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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

كنند، عمل خود  خواهند آغاز آن كنند و يا مى شود كه مردم، عملى را كه مى بسیار مى 

كنند، تا به اين وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرويى  را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى 

و احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه  

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد.میـان مى 

تعالى كالم خود را به نام خود كه  ى نیز جريان يافته، خداى تعالاين معنا در كالم خداى 

عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و  

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در  

را رعايت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را  اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب 

بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن  

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام  

 د... و خدايى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندار

 (  .۲۶، ص ۱الـمیزان ج )         كنم!   «»  من به نام خدا آغاز مى 
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 ي ئ عالمه فقید آةی  الّله سید محمدحسین طباطبا

 مولف  تفسیر المیزان 

 

 (۱۳۷۰کار سید مهدی امین  -رنگ روغن  -)تصوير عالمه طباطبايی  
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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

ُرون    ِكتاٍب َمْكنُون  إِنهُ َلقُْرآٌن َكريم  في  ال َيَمسُّهُ إِالَّ اْلُمطَهَّ

 در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون!  كــريـــــــــــم!اين قـــــــــرآنـى اســت 

 اكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! كه جز دست پــ

 معارف قرآن در المیزان 
 تفسیر موضوعی المیزان 

كه از »تفسیر المیزان« انتخـاب و  ، اين كتاب به منزله يك »كتاب مرجع« يا فرهنگ معارف قرآن است

 بندى شده است.تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه
 

 کتاب  اهمیت 

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد هیچ جا پیداش  » ...  -

اين   حیف شد واقعا، نکردم، آيات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده بود.  

 کتاب رو هر کی داره، دو برابر قیمت ازش می خرم، بهم اطالع بدين ...!«

گودريدز سايت  از    www.goodreads.com/book/show/8553126:در  آن  در  که 

اند   خوانده  که  را  کتابهائی  بهترین  توانند  می  کتاب  به  عالقمند  افراد  دنیا  جای  همه 

  معـرفی کنند، آقای محمد رضــا مالئی از شهر مقدس مشهد مشخصاتی از جـلد اول » 

معارف قرآن در المیزان« را همراه با کتابهای مورد عالقه اش به نحو باال معرفی  

 کرده است.

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال قسمت  در حال حاضر تعداد زیادی از سایت های 
جلد را در سایت های خود قرار داده اند، و همچنین برخی اساتید    ۷۷زیادی از این  

 عنوان کتاب مرجع به دانشجویان خود معرفی کرده اند.دانشگاه ها آنها را به 

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف
          

آیات شریفه قرآن کریم موضوعاتی مانند اصول دین، فروع دین، قوانین و احکام شرع  

مقدس اسالم، اخالقیات، اصول زندگی و اصول حکومت را شامل هستند و همچنین مطالبی 
و  درباره   آنها،  امثال  و  دوزخ  بهشت،  اخروی،  زندگی  زمین،  ها،  آسمان  عالم،  آفرینش 

 نیزدرباره سرمنزل نهائی انسان و بازگشتش به مالقات پروردگار را در بر دارند.

پیامبر         نبوت  و سه سال  بیست  درمدت  قرآن  مقدس  آیات  در  احکام  این موضوعات و 
و البته بدون طبقه بندی موضوعی، نازل شده است.     گرامی خدا در انواع شرایط زمان و مکان

واضح است تفاسیر قرآن کریم از جمله تفسیر گرانمایه المیزان هم با مراعات همان ترتیب  
اولیه به شرح و تفسیر پرداخته اند، که اهمیت این روش در مورد یک کتاب هدایت آسمانی  

 برهمه روشن است.

مطا         و  مراجعه  سهولت  ترتیب  برای  به  آنها  بود  تفاسیرنیاز  این  مطالب  خالصه  لعه 
موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف قرآن در المیزان برای همین منظور تالیف  

 یافتند.   

جلد آماده شد و چند جلد اولیه آن نیز توسط سازمان    ۲۲در شروع کار مطالب تحت           
انت و  چاپ  وزیری  قطع  در  اسالمی  حجیم  تبلیغات  مطالعه  برای  مجلدات  چون  یافت.  شار 

در  چاپ  برای  لذا موضوعات  داده شد  که    ۷۷تشخیص  گردید  تنظیم  جیبی مجددا  قطع  جلد 

 مجلداتی از آن توسط موسسه قرآنی تفسیر جوان منتشر گردید.

ت چهل  ضمنا تذکر این نکته را ضروری می دانم که از شروع کتابها تا پایان تاریخ ادیان از مجلدا       

جلدی، لطفا در صورت لزوم مراجعه تطبیفی با   ۲۰جلدی ترجمه فارسی استفاده شده بقیه مطالب از چاپ 

 .  اصل المیزان شماره آیات هم در نظر گرفته شود

  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 
 

ترجمه جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان اقدام به  ۷۷بعد از اتمام تالیف          

جلد بشرح زیر آماده شده و به همراه کتابهای فارسی    ۲۲آنها نمود که در حال حاضر    کامل

با   اینترنت و موبایل  در  توانید  قرار گرفته است. برای جستجوی کتابها می  در سایت زیر 

 عنوان:

  جستجو نمایید. “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المیزان" 
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 کامل:انگلیسی اسامی کتابها با ترجمه 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

BOOK 6 - ANGELS    

BOOK 7 - JINN AND SATAN 

BOOK 8 - CREATION OF MANKIND  

BOOK 9 - SOUL AND LIFE  

BOOK 10 - PERCEPTUAL, EMOTIONAL, AND INTELLECTUAL SYSTEM OF HUMAN  

BOOK 11 - HUMAN SELF AND LOVE  

BOOK 12 - HEART, WISDOM, KNOWLEDGE, AND SPEECH 

BOOK 13 - HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT AND CORRECTIVE MOTION 

BOOK 14 - SECRET OF SRVITUDE  

BOOK 15 - HUMAN REQUESTS AND PRAYERS 

BOOK 16 - GENERAL HISTORY OF RELIGIONS  

BOOK 17 - EARLY NATIONS AND EARLY PROPHETS  

BOOK 18 – ABRAHAM, FOUNDER OF UPRIGHT RELIGIO         

             BOOK 19 - CHILDREN OF ISHMAEL - FRIST DYNASTY OF ABRAHAM SONS (Present Volume) 

BOOK 29 - MUHAMMAD Last Messenger of Allah 

             BOOK 31 - Specifications of   HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 

BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

BOOK 54 - PARADISE 

BOOK 56 - MEETING WITH GOD 

  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسایتهای زیر نیز می توانید جستجو کنید:     

www.almizanref.ir    

https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 

www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 

https://sites.google.com/site/almizanclassified  

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
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https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

در پایان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که این لطف و عنایت را بر این بنده         

و    سالگی اعطائی امروز بر تهیه ۸۵سالگی عمر اعطائی اش تا سن  ۴۱ارزانی فرمود که از  

تالیف این مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز همچنان پروردگاری می فرماید... همه  

این نعمات را مرهون روح الهی عالمه طبابائی هستیم که خدایش چنان اعطا فرمود که توانست  

 بر پهنه گیتی نور خدا را گسترده سازد و برود!  با فاتحه ای بلکه جبران کنیم!   

 سید مهدی )حبیبی ( امین                                                             

                        ۱۴۰۱ماه  مرداد ۵ -۱۴۰۱ماه   خرداد ۴                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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      فصل اول 

   هب مکه )ع(    ارباهیمو  انتقال نسل  اتریخ حضرت اسماعیل

 

 ۲4۲ص  ۳۳المیزان ج               سورة صافات            " َوقاَل اِنّي ذاِهٌب اِلي َربّي َسیَهديِن ...."  ۱۱۳تا99مستند:آية 

 

 مهاجرت های حضرت ابراهیم  
 

از این آیات فصل دیگري از تاریخ زندگي ابراهیم علیه السالم شروع مي شود، و آن  

عبارت است از مهاجرت وي از بین قومش،  و آنگاه درخواست فرزند كردنش از خدا،  و  

اجابت خدا درخواست اورا،  و در آخر داستان ذبح كردن اسماعیل، و آمدن گوسفندي به جاي  

 . …اسماعیل 

ماني آغاز مي شود كه ابراهیم از پدرش و قومش كه بت پرست بودند  این مهاجرت ز 

 از آن چنین یاد مي كند:  48دوري مي گزیند. قرآن كریم در سورة مریم آیة  

» ) ابراهیم گفت:( من از شما و آنچه به جاي خدا مي پرستید دوري و كناره گیري  
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 یجه نباشد! « مي كنم !   و امیدوارم حاجت خواهي ام از پروردگارم بي نت

پروردگارم    » به سوي از این آیه معلوم مي شود كه مراد آن جناب از این كه گفت:   

رفتن به محلي است فارغ، تا در آنجا با فراغت و تجرد و حاجت خواهي از خدا  مي روم، «  

  .بپردازد، وآن محل عبارت بود از سرزمین مقدس" بیت المقدس" 

 پروردگارم حاجت مي طلبم همین فرزندخواهي اوست كه فرمود: اینكه گفت از  

 » پروردگارا !  مرا فرزندي از صالحان ببخش ! «

بردبار « اورا روزي    -» حلیم   خداوند اورا بشارت داد به اینكه به زودي فرزندي 

 خواهد كرد و آن فرزند پسر خواهد بود.  
 

