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رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

عذاب قوم نوح
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
تعذیبهای حق سبحانه و تعالی نسبت به کفار و گروهی از متخلفين ،دارای چند
بُعد است :یک بُعد بَعد الموت داریم که در برزخ و در قيام ت اس ت و ی ک بُع د قب
الموت داریم .بُعد قب الموت هم سه گونه است :یک طور اینکه خداوند بهطور کل ی
گروه کفار را از بين ببرد با عذاب آسمانی یا عذاب زمينی ،بُعد دوم این است که همه
را نه ،بلکه گروه خاصی مانن د ق وم ع اد و ق وم م ود و رع وم و ق وم رع وم را ک ه
گروهی از کفار بودند و نه همه کفار و بُعد سوم ،کمتر.
در بُعد اجتماعی که صورت اولی است ،سه بخش داریم :معنای بُع د اجتم اعی از
بين بردم کفار این است که هر کس استحقاق نابود شدم در عالم تکلي

دارد ،او را

از بين ببرند .این سه زمام است :زمام اول ،زمام و یا زمامه ای قب از خلق ت ای ن
نس موجود ،چنانکه در آیه خال ة االرض عرض شد« ،وَ إِذْ قالَ رَبُّ َ لِ ْلمَالئِكَ ةِ إِنِّ
جاعِ ٌ ِ الْأَرْضِ خَليفَةً» 1استفاده کردیم که مراد از خليفه ،نس موجود انسانی است
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که خداوند این نس را از آدم الی یوم القيامة ،جانشين نس های گذشته انسامها که
کالً منقرض شدند ،قرار داد.
پس بخش اول ،منقرض شدم ک انسامها که از آنها تعبير به نسناس م یش ود در
ک عالم دنيا و کره ارض .این یک بخش است که بخش عمومی است ،یعنی حتی یک
نفر از نس و نس های قب از نس موجود ،خداوند باقی نگذاشت ،نه آنکه قيامتشام
را رسيد ،قيامت ،یک قيامت است که هنوز نيامده ،بلکه عذاب إهالک بود به حساب
استحقاقی که شام همه آنها بود .این بحث گذشت.
مرحله دوم ،مرحله خفي تر اس ت ک ه طو ام ن وح (ع) اس ت« .رَبِّ ال تَ ذَرْ عَلَ
الْأَرْضِ مِنَ الْكا ِرینَ دَیَّارًا * إِنَّ َ إِمْ تَذَرْهُمْ» 1تا آخر آیه که بحث میشود .این بخ ش
دوم که خداوند تمام مردم روی زمين را مبتالی به طو ام و غرق کرد مگر عدهای ک ه
«وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلي ٌ» 2این بخش دوم که خفي تر است از بخش اول ،و چرا؟ چوم
در بخش اول همه کا ر بودند ،خداوند همه را از بين برد ،اما در بخش دوم« ،ما آمَ نَ
مَعَهُ إِالَّ قَلي ٌ» گروه کم ی ایم ام آوردن د و ماندن د و بقي ه مب تالی ب ه ع ذاب غ رق و
طو ام شدند.
بخش سوم خفي تر از بخش دوم است ،بخش سوم در زمام ظهور حضرت مهدی
(عج) است که نه مانند بخش اول است که همگام کا ر باشند و همگام از بين بروند
و نه مانند بخش دوم که همه الّا عده کمی ،بلکه ع ده زی ادی در ک ره زم ين خواهن د
ماند و ولی امر (عج) در ميام آنها حاکميت مطلقه اسالمی خواه د داش ت ،چ ه 113
نفر که اصحاب االلویه آم حضرت هستند و چه دههزار نفر ک ه لش کریام زی ر پ رچم
بالفع و مهيای آم حضرت هستند و چه دسته سوم از مسلمانانی ک ه اس تعداد بق ا
دارند ،چه آنها که بودهاند و چ ه آنه ا ک ه رجع ت میکنن د و دس ته چه ارم ،کف اری
هستند که با ظهور ولی امر (عج) ایمام خواهند آورد و اینکه در روایات مستفيضهای
هست که «طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا» 3خورشيد از مغرب طلوع میکن د ،ب ه ای ن معن ا
نيست که واقعًا این خورشيد آسمام ،طلوع خود را از مشرق به مغرب متحول میکند،
این انفجار عالم است .بلکه مقصود این است که شمس هدایت اس الميه و ایماني ه از
مغرب طلوع میکند ،یعنی در طول رسالتها ،طلوع ایمام در مشرقه ا ب وده اس ت و
 .1نوح ،آیات  26و .27
 .2هود ،آیه .40
 .3الخصال ،ج  ،2ص .431
2

نه در مغربها ،ولی هنگامی که ولیّ امر (عج) ظهور میکنن د و ظل م تم ام جه ام را
گر ته است که ظالم ،هم ظالم اس ت و ه م مظل وم ،مظل وم ،ه م مظل وم اس ت و ه م
ظالم ،بنابراین همگام در انتظار یک روزنه اميد هستند و وقتی ولیّ امر (ع ج) ب ا آم
الش مْسِ مِ نْ
رعد و برق جهامشمول و با اعجاز و خرق عادت ظهور رمودند« ،طُلُوعُ َّ
مَغْرِبِهَا» ایمام آمریکاییها و اروپاییها ،زودتر و زیادتر خواه د ب ود از ایم ام مش رق
زمينیها .این بحث مفصلی است که در جای دیگر بحث شده و در ج ای مخص و
خودش بحث خواهد شد ،منظور مقدمه بود.
پس ما سه بخش از برای اهالک داریم :بخش ضعي تر عمومیاش در زم ام ول ی
امر (عج) است که در محاربهای که بين مطلق اه ایمام و مطلق اه کف ر میش ود،
کا رام بهطور کلی نابود میگردند و اگر هم گروهی از یه ود و نص اری ب اقی باش ند،
پرچم قدرت ندارند ،بلکه تحتالشعاع هستند .کما اینکه دو آیه بر این مطل ب دالل ت
م یکن د« :وَ أَلْقَيْن ا بَيْ نَهُمُ الْعَ داوَ َ وَ الْبَغْض ا َ» 1نص اری« ،وَ أَلْقَيْن ا بَيْ نَهُمُ الْعَ داوَ َ وَ
الْبَغْضا َ» یهود ،ه ر دو ال ی ی وم القيام ة دارن د .ال ی ی وم القيام ة گروه ی از یه ود و
نصاری میمانند ،اما پرچم و قدرت و عزت ندارن د ،ام ا مش رک ه م نيس تند ،توحي د
کتابی دارند و چوم اجبار بر ایمام اسالمی نمیشوند ،قليلی از آنه ا ب ر دی ن کت ابی
یهودیت و نصرانيت میمانن د و پ رچم ال ال ه اال ار در ک ع الم تکلي

