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 رسالت )استغفار حضرت ابراهیم برای آذر(

 

 

 

 

 

 سرگذشت ابراهیم و آزر در قرآن

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

ای بهین وهارات و قهرآن رابه  بهه ابهراهیم ای و مقارنهههای مقایسههیکی از بحث

 وهارَ  گاینهد  در وهارات رهدر ابهراهیم بهه نها ن است که آنها میالرحمن )ع( ایخلیل

وباد نهدارد  بلکهه بهه بهای او  وارَ  نامیده شده و ماحد باده است. اما در قرآن نا 

اسهت و در باههای متعهددی ههم « أبیهه آزر»آزر مشرک است که در قرآن یکجا لفه  

وا هنگامی کهه  میکنیم ضافهابدون آزر که همان آزر است. ما بر اعتراض آنها « أبیه»

  «أب»اضهافه ایهن اسهت کهه آیها مقزهاد از  .«یخر علیهم السقف من فاقهم»رد شاد 

گاینهد اهاهرو والهد اسهت.  هان در قرآن والد است و یا غیر والد؟ طبعًا می« أبیه آزر»

شاد رهدر مالهد انسهان اسهت. نهه کسهانی کهه مقها  فهمیده می« أب»اول  یزی که از 

 و عما  یا حسبی مانند أبٌ زوّبک  أبٌ علّمک نسبی دارند  مانند بد مادریردری یا 

  ها  این مرحله اولی.ز این قبیلو ا
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آورد؟ همهان لفه  « أب»والد نباشد   را لف  « أب»اگر مراد از لف  ه  مرحله ثانی 

است  اگر بحث با شخزی به نا  آزر« لجدِّ أُمه آزر»یا « لعَمِّه آزر»آورد. خادش را می

باده است. رس  هرا « وارَ »گاید ردرش  نانکه وارات می  که آزر ردر ابراهیم نیست

« بهدّه ُممهه آزر»یها « آزرعمّهه »کند که خاد نص آن لف  را که داللت بر غیر ردر می

این اوالً  ثانیًا  در قرآن بعضی از آیات است که به وعبیهر آنهها ابهراهیم )ع( را  نیاورد؟

مها رابه  بهه  1«إِبْهراهِیمَ قَهاْلَ إِلَّها» ؛استغفار کهرد« أبیه آزر»که از برای کند سرزنش می

 لَكُمْ كانَ لَقَدْ»  21اساه حسنه در قرآن آیاوی داریم. از بمله ساره مبارکه احزاب آیه 

ایهن  «كَثیهرو اللَّههَ رَذَكَه وَ اْلآخِرَ اْلیَاْ َ وَ اللَّهَ یَرْبُاا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْاَةٌ اللَّهِ رَسُالِ في

کهه  ماضهی در اعمهاا اسهت« کهانَ»دو وأکیهد اسهت. « لقهد»اساه  اساه مطلقه اسهت. 

هم « کُم»ن . ایکل مسلمین هستند« کُم». ماضی در اعماا هر سه زمان را شامل است

کهه قبهل از ریهامبر بهزر   لههی هسهتندبلکه وما  ریمبهران ا فقط کل مسلمین نیستند 

ههای گانهاگان فضهارل روحهانی بهه اند. آنها هم باید در مقها دهاسال  )ص( خلق ش

 شاد.اهلل اقتدا داشته باشند  برحسب آیات دیگر استفاده میرسال

 ]سؤال[ -

« هدی اهلل»است. اگر « هدی اهلل« »هداهم»است  « هدی اهلل« »هُداهم»بله  منتها  -

نهدارد. کهردن اوی بها اقتهدا ریغمبر بیشهتر اسهت  منافه« هدی اهلل»در آنها کمتر است و 

البته این آیه اسهاه بحهثش « حَسَنَةٌ أُسْاَةٌ اللَّهِ رَسُالِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ»وابه فرمادید؟ 

طار ابمهال  کنیم. اما بههر خااهد آمد بحث میستنباط یکی دو روز دیگاالدر اصال 

در   اهلل )ص( وأسهی داشهتباید بهه رسهال« حَسَنَةٌ أُسْاَةٌ اللَّهِ رَسُالِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ»

افکارش  علامش  عقایدش  اخالقش  اقاالش  اعمالش  نفی و اثبهاوش  در همهه  یهز 

اهلل صددرصد دنبال وحی است. ما ههم بایهد  ان رسال ؛اهلل بادباید به دنبال رسال

اَةٌ اللَّههِ الِرَسهُ  فهي لَكُهمْ كهانَ لَقَهدْ»اهلل باشیم وا آنجا که امکان دارد. دنبال رسال  أُسهْ

اهلل )ص( قزاری در عملی از استثناء هم ندارد  یعنی  ه؟ اگر معاذاهلل رسال« حَسَنَةٌ

اعمال شرعی داشت. نه وقزیر  وقزیر که ندارد  وقزیر که ندارد  اگر قزاری هم در 

اساه  کار نیست. اساه  اساه مطلقه نباد.اعمال شرعی داشت  که مقزر نیست و گناه

 بالاسهتثناء و بهه او کهالً و مطلقهًا« وسی بهیؤ»در آنجایی است که آنطرفی که  همطلق

کنیم نه وقزیر دارد و نه قزار دارد  زیرا اگر وقزهیر دارد  اقتهدای بهه او در اقتدا می
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اقتهدای بهه او در قزهار ورود در عمهل خهال    وقزیر  وقزیر است. اگر قزار دارد

هم قزار ثانی است. نه وقزیر باید وکرار شهاد و  ولا از او قزار است. از شما  است

الِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ»اهلل )ص( نسبت به رسال .نه قزار اَةٌ اللَّههِ رَسهُ نَةٌ أُسهْ رهس « حَسهَ

وقزیری ندارد  قزار هم ندارد.  هان اگهر قزهار و کاوهاهی داشهت در اعمهالی کهه 

-عقیده قاالش  اعمالش  علمش دهد  امی عناان نفی و اثبات شرعی و واقعی انجا به

روی از کسی که قزهار دارد طار مطلق به ریهاش  هر ه  اگر قزار داشت  خداوند ب

- نانکه در ابهراهیم اسهتثناء شهده  کندعد قزار استثناء میکرد. حداقل در بُامر نمی

 است. 

 اْلیَهاْ َ وَ اللَّههَ یَرْبُهاا كهانَ لِمَهنْ»مطلقا « حَسَنَةٌ أُسْاَةٌ اللَّهِ رَسُالِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ»

باید برای دریافت از   رذیردکسی که این دو مبدأ و معاد را می «كَثیرو اللَّهَ ذَكَرَ وَ اْلآخِرَ

اهلل مجهز کند و این وجهّهز  رای حضار در معاد خاد را به شریعةمبدأ و حاضر شدن ب

نة  اساةٌ سهیّةة مقابل اساةٌ حسدر  اهلل بکند.در صاروی است که ریروی نیکا از رسال

ریروی کند  عمالً مخالفت کند. لفظهًا ریهروی کنهد و علمهًا و عقیهدوًا  است. یعنی لفظًا

مخالفت کند. لفظًا و به خیال او ایمانًا ریروی کند  اما حقه بزند. حیلهه درسهت کنهد. 