" خوانده است و در سورة هود نیز پدرش ابراهیم  حلیمدر این آیه اسماعیل را خداوند "   

" ستوده نشده اند  حلیم" خوانده بود.  و در قرآن كریم هیچ یك از انبیاء به وصف " حلیمرا "  

 به جز این دو بزرگوار .

 

 

 

 ۱۲8ص ۱۲المیزان ج                  سورة صافات                      " َرّبِ هَب لي ِمَن الّصاِلحیَن ! "   ۱۰۰مستند: آية 

 

 دعاي ابراهیم براي درخواست فرزند 
 

قرآن مجید ادبي را كه خداي تعالي تعلیم پیامبران خود فرموده و آنان نیز در گفتار و  

اند، درآیات بسیاري نقل فرموده است. ازجملة این آداب ادبي است  كردار خود آنرا بروز داده  

كه حضرت ابراهیم علیه السالم در موقع درخواست فرزند از خداي تعالي به كار برده است  

 و آیة زیر از چگونگي آن خبر مي دهد، آنجا كه عرض كرد: 
 

َن الّصالِّحیَن ! «   -»    َرّبِّ َهب لي مِّ
 

در این آیة كوتاه، ادبي بسیار واال نهفته است، و آن اینكه ابراهیم "ع" نیت درخواست   

فرزند دارد كه یك امر دنیوي است، اما این پیامبر بزرگ خدا به آن جنبة معنوي و وجهة  

" مقید كرده است، كه نشان مي دهد در حین طلب حاجت  صالحخداپسندانه داده و آنرا با قید "  

والد ناخلف و ناصالح بیزاري جسته و به پروردگار خود پناه برده است، و  خود، از شر ا

فرزندي را كه مي خواهد فرزندي صالح است، لذا با این قید بیشتر به جنبة معنوي و الهي  

 این درخواست تأكید كرده است، تا صرف یك درخواست دنیوي ! 
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 بشارت تولد اسماعیل 
  

بشارتي كه تولد اسماعیل"ع" را مي رساند آیات فوق در سورة "صافات" است، آنجا 

 كه مي فرماید:  
 

 بشارت دادیم....«  پسري بردبارپس اورا به »  
  

و ماجراي قرباني كردن این پسر را نیز در این آیات متذكر مي شود، وتا آنجا كه   

 ادامه مي دهد:  
 

 ما نیكوكاران را چنین پاداش مي دهیم،  »... 

 او از بندگان مؤمن ما بود! 
 

 بشارت دادیم،  اسحق  و او را به

 صالحان بود،كه پیغمبر و در شمار  

 و بر او و براسحق بركت دادیم 

 « و از نسل آنها اشخاص صالح و اشخاص ستمكار علني خواهند بود.
 
 

بنابراین، در اول آیات بشارت به پسري مي دهد كه اورا به قربانگاه مي برد ، و    

پس از اینكه به صدق رسیدن رؤیاي ابراهیم را بیان مي كند، مجدداً موضوع بشارت تولد  

 اسحق را خاطرنشان مي سازد. 
 

ر  و این مسئله مورد اتفاق است كه اسماعیل بزرگتر از اسحق بوده، و  چند سال جلوت 

 از اسحق از مادرش هاجر به دنیا آمده است، ولي اسحق از ساره متولد شده است. 
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 تولد اسماعیل و انتقال او به مكه 
 

ن مكه و رسگذشت آباد شدن آن   ي هاجر و فرزند خردسالش در رسزمي 
) تاري    خ تنهائ 

ي آب و گياه، به   همراه رسگذشت ساليان دراز تبديل آن خشك خاكدان به كعبه آمال  دره ئ 

ي است كه هر قدم و هر حركت در آن تبديل به  
ميليونها انسان موحد و مؤمن خدا، تاريخن

.(  …شعائر و مراسم زيبا و ماندگار بعداز ظهوراسالم گرديده است ن  امي 
 

در صحیفة تاریخ چنین نقل  این تاریخ را امام صادق علیه السالم براي ثبت صحیح آن   

 مي فرماید: 
 

" اسماعیل را بزاد،  هاجر» ابراهیم علیه السالم در بادیة شام منزل داشت. همینكه "   

" غمگین گشت، چون او فرزند نداشت، و بهمین جهت همواره ابراهیم "ع" را در  ره سا "

 خصوص هاجر اذیت مي كرد و غمناكش مي ساخت. 
 

  ه رد. خداي عزوجل بدو وحي فرستـاد كه زن به منزلة دندابراهیم نزد خدا شكایت ك 

كج است، اگر به همان كجي وي بسازي از او بهره مند مي شوي، و اگر بخواهي راستش  

 كني، اورا خواهي كشت! 

 آنگاه دستورش داد تا اسماعیل و مادرش را از شام بیرون بیاورد.  

م !  -پرسيد:    پروردگارا كجا بب 

 فرمود:   به حرم من، و امن من، 

ن مكه است!   ن خلق كرده ام، و آن رسزمي  ن بقعه اي كه در زمي   و اولي 

پس از آن خداي تعالي، جبرئیل را با " براق" برایش نازل كرد، و هاجر و اسماعیل   

 را، و خود ابراهیم را، برآن سواركرد و به راه افتاد. 

هوا، و از هیچ زراعت و نخلستاني نمي گذشت،  ابراهیم از هیچ نقطة خوش آب و   

 مگراینكه از جبرئیل مي پرسید: 

ئيل مي گفت:    اينجاست آن محل؟  اينجا بايد پياده شويم؟  جب 
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 نه،  پيش برو،  پيش برو !  -

 " رسیدند. مّكههمچنان پیش مي راندند تا به سرزمین " 
 

ا درآن ساخته شد، پیاده كرد،  ابراهیم، هاجر و اسماعیل را در همین محلي كه خانة خد 

 " عهد بسته بود كه خودش پیاده نشود تا نزد او برگردد، خودش پیاده نشد. ساره و چون با " 

در محلي كه فعالً چاه زمزم قرار دارد، درختي بود، هاجر علیها السالم پارچه اي كه   

 همراه داشت روي شاخة درخت انداخت تا در زیر سایة آن راحت باشد. 

ه ابراهیم خانواده اش را در آنجا منزل داد و خواست تا به طرف ساره برگردد،  همینك 

 ( یك كلمه پرسید:   كه راستي ایمانش شگفت آور وحیرت انگیز است،  هاجر )

ي و نه دانه اي در آن   - ي مي گذاري و مي روي كه نه انيسي و نه آئ 
آيا مارا در رسزمينن

 هست؟ 

 ابراهیم گفت:   

ي كه مرا به اين عمل فرمان داده، -
 خدائ 

ز ديگري شمارا كفايت مي كند!         از هر چي 
 

" )كوهي است درذي طوي( رسیــد  كداءاین بگفت و راهي شام شد. همینكه به كوه " 

 نگاهي به عقب ) و درون این درة خشك ( انداخت و گفت: 
 

«- »!... مِّ نَد بَیتَِّك اْلُمَحرَّ یَّتي بِّواٍد َغیرِّ ذي ذَرعٍ عِّ ن ذُّرِّ  َربَّناِّ اِّنّي اَسَكنُت مِّ
 

 دادم، یآب و گياه جا ئ   یواد  پروردگارا !   من ذريه ام را در   -» 

مت.    نزد بيت محير

 پروردگارا!   

