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 8/8/9311: تاریخ   57جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 در اسرائيل بنی نعمت تفضيل به یادآوری که کردم عرض ۲۱۱ و ۲۱۱آیات  سياق بيستم قبل جلسه در

 بخشيدیم برتری جهانيان بر را شما که بياورید یاد به اسرائيل بنیفرمود:  بود، قيامت راستای دعوت شان به تقوا درباره

 و یهود آن اصلی مسئله که را مباحثی از دور یک نحوی یک به بيستم، سياق در واقع و کنيد پيشه تقوا قيامت درباره و

 سياق اما دیدیم، بيستم سياق در ما را نسبی فرود یک داد، پایان بودند، اسرائيل بنی آن اصلی مسئله نصارا بودند،

 هم باز است درست که اینجا فسطاط، مبارکه سوره مباحث از است نوینی فصل سرآغاز نحوی یک به باز یکم و بيست

 خدا و بود سلبی االن تا گویا است، اثباتی های بحث اصلی دیگر بحث ولی شد، خواهد دیده اسرائيل بنی پای رد

 عظمت آن بخواهند اسرائيل بنی اگر رسيد، امت یک عنوان به اسرائيل بنی انقضای تاریخ بگوید که خواست می

 یها بحث رو پيش فصل این در ما اول یها ملحق بشوند. بحث مسلمان به امت بيایند باید کنند، حفظ را خودشان

 شاهد بعد به این از است، قتالو  قصاص به مربوط های بحث بعد حج به مربوط های بحث بعد است، قبله به مربوط

 )ع(ابراهيم حضرت جریان با شود می شروع ۲۱۱ آیه از ،۱۲ سياق مسلمان هستيم، امت دادن شکل اثباتی های بحث

 اسماعيل و السالم عليه ابراهيم به مربوط اذ، تا چهار این است، یادآوری تا چهار تا اذ، چهار ،کند می پيدا ادامه ۲۱۱ تا

 .است السالم عليه

الُ عَهْدِی بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لَا یَنَوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ »

 «﴾۲۱۱﴿الظَّالِمِينَ 

 عهده از هم السالم عليه ابراهيم آزمود، حقایقی یک به را السالم عليه ابراهيم خدا که است این یادآوری اولين

 پيروز آزمایشها این از السالم عليه ابراهيم شد و انجام آزمایشها وقتی آن« فَأَتَمَّهُنَّ»برآمد،  امتحانات و اه آزمایش این

 دهم، می قرار امام مردم برای را تو من «ی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًاإِنِّ»فرمود:  او به را مطلبی یک خدا موقع آن آمد، بيرون

 ابراهيم خدا وقتی که است معلوم کردیم عرض اول دور ما در ،است مقام امامت السالم عليه ابراهيم برای جعل الهی

 امامی ایشان از قبل بگویم خواهم نمی است، امامت سرسلسله ایشان چون بدهد، قرار امام خواهد می را السالم عليه

یعنی آن معنای امامت دربارۀ  است، عطف نقطه یک امامت مسئله در گویا ابراهيم اما نيست، این است، بحث نبوده

یگر ایست که تا قبل از آن ای بسا امامت به این معنای اتم و اکمل نبوده. اگر هم بوده د ابراهيم عليه السالم معنای ویژه

یک امامت اتم و اکملی که با یک ابتالی الهی؛ انواع ابتالئات برای ابراهيم عليه السالم قرآن کریم از آن صحبتی ندارد؛ 

« ی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًاإِنِّ»، و درنهایت خدا فرمود: يار ویژه، از جمله مسئله اسماعيل)ع(اق افتاد، ابتالئات بسيار بساتف

یک بار خدا « إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةً». عطف کنيد این مطلب را به اینکه را من شدم جاعل تو برای مردم امام

فرماید جاعل امام، این مقام امامت از مقام  حاال می عل معرفی کرده بوده، جاعل خليفه؛سوره جاخودش را در این 

خالفت باالتر است. آن چهرۀ تکامل یافته مقام خالفت خدا، خالفت خدا شاید در تمام انبياء الهی هر کدام در زمان 

 کشد.  اینجا پيش می ع(امامت را خدا برای ابراهيم ) خودشان خليفةاهلل هستند، اما آن مسئلة
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کند در  مطرح می انم، ببينيد اول چيزی که ابراهيم)ع(ابراهيم عليه اسالم گفت آیا از فرزند« قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی»

