مباهات به مباهله
نبرد بدر نخستين رودررويى مسلمانان و كافران ،سرنوشت اسالم را رقم زد.
جنگ احد همراه با فداکاری و پايدارى گروهی بس کمشمار از مسلمانان ،اسالم را سرافراز
نگه داشت.
پيكار خندق ،كه به شكست و هزيمت كافران انجاميد ،سيطرهي اسالم را نمايانتر ساخت.
حماسهي حيرتانگيز خیبر ،ضربت سنگینی بود که یهودیان ستیزهجو را منکوب و مخذول
کرد.
حادثهي ُح َنين برگ زرين ديگرى بود كه بر صفحات خونين و پرافتخار غزوات پيامبر افزود.
تمامى برخوردهاى نظامى پيامبر با كافران ،افتخارآفرين ،سرنوشتساز ،حماسى ،شكوهمند
و پراهميت بودند.
در همهي آن حماسههاي پرشکوه هم ،علي؟ع؟ سردار سرافراز و پرچمدار شجاع و ميداندار
يکهتاز جنگها و دالور دوران بود.
اما يكى از پيكارهاى پيامبر كه در تاريخ ،گمنام و بىنشان مانده است ،نبردى است
اهميت آن از ديگر جنگهاى پيامبر كمتر نيست ،اما به داليلى
شگفتانگيز كه هرچند ّ
چند ،كمتر از آن ياد مىشود.
در اين جنگ ،سپاه و سالح مرسوم به كار نرفت،
در اين نبرد ،پايى در ركاب نيامد،
کسي نيزهاى نينداخت ،تيري نيفکند،
جنگجویی ،شمشيرى از نيام برنکشيد،
خونى به زمين ريخته نشد ،كسى هم كشته نشد؛
اما اثر و ارزش آن ،اگر نگوييم از ديگر جنگهاى پيامبر بيشتر بود ،كمتر هم نبود.
حيثيت و شرافت بود.
اين حماسهي عجيب ،جنگ انديشه بود ،پيكار آبرو بود ،نبرد ّ

جنگى كه پيروزى و سرفرازى مسلمانان را در مقابل يكى از مهمترين و عظيمترين
جبهههاى مخالف اسالم و مسلمانان ،جاودانه كرد؛ اما متأسفانه سردمداران نخستين
مسلمانان ،آگاهانه و ناجوانمردانه آن را در فراموشخانهي تاريك تاريخ به بوتهي اجمال و
اهمال سپردند و كوشيدند به هر صورت كه مىتوانند تا آنجا اين صفحهي پرافتخار تاريخ
را كمرنگ و بىاهميت جلوه دهند كه كمكم محو و نابود شود.
آرى ،مسلمانان چون آن پيروزى را پاس نداشتند ،هماكنون شه ِد آنهمه عظمتى را كه
خداوند در آن پيكار مقدس آفريد ،نچشيدند و فراموش كردند كه چگونه دشمن ،آن روز ،در
حقانيت اسالم سر فرود آورد و بدانسان عظمت ديانتى تازهپا
كمالخوارى و خفّت در مقابل
ّ
را مهر تأييد زد و اين تأييد ،جاودانه گشت و مىرود تا در قيام شكوهمند فرزند آن پيامبر،
جهانشمول و عالمگير گردد .انشاءاهلل.
آری ،آن ماجرا ،داستان شورانگیز و افتخارآفرین مباهله است.

مباهله و آینده
مباهله تنها یک حادثهی مهم تاریخی نیست:
آسمانی جاودانه ،در نمایاندن عظمت اهلبیت رسول خداست.
مباهله ،یک پیا ِم
ِ
مباهله ،تجلی یک باور بالنده و بارور در یادآوری جایگاه بلند علی است.
مباهله ،بیانگر شکوه شاهکار آفرینش ،بانوی بانوان جهان ،حضرت فاطمه است.
مباهله ،یادآور منزلت واالی دو ُگل خوشبوی خلفت ،حسن و حسین است.
مباهله خاطرهی خوشی است که نباید هرگز از یاد مسلمانان زدوده شود.
مسیحیت منحرف است.
مباهله ،نماد عظمت اهلبیت در مصاف با
ّ

متعصب نجران است.
مباهله گویای شکست و سرافکندگی مسیحیان ّ
مباهله نخستین نماد شکست فکری و فرهنگی مسیحیان در برابر مسلمانان است.
مباهله سرآغازی است بر شکست مسیحیت.
مباهله ،نما ِد نخستین شکست صلیبیان است.
مباهله تیری تیز و سه شاخه است که بر قلب کفر و شرک و نفاق مینشیند.
مباهله حربهای است که هنگام انکار حجتها و بینات دین ،میان اسالم و منکران ،جدایی
میاندازد.

مباهله عاملی بس مهم در ایجاد ترس و وحشت در دل مسیحیان و دیگر دشمنان بود.
مباهات به مباهله موجب ماندگاری سرافرازی مسلمانان در برابر مسیحیان است.
آری ،حادثهی مباهله باید همیشگی باشد؛ یاد و خاطرهی مباهله باید جاودانه بماند.

ما و مباهله
بیتردید هیچکس به اندازهی پیامبر اعظم اسالم؟ص؟ ،نگران آیندهی مسلمانان نبوده
است.
آن حضرت کسی است که رنج مسلمانان برایش بسی سخت و در هدایت آنان بسیار
حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است.
از همین رو ،همهی مسلمانان باور دارند که رسول خدا؟ص؟ در پایان عمر ،دو یادگا ِر
رهاییبخش امت اسالم از گمراهی ،که هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند ،به جای
ماندگار و
ِ
نهاد.
همه میدانند که آن حضرت رمز ماندگاری اسالم و رشد و بالندگی مسلمانان و رهایی
ایشان از گمراهی و پراکندگی و نابسامانی آنان را تنها در دو چیز میداند:
چنگ زدن به ریسمانی استوار ،برکشیده از آسمان تا زمین ،یعنی قرآن،
و پناه بردن به کهف حصین و دژ استوار دین ،یعنی اهلبیت؟مهع؟.
و بزرگداشت و پاسداشت مباهله ،نمادی و نمود روشنی است از تعظیم قرآن و تکریم
اهلبیت.
اینک وظیفهی هر مسلمان آگاهی است که با گرامیداشت و بزرگداشت این روز عزیز و
مهم ،هر چند قدمی کوچک ،در راه اعتالی عزت و عظمت و حقانیت اسالم و اهلبیت؟مهع؟
بردارد.
باشد که جاودانه شدن این پیروزی بزرگ را در قیام و حکومت شکوهمند عصارهی خلقت،
حضرت بقیةاهلل ،امام زمان؟جع؟ شاهد و ناظر باشیم.
شما خواهر و برادر مسلمان را دعوت میکنیم تا در شناخت و شناساندن مباهله ،با ما
همگاه و همراه و همیار باشید.
دیده به راه میدوزیم تا شاهد ّلبیک شما به این دعوت باشیم.
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