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 عصیان آدم ( -رسالت )عصمت رسوالن 

 تفسیر آیاتی از سوره طه
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 جععایینین نععدرد در آ ععاز آن در )ع(بهشعع ی  ععه آدم و حععوا بععه ایه،ععه  راجعع  

ایعن  .عرض  ردیم  ه آرجا عالم ت،لیع  ریسعتد آن رمطالبی را دیروز در   خلق شان

ه از جهات دریا بوده اسعت یک بخش این است  ه آن جهت   :چهد بخش استمطلب 

ععالم   دوم ایه،عه .ععالم ت،لیع  ربعوده اسعت  بعوده اسعتلقیامة و قبل ابرزخ لو قبل ا

،عی ی :نعریعت دو معهعا داردریامعدن و  .ههوز نریعت ریامده اسعت  ت،لی  بوده است

ریامعده اسعت و در  )ع(ح عی بعراآ آدم   نریعت خاصه ولو در ح،م واحعد تحریمعی

  آمده اسعت  یا ره .ح ی براآ مالئ،ه و نیطان هم ریامده است  یبح،م ح می وجو

اما نعریعت عامعه ریامعده   ت،لی  بوده و این ح،م ح می سلبی و ایجابی آمده است

  .است

 رَبَّعهُ آدَمُ عَصع  وَ»  هیعد هخواهید توجیینما  ه م ؟خواهید بفرماییدمی هنما چ

ععدم نعریعت عامعه نعما  مبعد آیا   بل،ه ترک اولی است  را  ه عصیان ریست 1«فَغَوى

اآ وجعود عامعهآرجعا  در ؟اسعتالزم  نریعت عامعه  میر براآ وجوب یا تحریم ؟است

 ح،عم خعاا اسعت  عه ههعوز ؟یا مرادتان نریعت خاصه اسعت .رسال ی ربود  ردانت

و حعوا ههعوز در آن جهعت  )ع(ههیعامی  عه آدم  .خداورد رسال ی مقرر رفرمعوده بعود

امعا    ی در  ار بودئگرچه ربو  ههوز رسال ی مقرر رفرموده بود و وحی رسال ی  بودرد
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حرمعت اسع فاده آن  از «صعیعَ وَ»از ایعن جهعت   وحی رسعال ی در  عار ربعوده اسعت

 ؟ی استمیر حرمت در ارحصار وحی رسال  ؟نودرمی

میر خود نیطان وحی رسال ی دانت  ه واجب بعود سعجده  هعد و ر،عرد و طعرد 

ععالم ت،لیع  ربعوده  .عالم ت،لیع  ربعوده اسعت   ه عالم یوییدولی را بایا رقطه  ؟ند

فرمایید عالم ت،لی  ربوده است یعا مارهعد بع عی از انعخاا طورآ میاست یا همین

ایهیورعه نخاصعی  عه آگعاه ریسع هد ا .اسعت بعرآ احت نعما ه سع ه آگعاه ریسع هد  ع

پس عالم ت،لی  ربوده   چون آن جهت بوده است و عالم دریا ربوده است ه گویهد می

ایه،ه عالم ت،لی  در ارحصار  ره  اآبر .این  لط است  پس ت،لی  ربوده است  است

  عالم ت،لی  دریوآ است و دریا هم  بل،ه قبل از ار قال م،لفین به برزخ  زمین ریست

 .در ارحصار  ره زمین ریست

عالم جناسعت و ععالم ت،لیع    به قیامت ًابعد از ایه،ه مه قل به برزخ ندرد و بعد

 و مِعنَ العدیلیل» در عالم ت،لیع  بعود (ع)م است بدون نک  ه آدم و این مسلّ .ریست

هر چه هست ععالم ت،لیع    نود  ه آن عالمچطور می .خدا م،لفش  رد «علی ذلک

و ابلیس و مالئ،ه را م،ل   رد  ه  ؛«ال ُأال تَ» ا آدم را م،ل   رد سلبًااما خد  رباند

 درسعت هعاایعن حعر  اسعت؟ عالم ت،لی  ربوده است و م،ل   عرده 1«لِآدَمَ اسْجُدُوا»

 ست.ری

هاآ تمام رهی  آریوره  ه عرض  ردیم  رهی ارنادآ است  بیویید  ه رهیهم اگر 

حد اعمش این است  ه خداورد وق ی  ه امر  .ارنادآ است  خدا و تمام امرهاآ خدا

در دریعا هعم  اسعت.« ارناد الی الجهعة» دهدوعده جهت می   هد به ارجام واجباتمی

قبعل از جهعت بعرزخ و   گعردد موقعتجه عی  نود عالم ت،لی  دریوآ براآ م،لفانمی

 عَلَعیْهِمْ لَفَ َحْهعا اتَّقَعوْا وَ آمَهُوا اْلقُرى  َهْلَ  َنَّ لَوْ وَ»اگر عمل  ههد به ت،الیفشان   آخرت

هم ارناد است به خیعر دریعوآ  ؟ارناد ریست این  ایهجا 2»اْلأَرْضِ وَ السَّما ِ مِنَ بَرَكاتٍ

 .جنا  وسط و هم خیر اخروآ  ه جناآ آخر است  ًائو هم خیر برزخی جنا

ا مبعا  ر - در چهعار مرحلعه  ی خداورعدهخداورعد و تمعام رعوا اوامربهابراین تمام 

رجحعان  یعر ح مععی   رجحعان ح معی وجععوبدر چهععار مرحلعه   - هعیمععرض رمعی

یعت ح معی بعه حیت ح می و ترک ح معی حرمعت و مرجوححرمت مرجو  اس حباب

                                                           

 .34بقره، آیه . 1
 .96اعراف، آیه . 2



3 

 

به خیرات مثلثعه و ارناد است ها تمام این  ها وعده دارردتمام این .تعبیر نما  راهت

خرة در ارجعام البرزخ و فی اآلفی و فی الدریا  ةخیرات مثلث .مثلثه راز نرو است ارذار

ش عتحععت الشعععابععر مععات بانععهد و گارععه  ععه محریسععه رواجبععات و مسعع حبات و نععرو

 اسعت و  م عر نعدن مقعدارآصعواب  ایعن رفعی مقعدارآ .رعدارد رات  ه نروحمرجو

ارعذار اسعت رسعبت بعه و  ات در ععالم دریعا و بعرزخ و آخعرتحاست در مرجو صواب

پس این چه فرمایشعی  .یط و خصوصیاتی  ه دارردو نرا قیودبا آن   محرمات ح میه

گوییعد یعا می   هیداش می هید یا ارنادآاش مییا اخالقی ؟فرماییدمینما است  ه 

روآ  .بععا  مععال اح ععرام  عععد نععما انعع باه فرمودیععددر هععر سععه بُ .عععالم ت،لیعع  ریسععت

هجعا بایعد نعما ای .ولی ایهجا رخیر  طباطباییبنرگوار بوسم عالمه مبار  ان را هم می

 .«وَعَصَ  آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»را بیش ر ببوسید و بیش ر تأمل  هید  ه  آیهروآ مبارک این 

 ؟ ه قبالً هدایت ربوده است ربودهدلیل بر این  1«فَإِمَّا یَْأتِیَهَّكُمْ مِهِّي هُدًى» -

