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 ها(ی شکستن بترسالت )حضرت ابراهیم و قصه
 

 

 

 

 

 ها توسط ابراهیم )ع(شکستن بتماجرای 
 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 کته شتمر  متتیغن را فرصت علت چند به( ع) میابراه که هابت شکستن به راجع

 هرچه نکهیا سبب کی. بگذار  بزرگ بت یرو را  اس و بشکند را تانپرسبت هایبت

 فکتر نتوانستت. نرفتند بار ریز مجا له و بحث نظر از ،کر  مجا له و کر  بحث آنها با

 حُجَّتُنتا تِْلت َ وَ» کته بتو  هیتمیابراه حجتت از جتزع آنکته نته. بشکند را آنها یاشراک

 استدالالت بار ریز تجاهالً و عنا ًا که بو  آنها از یریتقص عجز بلکه 1«إِبْراهِیمَ آتَیْناها

 انیختدا کتر ن ختر  و شکستتن کته  وم شکستن و  وم کسر به لذا و. نرفتند میابراه

  .کند اثبات آن از شتریب ای را مطلب  و آنها انیخدا شکستن با که  ا  تن بو  آنها

 را متا انیختدا اچتر کته کننتد ستاا  او از وبته ستراا او  نتدیایب نکتهیا مطلب کی

 لیت ل اصلِ و واقع  ر را آنها و کند انیب گری  نوع به را خو  هایحجت تا ؟یشکست

 را انیختدا تواننتدینم کته ختدا هایبنتد  ،انتدانیخدا نهایا اگر نکهیا  وم. بدهد قرار

 نیا یکس چه که شد ساا  برگشتند که یهنگام ،انیجر نیا  ر. کنند نابو  و بشکنند

 نیمرستل تیتجمع کته ةیالهدا کتاب  ر ةیالرسول ةیالجمع نجایا  ر است؟  کر  را کار

 تلكتم یكستر كت  شعور و إرا ة هذا لكبیرهم كان هل» :ندگوییم. اندنوشته ییکایآمر
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 که مکنییم عرض جواب  ر ما 2«1«سَقیمٌ إِنِّ  فَقا َ»: آخر وكذبٌ كذب إنه كلّا األصنام

 هیهات هیهات و تتفكرون، أنتم لو القرآن إبراهیمُ قصد لقد و الكاذبون، أنتم بل كال»

 إن أجتل،! تفرحتون بفریتكم أنتم بل قومه، على الصا قة حجته إلَّا ه  إن نوتقول لما

*  مُتدْبِرینَ تُوَلُّتوا أَنْ بَعْدَ أَْصنامَكُمْ لَأَكیدَنَّ تَاللَّهِ وَ» :مالقیّ حجاجة ف  وعدهم إبراهیم

 از بعتد. شکستت را هتابت نیتا «3«یَرْجِعُتونَ إِلَیْتهِ لَعَلَّهُتمْ لَهُتمْ كَبیرًا إاِلَّ جُذاذًا فَجَعَلَهُمْ

  ر 4«الظَّتالِمینَ لَمِتنَ إِنَّتهُ بِآلِهَتِنتا هتذا فَعَلَ مَنْ قالُوا» برگشتند که یوقت هابت شکستن

 37  سور  ر و «یَرْجِعُونَ لَیْهِإِ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ كَبیرًا إاِلَّ جُذاذًا فَجَعَلَهُمْ»: 58 یهآ اءیانب  سور

 میابتراه طتر  بته غوغتا و قتا  و صدا و سر با «یَزِفُّونَ إِلَیْهِ فَأَْقبَلُوا» :94 یهآ )صافات(

 لَمِتنَ إِنَّتهُ بِآلِهَتِنا هذا فَعَلَ مَنْ قالُوا». بو  نماند  شهر  ر یکس میابراه جز چون ،رفتند

*  الظَّالِمینَ لَمِنَ إِنَّهُ بِآلِهَتِنا هذا فَعَلَ مَنْ قالُوا» .67 یال 58 هیآ 21  سور  ر «الظَّالِمینَ

 تکترار ،کتر م عرض یًفت به راجع نکته کی «إِبْراهیمُ لَهُ یُقا ُ یَْذكُرُهُمْ فَتًى سَمِعْنا قالُوا

 رگبز و شناسدیم انسان که را یکس اگر «إِبْراهیمُ لَهُ یُقا ُ یَْذكُرُهُمْ فَتًى» اما. کنمینم

 از یکتی.  ار  هتاییرا  کنتد کوچتک را او خواهتدب اگتر.  ار  هتم عظمت ،هست هم

 هتم استم . استت یکست نیچنت کی ندگوییم د؟شناسییم را شخص فالن آقا :هارا 

 نهتایا ریتتعب. استت طتورنیهم هتم نجتایا.  انتدینم ختو   را اسم  کأنه. استاین 

مِعْنا قتتالُوا»  ،شتتو یم گفتتته وکتتر  یم ا هتتا را یتتی بتتتانکجتتو کیتت «یَتتْذكُرُهُمْ فَتًتتى ستتَ

 .میبدان خو  را او اسم نکهیا از یمبلندتر و باالکأنّ ما  ،است میابراه او اسم ندگویینم

. استتت میابتتراه استتم  کتته مفهمییمتتمتتا  متتر م گفتتتن از ،میابتتراه نتتدگوییم «قتتا ُیُ»

 . «إِبْراهِیم لَهُ یُقا ُ». یمکن کوچکاو را  خواهندمی

 متا و باشد هست هرجا میابراه که ستین نطوریا 5«النَّاسِ أَعْیُنِ عَلى بِهِ فَْأتُوا واقالُ»

 أَعْتیُنِ عَلى بِهِ فَْأتُوا» ر،ینخ. میکن صدا و سر یابیغ ای میکن بحث او با و سراغ  میبرو

 را میابتراه ،شتوند جمتع دیتبا شد  کشته شانیخداها که پرستانبت نیا ،مر م« النَّاسِ

هَدُونَ لَعَلَّهُمْ». یمکن میج نیس. یمکن محاکمه اخواهیم او رمی حاال د،یاوریب هم  6«یَشتْ
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 ،میابتراه ختو  دنیت  کیت است، شهو   و ر اینجا  نند؟یبب راچیزی  هچ نند،یبب دیشا

 نفتر کیت آخر، است تعجب ؟است کشته را خدا همه نیا که است یانسان چه نیا آخر

 قتبالً را میابتراه گرچه ست؟یچ ؟کیست نیا دینیبب. است کشته را خدا همه نیا انسان

بتت را شکستته  میابتراه کته حاال اما. نبو  شکنبت عنوانبه میابراه یول بو ند، د ی 

. است ینیع شهو  نیا. دی  ابتدائًا را او دیبا که است یزیچ کی ،یکس کی پساست، 

چترا کشتتی؟  استت؟ تهکش را نهایا یکس چه ،یکن بحث او با که است آن هم شهو  و

 ای؟ شد  مرتکب تو چه یبرا را بزرگ ظلم نیا ؟یکشت چه یبرا

. استت یانکتار استتفهام  انستتند،یم 1«إِبْتراهیمُ یتا بِآلِهَتِنتا هتذا فَعَْلتَ أَْنتَ أَ قالُوا»

