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 رسالت )درخواست احیای موتی ابراهیم از خدا(
 

 

 

 نفی نسبت عدم ایمان به آخرت از ابراهیم

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

الرحمن )ع( که به ابراهیم خلیل  الیوم اآلخربم ایمان و یا شک راجع به نسبت عد

، کتاب جمعیة الهدایة که مربوط به نویسندگانی از آمریکا است ،داده شده استنسبت 

که اگر در تورات نسبت شک به ابراهیم داده شلده اسلت کله ایلن  انداین ایراد را کرده

فرشتگان خدا هستند یا نه؟ این سه نفر یکی هستند یا نه؟ چنانکه قبالً نق  شد. اینها 

زیلر به ابراهیم )ع( داده شده است. بعد از جریلان عک گویند در قرآن هم نسبت شمی

خواهلد  ،منسلوبه اللی ابنبیلاس اسلت به حفواتهای فرعی نسبت که البته داخ  بحث

 تُحْل ِ كَیْل َ أَرِنِل  رَبِّ إِبْلراهِیمُ قلا َ إِْذ وَ»الرحمن بود. بعدًا راجلع بله ابلراهیم خلیل 

 الطَّیْلرِ مِلنَ أَرْبَعَلةً فَخُلْ  قلا َ قَْلبل  لِیَْطمَلِِنَّ لكِلنْ وَ ىبَلل قلا َ تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ قا َ اْلمَوْتى

عْیً یَْأتینَكَ ادْعُهُنَّ ثُمَّ جُْزسًا مِْنهُنَّ جَبَ ٍ كُ ِّ عَلى اجْعَْ  ثُمَّ إِلَیْكَ فَصُرْهُنَّ  أَنَّ اعْلَلمْ وَ سلَ

  1«حَكیمٌ عَزیزٌ اللَّهَ
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ایلن گملان در انسلان  گلرد،بن هیلآ درسلان اگر با دیلده الاهربین و بلدون دقلت ان

الرحمن )ع( راجع به قیامت ایمان نداشته است شود که کأنّ ابراهیم خلی اص  میح

 قلا َ إِْذوَ »و یا ایمانش کام  نبوده است. استدب  طرف از نظر ااهر چنین اسلت کله 

ن )ع( الرحمابلراهیم خلیل  چرا ایلن ررسلش را ،«اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْ َ أَرِنِ  رَبِّ إِبْراهِیمُ

کله اصل  قیاملت  حیلاس الملوتیإاگر راجع بله  ؟«اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْ َ أَرِنِ  رَبِّ»که  کرد

مللوت از بللرای حسللاب و عقللاب و ثللواب اسللت. اگللر ابللراهیم اسللت و حیللات بعللد ال

چلرا ایلن سلؤا  را این لا  ،است موتال بعد یایاح بهن دارای مقام یقین الرحمخلی 

 «.اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْ َ أَرِنِ  رَبِّ»ست؟ کرده ا

 لِیَْطمَلِِنَّ لكِلنْ وَ بَللى قلا َ» ای؟آیلا ایملان نیلاورده« تُلؤْمِنْ لَمْ وَ أَ قا َ»چرای دوم 

 وَ أَ قلا َ» :ایلن اسلت ،آیدتواند بگوید و البته بعد جوابش میآنچه که طرف می« قَْلب 

 لِیَْطمَلِِنَّ لكِلنْ وَ»ای؟ گفلت: آری وردهایملان نیلا مگر به حیات بعد الملوت «تُؤْمِنْ لَمْ

 ایمان هنوز آرامش قلبی ای اد نکرده است.«. قَْلب 

خلر بایلد لیوم اآلبلااز بلرای جلواب ایلن سلؤا  راجلع بله مراتل  یقلین  ،این سؤا 

لی را که مکل  باید نسلبت بله مقداری بحث کنیم. اصوبً از نظر اص  تکلی  قدم اوّ

قدم یقین عقلی است. اگر انسان احتما  و یا شک و یلا الن  ،ه برداردمعتقدات اصلی

کافی نیسلت. ایلن از  ،ها و یا معاد داشته باشدعقلی نسبت به توحید یا نبوت و نبوت

 حداق   انسانمسلمات عقلیه است و همچنین کتابً و سنتً که در عقاید اصلیه حتمً

تلرین ست اسلت کله یقلین عقللی  لعی یقین عقلی داشته باشد. در او  قدم درباید 

 مرات  یقین در ابعاد گوناگون ایمان است.

