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 رسالت )حضرت ابراهیم(

 

 

 

 

 نقد متون اهل کتاب درباره ابراهیم )ع(
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

اول در  هدر درج ،بحث محوری از جهت سلب و ایجاب مقامات رسالتی

 .است که راجع به نوح )ع( مطالبی را عرض کردیم عزماولوالاختصاص پیمبران 

های گوناگون در بار در آیات و سوره 69دومین پیامبر اولوالعزم ابراهیم )ع( است که 

عنوان قصه و قرآن شریف یافت شده است. و اصوالً قرآن شریف که از گذشتگان به

قرآن  هحساب هیمنهر دو به  ،چه نیکان و چه بدان ؛کندحکایت مطالبی را نقل می

در قرآن شریف بیان شده است و آنچه بدان  ،اندشریف است. آنچه خوبان همه داشته

به همین معنا است.  1«النَّجْدَیْنِ هَدَیْناهُ » ،اند در قرآن یاد شده است. اصوالًنیز داشته

اه ها را در بلندی دیدگها و نیکیعبارت از مرتفع و بلندی است و خداوند بدی« نجد»

ها قرار داده است که ها و احساسات انسانها و شناختها و دانشها و عقلفطرت

ها را بسیار روشن و ها بپرهیزند که خداوند بدها و بدیباشند. از بدی 2«بَیِّنَةٍ  عَلى»

ها گرایش پیدا کنند و اعتقاد و علم و تعهد و عمل هویدا نشان داده است. و به خوبی

  نها را در بلنداهای گوناگون به مکلفان فهمانده است.داشته باشند که آ

اگر در قرآن شریف قصص انبیاء )ع( در برخوردهای گوناگون رسالتی بیان شده 

 ذلِكَ في إِنَّ»و بیان حاالت گذشتگان نیست. بلکه  ییوهتنها به حساب قص ،است
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گیرند و پند و اندرز ران عبرت میدارها و مغزدارها و متفکعقل 1«اْلأَبْصارِ  لِأُولِي لَعِبْرَةً 

گونه نیست است. اینها گذشته ها و بدیگذشتگان از نیکی هه درباراز آنچ گیرندمی

در بُعد شریعت سیرتان اهلل )ص( و نیککه قرآن شریف تنها سنت و روش رسول

الی یوم فرستادن قرآن  از آغازِ ،بلکه از برای همین امت آخرین آخرین را بیان کند،

ها و ها و شخصیتاز شخص ،ها و الگوهای زشت و زیبا راخداوند نمونه الدین،

امت اسالم که بزرگترین  ،ها و برخوردها و کارها بیان کرده است کهافکار و دانش

 ،درست است که شریعت قرآن .از آنها پند بگیرند ،های ربانیه استامت در شریعت

ها پند بگیرند. توانند از ابراهیم و ابراهیمها میا مسلمانامشریعت ابراهیم نیست، 

توانند از اما می، درست است شریعت نوح و موسی و عیسی و سایر پیامبران نیست

 های آنان پند بگیرند.روش

خود و سنت پایانی و نقش  هحتمی هالنبیین )ص( در سنت ختمیدرست است خاتم

های گذشته در اما رسالت های گذشته نیست.نیازمند به رسالت ،اخیر رسالت خود

کند. و ها را بیان میهای نخستین رسالتها و روشاهلل )ص( اوالً راهپیش روی رسول

-های رسالتنمونه 2«فَاْصبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا اْلعَْزمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ ال تَسْتَعْجِْل لَهُمْ»ثانیًا 

رای این پیمبر آخرین ب ،های سهمگین دعوت و رسالتهای سخت را در گرداب

هایی را که خداوند به پیامبران گذشته داده اینکه پیغمبر راه برایدهد. گزارش می

رود. گرچه بهتر می این پیامبر نیز از همان راه برود و ،اندها را رفتهو آن را است

یعنی « قص»است. « قَص»بلکه  ،نیست ییگوهای قرآن شریف فقط قصهبنابراین قصه

طور های گذشتگان را قرآن هرگز بهتاریخ ،تاریخی یعنی برش تاریخی« صق» ،برش

-های دور و دراز را بیان میشده که قصهکند. بر خالف تورات تحریفکلی نقل نمی

چون تحریف شده خورد؛ های طوالنی به چشم نمیکند و مقصد روشنی در این قصه

-برهان دارد. مجرد از قصه ،دارد دلیل ،هی داردن ،مر دارداست. اما قرآن شریف اگر ا

حمد  ،تبیان است ،بیان است ،برهان است های قرآن نیز دلیل است،خود قصه ،ها

عِبْرَةٌ  لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ » «اْلأَبْصارِ  لِأُولِي لَعِبْرَةً  ذلِكَ  في إِنَّ »موعظه است.  ،است

 3«.لِأُولِي اْلأَْلبابِ
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اصلی قرآن باید پند  هی قرآن و ارشادات مستقیمما نه تنها از اوامر و نواه

اند ما مبران بودهامبان نیز و کسانی که در راه پیهای پیبلکه از گزارش قصه ،بگیریم

-چنانکه احیانًا یهود و نصاری می بگیریم. این غلط است که گفته شود،باید پند 

به نظر شما بد  اگر قرآن ،ای است. تورات که بدتر استکه قرآن کتاب قصه ،گویند

شامل بسیار بسیاری از احکام  ،های قرآن شریفقصه ،های توراتاست. اما قصه

نه تنها به آیاتی که در احکام نص و یا  ،که متأسفانه فقهای احکامی اسالمی است

کنند. در ضمن به آیاتی به اینها که اصل است توجه نمی ،کنندظاهر است توجه نمی

از آیات قصص ما احکام را  ،کنندکند توجهی نمیکر میهم که قصص گذشتگان را ذ

احکام در  هها و کتب فقهیمراجع تقلید و نویسندگان رساله ،فهمیم. از باب نمونهمی

که  غیر دریایی البته هاجزایی از حیوان مرده و میتفرمایند: آن باب اجزاء میته می

ه در آن روح حیوانی آن اجزایی نجس است ک دار است و خون جهنده دارد،گوشت

از جمله  ،حلول کرده باشد. اما آن اجزایی که روح حیوانی در آن حلول نکرده است

دهند. بر خالف فتوا می نصو بر خالف  حساستخوان پاک است. آقایان بر خالف 

کند یا اگر گوشت ای ببیند بیشتر درد میاگر استخوان پا یا دست انسان صدمه حس:

