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(السالم هیعل) ونسی حضرت
 

 

 

 

  )ع(حضرت یونس  پیرامون قرآن ی ازآیاتتفسیر 

 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ینَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» 

 .«نَ یالطَّاهِرِ

ندد  بدر مبدانی ناصدحی  اهتهمت قرار گرفتو هتک العزم که مورد از پیامبران غیر اولی

تفسیر آیاتی راجع به این پیامبر بزرگوار و روایاتی که از طریق شیعه و سنی متأسفانه وارد 

 وَ»( است. در قرآن شریف از یونس تعدابیر گونداگونی اسدت. عشده است  حضرت یونس )

تصدری   2«مُغاضِدبً ذَهَد َ إِْذ النُّدونِ اذَ وَ» تصری  باسدمه )ع(  1«اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ

و ما الی ذلدک مدن تعدابیر عدد    کذلک تسمیة بلقبه 3«اْلحُوتِ كَصاحِ ِ تَكُنْ ال وَ» بلقبه 

سدبحانه و تعدالی. نددرذ هدذه الرسالیة و الرسدولیة فدی دعوتده الدی ا  تعبّر عن محتد 

 «. اتاآلی

گدامی کده از میدان قدوما مغاضدبً آیا جناب یونس )ع( هن است.در اینجا چند بحث 

شکم ماهی قرار گرفت  پیامبر بود یا نه؟ و اگر پیامبر بود این گناه بود یدا  و در زندانِ رفت

ممدا اورد علدی یدونس »یعنی چه؟ « الظَّالِمینَ مِنَ كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»نه؟ و اگر گناه نبود 

 إِْذ النُّدونِ ذَا وَ»نددرذ هدذه اآلیدة. « لظَّدالِمینَا مِدنَ كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»)ع( تصری  قوله 

 إِنِّدي سُبْحانَكَ أَْنتَ إِالَّ إِلهَ ال أَنْ الظُّلُماتِ فِي فَنادى عَلَیْهِ نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغاضِبً ذَهَ َ

تنزیده « الِمینَالظَّد مِدنَ كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»جریان هر چه بوده است . «الظَّالِمینَ مِنَ كُْنتُ
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حق سبحانه و تعالی است که بدون ظلم کسی را زندان کند و تصری  جنداب یدونس )ع( 

عدالی ظالمدً فکیف یمکن ان ینتج  ربنا سبحانه و ت  «الظَّالِمینَ مِنَ كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»

قدا  ستجبنا له توبته لمدا افنی یع 1«اْلغَمِّ مِنَ نَجَّیْناهُ وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا». من الظالمین للرسالة

 مِنَ نَجَّیْناهُ وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا»یعنی تاب الی ا  فاستغفر. « الظَّالِمینَ مِنَ كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»

  گردیم.میاین یک بحث. بعد بر«. اْلمُؤْمِنینَ نُْنجِي كَذلِكَ وَ اْلغَمِّ

کده  کندد کده از حداالمی گمدان انسدان «رْسَدلینَاْلمُ لَمِدنَ یُونُسَ إِنَّ وَ»سوره صافات: 

بدق لما أ 2«اْلمَْشحُونِ اْلفُْلكِ إِلَى أَبَقَ إِْذ» یونس مرسل است.  کندمی خداوند دارد صحبت

و فرّ من قومه مغاضبً الی الفلک المشحون  قد یقا  انه کان من المرسلین  فظلمه کدان 

 فَسداهَمَ * اْلمَْشحُونِ اْلفُْلكِ إِلَى أَبَقَ إِْذ * ْلمُرْسَلینَا لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ». «فی وقت رسالته

 * اْلمُسَدبِّحینَ مِدنَ كدانَ أَنَّدهُ ال فَلَوْ * مُلیمٌ هُوَ وَ اْلحُوتُ فَاْلتَقَمَهُ * اْلمُدْحَضینَ مِنَ فَكانَ

 مِدنْ شَدجَرَ ً عَلَیْدهِ أَْنبَْتنا وَ * سَقیمٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ * یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ في لَلَبِثَ

ْلناهُ وَ*  یَْقطددینٍ بدداز  3«حددینٍ إِلددى فَمَتَّعْندداهُمْ فَددَمَنُوا*  یَزیدددُونَ أَوْ أَْلددفٍ مِائَددةِ إِلددى أَرْسددَ

 کنیم.می گردیم صحبتمیبر

« ظَّدالِمینَال مِدنَ كُْنتُ إِنِّي»در حقیقت کسی خیا  کند که اگر یونس )ع( در حالی که 

اگر رسو  بوده است که ظلدم منافدات بدا رسدالت دارد  اگدر رسدو   -معاذ ا -ظلم کرد 

 اْلفُْلكِ إِلَى أَبَقَ إِْذ»متی؟ « اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ» :فرمایدمی نبوده است که در اینجا

بط مدن اآلیدة مدن دون و یسدتنقد یتظاهر من اآلیة من دون التفکیدر طبعدً «. اْلمَْشحُونِ

« مُغاضِبً ذَهَ َ إِْذ النُّونِ ذَا وَ»بق الی الفلک المشحون مغاضبً أان یونس )ع( لما   التفکیر

 . «کان من المرسلین

 هُدوَ وَ ندادى إِْذ اْلحُدوتِ كَصداحِ ِ تَكُدنْ ال وَ رَبِّدكَ لِحُْكدمِ فَاْصبِرْ»: 48سوره قلم  آیه 

بطبیعدة الحدا  دلیدل علدی  . نهی دلیل علی الحرمة طبعً. النهینهی« تَكُنْ ال» .«مَْكظُومٌ

مکظوم  هدذه الکینوندة  دی )ص( کصاح  الحوت اذ نادی و هوکون رسو  الهالحرمة. ف

 لَنُبِدذَ رَبِّدهِ مِدنْ نِعْمَدةٌ تَدارَكَدهُ أَنْ ال لَدوْ»محرمة فی الشرعة الرسولیة او الشدرعة الرسدالیة. 