 نجتایا میابتراه جتز یکست چتون. استت شکستته و کشته را نهایا میابراه که شد معلوم

نامَكُمْ لَأَكیتدَنَّ تَاللَّتهِ» :استت گفتته میابتراه مهت قتبالً و استت نبو    تُوَلُّتوا أَنْ بَعْتدَ أَصتْ

ایتن   شتکنند و کشتند   اننتد کتهمتی جهت چند به پس ،ندر ا را اطالع نیا «مُدْبِرینَ

 فَعَْلتتَ أَْنتَ أَ قالُوا». کنندیم یانکار استفهام نجایا یول. است میابراه از عبارت هابت

 جتااین 2«یَْنطِقُتونَ كانُوا إِنْ فَسْئَلُوهُمْ هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل قا َ*  إِبْراهیمُ یا نابِآلِهَتِ هذا

 من دیبگو ،است فهمکسهمه که یورطصریحًا  میابراه اگر کند؟ چه میابراه که است

 را نهتایا کته میابتراه. استت پتا  آن نیهمت میابتراه حستاب. کر م نابو  ز م را نهایا

 نته،. استت مختال  هتاآهن نیتا بتا ،هتاچوب نیتا بتامتالالً برای اینکه  ،است نشکسته

 کته پرستتیبت  دیعق. بشکند را پرستیبت  دیعق خواهدیم هابت شکستن با میابراه

 چترا پتس ،هستتند آلهته نهتایا اگر که است  وم احتجاج نیا. نشد شکسته احتجاج با

 عتدبُ  ر میابتراه پتس د اینها را بشکند.که باید اینها را عبا ت کن یانسان کی شو یم

 گتر،ی  استت مرحله سه چون. است د یرس  وم همرحل به که ی عوت بعد  ر و یرسالت

  وم همرحلت آنهتا استت. نکتر ن قبتو  و هاگفتن و هابحث و احتجاجات او  همرحل

 حاضتر چتون ،ندیایبپرستان این بت که اور یب فراهم یانهیزم که است هابت شکستن

 و نتتد مولوبنتتدیایب میابتراه نتتز  اگتر اننتتد کتته می پرستتانبت نیتتا. نتدیایب کتته ستتندین

 یجتو کیت خواهتدیم میابتراه ولتذا. استت کاسته همان و آ  همان باز ،اندمحجوج

 احتجتاج بتاز میابتراه ستراا نتدیایب برگر نتداتوماتیکی  پرستان،بت نیا که کند جا یا

 .شو  دیتجد
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 ،ینیحس و راست ،«إِبْراهیمُ یا بِآلِهَتِنا هذا فَعَْلتَ أَْنتَأ » :که کنندیم ساا  که یوقت

 أنتا» ،یبلت دیتبگو صتا . مکنییمت عرض حاال نگفت،  روا البته. دیبگو راست صا 

 دیبا نیبنابرا. بو  نخواهد بحث یجا گری  نیا کشند.یماو را  آنًا «لهتکمآب هذا فعلت

 جتو نیا از ایجا  کر   است، برای احتجاج این جو  ومی را که که کند یکار میابراه

 منکر لفظًا که یتیواقع آنبه  را نهایا که است نیا جو نیا از یریگبهر . کند یرگیبهر 

 ختو  زبتان بتا ختو  که برساند تیواقع به آن به اند،کر   عا تبه انکار آن  و هستند

 بکنتد؟ دیبا کار چه چه، و ندیبگو توانندینم سخن. ندارند شعور نهایا ،بله که ندیبگو

 هذا فَعَْلتَ أَْنتَ أَ قالُوا»مالحظه بفرمایید . است  یلط چقدر هیتور اما. کند هیتور دیبا

 كتانُوا إِنْ»ایتن « یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ هذا فَسْئَلُوهُمْ كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل قا َ إِبْراهیمُ یا آلِهَتِنابِ

 جملته چنتد آختر  ر کته یصتفات و حدو  و و یق باب  ر و ست؟ین دیق مگر «یَْنطِقُونَ

 گفتنتد جملته چند اگر گر،ی  برگر   همه به که است نیا ست؟یچ یا ب  قاعد ،دآییم

 بته رستد چته تتا ،یحتت یعتا  بالغتت و فصتاحت عدبُ  ر ز ند، یدیق کی سر آخر و

 یستگیشا یا ب نظر از اگر ،آورندیم آخر که ایجمله نیا ،یرسالت بالغت و فصاحت

 برگر  .به همه باید  ،برگر   جمالتاین  ههم به که  ار 

 ]...[ کنندیم ساا  نهایا شتریب -

 گتر،ی  صوم یهقض مالل ر ،گییم را همه یول ،کمتر شتر،یب. میرسیم آن به حاال -

رَبُوا وَ كُلُوا وَ لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ ما ابْتَوُوا وَ بَاشِرُوهُنَّ فَاْلآنَ»  بته «یتَّتحَ» 1«یَتَبَتیَّنَ تَّتىحَ اشتْ

رُوهُنَّ» بته هتم ختور ،یم سته هتر بته ختور ؟یم کجا  بته هتم و «كُلُتوا» بته هتم« بَاشتِ

 كُلُتوا فَاْلآنَ» که فرمو یم ،بو  «اْشرَبُوا وَ كُلُوا» مخصوص یحت نیا اگر چون ،«اْشرَبُوا»

 بته دیق نیا که است نیا فصاحت یقتضام پس «بَاشِرُوهُنَّ» بعد «یَتَبَیَّنَ حَتَّى اْشرَبُوا وَ

 .بخور  است بو   آن قبل که ایجمله سه هر

 

 ]ساا [ -

 ای خور ؟یم کالً یقبل جمالت به شرط نیا ایآ گر،ی  است شرط. میرسیم حاال -

ایتن احتمتاالت استت.  خور ؟یم او  هجمل به فقط ای خور یم یآخر هجمل به فقط

 «هتذا كَبیترُهُمْ فَعَلَتهُ». است معلوم نیا «هذا فَعَلَهُ كَبیرُهُمْ بَْل قا َ» .دیکن مالحظه حاال

 ؟چته کستی ،«فَعَلَتهُ بَتْل قتا َ» .می ار او  احتما  کیاز  و احتما ،  احتما  کی  ر
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. استت نیتا بزرگشتان بتو م، نگفتته کته است یاحتمال نیا «هذا كَبیرُهُمْ» :بعد نگفت،

