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 )قصه ی حضرت ابراهیم و ستاره پرستان(

 

 

 

 ارائه ملکوت به ابراهیم؛ تفسیر آیاتی از سوره انعام

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

راجع به  بحث روی این آیات قرآن دقت کنید. ن در خدمت قرآن هستید،آقایا

با مشرکان  هن در مناظر( بود که تهمت شرک باهلل به ایشاالرحمن )عابراهیم خلیل

إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ  وَ كَذلِكَ نُري» :قبلش داشت .انعام همبارک هدر سورداده شده بود، 

 :ملکوت در اینجا دو بُعدی است هارائ 1«السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ

رسالتی به حساب اینکه ابراهیم )ع( چگونه باید  هارائ ،رسالتی هرسولی و ارائ هائار

ابراهیم )ع( را  هدعوت إلی اهلل بکند؟ کیفیت دعوت إلی اهلل و روش مناظره و محاور

به بعد  75 هاز آی« إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْض وَ كَذلِكَ نُري»کند. بیان می

إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ  وَ كَذلِكَ نُري». مانعا هسور

  «.اْلمُوقِنینَ 

و به  است المِلک حقیقةلک و المُ ملکوت که حقیقةدیروز عرض کردیم که 

 و حقیقت این معنا است که جهانِ « حقیقة الفقر إلی اهلل و التّعلق باهلل»عبارت دیگر 
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کند. است و تدبیر می ست و ارتباط به کسی دارد که او را ایجاد کردهنی وجود خودپا

اش اش برای مکلفین ممکن است و یک مرحلهاین دارای سه مرحله است. دو مرحله

ید، ید این  1«ءٍشَيْ كُلِ مَلَكُوتُ فَسُبْحانَ الَّذي بِیَدِهِ »غیرممکن  هممکن نیست. مرحل

-حد و قدرت بیید علم بی ،حدحد و قدرت بیم بیقدرت است. عل علم است و ید

حد حق سبحانه و تعالی نسبت به کل جهان خلقت حضور دارد و فعالیت دارد قبل 

از اینکه موجود بشوند که قدرت بر ایجاد و علم ایجاد و بعد از اینکه موجود شدند و 

در تمام مراحل  شود.بعد قیامتی برپا می روند،از بین میمیرند و بعد از اینکه می

حق سبحانه و تعالی نسبت به نهایت بیقدرت  ید علم و ید وجودی و عدمی

ا آن موجودات متوجه و حاضر است. این در اختصاص حق است. آن علمی که ب

و سپس « خلقه ال من شیء»موجود اول که  شود. و ال سیّماموجودات ایجاد می ،علم

و  دات را ایجاد و ابداءم است و موجووأو آن قدرتی که با آن علم ت مراحل بعدی.

 ءعطاالعالمین است. این به دیگری إاین واحد است و در انحصار رب ،کنندابداع می

این نیست  به این معنااین دارایی  ء خدا که دارای آیات ربانی هستند،شود. انبیانمی

و ابرهیم و... از  موسی و نوح هبلکه با اشار دارند و یا خدا به آنها داده است،که خود 

ا های آنهای را برای اثبات رسالتت ربانیهمقارن با این اشارات خداوند آیا ،انبیاء

 د.دهکند و نشان میایجاد می

 

ه ملکوتی که در اختصاص حق سبحانه و تعالی است ک ،بنابراین ملکوت الوهیت

د فاعلی و مفعولی آن حقیقتی که در بُع« تعلق باهللال حقیقة الفقر إلی اهلل و حقیقة»

خالقیت رب  ؛یک نقش بُعد فاعلی :اندچون موجودات جهان در میان دو نقشاست. 

« ءٍشَيْ كُلِ مَلَكُوتُ  بِیَدِهِ »در هر دو بُعد  مربوب.مخلوقیت  ؛و یک بُعد در نقش مفعولی

در  صددرصد که جهان را آفریده است ،خداوند چگونه دانسته است و چه کرده است

 :مخلوقی و مفعولی همرحل ،خالقی و فاعلی هداند. این مرحلغیر خدا نمی ،حقیقت

چگونه تعلق واقعی باهلل دارند و فقر حقیقی إلی اهلل دارند که معنای  موجوداتاین 

که اگر نازی کند از هم  ،فقر حقیقی إلی اهلل تعلق به علم حق و تعلق به قدرت حق

 ،دف نظر علم و قدرت و رحمت کنصر ،آنیآنی و کمتر از  راگ ،هاالبقفرو ریزند 

شوند. مانند آن هنگامی که هیچ وجودی در عالم میبلکه نابود  ،میرندزندگان نمی
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 ،ایمحق سبحانه و تعالی نبود. اینها را ما در بحث توحید صحبت کردهوجود جز 

ی دو ملکوت دیگر داریم که اینها از برا ،کنیم. این یک ملکوت استمی فقط اشاره

به عموم است ملکفین وجود دارد و باید باشد. ملکوت عادی معمولی که مربوط 

 امر است. مورد رسل. این از مکلفان غیر از معصوم و غیر

 

اْنظُرُوا ماذا فِي السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما تُْغنِي اْلآیاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال  قُلِ»

