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رسالت (حضرت نوح)

طوفان نوح
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم «وَ قيلَ یاا أَرْضُ ابْلَعا مااَك ِ وَ یاا ساَ ماَُ أَ ْقلِعا وَ
غيضَ الْماَُ وَ قُضِ َ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قيالَ بُعْادً لِلْقَاوْ ِ الظَّاالِمينَ» 1یا
مرحله اثبات دارد و ایجاب طوفان نوح و ی

مرحله سلب ،همان آبی کاه ا آسامان

اضافه بر سهم مين آمد و آبهایی که خداوند ا مين بيرون آورد که کال آبهاا
درونی مين که کأنّه همه مين عيون و چشمهها شد ،این مرحله ایجابی باود ،چاون
با آب عاد سطح االرضی و آبهایی که به عنوان بخاار آبهاا

ماين باه آسامان

میرود و به چهره باران یا برف یا تگرگ برمیگردد ،این آبهاا ا بارا طوفاانی کاه
تما کره مين را غرق کند ،شامل نيست .بنابراین اگر میخواهد کره مين در طوفاان
آب غرق گردد و جریان غرق شدن کل مکلفين کافر انجا گاردد ،آب ساطح االرض و
حتی آب تحت االرض و آبهایی که به عنوان باران نصايب برگشات آبهاا

ماين

است ،کافی نيست.
بعد ا اینکه جریان طوفان محقق شد« ،وَ قيلَ یا أَرْضُ ابْلَع ماَك ِ» سؤال :چارا و
قلنا نيست؟ چرا و قلتُ نيست؟ چرا و قالَ نيست؟ چرا «وَ قيلَ» است؟ چرا خداوند کاه
معلو تر ا هر معلو است ،مخصوصًا در جریان این آیت ربانيه که هر دو آیت اسات،
هر دو معجزه است که این ا معجزات نوح (ع) است به اراده ربالعالمين که دعاای
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مستجاب شده تا ایان کفاار را غارق کناد ،چارا خداوناد ایان آیات را نسابت باه خاود
نمیدهد ،و قلتُ یا و قلنا؟
جواب :احيانًا فعل را معلو میآورند ،معلو آوردن فعل برا اینکه معلاو کنناد
فاعل را ،اینجا که فاعل معلاو اسات ،معلاو اسات کاه کسای کاه دساتور داد کشاتی
ساخته شود و کسی که اراده فرمود ابواب آسمان با گردد «وَ فَجَّرْنَاا الْاأَرْضَ عُيُوناًا»

1

حق سبحانه و تعالی است ،پس آوردن فعل معلو که برا معلو کاردن فاعال اسات،
در اینجا بدون اینکه فعل معلو بياید ،فاعل معلو است.
گاهی اوقات فعل معلو آورده میشود با آنکه فاعل معلو است ،برا اینکه یا
شأنی ا شئون فاعل را بيان کند ،این آقا چنين کرد ،اما در اینجا بُعد دو منفی است،
و لذا فعل مجهول باید بياید؛ یعنی اینکاه خداوناد «یاا أَرْضُ ابْلَعا مااَك ِ» کاه اراده
تکوینی است «وَ یا سَماَُ أَ ْقلِع » که اراده تکوینی است ،مين آبت را فارو ببار کاه باه
اراده است و آسمان آبها شخصی خاودت را برگاردان کاه باه صارف اراده اسات،
میخواهد بگوید اینها ناچيز است در برابر اراده ربالعالمين ،غرق کردن اینها که قبالً
هم داشت« :وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزینَ» 2در جواب فر ندش نوح فرماود :وقتای کاه آب هماه
جهان را گرفت ،تو گفتی «سَآوي إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُن مِنَ الْماَِ قالَ ال عاصِمَ الْيَاوْ َ مِانْ
أَمْرِ اللَّهِ» 3عاصمی وجود ندارد و در جواب کفار که گفتند چرا ایان معجازه را و ایان
آیت و این عذاب را نمیآور «قالَ إِنَّما یَأْتيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاَك وَ ماا أَنْاتُمْ بِمُعْجِازینَ»،
نمیتوانيد در برابر اراده الهی استقامت و پایدار کنياد ،در اینجاا مایخواهاد نااچيز
نشان بدهد ،من چنين گفتم ،این در حقيقت مثل اینکه چيز است ،چنين شد ،گفتاه
شد چنين گردد.
 این آب همه جهان را پُر گرفت یا فقط عراق را؟ همه جهان را ،حاال بحث میکنيم .این بحث دو است« .وَ قيلَ یاا أَرْضُ ابْلَعاماَك ِ» سؤال :آیا این...
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 شما در بحث خلقت انسان فرمودید خود «خُلِقَ اْلإِنْسانُ ضَعيفًا» 1بارا عظماتفاعل است ،همان حرف را اینجا هم بزنيد ،بگویيد به خاطر عظمت فاعل اینجاا قيال
آورده شده.
 نه ،آنجا برا عظمت فاعل هست ،ولکن برا کوچهم همين است دیگر ،ما میگویيم ،اینجا برا کوچ
دار عرض میکنم .کوچ

بودن مفعول است ،اینجا

بودن ایان فعال ،مان هماين را

بودن این فعل که عظمت فاعل به قدر اسات کاه نمای-

گوید قلتُ یا قلنا ،نه« ،قيلَ» من همين را دار عرض میکنم.
 -در نحو کوچ

بودن و بزرگ بودن را به فاعل نسبت میدهند.

 -نسبت به فاعل عظمت است ،نسبت به مفعول کوچ

بودن.

