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رسالت (حضرت نوح)

سرگذشت پسر نوح؛ تفسیر آیاتی از سوره هود
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
با مطالعه دقیق آیاتی که در مقدمه و مؤخره دعای نوح (ع) علی قومه هست ،این
نتیجه به دست میآید که آن حضرت ،حتی خالف اولی هم نکرده استت در ستؤال
مگر به عنوان قصور .اینگونه نیست که انبیاء الهی ،قصور علمی اصالً نداشتته باشتند
در غیر امور تشریعی .در امور شرعیه و احکام شرعیه عامه از برای کافه مکلفین ،الزم
است در سه بُعد معصوم باشند« :عصمةً فی تلقّی الوحی الربّانی ،عصمةً فی العمل به
و عصمةً فی الدعوة الیه ،امّا فیما سوی ذلک ،فاحیانًا کثیرة او قلیلتة حستم ملتلت
الدرجات ،لهم قصوراتٌ علمیّة عدة».
 [سؤال] این هم درست نیست .راجع به نوح (ع) ،ما وقتی روی خود آیات دقیقًا مطالعهمیکنیم ،میفهمیم که نتوح نمتیدانستت فرزنتدع عنتاد در کفتر دارد ،یتا فرزنتدع را
متروّی میدانست کته کفتر از روی عنتاد و از روی عمتد نتدارد ]...[« .المالحتم شتتی
حسم المفهوم من آیة من الذکر الحکیم ،نتأکّتد تأکّتدب بال تًا صتحیحًا انّ نوحتًا (ع)،
کان یعلم و یعلم و ال یعلم ،کان یعلم انّ قومه الحاضرین ،غیر االهلین منه ،هتم اعتداءٌ
هلل سبحانه و تعالی و کان اخبره ربّنا سبحانه و تعالی« :أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ
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قَدْ آمَتنَ» 1هتذا بتیّن .و لکتن متا ذا یفهتم متن قولته تعتالی «مِتنْ قَوْمِتكَ»؟ متن قومتک
الرسالیین او من قومک یعنی غیر اهلک؟»
دو احتمال است .برای اینکه خداوند فرمود« :احْمِلْ فیها مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَتیْنِ وَ
أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ اْلقَوْلُ وَ مَنْ آمَتنَ وَ متا آمَتنَ مَعَتهُ إِالَّ قَلیتلٌ» 2اینجتا یتک قتوم
رسالی داریم که تمام مکلفین در زمان نوح (ع) ،چه از اهل نوح باشند و چه از اهتل
او نباشند ،قوم او هستند ،قوم رسالی که اعم است از اهل و غیتر اهتل و یتک قتوم در
مقابل اهل داریم؛ «أَنَّهُ لَتنْ یُتؤْمِنَ مِتنْ قَوْمِتكَ إِالَّ مَتنْ قَتدْ آمَتنَ فَتال تَبْتَتِِ ْ بِمتا كتانُوا
یَفْعَلُونَ»« .ما ذا اتفهم نوح (ع) من قوله تعالی «أَنَّهُ لَنْ یُتؤْمِنَ مِتنْ قَوْمِتكَ»؟ لتن حلّتت
محلّها من قوم نوح و ال تشمل حسم الظاهر اهله» .یک اهل است ،یک قوم است.
قوم نوح دو شق هستند ،اهل نوح هم دو شق هستند ،قوم نتوح دو تتا شتق هستتند
««وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلیلٌ» یعنی من قومه ،الّا نذرٌ قلیل من قومه و امّا الکثیر ال زیر متن
قومه ،ما آمن ،فانشقّ قومه شقّین اثنین ،شقٌّ قلیل« ،آمَنَ مَعَهُ» و شتقٌّ کثیتر ،متا آمنتوا»
کذلک راجع به اهل نوح (ع) ،اهل نوح (ع) هم شقوقی شدند ،یک شق :امرأته« ،شتقٌّ
ملال ٌ للحقّ ،معاندٌ ضدّ الحقّ ،امرأته ،کما خبّره ربّنتا ستبحانه و تعتالی و خبّرنتا فتی
الذکر الحکیم «ضَرَبَ اللَّهُ مَتثَالً لِلَّتذینَ كَفَترُوا امْترَأَتَ نُتوحٍ وَ امْترَأَتَ لُتو ٍ كانَتتا تَحْتتَ
عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَلانَتاهُما فَلَمْ یُ ْنِیا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَیًِْا وَ قیلَ ادْخُالَ النَّارَ
مَعَ الدَّاخِلینَ» 3امرأته.
«و امّا ابنه ،فال ال و ال نعم» راجع به فرزند نوح که کافر است ،قرآن نه ال میگویتد
و نه نعم میگوید ،مگر آخر سر« .إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي وَ إِنَّ وَعْتدَ َ الْحَتقُّ وَ أَنْتتَ أَحْكَتمُ
الْحاكِمینَ * قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ» ،4اخیرب بعد ما رکم الفلک و بعد ما غرق
الکذّابون الکافرون ،امّا قبل ذلک ،ال لمحة و ال اشارة و ال صراحة ،ال للتال و ال لتنعم»
که این پسر نوح که بعدب برای نوح معلوم شد که این مستحق عذاب و غرق بود ،مؤمن
بود؟ قرآن ندارد ،کافر بود؟ ندارد ،بین الکفر و االیمان بود؟ دارد ،مثلثی است هندسته
وضع فرزند نوح ،ضلع اول :کافر بود؟ کجا دارد قبل از اینکه به کشتی ستوار شتدند و
غرق شدند؟ مؤمن بود؟ کجا دارد؟ اما برزخ بینهمتا هستت «و هنالتک بترزخٌ بتین ال و
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نعم ،ال ایمان و اصل االیمان ،برزخٌ بین ال و نعم فی مراحل عدّة ،و لمحات عتدّة متن
آیات عدّة ،منها انّ ربّنا سبحانه و تعالی لمّا اوحی الی نوح (ع) قتال« :أَنَّتهُ لَتنْ یُتؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِكَ» هل من قومک صریحٌ فی اهله کذلک؟ ال ،و ال سیّما اآلیة الثانیة».
 این نکته را بفرمایید که اینکه حضرت نوح گفت« :إِنَّ ابْنتي مِتنْ أَهْلتي» منظتورایشان چیست؟
 میرسیم ،هنوز نرسیدیم ،داریم قدم برمیداریم برسیم ،شما هم دقت کنید ،متنهم دقت میکنم ،با هم دقت کنیم ببینیم به کجا میرسیم .و منظور از این دقتت ایتن
نیست که ما تحمیل کنیم بر قرآن ،اگر صحبت تحمیل است که چون در م ز متا رفتته
است و گفتهاند و نوشتهاند چنین ،پ

