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 رسالت )دعای حضرت نوح بر علبه کفار(
 

 

 

 قومش براینوح )ع( دعای 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

است بحث موضوعی شوود، اموا  الزمراجع به دعا، چه دعای له و چه دعای عليه، 

بایستی  )ع(نيست، تنها به احترام دعای حضرت نوح اینجا جای این بحث موضوعی 

در پوی سلسو  و مکلو  دارای چهوار وفيفوه مت شوص  مقداری بحث کنويم. اصووالً

سازی است که قبول ایمان و به دنبال آن اعمال صالح یکدیگر است: وفيفه اول خود

است، وفيفه دوم ساختن دیگران است که دعوت الی اهلل و معرفی حق و باط  اسوت 

جا که امکان دارد، وفيفه سوم امر به معروف و نهی از منکور اسوت نرای مکلفان تا آب

ایون  ،گانه و یا بيشتر آن، وفيفه چهارم کوه در ارتبواب بوا بحوث دعاسوتبا مراتب سه

است که اگر تمام این مراح  را طی کرد، خودسازی کرد و دیگران را دعووت الوی اهلل 

را نيز انجام داد که امر بوه معوروف و نهوی از منکور به طریقه شایسته کرد و بُعد سوم 

قودرت و  ،انودکرد، بعد نسبت به کسانی که در فسق یا در کفور و انحوراف بواقی ماند 

توان دیگری ندارد چه آنها زند  باشند در زندگی خود و چه مرد  باشند، پس از مرگ 

الوی اهلل و دور کوردن از ی مکلفان در بُعد دعوت هاتوان اصوالً .دوفيفه دعا دار آنها،

  شيطان دارای این چهار درجه و مرتبه است.

شص  مکل  دائم الحرکة و دائم البرکة است، حرکت الی اهلل و بوه دسوت  اصوالً

موالًً اگور مون و  .آوردن برکاتی در سلوک الی اهلل بور حسوب تووان و امکوان مکلفوان

توانيم کمی به او کمک ، الاق  میرا سير کنيمای توانيم گرسنهیا نمی توانمنمی هامن

توانيم کسی را از کشته شودن نجوات دهويم، توانم و یا نمینمی هااگر من و من. کنيم
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شود، کشته نگوردد خير شود در این جریان یا اگر زد  میکنيم که تأ الاق  طوری عم 

 مَوا اللَّوهَ قُوافَواتَّ» زنند، کم بزنند. تقلي  در فلم و تکالير در عودل ایونو یا اگر او را می

و »چهار ضلع مربع و هندسه ایمان را از نظر درونی و برونی شام  اسوت:  1«اسْتَطَعْتُمْ

و اتقووا »سواختن دیگوران،  «:و اتقوا اهلل فی غيورکم»سازی، خود«: اتقوا اهلل و انفسکم

تقووا و ا»امر به معروف و نهی از منکر، بعد از دعوت دیگران الی اهلل،  «:اهلل فی غيرکم

اگر اول و بعد دوم و بعد سوم به انداز  توان شما و امکان شما انجوام  «اهلل فی غيرکم

برای ترقی ایمان در موممنين، بورای تبلوور  د.گا  است که باید دست به دعا بزنيآن شد،

من شودن مشدن فاسقان و همچنين از برای مو عادلایمان در آنها و همچنين از برای 

 کان است در ضلع سوم مربع ایمان بایستی دعا کنيم.کافران تا آنجا که ام

در آنجایی است که انسان فعاليت خود را به انوداز  تووان  ؟دعا در کجاست اصوالً

لوی اهلل اسوت و جوا توکو  عو امکان خود کرد  است اما به مقصود نرسويد  اسوت، این

ه خوود موا، دعای الی اهلل است که از خدا بصواهد به فًن شص  ایمان بيشتر دهد، ب

گانه سوه و... و دیگوران در مراتوب 3«نَْفسوَ َ اللَّهُمَّ عَرِّْفنِي»، 2«اْلمُسْتَقيمَ الصِّرابَ اهْدِنَا»

یا مرحلوه اول انجوام شود، اموا سوم هم،  و اگر مرتبه اول انجام شد و دوم هم و یاول

دعوای واجوب  .قادر بر دوم و سوم نيستيم، اینجا دعای واجب است یا سلبًا یوا ایجابوًا

و  هواو دعوت هوافعاليت اصوًًیوک بعود اینکوه  :سلبًا یوا ایجابوًا دارای دو بُعود اسوت

ی ما نتواند فاسقی را عادل کنود، عوادلی را بواالتر از عودالت، مراحو  عوالی هاجدیت

من کند، ملحد و یا مشرکی را موحد کند، اگر فعاليت ما کنود معدالت کند، کافری را م

کن، خودایا ایون  مممناین فاسق را  ،آنگا  است که دعا کنيم خدایااست و نتوانستيم، 

نيست کوه  به این معنیکن یا فاسق را عادل کن  مممنالبته کافر را  .کن مممنکافر را 

خداوند بدون مقدمات، اجبار کند فاسوقی را بور عودالت یوا اجبوار کنود کوافری را بور 

ا از برای او فراهم بفرما، البتوه ابعوادی ایمان، بلکه به او توفيق بد ، وسای  ایمان او ر

 عرض خواهم کرد. دارد علت دعا که بعدًا
چوون مورد  یوا اگور  ؛توانم کاری انجام بودهممن نمی اصًًنوع دیگر این است که 

و اضًل دیگران  در حال کفر و ضًلت صددرصدزند  هم هست، شصصی است که 

ای که موفق شود، هدایت شوود، روزنوهدهم کند، اما احتمال این را من میزندگی می
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توانم بنگرم امکوان ایموان و امکوان هودایت او را، وجود دارد که از این روزنه من می

از بورای امکوان ایموان او ای اما اگور چنانچوه هويو روزنوه .اینجا هم زمينه دعا هست

 أَنَّهُ» است به وحی الهی )ع(وجود ندارد و من مطمئن هستم یا خودم یا اگر مال  نوح 

عکس دعا بر در اینجا 1«یَْفعَلُونَ كانُوا بِما تَبْتَئِسْ فًَ آمَنَ قَدْ مَنْ إاِلَّ قَوْمِ َ مِنْ یُمْمِنَ لَنْ

دعا یا واجب است و یا حرام است اگور دعوای لوه، نفورین یوا  .نفرین کرد، باید شودمی

 يد.این چهار بُعد را توجه کن ،واجب است یا حرام است که نفرین عليه

گونه نيست که دعای به نفع کسی یا ، اینگانه نيستاما دعا، دعا دارای احکام پنج

کسانی، راجح شود یا مرجوح شود یا مبواح شوود، یوا واجوب اسوت و یوا حورام اسوت، 

طور که در باب این دعوت الی اهلل، وجوب بله در زمينه خودش، اما جواز یعنی همان

الوی حوان و اسوتحباب یعنوی چوه؟ دعووت چه؟ کراهت و مرجوحيوت یعنوی چوه؟ رج

شوود گفوت توانيم، نمویواجب است تا آنجا که می ،دعوت الی الواجب الواجب است.

