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 سوره صافات ی ازتفسیر آیاتسرگذشت یونس )ع(؛ 

 
 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

الیهم در این شریعت اخیره برای ما تنبهات  در نقل قضایای رسل و مرسلٌ

تاریخ باشد، بلکه یک قرآنی فقط نقل های ی است. اینطور نیست که قصهگوناگون

لیهم به ا را ما از نقل قصص انبیاء و مرسلٌبیان حکم است. واجبات و محرماتی 

در  ،فهمیم. فهم اینکه فالن جریان واجب است یا فالن کار حرام استمی خوبی

شریعت قرآن فالن  عنوانبه فرماید که ما در قرآنمی انحصار این نیست که خداوند

واجبی را یا حرامی خداوند بلکه اگر  یا فالن کار را حرام کردیم،کار را واجب کردیم 

 قطعًانکرد،  فینکرد و ن تکذیبو نقل فرمود از شرعی از شرایع گذشته در قرآن را 

در رسائل و جاهای  ای که مرحوم شیخ انصاری )رض(این استمرار دارد، نه آنگونه

معنی استصحاب این است که ما به  .کنیممی دند که فرمودند استصحابر فرمودیگ

یا نه،  وجود داردشک داریم که آن جریان  اآلنمطلبی نسبت به گذشته یقین داریم، 

که در عروة  طورشک نداریم. همانکه ولکن اینجا  ،کنیممی اینجا استصحاب
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ای زدند و جاهایی را حاشیهکه آقای خویی  ی مرحوم سید، اگر فرض کنیداالوثق

حکم عروة الوثقی را دیگر حاشیه نزدند، آنجایی که حاشیه نزدند ما  جاهای

 همین است؟ به نظر ایشانیقین داریم که حکم  یاکنیم می استصحاب

نهایت درجه قرآن شریف است. اگر قرآن شریف تر از عروة الوثقی به بیقوی

 ،نکند ردشرایع گذشته نقل بفرماید و حکمی را از شرایع گذشته، شریعتی از 

استصحاب دیگر یعنی چه؟! ما یقین داریم حکم باقی است، نه خداوند غفلت کرده 

ما از قصص قرآنیه بسیاری و  است و نه معنا دارد که قرآن با روایت نسخ شود.

نویس که االحکامکنیم که آقایان فقهای آیاتمی استفادهرا بسیاری از احکام 

م اشتباه دو بلکه ،اندفرمودهاین اشتباه را  ،حکام را در پانصدتا منحصر کردنداالآیات

و ها این است که به همان پانصدتا هم در محور صحیح رأی ندادند، مالحظه شهرت

 روایات را کردند، اما این اشتباه اول این است که آقایان فکر احیانًااجماعات و 

است یا آنجایی که امر « کُتب»ت یا آنجایی که اس« حرّم ذلک»کنند فقط آنجا که می

است یا آنجایی که نهی است خطاب به پیغمبر اسالم و مسلمین، آنجاها وجوب و 

را درست کردن  یا انسانیمجسمه حیوان  مثالًاسالم، اما مثل  عنوانبهحرمت است 

که در قرآن شریف نص است آیه مبارکه سوره ص که در شریعت تورات این جایز 

روایات هم حق  است. ، قرآن آن را نسخ هم نکردهبوده استهم بلکه راجح  ،ودهب

الی آخر.  1«تَماثیلَ وَ مَحاریبَ مِنْ یَشاءُ ما لَهُ یَعْمَلُونَ»نسخ کردن قرآن را ندارد. 

گوییم واهلل این دروغ است، می «تمثال الشجرو اهلل هو »وقت اگر روایات دارد که آن

 ،که عرب است یعرب نبوده است. کس اصالًواهلل گفته سی که کشجر تمثال ندارد. 

دانید که شجر تمثال ندارد. تمثال برای انسان و حیوان است. پس واهلل این می شما

 در جای خود عرض کردیم. قبالً جعل است. و جهات دیگری که  و دروغ است

البی را این مقدمه را برای این عرض کردم که ما از جریان جناب یونس )ع( مط

فهمیم، حاال وجهه دوم می الیهم عد رسولی و در بعد رسالتی و در بعد مرسلٌ در بُ

ای که مربوط به یونس )ع( است. اوالً جناب یونس )ع( رجوع ما است به این سه آیه

مقداری  که 2«یُونُسَ قَوْمَ إاِلَّ»در قرآن به لفظ یونس آمده است چنانکه در سوره یونس 
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نون یعنی ماهی. آن حوت یک اسم عام  1«النُّونِ ذَا وَ»م. در اینجا بحث کردیمختصر 

رفیق  2«اْلحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ  ال وَ »دارد و یک اسم خاص. اسم عام حوت است 

گویند. سمک مطلق می ماهی. کدام ماهی؟ ماهی ریز که نیست، حوت ماهی بزرگ را

 بخواهند ماهی درشت را بگویند گیرد هم درشت را، اما اگرمی هم ریز را ؛ماهی است

 است که در شکم خود یک انسانی را جا داده است. گویند حوت. ماهی بودهمی

 نهنگ است؟حوت  -

چه عرض کنم، ولکن ماهی بزرگ  ،حاال حوت نهنگ بوده یا غیر نهنگ را -

 . اگر به نهنگ هم ماهی بگویند بسم اهلل.است

 گویند حوت.می به نهنگ معموالً -

 نهنگ بوده یا غیر نهنگ بوده واقعًادانیم نمی مازئش است، ولکن هم ج آن -

کند. می باالخره یک حیوان دریایی بزرگی بوده که لفظ حوت بر آن صدق .است

حوت به  گویند حوت.نمی حیوان دیگر دریاییفرض کنید به سگ دریایی یا  مثالً

باشد که حوت بر آن  وریطگویند. ممکن است نهنگی هم می وارهاو ماهیها ماهی

 صدق کند. حاال هر چه.

