
1 

 

173 

 

 رسالت )حضرت نوح(
 

 

 

 کتاب به نوح )ع( ناروای اهل هایرد نسبت

 
 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

رین مسويحی حو  انتاوادی بوه ای کوا ککويد کوه مبکوب )ع(راجع به حضرت نووح 

تورین کتوابی ة المرسلين االموریکن هسوت، مهمالهدایة، تأليف جمعي انکه در کتاب چ

ند، نواوته اسوت کوه ابور بور حسو  اهقورآ  نواوت ردر بواست که به خيوا  خوداوا  

 ب خمور کورد و مسوت اود و عریوا  اود و...ار )ع(نصوصی از تورات، حضرت نوح 

سوت کوه ه يهخوب نسبت به پيغمبر اما هم چ ين است. در بعضی از روایات اسومم

سوت و در حا  طواف ارب نبيذ کرد و نبيذ هم قسومی از خمور ا )ص(پيغمبر اسمم 

این، این ماابله به مثل اسوت، ابور نووح از نتور توورات مسکر است و حرام است. ب ابر

نيز ب ابراین اعتراف، ارب خمر کرده است.  )ص(ارب خمر کرده است، پيغمبر اسمم 

از ای هوا، دليول که هر کدام  الی غيرو ثانيًا و ثالثًا و  اوالًبویيم، ک يم، میما عرض می

  است. مستال

اسوت، آیوا ابور  )ع( اما که تورات را قبو  دارید که وحی بر حضرت موسوی اوالً

ک يود  توورات بااود، قبوو  موی نو ، چيزی بر خومف يهدر بعضی از روایات اسرائيل

ب وابراین  بوویيممی دارد. يتحکتورات از برای آنها  ن ک  د، هما  طبعًا قبو  نمی

هست که پيغمبر بزربوار اسمم، چ ين  يهبویيد در بعضی از روایات اسمماما که می

بر خمف نصووص خاصوه و  امادر روایات است، این  ک يدکرد در حا  طواف، فرض 
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عصومت و  قلوهدر بواالترین  )ص(ه از قرآ  اریف است که پيغمبر بزربوار اسمم عام

طور کوه اوما ک ويم، هموا را قبوو  نموی یه است، ب ابراین روایات اسممطهارت بود

 ک يد.را قبو  نمی یروایات تورات

ثمّ، ابر هم اما عا  زدید و بفتيد روایات اسرائيلی را ابر هم بر خومف توورات 

ایون اسوت کوه اوما  او ک يم، اعتراض ک يم، ما به اما دو اعتراض میبااد قبو  می

ات و قو، اختميهدر روایوات اسورائيل اموادانيد، می )ع(مسلّم بر موسی تورات را وحی 

 نو توانيد روایاتی را از زبا  ایون و آ  بور خومف اختمفاتی هست، چطور اما می

 .اوالًتورات،  ن تورات قبو  ک يد و مادم بدارید آ  روایت را بر 

جریوا  موا  امواتيد، ثانيًا، ابر هم اما مبتم به ای گونه ااکاالت و ااوتباهات هسو

ها ای گونه نيست، قرآ  متن اصلی ما است از زما  نزو  آ  الی یوم الدین و مسلما 

ظواهر قورآ  بااود، قابول  قرآ  یوا بور خومف ن هر چه از هر که و هر جا بر خمف 

-که مویية اسمم بویيد روایةٌای که اما میيهب ابراین این روایت اسمم قبو  نيست.

بزربوار در حا  طواف، ارب نبيذ کرد و نبيذ در اسمم حرام است، پو  د پيغمبر بوی

غلو  روایوت این جواب است در ماابل ای که نوح از نتر تورات ارب نبيذ کرد، ایون 

 ک يم.، قبو  نمیاست

رابعًا ابر چ انچه نوح از نتر تورات معاذ اهلل ارب خمر کرد و مست اد و چ وين 

! ب اه بوده، بر حس  چهارده آیه در توورات و چهوار آیوه و چ ا  کرد، آیا ب اه نبوده 

است  ن عهدین مکاهده خواهيد فرمود، هکده آیه ات در بکار کما ای کهدر انکيل، 

 در حرمت ارب خمر.

اورب  )ع(نيز ج اب نوح  يهه عالر خمف نصوص تورات و بر خمف ادلپ  ابر ب

آیوا کوار حراموی کوه  حریوف اسوت.حرام کرده یا باید بفوت تخمر کرده، معاذ اهلل کار 

ز است کوه پيغمبور دیگوری هوم هموا  کوار اود، مکوداده می قبمً ینسبت به پيغمبر

دانيود حرام را بک د ! ابر کسی به اما بگوید امام جماعت اما فاسق است و اما می

خوانيد ! آیا جواب ایون اسوت کوه او را طورد ک يود ابور فاسق است، چرا با او نماز می

ا آنکه بگویيد اموام جماعوت محلوه اوما اصومً مکور! اسوت ! يد فاسق است یدانمی

، این جواب ناضی نيست، جواب ناضی ایون هسوت کوه خيور، اموام جواب نکدکه ای 

ای کوا هوم  .خووانيمجماعت ما فاسق نيست یوا ابور فاسوق اسوت، دنبوا  او نمواز نمی

 )ع(ج واب نووح  دارد توانيد بدهيد این است کوه ای کوه در تووراتجوابی که اما می
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ارب خمر کرد و مست اد، دروغ است یا ابر راست است، این پيغمبور از پيغمبوری و 