منوع  که دعوت الی الواجب مستحب است یا مرجووح اسوت یوا مبواح اسوت، همچنوين

شود گفت منع کردن از تحقق حرام یا بوه م، این واجب است، نمیکردن از تحقق حرا

شود گفت این راجح است یوا مرجووح اسوت یوا مبواح ی یا به دعا، نمیدعوت یا به نه

  .توجه کنيد درستکنم، من این تقسيم را حساب کرد  عرض می .است

کوه  هموانطور -کنويمدر بُعد وجووب بحوث موی-بنابراین همانطور که خودسازی 

خوری أ سازی ایمانًا باهلل و عمًً باالیمان، این واجب است و دیگور احکوام اربعوهخود

 .معنوا نودارد، خوود سوازی حورام باشود یووا مرجووح باشود یوا مبواح باشود یوا مسووتحب

طور است ساختن دیگران در بُعدی که دیگران وادار به ایموان شووند بوا دعووت همين

خوود  اسوت چطوور .در هور دو بععود واجوب اسوت ،من و از محرمات و کفر دور گردند

و کفور بورود، واجبوات را بشناسوم و  عد واجوب اسوت، ایموان بيایودسازی در هر دو بُ

دعوت دیگران، امر  ترک کنم.محرمات را بشناسم، واجبات را عم  کنم و محرمات را 

 ،به معروف و نهی از منکر، امر به واجبات است و نهی از منکرات، ایون واجوب اسوت

 . با شرایط البته

ی بوه لوه خواهم دعا کنم بوه لوه کسوی، ایون دعواهمچنين در باب دعا، من که می

کسی در بُعد اینکه این شص  خودسازی کند، موفق به ایمان گردد یا از فسق بيورون 

از حرام به سوی حًل برود، این دعا واجوب اسوت و چورا واجوب  ،عادل گردد رود و
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نهوی از  است و در کجا واجب است؟ اگر من دعوت الی اهلل کوردم، امور بوه معوروف و

جا جای دعاست، اما اگر من ترک کنم دعووت الوی منکر کردم، مع ذلک اثری نشد، این

. این خدایا، فًنی را هدایت کن :اهلل را، امر به معروف را، نهی از منکر را، بعد بگویم

، دعا با سعی است، اول سعی است به مقدار ممکن و به مقدار توان، بعدًا زمينه ندارد

 شود.دعا زمينه می

، یا واجب است یا حرام، دعای عليه هم کردیم که دعای لهاین مطلب را عرض می

که دعا جا دارد، بعود از فعاليوت کوردن، تووان ای یا واجب است یا حرام، در آن زمينه

خوواهم، در که موی آنچهند ماندن مقصد و به مقصد نرسيدن خود را انجام دادن و کُ

رسود ی اینکه به واجوب بدعا مستحب است براآنجا دعا یا واجب است یا حرام، دیگر 

ی اسوت بورا شص ، دعا مباح است برای اینکه به واجب برسود شوص ، دعوا مرجووح

اینکه به واجب برسد شص ، این البته غلط است. پس دعا یا واجوب اسوت یوا حورام، 

 له، همچنين دعای عليه، یا واجب است یا حرام.

کنيم. دعای له، دعای له واجب است از بورای خوود ما دعای له را اول صحبت می

رابَ اهْودِنَا»جایی که توان ما به آنجوایی کوه بایود نرسويد  اسوت،  در تَقيمَ الصوِّ  «اْلمُسوْ

از نظور معرفتوی و عقيوودتی و  ،داریووممویدر را  هودایت بریی هووادرسوت اسوت موا گام

ی مووا صددرصوود نيسووت، در هوواداریووم، امووا گاممووییی برهووااخًقووی و عملووی گام

 اهْودِنَا»بنوابراین  1«الصًئق أنفاس بعدد للّها إلى الطرق»یی ناکام است، چون هادرصد

. این مرحلوه اولوی، مرحلوه 2«أَْنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ اللَّهُمَّ لَا تَكِْلنَا إِلَى»، «اْلمُسْتَقيمَ الصِّرابَ

 مرحلوه .ثير بود أکند، خدایا ایون دعووت موا را توبعد دعوت الی اهلل است، دعو ت می

مرحلوه چهوارم دعوای لوه  .ثير بد أدایا این امر و نهی ما را تکند خامر و نهی می بعد:

که در او اثر نکرد  است دعوات الی اهلل اوالً، امر به معوروف  کند، خدایا این آدمیمی

درصود نکورد  اسوت، خداونودا، ایون صد و نهی از منکر ثانيًا، یا اثر نکرد  است یا اثور

مشورک اسوت،  ،ر است، ملحق استلو طرف کافکند ویکن، دعا م صددرصددرصد را 

 اللَّوهَ لَعَو َّ تَدْري ال»اما تا این روزنه موجود است که احتمال ایمان در این آدم است، 

در باب طًق است، اما در هر نابسوامانی، انسوان کوه احاطوه  3«أَمْرًا ذلِ َ بَعْدَ یُحْدِثُ

ر کسوی نادرسوت اگو بنوابراین، هاعلم و احاطه قدرت ندارد بر درست کوردن نادرسوت
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خواهود: است و هر چه فعاليت کرد، به درستی نگرایيد، در اینجا است که از خودا موی

در کجا؟ در جایی که احتمال هدایت هسوت، اموا  1«یَعْلَمُونَ لَا فَإِنَّهُمْ قَوْمِي اهْدِ اللَّهُمَّ»

وا ٌ»خداوند وحی کورد  اسوت کوه  اگر احتمال هدایت نيست و مصصوصًا  أَ مْعَلَويْهِ سوَ

شود، مرحله اولی این است کوه شوما ، که دوبله می2«یُمْمِنُونَ ال تُْنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَْنذَرْتَهُمْ

ایود، کوه کرد ای درست بررسی کردید، در دعوت رسولی یا در دعوت رسالتی شایسته

بودتر شود، ضوًلتش  ،شص  نه تنها به طرف ایمان روی نياورد، بلکه رویگردان شود

در اینجوا شوما مطموئن  .افسواد فوی االرض شودسوعی ه اضًل شد، تبدی  به تبدی  ب

هستيد که این شص  چگونه است؟ این شص  قاب  هدایت نيست و هدایت نصواهد 

 شد، اما چون ممکن است در واقع هدایت شود، مانند قوم یونس.

