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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

و احترامى به خود  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویىعزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

مش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كال

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

ه باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشت

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 7صفحه:                                                                                       مقدمه مولف:

   ابراهیم)ع( و حرکت توحیدی او  بخش اول :

 9 السالم و حركت و توحیدى اوفصل اول: آغاز زندگانى ابراهیم علیه

 خـالصـه تـاریـخ ابراهیم در قرآن    

 ابــراهیــم خلیــــل للّا تــولــد     

 السالم پدر ابراهیم علیه    

 اولین ظهـور و اولین دعوت ابراهیم    

 ابــراهیـم، پیــــامبــــرى صــّدیـق    

 آغـــاز دعـوت ابــراهیـم در خـانـواده    

 علم ابراهیم قبل از شروع دعوت دینى او    

 شیطــاننهـــى خــانـواده از والیـت     

 گیرى ابـراهیم از قـوم خودآغــاز كنـاره    

 مـوضـوع استغفـار ابراهیم براى پدرش    

 هــدف قیـــام ابـراهیــم و حجــت او    

 مفهـــوم تفكــرات فطــرى ابـراهیـم    

 عنوان انسان فـرضى سـادهابراهیـم، به    

 ابراهیم قبـل از ورود بـه جـامعـه شـرك    

 بصیــرت اولیــه اعطــاء شــده بـه ابراهیـم    

 تحقیقى درباره پدر واقعى و پدرخوانده ابراهیم    

 پـــدر و مـــادر واقعــى ابــراهیـم    

 35 السالم در جامعه و مبارزه با نمرودفصل دوم: ظهـور ابراهیم علیه
 السالم مشاهده ملكـوت و آغـاز مبـارزات ابراهیم علیه    

 السالم پـرستـان عصـر ابـراهیم علیهستـاره    

 پـرستـانپـرستــان و آفتـابمـــاه    

 السالم موقعیت زمانى مشاهدات ابراهیم علیه    

 السالم پـرستــان عصـــر ابراهیم علیهبــت    

 هااعتـراض ابراهیم نسبت به ترس از بت    

 هـامـاجــراى شكستـن بـت    

 ل آتـش بـه گلستــانتبـدیـ    

 نمرود، طاغوت عصر ابـراهیم    

 ابـراهیم در مقـابـل نمـــرود    

 حمــورابى و نمــرود زمــان ابــراهیـم    

 السالم هاى ابــراهیــم علیهتحلیــل استــدالل    

 ابــراهیـــم و اعـــالم دیــن فطــرت    

 سلیـمابراهیم، شیعــه نــوح، بـا قلبـى     

 ابـراهیم، اُســوه حسنــه    
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 الگوئى براى بـرائت مطلق از مشركین    

 الگوئى براى مؤمنان به خدا و روز جزا    

 56   السالم و امتحانات اوفصل سوم: امـامت ابـراهیم علیه
 مفهوم امامت و ارزش آن    

 مشخصـــــات امــــام    

 السالم تاریخ امامـت ابراهیم علیه    

 ترتیب مقـامـات ابـراهیم    

 آله وعلیههللاصلى ادامه امامت ابراهیم تا امت محمد رسول للّا     

 السالم كلمات، ابتالئات و امتحانات ابراهیم علیهمفهوم    

 مفهـــوم "كلمــــه" و "تمــــام شــدن" آن    

 یـم و مـالزمه آن بـا مقام امامتیقیــن ابـراه    

 مشــاهــده ملكــوت و كیفیـت احیـاء اموات    

 72      فصـل چهـارم: ملّـت ابـراهیــم
 ابراهیم خود یك ملت بود!    

 مفهــوم ملــت ابـراهیم    

 گذارى ملت ابراهیمپـایـه    

 یــادگــارهاى ابـراهیـم در جـامعـه بشـرى    

 ـــم و صــالحیــــنابــراهی    

 مفهوم حنیف بودن ملت ابراهیم    

 80    السالم فصل پنجم: شریعت و كتاب ابـراهیم علیه
 محتــواى صحــف ابــراهیـم    

 ال تَــِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر اُْخـــــرى    

       َو اَْن لَْیَس ِلالْنساِن ااِلّ ما َسعـى    

 َســْوَف یُـــرىَو اَنَّ َسْعیَـــهُ     

 َو اَنَّ اِلــى َربِّـــَك اْلُمْنتَهـــى    

 خالصه صحف ابراهیم و موسى    

 السالم احكـام شریعت ابراهیم علیه    

 87    السالم فصل ششم: مقام و منزلت ابراهیم علیه
 السالم گانه ابراهیم علیه 16ذكــر مقام و امتیــازات     

 السالم تعلیم علم و حكمت و ترفیع درجه ابراهیم علیه    

 مقــامــــات ابــــراهیــم    

 السالم اللهى ابراهیم علیهمقـام خلیل    

 السالم َحلیم و اَّواه بودن ابراهیم علیه    

 93      فصل هفتـم: دعــاهـاى ابــراهیـم
 السالم دعــاهــاى ابـــراهیـم علیه    

 السالم اولین دعـاى ابـراهیم علیه    

 تحلیلـى از ادب ابـراهیـم در دعـاهاى او    

 استجابت دعاهاى ابراهیم    

 السالم شرایط استجابت در دعاهاى ابراهیم علیه    
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 السالم شكـرگــزارى در دعـاهـاى ابراهیم علیه    

 السالم آخـرین دعاى ابراهیم علیه    

 السالم ــاهــاى ابــراهیــم علیهلطــایــف دع    

 

   تشریع حـــج ابراهیمیبخش دوم : 
 105   فصل اول: بنـاى خانه كعبه و تشریع حج ابراهیمى

 هاى خــانـه كعبـــهبـاال بردن پــایــه    

 سیر ابراهیم در مسیر عبودیت    

 مهیـا كـردن مكـان بیت خـدا    

 صــدور فـرمـان اعالم حــج    

 منافع حج    

 بیــت عتیــق و عمــر كعبــه    

 شده حج ابراهیمى در جاهلیتهاى فراموشسنت    

 هـاى گـذشتـهها در امـتهـا و قـربـانىعبـادت    

 فلسفه قربانى در مـراسم حـج    

 دستــوراتـى از تشـریـع حــج و منـاســك آن    

 امنیـت و رفـاه شهــر مكــه    

 م بــودن شهــر مكــهحــر    

 تحلیل دعاى ابراهیم براى امنیت شهر مكه    

 كیفیـت امنیـت شهــر مكـه    

 مشاهده حقیقـت مناسك حج    

 

  و دودمان او« ع»تحریفات و تناقضات درباره ابراهیم:  سومبخش 

 122    «ع»تحریفات و تناقضات درباره تاریخ و دین ابراهیمفصـل اول: 
 یهـودى یا مسیحى بودن ابراهیم !ادعـاى      

 نفــى یهـــودى و مسیحى بودن ابراهیم    

 السالم گزاران در میان پیـروان ابراهیم علیهبدعت    

 پافشـارى اهـل كتاب در قومیت ابراهیم و برترى خود    

 السالم تناقضات تـورات در ذكــر تــاریــخ ابــراهیـم علیه    

 در بیــان وقــایعتناقضات تورات     

 السالم در توراتتناقض در ذكر فـرزنـد ذبیــح ابراهیم علیه    

 تناقض تــورات در سـّن اسماعیل    

 اعتنـائى و تناقض تــورات در شــأن اسمـاعیــلبى    

 اظهارنظر خاورشناسان درباره تاریخ ابراهیم در قرآن    

 جواب از مغالطه اول شرق شناسان    

 از مغالطه دوم شرق شناسانجواب    
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  لفلفؤؤمقدمه ممقدمه م

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان ین سرفصلهایى تقسیم شد. در ابه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22طع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به ق

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 

 
 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بخش اول       

 
 

 

   

 «ع»ابراهیم  

 و حرکت توحیدی او  
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 فصل اول
 

 "ع"آغاز زندگاني ابراهیم 

 و حركت توحیدي او
 

 

 

 

       

                                                      مستند: آیات مندرج در متن و بحث تاریخي 

 19ص14المیزان ج

  در قرآن           در قرآن             "ع""ع"خالصه تاریخ  ابراهیمخالصه تاریخ  ابراهیم

آنچه از قرآن كریم در این باره استفاده مي شود این است كه ابراهیم علیه السالم از 

د تمییز برسد، در نهانگاهي دور از جامعة خود مي زیست،  و اوان طفولیت تا وقتي كه به ح

پس از آنكه به حد تمییز رسیده،  از نهانگاه خود به سوي قوم و جامعه اش بیرون شده و به 

پدر خود پیوسته و دیده است كه پدرش و همة مردم بت مي پرستند، و چون داراي فطرتي 

ت هر چیز،  تأئیدش كرده و كارش را به جائي پاك بود،  و خداوند متعال هم با ارائة ملكو

رسانده بود كه تمامي اقوال و افعالش موافق با حق شده بود، اعمال قوم خودرا نپسندید و 

نتوانست ساكت بنشیند، الجرم به احتجاج با پدر پرداخت،  و اورا از پرستش بت ها منع و 

به راه راست خود هدایت نماید و به توحید خداي سبحان دعوت نمود،  باشد كه خداوند اورا 

 از والیت شیطان دورش سازد!
  

اورا از خود  پیشنهاد خود دست برنمي دارد پدرش وقتي دید ابراهیـم به هیچ وجه از 

طردكرد و به سنگسار كردن تهدیدش نمود.  ابراهیم در مقابل این تهدید و تشدید از در 

مردي خوش خلق و نرم زبان بود.  در شفقت و مهرباني با وي تلطف كرد، چه ابراهیم 

پاسخ پدر نخست بر او سالم كرد و سپس وعدة استغفارش داد،  و در آخر گفت:  در 

صورتي كه به راه خدا نیاید او و قومش را ترك خواهد گفت ولي به هیچ وجه پرستش خدارا 

 ترك نخواهد كرد!
 

سورة مریم  بیان شده  48تا  41شرح این قسمت از زندگي ابراهیم"ع" در آیات 

 است.
 

 

ابراهیم"ع" در این برهه از زمان احتجاجاتي را با قوم خود شروع كرد و مباحثات 

 لفظي در بارة نفي پرستش بت ها با آنان داشت.
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سورة  77تا  69سورة انبیاء و  56تا  51شرح این مباحث و احتجاجات در آیات  

 آمده است.  سورة صافات در قرآن مجید 87تا  83شعراء و 
 

 

مرحلة دیگر مباحثات آن حضرت با اقوام دیگري بوده كه آفتاب و ماه و ستاره را  

مي پرستیدند. در این مباحثات بود كه آنان را به حق ملزم كرد. در این زمان بود كه داستان 

 انحراف او از كیش بت پرستي و ستاره پرستي در همه جا منتشر شد.

 سورة انعام نقل شده است. 82تا  74آیات  شرح این مباحثات نیز در 
 

 

روزي كه مردم بت پرست شهر براي انجام مراسم دیني خود همه به خارج شهر 

رفته بودند،  ابراهیم علیه السالم به عذر كسالت از رفتن با آنان اجتناب نمود و تنها در شهر 

خرد كرد و تنها بت  ماند،  و وقتي شهر خلوت شد به بتخانة شهر درآمد و همة بت ها را

بزرگ را گذاشت شاید مردم به طرف او برگردند.  وقتي مردم به شهر بازگشتند و از 

داستان باخبر شدند درصدد جستجوي مرتكب آن برآمدند و سرانجام گفتند این كار زیر سر 

 همان جواني است كه ابراهیم نام دارد.  ابراهیم را در برابر چشم همه احضار كرده و او را

 استنطاق و بازپرسي كردند و پرسیدند:

 آیا تو به خدایان ما چنین كردي؟  گفت: -

 این كار را بت بزرگ كرده است!  -

 اگر قبول ندارید از خود آنها بپرسید، 

 تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند، 

 بگویند چه كسي به این صورتشان درآورده است! 
 

دوش بت بزرگ نهاده بـود تا خود شاهد ابراهیم قبالً به همین منظور تـبــر را به 

حال باشد.  ابراهیم مي دانست كه مردم دربارة بت هاي خود قائل به  حیات و نطق نیستند، 

ولكن مي خواست با طرح این نقشه زمینه اي بچیند تا مردم را به اعتراف و اقرار بر 

ب ابراهیم به فكر بیشعوري و بیجاني بت ها وادار سازد،  و لذا مردم پس از شنیدن جوا

 فرورفتند و به انحراف خود اقرار كردند و با سرافكندگي گفتند:

 تو كه مي داني این بت ها قادر بر تكلم نیستند! -
 

 ابراهیم"ع" كه غرضي جز شنیدن این حرف از خود آنان نداشت بیدرنگ گفت:

مي آیا خدارا گذاشته و این بت ها را كه جماداتي بي جان و بي سود و زیانند  -

 پرستید؟

 اف بر شما و بر آنچه كه مي پرستید!  

 آیا راستي فكر نمي كنید؟

 و چیزهائي را كه به دست خودتان مي تراشید، مي پرستید،

و حاضر نیستید خدا را كه خالق شما و خالق همة مصنوعات شما )اعمال 

 ؟!شما( است بپرستید
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 ایت كنید!گفتند: باید اورا بسوزانید و خدایان خودرا یاري و حم

به همین منظور آتشخانة بزرگي ساختند و دوزخي از آتش افروختند و در این كار 

براي رضاي خاطر خدایان خود همه تشریك مساعي كردند.  وقتي آتش شعله ور شد ابراهیم 

را درآتش افكندند.  خداي متعال آتش را براي ابراهیم خنك گردانید و او را در بطن آتش 

 كید كفار را باطل فرمود. سالم نگه داشت و
 

 

سورة صافات  98تا  88سورة انبیاء و آیات  70تا  56شرح مطالب باال در آیات 

 .در قرآن مجید بیان گردیده است

ابراهیم علیه السالم در خالل این مدت با نمرود )پادشاه وقت( هم روبرو شد و اورا 

 و به وي گفت: نیز كه داعیة خدائي و ربوبیت داشت مورد خطاب قرار داد

 پروردگار من آن كسي است كه بندگان را زنده مي كند و مي میراند!  -

 نمرود از در مغالطه گفت:

من نیز زنده مي كنم و مي میرانم.  هریك از اسیران و زندانیان را كه بخواهم   -

 رها مي كنم و هركه را كه بخواهم به قتل مي رسانم!
 

راه مغالطه را بر او مسدود كند احتجاج كرده و ابراهیم با بیان صریح تري كه 

 فرمود:

خداي متعال كسي است كه آفتاب را از مشرق سر مي دهد، و تو اگر راست مي   -

 گوئي از این پس كاري بكن كه آفتاب از مغرب طلوع بكند!

 در اینجا نمرود كافركیش مبهوت و سرگشته ماند!
 

بقره در قرآن مجید شرح داده شده سورة  258این وقایع و احتجاجات در آیة  

 است.
 

قرآن مجید نقل مي كند كه پس از رهائي ابراهیم علیه السالم از آتش نمرود، آن 

حضرت هدف مقدس خود را دنبال كرد،  و دعوت به توحید و دین حنیف را آغاز نمود.  در 

 این موقع عدة قلیلي به او ایمان آوردند.
 

" برادر او،  و همچنین حضرت لوطرندگان به او را " قرآن كریم، از جملة ایمان آو 

همسر ابراهیم"ع" را نام مي برد.  این بانو همان زني است كه ابراهیم با او مهاجرت كرد،  

 و پیش از بیرون رفتن از سرزمین خود به اراضي مقدس با او ازدواج كرده بود.

سوره ممتحنه و آیه  4نقل این قسمت ازتاریح حیات آن بزرگواردرقرآن، درآیة  

 .سورة صافات، آمده است 100
 

ابراهیم علیه السالم و همراهانش در موقـع بیرون شـدن از وطن خود، از قوم خود  

تبري و بیزاري جسته، و همچنین از " آزر" ، كه اورا " پدر" نامیده بود، و در واقع پدرش 

نبود، بیزاري جسته بود،  و به اتفاق همسرش و " حضرت لوط" بـه سوي ارض مقدس 

آنجا بدون مزاحمت كسي و دور از اذیت و جفاي قومش به  خیمه بیرون زدند، باشد كه در
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 عبادت خداوند مشغول باشند.

سوره انبیاء بازگو كنندة این مهاجرت تاریخي در  71سورة ممتحنه و  4آیات  

 .قرآن مجید هستند
 

 

ابراهیم"ع" از خداي خود درخواست فرزند كرد و پس از این دعا بود كه خداي 

یخوخت و كهولت رسیده بود به اسحق و اسماعیل،  و از صلب تعالي اورا كه به حد ش

اسحق به یعقوب بشارت داد، و پس از مدت كمي اسماعیل و بعد از او اسحق به دنیا آمدند. 

و خداوند ) همانطور كه وعده داده بود،( بركت خود را در خود ابراهیم و فرزندانش و اوالد 

 فرزندانش قرار داد و مباركشان گردانید!
 

 

ابراهیم علیه السالم به امر پروردگارخود به مكه، كه دره اي عمیق و بي آب و 

علف بود آمد و فرزند عزیزش " اسماعیل" را در سن شیرخوارگي،  در آن مكان مخوف، 

منزل داد و خود به ارض مقدس مراجعت كرد.  اسماعیل در این سرزمین نشو و نما نمود و 

 او جمع شدند. در این زمان خانه كعبه ساخته شد.اعراب چادرنشین اطراف به دور 

ابراهیم علیه السالم گاهگاهي پیش از بناي كعبه و خانة مكه و پس از آن به مكه مي  

 آمد و از فرزندش اسماعیل دیدن مي كرد.

سورة ابراهیم چگونگي ساخته شدن  41تا  35سورة بقره  و آیة  126در آیات  

 .كعبه نقل شده است
  

شد، لذا به اتفاق اسماعیل این خانه را  خانة كعبهتا آنكه در یك سفر مأمور به ساختن 

 بنا نهاد.
 

این اولین خانه اي است كه از طرف پروردگار ساخته شد.  این خانة مباركي است  

" هست. هركس داخل آن شود از هر گزندي  مقام ابراهیمكه در آن آیات بینات و در آن " 

 ایمن است!
 

سورة آل عمران در قرآن مجید بیان  97تا  96سورة بقره  و  129تا127یات آ 

 .این واقعیت هاي تاریخي است

ابراهیم "ع" پس از فراغت از بناي كعبــه دستور حـج را صـادر نمود وعبـادات  

 مربوط به آن را تشریع كرد.
 

 .است آمده 30تا  26در قرآن مجید، شرح این عبادات در سورة حج در آیات  

در قرآن مجید آمده است كه خداي تعالي ابراهیم"ع" را مأمور به ذبح فرزندش 

اسماعیل نمود.  ابراهیم"ع"  اسماعیل را در انجام فرایض حج شركت مي داد.  موقعي كه 

به سعي رسیدند و مي خواستند كه بین صفا و مروه سعي كننـد، ایـن مأموریت ابالغ شد و 

 رزندش درمیان گذاشت وگفت:ابراهیم جریان را با ف

 اي فرزندم!  در خواب چنین مي بینم كه تورا ذبح مي كنم. -

 نیك بنگر تا رأیت چه خواهد بود؟  
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 عرض كرد:

 پدرجان!  هرچه را كه مأمور به انجامش شده اي انجام بده! -

انشاءهللا بزودي خواهي دید كه من مانند بندگان صابر خدا، چگونه صبري از   

 خود نشان مي دهم !
 

پس از اینكه هردو به این امر تن در دادند و ابراهیم"ع" صورت جوانش را بر 

 زمین گذاشت، وحي آمد كه:

 اي ابراهیم خواب خود را تصدیق كردي! -

 م!و ما به همین مقدار از تو قبول كردی 

 و ذبح عظیمي را فدا و عوض او قرار دادیم! 
 

سوره صافات بیانگر این واقعة تاریخي مي  107تا  101در قرآن مجید آیات 

 .باشند
 

آخرین خاطره اي كه قرآن كریم از ابراهیم علیه السالم نقل نموده،  دعائي است كه 

آن بزرگواردر بعضي ازسفرها در مكه كرده است. وآخرین خواست او از خدایش این است 

 كه:  

 پروردگارا !   مرا، و پدر و مادر مرا،  وكساني را كه ایمان آورده اند،  -

 در روز حساب بیامرز ! 
 

 سورة ابراهیم در قرآن مجید نقل شده است. 41تا  35دعا در ضمن آیات این 

 

 

 
    

 مستند:  روایات اسالمي 

 6ص 14المیزان ج      

  (               (               )ع)ع  تولد ابراهیم خلیل هللاتولد ابراهیم خلیل هللا

ازروایات اسالمي دربارة تولد ابراهیم علیه السالم  آنچه ابي بصیر از امام 

 طور مشروح نقل كرده، به شرح زیر است:جعفرالصادق علیه السالم به 
 

پدر ابراهیم منجم دربار " نمرود بن كنعان " بود،  و نمرود هیچ كاري را جز به »  

صوابدید او انجام نمي داد.  شبي از شبها، پدر ابراهیم نظر به نجوم كرد و وقتي صبح شد به 

 نمرود گفت:

 من دیشب امر عجیبي دیدم! -  

 ؟ چه دیدي -   پرسید:
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از اوضاع كواكب چنین فهمیدم كه به زودي در سرزمین ما مولودي متولد مي  - گفت:

شود كه هالكت و نابودي ما به دست او خواهد بود، چیزي نمانده كه مادرش به او 

 باردار شود. 
 

نمرود تعجب كرد و پرسید: آیا هنوز نطفه اش در رحم هیچ زني منعقد نشده ؟   

 گفت نه  . . .!

پس از شنیدن این خبردستورداد تا زنان ازمردان كناره گیري كنند. در نمرود 

همین موقع بود كه پدر ابراهیم با همسر خود نزدیكي كرد و او به ابراهیم باردار شد، و 

وقتي فهمید كه همسرش آبستن شده، به نظرش رسیدكه این حمل همان كسي است كه بساط 

 سلطنت نمرود را بر مي چیند. . .!

رش گفت: براي اینكه نمرود از جریان باخبر نشود و دردسري براي تو همس 

 فراهم نگردد من كودك را در یكي از غارها پنهان مي كنم ... !

 

 .«ابراهیم بدین ترتیب بزرگ شد ... تا آنكه از غار بیرون آمد و . . .  

در ابتداي زندگي علماي حدیث و آثار تقریباً اتفاق دارند دراینكه ابراهیم علیه السالم  

از ترس نمرود در پنهاني بسر مي برده است، و پس از سرآمدن این دوره از زندگیش 

خودرا آشكار ساخته و با پدر و قومش بر سر الوهیت بت ها و ستاره و ماه و خورشید 

احتجاج كرده و با نمرود پادشاه معاصرش برسر ادعاي خدائي او محاجه كرده است. از 

 ط باین حوادث نیز چنین استفاده مي شود.سیاق آیات مربو
 

 "عپدر ابراهیم "
اما اینكه پدر ابراهیم علیه السالم چه كسي بوده؟  اهل تاریخ گفته اند اسم او " تارخ" 

بوده است و لقبش " آزر"، و نیز گفته اند آن شخص مشركي كه قرآن پدر ابراهیم خوانده و 

 همانا "تارخ" پدر صلبي و حقیقي ابراهیم بوده است.احتجاج ابراهیم را با او نقل كرده، 

عده اي از علماي حدیث و كالم اهـل تسنن نیز با مورخین در این قـول موافقند. 

بعضي دیگر از آنان و همچنین همة علماي شیعه با این قول مخالفت كرده اند و تنها بعضي 

 موده اند.از محدثین ازشیعه اخباردال برقول اول را دركتب خود نقل ن

عمده چیزي كه مورد استدالل شیعه و موافقین آنها از علماي سنت است اخباري  

صلي هللا علیه و آله است كه از طرق شیعه و سني وارد شده و داللت دارد بر اینكه آباء رسول هللا 

 همه موحد بوده و هیچ یك از آنان مشرك نبوده اند.وسلم  
 

ة آراء این دودسته از علماي شیعه و سني است این مسئله مورد مشاجره  و معرك 

ولي به نظرما احتیاجي به این بحث ها نیست زیرا خود آیات قرآن كریم داللت بر این دارد 

كه آزر مشرك كه در آیات سورة انعام از او اسم برده شده، پدر حقیقي ابراهبم نبوده، و با 

در حقیقي ابراهیم بوده با اختالفي كه میان این حال روایاتي كه داللت دارند براینكه نامبرده پ

خود آنان هست مخالف با كتاب خداست، و با كمال جرأت و بدون هیچ دغدغه باید آنهارا 
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 طرح نمود، و هیچ حاجتي به این اختالف نظر ها نیست.
 سوره انعام این مطلــب مورد بحث قرار گرفته است.(  83تا  74) در تفسیر آیات  

ود دارد كه آزر را عموي ابراهیم منجم دربار نمرود دانسته و تارخ روایتي نیز وج

 را پدر ابراهیم خوانده است .

 
 

  

 سورة شعراء           " َواتُل َعلَیِهم  نَبـاََء  اِبراهیَم . . . ! "  104تا  69مستند:  آیة 

 137ص30المیزان ج                

  )ع()ع(    اولین ظهور و اولین دعوت ابراهیماولین ظهور و اولین دعوت ابراهیم

این آیات به مهمترین خبر مربوط به ابراهیم علیه السالم اشاره مي كند، كه با فطرت 

سالم و پاك خود علیه قومش، كه به اتفاق كلمه و همگي بت مي پرستیدند، و به حمایت از 

دین توحید و پرستش خداي سبحان قیام نمود، و از مردم وطنش بیزاري جست، و از دین 

ر او آنچه كه گذشت، كه همه آیت و معجزه بود، ولي بیشتر قوم حق دفاع نمود، و گذشت ب

 او نیز ایمان نیاوردند!
 

در این آیات خداي سبحان از رسول گرامي خود مي خواهد كه داستان ابراهیم را 

براي مردم زمان خود نقل كند، واین به خاطر این بود كه مي خواهد این داستان به گوش 

ریش بودند و ابراهیم هم پدر بزرگ قریش بود، برسد تا بدانند مشركین عرب كه عمدتاً از ق

 كه آن جناب مانند پدربزرگشان به نشر دین توحید و دین حق قیام كرده است.
 

نبود و خدا ابراهیم را یاري كرد و در نتیجه   ال اله اال هللا آنروز كه احدي گویندة 

 حجاز انتشار یافت.كلمة توحید ثابت شد و در سرزمین مقدس فلسطین و در 

و این نبود مگر به خاطر اینكه دین توحید یك داعي قوي از درون فطرت انسانها 

دارد و خدا نیز حامي آن است، و در همین خود آیتي است از خدا كه عبرت گیرندگان باید 

از آن عبرت گیرند و از دین وثنیت بیزاري جویند، همچنانكه ابراهیم از آن كیش و حتي از 

 و قومش كه طرفدار آن بودند بیزاري جست: پدرش

 خبر ابراهیم را بر آنان بخوان!»  

 وقتي به پدرش و قومش گفت:  چه مي پرستید؟    

 بتاني را مي پرستیم و پیوسته به عبادتشان قیام مي كنیم! -  گفتند:

 مگر وقتي بخوانیدشان ندایتان را مي شنوند؟ -گفت:     

 یا سودتان دهند یا زیان زنند؟   

 نه،  بلكه پدران خویش را دیده ایم كه چنین مي كرده اند ! -گفتند:   

 آیا مي دانید كه آنچه شما و پدران قدیمتان مي پرستیده اید، دشمن منند؟ -گفت:    

 مگر پروردگار جهانیان !  كه مرا آفریده است و همو هدایتم مي كند!    
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 غذایم دهد و آبم دهد،كه هم او     

 كه وقتي بیمار شدم شفایم بخشد،    

 و كه بمیراندم و باز زنده ام كند،     

 و كه طمع دارم روز رستاخیز گناهم را بیامرزد!     

 پروردگارا !   مرا حكم ببخش و قرین شایستگانم فرما !  

 و نزد آیندگان نیكنامم گردان!     

 تم كن !و از وارثان بهشت پرنعم     

 و پدرم را بیامرز كه وي گمراه بود !     

 و روزي كه كسان برانگیخته مي شوند مرا خوار مگردان !     

 روزیكه مال وفرزندان سود ندهد،    

 مگرآنكه با قلب سلیم سوي خدا آمده باشد!    

 و بهشت به نیكوكاران نزدیك گردد،     

 ! « …و جهنم به گمراهان نمودار گردد، و     
 

این محاجه مربوط به اولین روزي است كه ابراهیم علیه السالم از غار خود درآمده  

و داخل در مجتمع پدر و قوم خود شده است، و قبل از این چیزي  در این باره ندیده بود، و 

بعدازآنكه محاجه ابراهیم با پدرش و  احتجاجي كرد كه از یك فطرت ساده و پاك بود.

انجامید كه هیچ حجت و دلیلي به غیراز تقلید از پدران بر بت پرستي نیاوردند، قومش بدینجا 

 شروع كرد به بیزاري جستن از خدایان ایشان، و نیز خود ایشان، و پدران بت پرستشان !

و نعمت هائي كه  "رب العالمین" ابراهیم علیه السالم سپس شروع میكند به معرفي  

صاف خدارا بیان كرد، این اوصافي بود كه با آنها حجت و براو ارزاني داشته است.  او او

ربي است رحیم و داراي لـطف و عنایت به حال من و  دلیلـش بر مدعایش تمام مي شود. )

 !( منعم من است به تمامي نعمتها و دافع تمامي شرور

سرآغاز هر نعـمت را مسئلة خلقـت ذكر كرد، چون خلـقت عالم قائم به خداي سبحان  

ت پس ناگزیر باید بدانیم كه تدبیرش هم قائم به اوست. خداي تعالي بدین جهت هادیئي اس

 است كه خالق است.

 خداي تعالي كسي است كه مرا آفرید،»  

 و الیزال مرا هدایت مي كند، 

 و همواره از روزي كه مرا خلق كرده،

 به سوي سعادت زندگیم راهنمائي كرده، 

 « و الیزال راهنمائیم مي كند !
 

اگر از میان همة نعمت ها تنها مسئلة طـعام و شـراب و بهبودي از مرض را ذكر 

 كرد براي این بود كه اینها مهمتر از سایر نعمتهاست.
 

منظورش از میـراندن، مرگي است كه آن را براي هركسي تقدیر كـرده و فرموده 
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بلكه یكي از تدابیر عام  و این مرگ به انعدام و فنا نیست «  كل نفس ذائقة الموت »است: 

 است كه درعالم جاري است، و مراد به زنده كردن افاضة حیات بعد از مرگ است.

مسئله آمرزش را در روز قیامت و روز جزا مثل سایر نعمت هاي نامبرده بطور 

دلیل این است كه مسئلة «  !و كسي كه امیدوارم مرا بیامرزد» قطع ذكر نكرد بلكه گفت: 

حقاق نیست تا اگر كسي خودرا مستحق آن بداند قطع به آن پیدا كند، بلكه آمرزش به است

فضلي است از ناحیة خدا و به طور كلي هیچكس از خدا طلبكار نیست و چیزي كه هست 

این خداي سبحان است كه برخود واجب كرده تا خلق را هدایت كند و رزق دهد و بمیراند و 

 گنهكاري را بیامرزد. زنده كند ولي برخود واجب نكرده كه هر

 
 

 سورة مریم       " َواذُكر في اْلِكتاِب اِبراهیَم اِنَّهُ  كاَن ِصّدیقاً نَبِیّاً ! "  50تا41مستند: آیة 

 83ص 27المیزان ج          

  ابراهیم، پیامبري ِصّدیق ابراهیم، پیامبري ِصّدیق 

 این آیات به پاره اي از داستان ابراهیم علیه السالم اشاره مي كند، و آن عبارت است

از احتجاج او با پدر، دربارة بت ها، با حجت و هدایت فطري، و معرفت یقیني، كه خدایش 

داده بود، و نیز داستان كناره گیري از پدر، و از مردم، و خدایانشان،  و اینكه خداوند به او 

اسحاق و یعقوب را داد، و به كلمة باقي در نسلش اختصاص داد، وبراي او و اعقاب او یاد 

 ر آیندگان گذاشت،  كه تا روزگار هست نامش را به نیكي ببرند.خیري د
 

 «در این كتاب ابراهیم را یاد كن كه وي صّدیق و پیغمبر بود! » 
 

" كسي را گویند كه در صدق مبالغه كند، یعني آنچه را كه مي كند مي  ِصّدیق"  

 ضي نباشد.گوید، و آنچه را كه مي گوید مي كند، و میان گفتار و كردار او تناق
 

ابراهیم "ع" چنین بود. چون او در محیطي كه یك پارچه وثني و بت پرست بودند،  

دم از توحید زد.  با پدرش و معاصـرینش در افتـاد، و با پادشاه بابل در افتاد، وخدایان 

دروغین را بشكست، و برآنچه مي گفت مقاومت و ایستادگي مي نمود، تا آنجا كه در آتش 

و در آخرهم همانطور كه به پدرش وعده داده بود از همه كناره گیري و اعتزال  افكنده شد، 

جست، و خداوند به پاداش این استقامت اسحاق و یعقوب را به او ارزاني داشت و مواعید 

 دیگري كه خدا به وي داده بود درباره اش تنفیذ نمود.

 

  آغاز دعوت ابراهیم در خانواده
 

 پدرش گفت:آندم كه ابراهیم به » 

 اي پدر ! چرا بت مي پرستي ؟ -

 اي پدر !  علمي به من آمده كه تورا نیامده است، 
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 مرا پیروي كن تا تورا به راهي راست هدایت كنم !

 اي پدر  ! بندگي شیطان مكن، 

 كه شیطان عاصي درگاه خداي رحمان است.

 اي پدر  ! من بیم آن دارم كه از خداي رحمان عذابي به تو برسد، 

 «و دوستدار شیطان شوي ! 
 

در آیات فوق، ابراهیم علیه السالم در خطابي كه با پدر خود دارد دو نكته را خاطر 

 نشان مي سازد:
 

 اینكه طریقة و مسلك پدر در پرستش بت ها طریقه اي لغو و باطل است، -1

اینكه نزد او علم و معرفتي هست كه نزد پدرش نیست. و برپدر الزم است كه   -2

از ابراهیم پیروي كند تا به راه حق داللتش نماید،  زیرا پدر در خطر والیت 

 شیطان قرار دارد!
 

 توجه:

وي نمود و گفت : " اي در مطلب قبلي گفته شد كه آن كسي كه ابراهیم این خطاب خودرا به  )

واقعي او نبوده است بلكه عمو یا جد مادري، یا شوهردوم مادرش بوده كه بعد از  " پدرپدر!

 (درگذشت پدرش با او ازدواج كرده است.

 
 

 علم ابراهیم قبل از شروع دعوت دیني او         

 

با توجه به اینكه گفتگوي ابراهیم با پدر در مراحل اولیة زندگي او صورت مي گیرد 

قَد ت او به شمار مي رود،  و در این مرحـله اظهار مي دارد: " و در  حقیقت شروع دعـو

" نشان مي دهد كه علم ابراهیم به راه حق قبل از  علمي به من آمده است، –جائَني اْلِعلم  

این مرحلة دعوت و  احتجاج با او بوده است.  و این ثابت مي كند كه ابراهیم "ع" قبل از 

با ایشان نیز علم به خدا و مشاهده ملكوت آسمانها و  برخورد با پدرش و قومش و احتجاج

 زمین را داشته است.
 

ً وقتي به پدر مي گوید:     "   تورا به راه راست هدایـت كنم، –" اَهِدَك ِصراطاً َسویّا

در اینجا منظور از هدایت نشان دادن راه است، نه رساندن به راه، چون شأن پیامبر این 

نیست كه امت خودرا به راه برساند بلكه شأن او تنها راه نشان دادن است، و به راه رساندن 

شأن " امام " است، كه ابراهیم علیه السالم در آن روزها هنوز به مقام " امامت" نایل نشده 

رسیدن ابراهیم علیه السالم به مقام امامت در اواخر عمر و بعد از سالها نبوت بوده   بود.

 (119) بقره است. 

  نهي خانواده  از والیت شیطان
 

منظور ابراهیم از اینكه پدرش را از پرستش شیطان نهي كرد این بود كه او را از 

"اطاعت" شیطان نهي كند. درعبادت و تقرب به شیطان، از طریق تسویالت شیطان براي 
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عبادت بت ها، خوف آن است كه رحمت خدا كه همان هدایت بسوي سعادت است از آدمي 

گردد، و دیگر خداوند متولي امر او نگردد، و در  منقطع گردد و عذاب خذالن بر او نازل

 شیطان شود كه این خود همان هالكت است. ولي   عوض شیطان موالي او، و  او
 

 لذا ابراهیم "ع" در واقع به پدرش چنین گفت: 
 

اي پدر ! شیطان را در آنچه به تو دستور مي دهد، و از آن جمله به عبادت بت  -

در  مص رها وادار مي كند، اطاعت مكن، چون شیطان خودش نافرمان خدا و 

 نافرماني اوست، كه خدا خود یگانه مصدر همة رحمت ها و نعمتهاست.
 

جز به  پس خدائي كه مصدر همة نعمتهاست اگر كسي اورا نافرماني مي كند

نافرماني خدا ومحرومیت از رحمت خدا فرمان نمي دهد وتوصیه نمي كند، لــذا ابراهیم به 

پدر گفت: اگر من تورا از اطاعت شیطان نهي مي كنم براي این است كه مي ترسم عذاب 

خدا تورا بگیرد و رحمتش از تو قطع شود و جز سرپرستي شیطان چیزي براي تو باقي 

 شیطان و شیطان موالي تو گردد. ولي  ار تو نماند و آن وقت ناچ

 پس:

 عبادت شیطان یعني اطاعت او، -1

در آیه توجه دادن به خدا به عنوان  " هللا"" بجاي رحماناستفاده از كلمه "  -2

مصدر همة رحمتها و نعمتهاست، كه آدمي باید بترسد تا خداوند رحمت خودرا 

 از انسان قطع ننماید تا دچار شقاوت نگردد.

از عذاب خدا در اینجا عذاب خذالن یا مانند آن از قبیل امساك از رحمت و مراد  -3

 واگذاري شخص به خود مي باشد.
 

 

 آغاز كناره گیري ابراهیم از قوم خود
 

 اي ابراهیم ! -گفت: » 

 مگر به خدایان من بي عالقه اي ؟ 

 اگر بس نكني تورا رجم خواهم كرد!

 ! و آنگاه باید مدتي دراز از من جدا شوي

 ابراهیم گفت:

 سالم برتو باد !  براي تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست! - 

 كه او به من مهربان است !

