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 رسالت )دعای حضرت نوح بر علبه کفار(
 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره نوح
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

)ع(  باره نسبت بهه نهوحراجع به ذنوبی که در اثر نفهمیدن معانی آیاتی که در این

جملهه اعرراضهاتی کهه ز ا کنهیم.ین موضوع مقداری صهحبت مهیدر ا ،داده شده است

 ال عا مهاد»ست که اهست، این  األمریکنهدایة که مربوط به جمعیة المرسلین الکراب 

ایهن  ،ی که خداوند آنها را هالک کند و نهابود کنهدانفرین کردن نسبت به عده «زیجو

  است. زالیجو

مهرد  یعنهی  .سهتحیانهًا ال یجهوز اا ،تاسه حیانًا یجهوزالیه کنیم دُعاءِ ععرض می

نسه  ، چه از مکلفینی هسرند که مؤمن هسرند مکلفین از چند دسره خارج نیسرند؛ یا

نسبت به این مؤمنین  ،آنها مؤمن بیاید یا کافر بیاید یا هم مؤمن بیاید و هم کافر بیاید

گیهر، غلهط اسهت. عَلیه غلط است که خداوندا جان این مؤمنین را ب ءِرجاالً ونساءً دُعا

نسبت به مؤمنین باید دعا کرد که خداوندا به اینها عمرهای بیشرری عنایت بفرمها کهه 

ی اهلل کننهد وت إلتر بروانند دعبهرر بروانند تبلور ایمانی پیدا کنند و در بُعد دو  وسیع

ایمانی  فکریِو  دتی و عملییهای دیگران را در جهت عقو جبران کمبودها و نقصان

این در صورتی است کهه ایهن وهروه کهه  .این از ضروریات است و شکی نیست .بکنند

 مصصوصهًا ،خواههد دعها کنهدشهص  مهؤمن مهی ،خواهد دعا بشهودنسبت به آنها می

من باشهند ولهو درجهات ؤدار دعوت آنهاست إلهی اهلل، اینهها مهدهشص  رسول که عه

  فاسق باشند. ایمانشان هم پایین باشد، مؤمنِ

 نداشرند؟ یمؤمن قو  نوح هیچ -



2 

 

 .کنیم. هندسه دعا، یهک مربعهی داردیک چندتایی. حاال ما کالً داریم بحث می -

 ،از اینکهه کسهانی کهه مهورد دعها باشهند لیه عبارت استیا ع هعا لضلع اول هندسه دُ

اور مؤمن باشند ولو در أدنی درجات  .ولو در أدنی درجات ایمان باشند .مؤمن باشند

من ؤفر باشد کالً، چه نس  آنها مؤمن باشد کالً، چه بعضهی مهچه نس  آنها کا ،ایمان

بلکهه دعهاء لهه واجه   ،لیه غلط است، حهرا  اسهتدعاء ع ،باشند و بعضی کافر باشند

اور ایمانش کم است باالتر رود،  ،مؤمنین نسبت به یکدیگر باید دعای خیر کنند. است

ایهن یهک  .دد و همچنهینتر ورعادلاور فاسق است فسق برطرف شود، اور عادل است 

 )ع( به نفع آنها دعا کند. بُعد. قو  نوح که اینطور نبودند تا اینکه نوح

. اور وروهی هسرند که کافرند هسرند صددرصددسره دو : دسره دو  دسره مقاب  

خهدا  1«نُونَأَنذَرْتَهُمْ أَ ْ لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ یُؤْمِ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَ»و معاندند به تعبیر قرآن شریف 

ار ذار کنید یا انذکند انخبر داد به پیغمبر بزرووار که این وروه خاصِ از کفار فرق نمی

همچنهین  شهان واینهها خود .رونهدعناد از دنیا میو آورند و با کفر ایمان نمی ،نکنید

ار و کُفهار ف هظه  باشهند، کَین اور کافر باشهند، اهال باشهند، مهایشان الی یو  الدنس 

 این دو. .یا باید نفرین کرد؟ قو  نوح اینطور بودند ؟نسبت به اینها باید دعا کرد ،دباشن

میرند و عناد در کفر دارند امها از نسه  سو : اینکه کفاری هسرند که کافر هم می 

اینجا نه به حساب خهودِ ایهن کفهار کهه  .آنها مؤمنینی کم و یا زیاد مرولد خواهد شد

هها کهه در های ایهنمیرند، بلکه به حساب نس و معاند میلیهم هسرند و کافر واءٌ عس

شص  مکلف و شص  مؤمن، باید برای حفاات ایمهان و  ،میان آنها مؤمنینی هست

بیند که در حفاات مؤمنین دعا کند. اور پدر و مادری خود کافر هسرند اما انسان می

امها نسهبت بهه  ،نهدهباید دعا کند نسبت به آن نس  آی ،نس  آنها مؤمنینی خواهند بود

 ،میرنهدهسرند و معاندنهد و کافرنهد و کهافر و معانهد مهی این پدر و مادرهایی که فعالً

 اینها را نابود کن. یانباید نفرین کند که خدا

اینجا حرا   ،ها را نگه دار. نهاین اخواهیم بگوییم که باید دعا کند که خداوندنمی

ک بُعهد، کهه ی :چون این نفرین دو بُعد دارد ؛است که نفرین کند که اینها از بین بروند

هها کهه ههای ایهنب برود. اما بُعد دیگهر فهرع اسهت، کهه نسه واص  از بین برود که خ

 ،ند مشمول این دعا خواهند بود که با از بین رفرن اص ، نس  هم از بین بهرودامؤمن

 عد سو . این بُ
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ند و اه اول هسرند که مؤمننه مانند ورو که عد دیگر این است که، کسانی هسرندبُ

ند که کافرند او نه مانند وروه سو  ،و نه مانند وروه دومند که کافرند و کافرزا ،زامؤمن

و  نوح کدا  بود؟ قهو  عد، بُعدِ قدر این چهار بُا کالً. ند و کافرزامنؤبلکه م ،زامنمؤو 

ور بودنهد کهه طهآیاتی از قرآن، چه کال  خدا و چه دعای نهوح این نوح بر حس  ن 

اینکهه خداونهد بهه  کمها .هم خود کافر بودند و هم نسلشان الی یو  الدین کافر بودند

 إِنِّه  رَبِّ قهالَ»در آغهاز دعهوتش کهه  )ع( نوح .خبار را در آخراألمر کردإاین  )ع( نوح

 لِرَْغفِهرَ دَعَهوْتُهُمْ كُلَّمها نِّ إِ وَ*  فِرارًا إاِلَّ دُعائ  یَزِدْهُمْ فَلَمْ*  نَهارًا وَ لَیْالً قَوْم  دَعَوْتُ

ایهن  1«اسْرِْكبارًا اسْرَْكبَرُوا وَ أَصَرُّوا وَ ثِیابَهُمْ اسْرَْغشَوْا وَ آذانِهِمْ ف  أَصابِعَهُمْ جَعَلُوا لَهُمْ