  ربعوده اسعت .ت،لی  نخصی بوده است  بوده است .هدایت بوده است و ربوده -

 ی ئولی هدایت ربعو  هدایت رسال ی ربوده است .ی  عام و رسالت عام ربوده استت،ل

 ؟چرا رهی  رد ؟براآ ایه،ه اگر ربوده است چرا خدا امر  رد  بوده است

 فح ع » :ما تا ایهجعا رسعیدیم طه  در جلدطه را.  جلد    اب را مالحظه بفرمایید

 .گیعریممعا حعد پعایین می 2«لشعرعةا من ای ًا فهو -یكن لم و- إرنادیًا الههي كان لو

میعر رهعی ارنعادآ اگعر  .گویید ارنادآ استبه آن معهایی  ه می  رهی ارنادآ است

  است حراج  است  مرجو ؟یا ره نریعت است  یت بیاوردحو مرجوریاورد هم حرمت 

 گوید؟ را میواجب و حرام  فقطنریعت میر  ؟این از نریعت است .مبا  استح ی 

 ]سؤال[ -

 .نریعت نخصیبله  .نخصی نریعت -

 اآ بر او رازل بشود.الزم ریست رسول باند  ه وحی -

 ...ااگر الزم است رسول باند چر الزم ریست. چه لنومی دارد؟ -

 نود ]...[همین  ه وحی بر او رازل می -

ر هسع هد  سعاری  عه رسعول ریسع هد و مخبَع دییعر. تئعاوحی نخصی مثل ربو -

 ...ی سار ح ی  دارردو سایر وسایل را  بالوحی
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 ریازآ ریست ربی  معصوم باند؟  -

اح،عام  ورعدخدا سع مرًا ه م  صالح است  یک ربی :است روعدو   بیبله. رربی  -

   هععدیععک ح،ععم را خداورععد بععه او انععاره می  ی،ععی رععه .بععه او.. حععالل و حععرام را  را

میعر خداورعد  ؟معأمور رشعد میعر نعیطان یعر مثعل نعیطان دی نرط ریست صالحیت 

امعر  چیورعه .سعجده  هیعد بعه آدمامر  رد  عه  و نیطان است  ه نیطاندارست  رمی

 دییر.امر  رد  نیطانخود به  ؟ رد

 بیان  رد  ه این دنمن نماست...  ه ربود. فقط یک  لیهم امر  -

جُدُوا »وق ی  ه خدا  . همدارم عرض می آمطلب دییر  ره - وَإِْذ قُْلهَا لِْلمَلَائِكَةِ اسعْ

آیعا بعه مالئ،عه  عه امعر نعد ایعن امعر  .هر دو  به نیطان هستو الئ،ه امر به م 1«لِآدَمَ

امر به نخص  .ره ؟بوددر  ار یا رسال ی  ؟آیا نیطان رسالت قبول دانت ؟بود چیوره

در قیامت خداورد با  فعار صعحبت   طور است ما ایه،ه در قیامت هم همین  نیطان

تحعذیرآ صعحبت   ایهجا همدر  .صحبت محب ی و عهای ی و لطفی ریست اما   هدمی

براآ ایه،ه معلوم نود و ظهور پیدا . این  ار را ب،ن . اُسجد. براآ چه؟است با نیطان

  هعر چعه بعوده .باالخره ت،لی  بعوده اسعت  به هر درآ ما بنریم نیطان. نیطهت هد 

ت،لیع  بعوده   واسعطه بعوده اسعتبی  با واسطه بوده است  باالخره ت،لی  بوده است

  .است

رعازل   عه تشری  بعودن و بودن ت،لی ت،لی  بودن را قبول داریم. خود این ما  -

 .باند  ربیداقل ح الزمه آن این است  ه  نده است بر این آدم

 ...آن باند ول،ن -

 ربی  باید معصوم باند. -

در  عل اح،عام   اگر در  ل مسائل اسعت .این را عرض  ردم   الً ریست   الً ره -

اسعت «  الأال تع» اسعت فقعط یک ح،عم   در  ل اح،ام ریستاما این  .بسم اهلل  است

ایعن   سعجد معا ایه،عه در نعیطان  عه اُهیچ عصمت نرط ریست. « ال تأ ال»فقط. در 

 عصمت نرط ریست.  ه ت استنیطهتمام 

 ]سؤال[ -

بعودن ولعو در یعک مرتبعه عصعمت   در ربعی  گف ه بانیمهم ما یک موقعی  اگر -

چون این ضرورت اسعت  ؛مان را باید پس بییریمحرف  اگر هم گف ه بانیم  نرط است
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  معصوم ریس یمخدا ریس یم  ما  ه « فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ عَص  وَ» الم خداست  صر ر دیی

 معا ایه،عه همعه  .گیریم ایه،ه مطلبعی ریسعتپس می  اگر هم یک موقعی گف ه بانیم

در مقابعل   پس بییرردهمه باید  «ترک االولی»یعهی  «عَصَ  آدَمُ»علمایی  ه فرمودرد 

 .و ما این را ریف یم رخدا باید زارو زد دیی

 ]سؤال[ -

 الههعي كعان لعو فح ع »گعوییم؟  هیم دییر  پعس چعه معیآدم را داریم بحث می -

 عصعیان و»نعریعت خاصعه اسعت دییعر « الشعرعة معن ای ا فهو -یكن لم و- إرنادیًا

نعش  .طعورنای« عصعیان الحع  فعي ای عًا هعو العجیبة  الصورة بهذه االرنادي الههي

 الهعواهي و األوامعر فعي الحعال طبیععة ثم» .اش عصیان استتا لفظ است  ه همههفت

 ككلّ مولویة ارها» .مولوآ است  ارنادآ ریست « رها مولویة» این جواب دوم« اإللهیة

 هیم  عه ایهجا عرض معی  چرا؟ قبول رداریم هم را« قریهة قاطعة»ما « قاطعة بقریهة اال

د. ایعن مولویعت خعارش نعواز خعدا نعود رمیچعون  .رونعت در مس درک ال فسیرباید 

خداورد صر  رظر از مولویت  هد و بدون جهت مولویت  عه ذاتعی حع   محال است.

 .قبول رداریمهم قریهه قاطعه را پس خارش نود. نود رمی  است

 ام فردیعة تحملهعا مصالح ال  ترند حیث» سوم جواباین  «ارنادیة كلها هي ام»

 ال -برهععان اي دون و- إرنععادیًا رهیععا تسععمي ان فمجععرد»ة. اج ماعیعع یعهععی «جماعیععة

وَعَصَ  آدَمُ رَبَّعهُ »القرآریة  االذاعة هذه في صر  اللّه كما و العصیان  عن تخلفه یخرش

 ؟دوست دارداش را ربیبیش ر دوست دارید یا خدا بیش ر    جدتان رانما آدم ««.فَغَوَى

 ««االولع  ترك و» البیان القرآن في المح وم بل االول  فكان ألول ل تركا كان فلو»

 حقعا ارعه تؤیعد  خعرى تصعریحات مع  سیما ال «عص  و» دون» ؟«عَصَ  آدَمُ رَبَّهُ»چرا 

 و»  دو «الظعالمین معن ف كورعا ثعم»  این یک «مهها االكل عن المؤكّد فالههي: «عص »

بعراآ تعرک  «طَهبِ ُ»« من الجهة  هبط و»  پهج «عصی و»  چهار «نقي و»  سه «زل اره

بعا  .از آن بعاال پعرتش  ههعد پعایین «اهبط من الجهة»؟ مس حب بود یا براآ فعل م،روه

 .خیلی جالب است .توبه هم  رد دییر برریشت  پرت  ههد نیطان آدم و حوا را پایین

 .تان هفتای «تاب فیها و بعدهاو » ؟این ترک اولی بود  توبه هم  رد دییر رشد برگردد

 تكفعي بهفسعها «عصع » و «فغعوى عصع » ح معا اره عل  تدلها سبعة عساكر هذه»