 چته کته استت نیا ا اعد ق« هذا كَبیرُهُمْ»: دیبگو یوقت شو ؟یم د یفهم هچ سرجمع

 احتمتا ، کیت نیتا. باشد کر   را کار نیا «هذا كَبیرُهُمْ» باشد؟ کر   را کار نیا یکس

 فاعتل ،شتو یم فاعل نجایا  ر« كَبیرُهُمْ» که «هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل قا َ» : وم احتما 

 دایتپ دیتبا را فاعتل دیتبا او   ر .نبو  یا ب حیصر فاعل او   ر. شو یم یا ب حیصر

 «إِبْتراهیمُ یتا بِآلِهَتِنتا هذا فَعَْلتَ أَْنتَ أقالُوا » جواب  ر. کنند دایپ، با تعقل و تفکر کنند

 هتم قرآن  ر «فَعَلَهُ بَْل قا َ» «كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ» نگفت و «فعلت أنا» نگفت ر احتما  او  

 نیتا «فَعَلَتهُ بَْل قا َ». دیکن گو . دیکن مالحظه را قرآن ،«هُلَعَفَ»بعد از   ار  شار ا کی

 .«كَبیترُهُمْ» دگویتینم من، گویدچه کسی، نمی دگویینم ؟یکس چه است، کر   را کار

. استت نیتا بزرگشتان «هتذا كَبیترُهُمْ» احتما  نیا یرو احتما ، کی نیا. ندار  فاعل

 کته انسان انسان، نه بشکند، دیبا بزرگ بت را، بت نکهیا و است نیا بزرگشان از شما

 نیا که یوقت آنها. ا یخ یرو ،ندار  جرأت که انسان. باشد دیبا هابت عابد دییگویم

 آنهتا عابد دیبا که انسان... و است قدرت فوق قدرتشان کوچک، چه بزرگ، چه هابت

 فاعل منم؟ فاعل. ستنی معلوم فاعل «فَعَلَهُ بَْل قا َ» پس. بکشد را آنها تواندنمی ،باشد

 .م انیینم اند؟کر   یخو کش است؟ ریکب

 اگر هابت نیا انیم  ر  هد،یم  ست ستیک فاعل نکهیافهم  هنیمز «هذا كَبیرُهُمْ»

 هتم بته نهتایا ، اگر چندتا بت است، ارند قدرت.  ارند ارا    ارند، شعور ، ارند عقل

. ستین کار  ر یمانع ،ندستین هاپرستبت یوقت قاعدتًا بزرگ بت پس. ورزندیم حسد

 قا َ»این مطلب،  آمد به حساب نیا یرو. بشکند را گری  هایبت دیبا بزرگ بت پس

 «هتذا كَبیترُهُمْ»طبعتًا بایتد  «هُلَعَفَ» فاعل پس کبیرشان این است.« هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل

 خو  به نسبت آنها فوق قدرت و باشد  اشته را آنها فوق قدرت دیبا نکهیا یبرا. باشد

 را نهایا دیبا من دییگویم شما و هستم مألو  که من اما .است بزرگ اله که است آلهه

 است. احتما  کی نیا. هستم یبر من پس بزرگ، چه و کوچک چه. کنم عبا ت

، بعیتد «فَعَلَتهُ بَْل»گوید: تواند به ابراهیم برگر  ، چون مینمی« فَعَلَهُ»ظاهرًا این  -

 و  ابراهیم برگر  .است که به خ

 قتا ر دیبا است کر   که یکس آن ،نکر م من یعنی. کندیم دییتأ را احتما  نیا -

کته بایتد  ر ایتن بُعتد بتدهیم،  ر  یجتواب البتته. «هذا كَبیرُهُمْ» د، چه کسی است؟باش

 کار نیا «هذا كَبیرُهُمْ» بله، «هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل قا َ» که است نیا  وم. آید ومی می

  یپت ستاا  نیتا نجتایا. «هتذا كَبیرُهُمْ» از است عبارت «هُلَعَفَ» فاعل که. است کر   را

 تواندیم چطور ندار ، ارا   ندار ، حس ،ندار  جان ،ندار  قدرت ریکب نیا که دآییم



ئَلُوهُمْ» بکشتتد؟ را رهایصتتو ریتتکب نیتتا  كتتانُوا إِنْ». کنیتتد ستتاا  هاکشتتته ختتو  از «فَستتْ

 كَبیترُهُمْ فَعَلَتهُ» بته هتم. ختور یم جملته  و هر به «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» نجایا «قُونَیَْنطِ

 چته تتا ،یعتا  ا ب نظر از اصوالً نکهیا یبرا چرا؟ ،«فَسْئَلُوهُمْ» به هم ،خور یم «هذا

 یحرفت کته، یشترط که، یدیق که، ایجملهها، فصاحت تمام فوق حیفص ا ب به رسد

بته تمتام  هتم اینجتا .بختور  دیتبا این جُمتل تمام به دیبا ،دآییم دًابع که یوصف که،

 جمل باید بخور .

 شو  که...این  لیل نمی 1«یَْنطِقُونَ هاُالءِ ما عَلِمْتَ لَقَدْ» ر  و آیه بعدی:  -

 هیتآ بته مختواهیینم «هتذا كَبیترُهُمْ فَعَلَتهُ بَتْل قتا َ» .مرستییم آیه بعتد به حاال -

 لیتتحم هیتآ بته گترانی  چون. نکنند لیتحم هیآ به گرانی  مخواهییم. میکن لیتحم

 یتهتور. بتو  هیتتور نبتو ، هتم کذب رینخ .مصلحت  ر بو  کذب گویند:کنند و مییم

 احتجاج یبرا را جو نیا میابراه نکهیا یبرا چرا؟ بو ، الزم یۀتور بلکه. نبو  هم یعا 

 کته استت نکتر    رستت ،شکستته را هتابت میابتراه که را جو نیا. است کر    رست

  رست احتجاج یبرا را جو نیا نه،. کند ارحانت دیایب میابراه یعنی. دنبکش را او یفور

 میابراه م؟یابراه یبقا مصلحت ای است باالتر نجایا  ر صدق مصلحت ایآ .است کر  

ز هتم اا بتار هزارهتا ار،یبست اریبست میابراه یبقا مصلحت کند، احتجاج که باشد دیبا

 استت، هیتور بلکه نه، گفت؟ کذب دیبا ،گفت صدق شو ینم که حاال ایآ صدق است.