 اگر اینطور باشد پس سُرِقَ المال را هم باید همينطور بفرمایيد. ما در آیات قرآن داریم بحث میکنيم تا ببينيم در موارد که مجهول آمده چهحسابی دارد ،آن موارد که معلو است چه حسابی دارد.
 [سؤال] بله ،مثال بزنند ،ما کار به مثال آنها نداریم ،ما میخاواهيم بگاویيم در اینجااکه قيل است ،چرا قال نفرمود و این دو بُعد دارد :یکی اینکه این امر ،امر اسات کاه
بزرگ نيست تا صریحًا قال ،این امر در برابر اراده ربالعالمين خيلای کوچا

اسات،

بله به نظر ما تما کره مين را آب بگيرد ،درها با شود ،آبها آسمان بریزد ،تماا
چشمهها

مين و آبها

مينی بيرون بياید ،به نظر ما کار مهمی است ،در مرحلاه

اولی و در مرحله ثانيه ،آسامان آبهاای

را برگرداناد و ماين چشامههاای

بدهد ،این در نظر ما کار بزرگی است ،خدا میخواهد بگوید نه ،کوچ

را فارو

است .آنقادر

خدا بزرگ است که این عملی که در نظر شما بزرگ است ،نسبت به او کوچ

است،

و لذا درباره إحياَ یو القيامة میفرماید که حیٍّ است این ،در آیاات متعادد دارد کاه
آیا خلق اول که سابقه ندارد مشکلتر اسات یاا خلاق ثاانی؟ خلاق اول کاه مشاکلتر
است ،مشکلتر به نظر ما ،نه به نظار خادا ،ا نظار اصال خلقات آیاا خلقات آغاا ین،
آفرین

ا اول مهمتر است یا بعد ا خراب شدن دوباره درسات کنناد؟ اینجاا ا یا

بُعد در قيل ،عظمت فاعل و در بُعد کوچ
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بودن این آیت بزرگ الهی که در نظر

ما بسيار بزرگ است که تما جهاان را مایگيارد ،ایان را مایخواهاد بگویاد کوچا
است.
«وَ قيلَ یا أَرْضُ ابْلَع ماَك ِ» سؤال :آب مين دو بعد بود دیگر ،ی
مين بود ،خوب دریاها که ابلعی ندارد؟ آیا دریاها هم خش
هر دو بُعد آب را ابلعی؟ هم آبی که رو

بعدش رو

شد؟ «ابْلَع ماَك ِ» آیا

مين در بحار و انهار و عيون و این حرف-

ها بود و هم آبی که «وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا»؟ جاواب :ابلعای هماان آبای کاه در یار
مين بود و آمد باال ،آن که رو بود که هيچ ،کما اینکاه «یاا ساَ ماَُ أَ ْقلِعا »« .یاا ساَ ماَُ
أَ ْقلِع » یعنی ا آسمان ،همه آبها را ببار بااال یاا ناه؟ آبهاایی کاه «فَفَتَحْناا أَبْاوابَ
السَّماَِ بِماٍَ مُنْهَمِرٍ» 1آبها اضافه ،و اما آبهایی که ا ماين باه صاورت بخاار باه
آسمان رفته ،به صورت باران میآید ،تگرگ مایآیاد ،بارف آیاد ،اینهاا اقلعای دیگار
نيست .پس ابلعی در آنجا آب اضافها است که برا ایجاد طوفان بود و یا «یا سَماَُ
أَ ْقلِع » هم آبهایی که مخصوص آسمان بود و ربطی به مين نداشت.
«وَ قيلَ یا أَرْضُ ابْلَع ماَك ِ وَ یا سَماَُ أَ ْقلِع وَ غيضَ الْمااَُ» ایان غايض المااَ دو
بُعد است ،بعد اول غيض الماَ مينی است که عيون است «وَ فَجَّرْنَاا الْاأَرْضَ عُيُوناًا»
رفت مين .غيض دو  ،غيض ارتفاعی اسات ،یعنای فارو رفات ،یا
االرضی است ،ی
چشمهها

فارو رفاتن تحات

فارو رفاتن فاوق االرضای اسات .فارو رفاتن تحات االرضای اسات،
مين ،همه برگشت ،یا

مين که همه با شد آمد رو

فارو رفاتن فاوق

االرضی است ،آبهایی که «فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماَِ بِماٍَ مُنْهَمِرٍ» آمد رو

مين و مين

را غرق کرد ،آنها برمیگردد .پس غيض در انحصار آب مين نيست ،بلکه غايض هام
آب ائد مين را و هم آبی که ا آسمان آمده است.
«وَ غيضَ الْماَُ وَ قُضِ َ الْأَمْرُ» امار و ارادها کاه ربالعاالمين داشات ایان باود کاه
مرتباه اسات کاه کفاار مشاوول شاناور

تما کفار باید غرق شوند ،غرق شادند .یا

ت عَلَى الْجُودِيِّ» فایاده آن چاه شاد؟ ،ناه «وَ
هستند و هنو غرق نشدند ،کشتی «اسْتَوَ ْ
قُضِ َ الْأَمْرُ» تنها این نبود که این طوفاان تماا کاره ماين را بگيارد ،خاوب شاناگران
هستند ،شنا میکنند ،ی

ساعت ،دو ساعت ،بيشتر ،کمتر ،ناه« ،وَ قُضاِ َ الْاأَمْرُ» قضای

االمر ُبعد دو است ،امر اول طوفان شامل کل کره ماين اسات ،امار دو تاا انادا ها
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باید این سيل جهانشمول باقی بماند که تما این جانداران انسان و غيار انساان کاه
نمونههای

در کشتی بود ،اینها تما وقتی که مردند «وَ قُضِ َ الْأَمْرُ»

«وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ» که بحث مفصلی در سوره هود داریم ،مراجعه کنياد کاه
هفت سؤال است در اینجا ،ی

سؤال این است که این جود کجاست؟ و کشتی نوح

در کجا فرود آمد؟ و خصوصايات کشاتی ناوح چاه باوده؟ کاار باه عارض و طاول
نداریم ،البته یکی ا این خصوصيات که هنو هم باقی است و قرآن هم اشااره مای-
کند که تصریح میکند در سوره حاقه و جاها دیگر که مفصالً مراجعه بفرمایيد ،که
ما این را برا اذن واعيه ،ی

اثر باقی قرار دادیم .خداوند این کشتی را ی

اثر باقی

قرار داد برا اذن واعيه «وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ» 1کجاست؟ خوب اخيارا پيادا شاد دیگار،
ی

