172
رسالت (حضرت نوح)

نوح (ع) در آینه قرآن
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
بحث از نظر اثبات و نفی در بُعد مقام رسالت و وظایف رسالت ،راجع به نوح (ع)
است .نوح (ع) اولين نبی اولوالعزم است که «فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُُ ِ وَ
َس ُعَعْلِ ْ لَهُ ُمْ» .1ابعُُدا ً ابعُُادا از جهُُت ایلُُابی مقامُُات رسُُالعی آن حضُُرت
ال ت ْ
صحبت میکنيم و بعدًا سخنهایی که درباره -معاذ اهلل -گناه و یا گناهانی از ایشان
بعد از رسالت ذکر شده است در تُورات و در انليُ یُا احعمُاد داده شُده اسُت در
قرآن صحبت میکنيم و بعدًا بحث ،بحث تفسيرا است از مقامات رسالت و دعوت و
مدت دعوت و کيفيت دعوت نوح (ع).
در مرحله اولی یک بحثی راجع به ک اولوالعزم مُن الرسُ داریُم ،رسُ داراا
درجاتی هسعند «تِلْكَ الرُّسُ ُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» 2در عصمت رسالت ،در خُود
رسالت ،در اص دعُوت رسُالت و در کيفيُت دعُوت رسُالت ،رسُ الهُی درجُاتی
دارند .اینکه راجع به آدم (ع) مفصالً صحبت شد که آدم در زمُان تکليُف و قبُ از
رسالعش مبعالا به عصيان شد ،به حساب ایُن اسُت کُه آدم در یُایينترین درجُات
رسالت است ،فرسعادگی نخسعين از طرف حق سبحانه و تعالی و این مطلُ مفصُالً
گذشت که عصيان ایشان ،عصيان کوچکی بود ،اما عصيان بود ،اما عم حرام بود در
عين کوچک بودن و قب از رسالت و عصمت رسالعی بود.
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این سؤاد یيش میآید که آیا جواز عصيان قب از رسالت ،از بُراا همُه یيُامبران
هست؟ یا از براا همه نيست؟ عرض میکنيم نه قاعده ایلابی داریُم بُراا کُ و نُه
قاعده سلبی .نه قاعده ایلابی داریم که ک یيامبران مُیشُود عصُيان داشُعه باشُند
قب از رسالت و نه قاعده سلبی که نمیشود .زیرا بعضُی از یيُامبران ماننُد آدم (ع)،
قب از رسالت مبعالا به عصيان شد و گروه دیگرا از یيُامبران کُه بسُيارا از آنهُا
باشند ،اکثریت مطلقه آنها باشند ،حعی قب از رسُالت در زمُان تکليُف ،مبُعالا بُه
عصيان نشدند.
بر حس دالالت آیات مقدسات قرآن ،همانطور که «تِلْكَ الرُّسُ ُ فَضَُّ لْنا بَعْضَُ هُمْ
عَلى بَعْضٍ» آیاتی که جریان رساالت و دعوات یيامبران را نق مُیفرمایُد ،بُراا هُر
کدام مقام خاصی بعد از رسالت و قب از رسالت ،بعد العکليف و قب العکليف قا ُ
است .انبياء (ع) عمرهایشان سه بخش اسُت :یُک بخُش قبُ العکليُف اسُت و یُک
بخش بعد از تکليف قب الرسالة و یک بخش بعد الرسالة ،این سه بخش است .در این
مثلث از بخشهاا هندسه رسالت رس (ع) ،در هر کدام بحثُی اسُت از نظُر نفُی و
ایلاب عصيان.
قب از تکليف که عصيان معنا ندارد ،چون اصوالً عصُيان از آاُاز تکليُف اسُت،
یس اگر یيامبرا از یيامبران ،قب از تکليف مبعالا به عمُ خالفُی شُد ،ایُن ابُعالء
نامش عصيان نيست ،گرچه بر خُالف اولویُت اسُت از بُراا کسُی کُه بعُدًا رسُود
خواهد شد ،این یک بحث دیگرا اسُت .اگُر در اینلُا مطلبُی داریُم ،در اخعصُا
خاتمالنبيين ( ) است از نظر ادله کعاب و سنت .این مرحله اولی که مرحله قبُ از
تکليف است که آنلا عصيان معنا ندارد .با اینکه در مرحله قبُ از تکليُف ،عصُيان
معنا ندارد ،مع ذلک ،خالف شرعی که براا اير مکلف ،خالف شرع نيست اما منقصةٌ
مّا است ،نسبت به خاتمالنبيين ( ) ،این خالف هم مسلوب است کمُا اینکُه عُرض
خواهيم کرد.
زاویه دوم که محطّ بحث ما این است .از هنگامی که رسود مکلُف شُده اسُت و
هنوز رسود نگردیده است ،آیا جایز است کُه عصُيانی تحقُق یيُدا کنُد بُراا آنهُا؟
بهعنوان اینکه قب از رسالت و بعد از تکليف ،واجبات بر آنها واجُ و محرّمُات بُر
آنها محرّم ،یس آیا میشود ماننُد آدم (ع) بعُد العکليُف و قبُ الرسُالة ،مبُعالا بُه
عصيانی بشوند یا نه؟ نسبت به گروهی بله و نسبت بُه گروهُی نُه ،نُه از نظُر دليُ
اص نبوت و اص دلي نبوت ،بلکه از نظر کعاب و سنت.