قرآن چنین ،باید راجع به آدم بگوییم «وَ عَصى

آدَمُ رَبَّهُ فَ َوى» 1تَرَکَ االولی ،ما این را نمیگوییم ،آنچه قرآن متیگویتد ،متا همتان را
میگوییم ،از خدا ملّاتر که نیستیم ،از خدا نزدیکتر به حق که نیستیم ،آنطور نزدیتک
به حق نیستیم ،ما آن چیزی را میگوییم که خدا میگوید.
«وَ أُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِتنْ قَوْمِتكَ» لتن خاصتّ ة ٌ بقومته االکثترین البتاقین
الذین ما آمنوا و ربّنا یلبّر نوح (ع) انّه لن یؤمنوا حتی الموت ،و لکن لن هنتا تشتمل
ابنه؟ ال ،تشمل امرأته؟ کذلک ال .انّما عرفنا انّ امرأته کانت کتافرة متن آیتة اختری «إِالَّ
مَنْ سَبَقَ»« .أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَتنَ» در اینجتا «وَ أَهْلَتكَ إِالَّ مَتنْ ستَ بَقَ
عَلَیْهِ اْلقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلیلٌ» در این دو آیه از کجا فهمیدیم کته ابتن
نوح کافر است؟ نفهمیدیم ،زن نوح کافر است« ،مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ اْلقَوْلُ».
 از قوم نمیفهمیم؟ اینها داخل قوم هستند دیگر. خیر ،قوم رسالی ،چرا؟ بترای اینکته خداونتد بتین اهتل و قتوم مقابلته انداختته،فرمود« :احْمِلْ فیها مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ» سورة هود اآلیتة االربعتون« :حَتَّتى إِذا جتاءَ
أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فیها مِنْ كُتلٍّ زَوْجَتیْنِ اثْنَتیْنِ وَ أَهْلَتكَ إِالَّ مَتنْ ستَ بَقَ عَلَیْتهِ
اْلقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ» «قارن بین اهله و من آمن ،اهله بصورة خاصتّ ه و متن آمتن بصتورة
عامة «وَ أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ اْلقَوْلُ» من هذا الذی سبق علیه القول ایحاءً الی نتوح
الّتتا امرأتتته؟» فقتتز زن او استتت ،در آیتته« :كانَتتتا تَحْ تتَ عَبْ تدَیْنِ مِ تنْ عِبادِنتتا صتتالِحَیْنِ
فَلانَتاهُما» مربو به زن اوست« .وَ مَنْ آمَتنَ»« ،وَ مَتنْ آمَتنَ» قتوم استت دیگتر ،چتون
مقابل اهل است ،بنابراین اگر از اینکه فرمود «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ قَتدْ آمَتنَ
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فَال تَبْتَِِ ْ بِما كتانُوا یَفْعَلُتونَ» «لتم یعترف نتوحٌ (ع) متن وحتی ربّته ستبحانه و تعتالی
بالنسبة البنه الکافر انّه مؤمن أو کافر» متردّد است ،کما اینکه ابراهیم متردّد بود دیگر،
نمیدانست.
 پ ابن او ایمان نیاورده بود دیگر. ولیکن ایمان نیاورده بود ،اوالً ممکن است منافق بوده ،تظاهر بته ایمتان ،بتا نکفر .این یک احتمال ،احتمال دوم :خیر کافر ،ولی کافر لن نبوده ،چون «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِكَ» لن قوم را گرفت ،اهل را نگرفت.
 اگر میخواست ابن را هم شامل شود ،باید چه تعبیری میآورد؟ «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ و أهلک إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» چون اهل در مقابل قوم است،چون اگر اهل در مقابل قوم نبود« ،قوم کل رسول هم المکلفتون التذین هتم المرستل
الیهم بصورة لیقة من اهله و من غیر اهله ،و لکن هنا مقارنة بین اهله و قومه».
 در اینجا فرموده« :وَ أُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ» «مِنْ قَوْمِكَ» مقابل اهل است ،عرض میکنم. [سؤال] میفهمم ،ولی آنجایی که قرینهای در کتار نباشتد .اینجتا روی آن عالقتهای کتهنوح (ع) داشت به ایمان کفار و ال سیّما فرزند خود که فرزند صلبی اوست ،روی ایتن
عالقه و روی این حسابها ،روزنه امید در قلم نوح (ع) بود چنانکه در ابراهیم بود.
ابتتراهیم نستتبت بتته ابیتته آزر ،روزنتته امیتتد در او بتتا اشتتاره کتتوچکی حاصتتل شتتد،
«لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْني مَلِیًّا» 1آن بود ،در اینجا چه؟ «نوحٌ (ع) متن أیتن یعترف انّ ابنته
کافر؟ من أین یعرف انّ هو مؤمن؟ من أین یعرف انّه منافق؟ من أین یعرف انّته متتردّد؟
فی هذه االضالع االربعة من أیتن یعترف؟ للظهتور ،رهتور االعمتال او ان یتوحی ربّنتا
سبحانه و تعالی الیه انّه کافرٌ لن یؤمن ،انّه مؤمنٌ لن یکفر ،انّه منافق ،انّته متتردّد .هتل
من الواجبات الرسالیّة ،من المسِولیّة الرسالیّة انّ رسول یعرف عمق کل انسان؟ حتتی
بالنستبة لرستول الهتدی (ص) «وَ لَتَعْترِفَنَّهُمْ فتي لَحْتنِ الْقَتوْلِ» 2نحتن نعلمهتم ،انتت ال
تعلمهم» پی مبر بزرگتوار کته در بتاالترین قلته عصتمت و علتم رستالتی استت« ،نحتن
نعلمهم ،ال تعلمهم» خدا باید معرفی کند منافق است ،این منافق از نظتر رتاهر ،صت
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اول ،کارهای ایمانی راهرب اول را انجام میدهد ،با ن را چته کستی خبتر دارد؟ اگتر
