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 هابیل و قابیل در قرآن سرگذشت

 

 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

نهیم کهه ی هی از بینهات کما از بعضی از آیات مبارکات قرآن بوجههٍ عهاا اسهتهادی مهی

بودی، برای اثبهات رسهالت کسهی، حتمه   1«قُرْبانٍ تَْأكُلُهُ النَّارُبِ»لبته بعضی، ل، ابعضی از رس

در رابطه بها گردد، باید عملی الهی انجاا گردد در رابطه با او. احیان  عمل الهی انجاا می

ت رسالت و یا به تعبیر عادی ما، معجزی مثبته رسالت نیست. مهادهی کسی نیست. پس این آی

ترین معجزات است که نظیهر اول را که خداوند آفرید ال من شیءٍ، این از مهماولی و خلق 

در رابطه با کسی نبودی است و کسی نبودی است که در رابطه با او باشهد. خلهق ندارد، اما 

وات و االرض در رابطه با اثبات یا نهی کسی نبودی، بل هه خهود اسهتقدل داشهته از االسم

اثبات مقاا خاص برای کسی، اگر خداوند عملی ربانی انجهاا  باب ت وین، اما در رابطه با

دهد که این عمل را جز حق سبحانه و تعالی، هر چه باشهد و ههر کهه باشهد نتوانهد انجهاا 

این است که این شخصهی کهه مهورد ایهن جریهان  ۀبدهد، اسم این آیت رسالت است، نشان

ه حضرت حهق بتصاصی دارد خاص ربانی است، اخ ست و در رابطه با این جریانِ نشانۀا

  سبحانه و تعالی.
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اژدها گردید، اگر در رابطه با موسی نبود، معجزی بهرای  به ارادی الهیعصای موسی که 

در رابطه با جریان موسی است که دعهوت  1«یَمینِكَ أَْلقِ ما في»رسالت موسی نیز نبود، اما 

وَ أَْلهقِ مها »ست و ربانی است، رسالت کردی است و از برای اثبات این ه این دعوی درست ا

د، اژدهایی بزرگ شود و تماا سهحر نه نو این ه عصایی را بی «یَمینِكَ تَْلقَفْ ما صَنَعُوا في

سَحَری را ببلعد و برنگرداند، این کار، کار الهی است و در انحصار ربوبیت است و ههر قهدر 

نَتَْقنَها »عاجزنهد. و همننهین هها بهاالتر رود، از چنهین عملهی عقل و علم بشرها و غیر بشهر

خشک بود تها زمین آن هم و همننین این ه دریا را دوازدی رای خداوند گشود که  2«اْلجَبَلَ

 اسرائیل عبور کنند و همننین اخراج ابل از جبل و همننین.دوازدی سبط بنی

ها در قهرآن شهریف دو اشهاری بهه از جمله معجزاتی که از برای اثبات بعضی از رسالت

-به  مهی، اگر کسی قربانی بهرای خهدا  َ«قُرْبانٍ تَْأكُلُهُ النَّارُبِ»آن شدی است، عبارت است از 

دههد، ایهن قربهانی را اگهر بوهزد و بخهورد، اواله تأکلهه النهار نیسهت، بل هه ب  میکند یا به  َ

امهت و ، این دلیل بر کربزندالنار است، ثانی  اگر خود این انسان، این قربانی را آتش  تطبخه

اما اگهر قربهانی را شخصهی قربهانی کنهد  عنوان رسالت یا غیر رسالت نیست.اختصاصی به

حیوان حدل گوشتی را، بدون این ه این بشهر یها دگهران کهاری  هر برای خدا گوسهندی یا

انجاا بدهند، آتشی افروخته گردد و این قربانی آتش بگیرد، این جریان که دو خرق عادت 

دو آیت ربانیه است، آتش ایجاد شدن نزد آن قربانی و آتهش گهرفتن  است و دو آیت است،

ز بهرای رسهالت ایهن شهخ  و او سوختن آن قربانی، این دو در حقیقت آیت ربانیه است 

کنهد کهه تجهویز نمهی «قُرْبانٍ تَْأكُلُههُ النَّهارُبِ»آیا سؤال: قرآن شریف این را در چند جا دارد. 

 قرایی بخورند، بل ه آتش زدی بشود و یا زیر خاک برود؟های منا را الزا نیست فقربانی

از برای اثبات اهم بودی، آیا اگر قربانی را بوزنهد و  «قُرْبانٍ تَْأكُلُهُ النَّارُبِ»نه، چون  جواب:

اسهت و نههع اقتصهادی اسهت یها ایهن  نهع و اهمیتش بیشتر است که نههع شه می ،بخورند

و بهدون سهب   العادیو خاکستر شود به طور خارق العادی، آتش بگیردقربانی با آتش خارق

امهر این ه اثبات رسالت کنهد، ایهن اههم اسهت، طبعه  در دوران  ؟مادهی و بشری و غیر الهی

حهق سهبحانه و تعهالی بهه واهع عهادی، بهدون اثبهات  بین مهم و اهم، اههم مقهدا اسهت.

لهی را انسهان دههد کهه گوشهت حدن اثبات مقاا رسالتی هرگز اجهازی نمهیورسالتی و بد

اف آتش بزند و دور بریزد، چون تبذیر است، دور انداختن است بدون هیچ نهعی، ههم اسهر
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نهه اسهراف اسهت و نهه تبهذیر، زیهرا آتشهی  «قُرْبانٍ تَْأكُلُهُ النَّهارُبِ»اما  حراا است و هم تبذیر.

لهه النهار زند ایهن قربهانٍ تأکشود بدون افروختن غیر الهی و آتش میربانی که افروخته می

را، در رابطه با اثبات رسالت هابیل و مانند هابیل، این آیهت اسهت و داللهت ربانیهه اسهت 

هها کهه من هران ایهن لیههم برای خود هابیل و مانند او که رسول اسهت و ههم از بهرای قاب

رسالتند و هم از برای مؤمنان به این رسهالت کهه ایهن سهند اسهت و وسهیله اسهت از بهرای 

 این رسول. وردن بهآایمان 

 اول کنیم، درست اسهت کههاین ه ما راجع به آیاتی که مربوط به هابیل است بحث می

کهه در تهسهیر ههم بنهدی یادداشهت کهردا و  طهورعرض کردا احتمال رسالت است، امها آن

کنم، خیر، دلیل بر رسالت است، قضیه این قربانی هابیهل کهه آتهش او را خهورد، عرض می

عمران، سوری آل 183ر این مطل  است، آیه شاهد ب مله آیاتی کهاثبات رسالت است، از ج

طهور صهد داریهم امهروز، ههر روز اینآنهی صددرحتم  در خدمت قرآن باشید، مها بحهث قر

 است.

