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 نگاهى به تفسير آيه مباهله

 
 پژوهشى در تفسير و شأن نزول آيه مباهله

  

  

  

  

 

 

 آيت اهللا سيد على حسينى ميالنى



 )2(

  

  

  

  

  

 مي الرحمن الرحبسم اهللا
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 بخش يكم

 آيه مباهله و شأن نزول آن

 السالم عليهم نزول آيه مباهله در شأن اهل بيت 

 راويان حديث مباهله از صحابه وتابعين 

 راويان حديث مباهله از بزرگان تفسير و حديث 

 هاى معتبر  نگاهى به متن حديث مباهله در كتاب 

 به روايت ابن عساكر 

 به روايت احمد بن حنبل 

 به روايت مسلم 

 به روايت ترمذى 

 به روايت نسائى 

 به روايت حاكم نيشابورى 

 به روايت ابن حجر عسقالنى 

 تأملى در نقل گوناگون عالمان اهل سنّت 

 توجيه نووى 

 بررسى و نقد توجيه نووى 

 به روايت ابن شبه 

 به روايت حسين بن حكم حبرى 

 به روايت طبرى 

 به روايت سيوطى 

 به روايت زمخشرى 

 به روايت ابن اثير 

 به روايت حسكانى 

 به روايت ابن كثير 

 به روايت قارى 



 )4(

 حديث مباهله و نگاهى به سند آن 

 ح نامه و نوشتن صلالسالم  عليه اميرمؤمنان على 

 روز مباهله و نگاهى به اعمال مستحبى آن 

 بخش دوم

 هاى عجيب و غريب هاى بيهوده و دروغ تالش

 هاى بيهوده برخى عالمان حديث مباهله و تالش 

 پنهان و سانسور اصل حديث.  1 

 پنهان و سانسور حديث مباهله.  2 

 بخارى و حديث مباهله  

 نگاهى به تحريف بخارى  

 نى و توجيه تحريف بخارىابن حجر عسقال  

 ابن سعد و حديث مباهله  

 طبرى و حديث مباهله  

 ابن جوزى و حديث مباهله  

 ابن خلدون و حديث مباهله  

 !!پنهان و سانسور نام على.  3 

 »برخى از صحابه پيامبر« و افزودن السالم عليه حذف نام على.  4 

 تحريف روايت با افزودن نام عائشه و حفصه.  5 

 هاى ابوبكر با  و افزودن نامالسالم عليها حذف نام فاطمه.  6 

 پسرش، عمر با پسرش و عثمان با پسرش  

 بررسى و نقد اين روايت ساختگى  

 بخش سوم

 داللت آيه مباهله بر امامت

 جايگاه ويژه روز مباهله 

 آيه مباهله و استدالل به آن 

 ه و استدالل به آيه مباهلالسالم عليه امام رضا  

 شيخ مفيد و استدالل به آيه مباهله  

 سيد مرتضى و استدالل به آيه مباهله  

 شيخ طوسى و استدالل به آيه مباهله  
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 شيخ اربلى و استدالل به آيه مباهله  

 شيخ بياضى و استدالل به آيه مباهله  

 شيخ نصيرالدين طوسى و استدالل به آيه مباهله  

 باهلهعالمه حّلى و استدالل به آيه م  

 خالصه استدالل به آيه مباهله 

 تقويت داللت آيه با روايات 

 السالم عليه  استداللى ديگر بر برترى اميرمومنان على 

 بخش چهارم

 آيه مباهله و پاسخ به شبهات مخالفان

 ها و شبهه او امام معتزلى 

 ها بررسى و نقد ديدگاه امام معتزلى 

 آيه مباهله و ديدگاه و استدالل ابن تيميه 

 بررسى و نقد ديدگاه ابن تيميه  

 آيه مباهله و ديدگاه ابوحيان 

 بررسى و نقد ديدگاه ابوحيان 

 آيه مباهله و ديدگاه قاضى ايجى 

 بررسى و نقد ديدگاه قاضى ايجى 

 آيه مباهله و ديدگاه ابن روزبهان 

 بررسى و نقد ديدگاه ابن روزبهان 

 آيه مباهله و ديدگاه دهلوى 

 بررسى و نقد ديدگاه دهلوى 

 آيه مباهله و ديدگاه آلوسى 

 آيه مباهله و ديدگاه شيخ محمد عبده 

 بررسى و نقد ديدگاه شيخ محمد عبده 

 آيه مباهله و نكات تكميلى 

 پاسخ پايانى 

 نامه  كتاب 
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صالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، الحمدهللا رب العالمين وال
 .واآلخرين ولعنة اهللا على أعدائهم أجمعين من األولين

 است، يكى از آن وآله عليه اهللا صلى گر واليت و امامت پس از رسول خدا  آيات بسيارى از قرآن كريم بيان

 . نازل شده استالسالم عليهم يتآيه كريمه در شأن اهل ب اين. آيات، آيه مباركه مباهله است

گرچه برخى از آنان . اند  هاى معتبر خود به اين امر اعتراف و اذعان نموده بزرگان اهل سنّت، در كتاب

 .اند  كوشيدهالسالم عليهم در شبهه پراكنى پيرامون اين فضيلت اهل بيت

 به وآله عليه اهللا صلى امت پس از پيامبر براى تبيين واليت و امالسالم  عليهم اما علماى شيعه با پيروى از ائمه

 .اند  اين آيه استدالل نموده

كتاب پيش رو نگاهى به تفسير اين آيه مباركه دارد و با تكيه بر روايات موجود در منابع اهل سنّت به 

الى بحث به ذكر كلمات حافظان   پرداخته و در البهوآله عليه اهللا  صلى تبيين واليت و امامت بعد از رسول خدا

 .پردازد  بزرگ آنان مى

 :اين پژوهش در چهار بخش سامان يافته است

 .آيه مباهله و شأن نزول آن: بخش يكم

 .هاى عجيب و غريب  هاى بيهوده و دروغ  تالش: بخش دوم

 .داللت آيه مباهله بر امامت: بخش سوم

 .به شبهات مخالفانآيه مباهله و پاسخ : بخش چهارم

جويان مفيد واقع شود كه توفيق و يارى از  اميد است با لطف خداوند متعال، اين پژوهش براى حق

 .خداست

 على حسينى ميالنى
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  :بخش يكم
  

 آيه مباهله و شأن نزول آن
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 السالم عليهم نزول آيه مباهله در شأن اهل بيت

 :فرمايد  خداوند متعال در سوره آل عمران مى

اْلحقُّ منْ *  إِنَّ مثَلَ عيسى عنْد الّله كَمثَلِ آدم َخَلقَه منْ تُراب ثُم قالَ لَه كُنْ فَيُكونُ(
فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَُقلْ َتعاَلوا نَدع *  ربك َفال َتكُنْ منَ الْممتَرينَ

اءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَنُْفسنا وأَنْفُسكُم ثُم نَبَتهِلْ فََنجعلْ لَعَنةَ اللّه علَى أَبناءنا وأَبن
فَإِنْ *  إِنَّ هذا َلهو الَْقصص اْلحقُّ وما منْ إِله إِالَّ الّله وإِنَّ اللّه َلهو اْلعزيزُ اْلحكيم*  اْلكاذبينَ
 1;) الّله عليم بِالْمفْسدينََتولَّوا فَإِنَّ

او هم » !باش«: چون آدم است كه او را از خاك آفريد، به او فرمود به راستى كه مثَل عيسى در نزد خدا، هم

 .فورى شد

 و دانشى كه به تو رسيده، باز هر گاه بعد از علم!  بنابراين، از ترديد كنندگان مباش;حق از جانب پروردگار توست

 ;بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را: ها بگو كسانى با تو به محاجه و ستيز برخيزند، به آن

 آن ;هاى خود هاى خود را دعوت كنيم، شما هم نفس  ما نفس;ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را

 .و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيمگاه مباهله كنيم 

 به همراه على، فاطمه، حسن و وآله عليه اهللا  صلى پيامبر خدا: در شأن نزول اين آيه آمده است

 .ها مباهله كند  به نزد مسيحيان رفت تا با آنالسالم عليهم حسين

 

 راويان حديث مباهله از صحابه وتابعين

ما در اين جا به نام راويان . حديث مباهله از زبان گروهى از بزرگان صحابه وتابعين روايت شده است

 :كنيم ها ياد شده است، اشاره مى اين حديث كه در منابع غير شيعى از آن

 .السالم  عليه امير مؤمنان على.  1

 .عبداهللا بن عباس.  2

 .جابر بن عبداهللا انصارى.  3

                                                           
 .61 و 60هاى  آيه: سوره آل عمران.  1
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 .سعد بن ابى وّقاص.  4

 .عثمان بن عّفان.  5

 .سعيد بن زيد.  6

 .طلحة بن عبيداهللا.  7

 .زبير بن عوام.  8

 .عبدالرّحمان بن عوف.  9

 .براء بن عازب.   10

 .حذيفة بن يمان.   11

 .ابوسعيد خدرى.   12

 .ابوطفيل ليثى.   13

 .پدر بزرگ سلمة بن عبديشوع.   14

 .وآله عليه اهللا صلى  خدااُم سلمه، همسر رسول.   15

 .السالم عليهما زيد بن على بن الحسين.   16

 .علباء بن احمر يشكرى.   17

 .شعبى.   18

 .حسن بصرى.   19

 .مقاتل.   20

 .كلبى.   20

 .سدى.   21

 .قتاده.   23

 .مجاهد.   24

 .كنيم مى  اى  هايى از اين روايات از زبان صحابه اشاره اينك به نمونه

 :، بايد گفتالسالم عليه منان علىدر خصوص امير مؤ

ايشان در جلسه شوراى خالفت، اهل شورا را به خداوند قسم داد و از آنان اقرار گرفت كه آيه مباهله 

 .به زودى در اين باره سخن خواهيم گفت... درباره وى نازل شده است

 به نزول آيه مباركه در وّقاص، عثمان، طلحه، زبير، سعيد بن زيد، عبدالرّحمان بن عوف و سعد بن أبى

 .اند اقرار كردهالسالم  عليهم  شأن اهل بيت
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سعد بن أبى وقّاص، حديث مباهله را روايت كرده است و چنان كه در نقل معتبر آمده، وى با درك 

متن گفته وى در ادامه ...  خوددارى كرده استالسالم عليه  همين موضوع از ناسزاگويى به امير مؤمنان على

 .خواهد آمد

 . است2»مناشده«ابوطفيل نيز از راويان حديث 

 .داختپر البته در ادامه به ذكر روايات از زبان ديگر راويان خواهيم

 

 راويان حديث مباهله از بزرگان تفسير و حديث

هاى حديثى، تفسيرى، كالمى و  مفسران، متكلّمان، محدثان و تاريخ نگاران بزرگ عرصه دانش

هاى خود حديث مباهله را ـ چه با ذكر سند و چه به دليل مسلّم انگاشتن  تاريخى در قرون مختلف در كتاب

 :مشهورترين آنان عبارتند از. اند  روايت كردهآن، بدون ذكر سند ـ به اتّفاق

 . هجرى227سعيد بن منصور، درگذشته سال .  1

 .235ابوبكر عبداهللا بن أبى شيبه، در گذشته سال .  2

 .241احمد بن حنبل شيبانى، درگذشته سال .  3

 .249عبد بن حميد، درگذشته سال .  4

 .261مسلم بن حجاج، درگذشته سال .  5

 .262د عمر بن شبه بصرى، درگذشته سال ابوزي.  6

 .279محمد بن عيسى ترمذى، درگذشته سال .  7

 .303احمد بن شعيب نسائى، درگذشته سال .  8

 .310محمد بن جرير طبرى، درگذشته سال .  9

 .318ابوبكر بن منذر نيشابورى، درگذشته سال .   10

 .370ابوبكر جصاص، درگذشته سال .   11

 .405 حاكم نيشابورى، درگذشته سال ابوعبداهللا.   12

 .410ابوبكر بن مردويه اصفهانى، درگذشته سال .   13

 .427ابواسحاق ثعلبى، درگذشته سال .   14

 .430ابونعيم اصفهانى، درگذشته سال .   15

 .458ابوبكر بيهقى، درگذشته سال .   16

                                                           
 كه بر خالفت وآله عليه  اهللا صلى  در شوراى خالفت با مطرح كردن چندين آيه و روايت از رسول مكرم اسالمالسالم عليه اميرمؤمنان حضرت على.  2

گرفت كه مراد از اين آيات و روايات ايشان هستند، روايتى را كه به نقل  داد و از آنان اقرار مى بالفصل ايشان داللت دارد، اهل شورا را سوگند مى

 .يعنى قسم دادن گويند» مناشده«ماجراى مذكور پرداخته حديث 
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 .468ابوالحسن على بن احمد واحدى، درگذشته سال .   17

 .516لسنه بغوى، درگذشته سال محيى ا.   18

 .538جار اهللا زمخشرى، درگذشته سال .   19

 .538قاضى عياض يحصبى، درگذشته سال .   20

 .571ابوالقاسم ابن عساكر دمشقى، درگذشته سال .   21

 .579ابوفرج ابن جوزى حنبلى، درگذشته سال .   22

 .606ابوالسعادات ابن اثير جزرى، درگذشته سال .   23

 .606فخررازى، درگذشته سال .   24

 .630عزالدين ابن اثير جزرى، درگذشته سال .   25

 .652محمد بن طلحه شافعى، درگذشته سال .   26

 .654شمس الدين سبط بن جوزى، درگذشته سال .   27

 .656ابوعبداهللا قرطبى انصارى، درگذشته سال .   28

 .685قاضى بيضاوى، درگذشته سال .   29

 .694الدين طبرى، درگذشته سال محب .   30

 .نظام الدين أعرج نيشابورى، از بزرگان قرن هفتم.   31

 .710ابوبركات نسفى، درگذشته سال .   32

 .722صدر الدين ابراهيم حموئى، درگذشته سال .   33

 .741ابوالقاسم ابن جزى كلبى، درگذشته سال.   34

 .741عالءالدين خازن، درگذشته سال.   35

 .745وحيان اندلسى، درگذشته سالاب.   36

 .748شمس الدين ذهبى، درگذشته سال .   37

 .774ابن كثيردمشقى، درگذشته سال .   38

 .737ولى الدين خطيب تبريزى متوفاى سال .   39

 .852ابن حجرعسقالنى، درگذشته سال .   40

 .855نورالدين ابن صباغ مالكى، درگذشته سال .   41

 .911جالل الدين سيوطى، درگذشته سال .   42

 .951ابوسعود عمادى، درگذشته سال .   43

 .968خطيب شربينى، درگذشته سال .   44

 .973ابن حجر هيتمى مكى، درگذشته سال .   45



 )12(

 .1013على بن سلطان قارى، درگذشته سال .   46

 .1033نورالدين حلبى، درگذشته سال .   47

 .1069، درگذشته سال شهاب الدين خفاجى.   48

 .1122زرقانى مالكى، درگذشته سال .   49

 .1162عبداهللا شبراوى، درگذشته سال .   50

 .1250قاضى القضاة شوكانى، درگذشته سال .   51

 .1270شهاب الدين آلوسى، درگذشته سال .   52

 

 هاى معتبر  نگاهى به متن حديث مباهله در كتاب

شأن حضرت على، فاطمه، حسن و  اينك به نقل شمارى از روايات كه نزول آيه مباركه مباهله را در

اند  هاى معتبر آورده ها را با ذكر سند، در كتاب دارند و حافظان حديث، آن   بيان مىالسالم عليهم حسين

 .پردازيم مى

 

 به روايت ابن عساكر

 از طريق دارقطنى، از ابوطفيل اين گونه روايت ابن عساكر دمشقى با سندى و ابن حجر عسقالنى

 :كنند مى

 در جمع حاضران در شوراى خالفت با بيان برخى از فضايل و مناقب خود، بر السالم عليه امير مؤمنان على

 :ها احتجاج نمود، از جمله به آنان فرمود آن

 في الرحم ومن جعله رسول 3وآله عليه اهللا صّلى  نشدتكم باهللا، هل فيكم أحد أقرب إلى رسول اهللا

 ساءه نساءه غيري؟نفسه وأبناءه أبناءه ونوآله  عليه  اهللا صلّى اهللا

;اللهم ال: قالوا
4 

تر از من به رسول  شما را به خدا سوگند، آيا در ميان شما كسى هست كه در رابطه خويشاوندى خود، نزديك

يشان، او را نفسِ خود، فرزندان او را فرزندان خود و زنان او را زنان خود ـ جز من ـ دانسته  باشد و اوآله عليه اهللا صلى خدا

 باشد؟

 .نه به خدا: همه گفتند

                                                           
آمده است، ما طبق فرمايش ) ابتر( به صورت ناقص وآله عليه اهللا صلىبه رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا .  3

 .ايم  صلوات را به صورت كامل آورده حضرتش، درود و
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 را بسيارى از علماى شيعه و سنّى با ذكر سند از ابوذر و السالم عليه گفتنى است كه اين اقدام حضرت على

 .اند ابوطفيل نقل كرده

چون دارقطنى، ابن مردويه، ابن عبدالبرّ، حاكم نيشابورى،  توان به حافظانى هم  از جمله اين روايان، مى

 .جالل الدين سيوطى، ابن حجر مّكى و متّقى هندى اشاره كرد

 

 به روايت احمد بن حنبل

  :در آن كتاب چنين آمده است.  به نقل حديث مباهله پرداخته استمسنداحمد بن حنبل نيز در 

عبداهللا، از پدرش از قتيبة بن سعيد، از حاتم بن اسماعيل، از بكير بن مسمار، از عامر بن سعد، از پدرش 

 :كند  گونه نقل مى اين

او عرض .  را جانشين خود در مدينه قرار دادالسالم عليه  ها على  در يكى از جنگوآله عليه اهللا  صلى رسول خدا

 :كرد

 ;أتخّلفني مع النساء والصبيان

 دهى؟ يا مرا جانشين خود در ميان زنان و كودكان قرار مىآ

 : فرمودالسالم عليه  به علىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر خدا

 أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال نبوة بعدي؟! يا علي

 با اين تفاوت كه بعد از ;چون نسبت هارون به موسى است آيا خشنود نيستى كه نسبت تو به من هم! اى على

 شود؟ من پيامبرى مبعوث نمى

 : در جنگ خيبر فرمودندوآله عليه اهللا صلى چنين رسول خدا هم

 ;الُعطين الراية غداً رجالً يحب اهللا ورسوله ويحبه اهللا ورسوله

دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نيز او را  دهى سپاه را به دست كسى مىفردا پرچم فرمان

 .دوست دارند

گردن دراز ) گرفتيم و بر يكديگر پيشى مى(در پى اين گفته، ما براى گرفتن پرچم : گويد سعد مى

 : فرمودوآله عليه اهللا صلى كرديم، ولى پيامبر خدا مى

 ;ادعوا لي علياً

 .بر كنيدعلى را خ

كمى از آب دهان خود را بر وآله  عليه اهللا صلى ولى پيامبر. برد او در آن هنگام از درد چشم رنج مى

 .او به ميدان رفت و با عنايت خدا پيروز گرديد. چشمانش نهاد و پرچم را به وى داد



 )14(

 وآله عليه اهللا صلى   رسول خدا; نازل شد5)نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم(زمانى كه آيه : گويد چنين مى  سعد هم

 :خواند و فرمود  را فراالسالم عليهم على، فاطمه، حسن و حسين

;اللهم هؤالء أهلي
6 

 .اينان اهل من هستند! خدايا

 به روايت مسلم

 :كند  مى  خود حديث مباهله را اين گونه نقلصحيحمسلم بن حجاج در 

قتيبة بن سعيد و محمد بن عباد ـ با عباراتى نزديك به هم ـ از حاتم بن اسماعيل، از بكير بن مسمار، از 

 :كند عامر بن سعد بن ابى وقاص از پدرش سعد چنين نقل مى

 دشنام دهد، اما هنگامى كه او از المالس عليه كه به امير مومنان على(معاوية بن ابوسفيان به سعد امر كرد 

 !ندهى؟ چه چيز باعث شد كه ابوتراب را دشنام: به او گفت) نمود اين كار خوددارى

تا سه فضيلتى را كه پيامبر براى ايشان برشمردند به ياد دارم من هرگز به ايشان : وى در پاسخ گفت

 .است تر هاى دنيا دوست داشتنى  نعمتها براى من از برترين يكى از آن دهم، فضايلى كه  دشنام نمى

 : را جانشين خود در مدينه قرار داد، او گفتالسالم  عليه ها على  در يكى از جنگوآله عليه اهللا صلى رسول خدا

 خّلفتني مع النساء والصبيان؟

 !دهيد؟ آيا مرا جانشين خود در ميان زنان و كودكان قرار مى

 : فرمودندوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 ;نبوة بعدي أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة هارون من موسى إالّ أّنه ال

موسى باشى، با اين تفاوت كه بعد از من   چون هارون نسبت به آيا خشنود نيستى كه براى من، هم

 شود؟ نمى پيامبرى مبعوث

 : در جنگ خيبر فرمودندوآله  عليه اهللا صلى چنين پيامبر هم

ه اهللا ورسولهألعطينّ الراية رجالً يحباهللا ورسوله ويحب ; 

 .دارند دارد و خدا و رسول نيز او را دوست مى دهم كه خدا و رسولش را دوست مى پرچم را به كسى مى

كرديم، ولى  و گردن دراز مى) بر يكديگر پيشى گرفته(در پى اين گفته، ما براى گرفتن پرچم سپاه 

 :پيامبر فرمود

 ;ادعوا لي علياً

 .على را خبر كنيد
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كمى از آب دهان خود را بر وآله  عليه اهللا صلى ولى پيامبر. برد  او در آن هنگام، از درد چشم رنج مى

 .او به ميدان رفت و با عنايت خدا پيروز گرديد. چشمانش نهاد و پرچم را به وى داد

 على، وآله عليه اهللا  صلى  پيامبر خدا;شد  نازل7)مفَُقلْ َتعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءُك(چنين زمانى كه آيه  هم

 :را فراخواند و به درگاه خدا عرضه داشتالسالم  عليهم فاطمه، حسن و حسين

 ;اللهم هؤالء أهلي

 8.اينان اهل من هستند! خدايا

 

 به روايت ترمذى

 :نويسد مى گاه آن. كند ترمذى نيز اين روايت را با همين متن و سند نقل مى

 ;هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

 9.پردازد اين حديث، نيكو و صحيح است، ولى كمتر كسى به نقل آن، از اين طريق مى

 

 ائىبه روايت نس

قتيبة بن سعيد بلخى وهشام بن عمار دمشقى : گويد وى مى. نسائى نيز به نقل اين حديث پرداخته است

 :كند از حاتم، از بكير بن مسمار، از عامربن سعد بن ابى وّقاص چنين روايت مى

ن كار  دشنام دهد، اما هنگامى كه او از ايالسالم عليه كه به اميرمومنان على(معاويه به سعد امر كرد 

 باعث شد كه ابوتراب را دشنام ندهى؟ چيز چه: به او گفت) خوددارى نمود

ام من   براى ايشان برشمرد، فراموش نكردهوآله عليه اهللا صلى تا سه فضيلتى را كه پيامبر خدا: سعد گفت

 هاى دنيا دوست ها براى من از بهترين نعمت  فضايلى كه يكى از آن;دهم هرگز به ايشان دشنام نمى

 .تر است داشتنى

 را جانشين خود در مدينه قرار السالم عليه  ها على  در يكى از جنگوآله عليه  اهللا صلى هنگامى كه رسول خدا

 :داد، او گفت

 ;أتخّلفني مع النساء والصبيان

 دهى؟ آيا مرا جانشين خود در ميان زنان و كودكان قرار مى

 : فرمودوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 ;تكون مّني بمنزلة هارون من موسى إالّ أّنه ال نبوة بعديأما ترضى أن 

                                                           
 .61آيه : سوره آل عمران.  7
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باشى، با اين تفاوت كه بعد از من پيامبرى  چون هارون نسبت به موسى آيا خشنود نيستى كه براى من هم

 شود؟ نمى مبعوث

 :چنين از پيامبر شنيدم كه در جنگ خيبر فرمودند هم

 ;ألعطين الراية غداً رجالً يحب اهللا ورسوله ويحبه اهللا ورسوله

دارد و خدا و رسول نيز او را دوست  دهم كه خدا و رسولش را دوست مى فردا پرچم سپاه را به كسى مى

 .دارند مى

كرديم، ولى پيامبر  گردن دراز مى) بر يكديگر پيشى گرفته و(در پى اين گفته، ما براى گرفتن آن 

 :دفرمو

 ;ادعوا لي علياً

 .على را خبر كنيد

اندكى از آب دهان خود را بر وآله  عليه اهللا صلى ولى پيامبر. برد او در آن هنگام از درد چشم رنج مى

 .چشمانش نهاد و پرچم را به او داد

ويَطهرَكُم إِنَّما يريد الّله ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت (چنين زمانى كه آيه  هم
ها مصون دارد و كامالً پاك و  خواهد فقط شما اهل بيت را از تمام ناپاكى همانا خداوند مى «10;)َتْطهيرًا

خواند و به   را فراالسالم عليهم  على، فاطمه، حسن و حسينوآله عليه اهللا صلى  رسول خدا;نازل شد» مطهرتان گرداند

 :رضه داشتدرگاه خدا ع

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي

 11.اينان اهل بيت من هستند! خداوندا

 به روايت حاكم نيشابورى

 :است حاكم نيشابورى نيز اين روايت را با سند ذيل اين گونه نقل كرده

عيد، از حاتم بن اسماعيل، از بكير بن جعفر بن محمد بن نصير خلد از موسى بن هارون، از قتيبة بن س

 :كند مسمار، از عامر بن سعد، از پدرش سعد نقل مى

 رسول ; نازل شد12)نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَْنُفسنا وأَنُْفسكُم(زمانى كه آيه 

 :خواند و عرضه داشت  را فراالسالم عليهم مه، حسن و حسينعلى، فاطوآله  عليه اهللا صلى  خدا

 ;اللهم هؤالء أهلي

 .اينان اهل من هستند! خدايا
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 :نويسد حاكم نيشابورى در ادامه مى

اين روايت طبق شروط صحت حديث در نزد بخارى و مسلم حديثى صحيح است، اما آنان اين حديث را 

 13.اند نقل نكرده

 . خود نظر حاكم نيشابورى را پذيرفته استتلخيص المستدركذهبى نيز در كتاب 

 .ما در ادامه، روايتى را كه حاكم نيشابورى از جابر نقل كرده، خواهيم آورد

 :ويدگ  مىمعرفة علوم الحديثوى در كتاب . حاكم اين حديث را از ابن عباس نيز روايت كرده است

هر كس اين نوع از علوم حديث را نشناسد . هفدهمين نوع علوم حديث، شناخت فرزندان صحابه است

 .افتد در شناخت بسيارى از روايات به اشتباه مى

نخستين چيزى كه شناحت آن براى متخصص حديث در اين زمينه، الزم است، شناخت : گويد وى مى

 و راويانى از اين خاندان است كه نقل روايت از وآله عليه اهللا صلى ها حضرت محمد مصطفى فرزندان سرور انسان

 .ها صحيح و درست است آن

حسين بن حكم حبرى، از حسن : گفت در كوفه، از على بن عبدالرّحمان بن عيسى دهقان شنيدم كه مى

 :دكن بن حسين عرنى، از حبان بن على عنزى، از كلبى، از ابوصالح، از ابن عباس چنين نقل مى

 بر پيامبر 14)...ُقلْ َتعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَنُْفسنا وأَْنُفسكُم: (آيه

، »نساءنا ونساءكُم«، منظور از السالم  عليه ، على»نفس پيامبر«منظور از .  نازل شدوآله عليه اهللا صلى  خدا

 بوده و درخواست عذاب در حق السالم عليهما حسن و حسين» أَبناءنا وأَبناءكُم« و منظور از السالم عليها فاطمه

 15.ها بوده است  دروغگويان درباره عاقب، سيد، عبدالمسيح و ياران آن

 

 ر عسقالنىبه روايت ابن حج

.  در ذيل حديث منزلت اين ماجرا را نقل كرده استصحيح بخارىابن حجر عسقالنى نيز در شرح خود به 