خداوند به او وحی کند ،خبر دارد ،اگر وحی نکند که خبر ندارد.
 «فلذلک نوحٌ (ع) حال انّه لم یعرف انّ ابنه کافرٌ صامد ،و لتو عترف انّته کتافر ،ولکن کافرٌ متروّی ،کافرٌ مفکّر ،کافرٌ متردّد و ربّنتا ستبحانه و تعتالی انّمتا قتال« :أَنَّتهُ لَتنْ
خاصتة بقومته و لتتم تشتتمل لتتن اهلته« .إِالَّ امْرَأَتَتهُ كانَتتْ مِتنَ
ّ
یُتؤْمِنَ مِتنْ قَوْمِتكَ» لتتن
اْل ابِرینَ» 1حسم آیة لو و الّا امرأة نوحٍ حسم آیة «امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُو ٍ»»2
بنابراین ،اگر دعا هتم متیکترد ،مطلبتی نبتود« .لتو انّ نوحتًا (ع) دعتا لصتالح ابنته
المتظاهر بالکفر ،غیر المتأکّد انّه لن یؤمن ،کتان محبتورب و لتم یکتن ملطتورب و کتان
صحیحًا ان یدعوا و لکن ما دعا» این دعا را هم نکرد ،حتی سوار کشتی شتد .نزدیتک
است که کشتی در جبل جودی ،آرارات ،نلجوان ،فرود بیاید ،تازه آنجتا «قتال فَقتالَ
رَبِّ إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي وَ إِنَّ وَعْدَ َ اْلحَقُّ وَ أَْنتَ أَحْكَمُ الْحتاكِمینَ * قتالَ یتا نُتوحُ إِنَّتهُ
لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ» یعنی بچه تو نیست ،اهلیت نجات ندارد ،اینجا فهمید« .حالیّتًا و بعتد
ما رکم نوح و المؤمنون معه و سائر االهلین المؤمنین بعد ما رکم و اختذت االمتوا
تموّ ال رقی و تحمل هذه السفینة و الفلک المشحون ،و هتو قریتم التی النتزول فتی
جبل آرارات ،جودی بنلجوان ،اخذ یسأل ،ال یدعوا ،یسأل ،یعرض حاله» عرض حال.
مثالً فرض کنید که یکی از انبیائی که بسیار بستیار بته او مصتیبت وارد شتد ،دعتا
الض ترُّ وَ أَنْ تتَ أَرْحَ تمُ
َس تنِيَ ُّ
نکتترد ،عتترض حتتال کتترد ،چتته کستتی بتتود؟ ای توب« .أَنِّتتي م َّ
الرَّاحِمینَ» 3نگفت چه کار کن« .ایوب (ع) دعی ،دعی ،متی دعتی؟ بعتد متا تتواترت و
تقا رت علیه کل ضرٍّ و کل بؤسٍ حسم الظاهر فی الحیاة الدّنیا ،لم یدعُ لنفسه« ،أَنِّي
مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَْنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمینَ»» عرض حال است ،عرض حتال نکنتد کته گتدایی
نکرده است.
«و ربّنا سبحانه و تعالی فی آیة من سورة الفرقان یهدّد هؤالء التذین ال یلفظتون و
ال یفکّرون و ال یطلبون من ربّهم ستبحانه و تعتالی عنتد االضتطرار و البتؤس» «وَ قتالَ
َس تتَكْبِرُونَ عَ تنْ عِبتتادَتي َس تیَدْخُلُونَ جَهَ تنَّمَ
رَبُّكُ تمُ ادْعُتتوني أ َْس تتَجِمْ لَكُ تمْ إِنَّ الَّتتذینَ ی ْ
داخِرینَ» ،4این آیه سوره دیگتر استت ،ستورة الفرقتان« :قُتلْ متا یَعْبَتؤُا بِكُتمْ رَبِّتي لَتوْ ال
 .1اعراف ،آیه .83
 .2تحریم ،آیه .10
 .3انبیاء ،آیه .83
 .4غافر ،آیه .60
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دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزامًا» ،1در قلم دعا است ،در زبان عرض حال است،
«أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَْنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمینَ» نوح بعد اللتیّا و التی که «حالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْ ُ
فَكانَ مِنَ الْمُ ْرَقینَ» 2بعد از ایتن ستوار کشتتی استت و دارد متیرود و دارد متیرود و
اس تتَوَتْ عَلَتتى الْجُتتودِ ِّ» 3قبتتل از اینکتته
دارد متتیرود ،تتتا رستتید بتته جبتتل آرارات «وَ ْ
«اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ ِّ» «فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي» اینکه معلوم استت ،مگتر اهلت
نیست؟ فرزند آدم اهل آدم نیست؟ از اهتل مستتثنون هتم نیستت« .إِالَّ مَتنْ ستَ بَقَ عَلَیْتهِ
اْلقَوْلُ» یعنی امرأته فقز ،بر فرزندع که سبق قول نشده بود« .إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلتي وَ إِنَّ
وَعْدَ َ اْلحَقُّ» «انت وعدت ان تنجی اهلی و الذین آمنتوا ،هتذا ابنتی متن اهلتی و لتم
یسبق علیه القول ،فکی غرق؟» این سؤال باز نیست «إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلتي وَ إِنَّ وَعْتدَ َ
اْلحَقُّ وَ أَْنتَ أَحْكَمُ الْحاكِمینَ» عرض حال است« ،قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْ َ مِتنْ أَهْلِتكَ» تتو
نمیدانستی ،نمیدانستی که این فرزند اهلیت ایمانی ندارد و جزء لَن است ،راهر لَن،
«أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِالَّ مَنْ قَدْ آمَنَ» شامل فرزند که نبود ،شامل قتوم بتود ،نمتی-
دانستی« ،مِنْ قَوْمِكَ» حاال که نمیدانستی ،این را که نمتیدانستتی ،ستؤال هتم نکتن،
«فَال تَسَِْلْنِ ما لَیْ َ لَكَ بِهِ عِ ْلمٌ إِنِّي أَعِظُتكَ أَنْ تَكُتونَ مِتنَ الْجتاهِلینَ» .4نفرمتود لمتاذا
سألت« ،ال تَسَِْلْنِ» بعدب هم سؤال نکن ،حاال عرض حال است .عرض حتال تبتدیل بته
سؤال نشود « .و لی