ملکوتی  ،نه ملکوت قدرتی ان معرفت پیدا کند،ه انسملکوتی کاین هست.  1«یُؤْمِنُونَ

حقیقةالمِلک است و که  خداوند نسبت به موجوادات هست غیر که از برای

ملکوت قدرتی نیست. حق سبحانه و  ،فقط ملکوت معرفتی است ،است المُلکحقیقة

 ،ردرصدو ملکوت قدرتی است صدملکوت علمی « ءٍشَيْ كُلِ مَلَكُوتُ بِیَدِهِ »تعالی که 

حقیقةالمِلک و ت. اما ملکوت که و این ملکوت از برای غیر خدا ممکن نیس

در بُعد  ی مکلفان فقط در بُعد معرفتی است،مخلوقات باشد از برا حقیقةَالمُلک

ملکوتی را سلب  ندارند که ملکوتی را ایجاد کنند، قدرت نیست. مخلوقات قدرت

ا سلب کنند. یا مُلکی را ایجاد کنند و بلکه مُلکی را ایجاد کنند و مُلکی ر ،کنند

توانیم ها میمن و من تًاشود. آیا حقیقنمی تًاحقیق ،مگر مجازًا ،کنند سلبمِلکی را 

 ،اعتبارًا امکان دارد. بحث ،کیت از کسی به اراده بکنیم؟ نهسلب مِلکیت و سلب مَلِ

در بُعد  ،رادهاراده تحقق پیدا بکند. پس ملکوت در بُعد ا بحث اراده است که با

از برای  ،حتی در سطح مادون ملکوت رب ،اراده و مشیت در بُعد حقیقت ،مشیت

 مکلفان وجود ندارد. بلکه فقط ملکوت معرفتی است. 

 

 أَ وَ لَمْ یَْنظُرُوا في« »اْنظُرُوا ماذا فِي السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ قُلِ »فرماید: اینکه می

نظر علمی و معرفتی است. دقت  ،نظر« أَ وَ لَمْ یَْنظُرُوا» 2«رْضِ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ اْلأَ 

دانستن و بهتر دانستن که حقیقة المُلک و حقیقة  کردن و کاوش کردن از برای

علمی و معرفتی است و  هاین جهان ارتباط به غیر این جهان دارد. این مرحل المِلک

باالتر مربوط به معصومین  هعملی از نظر حقیقت مُلک و مِلک نیست. مرحل همرحل

حقیقة المِلک و  کهملکوت  معرفت بر عصمت بشری در بُعد ه)ع( است که اضاف
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-ای به بشر میکه خداوند علم اضافه ،عصمت ربانیه هم هست است، حقیقة المُلک

یادتری که بیشتر و علم ز هتواند به دست بیاورد. با این افاضدهد که خود نمی

مربوط به انبیاء است  رود. اینمعرفت ملکوت باالتر می همرتب کند،خداوند عنایت می

ابوذرها و  ،معرفت ملکوت نسبت به انبیاء درجات دارد هکه مرحل طورو همان

 که در ایمان درجات دارند،ها و ماها و سایر ملکفین و مؤمنین چنانها و منسلمان

 هرجات دارند. اما مرحلد هم ایمانی هدر معرفت ایمانی و در عمل ایمانی و در عقید

 عصمت بشری است و عصمت ربانی نیست. 

 

در میان معصومین )ع( هم که چون عصمت از نظر علمی و معرفتی و اخالقی و 

چنین است. عملی نیز دارای درجات و مراتب است. معرفت ملکوتی نیز اینعقیدتی و 

خود  برای مگر« ماواتِ وَ اْلأَرْضِ إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّ كَذلِكَ نُري وَ » ،حاال در اینجا

رسول گردد  ابراهیمِ ،قبل از اینکه ابراهیم .ابراهیم این رؤیت حاصل نشده است؟ چرا

 ،حق سبحانه و تعالی قرار بگیردحضرت  هملکوتی هربانی هو قبل از اینکه مورد ارائ

این تهدید « واأَ وَ لَمْ یَْنظُرُ»رؤیت ملکوت برای او واجب بود. برای همه واجب است. 

مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ  أَوَ لَمْ یَْنظُرُوا في»است و سرزنش است. 

گریستند و دقت نگیرد. آیا نکل مخلوقات را می« ءٍما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ»که « ءٍمِنْ شَيْ

از  .که خود از آنان هستند تمام اشیاء جهان« حقیقةُ المُلک و المِلک»نکردند در 

چشم  هو نسبت به سایر موجودات بنگرند و حدق از کنند که درونی استخود آغ

ای بفهمد که وراء این جهان آفریننده ،فطرت و عقل را باز کنند و درست بررسی کنند

 هست.

 

قی و یک بُعد خال عرض کردم قبالً که دو بُعد دارد: «مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ »

صد دور هستیم. نسبت به درصداز آن یک بُعد مخلوقی. نسبت به بُعد خالقی که ما 

یا از مخلوق خالق را؟ اگر مخلوقی  شناسیمما از خالق مخلوق را می ،بُعد مخلوقی

من و ماها هم نیستیم. اگر من از خالق خود را بشناسم. یعنی قبل از شناختن  ،نباشد

شناسیم. بنابراین شود. ما از مخلوق خالق را مینمیاین  ،خود خالق را بشناسم

نه ملکوت در بُعد فاعلی. ملکوت در بُعد فاعلی که خداوند  ،ملکوت در بُعد مخلوق

در بُعد علم مطلق ربانی  که و چه کرده است چگونه دانسته است و چه دانسته است

ی ما کالً بعد ایجادر بُ را . ذات رب و صفات ربو قدرت ربانیه ما کالً محروم هستیم
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سلبی درجات و مراحل داریم.  همحرومیم. بلکه ما تسبیح به حمد داریم. ما در جنب

طور عنوان فاعلی بهبه ،افعالش ،صفاتش ،ذاتش ،ایجابی حق سبحانه و تعالی هاز جنب

 کلی محرومیم.

