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 ت ابراهیم(رسالت )حضر

 

 

 

 داستان زندگی ابراهیم )ع(

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

با جریان رسالت و دعوت و اعمال ابراهیم )ع( و همچنین سایر  هاصوالً در رابط

برخورد داشته باشد.  ممکن است سه نوع انسان ،ر مطالبپیمبران و همچنین سای

برخورد ادعای بدون دلیل که هرگز قابل قبول نیست حتی از پیامبران  ،اولبرخورد 

که انسان تنها  است دلیل ثابت شده باشد. بُعد دوم این مگر اینکه رسالت آنها با ،نیز

کننده ادله بما هی هی قانع ای را که انسان دارد بیان کند و اینبه قاضی رود. ادله

اما تمام  ،است ذکر نکند. این ضلع دوم ادعا قویدیگران را هرگز  هاما ادل ،باشد

و مساوی  شما مکافئ های داشته باشند که با ادلنیست. یا ممکن دیگران نیز ادله

که انسان دلیل  است شما غالب باشد. ضلع سوم ادعای مطلب این هیا بر ادل ،باشد

د. در اینجا مطلب طبعًا محقق ییگوو شما چه می ا ذکر کند. طرف چه گفتهطرفین ر

 د،ییگواند و آنچه را شما میکمال ضلع سوم این که آنچه را گفته هشود. و مرحلمی

، آن را شما اند و امکان دارد بگویندتنها در میدان بحث نباشد. بلکه آنچه را گفته

 ،بگویند است ها و یا آنچه ممکندر بیان رد گفتهتوان آنچه را می بعدًا ذکر کنید و

  شما رد کنید.
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قرآن  هگردد. جریان حوار و مناظردر این ضلع چهارم مطلب کامالً ثابت می

یعنی  ،یعنی غالب ،یعنی حافظ ،مهیمن است که چون کتابی .است شریف چنین

به  هبا اشار ،دشود و خواهد شو می ر کل ادعاها و ادله و بیاناتی که شدهب ،مسلط

اثبات  است کند و آن مطلبی که صحیحآنها و یا تصریح به آنها تمام آنها را رد می

اوالی دعوت رسالتی قرآن و سایر کتب آسمانی و پیمبران  هکند. کما اینکه نقطمی

سلبی دارد با  هها جنبکه نسبت به تمام الوهیت« ال إله»که است « ال إله إال اهلل»نیز 

ه در قرآن شریف صریحًا و یا ظاهرًا و ین فطریه و عقلیه و علمیه و حسیهتمام برا

یا قائل  ،دیگر هستند هکسانی که قائل به آله .است بیان شده« ال اله» در بعد تًااشار

قرآن شریف  ،مادّه هستند ازلیتبه اله و خالق هرگز نیستند که مادیین و قائلین به 

 ،الوهیت ماده« ال اله» ،ماید که سلب کلی کندفرسخنان و ادعاهای آنان را ذکر می

ها و مالئکه جمادها و حیوانات و انسان ،هاجانجاندارها و بی ،دیگر هالوهیت آله

« اهلل اال»کند و اثبات کند رد میبیان می ،ای که امکان داردو... اینها را با کل ادله

 کند. می

ای بود. بحثمان بحث مقارنهم، گفتیبراهیم خلیل )ع( که سخن میما در جریان ا

گوید. قرآن با دو نظر آنچه گونه میو قرآن این گوید و انجیل چنانمیتورات چنین 

ا یدهد. اشاراتی در بساط بحث و انتقاد و تحقیق قرار می است، در تورات و انجیل

دارد و از برای تفصیل مطلب ما  است، تصریحاتی نسبت به آنچه در تورات و انجیل

 و است تا وضع آنها روشن بشود و بعد آنچه که حق کنیم،می هها مراجعاین کتاب به

کند. راجع به در نصوص و ظواهری از قرآن مقدس اثبات می شایسته پذیرش است،

یک بشارت والدت اسحاق از ساره و یک بشارت  ،ای که به عنوان دو بشارت مالئکه

ل کردیم. باز هم مطالب دیگری دارد که آیاتی را از تورات ما نق ،عذاب بر قوم لوط

ذکر « عقائدنا»در تورات عنوانی که ما در  ،مثالً .است طور مختصر مناسبگفتنش به

 ،م ابراهیم توراتییگواینکه می 1«اإللهي الوعد صدق في یشك التوراة إبراهیم» :کردیم

رسالت نقش  در تورات نقش دعوت و رسالت دارد، ابراهیمی که ،ن ابراهیم واقعینه آ

اما ابراهیم قرآن چنین نیست. ابراهیم  .است در برون و در درون مخدوشدعوتش و 

اما در  ،در قرآن درست معرفی شده است، ن ابراهیم که یکیف ولکن آیکی است

 .است تورات غلط معرفی شده
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فرمودند. کما اینکه حضرت رضا )ع( راجع به عیسی با جاثلیق که بحث می

طور اهلل و یقینیت رسالت عیسی عیسی )ع( اینکک در رسالت رسولجاثلیق برای تش

و ما هم که عیسوی است شما قبول دارید که عیسی پیمبر  :دالل کرد. عرض کرداست

ما هر دو  :گوید. عرض کردسکوت کردند که تا معلوم بشود چه می ،هستیم. فرمود بله

النبیین اختالف در رسالت خاتماما  ،یقین داریم و رسالت عیسی )ع( را اعتراف داریم

برگردیم. در رسالت عیسی اتفاق نداریم. عیسایی  ،خیر]...[حضرت فرمودند:  داریم.

پس  ،م شما قبول نداریدییگوو عیسایی که ما می ،د ما قبول نداریمییگوکه شما می

  .هم اختالف داریم و در ابراهیم )ع( عیسیدر 

از  ،ن خصوصیاتی که در تورات از نظر ایمانبه آراجع به ابراهیم )ع(، ابراهیم 

قرآن آن ابراهیم را قبول ندارد. آن  است، از نظر معاذاهلل خطا ذکر شده ،نظر دعوت

است و مؤمن  کربالیی ابراهیمچون  !هم نیست کربالیی ابراهیمابراهیم رسول نیست. 