 افتد، جواب این نيست که پيغمبر اما هم چ ين کرد.رسالت می

ما یو  خمور داریوم و یو  نبيوذ. خمور معلووم  :پ کم، نبيذ در اسمم دو نوع است

آیود توا حالوت اسوکار ودش به جوش میجواان د آب انگور یا خرما را یا خاست، می

نبيذ دو نووع اسوت: موثمً ککومگ انگوور را یوا  اما .است اصلی ک د، این خمرپيدا می

اود ماند تا تخمير میماند و میماند و میطور میبذارند در آب و همينخرما را می

لو  این است که خير، آب ی  آب ت دوماود، این ی  نوع نبيذ است، نبيذ و خمر می

از بين برود، ماداری ککومگ یوا خرموا و اوری و اوری است، برای ای که این تلخی 

تلخی و اوری از بين برود، این هم نبيذ اسوت. در اسومم  نه د تا آ  حدّتدر آ  می

 نبيذی هم که مسکر نيست.که حرام است، نبيذ مسکر حرام است، نه آ   ینبيذ

 أَْنهوارٌ وَ»آ ، راجع به خمور ج ّوت دارد ات قرمادسکما ای که در تعدادی از آیات 

و  2«تَْأثيمٌ ال وَ فيها لَْغوٌ ال»، این خمری که لذّةٍ للکاربين است 1«لِلکَّارِبينَ لَذَّةٍ خَمْرٍ مِنْ

یو   :خمور دو خمور اسوت امااسمگ خمر است،  3«یُْ زَفُو َ عَْ ها هُمْ ال وَ غَوْ ٌ فيها ال»

ک د، این خمر دنيوا اسوت، یو  انسا  را دیوانه می پوااند عال را وخمر است که می

ک ود، ایون خمور ج وت اسوت، لفو  پوااند اهوت را، عال را باز میخمر است که می

اوود بور جهل انسا ، لفو  انسوا  اطومی مویانسا  است و ابو محمد ی  لف  است.

ایون ککوا و آ   امواجهل هم انسا  است، که باالترین مصادیق است، ابو )ص( محمد

بوه افزاید، است، عال را می محمدت خمر در ج  اماجهل است، يا ابوککا. خمر در دن

انسا  که دارای دو نيرو است، ی  نيوروی عاول اسوت و یو   .دهدعال درخکگ می

م ازع بماند، يروی عال پوايده اود، پ  نف  بم ک د که ننيروی نف ، باه کاری می

تر اوود، سواعتی یوا سواعاتی یوا یوا دیوانوه خواهد بک د، دیوانه بورددهر کاری که می

بيکتر، این خمر حرام است به حساب ای که روی عال را پواانده است، کم یوا زیواد، 

 پ  روی نف  را بکاده است، کم یا زیاد.

ابر انسا  کاری ک د که روی نف  و روی جهل پوايده اود، ب ابراین بالعک   اما

در لغت قرآ  خمر  اماولو در لغت نبااد  ،ستعال انسا  آزادتر بردد، این هم خمر ا

لو در لغت ما خمر هما  اراب مسکر است کوه دیوانوه خمر است به این مع ا، و ج ت
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یخمر العال، ، باه «الخمر ما یخمر»از نتر لغت،  اماپواد عال را، ک د عال را، میمی

ن جمله خمر را در خداوند ای .رة بالسوء، حم ٌ بل واج ٌماف  االحرامٌ، باه یخمر ال 

 عَمَلِ مِنْ رِجْ ٌ اْلأَْزالمُ وَ اْلأَْنصابُ وَ اْلمَيْسِرُ وَ اْلخَمْرُ إِنَّمَا»خمر دنيا استعما  فرموده، 

ک ود، پوااند، انساء ذکر اهلل مویعد  در بعد ای که عال را می، خمر در چه ب1ُ«الکَّيْطا ِ

ه راجوع بوه بهکوت اسوت، توصويف خمری ک اماک د و غيره. می عداوت و بغضاءالااء 

کرده است به آنچه او را واج  کرده، خمر دنيا توصيف اده به آنچوه حورامگ کورده 

مةِ عَونِ وَ اللَّوهِ ذِْكورِ عَونْ یَصُدَّكُمْ وَ»که عداوت است و بغضاء است و   أَْنوتُمْ فَهَوْل الصوَّ

 مِونْ أَْنهوارٌ وَ»به ع ووا   اما، به این ع وا ، این مصدای این خمر حرام است، 2«مُْ تَهُو َ

، نوه «یُْ زَفُو َ عَْ ها هُمْ ال وَ غَوْ ٌ فيها ال»و « تَْأثيمٌ ال وَ فيها لَْغوٌ ال»، «لِلکَّارِبينَ لَذَّةٍ خَمْرٍ

ک ود، عاول را نوه غوو  اسوت کوه انسوا  را اويطا  موی .غو  است و نوه توأثيم اسوت

  فعمً بود اسوت و نوه عاقبوت بود دارد، چوونه « تَْأثيمٌ ال وَ»بپوااند، نه ای طور نيست، 

کوه عاقبوت آ  بود اسوت، خمور دنيوا هوم تأثيم به اثم آورد  است و اثم چيوزی اسوت 

، هم بالفعول خووب اسوت و ج تخمر  امابالفعل بد است و هم عاقبت آ  بد است و 

 هم عاقبت آ  خوب است.

و ی  قسم قسم مسکر است ی   :طور است، نبيذ هم دو قسم استنبيذ هم همين

عد پ کم کوه پيغمبور بزربووار در وانگهی ابر این روایت را قبو  ک يم در بُغير مسکر. 