تکه چوبی در کشتی نوح که در آرارات پيدا شاد ،در نخجاوان ،نخجاوان عباارت

است ا فرودگاه کشتی ،فرودگاه کشتی نوح در نخجوان که نخجوان لوت ارمنی است
و معنای

این است و بسيار بسيار مورخين و قدیمنویسان و جدیدنویساان و کساانی

که مسلمان نيستند و ربطی باه اساال ندارناد ،باهطور متاواتر و باه طاور متصال ایان
مطلب را گفتهاند .این چوب پيدا شد و این چوب را تحقيق کردند که با لوات آرامای
در آن پنج جمله است که این پنج جمله همان پنج تن است که محمد ،علی ،فاطماه،
حسن و حسين که جناب نوح ا خدا خواست ،پروردگارا به حق محمد ،علی ،فاطمه،
حسن و حسين ،این کشتی نجات را به نجات قطعی برسان و ما را بهطور کلی نجات
بده .کما اینکه راجع به آد (ع)« ،فَتَلَقَّى آدَ ُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحيمُ» 2همين کلمات است ،ما یا

کلماات لفظای داریام و یا

کلماات معناو و

معرفتی داریم ،آن کلماتی که «فَتَلَقَّى آدَ ُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ» یعنی فتااب اهلل
عليه ،چون توبه سه مرحله است :تاب اهلل عليه؛ ليتوب الی اهلل؛ ثام ليقبال اهلل توبتاه.
سه مرحلها است ،خوب این در مرحله اولی که باید خداوند رجوع کند به این عباد
که گناه او قابل بخشای

باشد که اگر توبه کرد خدا ببخشد ،این «فَتَلَقَّى آدَ ُ مِنْ رَبِّاهِ

كَلِماتٍ فَتاابَ عَلَيْاهِ» ایان لاوح خشابيه موجاود اسات ،در جلاد بيسات و نهام آقایاان
مالحظه بفرمایيد .در جلد بيست و نهم در سوره حاقّه ،این لوح خشبيه موجود است،
من فقط اشاراتی عرض میکنم و شما مالحظه خواهيد فرمود.
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«وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قيلَ بُعْدً لِلْقَوْ ِ الظَّالِمينَ» این مرحله ،بعد آیه .49
 [ ]...که همه هالک شده باشند یا همه را خداوند قبض روح کند ،و حال آنکاهدر اینجا همه قبض روح نشدهاند ،اصحاب نوح ماندند ،این را چطور توجيه میکنيد؟
 این را قبالً توضيح صحبت کردیم و شما میدانيد که این مرد مکلف دو دستهبودند ،ی

دسته «ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَليلٌ» 1که به کشتی رفتند ،دسته دیگر که به کشاتی

نرفتند و حق به کشتی رفتن را نداشتند ،تما اینها غرق شدند کالً ،ی
نماند ،اما این سؤال پي

میآید که ی

نفر ا ایانهاا

نفر نماند ،پس بچهها چه؟ ذریه بعاد چاه؟

قبالً عرض کرد  ،با هم صحبت میکنيم.
این راجع به نزول نوح ،در آیه « :48قيلَ یا نُوحُ» وقتی که امر انجا شد« ،قيالَ یاا
نُوحُ اهْبِطْ بِسَال ٍ مِنَّا» با قيل ،قيل در دو بُعاد :در آنجاایی کاه عاذاب جهانشامولی
است که تما کفّار را نابود کرده است ،در ایجاب آب و در سالب آب کاه کاار بسايار
مهمی اسات ،قيال اسات ،در عاذاب بازرگ ،در رحمات بازرگ هام قيال اسات ،یعنای
همانطور که عذاب بزرگ که به عناوان آیات ربانياه اسات بارا خادا چياز نيسات،
رحمت بزرگ هم که جناب نوح را و مؤمنين با نوح را و ذریه مؤمن نوح را الای یاو
القيامة خداوند بسال ٍ و برکات حفظ کند ،این هم چيز نيست .خادا مایگویاد ایان
چيزهایی که در نظر شما بسيار چيز است ،در نظر ربوبيت و به اراده الهی ایان نااچيز
است.
«قيلَ یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَال ٍ مِنَّا» هبوط کن ،اما خود نوح فقط؟ نه ،نوح با کسانی کاه
با نوح بودهاند طبعًا« .قيلَ یا نُوحُ اهْابِطْ بِساَ ال ٍ مِنَّاا» ایان بساال ٍ منّاا چيسات؟ ساال
لفظی نيست ،سلمی که ،سالمتی کاه ،رحمتای کاه خداوناد باه ماؤمنين مایدهاد باه
حساب ایمان .خداوند دو جزاَ به مؤمنين میدهاد :یکای جازاَ یاو التکلياف اسات،
یکی جزاَ بعد الموت است .جزاَ بعد الموت درصد باالیی است در بر خ و صددرصد
است در قيامت که «وَ أَنْ لَيْسَ لِ ْلإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى * وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ یُارَ » ،2بار خ،
«ثُمَّ یُجْزاهُ الْجَزاَك الْأَوْفى» 3یو القيامة .و ی

جزاَ است یو الدنيا ،یو الدنيا هر قادر

انسان به طرف حق برود ،خداوند بيشتر او را تأیياد مایکناد و لاذل
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«وَ لَاوْ أَنَّ أَهْالَ

الْقُر آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماَِ وَ الْأَرْضِ» 1اگر واقعًا مارد خاوب
بشوند و خوب به دستور خداوند عمل کنند ،نه تنها نتایج اعمال خود را آنطاور کاه
عمل میکنند سعی میکنند بگيرند ،نه« ،لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ الساَّ ماَِ وَ الْاأَرْضِ».
در اینجا هم همينطور است« ،قيلَ یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَال ٍ مِنَّا» این «بِسَال ٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ»
دو بُعد است ،سال ٍ منّا ،سِلم ا نظر عقيدتی و معرفتی و ایمانی و عملی اسات .وقتای
که شما علم صالح و عقيده صاالح ،اخاالق صاالح و عمال صاالح را قاد نهادیاد در
سلوک الی اهلل ،خداوند دست میگيرد و کم

میکند .این سال ٍ منّا .بعد« :وَ بَرَكااتٍ

عَلَيْكَ» برکاتی که نتيجه سال ٍ منّا است که «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُر آمَنُوا وَ اتَّقَاوْا لَفَتَحْناا
عَلَيْهِمْ»« .بِسَال ٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ» اینجا ی

نکته ادبی داریم که مفتاح اسات بارا نکتاه

معنو و رو آن دقت کنيد« .قيلَ یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَال ٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلى أُمَامٍ
مِمَّنْ مَعَكَ» علي

معلو است« ،أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» چه کسانی هستند؟ اگار ماراد هماان

مؤمنينی هستند که با نوح در کشتی بودند ،پس علی من مع

است.

