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رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

تفسیر آیاتی از سوره نوح
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
راجع به ذنوبی که در اثر نفهمیدن معانی آیاتی که در اینباره نسبت بهه نهوح (ع)
داده شده است ،در این موضوع مقداری صهحبت مهیکنهیم .از جملهه اعرراضهاتی کهه
کراب الهدایة که مربوط به جمعیة المرسلین األمریکن هست ،این است که «دعا مها ال
یجوز» نفرین کردن نسبت به عدهای که خداوند آنها را هالک کند و نهابود کنهد ،ایهن
الیجوز است.
عرض میکنیم دُعاءِ علیه احیانًا یجهوز اسهت ،احیانهًا ال یجهوز اسهت .مهرد یعنهی
مکلفین از چند دسره خارج نیسرند؛ یا مکلفینی هسرند که مؤمن هسرند ،چه از نسه
آنها مؤمن بیاید یا کافر بیاید یا هم مؤمن بیاید و هم کافر بیاید ،نسبت به این مؤمنین
رجاالً ونساءً دُعاءِ عَلیه غلط است که خداوندا جان این مؤمنین را بگیهر ،غلهط اسهت.
نسبت به مؤمنین باید دعا کرد که خداوندا به اینها عمرهای بیشرری عنایت بفرمها کهه
بهرر بروانند تبلور ایمانی پیدا کنند و در بُعد دو وسیعتر بروانند دعوت إلی اهلل کننهد
و جبران کمبودها و نقصانهای دیگران را در جهت عقیدتی و عملی و فکریِ ایمانی
بکنند .این از ضروریات است و شکی نیست .این در صورتی است کهه ایهن وهروه کهه
نسبت به آنها میخواهد دعا بشهود ،شهص
شص

مهؤمن مهیخواههد دعها کنهد ،مصصوصهًا

رسول که عهدهدار دعوت آنهاست إلهی اهلل ،اینهها مهؤمن باشهند ولهو درجهات

ایمانشان هم پایین باشد ،مؤمنِ فاسق باشند.
 -قو نوح هیچ مؤمنی نداشرند؟
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 یک چندتایی .حاال ما کالً داریم بحث میکنیم .هندسه دعا ،یهک مربعهی دارد.ضلع اول هندسه دُعا له یا علیه عبارت است از اینکهه کسهانی کهه مهورد دعها باشهند،
مؤمن باشند .ولو در أدنی درجات ایمان باشند .اور مؤمن باشند ولو در أدنی درجات
ایمان ،چه نس آنها کافر باشد کالً ،چه نس آنها مؤمن باشد کالً ،چه بعضهی مهؤمن
باشند و بعضی کافر باشند ،دعاء علیه غلط است ،حهرا اسهت ،بلکهه دعهاء لهه واجه
است .مؤمنین نسبت به یکدیگر باید دعای خیر کنند ،اور ایمانش کم است باالتر رود،
اور فاسق است فسق برطرف شود ،اور عادل است عادلتر وردد و همچنهین .ایهن یهک
بُعد .قو نوح که اینطور نبودند تا اینکه نوح (ع) به نفع آنها دعا کند.
دسره دو  :دسره دو دسره مقاب صددرصد هسرند .اور وروهی هسرند که کافرند
و معاندند به تعبیر قرآن شریف «سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنذَرْتَهُمْ أَ ْ لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ یُؤْمِنُونَ» 1خهدا
خبر داد به پیغمبر بزرووار که این وروه خاصِ از کفار فرق نمیکند انذار کنید یا انذار
نکنید ،ایمان نمیآورند و با کفر و عناد از دنیا میرونهد .اینهها خودشهان و همچنهین
نس هایشان الی یو الدین اور کافر باشهند ،اهال باشهند ،مظه باشهند ،کَفهار و کُفهار
باشند ،نسبت به اینها باید دعا کرد؟ یا باید نفرین کرد؟ قو نوح اینطور بودند .این دو.
سو  :اینکه کفاری هسرند که کافر هم میمیرند و عناد در کفر دارند امها از نسه
آنها مؤمنینی کم و یا زیاد مرولد خواهد شد .اینجا نه به حساب خهودِ ایهن کفهار کهه
سواءٌ علیهم هسرند و کافر و معاند میمیرند ،بلکه به حساب نس های ایهنهها کهه در
میان آنها مؤمنینی هست ،شص

مکلف و شص

مؤمن ،باید برای حفاات ایمهان و

حفاات مؤمنین دعا کند .اور پدر و مادری خود کافر هسرند اما انسان میبیند که در
نس آنها مؤمنینی خواهند بود ،باید دعا کند نسبت به آن نس آینهده ،امها نسهبت بهه
این پدر و مادرهایی که فعالً هسرند و معاندنهد و کافرنهد و کهافر و معانهد مهیمیرنهد،
نباید نفرین کند که خدایا اینها را نابود کن.
نمیخواهیم بگوییم که باید دعا کند که خداوندا اینها را نگه دار .نه ،اینجا حرا
است که نفرین کند که اینها از بین بروند؛ چون این نفرین دو بُعد دارد :یک بُعهد ،کهه
اص از بین برود که خوب برود .اما بُعد دیگهر فهرع اسهت ،کهه نسه ههای ایهنهها کهه
مؤمنا ند مشمول این دعا خواهند بود که با از بین رفرن اص  ،نس هم از بین بهرود،
این بُعد سو .
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بُعد دیگر این است که ،کسانی هسرند که نه مانند وروه اول هسرند که مؤمناند و
مؤمنزا ،و نه مانند وروه دومند که کافرند و کافرزا ،و نه مانند وروه سو اند که کافرند
و مؤمنزا ،بلکه مؤمناند و کافرزا کالً .در این چهار بُعد ،بُعدِ قو نوح کدا بود؟ قهو
نوح بر حس ن