 :گويد وى مى

 :گونه روايت شده است  مسلم و ترمذى از عامر بن سعد بن ابى وقاص اينصحيح در 

 !نگويى؟ چه چيز باعث شد كه ابوتراب را دشنام: معاويه به سعد گفت

 براى ايشان برشمرد، به ياد دارم من هرگز به وآله عليه  اهللا صلى تا سه فضيلتى را كه پيامبر خدا: وى گفت

 .دهم ايشان دشنام نمى

 :سعد در ادامه به ذكر سه حديث پرداخت
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 ;)حديث منزلت(همين حديث . اول

 ;»نددار  دهم كه خدا و رسولش او را دوست مى  فردا پرچم را به كسى مى«حديث . دوم

على، )فَُقلْ َتعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم( كه هنگام نزول آيه وآله عليه اهللا صلى  فرمايش رسول خدا. سوم

 : را فراخواند و گفتالسالم عليهم  فاطمه، حسين و حسن 

;اللهم هؤالء أهلي
16 

 .اينان اهل من هستند! خدايا

 

 تأملى در نقل گوناگون عالمان اهل سنّت

 .است اينك يادآورى اين نكته در روايت سعد وقاص قابل توجه

شود با اين كه ماجرا و سند اين روايت يكى است، اما عالمان اهل سنّت،  همان طور كه مالحظه مى

 .اند هاى مختلف ذكر كرده جواب سعد به معاويه را با شكل

براى نمونه نسائى . ن حديث را در يك كتاب خود، به چندين شكل نقل كرده استحتى يك راوى نيز اي

 :گويد در اين نقل بكير مى. كند  اين روايت را با شكلى ديگر نيز از بكير بن مسمار نقل مى

چه چيز تو را از دشنام دادن پسر ابوطالب : معاويه به سعد بن ابى وقّاص گفت: از عامر بن سعد شنيدم

 !دارد؟  بر حذر مى

ام هرگز   براى ايشان برشمردند فراموش نكردهوآله عليه اهللا صلى تا سه فضيلتى را كه پيامبر خدا: سعد گفت

تر  هاى دنيا دوست داشتنى ها براى من از بهترين نعمت دهم، فضايلى كه يكى از آن به ايشان دشنام نمى

نازل شد، پيامبر ) آيه تطهير(وحى كنم تا وقتى به ياد دارم هنگامى كه  به او توهين نمى. است

 : را زير پوشش خود گرفت و گفتالسالم عليهم ، على، دو پسرش و فاطمهوآله عليه اهللا صلى  خدا

أو أهلي;هؤالء أهل بيتي! رب ; 

 17...اينان اهل بيت من ـ يا اهل من ـ هستند! پروردگارا

 :از روايت را اين گونه آورده استنسائى شكل سومى 

يكى از آن سه ويژگى براى من ! به خدا سوگند:  ياد كرد، سعد گفتالسالم عليه هنگامى كه معاويه از على

 .تر است  دوست داشتنى;تابد از هر آن چه پرتو خورشيد به آن مى

 : گفتالسالم عليه  به هنگام جنگ تبوك به علىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 ;بعدي أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة هارون من موسى إالّ أّنه ال نبي
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چون هارون نسبت به موسى باشى با اين تفاوت كه پيامبرى بعد از من  آيا خشنود نيستى كه براى من هم

 آيد؟ نمى

 دوست ;تابد گفتند براى من از هر آن چه پرتو خورشيد به آن مى اگر اين جمله را به من مى

 .تر است داشتنى

تابد دوست  فضيلت ديگرى كه اگر من داشته باشم برايم از دنيا و هر آن چه خورشيد بر آن مى

 : اين جمله پيامبر بود كه حضرتش در نبرد خيبر درباره او فرمود;تر است داشتنى

 ;ألعطين الراية رجالً يحب اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه، ليس بفرّار

او كسى است كه به يارى خداوند پيروز . دارد پرچم سپاه را به فردى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست مى

 .كند گردد و به دشمن پشت نمى مى

تر است  تابد دوست داشتنى ر آن مىفضيلت ديگر كه اگر من داشته باشم برايم از هر آن چه خورشيد ب

 18.اين كه دختر پيامبر همسرم باشد و فرزندان وى را داشته باشم

 :گويد  مى  سعد: نسائى شكل چهارم روايت را بدين گونه نقل كرده است

 در پى اين توهين من .بدگويى كردندالسالم  عليهما روزى در جايى نشسته بودم كه از على بن ابى طالب

ام كه يكى از آن فضايل براى من از   سه فضيلت در وصف وى شنيدهوآله عليه اهللا صلى از زبان رسول خدا: گفتم

 : فرمودوآله  عليه اهللا صلى  من شنيدم كه پيامبر خدا. تمام دنيا بهتر است

 ;إّنه مّني بمنزلة هارون من موسى إالّ أّنه ال نبي بعدي

 .آيد چون نسبت هارون به موسى است، ولى بعد از من پيامبرى نمى  همنسبت او به من

 :چنين فرمود هم

 ;ألعطينّ الراية غداً رجالً يحب اهللا ورسوله ويحبه اهللا ورسوله

دارد و خدا و رسول هم او را دوست  فردا پرچم سپاه را به فردى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست مى

 .دارند مى

 : كه فرمودسخن ديگر اين

;من كنت مواله فعلي مواله
19 

 .هر كس من موالى او هستم، على نيز موالى اوست

 :گويد وى مى. شكل پنجم روايت را ابن ماجه نقل كرده است
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.  به ميان آمدالسالم عليه در اين ديدار، سخن از على. در يكى از سفرهاى حج معاويه، سعد نزد وى رفت

 .گفت  آن حضرت ناسزامعاويه به

: گويى  مى) درباره اين شخص به سبكى ياد كرده و(تو : سعد از اين كار معاويه خشمگين شد و گفت

 :گفت  شنيدم كه مىوآله عليه اهللا  صلى در حالى كه من از رسول خدا»  اين مرد;هذا الرجل«

 ;من كنت مواله فعلي مواله

 .هر كس من موالى او هستم، على موالى اوست

 :گفتالسالم  عليه  شنيدم كه به علىوآله عليه  اهللا صلى چنين از پيامبر هم

 ;أنت مّني بمنزلة هارون من موسى إالّ أّنه ال نبي بعدي

 .آيد چون نسبت هارون به موسى است جز اين كه بعد از من پيامبرى نمى نسبت تو به من هم

 :گفت  شنيدم كه مىوآله عليه  اهللا صلى چنين از پيامبر هم

 ;الُعطينّ الراية اليوم رجالً يحب اهللا ورسوله

 20.دارد دهم كه خدا و رسولش را دوست مى امروز پرچم سپاه را به كسى مى

 :گوييم نقلِ مختلف عالمان اهل سنّت از اين ماجرا مى با توجه به

 از روى عمد السالم عليه گانه امير مؤمنان على هاى سه ىاگر فرض شود تفاوت عبارات مربوط به ويژگ

نبوده و در آن تحريفى صورت نگرفته باشد شكى نيست كه راويان، الفاظ عبارت دشنام و ناسزا به امير مؤمنان 

 .اند  را، به خصوص آن جا كه داراى سندى واحد است، تحريف كردهالسالم عليه على

 اين 21نيم كه احمد بن حنبل، مسلم، ترمذى، نسائى و ابن عساكر،ك  در ميان اين روايات مشاهده مى

 :اند به جز احمد، بقيه اين روايت را اين گونه آورده. اند روايت را با سندى يكسان نقل كرده

أما ما ذكرت : فقال! ما منعك أن تسب أباتراب؟: سفيان سعداً فقال أمر معاوية بن أبي

 ;...سمعت... ثالثاً

 دشنام دهد، اما هنگامى كه او از اين كار خوددارى السالم عليه كه به اميرمومنان على(معاويه به سعد امر كرد 

 !چه چيز باعث شد كه ابوتراب را دشنام ندهى؟: به او گفت) نمود

 . ...كه شنيدم...  كه از او ياد دارمتا سه ويژگى را: سعد در پاسخ گفت

گويى سعد . روايت را آغاز كرده است» شنيدم«اما احمد، تمام الفاظ ابتداى روايت را حذف و از لفظ 

 .ها سخن گفته است هيچ مناسبتى از اين ويژگى بى
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د از سه كند، اما با حذف عبارات ابتدايى و دو مور حاكم نيشابورى نيز حديث را با همين سند ذكر مى

 !!ويژگى، در نقل اين روايت به ذكر فقط يك ويژگى بسنده كرده است

 :كند نسائى نيز با حذف اين عبارات، چنين نقل مى

 ;...طالب، فقال سعد إنّ معاوية ذكر علي بن أبي

 ...!! : ياد كرد، سعد گفتالسالم عليه هنگامى كه معاويه از حضرت على

 :را حذف و به جاى آن، اين جمله را آورده استنسائى، در نقل ديگرى اين جمله 

 ;...طالب كنت جالساً فتنقصوا علي بن أبي

 !!.بدگويى كردندالسالم  عليهما من در جايى نشسته بودم كه از على بن ابى طالب

 :گويد ابن ماجه نيز به گونه ديگر آورده، وى مى

 ;...قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً، فنال منه، فغضب سعد وقال

 به ميان آمد و معاويه السالم عليه در اين ديدار، سخن از على. سعد در يكى از سفرهاى حج معاويه، نزد وى رفت

 .  ... :به او ناسزا گفت، سعد از اين كار خشمگين شد و گفت

حذف كرده » معاويه به وى اهانت كرد و سعد خشمگين شد« بخش از روايت را كه ابن كثير نيز اين

 22.است

 : احمد بن حنبل چنين آمده استالفضائلجالب اين كه در كتاب 

 .ذُكر على عند رجل وعنده سعد بن أبيوقاص

 !أتذكر علياً؟: فقال له سعد

آيا از على ياد : سعد به اين فرد گفت.  سخن به ميان آمدالسالم عليه در حضور مردى از امير مؤمنان على

 23!كنى؟ مى

سعد بن ابى : اند اند و گفته  گوى ميان سعد و معاويه را حذف كرده و ابونعيم و برخى ديگر، اصل گفت

 : فرمودندوآله عليه اهللا صلى رسول خدا: فته استوّقاص گ

;في علي ثالث خصال
24 

 . ...على داراى سه ويژگى است

 توجيه نووى

 چرا كه اين ;با عنايت به آن چه طرح شد، دليل تمامى اين تحريفات واختالف روايات، مشخص است

 .راهه روى بر اعمال ناشايست سروران خود سرپوش نهند هر چند با دروغ و بى اند نمودهراويان، سعى 
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: گويند علما مى: گويد وى مى. اند البته برخى از اين افراد، چون نووى از اين مسئله پرده برداشته

 .وندش  بايد تأويل;آيد كه در يكى از صحابه ايرادى وجود دارد برمى ها  رواياتى كه از ظاهر آن

كه قابل تأويل  باشد مگر اين گونه موارد نمى در روايات افراد ثقه و مورد اعتماد از اين: اند ها گفته آن

به سعد فرمان   چرا كه در آن تصريح نشده كه او;معاويه نيز قابل تأويل است چنان كه عبارت هم. هستند

گويا او خواسته . علّت ممانعت وى را جويا شده است بلكه.  ناسزا بگويدالسالم عليه داده به امير مؤمنان على

 !خوددارى تو از روى ترس يا پرهيزكارى بوده، يا علّت ديگرى داشته است؟ آيا: بپرسد

داشت  اى، ولى اگر علّت ديگرى مى اگر از روى ورع و بزرگداشت وى بوده است، كار درستى كرده

 .داد سعد جواب ديگرى مى

ها به حضرتش دشنام   شود سعد، در ميان گروهى بوده كه همه آن تأويل چنان است كه گمان مىاين 

ها را نكوهش نموده، معاويه اين سؤال را از وى  ها همراهى نكرده و چون آن اند، ولى سعد با آن داده مى

 .پرسيده است

چه چيز باعث شد رأى و : دتوان به اين مضمون تأويل نمو  اين روايت را مى: اند  چنين علما گفته هم

 25اجتهاد على را خطا نشمارى و خطاى او و درستى رأى و اجتهاد ما را براى مردم آشكار نكنى؟

 26.مباركفورى نيز در شرح اين حديث، توجيه نووى را آورده است

 

 بررسى و نقد توجيه نووى

 پذيرى؟ آيا نكاتى را كه در اين باره گفته شد، مى: حال بايد از خواننده حق جو پرسيد

 :در پاسخ به اين گفته نووى تذكر چند نكته شايسته است

اى مقبول تأويل نمود، اين امر به  اى را بتوان به گونه   در صورتى كه سخن گويندهنخست آن كه

 .اردصحابه اختصاص ند

 اگر تأويل و تفسير سخنان صحابه الزم است، پس چرا علماى مذكور اين امر را در مورد دوم آن كه

 !كنند؟ همه صحابه عملى نمى

 ;شود   اگر تأويل و تفسير رواياتى كه از ظاهر آن ايرادى بر يكى از صحابه برداشت مىسوم آن كه

گفته شده،   رواياتى كه درباره فضايل امير مؤمنان علىالزم است، پس چرا اين امر را توسعه داده و در مورد 

 كنند؟ اعمال مى

 !تابند؟  آن روى برمى  گيرند و از  ظاهر اين روايات را ناديده مى چرا
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آنان نه تنها فضايل ذكر شده در اين روايت را تأويل . كنيم براى نمونه حديث مباهله را ذكر مى

 !اند را وانهاده و حديث را تحريف نمودهها  اند، بلكه آن كرده

 .كرد خواهيم كه ما در بخش آينده اين مسئله رابررسى گفتنى است

 تأويل و درست انگاشتن حديث و روايت در صورتى است كه اين امكان وجود داشته چهارم آن كه

 سعد خواسته باشد به از اين روايت برنمى آيد كه معاويه از«رو، اين سخن علماى مذكور كه  از اين. باشد

چنان كه در بعضى از   زيرا هم;سخن دروغى است»  ناسزا بگويد، بلكه علّت امتناع را پرسيدهالسالم عليه على

ها گذشت با صراحت تمام، امر كردن معاويه، ناسزا گفتن او و يا بدگويى برخى افراد، از اميرمؤمنان  نقل

 .خورد  به چشم مىالسالم عليه على

با . ها صورت پذيرفته است  در اين نقل هايى است كه  است كه اين قراين با وجود پاكسازىشايان ذكر

 :كند مى اين وجود ابن تيميه تصريح

;أنَّ معاوية أمر بسب علي
27 

 .معاويه دستور داد على را سب و ناسزا گويند

چه قندوزى روايت را از   اند، چنان كرده  امل نقلوانگهى، خود مسلم و ترمذى متن روايت را به طور ك

 :كند  مسلم و ترمذى اين گونه نقل مى

 :كند  سهل بن سعد از پدرش چنين نقل مى

 ;...أما ما ذكرت ثالثاً: سفيان سعداً أن يسب أبا التراب، قال أمر معاوية بن أبي

تا هنگامى كه سه فضيلت از او به : معاويه به سعد دستور داد كه به ابوتراب دشنام دهد، ولى او در پاسخ گفت

 28. ...ياد دارم

سعد با خشم از معاويه جدا شد و سوگند ياد «: ها اين گونه آمده است  در بعضى از نقلپنجم آن كه

 !!»كرد به نزد او باز نگردد

پس حق با ... گويا معاويه گفته، اگر اين اقدام تو از روى ورع باشد«: اين رفتار سعد، گفته آنان را كه

 .كند كند و نادرست بودن اين تأويل را تبيين مى تكذيب مى» توست

هاى سروران  داشتن زشتى اى از تالش اين افراد براى مستور نگه   نمونه;آن چه گفته شد... به هر حال

هاى ديگرى از تالش آنان براى كتمان فضايل اميرمؤمنان حضرت   ما در بخش بعدى نمونه. تخود اس

 . را مرور خواهيم نمودالسالم عليه على
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كنند و  ها دفاع مى ها را با كسانى كه از آن خداوند آن. آرى، اين مرام و مسلك اين گروه است

 !!دوستشان دارند، محشور گرداند

 

 به روايت ابن شبه

 :گويد وى مى.  هجرى نيز به نقل حديث مباهله پرداخته است262 شبه، درگذشته سال ابن

 :كند حزامى به نقل از ابن وهب، از ليث بن سعد، از شخصى چنين روايت مى

 . ...ها معرفى كند   آمدند تا ايشان، اسالم را به آنوآله  عليه اهللا صلى دو تن از راهبان نجران نزد پيامبر

 آن دو را به مباهله دعوت كرد و براى اين كار على، فاطمه، وآله عليه اهللا صلى پيامبر: شخصبه گفته اين 

 . را با خود همراه نمودالسالم عليهم حسن و حسين

 .نمود اين مرد با تو با انصاف رفتار: يكى از آن دو به ديگرى گفت

 .كنيم  ما با شما مباهله نمى: آن دو گفتند

 29.م، حاضر شدند جزيه بپردازندآن گاه با نپذيرفتن اسال

 به روايت حسين بن حكم حبرى

 : گويد وى مى.  هجرى اين روايت را نقل كرده است286 متوفاى سال 30حسين بن حكم حبرى

 :گويد كند كه ابوسعيد خدرى مى اسماعيل بن ابان، از اسحاق بن ابراهيم، از ابوهارون، نقل مى

 با على، فاطمه، وآله عليه اهللا  صلى  خدا  رسول;نازل شد) َتعالَوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم(زمانى كه آيه 

 31.خارج شدندالسالم  عليهم حسن و حسين

 

 به روايت طبرى

 :طبرى اين ماجرا را چنين آورده  است

َتعاَلوا نَدع (در آيه : گويد كند كه زيد بن على مى ابن حميد، از عيسى بن فرقد، از ابى جارود نقل مى
كُمناءأَبنا وناءبودندالسالم  عليهم حسين ، على، فاطمه، حسن ووآله عليه اهللا صلى كنندگان، پيامبر مباهله)...أَب. 

فَمنْ حاجك (كند كه با نزول آيه  محمد بن حسين، از احمد بن مفضل، از اسباط، از سدى روايت مى
را گرفت السالم  عليهم  دست حسن، حسين و فاطمهوآله عليه اهللا  صلى پيامبر) ...فيه منْ بعد ما جاءك منَ اْلعلْمِ

 .در پى ما بيا:  گفتالسالم عليه و به على

 . ...ترسيم ما مى: ها به مباهله اقدام نكردند و گفتند ها همراه شد، ولى مسيحى  با آنالسالم عليه لىع
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 :كند مى حسن بن يحيى، از عبدالرزاق، از معمر، از قتاده چنين روايت

ر ، پيامب)فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ(به ما خبر رسيد كه با نزول آيه 

 شبانه به سمت مسيحيان نجران حركت كرد و چون آن حضرت را مشاهده كردند ترسيدند وآله عليه اهللا صلى  خدا

 .و بازگشتند

 :كند در روايت ديگر معمر از قتاده اين گونه نقل مى

  را گرفتندالسالم عليهما  هنگام حركت به سمت مسيحيان نجران دست حسن و حسينوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .در پى ما بيا:  گفتالسالم عليها و به فاطمه

 .چون دشمنان خدا اين صحنه را ديدند، بازگشتند

 :كند در نقل ديگر يونس، از ابن وهب، از ابن زيد چنين نقل مى

چه كسانى را با ) أَبناءنا وأَبناءكُم(كرديد با گفتن  اگر مباهله مى:  گفتندوآله عليه اهللا صلى به رسول خدا

 برديد؟ ود مىخ

 .حسن و حسين را: فرمود

روايت ديگر از محمد بن سنان، از ابوبكر حنفى، از منذر بن ثعلبه، از علباء بن احمر يشكرى چنين نقل 

 :شده

 وآله عليه اهللا صلى نازل شد، رسول خدا)َفقُلْ تَعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم(وقتى آيه 

 32... فرستاد تا ايشان را خبر كندالسالم عليهم  فردى را در پى على، فاطمه و دو پسرشان حسن و حسين

 

 به روايت سيوطى

اينك به مواردى از نقل او . جالل الدين سيوطى نيز به چند طريق حديث مباهله را نقل كرده است

 :گويد پردازيم، وى مى مى

 :، از طريق سلمة بن عبد يشوع، از پدرش، از جدش چنين آورده استدالئل النبوة در كتاب بيهقى

و روز بعد حسن و ... ها را به مباهله دعوت كرد  با ارسال پيام كتبى، مسيحىوآله عليه اهللا  صلى رسول خدا

ر پشت سر ايشان حركت  كه دالسالم عليها  را در زير رداى خود گرفت و به همراه فاطمهالسالم  عليهما  حسين

 . ...در آن روز، پيامبر خود چندين همسر داشتند. ها رفتند  كرد، براى مباهله به سوى آن مى

 خود از دالئل النبوهحاكم ـ در روايتى كه آن را صحيح دانسته ـ ابن مردويه و ابونعيم اصفهانى در كتاب 

 :اند جابر چنين نقل كرده

 . ... را گرفتند والسالم عليهم  صبح آن روز دستان على، فاطمه، حسن و حسينوآله عليه اهللا صلى رسول خدا ...
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 .، درباره آنان نازل شده است)...َتعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم(آيه : گويد جابر مى

 است و منظور السالم عليه  و علىوآله عليه اهللا صلى  ، پيامبر خدا)وأَنُْفسنا وأَنُْفسكُم(منظور از : گويد جابر مى

 . استالسالم عليها فاطمه) ونساءنا( و منظور از السالم عليهم حسن و حسين) أَبناءنا(از 

 : به واسطه كلبى از ابوصالح، از ابن عباس نيز چنين آورده استدالئل النبوهابونعيم در كتاب 

حركت ) به قصد مباهله (السالم عليهم فاطمه  على، حسن، حسين و به همراهوآله عليه اهللا صلى رسول خدا... 

 .وقتى من به نفرين اقدام كردم شما آمين بگوييد: كردند و به همراهان خود گفتند

 .در اين جريان، مسيحيان از اقدام خود منصرف شدند و به پرداخت جزيه رضايت دادند

 :اند ابونعيم از شعبى چنين آورده رير وابن ابى شيبه، سعيد بن منصور، عبد بن حميد، ابن ج

 . ...را با خود همراه ساختندالسالم  عليهم فاطمه  صبح آن روز حسن، حسين ووآله عليه  اهللا صلى پيامبر

گونه  از سعد بن ابى وقّاص اينالسنن الكبرى مسلم، ترمذى، ابن منذر، حاكم نيشابورى و بيهقى در كتاب 

 :اند آورده

 على، فاطمه، حسن و وآله عليه اهللا صلى  رسول خدا) َفقُلْ َتعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم(با نزول آيه 

 :را فرا خواند و گفتالسالم  عليهم حسين

 ;اللهم هؤالء أهلي

 33.اينان اهل من هستند! خدايا

 

 به روايت زمخشرى

 :گويد ى در اين باره مىزمخشر

ما :  آنان را به مباهله دعوت كردند، گفتندوآله عليه اهللا  صلى وقتى پيامبر: در روايت چنين وارد شده

 .گرديم تا مشورت كنيم  برمى

نظر شما ! جناب عبدالمسيح: ها با هم خلوت كردند به فرد صاحب نظر خود، يعنى عاقب گفتند وقتى آن

 چيست؟

دانيد كه محمد، رسول خداست و با دليل و برهان  شما مسيحيان مى! به خدا سوگند: وى در پاسخ گفت

هر پيامبرى، قومى را به مباهله فراخواند، بزرگ و كوچكشان ! به خدا قسم. قاطع به رسالت مبعوث شده است

صول خود را خواهيد دين وا اگر مى. اگر شما اين اقدام را انجام دهيد همه ما هالك خواهيم شد. از بين رفت

 .حفظ كنيد، به ديار خود باز گرديد
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 را در آغوش داشتند، السالم  عليه  در حالى حاضر شدند كه حسينوآله عليه اهللا صلى صبح آن روز رسول خدا

پشت سر او حركت السالم عليه  در پشت سرشان و علىالسالم عليها  را گرفته بودند و فاطمهالسالم عليه دست حسن

 .كردند مى

 .وقتى من به نفرين اقدام كردم، شما آمين بگوييد: گفتند  به همراهان مىايشان

بينم كه اگر خدا بخواهد،   هايى را مى من چهره! اى مسيحيان: اسقف نجران با ديدن اين منظره گفت

شويد و تا روز قيامت يك  با آنان مباهله نكنيد كه هالك مى. كند  ها كوهى را از جايش برمى به واسطه آن

 .ماند حى بر روى زمين نمىمسي

نكنيم و ضمن به رسميت شناختن  ايم با شما مباهله  ما تصميم گرفته! اى ابوالقاسم: مسيحيان گفتند

 .بمانيم دين شما، بر دين خود باقى

 : فرمودوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 ;عليهم فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما

 .كنيد اسالم بياوريد تا در حقوق، وظايف و قوانين با مسلمانان برابر باشيد هله نمىحال كه مبا

 .جنگم پس با شما مى: ها نپذيرفتند و پيامبر فرمود آن

خواهيم از ترساندن ما  اما با درخواست صلح، از شما مى. توانيم با عرب جنگ كنيم ما نمى: ها گفتند آن

دينمان خوددارى كنيد و در مقابل، هر سال دو هزار دست كامل لباس ـ كه هزار دست در ماه صفر و و گرفتن 

 .شود و سى زره آهنى معمولى دريافت كنيد هزار دست ديگر در ماه رجب ـ تحويل داده مى

 :پيامبر، اين پيشنهاد را پذيرفت و فرمود

ن، ولو العنوا لمسخوا قردةً وخنازير، واّلذي نفسي بيده، إنّ الهالك قد تدّلى على أهل نجرا

والضطرم عليهم الوادي ناراً، والستأصل الّله نجران وأهله حتّى الطير على رؤوس الشجر، ولما حال 

 ;الحول على النصارى كّلهم حّتى يهلكوا

كردند   مىبه آن كه جانم در دست اوست سوگند، نابودى براى اهالى نجران نازل شده بود و اگر به مباهله اقدام

خداوند، نجران و ساكنانش و حتى . شد ها به آتش مبدل مى شدند و اين وادى براى آن خوك و ميمون مى چون هم

 .شدند كرد و قبل از پايان سال، همه مسيحيان هالك مى پرندگان روى درخت را به طور كامل نابود مى

 :گويد در روايت ديگرى عائشه مى

نگار بر دوش انداخت و خارج شد و چون   ردايى از موى سياه و داراى نقش وهوآل  عليه اهللا صلى  رسول خدا

يريد الّله ليذْهب  إِنَّما: (ها را در زير آن گرفتند و فرمودند  آمدند، آنالسالم عليهم على حسن، حسين، فاطمه و
تيلَ الْبأَه سالرِّج ْنكُم34)ع. 
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 :گويد  قل اين روايات چنين مىزمخشرى پس از ن

گو از ميان خود و خصمش به مباهله اقدام  پيامبر تنها با هدف روشن ساختن دروغ: ممكن است بپرسيد

اما چرا فرزندان و زنان را نيز در آن . نموده است و بايد خود ايشان و تكذيب كنندگان او در آن شركت كنند

 شركت داد؟

كه ايشان به حقانيت و درستى راه    آن حضرت از سويى در داللت بر ايناين اقدام: در پاسخ بايد بگويم

هاى تن خود و دوست  دهد عزيزان و پاره   چرا كه به خود اجازه مى;خود ايمان دارد، تأكيد بيشترى دارد

 .ترين اطرافيانش را با خود ببرد و تنها به خود اكتفا نكند داشتنى

خواهد ـ در صورت انجام مباهله ـ عزيزان  مى  دارد تا حدى كهو از سوى ديگر به كذب خصم خود باور 

 .و نزديكانش را نيز ريشه كن نمايد

ها عزيزترين و دوست   چرا كه آن;ايشان، فرزندان و زنان را براى مباهله در اولويت قرار داد

به . ايشان سازدها دفاع كند و خود را فد ترين افراد هستند و چه بسا انسان تا سر حد مرگ از آن داشتنى

بردند تا مانع از فرار مبارزان شوند و كسانى را كه با جان  همين جهت است كه زنان را با خود به جنگ مى

 .ناميدند مى»  زن و ناموس فدا;حماة الظعائن«كردند،   ها دفاع مى خود از آن

ه واال و شأن باالى آنان را مقدم داشت تا جايگا» أنفس«، فرزندان و زنان را بر وآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .ها شد مقدم بوده و بايد فداى آن» انفس«نشان دهد و اعالم كند كه آنان بر 

 و برهانى واضح بر نبوت السالم عليهم اين ماجرا، در بردارنده دليلى محكم بر فضل و برترى آل عبا 

رده است كه مسيحيان درخواست ايشان  چرا كه هيچ موافق و مخالفى روايت نك; استوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 35.اند  براى مباهله را اجابت كرده

 به روايت ابن اثير

 را به نقل از ترمذى السالم عليه هاى سه گانه امير مؤمنان على ابن اثير نيز، روايت سعد درباره ويژگى

 36.روايت كرده است

 :گويد داند و در كتاب تاريخ خود مى وى، اين روايت را به صورت قطعى و مسلّم مى

 . اعزام كردندوآله عليه اهللا  صلى مسيحيان نجران، عاقب و سيد را همراه با گروهى براى مباهله با پيامبر خدا

 به نزد آنان رفتند السالم عليهم  به همراه على، فاطمه، حسن و حسينوآله عليه اهللا صلى با اين اقدام، رسول خدا

هايى هستند كه اگر به خدا سوگند ياد  اينان چهره:  و همراهان گفتندوآله عليه اهللا  صلى ها با ديدن پيامبر و آن

 .ها را بر كنند  توانند كوه  كنند، مى
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 ـ هر دست هزار طاقه لباس   مباهله نكردند و به شرط پرداخت دووآله عليه اهللا  صلى مسيحيان با پيامبر

 .صلح كردندوآله  عليه  اهللا صلى فرستادگان رسول خدا  چنين تكريم كامل به ارزش چهل درهم ـ هم

انگيزى نكنند، ماليات  دين فتنه ها عهد وپيمان االهى، گرفت كه در  نيز از آنوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 37.نكنند نگيرند، ربا نخورند و با آن معامله

 به روايت حسكانى

 :كند حاكم حسكانى با سندى اين ماجرا را اين گونه روايت مى

 :كند  مى ابواسحاق سبيعى، از صلة بن زفر، از حذيفة بن يمان چنين نقل

: عاقب به سيد گفت.  را به مباهله دعوت كردندوآله عليه اهللا صلى عاقب و سيد ـ دو اسقف نجران ـ پيامبر

خواهد با اهل بيتش به چنين كارى اقدام كند، او  يارانش قصد مباهله دارد، پيامبر نيست، ولى اگر مىاگر با 

 .پيامبر است

را السالم  عليه  سپس حسن. را فرا خواند و در سمت راستش نشاندالسالم  عليه  علىوآله عليه اهللا صلى رسول خدا

 .را در پشت سر خود نشاندالسالم   عليها  و فاطمهالسالم  عليه را در سمت راست علىالسالم  عليه در سمت چپ و حسين

 . زيرا خود و دودمان ما رستگار نخواهيم شد;با او مباهله نكن: عاقب به سيد گفت

 : فرمودوآله عليه اهللا صلى  در پى اين خوددارى، رسول خدا

 ;لو العنوني ما بقيت بنجران عين تطرف

 38.ماند در نجران زنده نمىكردند هيچ كس  اگر با من مباهله مى

گفتنى است كه بخارى نيز با همين سند، روايت فوق را از حذيفه نقل كرده با اين تفاوت كه در اين 

ما در ادامه در اين . بيده قرار داده استروايت، مناقب اهل بيت را حذف كرده و به جاى آن فضيلتى براى ابوع

 .باره بيشتر بحث خواهيم نمود

 

 به روايت ابن كثير

 :ابن كثير نيز به نقل اين روايت چنين پرداخته است

ابوبكر بن مردويه از سليمان بن احمد، از احمد بن داوود، از بشربن مهران، از محمد بن دينار، از داوود 

 :گويد كند كه جابر مى بن ابوهند، از شعبى نقل مى

 . ... را گرفت والسالم عليهم  صبح هنگام دست على، فاطمه، حسن و حسينوآله عليه اهللا صلى  رسول خدا... 

