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رسالت (حضرت ابراهیم)

ابراهیم (ع) در کتب عهدین
حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
بر حسب آنچه عقیده ما به عنوان تشیع است ،دوازده امام (ع) همگان یکسان در بُعدد
عصمت علیای ربانیه هستند .اینکه بدر حسدب روایدت مشدهوره صدحیحه «أَوَّلُنَدا مُحَمَّددٌ وَ
آخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ كُلُّنَا مُحَمَّدٌ» 1ما مقام عصمت محمدیده ()) در علدیاش
و فاطمهاش و حسنش و حسینش بر حسب تنزیل آیاتی بهعنوان محور نخستین و نُه امدام
از ذریه امامحسین (ع) ،همگان را حامل عصمت علیای ربانیه میدانیم .و بدر حسدب آیده
تطهیر «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّدرَكُمْ تَطْهِیدرً» 2ایدن «كُدمْ» دو
مصداق دارد و در خطاب دو عنوان دارد .عنوان اول خطاب خمسه طیبه طاهره محمدیده
()) هستند که حضور داشتند ،تحت الکساء حضور داشتند و خطاب دوم مربدو اسدت
به نُه امام معصدوم دیگدر از ذریده امامحسدین (ع) و همچندین بدر حسدب احدادی ی کده از
رسولاهلل ()) نسبت به ائمه بزرگدوار وارد اسدت کده همگدان دارای مقدام عصدمت علیدا
هستند« .أن ألولهم فضله و آلخرهم فضله» این مطلب دیگری است.
در جهت علم امامت و عصمت امامت و تقوای امامت و تمام درجدات عالیده عصدمت
تلقی و عصمت القاء و عصمت دعوت که در نقطه اولی مربو به رسدولاهلل ()) اسدت،
این دوازده بزرگوار و این سیزده بزرگوار که فاطمه (س) گرچه رهبدری امامدت نددارد ،امدا
مقام عالی عصمت محمدیده ()) و سدایر معصدومان بدرای آن حضدرت اسدت .از جملده
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ُس دیْنُ إِمَامَددانِ قَامَددا أَوْ قَعَ ددَا» 1هددر دو بزرگددوار
َس دنُ وَ الْح َ
فرمایشددات رسددولاهلل ())« :الْح َ
پیشوای مطلقاند .و در نقطه اوالی پیشوایی در کل درجدات عصدمتاندد« .قَامَدا أَوْ قَعَددَا»
چه قیام کنند و چه قعود کنند .همانطور که قیام امامحسدین (ع) بدرای خددا بدود و اقامده
شعائراهلل بود و تطبیق و تأسیس همهگونه و همهگانه إلی یوم الدین نسدبت بده شدریعة اهلل
بود .قعود امامحسن (ع) نیز قیام بود .قعود برای خدا و قیام هم برای خددا ،بلکده میشدود
گفت قعود یک مقداری سختتر و مشکلتر است؛ چنانکه در حدی ی است کده گروهدی از
اصحاب رسولاهلل ()) در حضور امیرالمؤمنین (ع) بودند .صحبت این بود که...
 [سؤال] صلح کرد دیگر ،امامحسین صلح نکرد ،این قعود به این معنا است .صحبت این بدودکه آیا چه حالتی از برای جوانمرد بسیار نیرومند غیرتمند سختتر است؟ هدر کدس چیدزی
گفت و امیرالمؤمنین سداکت بدود .اصدرار کردندد ،حضدرت فرمدود :سدختتدرین حداالت و
دشوارترین حاالت از برای شخص جوانمرد دلیر شجاع غیرتمند ایدن اسدت کده عیدالش را
در حضور او اهانت کنند و بزنند و او نتواندد کداری انجدام بدهدد .یعندی هنگدامی کده بده
پهلوی نازنین زهرا (س) در آتشین را زدند و محسنش را سقط کردند .امیرالمدؤمنین قدادر
بود که چنین و چنان کند .اما للّه این کار را نکرد.
امامحسن (ع) همان شدجاعت را دارد کده امامحسدین دارد ،همدان ایمدان را دارد کده
امامحسین دارد ،همان غیرت و برشی را دارد در راه خدا که امامحسین دارد ،امدا وییفده
امامحسن صلح با معاویه بود صورتًا ،و وییفه امامحسین (ع) همدان قیدام خدونین کدرب
در عاشورا بود ،که بر حسب عقیده مدا بده عندوان فرمدوده رسدولاهلل ()) در حاشدیه آیده
تطهیر و آیات دیگر راجع بده عصدمت ائمده معصدومین (ع) بده دنبالده و در پرتدو عصدمت
رسولاهلل ()) ،اگر امامحسین در وضع امامحسن بود حتمًا قعدود و صدلح داشدت و اگدر
امامحسن در وضع امامحسین بود ،حتمًا همان قیام کرب ی خونین را داشت.