 از شما و از آنچه سواي خدا مي خوانید كناره گیري مي كنم !

 و پروردگارم را مي خوانم،

 شاید دعایم در درگاه پروردگارم بي ثمر نباشد!

 ه به جاي خدا مي پرستیدند، كناره گرفت،و همین كه از آنها و از بت ها ك

 اسحاق و یعقوب را بدو بخشیدیم، 
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 و همه را پیامبر كردیم، 

 و از رحمت حویش به آنها عطا كردیم، 

 «و ذكر خیر بلند آوازه اي به ایشان دادیم ! 
 

 

در این آیات پایان دعوت و احتجاج ابراهیم با پدر را بیان فرموده كه پدر ابراهیم 

تهدید به بدترین كشتار كرده كه آن سنگسار است كه با آن افـراد رانده شده را شكنجه اورا 

 كرده و مي كشند.  و آزر ابراهیم را با این كالم خود از خود طرد كرده است .
 

ابراهیم علیه السالم در مقابل تهدید پدر و بدي او به او سالم كرد، سالمي كه در آن 

به او وعدة استغفار داد، تا  از پروردگارش براي او طلب  احسان و امنیت باشد، و نیز

 آمرزش كند، و در مقابل تهدید او كه گفت:
 

 " زمان طوالني از من كناره گیر! " 

 !"من از شما و از این بت ها كه مي پرستید كناره مي گیرمگفت:    "  
 

دیم آن جهالت اما اینكه سالم كرد؟ چون سالم دأب و عادت بزرگواران است، و با تق

پدر را تالفي كرد.  او ابراهیم را به خاطر حرف حقي كه زده بود تهدید به رجم و طرد 

 كرد، و این اورا وعدة امنیت و سالمتي و احسان داد.
 

 این همان دستورالعملي است كه قرآن كریم در آیة:

 « َو اِذا َمّرُوا بِاْللَغِو َمّرُوا ِكراماً، »  

 مي دهد.

 و در آیة دیگر مي فرماید:  

 «َواِذا خاَطبَُهُم اْلجاِهلوَن قالُوا َسالماً ! »  

!"  با اینكه برایت از پروردگارم طلب مغفرت مي كنماما اینكه ابراهیم گفت: " 

پدرش مشرك بوده است؟ دلیلش این بوده كه ابراهیم در آن لحظه هنوز یقین به كفر او و 

است و دلش یكباره مطبوع بر كفر و انكار و عناد حق شده، اینكه او از اولیاي شیطان 

نداشته است.  و چون او احتمال مي داد پدرش جاهلي قاصر و مستضعف باشد كه اگر حق 

برایش روشن شود آن را پیروي مي كند و شمول رحمت الهي به امثال اینگونه اشخاص 

ست عواطف اورا با این وعده امري ممكن است،  و چون این احتمال را مي داده، خواسته ا

تحریك كند، و در عین حال آمرزش خداي را هم برایش حتمي نكرد و آنرا به صورت 

 " وعده داد.شایدامیدواري و "
 

 در جاي دیگر قرآن از ابراهیم "ع" نقل فرموده كه بعد از وعدة استغفــار

 ر نیستم.اضافه كرده است كه من از خدا چیزي را براي تو مالك و صاحب اختیا
 

 و نیز در سورة توبه مي فرماید:

استغفار ابراهیم براي پدرش به خاطر وعده اي بود كه به او داده بود و بعداً كه » 
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معلوم شد دشمن خداست از او بیزاري جست.  آري، ابراهیم پیامبري بود بسیار بردبار و 

 « رجوع كننده بخدا.
 

وعده مي دهد به كناره گیري و « .…َواعتَِزلُُكم َوماتَدعُوَن ِمن دوِن اهلَلِ  »در آیة 

دوري از مشركین، و اصنام آنان، تا با خداي خود خلوت كرده و خالصانه اورا بخواند تا 

 شاید دعایش بي ثمر نگردد.
 

ني و اگر در این كار اظهار رجاء و امید كرد، براي این بود كه این گونه اسباب، یع

دعا و توجه به سوي خدا و امثال آن ، اسبابي نیست كه چیزي را بر خدا واجب گرداند بلكه 

 اگر خدا در مقابل آن ثوابي عطا كند و سعادتي مرحمت فرماید همه از باب تفضل است.
 

مالك امور،  خاتمة آن است !  جز خدا كسي از غیب و از عاقبت كارها خبر ) 

 ( كه همیشه بین خوف و رجاء باشد!ندارد، پس مرد مؤمن باید 
 

و همینكه ابراهیم از آنها و از بتها كه به جاي خدا مي پرستیدند كناره گرفت، » 

 «! اسحاق و یعقوب را بدو بخشیدیم، و همه را پیغمبر كردیم
 

توجه در این آیه نشان مي دهد كه خدا به جاي بردن نام اسحاق و اسماعیل كه دو 

اسم یعقوب نوة ابراهیم را برد، و دلیل این امر آن است كه خواسته به  پسران ابراهیم بودند

جانشیني شجرة نبوت در بني اسرائیل اشاره كند، چون از دودمان یعقوب جمع كثیري از 

ً انبیاء بوده اند و ذكر عبارت   مؤید این معناست."  ،" َو ُكالًّ َجعَلنا نَبِیّا
 

 فرماید:در پایان این مقوله خداوند مي 
 

 و از رحمت خویش به آنها عطا كردیم،» 

 «و ذكر خیر بلند آوازه اي به ایشان دادیم ! 

 

 

 سورة توبه   "َوما كاَن اِستِغفاُر اِبراهیَم اِلَبیِه ااِلّ. . . . "  114و113مستند:  آیة 

 338ص18المیزان ج   

    موضوع استغفار ابراهیم براي پدرشموضوع استغفار ابراهیم براي پدرش

نشان مي سازد كه پیغمبر و كساني كه ایمان آورده  قرآن مجید در آیة فوق خاطر

اند، نباید براي مشركین، پس از آنكه معلوم شد كه اهل جهنم هستند، آمرزش بخواهند، 

هرچند كه خویشاوند باشند.  آنگاه موضوع استغفار ابراهیم را براي پدرش بیان كرده و مي 

 فرماید:

گر باقتضاي وعده اي كه به وي و آمرزش خواستن ابراهیم براي پدرش نبود م» 

 داده بود، و چون برایش آشكارشد كه پدرش دشمن خداست، از او بیزاري جست .
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 « آري ،  ابراهیم بسیار خداترس و بردبار بود !
 

استغفار براي مشركین از این جهت جایز نیست كه كار لغوي است. خضوع ایمان 

 اي او بازي كند و كار لغوي را انجام دهد !مؤمن مانع است از اینكه بندة خدا با ساحت كبری

كسي كه اصالً رحمت و مغفرت را قبول ندارد و زیر بار عبودیت او نمي رود 

معني ندارد كه براي او استغفار كنند.  این درخواست و شفاعت استهزاء به مقام ربوبیت و 

ر جایز، كه بازي كردن با مقام عبودیت است، كه به حكم فطرت عملي است ناپسند و غی

 قرآن كریم از آن به " حق نداشتن " تعبیر فرموده است .

 
 

 سورة انعام         "َو اِذ قاَل اِبراهیُم. . . . "  83تا  74مستند:  آیة 

 245ص13المیزان ج   

  هدف قیام ابراهیم و حجت او هدف قیام ابراهیم و حجت او 

 « !بیاد آر آنزمان را كه ابراهیم  . . . » 

(  پروردگار متعال حجتي را ذكر مي كند 83تا  74درآیات دهگانة سورة انعام ) از 

كه آن را به پیغمبر عظیم الشأن خود حضرت ابراهیم علیه السالم داده بود تا با آن علیه 

مشركین احتجاج كند و آنان را به دیني كه خدایش به سوي آن هدایت نموده، یعني دین 

 توحید، دعوت كند . 
 

گاه بعدازاین آیات، هدایت كلي انبیاء و پاكي ضمیر آنان را از شرك بیان مي كند آن

و از بین همة آنان نوح "ع" را كه قبل از ابراهیم بوده،  و شانزده پیغمبر دیگر را، كه همه 

 از ذریة ابراهیم بوده اند اسم مي برد.
 

ن و قیام به " دین این آیات، در حقیقت، بیان عالي ترین و كامل ترین مصداق ایما

 فطرت" و نشر عقیدة توحید و پاكي از شرك بت پرستي است.
 
 

و در روزگاري كه  این همان هدف مقدسي است كه ابراهیم"ع" براي آن قیام كرد

مردم سنت توحید را، كه نوح و انبیاي بعد از او گوشزدشان كرده بودند از یاد برده بودند، و 

 بود، براي روشن كردن كردن آن احتجاج كرد. دنیا در تیول بت پرستي درآمده

این آیات با حجت هائي كه در آنها بر دین فطرت اقامه شده، درحقیقت براي مزید 

بینائي رسول خداست نسبت به دالیلي كه در همین سوره و قبل از این آیات، خدا به وي 

متجاوز از بیست  كه …و چنین استدالل كن  …تلقین كرد، و در چهل جا فرمود: اینطور بگو

 مورد آن قبل از این آیات ذكر گردیده است.
 

 گویا فرموده است:

در موقعي كه با قوم خود روبرو مي شوي و دالیل توحید و نفي شرك را كه ما  -
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تلقینت كردیم برایشان ذكر مي كني، به یاد آر آن دالیلي را كه ابراهیم براي پدر 

ي را كه ما به او آموختیم و بدان و قومش آورد.  و در نظر آور آن حجت هائ

وسیله به ملكوت آسمانها و زمین آگاهش ساختیم،  چه اگر ابراهیم با قوم خود به 

محاجه مي پرداخت به علم و حكمتي بود كه ما ارزاني اش داشتیم،  نه به فكر 

تصنعي كه از چهار دیوار تصور و خیال تجاوز ننموده و همیشه مشوب به 

تگي هائي است كه فطرت صافي و خداداد بشر مخالف آن تكلف و به خود بس

 است.

 «این است حجت ما كه به ابراهیم علیه قومش دادیم !  …» 
 

) مشروح آیات و مباحثات و دالیل ابراهیم "ع" در مطالب بعدي با جزئیات بیشتر 

   توضیح داده شده است .(

 

 

 

هُت َوجهَي ِللَّذي فََطَرالسَّماواِت َواالَرَض َحنیفاً َوما اَناَِمَن اْلُمشِركیَن !"  سورة انعام 79مستند: آیة  " اِنّي َوجَّ

 246ص13المیزان ج    
 

  مفهوم تفكرات فطري ابراهیممفهوم تفكرات فطري ابراهیم

اگر انسان خالي از ذهن باشد، و بدون در نظر گرفتن آنچه در روایات است، و قبل 

و خلط تفسیر آیات با مضامین روایات، و همچنین  از اینكه ذهنش به مشاجرات اهل تفسیر

به آنچه در كتب تاریخ، و در تورات و اسرائیلیات است، مشوب گردد؛  درآیات زیر دقت 

كند،  از لحن آن به خوبي مي فهمد كه این كلمات از كسي صادر شده كه ذهنش صاف و 

و این درحقیقت لطایف خالي از آلودگي هاي افكار و ضد و نقیض هاي اوهام بوده است.  

شعور و احساس فطرت صافي و ادراكات اولیه عقل وي بوده كه درقالب این الفاظ در آمده 

 است:

 و آن چنان به ابراهیم ملكوت آسمانها و زمین را نشان مي دهیم، …»  

 تا از مؤقنین ) یقین كنندگان( گردد. 

 پس همینكه شب اورا پوشاند ستاره اي را دید، گفت: 

 پروردگار من است!این  -

 سپس همینكه غروب كرد گفت:

 من غروب كنندگان را دوست ندارم! -

 پس از آن وقتي كه ماه را دید كه طلوع كرد، گفت:

 این پروردگار من است! -

 سپس كه غروب كرد گفت:

 اگر پروردگار من مرا هدایت نكند از گروه گمراهان خواهم بود! -
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 گفت:پس از آنكه خورشید را دید كه طلوع كرد 

 این پروردگار من است، این بزرگتر است! -

 پس همینكه غروب كرد گفت:

 اي قوم !  من از آنچه شریك خدا قرار مي دهید بیزارم ! -

 من روي آوردم به كسي كه آسمانها و زمین را آفریده است،     

 درحالي كه میانه رو هستم و از مشركان نیستم !     
 

 

هُت َوجهَي ِللَّ »  ً َوما اَناَِمَن اِنّي َوجَّ ذي فََطَرالسَّماواِت َواالَرَض َحنیفا

 «اْلُمشِركیَن ! 
 
 

خالصه،  اگركسي از روي انصاف در این آیات غور كند، تردید نخواهد كرد در 

این كه كلماتي كه ابراهیم باقوم خود داشته است و اینك این آیات آن كلمات را حكایت مي 

سان اولي فرضي كه زندگي خودرا در نقبي زیرزمین یا كند بسیار شبیه است به كالم یك ان

 در غاري در كوه گذرانیده است.
 

انساني كه فقط با كسي معاشرت دارد كه قوت الیموت اورا تهیه ببیند و لباسي كه از 

گرما و سرما حفظش كند براي وي آماده نماید؛  انساني كه تاكنون چشمش به ستارگان 

غروب آفتاب و ماه را ندیده است؛  انساني كه هرگز قدم در آسمان نیفتاده،  و طلوع و 

جامعه هاي بشري و شهرهاي وسیع آن ننهاده  و به افكار مختلف و ایده آل هاي گوناگون و 

ادیان و مذاهب ضد و نقیض آن برخورد ننموده است،  و اینك اتفاق گزارش را به سرزمیني 

 چیزهائي را مي بیند كه هرگز ندیده است. وسیع و یكي از جوامع بزرگ انداخته است و او
 

مثالً مردمي را مي بیند كه با دلهاي پر از امید سرگرم كار خود و شتابان به سوي 

مقصد خویشند،  یكي متحرك و. دیگري ساكن، یكي كارگر و دیگري كارفرما،  یكي خادم و 

جال ها مشغول دیگري مخدوم، یكي آمر و دیگري مأمور؛ و یكي هم دور از همة این جن

بندگي و پرستش معبود خویش است؛   در این میان ناگهان چشمش به آسمان مي افتد و از 

دیدن اجرام آسماني تعجب و بهت زدگي اش دو چندان مي شود،  و غرق دریاي تحیر مي 

گردد و ناچار از كسي كه مي تواند پي به مقاصدش ببرد و با اشاره و كنایه از حال یكایك 

دات سؤال مي كند، عیناً مانند كودكي كه وقتي چشمش به فراخناي آسمان و چراغ این موجو

 هاي فروزانش مي افتد از مادرش مي پرسد: 

 این اجرام درخشنده كه دل مرا پر از محبت و عالقه به خود كرده، چیست؟   

 راستي چقدر زیبا و شگفت آور است؟

 چه كسي اینها را به آسمان میخكوب و آویزان كرده است؟ 

 چه كسي همه شب آنها را روشن مي كند؟ 

 چه كسي این چراغ ها را ساخته است؟  
 

و همچنین از كوچك و بزرگ آنها از خصوصیات هریك پرسش ها  مي كند . . . با  
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ي كند كه به این تفاوت كه انسان فرضي موردبحث ابتدا از حقیقت چیزهائي سؤال م

معلومات دوران توحش و روزگار تنهائي اش نزدیك تر است،  و چون معلومات آن روزش 

از سنخ محسوسات نبوده زیرا چیزي ندیده و نشنیده بود، لذا اولین چیزي را كه مورد سؤال 

قرار مي دهد سبب اعلي و علت هستي عالم است،  آري انسان به طور كلي كارش استعالم 

ت است از معلومات !  بدین معني كه مواد اولیه علم خود را گرفته و از آن حال مجهوال

 كشف مي كند حال نزدیكترین و مناسب ترین مجهول را  !
 
 

مثالً كودكان یا صحرانشینان وقتي به چیزي بر مي خورند كه برایشان تازگي دارد، 

نوس ترند، یعني ابتدا مي از میان همة جهات آن، ابتدا از جهتي سؤال مي كنند كه  به آن مأ

 پرسند:

 این چه حقیقتي است ؟ 

 آنگاه مي پرسند چه كسي آن را درست كرده؟

 و سپس مي پرسند فائدة آن چیست؟

 ؟و براي چه منظوري ساخته شده است
 

ً مي توان گفت یك انسان فطري است و هنوز  انسان فرضي موردنظرهم كه تقریبا

جائي كه جز به ساده ترین اسباب زندگي اشتغال فطرتش از آلودگي ها پاك است، از آن

نداشته، ذهنش از خاطرات و افكار گوناگوني كه ذهن انسان هاي متمدن و شهري را به خود 

مشغول مي كند، خالي و فارغ است.  چه انسانهاي متمدن این قدر مشاغل مادي و افكار 

 پراكنده دارند كه خاطرشان حتي براي یك لحظه آسوده نیست.

ادث بیشمار آسماني و زمیني پیرامون انسان ابتدائي را گرفته و بدون اینكه حو

اسباب طبیعي آنها را بشناسد، از این جهت ذهن وي آمادگي بیشتري براي انتقال به سبب 

مافوق طبیعي دارد.  بااینكه انسان شهرنشین اگر فرصتي و فراغتي از شمارش اسباب 

مبدأ فوق طبیعي شده و به او مي پردازد، و از این طبیعي برایش حاصل شد آنگاه متوجه 

رو اگر انسان ابتدائي،  از شهرنشینان عبادت و پرستشي نسبت به آن مبدأ فوق طبیعي ببیند،  

 زودتر از دیگران توجهش به او منتقل مي شود.

و لذا مي بینیم، دینداري و عنایت و اهتمام نسبت به مراسم دیني و همچنین بحث در 

در قارة آسیا بیشتر است تا اروپا،  و در آسیا هم در شهرهاي كوچك و دهات قدر و  الهیات

قیمت بیشتري دراد تا در شهرهاي بزرگ، و جهتش روشن است، زیرا جامعه هرقدر وسیع 

تر و سطح زندگي اش هرچه باالتر باشد حوایج مادي اش بیشتر و مشاغل آن متراكم تر 

مي آورند كه به معنویات بپردازند، و خالصه در دلهاي  است،  و دلها كمتر فراغتي بدست

 آنها جاي تهي براي توجه به مبدأ و معاد كمتر است! 
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    ابراهیم، بعنوان انسان فرضي سادهابراهیم، بعنوان انسان فرضي ساده

ابراهیم علیه السالم را كه در آیات مورد بحث و همچنین در آیاتي از اگر داستان 

سورة مریم و انبیاء و صافات حكایت شده، به دقت مطالعه كنیم خواهیم دید كه آن جناب در 

احتجاج با پدر و قومش حالتي داشته شبیه به حال انسان ساده اي كه فرض مي شود،  چه   

 ي ساده مي پرسد:مي بینیم عیناً مانند انسان فرض

 این سنگ و چوبي كه در برابرش خاضع مي شوید چیست؟ -

 و مانند كسي كه هیچ چیزي ندیده و از دین و بي دیني حكایتي نشنیده،   مي پرسد:

 در برابر این ستارگان و آفتاب و ماه چه مي كنید؟ و چرا چنین مي كنید؟ -

 از پدر و قومش مي پرسد:

 ا برایشان خاضع مي شوید؟این مجسمه ها چیست كه شم  -

 و نیز مي پرسد:

 چه چیزي را مي پرستید؟ …ما تَعبِدوَن   -
 درجواب مي گویند:

 ما بت هارا مي پرستیم و بر پرستش آنها باقي مي مانیم !  -

 مي پرسد:

 آیا این بتان دعاي شمارا مي شنوند وقتي مي خوانیدشان ؟ -

 یا شمارا سودي مي بخشند یا زیان مي رسانند؟ 
 

 در جواب مي گویند:

 نه بلكه پدرانمان را یافتیم كه این چنین مي كردند! -
 

و این سنخ گفتار، همانطور كه مالحظه مي كنید، گفتار كسي است كه تاكنون نه بتي 

كلدان بار آمده  دیده و نه بت پرستي، و حال آنكه در مهد بت پرستي و محیط شرك یعني بابل

 و رشد یافته است.
 

غرض ابراهیم از این گونه تعبیرات،  تحقیر بت ها نبوده است،  زیرا این از ادب 

ابراهیم دور است.  ابراهیم "ع" كسي است كه در برابر پدرش آزر جز به ادب و احترام 

حضرت  لب نگشوده و حتي وقتي آزر اورا از خود راند و گفت كه سنگسارت مي كنم!  آن

در پاسخش گفت: سالم برتو!  به زودي از پروردگارم جهت تو طلب مغفرت مي كنم،  او 

 پروردگار من و به من مهربان است!

و خیلي بعید است كه چنین كسي اولین باري كه مي خواهد با آزر سخن گوید خدایان 

ه پروردگار عالم اورا تحقیر كند و در نتیجه تعصب اورا نسبت به بت ها تحریك كند، با اینك

" خوانده ، و در دین او نهي كرده از اینكه مسلمیـن خدایان مشركین را ملت حنیف دین اورا "
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 ناسزا بگوینـد و درنتیجه آنـان را به معارضه به مثل وادار نمایند.

ابراهیم علیه السالم پس از فراغ از احتجاج با پدر و قومش دربارة اصنام شروع 

نمودن از ارباب آنها، یعني " ستاره و آفتاب و ماه ،"   و اشاره به ستاره مي كند به پرسش 

 اي كرده و مي گوید:

  "! هذا ربّي"  

 و همچنین وقتي مي بیند "ماه" طلوع كرد، مي گوید:  

 " هذا ربّي!" 
 و باطلوع" خورشید" مي گوید: … 

 ! هذا ربّي ! هذا  اكبر "
 این پروردگار من است!  چه این از آن دوتاي دیگر بزرگتر است! "  
 
 

اینجا نیز ابراهیم خود را به جاي كسي قرار مي دهد كه اصالً ستاره و ماه و 

خورشیدي ندیده است.  روشن ترین دلیل این معنا همین تعبیري است كه دربارة آفتاب كرده 

است كه گویا اصالً نمي داند افتاب و ماه و است. چه به خوبي پیداست كه این تعبیر كسي 

ستاره چیست. فقط این را مي داند كه مردم در برابر این اجرام خضوع كرده و آنهارا مي 

 پرستند و قرباني تقدیمشان مي دارند!
 

 

مثال روشن این داستان این است كه شما شبحي را از دور ببینید و بدانید كه این 

ن ندانید آیا مرد است یا زن و از كسي مي پرسید، این كیست؟  شبح، شبح انساني است و لك

یعني این شخص كیست؟  زیرا بیشتر ازآن    نمي دانید و اوهم به شما معرفي اش كرده و 

مي گوید: فالن مرد یا فالن زن است.  اما اگر ندانید شبح مزبور انسان است یا حیوان و یا 

شما در حق آن معرفتي بیش از اینكه جسمي است جماد، خواهید پرسید: این چیست؟  زیرا 

از اجسام ندارید،  و لذا در جواب شما گفته مي شود: این زید است، ویا فالن زن است. ویا 

چوبي است كه در اینجا كار گذاشته اند.  شما به واقع امر جاهلید،  و در سؤال خود از جمیع 

رد بودن یا نبودنش، و همچنین از خصوصیات آن شبح یعني از انسان بودن یا نبودنش، م

سایر امتیازاتش تنها آن چیزي را رعایت مي كنید كه به آن عالمید.  و اما آن كس كه بشما 

 جواب مي دهد از جهت اینكه عالم است حقیقت را رعایت مي كند.

پس ظاهر اینكه فرمود: " هذا ربي " و همچنین " هذا ربي، هذا اكبر" این است كه 

آفتاب هیچ گونه اطالعي جز این ندارد كه این از ستاره بزرگتر است،  واما این شخص از 

اینكه این آفتاب جرمي است و یا صفحة نوراني است كه با نور خود موجودات زمین را 

اداره و با گردش خود به حسب ظاهر حس، شب و روز را به وجود مي آورد، و آیا این ماه 

و در طرف دیگر افق غروب مي كنند، یا نه؟  ظاهر و ستاره همه شب از افق طلوع كرده 

 كالم آن حضرت مي رساند كه او هیچ خبري از این جزئیات نداشته است.
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    ابراهیم قبل از ورود به جامعه شركابراهیم قبل از ورود به جامعه شرك

سورة انعام و آیات دیگري كه مناظرة ابراهیم علیه السالم  83تا  74 از سیاق آیات

را با پدر و قومش دربارة توحید حكایت مي كند بر مي آید كه وي قبل از آن ایام دور از 

محیــط زنـــدگي پدرش و قومش زندگي مي كرده است، و لذا به آنچه كه مردم از جزئیات و 

 ن و آداب معمول باخبر بودند،  او باخبر نبوده است.خصوصیات موجودات و همچنین از سن

در اوایل رشد و تمیزش از آن جائي كه داشته بیرون آمده و به پدر خود پیوسته  

است،  و در آن موقع بوده كه براي اولین بار چشمش به بت ها مي افتد و از پدر مي پرسد 

شاجره و خدشه وارد كردن كه این چیست؟  و وقتي جواب را مي شنود شروع مي كند به م

 در الوهیت بت ها !

و پس از مجاب كردن پدر به سر وقت قوم رفته و آنان را نیز مجاب   مي كند.  و  

آنگاه به سراغ پرستش ارباب بت ها یعني كواكب و خورشید و ماه رفته و یكي پس از 

اه ربوبیت دیگري را پروردگار خود فرض كرده است تا اینكه همه غروب مي كنند و آنگ

 آنهارا ابطال كرده و در اثبات توحید خالص چنین     مي گوید:
 

هُت َوجهَي ِللَّذي فََطرَ »  ً وَ  اِنّي َوجَّ َ  السَّماواِت َواالَرَض َحنیفا ِمَن  ما اَنا

 «! اْلُمشِركیَن 
 

 من روي آوردم به كسي كه آسمانها و زمین را آفریده است،  -

 مشركان نیستم !درحالي كه میانه رو هستم و از 
 

از شواهدي كه در مطالب بعدي ذكر خواهد شد برمي آید كه این احتجاج را آن 

 حضرت در دو روز و یك شب به پایان رسانیده است. 
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  )ع()ع(شده به ابراهیمشده به ابراهیم  بصیرت اولیه اعطاءبصیرت اولیه اعطاء

ابراهیم علیه السالم خود براین معنا بصیرت داشته كه براي آسمانها و زمین 

" است، و در این امر شریكي براي او نیست ولي در هللا تعاليآفریـــدگاري هست كه او " 

مقام احتجاج از این معنا جستجو مي كند كه آیا در بین مخلوقات خدا چیزي هست كه آن نیز 

 دگار مردم، و از آن جمله پروردگار خود ابراهیم باشد؟پرور

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                             کتاب هیجدهم: بنیانگذاری دین حنیف-رسالت و مبارزات ابراهیم ع 28

مثالً آیا خورشید و ماه و یاچیز دیگري هست كه در تدبیر عالم شریك خدا باشد؟  یا  

 همة امور عالم تنها به دست خداي تعالي است و بس ، و جز او پروردگاري نیست؟اینكه 

نموده است و با ارائة ملكوت آسمانها البته خداي تعالي در همة این مراحل اورا مدد  

 و زمین بنیان دلش را محكم كرده است.
 

ابراهیم این قدر واقع بین بود كه هرچه را مي دید قبل از اینكه متوجه خود آن  و  

آثارش بشود نخست متوجه انتسابش به خداوند مي شد و اول تكوین و تدبیر خداي را در آن 

 ي متوجه مي گشت.مشاهده مي كرد و سپس به خود و
 

 قرآن مجید در این زمینه مي فرماید: 

 .« … آن چنان ملكوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان مي دهیم»  

 و یا مي فرماید:

 به تحقیق،  ما قبالً رشد ابراهیم را به او داده بودیم»  

 « و به احوال او آگاه بودیم !  

 خود ابراهیم به پدرش مي گوید:  

پدرجان ! از علم بهره اي به من داده شده كه به تو داده نشده است،  پس مرا  -»   

 «!  پیروي كن تا به راه راست هدایتت كنم
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  ه ابراهیمه ابراهیمتحقیقي درباره پدر واقعي و پدرخواندتحقیقي درباره پدر واقعي و پدرخواند

از آیات مربوط به داستان حضرت ابراهیم علیه السالم استفاده مي شود كه وي در 

" و آزراولین برخورد با قوم خود،  ابتدا با مردي روبرو مي شود كه قرآن كریم آن مرد را "

پدر ابراهیم نامیده است، و ابراهیم بسیار پافشاري كرده كه بلكه او دست از بت ها بردارد و 

دین توحید ابراهیم را پیروي كند.  مرد نامبرده در عوض، ابراهیم را از خود طرد كرده در 

 و به او گفته است كه باید براي همیشه از او دور شود!

 دقت در آیات سورة مریم این مطالب را افاده مي كند: 

 به یاد آر در كتاب، ابراهیم را، به درستي كه او راستگو و پیامبر بود!»  

 یاد آر زماني را كه به پدر خود گفت:  به   

پدر جان چرا چیزي را مي پرستي كه مي شنود، ونه مي بیند، و نه تورا در  -

 حاجتي بي نیاز مي كند!

پدرجان علمي به من رسیده كه به تو نرسیده است،  پس مرا پیروي كن تا به  -

 «!…راه راست هدایتت بكنم 
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 پدرش در جواب مي گوید:
 

 و اي ابراهیم از خدایان من روي گرداني ؟آیا ت -»  

بدان كه اگر دست از این اعراض برنداري سنگسارت میكنم! دور شو! و دیگر  -

 «تورا نبینم! 
 

در اینجا ابراهیم بر او سالم مي كند و وعدة طلب مغفرت بـه او مي دهد كه بـه طمع 

 این معنا ایمان آورد و سعادت یابد.

هد و وعدة ابراهیم را دربارة استغفار براي پدرش در قرآن كریم سپس وفاي به ع 

 سورة شعراء حكایت مي كند كه گفت:

 پروردگارا !    » 

 مرا حكمي ارزاني دار و به صالحین ملحقم كن !

 و براي من زبان راستگوئي در میان آیندگان قرار بده !

 و مرا از وارثان بهشت نعیم بگردان !

 « !…و بیامرز پدر مرا، زیرا او از گمراهان بود 

) این دعا را ابراهیم "ع"  بعد از مرگ پدر یا بعد از جدائي از وي كرده است.( در 

 پایان دعا مي فرماید:

 و مرا خوار مكن روزي كه مردگان برپا مي شوند!» 

 روزي كه نه مالي سود بخشد و نه فرزندان،      

 «لبي سلیم پیش خدا آید!  مگر كسي كه با ق      
 

از این قسمت آخر دعا معلوم مي شود كه این دعاي وي در حق پدر جدي نبوده بلكه 

صورت دعائي داشته كه مي خواسته بدان وسیله به عهدي كه با او كرده بود وفا كند، براي 

 اینكه از یك طرف مي گوید:

 پروردگار این گمراه را بیامرز!  -

 وید:و از طرف دیگر مي گ

روز قیامت روزي است كه مال و فرزندان به كار نمي آیند و فقط قلب سلیم سود   -

 مي بخشد!
 

 همین نكته را قرآن صراحتاً در سورة توبه مي فرماید:
 

روا نیست براي پیامبر و كساني كه ایمان آورده اند براي مشركان طلب مغفرت  »

كه روشن شد آن خویشان كنند،  اگرچه براي خویشان خود باشد،  پس از آن

 جهنمي هستند !

داده  و طلب مغفرت ابراهیم براي پدرش نبود مگر در اثر وعــده اي كه به وي 

 «. …بود، و همین كه برایش روشن شد كه او دشمن خداست از وي بیزاري جست 
 

این دعا و تبري هردو در اوایل عهد وي و قبل از مهاجرت به سرزمین بیت   
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است.  ابراهیم سپس تصمیم به سفر به سرزمین مقدس مي گیرد و از خداوند المقدس بوده 

متعال درخواست اوالد مي كند كه داستان اوالد دار شدن اورا قرآن كریم در سورة مریم و 

 انبیاء شرح مي دهد:
 

وقتي كه از آنان و از آنچه مي پرستیدند دوري كرد،  ما اسحاق و یعقوب را به »  

 «!شان را پیغمبر كردیم او دادیم و همه

 

 

 پدر و مادر واقعي ابراهیم
ابراهیم علیه السالم به سن پیري رسید و در آخر عمرش، بعد از آنكه به ارض 

مقدس مهاجرت كرد و صاحب اوالد شد و اسماعیل را به مكه آورد و آن شهر و خانة خدارا 

 در واقعي اش برداشت:بنا نهاد، در اینجا دعائي كرد كه پرده از واقعیت مربوط به پ

 این دعارا قرآن مجید در سورة ابراهیم چنین نقل مي كند: 
 

 «َربَّنا اِغِفرلي َو ِلواِلدَيَّ َو ِللمُؤِمنیَن یَوَم یَقُوُم اْلِحساُب !  …»  
 

 پروردگارا !  مرا و پدر و مادر مرا، و مؤمنان را، -

 در روزي كه حساب برپا مي شود،  بیامرز !    
 

وي كه در اینجا در حقش دعا مي كند غیر آن شخصي است كه در آیـــة «  پدر» 

  بــاال بود و اسمش " آزر" بود و از او به پدر " تعبیر" شده بود.

زیرا قبالً معلوم شد كه ابراهیم از آزر اعراض كرد و تبري جست و فهمید كه او 

ر این دعا از خدا دشمن خداست، پس آزر پدر صلبي او نیست كه در این آخر عمر د

 برایشان آمرزش خواسته است.

) عبارت " واِلدَيَّ  " در این دعا فقط به پدر و مادر صلبي اطالق مي شود، ولي 

" به غیر پدر هم اطالق مي شود،  یعني به جد و عمو و كسان دیگر هم اطالق مي اَب" كلمة

 پدر شده است.(نیز چنین استفاده اي از كلمة  133شود.  و در سورة بقره آیه 
 

آزر پدر حقیقي ابراهم "ع" نبوده است و ناچار در او عنواني بوده كه به خاطر آن 

 عنوان وي را " پدر" خطاب كرده است.

پدر حقیقي ابراهیم علیه السالم شخص دیگري غیر از آزر بوده است ولكن قرآن 

تارخ" معرفي كرده اند،  و كریم از او اسم نبرده است بلكه در روایات ماست كه اسم اورا " 

 تورات هم آن را تأئید كرده است.
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 فصل دوم
 

 در جامعه"ع" ظهور ابراهیم 

 و مبارزه با نمرود

    

 " َو َكذِلَك  نُِري اِبراهیَم َملَكُوَت السَّماواِت َواالرِض ...."    سورة انعام 75مستند:آیة 

 266ص 13المیزان ج         

  وآغازمبارزات ابراهیم"ع"وآغازمبارزات ابراهیم"ع"مشاهده ملكوت مشاهده ملكوت 

از آیات مربوط به تاریخ مبارزات ابراهیم علیه السالم چنین برمي آید كه آن 

حضرت اولین باري كه شروع به دعوت نموده نخست به دعوت پدر پرداخته در حالي كه 

  درخانة او بوده و سپس به دعوت مردم و مخالفت با دین آنان پرداخته است.
 

احتجاج ابراهیم علیه السالم در نفي ربوبیت ستاره و خورشید و ماه بعد از احتجاجي  

 بوده كه درباره اصنام نموده است. 

از دقت در جریان امر برمي آید كه گفتگوي وي با پادشاه وقت بعداز ظهور امر و  

ده شیوع مخالفتش با كیش بت پرستي و ستاره پرستي و بعداز داستان بت شكستن وي بو

 است.

 لذا مبارزات ابراهیم را مي توان بشرح زیر خالصه كرد: 

 احتجاج با پدر دربارة بت پرستي او، -1

 مبارزه با قوم دربارة بت ها و بت پرستي آنان، -2

 محاجه دربارة نفي ربوبیت كواكب و خورشید و ماه، -3

 گفتگو با پادشاه معاصر خود؛ -4
 

مبارزاتي را آغاز و انجام دهد مفهوم آیة و چگونه ابراهیم توانست چنین مباحثات و 

 بعدي بدان اشاره دارد و مي فرماید:
 

 ما ملكوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم»  

 و همین معنا باعث شد كه پي به گمراهي پدر و قوم خود ببرد 

 و به احتجاج با آنان بپردازد، 

 كردیمو ماهم پي در پي با همین ارائة ملكوت تأئیدش  

 « .…تا آنكه شب فرارسید و چشمش به ستاره افتاد و 
 

مراد از نشان دادن ملكوت آسمان و زمین همان نشان دادن خداست خودرا به  

ابراهیم از مسیر مشاهدة اشیاء و از جهت استنادي كه اشیاء به خدا دارند،  چه وقتي این 
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بي درنگ حكم مي كند به اینكه  استناد قابل شركت نبود هركسي به موجودات عالم نظر كند

هیچ یك از این موجودات مربي دیگران و مدبر نظام جاري در آنها نیست، پس معقول نیست 

"دست ساخت"  انسان مربي و مالك خود او باشد،  و همچنین معقول نیست اجرام آسماني 

 بند!مالك و مدبر تكویني عالم باشند در حالي كه خودشان داراي تحول و طلوع و غرو
 

ترسیم مي كند چنین  "… َجنَّ َعلَیِه اللَیل" صحنه اي كه قرآن مجید با عبارت  

 خالصه مي شود كه :

ما ملكوت اشیاء را به ابراهیم نشان مي دادیم و نتیجه اش این شد كه بالفاصله  -

الوهیت اصنام را ابطال كند و در همین حال بود كه شب پردة ظلمت خود را بر 

 .…چشمش به ستاره اي افتاد و گفتاو افكند و او 
 

 

 سورة انعام       " فَلَّما َجنَّ  َعلَیِه  اللَّیُل  َرء ا  كُوَكباً ...." 77و76مستند:آیة 

 266ص 13المیزان ج               

  "ع""ع"ستاره پرستان عصر ابراهیم ستاره پرستان عصر ابراهیم 

بودند از ظاهر آیات فوق استفاده مي شود كه در عصر ابراهیم علیه السالم مردمي 

 كه كوكب معیني را ) كه همان كوكب مورد اشارة ابراهیم بوده، ( مي پرستیدند.
 

از مطالعة حال ستاره پرستان ) صابئون( مي فهمیم كه آنها هركوكبي را احــترام  

 نمي كردند بلكه تنها " سیارات " را مقدس مي شمردند.

ستارة " زهره" بوده   بطوري كه از قراین برمي آید ستارة مورد نظر آنان همان 

است، براي اینكه صابئین تنها سیارات هفتگانه، یعني  قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، 

 مشتري و زحل را احترام مي كرده اند و حوادث عالم را به آنان نسبت مي داده اند.