السؤال سؤال استفحامٍ و اقتحامٍ و اقترادٍ ،و تندیدٍ و تبدیدٍ ،سؤال

استعالم ،حتی نوح (ع) نُهِیَ عن سؤال االستعالم «فَال تَسَِْلْنِ ما لَیْ َ لَكَ بِهِ عِلْتمٌ إِنِّتي
أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلینَ» فی المستقبل و إلیکم لمحات من الذکر الحکیم حول
القضیّة« ،حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّورُ» 5تفصیل القصّة و تفصیل التفستیر ،راجعتوا
الی الفرقان ان شاء اهلل« ،حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَتا وَ فَتارَ التَّنُّتورُ قُلْنَتا احْمِتلْ فِیهَتا مِتنْ كُتلٍّ
زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ اْلقَوْلُ» ،امرأته« ،وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلِیلٌ»

 .1فرقان ،آیه .77
 .2هود ،آیه .43
 .3همان ،آیه .44
 .4همان ،آیه .46
 .5همان ،آیه .40
 .6همان.
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«وَ قَالَ ارْكَبُوا فِیهَا» ،قال ألمر اهلل تعالی« ،وَ قَالَ ارْكَبُتوا فِیهَتا بِستْ مِ اللَّتهِ مَجْرَاهَتا وَ
مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَ َفُورٌ رَحِیمٌ» ،1تفسیر« ،فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَْنتَ وَ مَنْ مَعَكَ» فی آیتة اختری،
سورة المؤمنون ،اآلیة الثامن و العشرون« ،فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَْنتَ وَ مَتنْ مَعَتكَ عَلَتى اْلفُلْتكِ
فَقُلِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِ نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ» مگر نوح خودع دعا کته کترد «رَبِّ ال
تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرینَ دَیَّارب» ،دعای او شامل فرزندع شد؟ به نظر او نه ،کتافر
نمیدانست ،از کافرین معاندی که «لَنْ یُؤْمِنَ» و «ال یَلِدُوا إِالَّ فتاجِرب كَفَّتارب» کته نمتی-
دانست ،و الّا اگر کافر میدانست خوب خودع نفرین کترده استت ،حتاال کته ختودع
نفرین کرده میگوید« :ارْكَمْ مَعَنا وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرینَ»2؟ نمیشود.
««و قال» نوح «ارْكَبُوا فِیها» قوال لكلّ من زوجین اثنین عملیا ،و لمتن آمتن معته و
أهله إلّا من سبق علیه القول أمترا ،فلتم یقتل المرأتته و ابنته «اركبتوا»» 3بته هیچکتدام
نگفت سوار شوید .به زن  ،به فرزندع« .حیث الظالمون كانوا من الم رقین».
«بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها» تا میرسیم به اینجتا« ،وَ هِتيَ تَجْترِ بِهِتمْ فِتي مَتوْ ٍ
كَالْجِبَالِ وَ نَادَى» ،4متی ،لمّا اخذت الفلک ،تعلوا علتی المتاء «وَ هِتيَ تَجْترِ بِهِتمْ فِتي
مَوْ ٍ كَالْجِبَالِ وَ نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْزِلٍ» متی؟ لمّا اختذت الفلتک تجتری بهتم
فی مو ٍ کالجبال «وَ كَانَ فِي مَعْزِلٍ» معزلٍ عن الکافرین و هو مع الکافرین ،معتزلٍ عتن
المؤمنین و حسم الظاهر مع المؤمنین ،احتمال ،و هو فی معزل« ،یا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنا وَ
ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرینَ»
««و هي» الفلك المشحون «تَجْرِ بِهِمْ» هتؤالء المتؤمنین معته و متن كتل زوجتین
اثنین «في» خضم «مَوْ ٍ كَالْجِبالِ» -و هي «كالجبال» المتحركة بهیبتها -قضیة التطام
هام عام للبحر المحیز على األرض كلها «تَجْرِ بِأَعْیُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ» ()14 :54
«وَ نادى نُوحٌ ابْنَهُ» الكافر «وَ كانَ فِي مَعْزِلٍ» عن الفلك و علّه عن الكتافرین أیضتًا «یتا
بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنا وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرِینَ» .و الهول هنتا هتوالن اثنتان ،هتول فتي صتامتة
البشریة المارجة الفالجة ،فهما یلتقیان .و

الطبیعة الهائجة المائجة ،و هول في النف

تراه ناداه «وَ هِيَ تَجْرِ بِهِمْ فِي مَوْ ٍ كَالْجِبالِ» «ارْكَمْ مَعَنا» و كی یركم معهم»

 .1همان ،آیه .41
 .2همان ،آیه .27
 .3الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،14ص .298
 .4هود ،آیه .42
 .5الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،14ص .300
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نوح مگر نفرین نکرد علیه کافرین؟! اگر فرزندع را از کتافرین متیدانستت ،چطتور
جرأت دارد «ارْكَمْ مَعَنا»؟ «سفینة ،سفینة النجاة للمؤمنین ،فکیت یتدعوا ابنته و یتراه
کافرا صامدب معاندب «ارْكَمْ مَعَنا» و ربّنا ال یردّ علی نوحٍ هذه المقالة» اگر چیتز غلطتی
است ،خدا باید رد کند ،چرا گفتی «ارْكَمْ مَعَنا»؟ نگفت« ،ارْكَمْ مَعَنتا» تعتری

الحتال

است« ،ارْكَمْ مَعَنا» یعنی مقدمه دارد« .قول نوح (ع) البنه «ارْكَمْ مَعَنا» یعنی کتن متن
المؤمنین الصامدین ،ثمّ ارکم معنا ،امّا ارکم معنا ألنّک ابنی ،لماذا لم یقتل ممرأتته؟
لماذا لم یقل لسائر الکفّار القریبین الیه« ،ارْكَمْ مَعَنا»».
 نوح تا وفان نمیدانست که پسرع ایمان نیاورده ،وقتی که گفت «ارْكَتمْ مَعَنتاوَ ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرینَ» معلوم است که از کافرین بوده.
 مع الکافرین ،نه من الکافرین. همان مع الکافرین. مع الکافرین اعم است از من الکافرین« .یمکن ان یکون االنسان مع الکتافرین ومن الکافرین او لی

من الکافرین و مع الکافرین ،یتروّی» هر دوی اینها هست.

 معیت با کافر یعنی کافر بودن. نشد ،بنده با ابوجهل دارم راه میروم ،ولی ابوجهلی نیستم ،با او هستم ،شریکهم هستم.
 [سؤال] مع الکافرین« .علّه ینادیه في اللحظات األخیرة» وقتی که به او میگوید« :ارْكَمْ مَعَنا» و او سوار نمیشود ،آیا این دلیتل بتر ایتننمیشود که این شلص کافر است؟
 وقتی که نشد معلوم نشد کافر است ،معلوم شد در حال تتروّی استت ،نمتیدانتدچه کار کند ،سوار کشتی نشد ،حاال بعد چه؟ عرض میکنیم.
«علّه ینادیه في اللحظات األخیرة متن رجتاء النجتاة و هتي اللحظتات األولتى متن
جریها و لمّا تعلو علتوا ال یمكتن معته ركوبهتا بمتدّ یتد أم نتم ،أو بستبح لته یمكنته
للوصول إلیها .و لما ذا ینادیه و هو كافر و مع الكافرین» صحبت سر اینجاست دیگتر،
«ارْكَمْ مَعَنا» چرا؟ «و لی

