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 رسالت ) طوفان نوح (
 

 

 )ع( نوح داستان ی حولسؤاالتپاسخ به 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

راجع به طوفان جهانی نوح )ع( سؤاالتی استت هته ایتن ستؤاال  را متا در ت ستير 

هنيم. از جملتته متتی ، مقتتدارب بحتت ایتتمایم و جتتواب هتتم داد هتترد ال رقتتان مطتترح 

آیا این طوفان نوح شامل تمام هر  زمين بود یا در همان قسمتی هه حضر   :سؤاال 

اگر این طوفان تمام هر  زمين را گرفت و همه قوم نوح  :؟ دومداشتندنوح )ع( تشریف 

رستيد یتا نته؟ هتا نوح به همه آن را هه هافر بودند و عناد داشتند غرق هرد، آیا دعو 

اند و چگونه حکم ه تر و جتیاب ه تر ها نرسيد  است چگونه غرق شد اگر به همه آن

ها شد؟ و اگر چنانچه رسيد، چگونه نوح )ع( بشخصه دعو  رسالتی ختود متوجه آن

 را به همه مکل ين هر  ارض رستانيد؟ و بعتد ستؤاال  دیگترب هتم هستت هته مطترح

  شود.می

 اسْتَوَْ  وَ اْلأَمْرُ قُضِيَ وَ اْلماءُ غيضَ وَ أَْقلِعي سَماءُ یا وَ ماءَكِ ابْلَعي أَرْضُ یا لَقي وَ»

اینجا دو مرحله ستلیی و ایجتابی از بتراب  1«الظَّالِمينَ لِْلقَوْمِ بُعْدًا قيلَ وَ اْلجُودِيِّ عَلَى

منطقته، در فتالن  طوفان انجام شد  است، زیرا طوفان یا طوفان جیئی است، در فالن

 یتا همگتان را نتابود و آید و گروهیمی آید، رعد و برقمی شود، سيلمی شهر طوفان

شمول به معناب این بتود هته تمتام ایتن هتر  هند، اما طوفان نوح )ع( طوفان جهانمی
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هتایی زمين را با مکل ين شامل شد. این نيازمند به یک آب بسيار زیادتر استت از آب

ميا  االرض من السماء و هل »اصوالً این بح  در جاب خود هست هه هه زمين دارد. 

اء جوائها اخین مخازن الميا  و االرض من فروع السماء. قسم متن متاء الستمالسماء بأ

متن االرض، ترجتع التی و الميتا  المتیخرتر   .رضنیل علتی االرض و هتان خاصتا بتاال

 إِنَّا وَ اْلأَرْضِ فِي فَأَسْكَنَّا ُ بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ نَمِ أَْنیَْلنا وَ»االرض باالمطار الغییر  و غيرها 

فلالرض نصيب خاص راص من ماء السماء، ال ییید قطتر  و  1«لَقادِرُونَ بِهِ ذَهابٍ عَلى

 «.ال ینقص قطر 

آبی را هه خداوند از آسمان به زمين فرستاد، هنگامی هه زمين یک هتر  عطشتان 

آب در زمين وجود نداشت، بر حستب آیتاتی از جملته ایتن  بود و پر از حرار  بود و

آیه میارهه، خداوند زمين را با بخت  خاصتی از آب آستمان آبيتارب هترد. اینجتا دو 

مطلب اول این است هه مخین آب زمين نيستت، بلکته زمتين بته انتداز   :مطلب است

ان بتا آستم آستمان دارد. دوم اینکتههاب اب از آبحاجت و ه ایت خود یک جوییار 

 رانوس.هاال»آب هستند  هراتی هه دارد به هر وضعی هه هست هه بعضی از هرا  هالً

، ظتاهر  و رانوس هر  من هرا  المنظومة الشمسية و یقول العلم ان ارانوس هله متاءا

 «.من ميا  االرض فيه اثقلباطنه ماء و لکن ماء 

 هجاست؟ها منیع هل آب -

آستمان استت. هتا  اصل بح . منیتع هتل آبحاالدانيم. _ آسمان. هجای  را نمی

نه  2«حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا وَ»ثم یقول ربنا سیحانه و تعالی فی سور  االنیياء »

انسانية، جنريتة، مالئکيتة ليستت اال متن  و شيئية الحيا  نیاتية، «حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ»، «حيا»

ی مالئکته هته حيتا  د هته حتتبخوره گوش ما بشاید تاز  این حرف «. جذور المائية

توانند زند  باشند، چتون نمی شاند. مالئکه در اصل وجودد نيازمند به آب هستندارن

، ختدا گيتردنمی هه خدا را« حَيٍّ ءٍشَيْ»حيا . این « حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا وَ»

مجعتول متن المتاء، بدایتة  هتل شتیء مخلتوق حتیّ»هند. نمی هه این را بر خود جعل

يْ كُتتلَّ»حتتاال ایتتن «. هتتا و استتتمراریة الستتتمراریة حيویتهتتالخلق انستتان معلتتوم،  ،«ءٍشتتَ