ملکوت در بُعد مخلوقی  ،پس اینکه ما مأموریت داریم رؤیت ملکوت داشته باشیم

علم و قدرت  تحقیق هجنب ،وجودی حق هفهمیم. جنبت. غنای حق را ما نمیاس

فقر را خوب  ،سلبی واردیم هفاعلیت حق را ما اصالً محرومیم. اما در جنب هجنب ،حق

ما غنا را به  ،فهمیم. حتی در میان خودمانمی فقر هوسیلغنا را هم به ،فهمیممی

 هما در جنباینجا هم غنا مفهوم نداشت.  ،اصالً نبود یفهمیم. اگر فقرفقر می هوسیل

 عجزکنیم چه مقدار یعنی نظر به خلق که می ؛خلقی باید رؤیت ملکوت داشته باشیم

فهمیم؟ این سلب است. به مقداری که ما فقر خلق را می ییو ناخودپا و جهل و فقر

 فهمیم.غنای حق را می ،فهمیمخلق را می

 

خود فقط نیست. « نفسه»به این معناست.  1«رَبَّهُ  عَرَفَ دْفَقَ نَْفسَهُ عَرَفَ  مَنْ »ولذا 

عد مخلوقی هستند. هر مقدار که شما شناخت از موجوداتی که در بُ هو هم« نفسه»

 مَنْ»چون یک شناخت ظاهری از جهان است که  ،شنه ظاهر ،به عمقش ،جهان دارید

هر قدر  ،یک شناخت عمقی است.« ْتهُ أَعْمَ»آن فایده ندارد، این  ،شودمی 2«إِلَیْهَا أَبْصَرَ

 هنسبت به غنای ایجادکنند ی معرفتی نسبت به فقر جهان دارید،شما شناخت عمق

فهمیم. هر غنای او را بهتر می ،بفهمیمبهتر جهان این معرفت را دارید. هر قدر فقر را 

هل و فهمیم. هر قدر جقیومیت او را بیشتر می ،خودپایی خود را بهتر بفهمیم امقدر 

و عالم  فهمیم. هر قدر ناداری خودعلم او را بیشتر می ،نادانی خود را بهتر بفهمیم

وری نیست که طفهمیم. گرچه دارایی او دارایی او را بیشتر می ،را بیشتر بفهمیم خود

قادرٌ: لیس » ،حتی« لیس بجاهلعالمٌ یعنی » .پرکن از برای فقر و معرفت ما باشدمشت

عد نه در بُ  وجودی خالق است، هما عجز را که جنب« معدومبیس لموجودٌ: « »بعاجز

 فهمیم.ذات و نه در صفات و نه در افعال نمی
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این ملکوت سماوات و أرض در « مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ أَوَ لَمْ یَْنظُرُوا في»

که « اهللالتعلق ب حقیقة الفقر إلی اهلل حقیقة»عد عد دارد. یک بُمخلوقی سه بُ هجنب

 هحقیقت مادفهمد؟ چه کسی میه چیست؟ یاول همادّ حقیقتاین را از کجا بفهمیم؟ 

 ،اشحد فیزیکی ،اشاین مرکب چیست؟ حد هندسی اجزاءما ا اولیه که مرکب است،

واد مرکبه را هر قدر ترکیب دارند و ترکب اولیه را و بعدًا حقیقت م هحقیقت ماد

فهمد؟ فقط خداوند از نظر می خلوقی است چه کسیش را که در بُعد محقیقت دارند،

حقیقة »هم از نظر  ،ما هم از نظر علم به حقیقت ماده محرومیم ،علم و از نظر قدرت

توانستیم ما هم می ،القدرة داشتیم و حقیقة حقیقة العلمای از اگر ما بهره .«القدرة

علم و قدرت م، اگر باشی« کلُ الخالق»یا مانند حق سبحانه و تعالی خالق باشیم. 

خالقیت را داشتیم. پس قدرت  و باشیم اگر بعض علم الخالق مانند او باشد، یا بعض

است « إفتقار إلی اهلل»و  است علمًا« إفتقار إلی اهلل»ما از حقیقت ملکوت خلق که 

 دوم و سوم است. هآگاه نیستیم. بلکه مرحل ،کونًا

 

را « حقیقةُ التعلّق باهلل»همگان  دوم مربوط به پیمبران است که بیش از همرحل

 در میان خود ما، فهم غنا درجات دارد،فهم غنا مثل فهمند. فهم فقر مراحل دارد. می

در اختصاص اهلل است  ،صد باهللجات دارد. فهم حقیقة التعلق صددرفهم فقر هم در

-یانیم که بیش از آن نمو اما مقداری از تعلق باهلل را بد« ءٍشَيْ كُلِ مَلَكُوتُ بِیَدِهِ» که

این در اختصاص معصومین است که خداوند به  شود دانست که دارای درجاتی است،

گام نخستین است در  عد اول است وکند. ولکن بُعد بعدی که بُملکوت می هآنها ارائ

 الملکوت این مربوط به کل مکلفین است. معرفت حقیقة

 

* ثُمَّ ارْجِعِ اْلبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَْنقَلِبْ إِلَیْكَ اْلبَصَرُ رٍ وفُطُ مِنْ تَرى هَْل اْلبَصَرَ فَارْجِعِ»

یت ظاهری و هر قدر ما بیشتر در عمق آفریدگان و بر وضع 1«خاسِئًا وَ هُوَ حَسِیرٌ 

نیاز آنها را  کنیم. هر مقدارآنها را دریافت می نیازبیشتر  باطنی موجودات بنگریم،

کنیم. ولذلک دریافت مییننده و ایجادکننده را ما بیشتر غنای آفر بیشتر دریافت کنیم،

حد ندارد. هر قدر انسان در مخلوقات حق از طرف نظری تأمل و تفکر کند  معرفةاهلل

در این مثلث معرفت سلبی  از نظر درونی و برونی بیشتر بشود،و هر قدر تقوای او 

                                                           

 .4و  3ملک، آیه . 1
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حق سبحانه و تعالی  او شبحی از معرفت ایجابی نسبت به هسای انسان باالتر و در

نده از حتی گویاست، شود. این مقدمه را در عین اینکه مطلب بسیار باال زیاد می

این جمله را  ..توانیم بفهمیم.ما آن مقداری که می معرفت صحیحش دور است،

حق  هاین ارائ 1«إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ  وَ كَذلِكَ نُري» :خواستم عرض کنممی