مرحله دوم عبارت از ان قلبی اسلت و مرحلله سلوم یقلین قلبلی اسلت و مرحلله 

چهارم نیز یقین قلبی و مرحله رن م یقین و ایمان رسولی و رسالتی و مرحلله شملم 

ارای سله ن در یقلیکنلیم. چلون شلخک مکلل  از نظلهمان است که اکنون بحث ملی

اصل  الیلوم نله بله  إحیلاس ملوتی اسلت،البته بحث ما راجع به یقلین بله  ،مرحله است

علد اسلت کله یقین به احیلاس الملوتی دارای چنلد بُ .بلکه به احیاس الموتی است ،خراآل

 موتی یقین داشته باشد.ع شخک مکل  باید نسبت به احیاس سرجم

منهلای وحلی کله  رحلله تکلیل  بملریِاین دارای سه مرحله است: مرحله اولی م

عبارت  ،شوددارای درجاتی است. درجه اولی که به حساب ایمان صحیح ر یرفته می

سلت. نداشته باشد که حیات بعلد الملوت ه از ایمان عقلی است که عقالً انسان شک

البته این دارای مراحلی است. این ایمان عقلی و یقین عقلی وقتی که به قل  منتقل  
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احیانلً احتملا  اسلت و احیانلً هلم الن اسلت. در هلر سله  ،حیانً شک استا ،گردد

رساند. هر قدر یقین عقلی انسلان نسلبت بله صورت صدمه به یقین عقلی انسان نمی

تلر نسلبت بله حیلات بعلد طبعً اعملا  او هلم مناسل  ،تر باشدحیات بعد الموت قوی

-علد آالازین یقلین ملید در بُالموت خواهد بود. اما آن مرحله از یقین را که خداونل

عبلارت از یقلین عقللی اسلت و اینکله حیلات و احیلاس بعلدالموت للحسلاب و  ،ر یرد

 این مرحله اولی است. .ستهالعقاب و الثواب 

 ،این مرحله یقین عقلی که با ادله عقلیه چه خودکفا باشد و چه از دیگران باشلد 

چهار حالت را خواهد داشلت.  یکی از سه حالت یا ،شوداین وقتی به قل  منتق  می

هسلتند. یلک طلور هلا اینالمک است. خیلییک حالت مرحله احتما  است که دون 

 الَّ ینَ»مرحله ان است.  ،مرحله شک است که رن اه درصد است. یک مرحله ،مرحله

ر بسیار کملی از قداکه ممدوح است. م 1«راجِعُونَ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ رَبِّهِمْ مُالقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ

ای ای قوی است و بله انلدازهیقین عقلی آنها به اندازه خر هستند کهمؤمنین بالیوم اآل

حالت رجحان دارد. این  ،رسدم گردیده است که وقتی به قل  میبا اعما  صالحه توأ

ایلن مرحلله بسلیار  بت به یلوم القیاملة کله در قلل  اسلت،عقیدتی نس حالت رجحانِ

 قین عقلی است. چنانکه در این آیه مبارکه بقره مکرر صحبت کردیم.بسیار بابی ی

 مربلوط بلهخملوع  2«اْلخاشِعینَ عَلَى إِبَّ لَكَبیرَةٌ إِنَّها وَ الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعینُوا وَ»

قلل  اسلت. این لا  مربلوط بلهچون  ،عق  نیست مربوط به« یَظُنُّونَ الَّ ینَ»قل  است. 

 مُالقُلوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ الَّ ینَ» ،که ان به معنای علم آمده است. نخیر کرد شودایراد نمی

فلی اللدنیا و فلی  عد معرفت توحیدی ربرب در بُ مالقات« راجِعُونَ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ رَبِّهِمْ

علد او  از هنگام مرگ است که هم در بُ« راجِعُونَ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ»است.  البرزخ و القیامة

علد حساب ثلواب و عقلاب و هلم در بُعنوان که رجوع الی اهلل است به ،که برزخ است

 قیامت است که مرحله اخیره نتی ه اعما  تکلیفی انسان است.

رسلد احتملا  عد بسلیار  لعیفش بله قلل  کله ملیرس یقین در بُ ،این مرحله ان

ات بلا اعتقلاد هلم از اعملا  ریداسلت و منافل کله اکثلر اینطورنلد  ،شک مرجوح ،است

کله ایلن مرحلله  رسلدرسد و گاه به ان میبه شک میاعتقاد عقلی است. گاه  ،داردن

رسد که مرحله چهارم است. آن کسانی که از نظلر سوم است. و گاه به یقین قلبی می

                                                           

 .46بقره، آیه . 1

 .45همان، آیه . 2



4 

 

ن و یلا خلود ایمان و یقین تالی تلو ریمبران و سایر معصومین )ع( هستند. شلاببه یقلی

گوییم شاببه حساب دارد. شاببه یقین و یلا خلود یقلین اینکه می ی،یقین در مرتبه اول

بعلد الملوت دارد و ایلن  بمان است که صددرصد ایمان بالحیاةدر مرحله اولی در قل

علد تکلیل  سلان در بُهم درجات دارد. مراح  دارد. این مرحله چهارمی اسلت کله ان

  لع ،که  لع او  تکلی  است ةرسالالدر بعد تکلی  مادون  ،ببینید ...ةرسالالمادون 

علد تکلیل  ملادون کنلیم. در بُ لع سوم تکلی  نیست. علر  ملیدوم رسالت است، 

از یقین آاازین و قدم او  در یقین به حساب و حیات بعد الموت تلا مرحلله  ةرسالال

علد تکلیل  ملادون الرسلالة اسلت. ایلن یقین قلبی که این بابترین مراح  ایملان در بُ

 این چهار مرحله را یکی حساب کنید. ،چهار مرحله

علد تکلیل  چون یقین بالیوم اآلخر در بُ ،کنیمهر چهار مرحله را یکی حساب می

-ا ایلن ملی. یعنی چه؟ این مرحلله چهلارم یقلین چیسلت؟ اسلمش راست قب  الوحی

عد قدرت نهایی بمریت منهلای وحلی بلا تملام عصمت در بُگ اریم: العصمة البمریة. 