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این بحث ،بحث محورا است که از نوح (ع) آااز میشُود تُا خُاتمالنبيين ( )
که آیا بعد العکليف و قب الرسُالة مُیشُود عصُيانی تحقُق یيُدا کنُد از گروهُی از
یيامبران یا نه؟ گروه خا  ،گروهی هسعند که میشود و شده است مانند آدم (ع) کُه
بعد العکليف و قب الرسالة مبعالا به عصيان شد ،اما نسبت به ک انبياء میشُود یُا
َاصُبِرْ كَمُا صَُ بَرَ أُولُُوا الْعَُزْمِ مُِنَ
نه؟ گروهی مسعثنی هسعند .بر حس آیه مبارکُه «ف ْ
الرُّسُ ِ وَ ال تَسْعَعْلِ ْ لَهُمْ» مقام عزم را در ک ابعاد عزم ،از براا رس خداوند اثبُات
کرده است .الُّا اینکُه مُا از ایُن آیُه بمفردهُا ایُن مطلُ را بيشُعر نمُیفهمُيم کُه
اولوالعزم من الرس  ،از آااز رسالت ،اولوالعزم هسعند که یکی از عزمها ،عزم بر تُر
معصيت و فع طاعت و فرا ض است ،اما قب از رسُالت نُه .اگُر گفعُه شُود مراجُع
تقليد چنين هسعند ،یعنی از آااز مرجعيت تقليد ،اما از آااز تکليف نه ،تا چه رسد از
آااز والدت .همچنين این آیه مبارکه «فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُ ِ» در بُعُد
رسالت ،والیت عزم در این آیه ثابت شده ،بنابراین قب از رسالت ،اثبُات والیُت عُزم
نيست و معناا عزم در اینلا داراا چند بُعد است ،یک بعد عزم بر طاعت واجبه حُق
و عزم بر تر معصيت حق سبحانه و تعالی است.
عزمهاا دیگرا هم هست که فعالً بحث آنها نيست ،فعالً بحُث در عُزم سُلبی و
ایلابی ،سل حرام و ایلاب واج است ،قب از رسالت و بعد العکليف .اما این آیُه
از آااز رسالت را اثبات میکند ،اما چون «القرآن یفسّر بعضُه بعضًُ و یشُهد بعضُه
علی بعض» ما از آیات دیگرا این مطل را اسعفاده میکنيم که اولوالعزم من الرس ،
در بُعد عزم بر فع واجبات و تر محرّمات ،نه تنها از آاُاز رسُالت چنُين بودهانُد،
بلکه از آااز تکليف.
این آیه را بحُث کُردیم ،امُا اینلُا ایُن نکعُه را از آن اسُعفاده مُیکنيم «وَ لَقَُدْ
عَهِدْنا» ،سوره طه« ،وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْ ُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَلِدْ لَهُ عَزْمً * وَ إِذْ قُلْنا
لِ ْلمَال ِكَةِ» ،1کلا را دارد میگوید؟ قب از رسالت است .قود للمال کة قبُ از رسُالت
است« ،وَ لَمْ نَلِدْ لَهُ عَزْمً» قب از رسالت است ،براا اینکه «وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَُو »
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قب از رسالت است« ،عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَو » اثبات میکند این مورد را که «لَمْ نَلِدْ لَهُ
عَزْمً» .آیا «لَمْ نَلِدْ لَهُ عَزْمً» در بُعد فع طاعت و تر معصيت ،بعد از رسالت است؟
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نه ،بعد از رسُالت نيسُت اوالً ،آیُه مربُوب بُه قبُ از رسُالت اسُت« ،وَ إِذْ وَ إِذْ قُلْنُا
لِ ْلمَال ِكَةِ اسْلُدُوا لِآدَمَ»« ،1فَقُلْنا یا آدَمُ»« ،2وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَو » .این نکعه را مُا تُا
به حاد بهطور موضوعی عرض نکرده بودیم ،بيشعر دقت بفرمایيد.
از آیه اود که «فَاصْبِرْ كَمُا صَُ بَرَ أُولُُوا الْعَُزْمِ مُِنَ الرُّسُُ ِ وَ ال تَسُْ عَعْلِ ْ لَهُُمْ» ،مُا
نعوانسعيم بفهميم و نمیشود فهميد که عزم در بُعد فع واجبات و تُر معاصُی ،از
آااز تکليف است ،خير ،از آااز رسالت است .امُا همُين عُزم از بُراا اولُوالعزم مُن
الرس از آااز تکليف است به دلي آیه دوم« :وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبُْ ُ فَنَسُِ يَ وَ
لَمْ نَلِدْ لَهُ عَزْمً» ،چه زمانی؟ قب از رسالت ،چون بحث راجع به اک از شلره است،
«وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَو » که قب الرسالة است« ،ثُمَّ اجْعَباهُ رَبُّهُ فَعابَ عَلَيْهِ وَ هَد »
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یس ،آدم (ع) قب از رسالت و در تکليف «وَ لَمْ نَلِدْ لَهُ عَزْمً» بود ،بعدًا البعه بایُد
عزم بر تر معصيت باشد در بُعد رسالت ،ولکن نسبت به اولوالعزم من الرس چطور؟
نسبت به اولوالعزم من الرس «لَُمْ نَلُِدْ لَُهُ عَزْمًُ» طبعًُ نيسُت ،بُراا اینکُه یکُی از
امعيازات رس در بُعد بودن عزم ،عزم بر تر معصيت و فع اطاعت اسُت فقُط بعُد
از رسالت؟ این اخعصاصی نيست ،آخر اولوالعزم اخعصا

است ،فا«فَاصْبِرْ كَمُا صَُ بَرَ

أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُ ِ» ،ینج نفر هسعند به حس آیات مععددهاا ،این ینج نفُر کُه بُر
حس آیات مععددهاا اولوالعزم من الرس هسعند ،در ک عزمهایشان باید اسُعثنا ی
باشند نسبت به سایر انبياء ،نباشند یس اولوالعزم نيسعند .یکُی از عُزمهُایی کُه بایُد
اسعثنا ی باشند ،عزم بر فع واجبات و تر محرّمُات اسُت قبُ از رسُالت ،و الُّا از
زمان رسالت تا زمان موت آنها ،اینکه مربوب است به ک رس  ،کُ رسُ از هنگُام
رسالت تا حين موت ،حعمً فع واجبات باید باشد و تر محرّمات هم باید باشد.