 آن فرق دارد.کند. پس ابراهیم از نظر توارت با ابراهیم از نظر قراینقدر خطا نمی

الهیه شک  هدر وعد ،که ابراهیم معاذاهلل است یک بخش از تورات راجع به این

که انجام بده  است و بعد خدای تورات به ابراهیم تورات جریانی را فرمودهاست کرده 

که با انجام آن جریان شک ابراهیم از بین برود و حال آنکه آن جریان هیچ ارتباطی 

براهیم ندارد. در تورات )سفر تکوین المخلوقات فصل پانزدهم به از بین بردن شک ا

 لیعطیك الكلدانیین أور من أخرجك الذي الرب أنا(: إبراهیم: )له فیقال» (:11تا  7 هآی

 هنمرود و نمرودیان بود و مانند مک هور کلدانیین محل سیطرأ« لترثها األرض هذه

ها و طرات و مضایقات و حبساهلل )ص( در آغاز دعوت که چه خمکرمه برای رسول

فرماید من اهلل )ص( میکه خداوند به رسولاست بشارت  ،هایی داشت. بنابرایناذیت

دهم. چنانکه مسیح )ع( را از محیط نجات می -حیط شرکاز این م-تو را از اینجا 

 1«إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَْل»ند و نتوانستند. استخوانکار تا به حد به دار آویختن او که می

، تا زمان ظهور خدا از این میان او را به آسمان برد و در بهشتی دنیوی او را جای داد

  .(حضرت مهدی )عج

 أور من أخرجك الذي الرب أنا»راجع به ابراهیم هم بر حسب این آیات که 

، جای از جایگاه کلدانیان خداوند تو را خارج کرد. جای خطرناکی بود« الكلدانیین

فلسطین  شام کبیر و ،ارض فلسطین« لترثها األرض هذه لیعطیك»تی بود. مصیبپر
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میانه باشد. که محور و مرکز والدت و بعثت و دعوت بزرگ که شرق أوسط و خاور

« السید أیها فقال» لی است.ئیکه پیمبران اسرا ،پیمبران الهی بوده است هاکثریت مطلق

خواهم زمین را به ارث کنم. من میگوید این کار را میمی دهد،خدا دارد وعده می

 فقال»برای تو قرار بدهم که دعوت توحیدی تو کامالً نمود پیدا کند و تبلور بیابد. 

از کجا بدانم که من وارث این أرض خواهم « أرثها أني أعلم ذا بما! الرب السید أیها

که خدا به پیغمبر اینقدر دارای شک؟ معاذاهلل ایمانش اینقدر قلیل؟  .است عجیب ؟شد

تو قرار  همن این أرض را به میراث در تحت سیطر« إنی اورثک»کند که او وحی می

 ذا بما! الرب السید أیها فقال»کلی باشد.  هدهم که دعوتت دعوت علنی و شایستمی

جهالت خدای  ،جهالت ابراهیم تورات -معاذاهلل–به  مربوطاین « أرثها أني أعلم

 نسبت به خدا داده از این بدتر است. التی که این آیاتیعنی جه ؛تورات از این بدتر

 1«.آیَةً لي قالَ رَبِّ اجْعَلْ »که  ستحضرت ذکریا شود گفت این مثل جریاننمی -

خدای توارت به « فقال له»خوانیم. آن آیه بود. این آیه نیست. حاال می ،نه -

ادم. من که وعده کنی؟ من که وعده دشکش نگفت چرا شک می هابراهیم برای ازال

 ،اشوعده ،چون علمش و قدرتش و عنایتش ،پذیر نیستخدا که تخلف هوعد ،دادم

تمام اینها صددرصد باید انجام بشود. این را نگفت. بلکه خدای تورات به ابراهیم 

و حال اینکه این کارهایی که اآلن  ،شوداین کارها را بکن معلوم می :تورات گفت

 عجلة لي خذ: له فقال»از بین بردن شک ابراهیم ندارد.  هیچ ربطی به خوانیممی

اند یک بزی که ثلثش را داده« ثلثیة عنزة و»اند. ثلثش را داده ،ثلثیه هیک گوسال« ثلثیة

فأخذ » .حاال هر چه« حمامة و یمامة و»گوسفندی که ثلثش را دادند « ثلثیًا كبشًا و»

 :بعدش ،؟ نهاستو آیه است معجزه مأمور شد بگیرد. آیا گرفتن اینها « هذه کلها

این کار  .کرد شقهاز وسط  ،همه را گرفت« الوسط من شقها و كلها هذه فأخذ»

ست. اگر از وسط این حیوانات که ذبح نیچرا از وسط شقه کردی؟ این .است حرامی

تازه  .است که کار حاللی نیست. حرامشما ببرید و دو تکه کنید. این گوشت راحالل

هایی مانند آن رسالت ،رفتالهیه بود حرمت از بین می ترام هم اگر آیهمین کار ح

 تچون اثبات آی ،آنجا ارجح بود البته ،شدثابت می 2«بِقُرْبانٍ تَْأكُلُهُ النَّارُ» هکه به وسیل

 وو شقها من الوسط » مطلب این نیست.ولی در اینجا  ،بود الهیه برای اثبات رسالت
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گوساله را از وسط  ،گوسفند را ،از وسط بز را« حبهصا مقابل واحد كل شق جعل

 پرنده را نبرید. یشقه فلم الطیر أما و»برید و مقابل هم گذاشت که چطور بشود مثالً؟ 

حیواناتی که  :جوارح« یزجرها إبراهیم كان و الجثث على الجوارح فنزلت»