کرد که در قرآن نفرین هم می و است طورخدایا این .دهدووید که وزارش میدارد می

کرد خدایا یا اینها درسهت کرد، دعا میکرد، دعا میکرد، دعا مینفرین می ،البرهندارد 

 .سال طول کشید 950و لذا  شدم نمیه شوند یا نابود شوند که هیچ کدا 

اش نفرین است بهر کند دعا بر چه مبناست؟ در جهت سلبیمی)ع(  دعایی که نوح

اطمینهان نهوح  ولکن ایهن ،من نصواهند شدؤها موروهی که نوح اطمینان دارد که این

اللت و در ضهکننهد در بلکه با کفهر و عنهاد زنهدوی مهی ،ها مؤمن نصواهند شدکه این

ماننهد و ههم دیگهران را اللت مهیضهوذرانند تا وقری بمیرند، هم خهود بهر الل میضا

در مرحله ااهر روشن بود و در مرحله ااهر حهق  )ع( کنند. این برای نوحالل میضا

نقهدر کفهر آ انهد،نقهدر سهصتآزیرا اینها  ؛یا اینها را نابود کنخدا .دارد که نفرین کند

-زیر بهار هروهز نمهی 2«وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْرَیْقَنَْرهَا أَْنفُسُهُمْ اُْلمًا وَ عُلُوًّا»ه عناد دارند ک

دو مطله  ر، آخر کار شد، نشد، نشد، تا آخر کاشد، نمیاما این دعا اجابت نمی ،روند

ا اوهر روی اخهالص اسهت و روی بیهنش اسهت و روی دریافهت حاص  شد. چهون دعه

 نبایهد بها ،کننده اشرباه کهرده باشهد، اما احرمال این است که شص  دعاصحیح است

 .دعا کنیمضرس قاطع 

ط یتمها  شهرا اسهت. بینم که اور چنین و چنان داشره باشم خوبمن در ااهر می

عهد عهد الرمهاس و در بُدر بُ دهم. در جهت دعای من نقصهانیدعا را هم من انجا  می

کند خدا هم باید اجابت کند؟ در صورتی خداوند اجابت می اما حرمًا عبودیت نیست،

نهم، دااما اور اسرجابت این دعا بالفع  مصلحت نباشد و من نمهی ،که مصلحت باشد
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را اجابهت کنهد؟ ورچهه مهن  ی مهنه بگذارد؟ و این دعاخدا باید روی نادانی من صحّ

بهه واقعیهات نیسهت،  صددرصهداز پیغمبران اولوالعز  اسهت امها علمهش  نوحم؟ ورچه

و  )ع( زحمت و مرارت کشید و جهز عنهاد وحی بله. اما آیا این وروهی که مدتی نوح

اینها تا بمیرند، ایمان نصواهند  آیا واقعًا ،چه و چه، ندیدفرار و و  «اسْرَْغشَوْا ثِیابَهُمْ وَ»

 ؟آورد

هها مهؤمنی وجهود نسه  ایهناز  واقعهًا ،ایمان نصواهند آورداور هم تا بمیرند  : دو

بینهد و برمبنهای که نوح آن را می یک چیز است .سه چیز است در اینجاد؟ نصواهد آم

 دعها .اینها که کافرند از بین ببهرخداوندا . دعای حرمی نیست. کندآن دعای اوری می

-عهد اول را مهیاند و فقهط بُدچون اور انسان بُعد دو  و بُعد سو  را نمی ؛اوری است

 .ت در دعا غلط استداند حرمی

یَدْخُلُونَ » رَْكبِرُونَ عَهنْ عِبَهادَتِ  سهَ رَجِ ْ لَكُهمْ إِنَّ الَّهذِینَ یَسهْ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ  أَسهْ

  وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّه»سوره بقره  عد در سوره فرقان و دراز یک بُ 1«جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ

دُونَ  2«فَإِنِّ  قَرِی ٌ أُجِی ُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَْلیَسْرَجِیبُوا لِ  وَ ْلیُؤْمِنُوا بِ  لَعَلَّهُهمْ یَرْشهُ

 رَبِّه  بِكُهمْ یَعْبَؤُا ما قُْ »در آیه اول که در سوره مبارکه فرقان است  .کید استأببینید ت

ایجهابی و  ؛در آیه بقره ترغیه  اسهت .رغی  نیستفقط ت ،تهدید است 3«دُعاؤُكُمْ ال لَوْ

 قُهْ »در آیه فرقان تهدید است. اور شما درخواست از من نکنید به شما اعرنایی ندار  

صحیح اسهت  هر دو هم، کم دو معنا داردؤاینجا دعا «.دُعاؤُكُمْ ال لَوْ رَبِّ  بِكُمْ یَعْبَؤُا ما

اور شهما خهدا را نصواهیهد و نصوانیهد  .معلو  است« کم ربکم توحیدیًاؤدعا»یک معنا 

ههای عنوان خدای واحهد و خهدای رب و خهدایی کهه همهه کهار از اوسهت، رحمهتبه

به  ،خدا اعرنا ندارد. این بُعد اول« رَبِّ  بِكُمْ یَعْبَؤُا ما قُْ »رحمانیه و رحیمیه از اوست 

ه نهدارد، ایهن کسی که به توحید و رب توجه ،اعرنا ندارد لحدبه م ،مشرک اعرنا ندارد

 دعای اول است که دعای توحیدی است.

مهراد اسهت، ر کهه ههر دو دو : احرمال دو  که هم مراد است به اطالق کلمهه دیگه

در حوائج  ،کنداحرمال دو  این است کسی که مؤمن است اما از خدا درخواست نمی

« رَبِّه  كُهمْبِ یَعْبَهؤُا مها قُهْ »کند، اینجا تهدید اسهت و ضرورات از خدا درخواست نمی

کند به شما اور از خداوند در مورد حاجت درخواست نکنیهد. هروز خداوند اعرنا نمی
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خواههد، کهه درخواسهت نمهی اسهت ههابعضهی از حاجهت نهوع اسهت.ها چنهد حاجت

 خواهد.درخواست نمی ردیگ ،شو خور  سیر مین میان ،ا ورسنه

 ]سؤال[ -

-ا است که من بهه تنههایی نمهیهبعضی از حاجت .کنمهمین را عرض می ،بله -

یید الهی باید باشد، عنایت و توفیق ربانی باید باشد تا اینکهه أتوانم، خودکفا نیسرم، ت

انسهان  .ور استطاکثر کارهای غیر معمولی این این جریان به اراده الهی انجا  بشود.