 وَ اللَّههَ یَرْبُاا كانَ لِمَنْ» اینها اساه سیّةه است. در مقابل اساه حسنه اساه سیّةه است.

الرحمن )ع( وقتهی کهه بحهث اما راب  به ابراهیم خلیهل «كَثیرو اللَّهَ ذَكَرَ وَ اْلآخِرَ اْلیَاْ َ

 قَهدْ»  4آیهه  60  سهاره ممتحنههزنهد. در سهاره قید می« إِبْراهِیمَ قَاْلَ إِلَّا»آید  اساه می

زنهد. این بهه اعمهاا ماضهی مهی« کانت» «لَكُمْ كانَْت قَدْ»هم نیست. « لقد« »لَكُمْ كانَْت

دو وأکیهد اسهت.  هرا؟ بهرای اینکهه « لقهد»هم حسهاب دارد. « قد»حساب دارد. « لقد»

باید صددرصد این  عد است. نه وقزیر است و نه قزار  رس باید حتمًااطالا در دو بُ

و قزار هم جا که وقزیر نیست در آن« لَكُمْ كانَْت قَدْ»اساه باشد. اما نسبت به ابراهیم 

در آنجایی که وقزهیر بله  اما در آنجایی که... وقزیر که هیچ وقت نیست. اما  نیست 

 وَ إِبْراهیمَ في حَسَنَةٌ أُسْاَةٌ لَكُمْ كانَْت قَدْ» در آنجا استثناء است.  ستنیست و قزار ه

نی  ایهک معیهت رسهالتی و یهک معیهت ایمه  عد داردمعیت با ابراهیم دو بُ« مَعَهُ الَّذینَ

انهد و دارای ل دیگهر کهه وهاب  شهریعت ابهراهیم بهادهمعیت رسالتی ماننهد لهاط و رسه

اند. این معیت رسالتی است. معیهت ایمهانی یعنهی آنکهه کهه ابهراهیم )ع( رسالت باده

است؛  هان اسهاه در اینجها اسهاه  اند. منتها رذیرش کلیرذیرفته  عناان وحی آوردبه

هسهتند  وقزهیر ندارنهد. ممکهن اسهت « معه»نی که یعنی کسا .اال در قزار کلی است

با ایهن قیهد  « مَعَهُ الَّذینَ وَ إِبْراهیمَ في حَسَنَةٌ أُسْاَةٌ لَكُمْ كانَْت قَدْ» قزار داشته باشند.
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 عْبُهدُونَوَ مِمَّها وَ مِهْنكُمْ بُرَآؤُا إِنَّا لِقَاْمِهِمْ قالُاا إِْذ»در  ه بُعد؟ « مَعَهُ الَّذینَ وَ«. »قالُاا إِْذ»

 بِاللَّههِ وُؤْمِنُهاا حَتَّه  أَبَدو اْلبَْغضاءم وَ اْلعَداوَةُ بَیْنَكُمُ وَ بَیْنَنا بَدا وَ بِكُمْ كَفَرْنا اللَّهِ دُونِ مِنْ

 بَیْنَنها بَدا وَ»معنی بدا و بَدَأ فرا دارد  بَدَأَ شروع است  بدا آشکار شدن است. «. وَحْدَهُ

 لِأَبیهههِ إِبْههراهیمَ قَههاْلَ إاِلَّ وَحْههدَهُ بِاللَّهههِ وُؤْمِنُههاا حَتَّهه  أَبَههدو اْلبَْغضههاءم وَ اْلعَههداوَةُ بَیْههنَكُمُ وَ

تَْغفِرَنَّ لِأَبیههِ» ایهن قهال ابهراهیم«. لَأَسْتَْغفِرَنَّ وقزهیر نیسهت  قزهار اسهت. یعنهی « لَأَسهْ

یقهین  یها  الرحمن گمان کرد کهه آزر در راه ههدایت اسهت. یها بُعهد دو ابراهیم خلیل

عهد بهه حسهاب آن اسهت. و ایهن دو بُ« اهلل مهن أعهداء»یم اسهت و نداشت که اهل بح

 اهْجُرْنهي وَ»کهه بارهها عهرض کهرد . از ایهن  1«مَلِیًّا اهْجُرْني وَ لَأَرْبُمَنَّكَ»ای که بمله

ررسهت بتو ساز مند است که این آزر بتابراهیم که بسیار مشتاا است و عالقه« مَلِیًّا

حتمًا وا را سنگ « لَأَرْبُمَنَّكَ»اول   ونازل فهمید« مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»شاد. از این  هدایت

یعنهی « مَلِیًّها اهْجُرْني وَ»کنی  اگر سنگ باران می .«مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»بعد   کنمباران می

از  این مهدوی دور شها  یکهی . ه؟ مرا مدوی به خاد واگذار و وا از من مدوی دور شا

مند به هدایت آزر است  ایهن اسهت کهه نهه  احتماالوش برای شخص ابراهیم که عالقه

 خااهد فکر کند.می

در اینجا از نظر وقزیر  وقزیر در کار نیست  مانند ما  ما اگر فرض کنید برای یک 

دانهیم امها نمهی ی معاند  کهافری اسهت کهه معانهد اسهت کافری که اآلن کافر است. حت

وقهت ههدایت نخااههد شهد. احتمهال که هیچ 2«سَمْعِهِمْ عَل  وَ قُلُابِهِمْ عَل  هُاللَّ خَتَمَ»

گهاییم خهدایا اگهر شایسهته هدایت و امکان هدایت در نظر ما اگر بهرای او باشهد  مهی

مهن اصهحاب »هدایت کن. اشکالی نهدارد. امها اگهر بهدانیم کسهی قطعهًا   هدایت است

امکان برگشت و وابه از برای او نیست. یا اگهر است. کارهایی کرده است که « الجحیم

در این دو  3«یُؤْمِنُانَ ال وُْنذِرْهُمْ لَمْ أَ ْ أَْنذَرْوَهُمْ أَ عَلَیْهِمْ سَااءٌ»به وحی خدا دانستیم که 

یجهاز مهن اهلل  صارت اصالً استغفار کردن یعنی  ه؟ این استغفار کهردن طلهب مها ال

اللههم »بخااههد  فهرض کنیهد. انسهان از خهدا ی دیگهر  مهثالًههااست. مثل بعضهی دعا

غلط است. ایهن اصهالً حهرا  اسهت. محهال اسهت کهه  «او کمحمدٍ ابعلنی فاا محمدٍ

اللههم ابعلنهی ». خداوند کسی را مانند محمد وها  هه رسهد فهاا محمهد قهرار بدههد
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معزها  منقطه  شهد. دعاههایی کهه   هاردهعزمت منقط  شد. عزمت به  «معزامًا

کنم  یا من قطه  دار  کند  خدا فرماده است این کار را نمید خدا نمیانسان قط  دار

کنم. دو بعد فرا دارد. یک مروبه خدا فرماده است به وحی الهی کهه مهن  نهین نمی

ورش این اعتهراض علهی اهلل اسهت. آسهان  کنم. م  ذلک من از خدا بخااهمکاری نمی

ره کهافر خااههد مهرد و از اصهحاب ایهن آد  بهاالخبینم که این است که من ااهرو می

ولکن واق  اعم از این است. کما اینکه در قا  یانس اینطار باد. بنهاب بحیم است  

آیهد. ولکهن مهیآید و ردرشهان درةن شد که عذاب مییانس )ع( نسبت به قامش مطم

 وقزهیردر بعد دو  این  1«اْلخِْزيِ عَذابَ عَْنهُمْ كَشَْفنا آمَنُاا لَمَّا یُانُسَ قَاْ َ إاِلَّ»واق  امر  

 کمتر است.