قوم یونس که به یونس وحی آمد که قوم توو در ایون وضوع هسوتند و اگور بماننود  

ذاب خواهد آمد اوالً، ثانيًا جناب یونس مطمئن شد که اینها هودایت نصواهنود شود، ع

تر، یونس رفت از ميان قوم خود، نوه تورک دعووت بيشتر و تکلي  زیاد چون عناد آنها

اموا قورآن  .خواهد شد هًککرد، چون در مرحله فاهر دید که اگر بماند با قوم خود 

، اینجا یونس تنبيه شود 3«اْلصِْزيِ عَذابَ عَْنهُمْ كَشَْفنا آمَنُوا مَّالَ یُونُسَ قَوْمَ إاِلَّ»گوید: می

قصور بود، تقصير نبود یا قصور شبيه به تقصير بود در دعوت، چرا صوبر  حال آنکهو 

وسيله وحی بروی بيورون؟ بوه حسواب فواهر بوه نظورش د و تو بهنکردی تا وحی بيای

بلکوه عوذابی کوه خداونود  ،اثر که ندارد هيو طور رسيد که اگر بماند که اثر ندارد،این

وعد  داد  است که اگر اینها در این حال بمانند، عذاب شام  حال آنها خواهد شد و 

 آنها خواهد شد. عذاب او هم مبتًی به

اینجا نفرین  «عَْنهُمْ كَشَْفنا آمَنُوا لَمَّا»اینجا واقع اوسع از علم یونس بود،  در وليکن

وقتوی  :بواالتر از ایون. گونه بوداین دیدال نداشت، چون آنچه که میکردن به قوم اشک

وا ٌ»دهود: خداوند خبور می در اینجوا  «یُمْمِنُوونَ ال تُْنوذِرْهُمْ لَومْ أَمْ أَْنوذَرْتَهُمْ أَ عَلَويْهِمْ سوَ

، دعا کند یا نوه؟ دعوا حورام است نفرین  جایچطور؟ در اینجا نفرین کند یا نه؟ حتمًا

 .کنويمدعا صحبت می بُعدحال ما داریم در  .الزم است م است و نفریناست، دعا حرا

روزنه اميود هسوت، واجوب  دعا تا آنجایی که احتمال سود است و احتمال گشایش و

 مطموئنانسوان هم فرق کند، اما در جایی که  باگرچه مراتب و درجات وجوب  ،است
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 حتویدهود موه مویطرف به کفر و به فسوق خوود، بوه ضوًل و اضوًل خوود ادا است

 مَنْ إاِلَّ قَوْمِ َ مِنْ یُمْمِنَ لَنْ أَنَّهُ»وحی هم شد  است از طرف خدا،  الموت و مصصوصًا

دعا کند؟ اگر دعا کند به ها »به له آدر اینجا باید  «یَْفعَلُونَ كانُوا بِما تَبْتَئِسْ فًَ آمَنَ قَدْ

کنويم و به عللوی کوه عورض مویاین دعا بر عليه آنها واجب است،  .له آنها حرام است

رحمت کنود  کند. آیا این رحمت است که استنزال اشار  کردیم، اما دعای به لهدیروز 

استحقاق رحمت ندارند؟ دعوا کنود خودایا بماننود؟ بوه ضوًل و  اصًًقومی که  برای

هوم کوه  موممندهند، دعا کند خودایا بماننود، ایون چنود مالقوال اضًل خود ادامه می

شوند، در اینجا دعا کوردن عليوه منحرف می شوند وهم کافر می اند، اینهاایمان آورد 

 .است حرامجب است، له وا

کند: می )ص( اهللرسولخطاب به  مالًً .خواهيم صحبت کنيممیله روی ما دعای 

عودد  1«لَهُومْ اللَّوهُ یَْغفِورَ نْفَلَو مَورَّ ً سَبْعينَ لَهُمْ تَسْتَْغفِرْ إِنْ لَهُمْ تَسْتَْغفِرْ ال أَوْ لَهُمْ اسْتَْغفِرْ»

یعنوی هور چوه اسوتغفار کنوی، خداونود محوال اسوت کوه  ،هفتاد اشار  به کالرت اسوت

اسوتحاله اسوت، « لون»ببصشد، چرا اینجا تکالير است؟ عدد محور نيسوت؟ بورای اینکوه 

« لون»، پوس امکوان اسوت، از و اینهوا و صود 71استحاله تا هفتاد که استحاله نيسوت، 

-می« لن»« لَهُمْ اللَّهُ یَْغفِرَ فَلَنْ مَرَّ ً سَبْعينَ لَهُمْ تَسْتَْغفِرْ إِنْ لَهُمْ»کنيم که این ی  ماستفاد

نيست، مراد کالرت است، هزارهوا ميليوون توو اسوتغفار  گوید مراد از سبعين عدد خاص

تَْغفَرْتَ لَيْهِمْعَ سَوا ٌ»، چرا؟ برای اینکه سوا  عليهم «لَهُمْ اللَّهُ یَْغفِرَ»کنی برای اینها،   أَسوْ

قينَ اْلقَووْمَ یَهْودِي ال اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ اللَّهُ یَْغفِرَ لَنْ لَهُمْ تَسْتَْغفِرْ لَمْ أَمْ لَهُمْ در اینجوا  2«اْلفاسوِ

 كوانَ ما» کند.می در بعضی از آیات دفع دخ  دعا کردن له حرام است، و لذا خداوند

 لَهُمْ تَبَيَّنَ ما بَعْدِ مِنْ قُرْبى أُولي كانُوا لَوْ وَ لِْلمُْشرِكينَ یَسْتَْغفِرُوا أَنْ آمَنُوا الَّذینَ وَ لِلنَّبِيِّ

 مَوْعِدَ ٍ عَنْ إاِلَّ لِأَبيهِ إِبْراهيمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ» :خ بعد دفع د 3«اْلجَحيمِ أَْصحابُ أَنَّهُمْ

 .4«مِْنهُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ هُأَنَّ لَهُ تَبَيَّنَ فَلَمَّا إِیَّا ُ وَعَدَها

در نظرش ای این بحالی دارد برای خود، ابراهيم که استغفار ألبيه کرد، چون روزنه

ب اسوت، اب اعوم أ آن ،کرد، پودر نوهبود، چرا؟ برای اینکه وقتی با پدرش صحبت می

 اهْجُرْنوي وَ مَنَّ َلَأَرْجُ». ، باالخر  والد نبودیا جد امّیاست از والد، این عموی او بود، 
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ر هم در زآ« لَأَرْجُمَنَّ َ»ر؟ گفت زچه گفت آ ،وقتی ابراهيم اصرار بر دعوت کرد 1«مَلِيًّا

شوود معلووم موی «لَأَرْجُمَنَّو َ» .اسوت ابيوهآمد ، بقيه  آزرتمام قرآن یک مرتبه به لفظ 

 وَ» ولکون، کلی مسودود اسوت طورخيلی عناد باالست، عناد باالست که روزنه اميد به

مقداری از من دور شو، ابراهيم که عًقوه  ککند، یمطلب را عوض می« مَلِيًّا اهْجُرْني

سازی را کنار بگذارد، این عًقوه زیواد پرستی و بتشود و شرک و بت مممن آزردارد 

زیادی که دارد، بنابراین این برق، برق عم  و آرزو و این روزنوه اميود در دل ابوراهيم 

چيست؟ تناقض کوه نيسوت، « مَلِيًّا اهْجُرْني وَ» این شود کهشود و پرورد  میکاشته می

 اهْجُرْنوي وَ» :بعود گفوت ،کنم ابوراهيمبارانت میمن سنگ «لَأَرْجُمَنَّ َ»اول گفته است 