یس ما از این خالد این مطل را اسعفاده میکنيم که یکی از امعيازات اولُوالعزم
من الرس  ،این است که از آااز تکليُف و قبُ از رسُالت ،اینهُا داراا عُزم بُر فعُ
طاعت و تر معصيت هسعند ،و الّا این امعيازا نخواهد بود .یس این مطل را مُا از
خالد آیات اسعفاده میکنيم که آن ینج نفر رس که اولوا العُزم مُن الرسُ هسُعند،
اضافه بر مقام عصمت عملی آنها ،عصمت عملی را بحث میکنيم ،نه عصمت وحی،
وحی که قب از رسالت نبوده ،اضافه بر مقام عصمت عملی آنها از زمُان رسُالت تُا
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وفات کنند ،قب از رسالت هم و از آااز تکليُف ،اینهُا فعُ واجبُات حعمًُ ،از نظُر
تحقق ،نه اینکه از نظر تکليف ،و تُر محرّمُات حعمًُ ،بُاز از نظُر تحقُق .بنُابراین
جناب نوح (ع) ،ابراهيم (ع) ،موسی (ع) ،عيسُی (ع) ،مخصوصًُ خُاتمالنبيين ( )،
اینها از آااز تکليف هم مبعالا به عصيان نبودهاند ،نه قصورًا و نه تقصيرًا ،چون عزم
وقعی قوا باشد بر تر معصُيت و فعُ طاعُت ،خداونُد هُم تمیيُد مُیفرمایُد و از
جهات تمیيد ربانی ایُن اسُت کُه حعُی قصُورًا مبُعالا بُه عصُيان نشُوند از آاُاز
تکليف .این را عرض کردم که تاکنون بهطور موضوعی عرض نکرده بودم.
اولوالعزم ،خصوصياتی دارند کُه مُا قُبالً مفصُ بحُث کُردیم ،یکُی از عُزمهُا
همانطور که عرض میکنيم ،تر عصيان است و فع طاعت و ال سُيّما بعُد الرسُالة.
یس اگر ما در تورات دیدیم و یُا در انليُ دیُدیم و محققًُ هسُت کُه بُه نُوح (ع)
نسبت شرب خمر داده شده معاذ اهلل و نسبت گناه داده شده است معاذ اهلل ،میگویيم
این از تحریفاتی است که در کع انبياء احيانً شده است ،امُا اگُر در آیُاتی از قُرآن
مشاهده میکنيم و کسانی گمان میکنند و این گمان خود را بُه دیگُران القُاء مُی-
کنند ،خياد میکنند و این خياد خُود را بُه دیگُران القُاء مُینماینُد کُه نُوح (ع)،
مرتک چند گناه شد ،راجع به فرزندش «رَبِّ إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي» 1و از این قبي  .البعُه
اینها جواب دارد ،نه جواب به عنوان تحمي بر این آیات اسُت ،خيُر ،درسُت حدقُه
چشم را باز کردن و با نظر دقيق به آیات نگریسعن ،بدون تحمي  ،بدون کم و زیاد ،از
آیات نه تنها نمیفهميم که نُوح (ع) عصُيان فرمُوده اسُت ،بلکُه بُاالترین مقامُات
تسليم را در آن زمانهایی که این کارها را کرد و این جمُالت را گفُت ،مُا اسُعفاده
میکنيم.
و اما راجع به نوح (ع) ،این آااز والیت عزم است از براا رس ینجگانه که داراا
والیت عزم هسعند ،این را قبالً صحبت کردیم ،یس چه فرق اسُت بُين آدم و شُيث و
ادریس و ...که اینها صاح شریعت مسعقله نبودند و اولُوالعزم نبودنُد ،بُا نُوح (ع)،
این را تکرار نمیکنيم ،قبالً ما صحبت کردیم مفصالً .نوح اولين یيامبر است بر حس
نصوصی از آیات مقدسات قرآن که داراا والیت عُزم اسُت در ابعُاد گونُاگون .اوالً
تابع شریعت سابقه نيست ،ثانيً ،اسعقالد در شریعت دارد ،ثالثً ،عزم بر تر معصُيت
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و فع طاعت از آااز تکليف تا چه رسد از زمان رسالت و الی اير ذلک که چهار ینج
خصوصيت است که از براا عزم در آیات اولوالعزم و در این بحث ما ذکر کردیم.
نوح (ع) بر حس نصی از قرآن شریف« ،وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فُيهِمْ
أَلْفَ سَنَةٍ إِالَّ خَمْسينَ عامً» ،1چقدر لبث کرد؟ آیُا ایُن لبُث نُوح در قُوم خُود ،لبُث
زندگی بود فقط که هزار الّا ینلاه ساد زنده بود؟ خير ،لبث فی قومُه بُود ،آیُه مُی-
گوید فی قومه« ،وَ لَقَدْ بَعَثْنا» 2از بعث است ،نه خلقنُا ،نُه اولُدنا« ،وَ لَقَُدْ بَعَثْنُا» ایُن
مقام بعث است ،فلبث فی قومه ،در قوم مبعوثٌ اليهم« ،أَلُْفَ سَُ نَةٍ إِالَّ خَمْسُينَ عامًُ»
 950ساد دعوت بود ،قب از دعوت چند ساله بُود؟ مُا ایُن را بحثُی نُداریم نفيًُ و
اثباتً چون قرآن نفرموده است .نسکت عمّا سکت اهلل ،بله در روایُات مخعلُف اسُت.