آیاتی از قرآن ،چه کال خدا و چه دعای نهوح اینطهور بودنهد کهه

هم خود کافر بودند و هم نسلشان الی یو الدین کافر بودند .کمها اینکهه خداونهد بهه
نوح (ع) این إخبار را در آخراألمر کرد .نوح (ع) در آغهاز دعهوتش کهه «قهالَ رَبِّ إِنِّه
دَعَوْتُ قَوْم لَیْالً وَ نَهارًا * فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعائ إِالَّ فِرارًا * وَ إِنِّ كُلَّمها دَعَهوْتُهُمْ لِرَغْفِهرَ
لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ ف آذانِهِمْ وَ اسْرَغْشَوْا ثِیابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْرَكْبَرُوا اسْرِكْبارًا» 1ایهن
دارد میووید که وزارش میدهد .خدایا اینطور است و نفرین هم میکرد که در قرآن
ندارد البره ،نفرین میکرد ،دعا میکرد ،دعا میکرد ،دعا میکرد خدایا یا اینها درسهت
شوند یا نابود شوند که هیچ کدا هم نمیشد و لذا  950سال طول کشید.
دعایی که نوح (ع) میکند دعا بر چه مبناست؟ در جهت سلبیاش نفرین است بهر
وروهی که نوح اطمینان دارد که اینها مؤمن نصواهند شد ،ولکن ایهن اطمینهان نهوح
که اینها مؤمن نصواهند شد ،بلکه با کفهر و عنهاد زنهدوی مهیکننهد در ضهاللت و در
اضالل میوذرانند تا وقری بمیرند ،هم خهود بهر ضهاللت مهیماننهد و ههم دیگهران را
اضالل میکنند .این برای نوح (ع) در مرحله ااهر روشن بود و در مرحله ااهر حهق
دارد که نفرین کند .خدایا اینها را نابود کن؛ زیرا اینها آنقهدر سهصتانهد ،آنقهدر کفهر
عناد دارند که «وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْرَیْقَنَ ْرهَا أَنْفُسُهُمْ اُلْمًا وَ عُلُوًّا» 2زیر بهار هروهز نمهی-
روند ،اما این دعا اجابت نمیشد ،نمیشد ،نشد ،نشد ،تا آخر کار ،آخر کار دو مطله
حاص شد .چهون دعها اوهر روی اخهالص اسهت و روی بیهنش اسهت و روی دریافهت
صحیح است ،اما احرمال این است که شص