 بدين اميد كه نماز بپا دارند!   

 ايشان كن،  یاز مردم را متمايل به سو  پس دلهائ   

 شان بده !  یو از ميوه ها روز  

 باشد كه شكرگزارند ! «  
 

 …این را بگفت و برفت 
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پس همین كه آفتاب طلوع كرد، و پس از ساعتي هوا گرم شد، اسماعیل تشنه گشت.  

"  صفا  " مي كنند بیامد و بر بلندي "  سعي هاجر برخاست و در محلي كه امروز حاجیان "  

برآمد، دید كه در بلندي روبرو چیزي مانند آب برق مي زند،  و خیال كرد كه آب است، از  

" رسید، وهمینكه باالي مروه رفت  مروه بدان سو شد تا به "    صفا پائین آمد، و دوان دوان

اسماعیل از نظرش ناپدید گشت. )گویا لمعان سراب مانع دیدش شده بود،( ناچار دوباره به  

 طرف صفا آمد. 
 

و این عمل را هفت بار تكرار كرد،  و در نوبت هفتم وقتي به مروه رسید، این بار  

 زیر پاي او جریان یافته است !   اسماعیل را دید، و دید كه آبي از
 

ا)   پا  یخواننده  لخت   یكه در سالهای پیش زيارت حج نصيبش شده، و 

سنگ روي  را  بلند  خ ود  ن  تب  صفا   یهاي  يا  مروه  سنگستان  از  باقيمانده 

اين سنگهاي خارا را احساس    یگذاشته، مي تواند رنج هفت بار دويدن رو 

 ) ن ي حركت هاجر را در آن آتش سوزان بفهمد...!  امي 
 كند و معنن

  
 

 جاري شدن آب زمزم و آغاز آباداني مكه 

 

د و جلو  هاجر نزد اسماعیل برگشت، و از اطراف كودك مقداري شن جمع آوري كر 

"  زمزم" نامیدند، چون "زمزم آب را گرفت چون آب جریان داشت، و از همان روز آن آب را "

 به معناي جمع كردن و گرفتن جلوي آب است. 
 

از وقتي این آب در سرزمین مكه پیداشد، مرغان هوا و وحوش صحرا به طرف مكه  

 دادند. آمد و شد را شروع كردند و آنجارا محل امني براي خود قرار  
 

" منزل داشتند متوجه شدند كه  المجازعرفات  یذ" كه در "  جرهماز سوي دیگر قوم "  

مرغان و وحوش به سوي مكه آمد وشد مي كنند. همینكه فهمیدند مرغان در آن طرف النه  

و مسكن گرفته اند آنهارا تعقیب كردند تا رسیدند به یك زن و یك كودك، كه درآن محل زیر  

 اند و فهمیدند كه آب به خاطر آن دو تن درآنجا پیدا شده است.  درختي منزل كرده 
 

 از هاجر پرسیدند: تو كیستي و اینجا چكار مي كني؟ و این بچه كیست؟ 

 هاجر گفت: 
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" هستم و این فرزند اوست كه خدا از من به او  ابراهیم خلیل الرحمانمن كنیز "   -

مارا بدینجا آورد و منزل  ارزاني داشته است و خداي تعالي اورا مأمور كرده تا  

 دهد. 
 

 قوم جرهم گفتند: 

 آیا به ما اجازه مي دهي كه در نزدیكي شما منزل كنیم؟  -
 

 باید باشد تا ابراهیم"ع" بیاید.  -هاجر گفت: 
 

 بعد از سه روز ابراهیم آمد و هاجر عرضه داشت: 

  در این نزدیكي مردمي از جرهم سكونت دارند و از شما اجازه مي خواهند دراین  -

 سرزمین و نزدیك به ما منزل كنند، آیا اجازه شان مي دهي ؟ 
 

ابراهیم فرمود:  بله !   هاجر به قوم جرهم اطالع داد و آمدند و نزدیك وي منزل  

 كردند و خیمه ها برافراشتند. هاجر و اسماعیل با آنان مأنوس شدند. 
 

درآنجا دید و سخت خوشحال  بار دیگر كه ابراهیم به دیدن هاجر آمد، جمعیت بسیاري  

شد.  رفته رفته اسماعیل به راه افتاد، و قوم جرهم هریك نفر ایشان یكي دوتا گوسفند به  

 اسماعیل بخشیده بودند، و هاجر و اسماعیل با همان گوسفندان زندگي مي كردند. 
 

 جواني اسماعیل و بناي خانه كعبه 
 

"كعبه" را بنا    هتعالي دستورداد تا خانهمین كه اسماعیل به حد مردان رسید،  خداي  

 كنند... ) تا آنجا كه امام فرمود: ( 

و چون خداي تعالي به ابراهيم دستورداد تا كعبه را بسازد. او نمي دانست كجا بنا  -

ئيل را فرستاد تا نقش وع به كار كرد. اسماعيل    هكند. جب  خانه را بكشد.  ابراهيم رسر

ئيل  طوي" مصالح آورد، و آن    یاز " ذ  جب 
ً
جناب خانه را تا نه ذراع باال برد. مجددا

و حجراالسود"  یجا آورد  ون  بب  ديوار  از  ي 
 

سنگ ابراهيم  و  مشخص كرد،  را   " 

 كه االن هست !   ئي همان جا   –آن قرار داد   ی" را درجاحجراالسود"
 

بعد از آن كه خانه ساخته شد، دوتا در برایش درست كرد. یكي به طرف مشرق، و  

" نامیده شد.  سقف خانه را با تنة درختان مستجاردر دیگري طرف مغرب.  درب غربي "  

" بپوشانید، و هاجر پتوئي كه با خود داشت بر در كعبه بیفكند، و زیر آن  اذخرو شاخة "  

 چادر زندگي كرد. 
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 ساختمان خانه تمام شد، ابراهیم واسماعیل عمل" حج"را انجام دادند.  بعدازآنكه 

" جبرئیل نازل شد و به ابراهیم گفت:  به قدر كفایت آب بردار!   ذي الحجه روز هشتم "  

 چون در مني و عرفات آب نبود. بهمین جهت روز هشتم ذي الحجه را روز " ترویه" نامیدند. 
 

برد و شب را در مني به سر بردند،  و همان كارها  "  مني پس ابراهیم را از مكه به "  

 " دستور داده بود به ابراهیم نیز دستور داد. آدمرا كه به " 
 

 ابراهیم بعد از فراغت از بناي كعبه گفت: 

 پروردگارا !  این شهر را امن و مأمن قرار ده،  -

 –آنها كه ایمان آورده اند   -و مردمش را      

 از میوه ها روزي بده !       
 

) امام فرمود: ( منظور ابراهیم از میوه،  میوه هاي دل بود. یعني خدا مردم مكه را  

محبوب دلها بگرداند تا سایر مردم با آنان انس بورزند و به سوي ایشان بیایند، و مكرر هم  

 « بیایند!
 امام صادق علیه السالم در تفسیر قمي () نقل از   
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 ذبح اسماعیل 
  

حد كار و  همین كه خداي تعالي پسري به ابراهیم داد و آن پسر نشو و نمــا كرد و به 

كوشش رسید،    ) منظور از رسیدن به حد سعي و كار، رسیدن به آن حد از عمر است كه  

این همان سن بلوغ است ،(  در    آدمي عادتاً مي تواند به سوي حوایج زندگي خود برخیزد، و 

 این زمان ابراهیم به او گفت: 
 

 پسرم! در خواب مي بینم كه ترا ذبح مي كنم، »

 نظرت دراین باره چیست؟    

 گفت: 

 انجام ده ! ی پدرجان، بدانچه مأمور شده ا -
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 ! «   كه انشاء هللا مرا از صابران خواهي یافت
 

من در خواب  این آیه حكایت رؤیائي است كه  ابراهیم "ع" در خواب دید و عبارت " 

ینكه این صحنه را مكرر در خواب دیده است.  آنگاه از پسرش  " داللت دارد برامي بینم !

نظرخواهي مي كند و مي خواهد بگوید: تو دربارة سرنوشت خودت فكر كن و تصمیم بگیر  

 و تكلیف مرا روشن ساز !  
 