 ]سؤال[ -

نکنیهد. عزهمت وحهی  عزهمت وحهی کهه  خلطعزمت وحی را عرض کرد    -

 . استنبات و رسالت 

گاه امکان ندارد صددرصد که وخلفی   عد دارداین دو بُ   یزهایی که امکان ندارد

وما  شهد. « یُؤْمِنُانَ ال وُْنذِرْهُمْ لَمْ  ْأَ أَْنذَرْوَهُمْ أَ عَلَیْهِمْ سَااءٌ»در کار نیست. خدا فرماد  

 وَسْتَْغفِرْ إِنْ» 2«لَهُمْ اللَّهُ یَْغفِرَ لَنْ لَهُمْ وَسْتَْغفِرْ لَمْ أَ ْ لَهُمْ أَسْتَْغفَرْتَ عَلَیْهِمْ سَااءٌ»در اینجا 

ا؟ صددرصهد... دیگهر ریغمبهر اسهتغفار نکهرد.  هر 3«لَهُهمْ اللَّهُ یَْغفِرَ فَلَنْ مَرَّةً سَبْعینَ لَهُمْ

اینجا استثناء ندارد. صددرصد این منهافقین بها کفهر خااهنهد مهرد و ایمهان نخااهنهد 

اسهتغفار کنهد گنهاه بزرگهی  حهال بنابراین ریغمبر حق استغفار ندارد. اگر با این  آورد

انجا  داده است.  ان اعتراض علی اهلل است. این وقزیر  اما قزار آنجایی است که 

آد  ایهن « فهی علهم اهلل»دانم من نمی «.فی علم اهلل»  آد  استحقاا ندارد در واق  این

دهم بهاالخره در یهک ولهی مهن احتمهال مهی  هلل است از اصحاب بحیم است و عدوٌ

 ایمان بیاورد. کهبای ممکن است واق  بشاد 

طاری نیست  قزار است. امها طهاری نیسهت  هان  احتیاطی برا اواینجا استغفار 

ت. در بایی که نخیر  احتمال بهاالور اسهت. احتمهال بهاالور کهه نخیهر ایهن معانده نیس

شاد و... ولکن در واق  هدایت نشاد و با ضاللت بمیرد. بهاز اسهتغفار عهن هدایت می
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قزارٍ است. استغفار ابراهیم عن وقزیرٍ نباد  عن قزارٍ باد. ولکن خداوند نسبت بهه 

 نهین  دری ههم ریغمبهر بزرگهاار عزمت محمدیه )ص( کاری کرد که از نظهر قزهار

 وَقُهمْ ال وَ أَبَهدو مهاتَ  مِهْنهُم أَحَهدٍ عَله  وُزَلِّ ال»ای نیفتد. ولذا نسبت به منافقین  اله

این کار را نکرد. روایاوی دارد که ریغمبر بر قبر آن وقت الی آخر. هیچ 1«قَبْرِه إِنَّهُمْ عَل 

عزمت قهرآن اسهت و بهرخال  عزهمت  منافق نماز خااند دروغ است. این برخال 

 عَله  وَقُهمْ ال وَ أَبَهدو مهاتَ  مِهْنهُم أَحَهدٍ عَل  وُزَلِّ ال»گاید  اهلل است که خدا میرسال

اینهها دروغ اسهت. ایهن فهرا را مها در « قا  علی قبره  صلاا علیهه»گاید  میاین « قَبْرِهِ

 قَهاْلَ إاِلَّ»الرحمن ابهراهیم خلیهلبینیم که اساه حسهنه رابه  بهه طار بیّن میاینجا به

يْ مِهنْ اللَّههِ مِهنَ لَكَ أَمْلِكُ ما وَ» بعد  2«لَكَ لَأَسْتَْغفِرَنَّ لِأَبیهِ إِبْراهیمَ اینکهه خهاب « ءٍشهَ

 إِلَیْهكَ وَ»کهه خهاب اسهت « أَنَبْنها إِلَیْهكَ وَ»که خهاب اسهت. « وَاَكَّْلنا عَلَیْكَ رَبَّنا»است. 

 إاِلَّ»خهارد. است. همه اینها خاب است. إال فقط به بمله اول مهیکه خاب « اْلمَزیرُ

روی قزار « لَكَ لَأَسْتَْغفِرَنَّ لِأَبیهِ إِبْراهیمَ قَاْلَ»و این « لَكَ لَأَسْتَْغفِرَنَّ لِأَبیهِ إِبْراهیمَ قَاْلَ

 باده است.

فقهط  رس بنابراین وبعیت مطلقه از ابراهیم نیست.  را؟ احیانًا قزهار اسهت. ولهی

و  ار ُبیه در اینجا قزار باده است  فقط در باب استغفیک با باده  بیشتر هم نباده

دانهم نسهبت قزار است. من مهی عیت از این مرحله قزار  البته اگر ما بدانیماینجا وب

به او قزار است. اما وبعیت کنم؟ نخیر  بنده هم قزار کنم؟ نهه  رهس وها آنجهایی کهه 

  به غیر آن کسی که اساه به او و اقتهدای بهه او مطلهق اسهت امکان دارد انسان نسبت

 وااند اساه مطلقه داشته باشد.  ان احتمال قزار احیانًا در کار است. نمی

کننههد و در میههان الرحمن اینهها اعتههراض مهیمطلبهی کههه رابه  بههه ابهراهیم خلیههل

تقل طار مسهسهت ایهن اسهت. و بارهها ههم عهرض کهرد  امها اآلن بهههم هها مسلمان

 نظهر فهي والهده و إبراهیم أبا»ا  که خااهیم بحث کنیم. اینجا بنده یادداشت کردهمی

 و الملحهد المشهر  آزر إبهراهیم أبا یعتبر القرآن أن هي أخیرة كلمة  اُسقف  القرآن

 وذكره لم فلةن وارْ  أباه أن وزرّح التاراة ولكن دون ماحّ اُنبیاء آباء أن أصالكم من

گایهد مهؤمن اسهت و میه وار  والد اوست. وارات ن 3«أیضًا بالشر  وذكره ال باإلیمان
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گاید مشرک اسهت و از گاید مشرک است. ولکن آزر أب ابراهیم است. قرآن میمیه ن