اسم عام آن زندان جناب یونس )ع( حوت است که ماهی بزرگ است و اسم 

شته است. خاص آن نون است. اسم این ماهی نون بوده است. خدا اسم آن را نون گذا

خورد، می فارسی بود جناب یونس آن را اگر« النُّونِ». نه نون فارسی، نون عربی

مطلق است. یا « ذَهَبَ» .«مُغاضِبًا ذَهَبَ  إِْذ النُّونِ  ذَا وَ»ه بودند. حاال در اینجا گرسن

جای دیگر رفت، یا نخیر، به عادی از قوم خود  طوربهعادی است که  طوربهذهاب 

 قبالً که  3«اْلمَْشحُونِ  اْلفُْلكِ إِلَى أَبَقَ إِْذ» :سرعت است. آیه دیگر دارد عنوانبهذهاب 

عد دارد؛ یک بعد آن فرار از قومش است که فایده ندارد. باق دو بُ إ این .یمخواند

کشتن در کار نبود، اگر بود معذور بود،  جز مسخره و اذیت چیزی ندارد، البتهماندن 

اذیت کردن و مسخره کردن و پند نشنیدن و تأثری حاصل نشدن،  .کشتن در کار نبود

 در بعد خودش« أَبَقَ»عد قومش. در بُ« أَبَقَ»ین بنابراین از این قوم باید فرار کرد. ا

ی اجتماع دیگر کهخواهد نجات پیدا کند، کجا برود؟ باید یک جای دیگر برود می
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ای عادی نیست، کشتی کشتی. کشتی بود و فلک مشحون بود و فلک مشحون است

و  دید در کشتی مردمی سوار هستند و رفت اواست که مردم زیادی در آن جا دارند. 

 ایشان هم به حالت فرار به سوی کشتی رفت.

ممکن است فرار از قوم هم نباشد یا اگر  مثالً عد دیگر که سوم است این است که بُ

آماده رفتن است و جناب یونس و بعد سوم فرار این است که کشتی است  ،هم باشد

 ماند. کشتی خواهد رفت و بعد خواهدکند، اگر زودتر نرود این می هم دارد مشاهده

 .تواند سه بعدی باشدمی در اینجا باقإباید داشت. پس باق هم إپس اینجا حالت 

 

 ]سؤال[ -

 فرار است دیگر. -

 کند.می فرق« اسرع»فرار با  -

 ، اسراع است.بله -

به طرف چیزی که « اسرع». رودمی به سرعتحرکت  ،فرار از چیزی از پشت -

 رود.می جلو است

 چه کسی است؟  ]...[ مثالً عبد آبق -

 أبق یعنی فرر. -

 ر سرعت هم دارد. فر بله، منتها -

 .برسد به کشتی ... به خاطر اینکهبه طرف کشتی -

لفظی است که شامل هر باق إعد است. این گفتم سه بعدی است دیگر. هر سه بُ -

 شود، هم ذهاب است، هم فرار از قوم است، هم رفتن به سوی کشتی استمی سه بعد

و این محتمالت قابل قبول هستند از لفظ ها محتمل است . تمام ایننرود که کشتی

 «. أَبَقَ»

: آیا ظن حسن باهلل بر سؤال«. عَلَیْهِ  نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغاضِبًا ذَهَبَ إِْذ النُّونِ ذَا وَ»

واجب نیست؟ ما لفظ حسن ظن داریم. حسن ظن به  مؤمنواجب است یا بر  مؤمن

بسم اهلل، اما ظن چرا؟ ظن با  است، واجب انبیاء، به اهلل، به درجه اعلیه ، بمؤمن

یقین فرق دارد. این مادون یقین است. کسی که یقینًا ایمان باهلل دارد و یقین او فقط 

بلکه قلبی است، چون جناب یونس است، در راه رسالت است، طوری  ،عقلی نیست
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چرا ظن نه؟ در جای دیگر هم  1«یَزیدُونَ  أَوْ  أَْلفٍ  مِائَةِ إِلى أَرْسَْلناهُ »است که ایشان 

 إاِلَّ  اللَّهِ  مِنَ مَْلجَأَ  ال أَنْ ظَنُّوا»اهلل )ص( و مؤمنین داریم لفظ ظن را نسبت به رسول

چرا  ،صین هستندچرا ظن؟ در تمام جاهایی که مؤمنین و باالتر مرسلین که مخلَ 2«إِلَیْهِ

 قین نیست؟ به نظر آقایان چه باید گفت؟ظن خیر نسبت به اهلل است؟ چرا ی

 ظن قلب است. -

 اسْتَعینُوا وَ »نه، کجا قلب است؟ آنجایی که ظن قلب است ما دلیل داریم که  -

اما اینجا  ،خشوع برای قلب است 3«اْلخاشِعینَ عَلَى إاِلَّ لَكَبیرَةٌ  إِنَّها وَ  الصَّالةِ وَ  بِالصَّبْرِ 

یک مرتبه است  کنم جواب اینطور باشد؛می صحبت قلب نیست. من فکرظن است، 

یقین است. یقینًا خدا وجود دارد،  به عقاید اصلی و واجبات و محرمات استنسبت 

محرماتی وجود یقینًا وحی وجود دارد، یقینًا واحد است، یقینًا رسالت وجود دارد، 

، من کاری ها را یقین داریم، شکی نیست. یک مرتبه نهدارد، واجباتی وجود دارد. این

کنم و تمنایی از حق سبحانه و تعالی دارم که دنبال این کار خیر و مالئم با می را

وضع من باشد، نه توسری خوردن، نه ناراحت شدن. گرچه توسری خوردن و ناراحت 

 ان کاری را در راه خداولکن اگر انس ،نیست شکیشدن در راه خدا هم خیر است، 

است که من در آن کار جلو این تأیید ربانی  ست و ظاهریید ربانی ادتًا تأکند قاعمی

 لَكُمْ  خَیْرٌ هُوَ وَ شَیْئًا تَْكرَهُوا أَنْ  عَسى»ولکن  ،بروم، عقب نروم. ظاهر مطلب این است

 4.«تَعْلَمُونَ ال أَْنتُمْ وَ  یَعْلَمُ اللَّهُ وَ  لَكُمْ شَرٌّ هُوَ  وَ شَیْئًا تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ

در جنگ احد باید غالب باشد؟ ولکن  اهلل )ص(رسول حتمًاه است چه کسی گفت

این جنگ برای خدا است و چون جنگ  چون ؛که غالب استظن مطلب این است 

اهلل رسول براما آنچه که مخفی بود  ، بنابراین مؤمنین باید غالب شوند.برای خدا است

آن پنجاه نفری که بود چیست؟  ه مخفیآنچ)ص( اینجا قطع را تبدیل به ظن کرد. 