خورند را میهایی که حیوانات مثل کالغ ،هامثل کرکس ،مثل بازها هستند، الشخور

)تکوین المخلوقات « یزجرها إبراهیم كان و الجثث على الجوارح فنزلت»درند. و می

 و بعد جوارح ریختند ،حیوان را تلف کردی عدهشد؟ یک  ( چه11تا  7 هآی 15فصل 

دهد. چه ربطی دارد؟ خوردند. ثابت شد که خداوند این ارض را به تو به وراثت می

  .است قدر که عرض کردیم کافیناشکالی کردیم؟ همیما چه 

گوید. او چندتا تو می ،اگر به یکی بگویند تو 1«تزییف و فریة تحصیل، و نقد» :بعد

به  اعتدایاین  ،او برگردد چند بد بگوید ،اگر به کسی یک بدی بگویند .است این غلط

هِيَ  الَّتيبِ ادْفَعْ»که انسان سکوت کند. است اش از نظر اسالمی این مثل نیست. قاعده

کتاب  ،است گویند اگر تورات چنینور نیستند. اینها میطاینها این 2«.السَّیِّئَةَ  أَحْسَنُ 

 :گویداینجا یادداشت کردیم. می ،جمیعیة المرسلین األمریکن که تفسیر داردالهدایه 

م اگر ییگومی .است قرآن هم چنین و چنان است، اگر توارت نسبت به ابراهیم چنین

چنین و چنان  است و اگر واقعیت دارد قرآن هم چنین و چنان است، ات چنینتور

 ،کنیدسر خودتان می برگذاریم. شما هم دارید خاک هر دو را کنار می ،نسبت به قرآن

 ،اگر جواب دارید بدهید. اگر جواب ندارید اینکه جواب نشد! ،هاسر مسلمان برهم 

کنید جواب دارد یا ن ایراداتی که شما میگوش کنید که آیا قرآن شریف نسبت به ای

 بمعرفة المطبوعة الهدایة جمعیة»در کتاب « إن القرآن»گویند که یاینها م ،نه

 والشكّ  الكذیب كذلك، إلیه ینسب القرآن إن»« 1898 سنة بمصر األمریكان المرسلین

 قالَ  تُؤْمِنْ لَمْ وَ» و الشک .است کذب 3«كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل» گویدمی «األصنام عبادةو 

 رَبِّ »کنیم. که بحث می 5«تُحْيِ اْلمَوْتى كَیْفَ  أَرِني»که  4«قَْلبي لِیَْطمَئِنَّ لكِنْ وَ بَلى
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 أَرْبَعَةً  فَخُْذ قالَ قَْلبي لِیَْطمَئِنَّ لكِنْ وَ بَلى قالَ تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ قالَ اْلمَوْتى تُحْيِ كَیْفَ أَرِني

  .است که بحثش امروز 1«هذا أَْكبَرُ  هذا رَبِّي« »عبادة األصنامو »این شک...  .«یْرِ الطَّ مِنَ

اگر ابراهیم این نجم را و بعدًا این قمر « اعتقاد عن هذا كان فإذا« ربي هذا: قال»»

اگر عقیده ندارد  .است شرک است، اگر اعتقاد« هذا ربی»این شمس را گفت  را و بعدًا

در « هاللّ قدرة في شكو أنه » .است سوم چیست؟ روی آن فکر نکرده اگرِ .است کذب

رَبِّ »: 260 هبقره آی هشک فی موته در سور .است اینجا تکرار کرده ،حیاء موتهجریان إ

 .است ن گفتهییشک را باال گفته و شک در قدرة اهلل را پا .«تُحْيِ اْلمَوْتى كَیْفَ أَرِني

قالَ بَْل  * هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْراهیمُ فَعَْلتَ  قالُوا أَ أَْنتَ » كذب إنه و« بيلكِنْ لِیَْطمَئِنَّ قَْل وَ»»

 «2«هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا یَْنطِقُونَ  كَبیرُهُمْ  فَعَلَهُ

ها با جمعیة الهدایة المبشرة اإلمریکیة شرکت البته متأسفانه گروهی از مسلمان

و  شدرسنا کردن و توجیه کردنکنند رسند شروع میکه اگر به این آیات می ،دارند

خود آیات  ،اگر روی آیات ما درست دقت کنیم .است حال اینکه خود آیات وجیه

 فَقالَ  * النُّجُومِ  فِي نَْظرَةً فَنَظَرَ »که ما احیانًا داریم.  است جوابگوی خیاالت غلطی

پرست آیا ستاره ،فت من بیمارمابراهیم سقیم نبود. نظر در نجوم کرد. گ 3«سَقیمٌ إِنِّي

ستاره اشاره کرد که بعدًا بیمار  .است بود و ستاره اشاره کرد تو بیماری اآلن؟ دروغ

 على فالواجب» :به معنای اآلن معنایی ندارد. حرف اینها« سَقیمٌ إِنِّي» ؟خواهی شد

ل این او 4«!المقدس الكتاب على یعترض ثم أحادیثه و قرآنه من هذه یزیل أن المسلم

ما  ،م نخیرییگومی .بعد به کتاب مقدس اعتراض کند ،ببردها را از قرآنش کنار حرف

هر  ،است هر چه غلط ،هر کتابی ،هر کساست. کنیم به هر چه غلط اعتراض می

کنیم. چطور به کتاب ما اعتراض می است، اگر اعتراض وارد ،هر که گفته ست،جا

که  است کسانی ، بلکه اعتراض برهلل نیستکنیم و اعتراض علی امقدس اعتراض می

ر هم معاذاهلل و اگ 5«اللَّهِ عِْندِ مِنْ هذا یَقُولُونَ ثُمَّ بِأَیْدیهِمْ اْلكِتابَ یَْكتُبُونَ لِلَّذینَ فَوَیْلٌ»

گفتیم معاذاهلل قرآن ما می ،در قرآن شریف چنین مطلبی بود معاذاهلل الف مرات
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آن حساب دارند، یا حساب رد ی که روی قرولکن تمام کسان .است تحریف شده

حساب تفتیش و جستجو دارند. از  ، حساب ایمان دارند،یا حساب اثبات دارند دارند،

اند قتصادی، از هر نظری دقت کردهااز نظر ادبی، فلسفی، عقلی، عرفانی،  ،نظر لغوی

داشته  ویالتتأاند بگیرند. بدون اینکه ما تا کنون یک نقطه ایراد بر قرآن نتوانسته

 دهیم.ما آیات را در معرض بحث قرار می باشیم.