این مقدمهای بود که برای یدک مطلبدی عدرر کدردم ،کده خدودش بدرای یدک مطلبدی
اصالت دارد .اگر ما در کل وفیات و در کل موالید ائمه معصومین (ع) حدوزههدای علمیده
را تعطیل نمیکنیم ،علت دارد .علت این نیسدت کده اینهدا نابرابرندد .علدت ایدن نیسدت کده
امامحسین از امامحسن باالتر است .علت این نیسدت کده امامحسدن و امامحسدین از امدام
نهم که امروز می د آن بزرگوار است باالتر است ،نه ،علت این است که اوالً ،ما نمیتدوانیم
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در تمام موالید و در تمام وفیات حوزههای خود را تعطیل کنیم ،و ثانیًا چرا تعطیل کندیم؟
مگر شهادتهای آنان تعطیل شریعت است؟ مگر می دهدای آندان تعطیدل شدریعت اسدت؟
زندگی آنان ،حیاتشان ،مماتشان ،همهاش برای قیام در شریعت است .مخصوصًا که اصدل
شریعت قرآن شریف اسدت و سدنت رسدولاهلل ()) در پرتدو ایدن محدور ع دیم و نداموس
بزرگ ربانی است .اگر اختیار دست ما بود ،هیچ روزی را تعطیل نمدیکدردیم .چدون تمدام
اینها شهادتهایشان ،والدتهایشان ،مبعثها و ...اینها قیدام للّده اسدت .مبعدث رسدولاهلل
()) انگیزه الهی برای حرکت دادن است.
کما اینکه ابن عباس از رسولاهلل ()) پرسید که معنی این آیه «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَدرْتِی ً»
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چیست؟ فرمود« :حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ» 2قرآن برای حرکت دادن فطرتهدا و عقدول و افکدار و
علوم و حواس و عواطف و ارادهها است .بنابراین رکودی ما نداریم .سکوتی نداریم .علدت
اینکه بعضی از روزها را ما جشن میگیریم و تعطیل میکنیم که اگر دست مدا بدود نمدی-
کردیم ،علت این است که عنوان امیرالمؤمنین (ع) از ن ر شهرت جهانی بزرگترین عندوان
است بعد از رسولاهلل ()) امام اول است« .و ألولهم فضله» روز نیمه شعبان را که بدرای
ولی امر (عج) جشن میگیریم ،چون آن حضرت شهره جهانی اسدت ،نده از ن در شدیعیان،
بلکه کل مسلمانها و یهود و نصاری و حتی زرتشتیها که همگان بر حسب نوشدتههدای
دینیشان انت ار یک منجی دارند .اما آن منجی را ما حضرت مهدی آل محمد ()) می-
دانیم.
امروز را ما تبریک میگوییم حضور برادران عزیز که حاضر هستند و دیگران کده بعددً
در شنیدن این سخنان حاضر خواهند بدود .نهمدین اختدر تابندال عدالم والیدت و عصدمت
کبرای ربانیه امام محمد بن علی الجدواد (ع) کده در سدن نُده سدالگی دارای مقدام امامدت
بودند .امام زمان (ع) در سن پنج سالگی بودند .سن بدرای آنهدا مطدری نیسدت .پدنج سدال
باشد ،نه سال باشد .رسولاهلل در چهل سالگی باشد .یا فدرر کنیدد عیسدی (ع) کده البتده
نبوت نبود ،اما لسانش لسان نبدوت بدود .در دقدایقی چندد بدرای تبرئده سداحت خدودش و
ساحت مادر معصومهاش (س) کده «یُكَلِّدمُ النَّداسَ فِد الْمَهْددِ وَ كَهْد ً» 3امدا بدین المهدد و
الکهل تکلیم رسالتی نداشدت ،گرچده تکلدیم بشدری داشدت .در هدر صدورت خداوندد ایدن
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والدتهای نورانی را در ما نقش نور دهد ،ایدن والدتهدا بده مدا والدت ایمدانی و والدت
معرفتی عنایت کند ،و این عقیده ما است که معصوم اول رسولاهلل ()) و چهار معصدوم
دیگر که پنج تن باشند در بُعد دوم و نه معصوم دیگدر در بُعدد سدوم ،در بُعدد اول و دوم و
سوم« :أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ كُلُّنَا مُحَمَّددٌ» ایدن بزرگدواران و اندوار
طیبه منقطعة الن یر ربانیه در کل آفرینشهای گذشته و فعلیه و آیندده بدر تمدام ندویهدا و
ابراهیمها و موسیها و عیسیها ،در مقام عالی عصدمت و طهدارت و تقدوا و علدم و همده
چیز تقدم دارند .ابراهیمها در دنباله این مقاماتاند.