 هیتتور امتا. استت هیتتور ،المطلت  الکتذب و المطلت  الصتدق نیب ن،یامر نیب امر پس

 که فهمندمی ،باشند  اشته شعور آنها اگر که است  یلط یقدر به هیتور است؟ چطور

ئَلُوهُمْ هتذا بیرُهُمْکَ فَعَلَهُ»  وماحتما    ر« فَعَلَهُ بَْل قا َ» .ستیچ مطلب  كتانُوا إِنْ فَستْ

 بَتْل» .ختور یم  و هر به «کان ان» «یَْنطِقُونَ كانُوا نْإِ هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل» ،«یَْنطِقُونَ

 واضتح انیب رسالت انیب چون نه؟ ای است  رست «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ

« یَْنطِقُتونَ كتانُوا إِنْ» که است کر   انیب یورط انیب نیترواضح به میابراه گر،ی  تاس

 .خور یم «فَسْئَلُوهُمْ» به هم خور ،یم «هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ» به هم. خور یم  و هر به

 کتالم محتور یکی اینکته: بخور  دیق عدبُ  و به دیبا حتمًا «هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ» اوالً

 کتالم نیتا یهحاشت  ر بلته، نته؟ ایت هستت «هتذا كَبیترُهُمْ فَعَلَتهُ» کتالم محتور ست؟یچ

ئَلُوهُمْ» ئَلُوهُمْ» بتته «یَْنطِقُتتونَ كتتانُوا إِنْ» اگتتر پتتس، «فَستتْ  استتت کتتالم یهحاشتت کتته «فَستتْ

 کته است نیا او  عدبُ. خور یم «كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ» به عدبُ  و  ر یاول  یطر به ،خور یم
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 است نیا  وم عدبُ. است کالم یهحاش  ر «فَسْئَلُوهُمْ». است «كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ» کالم محور

 جمله  و هر به دیبا است جمله  و از بعد که یوقت است، جمله  و از بعد دیق نیا که

ئَلُوهُمْ» کته بتو  نیا ،بو  «فَسْئَلُوهُمْ» مخصوص «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» که اگر. بخور   فَستْ

ئَلُوهُمْ» بته را دیتق دیتبا گر؟ی  بو  نطوریا «هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل یَْنطِقُونَ كانُوا نْإِ  «فَستْ

 .کند مخصوص

 كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ» از بعد بلکه. نشد «فَسْئَلُوهُمْ» به مخصوص «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» چون

 بته عدبُ کی  ر «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» اگر ،گرفت قرار است جمله  و که «فَسْئَلُوهُمْ« »هذا

 و مشتتر  عتدبُ کی. خور می بعد  و  ر «هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ» به ،خور می «فَسْئَلُوهُمْ»

 متا .دییتبفرما استت لیتتحم کته جتا هتر. استت نیتا کالم محور که است نیا بعد کی

 لیتتجم و لیتمتح مرتبه کی. میکن یخال التیتحمکل  از را خو  که مکنییم جدیت

 ست؟یچ مطلب میکن فکر که مکنییم آما   را خو  ما مرتبه کی این غلط است. .است

 نظتر از ولکتن ختو ، یجتا یمعنتو نظتر از. ستین ای است نیا ح  یا ب نظر از دینیبب

 و نحتو و لوتت و اتیا ب قانون به. باشد  اشته  یگنجا یا ب نظر از دیبا لفظ یمعنو

ئَلُوهُمْ هتذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل قا َ» .نه ای رساندیم دینیبب. دبرسان را معنا نیا صر   فَستْ

 ام،نکشته که من ،خور ینم میابراه به «لبَ» «هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل« »یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ

 اگر، است کشته رشانیکب امنکشته من. است کشته رشانیکب ،ام: من نکشتهشرط نیا با

 پتس. امکشتته من ،نکشته ریکب ندیگوینم سخن اگر اما. ندگوییم سخن اگر ،ندیگویم

 کشتته «هتذا كَبیترُهُمْ» استت؟ کشته یکس چه. امنکشته من یعنی بل،. است مطلب  و

 شترط بته است کشته بزرگ بت و امنکشته من که اثبات و ینف نیا ، و هر یول. است

 فَعَلَتهُ بَتْل» ر،ینخ شو یم معلوم. ندارند یترتب ر،ینخ نکهیا ای «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» نکهیا

 استت کشتته میابراه. ستین «ْنطِقُونَی» چون. است نکشته «هذا كَبیرُهُمْ» ،«هذا كَبیرُهُمْ

 .ستین« ْنطِقُونی» چون

  روا میابتراه کته دیتکر  فترض را نیتا ابتدا شماتحمیل از این جهت است که  -

 کته میکر  لیتحم خو مان بر را لیتحم نیا یوقت ،یلحتمص  روا یحت است، نگفته

 ...نگفته  روا

 م؟یکر  لیتحم -

 ...گفته راست ابراهیم  روا نگفته، که دیکر  لیتحم گر،ی  بله -

 ...که است نیا لرس  قاعد مگر م،ینکر  لیتحم نه -

 

 ]ساا [ -



 وا ر دیتبا نتد؟یبگو راستت کته ستتین نیتا لرست  قاعتد مگر د،یکن گو  یکم -

 ثابتت آن  روا دیتبا. نتدیبگو راستتبایتد  کته است نیا لرس  قاعد اگر .گری  ندینگو

 ه،یتتور ایت استت  روا ایت است راست ای است؟ یحرف چه این .نشد ثابت  روا بشو ،

 همته کته ستتین هتم صد رصتد و ینیحست و راست که هم راست. ستین ثابت  روا

 راستتان کته استت یراستت کیت فهمنتد،یم همته کته استت یراستت کیت آخر. بفهمند

 .فهمندینم هاکج ،فهمندیم

 .است نکر   صحبت صحبت یعرببه زبان  کهابراهیم  -

  ار  را همتان ،استت فرمتو   میابتراه کته آنچه  یشر قرآن است، یحرف عجب -

 .مکنییم انیب را همان هم ما. کندیم انیب

 

 ]ساا [ -

 یوحت لستان بته میابتراه اوالً ،ابتراهیم گفتته کنم قرآن شری  آنچه راعرض می -

 آنچته نیبنتابرا استت، میابراه یوح لسان از تریقو قرآن یوح لسان  وم:. است گفته

 و یقرآنت یوح لسان به را همان قرآن ،است گفته یمیابراه یوح لسان به میابراه که

 اور  ین لفظ به و است  اشته عم   ر میابراه که آنچه یعنی. است کر   ترجمه باالتر

 صد رصتد پتس. استت گفته است یقرآن یوح ما ون ،است آور   لفظ به اگر ای است

گفتته  بگویتد، بتا بیتان بستیار روشتن ایتن راخواسته و می است گفته میابراه را آنچه

 أَْنتتَ أَ قتالُوا» گفتتم ،«بَتْل قتا َ» :دیکن توجه. مکنییم بحث می ار است.  ر این محور

 اءیتانب دیتبا حتمتًا نکتهیا یحتت. مگتذارییم کنار می ار ام که ییفکرها آن «هذا فَعَْلتَ