 کنوه، گفوت یو ،نگفوت بورو گمشوو توا آخور «طول الصطو اهجرنی علی »نگفت  «مَلِيًّا

ایون  ،حوق داشوت بفهمود، فهميود بلوههيم چوه فهميود؟ و . ابرامقداری از من دور شو

مقودار  یوکمقوداری،  ک، یو«مَلِيًّوا اهْجُرْنوي وَ»گویود می «لَأَرْجُمَنَّ َ»منصرف شد  از 

پوس روزنوه اميود  د شوم یا به شرک بموانم.زمانی دور شو که من فکر کنم ببينم موح

بعد  داد و آزرغفار برای ابراهيم وعد  است ،درست شد، حال که روزنه اميد درست شد

یک حساب  :چرا؟ به دو حساب 2«الضَّالِّينَ مِنَ كانَ إِنَّهُ لِأَبي اْغفِرْ وَ» .استغفار هم کرد

 وَ»چون  ؛ی و فکر استوّدر حال تر آزراینکه روزنه اميد در دل ابراهيم ایجاد شد که 

کنم و بور مبنوای د که دعا میوعد  دا ،بر مبنای اینکه روزنه اميد هست «مَلِيًّا اهْجُرْني

تحقوق  و صومود ثبووت واین  یعنی قبًً «الضَّالِّينَ مِنَ كانَ إِنَّهُ لِأَبي اْغفِرْ وَ»وعد  دعا 

. تحقوق اول از چوه بيورون آموداز ایون تحقوق  ولی بعدًادر ضًلت داشته،  صددرصد

 «لَأَرْجُمَنَّو َ»از  ولکن ،«لَأَرْجُمَنَّ َ»داشت، بعد با با ابراهيم ثابت بود؟ از معاشرتی که 

طور فهميد ابراهيم کوه عًقوه این «مَلِيًّا اهْجُرْني وَ» از ،«مَلِيًّا اهْجُرْني وَ»منتق  شد به 

اسوت،  تروّیکسی که در حال  .ی استوّحال تر هدایت او دارد که این در به ایمان و

هودایت اسوت یوا در یا در  :در یکی از سه ضلع است  مکلانسان  ضًلت که نيست.

نه ثابت در ضوًلت اسوت و نوه ثابوت در هودایت، ولوو  .ضًلت است یا بينابين است

هدایت ثابت  ی اوخواهد را  پيدا کند، هنوز براولی می ،مشرک است، ولو ملحد است

کوه در  اثبات نشد ، در حوال جسوتجو اسوت، ایون آدموی برای اونشد ، را  حق هنوز 

 الَّوذِینَ * لِّْلمُتَّقِوينَ هُودى » دهودبوه او می ن لفوظ متقوی، حتی قرآحال جستجو است
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 مِمَّوا وَ»نه أقاموا، و زکّووا هوم نودارد « الصًَّ َ یُقيمُونَ وَ»، «آمنوا»نه  1«بِاْلغَيْبِ یُمْمِنُونَ

و  صمودآدمی که  «ةالوقای قب وقيته من اذا  المتقی»کيست؟  متقی« یُْنفِقُونَ رَزَْقناهُمْ

در حوال چوه هسوت. ملحد است، هور  ،ندارد ولو کافر است، مشرک است فرعناد در ک

س اسوت، کاليو  یقوين مودنّ هواشک مقدسی است. بعضی یقين ،شک است، این شک

به ایمان دارد ولی پایه ندارد،  . حتی اگر کسی یقيناست، کسی که یقين به کفر دارد

اما کسوی کوه  ی دارد؟شود، این یقين چه ارزشیک مقداری روی او کار کنی کافر می

خواهد حق را بيابد و اه  حق، حوق را بورای او بيوان در حال شک مقدس است، می

یقوين کامو  و یقوين صوحيح اسوت.  ،کنند، وقتی بيان کردند، قبول کرد، این یقوينمی

در حوال  ،یک مقداری از من دور شو« مَلِيًّا اهْجُرْني وَ» ابراهيم اینطور حساب کرد که

 ذا دعا کرد.فکر است و ل

ابودًا، ایون موا کوان « آمَنُووا الَّوذینَ وَ لِلنَّبِويِّ كانَ ما» کندخداوند دارد استدراک می

 وَ لِلنَّبِيِّ كانَ ما» عمق ماضی بعيد و الی یوم القيامة. یعنی در طول ،ماضی بعيد است

خووب ایون « قُرْبوى أُولوي كانُوا لَوْ وَ» ، چه زمانی؟«لِْلمُْشرِكينَ یَسْتَْغفِرُوا أَنْ آمَنُوا الَّذینَ

 أَنَّهُومْ لَهُومْ تَبَويَّنَ موا بَعْودِ مِونْ» چوه زموانی؟ ،بوودترین اولوی القربوی که از نزدیک آزر

 یک تبين که خودا وحوی کورد  دو نوع است:این تبين « لَهُمْ تَبَيَّنَ»، «اْلجَحيمِ أَْصحابُ

گویود ایون جهنموی موی این از اصحاب جحيم است، پس استغفار یعنی چه؟ خودا که

ایون جهنموی اسوت. مسوصر   2«یُمْمِنُوونَ ال تُْنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَْنذَرْتَهُمْ أَ عَلَيْهِمْ سَوا ٌ»است. 

خواهود ایون می جهونم دارد، اسوتحقاقگویود ایون است که خدایا جهنم نبر، خدا موی

وحی تبوين بوال« تَبَيَّنَ ما بَعْدِ مِنْ» .اراد  الهی را، اراد  عدل الهی را تبدی  به فلم کند

 آزربوا  هواتی که ابراهيم و ابراهيمردر اثر معاش ولکن، تبين بالوحی نيست م:دو .است

 لَهُومْ تَبَويَّنَ»نيافوت، بواز  اصًًها کردند، هيو روزنه اميد نيافتند، اگر روزنه اميد آزرو 

اینجا تبين اول و دوم  .ن دوماول است یا تبي ،، یا تبين بالوحی«اْلجَحيمِ أَْصحابُ أَنَّهُمْ

دانست که من اصحاب الجحيم است، نه وحوی شود  بوود کوه برای ابراهيم نبود، نمی

 ایون کفور و صددرصودجحيم اسوت، نوه بورای او ثابوت شود  بوود کوه اصحاب  از آزر

خوودا دارد  «مَلِيًّوا اهْجُرْنوي وَ» ایون جملوه: ضوًلت و اضوًل اسوت، چوون مصصوصوًا
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 أُولي كانُوا لَوْ وَ لِْلمُْشرِكينَ یَسْتَْغفِرُوا أَنْ آمَنُوا الَّذینَ وَ لِلنَّبِيِّ كانَ ما» کند:استدراک می

 .«اْلجَحيمِ أَْصحابُ أَنَّهُمْ لَهُمْ تَبَيَّنَ ما بَعْدِ مِنْ قُرْبى

« إِیَّوا ُ وَعَودَها مَوْعِدَ ٍ عَنْ إاِلَّ لِأَبيهِ إِبْراهيمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ»کند: بعد استدراک می