« سَقیمٌ إِنِّي»گفتند  و بیمار نبودند ،نبودند ماین نکته که حضرت ابراهیم سقی -

 چه دلیلی داریم؟

 یک به یککنیم. حاال بحث مینوز که نرسیدیم. ما این را گفتیم، به وقتش ه -

ابراهیم خوانیم. این را ما نمی« مجملة بصورة القرآن نظر في إبراهیم»کنیم. بحث می

وری تعریف شده که ما نسبت به طور تفصیلی ططور اجمالی و بهدر قرآن شریف به

شد.  چنانکه دیروز اشاره ،کنیمالنبیین )ص( پیدا نمیثنای خاتماستبه  ،سایر پیمبران

لثی از زندگی در کنیم. ابراهیم در مثرشته رشته آیات را بحث می ،یک به یک ،حاال

بعد اول زندگی هنگامی  ،برابر مشرکین بود. در بُعد اول و در بُعد دوم و در بُعد سوم

گفته شد که قبالً عمویش آزر بود که بعدًا بحث خواهد و  هکه کودک بود و در خان

دارد. در جاهای دیگر آزر  1«آزَرَ  لِأَبیهِ»آزر پدر او نیست. فقط در یک جای قرآن 

این حساب « أبیه آزر»جا بود اگر هم صد ،ندارد. ولی همان یک جا« بیهأ» ،دارد

؟ حساب دارد. ابراهیم در «عمی آزر»گفت؟ چرا نفرمود « أب»داشت. چرا عمو را 

 هدر خان ،ش استنه پدراست نه جدش  ،عمویش یا هر کس که پدر نیست هخان

در آنجا بزرگ « آزَرَ لِأَبیهِ یمُ إِبْراه قالَ إِذْ »کند: به نام آزر که قرآن تعبیر میشخصی 

 آزر بوده هکودک بوده و تحت سرپرستی و مثالً تربیتی و رشد در خان .است شده

بسیار زیبایی دارد که قرآن هم  هجمل . در انجیل برناباسازبت پرست،بتآزر  .است

 آزر به ابراهیم گفت که تو باالخره باید غذا . دارد کهت مااروای وکند می اشاره

اینهایی که من گفت:  ،نیازمندی مادی داری دیگر؟ گفت: بله ،بخوری و زندگی کنی

فروخت. از ساخت و بت هم میبت می دیگر، فروش بودبت .دارم برو بازار بفروش

ها تو هم بردار از این بت ،فروشمسازم و میها را میطور که من بتهمان ،اینها بردار

برد بیرون  ،ها را برداشتیکی از این بت : بسیار خوب.ابراهیم گفت .ببر بازار بفروش

کشید. آهای مردم بخرید چیزی که میبه پای این بت طناب بست و روی زمین  ،خانه
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ضرر ندارد. هیچ کس نخرید. برگشت با  ،ندارد فایده ،است نه مربی ،است نه آفریننده

وری فروختی؟ چط ،مفروشچرا نفروختی؟ من خیلی می ابراهیمگفت  ،همان آمد خانه

مردم  : آهایدروغ نگفتم. گفتم ،من واقعیت را گفتم :تبلیغات کردی؟ گفت چطوری

و ما آن را درست کردیم. گفت: این چه کاری  نه ضرر دارد ،بخرید آنچه نه نفع دارد

شوی که با دلیل خوری سیر میدلیل می ،شوی؟ آیا وقتی که تو گرسنه میاست کردی

 ولیکن نان خوردنی ،؟ ابراهیم گفت که دلیل خوردنی نیستفروشیمی جنس داری

آیا تو  ،از راه غلط نه ، ولیکنخواهم نان بخورم و زندگی مادی را بکنممن می .است

 طور شروع کرد.این ها نه نفع دارند و نه ضرر؟ از اولشک داری که این بت

 طور رفتار کردهشود ابراهیم سخن بگوید. با آزر ایناز آن آغاز طفولیت که می

 .سازی و ایجاب خداپرستیپرستی و بتسلب بت ،و دائمًا در سلب و ایجاب. است

چون دعوت اول باید از خانه آغاز گردد.  ،آزر مرد. آزر که مرد ،این ضلع اول با آزر

 رسالتی دارد و دعوت امامتی دارد، کسی که دعوت 1«اْلأَْقرَبینَ وَ أَْنذِرْ عَشیرَتَكَ »

اند. چه اثر از خود باید آغاز کند. اول کسانی که به او نزدیک ،الم ربانی دارددعوت ع

 ،دوم هکم باشد. باید از آنجا شروع کند. بعد مرحل چه اثر نکند. اثر زیاد باشد، ،کند

ترند چه ترند. نزدیککه با آنهایی که نزدیکاست  ضلع دوم مثلث دعوت إلی اهلل این

طور خصوصی ذکر ن که سه بخشش را قرآن شریف بهعبدة االوثا کسانی هستند؟

ان و اصنام و طواغیت و... سه طور عمومی که أوثهای عمومی را بهکند و بخشمی

و  پرستانستاره پرستند.ها را میکسانی که آسمانی ،پرستانستاره :بخش خصوصی

 همرحلیا  است دوم هآیا این مرحل. دوم هاین مرحل .پرستانپرستان و خورشیدماه

قبل از  ،این هم یک ضلع دعوت ،این هم یک مرحله .کاری به اینجا نداریم ؟سوم

؟ این را هم کاری نداریم. البته این را ما بحث کردیم. بعد از نمرود بوده ،نمرود بوده

دو کار بعد از دعوت آزر کرد و آزر  ،چه بعد از نمرود حاال چه قبل از نمرود بوده

پرستان و پرستان و ماهدر مقابل ستاره -1است:  دیگر را کرده مرد. حاال این دو کار

احتجاج کرد. که روی این  ،کنیمکنیم و دقت میپرستان که امروز بحث میخورشید

 همرحل -2 .کنیماین چیست؟ بحث می« هذا أَْكبَرُ هذا رَبِّي» احتجاج اینها ایراد دارند.