ةُ المِلک و المُلک کنند. ما حقیقکرد. به ما ارائه نمی شود ارائهمی هاست، آنچ

 ،توانیم به دست بیاوریمقدرت بشری و فهم بشری می هرا در پای سماوات و أرض

 توانیم.باالتر نمی

 

وَ »چرا؟ دو بعدی است. « إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ كَذلِكَ نُري»

ملکوت  هعد رسولی است و یک بعد رسالی است. این ارائیک بُ« نَ اْلمُوقِنینَلِیَكُونَ مِ

گاه  ،رؤیت ملکوت سماوات و أرض برای دیگران گاه یک بعدی است .دو بعد دارد

به  ،دو بعدی است. من به مقداری خداشناس باشم که خودکفا باشم. یک بعدی است

ل همیشه رس ،م. دو بعدی استمقداری خداشناس باشم که دیگران را هم دعوت کن

دو بعدی است. رسول یک بعدی نیست که فقط خودساخته باشد. خود را بسازد. 

خدا او را برای خود بسازد. خود خویشتن را در بُعد عصمت بشری برای خود  ،نخیر

خود خویشتن را در بُعد عصمت بشری و خدا او را در بعد عصمت ربانی  ،نه ،بسازد

اهلل کما اینکه راجع به رسول .هم خود ساخته شود هم دیگران ت:اس یبعد دو، بسازد

-طور میبعد از مقام والیت ختمیه در آیات مزمل ما این ،بعد از رسالت ،)ص( دارد

نِْصفَهُ أَوِ اْنقُْص » 3؟«قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا»چرا  2«إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحًا طَوِیلًا» خوانیم:

اینها  ،عدی نیست. اگر یک بُعدی بودیک بُ« إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحًا طَوِیلًا» 4«قَلِیلًامِْنهُ 

آنقدر باید سرشار شوی که اضافه  ،الزم نبود. ولی دو بعدی است. آنقدر باید پر شوی

شدگان در دریاهای جهل و غرق بر کمال کامل خودت تا آنجا که ممکن است

 دهی.باهی را بتوانی نجات حیوانیت و شهوت و گمر

                                                           

 .75انعام، آیه . 1

 .7آیه  مزمل،. 2

 .2آیه  ،همان. 3

 .3همان، آیه . 4
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شناوری در این دریای بسیار ژرف گود متالطمی « فِي النَّهارِ سَبْحًا طَویالً  إِنَّ لَكَ »

إِبْراهیمَ  وَ كَذلِكَ نُري». ها را نجات بدهیکه همگان را غرق کرده است. این غرق

عد اول رسالت بُ :عد استدو بُ« مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ 

 عد دوم خودش است.بُ ؛است

عنوان تکامل معنوی یک هدف ملکوت به هاشاره به این نیست که خود ارائ ]...[ -

 هدف دیگری است؟« وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ»است 

 اینجا دو بعد دارد. -

 ست.عد دیگری ابُ هم  «مُوقِنینَ» ،چون خود این ارائه یکی است -

 ،دوتا مطلب است« وَ لِیَكُونَ« »لِیَكُونَ « »وَ كَذلِكَ نُري»ارائه دو بعدی است.  ،نه -

در قرآن شریف ما متعدد داریم که  چنین مواردیمنتها یکی از آنها محذوف است. 

و »فهمیم. در اینجا معطوفٌ علیه نیست. معطوف علیه را ما از معطوف می« وَ لِیَكُونَ »

 «کذلک...

 یم؟مفهمی« وَ كَذلِكَ نُري» هوفٌ علیه را از جملمعط -

 ،عصمت است هارائ ،است هربانی هیک ارائه است. دو ارائه که نیست. ارائ« نُري» -

وَ » ،برای چه؟ برای دو چیز ،شودمی میابراه بهعدی که عصمت ربانیه است در بُ  هارائ

« ن المرسلین فی الدعوة الرسالیةلیکون م» یکی :عد استدو بُ « لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ

-چون دعوت رسولی غیر از دعوت دیگران است. هر کس هر چه را دارد به آن می

که آن مقدار  ،تواند دعوت کند. رسول باید مقداری از معرفت ملکوت را داشته باشد

مطلبی  به یک مرتبه انسان خودش ولکن سؤال، ،را دعوت کند. این مقدار دعوتی

آنچه را  هآیا رسول هم ،رساندرساند. اینکه رسول میمرتبه رسول می رساند. یکمی

عد رسالتی در بُ ،ای استعد رسولی مرحلهرسول در بُ ،رساند؟ نهمی که گرفته است

 هعد رسولی خودش مقامات بسیار بسیار عالیه را در آن مرحلدر بُ .ای دیگرمرحله

 هتواند همپیاده کند؟ ابراهیم میتواند . ولی همه را میرودمیکه دارد، عصمتی 

مادون  ،نه های دیگر درست کند؟ند که ابراهیمابراهیمیت شیخ األنبیاء را پیاده ک

 کند.درست می

قله و باالترین  هقله است. مرحل هآن مرحل« وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ»پس این 

تن است. ابراهیم ساخ ،است« ضِ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْ» هارائ های که نتیجمرحله

قبلی چیست؟ که البته  هولکن مرحل ،خود ابراهیم باشد ابراهیم خود ابراهیم شود،

 بل از اینکه خود به آن مقام برسد،هم بعد است. هم ق ،قبلی هم قبل است همرحل
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رسول است. ولی مقام رسالت قبل  ،رسول است و هم بعد از آنکه به این مقام برسد

ابراهیمیت را تحویل  هرحله و بعد از این مرحله این نیست که ابراهیم هماز این م

بدهد. هر چه را دارد بدهد. تحمل ندارند هر چه را که ابراهیم از معرفت ملکوت 

یعنی « إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ وَ كَذلِكَ نُري»دارد تحویل بدهد. 