 .حعرام اسعت  حعرامفهمعیم. می اتحرمت را از آی عدالب ه بُ «الحرام اق را  عل  داللة

ایعن را از  .حرام نرک  بنرگ ر از بنرگ حرام  حرام  حرام بنرگ حرام   حرام  وچک

 معا »به آیات   هیم و درست دقیقًاچشم را باز می  ه وق یاصرار رداریم   اتخود آی
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عصیان  وچک بعوده  .عصیان بنرگ ربوده است   هیمرظر می «اهلل و  ما قال اهلل اراد

بعا   بعا آن رهعی  ترتیباتبا آن   از مثل آدم با آن تش،یالت  اما عصیان  وچک  است

عصعیان  .نعودیایعن بعنرگ حسعاب م ن هیچ نایس یی ریسعت ای  آن معرفی نیطان

ه ولعی بع .نعودرود بعنرگ حسعاب میار ظار عصیان رمی او  وچک از نخصی  ه از

ایعن   توجعه رعدارد  دارعدرمی  اسعت هاز  سعی  عه ابلع  عصعیاری بعنرگ ع،س احیارًا

  دادهطور ریسعت  عه آدم فععل م،عروه را ارجعام بهابراین این .نود وچک حساب می

اما فعل حرام ولو  وچک از   ارجام داده است فعل حرام  رخیر .خدا گف ه است عصی

نعود و لعذا توبعه جهعت بنرگ حسعاب می هایبات و ایهتن تش،یالت و ترآمثل آدم با 

 آرجا تحق  توبه و قبول توبه.  بعدًا از جهت  ه هبوط  رد   افی ربود

 كلعه القعرآن فعي تس عمل لم و الحرام اق را  عل  داللة تكفي بهفسها «عص » و»

 العری عة ال وبعة هعذه ثعم الغوایعة  و الشعقا  و النلعة و الظلم كما المعه   رفس يف إال

 ال یقولعون  كمعا ارنعادي رهعي ععن تخلفًا االول  ترك و .محرم ارتكاب عن اال لیست

ععدالت را از «. العصعمة ععن ف عالً العدالة عل  القاضیة القاسیة ال عابیر هذه یس ح 

 د؟به عصمت چسبیدی .تگویید عصممی دنما داری  بین برد

 الرسعالة لسعاحة ال روریة العصمة و! العری ة الطویلة ال وبة تلك یس وجب ال و»

 الرسعول یق عي ح ع »اسعت. « مهذ الرسعالة»آر،ه قاعده عامه است « الرسالة مهذ هي

 ع رته و( ا) محمد كالرسول القاطعة الدالالت لهم دلت لمن اال قبلها ما دون رحبه 

 «.سواهم ام العنم اولي من مهحاهم رح  من و( ع) الطاهرة

همچهعین   ها هعمها و یوسع ها و یعقوبها و سلیمانیا داود تااولوالعنم این پهج

 فعي السعهة و الك عاب رصعوا تأویعل الع  األعاظم هؤال  یدف  ماذا نعري لیت و»  ه

ار  هععایععن را « نععأرا  عظععم القععرآن و( ع) آدم لشععأن اسعع عظامًا ؟  (ع) آدم عصععیان

 و رصوصه  خال  ال  یؤویل  ن نأرا  عظم القرآن و» ؟سر جایش باند   آنگذاریدمی

 «.إال بذربه فیه تشهیره ما

 نععب فعي البیهقعي اخعرش -275: 16 لاللوسعي المععاري رو »: رقیپاوحدیث در 

 رب یعا فقعال آدم نعأن فعي( ع) ابعراهیم تفكعر: قال المغربي اللّه عبد  بي عن االیمان

 و» .فهمیمروحعک بعه آن معهعایی  عه معی .«روحعك معن فیعه رفخعت و كبیعد خلق ه

داریم رمعی معا اسعت. ذرعب همدفابراهیم هم می «واحد بذرب ثم مالئك ك له  سجدت

 ثعم» .تعرک اولعی ؟گعوییم چعهما می است. داریم ذربرمی معلماآ اعال ذرب است. ما

  قرآریعه اضعائه یه،عهچعرا؟ بعراآ ا «معصعی ه؟ ذكعر معن الهاس  فواه واحد مألت بذرب
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هاآ جهاری است ترین فرس هدهعمومی ترین ودائم ترین وقوآ  بلهدگو و فرس هده قرآن

 «.وَعَصَ  آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»بلهد   ایهجادر  ه خدا 

« ؟!نعدیدة الحبیعب عل  الحبیب مخالفة ان علمت اما ابراهیم یا الیه اللّه فأوح »

هَاتُ»گویهعد ایه،ه می هد. مقامات فرق می یََِّاتُ اْلعأَبْرَارِ حَسعَ  عارآ بعه  1«اْلمُقَعرَّبِینَ سعَ

یعک معصعومی   هیمیعهی اگر فرض   حسهات االبرار .حسهات ریستاین   دایهجا ردار

ایعن حسعهه   این سعیَه ر،عرده اسعت  خواردخوارد و رماز مس حب ربفقط رماز واجب 

 .سعتاسعیَه  او بعراآ سع حباتترک ماین    افی ریست او حسهه براآاین ولی است  

بعراآ ایه،عه ایهجعا   ریاوریعد بعراآ ایهجعا دلیعل عهوانبعه نعما را حسهات االبعرار این

یََِّاتُ اْلعأَبْرَارِ حَسَهَاتُ»اگر  .عصی  ه از حسهات ریست «صیعَ» سعیَات  «اْلمُقَعرَّبِینَ سعَ

 ه مقام خیلی  ین  ساری هس هدبرقم .نودمی اسو  سیَات االبرار ؟نوداالبرار چه می

است فقط ترک محرمات حسهات ابرار  ه    سی  ه مقامش خیلی باالست .باال داررد

بایعد بعه    عافی ریسعت  بعه ایعن ا  فعا  ههعدمقعربین اگعر   و فعل واجبات است فقعط

 . این ربطی به ایهجا ردارد.هم ترک  ههدرا مس حبات هم عمل  ههد و م،روهات 

 است براآ ایه،ه باید معصوم باند.ی،ی از ائمه فرمود دلیل عقلی  -

 از چه زماری؟ -

 در رسالت.  -

 .ایهجا  ه رسول ربوده -

دییعر   گوید  ه اگر پیامبرآ معصوم رباند قبل از رسعالتوقت خود عقل میآن -

 نود.اع ماد مردم از آرها سلب می

 ؟گویدعقل چه  سی می -

 گوید.می همهعقل  -

 . است برخال  رص چون ؟راچ .برسدجا یک رفر ح  ردارد عقلش ایهرخیر.  -

 ]سؤال[ -

اگعر نعما بداریعد در زمعاری  عه سعلمان مشعرک بعوده   اتقیاعلمِ  تقلیدِ باب در -

  اهلل و ائمهبعد از رسول  ه درجه ایمانبعد سلمان ند رُ .چهین و چهان و چهان  است

چعون قعبالً چهعین از او تقلیعد  هیعد  وب ریست نما برای ان خ .باالترین درجات است

                                                           

 .254، ص 2 ج، الغمة كشف. 1
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هاسعت  عه رمدآ  ایعن حعر   الهحعر  ععوامی اسعت؟ ایعن این حر  چیسته  بود

 .مغن ما رف ه است داخل وگف هد 

آن   این است  ه اگر قبالً یک گهاهی  رده استعقلی  ی،ی از ادله  گویم رخیرمی

  اگر قبالً یک گهاهی  عرده اسعت .گهاه عام ریست  گهاه نریعت ریست ؟هم چه گهاهی

در  .ح ی در باب ولد النرا هم قبول رداریم   هیمقبول رمی معاصی  ینبعدًا ولو باالتر

ش یعا  سعی  عه مشعرک ضععبدتر است و  اگر  سی ولد النرا بوده است  باب ولد النرا

ایعن ولعد النرعا اگعر  .ولد النرا  ه به اخ یار خودش ولد النرا ریست .مشرک ؟بوده است