 4«الصَّالِحینَ مِنَ فَجَعَلَهُ رَبُّهُ فَاجْتَباهُ*  ومٌمَْذمُ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ
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 سدؤا  او  کده بداز تکدرارکنیم. مدی یک سؤا . اینجا چند سؤا  است کده مطدر این 

کنیم  آیا این کاری که یونس کرد که ظلم بود در زمان رسالت بود؟ ظلدم و گنداه هدر می

  . اگر چنانچه قبل از رسدالت بدودبا حالت رسالت منافات دارد  ولو کوچک باشد  چه باشد

 إِْذ * اْلمُرْسَدلینَ لَمِدنَ یُدونُسَ إِنَّ وَ«. »اْلمُرْسَدلینَ لَمِدنَ یُونُسَ إِنَّ وَ»گوید: می آیه صافات

برای اینکه فرار کرد به سوی فلک  پس ایشان در حالدت   وقتی که  یعنی زمانی که« أَبَقَ

هنا ربنا سبحانه و تعالی یقدو  بالنسدبة »: مدو . این یک اشکا .ه استفرار از مرسلین بود

 * اْلمُسَدبِّحِینَ مِدنَ كدانَ أَنَّدهُ ال فَلَدوْ»لعقوبة یونس )ع( اذ ذه  مغاضبً یقو  امورًا عد . 

طنده الدی یدوم لوال اسدتغفاره للبدث فدی بلوال تسبیحه  . «یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ فِي لَلَبِثَ

. شدتناقض  «مَْذمُومٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ»مطل  دوم: «. یبعثون

یه ا  تعالی من بطدن حدوت الدی العدراء  الدی الصدحراء و هدو ان ینجّیعنی  نبذه بالعراء»

پدس اینجدا چندد چیدز «. مَدْذمُومٌ وَهُد وَ بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ». «مذموم

 سبّ  فلم یلبث. «یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ فِي لَلَبِثَ * اْلمُسَبِّحِینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ ال فَلَوْ»است. 

 ]سؤا [ -

 نعمت چیست؟ مگر تسبی  نعمت نیست؟ -

 ]سؤا [ -

ین التسبی  و بین النعمدة ب» .فکر کنیدلکن یک مقدار بیشتر   وددر راه هستیتدارَک.  -

 * اْلمُسَدبِّحِینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ ال فَلَوْ»اشکا  این است که « فرق. هذا جواب و لکن ایّ فرق؟

هدو الفدرق؟  مدن ربّده مدا ةنعمد هو لکن و لوال ان تدارکد« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ فِي لَلَبِثَ

ه  قد یکون ال. التسبی  اعم من قبو  التوبة نقو : االنسان قد یسب   یستغفر و تقبل توبت

« اْلمُسَبِّحِینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ ال فَلَوْ»قو  ربنا سبحانه و تعالی: یو من عدم قبو  التوبة. هناک 

 «.یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ فِي لَلَبِثَ»کرد  نمی یعنی اصالً توبه

 ]سؤا [ -

 ذَهَد َ إِْذ النُّدونِ ذَا وَ»توبه است دیگدر. « نَالظَّالِمِی مِنَ كُْنتُ إِنِّي»توبه است.  تسبی  -

 كُْندتُ إِنِّدي سُبْحانَكَ أَْنتَ إِالَّ إِلهَ ال أَنْ الظُّلُماتِ فِي فَنادى عَلَیْهِ نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغاضِبً

 این توبه است دیگر.« الظَّالِمینَ مِنَ

 به خاطر توبه...  نه به خاطر تسبیحا است نه  -

 * الظَّدالِمینَ مِدنَ كُْندتُ إِنِّدي سُدبْحانَكَ» در اینجدا توبده اسدت. ]...[نه  خود تسبی   -

دلیل بدر چه را؟ توبه کرده دیگر. توبه کرده  استغفار کرده که خود استجابت « لَهُ فَاسْتَجَبْنا

قد یتدوب االنسدان الدی »ها توبه کرده است. و این« سُبْحانَكَ»است که قبالً ایشان با  این



4 

 

 نِعْمَدةٌ»منها.  قبو  التوبة من ا  تعالی ادراکفیقبل. الرب ثم قد یقبل الرب توبته و قد ال 

 ثُمَّ» :نعمة اولی للمذن  و نعمة ثانی. نعمة اولی»چیست؟ اینجا دو نعمت است. « رَبِّهِ مِنْ

. «نه تقبل توبتهمنعمة ثانیة: ا»توبه کنند. ها اینکه خداوند توفیق داد  1«لِیَتُوبُوا عَلَیْهِمْ تابَ

 یعنی چه؟« بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ»

  بعدد که او را از بطدن حدوت نجدات بدهدددو مرحله است  یکی تسبی  است  اینجا -

 .«بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ»

 «.بَْطنِهِ فِي لَلَبِثَ»دهد  نمی نجات تسبی  خالی نه  نجات نداده است. -

 آن نعمت برای عراء است.«. بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ»بعد  -

 فَنَبَدْذناهُ»یکی است  و یکدی « مَْذمُومٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ»آن عراء غیر این عراء است.  -

 .«و قد یکون مذمومً حًالنبذ بالعراء قد یکون ممدو»ممدو  بود.  مذموم نبود که « بِاْلعَراءِ

 کنیم.می ما داریم در مذموم بحث

  یکی در بطن حوت بودن. به شمار بیاوریم.دو مرحله عذاب  -

 تا چه زمانی؟ -

وسیله تسبی  از بین رفدت  تا روز قیامت. یکی در عراء بودن. در بطن حوت بودن به -

 نجاتا داد.« رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ» به تر. آن هممرحله عذاب خفیف  آمد در عراء

 فِدي لَلَبِدثَ*  اْلمُسَبِّحینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ ال فَلَوْ»  بسم ا   نخیر  اینطور نیست. تسبی  -

و نتیجة التسدبی  »جا تدارک نعمت نیست  تسبی  بوده است. در این« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ

 لَنُبِذَ»التسبی  و لم یکن قبو  التوبة  ه الی یوم یبعثون  و لکن لو کاننانه ال یبقی فی بط

« مَدْذمُومٌ هُدوَ وَ بِداْلعَراءِ لَنُبِدذَ رَبِّدهِ مِدنْ نِعْمَدةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ»و لکن « مَْذمُومٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ

تقبدل توبتده عندد النعمدة الثانیدة قبدو  توبتده. لمدا » پس نعمت ثانیده اسدت. مرحله دوم.

