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رسالت (حضرت نوح)

سرگذشت قوم نوح در قرآن
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
با تبریک ميالد با سعادت حضررت امرام محمرد برن علریا البراقر (ف) یرک ررد ا
دوا ده ثقل اصغر ،تتمه بحث را راجع به آیاتی کره راجرع بره نروح (ف) اسرت ا ثقرل
اکبر آغا میکنيم .محور ثقل اکبر است و حائر ثقل اصغر .ما یک محور واحد داریرم
که نا ل من سماء الوحی است الی یروم الردین کره محرور المحراور اسرت و آن قررآن
است و کل مکلفين الی یوم الدین من االنس و الجرن و المالئکر و غيررهم اجمعرين،
اینها حائرند ،گردندهاند بر محور معارف قرآن .اگر ما بررا رسرولاهلل (ص) در نقطره
اولی و ا برا سيزده نفر معصومين دیگر در نقطه ثانيه ،مقام بسيار عرالی و عممرت
عليا قائل هستيم ،چون حائر هستند بر محور ثقل اکبر «وَ ما كُ ْنتَ تَتْلُوا مِرنْ قَبْلِرهِ مِرنْ
كِتابا وَ ال تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ إِذًا الَرْتابَ اْلمُبْطِلُونَ»
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مقام محمد (ص) و من دونه و من بعده مرن المعصرومين ،دارا سره مرحلره ا
عصمت هستند ،مرحله اولی عصمت بشریه است که با کوششها طاقت رسا خود
و تو يق الهی ،در باالترین قلهها عصمت و طهارت عملی و علمی ،قردم گذاردهانرد
تا مقام شایستگی نزول عصمت ربانيه را یا تهاند .مرحله دوم عصمت ،عصمت ربانيه
است که روحالقدس است که پروردگرار عرالم تتمرها کره در طررتهرا آنران و در
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عقلها آنان و در قلبها آنان ا تطهير مانده است ،تطهير کند .چون انسان و هرر
مکلفی ،در دو مرحله سلب و ایجراب اسرت :سرلب غيرر خردا و غيرر خرداییهرا ،بعرد
ایجاب حق سبحانه و تعالی ا نمر معر تی و ا نمر عملی .در این سلب و ایجاب که
ال اله الّا اهلل است ،تمام وجود مکلفان باید در درون و برونشان ،در دانش و عقيرده و
اخالق و عملشان دارا دو مرحله سلب و ایجاب باشند ،امرا ایرن دارایری دارا سره
مرحله است که مَثَل اعال عصمت را در این سه بُعد که رسولاهلل (ص) است محرور
قرار میدهيم و ما حائر بر آن هستيم ،قرآن محور رسولاهلل است و رسولاهلل حرائر و
گردنده دور قرآن و ما هم بر دو محور تمسک میکنيم ،محور اصلی کتاب اهلل است و
بر مبنا کتاب اهلل ،رسولاهلل (ص) هستند.
بُعد اول عصمت عليا بشر  ،آن استعداد و مينه سلب و ایجابی است ،سلبِ هر
چه بد است و ایجابِ هر چه خوب است ،در بُعد طاقت و قدرت بشر منهرا وحری
و به اضا ه تأیيدات و عنایات خاصه ربانيه .مرحله دوم که این ظرف عصمت عليرا
بشریه ،بر محمد و محمدیين (ص) حاصل شد ،آنگاه عصرمت روحالقدسری مریآیرد.
خداوند وحی میکند روح قدسی عصمت را بر قلب نا نين رسولاهلل (ص) در همران
نقطه اوال «ا ْقرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَرقَ الْانسرَ انَ مِرنْ عَلَرقا» 1در نقطره اولری.
ولکن نقطه سوم ،نقطه محور و نقطه اهم است ،آن دو ظرف هسرتند .ظررف اول و
مينه اول ،عصمت بشر در باالترین مرحله رسولاهلل (ص) است ،مرحله دوم ظر ی
به ظرف اول ا زوده میگردد ،یعنی عصمت ربانيه و روحالقدس بر روح محمرد کره
(ص) که ظرف عصمت اولی است ،اضا ه میگردد و این هر دو ظرف هستند .ظرف و
مينه اول ،عصمت بشریه است و ظرف و مينه دوم کره ا تمرام کردورات و ا تمرام
تاریکیها و ا همه قصورها پاک میشود ،ظر ی میشود که میتوانرد بهتررین وحری
ربالعالمين را دریا ت کند ،این دو ظرف با ظر يت عليا در بُعرد عصرمت بشرر و
ظر يت عليا در بعد عصمت ربانيه روحالقدس ،این دو مينه میشوند ا برا نزول
عصمت ثالثه ،عصمت علمی ،عصمت معر تی ،عصمت عبودیتی ،عصمت تقروایی کره
محور ثالث عبارت است ا قرآن شریف.
«وَ ما كُ ْنتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابا وَ ال تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ إِذًا الَرْتابَ الْمُبْطِلُرونَ» پرس
آن دو عصمت ظرف هستند و قرآن ممروف ،آن دو مينهاند و قرآن شریف کره تمرام
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علم ممکن النزول ربالعالمين است ،منذ نزوله الی یوم الدین ،محور المحراور اسرت.
قرآن شریف ا برا عصمت بشریه محرور اسرت و ا بررا عصرمت الهيره نيرز محرور
است ،اما این مرحلره سروم عصرمت کره قررآن شرریف اسرت نيرز نيا منرد بره اسرتمرار
عصمت ربانيه اسرت «وَ لَروْ ال أَنْ ثَبَّتْنرا َ لَقَردْ كِردْتَ تَررْكَنُ إِلَريْهِمْ شرَ يْاً قَلريالً» 1یرا «وَ
یَسْاَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِ ْلمِ إِالَّ قَليالً * وَ لَانِ شِاْنَا
لَنَذْهَبنَ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» ،2دوتا است -1 :وحری روحالقدسری ،عصرمت؛  -2وحری
قرآن.
اگر ما بخواهيم عصمت ثانيه که عصمت ربانيه است بعد ا عصمت بشرریه ،ا ترو
می دایيم« .وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْنا َ» این تثبيت ،عصمت است« .وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْنا َ لَقَدْ كِدْتَ
تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْاً قَليالً» و عصمت محور که عصمت سوم اسرت کره قررآن اسرت کره
«سَنُ ْقرِئُكَ َال تَنْسى * إِالَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْررَ وَ مرا یَخْفرى» 3ایرن اقرراء ،اقرراء
ربانی است ،ال تَنسَ نيست« ،سَنُ ْقرِئُكَ َال تَنْسى» اقرراء یکری ا دو ثمرر را دارد ،یرک
ثمر اقراء و خواندن آیات این است که شخص گوش بدهد و گروش هروش ررا دارد و
بفهمد ،اما ممکن است ا یاد او برود ،اینجا این نيست ،این ال تَنسَ است ،رال تَرنسَ
نهی است ،مکلف است که راموش نکند ،احيانً قصورًا یا تقصريرًا رامروش مریکنرد.
اما «سَنُ ْقرِئُكَ َال تَنْسى» این اقراء ،اقراء پربار است که دارا دو بُعد است :یک بعرد
اینکه «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُ ْنذِرینَ * بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبرينا»
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واسطه ظاهره وحی روح االمين است که این آیات را بر قلبِ قلرب القلروب محمرد
(ص) وارد میکند .ولکن مرحله دوم تثبيت ربانی اسرت و لرذا «وَ لَراِنْ شرِ اْنا لَنَرذْهَبَنَّ
بِالَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكيالً».
این چند جمله در ارتباط با مقام عصمت صغرا ثقل اصغر است که بره مناسربت
ميالد براقر العلروم (ف) عرر