في وعد النجاة إلّا أهله إلّا من سبق علیه القول و من آمتن،

و سابق القول یشمل إلى امرأته ابنه قضیة الكفر المشتتر بینهمتا» ایتن ستؤال استت
«فال هو مؤمن ینجو معهم ،و ال هو من أهله اآلهلین للنجاة حیث هم المؤمنون متنهم

8

دون الكافرین» 1این سؤال است .جواب« :علّه كان یرجتو إیمانته لمحتة متن االستتثناء
اللاص «إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ اْلقَوْلُ»».
هنا خم

لمحات نعدّدها لکم ،خم

لمحات انّه لم یکن کافرب صامدب ثابتتًا فتی

کفره اللّمحة ،االولی«« :إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْتهِ الْقَتوْلُ» و لتم یستبق القتول صتراحا إال فتي
امرأته كما في آیة التحریم؟ و لكن ابنه مشمول لت «الَّذِینَ رَلَمُوا إِنَّهُمْ مُ ْرَقُتونَ» »2مگتر
رلم نکرده؟ کسی که هنوز ایمان نیاورده ،و لو متتردّد استت ،مگتر رلتم نکترده؟ متی-
گوییم فرق میکند ،اگر کسی کافر است و در حال تروّی و در حتال شتک استت و در
حال تحرّی است ،این رالم است؟ این در راه حق است ،ایتن رتالم نیستت .اگتر شتک
عامد باشد ،بله ،اگر کفر عامد باشد بله ،ولکن کسی شک کرد که در راه استت ،در راه
است که اگر حق را بیابد ،قبول کند ،این که رالم نیست.
«إال أنه یبقى احتمال خروجه عن ذلك الظلم بلمحة «إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَتوْلُ»؟ و
لكن سبق القول هنا لی

إلّا على «الَّذِینَ رَلَمُوا» حیث تعم الظلم من قومه إلى أهله و

الظالم فیهم امرأته و ابنه» همین ور باال و پایین میرویم تتا ببینتیم چته میشتود« .و
لی

اختصاص سبق القول في خصوص امرأتته ،ستابقًا فتي قصتة نتوح المحكیتة فتي

القرآن كله ،و ال نحتمل ذلك امختصاص بوحي خاص لم یأت في القترآن» اگتر ابتن
هم مستثنی است ،باید بیاید که نیامده است.
«ألنه اختصاص غالز ی لّز نوحا في ابنه ،و لكن امرأته مذكورة في «امْرَأَتَ نُوحٍ وَ
امْرَأَتَ لُو ٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَلانَتاهُما فَلَمْ یُ ْنِیا عَنْهُما مِنَ اللَّتهِ
شَیًِْا وَ قِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ» ( .)10 :66أجل قد نتلمّح من« :وَ كانَ فِي مَعْزِلٍ»
أنه كان یفكر في أمره» 3معزل است ،هم از ایتن جداستت ،هتم از آن جداستت ،هتم از
کفّار و هم از مؤمنین در یک حالتی که حالت حر است« .عازالً عن نوح و المؤمنین،
و عن الكافرین ،مما یؤید كأنه متروّ في شكه ،و كما تلمّح إبتراهیم (ع) متن قتول آزر:
«وَ اهْجُرْنِي مَلِیًّا» فوعده االست فار و است فر له رنًا منه أنه متتروّ فتي ذلتك الملتيّ .أم
علّه كان منافقًا» احتمال دوم ،منافق بوده ،راهر مطلم معلوم نیست ،وقتی که پی مبر
بزرگوار نداند منافق را «انت ال تعلمهتم ،نحتن نعلمهتم» ختوب نتوح میدانتد؟! نمتی-
دانسته.
 .1همان.
 .2هود ،آیه .37
 .3الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،14ص .301
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«أم علّه كان منافقًا ال یبرز كفره ألبیه استجالبًا لصالح الرحمة األبویة ،و أن كونته
مع الكافرین ال یعني كفره؟» اعم است «من الکافرین» «و قد یتأید ذلك ب «ارْكَمْ مَعَنا
وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرِینَ» دون «من الكافرین» فالذ هو من الكافرین هتو بطبیعتة حالته
یكون مع الكتافرین» « 1ولکتن التذی متع الکتافرین لتی

بطبیعتة الحتال أن یکتون متن

الکافرین» .اعم و اخص مطلق است ،مع الکافرین بتا متن الکتافرین عمتوم و خصتوص
مطلق است.
«کلّ من هو من الکافرین ،فهتو متع الکتافرین ،معیّتةً ستکنیة ،معیّتةً معیشتیّة ،معیّتة
المحاکاة ،معیة المؤانسة و لکن لی

کلّ من یکون مع الکافرین ،من الکافرین .رستول

الهدی کان فی مکّة المکرّمة مع الکافرین ،مع ابی جهلٍ ،مع کذا ،مع کذا ...فی مکان و
فی زمان ،و لکن لم یکن منهم ،کان یدعوهم الی اهلل».
 [سؤال] «و ال تکن مع الکافرین ،الفصیح هنا اذا کان یعلم نوح انّ ابنته متن الکتافرین انیقول و ال تکن من الکافرین ،فی معزلٍ اوّالً ،مع الکافرین ثانیًا».
 [سؤال] خوب برای نوح یک اشاره بود ،برای ما اگر نباشد ،برای نوح کته اشتاره بتود« .وأما «أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِتكَ إِلَّتا مَتنْ قَتدْ آمَتنَ»؟ فقتد ال تشتمل ابنته لمكتان «قومتك»
الظاهرة في غیر األقارب» 2این اشاره سوم« .إضافة إلى وعد النجاة ألهله إلّا متن ستبق
علیه القول ،و هو من أهلته و لتم یستبق علیته القتول» کجتا داریتم راجتع بته پسترع؟
«إضافة إلى انه قد یعنى «من قومه» في «أَنَّهُ لَتنْ یُتؤْمِنَ مِتنْ قَوْمِتكَ» أم بلترو امرأتته
خاصة لسبق القول علیها بلصوصها في آیة «امْرَأَتَ نُوحٍ» .أو أنته رجتى خروجته متن
الكفر دون تمامٍ أم هو على أشراف اللرو  ،إذا ف «ال تَكُنْ مَعَ الْكتافِرِینَ» استتنقاذ لته
من بینهم حتى یتللص من كفرهم ،و لكنه رغم زعمه ذا یسمع نداء كفره اآلی

من

إیمانه في تلك الحالة اللطرة« :قالَ سَآوِ إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ ال عاصتِ مَ
الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَ حالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْ ُ فَكانَ مِنَ الْمُ ْرَقِینَ»»3
م رق شد ،اینجا سؤال برای نوح پی