 .  ...آيه درباره آنان نازل شده است: گويد جابر مى
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 : به همين شكل روايت كرده و گفته استالمستدرك على الصحيحينحاكم نيشابورى نيز در 

اند، اما طبق شروط و مبانى   نياورده خودصحيح روايت را بخارى و مسلم به اين شكل در هر چند اين 

 .صحيح است مسلم، حديث فوق نيز

ابوداوود طيالسى اين حديث را از شعبه، از مغيره، از شعبى به شكل مرسل : گويد ابن كثير در ادامه مى

 .تر است  البته اين سند صحيح39.روايت كرده است

 40.از ابن عباس و براء نيز مانند اين روايت، نقل شده است

شايان يادآورى است كه ابن كثير در كتاب تاريخ خود نخست روايت ناقص بخارى را ذكر كرده و در 

از سلمة بن  حاكم نيشابورى آورده است كه او نيز با سندى اين روايت را از  ادامه ماجرا را به نقل از بيهقى

السالم   عليه ايت ـ چنان كه خواهد آمد ـ نامى از علىرو البته در اين. عبديشوع، از پدر، از جدش نقل كرده است

 .به ميان نيامده است

 به روايت قارى

 :گويد قارى در شرح اين روايت مى

وقتى اين آيه ـ يعنى آيه موسوم به مباهله ـ نازل : گويد كند كه سعد بن ابى وّقاص مى مسلم نقل مى

 :فرمايد  شد، آن جا كه مى

)م فيه كاجنْ حافَملْمِ َفقُلْ تَعاَلونَ الْعم كما جاء دعنا  نْ بساءنو كُمناءأَبنا وناءأَب عنَد
 ;)وأَْنفُسكُم ونساءكُم وأَنُْفسنا

را فرا خواند و به پاس رابطه برادرى و نزديكى كه بينشان بود، السالم  عليه   علىوآله عليه اهللا صلى رسول خدا

ترين بانو از ميان نزديكانش و نيز  ، خاصالسالم عليها ايشان ضمن آن كه فاطمه. نفس خود دانستندوى را چون 

 : را فرا خواند و آن دو را پسران خود به شمار آوردند و به درگاه االهى عرضه داشتندالسالم عليهما حسن و حسين

 ;اللهم هؤالء أهل بيتي

 .اينان اهل بيت من هستند! خدايا

 41.ها را از ناپاكى مصون دار و به طور كامل پاك و مطهرشان گردان مقصود ايشان اين بود كه آن

 حديث مباهله و نگاهى به سند آن

دهد همراهى على، فاطمه و دو  اكنون عباراتى را از بزرگان اهل سنّت ذكر خواهيم كرد كه نشان مى

 . قطعى استوآله عليه اهللا صلى  در روز مباهله با پيامبرالسالم معليه پسرشان

                                                           
 ذكر نشده باشد، چنان كه در اين وآله عليه اهللا صلى  است كه راوى ميان تابعى و يا صحابى تا رسول خدابنا به اصطالح اهل سنّت، حديثى مرسل.  39

 . ذكر نشده استوآله عليه اهللا صلى سند واسطه بين شعبى و پيامبر خدا

 .319 / 1: كثيرتفسير ابن .  40

 .589 / 5: المرقاة فى شرح المشكاة.  41
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بن عباس و ديگران اين گونه نقل شده   در تفاسير به صورت متواتر از عبداهللا: گويد حاكم نيشابورى مى

 :است

ه  را گرفت و از فاطمالسالم عليهم  در روز مباهله، دستان على، حسن و حسينوآله عليه اهللا  صلى رسول خدا

 :آن بزرگوار در آن روز فرمود. خواست پشت سر آنان حركت كند

هؤالء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا، فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم بنتهل فنجعل لعنة اهللا 

 ;على الكاذبين

يد تا شما نيز نفوس، فرزندان و زنان خود را به مباهله بياور. اينان، مصداق فرزندان، زنان و نفوس ما هستند

 42.لعنت خدا را متوجه دروغگويان سازيم

 :گويد جصاص در اين زمينه مى

براى مباهله با مسيحيانى كه او وآله  عليه اهللا صلى سيره نويسان و راويان احاديث و آثار، درباره اين كه پيامبر

را با خود همراه ساخته با يكديگر اختالف السالم  يهمعل را به مباهله خوانده بودند، حسن، حسين، على و فاطمه

 43.ندارند

 :گويد ابن عربى مالكى در اين باره مى

گاه كه با دليل و   با مسيحيان نجران مناظره كرد و آنوآله  عليه اهللا صلى  اند كه پيامبر مفسران روايت كرده

 . پذيرش اسالم و تبعيت از آن بزرگوار، سرباز زدندها از ها غلبه كرد، آن برهان بر آن

 على، فاطمه، حسن وآله عليه اهللا صلى در پى نزول آيه، پيامبر خدا. از همين رو خداوند اين آيه را نازل فرمود

 44. را فراخواند و مسيحيان را به مباهله دعوت كردالسالم عليهم و حسين

 :گويد  ابن طلحه شافعى در اين مورد مى

درباره على، فاطمه، حسن و   اند كه آيه مباهله، راويان ثقه و مورد اعتماد و دقيق نقل كرده

 45.است نازل شده السالم عليهم حسين

اند كه اخبار صحيح و معتبر در نزد  قاضى ايجى و شريف جرجانى نيز بر اين موضوع اعتراف كرده

، تنها على، فاطمه و دو پسر وآله عليه  اهللا صلى كه پيامبر  شناسى داللت دارند بر اين  علماى حديث

 .درا براى مباهله فراخواندنالسالم  عليهم ها آن

البته ما در بخش مربوط به داللت آيه مباهله، عبارات اين دو عالم سنّى را به طور كامل ذكر خواهيم 

 .كرد
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 و نوشتن صلح نامهالسالم  عليه اميرمؤمنان على

 :گونه آمده است  اينالكبرى السننها ازجمله كتاب  در بسيارى از كتاب

 46.نامه را براى مسيحيان نجران نگاشتند  متن صلحوآله عليه  اهللا صلى به دستور پيامبر اكرمالسالم  عليه على

دهد كه آنان از   همين موضوع نشان مى .اند ابن شبه، بالذُرى و ديگران متن صلح نامه را نيز نقل كرده

 .اند كرده اين صلح نامه نگهدارى مى

 :گويد بالذرى در اين باره مى

ام كه در پايين آن   اى مشابه اين نوشته در دست اهالى نجران ديده من نوشته: گويد يحيى بن آدم مى

 47.طالب  ابى بن على: نويسنده: نوشته شده بود

 

 روز مباهله و نگاهى به اعمال مستحبى آن

براى مسيحيان آشكار كرد و جهانيان را با خداوند متعال، در روز مباهله، حقانيت نبوت پيامبر خود را 

 . آشنا نمودالسالم عليهم مقام و منزلت على و اهل بيت

رود و   ترين اعياد اسالمى و سرور انگيزترين روزهاى مؤمنان به شمار مى از همين رو اين روز، از بزرگ

 . ...تواند شكر اين نعمت را به جا آورد جا كه مى بر هر مسلمان واجب است تا آن

 يعنى بيست و چهارم ذى حجه كه از روزهاى شادى شيعه به شمار ;به همين مناسبت اين روز

هاى نگاشته شده در اين باره، وارد   در كتاب...  اعمال و مستحباتى چون غسل، روزه، نماز، دعا و48رود، مى

 49.شده است
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 هاى عجيب و غريب هاى بيهوده و دروغ تالش
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 هاى بيهوده برخى عالمان حديث مباهله و تالش

ترين مناقب امير  از درخشانالسالم  عليهم با اين كه قضيه مباهله و نزول آيه مباركه درباره اهل بيت

حكايت دارد، اما چنان وآله  عليه اهللا صلى ى بعد از رسول خدارود و از امامت و  شمار مى بهالسالم  عليه مؤمنان على

 .اند كه خواهيم ديد برخى از متكلمان اهل سنت، شبهاتى را مطرح كرده

 .اند اصل و متن حديث را نشانه بروند هاى خود كوشيده اما برخى ديگر با تالش

ودنِ زير سؤال بردن مضمون آن، فايده ب دهد كه آنان به مفهوم حديث و بى البته اين مسأله نشان مى

 .اعتراف دارند

 :توان موارد زير را نام برد ها مى از جمله اين تالش

 

 پنهان و سانسور اصل حديث.  1

حالى كه خود حديث، در بردارنده شواهدى  در. كنند  برخى از علماى اهل سنّت اصل حديث را ذكر نمى

 .حكايت دارد  و برترى دين اسالم بر اديان ديگروآله عليه اهللا صلى پيامبر اكرم  است كه بر نبوت

 51. كه ابن سيد الناس نيز از وى تبعيت كرده است50توان به ابن هشام اشاره كرد  از جمله اين افراد مى

ه گفتار ابن هشام است پيرامون جريان مباهله اينك روايت ابن سيد الناس را كه در واقع چكيد

 :آوريم مى

 در ماه ربيع اآلخر يا جمادى االولى سال دهم هجرى، خالد بن وليد را وآله عليه اهللا صلى سپس رسول خدا«

ها را به اسالم دعوت كند و در  نزد بنى حارث بن كعب در نجران فرستاد و به وى دستور داد سه بار آن

 .ها پيكار نمايد ا آنصورت خوددارى ب

اسالم بياوريد تا در : جا رسيد، از سواران خواست به مردم بگويند خالد، راهى نجران شد و چون به آن

 .امان بمانيد

ها را با تعاليم اسالم آشنا نمود و با ارسال پيامى   با اين اقدام، اهالى نجران اسالم را پذيرفتند و خالد آن

 .از اين امر آگاه كرد  راوآله  عليه اهللا صلى كتبى، پيامبر

                                                           
 .952 / 2 : السيرة النبويه.  50
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وى به . ها برگردد  همراه هيئتى از آن  از وى خواست بهوآله عليه اهللا صلى در پاسخ نامه خالد، پيامبر خدا

بن حصين را   آن حضرت قيس... از اين افراد قيس بن حصين ذى الغصه بود يكى. همراه اين گروه بازگشت

 .امير هيئت نجرانى كرد

وزهاى پايانى ماه شوال يا در ذى قعده به نجران بازگشتند و چهار ماه بعد از اين تاريخ بود اين گروه در ر

 .وفات يافتوآله  عليه اهللا صلى كه رسول خدا

 

 پنهان و سانسور حديث مباهله.  2

 .اند اكنون به افرادى اشاره خواهيم كرد كه در زمينه پنهان و سانسور حديث مباهله فعاليت داشته

 

 بخارى و حديث مباهله

 :نگارد چنين مى» داستان اهل نجران« خود در عنوان صحيحبخارى در كتاب المغازى 

عباس بن حسين، از يحيى بن آدم، از اسرائيل، از ابى اسحاق، از صلة بن زفر، از حذيفه اين گونه نقل 

 :كند مى

يكى از .  آمدندوآله  عليه اهللا صلى   خداعاقب و سيد ـ دو شخصيت اول نجران ـ به قصد مباهله به نزد پيامبر

اگر او، پيامبر خدا باشد و ما مباهله كنيم خود و دودمان ! مباهله نكن، به خدا سوگند: آن دو به ديگرى گفت

 .رستگار نخواهيم شد

فردى را با ما بفرست كه به طور كامل   كنيم، ولى هر چه بخواهى به تو عطا مى: آن دو به پيامبر گفتند

 .و مورد اعتماد باشدامين 

 .فرستم مى حتماً فردى كامالً امين با شما: پيامبر در پاسخ آن دو فرمود

:  فرمودوآله  عليه اهللا صلى  خواست تا اين شرافت نصيب او گردد كه پيامبر خدا هر يك از اصحاب مى

 !ابوعبيدة بن جرّاح برخيز

 .اين شخص، امين اين امت است:  گفتوآله عليه اهللا صلى   رسول خدا;وقتى ابوعبيده برخاست

 :كند بخارى روايت ديگر را اين گونه نقل مى

 :كند  بن زفر، از حذيفه نقل مى محمد بن بشار از محمد بن جعفر، از شعبه، از ابواسحاق از صلة

 .امين براى ما بفرست فردى:  آمدند و گفتندوآله عليه اهللا صلى اهالى نجران به نزد پيامبر

 .فرستاد حتماً فردى امين و كامالً مورد اعتماد را خواهم: پيامبر فرمود
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خواست تا اين شرافت نصيب او گردد كه آن پيامبر، ابوعبيده بن جرّاح را اعزام  هر يك از مردم مى

 52.كردند

 نگاهى به تحريف بخارى

اما بخارى . تر روايت حذيفة بن يمان را ـ كه قاضى حسكانى با همين سند نقل كرده ـ آورديم ما پيش

را ذكر نكرده السالم  عليهم  علّت مباهله، نزول آيه مباركه و خروج پيامبر به همراه على، فاطمه، حسن و حسين

 !است

او . سسته و نامتناسب استپوشيده نيست كه روايت وى تحريف شده وعبارات آن كامالً از هم گ

 .»نكن اين كار را: خواستند مباهله كنند يكى به ديگرى گفت به نزد وى آمدند و«: گويد مى

 :خوب به عبارت او دقّت كنيد

 .»خواستند با ايشان مباهله كنند آنان آمدند، مى«

 :شك چيزى روى داده است كه دهد كه بى اين نشان مى

 .»...يكى به ديگرى گفت«

: چه چيزى روى داد كه ماجراى مباهله رخ داد و يكى از اين دو نفر به همراه خود گفت: ايد پرسيدحال ب

 !!مباهله نكنيم و از اين كار انصراف بدهيم؟

 .»كنيم بخواهى به تو عطا مى چه هر: گفتند«: گويد از طرفى، به نقل بخارى دقّت كنيد، او مى

 چيزى از آنان نخواسته بود، و فقط آن دو را به پذيرش اسالم وآله عليه  اهللا صلى اين در حالى است كه پيامبر

شنيدن اين سخن،  با ها نپذيرفتند و از همين رو به جنگ دعوتشان نمود و و تعاليم آن دعوت كرده بود كه آن

 .دو شخص مذكور، درخواست صلح و پرداخت جزيه نمودند

اى را تنظيم كرد و   نامه صلحالسالم  عليه ها موافقت نمود و على  نيز با درخواست آنوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .آن را نوشت

 

 ابن حجر عسقالنى و توجيه تحريف بخارى

 به شكلى بسيار مختصر و ناقص بخارى صحيحواقعيت آن است كه ابن حجر عسقالنى در شرح خود بر 

 !!است  اشاره كردهالسالم عليهم به همراه اهل بيته وآل عليه اهللا صلى پيامبر به نزول آيه و خروج

، السالم عليهم  بخارى، ضمن حذف حديث مباهله و تالش در جهت سانسور فضل و برترى اهل كساء

 .فضيلتى را براى ابوعبيده ثبت كرده است

 .»فردى امين برايمان بفرست:  گفتندوآله عليه اهللا صلى آن دو به پيامبر«: گويد او مى

                                                           
 .217 / 5: صحيح بخارى.  52
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 . ...ر نيز ابوعبيدة بن جرّاح را اعزام كردپيامب

را به السالم  عليه  على مرتضىوآله  عليه اهللا صلى ها آمده است كه پيامبر اكرم در حالى كه در بسيارى از كتاب

حافظ اهل سنّت ابن حجر عسقالنى، با درك اين موضوع، در صدد رفع تعارض برآمده و از . نزد آنان فرستاد

را نزد اهالى نجران فرستاد تا السالم  عليه   علىوآله عليه  اهللا صلى بنا به گفته ابن اسحاق، پيامبر: رو گفته است همين

 .ها را جمع آورى كند آن) زكات(جزيه و صدقات 

 چرا كه ابوعبيده همراه مسيحيان به نجران رفت و با گرفتن ;اين قضيه با داستان ابوعبيده متفاوت است

 .نامه بازگشت اموال مورد اشاره در صلح

به آن جا رفت تا جزيه غير وآله  عليه  اهللا صلى بعد از آن، بنا به خواست پيامبرالسالم  عليه  حال آن كه على

 53.داند البته خدا بهتر مى. ها را بگيرد  مسلمان شده) زكات(ها و صدقات   مسلمان

 

 رد توجيه

ما در روايتى كه در اين باره آمده تنها پذيرش جزيه به معناى قبول پرداخت اموال مورد : بايد بگوييم

 .را مشاهده كرديموآله  عليه اهللا صلى  نامه پيامبر اشاره در صلح

نامه دو هزار دست كامل لباس ـ هزار دست در هر ماه رجب و هزار  از ميان اموال مورد اشاره در صلح

 .دست در هر ماه صفر ـ بود

گرفتند، اما  ها مى البته اين پرداخت جزيه در زمان ابوبكر و عمر جارى بود و آن دو اين اموال را از آن

 :اى به اين شكل تنظيم كرد عثمان از مقدار آن كاست و نوشته

 ;إّني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حّلة لوجه الّله

 54!كنم  خدا، دويست دست كامل لباس از جزيه آنان كسر مىمن به خاطر رضاى

 55.اند قعده به نجران بازگشته دو فرد مذكور در روزهاى آخر ماه شوال يا ذى: در ادامه بايد گفت

نامه  رجب و يا صفر سخنى به ميان نيامده است و موعد آن نرسيده بود كه از اموال صلحبينيم كه از  ماه  مى

 !چيزى پرداخت شود تا كسى مأمور گرفتن آن باشد

 .بنابر آن چه گفتيم توجيه ابن حجر عسقالنى براى رفع تعارض، نادرست است

ابواسحاق، از صلة بن زفر او از . شايد به همين دليل است كه مسلم به اين توجيهات نپرداخته است

 :گويد آورده كه حذيفه مى

 .فردى را نزد ما بفرست! اى رسول خدا:  آمدند و گفتندوآله عليه اهللا صلى اهالى نجران نزد رسول خدا
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 56.حتماً فردى امين را خواهم فرستاد: پيامبر در جواب گفتند

ابوعبيده، «راويان حديث، روايتى با عبارت   يده تا حدى است كهتمجيد از امين بودن ابوعب: بايد گفت

 .اند نقل كرده» امين اين امت است

 57.ايم ما در كتاب بزرگ خود به تفصيل درباره سند و داللت اين روايات سخن گفته

 

 ابن سعد و حديث مباهله

 :آورده است» هيئت نجران« تحت عنوان الطبقات الكبرىعد در كتاب محمد بن س

در پى اين پيام، هيئتى چهارده نفره .  پيامى كتبى براى مسيحيان نجران فرستادوآله عليه اهللا  صلى رسول خدا

 . همان عبدالمسيح، به نزد پيامبر آمدند;ها، از جمله عاقب از بزرگان آن

در اين ديدار كه دو طرف، . ها نپذيرفتند نان را به اسالم دعوت كرد، ولى آن، آوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

ها به تعاليم    ضمن آشنا نمودن آنوآله عليه اهللا صلى  پيامبر خدا;داليل و براهين زيادى در دفاع از خود ارائه كردند

 :هاى قرآن فرمود  و آموزه

 ;إن أنكرتم ما أقول لكم فهّلم اُباهلكم

 .مرا باور نداريد بياييد با شما مباهله كنمهاى  اگر گفته

 .ها اين پيشنهاد را پذيرفتند و رفتند آن

:  آمد و گفتوآله عليه اهللا صلى  هاى بانفوذ نجران به نزد رسول خدا عبدالمسيح به همراه دو تن از شخصيت

كنيم  صلح مى. يمدارى گردن نه چه دوست ايم مباهله نكنيم و به حكم شما در پرداخت آن ما تصميم گرفته

 .پردازيم و جزيه مى

صلح را پذيرفت و در حضور شاهدانى چون ابوسفيان بن ...  نيز با اين شرايط كهوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .نامه را تنظيم كرد حرب، اقرع بن حابس و مغيرة بن شعبه صلح

با اين تصميم، مسيحيان به نجران بازگشتند و طولى نكشيد كه سيد و عاقب نزد پيامبر بازگشتند و 

 .پيامبر آن دو را در خانه ابوايوب انصارى سكونت دادند. اسالم آوردند

 58. ...كردند نامه عمل مى  به مفاد صلحوآله  عليه اهللا صلى  ها نيز تا زمان وفات پيامبر  نجرانى

 طبرى و حديث مباهله

 مشرف شدند، وآله عليه اهللا صلى هايى را كه در سال دهم هجرت به خدمت پيامبر خدا طبرى از جمله هيئت

 :گويد مى و كند هيئت نجران ذكر مى
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اى را براى آنان  صلح نامهوآله  عليه اهللا صلى در اين سال هيئت عاقب و سيد از نجران آمد و رسول خدا

 59.تنظيم نمود

 خروج فرماندهان و كارگزاران براى ;خروج األمراء و العمال على الصدقات«چنين وى در باب  هم

 :گويد مى» آورى صدقات جمع

هاشان را  و جزيه) زكات(را به نزد اهالى نجران فرستاد تا صدقات السالم  عليه ، علىوآله عليه اهللا صلى پيامبر

 60.جمع آورى كند و براى پيامبر بفرستد

 

 ابن جوزى و حديث مباهله

 :گويد ابن جوزى درباره اين ماجرا چنين مى

 آمدند و آن حضرت وآله عليه  اهللا صلى در سال دهم هجرى عاقب و سيد از مردم نجران به نزد پيامبر خدا

 61. براى ايشان تنظيم كرداى را صلح نامه

 ابن خلدون و حديث مباهله

 :كند ابن خلدون حديث مباهله را اين گونه نقل مى

پيشگام و . ، هيئت مسيحيان نجران به همراه هفتاد سواره نزد پيامبر آمدند)دهم هجرت(در همين سال 

اين افراد . المسيح از قبيله كنده و اسقفشان ابوحارثه از قبيله بكر بن وائل و سيد أيهم بودنداميرشانِ عاقب عبد

درباره دينشان به مناظره نشستند و چون آيات نخستين سوره آل عمران و آيه مباهله را از زبان پيامبر شنيدند 

 .از مباهله خوددارى كردند

پيامبر . در نهايت درخواست صلح كردند امبر پراكنده شدند وآنان به قصد مشورت درباره مباهله از گرد پي

به شرط اعطاى هزار دست كامل لباس در ماه صفر، هزار دست ديگر در ماه رجب و نيز سى عدد زره و نيزه و 

 .تنظيم كرد اى را براى آنان نامه اسب و پارچه پشمى، صلح

خواستند كه براى جمع آورى اين اموال برايشان والى  وآله  عليه اهللا صلى  ها بعد از پيمان صلح از پيامبر آن

مدتى بعد عاقب و سيد به حضور . اين بود كه پيامبر ابوعبيدة بن جراح را به همراهشان فرستاد. تعيين كند

 62.پيامبر آمدند و ايمان آوردند

 !!پنهان و سانسور نام على.  3
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اينك به تالش برخى از . را مستور نگه دارندالسالم  عليه  اند نام حضرت على  اى ديگر نيز سعى كرده  عده

 :كنيم ها اشاره مى آن

مانند روايتى . اند را از حديث حذف نمودهالسالم  عليه اى از صاحبان جوامع حديثى نام حضرت على  عده

 .تر از پدربزرگ سلمة بن عبد يشوع ذكر شد كه پيش

ـ در روايت مسلم دخل و تصرّف    ـ چنان كه خواهد آمدالبحر المحيطچون صاحب  اى هم حتى عده

 !!اند را حذف كردهالسالم  عليه اند و نام على نموده

 :گويد مى» صلح نجران«بالذرى نيز در كتاب خود با بيان موضوعى تحت عنوان 

إِنَّ مَثلَ عيسى *   منَ اْآليات والذِّكْرِ الْحكيمِذلك نَتُْلوه علَيك(هنگامى كه خداوند متعال آيه 
 را نازل كرد پيامبر 63)عَلى اْلكاذبينَ... عنْد الّله كَمَثلِ آدم َخلََقه منْ تُراب ثُم قالَ َله كُنْ فَيُكونُ

گاه دستان   ها را به مباهله فراخواند، آن  مسيحيان قرائت كرد و آناين آيه را به دو بزرگوآله  عليه اهللا صلى  خدا

 .گرفت و آماده مباهله شدالسالم  عليهم فاطمه، حسن و حسين

 . چرا كه گرفتار عذاب خواهى شد;از كوه باال برو و با آنان مباهله نكن: يكى از آن دو به ديگرى گفت

 نظر خودت چيست؟: آن شخص گفت

 64. ...كنيم زيم و با وى مباهله نمىپردا جزيه مى: گفت

 :گويد كند و مى ابن قيم با صرف نظر از روايت مسلم و ديگران به روايت پدربزرگ سلمه اكتفا مى