قب از اینکه رسود بشود ،هزار ساد بود ،کمعر بود ،بيشعر بود ،هر چُه بُود مُا کُارا
نداریم ،قطعً ایشان معولد شده و به سنی رسيده است که میشود داراا مقام رسالت
باشد ،هر چه میخواهُد باشُد .البعُه «آتَيْنُاهُ الْحُكُْمَ صَُ بِياا» 3راجُع بُه یحيُی (ع) و
اسعثنا ی است و اگر راجع به نوح هم مقام رسالت در حاد صباوت بود ،قرآن تصریح
میکرد ،چون این بر خالف جریان عادا است .بنابراین ایشان عمر تکليف را یا باالتر
را داشعه است و بعدًا مبعوث مقام رسالت شدهاند.
در اینلا حرفهایی هست ،از جمله :کسانی که عمر طوالنی را میخواهند انکُار
کنند و مخصوصً راجع به عمر طوالنی ولیّ امر (عج) داداه و شبهه دارنُد ،بُه ایُن
گروه از آیات هم که میرسند میگویند «أَلْفَ سَنَةٍ إِالَّ خَمْسينَ عامً» هزار ساد ،سُاد
آن دوران ،یک هفعه بوده ،بعضیها اینطور میگویند ،سُاد آن دوران یُک مُاه بُوده
است .جوابش بيّن است ،قرآن که دارد با زبان عربی صحبت مُیکنُد و بُراا کسُانی
که عربی میفهمند صحبت میکند و میگوید عام ،این عام از زمانی که نازد شد الی
یوم القيامة الکبرا باید داللت داشعه باشد ،اگر مراد از عام اسُبوع اسُت خُوب مُی-
گفت اسبوع ،چرا نگفت اسبوع؟ فرض کنيد در آن زمان ،لفظ عُام را بُه اسُبوع مُی-
گفعند ،میگویيم اوالً ،ثانيً ،ثالثً.
اوالً :میگویيد در زمانی که خداوند راجع به نوح دارد صحبت مُیکنُد و مطلُ
رسالت نوح است ،خداوند در آن زمان نوح را در هزار الّا ینلاه ساد رسود کرد .می-
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گویيم لفظ عام که لفظ عربی است ،آن وقت که عربی نبود ،آن وقت سریانی بُود ،بُه
زبان سریانی است ،و اگر قرآن بخواهد فُرض کنيُد کُه  950هفعُه ،بُه هُر زبُانی در
سریانی بود ،اگر میخواهد در لغت عربی بگوید باید چه بگوید؟ باید بگوید «ألفًُ الُّا
خمسين اسبوعً» یس این خالف بالات و خالف صحت است در بُعد اود.
ثانيً :خداوند براا کسانی که زبان عربی میفهمند و از زمانی که آااز شُد نُزود
قرآن الی یوم الدین ایُن قُرآن محوریُت دارد و مُورد مراجعُه اسُت ،خمسُين عامًُ
فرمود ،اگر هم ترجمه نيست ،اص است ،باالتر است ،اصالعش زیُادتر اسُت ،خمسُين
عامً« ،أَلْفَ سَنَةٍ إِالَّ خَمْسينَ عامً» یعنی  950ساد .ثالثً ،میگوید« :أَلْفَ سَنَةٍ» ،آیا اگر
عامً ،اسبوع است ،سنة هم اسبوع است؟ میگویند بله دیگر ،کسی کُه مُیگویُد بلُه،
میگوید بله ،میگویيم اگر سنة هم اسبوع شد ،جُواب اود و جُواب دوم ،نُه خُالف
فصاحت و بالات است ،بلکه خالف صحت است ،این الط است و ما در قرآن آیاتی
داریم بحث خواهيم کرد ،آیاتی داریم که امکُان در بُعُد حکمُت صُحيحه ربانيُه از
براا طوالنی کردن عمر انسان را ،به هزارها و صد هزارها ساد میرساند.
مث قضيه حضرت یونس (ع) ،یونس (ع) «فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَُ بِّحينَ * لَلَبُِثَ
في بَطْنِهِ إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ» ،1حساب کنيد .اگر از مسبّحين نبود ،یونس در شُکم مُاهی
«إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ» لبث داشت ،چه چيزا؟ بدنش؟ کُه مُرده اسُت ،آن هُم نمُیشُود،
براا اینکه اگر فرض کنيم که بميرد در شکم ماهی ،در شکم مُاهی ایُن هضُم مُی-
شود ،نمیماند ،لبث ندارد ،لبث جسمی هم ندارد و حاد اینکه قرآن لبُث جسُمی را
نمیگوید .للبث یونس ،یونس میماند در شُکم مُاهی یعنُی اسُعمرار داشُت زنُدگی
یونس در شکم «إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ» چندین صدهزار برابر میشود .آیا در شکم ماهی که
فضاا اسعنشاق نيست ،این جایی که فضاا اسعنشاق نيست ،فرض کنيد یُک سُاعت
بعواند زنده بماند ،امُا «فَلَُوْ ال أَنَُّهُ كُانَ مُِنَ الْمُسَُ بِّحينَ * لَلَبُِثَ فُي بَطْنُِهِ إِلُى یَُوْمِ
یُبْعَثُونَ» یونس را تا حاال حساب میکنيم ،بعد را کارا نداریم .تا حُاال چنُدین هُزار
ساد است یونس (ع)؟ در این چهار ینج هزار ساد حساب کنيد ،چهار ینج هزار سُاد
یا نه ،هزار ساد ،خير ،یک ساد ،یک ساد را تقسيم کنيد به سُاعتهُا و سُاعتهُا و
ساعتها و ساعتها ،ببينيد چندین هزار برابر عمر صاح االمر (عج) میشود؟ یس در
حکمت ربانی این امکان تحققی آن هست و امکان وقوعی آن هست ،ولکن «كانَ مِنَ
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الْمُسَبِّحينَ» و همچنين یایينترش داریم راجع به آن قضيه عزیُر (ع) و همچنُين ايُر
او.