و فکری و علمی و عملی و تقوایی... تا یقین انسان بله ایلن مرحلله های عقلی جدیت

که در قلبش هرگز خطور خالف یقین نباشد. این در بعد عصلمت بملری  ،عالیه برسد

عللم بلالیوم کنلیم. بله حسلاب حلد تکلیفلی است. ولی هر چهارتا را یکی حساب می

 .و قب  الوحی ةخر قب  العصماآل
شود. خداوند که بعضی از ایلن افلراد کله دارای میاز این ا به بعد عصمت شروع 

و ، انتخلاب و اصلطفاس انلدعد عصمت بمری ریلدا کلردهیقین در عصمت بمری و در بُ

کند که به اینها وحی ناز  شود. یعنلی عصلمت ربلانی ریونلد بلا عصلمت انت اب می

لم عد عهم در بُ ،شودشود. این عصمت ربانی که ریوند با عصمت بمری میبمری می

ای کله از آن مرحله اخیلره است که معرفت است و هم در بعد عم  است. در بعد علم

چلون   کنلدرود و تبللور ریلدا ملیبابتر می ،توانست منهای وحی ان ام بدهدبمر می

عد عملی هلم درسلت اسلت عصلمت عمللی بملری و در بُ. دهدخدا علم به ا افه می

 ،رودقصور هم از نظر عملی این ا از بلین ملی اما احیانً قصور بود. ،تقصیر نبود ،بود

، چلون که معرفت قصور ندارد ،یک دیدگاه معرفتی ،چون خداوند با دو دیدگاه ربانی

و یک دیدگاه عملی که از نظر عم  قصوری وجود ندارد. گرچه  در حد عصمت است

عد ان در بُمرات  معرفتی و عملی ریمبر ،شوداین هم مراتبی دارد. از این ا باز آااز می

کنلیم. راجلع بله شود. ما در این لا فقلد داریلم بحلث ملیایمان بالیوم اآلخر آااز می

ن بله کنیم. راجع به ایمان بالیوم اآلخلر کله محلور دوم ایملاتوحید و اینها بحث نمی
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و  هلاکله در وسلد رسلالت« باهلل» ،باهلل و الیوم اآلخر اصو  عقابد در ک  ادیان است

 بالیوم اآلخر است.ایمان باهلل، ایمان  ازها است. بعد رسو 

سل  الهلی در قلبملان یقلین و ایملان رسالت که آااز شود، درسلت اسلت کله راز 

یک بعد قله یقین بمری منهلای وحلی  وجود دارد.عد صددرصد بالیوم اآلخر در دو بُ

دهلد. اینهلا یک بعد مقداری از وحی است که بله ایلن یقلین بملری تبللور ملی ،است

در  ،در عللم 1«بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ فَضَّْلنا الرُّسُ ُ تِْلكَ»ارند. انبیاس مرات  دارند. مرات  د

عد درونی و در بعلد برونلی در بُ ،در و ع رسالت ،در حم  شریعت ،در عم  ،معرفت

یافتله تبلوراعتقلاد  و...  ،عمللشمعرفتش،  ،هم درونی و هم برونی که علمش ،هر دو

ولکلن  ،النبیین )ص( باشد. اینها مراحل  اسلته اخیره که خاتماست تا برسد به مرحل

طور که مراح  تکلی  بمری قب  از طهلارت و قبل  از عصلمت ربانیله مراحل  همان

طلی  ،انلدن و برون عنایلت کلردهوشد این مراح  را با وسایلی که از نظر دربود و می

مراحل  « و بینهملا»یین بالنخلاتمطلور اسلت. از آدم تلا کنید. از نظر رسالت هم همین

 است.

این دو  لع تکلی  است.  لع سلوم تکلیل  نیسلت.  للع سلوم چیسلت؟ ایملان 

بالیوم اآلخلر در ایلن دو  للع تکلیل  اسلت.  للع او  بلا مراتل  چهارگانله قبل  از 

 لللع دوم بللا مراحلل  گونللاگون درجللات نبیللین بللاز تکلیلل  اسللت.  ،عصللمت ربللانی

ی و عصمت و رسالت یا عصمت بدون رسلالت طور که مکلفان قب  از مقام وحهمان

ا ام ،باب ببرند ،باب ببرند ،مکل  هستند ایمان خود را باب ببرند ،که در ابمه )ع( است

شود. دیگر نمی شود. ایمان معصومِنمی ،  ریدا کننددیگر مکل  نیستند که ایمان رس

بله انتخلاب و انت لاب این مربوط  ،اما آنها شدن ،شود. دنبا  آنها رفتنعلم آنها نمی

هلا و در بعلد رسلالت آدم و ادریلس و نلوح ،همچنین نیزعد رسالت و در بُ الهی است.