حاكم نيشابورى روايتى را از اصم، از احمد بن عبدالجبار، از يونس بكير، از سلمة بن عبد يشوع، از 

 :گويد كند كه يونس ـ از مسيحيان مسلمان شده ـ مى جدش نقل مىپدرش، از 

 . ... پيام كتبى به مسيحيان نجران فرستادوآله  عليه اهللا صلى رسول خدا

 :دهد  وى داستان را اين گونه ادامه مى

 بامدادان بعد از آگاه سازى مسيحيان از مباهله، حضرت حسن و وآله عليه اهللا صلى رسول خدا

كرد   در پشت سرشان حركت مىالسالم عليها  را در زير رداى خود گرفتند و در حالى كه فاطمهالسالم  اعليهم  حسين

 65. ...چندين همسر داشتندوآله   عليه اهللا صلى  به منظور مباهله آمدند، در حالى كه در آن روز پيامبر

 66. به همين شكل عمل كرده است والنهايهالبدايهابن كثير نيز در 

 :هايى كه از شعبى نقل شده به چند شكل است روايت

                                                           
 .59 و 58آيه : سوره آل عمران.  63

 .76 و 75: فتوح البلدان.  64

 .40 و 39 / 3: زاد المعاد فى هدى خير العباد.  65

 .53 / 5: البداية و النهايه.  66



 )41(

آيه در شأن على، فاطمه، حسن و : روايت وى از جابربن عبداهللا كه در آن گفته شده. يكم

 . نازل شده استالسالم عليهم حسين

در آن حذف شده است و گروهى نيز از او و سيوطى از قول اين السالم   عليه روايتى كه نام على. دوم

 .اند گروه، روايت مذكور را ـ چنان كه ذكر شد ـ آورده

در آن السالم  عليه  طبرى پس از نقل روايتى كه ابن حميد از جرير، از مغيره، از شعبى نقل كرده و نام على

 :گويد حذف شده، مى

كنند كه در جريان مباهله،  مردم روايت مى: به مغيره گفتم: گويد ير مىابن حميد به نقل از جر

 !حضور داشته استالسالم  عليه على

دانم به خاطر بدبينى و نفرت بنى اميه به   نمى. شعبى نام وى را ذكر نكرده است: او در پاسخ گفت

 67.بوده، يا اين كه او حضور نداشته استالسالم  عليه على

كه هم اكنون بدان اشاره !! »برخى از صحابه پيامبر«: و افزودن عبارتالسالم  عليه  حذف نام على.سوم

 .كنيم مى

 »برخى از صحابه پيامبر«و افزودن السالم  عليه حذف نام على.  4

 :در اين روايت آمده است. ما اين روايت را فقط از ابن شبه، از شعبى بدين شكل يافتيم

بن محمد فزارى، از عطاءبن سائب، از  ووليد احمدبن عبدالرحمان قرشى، از وليدبن مسلم، از ابراهيماب

 :كند شعبى چنين نقل مى

 .  ...براى ما از عيسى بگو:  آمدند و گفتندوآله عليه  اهللا صلى هيئت نجران نزد رسول خدا

به همراه حسن، حسين و  وآله عليه اهللا صلى صبح هنگام رسول خدا: گويد شعبى در ادامه مى

 . و برخى از صحابه براى مباهله رفتالسالم عليهم فاطمه

ايم تا برايمان جزيه تعيين  ايم و آمده ما براى مباهله نيامده: مسيحيان چون به پيامبر رسيدند، گفتند

 68.  ...كنيد

اين باشد كه » ... به همراه حسنوآله عليه اهللا  صلى  رسول خداصبح هنگام«به راستى اگر منظور از عبارت 

كه  كنيد قصد داشته با اهل بيت خود مباهله نمايد، پس چگونه ادعا مىوآله  عليه  اهللا صلى پيامبر

 !!ساخته است؟ برخى از صحابه را با اهل بيتش همراهوآله  عليه  اهللا صلى پيامبر

نام السالم  عليه بر فرض اين كه برخى از صحابه نيز با پيامبر همراه شده باشند، چرا راوى حداقل از على

 !!نبرده است؟
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شعبى ـ اگر اين تحريفات از خود او باشد، نه ديگران ـ فردى است كه به امويان گرايش : بايد گفت

 .بسيار دارد

ها در كوفه و از مقرّبان و نديم و همدم  گفتنى است كه شعبى، از افراد مورد اعتماد مروانيان، قاضى آن

توان به  ها موجود و مى موارد ديگر در شرح حال وى در كتاب ها و تمامى اين. عبدالملك مروان بوده است

 .ها مراجعه كرد آن

 

 تحريف روايت با افزودن نام عائشه و حفصه.  5

 :گويد او مى. ايم   نوع تحريف را در روايت حلبى يافتهاين

 : گونه آمده است در نقلى اين

 به همراه حسن، وآله عليه اهللا صلى صبح هنگام، پيامبر. مسيحيان، زمان مباهله را صبح روز بعد تعيين كردند

 : به نزد آنان رفت و گفتالسالم  عليهم حسين، فاطمه و على 

 ; ...اللهم هؤالء أهلي

 . ...اينان اهل من هستند! خدايا

كرديد با چه  اگر مباهله مى! اى رسول خدا: گفتوآله  عليه اهللا  صلى عمر به پيامبر: در روايتى ديگر آمده

 رفتيد؟ كسانى مى

 .، عايشه و حفصهالسالم عليهم با على، فاطمه، حسن، حسين: حضرت فرمود

داللت ) نساءنا ونساءكُم(ـ سخن خداى متعال و بر اين مطلب ـ يعنى افزودن نام عايشه و حفصه 

 69. ...صلح كردند كهوآله  عليه  اهللا صلى و مسيحيان با پيامبر(!) دارد 

 

هاى ابوبكر با پسرش، عمر با پسرش و عثمان با   و افزودن نامالسالم عليها حذف نام فاطمه.  6

 پسرش

 تاريخ مدينة دمشقوع تحريف را فقط در روايت ابن عساكر در بخش شرح حال عثمان در كتاب اين ن

 .يافتيم

 :كند  ابن عساكر در اين باره چنين نقل مى

ابوالحسن عتيقى، از ابوالحسن دارقطنى، از  ابوعبداهللا محمد بن ابراهيم، از ابوالفضل بن كريدى، از

هيثم بن عدى، از جعفر بن  از رير طبرى، از سعيد بن عنبسه رازى،بن ج قاج، از محمد  بن  ابوالحسين احمد

 :كند  مى محمد، از پدرش اين گونه نقل
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نازل شد، ) َتعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَنُْفسنا وأَنُْفسكُم(هنگامى كه آيه 

 70.ن و پسرش و على و پسرش براى مباهله آمدندپيامبر با ابوبكر و پسرش، عمر و پسرش، عثما

اند و در  اين روايت را جالل الدين سيوطى، شوكانى، آلوسى و مراغى نيز به نقل از ابن عساكر آورده

 71!!اند كرده  برابر اين روايت سكوت

 .اند اين روايت بر خالف روايتى است كه ديگران نقل كرده: گويد البته فقط آلوسى به سخن آمده و مى

 

 بررسى و نقد اين روايت ساختگى

 آن برخى با افزون بر. آن چه گفته شد تالش راويان اهل سنت براى تحريف شكل حديث مباهله است

 .اند و عبارات ديگر در صدد ناچيز انگاشتن اين حديث برآمده» روايت شده« ،»گفته شده«كلماتى چون 

كاهش عبارت صورت گرفته بيش از   يا به هر حال، شايسته است به تحريفاتى كه به شكل افزايش و

دانستند از برترى اهل   ود مى چرا كه پيداست امويان با هدف پنهان ساختن مناقبى كه خ;اين توجه نكنيم

حكايت دارد، سعى داشتند اين حديث را نيز به مانند احاديث غدير، منزلت و ديگر احاديث السالم  عليهم بيت

 .تحريف كنند

على «هاى  آنان، در حديث مباهله تالش كردند چه به صورت حذف اصل آن و چه به شكل حذف نام

 . ...يلت را پنهان سازند، اين فض»السالم عليهما و فاطمه طاهره

ها   ـ چنان كه خواهيم گفت ـ حكايت نداشت برخى از آنالسالم عليهم اگر اين حديث از برترى اهل بيت

 !!كردند ، نام عايشه و حفصه را ذكر نمى»السالم عليها فاطمه«در كنار نام 

اند تا فضيلتى را كه اين حديث بر آن داللت دارد از انحصار اهل  برخى از اين راويان بر آن بوده

 .اين فضيلت فقط از آنِ اهل بيت نيست: خارج سازند و بگويندالسالم  عليهم بيت

ع  ـ وضالسالم عليهما از همين رو روايتى را از زبان يكى از اهل بيت ـ روايت امام صادق از امام باقر

رتبه فرزندان آن  و فرزندانشان نيز  همالسالم  عليه رتبه على گانه هم  اند كه بر اساس آن، خلفاى سه نموده

 !!دهند تا آن را در بين مردم عادى رواج دهند  انتساب مىالسالم  عليهم آنان اين روايت را به ائمه. حضرت هستند

 و فرزندان السالم عليهم ادى را جعل و به اهل بيتآنان، در ابواب مختلف تفسير، فقه و فضايل، روايات زي

 72.اند آنان نسبت داده

هاى موسوم به صحيح و يا مسندها، روايت ابن عساكر را  هيچ يك از معجم نويسان و صاحبان كتاب

شناسى اهل سنّت، روايت ابن عساكر، در برابر روايتى كه احمد بن حنبل،  واعد حديثبنابر ق. اند نقل نكرده
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اند، قدرت  بر تواتر و ديگران بر ثبوت آن، تصريح كرده مسلم، ترمذى و ديگران آن را نقل و حاكم نيشابورى

 .عرض اندام ندارد

زند تا باورهاى   چنگ مىپايه هاى سست و بى واقعيت آن است كه حتى ابن تيميه نيز كه به روايت

 .نادرست خودش را اثبات كند به اين روايت ابن عساكر توجهى نكرده است

براى بررسى سند اين روايت، فقط . سند اين روايت ضعيف و مضمون آن كامالً دروغ و ساختگى است

 :كنيم  مى به دو تن از رجال آن اشاره

 سعيد بن عنبسه رازى.  1

اند و بايد  نن وديگر مجامع روايى روايتى از سعيد بن عنبسه نقل نكردههاى صحاح، س صاحبان كتاب

 .او دروغگوست: گفت

كسى است كه پدرم از وى ... سعيد بن عنبسه، ابوعثمان خزّاز رازى: گويد ابن ابى حاتم درباره وى مى

 .موددر او بايد تأمل ن: روايت شنيده، ولى روايتى از او نقل نكرده است و درباره او گفته

وقتى از يحيى بن معين درباره سعيد بن : از على بن حسين شنيدم كه گفت: گويد عبدالرحمان مى

 .شناسم او را نمى: عنبسه رازى سؤال شد، پاسخ داد

يحيى بن معين با . روايت كرده است  را73»حديث واآلن«سعيد بن عنبسه از ابوعبيده حداد : گفته شد

 .اين شخص دروغگوست) شود معلوم مى  پس: (شنيدن اين سخن گفت

سعيد بن عنبسه دروغگوست، از پدرم نيز : گفت از على بن حسين شنيدم كه مى: گويد عبدالرحمان مى

 74.گفت  او راست نمى: گفت  شنيدم كه مى

 هيثم بن عدى.  2

 .همه بر اين باورند هيثم بن عدى كذّاب است

 .بن عدى سؤال شداز يحيى بن معين درباره هيثم : گويد  ابن ابى حاتم مى

او در جواب . پدرم درباره وى پرسيدم از. او از اهل كوفه و فردى غير قابل اعتماد و كذّاب است: گفت

 75.است هايش متروك روايت: گفت

 :گونه آورده است  از زبان افراد زير درباره وى اينلسان الميزانابن حجر عسقالنى در كتاب 

 .گفت  او دروغ مى. هيثم بن عدى ثقه و مورد اعتماد نيست: گويد بخارى مى

 .يحيى بن معين نيز همانند بخارى اظهار نظر كرده است

                                                           
: تاريخ بغداد: ك.ر. نامند مى» حديث واآلن«رباره شفاعت نقل شده كه آن را يكى از راويان است كه فقط از او يك روايت طوالنى د» واآلن عدوى«.  73
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 .او كذّاب است: گويد  ابوداوود مى

 .كند نمى روايات او را كسى نقل: گويند اى ديگر مى نسائى و عده

 .من او را در هيچ چيز قبول ندارم: گويد ابن مدينى مى

 .او هيچ اعتبارى ندارد: گويد ابوزرعه مى

 .او كذّاب است: گويد عجلى مى

 .گفت او دروغ مى: گويد ساجى مى

 .است اخبارى نقل كرده، ولى داراى تدليس نيز بوده: گويد احمد مى

 .او رواياتى غيرقابل قبول را به روايان ثقه و مورد اعتماد نسبت داده است: گويند  حاكم و نقّاش مى

 .اند كرده احمد، يحيى و ابوخيثمه او را رد: گويد  بن غيالن مىمحمود

 .آورند ابن سكن، ابن شاهين، ابن جارود و دارقطنى وى را از راويان ضعيف به شمار مى

، السنن الكبرى و بيهقى در مشكل الحديثاگر هيثم از رجال يك حديث باشد، افرادى چون طحاوى در 

 76.دانند د پيرامون روايات جعلى، آن روايت را دروغ مىنّقاش و جوزجانى در تأليفات خو

آورده باشد، واقعيت آن است كه تاريخ مدينة دمشق فرض كنيم ابن عساكر اين روايت جعلى را در كتاب 

بنابراين، چرا . ارنده جعليات بسيارى استكنند، دربرد ديگران نيز تصريح مى  و77اين كتاب چنان كه ابن تيميه

فكرانش اين حديث را در تفسير قرآن كريم  و بيان مقصود كالم  چون سيوطى و ديگر هم بايد شخصيتى هم

 !!اهللا ذكر كنند؟
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 جايگاه ويژه روز مباهله

اقبال  در كتاب اهللا رحمه سيد بن طاووس. اكنون شايسته است به جايگاه واالى روز مباهله نگاهى كنيم

 :نگارد چنين مىبصالح االعمال 

ها و  بسيار عظيم الشأن بوده و از نشانه  با مسيحيان نجران،وآله عليه اهللا صلى بدان كه روز مباهله پيامبر

 .كرامات بسيارى حكايت دارد

 :توان به موارد زير اشاره كرد ها مى  اين آيات و نشانهاز جمله

ـ نخستين بارى است كه خداوند باب مباهله را براى اين ملّت گشود تا به هنگام انكار ادلّه و براهين، به 

 .مباهله اقدام نمايند

 و ـ نخستين روزى بوده كه در آن عزّت پيامبر و شوكت و جالل خداوندى بدين شكل به اثبات رسيد

 .به نبوت و حاكميت ايشان، به پذيرش ذلّت و پرداخت جزيه ملزم شدند اهل كتاب ضمن گردن نهادن

هاى قدرت االهى و نبوى، مخالفان را فرا گرفت، كسانى كه  ـ نخستين روزى بوده كه در آن پرده

هاى عقلى و نقلى به   با دليلكردند و همان كسانى كه با رسول خدا  را انكار مىوآله  عليه اهللا صلى معجزات پيامبر

 .پرداختند مناظره مى

گونه مورد تصديق   اينوآله عليه اهللا صلى ـ نخستين روزى بوده كه با انوار درخشان خداوندى حضرت محمد

 .شد  بر همگان روشنوآله عليه اهللا صلى ميان دشمنان و نزديكان پيامبر  چرا كه فاصله;قرار گرفت

 . مقام بلند اهل بيتش را نشان دادوآله عليه اهللا صلى   روزى بوده كه در آن رسول خدا- 

 با وجود السالم عليهما فهماند كه امام حسن و امام حسين ـ روزى بوده كه خداوند متعال به بندگانش مى

 .تر هستند سن كم براى مباهله از صحابه پيامبر و مبارزان راه ايشان شايسته

، دختر گرامى پيامبر براى مباهله از السالم  عليها دهد كه فاطمه  ده كه خداوند متعال نشان مىـ روزى بو

 .تر است پيروان و افراد صاحب صالحيت و برجسته وى، شايسته

دارد كه مواليمان على بن  ـ روزى بوده كه خداوند متعال از اين موضوع پرده برمى

و از جوهره ذات اوست، صفات و اراده او صفات و اراده وآله  عليه اهللا ىصل   نفس رسول خداالسالم عليهما طالب ابى

 .است  چه ظاهرشان متفاوت است، اما فضايلشان از هر جهت يكى اگر اوست و
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ها كه صالحيت حضور نشر   شود دعوت نشدگان به مباهله نسبت به آن ـ روزى بوده كه نشان داده مى

 .ترى برخوردارند  پايينهاى خداوندى را دارند، از مقام  نشانه

ـ روزى بوده كه در اخبار و روايات موثق و مورد اعتماد، تا پيش از اسالم روزى به مانند آن را 

 .ايم نيافته

ها را واداشته تا اذعان و اعتراف كنند   ـ روزى بوده كه زبان مدعيان بند آمده و منطق صاحبان رأى، آن

 را از تمام بندگان و مؤمنانى كه صالحيت مباهله ندارند، برتر السالم عليهم  كه خداوند متعال، اهل بيت پيامبر

 .داند مى

 همان كسانى كه خداوند متعال ;هاى راستگويان اثبات گشت ها و برهان ـ روزى بوده كه حقانيت دليل

 .در قرآن كريم امر نموده تا مردم از آنان پيروى كنند

 كه در مباهله شركت السالم عليهم ى اهل بيت پيامبرـ روزى بوده كه خداوند جليل از عصمت هميشگ

 .دارد كردند، پرده برمى

 را بهتر از جريان تحدى و مبارزطلبى با قرآن، وآله عليه اهللا صلى ـ روز مباهله حقانيت نبوت و رسالت پيامبر

 به مبارزه طلبيد در مقام ها را به آوردن مثل قرآن  آنوآله  عليه اهللا صلى   زيرا كسانى كه پيامبر;كند اثبات مى

 :بهتان گفتند

 78;)َلو َنشاء َلُقلْنا مثْلَ هذا(

 .آوريم اگر بخواهيم كتابى مثل همين قرآن مى

هاى نبوت پيامبر، به جهت  ها و نشانه ها، برهان در حالى كه در روز مباهله، منكران در پى ظهور دليل

 .مباهله با ايشان، از انكار رسالت خوددارى كردندعجز از 

ـ روزى بوده كه خداوند متعال به واسطه آن، آتش جنگ را خاموش و مسلمانان را از گرفتارى و سختى 

 .پيكار و به خطر انداختن روح و جانشان نجات داد

حاضر شدند و به صفات خداوند متعال اين كار را به خاطر شرافت كسانى انجام داد كه در جريان مباهله 

 .خداوندى آراسته بودند

 79.ـ به راستى گفتار، زبان، دل و قلب به ناتوانى از بيان كماالت اين روز اعتراف كرده است

 آيه مباهله و استدالل به آن

ى، فاطمه، حسن و علماى شيعه، با آيه مباهله و اين كه پيامبر در جريان نزول اين آيه فقط عل

 .كنند استدالل مىالسالم  عليه  را فراخواندند بر امامت علىالسالم عليهم حسين
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 و استدالل به آيه مباهلهالسالم  عليه امام رضا

 فرا السالم عليهما  را از امام على بن موسى الرضاالسالم  عليه  شيعه، چگونگى داللت آيه مباهله بر امامت على

 .گرفته است

 :گويد  مىاهللا  رحمه  تضىسيد مر

 :گفت   شنيدم كه مىاهللا  رحمه از شيخ مفيد

در قرآن كدام السالم  عليه ترين فضيلت امير مؤمنان على بزرگ: گفتالسالم  عليه روزى مأمون به امام رضا

 است؟

 :فرمايد خداوند متعال مى. فضيلتى كه آيه مباهله بر آن حكايت دارد: جواب دادالسالم  عليه امام رضا

فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعْلمِ فَُقلْ تَعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا (
 80).ونساءكُم وأَنُْفسنا وأَْنُفسكُم ثُم نَبَتهِلْ فَنَجعلْ َلعنَت الّله عَلى اْلكاذبينَ

بياييد ما فرزندان : ها بگو هر گاه بعد از علمى كه به تو رسيده، كسانى با تو به محاجه و ستيز برخيزند، به آن

 ما نفوس خود را ; ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را;خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را

 .يم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم آن گاه مباهله كن;دعوت كنيم، شما هم نفوس خود را

 را السالم عليهم ، حسن، حسين، فاطمه و اميرالمؤمنينوآله عليه اهللا صلى  در پى نزول اين آيه رسول خدا

 .ها به حكم خداوند متعال در جايگاه فرزندان، زنان و نفس ايشان قرار داشتند آن. فراخواند

 وآله عليه اهللا صلى تر از رسول خدا مشخص است كه هيچ يك از بندگان خداى سبحان برتر و شريف

است، احدى وآله  عليه اهللا صلى بايست از كسى كه به حكم خداوند سبحان نفس رسول خدا از همين رو مى. نيست

 .برتر نباشد

ورت جمع بيان كرده، ولى پيامبر تنها را به ص» أَبناء و نساء«مگر نه اين است كه خداوند : مأمون گفت

بنابراين، . ، خود ايشان باشد»نفس«دهيد كه منظور از   چرا احتمال نمى. دو پسر و دخترش را فراخوانده است

 !را نشان دهد؟السالم  عليه تواند فضيلت اميرالمؤمنين آن چه گفتيد نمى

 :در پاسخ او فرمودالسالم  عليه امام رضا

ـ وذلك أنّ الداعي إنّما يكون داعياً لغيره، كما !  ـ يا أمير المؤمنينليس بصحيح ما ذكرت

يكون آمراً لها في  يصح أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة، كما ال يكون اآلمر آمراً لغيره، وال

، فقد ثبت المالس  عليه المؤمنين رجال في المباهلة إالّ أميروآله  عليه اهللا صلّىالحقيقة، وإذا لم يدع رسول الّله 

 ;أّنه نفسه التي عناها الّله تعالى في كتابه، وجعل حكمه ذلك في تنزيله
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 چرا كه دستور دهنده و دعوت كننده صرفاً به غير از خود ;گوييد درست نيست آن چه شما مى! اى اميرالمؤمنين

 .فس خود انجام دهدتواند دستور دهد و او را به چيزى دعوت كند و درست نيست اين عمل را در مورد ن مى

را السالم  عليه  در روز مباهله از بين اصحاب، تنها امير مؤمنان علىوآله عليه اهللا صلى با اين توصيف چون رسول خدا

 است كه خداى متعال در قرآن از او سخن گفته وآله عليه  اهللا صلى با خود همراه كرد، بنابراين، وى مقصود از نفس پيامبر

 .ار را براى مباهله اثبات كرده استو شايستگى آن بزرگو

 81.اى بود پاسخ قانع كننده: مأمون گفت

 شيخ مفيد و استدالل به آيه مباهله

 :گويد شيخ مفيد، پس از بيان ماجراى مباهله مى

نكارناپذير آن حضرت و فضيلت امير ، نشان دهنده نبوت اوآله عليه اهللا  صلى ها با پيامبر مباهله نجرانى

 .استالسالم  عليه مؤمنان على

اعتراف كردند و دريافتند كه نبايد با وى وآله  عليه  اهللا صلى آيا نه اين است كه مسيحيان به نبوت پيامبر

 مباهله كنند؟

 نيز بر وآله  عليه اهللا صلى  شوند و پيامبر اكرم دانستند كه اگر مباهله كنند، گرفتار عذاب مى  ها مى آن

 .ها با ارائه دليل و برهان اطمينان داشتند  پيروزى و به شكست كشاندن آن

نفس رسول السالم  عليه افزون بر آن، خداوند متعال با نزول آيه مباهله بر اين كه امير مؤمنان على

ند ايشان است، تأكيد ورزيده بوده و در اوج فضيلت قرار دارد و در كمال و پرهيز از گناه همانوآله  عليه اهللا صلى  خدا

 .است

، همسر و دو فرزندش را با وجود سن كم، دليل و السالم عليه خداوند متعال بر اساس اين آيه، حضرت على

، السالم  عليهما حسن و حسين: و دين ايشان قرار داد و چنين حكم نمودوآله  عليه اهللا صلى  حجت حقانيت پيامبر

بايست در جريان مباهله به واسطه آنان حّقانيت   مصداق زنان ايشان است كه مىالسالم عليها فرزندان، و فاطمه

 !خود را ثابت كند؟

 .در بين مسلمان هيچ كس از چنين فضيلتى حتى از فضيلت نزديك به آن نيز برخوردار نيست

 82.رود به شمار مى السالم  عليه چنان كه گفتيم، اين فضيلت يكى از مناقب مختص به امير مؤمنان على

 

 سيد مرتضى و استدالل به آيه مباهله

 :گويد نيز با تكيه بر همين استدالل مىاهللا  رحمه شريف مرتضى
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شكى نيست كه آيه مباهله بر فضيلت و برترى دعوت شدگان به مباهله همان كسانى كه به واسطه 

براى تأكيد بر وآله  عليه اهللا صلى   چرا كه ممكن نيست پيامبر;ت بر مخالفان تمام شد، داللت داردحضورشان حج 

 .حقانيت خود، كسانى را به مباهله دعوت كند كه در اوج فضيلت و منزلت قرار نداشته باشند

شناسان و  احاديث و اّتفاق نظر حديث احاديث بسيارى بر ماجراى مباهله داللت دارند و براساس اين

را السالم  عليهم  حسين در روز مباهله، امير مؤمنان على، فاطمه، حسن ووآله   عليه اهللا صلى مفسران، پيامبر خدا

 .فراخواندند

شود كه دعوت شده به  برداشت نمى چنين)وأَنُْفسنا وأَْنُفسكُم(دانيم از سخن خداوند متعال  ما مى

همان طور كه شخص   چرا كه دعوت كننده، خود ايشان هستند و;باشدوآله  عليه اهللا صلى  مباهله، نفس خود پيامبر

تواند اين عمل   شخص، تنها مى;تواند نفس خود را به چيزى فرابخواند تواند به خود امر و نهى كند، نمى نمى

 .را در مورد ديگران انجام دهد

 باشد، وآله  عليه اهللا صلى  غير از رسول خدا  شخصى)ُفسكُموأَنُْفسنا وأَْن(پس اگر منظور خداوند متعال از 

 زيرا كسى ادعا نكرده كه افرادى غير از ;نيستالسالم  عليه  پس اين شخص، كسى جز امير مؤمنان على

 83.اند  در مباهله شركت داشتهالسالم عليهم اميرالمؤمنين، همسر و دو پسرشان

 

 سى و استدالل به آيه مباهلهشيخ طو

 :گويد مى وى.  نيز به اين آيه استدالل كرده استاهللا  رحمه  شيخ طوسى

 :فرمايد اشاره دارد همين سخن خداوند متعال است كه مىالسالم   عليه يكى از مواردى كه بر فضيلت على

 84)....م وأَنُْفسنا وأَنُْفسكُم ثُم نَبَتِهلَْفُقلْ َتعالَوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءُك(

، امير مؤمنان على، وآله  عليه اهللا صلى شناسان و مفسران، پيامبر اكرم بر اساس اين آيه و اّتفاق نظر حديث

بايست تنها كسانى را  را براى مباهله دعوت كرد و آن بزرگوار مىالسالم  عليهم فاطمه، حسن، حسين

 .خواند كه در اوج فضيلت و منزلت باشند تا بتوانند حجت را تمام بسازند فرامى

شود كه دعوت شده  چنين برداشت نمى)وأَنُْفسنا وأَنُْفسكُم: (دانيم كه از سخن خداوند متعال  ما مى

 چرا كه دعوت كننده، خود ايشان هستند و همان طور كه ; باشدوآله عليه اهللا  صلى به مباهله نفس خود پيامبر

تواند  شخص تنها مى. تواند نفس خود را به چيزى فراخواند تواند به خود امر و نهى كند، نمى شخص نمى

 .اين عمل را در مورد ديگران انجام دهد
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 باشد، وآله عليه اهللا صلى شخصى غير از رسول خدا)سكُموأَنُْفسنا وأَْنُف: (حال اگر منظور خداوند متعال از