ب ه اهت زاز

درمیآید.
مرحله دوم :گروههایی هستند که در طول تاریخ به علت کفر و ظلم زیاد ،منقرض
شدند ،مانند قوم عاد ،قوم هود و همچنين قوم رعوم و تُبّع و اصحاب ال رّس و ...ای ن
هم بخش دوم .در تقسيم سهگانه اول ،ما در بخش وسط بح ث م یکن يم ک ه طو ام
نوح چگونه بود و به چه حساب بود .در اینجا نوح (ع) در طول  950سال دعوت ،هر
چه جدیت و عاليت کرد ،جز مسخره و استهزا و دورتر شدم ،کا رتر شدم ،مکذبت ر
شدم ،مسخره کردم قوم ،چيز دیگری ندید .بنابراین از نظر ظاهری مأیوس شد و بای د
هم مأیوس شود .صددرصد در نظر آم حضرت ،بودم این ا راد ن ه تنه ا نف ع نداش ت
برای خود و دیگرام ،بلکه برای خود و دیگرام ضرر داشت .این بُعد اول ،ول ی دع ای
نوح استجابت نمیشد ،چرا؟ چوم از نس های اینها ،کسانی که ایمام خواهن د آورد
بودند و نوح (ع) خبر نداشت و علت معط شدم اجابت دعوت نوح ه م هم ين ب ود،
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چوم نوح بخشی را میدید و بخشی را نمیدید ،آم بخشی را که میدید این بود ک ه
اینها ایمام نمیآورند و ایمام نخواهند آورد ،قسمتی معل وم و قس متی ن امعلوم .ام ا
اینهایی که اآلم نوح با آنها برخورد میکند ،تکذیب آنها ،عن اد آنه ا ،تخل

آنه ا ب ه

قدری زیاد است که هرگز روزنه ایمام در اینها وجود ندارد .این بخش را کامالً مطلع
است ،اما دو بخش بر نوح مخفی است :آیا در بعدها هم اینه ا ایم ام اص الً نياورن د؟
شاید نه ،شاید بله ،آیا اگر هم اینها تا زندهاند ایمام نمیآورند ،در نس های اینها هم
ایمام نقشی خواهد داشت یا خير؟ نمیدانستند .این دو نادانستگی نوح را خ دا م ی-
دانست و دانسته اوّلی نوح را نيز خدا میدانست.
اگر این سه بخش تکمي باشد ،نه اینها بالفع ایمام میآورند که نوح میدانس ت
و دعای او بر همين معن ا ب ود ،ن ه بع دًا ایم ام م یآورن د ک ه نم یدانس ت ،ش اید ت ا
اندازهای میدانس ت ،چ وم ع و بالفع اینه ا عالم ت اس ت از ب رای آین ده ،ول ی
صددرصد نبود .مرحله سوم :نوح (ع) نمیداند که در نس های این کا رام و معاندام
بالفع و حتی آینده ،آی ا در نس هایش ام ایم ام نقش ی خواه د داش ت ی ا نداش ت،
نمیداند.
پس تأخير دعا برای این جهت بود ،تأخير دعای نوح که  950سال طول کش يد ،ن ه
از برای اینکه نوح غلط دعا کرده ،نه ،نوح در ا ق دید خود میدی د ک ه اینه ا تک ذیب
میکنند و کفرشام و تکذیبشام و رارشام زیادتر میش ود .ولک ن بُع د اوّل ی ب رای از
بين بردم آنها کا ی نيست ،شاید بعدًا بعضی از آنها ایم ام بياورن د ،بُع د دوم ی ه م
برای از بين بردم کا ی نيست ،شاید در نس هایشام نقش ایمام وج ود داش ته باش د.
ولکن وقتی خداوند به نوح (ع) خبر داد که «وَ أُوحِ َ إِل نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ
إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ َال تَبْتَئِسْ بِما كانُوا یَفْعَلُومَ» 1درست به آی ه دق ت بفرمایي د .آنچ ه ک ه
نوح نمیدانست ،برای نوح به وحی آمد ،آنچ ه میدانس ت ک ه م یدانس ت« .رَبِّ إِنِّ
دَعَوْتُ قَوْم لَيْالً وَ نَهارًا * َلَمْ یَزِدْهُمْ دُعائ إِالَّ ِرارًا * وَ إِنِّ كُلَّم ا دَعَ وْتُهُمْ لِتَغْفِ رَ
لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ

آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ِي ابَهُمْ» 2ای ن را ک ه میدانس ت .روی ای ن