و بحث ما راجع بده ابدراهیم (ع) بدود و از اینجدا دنبدال مدیکندیم .از تدورات آیداتی را
نسبت به ابراهیم (ع) نقل کردیم و دکتر بُسدت آمریکدایی در کتداب قداموس المقددس کده
نصوصی را بر حسب عناوین و ابواب و آیات کتب عهد عتیق و جدید بود ،ما مقدداری از
آن را ذکر کردیم« .طالب إنجیل  :رجاء أن یذكِّر األستاذ بما نسیه القلم ،رجداء» 1چیزهدایی
گفته نشدده اسدت ،حداال بایدد آن چیزهدا را بگدوییم« .إبدراهیم التدورا ال یمیدز بدین اللَّده و
م كه» آدم بین خدا و فرشتگان فرق نگذارد ،فرق بین خداوند که «ال یُدر » اسدت ،مجدرد
است ،واحد است ،الزمان است و المکان است در بُعد ایمانهدای عدادی ،تدا چده رسدد در
بُعد عصمت ابراهیمی (ع) ،توارات این نسبت بسیار غلط و این اهانت بسیار بدد را نسدبت
به ساحت قدس ابراهیم (ع) دارد ،نصوصش را نقل میکنیم.
«المنایر :فقد تنسب إلیه التورا أنه خاطب م ك اللّه» «م ك اهلل» یعندی م ئکدة اهلل،
جمع ملک است« .خطابه لربه ف حین تصرِّی :أن اللّده یهدر لده و إذا هدو ث ثدة أناسدین»
اص ً اناسین هم غلط است .ترجمه هم غلط است .انسان را که به اناسدین نمدیآورندد .در
قرآن «أَناسِ َّ» 2دارد« .أَناسِ َّ كَ یرً» اناسین غلط است .غلط لف ی خود مطلبی است ،غلط
معنوی« ،أنّ اهلل یهر له» خدا یهور کرد .یعنی چه خدا یهور کرد؟ خدا یهدور کدرد یعندی
خدا به چهرهای که میشود دید نمودار شد که ابراهیم او را ببیند ،این حلول اسدت دیگدر،
چه خداوند در فرشتگان حلول کند ،چه در عیسی حلدول کندد .چده در هدر کسدی حلدول
کند ،این حلول است و غلط حلول را ما موحدین میدانیم و اگر هم تجلدی دارای معندای
شایستهای باشد ،تجلی غیر از حلول است «یهر له و إذا هو ث ثة أناسین» اوالً ،ثانیًا.
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اوالً ،اهلل ،خود اهلل ،یهور کرد و این اهلل واحد ،یهور که کرد ،سهتا شدد .اوالً خدالق بده
چهره مخلوق آمد ،و ثانیًا آن یکی تعدد پیدا کرد« .قائلة» نص آیده ایدن اسدت« :و یهدر لده
الرب عند بلّوطات ممرا» بلوطات ممرا مکانی در فلسدطین کبیدر اسدت کده شدام کبیدر هدم
گفته میشود« .و هو جالس ف باب الخیمة» این خددایی کده بده چهدره سده انسدان بدرای
ابراهیم نمودار شد« ،و هو جالس ف بداب الخیمدة» خیمده اجتمداع« ،فرفدع عینیده و ن در»
ابراهیم چشم باال کرد و دید «و إذا ث ثة رجال واقفون لدیه» خداوند سه مرد شد ،در سده
مرد حلول کرد« .فلما ن ر ركض الستقبالهم من باب الخیمة و سدجد إلد األرر» سدَ جَدَ
دلیل دیگر است بعد از نص لفظ اهلل و نفس لفظ رب ،چون در منطدق وحدی ،اهلل بده غیدر
اهلل گفته نمیشود .در منطق صحیح و درست وحدی بده غیدر اهلل رب گفتده نمدیشدود .در
مرحله سوم «سجد إل األرر» احترامًا نسبت به این کسی که علی بداب الخیمده نشسدته
است ،که یک بوده است و حلول کرده است در سه و سه رجل شدده اسدت« ،سدجد» .ایدن
دلیل سوم است بر اینکه ابراهیم این را اهلل میدانسته است ،معداذ اهلل ،چدون سدجده بدرای
غیر از خداوند در کل شرایع الهیه حرام است.