ما از قهرآن « كتابیًا أصلًا لیس لكنه و أبل  المناار»ی است. های دربه اعلآن مشرک

یک اههاراوی اسهت   ایم. بلهفاده نکردهو حتی به ااهر مستقر است نزًا این مطلب را

یکی از مراحل معانی باطنش « السَّابِدِینَ فِي وَقَلُّبَكَ»این  1«السَّابِدِینَ فِي وَقَلُّبَكَ» که

این است که ریغمبر بزرگاار وقلب در اصالب سابدین داشته است. بسهم اهلل  ولکهن  

ای ریغمبهران حتمها بایهد این از ضروریات مسلمه قرآنی نیسهت کهه آبهاء یعنهی رهدره

کنهیم و بها کنیم. این را از سنت اسهتفاده مهیماحد باشند. این را از سنت استفاده می

اری نیست که اگر قرآن هم داللت کند بر اینکهه آزر اشاراوی از قرآن  این اوالً  رس ط

این بر خال  نزی باشهد. اگهر ههم بهر خهال    ردر و والد ابراهیم باده است  مشرک

 وارات مطرح نیست و وارات محار نیست. مناط اصلی نیست.  باشد وارات

ای از ولکن  در مرحله دو  ما هم معتقهدیم از نظهر صهرین سهنت و از نظهر اشهاره

آیا این اشر  است  یکی از قااعد ما امکان اشر  است. آیات و از نظر امکان اشر  

شهند. در زیهاروی کهه مها هها ماحهد نباکه والدهای انبیاء همه ماحد باشند یها بعضهی

شیعتًا   سنی را کار نداریم  از مسلمات متااورات بین ما شیعتًا و سنتًا است خاانیممی

نه ایهن عبهارت  یعنهی مضهمان ایهن « الشَّامِخَةِ اْلأَْصلَابِ فِي نُارو كُْنتَ أَنَّكَ أَْشهَدُ»که 

لَابِ فِهي نُارو كُْنتَ أَنَّكَ»عبارت  امِخَةِ اْلأَصهْ ارحها  مطههره  2«اْلمُطَهَّهرَةِ اْلأَرْحَها ِ وَ الشهَّ

رحهم بهه واحیهد  هه کهار  د است. طهارت رحم در آن نخاابیده که باید ماحهد باشه

دارد؟ طهارت رحم یعنی طهارت از زنا  یعنی انبیها از زنها طاهرنهد. ولکهن  معهاذاهلل  

ذاهلل از اوالد آیهاوی از وهارات  ایشهان معها ضهمیمهباهلل  مسین از نظر انجیهل و  وعاذ

کنیم  مها بگاییم  ان این ایراد را میخااهیم زنای با دختر است. آن را بگذریم  نمی

  . آن را کاری نداریم.هم ایراد بزرگتری داریم

  ولکن آنکه مسلم است این است که امهات انبیاء ارحامشان ارحا  طهاهره اسهت

ادند  اما زناکار نبادند. ایهن از ب هزنا در کار نباده است. اگر زن لاط و زن ناح مشرک

-اصالب شامخه  نه اصالب طاهره  اگر مهی  مسلمات است. اما راب  به ردران انبیاء

گفت اصالب طاهره یعنی زنا نکردن  اصالب شامخه از زنا نکهردن بهاالور اسهت. زنها 

نکردن هیچ  بلکه شما  صلب شما  معنای است. شما  معنهای عبهارت از واحیهد 
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خااهید بگایید که در قهرآن آیهاوی اسهت طلب ثابت است  اما شما که میاست. این م

شهاد کهه این أبیه از خاد قرآن استفاده مهی 2«لِأَبیهِ إِبْراهیمَ»یا  1«آزَرَ لِأَبیهِ إِبْراهیمُ»که 

سهه « أب»کنهیم. مراد والد او نباده است. این را قبالً عرض کرد  باز هم صهحبت مهی

بعد اول  بعد ثانی  بعد   ب مالد نص است. اما أب دو بعد داردوالد در أ  اطالا دارد

خااهد قبال داریهم. بعهد نسهبی البته قرینه می .اول  بعد نسبی و بعد دو  بعد حسبی

گاینهد. نهص قهرآن داریهم  در أب عم است  به عما ههم عهم مهی  أب والد است« أب»

نجا به شما  صلب کاری وارات هم داریم. أب بدّ مادری است  بدّ مادری انسان ای

 ندارد. رس این سه احتمال در کار است.

أبٌ این در بعد اول که  ابهاّت نسهبی کهه هندسهه مثلهث االضهالع دارد. بعهد دو   

 أَبَهاَا» والهدا نیسهت« هَهذِهِ أَبَهاَا عَلِيٌّ وَ أَنَا»بک  ابات از نظر روحی که زوّ مک  أبٌعلّ

دووها رهدر... رهدربزر  گفت أباا یعنی ردر و مهادر  مقی میاست. یک اح 3«اْلأُمَّةِ هَذِهِ

ور امیرالمهؤمنین در اهلل )ص( است و ردر کا کاین امت  از نظر وعلیم شریعت رسال

این أب است. این أب به  ه حسهاب اسهت؟ بهه « اْلأُمَّةِ هَذِهِ أَبَاَا» .حاشیه رسالت است

کنهد  أبهی ههم کهه در می این والید را یمعنا معار  و یروحان معار حساب اینکه 

أبی هم که به عناان بد أمی اسهت یا  ان قارم مقا  والد است.   بعد نسبی عم است

کهه در قلهه قهرار دارد   ان قارم مقا  والد است. رس اینها با هم اروباط دارند. اما آن

أبهی   که از نظر حسهبی در قلهه قهرار دارد از نظر نسبی عبارت از أب مالد است و آن

ه روح انسان را روح ایمانی و روح معرفتی صحین بکند. و مجم  االمرین این است ک

را و هم این فرزنهد  صلب او آمده استاین فرزند از نظر نسبی از  هم است که أبی که

زههرا )(( علیهها دارای دو والدت به دربات عالیه باال برده است؛ مانند زههرا )((. 

یهههک والهههدیت بسهههمی دارد کهههه  دارد    دو والهههدیتاسهههت. ریغمبهههر دو ابهههات دارد

الشعاع است که اگر در آن بمله و یک والدیت روحی دارد که فاا الشعاع استوحت

ند که راره وهن مهن اسهت. نکغلط معنا می 4«مِنِّي بَْضعَةٌ فَاطِمَةُ»متااوره فرماد   همعروف

 راره روح اهمیت دارد نه راره ون.راره روح ریغمبر است. 
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این سه اطهالا را حهداقل دارد. حهاال کهه ایهن سهه اطهالا را  أب در قرآن شریف

یعنهی والهد  « آزَرَ لِأَبیههِ إِبْراهیمُ قالَ إِْذ»وااند بیاید بگاید که بنابراین کسی نمی  دارد

بله این سه اطالا را دارد. امها آنکهه کهه   بله کسی ممکن است اینطار بگاید. بگاید

ت یا نه؟ بله  این إن قلهت  بهااب ایهن اسهت کهه فهمیم أب والد هسمی« أب»از لف  

قطعیه داشته باشیم که مراد أب والهد نیسهت. بلکهه  قرارناما  اگر   بله  أب والد است

وقت است که یکی از دو دیگری است. یا آنکه عما است و یا اینکه بد أمی است  آن

از  مجاز اهم است اصاالً در باب مج  کنیم. إن قلت دیگرمی قطعیه قرینهما وبعیت از 

یا حقیقت؟ مجاز  یک ماق  ما ایهن را در اصهال اسهتنباط بحهث کهردیم. اگهر لفظهی 

یعنی رها بربها  ؛معنای خاد را بگیرد و در معنای خادش استعمال شاد  حقیقت است

از   است. مجاز یعنی این معنای حقیقی را محل عبار قرار بدهیم. لف  اسد را بگاییم

معنای حیاان مفتر( عبار کند به ربل شجاع برسد. اینجا مجاز است. یعنی حقیقت 

محل عبار لف  است که به یک ماضاع دیگر که مشابه با ایهن ماضهاع اسهت برسهد. 