میآید ،غرق شد دیگر ،غرق شد بته حستاب

احکم الحاکمین است و اینجا نوح گیر است ،گیر روی قصور است .از آن رف وعتده
 .1همان.
 .2همان.
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داده که اهل نجات پیدا میکنند «الّا من سبق» که امرأة است ،از این رف میفرمایتد
که کافرین هستند که هالک میشوند .خوب فرزند نوح ،از اهل که هست« ،سَبَقَ عَلَیْهِ
اْلقَوْلُ» هم نیست ،از کافرین بودن هم که معلوم نیست ،پ
شد و غرق شد؟ اینجا نوح جاهل است« .لی

چرا حکم کفر بتر او وارد

یسأل تعنّتًا و ال تقحّمًا و ال تجهّمتًا ،ال،

انّما یسأل تعرّفًا ،بل و لمّا یسأل و لم یسأل ،انّما عرض الحال» حتال

را دارد عترض

میکند ،مالحظه کنید.
«وَ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ ِ وَ یَا سَمَاء أَ ْقلِعِي وَ غِی َ الْمَاء وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ
عَلَى الْجُودِ ِّ وَ قِیلَ بُعْدب لِ ْلقَوْمِ الظَّالِمِینَ» این آیه  ،44بعد آیه « :45وَ نَادَى نُتوحٌ رَبَّتهُ»
فی هذا البین و الفلک فی البحر الملتطم بامواجه الهائجة «وَ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ
إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» ،معلوم است ،این عرض واقع است« .وَ إِنَّ وَعْدَ َ اْلحَقُّ» ،وعدتَ ان
تنجتی اهلتتی الّتا متتن ستبق علیتته القتول و حستتم متا اعتترف ،امرأتتی« ،وَ أَنْتتَ أَحْكَتمُ
الْحَاكِمِینَ» و قد حکمت ان ی رق ابنی و قد غترق و لکتن انتا حتائرٌ بتین االمترین ،انتا
اجهّل نفسی و ال اجهّلک یا ربّ ،اقول اخیرب و انت احکتم الحتاکمین ،تتری انّته کتان
ابنه من صلبه» این یک بحثی است که بعد میکنیم.
«قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ» ،1یعنی لی

من ولدک؟ این فرزند خود نوح است،

اینکه ا ز اهل من است ،اگر فرزند انسان از اهل انسان از نظر جسمانی نباشد ،پت

از

نظر جسمانی چه کسی از اهتل انستان استت؟ بقتال ستر کوچته استت؟ اینکته نیستت.
خداوند نفرمود متن اهلتک المتؤمنین قطعیّتًا ،فرمتود متن اهلتک« ،إِالَّ مَتنْ ستَ بَقَ عَلَیْتهِ
اْلقَوْلُ» که امرأته باشد« .قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْترُ صتَ الِحٍ» لتم یقتل
عاملٌ غیر صالح ،اینجا مصدر استعمال شتده ،بترای اینکته از بت
کثی بود ،حتی اگر منافق بود که مطلم خیلی روشنتر است ،از ب
صالحیت بیت نبوت را ندارد ،پ

تالح بتود ،از بت
کثی بود هیچ

صالحیت اخذ رحمت بیت نبوت را اصتالً نتدارد،

بلکه صالحیت اخذ رحمت ایمان را هم هرگز ندارد.
 با این حال حضرت نوح متوجه نشدند؟ منافق بود دیگر ،حاال روشن دارد میشود ،حاال خدا وحی میکنتد کته اینطتوراست ،قبل از اینکه خدا وحی کند که اینطور است ،نوح از کجا میدانست؟ و این یک
نکتهای است که میرساند که اینطور نیست که انبیاء همته چیتز را بداننتد« ،کمتا فتی
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بع

الروایات فی اصول الکافی انّ االئمّة (ع) یعلمون کلّ ما کان و کلّ متا یکتون و

ما هو کائن ،غلزُ و غلزٌ و غلز ،ال ،انّهم یعلمون علم الشرعة الربّانیّة و لکن ال بتدّ ان
یعلم االمام الصادق ،کم شعرَ فی رأسی انا؟ لی

من الواجم».

 واجم نیست ،اما میداند. چه کسی گفته میداند؟ دروغ است .علم آنها به اندازه علم خداست؟ اذا شاؤوا؟ اذا شاؤوا هم دروغ استت ،اذا شتاؤوا مشتیت آنهتا« ...وَ مَتا تَشتَ اءونَ إِالَّ أَنْ یَشتَ اءَاللَّهُ» ،1خدایا بلواهم از تو که فالن چیز را بدانم؟ نه ،خیلی خوب ،بله ،خیلی ختوب،
پ

اینطور نیست که «انّ االئمّة یعلمون کلّ ما کان و ما یکون و ما هو کائن» بته ور

مطلتتق ،ایتتن علتتم ،علتتم الهتتی استتت« ،عتتالِمُ ال َی تمِ» فتتی ستتورة الجتتن ،بعضتتی از م تا
میخواهیم از خدا مقدستر باشیم« .عالِمُ اْل َیْمِ فَال یُظْهِرُ عَلى غَیْبِتهِ أَحَتدب * إِالَّ مَتنِ
ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصتَ دب * لِتیَعْلَمَ أَنْ قَتدْ أَبْلَ ُتوا
رِساالتِ رَبِّهِمْ»« 2علمًا بالرساالت الربّانیّة ،هل من الرساالت الربّانیّة ان یعلتم النبتیّ او
االمام المعصوم کم شعر فی رأسی ،کم لقمة انا اکلتُ؟ کتم یتوم انتا [ ]...فتی الستفر؟»
اینها که نیست .این زیادهرویهایی است که والیتیها انجام میدهند.
 [سؤال] والیتیها تَه جهنم جای دارند. [سؤال] کدام والیتیها؟ من نه ،من و شما نه ،آن والیتیهای خَرَکی ،آنهایی که علی رااز پی مبر میبرند باال ،پی مبر را از خدا میبرند باال ،اینها را داریم بحث میکنیم.
 مراد از اهل نزد خدا و نوح دو چیز بوده؟ در اینجا اهل دو چیز بود :یکی اهلیت نَستبی ،یکتی اهلیتت ایمتانی و معرفتتی،اینکه خداوند فرمود که «أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ ستَ بَقَ» «أَهْلَتكَ» هتر دو را شتامل شتد« ،إِالَّ مَتنْ
سَبَقَ» آن که کافر است قطعًا خار شد .آن کسی که مانده ،یا ایمتان دارد کته معلتوم
است ،یا معلوم نیست ایمان دارد یا نته ،ممکتن استت ایمتان پیتدا کنتد و ایتن را خبتر
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ندارد ،نوح نسبت به پسرع این را خبر ندارد اصالً .اینجا خداوند خبر میدهد« :قتالَ
یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ»
 -پی

از اینکه سؤال بکند ،برای نوح تبیین شده است.