خواهد شجرۀ طيبه امامت  تقاضای تداوم این رشتة امامت در نسل اوست. یعنی می« ی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًاإِنِّ»پاسخ به 

ود، نه صرف اینکه من امام شدم، خب حاال من امام شدم آیا من ریشه و اصل و اساسِ شجرۀ طيبة امامت درست بش

خواهم بود که خيالم راحت باشد که امامان بعدی در ذریّة من و در نسل من خواهند بود، بحثی که ما در تدبر حدیث 

تک تک آنها را ابتالء به کلمات بکنيم بعد تمام آن  شریف غدیر زیاد روی آن مانور دادیم، خدا هم نفرمود بله ما باید

لَا یَنَالُ عَهْدِی »مراحلی که تو طی کردی آنها هم باید طی کنند تا آنها هم برسند به امامت! خدا فرمود: 

فرمود: بله از ذریّه تو  ت، یعنی در حقيقت خدا به ابراهيم)ع(این جواب خدا فقط یک قيد گذاش« ﴾۲۱۱﴿ الظَّالِمِينَ

که جزء ظالمان نباشند. اگر کسی در ذریّه تو باشد ولی جزء ظالمان  ،امامان خواهند بود ولی مشروط به یک چيزی

رسد. یعنی هم خدا فرمود بله و هم قيدش را  باشد اندک ظلمی هم قرار باشد در پروندۀ او ثبت باشد امامت به او نمی

و ریشة شجرۀ طيبة سر سلسلة امامت و به عنوان اصل و اساس  سالم به عنوانلمطرح فرمود. پس اینجا ابراهيم عليه ا

 .امامت معرفی شد

کند. امامت پایگاه دارد، و  دوم خانة امام را مشخص می« اذ»در  ،قبل معرفی فرموده« اذ»خداوند امام را در 

امتی است که امتی را به پایگاه امامت بيت اهلل الحرام است، امامت توحيدی است. این امامت بر مبنای توحيد است، ام

« وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى»سوی خدا جهت بدهد، لذا شما تعابير را ببينيد: 

؛ همه باید از مقام ابراهيم درست در همان جایگاهی که ابراهيم ایستاد و اقتدا کرد به خانة خدا، رو کرد به خانة خدا

و اسماعيل را، که حاال چرا اینجا خدا اسم  د توجه بکنيد. و بعد خدا ابراهيم)ع(مصلی اتخاذ بکنيد و به حقيقت توحي

اسماعيل را پيش می کشد؟ برای اینکه این امت جدید بناست از فرزندان اسماعيل عليه السالم باشند، شاخة اسحاقی از 

م: امت بنی اسرائيل، اسحاق، یعقوب، فرزندان یعقوب عليه اسالم بنی اسرائيل است. اما این شاخة ابراهيم عليه السال

شود، امامتی که تابحال در نسل ابراهيم تداوم یافت،  اسماعيلی ابراهيم عليه اسالم است که االن دارد این شاخه فعال می

حضرت موسی عليه السالم و بعد حضرت عيسی عليه اش تداوم یافت: اسحاق، یعقوب، یوسف... تا  در شاخة اسحاقی

ای از این شجرۀ طيبه بود، حاال دیگر از اینجا به بعد مثل اینکه از اصل و اساس آن شجرۀ طيبه  السالم این یک شاخه

به عنوان « يلَوَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِ»است.  ن امامت ابراهيمی از نسل اسماعيل)ع(روید و آ ای دیگر می شاخه

این خانه را که پایگاه امامت  «﴾۲۱۱﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ»امامان کارتان این است: 

توحيدی شماست تطهير کنيد برای طائفان و عاکفان و راکعان و ساجدان، یعنی امتی را باید به سوی خدا جهت بدهيد، 

 ه سمت خدا هدایت کنيد. امامت توحيدی. این هم یادآوری دوم.ب

از  دی او هم مشخص است، یک حمایتیامام درست است و پایگاه امامت توحي یادآوری سوم این است که

ای که در این شجره قرار است اینجا بروید، به  این شاخه ،ای که بناست شکل بگيرد جانب خدا نسبت به این شجره

 یک حمایت امنيتی اقتصادی است. و آن عليه السالم است،  دعای ابراهيم

 ابراهيم)ع( «بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ»

خواهم  شهری که پایگاه امامت توحيدی ماست و رزق و روزی فراوان میخواهم برای این  از خدا تقاضا داشت امنيت می

