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 شرح حیات و عقاید حضرت ابراهیم

رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در این بخش از برنامه به سلسله گفتارهایمان در مورد وحدت 

پیرامون این ای در اهلل محّمدحسینی به بیان مقدمهدهیم، که در هفتۀ پیش آقای دکتر نصرتادیان ادامه می

موضوع پرداختند و به طور خیلی مختصر اشاره داشتند که محتوای ادیان ابتدائی پیش از حضرت ابراهیم چگونه 

بود و چطور این ادیان ابتدائی به تدریج راه تکامل پیمودند تا اینکه به مرحلۀ یکتاپرستی رسیدند. در برنامۀ امروز 

میهمان ما هستند و از زندگی حضرت ابراهیم سخن خواهند گفت. اهلل محّمدحسینی مجددًا آقای دکتر نصرت

های بعد یا هفتۀ بالفاصله بعد از این گفتارشان در مورد شریعت حضرت موسی صحبت البتّه ایشان در هفته

ای خواهند داشت به فرزند حضرت ابراهیم اسحق و نوۀ ایشان یعقوب و همینطور خواهند کرد و قبل از آن اشاره

کنم مجددًا سراپا گوش باشیم و به سخنان آقای دکتر محّمدحسینی گوش یوسف و برادران او. خواهش می داستان

 کنیم.

حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، امروز همانطور که هفتۀ دکتر محّمد

الرحمن یعنی دوست خداوند رحمن، اهلل یا خلیل  پیش وعده دادیم از شرح احوال حضرت ابراهیم خلیل یا خلیل  

کنیم. شرح زندگی ایشان در چند کتاب آسمانی و روایت دینی آمده است. حضرت ابراهیم مربّی آسمانی آغاز می

و رسول الهی در حدود هزار و هشتصد تا دو هزار سال پیش از میالد حضرت مسیح و در زمان حامورابی پادشاه 

النّهرین تولّد یافتند. این شهر که پیش از آن از دشاه( در شهر ا ور واقع در ساحل فرات در سرزمین َبینبابل )آمرافل پا

رفته در زمان تولّد حضرت ابراهیم در زیر تسلّط حکومت َکلدانیان و مرکز تمّدنی مراکز قدرت آشوریان به شمار می

ها پرستی و در ب تخانهها آلوده به هویو در شرابخانه عظیم بوده است. مردم آن شهر و دیگر شهرها در مراکز فساد

های صابئین حّرانی بوده و نزد َنمرود پادشاه )یا اند. پدر حضرت ابراهیم که اصاًل از خاندانپرستی بودهگرفتار ب ت

هیم در شده است. حضرت ابرا« ب تگر»پرستی گرایش یافته و به اصطالح بقول اعراب ِنمرود( تقّرب داشته به بت

پرستی. ولیکن باید گفت که ارادۀ الهی برای آن حضرت مسیر دیگری معیّن چنین خاندانی تولّد یافتند،خاندان ب ت

کرده بود. حضرت ابراهیم چون به هدایت خلق مأمور شدند به ترویج یکتاپرستی قیام فرمودند. عقاید آن حضرت و 

رافات و اوهام مردم زمان با مقاو َنمرود پادشاه نیز بر محو و اعدام  .مت شدید مردمان روبرو گشتقیامشان علیه خ 

شان لوط و یکی دو تن از مردم حضرت ابراهیم فرمان داد. همگان حضرت ابراهیم را مردود شمردند جز برادرزاده

 ها بر حضرت ابراهیم تحمیل شد ولی به ارادۀ الهی حضرت ابراهیمگمنام آن دیار. به فرمان نمرود همۀ عذاب

مقاومت شدید و استقامت عظیم ورزیدند و به اصطالح هر بال به جان خریدند. لذا آتش عذاب نمرودی َبَدل به 



گلستان گشت. نمرود و یارانش حضرت ابراهیم را از سرزمین مادری اخراج نمودند. تا در دیار غربت حقیر و ذلیل 

امر الهی، شریعت الهی انتشاری عظیم یابد و از گردد و از وی اثری نماند. اّما مهاجرت آن حضرت سبب گشت که 

نسل حضرتش پیامبرانی آسمانی مبعوث گردند و جماعاتی پدید شوند که مسیر فرهنگ انسانی را به کلّی دگرگون 

 .سازند و شرح همۀ این نتائج درخشان مهاجرت حضرت ابراهیم را البتّه در مباحث آینده معروض خواهم داشت

چون از گذرگاه فرات عبور نمودند و عزیمت کنعان فرمودند، حضرتشان وهمراهانشان به باری حضرت ابراهیم 

عبرانیان شهرت گرفتند. مردم سرزمین کنعان نیز گرفتار اوهام و خرافات خود بودند و حضرت ابراهیم زحمت فراوان 

 .پرستی گرائیدندکشیدند و به هدایت آنان توفیق یافتند. از آن حضرت نسلی پدید شد که همه به یکتا 