بنابراین این حرف کنار برود ،این خط زده بشود که «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحً إِلى قَوْمِهِ
فَلَبِثَ فيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِالَّ خَمْسينَ عامً فَمَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُُمْ ظُالِمُونَ» 1در ایُن 950
ساد نوح (ع) ،سؤاالتی یيش میآید ،ایشان مبعوث علی من فی االرض کلهم بودد یُا
خير؟ ما سؤاالت را عرض میکنيم ،جوابهایش را فکر کنيد .سؤاد اود :مبعوث علُی
من فی االرض کلهم بودند یُا نُه؟ جُواب بلُه اسُت ،چُون معنُاا والیُت عُزم یُک
رسولی و یک رسالعی همين است که مبعوث الی کافّة المکلفين ،حعی اللن ،تُا چُه
رسد الناس .کسی بگوید ایشان در آن منطقهاا که بودند ،فواص دریایی بسيار بوده،
چهارصد یانصد ساد است که آمریکُا تُازه کشُف شُده ،ایُن فاصُلههُاا اقيانوسُی
بسيار زیاد که بوده و قاب سفر نبوده اسُت از ایُن خشُکی بُه آن خشُکی ،حعُی از
خشکی آمریکایی و جایی مث آمریکا ،خبرا براا این دسعه نبوده است ،یس به چُه
وسيله نوح (ع) دعوت خود را که در ميان قوم خود نقش درسُعی یيُدا نکُرد در 950
ساد ،چطور میشد این دعوت را به آنها برساند ،رسانده است؟ چطور؟ نرسانده است؟
یس چگونه آنها مکلف بودهاند؟ این یک مطل .
مطل دیگر این است که وقعی در آخر االمر ،نوح (ع) دعا کُرد «رَبِّ ال تَُذَرْ عَلَُى
الْمَرْضِ مِنَ الْكافِرینَ دَیَّارًا» ،2خوب این علی االرض ثابت میکند که کُ ارض دیگُر،
بعض ارض که نيست .آیا این اثبات نمیکند که کُافرینی در کُ ارض بودهانُد؟ یُس
اثبات نمیکند که دعوت نوح (ع) به ک مکلفين مَن فی االرض رسيده؟ با حرف اود
چه کارش میکنيم؟
ثمّ این «لَا تَذَرْ عَلىَ الْمَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا
یَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا» 3الی آخر ،البعه این بحُثهُاا بعُدا اسُت ،ایُن اشُاره اسُت.
اینکه نفرین کرد بر ک اینها ،اگر بزرگهایشُان ،زن و مُرد مکلفنُد و کافرنُد ،خُوب
مطل معلوم ،اما نسبت به اطفاد چطور؟ طف که مسُعحق عُذاب نيسُت ،نسُبت بُه
نس هاا اینها ،البعه حرفهایی زده شده ،ولی ما میخواهيم ببينيم چُه بایُد گفُت،
چه باید فهميد .نسبت به نس هاا اینها که بعدًا نس هایی خواهنُد داشُت ،اگُر ایُن
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یدر و مادر کافرند ،ولی در نس او امکان ایمان هست و تحقق ایمان هسُت ،چُرا بُا
کشعن و ارق کردن یدر و مادر کافر ،این نس هایی که امکان و تحقق ایمان در آنهُا
هست ،از اینها گرفعه بشود و از این قبي الُی آخُره .حُاال مُا در بُعُد اثبُاتی مقُام
عصمت نوح (ع) ،عصمت علمی و عملی و وحیاا از زمان رسالت.
 آنهایی که در نسلشان امکان تحقق ایمان هست یک مطل است ولی بچههاااير مکلف بودند ،به هر حاد اینها یک مطل دیگر است.
 سؤاد است دیگر ،عرض کردم ،این سؤاد است آقایان فکر کنيد که بچههاا ايرمکلفی اگر بودند ،اینکه میگویيم اگر حساب دارد ،اگر بچههاا ايُر مکلفُی بودنُد،
خوب اینها چه گناهی دارند که خداوند آنها را خفه کند و در طوفان ارق کند؟
راجع به طوفان بحث مفصلی داریم ،به سوره هود مراجعه خُواهيم کُرد و بحُث
خواهيم کرد ،اینها نقطههاا اوالا بحث است راجع به نوح (ع) .البعه راجُع بُه نُوح
(ع) ،ما از زمان رسالت داریم بحث میکنيم ،از آااز رسالت تا زمانی که فوت کردند،
ما در تورات و انلي حرفهایی داریم ،سلبً و ایلابً ،در قُرآن شُریف حُرفهُایی
داریم کالً ایلابً ،یعنی اثبات مُیکنُد مقُام عصُمت و ...کُه مربُوب اسُت بُه مقُام
رسالت ،آن هم والیت عزم .اما بعضی از آیات هست که بعضُی از کسُانی کُه توجُه
نکردهاند ،خياد میکنند داللت دارد بر اینکه نوح (ع) ،تسليم در مقاب حق نبود.