 ذریات شاید باشد. ذریات نخواهد بود دیگر ،آن احتمال دو است .پاس ببينياد ،ماا چناد احتماالاحتمال این است که «أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» فقط کسانی هستند کاه باا ناوح

میدهيم :ی

در کشتی بودند .احتمال دو  :نه ،فقط ذریه آنها ،احتمال سو  :هر دو ،ببينيم ا ایان
عبارت ا نظر ادبی چه درمیآوریم« .بِساَ ال ٍ مِنَّاا وَ بَرَكااتٍ عَلَيْاكَ وَ عَلاى أُمَامٍ مِمَّانْ
چيست؟ اگر مع  ،معيت بالفعل اسات در دو بُعاد :یا

مَعَكَ» .مع

بعاد ایماان ماع

نوح ،ی

بعد بودن با نوح ،این در انحصار کسانی است که در کشتی بودند فقط .اماا

اگر مع

اعم است ا معيت مانی و مکانی و معيت ایمانی ،پس هر کس با نوح است

در ایمان باهلل الی یو القياماة ،معا

اسات .آیاا دومای اشاکالی دارد؟ ماثالً «مُحَمَّادٌ

رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاَُ عَلَى الْكُفَّارِ» ،2آیا مقصود فقط معيت مانی و مکانی و
لوو است؟ اینها هيچکدا نيست ،بلکه معيات ایماانی اسات .معيات ایماانی ماان و
مکااان و دور

مااان و مکااان و بُعااد مااان و مکااان و دور و نزدیکاای قراباات و

خویشاوند اصالً نمیشناسد ،آن کسانی که باا رساولاهلل هساتند در حمال رساالت
ربانيه هزارها سال فاصله دارند ،معه هستند ،اماا ابولهاب کاه عماو پيومبار اسات و
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نزدی

خانه پيومبر است معه نيست ،مراد معيت رسالتی اسات ،چاون «مُحَمَّادٌ رَساُ ولُ

اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ» نه و الذین مع محمدٍ ،محمدٍ المکّی ،نه« ،اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ» یعنی و
الذین مع محمدٍ الرسول .پس این معيت رساالتی اسات ،معيات رساالتی در تقبال ایان
رسالت است ،علمًا و عقيدتًا و اخالقًا و عمالً ،هر قدر تبلور ایان معيات بااالتر باشاد،
این معيت باالتر است ،ممکن است هزار سال ،دو هزار سال ،فاصله دارد با رساولاهلل
(ص) وليکن معيت او بسيار بسيار باالتر است ا حتی مؤمنينی که در مان رسولاهلل
(ص) بودند.
در اینجا بُعد دو معيت «وَ عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» ،کسانی که معيات ...و لاذا راجاع
به فر ند نوح« :إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ» ،1معه والدتًا ،معاه مکاناًا ،معاه
مانًا ،همه اینها ،این معيتها نادیده انگاشته میشود ،چرا؟ برا اینکاه بحاث ،بحاث
بيت نبوت نوح است ،بحث ،بحث نوح بن کذا نيست کاه عناوان بشار اسات ،بحاث،
بحث رسالتی است .در اینجا ،این احتمال دو  ،ما احتماالت لوو را عرض میکنايم
تا بعد معانی محتمله.
«وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» مِن چهکاره است؟ آیا من در اینجا تبيينيه
است ،بيانيه است ،یا من فقط تبعيضيه است یا فقط بيانيه است؟ حااال مرحلاه اولای:
اگر چنانچه مِن فقط بيانيه باشد ،چه میشاود؟ «وَ عَلاى أُمَامٍ» ،ایان امام چاه کساانی
هستند؟ بيان« ،مِمَّنْ مَعَكَ» کسانی که با تو هستند در معنا اول معه ،جسمًا با تو در
کشتی هستند ،روحًا هم با تو در ایمان هستند ،این مان در اینجاا مِان تبيينياه اسات،
تبعيض نيست .یعنی کل کسانی که در کشتی ،کل مکلفينی که در کشتی با تو بودناد،
اینکه تبعيض نيست در اینجا ،کل کسانی که در کشتی نجات با نوح بودند ،کل اینها
مورد سال و برکات الهی هستند ،پس من در اینجا تبيين میشود.
«أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» اما کسانی که ا ذریه ایان ماؤمنين در کشاتی هساتند کاه هناو
نيستند ،تبيين برا آنها چطور میشود؟ برا آنهاا تبعايض خواهاد شاد ،پاس مان در
اینجا هم تبيين است و هم تبعيض است در این احتمال و چه اشکال دارد که با یا
لفظ ،یا اسم ،یا فعل ،یا حرف ،خداوند چند معناا اراده کناد؟ اینکاه آقایاان اصاوليين
حمت کشيدند که استعمال ی