حا  طواف تک ه ادند و طل  نبيذ کردند و نبيذ را مخلوط با آب کردند و خوردنود، 

مسکر است که یع ی به عبارت دیگری خمر است، این محا  اسوت، در  ابر هما  نبيذِ

اوود از بورای ها، چطوور مویه بوود و مخصوصوًا مسولما آ  جایی که فار اامل هم

این زمي ه را فوراهم ک  ود کوه هور کو   و مسلمين )ص(اهلل حکاج و معتمرین، رسو 

ًا ابور يک د، ثان اراب رفع تک گی نمیاوالً .ده دبتک ه است، به جای آب به او اراب 

م هسوت د ایون کوار آنهایی که ميلياردر ه بااد، اراب ،رفع تک گی بک د، به جای آب

 بورای حتویهوا کوه ای هوا ک  د تا چه رسد بوه فاورای مسولما کمتر می یاک  د را نمی

ة الوداع یا عمرة الاضاء، خووب افتادند، آ  هم در حکپواگ خوداا  به زحمت می

ود بعود از ة الووداع بو، عمرة الاضاء بود قبل از فتح مکه و حکواین دو عمره بود دیگر

فايور یوا در عمورة هوای نوعوًا ها هم نوعًا فاير بودند، این مسلما ه و مسلما فتح مک
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تک گا  طوائف را ة الوداع، آنادر ای ها قدرت مالی دااته باا د که الاضاء یا در حک

در حا  طواف، نبيذ بده د. ب ابراین من جهواتٍ اوتّی ایون حورف  در عمره یا در حج

 :مت. ب ده ای طور در عاائدنا نواتقابل قبو  نيس

 أنوه ن كور ال: األمریكوا  المرسولين جمعيوة اإلسومم نبو  علو  الخمور ارب فریة»

 أیضوًا نبويّكم أ  إال» اسوت. حرام است و توارت نسبت به نوح دادهارب خمر  1«حرام

 ولكون: الم واظر»این حرف است.  «أحادیثكم ف  كما طوافه حا  وال بيذ الخمر ارب

 «إسورائيلية اواذة روایوات إال الرحموة نبو  لو ع الكوافرة الفریوة هده ف  لكم س اد ال

اند که ج اب نوح خمر خوورد، هموا  همانطور که در تورات این آیات را اضافه کرده

اهلل، ایون را ع وا  قا  فم  عن فم  عن معصوم، از امام یا رسو اسرائيلی بهروایات 

 رات خوداوا .ر ک  ود مان ود اوریعت تووداهاسومم را هوم لکو جعل کردند برای ای که

چطوور  «م زلتوه و یوافوق بموا مأولوة أو )ص( عصومته ف  الارآ  لتصریحات مخالفة»

تواند توجيه ک ود کوه مخوالف قورآ  نبااود یوا موافوق   حدی  را یا انسا  می«مأولةٌ»

مثول  ،بااد، یا ابر نتواند توجيه ک د چه ک د  قرآ  را بزند زمين حدی  را قبوو  ک ود

بوی د  بعضی از اوما بحو  کردیود بوا بعضوی از کسوانی کوه ها که ای طور میبعضی

رسيد که پو  بح  به ای کا   د.ها نواتاند، نه آ  بزربا ، رساله خيلیصاح  رساله

رسود، حماقت به ای کا مویبي يد ، قرآ  باید برود ک ار. میبله قرآ  باید زمين بخورد 

رسود، مویاسوت بوه ای کوا  های عالم اسممحماقت در بزربترین حوزه که مرکز حوزه

خيور، بویود ها، میاصت سا  عمر مصرف کرده در این حرف ،ی  نفر آدم که پ کاه

داللوت  ،نک ود تأیيودهيچ ندارد، روایتی نبااود داللوت نودارد، روایوت  قرآ  داللت که

 ندارد.

زنيم زمين که قو  معصووم زنيم زمين، چرا  نه حدی  را میما خير، حدی  را می

صوم این حرف  معاوالًبویيم الين را، میک يم ساحت ثِ، نه، ما تبرئه میبزنيم را زمين

بوریء  ماود  د، یع ی ساحت قورآ  بویيم دروغ بفت د و ای که میرا نزده، دروغ بفت

  که بر خمف قرآ  هم حرف زده بااد.است از این مخالفت و ساحت معصوم 

 اللَّوه رسوو  أ » ن جریوا  راک ود ایوآ  کسی که توجيه موی «مسعود ابن عن كما»

چه زمانی بوده  دو سوه مرتبوه بيکوتر نبووده، عمورة « بالبيت یطوف هو و عطگ )ص(

اهلل و آخور رسوو  او  فتح مکه و حج عمومی بوده است که حوجالاضاء بوده قبل از 
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ه آ  ظورف آب اسوت کوه در آ  آب اسوت. سواای «ةالساای من ب بيذ فأت »بود.  )ص(

اده از ماداری دو ساایه در کار بوده، ی  ساایه آب ايرین «ةالساای من ب بيذ فأت »

ی  ساایه آب اسوت، آب خوال ،  .خرما یا ماداری ککمگ که این ايرین اده است

ه سواباًا، حواال ه بوود آب مکود بخوری، چو  ماداری تل  موزاآب خال  را که نمی

خواه د گر کسانی که میآب نبيذ، آ  هم خالی که نباید خورد، م اماای طور نيست و 

 .هادارند و از این حرفناستفاده بيکتری ک  د و تک گی زیادی 

دهود و نبيوذ هوم ابور آب عادی که بو نمی بو کرد.« فکمَّه الساایه من ب بيذ فأت »

، بو کرد ببي د آیا ایون خرموا و یوا ککومگ در آ  اثور کورده ک  دخمر است که بو نمی

ای آب ماوداری آب، کووزه« مواءٍ مون بذنوب دعا ثم» .است است، ايرین اده یا نکده

حاال آب زمزم غيور از آ  وقوت اسوت، آ  وقوت  «عليه فص  زمزم ماءٍ من». طل  کرد

لطيوف  امواه هسوت تلخی ندارد یا ی  ماداری تغييور موز آب زمزم تل  مزه بود، حاال

ن ماودار آب زموزم را ریخوت روی ایو «عليه فص  زمزم ماءٍ من بذنوب دعا ثم»است. 