شرد .علرم آن حضررت ،عبرادتش ،طراعتش ،خضروعش،

اخالقش بهگونها است که ما نمیتوانيم بفهميم ،اینکه نمیتوانيم برر اثرر تقصرير مرا
است ،میتوانيم؛ اما نمیخواهيم که بفهميم .ا نمر اخالق بسيار عمريم اسرت ،وقتری
که با عميم اساقفه نصار حضرت در نزدیک یک کوهی بحث مریکنرد ،ایرن عمريم
 .1اسراء ،آیه .74
 .2همان ،آیات  85و .86
 .3اعلی ،آیات  6و.7
 .4شعراء ،آیات  193تا .195
3

اساقفه ،به حضرت عر

کرد :ما شنيدیم شما عالم عالم آل رسالت محمدیه هستيد،

رمود« :لست من جهّاله» ،من ا جهالشان نيستم ،چرا؟ میخواهد به ما یاد بدهد ،اگر
من و منها و ما و ماها در آغرا ادعرا علرم کامرل کرردیم ،احيانرً اگرر قصرور یرا
تقصير که جهل است پيش آمد ،اصرل اسرالم لکرهدار مریشرود ،امرا اگرر گفتريم مرا
ان شاءاهلل جاهل نيستيم ،همان است که عالم هستيم ،عالم هستيم و جاهل نيستيم ا
نمر معنا یکسان است ،اما ا نمر تعبير دو گونه است.
مقامات معصومين (ف) خدا میداند و خدا بيان میکند ،اما اینجا یک مثلّثی است
در هندسه مقامات عصرمت معصرومين (ف) ،یرک ضرلع ،ضرلع ضرليع اسرت کره بيران
ربالعالمين است و دو ضلع ،ضلع ضايل است ،غلط است ،باطل است ،ا راط باشد و
یا تفریط باشد .کسانی هستند که به خيال والیت و به غلط هميدهاند ،مقامرات ائمره
را حتی ا رسول باالتر میدانند ،مقامات رسول را ا جهرت رسرالتی براالتر میبرنرد،
اینها ا راط میکنند .گروهی هستند که تفریط میکننرد ،مقامرات معصرومين را ماننرد
سایر انسانها در دو بُعد قصور و تقصير میدانند ،گرچه بهتر ا آنها و باالتر ا آنهرا،
ولکن کلمات وحی ،مخصوصً وحی قرآن که قابل تغيير و تحویل و نقيصره و یراده
نيست ،این محور کل معارف اسالميه و معارف ممکنره اسرت .مرا راجرع بره نخسرتين
دعوت رسالت عزم که مربوط است به حضرت نوح (ف) سخن میگفتيم و همه اینها با
هم مناسب است ،چون همهاش انشاءاهلل ی اهلل است و هلل است و بر حسرب حردیث
شریف قدسی عن اهلل« :تَذَاكُرُ الْعِ ْلمِ بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْرهِ الْقُلُروبُ الْمَيْتَر ُ إِذَا هُرمُ
انْتَهَوْا ِيهِ إِلَى أَمْرِي».1
راجع به حضرت نوح (ف) مطالبی را بر محور آیات مقدسات قررآن ،نره تفریطرً و
کردیم ،تحميل نبود ،تجميرل هرم نبرود،