ن مالئکتة ا  أل» یهمچنتين، مالئکته هتم نيت نيتیحيوانا  معلوم، نیاتا  معلوم، جتن 
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. یة الماء، اما هيف؟ فال نتدربرذسیحانه و تعالی احياء فالبد لالحياء من الناحية الج

 «.ی االرواححت

انسان هه داراب جسم است. انسان هه داراب جسم است و داراب روح، روحت  از 

 :سه حيا  براب جسم انسان هستت ،جسم است و جسم انسان هه داراب حيا  است

 جَعَْلنتا وَ»حيا  نیاتيه، حيا  حيوانيه، حيا  انسانيه؛ هر سه نيازمند به ماء هستتند. 

ق هذ  اآلیة المیارهة الحاجة الحيویة االصلية الی المتاء تحلر« حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ

شتود، حيتوانی باشتد همچنتين. نمی نیتاتی باشتد بتدون آب «یتة حيتا ألکل حی فی 

 در خلق.« جَعَْلنا» اعل است براب خودش هه قرار نداد  است.خدا هه ج« جَعَْلنا»

 «شیءهل » -

 گيترد، مجعتول رانمی جاعتل را هته« جَعَْلنتا وَ»غير از ختالق دیگتر. « هل شیءٍ» -

حيتا  نیاتيتة،  ا؛هتل مجعتول و هتل مخلتوق لته حيتا  مّت»گيرد، یعنی هل مجعول. می

 حيتا همته  «ذلتکلی انية، روحية، ن سية، عقلية و ما إسدانية، انسحيوانية، جنية، ج

ار  مگر حيا  روح نيست؟ آنکه زندگی در آن بارزتر استت عیت« الحيا  یاحي»است. 

است از روح انسان با جها  گوناگون روح انسان هه فطتر  انستان و عقتل انستان و 

ستاز شعور انسان و علم انسان، تصورا  انستان، افکتار انستان، همته انستانيت زندگی

هنم، آقایتان متی هنم خودم فکر هردم و فکرمی انسان در اصل حيا  است. من عرض

يْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا وَ»این  .هم فکر ب رمایيد و دقت ب رمایيد  ایتن هليتت« حَتيٍّ ءٍشتَ

 راقی است.غهليت است

، یپس همانطورب هه نیاتا  در نیاتيت خود نيازمند بته متاء هستتند، حيوانتا  نيت

است و یک روح نیاتی. همانطورب هته جستم نیتاتی منتها در نیاتا  یک جسم نیاتی 

ح نیاتی هم همچنين. همانطور هه جسم در جسم نیاتی بودن نيازمند به آب است، رو

هنالک ماد  و هنالتک »نیاتی جسم است روح نیاتی هم جسمانی است و مادب است. 

ها این« طاقةالماد  و الماد  اصل ال منمادیة، جسم و جسمانية، طاقة و ماد ، الطاقة 

الموجتود »عد است. عد در عالم نداریم. وجود فقط داراب دو بُند. ما سه بُابا هم رفيق

، منتهتا اگتر متادب باشتد یتا متاد  ملموسته «العتدم ا، ورائهممّا ليس مادیاإمّا مادب و إ

یعنی ماد   ،از نظر وزن، یا مادب است ،محسوسه است، از نظر فيییکی، از نظر هندسی

خوردگی هه موجتب محستوس بتودن در انیثاق پيدا هرد  است، باز شد  است، آن گر 

 ختوردگی تیلتور پيتدارود و ایتن گر متی و در چه، از بين وزن است و در رؤیت است

اگر شما صد متر مکعب فضا را جمع هنيد بسيار هوچک و مرئی خواهد بود،  هند.می
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اما این هوچک و مرئی را هه وزن هم دارد از نظتر هندستی، از نظتر فيییکتی، از نظتر 

ا مرئتی نخواهتد هو به وضع اول، شيميایی مرئی است و محسوس است، اگر باز بشود

متن  قٌماد  و مادب. الماد  اصل المادب و المادب راجع الی الماد . المادب منیثِ»بود. 

 عمومی.نيروب جاذبه « یثَق للمادبالماد  و الماد  من

هه جسم نیا  حی است به حيا  نیاتی، در گرفتن حيا  نیاتی به ماء  طورهمان

است هته اصتل حيتا  نیتاتی نیتا   ءمانيازمند است، خود روح نیاتی هم نيازمند به 

طور هه جسم حيوان به عنوان حلول روح حيوانی نيازمند به ماء استت، است و همان

طور هم روح حيوانی هه مادب است نيازمند به ماء استت و جستم انستان بتراب همان

نيازمنتد بته متاء استت هته حيتا   ،اینکه روح انسانی بتواند در این جسم حلول هنتد

 ،روح هم هه اصل حيتا  استت -گيردمی جسم حيا  عرضی–ود بگيرد عرضی به خ

 احوج الی الماء است.