وهردد،  خواند که عهالم ربهانیرود که اسرفاده کند، انسان که درس میکه به بازار می

-حیانًا حالت فعلیااش بلکه جریاناتی که آینده ...رود که چه کند وانسان که سفر می

اش بر انسان غائ  است و مصفی اسهت، اینجها جهای دعاسهت. از تهو حرکهت از خهدا 

امها حرکهت مهن  ،کنم آنگونه که پروردوهار اجهازه فرمهوده اسهتبرکت. من حرکت می

بهه  صددرصهدهایی که حرکت مهرا آن حرکت رساند. درمرا به مقصد نمی صددرصد

« لَا دُعَهاؤُكُمْ لَوْ رَبِّ  بِكُمْ یَعْبَؤُا ما قُْ »نیست « دُعَاؤُكُمْ»ای جز چاره ،رساندمقصد نمی

 .اور دعا باشد چرااما 

ما یک تکالن داریهم، یهک  ،یا توجه به حق و توک  بر حق داریم ؛در احرمال دو 

 هاتکالن این است که من هیچ کار نکنم خدا همه کارمعنی  .توک . تکالن غلط است

المقدس بشوید در حال رکهوع، در ها که امر شدند که داخ  بیترا بکند. مث  یهودی

وقری که داخه  شهدید شهما غاله   ،المقدس بشویدحال خضوع، یا اینکه داخ  بیت

ایهن  1«إِنَّها هَاهُنَها قَاعِهدُونَرَبُّهكَ فَقَاتِلَها  فَاْذهَ ْ أَنهتَ وَ»شوید، جواب آمد که نصیر می

 ،داخه رویهم اینها را بیرون کنید بعد ما می ،تو با خدا بروید جنگ کنید ،تکالن است

تکالن به معنی اینکه انسان کاری را که بایهد  ،. این تکالن استما اینجا نشسریم فعالً

خهواهی خهودت اوهر مهی اندهد و بر خدا تکالن کنهد کهه خداونهدانجا   ،انجا  بدهد

بردند  ،ها را جمع کردندهای ناصرالدین شاه که تنب اال نه. مث  اون تنب  انجا  بده و

یکهی فهرار کردنهد. ها یکهی یکهی تنب  ،داغ کردند وحما  را داغ کردند  ،داخ  حما 

آی  :وفهتدیگهری مهی ،سهاکت بهود ههااز آن یکی ،دو نفر آخر سر ماند ،آخر سر ماند

وفرنهد تهو چهرا  سهاکتآن تنبه  بهه  ر.فرند تنبه  بودنهد دیگهربیرون هم نمی ،سوخرم

 .وری تکالن استطحاال این .آیدنمیبر من از هم مآی سوخر :وفت ؟ساکری
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انجا  ندهد و تکالن بر حق کنهد ایهن  ،انسان کاری را که باید و شاید انجا  بدهد

در  .سهتایهن مثهال خهوبی ا «با توک  زانوی اشهرر ببنهد» ،یک توک  داریم .غلط است

که مورد  یکارهایی که خداوند به عهده ما محول فرموده است که باید از راه صحیح

کهار  ،نوشهرن باشهد ،باشهدر فکه، امر است و مورد تجویز و راهنمایی است عم  کنهیم

 .عد دو  آیه فرقان استاین بُ ،باید توک  بر خدا کرد اینجا ،هرچه باشد ،کردن باشد

دانیهد درخواست اور نکنید این یعنی چه؟ می« لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ رَبِّ  بِكُمْ یَعْبَؤُا ما قُْ »

ورده کنی آبرمن را توانی حوائج ؟ یعنی خدایا تو نمییستمعنی درخواست نکردن چ

 ،طور کلهی مهایوس اسهتبهه از یهک غنهی اصهالًکهه فقیری  مث  یک .مهخواپس نمی

 مناس  نیست. ست که با ایمانااور این  .دهدبگوید و نگوید نمی

من که در حال اضطرار و بدبصری و سهصری و  .طرف حق :یک ،طرف خودش :دو

 ،اور از خدا نصهواهم ،انجا  داد  ،بیچاروی هسرم و کارهایی که من باید انجا  بدهم

 ،توانهدنمهی ،دانهدنمهی :یک معنا طرف حهق :دو معنا دارد ،تقاضا نکنم ،الرماس نکنم

که نهه مهن خهود   ،یکی طرف من .همه غلط ،هد کردنصوا، رئوف نیست ،رحیم نیست

عدش بعد کفهر اسهت ولهی در ضهعف که یک بُ ،حری از خدا هم ،نیاز  از همه کسبی

کاری به  ،خودکفا هسرم، من خود خودکار هسرم هسرند. فای ایمان چنینضع ،ایمان

؟ هچهیعنهی  .دهممن خود  این کار را انجا  می ،ولو دیگری خدا باشد ،دیگری ندار 

پس در بُعد . من نیازمند به احدی حری اهلل نیسرم ،طالق هسرماالیعنی بنده غنی علی

 ایمانی را در خهود جمهع داردایمانی و کمدو  که مرحله کفر و کفران را و مرحله بی

عد دو  بُ ،استعد اول بُ «کذ برم»ببینید  «فَقَدْ كَذَّبْرُمْلَوْلَا دُعَاؤُكُمْ  رَبِّ  بِكُمْ یَعْبَؤُا ما قُْ 

 ،اوهر شهما خهدا را بهه توحیهد نصوانیهد و نصواهیهد« فَقَهدْ كَهذَّبْرُمْ» لعد اوبُ .هم هست

 مرحله اولی. ،اید توحید حق راتکذی  کرده

ها و حاجهات از خداونهد اور شما ایمان دارید و مع ذلک در ضرورت :مرحله دو 

ایهد تکذی  کهرده ،علم حق رااید تکذی  کرده ،اید غنای حق راتکذی  کرده ،نصواهید

-د خود تکذی  کردهعد حق. در بعُدر بُ ،اید وعده حق راتکذی  کرده ،رحمت حق را

تکهذی  عبودیهت خهود و  ،ایهد اینکهه خودکفها نیسهریدتکهذی  کهرده ،اید فقر خهود را

 .عد دو  کم ایمانی و کفران استاما در بُ ،عد اول کفر استربوبیت حق است ولو در بُ

 «...بِكُمْ رَبِّ  لَوْلَا یَعْبَؤُاا قُْ  مَ»

 .کنند و نه نفریننه دعا می عبّادبعضی از  -

 ؟زاهدتر از اما  سجادند هسرند؟ از امیرالمؤمنین زاهدتر. زاهد نیسرند -
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 .حسین هم که نفرین نکرداما  -

 ،بلهه .آیهدمهیبیهرون برای اینکه اینهها از نسلشهان مهؤمن  ؟چرا نفرین نکرد ؛بله -

به آنجها هنوز ما  ،دیمن بیرون نیاؤکنیم که از نس  هم معرض می را ردیچون ما موا

 .بحث در دعا بسیار مهم است .کنیمحاال داریم در دعا مقداری بحث می .نرسیدیم

رَبِّه   بِکُهم یَعْبَهؤُاقُْ  مَا » دآیه آخر فرقان باش ااهرًا .پس این آیه سوره فرقان است

-این سوف سه مرحله «سَوْفَ یكُونُ لِزَامًا» «بْرُمْ فَسَوْفَ یكُونُ لِزَامًالَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ

