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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

 

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

 : پرسش

 مثالً فطرس. در مالئکه داریم؟دیگری نیز  ی نمونهیا  کرده و معصیتفقط شیطان خالف آیا 

 : پاسخ

مالئکه معصیت  .قبل توضیح دادم ی هم جلسه را فطرس ماجرای و فرماید شیطان جن بوده قرآن می

های دیگری هست که اسمش معصیت عملی ا یک معصیتامّ 1، ما َأَمَرُهمْ   اهللَ   ُصونَ ال يـَعْ  ؛کنند عملی نمی

هیچ حدیث و روایتی پیدا  در آن راکه  ندگفتای میجمله ،آقای دوالبی را حاج دنیست. خدا رحمت کن

از ادای  انساناینکه  ؛رسد به پای عجز نمی معصیتیهیچ  :زِ َعجْ َکالْ  یانَ ال ُعصْ  :فرمودند می، ایشان نکردم

ت یک شخصیّ [که ]مانند زمانی !کنیدت میدقّ .داند حقّ طرف مقابل عاجز است و خود را گناهکار می

هر  د وذاشتیگواقعاً چیزی کم ن .پذیرایی او را ادا کنید حقّ دنیاا نتوامّ ؛بیاید نامنزلت بهالقدر  عظیم

او کجا و این  ؛او ادا نشد حقّ دبینیولی می ؛اید هآورد ه برای پذیرایی کردنبود شما زندگی در آنچه

 گناهکار و د،نیاکار بد را معصیت انکه خودت ودشسبب می شمااین عجز  !کجا دکردی شماکاری که 

 .دطرف را ادا کنی حقّ دنستیاکه نتو دشرمنده باشی د ونیاتقصیرکار بد
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معصویت   ،مالئکوه نفوی شوده    موورد  آن چیزی که در ؛ها معصیت عملی نیستمعصیت ی بنابراین همه

   ؛عملی است

 آن چیزی :ما َأَمَرُهمْ   اهللَ   ُصونَ ال يـَعْ  ؛دهند د انجام میدنامر شبه آن که را آن چیزی  2:َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ 

ی  در فصل توبه ؛استبحث عمل  ؛استپس بحث امر و نهی  ؛کنند امر شده عصیان نمی آنها که به را

ها این نیست معصیت ی همه .وجود دارد ]برای معصیت[ چه مراتبی ما هعرض کرد طهور شرابکتاب 

 ران اخودشراستی ] به معصومین ؛که من عرق بخورم، شراب بخورم، دزدی کنم، آدم بکشم

به ما یاد  فقط یی نکردند کههاکار ؛دآورن ادا در نمی د؛آوردنبازی در نمی![ دانستند کار می معصیت

 دانستند.کار می معصیت ران اخودش وکردند  راستی گریه می به ؛بدهند

هوای   قودر گریوه کونم کوه پلوک      نآ اگر خدایا :فرمودند ادامام سجّه ادیّسجّ ی صحیفه ی ازعبارتدر 

اسوتحقاق   ،تا هسوتم از شورمندگی بوه بواال بلنود نکونم       ارسرم  و صدایم قطع شود ،کنده شودچشمم 

دروغ انود؟   هگنواه کورد   اداموام سوجّ   هللاب مگر العیاذ !بخشیده شدن کوچکترین گناه خودم را ندارم

 کوه  اسوت این چه گنواهی  ! ؟ امام معصوم؟اند ؟ ظلم کردهاند ؟ مال مردم خوردهاند ؟ غیبت کردهاند گفته

 و محودود نیسوت   مشناسوی عنوان گناه می پس معصیت به این رفتارهایی که ما به ؟فرمایند ور میط این

  .های بلندتری هستافق

ست کوه  ا گناهی کنیاحساس وجودی که می 3:بٌ ٌب ال يُقاُس ِبِه َذنْ ُوُجودَُک َذنْ  :عرض کردم  قبل ی جلسه