 خیعر؟چعرا  خیعر.گویهد آقایان می .هی استواجب تعیی از اوتقلید   بعدًا اعلم اتقی ند

 ؟باید حساب  هیم  عه قابعل قبعول اسعت یعا رعه  ایی  ه زدردهگوییم این حر ما می

توارد این ف عولی را زرد؟  دام عقل میاین حر  را می عقل دام  .قابل قبول ریست

 صرع ر خعال وقت این ح میت عقلعی بع آن چهان باند! باید قبالً  ه بله ح مًا ،هدب

نعود و نعما رقعل ایعن ح میعت عقلعی  عه ادععا می .خیلی جالب است .قرآن دربیاید

وَعَصَ  آدَمُ رَبَّهُ » ه  است قرآن صاین بر خال  ر  خودتان قبول رداریدو فرمایید می

 ریست. این قابل قبول .«فَغَوَى

خطا عار بعوده اسعت و حعاال  مثعل سعایر بشعرقعبالً ههر عصمت به این است  ه  -

 نده است.معصوم 

قاعده   ههر ریست  یعهی معصوم ربوده است  بله دییر  یعهی معصوم ربوده است -

 مخالفعة ان»إال  بذربعه فیعه تشعهیره معا و» .اسم آن را ههر ریذارید  عدم عصمت است

اگر یک آدمی  ه چهدان ارتباطی با نما ردارد و یعک  1««ندیدة الحبیب عل  الحبیب

 اوه اح عرام بع  ی  ه چهدین سال با نما بوده استولی  سریست.  یمطلب   ارآ  رد

این گهاه  وچعک هعم ب،هعد خیلعی باالسعت و چعون    ردید و چه  ردید و چه  ردید

ا   »در آیات احناب   ما ایه،ه  است یاین یک اساس قرآر و .ار ظار از او ریست یَا رِسعَ

 آدم  بعوهم اب لعي كما الشیطانب سیب لون ارهم ذری ه لیعلم و» .آخر الی 2«الهَّبِيِّ لَسْ ُنَّ

 فریعب پدرنعانهاآ آدم بدارهد خالصعه این بچه .خیلی لطی  است 3«عدوًا فی خذوه

  تعر از بابعا هسع هدهایش پعایینریست  ه بچه به این معهامه ها  !رخورید فریب  خورد

                                                           

 .211، ص 19 ی تفسیر القرآن، جالفرقان ف. 1
 .32احزاب، آیه . 2
 .211، ص 19 الفرقان فی تفسیر القرآن، ج. 3
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 ز آدماولوالعنم خمسه و سایر اربیا  عالً ا  ما خیلی داریم ل همباالتر از باباآ او  رخیر

 .از رظر مقام عصمت و رسالت باالتررد )ع(

  هد.می خطاب به ذریه آدم   هداناره میبه همین آیات دییر هس هد  ه  -

 عَْههُمعا یَْهعنِعُ اْلجَهَّعةِ مِعنَ  َبَعوَیْكُمْ  َْخعرَشَ كَمعا»بله  این را در بقره بحعث  عردیم.  -

 .این را در سوره بقره بحث  ردیم 1«لِباسَهُما

 عل  إال تعویل اي دون روعه في  ریب العلیل ال أویل ذلك ان الح  الهي لعمر و»

-معی را بععدًا حعدیث 2«ربوتعه قبعل إال العصعیان هذا یكن لم و! معصومون األربیا   ن

 العصعیان  بذلك مصر  القرآن و 3«هَدى وَ عَلَیْهِ فَ ابَ رَبُّهُ اجْ َباهُ ثُمَّ» لمكان» .خواریم

 الخطیَة و الذرب رفس إال له المفسرة الیه الهاظرة األحادیث نم عشرات في یوجد ال و

 «.ی یمة مرة ال و االول  ترك دون العصیان  و

داررعد هعم بعا رظر با خدا اخ ال   ها همایناالولی  کَرَگویهد تَپس  ساری  ه می

هعر چعه روایعت  -ععرض  عردمدیعروز –هر چه روایت هسعت  .هم با همه ائمه  پیغمبر

 و» .گوید این قبل از رسالت بوده اسعتولی می .گوید گهاه استمی واحدًا هست قوالً

عالمعه  «االولع  ترك بارتكاب  بوابه من بابًا یعهون اره األروار بحار صاحب من  ریب

تعرک  ؟ چعراةالمعصیباب  عهوان  هید  ه خوب ربود ؟چه مش،لی داریدنما   بنرگوار

را آورده آدم  یانیعهعی همعه آیعات عصع سعرد« عصعیان ردًا آلیعاتس» گویید؟می اولی

 و آدم عصععیان آلیععات سععردًا» .یعهععی همععه را  ععالً آورده اسععت  همععه را آورده  اسععت

 اي دون البیهعات آیاتعه تؤول حیث الغریبة القرآن بغربة خبیر مثل یهبَك ال و روایاته 

لورها هعم ال ي األحادیث بم ظافر صدقت إذا و ح   برهان  صعل را احادیعث ا «.یؤصعّ

 تصعدی دهیعد ایعن هعم این احادیث هم  ه اصل قعرار می .دههد قرآن را فرعقرار می

 معصعیة لكههعا و فغعوى  عصع  اره اجل علیها القرآن یفرعون و» «.عَصی»  هد  همی

 «.ثُمَّ :فاره رسال ه قبل ذلك كان و إبلیس بما قاسمه ا  ر و رسي حیث صغیرة

رْتُ: قَعالَ اْلجَهْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يِّعَلِ عَنْ البحار» :212صفحه  :تاروای  مَجْلِعسَ حَ عَ

 لَعهُ فَقَعالَ»بایعد بیعوییم علیهمعا السعالم « )ع( مُوسعَ  بْعنُ عَلِيُّ الرِّضَا عِْهدَهُ وَ اْلمَْأمُونِ

ومُو اْلأَْربِیَعا    َنَّ قَوْلِعكَ مِعنْ لَعیْسَ  َ )ا( اللَّعهِ رَسُولِ ابْنَ یَا اْلمَْأمُونُ بعن علعی « نَمَعْصعُ

                                                           

 .27اعراف، آیه . 1
 .211، ص 19 الفرقان فی تفسیر القرآن، ج. 2
 .122. طه، آیه 3
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این خیال  عرده از اول معصومون    اربیا است  هم حواسش جم  ربودهالجهم  محمد

  ف عه اسعتگ   ایعن راباز او خیال  عرده اسعت از اول ربعی بعوده اسعت .بوده است بیر

 .گویهدآرها این را می  ربی و رسول ربوده استاز اول دارهد  ه می هم  ساری

 اللَّعهَ إِنَّ فَقَعالَ فَغَعوى رَبَّعهُ آدَمُ عَص  وَ جَلَّ وَ عَنَّ اللَّهِ قَوْلِ هَ مَعْ فَمَا قَالَ بَلَ  قَالَ»

َْ ُما حَیْثُ رَ َدًا مِْهها كُال وَ اْلجَهَّةَ زَوْجُكَ وَ  َْرتَ اسْكُنْ آلِدَمَ قَالَ تَعَالَ  وَ تَبَارَكَ  ال وَ نِ

چعون  «قبعل الهبوئعة»بایعد بیویعد « الهُّبُعوَّةِ قَبْعلَ دَمَآ مِنْ ذَلِكَ كَانَ وَ الشَّجَرَةَ هذِهِ تَْقرَبا

 كَبِیعرٍ بِعذَْربٍ ذَلِعكَ یَكُعنْ لَمْ وَ»  برحسب بحثی  ه ما دان یم. ربوده است اآربی ایهجا