گروههی  1«رُالَّذینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَیْنا أاَلَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى یَْأتِیَنا بِقُرْبانٍ تَْأكُلُههُ النَّها»

گهتنهد خهدا بها مها پذیرفتنهد، مهیاهلل )ص( را نوذیرفتند و نمیاز اهل کتاب، رسالت رسول

عی رسهالتی ایمهان نیهاوریم، مگهر است که به هیچ رسولی، به هیچ مهد عهد و پیمان کردی

آن ه قربانی بیاورد که آتش آن قربهانی را بخهورد و بسهوزاند کهه ایهن آیهت رسهالتی فقهط 

 مقبول است.

ل  مِهنْ قَبْلهي» جواب: چنهد مطله  اسهت  2«بِاْلبَیِّنهاتِ وَ بِالَّهذق قُْلهتُمْ قُْل قَدْ جاءَكُمْ رُسهُ

 اینجا:

عها کردنهد ها اداواله ت ذی  این حصر است که گروهی از اهل کتاب مخصوص  یهودی

و گوید خیر، این نیست، آن هسهت که آیت مقبوله رسالت، فقط قربانٍ تأکله النار است، می

بینات دیگری هم هست، اگر قربانٍ تأکله النار دلیل بر رسالت است، چون از بینهات اسهت، 

اژدها گهردد، چهه إحیهاء مهوتی شهود و بینات رسالتی چه قربانٍ تأکله النار باشد، چه عصا 

وسیله ارادی پروردگهار ای بهاگر کسی یک آیت خاصه .، کلمة  واحدة، آیة  واحدة استغیری

تماا مدعیان رسالت، همان برای شود که که اثبات رسالت کرد، این دلیل نمیبرای او آمد 

خصوص آن آیت و سهن  آن آیهت و نشهانه را بیاورنهد، خیهر، خداونهد بایهد آیهت رسهالت 
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دانهد و فهرق گذاشهتن بهین آیهات رسهالتی، ت هذی  مقهاا ور کهه صهدم مهیطبهرستد، هر 

دهد، دی نوع که شهادت و گواهی میاگر کسی  وبیت است و ت ذی  مقاا رسالت است.رب

امضهاء کهرد و یهک کسی فدن دانند، اگر برای امضاء دارد و این دی نوع امضاء را همه می

چون مانند اول نیسهت؟  مگهر اول  ،برای دیگری امضای دیگر، باید امضای دیگر را رد کرد

اصهالت دارد نهه  عنوان امضهاء، مهادهی امضهاءهها اصهالت دارد بههاصالت دارد؟  تماا امضاء

نهه شه ل  ،کنهد او شههادت دادی و قبهول داردهیئت امضاء، اصل امضاء است که ثابت می

 امضاء. اش ال مختلهه آیات رسالتی، بر حس  مصلحت ربانیه است.

و نُهؤْمِنَ أاَلَّ إِلَیْنها عَهِهدَ اللَّههَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ»ر اینجا، باز مراجعه کنید به آیه: اما د  لٍلِرَسهُ

 : اواله:گوییههددو دروغ مههی گوییههد،دروغ مههیشههما  ،خیههر «النَّههارُ تَْأكُلُهههُ بِقُرْبههانٍ یَْأتِیَنهها حَتَّههى

 .ات رسالت بینات ربانیه است مطلقامنحصر کردن آیت رسالت در قربانٍ تأکله النار، آی

ها، به ایهن من هران دیبه این یهو  پیغمبر بزرگوار« قَبْلي مِنْ رُسُل  جاءَكُمْ قَدْ قُْل»ثانی ، 

ت را تماا بینهات رسهاال «قَبْلي بِاْلبَیِّناتِ مِنْ رُسُل  جاءَكُمْ قَدْ قُْل»آورند، که اینطور عذر می

ت و از بهرای اثبهات عد رسهالبود در بُ لحتهای رسالتی که مصند، تماا آیات و نشانهآورد

، «وَ بِالَّهذق قُْلههتُمْ»سههت. فرسهتادی ااسهتثناء در طههول رسهاالت رسهالت، همهه را خداونههد بد

ههم را یعنی قربانٍ تأکله النار که ی هی از آیهات و عدمهات رسهالت بهود، آن « بِالَّذق قُْلتُمْ»

پس این آیه ثابت کرد که چه؟ ثابت کرد که قربانٍ تأکله النار کهه آیتهی  است. خدا فرستادی

از آیهات رسهالت قبهل از  عد رسالت، این همای است از معجزات ربانیه در بُاست و معجزی

 «. وَ بِالَّذق قُْلتُمْ فَلِمَ قَتَْلتُمُوهُمْ إِنْ كُْنتُمْ صادِقینَ»اسدا بودی است. 

 .«وَ اْتهلُ عَلَهیْهِمْ: »27آیاتی که مورد بحث بود در نظر بگیریم. سوری مبارکه مائدی، آیهه 

در جریهان  ،ی اسهتسؤالی که در اینجاست از این است که چیهزی را خداونهد بیهان فرمهود

قتل قابل هابیل را نسبت به هابیل که جای سؤال است که چرا هابیل از خود دفاع ن رد؟ 

همان قربانٍ  «أَحَدِهِما مِنْ فَتُقُبِّلَ»و چرا هابیل چنین و چنان گهت؟ با این ه آن قربانی که 

ش قبهول اقربهانیتأکله النار بود که قبول شد از هابیل و هابیل برای اثبات مقاا رسالتش، 

، البتهه ابنهی آدا ثابهت «وَ اْتلُ عَلَهیْهِمْ نَبَهأَ ابْنَهيْ آدَاَ»شد و عدمت قبولی، آتش گرفتن بود. 

لّها آدا فقط دو فرزند داشت، نه، این جریهان راجهع بهه ایهن دو فرزنهد بهود، و ا که کندنمی

اتههاق  «ابْنَهيْ آدَاَ» ایاین جریان بهر ، اماشیث هم بود، هبة اهلل هم بود، دیگرانی هم بودند

طل  به تهسیر ، برای تهصیل م«وَ اْتلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَاَ بِاْلحَقِّ إِْ  قَرَّبا قُرْبان »ادی است. تاف

طور مختصهر و عبهور و اشهاری عهرض تهوانیم بههل ن آننه که اینجا میمراجعه بهرمایید، و
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دو قربهانی  -2یک قربانی هر دو تقری  کردنهد،  -1: ال داردسه احتم «إِْ  قَرَّبا قُرْبان » .کنیم

 کنم.بعد عرض می -3تقری  کردند، 

یعنهی ایهن دو « إِْ  قَرَّبها قُرْبانه »اول، کسی بیاید بگوید که قربان  مگر مهرد نیست؟ پهس 

 مِهنْ فَتُقُبِّهلَ»بانی تقری  کردند، خهوب، چطهور فرزند آدا که هابیل و قابیل باشند، یک قر

یک گوسهند اسهت  ی ی قبول شد، از دیگری قبول نشد؟ از« اْلآخَرِ مِنَ یُتَقَبَّْل لَمْ وَ أَحَدِهِما

انهد، مقهداری اند در مال یت آن، در خرید آن و دو نهری قربانی کردیدو نهری شرکت کردی