«و قال :یا سید!» «و قال :یدا سدید!» دلیدل چهدارم اسدت .چدرا؟ بدرای اینکده سدیادت و
بزرگواری ابراهیم خلیل الرحمن در اصل نبوت ،تا چه رسد بهعنوان شدی االنبیاء بدودن و
امامالنبیین بودن در بُعد خاصی ،این باالتر از م ئکة اهلل است ،اصوالً رسل اهلل از م ئکدة
اهلل باالترند .بلکه کسانی هم که دارای مقام رسالت و وحی نیستند ،اما در درجدات عالیده
عدالت سلمانی و بوذری و عماری هستند ،چه کسی گفتده اسدت از م ئکده کمترندد؟ اگدر
م ئکه معصوماند ،عصمت م ئکه از عصمت بشر سادهتر است .اگدر م ئکده معصدوماندد،
عصمت م ئکه از عدالت علیای سلمانی و بوذری و مقدادی سادهتر است .زیرا انسدان هدا
دچار شهواتاند و دچار خواستههای مادی و شهوانی و جسمانی و أکل و شرب و مَلبس
و مأکل و مکان و این حرفها هستند .اما م ئکه فقدط یدک گیدر دارندد و آن گیدر عقلدی
اسدت .اگدر آنهدا تخلفداتی بخواهندد داشدته باشدند کده معصدوماند و ندارندد ،خدودداری از
تخلفات عقلی است.
اما تخلفاتی که بدرای انسدانهدا حاصدل مدیشدود ،هدم تخلفدات دروندی اسدت و هدم
تخلفات برونی .اگر کسی از برای طهارت دو مانع داشته باشد ،طهارت او مشکلتدر اسدت
یا کسی که یک مانع داشته باشد؟ با این مقدمات که عرر کردم چطور مدیشدود ابدراهیم
به این سه نفر اوالً بگوید یا سید؟ چطور یکی بود ،بعد سهتا شد ،حاال یکی شده اسدت .یدا
سید ،یا سادتی ،ثانیًا چه یدا سدید و چده یدا سدادتی ،غلدط اسدت ،م دل اینکده فدرر کنیدد
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رسولاهلل ()) به من دون خودش امیرالمؤمنین بگوید« :یا سدید» ،ایدن حدرفهدا نیسدت.
بله ،نسبت به دیگران سید است .امیرالمؤمنین نسبت به رسولاهلل آقدایی نددارد .بلکده «أَنَدا
عَبْدٌ مِنْ عَبِیدِ مُحَمَّدٍ» 1به آن معنای صحیحش البته ،این مرحله چهارم« .و قال :یا سید! إن
كنت قد وجدت نعمة ف عینیك ف تتجاوز عبدك» ای سید ،ای آقا ،ای م ئکه ،ای خددا،
قاطی کرده است .اگر نعمتهایی را در چشمان خودش میبینی ،م ل اینکه خدای ایشدان
دوتا چشم هم دارد .با اینکه اگر سهتا هستند ششتا چشدم دارندد .سدهتا کده دو تدا چشدم
ندارند .اگر هم یکی هست ،خدا که دو تا چشم به این معنایی که میگوید ندارد.
«إن كنت قد وجدت نعمدة فد عینیدك فد تتجداوز عبددك» ایدن پدنجم« .عبددك» آیدا
ابراهیم نسبت به م ئکه میشود عبد باشد؟ ابراهیم کده هدیچ ،کوچدکترین بنددگان خددا،
نسبت به رسولاهلل که بزرگترین بندگان خددا هسدتند عبدد نیسدت .عبدد ،عبودیدت اسدت و
عبادت است و «إِنْ كُلُّ مَنْ فِ السَّماواتِ وَ الْأَرْرِ إِلَّا آتِ الرَّحْمنِ عَبْدً * لَقَددْ أَحْصداهُمْ
وَ عَدَّهُمْ عَدًّا» 2چطور میگوید «عبدك»؟ اوالً ،ثانیًا« ،ف تتجداوز عبددك» میگویدد اگدر تدو
خدا ،نعمتهایی داری از من فراموش نکن ،مرا صرف ن ر نکن .کأنّ ابراهیم هندوز نعمدت
ربانی نگرفته است .اگر ابراهیم هنوز نعمت ربانی نگرفته اسدت و دیگدران گرفتدهاندد .پدس
ابراهیم چه فضیلتی بر دیگران دارد؟ و حال آنکه دارای مقام اصطفاء است در میان تمدام
مکلفانی که در آن زمان بودهاند.
«لیؤخذ قلیل ماءٍ» حاال میخواهد پای خداها را بشدوید« .لیؤخدذ قلیدل مداءٍ و اغسدلوا
أرجلكم» این رسم بوده که اگر یک کسی وارد شد ،حاال بزرگتر باشدد ،کوچدکتدر باشدد،
هر چه باشد ،پاهای او را با آب میشستند که البته خستگی را برطرف میکند و اگدر گدرد
و غباری دارد ،ایدن از بدین مدیرود« .لیؤخدذ قلیدل مداءٍ واغسدلوا أرجلكدم و اتكئدوا تحدت
الشجر » ای سه خدای یک خدا و ای خدای سه خدا «تحت الشجر اتکئوا».