دعاکننده اشرباه کهرده باشهد ،نبایهد بها

ضرس قاطع دعا کنیم.
من در ااهر میبینم که اور چنین و چنان داشره باشم خوب اسهت .تمها شهرایط
دعا را هم من انجا میدهم .در جهت دعای من نقصهانی در بُعهد الرمهاس و در بُعهد
عبودیت نیست ،اما حرمًا خدا هم باید اجابت کند؟ در صورتی خداوند اجابت میکند
که مصلحت باشد ،اما اور اسرجابت این دعا بالفع مصلحت نباشد و من نمهیدانهم،
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خدا باید روی نادانی من صحّه بگذارد؟ و این دعای مهن را اجابهت کنهد؟ ورچهه مهن
نوحم؟ ورچه از پیغمبران اولوالعز اسهت امها علمهش صددرصهد بهه واقعیهات نیسهت،
وحی بله .اما آیا این وروهی که مدتی نوح (ع) زحمت و مرارت کشید و جهز عنهاد و
«وَ اسْرَغْشَوْا ثِیابَهُمْ» و فرار و چه و چه ،ندید ،آیا واقعًا اینها تا بمیرند ،ایمان نصواهند
آورد؟
دو  :اور هم تا بمیرند ایمان نصواهند آورد ،واقعهًا از نسه ایهنهها مهؤمنی وجهود
نصواهد آمد؟ سه چیز است در اینجا .یک چیز است که نوح آن را میبینهد و برمبنهای
آن دعای اوری میکند .دعای حرمی نیست .خداوندا اینها که کافرند از بین ببهر .دعها
اوری است؛ چون اور انسان بُعد دو و بُعد سو را نمیداند و فقهط بُعهد اول را مهی-
داند حرمیت در دعا غلط است.
«وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسهْ رَجِ ْ لَكُهمْ إِنَّ الَّهذِینَ یَسهْ رَكْبِرُونَ عَهنْ عِبَهادَتِ سهَ یَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ» 1از یک بُعد در سوره فرقان و در سوره بقره «وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّه
فَإِنِّ قَرِی ٌ أُجِی ُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْرَجِیبُوا لِ وَ لْیُؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُهمْ یَرْشهُ دُونَ»
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ببینید تأکید است .در آیه اول که در سوره مبارکه فرقان است «قُ ْ ما یَعْبَؤُا بِكُهمْ رَبِّه
لَوْ ال دُعاؤُكُمْ» 3تهدید است ،فقط ترغی نیست .در آیه بقره ترغیه اسهت؛ ایجهابی و
در آیه فرقان تهدید است .اور شما درخواست از من نکنید به شما اعرنایی ندار «قُه ْ
ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ لَوْ ال دُعاؤُكُمْ» .اینجا دعاؤکم دو معنا دارد ،هر دو هم صحیح اسهت
یک معنا «دعاؤکم ربکم توحیدیًا» معلو است .اور شهما خهدا را نصواهیهد و نصوانیهد
بهعنوان خدای واحهد و خهدای رب و خهدایی کهه همهه کهار از اوسهت ،رحمهتههای
رحمانیه و رحیمیه از اوست «قُ ْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ » این بُعد اول .خدا اعرنا ندارد ،به
مشرک اعرنا ندارد ،به ملحد اعرنا ندارد ،کسی که به توحید و رب توجهه نهدارد ،ایهن
دعای اول است که دعای توحیدی است.
دو  :احرمال دو که هم مراد است به اطالق کلمهه دیگهر کهه ههر دو مهراد اسهت،
احرمال دو این است کسی که مؤمن است اما از خدا درخواست نمیکند ،در حوائج
و ضرورات از خدا درخواست نمیکند ،اینجا تهدید اسهت «قُه ْ مها یَعْبَهؤُا بِكُهمْ رَبِّه »
هروز خداوند اعرنا نمیکند به شما اور از خداوند در مورد حاجت درخواست نکنیهد.
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حاجتها چنهد نهوع اسهت .بعضهی از حاجهتهها اسهت کهه درخواسهت نمهیخواههد،
ورسنها  ،نان میخور سیر میشو  ،دیگر درخواست نمیخواهد.
 [سؤال] بله ،همین را عرض میکنم .بعضی از حاجتها است که من بهه تنههایی نمهی-توانم ،خودکفا نیسرم ،تأیید الهی باید باشد ،عنایت و توفیق ربانی باید باشد تا اینکهه
این جریان به اراده الهی انجا بشود .اکثر کارهای غیر معمولی اینطور است .انسهان
که به بازار میرود که اسرفاده کند ،انسان که درس میخواند که عهالم ربهانی وهردد،
انسان که سفر میرود که چه کند و ...جریاناتی که آیندهاش بلکه احیانًا حالت فعلی-
اش بر انسان غائ است و مصفی اسهت ،اینجها جهای دعاسهت .از تهو حرکهت از خهدا
برکت .من حرکت میکنم آنگونه که پروردوهار اجهازه فرمهوده اسهت ،امها حرکهت مهن
صددرصد مرا به مقصد نمیرساند .در آن حرکتهایی که حرکت مهرا صددرصهد بهه
مقصد نمیرساند ،چارهای جز «دُعَاؤُكُمْ» نیست «قُ ْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَهاؤُكُمْ»
اما اور دعا باشد چرا.
در احرمال دو ؛ یا توجه به حق و توک بر حق داریم ،ما یک تکالن داریهم ،یهک
توک  .تکالن غلط است .معنی تکالن این است که من هیچ کار نکنم خدا همه کارها
را بکند .مث یهودیها که امر شدند که داخ بیتالمقدس بشوید در حال رکهوع ،در
حال خضوع ،یا اینکه داخ بیتالمقدس بشوید ،وقری که داخه شهدید شهما غاله
میشوید ،جواب آمد که نصیر «فَاذْهَ ْ أَنهتَ وَ رَبُّهكَ فَقَاتِلَها إِنَّها هَاهُنَها قَاعِهدُونَ» 1ایهن
تکالن است ،تو با خدا بروید جنگ کنید ،اینها را بیرون کنید بعد ما میرویهم داخه ،
ما اینجا نشسریم فعالً .این تکالن است ،تکالن به معنی اینکه انسان کاری را که بایهد
انجا بدهد ،انجا ندهد و بر خدا تکالن کنهد کهه خداونهدا خهودت اوهر مهیخهواهی
انجا بده و اال نه .مث اون تنب های ناصرالدین شاه که تنب ها را جمع کردند ،بردند
داخ حما  ،حما را داغ کردند و داغ کردند ،تنب ها یکهی یکهی فهرار کردنهد .یکهی
آخر سر ماند ،دو نفر آخر سر ماند ،یکی از آنهها سهاکت بهود ،دیگهری مهیوفهت :آی
سوخرم ،بیرون هم نمیرفرند تنبه بودنهد دیگهر .بهه آن تنبه سهاکت وفرنهد تهو چهرا
ساکری؟ وفت :آی سوخرم هم از من برنمیآید .حاال اینطوری تکالن است.
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انسان کاری را که باید و شاید انجا بدهد ،انجا ندهد و تکالن بر حق کنهد ایهن
غلط است .یک توک داریم« ،با توک زانوی اشهرر ببنهد» ایهن مثهال خهوبی اسهت .در
کارهایی که خداوند به عهده ما محول فرموده است که باید از راه صحیحی که مورد
امر است و مورد تجویز و راهنمایی است عم کنهیم ،فکهر باشهد ،نوشهرن باشهد ،کهار
کردن باشد ،هرچه باشد ،اینجا باید توک بر خدا کرد ،این بُعد دو آیه فرقان است.
«قُ ْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ» درخواست اور نکنید این یعنی چه؟ میدانیهد
معنی درخواست نکردن چیست؟ یعنی خدایا تو نمیتوانی حوائج من را برآورده کنی
پس نمیخواهم .مث یک فقیری کهه از یهک غنهی اصهالً بههطور کلهی مهایوس اسهت،
بگوید و نگوید نمیدهد .اور این است که با ایمان مناس نیست.
دو :طرف خودش ،یک :طرف حق .من که در حال اضطرار و بدبصری و سهصری و
بیچاروی هسرم و کارهایی که من باید انجا بدهم ،انجا داد  ،اور از خدا نصهواهم،
الرماس نکنم ،تقاضا نکنم ،دو معنا دارد :یک معنا طرف حهق :نمهیدانهد ،نمهیتوانهد،
رحیم نیست ،رئوف نیست ،نصواهد کرد ،همه غلط .یکی طرف من ،که نهه مهن خهود
بینیاز از همه کس ،حری از خدا هم ،که یک بُعدش بعد کفهر اسهت ولهی در ضهعف
ایمان ،ضعفای ایمان چنین هسرند .من خود خودکار هسرم ،خودکفا هسرم ،کاری به
دیگری ندار  ،ولو دیگری خدا باشد ،من خود این کار را انجا میدهم .یعنهی چهه؟
یعنی بنده غنی علیاالطالق هسرم ،من نیازمند به احدی حری اهلل نیسرم .پس در بُعد
دو که مرحله کفر و کفران را و مرحله بیایمانی و کمایمانی را در خهود جمهع دارد
قُ ْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْرُمْ» ببینید «کذبرم» بُعد اول است ،بُعد دو
هم هست .بُعد اول «فَقَهدْ كَهذَّبْرُمْ» اوهر شهما خهدا را بهه توحیهد نصوانیهد و نصواهیهد،
تکذی کردهاید توحید حق را ،مرحله اولی.
مرحله دو  :اور شما ایمان دارید و مع ذلک در ضرورتها و حاجهات از خداونهد
نصواهید ،تکذی کردهاید غنای حق را ،تکذی کردهاید علم حق را ،تکذی کهردهایهد
رحمت حق را ،تکذی کردهاید وعده حق را ،در بُعد حق .در بعُد خود تکذی کرده-
اید فقر خهود را ،تکهذی کهردهایهد اینکهه خودکفها نیسهرید ،تکهذی عبودیهت خهود و
ربوبیت حق است ولو در بُعد اول کفر است ،اما در بُعد دو کم ایمانی و کفران است.
«قُ ْ مَا یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا»...
 بعضی از عبّاد نه دعا میکنند و نه نفرین. زاهد نیسرند .زاهدتر از امیرالمؤمنین هسرند؟ زاهدتر از اما سجادند؟6