بایهد در مجهاز مربحیهت باشهد. در حقیقهت ایهن  مجاز بهتر از حقیقت اسهت. حتمهًا

حقهش ههم ها البته بعضی وقت حقش است که لف  در معنای حقیقی استعمال شاد.

شهاد. امها در حقش این است که لف  در معنای حقیقی اسهتعمال  نیست. ولی قاعدوًا

باید مربن باشد  یعنی   مجاز  اگر لفظی را در معنای مجازی بخااهید استعمال کنید

 باید وربین داشته باشد. اگر وربین نداشته باشد غلط است. اگر شما لفه  اسهد را در

اما اگر لف   .ها را نداردمربحیت و این حر  مفتر( استعمال کنید  این دیگر حیاان

را؟ بههرای اینکههه اسههد را در مههرد شههجاع بخااهیههد اسههتعمال کنیههد مربحیههت دارد.  هه

بهرای خااهید آن معنای عالی شهجاعت را به مردی زدید  می شجاعت اسد را بردید و

-وهربین دارد. همهین را مهی یت دارد در اینجا ولهداثبات کنید. در اینجا  یست؟ او 

 خااستید شما بگایید؟

   آن معنای اصلی...گاییمخااستم عرض کنم که یعنی وقتی که مجاز میمی -

کند. ببینید  مجاز مَفعَل است. مکان عبهار  یعنهی ایهن از معنای اصلی عبار می -

-ی گفتهه مهیاست؟ نه  لف  اسد وقته نیست  لف  اسد بامدکه لف ... این لف  بامد 

. اگر در حیاان حیاان مفتر( رسد. یعنی  ه؟ بهبایی مییک رود و به این می  شاد

  اگر از حیاان مفتر( عبار کرد و مراد فهالن رهلهاان تَبَحقیقت  یعنی ثَند مفتر( ما

است. یعنی حقیقت محل عبار لف  است و معنای اسد  باد. اینجا حقیقت مجاز شده

- مهیتهًانه حقیقتًا. لف  اسد معنای شجاعت را از اسد عاری  یردگمی تًارا از اسد عاری
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« اکل معی اسدٌ« »باءنی أسدٌ« »هذا اسدٌ»گاید   سباند. میگیرد و به ربل شجاع می

  .این باید اربحیت داشته باشد« الفت اسدوح« »علمنی اسدٌ»

گایند  ان می عد سا  ابن اهلل مسین ها در بُولذا ما در مقا  ابن اهلل  که مسیحی

خیلهی  نهین اسهت  بهدون رهدر متالهد   خیلی بزرگاار اسهت  خیلی مسین عزیز است

گاییم ابن اهلل این مجهاز اسهت. مجهاز در فالن. بنابراین ابن اهلل است. میاست و شده

آیا حقیقتًا امکان دارد خدا فرزند داشته باشد؟  حقیقت امکان دارد. صاروی است که

ر اسهتعمال مجهازی مجاز هم ممکن نیست. رس د  مکن نیستنه  وقتی که حقیقت م

اسهتعمال مجهازی اربهن  -2که حقیقت امکان داشته باشهد. این -1 دو رکن ما داریم 

مگهر قاعهده گایهد  گهاییم. مهیطهار مهیدو  را این إن قلهتباشد. حهاال در اینجها مها 

نیسهت کهه قرآن این  علیایفزاحت و بالغت عادی وا  ه رسد به فزاحت و بالغت 

مهه ألجهد »یها « إذ قال ابراهیم لعمه آزر»   بگاید عما است« ابیه»اگر مراد خداوند از 

.  را در اینجا لف  عا  گفت؟ آد  بیاید مجازو لف  أب را در را بگایدخاد نص « آزر

یهک غلط است. این قاعهده کلهی اسهت. اگهر  این قرینه بیاورد   غیر والد استعمال کند

ینهد؟ لفه  یهک  یهز دیگهری را  هرا لفه  خهاد او را نگا  دارد خهادش لفه  معنایی

 ن قلتإ بعد قرینه بیاورند بگایند این معنا مراد است. باید مربن داشته باشد. بگایند 

« ابیه آزر»گاید  ه مربحی دارد که در قرآن شریف لف  ن قلت میگاید. إاین را می

اسهت. ایهن مجهاز  با ذکر شهدهدهباهای مختلف دیگر حدود « بیهُ»و لف   یک با 

مالهد  در آن معنهایی کهه  در أب حقیقهت اسهتکه لفه  أب را کهه   ه مربحی دارد

 حقیقت نیست استعمال کنید. 

  حقیقهت در مالهد نیسهت« أب»یک بااب ایهن اسهت کهه   دهیمما دو بااب می

« أب»دادیم. ولی حقیقت در والد باد باز بااب می« أب»حقیقت در والد نیست. اگر 

یک مربحاوی داشت   حقیقت در والد باد« أب»حقیقت در والد نیست. حتی اگر هم 

که حقیقهت در  گاییم فرض کنیداوالً  ثانیًا  میکنیم. این که در بااب دو  عرض می

« أب»در کار است. باز به حر  اول برگردیم. لفه   یوالد باشد. اما در اینجا مربحاو

کهه دارای « أب»  سا   این لفه إن قلتداا است. یعنی سه مز  دارای سه معنا است

این  ه مجهازی اسهت؟  هه آید کدا  است؟ والد  ه نظر میه اول بسه معنا است  آنک

ن   امها اههار بهیّهر سه استولا حقیقت در « أب»لف   که حسنی در این مجاز است

 .با قرینه د نباش والد« أب» مرادوانشما این لف  را استعمال کنید   والد دارد« أب»در 

مهربن دارد   طهار؟ ابهراهیم  گاییممی این است  دو  این  ه مربحی دارد؟ بااب
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با  معارضهالنبیین )ص( در بزرگترین فرد قبل از خاومدر میان انبیاء الرحمن که خلیل

-اند  ایشان در خانهگذاری کردهواحید را رایه شریعت ررستی است و بنایشرک و بت

فهروش بهاد. ایهن سهاز بهتررسهت بهتزر  آن خانه آزر مشرک بهتای متالد شد که ب

 حیهد ابراهیمهی را بهاال ببهرد. مثهال خااهد مقا  عمهق واگاید  میکه قرآن می« ابیه»