روح  وُلوجپس این فتوا بر خالف حس است. که  ،ند؟ استخوانبدن انسان صدمه ببی

تر از ولوج روح در گوشت است. بر خالف قصه هم فتوا برجاتر و پادر استخوان قوی

لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَْلقَهُ قالَ مَنْ یُحْيِ اْلعِظامَ وَ هِيَ  وَ ضَرَبَ» یس: هدهند. سورمی

 1«.رَمِیمٌ

موت یوم القیامة الکبری الز قول کسانی که منکر حیات بعد کند اخداوند نقل می

پس وحی رساالت  «لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَْلقَهُ قالَ مَنْ یُحْيِ اْلعِظامَ وَ ضَرَبَ»هستند که 

ها این مطلب را گفته است و از برای مکلفان تثبیت کرده است که خداوند استخوان

ها محور رود. استخوانها میپس حیات به استخوان« وَ هِيَ رَمِیمٌ »کند را زنده می

ولوج روح  هبدن انسان کالً محور زندگی یافتن به وسیل ،هانه گوشت ،زندگی است

لَنا  وَ ضَرَبَ»ها است. ای عبارت از ولوج روح در استخواناست. اما بُعد اصلی و پایه

های از قصه ،های قرآنما از مثال« وَ هِيَ رَمِیمٌمَثَلًا وَ نَسِيَ خَْلقَهُ قالَ مَنْ یُحْيِ اْلعِظامَ 

 ،احکام عقیدتی ،کنیم. احکام عملیما احکام را استفاده می ،های قرآنحکایت ،قرآن

های قرآن ما از قصه ،اقتصادی ،احکام سیاسی ،ایفلسفه ،احکام منطقی ،اخالقی
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برداری کنیم و بهرهکنیم. از همه چیز قرآن ما همه چیز را استفاده میاستفاده می

 کنیم. می

هایی هست. در ها و ایجابدر قصص ابراهیم سلب ،راجع به قصص ابراهیم ،حاال

الرحمن )ع( داده لیلهایی به ابراهیم خنسبت محرّف،تورات که طبعًا کتابی است 

ای آن چند فرشته ها نباید داده بشود.های عادی هم این نسبتکه به مؤمن ،شده است

ابراهیم آمدند و خواستند بشارت بدهند که ساره حامله خواهد شد و فرزندی  که نزد

خدا را  تا خدا هستند. سهاز ساره خواهی آورد. اینها را ابراهیمِ تورات گمان کرد سه

و از این قبیل  .گویدتعبیر خدا کرد و تعبیر یک خدا کرد و سجده کرد. تورات می

گونه مطالب غلط است در انجیلشان این بعدًان و و چون اینها در توراتشا ،بسیار است

توجیه، وجه صحیحی به آن  ،توانند بگویند صحیح است و اگر هم توجیه کنندو نمی

قرآن هم نسبت به ابراهیم مطالبی دارد  :گویندنسبت به قرآن می ،دهندها نمیغلط

در برخورد با  1«رَبِّي هذا»رستان گفت: پکه قابل پذیرش نیست. در برخورد با ستاره

نسبت به آزر که  3«رَبِّي هذا» :پرستاندر برخورد با خورشید 2«رَبِّي هذا» :پرستانماه

دارد « آزر»دارد و جاهای دیگر « بیهِ آزرأ»یک جا در قرآن لفظ « أبیهِ»گوید قرآن می

  .و از این قبیل چیزها« اسْتَْغفِرْ لَهُ»ندارد. این « بیهأ»و 

اما در قرآن شریف  در تورات و انجیل مسلمًا هست. ،هاییاتهایی و اثبپس نفی

جای  69تمامًا اثبات است. تمام آنچه که پروردگار عالم نسبت به ابراهیم )ع( در 

 ،ت و رسالتنبو ،تئنبو ،اثبات مقامات عبودیت ،قرآن با ذکر اسم ابراهیم آورده است

 وَ إِذِ ابْتَلى»)ع( است که  ترقی ابراهیم همّمامت که آخرین مرحله و باالترین قا

که مقام  4«رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمامًا قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتي إِبْراهیمَ

 ،امامت و رهبری کل پیمبران در گذشته و در زمان خودش و تا موسی نیامده است

جا که نام  69در تمام  ،کرد. در قرآن شریفاین اختصاص به ابراهیم خلیل )ع( پیدا 

در  ،در برخورد با آزر در آغاز جوانی ،در تمام برخوردها، ابراهیم )ع( برده شده است
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در تسلیم در برابر امر الهی و در تمام برخوردهای  ،برخورد با مشرکان گوناگون

 که تمامش رنگ صددرصد عبودیت و رسالت و امامت داشت. ،دعوتی و رسالتی

 .بینهای نابینا یا کممگر چشم ،خورددر قرآن شریف به چشم نمی اینفیهیچ 

ابراهیم )ع( معاذ اهلل تخلفی  ،اگر در آیاتی که آن آیات مستند قرار گرفته است که

وَ لكِنْ  أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى» ایمانیکمایمانی و یا بی ،است. نقصانی احیانًاه داشت