ذرب  بیر است  ه اس حقاق دخول رار   است بوده ذرب صغیر «الهَّارِ دُخُولَ بِهِ اسْ َحَ َّ

 عَلَع  تَجُعوزُ الَّ ِعي اْلمَوْهُوبَعةِ الصَّغَائِرِ مِنَ كَانَ إِرَّمَا وَ». رشودتازه آن هم اگر توبه   دارد

قبل از رنول وحی و قبل از  قاعدتًا  ره  ةاس غراقی ةره بصور «اْلوَحْيِ رُنُولِ قَبْلَ اْلأَْربِیَا ِ

ولعو   ب،ههعد طعورآ ریسعتاحیارًا صغیره اگر  نهاها گهاهاین  رسالت  ه مرسل بشورد

 .ولی به عهوان یک قاعده  لیه و ضابطه  هابع ی

 یُْذرِبُ لَا مَعْصُومًا كَانَ رَبِییًا جَعَلَهُ وَ تَعَالَ  اللَّهُ اجْ َبَاهُ فَلَمَّا عَلَیْهِمْ اْلوَحْيِ رُنُولِ قَبْلَ»

 فَ عابَ رَبُّعهُ اجْ َبعاهُ ثُعمَّ * غَعوىفَ رَبَّهُ آدَمُ عَص  وَ جَلَّ وَ عَنَّ اللَّهُ قَالَ كَبِیرَةً لَا وَ صَغِیرَةً

طَف  اللَّعهَ إِنَّ جَعلَّ وَ عَعنَّ اللَّعهُ قَالَ وَ هَدى وَ عَلَیْهِ  آلَ وَ إِبْعراهِیمَ آلَ وَ رُوحعًا وَ آدَمَ اصعْ

دییعر اسعت  الؤسعچعون  الب عه ایهجعا  یعک ر، عه در ایعن آیعه «اْلععالَمِینَ عَلَ  عِمْرانَ

ععد از ایعن ب  راسعت دییعبعراآ تراخعی  ثعم «مَّثُ»این تمام ند  «فَغَوَىوَعَصَ  آدَمُ رَبَّهُ »

سه توبه در  عار  ایهجا« هَدى وَ عَلَیْهِ فَ ابَ رَبُّهُ اجْ َباهُ ثُمَّ»  وایتبعد از این  عصیان و

 :باید بشوداآ بحث نده و بحث هارداز تادر جاآ خودش  ه است 

  .تعالی اهلل من وبة القبول  -3 ؛ذربعلی المتوبة اهلل  -2؛ الی اهلل ذربتوبة الم -1

نعرایطی  عه    هدخدا قبول رمیولی  «ی وب الی اهلل»گاه ارسان  است. سه مرحله

 الَّعذي إاِلَّ إِلعهَ ال  َرَّعهُ آمَْهتُ»مثل فرعون  ه  نود.قبول رمی  قبول بشود رداردتوبه باید 

 هد بعا توبه می  داردمیول را براین قدم ا ره  اهگ .فایده ردارد 1«إِسْرائیلَ بَهُوا بِهِ آمَهَْت

نعود قبعول ات را میبلعه توبعه :گویعدمی  ب اهلل علیعهات ؟ هد ار می خدا چه  نرایط

گردد این تائب به حالعت بعدًا برمی ؟بعدًا چه هست   هداین توبه را  ه قبول می.  هم

نعخص تائعب پعس  1«واوبُ ُیَم لِیهِلِعَ تابَ مَّثُ» 2«هُلَ ذَْربَ لَا كَمَنْ الذَّْربِ مِنَ ال َّائِبُ» اولی
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 .435، ص 2 الکافی، ج. 2



11 

 

قبول   نودمعلوم ریست چه می   هدیک توبه قدم اول است  ه توبه می :دو توبه دارد

وقعت آن آیعد  ولعی اگعر قبعول بشعود ه دوم و سوم رمی شودراگر قبول  .نود یا رهمی

 .یرف ه استپذ چون خداورد این توبه را   هدتوبه درست و حسابی می

چعون گهعاه از او هعیچ  ؛بود «مَّثُ» اما  اولین قدم توبه را بردانت (ع)آدم   در ایهجا

ها و لذا روایت دارد  ه آدم چقدر .بهابراین توبه او مقدارآ طوالری است  مه ظر ربود

 هماههع  «مَّثُع»ولعی خعب بعا   ایهجعاآ  ارآ رعداریم چقعدرها .بر این گهاه گریه  رد

العی اهلل تعاب  او را بپعذیرد  بععد توبعه عه قبول فرمود  «تاب علیه» خداورد ًابعد است 

فَ َلَقَّع  آدَمُ »الی اهلل است آدم  وبهاین بحث ت 2«فَ َلَقَّ  آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَ َابَ عَلَیهِ»

 وَ عَلِعيٌّ وَ مُحَمَّعدٍ بِحَع ِّ» عه  دتلقعی  عرد  لمعاتی  عه در روایعت دار« مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ

یعهی بعد از ایه،ه مرحله  «فَ َابَ عَلَیهِ»درست هم هست  3«اْلحُسَیْنِ وَ اْلحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ

 «.فَ َابَ عَلَیهِ» دوم توبه با این تلقی مواد توبه براآ آدم حاصل ند

 رَبَّعهُ آدَمُ عَصع  وَ»و  .این مقدمه است این ربود خواس م عرض  هم میمطلبی  ه 

بعد توبعه اسعت و   اول است اج با  ؤال:س «هَدى وَ عَلَیْهِ فَ ابَ رَبُّهُ اجْ َباهُ ثُمَّ * ىفَغَو

دلیل  «هَدى وَ عَلَیْهِ فَ ابَ»این   بارها هم عرض  ردیم  ه بله .نودایه،ه رمی ؟هدایت

   هیمحاال هم عرض معی  قبالً عرض  ردیم  بر این ریست  ه توبه و هدایت بعد است

 .این وجه اول  ه قبالً عرض  ردیمو هر دو وجه درست است.  وجهینال احد من باب

یعهعی  «عَلَیْعهِ فَ ابَ» ؟«اجْ َباهُ»چطور  :نودمی سؤال ؟«اجْ َباهُ»چطور  «رَبُّهُ اجْ َباهُ ثُمَّ»

به برگشت  «.)ع( مَدآ آدَهَ»یعهی  «دآهَ وَ»  وق ی  ه تاب علی آدم  اهلل تاب علی آدم

 .سه  ههدآ الهاس الیو   دو ةرساللل اهو هد  کی حال اول 

بععد از توبعه از گهععاه و قبعول توبعه از گهعاه و بععدًا مثععل اول  تمعام مراتعب هعدایتِ

ها داخل همه این  او قرار دادن اآبر رسال ی حیبرگش ن آدم قبل از عصیان و بعدًا و

  هعیم  عهمعیعرض  حاال . ردیممیقبالً عرض حرفی است  ه  این یک .است «دآهَ»

 دو اج بعا  «رَبُّعهُ اجْ َبعاهُ ثُعمَّ» د.دار در بع ی آیات  ما ایه،ه  اح مال دوم هم هست

اج بعا   .یک اج با  در مقدمه رسعالت اسعت ؛یک اج با  به رسالت است است: اج با 

  قبول  هد توبه رابعد خدا   اول باید توبه  هد   ه عرض  ردیماست به رسالت همان 

بععد رسعالت  عه ایعن   هعدایت  عه بعه حعال اول برگعردد  نعودحاصل می بعدًا زمیهه
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تعا    هعد او رااج با  می  رخیرک مرتبه ی .رسال ی است  اج با  هرقطه اخیر رسالت در