به وری شد که کسی نباید واقع شد. طوقتی که ابراهیم مطرود که است دیگر این 

که هر  است حجت ابراهیم آنقدر قوی است، سراغ ابراهیم برود. دیدند حجتش قوی
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-باالخره به طرف ابراهیم می شود،منکوب می شود،مغلوب می ،کس نزد ابراهیم برود

بعد از حتی  ،بعد از تهدید ابراهیم ،رود. بازی دومی را که بعد از تکذیب ابراهیم

 ،طور کلی دولت نمرود گرفت، درآوردند چه بود؟ جلوی او را بهمنجنیق ابراهیم

کس سراغ ابراهیم نرود. این قضیه در مکه حاصل شد. جواسیس را گذاشتند که هیچ

 ،آمدند و سؤال و جوابنشستیم و کسانی میاهلل )ص( میدر مکه ما پشت منبر رسول

از دانشگاه  است، او را اگر دانشگاهی ،راغ این شیخهر کس برود س ،آنجا منع شد

کنیم. به جاهای خیلی خیلی باال از اداره بیرون می است، کنیم. اگر اداریبیرون می

 ،بیاید بحث کند استخوها به جایی رسید که حتی در خانه کسی میرسید. حماقت

قم هم  همیعل همبارک هور بود. در حوزظاین مح ا اینکه بحث ما قرآنی بود،ب

 اگر بروی چنین ،جا بروجا نرو و فالنفالن نهی از منکر بسیار منکر، .است طورهمین

 این نهی از نزدیک شدن به معارف قرآن است. است.

الرحمن مبتالی به این جریان شد. ما هم باید پدر بسیار بزرگوار ما ابراهیم خلیل

برویم. ممنوع شد کسی سراغ خون  هفرزندی کنیم و دنبال آن حضرت تا آخرین قطر

بنا ابراهیم برود. ابراهیم چه کار کرد؟ ابراهیم جو ایجاد کرد. یک روز عیدی بود و 

هایی که به چه حساب 1«فَقالَ إِنِّي سَقیمٌ  * فَنَظَرَ نَْظرَةً فِي النُّجُومِ » بود بیرون بیروند

 داخلابراهیم رفت  ،آنها که رفتند ،تندرف 2«فَتَوَلَّوْا عَْنهُ مُدْبِرینَ »کنیم. بعدًا صحبت می

 ،شکست ،شکستن. شکست یکی یکیها را ی بتاسشروع کرد با یک د ،خانهبت

چرا؟ برای اینکه وقتی  تا آخر مطلب. گذاشت سر بت بزرگ داس را و ،شکست

با ابراهیم صحبت  است نزد ابراهیم بروند. ممنوع شده است ممنوع شده ،گردندبرمی

ابراهیم  ، نباید به سراغ او بروند.ابراهیم نباید پیدایش باشد ،یم در عزلتکنند. ابراه

کردند  شروعو  به سراغش آمدند جمعیت بسیاریکه  یک زمینه و جوّی خلق کرد

 هذا كَبیرُهُمْ  فَعَلَهُ بَلْ  قالَ *  إِبْراهیمُ  یا بِآلِهَتِنا هذا فَعَْلتَ أَْنتَ  أَ قالُوا»سؤال کردن. 

که این جو ایجاد کرد. و باید کسی که دعوت إلی اهلل  3«یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ فَسْئَلُوهُمْ

 ،نترسد. و یا اگر نرودو برود  ،کننددارد جو ایجاد کند یا اگر در جوی او را دعوت می

ها و با شکستن بتتوانست الرحمن اگر بتواند جوی ایجاد کند. ابراهیم خلیل
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اگر یک . است ین فرزند کوچک ابراهیم هنوز نتوانستهمعبودهای آنها جو ایجاد کند. ا

قم جو عمومی بدهند ما صحبت بکنیم. البته صحبت  هعلمی همبارک هساعت در حوز

رد  ،کنندشود و این ادعا نخواهد بود. ولذا دعوت میبکنیم طبعًا مطلب عوض می

 کنند تا آخرش.عذرخواهی می ،کنندکنند. دعوت میمی

کند. در خدمت قرآن األوثان صحبت میالرحمن با عبدة یلخل براهیمحاال ا

وَ إِْذ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبیهِ »: 74 هانعام از آی همبارک هآیات را در نظر بگیرید. سور ،باشید

وَ إِْذ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبیهِ آزَرَ » .است ضلع اول دعوت برایاین « آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَْصنامًا آلِهَةً

مختصرترین « كَذلِكَوَ * ضاَللٍ مُبینٍ  إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ في خِذُ أَْصنامًا آلِهَةًتَتَّ أَ

این ضلع اول  .ستاینجا است، «أَبیهِ آزَر»هیم با اابر هبحثی که راجع به جریان محاج

اگر  .است اشاره به بعید« ذلک« »كَذلِكَ وَ » عد:طور خیلی کوتاه و مجمل بیان شد. ببه

گاه  است، رؤیت ملکوت گاه نزدیک« کذلک» .است قریب ،یا کذاک ،فرمود کذامی

حبت ملکوت مقداری صراجع به  و حال .است سه بُعدی .است گاه محال است، دور

مُلک  است ممکن .است مِلک ملکیت چیزی .است مِلک و مُلک همبالغ ،. ملکوتکنیم

المالک »د. اما خداوند ملک نباشاست ممکن  .است نباشد. مُلک سیطره بر چیزی

ملکی  ههم هست. سیطر« الدِّینِ یَوْمِ  مالِكِ » است، 1«اْلقُدُّوسُ اْلمَلِكُ » است، «المَلِک