 خهوب ایهنقبول است کده، یا رفض اسهت کهده. برای این، مقداری برای آن، یک قربانی یا 

چه؟ مم هن اسهت مال هم درست باشد این جواب دارد، که احتاین جواب دارد، البته اگر 

ایهن دو نههر  .دو نهر شرکت کنند در خرید گوسهندی، یک نهر نصف، یک نههر ههم نصهف

پهس در  .کنند، ی ی قصدش قصد قربت کامله است و دیگری قصد قربت نهداردقربانی می

بول نیست. خوب این یهک است و در بخش این قبخش او که قصد قربت کردی است قبول 

یهک اشه ال دارد و آن اشه ال ایهن ل ن آید و مطلبی نیست، واینجا می احتمال است که

؟ نیسهتایهن قبهول  قربهانی، اسهت او قبهول قربانیاین است که اینجا از کجا معلوا شد که 

دو نیسهت، بل هه خدا وحی کرد به قابیل، خدا وحی کرد به آدا که به قابیل بگویهد؟ ایهن 

آتهش ایهن قربهانی را  سهوزاندناین قربانٍ تأکله النار بود، آتش ایهن را خهورد و خهوردن و 

 تواند باشد، باید دو باشد.کنندی، پس این یک نمیدلیل بود بر قبولی قربانی این قربانی

انهد، حهاال اگهر ههر دو دوا، احتمال دوا این است که این دو نههر قربهانی کردیاحتمال 

روایات یا روایت دیگر، ی ی گوسههند باشهد، دیگهری محصهوالتی  حس سهند باشد بر گو

رسالت  باشد، این تأکله النار به این معنا بود که بنا بود که ی ی از این دو فرزند آدا، مقاا

و این مقاا رسهالت، نیازمنهد بهه آیهت رسهالیه اسهت و آن آیهت  پس از آدا را داشته باشند

گهوییم، حسهاب اول، قربانٍ تأکله النار. اینجها، مها بهه دو حسهاب می رسالیه عبارت بود از

قربهان، مههرد نیسهت، قربهان  .اواله قربان از نظر لغتی، مهرد و تثنیه و جمعش ی سهان اسهت

پس قرهبا قربهانین چهرا بگویهد؟  .شوداسمی است که بر مهرد و بر تثنیه و بر جمع اطدق می

وید؟ در صورتی که لهظ قربان از نظر لغت عربی هم مهرد اسهت ااافه چرا بگ «قُرْبان  قَرَّبا»

 ،و هم تثنیه است، هم جمع است و اینجا دلیل بر تثنّی داریم، درست اسهت ههر سهه اسهت

 اما دلیل بر دوئیت قربان داریم به حس  این ه قربانٍ تأکله النار.

 کند؟تنوین داللت بر وحدت نمی -
إِْ  قَرَّبها قُرْبانه  فَتُقُبِّهلَ مِهنْ »گر، قواٍ وحدت است. خیر، برای این ه قربان مثل قواٍ دی -

، از ی ی قبول شد کهه بهر حسه  روایهات هابیهل بهود و از «أَحَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَّْل مِنَ اْلآخَرِ
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تُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ فَ» دیگری قبول نشد یعنی رفض شد، ی ی قبول شد و ی ی رفض شد،

، من تهو را حتمه  خهواهم «قالَ لَأَْقتُلَنَّكَ»، از آن دیگری که قبول نشد، «مِنَ اْلآخَرِ لَمْ یُتَقَبَّْل

لبی را نگههت، جنبهه ایجهابی را جنبه سه 1«قالَ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ اْلمُتَّقینَ»کشت، جواب: 

در ایهن  از تهو کهه قبهول نشهد چهون ن قبول شد چون تقوا داشتم، نتیجهه:این ه از م گهت.

 ی.للّهه نداشهت هو حالهت نیهت خالصه اداشتی، تو حالت تقهو اوا نداشتی بل ه بغقربانی تقو

-ترین محصوالت او بود، آن ر لحس  روایات این بود که آن قربانی قابیل، ر ل رالبته ب

کنهد ترین محصوالت هم نه به عنوان تقری  للّه، امتحان کند که خدا اینجها چهه کهار مهی

ایمهانش بسهیار بسهیار بسهیار  امها بود، گوییم مرتدن درستی به خدا نداشت، نمیایما مثده،

 بود و از خود آیات این مطل  کامده پیداست. و نحیف اعیف

ز کجا معلوا شد؟ چند احتمال ا« تُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَّْل مِنَ اْلآخَرِفَ» این :سؤال

شد و قربانی قابیل قبول نشد، باید هر دو بدانند، اگهر فقهط  این ه قربانی هابیل قبول دارد:

داند، پس چرا قابیهل تصهمیم گرفهت کهه هابیهل کهه قربهانی او داند و قابیل نمیهابیل می

قبول شدی، ب شد؟ و قربانی خودش قبول نشدی، پس نههی و اثبهات را بایهد ههر دو بداننهد، 

، قابیهل بدانهد قربهانی شهدی بیهل رفهضهابیل بداند قربانی خودش قبول شهدی و قربهانی قا

 . این سه حالت دارد:شدی است خودش قبول نشدی و قربانی هابیل قبول

دو حالت، حالت وحی است، خداوند به آدا وحی کردی باشد و آدا به ایهن دو فرزنهد 

تهوانیم احتمهال دههیم، این را نمی یل قبول و قربانی قابیل غیر قبول.گهته باشد قربانی هاب

شهعوری کنهد و اینطهور بیمی بیل اینطور در مقابل خدا قیاا ادبرای این ه وقتی قاچرا؟ 

این ه معلهوا شهد بهرای قابیهل کهه  ،کند؟  چطور؟ برای این هکند، وحی آدا را قبول میمی

خهواهی ب شهی؟ مگهر چهه قربانی هابیل قبول شدی، تقصیر هابیل چیست که تهو او را مهی

خودش؟  نه، خهدا، پهس تهو بها خهدا دعهوا داری، ولهی چهون کسی قربانی او را قبول کرد؟ 

توانی با خدا مبارزی کنی و دست بهه یقهه بشهوی، بها رسد و نمیدستت به کشتن خدا نمی

کشی، مقصر کیسهت این را داری می «النَّارُ تَْأكُلُهُ»کار خدا که قبول قربانی هابیل است که 

توانی کهاری مقصر خداست که نمی اهلل سه حال خارج نیست، یا معا  در اینجا؟ مقصر از

کنی به برادرت هابیل؟ یا مقصر هابیل است، تقصهیر ب نی، یا مقصر تویی، چرا هجوا می

هابیل قبوالندی اسهت، چهرا  این ه هابیل چیست؟ قربانی هابیل را خدا قبول کردی است، نه