القرآن یفسر » باب از آن گرچه. میبگذار کنار متوانییم یحت هم را آن. ندیبگو راست

 ،کنتدیم ریتفست را مطلتب نیتا میابتراه عتزم تیوال مقام ،میابراه صدق «بعضه بعضًا

 توجته هیآ خو  به اثبات، نه و کنیم ینف نه ،میبگذار کنار اگر هم را آنها یحت کنیول

 .میکن

 کتر   بتزرگ بت بلکه ام،نکر   من -1: است مطلب  و« هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل قا َ»

 فَسْئَلُوهُمْ» -2. است« یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» است، کر   بزرگ بت و مانکر   من نیا .است

 راگت. استت کشتته بتزرگ بت ام،شتهنک من پس. است مطلب  و نیا «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ

 1«الظَّالِمُونَ أَْنتُمُ إِنَّكُمْ فَقالُوا أَْنفُسِهِمْ إِلى فَرَجَعُوا». دیکن ساا  نهایا از ،ندگوییم سخن
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 صتحبت کته نهتایا م،یکتر  غلط ما م،یظالم ما پس گفتند خو شان به برگشتند جه،ینت

 میابتراه نکتهیا یکتی رستاند،یم را بمطلت  و کنند،اینکه اینها صحبت نمی .کنندینم

.  ار  حت  و کشتته میابتراه. کنتدینم صتحبت چون بزرگ، بت نه.  ار  ح  و کشته

 کته مکنییمت تجاهتل نقدریا و می ار عنا  نقدریا و میکو ن نقدریا که میظالم ما  وم:

 شتعور و کننتدینم  فتاع خو  از. ندگویینم سخن یحت که یموجو ات نیا مپرستییم

 «هتذا كَبیترُهُمْ فَعَلَتهُ بَتْل قا َ» ساا ، کی حاال. شد ینیع آنها یبرا مطلب نیا. ارندند

ئَلُوهُمْ» امتا. شد معلوم او  نیا  مطلتب آن. استت گتری  ستاا  «یَْنطِقُتونَ كتانُوا إِنْ فَستْ

ئَلُوهُمْ» ،استت معلوم  واكتانُ إِنْ» نته، «نطقتونی نإ» کته نفرمتو  «یَْنطِقُتونَ كتانُوا إِنْ فَستْ

 ،اندگفتهیم سخن اند،شد  شکسته که کوچک هایبت نیا چنانچه اگر یعنی «یَْنطِقُونَ

 ستخن ،یبشتکن نکتهیا از قبتل بلته، دیبگو دیایب یمشرک کی :جواب. دیکن ساا  اآلن

 ستاا  نیتا. نتدگویینم ستخن، اندشتد  کشتته و اندمر   ،یشکست که حاال گفتند،یم

 . گری  است

 

 ]ساا [ -

 ...آخر «فَسْئَلُوهُمْ» مم،فهیم -

 شو . شامل کبیر هم می -

 

 چه ،«فَسْئَلُو» را، نهایا کشتن را؟ زیچ چه ،«هُلَعَفَ لبَ» را؟ یکسان چه ،«فَسْئَلُوهُمْ» -

 باشتد،. استت شتانئجز هم نیا دیکن فرض گر،ی  اندشد  کشته که هانیهم را؟ یکسان

ئَلُو ُ» یولت. نکنتد هتم انکتار حتاال. کنتدیم انکتار یولت ،شان استئجز بزرگ بت  «فَستْ

 هتم ستاا  متور  دیکن فرض ؟هستند یکسان چه است. مور  ساا  «فَسْئَلُوهُمْ» ،ستین

کوچتک  هتایبت استت؟ کشته یکس چه کوچک، بت هم ؟یکشت چرا. است بزرگ بت

 یقاط حاال. کشتم ؟یکشت چرا بزرگ بت بزرگ، بت دگوییم است؟ کشته یکس چه را

 دیتکن ستاا  کوچتک هایبت از. می ار بحث کوچک هایبت «فَسْئَلُوهُمْ»  ر ما. میکن

 ان» او ، اشتکا  .ستیچ جواب  دینیبب. است نجایا  ر اشکا   و «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ»

 اآلن ،اندبو   سخنگو اگر «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ». ستین که «نطقوای ان» ،ستین که «نطقوا

 را، فرعتون  انستت، ختدا یکست را یانستان کیت اگر. ستندین وگسخن اندشد  کشته که

 را او یکست چته کته گفتت شتو ینم ،کشتند را او اگر  انست، خدا را، شدا  را، نمرو 

. زندینم حر  اآلن نکهیا زند.، اگر حر  میبپرس شد  کشته شدا  نیا از برو کشت؟



ئَلُوهُمْفَ» باالتر، و. است نجایا مطلب نیا نیع ز ،یم حر  قبالً  «یَْنطِقُتونَ كتانُوا إِنْ ستْ

 .مطلب کی نیا. دیکن ساا  اندگفتهیم سخن نهایا اگر

 

 ]ساا [ -

. استت نیتا حستن  «کتانوا» نیا ر،ینخ. است یماض ،«یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» قضا از -

 جتواب  کته ،دیتبع مضتارع بته هتم زندمی دیبع یماض به هم نیا «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ»

 کته یموجو  ایآ است، نط  تنونیک نهایا تنونیک راگ «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ». است نجایا

 یازل ست؟یچ نونت یک نطق ، علم ، ات ،یح است؟ ورطچ نطق  تنونیک است اله

 ای ،است زمان از یماللال  رت نطق  نونیک است، حا ث که یموجو  اما است. یابد و

 ،جتواب  ر «یَْنطِقُتونَ كتانُوا إِنْ»گیتر . اینجتا را می« کتانُوا» نتد ،یآ ایت حا  ای گذشته

 از پتس ،نتد یآ و حا  و گذشته  ر ندگویسخن نهایا اگر «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» مگویییم

 نهایا که است نیا وم  ساا . «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» خو  از جواب  نیا. دیکن ساا  آنها

 دیتکن فترض. مینتدار یکار نه ای گفتندیم سخن بو ند زند  که یوقت. شدند کشته که

 کته حتاال یول. گفتندیم سخن بو ند زند  کوچک هایبت نیا یوقت گفتند،یم سخن

ئَلُوهُمْ» نیتا پتس. نتدگویینم ستخن ندارنتد روح اند  یگرشد  کشته  چته؟ یعنتی «فَستْ