لما تقبدل توبتده تقبدل توبتده عبدار  و عند استغفاره تقبل توبته  »نه اینکه بعدًا. « استغفاره

 یعنی این همینطور مانده است.  این تدارک است«. اخری عنه تدارکه النعمة

 ]...[شود ناگر توبه قبو   -

یا نه؟ واقعً توبده کند می یک صالحیتی ایجاد  . اگر کسی توبه کردکندمی فرق نه  -

بدین  توبده را نخواهدد داشدت صالحیت ایجاد کردن  پس آن عذاب بدین کرده است. این 

 فِدي لَلَبِدثَ»ابددًا  الدی ربده  لو لم یت»گوییم. نمی از خودمان گوید  مامی بین. آیه اینطور

لنبذ بالعراء و طبعً  هلو لم تدارکه نعمة من ربو لکن تاب الی ربه. « یُبْعَثُون یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ
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و لکن تدارکته نعمة من ربه بعد ان تاب فتاب ا  علیه. لما تاب ا  علیده لدم  هو مذموم 

 مِدنْ شَدجَرَ ً عَلَیْدهِ أَْنبَْتندا وَ»العدراء نبذ بالعراء  القی فدی »بلکه  «و هو مذموم ینبذه بالعراء

 و کذا و کذا و کذا. «یَْقطینٍ

 نِعْمَدةٌ تَدارَكَدهُ أَنْ ال لَوْ»اتا به خاطر استغفار بوده و اینکه اگر بگوییم که اصل نج -

 نبذ بالعراء به خاطر...این « بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ

 یکی غیر مذموم.    چون دوتا نبذ بالعراء است  یکی مذموم است«مَْذمُومٌ هُوَ وَ» -

 ؟را بگوییم  چه اشکالی داردمرحله باالتر یک نعمت  -

گوییم. نعمت قبو  توبده اسدت  چیدز دیگدر نیسدت. اینجدا می ما هم همین را داریم -

 ...اصل توبه یک مرحله را طی کرد

 این نعمت غیر آن تسبی  است. -

من الظالمین  کنت  و قا  انی لما سبّ»چون آن تسبی  توبه است.   بله  قبو  است -

 خوانیم.می حاال در آیات 1«الصَّالِحینَ مِنَ لَهُفَجَعَ»ا  تعالی  یعنی تاب. ثم قبو  توبته من

 و لیس مذموم.« مٌسَقی هُوَ وَ بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ»قبو  التوبة  -

 هُدوَ وَ بِداْلعَراءِ لَنُبِدذَ»  و لکن لو لم تددارک نعمدة مدن ربّده توبة  واحسنت. النه قب» -

 «.مَْذمُوم

 ]سؤا [ -

 عراء لم یکن مذمومً النه تدارکته نعمة من ربه.و لکن لم یکن مذمومً. لما نبذ بال -

 همان عرائی که مذموم است دیگر.« بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ» -

نشد. عراء مقدمه نجات است. در صورتی عراء مذموم است که بیندازندد در بیابدان و  -

 مذمتا کنند.

 خود عراء مذموم است. -

 گوید مذموم است؟می چه کسی -

 .خواهد بگوید همراه مذمت استمی هد بگوید مذموم است خوانمی نه  -

 هُدوَ وَ بِداْلعَراءِ لَنُبِدذَ»  یکدی« ممددو ٌ هُدوَ وَ بِداْلعَراءِ لَنُبِذَ»حا  است. « مَْذمُومٌ هُوَوَ » -

و « مَدْذمُومٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال وْلَ»یکی. این دومی است. « مَْذمُومٌ

 مِنْ شَجَرَ ً عَلَیْهِ أَْنبَْتنا وَ»العراء و لم یکن مذمومً بل ی لکن تدارکته نعمة من ربه فالقی ف

 مِدنَ فَجَعَلَدهُ»خداوند توبه را قبو  کرد . «یَزیدُونَ أَوْ أَْلفٍ مِائَةِ إِلى أَرْسَْلناهُ وَ»بعد « یَْقطینٍ

                                                           

 .50. قلم  آیه 1



6 

 

لمدا یعنی لم یکن من الصالحین. « الصَّالِحینَ مِنَ فَجَعَلَهُ»م  خوانیمی که حاال« الصَّالِحینَ

  خرج عن الصال . لم یکن من الصاحین. اذا لم یکن مدن الصدالحین فرّ من قومه مغاضبً

 دو بحث را در این سه آیه داریم. ما این «یصل  للرسالة؟کیف 

مغاضدبً  ال » 1«مُغاضِدبً ذَهَد َ إِْذ النُّدونِ ذَا وَ» .این بدایت مطل  اسدت  در سوره انبیاء

  «مغاضبً قومه»است.  طرفینبین  مغاضبه« مغاضبً کفر  اذا غضبانً  هذاغضبانً علی ربه. 

در ما داریم   زیر بار نرفتند. کما اینکه در آیه قبلیقوم چرا؟ برای اینکه هر چه دعوت کرد 

 آمَنُدوا لَمَّدا یُدونُسَ قَدوْمَ إِالَّ إیمانُهدا فَنَفَعَهدا آمَنَْت قَرْیَةٌ كانَْت ال فَلَوْ: »98آیه   سوره یونس

این استثناء است. از این «. حینٍ إِلى مَتَّعْناهُمْ وَ الدُّْنیا اْلحَیا ِ فِي اْلخِْزيِ عَذابَ عَْنهُمْ كَشَْفنا

التوبة ال تقبل  الّا قوم یدونس النهدم تدابوا عندد رؤیدة  البأذعند رؤیة »فهمیم که می آیه

ایمان در «. إیمانُها فَنَفَعَها آمَنَْت قَرْیَةٌ كانَْت ال فَلَوْ» این استثناء است.«. توبة نصوحً لبأذا

 عَدذابَ عَدْنهُمْ كَشَدْفنا آمَنُدوا لَمَّا یُونُسَ قَوْمَ إِالَّ»  فایده ندارد چون از ترذ است بأذموقع 

 «.حینٍ ىإِل مَتَّعْناهُمْ وَ الدُّْنیا اْلحَیا ِ فِي اْلخِْزيِ

ی فی دعوتده الدی قوم البد ان یضحّ الیالرسو  »باید یک مقداری توقف کنیم.  اینجا

اصل سالمتی خدود،  «. کان ا  سبحانه و تعالی  ضرب او س  او هتک او سجن او ایً

اصدل الدداعی »نیسدت. هدا بوسی  کتک نخوردن  احترام و این حرفراحتی خود،  دست

فی  قذرًا. اذا استرت الدعو  استرت  و اذا ما استرت علیه ان یالحتحقیق الدعو  عذرًا او ن