تخلف کردند و به جای اینکه در آن  -رماة خمسین-پیغمبر معین فرمودند 

دشمن اول البته ، حربی خود استقامت کنندهای تیراندازی و قرارگاههای جایگاه

                                                           

 .147، آیه همان. 1

 .118. توبه، آیه 2

 .45. بقره، آیه 3

 .216. همان، آیه 4



6 

 

 این راانکسار پیدا کرد و فرار کرد، رفتند که غنیمت بگیرند. پیغمبر مقداری 

 کرد. پس در اینجا ظن است.نمی ا را تعیینهدانست اینمی دانست، اگرنمی

در کجا؟ این راجع به خدا و احکام  1«خَیْرًا بِأَْنفُسِهِمْ اْلمُؤْمِناتُ وَ اْلمُؤْمِنُونَ ظَنَّ»یا 

دهد، می خدا و قیامت و نبوت و ثابتات نیست، راجع به اموری است که انسان انجام

الخیر  نجا داشته باشد. این ظنایهم ی خیر ، پس یک پیامددهدمی در راه خدا انجام

خداوند در  حتمًااست، یقین نیست، چون یقین این است که بنده علم غیب دارم که 

احد من را غالب خواهد کرد. یا جناب یونس، ظاهر مطلب برای جناب یونس این 

است، البته در آن حد معرفتی که دارد، در آن حد معرفتی که جناب یونس دارد تا 

حظه دعوت ایستاد، نه تنها مأیوس شد فقط از اینکه قوم او دعوت الهی را آخرین ل

به شرط البته بر حسب -بپذیرند، بلکه استدعای عذاب هم کرد، وعده عذاب هم 

وعده عذاب هم داد که قرآن شریف هم در سوره یونس اشاره به این مطلب  -روایات

 آمَنُوا لَمَّا یُونُسَ قَوْمَ إاِلَّ إیمانُها فَنَفَعَها آمَنَْت ةٌقَرْیَ كانَْت ال فَلَوْ». «آمَنُوا لَمَّا» :دارد

 2.«الدُّْنیا اْلحَیاةِ فِي اْلخِْزيِ  عَذابَ عَْنهُمْ كَشَْفنا

شود که به اینجا می گوید تأییدمی آن روایتی که این مطلب را دارد ،از این آیه

قرر کرد و یونس مطلع شد م وحیًا ای که صحیح است،، به هر وسیلهرسید که خداوند

طوری است که یونس استدعای  هاآنایمان نیاوردن  ،که این قوم که ایمان نیاوردند

وقت نزدیکی محقق عذاب کرده و خداوند وعده عذاب داده و وعده عذاب هم فردا یا 

این غضب فی اهلل بوده است یا  «مُغاضِبًا ذَهَبَ »اما حاال که جناب یونس  خواهد شد.

ه. اینطور نبوده است که اوقاتش تلخ شده، قبول نکردند، اذیت کردند و... چون نه؟ بل

خیر، این  صدمه دیدن.راه رسالت همین است، بلکه لذت دارد در راه رسالت 

غضب  هاآنبر یونس غضب کردند که قبول نکردند. یونس بر  هاآنغضب، « مُغاضِبًا»

قبول نکردند بلکه تکذیب را و ا رسالت ،با طول مدت دعوت ،کرد که قبول نکردند

 کردند.

قوم او، و یکی غضب فی اهلل است که  ؛است اللهویکی غضب فی  ]...[پس غضب 

 مُغاضِبًا»فی اهلل بوده است، اما آیا این ذهاب « مُغاضِبًا ذَهَبَ »یونس )ع( است. پس 

ست. ؟ نه. یونس هم آگاه ااستدرصد اینطور ، صداستاینطور ظاهر آن که  «فی اهلل
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ها قبول نخواهند کرد و دعا کرده که بیند که اینمی ظاهر مطلب را یونس چنین

ولی  ،ها ظاهر مطلب استوعده عذاب داده است. این هم خداوند عذاب کند، خداوند

آور نیست، چرا؟ برای اینکه خداوند وعده عذاب بتّی داده است؟ اگر وعده عذاب یقین

 ،ایمان نیاورند بعدًاچه بود؟ این بود که قوم یونس معنی آن  ،بودداده خداوند بتّی 

دانست که این می آورند و خدامی ایمان عند رؤیة البأس بعدًادانست که می اما خدا

یکی از موارد  1«یُْثبِتُ  وَ یَشاءُ ما اللَّهُ یَمْحُوا»عذاب مقرر را برطرف خواهد کرد. پس 

شرط ه ب ه شرط؛کند ب همتوجیونس  خداوند که عذاب به قوم« شاء»این است دیگر. 

ایمان ظاهری  ،آورندمی ایمان قی باشند یا اگر عند رؤیة البأساینکه بر کفر خود با

ًا ایمان ئ. یعنی استثناواقعًا« آمَنُوا لَمَّا»د واقعی نباشد، ولی مرحله سوم شد؛ باش

 «.یُونُسَ  قَوْمَ  إاِلَّ»ولذا آوردند 

 .بداء حاصل شده استواقع در  - 

بداء است. گویند؟ برای ما بداء است، برای خدا که بداء نیست. می بداء به چه -

یقین درست نیست. اگر یونس بخواهد یقین کند، . «ظَنَّ»پس ذا النون حق دارد که 

 پسبود.  قطعًااین خالف معرفت ایمانی بود تا چه رسد خالف معرفت رسالتی که 

وجه خاص انبیاء اینطور است و در وجه عام سن که به خدا وجود دارد در این ظن حُ

 فروشم، حاللمی کشم، حاللمی کنم، زحمتمی روم و تجارتمی مؤمنین بنده

کنم. اینجا اول من نسبت به حق چه دارم؟ ظن خیر است، می خرم، ولی آخر ضررمی

برای من ظاهر است و آشکار از ولکن وراء آنچه  ،کنم نفع ،نمنک ظن اینکه من ضرر

خواهد شد که  جریانیت و اکثرًا اتوماتیکی است که رحمت الهی وراء این یک اس

 ولی واقعًا رحمت است که بالء صعب خواهد بود. ،صورتًا زحمت است

« ذَهَبَ»این تفریع است. بعد از اینکه « فَظَنَّ» ،«فَظَنَّ مُغاضِبًا ذَهَبَ إِْذ النُّونِ ذَا وَ»

