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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1) قابل جمع است؟!ماجرای فطرس ملک، چگونه با عصمت فرشتگان 

  :پرسش

هیچ سبقتی به قول  به فرمان خداوند سبتنمالئکه  1: يـَْعَمُلونَ   بَِأْمرِهِ   َو ُهمْ   بِاْلَقْولِ   ال َيْسِبُقونَهُ  :فرمودقرآن 

 ، حرفی جز حرف خدااخدا، خواستی جز خواست خد ی ای جز اراده ندارند؛ منتظر فرمان هستند؛ اراده

کنند. یا جای  تسلیم امر خدا هستند و به امر خداوند عمل می ندارند؛ کامالً وندقولی جز قول خداو 

دهند.   انجام می، شود  که امر می را آنچه هر 2:َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ   ما َأَمَرُهمْ   اهللَ   ال يـَْعُصونَ  دیگر فرمود:

 المالئکه  گفته شدهفطرس ملک چگونه است؟ اینکه ماجرای پس که آید   ال پیش میؤیک ساینجا 

و ه به همین دبا توجّفطرس ملک چگونه است؟ ماجرای کنند،  به امر خدا عمل می یا مثالً يـَْعُصونَ 

ماجرای توانند بپذیرند که  نمی، فرمایند ایشان می وپرسند  میطباطبایی مه عالّ از ،ی که عرض شدا آیه

بوده شاید هم طور دیگری  شده؛در اثر عصیانش مبتال  وباشد  ،شدهکه بیان   طوری فطرس ملک آن

در عالم نیستند که  مالئکه اصالً چرا که ؛خواند با این دو آیه نمی گویند اصالً طور که می این زیرا .باشد
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 امالًک ؛به خدا ندارند استکبار نسبت 3: ال َيْسَتْكِبُرونَ در جای دیگر هم داریم ؛ بخواهند استکبار بورزند

 .هستند خاضع و خاشع

 :  پاسخ

در  4؛َو يـَْفَعلُـوَن مـا يـُـْؤَمُرونَ   مـا َأَمـَرُهمْ   اهللَ   ال يـَْعُصـونَ  :عصیانی که در این آیات آمده ناظر بر امرر الهری اسرت   

 نافرمرانی از فرمران خردا    ،یک مرتبره از گنراه   ؛بحث گناه یادتان هست که بحث مراتب گناه را داشتیم

برای آنهرا طلرب    ،ندا هنافرمانی خدا نکرد دیگری از گناه وجود دارد که معصومین که یقیناًست؛ مراتب ا

از خدا تقاضرای بخشرش    ایشانغیر از این است؟ این همه دعا از معصومین آمده که ؛ کنند مغفرت می

این چه معصیتی است که معصوم از آن تقاضرای بخشرش    این یعنی چه؟ !کنند: خدایا ما را ببخش می

ََ  :ای برسرد کره فرمرود    به یک مرتبهممکن است کند؟ این همان بحث مراتب گناه است که  یم ُوُجـوُُ

ُُ بِـِه َذنْـَذنْ  کنی، همین برودن خرودت گنراهی اسرت کره هریچ        که احساس وجود می همین 5:بٌ ٌب ال يُقـا

 ؟هاین یعنی چ ؛رسد گناهی به پای آن نمی

حرا  ممکرن    ]را پرذیرفت[،  فطرس ملرک ماجرای  توان[ ]نمیگفت که  شود بنابراین خیلی راحت نمی

خود انبیاء مگر معصوم نبودند؟ مگر از انبیاء معصوم ترک اولری  ولی  ،های مختلفی از آن باشد است نقل

ی مورد خطاب و عتاب الهی قرار گرفتند؛ حتّ و سر نزد؟ سر زد! از برخی انبیاء معصوم ترک اولی سر زد

در  و ء اهرل  سایت ؛ یا درمراجعه کنید تمهدویّ  ت، امامت،نبوّ دی سیمورد تنبیه الهی قرار گرفتند. به 

توانرد   مری ا امّر  ؛یم که ترک اولی معصیت نیسرت ا هرا توضیح داد هاین قضیّ مبحث عصمت و  تبحث نبوّ
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َراِر َسی   ؛ی تنبیه الهی قرار گیردموجب توبیخ و حتّ انتظرار   ممکرن اسرت   یعنی 6؛َئاُت اْلُمَقـرَّبِینَحَسَناُت اْْلَبـْ

کرار   با تری از تو برود، کالس با تری وجود دارد که چون تو در آن کالس نیستی خرودت را معصریت  

نیستند که! در یرک   ردر آن کالس نیستی. مالئکه مقصّکه ر نیستی اینکه خودت هم مقصّ ولو ،دانی می

با تر نیستند. مگر جبرئیل در سفر معراج به  ی اند و در مرتبه مرتبه ا خب در آنامّ ،ای قرار دارند مرتبه

َُنـَـْوُت أَْنُملَـَلا اَلْحتَـَرْ ـ ُ  :عرض کرد پیغمبرف کرد و به جایی نرسید که توقّ یرک بنرد انگشرت     7:لَـْو 

 حرا   و شود؛ پس یک جای با تری هم وجود داشت سوزد و خاکستر می وجودم می ی با تر بیایم همه

کار بداند، چره ایررادی دارد؟ اسرتغفارهایی کره      خود را معصیت نداردبا تر را  ی خاطر اینکه مرتبه به او

 [است.این موضوع  ناظر برشاید ] 8، َو اْلُمْؤِمناتِ   ینَ َو ِلْلُمْؤِمنِ   َو اْستَـْغِفْر ِلَذْنِبكَ  ،خود قرآن امر کرده

، هایی ]که ذکرر شرد   فایلدر آن مفصّل و خدا لطف کرده  که ای است نهبحث عصمت انبیاء بحث جداگا

به عصمت  راجعهایی که در دانشگاه سر کالسی  از سالفایل جدید هم  چند . همچنین[بیان شده است

 های موجودمان نیست. ست که در این فایلدر آنها هایی نکتهکه اند  پیدا کردهم ا هکرد صحبت می

هرا از   معصریت  ی ا همهامّ ،عصیان از امر است، بحث اطاعت امر استدر مورد مالئکه بحث ، حال ایّ علی

خراطر آنهرا احسراس گنراه      چیزهای با تری وجود دارد که اولیاء خردا بره   و عصیان از امر نیست خسن

در دعرای کمیرل    منینؤکننرد. امیرالمر   و بابت آنها استغفار می کنند احساس معصیت می ،کنند می

د برا  نر راستی دار به ؛دنتعارف ندارکه  ادامام سجّ !هادیّسجّ ی همین صحیفه !دنکن چطور استغفار می

خرود را بابرت چره گناهکرار      !کنرد؟  از چه چیزی استغفار مری  دارد ماما د؛نزن میهایی  خدا چنین حرف
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 ی آن هرم در مرتبره   ،او معصروم اسرت   ؛نیست ،ر استقابل تصوّبرای ما فعل گناهی که  قطعاً !داند؟ می

 .است عصمت ی هقلّکه  عصمت و طهارت بیت اهل

ا امّر  ؛گویم غلط اسرت  دانم؛ نمی قابل شرح میکمی مه طباطبایی را نابراین، اینجاست که من پاسخ عالّب

 به آن زد. یهای تبصرههایی،  به لحاظ شاید بتوان خواهم بگویم می

 مْ فـََرَجهُ ُهمَّ َصل  َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعج ْل اَلل ٰ 