علد ( وایفه دارند تا آن ایی کله در بُصها و محمدها )ها و عیسیها و موسیابراهیم

یقین بابتر و بلابتر  ،طور عمومی و در بعد تکلی  رسولی و رسالتیعصمت ربانی به

آیلا نیلز مکلل  هسلتند کله  ،ه حیات بعد الموت ریدا کنند. درجات دارد. اماو بابتر ب

-نمی ،توانندنمی ،الموتی بیابند؟ نه حیاسإحقیقت علم رب و حقیقت فع  رب را در 

 شود.
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 ،با و عیت کارهای خلود ،طور که بمرهایی که بنا نیست ریمبر گردندهمان :مثا 

 ،شلودتوانند به مقلام ریمبلری برسلند. نملینمی ،تقواهای خود ،علوم خود ،افکار خود

رسلد. معللوم اند. موسلی از نظلر معرفتلی بله محملد نملیطور هم ریمبران چنینهمان

علد رسلولی وحلی و در بعلد رسلالتی وحلی و در بعلد اما کالًً  تمام انبیاس در بُ ،است

یش بروند. اهلل و یقین بالیوم اآلخر رةباید در معرف ،توانندعصمت وحی تا آن ا که می

تلوانیم از بابتر که در اختصاص خدا است و اگر خدا ندهد چله؟ ملا کله بله زور نملی

توانند. اما این ا مرحلله سلوم اسلت. مرحلله انبیاس هم نمی ،توانیمخدا بگیریم. ما نمی

ایلن در « ی الملوتیتَحل»نه « اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْ َ أَرِن  رَبِّ» :سوم که ابراهیم عر  کند

چطلور مردگلان زنلده « اْلمَلوْتى حْل َتَ كَیْل َ أَرِنل  رَبِّ»کلرد است. اگر عر  ملی لفظ

این فعل  رب کله « اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْ َ»تا آخر.  «تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ قا َ»شوند؟ شک بود. می

« اْلمَلوْتى تُحْل ِ»ایلن  ،نهایلتنهایلت و قلدرت بلیعللم بیاز نظلر  الموتی است، احیاس

 آیا در بعد تکلی  است؟ نه. ،؟ بلهیا نه ه رب دارداختصاص ب

آن  ؟قلدرت ریلدا کنلد ، یقلین ریلدا کنلد،چه کسی مکل  است که رؤیت ریدا کنلد

قدرتی که رب در احیاس الملوتی دارد و مخصلوص خلود اوسلت. آن علملی را کله در 

 ؟تواند؟ از رب به زور بگیرداحیاس الموتی دارد و مخصوص خود اوست. چه کسی می

 برایکه از  طور، هماناین ا جای استدعا است. فقد استدعا است. منتها با قابلیت ،نه

در بلابترین قلله عصلمت بملری ولو  ،اندکسانی که به مقام عصمت و رسالت نرسیده

بعضلی  ،هلا نلهشلود بعضلی وقلتها قبو  میجای استدعا است. بعضی وقت هستند،

د. بعضلی آینلمیها و داودهلا درو سلیمان هاها و عیسیموسی  شودها قبو  میوقت

  بایلد در میلان رسل ،ن اسلت. کل لکس  بلا درجاتملان معلیّچون افراد ر ،ها نهوقت

در ابراهیم که شیخ ابنبیاس  ،ر یرد. احیانً نهاستدعا باشد. احیانً خدا می ،زمینه باشد

ت. شایسلته ایلن النبیین )ص( اسلعصمت بود که مادون خاتم بود و در بابترین مرتبه

ملان در ت بلا ایااین منافل «اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْ َ أَرِن  رَبِّ»سؤا  بود که از خدا بخواهد 

حیاس موتی ندارد. نسلبت بله حیلات بعلد الملوت و ثبلات بابترین مراحلش نسبت به إ

حتی مرحله محمدی )ص( منافات با او ندارد. چرا؟ یک  ،قیامت در بابترین مراحلش

 لع او  قب  از  تکلی  است. ،در  لع او  و در  لع دوم است« اْلمَوْتى حْ َتَ كَیْ َ»

لع سلوم اما در  ل ،تا رسالت اخیره ، لع دوم بعد از عصمت رسالت ،عصمت رسالت

 تکلی  نیست. 
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که در بابترین قله وحی و عصمت و رسالت است  اهللرسو حتی  آیا مکل  است

از علم  ایمکل  است خدا بمود؟ مکل  است بهره ند؟ککه بداند خدا حقیقتً چه می

ولی تا آن ا که امکلان دارد و زمینله دارد و  ،ای از قدرت خدا را بیابد؟ نهخدا و بهره

و « اْلمَلوْتى تُحْل ِ كَیْل َ أَرِنل  رَبِّ»تواند استدعا کنلد کله زمینه ساخته شده است. می

ة األشلیاس کله قلبالً بحلث یکی حقیق ،این ا ما سه ملکوت داریم چنانکه عر  کردیم

باطن او  این موجلود را بیابلد کله  ،که اگر انسان به موجودات جهان نظر کند کردیم

ماواتِ مَلَكُلوتِ فل  یَْنظُلرُوا لَمْ وَ أَ». استمتعلق باهلل است که توحید   1«اْللأَرْ ِ وَ السلَّ

همله انبیلاس را  ،ی اسلترسلالت و یرسلول عصلمت علدبُ در ملکلوت هاراب ،ملکوت دوم

در  ،در عململلان ،در معرفتمللان ،خداونللد ارابلله ملکللوت داده اسللت. هللم در علممللان

 ،شان... به آن عصمت بمری تبلور داده است. به همه انبیاس داده است. اما سلومعقیده

للک و حقیقلة المُ 2«سٍشلَ ْ كُل ِّ مَلَكُلوتُ بِیَلدِهِ»که  ملکوتی که در اختصاص حق است

ایلن  ،رایلانرایان و در بعد قدرت مطلقله بلیعد علم مطلق بیدر بُ ق باهللتعلال حقیقة

 در اختصاص حق است. 