 معلوم نبوده است. تبیین شده. کجا؟ قبل که گفت« :یا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنا» و «قالَ سَآو إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُني» باز کفر است؟ همین کفر است. تردد است. باید امامت... خیر ،ممکن است اینطور باشد ،اینطور فکر کند که متن در صتورتی بایتد ستوارکشتی بشوم که از مؤمنین باشم ،فعالً که متردّد هستم ،حاال که در حال تردّد هستتم،
امکان دارد خدایی که متن در او متتردّد هستتم ،مترا بتاالی کتوه هتم نگتاه دارد ،ایتن
احتمال هم که هست .پ

ما حمل بر کفر نمیتوانیم بکنیم .این حمل بر صحت این

است ،یعنی حمل بر صحت باید کرد حتمًا ،چرا؟ برای اینکه اگتر نتوح از ایتن جریتان
کفر قطعی او را فهمید ،اصالً چرا عرض حال میکند؟ اگر کفر قطعتی را فهمیتد ،پت
عرض حال نباید بکند ،خودع دعا کرده« :رَبِّ ال تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرینَ دَیَّارب»
هو نفسه دعا و علی ابنه لو علم انّه کافر ،فلم یعلم و لمّا یعلم انّه کافر بقوله« :ستَ آو
إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُني مِنَ الْماءِ قتالَ ال عاصتِ مَ الْیَتوْمَ مِتنْ أَمْترِ اللَّتهِ إِالَّ مَتنْ رَحِتمَ وَ حتالَ
بَیْنَهُمَا الْمَوْ ُ فَكانَ مِنَ الْمُ ْرَقین».
 یعنی پیامبر والیت ندارد؟ بر دیگران والیت ندارد ،فرزند خودع به ریق اولی. تکوینی ندارد ،تشریعی هم ندارد ،نه والیت تکوینی دارد و نه والیت تشریعی. این «ارْكَمْ مَعَنا» برای فرزندع وجوب نمیآورد؟ «ارْكَمْ مَعَنا» به امر خداست« ،ارْكَمْ مَعَنا» شر دارد« .ارکم معنا مع مقدماته،من مقدمات جواز الرکوب فضالً عن وجتوب الرکتوب ،ان یتؤمن بتاهلل و اذا لتم یتؤمن
باهلل ،هو مشمولٌ لدعاء نوح و مشمولٌ لوحی اهلل تعالی« :أَنَّهُ لَنْ یُتؤْمِنَ مِتنْ قَوْمِتكَ إِالَّ
مَنْ قَدْ آمَنَ»»
 [سؤال]13

 «قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَال تَستْ َِلْنِ متا لَتیْ َ لَتكَ بِتهِعِ ْلمٌ» «فَال تَسَِْلْنِ» چیست؟ مگر سؤال کرد نوح؟ سؤال نکرده ،نتوح گفتت کته «رَبِّ إِنَّ
ابْني مِنْ أَهْلي وَ إِنَّ وَعْدَ َ اْلحَقُّ وَ أَنْتتَ أَحْكَتمُ الْحتاكِمینَ» ایتن صت ری ،ایتن کبتری،
نتیجه هم نگرفت ،نگفتت «إِنَّ ابْنتي مِتنْ أَهْلتي وَ إِنَّ وَعْتدَ َ الْحَتقُّ فالنتیجتة ال بتدّ ان
ینجوا ابنی» نه ،اصالً نتیجه نگرفتت از صت ری و کبتری ،بلکته گفتت« :وَ أَنْتتَ أَحْكَتمُ
الْحاكِمینَ» .این مسلّم است ،آنچه من نمیدانم به من یاده بده ،سؤال نکترد« .قتالَ یتا
نُوحُ إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَال تَسَِْلْنِ» لم یقل لماذا سألتَ ،متا ستأل،
«فَال تَسَِْلْنِ» لمّا ینهی ربّنا سبحانه و تعالی نبیّ من شیء ،بنف
نمیگوید این کار را که کردی بعدب تکرار نکن ،نه ،به نف

النهی ،یبیّن حرمتته»

امر خدا که امر میکند بته

رسولاهلل که اول نماز بلوان ،یعنتی نمتاز نمتیخوانتده بتا اینکته واجتم بتوده ،حتاال
میگوید نماز بلوان؟ نه« ،االمر و النهتی لهمتا دوران اثنتان :التدور االوّل أنّ المتأمور
ترک االمر قبالً ثمّ یؤمر ثانیًا و الدور الثانی انّ المأمور لمّا امر حتی اآلن ،امر فی بزوغ
المرحلة» انبیاء اینطور هستند دیگر.
 [ ]...ایمان را میخواهد بیان کند؟ -معلوم است دیگر ،پ

چه؟

 والیت به اذن اهلل که دارند. آن را هم ندارند«« .إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِكَ» اآلهلین للنجاة ،ألنه كان من الظتالمین،فقد كان امرأتك من أهلك و سبق علیها القول ألنها كانت من الظالمین ،و هكذا ابنك
مهما كان من أهلك نسبًا و والدة» 1جان مطلم اینجاستت« :و لكنته لتی

متن أهلتك

الرسالي حتى یكون معك في حقتول الرحمتة الرستالیة ،فاألهلیتة المنجیتة هتي التتي
یتبناها العقیدة و العمل الصالح لبیت الرستالة ،دون أهلیتة الصتلم و ستواها» اهلیتت
صلم ،اهلیت سبم ،اهلیت صداقت ،اینها« .غیر اآلهلتة للحقتل الرستالي ،ف «أهلتك»
هم كل أهله آهلین و سواهم» خود أهلتک «ثتم «إِلَّتا مَتنْ ستَ بَقَ عَلَیْتهِ الْقَتوْلُ» یستتثني
امرأته عن أهلیة النجاة رغم أنها داخلة في أهلیة السبم» زن انسان نزدیکتر است یتا
پسرع؟ زن  ،از زن پسر درمیآید ،چطور نوح این زن را نفهمید که این اهتل نیستت
یا هست؟ خوب میدانست اهل نیست ،اهل نیست از چته ستبم؟ از ستبم اینکته ایتن
اهل نسبی هست ولیکن اهل ایمانی نیست ،آن وقت راجع به فرزنتدع کته از اهلیتت
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نسبی دورتر است ،آنجا پ

جاهل بوده است« .ف «إِنَّهُ لَیْ َ مِنْ أَهْلِتكَ» تعنتي أهلیتة

النجاة ،أو من أهلك الموعودین بالنجاة ،بل هو من المستثنین عن النجاة ل «إِنَّهُ عَمَلٌ
غَیْرُ صالِحٍ» فقد «نفاه اللّه عنه حین خالفه في دینه» «فَال تَسَِْلْنِ ما لَیْ َ لَكَ بِتهِ عِلْتمٌ»
أنه لی

من أهلك اآلهلین» این را نمیدانستی که از اهل آهلین نیست.

