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خدایی که هست
یم خدایی که دار

خدا رو باید بزرگ دید

که کسایی  بنده نیستند 
کوچیکه که می پرستن  خدایی 





• درس بیست و هشتم•

چرا خدا می خواد ببخشه
اّما ما نمی ذاریم؟





این روزا درســامون به جاهای حّساســی رسیده. از لزوم بزرگ دیدن 
خدا به شناخت خدا رسیدیم. از شناخت خداهم به راه شناخت 
گفتیــم شــاهراه شــناخت خــدا، اهــل بیــت؟مهع؟  خــدا ُپــل زدیــم. 
هســتند. تــوی دل ایــن شــاهراه، دو راه وجــود داره:  یکی شــناخت 
خدا از طریق شــناخت اهل بیت؟مهع؟ و یکی هم شــناخت خدا از 
طریق معارف اهل بیت؟مهع؟. اآلن هم چند درســی هســت که پای 
یــم با راهنمایی اهــل بیت؟مهع؟ خدا رو  مکتــب قرآن نشســتیم و دار

می شناسیم.
ح شد. اآلن رسیدیم به  بحث مهربونی خدا یا همون رحمت مطر
کفر بیرون اومدن و  که از دایــرۀ  که ویژۀ بنده هاییه  رحمــت رحیمیــه 
گرفتن. البته وقتی می گیم مؤمن،  تو حلقۀ بنده های مؤمن خدا قرار 
شــامل مؤمنــای درجــه پایین هم می شــه؛ نه این که فقــط به اولیای 

خاص خدا اختصاص داشته باشه.
که خشــکه  آخــر درس قبــل یــه مباحثــۀ خیالــی بــا آدمی داشــتم 
کنه. بنده با توجه  که خدا رو مهربون معّرفی  مقّدس بود و می ترسید 
گناه آلوده  کرد و باز هم به  کســی توبه  گه  که ا گفتم  به آیات و روایات 
گر توبه  شــد، ناامید نشــه و فکر نکنه توبه یه بار مصرفه. نه! صد بار ا
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شکستی بازا. 
که خیال آدم تخت  گفت: این طــوری  امــا این آدم وایســاد جلو و 
کرد می گــه توبه می کنم. مگه ایــن حرف امام  گناه  می شــه و هــر دفــه 

که فرمود: رضا؟ع؟ نیست 

نباشد،  پشیمان  دل  به  و  کند  استغفار  زبان  به  کسی  گر  ا
کرده است.1 خودش را مسخره 

کار تو رو  کــه دیگــه  تــازه امــام رضــا؟ع؟ یــه روایت دیگــه هم دارن 
تموم می کنه. ایشون فرمودن: 

گناه  و در همان حال  گناهش استغفار می کند  از  که  کسی 
کرده است.2 که خدایش را مسخره  گویی  می کند، 

بنا شــد پاسخ این شــبهه رو توی این درس بدیم؛ اّما اجازه بدید 
پاسخ این شبهه رو هم در قالب همین مباحثۀ خیالی بدیم.

گم: آدم چیز فهم! یه مقداری نگاهت رو وســیع تر بکن تا یه  می 
ذّره جلوتــر از دماغــت رو هــم ببینــی. یه خــورده هم عربی یــاد بگیر تا 

کالم امام؟ع؟ رو بفهمی و تفسیر به رأی نکنی. معنای 
می گه: شما بفرما ببینیم چه جوری این حرف رو تفسیر می کنی.

گنــاه می کنــه و باز هم  گاهــی آدم توبــه می کنــه و بعــدش  می گــم: 
توبــه می کنــه. صریــح روایات مــا می گن این توبــه قبولــه. روایاتش رو 
کــه اون حالت  هــم خونــدم؛ البتــه هر وقــت می گم توبه، یادت باشــه 

 ِبَنفِسه « )بحار االنوار، ج 75، 
َ
1. »َمِن اســَتغَفَر ِبِلســاِنِه َو َلم َینَدم ِبَقلِبِه َفَقِد اسَتَهَزأ

ص 356(.

کالُمسَتهِزِئ ِبَرّبِِه« )الکافی، ج 2، ص 504(. 2. »َو الُمسَتغِفُر ِمن َذنٍب َو َیفَعُلُه 
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پشیمونی قلبی رو می گم.
گناه می کنه و در همون حال هم استغفار می کنه.  گاهی آدم داره 
کــردن، می گه  داره بــه نامحــرم نــگاه می کنــه و در همــون حــاِل نــگاه 
که انگار خداش  خدایــا! منــو ببخش. حضرت در بارۀ این آدم می گن 

کرده. رو مسخره 
کــه قبــل از »َیفَعَلــه« اومــده توّجه  چــرا بــه ایــن )َو َیفَعُلــُه( و واوی 
کــه می گــم بایــد عربــی یــاد بگیــری، بــرای همینــه. به  نکــردی؟ ایــن 
که  ایــن »واو« تــوی عربــی می گن »واو حالیه«؛ یعنــی در همون حالی 