ل موجودات مَلِکی که قدرتش در تکوین ک هسیطر وجود دارد و واقعی بر کل جهانِ

 لِکلک و مالک که در بعضی از آیات مَاین مَ ،دارد. حاال سلبًا و ایجابًا نافذ است،

 تعالی یکسان و ملک و مالک در حق سبحانه .است در بعضی از آیات مالک ،است

-و مالک از ملک جدا می شود و بسیاراما چون ملک از مالک احیانًا جدا می است،

مطلق صددرصد بدون  قولٍ کیت بخداوند برای اثبات اینکه ملکیت و مالشود، 

وجودات تحقق دارد و قابل انعزال و ثناء از خدا ذاتًا و صفاتًا نسبت به کل ماست

 فرماید. لذا ملکوت می انفصال نیست. و

أَ وَ لَمْ »که ما مأموریم.  است ملکوتی ،ملکوت بُعد اولِ ملکوت سه بُعد دارد:

و أرض  سماوات 2«ءٍالسَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ مَلَكُوتِ  یَْنظُرُوا في

 نجم ،است أرض ،است یک باطن دارد. ظاهر سماوات و أرض سماء د،یک ظاهر دار

 ،بینندها هم میبینند. حیوان.. این ظاهر را همه می.است و حیوان ،است انسان ،است
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بینند. این ملکوت نیست. ها هم میابله ،بینندها هم میدیوانه ،بینندحشرات هم می

کند. موجودات آسمانی و زمینی نظر میکه وقتی انسان به  است بُعد اول ملکوت این

 این این وجود هوجود پشتوانه دارد. پشتواناین بیند. پشت این وجود چیزی را می

پس محدث و آغازگر دارند. اولین  ،دارند اند و آغازاین موجودات حادث که است

 بِهَا أَبْصَرَ  مَنْ » کهت است این اس« السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ كُوتِ مَلَ»قدمی که نسبت به 

اگر فقط به ظاهر «. إِلَیْهَا أَبْصَرَ»، نه «بِهَا أَبْصَرَ مَنْ» .تبصیر اول است ینا 1«بَصَّرَْتهُ

این دنیا دلخوش کنید و هوسات جهان بنگرید و به شهوات و لهوات و حیوانیات 

 ته ندارید. این هیچ، برای حیوانات اسشوید و اصالً به وراء این عالم توجغرق می

اْنظُرُوا ما ذا فِي  قُلِ»یا « السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ  مَلَكُوتِ أَ وَ لَمْ یَْنظُرُوا في»اما 

فقط با چشم نگاه کردن نیست. چون که ما « اْنظُرُوا قُلِ»این  2«السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ 

ی که با یا از دور یا کسان است و آنچه در آسمان است بینیم. آنچه در زمینداریم می

داریم  بینند. اینکه مورد نظر نیست،بینند، خوب میروند و میپیماها میکیهان

بیند. کافر بیشتر مسلمان می بیند،بیند، ملحد میکافر می .است بینیم. اتوماتیکیمی

در  ها و... که به نظر فیزیکی و شیمیاییها و شیمیستبیند. آن فیزیکسینمی

-رفته هم هآنها جلوتر از مسلمان ،روندو باال هم می کنندموجودات ارضی اکتفا نمی

بنگر به  ،بُعد اول ملکوت ،کند. بلکه نظر در بُعد اول ملکوتاند. آن نظر را امر نمی

 و چرا هست و چگونه هست؟  است از کجا آمده و که او را آورده ،این موجود

ک این مطلب هست. مل همبارک هدر سورخ این سؤاالت وقتی انسان دقت کند، پاس

 تَفاوُتٍ  مِنْ  الرَّحْمنِ  خَْلقِ في تَرى ما» که نظر به موجودات آسمانی و زمینی و نظر

 اْلبَصَرُ  إِلَیْكَ  یَْنقَلِبْ كَرَّتَیْنِ اْلبَصَرَ ارْجِعِ ثُمَّ»بعد:  3«فُطُورٍ مِنْ تَرى هَلْ  اْلبَصَرَ فَارْجِعِ

در بُعد  است حیوانی و سطحی نیست. نظر عمقی این نظر، نظر 4«حَسیرٌ هُوَ وَ خاسِئًا

 است. «بِهَا أَبْصَرَ» بینمرا که میکه این موجود  است نظر عمقی در بُعد اول این ،اول

اند. سومی با نظر صحیح و یا او را ایجاد کرده ،است یا بوده است این خود آمده

 وَ لَمْ یَْنظُرُوا في أَ »یا « وَ اْلأَرْضِ ذا فِي السَّماواتِ  اْنظُرُوا ما قُلِ»شود. عمیق روشن می
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یک  است. الملک ملکوت چیست؟ حقیقة ،است این ملکوت بُعد اول« مَلَكُوتِ

ظاهر المُلک و  است. لکلک و المِالمُیک حقیقة  .ظاهرالمِلکاست و  ظاهرالمُلک

 علق بهمتخانه  ،من متعلق بهفرش  ،من متعلق بهعبا  ،ظاهرالمِلک .است المِلک معلوم

 :ظاهر المُلک است. این ظاهر ،شما متعلق به فالن چیز ،شما متعلق بهعمامه  ،من

لک به المُ لک وباطن المِ ،ولکن هستند. ظاهرالمُلک پسر رضاخان و... ،رضاخان

است که این مِلک را ایجاد  به دست کسی .است ؟ به دست حقدست چه کسی است

پس از این مِلک ظاهری و مُلک ظاهری ما  .است، آن مُلک را ایجاد کرده است کرده

 ایجاد کرده چه کسیبه اینکه  ،فطری و عاقالنه ،پی ببریم با نظر صحیح انسانی

آیا این موجودات که  است، نافذ چه کسیمر کند؟ آیا اتدبیر می ، چه کسیاست

دپا اند خویکدیگر را ایجاد کرده اند خودپا هستند؟ آیا این موجودات کههمیشه بوده

این بُعد  .است العالمینبلکه پشتوانه دارند و پشتوانه رب ،پایی ندارند خود هستند یا

 و المُلک آن المِلک ظاهر« المِلکِ و المُلک حقیقة»ملکوت یعنی  .است اول ملکوت

که  ملکوت ،حاال«. المِلکِ و المُلک حقیقة» ،بینند. ولکنکه حیوانات هم می است

 .فینیک بُعدش برای کل مکل .است سه بُعدی است، المِلک و المُلک حقیقة

نظر عمیق بکنند تا آنجا که  است مکلفان الزم ههم« مَلَكُوتِ أَوَ لَمْ یَْنظُرُوا في»

البته درجات  ،بشناسند هاآفرینشجهان را از  هعداد دارند تا آفریننداستامکان دارند و 

بُعد ی بُعد اول و دوم درجات دارد، ول ،سه بُعد داریم است درست ،این بُعد اول دارد.