نه ا راطً ،بلکه با دقت و بدون تحميل عر

چون نباید بر قرآن تحميل کرد و نباید به آن جمال داد ،جمال قرآن ا همره جمرال-
ها بيانی و معنو باالتر است .بحث دومری را کره جمعير المرسرلين االمرریکن ،در
کتاب الهدای به ميان آوردهاند این است که حضرت نوح (ف) دعا علی عرالَم الفجّرار،
این را بحث کردیم.
بحث دیگر این است که جناب نوح (ف) دعایی کرد وقتی که سروار کشرتی نجرات
شد و کسانی که باید غرق شوند ،غرق شدند که در ضمن آنها ،ن نروح و ر نرد نروح
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بود« ،وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ َقالَ رَبِّ إِنَّ ابْني مِرنْ أَهْلري وَ إِنَّ وَعْردَ َ الْحَرقُّ وَ أَنْرتَ أَحْكَرمُ
الْحاكِمينَ * قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صرالِ ا»« 1وَ ال تُخراطِبْني ِري
الَّذینَ ظَلَمُوا» 2الی آخر .در اینجا ،کسانی که در خدمت قررآن هسرتيد ،سروره هرود را
با کنيد ،که در آغا  ،آیه « :25وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذیرٌ مُبينٌ» سخن
آخر قوم نوح که بر کفر و تکذیب خود میا زودند « قالُوا یرا نُروحُ» آیره « :32قرالُوا یرا
نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا َأَ ْكثَرْتَ جِدالَنا» 3یاد حرف می نيد .به این پيغمبر بزرگروار کره برا
کمال علم و رحمت و حکمرت و محبرت و صربر و بردبرار سرخن میگویرد و هرگرز
سخن خشن نمیگوید« ،قرالُوا یرا نُروحُ قَردْ جادَلْتَنرا» برا مرا مجادلره کررد َ « ،رأَ ْكثَرْتَ
جِدالَنا» ،یاد حرف د  ،آخر سر ایرن اسرتْ َ « :أتِنرا بِمرا تَعِردُنا» ا ایرن بمرا تعردنا
استفاده میشود کره نروح (ف) کره ا ایرن قروم مرأیوس شرده اسرت ،دعرا مریکررد کره
خداوندا ،این قوم را نابود کن و در حضور همين قوم هم میگفت ،وعيد مریداد ایرن
قوم را که در آیندها عذاب شامل حال شما خواهد شد .اینها چه مریگوینرد؟ « َ ْأتِنرا
بِما تَعِدُنا» خوب بياور ،آن عذابی که بنا است بياور بياور .این هم غلط اینها اسرت،
خيال میکردند که خود نوح اگر پيغمبر اسرت یرا نيسرت ،بره خيرال آنهرا ،اگرر پيغمبرر
است ،خود میتواند عذاب بياورد ،پيغمبر چه کراره اسرت کره رحمرت بيراورد ،عرذاب
بياورد ،وحی بياورد ،شریعت بياورد ،دخالت در تکوین کند ،دخالرت در تشرریع کنرد،
«لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» ،4تو هيچ کاره هستی .در بُعد ربوبيت ترو هريچ کرارها  ،نره
اصالتً و نه اذنً« .إِنَّما أَنَرا رَسرُ ولُ» 5قرط نامهرسران هسرتی ،اگرر یرک کلمره ا خرود
بگویی ،تو رب رسول هستی.
« َأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُ ْنتَ مِنَ الصَّادِقينَ» جواب :همينجا با مشرکين مطلرب را طری
میکند« ،قالَ إِنَّما یَأْتيكُمْ بِهِ اللَّهُ» ،6قط خداست که عذاب میآورد ،من چره کرارهام؟
نه من خود ا خویشتن عذاب میآورم و نه اگر ا خدا خواستم ،ال م است خدا حرف
مرا قبول کند ،خدا ا من تبعيت نمیکند ،من قط دعا میکنم ،التمراس مریکرنم ،هرر
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وقت صالح بود ،خدا عذاب بياورد ،مرن عرذاب آورنرده نيسرتم ،نره در اصرل کره رب
نيستم و نه در رف که نه نرائبم و نره خليفرهام و نره وکريلم ،نره مُخَروَّلم و نره مُروَکَّلم.
اینطور نيست که خداوند به من اجا ه داده که هرر وقرت خواسرتی عرذاب بيراور ،مرن
عذابآورنده نيسرتم ،معجرزات و آیرات نبروت ا خداسرت ،عرذابهرا و رحمرتهرا ا
خداست ،تو يقها و عنایتها همه ا خداست ،ما واسطه بيانی هستيم ،واسطه ایجراد
نيستيم ،واسطه بيان هستيم.
«قالَ إِنَّما یَأْتيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ» نه إن شاتُ ،نه اینکه من اصرار کرنم ،گریره کرنم،
ریاد بزنم 950 .سال است دارد دعا میکند ،خوب اثر نمیکند ولری دعرا مریکنرد ،در
حضور این قوم کا ر دعا میکند و اگر این دعا او یرک موقرع اجابرت نشرود ،آبررو
نوح ر ته نزد این مشرکين ،ولی یک موقعی میخواهرد اجابرت بشرود بره اراده الهری،
وقت آن را او میداند ،اصل آن را خداوند انجام میدهد« .قالَ إِنَّما یَأْتيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ
شاءَ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزینَ» .وقتی که مشيت خداوند تعلق گر ت که شرما را مبرتال بره
عذاب کند ،نمریتوانيرد خردا را عراجز کنيرد ،جلروگير و جلرودار ا عرذاب خردا شرما
نيستيد ،نه من ،نه منها ،هيچکس جلودار عذاب خداوند نيست.
«وَ ال یَنْفَعُكُمْ نُصْحي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصرَ َ لَكُرمْ» ،1مرن اراده دارم شرما را نصريحت
کنم ،شب و رو نصيحت میکنم« ،قرالَ رَبِّ إِنِّري دَعَروْتُ قَروْمي لَريْالً وَ نَهرارًا * َلَرمْ
ُصرحي» شرما
یَزِدْهُمْ دُعائي إِالَّ ِرارًا * وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ» 2الی آخر« ،وَ ال یَرنْفَعُكُمْ ن ْ
کسانی هستيد کره نصريحت مرنِ نروح کره پيغمبرر هسرتم ،اگرر اراده دارم کره شرما را
نصيحت کنم ،اراده دارم یعنی چه؟ مگر نصريحت نمیکررد؟ نصريحت کرردن دو نروف
است :کسی که نصيحت میکند ،اراده دارد یا ندارد ،اراده دارد منتهرا اراده دو بُعرد
است -1 :اراده دارد نصيحت کند بهعنوان داللت به وحی الهی کره ایرن را کررده؛ -2
اراده دارد نصيحتی کند که حتمً اثر کند؛ یعنی مو ِّق باشد ،این را نفی میکند« .وَ ال
یَنْفَعُكُمْ نُصْحي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَ َ لَكُمْ» یعنی «إن اردت ان انصر لکرم نُصرحً یرّثّر
يکم» اثر با من نيست ،اثر با اهلل است ،مکوّن اوست ،من قط حامل شریعتم.