دانسته خود دعا و نفرین میک رد ،اجاب ت نم یش د ،ولک ن دانس ته دوم ی ص ریحًا و
س ومی تلویح ًا آم د ،م ا ص ریحًا و تلویح ًا را در دانس ته اینک ه هرگ ز ای نه ا ایم ام
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نخواهند آورد خودشام صریحًا و تلویحًا هرگز در نس آنها نقش ایمام نخواهد بود،
هر دو را از این آیه می هميم« .وَ أُوحِ َ إِل نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِ نْ قَوْمِ َ إِالَّ مَ نْ قَ دْ
آمَنَ» در این حال که این وحی شد ،گروهی به نوح ایمام آوردهاند ،عددش ام معل وم
است و اشخاصشام معروفاند نزد نوح ،بسيار بيّن است.
 [سؤال] «أُوحِ َ» ُعِ َ است دیگر .ع ماضی مجهول نخواندید؟ مث «أُضرِبَ» نيست؟ بله« ،أُضرِبَ»« .وَ أُوحِ َ» اینکه امر نيست ،ماضی مجهول اس ت« .وَ أُوحِ َ إِلنُوحٍ» وحی شد به نوح ،موحی خداست .که چه؟ «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِ نْ قَوْمِ َ إِالَّ مَ نْ قَ دْ
آمَنَ» بُعد اول صریح است ،اطالع به وح ی .از ای ن ق وم ت و ،مگ ر کس انی ک ه ایم ام
آوردهاند محققًا« ،قَدْ آمَنَ» یک آمن داریم ،یک قال أؤمن داریم ،یک قد آم ن داری م.
اینجا «قَدْ آمَنَ» است .کسانی که محققًا ایمام آوردهاند ،چوم در مي ام اینه ا کس انی
بودند که محققًا ایمام نياورده ،ولی معلوم نيست که ایمام خواهد آورد یا ن ه؟ بلک ه
احيانًا تظاهر به ایمام دارد مانند ابنش .کما اینکه از سه چهار جای آیات م ی هم يم
که نوح مطمئن نبود که این رزندش که غرق شد ،حتم ًا ک ا ر اس ت و اب ت ب ر کف ر
است .اینجا «قَدْ آمَنَ» دارد میگوید .به آیات توجه کنيد.
«وَ أُوحِ َ إِل نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» دو دسته خارج شد ،یک
دسته داخ است ،آم کسی که محققًا ایمام آورده اس ت و ایم ام اب ت ص ارم ق وی
است ،همين تعدادند .اما دو دسته دیگر میماند :یک دسته قد کفر هستند که بعدًا هم
ایمام نخواهند آورد که نوح میدانست .یک دسته قد در کار نيست ،اینه ا بينابينان د
مث پسر نوح ،دیگر او هم جز قد خواه د ب ود ،قَ دِ مخ ال  .یعن ی کس ی ک ه ایم ام
آورده است محققًا ،دیگر بعد ه ي ی ک از اینه ا ،چ ه کس انی ک ه ص امد در کفرن د،
محققًا کا رند و چه کسانی که ظاهرًا مت روّی هس تند ،ب ه ای ن در و آم در م یزنن د،
حتمًا آنها ایمام نخواهند آورد .پس مرحله محققه وحی در بُعد اول «أَنَّ هُ لَ نْ یُ ؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ».
بُعد اول که از برای نوح مجهول بود که تا حاال که ایم ام نياوردهان د ،بع د ایم ام
میآورند یا نه ،نمیدانم ،ولکن اآلم به حساب علی نوح مرتب دع ا م یک رد ،ربّ امّ
قومیکذا و کذا و کذا ،منتها دعای به ضرس قاطع نبود .گاه دعا به ضرس قاطع است،
اگر وحی شده است که مطلب چنين است ،خوب میخواه د از خ دا .گ اه دع ا اگ ری
5

است ،خدایا اگر صالح است ،اگر ایمام نخواهند آورد ،اگر چه ،هالک کن .اگر ایم ام
میآورند من عرضی ندارم .دعای نوح از آغاز تا قب از این وحی ،دع ای اگ ری ب ود،
چرا؟ برای اینکه دو بُعد در آم مجهول بود ،چوم یک بُعد از مثلث حتميت دعا ب رای
او قط معلوم است .اآلم اینها مکذب هستند و ایمام نياوردهاند ،اما بُعد دوم حتم ی
نيست تا چه رسد به بُعد سوم که بُعد دوم ،از اینها کسی ایمام بياورد یا نه ،بُعد سوم
از نس اینها کسی ایمام بي اورد ی ا ن ه ،چ وم بُع د دوم و س وم حتم ی نيس ت ،ول ذا
دعاهای نوح (ع) حتمی نبوده و از قضا از آداب دعا هم ين اس ت ،ب رای کس انی ک ه
وحی بر آنها نمیشود ،نبی نيستند و محقق نيست صددرصد ،با خارج موا قت ندارد،
اگر دعا میکنند ،ولو چيزی که خيلی خير است ،ولکن «عَس أَمْ تَكْرَهُ وا َش يْئًا وَ هُ وَ
خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَس أَمْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ» ،1ما که علم مطلق نيستيم ،ما ک ه عل م
مطلق نيستيم با تمام کرمام ،دقتمام ،مشورتمام ،دلم ام م یخواه د ک ه چن ين و
چنام شود ،خدایا صد ميليارد در اختيار ما بگذار که ع الم را پ ر از ن ور ق رآم کن يم،
خيلی هم خوب است .اما خوب مطالبی است که بر م ا مخف ی اس ت ،چ وم مط البی
است که بر ما مخفی است یا اصالً نخواهد شد ت ا قي ام ول ی ام ر ،ی ا خواه د ش د در
زمينه و ظرف مناسب خودش.
حال در اینجا ضلع اول مثلث دعا ،حتميتآور نيست .اینها ایم ام نياوردن د ،پ س
از بين بروند .ضلع دوم و سوم که هنوز معلوم نيست پس حتميت ندارد ،اما وقتی ک ه
ضلع دوم و سوم معلوم شد ،دعا حتمی است ،خدایا حتمًا استدعا میکنم این ک ار را
بکن ،دیگر اگر ندارد ،چرا؟ چوم وحی ش ده «وَ أُوحِ َ»« .وَ أُوحِ َ إِل

نُ وحٍ أَنَّ هُ لَ نْ

یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» .بُع د اول ک ه حتمي ت دوم را ایج اد م یکن د ،چ وم
حتميت اول کفر اوّلی بود .حتميت دوم را ایجاد میکند که خاطر جمع باش ،اینها تا
آخر هر چه هم باشند تا بميرند ،هرگز ایمام نمیآورند ،پس اینها باید از بين بروند.
بُعد اول مجهول برای نوح بيّن شد ،بُعد دوم :وح ی ش د ب ه ن وح ک ه اینه ا حتم ًا
ایمام نمیآورند ،نس چه؟ نس را از کجا می هميم؟ از چندجا ،یکی از اینج ا م ی-
هميم :حتمًا نوح هميده ،اگر ما نفهميم ،و از اینجا میشود هميد ،چرا؟ برای اینک ه
مِن در اینجا چه کاره است؟ مِن یا تبعيضيه است ،یا نشویه است و یا هر دو .اینجا هر
دو است ،چه اشکالی دارد؟ اگر لفظی در قرآم احتمال چند معنا دارد و تناقضی ب ين
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این معانی نيست ،بلکه شایستگی دارد این معانی و منا ات با جایی از نظ ر لفظ ی و
معنوی ندارد ،چرا چند معنا مراد نباشد؟ و این یکی از اختصاصات قرآم شری است
که مقتضای احاطه علميه پروردگار عالم اوالً و مقتضای اختصار بيانگر روشن ق رآم
انيًا این است که احيانًا چند معنا خدا میخواهد برساند و یک لف