 

این جمله خود دلیل است بر این كه ابراهیم علیه السالم در رؤیاي خود فهمیده بود كه  

امر كرده تا فرزندش را قرباني كند و گرنه صرف اینكه خواب دیده فرزندش  خداي تعالي اورا  

را قرباني مي كند،  دلیل بر این نیست كه كشتن فرزند برایش جایز باشد،  پس در حقیقت،  

امر در برابرش ممثل شده است،  و به    هامري كه در خواب به او شده بود به صورت نتیج 

     ده بود فرزندش را امتحان كرد تا ببیند او چه جوابي  همین جهت كه چنین مطلبي را فهمی

 مي دهد؟ 
 

 «  پدرجان هرچه مأمور شده اي بكن !اسماعیل پاسخ داد كه : » 
 

این جمله اظهار رضایت اسماعیل است نسبت به سر بریدن و ذبح خودش،  چیزي  

و مخصوصاً گفت:   " بكن! "كه هست این اظهار رضایت را به صورت امر آورد و گفت: 

" براي اشاره به این بوده  مرا ذبح كن!!"  و نگفت"    بكن آنچه را كه بدان مأمور شده اي "  

مر بوده و به جز اطاعت و انجام آن مأمؤریت چاره اي  كه بفهماند، پدرش مأمور به این ا

 نداشت . 
 

" در صدد دلجوئي    انشاء هللا مرا از صابران خواهي یافت، سپس اسماعیل با عبارت "  

من از اینكه مرا قرباني مي كني بهیچ وجه    - و خشنود كردن پدر برآمد و خواست بگوید:  

این چیزي نگفت كه باعث ناراحتي پدر  اظهار بي تابي نمي كنم.  او در پاسخ پدرش جز  

فرزندش به هیجان درآید، بلكه سخني گفت كه اندوهش    ه شود،  و از دیدن جسد به خون آغشت

این كالم خود آن منظره كاسته شود.   از دیدن  قید   پس  با  آن بود             را كه یك دنیا صفا در 

 " مقید كرد تا صفاي بیشتري پیدا كند.انشاء هللا" 
 

 چون با آوردن چنان قیدي معناي كالمش چنین مي شود: 
 

به این صفت پسندیده از خودم    اتّصافم  من اگر گفتم در این حادثه صبر مي كنم،  -

نیست،  و زمام امرم به دست خودم نیست،  بلكه هرچه دارم از مواهبي است كه  

اگر او  خدا به من ارزاني داشت، و منت هائي است كه خدا بر من نهاده است،  و 
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بخواهد من داراي چنین صبري خواهم شد،  و او مي تواند نخواهد، و این صبر  

 را ازمن بگیرد ! 
 

" تسلیم امر خدا شدند و به آن رضایت دادند،  و ابراهیم فرزندش  عابراهیم و اسماعیل "

 را به پهلوي پیشاني خواباند . . .    اینجا بود كه خدا مي فرماید: 
 

 دادیم كه»  ما ندایش 

 اي ابراهیم!  

 مأموریت را به انجام رساندي!    

 به تحقیق رؤیا را تصدیق كردي!«  
 

رؤیاي راست و صادق نمود، یعني:   امري   هبا این عبارت، خداوند با آن رؤیا معامل

كه ما در آن رؤیا به تو كردیم  و تو امتثال نمودي براي امتحان تو و تعیین میزان بندگي تو 

ر امتثال چنین امري همین كه آماده شدي آنرا انجام دهي، كافي است، چون همین  بود، كه د

 مقدار از امتثال میزان بندگي تورا معین مي كند! 
 

خداوند متعال با اشاره به داستان قرباني كردن اسماعیل كه درآن آزمایشي سخت و    

 محنتي دشوار بود، مي فرماید: 
 

 نیكوكاران را جزاء مي دهیم! ما به همین منوال  -
 

نخست امتحان هاي به ظاهر شاق و دشوار و در واقع آسان برایشان پیش مي آوریم      

تا وقتي به شایستگي از امتحان درآمدند، بهترین جـزاء را هـم در دنیا و هم درآخرت به  

یدند كه امتحانش ایشان مي دهیم. و این بدان دلیل مي گوئیم كه در داستان ابراهیم به روشني د

 صرف امتحان بود، و واقعیت نداشت، ولي همان ظاهر هم بسیار شاق و ناگوار بود. 
 

 

 قرآن مجید مي فرماید:  

بحٍ َعظیم !    ! «  ما فرزندان اورا فداء دادیم،  به ذبحي عظیم   –   » َو فََدیناهُ بِّذِّ
 

خداي تعالي   هجبرئیل از ناحیبرروایات اسالمي این فداء عبارت بود از قوچي كه  بنا

" بودن ذبح، بزرگي جثه و یا حرمت خود آن قوچ نیست بلكه مراد  عظیمآورد.  مراد به "

خدا آمد تا به عنوان عوض از اسماعیل قرباني شود، و نیز عظمت    ههمین است كه از ناحی

 كه خداي تعالي آن را عوض اسماعیل قرار داد.  آن ذبح این بود 
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 فرماید: سپس خداوند مي  
 

 و نام نیكش را در آیندگان حفظ نمودیم، » 

 سالم بر ابراهیم ! 

 ما این چنین نیكوكاران را جزاء مي دهیم! 

 آري، راستي،   او  از بندگان مؤمن ما بود، 

 و ما اورا به " اسحق" بشارت دادیم 

 در حالي كه پیامبري از صالحان باشد، 

 و بر او بر اسحق بركت نهادیم،

 او بعضي نیكوكار بودند، و از ذریة 

 !«  و بعضي آشكارا به خود ستم كردند
 

 

 داستان ذبح اسماعیل در روایات 
 

در روایات اسالمي، در مجمع البیان از ابن اسحق روایت شده كه گفت: ابراهیم هر    

وقت مي خواست اسماعیل ومادرش هاجر را دیدار كند برایش براق  مي آوردند، صبح ازشام  

سواربراق مي شد وقبل ازظهر به مكه مي رسید. بعدازظهر از مكه حركت مي كرد و شب  

نزد خانواده اش در شام بود، و این آمد و شد همچنان ادامه داشت تا آنكه اسماعیل به حد رشد  

رسید و پدرش وقتي در خواب دید كه اسماعیل را ذبح مي كند، جریان را به او نگفت، و در  

او فرمود: همراه خود طنابي و كاردروزي كه مي خوا این وحي را عملي كند به    ی ست 

 كوه برویم و هیزم بیاوریم.  ه بردار تا به اتفاق به این در
 

خلوت كه نامش " درة ثبیر" بود رسیدند ابراهیم علیه السالم    هپس همین كه به آن در   

وي به او داده بود آگاه كرد. اسماعیل گفت: پدرجان    ه اورا از دستوري كه خداي تعالي دربار

با این طناب دست و پاي مرا ببند تا دست و پا نزنم، و دامن خودرا جمع كن تا خون من آن 

د. كارد خودرا نیز تیز كن و به سرعت كارد را بر گلویم  را نیاالید و مادرم آن خون را نبین

 بزن تا زودتر راحت شوم، چون مرگ سخت است. 
  

ابراهیم علیه السالم گفت: پسرم راستي چه كمك كار خوبي هستي براي من در اطاعت     

 فرمان خدا ! 

ابراهیم   آنگاه، ابن اسحق دنبال داستان را همچنان نقل مي كند تا مي رسد به اینجا كه  
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علیه السالم خم شد و با كاردي كه به دست داشت خواست تا گلوي فرزند را قطع كند و  

جبرئیل كارد اورا برگردانید.  از یك سو اسماعیل را از زیردست پدر كنار كشید و از سوي  

ثبیر قوچ را به جاي اسماعیل قرار داد، و از طرف دست چپ مسجد    هدیگر از ناحیه در

 رخاست:  حنیف صدائي ب
 

 اي ابراهیم !   -

 رؤیاي خودرا تصدیق كردي،     

 و دستورخدا را انجام دادي !     

 

 

 اسماعیل در تورات 
 

تورات، نـام فرزند ابراهیم را كه    ،به طوري كه در فصل نهم بخش پیشین گفته شد

موضوع  قرباني بود " اسحق" مي دانـد، درحالیكه ذبیـح نامبـرده به طوري كه از آیات قرآن  

 !     كریم استفاده مي شود، فرزندش اسماعیل"ع" بوده نه اسحق"ع"
 

از طرف دیگر تورات تصریح دارد به اینكه اسماعیل چهارده سال قبل از اسحق به  

 د. مي گوید: دنیا آم

 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. "  
 

تان دارد استفاده مي شود  از این جمله و جمالت دیگري كه تورات در بیان این داس 

 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.   