ام در مسئلة رزق اختصاص به  خواهم، خدا فرمود اما نه من سيره برای این شهر، عرضه داشت برای مومنان این شهر می
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خدا چيزی نفرمود چون مطلق  «ا بَلَدًا آمِنًااجْعَلْ هَذَ رَبِّ»خب راجع به «. کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا قَالَ وَمَنْ»مومنان نيست: 

اینجا « بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ»چشم، اما « اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ»قبول کرد، باشد 

یعنی خدا اعالن حمایت « ﴾۲۱۱﴿ مَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُوَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُ»یک قيدی خدا زد: 

جرۀ طيبه امامت از امنيتی و اقتصادی از شهری کرد که بناست پایتخت حکومت توحيدی ابراهيم عليه السالم و آن ش

ما به این خانه تکيه کند و ظهور خود را خبر  کشيم امام زمان صبرانه انتظار می ای که بی باشد. خانه اوالد ابراهيم)ع(

کنيم جزء یاران آن حضرت باشيم در آن روز.  و به این هم باید برای ما یک  بدهد و یاران خود را بخواند و آرزو می

توجهی داده شود، خيلی به سادگی گذشتيم، به سادگی کوتاه آمدیم از تسلط نااهالن بر این خانه مقدس و بر این شهر 

دس، این شهر مقدس در آرمان غلبه حق بر باطل پایتخت کشور یکپارچه جهان به امامت امام زمان عليه اسالم مق

های  خواهد بود، باید خيلی جدی بگيریم، ما باید به این سمت قدم برداریم که الحمدهلل در این راستا جبهة مقاومت قدم

خواهيم فقدان شخصيت متعالی سردار رشيد اسالم  بزرگ می دارد هرچند اميد به تقویتش داریم، از خدای خوبی برمی

 حاج قاسم سليمانی را با یارانشان و با رزمندگانی که در رکابشان بودند به طور کامل ان شاءاهلل جبران کند.

؛ درواقع این یادآوری به دعاهایی است «نَارَبَّ»، «رَبَّنَا»، «رَبَّنَا» ،«بَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُوَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْ»

که ابراهيم و اسماعيل عليه السالم داشتند، دعای اول این بود: که خدایا از ما قبول کن اینکه ما دیوارهای خانة کعبه را 

نَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَ»بلند کردیم. دعای دوم این بود: خدایا ما را مسلم قرار بده و از ذریة ما امت مسلمان قرار بده، 

آنها  و دعای سوم این بود: در بين آن امت رسولی از خودشان برانگيز که آیات تو را بر «﴾۲۱۱﴿ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

رَبَّنَا »آن  شود تالوت کند، کتاب و حکمت را به آنها بياموزد و آنها را پاکيزه گرداند. ببينيد دعاهایی که اینجا مطرح می

گيرد برای دو دعای  یک دعای کلی است خدا قبول بفرما! این بستر قرار می«﴾۲۱۱﴿ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

گویند از ذریّه ما؟ حضرت  ان مسلمان و از ذریّه ما، چه کسانی میی کليدی اول این است که خدایا خوبکليدی، دعا

سالم است، از ذریّه ما امتی مسلمان قرار لابراهيم و اسماعيل عليه السالم، پس اینجا آن ذریّة اسماعيلی ابراهيم عليه ا

های خانة  ل عليه السالم پایهاز همان اول، از همان زمانی که ابراهيم و اسماعيخواهد بفرماید:  یعنی اصالً خدا میبده! 

خواستند که در فرزندان اسماعيل هم این شجرۀ طيبه ادامه پيدا کند، ابراهيم  کعبه را بلند کردند از همان موقع می

عليه السالم آن زمان اسحاق عليه السالم را داشت و در جریان بود که در آن شاخه آن شجره ادامه خواهد یافت، اینجا 

خواهيم ما مسلمان باشيم و از  های این خانه را بلند کردیم و از تو می کرد، خدایا من با اسماعيل پایه هم از خدا تقاضا

ذریّه ما دوتا یعنی فرزندان اسماعيلی من امتی مسلمان باشند، و مناسک ما را به ما نشان بدهی، این امت بشود همان 

کنند. بعضی از فرزندان نااهلی  یافته و بنی اسرائيل، تحمل نمی امتی که امروز در عهد پيامبر اکرم این امت ظهور و بروز