میگوی د« .وَ إِذْ

جَعَلْنَ ا الْبَيْ تَ مَثابَ ةً لِلنَّ اسِ وَ أَمْن ا» 1چه ارده معن ا و ه ر چهاردهت ا م راد اس ت .ی ا
«الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ َال َةَ قُرُو ٍ» 2قُر هم حيض است هم طُهر اس ت ،ه ر دو
مراد است .اگر یکی مراد بود ،چرا آم یکی را نگفت؟ این از اختصاص ات و امتي ازات
قرآم است .ما قط در اسما و ا عال نمیگویيم ،در حروف نيز چنين است .اگر حر ی
دارای چند معناست و هر چند معنا میشود مراد باش د ،از نظ ر ادب ی و لفظ ی تض اد
نيست ،از نظر معنوی منا ات ندارد ،باید هر چند معنا اراده شده باشد ،چ وم اگ ر ه ر
م راد را دلي بي اورد و لف

چند معنا اراده نشود ،باید آم معنای خا

خاص ش را

بياورد.
اینجا مِن دارای دو معنا میتواند باش د ،معن ای اول آنچ ه ص ریح اس ت «أَنَّ هُ لَ نْ
یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ» یعنی بعضه قومک ،مِن تبعيضيه .بعض قومت هرگز ایم ام نخواهن د
آورد ،بعض قوم چيست؟ بعض قوم این است که عددی از این ق وم ،ول و ی ک نف ر ،دو
نفر ،هرچند نفر ،عددی از این ق وم ایم ام نخواهن د آورد ،پ س هي ی ک از ای ن ا راد
ایمام نخواهند آورد .دوم :من نشویه «لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ» مگر ذریه قوم م ن قوم ک
نيستند؟ مگر رزندام شما از شما نيستند؟ رزند انسام از انسام اس ت ،از ص لب پ در
است و از رحم مادر است ،پس «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ» در تلویحش ،نه در تص ریح،
حتی تلویح آم تصریح است« .أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ» کسانی که «لَنْ یُؤْمِنَ» دو دسته
هستند :یکی خود قوم که مِن در اینجا تبعيض است ،یک ی خي ر ،تبع يض نيس ت ،اگ ر
تبعيض هم باشد ،تبعيض نطفهای است ،بلکه نشوی است ،یعنی آم کسانی که منتشئ
میشوند از قوم تو که نس و ذریه قوم تو هس تند ،از آنه ا ه م کس ی ایم ام نخواه د
آورد.
ما دو دلي بر این مطلب داریم .یک دلي اینکه مِن در اینجا مطلق اس ت ،ه ر دو
معنا را دارد ،من تبعيضيه ،خود قوم ،بعض قوم و من نشویه ،ذریه قوم و نس قوم ک ه
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انتشا پيدا میکند از قوم .این یک دلي  ،دلي دوم« :أَنَّهُ لَنْ» لن چيست؟ مگر لن برای
اس تحاله نيس ت؟ ل ن ک ه ب رای اس تحاله اس ت ،اگ ر چنانچ ه خ ود ای ن ق وم ایم ام
نمیآورند ،اما بعضی از نس ایمام میآورند ،لن غلط است ،لن برای استحاله اس ت.
یعنی الی یوم القيامة هم اگر این قوم بمانند و توالد و تناس و نوه و نتيجه و نبي ره و
ندیده و تا آخر ،لن .این دلي اقوی است .این دلي مطل ب را ن

م یکن د .ص حبت

گفتن و شنيدم نيست ،من هم کر میکنم ،هم شما کر کنيد ،این مِن در بُعد دوم که
مِن نشویه است« ،أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ»« ،مَنْ قَدْ آمَنَ» ماضی اس ت،
برای مضارع آم دو بخش داریم :یک بخش ایمام خود این قوم ول بعضًا ،یک بخ ش
ایمام ذریه این قوم .لن هر دو را نفی کرده ،مِن هم هر دو را نف ی ک رده ،مِ ن ب هطور
ظهور و اطالق هر دو را نفی میکند ،لن بهطور ن

نفی میکند.

تکرار میکنم ،چوم این مرحله اوالیی اس ت ک ه مطل ب را خ دمت آقای ام ع رض
میکنم ،در تفسير اشاره است ،اما تفصي آم را اآلم عرض میکنم« .أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِ نْ
قَوْمِ َ» محال است من قومک ،بعض قومک ،مح ال اس ت م ن قوم ک ،نس قوم ک،
استحاله در هر دو بُعد است .مستحي است چه خود این قوم بعضی ایمام بياورن د و
چه نس این قوم بعضی ایمام بياورند .ما از دو بُعد می هميم ،یکی از مِن تبعيض يه:
خود اینها ،نشویه :نس اینها ،دوم از لن« ،أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ» ک ه اگ ر ای ن ق وم
هي کدام ایمام نياورند اما بعضی کم یا زیاد از ذریه آنها ایمام بياورن د« ،لَ نْ یُ ؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِ َ» غلط است اصالً .آیا نفی انتشا ذریه از این قوم غلط هست یا ن ه؟ خ وب
ذریه دارند .در اینجا اگر چنانچه بعدًا از ذریه این قوم هر چن د هزارن د ،کس انی ول و
یک نفر ایمام بياورد ،لن در اینجا غلط اس ت ،بلک ه «ل ن ی ؤمن قومُ ک»« ،ل ن ی ؤمن
الحاضروم من قومِک» ی ا تعبي ر دیگ ر ک ه تنص ي