 ،بشکنند را  ماغ  بزند هم اگر ندار ، مر ن که بت حر  برگشت، نیا به باز :جواب

 از بعد است، زند  که انسان .یح یعنی که بت. ، پای  را بشکننداورندی رب را چشم 

 و  ست اینکه با اند،زند  هنوز نهایا اگر ،شکستسر و  ستشان  که هاییبت نیا نکهیا

 قدرت و ندگویینم سخن و اندشد  کشته اگر و دیکن ساا  پس ،است شکسته شانیپا

 نبو نتد، خدا باز گفتندیم سخن هم اگر ،اندبو   زند  که هم یهنگام آن پس ،ندارند

 آثتار از یکتی نهتایا نطت  نیتا کته دیتبگو خواهدیم «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ فَسْئَلُوهُمْ» پس

. دینگو سخن و باشد زند  یموجو  است ممکن. است آنها اتیح نییپا اریبس  ظاهر

 ستت؟یچ یزنتدگ حتداقل نیتا باشد، چههر  باشد، شل باشد، کور باشد، ال  باشد، کر

 و بترو  را  و بشنو  و دیبگو سخن و باشد زند  ولکن، نه، ؟دیبگو سخن که است نیا

 . مطل  بقو ٍاست  معبو  اتیخصوص از نهایا. باشد  اشته ارا   و کند حس

گفتند، نته . نه قبالً سخن میندگوییم سخن نهایا اگر «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ فَسْئَلُوهُمْ»

 ؟دیتبگو ستخن شد کشته که حاال دیبگو اعتراض کند و تواندینمحاال به طری  اولی. 

 چنانچته اگر اگر مألو  است و ،دی  ایصدمه هم اگر. شو ینم کشته که بت مییگویم

 ،اوالً ختو   از  فتاع .بشتو  فرامتو  از او دینبا گفتن سخن ،است معبو  و است اله



. بشتو  فرامتو  دیتنبا گفتتن ستخن نیتا شتد، کشتته و نکر  فاع  خو   از اگر ًایثان

 . لذلک.. و اندشد  محجوج کامالً نجایا نیبنابرا

 عَلتى نُكِسُوا ثُمَّ» یاول همرحل نیا« الظَّالِمُونَ أَْنتُمُ إِنَّكُمْ فَقالُوا أَْنفُسِهِمْ إِلى فَرَجَعُوا»

 حجتت تیتغا نیا. ستین «رؤسهم سواکَنَ». افتا  نییپا خو  یخو  به رهاس 1«رُؤُسِهِمْ

 چنتان، و نیچن گفتند ،رفت باال سرها نکهیا نه که است لی ل مراحل نیباالتر و است

 ،افتا  نییپا به رهاس« رُؤُسِهِمْ عَلى نُكِسُوا ثُمَّ»نخیر، . کر  نییپا را سرها نکهیا نه ر،ینخ

 ،وقتت چیهت« یَْنطِقُتونَ هاُالءِ ما عَلِمْتَ لَقَدْ». بو  یقو اریبس یحجت حجت نکهیا یبرا

 متن ییبگتو ینخواستت ،ی انستت چتون. نتدگویینم ستخن گا چیه، نه حاال نه قبالً نه

 ، حجتتحجتت نیتا نکتهیا یبترا، نتدیگویم ستخن اگتر اند،کشته نهایا یگفت. امکشته

 .شو یم ثابت نجایا  ر است، یمیابراه

 یمحمتدها بته یمتوقع کیت یتدکن فترض اگتر که شد دایپ سخن هنیزم نجایا «قا َ»

 2«تَْنحِتُتونَ متا تَعْبُدُونَ أَ» که است وقت آن دیبگو سخن حوز  با و بدهند فرصت قرآن

 . کر  صحبت شو ینم واری  و  ر با ،اندندا   فرصت که ولی وقتی

  ُونِ مِتنْ بُتدُونَفَتَعْ أَ قتا َ * یَْنطِقُتونَ هاُالءِ ما عَلِمْتَ لَقَدْ رُؤُسِهِمْ عَلى نُكِسُوا ثُمَّ»

 هتمچقتدر  هتر. استت  یجتا نجایا 3«لَكُمْ أُ ٍّ*  یَضُرُّكُمْ ال وَ شَیْئًا یَْنفَعُكُمْ ال ما اللَّهِ

  ارا  ،را ختو  تیخصوصت چتون. استت  یجا نجایا ،باشند احم  و  یعم پرستتب

  ستت از را پرستتیبت تیشخصت آن .انتد ا    ست از را خو  تیوضع تمام را، خو 

 وَ حَرِّقُتو ُ قتالُوا»آختر ستر « تَعْقِلُونَ فَال أَ اللَّهِ  ُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ لِما وَ لَكُمْ أُ ٍّ» اند. ا  

  4«فاعِلِینَ كُْنتُمْ إِنْ آلِهَتَكُمْ اْنصُرُوا

 إلتى  لت  ترصتد  أن العیتون متن الجتو ختال لمتا» :امنوشتته نییپا  ر بند  نجایا

 فخاطبهتا األصتنام، أرجائهتا فت  انتشرت و بالتماثیل تكتظّا قد باحة فوجد أصنامهم

کشتم؟ متن  ارم شتما را می 7«6«تَْنطِقُتونَ ال لَكُتمْ متا» 5«تَتْأكُلُونَ ال أَ»: لشأنها محتقرًا،
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بتا « بیتد  یلطمهتا فأختذ! تنطت  أو تأكتل أن لحجتارة أنَّتى و»بخورید، صحبت کنیتد. 

 و فأستًا تنتاو  و»لگتد ز ن « برجله لهایرك بید  و یلطمها فأخذ»  ست  سیلی و لگد

 إلیته لعلهتم لهتم كبیترًا إلَّا جذاذًا جعلها حتى حجارتها، ویحطِّم كسرها،ی علیها هوى

 ینطقتون هتاالء متا أنفستهم إلتى یرجعتوا بیتهم، حرمة انته  عمَّن یسألو  و یرجعون

 كبیتر لتىإ فعلته ینستب فهنتا هنتا،، و هنتا یكتذب لم القرآن فإبراهیم !یُعبدون فكی 

 الشترطیة هتذ  ف  صدق لقد و «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» شرط على بل -إطالقًا ال- األصنام

 لمتا إ را، و نط  ذوي آلهة األصنام هاالء كان لو نأ: أجمله ما جمیل ببرهان أتى و

 بِمتا إِلهٍ كُلُّ لَذَهَبَ إِذًا إِلهٍ مِنْ مَعَهُ كانَ ما وَ: »یقو  و كما صوارهم، منهم اكلبیر أبقى

 هذا كَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَْل» أجل، 1«یَصِفُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحانَ بَعْضٍ عَلى بَعْضُهُمْ لَعَال وَ خَلَ َ

 یكونتوا لم حیث جذاذًا، جعلتهم  إن: البدء منذ یقل فلم 2«یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ فَسْئَلُوهُمْ

وقتتت نبتتو  کتته برهتتان بیتتاور ، او را  یگتتر « ببرهانتته یتتأتیهم حتتتى حینتتذا، یمهلتتو 