او کدذا او کدذا  هدذه ال تمندع ابالغدً. ]...[ ام حیً و لکن اذا هتک او ضدرب او الدعو  ما د

 «.الجهاالت بین آباء)ع(  یونساللّهم اجعلنا من اخو  

ولیت ک وظیفده مسد باما بدیا بدرفا بیشدتر. هدر کدس ید این اصل است  هر که

 اسدت. بزرگتری را دارد  این بیشتر باید مجاهدت کند. کسی که در راه نبوت است یا نبدی

رسو  رسدمی در آن راه فهمیم که ایشان می برای اینکه بعدًا از آیات "در"گوییم می اینکه

ریق مقدمه کار است. کسی که در ط اینرسو  نبود  « مُغاضِبً ذَهَ َ إِْذ النُّونِ ذَا وَ» .نبودند

رسالت است یا خود، رسو  است یا باالتر نبی است  این در طریدق دعدوت بایدد پدا بدر 

پشت بام وجود خود، بگذارد  منهای رغبات  منهدای شدهوات  منهدای امنیدات  منهدای 

اینطور است. ها منهای زنده ماندن. بعضی وقتها احترامات  منهای  منهای... بعضی وقت

  ه دعوت را ادامه بدهد و اگر کشته بشود و از بدین بدرودمگر اینکه وجود، الزم است ک

الرسدالیة مواصدلة و بنیة الرسدولیة الفی  صل االصیلالفا» .استاین دعوت کا  و ناقص 
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 سَدواءٌ»در قرآن شدریف  این «.کافیرب سبحانه و تعالی له  یعرب حتّی یقو الدعو  حتّی 

ال علیدک  « عَلَدیْهِمْسَواءٌ » ال علیک « عَلَیْهِمْ» 1«یُؤْمِنُونَ ال هُمْتُْنذِرْ لَمْ أَمْ أَْنذَرْتَهُمْ أَ عَلَیْهِمْ

ایدن «. و اذا ال تؤثر عذرًا عند ربدک نذاراتکان تؤثر ًا او نذرًا. امّا رعذ 2«اْلبَالغُ عَلَیْكَ إِنَّما»

 بحث را ما در باب امر به معروف و نهی از منکر داریم.

  این است که تکذی  کردندد  قبدو  کردندد  پس اصل زندگی رسولی و رسالتی رسو

بازی درآوردند  چه کردند  کما اینکه با ما قبو  نکردند  فحا دادند  استهزاء کردند  الت

اگدر ا اینجا نشد آنجا  آنجا نشد اینجا. ام کنند  هر کار کردند می قماین کارها را مرت  در 

ونس )ع( رسدالت جزئدی یونسدی از دعوت الهی قهدر کدرده اسدت. اگدر ید  قهر کند  برود

ظلم شدد   ا رسو )ص( رسالت کلی قرآنی دارد و اگر چهارده قرن به  ا رسو داشت  

کسانی بعد از چهارده قرن خواستند قیام کنند از بدرای بسدط دادن دعدوت قرآندی  از ایدن 

دار یار یردار و غدار و عمامهریاهای و ابوجهلها ابوله سر و صداها و  و از اینبادها 

 خَدوْفٌ ال»کنند بکنند  مطلبی نیست  هیچ خوفی در کار نیسدت. می هر کاری دارو عمامه

 3.«یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ

ایدن  میدان  چطور؟ یونس مأموریت یافت کده در ندجناب یونس در اینجا کوتاهی کرد

چند نفری ایمان آوردندد.  گر  کرد  کرد  کرد  اصالً اثر نکرد  مدعوت کرد .قوم دعوت کند

  تبد  دعوتده للحدد االخیدر  حیدث أیدس دعوتهتب  یونس »چه کار کند؟ فرار کند؟ چرا؟ 

عدذاب و قدرر الوعد ا  سبحانه و تعالی له  بالعذاب و ]...[و بصور  عامة عن ایمان قومه. 

 یدونس کده عدذاب«. عدذاب هدل یشدمل یدونس معهدم؟ الالالعذاب و لکدن اذا جداء  وقت

چیزی نیست که همه را بگیرد. عذاب بیاید بله   یکالهی است   زارکشت شود. عذابینم

چدرا  نفرموده بود بیرون بدرو   ولی اگر بیرون بروبا اهلت مگر راجع به لوط که بسم ا  

 برد.نمی که داعی الی ا  است از بینرا لوط لوط برود بیرون؟ عذابی است که 

طور کلدی مدأیوذ شدد از اینکده آخر به و ماند و ماند تا س )ع( ماند و ماندجناب یون

نس را بکشدند  باید بماند. قوم یدونس نخواسدتند یدو ت او اثر کند. چرا باید فرار کند؟دعو

 دعدوت ما جای دیگری خواهیم رفت.  بکنند  ما را تهدید کردند اماتهدید به قتل نکردند  

. جناب یونس را تهدید خواهیم رفت مدینهاز مکه به را در مدینه شروع خواهیم کرد   خود
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بندابراین   کنند  فقط ایمان نیاوردند. ایمان نیاوردنددببه قتل نکردند  نریختند سر و صدا 

کند. شداید نمی بماند باز دعوت کند اثر کی اینکهعد دارد  ییونس چرا بماند؟ این چرا دو بُ

عذرًا در اینجا بر مبنای دعوت رسدالتی ولی  کند نمی شاید هم اثر نکند. قطعً اثر  اثر کند

این است که جناب یونس در اینجا بماند  اما فرار کرد. از عذاب فرار نکرد  از اینکه بریزند 

 «أبَدقَ»بله یدک جدا دارد رفت. فقط او را بکشند فرار نکرد  از چه فرار کرد؟ فرار هم نکرد  

آنجدا «. مُغاضِدبً ذَهَد َ إِْذ»کنیم یمد جا که داریم بحدث  همین«ذَهَ َ»جای دیگر هم دارد 

 یک حساب دیگری دارد.« أبَقَ»

نکرده است.  میلتک  بنابراین در اینجا جناب یونس که دعوت الهی را انجام داده است

الددعو . لدم و مواصدلة المقصرین فی تحقیق الددعو  «. الظَّالِمینَ مِنَ كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»