االنسان بحاجة فی ن وذ الحيا  و فی ولوج الروح فی هتذا الجستم جسم فکما ان »

ليس روح االنسان نسانية. أ حرب روح االنسان، النه اصل الحيا  االأا، هذلک و ببماء مّ

يْ كُتلَّ ْلمتاءِا مِتنَ جَعَْلنا وَ» «شيئا؟ « یُؤْمِنُتونَ فَتال أَ»فالست ه؟ « یُؤْمِنُتونَ فَتال أَ حَتيٍّ ءٍشتَ

 وَ»هتا بتا افکتار غلتط ختراب شتد ؟ حوزویون هه مغیهاب آن« یُؤْمِنُونَ فَال أَ»مادیون؟ 

مگتر مجترد  روح انسان هم نيازمند بته متاء استت.پس « حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا

بين تجرد و مادیت تیاین تناقض است، نه این از آن است و نته  ه ماد  است؟نيازمند ب

 وَ»مگر معيت علميه و معيت قيوميته هته  نه این با آن است و نه این با آن،آن از این، 

و هکذا االمر الجتن جستما و روحتا و هکتذا االمتر مالئکتة » 1.«كُْنتُمْ ما أَیْنَ مَعَكُمْ هُوَ

 «.یّا هانأهانت الجن من النار و المالئکة من النور او  جسما و روحا. مهما

جهان را هاب و زندگیها این تمام زند « حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا وَ»این  پس

تر همته را غيتر ا  از نظر نیاتی و حيوانی و انسانی و جنی و مالئکی و باالتر و پایين

الء رمی للحيا  و هنا نتستاءل هتؤالء الجتاهلون او هتؤ فالماء»طور هلی شامل است. به

ن الحيتا  تختتص بتالکر  االرضتية، نقتول رمتی الحيتا  المتجاهلون الذین قد یقولون أ

اب از این آب به طرف اما یک جوییار  ،چطور در منیع آب اصالً زندگی نیاشد«. الماء

هم جاب زندگی ها سمانبریم هه در آمی ! از اینجا پی؟زمين آمد  اینجا زندگی است
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ن الحيا  االرضية بحاجة الی الماء و الماء فی االرض، ساقة متن الستوق، هما أ»است. 

 «.االحرب السماویةبساقة من السيقان، فرع من ال روع المائية السماویة و 

 فِتي دَابَّتةٍ مِتنْ متا وَ»فهميم هته متی هما اینکه در بعضی از آیا  ما این مطلتب را

ماوا ِ خَْلتقُ آیاتِتهِ مِنْ وَ»یا آیه دیگر  1«رِْزقُها اللَّهِ عَلَى الَّإِ اْلأَرْضِ  متا وَ اْلتأَرْضِ وَ الستَّ

متا در هتا هته ت استيرش را قیل 2«قَتدیرٌ یَشاءُ إِذا جَمْعِهِمْ عَلى هُوَ وَ دابَّةٍ مِنْ فيهِما بَ َّ

آیتاتی داریتم  در آستمانمتا باب توحيد و در باب بح  از ماد  و ماء عترض هتردیم. 

هه حيا  خلقی در آسمان وجود دارد. این حيا  خلقتی  صریحا یا ظاهرًا یا تلویحا

المتاء «. حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ اْلماءِ مِنَ جَعَْلنا وَ»هه در آسمان وجود دارد بر محور ماء است. 

آب هتر حيتاتی را در جستم و جتان و روح و همته همين همين آب است. ما از سنخ 

 ایم.ر داد چيی قرا

 بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ مِنَ أَْنیَْلنا وَ» .فرعی از فروع ماء از آسمان نازل در این ارض است

ر آب از آستمان روب طتور گُتروب حستاب استت، همين «قَتدَر» 3«اْلتأَرْضِ فِي فَأَسْكَنَّا ُ

 اْلتأَرْضَ كُتمُلَ جَعَتلَ الَّتذي هُوَ»حياء است. مد  است. خير، مقدارب در ابتداء إزمين نيا

ذلرتت بعتد »زمين ذلول نیود،  4«رُالنُّشُو إِلَيْهِ وَ رِْزقِهِ مِنْ كُلُوا وَ مَناكِیِها في فَامْشُوا ذَلُوالً

ما هانت »یاد داشت هه این زمين یک هيجان بسيار شدیدب در اثر حرار  ز«. شماس

حرار  بيشتر بشتود هر قدر  این زمين چموش بود. اصوالً «.، هانت شماساتذل لراهبٍ

رود. زمين اصالً از خود آب نداشتت می طور هلی از بينآب بهآب همتر، تا جایی هه 

 مِتنَ أَْنیَْلنا وَ»، «ذَلُوالً اْلأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذي هُوَ»و از آسمان هم نداشت، این زمين را 