اند و با او پیمان ابدی بستند که اند که به خدای واحد عقیده کردهباید گفت که عبرانیان از نخستین مردم جهان

البتّه حضرت ابراهیم از جمله در سه سرزمین حّران و مصر و حجاز تشریف  .همواره ثابت بر عهد الهی باشند

های مقّدس آسمانی داستان فداکاری حضرت و فداء بودند. در کتاب الواقع جوهر استقامتاند. ایشان فیداشته

 .ابراهیم به صورت قصد قربانی فرزند دلبندشان آمده است و این نشان نهایت فداء است

رادیو پیام دوست: بله آقای دکتر محّمدحسینی، در این داستانی که اشاره کردید نام فرزند حضرت ابراهیم که طبق 

 شود به اختالف ذکر شده نظر شما در این مورد چیه؟ گاه برده میداستان به قربان

دکتر محّمدحسینی: درست است، در برخی از روایات دینی نام اسحق آمده در برخی نام اسمعیل. حضرت 

عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءاهلل در پاسخ پرسش تنی چند از بهائیان در این خصوص در چند لوح مختلف 

 .کنماش را برای شما عرض میفرمایند که بنده خالصهیمطلبی را م

فرمایند، مقصود از ذبح و قربانی در دور حضرت ابراهیم مقام فداء بود نه قّصابی و مضمونش این است که می

فرمایند این ّسر فداء است و سّر فداء معانی بیحّد و شمار دارد. از جمله فراغت از نفس و هوی و خونریزی. می

فرمایند )مضمون بیان حضرت عبدالبهاء( انبیاء و اولیاء همه آمادۀ قربانگاه انی در راه خدا است. میجانفش

فرمایند اند. میاند. لذا اسحق و اسمعیل هر دو به اعتباری به قربانگاه عشق شتافتهاند و همه ذبیح الهیعشق

ه اسمعیل. مّهم این است که حضرت ابراهیم مقصود از داستان، بیان سّر فداء است حال خواه اسحق باشد و خوا

جوهر فداء بودند و حتّی برای قربان شدن فرزندشان در بارگاه الهی حاضر و مهیّا شدند. اگر چه آن فرزند قربانی 

نشده و به ارادۀ الهی از قربانگاه بازگشته است. باری حضرت ابراهیم عمری طوالنی فرمودند و به هدایت قوم و 

خداوند پس از اعطاء مأموریّت  .یش توفیق یافتند. آنان را به اتّحاد و راستی و درستی دعوت فرمودندمردم زمان خو

بود قباًل « َابرام»به آن حضرت )یعنی به اصطالح ما ایرانیان بعد از اینکه مبعوث شدند به رسالت( نام حضرتش را 

ی کثیر از یکتاپرستان در جهان پدید شدند و در به ابراهیم َبَدل کرد که به معنای پدر جماعت کثیر است. جماعت

های آینده پیامبرانی از نسل آن حضرت مبعوث شدند که ظهورشان در فرهنگ انسانی در فلسفه و علم و هنر قرن



نسل حضرت ابراهیم از همسران آن حضرت و از جمله سارا یا ساره هاجر و قطوره در  .تحّولی عظیم پدیدار نمود

د. از سارا از جمله اسحق، از هاجر اسمعیل و از قطوره فرزندان دیگری پدید شدند که به احوال جهان باقی ماندن

 .آنان بعدًا اشاره خواهیم کرد

اینجا باید حقِّ جناب سارا هم ادا بشود، مانند همۀ مردم عادی مظاهر مقّدسۀ الهیه انبیاء الهی همیشه از پشتیبانی 

 .همسرانشان برخوردار بودند

آن  ها با حضرت ابراهیم شریک بودند. همچنین نسبت بهارا بانوئی عالی مقام و بردبار و در تمام سختیجناب س

حضرت ایمان و اطاعت کامل داشته است. سارا در فضل و حکمت هم دارای مقامی شامخ بوده. ناصر خسرو 

 :گویدقبادیانی در حّق او می

 نیامد جز که فضل و علم و حکمت

 راهیم و سارهبما میراث از اب

ربّانی نوۀ دختری  حضرت شوقی .فرمایند که سارا همسر حضرت ابراهیم فخر رجال بودندحضرت عبدالبهاء می

امراهلل(. سارا را از جمله زنان قهرمان جاودانه در حضرت عبدالبهاء و جانشین حضرت عبدالبهاء )حضرت ولی

 .تاریخ ادیان محسوب کردند

وشحال کننده است که در هر دوری زنان واقعًا مبعوث شدند و اینطور نامشان جاودان رادیو پیام دوست: بسیار خ

 .اندبوده« فخررجال»اند. مانده به خاطر خدماتشان و برای انسانیّت همینطور که اینجا حضرت عبدالبهاء فرموده

 