ربه سبحانه و تعالی شی ً کثیدرًا  طبّق دعوتعاطالً    لم یکن یکن قاصرًا  لم یکن فاشالً

؟ چدرا قبدل از وقدت رفدت«. ه قبدل وقتدهو اخیرًا خرج عن قومد قومهیس من اجابة أحتّی 

را هر چه کردند از مکه بیرون نرفت. دیوانه گفتند  کاهن گفتندد  سداحر گفتندد   ا رسو 

ا هدم طالد  او را حدبس کردندد  غدذسدر، ریختندد  در شدع  ابی برزدند  معده گوسفند 

وقت چه زمانی رفت؟ آن موقع که خواستند او را بکشند  آن ممنوع شد  نرفت  نباید برود 

به دستور الهی به طرف غار رفت و بیرون رفت و در مدینه هم دعوت خود را ادامده داد و 

 تشکیل دولت اسالم داد.

بده چده « الظَّدالِمینَ مِدنَ كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»این کار را بکند.  جناب یونس اینجا نباید

ین هو؟ الظلم له ثالث مراحل  مظلوم م»شود؟ می کسی ظلم کرده؟ مگر خدا مظلوم واقع

ا  ال یُظلم  ال ینتقص منه. الظلم  االنتقام. او ظلم قومه؟ ما ظلم قومه. کیف ظلدم  ربه؟

ظلم نفسه رسالیً. الرسدالة البدد ان    حتّی أیس من اجابة.علی طویطبّق دعوته قومه و 

اینجدا نده «. قطعیدً علدی نفسده ًتظل علی طو  الخط حتّی یأمر الرب  حتّی یخاف خوفد

و لدذا   کننددنمی ها قبو برای اینکه این« ذَهَ َ»خداوند امر کرده  نه قضیه کشتنی بوده  

 «.الظالمین م منفی ذهابی عن قو كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ»

 ]سؤا [ -
بر شما غضد  دارندد  ولدی ها غض  برای کشتن و تهدید قتل نبوده  غض . خیلی -

یونس کان «. »مُغاضِبً»که نیست  « مقاتالً»شود  نمی که دلیل «مُغاضِبً» کشند؟می شما را

غضدبانین علیده و لکدن مدا وصدل الدی حدد القتدل و ال  واکدان غضبانً علی قومه و قومه

 «.التشرید  ال القتل و ال التشرید

 ]سؤا [ -
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باق اعم من القتل  من االیذاء  من مواصلة عدم االیمان. أبق من شو؟ من االذیة. اإل -

 القتل.بال یختص االباق 

 ]سؤا [ -

 حفاظدًاذا کان اباقه عدن قومده  ؟ظالمینالقتل کان واجبً  کیف  و اذا کان اباق هو -

 .من الشر واج  باقاالکان واجبً علیه.  یدون قتله  فهذه االباقکانوا یر علی نفسه  انهم

 دیگر واج  نیست فرار کند.  اگر در راه دعوت کشته شود -

در راه دعدوت کشدته و اگدر بماندد ها بعضی وقتاین را اشاره کردم که مراحل دارد.  -

بنابراین اینجا گوید. پس می چون ظالمین را  شود مطلبی نیست  ولی اینجا اینطور نبوده

جایی بوده که باید بماند  هم کشتن در کار نبوده و اگر هم کشتن در کار بوده اینجدا بایدد 

ا   کذلک وقف الرسالة  کذلک خروج  بإذنکما ان تطبیق الرسالة من ا  تعالی »بماند. 

بده تمام باید   همه نفی و اثبات«.   خروج عن القومعن ظرف الرسالة  عن محیط الرسالة

وحدی بودندد و طبدق وحدی  دیگدران صداح  وحدی  صاح  ایشان منتهای باشد  هالامر 

ظلدم بده خدود   که کرده ایشان ظلمبنابراین  طبق وظیفه شرعی باید عمل کنند.  نیستند

حتّدی یدأتی امدر ا  تعدالی فقد ظلم نفسده رسدالیً. البدد ان یحقدق رسدالته »کرده است. 

 «.أیة حا ال علی بالخروج  او حتّی یهدد بالقتل 

  علت ایدن «اذ»  «اذا»لم یقل « مُغاضِبً ذَهَ َ إِْذ النُّونِ ذَا وَ»به این آیات مراجعه کنید: 

است   عَلِمَ نیست  ظَنَّ« عَلَیْهِ نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ»بعد . مغاضبً رفتچیست؟ به علت اینکه 

عوتم را کدردم اثدر هدم نکدرده  بدس . من دخود را کردم کار منچرا؟ گمان او این بود که 

آید این قوم هم که مهدد به عذاب هسدتند  مدن هدم طلد  عدذاب می است. پس به نظر

ست فردا عذاب را بفرستد  پس ظاهر مطل  این اسدت کده خداوندد هم که بنا کردم  خدا

  یعنی مرا تحت فشار نخواهد آورد که چرا رسالت خود را دیگر تضییق بر من نخواهد کرد

« نَْقدِرَ لَنْ أَنْ»التضییق  ال من القدر .  من القدر یعنی« نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ»قص گذاشتی. نا

مستحیل عن نضیّق علیه رزقده یعنی « نَْقدِرَ لَنْ أَنْ»روایات. فی بعض الال من القدر   کما 

اطالً النده . هذا الظن کان بظن کان باطالًالکذا. و لکن و حیاته من الحدذ  من الکذا و 

 مستمر الرسالیة.دعو  الالخالف 

متی؟ لما قددرنا علیده و ضدیقنا علیده و « الظُّلُماتِ فِي فَنادىعَلَیهِ  نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ»

ظلمدات اللیدل  ظلمدات بطدن الحدوت  « الظُّلُمداتِ فِدي فَنادى»سجناه فی بطن الحوت  

اسدت. ظلمدات  ها ظلمداتاین«. قومه عنظلمات الظلم و العصیان  ظلمات انه فلّ و فرّ 

این کاری که «. أَْنتَ إِالَّ إِلهَ ال أَنْ الظُّلُماتِ فِي فَنادى»در اینجا  ظاهری و ظلمات باطنی.
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قدسدک ان ن« سُدبْحانَكَ»بمدانم  طدورهمینمن کردم صددرصد با توحید مطابق نبود. باید 