و ایهن قبهولی  بهود اقبول شد؟ چون در این قربانی نیهت خهال  و نیهت تقهوهابیل قربانی 
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شایسهتگی رسهالت هابیهل بهود،  دلیهل بهر زمینهه رسهالت و «النَّهارُ تَْأكُلُهُ»قربانی هابیل که 

براین تو دنبال مقصر بگرد و با مقصر دست و پنجه نرا کن، در این سه مقصهر کیسهت؟ بنا

 .باید کنار گذاشتاین را  که تقوا نداشتی و خدا قبول ن رد. مقصر تویی

آن دو مقصرند، هابیل مقصر است؟ هابیل که مقصهر نیسهت، کهاری  به حساب این ه 

ن ردی است، علیه قابیل کاری کردی؟ به زور قربانی قبول شهدی؟ بهه زور قبهول قربهانی را از 

و یعقوب با هم کشتی گرفتند، این دو با ههم   عی ه در تورات دارد که چنان ،خدا گرفت

کشهتی  بها ههم و یعقوب  سحاق بگیرند، عیکشتی گرفتند برای این ه برکت نبوت را از ا

آخهر کهه گهتنهی  گرفتند که برکت نبوت را بگیرند، کداا در ایهن کشهتی شهرکت کهرد؟ الهی

اسهرائیل الزاویهه سلسهله بنینیست اصده که بر حس  ن  تورات، جناب یعقوب کهه رأ 

مش را است، نبوت را با حقه و زور و کشتی از خدا گرفت، یعنی به جای اسحاق، کهه اسه

ی و پنوئیهل گذاشته پنوئیل، پنوئیل یعنی زورخانه، در تورات دارد پنوئیل، فنوئیهل در عربه

حاال در اینجا زورخانه دیگر که قابیل که دعوا دارد من بایهد رسهول  در فارسی، زورخانه.

خهوب  «لَأَْقتُلَنَّهكَ قهالَ»قربانی هابیهل قبهول شهدی،  و بشوا نه هابیل، حاال که رسول نشدی

کند؟ این ه من تو را حتم  خواهم کشهت، مگهر گناه هار هابیهل ا؟ این کشف از چه میچر

رسد کهه خهدا را ب شهد، نهابود کنهد، چهرا رسد و زور او نمیاست؟ نه، دستش به خدا نمی

 بهه او خدا قربانی هابیل را قبهول کهردی و او را رسهول بعهد از آدا کهردی؟ چهون دسهتش

رسد به بانو، دریاب کنیهز مطبخهی را، ایهن جریهان ههم گویند دستت که نمیرسد، مینمی

و موعظهه و  «اْلمُتَّقهینَ مِهنَ اللَّههُ یَتَقَبَّهلُ إِنَّمها»کهه  «لَأَْقتُلَنَّهكَ»، «لَأَْقتُلَنَّهكَ»اینطور شدی، این 

شهود پهس معلهوا می .اثر ن رد، بل ه هجوا کرد و برادرش هابیل را کشتغیری نصیحت و 

ایمانی عجی  است، آنقدر عجی  که حتی دی هم نیست، آنقدر در بیمؤمن عا که قابیل،

ابیل را تواند، هحاار است با خدا کشتی بگیرد و معاراه کند، خدا را ب شد و چون نمی

پس وحی به قابیل نهازل  .وسیله قبول قربانی گرفته است، از بین ببردکه برکت نبوت را به

د، به قابیل وحی بشود که قربانی تو قبول نشهد، پس وحی به قابیل هم معنا ندار ؟شودمی

 قربانی او قبول شد.

وحی به هابیل، چون هابیل زمینه نبوت است، اگر وحی به هابیل شدی است کهه  :واد

کند؟  قابیهل از خهدا قبهول نهدارد، از آدا قربانی تو قبول و قربانی قابیل نه، قابیل قبول می

و معارض است با او به حساب ظاهر قبهول دارد؟ نهه، است  مناوءقبول ندارد، از هابیل که 

 پس وحی هم نیست.
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لهو حیهوان باشهد جریانی باشد که هر چشم بینهایی و سوا، سوا این است که باید یک

فهمد، وقتی که قربانی هابیل آتش گرفت بهدون آتهش عهادی، آتهش گرفهت بهه صهورت می

، ی ی از الذی قلتم این «تُمْبِاْلبَیِّناتِ وَ بِالَّذق قُْل قَدْ جاءَكُمْ رُسُل  مِنْ قَبْلي»ربانیه،  هآیت بین

است، آتش گرفتن قربانی هابیل بهه صهورت خهرق عهادت و آیهت بینهه، ایهن در رابطهه بها 

، حهاال پس ایهن معجهزی را دیهد است. قربان هابیل است و طبع  در رابطه با رسالت تقری 

وجه  شهد کهه اهلل دیهد، مزی را از رسولجهل، ابوجهل معجکه این معجزی را دید، مثل ابو

هها و لهه سرش انهداختن، آباءجههاالت و ابوه، معدی گوسهند به چنین و چنان کند در م 

فحهش دادن، مجنهون اسهت، سهاحر  ،طاله اینها، حبس کردن، بیرون کردن، در شهع  ابی

و الّا قبهل از  آن جریان استبعد از تماا اینها  1«نَتَرَبَّ ُ بِهِ رَیْ َ اْلمَنُونِ»است، کاهن است، 

اهلل )ص( حامل رسالت ظاهریه الهیه گردد و قرآن بر او نازل شود، امین بهود، این ه رسول

خواستند بگذارنهد، پیغمبهر محترا بود، خیلی هم محترا بود، حتی در حجر االسود که می

ع کهرد دستور داد که چنین کنید، پخش شود، دعوا نشهود، ول هن بعهد از ایهن جریهان شهرو

اهلل )ص( تا آخرین مرحله که خواستند او را ب شهند ها با رسولها و دشمنیظهور عداوت

 و حضرت به غار رفت و از آنجا به مدینه.

 معلهوا شهود؟ از اینجها کهه توانهدمیاز کجها  «تُقُبِّلَ مِهنْ أَحَهدِهِمافَ»حاال در اینجا این 

تأکله النار، ثابت کرد از برای هابیل که تو رسهول و قربهانی ، این قربانٍ «النَّارُ تَْأكُلُهُ بِقُرْبانٍ»

تو قبول و ثابت کرد از برای قابیل که تو رسول نیستی و قربانی تو غیر مقبول، و لذا دسهت 

 این مرحله اولی.. «لَأَْقتُلَنَّكَ» ه دادای کبه گریبان هابیل شد به حساب وعدی

 ت بگوید.توانسکند؟ آدا که میچرا از آدا قبول نمی -
 کند؟ کند، از آدا قبول میبرای این ه وقتی از خدا قبول نمی -
 گوید. دانست که نبی راست میاین مقاا نبوت را قبول داشت، می -
این قربهانٍ تأکلهه النهار را از مقهاا الوهیهت  ؟باشد، مقاا نبوت باالتر است یا الوهیت -