) قسمت اول داستان و " استهزاء ساره" با قسمت دوم كه " بچه شیرخواره بوده  
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     است،"  كامالً متناقض است.(      

  

 : تورات، داستان اسماعیل را باكمال بي اعتنائي نقل كرده است
 

شرحي از اسحق كه پدر بني اسرائیل است بیان داشته و از اسماعیل جز به    تنها  

توهین و تحقیر آن حضرت است، یادي نكرده است. تازه همین    هپاره اي از مطالب كه مای

 مقدار هم كه یاد كرده خالي از تناقض نیست. 
 

  " ابراهیم خطاب كرد كه من نسل تورا از اسحق منشعب یك بار گفته:  به       خداوند 

 " مي كنم.
 

 بار دیگر گفته:  

اسماعیل جدا ساخته و به  خداوند به وي خطاب كرد كه من نسل تورا از پشت  "  

 "  زودي اورا امتي بزرگ قرار مي دهم!
 

جاي دیگر اسماعیل را انساني وحشي و ناسازگار با مردم، و موجودي معـــرفي كرده  

كـه مردم از او مي رمیـدند، انسـاني كـه از كودكي نشو و نمایش در تیراندازي بوده و اهل  

 رانده بودند!! خانه و پدر و مادر اورا از خود  
 

 ( 34ص  14) المیزان ج "    !خدا با اسماعیل استو باالخره درجاي دیگر گفته: "   
 

 

 

 

 

 ۱۳۳ص۱۲المیزان ج                                                                    مستند: آيات مندرج در متن 
 

 

 شخصیت اسماعیل در قرآن  
 

پیامبران الهي، دعا و ادبي را از حضرت ابراهیم و اسماعیل قرآن مجید از جمله ادب  

 "ع" نقل مي كند كه آیات زیر جزئیات آن را چنین بیان مي كنند:

 پس ما اورا بشارت به فرزندي بردبار دادیم، » 

 پس وقتي كه در خدمت پدر به حد بلوغ رسید و كارآمد شد، 

 پدرش به او گفت: 

 بینم كه تورا ذبح مي كنم! اي فرزندم ! من در خواب مي  -
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 فكر كن و بگو كه این كار را چگونه مي بیني ؟  

 گفت: 

 اي پدر !  بجاي آر آنچه را كه بدان مأمور مي شوي،  -

 (102) صافات و انشاء هللا بزودي خواهي دید كه من از صابرین هستم ! «  
 

در این گفتگو اولین ادبي را از اسماعیل"ع" مالحظه مي كنیم كه نسبت به پدر ارائه  

عالوه بر این كه  داده ولكن درپایان آن ادب را نسبت به پروردگارخود رعایت كرده است،  

 رعایت ادب نسبت به پدري چون حضرت ابراهیم خلیل"ع" ادب خداي تعالي نیز مي باشد. 
 

راي او نقل كرد،  ازاوخواست تا دربارة خود فكري كند  وقتي پدرش خواب خودرا ب

 و رأي خودرا بگوید!  

 این خود ادبي بود از ابراهیم "ع" نسبت به فرزندش .   
 

) چون این خواب یك مأموریت الهي بود و این نكته را خود اسماعیل متذكر شد، و   

 اي پدر بجاي آر آنچه را كه بدان مأمور مي شوي ! (    -گفت: 
 

 

در این پاسخ او ادب را نسبت به پدر نشان داد، زیرا نگفت كه رأي من چنین است!    

بلكه خواست بگوید " من در مقابل تو رأئي ندارم! "   او مي دانست كه پدر جز امتثال امر  

 پروردگارش چاره ندارد و لذا خواست پدر را خشنود سازد. 
 

 

" بزودي خواهي یافت كه  ادب دیگري هم كه اسماعیل به كار برد این بود كه گفت:  

 زیرا با این كالم خود نیز پدر را خشنود كرد.  من از صابرینم انشاء هللا ! " 

 اینها ادب اورا نسبت به پدر مي رساند.  ههم
 
 

مل و  ادبي هم نسبت به خداي تعالي بـه خرج داد، زیرا وعـده اي كه راجع به تح  

چون  ساخت،  مقید  الهي  مشیت  به  را  آن  بلكه  نداد  جزم  و  قطع  طور  به  داد  خود               صبر 

استقالل    هصریح و قطعي دادن و آنرا به مشیت الهي مقید نساختن شائب  ه مي دانست كه در وعد

 در سببیت است و ساحت مقدس نبوت از اینگونه شائبه ها مبراست. 
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 ۱۳۱ص۲المیزان ج                                         روايات اسالمي                                                        مستند:  

 

   ازدواج اسماعیل
 

تاریخ مهاجرت ابراهیم "ع" به مكه و انتقال هاجر و اسماعیل به این سرزمین مقدس،  

ابراهیم و ازدواج اسماعیل، از زبان ابن عباس )درمجمع  وچگونگي تفصیل دو سفر بعدي  

 البیان( چنین نقل شده است: 
 

» بعد از آنكه ابراهیم "ع" اسماعیل و هاجر را به مكه آورد، و در آنجا گذاشت و رفت،  

و بعد از مدتي كه قوم " جرهم" آمدند و با اجازة هاجر درآن سرزمین منزل كردند، واسماعیل  

 ج رسید و با دختري از جرهم ازدواج كرد، هاجر از دنیا رفت.هم به سن ازدوا 
 

تا سري به هاجر واسماعیل بزند،   اجازه خواست  از همسرش " ساره"  ابراهیم  پس 

 ساره با این شرط موافقت كرد كه در آنجا از مركب خود پیاده نشود.

از دنیا رفته   فهمید هاجر  است،  ابراهیم "ع" به سوي مكه حركت كرد، وقتي رسید 

 اسماعیل رفت و از همسر او پرسید:  هالجرم به خان
 

 شوهرت كجاست؟  گفت:   -

 . اینجا نیست، رفته شكار كند  -

همیشه  و  كرد  نمي  شكار  حرم  داخل  در  كه  بود  این  رسمش  السالم  علیه                اسماعیل 

 فت بیرون حرم شكار مي كرد و برمي گشت.رمي 
 

 ابراهیم"ع" به آن زن گفت: 
 

 آیا تو مي تواني از من پذیرائي كني ؟   گفت:   -
 نه، چون چیزي ندارم،  و كسي هم با من نیست كه بفرستم طعامي تهیه كند!   -

 ابراهیم علیه السالم فرمود: 
 

 وقتي همسرت به خانه آمد سالم مرا به او برسان و بگو:  -

 عتبة خانه ات را عوض كن!"   -

 این سفارش را كرد و رفت. 
 



 اولین دودمان فرزندان ابراهیم )ع(  بنی اسماعیل     : نوزدهم تفسیر موضوعی المیزان        کتاب  -  معارف قرآن در المیزان  25 

 از آن سو، چون اسماعیل به خانه آمد، بوي پدر را احساس كرد، و به همسرش فرمود:  
 

 آیا كسي به خانه آمد؟    گفت:   - 
 آري، پیرمردي داراي شمائلي چنین و چنان آمد!   -
 

 منظور زن از بیان شمائل آن جناب توهین به ابراهیم و سبك شمردن او بود.

 اسماعیل پرسید:   
 

 و پیامي نداد؟   راستي سفارشي -

 زن گفت:    
 

 چرا ؟  به من گفت به شوهرت وقتي آمد سالم برسان وبگو:  -

 عتبة درخانه ات را عوض كن !   -

اسماعیل علیه السالم منظور پدر را فهمید و همسر خودرا طالق گفت، و با زني دیگر   

 ازدواج كرد.

اجازه گرفت تا به زیارت اسماعیل  بعد از مدتي كه خدا مي داند، دوباره ابراهیم از ساره  

 بیاید. ساره همچنان اجازه داد به شرطي كه پیاده نشود.

 ابراهیم علیه السالم حركت كرد و به مكه به در خانة اسماعیل آمد و از همسرش پرسید: 
 

 شوهرت كجاست؟  گفت:   -

 رفته است تا شكاري كند، و انشاءهللا بزودي برمي گردد،   -

 !  خدا رحمتت كند! فعالً پیاده شو  

 ابراهیم فرمود: 

 آیا چیزي براي پذیرائي من در خانه داري؟   -

 گفت: بلي !   -

 و بالدرنگ قدحي شیر و مقداري گوشت بیاورد،  و ابراهیم اورا به بركت دعا كرد. 