ولي اهالي هند و بعضي از ارباب طلسمات و بت پرستان عرب و غیر عرب بودند  

 " را مقدس مي شمردند.كه " ثوابت
 

چون قرآن در داستان ابراهیم، شمس و قمر را بعد از آیة مورد بحث ذكر كرده  

است بنابراین ستارة مزبور یكي از پنج سیاره دیگر بوده است.  و چون عطارد مدار تنگ 

تري دارد  بسیار كم دیده مي شود، ولي زهره در بین آن چهار سیارة دیگر از جهت تنگي 

نمي تواند بیش از چهل و هفت درجه از خورشید فاصله بگیرد و همیشه همراه  مدارش

خورشید است،  از این جهت به ذهن    مي رسد كه كوكب مزبور همان " زهره" بوده 

 است.
 

" زهره " گاهي قبل از خورشید طلوع مي كند و عوام آن را "ستارة صبح" مي  

و در نتیجه بعداز غروب خورشید در همان طرف نامند، و گاهي در دنبال آن قرار مي گیرد 

مغرب ظاهر مي شود و چیزي نمي گذرد كه غروب   مي كند،  و گاهي كه این وضع در 
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نیمة دوم ماه یعني شب هیجدهم و نوزدهم و بیستم ماه قمري اتفاق مي افتد ظهور زهره 

د زیرا در این شب تقریباً با غروب خورشید و غروب آن تقریباً با طلوع ماه مقارن مي شو

ها اول آفتاب غروب مي كند و پس از آن ستارة زهره هویدا مي شود و پس از یك ساعت یا 

دو ساعت در همان جهت غربي افق غروب مي كند و پس از آن بالفاصله و یا به فاصلة 

 مختصري ماه طلوع مي كند.
 

و زحل   این خصوصیات تنها در ستارة " زهره" است و اگر در مشتري و مریخ 

 هم اتفاق بیفتد بسیار نادر و اتفاقي خواهد بود.
 

ستارة زهره در بین ستارگان از همه زیباتر و روشن تر است به طوري كه بعداز  

كند،  و از این روي را بخود جلب مي فرارسیدن شب، اولین ستاره اي است كه نظر بیننده 

م همین ستاره بوده است، و آیة شریفه مي توان گفت كه ستارة مورد اشارة ابراهیم علیه السال

براین ستاره بهتر منطبق مي شود،  چه برحسب ظاهر بین غروب ستاره و طلوع ماه فاصله 

نینداخته است،  و از این جهت استفاده مي شود كه طلوع ماه به دنبال غروب ستاره بوده 

 است. 

 در بعض روایات نیز این مطلب تأئید شده است. 
 

راهیم علیه السالم همین ستاره " زهره" را دیده كه قوم او نیز همان را بنابراین اب 

مي پرستیدند و برایش قرباني مي كردند.  این واقعه در یكي از شب هاي نیمة دوم ماه بوده 

است و آن حضرت نخست زهره را در جهت غربي افق دیده و پس از غروب آن به طلوع 

 ماه برخورده است.
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  پرستان و آفتاب پرستان عصر ابراهیم"ع"پرستان و آفتاب پرستان عصر ابراهیم"ع" ماهماه

قرآن مجید در آیة فوق  مقابله و احتجاج ابراهیم علیه السالم با ماه پرستان را چنین 

 نقل مي كند:
 

 همینكه شب اورا پوشانید ستاره اي را دید و گفت: »  

 این پروردگار من است! -

 سپس همینكه غروب كرد گفت: من غروب كنندگان را دوست ندارم !

 پس از آن وقتي ماه را دید كه طلوع كرد، گفت:

 این پروردگار من است ! -

 وقتي غروب كرد گفت:

 « !…گمراهان خواهم بوداگر پروردگار من مرا هدایت نكند از گروه  -
 

ابراهیم علیه السالم با عبارت آخر آیه بطالن ربوبیت قمر را اثبات مي كند،  چه آن 
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جناب در آغاز بحث ربوبیت كوكب را به مالك غروب كردن كه مالكي است عام، ابــــطال 

شود به آن كرده بود. آنگاه وقتي به مــاه مي رسد و مي بیند كه آن نیز غروب كرد منتقل مي 

 حرفي كه دربارة كوكب زده بود و گفته بود:
  
 « من غروب كنندگان را دوست نمي دارم !» 

 

 الجرم بدون اینكه دوباره همان حرف را تكرار كند به كنایه از آن گفت: 
 

 «! اگر پروردگارم  هدایتم نكند از گمراهان خواهم بود» 
 

كه فرموده بود: " ماه پروردگار من  این كالم بخوبي مي فهماند كه گفتار قبلي او 

است!" نیز ضاللت و گمراهي است، و اگر بخواهد برآن ضاللت  ایستادگي به خرج دهد 

 یكي از همان گمراهاني خواهد بود كه قائل به ربوبیت قمر بودند.

 –از این كالم استفاده مي شود كه  
  

ا زده اقوامي ماه در زمان آن جناب و در موقعي كه دربارة ماه چنین حرفي ر

 پرست وجود داشته است، همچنانكه آیة بعدي بدان داللت مي كند كه فرمود: 

 « اي قوم من از آنچه شما شریك پروردگار قرار مي دهید بیزارم!»  
 

 در آیة بعدي مي فرماید:
 

 فَلَّما َرَء ا الشَّمَس باِزَغةً قاَل هذا َربّي هذا اَكبَُر   ! »  

 پس از آنكه خورشید را دید كه طلوع كرد گفت: 

 این پروردگار من است، این بزرگتر است، -

 پس همینكه غروب كرد گفت: 

 « اي قوم!  من از آنچه شریك خدا قرار مي دهید بیزارم ! -
 

ابراهیم علیه السالم در این جستجوي خود دو نوبت به غلط بودن فرضیه اش پي  

گر جا نداشت دربارة آفتاب همان فرضیة غلط را تكرار كند و بگوید: برده بود و با اینكه دی

 " لذا براي اینكه بهانه اي در دست داشته باشد، اضافه كرد: " این پروردگار من است! "

 "این بزرگتر است!
 

 

با نقل عبارت ابراهیم در قرآن به لفظ " هذا" ) براي مذكر، در حالي كه  شمس  

مي خواهد بفهماند ابراهیم "ع" دراین بحث به راستي آفتاب را نمي مؤنث است،( قرآن كریم 

شناخته یا خودرا به جاي كسي فرض كرده كه اصالً آفتاب را ندیده است و نمي داند كه این 

جرم یكي از اجرام آسماني است كه در هر شبانه روز یك بار طلوع مي كند و غروب مي 

 مستند به آن است ! كند و پیدایش شب و روز و فصول چهارگانه
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  موقعیت زماني مشاهدات ابراهیم "ع"موقعیت زماني مشاهدات ابراهیم "ع"

قبالً در مورد زمان مشاهده و نوع ستاره اي كه ابراهیم "ع" دید و دربارة پرستش 

 زمانپرستان عصر خود به محاجه پرداخت صحبت كردیم، دراین قسمت  آن با ستاره

را كه مورد پرستش ماه پرستان و آفتاب پرستان عصر خود بود،  خورشید مشاهدة ماه و

 بررسي مي كنیم:
 

ابراهیم علیه السالم در شبي از شبهاي نیمه دوم ماه این گفتگوهارا داشته و كوكبي 

 پرستان بود یعني" زهره" را دیده بود.هم كه مورد پرستش ستاره 
 
 

آن جناب اول ستارة زهره را درجهت مغرب و در حال سرازیري به طرف انتهاي 

افق مشاهده كرد و پس از لحظه اي كه از نظرش ناپدید شد ماه را دید كه از طرف مشرق 

د كه طلوع طلوع مي كند.  در آن لحظه كه ماه غروب كرد ابراهیم علیه السالم آفتاب را دی

 مي كند.

ا )  این مطلب از عبارت "  " بر مي آید كه جملة مابعد را به ماقبل خود مرتبط فَلَم 

 ساخته است.(

این وضعیت تنها در بالدي اتفاق مي افتد كه در عرض شمالي همانند بالد كلدان 

مخصوصاً باشد و نیز باید فصل هم فصل پائیز و یا زمستان باشد كه شبها طوالني تر است، 

اگر ماه در یكي از برج هاي جنوبي مانند برج قوس و جدي باشد.  در چنین شرایطي است 

 كه ماه در نیمة دوم ماه هاي قمري قبل از طلوع آفتاب غــــروب مي كند.

 از آیات چنین بدست مي آید كه:

 ابراهیم علیه السالم قبل از رسیدن شب و روز مشغول احتجاج با قوم دربارة بت ها

بوده است، و این احتجاج همچنان ادامه داشت تا شب فرارسیده است و چشمش به زهره كه 

 معبود طائفه اي از آن قوم بوده افتاده و ناچار سرگرم به احتجاج علیه آنان شده است.
 

در عین سرگرمي اش منتظر بوده كه ببیند كار این ستاره به كجا مي كشد، تا آنكه 

تاهي غروب كرد، لذا همین معنارا حجت خود قرار داده و از مي بیند پس از ساعات كو

 ربوبیت آن بیزاري جسته است.
 

در همي حال بوده كه مي بیند ماه از طرف مشرق سر زد، باز به احتجاج خود 

ادامه داده و روي سخن را متوجـــه مردمي مي كند كه قائل به ربوبیـــت ماه بودند و در 

" و آنگاه این است پروردگار منت از در مماشات مي گوید: " همانجا حضور داشتند.  نخس

 حركت ماه را تحت مراقبت قرار داده و مي بیند كه آن نیز غروب كرد.

قرار گرفتن آیة مربوط به نشان دادن ملكوت آسمانها و زمین به ابراهیم، در وسط 
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كه با قوم خود داشته  این آیات خود دلیل بر این است كه ابراهیم علیه السالم احتجاجاتي را

همه را از مشاهدة ملكوت آسمانها و زمین استفاده و تلقي كرده بود، و در نتیجه خداوند هم 

آن یقیني را كه نتیجة این ارائه مي باشد ارزاني اش داشته بود و این خود روشن ترین گواه 

ز یقین براین است كه حجت هاي آن جناب حجت هاي برهاني بوده كه از قلبي آكنده ا

 سرچشمه مي گرفته است.

"  این بوده من افول كنندگان را دوست ندارممنظور ابراهیم هم از اینكه فرمود: " 

كه به قوم خود بفهماند چیزي كه براي آدمي باقي نمي ماند و از انسان غایب مي شود لیاقت 

ه آدمي پرستش این را ندارد كه آدمي بدان دل بندد و آنرا دوست بدارد، و آن پروردگاري ك

مي كند باید كسي باشد كه انسان به حكم فطرت ناگزیر باشد دوستش بدارد، پس نباید چیزي 

 باشد كه دستخوش زوال گردد.

اجرام فلكي كه دستخوش غروب مي شوند شایستگي ندارند كه اسم "رب" بر آنها 

 اطالق كرد!

 
 تَِّخذُ  اَصناماً  آِلَهةً ...." سورة انعام                          " اَتَ  74مستند:آیة 

 264ص 13المیزان ج  

  بت پرستان عصر ابراهیم"ع"                        بت پرستان عصر ابراهیم"ع"                        

بت ها مجسمه هائي بودند كه یا از موضوعات اعتقادي از قبیل معبود آسمان و 

زمین و الة عدل و امثال آن حكایت مي كردند ویا از موضوعات محسوس و مادي از قبیل 

 وماه .آفتاب 

از آیات مورد بحث استفاده مي شود كه قوم ابراهیم نیز از این دو نوع بت داشته  

 اند، كه آثار باستاني خرابه هاي بابل نیز این معنارا تأئید مي كند.

بت هارا از هر چیزي كه برایشان ممكن مي شده، مانند فلزات و انواع سنگ ها مي  

ني حنیفه" از قبایل یمامه بتي را از كشك ساختند.  گاهي ساختند. در روایات آمده كه قبیلة " ب

 نیز بت هارا از ِگل مي ساختند، وچه بسا تنها به نقشي و صورتي اكتفا مي كردند.

قوم ابراهیم این بت هارا براي این مي پرستیدند كه بدان وسیله به درگاه ارباب آنها  

تعالي نزدیك شوند.  واین خود نمونة تقرب جسته و به وسیلة تقرب به آنها به درگاه خداي 

بارزي از سفاهت بشر است كه عالي ترین مرحلة خضوع را كه همان خضوع بنده در 

برابر پروردگار است،  در برابر مجسمة چـیزي كـه در نظرش بزرگ جلوه كرده، معمول 

د بدارد، غافل از اینكه چنین خضوعي را در برابر مصنوع خود كرده است كه به دست خو

 از چوب تراشیده و اسم آنرا معبود نهاده است!

 معني آیة فوق این است كه: 
 

آیا بت هائي چنین بي ارزش را خدایان خود اتخاذ مي كنید و مقام و مرتبة خدائي را كه  -
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 عالي ترین مقامات است براي یك مشت سنگ و چوب قائل مي شوید؟
 

ه سر مي برید! و راستي چگونه راستي كه تو ) اي پدر( و قومت در گمراهي واضحي ب -

گمراهي بدین واضحي را تشخیص نمي دهید؟ و چطور نمي فهمید كه بت پرستي عبارت 

است از خضوع و تذلل عبودیت كسي كه خود صانع و داراي علم و قدرت است در برابر 

 مصنوع خود كه از علم و قدرت بوئي و اثري در آن نیست!

 

 

 "  !"  َوال اُخاُف ماتُشِركوَن بِِه   ...        سورة انعام    81و80مستند:آیة 

  300ص  13المیزان ج        

    اعتراض ابراهیم نسبت به ترس از بت هااعتراض ابراهیم نسبت به ترس از بت ها

 خداي تعالي احتجاجات ابراهیم علیه السالم را دو قسم نقل كرده است:

 یكي آن احتجاجاتي كه ابراهیم قبل ازاظهار بیزاري از بت ها با مردم داشت،  -1

 اي كه مردم بعد از شنیدن بیزاري ابراهیم از بت ها آغاز كردند.محاجه  -2
 

ً حكایت  گرچه در این آیات حجتي را كه مردم علیه ابراهیم اقامه كردند صریحا

،"  تلویحاً معلوم  من از كساني كه شریكش قرار مي دهید نمي ترسمنكرده ولكن از جملة " 

رد گفتار آنان فرموده كه من ازاین بت هاي مي شود كه چه مي گفته اند، زیرا ابراهیم در 

 شما نمي ترسم، معلوم مي شود حجت آنان بـر شرك و

 بت پرستي ترس از بت ها بوده است.
 

از كالم ابراهیم برمي آید كه مشركین در احتجاج با آن جناب راجع به بت پرستي 

اورا نصیحت كرده اند خود راه تهدید را پیش گرفته و وي را از قهر خدایان بیم داده اند و 

بلكه بتوانند با خودشان در بت پرستي و ترك توحید هم آواز سازند.  ابراهیم نیز چون دید كه 

حجت آنان به دو حجت تجزیه مي شود: یكي رد بر ربوبیت خداي سبحان و دیگري اثبات 

 عقیدة ربوبیت بت ها،  لذا او هم از هر دو جواب داد.
 

 گفت:در جواب از احتجاج اولي 

من در امر انجام شده اي قرار گرفته ام و به هدایت پروردگار راه حق را یافته  -

ام و او مرا با نشان دادن ملكوت آسمانها و زمین  آگاهي ها داده و حجت ها 

آموخته تا بتوانم ربوبیت را از هرچه غیر اوست، از قبیل ستارگان و بت ها، 

پروردگاري كه مدبر امور من است بي سلب نمایم. و من اینك دریافته ام كه از 

نیاز نیستم، و پروردگار من تنها و تنها كسي تواند بود كه مدبر امور من باشد و 

او نیز خداي سبحان است.  و با این هدایتي كه مرا فرموده دیگر حاجت گوش 

دادن به حجت شما دربارة ربوبیت بت ها ندارم!  بحث براي فهمیدن و راه یافتن 

 راه صحیح را یافته ام و به مقصد رسیده ام ! است، ومن
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من از كساني كه شریكش قرار مي دهید نمي ترسم ابراهیم علیه السالم با جملة " 

آیا درخصوص خدا بامن " و با جملة قبلي آن "  مگر اینكه پروردگارم چیزي بخواهد !

 ست:" در واقع گفته امحاجه مي كنید و حال آنكه او مرا هدایت كرده است،
 

 اوالً من از این بت ها ذره اي نمي ترسم، -

ثانیاً به فرضي هم كه من از ضرر شركاي شما مي ترسیدم تازه همین ترس هم  -

خود دلیل دیگري بر ربوبیت خداي تعالي و آیتي از آیات توحید او بود، چه این 

خواست اوست كه من از شركاي شما بترسم، نه خواست شركاي شما،  كه قادر 

 چیزي نیستند!بر 

  

 

 سورة صافات       " اِذقاَل  اِلَبیِه  َو قَْوِمِه ماذا تَعبُدُوَن   ...؟ "  85مستند: آیه  

 237ص 33المیزان ج            
 

    ماجراي شكستن بتهاماجراي شكستن بتها

قرآن مجید در ادامة این آیات قسمتي از مبارزات و مباحثات ابراهیم را با قوم خود 

 :یادآور شده و  مي فرماید
 

 به پدرش و قومش گفت: چه چیز مي پرستید؟» 

 آیا از در افترا خدایاني دیگر به جاي خداي عزوجل قصد مي كنید؟

 «راستي ظن شما دربارة رب العالمین چیست؟ 
 

قرآن كریم در این آیات خالصه اي از روزهاي اولیه شروع مبارزات ابراهیم علیه السالم علیه 

 كند و  مي فرماید:بت پرستي قوم خود را ذكر مي 
 

 در این هنگام ابراهیم نظر مخصوصي به ستارگان كرد و گفت:» 

 من بیمارم ! -

مردم شهر به ناچار اورا به حال خود گذاشتند و به بیرون شهر رفتند. ابراهیم شهر را خالي از 

 اغیار دید و به سراغ خدایان ایشان رفت و پرسید؟

 پس چرا نمي خورید؟ -

 نید، گفت:و چون جوابي نش

 پس چرا حرف نمي زنید؟ -
 

 «سپس با نیروي هرچه تمام تر به سر و كلة آنها كوبید و همه را خرد كرد!  
 

در قسمت اول این آیات،  ابراهیم را نشان مي دهد كه از مریضي خود خبر مي دهد 

و این خبردادن مربوط است به نظركردن در ستارگان، یعني به خاطر نظركردن در 

مریض شده است، حال این نگاه كردن در ستارگان یا براي این بود كه ساعت را  ستارگان

تشخیص دهد، مثل كسي كه دچار تب نوبه شود و بخواهد بفهمد چه ساعتي دوباره تب به 
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سراغش مي آید، مثال چه وقت فالن ستاره طلوع مي كند و یا غروب مي كند و یا ستارگان 

د.  و یا براي این بود كه از نگاه كردن به ستارگان به فالن وضع خاص را به خود مي گیرن

حوادث آینده اي كه منجم ها با آن حوادث را از اوضاع كواكب به دست مي آورند، معین 

كند،  و صابئي مذهبان به این مسئله بسیار معتقد بودند و در عهد ابراهیم علیه السالم عدة 

 ند.بسیاري از معاصرین او از همین صابئي ها بود
 

ولي وجه اول با وضع ابراهیم علیه السالم مناسب تر به نظر مي رسد كه در این  

حالت معناي آیه چنین مي شود كه وقتي اهل شهر خواستند همگي از شهر بیرون بروند تا 

در بیرون شهر مراسم عید خود را به پا كنند، ابراهیم نگاهي به ستارگان انداخت و سپس به 

ه به زودي كسالت من شروع مي شود، و من نمي توانم در این عید ایشان اطالع داد ك

 شركت كنم.
 

وقتي مردم از آمدن ابراهیم صرف نظر كردند و اورا تنها در شهر گذاشتند و از  

شهر خارج شدند، ابراهیم خودرا به بت ها رسانید و نظري به آنها  افكند كه درست به شكل 

پیش رو طعام دارند و مشغول خوردن هستند، پس سرشار انسانها هستند، انسانهائي كه در 

از خشم شد و پرسید كه : چرا نمي خورید و چرا حرف نمي زنید؟ با اینكه شما خدایاني 

 هستید كه پرستندگانتان خیال     مي كنند شما عاقل و قادر و مدبر امور آنها هستید؟!!
 

است و با تبر محكم كوبید به اینجا بود كه آخر ین تصمیم خودرا گرفت و با دست ر 

 سرو كله بت ها ! 

 

 تبدیل آتش به گلستان
مردم باخبر شدند و به سرعت به طرف او آمدند، به خاطر اهتمامي كه نسبت به  

 حادثه داشتند، و احتمال مي دادند كه به دست ابراهیم علیه السالم پیش آمده باشد.

 پرسید:ابراهیم علیه السالم به آنها خطاب كرد و 
 

 پرستید؟ چرا چیزي را كه خودتان مي تراشید، مي -»  

 «  با اینكه خدا شما و اعمال شمارا آفریده است ؟! 

) در این آیات حذف و اختصارگوئي به كار رفته است، و برگشت مردم از مراسم عید، و آمدنشان 

یاء آمده بود. همچنین قسمت هاي به بتخانه، و دیدن آن منظره را حذف كرده چون این جزئیات در سورة انب

مربوط به دستگیري ابراهیم و آوردنش در مالء عام و بازجوئي كردن از او و سایر جزئیات حذف شده 

  (است، 
 

قوم شروع كردند به ساختن محلي براي شكنجة ابراهیم با آتش، و این محل را  

هیم را در آن آتش طوري ساختند كه گنجایش آتش افروخته شده را داشت.  آنگاه ابرا

 انداختند.

 خداوند تعالي مي فرماید:   
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 «آري آنها نقشة این كار را مي كشیدند ولي خدا ذلیلشان ساخت !  »
 

مراد به كشیدن نقشه، طرح سوزاندن ابراهیم بود ولي خداوند ابراهیم را بر آنان  

غالب ساخت، به طوري كه نقشة شوم آنها هیچ اثري در وي به جا نگذاشت و آن این بود كه 

 خداوند به آتش فرمود: 

 «اي آتش !  براي ابراهیم سرد و گلستان باش ! » 
 

 

 

 

 اَلَم تَرءاَ اِلَي الَّذي حاجَّ اِبراهیَم في َربِِّه  ...."سورة بقره   "  258مستند: آیة 

 254ص13وج255ص 4المیزان ج   

  نمرود، طاغوت عصر ابراهیم نمرود، طاغوت عصر ابراهیم 

ابراهیم علیه السالم پس از فراغت از دو مرحلة اولیه احتجاج با پدر و قوم خود به 

در قدیم مي  نمرود مثل سایر جباراني كه محاجه با نمرود پادشاه معاصرش مي پردازد. 

زیستند، ادعاي ربوبیت كرده بود،  و همچنین روش غلط جباران آن روزگار بود كه فكر 

بت پرستي را در بشر به وجود آورده بود، لذا مي بینینم كه قوم ابراهیم "ع" داراي خدایان 

بي شماري بودند. براي هر خدائي مجسمه اي بوده كه بعضي از آنان خدایان این مجسمه ها 

  مانند آفتاب و ماه و كوكب )زهره( مي پرستیدند.را 

 

 ابراهیم در مقابل نمرود

ةمباحثه و   حضرت ابراهیم علیه السالم با نمرود، پادشاه زمان خود  محاج 

 را كه ادعاي خدائي داشت، قرآن مجید چنین نقل كرده است:
 

مگر نشنیدي سرگذشت آن كسي را كه خدایش سلطنت داده بود و غرور »    

سلطنت كارش را به جائي رسانده بود كه با ابراهیم در مورد پروردگارش بگو و مگو 

 كرد؟

 ابراهیم گفت: 

 خداي من آن كسي است كه زنده مي كند و مي میراند. -

 نمرود گفت:

 من نیز زنده مي كنم و مي میرانم! -

 ابراهیم گفت:

 رب بیاور؟!خداي یكتا خورسید را از مشرق سر مي دهد، تو آن را از مغ -
 

 «در اینجا بود كه كافر مبهوت شد، وخدا گروه ستمكاران را هدایت  نمي كند! 
 

 

در آن به گفتة تاریخ و روایات " نمرود" یكي ازسالطین " بابل قدیم" بوده   است. 

عصر و زمان مردم بت مي پرستیدند. براي هر چیزي ربي قائل بودند، مانند: رب زمین، 
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و آنگاه براي آن ارباب ها صورت ها و مجسمه هائي مي ساختند تا   رب دریاها، رب آتش.

چون دسترسي به خود ارباب ندارند این مجسمه هارا به عنوان نمایشگر ارباب بپرستند،  و 

این مجسمه ها شفاعت آنهارا نزد صاحبان خود بكنند،  و صاحب صنم هم شفاعتشان را نزد 

 سعادت زندگي و مرگ خودرا تأمین كند. " خداي بزرگ" بكند، و یا به وسیلة او
 

خیال مي كردند ارباب بت ها یعني آنهائي كه تدبیر زمین و دریا و آتش به ایشان  

واگذار شده تأثیري در شئون زندگي آنان دارند، به طوري كه ارادة آن ارباب بر ارادة خود 

 آنان غالب است و تدابیر آنها بر تدبیر خود ایشان مسلط است.
 

بسا مي شد كه بعضي از سالطین خودكامه و دیكتاتور از این اعتقــــادات  چه 

عــــوام سوء استفاده مي كردند و اوامر ملوكانة خودرا از این راه به خورد مردم مي دادند 

و در شئون زندگي مردم تصرفاتي مي كردند، و رفته رفته به طمع به دست آوردن مقام 

 الوهیت مي افتادند.

ین معنا را از فرعون و نمرود و غیر آن دو نقل كرده است. در نتیجه با تاریخ ا 

اینكه خودشان مانند مردم شان بت مي پرستیدند، در عین حال خودرا در سلك ارباب جا مي 

 زدند.  رفته رفته مردم آنهارا بیشتر از بت هاي خیالي پرستش مي كردند.

 :قرآن مجید از قول فرعون حكایت فرموده كه گفت 
 

 «من بزرگترین رب شما هستم !؟ -اَناَ َربُُّكُم ااْلَعلي  »  
 

و با اینكه فرعون خود بت مي پرستید، در عین حال خود را بزرگترین رب جا مي  

من نیز زنده مي كنم و  –زد.  این  ادعا از نمرود نیز حكایت شده كه گفت: "اَناَ اُحیي َو اُمیَت 

 مي میرانم! "
 

در نقل قولي كه قرآن كریم در آیة مورد بحث فرموده كامالً روشن  مي شود كه  

نمرود وقتي با ابراهیم مباحثه و محاجه مي كرد، براي خداي سبحان قائل به الوهیت بوده، 

خدا آفتاب را از مشرق مي آورد و تو آنرا از مغرب » وگرنه وقتي ابراهیم به او گفت: 

تة آن جناب نمي شد و   مي توانست بگوید آفتاب را از مشرق مي نمرود تسلیم گف«  بیاور !

آورم، نه آن خدائي كه تو معتقدي، و یا بگوید اصالً این كار خداي تو نیست بلكه كار 

 خدایاني دیگر است،  چون نمرود قائل به خدایاني دیگر غیر از خداي سبحان نیز بود.
 

انكه همه داستانهاي ابراهیم "ع" كه در قوم نمرود نیزهمین اعتقاد را داشتند. همچن 

قرآن آمده براین معنا داللت دارد، مانند داستان كوكب و ماه و خورشید، و یا گفتگوئي كه 

آنجناب با پدرش دربارة بت ها داشت،  و خطابي كه به قوم خود كرد،  و داستان شكستن 

 بتها و سالم گذاشتن بت بزرگ، و سایر داستانها .

شود نمرود هم مانند قومش براي خدا الوهیت قائل بود، ولي چیزي  پس معلوم مي 

كه هست قائل به خدایاني دیگر نیز بود، لكن با این حال خود را هم اله مي دانست،  و بلكه 

باالترین آلهه مي پنداشت.  و به همین حهت بود كه در پاسخ ابراهیم "ع" و احتجاجش، بر 
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ة سایر آلهه چیزي نگفت، معلوم مي شود خود را باالتر ربوبیت خود احتجاج كرد،  و دربار

 از همه مي دانست.

از اینجا این نتیجه به دست مي آید كه بگو مگوئي كه بین ابراهیم علیه السالم و  

 نمرود واقع شده، این بوده كه ابراهیم علیه السالم فرموده بود:

 ود:و نمرود در پاسخ گفته ب  رب من تنها هللا است وال غیر! 

 نه  خیر!  من نیز معبود تو هستم، معبود تو و همة مردم ! 
 

نمرود شروع به مغالطه كرد و دستور داد دو نفر زنداني را آوردند، یكي را امر 

كرد تا كشتند و دیگري را زنده نگه داشتند، سپس گفت:" من نیز زنده    مي كنم و مي 

كرد و آنها هم تصدیقش كردند.  چون میرانم!"  بدین وسیله  امر را به حاضران مشتبه 

 ابراهیم دید حاضران استدالل منطقي را قبول نمي كنند حجتي آورد كه خصم را شكست داد. 

 فرمود:

 «خداي سبحان آفتاب را از مشرق مي آورد وتو آن را از مغرب بیاور!»   

 دهد.وقتي ابراهیم این پیشنهاد را كرد نمرود مبهوت ماند و دیگر نتوانست پاسخ 

 هرچند آیة شریفه متعرض زمان وقوع این بگومگو نشده است ولي اعتبار 

عقلي مساعد این احتمال است كه بعد از افتادن حضرت ابراهیم درآتش و نجات او بوده 

است، براي اینكه از داستانهائي كه در قرآن كریم دربارة ابراهیم علیه السالم از همان بدو 

قومش و بت شكني اش آمده، این معني بدست مي آید كه ظهورش و احتجاجش با پدر و 

اولین باري كه آن جناب با نمرود مالقات كرد هنگامي بود كه خبر بت شكني او به گوش 

نمرود رسیده بود و وي دستور داده بود اورا بسوزانند،  و معلوم است كه در چنین هنگامي 

است، چون به جرم شكستن بتها  جاي بگو مگوي نمرود با وي دربارة خدائي خودش نبوده

دستگیر شده بود، نه به جرم انكار خدائي نمرود،  و اگر بگو مگوئي با او كرده حتماً بر سر 

 این بوده كه آیا بت ها پروردگارند یا خداي تعالي ؟
 

 در روایات اسالمي آمده است كه:

 نعان بود. "" آن كسي كه با ابرهیم بر سر پروردگار او بگو مگو كرد نمرود پسر ك
 ) نقل از علي علیه السالم در درمنثور(    

 

 
 

 15ص14المیزان ج      تحلیل علمي وتاریخي                                             مستند:

      حمورابي و نمرود زمان ابراهیمحمورابي و نمرود زمان ابراهیم

از  سال بعد "حمورابي" معاصر ابراهیم علیه السالم نبود. او در حدود سیصد

زندگي مي كرد. زندگي ابراهیم علیه السالم در حدود دو هزار سال قبل از میالد ابراهیم 

 سال قبل از میالد بوده است. بوده و زندگي حمورابي حدود هزار و هفتصد
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اگرچه تاریخ داللت دارد براینكه حمورابي پادشاهي صالح و دیندار و عادل در بین 

خود بوده،  و مقرراتي را كه خود وضع نموده رعیت، و مردي قانونمدار و پایداردر قوانین 

بود به نحو احسن اجرا مي كرده است، و قوانین وي قدیمي ترین قوانین مدني است كه 

تدوین شده است ولكن همین سند تاریخي صراحت دارد بر اینكه وي مردي بت پرست بوده 

 است.

عد از بیان در همین آثار خطي كه در خرابه هاي بابل از وي به دست آمده، ب

شریعت خود از بت هاي زیادي استمداد كرده است، و آن بت ها را در قبال سلطنت عظیمي 

كه به او داده اند و توفیقي را كه در بسط عدالت و وضع قانون به وي ارزاني داشته اند 

 تشكر نموده و از آنها خواسته تا شریعتش را از زوال و تحریف حفظ كنند.
 

 هارا چنین اسم برده است:حمورابي آن بت  
 

 "میروداخ"  خداي خدایان  -1

 " أي" خداي قانون و عدالت  -2

 "زاماما"  و االهة " اشتار" دو خداي جنگ  -3

 " شاماش" خداي حاكم در آسمان و زمین  -4

 " حاداد" خداي ارزاني و فراواني نعمت   -5

 " نیرغال" خداي فتح و پیروزي   -6

 " بل" خداي قدر   -7

 .…" االهة نینو" و " اله ساجیال" و غیر آن " االهة بیلیتیس" و   -8
 

) در سفر تكوین اصحاح یازدهم تا بیست و پنجم تورات( گفته شده كه ملكي صادق 

پادشاه " شالیم" كه خود كاهن خدا بود، نان و شراب براي ابراهیم برد و اورا بركت داد.  

فل" پادشاه " شنعار" برخي چنین توجیه كرده اند كه این ملك صادق كاهن، همان " امرا

است كه در اول داستان مذكور است و او همان " حمورابي" صاحب قوانین معروف است 

 كه یكي از ساللة نخستین شاهان بابل است.

در تاریخ شاهي وي سخت اختالف هست به طوري كه بیشتر آنچه درباره وي گفته 

مثالً در كتاب " عرب پیش از م( قابل انطباق نیست. -ق 2000اند با زمان حیات ابراهیم )

م( در بابل سلطنت داشته است. -)ق 2232-2287اسالم" مي گوید: حمورابي در سال 

دركتاب " شریعت حمورابي " به نقل از كتاب "قدیمي ترین قوانین جهان" تألیف استاد. اف. 

 م( بوده است.-)ق2167-2205ادوارد مي گوید: دوران پادشاهي وي در 

به اریكة  1686-1728در " قاموس اعالم شرق و غرب" آورده كه او در سال  

-)ق1920-1975پادشاهي بابل نشست. "قاموس كتاب مقدس" زمان فرمانروائي اورا سال 

 م( مي داند.

روشن ترین دلیل بر بطالن این حدس آن است كه سنگ نبشته هائي كه در ویرانه 

ابي بر آنها حك شده شامل ذكر عده اي از خدایان هاي بابل به دست آمده و شریعت حمور

بابلیان است  و این خود مي نماید كه حمورابي از بت پرستان بوده است بنابراین صحیح 

 نیست اورا كاهن خداوند بدانیم. 
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 سورة انعام           " فَلَّما َجنَّ  َعلَیِه  اللَّیُل  َرء ا  كُوَكباً ...." 83تا74مستند:آیة 

  280ص  13المیزان ج           

  "ع""ع"تحلیل استدالل هاي ابراهیم تحلیل استدالل هاي ابراهیم 

قرآن مجید احتجاجات ابراهیم علیه السالم با اقوام ستاره پرست و ماه پرست و بت 

پرست عصر خود را در آیات فوق الذكر نقل كرده كه مشروح آن را در مطالب قبلي دیدیم.  

الل ها،  و در بادي امر مي بینیم كه ابراهیم حال مي پردازیم به تحلیل و چگونگي این استد

علیه السالم در این حرفي كه درباره كوكب و قمر و شمس زده، نظر صحیح و یقینـي و 

 هـدایـت

 الهیه و فیض پروردگار خودرا جستجو مي كرده است، بدین شرح كه :
 

كالم آن حضرت را مي توان حمل بر معناي حقیقي نمود و گفت كه منظور آن  -1

رت این بوده كه از راه فرضیه به حق مطلب رسیده و براي خود اعتقاد حض

 یقیني كسب كرده است.
 

دیگر اینكه كالم آن حضرت را حمل بر ظاهر كنیم و بگوئیم ابراهیم علیه السالم  -2

 از راه مماشات و تسلیم این سخن را گفته و خواسته است فساد آن را بیان نماید.
 

اینكه ابراهیم علیه السالم یقین به این معنا داشته كه اورا پروردگاري است كه  -3

ً یا ظاهراً از  هدایت و سایر امورش را متكفل است، و اگر در این آیات واقعا

پروردگار خود جستجو و بحث كرده منظورش این بوده كه بفهمد آیا آن كسي 

و زمین است، یا آنكه یكي كه امورش را عهده دار است همان آفریدگار آسمان 

از آفریده هاي اوست؟  و وقتي معلومش شد كه ستاره و ماه شایستگي ربوبیت 

را ندارند، چون از نظرش ناپدید شدند ناگزیر اظهار امیدواري كرده و گفت: " 

 !"اگر پروردگارم مرا به سوي خود راهنمائي نكند از گمراهان خواهم بود 
 

 

 گفت:دربارة احتمال اولي باید 

هیچ بعید نیست كه ابراهیم "ع" در آن موقعي كه اشاره به آفتاب مي كرده نسبت به 

خصوصیات آن جاهل بوده است. و اولین باري بوده كه از نهانگاه خود چشم به جهان وسیع 

گشوده، و مجتمعي از بشر و اجرامي درآسمان، یكي بنام ستاره و یكي ماه و یكي خورشید 

  !" هذاربينداشتن معرفت به خصوصیات آنها به هركدام كه رسیده گفته: "دیده و از جهت 
 

"،  هذا ربيابراهیم علیه السالم بعد از دیدن ستاره و یا ماه و خورشید گفته است : "

آنگاه بي اطالع از اینكه چیزي نمي گذرد كه این جرم غروب مي كند بر همان گفتار خود 

ن وقت فهمیده كه اشتباه كرده و جرم مزبور پروردگار ثابت مانده تا جرم غروب كرده و آ
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او نبوده است. چه اگر مانند یكي از ما سابقة ذهني از غروب جرم داشته بود كه  همان بار 

این پروردگار من نیست، براي اینكه این   -اول و بدون فاصله جواب خودرا مي داد كه 

 جرم به زودي غروب خواهد كرد!
 

 

 مي باید گفت:دربارة احتمال دو
 

ابراهیم علیه السالم  خواسته است با قوم خود مماشات كند، و اگر دربارة این اجرام 

ایستاد تا غروب كنند و آن وقت از گفتة خود برگشت براي این بوده كه قدم به قدم احتجاج 

خودرا با محسوسات مردم پیش ببرد،  همچنانكه وقتي بت هارا مي شكند بت بزرگ را باقي 

گذارد و مي گوید این بت بزرگ خدایان شمارا شكسته است، تا به خوبي آنان را به مي 

عجز اصنام واقف سازد و براي آنان حتمي كند كه این سنگ و چوب ها نمي توانند از 

 خودشان دفع شري كنند تا چه رسد به دیگران !