  در بع ی از آیات قرآن ایعن مطلعب هسعت  عه اول اج بعا  اسعت .ایه،ه او را بسازد

ست و بعدًا مراحل دییعر ا اول اج با   یادم بود یادم رف ه  یادم ریستآیه را حاال من 

 نعاهد .اج با  قبل از رسالت اسعت .این اج با  اول اج با  قبل از عصمت است .است

 .اگر یادتان هست بفرمایید  گویم هم میبعد ریاه می  یادم ریست  از قرآن داریم

داراآ دو  به دلیل آن آیه و دییر ایه،ه این اح مال درسعت اسعت  عه اج بعا پس 

در  ل قرآن   اج با  را قبول داریم .در طول عصمت است  هر دو اج با  حله است.مر

یعهععی   «اجْ َبعاهُ» هععا خعود عصعمت اسعتبع عی وقت امه هع  عهوان عصعمت اسعتبعه

 مقدمعة  لج بعا   اج بعا» دوم اسعت ا هعا مقعدمات اج بعبع عی وقت .معصوم قرار داد

چعه    هعدچعه می   هعدرظیع  می   هدیپاک م   هداول او را تمین می اج با « الثاری

 بعراآبعدًا ایعن زمیهعه  عه صددرصعد آمعاده نعد  .با قبول خداورد  با عمل او   هدمی

 .دهدمیرسول قرار را او   اج با  رسال ی

 .تا بعد هدایت بیابد  در هر دو صورت مطلب همان است  ه باید ح مًا توبه باند

هعدایت  عه و  بعد از توبعه ئیو اج با «لِیَ ُوبُوا عَلَیْهِمْ تابَ ثُمَّ»  ه قبل از توبه ئیاج با

 «دآهَوَ » همین آیهچهین و هم 1«رُوحًا وَ آدَمَ اْصطَف  اللَّهَ إِنَّ» رسالت است به اج با 

إِمَّا یْأتِیهَّكُمْ مِهِّی هُدًى فَمَنْ تَبِ َ هُدَاآ فَلَا خَوْ ٌ عَلَیهِمْ وَلَعا »و آیات سوره مبار ه بقره 

 در آرجا و در ایهجا هم طور دییرآ.  2«هُمْ یحْنَرُونَ

 بوده است ا قبل از اصطف  هد  ه اج با  ه  مک به این مطلب می دییرآ چین -

بعه هعر  «كَلِمعاتٍ رَبِّعهِ مِعنْ آدَمُ فَ َلَقَّع »ایه،ه  نود و دییر ه از ظاهر آیه مشخص می

 «.كَلِماتٍ»ئی بوده  ه فرموده اج باحال 

ن اسعت  عه اآلدییعرآ آیعه   تعر از آنصریح .بوده است ه ربوتمقدم  با اجاین  -

 .به ذهن رباید  رد ماداع  همه را باید یاددانت  هم من  .یادم ریست

هععدایت رسععال ی اسععت  در جععاآ دییععر « هُععدىً مِهِّععي یَععْأتِیَهَّكُمْ فَإِمَّععا»فرمودیععد  -

یعهی   آیدتا رسالت ریاید عقاب رمی 3«رَسُوالً رَبْعَثَ حَ َّ  مُعَذِّبینَ كُهَّا ما وَ»فرماید: می

 .گهاهی ریست  ه عقاب بیاید
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براآ  ساری  ه باید وحی بالواسطه بعه   ریاید  ه رسالت .دادمقبالً جواب ان را  -

معن هعذه  تعأ الال »نعده اسعت  عه  او واسعطه بعهبالوحعی  سعی  ولی  ه  آرها بشود

 مراتبی دارد. این را اول عرض  ردم  ه طور؟چاین  «ةالشجر

 یشمل الباب هذا و»جلد یازدهم   بحاراالروار  212در همین صفحه  .حدیث بعدآ

از صعفحه  .در ترک االولی این بهده خعدا بحعث  عرده اسعتصفحه  48« صفحة( 48)

عجیعب  1«عصعیارًا كعان حقا اره عل  الدالة األحادیث من عشرات فیها و» 203تا  155

 ه ایشان تعرک اولعی  لهمه چین و قول علی أویلت  ثاحادی أویلت  قرآن أویلت .است

صعدامی   بمباران علمعی الب عه   ه باید حدیث را بمباران  ردا است ایهج . رده است

ایعن  .«6   163 ا(: 1) العرقم تحعت واحعد تقعدم مههعا عشرة یلي فیما و» یست. ه ر

كَانَ ابْعنِ عَعنِ رٍعُمَیْ  َبِي ابْنِ عَنِ  َبِي فس»تفسیر علی بن ابراهیم است. « فس»  عَعنْ مُسعْ

أَلَ مُوسعَ  إِنَّ قَالَ (ع) اللَّهِ عَبْدِ  َبِي معا  الب عه «.(ع) آدَمَ بَعیْنَ وَ بَیْهَعهُ یَجْمَع َ  َنْ رَبَّعهُ سعَ

ت میهی رداریم  ه تمام حدیث را قبول  هیم  بع عی اوقعات ی،عی را قبعول داریعم و 

 ی،ی را ره. 

  َسْجَدَ وَ رُوحِهِ مِنْ فِیكَ رَفَخَ وَ بِیَدِهِ اللَّهُ یَْخلُْقكَ لَمْ  َ  َبَهْ یَا  مُوسَ لَهُ فَقَالَ فَجَمَ َ»

جَرَةِ مِعنَ تَْأكُعلَ لَا  َنْ  َمَرَكَ وَ مَلَائِكَ َهُ لَكَ یْ َهُ فَلِعمَ الشعَّ پعس موسعی هعم فهمیعده  «عَصعَ

  ا گفعتخعد  موسعی فهمیعد  ابعراهیم فهمیعد .معا ههعوز رفهمیعدیم  عصیان بوده است

-بعاز معی «خَطِیََ ِعي وَجَدْتَ بِكَمْ مُوسَ  یَا فَقَالَ». ما ههوز رفهمیدیم  پیغمبران گف هد

 ریست. ترک اولی  است ل دارد خطیَهقبو هم خود آدم«  یخطیَ»گوید 

 كَلعذَ فَهُعوَ قَالَ سَهَةٍ  َْل َ بِثَلَاثِینَ قَالَ ال َّوْرَاةِ فِي خَْلقِي قَبْلَ خَطِیََ ِي وَجَدْتَ كَمْبِ»

تعورات در  تعو :گفعت  آدم ریفت ترک اولعی  عردم« مُوسَ  آدَمُ فَحَجَّ (ع) الصَّادِقُ قَالَ

دارسع ه پعس خعدا می :گفعت ثالثین  ؟این مطلب را قبل از چهد سال فهمیدآ  ه نده

 بعه یعک ؟این جواب است   همدارست من عصیان میخدا  ه می . هممن عصیان می

دارس ه است چون خدا می:  ه ریست ییآن معها یک معها ریست. به  معها جواب است

عمر خیام  این حر  ح،یم .توارس م عصیان  همبهابراین رمی   هم ه من عصیان می

معن بعه اراده خعود عصعیان را  عردم و خداورعد معرا مجبعور بعه تعرک   اما ره نود.می

 هعد. خعارش رمعیاخ یعار تحق  عصیان  رد  ه این از براآ اراده اخیره   عصیان ر،رد
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  مجبور به فعل عصعیان هعم ربعودم  من  ه مجبور به ترک عصیان ربودم دیدپس آدم 