 .1همان ،آیه .34
 .2نوح ،آیات  5تا .7
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«إِنْ كانَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ یُ ْغوِیَكُمْ» 1اگر خداوند میخواهد که ما را گمراه کند که « َلَمَّا
اغُوا أَ اغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» ،2اغواء خداوند نسبت به آنها چند بُعد اسرت -1 :شایسرتگی
هدایت ندارند ،بنابراین «وَ یَذَرُهُمْ ي طُغْيرانِهِمْ یَعْمَهُرونَ» ،3رهایشران کرن -2 .براالتر،
«خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلرى أَبْصرارِهِمْ غِشراوَ ٌ» ،4اینهرا اغرواء الهری
است ،اغواء و اضالل الهی ،چه در بُعد اول که کمک نخواهرد کررد ،چره در بُعرد دوم
الشرياطينَ عَلَررى الْكررا ِرینَ تَرُّ ُّهُمْ أَ ًّا» 5هررل میدهررد ،چرررا؟ جررزاء اسررت،
«أَنَّررا أَر َْسرلْنَا َّ
همانطور که در قيامت به طرف جهنم هل میدهد که نتيجه است ،در اینجرا هرم بره
طرف کفر هل میدهد ،تو که کرا ر و عنراد دار  ،بره ترو عمرر بيشرتر مریدهم ،مرال
بيشتر میدهم ،قدرت بيشتر ،که کفرت تبلور کند ،ظهور کند ،تا آن جایی قابل تحملِ
حيات تکليف است و الّا ا بين بردن است« ،إِنْ كانَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ یُ ْغوِیَكُمْ»
 کلمه «یُریدُ أَنْ یُ ْغوِیَكُمْ» یک مقدار شبهه چيزها دیگر هم... جوابترران را دادم ،اراده اغررواء رررد در جررایی اسررت کرره « َلَمَّررا اغُرروا أَ اغَ اللَّ رهُقُلُوبَهُمْ» یعنی اینها منحرف شدند و در انحراف باقی ماندند و بنرابراین قابرل هردایت
نيستند ،خدا یکی ا دو کار را میکند ،قدم اول ایرن اسرت کره دیگرر بره آنهرا عنایرت
نمیکند« ،رَبِّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْ َ َ عَيْنا» 6خداوند اگر عنایت نکند که ر ته است
آن جایی که هيچ ...دوم این است کره اگرر در ایرن بُعرد هرم اسرتمرار و قروام ضراللت
بيشتر شد ،آن وقت «أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطينَ عَلَى الْكا ِرینَ» جلو شيطانهرا را هرم نمری-
گيرد ،اول جلو خودش را هم نمیگيرد ،او را هرل میدهرد ،بعرد جلرو شريطانها،
شيطانها هر چه میخواهند به سراغ او بروند و گمراهش کنند ،چه؟ عذاب است« .إِنْ
كانَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ یُ ْغوِیَكُمْ».
 کلمه «یُریدُ» یعنی... جواب دادم« .هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» رب اوست ،من رب نيستم ،من رسرولم،من رب نيستم .بعد« :وَ وَ أُوحِريَ إِلرى نُروحا» البتره در ضرمن ،مطلبری اسرت راجرع بره

 .1هود ،آیه .34
 .2صف ،آیه .5
 .3اعراف ،آیه .186
 .4بقره ،آیه .7
 .5مریم ،آیه .83
 .6الکافی ،ج  ،2ص .581
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رسولاهلل (ص) که شباهت دارد با رسالت نوح ،رسالت اوال والیرت عرزم برا رسرالت
اخر  ،بعد:
«وَ أُوحِيَ إِلى نُوحا أَنَّهُ لَنْ یُرّْمِنَ مِرنْ قَوْمِركَ إِالَّ مَرنْ قَردْ آمَرنَ» 1آغرا بحرث دوم ا
اینجاست .خوب این وحی پروردگار است که «لَنْ یُّْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» آن
کسی که قد آمن ،آمن ،آن کسی که هنو کا ر است ،چه متردّد است ،چه منا ق است،
چه متروّ است ،چه کا ر عميق است ،دیگر نه ،ایمان نخواهد آوردَ « ،ال تَبْتَراِسْ بِمرا
كانُوا یَفْعَلُونَ» .خوب تا اینجا نوح دعا میکرده؟ بله دیگرر ،بررا اینکره ا آیرات قبرل
هميدیم «بِما تَعِدُنا» ایعاد کرده و و وعده تحقرق دعرا داده اسرت برا آن جریانرات ،در
اصرنَعِ
اینجا «وَ اصْنَعِ اْلفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا» 2امر است .آغا تحقق دعرا نروح (ف) اسرت« .وَ ْ
اْلفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا» بعيننا نيست ،بأعيننا است .به رقابتها ما ،رحمتها ما ،که ا کرل
جهات این لک نجات بدهد مّمنران را ،ا جهرت جسرمی ،ا جهرت بقراء عقلری ،ا
جهت عبودیت در بُعد تکليف ،ا هر جهت ،نه تنهرا ایرن لرک جسرم آنهرا را ا غررق
نجات میدهد ،بلکه عقول آنها ،ا کار آنها ،اخالق آنها ،عقاید آنهرا را ا غررق شردن
در اضالل قوم نوح نجات میدهد ،دیگر اصله شد.
«وَ وَحْيِنا» این صنعتگر اول خداست و معمار کره وسريله ظراهر سراختن کشرتی
است ،جناب نوح است .چنين کشتیا آیا ممکن است که مبتال به شکسرت بشرود؟
ممکن است غرق گردد؟ تمام دنيا را به اراده خداوند آب را گر ته و ایرن کشرتی هرم
به اراده خداوند؛ ميخ ر ا کجا بکوب ،الن چوب را کجا بگذار ،قد کشتی ،طرول آن،
عر

آن ،مان آن ،مکان آن ،وضع آن ،چوب آن چگونه باشد ،تمام اینها «بِأَعْيُنِنَرا وَ

وَحْيِنا» .بعد« :وَ ال تُخاطِبْني ِي الَّذینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» 3یرک وقرت رحمترت گرل
نکند نسبت به کسانی که ظلم کردهاند در طول این مدت  950سرال ،دلرت اینجرا نررم
بشود ،بگویی خدایا این را نجات بده ،آن را ،یعنی چه؟ یعنی حتی نت ،یعنری حتری
ر ندت« ،إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ».
«وَ یَصْنَعُ اْلفُلْكَ» مشغول ساختن کشتی شد« ،وَ كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سرَ خِرُوا
مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا َإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ» 4شما من را مسخره مریکنيرد؟
 .1هود ،آیه .36
 .2همان ،آیه .37
 .3همان.
 .4همان ،آیه .38
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ا نوح ،تو پيغمبر را گذاشتی کنار ،آمد نجار شرد ؟! حراال کره نجرار شرد چررا
کشتی میسا ؟! حراال کره کشرتی مریسرا