 

 نتیجة بررسي هاي ابراهیم "ع"
 

ام سه گانه این حجت را اقامه كرده كه هر ابراهیم علیه السالم علیه ربوبیت اجر

غروب كننده را براي همان غروب كردنش دوست ندارد،  و غروب هر چیز عبارت است 

از اینكه انسان آن چیز را بعد از یافتن از دست داده و گمش كند،  و چیزي كه داراي چنین 

عبادت و  وصفي است شایستگي ندارد كه محبت و دلبستگي آدمي ، كه مالك و مجوز

پرستش است، به آن تعلق گیرد،  و چون این وصف در جمیع جسمانیات هست و همة 

موجودات مادي رو به زوال و نیستي و هالكند، از این جهت باید گفت در حقیقت حجت 

ابراهیم علیه السالم حجتي است علیه جمیع انحاء شرك و وثنیت،  نه تنها مسئلة بت پرستي 

قایدي را هم كه بعضي از مشركین دربارة الوهیت ارباب انواع و و ستاره پرستي، حتي ع

موجودات نوري مافوق ماده و طبیعت ومنزه از جسمیت و حركت دارند، نیز ابطال مي 

 كند.

 

 

هُت َوجهَي ِللَّذي فََطَرالسَّماواِت َواالَرَض َحنیفاً َوما اَناَِمَن اْلُمشِركیَن "سورةانعام 79مستند:آیة   "اِنّي َوجَّ

 298ص13المیزان ج    

  و اعالم دین فطرت و اعالم دین فطرت   )ع()ع(ابراهیم ابراهیم 

پس از آنكه ابراهیم علیه السالم  از شرك قومش و از شركاي آنان تبري جست اینك 

با عبارات آیه فوق به سوي توحید تام گرائیده و ربوبیت و معبودیت را منحصراً براي كسي 

تي درآورده، و بت پرستي و شرك را اثبات مي كند كه آسمانها و زمین را از نیستي به هس

 از خود نفي كرده و مي فرماید:
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 من رو آوردم به كسي كه آسمانها و زمین را آفریده،» 

 «! درحالي كه میانه رو هستم و. از مشركان نیستم 
 

منظور از روي آوردن، كنایه از این است كه من با عبادت خودتنها به سوي خداوند 

عبودیت و مربوبیت این است كه مربوب در نیروي خود و  روي مي آورم، چون الزمة

اراده اش بسته به رب خود باشد، و اورا بخواند، و در جمیع كارهایش به او رجوع كنـــد، و 

معلوم است كه دعا و رجوع جز با توجیــه وجه و روي آوردن محقق نمي شود،   بنابراین 

 عبارت است از دعا و رجوع. توجیه وجه كنایه است از همان عبادت كه آن نیز
 

ً از پروردگار خویش اسم نبرده بلكه  ابراهیم علیه السالم در این كالم خود صریحا

وصفي از اوصاف اورا ذكر كرده كه احدي از مشركین هم در آن وصف نزاع و خالفي 

ندارند، و آن وصف عبارت بود از خالق بودنش براي زمین و آسمان، یعني كسي كه 

 زمین را خلق كرده است.آسمانها و 
 

یعني من با عبادت خود روي به درگاه كسي مي آورم كه ایجاد هرچیزي منتهي به 

 اوست و خود شما هم اورا مافوق خدایان خود مي شناسید.
 

در این كه از میان همة صفات خاص پروردگار، و در میان الفاظي كه داللت بر 

" را برگزید اشاره است به  فاطربطور خاص "  –مانند: باري، خلق، بدیع  –خلقت دارند 

 اینكه آن دیني كه ابراهیم علیه السالم از میان ادیان انتخابش كرده است دین فطرت است !

لذا در قرآن كریم هم مكرراً دین توحـید را به دین ابراهیم و دین حنیف و دین 

آن همه بر طبق  فطرت وصف كرده است، چون دین توحید دیني است كه معارف و شرایع

خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصیاتي بنا نهاده شده كه در ذات اوست، و به 

 هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست.
 

پس اینكه بشر را دعوت به دین اسالم یعني خضوع در برابر حق تعالي كرده است 

 ن هدایت مي كند.براي این بوده كه خلقت بشر هم برآن داللت كرده و اورا به سوي آ

 

 

 

براهیَم اِذجاَء َربَّهُ بِقَلٍب َسلیٍم   ...." 83مستند: آیة   سورة صافات  " َواِن ِمن شیعَِتِه اَلِ

  236ص 33المیزان ج 
 

    ، شیعه نوح، با قلبي سلیم، شیعه نوح، با قلبي سلیم  )ع()ع(  ابراهیمابراهیم

مردمي كه موافق طریقة كسي حركت كنند چنین مردمي شیعة آن كس مي باشند، 

آن كس جلوتر از آن قوم باشد یا بعداز آن قوم.  در این آیه خداوند مي فرماید حال چه اینكه 

 كه ابراهیم یكي از شیعیان نوح بود، چون دینش موافق دین او، یعني دین توحید بود.
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 اِذ جاَءَربَّهُ بِقَلٍب َسلیمٍ  –ابراهیم را خداوند چنین مي شناساند كه  

 پروردگارش شتافت !ابراهیم با دلي سالم به درگاه   -
 

 شتافتن و آمدن به نزد پروردگار كنایه است از تصدیق خدا و  ایمان به او .
 

آن قلبي است كه از هر چیزي كه مضر به تصدیق و ایمان به  قلب سالممراد به 

خداي سبحان باشد، خالي باشد، نه شرك جلي و نه شرك خفي، نه اخالق زشت و نه 

آثارگناه، نه هیچ تعلقي به غیرخدا كه باعث شود صفاي توجه به سوي خدارا ازبین ببرد و 

 كدر سازد.

م آن قلبي است كه هیچ تعلقي به غیر از اینجا روشن مي شود كه منظور از قلب سلی

 خدا نداشته باشد.
 

  

 سورة ممتحنه         " قَد كانَت لَُكم اُسَوةٌ َحَسنَةٌ في اِبراهیَم   ...."  4مستند: آیة 

  113ص 38المیزان ج           
 

    ،  اُسوة حسنه،  اُسوة حسنه)ع()ع(  ابراهیمابراهیم

 قرآن مي فرماید:

 شما الگوي خوبي در ابراهیم و پیروان او دارید! » 

 به یاد آورید آن زمان را كه  به قوم  خود گفتند:

 ما از شما و از آنچه به جاي خدا مي پرستید، بیزاریم !    -

 و به شما كافریم !

 و از همین امروز براي ابد اعالم قطع رابطة خویشاوندي و اعالم دشمني و كینه با شما مي كنیم

 «و این تا روزي كه به خداي یگانه ایمان آورید، باقي مي ماند! 
  

خداي متعال خطاب به مؤمنین مي فرماید كه شما الگوي خوبي دارید و باید مانند 

ابراهیم كه با قوم خود به دلیل دشمني آنها با خدا دشمني اعالم كرد، با دشمنان خدا اعالم 

 دشمني كنید!

ر این آیه مستفاد مي شودكه در محل و زماني كه ابراهیم از لحاظ تاریخي، از ظاه 

علیه السالم اعالم قطع رابطه با مشركین كرد از پیروان او نیز همراهش بودند. یعني غیر 

از حضرت لوط و همسر ابراهیم كساني دیگر نیز به وي ایمان آورده بودند و در این ماجرا 

او اعالم انزجار و قطع رابطه با كفار دشمن خدا همراه ابراهیم علیه السالم بودند و  مانند 

 كردند.

نكتة دیگر اینكه آیة فوق برائت را به آثارش معنا مي كند، و آثار برائت همین است كه به عقیدة 

 آنان كفر بورزند، و مادام كه مشركند با آنان دشمني كنند تا روزي كه خداي سبحان را بپرستند.
 

 ن كفر ورزیدن به " شرك" آنان است.  مراد به كفر ورزیدن به آنا 

معناي كفر به شرك آنان این است كه با شرك آنان عمالً مخالفت شود، همچنانكه 
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 عداوت مخالفت و ناسازگاري قلبي است.

 خود آنان برائتشان را از مشركین به سه امر تفسیر كرده اند: 

 مخالفت عملي با شرك آنان، -1

 عداوت قلبي با ایشان، -2

این وضع مادام كه بر شرك خود باقي باشند مگر اینكه از شرك خود استمرار  -3

 دست برداشته و به خداي واحد ایمان بیاورند!
 

 

 الگوئي براي برائت مطلق از مشركین

از كلی تي كه آیه هاي فوق بر آن داللت دارند، خداوند متعال استثنائي را از قول آنها 

 اعالم مي كند و مي فرماید:

راهیم به پدرش كه من تنها مي توانم  از خدا برایت طلب مغفرت كنم، و از ناحیة مگر قول اب» 

 خدا هیچ كاري دیگر نمي توانم صورت دهم،

 و همگي گفتند:

 پروردگارا ! بر تو توكل كردیم و به سوي تو انابه نمودیم !  -

 كه بازگشت به سوي توست!

 پروردگارا !

 ده كه كافر شدند !مارا مایة امتحان و فتنة كساني قرار م

 « و مارا بیامرز، كه تو، تنها تو عزیز و حكیمي !

ابراهیم علیه السالم و مؤمنیني كه با وي بودند از قوم مشرك خود به طور كلي و 

مطلق تبري جستند و هر رابطه اي را كه ایشان را به آنان پیوند مي داد قطع نمودند به جز 

 یك رابطه و آن گفتار ابراهیم به پدرش بود كه گفت: 
 

 .«…براي تو از خدا آمرزش مي طلبم  -" 

معنایش اظهار دوستي ابراهیم نسبت به پدر نیست بلكه وعده اي است كه این جمله 

 به وي داده تا شاید از شرك توبه كند و به خداي یگانه ایمان بیاورد.
 

وقتي ابراهیم به پدر وعدة استغفار داده بود كه برایش روشن نشده بود كه وي دشمن 

ك ثابت قدم مي باشد، بدین خداست و دشمني با خدا در دلش رسوخ یافته است و در شر

جهت امیدوار بود كه از شرك برگردد و به خدا ایمان بیاورد، ولي وقـتي برایـش معلوم شـد 

كه عـداوتش با خـدا در دلش رسوخ یافتـه است، در نتیجه از ایمان آوردنش مأیوس شد و از 

 او بیزاري جست.

 

  الگوئي براي مؤمنان به خدا و روز جزا

در ادامة آیات، قرآن كریم مسلمانان را به نـــــكات دیگري از ابراهیم و پیروانش 

شما،  البته از میان شما، آنهائي كه امیدوار به خدا و  -» متــوجه مي كند و مي فرماید:  

روز جزایند، همواره در ابراهیم و یارانش الگو داشته اند! و اما آنهائي از شما كه هنوز 
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 «! ت مي گیرند بدانند كه خداي تعالي بي نیاز و ستوده استكفار را دوس
 

در این آیه به منظور تأكید مسئلة اسوه بودن را تكرار مي كند تا عالوه بر تأكید این 

معنارا هم بیان كرده باشد كه این اسوة حسنه تنها براي كساني است كه به خدا و روز جزا 

فراد به ابراهیم علیه السالم تنها در بیزاري از كفار امید داشته باشند، و نیز اسوة اینگونه ا

 نیست بلكه در دعا و مناجات هم از آن جناب تأسي مي كنند.

دعائي كه خداوند متعال از ابراهیم و همراهانش تعریف مي كند نخست دعائي به 

 طور مقدمه به درگاه پروردگارشان كردند و گفتند:
 

 «اِلَیَك اَنَبنا َو اِلَیَك اْلَمصیر !  َربَّنا َعلَیَك تََوكَّلنا وَ  -» 
 

این مناجات و دعائي است از نامبردگان به درگاه خدا و مناجاتي است دنبال آن 

تبري جستن، چون آن تبري به آن شدت ممكن بود آثار سوئي به بار آورد و ایمان را از آدم 

وي تو انابه مي آوریم و سلب كند لذا دعا كردند كه پروردگارا به تو توكل مي كنیم و به س

بازگشت به سوي توست!  خواستند عرض كنند كه این خود ما نیستیم كه امور خودرا تدبیر 

 مي كنیم تنها مشیت توست ! و آن را به هرجور كه خودت مي خواهي تدبیر فرما!
 

 ولي دعاي اصلي آنها این بود كه گفتند:

 «رُوا، َواغِفرلَنا َربَّنا !  َربَّنا ال تَجعَلنا فِتنَةً ِللَّذین َكفَ  -» 

در این دعا از خدا مي خواهند ازآثار سوء تبري شان از كفار آنان را پناه دهد و 

 ایشان را بیامرزد.
 

معناي " فتنه" وسیلة امتحان است. و معناي اینكه مبادا مؤمنین فتنه براي كفار قرار 

ن قرار گیرند و آنچه فساد در وسع گیرند این است كه كفار برآنان مسلط شوند تا مورد امتحا

خود دارند بیرون بریزند،  و ابراهیم و مؤمنین را به انواع آزارها شكنجه كنند كه چرا به 

خدا ایمان آورده اید و خدایان مارا رها كرده و از آنها و از عبادتشان بیزاري جسته اید! 

ا پي درپي تكرار مي كردند تا ابراهیم علیه السالم و یارانش در دعاي خود نداي " ربنا " ر

 بدین وسیله رحمت الهي را به جوش آورند:

 توئي آن غالبي كه هرگز مغلوب نمي شود! -»      

 كسي كه همة افعال او متقن است،

 و از استجابت دعاي ما عاجز نگردد،

 توئي و تنها توئي كه مي تواني مارا از كید دشمنان خود حفظ كني !

 راهي حفظ كني . . .!و مي داني از چه 

 « !  اِنََّك اَنَت اْلعَزیُزاْلَحكیمُ  -
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 فصل سوم
 

 و امتحانات اوامامت ابراهیم "ع"   
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 سورة بقره          " اِنّي جاِعلَُك ِللنّاِس اِماماً ...." 124مستند:آیة 

 98ص  2المیزان ج  

  مفهوم امامت،  و ارزش آن مفهوم امامت،  و ارزش آن 

وجود دارد كه در انظار مردم ساده تلقي مي شود، چون در الفاظي در قرآن شریف 

اثر مرور زمان زیاد بر زبانها جاري شده و خیال كرده اند كه معناي آن را مي دانند، و 

 همین خیال باعث شده است كه بر سر آنها ایستادگي و دقت به خرج ندهند.
 

 " است.امامتیكي از آن الفاظ "  
 

ه طور مطلق به معناي : نبوت، تقدم، مطاع بودن، مفسرین آن را همه جا و ب 

خالفت، وصایت، ریاست در امور دین گرفته اند،  در حالیكه هیچ یك از اینها حقیقت " 

 امامت " را نمي رسانند.

، صرف یك مشت مفاهیم لفظي نیست،  بلكه هریك از این عناوین، مواهب الهي

" نیز یك معناي حقیقي دارد، غیر امامت" عنوان یكي از حقایق و معارف حقیقي است.  لفظ 

 حقایق دیگري كه الفاظ دیگر از آنها حكایت مي كنند.

 " است از آیات زیر مشخص مي شود: امامتحقیقتي كه تحت عنوان " 

ما به ابراهیم اسحق را دادیم،  و عالوه براو یعقوب را هم دادیم، و همه را » 

 « ماماني" باشند به " امر" ما " هدایت" كنند! صالح قرار دادیم،  و مقرر كردیم كه " ا

ما از ایشان " اماماني" قراردادیم كه به " امر" ما " هدایت"  مي كردند،  و » 

 « این مقام را بدان جهت یافتند كه " صبر" مي كردند، و به " آیات" ما " یقین" داشتند!

" مي هدایتمتعرض "" مي برد، دنبالش امامتپس، قرآن كریم هرجا نامي از " 

شود، تعرضي كه گوئي مي خواهد كلمة نامبرده را تفسیر كند.  و از سوي دیگر همه جا این 

 " كرده و با این قید فهمانده است كه :امرخدا" را مقید به " هدایت" 
 

" است كه با " هــدایتي" نیست بلكه "هدایــت" به معناي مطلق " امامت"  -1

 " صورت مي گیرد.امرخدا 
 

" همان است كه وقتي ارادة خلق چیزي مي كند بآن مي گوید: "باش" و امرخدا) " 
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 " فیكون " ! ( -" كن"  –او هست مي شود 
 

" هدایت" كه در اختیار دارد، "امري ملكوتي" هدایت كننده است كه با "امام" -2

 مي كند.
 

اعمال "  در " امام " است كه " والیتي"  از نظر باطن، یك نحوة "  امامتپس "

" نیست كه صرفاً " هدایت انبیاء و رسل و مؤمنین" مانند " "هدایت امام" دارد.   و مردم

هدایت " باشد،  بلكه " آدرس دادن" از طریق نصیحت و مؤعظة حسنه یا صرفاً " راهنمائي

 " است.گرفتن دست خلق و رساندن به مقصد نهائي " به معناي " امام

سببي معرفي كرده و آن  "امامت"موهبت  از طرف دیگر، خداي تعالي براي

 " :" صبر ویقینعبارت است از 

 «  یُؤقِنُونَ َو كانُوا بِآیاتِنا  َصبَرُوااِنَّما » 

وما این چنین ملكوت آسمانها وزمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از » 

 «گردد!  مؤقنان
 

 "ملكوتعالم "  كه " انساني" باشد،  " یقین"  باید داراي  " امام"  -

 از خداي سبحان برایش محقق گشته باشد.كلماتي" برایش مكشوف باشد و با "       
 

" كسي است كه باطن دلها و اعمال، و حقیقت آن پیش رویش حاضر امام"   -

است، و از او غایب نیست.  باطن دلها و اعمال براي امام حاضر است.  امام به 

است، گوئي هركس هرچه مي كند  تمامي اعمال بندگان چه خیر و چه شر آگاه

 در پیش روي امام مي كند!
  

 " مهیمن و مشرف بر راه سعادت و راه شقاوت است.امام"  -
 

" كسي است كه در روزي كه باطن ها ظاهر مي شود مردم را به طرف امام"  -

خدا سوق مي دهد، همچنانكه در ظاهر وباطن دنیا نیز مردم را به سوي خدا 

 سوق مي دهد.
 

 «ْوَم نَدعُوا ُكلَّ اُناٍس بِِاماِمِهم ! یَ »  

 «! روزي كه هر دسته مردم را به امامشان مي خوانیم» 
  

 آیة شریفه مي فهماند كه :
 

" پستي نیست كه دوره اي از دوره هاي بشري و عصري از پست امامت"  -

اعصار از آن خالي باشد، بلكه در تمام ادوار و اعصار باید وجود داشته باشد.  

" مي فهماند یعني هرجا كه انسانهائي باشند، ُكلَّ اُناٍس این نكته را عبارت " 

 " ایشان است.اعمال" بر   " شاهدامامي نیز هست كه " 
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سعید "، هرگز در كسي یافت نمي شود مگر آنكه ذاتاً "اماماین عظمت "مقام با  -

 " باشد.و پاك

" از هر ضاللت و گناهي باشد، وگرنه مهتدي به نفس معصوم" باید " امام"  -

 نخواهد بود، بلكه محتاج به هدایت غیر خواهد بود.
 

ین " نخواهدبود. ) اهادي به سوي حق" و "امام" نباشد، او " معصومهركس "  -

 همان مفهوم آیة " الیَناُل َعهِدي الظ ِالمیَن! " است.(
 

یعني بطور مطلق هركسي كه ظلمي از او صادر شده باشد، هرچند كه یك ظلم  

 در تمام عمر مرتكب شده باشد، معصوم تلقي نمي شود.

 

 مشخصات امـــــــــام
گفتار و كردار از  " یعني مقتدا و پیشوائي كه مردم به او اقتداء نموده، و درامام" 

"باید داراي مشخصات زیر  اماماو پیروي كنند. نتیجة بررسیهاي فوق نشان مي دهد كه " 

 باشد:
 

 " باید از طرف خداي تعالي معین و مقرر گردد. مقام امامت"  -1

 " باشد.معصوم" باید به عصمت الهي " امام"  -2

خالي از وجود زمین مادامي كه موجودي به نام انسان در روي زمین باشد، "  -3

 امام نیست."

 " از طرف پروردگار باشد.مؤیدباید " " امام"  -4

" بدانچه امام" پوشیده نباشد، و" امام" هرگز از نظر " اعمال بندگان خدا " -5

 " باشد.آگاه مردم مي كنند "

" داشته باشد، چه در علمباید به تمامي احتیاجات و نیازهاي انسا نها " " امام"  -6

 چه در امر معاد و دین آنها.امر معاش دنیا و 

" مافوق امام " " كسي محال است پیدا شود كه از نظر فضایلامامبا وجود "  -7

 باشد.
 

هاتاین هفت مسئله، از  و رئوس مسایل امامت است كه از آیات قرآني استفاده مي  ام 

 شود.

سورة انعام نشان مي دهد كه هدایت انبیاء علیهم السالم چیزي است كه  90ضمناً آیه 

هم همچنان در « ص» هدایت بعداز رسول خداوضع آن تغییر و تخلف نمي پذیرد و این 

 .امتش هست، و از میان امت او برداشته نمي شود
 

واره این میان امت او آنانكه از ذریة ابراهیم علیه السالمند هم در بلكه 

  هدایت را در اختیار دارند:

 َو َجعَلَها َكِلَمةً باقِیَةً في َعِقبِِه   !
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ُهنَّ قاَل اِنّي جاِعلَُك ِللنّاِس اِماماً ! "   "      سورة بقره124مستند:آیة   َواِِذاْبتَلي اِبراهیَم َربُّهُ بَِكِلماٍت فَاَتَمَّ

 91ص  2المیزان ج         

  ابراهیم "ع"ابراهیم "ع"تاریخ امامت تاریخ امامت 

" ابراهیم علیه السالم است.  این واقعه در اواخر عمر آن امامتاین آیه، تاریخ " 

حضرت اتفاق افتاده است، و آن زماني است در دوران پیري ابراهیم، بعد ازتولد اسماعیل و 

و مادرش را از سرزمین فلسطین  اسحق علیهماالسالم، همچنین بعداز آني است كه اسماعیل

 " منتقل كرد:مكهین " به سرزم
 

 و چون پروردگار ابراهیم، اورا با كلماتي بیازمود، …»  

 و او به حد كمال آن امتحانات را انجام داد، بوي گفت: 

 من تورا براي مردم امام خواهم كرد !  -

 ابراهیم گفت:

 آیا از ذریه ام نیز كساني را به امامت مي رساني ؟  -

 فرمود:

 باشند!آري اگر شایسته   -

 «! كه عهد من به ظالمین نمي رسد 
 

تحلیل آیات فوق مسلم مي دارد كه این گزینش، بعد از تولد فرزندان ابراهیم "ع" 

بود، زیرا اگر موضوع امامت، قبل از بشارت مالئكه به تولد اسماعیل و اسحق بود، ابراهیم 

حتي بعداز بشارت دادن علیه السالم علمي به اینكه صاحب ذریـــه مي شود نداشت، زیرا 

 مالئكه، طبق نقل قرآن،  ابراهیم باز آنرا باور نمیكرد، و

 در جواب مالئكه سخني گفت كه نومیدي از اوالددار شدن از آن پیداست:
 

 آیا مرا كه پیري برمن مسلط شده بشارت مي دهید؟ -» 

 بچه بشارت مي دهید؟   

 گفتند: به حق بشارت مي دهیم!  

 «دان مباش ! زنهار از نومی 

همچنانكه قرآن حكایت مي كند، همسر او نیز امیدي نداشت به اینكه صاحب فرزند 

 شود، چون این گفتگو شنید بخندید، و گفت:

 اي واي ! آیا من بچه مي آورم؟ -» 

 با اینكه پیرزالي هستم كه حتي در جواني ام نازا بودم، 

 و شوهرم پیر فرتوت است؟!!  

 «عجیب!!  این بشارت چیزي است 

 گفتند:

 آیا از امر خدا تعجب مي كني ؟!! »  

 رحمت خدا و بركات او شامل حال شما اهل بیت است،  
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 «و او حمید و مجید است !  
 

" رسید، این مراحل گذشته بود، امامتپس زماني كه ابراهیم علیه السالم به مقام "  

و نمي توانست عمالً قبل از این تاریخ باشد، زیرا ابراهیم بعد از شنیدن این مژده كه خدا 

" ترفیع مي دهد، تقاضا مي كند كه این مقام را به بعضي از ذریة او امامتاورا به مقام " 

دوران پیري و فرتوتي او نیز عطا كند، پس در این زمان او داراي فرزند بوده است.  و نیز 

 شروع شده بود، زیرا زنش گفت:  –یعني زمان بشارت فرزندانش  –مدتي قبل 

ً  –شوهرم پیر فرتوت است  »   « .…هذا بعلي شیخا

 خود ابراهیم علیه السالم نیز تاریخ فرزنددار شدن خودرا در پیري چنین بیان میكند:

 !«ق را به من ارزاني داشت شكر خداي را كه در دوران پیري اسماعیل و اسح» 

و نیز زمان به امامت رسیدن ابراهیم وقتي است كه پروردگارش آزمایش ها نموده 

 و او در همة آنها پیروز گردیده بود، و بدین جهت پروردگارش فرمود:

 « من تورا امام خواهم كرد !   -» 

ن مبتال شده بود معلوم است این امتحانات، همان انواع بالهائي بود كه در زندگي بدا

 و قرآن كریم به آنها تصریح فرموده است. 

داستان بریدن سر فرزندش اسماعیل بود .  پس  –روشن ترین این امتحانها و بالها  

وجود اسماعیل و جریان سربریدن او قبل از زمان اعطاي مقام امامت از طرف خدا بوده 

و پیروز و موفق درآمدن او از  است، یعني امامت ابراهیم به بهاي تمام این ابتالئات

  –امتحانات،  یعني زمان كمال پیري او بوده است 
 

ُهنَّ قاَل اِن ي جاِعلَُك ِللن اِس ِاماماً !                      َواِِذاْبتَلي اِبراهیَم َربُّهُ بَِكِلماٍت فَاَتَمَّ

 

 ترتیب مقامات ابراهیم 
 آورده به ترتیب زیر بوده است:مقاماتي كه ابراهیم علیه السالم به دست 

 مقام عبودیت، -1

 مقام نبوت، -2

 مقام رسالت، -3

 مقام خل ت، -4

 مقام امامت. -5

" كرد، و رشدخداي تعالي قبل از آنكه اورا نبي كند، در همان ابتداي امر داراي " 

 " است.عبودیترشد همان "
  

آن روزي كه ابراهیم به پدرخود اعتراض كرد كه چرا بتهارا مي پرستید، نبي بوده 

 است ! 

) فرق بین نبي و رسول این است كه نبي در خواب واسطة وحي را مي بیند و وحي را مي گیرد 

 ولي رسول فرشتة وحي را در بیداري مي بیند و با او صحبت مي كند.(
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ابراهیم"ع" و سنین پیري او، و بعداز جدائي از پدر و مقام رسالت در اواخر عمر 

قومش اعطاء شده است و در آن مالئكة خدارا در بیداري دیده و با آنان صحبت كرده است . 

 همان زماني است كه  به او مژدة فرزندي دادند و او گفت من پیرم!
 

في است " گرفت، براي خاطر این كیش و ملت حنیخلیلاگر خدا اورا براي خود " 

كه وي به امر پروردگارش تشریع كرد، و به خاطر شرافت آن كیش، ابراهیم به مقام 

"مشرف گردید.   )خداي سبحان اعراض از كیش ابراهیم را كه نوعي ظلم است " خلت"

 " خوانده است! (سفاهت
 

 ابراهیم "ع" را آیة زیر تأئید مي كند: مقام امامت

 « ً  «!  اِن ي جاِعلَُك للن اِس اِماما

همانگونه كه قبالً بحث شد زمان و تاریخ این گزینش الهي در اواخر عمر آن    

 حضرت بوده است.

 
   

 انعام   "  قاَل اِنّي جاِعلَُك ِللنّاِس اِماماً قاَل َوِمن ذُّریَّتي  ....  "  90بقره و 124مستند:آیة

 108ص  2المیزان ج    
 

  "ص" "ص" ادامه امامت ابراهیم تا امت محمد رسول هللا ادامه امامت ابراهیم تا امت محمد رسول هللا 

 : درتاریخ امامت ابراهیم "ع" در قرآن مجید آمده كه

وقتي پروردگار ابراهیم او را با كلماتي یا آزمایشهائي بیازمود و او از عهدة  »

 « آزمایشها پیروز برآمد، فرمود: تورا امام خواهم كرد!

 ابراهیم "ع" سؤال كرد: 

 «؟  من نیز كساني را به امامت مي رسانياز ذریة » 

 فرمود:

 «!  عهد من به ظالمین نمي رسد» 
 

حال باید دید با شرطي كه خـداي تـعالي فرمود، كـدام یك از فرزندان و نسل ابراهیم 

" آن بزرگوار باشند؟   در امامتعلیه السالم شایستگي این مقام را دارند كه ادامه دهندة " 

 سوره انعــــام چنین مي خوانیم : 90آیـــة 
 

 ما اسحق و یعقوب»      

 را به ابراهیم دادیم،

 و همه شان را هدایت كردیم،

 نوح را هم قبالً هدایت كرده بودیم. -
 

 " :  داود، سلیمان، ایوب، یوسف،  موسي  و هارون  را !    ذریّة اوو همچنین از "



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                             کتاب هیجدهم: بنیانگذاری دین حنیف-رسالت و مبارزات ابراهیم ع 56

 بخشیم!و ما این چنین نیكوكاران را پاداش مي 

 و نیز:

 زكریا، یحیي، عیسي، و الیاس   را !  -

 " بودند! صالحانكه همه از " 

 

 و نیز:  اسماعیل،  یسع،  یونس،  و لوط   را !   

 كه هریك را بر عالمین برتري دادیم !
 

 و نیز:

 از پدران ایشان،  -

 ذریه هاي ایشان، -

 و برادرانشان !  -

 " هم دادیم! اجتباء كه عالوه بر هدایت و برتري "  
 

 " ارزاني داشتیم !هدایت به سوي صراط مستقیمو "

 " !هدایت خداستاین هدایت " 

 " خودرا بخواهد با آن هدایت مي كند!بندگانكه هر یك از " 

 و اگر بندگانش شرك بورزند، همه اعمالشان حبط و باطل خواهد شد!

 و اینها :

 همان هائي هستند كه، -

 به آنها دادیم !" نبوت" و " حكم" و "كتاب" -
 

 

 پس اگر قوم تو اي محمد!

 " كفر بورزند،قرآن و هدایتبه " 

 " را موكل برآن كرده ایم،مردمي دیگر"

 كه هرگز به آن " كفر" نمي ورزند!

 و آنان:

 كساني هستند كه خدا هدایتشان كرده است، -

 " آنان،هدایتپس به "  -

 " بكن !اقتداء "  -
 

" چیزي است كه وضــع آن  هــدایت انبـــیاءاز سیاق آیات فوق برمي آید :  كه " 

همچنان در امت او « ص»" بعد از رسول خدا هــــدایتتغییر و تخلف نمي پذیرد.  و این "

ابراهیم «  ذریة» هست، و از میان امتش برداشته نمي شود، بلكه در میان امت او آنانكه از 

 علیه السالمند، همواره این هدایت را در اختیار دارند... 

 َوَجعَلَها َكِلَمةً باقِیَةً في َعِقبِِه !
 

 را كلمه اي باقي در دودمان ابراهیم قرارداد ! هدایتخداوند سبحان آن   
 

" است، نه هدایت به هدایت به حق" خداست، و " امر" هدایت به " هدایتاین " 

 راهنمائي!معناي 

 كلمه اي باقي در دودمان ابراهیمخداي تعالي خبر داد كه هدایت به این معنا را " 
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 علیه السالم " قرار مي دهد.
  

" بعد از ابراهیم "ع" در فرزندان امامتاز آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه " 

قرار  ذریه اشبعضي از او خواهد بود.  چون ابراهیم"ع" از خدا خواست تا امامت را در 

" از فرزندان او ظالمیندهد، نه در همة ! و جوابش داده شد كه در همین بعضي هم به " 

 نمي رسد!

پر واضح است كه همة فرزندان ابراهیم"ع" و نسل وي ستمگر و ظالم نبوده اند، تا 

نرسیدن عهد خدا به ستمگران معنایش این باشد كه هیچ یك از فرزندان ابراهیم "ع" عهد 

 امت را نائل نشوند.ام

پس این پاسخي كه خداوند به درخواست او داد،  در حقیقت اجابت او بوده،  اما با 

 " نمي رسد!ستمگران" به "" عهد خداي تعالي" است، و عهديبیان اینكه امامت "

 
 

ُهنَّ   . . . !  "سورة بقره              " َواِِذاْبتَلي اِبراهیَم َربُّهُ بَِكِلماٍت  124مستند: آیة   فَاَتَمَّ

 93ص  2المیزان ج   
 

  مفهوم كلمات، ابتالئات و امتحانات ابراهیم "ع"مفهوم كلمات، ابتالئات و امتحانات ابراهیم "ع"

در تاریخ زندگي ابراهیم علیه السالم امتحان ها و ابتالئاتي زیاد بوده كه خدا از او 

 به عمل آورده، و سرانجام باالترین مقام یعني " امامت " را به این پیغمبر و نبي و عبد و

 خلیل خود بخشیده است.

معلوم است كه امتحانات ابراهیم "ع"  همان انواع بالهائي بود كه در زندگي بدان  

مبتالء شده است و قرآن كریم به آنها تصریح كرده است. روشن ترین آن امتحانات داستان 

 سربریدن فرزندش اسماعیل است كه قرآن كریم آنرا چنین بیان مي كند:

خواب مي بینم كه من به دست خودم تورا ذبح مي كنم... دراین واقعه ترا چه پسرم !  در  -» 

 نظري است؟

 اسماعیل جواب داد:

 اي پدر به هرچه مأموریت یافته اي انجام بده !   -

 كه انشاء هللا مرا شكیبا خواهي یافت ! 

 پس چون هردو تسلیم امر حق گشتند،

 و اورا براي كشتن به رو درافكند، 

 ل كه كارد به گلویش كشید،درآن حا 

 خطاب كردیم : 

 اي ابراهیم !  تو مأموریت عالم رؤیا یت را انجام دادي،  -

 كارد از گلویش بردار ! كه ما نیكوكاران را چنین پاداش مي دهیم ! 
 

 « !…این ابتالء همان امتحاني است كه حقیقت حال اهل ایمان را روشن مي كند
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گفته شد این قضیه در دوران پیري ابراهیم "ع" اتفاق  همانگونه كه در مباحث قبلي 

افتاده است.  خداوند، طبق نقل صریح قرآن، اسماعیل و اسحق را در زمان پیري به ابراهیم 

 "ع" ارزاني داشته بود.
 

" دانسته است ولي كلماتبا اینكه در آیة مورد بحث،  امتحان ابراهیم را به وسیلة "  

الفاظ وظایف عملي براي آن جناب معین و از عهد و پیمانها و این بدان جهت است كه 

دستورالعمل ها حكایت مي كرده است، لذا امتحان فقط با برنامه هاي عملي صورت مي 

 گیرد،  و عمل است كه صفات دروني انسان را ظاهر مي سازد، نه گفتار !
 

هیم "ع" با آنها " در آیة مورد بحث، همان قضایائي است كه ابراكلماتمراد به "  

آزمایش شد،  و عهدهائي است الهي كه وفاي بدانها را  از او خواسته بودند:  مانند قضیة 

 .…كواكب، بت ها، آتش، هجرت، قرباني فرزند و 

اگر در آیة موردبحث، نامي از این امتحانات نبرده است، براي ایـن بوده كه نیازي  

چون از آن امتحانات پیروز درآمدي ما تورا : " به ذكر آنها نداشته، بلكه همین كه فرمود

"  مي فهماند كه آن امور، اموري بوده كه لیاقت آن جناب را براي مقام امام خواهیم كرد!

 امامت اثبات مي كرده است،  چون امامت را مترتب برآن امور كرده است.

 " بوده است .كلماتپس این صحنه ها كه برشمردیم، همان "  

 

ُهنَّ        . . . ! " 124 مستند: آیة  سورة بقره     " َواِِذاْبتَلي اِبراهیَم َربُّهُ بَِكِلماٍت فَاَتَمَّ

 95ص  2المیزان ج      
 

  مفهوم " كلمه" و " تمام شدن " آن مفهوم " كلمه" و " تمام شدن " آن 

" هرچند،  در قرآن كریم، بر موجودات و اعیان خارجي اطالق شده، نه بر كلمه" 

عنایت قول و لفظ است.  و هرجا كه در قرآن كریم لفظ "  الفاظ و اقوال، و لكن همین نیز به

 " است،  مانند:كن فیكون"را به خدا نسبت داده منظورش از آن قول "  كلمه
 

 

 «بن مریم بود.  عیسياز او نامش  ايكلمه و   …»  -

، پس باشاست كه اورا از خاك بیافرید، و سپس فرمود:  آدمنزد خدا، َمثَل  عیسيَمثَل »  -

 «كن فیكون !  –موجود شد 

 «تغییر نمي تواند بدهد! كلمات خدا را كسي »  -

 «نیست. كلمات خدا تبدیلي براي »  -

 «خود حق را محقق مي سازد. كلماتخدا با »  -

 «پروردگارت علیه آنان حتمي شده، ایمان نمي آورند.كلمة عذاب آنها كه »  -

 «حتمي شده بود.كلمة عذاب ولكن »  -

 «بر كساني كه كافر شدند محقق گشت، كه اصحاب آتشند! پروردگارت  كلمةو این چنین »  -

قبالً براي مــدتي معیـــن گذشته بود، هر آینه قضـــا بین آنان رانده كلمة خدا اگر نبود كه »  -
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 «مي شد. 
 

 «همواره دست باالست ! كلمة خدا . . . و  و كلمة هللا هي العلیا»  -

 «! مي گویم حق این است كه . . . و حق  گفت»  -

 كنیم، این است كه به آن مي گوئیم:  ایجادبه چیزي كه بخواهیم گفتار ما تنها »  -

 «! موجود شود ! و آن چیز  باش -
 

 

قول و سخن است، به این عنایت كه   " كلمه"در همة موارد باال، منظور از لفظ 

عبارت است از اینكه گوینده آنچه را  مي خواهد به  قولرا مي كند، چون  " قـــول"كار 

 شنونده اعالم بدارد، یا به او خبر بدهد، ویا از او بخواهد.

" به كلماتیا "" كلمه" به همین جهت بسیار مي شود كه در كالم خداي تعالي 

 توصیف مي شود، مانند: " تمام"وصف 

 كلماتهیچ كس نیست كه  " شد،تمـــامپروردگارت از درستي و عدل "  كلمة»   -

 «اورا دگرگونه سازد! 