-از خهدا نمهی، کهه بهه خهدا توجهه نهداری ،مرحله بعد از این حالهت خبیثهه. ای است

مرحلهه سهو   .جهزاء موقهت ،مرحلهه دو  مرحلهه بهرزس اسهت .مرحله تکلیهف، خواهی

خواههد شهد ایهن  شهما وجهودِ زمههال ،در مثلهثِ از مراحه  .جهزاء کامه  ،قیامت است

منرق  به برزس خواهد شد به وضع نقش  این .عالم تکلیف ،تکذی  یو  الدنیا .تکذی 

ایهن جههت سهلبی. جههت  ،برزخی و منرق  به قیامهت خواههد شهد بهه وضهع قیهامری

 ؛)ص( ای پیغمبهر بزروهوار 1«إِذَا سَأَلَكَ عِبَهادِي عَنِّه  وَ»در سوره مبارکه بقره  :ایجابی

دربهاره اینکهه مها اوهر از خداونهد  ؟بارهدر چهه ،هنگامی که بپرسند بندوان من از مهن

؟ چطهور درخواسهت کنهیم ؟فرمایهدنمهی ؟فرمایهدخداوند اجابهت می، درخواست کنیم

أُجِیه ُ دَعْهوَةَ » -2؛ «فَهإِنِّ  قَرِیه ٌ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّه  وَ» -1 ؟شودچطور اجابت می

 .سه مرحله است «عانِذا دَإ» -3« الدَّاعِ

 ،قدرتًا ،اور از کسی چیزی درخواست کردید و نزدیک شما نبود علمًا :مرحله اولی

اجابت یعنی چه؟ اجابت در صورتی اسهت کهه طهرف  .از شما دور نبود ،لطفًا ،عاطفرًا

اوهر بدانهد و نروانهد  .برواند کهافی نیسهت ،اور نداند .بشنود و بداند و برواند و بصواهد

ولهی ههر  .چون رحمت ندارد کهافی نیسهت ،اور بداند و برواند و نصواهد .افی نیستک

وَ نَحْهنُ » 2«وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُْنهرُمْ»؟ ستری  چیق «فَإِنِّ  قَرِی ٌ»سه اینجا جمع است 

 ؛یعنی ،رگ حیات است ،حب  ورید جان است 3«أَْقرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْ ِ اْلوَرِیدِ

 تر که من از وی دور وین عج         تر از من به من استدیکیار نز

آن  کرد ،البره دعاها فرق دارد همانطور که اشاره است. من نزدیکرر ه ب ،من از منِ

بِ  بِحَالِ  عِْلمُهُ» ،آیندبه زبان نمی برخی ،آیندبه زبان می رخیا بهدعا .زاهد نه  حَسهْ
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 ،امها دعها از درخواسهت اسهت .خودش دعاست ،دیگری است آن به حساب 1«وَ كَفَانِ 

حقیقهرش  ،فکهرش درخواسهت اسهت، قلبش درخواسهت اسهت ،ذاتش درخواست است

 قریه ٌ ،ةًقهدر قری ٌ ،قری ٌ علمًا« وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ  فَإِنِّ  قَرِی ٌ» درخواست است

کسههی چیههزی اوههر از  .از همههه جهههت. دوری در کههار نیسههت ةً،رحمانیهه قریهه ٌ ،ةًرحمهه

 ،عطفهًا ،یها رحمرهًا یها قهدرتًا یها علمهًا ،یک دوری باید باشد ،خواسرید و اجابت نکرد

 ، مانع برونی.مانع درونی ،چه چه ومانع  ،مانع بص  ،لطفًا

جسهدانیًّا  مراح  قهرب ال قربهًا ةبکاف قری ٌ» «  فَإِنِّ  قَرِی ٌوَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّ»

 نما قرب علمی  إ ،زمانیًّا لیس له زمان بًامکانیًّا لیس هلل مکان ال قر ال قربًا لیس له جسدٌ

. «من ربنا سبحانه تعالی و هو اقرب الینا مهن حبه  الوریهد ودی  ی حب ی میرحیومی  ق

کهنم درخواسهت اجابهت مهی «أُجِیه ُ دَعْهوَةَ الهدَّاعِ» سهت؟نریجه قرب چی «فَإِنِّ  قَرِی ٌ»

 تلیسهو  ةلفظیّه ةٌأحیانهًا دعهو الهداء ةدعهو» ؟طورییعنی همینرا. کنندوان درخواست

حیانهًا لفهب بها خداسهت ا «إِذا دَعانِ» «هباءٌ منثورٌ فی خواء. ةلفظیال ةدعوال ةقلبی ةدعو

لفهب بها خداسهت فکهر بها  ،لفب با خداست عم  با شیطان است ،قل  با شیطان است

بسهم اهلل الهرحمن  ،کنهدی میوویهد و دزدبسم اهلل الرحمن الهرحیم می ،شیطان است

 ،خوردکشد و مال مرد  میزند و آد  میکند و تهمت میووید و غیبت میالرحیم می

رب لفهب  ،دههدووید امها عمه  خهالف انجها  مهیرب اغفرلی می .نیست «عانِدَ»این 

اما  ،اما عم ، لفب در زیر خیمه حق .ووید اما عملش عم  دیگری استمی را اغفرلی

 .شیطان اما تصمیم در زیر خیمه ،اما فکر ،ما قل ا ،عقیده

قه  اعهوذ ؟ یعنی ماذا یعنی» 2«فَإِذَا قَرَْأتَ اْلقُرْآنَ فَاسْرَعِْذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»

لهو کهان المعنهی  «فَإِذَا قَرَْأتَ اْلقُرْآنَ فَاسْرَعِْذ بِاللَّههِ». یٌعملة سرعاذاإل «ذسرعاف»ال  ؟باهلل

لکان من الواج   «اعوذ باهلل»قول  «فَاسْرَعِْذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»تعالی  همن قول

فَهإِذَا » ،ال ،بسهم اهللالب نبرهدأ أن کمها علینها ةفی قرأت القرآن باالسهرعاذ أن نبردأ فرضًا

 ،الشیطان بینک و بین ربهک ص باهلل ان ال یف ذالعو أطل « قَرَْأتَ اْلقُرْآنَ فَاسْرَعِْذ بِاللَّهِ

و  ةصولیاألو  ةفقیهال اتنشیطالو  ةدبیاأل اتشیطنالو اللغویة  ناتالشیط ص ن ال تفأ

 . «و بین کال  ربکبینک  ةصرفانیالو  ةعرفانیالو  ةفلسفیال اتشیطنال
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از خهدا  بایهدکنیهد قهرآن مطالعهه می وقری کهحواجز کنار برود.  .برود کنار زحاج

 ،هاومراهی ،هاشیطنت، موانع ،جدیت کنید که حواجز ،کنید محاولهبصواهید خودتان 

فَإِذَا قَرَْأتَ اْلقُرْآنَ فَاسْرَعِْذ بِاللَّهِ » از بین برود ص دارها از بین برود فواو  ویر ،هاالمت