 هاگر همسر اسماعیل آن روز براي ابراهیم نان و یا گندم و یا خرمائي آورده بود، نتیج  

داراي گندم و جو و خرماي   دنیا  دیگر  از هرجاي  این مي شد كه شهر مكه  ابراهیم  دعاي 

 بیشتري مي شد! 
 

 بهرحال همسر اسماعیل به آن جناب گفت:  

 پیاده شو تا سرت را بشويم !  -
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است،     "مقام ابراهیم"ولي ابراهیم پیاده نشد، الجرم عروسش این سنگي را كه فعالً   

و نهاد، و  ابراهیم قدم بر آن سنگ گذاشت، كه تاكنون جاي قدمش در آن  بیاورد و زیر پاي ا 

سنگ باقي است. آنگاه آب آورد، و سمت راست سر ابراهیم را بشست، سپس مقام را به طرف  

چپ او برد و سمت چپ سرش را شست، و اثر پاي چپ ابراهیم نیز در سنگ ماند.  آنگاه 

 ابراهیم فرمود: 
 

 ه آمد، سالمش برسان و به او بگو:چون شوهرت به خان   -
 حاال درب خانه ات درست شد !    -

 

این بگفت و برفت.   پس چون اسماعیل به خانه آمد و بوي پدر را احساس كرد از  

 همسرش پرسید:  آیا كسي به نزدت آمد؟  گفت: 
 

بلي، پیرمردي زيباتر از هر مرد ديگر،  و خوشبوتر از همه مردم، نزدم   -

آمد، و به من چنین و چنان گفت و من نیز به او چنین و چنان گفتم، و  

سرش را شستم، و اين جاي پاي اوست كه بر روي اين سنگ مانده  

 است!   

 اسماعیل گفت:  

 «   او پدرم ابراهیم بود!      -  
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      دومفصل  

نسل اسماعیل
 )ع( 

 
 ۱۰۷ص ۲۳المیزان ج   سوره ابراهیم " َواِذقاَل اِبراهیُم َرّبِ اجعَل هذَا البَلَِد آِمناً َواجنُبني َو بَنِيَّ اَن نَعبَُداالَصناَم!"۳5مستند: آيه

 

 فرزندان ابراهیم كیستند؟
 

خواست كه خود او و  ابراهیم علیه السالم در ضمن دعا براي امنیت شهر مكه از خدا  

 فرزندانش را از پرستش اصنام نگه دارد : 

 » و چون ابراهیم گفت:         

 پروردگارا!  
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 این شهر را امن گردان  

 و من و فرزندانم را از این كه بتان را عبادت كنیم، بركنار دار!«  
 

فرزنداني  دعائي كه ابراهیم علیه السالم در حق فرزندان خود فرمود، شامل تمامي  

  ه مي شود كه از نسل او پدید آیند،  و آنها عبارتند از دودمان اسماعیل و اسحق،  زیرا كلم

" در عرب همانطور كه بر فرزند بالفصل اطالق مي شود، بر فرزندان پشت هاي بعدي  ابن"

نیز اطالق مي شود.  قرآن كریم،  ابراهیم علیه السالم را پدر مردم عرب، و یهود زمان  

 خدا "ص" خوانده و فرموده است: رسول 

لَّةَ اَبیُكم اِّبراهیم ! «   » مِّ
    

ین  و اطالق بني اسرائیل ) فرزندان یعقوب ( هم بر یهودیان عصر نزول قرآن از ا

 . باب است، كه شاید در چهل و چند جاي قرآن اطالق شده باشد 

درخواست مي كرد هم  وقتي هم ابراهیم علیه السالم دوري از بت پرستي را از خدا  

 براي خودش و هم براي فرزندان خود به آن معنائي كه گفته شد درخواست كرده است. 

 

 

 

 ۱۰6ص۲۳المیزان ج                            "  !فََمن تَبِعَني فَِانَّهُ  ِمنّي و...   :                  »سوره ابراهیم  ۳6مستند: آيه

 

 كیستند؟فرزندان واقعي ابراهیم 
 

 ابراهیم علیه السالم در دعاي خود فرمود:  

   » هركه مرا پیروي كند از من است، و هركه عصیان من كند،   -

 تو آمرزگار و رحیمي ! «  
 

در این بیان ابراهیم "ع" دو عبارت وجود دارد كه درهردو نشانه اي ازحركــت و   

صرف پیروي در عقیده و اعتقاد به  "  پیروي و مي فهماند كه مقصود از"  –راه مشهود است 

توحید نیست، بلكه در راه او افتادن و سیر كردن است،  و سلوك طریقه اي است كه اساسش  

اعتقاد به وحدانیت خداي سبحان است ودر دامن او آویختن و درمعرض او قرار گرفتن، تا 

 او فرد را از پرستش بت ها به دور دارد. 

ن او و دستورات شرع اوست، چه دستورات مربوط  مقصود از پیروي او، پیروي دی 
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او، ترك سیر  از عصیان  اعمال، و همچنین مقصود  اعتقادات و چه مربوط به  او، و    هبه 

 شریعت او، و دستورات اعتقادي و عملي اوست.
 

 از اینجا چند نكته معلوم مي شود:  
 

فرزندان   نموده، و ابراهیم علیه السالم فرزندان خود را به عموم پیروانش تفسیر   -1

خودرا به همان پیروان تخصیص زده، و عاصیان ایشان را از فرزندي خود    واقعي 

 خارج كرده است. 
 

عصیانش    ،" و اما نسبت به آنها كه از من استپیروانش عرض كرد: "    ه دربار -2

پیروانش را    هكنند سكوت كرد و این خود ظهور دارد در اینكه خواسته است هم

آنهائي را كه نافرماني اش كنند  ه  خود كند، و هم   هیند پسرخواند كه تا آخر دهر بیا

بیگانه معرفي نماید، هرچند كه از صلب خویش باشند.  گو اینكه این احتمال هم 

خود معرفي كند ولي نسبت به    ه هست كه خواسته است متابعین خود را پسرخواند

 عاصیان خود سكوت كرده باشد، چون سكوت داللت صریحي بر نفي ندارد. 
 

هرچند به طور صریح براي عاصیان خود طلب مغفرت و رحمـــت نكرد  ولي در     -3

ایشان را در معرض مغفرت خدا قرار    "َو َمْن َعصاني فَاِّنََّك َغفُوٌر َرحیٌم ! "   عبارت

 داد. 
 

آی          یَّتي    هدر  ذُّرِّ ْن  مِّ اَسَكنُت  اِّنّي  َربَّنا  اش همان    !"  …"  ذریه  از  "ع"  ابراهیم  مراد 

اسماعیل و فرزنداني است كه از وي پدید مي آیند، نه اسماعیل به تنــــهائي، براي اینــــكه  

 " فعل را جمع آورده است .   پروردگارا تا نماز بپا دارند،در عبـــارت " 
 

  

   
براهیَم َو آَل ِعمراَن َعلَي اْلعالَمیَن  ۳۳مستند: آية  ۳۰۰ص5"  المیزان ج. سورة آل عمران " اِنَّ اهلَلَ اصَطفي آَدَم َو نُوحاً َو آاَلِ

 

 

 آل ابراهیم كیستند؟ 
 

 فوق مي فرماید:  ه خداوند متعال در آی

 » خدا آدم و نوح ،

 وآل ابراهیم  و آل عمران 

 برگزید! را بر جهانیان 
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 آنان فرزنداني هستند كه برخي با برخي دیگر 

 ) در صفات پسندیده( مشابه مي باشند،  

 آري خدا شنوا و داناست!  « 
 

" چنانچه از ظاهر لفظ آن در نظر ابتدائي به نظر مي رسد:  آل ابراهیممنظور از "   

نین " اسماعیل"  و  ذریة طیبین او ) مانند: اسحق، یعقوب، و سایر انبیاء بني اسرائیل؛ و همچ 

وهمین طور كساني كه در مقام والیت به    سیدشان پیغمبر اسالم است،او كه   هپاكان از ذری