 عَونْ إاِلَّ« »ًاآزر ابراهيمو وَعَودَها مَوْعِدَ ٍ عَنْ إاِلَّ» .دو معنا دارد، هر دو معنا صحيح است

 آزروعود  اول، وعود  اول کووه  :اسووت متتوابع، دو وعود  «ابووراهيم آزرًا وَعَودَها مَوْعِودَ ٍ

استفاد  شد، ولو  «مَلِيًّا رْنياهْجُ وَ» از آیم،ابراهيم را وعد  داد  باشد که من در را  می

يد منوزل ناهوار، یعنوی ناهوار داریود، ایون یگویيد آقا بفرماشما می لفظ را نگفت، مالًً

 وَ»جوا از . در اینآید، آقا خيور، یعنوی آمواد  نيسوتيدمیإخبار در انشا  است ولی از آن

بوه ابوراهيم  آزربالمًزمة این روزنه اميد و این وعد  را فهميد که بله،  «مَلِيًّا اهْجُرْني

نتيجوه ایون  .اولایون وعود   کونم بلکوه در را  بيوایم.که مون دارم فکور موی وعد  داد

وعود  داد بوه « إِیَّوا ُ وَعَدَها» است، و لذا ابراهيم دوم، وعد  اولدر وعد   اولاحتمال 

«. مَلِيًّوا اهْجُرْنوي وَ»نم، چرا؟ برای اینکه تو هم گفتوی ککه من برای تو استغفار می آزر

 .هستی تروّیدر حال  کأنه

 لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَيَّنَ فَلَمَّا إِیَّا ُ وَعَدَها مَوْعِدَ ٍ عَنْ إاِلَّ لِأَبيهِ إِبْراهيمَ اسْتِْغفارُ كانَ ما وَ»

عدوٌّ هلل است، از چوه چيوزی؟ یوا از  تبيّن شد که ی کهتا اینجا تبيّن نبود، وقت« مِْنهُ تَبَرَّأَ

عودوٌّ هلل  طور هم بود.رد در حال اشراک، همينمُ آزرتر از وحی که این وحی یا پایين

جا بوه را قورآن در چنود آزرچه زمانی تبويّن؟ ایون « مِْنهُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَيَّنَ فَلَمَّا»

است، اب ممکن است عموو  اعماست از والد یا نه؟  اعمولی اب  ،کرد عنوان ابيه ذکر 

باشد، ممکن است جدّ مادری باشد. در قورآن شوری  لفوظ اب بور عموو اطوًق شود ، 

جدّ پدری هم هست، بور  تفصي  بدهم، بر جدّ اطًق شد ، جدّ مادری، بر خواهمنمی

 اعماست، آن لفظی که  آن لفظی که صریح است در اب والد، والد اما پدر هم هست.

ر »در اینجا  ا جدّ مادری یا جدّ پدری، اب است.است از اب والد یا عمو ی القورآن یفسوّ

ابوویّ  1«لِوالِدَيَّ وَ لي اْغفِرْ رَبَّنَا»بنای بيت است وقتی که ابراهيم مشغول  «بعضه بعضًا

 رَبَّنَا»مولّد.  صریح است در ابمذکر، والد ، والد نفرمود، والد صریح در چيست؟ والد 

« لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَيَّنَ»مرد ، مشرک هم مرد ،  آزرجایی که کجا؟ آن« لِوالِدَيَّ وَ لي اْغفِرْ

در حوال عودوٌّ للّوه مورد،  آزرحاص  شد ، برای ابراهيم واضح شود و روشون شود کوه 

کنويم؟ اسوتفاد  موی ایاسوتفاد چوه  جوامشرکًا و معانودًا و ضوالًّا و مضولًّا مورد، از این
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-برای او استغفار کند، بورای اینکوه خداونود مویابراهيم کنيم که دیگر حرام است می

 تبورّ ، مانی تبورّأ؟ تبورّأ و بعود از تبورّ چه ز «مِْنهُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَيَّنَ فَلَمَّا» :فرماید

در حوال « مِْنوهُ تَبَورَّأَ»نداد استغفار را،  ، یعنی ادامهنی استغفار دیگری نکردچيست؟ یع

اینجوا دو « اْلحِسوابُ یَقُومُ یَوْمَ لِْلمُمْمِنينَ وَ لِوالِدَيَّ وَ لي اْغفِرْ رَبَّنَا» :گویدمی بنای بيت

 را آزرعنوان اینکووه اب اسوت یووا گيورد بوهرا هوم مووی آزر «والودیّ»یووا احتموال اسوت: 

کوه  گيوردتارخ اسوت می، اگر والدش که گيرداست می که تارخبلکه والد او  ،گيردنمی

توارخ اسوت و موحود  کار بدی نبود ، بلکه دعا کرد  است برای والد اصلی خوود کوه 

بوه مقوام عصومت یوک اهانوت  :شوودرا بگيرد، دو اهانت می آزر اگر اماو بود  است. 

مت اهانوت بوه مقوام عصومت ابوراهيم. عصو :دومت، و اهانوت خداوند، عصمت الوهي

؟ پس چرا بعد توزرد از آب درآمد؟ خداوند «مِْنهُ تَبَرَّأَ»خداوند چطور؟ مگر خدا نگفت 

، پس چرا باز دعا کورد؟ پوس خودا دروف گفتوه «مِْنهُ تَبَرَّأَ»دهد که ابراهيم دارد خبر می

نود، ک، خداوند دارد دفع دخ  موی«مِْنهُ تَبَرَّأَ»تر است، ابراهيم که دو که پایين .معاذ اهلل

 وَ لوي اْغفِرْ رَبَّنَا»، آزرو بعد ذلک دعا کرد برای  «مِْنهُ تَبَرَّأَ»خ  نشد، اگر پس این دفع د

فهمويم روی این مقدمات مصتصر  می را گرفت، پس این دفع دخ  نشد. آزر «لِوالِدَيَّ

  .، چون تبين نشد  بود عدوع للّه استآزرکه ابراهيم اگر دعا کرد به لَه 

و  که احتموال هودایت هسوت و روزنوه و عملویوجوب دعا که مادامیاین مرحله 

مراتبوه، و ت، انسان باید دعا کند و ایون دعوا واجوب اسوت ببرای هدایت هس احتمالی

 ال وَ» حتویدعا حرام است، اگر برای مشرک و منوافق انسوان دعوا کنود  هابعضی وقت

افق مورد، حورام اسوت بور او منافقی که منو بر منافق، 1«أَبَدًا ماتَ مِْنهُمْ أَحَدٍ عَلى تُصَ ِّ

وفاقوًا لکتواب اهلل تعوالی. کسوی کوه منافقوًا  لفتاوی وه خًفًا لالبتت خواندن، نماز مي

مشورک  باطنوًادانيود کوه موی و مشورک اسوت باطنوًا، کسی که اینچنينی مرد، نه منافق

ل است و چه اسوت و چوه اسوت، اگور در حوا اولفاهرًا مسلم است و ص   اما ،است

 أَحَودٍ عَلوى تُصوَ ِّ ال وَ» .نفاق و کفر باطنی مرد، نماز ميت بور او خوانودن حورام اسوت