 الإ»که تحقق پیدا کرد بعد  «ال اله»وقری که حواجز از بین رفت  «مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ

 .آیدمی «اهلل

 ًا.اهلل ایجابیه االالصطوة الثانیهة و  ًاال اله سلبی ،فی سلوکنا الی اهلل الصطوة األولی»

 ةرحمال علی هذهحصول السبحانه و تعالی و ال بد من  ة من ربناایجابی ةالقرآن رحم

 «.اهللب ذسرعاف ةسلبیال ةمن الجه ةیجابیإلا

قرائهت زبهان  .فقط قرائهت زبهان نیسهت که تأقر ،ایجابی است« فَإِذَا قَرَْأتَ اْلقُرْآنَ»

 .اسهت قرائت فکر است و قرائهت قله  اسهت و قرائهت سهرّو است و قرائت چشم است 

یْطَانِ »قرآن وردد ال ئرتما  وجود انسان قا رَعِْذ بِاللَّههِ مِهنَ الشهَّ فَإِذَا قَهرَْأتَ اْلقُهرْآنَ فَاسهْ

رَعِْذ» چرا 1«لَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ یَرَوَكَّلُونَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُْلطَانٌ عَ * الرَّجِیمِ  ؟«فَاسهْ

ْلطَانٌ عَلَههى الَّههذِینَ آمَنُههوا» -1 لفههب؟ لفههب نیسههت. وَ عَلَههى رَبِّهِههمْ » -2؛ «إِنَّهههُ لَههیْسَ لَهههُ سههُ

 .بروردیم .این با لفب نیست ،سلطه شیطانی از بین برود «یَرَوَكَّلُون

 ةدعهو «أُجِی ُ دَعْوَةَ الهدَّاعِ إِذَا دَعَهانِ» :نریجه «كَ عِبَادِي عَنِّ  فَإِنِّ  قَرِی ٌوَ إِذَا سَأَلَ»

داع اله ةایهن دعهو ،نیسهت ًاو عملیه ًااما قلبی ،ًالفظی عداال ةواه دعو د:عد داردو بُع، داال

اسهمش کچه   علی،. مثه  اینکهه بهه کچه  بگوینهد زلهفوویهددروغ مهیایهن  ،نیست

« فَْلیَسْرَجِیبُوا لِه » ؟تما  شد «أُجِی ُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» .نداردزلف  ،باشد علیزلف

 واان یرقبل ،رحمری وادعوتی ان یرقبلوا ان یرقبل ،یسرجیبوا لیان علی عبادی  واج ٌ»

امهر، « سرجیبوا لهیلیو خطراتهم فطوراتهم و خیدعونی فی ضروراتهم نهم علیهم ان أ

  .امر وجوب است ،دعا واج  است .پس دعا واج  است

 .طور واجه  اسهت الرمهاسهمان ،طور که واج  است عقیده به توحید حقهمان

حالهت  «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ  لَكُمْ مِْنهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ»باشد  2«فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ»تما  زندوی ما 

از  .الهی اهلل واجه  اسهتر فهرا حالهت، غلط استأاهلل  عن حالت فرار ،غلط است رارق

فَفِرُّوا إِلَى » چیزندهمه بی ،همه ناچیزند ،همه فقیرند ،ها و از دیگرانخود و از خودی

 .این امر است «اللَّهِ إِنِّ  لَكُمْ مِْنهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ
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و زکهات ، حق اسهتللصو   ،است للحقصالة  ،در اینجا نه فقط توحید حق است

وَ »یهک « فَْلیَسْرَجِیبُوا لِ »بلکه  .نصیر ،است للحقنهی  و امرو جهاد  ،حق استللحج 

 باب دعا «.طمعًاو  ًافوو خ بًاهو ر بًاغر عوننیید»یعنی « فَْلیَسْرَجِیبُوا لِ »، «ْلیُؤْمِنُوا بِ 

 .چون باب دعاست اینجا ؛که باید بحث کنیم داردشرایط 

باید  کهبر خدا الزا  است  صددرصد ،«ًابره بًاغر خوفًا، و طمعًا وا ربکم خوفًادعُأ»

 ممکههن اسههت مههن چیههزی را .شههاید چیههزی بههر مههن مصفههی اسههت ،خیههر ؟حرمههًا یاخههدا

امها  ،سهتهکهنم شهرایط ایمهانم ههم دار  و دعها مهی ،خواهمهم می واقعًا ،خواهممی

 ،کنهدرا اجابهت نمهی مهن یدعها وندخدا ،مصفی است ،نیستمکشوف واقعاتی بر من 

در  ،در بهرزس نهه ،بعهد از مهرگ در بهرزسنهوح،  راجع بهه سال بعد 950 ،بعد ،حاال بعد

 .طور اجابت دعاو همین ،قیامت

تهدل ی دعای واقعی این است که انسان حالت  ،دعای واقعی 1«اْلعِبَادَةِ مُخُّ الدُّعَاءُوَ »

تمها  نیروههای مرصه  و  ،از تما  وجود خهود و از تمها  نیروههای خهود .کندپیدا می

دمهی کهه آمثه   ،کنهدالی اهلل پیدا می انقطاع ،یوس استأطور کلی مبه ،ودخ منفص 

تمها  تعلقهات  .شهودمی نهابودافرد و قطع بشود میآن اور  ،آویزان است به یک چیزی

 ،اْلعِبَادَةِ مُخُّ الدُّعَاءُ»در این صورت  ،وردد نسلکدرونی و برونی از انسان منصرف و م

در حهج  ،در روزه نباشهد ،ممکهن اسهت اخهالص نباشهدچون در نماز « حقیقة العبادة

اما جایی که همهه چیهز از انسهان دور  ،در دعای لفظی نباشد ،در جهاد نباشد ،نباشد

 ،قهرار ورفرهه اسهت اضهطرابشده و انسان از همه چیز دور شده و در حال اضطرار و 

ینَ لَههُ فَهإِذَا رَكِبُهوا فِه  اْلفُْلهكِ دَعَهوُ»در این صورت اور مشرک هم باشد  ا اللَّههَ مُْصلِصهِ

دهد بعضی از آن هم نشان می ،حری آن 2«الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى اْلبَرِّ إِذَا هُمْ یُْشرِكُونَ

 ها؛ تا چه رسد به مؤمن.وقت

اور تمها  وسهائ  اهاهری کهه ومهان  ست و کسی که ملحد استاکسی که مشرک 

 رعلهقم ایهمجهوله نقطهقلبش به یک  ،نبود اوست از بین رفت ودهنده کرد نجاتمی

 ب،راضهطدههد در حالهت اضهطرار و اخدا خهودش را نشهان مهی ،است و آن اهلل است

 .حری به مشرک و باالتر ملحد و مادی

                                                           