گیهههر و ه نمهههازخاان و روزهای وربیهههت شهههد کهههه همهههفهههالن مربههه  وقلیهههد در خانهههه

الً فهالن مربه  خاان و ماحد بادند  ایشان شد  کار مهمی نیست. اما اگر مهثنمازشب

-وقلید ردرش  نین  مادرش  نین  برادرش  نین  خااهرش  نین  در بای که همه

ورین فهرد عهادلاش فساد و کفر است زندگی کرد. امها بهتهرین و اش فسق است و همه

 ور است یا آن؟این مهم شد 

خااهد بگاید  نه اینکه ابهراهیم الرحمن این است. خدا میبه ابراهیم خلیل نسبت

وقتی بزر  شد  وقتی به مقا  رسالت و نبات رسید آن وقت رر م واحید را برداشت 

ررستان و خارشیدررستان و نمرود و بت ررستان و ماهاصنا  و ستاره عبدهو در مقابل 

نخیر  از آن هنگامی که ابراهیم کادک باد و رسال نبهاد و  ها...شکستن و این حر 

باشد. بد   به نا  آزر باد. این آزر عمایش بادمقا  وحی نداشت و در خانه شخزی 

باشد. ولکن عما و بد مادری باد که در مقا  والد باد. قهارم مقها  رهدر    مادری باد

اش ایهن کسی که قارم مقا  ردر انسان است و این طفل کسی را بهز او نهدارد  قاعهده

ن  ابههراهیم اسههت کههه از او وبعیههت کنههد. قاعههده ایههن اسههت کههه از او وبعیههت کنههد. ولکهه

درسهت بهر   برخال  ماج بسیار عظیمی که در مقا  وربیت شرکی در اینجا قهرار دارد

 أَ» فرمایهد می ضد او قرار گرفته است. از کادکی با آزر مبارزه کهرد  در قهرآن شهریف

 دارد که در انجیل هم مطلبهی 1«مُبینٍ ضَاللٍ في قَاْمَكَ وَ أَرا َ إِنِّي آلِهَةً أَْصنامًا وَتَّخِذُ

  در انجیل برنابا  برنابا قهدیس حهااری از حضهرت مسهین نقهل که بسیار بالب است

خاری  وا هم کمک کند که آزر به ابراهیم گفت  وا هم داری در خانه من نان میمی

ر اسهتفاده وها بردار ببر بیرون بفهروش  رهال بیها ه کار کنم؟ از این بتکار کن. کن  

هها را به رای یکی از بتابراهیم در غیاب هیم گفت  باشد. کن  وا ما زندگی کنیم. ابرا

ایهن  فروشهم  مهیآهای دن.کشی روی زمین بازار درنخ بست  طناب بست. شروع کرد 

کسهی نخریهد. رهس کند  نه فالن. دارد  نه کاری میدارد  نه ضرر   مابادی که نه نف

خریهد فایهده نهدارد. مهی ای را متابه کرد که این فایده ندارد. شما که از آزریک عده
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برگشت  آزر آمد گفت  ابراهیم فروختی؟ گفت  نه  نخریدند  گفت   طهار مهن روزی 

فروشم.  را از وا نخریدند  مگر  ه کار کردی؟ گفت  من واق  را گفتم   ندوا بت می

 بخرید. دارد  نه ضرر دارد   گفتم  آهای مرد  مابادی که نه نف

-خهاری یها نهان مهیات بشهاد دلیهل مهیی  گرسهنهکنگفت  وا داری استدالل می

 اسهت واانم بگایم. از کادکی ابراهیم )ع( که محتهاجخاری؟ گفت  نه  من دروغ نمی

به شخزی به نا  آزر که قارم مقا  ردر باد یا خاد  لیدر نان و در زندگی اصلی و اوّ

 هان « عهم» یهدگانمی گاید می را« أب»عما باد یا اینکه بد امی باد. خدا هم لف  

قارم مقا  ردر نباشد. بد امی باشهد  قهارم مقها  رهدر  ممکن است عما باشد  اما عما

ای اسهت کهه ایهن او در خانه ردر نباشد. اما کسی که در خانهه  نباشد. حتی ردر باشد

ار بهاد کهه شهاد. اینطهبه حساب نسب به او می« أب»اطالا لف   که عما یا غیر عما

 قهالَ إِْذ»ت سرررسهتی رهدر و امهر و نههی رهدر بهاد  مه  ذلهک  عین در خانه ردر و وح

یهک   ای راکنهد. یهک عملههمثل اینکه فالن کس نهی از منکهر مهی« آزَرَ لِأَبیهِ إِبْراهیمُ

حمالی را  یک آد  عادی را نهی از منکر کند. مطلبی نیست  اما اگر بهرود در مقابهل 

ین مهم است. مثهل آن شخزهی کهه در ا  نهی از منکر کند و بمهار و رهبر و...رریس

 اوَّبَعُههاهُمْ الَّههذینَ وَ اْلأَْنزههارِ وَ اْلمُهههابِرینَ» مقابههل عمههر نهههی از منکههر کههرد. عمههر آیههه

« الَّهذینَ وَ»  او را انداخت  قرآن داردو« الَّذینَ اْلأَْنزارِ وَ» طار خااند را این 1«بِإِحْسانٍ

خااست بین مهابرین و انزار فرا بگذارد یرا انداخت   را؟ برای اینکه م« واو»این 

گفت  یهک « الَّذینَ اْلأَْنزارِ وَ اْلمُهابِرینَ»ین بزرگتر از انزار هستند. گفت  که مهابر

کهنم  واو را قطعهه قطعهه مهیوا را عرب بلند شد و شمشیر کشید  گفت با این شمشیر 

ابهل مهن شمشهیر کجا انداختی؟ عمر گفت  من خاشحالم که برای یک واو ههم در مق

اگهر کسهی در  شد نههی از منکهر کنهی.که می کشند. آن رهبر در این بُعد عادل بادمی

این ارزش دارد. نه اینکه در مقابل یک کها کی   مقابل یک بزرگی نهی از منکر کند

خااههد مقها  دعهات واحیهدی را بهرای ورسد. حاال در اینجا خهدا مهیکه رخ کنند می

طار  بیرون آمد در خانه باد این« آزَرَ لِأَبیهِ إِبْراهیمُ قالَ إِْذ»اید گابراهیم ثابت کند. می

اش یکسان باد و فهرا واحیدی إلی اهلل و نقش با وما  اینها نقش دعات ]...[  طارآن

 نکرد.
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وباد دارد. در اینجا مجاز وباد دارد. بهرای  رس اینجا مجاز ربحان دارد  اصالً

قهرآن ایهن  الرحمن باید لف  ابیه باشهد  منتههاهیم خلیلاثبات مقا  عظیم واحید ابرا

کنهد میای داریم که ثابت   ولکن آیات متعدده«بیهِأَ»بله  که کنداحتمال را ببران می

کنیم کهه در قهرآن شهریف است. در ابتدای بریان مها عهرض مهی که ایشان والد نباده

 وَ إِبْهراهیمَ آبهاري مِلَّهةَ اوَّبَعْتُ وَ»  الجد عل  یطلق قد اُب عن عل  ودلنا آیات هنا »