زمين از آن هنگام التی یتوم ن. آن مقدارب هه این هر  به مقدار معيّ« بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ

ها... آن مقدار دریاها، رودخانه ها،الدین نيازمند به آب است هم، زیاد، هر جا، چشمه

. هر  مریخ سهم ندارد، ما  ستهم نتدارد، هتي  است هه نياز دارد سهم زمين داد  شد 

در مخین آب حيا  نيست؟  چطور ست؟هجاها پس این آب ،اب از آب سهم نداردهر 

را در  دواببه حستاب مختین آب بتودن و بته حستاب آیتا  دیگتر هته  هست حيا 

 دانند.نمی انحصار زمين
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رود، ولتتی بتتاز متتی شتتود آستتمانمی ایتتن مقتتدار از آب هتته در زمتتين آمتتد بختتار

 ، يته االرضازل متن الستماء التی االرض بقتدر تکلتو ان المتاء النت»گردد، سؤال: میبر

د. مانتنمی اب آنجتاذر «. تنیل هما صتعد ول: فکيف تصعد الیخارا  الی السماء؟ نق

هنتد و ایتن تیخيتر می خداوند تیخيتر، بماند آسمان رودنمی وقتسهم آب زمين هي 

هند، در زمين آبی می هند، در فضا تص يهمی تص يه آب است. آب را در زمين تص يه

شتود و آب می هه پر از هثافت و آشغال و خیائ  است در اثر جریان زیر زمين تص يه

و به آستمان هتم  .آیدمی به دست بهتر از هر وسيله تص يه صنعتی صاف بسيار عالی

شود، می شود، متکاثفمی بخار تیدیل به ابرآنجا  ،رودمی رود و بخار آبمی هه آب

اب در آیتد. قطتر می شود، بعد به عنوان برف یا تگرگ یا باران هم یتا زیتادمی متراهم

 اب...است، ولی قطر ياید یا زود بياید مطلیی دیر ب آسمان ماندنی نيست.

 ذا ِ اْلأَرْضِ وَ * فَْصلٌ لَقَوْلٌ إِنَّهُ * الصَّدْعِ ذا ِ اْلأَرْضِ وَ * الرَّجْعِ ذا ِ السَّماءِ وَ»

*  كَيْتدًا أَكيتدُ وَ*  كَيْتدًا یَكيتدُونَ إِنَّهُمْ*  بِاْلهَْیلِ هُوَ ما وَ*  فَْصلٌ لَقَوْلٌ إِنَّهُ *الصَّدْعِ

ماءِ وَ»ایتن  1«رُوَیْتدًا أَمْهِْلهُمْ اْلكافِرینَ فَمَهِّلِ رجعتا بمعنتی التالزم و « الرَّجْتعِ ذا ِ الستَّ

 الزم استتعمال بته معنتی. رجوع در لغت قرآن هتم است رجعا بمعنی المتعدب، هر دو

شد  است. در  استعمالتعدب هم به معناب م 2«مِْنهُمْ طائِ َةٍ إِلى اللَّهُ رَجَعَكَ فَإِنْ»شد : 

«. الرَّجْعِ ذا ِ السَّماءِ وَ»است.  مرادست. اینجا هر دو معنا ا دآیا  متعددب رجوع متعد

صتاحب »الیته این مثال استت. قستم بته آستمان هته صتاحب رجتع استت. رجتعِ الزم 

ماءُ إِذَا» .الرجوع، ترجع السماء الی ما هانت دخانا یوم القيامة الکیرب *   َطَترَْ اْن الستَّ

ذا  االرجتاع. الستماء » :رجتع متعتدب ایتن رجتعِ الزم استت. 3«اْنتَثَرَْ  اْلكَواكِبُ إِذَا وَ

و ترجعها الی االرض من دون قطتر  زیتاد  و ال  تأخذ امانا ، بخارا  الميا  االرضية

 «.نقيصة

ن از آب نتی از آب را دارد، امتا ایتن آیتا ایتن مقتدار معتيّپس زمين یک مقدار معيّ

عتد دارد مين هه در سطح زمين است و در بتاطن زمتين استت، چتون آب زمتين دو بُز

هتا دیگر، دو بعد آب زمين یکی در سطح زمين است، دریاها است، نهرها است، قنا 

ستطح استت، و یتک هه آمد  و سيل شتد  و... هایی باران موجود است،هاب و چشمه
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عمقی زمتين بيترون هاب آب زمين هم در عمق زمين است. هميشههاب قسمت از آب

عمق زمين براب هميشۀ عمر زمين است. هر چه ح ر هنيتد در جتایی هاب آب نيست.