 ( مي باشد.  آنان ملحق شده اند،
 

ذكر فرمود،    آل ابراهیم"" را هم در ردیف "  آل عمرانمورد بحث "    هلكن چون در آی 

"  عمران" را در این آیه به آن وسعت نمي توان گرفت، زیرا "  آل ابراهیمبناچار منظور از "  

"  و در هرحال روشن است كه خودش و آلش همه از  ،موسي" است و یا پدر" مریم یا پدر " 

" در این مورد  آل ابراهیمآل ابراهیمند، نه آنكه همردیف آن باشند،  پس البد منظور از "  

 آنها ! او خواهد بود، نه تمامي  هبعض از ذریة طیب
 

 اكنون ببینیم این بعض كیانند؟ 

 خداي متعال در مقام مذمت بني اسرائیل مي فرماید: 
 

فرموده، حسد »   برخوردار  به فضل خود  را  آنان  خدا  كه  بر مردمي  یهودیان              آیا 

 مي برند؟ 

 البته ما بر " آل ابراهیم"  كتاب و حكمت فرستادیم

 ( 54)نساء «   عظیمي عطا كردیم ! و به آنها ملك و سلطنت 

 

" مذكور در آیه، غیر اسحق و یعقوب  آل ابراهیماز اینجا روشن مي شود كه مراد از "   

و بني اسرائیل یعني اوالد یعقوب مي باشند،  زیرا آنان خود از بني اسرائیل بودند،  و مراد  

 نیست! بودنشان با سیاق آیه كه در مذمت آنان مي باشد، سازگار 

ازنسل"اسمــاعیل"   طاهرینش  ذریة  مصداقي جز  ابراهیم"  آل   " براي   پس 

 نمي ماند، كه در آن پیغمبرگرامي اسالم و آل طاهرینش داخلند! 
 

 سورة آل عمران مي توان نتیجه گرفت، كه مي فرماید:   68 ه همین مطلب را از آی 
 

 ي كنند،» نزدیكترین مردم به ابراهیم كساني هستند كه از او پیرو 

 و " این پیغمبر" و امتش كه اهل ایمانند،  
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 از آنان محسوب مي شوند! « 
 

 همچنین از آیات زیر نیز این مطلب را مي توان استفاده نمود كه مي فرماید:  
 

 » به یاد آر هنگامي را كه ابراهیم و اسماعیل دیوارهاي خانه كعبه را  

 بر افراشتند، عرض كردند: 

 پروردگارا !   این خدمت از ما قبول فرما !    -

 توئي كه دعاي خلق را اجابت مي كني و به اسرار همه دانائي !  -

 پروردگارا !   مارا تسلیم فرمان خود گردان! -

 گروهي كه تسلیم فرمان تو باشند، برانگیز! و از فرزندان ما،  -

 و عبادت هاي مارا به ما نشان بده . . .! -

پروردگارا !  در میان آنان رسولي از خودشان بر انگیز تا بر مردم تالوت آیات   -

 تو كند ! 

 و آنان را كتاب و حكمت آموزد! -

 !  «…و روانشان را از زشتي اخالق پاكیزه و منزه گرداند   -
 

  

 

 ۱۰6ص6"  المیزان ج.…" اِنَّ  اَولَي النّاِس  بِِابراهیَم لَلَّذيَن اَتَّبَعُوهُ َو هذاَالنَّـبـيُّ  َوالَّذيَن آَمنُوا  سورة آل عمران  68مستند: آية
 

 

 "ع" نزديكترين مردم به ابراهیم
 

 

 قرآن مي فرماید:  

 كنند،» نزدیكترین مردم به ابراهیم كساني هستند كه از او پیروي 

 ، پیغمبر و این    

 و آنان كه ایمان آورده اند.     

 و خدا صاحب والیت مؤمنان است! «     
 

علمي یهودیان و مسیحیان   هقرآن شریف، پس از نقل مباحثات و مجادالت بدون پای

انتساب خود به ابراهیم، و نه بلكه انتساب ابراهیم به دین خودشان، حق مطلب را    ه دربار

چنین ادا مي كند كه اگر بین این پیغمبر معظم الهي )ابراهیم( و كساني كه بعد از او آمده اند  

نسبتي    –اعم از افرادي كه داراي دیني بوده اند یا كساني كه اصالً دین اختیار نكرده اند     -
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 ! …ود،  نباید ابراهیم"ع" را تابع و پیرو بعدیها شمردلحاظ ش
 

بلكه مي بایست نزدیك بودن و اولویت بعدي ها را با او در نظر گرفت كه كدام یك به  

 او نزدیكي دارند. 
 

روشن است كه نزدیكترین افراد نسبت به یك پیغمبر عالي مقام و صاحب شریعت و  

پیروي حق با او شركت كنند، و به دیني كه آورده  كتاب،  همانا كساني خواهند بود كه در  

 است، متلبس شوند. 
 

روي این حساب، نزدیكترین افراد به ابراهیم علیه السالم همانا رسول هللا "ص"   -

و كساني كه با او ایمان آورده اند،  و همچنین پیروان واقعي خود حضرت ابراهیم  

 "ع" خواهند بود! 
 

ابراهیم را بدان  زیرا همین ها هستند كه راه   اسالم را ) همان اسالمي را كه خدا 

ابراهیم قدم مي زنند،  نه كساني كه به آیات الهي كافر شده    ه برگزید،( طي كرده و در جاد

 اند و به باطل لباس حق پوشانده اند!! 
 

 « .…اَلَّذیَن اتَّبِّعُوهُ   »قرآن شریف فرمود: 
 

به طور كنایه به اهل كتاب از یهود ونصاري تعرض نموده و به آنها فهمانده است كه  

 "  متابعت نكرده اید! اسالم آوردن براي خدا،  شما با ابراهیم نزدیكي ندارید!  زیرا اورا در "  
 

  جداگانه " ابراهیم   تابعینرا درقبال "    پیروانشو    "ص"  رسول هللاشریفه    هاینكه در آی

 ذكر نمود و فرمود: 
 

به خاطر عظمت پیغمبر"ص"    ،«  . . .این پیامبر، و كساني كه با او ایمان آورده اند  » 

براي حفظ نمودن مقام شریف اوست، كه نسبت اتباع و پیروي از كسي را به او نداده باشد،   

انعام این مطلب را روشن كرده كه پیغمبر اسالم مأمور اقتداء به    همباركه سور   هزیرا در آی

 آنان !  خودپیامبران سابق است، نه اقتداء كننده به  " هدایت" 
 

 ! «اُولئَِك الَّذیَن َهدَي هللُا فَبُِهداهُم اَقتَِده  » 

 قرآن شریف ادامه مي دهد: 

والیت خدا بوده  است، نه آنكه خدا  ،«  والیت ابراهیم هم از  خدا ولّي مؤمنین است»  

 ولي كساني است كه به آیاتش كافر شده و به حق لباس باطل پوشانیده اند! 
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 ۱۳۰ص۲المیزان ج                           " َربَّنا َوابعَث َرسوالً  ِمنُهم ...!"                    سورة بقره    ۱۲9مستند: آية 

 

 "ص" دعاي ابراهیم براي ظهور پیامبر اسالم 
 

 

قرآن مجید در این آیه دعائي از حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسالم نقل مي كند  

خدا كردند و در آنها اول    هكه همزمان با دعاهائي است كه در موقع باال بردن پایه هاي خان

ین مقام تسلیم و عبودیت را به  به قبولي عمل خود دعا كردند، سپس از خدا خواستند باالتر

آنان نشان دهد،  و باالخره این ردیف دعاها را به این نكته ختم كردنـد كه از خداي متـعال  

 ازنسل خود نمودند: درخواست ظهور پیامبــري 

 »  پروردگارا !        

 و در میان آنان رسولي از خودشان برانگیز  

 تا آیات تورا برآنان تالوت كند، 

 و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد، 

 و تزكیه شان كند،  

 كه تو تنها عزیز و حكیمي!«  
 

منظور آن جناب،  بعثت پیامبر خاتم االنبیاء صلوات هللا علیه و آله بود، همچنانكه  

 رسول خدا "ص" مي فرمود: 
 

  من دعاي ابراهیم هستم !  -
 

 

 

ةً ُمسِلَمةً  لََك ...! "۱۲8مستند: آية  يَّتِنا اُمَّ  ۱۲۲ص۲المیزان ج           سورة بقره     " َربَّنا َواجعَلنا ُمسِلمیَن لََك َو ِمن ذُّرِ

 

 اسالمي براي نسل ابراهیم؟ 
 

 » پروردگارا ! 