چشم عقل و  هبینی و نابینی است. اگر درست حدقکم به خاطراین  1«قَْلبي لِیَْطمَئِنَ 

نه تنها قرآن نفی منقبت و  ز مجرای داللتی قرآن ما دقت کنیم،معرفت را باز کنیم و ا

است. بلکه تمامًا اثبات منقبت و فضیلت برای  فضیلتی نسبت به ابراهیم )ع( نکرده

 ات عبودیتی و معرفتی و تسلیم و طاعت کهو بلکه آن مقام ،الرحمن )ع( استخلیل

هیچ النبیین برای جز برای خاتم ،کندالرحمن )ع( ذکر میاز برای ابراهیم خلیل قرآن

النبیین در تمام است. نسبت به خاتم در قرآن شریف ذکر نشده ولیّ عزمی از اولوالعزم

ی خداوند ذکر و اختصاص ییمقامات عبودیت و رسالت و امامت مقام ویژه و استثنا

 ها مقدم است.ها و عیسیها و موسیها و نوحابراهیم هر همکه ب ستا کرده

تا چه رسد نسبت به  ،اما در میان چهار پیغمبر اولوالعزم قبل از رسول اسالم

آن مقامی که قرآن شریف برای ابراهیم ذکر کرده  ،اندپیغمبران جزء که اولوالعزم نبوده

برای موسی ذکر نکرده است. با اینکه موسی و  ،ده استبرای عیسی ذکر نکر ،است

آن  ،لوالعزم استواما ابراهیم که قبل از این دو پیغمبر ا ،اندعیسی بعد از ابراهیم

 برای این دو بزرگوار ذکر نکرده است،مقاماتی که قرآن شریف برای ابراهیم ذکر کرده 

ها در قبل و بعد به استثنای کل رسالت هترین و باالترین ریشترین و اصلیاست. مهم

 الرحمن است.النبیین )ص( مربوط به ابراهیم خلیلخاتم

مخصوصًا برای کسانی که اعتقاد به قرآن  روشن است، اثبات بوجهٍ عام هجنب

مقام عالی و اعالی ابراهیم  ،و بیانات قرآن شریف تصریحاتشریف دارند و بر مبنای 

ل قرآن های نسبت به رسها و رهبریامامت الرحمن را حتی در رساالت و درخلیل

 ،ه دارندباید داشته باشیم. انبیاء تنزُنبیاء اال تنزیهشریف بیان کرده است. پس ما جهت 

 ،کند. یک مرتبه است که مثالً در قرآن یا در حدیثخدا تنزیه می ،کنیمما تنزیه نمی

. نیستناقص  نبی فهمد با کمال دقت که فالنمی یک مطلبی هست که انسان از آن

نیم. این غلط است. یک کما تنزیه می ،نزیه نیست حدیثیعنی  ،گویند تنزیهاین را می
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یات قرآن توجیه آ ،کنیم. مثل توجیهما خود را از نظر فکر تنزیه می ،خیرمرتبه است 

وجیه است و فوق کل  ،جمل جمال استغلط است. آیات قرآنیه أبین بیان است و ا

ما افکار  ،تی و مدلولی در کل مراتب است. ما غلط است توجیه کنیمهای داللوجاهت

تا آنچه که  دقت شایسته و بایسته بکنیم ،خود را باید توجیه کنیم. چشم را باز کنیم

ایم در هایی که ما ایجاد کردهبدون حجاب ،خداوند فرموده است بدون افکار غلط

بفهیم. اگر  از آیات اهلل راتمرادا ،بفهمیم ما آیات را درست ،ها و جاهای دیگرحوزه

نه  که خداوند بیان کرده است،آنچه  ،توانیم بفهمیمو اگر میسکوت کنیم  ،نفهمیدیم

 یا از آن کم کنیم. ،ما روی آن بگذاریم

و  موجود نیستکه البته « عقائدنا»الرحمن در کتاب راجع به ابراهیم خلیل ،حاال

برادران خواهند داشت. چون چاپ اول تمام شده شاءاهلل چاپ خواهد شد و بعدًا ان

ها در لبنان به دریا ریختند. خیال کردند به است و مقدار زیادی از آن را مسیحی

صلی و متی نقصر من لماذا ن»کتاب برد. همان طوری که دریا ریختن از بین می

چاپ ما در لبنان عربی  ،را که در بحث حدود قصر صالة و افطار صوم است «الصالة

این را به دریا ریخت. خیال کرد که مثالً این  ،کردیم. یکی از آخوندهای عمامه سیاه

ها خیال کردند با ها هزار و بیشتر چاپ شد. حاال مسیحیرود. بعد هم دهاز بین می

رود. در تمام ملل اسالمی این کتاب رسوخ پیدا از بین می ،کتاب به دریا ریختن این

به ما گفتند پنجاه دالر ما خریدیم. به حساب اینکه ما طبق  کرده است و حتی جایی

هایی ها است و کتابمستندات تورات و انجیلی که در دست اینها است و مقبول این

های طبق حرف اند،و مستشرقین مسیحی نوشته هامطرانها و ها و کشیشکه اسقف

بلکه آنچه را قرآن دارد  ردیم. نه با قرآن ضد آنها فقط،ک نقضهایشان را حرف ،آنها

کنید تنقاض و که آنچه را شما خیال می ایمبا دقت کامل و صحیح به آنها نشان داده

های های شما و کتابها و انجیلنیست. و آنچه را که در تورات طوراست، این تضاد

ما در کتاب اینها که شاید به بیش از صد کتاب اصلی  علمای شما موجود است

ابراهیم  ایم. بخشی از این کتاب در بحث نبوات راجع بهستناد کردها« عقائدنا»

ابراهیم تورات را « (ع) إبراهیم في مقارنةٌ »عقائدنا:  358 هالرحمن است. صفحخلیل

کنیم. چه بالهایی در تورات سر ابراهیم )ع( آمده است و با ابراهیم قرآن مقایسه می

الرحمن )ع( ت به ابراهیم خلیلهای زایدالوصفی در قرآن شریف نسبچه رحمت

 است.
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علمای اسالم هر  ،علمای انجیل ،علمای تورات ،«يصحابأ« »!أصحابي: المناظر»