 هاگر خداوند ارائ «فه ربه من الملکوتین الداعین الی اهلل ما عرّیکون من المرسلل»

اگر خداوند  ،طور رسول باشد؟ نهتوانست اینمی ،کردملکوت رسالتی به ابراهیم نمی

توانست می داد، ابراهیممقام معرفت به ابراهیم نمی ملکوت نبوتی و رُفعت در هارائ

  .نه طور باشد؟این

یک ابراهیم در بعد  ،عد رسالتابراهیم دو ابراهیم است. دو ابراهیم است در بُ 

 یک ابراهیم در بعد نبوت است. نبوت شخصی است و رسالت دعوتی رسالت است،

مردم را دعوت کنی که اگر  چگونهملکوت است که  هدر بعد رسالت اینجا ارائ است.

عد باالترش خود بُ .تی دعوت کنیتوانسطور نمیاین ،شدشد و ارائه نمیوحی نمی

طور قرائت قرآن و آنطور عبادت کرد و آنکه در شب چنین میاهلل آیا رسول ،ابراهیم

الشعاع دیگران تحت ،توانست بکنند؟ نهطور میدیگران را همان ،طور نماز شبو آن

عد بُ عد نبوت و سازمان رسولی در. اینجا سازمان رسولی در بُبودند اهللرسولدعوت 

یک دهد: ملکوت دو جهت به ابراهیم می هملکوت است. ارائ ههر دو از ارائ ،رسالت

است.  شده است در حد خود قرار دادهای که میجهت ابراهیم را در باالترین مرحله

دعوت رسالتی است. اگر خداوند  ،پذیر استعد دوم که انتقالست. بُنیپذیر آن انتقال

-میدعوت ابراهیم مثل ماها  ،دادوت رسالتی به ابراهیم نمیعد دعملکوت در بُ هارائ

از دعوت باالتر از رسول است غیر از دعوت رسول است. غیر  ،کرد. دعوت مثل ماها

 که نبی است. 

 

 ]سؤال[ -

خواستم عرض کنم. ایقان مراحلی دارد. ایقان معرفة اهلل است می همین را -

اگر  مگر معرفة اهلل درجات ندارد؟ چرا،ت. شناخت خدا اسمعرفة اهلل و ایقان  ،دیگر

اهلل  فقر إلی خاص مقام عصمت و مقام ابراهیمیت را در بیانگریِ هخداوند این ارائ

 ،کردجهان به ابراهیم نمیالمِلک  و حقیقة المُلک حقیقةکرد، در بیانگری نمی

ن در مراحل یقینی است که انسا ،هیک مرحل ،ابراهیم دارای این مقام بود؟ نخیر

آورد. سلمان ت و فکر و کوشش به دست میمادون عصمت با فعالیت و جدی همرحل
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تلقی بشر و سلوک  هشود. ولی اینجا مرحلابوذر میشود، سلمان می ،شود فوقشمی

ملکوت الهی  هاینجا ارائ ،إلی اهلل در معرفت محدود به قدرت بشری است. بعدًا

 . آیدمی

در بُعد کوشش  ،در بُعد عقل است د فطرت است،ملکوت است که در بُع هیک ارائ

وت را ولکن وقتی که انسان رؤیت ملک ،این مادون عصمت است ها است.خود انسان

-بشری انجام داد. کمک میمحمد عد قدرت را در بُ« التعلق باهلل حقیقة»کرد که 

اگر بخواهد مطلق بشود. اگر بخواهد مطلق بشود در رؤیت ملکوت بیش از  ،خواهد

 ،مطلق الهی نه مطلق، نه مطلق ،آن حدی که رؤیت بشری در حد محدود بشری دارد

خود  ،مطلق در باب امکان شود که خود این مطلق هم مراتبی دارد اگر بخواهد

یعنی از این حد خاص  مطلق ولی باالتر از ابراهیم است. ،اهلل دارد ةمعرف اهللرسول

اراده  ایدآنجا خداوند ب ،رت بشر نیستدیگر قد ،المکوت باالتر برود ةبشری معرف

 أَنْ  ال لَوْ بِها هَمَّ  وَ  بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ »طور نیست؟ کند. کما اینکه در باب یوسف مگر این

رسید به نمی وری بود که اگر عصمت ربانیه و اینکه خداوند به اووضعیات ط 1«رَأى

شد، به عمل کاری می که« بِهاهَمَّ »حداقل شد، نمی اگر این اضافه ،عنوان ربانی

های شد، چرا؟ برای اینکه قدرتمی« هَمَّ بِها»نداریم. یک همّ است، یک عمل است. 

 شود. ها کند میبشری هر قدر هم تبلور یابد، هر قدر هم باالتر رود، بعضی

کس نیست. زلیخا در خانه هیچ ،زلیخا جوان ،چیست؟ یوسف جوان جا جریاناین

دود. تمام محرکات شهوت از یوسف و از زلیخا زلیخا دنبال او می ،کنددعوت می

اینجا کند  ،موجود و... هر قدر ایمان یوسف منهای رسالت و منهای عصمت باال باشد

بعد از عمل که  همّ ،همگانی بود همّ ،زلیخا منتها همّ شود اقالً. ایجاد میاست. همّ

چون رؤیت « رَأى أَنْ ال لَوْ»فقط همّ « هابِ مَّ هَوَ »یوسف  ولکن همّ ،را گرفت گریبانش

در خیال یوسف هم نیامد که  ،هم نکرد« هَمّ » ،برهان رب بود که عصمت ربانی بود

نسبت به زلیخا یک فکر غلطی بکند. این مطلب بسیار باال است و باید روی آن دقت 

 ،بله« ضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْ  وَ كَذلِكَ نُري»بشود. 