 اما حسین هم که نفرین نکرد. بله؛ چرا نفرین نکرد؟ برای اینکه اینهها از نسلشهان مهؤمن بیهرون مهیآیهد .بلهه،چون ما مواردی را عرض میکنیم که از نس هم مؤمن بیرون نیاید ،ما هنوز به آنجها
نرسیدیم .حاال داریم در دعا مقداری بحث میکنیم .بحث در دعا بسیار مهم است.
پس این آیه سوره فرقان است .ااهرًا آیه آخر فرقان باشد «قُ ْ مَا یَعْبَهؤُا بِکُهم رَبِّه
لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْرُمْ فَسَوْفَ یكُونُ لِزَامًا» «سَوْفَ یكُونُ لِزَامًا» این سوف سه مرحله-
ای است .مرحله بعد از این حالهت خبیثهه ،کهه بهه خهدا توجهه نهداری ،از خهدا نمهی-
خواهی ،مرحله تکلیهف .مرحلهه دو مرحلهه بهرزس اسهت ،جهزاء موقهت .مرحلهه سهو
قیامت است ،جهزاء کامه  .در مثلهثِ از مراحه  ،الزمهه وجهودِ شهما خواههد شهد ایهن
تکذی  .تکذی یو الدنیا ،عالم تکلیف .این نقش منرق به برزس خواهد شد به وضع
برزخی و منرق به قیامهت خواههد شهد بهه وضهع قیهامری ،ایهن جههت سهلبی .جههت
ایجابی :در سوره مبارکه بقره «وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَهادِي عَنِّه » 1ای پیغمبهر بزروهوار (ص)؛
هنگامی که بپرسند بندوان من از مهن ،در چههباره؟ دربهاره اینکهه مها اوهر از خداونهد
درخواست کنیم ،خداوند اجابهت میفرمایهد؟ نمهیفرمایهد؟ چطهور درخواسهت کنهیم؟
چطور اجابت میشود؟ « -1وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّه فَهإِنِّ قَرِیه ٌ»؛ « -2أُجِیه ُ دَعْهوَةَ
الدَّاعِ» « -3إذا دَعانِ» سه مرحله است.
مرحله اولی :اور از کسی چیزی درخواست کردید و نزدیک شما نبود علمًا ،قدرتًا،
عاطفرًا ،لطفًا ،از شما دور نبود .اجابت یعنی چه؟ اجابت در صورتی اسهت کهه طهرف
بشنود و بداند و برواند و بصواهد .اور نداند ،برواند کهافی نیسهت .اوهر بدانهد و نروانهد
کافی نیست .اور بداند و برواند و نصواهد ،چون رحمت ندارد کهافی نیسهت .ولهی ههر
سه اینجا جمع است «فَإِنِّ قَرِی ٌ» قری چیست؟ «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْهرُمْ»« 2وَ نَحْهنُ
أَ ْقرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْ ِ اْلوَرِیدِ» 3حب ورید جان است ،رگ حیات است ،یعنی؛
وین عج تر که من از وی دور