 شیخ إلبراهیم بالنسبة الكتابین نظریة هي ما و»کنیم. داریم مناظره می ،که هستند

اصحابی است که کتابش حاضر  ،یکی از اصحاب «السالم؟ و التحیة علیه المرسلین

خودش حاضر نیست. چون در این مناظره و مباحثه چند جهت جمع است.  است،

ایم. ایم. یا کسانی قبالً با ایشان بحث کردهاند با آنها بحث کردهیک کسانی بوده

کسانی که ممکن است بحث کنند. کسانی که قبالً بحث نکردیم و با ما بحث 

 هد. یعنی در تمام ابعاد هندساناما کتاب نوشته ،چه غیابًا ،نخواهند کرد چه حضورًا

یا  ،اند. خواهند گفتاند یا نوشتهچه آنچه گفته ،ایراد و نظر هاستدالل و هندس

« ما قیل أو یُقال»کل قرآن چون بر  ،یا اگر بنویسند و اگر بگویند ،خواهند نوشت

تواند با استمداد از معارف این است که مناظر قرآنی می دارای هیمنه و سیطره است،

 رآنی جواب بدهد.ق

خواهد جریان ابراهیم )ع( را از نظر تورات و انجیل گزارش کسی که در اینجا می

است. « قاموس کتاب مقدس»مؤلف کتاب  تسدکتر بُ است.« بُست الدكتور»، بدهد

به زبان انگلیسی قبالً چاپ  ،قاموس کتاب مقدس به زبان عربی قبالً چاپ شده است

 همستر هاکس آمریکایی ترجمه کرده است که ترجمهم  ، به زبان فارسیاست شده

سال پیش که  36، 35که کلیسای انجیلی تهران در حدود  ،نزد من است مستر هاکس

 ما رفت و آمد داشتیم و بحث داشتیم به ما هدیه کردند. 

 بأ»غلط است. « آب رآم»و حال اینکه  «رآم آب تسمیة التوراة: بُست الدكتور»

 آب» ،یعنی جمعیت« رام» ،یعنی خالق ؛. چون آب لغت یونانی استباید باشد« رام

-ها غلط کردهدر لغت هم این ابراهیم آفریدگار مردم است. ،یعنی آفریدگار مردم« رآم

ان یا سبت به مثالً فرض کنید کشیش یا مَطرکند ناند. کما اینکه وقتی که تعبیر آب می

پدر روحانی... اما آب غلط  ،. پدرب بگویند عیب نداردأ ،این آب غلط است ،غیر

کنند که حضرت مسیح از مسیح )ع( نقل می« آبی»گوید است. یا در انجیل می

خدا را پدر یعنی پدر من...  ،کنندمعنا می« بیأ را به معنای« آبی»اینها « آبی»فرمود: 

ظی ن لفیا پدر والدتی یا پدر اتخاذی و ادعایی و حال اینکه آ کنند،مسیح معرفی می

دهد. آب نه در لغت نمی أبب نیست. آب معنی که در انجیل هست آب است أ

ماه آب است. آب،  ،نه در لغت خارجی که آب ،که آب است. در مقابل نان ،فارسی

نیست.  آب ،مییباید بگو أبآب را به معنی  ،و چه در لغت عربی ،غیرهایلول و ، نیسان
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غلط  «أبی» در لغت عربی نداریم. پس ظ آب ماولی لف ،آب به معنی آئِب بسم اهلل

 خوانند.می أبنویسند و اینها آب می ،است

-می .5و  4 هآی 17تکوین المخلوقات، فر سکند به استناد می بُستدر اینجا دکتر 

 هاین کلم ،رامأب رام غلط است.  آب ،رامأب نخیر « رآم آب تسمیة التوراة»گوید: 

رام باشد. یعنی پدر أب باید  ،آب یعنی خالقجمعیت و  ،مرکب است. رام یعنی گروه

درست است. کما اینکه قرآن شریف  ،پرستان بودابراهیم پدر جمعیت بت .جمعیت

شخصه مانند ب فرده ویعنی ب ،خودش گروه بود 1«قانِتًا أُمَّةً كانَ  إِبْراهیمَ  إِنَّ»فرماید: می

عد از ابراهیم تا هایی بمانگروه کار کرد. و گروه خداپرستان در زمان ابراهیم و در ز

ذریّة »براهیم )ع( بودند. که رسالتی و رهبری ا هدعوتی و ذری هموسی اینها ذری

نسب و جسم باشند. پس این لغت آبرام  هنه ذری ،هستند« ةالدعو ذریّة»و « الروح

 نسبت به ابراهیم غلط است.

  ]سؤال[ -

 األب: رآم آب» «.ليالعا األب» ن خودش هم معنی کرده است:آن وقت ایشا -

 األب» ،رام أبم یینیست. آب خالق است. باید بگو« أب»غلط است. اوالً آب « العالي

 هکه نقط ،پدر بزرگِ جمعیت خداپرستان ،پدر بزرگِ جمعیت ،پدرِ بزرگ «العالي

 است. طور بودهایناوالی دعوت رسالتی از زمان ابراهیم تا زمان موسی)ع( 

 ام بوده است؟ابراهیم به معنای إبر -

 ابراهیم معرّبش است. ،بله -

 أب شماست.در قرآن هم اشاره شده که  -

 صریح است.« أبی»صریح است. بله  نیست، هاشار ،بله -

 ]سؤال[ -

« إِبْراهیمَ أَبیكُمْ»اصالً خود  ،أب رام شودمی 2«إِبْراهیمَ  أَبیكُمْ »شود: طور میاین -

 و. پرستان و خداپرستانت بتپدرِ بزرگ جمعی ،رام یعنی پدرِ بزرگ أبرام است.  أب

یک اشتباهی که ما داریم این است که اصوالً ابراهیم در لغت عبرانی و سریانی زمان 

اما  ،«رامأب» هم گفتند،« برامإ»باشد. « رامأب»ابراهیم و زمان تورات و زمان انجیل باید 

 خواهد أبرام بگوید،آن میرام لغت سریانی است. اما وقتی که قرأبغلط است. « آبرام»
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 وَ إِْذ قالَ » .«ابراهیم» کند:میقرآن را تعریب  ،رام؟ قرآن که عربی استأبباید بگوید 

و چرا؟ برای اینکه قرآن به لغت  ،ابراهیم :برام شدببینید أ« ابراهیم» 1«آزَرَ  لِأَبیهِ إِبْراهیمُ

عربی است. با لغت عربی باید آن پیامبر گذشته را به ما معرفی کند و مخصوصًا لفظ 

 لفظ محمد باید لفظ محمد باشد. ،محمد )ص(

ابراهیم  ،و به عکس ابراهیم ،و یک جا احمد است ،چهار جای قرآن محمد است

در قرآن ابراهیم  ،برام استشریعت خودش و شریعت موسی و عیسی أکه در لغت 

شود. ولکن محمد )ص( که در لغت قرآن و شریعت اسالم محمد است و احمد می

شود یک لغت دیگر باشد. باید های قبل هم باید همین باشد. نمی، در شریعتاست

: و لذا در تورات داریم ،همین لغت محمد باشد که به انتظار همین محمد باشند

-کرده تحریفوس را اینها پاراکلیط ،دارد وسطریکلیر انجیل پیا د «محمدیم لکسپام»

 ،بسیار پسندیده عبارت از احمد و محمد است ،یعنی بسیار پسندیدهپریکلیطوس اند. 