لکن اینطور نيست هه در یک زمان آید، ومی هه الزم است، هر مقدار ح ر هنيد بيرون

توانيم بيرون بینيم. این براب نمی باطن زمين را ما بيرون بینيم. ماهاب تمام آب بشود

 الی یوم القيامة الکیرب. است ندگان در روب هر  زمينهل ز

ستطح هتاب یک آب سطح االرضتی داریتم و یتک آب تحتت االرضتی داریتم. آب

تحت االرضی هم مقادیرب خودش هست و هاب االرضی هه مورد است اد  است و آب

یتا غيتر، بتا صتنعت و غيتر صتنعت،  یتا غيتر یتا غيتر آرتتیینهاب هند در چا می فوران

 ماء است.بيرون آورد. این قسمت شود نمی طور هلیهب ومقدارب هم هه آنجا هست 

االرضتية   هل الکر علی قالمحلللطوفان المدمر،  هل تک ی الميا  سطح االرضية»

«. االرض فی خضمّ الماء تماما، تغرق االرض فتی خضتمّ المتاء تمامتا؟ ال تغوصحتری 

حتری الميا  تحت االرضية اذا عجل ا  ستیحانه و تعتالی االرض و » ن.ار معيّمقدآب 

هتل تک تی لطوفتان  اظهرهتاو  ی قطر  من الماء تحت االرضتية االو ما ابق هلها عيونا

ایتن قضتيه  1«عُيُونتا اْلتأَرْضَ فَجَّرْنَا وَ» :بآیه بعد .هنيدمی و لذلک مالحظه« ام؟ ال.اله

هنا قصة ایجابية و قصة سلیية لطوفان نوح )ع(. القصة »لیی. ایجابی است و قضيه س

 فَجَّرْنَتا وَ»، ال، لتم یقتل و فجّرنتا فتی االرض عيونتا« عُيُونا اْلأَرْضَ فَجَّرْنَا وَ»االیجابية: 

« عيتون هن فی هل االرض فی باطن االرض هلتاست دنا من هذ  اآلیة أ«. عُيُونا اْلأَرْضَ

تتوان دستت پيتدا هترد. بعضتی جاهتا نمی ،است، سنگ استتدور است، نیدیک  امنته

آید. بعضتی جاهتا بایتد مقتدار زیتاد می هند آبمی هست هه انسان زمين را چند متر

آب در هل هتر  زمتين موجتود استت، منتهتا هاب زیاد زیاد بکند تا آب بياید. این رگه

م یقتل و ل« عُيُونا ْلأَرْضَا فَجَّرْنَا وَ»آب به دست همه بياید. هاب هه رگهطور نيست این

 «.و فجّرنا من االرض عيونا

نا و قتدراتنا و العادیة ن جّر من االرض عيونا حستب مستتطاعات حاليا فی حاال »

این قدر  ربانی الزم دارد، هما «. علی هل العيون تحت االرضية تحلرقلکن قدراتنا ال 

 ،هنيممی ا  ما هوهی را من جرگاهی اوق هنيم.می اینکه سایر هارهایی هه روب زمين

تتوانيم من جتر هنتيم. نمی ابولی هل هر  زمين را ما با هي  وسيله ،داریممیسنگ بر

آوریم، دو دریتا متی بيرونها آرتیین و چشمه و قنا  و این حرفهاب آب هم با چا 
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ا هتل هتر  زمتين را متشود نمیهنيم، اما می هنيم، دو دریا را فالنمی را به هم وصل

 عيون. تیدیل هنيم به

«. ماذا قُتدر؟ قتدر  الطوفتان» «قُدِرَ قَدْ أَمْرٍ عَلى اْلماءُ فَاْلتَقَى عُيُونا اْلأَرْضَ فَجَّرْنَا وَ»

هل هر  زمين را آب بگيرد، الیته گذشته از نص قرآن تاریخ هتم باید طوفانی است هه 

 أَبْتوابَ فَ َتَحْنتا»استت.  شاهد این مطلب هست، اگر هم نیود این گیارش قیتل التتاریخ

هته هتایی اول از باال. هدام آب؟ آبی هه سهم زمين نیتود. آن آب 1«مُْنهَمِرٍ بِماءٍ السَّماءِ

در آسمان است و بستيار استت و ستهم زمتين نيستت و ستهم زمتين داد  شتد  و اگتر 

 خواهتد.نمی «فَتَحْنتا»بخاراتی و ابرهایی در آسمان هست باز سهم زمين استت، ایتن 

ال یعنی من الماء المنهمتر الغییتر الميتا  الخاصتة « مُْنهَمِرٍ بِماءٍ السَّماءِ أَبْوابَ فَ َتَحْنا»»

ماء خاص آسمان. این «. و ال یعنی الميا  التی تحصل من االمطار، النیل  قدباالرض ف

هنيم، یک بعد فوق االرضتی می عد است هه بعدًا صحیتهه داراب دو بُ خاص همماء 

از آسمان آب در اینجا بعد تحت االرضی است، همه آمد، ماء سماء هم هه  است، یک

 .«مُْنهَمِرٍ بِماءٍ السَّماءِ أَبْوابَ فَ َتَحْنا» داد  شد  است.