«فآخددذ كسددر خبددز فتسددندون قلددوبكم ثددم تجتددازون» یددک نددان خشددکی را مددیگیرنددد
«فتسندون قلوبكم» دلهای خود را به این ندان خشدک پیوندد دهیدد .چده شدد؟ اگدر مدی-
خواهی احترام کنی ،نان خشک یعنی چه؟ وانگهدی ندان خشدک مربدو بده قلدب نیسدت،
مربو به شکم است« .ثم تجتازون ألنكم قد مدررتم علد عبددكم» ببینیدد .همدهاش غلدط
است ،صحیحگیری باید بکنیم .یعنی آیداتی کده از تدورات مدن دارم مدیخدوانم نسدبت بده
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ابراهیم (ع) کلمه ،کلمه ایراد است .یعنی باید صحیحگیری کنیم ،غلطگیدری نبایدد بکندیم.
کما اینکه در علوم حوزوی باید صحیحگیری کنیم ،غلطگیدری نبایدد بکندیم .چدون آنقددر
غلط زیاد دارد که صحیح در آن گم است ،باید گشت و پیدا کرد.
گفتنی نیست ،ولیکن از باب عناد عمیقی که بدا قدرآن شدریف وجدود دارد .بدیش از ده
مرتبه این حزب اهلل بزرگوار قم به ما تلفن کردندد .آمدندد اینجدا خدواهش کردندد :اسدتدعا
میکنیم ،یادتان نرود و روز  13رجب تشریف بیاورید و سخنرانیتان چیست؟ من آخر سدر
گفتم که سخنرانی راجع به علدوم اسد می در پرتدو قدرآن اسدت و خیلدی احتدرام و بداال و
پایین و تلفن و آمدن و رفتن .بعد دیروز که مشدوول درس بدودم ،آقایدان تلفدن کردندد کده
چون برنامدههدا خیلدی فشدرده اسدت ،از آقدا عدذرخواهی کنیدد .گفدتم خیلدی خدوب ،مدن
پیشبینی میکردم که ما از برای آنها تلخیم .چون مطدابق شدهوات دیگدران کده مدا سدخن
نمیگوییم .و حزب اهلل ،هر چه حزب اهلل باشند ،باز حدزب اهلل لف دی هسدتند .چدون اگدر
حزب اهلل معنوی باشند ،چطور با کتاب اهلل میتوانند معارضه کنند؟ «شِقْشدِ قَةٌ هَددَرَتْ ثُدمَّ
قَرَّتْ»

1

«فتسندون قلوبكم ثم تجتازون ألنكم قد مررتم عل عبدكم» سدی و میخدی ایدن و آن
به آنها زدند البد و اال از دیگران شاید صالحتر باشند ،چون اگر صالحتر نبودندد کده از مدا
دعوت نمیکردند .اینها صالحتر از دیگراناند .ولکن صالح اینطوری هسدتند کده سدی و
می به آنها بزنند ...ولی برای ما نرفتن خوب شد .به علت اینکه هدم مفتضدح شددند .پدس
شاید اگر ما میرفتیم ممکن بود جنجالی ایجاد کنند .چون ما حرف آنها را که نمیزندیم.
جنجالی ایجاد کنند و سر و صدا ایجاد کنند و خداوند ما را نجات داد.
«فقالوا :هكذا تفعل كما تكلمت .فأسرع إبراهیم إلد سدار » حداال ابدراهیم مدیخواهدد
پذیرایی کند .البته اینها را در قرآن میگوید :م ئکهای بودند که از طرف خدا آمدندد و...
حاال خود قصه را ببینیدد چقددر غلدط اسدت« .فأسدرع إبدراهیم إلد سدار و قدال :أسدرع
ب ث كی ت دقیقًا» سه پیمانه آرد« ،سمیذً» کوبیده شده و با روغن قاطی شده« ،إعجن
و اصنع خبز ملة» خیلی خبز «خبز ملة» آخر ملتی نیست ،سه نفر است این سده نفدر هدم
یکی است .یکی هم نمیخورد ،اگر خدا باشد.
[ -سؤال]
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 خدا خیلی میخورد! «ثم ركض إبراهیم إل البقر و أخدذ عجلًدا» خدب «الدی البقدار»بگو ،چرا البقر میگویی؟ اگر بقر است ،عِجل چیست؟ اگر عِجل است بقر چیست؟ به یکی
که عربی بلد نبود گفتند که گوساله را در عربی چده مدیگویندد؟ گفدت مدیگذارندد بدزرگ
شود ،به آن میگویند بقر! حاال اینجا اینطوری است« .ثم ركض إبراهیم إل البقدر و أخدذ
عجلًا».