مثالً از جمله میگوینُد :ابُراهيم (ع) داراا بُاالترین مقُام تسُليم بُود کُه حعُی
سؤاد نکرد چرا امر میکنی من فرزنُدم را بکشُم ،کمُا اینکُه بُا فرزنُدش اسُماعي ،
جریانی که در خواب وحی شد ،در ميان میگذارد« ،یا بُنَيَّ إِنُِّي أَر فُِي الْمَنُامِ أَنُِّي
أَ ْذبَحُكَ فَاْنظُرْ ما ذا تَر قادَ یا أَبَتِ افْعَ ْ ما تُؤْمَرُ سَعَلِدُني إِنْ شاءَ اللَّهُ مُِنَ الصَُّ ابِرینَ
* فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْلَبينِ * وَ نادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراهيمُ * قَدْ صَدَّ ْقتَ الرُّؤْیُا إِنَُّا كَُذلِكَ
نَلْزِي اْلمُحْسِنينَ» 1ابراهيم آنقدر تسليم ،نه تنها به لفظ نياورد که چرا ،چُراا لفظُی
نگفت ،حعی چراا عملی هم نبود ،با کماد ارادت و با کماد اراده و تسليم ایُن کُار
را انلُُام داد ،امُُا نُُوح «رَبِّ إِنَّ ابْنُُي مِ ُنْ أَهْلُُي وَ إِنَّ وَعْ ُدَكَ الْحَ ُقُّ وَ أَنْ ُتَ أَحْكَ ُمُ
الْحاكِمينَ» ،2بعد آیاتی که «إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْلاهِلينَ» 1و این حرفها ،البعُه
اینها جواب دارد.
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آااز مطل را از تورات و انلي شروع میکنيم که چه نسبتهایی داده شُده کُه
کسانی هسعند که یک شهپر در چشمشان فرو رفعه ،چشم کُور شُده ،بُهطورا کُه از
آن حالت چشمی افعاده ،وليکن اگر یک کسی یک ذرّه کوچکی به چشمش باشُد بُه
او ایراد میگيرند .آقا اود به خُودت نگُاه کُن بعُد بُه دیگُرا ،ایُن علمُاا انليُ ،
علماا تورات که تبليغاتی ندارند ،علماا انلي که در کعاب هدایه جمعية المرسلين
االمریکن ،اینها که من نصش را نق کردم ،میگویند نوح در تورات «کان کارزًا للبرّ و
کان کذا و کان کذا و کان کذا و کان کذا» اما در قرآن نسبت داده است که این نفرین
کرده است که تمام انسانها را خداوندا بکش ،رحم نکرد بر انسانها .نسبت به فرزنُد
کافرش از خدا خواست که نلات بدهد و حُاد آنکُه خداونُد گفعُه بُود مُا کفُار را
نلات نخواهيم داد ،از این حرفها.
آنچه در نص انلي هست ،ما در کعاب عقا دنا ،از صفحه  344که راجع بُه نُوح
(ع) بحث کردهایم« .نوح (ع) نوح في العهد اللدید :مؤمن كارز للبر» یعنی حافظٌ للبرّ
و آمنٌ للبرّ« .الُدكعور بُسُت» دکعُر بُسُت آمریکُایی در کعُاب قُاموس کعُاب مقُدس
اینطور میگوید« :هو السابع من ولد آدم» نوه هفعمُين آدم« .و لقُد كُان رجلًُا عادلًُا
كاملًا و كان یعظ في اللَّه تعالى إلى العدد و النصفة ( :2بط  »)5 :2انلي دوم یطرس،
فص  ،2آیه « 5مشُهورًا باإلیمُان (عُ  »)7 :11انليُ یُولس ،نامُهاش بُه عبرانيُان
فص  ،11آیه « .7و قد عاش خمسما ة و خمسين عامً» که اینلُا  450سُاد اخُعالف
دارد ،حعی بيشعر ،چون میگوید «عُاش»« .و قُد عُاش خمسُما ة و خمسُين عامًُ».
قرآن لبث رسالعی نوح (ع) را  950ساد میگيرد که البعه قبلش هم مدتی بُوده اسُت.
این میگوید که خير «و قد عاش خمسما ة و خمسُين عامًُ و یمثُّ المسُيح الحالُة
العي عليها الناس في الرجعة الثانية بطوفان نوح (مت  »)38 :24انلي معّی ،فص ،24
آیه  .38میگوید مسُيح (ع) حُالعی را کُه مُردم در رجعُت ثانيُه داشُعند ،چُون دو
رجعت بود ،مرحله اولی بود که طوفان نوح شُد ،مرحلُه ثُانی والدت ثانيُه بُود کُه
رجعت ثانيه باشد ،که در رجعت ثانيه ،والدت ثانی ،مردم چه کردند.
این حرفی است که ما از دکعر بُست نق کردیم از قاموس کعاب مقدس« .المناظر:
النص» ایشان نق کرد از دوم کعاب انلي یطرس ،فص  2آیه  5که چه؟ «هو السابع
من ولد آدم و لقد كان رجلًا عادلًُا كاملًُا و كُان یعُظ فُي اللَُّه تعُالى إلُى العُدد و

 .1همان ،آیه .46
10

النصفة» ما اینلا نوشعيم که «الُنص فُي ( 2بُط  )5 :2ال یعنُي مُا عنُاه بسُت حيُث
یقود :و لم یشفق على العالم القدیم» این را نق نکرده ،آن چيزا که به نفعش بُوده
نق کرده است« .و لم یشفق على العالم القدیم» بر عالم قدیم که انسُانهُایی کُه در
زمان نوح (ع) بودند ،بر آنها مهربانی نکرد« ،ب إنما حفظ نوحً ثامنًُ كُارزًا للبُرّ إذ
جل طوفانً على عالم الفلار».