. اکثرًا که ظن ایجاد ظاهرًا ذهاب بدی نبوده است هاب؟ این ذ«فَظَنَّ »چرا «. فَظَنَّ»

دید ماندن در میان شد و هم درست بوده چون وعده عذاب ذهاب  است که کرده این

و تضییق رسول در  «لن نضیّق علیه»یعنی « عَلَیْهِ نَْقدِرَ  لَنْ  أَنْ فَظَنَّ»فایده ندارد. آنها 

که تقصیر  که در جریان رسالتی فرمایدمی . اینجااستتقصیر در جریان رسالتی 

 ،گفتمبرای اینها . هر چه باید بگویم گفتم. آیات بینات الهی را عد اولنکردم. این بُ 

پس من تقصیری نکردم. اینکه مغاضب هستم غضب من فی اهلل است، این هم گناه 

                                                           

 .39. رعد، آیه 1



8 

 

ولی  ،«ظَنَّ »، پس است اینظاهر مطلب  ،است و این هم که دیگر فایده نخواهد داشت

«. اْلخِْزيِ  عَذابَ عَْنهُمْ كَشَْفنا آمَنُوا لَمَّا»روشن شد که  بعدًاع مطلب آن بود که واق

  کند.نمی پس حسن ظن او این بود که خداوند دیگر زندان« فَظَنَّ»

 شد.می «مُعلِتَ»اال  نبوده است و از تکلیف رسالت اودهد که می نشان« فَظَنَّ» -

 ست؟ا« اعلم»مگر رسول همیشه نه،  -

 نبوده است... عن وحیٍ مستغنینه،  -

 طرق عادی است.  از نه، ظنظن که وحی نبوده است.  -

 شد.می «تعلم» -

این  .نه جنگ احد بنا است شکست بخورد؟ در دانست کهمی پیغمبرمگر نخیر،  -

 پیامد...طوری نیست و ظاهرًا این کار  دکنمی کاری که دارد یعنی ؛ظن خیر است

 ولی چون که... ارد،ندحسن ظن  -

 «نَّ ظَ»کدام از هیچ ،آید. نه نفی رسالت نه اثبات رسالتنمیدرنفی و اثبات  -

 آید، چون ظن موقعی است که عام است.نمیدر

 معنی نداشت. « ظَنَّ »رسالت بود که  منشأ آناگر  -

 ندارد؟ «نَّظَ »مگر خود رسول  -

 خذ نکرده است.ولی در این قضیه مستقیم از خود رسالت ا ،دارد -

اهلل )ص( اگر آنی خداوند عصمت خارجیه را از او سلب کند به خود رسول -

 وپس رسول بودن ولی هنوز رسول است. افتد احیانًا یا نه؟ در حکم نه. می اشتباه

 خیلی نقش بزرگی ندارد. «ظَنَّ» رسول نبودن در این

بطن حوت است دیگر. در این ظلمات کجا است؟ ظلمات  1«الظُّلُماتِ فِي فَنادى»

راه مطلب روشن نشد، کجا روشن شد؟ کجا به او اطالع داده شد؟ در خود بطن 

حوت این مطلب برای او روشن شد که اشتباه کرده آمده است. حاال اشتباه کرده آمده 

خداوند به او نفرمود که از میان قوم  بشود. ،بشودعد دارد؛ یا نباید بیاید هر چه دو بُ

برطرف  هاآنینکه نخیر، به طریقی مطلع شده است که خداوند عذاب را از برو، یا ا

کرده است و قابل قبول هم هست، چرا؟ برای اینکه در بطن حوت که هست، سر و 

شود. یا به هر طریقی باالخره می آسمان و این جریانات شنیدههای صداها و غلغله
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د که در طریق رسالت کوتاهی مطلع شد که گناه کرده است، ظلم کرده است. مطلع ش

 «.أَْنتَ  إاِلَّ إِلهَ ال أَنْ »که چه؟ « الظُّلُماتِ فِي فَنادى» .کرده است

اینجا است؟ مگر ایشان موحد نبود؟ از باالترین « أَْنتَ  إاِلَّ إِلهَ ال»: جای سؤال

 ال»گوییم می چیست؟« أَْنتَ إاِلَّ إِلهَ ال»توحیدی که در طریق رسالت است. پس جای 

 1«اللَّهُ إاِلَّ إِلهَ  ال أَنَّهُ فَاعْلَمْ»)ص( نداریم مراتب دارد. مگر در سوره محمد « أَْنتَ إاِلَّ إِلهَ

عد معرفتی توحید را ایشان قصور کرد و آن بعد معرفتی این مراتب دارد. اینجا یک بُ

پیش است که وظیفه رسالتی این نبود که ایشان بلند شود برود، مگر اینکه ضرورتی 

عد معرفت توحیدی نیامد. پس نقصانی در بُ ایوحی ،بیاید و پیش نیامد، وحی بیاید

 است.

 ]...[« أَْنتَ إاِلَّ إِلهَ ال»این  -

خواهد توبه می کسی کهاست. ولی چند جهت دارد؛  قبول ،آن هم یکی است -

است خالف توحید کاری که کرده ؟ برای اینکه «أَْنتَ إاِلَّ إِلهَ ال»کند چرا باید بگوید 

رسالتی است.  توحید با بعدی از ابعاد ه است. کاری که کرده است اینجا مخالفتبود

 . این مرحله توحید.رسالت باشدولو مقدمه  ،است دیگراین 

خواهد چه بگوید؟ ممکن است می «سُبْحانَكَ » .«الظَّالِمینَ  مِنَ  كُْنتُ  إِنِّي سُبْحانَكَ »

سالت را انجام دادیم، اذیت کردند، زدند، چه کردند، اینجا رها بگوید که ما مدت

بیرون، پس  یمها را عذاب کند آمداینای نکرد و خدا هم بناست م که فایدهحاال ه

کنم از اینکه کار غلط کرده باشی. می من تو را تنزیه« سُبْحانَكَ»گوید می چرا زندان؟!

در  کما اینکهخدا ظلم کرد،  :گویدمرتبه انسان مییکتو ظلم نکردی، من ظلم کردم. 