 جنس است دیگر. نخیر ،الی البقر ،البقر یکی است ،کجایش جدنس اسدت؟ بقدار بایدد گفدت ،اگدر جمدعاست باید بقار یا اَبقار گفت ،البته بقار صحیحتر است« .ثدم ركدض إبدراهیم إلد البقدر» از
تصحیح گذشته است ،از حد تصحیح گذشته است! «ثم ركدض إبدراهیم إلد البقدر و أخدذ
عجلًا رخصًا و جیدً و أعطاه للو م فأسرع لیعمله» درسدتش کدن .قدرآن دارد کده خدودش
درست کرده است .میگوید به غ م داد که درسدت کندد« .ثدم أخدذ زبددً و لبندًا و العجدل
الذي عمله و وضعها قدامهم» اگر خدا است که نمیخورد .اگدر فرشدتگانند کده بداز نمدی-
خورند ،اگر انسان هستند که پس چرا یا سید ،یا اهلل ،یا رب ،سجده میکنید و...
 -در مورد بقر ،قرآن دارد« :إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَیْنا»

1

 آنجا یکی بود «إِنَّ الْبَقَرَ» یک بقر را مأمور بودند بکشند. نمیدانسته کدام است. میفهمم ،ولی آنکه مورد تشابه است ،یک یک است ،نه اینکه جمع است« .إِنَّ الْبَقَدرَتَشابَهَ عَلَیْنا» بقر ،یعنی آن یک دانه گداوی کده مدا قدرار اسدت بکشدیم ،متشدابه اسدت .زرد
است ،سرخ است ،نمیدانم چنین است ،آنجدا هدم بداز یکدی اسدت .شدما اصدرار داریدد بده
تورات خدمت کنید؟
 [سؤال] حاال باشد .ما صرف ن ر کنیم از این ،ولیکن بقیه از ن در معندا چده مدیشدود؟ «و إذكان هو واقفًا لدیهم تحت الشجر أكلوا» 2قرآن میگویدد :نخیدر« ،اکلدوا» چیسدت؟ «اکلدوا»
خوردند« .و قالوا له :أین سار امرأتدك» سداره هدم حاضدر نبدود و حدال اینکده قدرآن دارد
حاضر بود« .فقال :ها ه ف الخیمة .فقال إند أرجدع إلیدك نحدو زمدان الحیدا و یكدون
لسار امرأتك ابن» فقال چه کسی؟ فقال اینسه تا« ،فقالوا» پس سهتا را بدا یکدی ،یکدی را

 .1بقره ،آیه .70
 .2عقائدنا ،ص .344
8

با سهتا قاطی کرده است .معلوم میشود خیال اسرائیلیها در اینجا نقش پیددا کدرده اسدت
که اینها را قرآن هم رد میکند .مسیحیها میگفتندد کده ابدراهیم مسدیحی بدود ،نصدرانی
بود .یهودیها میگفتند کده یهدودی بدود .قدرآن مدیگویدد« :مدا كدانَ إِبْدراهِیمُ یَهُودِیًّدا وَ ال
نَصْرانِیًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ» 1حاال م ل اینکده ایدن در ذهدن
ابراهیم تورات تجاوز کرده است که ابراهیم تورات ثالوث را کأنه قبول کرده است کده سده
تا هستند و یکی ،یکی سهتا .ادب هم یادش رفته است.
 مسیحیها میگویند؟ مسیحیها میگویند ،بله ،ولی این تجاوز کرده است به چه؟ به بداال ،یعندی ابدراهیم،هم مسیحیها میگویند مسیحی بود که ثالوث قائل است و هم یهودیهدا مدیگویندد کده
یهودی بود .یهودیها هم یک ثالوثهایی دارند .ت نیه و ت لیث دارند ،ولیکن آنچه بدروز و
شهرت دارد برای مسیحیها است .بله« ،فقال» یعنی این سهتا« ،فقال إن أرجع إلیك نحو
زمان الحیا » تا زندهای «و یكون لسار امرأتك ابن و كانت سار سامعة ف باب الخیمة و
هو وراءه» ابراهیم وراء است« .و كان إبدراهیم و سدار شدیخین متقددمین فد األیدام .و قدد
انقطع أن یكون لسار عاد كالنساء».
در روایت دارد که حدود نود سالش بود .زن نود ساله که حامله نمیشود ،ولدی اینجدا
بناست اعجاز بشود« .فضحكت سار ف باطنهدا قائلدة» قدرآن «فدی باطنهدا» نیسدت .بلکده
ضحک یاهر است و «أَ تَعْجَبینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» 2جدواب مطلدب اسدت .اگدر در بداطن بدود از
کجا معلوم بود؟ «قائلةً :أبعد فنائ یكون ل تنعُّم و سیدي قدد شداخ» بدا اینکده شدوهر مدن
شی شده ،پیر شده و خودم هم چنین هستم .شداخ فارسدی نده ،شداخ عربدی« .فقدال الدرب
إلبراهیم :لماذا ضحكت سار ؟» کدام رب؟ همان یکی که سهتا بود ،سهتا بود و یکی شدد،
همان رب «فقال الرب إلبراهیم :لماذا ضحكت سار ؟»
اینها را ما بدانیم بهتر است که بیشتر به قرآن توجه کنیم .ما اگر مقارنده کندیم قدرآن را
با تورات و انجیل که مقادیری در آن تحریفات شده است از صدهزار تا یک میلیدون ،آن-
وقت قدر قرآن شریف را میدانیم .و اگر تورات تحریف شده است و انجیدل تحریدف شدده
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است .روایات ما چندین برابر تورات و انجیل تحریف شده است .پس بنابراین «فَفِدرُّوا إِلَد
اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ»

1

«فقال الرب إلبراهیم :لماذا ضحكت سار ؟ هل یستحیل عل الرب ش ءٌ .فد المیعداد
أرجع إلیك نحو زمان احیا و یكون لسار ابنٌ .فانكرت سار قائلة لدم أضدحك» ایدن هدم
دروغ است .خندید ،دیدند خندید« .ألنها خافت ثم قام الرجدال» رجدال همدان رب اسدت.