 «شد !  " تمام" پروردگارت بر بني اسرائیل  كلمة حسناي»  -
 

مي  تمامنیست،  و وقتي  تماموقتي از گوینده اش صادر مي شود هنوز  كلمهگویا 

 " مي شود.صدقو "   " تمام"شودكه لباس عمل بپوشد، آنوقت است كه 
 

 علیه السالم، وقتي فرمود:در مورد حضرت ابراهیم 

 بیازمود،  كلماتيچون ابراهیم را پروردگارش با » 

 .«  كرد. . .  تمامو او به حد كامـل آن امتحانات را 

"  قضایائي است كه ابراهیم با آنها آزمایش شد و عهدهائي است كلماتمنظور از " 

الهي، كه وفاي بدانها را از او خواسته بودند، مانند: قضیة كواكب، بت ها، آتش، هجرت، 

 بوده اند . " كلمات".  پس این صحنه ها كه برشمردیم، همان …قرباني اسماعیل و 
 

 به چه معناست؟" تمام كردن كلمات " و اما  
 

 اگر از لحاظ ابراهیم تفسیر كنیم، معنایش این مي شود كه:
   
كرد، یعني آنچه را كه خدا از او مي خواست، انجام  تمامرا  كلماتابراهیم آن  -

 داد و امتثال نمود .
 

 و اگر از لحاظ خداي تعالي تفسیر كنیم، معنایش این مي شود كه:
 

را تمام كرد، یعني توفیق را شامل حال ابراهیم كرد و مساعدتش  كلماتخدا  -

 فرمود تا همانطور كه او مي خواست دستورش را عمل كند . 
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   آیات مندرج در متن                                                          مستند:  

 102ص  2المیزان ج  
 

  مقام امامتمقام امامتیقین ابراهیم، و مالزمه آن با یقین ابراهیم، و مالزمه آن با 

 قرآن كریم دربارة حضرت ابراهیم علیه السالم مي فرماید:

 ما این چنین " ملكوت" آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم »

 « تا به مقام اهل" یقین" برسد.

" به ابراهیم مقــدمه بوده نشان دادن ملكوتاین آیه به ظاهرش مي فهماند كه :  "

 را بر او افاضه فرماید. "یقینبراي این كه نعمت " 

" جدا " مشاهدة ملكوت" از یقینبدین ترتیب مالحظه مي شود كه هیچ وقت " 

 نیست !

" باید انساني امام"  در مباحث قبلي گفتیم كه " اماماز طرف دیگر در شناخت "  

 " باشد، انساني كه عالم ملكوت برایش مكشوف باشـد، ویقینداراي "

 برایش محقق گشته باشد. با كلماتي از خداي سبحان
 

ناحیة باطن " عبارت است از  " امر" و " امر" عبارت است از همان " ملكوت"  

 " !این عالم

" كسي است كه باطن دلها و اعمال، وحقیقت آن پیش رویش حاضر است و از امام" 

 او غایب نیست.
 

از "  " سببي معرفي كرده كه آن عبارت استامامتخداي تعالي براي موهبت "  

 " .  و این مالك از آیه زیر فهمیده مي شود:یقین" و " صبر

 «!  یُؤقِنونَ و كانُوا بِآیاتِنا  َصبَرُوااِنَّما »   
" صبر در راه خداست: " امامتبه حكم این آیه، مالك در رسیدن به مقام "  

" !   در نتیجه مي رساند كه شایستگان مقام امامت در برابر تمامي صحنه هائي صبرمطلق

" مي صبركه براي آزمایش آنها پیش آمده، تا مقام عبودیت و پایة بندگي آنها روشن شود، " 

 " هم هستند.یقینكنند،  در حالي كه قبل از آن پیش آمدها،  داراي "

ة مشاهدة ملكوت آسمانها و زمین معرفي این همان یقیني است كه در آیة فوق نتیج 

  كرده است .
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 ...." اسورة بقره        " َو اِذ قاَل  اِبراهیُم َرّبِ  اَِرني َكیَف تُحیيِ اْلَمْوتي 260مستند:آیة 

 255ص 4المیزان ج      

  مشاهده ملكوت، و كیفیت احیاء اموات مشاهده ملكوت، و كیفیت احیاء اموات 

قرآن مجید از حضرت ابراهیم خلیل علیه السالم زماني را نقل مي كند كه از خداي 

بیـان "  را كرد.  البته این درخواست  بـراي " زنده شدن –احیاء تعالي درخواست دیدن " 

بیان " موضوع نبود بلكه درخواست روشن شدن حقیقت را كرده، اما از راه "استـداللي

 " !بیان علمي و استداللينه "  "،نشان دادن" یعني " عملي

اصل " را به او نشان دهد، نه " كیفیت احیاءاو از خدا درخواست كرد كه خدا "  

 " را، یعني فرمود:  چگونه مردگان را زنده مي كني ؟! احیاء

منظور ابراهیم "ع" این نبود كه بداند چگونه اجزاء مادي مرده حیات مي پذیرد و  

ع مي گردد و به صورت موجودي زنده شكل مي گیرد، بلكه اجزاء متالشي دوباره جم

را بداند،  و اینكه خدا به اجزاء آن  كیفیت افاضة حیات برمردگانمقصود او این بوده كه 

 مرده چه مي كند كه زنده مي شود!؟ 

" ملكوتیعني سؤال از سبب و كیفیت تأثیر سبب است، كه بمفهوم دیگر دیدن "  

 ا مي فرماید:اشیاء است،  آنجاكه خد
 

 اِنَّما اَمُرهُ اِذا اَراَد َشیئاً اَن یَقُوُل لَهُ ُكْن فَیَكُوَن ! »  

!" و آن چیز " باش" او چیزي را كه او بخواهد ایجاد كند این است كه " بگوید"  "امر" 

 "موجود شود! 

 ! «…" در دست اوست ملكوت همة اشیاءپاك است آنكه " 
 

 فرموده:از سوي دیگر خداي تعالي 

 «آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از صاحبان یقین شود !  "ملكوت"ما این چنین » 

و یكي از ملكوت آسمانها و زمین همین زنده كردن مرغان است به دست ابراهیم 

 "ع" كه آیات سورة بقره چنین از آن حكایت مي كنند:
 

 به یاد آر آن زمان را كه ابراهیم گفت:» 

 پروردگارا ! نشانم بده چگونه مردگان را زنده مي كني؟ -

 مگر ایمان نداري ؟! -فرمود:  

 بله،  ولي مي خواهم قلبم آرامش یابد! -عرضه داشت:  

 فرمود:  

 پس،  چهار مرغ بگیر و قطعه قطعه كن،  و هر قسمتي از آن را بر سر  -

كه با شتاب نزد تو مي آیند،  و بدان كوهي بگذار، و آنگاه یكي یكي را صدا بزن،  خواهي دید  

 «كه خدا مقتدري شكست ناپذیر و خدائي محكم كار است ! 
 

پس این قصه آن طور كه در ابتداء به نظر مي رسد،  یك داستان ساده نیست،  و  

اگر به این سادگي ها بود كافي بود خود خداي تعالي مرده اي را، هرچه باشد، مرغ یا 
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روي ابراهیم "ع" زنده كند، ولي مالحظه مي كنید كه خصوصیات و حیواني دیگر، پیش 

 قیود خاصي به شرح زیر درآن گنجانیده شده است:
 

 " باشد،مرغمرده اي كه مي خواهد زنده كند "  -1

 مرغ خاص و به عدد خاص باشد، -2

 مرغ ها زنده باشند، -3

 ابراهیم شخصاً آنهارا بكشد، -4

 كه اجزاء بدن آنها بهم آمیخته گردد،خودش آنهارا به هم مخلوط كند، به طوري  -5

 گوشت هاي درهم شده را چهار قسمت كند، -6

هرقسمتي را در محلي دور از قسمتهاي دیگر بگذارد، مثالً هریك را بر قلة  -7

 كوهي بگذارد،

عمل زنده كردن به دست خود ابراهیم "ع" انجام شود،  یعني به دست كسي كه  -8

 درخواست كرده است،

 اهیم آنها زنده شوند،با دعوت و دعاي ابر -9

 هر چهار مرغ نزد ابراهیم "ع" حاضر شوند! -10
 

 

دو   " ع" این خصوصیات ارتباطي با سؤال ابراهیم"ع" دارد. در درخواست ابراهیم

 موضوع وجود داشت:

" را بدان جهت كه فعل خداي سبحان است احیاءآن جناب خواسته است "  -1

ده است كه مي خواهد حامل حیات مشاهده كند نه بدان جهت كه وصف اجزاء ما

 شود. لذا اقتضا داشت این امر به دست خود او اجرا شود،  لذا فرمود:

 چهار مرغ بگیر ! و به دست خود ذبح كن!  -

 !…و هرقسمتي را بر سر كوهي بگذار ! سپس آنهارا بخوان    
  

" شدندر اینجا ، خداي تعالي دویدن مرغان به سوي ابراهیم را كه همان " زنده 

 مرغان است مربوط به دعوت ابراهیم كرد.

پس معلوم مي شود آن سببي كه حیات را به مرده اي كه قرار است زنده شود، 

 ابراهیم است. "دعوت"افاضه مي كند همان 

خداي تعالي نیست پس معلوم مي شود " با اینكه ما مي دانیم هیچ احیائي بدون امر 

" خدا به نحوي متصل به امر خدا بوده است كه زنده شدن مرغان " امر" ابراهیم به دعوت

گوئي هم از ناحیة امر خدا بوده و هم از ناحیة دعوت او ... و اینجا بود كه ابراهیم علیه 

به آن مردگان را  ا"امرخداز "  حیات" " افاضةالسالم كیفیت زنده شدن مرغان یعني 

 مشاهده كرد.
 

" كه بخواهد  كن" یعني آن امر " امــر خدا" ابراهیم متصل به " دعوتو اگر " 

!" نبود و گفتار او مانند گفتار ما بود و به امر خدا  كنچیزي را ایجاد كند مي فرماید: " 
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" چیزي نكاتصال نداشت، خود او نیز مثل ما مي شد و هزار بار هم به چیزي مي گفت " 

 موجود نمي شد!
 

 تعداد و كثرت مردگان.خصوصیت دوم موضوع مربوط مي شود به  -2

یعني وقتي جسد هاي متعددي بپوسند و اجزایشان متالشي شود و كسي نفهمد این 

خاك از آن چه مرده اي است و همه در ظلمت فنا گم گشته باشند كه نه در خارج خبري از 

. . .  با چنین وضعي چگونه قدرت زنده كننده به یك یك آنها آنها باقي باشد و نه در ذهن ها 

 جداگانه احاطه پیدا مي كند در حالي كه محاطي باقي نمانده تا كسي بدان احاطه پیدا كند ؟
 

خداي تعالي وقتي موجودي از موجودات جاندار را ایجاد مي كند و یا زندگي را 

جادش نخست به روح صاحب حیات آن تعلق دوباره به اجزاء ماده مرده آن برمي گرداند، ای

مي گیرد و آنگاه به تبع آن البته اجزاء مادي آن نیز موجود مي شود وهمان روابطي را كه 

قبالً بین اجزاء بود مجدداً برقرار مي گردد، چون آن روابط نزد خدا محفوظ است،  و این 

 مائیم كه احاطه به آن روابط نداریم.

روح متعین از تعیُّن روح است. و جسد بالفاصله بعد  تعیُّنجسد به وسیلة  تعیُّنپس  

مي شود، و هیچ چیزي نمي تواند جلوگیرش شود. و به همین فوریت اشاره مي كند آنجا كه 

 مي فرماید:

عُهنَّ یَأتِیَنََك َسعیاً  »   سپس آنهارا بخوان كه باسرعت و بالفاصله  -ثُمَّ اّدِ

 «بسوي تو مي آیند! 
 

 

) از لحاظ تاریخ زماني،  این قصه بعداز مهاجرت ابراهیم "ع" از سرزمین بابل به  

 سوریه اتفاق افتاده است، زیرا سرزمین بابل كوه ندارد.(
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 فصل چهارم
 

                         

 ملّت ابـراهیم

 

    

 

ِ َحنیفاً 123تا  120مستند: آیة  ةً   قانِـتاً لِِلّ  ." …سورة نحل       " اِنَّ اِبراهیَم كاَن  اُمَّ

 123ص  2المیزان ج   

  ابراهیم خود یك ملت بود!ابراهیم خود یك ملت بود!

 

ةً »    « ! اِنَّ اِبراهیَم كاَن اُمَّ
 این كیش و مذهب كه ما به تو نازل كردیم، »  

 اي رسول خدا ! 

 به ابراهیم دادیم، ملتي است كه ابتداء

 و اورا برگزیدیم و به سوي صراط مستقیم هدایت نمودیم، 

 و با آن ملت، دنیا و آخرتش را اصالح كردیم، 

 ملتي است معتدل و جاري بر طبق فطرت، 

 كه تنها طیبات در آن حالل، 

 و تنها خبائث در آن حرام شده است، 

 ت آورد،و با به كار بستن آن، خیراتي كه ابراهیم به دس 

 «! به دست مي آید 
 

قائم مــقام جماعت در عبادت خداست، یا به معنـاي امامي است «  امــــت» كلمة  

 كه به وي اقتداء مي شود.

بعضي گفته اند:  ابراهیم امتي بوده كه تا مدتي یك فرد داشته و آنهم خودش بوده  

 ت.است، چون تا مدتي غیراز آن جناب فرد دیگري موحد نبوده اس
 

 از امام صادق علیه السالم چنین نقل شده كه : 

روزگاري بود كه در تمام روي زمین جزیك نفر خدارا پرستش نمي كرد و ا گر »  

ةً  "غیر او فرد دیگري بود خداوند در آیة:   او را هم اضافه    " ،…اِنَّ  اِبراهیَم كاَن اُمَّ

اسماعیل و اسحق مأنوس نمود و سه نفر مي كرد، پس از مدتي خدا اورا با به دنیا آوردن 

 «شدند. 
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 " به معناي اطاعت و عبادت و یا دوام در آن دو است.قانتكلمة "  

" به معني میل كردن به وسط و اعتدال و اجتناب از میل به افراط و حنیفكلمة "  

 تفریط است.
 

براي خود " به این معني است كه پروردگار كسي را خالص اجتباء پروردگار"  

سازد، و از مذهب هاي مختلف جمع آوري اش نماید. و دلیل اجتباي ابراهیم را قرآن مجید 

" خوانده و فرموده است: " شاِكراً اِلَنعُِمِه اِجتَباهُ و...."  و حقیقت شكر اخالص شكر نعمت"

 در عبودیت است.
 

 قرآن مجید مي فرماید: 

 « یم و او در آخرت از صالحان است!به ابراهیم در این دنیا حسنه اعطاءكرد»  
 

" در دنیا معیشت نیكوست،  و ابراهیم علیه السالم داراي ثروتي حسنهمقصود از " 

 فراوان و مروتي عظیم بوده است.
 

در اینكه ابراهیم علیه السالم  را به صفات نامبرده توصیف كرد اشاره به این است 

است، و اگر انسان به این دین درآید،  اورا به كه صفات نامبرده آثار نیك این دین حنیف 

 تدریج به راهي مي اندازد كه ابراهیم علیه السالم را بدان انداخت.

اي رسول خدا !  به تو وحي كردیم كه آئین معتدل  -» و در آخر سوره مي فرماید: 

 «ابراهیم را پیروي كن كه او از مشركان نبود! 
 

 

   

 ."  …ِملَّةَ  اَبیُكم ِابراهیَم  َو ُهـَو  َسّماُكُم اْلُمسِلمیَن    سورة حج     "78مستند: آیة 

 16ص14المیزان ج              
 

 

  مفهوم ملت ابراهیم مفهوم ملت ابراهیم 

" او دانسته و فرموده دین حنیفو "«  ملت ابراهیم» قرآن كریم دین اسالم را  

 است:

ـــةَ اَبیُكم اِبراهیَم   »   (78حج ) «  ِملَـّ

 (135بقره )  « قُل بَل  ِمـــــلَّةَ اِبراهیَم َحنیفاً  » 
 

وقتي دین اسالم را ملت ابراهیم مي خوانیم این بدان معني نیست كه دین اسالم با  

همه اصول و فروعي كه دارد در زمان ابراهیم"ع" تشریع شده است، و نمي توانیم چنین 

 اده مي شود:حرفي بزنیم زیرا از آیه زیر عكس این معنا استف

 َشَرَع لَُكم ِمَن الد یِن ما َوص ي ِبِه نُوحا»  

ینا ِبه   َوالَّذي اَوَحینا اِلَیَك  َوما َوصَّ
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 (13)شوري«       اِبراهیَم َو مُوسي و عیسي !  

 

از امور دین آنچه را به نوح سفارش كرده بودیم و آنچه را به تو وحي  »یعني:  

كردیم و آنچه را به ابراهیم و موسي و عیسي سفارش كرده بودیم، براي شما مقرر كرد 

 «كه:  دین را بپا دارید! 
 

ولي مي خواهیم بگوئیم كه از آیة فوق و همچنین از آیة زیر استفاده مي شود كه:   

م اسالم هم از آن فطریاتي سرچشمه مي گیرد كه ابراهیم علیه السالم به زبان شرایع و احكا

تشریع كرده است و هر عملي كه موافق با فطرت باشد مورد امر، و هر عملي كه مخالف 

 فطرت باشد مورد نهي قرار داده است:

 !«راهیَم  َحنیفاً قُل اِنَّني َهداني َربّي اِلي ِصراٍط ُمستَقیٍم  دیناً قِیَماً ِملَّةَ اِب» 
 (161)انعام  

 

 

 ."…سوره بقره   " َوَمن یَرَغُب َعن ِملَِّة اِبراهیَم ااِّل َمن َسِفهَ   نَــفَسهُ   130مستند: آیة 

  157ص   2المیزان ج   

  پایه گذاري ملت ابراهیمپایه گذاري ملت ابراهیم

قرآن كریم در آیة فوق شرح لحظاتي را مي دهد كه دستور اسالم به ابراهیم"ع" 

شود و ابراهیم اظهار اسالم مي كند و كیش و ملت ابراهیم پایه گذاري مي شود و  صادر مي

خداوند تمام انسانها در تمام ادوار تاریخ و تمام پیروان همة انبیاء را به پیروي از اسالم و 

كیش و ملت ابراهیم دستور مي دهد و اعراض از ملت و كیش ابراهیم را از حماقت نفس 

تشخیص ندادن اموري كه نافع به حال نفس است و از اموري كه  مي شمارد و ناشي از

مضر به حال آن است.   این همان آیه اي است كه روایت مشهور دربارة عقل از آن استفاده 

 شده است، آنجا كه مي فرماید:

عقل چیزي است كه با آن خداي رحمـن عبادت مي  –اّن العقل ماعبد به الرحمن » 

 «شود! 

 ده:خداوند فرمو 

كسي از كیش ابراهیم روگردان است كه خود را دچار حماقت كرده و فهم »  

خدادادي را از دست داده است،  با اینكه ما او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت از 

 صالحان است ! 

 آن زمانش را بیاد آر كه پروردگارش به وي گفت: اسالم بیاور!  گفت: 

 « من تسلیم رب العالمینم !  -
 

خداي تعالي وقتي این قسمت از تاریخ ابراهیم علیه السالم را براي پیامبر اسالم  -1
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این «  !…اسالم بیاور -چون پروردگارش به او گفت: » حكایت مي كند، مي فرماید:    

 ترتیب بیان مي رساند آنچه گفته از اسراري بوده كه جاي گفتگویش مقام انس خلوت بود.

) با تمام آزادي در گفتگو كه عبارت باال از آن پرده برمي د اهیم علیه السالم دااما در جوابي كه ابر 

از لحن آن پیداست كه تواضع بندگي خودرا حفظ كرد و ادب حضور را مراعات نمود  دارد،(

و خودرا مختص به مقام قرب و متشرف به حظیرة انس حساب نكرد بلكه ادب بندگي و 

بر كسي كه عالمیان در برابرش تسلیمند، حفظ نمود و نگفت: ذلیلي و مربوبي خود را در برا

 من تسلیم آنم كه همة عالم مربوب و تسلیم اویند!" من تسلیم توام !" بلكه  عرض كرد: " 

" 
  

ظاهر در این است !« …اِذقاَل َربـُّهُ  : اَسِلْم ! قاَل: اَسلَمُت ِلَربُّ اْلعالَمیَن » جملة  -2

یعي است و ابراهیم علیه السالم دعوت پروردگار خودرا اجابت كه امر" اسلم" امر تشر

نمود و به اختیار تسلیم خدا گردید، و این امر، امر تكویني نبود،  یعني اسالم در  این مرحله 

 اسالم خدادادي نبود!
 

این هم مسلم است كه امر نامبرده از اوامري بوده كه در ابتداء كار ابراهیم متوجه 

ون یك بارهم ابراهیم"ع" در اواخر عمرش از خداي تعالي براي خودش و او شده است.  چ

فرزندش اسماعیل تقاضاي اسالم كرد، و آن زماني بود كه بناي كعبه را تمام كردند.  اما در 

این مرحله چیزي را تقاضا كرد كه به اختیار خود او نبود و كسي نمي تواند با اختیار خود 

ند كه ابراهیم نبي و رسول و خلیل و امام، درخواست آنرا مي آن قسم از اسالم را تحصیل ك

كند.  معلوم مي شود اسالم درخواستي او در این مرحله یك امر خدادادي است و موهبتي 

 است كه از طرف خدا افاضه مي شود و خواست انسان در به دست آوردن آن دخالتي ندارد!
 

 بیان شده است .() شرح مراتب اسالم و ایمان در مبحثي جداگانه 
 

 گزینش و اصطفاي ابراهیم نیز ضمن این آیات نقل شده است. -3

" اصطفاء" بمعناي گرفتن چكیده و خالص هر چیز است.  این كلمه وقتي با مقامات 

والیت مالحظه شود منطبق بر خلوص عبادت مي شود.  اصطفاء در این مقام این است كه 

مملوكیت خود رفتار كند یعني براي پروردگارش تسلیم بنده در تمامي شئونش بر مقتضاي 

محض باشد.   این معنا با همان عمل به دین در جمیع شئون تحقق مي یابد.  خداوند دین را 

 هم همان تسلیم خدا شدن معرفي كرده است: اِنَّ الد ین ِعندهللَاِ ااِلسالم !

 ه فرمود:اصطفاء و گزینش ابراهیم نیز در همان تاریخي صورت گرفت ك

 اسالم آور!  گفت: تسلیم رب العالمین هستم ! 
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 25ص14المیزان ج                                      آیات مندرج در متن مستند:
 

    یادگارهاي ابراهیم درجامعه بشريیادگارهاي ابراهیم درجامعه بشري

اولین اثري كه ابراهیم علیه السالم از خود به یادگار گذاشت " دین توحید" است.  

تاكنون هر فردي و هر جامعه اي از این نعمت برخوردار شده از بركت وجود از آن روز 

 آن جناب بوده است.
 

امروز هم ادیاني كه به ظاهر دین توحید خوانده مي شود از یادگارها و آثار وجودي  

آن حضرتند، زیرا یكي ازآن ادیان دین"یهود" است كه منتهي و منتسب به حضرت موسي 

م است.  موسي بن عمران یكي از فرزندان ابراهیم"ع" شمرده مي بن عمران علیه السال

شود زیرا نسل او به" اسرائیل" یعـني یعـقوب بن اسـحق منتهي مي گردد،  و اسحق فرزند 

 ابراهیم "ع" است.
 

یكي دیگر دین "نصرانیت" است كه منتهي مي شود به حضرت عیسي بن مریم  

 علیه السالم، و نسب عیسي بن مریم به ابراهیم مي رسد. 
 

و همچنین دین " اسالم" كه از جملة ادیان توحیدي است، چه این دین مبین منسوب  

سماعیل ذبیح فرزند به رسول هللا محمــد بن عبـــدهللا "ص" است، و نسب آن جناب نیز به ا

 ابراهیم خلیل هللا "ع" منتهي مي شود.
 

پس، مي توان گفت دین توحید در دنیا از آثار و بركات آن بزرگوار است. عالوه بر 

 اصل توحید، برخي از فروعات دیني نیز از آن جناب به یادگار مانده است، مانند:

 نماز، زكات، حج، مباح شمردن گوشت چهارپایان،  

 جستن از دشمنان خدا، تحیت گفتن به " سالم"،تبري 

 احكام دهگانة مربوط به طهارت و نظافت:
 

) كه پنج حكم آن مربوط به سر، و پنج حكم دیگرش مربوط به سایر  اعضاي بدن  

 است،

 كه پنج حكم مربوط به سر عبارتند از:

دن گرفتن آبخور سبیل، گذاشتن ریش، بافتن گیسوان، مسواك كردن و خالل نمو

 دندان. 

 و پنج حكم مربوط به سایر اعضاء عبارتند از: 

 تراشیدن و برطرف كردن مو از بدن، 

 ختنه كردن، ناخن گرفتن، غسل جنابت و شستشوي با آب.( 
 

مي توان گفت آنچه سنت پسندیده،  چه اعتقادي و چه عملي، كه در جامعة بشري 

السالم است، كه یكي از بزرگان این  یافت مي شود همه و همه از آثار نبوت انبیاء علیهم

 سلسلة جلیله ابراهیم خلیل هللا علیه السالم است.
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ابراهیم"ع" حق بزرگي به گردن بشریت دارد، حال چه این كه بشر 

 بداند یا نداند !!
 

 

 

 

 

   ."    …سوره بقره       " َو  اِنـــَّهُ  في اآلِخَرِة  لَِمَن الّصاِلحیَن 130مستند: آیة 

 168ص  2المیزان ج       

  ابراهیم و صالحین ابراهیم و صالحین 

 ابراهیم علیه السالم چه حال و مقامي داشت؟

پیغمبري بود مرسل، یكي از پیغمبران اولواالعزم، و نیزداراي مقام امامت،  و 

 قرآن دربارة انبیاء مي فرماید: مقتداي عدة اي از انبیاء و مرسلین؛  

 « ُكالًّ َجعَلنا صاِلحیَن  ! »  

 س ابراهیم هم از صالحان است. پ 
 

از ابراهیم درآیات بسیاري نقل شده كه ازخدا مي خواهد به صالحان قبل از خود 

ملحق شود. معلوم مي شود كه قبل از او صالحاني بوده اند كه او پیوستن به ایشان را 

درخواست مي كند و خداوند درخواستش را اجابت مي فرماید و در چند جاي قرآن اعالم 

 مي فرماید كه اورا در آخرت به صالحان ملحق خواهد كرد.

 «َو اِنــَّهُ في اآلِخَرِة لَِمَن الّصاِلحیَن  ! »   

 122سورة عنكبوت، و در آیة  27سورة بقره، و در آیه  130این عبارت در آیة  

 سورة نحل تكرار شده است.

"  داراي مراتبي است، كه بعضي مافوق بعض دیگر است.  درروایتي آمده صالح"  

"ص" ملحق سازد. محمد و آل او ابراهیم علیه السالم از خدا مي خواسته اورا به » است كه 

» 
 

در آیات فوق هم مي بینیم خداي تعالي در مقام اجابت دعاي او مي فرماید كه او در  

سول خدا "ص" هم این مقام را براي خود ادعا مي آخرت ملحق به صالحان مي شود.  ر

 كند، و قرآن كریم نیز مي گوید:

 ولّي من خدائي استبگو !  سرپرست و »   

 كه كتاب را بحق نازل كرد 

 و هم او والیت و سرپرستي صالحان را دارد،  

اِلحیَن     «  !َو ُهَو  یَتََول َي  الص 

ظاهرآیه این است كه رسول خدا "ص" ادعاي والیت براي خود مي كند. پس از  

ظاهر آیه برمي آید كه رســـول خــدا همان كسي است كه دارندة صالح مورد نظر آیه است. 
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و  ابراهیم علیه السالم از خدا درخواست مي كند به درجة صالحاني برسد كه صالحشان در 

 اوست، پس منظورشان همان جناب است!مرتبه اي باالتر از صالح خود 
 

    

 سوره بقره وبحث روایتي    " قُل بَل ِملَّةَ اِبراهیَم َحنیفاً. ..."  135مستند: آیة 

 186ص  2المیزان ج                 

  مفهوم حنیف بودن ملت ابراهیم مفهوم حنیف بودن ملت ابراهیم 

 «  بگو ! بلكه ملت ابراهیم را پیروي مي كنم، كه فطري است! »

علیه السالم نقل شده كه فرمود: " حنیفیت ابراهیم در اسالم است!"   از امام صادق 

از امام محمد باقر علیه السالم نیز نقل شده كه فرمود: "حنیفیت كلمة جامعي است كه هیچ 

چیزرا باقي نمي گذارد حتي كوتاه كردن شارب،گرفتن ناخن، وختنه كردن، كه همگي 

 ازحنیفیت است!"
 

 در تفسیر قمي آمده كه:

خدا حنیفیت را بر ابراهیم علیه السالم نازل كرد، و آن عبارت بود از ده حكم در » 

پاكیزگي، كه پنج حكم آن از گردن به باالست و پنج حكم دیگر از گردن به پائین 

 است.

 آنچه مربوط مي شود به سر عبارت است از:

زدن شارب، نتراشیدن ریش، وطم مو یعني اصالح سر و صورت، مسواك، و 

 خالل.

 آنچه مربوط مي شود به بدن عبارت است از:

 گرفتن موي بدن، ختنه كردن، ناخن گرفتن، غسل جنابت، و طهارت گرفتن با آب.

این است حنیفیت طاهره اي كه ابراهیم "ع" آورد، و تاكنون نسخ نشده، و تا قیامت 

 «نیز نسخ نخواهد شد!  
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 فصل پنجم
              

            

 "ع"شریعت و كتاب ابراهیم 

    

 

 

 

 ."  …نجم      " اَم لَم یُنَبِّأ ِبما في ُصُحِف مُوسي، َو اِبراهیَم الَّذي َوفّي سورة 62تا33مستند:آیه

 92ص37المیزان ج

    محتواي صحف ابراهیممحتواي صحف ابراهیم

آیات سورة نجم خبر از مطالبي است كه در صحف ابراهیم و موسي بوده و چنین 

 است:آمده 

 به من خبر ده از آن كس كه از انفاق روي گردانید،»  

 مختصري انفاق كرد و ترك نمود،

 آیا او علم غیب دارد؟  و او مي بیند؟

 آیا خبردار شد بدانچه در صحیفه هاي موسي است؟

 و اندر صحیفه هاي ابراهیم؟  كه به پیمان وفا كرد!

 در صحیفه ها این بود كه:

 «گناه دیگري را برندارد ... ! هیچ باربرداري بار  -
 

 و این كه . . . 

 
 

 

 ااَلّ تَِزُر واِزَرةٌ ِوزَر اُخري :  
 

این اولین مطلبي است كه قرآن كریم از صحف ابراهیم و موسي حكایت مي كند.  

البته این حكایت از این آیه شروع مي شود و تا چند آیه ادامه دارد.  در اول همة آن آیات 

 آیه است. 17" و " اَنَّهُ " آمده، كه تمام كلمة " اِنَّ 

آن معنا و مطلبي كه در صحف آن دو بزرگوار بود، اول این بوده كه هیچ انساني  

گناه انسان دیگر را تحمل نمي كند، یعني نفس هیچ كس به گناهي كه دیگري كرده آلوده نمي 

 ذه نمي شود.شود،  و قهراً هیچ كس هم به گناهي كه دیگري كرده عقوبت و مؤآخ
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 َو اَْن لَیَس ِلاْلِنساِن اِالّ ماَسعي:
 دومین مطلبي كه قرآن از صحف ابراهیم و موسي نقل مي كند در بیان این است كه:

 

مالك نیست تا اثر آن مالكیت كه  ملكیت واقعيهیچ انساني، هیچ چیزي را به   -

خیراست یا شر، نفع است یا ضرر عایدش شود، مگر آن عملي را كه كرده،  و سعي و 

كوششي را كه نموده است، تنها آن را داراست،  و اما آنچه دیگران كرده اند اثر خیر یا 

 شرش عاید انسان نمي شود.

 

به چشم و گوش و اعضاي  " ملكیتي است مانند آنچه انسان نسبتملكیت واقعي" -

بدن خود دارد، نه مانند ملكیت انسان به خانه و فرش و غیره كه ملكیتي هستند اعتباري نه 

 واقعي.
 

.  پس مادام كه انسان هست آن انسان به ملكیت واقعي مالك اعمال خویش است  -

آدمي به  عمل هم هست،  و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد،  پس بعد از انتقال

 آن سراي دیگر تمامي اعمالش چه خیر و چه شر، چه صالح و چه طالح، با او خواهد بود.

 

 َو اَنَّ َسعیَهُ َسْوَف یُري:
 سومین مطلب حكایت شده از صحف ابراهیم و موسي در قرآن این است كه: 

 كوشش آدمي دیده خواهد شد، » 

 «! پس از آن، اورا جزا دهند، جزاي هرچه تمام تر
 

، آن عملي است كه در انجامش جد و جهد كنند، و منظور سعي و كوششمنظور از 

 " مشاهده است،  و ظرف این مشاهده روز قیامت است. رؤیتاز " 

 این آیه از نظر معني قریب آیة دیگري است كه مي فرماید: 

 «.روزي كه هر انساني آنچه از خیر و شر كرده حاضر مي بیند» 
 

 مي فرماید: و آیة شریفه اي كه
 

 امروز است كه مردم گروه گروه از گورها بیرون مي شوند»  

 تا اعمالشان نشانشان داده شود، 

 و هركس كه به وزن یك ذره عمل خیري كرده باشد آن را مي بیند  

 «. و هركس كه به سنگیني یك ذره شري كرده باشد آن را مي بیند 
 (8و زلزال  30)آل عمران  
 

به صورت صیغة مجهول آورده، خالي از این اشاره نیست كه در  و اگر دیدن را 

قیامت كساني هستند كه اعمالي به ایشان ارائه مي شود كه خودشان آن اعمال را انجام نداده 

 اند!
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 َو اَنَّ اِلي َربَِّك اْلُمنتَهي
 

 چهارمین مطلب كه از آیات برجستة این سوره نیز هست، مي فرماید: 
 

 «  انتهاي سیرشان به سوي پروردگار توست!و اینكه »  
 

 

" مطلق بیان شده و مي فهماند كه مطلق انحاء انتها به سوي انتهادر این آیه "  

پروردگار توست. پس آنچه موجود كه در عالم وجود است در هستي اش و آثار هستي اش 

ي یا بدون به خداي سبحان منتهي مي گردد، البته به خود خداوند، حال با وساطت چیز

واسطه،  و نیز هیچ تدبیر و نظامي، كلي یا جزئي،  در عالم جریان ندارد مگر آنكه آن هم 

منتهي به خداي سبحان است، چون تدبیري كه بین موجودات عالم است چیز دیگري جز این 

نیست كه بین آنها روابطي برقرار كرده كه هر موجودي به خاطر آن روابطي كه با سایر 

 ارد، سرپا ایستاده،  و هستي اش حفظ شده است.موجودات د

معلوم است كه پدید آورندة روابط موجودات همان پدید آورندة خود موجودات    

است.  پس یگانه كس كه به طور اطالق منتهاي تمامي موجودات عالم است، تنها و تنها 

 خداي سبحان است.
 

ور مطلق خدا دانسته است و آیة مورد بحث از آنجائي كه منتهاي هرچیزي را به ط 

این اطالق شامل تمامي تدبیرها نیز مي شود، الجرم باید گفت كه آیة شریفه شامل دو انتها 

در هر چیز مي شود: یكي انتها از حیث آغاز خلقت، كه وقتي دربارة خلقت هر چیز به عقب 

ز طرف آینده برگردیم به خداي تعالي منتهي مي شویم،  و دیگر از حیث معاد،  كه وقتي ا

 پیش برویم خواهیم دید كه تمامي موجودات دوباره به سوي او محشور مي شوند.
 

 

دوازده آیه بعدي مواردي از منتهي شدن خلقت و تدبیر به خداي سبحان را بر مي 

شمارد.   سیاق در همة این آیات سیاق انحصار است، و مي فهماند كه ربوبیت منحصر در 

او شریكي در ربوبیت نیست،  و این انحصار منافات با وساطت خداي تعالي است و براي 

 اسباب طبیعي ویا غیر طبیعي درآن امور ندارد:
 

 

 و اینكه اوست بخنداند و بگریاند، 
 

 و اینكه اوست بمیراند و زنده گرداند، 
 

 و اینكه دو جنس نر و ماده را او بیافرید: 
 

 از نطفه اي كه در رحم ریخته شود،                      
 

 و اینكه بر اوست آفرینش دیگر، 
 

 و اینكه اوست بي نیاز مي كند و خواسته دهد، 
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 و اینكه اوست آفریدگار ستاره "شعري" 
 

 و اوست كه " عاد" نخستین را هالك كرد، 
 

 و " ثمود" را،  و كسي از آنها باقي نگذاشت، 
 

 ك كرد قوم نوح را پیش از آنها، و هال 

  و  بي گمان آنها ستمگارتروگردنكش تر بودند! 
 

 و شهرهاي " مؤتفكه" را نگونسار كرد، 
 

 و پوشانید آنهارا آنچه پوشانید، 
 

 پس به كدام یك از نعمت هاي پروردگارت شك مي كني؟ 
 

نظام بدیع را پدید وقتي خداي تعالي همان كسي باشد كه این فرمود:   يدر مطلب اخر 

آورده و این عالم را ایجاد كرده و تدبیر نموده، و در انسان ها خنده و گریه و مرگ و حیات 

و هالكت قرار داده است، دیگر به كدام یك از نعمت هاي پروردگارت خود را مردد جلوه 

 مي دهي، ودر كدامش شك مي كني ؟
   

 

 

 

ُحِف ااْلُولي  ،  ُصُحِف  اِبراهیَم َو مُوسي 19و18مستند:آیه  ." …سورة اعلي     " اِنَّ  هذا لَفي الصُّ

 198ص40المیزان ج  

    خالصه صحف ابراهیم و موسيخالصه صحف ابراهیم و موسي

خالصة آنچه در صحف ابراهیم و موسي بوده مضمون چهار آیة زیر است كه قرآن 

 فرماید:كریم در سورة اعلي از آن خبر مي دهد و مي 
 

 «قَداَفلََح َمن تََزّكي                      رستگار شد آن كس كه پاك شد! »  

 «َو ذََكَراسَم َربِِّه فََصلّي                و نام پروردگارش را یاد كرد و نماز گزارد!»  