«. سب البال سب   فقد سجنتنی ب فی بطن الحوت تفتننیتقدر علیّ بال سب   اقدسک ان 

ایدن  .«لَدهُ فَاسْدتَجَبْنا * الظَّدالِمینَ مِدنَ كُْندتُ إِنِّدي»را از بین ببرم.  هاخواهم سب می حاال

کنیم  در قدرآن چیدز مدی ایدن را پیددا .«لوال ان تدارکه نعمة من ربه»چیست؟ « فَاسْتَجَبْنا»

یان  مدن غدمّ العصد« اْلغَمِّ مِنَ نَجَّیْناهُ وَ لَهُ نافَاسْتَجَبْ»کنیم. این استجابت نمی دیگری پیدا

 .«اْلمُؤْمِنینَ نُْنجِي كَذلِكَ وَ»الی ذلک  و ما من غمّ السجن  من غمّ الظلم

مع االسف الشدید  هنا روایات مختلفات من طریق السنة و من طریق الشیعة تنس  »

 بدی بدود کده جدایی بدود  ایدن رامطل. ]...[«الی ذا النون )ع( ما ال ینس  الدی الجهدا  و 

 طدورهمینکدرد  می گویم  فقط در کتاب مدینة المعاجز یک کسی یک مطلبی را نقلنمی

 ا ایدن شدانه بداال اندداخت.گفت چرا این شانه باال انداخت  چدر مدامفحا داد  یونس به 

 کندی  پیغمبددر بزرگدوار الهدی را خداوندد در قدرآن معصددوممی چیسدتهدا گفدتم ایدن غلط

 زندی؟ می چیسدتهدا ایدن حرف گویی چرا این شانه بداال اندداخت؟ می داریتو  گوید می

هم مثل تو عاجز است  غلط کدرده بدر خدالف آن گفت: مدینة المعاجز نوشته است. گفتم 

ایدن آیده  .قابدل نیسدتکده . مطالبی که بر خالف نص قرآن است است نص قرآن نوشته

 انبیاء.

 نعلدم.متی؟ ال  شک  الالمرسلین   من یونس طبعً کان» آید.پیا می در اینجا سؤا 

ظالم «. الی غیر ذلک 1«الظَّالِمینَ عَهْدِي یَنا ُ ال قا َ»المرسلین  فکیف ظلم؟ من اذا کان 

ظلدم فدی موقدف »  کندمی که نقلدر پُست رسالت بود. یک مرتبه ظالم در بعضی احکام 

دید بربنا دید بالرسالة و تنوقف الرسالة هذا تنالرسالة اذا کان رسوالً. اذا ظلم الرسو  فی م

جواب این است که چه کسی گفدت ایشدان «. سبحانه و تعالی  کیف ابتعث ظالمً للرسالة

من یقو ؟ ما هو النص الذی ید  علی ان یونس )ع( کدان فدی هدذا الوقدت »رسو  بود؟ 

مقدمدة  فدیان فی آیات اخری علی انه ما کدان رسدوالً  کد تد  نصوص تتریرسوالً  بل 

 «.الرسالة

 امر الهی... اینباید به امر الهی باشد.  شما فرمودید خروج حضرت یونس -

وحی شدود. ایدن رسدو   توباید به  هستی اگر رسو  .اشکا  بود . ایناگر رسو  بود -

 بود یا نه؟

 نبود که خارج شدن دیگر دلیل ندارد. رسو اگر   خارج شده -
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خواهد یک کسی را به مقام رسالت برساند  می خداوند نقص است  چرا؟ برای اینکه -

 ی که طدیهایرا طی کند. در این راههایی باید راهخواهد به مقام رسالت برساند  می اینکه

 و انتقاص در طریق رسدالت اسدت دیگدر.که وجود دارد  این نقصان هایی شود نقصانمی

و خداوند وحی کدرده اسدت بده  این شخصی که از پیغمبر مرسل زمان خود مأموریت دارد

جا که ایشان باید برود فالن -بوده بزرگتر از یونس بوده هر کس-آن پیغمبر مرسل زمان 

طور باشد و باشد و باشدد تدا و دعوت کند و قاعده رسالت این است که این رسالت همین

هسدتید آن پیغمبر بگوید بس است  یا نه  اگر هم پیغمبر نگوید بس است  اگر شما مأمور 

 حدق نداریدد. حق دارید اگر اثر نکرد بیرون بروید؟  که امر به معروف و نهی از منکر کنید

لکن آیا بنده که در حوزه مبارکه قم هم نیست  ودر مقدمات رسالت  طور.پیغمبر هم همین

حق دارم هر چه گاز گرفتند و لگد زدندد بیدرون بدروم؟ حدق   مشغو  دعوت قرآنی هستم

کند و اگر می اثر کند که اثر 1«نُْذرًا أَوْ عُْذرًا»ن است بعدًا اثر کند یا اینکه چون ممک  ندارم

ممکن است بعدًا اثر کند  اگر بعدًا هم اثر نکرد حجت بالغه الهی   دهم در گروهی اثر نکر

 .شود تثبیتباید 

 اآلمر و النداهی اال یتخطیالمنکر  ال یجوز ان  عن النهیالمعروف و بفی باب االمر »

القرآنیدة   الددعو  هم تطبیقاأل»اهم و مهم در کار است. «. عیةخوفة علی نفسه بصور  قط

تطبیق الدعو  القرآنیة ال اهم منه  حتّی اذا قتل االنسان  نقو  حتّدی اذا قتدل االنسدان  و 

  رسو  نبوده اسدت«. لکن فی باب دعو  یونس )ع(  دعو  رسالیة و لم تکن دعو  رسولیة

امر به معروف  عنوانبهخوانیم. این دعوت رسالی ولو در حا  عادی باشد می در آیات بعد

تر از اینکه تمدام دعدا  الدی ا  کده پداییناست و کما « نُْذرًا أَوْ عُْذرًا»منکر  این  و نهی از