یار نزدیکتر از من به من است

از منِ من ،به من نزدیکرر است .البره دعاها فرق دارد همانطور که اشاره کرد  ،آن
زاهد نه .دعاها برخی به زبان میآیند ،برخی به زبان نمیآیند« ،عِلْمُهُ بِحَالِ حَسهْ بِ
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وَ كَفَانِ » 1آن به حساب دیگری است ،خودش دعاست .امها دعها از درخواسهت اسهت،
ذاتش درخواست است ،قلبش درخواسهت اسهت ،فکهرش درخواسهت اسهت ،حقیقهرش
درخواست است «وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ فَإِنِّ قَرِی ٌ» قری ٌ علمًا ،قری ٌ قهدرةً ،قریه ٌ
رحمهةً ،قریه ٌ رحمانیهةً ،از همههه جهههت .دوری در کههار نیسههت .اوههر از کسههی چیههزی
خواسرید و اجابت نکرد ،یک دوری باید باشد ،یها علمهًا یها قهدرتًا یها رحمرهًا ،عطفهًا،
لطفًا ،مانع بص  ،مانع چه و چه ،مانع درونی ،مانع برونی.
«وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ فَإِنِّ قَرِی ٌ» «قری ٌ بکافة مراح قهرب ال قربهًا جسهدانیًّا
لیس له جسدٌ ال قربًا مکانیًّا لیس هلل مکان ال قربًا زمانیًّا لیس له زمان ،إنما قرب علمی
قیومی رحیمی حبی ودی من ربنا سبحانه تعالی و هو اقرب الینا مهن حبه الوریهد».
«فَإِنِّ قَرِی ٌ» نریجه قرب چیسهت؟ «أُجِیه ُ دَعْهوَةَ الهدَّاعِ» اجابهت مهیکهنم درخواسهت
درخواستکنندوان را .یعنی همینطوری؟ «دعهوة الهداء أحیانهًا دعهوةٌ لفظیّهة و لیسهت
دعوة قلبیة الدعوة اللفظیة هباءٌ منثورٌ فی خواء« ».إِذا دَعانِ» احیانهًا لفهب بها خداسهت
قل با شیطان است ،لفب با خداست عم با شیطان است ،لفهب بها خداسهت فکهر بها
شیطان است ،بسم اهلل الرحمن الهرحیم میوویهد و دزدی میکنهد ،بسهم اهلل الهرحمن
الرحیم میووید و غیبت میکند و تهمت میزند و آد میکشد و مال مرد میخورد،
این «دَعانِ» نیست .رب اغفرلی میووید امها عمه خهالف انجها مهیدههد ،لفهب رب
اغفرلی را میووید اما عملش عم دیگری است .لفب در زیر خیمه حق ،اما عم  ،اما
عقیده ،اما قل  ،اما فکر ،اما تصمیم در زیر خیمه شیطان.
«فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْرَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»« 2ماذا یعنی؟ یعنی قه اعهوذ
باهلل؟ ال «فاسرعذ» اإلسرعاذة عملیٌ« .فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْرَعِذْ بِاللَّههِ» لهو کهان المعنهی
من قوله تعالی «فَاسْرَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» قول «اعوذ باهلل» لکان من الواج
فرضًا أن نبردأ فی قرأت القرآن باالسهرعاذة کمها علینها أن نبرهدأ بالبسهم اهلل ،ال« ،فَهإِذَا
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْرَعِذْ بِاللَّهِ» أطل العوذ باهلل ان ال یفص الشیطان بینک و بین ربهک،
أن ال تفص الشیطنات اللغویة و الشیطنات األدبیة و الشیطنات الفقیهة و األصولیة و
الشیطنات الفلسفیة و العرفانیة و الصرفانیة بینک و بین کال ربک».
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حاجز برود کنار .حواجز کنار برود .وقری که قهرآن مطالعهه میکنیهد بایهد از خهدا
بصواهید خودتان محاوله کنید ،جدیت کنید که حواجز ،موانع ،شیطنتها ،ومراهیها،
المتها ،ویر و دارها از بین برود فواص از بین برود «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْرَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» وقری که حواجز از بین رفت «ال اله» که تحقق پیدا کرد بعد «إال
اهلل» میآید.
«الصطوة األولی فی سلوکنا الی اهلل ،ال اله سلبیًا و الصطوة الثانیهة اال اهلل ایجابیهًا.
القرآن رحمة ایجابیة من ربنا سبحانه و تعالی و ال بد من الحصول علی هذه الرحمة
اإلیجابیة من الجهة السلبیة فاسرعذ باهلل».
«فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ» ایجابی است ،قرأت که فقط قرائهت زبهان نیسهت .قرائهت زبهان
است و قرائت چشم است و قرائت فکر است و قرائهت قله اسهت و قرائهت سهرّ اسهت.
تما وجود انسان قارئ القرآن وردد «فَإِذَا قَهرَأْتَ الْقُهرْآنَ فَاسهْ رَعِذْ بِاللَّههِ مِهنَ الشهَّ یْطَانِ
الرَّجِیمِ * إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ یَرَوَكَّلُونَ» 1چرا «فَاسهْ رَعِذْ»؟
لفههب؟ لفههب نیسههت« -1 .إِنَّههُ لَهیْسَ لَههُ ُسهلْطَانٌ عَلَههى الَّهذِینَ آمَنُههوا»؛ « -2وَ عَلَههى رَبِّهِهمْ
یَرَوَكَّلُون» سلطه شیطانی از بین برود ،این با لفب نیست .بروردیم.
«وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ فَإِنِّ قَرِی ٌ» نریجه« :أُجِی ُ دَعْوَةَ الهدَّاعِ إِذَا دَعَهانِ» دعهوة
الداع ،دو بُعد دارد :واه دعوة الداع لفظیًا ،اما قلبیًا و عملیهًا نیسهت ،ایهن دعهوة الهداع
نیست ،ایهن دروغ مهیوویهد .مثه اینکهه بهه کچه بگوینهد زلهفعلی ،کچه اسهمش
زلفعلی باشد ،زلف ندارد« .أُجِی ُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» تما شد؟ «فَلْیَسْرَجِیبُوا لِه »
«واج ٌ علی عبادی ان یسرجیبوا لی ،ان یرقبلوا دعوتی ان یرقبلوا رحمری ،ان یرقبلوا
أنهم علیهم ان یدعونی فی ضروراتهم و خطوراتهم و خطراتهم فلیسرجیبوا لهی» امهر،
پس دعا واج است .دعا واج است ،امر وجوب است.
همانطور که واج است عقیده به توحید حق ،همانطور واجه اسهت الرمهاس.
تما زندوی ما «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ» 2باشد «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ» حالهت
قرار غلط است ،حالت فرار عن اهلل أغلط است ،حالهت فهرار الهی اهلل واجه اسهت .از
خود و از خودیها و از دیگران ،همه فقیرند ،همه ناچیزند ،همه بیچیزند «فَفِرُّوا إِلَى
اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِ ْنهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ» این امر است.
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در اینجا نه فقط توحید حق است ،صالة للحق است ،صو للحق اسهت ،زکهات و
حج للحق است ،جهاد و امر و نهی للحق است ،نصیر .بلکه «فَلْیَسْرَجِیبُوا لِ » یهک «وَ
لْیُؤْمِنُوا بِ »« ،فَلْیَسْرَجِیبُوا لِ » یعنی «یدعوننی رغبًا و رهبًا و خوفًا و طمعًا» .باب دعا
شرایط دارد که باید بحث کنیم؛ چون باب دعاست اینجا.