همان ظالمين آنها تحمل این را ندارند که بعد از  هستندکه در شاخة بنی اسرائيلی حضرت ابراهيم عليه السالم، 

واهد ثمر خ روید می گذشت ساليانی حاال این شاخة دیگر از شجرۀ طيبه امامت ابراهيم عليه السالم فعال شده و می

خواهند تحمل کنند. دومين دعای کليدی  خواهد رشد کند و همه باید به این ملحق شوند، اینها نمی بدهد و می

بَ وَالْحِکْمَةَ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَا»چيست؟ این است: امت مسلمان قرار بده بله ولی 

یعنی در این شاخه فقط یک رسول خواهد بود، در حالی که در شاخه بنی « رَسُولًا»یک پيامبری؛ ببينيد  «وَیُزَکِّيهِمْ

، تا یوسف، پيامبران بعد از حضرت یوسف)ع(های متعددی بود، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت  اسرائيلی رسول

آن شاخه فراوان هستند، اما در این شاخه خودشان  برسد به حضرت موسی و بعد به حضرت عيسی؛ رسل الهی در
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، پس یک خليفه، یک امام، یک رسول، االن معنای خالفت و امامت و «وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا»دانستند:  همان روز می

الی رسالت همه در پيامبر اکرم متجلی است، خدایا در بين اینها مبعوث کن پيامبری از خودشان که آن پيامبر بشود ت

 همانا تو عزیزِ حکيم هستی.« إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِيمُ»، بشود کتاب تو بر آنها، معلم کتاب و حکمت، مزکی و مربی آنها

یادآوری اول: امامت توحيدی ابراهيم عليه السالم به عنوان سرسلسلة امامت، به عنوان اصل و اساس شجرۀ 

 امامت توحيدی. طيبه امامت، ابراهيم عليه السالم،

یادآوری دوم: پایگاه امامت توحيدی یعنی بيت اهلل الحرام، پایگاهی که با ابراهيم و اسماعيل و تعهد آنها آباد 

 شد، بنا شد.

 ن شهر واقع شده، یعنی شهر مکه.الهی از شهری که این پایگاه در آ یادآوری سوم: حمایت

امتی مسلمان از شاخة  -۲السالم که دو دعای کليدی دارد: یادآوری چهارم: دعاهای ابراهيم و اسماعيل عليه 

رسولی در این امت مبعوث شود که تالی آیات اهلل باشد، معلم کتاب اهلل  -۱اسماعيلی ابراهيم عليه السالم پدید آید. 

ا مستجاب ی آن امت باشد. حقيقتی که با بعثت پيامبر گرامی اسالم امروز در عهد قرآن و عهد اسالم آن دعباشد و مزکّ

 شد. 

در  کنند به پيامبر اکرم و به حقيقت اسالم کنند، بی توجهی می لذا امروز آن بنی اسرائيلی که بی احترامی می

 کنند. های او بودند ظلم می که خودشان یکی از شاخه حقيقت دارند به همان ابراهيم)ع(

 و بعثت رسول اکرم. گيری امت مسلمان تا شکل ی سياق: از امامت توحيدی ابراهيم)ع(جمع بند

ی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ» -۲اول است، « اذ»از امامت توحيدی ابراهيم عليه السالم: دوتا 

این دوتا با هم شد  «مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وا مِنْوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُ» -۱، «جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

 امامت توحيدی ابراهيم عليه السالم.

 چهارم است که دو دعای کليدی مطرح شد، ابراهيم عرضه« اذ»گيری امت مسلمان و بعثت رسول اکرم:  شکل

خواهم در بين آنها مبعوث شود  خواهم از شاخة اسماعيلی خودم، و رسولی می می داشت به خدا، خدایا امتی مسلمان

 ی آنها باشد.که آیات تو را بخواند، معلم کتاب و حکمت باشد بر آنها و مزکّ

سوم که حمایت خدا از شهر مکه است به دعای ابراهيم عليه السالم را در عنوان اصلی نياوردیم چون ذیل « اذ»

 دوم ارزیابی کردیم.« اذ»

 چهار عنوان فرعی ذیل آن گذاشتيم:

 یادآوری اول: امامت ابراهيم عليه السالم و ذریّه غير ظالم او به جعل الهی. -۲

 ادآوری دوم: لزوم اقتدا به ابراهيم عليه السالم در قالب نماز و با محوریت خانه خدا.ی -۱
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 یادآوری سوم: دعای مستجاب ابراهيم عليه السالم برای امنيت و رزقِ شهر خانه خدا. -۱