  ونمتا علیته یهجمتوا لكتیال كبیترهم إلتى الحتا  ظتاهر فت  الفعل فنسب»کشتند. می

 علتى للحفتا  ظاهرتین، حجتین على مشتملة شرطیة ف  النسبة هذ  جعل ثم إمها ،

 قترآن بقتر ، همبارک  سور  ر گری  بحث. است بحث کی نیا« إتقانها و الحجة صدق

 .260 یهآ. دیکن باز را

 از کته یعبارات آن. است یوح دفرمایییم کندیم نقل میابراه از که یکلمات نیا -

 .ستین یوح که آنجا چه؟ کندیم نقل کفار

و » مالالً نکهیا یبرا چرا؟. است یوح کندیم نقل کفار از که هم یعبارت قضا از -

 که ییمعنا و است وتا ک که است لفظ  آن. ز  خواهد یحرف طانیش 3«الشَّیْطانُ قا َ

  ر خداونتد توانستته بگویتد یتا نته، لفتظ با است کر   ارا   را آنچه ،است کر   ارا  

 توانمینم و میبگو خواهمیم من را آنچه. است معجز  نیا. آور یم قرآن یوح غالب

 آن خداونتد. ستتین و فصتیح غیتبل یلیخ که امگفته یالفاظ با امگفته را آنچه م،یبگو

 ریتتعب عتدبُ  ر شتو ،یم اعجتاز نیتا ،آور یم تعبیر و لوت نیباالتر به را معناو  جوهر

 .است اعجاز
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 را معنتا نیتا ،مکنییمت استفا   قرآن از اآلن ما که ییمعنا آن طور باشد،اگر این -

 فصاحت قمّه نیباالتر  ر نیا چون. کر ندینم استفا   قرآن از زمان آن ر  نیمخاطب

 کنیم که...ستفا   می، ما از آن ااست

 جتواب ورطتچ هتم آنهتا بو ؟ ورطچ یمیابراه حجت موقع آن یعنی بهتر  را، -

 و استت رستاتر و استت باالتر که را مطلب تبلور آن خداوند. بو  کار  ر تفاهم  ا ند؟

. استت کتر   نقلاند گفته چه هر هم آنها از و یوح عنوانبه میابراه از است ترروشن

 .مفهمییم باالتر تر،نییپا نکهیا نه. مهمیفیم باالتر پس

 طتر  یبترا را خبتر ایتن بخواهم من اگر یعنی ،است خبر آثار ازصدق و کذب  -

 ...نباشد میتفه قصدبخواهیم  اگر. شو یم صا ق خبر ،کنم واقع میتفهقصد 

 فهمانتدن نیا با و بفهماند خواسته یعنی. است بو   محیتف و میتفه قصد نجایا -

 کته یمتوقع  ر متالالً .ستتین نایت جز یاچار  اال و کند زغا  و ا یس یکل طوربه را او

 نجتایااستت  کشتته را یفالن که یکس کی که کر ند عرض )ع( نیرالمامنیام به رفتند

 فرمتو  ،نشستت سکو آن یرو ،شد بلند سکو یرو ازقبل از ساا   حضرت. رفت ،بو 

 تا من. کشتندیم را او ،فرمو یم اگر نکهیا یبرا. است هیتور. نبو  او بو م جااین تا من

 ستکو آن یرو از ریتخ، استت بتو   آنجا او  از حضرت که کر  ا یخ او ...بو م آنجا

 ،دیتبگو  روا خواهتدینم کته است ییجا  ر هیتور .تسنش سکو نیا یرو و شد بلند

 کته است یورط لفظ هیتور  ر .است هیتور نیا منتها. است خطرنا  دیبگو هم راست

صا  و  نجایا مطلب ولکن .ستین روشن مطلب ینیحس و راست و صا  لفظ نیا از

 . «یَْنطِقُونَ كانُوا إِنْ» که( ع) میابراه احتجاج  ر شد روشن ینیحس و راست

  ر هیتتورکته  کتر م عترض روزیتپرایتن را  متنو اصوالً  است هیتور مسلم قدر نیا

ختارج،  هتم ،انسان قلب هم یعنی صدق چون باشد، حرام صدق که است زیجا ییجا

 عترض دیتبا را مطلب نیا .نشو  گمرا  طر  ،باشند هت اش صد رصد تطاب  ،لفظهم 

از نظتر  نیتا. مکنییمت عترض بعتد استتبقر   اتیآ به مربوط که را بحث هتتم و میکن

 تتا صتدق. مکنییمت عرض مختصر طوربه نجایا  ر ،ستباب فقه البته ه  ر که فقهی،

. باشد صدق دیبا حتمًا ،ستین کار  ر یتیاولو و ندار  خطر و  ار  مکانا که یما ام

 شک بدون هتام  اللت هم لفظ ،است نیچن هم واقع خو  و قبو  را واقع یعنی صدق

اگتر  د،ننکن جیگ را طر . دباش  اشته ،است خارج و است من قبو  که واقع  و نیا بر

 .مرتبه کی نیا. است خو ییب ندنک جیگ را طر 

 لفتظ اگتر امتا  ،یجتا ستر متن قلب  ،یجا سر واقعنخیر،  که است نیا  وم مرتبه

 نیتافقتط  حًایرصت بلکه نباشد، یطرف چند نباشد، یطرف  و که میبگو یواضح اریبس



 کتنم؟ کتار چه  ر اینجا. است خطرنا  باشد  اشته خو  با است قلب  ر که را طر 

 من قلب  ر آنچهبر  هم گفت، دیبا نیاالمر محتمل هم لفظ  رست، واقع  رست، قلب

 گتری  ورط است ممکن طر  است، گری  ورط که را آنچه هم و کند  اللت استواقع 

 الکتذب و الصتدق نیبت بترز  نجتایا چرا؟ ست،ین صد رصد صدق نجایا چرا؟ بفهمد،

 دیبا ،تمامًا باشد صدق بخواهد اگر تمامًا، است صدق نه و تمامًا است کذب نه. است

 گمترا  صد رصتد لفظ دیبا ،تمامًا باشد بخواهد کذب اگر. کند  اللت صدصد ر لفظ

 مطلتب ؟ چتونچترا ،استت گتری  ورطت ی رصتد و استت واقع ی رصد نجایا اما کند،

 کتار  ر یتیاوال و نباشتد حترام و دیتبگو صدق انسان بشو  که یما ام. است یمقتض

 کتذب وقتت آن نتوانست راگ .دیبگو هیتور دیبا نتوانست اگر. دیبگو صدق دیبا ،نباشد

 .است

 کته  ا نتد فتوا گرانی  به که ییفقها ،مکنییم برا ران به را عرضما این  نیبنابرا

 کیت هتم بنتد . کند قرض یزیچ خواهدیم یکس من از مالالً. ستین ییجا همه هیتور

 چترا، ستت؟ین مستتحب  ا ن قترض مگتر. کند قرض خواهدیم ، ارم بمیج  ر ونیلیم

 ؟یبتده قترض ی ار نقتدریا آقتا بلته،  ار ؟ تیتاهل طر  بله، د؟یبده قرض دیتوانمی

نته  ،نتدارم اصتالً عنتیی ندارم خو . ندارم نجایا یعنی نجا،یا گذارمیم را  ستم ندارم،