 باید خداوند یقین بدهد. ،این یقین را نداشت

                                                           

 .24، آیه یوسف. 1
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 ه که هر قدر ما این را حساب کنیم،مبارک هیا در آن آی 1«عِْلمًا زِدْني رَبِّ قُْل وَ»

« دْ رَبَّكَ وَ اعْبُ »موقنین.  2«حَتَّى یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ  وَ اعْبُدْ رَبَّكَ »باز باید حساب کنیم که 

 3«وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اْلعابِدینَ  إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ  قُلْ »است.  بزرگوار که اول العابدین پیغمبر

برزخ کافی نیست. قیامت  ،عبادت دنیا کافی نیست ،این اول العابدین باز باید برود

با  ،رفتمع ،عبادت ،هر قدر معرفت عبادت ،هر قدر عبادت معرفت ،طور عبادتهمین

ت زندگی کند. که در قیامت دنیا و برزخ و قیام هگانتواند در نشئات سهاین دو بال می

نه یقین عصمت  ،نه یقین عادی ،نه یقین ما «وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ »دارد. پس آخر ن

بعد از  ،باالتر رفتن ،نباالتر رفت طورهمین ،نخیر ،عد رسالت حتینه یقین در بُ  ،حتی

چون معرفة  ،نهایةالطور إلی غیر همین ،بعد از برزخ هم در قیامت ،رگ هم در برزخم

 الملکوت چهار ةفهمیم. پس رؤیملکوت می هعد را ما از ارائاهلل حدی ندارد. این دو بُ

 عدی هست. چهار بعدی شد. عدی شد. سه بُبُ

 رؤیةالملکوت در حد عصمت به -2 ؛رؤیةالملکوت در حد مادون عصمت -1

ابراهیم و  .الملکوت در حد عصمت به حساب خودشرؤیة -3 ؛حساب تبلیغ

ی که امکان دارد. اما رؤیةالملکوت ،این سه در عالم امکان ،تر شدنابراهیم

« هِ دِیَبِ»علمًا و قدرتًا  ،را فاعالً و مفعوالً صددرصد حقیقة المِلک و المُلک

 حق سبحانه و تعالی است.حضرت باشد. این در انحصار 

2-  

 ]سؤال[ -

یک جا  ،؟ یک جایی انتها داردکه ندارد چطورجا آن ،آنجا که انتها دارد بله -

عبادت  باز هم رسید. بعدانتهای نسبی است. یعنی اگر عبادت اینقدر کنید به این می

ولی انتهای غایت یا حقیقی است یا  ،این حتی برای انتهای غایت ،رسیمی کنی

نی که نسبی است. چرا؟ برای اینکه معرفة اهلل انتهای معیّانتهای غایت در اینجا  ،نسبی

به این ترتیب  قبالً  که گذشت و بودای ما نداریم. این یک مرحله ،از آن باالتر نشود

  .بودیم یا هرچه عرض نکرده
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فَلَمَّا جَنَّ »فهمیم که این با این دید که نگاه کنیم می« جَنَّ فَلَمَّا»این « فَلَمَّا»بعد 

ها این حرف ،گویندالهدایة و دیگران می هایی است که جمعیةرفح« اللَّیْلُ یْهِعَلَ

 هبرای اینکه سه نمونه خداوند از ارائ نیست. ساده مطلب را نباید بگیریم. چرا؟

عد رسول و در ملکوت به ابراهیم در بُ  هدهد. ارائملکوت به ابراهیم دارد نشان می

 أَبْصَرَ  مَنْ »رؤیت چه رؤیتی؟  ،دید 1«كَوْكَبًا رَأى اللَّیْلُ  لَیْهِفَلَمَّا جَنَّ عَ»عد رسالت بُ

دوختند پرستان بیشتر چشم میدیدند. آیا ستارهپرستان که بیشتر میستاره ،نه« إِلَیْهَا

. این مطلبی نیستکاری ندارد، اینها به که  ؟ اویا ابراهیم پرستندای که میبه ستاره

ظاهر  ،این کوکبی که دیدنیست. « إِلَیْهَا أَبْصَرَ مَنْ»است. « بِهَا بْصَرَأَ مَنْ»رؤیتِ « رَأی»

کاری به محدود بودن درخشانی  ،قبول است درخشانی محدود ،کوکب درخشان

 ،نداریم که خود فقری است. اما فقر باالتر از محدودیت این است که زیر حجاب برود

این  د.گردروشن میگردد، بعد یدار نیست. همیشه روشن نیست، تاریک مودنگهخ

عبودیت  ]...[محدود بودن درخشش این ستاره که  :فقر اول همراتب فقر است. مرتب

خواهد. اینجا را معبود الحد می ،خواهداست و فطرت انسان معبود محدود نمی

 رویم.ابراهیم کاری ندارد. باالتر می

هذا »ما در  .«هذا رَبِّي قالَ » ،ملکوتی ترؤی« كَبًاكَوْ رَأى اللَّیْلُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ »

فَلَمَّا جَنَّ »بحث را بیاوریم.  هدنبال که باید عرض کنیم، بعدداریم  احتماالتی «رَبِّي

در بعضی  تا احتمال دارد. اوالً چند« هذا رَبِّي« »هذا رَبِّي كَوْكَبًا قالَ  رَأى اللَّیْلُ  عَلَیْهِ