ابلراهیم در بعلد او   ،رس این را ابراهیم چطور سؤا  کند؟ یک سؤا  اسلت دیگلر

عنوان رسالت رسید. اما رسیدن سوم سؤالش که قب  از رسالت رسید و در بعد دوم به

ش عطابش معنا ندارد. اعطابندارد. وصولش معنا ندارد. استمعنا ندارد. خواستش معنا 

خلدایا  شود.کند: خدایا مرا خدا قرار بده! نمیابراهیم سؤا  میمعنا ندارد. مث  اینکه 

. ایلن یا در بعد قدرت عد علمیشود. در بُاین نمی ،به من ربوبیت بده عدبُ کی در ولو

گلاه خلود  ،اختصلاص حلق اسلت شود. اما یک مطل  است. این ملکلوتی کله درنمی

 نمان دادن است. خیر،گاه  ،ملکوت حق است که صددرصد علم و صددرصد قدرت

شلود. ملیخلوب شود؟ خواهد که دارو چطور درست میگاه انسان از داروساز می

. بُعلد داردکنیلد دو کنیلد؟ چطلور درسلت ملیدرست می . چطورکردشاگرد  درست 

به من نمان  ،توانی دارو درست کنیلم داری و میآنطور که تو قدرت و ع ،یک مرتبه

ای از آن یلک گوشله ،نله رتبه. یک ممرتبهیک این بده که من هم عین تو درست کنم. 

که من... نه اینکله  ،ای از آن معرفتای از آن علم و یک روزنهیک روزنه ،را نمان بده

بله  سشود که این اجلزامیای که از دور ببینم. از دور ببینم چه من داشته باشم. روزنه

                                                           

 .185اعراف، آیه . 1

 .88. مؤمنون، آیه 2
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شلود شود. و چه میشود که روح در آن دمیده میاجزاس مرده و چه می ،ریونددهم می

یقینی  ،او  که گ شت .نه سوم ،نه دوم است ،رود. این نه او  استکه ک ا و ک ا می

صددرصلد  ابراهیم است. سلومِ ،که ک  مکلفین باید داشته باشند. دوم هم که گ شت

در اختصلاص خلدا اسلت.  قلدرت صددرصلد،صددرصلد و ملکلوت  عللمِکه ملکوت 

 ،نله خلدا را نملان بدهلد .نمان بدهرس  . خرده ندارد.خدایا یک خرده از ربوبیت بده

رل یر از دور آنطور که امکلان دارد نملان بدهلد. ایلن امکان ،علم خدا را ،فع  خدا را

 إِبْلراهیمُ قلا َ إِْذ وَ» ،حظه کنیلدآیه را مال ،است. منتها این در بابترین قله است. و ل ا

 نیست.« کی  تَحیی» ،«اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْ َ أَرِن  رَبِّ

 ]سؤا [ -

 .، بله«تَحیی» -

 ]سؤا [ -

-الموتی را نملی حیاة ،را فع  تو« تُحْ ِ كَیْ َ»عُزیر است.  مربوط به« تَحیی»آن  -

 خواهد. رؤیت فع .فع  خدا را می ،خواهد

 ه جسم نیست که خود  را نمان بدهد...خداوند ک -

 مگر خود  را باید نمان بدهد؟ ،نمد -

 کند.خواهد که چطور این را زنده میهمان حقیقت فع  را می -

خداوند کله مربلی نیسلت و ایلن ملرده را زنلده  خود  را نمان بدهد؟ بایدمگر  -

کله ایلن ملرده زنلده  بینمیکی اینکه من می :عد داردکند. این زنده شدن مرده دو بُمی

وللی از  ،بینمبینم. روح را نمیاین روح آمد. روح را هم نمی این جزس، شد. آن جزس به

یک مرتبه ایلن فهمم که این به آن وص  شد و بعد هم زنده شد و راه رفت. جسم می

آن علملی کله در اینهلا  ،آن عمللی کله «تُحْل ِ كَیْ َ»بینیم. اما ما هم می است، این را

 ،تلهشلود. بعلد اجلزاس متصلله میّاجزاس به هم متص  می ،آوردحرکت میکند، می تأثیر

. این یی که امکان دارد به من نمان بدهرا تا آن ا آند. حقیقت نکناینها روح ریدا می

-مطل  روشلن ملی« ییتُح»است. با یک کلمه « تُحیی»از ایر « تَحیی»است. « تُحیی»

 شود.