لفظ در چند معنا درست نيست ،برا خودشاان اگار

درست نباشد ،برا خدا که درسات اسات ،چاون خادا مقاا جماعالجمعی دارد ذاتاًا،
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یعنی در هر آنی خداوند توجه به همه چيز دارد ،اراده سلب و ایجااب باه هماه چياز
دارد ،این نسبت به انسان است که «ما جَعَلَ اللَّاهُ لِرَجُالٍ مِانْ قَلْبَايْنِ فا جَوْفِاهِ» ،1اماا
خداوند که در هر آنی «كُلَّ یَوْ ٍ هُوَ ف شَ ْأنٍ» ،2در هر آنای ا آناات ،کاه کوچا ترین
آن ،کوچ ترین وضع تبلور ماد و وجود ماد است که ا ثانيه و غير و اینها کمتار
است ،در هر ذره بسيار ذرها  ،ذره اوال ا مان و ذره اوال ا مکان و کل دوران-
ها خلقت ،خداوند علمًا و قيوميتًا ،ارادتًا ،سلبًا و ایجابًا به کل موجودات کار دارد،
اینطور نيست که اگر خداوند به آسمانيان توجه کند ،مقارن به مينيان ناه ،خيار ،باه
تما موجودات توجه علمی و توجه قيومی دارد.
بنابراین این حرفی که آقایان در اصول می نند ،اوالً و ثانيًا باطل است .اوالً شاما
در اصول میخواهيد ثابت کنيد که استعمال لفظ در اکثر ا معناا واحاد باه لحاا
واحد درست نيست ،به حساب کتاب و سنت دارید بحث میکنيد دیگر ،چون اصاول
مقدمه است به قول شما که ا کتاب و سنت استفاده کنيد .کتاب ،کتاب اهلل است کاه
مقا جمع الجماع دارد ،سانت هام بارا رساولاهلل و ائماه معصاومين (ع) اسات کاه
ناقلين ا آن حضرتند ،اینها مقا جمعالجمع فرعای دارناد .مقاا جمعالجماع اصالی
مربوط به خداست ،مقا جمعالجمع فرعی مال اینهاست .و لاذا ماا معتقادیم اکن کاه
اما مان (عج) تشریف دارند ،خداوند احضاار مایکناد کال نياات ،کال عقائاد ،کال
معارف ،کل اعمال کل مکلفين را برا ولی امر ،ولی امر ا شهداَ االعمال است ،کما
اینکه رسولاهلل شهيد الشهداَ است ،معصومين ما شهود هستند ،ولای امار کاه شاهود
است چطور میتواند اما مان یا رسولاهلل یا ائمه شهادت بدهند بر افکاار و اعماال
شت و یبا ما یو البر خ و یو القيامة الکبر و حال اینکه تلقای نکردهاناد ،پاس
تلقی باید کرده باشند.
آن وقت تلقی دو نوع است :ی

تلقای بادون عمال اسات کاه اصاالً تماا جهاان

روشن است ،این مربوط به خداست ،ی

تلقی با عمل اسات .تلقای باا عمال باه ایان

معنا که خداوند احضار میکند تما حاضر و غائب و شت و یبا و در مثلاث ماان
ا مکلفين برا کسی که یو القياماة مایخواهاد شاهادت بدهاد .بناابراین در اینجاا
استعمال لفظ در اکثر ا معنا با لحا آیات برا خدا مطلبی نيست ،برا رساولاهلل،
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فرعًا به احضار ربالعالمين مطلبی نيست و اگر ی

موقع بارا خودتاان بگویياد کاه

این اصول برا خودتان خواهد بود .ثانيًا حتی نسبت به انسانها ،آیا اگر انسانی کاه
نمیتواند در ی

آن لحا ها متعدد به مطالب متعدد داشته باشد ،چاون «ماا جَعَالَ

اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف جَوْفِهِ» [ ]...من آدمی هساتم کاه مایخاواهم مختصار حارف
بزنم و مفصل اراده کنم ،پس من هر لوتی را گفتم ،هر چه معنا دارد ،تماا آن معاانی
مراد است ،لزومی نداد در آن واحد اراده کنم .خير ،اصالً ال نيسات اراده کانم ،مان
وقتی میگویم عين ،تما هفتاد معنا ماراد اسات و مقتضاا فصااحت و بالغات ایان
است ،یرا اگر عين خاصی مراد بود ،قرینه میداد  .پس در اینجا هم حرف اصاوليين
فاشل است.
در مرحله اولی ،همانطور که اسم «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناًا» ،1مثاباة
چهارده معنا دارد ،هر چهارده معنا مراد است ،اینکه آقایان مفسرین اختالف میکنند
که بعضی میگویند مثابة یعنای مرجاع ،بعضای متااب ،بعضای مساتقی ،بعضای چاه،
بعضی چه ،درست نيست ،مثابه تما چهارده معنا را خدا اراده کرده اسات در لحاا
واحد و اگر بعضی ا معانی را دون بعض اراده کرده بود ،قرینه میآورد و این خالف
فصاحت است ،خالف بالغت است ،اگر مراد ا مثابةً ملجأ بود میفرماود و اذ جعلناا
البيت ملجأً ،متاب :متاباًا ،مساتقیً :مساتقیً ،متاواترً :متاواترً .چهاارده معناسات و ا
خصوصيات قرآن شریف این است که چاون خداوناد احاطاه علمای باه کال الفاا و
معانی و حقایق دارد و قرآن کتاب مختصرگوست و در عين حال تبيين بسايار بسايار
روشن که ا مفصلها روشنتر است ،بنابراین به جا اینکه چند لفظ برا چند معنا
بگوید ،ی

لفظ میگوید که دارا تما آن معانی باشد .این در فلسفه ماا ،در عرفاان

ما ،در فقه ما ،در لوت ما ،در همه چيز ما در قرآن شریف اینطور است.
 اگر این معيت ایمانی را ما بگویيم خود خداوند در آخر قرآن فرموده [ ]...مارادذریه است دیگر ،درست است؟ ولی اینجا معيتی که میفرمایند هام معيات جسامی و
ظاهر باشد و مراد آن حيوانات هم باشد ،چون برا حيوانات هم استعمال امم شده
است« .أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ»

2
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 -این ی

مورد است .سال ٍ منّا و برکاات ،ایان در اختصااص حيواناات نيسات و

حتی شمول

نسبت به حيوانات کمرنگ است ،آنچه محور اصلی است انسانهاست،
و خر و مار و اینها نيست.