گناهم می کنه. استغفار می کنه، 
کــه یه ذکــره، نه یه  تــازه ایــن روایــت داره در بــارۀ اســتغفار می گــه 
حالت. طرف نشســته داره فیلم مســتهجن نگاه  می کنه و زیر لبشــم 
کــه در همون  گناهکارا هســتن  داره می گــه اســتغفراهلل؛ اّمــا بعضــی از 
گنــاه می کنن، از خودشــون عصبانی هســتن، از خدا  کــه دارن  حالــی 
خجالت می کشــن؛ ولی می گه خدایا! از عهدۀ خودم برنمیام، ایمانم 
کن دوســت نــدارم این طوری باشــم. مگــه از این  ضعیفــه؛ ولــی باور 
گناهکارا وجود ندارن؟ چرا هستن، خیلیم هستن. این خیلی  دسته 
کردن، فقط زبونش تکون می خوره. گناه  که وقت  کسی  فرق داره با 

اون یکــی روایت هــم داره به صراحت می گه. چرا دقت نمی کنی؟ 
بیا یه بار دیگه با هم بخونیمش: 

نباشد،  پشیمان  دل  به  و  کند  استغفار  زبان  به  کسی  گر  ا
کرده است.1 خودش را مسخره 

 ِبَنفِسه « )بحار االنوار، ج 75، 
َ
1. »َمِن اســَتغَفَر ِبِلســاِنِه َو َلم َینَدم ِبَقلِبِه َفَقِد اسَتَهَزأ

ص 356(.
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که دقت نمی کنی. قبول نداری؟ ما باید چند بار بگیم  کن  قبول 
که توبه پایش پشــیمونیه و این پشیمونی خوَنش توی دل آدمه. بله 
کسی زبونش رو تکون می ده؛ اّما توی دلش پشیمون نیست و می گه 

کرده. که خودش رو مسخره  کردم، معلومه  کاری  خوب 
کــه دوبــاره اون جوونــه میــاد  حرفــی نمی زنــه. همیــن جاســت 
که  گناهم  و می گــه: حــاج آقــا! دوســت دارم بندۀ خوب خــدا باشــم. 
که پنهون نیســت،  می کنــم، زود توبه می کنم؛ ولی چرا دروغ؟ از خدا 
گناه زیر زبونمه و بازم دوست دارم اون  که شیرینی  از شما چه پنهون 

گناهه رو انجام بدم؟
که دوست داری بندۀ خوب خدا باشی،  بهش می گم: اّواًل همین 
کــه عالقه به بنــدۀ خوب  کن  کّلــی حرفــه. بــرو خــدا رو شــکر  خــودش 
کار  شــدن رو ازت نگرفته. معلومه هنوز ازت دل نکنده. بعدشــم این 
که محّبت خدا توی دلت زیاد بشه و توی  کار رو هم انجام بده  و اون 
دام شــیطون نیفتی. هیچ وقتم از رحمت خدا ناامید نشــو. خدا دل 

گناه هنوز زیر زبونت باشه. گه شیرینی  پشیمون رو می خره؛ حتی ا
دوبــاره اون مقدســه جلــو میــاد؛ ولی این بــار خیلــی عصبانی تر از 

که نزدیکه حنجرش پاره بشه. قبل. چنان داره فریاد می کشه 
می گم: چه خبرته؟

که از اون دو تا  می گه: ببین! من اآلن نمی تونم در بارۀ تفســیری 
گه  که ا گفتی حرفی بهت بزنــم؛ اّما مگه نداریم  روایــت امــام رضا؟ع؟  
که این  گناه توی دلش باشه، توبش قبول نیست؟ تو  کســی شیرینی 

قدر روایت روایت می کنی، چرا خالف روایت صریح حرف می زنی؟
کدوم روایت؟ می گم: 
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کتاب دینی ســال چهــارم متوســطه، این  می گــه: بیــا ببین تــوی 
روایت اومده. بذار دقیق و از رو برات بخونم. 

که یکی از پیامبران برای قبول توبۀ فردی از بنی  آمده است 
کرد. خداوند متعال به او  اسرائیل به درگاه خداوند شفاعت 
گر همۀ اهل آسمان ها و زمین برای  فرمود: به عّزتم سوگند! ا
گناه در دلش باقی  که شیرینی  کنند، تا زمانی  ی شفاعت  و

است، توبه اش را نپذیرم.

که همین اآلن داره توی مدارس ما به بچه ها  ایــن عینــی روایتیه 
کتاب  گه می خوای آدرس دقیقش رو هم بهت می گم:  گفته می شه. ا
دیــن و زندگــی، پیــش دانشــگاهی یــا همــون دوازدهــم، صفحــه 71. 

گفتم. دیدی منبعش رو هم بهت 
کتاب دینی مدرســه، شــده  که اّواًل  گل تــوی ســر من و تو  می گــم: 

منبع اصلی حرفامون. 
کتاب  که تــوی این  می گــم: می شــه بگی منبع اصلــی این روایتی 

کتابه؟ کدوم  اومده 
کنز العّمال، ح 10174. نشونم می ده و می گه: اینم منبعش. 