 شود؟یده نمیمطل  فهم« کی »از خود لفظ  -

فر  کنید که این  ،مثالً« کی  تَحیی الموتی»توانیم بگوییم ما می «کی  تَحیی» -

 ،شلود از آجلر دیلدتا آجر را... با وسلابلی کله ملیدو ،گ اریممیدوتا آجر را روی هم 

عقلرب درسلت  ،عقلرب شلد ،وص  شلد ، وص  شد،به وص  شد هاریزهبینیم. این می
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« تُحیلی»بینیم. املا را ملی« کیل  تَحیلی الملوتی». یکلدیگر رویاز دوتا آجلر  شودمی

کند کله ایلن می چگونه ،کندآن علمی که چه کار می ،ای کهبینیم. یعنی آن ارادهنمی

نه دیدن محیلی بزم اسلت و نله حتلی دیلدن اجزاس به وص  شود و روح دمیده شود، 

س چطور به هم وصل  دیدن اینکه اجزا د،روح بزم است. حتی اگر دیدن روح هم باش

شود. تملام شود و دیدن خود روح این حیوانات و دیدن اینکه روح در آن وارد میمی

. در بُعلد خواهداین ا خیلی دقت می .«تُحیی»در بعد  ،نه« تَحیی»عد ها در بُاین دیدن

دانم. اما بینم و میاما فع  او را می ،بینمیعنی خداوند است که من او را نمی «تُحیی»

بله هلم وصل  ایلن حیوانلات  ایلن مفعلو  اسلت، ،دانستن فع  رب و دیدن فعل  رب

 ،کنلد... دیلدن عللتطرف ملیطرف و آنمفعو  است. اما فعلی که اینها را این بموند،

ایلن عللت منفصلله را ملن  ،کنلدآن علتی که خداوند از نظر علمی و عملی ای اد می

شود کسی ارادة الرب، نمی گوییم.می. ما یک علت متص  داریم که علت به آن نببینم

هلی   ،الرب ةعلم الرب و قدر ،عد است. بعد او که سه بُ علم الرب، قدرة الرب بفهمد،

در  ،علد ایلن اسلت کله نخیلریک بُ. ]...[ هی  کس ،عدبُ یک تواند بفهمد. اینکس نمی

 1«یَبْغِیلانِ ب خٌبَلرْزَ بَیْنَهُما» هی  است. این هم که بینم که چه شدهخارج مفعو  را می

 ،کیفیلت مصلدری ،کیفیلت صلدور ایلن فعل  ،شودیعنی آن فعلی که از رب صادر می

کیفیلت حرکلات و کیفیلت وللوج روح بله  ،مطلوب رسیدن بهکیفیت  ،کیفیت صادری

  که این نه در مرحله اولی اسلت ،این کیفیت را ،ایدر مرحله ثانیه یا هر مرحله ،بدن

  نله در مرحلله ثالثله اسلت ،اسلت «تَحیلی» لله ثانیله اسلت نله در مرح ،است «تَحیی»

از دور نمان بدهیم. آن  ،از دور یک اشاره ،رب است. نخیرالکه حقیقت فع  « تُحیی»

اب اگر این ارابه به این معنا بود که خداوند تمام علم... چون  مقدار که امکان دارد. و

شود. تمام علم و تمام نمیقدرة علم و بعض البعض ال ،شودنمی بعض ،باید تمام باشد

 شد،ارابه داده می قدرتی که مصرف شده است از برای ببدیت احیاس موتی به ابراهیم

خلدا بله او  ،توانست خود  خلق کنلد. املا نلهشد و میرب می در این جهت ابراهیم

 .ل این یک مط 2«فَصُرْهُنَّ الطَّیْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخُْ »گفت  ،نگفت تو خلق کن

اسلت. اگلر « تُحیلی»بلود، نلک « تَحیلی»ا اگلر سلؤا  ابلراهیم در این  مطل  دوم،

چلرا؟ چلرا « فَصُرْهُنَّ الطَّیْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخُْ  قا َ»ست؟ بود، این مطال  برای چی« تَحیی»

                                                           

 .20الرحمن، آیه . 1

 .260بقره، آیه . 2
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بله خلود  ،چهارتا حیوان ررنلده بگیلر« ملهنَّ الیهأ»یعنی « صُرهُنَّ»چهارتا طیر بگیری؟ 

آنها با تو مأنوس گردند. تو با آنها... یعنلی چله؟ آیلا اگلر  ،با آنها مأنوس شو ،می  بده

تلا ببیلنم ایلن  مأنوس شدن با ملن بزم اسلت ،شودیک عقربی بین دو آجر درست می

د که چه از دور ببین در ملکوت یعنی برد.می این دارد در ملکوت ،؟ نخیرشودزنده می

به خلارج  های دیگر مربوطبخش ،براهیم استود امربوط به خ آن شود. یک بخشمی

 حق سبحانه و تعلالی اسلت،ولکن آن بخمی که در انحصار  تواند،است، هر دو را می

 آن قاب  رؤیت و قاب  ارابه نیست. 