 .27 ، ص7 الشیعة، ج. وسائل1
 .65عنکبوت، آیه  .2
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ننی أ ،حقق وعدیأی أنن وَ ْلیُؤْمِنُوا بِ »نه  ؟فقط «فَْلیَسْرَجِیبُوا»اما  «فَْلیَسْرَجِیبُوا لِ »

فَْلیَسْرَجِیبُوا لِ  وَ  أُجِی ُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ننیأو  عطوفٌ اننی رحیمٌ ننی عالمٌأر قادٌ

رشهد  ،گونهه اسهترشهد این ،اینگونهه اسهت الی اهللسلوک « ْلیُؤْمِنُوا بِ  لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ

عقلی و رشد معرفری و رشد عبودیری اینگونه است که انسان در سراسهر وجهود خهود 

 .مقدار در دعا صحبت کردیم بروردیمیک  .هللامر اباشد کما  باهلل رعلقم

وَ الَ یَلِهدُوا إِالَّ »بر حس  آیاتی از قرآن  اوالًاست:  سه بعدی )ع(جناب نوح دعای  

کهه بهر قهو  خهودت زیهاد  یم،به نوح خبر داد :فرمایدخداوند اینطور می 1«فَاجِرًا كَفَّارًا

ها خودشان که کافرند و تولید نصواهنهد کهرد الهی این برای اینکه ؟چرا ،ناراحت نباش

است. قبالً که نوح این  ورطاینج صددرصدپس  ،فارمگر فاجر کَ ،تا هسرند ة،یو  القیام

 وَ لَهیْالً قَوْم  دَعَوْتُ إِنِّ  رَبِّ»که  وقری ،قبالً که نوح شروع به دعا کرد دانست.را نمی

 أَصهابِعَهُمْ جَعَلُهوا لَهُمْ لِرَْغفِرَ دَعَوْتُهُمْ كُلَّما إِنِّ  وَ*  فِرارًا إاِلَّ دُعائ  یَزِدْهُمْ فَلَمْ*  نَهارًا

شهروع بهه  ،ههاهمهه ایهن 2«اسْرِْكبارًا اسْرَْكبَرُوا وَ أَصَرُّوا وَ ثِیابَهُمْ اسْرَْغشَوْا وَ آذانِهِمْ ف 

بعهد اهاهر  .یک بعهدش اهاهر اسهت ،عدش مصفی استاما این نفرین دو بُ .نفرین کرد

وَاءٌ عَلَهیْهِمْ أَ »عنهاد در کفهر دارنهد  ،اصرار بر کفهر دارنهد ،ها کافرنداین است که این سهَ

، آورد و عناد دارندنصواهند کسانی که خود ایمان  3«أَْنذَرْتَهُمْ أَ ْ لَمْ تُْنذِرْهُمْ الَ یُؤْمِنُونَ

 مَها آمَهنَ مَعَههُ إِالَّ وَ» د کرد ایهن جمعیهت بسهیار کهم مهؤمن رانومراهند و ومراه خواه

نهوح را چنهد نفهر  ،هزارهها نفهر ،در میهان صهدها ههزار ؟چند نفر درست شهدند 4«قَلِی ٌ

 .دنباید حفب شو چند نفراین  ه است.درست کرد

 ،اکثریهت ،چیزهایی که مانع از حفب ایمهان اینهاسهت همهین قهو  کفارنهد ی ازیک

و هم  ند عمدًاال ضهم خود  ،کنندل میالضاینها ا .نهاستآ با و...فعالیت  ،مال ،قدرت

اوهر مسهحقق نفهرین  .بلهه ؟آیا مسرحق نفرین هسرند یا نیسهرند ،کنند عمدًامی اللضا

 عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أاَل» اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ؟موریت داریمأپس چرا ما م ،نیسرند

کهه بهر اهالمین دسهرور داده  به ما ،کندلعنت می خودش ،خدا دسرور داده 5«الظَّالِمینَ

اجابهت  از نظهرایهن  ،اما بر این االمین و این کافرین باید لعنهت کهرد وباید لعنت کرد

                                                           

 .27نوح، آیه  .1
 .7تا  5. نوح، آیات 2
 .6بقره، آیه  .3
 .40هود، آیه  .4
 .18، آیه همان .5
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ال است ضبینیم که کافر است و معاند است و عد ااهر میأحیانًا ما در بُ .ابعادی دارد

 امها خهدا بایهد اجابهت ،موریمأمه ،کنیمما نفرین مهی ،علیهم است سواءٌ ،  استضو م

 خیهر. ؟کنهد اجابهتسال باید  950اما خدا در طول این  ،کندنوح نفرین می خیر. ؟کند

ها کسانی هسهرند کهه های ایننس  در چون ؛برای اینکه اجابت مصلحت نیست ؟چرا

 ،شهوداجابت نمهی بنابراین در اینجا .شوندایمان خواهند آورد و ملحق به مؤمنین می

هایی خواهد آمد داند چنین نس نوح نمی ،ح استقصور از نو ،نه تقصیر از نوح است

وهاه در  ،واه در برزس ،واه در دنیابر حس  روایت هم،  عرض کرد  .باید مدتی بگذرد

  .شوددرست می، شودقیامت دعایی که صحیح است و با شرایط انجا  می

آن در  .فریاد دعایی داردناله او  کند که دعا ازری دعا میطوها انسان بعضی وقت

بعضهی چهون ، اولدر سال  -خواهم خود  را نشان بدهممین- مروه کهصفا و سعی 

کنهد کهه ایهن تواند خودش کاری بکند ولی یک کاری خداونهد مهیها انسان نمیوقت

مهن . شهاه بهود در سهی سهال پهیش از فرارکه در سال اول  .انجا  بشوداتوماتیک کار 

 نمبه  .اهلل )ص( در حج تمرعاز رسولر  شد  به نیابت حم ،رفره بود  م راچون حج

 ،وفهرم مهن خهود  کهه عرضهه نهدار  از پیغمبهر؟وفرند شما چرا محر  شدید به نیابت 

که م ه منکار مهمی است،  یکار مبارزه با شاه و دعوت جهان ،کار مهمی است ونچ

 ،کسهی نیسهرم ،از عمهر  نرفرهه بهود بهیش سهال 35در سی سال پیش که . کسی نیسرم

مهن بهه  .خواهم کاری بکنم که خداوند یک لطف خاصی بکنهدپس می ،رمچیزی نیس

تر انجا  درست ،شو  تا اینکه اور بشود کاری انجا  بشودر  میحاهلل منیابت از رسول

زنهدان مکهه که شرطة العاصمة  زندان کردند و در زندان ا رابین حج عمره م در .شود

بعد در  .کاری نداریم ،هااین حرفچه وذشت و در آنجا ، بود و زندان مصصوص بود

سهعی در کهه ست ایاد   آمدند، پاسبان چهاربین حج عمره در حال اسارت بودیم که 

 اسهت یهاد عمره تما  شده بهود. چون  ،یمدادمروه که برای حج انجا  می و صفابین 

مهن  ،مهن خوانهد را تها چهاردهههر  )ع( العابهدینزیناما   أربعة عشرکه این دعاهای 

 ن دعاها را با آن اخالصآنصواهم داشت که یکی از  وقت عرضه نداشرم و ااهرًاچهی

مها از  ،نهدوویحیهوان را مهی ،وویند وقری پایش ویهر کهردولی اینجا چون می .بصوانم

مهن کهه عرضهه  زند.وقت فریاد میآن، دمش ویر کرد ،تریمها پستحیوان بعضی وقت

دعها را در  چهاردهاما ، بصوانمالعابدینی زینرا  العابدینزین اما  نداشرم این دعاهای