سال ٍ منا بر االغ و گاو و گوسفند و سوس
[ -سؤال]

 متوجه هستم .ولی آن برکاتی که مربوط است به امت ناجيه ،ایان مرباوط اساتبه کسانی که ایمان آوردند .اینجا «مِمَّنْ» مِن چه اشاکالی دارد هار دو معناا مِان را
بدهد؟ من تبيينيه برا کسانی که با نوح بودند هم جسمًا و هم ایماناًا ،مان تبعيضايه
که ذریها که ا آن چند نفر مؤمن در کشتی نجات ،ذریاه ماؤمنی کاه حاصال شاده
الی یو القيامة .تما مؤمنين طول تاریخ که نقطه اولی ماؤمنين در کشاتی نوحاناد و
نقطه ثانيه ،ذریه مؤمنها که ا اینها الی یو الدین حاصل میشاود ،کفاار ناه ،کفاار
اکثریت دارند ،کفار در مان نوح طور اکثریت داشاتند کاه «ماا آمَانَ مَعَاهُ إِالَّ قَليالٌ»
بسم اهلل ،و همچنين ا ذریه نوح مکلفينی که به دنيا میآیند الی یو الدین ،کفارشان
بيشترند ،ولکن دعا برا کيسات؟ دعاا بارا آن جمعيات قليال در کشاتی اسات اوالً،
«مِمَّنْ مَعَ َ» که من تبيينيه است .برا جمعيت قليل دیگار اسات در مقابال کثارت
کفار ،ذریه مؤمنه نوح الی یو الدین که البته کفار خيلای بيشاترند .پاس در بعاد دو
مِن چه میشود؟ من تبعيضيه ،پس «وَ عَلى أُمَامٍ مِمَّانْ مَعَاكَ» یعنای امامٍ ممان معا ،
تبيينيه ،اممی که با تو هستند ،اممٍ ممن مع  ،تبعيضيه؛ یعنی اممی کاه ا مان معا
حاصل میشوند .اممٍ ،تما مؤمنينی که ا ذریه این چند نفر مؤمن در کشتی هساتند،
ا آنها مُنتشئ شدهاند و ذریه آنها هساتند کاه مِان بارا تبعيضايه اسات .مگار فر ناد
انسان بعض انسان نيست؟ خود انسان نيست .خود انسان خود انسان است ،پس «أُمَامٍ
مِمَّنْ مَعَكَ» مِن تبيينيه است ،بيان میکند آنهایی کاه باا تاو هساتند و ذریاه انساان ا
انسان هستند و بعض انسان هستند ،پس «أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» به این معناست.
ولکن احتمال سو  ،احتمال سو این است که خير ،مِن تبيينيه است ،منتها تبياين
دو مرحله دارد :ی

مرحله« ،أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» تبيين میکند کسانی که باا تاو هساتند،

«أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» یعنی اممی که با تو هساتند ،معيات ایماانی دارناد الای یاو الادین،
اممی که با نوح بودند در کشتی دو معيت بود :معيت جسمانی باود و معيات ایماانی،
ولی اممی که بعدً میآیند با من مع

هستند یا نه؟ ممن مع  ،تبيينيه هم هساتند،

منتها اینها بعدً متولد خواهند شد ،معيت ایمانی با نوح دارند ولو فاصله مان دارناد
و فاصله مکان دارند .و این معيت در قرآن شریف ،آیاات متعاددها ذکار شاده ،ماثالً
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آیاتی داریم که خواهيم خواند که خداوند «وَ جَعَلْنا ذُرِّیَّتَاهُ هُامُ الْبااقينَ» 1یعنای چاه؟
فقط ذریه نوح باقی ماندند ،مگر کسانی که در کشتی نجات بودند ،همه بچهها نوح
بودند؟ مگر بچهها مؤمنين در کشتی نوح ،نوهها نوح بودند؟ نه ،ذریاه ،ایان ذریاة
االیمان است ،ذریة الجسم نيست .کسانی که در حواشای بيات رساالت ناوح بودناد و
خواهند بود الی یو الدین ،این من مع

معيت ایمانی است الی یو الدین .پاس مان

در اینجا تبيينيه باشد مانعی ندارد.
و من المؤیدات اینکه این «أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ» نسبت به آن گروهی که در کشتی نوح
بودند ،امةٌ واحدة بودند ،امم چيست؟ امةٌ واحدة چون همه تابع شریعت نوح (ع) ،اماا
بعد ا نوح امت ابراهيم ،امت موسی ،امت عيسی ،امت خاتمالنبيين الی یو الدین امم
هستند یا نه؟ این امم نسبت به ذریه نوح هستند ،چند امات هساتند ،یا

دساته امات

نوح هستند تا ابراهيم نيامده ،ولی در مان کشتی نبودناد ،بعاد ا ذریاه ایان ماؤمنين
حاصل شدند .بعد امت ابراهيم هستند ،امت موسی هستند ،امت عيسی هستند و بعاد
این پنج امت که ذریه این افراد هستند که در کشاتی هساتند ،اینهاا ذریاه هساتند و
خود کسانی هم که در کشتی هستند ،ذریه هستند« .وَ جَعَلْنا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ الْباقينَ».
آیه دیگر میگوید که فقط اهل

را ما نجات دادیام ،یعان اهليات نساب؟ ناه ،آن-

هایی که اهليت ایمانی دارند ،کسانی که معيت ایمانی دارند ،کسانی که معيت ایمانی
دارند با نوح هم اهل او هستند ،چون اهليت نجات دارند ،هم ذریه او هستند ،کسانی
هستند که یر دعوت نوح و در حاشيه دعوت نوح دارا مقا ایمان هستند .بناابراین
هم میتاوانيم مِان را اول تبيينياه بارا گروهای کاه در کشاتی هساتند بگياریم و هام
تبعيضيه برا کسانی که ا نسال ناوح آمدناد و هام مایتاوانيم کاالً تبيينياه بگياریم.
«الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ» 2به این معنا درست است.
 -اینجا احتمال این داده شده است که مَن باید مخات