ولِهِ وَ بِاللَّهِ كَفَرُوا إِنَّهُمْ قَبْرِ ِ عَلى تَقُمْ ال وَ أَبَدًا ماتَ مِْنهُمْ قُونَ هُومْ وَ مواتُوا وَ رَسوُ  «فاسوِ

ضوالًّا و مضولًّا، دعوای بوه لوه  مشرک که مشرکًا مرد  است و عدوًّا للّوه و بنابراینپس 

 کردن حرام است، حاال این دعای له.
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شود عليه آیا میخير. شود عليه مممن دعا کرد؟ در مقاب  دعای عليه است، آیا می

طووری احتمال دارد ایمان بياورد دعوا کورد؟ نوه، بلوه این ولکنکسی که مممن نيست 

قاب  هدایت است هودایتش کون، خدایا، این شصصی که اآلن کافر است، اگر  :شودمی

اگور چنانچوه  امواو  اگوری.شوود، دعوای این موی ت نکن.اگر قاب  هدایت نيست، هدای

ب مورد، مکوذّخواهود  ست خداوند که این شص  کوافر و مضو  و ضوالوحی کرد  ا

مالو  - بيونم، مون در مرحلوه فواهر موی  اسوتخواهد مرد، یا اگر خداوند وحی نکورد

ت، در اینجا مصصوصًا مرحله اولی که خدا وحی کرد ، کافر اس صددرصدکه  -یونس

 فَوً آمَونَ قَودْ مَونْ إاِلَّ قَوْمِو َ مِونْ یُومْمِنَ لَونْ أَنَّوهُ» :خدا وحی کرد  است به جناب نوح

وحی پروردگار عالم کوه اینهوا ضوال  ق شد بهحقدر اینجا م «یَْفعَلُونَ كانُوا بِما تَبْتَئِسْ

ت اینها تا وقتی که بميرند، ایمان نصواهند آورد، بلکه وقهيوهستند و  هستند و مض 

در ضًلت و اضًل و گمرا  کردن دیگران بواقی خواهنود بوود، اینجوا نفورین واجوب 

یی هااست یا نه؟ بله، به چند بُعد واجب است. در باب دعا وجووب دعوا یوک حسواب

 )ع( جنواب نووح، اینجا که دعای عليوه بور که باید بحث کنيم. حاال اینجا نفرین است

 ال وَ» ّ هستند و مضو الزم است، به چه حساب است؟ بودن این افرادی که خود ضال

 و این به وحی الهی ثابت است، هم خود کافر هسوتند و ضوال 1«كَفَّارًا فاجِرًا إاِلَّ یَلِدُوا

 .اوالًاند، کنندۀ این دسته بسيار کم از مممنينهستند و گمرا هستند و مض  

فرزندانی از آنها ایجاد شود، الوی یووم القياموة ایون نسو ، نسو  شويطنت  ثانيًا اگر

پوس خوود ایموان نصواهنود  است و هيو ایمان نصواهند آورد. صددرصدق مطلق بمط

آورد، بر کفر باقی خواهند ماند، خود آنها و نس  آنها، بلکه تعدّی هم خواهنود کورد، 

 جَوزا ُ إِنَّموا»ست یا نوه؟ ا فی االرضگروهی را از بين خواهند برد، آیا این سعی افساد 

لَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُووا أَنْ فَسوادًا اْلوأَرْضِ فِي یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُحارِبُونَ الَّذینَ الوی  2«یُصوَ

-نموینوح ست یا نه؟ این را باید کشت، اگر آخر، حداق  این سعی افساد فی االرض ا

 اْلكوافِرینَ مِونَ اْلوأَرْضِ عَلَوى تَوذَرْ ال رَبِّ»باید بگوید که  تواند اینها را بکشد، چه کند؟

کند. عرض حال می 3«كَفَّارىا فَاجِرىا إِلَّا یَلِدُوْا لَا وَ عِبَادَكَ یُضِلُّوْا تَذَرْهُمْ إِن إِنَّ َ  *دَیَّارًا

 اعدام هستند، اعدام کند، نه وجوود اینهوا حقاگر خود انسان نتوانست کسانی که مست

بلکه این مممنين بسيار کمی هم که در روایت  ،د  دارد، نه برای دیگرانیبرای خود فا
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این چنود نفور را  1«قَلي ٌ إاِلَّ مَعَهُ آمَنَ ما وَ»د و چند نفر ایمان آوردند به نوح دارد هفتا

کنند با قودرت و موال و هيبوت و گریزانند و آنها را به کفر دعوت میهم از گرد او می

 عاد گوناگونی محکوم به مرگ هسوتند.ه دارند، در اینجا نه در یک بُعد، در ابکالرتی ک

دیگر، دعوا  است« من علی االرض»تواند اینها را نابود کند، وقتی که خود نوح نمی اما

، یوک نفور از اینهوا را نگوذار، «دَیَّوارًا اْلكوافِرینَ مِونَ اْلوأَرْضِ عَلَوى تَذَرْ ال رَبِّ»کند: می

لُّوا»کند در این عرض حال که اینها می ستدالل هما اگور  خودشوان. اول «عِبوادَكَ یُضوِ

 فارنود، ضوال هسوتند و مضو رنود و کَهم که اوالدی برای اینها خواهد بود، اینها فاج

منکور را  .، از بين بردن منکراولواجب بود در بُعد  نوحهستند، بنابراین این دعا برای 

بين  ق را ازمطب صددرصداگر من خود نتوانستم منکر  ای،باید از بين برد به هر وسيله

  به دیگری کنم، اگر دیگری هم نتوانست، باید از خدا بصواهم، از خدا ببرم، باید توس

 .اولی از بين برود، این بُعد طور کلخواهم که این منکر بهمی

ه کردند، نه خدا را بورسالت داشت، رسالت او را قبول نمی : جناب نوح دعویدوم

کردند، نه رسالت جناب نوح را. باید باالخر  اثبات کند این رسوالتش توحيد قبول می

بوه اینهوا ت و هر چه کرد  است قبول نکردند. اموا حال هر چه گفته اسبه را یا نه؟ تا 

-کردنود، مویب خواهد کرد. اینها مسوصر  میاد  است که خداوند شما را معذّوعد  د

خودا  2«اللَّهُ بِهِ یَْأتيكُمْ إِنَّما»گفت که عذاب را بياور. می گویی،گفتند که اگر راست می

خواهد خودش را محور قرار بدهد، خدا باید بياورد. نمیام؟ باید بياورد، من چه کار 

بر این  . عًمت اخيرۀکه نوح را فرستاد  است مرسِ پس باید ثابت بشود خدای واحد 

نکردنود، عًموت  توجهمعجزاتی، ولی اینها  ،ایادله عًماتی، اینجامطلب چيست؟ تا 

 عَلَوى تَوذَرْ ال رَبِّ»این است که جناب نوح دعا کند عليوه اینهوا، در برابور اینهوا،   اخير

  بين خود و خدا که نيست.« اْلأَرْضِ

 کرد؟ کرد، خدا اینها را عذاب میاگر دعا نمی -

  ایون دعوا را، ایون عد داریم که واجب کوردخواهم عرض کنم، ما پنج شش بُمی -

د، ااینکه جناب نوح دعا کنود، بوا دعوا کوردن او علوی رئووس االشوه بحث بعدی است.