 ما دو را براي خود مسلمان  بگردان! 

ي مسلمان برا هاز ذري 
ز امتر  ر !  «یاخودت ب  یما ني 
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این دعا، ابراهیم و اسماعیل "ع" از خدا براي خود اسالم مي خواهند. اسالمي كه در  

آن دو پیامبر بزرگوار از خدا مي خواهند غیر اسالم متداول بین ما و آن معنائي است كه از  

 این عبارت به ذهن ما متبادر مي شود. 
 

خواهند، غیر آن اسالمي  چون اسالم داراي مراتبي است.  این اسالم كه آنها از خدا مي   

 است كه تا این لحظه از تاریخ زندگیشان داشته اند! 
 

 اسالمي كه ابراهیم "ع" مي خواهد عبارت است از: 
 

 تمام عبودیت،  

 خدا، آنچه دارد،  هو تسلیم كردن بند 

 براي پروردگارش !   
 

آن برسد،  این اسالم ، هرچند كه به ظاهر اختیاري آدمي است و آدمي مي تواند به      

اگر مقدماتش را فراهم كند،  لكن وقتي این اسالم با وضع انسان عادي وحال قلب متعارف  

 او سنجیده مي شود، امري غیراختیاري مي شود.
 

یعني با چنین حال و وصفي، رسیدن به آن، امري غیر ممكن مي شود،  مانند سایر    

ه از حال و طاقت انسان متعارف  مقامات والیت، و مراحل عالیه،  و سایر معارج كمال، ك

و متوسط الحال بعید است،  چون مقدمات آن بسیار دشوار است. به همین جهت ممكن است  

آن را امري الهي، و خارج از اختیار انسان دانسته، و از خداي سبحان درخواست كرد كه  

 آن را به آدمي افاضه فرماید! 
 

اما صفات و ملكاتي كه در اثر تكرار    آنچه اختیاري انسان است،  تنها اعمال است.   

صدور عمل در نفس پیدا مي شود،  در واقع امر،  اختیاري انسان نیست و مي شود گفت  

 امري الهي است،  مخصوصاً اگر از صفات فاضله و ملكات خیر باشد! 

خود نیز تكرار كرد،  آنچه او براي ذریه    هابراهیم"ع" این دعا را براي نسل و ذری 

مسلمان    –  ُمسِلَمةً لَكَ "     هواست جز اسالم واقعي نمي تواند باشد، چون در جملاش نیز خ 

اشاره اي به این معنا ست. و اگر مراد تنها صدق نام مسلمان بر ذریه اش بود،    "  براي تو

   )دقت فرمائید!(  ! " مسلمان براي تو" احتیاجي نداشت بگوید: 
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 ۱۰۲ص۲۳المیزان ج             سورة ابراهیم    " َواِذقاَل اِبراهیُم َرّبِ اْجعَْل هذاَاْلبَلَُد آِمناً َو ...!" 4۱تا  ۳5مستند: آيه 
 

 

  نسل اسماعیل،  و نعمت هاي خدا در حق آنها
 

سوره ابراهیم با ذكر نعمت هائي شروع مي شود كه خداي سبحان به بني اسرائیل از  

دودمان ابراهیم "ع"  اعطاء فرموده و آنان را از دست فرعون نجات داده است، و اینك در  

یعني   ابراهیم،  نسل  از  دیگر  دودمان  به  كه  را  دیگرش  هاي  نعمت  فوق،  فرزندان  آیات 

رنشان مي سازد، و آن نعمت ها عبارتند از همان چیزهائي كه  ارزاني داشته، خاط  اسماعیل،

 ابراهیم علیه السالم در دعاي خود از خداي تعالي درخواست نموده و گفت: 
 

 » پروردگارا ! 

 این شهر را امن گردان ! 

 و من و فرزندانم را از اینكه بتان را عبادت كنیم بركناردار ! 

 را گمراه كرده اند،پروردگارا !  اینان بسیاري از مردم 

 پس هركه پیروي من كند از من است،

 و هركه عصیان من كند، تو آمرزگار و مهرباني ! 
 

 پروردگارا ! 

 من از ذریة خویش در دره اي غیرقابل كشت نزدخانة حرمت یافتة تو سكونت دادم! 

 پروردگارا !  تا نماز بپا كنند ! 

 هواي آنان كنند! پس دلهاي مردمي از بندگانت را چنان كن كه 

 و از میوه ها روزي شان ده !  شاید سپاس دارند! 
 

 پروردگارا ! 

 هرچه نهان كنیم و یا عیان كنیم تو مي داني ! 

 كه چیزي در زمین و آسمان از خدا نهان نیست. 

ستایش خدائي را كه با وجود سالخوردگي و پیري مرا اسماعیل و اسحاق بخشود،  كه خداي  

 من شنواي دعاست ! 

 روردگارا ! پ

 مرا بپا دارندة نماز كن ! 

 و از فرزندان من  نیز! 

 پروردگارا !  

 دعاي مرا قبول كن !  

 پروردگارا !  
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 روزي كه حساب بپا مي شود، من و پدر و مادرم را با همة مؤمنان بیامرز !  «  
 

در بررسي دعاي آن حضرت مي بینیم كه نعمت هائي را كه ابراهیم "ع" در دعاي  

 ه، خداوند نیز آن را نقل كرده است،  یعني :خود خواست

 طلب توفیق بر اجتناب از بت پرستي،   -

 نعمت امنیت مكه،  -

 تمایل دلها به سوي اهل مكه،   -

 . برخورداري از میوه ها  -
 

آنها بدین جهت خاطر نشان شده كه    هاینها و سایر نعمت هائي را كه بر شمرده هم

 عزیز و حمید بودن خداي را اثبات كند. 

دورگرداند   ها  بت  پرستش  از  اورا  كه  تعالي،  خداي  از  ابراهیم"ع"  درخواست 

وفرزندانش را نیز، درحقیقت پناهندگي اوست به خداي تعالي ازشرگمراه كردني كه همو به  

  بتها نسبت داده است. 
 

ركردن، هرجور و هروقت كه باشد،  باالخره مستلزم این است  واضح است كه این دو 

كه خداي تعالي در بنده اش به نحوي تصرف بكند.   چیزي كه هست این تصرف به آن حد  

نیست كه بنده را بي اختیار و مجبور سازد و اختیار را از بنده سلب نماید.  چون اگر دور  

لي نیست كه آدمي مثل ابراهیم علیه السالم  كردن به این حد باشد دیگر چنین دور بودني كما

 آنرا از خدا مسئلت نماید! 
 

پس برگشت این دعا، درحقیقت به این معني است كه هــركه را خداوند در راه خود   

تثبیت مي كند، مي خواهد بفهماند كه هرچه از خیرات، چه فعل و چه ترك، چه امر وجودي  

تعالي است و پس از آن منسوب به بنده اي از    باشد چه عدمي،  همه نخست منسوب به خداي 

بندگان اوست،  به خالف شر، كه چه فعل باشد چه ترك، ابتداء منسوب به بنده است،  و اگر  

هم به خدا نسبت مي دهیم آن شروري را نسبت مي دهیم كه خداوند بنده اش را به عنوان  

 مجازات مبتال و آلوده به آن كرده باشد. 
 

اجتناب از بت پرستي وقتي عملي مي شود كه خداوند به رحمت و عنایتي كه  پس   

 نسبت به بنده اي دارد اورا از آن اجتناب داده باشد. 
 

دعا براي بعضي از كساني است كه جهت ایشان دعا شده، نه    هباید فهمید كه نتیج  

هم دربار  هبراي  تنها  لكن  و  است،  عمومي  دعا  لفظ  كه  هرچند             مستجاب   كساني  ه آنان، 
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مي شود كه خود آنان استعداد و خواهندگي داشته باشند،  و اما معاندین و مستكبریني كه از  

 !پذیرفتن حق امتناع مي ورزند،  دعا درحق ایشـان مستجاب نمي شود 
 

دعائي كه ابراهیم علیه السالم در حق فرزندان خود فرمود، شامل تمـــــامي فرزنداني  

 مي شود كه از نسل او پدید آیند،  و آنها عبارتند از دودمان اسماعیل و اسحق.  
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