 زيرا كسى ادعا نكرده كه افرادى غير از امير مؤمنان على، ;باشدالسالم  عليه بايست امير مؤمنان اين شخص مى

 85. ...اند  در مباهله شركت داشتهالسالم عليهم  همسر و دو پسرشان

 :گويد  تفسير اين آيه مىوى در مورد

 :دانند را بر ديگر صحابه برتر مىالسالم  عليه علماى شيعه، بر اساس دو جهت در آيه امير مؤمنان على

پس تنها كسى بايد در آن شركت . كند واقعيت آن است كه موضوع مباهله حق را از باطل جدا مى.  1

 .ندگان خدا باشدكند كه نيك سيرت، مؤمن ـ به معناى كامل ـ و برترين ب

او را مثل خود دانسته ) وأَنُْفسنا وأَْنُفسكُم: ( بر اساس سخن خداوند متعالوآله  عليه اهللا صلى  پيامبر.  2

 86.است

 

 شيخ اربلى و استدالل به آيه مباهله

 :گويد  مىاهللا  رحمه شيخ على بن عيسى اربلى

 چرا كه ;حكايت داردوآله  عليه  اهللا صلى و معجزه پيامبر اكرمالسالم   عليه ، از فضيلت علىماجراى مباهله

رو، صلح را پذيرفتند و به  از همين. شوند مسيحيان دريافتند كه در صورت اقدام به مباهله، گرفتار عذاب مى

 .مخاصمات پايان دادند

 همان نفس رسول السالم عليه ت كه علىدر اين جريان، خداوند متعال، از اين موضوع پرده برداش

 .فضيلت قرار دارد و در كمال و پرهيز و عصمت از گناه، همانند ايشان است بوده و در اوجوآله  عليه اهللا صلى  خدا

چنين وى، همسر و دو پسرش را ـ با وجود سن كم ـ دليل و حجت حقانيت پيامبر و  خداوند متعال هم

السالم   عليها  به مثابه فرزندان و فاطمهالسالم عليهما حكم نمود كه حسن و حسيندين ايشان قرار داد و چنين 

 .بايست در جريان مباهله به واسطه آنان حقانيت خود را ثابت كند مصداق زنان ايشان است كه مى

اين فضيلتى است كه تنها به ايشان مختص است و از بين مسلمانان كسى حتى به نزديك آن، دست 

 87.يابد نمى

 

 شيخ بياضى و استدالل به آيه مباهله

 :گويد  در اين باره مىاهللا رحمه  شيخ بياضى
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 با پيامبر ـ كه از همه برتر است السالم عليه حضرت على ) وأَنُْفسنا وأَْنفُسكُم: (بر اساس سخن خداوند

 چرا كه يكى بودن ;منظور از نفس، همانند بودن است. رو ايشان از ديگران برتر است از همين. استـ برابر 

 88.آن دو، ممتنع است

 شيخ نصيرالدين طوسى و استدالل به آيه مباهله

 :گويد كند و مى   استدالل مى نيز در سخنى به آيه مباهلهاهللا رحمه  خواجه نصيرالدين طوسى

 .برترين صحابه استالسالم  عليه ، على)وأَْنُفسنا(با توجه به سخن خداوند متعال 

 :نويسد  در شرح اين عبارت مىاهللا رحمه عالمه حلّى

بر ديگران است و تمامى مفسران اتّفاق نظر السالم  عليه سومين دليل برترى على) ...َفُقلْ َتعاَلوا(آيه 

بر » أَنُفس« والسالم  عليها  بر فاطمه» نساء«، السالم  عليهما بر حسن و حسين» أَبناء«رند كه در اين آيه، كلمه دا

 .اشاره داردالسالم  عليه على

جا مقصود و مراد، تنها مساوى بودن   پس در اين;توان گفت كه نفس هر دو يكى است و چون نمى

 برترين مردم است، پس مساوى آن حضرت نيز چنين خواهد وآله يهعل اهللا صلى  است و چون بدون شك رسول خدا

 89.بود

 عالمه حّلى و استدالل به آيه مباهله

 :گويد  در اين زمينه مىاهللا رحمه عالمه حلّى

اشاره السالم  عليه  به على) وأَْنُفسنا( و السالم عليهما به حسن و حسين ) أَبناءنا(مفسران اّتفاق نظر دارند كه 

 .دارد

در اين جا، منظور تساوى . قرار داده استوآله  عليه اهللا صلى بنابراين، خداوند متعال او را نفس حضرت محمد

ترين و  ها به تصرّف، در واقع كامل ترين آن ها و اولى ترين انسان بودن است و شخصِ برابرِ با كاملو برابر 

 .ترين واليت در تصرّف را دارد پس او نيز مانند رسول خدا، كامل. ترين به تصرّف است  اولى

 چرا كه خداوند ;استم السال عليه اين آيه بهترين دليل بر باال بودن مقام و رتبه مواليمان امير مؤمنان على

برابر دانسته و به او امر نموده كه براى انجام مباهله آن بزرگوار را وآله  عليه اهللا صلى متعال او را با نفس رسول خدا

 .به يارى بطلبد

كدام فضيلت از اين بهتر است كه خداوند به پيامبر خود امر كند براى مباهله از آن حضرت يارى 

 90! اين مقام و مرتبه دست يافته است؟بخواهد؟ و چه كسى به
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هاى مختلف همين سخنان را بر زبان جارى  گفتنى است كه ديگر عالمان بزرگ ما نيز در دوره

 يكى داليلى كه بر اين امر صراحت دارد ;كنند ها به دو دسته دليل بر امامت ايشان استدالل مى آن. اند كرده

چرا كه افضليت و . بر ديگران داللت داردالسالم  عليه اليلى كه بر افضليت و برترى اميرمؤمنان علىو ديگرى د

 .برترى، امامت را در پى دارد

 خالصه استدالل به آيه مباهله

 :خالصه استدالل به آيه مباركه چنين است: گوييم اينك مى

چرا كه بر اساس آن، حضرت . صريح داردتالسالم  عليه آيه مباركه بر امامت امير مؤمنان على.  1

ها و  ترين انسان مساوى و برابر بوده و شخصِ برابرِ با كاملوآله  عليه  اهللا صلى با پيامبر خداالسالم  عليه على

 .است ترين به تصرّف ترين و اولى ها به تصرّف، در واقع كامل آن  ترين  اولى

چه در ذيل بدان اشاره   بر اساس آنوآله عليه اهللا صلى جريان مباهله و سخنان و اقدام پيامبر اكرم.  2

 :اشاره داردالسالم  عليه كنيم بر برترى امير مؤمنان على مى

على، فاطمه، حسن و وآله  عليه اهللا صلى  گر آن است كه پيامبر خدا ماجراى مباهله بياننخست آن كه 

 .داشتن مستلزم برتر بودن استداشت و دوست  را بيشتر از ديگران دوست مىالسالم  عليهم حسين

 : گويد  بيضاوى در معناى آيه مباهله مى

يعنى هر يك از ما و شما نفس خود و عزيزترين كسانش و كسانى را كه بيشتر به قلبش چسبيده است 

 91.به مباهله دعوت كند

كسانى را كه بيشتر به قلب او «اش بر تفسير بيضاوى، در توضيح عبارت  شهاب خفاجى در حاشيه

 .هاست ترين آن ترين كسان، و نزديك دوست داشتنى منظور: گويد مى» چسبيده است

» ...ها را مقدم داشت در حقيقت اين كه پيامبر، آن«چنين در توضيح عبارت ديگر بيضاوى  هم

 : گويد مى

همين روست كه نفس خود را فداى آنان  از. عزيزترندوآله   عليه اهللا صلى  ين افراد از وجود خود پيامبريعنى ا

 .ها را مقدم داشته است نموده و به دليل اهتمام به اين امر، نام آن

 92.البته فضل و برترى آل خدا و رسول مثل روز روشن است و به دليل و برهان نيازى ندارد

 .باورند   و ديگران نيز بر همين94، شيخ سليمان جمل93خطيب شربينى
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را به عنوان نفس خود دانست، چون السالم   عليه  علىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر اكرم: گويد  مالّ على قارى مى

 95.بين اين دو رابطه خويشاوندى و برادرى وجود داشت

 را فراخواند و السالم عليهم  پيامبر براى مباهله با خصم خود، تنها على، فاطمه، حسن و حسيندوم آن كه

ـ تا چه رسد به صحابه و ... زنى از خويشان خود راحتى هيچ يك از همسران خود، كسى از بنى هاشم و 

 .خويشان ـ دعوت نكرد

 زيرا كه ;گر خطير بودن قضيه و شأن واالى آنان نسبت به ديگران در نزد خداوند است اين كار بيان

 .نداشت  شد، آوردن خصوص اينان براى اين كار وجهى ها يافت مى آن اگر در بين مسلمانان كسى مانند

هنگام حركت به سمت السالم  عليهم  به اهل بيتوآله عليه اهللا صلى  اين گفته رسول خداداللتسوم 

 :مسيحيان است كه فرمود

 ;إذا أنا دعوت فأمنوا

 .چون من نفرين كردم شما آمين بگوييد

بينم كه اگر از خدا بخواهند  هايى را مى من چهره: گفت نيز عكس العمل اسقف مسيحيان است كه مى

شويد و تا روز قيامت هيچ   با آنان مباهله نكنيد كه هالك مى. جا كند، اين كار را خواهد كرد به اكوهى را ج

 96.ماند مسيحى بر روى زمين نمى

 و به وآله عليه  اهللا صلى  در اثبات نبوت، صدق پيامبرالسالم عليهم  دهنده نقش اهل بيتاين مسئله نشان 

 . ...ها در صورت اقدام به مباهله است شكست واداشتن دشمنان و هالك آن

، نقش بسيار مهمى وآله عليه  اهللا صلى  در يارى دين و حمايت از رسول خداالسالم  عليهم در نتيجه اهل بيت

اند و شكى نيست كه هر كس در جريان مباهله پيامبران داراى چنين شأن و منزلتى باشد از ديگران ـ  داشته

 .كه داراى چنين نقشى نيستند ـ برتر است

 :گويد قاسانى در اين باره مى

باط است و خداوند با  چرا كه نفوس آنان با روح القدس در ارت;مباهله پيامبران الهى بسيار اثرگذار است

اين . روح القدس به اذن خداوند در جهان مادى صاحب تأثير است. كند ها را كمك مى اين روح القدس، آن

چون انفعال بدن ما در برابر حاالتى چون خشم، غم و تفكّر در احوال معشوق و ديگر تحرّكات  تأثيرپذيرى، هم

 .اعضاى انسان در برابر اراده و قصدها است

چون تأثيرپذيرى حواس و ديگر قواى ما از حاالت  نين انفعال نفوس انسانى از روح القدس، همچ هم

 .روحى خودمان است

                                                           
 .589 / 5: المرقاة فى شرح المشكاة.  95

 . و منابع ديگر175 / 3: تفسير المراغى، 222 / 1: السراج المنير فى تفسير القرآن، 242 / 1: تفسير الخازن، 369 / 1: الكشاف.  96



 )56(

حال اگر نفس قدسى با روح القدس ارتباط پيدا كند در اين جهان چنان تأثيرى خواهد داشت كه 

 .متأّثر سازدهاى عناصر و نفوس ناقص انسانى را  تواند به كمك او، هر طور بخواهد ذره مى

 اظهار خوف نمود و وآله عليه اهللا صلى  مگر مشاهده نشد كه چطور نفوس مسيحيان در برابر نفس پيامبر خدا

 97ضمن خوددارى از مباهله، درخواست صلح كرد و به پذيرش جزيه گردن نهاد؟

اين .  بودندوآله عليه اهللا صلى رسول خدا رى شريك نيز در اين تأثيرگذاالسالم عليهم اهل بيت: بايد بگوييم

 .اند نكرده اى از اين فضيلت را كسب يك از خويشاوندان و صحابه ذره فضيلتى است كه هيچ

، بعد از پيامبر السالم عليه كوتاه سخن اين كه مباهله بر اين نكته اشاره دارد كه امير مؤمنان على

به اين . برتر بودن به اتّفاق همه مسلمانان، امامت را در پى دارد   است وبرترين شخصوآله  عليه اهللا  صلى اكرم

 98.اند اصل حتى افرادى چون ابن تيميه نيز اعتراف كرده

 : توان نتيجه گرفت چنين مىوآله  عليه اهللا  صلى از استدالل به آيه مباركه و نيز گفتار و اقدام پيامبر اكرم

را نفس خود به شمار آورد تا به مردم بفهماند السالم  عليه خداوند متعال از رسول خود خواست حضرت على

زيرا خداوند به . باشد  ايشان دارا مىكه وى جانشين ايشان بوده و امامت كبرى و واليت عامه را بعد از

 .ها را نداشته باشد كند كسى را نفس خود بداند كه اين مقام رسولش امر نمى

 را فرزندان رسول السالم عليهما عالوه بر آن چه گفته شد، آيه مباركه، امام حسن و امام حسين 

 .اند نيز به اين امر اذعان نمودهتعدادى از بزرگان اهل سنت . كند معرفى مىوآله  عليه اهللا صلى  خدا

 :هاى اهل سنّت آمده است در كتاب

مسيحيان مسلمان ) زكات(آورى صدقه   و به امر پيامبر براى جمع99، كاتب صلح نامه بودالسالم عليه على

 100.شده و جزيه معتقدان به مسيحيت راهى نجران شد

 

 تقويت داللت آيه با روايات

با السالم  عليه  گفتنى است كه گروهى از علماى ما، داللت آيه ياد شده بر مساوى بودن حضرت على

 :كنيم  مى در اين جا به برخى از اين روايات اشاره. كنند رواياتى، تقويت مى   را با ذكروآله عليه  اهللا صلى پيامبر

السالم  عليه حضور ايشان از اميرمومنان على   در پاسخ بريدة بن حصيب كه دروآله عليه اهللا  صلى پيامبر خدا

 :فرمود شكايت كرده بود،

 ;ال تبغض علياً، فإّنه مّني وأنا منه! يا بريدة
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 .هستم  چرا كه او از من و من از او;از على خشمگين مشو! بريده

 :مسلمانان فرمودپيامبر در همان ماجرا به همه 

;علي مّني وأنا من علي، وهو وليكم من بعدي
101 

 .استشم على از من و من از على هستم و او بعد از من ولى و سرپرست

 : گونه آمده است در روايت ديگرى اين

آن گاه شخصى . درباره بعضى از صحابه سؤال شد و حضرت پاسخ فرمودوآله  عليه اهللا  صلى از پيامبر خدا

 !پس على چه؟: گفت

 : فرمودوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

;إنّما سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي
102 

 .تو درباره مردم از من پرسيدى، نه درباره خودم

 : فرمودوآله عليه اهللا صلى در سخن ديگرى پيامبر خدا

 ;خلقت أنا وعلي من نور واحد

 .ايم  من و على از يك نور خلق شده

 :حضرتش در سخن ديگرى فرمود

;خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة
103 

 .ايم من و على از يك درخت آفريده شده

 :آن حضرت در پاسخ جبرئيل كه در جنگ احد گفت

 ;إنّ هذه لهي المواساة! يا محمد

 .اين اقدام على، را فداكارى و جانفشانى گويند! اى محمد

 :فرمود

 ;إّنه مّني وأنا منه! يا جبرئيل

 .اى جبرئيل، او از من و من از او هستم

 104.و من هم از شما هستم: جبرئيل گفت

 .آورد ما ـ در آينده إن شاء اهللا ـ احاديث ديگرى را در اين باره خواهيم
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 السالم  عليه استداللى ديگر بر برترى اميرمومنان على

تأكيد دارد، اين سخن پيامبر السالم  عليه دليل ديگرى كه بر برترى اميرمومنان حضرت على

 :است كه فرموده وآل عليه اهللا صلى  خدا

 ;فاطمة بضعة مّني

 .فاطمه پاره تن من است

 چرا كه او پاره تن ;دانند  را از ابوبكر و عمر برتر مىالسالم عليها بسيارى از بزرگان اهل سنّت، فاطمه

  105.پيامبر است و پيامبر خدا به اتّفاق نظر همه، از ابوبكر و عمر برتر است

 در نتيجه ; برتر استالسالم  عليها  از فاطمه زهراءالسالم   عليه چنين همه اّتفاق نظر دارند كه على مرتضى هم

 .از آن دو افضل هستندالسالم  عليه اميرمومنان حضرت على

 داستان مباهله بر كمال فضيلت اهل اند كه از سوى ديگر، بسيارى از علماى اهل سنت اذعان نموده

 . داللت داردالسالم عليهم بيت

 106.مباهله بهترين شاهد برترى اصحاب كساء است: گويد براى نمونه زمخشرى مى

اشاره دارد، السالم   عليه شكى نيست كه اين آيه، بر فضيلت بسيار امير مؤمنان على: گويد ابن روزبهان مى

 107.اما تصريح و يا داللتى بر امامت ايشان ندارد

اشاره السالم  عليه دست كم، اين آيه، بر برترى امير مؤمنان على: در پاسخ به سخن ابن روزبهان بايد گفت

 پس او از صحابه ديگر برتر است و برترى، امامت را ;د ندارداز آن جا كه اين فضيلت، براى ديگران وجو. دارد

 .در پى دارد

كند،   اى وارد نمى بر ديگر صحابه خدشهالسالم  عليه فخر رازى نيز به داللت آيه مباركه بر برترى على

ند، بحث و دا  را از ساير پيامبران برتر مىالسالم  عليه بلكه با شيخ حمصى كه با استدالل به اين آيه، حضرت على

 .سخن او در ادامه خواهد آمد. كند مجادله مى

 :نويسد نيشابورى، نيز به پيروى از فخر رازى در معناى آيه مى

يعنى هر يك از ما و شما، فرزندان و زنان و خويش و هر كس را كه به منزله نفس خود است به مباهله 

 .فراخواند

هله از قرينه ذكر خود ايشان در آيه و نيز احضار و فراخوانى كسانى كه عزيزتر از آمدن خود پيامبر به مبا

 .شود جان هستند، دانسته مى
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شود كه انسان خودش را  چنين آوردن كسى كه به منزله نفس است، از اين قرينه فهميده مى هم

 . ...كند دعوت نمى

 ; هستندوآله عليه  اهللا صلى فرزندان رسول خدام السال عليهما حسن و حسين: توان گفت آيه داللت دارد كه مى

 .آورد و آن دو را آوردند  زيرا ايشان وعده دادند كه فرزندانشان را با خود مى

 زيرا بر ;داند را از صحابه ديگر برتر مىالسالم  عليه شيعه، از گذشته تاكنون با تكيه بر همين آيه على

هايى كه با دليل   مگر در مورد ويژگى; استوآله عليه اهللا صلى  محمدمانند نفس السالم  عليه اساس آيه، نفس على

 .مشخص شود كه آن ويژگى به پيامبر اختصاص دارد

شخصى به نام محمود بن حسن حمصى كه در رى ساكن بود و از متكّلمان دوازده امامى به شمار 

 .دانست  برتر مىوآله عليه اهللا صلى را از تمامى پيامبران به جز حضرت محمدالسالم  عليه رفت على مى

 ;نبوده، بلكه مراد شخص ديگرى استوآله  عليه اهللا صلى ، خود محمد»أَنفُسنا«دليل او اين بود كه منظور از 

نمود و تجلّى السالم   عليهما خواند و اتّفاق نظر وجود دارد كه على بن ابى طالب  چرا كه انسان نفس خود را فرانمى

 . ...اين شخص است

 از وآله عليه اهللا صلى مسلمانان همه بر اين باورند كه حضرت محمد: رابر اين استدالل بايد گفتدر ب

اند  مسلمانان به اجماع و اّتفاق نظر ـ البته تا پيش از آمدن شيخ حمصى ـ باور داشته. پيامبران ديگر برتر است

 . ...پيامبر نبوده استالسالم  عليه   كه علىچنين اجماع و اتّفاق نظر دارند هم. پيامبر از غير پيامبر برتر است

از همين روست كه . شكى نيست كه آيه بر فضيلت اصحاب كساء داللت دارد: بايد گفت

 108. ...ها را بر نفس خود مقدم نمود ، آنان را همراه خود كرد و در نام بردن، آنوآله عليه  اهللا صلى پيامبر
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در آن جا . داللت داردالسالم   عليه در بخش گذشته نتيجه گرفتيم كه آيه مباركه بر امامت امير مؤمنان على

عصمت امير مؤمنان  نص و صراحت آيه، اين امر ثابت نشود، اما از طريق داللت بر حتى اگر بهدانستيم كه 

اين امر ...  به اووآله عليه اهللا صلى نزديكى و محبت پيامبر و برترى آن حضرت به خاطرالسالم  عليه على

 .شود  مى ثابت

 .رد نموداى وا توان هيچ خدشه چنين دانستيم كه در سند و متن حديث نمى هم

 .اكنون در اين بخش برآنيم تا شبهه مخالفان درباره داللت اين آيه را بررسى و به آن پاسخ دهيم

 

 ها و شبهه او  امام معتزلى

 :گويد مى ها درباره آيه چنين قاضى عبدالجبار استرآبادى، امام معتزلى

آنان به آيه مباهله استدالل . اند هدليل ديگرى را نيز ذكر كردالسالم  عليه  شيعيان براى اثبات امامت على

 .فراخواند  راالسالم  عليهم   على، فاطمه، حسن و حسينوآله عليه اهللا صلى پيامبر خدا در اين آيه: گويند كنند و مى مى

افضل است و فضيلت و برترى نيز اقتضا السالم  عليه كند كه على ها، اين امر داللت مى به باور آن

 .تر و صاحب حق باشد مقام امامت شايستهكند كه او براى  مى

:  است، چرا كه اين سخن خداوندالسالم عليه ، على)وأَْنُفسنا وأَنُْفسكُم(به اعتقاد اين افراد منظور از 

)كُمساءننا وساءنو كُمناءأَبنا وناءأَب عانفسنا وانفسكم«پس الزاماً وى مصداق . شود  شامل وى نمى)نَد «

 .هد بودخوا

تواند او را از خود بداند كه در فضيلت    در صورتى مىوآله عليه اهللا صلى  ها اين كه پيامبر خدا گفته ديگر آن

 .اى در رتبه بعد از او باشد بدون هيچ واسطه و فاصله

، در السالم عليه دهد كه على اين دليل نيز مانند دليل قبلى فقط نشان مى: در پاسخ به شيعيان بايد گفت

 .كنيم كه چه بسا امامت از آنِ كسى باشد كه افضل نيست ولى ما تبيين مى. فضيلت سرآمد است

در جريان مباهله السالم  عليه نگاران، على بنا به گفته تاريخ: گويند از سوى ديگر، برخى از بزرگان ما مى

 .حضور نداشته است

، نزديكان نسبى خود را دعوت كرد، اما وآله عليه اهللا صلى رسول خدا: گويد شيخ و استاد ما، ابوهاشم مى

 .هدف وى، نشان دادن فضل و برترى نبود
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كه داراى سن كم بودند، به  با اينالسالم  عليهما شاهد اين امر، اقدام پيامبر در همراه نمودن حسن و حسين

 .علّت قرابت نَسبى با ايشان است

زيرا هدف خداوند، همراه نمودن نزديكان بوده . عناستنيز همين م) وأَنُْفسنا وأَْنُفسكُم: (منظور از

 .است

 .هاست او از آن: گويند  مى;چنان كه در مورد شخصى كه به قومى نسبت نزديكى دارد

 نزد پيامبر و محبت بسيار ايشان به السالم عليه شكى نيست كه اين ماجرا، بر فضليت و موقعيت ممتاز على

 109. ...تواند بر برترى و امامت وى داللت داشته باشد ما نمىاو حكايت دارد، اما به اعتقاد 

 

 ها بررسى و نقد ديدگاه امام معتزلى

خالصه استدالل اين عالم سّنى اين : توان گفت ها و پاسخ به آن، مى پيش از نقد سخنان امام معتزلى

 :گونه است

 . چه بسا فردى به امامت برسد كه افضل نيست.نخست

كه اين گفته، نشان دهنده تسليم در برابر استدالل شيعه مبنى بردرك برترى امير مؤمنان  گذشته از آن

اعتقاد به امامت فردى را كه افضل نباشد، فردى چون :  بايست گفت;از آيه مباركه استالسالم  عليه على

 !تيميه هم قبول ندارد ابن

 .، در جريان مباهله حضور نداشته استالسالم عليه  على.دوم

وگرنه چنين ادعايى را مطرح . اين مورد نيز بر كامل و جامع بودن استدالل شيعه حكايت دارد

: اند بر اساس همين رويكرد است كه برخى چون فخر رازى در مورد حديث غدير گفته. كردند نمى

 .» نداشته استدر حجة الوداع حضورالسالم  عليه على«

خواست بر نزديك بودن  مىوآله  عليه اهللا صلى پيامبر  آيه در مقام نشان دادن فضل و برترى نيست و.سوم

 .خويشان خود تأكيد كند

تنها اين مورد بود از بين نزديكان خود، وآله   عليه اهللا صلى  چرا كه اگر مقصود پيامبر;اين باور نيز باطل است

 .ردك عباس را نيز دعوت مى

به . عباس، از مسلمانان نخستين نبوده است«: گويد ابن تيميه به اين اشكال توجه كرده و در پاسخ مى

 .»همين دليل پيامبر او را براى مباهله با خود نبرده است

ابن تيميه با اين سخن، دانسته يا ندانسته به اين حقيقت كه مقصود آيه، نزديكى نسبى : اما بايد گفت

 . كرده استنبوده اعتراف
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هاى خود، از همين استدالل اخير كمك  ها و مناقشه شايان ذكر است كه اشاعره نيز در بحث

هاى ضعيف و سست  شود كه اينان دست خالى هستند و با تكيه به استدالل  رو معلوم مى از اين. گيرند مى

 .هاى بسيارى دارد خواهند سخن خود را ثابت كنند، كه البته نمونه معتزله مى

 

 110آيه مباهله و ديدگاه و استدالل ابن تيميه

 :نويسد مى باهله و ديدگاه شيعه چنينابن تيميه در رابطه با داللت آيه م

را در مباهله با خود همراه السالم  عليهم  ، على، فاطمه، حسن و حسينوآله عليه اهللا صلى اما اين كه پيامبر«

سعد در روايتى . اين روايت را مسلم، از سعد بن ابى وّقاص نقل كرده است.  روايتى صحيح است;ساختند

فَُقلْ َتعالَوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَنُْفسنا ( آيه وقتى: گويد مفصل و طوالنى مى
كُمأَْنُفسرا فراخواند و فرمودالسالم عليهم ، على، فاطمه، حسن و حسينوآله  عليه اهللا صلى  نازل شد، رسول خدا ) و : 

 ;اللهم هؤالء أهلي

 .اينان اهل من هستند! خدايا

 .ين روايت بر امامت و افضل بودن، داللتى ندارداما ا

را نفس رسول السالم  عليه خداوند در اين آيه على: گويد  عالّمه حلى در ذيل اين روايت مى

پس به . زيرا اّتحاد محال است. ترديد به معناى اّتحاد وجودى اين دو نيست داند، بى مىوآله  عليه اهللا صلى  خدا

وقتى پيامبر واليت عامه دارند، شخص مساوى با آن حضرت نيز اين مقام . د بودمعناى مساوات اين دو خواه

 .را دارد

پذيريم كه پس از محال بودن اّتحاد ميان اين دو شخص، بايد مقصود  ما نمى: در پاسخ او بايد بگوييم

 ; غيرممكن استبلكه اساساً وجود مساوات امرى. دليلى بر اين مساوات وجود ندارد. ها باشد مساوات ميان آن

 . برابر نيستوآله عليه اهللا صلى و نه فرد ديگرى ـ با رسول خداالسالم  عليه زيرا هيچ كس ـ نه على

 داستان ;إفك«خداوند متعال درباره جريان   چرا كه;در زبان عرب اقتضاى مساوات ندارد» انفسنا«واژه 

 :فرمايد مى نيز» تهمت زدن

)ِهمِبأَْنفُس ناتؤْمالْمُنونَ وؤْمَظنَّ الْم وهتُمعمال إِذْسرًا َلو111;)َخي 

اين : را شنيديد، مردان و زنان باايمان نسبت به خود گمان خير نبردند و نگفتند) تهمت(چرا هنگامى كه آن 

 !دروغى بزرگ و آشكار است؟

 :فرمايد  نى اسرائيل مىخداوند، درباره داستان ب

                                                           
هاى وى  اند و كسى گمان نكند ما برخى از گفته ايم تا مشخص شود كه ديگران از او تبعيت كرده ما سخنان ابن تيميه را به طور كامل ذكر كرده.  110

 .ايم كند، حذف كرده را كه به بحث ما خللى وارد مى

 .12آيه : سوره نور.  111
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)نْدع رٌ َلكُمخَي كُمذل كُمفَاقُْتلُوا أَْنُفس كُموا إِلى بارِئفَُتوب كُم112;)بارِئ 

 !برسانيد   و به سوى خالق خود باز گرديد و خود را به قتل;پس توبه كنيد

اين افراد مساوى باشند و كسى كه :  گفتتوان در اين جا نمى. يعنى برخى، برخى ديگر را بكشيد

 . مساوى است;پرستد پرست است با آن كه گوساله نمى گوساله

معناى تساوى و برابر بودن » را نكشيد خود «;)ال َتقُْتُلوا أَْنُفسكُم(چنين در اين سخن خداوند كه  هم

 .مد نظر نيست

 :فرمايد  خداوند متعال مى

)كُمزُوا أَْنفُسال َتلْم113).و 

 .يعنى برخى از شما به برخى ديگر نيش نزند و عيب نگيرد

در حالى . ديگر روا ندارند اى را در حق يك در اين جا از تمام مؤمنان خواسته شده كه چنين صدمه

 است و نه نه ظالم مانند مظلوم: ها از مقام و فضيلتى يكسان برخوردار نبودند و بايد گفت است كه همه آن

 .امام مانند مأموم

 :فرمايد  مى  توان به اين سخن خداوند نيز اشاره كرد كه در اين راستا مى

)كُمَتقُْتُلونَ أَنْفُس هؤُالء أَنْتُم 114).ثُم 

 .كشيد ديگر را مى يعنى هم

مانند معناى اين ) ُفسنا وأَْنُفسكُمأَْن(، در عبارت قرآنى »نفس«حال كه لفظ : با اين تفاصيل بايد گفت

) َلو ال إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمُنونَ والْمؤْمنات بِأَْنُفسهِم خَيرًا(و )وال َتلْمزُوا أَنُْفسكُم(واژه در آيات 

ورد بحث نيز، در آيه م:  پس بايد گفت;و موارد ديگرى است و در اين آيات وجود اين تساوى غير ممكن است

 .داللت بر تساوى با قوت بيشترى منتفى است

مجانست و مشابهت نه به معناى . ، بر مجانست و مشابهت داللت دارد»نفس«فراتر اين كه لفظ 

كه مؤمنان با    مانند اشتراك در ايمان چنان;تساوى در همه ابعاد، بلكه به معناى اشتراك در برخى امور است

لَو ال إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمُنونَ والْمؤْمنات : (اوند متعال در اين دو آيههم برادرند و منظور خد
 .نيز همين است)وال تَلْمزُوا أَْنُفسكُم(و آيه ) ِبأَنُْفسهِم خَيرًا

 هر چند ممكن است در بين آنان منافقى نيز وجود داشته باشد و ;گاهى نيز اين اشتراك در دين است

قوم . تر خواهد بود نمود اين نوع اشتراك، در اسالمِ ظاهرى است كه اگر با اشتراك نسبى همراه شود قوى

 .بود» انفسنا«همين اعتبار، مصداق  نيز بهالسالم  عليه حضرت موسى

                                                           
 .54آيه : سوره بقره.  112

 .11آيه : سوره حجرات.  113

 .85آيه : سوره بقره.  114
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 :فرمايد  خداوند متعال مى

)كُمأَْنُفسنا وأَنُْفسو كُمساءننا وساءنو كُمناءأَبنا وناءأَب عا نَدَتعاَلو.( 

يعنى مردانى كه در دين و نسب از جنس ما هستند و مردانى كه از جنس شما . يعنى مردان ما و شما

 .هستند

أَبناءنا وأَبناءُكم ( با بيان وآله عليه اهللا  صلى   چرا كه پيامبر;ستدر اين جا مراد، تنها تجانسِ خويشاوندى ا
كُمساءننا وساءناز فرزندان و زنان و مردان سخن گفتند) و. 