 «نه ،  شما بر مي گزینید حیات این دنیارا !       بَل تُؤثِرُوَن اْلَحیاَت الدُّنیا      »  

 «ِواآْلِخَرةُ َخیٌر َو اَ بقي                و آخرت بهتر و پاینده تر است ! »  
 
 

 " برگشتن به خداي تعالي و توبه كردن است.پاك شدن"  

 " یكي از وسایلي است كه دل انسان را ازفرورفتن درمادیات حفظ مي كند.توبه"  
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 "  نیز دل را از لوث تعلقات مالي پاك مي كند.فاق در راه خداان"  

" را هم كه" تطهیر" خوانده اند، در حقیقت خواسته اند طهارت از وضو گرفتن" 

قذارت هائي را كه صورت و دست و پاي انسان در اشتغال به امور دنیا به خود مي گیرد، 

 مجسم و ممثل كرده باشند.
 

نقل شده كه در معناي )در كتاب فقیه( م صادق علیه السالم در روایات اسالمي از اما

 تزكي و پاك شدن فرمود:
 

 معناي آیه این است كه هركس زكات فطره بدهد رستگار مي شود!
 

 "  ذكر زباني است.ذكر نام خداظاهراً مراد از " 
 

همان نماز معمولي و توجه خاص عبودي است كه دراسالم "  صلوة" مراد از  

 شده است.تشریع 
 

 در آخر آیات فوق خطاب را به عموم بشر كرده و مي فرماید:
 

حقیقت همان است كه گفتیم : كه رستگاري در تزكي و یاد پروردگار است ولكن شما 

انسانها در پي پاك شدن نیستید و بر اساس دعوتي كه طبع بشري شما دارد شما را به 

 جیح آن بر زندگي آخرت مي خواند.تعلق تام به دنیا و اشتغال به تعمیر آن و تر
 

 ولي زندگي آخرت باقي تر و بهتر است ! -
 

 آنچه گفته شد در صحف اولي هم گفته شده است، 

 !صحف ابراهیم و موسيدر 
 

 

    

          مستند:  بحث تحلیلي 

 16ص14المیزان ج

  احكام شریعت ابراهیم"ع" احكام شریعت ابراهیم"ع" 

از آیات قرآني كه در آنها ذكر ي از ابراهیم خلیل هللا "ع" رفته مي توان احكامي از 

 شریعت آن جناب را به شرح زیر استخراج كرد: 
 

 نماز: -1

از زبان این پیغمبر عظیم الشأن موضوع نمـاز را ضمن  سورة ابراهیم"قرآن مجید در "

 درخواست مي كند تا او و ذریه اش رادعائي نقل كرده كه در آن ابراهیم "ع" از خداي خود 

 كند! نماز خوان
 

 زكات : -2

 " حكایت شده كه ابراهیم "ع" به قوم خود گفت:انبیاء  در سورة "
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 را وحي فرموده است!زكات  خدا به من كارهاي نیك و دادن -
 

 حج: -3

و اباحة گوشت چهارپایان را به ابراهیم "ع"   حج" تشریع فریضة حجقرآن مجید در سورة "

 نسبت داده است.
 

 تَبَّري : -4

جستن از مشركین را به ابراهیم"ع"  تَبَّري" دوري گزیدن و ممتحنهقرآن مجید در سورة " 

 نسبت داده است.

 

 نهي از ظلم : -5

براهیم و هر عمل مخالف با فطرت را از ا نهي از هر ظلم" قرآن كریم انعامدر سورة " 

 "ع" نقل كرده است.
 

 

 سالم دادن : -6

را از احكام شریعت  تحیت به سالم" مسئلة هود" و سورة "مریمقرآن مجید در سورة "

 ابراهیم شمرده است.
 

و نظافتي را كه ابراهیم"ع" در میان امت خود جعل و  طهارتدر اخبار وارد شده كه آن 

" معروف و حنیفیت" به آن اشاره شده، عبارت از همان " حجتشریع كرده و در سورة "

احكام دهگانه بوده كه پنج حكم آن مربوط به سر و پنج حكم دیگر مربوط به سایر اعضاي 

 " مي باشد.ختنهبدن است، و ازآن جمله"
  

 ) شرح كامل احكام دهگانه در فصل هاي پیشین همین بخش ذكر شده است.( 
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 ششمفصل 

                         

 "ع"مقام و منزلت ابراهیم   

    
 23ص  14المیزان ج                          مستند:آیات مندرج در متن

  گانه ابراهیم "ع" گانه ابراهیم "ع" 1616ذكر مقام و امتیازات ذكر مقام و امتیازات 

خداي تعالي در كالم مجیدش ابراهیم "ع" را به نیكوترین وجه ثنا گفته و رنج 

آیه از  64پروردگارش تحمل نموده بود به بهترین بیاني ستوده و در  ومحنتي را كه در راه

كتاب عزیزش اسم اورا برده و موهبت ها و نعمت هائي را كه به او ارزاني داشته بود در 

 موارد بسیاري ذكر فرموده است.
 

 اینك چند مورد از آن مواهب را در اینجا ذكر مي كنیم:  
 

 (41) ا نبیاء  را قبالً ارزاني داشته بود. "ع" ابراهیم  رشد و هدایتخداي تعالي   -1
 

 

 (130) بقره . برگزید اورا در دنیا  -2
 

  

خواهد بود،  چه او وقتي در دنیا خدایش    صالحیناو در آخرت نیز از زمرة   -3 

 (131و  130) بقره فرمود: تسلیم شو!  عرض كرد: تسلیم امر پروردگار عالمیانم !  
 

هرگز شرك  ، ومتوجه خدا كرده بود خلوصروي دل را به پاكي و ي است كه او كس -4

 (79) انعام .  نورزید

وتي ــت ملكــین جهــهم ، و بـهدلش به یاد خدا مطمئن و قوي شده بوداو كسي است كه  -5

 كرد.  یقین آورد و  ایمانرا كه خدایش از آسمان ها و زمین به او نشان داد، 

 (75و انعام  260)بقره 

 (125) نساء خود خواند. «  خلیل» خداوند اورا   -6
 

خود را براو و اهل بیت او ارزاني داشته و  اورا به  رحمت و بركاتخداوند  -7

 (37) نجم   ستوده بود. وفاداري
 

 (75تا73) هود توصیف كرد. «  حلیم و اّواه و منیب» او را به وصف  -8
 

و هرگز  امتي خداپرست و حنیف بودخود و نیز اورا مدح كرده به اینكه ابراهیم   -9

بود؛ و همچنین مدح كرد به اینكه  نعمت هاي خدا شكرگزارو همواره  شرك نورزید

در آخرت از داد و او  اجر دنیويرا  نمود،  و او هدایتبه راه راست و  برگزید اورا
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 است !  صالحین
 (122تا  120)نحل 

 (41) مریم بود. «  ِصّدیق» ابراهیم علیه السالم پیغمبري   -10
 

 كرده است !  سالمشمرده و به او  بندگان مؤمن و از نیكوكارانقرآن مجید اورا از  -11
 (111تا83) صافات 

با یاد هستند،  وخداوند « ایدي و االبصار »اورا از كساني  دانسته كه صاحبان  -12

 (46تا45) ص كرده است.  قیامت خالصشان
 

 (124) بقره قرار داد.  «  امام »خداوند اورا   -13
 

و صاحب كتاب و «  اولوا العزم »خداوند اورا یكي از پنج پیامبري دانسته كه  -14

 (19-18و اعلي  13و شوري  7) احزاب  شریعت بودند. 
 

ارزاني داشته،  و «   علم و حكمت و كتاب و ملك و هدایت »خداوند اورا   -15

و  90تا 74و انعام 41) نساء قرار داد.    «  كلمة باقیه»  در نسل و اعقاب اوهدایت اورا 

 (28زخرف 
 

 ( 26) حدید گذاشت.  او ذریة را در نبوت و كتاب خداوند -16

 (50مریم  84) شعراء قرار داد.  - نام نیك - در آیندگان نشان صدقو براي او 
 

 

مناصب الهي و مقامات عبودیتي كه خداوند به ابراهیم"ع"  این بود فهرست آن

 . ارزاني داشته و در قرآن از آن اسم برده است

قرآن كریم فضایل وكرامات هیچ یك از انبیاء كرام را به این تفصیل ذكر نفرموده 

 است.

قرآن كریم به منظور حفظ شخصیت و حیات ابراهیم علیه السالم دین قویم ما را هم 

 نامید و آنرا به ابراهیم علیه السالم نسبت داد و فرمود:اسالم 
 

 ! «…ِملَّةَ اَبیُكم اِبراهیَم ُهَو َسّمیُكُم اْلُمسِلمیَن ِمن قَبلُ »  

این دین،  دین پدر شما ابراهیم است، و او بود كه شما را از قبل مسلمان »  

 (78)حج.« …نامید

 و نیز فرموده:

بگو !  پروردگار من مرا به راه راست هدایت نمود، دیني است قویم، و ملت و »  

 «كیش معتدل ابراهیم، كه او از مشركان نبود! 
 

خداوند كعبه اي را كه آن جناب ساخت بیت الحرام و قبلة عالمیان قرار داده و براي  

ه این دیار و زیارت آن مناسك حج را تشریع فرمود تا بدین وسیله یاد مهاجرت اورا ب

جادادن همسر و فرزندش را در آنجا و خاطرة ذبح اسماعیل و توجهات به خدایش و آزار و 

 محنت هائي را كه در راه خدا دید، زنده نگاه بدارد!
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 سورة انعام               "  نَرفَُع َدَرجاٍت  َمن  نَشا ُء  ...."   83مستند: آیة 

 318ص13المیزان ج   
 

  ""عععلم وحكمت وترفیع درجه ابراهیم"علم وحكمت وترفیع درجه ابراهیم"تعلیم تعلیم 

این است حجت ما كه به ابراهیم علیه قومش دادیم،  هركه را بخواهیم درجاتي » 

 « باال مي بریم،  زیرا پروردگار تو حكیم و علیم است!
 

خداي تعالي ابراهیم علیه السالم را به درجاتي از علم باال برده است،  زیرا هدایت،  

ها و زمین، و یقین قلبي، و حجت قاطع، همه از درجات و مراتب و ارائة ملكوت آسمان

 علمند.

تا این معنا را تثبیت « ! پروردگار تو حكیم و علیم است» در آخر كالم مي فرماید:  

كند كه همه این برتري ها و امتیازاتي را كه به ابراهیم علیه السالم داده از روي علم و 

 حكمت بوده است.

ین سوره،  آنجا كه حجت ها و براهین رسول خدا "ص" را ذكر همچنانكه در هم  

 فرمود، در آخر همین معني را خاطرنشان ساخت و فرمود كه:

 این حجت ها را از روي علم و حكمت به رسول خود آموختیم، » 

 « و اورا بر سایرین برتري دادیم. 
 

 مقامات ابراهیم
 به ترتیب زیر بوده است:مقاماتي كه ابراهیم علیه السالم به دست آورده 

 مقام عبودیت، -1

 مقام نبوت، -2

 مقام رسالت، -3

 مقام خل ت، -4

 مقام امامت. -5
 

 ابراهیم "ع" را آیة زیر تأئید مي كند: مقام عبودیت

 ! «…َولَقَد آتَینااِبراهیَم ُرشَدهُ ِمن قَبلِ » 

این آیه مي رساند كه خداي تعالي قبل از آنكه  اورا نبي كند، در همان ابتداي امر    

 " است.عبودیت" كرد، و رشد همان " رشدداراي " 
  

 ابراهیم "ع" را آیة زیر تأئید مي كند: مقام نبوت

 « َواذُكر في اْلِكتاِب اِبراهیَم اِنَّهُ كاَن ِصّدیقاً نَبِیّاً!»   

ازاین آیه برمي آید كه آن روزي كه ابراهیم به پدرخود اعتراض كرد كه چرا بتهارا مي  

 پرستید، نبي بوده است ! 

 ابراهیم "ع" را آیة زیر تأئید مي كند: مقام رسالت 
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 « َولَقَد جآئَت ُرُسلُنا اِبراهیَم بِاْلبُشري قالُوا َسالماً قاَل َسالٌم ! »   

است كه نبي در خواب واسطة وحي را مي بیند و وحي را مي گیرد  )فرق بین نبي و رسول این

 ولي رسول فرشتة وحي را در بیداري مي بیند و با او صحبت مي كند.(
 

موضوع این آیه در اواخر عمر ابراهیم"ع" و سنین پیري او، و بعداز جدائي از پدر 

و با آنان صحبت كرده است و قومش اتفاق افتاده است و در آن مالئكة خدارا در بیداري دیده 

 . همان زماني است كه در باال گفته شد، باو مژدة فرزندي دادند و او گفت من پیرم!
 

 

 ابراهیم "ع" را آیة زیر تأئید مي كند: مقام ُخلَّت

 « َواتَّبَع ِملَّةَ ِابراهیَم َحنیفاً  َواتََّخذهللَاُ اِبراهیَم َخلیالً  ! » 

" گرفت، براي خاطر این خلیلاز ظاهر آیه برمي آید كه اگر خدا اورا براي خود "  

ملت حنیفي كه وي به امر پروردگارش تشریع كرد، بگرفت، چون مقام آیه، مقام بیان 

شرافت و ارج كیش حنیف ابراهیم است كه به خاطر شرافت آن كیش، ابراهیم به مقام 

 "مشرف گردید.خلت"
 

" خوانده سفاهتراض از كیش ابراهیم را كه نوعي ظلم است" )خداي سبحان اع

 است!(
 

 

 ابراهیم "ع" را آیة زیر تأئید مي كند: مقام امامت

 «اِنّي جاِعلَُك للنّاِس اِماماً ! » 

همانگونه كه قبالً بحث شد زمان و تاریخ این گزینش الهي در اواخر عمر آن    

 حضرت بوده است.

 
    

 

ـَخــذَ هللاُ  اِبراهیَم َخلیالً  ! "  125مستند: آیة  ــةَ  اِبراهیَم َحنیفاً  َو اتَـّ ـبــََع  ِملَـّ  سورة نساء    " َو  اتَـّ

  141ص9المیزان ج

  "ع""ع"مقام خلیل اللهي ابراهیممقام خلیل اللهي ابراهیم

 كیست كه دین وي از آن كه :»

 به جان مطیع خدا شده، 

 و نیكو كار است، 

 پیروي كرده، خوبتر است؟ و ملت حنیف ابراهیم را

 «" براي خود اختیاركرده است! دوستكه خدا ابراهیم را "      

 این آیه مي فرماید:

 كرامت دین قابل شك نیست،  و بر هیچ عاقلي پوشیـده نیست كه تسلیم امر -

 خدا بودن و نیكوكاري كردن بهترین آئین است!
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دین، این است كه انسان از سر  انسان از دینداري نمي تواند بگریزد،  و بهترین -

تسلیم رو به خدائي آورد كه هرچه در آسمانها و زمین است از آن اوست،  و در 

برابر این خدا از سر بندگي خضوع كند،  و به مقتضاي راه و رسم و آئین " 

 "،  در حالي كه از باطل روي گردان باشد، عمل كند!ابراهیم
 

" كه خدا ابراهیم را،  یعني اولین كسي را فطرتآئین "  یعني " آئین ابراهیم"  -

كه با نیكوكاري روي به سوي خدا كرد و از آئین باطل روي برگردانید و به 

 " و دوست خود انتخاب كرده است!خلیلآئین حق گروید، به عنوان " 
 

 در روایات اسالمي از حضرت امام رضا علیه السالم نقل شده كه فرمود:

 از پدر خود حدیث مي كرد و مي فرمود:" شنیدم از پدرم كه 

" نامیده كه هیچ كس را رد  نكرد و از احدي خلیلخدا از آن جهت ابراهیم را "   -   

 جز خدا چیزي سؤال ننمود! "
 

روایت باال صحیح ترین روایتي است كه دربارة نامگذاري حضرت ابراهیم علیه 

" حاجت" یعني " خلیل" وارد شده است،  چون این روایت با معني لفظ " خلیلالسالم به " 

" یعني دوست صمیمي شما آن كسي است كه حوایجش را به شما مي خلیلموافق است. " 

 گوید.
 

   

ْوُع  ...."  76تا74مستند: آیة   سورة هود   " فَلَّما ذََهَب َعن اِبراهیَم الرَّ

 199ص20المیزان ج  

  بودن ابراهیم "ع"بودن ابراهیم "ع"حلیم و اّواه حلیم و اّواه 

دراینجا قرآن شریف به طور رسائي ابراهیم "ع" را مي ستاید و بیان مي كندكه  

بود، و در مورد نازل شدن عذاب بر  حلیموي در مورد قوم لوط مجادله مي كرد زیرا 

ظالمین عجله نمي كرد چون امید داشت كه توفیق یابند و به صالح گرایند و استقامت كنند.   

راهي و هالكت مردم بسیار متأثر مي شد و براي نجات آنان به خدا رجوع مي او از گم

كرد نه آنكه از معذب شدن ستمگران كراهت داشته باشد و به عنوان عده اي ظالم براي 

 آنان یاري طلبد كه وي از چنین چیزي منزه بود.
 

 " اورا مي ستاید. اِنَّ اِبراهیَم لََحلیٌم اَّواهٌ ُمنیبٌ قرآن مجید با عبارت "   
 

 " كسي را گویند كه در عقوبت و انتقام عجله نمي كند.حلیم"  

" كسي را گویند كه در مورد بدیهائي كه به او مي رسد یا مشاهده مي كند  اّواه"   

 بسیار آه مي كشد.

 " به معني رجوع كننده است كه در هر كاري رجوع او به سوي خداست . منیب" 
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 فصل هفتم
                         

 «ع»دعاهاي ابراهیم 

   
      "....َو اِذقاَل اِبراهیُم َرّبِ اجعَل َهذا بَلَداً آِمناً َوارُزق اَهلَهُ ِمَن الثََّمراتِ  "سورة بقره    126آیةمستند:

 120ص2المیزان ج

  دعاهاي ابراهیم"ع"دعاهاي ابراهیم"ع"

پیامبر كریم، دعاهائي خداي سبحان در قرآن كریمش از ابراهیم علیه السالم، این 

 بسیار نقل كرده كه در آن ادعیه از پروردگارش حوائجي درخواست نموده است، مانند:

 دعائي كه در آغاز امر براي خودش كرد، -1

 دعائي كه هنگام مهاجرتش به سوریا كرد، -2

 دعائي كه درخصوص بقاِء ذكرخیرش در عالم كرد، -3

و براي مؤمنین و مؤمنات  دعائي كه براي خودش و ذریه اش و پدر و مادرش، -4

 كرد،

 دعائي كه بعداز بناي كعبه،  براي اهل مكه كرد، -5

 دعائي كه از خدا خواست تا پیامبران را از ذریة او برگزیند... -6
 

از همین دعاها و درخواستهاي آن بزرگوار است كه آمال و آرزوهایش و ارزش 

ش، و همچنین موقعیــت و مجاهدتها و كوشش هایش در راه خدا،  و نیز فضایل نفس مقدس

اسمه، شناخته مي شود.  قرب او به خــــداي عز 

همچنین ازسراسرداستانهایش، و مدایحي كه خدا از او كرده، مي توان شرح زندگي 

 آن جناب را استنباط كرد.
 

) این دعاها، عالوه بر این فصل در فصول دیگر همین بخش نیز مورد بررسي و 

 استفاده قرار گرفته است.(

 

 

 سورة شعراء    " َرّبِ َهب لي ُحكماً َو اَلِحقني بِالّصاِلحیَن  ...." 84مستند: آیه

 148ص30المیزان ج   

  "ع""ع"  اولین دعاي ابراهیماولین دعاي ابراهیم

در آیات سورة شعراء ، ابراهیم علیه السالم نعمت هاي مستمر و متوالي خداي 
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لد تا بي نهایت به وي تعالي را نسبت به خود یادآور مي شود،  نعمت هائي كه از اول تو

ارزاني داشته است.   با ذكر این نعمت ها و تصور لطف الهي حالتي به او دست مي دهد كه 

آمیخته اي از جاذبة رحمت و فــقر عبودیت است،   این حالت اورا وا مي دارد تا به درگاه 

 خدا اظهار حاجت كند و باب سؤال را باز نماید:
  

 پروردگارا !»  

 بخش!مرا حكم  

 و قرین صالحانم فرما ! 

 و نزد آیندگان نیكنامم گردان! 

 و از وارثان بهشت پرنعمتم كن! 

 وپدرم را بیامرز كه او گمراه بود! 

 و روزي كه كسان برانگیخته مي شوند مرا خوار مگردان! 

 روزي كه مال و فرزندان سودي ندهد، 

 «مگر آن كس كه با قلب پاك سوي خدا آمده باشد!  
  

" اصابة نظر و داشتن رأي صایب در مسائل كلي اعتقادي و حكممنظور از "  

 عملي، و نیز در تطبیق عمل برآن معارف كلي است.

 معارف كلي عبارتند از:  

 معارف اعتقادي و عملي كه جامع همة آنها توحید و تقوي است. 
 

 مي فرماید: 73در سورة انبیاء آیة   
 

نماز و دادن زكــــات را به ایشان وحي كردیم،  و و عمل به نیكي ها و اقامة » 

كه مربوط به یافتن راه سداد وهدایت به سوي «  ،ایشان مارا عبـــادت مي كردند

 صالح درمقام عمل است.

این كه آن جناب از پروردگار متعالش درخواست كرد به صالحینش ملحق سازد،  

كه بر حكم مترتب مي شود.  پس  خود از لوازم درخواست موهبت حكم، و از فروعي است

 معناي كالم آن جناب این است كه:
 

 پروردگارا نخست موهبت حكم به من ارزاني دار، -

 و سپس اثر آن را كه اصالح ذاتي است در من تكمیل كن!     

این   -لسان صدق را برایش در آخرین قرار دهد  –ظاهر اینكه درخواست كرد تا 

آخر فرزندي به او دهد كه زبان صدق او باشد، یعني لساني است كه خداي تعالي در قرون 

باشد مانند لسان خودش،  كه منویات اورا بگوید، همانطور كه زبان خود او از منویاتش 

 –سخن مي گوید.  خالصه برگشت معنا به این است كه 
 

 خداوند در قرون آخر الزمان كسي را مبعوث كند كه

 را به كیش و ملت او كه همان به دعوت وي قیام نماید،  و مردم

 دین توحید است، دعوت كند.
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از اینكه آن جناب از پروردگار خود مسئلت نمود تا اورا در روز قیامت خوار 

نگرداند، فهمیده مي شود كه در آن روز هر انساني محتاج به یاري خداست، و بنیة ضعیف 

ا آنها مواجه مي شود، ندارد، بشري تاب مقاومت در برابر هول و هراس هائي كه آن روز ب

 مگر آن كه خدا اورا یاري و تأئید كند!

 

 

 مستند: آیات مندرج در متن 

 125ص12المیزان ج

    تحلیلي ازادب ابراهیم دردعاهاي اوتحلیلي ازادب ابراهیم دردعاهاي او

ضمن بررسي تحلیلي ازاولین دعاي ابراهیم علیه السالم كه قرآن مجید آنرا در 

چگونه این پیامبر بزرگ الهي در همان سورة شعراء نقل كرده است متوجه مي شویم كه 

اوان زندگي، در یك  بحث و گفتگو با قوم بت پرست خود، ضمن اظهار خصومت نسبت به 

خدایان دروغین آنها و معرفي رب العالمین،  به یك باره مجادله را رها كرده و روي خود 

ع ترین كلمات را متوجه درگاه پاك سبحاني ساخته و ظریف ترین احساسات خود را در رفی

ریخته، و چیزهائي از پروردگار خود درخواست كرده است كه هر عبارت آن تأثیرات 

 عمیق و تاریخي در زندگي بشر در مسیر همه قرون و اعصار داشته است.

موقعیت زماني این دعا نشان مي دهد كه او در اوایل ورود خود به جامعه آن روز 

كه هنوز از ایمان پدرش مأیوس نگشته بود، این دعا را كرده است، و موقعي بوده 

ودرضمن مباحثاتي كه با قوم خودداشت شروع به معرفي پروردگارش و سپس دعا درحق 

 پدرش و خودش كرده و چنین گفته است:
 

 هیچ متوجه هستید كه چه چیزها مي پرستید؟»  

 شما و پدران پیشین تان؟ 

 پروردگار عالمیان را،من همة آن معبود ها را دشمن مي دارم مگر  
 

 پروردگاري كه مرا آفرید و هدایتم مي كند، 

 پروردگاري كه غذا و آبم مي دهد، 

 وقتي بیمار مي شوم شفایم مي بخشد، 

 پروردگاري كه امیدوارم خطایاي مرا در روز جزا ببخشد! 

 پروردگارا !

 مرا حكمي ببخشاي !

 مرا به صالحین ملحق كن !

 نیك و ذكر جمیل عطا فرما !مرا در آیندگان نام 

 مرا از وارثان بهشت نعیم قرار ده!
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 و پدر مرا بیامرز، كه او از گمراهان بوده !

 (97شعراء  ) «  و مرا در روزي كه همه مبعوث مي شوند رسوا مساز!
 

 

از لحاظ ادب و شیوه اي كه در این دعا به كار برده شده مشاهده مي شود كه ابراهیم 

پروردگار خود را ثناي جمیلي مي كند.  این ادب عبودیت است كه اقتضا مي كند "ع" ابتداء 

 در دعا باید نخست ثناي پروردگار را گفت.
 

این ثنا ،  اولین ثناي مفصلي است كه خداوند از ابراهیم "ع" حكایت مي كند. 

 ثناهاي قبلي او كوتاه بودند و در قرآن مجید درچند جا نقل شده اند.

 ودرا متوجه درگاه كسي كردممن روي خ» 

 (79انعام )  «كه آسمان ها و زمین را آفریده است!  
 

 از پروردگارم براي تو )پدر( طلب مغفرت خواهم كرد، »

 (47مریم ) « كه او بامن مهربان است!  

وقتي شیوة این دعا را تحلیل بكنیم مي بینیم درآن چنین ادبي را به كار برده كه 

را از ابتداي خلقتش تا وقتي كه به سوي او بازگشت مي كند درآن عنایت پروردگار خود

گنجانده است و خود را در برابر او فقیر و محتاج دانسته و دربارة پروردگارش جز غنا و  

جود محض چیزي نگفته است.  خود را بندة ذلیلي دانسته كه قادر بر هیچ چیز نیست، بلكه 

الي به حالي برمي گرداند. طعام، شراب و بهبودي مقدرات الهي اورا در ادوار خلقتش ازح

مي میراند و زنده مي كند،  و بندگان را براي پاداش روز جزا حاضر  مي دهد، از مرض

 مي سازد، و او )ابراهیم( جز اطاعت محض و طمع در غفران گناه، چیزي نیست!
 

ادب دیگري را كه مراعات كرده این است كه مـــرض را به خود نسبت داده و 

."  براي اینكه در این مقام  كه مقام ثناست وقتي مریض مي شوم شفایم مي دهدگفته: " 

مناسب نبود مرض را به او نسبت دهد، گرچه مرض هم از حوادث است و از این نظر بي 

كالم، سیاق بیان حوادث نیست تا هر حادثي را به او ارتباط با پروردگار نیست، لكن سیاق 

نسبت دهد بلكه سیاق كالم براي بیان این معناست كه  شفاي از مرض از رحمت و عنایت 

اوست،  از این نظر مرض را به خود نسبت داد و شفا را به پروردگار خود؛  گویا خواست 

 نمي شود! چنین دعوي كند كه از خداي تعالي جز جمیل و زیبائي صادر
 

آنگاه بعد از ثنا شروع كرد به دعا،  و در همین دعایش است كه ادب فوق العاده اي 

 را به كار برده است:

"،  دیگر اینكه تنها نعمت هاي حقیقي و پایدار را ربنخست ابتداء كرد به اسم " 

درخواست كرد.  گرانبهاترین نعمت هارا درخواست كرد، و آن عبارت بود از حكم ) 

 یعت(  و پیوستن به صالحین و نام نیك در آیندگان.شر

او از خداي خویش خواست تا در هر عصري از اعصار آینده كساني را مبعوث كند 
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كه دعوتش را بپا دارد و شریعتش را ترویج كند. در حقیقت معني درخواستش این است كه 

بهشت، آمرزش پدر، و ایمني شریعتي به ا و بدهد كه تا قیام قیامت باقي باشد.   آنگاه وراثت 

 از رسوائي قیامت را درخواست كرد.

 

 استجابت دعاهاي ابراهیم
به طوري كه ازكالم خداي تعالي فهمیده مي شود تمام دعاهاي او قبول و مستجاب 

شد مگر دعایش دربارة پدر!   البته از خداي تعالي نیز جز این توقع نمي رفت كه دعاي بنده 

 را از روي بي اعتنائي مستجاب نفرماید!اي از بندگان مكرمش 

 خداي تعالي دربارة این پیامبر گرامي اش مي فرماید:

 (87حج .«  ) …امت و ملت پدرتان ابراهیم  -ِملَّةَ اَبیُكم اِبراهیم » 

و او آئین توحید را سخني پاینده در نسل خود قرارداد، باشد كه آنان از شرك » 

 (28)زخرف «  .بازگردند

 (130)بقره « !تحقیق اورا در دنیا برگزیدیم،  و او در آخرت از صالحین استو به » 

 (109صافات ) «  سالم بر ابراهیم ! –َسالٌم َعلي اِبراهیم » 
 

سیر در تاریخ چند هزار سالة بعداز نوح نیز جمیع آنچه را كه قرآن شریف از 

محامد و فضایل ابراهیم "ع"  نقل كرده، تأئید مي كند. چه تاریخ نیز این حقایق را ثبت كرده 

كه او پیغمبري كریم بوده است كه یك تنه قیام به دین توحید و احیاء ملت فطرت نموده و 

یران كردن اركان آن، نهضت كرده و در دوره اي كه آثار توحید علیه وثنیت و براي و

داشت از بین مي رفت و رسوم نبوت محو مي شد و دنیا اسم نوح و سایر پیامبران الهي را 

به دست فراموشي مي سپرد،  او دین فطرت را بپا داشت، و دعوت به توحید را در میان 

هزار سال از عصر آن جناب مي گذرد، مردم نشر داد و در نتیجه امروزكه قریب چهار 

هنوز اسم توحید باقي و دلهاي اعقاب وي بدان معتقد است، براي اینكه دیني كه امروز دنیا 

مي شناسد یكي دین یهود است كه پیغمبر آن موسي "ع" است و دیگري  دین توحیدآن را 

دودمان اسرائیل دین مسیح است كه پیامبرش عیسي "ع" است،  و این دو بزرگوار هردو از 

 یعني یعقوبند،  و یعقوب فرزند اسحق و او فرزند ابراهیم "ع" است.

و همچنین دین اسالم كه پیغمبر آن حضرت ختمي مرتبت محمد بن 

 عبدهللا "ص" است نیز از ذریه اسماعیل فرزند ابراهیم"ع" است!
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 سورة ابراهیم     " ... َواجنُبني و بَِنيَّ اَن نَعبَُد االَصناَم  .... "  35مستند: آیات

 104ص23المیزان ج                  
 

  "ع""ع"شرایط استجابت در دعاهاي ابراهیمشرایط استجابت در دعاهاي ابراهیم

درخواست ابراهیم"ع" از خداي تعالي، كه اورا از پرستش بت ها دورگرداند 

پناهندگي اوست به خداي تعالي ازشرگمراه كردني كه همو به وفرزندانش را نیز، درحقیقت 

بتها نسبت داده است.  واضح است كه این دوركردن، هرجور و هروقت كه باشد،  باالخره 

مستلزم این است كه خداي تعالي در بنده اش به نحوي تصرف بكند.   چیزي كه هست این 

سازد و اختیار را از بنده سلب نماید.   تصرف به آن حد نیست كه بنده را بي اختیار و مجبور

چون اگر دور كردن باین حد باشد دیگر چنین دوربودني كمالي نیست كه آدمي مثل ابراهیم 

 علیه السالم آنرا از خدا مسئلت نماید!
 

پس برگشت این دعا، درحقیقت به این معني است كه هركــه را خداوند در راه خود  

ماند كه هرچه از خیرات، چه فعل و چه ترك، چه امر وجودي تثبیت مي كند، مي خواهد بفه

باشد چه عدمي ،  همه نخست منسوب به خداي تعالي است و پس از آن منسوب به بنده اي 

از بندگان اوست،  به خالف شر، كه چه فعل باشد چه ترك، ابتداء منسوب به بنده است،  و 

ي دهیم كه خداوند بنده اش را به عنوان اگر هم به خدا نسبت مي دهیم آن شروري را نسبت م

 مجازات مبتال و آلوده به آن كرده باشد.
 

پس اجتناب از بت پرستي وقتي عملي مي شود كه خداوند به رحمت و عنایتي كه  

 نسبت به بنده اي دارد اورا از آن اجتناب داده باشد.
 

ن دعا شده، نه باید فهمید كه نتیجة دعا براي بعضي از كساني است كه جهت ایشا 

براي همة آنان، هرچند كه لفظ دعا عمومي است، و لكن تنها دربارة كساني مستجاب مي 

شود كه خود آنان استعداد و خواهندگي داشته باشند،  و اما معــاندین و مستكبریني كه از 

 !پذیرفتن حق امتناع مي ورزند،  دعا درحق ایشان مستجاب نمي شود
 

دعائي كه ابراهیم علیه السالم در حق فرزندان خود فرمود، شامل تمامي فرزنداني 

مي شود كه از نسل او پدید آیند،  و آنها عبارتند از دودمان اسماعیل و اسحق،  زیرا كلمة " 

" در عرب همانطور كه بر فرزند بالفصل اطالق مي شود، بر فرزندان پشت هاي بعدي ابن

قرآن كریم،  ابراهیم علیه السالم را پدر مردم عرب، و یهود زمان نیز اطالق مي شود.  

و اطالق بني اسرائیل ) «   ِملَّةَ اَ بیُكم اِبراهیم ! » رسول خدا "ص" خوانده و فرموده است: 

ین باب است، كه شاید در چهل و چند فرزندان یعقوب ( هم بریهودیان عصر نزول قرآن از ا

 .جاي قرآن اطالق شده باشد

وقتي هم  ابـراهیم علیه السالم دوري ازبت پرستي را از خدا درخواست مي كرد هم 

 براي خودش و هم براي فرزندان خود به آن معنائي كه گفته شد درخواست كرده است.
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 شكرگزاري در دعاهاي ابراهیم "ع"
  

ِ الَّذي َوَهَب لي َعلَي اْلِكبِر اِسماعیَل َو اِسحاَق »     ...!«اَلَحمُد لِِلّ
 

ابراهیم علیه السالم در ضمن خواسته هایش ناگهان به یاد عظمت نعمتي كه خدا به 

وي ارزاني داشته افتاده كه بعد از آنكه اسباب عادي فرزنددار شدن همه منتفي شده بود دو 

فرزند صالح چون اسماعیل و اسحق را به وي داده است.  و اگر چنین عنایتي به وي فرمود 

 استجابت دعایش بود.به خاطر 
 

ابراهیم علیه السالم در بین دعایش وقتي به یاد این نعمت مي افتد ناگهان رشتة دعا  

را رها نموده و به شكر خدا مي پردازد،  و خداي تعالي را بر استجابت دعایش ثنا مي گوید: 

 «ستایش خدائي را كه با وجود سالخوردگي و پیري مرا اسماعیل و اسحق ببخشود !   »

 

 آخرین دعاي ابراهیم "ع"
 

 ابراهیم علیه السالم با این جمله آخرین دعاي  خود را ختم نمود:
  

 پروردگارا ! - » 

 روزي كه حساب بپا  شود، 

 من، و پدر و مادرم را، 

 «با همة مؤمنان، بیامرز !  
 

این آخرین دعائي است كه ابراهیم "ع" كرده و قرآن كریم از او نقل كرده است، و  

 چقدر شبیه دعائي است كه از نوح "ع" نقل نموده، آنجا كه فرمود:

 پروردگارا ! » 

 مرا، و والدینم را، و هركه با ایمان به خانة من در آید، 

 «منات را بیامرز ! و همة مؤمنین و مؤ 
 

دارد بر اینكه ابراهیم "ع" فرزند آزر مشرك نبوده است، زیرا در این  این آیه داللت 

آیه براي پدرش طلب مغفرت كرده است، در حالي كه خودش سنین آخر عمر را مي گذراند 

 است، و همو در اوایل عمر بعد از وعده اي كه به آزر داد، از وي بیزاري جسته است.
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 سوره بقره   126سورة ابراهیم و  35مستند: آیات

   131ص 12و ج  119ص23المیزان ج   

  "ع""ع"لطایف دعاهاي ابراهیم لطایف دعاهاي ابراهیم 

ازجمله لطایفي كه در دعا هاي آن حضرت به چشم مي خورد، اختالف تعبیر در 

خود  " .   در اولي پروردگار را بهَربَّنا "  آمده و در جاي دیگر " َربِّ نداء است كه یك جا " 

نسبت داد، به خاطر آن موهبت هائي كه خداوند مخصوص او ارزاني داشته است، از قبیل 

 سبقت در اسالم و امامت.

در دومي پروردگار را به خودش نسبت داد، به خاطر آن نعمت هائي كه خداوند هم 

 به او و هم به غیر او ارزاني داشته است

 

همسرش را در سرزمین مكه سكني داد ابراهیم علیه السالم آنگاه كه فرزندش و 

براي شهر مكه و براي تمام انسانها و براي ذریة خود دعاهائي كرد كه مجموع آنهارا قرآن 

 مجید در آیات زیر براي نقل در تاریخ ثبت كرده است:
 

 بیاد آر آنروز را كه ابراهیم گفت:» 

 پروردگارا !   -

 این شهر را شهر امني قرار بده!

 م را از اینكه پرستش بت ها كنند دور بدار!مرا و فرزندان

 پروردگارا ! -

 بت ها بسیاري از مردم را گمراه كرده اند،

 پس هركه پیروي من كند او از من است،

 وهركه نافرمانیم كند تو بخشنده و مهرباني!

 اي پروردگار ما ! -

 من ذریة خود را در بیاباني لم یزرع، در كنار بیت الحرام تو، سكونت دادم،

 اي پروردگار ما ! -

 براي اینكه نماز بخوانند! 

 پس تو دلهائي از مردم را بسوي ایشان معطوف دار!

 و ایشان را از میوه ها روزي شان فرما!

 باشد كه تورا شكر گزارند!

 اي پروردگار ما ! -

 بدرستي، تو مي داني آنچه را كه ما پنهان میداریم،

 و آنچه را آشكار مي سازیم،

 الي چیزي در زمین و آسمان پوشیده نیست!آري بر خداي تع

 سپاس خداي را كه مرا در سنین پیري،  اسماعیل و اسحق را بداد!
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 پروردگار من محققاً شنواي دعاست!