باه ذو العقاول باشاد و

حال آنکه اعم است.
 و ظاهر مَن هم اینطور است ،اعم نيست ،ظاهر مَن ایان اسات کاه ذو العقاولهستند بر خالف...
 -اگر احتمال دادیم که برا غير ذو العقول هم هستند که هست.
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 احتمال نداریم ،دليل نداریم .اگر در جا دیگر ماثالً ،مَان در غيار ذو العقاولاستعمال شد با قرینه یا من در جا دیگر استعمال شد ،مراد هم ذو العقول بودند و
هم غير ذو العقول ،آیا قرینه بر اینجا میشود؟ نه ،در اینجا مَن است ،مَن ممحض در
ذو العقول است ،اگر قرینه بود که غير ذو العقول بسم اهلل.
 آیا خود امم اینجا قرینه بر این نيست که مراد ا مَن غير ذو العقول است؟ ا قضا خود امم دليل است بر اینکه انسانها هستند به چند دليل. در جاها دیگر برا آنها استعمال امم شده است. بله ،ولکن در اینجا اممِ من است ،در آنجا امم ما است ،در اینجا امم من اسات.چون امم من است ،پس مَن قرینه قطعيه است بر اینکه مراد ا امم انسانهاا هساتند و
ال سيما «بِسَال ٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ».
 در آیه  40دارد« :وَ أَهْلَكَ إِالَّ مَانْ ساَ بَقَ عَلَيْاهِ الْقَاوْلُ وَ مَانْ آمَانَ» یعنای غيار اآنهایی که سوار کشتی شده بودند همه غرق شدند ،در کشتی حيواناات هام بودناد و
در اینجا مَن به حيوانات هم اطالق شده است.
 آنجا بله ،ولی اینجا چه؟ صبحکم اهلل بالخير ،آنجا بله ،اینجا چه؟ -یعنی شما میفرمایيد بائ

تجر و بائی ال تجر.

 خير ،هر دو تجر ،منتها باَ در آنجا تجر ،منتها منصاوب باه نازع خاافض اسات،چون نسخ دارد .در اینجا تجر منصوب به نزع خافض نيست ،چون نسخ ندارد.
 -شما خودتان قبول دارید که اشکال ندارد ی

لفظ در دو معنا استعمال شود.

 به دليل. این خودش دليل است. نشد .اصالً وضع مَن برا چيست؟ برا ذو العقول ،ما برا غيار ذو العقاول.مَن که وضع

برا ذو العقول است ،اگر بخواهاد هام در ذو العقاول ،هام در غيار

استعمال شود ،استعمال در غير مجا

است ،قرینه میخواهد که نداریم.

 خود امم ،اگر حيوانات نبودند... جوابتان را داد « ،بِسَال ٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ» اوالً و مَن ثانيًا ،دیگر ما در اینجا دليلاینداریم ،ما اصرار نداریم که فقط انسان باشد.
 -یعنی شما قبول ندارید که سال و برکات برا حيوانات هم ال است؟
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 اما برکات و سال در اینجا ،برکات و سال ایمانی است ،گوسفند چه با مؤمنينباشد ،چه با مؤمنين نباشد ،دنبهاش همان دنبه است ،گوشت
استخوان

هم همان گوشت است،

هم همان استخوان است.

 برکت خدایی فرق میکند ،چرا گوسفند سالی یکی می اید ولی سگ ش تا؟ همه آنها برکت دارند .ا قضا برکت سگ بيشتر ا گوسفند است. اگر برکت ایمانی باشد ،پس چرا در ادامه میفرماید «ساَ نُمَتععُهُمْ ثُامَّ یَمَساه هُمْ مِنَّااعَذابٌ أَليمٌ»1؟
 این هم دليل آخر است که امم ،امم مکلفين هستند ،ما داشتيم میگفتايم ،شاماودتر فرمودید« .مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتععُهُمْ ثُمَّ یَمَسههُمْ مِنَّا عَاذابٌ أَلايمٌ» دليال آخار
بود که میخواستم عرض کنم ،شما جلو فرمودید .این اممی کاه سانمتّعهم ،حيوانااتِ
کافرند؟ نه ،حيوانات کافر و ایمان ندارند .بلکه «ثُامَّ یَمَساه هُمْ مِنَّاا عَاذابٌ أَلايمٌ»« ،أُمَامٍ
مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتععُهُمْ» ،هر دو امات ،اماتهاا مکلاف هساتند و کاار باه غيار
مکلفين اصالً ندارد ،ولو انسان باشند ،انسان غير مکلف ،نه سال ٍ و برکاتٍ هست کاه
ایمانشان باال رود ،نه «سَنُمَتععُهُمْ ثُمَّ یَمَسههُمْ مِنَّا عَذابٌ أَليمٌ» هسات کاه عذابشاان بااال
رود .این ی

مرحله.

وقت ما تما شد ،این لوحه نوح را توجه کنيد ،در جلد  29صفحه « :90سفينة نوح
و البشارة المحمدیة على أنقاضها» البته اینجاا مان یااد اسات و در ساوره هاود هام
نوشتم که بنده مشرف به مکه بود در دو سال اخيرِ هفده سال هجرت ا شار شااه و
این جلد در مطبعه لبنانی بود که صاحب مطبعه مسيحی باود ،و لبناان جناگ شاد و
مطبعه آت

گرفت و من ناراحت بود در مکه که اگر این آت

بگيرد ،چاه کانم؟ ایان

لوحه سفينه نوح و بشارت در اینجا موجود است .بعاد باه لبناان رفاتم کاه یا
رو

چناد

باشم و برگرد به مکه ،رفتم به آن چاپخانه ،رئيس چاپخانه مسيحی بود .گفتم

آقا این کتابها چه شد؟ گفت کتابها چيست؟ همه ساوخت ،چاپخاناه آتا

گرفات،

تما  ،کالً سوخت .گفتم حاال شما بررسی کنيد من دو سه رو دیگار مایآیم ،بررسای
کنيد ببينيد که این هست یا خير .بعد ا دو سه رو رفتم ،دید با کمال تحير البتاه ا
ماان اسااتقبال کاارد ،گفاات ایاان چيساات کااه مانااده اساات؟ ایاان حااروف را چيااده بااود،
حروفچيناای ،حااروف را چيااده اساات و همااه حااروف و همااه تشااکيالت و کاغااذ و

 .1هود ،آیه .48
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دستگاه ،همه آت

گرفته ،آب شده ،این ماناده .گفاتم مایدانای چارا؟ بارا اینکاه در

اینجا «سفينة نوح و البشارة المحمدیة على أنقاضها» .این چوبی کاه ماناده اسات در
کشتی نوح و به بان آرامی است که به چند بان هام ترجماه شاده ،باه باان عربای،
انگليسی ،فرانسه ،آلمانی ،ترکی ،روسی و ...ترجمه شده و این ا ی