 .من خودم عصیان را  ردم و قبالً معلوم بود  ه من عصیان خواهم  رد عهداهلل

اما ما   یعهی جهاب موسی اگر قار  نده است  این جواب،ی هست اما جواب ریست

خدا  . هیددارست نما عصیان میخدا می  م پس در وجه دومگوییمی  نویمقار  رمی

بععد از ایه،عه  .ره ؟ید براآ عصیانبود  هید آیا نما معذوردارست نما عصیان میمی

نیطهت   دارست  ه نیطانخدا میبهابراین  .دارستمعلوم ند خدا می دعصیان  ردی

ها بیویعد مدها و عیسعیها و محپس نیطان هم بیاید در مقابل همه ابراهیم   هدمی

 هیم و قسم ی را قسم ی را قبول می بهابراینپس  ست.دارچون خدا می  مارعی ردارد

 «...خطیَة ان وجد:  قول». ره

ق یه بهابراین پذیرش   آورردوق ی این را دلیل می (ع)صادق خود ح رت امام -

 رخواس هد ح،ای ی رقل  ههد.فقط   است

خعواهیم گف عیم  معیید  ه معا چیعنآ رمعه بودرفرمودرقل  خود ح رتاگر   ره -

 ود ح عرتآن قسم ی  ه قابل قبول ریست خ .ح رت این را رفرمودرد بیوییم خود

 .گوییمما این را داریم می .رفرموده است

 ]سؤال[ -

 .این هم ان،ال دوم است .توراتخلقش در سی سال قبل از  -

 ]سؤال[ -

گویعد می .ان،ال زیعاد  عهم من رخواس مان،ال بعدآ است و  هم دارم  اینمی -

دارست  ه گهعاه خدا می  نم تو در تورات یاف ی  ه چهد سال قبل از خل    ه موسی

چعرا؟ بعراآ ایه،عه خداورعد از ازل   این هم قبول ریسعت .سی سال :گفت ؟خواهم  رد

چون آن ر عن مطلعب  ؛ین را من رخواس م بیویما .دارست  ه این گهاه خواهد  ردمی

ععذر آدم در ایهجعا  .بیوییم  عه ععذر آدم اسعت تواریمرمیین قسمت را این است  ه ا

 .رصفش درست ریست  ه قبل از سی سال  ه است گنارنی این یک ولی .عذر ریست

« للعصعیان علعة لعیس العلعم حیعث یبررهعا ال اللّعه علعم في خطیَة وجدان:  قول»

 ام المس قبل؟ في یَ هبخط یعلم اللّه ان یعلم آدم كان هل و»نود ح،یم عمر خیام می

 1«موسع  آدم حج فكی  إذا اللّه  سبحان و اللّه من خطیَة فهو إذا خطیَ ه عل  سییره

 هیم  ه موسی قبعول دانعت در آن قسمت قبول می الب هاین روایت را قبول ر،ردیم. 
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ععذرخواهی را قبعول   بقیعه را دییعر . هیمایعن را قبعول معی   ه جهاب آدم گهاه  رده

 . هیمرمی

 دال بر چه بوده است؟ )ع( صادقخود رقل امام -

آن قسعم ی  عه معا رد  عردیم   امام رقل فرمودرد قسم ی را  ه قابل قبول است -

مم،عن  هعیم. این را ما داریم ععرض معی .یعهی جعل است  معلوم است امام رفرمودرد

قبعول را ها ولعی بع عی  هسعتهعم آدم خعوبی   حعر  بنرعد سعاعتاست  سی یک 

امام ح مًا ریست  ه  طوراین  از امام رقل  ردرد آرچهگوییم می .ها رهبع ی   هیممی

 .است )ع(امام  مقدس این ت عی  مقام باند و االفرموده 

آن قسمت را  ه موسی قبول دانعت و آدم   گوییم این قسمت را امام رفرمودردمی

 . هیمل رمععیبقیععه را قبععو   هیمایععن را قبععول مععی  قبععول دانععت  ععه آدم عصععیان  ععرد

 الغض فرض عل  و»را فرموده است.  شخالفخدا     ما ایه،هگوییم امام رفرمودردمی

 اال و لألولع   تركعًا ال»  هعیممعیاین را قبول  «خطیَة كان اره مع رفان فهما ذلك عن

گفعت معن تعرک آدم می  اگر ترک اولی بود «الساب  العلم دون بذلك یحجه آدم لكان

 .است  ه رسبت دادرداین ندرسها   ندرمی ندرسهاح اش به دییر م .ماولی  رد

 مِعنَ آدَمُ  ُْخعرِشَ لَمَّعا: قَعالَ (ع) اللَّعهِ عَبْعدِ  َبِعي عَنْ رُوِيَ» :حدیث هف م  حدیث بعد

 وَ»یبًا تقر ان استاین هم «بِیَدِهِ خَلَقَكَ اللَّهُ لَیْسَ  َ آدَمُ یَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ رَنَلَ اْلجَهَّةِ

جَدَ وَ رُوحِهِ مِنْ فِیكَ رَفَخَ كَهَكَ وَ  َمَ َعهُ حَعوَّا   زَوَّجَعكَ وَ مَلَائِكَ َعهُ لَعكَ  َسعْ  وَ اْلجَهَّعةَ  َسعْ

یْتَ وَ مِْههَعا فَأَكَْلعتَ الشَّجَرَةِ هَذِهِ مِنْ تَْأكُْل لَا  َنْ مُشَافَهَةً رَهَاكَ وَ لَكَ  َبَاحَهَا  «اللَّعهَ عَصعَ

دارهد  معا همه می داریم.رمی ههوز ما  آدم عصیان  رده است داردهم میجبرئیل  پس

  َنَّ ظَهَْهعتُ فَمَعا رَاصِحٌ لِي  َرَّهُ بِاللَّهِ لِي حَلَ َ إِبْلِیسَ إِنَّ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ فَقَالَ». داریمرمی

 «كَاذِبًا بِاللَّهِ یَحْلِ ُ اللَّهِ خَْل ِ مِنْ  َحَدًا

 رد  ه ایه،ه گهعاه آدم را خواهیم  ه بعدًا بحث   تواریم قبول  هیممی این را تمام

ابلعیس هعم خعدا گف عه  . سی دروغ بیوید  هبود  شهیدهر هون آدم تا   هد وچک می

  بوده است. سو  فهم الب ه. رفهمیدهولی عدو صددرصد ناید   بود عدو هست

 1«قاسَمَهُما» -

مَهُما»  بله - گهعاه  ]...[ .نعودبراین گهعاه  وچعک میبهعا  بعا ایعن تشع،یالت« قاسعَ

 هعد قبعول هعم  سعی  عه دارد رقعل معی   ههعدههم گهاه  قبول دارردنان همه  هست
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  ریسعت «همعال اقسعم» .بحث داریعم ما را  ه «ماهُمَقاسَ» .این قسم خوردول،ن  .داررد

ایعن او   دادابلیس بعه او قسعم  .طرفیهی بود «ماهُمَقاسَ» .ف،ر  هید« ماهُمَقاسَ»در ببهید 

ایعن ععدو  ه از ذهن آدم رفت . رسی است دییر  دییر را قسم داداین او   را قسم داد

 ؛ععدو اسعت  ولی از ذهن آدم رفعت  عه در ایعن جهعت خعاا  ولو مقصر است  است

مقصعر دارعیم معی وولع . عرداین اصالً باور رمی  چون  سی به خدا قسم دروغ بخورد

آقایان  هم را جهات دییر .تقصیر قوآ ریست  تتقصیر ضعی  اس  ولی تقصیر  است

 . مطالعه بفرمایید

 .با دنمهش مشورت  ردناید تقصیرش از همین باب باند  ه  -

این بععد بحعث   ریست تقصیر قوآ .مه ها تقصیر ضعی  است .مشورت ربود  ره -

  َْذرَعبَ مَعا  َْذرَعبَ دَمَآ  َنَّ لَعا لَعوْ: قَعالَ (ع) اْلبَعاقِرِ جَعْفَعرٍ  َبِي عَنْ»: حدیث دییر .نودمی