کن د ای ن نف ی را در موج ودین،

وانگهی لن در اینجا قب از مِن آمده« :أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ».
ما هميدیم ،خوب نوح بهتر از ما می همد ،چوم خطاب به نوح اس ت ،وقت ی ک ه
خطاب به پيغمبر بزرگ اله ی اس ت ،اگ ر م ا چي زی را نفهم يم ،خ وب او م ی هم د،
چيزهایی است که مخاطب می همد به حس ب عل وّ محت دش و م ا نم ی هم يم ،کم ا
اینکه نظایرش را داریم« .وَ إِذْ قالَ رَبُّ َ لِ ْلمَالئِكَةِ إِنِّ جاعِ ٌ ِ الْ أَرْضِ خَليفَ ةً» 1اگ ر
ما نفهميم مراد از خليفه چيست؟ مالئکه هم نفهميدند؟ مالئکه هميدند ،اگر مالئک ه
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هميدند خليفه ،خليفة ار است ،پس چرا این نفهمی را کردن د؟ «ق الُوا أَ تَجْعَ ُ يه ا
مَنْ یُفْسِدُ يها وَ یَسْفِ ُ ال دِّما َ» 1پ س معل وم م یش ود مالئک ه هميدن د ای ن خليف ة
النسناس است ،نه خليفة ار است ،نه خليفة الجن است ،نه خليفة المالئکة است.
در اینجا وقتی که خطاب به نوح است« ،وَ أُوحِ َ إِل نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ»
هم نوح ،هم نبوت در بُعد والیت عزم اولی است ،اگر ما می هميم ،چطور نوح نمی-
همد؟ این اوالً ،انيًا نفرینی که نوح کرد ،ذریه را هم گر ت ،چرا؟ در نفرین اخي ر ک ه
نوح کرد ،ذریه را بهطور حتمی گر ت ،سوره نوح ،آیه « :26وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَ
الْأَرْضِ مِنَ الْكا ِرینَ دَیَّارًا» ،همه را از بين ببر ،چرا؟ اگر خودشام کا رند ،ممکن است
در ذریه آنها مؤمن باشد .پس اینکه هم ه را از ب ين بب ر ،ای ن از ب ين ب ردم دو بُع دی
است ،یک بُعد خود این قوم که کا رند که هستند و یک بُعد ذریهای که احيانًا ممکن
است مؤمن باشند ،پس این از بين بردم هر دو است و یک بُعدی نيست .جواب« :إِنَّ َ
إِمْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبادَكَ» 2نه تنها خودشام ضال هستند و به هدایت نمیرون د ،بلک ه
این چند مثقال بنده شما که ایمام آوردهاند که «وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلي ٌ» 3اینها را هم
گمراه خواهند کرد.
پس وجوب اعدام اینها چند بُعدی است :بُعد اول ضالل مطل ق ،بُع د دوم اض الل
مطلق ،سوم :اگر کسی بگوید بل ه ض الل مطل ق و اض الل مطل ق ،ام ا ب از اس تحقاق
اعدام نيست ،چوم ممکن است از ذریه اینها کسانی بياین د ک ه ایم ام بياورن د ،م ی-
گوید« :وَ ال یَلِدُوا إِالَّ اجِرًا كَفَّارًا» 4نوح «وَ ال یَلِدُوا» را از کجا هميد؟ علم غيب دارد،
علم غيب را چه کسی به او داده اس ت؟ خ دا ،ب ه وح ی ،وح ی چيس ت؟ « -1أَنَّ هُ لَ نْ
یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» در بُعد دوم مِن ک ه مِ ن نش ویه اس ت ،هم انطور ک ه
خود قوم نوح هرگز ایمام نخواهند آورد ،از رزندانشام هم که مِن نشویه است ،ایمام
نخواهند آورد .این را هميد.
اگر بگویيد این را نفهميد ،میگویيم باالخره خداوند به او همانده ،اگر خداوند به
او نفهمانده است که از ذریه هم احدی ایمام نخواهند آورد ابدًا ،چطور دارد با خ دا
همينطور صاف خطاب میکند «قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكا ِرینَ دَیَّارًا»
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ُض لُّوا عِب ادَكَ وَ ال یَلِ دُوا إِالَّ اجِرًا كَفَّ ارًا»
ی ک نف ر نگ ذار ،چ را؟ «إِنَّ َ إِمْ تَ ذَرْهُمْ ی ِ
خودشام و رزندانشام نيز ،پس سه بُعدی شد .بُعد اول را ک ه ن وح م یدانس ت ،عن اد
دارند ،چه دارند ،چه دارند ،بُعد دوم که نمیدانست ،ممکن اس ت ایم ام آورن د ،ای ن
هم برطرف شد ،بُعد سوم :ایمام نياورند اما از رزندام هم [ ]...این هم برط رف ش د.
پس این دعا سه بُعدی است ،پس مثلث دعا در اینج ا حتمي ت پي دا ک رد ،و در اینج ا
حتمًا دعا کرد و خدا اجابت کرد.
 علم نداشت که از رزندام اینها مؤمن به وجود نمیآید ،این آیهای که «أَنَّ هُ لَ نْیُؤْمِنَ» این برای زمانی است که میخواست عذاب نازل شود []...
 بله ،این دعا بعد از آم است .نوح (ع) وقتی که دارد با خدا حرف میزند ،م ی-گوی د بن دگانت چن ين هس تند ،اگ ر بمانن د ایم ام نخواهن د آورد ،اض الل م یکنن د،
رزندانشام هم ایمام نخواهند آورد ،این بعد از إخبار حق است ،و الّ ا ن وحِ ص احب
وحی بدوم ارتباط با وحی نمیآید با خ دا درو ح رف بزن د و ب ا خ دا ب ه ص ورت
تحمي و جه صحبت کند.
این آیه بعدی ،بعد از آیه قبلی است« :وَ أُوحِ َ إِل نُوحٍ» تا اینجا نوح خس ته ش د،
ولی حاال خستگی او از بين میرود «وَ أُوحِ َ إِل نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ
قَدْ آمَنَ َال تَبْتَئِسْ بِما كانُوا یَفْعَلُومَ» .دو مرحله بود؛ هم دعوت م یک رد ه م ابتئ اس
داشت ،دعوت میکرد و دعوت اینها را عقب میزد ،بنابراین دعا میکرد ،منتها دع ای
متردّد ،خداوند اینجا خاطرش را جمع کرد ،بعد در نتيجه آم وحیای که شد به ن وح،
«وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَ ذَرْ عَلَ

ُض لُّوا
الْ أَرْضِ مِ نَ الْك ا ِرینَ دَیَّ ارًا * إِنَّ َ إِمْ تَ ذَرْهُمْ ی ِ

عِبادَكَ وَ ال یَلِدُوا إِالَّ اجِرًا كَفَّارًا» سؤال.
 در اینجا می رماید که بعد از آیه «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ» بوده ،بن ابراین نف رین حض رتنوح بعد از...
 نه ،عرض کردم نفرین ایشام دو بُعدی بوده 950 ،سال نفرین علی تش کّکٍ ک رد،چوم بُعد دوم و سوم را نمیدانست.
 اما آم نفرینهای قبلی در قرآم نيامده است؟ دارد« ،قالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْم لَ يْالً وَ نَه ارًا» 1و غي ره ،اینه ا دعاس ت ،نف ریناست .بعد مرحله دوم و سوم که برای او روشن میش ود« .وَ أُوحِ َ إِل
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نُ وحٍ أَنَّ هُ لَ نْ

یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ َال تَبْتَئِسْ بِما كانُوا یَفْعَلُومَ» بعد هم که «قالَ نُوحٌ رَبِّ
ال تَذَرْ عَلَ الْأَرْضِ» سؤاالتی در اینجا هست .اول :آیا اینکه خداوند رم ود« :أَنَّ هُ لَ نْ
یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» ،إخبار هست یا نه؟ بله ،البته مشابهش گذشته اس ت.
این قوم نوح اگر بعضی ایمام میآوردند ،این نق ض عل م خ دا ب ود ی ا ن ه؟ چ را .آی ا
امکام داشتند ایمام بياورند یا نه؟ چرا .پس اگر امکام داش ت ایم ام بياورن د ،امک ام
ایمام آوردم و اختيارِ ایمام آوردم آنها با لن که استحاله است ،چه مناسبتی دارد؟
ج واب :م ا دو ن وع اس تحاله داری م :ی ک اس تحاله ذاتي ه داری م و ی ک اس تحاله
باالختيار .اگر استحاله ذاتيه باشد تناقض است ،چط ور؟ «أَنَّ هُ لَ نْ یُ ؤْمِنَ مِ نْ قَوْمِ َ»
بگوید مستحي است نه به اختيار ،مستحي است که اصالً نمیتوانند ایمام بياورن د،
اگر نمیتوانند ایمام بياورند قصورًا و ن ه تقص يرًا ،بن ابراین مس تحق ه الک نيس تند،
چوم قدرت ب ر ایم ام ندارن د .ای ن اس تحاله باالض طرار اس ت ،ام ا ل ن ک ه اس تحاله
باالضطرار نمیگوید ،چرا؟ برای اینکه اینها مکل

بودن د ،ن وح دع وت ک رد ،تک ذیب

کردند ،یک عدهای ایمام آوردند ،یک عده ن ه ،پ س اگ ر ایم ام نم یآورن د ،اس تحاله
باالختيار است« ،و االستحالة باالختيار ال تنا ی االختيار» اگر کسی ک اری ب ه اختي ار
انجام میدهد و آم کار انجام شد ،در آم کار واقع ش د ،آی ا م یتوان د برگردان د؟ ن ه،
اینجا استحاله باالختيار است .مث کسی که خودش را از بام پرت کند پایين ،بين راه
پشيمام بشود ،ایده ندارد ،اگر بين راه پشيمام شد ،ا تاد زمين و مرد ،خودکشی کرده
است یا نه؟ بله ،کسی بيای د بگوی د :در ب ين راه پش يمام ش د ،وقت ی ه م ک ه بع د از
پشيمانی ا تاد اختيار نداشته است .میگویيم اینجا استحاله باالختيار است ،اس تحاله
باالختيار ،با اختيار مطلق یکسام است ،چه از اول تا آخر اختيار داشته باشد ،چه نه،
اول اختيار داشته باشد ،بعد به اضطرار بيفتد .مثال :یک کسی در یک محيطی است،
اختيارًا گوشت ميته و خنزیر میخ ورد ،ای ن ح رام اس ت ،ی ک کس ی خي ر ،در ای رام
اسالمی است یا در کشور دیگر اسالمی است ،میرود در الم ج ای اروپ ا تحص ي
میکند و میداند که در آنجا حتمًا اگر بخواهد گوشت بخورد ،گوشت ميته است ،اگر
آنجا ر ت و مضطر شد گوشت بخورد برای اینکه نميرد ،آیا ح رام اس ت ی ا ن ه؟ بل ه،
چوم این اضطرار باالختيار است.
در اینجا «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَ دْ آمَ نَ» ل ن اس تحاله باالختي ار اس ت،
آموقت در اینجا دعوای حکيم عمر خيام با خواجه نصير میآید که عم ر خي ام م ی-
گوید:
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می خوردم من حق ز ازل میدانست

گر می نخورم علم خدا جه شود

خدا میدانست که من مِی خواهم خورد ،پس اگر من مِی نخورم ،علم خدا جه
میشود ،پس من مجبورم مِی بخورم ک ه عل م خ دا جه نش ود .خواج ه نص يرالدین
طوسی جواب میدهد:
نزد عقال ز غایت جه بود

علم ازلی علت عصيام بودم

علم کاش است ،علت نيست .خدا میداند که ش ما ب ه اختي ار ش راب میخوری د
حکيم عمر خيام ،او ش راب میخ ورد م یگف ت اگ ر خ دا نخواه د ،نمیخ ورم .خ دا
میداند که شما به اختيار شراب میخورید ،اآلم هم مختارید بخورید یا نخورید ،ام ا
چوم میخواهيد بخورید م یخوری د ،اگ ر نخواهي د بخوری د و نخوری د ،پ س معل وم
میشود که خدا میدانست که نمیخورید .علم هي وقت علت نيست بلکه اراده عل ت
است ،مشيت احيان ًا ،اراده عل ت اس ت ،اراده بعض ًا باش د ی ا اراده ک الً ،ام ا م ن ک ه
میدانم الم کس اآلم در دریای خزر ر ته و دارد غرق میشود ،آیا من موج ب غ رق
هستم یا من میدانم که او به اختيار خود داخ دری ا ر ت ه و ش نا ه م بل د نيس ت و
غرق میشود ،این جوابش است .در اینجا هم همينطور است.
در اینجا دو مطلب است .البته تکرار شده ولی مطلب خيلی مه م اس ت .در اینج ا
دو مطلب است -1 :این قومی که «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَ نَ» ی ا اختي ارِ
ایمام میکنند احيانًا برای نقض و تکذیب نوح ،میشد دیگ ر .کس انی ک ه م یتوانن د
ایمام بياورند ،مکل

هستند و اختيار دارند که ایمام بياورند یا نه ،برای اینک ه ن وح

را کامالً مجاب کنند و دعوت او را نقض کنن د و ح رف او را تک ذیب کنن د ،یک ی از
آنها ولو ظاهرًا ایمام میآورد ،ظاهرًا میگف ت خ دا را قب ول دارم ،ت و را قب ول دارم،
ظاهرًا ولو نفاقًا ،ولی این کار را هم نکردند .یعنی عناد اینها آنق در زی اد ب ود ،آنق در
حمق اینها عميق ب ود ک ه حت ی ظ اهرًا ه م اظه ار ایم ام نکردن د ول و ب ه مص لحت
خودشام که تکذیب نوح (ع) باشد .پس این کجا با اختيار منا ات دارد؟ این راجع به
قومش ،اما اوالد؛ این س ؤال ک ه «وَ ال یَلِ دُوا إِالَّ اجِرًا كَفَّ ارًا» مگ ر کس ی ک ه متول د
میشود اجر کفار است؟ ج واب :ن ه ،یعن ی ای ن کس ی ک ه متول د میش ود ،خداون د
میداند که اآلم متولد میشود و بعدًا ب ه ح د تکلي