 ؛خواهود  فهمیدنش خیلی توضیح موی  ؟حرف یعنی چهاین  .رسدپای آن نمی  به در عظمت هیچ گناهی

 ار نموازم  کوه  اسوت بشوری موا جواری     متداول ذهن در بدانیم معصیت به این چیزهایی کهباالخره ا امّ
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ی گناه بزرگو  ا معصیتهاینی  همه.[ شود محدود نمی] ،یا مال مردم خوردمو  ندادم ارم ندم، خمسانخو

گوینود   رسند می کسانی که به آن مدارج معرفت می ی است کهانولی بزرگتر از این گناهان، گناه ؛است

یوک تواجر    :نود فرمود موی بزنم که آقای دوالبی  از حاج را این مثال این گناهان شما که چیزی نیست![]

 در .دزندان انداختن ]و او را به[ دها بدهی باال آوردرمیلیاردها، تریلیاو کلفت ورشکست شد  خیلی گردن

؟ گفتند موا هوم   هستیدزندانی  هاز آنها پرسید شما برای چ ؛ندا شده ای دیگر هم زندانی هزندان دید عدّ

 کگفوت موثالً مون یو     ؟پرسید چقدر بدهکار بودی اوّلیاز  .بپردازیم را اننستیم بدهیمانتو و بدهکاریم

 ،پرسوید  دوموی از انود؟!   انداختوه زنودان   تو را بهگفت برای یک میلیون  ]تاجر[ ،میلیون تومان بدهکارم

دیود   . ]تواجر[ میلیون تومان صد دیگری آن ،میلیون تومان ده، دیگری گفت مثالً من دو میلیون تومان

بوا   ،شین زندان زنگ زد به یکی از رفقوا ااز هم ،میلیون تومان ششصدیا  پانصد ودشا میهاینبدهی  کلّ

 ششصد ،پانصد: گفت رفیق خود[به و ، ]معتبری بوده فردباالخره وجود اینکه ورشکست شده بوده ولی 

 من اسوت کوه   دون شأن ید،ا را آزاد کنهاینبند من[ بریزید و  ]همای همیلیون تومان به حساب طلبکار

 !من صدها میلیارد بدهی دارم ،باشم نهاکنار ایزندان  در

کسوانی کوه    ی و از گریوه و توبوه   دانود  صدها میلیارد بدهکار می را خودش است کسی که اهل معرفت

شوماها   ویدگمی ؛دگیرش میا هخنددانند  گناهکار میهای عملی و امثال اینها خاطر گناه بهخودشان را 

  !نید گناه یعنی چه؟ادچه می
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ن گناهوانی  آخودایا   4،مُ لَـعْ أَ ال خواهیم گناهانی را ببخشد که  همین دعاهای ماه رجب از خدا می در لذا

آزاری نکنم، دروغ نگوویم،   مال مردم نخورم، مردم ،نمادگناهانی که می !ببخش اا رهنآ ،نمادکه من نمی

 !نم ببخشادن گناهانی را که من نمیآخدایا  ،نمادکه می اا رهغیبت نکنم، شراب نخورم، زنا نکنم، این

برای آنهوا خوائ     در واقع و دنخدا از آنها خبر دار ءاولیا ودانیم  که ما نمی دپس یک گناهانی وجود دار

خووف از معصویت هوم    ی حتّو م ویولی خواستم بگ ؛خوف از معصیت نیست، خوف ی همه . البتّههستند

 را در دسوتگاه خودا  ن اا خودشو هو نآ .هوای عوالم طبیعوت نیسوت    های کوچک ما زندانیفقط این بدهی

 ؛نویم اددهکار موی میلیون توموان بو   پنج ،نایک میلیون توم ارن اما خودمو نند ادبدهکار میلیاردی تری

هر چقدر که  5:َربـه َاعـَرَفُکم ِبَربـهلِ َاخَوَفُکم لذا فرمودند:  ؛نیمادقدر مجرم می دستگاه خدا این خودمان را در

 ود.شن هم بیشتر میاخوفت ودن بیشتر شامعرفت شما به پروردگارت

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 
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