همان اهلل است .اهلل ،رب ،مسجودٌ له همدان رجدال شدد« .ثدم قدام الرجدال مدن هنداك وت
طلعوا نحو سدوم» این حرفی است که آنچه را دکتر بست آمریکایی نقل کدرده بدود ،تتمده
آن را نقل کردیم که این اهانتها را نسدبت بده مقدام ابدراهیم (ع) دارد کده از پدایینتدرین
مقامات ایمان هم پایینتر ،حتی مشرکین این حرف را نمیزنند .مشرل میگویدد« :وَ لَدئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْرَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَدأَنَّ یُؤْفَكُدونَ»

2

میدانند خالق سماوات و ارر یکی است ،او را با این قاطی نمیکنند ،فقط میگویند مدا
زورمان نمیرسد و عرضه نداریم .و این خ ف ادب است که ما مستقیمًا «إلده السدماوات
و االرر» را عبادت کنیم ،ما این گاو را ،آن آتدش را ،آن فد ن و ...اینهدا را واسدطه مدی-
کنیم« .هؤالء شفعاءنا عند اهلل»« 3ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونا إِلَ اللَّهِ زُلْف ».

4

پس مشرکین بر این ابراهیم تورات مقدماند .چون مشرکین هیچوقت بدین الده خدالق و
[آلهه] قاطی نمیکنند .هیچوقت نمیگویند گاو خالق است .یا فرر کنید شیطانپرستها
نمیگویند شیطان خالق است یا علیپرستها نمیگویند علی خالق است .اینها نمیگویند
خالق است .اینها بین خالقیت و بدین ربوبیدت فاصدله قائدل شددهاندد .کمدا اینکده ف سدفه
شیعه ،اینها هم میگویند خالقیت با خدا ،ولکن تدبیر در عقول عشره ،یعنی نُه عقل دیگدر
با دیگران ،یا نه ،بداالتر ،خداوندد چدون واحدد اسدت و واحدد بتمدام معندی الکلمده اسدت.
«الواحد ال یصدر منده إلّدا الواحدد» بددتر از مشدرکین شددهاندد« ،الواحدد ال یصددر منده اال
الواحد» پس این همه ک رات را چه کسی اصدار کرد؟ عقل اول راندد بدر عقدل دوم ،عقدل
دوم راند .همینطور رانندگی کردند! با تمام راننددگیهدا بده درد نمدیخدورد ،بدرای اینکده
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باالخره خدا خالق چیزی هست یا نه؟ اگر خالق هست ،چدون او واحدد اسدت بده حسداب
شما که میگویید «الواحد ال یصدر منه اال الواحد» باید مجرد باشد.
پس بنابراین عالم مادّهای در کار نخواهد بود .مگر اینکه بگویندد مدا مدیگدوییم دید ،
مرادمان دیوار است .میگوییم دریا ،مرادمان فرر کنید کده خورشدید اسدت .اگدر در لفدظ
اینها بخواهند حرفی بزنند آن مطلب دیگری است ،برای خودشدان حدرف مدیزنندد .بدرای
دیگران نمیتوانند حرف بزنند .این قسمتی از تورات کده مدا در بیدانی کده بدهطور مفصدل
عرر کردیم ،اینجا مختصرً عرر میکنیم.
«المنایر :یا أصحاب الروحیین؟ فهلَّا یمیّدز إبدراهیم التدورا بدین اللَّده و م كده ال الدث
الذین یهروا له یبشرون ،فقد یسجد لهم إل األرر و یخاطبهم خطاب الواحد «یدا سدید»
«عبدك» ثم خطاب الجمع «إغسلوا أرجلكم» وال یزال یتبادل ف مقاالتهم خطاب الفدرد و
الجمع فهل كان یر اللّه إنسانًا و الواحد ث ثة ،فیشتبه علیه ربه بم كه ،و الواحد ب ثة،
أم كان من الم ل ین اإلنجیلیین قبل خلقهم و قبل إخت قه فیهم» 1اخدت ق ت لیدث «أم إنده
نحا منح الوثنیین الم ل دین األقددمین؟» چدون ت لیدث فقدط از مسدیحیین نیسدت« .ذلدك
قولهم بأفواههم یضاهئون قول الذین كفروا من قبل قاتلهم اللَّه أنّ یؤفكون» یا از آنها ،یدا
از بعدیها یدا از قبلدیهدا« .فد حدین أنهدم و أندتم اإلنجیلیدین تفرِّقدون بدین األقدانیم فد
الدرجات» تازه آنچه شما میگویید نیست .شما درجات اقانیم را قائل هسدتید کده بدا هدم
فرق دارد.