چررا کنرار آب نمیسرا ؟! آب اینجرا

نيست .خبر ندارند که بعدًا همه دنيا را آب میگيرد ،گرچه اینجا خشرک اسرت ،کنرار
دریا نيس .شروف کردند مسخره کردن« ،قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا» مسخره میکنيرد؟ مرا هرم
شما را مسخره خواهيم کرد ،بعد امواج خروشان طو ان جهانی شما را مسخره خواهد
کرد ،شما بانی مرا مسخره میکنيد اما طو ان عمالً شما را مسخره خواهرد کررد« .إِنْ
تَسْخَرُوا مِنَّا َإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ * َسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتيهِ عَذابٌ یُخْزیرهِ وَ
یَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقيمٌ»« 1یَأْتيهِ عَذابٌ یُخْزیهِ» عذاب طو ان است کره در عرالم تکيرف،
شما را میگيرد« .یَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقيمٌ» منذ الموت است الی یوم القيام کره عرذاب
مقيم است .غرق شدن که عذاب مقيم نيست ،عذاب د عی است ،غرق شد ،مررد ،تمرام
شد ر ت ،ولکن «وَ یَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقيمٌ» ،بعد المروت کره در عرالم برر ت اسرت کره
عذاب مقيم بر خی متوسط بين الدنيا و اآلخر است و عذاب یوم القيامر کره عرذاب
مستمر است تا وقتی که اینها استحقاق دارند ،بعد ال نار و ال اهل نار.
«حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ ارَ التَّنُّورُ» 2تفصيلش را به تفسرير مراجعره کنيرد« .حَتَّرى إِذا
جاءَ أَمْرُنا» امرنا بالعذاب ،بنا شد که عذاب باشد« .وَ ارَ التَّنُّرورُ» چنرد احتمرال اسرت،
یکی تنّور غضب حق صرار ،خداونرد غضرب کررده اسرت و ایرن غضرب در ایرن مردت
تحقق پيدا نکرده است ،اما اآلن « ارَ التَّنُّورُ» وران کرد تنّور غضب ربالعرالمين ،ایرن
یک احتمال ،احتمال دیگر این است که تنّور بود که در آن نان میپختند ،خروب ا
درون تنور یا نان باید دربياید یا آتش ،امرا ا داخرل ایرن تنرور آب بيایرد ،نره« ،وَ رارَ
التَّنُّورُ» ،این هم یک احتمال است ،احتماالت دیگر هم هست.
«قُلْنَا احْمِلْ يها مِنْ كُلٍّ» ،3یعنی من کلٍّ من الخليق  ،من کلٍّ من الخليق چيست؟
آیا انسانها هستند قط یا با حيوانرات قرط یرا درختران نيرز؟ کسری خيرال کنرد کره
درختان دیگر نيست ،درخت با آب نده است ،بنابراین چه یر آب برود ،چه یرر آب
نرود ،این درختها رق میکند ،بعضی درختها خفه میشوند مثل نخل ،نخل مثرل
انسان است ،خفه میشرود ،خيلری ا درختران هسرتند کره اگرر همرهجا آنهرا را آب
بگيرد ،میگندند ،ا بين میروند .پس این «قُلْنَا احْمِلْ يها مِنْ كُلٍّ» یعنی من کلِّ حیٍّ
 .1همان ،آیات  38و .39
 .2همان ،آیه .40
 .3همان.
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حيا ً نباتيّ  ،حيا ً حيوانيّ ً ،حيا ً انسانيّ  .البته اینجا سّال پيش میآید که آیا جن نيز
چنين است؟ بله جن هم خفه میشود داخل آب ،مگر جن خفه نمیشرود؟! ولری اآلن
بحث سر انسان داریم« .قُلْنَا احْمِلْ يها مِنْ كُلٍّ» یعنی من کلٍّ من الخليق  ،چرا حمل
کن؟ آن مخلوقهایی که اگر داخل کشتی نباشند ،خفه میشوند باید باشند.
 [سّال] بله ،سفينه. آنوقت اینها بخواهند نباتات را داخل کشتی جا بدهند ،چطور میشود؟ همه را که نه« ،مِنْ كُلٍّ َوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» نباتات نر و ماده دارنرد ،ا نرر و مرادههرانهالهایی داریم ،کشتی هم خيلی بزرگ بوده ،کوچک که نبوده ،کشرتی عرالمی ،ایرن
کشتی قط برا هفتاد نفر که نيست ،برا هفتاد نفر و ا تمام حيوانرات رو

مرين

که نسل قطع نشود.
خداوند نسل دوم درست نکرده ،نسل حيواناتی که ا آغا خلق کرده ،حاال که بنا
است این کشتی درست شود و همه خفه بشوند ،خوب اگر این حيوانات همره ا برين
بروند ،درختها و ...باید نسل بعد مجدد درست بشود .ا ایرن عبرارت مری همريم ،ا
این آیه می هميم که خداوند نمیخواهد نسل بعد ایجراد کنرد ،آغرا کررد نسرل را ا
اول ،حاال نمیخواهد ا ناء کند ،بعد آغا کند ،نخير ،و لذا «قُلْنَا احْمِلْ يها مِرنْ كُرلٍّ»
یعنی مرن کرلٍّ مرن الخالئرق الحيّر  ،نباتيّر ً و حيوانيّر و انسرانيّ  ،ولری گفرت چقردر؟
« َوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» این یک غلطی اسرت کره ارسری بانها دارنرد ،عرربهرا هرم بعضری
وقتها ،خيال میکنند ،وج یعنی جفت ،خير ،یکی را میگویند وج ،یعنی موجرود
که همسان دارد ،همتا دارد ،آن وج اسرت ،ولرذا «وَ مِرنْ كُرلِّ شرَ يْءٍ خَلَقْنرا َوْجَريْنِ»