  کند.کند؟  قبول نمیول میشود، از نبوت قبقبول ن رد، دست به یقه هابیل دارد می
 چند بحث است اینجا:« اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ لَأَْقتُلَنَّكَ قالَ»

آیا اگر کسی در عملی تقوا دارد و در اعمال دیگر که در رابطه تنگاتنه  بها  سؤال: -1

کنهد یها نهه؟ مم هن ر آن عملی که تقوا دارد خهدا قبهول مهیداین عمل نیست تقوا ندارد، 

و ایهن عبهارت را خداونهد از  «اْلمُتَّقهینَ مِهنَ اللَّههُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ»است گهته شود نه، چون 
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س این کهدا، کهدا الههی کند، پکند، ت ذی  هم نمیکند و تصدیق هم میهابیل نقل می

از دیگهری نقهل کنهد و حتهی معها  اهلل از شهیطان  صد، چه خود بگوید و چهاست صددر

 «اْلمُتَّقهینَ مِهنَ اللَّههُ یَتَقَبَّهلُ إِنَّمها»تواند اینطور بگویهد، خوب کسی می .نقل کند و رد ن ند

کنهد کهه یک معنی کلی و عاا آن این است که هر عملی را خداوند در صورتی قبهول مهی

ل هن ایهن حهرف قابهل بل هه در همهه اعمهال، و نه در این، باشد، :المتّقی»کنندی، این عمل

قبول نیست. برای این ه معنی این حرف این است کهه فقهط اعمهال عهدول درسهت اسهت، 

، اغیهر تقهو کنند گایمی اتقو کنند، گای ایمان، گای کارکسانی که عادل نیستند، گای فسق می

 ها ن  قرآن شریف است.هم قبول نیست، خدف صد ااز اینها اعمال تقو

 اخوانیهد اگهر تقهودر آن عمل، در آن نمازی کهه مهی« اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما»پس 

دهیهد اگهر تقهوا داشتید نماز قبول است، اگر روزی تقوا نبود قبول نیست، در زکاتی کهه مهی

داشته باشید قبول است، اگر در خمهس تقهوا نداریهد قبهول نیسهت، ههر عملهی بهه حسهاب 

مگر اعمال ارتباطی که در صهورتی ایهن عمهل قبهول اسهت کهه واهویت درسهت خودش، 

باشد، بله، صدة در صورتی صحی  اسهت کهه واهو درسهت باشهد، لباسهت چنهین باشهد، 

م انت چنین باشد، اما اگر جریان ارتباطی نباشد، مم ن است این قبول باشهد و آن قبهول 

ه معنهای آن مراته  عالیهه کهه مهورد نباشد، قبول به معنای این ه صحی  باشد، نه قبهول به

 طور نباشد. آن 1«یَرْفَعُهُ الصَّالِ ُ اْلعَمَلُ ... إِلَیْهِ»و تصدیق 

براین در اینجا عمل قربانی هابیل، مورد قبول واقع شد، چرا؟ برای این ه هابیهل کهه بنا

رد و د را انتخهاب کهرد و تقهدیم کهوظرف رسالت او بود، خالص  للّه، بهترین گوسهندان خ

باالتر از بره رسالت، کهداا بهره  2«تُحِبُّونَ مِمَّا تُْنهِقُوا حَتَّى اْلبِرَّ تَنالُوا لَنْ»فرماید که خداوند می

 حَتَّهى»مستحیل است برسید به بره مقصود  «اْلبِرَّ تَنالُوا لَنْ»های عادی وقتی که در بره ؟است

دارید، آن را در رای خداوند بدهیهد، نهه این هه آن دوست خود آننه را  «تُحِبُّونَ مِمَّا تُْنهِقُوا

 را بهرایچیزی که افتادی کنار و گندیدی و ر ل و پست و پاری است، آن را بدهیهد و خهوب 

-خریهد، مهی(، اگهر دو پیهراهن مهیعو لهذا دارد امیرالمهؤمنین ) .خیهر نگه داریهد، خودتان

د یها آن برابهر را در رای خهدا داخواست در رای خداوند بدههد، آن بهتهر را در رای خهدا مهی

تهرین مقامهات داد. حاال در مقاا عادی که معلوا، در مقاا رسهالت، رسهالت کهه ممتهازمی

طور کلهی را بهه عنهوان قربهان، و گوید که بهترین بههبشری است بعد از عصمت بشری، می
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ه النهار خواههد تهر، بعهدق قربهانٍ تأکلهتر و گرانداند که این گوسهند زیباتر و بهتر و چاقمی

پهس ایهن اخهدص کامهل و تقهوای کامهل را در ایهن  .خورد و نهه دیگهرانبود، نه خود می

کهه قابهل خهوردن  زدی و...آفهتترین محصهوالتش، جریان دارد، اما قابیل نه، قابیل از ر ل

ترین را داد، نه نیت خهال  اسهت و نهه آننهه را دادی اسهت چیهز مناسهبی نیست، این ر ل

پسهندد ک است نسبت به مقاا ربوبیت که تقری  للّه کند آننه که خود نمهیاین هت .است

 و آیات در این مطل  ما زیاد داریم.

اا عهالی اثبهات مقهین مقدمات را عرض کردا برای ا «اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ»

الت ایشهان کهامده در رسالت ایشان دارد، از آیات رسه جناب هابیل )ع( که اگرکسی شک

 مِهنَ اللَّههُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ»ید کرد . این حرف هابیل. آن تهد1«بَسَْطتَ لَئِنْ» .آیدبه دست می

، الا تأکیهد، «لَأَْقتُلَنَّهكَ»گهت کهه چون او می «بَسَْطتَ لَئِنْ»، بعد چه؟ مطل  دوا، «اْلمُتَّقینَ

آیها اگهر تهو او را ب شهی خهدا را  خهواهم کشهت.تأکید، حتمه  مهن تهو را نون تأکید ثقیله، 

ای؟ نه، اگر او را کشهتی، رسهالت ای؟ نه، اگر تو او را ب شی قربانٍ تأکله النار را کشتهکشته

احمقانهه  شود؟ نهه، ول هن ایهن حسهد و ایهن بغهض و غهیظاو را کشتی و به تو منتقل می

 کند، ب شد.موج  شد که برادرش را که عنوان رسالت پیدا می

طوری که تو تهدید کهردی، بهاز کنهی دسهتت را ، اگر آن«لِتَْقتُلَني یَدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ لَئِنْ»

طٍ أَنَا ما» به سوی من که مرا ب شی، عهد دارد، اگهر ، اینجها سهه بُ«لِأَْقتُلَهكَ إِلَیْهكَ یَهدِقَ بِباسهِ

حتمه  تهو را کهه کسی بخواهد به انسان هجهوا کنهد، اول تهدیهد کهردی، اول تهدیهد کهردی 