خهود  ،کنهدمروه آنجا بود که من احساس کرد  دعا فریهاد مهیو بین صفا  وطهفت ش

 .کندخود دعا ناله و فریاد می ،کنددعا فریاد می
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چهون مقرضهای  ؛نهه تقصهیرًا ،عد دو  و سو  را توجه نداشت قصورًاآن بُ )ع(نوح 

خهود پیغمبهر  ،خیهر .یت عز  این نیست که همه چیز را بداندحری وال ،نبوت و رسالت

وَ لَههوْ كُْنههتُ أَعْلَههمُ اْلغَیْهه َ »)ص( کههه در بههاالترین قلههه رسههالت و عبودیههت و تقواسههت 

بها ضهرس نهوح ههم دعهای  ،دانهدهمه را نمی 1«الَسْرَْكثَرْتُ مِنَ اْلصَیْرِ وَ مَا مَسَّنِ َ السُّوءُ

 ،رسدوقرش میسر  خردر طول چند سال، آ کنددعا می ،ندکدعا می ،کندنمیقاطع که 

ن ، آاور مفاسدی بوده اسهت و ،ست هستاکه در کار  صالحیرسد که آن موقرش می

أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إاِلَّ مَنْ »دهد که به او خبر می  خداجا اوالًدر این .مفاسد نیست

پس به وحی خداونهد محهال اسهت  ؟درست شد 2«انُوا یَْفعَلُونَقَدْ آمَنَ فَالَ تَبْرَئِسْ بِمَا كَ

که خداونهد فرمهود نهوح این را « فَالَ تَبْرَئِسْ بِمَا كَانُوا یَْفعَلُونَ»ایمان بیاورند  اهکه این

یها ایهن آ .ها را نابود کهندعا کرد که پروردوارا همه این ،ن وقت دعاستفهمید که اآل

 .بله ؟دعا طبق امر خدا بود یا نه

دعهای نهوح ، عها ر بهه حسهاب امه ،اور خداوند امر خاص نکند نسبت به دعا :ثانیًا

-کنیم تما  مصالح دسرمان است که دعا میمگر ما که دعا می .بله ؟صحیح بود یا نه

 ؟ست که دعا کنند همان آن انجا  شودامگر تما  مصالح دسرشان  ء،حری انبیا ؟کنیم

 مطل  دیگری اسهت. ،دیگری استسئله ملنبیین )ص( امث  خاتم ءمگر بعضی از انبیا

سهال دعها  950که در اواسط مقها  رسهالت و نبهوت اسهت  )ع(ولکن مث  جناب نوح 

وَ الَ یَلِهدُوا إِالَّ »اجهازه خداسهت کهه اوالً به کند این نفرین که می ،اما آخر سر ،کندمی

أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِهكَ إِالَّ »است  الهی از وحی . تبعحرف نوح استکه « فَاجِرًا كَفَّارًا

 «.نَمَنْ قَدْ آمَنَ فَالَ تَبْرَئِسْ بِمَا كَانُوا یَْفعَلُو

 ]سؤال[ -

امها منافهات بها  ،کنهدخداوند کاری را میخواهیم این را جواب بدهیم. حاال می -

نسبت به  ،نسبت به یزید ،مگر اور ما نفرین نکنیم نسبت به شیطان .دعا و نفرین ندارد

 :عهد اسهتکنهیم دارای دو بُمها نفهرین مهی .نه؟ دهدخدا این کار را انجا  نمی ،معاویه

یعنهی  .اهلل زیهادتر اسهتبو توجه ما  تعلق ما باهللدو   ،شودیکی عذاب آنها بیشرر می

                                                           

 .188اعراف، آیه  .1
 .36هود، آیه  .2
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در اینجها تحقهق  1«زامهًالِ یَكُونُ فَسَوْفَ كَذَّبْرُمْ فَقَدْ دُعاؤُكُمْ ال لَوْ رَبِّ  بِكُمْ یَعْبَؤُا ما قُْ »

 .کندبیشرری پیدا می

: اوالً ،ثالثهًا ،ثانیهًا ،دراینجها کهه نفهرین کهرد بهر ایهن قهو  اوالً)ع(  پس دعهای نهوح

أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِهنْ قَوْمِهكَ إاِلَّ مَهنْ قَهدْ آمَهنَ فَهالَ » هسرند ها چنیناینکه خداوند فرمود 

بهر کفهر و  ،ها هروز ایمهان نصواهنهد آورداین «لن»وقری که  «تَبْرَئِسْ بِمَا كَانُوا یَْفعَلُونَ

خداونهد  خبهارإآیها ایهن  ،کننهدالل مهیضهارا مانند و دیگران اللت باقی میضعناد و 

در سهت که  دعاهاضهروری ه سهنت کچنان ؟زمینه دعای حرمی علیهم هست یا نیست

 .اوالً ،الهی عمیان ک  شرای

نهوح دعها  .ها ایمان نصواهند آوردکه اینه بود مودخبار نفرهم خداوند إاور  :ثانیًا

یها نهه؟ نادرسهت اسهت  وفتمیخدا باید  ،درست بودنادعا علیهم  ایناور ،کرد علیهم

باید بگویهد  ،کند اور درست نباشددر قرآن نق  میرا حری خداوند از شیطان مطلبی 

یْطَانُ لَمَّا قُضِ َ وَ قَالَ الشَّ» است؟ درست ،نیست جایی که نگفره درست ؟درست نیست

تهر قبه  مههم ءاز ک  انبیها )ع(که مقا  عظمت نوح نوح پیغمبر اینجا  .الی آخر 2«اْلأَمْرُ

عهد اول را بُ ،اوهر ایهن نفهرین ،کنهداینجا نوح نفهرین مهی. است و انبیای بعد تا ابراهیم

رهی اوهر ح ،جهایز نبهود ،اور این نفرین درست نبود :اجازه داد، بعد دو وفریم که خدا 

  .که نفرمود همای اشاره ،فرمودخداوند اشاره می ،بودمرجوح 

حری دعاههای بجها  ؟اور دعا بیجا باشد آیا خداوند مجبور است اجابت کند :و س

-خداوند اجابت مهی ،اور دعا بیجا باشد .اجابت کند ًاطور نیست که آنرا خداوند این

اید بکند و درست نیست و شرعی اور کسی نفرین کرد در حق کسی که نفرین نب ؟کند

هها را اینهمه  ااور نفرین نوح نسبت به قومش که خداوند ؟کندخدا اجابت می ،نیست

خداونهد چهرا حهرف نهوح را  ،نفرین بجا نبوداین اور  ،از بین ببر و خداوند از بین برد