1

موجود که همسان دارد ،کل خالئق اینطور هستند ،خداوند وج نيست ،نه دو است
و نه میتواند دو شود ،اما موجودات جهان ،گرچه واحد شما میبينيد ،اما این واحرد
مرکّب است ،حداقل ترکّب ا دو بُعد مثبت و منفری اسرت کره وجرين اسرت ،حرداقل
ترکّب عبارت است ا ترکّب اثنينی ،چه در بعد يزیکی باشد ،چه در بعد هندسری کره
بحث دیگر است.
«قُلْنَا احْمِلْ يها مِنْ كُلٍّ َوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» بعد« :وَ أَهْلَكَ» ،اهل نوح ،اهل نروح یعنری
خویشاوندان ،نان ،نوادگان ،نوادههایی دارد دیگر ،نهرا دارد ،ن دارد ،نرواده دارد،
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ر ند دارد و ...منتها «إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْلقَوْلُ» این یک مطلرب اسرت کره بایرد بحرث
کنيم« .وَ مَنْ آمَنَ»  ،و من آمن این تخصيص بعد التعميم است یا خاص بعرد الخراص؟
خاص بعد الخاص بگویيم «أهلک» یعنی خویشاوندان و ذرار نروح ،ایرن خراص .در
مقابل :و من آمن یعنی کسرانی کره ایمران آوردنرد ا مرسرلٌ الريهم و مکلفرين کره ا
خویشاوندان نوح نيستند ،احتمال دوم خير ،و مرن آمرن قاعرده کلری اسرت ،هرر کرس
ایمان آورد ،چره ا خویشراوندان ترو ،چره غيرر کره عرام بعرد الخراص اسرت ،علری ا ّ
الحالين دو بُ عد است جریان و به یک معنا یک بعد است .به این معنا یرک بعرد
است که هر کس ایمان آورده است به تو ،قد آمن ،این اهل نجات است ،اما آن کسری
که قد آمن نيست ،یا متروّ است ،یا منا ق است ،یرا متمراهر بره ایمران اسرت و کرا ر
است یا هر چه هست ،این البتره نره« ،إِالَّ مَرنْ سرَ بَقَ عَلَيْرهِ الْقَروْلُ وَ مَرنْ آمَرنَ» اول« :وَ
أَهْلَكَ».
 مررن آمررن کسرری کرره ایمنرری هررم میخواهررد شررامل میشررود؟ مررثالً کسرری امررانمیخواهد.
 وقتی کسی ایمان آورد ،امان است دیگر ،کشتی نوح امان است برا ایمان. نه این ایمان نياورده ،ولی پناه میبرد به... بله ،من آمن باهلل ،خير ،برا اینکه «مَنْ قَدْ آمَنَ» .قبالً رمود« :مَنْ قَدْ آمَنَ» آن را قبل گفتيد. -باشد ،عو

نشده است« .مَنْ قَدْ آمَرنَ»« .وَ أُوحِريَ إِلرى نُروحا أَنَّرهُ لَرنْ یُرّْمِنَ مِرنْ

قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» پس «قد آمرن» درسرت ،بقيره ایمران نخواهنرد آورد ،وقتری کره
ایمان نخواهند آورد پس کفّار کلًّ که قد آمن نيستند ،چه مترروّ باشرند ،چره منرا ق
باشند ،هر چه ،وقتی قد آمن نشوند ،همه باید هالک شوند ،چرا؟ برا اینکه خداونرد
می رماید و به وحی إخبار میدهد .آن کسری هرم کره مترروّ اسرت ،ایمران نخواهرد
آورد ،منا ق ،ایمان نخواهد آورد ،متردّد هم ایمان نخواهرد آورد ،یعنری براالخره ایرن
کا ر خواهد ماند .در اینجا ما سه جمله داریم « :وَ أَهْلَكَ» «حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنرا وَ رارَ
التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ يها مِنْ كُلٍّ َوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ» حيوانات را ،خر نر و ماده ،شرتر
نر و ماده ،گاو نر و ماده و« ...وَ أَهْلَكَ» اهلت یعنی کسانی که اهليت دارند در دو بُعد:
یک بعد ا خویشاوندان تو هستند؛ دوم اینکه اهليت ایمانی دارند .چرون اگرر اهليرت
ایمانی ندارند ،هم خدا رمود که آنها غرق خواهند شد ،هرم نروح دعرا کررد کره غررق
خواهند شد .و لذا «إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْلقَوْلُ».
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این کيست؟ سبق عليه القول در کلّ قرآن ما تفتيش کنيم ،نمییابيم مگر ن نروح،
اما راجع به پسر نوح در هيچ جا قرآن غير ا اینجا نداریم که این را خداونرد وعرده
عذاب و وعده غرق داده ،کا ر است ،مّمن است ،متردّد است و ...ایرن را داریرم بحرث
میکنيم ،این را آقایان کر کنيد ،من کر کردم دارم عر

میکنم ،شما هم کر کنيد،

ببينيد که مطلب اضا ی یا کمی هست در اینجا یا نه؟ اهلک ،ما دو احتمال داریم-1 :
تفتيش در کل قرآن که آیا خداوند ا اهل نوح چه کسی را استثناء کررده؟  -2اگرر مرا
یا تيم در قرآن که خداوند ا اهل نروح قرط ن را «إِالَّ امْرَأَتَرهُ» 1ن را اسرتثناء کررده
است ،البته «إِالَّ امْرَأَتَهُ» مربوط بره لروط اسرت ،راجرع بره نروح آیره دیگرر داریرم .ن را
استثناء کرده ،بعد احتمال میدهيم که شاید پسرش را هم اسرتثناء کررده ،پسررش هرم
ممکن است استثناء کرده ،اما در قرآن شریف وجود ندارد.
راجع به هر دو اینها ،اول ،راجع به ن که استثناء شرده ،در قررآن شرریف «ضرَ رَبَ
اللَّهُ مَثَالً لِلَّذینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحا وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صرالِحَيْنِ
َخانَتاهُما َلَمْ یُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْاً وَ قيلَ ادْخُالَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلينَ» 2پس ن نوح
استثناء شد ،ن نوح که آهل االهل است ،نزدیکترین اهل است دیگرر ،ن نباشرد کره
بچه نيست ،که دختر نيست ،که نوه نيست .اینکه رد اول اهل است ا نمر جسمی که
ا نمر جنسی ،این استثناء شد که تصری کرد قرآن شریف که این کا ر است« .ضرَ رَبَ
اللَّهُ مَثَالً لِلَّذینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحا وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صرالِحَيْنِ
َخانَتاهُما َلَمْ یُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْاً وَ قيلَ ادْخُالَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلينَ» پس اهل نار
هستند و کا ر هستند و کا ر مریميرنرد ،پرس ن نروح اسرتثناء شرد ،امرا در کرل قررآن
نداریم که پسر نوح استثناء شده باشد ،هيچ ،این یک مرحله.
مرحله دوم ،شاید خداوند پسر نوح را هم استثناء کرده است و در قرآن نگفتره ،دو
جواب دارد :یکی اینکه این گفتنی است ،همانطور کره ن نروح گفتره شرد ،بایرد پسرر
نوح هم گفته شود ،پس پسر نوح که گفته نشد ،نه به این معنی است که او کا ر نبرود،
نه ،خدا نفرموده است که این کا ر است ،قط ن نوح را رمروده اسرت کره ایرن کرا ر
است و اهل آتش خواهد بود و «مَنْ سَبَقَ عَلَيْرهِ الْقَروْلُ» اسرت .ایرن اهلرک ،هرم ن را
میگيرد ،هم ر ند را میگيرد ،همه را میگيرد دیگر ،منتها «مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَروْلُ» برر
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حسب نص این آیه عبارت اسرت ا ن نروح ،امرا ر نرد نروح ،نفيرً و اثباترً در قررآن
شریف ،نفی ایمان و اثبات کفر اصالً در قرآن برا او ذکر نشرده و اگرر خداونرد او را
هم استثناء کرده بود ،چطور این حرفها را دارید می نيد؟! چطور ن نوح را خداوند
استثناء کرد ،و عر