عنوان توبیخ است. استفهام است. استفهام به« هذا رَبِّي» روایات دارد که این

توانیم تحمیل کنیم. اگر فرموده نمی ما که ،در قرآن داریم؟ نه« أ هذا رَبِّي»کجاست؟ 

استفهام است. منتها « َربِّيهذا »ن بود. اگر چنانچه مراد از مطلب بیّ« أهذا ربی»بود 

 -2 .پرسد که بداندداند و میکه نمی یا استفهام چیزی -1 :است نوعاستفهام چند 

اگر استفهام  چرا؟ برای اینکهکدام نباید باشد. اینجا هیچ .استفهام انکاری و توبیخی

ادات استفهام از نظر بالغت و فصاحت ادبی باید در کار باشد. پس استفهام  ،بود

ر نیست. یک احتمال که استفهام نیست. حتی استفهام انکاری هم نیست. چون اگ

أهذا »خواهد بفهمد ست. اگر مینیخواهد بفهمد که این می ،استفهام اثباتی باشد

 هداند که این ستارزند. ابراهیم نمیالبته این به مقام حضرت ابراهیم صدمه می« ربی

 پرسد.پرستان میاز ستاره ،رب او است یا نه
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پرسد تان میپرساز ستاره ،داند که این رب استخیلی جالب است. ابراهیم نمی

پرستان یعنی از ستاره ،بله رب است، بگوید دنیعنی اگر بگوی ،که این رب است یا نه

 اداتاستفهام نیست. چون  ،تر است. این کنار رفتنییاز مشرکین پا ،تر استنییپا

. حتی استفهام برای توبیخ ،استفهام در اینجا وجود دارد. نه استفهام برای فهم است

این  ،که ابراهیم )ع( بگوید آیا این خدا است؟ توبیخ بیخ درست استاستفهام برای تو

یعنی در مقام محاوره و در مقام احتجاج  ،حق دارد توبیخ کند ،هم نیست. بله

دانند. صحیح است. صحیح است انسان توبیخ کند جاهالنی که غیر خدا را خدا می

ما  ،. اول باید ایضاح کرداما جایش اولین قدم نیست. در اولین قدم نباید توبیخ کرد

طور این از وحی باید یاد بگیریم. اج را از انبیاء باید یاد بگیریم،محاوره را و احتج

م ییمطلبی که آخر باید بگو ،مییاول بگو ،نیست که این مطلبی که باید وسط گفت

خیره ا هاولی، ثانیه، ثالثه تا به آن مرحل هاز نقط بایدمراتب دارد.  ،م. نخیرییوسط بگو

اینکه  ،م ای فالن فالن شدهییپرست است از اول نباید بگوبرویم. اگر کسی ستاره

باید  ،که معنا ندارداین ؟آیا این رب است که از اول که نباید توبیخ کرد درست نیست.

روشن شود که این ربوبیت ندارد. بعد از  ،ایضاح کند ،اول ایضاح کنیم. ایضاح کند

شما ]...[  1«اْلمُْشرِكینَ  مِنَ أَنَا ما وَ » باید بگوید:ارد. اینکه روشن شد ربوبیت ند

« رَبِّيهذا »استفهام در اینجا غلط است.  هپس این دو شاخ ،بعد از استدالل ،مشرکید

 . این کنار رفت.توبیخًا« أهذا ربی»استفهامًا، « ذا ربیأه»

کند اعتراف میعد است. کند. این هم یک بُ که اعتراف دارد می« رَبِّيهذا » ،سوم

حتی از زمانی  «ما أَنَا مِنَ اْلمُْشرِكینَ »این منافات دارد با تمام آیاتی که « رَبِّيهذا »که 

-ساز و بتعمالً که چرا تو بت ،زبانًا ،با او دعوا داشت دائمًا ،آزر بود هکه در خان

« رَبِّيا هذ»پرستی؟ منافات با این جهت دارد و دلیلی هم ما بر این مطلب نداریم. که 

تمال حچند ا ،ت استفهام نداردل که اداحا ،ولیکن ،استفهام ندارد اداتدرست است 

توانید به یک احتمال شما نمی ،در کار است. وقتی چند احتمال در کار هست

چند  ،که بعدًا در فقه خواهد آمد 2«ضِْغثًا بِیَدِكَ خُْذ» هبچسبید. کما اینکه در قضی

-نمی که مخالف است با ضرورت و نصوص آیات که ما احتمال است. آن احتمالی
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بدون دو استفهام که توبیخی باشد و « رَبِّيهذا »توانیم قبول کنیم. در اینجا در 

 استفهامی باشد و استعالمی باشد. چند احتمال است:

این خدای من است. بدانید من  ،دهدخود را گزارش می هدارد عقید« رَبِّيهذا » -1

 م. هم با شما هست

دهد که این خدای من است. شما که این ستاره را دارد خبر می ،خبار استإ -2

 گویم این خدای من است.دانید. من هم میخدا می

با کسی که مطلبی را  هاز باب مجارات است. و در باب محاور« رَبِّيهذا » -3

قدم این  اولین ،یم دیگراین آخری است. ما پنج احتمال داد اولین قدم ،قبول ندارد

-صرف نظر کند. می و حاضر نیست از آن آخری است. کسی مطلبی را قبول دارد

نچه را که قبول قبول کردم آ ،من هم قبول کردم به حساب مماشات ،م که بلهییگو

 بر مبنای این استدالل ،یک مطلبی را من و او هر دو قبول داریم مرتبهیک  داری.

در کار نیست. خدا را آنها دو مقبول باشد  کنیم. ولی اینجا مطلبی که بین هرمی

ستاره را هم ابراهیم قبول ندارد. پس حد مشترکی در کار نیست. خدا را ند، قبول ندار

پرستد. پس حد نمیو قبول ندارند و ستاره را ابراهیم قبول ندارد  ،پرستندکه آنها نمی

 .مشترکی ندارند

دا کرد. اگر حد مشترک پیدا پی در باب محاوره و مناظره باید گشت و حد مشترک

-بیان میمشترک خصوصیاتی که حد مشترک دارد با استدالل بر محور حد  کردید،

خودتان را که درست است ثابت کنید. اما اگر حد مشترکی در کار  حرفکنید تا 

استدالل قرار من محور  که من قبول دارم و او قبول ندارد،آن -1: نیست. دو حال است

خواهم به او ثابت قبول ندارد. من می که او ،اش چیست؟ من قبول دارم. فایدهبدهم

برای مجارات و برای  ،آنکه او قبول دارد و من قبول ندارم -2شود. این که نمی ،کنم

این خوب است یا نه؟ پس بر  ،اینکه ظاهرًا با او بروم تا او را از غلط خودش برگردانم

« أهذا ربی« »رَبِّيهذا »فقط درست است.  یکی احتمالاین پنج  این احتمال شد. در

هم لفظًا غلط  دوم اینکه داند.استفهام نمی« أهذا ربی»که دارای دو احتمال است. 