اینها . دهندهتسلی یعنی وسطاست. همان پاراکلی وسطریکلیپ هو محمد ترجماحمد 

و ما لغت  ،کردند حریفتبعد از ظهور اسالم و ظهور پیغمبر بزرگوار اسالم این را 

که انجیل را ترجمه کرده  ،ارمنی کشیش اَوِسکان هدر ترجم ،احمد در انجیل داریم

البته ما احتیاجی به «. آنها نامش احمد است هکنندبزرگ دعوتو » گوید:است. می

 .آفتاب آمد دلیل آفتاب ،خود قرآن این الفاظ نداریم. چون

ت. ما در قرائت قرآن و در برخورد خواستم عرض کنم این اسمطلبی که می

 ،معنوی با قرآن در هر دو اشتباه کاریم. در برخورد معنوی با قرآن که یا نداریم

های اسالم کالً و خصوصًا در اثر شیطنت استعمار و حماقت خودمان خود را حوزه

-نگاه نمی ،رویمو اگر هم از نظر معنوی جلو می ،اند. این از نظر معنویمحروم کرده

ها ما وارد شده است. از جاهلیت هکنیم. آنچه در مخیلفکر نمی ،کنیمدقت نمی ،کنیم

کنیم. حتی این را بر قرآن تحمیل می ،آن طرفو و افکار غلطِ مزخرفِ از این طرف 

 کنیم.از نظر لفظ هم ما تعدّی می

 ایران اسالمی و جمهوریِ مبارک اسالمی ما که در رادیو و تلوزیون قرآن زیاد

خوانند؟ چرا وقتی که قاری قرآن مصری و غیر های محرف میچرا قرآن ،خوانندمی

ها یعنی این بازی« آبراهام اِبرِهِم اَبرَهَم... ،ابراهیم ،إِبْراهیمُ إِْذ قالَ » :خواندمصری می

یا « یَتَّطَهرنَ ،طهُرنَیَ»آورید؟ یا فرض کنید که میها چیست سر قرآن درچه؟ این بازی
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آورید؟ شما هم در معنای میچیست سر قرآن در هااین بازی« هِتَّلَک هُتَّلَک»ه اینک

هایی که نسبت به ید. خاکستر بر سر این احمقهست قرآن و هم در لفظ قرآن بازیگر

کنند. شعور داشته باشید. کسی که طور در لفظش و در معنایش اهانت میاین ،قرآن

طور که هست بخواند. بازی سر قرآن قرآن را آنخواند شیعه باشد. درست قرآن را می

 ،نیاورید. صداش خوب استقرآن در درنیاورید. عبدالباسطی سر قرآن بازی سر

چنان است. قبول داریم. ولی  ،چنین است ،لحنش عالی است ،صوتش خوب است

یک قرائت در قرآن است  ،قرائات عشره ،بازی سر قرآن درآوردن... هی قرائات سبعه

ل قبول است. و آن قرائت متواتر موجود در قرآن است. شما الفاظ را عوض که قاب

حق نداریم ما لفظ را  ،شود. اگر هم معنا عوض نشودکنید. گاه معانی عوض میمی

شما به بعضی از  ،شودها هم لفظ و هم معنا عوض میعوض کنیم. بعضی وقت

بهتر است. « مَلک یوم الدین» دهید کهکنید و فتوا میروایات متعارضه که استناد می

هر  ،اگر ملک و مالک بخوانید درست است. ملک درست است ،دهندترجیح هم می

در  ،حمد هخواهید بکنید؟ در تفسیر سورمی شدرسنادو غلط است. قرآن مالک دارد. 

کان رسول اهلل »ها مراجعه کنید. از چند نفر راوی نقل شده است که این« الفرقان»

خب این دوتا کان با هم « کان رسول اهلل یقرأ مالک»گویند ها میهمان 1«یقرأ ملک

 اوالً. ،پس تعارض دارد« یقرأ مالک»یا « یقرأ ملک»تعارض دارد. بابا یا 

-می« کان رسول اهلل یقرأ ملک» که اگر هم ما روایت متواتری داشته باشیم ،ثانیًا

ست و اگر قرائات دیگر چون بر خالف نص متواتر قرآن ا ،م این دروغ استییگو

 ،های دیگراست؟ اوالً قرائت در مقابل تواتر قرآن چه کاره ،تواتری هم داشته باشد

اند تواتر دارد. و ما چون گفته ،قرائت حفص و... اینها تواتر ندارند. خیال است

اگر هم قرائات  ،کنیم. ثانیًامی لشنویم و قبوفقط می ،تخصصی در این مطالب نداریم

سه جلد  ،اندکتاب نوشته« النشر فی القرائات العشر»که  گانهانه یا قرائات دهگهفت

آن قرائات غیر از قرائت  ،گانه داریمگانه یا هفتگانه یا نهاگر هم قرائات ده ،است

در مقابل تواتر قرآن نقش بر آب است و  داشت،اگر تواتر هم می .قرآن تواتر ندارد

ما ی خورد. کجامعاذاهلل... معاذاهلل به هر دو جهت می هاچیزی نیست. پس ما مسلمان

هم به معنای  کنیم،کنیم و اهانت میمسلمان است؟ ما هم به لفظ قرآن اذیت می

طور که خداوند نازل بگذارید همان ظ و معنای قرآن کار نداشته باشید!به لف. قرآن
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تواتر موجود کتبی  و اگر کار دارید درست در الفاظ قرآن آن را که در ،کرده است