نکرد که «ربّ ان وجتی مرن اهلری و انّ وعردک الحرق» خروب

وجه انسان با ر ند انسان ،خيلی رق دارد ،ر ند ا وجه درست میشود .اگرر بنرا
است محبت به اهل است به عنوان اهليت و کفر او در نمر این پيغمبر معراذ اهلل مرانع
نباشد ،چرا نش؟ نسبت به ن و ر ند هر دو دعا نکرد؟ گفت «رَبِّ إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي
وَ إِنَّ وَعْدَ َ اْلحَقُّ وَ أَْنتَ أَحْكَمُ الْحاكِمينَ»1؟ اینجا چند بُعد است :اصالً ما در قررآن...
اگر داشتيم خوب مطلبی بود ،در قرآن شریف ما نداریم ،آن دومی هم احتمالی اسرت
که رد میکنيم .در قرآن شریف نداریم که پسر نوح را خداوند به نوح رمود کا ر بود،
پس احتمال...
 -خودش می رماید« :وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكا ِرینَ»

2

 مع ،مِن ندارد ،آن خودش یکی ا ادلره ماسرت .مرا سره ،چهرار دليرل داریرم دراینجا .سه چهار دليل داریم همانطور که ابراهيم (ف) که بسيار بزرگترر اسرت ا نروح
(ف) ،در حال تروّ میدید پدر بتسا بتپرست را ،آ ر را «وَ اغْفِرْ لِأَبي إِنَّهُ كرانَ مِرنَ
الضَّالِّينَ» ،3چرا؟ چون تبيّن نداشتَ « ،لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ» ،4امرا ابرراهيم
با آن عممت این قصور را داشت ،تقصير نبود ،قصور علمی ،نمیدانست که آ ر حقرً
معاند است ،خيال میکرد در حال تروّ است ،چرا؟ اینطور وعده داد که «لَأَرْجُمَنَّركَ
وَ اهْجُرْني مَلِيًّا» ،5ا «وَ اهْجُرْني مَلِيًّا» این برق اميرد در دل ابرراهيم آمرد کره او گفرت
حاال یک مقدار رها کن ،میخواهد کر کند .احتمال نمیدهيد که نروح (ف) نمری-
دانست ر ندش کا ر است ،قطعً کا ر است ،شاید منا ق بوده ،شاید به نمر نوح متردد
و متروّ بوده ،اگر متردد و مترو باشرد ،امکران ایمران هسرت ،قبرل ا مررگ امکران
ایمان و تحقق ایمان هست.
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ما چند عالمت داریم ا آیات مقدسات قرآن که نوح مطمان نبوده است ر نردش
کا ر است -1 .مگر خداوند نفرمود «مَرنْ سرَ بَقَ عَلَيْرهِ الْقَروْلُ»؟ خروب «مَرنْ سرَ بَقَ عَلَيْرهِ
اْلقَوْلُ» که ن او بود ،وليکن ر ند او که سبق قول ندارد -2 .وقتی که کشتی سراخته
شد ،در اینجا «حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ ارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ يها» تا «وَ قالَ ارْكَبُروا يهرا
بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحيمٌ * وَ هِريَ تَجْرري بِهِرمْ» 1آغرا جریران
است ،نر ته باال هنو  ،چون اگر ر ته باال که دیگر «یا بُنَريَّ ارْكَربْ مَعَنرا» 2معنرا نردارد.
آغا حرکت ،یعنی در حال جریان است ،کشتی مثرل اینکره ماشرينی کره در حرال راه
ا تادن است و یک مقدار راه ا تاده ،میشود سوار آن شد ،ولی وقتری کره رسريد بره
سرعت ،نه ،کشتی یا هواپيما هم که در حال پروا اسرت و هنرو پرروا نکررده اسرت،
مریشررود سرروار آن شررد .اینجررا تررا آن مرحلرره آغررا ین بلنررد شرردن کشررتی رو امررواج
خروشان جهانشمول ،نوح هيچ نگفته است ،تسليم نوح را مالحمه کنيد ،هيچ چيز
نگفته است.
«وَ هِيَ تَجْري بِهِمْ ي مَوْجا كَالْجِبرالِ وَ نرادى نُروحٌ ابْنَرهُ وَ كرانَ ري مَعْرزِلا» ،معرزل
چيست؟  -1دور بودن ا مّمنين که اهل نجات هستند؛  -2و دور بودن ا کا رین که
اهل نجات نيستند؛  -3دور بودن ا هر دو .احتمال اینکه هست« ،وَ كانَ ري مَعْرزِلا»
یک گوشه نشسته است ،نه با کا رها است و نه با مّمنها است ،بلره ،در یرک بُعرد برا
کررا رهررا اسررت ،بررا مررّمنهررا نيسررت ،یعنرری مررّمنهررایی کرره نزدیررک کشررتی هسررتند و
میخواهند سوار شوند ،پسر نوح نر ته است ميران مرّمنهرا ،ولری ميران کرا رهرا هرم
نيست ،ولی مع الکا رین اسرت در یرک بُعرد ،مرع الکرا رین نيسرت در یرک بعرد و مرع
الکا رین است در یک بعد ،هر دو هم دليل دارد.
مع الکا رین نيست در یک بُعد به گمان نوح «وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكا ِرینَ» ،من الکا رین
که نيست .قررآن کره ا صر کرالم اسرت ،تعبيرر مریکنرد ا وضرع نروح «وَ ال تَكُرنْ مَرعَ
الْكا ِرینَ» با کا ران نباش ،ا کا ران نباش که نگفت .پس نمیدانست ا کا ران است،
نوح نمیدانست ر ندش ا کا ران است ،گفرت« :وَ ال تَكُرنْ مَرعَ الْكرا ِرینَ» برا کرا ران
نباش ،با کا ران بودن چند بُعد است -1 :چون من الکا رین است مع الکرا رین اسرت،
این نيست ،چون تعبيرش «ال تَكُنْ مَرعَ الْكرا ِرینَ» اسرت -2 .چرون در حرال ترردد برين
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الکفر و االیمان است ،در حال تردد بين الکفر و االیمان است ،همانطور که با مّمنين
سر دارد و سرّ دارد ،برا کرا رین هرم همچنرين ،اآلن رر