یها همهانطور  :عد استخواهم کشت، بعد هم هجوا کند، اینجا من که مُهاجَم هستم، سه بُ

تصهمیم  است. گیرا، این باطلگیرد، من هم تصمیم قتل او را میکه او تصمیم قتل مرا می

قتل کسی که تصمیم دارد یعنی چه؟ فقط تصمیم دفاع باشد. این باطل، پهس قتهل کسهی 

مرحله دوا این ه مقاتله  کشد، این معنا ندارد.آن انسان را کشته یا دارد می را بدون این ه

اههد هابیهل را ب شهد، هابیهل ههم خوکنیم، هابیل و قابیل مقاتله کنند، یعنی قابیل که می

. ای باشد، گای مدافعه مقاتلی است، گای مدافعه غیهر مقهاتلیعنوان مدافعه، مدافعه مقاتلهبه

خهواهم او را خواهد مرا ب شهد، مهن ههم در مقابهل مهیاست که او می مدافعه مقاتلی این

ای، نه قتل است و نه مقاتلهه، هابیهل نهه اما سوا، مدافعه غیر مقاتله .ب شم، این غلط است

یهه  کهر ن هردی، ر کند، بل ه مدافعه کند. سوا را آبا او کشتا خواهد قابیل را ب شد و نهمی

ه واج  اسهت هته دفاع کرد و نگهته ن رد. آننیا نه؟ نگ سوا این است که هابیل دفاع کرد
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ایهن  .شوند بر جانشان، این است که دفهاع کننهدبر هابیل و بر هابیلیان که مظلوا واقع می

ْطتَ لَهئِنْ»کهه فرمهودی: واج  را  کر ن ردی، نه نهی کردی است و نه اثبات کردی، آننهه   بَسهَ

کهنم، من دست برای کشتن تو دراز نمی «لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِقَ بِباسِطٍ أَنَا ما لِتَْقتُلَني یَدَكَ إِلَيَّ

-ای تو، اما دست هم برای دفهاع از خهود دراز نمهیی تو و نه کشتن مقاتلهینه کشتن ابتدا

 کنم؟  این را گهت؟ 

گیهرد سؤالی که در اینجا هست این است که چرا هابیل که مورد هجوا قابیل قرار مهی

اینطور نیست که مطلق  دست دراز ن ردی، نهه، دسهت بهرای  گوییمکند؟ مینمی دست بلند

کشتن قابیل نباید دراز کند، چرا؟ برای این ه اگر کسی تصمیم کشتن کسی را دارد، او هم 

یت کند کهه میم دفاع را بگیرد، یعنی باید جدباید تصمیم کشتن این را بگیرد؟ نه، باید تص

آن طهرف مقاتهل، آن قتهل این جدیت و دفهاع، اگهر بهدون تصهمیم او این را ن شد، اما در 

امها اگهر چناننهه چهون او  به مثل اسهت. یطرف کشته شد، این قتل عمدی نیست و اعتدا

اگر او تصمیم قتهل  .، این غلط استرا بگیرا تصمیم قتل مرا گرفت، من هم تصمیم قتل او

او تصهمیم قتهل مهرا گرفهت و امها اگهر مهن بخهواهم او را ب شهم، غلهط اسهت.  مرا نگرفت،

ایی کهه قهدرت دارا بایهد دفهاع مشغول شد به کشتن من، من فقط دفاع باید ب نم، تا آنجه

، غلط است، تصمیم قتل کسی که بگیرا تصمیم ]هم[ اما چون او تصمیم گرفت من ب نم.

ه به یمثل نیست، تصمیم زدن کسی که هنوز نزدی است، اعتهداه ب یقتل ن ردی است، اعتدا

نیست. اگر کسی بخواهد مرا بزند، من باید جلوگیری کنم که نزند، نهه این هه او بزنهد،  مثل

من هم بگویم من هم بزنم، خیر، در صورتی من هم بهزنم کهه او زدی باشهد، بعهد مهن ههم 

اما اگر تصمیم بگیرد که مرا بزند، آن چیزی که اینجا واج  اسهت بهر  .مثل کنمه ب یاعتدا

از این است که ظلم او حاصل شود، ولهی اگهر ظلهم او حاصهل  من، منع است و جلوگیری

 اعْتَهد  فَمَهنِ»مثهل کهنم بهه عنهوان ه به یاعتهدا متوانشد، سیلی به صورت من زد، من می

پس در آیه چیزی نیست که مها توجیهه کنهیم،  1«عَلَیْكُمْ اعْتَد  مَا بِمِْثلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ

طٍ أَنَها مها لِتَْقتُلَنهي یَهدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ لَئِنْ»نیم، چون خود را باید توجیه ک  إِلَیْهكَ یَهدِقَ بِباسهِ

 کهداامن کشندی تو نیستم، نه ابتدائ  و نه قتااله، نه قتااله طرفینی و نهه ابتهدائ ، هیچ «لِأَْقتُلَكَ

  .نیستم

-نون تأکید ثقیله، این مهی با« لَأَْقتُلَنَّكَ»گوید شود، این ه میمی اینجا یک چیز دیگر -

 رساند که قابیل به هر نوعی بود، این نقشه را کشیدی بود که این کشتن پیادی شود.
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 «.لِأَْقتُلَكَ»است، نه « لَأَْقتُلَنَّكَ»ول ن هابیل نه بله، حتم  ب شد.  -
 .است غافلگیر کردیشاید  -
داریهم،  «أَْقتُلَنَّهكَلَ»ن کاری نداریم. ببینید، یهک آن مطل  دیگری است، حاال ما به آ -

 .«دافعأل»داریم، یک « لِأَْقتُلَكَ»یک 

 .کشد که دفاع کندبرای همین شمشیر میکند، کسی در جن  شرکت میوقتی  -
کشهد بهه کسهی کهه مسهتحق قتهل اسهت، آن انسان شمشیر می یک مرتبهفرق دارد،  -

شهرک، او کشهد در مقابهل کهافر، در مقابهل ممطل  دیگری است، اگهر انسهان شمشهیر مهی

باشد مستحق قتل اسهت، مها در مسهلمان، دو نههر فرزنهدان نمستحق قتل است، جن  هم 

قتهل  جریمههآدا که موحد هستند، مسلم به آن معنای کلی هستند، آیا قابیل قبل از این ه 

را عمل کند، مستحق اعداا است؟ نه. نه مستحق اصل اعداا است و نه تصمیم اعداا، چهه 

 .«لِأَْقتُلَكَ»و چه تصمیم  «كَلَأَْقتُلَنَّ»تصمیم 
توانیهد شهود، شهما مهیخانه می وارداگر دزدی بیاید داخل خانه، در حالی که دارد  -

 توانید ب شید.اما وقت رفتن نمی تر  جان است،ب شید، چرا؟ چون 
-گیریم، ب شیم چیست؟ اگر دزد مهیتوانیم ب شیم، جلو میاند، نمینه، بیخود گهته -

خواهد سرقت کند، من در حال دفهاع، اگهر دفهاع کهردا و در اهمن دفهاع آید در خانه می

گوینهد، نهه این هه اگهر دزدی بدون قصد قبلی کشته شد، آن مطلبی است، آن را فقهاء مهی