به آن استناد کنید. و در معنای قرآن اگر  ،قرآن و در طول تاریخ رسالت اسالمی است

سراغ معنای قرآن نروید. یا اگر رفتید آن را که قرآن دارد  ،معنا و پوچیدهم هر قدر بی

 بر قرآن شریف تحمیل نکنید. ،همان را ،گویدمی

غلط  آبراهام اصالً « إذ قال آبراهام» ند:خواهمیدر لفظ ابراهیم وقتی که قاری 

« بأ»لفظش غلط است. آب نیست،  ،غلط اندر غلط است. معنایش غلط است ،است

کنید. از کتاب قاموس مقدس نقل آمریکایی نقل می بستاست. شما از کتاب دکتر 

 ،امکنید؟ آبراهنقل می ،اندگویند و در این لغت غلط کردهکنید. از لغتی که آنها میمی

ی غلط است. یا آبراهام؟ اصالً این غلط است. از نظر لفظی و از نظر معنو یعنی چه

 ، اَحَدؤًاکُفُ ،وأً احدکُْف ،کُفُوًا احد ،گویندن میاچهار قرائت آقای« حَدٌ کُفُوًا أَ»در باب 

کُفُوًا »گوید دارد؟ قرآن می ا است. معنایشان یکی است. قرآن چهبله چهارت ، أحدؤًاکُْف

نماز  ،دییوًا اَحد بگوکُْف ، اَحَدؤًاکُفُ ،اَحَد ؤًاو کُْف دیینگو« حَدٌ أَکُفُوًا »اگر شما «. حَدٌ أَ

قرآن  هدر سور ،خوانیدقرآن می هچون شما سور ،شما باطل است. این نماز غلط است

ور طشما  ،طبق چه ،طبق اجماعی ،طبق خیالی ،است. اگر طبق روایتی «حَدٌ أَکُفُوًا »

در مقابل قرآن ایستادگی کردید. معارضه کردید. در مقابل لفظ قرآن  ،خوانیدب یدیگر

 اید.طور که در مقابل معنای قرآن تشکیل دادههمان ،ایدحزب تشکیل داده

 و العالي، األب. »«برامأ»غلط است. « رآم آب تسمیة التوراة»گوید که این اول می

 ،اِبرِهِم ،اَبراهام ،ن قرّاء قرآن هم آبراهامای ،راهامأباشکال دارد.  ،بسم اهلل «أبراهام

ها هایش غلط لفظی و معنوی هر دو است. بعضیمنتها بعضی ،اش غلط استهمه

معنایش درست است. مثالً اَبرام اصلش سریانی و عبرانی است.  ،غلط لفظی است

 أب» کنند.خودشان ترجمه می«. والد»هر دو اَب... اَب به معنی  ،اَبراهام درست است

 هو و( 5 -4: 17 تك) الكثیرة الجماعة أب: وأبراهام العالي، األب« »الكثیرة الجماعة

کنیم. بعد ما اول آنچه که در تورات است درست و نادرست ذکر می« الطائفتین أصل

 العرب وسائر إسماعیل وبني إسرائیل بي: الطائفتین أصل هو و» .رجوع به قرآن شود

 درست هم هست.« (25 تك)

سماعیل است. ابنی أبهم  ،اسرائیل استبنی أبکه این هم « صل الطائفتینأ»

اسحاق  ،یعقوب بن اسحاق ، یعقوب است،اسرائیل... اسرائیلچرا؟ برای اینکه بنی

ل حضرت اسماعیل هم فرزند بکر و او ،و اسماعیلیان .فرزند بالفصل ابراهیم است

چنانکه در تورات  ،اهلل )ص( استحضرت اسماعیل رسولو از فرزندان  ،ابراهیم است
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آیاتی است که به مناسبت توجه خواهیم کرد. که یکی از فرزندان اسماعیل که دارد، 

 ،فاران نشو و نما داشته است. بعدًا هریمه در فاران بوده است و در بمکر هدر خود مک

 النبیین است از او متولد شد.پیمبر اسماعیلی که خاتم

 اعتزل»ز آیاتی است که اشاره کرده است. اینها تمام مستفاد ا« اللَّه بأمر اعتزل»

، والد که از اقربا بود ،ی یکی از آنها آزردرست است. حت« المشركین أقرباءه اللَّه بأمر

درست « «تارح أو ترح أبوه و( »14 و 2: 24 یوش) سبعون علیه مضى قد و» .نبود او

کنیم به حساب ل هم داریم. قبول میقبو ما در روایت داریم، ،است. به عنوان والد

رارًا که آزر والد ابراهیم قطعًا خواهیم داشت و قبالً عرض کردیم مبحثی که بعدًا 

ساره است. این زن عقدی و رسمی او « سارة زوجته( 28 -27: 11 تك)»نبوده است. 

 امنه فأولد»کنیزش هاجر را به او بخشید. « هاجر أمتها وهبته لذلك و عقیمة كانت»