 در سفر ایوب مفصل دارد که دارد بهمتأسفانه در تورات  دارد. تورات راجع به ایوب

داری؟ از نمیقدر ظالم هستی؟ چرا دست از سر من برگوید: خدایا چرا اینمی خدا

 .چرندیاتاین 

 مرتبه او راو... یک« هِعَلَیْ  نَْقدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ»دارد میکسی که در راه خدا قدم بر

من  ، حاالخدایا این همه من زحمت کشیدمکه حسین هم اینجا بگوید کشند. اماممی

ها بعضی وقتکشند! نه، مقتضای قاعده رسالتی و باالتر رسولی این است که می را

حسین که ظلم د من ظلم نکردم. امامبگویها بعضی خودش بگوید من ظلم کردم،
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ولکن در راه تحقق عدل باید کشته شود که اسالم زنده شود، مراحل  ،نکرد، عدل کرد

 مختلف است.

عد است؛ یک بعد سلبی ایشان هم در زندان رفت. زندان رفتن او دارای چند بُ

شان انجام داده است از ی را که ایایمّبعد ایجابی. بعد سلبی آن تقصیرٌ  است و یک

تک خوردن، زندان رفتن، کمات دارد. و بعد ایجابی، خود رسول شدن صد .بین برود

 وَ »ت بناسای که تبلور پیدا کند و برای آیندههمه در راه خدا است تا  تبعید شدن...

. )ع(این آمادگی کامل داشته باشد، مثل موسی  1«یَزیدُونَ أَوْ  أَْلفٍ مِائَةِ إِلى أَرْسَْلناهُ

عد را کرد. این چندین بُ شد. ده سال خدمتکاری خانه شعیب آوارهده سال  )ع(موسی 

تأخیر  رسالت، ده سال کشت آن شخص را ،، یکی اینکه آنجا یک اشتباهی شددارد

اسرائیل باشد باید چوپانی خواهد چوپان رعیت بنیمی . دوم: جناب موسی کهافتاد

بعدًا، حاال وقت آن  2«مُوسى یا قَدَرٍ عَلى جِْئتَ ثُمَّ». شد او ده سال چوپان .هم بکند

 «.مُوسى یا قَدَرٍ عَلى جِْئتَ» ،شد تدریب کامالًاموری که باید انجام بشود شد،  ست.ا

 تنزیهاز ظلم من تو را « سُبْحانَكَ  أَْنتَ  إاِلَّ إِلهَ ال أَنْ  الظُّلُماتِ فِي فَنادى»در اینجا هم 

 ا ظالمین فرقمنته« الظَّالِمینَ مِنَ كُْنتُ  إِنِّي» «انی، ال انت». من ظالم هستم، کنممی

 ظالمین تمام ملحدین و مشرکین و کفار و...کند. المی

 

 ]سؤال[ -

 نه. قصور که ظلم نیست. -

 اینطور تشخیص داده است.را یعنی باالخره وظیفه خود  -

 مِنَ  كُْنتُ إِنِّي سُبْحانَكَ »تقصیر است.  اینجاظلم  ولکن صددرصد نبوده است. -

 است.« یظلمت نفس»یک مرتبه « الظَّالِمینَ 

 .دهد یا تقصیرًامی یا قصورًا انجام -

 رسالت را ناقص گذاشت دیگر. -

 دانست یا نه؟می پس قضیه را اینطور -

 درصد نبود.صد -

 ، اشتباه کرد.دانستمی باالخره خودش -
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 بود دیگر.« نَّ ظَ»، بوددرصد نصد -

 اینطور است. دانستمیولی  ،اشتباه کرد -

تباه بین القصور و التقصیر ور مطلق نبوده است، اشاشتباه قص معلوم شد پس -

ها استغفار چه چیزی را؟ این 1«لَهُ فَاسْتَجَبْنا» قصور مطلق است.بوده است، نه اینکه 

از غم چه؟ از « اْلغَمِّ مِنَ  نَجَّیْناهُ  وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا»بود،  عذرخواهیدعا بود، ها اینبود، 

غم دیگر اینکه در  .که اشتباه کردم، ظلمی کردم خودش مربوط بهچند غم؛ یکی غم 

دیگر  .شوممی ، بسیار اذیتاست نه غذایی است نه چیزی اینجا ،بطن حوت ماندم

 عند رؤیة البأساینکه این قوم که من را ناراحت کردند ایمان نیاوردند و الحمدهلل 

طور هب ،ار بودهر غمی که در طریق رسالت در ک «اْلغَمِّ مِنَ ». ایمان صحیح آوردند

 کلی در اینجا برطرف شد. 

 

 ]سؤال[ -

مؤمنین هم اینطور قابل نجات «. اْلمُؤْمِنینَ  نُْنجِي كَذلِكَ وَ»آن هم جبران شد.  -

 «ـلَ»تأکید،  «نإ»« اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ: »139صافات، آیه هستند. در سوره 

 اسمبه نظر آقایان زمان دارد؟ « اْلمُرْسَلینَ »ا دو بعدی از مرسلین است. آیایشان  .تأکید

 ؟ زمان ندارد. پس اینجابعدًامفعول زمان دارد؟ نه. از چه زمانی؟ از گذشته، حاال، 

که حاال که  ستاز حاال اگر .از حاالکه « اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ»به شود استدالل کرد نمی

 زمان وحی قرآن است، حاال رسول است؟

 برای زمان ماضی است یا زمان مضارع است؟ «أَبَقَ»این  -

 معلوم است. ،که برای ماضی است« أَبَقَ» -

 دهد.نمی هنگامی که دیروز فرمودید معنای -

 نیست. ممحض، گفتم دهدنمی نه، نگفتم -

 شود.می کالم فهمیده سیاقدر مورد تعلیم گفتند از  -

 ممحض در شرط نیست.که « اذ»، ولی نیستممحض در شرط است، زمان « اذا» -

متنًا شرط است و زمانش « اذا»در حقیقت  .متعاکس است یعنی زمان شرط و شرط؛

هم شرط. در ها رطش ضمن است، بعضی وقتمتنًا زمان است و ش« اذ» ضمن است.