ت بیدرون بروندد بردارندد و از مرکدز دعدودست از دعوت که حق ندارند   رسل هم هستند

گنداه خدود،   بدد گفدتآقا بدهد    فحا دادرد  گو، نکرد  آقا برای اینکه آقا گو، نک

خواهیم دعا  الی ا  باشیم باید بمانیم می نوعی کههای شود. من باید بمانم. منمی زیاد

 رفت؟ و که رها کردتا آنجایی که اهمی پیا بیاید. چه اهمی برای یونس پیا آمد 

ماندند وعده عذاب محقق می حا وانگهی  درست است که اینجا اگر قوما بر همین 

ایمان آوردند  مگر یونس علم  و برگشتچه؟  ایمان نیاورنداین قوم برگردد و اما اگر بود  

فخرج عنهم؟ ال  و لذلک  یؤمنونیونس )ع( ان قومه سوف ال  یعلم هل کان»غی  دارد؟ 
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آدم )ع( قبدل »آدم.  کدرد مثدلبنابراین یونس ظلم  1«حینٍ إِلى فَمَتَّعْناهُمْ فََمَنُوا»آمنوا.  هم

 عصدی علی اندهی  عصی  حوالی ستة آیات  ستة ادلة قاطعة قرآنیة تد  رسالته ظلم  غو

کدذلک یدونس. یدونس )ع(  2«هَدى وَ عَلَیْهِ فَتابَ رَبُّهُ اجْتَباهُ ثُمَّ*  فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ»

عصی فی الناحیدة الرسدالیة شدی ً  -رسو   ما کان ةال رسولی-عصی فی الناحیة الرسالیة 

خفیف   عصیانه عصیان کما ان آدم عصی و لکن  «عَلَیْهِ نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ»خفیفً فلذلک 

بعدد ذلدک  «عَلَیْهِ نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ»کذلک یونس عصی قبل رسالته عصیانً رسالیً خفیفً 

شویم می بعد منتقل «.الظَّالِمینَ مِنَ كُْنتُ إِنِّي كَسُبْحانَ. »«الزم یسجن النه ظلمال   تبیّن 

 به آیه...

  این عذابی که قرار بود ]...[ -

 .علی شرط -

 که فرار کرد؟ شدمی عذاب داشت ناز این وقتی فرار کرد   -

نه  بنا بود که فردا عذاب ناز  شود  ایشان رفدت و نده اینکده عدذاب بده او نگیدرد   -

 شود.نمی ر را شاملچون عذاب که پیغمب

  کنیمنمدی ای را عدذابگوید مدا هدیچ قریدهمینه  منظور من این است که یک آیه  -

 .بودندرسو   احتماالً حضرت یونسها بفرستیم. مگر اینکه رسو  برای آن

ای را خددا ؟ مدثالً اگدر اآلن یدک قریدهبدودخود رسو  یا دعوت رسدو  چه رسولی؟  -

عصدمت  از نظدر ی ا  رفتند  یعنی رسو  نبوده؟ معنی رسدالتبا اینکه دعا  ال خراب کرد

 گذشدته یدا رسدالت فعلدیهای نیست  یعنی این از طدرف خداوندد بده وسدیله رسدالتکه 

 .مأموریت دارد

 پس قرار بوده عذاب ناز  شود برای چه؟ -

  العدذاب علدی هدؤالء اذا انما قرر ربنا ان ینزّ»قرار نزو  عذاب به شرط بوده است.  -

 3«اْلخِْزيِ عَذابَ عَْنهُمْ كَشَْفنا آمَنُوا لَمَّا»آمنوا  و   واو لکن لم یفقو کفرهمعلی  فقووا

 دانسته؟ نمی دانسته یامی حضرت یونس این رامنظور من این است که  - 

 دانسته؟نمی چه چیزی را -

 .اینکه عذاب مقرر است ناز  بشود -
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 است. 1«یُْثبِتُ وَ اءُیَش ما اللَّهُ یَمْحُوا»این از باب  -

 خواهد ناز  شود؟می که عذاباصالً علم داشته فقط  ]...[ -

 علم داشته است. فرض کنیدعلم داشته   -

 علم او از کجا آمده است؟ -

خداوند دعای او را اجابت کدرد  دیگر  فرض کنیم علم داشته است. است ل دو مط -

 ها که بعد ایمان آوردند  افرین. اینکه عذاب وارد خواهم کرد  بر چه کسی؟ بر قوم ک

 منظور من این است که باید رسالت داشته باشدد تدا اینکده بداندد ایدن عدذاب نداز  -

 شود.می

نباشدد  رسدو  تواند به او بگوید؟ رسو  زمان خدود،. اگدر رسدو  نمی مگر رسو  -

آید می ا عذابتواند به او بگوید که تو دعا کردی  دعای تو استجابت شد که فردنمی زمان

 بر مبنای اینکه اینها کافر هستند؟ مگر باید وحی مستقیم به او بشود؟

 رسو  در زمان خود، آنجا بوده است. خواهد کهاین دلیل می -

 اند. هر زمانی هزارها رسو  بوده است.. همیشه رسل با هم بودهبوده استهمیشه  -

 ...در آن موقعحضرت یونس تابع بودن  -

دلیل داریم که پیغمبر نبوده و دلیل دوم  اینجاخواهد و می ودن او هم دلیلپیغمبر ب -

خدوانیم. در سدوره مبارکده می آیداتا راکه بعدًا پیغمبدر شدد. حداال بر ایننص است   داریم

 إِلَدى أَبَدقَ إِْذ»کند کده می این مطل  را تأیید«. اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ: »139صافات  

 لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ» :ولی بعد جوابا  ه است. ظاهر این استمرسل بود 2«اْلمَْشحُونَ كِاْلفُْل

حُونَ اْلفُْلدكِ إِلَدى أَبَدقَ إِْذ»متی؟ متی ندارد که چه زمانی. « اْلمُرْسَلینَ بدرای اینکده « اْلمَشدْ

از کسدانی کده  3«اْلمُدْحَضدینَ مِدنَ فَكدانَ فَساهَمَ»فلک مشحون فرار کرد.  سویایشان به 

 فَاْلتَقَمَهُ»برای اینکه کشتی سنگین شده بود.   دحض شدند و از کشتی به دریا پرت کردند

تا  4«یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ في لَلَبِثَ*  اْلمُسَبِّحینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ ال فَلَوْ*  مُلیمٌ هُوَ وَ اْلحُوتُ

 وَ*  سَدقیمٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ» نبذ بالعراء شد  مذموم نیست. او 5«بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ» .اینجا
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 آدمچرا؟ نص است دیگر. او  بعد  چه زمانی؟ « أَرْسَْلناهُ وَ*  یَْقطینٍ مِنْ شَجَرَ ً عَلَیْهِ أَْنبَْتنا

کده فدرار کدرد   از حاال  از وقتدی «اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ»مطلق است. کند می خیا 

  چرا؟ دارد که او را رسو  کردیم که نه  از وقتی که فرار کرد نه  بعدًااست بر اینولی نص 

 «.سَقیمٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ» است فاءعطف به  اوواین «. أَرْسَْلناهُ وَ»

 .باشد ثانی تواند ارسا می -

 خواهد.می دلیل -

 این ارسا  دوم بوده است. -

مطلدق  خدود،جا اسدت؟ این دلیل کخواهد. می ارسا  ثانی دلیلخواهد. می دلیل -

زید را خانه آقا ارسا  مقید که نیست. است.  مطلقنیست  ارسا   مقیدارسا   ارسا  است.