«أدعُوا ربکم خوفًا و طمعًا ،خوفًا رغبًا رهبًا» ،صددرصد بر خدا الزا است که باید
خههدایا حرمههًا؟ خیههر ،شههاید چیههزی بههر مههن مصفههی اسههت .ممکههن اسههت مههن چیههزی را
میخواهم ،واقعًا هم میخواهم ،ایمهانم ههم دار و دعها مهیکهنم شهرایط هسهت ،امها
واقعاتی بر من مکشوف نیست ،مصفی است ،خداوند دعهای مهن را اجابهت نمهیکنهد،
حاال بعد ،بعد 950 ،سال بعد راجع بهه نهوح ،بعهد از مهرگ در بهرزس ،در بهرزس نهه ،در
قیامت ،و همینطور اجابت دعا.
«وَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» 1دعای واقعی ،دعای واقعی این است که انسان حالت تهدلی
پیدا میکند .از تما وجود خهود و از تمها نیروههای خهود ،تمها نیروههای مرصه و
منفص خود ،بهطور کلی مأیوس است ،انقطاع الی اهلل پیدا میکنهد ،مثه آدمهی کهه
آویزان است به یک چیزی ،اور آن قطع بشود میافرد و نهابود میشهود .تمها تعلقهات
درونی و برونی از انسان منصرف و منسلک وردد ،در این صورت «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ،
حقیقة العبادة» چون در نماز ممکهن اسهت اخهالص نباشهد ،در روزه نباشهد ،در حهج
نباشد ،در جهاد نباشد ،در دعای لفظی نباشد ،اما جایی که همهه چیهز از انسهان دور
شده و انسان از همه چیز دور شده و در حال اضطرار و اضهطراب قهرار ورفرهه اسهت،
در این صورت اور مشرک هم باشد «فَهإِذَا رَكِبُهوا فِه اْلفُلْهكِ دَعَهوُا اللَّههَ مُصْلِصهِ ینَ لَههُ
الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِكُونَ» 2حری آن ،آن هم نشان میدهد بعضی از
وقتها؛ تا چه رسد به مؤمن.
کسی که مشرک است و کسی که ملحد است اور تمها وسهائ اهاهری کهه ومهان
میکرد نجاتدهنده اوست از بین رفت و نبود ،قلبش به یک نقطه مجهولههای مرعلهق
است و آن اهلل است ،خدا خهودش را نشهان مهیدههد در حالهت اضهطرار و اضهطراب،
حری به مشرک و باالتر ملحد و مادی.
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«فَلْیَسْرَجِیبُوا لِ » اما «فَلْیَسْرَجِیبُوا» فقط؟ نه «وَ لْیُؤْمِنُوا بِ أننی أحقق وعدی ،أننی
قادٌر أننی عالمٌ اننی رحیمٌ عطوفٌ و أننی أُجِی ُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْرَجِیبُوا لِ وَ
لْیُؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ» سلوک الی اهلل اینگونهه اسهت ،رشهد اینگونهه اسهت ،رشهد
عقلی و رشد معرفری و رشد عبودیری اینگونه است که انسان در سراسهر وجهود خهود
مرعلق باهلل باشد کما امر اهلل .یک مقدار در دعا صحبت کردیم بروردیم.
دعای جناب نوح (ع) سه بعدی است :اوالً بر حس آیاتی از قرآن «وَ الَ یَلِهدُوا إِالَّ
فَاجِرًا كَفَّارًا» 1خداوند اینطور میفرماید :به نوح خبر دادیم ،کهه بهر قهو خهودت زیهاد
ناراحت نباش ،چرا؟ برای اینکه اینها خودشان که کافرند و تولید نصواهنهد کهرد الهی
یو القیامة ،تا هسرند ،مگر فاجر کَفار ،پس صددرصد اینجطور است .قبالً که نوح این
را نمیدانست .قبالً که نوح شروع به دعا کرد ،وقری که «رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْم لَهیْالً وَ
نَهارًا * فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعائ إِالَّ فِرارًا * وَ إِنِّ كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِرَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُهوا أَصهابِعَهُمْ
ف آذانِهِمْ وَ اسْرَغْشَوْا ثِیابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْرَكْبَرُوا اسْرِكْبارًا» 2همهه ایهنهها ،شهروع بهه
نفرین کرد .اما این نفرین دو بُعدش مصفی است ،یک بعهدش اهاهر اسهت .بعهد اهاهر
این است که اینها کافرند ،اصرار بر کفهر دارنهد ،عنهاد در کفهر دارنهد «سهَ وَاءٌ عَلَهیْهِمْ أَ
أَْنذَرْتَهُمْ أَ ْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ الَ یُؤْمِنُونَ» 3کسانی که خود ایمان نصواهند آورد و عناد دارند،
ومراهند و ومراه خواهند کرد ایهن جمعیهت بسهیار کهم مهؤمن را «وَ مَها آمَهنَ مَعَههُ إِالَّ
قَلِی ٌ» 4چند نفر درست شهدند؟ در میهان صهدها ههزار ،هزارهها نفهر ،چنهد نفهر را نهوح
درست کرده است .این چند نفر باید حفب شوند.
یکی از چیزهایی که مانع از حفب ایمهان اینهاسهت همهین قهو کفارنهد ،اکثریهت،
قدرت ،مال ،فعالیت و ...با آنهاست .اینها اضالل میکنند ،هم خود ضالند عمدًا و هم
اضالل میکنند عمدًا ،آیا مسرحق نفرین هسرند یا نیسهرند؟ بلهه .اوهر مسهحقق نفهرین
نیسرند ،پس چرا ما مأموریت داریم؟ اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم «أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمینَ» 5خدا دسرور داده ،خودش لعنت میکند ،به ما دسهرور داده کهه بهر اهالمین
باید لعنت کردو اما بر این االمین و این کافرین باید لعنهت کهرد ،ایهن از نظهر اجابهت
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ابعادی دارد .أحیانًا ما در بُعد ااهر میبینیم که کافر است و معاند است و ضال است
و مض است ،سواءٌ علیهم است ،ما نفرین مهیکنیم ،مهأموریم ،امها خهدا بایهد اجابهت
کند؟ خیر .نوح نفرین میکند ،اما خدا در طول این  950سال باید اجابهت کنهد؟ خیهر.
چرا؟ برای اینکه اجابت مصلحت نیست؛ چون در نس های اینها کسانی هسهرند کهه
ایمان خواهند آورد و ملحق به مؤمنین میشوند .بنابراین در اینجا اجابت نمهیشهود،
نه تقصیر از نوح است ،قصور از نوح است ،نوح نمیداند چنین نس هایی خواهد آمد
باید مدتی بگذرد .عرض کرد بر حس روایت هم ،واه در دنیا ،واه در برزس ،وهاه در
قیامت دعایی که صحیح است و با شرایط انجا میشود ،درست میشود.
بعضی وقتها انسان طوری دعا میکند که دعا از ناله او فریاد دعایی دارد .در آن
سعی صفا و مروه که -نمیخواهم خود را نشان بدهم -در سال اول ،چهون بعضهی
وقتها انسان نمیتواند خودش کاری بکند ولی یک کاری خداونهد مهیکنهد کهه ایهن
کار اتوماتیک انجا بشود .در سال اول که فرار از شهاه بهود در سهی سهال پهیش .مهن
چون حجم را رفره بود  ،محر شد به نیابت از رسولاهلل (ص) در حج تمرع .به من
وفرند شما چرا محر شدید به نیابت از پیغمبهر؟ وفهرم مهن خهود کهه عرضهه نهدار ،
چون کار مهمی است ،کار مبارزه با شاه و دعوت جهانی کار مهمی است ،من هم که
کسی نیسرم .در سی سال پیش که  35سهال بهیش از عمهر نرفرهه بهود ،کسهی نیسهرم،