ک ابواب. بعتض االبتواب الستماویة هانتت م توحتة لتالرض. بتاب لهنایعرف ان »

بابی را باز « ماءً السَّماءِ مِنَ أَْنیَْلنا وَ»«. فی االرض المقدار الخاص من ماء السماء لقدرٍ

دیگر آن باب بسته شتد، بعد اش نه. هرد، درب را باز هرد، آب به انداز  زمين آمد بقيه

عنوان ابتر آید بهمی از آسمان به زمين مجددهایی بياید. فقط آبدیگر  یبنا نيست آب

ماء ابتواب للست»ها هه نتيجه بخارا  خود آب زمين استت، امتا و تگرگ و برف و این

اختترب فوقهتتا ميتتا  خاصتتة بالستتماء ال تنتتیل علتتی االرض ال دفعتتة و ال احيانتتا و انمتتا 

غییر، سيل، به سرعت، نه آرام  .«مُْنهَمِرٍ بِماءٍ السَّماءِ أَبْوابَ فَ َتَحْنا»للطوفان العام الهام 

خيتر، ایتن آب بته طتورب هشد تا طوفان نتوح حاصتل بشتود. می آرام. آرام آرام طول

« عُيُونتا اْلتأَرْضَ فَجَّرْنَتا وَ»ریخت مانند آبشار. این یک. اما زمين چه؟ دید از آسمان ش

 * رَقُدِ قَدْ أَمْرٍ عَلى اْلماءُ فَاْلتَقَى» چشمه شد. آن خود را تکان داد تمام خود زمين هم

این مطلیی بود  2«كُ ِرَ كانَ نْلِمَ جَیاءً بِأَعْيُنِنا تَجْري * دُسُرٍ وَ أَْلواحٍ ذا ِ عَلى حَمَْلنا ُ وَ

 زم بود اول عرض هنم هه عرض هردم.هه ال
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حاال ابتالء اسالم ما و ابتالء قترآن متا بته روایتت جعلتی استت و متأست انه گترو  

نظتر هنتد، حتتی  تواند صترفنمی هستند. از روایت هر چه باشد ةزیادب اصالة الروای

ظتاهر قترآن تحميتل  ر نتص قترآن وخالف معنا را ب قرآن تحميل هند. حاضر است بر

 إن تقول مختلقة روایا  هنا و» درست بشود.« روب عن فالن و فالن»هند براب اینکه 

 أَرادَ إِذا أَمْرُ ُ نَّماإِ» تمرّد  عن امر ا ؟! 1«المرّ ماء و الكیریت كماء تمرد  الميا  بعض

یمکن ان یتمترد مکلتف و »اراد  است. « قوله فعله ،هن» 2«فَيَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَيْئا

 فَقتالَ»الماء ليس مکل ا. یمکن ان یتمرد مکلف من الشرعة الربانية و امّا من التکتوین 

یْعَ فَقَضتاهُنَّ*  طتائِعينَ أَتَيْنتا قالَتتا كَرْهتا أَوْ طَوْعا اْئتِيا لِْلأَرْضِ وَ لَها ماوا ٍ ستَ  فتي ستَ

تکوین است. تمرد از تکوین یعنی چه؟ یعنی این  3«أَمْرَها سَماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَ یَوْمَيْنِ

تمام عالم خلقت در برابر حق خاضع هستتند  داردرسد. اینکه در آیاتی نمی زور خدا

از نظر تکوین، یعنی غير ممکن است یک موجودب در مقابل اراد  حق بتواند بایستد. 

هه اراد  دارند جن هستتند، مالئکته هایی . آنهااراد تا چه رسد به بیها، داراراد آن 

توانتد در مقابتل اراد  حتق استتقامت نمی هااراد  اینهستند هستند، بشر هستند و... 

شور شد؟ خدا عتذاب  هترد. ها آب شور. چرا بعضی آب «ماء المرّ»هند، اراد  تکوین. 

 يترونب چشتمه آب شتور گ تت متن بيرون بيایيد!ها وند فرمود هه آبچون وقتی خدا

   ما هست.اآیم. این خيلی حماقت است. این در رواینمی

 و المترّ، متاء و الكیریتت كماء تمرد  الميا  بعض إن تقول مختلقة روایا  هناو »

. التتدبير و التكتوین حقتل فتي اللرته أمتر عتن تخلرتف ال إذ الحتائط عرض معروضة هي

 دعتا الطوفتان أیتام كتان لمتا ع() نوحتا إن: قتال( ع) اللره عید أبي عن 317: 11 الیحار

دعتو  دعتو  حتق استت، بتراب  بتراب اینکتهعا به اراد  حق است این دَ« كلها الميا 

طور هار خدا است. اگر نوح هم گ ته، همان« عُيُونا اْلأَرْضَ فَجَّرْنَا وَ»: خدا فرمود اینکه