 خواهد. اصل ارسا  که مطلق است.می این دفعه دوم است؟ دفعه دوم دلیل فرستادیم 

 بلی.همان آیه ق اصل ارسا  به واسطه -

 :گویددمی گفدت از چده زمدانی  ایدنمیآن مطلدق بدود. آن ن  خیدرکدام آیه قبلدی؟  -

 یُبْعَثُدونَ یَدوْمِ إِلدى بَْطنِهِ في لَبِثَبعدما »تفریع است دیگر  یعنی چه؟  فاء«. بِاْلعَراءِ فَنَبَْذناهُ»

وَ »بعدد « یَْقطدینٍ مِدنْ شَدجَرَ ً لَیْدهِعَ أَْنبَْتندا وَ« »سَدقیمٌ هُدوَ وَ بِداْلعَراءِ»یعندی بعددًا « فَنَبَْذناهُ

 فَدَمَنُوا*  یَزیددُونَ أَوْ أَْلفٍ مِائَةِ إِلى أَرْسَْلناهُ وَ». تفریع استدیگر  چون فاء است «. هُاأَرْسَلن

. پس ارسا  برای بعد است. آیا اصل ارسا  برای بعد است یا ارسدا  1«حینٍ إِلى فَمَتَّعْناهُمْ

 یعندیگوییم زید را خانه فالندی فرسدتادیم  می خواهد. حاال مامی یلدلثانی؟ ارسا  ثانی 

خواهدد. پدس ارسدا  جنداب می اولین بار است  نه اینکه دفعه دوم است  دفعه دوم دلیدل

 یونس بعد از بال بود.

 خود آیات دلیل است دیگر. -

 ؟اتکدام آی -

 که این ارسا  دوم است. آیات دلیل استاین خود  -

 چه گفت؟ -

 هنگامی که...« أَبَقَ إِْذ» گویدمی همین آیات -

زیدرا. « إِْذ»هنگام است.  «إِذا»ت است  عل« إِْذ»هنگام است. « إِذا»  هنگام نیست« إِْذ» -

الربانیدة ان ا  تعدالی اخلصده و  الرسدمیةمقدمة الرسدالة »منتها این مقدمه رسالت است. 

بِرْ: »48سدوره قلدم  آیده «. کما نستوی کذلک من سور  القلم .اصفاه و ارسله  لِحُْكدمِ فَاصدْ
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 رَبِّدهِ مِدنْ نِعْمَدةٌ تَدارَكَدهُ أَنْ ال لَوْ * مَْكظُومٌ هُوَ وَ نادى إِْذ اْلحُوتِ كَصاحِ ِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ

ا   بعدما اذن  و بعدما تاب و بعدما تداب»چه زمانی؟ « فَاجْتَباهُ * مَْذمُومٌ هُوَ وَ بِاْلعَراءِ لَنُبِذَ

ال  بعدما نبذ بالعراء و  بالعراء و هو مذموم  علیه و بعدما تدارکته نعمة من ربه و بعدما نبذ

 االجتباء و الصدال . «الصَّالِحینَ مِنَ فَجَعَلَهُ رَبُّهُ فَاجْتَباهُ»لعراء لکن غیر مذموم. بعدما نبذ با

کدل الرسدل مدن  ین.اجتباه ربده و مدا کدان مدن الصدالحقبل ذلک ما یعنی الرسالة.  عمق

 ...دیگر. این نص دوم به اضافه نص او است این هم نص «. الصالحین

 ]سؤا [  -

 خداونددکه  فهمیممی از این آیاتفهمیم که این مقدمه رسالت بود. می از آیاتنه   -

 أَرْسَدْلناهُ وَ»کم قوی بشود تدا اینکده کم جلو برود  کمکم پر و با  بدهد  کمخواهد کممی

متدی؟ قبدل ان لدم »« فَاجْتَبداهُ»کنید. مالحظه آیات را  این حاال«. یَزیدُونَ أَوْ أَْلفٍ مِائَةِ إِلى

لدم یکدن مدن  یکن یجتباه ربه فجعلده مدن الصدالحین  یعندی لدم یکدن مدن الصدالحین.

 .»فی مقدمة الرسالة نعم  الصالحین بفعلیة الرسالة. نعم

 پس او رسو  آزمایشی بود. -

 عد رسالتی  در راه رسالتی دارد تربیتزمایا به این معنا که او را در بُ. آدیگر همین -

من الصالحین دلیل اآلیات التی فیه االجتباء و جعله  و کل»«. فَاجْتَباهُ»کند تا وقتی که می

« لحمدل الرسدالةعلی انه قبل الرسالة لیس مجتبی و قبل الرسالة لدیس مدن الصدالحین 

مدا هدم صدال  هسدتیم  ولدی رسدو  نیسدتیم.     هسدتیدچون صال  فرق دارد. شما صال

از ایدن آیدات مدا «. الصالحیة لحمل الرسالة و الصالحیة االجتباء عبار  عن فعلیة الرسالة»

سر جریانا این بوده است کده ایشدان قبدل از م که جناب یونس )ع( سرتاکنیمی استفاده

رسدوالً و فدی بدایدة الرسدالة هدذا ثانیً: حتّی لو کان »رسالت رسمی به این بال مبتال شد. 

الشرعی. ان ا  تعالی احیاندً یرفدع  حکم  لیس تخلفً عن الشرعی حکملیس تخلفً عن 

  عصمته الموضوعیة عن نبیّ حتّی یقع فی فخ ثم یرجع...
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