چیزی نیسرم ،پس میخواهم کاری بکنم که خداوند یک لطف خاصی بکنهد .مهن بهه
نیابت از رسولاهلل محر میشو تا اینکه اور بشود کاری انجا بشود ،درستتر انجا
شود .در بین حج عمره ما را زندان کردند و در زندان شرطة العاصمة که زنهدان مکهه
بود و زندان مصصوص بود ،در آنجا چه وذشت و این حرفها ،کاری نداریم .بعد در
بین حج عمره در حال اسارت بودیم که چهار پاسبان آمدند ،یاد است کهه در سهعی
بین صفا و مروه که برای حج انجا میدادیم ،چون عمره تما شده بهود .یهاد اسهت
که این دعاهای أربعة عشر اما زینالعابهدین (ع) ههر چهاردهتها را مهن خوانهد  ،مهن
هیچوقت عرضه نداشرم و ااهرًا نصواهم داشت که یکی از آن دعاها را با آن اخالص
بصوانم .ولی اینجا چون میوویند وقری پایش ویهر کهرد ،حیهوان را مهیووینهد ،مها از
حیوان بعضی وقتها پستتریم ،دمش ویر کرد ،آنوقت فریاد میزند .مهن کهه عرضهه
نداشرم این دعاهای اما زینالعابدین را زینالعابدینی بصوانم ،اما چهارده دعها را در
هفت شوط بین صفا و مروه آنجا بود که من احساس کرد دعا فریهاد مهیکنهد ،خهود
دعا فریاد میکند ،خود دعا ناله و فریاد میکند.
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نوح (ع) آن بُعد دو و سو را توجه نداشت قصورًا ،نهه تقصهیرًا؛ چهون مقرضهای
نبوت و رسالت ،حری والیت عز این نیست که همه چیز را بداند .خیهر ،خهود پیغمبهر
(ص) کههه در بههاالترین قلههه رسههالت و عبودیههت و تقواسههت «وَ لَ هوْ كُنْ هتُ أَعْلَ همُ اْلغَیْ ه َ
الَسْرَ ْكثَرْتُ مِنَ الْصَیْرِ وَ مَا مَسَّنِ َ السُّوءُ» 1همه را نمیدانهد ،نهوح ههم دعهای بها ضهرس
قاطع که نمیکند ،دعا میکند ،دعا میکند در طول چند سال ،آخر سر وقرش میرسد،
وقرش میرسد که آن مصالحی که در کار است هست ،و اور مفاسدی بوده اسهت ،آن
مفاسد نیست .در اینجا اوالً خدا به او خبر میدهد که «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ
قَدْ آمَنَ فَالَ تَبْرَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ» 2درست شد؟ پس به وحی خداونهد محهال اسهت
که اینها ایمان بیاورند «فَالَ تَبْرَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ» این را که خداونهد فرمهود نهوح
فهمید که اآلن وقت دعاست ،دعا کرد که پروردوارا همه اینها را نابود کهن .آیها ایهن
دعا طبق امر خدا بود یا نه؟ بله.
ثانیًا :اور خداوند امر خاص نکند نسبت به دعا ،بهه حسهاب امهر عها  ،دعهای نهوح
صحیح بود یا نه؟ بله .مگر ما که دعا میکنیم تما مصالح دسرمان است که دعا می-
کنیم؟ حری انبیاء ،مگر تما مصالح دسرشان است که دعا کنند همان آن انجا شود؟
مگر بعضی از انبیاء مث خاتمالنبیین (ص) مسئله دیگری است ،مطل دیگری اسهت.
ولکن مث جناب نوح (ع) که در اواسط مقها رسهالت و نبهوت اسهت  950سهال دعها
میکند ،اما آخر سر ،این نفرین که میکند اوالً به اجهازه خداسهت کهه «وَ الَ یَلِهدُوا إِالَّ
فَاجِرًا كَفَّارًا» که حرف نوح است .تبع از وحی الهی است «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِهكَ إِالَّ
مَنْ قَدْ آمَنَ فَالَ تَبْرَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ».
 [سؤال] حاال میخواهیم این را جواب بدهیم .خداوند کاری را میکنهد ،امها منافهات بهادعا و نفرین ندارد .مگر اور ما نفرین نکنیم نسبت به شیطان ،نسبت به یزید ،نسبت به
معاویه ،خدا این کار را انجا نمیدهد؟ نه .مها نفهرین مهیکنهیم دارای دو بُعهد اسهت:
یکی عذاب آنها بیشرر میشود ،دو تعلق ما باهلل و توجه ما باهلل زیهادتر اسهت .یعنهی
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«قُ ْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ لَوْ ال دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْرُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزامهًا» 1در اینجها تحقهق
بیشرری پیدا میکند.
پس دعهای نهوح (ع) دراینجها کهه نفهرین کهرد بهر ایهن قهو اوالً ،ثانیهًا ،ثالثهًا ،اوالً:
خداوند فرمود که اینها چنین هسرند «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِهنْ قَوْمِهكَ إِالَّ مَهنْ قَهدْ آمَهنَ فَهالَ
تَبْرَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ» وقری که «لن» اینها هروز ایمهان نصواهنهد آورد ،بهر کفهر و
عناد و ضاللت باقی میمانند و دیگران را اضهالل مهیکننهد ،آیها ایهن إخبهار خداونهد
زمینه دعای حرمی علیهم هست یا نیست؟ چنانکه سهنت ضهروری که دعاهاسهت در
میان ک شرایع الهی ،اوالً.
ثانیًا :اور هم خداوند إخبار نفرموده بود که اینها ایمان نصواهند آورد .نهوح دعها
کرد علیهم ،اوراین دعا علیهم نادرست بود ،خدا باید میوفت نادرسهت اسهت یها نهه؟
حری خداوند از شیطان مطلبی را در قرآن نق میکند اور درست نباشد ،باید بگویهد
درست نیست؟ جایی که نگفره درست نیست ،درست است؟ «وَ قَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِ َ
الْأَمْرُ» 2الی آخر .اینجا نوح پیغمبر که مقا عظمت نوح (ع) از ک انبیهاء قبه مههمتهر
است و انبیای بعد تا ابراهیم .اینجا نوح نفهرین مهیکنهد ،اوهر ایهن نفهرین ،بُعهد اول را
وفریم که خدا اجازه داد ،بعد دو  :اور این نفرین درست نبود ،جهایز نبهود ،حرهی اوهر
مرجوح بود ،خداوند اشاره میفرمود ،اشارهای هم که نفرمود.
سو  :اور دعا بیجا باشد آیا خداوند مجبور است اجابت کند؟ حری دعاههای بجها
را خداوند اینطور نیست که آنًا اجابت کند .اور دعا بیجا باشد ،خداوند اجابت مهی-
کند؟ اور کسی نفرین کرد در حق کسی که نفرین نباید بکند و درست نیست و شرعی
نیست ،خدا اجابت میکند؟ اور نفرین نوح نسبت به قومش که خداوندا همه اینهها را
از بین ببر و خداوند از بین برد ،اور این نفرین بجا نبود ،خداونهد چهرا حهرف نهوح را
قبول کرد؟ مگر خداوند حرف غلط را ،اشرباه را ،خطا را ،قبول میکند؟ حری اور دعها
صحیح هم باشد ،اور مصلحت تامه عامه صددرصد در کار نباشد ،خداوند آن دعا را
اجابت نمیفرماید.
بعد میرسیم راجع به آیاتی که در دعاهای نوح (ع) است از جمله سوره هود آیه
 « :36أَنَّهُ لَنْ یؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَهدْ آمَهنَ فَلَها تَبْرَهئِسْ بِمَها كَهانُوا یفْعَلُهونَ» «و ههذا