تناقض ،میگوید« :و لم یشفق على العالم القدیم» ،خداوند مهربانی نکرد بُا عُالم
قدیم و نوح هم دعا کرد« .ب إنما حفظ نوحً ثامنً» آنلا گفت هفعم ،اینلا میگویُد
هشعم« .كارزًا للبرّ إذ جل طوفانً على عالم الفلُار» اگُر «کُارزًا للبُرّ» اسُت ،چُون
«جل طوفانً على عالم الفلار» ،یس خدا بر خالف اوست ،یعنی نوح کار بهعرا کرد،
خدا کار بدترا کرد .چندین تناقض در اینلا هست« .ثم العوراة تناقض هذین النصين
حيث تعلن بصراحة :نوح في العهد الععيق :شِرِّی خمر و یظلم» نسبت شرب خمر.
این عبارتی که من نق میکنم ،از سفر تکوین المخلوقات است ،فصُ  ،9آیُه 18
تا « :27إن نوحً بعد ما خرج من الفلك و نلا عن الغرق أخُذ یغُرس الكُرم و یشُرب
الخمر» خمر که معلوم است خمر است دیگر ،عرق خورد ،شراب خورد« .فسكر و تعرَّ
داخ خبا ه» داخ خيمهاش لخت شد ،چون آدمی که مست است نمیفهمُد ،لخُت
شد« .فسعر عليه ولداه «سام و یافث»» خوب آنها که عُرق نخُورده بودنُد ،آنهُا «سُعر
عليه»« .و وجَّهاه إلى الوراء» او را برگرداندند که عُورت او یيُدا نباشُد ،چُون عُورت
یشت خيلی یيدا نيست ،عورت جلو کامالً یيداست« .و وجَّهاه إلُى الُوراء فلُم یبصُرا
عورة أبيهما» ،میخواسُعند عُورت یُدر را نبيننُد ،او را برگرداندنُد کُه نبيننُد دیگُر،
نمیتوانسعند که چشم روا هم بگذارند و کور شوند« .فلما اسُعيقظ نُوح مُن خمُرة
لعن كنعان ولده األصغر» وقعی که اثرات مسعی کنار رفت« ،لعن كنعُان ولُده األصُغر
دونما ذن إال أنه أبصر عورة أبيه عند عراه و سكره فمخبر أخویه فسُعراها فُدعا علُى
كنعان ان یصير عبدًا ألخویه» قضيه به عکس اسُت .چُه کسُی اطُالع داد بُه سُام و
یافث که یدر عریان است؟ کنعان ،کنعان براا اینکه یدر محفوظ بماند و چشُمهُا بُه
یدر نيفعد ،اطالع داد بُه سُام و یافُث کُه یُدر عریُان شُده چُون مسُت شُده ،او را
برگردانيد .بعد که نوح (ع) به حالت عادا برگشت معاذ اهلل ،معاذ اهلل به حالت عادا
برنمیگردد ،به اص مطل  .بعد که به حالت عادا برگشت نوح (ع) ،لعن کرد کنعُان
را ،چرا کنعان تو که دیدا من عریان هسعم ،به دو برادرت خبر دادا مُرا برگرداننُد؟
معلوم میشود که دیدن عورت او از مسعحبات یا از واجبات بود که لعن کُرد کنعُان
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را که چرا بر گرداندا« .فمخبر أخویه فسعراها فدعا على كنعان ان یصير عبدًا ألخویه»
نفرین کرد که کنعان که این إخبار را کرده که یدر را بپوشانند ،این عبد اخویه بشُود.
«و لقد كان هذا الُذن العظُيم –و حاشُاه -بعُد مُا باركُه اللَُّه و أقُام ميثاقُه معُه»
(تکوین المخلوقات .)9 :9
البعه اینلا این سؤاد یيش میآید که الط در کعابهاا آسمانی افعُاده ،چُرا نُه؟
حرفهاا الط ،زیر و زبر ،کم کردن ،زیاد کردن ،باال و یایين هست ،اما تُا ایُن حُد؟
اوالً تناقضات ،ثانيً نسبت دادن به اولين یيامبر اولوالعزم که شرب خمر کرد ،اوالً ،چه
زمانی؟ بعد ما بار اهلل له ،بارکه اهلل تعالی ،خدا به او برکت داد ،نبُوت داد و ...بعُد
از این شرب خمر کرد و بعد از اینکه شرب خمر کرد ،عوض اینکه اسعغفار کنُد ،لعُن
کرد آن فرزندش را که به دو فرزند دیگر اطالع داده بود کُه یُدر اینطُور اسُت ،او را
برگردانيد که ما نبينيم .این چرا یيش میآید ،چرا به این حساب است .البعه نگفعم در
کعاب نوح نوشعه ،در تورات است.
در طود تاریخ رساالت کسانی که میخواسعند گناه کنند و گناهشان حالت شرعی
داشعه باشد ،انبياء را یيش میکشيدند ،کما اینکه اآلن هم همينطور است ،اگر بگویيم
که چرا چنين میکنی؟ میگوید فالن کس که دارا چنين مقام است دارد چنين می-
کند ،میخواهد تلویز کند کار خودش را ،یا کار خُودش را تشُریعً تلُویز کنُد و یُا
بگوید وقعی که بزرگان چنين میکنند ،یس ما چرا چنين نکنيم؟ اینها هم انبيُاء خُود
را نسبت شرب خمر ،حعی نسبت زنا ،حعی نسبت بتیرسعی ،این را نسبت به سليمان
داده که بعُدًا عُرض مُیکنيم ،کُه ایشُان مُذبحهُایی از بُراا زنُانش کُه مشُر و
بتیرست بودند ساخت ،از بيتالماد مذبحهایی ساخت براا این زنهایی که مشُر
و بتیرسُعند بودنُد و ایُن زنهُا نهصُدتا بودنُد ،سيصُدتا عقُدا بودنُد ،ششصُُدتا
صيغهاا .این نسبتها را میدهد ،کارا به تعداد زنها نداریم .اینکُه مُذبح سُاخعه،
نسبت بتیرسعی ،شرب خمر ،حعی دزدا و ...میدهند براا چه؟ براا اینکه خودشان
را اینها تبر ه کنند که اگر مبعالا به ایُن جریُان شُدند ،زیُاد مُورد تکُذی و مُورد
سرزنش نباشند ،چون بزرگان این کار را کردند.