 پروردگارا ! -

 مرا و ذریه ام را نمازگزار كن!

 اي پروردگار ما ! -

 و دعایم را قبول فرما !

 اي پروردگار ما ! -

 ع مؤمنا ن رامرا، و پدر و مادرم را، و جمی

 (41ابراهیم ) «    در روزي كه حساب برپا  مي شود، بیامرز ! 

این دعا را ابراهیم علیه السالم در اواخر عمرش فرموده و در آن اشاره كرده به 

 اینكه: 

 ،"در سنین پیري خدا اسماعیل و اسحق را به او داده است" 
 

و در حالي این دعا را كرده كه شهر مكه ساخته شده بود، به دلیل اینكه عرض  

 كرد: 

 پروردگارا این شهر را شهر امني قرار بده!""
 

كما اینكه در كالم قبلي اش كه قبل از ساخته شدن شهر مكه گفته بود، درخواست  

 شهري امن در آن مكان كرده است:

 " این مكان را شهر امني قرار بده!" 
 

ادبي كه ابراهیم علیه السالم در این دعا بكار برده یكي این است كه هر حاجتي از 

حوائج را كه ذكر كرد چون هم ممكن بود به غرض مشروع درخواست شود و هم به غرض 

نامشروع، آن جناب غرض مشروع و صحیح خود را در كالم خود ذكر كرده، و با بیاني آن 

واند از آن پي ببرد كه وي تا چه اندازه امید به رحمت را ادا نموده كه هر كسي مي ت

 پروردگارش در دلش فوران داشته است.
 

 مثالً، وقتي عرض كرد: 

 "خدایا مرا و فرزندانم را از اینكه پرستش بتها كنند دور بدار!  "
 

 بالفاصله غرض خود را این طور توجیه كرد كه:  

 " د بسیاري از مردم را،پروردگارا، به درستي كه آنها گمراه كردن" 
 

 و همچنین بعد از اینكه عرض كرد:   

 پروردگارا،  اینك كه من ذریه خود را در بیاباني لم یزرع در كنار" 

 " !  …بیت الحرام تو سكونت دادم 
 

 غرض خود را از این گفتار این گونه توجیه فرمود: 
 

 ! " " پروردگارا براي اینكه نماز بپا دارند
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 و نیز بعد از آنكه درخواست كرد:  

 ! "  دلهائي را از مردم به سوي آنان معطوف بدار  و از میوه ها روزیشان فرما" 

 دنبالش غرض خود را چنین بیان كرد: 
 

 " باشد كه آنان تورا شكر گزارند!" 
 

ادب دیگري كه در كالم خود رعایت كرده این است كه در ردیف هر حاجتي كه 

" به سمیع الدعا " و "  رحیم" و " غفوراز اسماء حسناي الهي را از قبیل " خواسته اسمي

" را در تمامي آن حوائج تكرار رّب مناسبت آن حاجت ذكر كرده است، و اسم شریف " 

 نموده است، چون ربوبیت خدا واسطة ارتباط بنده با خداي خود و فتح باب در هر دعاست.
 

 ادب دیگر اینكه عرض كرد: 
 

 ! " ر كس نافرمانیم كند به درستي تو بخشنده و مهرباني و ه" 
 

را كه واسطة  اسماء هللاو نفرین به جان آنان نكرد بلكه بعد از ذكر اسمشان دو تا از 

" را ذكر نمود، چون " غفور و رحیمشمول نعمت سعادت برهر انساني است، یعني اسم 

  د !دوستدار نجات امت خود و گسترش جود پروردگار خود بو
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 فصل اول

 بناي خانه كعبه

 و تشریع حج ابراهـیمي
 

 

 

 

    

 بقره      " َواِذیَرفَُع اِبراهیُم اْلقَواِعَد ِمَن  اْلبَیِت َواِسماعیُل َربَّناتَقَبَّل ِمنّا ...."سورة  127مستند: آیة 

 123ص  2المیزان ج 

    باالبردن پایه هاي خانه كعبهباالبردن پایه هاي خانه كعبه

 و چون ابراهیم و اسماعیل پایه هاي خانه را باال مي برند: » 

 پروردگارا  از ما بپذیر!  -

 « كه تو شنواي دعا وداناي نیات هستي ! 

آیة فوق حكایت دعاي ابراهیم و اسماعیل هردوست، حكایت حال گذشته است، كه با  

آن، حال آن دو بزرگوار مجسم مي شود.  گویا آن دو بزرگوار در حال چیدن سنگهاي بناي 

ند دعا مي كنند،  كعبه دیده مي شوند، و صدایشان هم اكنون به گوش شنونده مي رسد، كه دار

و چون الفاظ آن دو را مي شنوند، دیگر الزم نیست حكایت كننده به مخاطبین خود بگوید كه 

ـنــاآن دو گفتند:   ! … َر بَـّ
 

اینگونه عنایات در قرآن كریم بسیار است،  و این از زیباترین سیاق هاي قرآني  

سیاق این است كه تاریخي را هرچند كه قرآن همه اش زیباست!  و خاصیت اینگونه  –است 

 مي خواهد بیان كند، مجسم ساخته و به حس شنونده نزدیك مي گرداند.

ابراهیم و اسماعیل"ع" نگفتند كه خدایا چه خدمتي را از ما بپذیر، تنها گفتند خـدایا 

ازما قبول كن، تا درمقام بندگي رعایت تواضع وناقابلي خدمت خود،  یعني بناي كعبه را، 

 .برسانند

 در واقع معناي كالمشان این مي شود كه :

 خدایا این عمل ناچیز مارا بپذیر، 

  ! كه تو شنواي دعاي ما، و داناي نیت ما هستي 
 

  آنگاه دعاي خود را چنین ادامه مي دهند: 
  

 اي پروردگار ما !  -

 مارا دو نفر از تسلیم شدگان و مسلمانان خودت قرار بده !

 را مسلمان و تسلیم خود فرما ! و از ذریة ما نیز امتي

 و دستور مناسك و طریقة عبادت مارا به ما نشان بده !
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 و برما ببخشاي !  بدرستي كه تو تواب و رحیمي !
 

 و  اي پروردگار ما ! -

 مبعوث فرما در میان  آنان رسولي را از خود آنان،

 تا بر آنان از آیات تو بخواند و ایشان را تربیت و تزكیه نماید، 

 (120بقره ) «    بدرستي كه تو خود عزیز و حكیمي !
 

 

 

    

 مستند: آیات مندرج درمتن و بحث علمي 

 153ص  2المیزان ج

    سیر ابراهیم در مسیر عبودیتسیر ابراهیم در مسیر عبودیت

وقتي به تاریخ زندگي ابراهیم علیه السالم مراجعه مي كنیم، كه زن و فرزند خودرا 

مي آورد، و در آنجا اسكان مي دهد، و ازموطن اصلي حركت مي دهد، و به  سرزمین مكه 

نیز ماجرائي كه بعد از این اسكان پیش آمد مي كند، تا آنجا كه مأمور قرباني كردن اسماعیل 

مي شود، و از جانب خداي تعالي ذبیحي دیگر به جاي اسماعیل قرباني مي گردد، و سپس 

 خانة كعبه را بنا مي كند.
 

امل از سیر عبودیت را در بر دارد، حركتي مي بینیم كه این سرگذشت یك دورة ك 

 كه از نفس بنده آغاز گشته و به قرب خدا منتهي مي گردد...
 

 یا بگو از سرزمیني دور آغاز گشته، به حظیرة قرب رب العالمین ختم مي گردد.  
 

از زخارف دنیا و لذایذ آن، از آرزوهاي دروغین، از جاه و مال و زنان و اوالد  

و چون دیوها در مسیر وي با وساوس خود منجالبي مي سازند، او آن  چشم مي پوشد؛ 

چنان راه مي رود كه پایش به آن منجالب فرونرود.   و چون آن دایه هاي از مادر مهربانتر 

با دلسوزي هاي " مصنوعي" خود مي خواهند خلوص و صفاي بندگي و عالقه بدان، 

ا در دل وي مكدر سازند، آن چنان سریع وتوجه به سوي مقام پروردگار، و داركبریائي ر

 گام برمي دارد كه شیطانها به گردش نمي رسند!
 

پس در حقیقت، سرگذشت آن جناب وقایعي به ظاهر مــتفـرق است، كـــه درواقع  

زنجیروار به هم مي پیوندد، و یك داستان تاریخي درست مي كند، كه این داستان از سیر 

سیري كه از بنده اي به سوي خدا آغاز مي گردد،  سیري  – عبودي ابراهیم حكایت مي كند

كه سرتاسرش ادب است: ادب در سیر، ادب در طلب، ادب در حضور، و ادب در همه 

مراسم حب و عشق و اخـالص!  كـه آدمي هرقـدر بیشتر درآن دقت و تدبر كند، این آداب را 

 روشن تر و درخشنده تر مي بیند.

طرف خداي سبحان مأمور مي شود براي مردم "عمل حج" را در پایان این راه، از  

 تشریع كند كه قرآن این فرمان را چنین حكایت مي كند:
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ِ یَأتُوَك ِرجاالً، »            ن في الن اِس بِاْلَحج  ِ
 َو اَذ 

ٍ َعمیٍق !   «َوَعلي ُكل ِ ضاِمٍر یَأتیَن ِمن ُكل ِ فَج 
 

 در میان مردم به حج اعالم كن!  -

 تا پیادگان و سوارگان بر مركب هاي الغر،  -

 (27)حج  از هر ناحیه اي دور بیایند...!  -
 

چیزي كه هست، خصوصیاتي را كه آن جناب در عمل حج تشریع كرده، براي ما 

نامعلوم است، ولي این عمل همچنان در میان عرب جاهلیت یك شعار دیني بود، تا آنكه 

امي در آن تشریع كرد كه نسبت به آنچه ابراهیم علیه پیامبر اسالم "ص" مبعوث شد، و احك

 السالم تشریع كرده بود، مخالفتي نداشت، بلكه در حقیقت مكمل آن بود.
 

" و   " اسالماین مطلب را ما از اینجا مي گوئیم كه خداي تعالي به طور كلي " 

 " خوانده است:ملت ابراهیم" را "احكام اسالم
 

 . …دیناً قِیَماً ِملَّةَ اِبراهیَم َحنیفاً »  

 بگو !  پروردگارم مرا به سوي صراط مستقیم هدایت كرده،  

 «. دیني استوار كه ملت ابراهیم و معتدل است 
 

 َشَرَع لَُكم ِمَن الد یِن ما َوص ي ِبِه نُوحاً و ....»  

 براي شما از دین همان را تشریع كرد

 وسي و عیسي را نیز بدان سفارش كرده بود،كه نوح و ابراهیم و م

 (13شوري ) « . به اضافة احكامي كه بخصوص به تو وحي كردیم 

 

و به هر حال آنچه رسول خدا "ص" از مناسك حج تشریع فرمود، یعني احرام بستن 

از میقات، و توقف در عرفات، به سر بردن شبي در مشعر، قرباني در مني، سنگ انداختن 

سعي میان صفا و مروه،  طواف دور كعبه، و نماز در مقام ....  هر یك به  به سه جمره،

 یكي از گوشه هاي سفر ابراهیم علیه السالم به مكه اشاره دارد.

این مناسك،  مواقف و مشاهد ابراهیم و خانواده اش را مجسم مي سازد،  و به 

مواقفي كه راهنمایش به راستي چه مواقفي!  وچه مشاهدي !  كه چقدر پاك و الهي بود !  

 !سوي آن مواقف، جذبة ربوبیت، و سایق آن ذلت عبودیت بود
 

( كه برهمة تشریع كنندگان آنها بهترین سالم ها باد!)آري، عبادت هائي كه تشریع شده،

صورتهائي از توجه بزرگاني از انبیاء به سوي پروردگارشان است.  تمثالهائي است كه 

را از هنگام شروع تا ختم مسیر حكایت مي كند، سیري كه آن  مسیر انبیاء علیهم السالم

 حضرات به سوي مقام قرب و زلفي داشتند.
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 « لَقَد كاَن لَُكم في رسُوِل هللاِ اُْسَوةٌ  َحَسنَةٌ  ! » 

 براي شما هم در رسول خدا "ص" اقتدائي نیكو بود !  -
 

كند، تمثالي از سیر آیة فوق مي فهماند، آنچه امت اسالم به عنوان عبادت مي 

پیامبرشان است.  و این خود اصلي است كه در اخباري كه حكمت و اسرار عبادتها را بیان 

مي كند و علت تشریع آنهارا شرح مي دهد، شواهد بسیاري برآن دیده مي شود، كه 

 پژوهشگر بینا مي خواهد تا به آن شواهد وقوف و اطالع یابد!

 

 
    

براهیَم َمكاَن اْلبَیِت ...."   37تا26مستند: آیة  انا اِلِ  سورة حج          " َواِذ بَوَّ

 238ص 28المیزان ج            

    مهیاكردن مكان بیت خدامهیاكردن مكان بیت خدا

عمل حج، با اركان و اجزائي كه دارد یك دورة كامل سیر ابراهیم خلیل"ع" را در 

 مي سازد: مراحل توحید، و نفي شرك، و اخالص عبودیت مجسم
 

 و چون ابراهیم را آن روز كه این خانه نبود،»  

 درجاي این خانه جا دادیم، 

 و مقرر داشتیم چیزي را با من شریك مپندارد، 

 و خانه ام را براي طواف كنندگان و مقیمان و سجده گزاران پاكیزه دارد! 

 و بدو گفتیم:   

 مردم را نداي حج ده !  -

 تا پیاده سوي تو آیند،

 سوار بر مركب هاي الغر شده از دوري راه، و

 « از دره هاي عمیق بیایند...!
 

در این آیات آغاز تاریخ معبد شدن كعبه براي مردم را بیان مي كند تا همه بهتر 

 بفهمند كه چطور جلوگیري مردم از عبادت در آن الحاد به ظلم است.
  

" این است كه بیتي: " منظور خدا از اینكه بیت را به خود نسبت داد و فرمود

 بفهماند این خانه مخصوص عبادت من است.
 

" یعني خانة مرا براي طواف كنندگان و  پاكیزه دار بیت مراو آنجا كه فرمود: " 

نمازگزاران و راكـعان و ساجدان تطهـیركن، و آنـرا چنان از كثـافات و پلیدیها پاك كن و به 

 ن حالت را دارد.حالتي برگردان كه طبع اولي آن اقتضاي آ
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تطهیر معبد، به همان جهت كه معبد است، این است كه آنرا از اعمال زشت و  

پلیدیها كه مایة فساد عبادت است، پاك كند،  و چنین پلیدي همان شرك و مظاهر شرك یعني 

 بت هاست.
 

تطهیر خانة خدا،  منزه داشتن آن از خصوص پلیدیهاي معنوي است، و ابراهیم"ع"  

شده كه طریقة عبادت را به نحوي كه خالي از قذارت شرك باشد به مردم تعلیم دهد، مأمور 

 همانطوركه خودش مأمور به چنین عبادتي شده بود.
 

شاید هم منظور این باشد كه تطهیر آن مطلق از نجاسات و پلیدیها باشد، چه   

 سازد. پلیدیهاي مادي و چه معنوي، با اینكه معني اول بیشتر با سیاق آیه مي
 

حاصل تطهیر معــبــد از رجس و پلیدیهاي معنوي براي پرستندگان كه از دور و  

نزدیك قصـــد آن مي كنند، این است كه عبادتي براي آنان وضع كند كه خالص براي خدا 

 باشد، و مشوب به شائبة شرك نباشد،  در آنجا تنها خدارا بپرستند وچیزي را شریك او نكنند.
 

اشعاري به این معني است كه عمده عبادت قاصدان كعبه طواف و نماز در این آیه  

و ركوع و سجود است،  و نیز اشعاري به این معني است كه ركوع و سجود مثل دو متالزم 

 همیشه باهمند و هیچوقت از یكدیگر جدا نمي شوند.

 

 صدور فرمان اعالم حج
 

ِ یَأتُوَك »  ن في الن اِس ِباْلَحج   ِرجاالً،َو اَذ ِ

 َوَعلي ُكل ِ ضاِمرٍ  

ٍ َعمیٍق !      یَأتیَن ِمن ُكل ِ فَج 

 مردم را نداي حج بده!                     

 تاپیاده سوي تو بیایند،       

 و بر مركب هاي الغر شده از دوري راه،       

 از دره هاي عمیق بیایند،       

 تا شاهد منافع خویش باشند،     

 ! «…و نام خدارا در ایامي معین ذكر كنند      
 

" است. اگر عمل مخصوص در بیت الحرام قصد" در اصل به معناي " حجكلمة "  

را كه اولین بار ابراهیم علیه السالم آنرا تشریع كرد و در شریعت محمدي "ص" نیز جریان 

را انجام دهد قصد " نامیده شده به همین جهت است كه هركه بخواهد این عمل حجیافت "

 خانة خدا مي كند.
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  منافع حــجمنافع حــج

 

خداوند فرمود:  در مردم اعالم كن، كه اگر اعالم كني مردم، چه پیاده و چه سوار  

 بر اشتران الغر از هر راههاي دوري خواهند آمد، تا منافع خودرا مشاهده كنند.

دنیوي و یا اخروي،  " به طور مطلق ذكرشده و نفرموده منافع منافعدر این آیه " 

 چون منافع دو نوع است:

است كه در همین زندگي اجتماعي دنیا سود مي بخشد و زندگي منافع دنیوي یكي  

آدمي را صفـــا مي دهد،  و حوائج گوناگون اورا بر مي آورد و نواقص مختلف را برطرف 

ب و سنن و عادات مي سازد، مانند: تجارت و سیاست و امارت و  تدبیر و اقسام رسوم و آدا

 حج نیز از این بابت هاست: منافع دنیويو انواع تعاون ها و كمكهاي اجتماعي و امثال آن. 

وقتي اقوام و امم مختلفي از مناطق مختلف زمین با همه تفاوتها كه در انساب و   

الوان و سنن و آداب آنها هست همه در یك جا جمع شوند و سپس یكدیگر را بشناسند و 

" است، و معبود همه یكي است و او حق" است و آن كلمة" واحدشود كه كلمة همه " معلوم 

خداي عزوجل است، و وجهة همه یكي است و آن كعبه است، این اتحاد روحي آنها به اتحاد 

"، ایشان را به تشابه در عمل مي كشاند، و این ازآن مي آموزد و وحدت كلمهجسمي، و آن" 

آن را مي گیرد و آن به كمك این مي شتابد،  در نتیجه جامعه هاي آن ازاین، این خوبي هاي 

كوچك به صورت یك جامعه بزرگ مبدل مي شود، آن وقت نیروهاي جزئي نیز به نیروي 

 كلي مبدل مي شود كه كوههاي بلند هم در برابرشان تاب مقاومت پیدا نمي كنند.

هي به سوي تعاون هیچ راهي به سوي حل مشكالت مانند تعاون نیست و هیچ را

 نیست! تفاهم دینيچون تفاهم نیست و هیچ راهي به سوي تفاهم مانند 
 

كه همان وجود و انواع تقرب ها به سوي خداست، تقرب هائي كه  منافع اخروياما 

 عبودیت آدمي را مجسم سازد و اثرش در عمل و گفتار آدمي هویدا گردد:
 

و توجه به خدا را شامل مي شود،  عمل حج با مناسكي كه دارد، انواع عبادت ها

چون مشتمل است بر ترك عده اي از لذایذ زندگي و كارهاي دنیوي و كوشش ها براي دنیا، 

 و تحمل مشقتها، و طواف پیرامون خانة او، و نماز و قرباني، و انفاق و روزه و امثال آن.
 

لیل"ع" را پس عمل حج با اركان و اجزائي كه دارد یك دورة كامل سیر ابراهیم خ

 در مراحل توحید و نفي شرك و اخالص عبودیت  مجسم مي سازد.

 

 بیت عتیق و عمر كعبه
 

" است، كه به خاطرقدیمي بودنش به این نام نامیده شده كعبهمنظور از بیت عتیق " 

" بود، كعبهاست. چون اولین خانه اي كه براي عبادت خدا در زمین ساخته شد همین "

 مي فرماید:همچنانكه قرآن مجید 
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 اولین خانه اي كه براي مردم بنا نهاده شد،» 

 هر آینه آن خانه اي است كه در مكه است، 

 (96آل عمران ) «  !  خانه اي است مبارك، و مایة هدایت عالمیان 
 

امروز قریب چهار هزار سال از عمر این خانة مبارك مي گذرد،  و هنوز معمور و 

ین آیات نازل مي شد بیش از دوهزار و پانصد سال از عمر آباد است.  درآن روزهائي كه ا

 كعبه گذشته بود.

 

 سنت هاي فراموش شده حج ابراهیمي در جاهلیت
 

با اینكه از سنن ابراهیم "ع" تنها سنت حج در بین اعراب عصر جاهلیت باقي مانده 

كرده بودند، و بود، آن را نیز به این صورت در آورده بودند كه بت هائي بر بام كعبه نصب 

بتهائي را نیز بر باالي صفا و مروه، و درباالي مني گذاشته بودند،  و قرباني هاي خودرا 

 نیز به نام آنها ذبح مي كردند.
 

 

قرآن مجید مسلمانان را  چنین تعلیم مي دهد كه:  شما از اوثان )بتها( و قرباني 

ل به سوي خدا باشید،  و در حج كردن براي آنها اجتناب كنید، درحالي كه از غیر خدا مای

 خود به او شرك نورزید.
 
 

 مشركین در عمل حج این طور تلبیه مي گفتند:

 لبیك اي خدا، -  " 

 شریكي براي تو نیست مگر شریكي كه مال خود توست،  

 "تو هم آنرا مالكي و هم مایملك آنرا مالكي! 
 

ل باطل در موردخاص حج،  لـذا قرآن نهي عامي مي كند از تـقرب به بت ها، وقو   

 و مي فرماید:

جَس ِمَن ااْلَْوثانِ »    فَاجتَنِبُوا الّرِ

ور !    َواجتَنِبُوا قُوَل الزُّ

ِ َغیَر ُمشِركیَن بِِه     !  «…ُحـنَفاَء لِِلّ
 

پس،  از پلیدي بت ها كناره كنید و از گفتار باطل اجتناب » در آیة باال مي فرماید:  

 «. !  ورزید. .
 

انتخاب این دو مورد از محرمات جز براي این نبوده كه در عمل حج این دوتا مورد  

ابتالء آن روز بوده و مشركین دربارة تقرب به بت ها و قرباني كردن براي آنها و به نام 

 آنها اصرار مي ورزیدند.
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 عبادت ها و قرباني ها درامت هاي گذشته
 

 « ً ٍة َجعَلنا َمنَسكا  « …َو ِلُكّلِ اُمَّ

خداوند متعال در این آیه خبر مي دهد كه عبادت ها و قرباني كردن ها در امت هاي 

گذشته و آنهائي كه ایمان داشتند، همواره مقرر بوده است. و در همة این قرباني ها براي 

همة امت ها مقرر بوده كه نام خدارا بر بهیمة انعام كه خدایشان روزي كرده بود، ببرند.  در 

ت اسالمي را یادآور مي شود كه شما پیروان ابراهیم "ع" اولین امتي نیستید كه این آیه ام

 قرباني برایشان مقرر شده بلكه براي امتهاي قبل از شما نیز مقرر بوده است.
  

 سپس مي فرماید:
 

 پس،  خداي شما همان خداي واحدي است كه»  

 به او تسلیم شوید، 

 و اسالم آورید! 

 «!  را بشارت دهو مخبتان)فروتنان(  
  

یعني،  وقتي خداي شما  همان خدائي باشد كه براي امت هاي گذشته نیز احكام شما 

را تشریع فرموده،  پس بدانید كه معبود شما و آن امت ها یكي است،  پس اسالم بیاورید و 

ه تسلیمش شوید به اینكه عمل خود را خالص و  تنها براي او بیاورید، و در قربانیهاي خود ب

خدائي دیگر تقرب مجوئید!  و هركه در حج خود براي خدا اسالم و اخالص داشته باشد او 

از مخبتین است، و مخبتین به تعبیر قرآن كساني هستند كه چون نام خدا ذكر شود دلهایشان 

به ترس آید، و آنها بر حوادث صبورند، و نماز بپا مي دارند، و ازآنچه خدا روزي شان 

 كنند!كرده انفاق مي 

 

 فلسفه قرباني در مراسم حج    
 

 خداوند متعال فلسفة قرباني كردن درمراسم حج را چنین بیان مي فرماید:
 

 و قرباني كردن را براي شما از مراسم حج قرار دادیم،»  

 كه غذاي شما نیز است، 

 نام  خدا را در آن حال كه بپا ایستاده اید بر آنها یاد كنید، 

 زمین نهادند از گوشت شان بخورید،و چون پهلو به  

 و به فقیر و سائل هم بخورانید، 

 چنین!  حیوانات را به خدمت شما گرفتیم،  شاید سپاس دارید! 
 

 گوشت قرباني و خون آن به خدا نمي رسد، 

 ولكن تقوي و پرهیزكاري شما به او مي رسد، 
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 چنین!  حیوانات را به خدمت شما گرفتیم 

 تا خدا را براي هدایتي كه شمارا كرده بزرگ شمارید! 

 «و نیكوكاران را بشارت ده !  
 

 

ممكن است ساده لوحي توهم كند كه خدا از این قرباني استفاده مي كند و بهره اي از 

گوشت و یا خون آن عایدش مي شود لذا جواب روشنگر خدا این است كه:  نه!  چیزي از 

خون آنها عاید خدا نمي شود، چون خدا منزه است از جسم بودن،  این قرباني ها و گوشت و

و از هر حاجتي،  تنها تقواي شما به او مي رسد،  آن هم به این معني كه دارندگان تقوي به 

 او تقرب مي جویند.
 

این قرباني ها اثري معنوي براي آورنده اش دارد و آن صفات و آثار معنوي است   

برسد، یعني جا دارد كه به سوي خداي تعالي صعود كند،  و صاحبش كه جا دارد كه به خدا 

 را به خدا نزدیك كند،  آنقدر نزدیك كه دیگر حجابي بین او و خدا نباشد!
 

 

 

 

 ."…سورة بقره    " َواِذ َجعَلنا اْلبَـیَت َمـثا بَـةً  ِللنّـاِس  َو  اَْمنــاً    125مستند: آیة 

 118ص 2المیزان ج     

 

    دستوراتي از تشریع حج و مناسك آندستوراتي از تشریع حج و مناسك آن

)مرجع خداي تعالي با این آیه اشاره به تشریع حج و مأمن بودن خانة خدا، و مثابت 

 آن دارد:بودن( 

 و چون خانة كعبه را مرجع مردم و محل امن قراردادیم،»   

 و گفتیم كه: 

 از مقام ابراهیم جائي براي نماز بگیرید!  -

 ل فرمان دادیم كه:و به ابراهیم و اسماعی  
 

 خانه را براي طواف كنندگان، 

 و آنها كه معتكف مي شوند، 

 و نمازگزاران كه ركوع و سجود مي كنند، 

 « پاك كنند ! 
 

منظور  گفتیم كه از مقام ابراهیم محلي براي نماز بگیرید،"آنجا كه فرمود: "  

اشاره به مالك تشریع نماز است.  و بهمین جهت نفرمود: " در مقام ابراهیم نماز بخوانید،" 

ً امر  بلكه فرمود: " از مقام ابراهیم محلي براي نماز بگیرید،" پس در این مقام، صریحا

 روي نماز نرفته بلكه روي گرفتن محلي براي نماز از مقام ابراهیم، رفته است.
 

"  این است كه خانة خدا را براي عبادت كنندگان و تطهیر خانه كعبهمنظور از "  
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طواف كنندگان و نمازگزاران و همچنین براي كساني كه مي خواهند در آنجا اعتكاف كنند، 

خالص و بالمانع سازند،  یا اینكه آن مكان مقدس را از كثافات وپلیدیها كه در اثر بي مباالتي 

 دا مي شود، پاك سازند. مردم در مسجد پی
 

 

 

 

 ."  …سورة بقره    " َواِذ قاَل اِبراهیَم َرّبِ اجعَل هذا بَلَداً آِمناً َوارُزق اَهلَهُ 129تا126مستند:آیة

 120ص 2المیزان ج  

    امنیت و رفاه شهر مكهامنیت و رفاه شهر مكه

یكي از فرازهاي آموزندة تاریخ تشریع حج ، دعائي است كه براي نخستین بار، 

زماني است كه حضرت ابراهیم خلیل هللا علیه السالم نقل مي كند، و آن قرآن مجید از 

دستور مي دهد تا خانة  اسماعیل ساختمان بیت هللا الحرام تمام شده، وخداي تعالي به او و به 

كعبه را تطهیر كنند،  ابراهیم "ع" دست به دعا برمي دارد و از خداي خود و صاحب آن 

 خانه چنین درخواست مي كند:
 

 پروردگارا ! -»  

 بكن! امنيرا محل  این شهر -

از  –مي آورند  به خدا و روز جزاء ایمانالبته آنهائي را كه  -را   اهلشو  -

 ! ثمرات روزي بده
 

 خداي تعالي فرمود:

 روزي مي دهم، چند صباحي ایمان نمي آورند به آنها هم كه  -

 و سپس به سوي عذاب دوزخ، كه بد مصیري است، 

 روانه شان مي كنم!  روانة اضطراري!  
 

 

آیات فوق، حكایت دعائي است از ابراهیم علیه السالم كه از پروردگارش خواست تا 

 ارزاني بدارد، و خداوند دعایش را مستجاب كرد. امنیت و رزقبه اهل مكه 

ابراهیم "ع" بعد از آنكه از پروردگار خود امنیت را براي شهر مكه درخواست كرد 

و سپس براي اهل آن روزي از میوه ها را خواست، ناگهان متوجه شد كه ممكن است در 

آینده مردم مكه دو دسته شوند، یك دسته مؤمن، و یك دسته كافر، و این دعائي كه كرد شامل 

 " كرد و گفت:ایمانعمومیت دعاي خودرا مقید به قید " هردو دسته خواهد شد، لذا 

 از اهل مكه بده ! مؤمنینرا تنها به  روزيخدایا  -

وقتي رزقي  با اینكه آن جناب مي دانست كه به حكم ناموس زندگي اجتماعي دنیـــا،

به شهري وارد مي شود، ممكن نیست كافران از آن سهم نبرند و بهره مند نشوند، و لكن در 

ي حال دعاي خود را مختص به مؤمنین كرد تا عین  خود را از كفار همه جا رعایت تبر 

 كرده باشد،  ولكن جوابي داده شد كه شامل مؤمن و كافر هردو شد.
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در این جواب این نكته بیان شده كه:  از دعاي وي آنچه بر طبق جریان عادي و 

ش خرق عادت نمي كند و قانون طبیعت است مستجاب است،  و خداوند در استجابت دعای

 ظاهر حكم طبیعت را باطل نمي سازد.
 

منظور ابراهیم این بود كه كرامت و حرمتي براي شهر مكه كه بیت هللا الحرام در  

آنجاست، از خدا بگیرد، نه براي اهل آن، چون بیت الحرام در سرزمیني واقع شده كه كشت 

نبود، این شهر هرگز آباد نمي شد،  و زرع در آن نمي شود، و اگر درخواست ابراهیم"ع" 

و اصالً كسي در آنجا دوام نمي آورد،  لذا ابراهیم"ع" خواست تا با دعاي خود شهر مكه را 

 معمور و در نتیجه خانة خدارا آباد كند.
 

خداوند متعال در جواب خود براي خشنود ساختن ابراهیم"ع" اضافه فرمود كه آنچه 

ي دادن مؤمنین اهل مكه، این شهر و خانه كعبه را تو درخواست كردي كه من با روز

 كرامت دهم،  مستجاب نمودم، با كرامتي افزونتر!
 

پس كفاري كه در این شهر پدید مي آیند، به زندگي مرفه و رزق فراوان خود 

مغرور نشوند، و خیال نكنند كه نزد خدا كرامتي و حرمتي دارند، بلكه احترام، هرچه هست، 

و من چند صباحي ایشان را بهره مندي از متاع اندك دنیا مي دهم،  و آنگاه  از خانه خداست،

 به سوي آتـــش دوزخ كه بد بازگشتنگاهي است، مضطرشان مي كنم !
 

 

 

 سوره بقره و آیات مندرج در متن  126مستند: آیة 

 128ص12المیزان ج

  حرم بودن شهر مكه حرم بودن شهر مكه 

 و یاد آر زماني را كه ابراهیم گفت:»  

 پروردگارا !  این شهر را شهر امن قرار ده ! -

ابراهیم"ع"  دراین دعا از پروردگار خود مي خواهد كه سرزمین مكه را كه آن 

روز سرزمیني خشك و بي آب و علف بوده است، حرمي براي او و فرزندانش قرار دهد تا 

ارشان باشد،  مركز ثقلي براي دین خدا و رابطه اي زمیني و مادي بین مردم و بین پروردگ

و همه براي عبادت خدا روي بدانجا آرند و از وطن هاي خود به عزم آنجا بار سفر بندند، و 

احترامش را در بین خود مرعي بدارند، و نیز معجزه و یادگار همیشگي او در روي زمین 

واهد باشد، و تا روز قیامت هركس كه به یاد خدا مي افتد، به یاد آنجا نیز بیفتد،  و هركس بخ

به درگاه خدا روي آورد، روي بدانجا نهد، و در نتیجه وجهة دینداران بشر معین شود و 

 كلمة آنان یكي گردد.
 

مراد آن جناب از امنیت، امنیت تشریعي و حرم بودن مكه است نه امنیت خارجي، 
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به طوري كه جنگ و نزاع و سایر حوادث منافي با ایمني و پیش آمدهاي مخل آسایش درآن 

 قع نشود.وا
 

 قرآن چنین فرموده است:
 

را برایشان حرم امني قرار ندادیم كه میوه هاي هر شهري  –مكه  –آیا شهر آنان » 

 «در آن جمع شود؟ 
 (57) قصص   

 

همانطور كه مي بینید این آیه در مقام منت گذاري است به نعمت امنیت حرم، یعني 

از این جهت به امنیت متصف شده كه مردم مكاني كه خدا براي خود آنرا حرم قرار داده و 

دیندار آنجا را محترم مي شمارند، نه از جهت اینكه عوامل خارجي آنجارا ازفساد و قتل نگه 

داشته است، و گرنه مكه اینقدر خاطرات تلخ در جنگهاي خونین از قبیل جنگهاي بین قریش 

 را شمرد!و جرهم و كشتار و فجور و فساد مردمش دارد كه نمي توان آن 

 همچنین اینكه فرمود:

مگر نمي بینید در روزگاري كه مردم سرزمین هاي اطرافشان به جــــان هم  » 

 (67عنكبوت )  «افتاده و یكدیگر را مي كشتند ما سرزمین آنان را حرم امن قرار دادیم؟ 
 

معني اش این است كه مردم آنروز شــهر آنان را از جهت اینكه در نظرشان 

 بود، متعرض نمي شدند. محـــترم

خالصه،  غرض ابراهیم این بود كه در روي زمین براي خدا حرمي باشد كه ذریة 

او آنجارا منزل گزینند،  واین نمي شد مگر به اینكه شهري ساخته شود كه مردم از هر 

طرف به آنجا روي آورند و آنجا مجتمعي دیني باشد كه تا روز قیامت مردم به قصد سكونت 

نده شدن و زیارت رو بدانجا كنند، و لذا از خدا خواست مكه را شهر امني قرار دهد، و پناه

 و چون سرزمیني لم یزرع بود، از خدا درخواست كرد ذریه اش را از میوه ها روزي دهد.

الزمة استجابت این دعا این است كه این شهر از راه توطن و سكونت و زیارت 

كرد كه این شرافتي را كه درخواست كرده شامل مؤمن  مردم آباد شود.  آنگاه وقتي احساس

و كافر هردو مي شود لذا دعاي خودرا مقید كرد به كساني كه ایمان به خدا و روز جزا 

 داشته باشند.
 

اما اینكه این دعا در شهري كه فرضاً هم مؤمن و هم كافر یا تنها كافر درآن ساكن 

هري است خشك و لم یزرع ؟  ابراهیم است، چطور ممكن است مستجاب شود با اینكه ش

 متعرض این جهات نشد . 
 

و این نیز از ادب او در مقام دعا بوده زیرا در این مقام درخواست كننده اگر  

بخواهد پروردگار خودرا درس دهد كه چگونه و از چه راهي دعایش را مستجاب كند با 

كار او اینطوري است كه  اینكه پروردگارش علیم و حكیم و قادر به هر چیزي است، و

هرچه را بخواهد ایجاد كند همینكه بگوید باش، آن چیز موجود مي شود، در حقیقت فضولي 

 كرده و از رسم ادب بیرون شده است .
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لكن خداي سبحان چون مي خواست حاجت ابـراهیم را بر طبق سنت جاري كه در   

آن فرق نگذارد، از این جهت  اسباب عادي دارد برآورده سازد، و بین مؤمن و كافر در

دعایش را با قیدي كه در كالم خود آورد مقید ساخت،  و آنگاه مستجاب كرد، و آن قید این 

 بود كه فرمود:

هركه كفر ورزید مدت قلیلي تمتع مي دهم سپس به عذاب آتش دچارش مي » 

 (126بقره )  «سازم كه بد بازگشتنگاهي است ! 
 

تشریع و كعبه مقدس یعني خانة مباركي كه باعث هدایت این دعا سبب شد حرم الهي 

عالمیان است به عنوان نخستین خانة عبادت براي بشر در مكه ساخته شود كه خود یكي از 

آثار همت بلند و مقدس ابراهیم علیه السالم است، وبا همین اثر بر جمیع مسلمین آینده بعد از 

 خود تا روز قیامت منت گذاشت !
 

  
 سوره ابراهیم  35سوره بقره وآیه  126مستند: آیة 

 102ص23المیزان ج  

  تحلیل دعاي ابراهیم براي امنیت شهر مكه تحلیل دعاي ابراهیم براي امنیت شهر مكه 

خداي تعالي در دو سوره قرآن مجید دعاي ابراهیم علیه السالم را در مورد امنیت 

شهر مكه نقل كرده است.  ممكن است از اختالفي كه میان این دو نقل و دو حكایت وجود 

 دارد، كه در یكي فرمود:

 «پروردگارا این را شهر امني قرار ده !  -»  
 

 و در دیگري تعبیر كرده : 
 

 « پروردگارا این شهر را ایمن كن !  -» 
 

چنین استفاده شود كه ابراهیم خلیل علیه السالم در دو نوبت این دعا را كرده است، یكي 

ار دیگر موقعي كه بصورت شهر موقعي كه مكه صورت شهر بخود نگرفته بود،  و ب

 درآمده است. 