 یخداوند یک مرتبه طوفان نازل کند و با طوفان همه را از بين ببرد، آیا قب  از ابوتً

اسوت و نووح رسوول   کوه خودا هسوت و واحودًاشود حسوبه طوفان بر اینها ثابت نمی
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 ، باید انسان ضوال. اولی اثبات رسالت در مرحله اخير هستبرااوست؟ پس این دعا، 

در  ،نباشودو مض  را از بين ببرد، اگور نتوانسوت از خودا بصواهود، دوم، اگور هوم اول 

ای که بناست طوفوان بيایود، اثبوات باید نوح در آن قدم آخر، در آن لحظه مرحله دوم

و با اشار  پيغمبور خداونود اراد   کند به قمررسالت کند. اگر پيغمبر بزرگوار اشار  می

کند که پيغمبر مرسو  مون عنود شود، این چيست؟ این اثبات می که قمر منشق کندمی

اهلل است، اما اگر خداوند قمر را منشق کند یا اعدام کند، از بين ببرد، بودون ارتبواطی 

 ر راایون کوا ، خوودشاهللشود و اگور رسوولاهلل، رسالت ثابت نمیبا عم  فاهر رسول

 شود.ت رسول ثابت میبکند بدون اراد  خدا، الوهي

 احيوای موتوایاز رسول، اراد  از خدا، کما اینکوه در  اشار  این است که سوم پس

دو کوار  ولکن 1«الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطِّينِ مِنَ»کند یک کبوتری درست می )ع( عيسی، عيسی

ت. ایوون یووک کووار را مربوووب بووه عيسووی اسوویووک کووار  سووت،خدا اسووت کووه مربوووب بووه

کهيئوة  2«الطَّيْورِ كَهَيْئَوةِ الطِّوينِ مِنَ تَْصلُقُ إِْذ» ولکنکنند، سازان دیگر زیباتر میمجسمه

 یایون کهيئوة الطيور کوار عيسو «لَكُمْ أَْخلُقُ»کند، الطير، این کهيئة الطير که درست می

یوک اذن کوه  هد،خواخواهد، دو اذن میخواهد، دو عم  میدو تَنفُخُ می ولکن .است

یوک « بِوإِْذني طَيْرًا فَتَكُونُ»که  «بِإِْذني»استصوان و پر شود  پوست و  ، گوشت واین گِ

کوار خداسوت، دميد  شود، پس این دو مرحلوه اخيور  اذن دیگر اینکه نفخ کند و روح 

 کار عيسی است.  اولیمرحله  اما

د کوه گو  را کبووتر کنوکند؟ این عملی که عيسوی مویچه چيزی را ثابت می جااین

کنود، اگور دیگوران، دمود، ایون دميودن هويو کواری نمویدمد و میکند و میمیدرست 

کوه  )ع( عيسی اماتوانند درست کنند، مصترعان هر چه بدمند تا بترکد، یک شپش نمی

را به گوشت و پوست، کند خاک با این نفخ کردن، مقارن این نفخ، خداوند تبدی  می

است. پوس معجوزات کوار خداسوت،  دمد، این اثبات رسالت مسيحمی بعد روح در این

ای از پيغمبر، مقارن با اشار  پيغمبر بوه اذن خودا، خودا منتها کار خدا مقارن با اشار 

هوم  عوادیشود که ایون بشور الهوی اسوت، الوه نيسوت، دهد، معلوم میکاری انجام می

  .است که این بشر الهی است سومنيست، بلکه ضلع 
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است بر وجوب دعا، دعوا کورد، بعود از  دومح هم در این مرحله که دلي  جناب نو

و...  1«مُْغرَقُونَ إِنَّهُمْ فَلَمُوا الَّذینَ فِي تُصاطِبْني ال وَ وَحْيِنا وَ بِأَعْيُنِنا اْلفُْل َ اْصنَعِ وَ»دعا 

 حيوانواتی حتویتا اینکه تمام عالم را آب گرفت و نوح مممنين را سووار کشوتی کورد، 

یی، هوایی و عقربهوایی و مارهایی، سوسومارهایی، گوسفندهایی را، اسبهاهم، االف

به قوول  2«الشَّيَاطِينِ قُلُوبُ وُجُوهُهُمْ وُجُو ُ اْلآدَمِيِّينَ وَ قُلُوبُهُمْ»ها را که ولی این انسان

 نوح برایر  ، اینها را سوار نکرد، این اثبات رسالت را در مرحله اخي)ع( امير المممنين

 این دو. کرد. )ع(

کنود. کند، نصواهد نمویدعا برای چه؟ اگر خدا کاری بصواهد بکند، می اصًً، سوم

فصوًً از دعوای گویيم این راجع به نوح درست نيست، چرا؟ برای اینکه اگر خدا منمی

کنود، اثبوات رسوالت نووح در ایون مرحلوه  قخبار نوح، اینهوا را غورنوح و منفصًً از إ

چند جهت کنيم، اصوالً دعا برای چه؟ دعا ما برای این بحث می اما .ير  نشد  استاخ

 دارد: 

زندگی انسان مممن و مکل ، باید علی طول الصط، اتّجا  الی اهلل باشد، چوه  اول:

تواند خود عم  کند بر طبوق تواند، آن مقدار که مینمی که تواند یا آنچهمی آنچه که

توانود، از نموی اصوًًتواند، کال اسوت و دوام نودارد یوا نمی دستور شریعت و آنچه که

نه، نه، یک جوابش این است  اگر دهد،خدا بصواهد، اگر خدا مصلحت بداند انجام می

شود، کاری به جریان نوح نداریم. با دعا مصلحت مصلحت با دعا ایجاد می اصًًکه 

ند و این دعوا کوه موخ العبواد  گدایی نکند و التماس نک از خداوند شود. اگرایجاد می

هلل و مقام تدلّی، چوون دعوای واقعوی ایون اسوت دیگور، بورای ا الی است، التجا  کام 

 «.دَعانِ إِذا»در کجاست؟ در جایی که  3«بي ْليُمْمِنُوا وَ لي فَْليَسْتَجيبُوا»اینکه 

تموام  و هاصاالت و تمام رجا لی الی اهلل حاص  شد و تمام اتاگر واقعًا انقطاع ک

ی، بوه صوورت اتوماتيوک در حوال ایون اضوطرار و طور کلواز غيور خداونود بوه هااميد

العباد  حاصو  شود، مگور نوه  وقتی مخ العباد  است. اینجا مخ ضرورت کند  شد، در

آور اسوت کند و مصلحتعبادت انسان را در نزد خداوند مقرّب می خود این است که

العبواد  اسوت، خوود دعوا  دعا که مخ .دهدام مییی در این زمينه انجهاو خداوند کار

شوود، راجوع نووح نوه، که اگر این دعا نباشد، نمی سومبُعد  . اینآور استهم مصلحت

                                                           