هتم  اینجتا ولتی ختدا آن را اهدهتا هترد. ،انداخت مثالً است هه جناب موسی عصا را

، بلکته اراد  الهتی اراد  ختود نتوح نيستت« دعتا»، ایتن «عادَ»طور است. اگر هم همين

 إال فأجابتته كلهتا الميا  دعا الطوفان أیام كان لما» هم از نوح است.« دعا»ل ظ است، 

 «.(188 :2 الكافي فروع) فلعنهما المر ماء و الكیریت ماء
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؟ جعتل هردنتد «لشتيعتنا افی هتافٍالک»هنيد هه می باز هم شما این حرف را تکرار

طتور یعنی چه؟ این هافی هته ایناین . «لشيعتنا هافٍالکافی »فرمود هه امام زمان )ع( 

هند می نقل ،زندمی حرف دارد هه بر خالف ضرور  اصلی هل موحدین دارد حرف

اوّالً: »حضر  یعقوب هه ماء المر و ماء الکیریتت از اراد  رب العتالمين تخلتف هترد. 

الخلقيتة و هتل  ، و لو هتان لهمتا هتل االرادا ء الکیریت و ماء المر ليس لهما اراد ما

مام اراد  ربنتا ستیحانه و تعتالی. أالمشيئا  و القدرا  و الطاقا  الخلقية فهی ص ر 

یتا در بتاب والیتت ؟! «هاف لشيعتنا»هافی  باز« ل ت ماء الکیریت و ماء المر؟فکيف تخ

هتم ها گویند، سنیها میتا است، شيعهست، امام هه دوازد تا اگوید امام سيید می هه

باب الحجة فی اصتول الکتافی یعتدّ فی »هه تا است. در هافی قیول دارند، امام دوازد 

، بعد یقول: و عد  من االحادی  یذهر علی، حسن، حسين، حتری یصل الی الثانی عشر

، د  یا جعل است دیگردوازدهمی چه هسی است؟ این حساب بلد نیو« الحجة الحسن

و ما الی ذلک و قس علی ذلک فعلل و ت علل. فال ثابت من ربنا ستیحانه و ». تاسيید 

 «.ا نهج الیالغةمّ اا صحي ة سجادیة او بعضمّ اتعالی اال القرآن العظيم فقط او بعض

 سيیدهمی چه هسی است؟ -

 دانم، از خودش سؤال هنيد.نمی -

 ماء الکیریت چيست؟ -

متاء آب شتور الکیریت این آبی است هه گوگرد دارد یا آبی هته شتور استت.  ماء -

  آب تلخ است و ماء الکیریت آبی است هه گوگرد دارد.« ماء المر»است.  المرّ

 إال الكتون فتي لنتوح دعتو  ال إذ تعتالى اللره دعو  إال )ع( نوح دعو  تكن لم: أقول»

 عتن 317 فيته و !متاء؟ غيتر و متاء  ،أمتر عتن یتخلتف فكيف»نص آیه دیگر  1«اللره بأمر

 ه معصتومرا نسیت بته ائمتها حماقتمظلومند، بیرگواران  هه این« الحسين و الحسن

 و منهمتر بمتاء الستماء فتتح نتوح قوم آس ه لما تعالى و تیارك اللره إن: قاال». دهندمی

راوب نقتول: » 2«أجاجا ملحا جعلها و فلعنها عيونٌ عليه فاستعصت األرض إلى أوحى

خواهد می این روایت«. الروایة هو الملح االجاج و راوب هذ  المعلونهذ  الروایة هو 

را زدند و این بدتر از دوستی خرهتی ها هه بگوید امام حسن و امام حسين این حرف

ستنگ زد  بته ستر صتاحی  هته  استت است، چون دوستی خرهی روب دوستی آمتد 
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 أمتتر  فتتي اللرتته یستعصتتي كيتتف و: لأقتتو»مگتتس را بکشتتد، صتتاحی  را هشتتته استتت. 

 «!الیور المختلقا  من إلرا هذ  فما كائن؟ أي التكویني

 متاءَكِ ابْلَعي أَرْضُ یا قيلَ وَ»نداریم در اینجا تتمه مطلب. ما چون فرصتی چندان 

ال «. یقال ابلغ آیة فتی التذهر الحکتيم بافصتحها؟ نقتول: ال و بلتی» 1«أَْقلِعي سَماءُ یا وَ

ست و ال اظ   خداوند هه حاوب ال اظ اه همه هلما  خدا ابلغ است. هلمابراب اینک

اوالب بالغتت و فصتاحت استت، بتراب اینکته  رتیتهدر  هتاحاوب معانی است، تمام این

القمة و الیالغة »عد است؛ در بعد متشابه یعنی تشابه در چند بُ 2«مَثانِيَ مُتَشابِها كِتابا»

عتد اعلتی استت. همته در بُ« القمتةة و النظم و النسق القم ال صاحة القمة و المرادا 

 باالستت، آنجتا پتایين. ، آنجتاتند آمتد  اینجاآهسته آمد ، آنجا هه خدا  اینطور نيست

ولتی در متیاج متا هته  ،استت ترینو فصتيحترین شود گ ت هه این آیته بليتغنمی خير،

آید. می عضی همتر لذیذآید، بمی لذیذترنظر ما  بهفکر هستيم بعضی بين و هوتا هوتا 

 كلهتا ماءهتا أظهتر  األرض أن علتى یتدل مما «ماءَكِ ابْلَعِي أَرْضُ یا» و» به این معنا.