چون ابراهیم"ع" مكرر به مكه و به سركشي هاجر و اسماعیل آمده است،  آنوقت  

كه اسماعیل و مادرش را در آنجا اسكان داد و به سرزمین فلسطین برگشت، در این موقع از 

از اهلش را از خداي تعالي خواسته است كه این محل را شهري امن قرار دهد، و مؤمنین 

 ثمرات روزي فرماید.
 

و در نوبت دوم كه دید قوم جرهم دور فرزندش را گرفته و به وي روي آورده اند،   

و آنوقت كه سرزمین مزبور را به صورت شهري دیده و از خدا خواسته است كه این شهر 

 را محل امني قرار دهد.
 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                             کتاب هیجدهم: بنیانگذاری دین حنیف-رسالت و مبارزات ابراهیم ع 106

برخورداري از ثمرات را خواسته در آیة سورة بقره براي اهل شهر دعا كرده و  

است ولي در آیات فوق برخورداري از ثمرات بعالوه چند چیز دیگر را تنها براي ذریه 

 خود خواسته است:
  

 پروردگارا !  این شهر را امن گردان! یاد آر زماني را كه ابراهیم گفت: »  

 «!  و من و فرزندانم را از اینكه بتان را عبادت كنیم بركنار دار... 

در آیات فوق عالوه بر امنیت شهر مكه، طلب توفیق ازخدا بر اجتناب از بت  

پرستي، و تمایل دل هاي مردم به سوي اهل مكه، و روزي دادن از ثمرات، برپاداري نماز 

 و آمرزش پدر و مادر را نیز خواسته است.

سالم است، بنابراین مي توان فهمید كه این آیات كه حكایت دعاي ابراهیم علیه ال 

آخرین مطلبي است كه قرآن كریم از كالم و دعاي ابراهیم "ع" نقل مي كند و نیز مي توان 

جزم كرد براینكه  ابراهیم علیه السالم این دعارا بعد از اسكان اسماعیل و هاجر و جمع شدن 

ت، قبیلة جرهم، و ساختن خانة كعبه، و پدید آمدن شهري بنام مكه، بدست سكنة آنجا كرده اس

 و فقرات این آیات همه دلیل و مؤید این احتمال است.
 
 

 كیفیت امنیت شهر مكه    
 

مقصود از امنیتي كه حضرت ابراهیم علیه السالم درخواست كرده، امنیت تشریعي 

است، نه تكویني، و مقصود این است كه قانوني امنیت این شهر را تضمین كند، نه اینكه 

بزند مثالً دستش بخشكد، و همین امنیت هم برخالف آنچه  هركه خواست امنیت آنرا به هم

شاید بعضي توهم كرده باشند، نعمت بسیار بزرگ، بلكه ازبزرگترین نعمت هائي است كه 

  خداوند بر بندگان خود انعام كرده است.

چه اگر قدري در همین حكم حرمت و امنیت قانوني كه ابراهیم"ع" به اذن  

تشریع نموده، دقت كنیم، و اعتقادي كه مردم در طول پروردگارش براي این شهر 

چهارهزار سال به قداست این بیت داشته، و تا امروز هم دارند، ارزیابي كنیم، آن وقت مي 

فهمیم كه چه خیرات و بركات دیني و دنیوي نصیب مردم آن و نصیب سایر اهل حق كه 

 . هواخواه این شهر و مردم این شهر بوده و هستند، شده است

تاریخ را هم،  كه قطعاً آنچه را ضبط نكرده است بیش از آني است كه ضبط نموده  

است،  اگر ورق بزنیم خواهیم دید كه اهل این شهر از چه بــــالهائي كه دیگر شهـــرها دیده 

اند، مصون مانده است، آن وقت مي فهمیم كه همین امنیت تشریعي مكه چه نعمت بزرگي 

 بندگان خود كرده است!بوده كه خدا نصیب 
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حیُم  128مستند:آیة   ."…سورة بقره " ... َو اَِرنا َمناِسَكنا و تُب َعلَینا اِنََّك اَنَت التّّوا ُب الرَّ

 127ص 2المیزان ج 
 

 

    مشاهده حقیقت مناسك حجمشاهده حقیقت مناسك حج

ازجمله درخواست هائي كه ابراهیم و اسماعیل علیهماالسالم در هنگام بناي خانه 

داشتند یكي هم این بود كه حقیقت اعمال و مناسكي كه از آنها به عنوان عبادت كعبه از خدا 

 سر زده است، به ایشان نشان داده شود:

 آن دو عرض كردند: 

 «پروردگارا !     . . . و مناسك ما را به ما نشان بده !  » 
 

آنها در واقع درخواست نكردند كه خدا طریقة عبادت خود را به آنها نشان بدهد،    

ویا آنها را به انجام آن موفق گرداند بلكه خواستند حقیقت اعمالي را كه به عنوان عبادت از 

 آنها سرزده به آنها نشان دهد.
 

خوریم كه سورة انبیا نیزبه آن برمي  73این درخواست همان چیزي است كه در آیة 

 فرموده است:

 «ما به ایشان فعل خیرات، و اقامة نماز، و دادن زكات، را وحي كردیم!» 
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 تحریفات و تناقضات

 و دودمان او «ع درباره ابراهیم
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 فصل اول
 

 تحریفات و تناقضات 

 «ع»درباره تاریخ و دین ابراهیم

   

  
 

 سورة آل عمران     " یااَهَل اْلِكتاِب  ِلَم تُحاّجُوَن في اِبراهیَم ...."  65مستند: آیة 

 101ص6المیزان ج            

  ادعاي یهودي یا مسیحي بودن ابراهیم!ادعاي یهودي یا مسیحي بودن ابراهیم!

قرآن شریف نقل مي كند كه در عصر نزول قرآن  بین اهل كتاب گفتگوئي به 

سالم وجود داشته است و هر دسته اي براي صورت محاجه راجع به حضرت ابراهیم علیه ال

 اثبات حقانیت خود، آن حضرت را به خویش نسبت مي داده است.

 مثل اینكه یهود مي گفتند: 

 ابراهیمي كه خداوند دركتابش او را ثناگوئي كرده از ماست!  -
 

 و در مقابل،  مسیحیان هم مي گفتند:

ظهور عیسي"ع" حق همراه او ابراهیم "ع" برحق بود و روشن است كه با   -

 خواهد بود!
 

ولي بعداً این محاجه به صورت لجاجت و عصبیت در آمده و هریك مدعي یهودي 

بودن ابراهیم یا نصراني بودن او شده اند، با اینكه روشن است كه یهودیت و مسیحیت هردو 

دو كتاب مي بعد از نزول تورات و انجیل پدید آمده است،  ولي ابراهیم قبل از نزول آن 

زیسته است.  پس چگونه مي توان اورا یهودي، یعني تابع دین موسي، و یا مسیحي، یعني 

 متعبد به شریعت عیسي دانست؟!
 

اگر دربارة ابراهیم چیزي گفته شود حق مطلب این است كه بگویند ابراهیم بر دین  

 حق بوده و تسلیم فرمان الهي است!
 

 ارند:آیات قرآن شریف چنین بیان مي د 

 اي اهل كتاب! چرا در آئین ابراهیم با یكدیگر مجادله مي كنید؟ -»  

 در صورتي كه تورات و انجیل شما بعد از او نازل شد! 

 آیا تعقل نمي كنید!  
 

 شما در آنچه عالم بودید مجادله كردید!
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 پس چرا در آنچه علم ندارید نیز به مجادله مي پردازید؟
 

 اند و شما نمي دانید!خداست كه همه چیز را مي د

 ابراهیم نه یهودي بود و نه نصراني!  

 « مي زیست و هرگز از مشركان نبود! آئین حنیف اسالمبلكه، تنها به 
 

 

آیات بیانگر آن است كه بین اهل كتاب در آنچه علم داشتند و در آنچه علم نداشتند 

مجادله بود. آن قسمتي كه نصاري درآن داراي علم بودند موضوع بعثت و نبوت عیسي "ع" 

بود،  و در آنچه علم نداشتند موضوع الوهیت عیسي یا پسر خدا بودن یا موضوع تثلیث بود.  

اشتند با یهود مجادله مي كردند.  و در آنچه علم نداشتند یهود طرف در آنچه نصاري علم د

 علم را مي گرفت.  بنابراین هردو در یكي از مراتب داراي علم بودند. 
 

اما آنچه احتجاج مي كردند دربارة چیزي كه علم نداشتند موضوع ابراهیم"ع" بود و 

 مسئلة یهودي و نصراني بودن آن حضرت !
 

دانستند كه پیغمبر سابق تابع پیغمبر الحق نمي شود،  ولي همانگونه مسلماً آنها مي 

كه قرآن فرموده: " افال تعقلون !" آنها از آنچه علمشان برایشان روشن مي ساخت خود را 

به غفلت مي زدند و اصرار مي كردند كه ابراهیم"ع" یهودي است یا نصراني، با اینكه 

 باشد متدین بوده است!م براي خدا" " اسالابراهیم"ع" بر دین حق خدائي كه 
 

استدالل یهود این بود كه چون دین حق جز یك دین نیست و آن هم یهودیت است، 

پس به ناچار ابراهیم یهودي بوده است.  مسیحیان نیز همین استدالل را مي كردند ولي جهل 

باشد،كه به حسب ا" مي اسالم براي خد آنها این بود كه نمي دانستند دین خدا یكي و آن هم "

 مرور زمان و استعداد پیدا نمودن مردم كمال یافته است.
 

یهودیت و نصرانیت دو شعبه از شعب كمال یافتة اسالم كه اصل دین است، مي   

باشند، و انبیاء بزرگ هم به منزلة بانیان این بنا بوده و هریك به نوبة خود در سازمان دادن 

 آن سهمي داشته اند.
 

 بود و به اسم اسالمي كه خود مؤسس آن بوده، متلبس بود. ممسلابراهیم 

 فرع" اصل و ریشة یهودیت و نصرانیت است، نه آنكه عین آنها باشد. آنها اسالم" 

 است! اصلو اسالم 

" ) نه یهودي و نه نصراني( مسلماین هم روشن است كه نام نهادن ابراهیم به " 

 "  بوده است!یغمبر اسالم و شریعت قرآنپغیر از آن است كه بگوئیم او تابع دین " 
 

 

" اطالق مي شود از اصطالحاتي است كه بعد از اسالماینكه به شریعت قرآن " 

نزول قرآن شریف حادث شده و پس از انتشار این شریعت مقدس صورت گرفته است.  

اسالمي كه "ابراهیم" بدان توصیف شده عبارت از اصل تسلیم شدن براي خداي متعال و 
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 مي باشد.َجل ت َعَظَمتهُ خاضع شدن براي مقام ربوبیت او 
 

عالوه بر یهود و نصاري كه مدعي ابراهیم بودند عرب هاي بت پرست عصر 

جاهلیت نیز مدعي بودند كه آنان بر دین حنیف، یعني دین ابراهیم"ع" هستند.  این سخن به 

و منظورشان از " حنفیت"،   قدري شیوع داشت كه اهل كتاب آنها را "حنفاء"  مي نامیدند،

 وثنیت و بت پرستي بود.
 

از این رو بود كه خداي متعال چون ابراهیم را به "حنیف" بودن توصیف كرد، 

 –" و ادامه داد كه: َحنیفاً ُمسِلماً "  بالفاصله مشخص ساخت كه " َولِكن كاَن َحنیفاً فرمود: " 

 " َوما كاَن ِمَن اْلُمشِركیَن " !
" است بوده اسالمه ابراهیم بر دین مرضي و پسندیده اي كه همانا "روشن ساخت ك

 نبوده است! -مانند عرب هاي عصر جاهلیت  –و از زمرة مشركین 

 
 
 

 سورة بقره  " َو قالُوا كُونُوا  هُوداً  اَْو نَصاري تَهتَدُوا قُل بَل  ِملَِّة  اِبراهیَم حنیفاً"   135مستند: آیة 

 177ص2المیزان ج

    یهودي ومسیحي بودن ابراهیمیهودي ومسیحي بودن ابراهیمنفي نفي 

همچنان كه در باال گفته شد، یهودیان و مسیحیان در زمان نزول قرآن معتقد بودند 

كه حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط از اهل ملت آنها هستند، یعني 

یهودیان آن حضرات را یهودي مي پنداشتند و مسیحیان آنها را مسیحي مي شمردند،  و 

ً بر این باور بودند كه ملت و كیش حق از نصرانیت و یهودیت همان ملت و كیشي ن هایتا

 است كه به موسي و عیسي علیهماالسالم داده اند!
 

در این آیات، خداي سبحان تأكید مي كند كه دین "حق" كه اوالد ابراهیم از اسماعیل  

د. و خود ابراهیم هم آنرا و اسحق و یعقوب و فرزندان وي برآن دین بودند، " اسالم" بو

 " خود داشت.دین حنیف"
 

 خداوند مي فرماید: 
 

 یهودي شوید تا هدایت یابید! -یهودیان گفتند:  »  

 مسیحي شوید تا هدایت یابید! -مسحیان گفتند:     
 

 بگو !  بلكه  "ملت ابراهیم"  را پیروي مي كنم!

 كه دیني " حنیف " است،

  و او از مشركان نبود!

 بگوئید! 

 به خدا، و آنچه برما نازل شده، یعني قرآن، 

 و به آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط نازل شده،
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 و به آنچه به موسي و عیسي دادند،

 و به آنچه انبیاء از ناحیة پروردگارشان داده شدند،

 و خالصه به همة اینها ایمان داریم،

 و میان این پیغمبر و آن پیغمبر فرقي نمي گذاریم، 

 «  و ما در برابر خدا تسلیم هستیم!
 

در این آیات نتیجه مي گیرد كه اختالف و انشعاب هائي كه در میان بشر پیدا شده،  

و دسته اي خود را یهودي،  و دستة دیگر خودرا مسیحي خواندند،  همگي ساخته هاي هوا 

و بازیگریهائي است كه خودشان در دین ابراهیم كرده اند،  و  و هوس خود بشر است، 

 دشمني ها كه باهم داشتند به حساب خدا و دین او گذاشتند!

و در نتیجه،  طایفه هاي مختلف و احزاب دیني و متفرق گشتند، و رنگ هوا و 

اینكه هوسها و اغراضها و مطامع خود را به دین خداي سبحان،  یعني دین توحید زدند،  با 

" یكيدین به طور كلي "یكي" بود، همچنانكه معبودي كه به وسیلة دین عبادت مي شود " 

" است، و باید مسلمانان به آن دین تمسك جویند،  و شقاق و دین ابراهیماست، و آن " 

 اختالف اهل كتاب را پیروي نكنند، و آن را براي خود اهل كتاب واگذارند!
 

به سوي هدفي غیر هدف اصلي اش دعوت مي وقتي دین رنگ قومیت گرفت، 

شود، تا آنجا كه رفته رفته كاري كه در دین منكر بود معروف مي شود و جزو دین مي 

 گردد،  و مردم نسبت به آن تعصب به خرج مي دهند.
 

 خداوند فرمود:
 

 بگو!  بلكه ملت ابراهیم را پیروي مي كنیم، -» 

 كه دین فطري است، 

 و ملت واحده اي است، 

 كه تمامي انبیاء شما،  

 از ابراهیم گرفته تا بعد از او، 

 همه برآن ملت بودند،  

 « و صاحب این ملت یعني ابراهیم از مشركین نبود! 

 
 

 بدعت گزاران در میان پیروان ابراهیم "ع"
كردند وقتي در ملت ابراهیم،  انشعاب ها و ضمیمه هائي كه اهل بدعت منضم به آن 

واین اختالف ها را راه انداختند، مي بود، در واقع ابراهیم هم مشرك حساب مي شد، چون 

چیزي كه جزء دین خدا نیست هرگز به سوي خداي سبحان دعوت نمي كند، بلكه به سوي 

 غیرخدا مي خواند، و این همان شرك است!

عقیده اي كه از در حالیكه ملت ابراهیم،  دین توحیدي است كه درآن هیچ حكمي و  

 غیر خدا باشد، وجود ندارد.
 

 در ادامة آیات، خداوند چنین بیان مي فرماید: 
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 اگر ایمان آوردند، به مثل آنچه شما بدان ایمان آوردید،»  

 كه راه یافته اند، 

 و اگر اعراض كردند، 

 پس بدانید كه مردمي هستند گرفتار تعصب و دشمني،  

 و به زودي خدا شر آنان را از شما برمي گرداند، 

 و او شنوا و داناست!  

 بگوئید ! 

 ما رنگ خدائي به خود مي گیریم،    

 و چه رنگي بهتر از رنگ خداست؟   

 و ما تنها اورا عبادت مي كنیم!   

 بگو ! 

 آیا با ما دربارة خدا بگو مگو مي كنید؟   

 ت! كه پروردگار ما و شما هردو اس   

 و با اینكه اعمال شما براي خودتان،  و اعمال ما براي خود ماست،    

 ما در عمل براي او خالصیم!   

 و یا مي گوئید:

 ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و   

 اسباط یهودي و یا نصراني بودند؟ 
 

 اگر این را بهانه كردند در پاسخ شان بگو: 

 آیا شما داناترید یا خدا؟   

 چه كسي ستمگرتر از آن است كه شهادتي را كهو 

 از ناحیة خدا نزد خود دارد كتمان كند؟  

 و خدا از آنچه مي كنید غافل نیست!
 

 بهرحال،  آنها امتي بودند و رفتند،     

 هرچه كردند براي خود كردند،    

 و شما هم هرچه كردید براي خود مي كنید،     

 «بازخواست نمي شوید!  و شما از آنچه آنها كردند     

 

 پافشاري اهل كتاب در قومیت ابراهیم و برتري خود
آخر آیة فوق وضعیت یهود و نصاراي آن زمان را بیشتر روشن مي كند، آنجا كه 

تذكر مي دهد:  اصوالً دعوا بر سر اینكه فالن شخص از چه طایفه اي بوده و آن دیگري از 

االن باید بدان بپردازید مسائلي است كه فردا از آن كدام طایفه،  چه سودي دارد؟  آنچه 

 بازخواست خواهید شد!
 

اگر این آیه دوبار تكرار شده،  براي این بوده كه یهود و نصاري در این بگومگو  

پافشاري زیاد مي كردند،  و از حد گذرانده بودند،  با اینكه هیچ سودي به حالشان نداشت،  

 م"ع"  قبل از "تورات" یهودیان و "انجیل" مسیحیان بوده است!آنهم با علم به اینكه ابراهی
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اهل كتاب هیچ دلیل موجه براي بگومگو با مسلمانان نداشتند.  مثالً اگر مي خواستند  

 بگویند: خداي ما بهتر از خداي شمااست، كه خداي مسلمانان همان خداي اهل كتاب است!
 

یشتري به خدا داریم، كه مسلمانان اگر بگویند: ما اهل كتاب اختصاص و تقرب ب 

 خدارا با خلوص بیشتري مي پرستند!
 

و اگر بگویند: رفتار شما براي خدا باعث ننگ است،  كه قضیه درست برعكس  

 است!

 پس بگومگوي مسیحیان و یهود با مسلمانان هیچ وجه صحیحي نداشته است! 

 
 

   

 تحلیلي بحث                                      مستند: 

 34ص14المیزان ج      

  "ع""ع"تناقضات تورات در ذكر تاریخ ابراهیمتناقضات تورات در ذكر تاریخ ابراهیم

تناقضاتي كه تورات موجود تنها در ذكر داستان ابراهیم"ع" دارد دلیل قاطعي است 

بر صدق دعوي قرآن مبني براینكه تورات و آن كتاب مقدسي كه بر موسي علیه السالم نازل 

 سندیت ساقط شده است! مثالً:شد، دستخوش تحریف گشته و به كلي از 

تورات، درخشان ترین خاطرات زندگي ابراهیم "ع" را كه همان مجاهدات و  -1

 احتجاجات او با امت و آزار و اذیت دیدن از مردم است، اصالً ذكر نكرده است!
 

 

از ساختن كعبه، و مأمن قراردادن آن به وسیلة ابراهیم"ع" و احكامي كه آن  -2

ده، اسمي برده نشده است، و حال آنكه هیچ آشناي به حضرت براي حج تشریع كر

معارف دیني و مباحث اجتماعي در این معنا تردید نكرده است كه خانة كعبه اولین 

خانه اي است كه به نام خانة خدا و خانة بركت و هدایت ساخته شده است و از چهار 

رین آیات الهیه اي هزار سال قبل تا كنون بر پایه هاي خود استوار مانده، از بزرگت

 است كـه پیوسته

مردم دنیارا به یاد خدا انداخته و آیات خداوندي را در خاطره ها زندهنگه داشته و 

 در روزگاري دراز كلمة حق را در دنیا حفظ كرده است!
 

این بي اعتنائي تورات به خاطر آن تعصبي بوده كه تورات نویسان نسبت به كیش 

هائي را كه ابراهیم"ع" در " شكیم" و در سمت شرقي " خود داشته اند و قربانگاه 

بیت ایل" و در " جبل الرب" بنا كرده همه را اسم برده ولي از قربانگاه " كعبه" او 

 اسمي نبرده است.
 

وقتي بنام " اسماعیل" مي رسند، طوري این پیغمبر بزرگوار را وصف مي كنند و  -3

 ً نسبت به عادي ترین افراد مردم هم دربارة آن جناب چیزهائي مي گویند كه قطعا
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توهین و تحقیر شمرده مي شود!  مثالً اورا مردي وحشي و ناسازگار با مردم و 

مطرود پدر، و خالصه،  جواني معرفي مي كنند كه از كماالت انساني جز مهارت 

 در تیراندازي چیزي كسب نكرده است!
 

هیچ وجه الیق مقام ارجمند تورات كنوني به خود  ابراهیم"ع" نسبتي داده كه به   -4

نبوت و روح تقوي و جوانمردي نیست!   و آن این است كه مي گوید:  ملكي صادق 

پادشاه " شالیم" كه خود كاهن خدا بود نان و شراب براي ابراهیم "ع" برد و اورا 

 بركت داد!
 

 

 تناقضات تورات در بیان وقایع
 

 تورات دریكجا ذكر مي كند:  -1

ابراهیم به دروغ به فرعون مصر گفت: " ساره" خواهر من است، و به خود ساره  

هم سفارش كرد كه این دروغ را تأئید نماید و بگوید: من خواهر ابراهیم هستم، تا 

 بدینوسیله مالي به دست آورد و از خطر كشته شدن هم رهائي یابد!

در دربار " ابي مالــك" در جاي دیگر نظیر همین جریان را نسبت به ابراهیم"ع" 

 پادشاه جـرار نقل مي كند.
 

 درجاي دیگر تورات این طور ذكر مي كند: -2

ابراهیم پنهانكاري كرده و گفت: ساره خواهر من است، منظورش خواهر دیني بوده  

است!  در جاي دیگر گفته كه مقصود ابراهیم این بود كه ساره خواهر پدري او و از 

 مادر با او جداست!
 

كه یكي از پیغمبران بزرگ و برگزیدگان اولواالعزم است با "ع" چگونه ابراهیمحاال

 خواهر خود ازدواج كرده، جوابش را از خود تورات باید مطالبه كرد!
 

ابراهیم اگر پیغمبر هم نبود، و یك فرد عادي بود، چگونه حاضر مي شد ناموس 

از مستغالت استفاده كند؟  و به خودرا وسیلة كسب روزي قرار دهد و از او به عنوان یكي 

خاطر تحصیل پول حاضر شود كه فرعون و یا ابي مالك اورا به عنوان همسري خود به 

 خانه ببرد؟!
 

جالب اینكه قبل از ذكر این مطلب، تورات قید مي كندكه در آن ایام "ساره" پیره زن و 

چنین پیره زالي رغبت زالي عجوز بود!  فرعون یا ابي مالك یا هر پادشاهي دیگر كجا به 

 مي كند تا چه رسد به اینكه شیفتة جمال و زیبائي او شود؟!

 

 در تورات"ع" تناقض در ذكرفرزند ذبیح ابراهیم

تورات، نام فرزند ابراهیم را كه موضوع  قرباني بود " اسحق" مي داند، درحالیكه 
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 ذبیح نامبرده "اسماعیل" بوده نه " اسحق" !
 

به سرزمین " تهامه" كه همان سرزمین " مكه" است، و مسئلة نقل دادن هاجر 

بناكردن خانة كعبه  در آنجا، و تشریع احكام حج  كه همة آن و مخصوصاً طواف و سعي و 

قرباني آن حاكي از گرفتاري ها و محنت هاي هاجر و فرزندش در راه خداست، همه مؤید 

 این امرند كه ذبیح نامبرده اسماعیل بوده نه اسحق!
 

" هم یهود را به همین اشتباه مالمت كرده و در فصـل چهل و چهارم  بارنابایل " انج

 ( چنین گفته است:12و11)آیة 
 

خداوند با ابراهیم سخن گفت و فرمود: اسماعیل اولین فرزندت را بگیر واز این " 

 «كوه باال ببر،  و اورا به عنوان قرباني و پیشكش ذبح كن! 

بود انجیل اورا یگانه و اولیـــن فرزنـــد ابــراهیم نمي اگر ذبیح ابراهیم اسحق 

 خواند، براي اینكه وقتي اسحق به دنیا آمد، اسماعیل كودكي هفت ساله بود.

قرآن كریم، كه از آیات آن به خوبي استفاده مي شود ذبیح ابراهیم"ع" فرزندش 

در آتش افكندن  اسماعیل"ع" بوده نه اسحق"ع"، بعد از ذكر داستان شكستن بت ها،  و

 ابراهیم، و بیرون آمدنش به سالمت،  چنین مي فرماید:
 

 خواستند تا در حق او نیرنگي كنند و ما آنان را پست قرار دادیم.» 

  -و گفت:   

 من به سوي پروردگارم روانم كه او مرا هدایت خواهدكرد. 

 خدایا !  -

 مرا از فرزندان صالح عطاكن! 
  
 ما اورا به پسري بردبار بشارت دادیم،   

 چون به حد سعي رسید با وي گفت: 

 اي پسرك من ! در خواب مي بینم كه تورا ذبح مي كنم   -

.… 
 

 وي از بندگان مؤمن ما بود.  
 

 و اورا به اسحق كه پیغمبري از شایستگان بود نوید دادیم. 

 و اورا و اسحق را بركت دادیم،  

 نیكوكاراني به وجود آوردیم،و از نژادشان 

 « و بدكاراني كه هویدا ستمگر بر خویش بودند!
 

اگر كسي در این آیات دقت كند چاره اي جز این نخواهد دید كه اعتراف كند به اینكه 

به والدت او فَبَشَّرناهُ ِبغاُلٍم َحلیٍم "  ذبیح همان كسي است كه خداوند ابراهیم را در جملة : " 

 است.بشارت داده 

ً ِمنَ و جملة   اِلحیَن ، "  بشارت دیگري است غیر آن  " َو بَشَّرناهُ بِِاسحَق نَبَـی ا الص 

بشارت،  و مسئلة ذبــح  و قرباني در مورد بشارت اولي ذكر شده است.  و پس از قرباني 

كردن ابراهیم،  مجدداً بشارت به والدت اسحق را حكایت مي كند. و این خود نظر صریح 
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 ه اینكه قرباني ابراهیم اسماعیل بوده نه اسحق! است ب
 (34ص  14) المیزان ج         

 

 تناقض تورات در سّن اسماعیل

تورات تصریح دارد به اینكه اسماعیل چهــارده سال قبل از اسحق به دنیا آمد. مي 

 گوید:

 و چون به ساره استهزاء كرد ابراهیم اورا با مادرش از خود طرد كرد " 

 ".و به وادي بي آب و علفي برد 
  

آنگاه داستان عطش هاجر و اسماعیل را و اینكه فرشته اي آب را به آن دو نشان  

 داد، ذكر نموده است.

 این تناقض دارد با اینكه ضمن داستانش بیان مي كند: 

 "هاجر بچه خود را زیر درختي انداخت تا جان دادنش را نبیند."  
 

از این جمله و جمالت دیگري كه تورات در بیان این داستان دارد استفاده مي شود  

 كه اسماعیل در آن وادي كودكي شیرخواره بوده است. 

در روایات اسالمي نیز وارد شده كه آن جناب در آن ایام بچه اي شیرخواره بوده  

 است.  

بچة شیرخواره بوده ) قسمت اول داستان و " استهزاء ساره" با قسمت دوم كه " 

 (34ص  14) المیزان ج است،"  كامالً متناقض است.(    

 
 

 بي اعتنائي و تناقض تورات در شأن اسماعیل
برخالف قرآن كریم كه كمال اعتناء را به داستان ابراهیم و دو فرزند بزرگوارش 

اسحق كه  شرحي از نموده، تورات این داستان را باكمال بي اعتنائي نقل كرده است.  تنها

پدر بني اسرائیل است بیان داشته و از اسماعیل جز به پاره اي از مطالب كه مایة توهین و 

تحقیر آن حضرت است، یادي نكرده است. تازه همین مقدار هم كه یاد كرده خالي از تناقض 

 نیست.
 

 یك بار گفته: 

 خداوند به ابراهیم خطاب كرد كه" 

 "من نسل تورا از اسحق منشعب مي كنم. 
 

 بار دیگر گفته: 

 خداوند به وي خطاب كرد كه" 

 من نسل تورا از پشت اسماعیل جدا ساخته 

 " و به زودي اورا امتي بزرگ قرار مي دهم! 
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جاي دیگر اسماعیل را انساني وحشي و ناسازگار با مردم، و موجودي معرفي كرده 

رمیـدند، انسـاني كـه از كودكي نشو و نمایش در تیراندازي بوده و اهل كـه مردم از او مي 

 خانه و پدر و مادر اورا از خود رانده بودند!!
 

 و باالخره درجاي دیگر گفته: 

 (34ص  14) المیزان ج "  خدا با اسماعیل است."  
    

 

 بحث تحلیلي                 مستند: 

 48ص14المیزان ج   

    اظهارنظرخاورشناسان درباره تاریخ ابراهیم درقرآناظهارنظرخاورشناسان درباره تاریخ ابراهیم درقرآن

دربارة تاریخ ابراهیم علیه السالم در قرآن، برخي از خاورشناسان اظهار نظرهائي 

كرده اند كه نشانة بي اطالعي آنها از قرآن بوده،  و مغالطه آنها را جهت مخدوش كردن 

 امالً نشان  مي دهد:وحي آسماني و انتساب آن به سیاست پیامبر گرامي اسالم، ك
 

 در دائرة المعارف اسالمي از " فنسنك" نقل كرده ا ند كه گفته:  

قرآن كریم در سوره هائي كه در مكه نازل شده متعرض خصوصیات ابراهیم و اسماعیل "  

یان علیهماالسالم نشده، و از آن دو مانند سایر انبیاء علیهم السالم بطور اجمال اسم برده است، وهمین قدر ب

كرده كه آن دو بزرگوار مانند سایر انبیاء داراي دین توحید بوده و مردم را بیم میدادند و به سوي خدا 

دعوت مي كردند و اما بنا كردن كعبه و رفتن به دیدن اسماعیل و اینكه آن دو بزرگوارعرب را به دین 

شده است، و لكن در سوره هاي فطرت و ملت حنیف دعوت كرده اند، هیچ یك در این گونه سوره ها وارد ن

غیر مكي از قبیل بقره و حج و امثال آن این جزئیات ذكر شده و پیوند پدر و فرزندي میان آن دو و پدر 

 عرب بودن و تشریع دین اسالم و بناي كعبه به دست ایشان خاطر نشان شده است.
 

این اختالف این است كه پیامبراسالم تا چندي كه در مكه به سرمي بـرد بـا یهودي ها میانة سر   

بدي نداشت،  بلكه تا حدي هم به آنها اعتماد داشت، ولكن وقتي به مدینه مهاجرت كرد و با دشمني شدید و 

كمك آنان خـود را از ریشه دار یهود مواجه شد چاره اي جز این ندید كه از غیر یهود استمداد جوید و به 

اورا به این نقشه راهنمائي كرد كه به  هوش سرشار خدادادي اش )؟(شر یهود محفوظ بدارد. اینجا بود كه 

منظور همدست ساختن مشركین عرب،  ابراهیم را كه بنیان گذار دین توحید است "پدر عرب" بنامد و حتي 

ي نجات از شر مردم مكه كه بیش از هر مردم شجرة خود را بدو منتهي كند.  و به همین منظور و برا

دیگري فكر اورا به خود مشغول كرده بودند باني خانة مقدس آنان یعني كعبه را ابراهیم نامید و از این راه 

 مردم آن شهر را هم باخود موافق نمود." !!!
 

عدم مطالعة صحیح در قرآن و تاریخ و روایات،  یا نیت هاي پلید خاورشناسان،   

 آنهارا وادار به این گونه اظهار نظرهاي كامالً ناآگاهانه كرده است.
 

با این نسبت هائي كه به كتاب عزیز خدا داده اند آبروئي براي خود باقي نگذاشته  

اند. براي اینكه قرآن كریم با شهرت جهاني كه دارد حقانیتش بر هیچ شرقي و غربي پوشیده 
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باشد و بخواهد با نداشتن اهلیت دربارة چیزي نیست مگر كسي از معارف آن بي خبر 

قضاوت كند و گرنه هیچ دانشمند متدبري نیست كه قرآن را دیده باشد و آن را مشتمل بر 

به  كوچكترین خالف واقعي بداند، ) یا آنكه وحي آسماني را انكار كند و آیات قرآني را

 منتسب گرداند!! ( هوش سرشار پیامبر
  

همه اعتراف دارند كه قرآن نه با مشركین سازش كرده و نه چه غربي و چه شرقي، 

با یهود و نصاري و نه با هیچ ملتي دیگر،  و در این باب هیچ فرقي بین لحن سوره هاي 

 مكي و مدني نیست و همه به یك لحن یهود و نصاري و مشركین را تخطئه كرده اند.

ه تدریج و برحسب پیش ) البته،  این معنا هست كه آیات قرآن از آنجائي كه ب 

آمدهاي مربوط به دعوت دیني نازل مي شده و ابتالء رسول خدا "ص" به یهودیان بعداز 

هجرت بوده است،  قهراً تشدید علني علیه یهود هم در آیات نازل در آن ایام واقع شده است، 

نازل همچنانكه آیات راجع به احكامي كه موضوع آن در آن ایام پیش آمده، در همان ایام 

 شده است.(

 

 جواب از مغالطه اول شرق شناسان

اینكه گفته اند: داستان ساختن خانة كعبه و سركشي ابراهیم به اسماعیل وتشریع  -1 

دین حنیف درسوره هاي مكي نیامده است، جوابش آیات سورة ابراهیم است كه در مكه نازل 

 شده و در آن دعاي ابراهیم را حكایت كرده كه:

ِ اجعَْل هذَااْلبَلَدَ آِمناً »   نظیر این آیات در سورة صافات كه .« …َو اِذ قاَل اِبراهیُم َرب 

 آن نیز مكي است و اشاره به داستان ذبح اسماعیل"ع" دارد، آمده است.
 

اما اینكه گفتند: محمد"ص"  بدینوسیله خودرا از شر یهودي هاي معاصرش حفظ  -2

 67هودیت ابراهیم"ع" كرد، جوابش این است كه در آیة كرد و شجرة خودرا متصل به ی

 سورة آل عمران صراحتاً  مي فرماید:

  ابراهیم یهودي نبوده است! » 

 ً  !« …ما كاَن اِبراهیُم یَهُوِدیّاً  َوال نَصرانِیاً َولِكن كاَن َحنیفاً ُمسِلما
 

 جواب از مغالطه دوم شرق شناسان 
 

ستاره  –اشكال دیگري كه دربارة تاریخ ابراهیم"ع" به قرآن گرفته اند، این است كه  

ا َجنَّ َعلَیِه  » پرستاني كه قرآن احتجاج ابراهیم"ع" را علیه الوهیت آنها با جملة    « فَلَم 

متعرض شده، در شهر " حران" كه ابراهیم از بابل یا اور به آنجا مهاجرت كرد، مي 

زمة این معنا این است كه بین احتجاج او علیه ستاره پرستان و احتجاجش علیه زیستند،  و ال

بت پرستان و بت شكستن و درآتش شدنش مدتي طوالني فاصله شده باشد، و حال آنكه از 

ظاهر آیات راجع به این دو احتجاج بر مي آید كه این دو احتجاج در عرض دو روزي واقع 

 پدرش بود.شده است كه اولین برخورد وي با 
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این اشكال در حقیقت اشكال به تفسیر آیات است نه به اصل آیات قرآني، و   جواب: 

جوابش هم این است كه این حرف ناشي از غفلت و بي اطالعي از تاریخ و همچنین در 

دست نداشتن حساب صحیح است.  براي اینكه اگر درست حساب مي كردند مي فهمیدند كه 

ز یك كشور، مذهبي مانند ستاره پرستي رایج باشد قهراً در گوشة وقتي در یك شهر بزرگ ا

و كنار آن كشور نیز از معتقدین به آن مذهب اشخاصي یافت مي شوند.  چطور مي شود 

شهر " حران" دربست ستاره پرست باشد و از این ستاره پرستان درمركز مملكت یعني 

 شهر بابل یا اور عده اي یافت نشوند؟!
 

این خاورشناس از تاریخ از این جهت است كه تاریخ ثابت كرده در بي اطالعي  

شهر بابل مذهب ستاره پرستي مانند مذهب بت پرستي رایج بوده است ودارندگان آن مذهب 

نیزمانند معتقدین به این كیش داراي معابد بسیاري بوده اند، و هر معبدي را بنام ستاره اي 

ً در تاریخ  ساخته و مجسمه اي از آن ستاره را در آن معبد نصب كرده بودند.  مخصوصا

قبل از  3200سرزمین بابل و حوالي آن این معنا ثبت است كه ستاره پرستان در حدود سنة 

میالد در این سرزمین معبدي بنام " الهه شمس" و معبدي بنام " اله قمر" بنا كرده  اند. در 

ن شریعت حمورابي حك شده، الهه سنگ هائي هم كه باستان شناسان كشف كرده اند و در آ

شمس و اله قمر اسم برده شده است. زمان نوشتن و حكاكي این سنگ ها مقارن ایام زندگي 

 ابراهیم "ع" است.
 

" ابوریحان بیروني نیز آمده است كه یوذاسف مردم را به دین آثار الباقیهدر كتاب "  

و بعضي از كیانیان كه در بلخ ستاره پرستي دعوت مي كرد و پادشاهان سلسلة پیشدادیان 

 بسر مي بردند، آفتاب و ماه و ستارگان را مي پرستیده اند تا اینكه زرتشت ظهور مي كند. 

 ) تفصیل این مطالب در بحث از مذهب ستاره پرستي آمده است.(