 یتتک ستتؤال اینجتتا هستتت و آن اینکتته اصتالً نتتوح احتمتتال ایتتن را متتیداده کتتهفرزندع در آن هنگام که گفت «سَآو إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُني مِنَ الْماءِ» نادم شده باشد و
اآلن متوجه شده باشد که بلواهد ایمان بیاورد.
 عرض کردم این را دیگر ،عرض کردم که امکان ایتن مطلتم هستت ،تأییتد متی-فرمایید.
«فتسألني لما ذا لم ینج من ال رق» این را سؤال نکن ««إِنِّي أَعِظُكَ» عن «أَنْ تَكُتونَ
مِنَ الْجاهِلِینَ» في سؤالك» جاهلین یعنی چه؟ خوب جاهل که بود ،نوح نمیدانست،
ولی جاهل آن است که سؤال کند خوب چرا؟ نه چرای اعتراضی ،مطلم چه شتد کته
اینطور شد؟ «و قد یعني «إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ» -إضافة إلى ابنه -سؤاله المترقم» نهی
از آینده میکند «لما ذا أهلكته و هو ابني و قد استتثنیت أهلتي و هتو متنهم؟» ایتن را
سؤال نکن «و هنا یتوضح لنا بنصتوع و نصتوح أن لتی

قرابتة النستم و الستبم و متا

أشبه مما تضر أو تنفع ،فإنما هما من حصتائل األهلیتة العقیدیتة و العملیتة فتنفتع ،أم
ضدها فتنقتع« ،وَ أَنْ لَتیْ َ لِ ْلإِنْستانِ إِلَّتا متا ستَ عى» 1أجتل ،إن للهتاالت» هتاالت یعنتی
عالمات ،یعنی حاالتی که بر انسان احا ه دارد« .إن للهاالت النسبیة و السببیة -كمتا
للحاالت المساعدة في ملتل الظتروف -إنهتا لهتا تتأثیرب فتي تضتلیم الصتالحات و
الطالحات» 2هر چه به پی مبر نزدیکتر باشد گناه

بیشتر و ثواب

دورتر ««وَ ال یُ ْظلَمُونَ نَقِیرب» 3و تراه بعد جهل و سأل ما لی

هم بیشتر ،هر چه

له به علم من كتون ابنته

من الظالمین فلم یكن من أهله اآلهلین؟ النص هنا ساكت عن ستؤاله ،و اآلیتة التالیتة
تنفي على حد قوله سؤاله« :قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسَِْلَكَ ما لَتیْ َ لِتي بِتهِ عِلْتمٌ»»4
سؤال که نکرده ،این اسِلک آینده است ،اعوذ بک ان استألک فیمتا بعتد کمتا نهیتنتی
عمّا بعد« .وَ إِالَّ تَ ْفِرْ لِي» ،غفْر :دفعٌ و رفعٌ .دفع یعنی جلوی او را بگیتر ستؤال نکنتد و
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رفع یعنی اگر من عرض حال کردم ،عرض حال ،زمینه سؤال است ،آن را هتم بتبل ،
نکته را توجه کنید« .غفر :امّا دفعٌ للذنم أو رفعٌ للتذنم ،رفتعٌ للتذنم الحاصتل و دفتعٌ
عن الذنم الذی سوف یحصل» اینجا هر دو را میگیرد« .وَ إِالَّ تَ ْفِترْ لِتي» ،ان ال تمنتع
عنّی هذا السؤال الجاهل القاحل فیما بعد« ،وَ تَرْحَمْنِي أَكُتنْ مِتنَ الْلَاستِ رِینَ» 1یتا اگتر
چنانچه این عرض حال که «رَبِّ إِنَّ ابْني مِنْ أَهْلي وَ إِنَّ وَعْدَ َ الْحَتقُّ» اگتر در عترض
حال هم یک مقداری رلمت و کدورتی هست ،این را هم ببلشای.
«فسؤال ما لی

للسائل به علم سؤاالن اثنان ،سؤال محظور و هو سؤال االعتراض:

لم أهلكت ابني و هو من أهلي ،و لم یكن ،فإنما رح الموق المجهتول لدیته لیقت
على ما یجهله من قضیة ضالل ابنه ،و لما یتبین له أنه عدو للّه دون ستؤال ،ثتم ذیّلته
ب« :وَ أَْنتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِینَ» مما یصرح بكامل رضاه بحكمه تعالى في ابنه على أیتة
حال له كما في كل األحوال .ثم و سؤال محبتور»« 2وَ قُتلْ رَبِّ زِدْنتي عِلْمتًا» 3پی مبتر
مأمور است که سؤال کند «زِدْني عِلْمًا» اینجا هم «زِدْني عِلْمًا» استت دیگتر ،پت

ایتن

محبور است .ولی در یک جهت یک کمی کتدورتی در آن هستت کته آن تته دل کتأنّ
چرایی ،شبهچرایی در کار است.
«ثم و سؤال محبور أم هو ألقل تقدیر غیر محظور و هو الذ ینتجه «رَبِّ إِنَّ ابْنِتي
مِنْ أَهْلِي» و لی

ذلك من رح السؤال ،بل هو أشبه بعرض الحال كما عرضها أیوب:

«رب إني مَسَّنِيَ الشَّیْطانُ بِنُصْمٍ وَ عَذابٍ» ( .)41 :38و لی

«إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِتنَ

الْجاهِلِینَ» إلّا حظرب عن مستقبل السؤال دون حاضره ،أو ماضیه» نه ماضتی استت نته
حاضر« .كیال یقع في فخ السؤال المحظتور قضتیة الرحمتة األبویتة ،ناستیًا أنته تعتالى
«أَحْكَمُ الْحاكِمِینَ» .و كما صدّق بكل تصدیق وعظ ربه حیث« :قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
أَنْ أَسَِْلَكَ ما لَیْ َ لِي بِهِ عِ ْلمٌ» و عوذا باللّه ألّا یعیذه ربه بعد دعاءه عتن هتذا الستؤال!
ثم «إِلَّا تَ ْفِرْ لِي» صدا عن هكذا سؤال غفر الدفع»...
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