هعر دو  « َبَعدًا مُعْذرِبٍ عَلَع  تَعابَ مَعا آدَمَ عَلَع  تَابَ جَلَّ وَ عَنَّ اللَّهَ  َنَّ لَا لَوْ وَ  َبَدًا مُؤْمِنٌ

 .ست دییرا هایعهی این حر  همان حر  مسیحی  دروغ است

 خواهد برسارد؟پس الزمه عدم عصمت را می -

 ؟ ذاتی است؟خودش هم باید معصوم رباند  ستاگر پدر  سی معصوم ری  ره -

 . الزمه عدم عصمت چیستخواهد ح  ارساری این را برسارد  ه می -

   عردگهعاه رمی معؤمهیهعیچ    عرداگر آدم گهعاه رمی « َْذرَبَ آدَمَ  َنَّ لَا لَوْ»ببیهید  -

   معصوم باند...؟ آدم گهاه ر،هدچرا

 ]سؤال[ -

آیعا بایعد اسعت یعا  ؟آدم چرا باید :الؤچرا؟ س  گوید آدم باید گهاه  رده باندمی -

ایعن نعاید تجعاوز بعه   پس اگر ناید است .دنعصیان ال ذاتیاگر باید است  ه  ؟ناید

   هد  عه آدم یعا ذاتعی العصعیان اسعتهاآ سلبی بعد رمیتجاوز به باید   هدبعد رمی

پس  .ان  ههدلنومی ردارد بقیه عصی  یا عصیان  رده است .بقیه ذات العصیان ریس هد

 « َنَّ لَا لَوْ». این حر  دوبله درست ریست

 .نودساخ ه می آن گهاه از خودخودبه  هست رسیانسرنت آدمی  ه از  -

 ند عصیان ر،هدمی ؟مقصر بود یا ربودآدم آیا  ؟ هدت میمیذپس چرا خداورد م -

وارد  عه این حر  مسیحیت اسعت   این حر  یان ر،هد...د عصنیم،ه ایه .بله یا ره؟

 یالعصععیان بععود و لععذا فرزرععدان او هععم ذاتعع ی ععه آدم ذاتعع روایععات مععا نععده اسععت

 .اردالعصیان
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تعواریم معصعوم ن معن و نعما هعم میاآل معثالً  گعرددمیایه،ه به خود ما هعم بر -

 هس یم؟اآلن ولی   بانیم

 .ولی الزم ریست معصوم بانیم -

 ؟چرا رشدیم  توارس یمالزم ریست  ه می -

 ؟بانیم یا رهولی عادل باید  

 .آوردعصمت را می رسید  همان یعادل وق ی به حد اعل -

 ؟عادل باید بانیم یا ره -

 .عادل رهای ش عصمت است -

عصعیان  ر گویم عادل باید بانیم یعا رعه؟ آدم ععادل ربعود دییعمی  عجیب است -

بایعد ععادل   آدم عصعمت هعیچ  رد  ترک عدالت ند. ایهجا به عصمت  ارآ رعداریم.

. حعاال چعه هعم توبعه نعدبععدًا فسع  بعود  ولعی،ن  فس  بعود   ک عدالتتراین   باند

 فرمایید؟می

 ؟ هدعدالت ساقط میچیوره معصوم را از  -

 از عدالت ساقط ریست؟    سی  ه عصیان  هد -

 .فرمایید  ه آدم فراموش  ردمی ننما خودتان اآل -

 .فراموش  رد مقصرًا -

 اصرار بر صغائر است. نما فرمودید -

  گهعاه  عرد بععد م،عررًا  اگر  سی گهاه  وچک  رد اید تمام نود.ها باین حر  -

بایعد ؟ بلعه. اصرار است یا رعهباز  .گهاه  وچک  رد و توبه ر،رد یک. دوم:   بیره است

ایعن   بسعم اهلل  اگر گهاه  وچک  عرد توبعه  عرد .توبه  رد  گهاه  وچک  رد .توبه  هد

اگر گهاه  وچک  لی،نو ]...[ دوام داد و اما اگر گهاه  وچک  رد. گردد به عدالتبرمی

بایعد  با توبه ؟ وبه یا رهالگهاه  وچک باقی است ماقبل    رد و توبه ر،رد و ادامه رداد

 رد  ه همان عصعی بعود و همعان  عوآ اگر توبه رمی  و ایشان توبه  رد از بین برود.

 ها. همان زلّ بود و همان ضلّ بود و ظلمه و همه این حر   بود

 توبه  رد. و بار خورد یکز هدایت خارش رشد. پس ا -

این   قبل از ایه،ه توبه  هد  قبل از توبه چه بود؟ قبل از توبه وق ی معصیت  رد -

 باز هم؟ عادل بود

 . هاآ عادل ایهچهین هس یمهمه ما ارسان -

 او قول نیطان را بر قول خدا ترجیح داد.  -
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 هافعاتاه  عردن بعا ععدالت مایعن گهع   سی  ه گهعاه  عردره  اصالً ترجیح رداد.  -

  ؟ردارد

-  همین  ه ما میاین آقاآ قاضی عادل است مثالًداریم  ه میما همین اردازه  -

 ...زمان زمان ت،لی  تا رهایتاول مفهومش این ریست  ه از   عادل است گوییم

ن چشعم ارعداخت یعک زن اآل .گویممن جاآ دییر می  رویدنما جاآ دییر می -

  ریاه  عرد  امالًرا  بیوق ی این زن لخت اجه .بعد توبه  رد  ه  ردریا  امالًلخ ی را 

 ؟قبل از توبه این از عدالت خارش ند یا ره  بعد توبه  رد

  .نوددییر این حساب رمی  نودمی ساقطاآ  ه آدم از عدالت آن لحظه -

 ]سؤال[ -

 حالت دارد.سه  گف م -

از ععدالت رت،اب صعغیره ا حیناآ چون در  ه هر صغیره  هیمطور تعبیر ما این -

 پس مهافی عدالت است.   هدخارش می

ایعن    هعدیعا صعغیره را ت،عرار می :اسعت رعوعصغیره چهد  ار. مه ههمین است دیی

 هعد از سع،وت می را یا صغیره  اف داز صغیره می   هدیا صغیره را توبه می . بیره ند

معا ایعن را  ؟اقی اسعت یعا رعهبر صغیره بودن ب  توبه ازاگر در صغیره س،وت  رد  .توبه

بعاز   باز ریاه  عرد  است  ه این صغیره را ریاه  رد این اصرار ریست. گوییم اصرارمی

صعغیره قبعل از توبعه   ر،عرد هم اما اگر یک دفعه ریاه  رد و توبه .ند  بیره  ریاه  رد

آیعا از ععدالت   عصیاری  ه  وچک اسعت صغیره است  قبل از توبه وق ی ؟هست یا ره

 ]گهعاه[  عرده یعا اگعر  ؟میر عدالت این ریست  ه عصیان ردان ه باند ؟ هدارش رمیخ

بعد هعم اصعطفی   بعد از توبه برگشت به عدالت  ایهجا آدم توبه  رد ؟توبه  رده باند

 بیویعد دخواهعرمی ه  رد عصیان ه ایشان   هدمیثابت  چهول،ن آر  ند یاج ب  ند

 «هَعدى وَ عَلَیْعهِ فَ عابَ»بععد   این عصیان  رد  خیرر .تا آخرش  تا آخر عمر عصیان بود

 ؟ خوردمی یش ضرربه  جا «فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ عَص »پس بهابراین 

هَعا لِمَعا عَظِعیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُعرْإِیمَانِ وَ مَعَعارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَرَا بِهُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْن»

 «.ضَاهُهَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْوَ جَهِّبْ ضَاهُتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.،ُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