 .مکنینمی شرط پیداما اینجا 
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 «اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ» که این« أَبَقَ إِذْ »زمان که ندارد. « اْلمُرْسَلینَ  لَمِنَ  یُونُسَ  إِنَّ وَ»

باق إ؟ برای اینکه استخود رسالت چگونه است؟  زمینه رسالت ایشاناست، حاال 

رسالت  که 1«اْلمُدْحَضینَ مِنَ  فَكانَ فَساهَمَ ». نیسترسالت  که «الی الفلک المشحون»

سالت نیست، ها که ر، ولی ایننیستکه رسالت  2«مُلیمٌ هُوَ وَ اْلحُوتُ فَاْلتَقَمَهُ»، نیست

 مقدمات رسالت است.ها این

کنیم، چطور شد می زمینه را داریم بیان« أَبَقَ  إِْذ  *اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ»

در اصفهان درس خواند و  قبالً ولی  ،گرفتار شد. آقای بروجردی از مراجع تقلید است

این مقدمات را  ق شد.مرجع مطلدر نجف و بعد کجا و بعد کجا و بعد در قم  بعدًا

به آن « اْلمَْشحُونِ اْلفُْلكِ إِلَى أَبَقَ  إِذْ  * اْلمُرْسَلینَ  لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ  وَ»کند. می دارد بیان

خواهد بگوید؟ گاهی ماشین خالی می ابعادی که عرض کردیم. فلک مشحون چه

ت؟ آخری عد اسگاهی پر پر است. مشحون برای کدام بُگاهی جا دارد، خالی است، 

 تی که پر پر است نباید سوار کنند.کشتی پر پر بود. کشپس . ، پر استاست دیگر

چطور شد که یونس سوار شد؟ مثل اینکه کسان دیگری هم همینطوری سوار شده 

 .«مدحضًا»نفرمود « اْلمُدْحَضینَ  مِنَ»فرماید می لذا بودند و

دیگر روی  وفرار کند  اآلنند، کمی یونس الزم بود در حال فرار، باالخره دارد فرار

این هم در حال فرار است،  ،جا نبود .«اْلمَْشحُونِ  اْلفُْلكِ إِلَى أَبَقَ إِْذ»این کفار را نبیند. 

یکی از  3«مُْشكِلٍ  أَمْرٍ لِكُلِّ اْلقُرْعَةَ»ای نبود جز اینکه مساهمه شود، قرعه چاره

بین « فَساهَمَ»د جناب یونس. چه کسی؟ خو« فَساهَمَ»همین آیه است. ش تاستدالال

هستند. فلک مشحون که پر پر است. زیادی خودش و چه کسی؟ خودش و کسانی که 

از جمله آن گروه یونس است. حاال یا همه این  .گروهی سوار شدند که زیادی هستند

ای پیاده شوند یا یک نفر پیاده شود. یا چند نفری که اضافه مردم غرق شوند یا عده

کشتی غرق شود. پیاده شوند به دو صورت است؛ د پیاده شوند یا اینکه کل هستند بای

کنند، یک مرتبه نخیر، نمی سوار اصالً یا شوندمی یک مرتبه کنار ساحل است پیاده

 سوار قدرآنکه ها مثل بعضی از ماشین ،کندمی سوار طورهمینصاحب کشتی 

 کند.می تصادف بعدکنند می

                                                           

 .141، آیه یونس. 1

 .142. همان، آیه 2

 .348 ، ص8 ج، األئمة أحكام إلى األمة ةیهدا. 3
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آب بوده، قابل پیاده کردن نبوده، راه بوده، در بین در که شود می معلوم این پس

هستند و کشتی در شرف غرق  ده است، بلکه باید گروهی که زیادقابل بردن هم نبو

این گروه باید پیاده شوند. چه کسی مساهمه کرد؟ جناب یونس. جناب یونس  ،است

 مِنَ  فَكانَ مَفَساهَ»سهم است، سهم تیر است، قرعه است. « ساهَمَ«. »ساهَمَ»

فرض کنید پنجاه نفر  مثالً ،ها مساهمه استاز این گروهی که بین این« اْلمُدْحَضینَ

از این پنجاه نفر، بیست نفر، پانزده نفر، هر چند نفری که کشتی  ]...[ها هستند که این

ها مساهمه شد. گروهی مدحض بودند و باید زیاد است. آن وقت بین این ،وزن دارد

 مِنَ  فَكانَ  فَساهَمَ » ها بود.را به دریا پرت کرد، جناب یونس هم از اینها این

طور که یونس مأموریت داشت دعوت کند، همان«. اْلحُوتُ فَاْلتَقَمَهُ * اْلمُدْحَضینَ

جناب حوت هم مأموریت داشت که این پیغمبر را ببلعد، کما اینکه راجع به جریان 

ه شد و به وحی الهی آب او را جایی برد که موسی )ع( که به وحی الهی نجات داد

 د.وغرق نش

 رفت؟می بود از بیننمی یعنی اگر آن ماهی -

 شد.می غرق ،بله -

 

  ]سؤال[ -

 هُوَ وَ  اْلحُوتُ  فَاْلتَقَمَهُ»ست تأدیب شود. از بین برود، بنابنا نیست  ،بله دیگر -

توبه کرده است  ،کندمی تکند. آیا خود را مذممی در حالی که خود را مذمت« مُلیمٌ

توبه کرده است، برای اینکه  قطعًاکند یا هنوز توبه نکرده است؟ می مذمتخود را و 

آن آنی که او را در دریا انداختند، همان آن و قبل از آن حال توبه بود، فهمید اشتباه 

 کرده خود را مالمتاما مگر توبه ،کرده استپس داخل شکم ماهی توبه است. کرده

 اآلنولی  1«الصَّالِحینَ  مِنَ فَجَعَلَهُ» که توبه کرد، خدا هم پذیرفتکند؟ چرا. یونس مین

چرا من گناهی کردم که این گناه دارای  ،کندمی در زندان است، پس خود را مالمت

عد است؛ یک بعد آن حل شد، بعد دوم مانده است. مثل قضیه آدم و حوا. آدم دو بُ

ولی به جنت  ،نت برگشت؟ نه. خداوند گناهان او را بخشیدولی به همان ج ،توبه کرد

است، خداوند او را در شکم ماهی حبس کرده  دریا اینبرنگشت. اینجا هم زمینه 

؟ پنج دقیقه فرض کنید. نه غذا آنجا است، نه شود ماندمی شکم ماهی چقدردر است. 