 .1فرقان ،آیه .77
 .2ابراهیم ،آیه .22
14

الوح األخیر إخبار من اللَّه قاطع ال مرد له :أن هؤالء الكفار الذین ثبرهوا علهى الكفهر
طیلة القرون الرسالیة لنوح (ع) أنهم محال أن یؤمنوا بعد ذلهك» 1اسهرحالرًا باإلخریهار
دیگر.
««فسَوَاءٌ عَلَیهِمْ أَ أَْنذَرْتَهُمْ أَ ْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یؤْمِنُونَ» فقد كهانوا یصهاطبون نوحهًا» از
جمله ادله برای اینکه اینها صمود و عناد بر کفر دارند« .فقد كانوا یصهاطبون نوحهًا:
«یا نُوحُ قَدْ جَادَلْرَنَا فَأَ ْكثَرْتَ جِهدَالَنَا فَ ْأتِنَها بِمَها تَعِهدُنَا إِنْ كُنْهتَ مِهنَ الصهَّ ادِقِینَ»« »2بِمَها
تَعِدُنَا» نوح وعده داده بود که خدا هالکران میکند .چون دعا کرده بود ،دعای پیغمبهر
هم که اجابت میشود ،ولی این وعده اجابت نشد ،نشد تا آخر ،آخر سر شد «قَالَ إِنَّمَا
یأْتِیكُمْ بِهِ اللَّهُ» 3من کارهای نیسرم ،پیغمبر نمیتواند عذاب بیاورد ،نه رحمت بیهاورد،
نه عذاب ،اور خدا هر وقت صالح دانست میآورد «قالَ إِنَّما یَأْتیكُمْ بِهِ اللَّههُ إِنْ شهاءَ وَ
ُصهح إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصهَ حَ لَكُهمْ» «و حینهذا فهلَّها
ما أَنْرُمْ بِمُعْجِزینَ * وَ ال یَنْفَعُكُمْ ن ْ
یجوز لنوح أو یج علیه أن یدعو على هؤالء الكافرین الهذین یضهلون عبهاد اللَّهه و ال
یلدون إال فاجرًا كفهارًا دفعهًا للفسهاد و اإلفسهاد» مؤمنهون را دارنهد خهراب مهیکننهد،
خودشان چنین هسرند ،ماندن اینها اصالً درست نیست.
«و وفقًا لما قضى اللَّه علیهم من العذاب ،وإذ ذا فه هذا ذنبه أن یقول« :رَبِّ ال
تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرینَ دَیَّارًا * إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَ َ» یک «وَ لَها یَلِهدُوا
إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا» مجزو به «إن» اسهت« .وَ ال یَلِهدُوا إِالَّ فهاجِرًا كَفَّهارًا* رَبِّ اغْفِهرْ له وَ
لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَ َ بَیْرِ َ مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ ال تَهزِدِ الظَّهالِمینَ إِالَّ تَبهارًا»
( )28 -26 :71و بعدئذ لو كان هذه الدعاء محظورًا لحظره ربه و ما اسرجاب لهه حهال
أن اللَّه وعدهم عذاب اإلسرئصال قب دعائهه و بعهدها فلهم یسهرج دعهوة نهوح رغهم
مشیئره تعالى ب وفقها خیر توفیق ،و انّ أولیاء اللَّه ال یلرمسون منه إال وفهق مشهیئره،
فرغم جمعیة المرسلین األمریكان الهذین ال یرتضهون أن یُهدعى علهى الكهافرین لیُهدفع
بأسهم و إضاللهم» .نمیخواهند انسان بر کافر هم نفرین کند.
«فإن نوح القرآن مع ربه تعالى ال یرضیان حیاةً للكافرین فیهدعوا نهوح علهیهم إلهى
ربه تقربًا إلیه و تحقیقًا لمرضاته و نحن ال نجد توجیها فه فریهة الجمعیهة األمریكیهة
هنها «أن نوحهًا طله مها ال یجهوز»» .ایههن حهرف آنهها بهود «إال أنههم یههوون تههوفر
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الضالین الظالمین الذین ال تؤثر دعو الحق فیهم إالفرارًا «رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْم لَهیْالً وَ
نَهارًا * فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعائ إِالَّ فِرارًا * وَ إِنِّ كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِرَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُهوا أَصهابِعَهُمْ
ف آذانِهِمْ وَ اسْرَغْشَوْا ثِیابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْرَكْبَرُوا اسْرِكْبارًا» ( .)7 -5 :71هذا و كذلك
نوح ف اإلنجی «كارزًا للبر إذ جل طوفانًا علهى عهالم الفجهار»» در انجیه ههم کهه
دارد ،شما مسیحیها که دارید در کراب هدایه ما را رد میکنید ،در خود انجی دارد
که «كارزًا للبر إذ جل طوفانًا على عالم الفجهار»« .جلبهه طوفانهًا علهی عهالم الفجهار
بدعائه کان برًا و کان کارزًا للبرّ ،فکیف أنرم تعارضون القهرآن و تعارضهون اإلنجیه ؟
کذلک».
«فالجمعیة الرسولیة األمریكیة ال یرتهأون ضهد القهرآن فحسه به وضهد إنجهیلهم
أیضًا فانه یعربره كارزًا للبر بجلبه الطوفان»...
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