عها حری اور د ؟کندقبول می ،خطا را ،اشرباه را را، مگر خداوند حرف غلط ؟قبول کرد

خداوند آن دعا را  ،در کار نباشد صددرصداور مصلحت تامه عامه  ،صحیح هم باشد

 .فرمایداجابت نمی

هود آیه  است از جمله سوره )ع(رسیم راجع به آیاتی که در دعاهای نوح بعد می 

 ههذا و» «وا یْفعَلُهونَأَنَّهُ لَنْ یؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَهدْ آمَهنَ فَلَها تَبْرَهئِسْ بِمَها كَهانُ»: 36

                                                           

 .77فرقان، آیه  .1
 .22ابراهیم، آیه  .2
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 الكفهر علهى ثبرهوا الذین الكفار هؤالء أن: له مرد ال قاطع اللَّه من إخبار األخیر الوح 

خریهار اإلب ًااسهرحالر 1«ذلهك بعد یؤمنوا أن محال أنهم )ع( لنوح الرسالیة القرون طیلة

 ر.دیگ

از  «نوحهًا یصهاطبون كهانوا فقد« ا یؤْمِنُونَأَْنذَرْتَهُمْ أَ ْ لَمْ تُْنذِرْهُمْ لَ سَوَاءٌ عَلَیهِمْ أَف»»

: نوحهًا یصهاطبون كانوا فقد». و عناد بر کفر دارندمود صها جمله ادله برای اینکه این

ادِقِینَ یا نُوحُ قَدْ جَادَْلرَنَا فَأَْكثَرْتَ» بِمَها » «2«جِهدَالَنَا فَْأتِنَها بِمَها تَعِهدُنَا إِنْ كُْنهتَ مِهنَ الصهَّ

پیغمبهر  یدعا ،چون دعا کرده بود .کندوعده داده بود که خدا هالکران مینوح  «تَعِدُنَا

قَالَ إِنَّمَا »آخر سر شد  ،نشد تا آخر ،ولی این وعده اجابت نشد ،شودهم که اجابت می

 ،نه رحمت بیهاورد ،تواند عذاب بیاوردپیغمبر نمی ،ای نیسرممن کاره 3«یْأتِیكُمْ بِهِ اللَّهُ

 وَ شهاءَ إِنْ اللَّههُ بِهِ یَْأتیكُمْ إِنَّما قالَ»آورد هر وقت صالح دانست میاور خدا  ،نه عذاب

ح  یَْنفَعُكُمْ ال وَ*  بِمُعْجِزینَ أَْنرُمْ ما حَ أَنْ أَرَدْتُ إِنْ نُصهْ  فهلَّها حینهذا و »« لَكُهمْ أَْنصهَ

 ال و اللَّهه عبهاد یضهلون الهذین الكافرین هؤالء على یدعو أن علیه یج  أو لنوح یجوز

 ،کننهدمؤمنهون را دارنهد خهراب مهی «اإلفسهاد و للفسهاد دفعهًا كفهارًا فاجرًا إال یلدون

 .درست نیست ماندن اینها اصالً هسرند، خودشان چنین

 ال رَبِّ» :یقول أن ذنبه هذا فه  ذا  وإذ العذاب، من علیهم اللَّه قضى لما وفقًا و»

لِهدُوا یَلَها  وَ»یک « ضِلُّوا عِبَادَ َیُإِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ   *ارًادَیَّ اْلكافِرینَ مِنَ اْلأَرْضِ عَلَى تَذَرْ

 وَ له  اْغفِهرْ رَبِّ* كَفَّهارًا فهاجِرًا إاِلَّ یَلِهدُوا ال وَ»اسهت. « إن»مجزو  به « إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

« تَبهارًا إاِلَّ الظَّهالِمینَ تَهزِدِ ال وَ ؤْمِناتِاْلمُ وَ لِْلمُؤْمِنینَ وَ مُؤْمِنًا بَیْرِ َ دَخَ َ لِمَنْ وَ لِوالِدَيَّ

 حهال لهه اسرجاب ما و ربه لحظره محظورًا الدعاء هذه كان لو بعدئذ و (28 -26: 71)

 رغهم نهوح دعهوة یسهرج  فلهم بعهدها و دعائهه قب  رئصالساإل عذاب وعدهم اللَّه أن

 مشهیئره، وفهق إال منه یلرمسون ال اللَّه أولیاء انّ و توفیق، خیر وفقها ب  تعالى مشیئره

 لیُهدفع الكهافرین علهى یُهدعى أن یرتضهون ال الهذین األمریكان المرسلین جمعیة فرغم

  انسان بر کافر هم نفرین کند.خواهند نمی«. إضاللهم و بأسهم

 إلهى علهیهم نهوح فیهدعوا للكافرین حیاةً یرضیان ال تعالى ربه مع القرآن نوح فإن»

 األمریكیهة الجمعیهة فریهة فه  توجیها نجد ال نحن و لمرضاته تحقیقًاو  إلیه تقربًا ربه

 تههوفر یههوون أنههم إال» هها بهودایههن حهرف آن«. «یجهوز ال مها طله  نوحهًا أن» هنها 
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 وَ لَهیْالً قَوْم  دَعَوْتُ إِنِّ  رَبِّ»فرارًا إال فیهم الحق دعو تؤثر ال الذین الظالمین الضالین

 أَصهابِعَهُمْ جَعَلُهوا لَهُمْ لِرَْغفِرَ دَعَوْتُهُمْ كُلَّما إِنِّ  وَ*  فِرارًا إاِلَّ دُعائ  مْیَزِدْهُ فَلَمْ*  نَهارًا

 كذلك و هذا (.7 -5: 71)« اسْرِْكبارًا اسْرَْكبَرُوا وَ أَصَرُّوا وَ ثِیابَهُمْ اسْرَْغشَوْا وَ آذانِهِمْ ف 

کهه در انجیه  ههم « «الفجهار المعه علهى طوفانًا جل  إذ للبر كارزًا» اإلنجی  ف  نوح

در خود انجی  دارد  ،کنیدرا رد می در کراب هدایه ماها که دارید شما مسیحی ،دارد

فجهار جلبهه طوفانهًا علهی عهالم ال». «الفجهار عالم على طوفانًا جل  إذ للبر كارزًا»که 

اإلنجیه ؟ تعارضون القهرآن و تعارضهون  رمبدعائه کان برًا و کان کارزًا للبرّ، فکیف أن

 «. کذلک

 إنجهیلهم وضهد به  فحسه  القهرآن ضهد یرتهأون ال األمریكیة الرسولیة فالجمعیة»

 1«...الطوفان بجلبه للبر كارزًا یعربره فانه أیضًا
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