کورد آ  خيا  می «!ال فاا  اللَّه رسو  یا هذا أحرام رجل له فاا  اربه ثم»آب نبيذ، 

دانست کودام نبيوذ، خووب آ  نبيوذی کوه حرام است، ا يده بود نبيذ حرام است، نمی

اند کوه ا خرموا بذااوتهآ  نبيذی که ی  ماداری ککمگ یو امامست ک د حرام است، 

آفتاب هم خورده ولی ه وز مسکر نيست، آ  کوه حورام آب را ايرین کرده، فرض کن 

 سؤا  کرد حرام است  فرمود نه. اونيست، 

 أو التمور یطورح أ  أحودهما: نووعين علو  ال بيذ أ  تغافل أو المعترض غفل قد و»

 اإلسكار حد یبلغه ما عليه فيمض »ک يم. میهمين که ما عرض  1«الماء آنية ف  الزی 

ی لواوّایون  ماند تا ای که به حد اسوکار برسود.مینوعگ است، این ی  « الدباء كأوان 

 كوذل  الحکواز مواء كا  فاد ضره، و مرارته لدفع الماء ف  یطرح ما: ثانيهما و». است

در هما  ظورف آب، در « غدوة السااء ف  الزبي  و التمر من ايئًا یطرحو  فكانوا مرًا

صبح ماداری  او خوردند، یهما  ظرف بزرگ آب که در مسکد الحرام بود و همه م

عووض خوردند برای ای که مزه تلخی آب، ریخت د، عصر میخرما، ماداری ککمگ می

 مون اويئًا یطرحوو  فكانوا»این چه کار دارد دارد به آ  دستگاه خمر و مسکر  اود. 

 اللَّوه رسوو  أ  األخبار تضافرت قد و عکيًا، غدوة فيکربونه السااء ف  الزبي  و التمر

این سه نوع، سه نوع نبيوذ اسوت « الح تمة و المزفت و الدباء نبيذ عن ی ه  كا  )ص(

                                                           

 .332عقائدنا، ص  .1



7 

 

اآل  هموين کوه  «األسواية نبيوذ فو  یورخ  و مسكر، ألنه»و هر سه نوع مسکر است، 

 را عوض ک د.  مزه آبعرض کردیم، نبيذ االساية این است که ی  ماداری 

 ارب الت  الساایة و . حم أنه حكمة عن السائل أجاب و طوافه حا  ارب كما»

 عاقول مون فهول» آ  وقوت ای طوور بوود.« جيالحکو یکوربها الت  ه  طوافه حا  م ها

خموره « خمور حوانوت أنهوا العطوگ، مون الحکيج إلرواء كانت الت  الساایة أ  :یزعم

 الوذ  البوان  هوو فمون»اند بده ود بخورنود ! اجی کوه تکو هاراب آوردند که به حک

 أ  رغوم مکانوًا، الخمور نبيوذ من یروِّیهم أ  الحج، زمن حکاجال إلرواء األلوف یكلف

، بوودخمور حورمتگ از آغواز رسوالت « الخمور تحوریم بعود و مكوة فوتح بعد كا  الحج

طور که آغاز رسالت عايدتی توحيد بود و بعدًا معواد و جریانوات دیگور، اصوو  هما 

ين آغوازبر اولوو  ين آغازبر محرّموات، اورب خموراولطور هم بانه اسممی، هما سه

دهد و ظلماتی که بين انسوا  اسوت، بوين صمة عال را درخکگ می واجبات، صمة.

ک د ک د، مخفی میارب خمر عال را کم می امابرد، مخلوی و خالق است از بين می

ين، بودو  دليول اولوبویيم دهد و ای که میره اکاعت و آزادی زیاد میامانف  به و 

 حتی، يهو مدن يهای که اثم را خداوند در آنها حرام کرده، مکبانه48آیات  نيست، کل

سووره نحول،  يوهم در آیوه مکه، این اثم حرام است، بعود هودر سور اوائل نازله در مک

 إِ َّ حَسوَ ًا رِْزقوًا وَ سَكَرًا مِْ هُ تَتَّخِذُو َ اْلأَعْ ابِ وَ ال َّخيلِ ثَمَراتِ مِنْ وَ»خمر حرام است 

که قبلگ این اسوت کوه خداونود از بوين فورم و دم، لوبن  1«یَعْاِلُو َ لِاَوْمٍ لَآیَةً ذلِ َ ف 

دو چيز دارد:  اکم بوسف د ی  چيز است، ولیدهد، یع ی ی  چيز است، خال  می

 مِونْ وَ»یکی از آنها لبن خال  است، این لبن خوال  از بوين فورم و دم اسوت، بعود 

دو  اموال اع اب، خرما است و انگور است، نخيل هم نخيل است، نخي «ال َّخيلِ ثَمَراتِ

ای کوه است و ی  نووع ثموره« حَسَ ًا رِْزقًا»ای آید، ی  نوع ثمرهمیآ  ثمره در نوع از

یع وی از ایون مِون، از  «مِْ وهُ تَتَّخِوذُو َ اْلأَعْ ابِ وَ ال َّخيلِ ثَمَراتِ مِنْ وَ» است. سيّئًا رزقًا

سکر حرام است دیگر، چرا  برای ای که مسوکر مسکر است، خوب م «سَكَرًا» این بعض،

 «حَسوَ ًا رِْزقوًا وَ» اثم است دیگر، مسکر اثم است و چو  اثم است ب ابراین حرام است.

مطلو    مطل  سولبی و یو  مطلو  ایکوابی. ی فهميم:از رزقًا حس ًا دو مطل  می

 .پو  ایون مطلو  سولبی پو  رزی حورام اسوت، ء است،بوید سَکَر رزی سیّسلبی می

مطل  ایکابی این است که ابر آب انگور ثلثا  نکده، ثلثوا  اوده کوه هويچ، ابور آب 
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حسون اسوت، پو  حوم  ء نيسوت، پو  رزی لثا  نکده سَکَر نبااد، رزی سیّانگور ث

-ه زیادی از علموا مویای از علماست. عدهله اختمفی بين خدا وعداست، در این مسئ

ها خرموا را بعضویبوی د، وی د، خرما را نمیبفرمای د که آب انگور، انگور را فا  می

 سَكَرًا مِْ هُ تَتَّخِذُو َ اْلأَعْ ابِ وَ ال َّخيلِ ثَمَراتِ مِنْ وَ»بوید، قرآ  هر دو را میبوی د، می

بوی د ، بعضی میعلما دو قو  دارند این «یَعْاِلُو  لِاَوْمٍ لَآیَةً ذلِ َ ف  إِ َّ حَسَ ًا رِْزقًا وَ

بوی د پوا! که آب انگور ثلثا  نکده غير مسکر، هم نک  است، هم حرام، بعضی می

بوید هم پا! است و هم حم ، چو  رزی حسن است، رزی حرام، قرآ  می امااست 

اود پا! بااد و حرام بااد، رزی نک  بااد، رزی حسن که نمی اودنمیحسن که 

ست که قابل استفاده و خورد  اسوت و حسن در نتر حق سبحانه و تعالی آ  رزقی ا

 آااميد .