                                                           

 .50. قلم، آیه 1
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بنابراین این  شود، باید بمیرد.بباید غرق ناست. پس در شکم ماهی  اکسیژن فضا

خداوند او را بخشیده است و اصطفاء  درست است که ،میردمی دارد اآلنشخصی که 

مطلب دیگری است، او را بخشیده است و گناه او را غفر  کرده است، حاال اصطفاء

 در زندان هستم. اآلنکند که من می ، اما این خود را مالمتاست کرده

کان علی طول  1«اْلمُسَبِّحینَ  مِنَ كانَ أَنَّهُ ال لَوْفَ»که این امتناعیه است « ال فَلَوْ»

 ، در هر حال حالت تسبیح داشته است. اگرشکم ماهی، بعداز قبل ، بعدًا، قبالًالخط، 

 في لَلَبِثَ«. »سبّح ربه»بوده است باالخره  تقصیرٍقصوری کرده است یا قصورا عن  هم

ال بود که یونس استغفار نکند؟ ما توقفی داریم. آیا محاینجا  2«یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ

 یوم الدین لبثکرد در بطن حوت الی نمی شد استغفار نکند. اگر استغفارمی نه،

؛ یک لبث زندان، یک لبث زندانی. زندان حوت است بودهکرد. اینجا چند لبث می

اب یونس باید در بطن حوت زنده بماند. یکی هم زندانی. جن« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى»باید 

 استفاده االمرصاحب عمرنسبت به زندانی باشد. در اینجا ما « یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى»

گویند که هزار و صد و چند سال می هاکه این آوردیمدر تفسیر مفصل  . ماکنیممی

 وقوع این و این چطور است؟ ما چند دلیل قرآنی بر امکان ،گذشتنبشر  یکاز عمر 

. وقوع آن راجع به عزیر است. ریان داریم. وقوع این جریان را داریم و امکان آن راج

 إِلى فَاْنظُرْ»که در آنجا  3«عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ  هِيَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذي أَوْ»آنجا که 

 4.«یَتَسَنَّهْ  لَمْ شَرابِكَ وَ طَعامِكَ 

 این مثال برای رجعت است. -

 هم طول عمر. ،رجعت استهم  -

 

 ]سؤال[ -

م. برای کنرا عرض می طعام و شرابآن رجعت است،  نه، ،گویمنمی نه، آن را -

 ؟ شرابچه بودشراب « یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِكَ وَ  طَعامِكَ إِلى فَاْنظُرْ»یک بحث دیگر است. 

 اصلتغیر حشود؟ تسنّه حاصل نمی. مگر آب در اثر ماندن بودآب  فرض کنید

                                                           

 .143. صافات، آیه 1

 .144. همان، آیه 2

 .259. بقره، آیه 3

 . همان.4
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روایت دارد  تغیر حاصل نشده است،که آب زمزم  ،شده استاستثناء البته ؟ شودمین

 چند دقیقه ،خورد و بماندمی که این آب انگور بود. آب انگور با آنکه هوا به آن

حاال ما یک مرتبه تسنه عادی بگیریم یا تسنه دقیق؟ ما  ند؟نکپیدا  ریگذرد که تغیمی

ی تغیر. تغیر عادی آب انگور چقدر است؟ یک ساعت، دو گیریم. تسنه یعننمی دقیق

روز آب انگور شما یک روز بگیرید. یک شبانه کند.می پیدا ساعت. چقدر بماند تغیر

روز را در مقابل صد سال شود. شما یک شبانهمی بماند و تغیر عادی نکند، خراب

آن حاصل نشده سال این آب انگور و این غذا مانده است، تسنه در بگذارید. صد 

روز عمر این آب و طعام مضاعف  365صدتا روز است.  365صدتا  ،است. صد سال

 .هم نشده است. ده برابر نشده استده تا هم  امر ولیّشد. نسبت به 

 

 ]سؤال[ -

آن که کم است، خیلی کم است، اما در اینجا خیلی زیاد است برای اینکه از  -

حساب کنید تا حاال چند سال است. از زمان یونس « یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى»زمان یونس 

فرض کنیم پنج هزار سال. پنج سال است.  هزارحداقل پنج، شش« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى»

 ،هزار سال جناب یونس زنده بماند در شکم ماهی که فضای تنفس در آنجا نیست

که یک انسان ت این اس ؟ واقع مطلبمثالًاین چقدر است؟! پنج دقیقه بیشتر است 

هزار سال تواند بماند؟ شما این پنج دقیقه را به پنجمی بیشتر زیر آب پنج دقیقه

 شود.می ببینید چند صد میلیون هزار سال را تقسیم بر پنج کنید،تبدیل کنید. پنج

شود، بپس بنابراین عمر امام زمان ممکن است چند صد میلیون برابر عمر عادی 

ن آن را بر حسب حکمت ربانی بیان کرده است، اوالً. ثانیًا: آیا چرا؟ برای اینکه امکا

تر است که عمر آن مضاعف شود برای یک قضیه جزئی آب انگور و غذای عزیر مهم

تر است؟ یا فرض خواهد دنیا را به اسالم دعوت کند مهممی یا عمر امام زمان که

ت که جهت سلبی است، یا تر اسکنید که زندان بودن جناب یونس الی یوم الدین مهم

بر کل عالم تمام شرایع مقدسه الهی را خواهد می (بی که ولی امر )عججهت ایجا

در مقابل  -که مطلب دیگری استها سنی–بدهد؟ بنابراین ما در مقابل تحقق تکوین 

عدی و منکر طول عمر امام زمان هستند در بعد کسانی که منکر رجعت هستند در بُ

 کنیم.می استدالل با این آیه ،دیگر

 

 قدرت خدا را قبول داشته باشد... ]سؤال[ -
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. نه، کافی نیست. صرف قبول داشتن کافی کنندمی نه اینطور نیست، استبعاد -

 مشرکین هم قبول دارند. نیست،

 

 برای امکان آن، نه اینکه محال نباشد. -

خلق کند. هم امکان دارد. ولی شما چسبیدید خدا عنقا  امکان نصی بله. عنقا -

من به  .گیردمی ولی امکانی که اراده خداوند به آن تعلق خیلی چیزها امکان دارد،

یکی  ،داشتیمها بهاییبا رؤسای در چند سال پیش یاد دارم در مباحثاتی که 

و این  ، خیلی قوی بود.تر بودسیدعباس علوی بود. او خیلی از کل مبلغین دیگر قوی

 حجرههمو در منزلش است، ما با هم در مشهد  مریض است اآلنآقای علوی که 

بودیم. بعد ناگهان منحرف شد. پولی به او دادند منحرف شد. خیلی قوی بود. بنا شد 

ای از بهائیان عده هستند،ها از بهایی ایعدهای که جلسه ما با ایشان صحبت کنیم.