رو از  از همين. شود كه منظور پيامبر، فرزندان و مردان و زنان نزديك خود اوست  پس روشن مى

تر از   چرا كه نسبت هيچ كس نزديك; از مردان، على را فراخواندفرزندان، حسن و حسين، از زنان، فاطمه و

 . نبود و اينان همان كسانى بودند كه عبا بر سرشان كشيدوآله عليه اهللا  صلى نسبت اين افراد به پيامبر

پذيرفت و اگر مشاركت كنندگان،  ترين افراد به ايشان انجام مى بايست با مشاركت نزديك مباهله مى

در . شد اد به آن حضرت بودند ـ هر چند از فضيلت بيشترى برخوردار بودند ـ مقصود حاصل نمىدورترين افر

 .كند چنان كه ايشان نيز چنين مى ترين افراد خود را فرا خوانند، هم واقع مراد اين بود كه مسيحيان، نزديك

دانستند كه  مىمسيحيان . مردم، بيش از آن كه دلسوز ديگران باشند، دلسوز نزديكان خود هستند

از . شوند ، رسول خداست و اگر با ايشان مباهله كنند، خود و نزديكانشان گرفتار عذاب مىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

ها از انجام مباهله بسيار مؤثر  خوددارى آن اين ترس و نگرانى در. همين رو نگران خود و نزديكانشان شدند

چه بسا يك فرد بزرگسال، مرگ را . ولى فرزندش زنده بماند.  بميرددهد  و گرنه چه بسا انسان ترجيح مى;بود

 .مند باشند  گزيند تا خويشان او از مال و نعمت بهره  برمى

 از آنان خواست دو طرف با فرزندان، زنان، مردان و نزديكان خود به وآله عليه اهللا صلى از اين رو پيامبر

 .مباهله اقدام كنند

درآن زمان از . جرى و به هنگام آمدن هيئت مسيحيان نجران نازل شدآيه مباهله، در سال دهم ه

رفت و به اندازه  عباس، از مسلمانان نخستين به شمار نمى. ، تنها عباس زنده بودوآله عليه  اهللا صلى عموهاى پيامبر

 .به پيامبر نزديك نبودالسالم  عليه على

جعفر نيز در قيد حيات .  به مانند على وجود نداشت نيز كسىوآله عليه اهللا صلى در بين عموزادگان پيامبر

آيه مباهله، در سال نهم يا دهم هجرى به هنگام آمدن هيئت مسيحيان نازل شد، در حالى كه جعفر در . نبود

 .سال هشتم هجرى در جنگ موته شهيد شده بود

 فردى ديگر در ميان انتخاب شد و انتخاب او براى مباهله به دليل نبودالسالم  عليه از همين رو على

 قرار وآله عليه اهللا  صلى ، به اين معنا نيست كه وى از هر لحاظ، در تراز پيامبروآله عليه اهللا  صلى خويشان رسول خدا

شود كه او از صحابه ديگر از جميع جهات برتر باشد، بلكه در واقع او با حضور خود به   دارد، بلكه سبب نمى

 .اند  نيز آن را كسب كردهالسالم عليهم ، حسن و حسينفضيلتى دست يافته است كه فاطمه
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هاى امامت را دارا نيستند و حضور  زيرا زنان، ويژگى. هاى امامت باشد تواند از ويژگى اين فضيلت، نمى

كه در مورد فاطمه، حسن و   چنان;ايشان در جريان مباهله سبب برترى وى از تمامى صحابه نيست

 .گونه نبود  نيز اينالسالم عليهم حسين

 :گويد در سخن ديگرى مى) يعنى عالمه حلى(رافضى 

اگر براى استجابت نفرين و درخواست عذاب، كسى بهتر يا در تراز آنان وجود داشت، خداوند به رسول 

 . چرا كه به اين كار نياز بود;كرد او را با خود ببرد  خود امر مى

زيرا درخواست خود پيامبر . فرين مطرح نبوددر آن جا اجابت لعن و ن: گوييم در پاسخ اين سخن مى

 .كرد كفايت مى

، از همراهى همراهان، استجابت دعايش بود، همه مؤمنان را براى اين وآله عليه اهللا  صلى اگر مقصود پيامبر

نمود و از خداوند به واسطه مهاجران   ها را براى طلب باران جمع مى كرد، همان طورى كه آن كار بسيج مى

بدون دعا و نماز و اخالص ضعفاى خود يارى شده  آيا: گفت نمود و مى نيازمند طلب پيروزى مىتنگدست و 

 گردد؟  و روزيتان تأمين مى

تر آن است، اما  ها مستجاب الدعوه بودند و كثرت دعا، باعث اجابت سريع كه آن روشن است با آن

 بلكه مقصود او، ;اب شدن دعاى خود نيست از همراه نمودن اين افراد، مستجوآله عليه  اهللا صلى هدف پيامبر

 .مباهله اهل خود با اهل مسيحيان است

، براى استجابت دعا، ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، وآله عليه اهللا صلى دانيم كه اگر پيامبر  ما به حقيقت مى

ر مستجاب  دعايشان زودت;كرد زبير، ابن مسعود، ابى بن كعب، معاذبن جبل و ديگران را با خود همراه مى

با اين حال خداوند سبحان به رسول .  زيرا اين افراد براى مستجاب شدن دعا، از ديگران برتر بودند;شد مى

 .شد  زيرا با اين كار هدف حاصل نمى;امر نكرد كه آنان را با خود همراه سازد خود

يعنى . حم مىورزندها تر در واقع هدف آن بود كه مسيحيان، كسانى را با خود بياورند كه نسبت به آن

ها نيز چنين   كرد، آن حال اگر پيامبر، نزديكان خود را دعوت نمى. نزديك خود فرزندان، زنان و مردان بسيار

آمد و حال آن كه اين امر در مورد نزديكان   گران نمى ها كردند و نزول عذاب بر غير نزديكانشان بر آن مى

 .عكس است  كامالً به

از همين روست كه پيامبر، نزديكان خود را .  ازديگران، نگران نزديكان خود استبه واقع انسان ذاتاً بيش

 .ها نيز خواست كه چنين كنند به مباهله دعوت كرد و از آن

با فرزندان و زنان خود براى : گويند ديگر مى  آيند به هم ديگر برمى دو طرفى كه در صدد نفرين يك

 .پذيرد  حاضر نشود، ديگرى نمىحال اگر يك طرف. درخواست عذاب اقدام كنيد
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پس الزم . شدند شد، مسيحيان راضى نمى   نيز اگر بدون فرزندان، حاضر مىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

خواهد همراه آنان، با خصم خود كه اهل خود را آورده   آيد كه در پيشگاه خداوند اهل فردى كه مى نمى

 .تر از ديگران باشد  مباهله كند، با فضيلت

 .وشن شد كه آيه مباركه، به هيچ وجه بر برداشت اين رافضى اشاره نداردپس ر

اى از الفاظ مجمل تمسك  اما اين رافضى و ديگر افراد بيمار دل مانند مسيحيانى هستند كه به پاره

 .گيرند جويند، ولى نصوص صريح را ناديده مى مى

 چرا كه با ناديده ;ستند ـ ضربه زده استاين رافضى، با گمان باطل خود به صحابه ـ كه بهترين امت ه

 .در زبان عرب، آن را به معناى تساوى گرفته است» نفس«گرفتن معناى لفظ 

 اختصاص السالم عليها به فاطمه» نساء«هاى اين رافضى، اين را نيز بايد افزود كه لفظ  البته در رد گفته

شأن وى براى مباهله باشند، ولى در هنگام  توانند هم مىوآله   عليه اهللا صلى  ندارد و هر يك از دختران پيامبر

 .كلثوم و زينب فوت كرده بودند و تنها فاطمه در قيد حيات بود مباهله، رقيه، ام

تواند به او   كه نمى به على اختصاص ندارد باالتر اين» نساء«نيز به مانند لفظ » أنفُسنا«چنين لفظ  هم

. به صورت جمع به كار رفته است» أَبناءنا«و » نساءنا« زيرا اين لفظ به مانند لفظ ;داشته باشداختصاص 

رو فقط حسن و حسين را با خود همراه ساخت كه غير از آن دو، كسى وجود  ، از اينوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .نداشت كه بتوان فرزندى پيامبر را به وى منتسب كرد

ابراهيم، پسر ماريه . اگر ابراهيم نيز در قيد حيات بود طفلى صغير و غيرقابل براى دعوت به مباهله بود

به عبارتى بعد  يا و  اين حاكم بعد از صلح حديبيه ـ. قبطيه است كه مقوقس، حاكم مصر او را به پيامبر بخشيد

ايشان سيرين را به حسان بن ثابت بخشيد، . از جنگ حنين ـ ماريه، سيرين و بغله را به پيامبر اهدا كرده بود

 .ماريه را براى خود برگزيد و از او ابراهيم زاده شد

 :فرمود ابراهيم ده ماه و چند روز بيشتر زنده نبود و با فوت او پيامبر

 115.كند مى اش را كامل اى دارد كه دوره شيرخوارگى او در بهشت دايه

 

 سى و نقد ديدگاه ابن تيميهبرر

 :شود مى هاى ابن تيميه درباره مسأله مباهله موارد زير ديده در متن گفته

 .اعتراف به صحت حديث.  1

 شك وآله عليه اهللا صلى اين مورد پاسخى است به آنان كه درباره صحت حديث و بيان آن از زبان رسول خدا

 .كنند مى

                                                           
 .130 ـ 122 / 7: منهاج السنة.  115
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 .السالم عليهم  چهار تن از اهل بيتاعتراف به اختصاص مسئله به .  2

يا السالم  عليه اند و با حذف نام على فاصله گرفتهالسالم   عليهم اين مورد پاسخى است به آنان كه از اهل بيت

 !!كوشند تحريف حديث مذكور مى  افزودن نام افرادى ديگر، در

 .گردآورد اعتراف به اين كه پيامبر، تنها آنان را در زير عباى خود.  3

 .گيرد اين مورد پاسخى است به ادعاى آنان كه معتقدند آيه تطهير، افراد ديگرى را نيز در برمى

منهاج او در بخشى از كتاب . دهد گفتنى است كه اين مورد، يكى از تناقضات ابن تيميه را نيز نشان مى

 نيز مصداق اين آيه هستند و وآله عليه اهللا صلى كند كه همسران پيامبر  با توجه به سياق آيه تطهير، ادعا مىالسّنه

 .كند تطهير دربار همه همسران پيامبر نيز صدق مى

 .در مباهله نوعى فضيلت براى اوستالسالم   عليه اعتراف به اين كه حضور على.  4

 .اين مورد پاسخى است به انكار كنندگان اين فضيلت

زش خود، داللت آيه و حديث مباهله بر امامت ار ابن تيميه با سخنان نسنجيده و بى: در ادامه بايد گفت

 .پذيرد را نمى

ها را  اين گفته: گويد ها مى قبيل جواب  چه خواهد آمد ـ دهلوى درباره اين  او جوابى داده است ـ چنان

 .كنند مى ها بر زبان جارى ناصبى

 . باشدوآله عليه  اهللا صلى چون رسول خدا تواند هم نخستين ادعاى ابن تيميه اين است كه هيچ كس نمى

، در صورتى است كه آيه مباركه وآله عليه اهللا صلى كس باپيامبر مساوى نبودن هيچ:گوييم درپاسخ اومى

 :احاديث قطعى از پيامبر روايت نشده باشد، مانند اين سخن پيامبر كه فرمود  نازل نشده و

;علي مّني وأنا من علي، وهو وليكم بعدي
116 

 .على از من است و من از على و او بعد از من، موالى شماست

 :فرمودوآله  عليه اهللا صلى م برائت از مشركان، پيامبر خدايا در ماجراى اعال

;ال يؤدي عنّي إالّ أنا أو رجل مّني
117 

 .دهد اين مأموريت را تنها خود من و يا مردى از من انجام مى

 :فرمود هيئتى ازثقيف  بهوآله عليه اهللا  صلى درحديث ديگرى پيامبراكرم

مثل نفسي ـ ليضربنّ أعناقكم وليسبينّ ذراريكم : لتسلمنّ أو ألبعثنّ عليكم رجالً مّني ـ أو قال

 ;وليأخذنّ أموالكم

                                                           
در مورد سند و داللت اين حديث در جلد پانزدهم . رود  ترين ومعتبرترين احاديث به شمار مى اين حديث، همان حديث واليت است كه از صحيح.  116

 .ايم  سخن گفتهنفحات األزهار فى خالصة عقبات األنواركتاب 

المستدرك ، خصائص نسائى، صحيح ترمذى، 151، 3 / 1: مسند احمد: ك.ر. ترين و معتبرترين احاديث به شمارمى رود اين حديث نيز از صحيح.  117

 .ه توبه و تفاسير قرآن، تفسير سورعلى الصحيحين
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مثل خودم ـ را خواهم فرستاد تا گردن شما را بزند، اموالتان : كه فرمود يا اسالم بياوريد يا فردى از خود ـ يا اين

 .را مصادره نمايد و فرزندانتان را به اسارت ببرد

ام مگر آن روز كه پيامبر اين جمله را  به خدا سوگند، هيچ روزى فرماندهى را آرزو نكرده: گويد  عمر مى

 .است) عمر(مقصودم اين مرد : ام را راست كردم به اين اميد كه پيامبر بگويد   من سينه.فرمود

 :نگاه كرد، دست او را گرفت و فرمودالسالم  عليه   به علىوآله عليه  اهللا صلى آن گاه پيامبر خدا

 ; هو هذا;هو هذا

 118.اين، همان شخص است. اين، همان شخص است

را به خود تشبيه كرد و السالم   عليه  در سخن ديگرى اميرمومنان علىوآله عليه اهللا  صلى چنين رسول خدا هم

 :فرمود

 ;إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله

 . كه من بر اساس تنزيل آن جنگيدمچنان از شما فردى هست  كه بر اساس تأويل قرآن خواهد جنگيد، هم

نزد آن حضرت آمدند و هر كدام عرض   پس از آن ابوبكر، عمر و ديگران خواستار اين شرافت بودند و

 هستم؟ آيا آن شخص من: كردند

 :آن حضرت فرمود. ها منفى بود پاسخ پيامبر به همه آن

 ;ولكن خاصف النعل

 .كند اما او كسى است كه كفش را تعمير مى

 119. داده بود تا آن را تعمير كندالسالم عليه  كفش خود را به على وآله عليه اهللا صلى اين در حالى بود كه پيامبر

گويند، ما  حال كه خداوند ورسولش چنين مى. احاديث ديگرى نيز درباره اين مساوات وارد شده است

 بايد چه بگوييم؟

 .در زبان عرب بر مساوات داللت ندارد» أَنُفس«ابن تيميه معتقد است لفظ 

در آيه مباركه كسى است كه با پيامبر » نفس«منظور از : معتقد استاو با استشهاد به برخى آيات قرآن 

 .رابطه خويشاوندى دارد

مقايسه شده و در مقابل يكديگر » أَقرباء«با » أَنُفس«ابن تيميه درباره آياتى كه در آن لفظ : بايد گفت

 !اند، چه نظرى دارد؟ آمده

 :فرمايد اى مى براى مثال خداوند متعال در آيه

)ايا أَينار ليكُمأَهو كُمُنوا ُقوا أَنُْفسا الَّذينَ آم120;)ه 

                                                           
 .السالم عليه  حال امير مؤمنان على شرح1109 / 3: االستيعاب: ك.ر.  118
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 .نگهداريد خود و خانواده خويش را از آتش! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

 :فرمايد و در آيه ديگرى مى

)ليهِمأَهو مهرُوا أَنُْفس121;)الَّذينَ َخس 

 !اند آنانند كه سرمايه وجود خويش و بستگانشان را در روز قيامت از دست داده

 .در آيه مباهله نيز همين طور است

، در دو آيه مذكور در معناى حقيقى خود ـ نفس انسانى ـ به كار رفته »نفس«با اين تفاوت كه لفظ 

پيامبر است و اين حمل بر » نفس«منزله است، ولى در آيه مباهله، به طور مجاز براى كسى به كار رفته كه به 

 .جا ممكن نيست مجاز بدين جهت است كه حقيقت در اين

 .استالسالم  عليه كنند، همان حضرت على اين فرد براساس روايات قطعى كه ماجرا را حكايت مى

ت عذاب الهى، معصوم پاك براى درخواس  از چهاروآله عليه اهللا صلى ابن تيميه با انكار استمداد پيامبر اكرم

، اجابت وآله عليه اهللا  صلى مقصود پيامبر«: او در اين باره گفته است. داند براى قرابتشان مى همراهى آنان را فقط

 .»كند  دعا نبوده است، زيرا دعاى خود پيامبر به تنهايى كفايت مى

 وآله عليه اهللا  صلى امبر خدازيرا براساس روايات اهل سنّت، پي;تيميه،اجتهاد درمقابل نص است برداشت ابن

 :فرمودالسالم  عليهم به اهل بيت

;إذا أنا دعوت فأمنوا
122 

 .وقتى من نفرين كردم شما آمين بگوييد

خدا بخواهد كوهى را بينم كه اگر  هايى را مى من چهره: اسقف نجران نيز با درك اين موضوع گفت

 .كند ها اين كار را مى جا كند، به سبب آن به جا

 123.جا كند چنين خواهد كرد به اگر از خدا بخواهند كوهى را جا: يا در نقل ديگر گفت

 از دعوت على، فاطمه، حسن و وآله عليه اهللا صلى مقصود پيامبر«: ن تيميه گفته استچنين اب هم

 ;استجابت دعا نبوده و در واقع هدف پيامبر در مباهله تقابل اهل خود با اهل آنان بوده استالسالم   عليهما  حسين

ترحم مىورزند ـ با خود همراه زيرا مقصود اين بود كه آنان، فرزندان، زنان و مردان خود را ـ كه نسبت با آنان 

 .» ...سازند

 .هاست اين سخن ابن تيميه، چنان كه دهلوى بدان تصريح كرده و خواهد آمد، از سخنان ناصبى

 :خالصه كالم ابن تيميه چنين است

                                                                                                                                                                      
 .6آيه : سوره تحريم.  120

 .15آيه : سوره زمر.  121
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د  را فقط به خاطر قرابت آنان و مطابق با عرف مباهله با خوالسالم عليهم ، اهل بيتوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .همراه ساخت و هيچ مزيتى براى همراهان وجود ندارد

 ...!!كند، اما آنان همانند مسيحيان  بنابراين، آيه مذكور به هيچ عنوان مدعاى شيعيان را اثبات نمى

كند كه بسيارى از مردان و زنان نزديك پيامبر و در  ابن تيميه در شرايطى چنين ادعايى را مطرح مى

، فقط قرابت بود، پيامبر، عباس و پسران او »انفس«اگر مراد از كلمه . شناسد  س را مىرأس آنان، عمويش عبا

 !كرد و ديگر هاشميان را دعوت مى

كند و   گويى مى هاى خود مبنى بر عدم برترى همراهان پيامبر، تناقض ابن تيميه در پى گفته

 !!»مباهله فقط نشان دهنده قرابت نيست«: گويد مى

 :جه كنيدبه اين گفته وى تو

اين عموى پيامبر از مسلمانان نخستين نبود و به . از عموهاى پيامبر، تنها عباس در قيد حيات بود«

از همين رو ... در بين عمودزادگان پيامبر نيز كسى مانند على وجود نداشت. اندازه على به پيامبر نزديك نبود

 او براى مباهله ;اى وى در مباهله شركت كننداين كه به دليل نبودن نزديكان ديگر كه به ج. وى انتخاب شد

معين شده است، داللت ندارد كه او با پيامبر مساوى و يا از همه برتر است و در واقع با حضور خود به فضيلتى 

 !!!»...دست يافته است

بايست براى انجام مباهله آورده شود كه از مقام و  چه خود ابن تيميه اعتراف كرد، كسى مى بنابر آن

داراى چنين مزيتى السالم  عليه على. موقعيتى برخوردار باشد كه او را از ديگران جداساخته و بر آنان مقدم كند

 .اى  كه خداوند به رسول خود امر نمود كه از او به عنوان نفس خود ياد كند بود، به گونه

ا ـ يعنى امامت حضرت مطلوب م به اين ترتيب،. منظور ما نيز از استدالل به آيه مباركه همين است

 .شود ـ با همين آيه اثبات مىالسالم  عليه على

 .شود  مى و اين جا است كه به خوبى، آشفتگى سخنان ابن تيميه آشكار

يابى به اين  تواند دست چون نمى كند و سكوت نمىالسالم   عليه وى بعد از اعتراف به فضيلت على

مطرح كرده ـ  كه اين ادعا را در چندين جاى كتاب خود  يناثبات كند ـ با ا اى ديگر فضيلت را براى عده

 .»...دارا هستند حسن، حسين و فاطمه نيز اين فضيلت را«: گويد مى

 چرا كه ;وى در جاى ديگر از كتاب خود، در مورد آيه تطهير نيز به همين شكل حكم كرده است

 . نداشته استالسالم عليهم اى جز اذعان به نزول اين آيه در شأن اهل بيت  چاره

اما او ناآگاهانه يا ناخواسته، با اين گفته خود و مشاركت دادن ديگران در اين فضيلت، به جاى تضعيف 

 .كند  استدالل شيعه به آيه مباهله، به نفع شيعيان كار مى
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 ;ـ فاطمه و دو فرزند اووآله  عليه اهللا صلى دهد ذريه پيامبر چرا كه اين آيه، به طور قطع نشان مى

فاطمه «: برتر هستند، آن سان كه حديثالسالم  عليه  ـ از ديگر صحابه به جز امير مؤمنان علىالسالم عليهم حسنين

 .تر در مورد آن سخن گفتيم نيز به همين موضوع اشاره دارد و ما پيش» ...پاره تن من است

ى كه درباره شأن نزول آن نقل شده، حضرت به هر حال، با استناد به آيه مباركه و روايات قطع

 .بعد از رسول خدا، امام خواهد بودالسالم  عليه على

 

 آيه مباهله و ديدگاه ابوحيان

 :گويد مى) نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَنُْفسنا وأَنُْفسكُم(ابوحيان در مورد آيه 

 .فرزندان، زنان و نفس خود را  به مباهله دعوت كنيميعنى هر يك از دو طرف، 

در آيه و مناظره كنندگان بوده است و بنا به گفته شعبى، آيه » بگو«روشن است كه مباهله بين مخاطب 

 السالم عليها فاطمه» زنان«، منظور از السالم عليهما ، حسن و حسين»فرزندان«شود كه مراد از  اين گونه تفسير مى

 .استالسالم  عليه ، على»أَنُفس «و منظور از

دهد كه مباهله، بين پيامبر و منكران آن   آمده نشان مىصحيح مسلمروايت سعد بن ابى وّقاص كه در 

َتعالَوا نَدع أَبناءنا (اساس اين روايت با نزول آيه  بر. حضرت صورت گرفته است
كُمناءأَبفرمود را فراخواند والسالم  عليهم  حسين، فاطمه، حسن ووآله  عليه اهللا صلى  پيامبر)و: 

 ;اللهم هؤالء أهلي

 .اينان اهل من هستند! خدايا

 ;صورت جمع به كار رفته است به)َتعالَوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم(چون آيه : اند اى گفته  عده

 .كردند همراه مسلمانان در مباهله شركت مى بهوآله  عليه اهللا صلى بايست پيامبر مى

پيامبر، به هنگام درخواست مباهله، نزديكان خود را فراخواندند و اگر مسيحيان نجران، قصد مباهله 

 .خواستند تا با نزديكان خود او را همراهى كنند  كردند ايشان از مسلمانان مى مى

 .، برادران است»أَنفُسنا«مقصود از : گويد ابن قتيبه در اين باره مى

 .، برادران است»أَنفُسنا«است كه منظور از ) وال َتلْمزُوا أَْنفُسكُم: (خن خداوندشاهد بر كالم او س

 .منظور از اين كلمه، مسلمانان هستند: گويد ابوسليمان دمشقى در اين مورد مى

بنابر نقل على بن احمد نيشابورى، بعضى اين كلمه را به همسران و بعضى ديگر به خويشاوندان نزديك 

 .اند  سير كردهپيامبر تف

، پسران رسول السالم عليهما امام حسين دهد كه امام حسن و اين آيه نشان مى: گويد ابوبكر رازى مى ...