حورام بوود، پيغمبور بزربووار کوه اآل  در سوا  آخور هکورت  او این خمری که از 

ه است یا در عمرة الاضاء است که بعد از چ د سوا  بوه مدنی است که بعد از فتح مک

بوذرد از اکثر مویسوا  حود 23، 22اقل یوا رفتن است، یع ی چهوارده سوا  حود مدی ه

ریم خمر و نبيذی که مسکر است، آ  وقت در ای کا بياید عل ًا در حضوور طوائفين تح

 .است بخورد چيزی را که خودش حرام کرده و قرآ  حرام کرده

 اعمم حرمت که در مدی ه بوده. -
هموين بوود دیگور، آیوه سووره نحول  اشآیه ی  ه اروع اد،اعمم حرمت از مک -

 ی است.مک
 ]سؤا [ -
ایون را عورض  «حَسَ ًا رِْزقًا وَ سَكَرًا»هم... ا نه  رزقًا سيّئًا مسکر هست ی« سَكَرًا» -

ر رزی سویّء اسوت، حسن چيست  رزی سیّء اسوت، پو  سوک کردم که در ماابل رزی

 این ی ، رزی سیّء حم  است 
 .بر اسا  زما  خودش..ر سیّء است، آ  موقع سَکَر سیّء نبوده، اآل  سک -
بویود سویّء اسوت موا چوه کوار ک ويم  د مویبوید، قورآ  دارنکد، قرآ  دارد می -

، یکی حسن بوید این دو رزی استقرآ  می ما علماء است.تاصير ما چيست  تاصير 

ر هوم رزی حسون اسوت، چورا فاو  غيورش را بفوت رزی است و یکی سیّء، ابور سوک

حسن  ابر فا  آقا فاضل است، چرا هر دو را بفت  ابور آقوا فاضول نيسوت، دیگوری 

 اید یکی را بگوید.فاضل است  خوب ب
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اوود ی  رزی سویّء اسوت یع وی موی خداوند دو رزی دارد: در ای کا رزی حسن،

اوود ولی سیّء است، مثل خو! که نمی اود استفاده کرد،می اود پوايد،خورد، می

در  ود استفاده کرد، این رزی حسون اسوت.ابوسف د را می اماخورد، این سیّء است، 

 «حَسَ ًا رِْزقًا وَ سَكَرًا مِْ هُ تَتَّخِذُو َ اْلأَعْ ابِ وَ ال َّخيلِ ثَمَراتِ نْمِ وَ»فرماید: میای کا که 

رزی سويّئه  رزقی هو سيّئًا است، است، پ  سَکَرًا، رزقًا « سَکَرًا»غير از  «رزقًا حَسَ ًا»

 اد چيست  حم  نيست، حرام است، خبي  است، آیا رزی سیّء خبي  نيست 

بویود اثوم حورام مه ناز  اده که میقبل از این در مکه مکر بر ای که آیاتیاضافه 

رِ وَ اْلخَمْورِ عَنِ یَسْئَلُونَ َ»بوید: است، در سوره باره می  وَ كَبيورٌ إِْثومٌ فيهِموا قُوْل اْلمَيْسوِ

 ...پ  اثم باو ٍ مطلق 1«لِل َّا ِ مَ افِعُ

 این مدنی است -
ع ی لغت اثوم را در قورآ ، خوود که مع ی اثم را، ی ک يمتأیيد می مدانم، داریمی -

 یبطئ عن الواج .ما  :قرآ  مع ا کرده، اثم
 ی تصریح ندارد.مدنی تصریح دارد، ولی در سور مک در سور -
م تها بيا  حرمت ی  مراحلی  اش تصریح است. آیا صراحت از این باالتر همه -

کوه ک ود هوا بيوا  مویوقت ت اسوت، بعضویک د که حکها بيا  میوقت دارد، بعضی

ی کوه اولو حواال در مرحلوه. «اْلخَمْورُ إِنَّمَوا»باالتر است، باالتر، بواالتر توا آیوه مائوده کوه 

اود بفوت حوم  یا رزی سیّء میآفرماید که این رزی سیّء است، خداوند متعا  می

نوداریم، آیوا  سووماست  پ  چه چيزی حرام است  رزی یا سیّء است یا حسن است، 

، پ  حسن حوم  اسوت کوه تکوویز اودست  ای که نمیسیّء و حسن هر دو حم  ا

خواهيود  بلوه، بيکوتر از ایون سیّء حرام است. چه صراحتی بيکتر از این می امااده، 

هوای صوراحت اسوت، بعود قودم او صراحت ما داریم ولی این صریح است. این قودم 

 در سوره مائده است. دیگر صراحت که در سوره باره هست و
 اورب» التووراة فریة ليعارضوا األمریكيين المرسل  لکمعية وزیک فهل حي ذاك و»

 ءِبمول عو هم الكاتو  و موتلكمهم فياو  اربها أیضًا محمدًا بأ  )ع( نوح إل  «الخمر

خواهود پرانود کوه میک ود و د  را بوه هور جوا مویدها  را پر می 2«قلمه مهوى و فمه

 الفریة، هذه إ  فهل الخمر  ارب أنه قلمه مهوى و» معارضه به مثل ک د در حايات،
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چو  « اربها أنه التوراة نتر ف  نوح عن تدفعها )ص( اإلسمم رسو  عل  س اد، دونما

 تلكوم بهوذا تودفع هول»این خورده پ  او هم بخورد مانعی نودارد ! ایون کوه نيسوت. 