 زیجتا و  ار  کتذب از یکامل  بهر هیتور نیا. است حرام هیتور نیا. ندارم نجایا نکهیا

 انتًایاح شتتریب کته ییهتاهیتتور. ستین ارک  ر یاهم مصلحت نکهیا یبراچرا؟ . ستین

 هیتتور متن ی، از جهتت...متال جهت از بشوم خالص من نکهیا یبرا گویدکنند. مییم

 شتما اگتر  ار ؟ یفرقت کذب چه با هیتور نیا شد؟ چه کذب با هیتور نیا فرق. کنمیم

، نتدارم انجتیا پتو  دییتبگو هتم اگتر. دایتگفته  روا ،ندارم کالً ای ندارم اصالً دییبگو

 او بته بو  ستهیشا ،بو  الزم شما و بکند قرض دیبا که طر . شد گمرا  طر  باالخر 

 ییآنجتا  ر فرق فقط ست؟یچ هیتور با کذب نیا فرق ،دیندا  قرض او به دیبده قرض

. دیتکن هیتتور اگتر امتا .استت کتار  ر یاهمت ضرر کی ،دییبگو کذب شما اگر که است

 از شتما وقتت آن شتد، نیذووجهت انیتجر کته یوقتت و شو یم نیذووجهجریان تور  

 نیبت بترز  نجتایا  ر قتتیحق  ر. دیدیرسن هم کذب خطر به و دیشد رها صدق خطر

 .است شد  نیاالمر

  ر منکتر از ینهت و معترو  بته امتر اکالتر ،اهتم ضترر هکلمت نیهم از استفا   با -

 ...مشخص مالک  نیا. است رفته نیب از جامعه

. باشتد نداشتته یضرر چیه که کنندیم دیق ینه و امر باب  رآقایان  اهم؟ ضرر -

 مستجدالحرام  ر هایستن انیتم  ر  ارم بنتد  متالالً... اهم ضرر اگر. است غلط نیا نه،



 حتبس خطتر.  ار  یجان خطر من یبرا ،رمیبگ یعیش طرز به وضو اگر رم،گییم وضو

 ختو م حفتظ و رضعِت حفتظ و جتان حفتظ اهم نجایا  ر ر،ینخ  ار ، چه خطر  ار ،

  ر امتا. ختوانمیم وضتو همتان بتا هتم را نمتازم رم،گییم هایسن نیع را ووض. است

 متن بته. رمگیتیم وضتو مسجدالحرام  ر  ارم بند . کنندیم نگا   ارند فقط که ییجا

 یعیشت یوضتو دیتبا حتمتًا  هم،یمت جتوابمن  زنندیم که حر  کی. کنندیم نگا 

 .رمیبگ

 رفتتم من. میشد مکرمه مکه وار  ساله هفد  هجرت  ر که و ا که بو  سابقه نیا

: گفتت و دیرست خیشت کیت فتالن، و مستح گتر،ی  یعیشت یوضو. رمیبگ وضو زمزم  ر

 یخطر نیا ؟کنییم ی ار مسح چرا «مسحالب امرنا اهلل»: گفتم «؟خیشیا  تمسح لماذا»

 الوسل سیأل»: فتگ «بمسح امرنا اهلل»: گفتم. ستین یورطنیا هیتق چون حاال .نداشت

  وبلته نجتایا استت، واجتب جتاینا .کتر  فترار رفت «اعر  واهلل ولکن»گفتم:  «أنظ ؟

. استت اهتم  ار  خطتر کته ییجتا  ر یول ر ،یبگ انسان عهیش یوضو که است واجب

 بته اگتر بنتد  بلته،... خو   ا یخ به اهم نه ،البته شرع نظر به را اهم دیبا انسان پس

 هتاحر  نیتا اگر تو بته متن بگویتد... .دگوییم من به تو کی مکن منکر از ینه یفالن

 نظتر  ر را جهتات تمام و یاجتماع و یشخص دیبا ،باشد اهم یخطر کی اگر. ستین

 چته عنتوان ،یثتانو عنتوان ی،لتاوّ عنتوان احکتام  ر نکهیا کما ،شرع محور بر و ر یبگ

 .باشدجعلی  دینبا

 چترا شتما گفتنتد. کر نتد ا محاکمه ،بو  کر   یکار کی که یبزرگوار یآقا کی

 ،ستتین حترام گفتت گفت،می من به است؟ حرام مگر گفت ؟یکر  وهیص را خانم نیا

 از ترعتتالم کتته متتن مگفتتت. استتت بتتد کنتتد وهیصتت را یزنتت کیتت.. .و عتتالم شتتخص یولتت

 بلته،... زنتان از یلتیخ نینرالمتامیام. کتر  را کتار نیتا حسنامام. ستمین نیرالمامنیام

 گفتته. استت بد]...[  نیا ،کند وهیص را خو  شاگر  آ م. بو ند تو شاگر ان انهیا ولکن

  .گرفت را خو  تامهم  ومبریپ: گفت ،تام: بو  گفته ؟تام ای است ترمهم شاگر  بو 

، ایتن کننتد جعتل خواهنتدیمروی خریت  که های ثانویعنوان نیا ر هر صورت 

 احکتام موضتوعات  ر دیتبا یلاوّ هایعنوان که طورهمان ولکناست.  مطلب  یگری

. نباشد ا یخ و هوس حساب به دیباهم  یثانو هایعنوان جابًایا و سلبًا. باشد یشرع

 هستتم عتذب کته متن بته یکست گفتتیم بترا ران از یکی. باشد شرع حساب به دیبا

 متر   شوهرم . ارم ایمسئله من گفت و کر  مراجعه  ارند،  یتشر اآلن کر ، مراجعه

 بعتد بلته، بو نتد فرمو   ناشیا کنم؟ از واج شو یم.  ارم از واج به اجیاحت هم من و

 به برو... برو، برو د؟یحاضر شما. کنم از واج خواهمیم که هستم خو م من بو  گفته



 مگس کی اگر که است یورط جو چون دمیترس گفت برو؟ برو یگفت چرا گفتند ناشیا

 .ی ار ح  گفتم. برندیم را سر ،کند پرواز انسان سر یباال ما  

 

نَتا لِمَتا عَظِتیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُترْإِیمَانِ وَ مَعَتارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «. کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