 گيری امت مسلمان و بعثت رسول اکرم. برای شکل دعای مستجاب ابراهيم و اسماعيل)ع(: یادآوری چهارم -۱

گيری امت مسلمان. یعنی این امت جدیدی که دارد در جهان شکل  شود پایه اثباتی شکل ببينيد این سياق می

و  عای ابراهيم)ع(این امتی است که به دگيرد و قرار است این امت، امت وسط و امت معيار و امت ممتاز باشد،  می

این امت امروز تبلور یافته، و به دعای آنها در  سماعيلی ابراهيم)ع(گيری امتی در نسل ا برای شکل همراه اسماعيل)ع(

گيری این امت توحيدی است که  بين این امت پيامبری مبعوث شده، این پيامبر جانشين ابراهيم است و محور شکل

داشته باشند و کانون توجه توحيدی این امت بيت اهلل الحرام است.  )ع(ابراهيم قرار است اقتداء به آن فرهنگ توحيدی 

ای  کنند و از سوی دیگر یک مقدمه گيری امت مسلمان را مطرح می لذا این آیات از یک سو پایه و اصل و اساس شکل

ز آن در فصل قبلی بود، آنجا سازند برای مباحث مربوط به تغيير قبله. البته مباحث مربوط به تغيير قبله یک بخشی ا می

تالشی که یهود و نصاری کردند تا شبهه ایجاد کنند تا مسلمين همراهی با پيامبر اکرم نکنند، ولی آنجا اسم قبله و 

خانة خدا و غيره نيامد، آنجا از آن جهت سلبی مورد بحث بود، اما از اینجا به بعد دیگر کامالً این مسئله به شکل اثباتی 

 رود. می و روشن جلو

امام در ذریّه  ،امت در ذریّه« تِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَوَمِنْ ذُرِّیَّ»است، « وَمِنْ ذُرِّیَّتِی»سرسلسلة این سياق 

! اصالً دنبال این بود که در «وَمِنْ ذُرِّیَّتِی»خواهد؟ اصالً همان اول ابراهيم عليه السالم عرضه داشته بود که خدایا  نمی

گوید در شاخة اسماعيلی من امت درست کن پس آن کسی که در این امت قرار  امت باشد؛ حاال که اینجا میذریّه او ام

، بخاطر کلمه امام در آنجا و «تِنَاوَمِنْ ذُرِّیَّ»و بخاطر این « وَمِنْ ذُرِّیَّتِی»است مبعوث شود حتماً امام هست، بخاطر آن 

این رسول بودن یعنی « عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْوَابْ»ست ایشان رسول هم باشد: امت در اینجا. حاال عالوه بر اینکه امام ا

هم آمده، مفرد است خودش اشاره به خاتميت دارد، یعنی یکی است « رَسُولًا»یک بار دیگر حقيقت کامل شریعت، چون 

یک رسول در این امت خواهد بود.  رسول، سه تا رسول، پنج تا رسول، و برای هميشه، دیگر قرار نيست این بشود دوتا

کند. رسولی مبعوث بشود که آیات تو را بخواند، کتاب و حکمت را به بيان مطلق  لذا این اشاره به خاتميت هم می

تی که دارد فقط بر باتوجه به اطالقا« بَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّيهِمْیَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَا»آموزش بدهد. این تعبير 

کند یک مقامی است که همه انبياء دارند اما  کند در قرآن، یعنی درست است انسان احساس می پيامبر اکرم تطبيق می

هيچ پيامبری به اطالق پيامبر ما معلم کتاب و حکمت و مزکی و تالی آیات اهلل نيست. لذا اگر کسی به اشارات این آیه 

یابد در آن است.  يت را و کامل بودن دین اسالم و اینکه کمال دین در اینجا تحقق میدقت کند ظهور در مسئله خاتم

لذا ببينيد بعد از پيامبر اکرم امامت همچنان تداوم دارد اما رسالت نه! یعنی علی عليه السالم و فرزندان معصوم از صلب 

شود و این  الم، تا ابد زمين از امام خالی نمیعلی عليه السالم اینها همه امامان بر حق هستند تا امام زمان عليه الس

امامان فرزندان ابراهيم عليه السالم از شاخة اسماعيلی او خواهند بود، اما رسول یک نفر بيشتر نيست، وجود نازنين 

 پيامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اهلل عليه و آل و سلم است.