« الخمر اربوا المسيح و داود و لوطًا و نوحًا: أ  الوح  آیات ف  المتدخلة اإلفتراءات

ح اسوت، در توورات نووح و لووط و  انکه در تورات و انکيل هست، در انکيول مسويچ

  د.داو

 فيهوا الماررة المغلتة الحدود و حرمتها، عل  المتوفرة نصوصها رغم حاااهم و»

اوده،  معويّناورب خمور  برایبانه تورات، حدّی که از در آیات چهارده« ارَّابها عل 

و اعدام ک  د، نووح را اعودام  بياورنداجتماع  هخيمکسی که ارب خمر کرد، او را نزد 

آنادر غلي  است حرمت ارب خمور از نتور  به حد اعدام!ک يد، مسيح را اعدام ک يد، 

 سفر احکام است، اعدام است.  کهویا  تورات التورات که این حکمگ، در سفر 

 ه واك فهل»وصمه: وصله ناهمرنگ « الفاساة الوصمات هذه من مفرٌّ ه اك فهل»

 وفوق اليهوا أضويف محرَّفة التوراة أ : واحدة كلمة الفاساة إال الوصمات هذه من مفرٌّ

 و الکوهوات، فو  یبوالغوا أ  للعصاة یرخ  و األنبياء كرامة یم ُّ ما الکاهلة، ءاألهوا

 المارنوات فو  األدیوا  جميوع فو  حرمتهوا و الخمور حو  الفصل كلمة تأتيكم سوف

 .«األحكامية

بوی د که ابر نوح در وم به جریا  دیگری راجع به نوح. ای ها میاحاال م تال می

ایون  او نوح قرآ  دو ب اه بسيار بسويار بوزرگ کورد، ب واه  اماتورات ارب خمر کرد، 

 إِنَّو َ*  دَیَّارًا اْلكافِرینَ مِنَ اْلأَرْضِ عَلَ  تَذَرْ ال رَبِّ نُوحٌ قا َ وَ»است که نفرین کرد که 

 دوم. ایون مرحلوه اولوی، مرحلوه 1«كَفَّوارًا فاجِرًا إاِلَّ یَلِدُوا ال وَ عِبادَكَ ضِلُّوایُ تَذَرْهُمْ إِ ْ

 إِ َّ وَ أَهْلو  مِونْ ابْ و  إِ َّ رَبِّ» به نکات فرزندش کوه کوافر بوود کورد: طلبی که نسبت

ا نکوات اهلوت ر :که خداوند وعوده داده اسوت 2«اْلحاكِمينَ أَحْكَمُ أَْنتَ وَ اْلحَقُّ وَعْدَكَ

ک د، پ  عمول خداونود و فعول خداونود دهم و حاال دارد این فرزندش را غری میمی

 از اهل اوست، باید در ميوا  سوایر و دليل باید بااد بر ای که این ولو فرزند نوح است

 هالکين هم! بردد، پ  چطور دعا کرد 

 مبکور هوایالمرسلين االموریکن هسوت کوه مسويحی يةای کا سؤا  نه ت ها از جمع

هوای مسويحی ها هم هست، م تها جواب این سؤا بلکه این سؤا  از مسلما  ،هست د
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ک  ود کوه دهد. احيانوًا اعتراضوی بور آیواتی مویهای اسممی را خود آیات میسؤا  یا

انسا  مکبور است یا سکوت ک د یا توجيه ک ود، هور دو غلو  اسوت. سوکوت غلطوگ 

طور که خداوند اراده داند آیه را آ وقتی نمی اما. ک دمی ، ساکتداندکمتر است، نمی

کرده است، مع ا ک د، تحميل نک د، اضافه نک د، کم نک د، در ای کا ابر بخواهد توجيه 

داد بوه  توجوهک د، این توجيه تابيح است، برای ای که باید فکور خوود را توجيوه کورد، 

برفتوه اسوت را در مغوز  از خود آیه بفهمد. ابر انسا  مطالبیانسا  آیات تا مطل  را 

  مغوز برفتوه و مغوز او پور از مطالو  إها مطالبی را در   قلت و قلتاز این و آ ، از إ

خواهد به آیوات نگواه ک ود، به آ  مطال  می توجهوقت با قلت و قلتی اده است، آ 

فهمد تا چه رسد جممت را بفهمد، ادبی کوه قورآ  اسوتعما  کورده لغت را نمی حتی

ابر به او بفتويم  حتیک د. نمی توجهفصاحت و بمغت است، این  قلهترین که در باال

، «مَرِّحُو»بویود اسوت، قورآ  می د که نکاح زانيه غير تائبه، حم دهيآقا اما فتوی می

یع ی محروم است، محروميت « مَرِّحُ»اند که حم  است، همه بفتهکه « مَرِّحُ»بوید می

تمام که حرموت اسوت.  يتراهت است، ی  مرجوحکه ک يتی  مرجوح دو بُعد دارد:

فروش عربوی جل عربی و هر سبزیکه هر الت عربی و هم آسما  را «مَرِّحُ»فهمد. نمی

فهمد حرّم یع ی حرّم، اصومً اوما بورای تحوریم چوه و هر حمّا  عربی و هر عربی می

  قلت إا، پر از هاین مغز پر است، پر از فتاوی، پر از حرف ید لفتی بهتر از تحریم دار

بوی د الّا من اذّ و ندر که ازدواج بوا زانيوه غيور تائبوه حوم  میها، چو  همه و قلت

خوواهيم سوراغ قورآ  ابر ای طور می بوید: بله، حرّم یع ی...میةٍ، ياست علی غير کراه

 برویم، نرویم خيلی بهتر است.