 الی آخر.« 3...تدل كما و ظهرها، على

طور است، ولی اینجتا همه قرآن این 4«حاسمة جميلة مختصر  جملة من لها یا و»

 الموقتف ذلتك تطوي»آید. میر درزند هه به نظرشان این بيشتمی ها حرفدارد با آن

 و المتإ هؤالء كل طومار انطوى فقد باألمس، یغن لم كأن خاط ا طيا الطویل الطویل

بته عقتب و صتدا بی« ناكصتين هامستين فظلتوا یستير ، قصتير  ل تتر  ابنه و نوح امرأ 

  بارز قمة، بالغة و فصاحة من لها یا و. همسا ال و لهم تسمع فال غرقوا ثم»برگشتند، 

تترین رضه هنند عقلشان بته اینجتا رستيد هته ایتن مهمخواستند معامی «معارضة لكل

 اآلیتتة هتتذ  أمتتام و كلتته، القتترآن أمتتام فشتتلت حيتت » هنتتيم. معارضتتهبيایيتتد  ،استتت

 علتى فعك توا القترآن معارضتة یتعاطوا أن أرادوا قری  ك ار أن روي فقد بخصوصها،

چاق شتوند هته فکرشتان هتم چتاق شتود، آنقدر بخورند و « الضأن لحوم و الیر ألیاب

آن « الخمتر ستالف و»شتود. می هردند بتا چتاق شتدن شتکم فکتر هتم چتاقمی گمان

 یومتا أربعتين»هنتد، می خمرهاب ماند  هه هتر چته مانتد  باشتد بيشتتر آدم را دیوانته
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 یتا وَ ماءَكِ ابْلَعي أَرْضُ یا» «اآلیة هذ  سمعوا أرادوا فيما أخذوا فلما أذهانهم، لتص وا

تَوَْ  وَ اْلتأَمْرُ قُضِيَ وَ اْلماءُ غيضَ وَ أَْقلِعي سَماءُ  لِْلقَتوْمِ بُعْتدًا قيتلَ وَ اْلجُتودِيِّ عَلَتى استْ

 أختذوا ما تركوا و المخلوقين كالم یشیه ال كالم هذا: لیعض بعضهم فقال» «الظَّالِمينَ

 این هم یک قسمت.«. افترقوا و فيه

آقایان روب آن فکر ب رمایيد هه در ت سير  ،داریم از بح  را بدیگرهاب ما قسمت

مقتدارب بحت   هته «صتالِحٍ غَيْرُ عَمَلٌ»یکی  1«أضواء علی قصة نوح»به حساب شمار  

هنيم این استت می مطلب دیگرب هه روب آن فکر مراجعه ب رمایند.هردیم بعد آقایان 

ه در یک جتایی هه آیا دعو  نوح به هل جهان رسيد؟ چطور رسيد؟ یک ن ر انسان ه

این همه هر  زمين را، مخصوصتا  ،سال دعو  هرد  950ولو  ،هندمی از زمين زندگی

آمریکا چهارصد سال بيشتر استت هته هشتف شتد  استت، آن « فی ال واصل الیحریة»

نوح بتا هتدام هشتتی  ،زمين استهاب هه بين آمریکا و سایر خشکیرا فاصله دریایی 

نشد  بود، وقتی هم هه هشتتی درستت شتد همته طی هرد  است؟ هنوز هشتی درست 

آیتد، الیتته می ها سؤاالتی است هه پي دنيا را آب گرفت و همه ه ار غرق شدند. این

ولتی  ،دانيم چطتور بتودنمتی جواب آن دو جمله است، جمله مختصر این است هه ما

ار ها رستيد  استت و انکتم آن است هه دعو  نوح حتما به همه آنقدر متيقن و مسلر

ب داریتم هته ترم صتلهاب لکن حرفمختصر است. وهاب اند. این یکی از حرفهرد 

 شاءا  باید به یارب خدا بح  هنيم.نا

 لِمَتا وَفِّْقنَتا وَ مِياْلعَظِت اْلقُترْآنِ مَعَتارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَا ُ لَا وَ تُحِیُّهُ لَا عَمَّا جَنِّیْنَا وَ تَرْضَا ُ وَ تُحِیُّهُ

 .«کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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