حقیقةُ المِلک و »آن  1«ءٍشَيْ  كُلِّ مَلَكُوتُ  بِیَدِهِ »بُعد سوم چیست؟ بُعد سوم  ،سوم نه

این  .ستمخصوص او است، العالمین و قدرتًا و تکوینًا به دست ربکه علمًا« المُلک

خداوند درجات درجات ندارد. مگر خداوند درجات دارد؟ مگر علم خداوند و قدرت 

و إلی  ه استقدرت کلی است، کلی هاحاطاست،  که الوهیت« درجةٌ واحدة»دارد؟ 

به کسی هم داده  است. ضلع سوم ملکوت در اختصاص رب ،آن ملکوت سوم ،آخر

مکوّن و مشرع و مدبر  ،نه ملکوت تدبیر ،نه ملکوت علم ،شود. نه ملکوت تکویننمی

النبیین )ص( نیست. که در حتی خاتم ،ل نیستندرس است، العالمینق فقط ربو موفِّ

 ]...[ما بحث کردیم  زاتجمعبُعد 
ولی ملکوت اول و دوم مراتب دارد. ملکوت اول مربوط به کل  ،این ملکوت سوم

جهان را  باطن نخستینِ  ،تمام مکلفین باید از نگرش به ظاهر جهان .است مکلفین
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 ،توانندفطرتًا می .ر و مهیمن این جهاناز خالق و مربی و مدبّاست که عبارت  ،بیابند

های خودشان که غبارها با فطرت ،سه بُعد دارد ،توانندو حسًا نیز می توانندعقالً می

های کنیم. با عقلاشاره می مفصل عرض کردیم و را برطرف کنند. در بحث توحید

ای هحجت .فهمند. این حجت درونیمی ،های عقل را باز کنندچشم هقخود، حد

حس در ابعاد گوناگون علم  ،حس در بُعد علم ،حس در بُعد حس است. برونی حس

کنند که شتر دریافت مییبنگرند. ب« ملکوت سماوات و أرض»هر چه بیشتر به  ،تجربی

پس دارای آغازگرند.  ،آغاز دارند ،اندهیچ نبوده ،فقیرند ،أرض عاجزند و این سماوات

صد این درحدوث و فقر و ارتباط صد ،ر بفهمیمهر قدر آغاز این موجودات را بهت

ن طبعًا بیشتر خواهد معرفت ما نسبت به مکوّ ،ن بیشتر بفهمیمموجودات را به مکوّ

 بود.

؟ به کل است ولی مربوط به چه کسی ،ملکوت اول درجات دارد ،این ملکوت اول

 تکه مربوط به مقام عصماست عمق دوم ملکوت موجودات  ،ملکوت دوم. مکلفین

ولکن نگرش آنها به جهان در بُعد بله، نگرند؟ آیا معصومین به جهان می است.

ی عد عقلدر بُ .عصمت ؛در بُعد فطری از همگان اقوی هستند .است داخلی که معلوم

 سماوات ودر بُعد نگرش برونی به ملکوت  .عقلی از همگان أقوی هستند؛ باز عصمت

عصمت ربانیه در این سه  است.نیه عصمت رباچون  ،أرض از همگان أقوی هستند

ترین درجات عصمت نییشود. از آدم که در پادرجاتها در معصومین پیاده میضلع ب

و » .است النبیین )ص( که در باالترین درجات عصمت رسالتو از خاتم است رسالتی

 ،چه رسولی تند،کسانی که دارای مقام عصمت هس ،تا خاتم از آدم« ا متوسطاتمبینه

اینها ملکوت دوم صومین )ع( و سایر ائمه اگر باشند، مع هو چه رسالتی که ائم ،رُسُل

حقیقة تعلق العالم »در بُعد اول « تعلّق باهللالحقیقة »را دارند. ملکوت دوم یعنی 

درجات دارد. به سلمان و فوق  .است، معلوم کل مکلفین از برای« ملکًا و مُلکًا باهلل

این درجات  .هرسالت یا امامت معصوم مقام عصمت وتلو ولی تالی ،سلمان و غیر

  دارد.

ملکوت مقام عصمت توانند نمی ها و مقدادها و ابوذرها و غیرهلمانولکن دیگر س

بشری  چون دو بُعدی است: .است تبلور فطرت آنها بیشتر ،را بیابند. نه در بُعد فطرت

با کم و زیاد برای همگان  «هوىال بطوع مكسوف العقل إنارة» نه در بُعد عقل ،و الهی

د یشود. ولکن عصمت الهی که نیابشری می هعصمت قل ،هست. هر قدر هم باال برود

ملکوت صددرصد در  ،ولو تقصیر ندارد. ملکوت اینجاهست، هنوز باز قصورهایی 
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 ،اما نسبت به کسانی که دارای مقام عصمت هستند .بُعد امکان معرفت مکلفین نیست

« نُري وَ كَذلِكَ »دهد. پس عصمت بشریه ملکوت را تبلور می همیمعصمت ربانیه به ض

 برای نوح است، برای یونس است، این ملکوت یا برای آدم امنته .است ملکوت دوم

اینها درجات دارند. تمام اینها بُعد معرفت ها است، است، برای ابراهیم و ابراهیم

 ؛شکی ندارد .است ملکوتی اول و باالتر از بُعد معرفتی است ملکوتیشان بُعد دوم

 . دوم هعصمت ربانی دارند. این مرحل ،چون عصمت دارند

 ،تشریعًا ،تکوینًا ،قیومیتًا ،معرفتًا ،علمًا ،«ءٍ كُلِّ شَي مَلَكُوتُ بِیَدِهِ »سوم و  همرحل اما