 .37 هود، آیه .1
 .378، ص 11 ج، الوسائل کمستدر .2
 .186 بقره، آیه .3
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و  اولکورد، در بُعود ترک واجب هوم موینوح کرد، اگر کرد و نمیراجع به نوح دعا می

ت نبوو ولکن ،کردهًک می اینها را کرد، خداوندنمیدعا  اگرواجب بود،  دومدر بُعد 

چون ارتباب این هًک من فی االرض با خواست  ؛شدنوح در مرحله اخير  ثابت نمی

 آور است.مصلحت که خود دعا سومو التماس دعای نوح، نبود. این مرحله 

تفواوت باشوم؟ عبود بی خداوند اراد  دارد کاری را انجام دهد، منِ :مرحله چهارم

اق  لفظوًا دهد، حدبخواهد کاری را انجام ارید، مینه. شما یک موالی بزرگواری را د

بوه شوما هوم احتيواجی ، کنودمی خودتان را افهار کنيد؟ او ایون کوار را موافقتنباید 

اق  بورای افهوار دهد، ولوی حودکار را انجام می این شما بصواهيد یا نصواهيد ندارد،

ا چوه بگویيود و چوه موافقت و تسليم و خضوع، لفظًا، آقا این کار را انجوام بود . شوم

مون در برابور امور توو  یعنویتسليم است،  دهد، ولی گفتن این افهارِنگویيد، انجام می

ت باز مقام عبودی چون و چرا هرگز ندارم. این همنه و تسليم هستم، در برابر اراد  تو 

 و مقام اخًص و خلوص است.

ائم الحرکة باید د مرحله چهارم این است که انسان فی سبي  اهلل سبحانه و تعالی،

ان در دعووت الوی اهلل، سواختن دیگورباشد، حرکت اولوی: خودسوازی، حرکوت ثانيوه: 

-من نمی :ساختن دگران در امر به معروف و نهی از منکر، حرکت رابعه حرکت ثالاله:

رجحان بدهم که سکوت کنم توانم، از خدا بصواهم، یعنی من باید که ساکت باشم یا 

که مصلحت است؟! اگور  دداني. از کجا میو این کار را بکندو خداوند مصلحت بداند 

؟ از کجوا مصولحت داردوجوود آن دانيد کوه خواهيد، از کجا میکارهایی که شما می

 اینبوی حتویانبيوا ،  حتویانبيوائيم، از ؟ ماها که غيور مصلحت داردعدم آن دانيد می

انجام شد، ما که منقطع  سال نفرین کرد، آخر سر 950داند در طول مانند نوح که نمی

 دانيم.ما چيزی را مصلحت می دانيم؟از وحی هستيم می

شرب اساسی هست، دعای محال غلوط اسوت، دعوای حورام غلوط  اینه در دعا البت

 .توانی انجام بدهی دعا کنوی غلوط، غلوط، غلوطاست، نفرین حرام غلط، کاری که می

سوت و بلکوه الزم دانسوته اسوت و ولی در آن جایی که خداوند این را جایز دانسوته ا

شوما  .الوی اهلل کنيود التجوا  در اینجوا، یوا بعضوًا اصًًدهيد یا بتوانيد انجام شما نمی

دانيود کنيود، نمویدانيد که واقعًا مصلحت است که خدا انجام بدهد، پس دعا موینمی

 ،دانيد مصلحت هست یا نيست در واقعچون نمی .مصلحت نيست، پس باید دعا کنيد

یکی از آداب دعا است، یکوی از آداب  لذابينيد، دعا کنيد و در فاهر مصلحت می ماا

خواهم، اگر مصلحت است انجام بود ، دعا این است که بگو خدایا، این کار را من می
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اگر مصلحت نيست انجام ند ، اگر زود مصلحت اسوت زود، اگور دیور مصولحت اسوت 

یوک کنود کوه ین است، انسان احسواس مویبلکه یکی از منافع عميق واقعی دعا ا .دیر

اسوت، خداونودا  حوقخيلی الزم است، چنين بشود، چنوان بشوود، هموه در را  چيزی 

بد است؟ خدایا این مگر  ...گير بفرما، خداوندا دانشگا  علوم قرآنمعارف قرآن را عالم

قورآن روی جهالوت و روی قصوور و روی تقصوير، موا  ضودکه در این موو   کن کاری

ين بار در طول چهارد  قرن تاریخ قرآن، دانشگا  علوم قورآن تشوکي  اولم برای بتواني

خووب اسوت. پوس  اینها ، مگر بد است؟ همهجاهای دیگر بدهيم، هم در حوز  هم در

اگر دعوا کنويم، ایون دعوا رجحوان دارد، منتهوا مراحلوی هسوت کوه مون نقصوان دارم، 

 است. مراحلی هست که زمينه نيست، مراحلی هست که تأخير

چهو  سوال  ،کوردم در سویآید در یک مطلبی که خيلی هوم دعوا مویمن یادم می

یک یک سال زاری و گریه،  ولی یک سال من را آدم کرد.پيش، یک سال طول کشيد، 

سوال، چهو  سوال  39نوشوتم در ت عهدین را من میادر آن حالی که بشارسال ناله. 

یوک  نوشتم.میو ی حواسم جمع بود بود، ول توجهپيش، از تمام اطراف به من خطر م

کنود انسوان را. سال دعای کام ، این یک مقداری من را آدم کرد. خوود دعوا آدم موی

دهود؟ اتّجوا  الوی اهلل، نمواز خوانودن، مگر نه این است که عبادت به انسان تبلوور موی

از ترین عبادات عبوارت اسوت مهم دهد.روز  گرفتن، ذکر گفتن و... به انسان تبلور می

ی، فقوط شد  اسوت بوه طوور کلودعا، دعا در جایی که مصصوصًا انسان منقطع از غير 

 اتّجا  الی اهلل. 

اگر دعا در بعضی روایات دارد که  حتیپس تأخير در اجابت دعا به نفع ما است، 

اینهوا، اگور خودا  عقو  و طبق موازین شورع و عورف و صالح است و شایسته است و...

نجام داد در دنيا، ضرر نکردی، نفع بردی، اگور در دنيوا انجوام تأخير انداخت در آخر ا

نداد و در برزخ انجام داد نفع بردی، برای اینکه در دنيا دست شما به این طورف و آن 

طرف بند است، در برزخ هيو. و لذا دارد خداونود در قياموت بوه بعضوی از بنودگانش 

-، آیا اگور در دنيوا اجابوت مویشما دعا کردید، کردید، کردید، اجابت نکردم :گویدمی

در اینجوا  ،نيسوتبنود  ییکردم بهتر بود یا اینجا؟ اینجا، اینجا که دسوت بوه هويو جوا

دست بوه جاهوای دیگور هسوت و  آنجا کهتر است تا چه رسد به اجابت شود این مهم

 ...اگر حتی