«و إن كنتم توحِّدون بینها ف الذات ،فقد أصبح إبراهیم التورا یعتندق خرافدة األقدانیم
بشاكلة تسویتهم ف الروجلیة ،و تعدُّدهم ف الكینونة ،ثم اعتبار وحدتهم و ألوهیتهم فیهدا
و ف الك ر فما لكم كیف تحكمون فیا الكتّداب التدورا مدا أخطدأهم ،و یدا لهدم مرامدًا مدا
أبعدهم ،فاقضِ ما أنت قار! الطالب اإلنجیل  :فكیدف یدأت القدرآن بدذكر هدذه القصدة
لك نقارن بینهما؟» این تفسیر فرقان هم که م ح ه میفرمایید و کل کتابهایی که چده
به زبان فارسی چه به زبان عربی خدا توفیق داد که ما در طول هجرت و مسدتقر نوشدتیم،
همان حالت مقارنهای دارد .یعنی مقارنه کردن بین آیات کتدب ثد ث در آن مطدالبی کده
چه نقلی و چه عقلی میخواهیم بحث کنیم.
«المنایر :هنالك آيٌ متوفر ف الذكر الحكیم تذكر شدی األنبیداء إبدراهیم الخلیدل (ع)
بذكریات حسنة تلیق بساحة قدسه ف شدت مجاالتده الحیویدة ،العقائدیدة و اإلیمانیدة ،مدا
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أحسنها و أجملها من ذكریات خالد جمیلة عادلة سوف نستعرر من أهمها ما نقارن بده
بین القرآن و العهدین ،و إلیك اآلن قصة الم ك المبشرین مجملة» که این بحث مفصدلی
ندارد و إنشاءاهلل بحث خواهیم کرد .حاال ،ابراهیم را از ن ر قرآن با مقارنه نسبت بده ایدن
آیاتی که نوعًا از تورات نقل شده است ،إنشاءاهلل بحث خواهیم کرد.
در آغاز سخن به حسداب والدت حضدرت جواداالئمده ()) حضدور بدرادران تبریدک
عرر کردم و در پایان عرائض باز تبریک را تجدید میکنیم و امیدواریم کده مدا سدنت آن
بزرگواران ،اخ ق و ایمان و معرفت و روش آن بزرگواران را داشته باشیم .چون سدنت در
انحصار غیرخالق است .خالق که سنت ندارد .البته سدنت خالقیدت مطلدب دیگدری اسدت،
ولی ما نمیتوانیم از سنت خالقیت پیروی کنیم« .فَلَنْ تَجِددَ لِسدُ نَّتِ اللَّدهِ تَبْددِیلًا» 1آن سدنت
آفرینش است ،سنت تکوین است و سنت تشدریع اسدت ،از بدرای غیدر خداوندد نیسدت .کمدا
اینکه «قالَ قالَ هذا صِرا ٌ عَلَ َّ مُسدْ تَقیمٌ» 2ایدن صدرا در اختصدا) خددا اسدت .صدرا
ربوبیت و الوهیت در انحصار خدا است .اینکه ما میگوییم سنت ،سنت رسدولاهلل ()) و
ائمه معصومین و سایر مرسلین است علی درجاتهم .خداوند به ما حیداتی عنایدت بفرمایدد
و توفیق البته داده است ،منتهدا مدا بایدد دنبدالش بدرویم .خداوندد بهتدرین مدواد رحمدت و
بهترین کانونهای رحمت که قرآن شریف است بده مدا داده اسدت .مدا بایدد کده دعدا کندیم
«اللهم أحینا حیا محمد و آل محمد و أمتنا ممات محمد و آل محمدد احیندا مدع القدرآن
احی قلوبنا بالقرآن عیّشنا بالقرآن و اجعل أمامنا القرآن و إمامنا القرآن و عیشتنا القرآن و
تفکیرنا القرآن» و همانطور که از ابن عباس سؤال شد که «ما کان خُلدق رسدول اهلل ())
قال :کان خُلقه القرآن» این تجسید قرآن بر جسد بود و تبیین قرآن در روی و اخ ق بود.
«اللَّهُمَّ اشْرَیْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ الْعَ ِیمِ وَ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّدهُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ».
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