این آنچه که در نص توراتِ موجود هست .در اینلُا مُا عُرض کُردیم« :المنُاظر:
واویاله! كيف تناس العدالة و العصمة شرب الخمر ولعُن مُن ال یسُعحقه؟ أفملعُون
بشرب الخمر یحق له أن یلعن ولده الصغير» کسی که به شرب خمر ملعون شده ،حاال
مکلف هست ،چون شرب خمر که کرده ،حالش جا آمده فعالً و میفهمد ،این اآلن که
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خودش ملعون است به شرب خمر باید اسعغفار بکند ،میآید فرزنُد کُوچکش را لعُن
میکند ،چرا؟ چون موج شد عورتش محفوظ بماند« .أفملعون بشرب الخمر یحق له
أن یلعن ولده الصغير رام أنه أبصره عریانً فمخبر أخویه ليسعراه؟ أم تقولون إن الخمر
كانت محللة وقعئذ؟!» که بحث کردیم اير ممکن است که عق فرودگاه شُرایع اسُت،
هوایيما فرودگاه خودش را خراب کند تا سقوب کنُد ،نمیشُود .مهمتُرین چيُز بُراا
شرایع عق است ،امکان ندارد ،اگر ما هيچ آیهاا ،روایعی اصالً نداشعيم که آیا شُرب
خمر از اود حالد بوده یا نه؟ میگویيم قطعً حرام بُوده ،بُراا اینکُه اصُ رسُالت
مالزم است قطعً با اینکه عقلی در کار باشد تا رسالتها فرود کند.
«أم تقولون إن الخمر كانت محللة وقعئذ؟! فه هذا إال قضاءً على دعُوات األنبيُاء
حيث ال یُؤمن دعوة من خب بالشرب» با شُرب خمُر دیوانُه میشُود «عُن الخطُ و
الضالد ،و ال تكليف لمن ال یعق فكيف یبلغ النبيُّون مُن یلُوز لُه شُرب الخمُر و
یحن إليه ،و ال سيما إذا شربها الداعي نفسه ،فال یعق ال هو و ال من یدعوهم ،ضُعف
الطال ُ و المطلُُوب!» در اینلُُا بُُراا ملموعُُه اشخاصُُی کُُه ضُُعيف هسُُعند در
اسعدالد ،اگر به او بگویيد که شما چنين هسعيد ،میگوید خودتی! این جواب نيسُت،
شما چنُين هسُعيد ،اگُر چنُين نيسُعيد رد کُن ،خُودتی یعنُی چُه؟ اینهُا میگوینُد
خودتی! «جمعية المرسلين األمریكان :ال ننكر أنه حرام» شرب خمر حرام است «إال أن
نبيّكم أیضً شرب الخمر و النبيذ» به نبی ما نسبت شرب خمر دادند «حاد طوافه كما
في أحادیثكم» .من یادم است یکی از اسقفهاا بزرگ بيروت ،با هُم صُحبت مُی-
کردیم ،گفت اگر نسبت به مسيح (ع) شرب خمر است ،نسبت بُه یيغمبُر شُما هُم در
روایات اسالمی شرب خمر است .گفعم اوالً این نيست ،ولکن نسبت به مسُيح (ع) در
انلي معّی هست که ایشان دزدا فرمودند ،گفت چطور؟ گفعم در انلي معّی ،فصُ
فالن ،آیه فالن که اآلن حفظ نکردم ،یادم نيست ،دارد کُه عيسُی بُا یوحنُّا کُه یُک
جوان بسيار زیبایی از حواریين ایشان بود داشعند مُیرفعنُد ،رسُيدند بُه جُایی کُه
کسی سوار یک حمارا است .عيسی به او گفت برو یایين ،رفت یُایين ،عيسُی سُوار
شد و یوحنّا را جلوا خودش سوار کرد و برد .یس به نُص ایُن آیُه انليلُی ،جنُاب
عيسی (ع) دزدا کردند و االغ دزدیدند ،میدانيد عالمعش چيست؟ البعه اسُعدالد بُه
آنچه در انلي است ،و الّا عيسی (ع) که بُراء از ایُن حُرفهُا اسُت ،اسُعدالد بُه
آنچه در انلي است ،میدانيد دلي عينی آن چيسُت؟ ایُن اسُت کُه شُما در خانُه
خود یک نع االغ میچسبانيد ،میدانيد معنی آن چيست؟ این نعُ االغ دليُ اسُت
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بُُر ایُُن شُُاهکار جنُُاب مسُُيح انلي ُ شُُما کُُه ایشُُان االغ دزیُُده اسُُت و ایُُن را
همينطور علنی کردهاید که بله ،این نع االغ را باالا تمُام خانُههُا مُیزنيُد .تمُام
خانهها حعی ادارات مسيحی و ...خود نع را میزنند که این نع االغ جناب مسُيح
(ع) است .و العياذ باهلل سبحانه و تعالی از این نسبتهاا الُط کُه در کعُ مقدسُه
میگویند و در این کع مدنّسه تورات و انلي نسبت به انبياء (ع) هست.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْ ِیمَانِ وَ مَعَُارِفِ الْقُُرْآنِ الْعَظُِيمِ وَ وَفِّقْنَُا لِمَُا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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