بهر بهد « أب»نبادنهد؟ رهس  ابراهیم و اسحاا مگر ابداد یاسف 2«1«یَعْقُابَ وَ إِسْحااَ

 عله  و فإنهم مها خهال یعقهاب أبهداد یاسهف.»شاد. این مطلق بد است. اطالا می

 ما لِبَنیهِ قالَ إِْذ اْلمَاْتُ عْقُابَیَ حَضَرَ إِْذ شُهَداءَ كُْنتُمْ أَ ْ»  132بعد ساره بقره آیه « العمّ

ماعیلَ وَ إِبْهراهیمَ آبارِهكَ إِلههَ وَ إِلهَهكَ نَعْبُدُ قالُاا بَعْدي مِنْ وَعْبُدُونَ حااَ وَ إِسهْ  إِلههًا إِسهْ

نهص قهرآن  اسهماعیل  «لیعقهاب ًاعمّه كهان إسماعیل فإن« »مُسْلِمُانَ لَهُ نَحْنُ وَ واحِدو

عمهای یعقهاب اسهت. رهس لفه     نه ردرش است استعمای یعقاب است. نه بدش 

ساره انعها  آیهه  «.اُمِّي الجد عل  و»شاد. هم استعمال می« أعمی»بر « آباری« »أب»

شمارد. زکریا و یحی اینها را به عناان اوالد داود می«. عیس  وَ یَحْی  وَ زَكَرِیَّا وَ»  85

  ولکهن عیسهی  عیسهی ههر دو یا هر  از طریق ردر  بسم اهلل  یا از طریق ردر و مادر 

د است. رس از نظهر نسهبی در سی از طریق مادر از فرزندان داو. رس عیکه ردر نداشت

 أ ه بهد أنهه حهال إبهراهیم  أبنهاء مهن یعهدههم حیهث»سه اطالا دارد. « أب»قرآن لف  

 آيٌ»آی  آیهات « أُخهر  يٌآ إلهیكم ثهم 3«إِْخهاانِهِمْ وَ ذُرِّیَّاوِهِمْ وَ آبارِهِمْ مِنْ وَ»  المسین

« یلهي كمها أبیهه  غیهر فاالهده الهاالدة غیر إلبراهیم آزر أباَّة من المعني أن وعیِّن أُخر 

  .ن قزهحال آیات ای

 إله  دعاوهه فهي إبهراهیم أخهذ من أوّل أن عل  ودلُّنا آزر و إبراهیم في القزّة آي»

 دهههدّ أن إله  التاحید إل  هدعاو في یزاول زال فما آزر  اسمه ربلًا كان اُنداد خل 

 یا آلِهَتي عَنْ أَْنتَ راغِبٌ أَ قالَ»  46ساره مریم  آیه « ملیًا یهجره أن أمره و بم بالرّ آزر

-ای و در خانه مهن زنهدگی مهیبه اینجا رسید. معلا  شد که وا ابراهیم بکه «إِبْراهیمُ

 وَ لَأَرْبُمَنَّهكَ وَْنتَههِ لَهمْ نْلَهةِ» .معارض با آلهه من هسهتی وض اصالً مُعر« بٌراغِ»کنی  

 اهْجُرْنهي وَ»در اینجا بارها حضار بهرادران عهرض کهردیم کهه از لفه  «. مَلِیًّا اهْجُرْني
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-این روزنه امید برای ابراهیم آمد کهه ایهن آزر آمهده رهایین  ونهازل کهرده و مهی« مَلِیًّا

آیهد می برای ابراهیمحتمال اینجا این ا .خااهد فکر کند. یا نه حداقل  حداقل از فکر

و  ررسهتشخزهی اسهت بهتدو مؤمن شاد و از شرک بیهرون آیهد ]...[ که شاید آزر بع

کار  کند. ولکن انسان یقین ندارد که عاقبتررستی میبت فروشی وبت امر به  سازبت

شاد اینجا دعا کند و استغفار کند؟ بلهه  حهاال این شخص مؤمن خااهد شد یا نه  می

 اهْجُرْنهي وَ»ای از جا باالور این است. در اینجا باالور این است که ابراهیم اشهارهدر این

خااهد فکر کند. رهس ههر می  کند که این گفته یک مقداری دور شااستفاده می« مَلِیًّا

 اینها قابل استغفار است. یدو

 ذلهك مهن یمإبهراه استشهم اُبد م  نهاریًا ال طایلة مدة أي ملّیًا بهجره أمره فلما»

سهال  کهرد. سهال  روی  ههه  بهه او ابهراهیم« علیهه سهلم ذلهك ربهاء و هدایتهه  بهااز

نبایهد بهه او سهال  کهرد.   شهادحساب؟ کسی که صددرصد گمراه است و هدایت نمی

سهاره مهریم آیهه « اهتد  إن له یستغفرأن  وعده و علیه سلم»دعا است. « سال ٌ» ان 

ال ٌ قهالَ» 48و  47  وَ»گفههت بعههد از اینکههه   عههد از ایههن بریهان  بالفاصههلهب« عَلَیْههكَ سههَ

تَْغفِرُ عَلَیْكَ سَال ٌ قالَ»   بااب «مَلِیًّا اهْجُرْني  وَ*  حَفِیًّها بهي كهانَ إِنَّههُ رَبِّهي لَهكَ سَأَسهْ

قِیًّا رَبِّهي بِهدُعاءِ أَكُهانَ أاَلَّ عَسه  رَبِّي أَدْعُاا وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ وَدْعُانَ ما وَ أَعْتَزِلُكُمْ وها  «شهَ

  .اینجا

وهازه  1«للَّهه عهداوة و عنهاد عهن لهیس شركه أن و أبیه  وابة یربا إبراهیم كان فقد»

باشد. ممکن است شخص معاند و معهادی اهلل ههم بعهدو وابهه « للَّه عداوة و عناد عن»

 فهي یفكهر لكي و الملي بالهجر أمرني لعله و بهل عن بل»اش قبال شاد. کند و وابه

 یههب أن یهدعا كان حینما بعدرذٍ و«. »مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»دور شد  « ملیًا آزر فاعتزل مرهأ

« ذا  قبل له لاعده إنجازو آلزر الغفران طلب دعاره في أدخل النباَّة أي  حكمًا ربه له

 رَبِّ»اسهت.  اینجها کهه اسهتغفار کهرده« حُْكمًا لي هَبْ رَبِّ»  83آیه  )شعراء( 26ساره 

نه صهر  رسهالت اسهت. ایهن « حُْكمًا لي هَبْ« »بِالزَّالِحینَ أَْلحِْقني حُْكمًا وَ لي بْهَ

 مقا  باالور است.