استفهام برای فهمیدن « رَبِّيهذا »است.  ترنییکه از مشرک هم پا ،هم معنًا ،است

 معنًا غلط است.  این لفظًا و ،ادات استفهام نداریم ،توبیخ« رَبِّيهذا »دوم:  است.

گزارش دادن به مشرکین که  -1: بدون ادات استفهام« رَبِّيهذا » ،سه احتمال دیگر

بلکه اعتراف  ،خبار نیستکه إ« رَبِّيهذا » به مشرکین گفتنِ  -2خدای من است. این 

کنم او اعتراف می من یدگویک وقت است که می ،إخباراست. یک اعتراف داریم یک 
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م خبار به اینکه من قبول دارم خدای من است. دوإبار به چیست؟ خخدای من است. إ

به آنها دارم گزارش « رَبِّيهذا »خبار به اینکه من قبول دارم نیست. إ ،خیر اینکه

 خدای من هم هست. ،خدای شما فقط نه ،دهم که این خدای من استمی

است نه  نه سوم ،است نه دوم است که استفهام ،نه اول است «رَبِّيهذا » -3

مشترکی ابراهیم بین خود و  هاز باب اینکه زمین« رَبِّيهذا »ست. ا بلکه پنجم ،چهارم

و ابراهیم در  پرستی قوی بودند و ثابت بودندستارهاینها پیدا نکرد. از بس اینها در 

 هآیات شاهد است. اینجا زمین چنانکه ،طرف مقابل در خداپرستی قوی و ثابت بود

یا  :مشترکی پیدا نکرد از چند حال خارج نیست هوقتی که زمین مشترکی پیدا نکرد.

ه خود قبول دارد به او تحمیل کند. یا آنچ رهاتواند دعوت را رسول که نمی ،کند رها

ه او قبول دارد. ت. آخرش چیست؟ آنچقرار دهد. این هم غلط اس بحث هکند و زمین

 وَ كَذلِكَ نُري»یم پیمود درخشان دعوت به صورت مناظره را ابراه هپس اولین نقط

رسطاطالیس به ما یاد امنطق را خدا به ابراهیم یاد داد. منطق را هم نباید « إِبْراهیمَ

عد اغناء غناء درونی و در بُعد إمنطق دعوت الهی است. منطق در بُ ،بدهد. منطق

یاد  بلد بود؟ اینجا دارد چه کسی« وَ كَذلِكَ نُري»برونی در محاورات و در مناظرات 

 گیرد.می

این یک « إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ وَ كَذلِكَ نُري»

ملکوت  هاش که هم معلوم است. بعد باطنی ارائعد باطنیبُ  ،عد ظاهریعد است. بُبُ

 ،توانداست و نمی کندعدی که بشر در آن بُ« التعلق باهلل مُلکًا و مِلکًا حقیقة»یعنی 

 رستان فهمیدند که ستاره خدا نیست،پدهد که اگر ستارهخداوند به ابراهیم نشان می

با فهم رسول فرق دارد. و این « إلیهم مرسلٌ»فهم ابراهیم فرق دارد. فهم فهم آنها با 

 است. هملکوت ربانی هارائ

این  ،بله« هذا رَبِّي كَوْكَبًا قالَ  أىرَ اللَّیْلُ  فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ»این احتمال است که 

خودش نزدیک  اینکه آنها را به برای ،رب من استنجم اعتراف به این است که این 

ها و سخن بگوید. بتواند مناظره را با آن سفت« رَبِّيهذا »بیاورد. بتواند بر مبنای 

مرسلین که ال این چه اشکال دارد؟ پس این جمعیة عبودیت آغاز کند. های درسخت

 ،چهار احتمالسه احتمال،  ،دو احتمال ،روی یک احتمال ،د او مشرک بودنگویمی

درست است. اگر هم ما دلیل بر صحت این م از این پنج احتمال یکی ییگومیما 

مگر احتماالت مخالف دلیل است؟ اگر یک نفر  ،احتمال اخیر لفظًا و معنًا نداشتیم

 ، احتمال عرق است،احتمال شراب است ،وردخای برداشته و میآدم یک شیشه
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بیضه آن شود چسبید به لیمو است. مگر میبه شربتاحتمال  ،احتمال آب است

ما در سیّ ال وکند؟ حرام را ثابت می ،مگر احتمال حرام ،نخیر ؟که حرام استی احتمال

 این آدم حالل ،خور نیستصورتی که دلیل داشته باشد برای اینکه این آدم حرام

 است. خورده

عد این سه در بُ« رَبِّيهذا » :گویددانیم که ابراهیم وقتی که میدر اینجا هم می

 رسول بودهایشان احتمال این است که قبالً منجز است، که  یآن احتمال ،احتمال

برای اثبات ربوبیت  است با آزر دعوا و اختالف و مناظره داشته ،است. قبل از رسالت

بنابراین جواب اینها از اول تا آخر ]...[ ها و اصنامی که ین بتو انکار شرک و ا حق

 خواهد بود و بعد هم ما مطالبی داریم که باید بحث کنیم.

 

نَا لِمَا عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ الْ  رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُ نَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ جَنِّبْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