ملتی که به خدا

ایمان نياوردند ،السوفيت ،ا شورو ظهور کرده پيدا است.
«ف تمو  1951عثر على قطع متناثرة من أخشااب قدیماة متسوساة و بالياة» 1یا
چوبی است که بسيار قدیمی است و موریانه خورده ،ولای موریاناه اینجاا را نخاورده
اساات .ورش نرساايده اینجااا را بخااورد« .اكتشاافها جماعااة ماان العلماااَ السااوفييت
المختصين باکثار القدیمة ،إذ كانوا ینقبون ف منطقة بوادي قااف ،مماا دعااهم إلاى
تنقيب أكثر و أعمق» داشتند جایی را میکندند در واد قاف« .فوقفاوا علاى أخشااب
أخر متحجرة و كثيرة كانت بعيدة ف أعماق األرض ،و من بينها عثاروا علاى خشابة
مستطيلة الشاكل طولهاا  14سانتيمترا و عرضاها  ،10ساببت دهشاتهم و اساتورابهم ،إذ
بقيت سليمة غير متناثرة باين األخشااب األخار ! و فا أواخار  1952أكمال التحقياق
حول هذه اکثار الوریبة ،فتبين أن اللوحة و سائر األخشااب ها انقااض سافينة ناوح
(ع)» اول کسانی که این را ابرا کردند ،مجلّه روسی بود کاه ایان را بادون توجاه باه
اینکه به کجا میخورد ،پخ

کردند.

«الت استوت على الجودي حسب القرآن ،و قد ظلت عليها حتى القرن الحاضر .و
قد شوهد على هذه اللوحة بعض الحروف الت تعود إلى أقد اللوات ،و للكشف عنها
ألفت الحكومة السوفييتية لجنة قوامها سبعة من علمااَ اللواات القدیماة» هفات لوات
قدیمی« .و بعد ثمانياة أشاهر مان الدراساة لهاذه اللوحاة و الكتاباة المنقوشاة عليهاا،
أجمعوا أنها من نفس الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح» کسانی که مایدانناد آثاار
قدیمه را ،همان کشتی که سفينه نوح بوده است« .و أنه وضعها ف السافينة للتبار و
االستحفا بعد أن تحققوا أن تلك الحروف كانت باللوة الساامانية أو الساامية» اقاد
لوات ،لوات ساامانی باوده اسات« .لواة ناوح و قاد ترجمهاا العلمااَ الاروس المعنياون
باللوات القدیمة إلى اللواة الروساية ،ثام العاالم البریطاان (ایان ایاف مااكس) أساتاذ
األلسن القدیمة ف جامعة (مانشساتر) ترجمهاا إلاى االنجليزیاة و ها بالعربياة» ایان
صورت همان چوبی است که به همين لوت آرامای اسات« .و قاد ترجمات كماا سابق

 .1الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن ،ج  ،29ص .90
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كالتاال  :یاا إلها و یاا معيناى ،برحمتاك و كرماك سااعدن  ،و ألجال هاذه النفاوس
المقدسة :محمد -إیليا -شبر -شبير -فاطمة ،الذین جميعهم عظماَ و مكرمون العاالم
قائم ألجلهم ،ساعدن بحق أسمائهم ،أنت فقط تستطيع أن تاوجهن إلاى الصاواب .و
لقد سبق نوحا إدریس النب (ع) ف ذكر أسمائهم باللوة السریانية»
در لوت سریانی که تفصيل

1

در کتاب رسول االسال فی الکتب السماویة عربی و

در کتاب بشارات عهدین هست« .پارقليطا -إیليا -طيطه -شپبر -شپيير «لِنَجْعَلَها لَكُمْ
تَذْكِرَةً» »2در سوره حاقه «لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً» همين کشتی نوح .آخر چطور مایشاود
کشتی نوح ،تذکره باشد؟ کجاست؟ تذکره بایاد باشاد .میگویاد :کتااب را نوشاتيم کاه
مطالعه کنيد ،خوب نيست ،چه را مطالعه کنيم؟ اما ی

قسمت ا ایان کتااب مطالعاه

جریان نوح مانده است«« .لِنَجْعَلَهاا لَكُامْ تَاذْكِرَةً وَ تَعِيَهاا أُذُنٌ واعِيَاةٌ» األذن التا تعا
الحقائق الناصعة إنها تع آیة سفينة نوح ،بما على لوحتها من آیاات ،و أوعاى اکذان
آذان النبيين ،و أوعاها بينهم جميعًا أذن الرسول األقادس محماد (ص) فحياتاه وعا
للحقائق دون نسيان ،و یخلفه ف وعيه الشامل أذن عل (ع)» که در روایت دارد ی
مصداق «اذنٌ واعيةٌ» اميرالمؤمنين است« .و على حد قوله (ص) لما نزلات آیاة األذن،
«سألت رب أن یجعلها أذن عل قال مكحول فكان عل یقول :ما سمعت مان رساول
اللّه (ص) شيئًا فنسيته» و عن عل  :ضامن رساول اللّاه (ص) و قاال :أمرنا ربا أن
أدنيك و ال أقصيك و أن تسمع و تع ».
مفصل این را آقایان مالحظه خواهياد فرماود .بعاد بحثای کاه ماا شانبه خاواهيم
داشت ،و منتقل به خانه خواهد شد ،راجع به جریانات دیگر قضيه نوح اسات کاه آیاا
کل من فی االرض غرق شدند؟ البته ادله ا خود آیات است و آیا این طوفان کل کاره
مين را گرفت؟ بله و جهات دیگر که ظاهرً یکی دو رو دیگر ما بيشتر بحث نداریم.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ الْقُارْآنِ الْعَظِايمِ وَ وَفعقْنَاا لِمَاا
تُحِبههُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنعبْنَا عَمَّا لَا تُحِبههُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَا ُ عَلَيْکُمْ».

 .1همان ،ج  ،29ص .93
 .2حاقه ،آیه .12
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