اسماعیل است. پس  ،ل ابراهیمکند. فرزند بکر و اوپس تورات تصریح می« إسماعیل

ل اسحاق است. اینها اسحاق گویند که فرزند بکر اوجا میها بیها و مسیحییهودی

خواهند اسرائیل است. میکه اسحاق پدر یعقوب است و جد بنی ،دهندرا ترجیح می

تکوین المخلوقات ، خود نص تورات ،ت. نخیررا که فرزند اول اس ترجیح بدهند جد

 فأولد هاجر أمتها وهبته لذلك و عقیمة كانت سارة زوجته» :گویدمی 16 هآی 3فصل 

  .«إسماعیل منها

اش غلط همه نیست که به این معنی ،اینکه ما معتقدیم تورات تحریف شده است

کم و  عباراتبعضی  ،اش که صحیح استولی محور اصلی ،عوضی دارد ،است. نخیر

این هم دروغ « ة ستلدسار وعد أنّ و ربّه لهجلّی و بعد ثالث عشر سنة ت»ت. زیاد اس

د. در ییسال خداوند به او وعده داد که ساره فرزندی خواهد زا 13بعد از  ،است. بله

یک  ؛قرآن شریف آیاتی هست که خداوند فرشتگانی فرستاد. دو بشارت داشتند

ه حامله خواهد شد. بشارت دیگر راجع به قوم لوط که بشارت راجع به اینکه سار

از برای انذار ی دیگر ،یکی بشارت به ابراهیم :چنین و چنان خواهند شد. دو بشارت

خداوند تجلّی برای کسی ندارد. این لفظ « تجلّی له ربّه»ین جمله که ا اقوم لوط. ام

معنا غلط  و است ها موجود است. لفظ غلطها و خرفانتجلّی که در میان عرفان

 چه خدا جلوه کرد؟خدا جلوه کرد؟ یعنی ؟ یعنی تجلّی یعنی چهاست. 

 ]سؤال[ -

« تجلّی فیه»تجلّی للجبل در قدرت است. اینجا تجلّی در وحی است. یک  -

 «تجلی له»یک  ،داریم
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 انتشار رحمت نیست؟ تجلی رحمت؟ -

هم « فی الجبل»ت. قدرت اس هآنجا جلو ؟ل یعنی چهببینید تجلّی در جب ،بله -

متوجه داشت،  قدرتی که جبل تحمل ندارد به جبلیعنی  ،که نیست. للجبل است

 تجلّی کرد؟ چه« له»رست است؟ در اینجا د مندک شد،

 رحمتش. -

اولی  به عبارت صریح و صحیح« أوحی له» ،«أوحی له»ید وحی است؟ باید بگو -

کنیم از  تجریدشخیلی  ،ن ببریمییتجلی را اگر بخواهیم خیلی باال و پا ،بله است.

اشکال ندارد. ولی عبارت اصلح  ،جهاتی که با تشبیه و با محدودیت منافات ندارد

 «.أوحی له»این است که  حداقل

 «بإسحاق وعده له اللَّه أنجز الشریف عمره من المائة بلغ أن بعد و»( 17 )تکوین

به رومیان و کسان دیگر  ( انجیل پولس22تا  19 هآی 4پولس به رومیان فصل  ه)نام

 فأوجبت» .که مسیحیان معتقدند ایبعد از اناجیل اربعه ،است فرعاناجیل  این جزء

( این 21)تکوین فصل « فورهما من إسماعیل ابنها و هاجر ابتعاد الجدیدة الوالدة هذه

دیگر هاجر را  ن خودش صاحب فرزند شد،اکنیم که بعدًا وقتی ایشمی تصدیقرا ما 

دیگر حاضر نبود آنجا باشد و از پیش خودش راند. و ابراهیم  راند، خودشاز پیش 

بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِْندَ بَیْتِكَ  مِنْ ذُرِّیَّتِي أَسْكَْنتُ  رَبَّنا إِنِّي»هاجر و فرزنش را در مکه 

 1«اْلمُحَرَّمِ

 یعنی ساره آنها را راند؟ -

، وقتی که . به حساب اینکه بچه دارداو باشد نزدیکساره حاضر نبود که هاجر  -

 موجب شد که او را راند. ،دار شدوقتی که بچه ،هیچدار نبود، بچه

 یعنی حسادت کرد؟ -

 .اینجا دو مطلب استدر  منتها ،حسادت کرد -

 2«اْلبَیْتِ  أَهْلَ عَلَیْكُمْ  بَرَكاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَتُ» -

ها رحمت بعضی وقتچون رحمت...  چه منافاتی دارد؟ ،منافات ندارد ،بله -

 . در اینجا رحمت بعضی است.ها بعضی استبعضی وقت ،کلی و صددرصد است

 ترین مراتب رحمت...یعنی حسادت با پایین -

                                                           

 .37ابراهیم، آیه . 1

 .73هود، آیه . 2
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در بعد اینکه به اعجاز خداوند ساره را در سن نود و  ،عد کار نداریمدر این بُ -

، شکی نداریم ،ایمان هم داشتساره چند سالگی حامله کرد. این رحمت است یا نه؟ 

ادت ندارد. . منتها این رحمت کاری به حسهم کردایمان داشت و حسادت  کافر نبود.

رحمت رحمت ندارد؟  ، اصالًحسادت کندحسادت کرد. منتها اگر فرض کنید مؤمنی 

 الهی ندارد؟

 شود.خاص میاین تعیبر  -

علیکم اهل بیت »ه نیست. این زن خاص ک جمع است. اوالً علیکم بر ،علیکم ،نه -

 ،کسانی که کافر هستند ،مورد رحمت هستند. منتها بدرجاتهم« النبوة االبراهیمیّة

مورد  ،رسالة اإلبراهیمی هستندالاما کسانی که اهل بیت  ،نیستند. مثل فرزند نوح

ای خاصه هرحمت هرحمت خاص است. و از جمل ،رحمت هستند. رحمت عام است

رحمت ساره مقداری کمتر است. چرا؟ به  ،نداردکه نافات اعجاز والدت است. م

 حساب اینکه حسادت کرده است.