کوم ک ود از داللوت، نوه  ی کوهدقت، نه دقتما نتر به خود آیات بک يم با ابر ای کا 

ی که آنچه هست، آ  را بفهمد، نه بيکتر و نوه کمتور، دقتی که زیاد ک د بر داللت، دقت

 دعایوات»روی آ  فکر بفرمایيود.  ،ک م برای امااعتراضی که ای کا هست من نال می

عبارتکوا   نو ایون « :المرسولين جمعيوة :الاورآ  نتور ف  نوح عل  لرسالية الکمعية

 من»االو :  کرده است:ذکر  تاسه« نوح ال  الارآ  ی سبها معاصٍ أیضًا اكه  و»است: 

ک ود، حواال کوه بموراه تور خدا ای ها را بمراه «ضملًا یزیدهم بأ  المکركين عل  دعائه

هيم کوه بودرود در دریا غری اوود، او را هوو  تر ک د، حاال که دارد میهست د، بمراه

مالً إاِلَّ التَّوالِمينَ تَوزِدِ ال وَ»: 24وح، آیوه ، سووره نواو زودتر غری اود. این   :دوم. «ضوَ

روی زموين بوه  کفوارنفرین کرد که تموام « دَیَّارًا اْلكافِرینَ مِنَ اْلأَرْضِ عَلَ  تَذَرْ ال رَبِّ»

 ف بااود،چه بچه بااد، بزرگ بااد، مکلو جز آ  قليلی که به او ایما  آوردند، تمام،
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هوم ابور  کفوارهوای بچوه حتوی که کافرنود، از بوين برونود، ... صرفًاغير مکلف بااد و

 رفت ود، چوو  سوه دسوته بودنود:طبعًا ای ها از بين بروند و الّا همه از بين نمی ،هست د

ف و کوافر ، یو  دسوته مکلو1«قَليولٌ إاِلَّ مَعَوهُ آمَونَ ما»ایما  آورده بودند که  دستهی  

کسانی هست د که نفرین کرد کوه  ءزهم ج سومچه  دسته  سومبودند که معلوم، دسته 

 . 26م که سوره نوح، آیه این دو .بمان د باقیاز بين بروند، چو  فا  مؤم ين ب است 

 موا طلبه»: سومدر این آیه بود، که « اإلعدام و باإلف اء ال ا  عل  یدعوا أخذ» بعد:

 زجوره و« اْلحواكِمينَ أَحْكَومُ أَْنوتَ وَ اْلحَقُّ وَعْدَكَ إِ َّ وَ أَهْل  مِنْ ابْ   إِ َّ رَبِّ» یکوز ال

 هدَّده و اللَّه زجره و» 2«اْلکاهِلينَ مِنَ تَكُو َ أَ ْ أَعِتُ َ إِنِّ »که  «سؤاله ف  هدَّده و اللَّه

ک د، می ثابتاین را  «أذن  أنه عل  دليل هذا و المغفرة م ه طل  هو و هذا سؤاله ف 

 و بوظيفته، فاام للبر كارزًا إنه: »فياو  اإلنکيل أما و». بودای طور  توراتبوید در می

ای کا « !االعدام و باإلف اء ال ا  عل  یدعا أخذ أنه ال الرسالة، أداء ف  قصَّر أنه یال لم

طالعوه بفرمایيود، در سووره آقایا  سووره هوود را م «الارآ  نتر ف  نوح» :ایمما نواته

آیوه از سووره  25تحاياوًا . )ع(سوت راجوع بوه حضورت نووح ترین بحو  الهود مفصو

 است.  )ع(بح  راجع به نوح  صفحه 52آیه در  25، بعدبه  25مبارکه هود، از آیه 

ات و مدائحی که قورآ  اوریف بورای نووح ذکور کورده اآل  م اس  است که ایکابي

است ذکر ک يم تا ابر با نصوص صریحه قرآ ، ماام عصمت عاليه و طهوارت عاليوه و 

ی وحوی و الاواء وحوی و تطبيوق وحوی و دعووت الوی اهلل بر تلا ()عایما  عاليه نوح 

اقل بگوویيم متکوابهه اسوت. اسوت، حود ثابت اد، بعد ابر آیاتی بر خمف این مترائیٰ

دقت ک ويم، تکوابه تر این است که در خود آیات که تر و دقيقلکن مرحله عميقو]...[ 

 کامل دارد.هم نيست و مطلبت توافق 

 و خمسوة» :يم، سووره هوود، نواوتکه جلد رابع عکر است 274کا در صفحه ما ای 

 نووح سوورة عون یاول ال فصول باوو  قوموه مع( ع) نوح قصة عن تتحدم آیة عکرو 

 م هوا أكثور لك هوا و» آیوه. 25آیوه، در ای کوا  28در سوره نوح  3«آیات بثمم إلّا نفسه

 األولوو  ةالوودعو هووذه .غوورقهم حتوو  بمغووه طووو  حووواره و دعوتووه ألصووو  استعراضووًا

« الثمثوة باألصوو  الرسوالية الدعوات كسائر بازغة الرسل، من العزم أول  بين الرسالية

خوواهيم موا بحو  ت و معواد کوه نمویاصل توحيد و نبو سه اصل در ای کا هست که

                                                           

 .40هود، آیه  .1
 .46، آیه همان .2
 .274 ، ص14 ج ،بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان .3
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 الوذكر من موضعًا( 43) ف  بدعوته( ع) نوح ذكر قد و» 275ک يم. در ای کا در صفحه 

سوره قورآ  اوریف  29آیه از  43سوره قرآ  اریف،  29ر د «سورة( 29) ضمن الحكيم

 الوذكر من موضعًا( 43) ف  بدعوته( ع) نوح ذكر قد و»آیه ای کاست،  43آیه از  25که 

ذکور  )ع(لف  نوح آمده و هم جریانات دعوت نووح و مرتبه اسم نوح  43هم  «الحكيم

 سوره.  29اده، ضمن 

 مون أكثور مرات سبع یذكر بذاكرة یؤت  ام كأهم ه ا و دعوته، هامة عل  ید  مما»

