
 بسمه تعالی                                              

 6 داستان

 انعام( 83تا  74ابراهیم )ع( و بتان )آیات  

 

 بت پرست ها -3ابراهیم   -2  گوینده-1نقش ها: 

 از عمويش، آزر، پرسيد: ابراهيم كه هَنگام آن  كن  ياد  و گوینده

 . بينم   مى  من كه تو و هم فکرانت را سخت در اشتباه  واقعا بت هايی بی جان را می پرستی!؟  ابراهیم

 گوینده

  تا  می داديم، نشان  ابراهيم به را زمين و ها آسمان واقعيت های پشت صحنه ی گونه اين و

به ستاره پرست ها  . را ديد اى  ستاره وقتی تاريکی شب فرارسيد، .باشد يقين داشته  اينکه

 :گفت

 . من  پروردگار  اين است ابراهیم

 گفت:  شد، ناپديداما همين كه در آسمان  گوینده

 . ندارم دوست شود،  پديدانچيزی را كه  من ابراهیم

 :گفت ديد، درخشش و طلوع حال در را ماه  چون پس گوینده

 . است  من  پروردگار  اين ابراهیم

 :گفت كرد، غروب  ولی تا ماه گوینده

 . جماعت گمراه می شدم ءنداشت كه جزردخور  بود، نکرده  راهنمايی مرا  پروردگارم اگر ابراهیم

 :به خورشيد پرست ها گفت ديد،  را خورشيد درخشان  وقتی كه  گوینده

 . است  بزرگتر  اين از همه ! من  پروردگار  است اين ابراهیم

 :گفت كرد،  غروب همين كه خورشيد  امّا گوینده



 

 

 

 

 

 

 كارگروه جشنواره قرآنی نردبان آسمان                                                                                                                           

 دبستان پسرانه سادات                                                                                                                            

 ابراهیم 

با تمام   من  .بيزارم  دهيد،  مى قرار شريك خداوند براى  بت هايی كه از  من همانا! مردم اى

هرگز   من و آورده است پديد را زمين و  ها همه ی آسمان كه رو می آورم كسى وجودم به

 . بت پرست نخواهم شد

 :گفت او مردمش با او چون و چرا كردند، گوینده 

 ابراهیم 

كرده!    راهنمايی مرا  او كه آن  حال و كنيد؟  مى  چون و چرا من  با خدا ى  درباره آيا! من  قوم  اى

خشم خيالی خدايانتان نمی ترسم. جز به خواست خدا آسيبی به من نخواهد رسيد؛   از  من و

        زيرا خدا به همه چيز علم دارد. پس چرا به خود نمی آييد؟!  چطور شد كه من بايد از 

بت های شما بترسم؛ اما شما، با اينکه خداوند دليلی برای بت پرستی نفرستاده است، از اين  

ترسيد؟! پس اگر واقعا می دانيد، بگوييد كه كدام يك از ما دو گروه، سزاوارِ  می كار غلطتان ن

ظلمی همچون   به را ايمانشان و آوردند ايمان كه كسانى در امان بودن از عذاب است؟ البته

 و راه راست را پيدا كرده اند. ن و امانندفقط آنان در ام  بت پرستی آلوده نساخته اند،

 گوینده 
  كس  تا در برابر مردم از خود دفاع كند. هر انداختيم، ابراهيم به دل ها دليل هايی بود كه اين

 زيرا خدا كاردرستِ داناست. . بريم  مى باال بدانيم، چندين درجه   شايسته  كه را