 . هستندوآله عليه اهللا صلى  خدا
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 زيرا از ;، هنگام مباهله، مكّلف بودندالسالم  عليهما  امام حسن و امام حسين: گويد ابواحمد بن عالّن مى

 .ن است كه افراد مكّلف، پيامبر را همراهى كنندشرايط صحت مباهله اي

ها  مضمون اين گفته. اند  با مسيحيان را نقل كردهوآله عليه اهللا  صلى مفسران به تفصيل، آيه مباهله پيامبر

 :چنين است

، راهى محل السالم عليهم ها را به مباهله دعوت كرد و به همراه حسن، حسين، فاطمه و على پيامبر، آن

 .مورد نظر شد

 .پرداخت جزيه رضايت دادند ها از مباهله سرباز زدند و بر باقى ماندن بر دين خود و آن

 .در صورت انجام مباهله گرفتار عذاب خواهند شد: در اين رويارويى، علماى آنان اعالم نمودند

درك نبوت   حيان از مباهله در پىمسي خوددارى.  نيز به همين مطلب خبر دادندوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .پيامبر، شاهدى مهم بر حقانيت اوست

 124. ...اگر گفته شود: گويد زمخشرى مى

 بررسى و نقد ديدگاه ابوحيان

، ابتدا به ذكر روايت مسلم از سعد »انفسنا«چنان كه گذشت ابوحيان در مقام بيان مراد از كلمه  هم

رضايت  شايد بتوان گفت كه اين امر بر. استالسالم  عليه بر طبق اين روايت مراد آيه، اميرمومنان على. پرداخت

 .او بر مفاد اين روايت داللت دارد

 در حالى كه در كتاب مسلم، ;وجود ندارد» على«ل وى از مسلم كلمه هاى موجود در نق البته در نسخه

 !! ذكر شده استالسالم عليه » على«همين حديث با نام 

هاى  اين سخنان، چيزى جزء القاءات شيطانى و وسوسه. كرد كاش وى، نظريات ديگران را ذكر نمى

 .ها استمداد جست نفسانى نبوده و نبايد در تفسير آيات قرآن از آن

همين وسيله و به منظور باطل كردن  به!! ها اعتماد كرده است چنين به نظرمى رسد كه به اين ديدگاه

 سعى نموده ;بر ساير پيامبران الهىالسالم   عليه استدالل شيخ حمصى مبنى بر داللت آيه بر برترى حضرت على

 .را انكار كند السالم عليه بر وجود على» أَنفُسنا«اجماع و اتّفاق نظر داللت لفظ 

 

 آيه مباهله و ديدگاه قاضى ايجى

 :گويند مى قاضى ايجى و شارح كتاب وى جرجانى درباره آيه مباهله

 :دارى دو ديدگاه هستندالسالم   عليه ها درباره برترى على فكران آن شيعيان و هم
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ها آيه   آن مواردى وجود دارد كه به طور اجمال به برترى وى اشاره دارد كه اوليننخست آن كه

 .مباهله است

اين گونه ) َتعالَوا نَدع أَبناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأَنُْفسنا وأَْنفُسكُم(ها به جمله  آن

تواند نفس   اراده نشده است، زيرا انسان نمىوآله عليه اهللا صلى ، نفس پيامبر»أَنفُسنا«كنند كه از لفظ  احتجاج مى

 .را فرابخواندخود 

 زيرا بر اساس اخبار و روايات معتبر، ;بوده استالسالم   عليه بلكه منظور از اين لفظ، على

 . او را با خود همراه كرده استوآله عليه اهللا صلى پيامبر

شود منظور اين است كه هر  پس روشن مى. ، خود نفس پيامبر نبودهالسالم  عليه  نفس علىدوم آن كه

از آن برخوردار نيست و چون وى از هر السالم  عليه تنها، فضيلت نبوت است كه على. ل برابرنددو در فضل و كما

 .رود چون پيامبر است، برترين فرد اين امت به شمار مى لحاظ هم

نيست، چون به صورت جمع به كار رفته، بلكه السالم  عليه فقط على» أَنفُسنا«منظور از لفظ : گفته شده

 125.گيرد مى بر و خادمانى را كه در عرف، به منزله نفس ايشان  هستند در برهمه نزديكان پيام

 بررسى و نقد ديدگاه قاضى ايجى

و حضور » انفسنا«پوشيده نيست كه قاضى ايجى و جرجانى بر داللت آيه مبنى  بر برترى مصداق 

اخبار و روايات معتبر، بر «: اند به اين معنا كه گفته. اند  در قضيه مباهله اعتراف كردهالسالم  عليه اميرمومنان على

 .»كند بر برابرى داللت مى» أَنفُسنا«لفظ   اشاره دارد ووآله عليه اهللا صلى  با پيامبرالسالم   عليه همراهى على

اما آنان سخن خود را . گيرد مىافراد ديگرى را نيز در بر» أَنفُسنا«اند لفظ  ولى اين دو شخص پنداشته

 .اند ديدگاه خود را ذكر كرده» ...گفته شده« بلكه با عبارت ;كنند با قاطعيت اعالم نمى

جا كه خادمان و همه   اند، به خصوص آن دانسته گويا كه خودشان نيز نادرستى ادعاى خودشان را مى

 .اند دانسته» انفسنا«نزديكان را مصداق 

حتى عموى خود را با خود وآله  عليه اهللا صلى پيامبر اكرم:  دو عالم سّنى بايد گفتدر نادرستى سخن اين

وآله  عليه اهللا صلى همه نزديكان و خادمان رسول خدا» انفسنا«منظور از : توان گفت پس چطور مى. همراه نكرد

 !!باشد؟

 

 آيه مباهله و ديدگاه ابن روزبهان

 :گويد وى مى. هله اظهار نظر كرده استابن روزبهان نيز درباره آيه مباركه مبا
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كردند تا لعن و نفرين، ساير  رويه مباهله كنندگان اين بوده كه اهل بيت و نزديكان خود را دعوت مى

.  فرزندان و زنان خود را به مباهله دعوت كردوآله  عليه اهللا صلى  رو رسول خدا از همين. افرادشان را نيز در برگيرد

 .، مردان است»أَنُفس«در اين جا منظور از 

زنان همان . گويا آن حضرت مأمور بودند زنان، فرزندان و مردان بسيار نزديك خود را به مباهله ببرند

 .فاطمه، فرزندان نيز حسن و حسين و منظور از مردان رسول خدا و على بودند

 باطل است و اعتقاد به اين ادعا كامالً: بايد گفتالسالم  عليه در خصوص ادعاى تساوى بين پيامبر و على

برابر نيستند و هر وآله  عليه اهللا  صلى  چرا كه هيچ يك از مسلمانان با پيامبر;عدم تساوى، از ضروريات دين است

 .رود كس چنين ادعايى كند از دين خارج گشته و مرتد به شمار مى

 برترين اولوالعزم به شمار توان كسى را در تراز پيامبرى قرار داد كه خاتم پيامبران بوده و  چطور مى

 هيچ كدام را نداشته است؟ رود در حالى كه على مى

داراى فضيلت بسيارى است، ليكن اين امر به  آرى، شكى نيست كه بر اساس اين آيه امير مؤمنان على

 126.معناى داللت آيه بر امامت وى نيست

 بررسى و نقد ديدگاه ابن روزبهان

 :هاى ابن روزبهان وجود داشت چهار نكته در گفته

، همان كارى را انجام داده است كه معموالً مباهله كنندگان انجام وآله عليه اهللا صلى   پيامبرنخست آن كه

 . ...دهند مى

هاست كه در مورد اين  ناصبىها از كلمات   اين قضاوتتحفه اثنا عشريهبنابر تصريح نگارنده كتاب : اوال

 .اند آيه، چنين گفته

تر اين سؤال را مطرح كرديم كه پس چرا پيامبر   در پاسخ به اين گفته، ما پيش:ثانياً

 چون وى را با خود همراه نساختند؟ ، عباس و فرزندانش و نزديكانى هموآله عليه اهللا  صلى اكرم

اى است و كسانى  ، حاكى از آن است كه مباهله داراى موقعيت ويژهوآله عليه اهللا  صلى بله، اين اقدام پيامبر

 .بايد در آن شركت كنند كه در پيشگاه خداوند متعال جايگاهى داشته باشند

اين اقدام، به همان شكلى صورت گرفته كه معموالً اعراب براى نفرين يكديگر به كار : توان گفت نمى

 .اند برده مى

 .، برابر باشدوآله  عليه اهللا صلى تواند با پيامبر  نمى هيچ مسلمانانى دوم آن كه

 .پيش از اين، در پاسخ به ابن تيميه، جواب اين سؤال داده شد
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داراى فضيلت بسيار بزرگى السالم  عليه  شكى نيست كه بر اساس اين آيه، امير مؤمنان علىسوم آن كه

 .است

ها برتر  از آنالسالم  عليه اما على. ى هستندهر چهار معصوم داراى چنين فضيلت: جا، بايد گفت در اين

 . استوآله عليه اهللا  صلى پس ايشان امامِ امت بعد از رسول خدا. است

 . اين آيه بر امامت وى داللت نداردچهارم آن كه

 در كماالت ذاتى وآله عليه  اهللا صلى و پيامبرالسالم  عليه دهد كه على  آيه مباركه، نشان مى: در پاسخ بايد گفت

چنان كه ابن روزبهان نيز اذعان دارد ـ آن حضرت  ترين داللت آيه اين است كه ـ هم كم. با هم برابرند

پس او افضل . در حالى كه اين فضيلت براى دشمنانش كه مدعى خالفت هستند، نيست. فضيلتى عظيم دارد

 .است

 . و پيشواى مسلمانان خواهد بود، اماموآله عليه اهللا صلى  بعد از رسول خداالسالم  عليه بنابراين، على

 

 آيه مباهله و ديدگاه دهلوى

 :عبدالعزيز دهلوى نيز در باره آيه مباركه مباهله سخنانى گفته كه برگردان آن چنين است

َتعاَلوا نَدع أَبناءنا وأَبناءُكم  َفقُلْ(آن گاه كه آيه : گويد شيعه با تمسك به آيه مباهله مى ...
 به همراه على، فاطمه، حسن و وآله عليه اهللا  صلى  پيامبر;نازل شد)ونساءكُم وأَْنُفسنا وأَنُْفسكُمونساءنا 

 .استالسالم  عليهما حسن و حسين» أَبناءنا«منظور از .  از منزل خود خارج شدندالسالم عليهم حسين

است و وآله  عليه اهللا صلى  نفس رسول خداچون وى. داللت داردالسالم  عليه بر حضرت امير» أَنفُسنا«و لفظ 

پس مقصود برابرى با ايشان است، و كسى كه برابر و مساوى پيامبر زمان . اراده معناى حقيقى محال است

 چرا كه مساوى با افضل و سزاوارتر به ;خود باشد، ناگزير از ديگران برتر و بيش از همه واليت در تصرّف دارد

 . زيرا معناى امام هم همين است;تواند امام باشد اوارتر به تصرف است و او مىتصرّف خود نيز افضل و سز

 .آن چه گفته شد، استداللى است كه شيعه، درباره اين آيه ارائه كرده است

. شود  تر يافت مى البته روشن است كه اين نوع تقرير و بيان شيواى استدالل، در آثار علماى شيعه كم

اى كه بهتر از خودشان تبيين   ، به جهت تقرير و تهذيب بسيارى از ادله شيعه به گونهبه همين دليل اين رساله

 .شده، به گردن شيعيان حق دارد

هايشان مراجعه كند تا سخنان نسنجيده و نارساى  اگر كسى در اين باره شك و ترديد دارد بايد به كتاب

 .آنان را مشاهده كند

زيرا اين . كنند ها مجادله مى   تسنّن با كمك آن، با ناصبىدر اصل، اين آيه از شواهدى است كه اهل

 را با خود همراه ساخته و ديگران را دعوت السالم عليهم ، على و اهل بيت بزرگوارشانوآله  عليه اهللا صلى كه پيامبر

 .بايست وجهى داشته باشد ننموده است، مى
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 :اين وجه از دو حالت خارج نيست

اند و همراه نمودن اين افراد ـ با وجود خطر   بودهوآله عليه اهللا  صلى پيامبر آنان از عزيزان نخست آن كه

هايش در مورد عيسى و آفرينش  جانى ـ باعث اعتقاد بيشتر مخالفان به حقانيت نبوت پيامبر و درستى گفته

 .شد وى مى

انش را در معرض نباشد، هيچ وقت عزيز بايد دانست كه انسان عاقل، اگر به حقانيت ادعاى خود مطمئن

 .دهد هالكت قرار نمى خطر نابودى و

 نيز همين ديدگاه را اظهار الحقاند و عبداهللا مشهدى در  بيشتر اهل سنّت و شيعه اين مورد را پذيرفته

 . برگزيده است

هستند و چون پيامبران از حب و وآله  عليه  اهللا صلى پس بر اساس آيه، اين افراد عزيزترين كسان رسول خدا

اين مطلب بر . كارى اين چهار نفر دارد  اين ماجرا نشان از دين، تقوا و درست;بغض نفسانى مبرّا هستند

 .ها بدان اعتقاد دارند  خالف آن چيزى است كه ناصبى

اينان .  استهوآل عليه  اهللا صلى  مشاركت اين افراد، به منظور سريع مستجاب شدن نفرين پيامبردوم آن كه

 .هاى پيامبر، آمين بگويند و ايشان را در استجابت دعا يارى دهند به مباهله دعوت شدند تا به هنگام نفرين

بر اين اساس آيه . را ذكر كرده است بيشتر شيعيان به اين مسئله معتقد هستند و عبداهللا مشهدى نيز آن

االيى برخوردارند و خداوند به طور حتم دعايشان را دهد كه اين افراد در دين از مرتبه ب مباهله، نشان مى

 .گرداند مستجاب مى

 .ها اين مورد نيز پاسخى است به ناصبى

 .شركت اين افراد در مباهله به خاطر اين دو مورد نبوده است: اند ها با ايراد بر هر دو وجه گفته ناصبى

افران به شريعت نبوى ـ مباهله را ك ها اين همراهى بدان جهت است كه مخالفان ـ به اعتقاد ناصبى

فرزندان و وآله  عليه اهللا صلى رو پيامبر از همين. پذيرفتند بدون حضور فرزندان و داماد و دعا براى هالك آنان نمى

 .ها نيز همين كار را انجام دهند داماد خود را فراخواند تا آن

. ه كه باشند ـ براى شخص عزيز هستندروشن است مردم بر اين باورند كه فرزندان و نزديكان ـ هر گون

 .هر چند خود فرد چنين اعتقادى نداشته باشد

 چرا كه اگر ايشان، اين نوع مباهله را قبول داشت، در ;توان از اقدام پيامبر درك كرد اين موضوع را مى

 .داد در حالى كه ممنوع است شريعت خود آن را مورد تأييد قرار مى

، فقط براى به سكوت واداشتن خصم خود بوده وآله عليه اهللا صلى  دام پيامبربنابراين، مشخص است كه اق

 .است



 )78(

ترين دغدغه  توان مهم  زيرا نابودى هيئت نجران را نمى;گردد به همين شكل، وجه دوم نيز ساقط مى

رو  روبه قضيهتر و ناگوارتر از اين  آن حضرت، با حوادثى به مراتب سخت.  به شمار آوردوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .نخواست ها از نزديكانش كمك شده بود، ولى در هيچ يك از آن

كه آن چه در مورد آن، اتّفاق نظر وجود دارد، استجابت دعاى پيامبر در مقام مقابله با كفار   عالوه بر اين

رود و مورد تكذيب قرار  است، وگرنه اگر دعايش مستجاب نشود، فلسفه بعثت حضرتش زير سؤال مى

 .گيرد مى

. اند ها را رد كرده هاست و اهل سنّت ـ به فضل خداوند ـ با داليل كامل، آن اين موارد، ديدگاه ناصبى

ها   به اين داليل در جاى خود پرداخته شده است و ما در اين جا براى پرهيز از طوالنى شدن كالم به آن

 .پردازيم نمى

ها است، ولى شيعه در مقام مجادله با اهل سنّت   آيه مباهله در اصل، پاسخى به ناصبى: كه خالصه اين

 :ها داراى اشكاالتى به شرح زير است اين اقدام آن. گيرد از آن كمك مى

بلكه منظور خود .  باشدالسالم عليه  حضرت امير» انفسنا« ما قبول نداريم كه منظور از نخست آن كه

 . استوآله عليه اهللا صلى رسول خدا

، »را دعوت كند تواند به نفس خود حكم نمايد و آن فرد نمى«: اند گفتهاين گفته علماى شيعه كه 

 :زيرا از گذشته تاكنون اين عبارات رواج داشته است. پذيرفته نيست

 .»نفسش او را به فالن چيز دعوت كرد«

 :در قرآن كريم آمده. »خودم را به فالن چيز دعوت كردم«

)قَْتلَ أَخيه هنَْفس لَه تع127;)َفطَو 

 .نفس سركش، او را به كشتن برادرش ترغيب كرد

 .»با خودم مشورت كردم«، »به نفسم امر كردم«

 .است  و ديگر استعماالت صحيحى كه از زبان بليغان شنيده شده

اين معناست كه نفس خود را  به» نَدع أَنُفسنا«: گيريم كه لفظ ها، نتيجه مى بر اساس اين گفته

 .سازيم حاضر مى

، حضرت امير، مصداق كلمه وآله عليه اهللا صلى اگر بپذيريم كه ازطرف پيامبر: چنين بايد بگوييم هم

سؤال  براى هر دو طرف آمده،»  يعنى بخوانيم و دعوت كنيم;نَدع«  باشد، پس در شرايطى كه لفظ» أَنفُسنا«

  بود؟اين است كه در طرف كافران چه كسى مصداق اين كلمه خواهد
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بعد از نزول آيه، دعوت : شود و در اين صورت بايد گفت  پاسخى براى اين سؤال يافت نمى

 .معنا خواهد بود فرزندانشان فقط، بى  ها و   از آنوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

كه عرف داماد را بدون شك فرزند به   چرا;داخل است» ابناء«در السالم  عليه  روشن شد كه حضرت امير

 .داخل نبوده و در حكم فرزند بودند» ابنا«حقيقتاً در السالم   عليهما حسنين جا در اين. آورد مىحساب 

به معناى نزديك وشريك در كيش و آيين » نفس«نكته ديگرى كه بايد بدان اشاره كرد اين كه لفظ 

 :فرمايد مانند اين سخن خداوند كه مى. نيز آمده است

)يارِكُمنْ دم كُمونَ أَْنفُسال ُتخْرِج128).و 

 ).را از سرزمينتان خارج نسازيد(يعنى هم دينان خود 

 :فرمايد در آيه ديگرى مى... 

)كُمزُوا أَْنفُسال َتلْم129).و 

 :خوانيم و در آيه ديگرى مى... 

)عمال إِذْ س َلوهِمِبأَنُْفس ناتؤْمالْمُنونَ وؤْمظَنَّ الْم وهرًا  تُم130).خَي 

دين و مذهب  .  رابطه قومى، خويشاوندى و دامادى داشتوآله عليه اهللا صلى ، با پيامبرالسالم عليه حضرت امير

 : درباره وى فرمودوآله عليه اهللا  صلى مبرديگر مأنوس و مألوف بودند، پيا هر دو يكى بود و چون بسيار با يك

 ;علي مّني وأنا من علي

 .على از من است و من از او هستم

 ;اما اين امر به معناى تساوى نيست. با اين ترتيب ممكن است از وى به نفس پيامبر تعبير شده باشد

 .شود چنان كه از آيات مذكور نيز چنين برداشت نمى هم

بايست داراى   در همه صفات برابر باشد، مىوآله عليه  اهللا صلى ، با پيامبرالسالم هعلي  اگر علىدوم اين كه

مقام نبوت، خاتميت و رسالت نيز باشد و مانند آن حضرات بتواند بيش از چهار زن اختيار كند، داراى مقامى 

به طور كلّى . زل شودرفيع در قيامت باشد، شافع بزرگ روز جزا باشد، داراى مقام محمود باشد و بر وى وحى نا

 .كنند هاى پيامبر را داشته باشد و چنين چيزى را همه رد مى بايد همه ويژگى

 روشن است كه مساوى بودن در برخى صفات با پيامبر، ;اگر هم مراد تساوى در بعضى از صفات باشد

كه از ديگران برتر زيرا مساوى بودن شخص در برخى از صفات كسى . تواند بر امامت داللت داشته باشد نمى

 .بوده و سزاوارتر به تصرّف است به اين معنا نيست كه وى نيز داراى چنين موقعيتى است
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بايست در زمان  داللت داشته باشد، وى مىالسالم   عليه اگر آيه بر امامت حضرت امير: بايد افزود

 .كنند ، امام باشد و چنين چيزى را همه رد مىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

شود ـ به زمان خاصى مقيد باشد، به ادعاى  ال اگر اين مسئله ـ كه از ظاهر الفاظ آيه برداشت نمىح

 131.كنند اى از زمان به امامت وى اذعان مى كند، زيرا اهل سنّت نيز در برهه شيعه كمكى نمى

 بررسى و نقد ديدگاه دهلوى

 :هاى دهلوى، بايد به موارد زير اشاره كنيم ما در خصوص گفته

در بيشتر السالم   عليه بيان استدالل به اين آيه مبنى بر اثبات امامت حضرت على: گويد او مى.  1

 .هاى شيعه، به اين شيوايى وجود ندارد  كتاب

 . ...كند، حتى در بيشتر ادلّه ديگر شيعه نيز همين گونه است چنين ادعا مى او هم

يه كه در اين نوشتار نيز آورده شد، به خوبى دروغ شما با مراجعه به شيوه استدالل بزرگان ما به اين آ

يكسان ـ در   زيرا همين بيان دهلوى ـ يا به معنا و يا با عبارات مشابه و;يابيد بودن ادعاى دهلوى را درمى

 .شود هاى بزرگان ما ديده مى  كتاب

ت از اهل اهل سّن: گويد مى داند و ها مى او اين مناقشات در اين آيه را از كلمات ناصبى.  2

 . ...كنند  مى ها دفاع  در مقابل ناصبىالسالم عليهم بيت

اند و   چه مطالبى را بيان كردهاهللا رحمه اما ديديم كه ابن تيميه و ابن روزبهان در پاسخ به عالّمه حلى

 .ها نسبت داده است حال آن كه دهلوى اين دست مطالب را به ناصبى

بانشان جارى شد، واقعيت و حقيقت آنان بر همگان آشكار گرديده خدا را سپاس گزاريم كه با آن چه بر ز

 .است

نفس خود را حاضر «به معناى  نبوده و ، حضرت على»أَنفُسنا«او معتقد است منظور از لفظ .  3

 .آمده است» سازيم مى

تواند نفس خود را به چيزى فرابخواند، به عباراتى استشهاد   ف رد گفته شيعه  كه شخص نمىوى با هد

 .كرده كه از گذشته تا كنون در كالم عرب رايج است

ضمن اشاره به اعتراف تعدادى از بزرگان  كنيم و ما درباره معناى مجازى آن عبارات با وى بحث نمى

 به اين سخن اكتفا 132واند ديگران را فرابخواند نه نفس خود را،ت تنها مى ها، مبنى بر اين كه انسان آن

هاى  است و گفتهالسالم  عليه  ، على»أَنفُسنا«كنيم كه بر اساس احاديث قطعى شيعه و سنّى، منظور از لفظ  مى
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از پذيرش احاديث مذكور و تكذيب راويان و مؤّلفان بزرگ اين شخص در حقيقت ناشى از خوددارى وى 

 .قبول است هاست و روشن است كه اين امرى غيرقابل آن

 !!دانسته است» أَبناءنا«را از السالم  عليه على.  4

 .در اين جا نيز، وى با نص روايات مخالفت نموده است

فتن اين موضوع كه بر اساس آيه، پوشيده نيست كه اين اقدام وى، تالشى است در جهت ناديده گر

داند در اين صورت آيه، بر تساوى  است، چرا كه او مىوآله  عليه اهللا صلى ، نفس پيامبرالسالم عليه على

دانستن نيز، اعتراف به برترى » ابناءنا«را مصداق   با آن حضرت اشاره دارد، وگرنه علىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .اوست

 استشهاد دهلوى به آيات ديگر قرآن مقبول ; كه در پاسخ به ابن تيميه گفته شدهبا توجه به مطالبى

على از من «: ها، حديث البته جاى بسى خرسندى است كه دهلوى بر خالف ابن تيميه و ديگر ناصبى. نيست

 .را پذيرفته است» است و من از او هستم

 :گويد وى در پاسخ به بحث تساوى و برابرى مى.  5

و السالم  عليه بايست على  ور از برابرى و تساوى، برابرى در جميع صفات باشد لزوماً مىاگر منظ«

با هم برابر باشند و اگر مراد، برابرى در ...  در نبوت، رسالت، خاتميت، بعثت و نزول وحىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .»...تواند ادعاى امامت بالفصل را مطرح كند  مدعى نمى;برخى صفات باشد

كه او ... منظور، برابرى در تمامى صفات به جز نبوت است، اما رسالت، خاتميت و: در جواب بايد بگوييم

 .در ادامه ذكر كرده، به نبوت مربوط است

 به جز نبوت برخوردار وآله عليه اهللا صلى  از تمام كماالت پيامبر خداالسالم  عليه براساس آيه مباهله حضرت على

 :فرمودالسالم  عليه  به علىوآله عليه اهللا صلى  ثى آمده كه پيامبر خدادر حدي. است

: ما سألت اهللا شيئاً إالّ سألت لك مثله، والسألت اهللا شيئاً إالّ أعطانيه، غير إنّه قيل لي! يا علي

;إّنه ال نبي بعدك
133 

هر چه خواستم خداوند به . براى تو درخواست كردم هر گاه از خداوند چيزى خواستم همانند آن را نيز! اى على

 .پس از تو پيامبرى مبعوث نخواهد شد: من عطا نمود، ولى به من گفته شد

 :سخن پايانى وى اين گونه است.  6

 .»...داللت داشته باشدالسالم  عليه اگر آيه بر امامت حضرت امير«

، مقام امامت ـ وآله عليه اهللا  صلى در زمان خود پيامبرالسالم  عليه حضرت على: گوييم  در پاسخ اين سخن مى

اين حال  با. چون و چرا از ايشان و سزاوارترى كامل او نسبت به ديگران ـ را داشت وجوب تبعيت بى: يعنى
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بود و تاريخ چنين چيزى را هرگز براى كسى جز وآله  عليه اهللا صلى بردار پيامبر  انوى به طور كامل مطيع و فرم

 .است ايشان، ثبت ننموده

 .شود با اين بيان، سخن پايانى دهلوى نيز از اعتبار ساقط مى

 آيه مباهله و ديدگاه آلوسى

وى سخن .  استاز عالمان ديگرى از اهل سنّت كه درباره آيه مباهله سخن به ميان آورده، آلوسى

پاسخ، همان  اما. هاى ديگرى نيز دارد كاستى، به خود نسبت داده كه البته نمونه دهلوى را بدون هيچ كم و

 .كنيم پاسخ به دهلوى است و ديگر تكرار نمى

 

 آيه مباهله و ديدگاه شيخ محمد عبده

 :گويد شيخ محمد عبده در اين باره مى

را براى مباهله بر السالم  عليهم   على، فاطمه و دو پسرشوآله عليه اهللا  صلى مبرپيا: كه روايات اّتفاق دارند بر اين

 .استالسالم  عليه ، تنها على»أَنفُسنا« و مراد از كلمه السالم عليها ، فاطمه»نساءنا«گزيد و منظور از كلمه 

آن قدر ترويج آنان اين روايات را . ها چيست اين روايات از شيعيان است و مشخّص است كه هدف آن

گيرد كه به   اين اقدام در حالى صورت مى. اند كه ميان بسيارى از اهل سنّت نيز رواج يافته است كرده

را در » نساءنا« چرا كه عرب لفظ ;اند به خوبى آن را با آيه تطبيق دهند آورندگان چنين رواياتى نتوانسته وجود

 . هم داشته باشد به ويژه اگر همسرانى;برد مورد دختر به كار نمى

 .استالسالم  عليه ، على»أَنفُسنا«مراد از : اند ها گفته از اين بعيدتر، آن

شود آيه درباره   شود كه هيئت اعزامى نجران ـ كه گفته مى اين جمالت در حالى بيان مى! وانگهى