کنريم نشسرته اسرت برا

کا رین که نر تهاند سراغ کشتی و نمیتوانند بروند ،این هم نر ته است.
نوح که در اینجا اوالً تصری میکند «یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا» چرا میگوید؟ مگرر خرود
نوح نفرین نکرد «رَبِّ ال تَذَرْ عَلَى الْرأَرْ ِ مِرنَ الْكرا ِرینَ دَیَّرارًا» ،1دیّرارا چيسرت؟ مگرر
استغراق نيست؟ «رَبِّ ال تَذَرْ عَلَى الْأَرْ ِ مِنَ الْكا ِرینَ دَیَّارًا» همه کفرار را گر رت ،ن
او را هم گر ت ،چون سبق عليه القول است ،اگر پسرش میدانست کرا ر اسرت خروب
داخل دیّارًا هست ،هم داخل إخبار حق است« ،أَنَّهُ لَنْ یُّْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ
َال تَبْتَاِسْ بِما كانُوا یَفْعَلُونَ» ،2هم در دعا خود او اسرت« :رَبِّ ال تَرذَرْ عَلَرى الْرأَرْ ِ
مِنَ الْكا ِرینَ دَیَّارًا» اگر ر ند خود را مرن الکرا رین مریدانسرت ،خرودش دعرا کررده،
خودش نفرین کرده ،چرا میگوید یا «یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا»؟ چرا نگفت یا امرأتی ارکبری
معنا؟ اینکه میگوید «یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا» پرس ثابرت نيسرت کرا ر اسرت ،اوالً «یرا بُنَريَّ
ارْكَبْ مَعَنا» ثانيً« :وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكا ِرینَ» ثالثً «مَنْ سَبَقَ عَلَيْرهِ الْقَروْلُ» وجره اسرت.
بنابراین جناب نوح معذور است در این حرف ،بگوید سوار شو یعنی چه؟ یعنی تتمه-
ا که ال م است انجام بده ،ایمان واقعی ،سوار شو ،نه اینکره در حرال کفرر ،در حرال
کفر که احد حق ندارد ،هم خداوند وعده داده است و وحی کرده ،هم نروح «رَبِّ ال
تَذَرْ عَلَى الْأَرْ ِ مِنَ الْكا ِرینَ دَیَّارًا» ،این ا مقام ایمان عاد دور است ترا چره رسرد
مقام ایمان عالی و عصمت عاليه نوح (ف).
اینجا «یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكا ِرینَ * قالَ سَآوي إِلرى جَبَرلا یَعْصرِ مُني
مِنَ الْماءِ» 3آنقدر این در حال انکار بود ،ولی کفر قطعی ثابت نيست ،اینجا حال تردّد
است« .سَآوي إِلى جَبَلا یَعْصِمُني مِنَ الْمراءِ» مرن مریروم بره طررف کروهی کره ا آب
نجاتم بدهد« ،قالَ ال عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِالَّ مَنْ رَحِمَ» 4خود نروح میگویرد هريچ
عاصمی من امر اهلل نيست مگر کسی که خدا رحم کند ،مگرر خداونرد بره کرا ر رحرم
میکند؟ خداوند که وعده داده است« :أَنَّهُ لَنْ یُّْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» ،و نروح
هم که دعا میکند که «رَبِّ ال تَذَرْ عَلَى الْأَرْ ِ مِنَ الْكرا ِرینَ دَیَّرارًا» ایرن برا مرحروم
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است؟ پس احتمال میدهد که ر ندش مورد مرحومين باشد و مورد مرجومين نباشد،
همين احتمال موجب است که «یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكا ِرینَ».
«وَ حالَ» دیگر هيچ نگفت ،یک کلمه حررف نرزد« ،وَ حرالَ بَيْنَهُمَرا اْلمَروْجُ» 1یعنری
موج بود ،ولی موج حائل نشده بود .چون این بلنرد شردن آغرا ین و نخسرتينِ کشرتی
است ،موج هست ،بين اینها و بين کشتی نوح هست ،ولی طور است که میشرود پرا
د داخل آب ،شنا کرد آمد جلو ،ولکن «وَ حرالَ بَيْنَهُمَرا اْلمَروْجُ َكرانَ مِرنَ الْمُغْررَقينَ»
دیگر هيچ نگفت« .وَ قيلَ یا أَرْ ُ ابْلَعي ماءَ ِ وَ یا سَماءُ أَ ْقلِعي وَ غيضَ الْماءُ وَ قُضرِ يَ
الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ المَّالِمينَ» 2تا ه «وَ ناد » سوار کشرتی
است و دارد میرود ،پسرش هم خفه شده« ،وَ نادى نُروحٌ رَبَّرهُ َقرالَ رَبِّ إِنَّ ابْنري مِرنْ
أَهْلي» ،3دارد سّال میکند ،اعترا
منع میکند ،این اعترا

نيست ،سّال است .حتی ا خود سّال هم خردا

نيست ،چرا؟ برا اینکه خودش دعا کررده اسرتَ « ،قرالَ رَبِّ

إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي» ایرن صرغر « ،وَ إِنَّ وَعْردَ َ الْحَرقُّ» کبرر  ،نتيجره :قبرل ا «وَ أَنْرتَ
أَحْكَمُ الْحاكِمينَ» این است که الّا اهلک مگر نفرمود؟ «إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْلقَوْلُ» برر او
که سبق قول نشده است ،قط بر امرأ شده و پسرش نشده است .پس اینجا نوح نتيجه
نگر ت و حال اینکه نتيجه اینطور است .نتيجه ظاهر مطلب این است کره «إِنَّ ابْنري
مِنْ أَهْلي» وعده نجات داد «وَ إِنَّ وَعْدَ َ اْلحَقُّ» پس باید ابن مرن نجرات پيردا کنرد،
ولکن «وَ أَْنتَ أَحْكَمُ الْحاكِمينَ» احکم الحاکمين هستی و حکم به غررق شردن ر نرد
من درست است ،ولی میخواهم...
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