رس يد ،اجر کَف ار اس ت .کم ا

اینکه خدا من االزل میداند ،من االزل میداند کسانی که هنوز متولد نشدهاند ،بعد از
اینکه متولد شد سلمام میشود ،متولد شد ،علی و محمد ( ) م یش ود ،متول د ش د
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ابوجه و ابوسفيام و معاویه و الم میشود ،اینها را میداند ،وليکن این دانستن ن ه
علت طاعت است و نه علت عصيام.
این رزندام اینها از دو حال خارج نيستند ،یا اینکه رزندام بعدی که هي  ،اینه ا
اعدام شوند و نابود شوند برای اینکه خودشام استحقاق وجود ندارند ،بلکه به جهات
متعددهای محکوم ب ه ن ابودی هس تند و اگ ر رزن دانی ه م از آنه ا ب ه وج ود بيای د،
خداوند میداند که اینها اجر و کَفار خواهند بود ،نه اینکه مثالً مصيبتی بر آنها وارد
شد قب از عصيام ،نه ،اینجا حساب جزا نيس ت .ی ک مرتب ه حس اب جزاس ت ،ای ن
رزندانی که اگر بعدًا متولد شوند ،اجر و کفار میشوند ،از ح اال ج زا ب دهيم ،ی ک
مرتبه جزاست ،یک مرتبه نه ،جلوگيری است ،ی ک مرتب ه ر ع اس ت ،ی ک مرتب ه د ع
است .احيانًا ر ع است؛ هست و گناه میکند و مستحق اع دام اس ت ،اع دام م یکنيم.
یک مرتبه نه ،نمیگذاریم بياید تا گناه انجام نشود ،اینکه تعذیب نيست ،این جلوگيری
از صدور گناه است ،یک مرتبه گناه حاص میشود و گناهکار مستحق اعدام اس ت و
اعدام میشود ،یک مرتبه نه ،جلوگيری از صدور گناه است ،کما اینکه ب رعکس مث ال:
«رَبَّنَا اغْفِرْ ل وَ لِوالِدَيَّ» 1یعنی چه؟ وقتی که ابراهيم استدعا میکن د «رَبَّنَ ا اغْفِ رْ ل »
یعنی چه؟ یعنی گناه کرده؟ نه ،جلوی گناهام را نسبت به من بگير ،یک مرتبه جل وی
گناهام را گر تن است؛ عصمت ،یک مرتبه گناه است و او را بخشيدم است نسبت ب ه
غير معصوم .کذلک نسبت به قوم نوح و رزندام ،نسبت به ق وم ن وح ر ع اس ت ،د ع
نيست ،یعنی اینهایی که گناه کردهاند و کا ر و اجر و الم ،بای د از ب ين برون د ،ام ا
نسبت به رزندانی که هنوز نيامدهاند ،چوم خدا میداند که اگ ر بع دًا بياین د ،هم ين
آش است و همين کاسه است و همين تشکيالت ،این د ع اس ت ،نم یگ ذارد موج ود
شوند ،پس این جزا نيست .اگر جزا بود میگفتيم این قصا

قب از جنای ت اس ت،

ولی این جزا نيست.
 درباره ابولهب دارد« :سَيَصْل نارًا ذاتَ لَهَبٍ» 2این هم از همين باب است که... بله ،یقين است .من این عبارت را میخوانم ،ش ما ه م بع دًا مراجع ه بفرمایي د.صفحه  290از جلد  ،14سوره هود که س وره ه ود آخ رین س ورهای ب ود ک ه در رس م
تألي ما نوشتيم و آخرش هم جریانات نوشتن تفسير را من یادداشت ک ردم ،مراجع ه

 .1ابراهیم ،آیه .41
 .2مسد ،آیه .3
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بفرمایيد .صفحه  :290در ذی آیه «وَ أُوحِ َ إِل نُوحٍ» ««أَنَّهُ لَ نْ یُ ؤْمِنَ مِ نْ قَوْمِ َ إِالَّ
مَنْ قَدْ آمَنَ» تحم حجتين ا نتين ،حجة لن وح (ع) عل يهم حي ث أخب رهم به ا و ل م
یؤمن منهم أحد حت غرقوا أجمعين» یک نفر ایمام نياورد ،پس این حجت است ،اگر
میخواستند حجت نوح را از بين ببرند یکی از آنها ظاهرًا ایمام میآورد ،نياورد ،پس
این حجت است« .و كام لهم و إم لواحد منهم أم یؤمنوا

ظاهر الحال تك ذیبا لم ا

أوح إل نوح (ع) ،و حجة انية ه لغرقهم أجمعين» که دیروز ع رض ک ردم ک ه ب ا
این دعا غرق شدند .به مقارنه این دعا امر شد که نوح کشتی بس ازد و کش تی س اخته
شد و غرق شدند .پس در آم لحظات آخر هم این حج ت عل ی رئ وس االش هاد ب رای
آنها بود که این رسول الهی است و این مربوط به دعوت الهی اس ت« .و حج ة اني ة
ه لغرقهم أجمعين حت ال یقول قائ  :علّهم كانوا یؤمنوم لما ذا غرقوا؟» این عَلَّهم
نمیآید ،لعلّهم نمیآید ،چرا؟ لماذا ،اآلم دیدید که وعده نوح درست شد ،ع ذاب دارد
میآید ،پس ایمام بياورید ،اگر همام موقع ایمام میآوردند ،داخ کش تی ن وح م ی-
شدند ،این هم حجت انی.
 عَلَّهم یعنی چه؟ یعنی لَعَلَّهم« ،علّهم كانوا یؤمنوم لما ذا غرقوا؟» این حجي ت انی ه م از ب ينمیرود ،عَلَّهم چيست؟ چرا ایمام نياوردید؟ اقالً ایمام م یآوردی د ک ه تک ذیب کني د
نوح را.
«ذل  ،و لكن األنسال الحاصلة بين هذا الوح و غرقهم و هو طوال سنين ،ما هو
ذنبهم» طوال سنين چوم هنوز کشتی ساخته نشده بود ،کشتی مق داری ط ول کش يد،
حاال چقدر کاری نداریم ،بعد بحث میکنيم« .ما هو ذنبهم أوال و هم قصّر أو صغار،
أم و كبار منهم عقال علهم یؤمنوم؟ هن ا «ل ن» تحل ق س لبية اإلیم ام عل