بیاید در خانه، بندی تیر بزنم ب شم برود؟ روی چه حساب؟ اعتداء به مثل در اینجا نیسهت، 

او را ب شهم؟ ایهن درسهت نیسهت اصهده، نقهل  هنوز نه مال بردی، نهه جهان بهردی، مهن چهرا

 نهرمایید.
مثل باشد، چون جریهان یهک کهافر هسهت و یهک ه له اعتداء بئمس این ه نباید حتم  -

 مسلم.
 چه کسی گهته قابیل کافر بود؟ کافر نبود. -
 خوب همین که نبوت هابیل را قبول ن رد کافر نیست؟  -
است، یک مرتبهه   قبول ندارد نبی، یک مرتبه اصدهکند، فرق مینه، قبول ن رد نیست -

فرزندان یقوب که آن کدی را گذاشتند سهر یعقهوب  کند، مثل فرزندان یعقوب.معاراه می

ایمان پایین، مسلم، درجهه اسهدا  از مؤمن بودند، مؤمن منتها درجاتو یوسف را بردند، ب

بهولش خهدا را بسیار پایین، این ملحد نیست، من ر خدا نیست، من ر نبوت نیست، ولی ن ق

تهوانیم مراحل خیلی خیلی کمرن  است، مها کهه نمهیترین پاییندر آن  قبولش نبوت راو 

 .است بگوییم که این کافر بودی
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 ...خواستهمیوقتی پس پیامبر هم  کسانی که نبوت پیامبر را ان ار کردند، -
 ان ار ن ردی. -
بیاینهد مهن را  بگویهد اول آنههاپیهامبر سهاکت باشهد، بایهد وقتی سر جن  داشهتند،  -

 قدا بودی است.ب شند، بعد من اقداا کنم  در حالی که پیامبر همیشه پیش
نهه، همهه در  ؟قدا بهودقدا بود در کجا؟ در جن  پیشیست، پیغمبر پیشنه اینطور ن -

 ...دفاع است. اواله، ثانی 
 ...د ارادی دارند برای کشتن و آزار مسلمین، خود حضرتدانکه می همین -
ت است، ول ن چه کسانی؟ کسانی که مستحق قتل هستند، اما اگهر دو صحی ، درس -

کشم، دیگری گوید حتم  تو را میکه هر دو مسلم هستند، ی ی می آدامسلمان، دو فرزند 

د یها غیهر رای این هه قصهد قتهل مؤکهکشم، غلط است، چرا؟ بمن هم حتم  تو را می بگوید

، اگر کسی نیت قتل کند، مستحق قتهل مؤکد کسی، در صورتی است که مستحق قتل باشد

 است؟  نیت قتل، اگر کسی نیت و تصمیم قتل کسی را بگیرد، این مستحق قتل است؟ نه.
 این کهر است. ]...[ -
کشتن آدا کهر است؟ مگر کشتن آدا کهر است؟ مگر تماا مسلمانانی که همدیگر را  -

 کشند کافر هستند؟ خیر.می
خانهه  کند، درِخطر قرار گرفت، طرف مرا تهدید میدر  نم اآلن وقتی که مثده امنیت -

تهوانم بخهوابم، دانم پهس مهن اصهده نمهیوری نیست که من بتوانم قهل کنم، میطمن هم 

 شود؟له چه میئخوب پس این مس
 اعْتَهد  مَا بِمِْثلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ اعْتَد  فَمَنِ» :ما یک کلمه واا  بیشتر نداریم -

 «كُمْعَلَیْ
ههای قبلهی فرمودیهد شهود، شهما در بحثاز آیات دیگهر فهمیهدی میاز این آیه،  غیر -

کنهد، ایهن ح هم آن را ان ار میکسی که قائل است به این ه این کدا از طرف خداست و 

 معاند از کافر بدتر است. کند.معاند پیدا می
رد، معصهیت ه معصهیت کهاست، معاند نیست. کما این ه جنهاب آدا که مساهلخیر،  -

کنهد، اگهر ، معاند نیسهت، مگهر ههر کسهی عصهیان مهیاست عن تقصیرٍ وسهمساهله است، 

حهاال ایهن شهخ  غضه  و  .ت؟  مسهاهل اسهتکنهد، معانهد بها خداسهکسی عصیان مهی

کشت، برادرش را مثده این پادشاهان مسلمان که فرزندش را میطوری باال رفته،  حسدش

، ایهن ه مقهاا سهلطنت را بگیهرد، ایهن کهافر نیسهتکشهت، مبهادا کهکشت، پدرش را مهیمی

رنه  اسهت کهه ایهن قدر ایمانش اهعیف اسهت، آنقهدر کمایمانش بسیار اعیف است، آن
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ههای حهراا را تهرک کنهد، کارهمه دهد و بکارهای واج  را انجاا همه کند که وادار نمی

 نباید قیا  کرد.
قربان کهرد؟ بهرای  تقری کردند، چرا قابیل  قربان تقری هر دو « لَأَْقتُلَنَّكَ قالَ»در اینجا 

که قبول ندارد؟ خدا را قبول دارد، منتها قبولش اهعیف اسهت، قربهانی او اهعیف  ییخدا

، «لَأَْقتُلَنَّهكَ»اگر قابیهل گههت  ست، نیت او اعیف است، تماا اینها.است، قبول او اعیف ا

قابیل بتدائ  غلط است چون است، ا یا بگوید من هم القتلنّک، غلط هابیل چند حال دارد:

بهاز غلهط اسهت، چهرا؟ قابیهل مسهتحق قتهل « لِأَْقتُلَهكَ»اگر اگر بگویهد  .مستحق قتل نیست

را نگهتهه  «لَأَْقتُلَنَّهكَ»لی و دومی را نگهتهه، یعنهی دافع درست است، اوهنیست، اگر بگوید أل

طٍبِب أَنَها ما لِتَْقتُلَني یَدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ لَئِنْ»است،  نهه القتلنّهک، نهه  «لِأَْقتُلَهكَ إِلَیْهكَ یَهدِقَ اسهِ

ز شدن دسهتش در معرکهه قتهال این باز شدن دست هابیل که هنوز کشته نشدی، با القتلک.