شود خدا به دیگری هم تعلیم کند. نمی ،داندهی فقط خدا می حقیقة األشیاء را کما

 ،وکالت ،ولو به عنوان معاونت ،شودشود. مساوات حاصل دوم درست میی خدا

اینجا این  ،پس ما سه ملکوت داریم .است گذشتهاینها  هایخالفت و... که بحث

مَلَكُوتَ  نُري إِبْراهیمَ  وَ كَذلِكَ » .است مقدمه را که عرض کردم برای جواب مطلب

 مَلَكُوتِ  أَوَ لَمْ یَْنظُرُوا في»چرا  ؟ایمه نکردهمگر به غیر ارائ 1«السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ

یعنی سماوات و أرض . است هم ارائه شده و هم امر شده 2«السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ 

 تواند بفهمد پشتوانه دارند،ان میاند که با نگرش صحیح به آنها انسوری خلق شدهط

العالم »یعنی  است، ند ایجاد کردهاین را هم خداو .مدبر دارند ،خالق دارند ،رب دارند

 ،ین شکی ندارد. تمام جهان وجود، اصل وجودا« اکر تدل علی ربانیة الربسکله ع

-العالمینتمام اینها آیات و اسماء رب ،درجات وجود ،وضعیت وجود ،وجود کیفیت

از نظر تشریع  ،این تکوین است. اگر نظر صحیح به اینها انسان بکند. این معلوم ،اند

ما مأموریت داریم که ملکوت السماوات و األرض را که  «اْنظُرُوا قُلِ» ،«یَْنظُرُوا أَوَ لَمْ »

اما برای ابراهیم این ملکوت  ،این دوم با مراتب بشناسیم. است، آفریننده ییخدا

 نیست.

 مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ نُري إِبْراهیمَ  وَ كَذلِكَ » برای ابراهیم ملکوت باالتر است.

است. در بُعد اول « حقیقة المِلک و المُلک»که ملکوت در بُعد دوم « اْلأَرْضِ 

معرفة اهلل »مادون عصمت داریم، مِلک و مُلک عالم  ما بخشی از حقیقت اند.دیگران

جهان باهلل  و تعلق از معرفت عالی مِلک و مُلکدارند انبیاء بخش باالتری « بدرجاتهم

که درجات ندارد و فقط یک  ییو بخش نها نیست. ییاما بخش نها تًا،علمًا و قدر
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 مَلَكُوتُ  بِیَدِهِ »از  است عبارت باالتر و مساوی ندارد، و این یک مرحله است ایمرحله

از نظر  بالاستثناءدرصد که ملکوت در اینجا حقیقت صد 1«تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ  ءٍشَيْ كُلِّ

را که اگر ابراهیم « تعلّق باهللالحقیقة »یعنی  .است علم به جهان و قدرت به جهان

 ،نبود« حییکیف تَ»؟ بفهمد استخومی هچ 2«اْلمَوْتى تُحْيِ كَیْفَ أَرِني رَبِّ»عرض کرد 

 کنیم.بعد عرض می

ور که مخصوص خدا نیست و طء موتی را آنحیاکه حقیقت إ استابراهیم خو

اإلحیاء که مربوط و  که حقیقة بفهمد. ابراهیم تقاضا نکرد ،تواند پیمبری بفهمدمی

طور که پیغمبر بلکه همان .است جهالت ،است بفهمد. این غلط ستخاص به خدا

« و معرفةً  رًازدنی فیک تحیّ» یعنی 3«عِْلمًا رَبِّ زِدْني قُلْ »أموریت دارد وار مبزرگ

طور هم ابراهیم خلیل در خواهد. همینالعالمین میازدیاد تحیّر و معرفت از رب

-آن« تُحْيِ كَیْفَ » .است معلوم« کیف تَحیی» «تُحْيِ كَیْفَ أَرِني رَبِّ»مادون  همرحل

یک بُعد  :دو بُعد داردکند، خدا احیا می طوری که. ولیکن کنیمی ءحیاطوری که تو إ

حیاء ت إحقیق خواهد. یک بُعد ملکوت واین را نمیکه العالمین رب بهملکوت خاص 

کما اینکه  کند.تقاضا می این راشود غیر خداوند بفهمد. وری که میطآن ،موتی

یعنی  ،در بُعد معرفتی« أرنی» 5«إِلَیْكَ  أَْنظُرْ أَرِني رَبِّ»آمد.  4«تَراني لَنْ » موسی وقتی که

بن عبداهلل . مربوط به محمد مرا بشناسان ،شود کسی تو را بشناسدری که میطوآن

  .«اْلجَبَلِ  اْنظُرْ إِلَى»ی. شوتو مُندک می ،نخیر گویدمیاست، این را خواست. )ص( 

 ،معطوف دارد« وَ لِیَكُونَ نُري إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ  وَ كَذلِكَ »

و یک بُعدش  است رسولی «لِـ» یک بُعد« لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ  وَ» ،علیه معطوفٌ

لِرَجُلٍ مِنْ  اللَّهُ ما جَعَلَ »بُعد رسولی است. « اْلمُوقِنینَ   مِنَلِیَكُونَ  وَ»است. رسالتی 

لفظ  ،شودوقتی که در عمق معنا انسان وارد می ،دیگر است طوراین 6«جَوْفِهِ في قَْلبَیْنِ 
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 بُعد رسولی« لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ وَ»این « لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ وَ»شود. احیانًا غلط می

 کنیم.که ما بعدًا بحث میاست اش معطوف علیه بُعد رسالتی .ستا

 

نَـا لِمَـا عَظِـیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُـرْإِیمَانِ وَ مَعَـارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