 اْغفِهرْ وَ*  النَّعیمِ بَنَّةِ وَرَثَةِ مِنْ ابْعَْلني وَ*  اْلآخِرینَ فِي صِدْاٍ لِسانَ لي ابْعَْل وَ»

-مهرده دارد مهی که عنی  ه؟ یعنی حاال نیست. ردرکان ی 2«الضَّالِّینَ مِنَ كانَ إِنَّهُ لِأَبي
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الِّینَ مِهنَ»این اآلن « الضَّالِّینَ مِنَ كانَ»گاید  اگر مرده باد که  در « کهان»نیسهت. « الضهَّ

صاروی است که مطمةنًا ضال و گمراه باشهد  ولکهن بعهدو احتمهاالً برگشهته  یها بعهدو 

 اهْجُرْنهي وَ» هان بشهاد   و ههدایتدارای شک مقد( است که ممکن است فکر کند 

 «.مَلِیًّا

 ]سؤال[ -

الِّینَ مِهنَ كهانَ»قبالً  کان  قبل از اینکهه مهن دعها کهنم  - حهاال  اآلن ههم در « الضهَّ

 وَ»بهرای اینکهه گفهت    هرا؟ ضاللت مسهتمر اسهت. ولکهن معلها  نیسهت عهدو باشهد.

 ال وَ مالٌ یَْنفَ ُ ال یَاْ َ*  یُبْعَثُان یَاْ َ ْخزِنيوُ ال وَ*  الضَّالِّینَ مِنَ كانَ إِنَّهُ« »مَلِیًّا اهْجُرْني

 بمن الدین یا  النف  یربط حیث الذیل قضیة و» 1«سَلیمٍ بِقَْلبٍ اللَّهَ أَوَ  مَنْ إاِلَّ*  بَنُانَ

 مِهنَ كهانَ إِنَّههُ» بالماضهي آزر ضهالل عهن التعبیهر إله  مضهافًا سهلیم  بقلهب اللَّهه أو 

یها « باللَّهه آمهن أنهه هلظنّ اإلستغفار دعاء في آلزر وعده أنجز إنما راهیمإب أن «الضَّالِّینَ

  اإلعتهذار آیهة ذلهك عله  شاهدو و .للَّه عداووه یعلم یك لم حیث سیؤمن أو»طار این

 مها  »113)وابه( آیه  9در ساره «« لِْلمُْشرِكینَ یَسْتَْغفِرُوا أَنْ آمَنُاا الَّذینَ وَ لِلنَّبِيِّ كانَ ما»

در طهال و عهرض زمهان و   طار کلهی اسهتبه« ما کان»این  «آمَنُاا الَّذینَ وَ لِلنَّبِيِّ كانَ

که این در « لِلنَّبِيِّ كانَ ما»مکان و در مثلث زمان از برای کل انبیاء و کل الذین آمناا 

تَْغفِرُوا أَنْ آمَنُاا الَّذینَ وَ لِلنَّبِيِّ كانَ ما»زند. می ماضیعمق  رِكینَلِْل یَسهْ  كهانُاا لَهاْ وَ مُشهْ

ن مگر برای ابراهیم وبهیّسؤال  « اْلجَحیمِ أَْصحابُ أَنَّهُمْ لَهُمْ وَبَیَّنَ ما بَعْدِ مِنْ قُرْب  أُولي

 هُأَنَّ لَهُ وَبَیَّنَ فَلَمَّا إِیَّاهُ وَعَدَها مَاْعِدَةٍ عَنْ إاِلَّ لِأَبیهِ إِبْراهیمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ»نباد؟ نخیر  

کثیرالرباع الی اهلل است و بردبهار اسهت  بها  2«حَلیمٌ لَأَوَّاهٌ إِبْراهیمَ إِنَّ مِْنهُ وَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ

 همگان بردبار است. 

کهرد؟ ایهن  اسهتغفارایهن اسهتدراک اسهت.  هرا « لِأَبیههِ إِبْهراهیمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ»

 مَاْعِدَةٍ عَنْ إاِلَّ لِأَبیهِ إِبْراهیمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ»قزیری نیست. و استغفار قزاری است 

ههر دو « وعهدها آزر إبهراهیم»یها « وعهدها إبهراهیم آزر»دو احتمال دارد. « إِیَّاهُ وَعَدَها

ین یا ابراهیم استفاده کرد که ا« مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»است. از « مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»احتمال در 

تَْغفِرَنَّ»ی اسهت. قهال شهاد  در حهال وهروّ خااهد مهؤمنمی ابهراهیم وعهده  3«لَهكَ لَأَسهْ
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شهاهد قطعهی دارد. دو  اینکهه نخیهر  آزر وعهده ایمهان بهه در قهرآن استغفار داد. این 

شاد. ههر دو صهحین اسهت. ولکهن استفاده می« مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»ابراهیم داده است. از 

کهه  لهی اسهتاسهت  همهان اوّنهص ر وأییهدش ه اصن است و بین اسهت و قهرآن بهکآن

مشهرک  آیا  ان ابراهیم به آزرِ  آیدمیریش سؤال اینجا  ولیابراهیم  ان وعده داد. 

اسهتغفار اسهت؟ بهااب  نهه  دومهی را بیاوریهد. کنم  این مجهاز فار میوعده داد استغ

از او شنید   هان  «امَلِیًّ اهْجُرْني وَ» ان   کنماستغفار میکه ابراهیم به آزر وعده داد 

وعهده درسهت   استغفار را از او شنید و از او دریافت کرد. رس ایهن وعهده زمینه بااز

که احتمال این مطلب روشن است که این  «مَلِیًّا اهْجُرْني وَ»است. ابتدای مطلب باده 

 أن یستغفر وعده»حاصل شد  ابراهیمخااهد فکر کند. دو   ان این احتمال برای می

 مَاْعِهدَةٍ عَهنْ إاِلَّ»وعده داد که استغفار کنهد. و حهاال زمهان إنجهاز وعهده اسهت کهه « له

 ؟  ه در زمهان حیهات«نوبیّ»  ه زمانی« مِْنهُ وَبَرَّأ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ وَبَیَّنَ فَلَمَّا إِیَّاهُ وَعَدَها

داونهد بهه ابهراهیم در این یکی  که خ« هلل باحی من اهلل عدوٌ»که « وبین إلبراهیم» آزر

هیچ هلل است و  این عدوٌ  بعد از اینکه استغفار کرد که نخیر  آخر امر وحی کرده باشد

هلل مهرده اسهت.  تدر حال اشراک باهلل و عهداو  ایمان نخااهد آورد. یکی اینکه نخیر

 إِبْهراهیمَ إِنَّ مِْنههُ وَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ وَبَیَّنَ فَلَمَّا»های دیگر  در هر دو صارت یا صارت

عهدی کهه در اینجها از اینجا ابراهیم وبری کرد. وبهری  یسهت؟ وبهری آن بُ «حَلیمٌ لَأَوَّاهٌ

که اگر بعدو ما دلیهل داشهتیم کهه البتهه « آلزرلم یستغفر بعده »مارد بحث است. یعنی 

براهیم برای آزر اسهتغفار بر اینکه اباشد دلیلی   نداریم. اگر بعدو شما دلیلی ریدا کنید

 ..کرده است.