 كُل ِّ عَللى اجْعَلْ  ثُمَّ« »هن الیهلأم»یعنی « فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ الطَّیْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخُ  قا َ»

چند جب  بوده است. تکه تکه کرده قاطی کرده است. تکه و تکه و  1«جُْزسًا مِْنهُنَّ جَبَ ٍ

این دعوت ابراهیم با دعوت ما فلر  دارد. اگلر ملا ! بخوان «ادْعُهُنَّ ثُمَّ» ،قاطی و قاطی

کلردیم یلا ، بعد هم رخش میدادیممی  می خودمان به را رهایط نیا کردیم واماله می

 ثُلمَّ» ،آمدنلد. ولکلننملی م،انلدیخوبعلد ملی ،جلا بلودهملین دیم وکراصالً رخش نمی

الملکلوت نلدارد. اگلر  این لا ابلراهیم هلی  بخملی از معرفلة ،آنهلا را بخلوان« ادْعُهُنَّ

ایلن مقلدمات بلرای چیسلت؟ ایلن مقلدمات  ،الملکوت نلدارد ةابراهیم بخمی از معرف

ن سؤا  و اجابت ایلن سلؤا  که در ابراهیم زمینه ای ورطمقدمات ااهری است. همان

دهلد. طلور نملان ملیموتی را اینارابه ملکوت احیاس  خداوند هم زمینه ،موجود است

 فَخُلْ »دانلیم. اربعه را ما نملی ،تاشاید رنج ،تاشاید سه ،دانیماربعةً چه می« أَرْبَعَةً خُ َ»

 یَْأتینَلكَ ادْعُهُلنَّ ثُلمَّ جُْزسًا مِْنهُنَّ جَبَ ٍ كُ ِّ ىعَل اجْعَْ  ثُمَّ إِلَیْكَ فَصُرْهُنَّ الطَّیْرِ مِنَ أَرْبَعَةً

 .«حَكیمٌ عَزیزٌ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمْ وَ» آیند.همه با کوشش به طرف تو می «سَعْیً

 ،کنیم کله مطلل  را بفهملیممیما دقت « قا َ إِذ وَ»او  که ابراهیم سؤا  کرد.  ،ثم

خلواهیم تحمیل  کنلیم. یک مرتبه ملی ،نیستنه اینکه بخواهیم تحمی  کنیم. تحمی  

مطلل  را  در این لا خلواهیمخلواهیم بفهملیم. ملیملی ،ت می  کنیم. یک مرتبه نخیر

 تُحْل ِ كَیْل َ أَرِنل  رَبِّ إِبْلراهیمُ قلا َ إِْذ وَ»چون مطل  رقیلق و دقیلق اسلت.  ،بفهمیم

رلس یلک  ؟«تُلؤْمِنْ لَلمْ وَ»چلرا « نْتُلؤْمِ لَلمْ وَ أَ» نفرمود، بلکه« أ لم تؤمن« »قا َ اْلمَوْتى

عد قب  الوحی اسلت. است. که مرحله اولی ایمان ابراهیم در بُ مح وفیلیه عمعطوف 

 شود.به آن عط  می« وَ»رس  ،این بوده است دیگر

                                                           

 ن.هما. 1
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وحی است. آیلا او  و دوم حاصل  نملده اسلت؟ مرحله ایمان ابراهیم بعد ال دوم:

 ،قبل  از وحلی شلده اسلت یموت احیاس یمان بهحاص  شده است. مرحله ا« بَلى قا َ»

بعلد از وحلی شلده بعلد الملوت، مرحله ایمان ابلراهیم بله احیلاس معطوف علیه است. 

ای سه مرحلله« قَْلب  لِیَْطمَِِنَّ» .«قَْلب  لِیَْطمَِِنَّ»سوم چه؟ سوم برگمت به « لیبَ»است؟ 

  وحیایملان بعلد الل شده است. مرحله دوم  وحی استاست. محله اولی ایمان قب  ال

سلت. اطمینلان رؤیلت حیلات رؤیلت هشده است. دو اطمینان حاص  است. اطمینان 

بعللدالموت در مراحلللی قبلل  از وحللی و در مراحلللی بعللد از وحللی شللده اسللت. امللا 

« لكِلنْ وَ بَللى قلا َ» ة الملکلوت.رؤیلیعنلی  ،از نظر چه؟ از نظلر ارابله« قَْلب  لِیَْطمَِِنَّ»

چلرا سلؤا  کلرد؟ مگلر خلدا « تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ»در این ا سؤا  فرمود؟ چرا خداوند  :سؤا 

ملا اسلت. بلرای  بله گوییم سؤا  استفهام که نیست. سؤا  برای فهماندنداند؟ مینمی

هلا که خیلیردیم، کما اینکما گمان می« تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ»فرمود اگر نمی ،اینکه ما بفهمیم

کله ایملان و بلرای ایناسلت و  ایملان نبلوده ،کله نخیلر کردیمکنند. گمان میگمان می

 ،دو نکتله فهمانلد« تُلؤْمِنْ لَلمْ وَ أَ»فرملود:  .نخیر ،کنداطمینان قلبی ریدا کند سؤا  می

بله زبلان  ،یمملبفهست. بلرای اینکله ملا ، ایمان بعد الوحی هستایمان قب  الوحی ه

 د است.معتقد شویم. صورت سؤا  موجو ،ابراهیم که زبان وحی است

نیسلت. بلکله سلؤا   تندیلدسلؤا  ، سؤا  تلوبیخ نیسلت ،این سؤا  استفهام نیست

علد دو سؤا  اعالم یقین او  و یقلین دوم قلبلی ابلراهیم در بُ ،اعالم است. نه استعالم