آیه است، اما سه مرتبه لف   28در سوره نوح درست است « نوح سورة حت  سورة كل

 یوذكر حيو ». هفوت مرتبوه اسوت )ع(ذکر نوح  اما ،آیه است 25نوح آمده، و در ای کا 

ه در آیات نوح کو« ذكراه مسارح من غيرها ف  توجد ال تفاصيل فه ا مرات، ثمم فيها

نيسوت،  )ع(تی نسوبت بوه نووح مک يم، نه ت هوا موذمی توجهک يم و می دقت درست ما

هایی است که ماامات عاليه رسالتی را برای این نخستين پيغمبری کوه از بلکه م ابت

که انسا  وقتی که به  اوقات استبعضی  العزم من الرسل است، بيا  کرده است. اولی

ک د، روی حساب ای کوه می ی، مطلبی را خيا سطحی ظاهر توجهک د، می توجهآیه 

ایکابی و به حسواب ای کوه مطالو  دیگور در ذهو گ  نتر  که ازاوالًنکرده است  دقت

ک ود آیوه، پيودا موی نو ک د، ظهور مسوتار و بلکوه می دقتولی وقتی که  است. بوده

فهميوده، مثول یو  کسوی کوه از دور یو   او و نايض آ  مطلبی که  ضددرست در 

کوه  بفت ودبي د، کما ای که راجع بوه انفصوا  زموين از خوراويد مویهایی را میپرنده

او ا  بوی ود، علموای کيها علموای اموروز اآل  موی زمين از فرزندا  خورايد است.

-ت ایون مطلو  کوه مویاند این مطل  را که ساباًا علوبوی د و تصریح کردهامروز می

وراويد کوره بزربوی اسوت، کراتوی بفت د زمين از خورايد جدا اده، این اسوت کوه خ

هوا اطرافگ هست، زمين هم کره کوچکی است، ب ابراین از آ  کره بزرگ، این کوچ 

توانسوت بفهمود کوه  یتهوای قووی، بکوربعدًا کوه بوه وسويله تلسوکو  اماند، جدا اد

درصد غير هيودروژ  اسوت، پو  محوا   99درصد هيدروژ  است، زمين  99خورايد 

اسوم ایون  زند، در ستاربا  منبعد مثا  می .  خورايد بااداست که زمين از فرزندا

-زنود، مویمثوا  موی است. نال کردم که یادم نيست، از علمای بزرگ اخير اخ  را

ایون اسوت کوه  باید حکم ک  د،ور طای و کردند طور حکم میثل کسانی که آ بوید مَ

هم اطرافگ   کوچهای پرنده در حا  پرواز است،ی  پرنده بسيار بزربی در آسما  

ک ود ایون پرنوده بوزرگ چوه ج سوی اسوت، نموی توجهبي د، میهست د، آدم از دور که 

های او هست د، ولی وقتی ها همه جوجهبوید پ  این کوچ کوچ  چه ج سی، می
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 يوهفهمد که آ  پرنده بزرگ بواز اسوت و باد، میناونزدی  می اود یاکه نزدی  می

ای طوور خيوا   او همچ وين  توانود بااود.از نمیه بک  هست د، ب کک  که بچب ک

 طور.کردند، بعد آ می

نک د  دقتات قرآ  کسی که از دور نگاه ک د، از نزدی  نگاه نک د، مادسدر آیات 

اتگ، در مضامي گ، در خود آیه، در قبل و بعدش، در کل آیاتی که در لغاتگ، در ادبي

جهوت  -1اوود: ایون برفتوار موی تنک د، به دو علو دقتمربوط به این موضوع است، 

جهت سلبی در کار است. جهت سلبی در کار است، با مغوز  -2ایکابی در کار نيست؛ 

پر از افکار پریکوا  از ایون طورف و آ  طورف وارد اوده، آنچوه بيکوتر در نتور موردم 

 ود، او در نتورش رجحوا  دارد، نویس دبا  بيکتر بفت د، بوی ودبا  بيکوتر بفتهست،

-آیوه موی ن  یا ظواهر مسوتار ضدب ابراین ناگ آ  اکثر را بر  ک د.می از اکثر يتتبع

ایون بایود فکور ک ود در آیوه بوا  این است کوهاش . جهت ایکابیسلبیدهد، این جهت 

ک د، روی در آیه فکر نمی اماد و م های تمام افکار باید در آیه فکر ک د، تکرد، با تکر

اوود و حوا  يله خود قرآ  بمراه میبه وس حتیاین دو حساب سلبی و ایکابی، این 

 التَّالِمينَ یَزیدُ ال وَ لِْلمُؤْمِ ينَ رَحْمَةٌ وَ اِفاءٌ هُوَ ما اْلاُرْآ ِ مِنَ نُ َزِّ ُ وَ»فرماید: آنکه می

ا عي   زرد و سرخ و است که ب ظلم اینی   است: این آدم دو ظلم کرده 1«خَسارًا إاِلَّ

اوود، دیگور ای کوه نخواسوته اسوت سفيد ببي د، نموی... خواسته برف را آبی و ب فگ و

 از اوالً )ع(ک يم و نسبت بوه ماوام نووح می دقتما در این آیات  .برف را درست ببي د

، سه نتر ایکابی که اثبات ماامات عالی آ  حضرت است، بعد افترائاتی که در این دو

 ک يم. بح  می بخگ به آ  حضرت زده اده است، روی ای ها

 َوا لِمَوا عَتِويمِ وَ وَفِّْاآ ِ اْلاُورْإِیمَا ِ وَ مَعَوارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِ ُورِ اْل رَحْهُمَّ اْااللَّ»

 «. ضَاهُ َا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَ ِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

                                                           

 .82اسراء، آیه  .1