سه ساله با او  32رفتیم. منِ عباس علوی ما هم با سید ،و چندتا مسلمان آنجا هستند

 صحبت کنم.

 بسیار خوب، حضرت علوی اجازه :گفتم گفتن.و گفتن  و ایشان شروع کرد گفتن

فرمایید که من یک جمله عرض کنم؟ گفت: بفرمایید! گفتم: من را بکشند، له می

. گفت: بگویمباید  که کنند، ریز ریز کنند، سرم را ببرند، هر کار کنند یک حرفی است

های اهلل را از نوشتهناسم، بهاء شمی اوهای تم: من نقطه اولی را از نوشتهبفرمایید! گف

اهلل ب است، بهاءبا محمدسید علینقطه اولی همان  -را هاآنبزرگان -شناسم می او

دانم می مالتر هاآنشناسم، ولی جنابعالی را من از می ها رااین عباس افندی است،

ین دلیل. گفت: نه، اختیار دارید. گفتم: نه. گفت: من را به این دلیل، به این دلیل، به ا

ها مالتر هستید، بکشید، من را تکه تکه کنید. عقیده من این است که شما از تمام این

 .زدم مثال .دارم، نمونه در میان خودمان است خیلی هم مالتر هستید. نمونه هم

ستند. یک نفر ایشان را آقای شاهرودی هها یکی از مراجع تقلید میان شیعه :گفتم

اصل بحث که نیست.  اصالًحرف این ؟ کسی است. گفت چه مالترکند از او می تأیید

های شیخ محمدتقی آملی. آقای شیخ محمدتقی آملی قطعًا در حوزهگفتم: آقای 

 کند.می او را تأیید ،ولی خودش رساله نداشته ،از آقای شاهرودی مالتر استعلمیه 

کنم، آقایانی که تشریف دارید، می ما نترسید. من مدام تکرارپس نمونه داریم ش

نقطه اولی  باالتر است.این حضرت عباس علوی خیلی از نقطه اولی  ،هر کس هستید

و باال آید می کند، مداممی تناقض گفته، عباس آن را درستجا آناینجا تناقض گفته، 
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نخیر خوب شد، مقام  دیدکند. پس ایشان مالتر از همه است. می پایین را درست

شروع کردم باالتر رفت دیگر. با این آدمی که از عباس و از نقطه اولی و... باالتر است 

شود. نمی گفت:فرمایید؟ می چه امربحث کردم، گفتم: شما راجع به طول عمر ولی 

فرمایید؟ گفت: بله. گفتم: قرآن چند آیه دارد که می گفتم: شما که به قرآن استدالل

کند، یکی احتمال را. این دو آیه را خواندم. می واقع مطلب را تثبیت هاآنی از یک

 مسلمان شدند.ها تمام این بهاییهمینطور ماند. 

، منتها طرز را باید بلد باشد. مثل واقعًا اگر انسان از طریق استدالل قرآنی باشد

 یک ،آن آشپزی که برنج خوب، روغن خوب، زعفران، همه چیز داشته باشد

ولی ممکن است به کسی استخوان بدهید و استخوان را  کند،می قلمکاری درستشله

در بحث حاال ی درست کند. بپزد و از آن یک چربی خوب بگیرد و یک غذای خوب

بر خالف آنچه از  زیر بار برود و مخاطبهم ماده استدالل باید بسیار قوی باشد که 

 لَا»به ابن عباس فرمود که زنند می شان افتراکنند و به ایمی ( نقلامیرالمؤمنین )ع

ایت را جعل کدام حمالی این رو 1«وُجُوهٍ  ذُو حَمَّالٌ  اْلقُرْآنَ فَإِنَّ بِاْلقُرْآنِ  تُخَاصِمْهُمْ

است، اگر ما با قرآن احتجاج نکنیم با روایاتی که  ةبالغ کرده است! قرآن که حجةٌ

 ،ترین ماده استکه قویکنیم آن استدالل ما استدالل کنیم؟! با قر ،خیلی مرض دارد

ممکن است دو نفر اللی که از نظر شکل هم مهم باشد. ؟ استدیاستدالل چگونهولکن 

تر است و دیگری فنون کشتی را بهتر بلد است، یکی قوی ،پهلوان با هم کشتی بگیرند

 شود.می شود؟ دومی غالبمی کدام غالب

 

 ،تباید ماده استدالل ما که قرآن شریف اسما هر دو را باید داشته باشیم. هم 

شکل استدالل را هم از مناظرات انبیاء یاد بگیریم.  :خوب یاد بگیریم و بدانیم و دوم

بالاستثناء در  قطعًامناظراتی که به وحی بر انبیاء وارد شده است از انبیاء یاد بگیریم، 

اقع مطلب این است. با ولی و ،خواهم ادعا کنمنمی تمام مواقف ما غالب هستیم. من

 ،یهودی، با ملحد، با مشرک، با مسیحی، با علوی، با سعودی، با هر کس بحث کردیم

، چرا؟ چون حجت و برهان قرآنی بوده است. و ما از این آیه مغلوب نشدمحداقل 

مبارکه استفاده کردیم که چند میلیون برابر عمر امام زمان زیاد شود، اگر صد میلیون 

 * اْلمُسَبِّحینَ مِنَ كانَ أَنَّهُ ال فَلَوْ»تازه مثل صاحب الحوت که  ،بیاید تا دسال هم بمان
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 ،کنیممی یک مختصرات دیگری هم هست که عرض«. یُبْعَثُونَ  یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ في لَلَبِثَ 

 شویم.می بعد به بحث دیگری راجع به بعضی انبیاء دیگر منتقل

 

  .«وَ بَرَکاتُهُ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ کُمْیْعَلَ  السَّلَامُ وَ»