از ایلن  .خواننلدبلرای کسلانی کله آیله را ملی ،تکلی  قب  از رسالت و بعد از رسلالت

بلابترین  ،هلم معطلوف علیله، هلم معطلوف ،بلله ،«بَللى قا َ تُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ قا َ» ،جهت

 لِیَْطمَلِِنَّ لكِلنْ وَ»عد تکلیفلی نلدارد. درجات ایمان است. ولکن یک مطل  است که بُ

مرحلله او  قلدم نهلاده و مرحلله دوم قلدم  ،قل  من مرحله سوم را قلدم بنهلد« قَْلب 

 معرفتلیای بهلرهخواهم حظ و می« وْتىاْلمَ تُحْ ِ كَیْ َ أَرِن »مرحله سوم  ،نهاده است

 از ملکوت و حقیقت فع  رب ببرم تا آن ایی که امکان دارد ایر خداوند مطلع گردد.

 اطمِنان در این ا به چه معناست؟  -

 آرامش قل  در بُعد سوم. -

 در بُعد علمی هم هست دیگر.آرامش  -

اینکله تکلیفلی ؟ برای باشد. چرا شده  در بعد سوم نبوده است و نمیآرامش قل -

 ،سلتهدر بعلد دوم  ،سلته. آرامش قل  در بعد او  داینکه توجه نکردی برای .نیست

در بعلد اینکله حقیقلت فعل   هسلت.عد رسولی و رسلالتی در بُ ،ستهدر بعد تکلی  
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ایلن را  خلواهم بله آن لا برسلم.ملی الرب که تکلی  هم نیسلت،رب و ملکوت فع  ال

رْهُنَّ الطَّیْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخُْ  قا َ»عد سوم در بُ« قَْلب  ِِنَّلِیَْطمَ لكِنْ وَ» گویدمی  إِلَیْلكَ فَصلُ

 .«سَعْیً یَْأتینَكَ ادْعُهُنَّ ثُمَّ جُْزسًا مِْنهُنَّ جَبَ ٍ كُ ِّ عَلى اجْعَْ  ثُمَّ

 شلك إبلراهیم أن: اآلیلة ه ه إلى تستند الرسولیة ال معیة إن»این ا ما نوشتیم که 

 هل ا فل  النظلر تمعلن للم ولكنهلا «قَْلب  لِیَْطمَِِنَّ لكِنْ وَ»: بقوله اعتبارًا ه،اللّ رةقد ف 

 للم أو: ربله سلأله عملا جوابلً قالهلاحیث  بلى: بقوله عنه استدركه ما إلى اإلستدراك

 إننل  بللى: فقلا »به ایلن ایملان نلداری؟ بلله، دارم.  1«الموتى أحی  بأنن : أي تؤمن؟

 یكلن للم و»در رؤیت ملکلوت « «قَْلب  لِیَْطمَِِنَّ لكِنْ وَ» الموتى ی تح أنت بأنك مؤمن

 إلیله ینسلبه لعلَّه عما إبراهیم ساحة لتبربة و وتكلرؤیة المل إلَّا ال واب و السؤا  ه ا

 إیمانله لعلدم الملوتى، یُحیل  كیل  لیریله ربله سلأ  إنما أنه: الرسولیة ال معیة أمثا 

 خاللها من یصرِّح لك و  ال ملة به ه یأت  ذیاك و فل لك حاشاه، و ذاك، قب  ب لك

 ملكلوتال علن سلأ  إنله یقلین، و إیمان على هسأل ب  المك، بدافع یكن لم سؤاله أن

 عن یسأ  أو الموتى؟ حی یُ ه : أنه عن ب تعالى اللَّه فع  ه  الت  حقیقته و اإلحیاس

 الوحیلد مسلؤوله إنملا ذاك، ب و ذا ب یراها، أن ایره یتمكن كما فیراها اإلحیاس صورة

 ملن اللَّله أراه ما الخارقة البارعة الرؤیة به ه لیستكم  الربّ فع  ملكوت و كیفیة هنا

علد رسلولی و در بُ« نُلري كَل لِكَ وَ»ایلن  2«نُلري كَل لِكَوَ »نله اینکله فرملود «. ملكوت

 ولکن ابراهیم مرحله بابتر را این ا تمنا داشت.  ،رسالتی بود

 ،از این لا دیگلر بعلد ،ام هم شما  بسیار عمیق است هم من خسته شدهچون مطل

مطالعله  شلویم،منتقل  می )ع( الرحمنخلیل از فردا به قضیه دیگر راجع بله ابلراهیم 

در الفرقلان مطالعله  260آیله  ،تفسیر الفرقان 3 و 2بفرمایید. این را هم در تفسیر جزس 

چطور ایمان برای ممرک دعلا کلرد؟  ،است «رزأبیه آ»مرحله بعدی راجع به  بفرمایید.

ای فردا خواهیم داشت. بعد از ابراهیم )ع( به موسلی ایم. اما اشارهکه قبالً بحث کرده

 .میشویم منتق  )ع(

نَلا لِمَلا عَظِلیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُلرْإِیمَانِ وَ مَعَلارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

  «. َاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ َاهُ وَ جَنِّبْحِبُّهُ وَ تَرْتُ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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