 134.فرزندان خود را به همراه نداشتند ها نازل شده است ـ زنان و آن

 

 بررسى و نقد ديدگاه شيخ محمد عبده

 .در اين سخنان اعتراف، ادعا و عنادورزى او وجود دارد: در پاسخ بايد بگوييم

خدا را شكر كه . به حقيقت اقرار و اعتراف نموده است» ...روايات اّتفاق دارند كه«او با بيان اين كه 

اى جز اعتراف به  ند هستند كه كسى چون اين شخص، چارهروايات مربوط به مباهله، آن قدر زياد و مست

 .حقيقت ندارد
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هاى وارد  از آيه و روايتالسالم  عليه  وى وقتى متوجه شد اين اقرار، مستلزم پذيرش برترى و امامت على

تا  ;پذيرد  ادعايى را مطرح كرد كه هيچ خردمندى آن را نمى;شده در اين زمينه است كه او طاقت آن را ندارد

 !چه رسد به فاضل و دانشمندى

او : بايد گفت» ...اند اين روايات را شيعه نقل كرده و در ترويج آن كوشيده«اما در مورد ادعاى وى كه 

تر ديديد منابع اين روايات قطعى،  همان طور كه پيش. داند كه اين ادعا دروغ است نيز به مانند ديگران، مى

يك نوع بحث لفظى را پيش » هدف نيز معلوم است« ها مشخص است و چون داللت آناما . غير شيعى است

 .پنداشته است عرب چنين استعمالى ندارد  كشيده و

ما فكر ! نشان دهنده عنادورزى اوست هاى شيخ عبده صرف يك استبعاد بوده و بايد بگوييم كه گفته

ها آمده  ن ـ چنان كه در قرآن و ديگر كتابدر غير معناى همسرا» نساء«كنيم وى از استعمال لفظ  نمى

 .اطالع بوده باشد  ـ بى135است

ل بوده باشد كه كسى ادعا نكرده لفظ مذكور، در خصوص حضرت چنين نبايد غاف  او هم

 .به كار رفته استالسالم  عليه  ، در خصوص حضرت على»أَنفُسنا« و لفظ السالم عليها فاطمه

داند، روايات وارد شده در اين زمينه در نزد خودشان صحيح و معتبر  واقعيت آن است كه اين شخص مى

داند كه پيامبر   چرا كه او خود به خوبى مى;عيان پابرجا و استوار استچنان استدالل شي هستند و هم

، با آن كه داراى همسران، نزديكان و صحابه بسيار بوده و زنان زيادى در عشيره آن وآله عليه اهللا  صلى اكرم

مصداق لفظ  راسالم ال عليها و فقط فاطمه» أَنفُسنا«را مصداق لفظ السالم  عليه على  تنها;بزرگوار وجود داشته است

 .دانسته است» نساءنا«

بر ديگران بوده، و السالم  عليه   به ناچار نشان دهنده برترى اميرمؤمنان علىوآله عليه اهللا  صلى اين اقدام پيامبر

 .هدف ما نيز اثبات همين موضوع است

 

 آيه مباهله و نكات تكميلى

از ديگر السالم  عليه ه استدالل به آيه كه حضرت علىفخر رازى و در پى او، نيشابورى و ابوحيان اندلسى ب

 .اند كرده پيامبران نيز برتر است، انتقاد

 :اند آنان با رد ديدگاه شيخ محمود بن حسن حمصى در اين باره چنين گفته

 فرزندان السالم عليهما اين كه حسنين اى از داستان مباهله و داللت آيه بر رازى ـ پس از بيان خالصه

 :گويد ـ مى هستندوآله  عليه اهللا صلى خدارسول 

                                                           
سوره . »داشتند بريدند و دختران شما را زنده نگه مى پسران شما را سر مى «;)يذَبحونَ أَبناءُكم ويسَتحيونَ نساءُكم(: فرمايد  اى كه مى نظير آيه.  135
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 و 136رفته  در رى شخصى به نام محمود بن حسن حمصى وجود داشت كه از اساتيد شيعه به شمار مى

 . برتر استوآله عليه اهللا صلى از همه پيامبران به جز حضرت محمدالسالم  عليه كرد على ادعا مى

بر اين موضوع داللت دارد و منظور از لفظ ) وأَْنُفسنا وأَْنُفسكُم: ( گفته وى، سخن خداوند متعالبه

تواند نفس خود را به  زيرا انسان نمى. نيست و مقصود فرد ديگرى استوآله  عليه اهللا صلى  ، خود محمد»وأَنفُسنا«

است و بر السالم  عليهما ن على بن ابى طالبكه اين شخص، هما چيزى دعوت كند و اجماع وجود دارد بر اين

جا كه اين نفس، عين آن نفس نبوده  است و از آنوآله  عليه اهللا صلى اساس آيه، نفس وى، همان نفس محمد

بايست در تمامى جهات با هم  مىالسالم  عليهما رو پيامبر و على از اين. پس مقصود آن است كه مثل آن است

 .برابر باشند

چنين نيست و به السالم  عليه  پيامبر بوده، اما علىوآله عليه اهللا صلى  دهد محمد  اما چون، شواهد نشان مى

دانيم، اما از آن جا كه به اجماع و   اين دو صفت را مستثنا مى;برتر استالسالم   عليه اعتقاد همه، پيامبر از على

نيز بايد السالم  عليه مه پيامبران االهى برتر است، پس على از هوآله عليه اهللا صلى  اّتفاق نظر همگان، حضرت محمد

 .از پيامبران ديگر برتر باشد

 .آن چه گفتيم طريقه استدالل به ظاهر آيه بود

 :گويد  حمصى در ادامه مى

كند حديثى است كه مورد قبول موافقان و مخالفان  چه استدالل به اين آيه را تأييد و تقويت مى آن

 :اند كه حضرت فرمود نقل نمودهوآله  عليه اهللا صلى يامبراست و آن را از پ

من أراد أن يرى آدم في علمه ونوحاً في طاعته، وإبراهيم في خّلته، وموسى في هيبته، 

 ;وعيسى في صفوته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب

سى و خالص بودن خواهد علم آدم، اطاعت نوح از پروردگار، دوستى ابراهيم با خداوند، هيبت مو هر كس مى

 .طالب نگاه كند عيسى را درك كند بايد به على بن ابى

بر اساس اين حديث، صفاتى كه به طور پراكنده در اين پيامبران وجود دارد، همه در حضرت 

بايد از همه پيامبران االهى به جز السالم  عليه به اين ترتيب حضرت على. جمع استالسالم  عليه على

 .برتر باشدوآله  عليه  اهللا صلى محمد

از هر لحاظ به السالم  عليه نفس على: اند اما ديگر شيعيان از گذشته تا كنون با استدالل به اين آيه گفته

ها  به اعتقاد آن. كنيم است و تنها با دليل خاص، بعضى از صفات را استثنا مىوآله  عليه اهللا صلى سان نفس محمد

                                                           
كه فخررازى شاگرد وى بوده است و در شرح  در برخى از منابع آمده است. است»  نجات دهنده از تقليد;المنقذ من التقليد«او همان صاحب كتاب .  136

اين كتاب توسط مؤسسه انتشارات اسالمى وابسته به جامعه . اند كه در مقدمه كتاب مذكور وجود دارد، فوت وى را در اوايل قرن هفتم دانسته  حالى

 .مدرسين حوزه علميه قم چاپ شده است



 )85(

نيز از نفس ديگر السالم  عليه كند كه نفس على  از ديگر صحابه اقتضا مىوآله عليه اهللا  صلى برتر بودن نفس محمد

 .صحابه برتر باشد

 :در پاسخ اين ديدگاه شيعه بايد گفت

آنان قبل از ظهور شيخ حمصى نيز . برتر است  از علىوآله عليه  اهللا صلى مسلمانان اّتفاق نظر دارند كه محمد

 .اند  دانسته  امبر افضل مىهر پيامبرى را از غير پي

برترى (چنان كه ظاهر آيه  هم: پس به طور قطع بايد گفت. پيامبر نيستالسالم  عليه به اعتقاد همه، على

 ديگر پيامبران نيز به حكم همين ; تخصيص خوردهوآله عليه اهللا صلى در مورد پيامبر) السالم عليه اميرمؤمنان على

 137.شوند اجماعات، از ظاهر آيه استثنا مى

ما . خالصه ديدگاه رازى را آورده است البته طبق عادت، او. نيشابورى نيز همين سخن را گفته است

 .كرديم عبارات او را در گذشته نقل

ها،  ترين استدالل  از عجيب: گويد ابوحيان اندلسى بعد از نقل سخنان زمخشرى در مورد آيه مباركه مى

 138. ...حمد بن على حمصى استاستدالل م

اتفاق نظر وجود دارد كه پيامبر از غير : رازى در پاسخ گفته است: گويد او بعد از بيان اين استدالل مى

نسبت به ديگران السالم  عليه  بر همين اساس از برترى على. نيز، پيامبر نيستالسالم   عليه پيامبر برتر است و على

 .شوند  همه پيامبران استثنا مى

 :استدالل حمصى از چند جهت باطل است: رازى گفته است: گويد ابوحيان مى

 .»خواند انسان نفس خود را به چيزى فرانمى«:  او گفته استنخست آن كه

 .»كردم، ولى نپذيرفتنفس خود را به فالن چيز دعوت «: گويد  زيرا عرب مى;اين گفته درست نيست

 .نامد ابوعلى، اين كار را تجريد مى

 اّتفاق ;بيان شد» وأَنفُسنا«با توجه به نظرياتى كه پيش از اين درباره منظور آيه از لفظ دوم آن كه 

 .تواند درست باشد است نمىالسالم  عليه  نظرى كه اين شخص ادعا كرد كه منظور آيه، همان على

 .»است بنابراين نفس او به مانند نفس پيامبر«: ست او گفته اسوم آن كه

كه دو نفر را شبيه و مماثل هم ناميد لزومى ندارد در  براى اين: گويند لغويون مى: در پاسخ بايد گفت

 .تمامى صفات شبيه هم باشند و شباهت در يك صفت كافى است

مماثلت تمام صفات نفس الزم است، البته بر خالف لغويون، در اصطالح متكّلمان، براى اين نام گذارى، 

 .كه ما به اصطالح آنان كارى نداريم

                                                           
 . 81 / 8: تفسير رازى.  137

 .محمود بن على حمصى است: گفتنى است كه سخن صحيح.  138
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با السالم  عليه  شود، شباهت حضرت على ها، براى شباهتى كه از آيه استفاده مى بر اساس اين گفته

 :گويد   چنان كه عرب مى;كند  در يك صفت مثل انتساب به بنى هاشم، كفايت مىوآله عليه  اهللا صلى پيامبر

 .يعنى از قبيله ماست.  اين فرد از خود ماست;أنفسناهذا من 

 139.ها حديثى كه حمصى بدان استدالل نموده جعلى است و سندى ندارد افزون بر اين

 

 پاسخ پايانى

 چرا كه در ;اند فخررازى و نيشابورى انصاف بيشترى نسبت به ابوحيان اندلسى، از خود نشان داده

نسبت به ديگر صحابه اشكال السالم  عليه  آيه مباركه و حديث معتبر مباهله مبنى بر برترى حضرت علىداللت

 .اند نكرده

بر ديگر السالم   عليه اين دو عالم سّنى در مقدمات استدالل به آيه مباركه مبنى بر برترى حضرت على

ر تمام مسلمانان ـ قبل از ظهور شيخ حمصى ـ بر اند و تنها با ادعاى اّتفاق نظ پيامبران االهى نيز، بحث نكرده

برترى پيامبران بر ديگران، معتقد به استثناى تمامى پيامبران االهى از ظاهر آيه مبنى بر برترى اميرمؤمنان 

 .اند ديگران، شده برالسالم  عليه على

بعد از شيخ حمصى با شيعه، قبل و  كه چرا. كند در پاسخ به اين دو نفر، نفى اين اّتفاق نظر كفايت مى

نموده   مثل حديثى كه شيخ حمصى نقلوآله عليه اهللا صلى استدالل به قرآن ـ آيه مباهله ـ و سنّت رسول خدا

پيامبر را بر تمامىِ پيامبران به جز پيامبر  بعد ازالسالم  عليهم  برترى اميرمومنان على و ائمه;است

 .اند كرده اثباتوآله  عليه اهللا صلى اسالم

 بر ديگر پيامبران االهى سخن السالم عليه از نخستين علماى شيعه كه در مورد برترى امير مؤمنان على

 .است  هجرى413گفته، شيخ مفيد، متوفى سال 

اى نوشته است و در آن با استدالل به آيه مباهله، چنين سخن را آغاز نموده  وى در اين باره رساله

 :است

 بر پيامبران پيشين و همه مردم به جز پيامبر عليه  وسالمه اهللا صلواتان على كسانى كه بر برترى امير مؤمن

 . ...اند، به اين صورت كه   به حديث مباهله استدالل كرده;اند  حكم كردهالسالم وآله عليهرحمت حضرت محمد 

 140.روشن است كه اين سخن، گفته پيشينيان وى نيز بوده است

 .گردد بر اساس آن چه گفته شد، پاسخ رازى و پيروان او، رد مى

                                                           
 .480 / 2: البحر المحيط.  139

چاپ شده در جلد هفتم مجموعه تأليفات شيخ اهللا  رحمه ، نگارش شيخ مفيدالسالم على سائر الصحابه عليه رساله تفضيل اميرالمؤمنين: ك.ر.  140
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 به نظر .اما ابوحيان اندلسى، مواردى را در رد استدالل شيخ حمصى ارائه كرد و به فخررازى نسبت داد

 .رسد او اين موارد را از متونى غير از تفسير وى برداشت كرده باشد مى

 .كند او سه مسأله را مطرح مى

 .اما باطل بودن اولين مسأله را در ميان اين بحث تبيين نموديم.  1

اگر نقل قول . از سوى ديگر، رازى خودش اين استدالل را تبيين كرده و اشكالى بر آن نگرفته است

 .گويى شده است حيان از رازى حقيقت داشته باشد، او دچار تناقضابو

 صحيحبه اين علّت كه در . ارزش ها نظرياتى است بى زيرا اين. مسأله دوم نيز همين گونه است.  2

است كه تنها   حاكم نيشابورى و منابع ديگر آمدهالمستدركاحمد و مسند  نسائى،خصائص ترمذى، جامع مسلم، 

است و اين نظريه مورد اتّفاق شيعه » نفس«مصداق كلمه   ، همان غيرى است كهالسالم يهعل حضرت على

 .است سّنى و

 صحيحاند كه اجماع گذشتگان نسل در نسل بر اين است كه  ها ادعا نموده  از سوى ديگر، خود آن

 .دانند عتبرتر مى مسلم را مصحيحدر اين ميان برخى . ها بعد از قرآن است ترين كتاب بخارى و مسلم، صحيح

 .توضيح استدالل شيعه، رد كرد هاى رازى در مقام نقل و  توان بر اساس گفته مسأله سوم را مى

 :گويد كه گذشت او در اين مقام مى چنان

 ;...وذلك يقتضي االستواء من جميع الوجوه

 . ...است مثل هم بودن دو نفس به منزله تساوى آن دو در تمامى جهات

 .هاى خود را نيز نقض كرده است   گفته;كند درست باشد ن چه ابوحيان از رازى نقل مىدر اين جا اگر آ

كه هر دو از بنى هاشم هستند،  تواند در يك صفت مانند اين مماثله مى«: اگر اين گفته كه: بايد افزود

 !به مباهله دعوت شود؟السالم  عليه  چرا بايد از بين بنى هاشم، تنها على;درست باشد» باشد

اين ادعا را : در خصوص ادعاى جعلى بودن حديثى كه حمصى بدان استدالل كرده است نيز بايد گفت

 .متعصب باشد توز و كه به اخبار و احاديث شناخت ندارد و يا اين كه كينه كند تنها كسى مطرح مى

الرزاق بن همام و سنّت افرادى چون عبد اند و از ميان راويان اهل اين حديث را همه مسلمانان پذيرفته

احمد بن حنبل، ابوحاتم رازى، حاكم نيشابورى، ابن مردويه، بيهقى، ابونعيم اصفهانى، محب طبرى، ابن صباغ 

 141.اند آن را روايت كرده... مالكى و ابن مغازلى شافعى

                                                           
 .ايم   سخن گفتهصة عقبات األنوارنفحات األزهار فى خالدر مورد سند اين حديث و موارد داللت آن در جلد نوزدهم موسوعه بزرگ .  141



 )88(

 

 

 كتابنامه

 

 

 الف

 . فضل اهللا بن روزبهان خنجى شيرازى:ابطال الباطل.  1

 . قاضى نور اهللا مرعشى شوشترى، كتابفروشى اسالميه، تهران:إحقاق الحق وإزهاق الباطل.  2

 .1416   ابن العربى مالكى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، سال:أحكام القرآن.  3

 .بن محمد شيبانى معروف به ابن االثير، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان ابوالحسن على :أُسد الغابه.  4

وف به شيخ بن نعمان عكبرى بغدادى، معر بن محمد   ابوعبداللّه محمد:اإلرشاد في معرفة حجج الّله على العباد.  5

 .1414، قم، چاپ دوم، سال السالم عليهم مفيد، مؤسسه آل البيت 

 ابن عبدالبرّ، دار الكتب علميه، بيروت،: اإلستيعاب في معرفة األصحاب.  6

 . سيد رضى الدين على بن موسى بن جعفر، ابن طاووس:االقبال بصالح االعمال.  7

 و مكتبه تجارى كبرى، قاهره، مصر، 1400 ر المعرفه، بيروت، سالحلبى، دا ):السيرة الحلبيه(انسان العيون .  8

 .1382سال 

 ب

 ابوحيان اندلسى، مؤسسة تاريخ عربى، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، :البحر المحيط في تفسير القرآن.  9

 .1411سال 

يردمشقى، داراحياء التراث العربى، بيروت، كث بن فداء اسماعيل  حافظ ابى: )كثير تاريخ ابن(البداية والنهايه .  10

 .1408لبنان، چاپ يكم، سال 

 ت

 .1413 ، مؤسسه نشر اسالمى، سالاهللا رحمه شيخ طوسى :التبيان في تفسير القرآن.  11

 .بن خلدون مغربى، دارالكتاب لبنانى   عبدالرحمان:خلدون تاريخ ابن.  12

 .1410  منشورات دار الفكر، قم، ايران، سال ابن شبه نميرى، :تاريخ المدينة المنورة.  13

 . ابوجعفر محمد بن جرير طبرى، مؤسسه اعلمى، بيروت، لبنان: )تاريخ االُمم والملوك(تاريخ طبرى .  14

 حافظ ابوالقاسم على بن حسن، معروف به ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال :تاريخ مدينة دمشق.  15

 .1411بستان سعودى، رياض، چاپ يكم، سال ، دار الدرايه، عر1415



 )89(

 .پاكستان  شاه عبدالعزيز دهلوى، نورانى، كتابخانه، پيشاور،:تحفه اثنا عشريه.  16

 .1410  يكم، سال  مباركفورى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ:تحفة األحوذى.  17

 . بن عمر بيضاوى، دار الفكر، بيروت، لبنان عبداهللا: )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي .  18

 حسين بن حكم حبرى كوفى، تحقيق سيد محمدرضا حسينى، چاپ اول، مؤسسه آل :تفسير حبرى.  19

 .1408 ، بيروت، لبنان، سالالسالم عليهم البيت

 .1329  عالء الدين خازن بغدادى، قاهره، مصر، سال:تفسير الخازن.  20

 . امام فخر رازى، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، چاپ سوم: )التفسير الكبير(تفسير رازى .  21

 شهاب الدين سيد محمود آلوسى، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ چهارم، سال :تفسير روح المعانى.  22

1405. 

 .1415الفكر، بيروت، لبنان، محمد بن جرير طبرى، دار  : )جامع البيان(تفسير الطبرى .  23

 . فخر رازى، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ سوم):تفسير الكبير(تفسير فخر رازى .  24

 . جمال الدين قاسمى:محاسن التأويل= تفسير قاسمى .  25

قرشى دمشقى، دارالمعرفه، بيروت، بن كثير    ابوالفداء اسماعيل:تفسير القرآن العظيم معروف به تفسير ابن كثير.  26

 .1409سوم، سال  لبنان، چاپ

 . احمد مصطفى مراغى، دارالفكر، بيروت:تفسير المراغى.  27

 . محمدرشيد رضا، المنار، دارالمعرفه، بيروت:تفسير المنار.  28

 .اشيه تفسير طبرى نظام الدين نيشابورى، چاپ شده در ح:غرائب القرآن ورغائب الفرقان= تفسير نيشابورى .  29

، دارالمفيد، اهللا رحمه  محمد بن نعمان عكبرى بغدادى، معروف شيخ مفيد:السالم عليهتفضيل أميرالمومنين .  30

 .بيروت، لبنان

 .1394، دار الكتب االسالمية، قم، چاپ سوم، سال )شيخ طوسى( محمد بن حسن طوسى :تلخيص الشافي.  31

 ج

 .1422حاتم رازى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال ابن ابى  :الجرح والتعديل.  32

 ح

، »جمل« سليمان بن عمر بن منصور عجيلى ازهرى مصرى، معروف به :حاشية الجمل على تفسير الجاللين.  33

 .دار احياء التراث العربى

 .ى مصرى شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر خفاج:حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى.  34

 .»شيخ زاده« محيى الدين محمد بن مصطفى قوجرى حنفى، معروف به :حاشية على تفسير البيضاوى.  35

 .1418  ابونعيم اصفهانى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال:حلية األولياء.  36

 خ



 )90(

 .1419الثقلين، قم، چاپ يكم، سال  بن شعيب نَسائى، دار  احمد:السالم عليه  خصائص أميرالمؤمنين على.  37

 د

 .1421 جالل الدين سيوطى، دار الكتب علميه، بيروت، چاپ يكم، سال :الدر المنثور فى التفسير بالمأثور.  38

 ز

 .1408قيم جوزى، مؤسسه الرساله، بيروت، سال    ابن:زاد المعاد في هدى خير العباد.  39

 س

 . شمس الدين محمد احمد شربينى قاهرى شافعى معروف به خطيب شربينى:ج المنيرالسرا.  40

 .ماجه، دار الفكر، بيروت، لبنان   ابوعبداهللا محمد بن يزيد قزوينى، مشهور به ابن:سنن ابن ماجه.  41

 .1414  احمد بن حسين بيهقى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال:السنن الكبرى.  42

 ابومحمد عبدالملك بن هشام بن ايوب حميرى، دار احياء التراث العربى، : )السيرة النبوية(سيره ابن هشام .  43

 .1415بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال 

 ش

 .1410 سيد مرتضى على بن حسين موسوى، اسماعيليان، قم، چاپ دوم، سال :الشافى فى االمامه.  44

 .1412  جرجانى، منشورات شريف رضى، قم، ايران، چاپ اول، سال سيد شريف:شرح المواقف.  45

 .1414 المعرفه، بيروت، لبنان، سال  محمد بن عبدالباقى زرقانى مصرى مالكى، دار:شرح المواهب اللدنيه.  46

بن احمد، معروف به حاكم حسكانى، مجمع احياء الثقافة االسالميه، چاپ يكم،   عبيداهللا:شواهد التنزيل.  47

 .1411سال 

 ص

كثير، دمشق، بيروت، يمامه، چاپ پنجم، سال    محمد بن اسماعيل بخارى جعفى، دار ابن:صحيح بخارى.  48

 .1401  و دار الفكر، بيروت، سال1414

 .1403 بن سوره ترمذى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال بن عيسى   محمد:صحيح ترمذى.  49

 مسلم بن حجاج نيشابورى، مؤسسه عز الدين و دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال :صحيح مسلم.  50

1407. 

 شيخ زين الدين على بن يونس عاملى نباطى بياضى، مكتبه :الصراط المستقيم إلى مستحّقي التقديم.  51

 .مرتضويه

 ط

 .1418 محمد بن سعد واقدى زهرى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال :الطبقات الكبرى.  52

 ع

 .1413 ابن سيد الناس، مكتبة دار التراث، مدينه منوره، سال :عيون األثر في فنون المغازى والسير.  53



 )91(

 ف

 احمد بن على بن حجر عسقالنى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، :فتح البارى فى شرح صحيح البخارى.  54

 .1410 چاپ يكم، سال

 .بن محمد شوكانى، عالم الكتب بن على  محمد:فتح القدير.  55

 . احمد بن يحيى بن جابر بالذرى، لجنة بيان العربى، قاهره، مصر:فتوح البلدان.  56

حسين موسوى معروف به سيد علم الهدى، كنگره بين المللى بن  ابوالقاسم على :الفصول المختاره.  57

 .1413بزرگداشت شيخ مفيد، قم، چاپ يكم، سال 

 . احمد بن حنبل شيبانى:السالم عليهفضائل على .  58

 عبدالرؤوف مناوى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، :فيض القدير فى شرح الجامع الصغير.  59

 .1415 سال

 ك

معروف به ابن اثير، دار الفكر، بيروت، لبنان،   عزالدين على بن ابى الكرم شيبانى جزرى:الكامل فى التاريخ . 60

 .1399 سال

 .1415  امام زمخشرى، دار الكتاب علميه، بيروت، چاپ اول، سال:الكشّاف.  61

 . دار األضواء، بيروت، لبنان ابوالحسن على بن عيسى بن ابى الفتح اربلى،:كشف الغمة في معرفة األئمة.  62

بن يوسف حّلى، جامعه مدرسين، قم، سال   عالمه جمال الدين حسن:كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد.  63

1407. 

بن يوسف گنجى شافعى، مطبعه حيدريه، نجف  محمد: السالم عليهما طالب كفاية الطالب في مناقب على بن ابى.  64

 .1390  اشرف، سال

 ل

 .1416 احمد بن على بن حجر عسقالنى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال :سان الميزانل.  65

 م

 .1414  مالّ على قارى، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال:المرقاة في شرح المشكاة.  66

 . محمد بن محمد بن نعمان عسكرى بغدادى معروف به شيخ مفيد، دارالمفيد، بيروت، لبنان:مسار الشيعه.  67

ابوعبداهللا حاكم نيشابورى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال  :المستدرك على الصحيحين.  68

1411. 

دار صادر، بيروت، لبنان، چاپ سوم،  احمد بن حنبل شيبانى، دار احياء التراث العربى و :مسند احمد بن حنبل.  69

 .1415 سال



 )92(

بن حسن طوسى معروف به شيخ طوسى، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت،   ابوجعفر محمد:مصباح المتهجد.  70

 .1411لبنان، سال 

 . محمد بن طلحه شافعى:السالم عليهم مطالب السئول في مناقب آل الرسول.  71

 ابوعبداهللا حاكم نيشابورى، دار اآلفاق الجديده، بيروت، لبنان، چاپ چهارم، سال :معرفة علوم الحديث.  72

1400. 

 .قدامه، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان بن محمد ابن بن احمد  ابومحمد عبداللّه:المغنى.  73

 .1965قاهره، سال جورج قنواتى، الدار المصرية، :  قاضى عبدالجبار معتزلى، تحقيق:المغني في االمامة.  74

 ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن جوزى قرشى، دار الكتب علميه، چاپ :المنتظم في تاريخ الملوك واالمم.  75

 .1413 يكم، سال

 .1415  يحيى بن شرف دمشقى شافعى َنووى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال:المنهاج.  76

 .1409ابن تيميه حرّانى، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال  :منهاج السّنة النبويه.  77

 ن

 آية اهللا سيد على حسينى ميالنى، قم، نشر الحقايق، چاپ دوم، سال :نفحات األزهار في خالصة عبقات األنوار.  78

1426. 

 . ابومنصور حسن بن يوسف بن مطهر حّلى:نهج الحقّ وكشف الصدق.  79

 ى

 .1417 شيخ سليمان بن ابراهيم قندوزى حنفى، منشورات شريف رضى، قم، سال :لمودهينابيع ا.  80



 )93(

 

 

Series of theological researches 

(36)  

 

 

 

 

A look on the Verse of Mubahalah 
 

 

A study on the Exegesis and the Occasion of 

Revelation of the Qur'anic Verse of Mubahalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayatollah Seyed Ali Hosseini Milani 