 : وجه دارد سه

، غلط است، چهرا «لِأَْقتُلَكَ»کشی؟ ن ش، ی ی را می است، چرا اوغلط  ،«لَأَْقتُلَنَّكَ» اول:

اینجا نهی و اثبات ندارد، دفاع حتم  به مقتضهای ایمهان کهردی،  ؟ سه، ألدافع، ألدافعب شی

، عهدا  کهر دفهاع در اینجها ألدافهع هچون دفاع عن النهس واج  است در کل شهرایع الهیه

عنّی، ألدافع عنّی، عدا  کر دلیل بر این نیست که دفاع ن ردی، اما آننهه کهه اینجها فرمهودی 

طٍ أَنَها مها لِتَْقتُلَنهي یَدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ لَئِنْ»است که  ایهن واجه  ایمهان اسهت، واجه   «بِباسهِ

، «لَأَْقتُلَنَّهكَ» ن است که من دست قتل، یها قتهلِایتوحید و واج  ایمان در کل شرایع الهی 

و نه عمده، نیت قتل فدنی که مهرا  کسی حق ندارا دراز کنم، نه نیت  یا قتل عادی به سوی

خواههد مهرا ب شهد، دنهی، چهون مینیت قتل ف از کنم بشود، دست دراخواهد کشت، نمی

 توانم دفاع کنم. شود، فقط من مینمی

 ،خواسهته نگهه داردحرمهت بهرادری را مهی شود گهت که حرمت بهرادری بهودی؟نمی -

 ؟کشمنمیتو را گهته 
-بهرادر مهی حرمت برادری نگه دارا دفاع ن نم؟ یعنی بندی  حرمت برادری چیست؟ -

کسی مسهتحق قتهل نباشهد،  وقتی، حرمت مسلم، ، عج  حرفی است، نها ب شدخواهد مر

 او را چرا ب شم اصده؟ 
 ...آورد، محارب با خدا همفقط کهر نیست که استحقاق قتل می -
 این که محارب با خدا نیست.  -
 .محارب با رسول که هست -
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رود؟ هنهوز محارب با رسول هم نیست، عج  حرفهی اسهت، شهما چهرا یادتهان مهی -

رود، اینجا قضیه حسد است، حسهد آنقهدر بهاال مهی خواهد رسول بشود.شدی، میرسول ن

، با این حهال پهدرش را، مهادرش را، رود با این ه یک جو ایمان هسترود، باال میباال می

بهود،  ؟برادرش را، اماا را، مگر مأمون که اماا را کشت، اصهده مسهلمان نبهود، موحهد نبهود

-گهوییم بهشهتی اسهت، مهیود که اماا را کشت، ما که نمیولی خاک بر سر آنقدر فاسق ب

این منافق نبود، مأمون منافق نبود، یک مقهدار ههم شهیعه  گوییم این آدا منافات با اصل...

آنقهدر ایهن حهرص مقهاا خدفهت  «عَقِهیمٌ اْلمُْلهكَ»بود، این مأمون که منافق نبود، ولهی ن 

گهوییم ما نمهی، اماا را سم داد و کشت. تادی استداشت که حتی اماا که در سر رای او ایس

ها ههم احیانه  از نظهر اثهر بهاالتر ها هست که از بعضی از کهربهشتی است، بعضی از فسق

نهه،  ؟است، اما این ه این مأمون قبل از این ه اماا را ب شهد، امهاا حهق داشهت او را ب شهد

ع( بها این هه مقهامش درست نیسهت کهه امهاا معصهوا )ا؟ با هیچ میزانی از موازین این چر

کشهد، دانهد او را مهیباالترین مقامات است، در قله عصمت و طهارت است، کسی که مهی

-کهل ائمهه )ع( مسهموا شهدند، مقتهول شهدند و مهیدیگران، ابن ملجم را و  امیرالمؤمنین

مع  لک دست به قتل او نیالودند، چرا؟ برای این هه یا کده که قاتل کیست،  دانستند احیان 

 تداء به مثل نیست، فقط دفاع است. اع
اما هجهوا  ،تواند شخ  مؤمن از خود دفاع کند باید دفاع کندآن مقداری که می البته

کردن برای کشتن کسی اگر مستحق قتل است، بحث دوا شد، یا این ه مقاتله با کسی کهه 

اسدا  مرات آن طرف کافر است، بحث دوا شد، اما اگر کسی مسلمان است و در کمترین 

ترین مراحل اسدا و شما در باالترین مراحل ایمان و اسهدا هسهتید، شهما است و اعیف

حق ندارید دست دراز کنید که او را ب شید یا القتلنّک یا اقتلک، چهرا؟ بهرای این هه هنهوز 

توانید دست دفاع باز کنید، پس ایهن آیهه توانید ب نید؟ میاو کاری ن ردی، فقط چه کار می

ایشان فرمود من دسهت  ،ای به دامن مقد  هابیل )ع( نیست که بلهای و ل همهصاصده و

کهنم، کنم، گهت دستم را برای کشتن قابیل دراز نمهیکنم، نگهت دست دراز نمیدراز نمی

اوالی بحث است که اصهل بحهث کنم. این مرحله نه دستم را برای دفاع از خود دراز نمی

 بعدق.اهلل شاءای دارد که انهیک تتم

نَا لِمَا تُحِبُّههُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَمْاللَّهُمَّ اْش»

 «.اَایُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْاَایُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.   ُمْوَ السَّلَااُ عَلَیْ»
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بعهد  ،عهد اسهتهات اسهت و احتمهاالتی دارد، کهه دارای سهه بُآیاتی که احیان  متشاب...

، حهق نهداریم رفهتکنهار طبق احتمال صحی  معنا کنیم، آن  توانیم آن آیه را بهنمی :اول

ارجاع کنیم به آیاتی که ن  است و یا ظاهر مستقر اسهت در مطله ،  :عد دوابُ .معنا کنیم

ای کهه احتمهاالت متضهادی در آیهه د آیههیعنی از خهو ؛آیات داریم :عد سواگوید این، بُمی

هست، بعضی درست، بعضی نه، بعضی درست نیسهت، مها درسهتی احتمهال درسهت را از 

قل از آیات. البتهه آوریم، از ن  آیه احیان ، از ظاهر مستقر آیه احیان ، مستخود آیه درمی

اسهت،  این ه الزا است ما متشهابهات را بهه مح مهات ارجهاع کنهیم، ایهن مرحلهه وسهطیٰ

مرحله اولی کسانی که با قرآن آشنایی ندارند، اصده حق ندارند نه روی قرآن فتوی دهنهد 

ای بها قهرآن و اما کسانی که تا اندازی است. روایات بر محور قرآن چونو نه روی روایات، 

و  .شههودکننههد، معلههوا میمتشههابهات قههرآن را بههه مح مههات ارجههاع مههی دارنههد،آشههنایی 

و امها اگهر انسهان درسهت بها  لتی نیست، بل ه علوه مدلولی است.قصان دالمتشابهات این ن

ف هری  زنهدگی 1«قلبه القرآن فعاش القرآن قلبه عاش»کند و زندگی کند با قرآن،  قرآن کار

او قرآن باشد، خیلی سادی و خیلی روشن، بهدون  ت و علمیو زندگی معرفتی و زندگی دق

آورد از آیهه مهیت در این مطل  غلط، خهوب درن  اس گوییدت لف خود آیه که شما می

 گویید.میاز نظر ادبی که ن  است بر خدف آن مطلبی که شما 

نَا لِمَا تُحِبُّههُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَمْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  اَایُا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّاَایُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.   ُمْوَ السَّلَااُ عَلَیْ»
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