 به دستور خدا نبود که هاجر و اسماعیل را...یعنی  -

اینکه خواستم عرض کنم. ولی به چه حسابی؟ من همین را می ،البته بود -

ارد. این ی زرع بگذهیم هاجر و فرزندش را در واد غیر ذاخداوند دستور داد ابر

. چون ساره ساده بود؟ طبع مطلب این استبود؟ آیا به حساب حسادت  حسابش چه

دار که فرزند ،عد اول حسدفرزنددار شد. این بُ ،فرزند نداشت. بعد هاجر را به او داد

اینجا  ،شود. بعد دوم خود ساره فرزنددار شد. بعد دوم حسدتر میمحترم ،شد دیگر

که ساره حاضر  شودالحال است که موجب  ةبیعطبحسد مضاعف  ،حسد ادغامی

نباشد هاجر با فرزندش اسماعیل که فرزند اول هم هست از کنیزی که خودش به 

 به با هم باشند. اینجا امر الهی است که باید فرزندت را با هاجر، استابراهیم داده

بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ   ذُرِّیَّتِيمِنْ أَسْكَْنتُ  رَبَّنا إِنِّي»کند. و اینجا دارد دعا می ،آنجا ببری

یعنی  ،گویدمینالهی  ،گویدو این که رب می« الصَّالةَ  لِیُقیمُوا رَبَّناعِْندَ بَیْتِكَ اْلمُحَرَّمِ 

العالمین در این جریان بردن هاجر و فرزندش اسماعیل به وادی غیر مقام تربیتی رب

این  که برودت نسبت به ابراهیم باالتر تربی .تربیت دارد ربوبیاین عنوان  ،ذی زرع

 النبیین )ص( است از خودش فاصله بدهد.فرزند اول را که جد خاتم

 ؟دادآیا خداوند به ساره کمک  -
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و احیانًا آن  ،برای اینکه هاجر مورد حسد و اذیت واقع نشود ،خیر ،به ساره نه -

بردار برو که  ،د بردار بروگویاین زن را اذیت نکند. خدا می ،هوو این فرزند را نکشد

 «...الوالدة هذه فأوجبت»مورد اذیت واقع نشود 

 ]سؤال[ -

آن بحث  کنیم،، چون ما در تورات داریم بحث میکنیمآن را بحث می ،بله -

 قرآنی است.

 تورات گفت حسد برد؟  -

 إسماعیل وابنها هاجر ابتعاد الجدیدة الوالدة هذه فأوجبت»: اینجا دارد دیگر -

 «فورهما من

یک دستور  ،شود که به خاطر حسادت ساره نبوده استنمی دلیللیل آن تح -

 است؟ الهی بوده هیک برنام الهی بوده،

درست است.  ،منافات ندارد. امر الهی بوده است ،؟ هر دو بوده استتحلیلکدام  -

 فرض کنید مثالً ،این معلوم است. ولکن ،و غیره« الصَّالةَ لِیُقیمُوا»امر الهی بوده: 

این کار شیطان بوده است و کار خدا. کار شیطان بوده  ،حسین )ع( که کشته شدامام

این کشته شدن یک تبلور  حسین را کشت. کار خدا کهکه امام شیطنتعد است در بُ

حسین )ع( داد. منافات هم با هم عنوان شخصی به امامهعنوان جهادی و بعظیمی به

این  ،بردهیم که فرزندش را و هاجر را به وادی ذی زرع میندارد. در اینجا هم ابرا

جریان الهی برای خودش  ،کردحسادت نمی سارهجریان الهی دارد. حتی اگر هم 

صدی ردتحقق صدیکی از اسباب بود که این امر الهی  سارهولکن این حسادت  ،دارد

 پیدا کند. 

 چرا این فرمان را به ساره نداد؟ -

 ولی هاجر زیر بار رفت. ،رفتزیر بار نمی سارهبرای اینکه  -

 ...در بیابان صد فرسخ با زن و بچه -

 به این جهت ،رفتولی ساره زیر بار نمی ،برای اینکه هاجر زیر بار رفتبیشتر،  -

دروغ است. نص قرآن اسماعیل « إسحق ابنه یذبح أن اللَّه ابتاله سنة 25 بعد و»بود. 

خواهد بگوید اسحاق بود که مورد زند. میحقه می دارد ،گوید اسحاقاست. این می

ولیکن  ،خیر ،رسد بگوید اسحاق اول فرزند بودامتحان و ذبح قرار گرفت. زورش نمی

از قضا « موریا جبل على العهد وارث إسحق ابنه یذبح أن اللَّه ابتاله سنة 25 بعد و»

هم چنین بوده  اسحاق وارث العهد فعلی است و در نسلش ،چرا وارث العهد؟ بله
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چون خود  ؛است. اما وارث العهد اول که بود؟ وارث العهد اول اسماعیل است

 هاسماعیل پیغمبر بود. بعد از ابراهیم )ع( آن کسی که اول پیغمبر بود در حاشی

إِنَّهُ كانَ صادِقَ  إِسْماعیلَ  وَ اْذكُرْ فِي اْلكِتابِ »جناب اسماعیل است.  ،رسالت ابراهیم

 رسالت اول است.  که 1«وَ كانَ رَسُوالً نَبِیًّا اْلوَعْدِ

 ]سؤال[ -

 على العهد وارث»پس این  ،قبلی اسماعیل استولی پیغمبر  ،منافات ندارد ،بله -

امتحان  ،غلط است. اولین وراثت عهد به حساب امتحانی که حاصل شد« موریا جبل

های باالترش را هم ثباتمربوط به اسماعیل است. البته نفی و ا ،ذبیح بودآن  هدربار

در این امتحان بزرگ و ابتالء « محنته في نجح قد و»ما در آیات خواهیم خواند. 

این هم دروغ است. « خلیله و المؤمنین أبا اللَّه سمّاه و»بزرگ ابراهیم موفق شد 

نسبت به اسماعیل بوده است و نسبت به اسحاق نبوده است. )دوم توماسیان « نجح»

 41فصل  ،و اشعیاء 7 هآی 30فصل  -انجیل پولس به توماسیان است ،سپول هکه نام-

  .(23 هآی 2و یوشع نبی فصل  8 هآی

 هي فما )ع( إبراهیم في العهدین نظرات من» ،هایی استنمونه« هذه نماذج»

-یک حرف می :دو حرف داریم« القرآن نظریة هي ام»البته ما در « القرآن؟ نظریة

آن  ،هایش را راجع به ابراهیم از تورات گفتیدن خیلی خوبم: شما کم گفتید. آییگو

 ابراهیم )ع( قرآن را راجع به هثانیًا نظری ،اوالً آوریممیما بدها را  ،بدهایش را نگفتید

 ینسبها»های دروغی است هزمین« كاذبة بیئات أیضًا هناك و: المناظر» .مییگوقرآن می

 «...غرور و زور فریة من كرامته یمس كلها ه،عن یذودها القرآن و ساحته، إلى العهدان
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