أنس الهم

البالغين» چنانکه عرض کردم« .و أم لم یكن هناك صغار و قصّر حين الغرق» این یک
احتمال .در روایتی دارد که خداوند اینها را مقطوع النس ک رد ،اص الب و ارح ام را
که اصالً والدتی از اینها حاص نشود که در بينشام نب ود« .أم و قط ع اللّ ه أنس الهم
ل م ینس لوا

القص ر م نهم قب
ّ
ه ذا الب ين» روای ت اس ت« .أم أم ات ص غارهم و

الطو ام» چه اشکالی دارد؟ اگر خدا کسانی را بميراند اش کالی دارد؟ قب از طو ام
نبودن د ،خداون د ميران ده ،ای ن ه م ی ک

که عنوام عذاب داشت ،صغار را ک ه مکل
احتمال.
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«أم لو شملهم الطو ام ليس هو عذابا للقاصرین صغارًا و مجانين» مگر زلزله ک ه
میآید یک عدهای از بين میروند ،اگر زلزله بهعنوام عذاب بياید م ثالً ،اگ ر ب هعنوام
عذاب زلزلهای بياید ،طو ام بياید ،چه بياید ،چه بياید ،مگ ر هم ه کس انی ک ه از ب ين
ر تهاند بهعنوام عذاب است؟ خير ،عدهای ب هعنوام ع ذاب اس ت ،ع دهای ه م ع ذاب
نيست .عذاب نبودم دو بُعد دارد :یا اینکه نه ،تر يع مق ام اس ت ک ه ب ه آت ش دیگ رام
سوختم ،تر يع مقام است .اینطور نيست که اگر بهعنوام عذاب یک کاری شود و ع ده
زیادی یا کمی از بين بروند ،عدهای که مستحق عذاب بودن د ،ع ذاب ،آم ع دهای ه م
که مستحق عذاب نبودند نه ،نسبت به اینها عذاب است و نسبت به آنها احيانًا واب
است و احيانًا ال عذاب و ال واب .یکی از این مراح .
«أج « ،أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ» ال مبرر لبقا هم ،م « َ ال تَبْتَ ئِسْ
بِما كانُوا یَفْعَلُومَ» إذ ال مكام و ال دور لالبتآس بفعل تهم الملعون ة ح ين یج زوم بم ا
كانوا یفعلوم ،و أنه «لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ» الداع الراج إجابته لوقت
ما یبتئس بما یفعله المدعووم» 1اینطور است .او مدام دع ا میکن د و دع ا میکن د ت ا
ایمام بياورند یا از بين بروند ،این حال ت ن اراحتی ایج اد میش ود« .م ن التك ذیب و
العناد ،و أم ا إذا ع رف مس يرهم و مص يرهم» مس ير راه عل ی ،مص ير عاقب ت ،ه ر دو
خراب « .ال دور البتئاسه بما كانوا یفعل وم .أج « َ ال تَبْتَ ئِسْ» :ال تح سّ ب البؤس و
القلق ،و ال تهتمّ بهذا الذي كام منهم ،ال عل نفس

ما هم بضارین من ش

حت

یغرقوا» به تو ضرر نمیرساند «و ال عليهم إنهم ال خير يهم و ال رجا لهداهم .م و
هذا الوح كام بعد ما دع نوح عل قومه أم قبله بسناد» سِناد مربوط به قب اس ت.
«وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَ ذَرْ عَلَ

ُض لُّوا
الْ أَرْضِ مِ نَ الْك ا ِرِینَ دَیَّ ارًا * إِنَّ َ إِمْ تَ ذَرْهُمْ ی ِ

عِبادَكَ وَ ال یَلِدُوا إِلَّا اجِرًا كَفَّارًا» اینجا را بيشتر دقت کنيد « :لقد كام دعائ ه عل يهم
بعد وح اللّه و قب الطو ام» در این ب ين «دع ا عل

ض و ال وح دونم ا تخ رّ

بالغيب» اگر وحی نشد و همينطور خودش میگوی د ،چط ور خ دا تبعي ت م یکن د از
دعای بیخود؟ از دعایی که مبنای دوم و سوم را ندارد ،که اول ش معل وم ،مبن ای دوم
را ندارد ،نوح ،از کجا میدانيد که اینه ا ایم ام نخواهن د آورد؟ مبن ای س وم :از کج ا
میدانيد در اوالدش ایمام نخواهد ب ود؟ اگ ر ای ن دع ا همينط ور جاهالن ه ب ود ،آی ا
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خداوند امضا میکند دعای جاهالنه را؟ هرگز ،ولی خداوند ورًا امضا کرد و رم ود:
[]...
« األخب ار الناطق ة» اخب اری داری م ،از ش يعه و س نّی ،از ش يعه ه م زی اد داری م.
« األخبار الناطقة بأم

ذل ال دعا ی دًا ش يطانية ه بنفس ها م ن ی دٍ ش يطانية!»

اخباری داریم که دست شيطام در کار بود که نوح دعا کرد ای ن م ردم از ب ين برون د.
میگویيم در خود این اخبار دست شيطانی وج ود دارد! « األخب ار الناطق ة ب أم
ذل الدعا یدًا شيطانية ه بنفسها من یدٍ شيطانية! إذ لم یدع ن وح إلّ ا ب إذم اللّ ه و
بعد ما أخبره اللّه «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ َ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ» من م و ل يس اللّ ه ليجي ب
نوحا إل دعو يها ید شيطانية!» یک دعایی میکند که در آم دست ش يطانی اس ت،
یا ید شيطانی نيست ،دست جهالت است و بر خالف مصلحت ،خداوند از نوح تبعيت
میکند ،این نمیشود« .و ترى «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ» تحي إیمانهم

المستقب ؟» که این را

ما بحث کردیم و بعدًا تتمهای خواهد داشت برای شنبه و شنبهها.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَامِ وَ مَعَ ارِفِ الْقُ رْآمِ الْعَظِ يمِ وَ وَ ِّقْنَ ا لِمَ ا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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