که  کردن  می گــم: اّواًل اینــا رفتن یه ادعای بزرگی رو با روایتی  ثابت 
کاش اینا یه بار از خودشــون می پرســیدن  برای یه عالم اهل ســّنته. 
کنن.  کتابی نقل  کــه چــرا باید مطلب به این مهّمی رو از یــه همچین 
گرایشــای شــیعی هم داشــته؛ اّمــا بریم باال  کتاب  درســته مؤلــف این 
که  بیایــم پاییــن، مــا نمی تونیم حرفی رو بــه مکتبمون نســبت بدیم 
کتابای شــیعی نیســت.  کتاب اومده؛ اّما نشــونی ازش توی  توی این 
کردند؛ اّما نــه به این  کتاب اســتفاده  بلــه، علمــای شــیعه هم از ایــن 
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کنند.  کتــاب اومــده رو دربســت قبــول  کــه هــر چــی توی ایــن  شــکل 
کتب اهل سنت برای خودش قاعده و قانونی داره. استفاده از 

کــه اینجا  کنزالعمــال و دقیقــا بــه همین آدرســی  کــه بــه  ثانیــًا مــا 
که ندیدیم، همین روایت بود. کردیم و تنها روایتی  نوشته، مراجعه 

که اینجا نوشته اشتباه تایپی بوده.  گفتم شاید عدد حدیثی  ثالثًا 
کل روایات بــاب توبه توی این  کــردم به مطالعۀ  برای همینم شــروع 
کتاب در بــارۀ توبه اومده  کتــاب. بیش از ســیصد تــا روایت توی ایــن 
که نکردیم. با خودم  گشــتیم، پیدا نکردیم  گشــتیم و  بود. آقا هر چی 
کتاب رو نگاه می کنــی؛ باید به اصل  گفتــم تو داری نســخۀ دیجیتــال 
کنــی، شــاید قّصــه عوض بشــه. خیلــی زود بــه یکی از  کتــاب مراجعــه 
کتابخونس  که می دونستم همین اآلن توی  دوســتان قابل اعتمادم 
کل  زنگ زدم. روایت رو هم براش خوندم و هم فرســتادم. اونم رفت 

کنز العمال خوند؛ اما بازم پیدا نکرد. کتاب  باب توبه رو توی 
کتاب  گفتم شــاید این روایــت رو از یــه  رابعــًا مــن از پــا ننشســتم. 
گشتم  گشتم و  کنزالعّمال.  درست و حسابی دیده و اشتباهی نوشته 
کردم؛  کتابای قــرن چهارم پیدا  تــا باألخره ایــن روایت رو توی یکی از 
کتــاب عالمی به اســم »شــیخ ابوطالــب، محمد بن علــی مکی«. این 
شــیخ از مؤلفــان صوفیــه تــوی قــرن چهارمــه و ظاهــرا ســّنی مذهبم 
کاری به صوفیه بودنش داشــته باشــیم و نه اهل  هســت؛ اّما اصاًل نه 

گفته. سّنت بودنش. بریم ببینیم چی 
کتــاب ایــن بندۀ خــدا هســت: »ُقــوت القلــوب فــی معاملة  اســم 
کتاب دو  المحبــوب و وصــف طریق المریــد الی مقام التوحیــد«. این 
کتاب  کتــاب، مقدمــه ای نوشــته و در ابتــدای  جلــده. مصحــح ایــن 



477 •  درس بیست و هشتم:     چرا خدا می خواد ببخشه؛ اّما ما نمی ذاریم؟ •

کرده. در اون مقدمه اومده:  چاپ 

کتب بسیار مهم  که در نزد ماست، از  کتاب »قوت القلوب« 
و بزرگ در علم تصوف است.1

که  کار قصه رو تا آخر بخونیــد. طبق اون چیزی  پــس همیــن اّول 
کتاب اومده، شــیخ ابوطالب، در ســال 386 ق. از دنیا  تــوی مقدمۀ 

رفته.2 
که در بارش داریــم حرف می زنیم. فصل  حــاال بریم ســراغ روایتی 
ح مقامات یقین و حاالت اهل  کتاب موضوعش »شر سی و دوم این 
یقیــن« هســت. ابتدای این فصــل در بارۀ انواع توبــه و فضایل اون و 

توصیف تّوابینه. در همون اوایل این فصل، شیخ می  گه:

نشانه های  از  »یکی  گفته اند:  گذشته  علمای  از  بعضی 
شیرینی  جای  به  که  است  این  کرده  توبه  که  فردی  صدِق  
از  به جای شادی  و  بنشاند  را  هوای نفس، شیرینی طاعت 
به سوی  بازگشت  نیکویی  و شادی  آن  اندوه  گناه،  ارتکاب 
خدا را بنشاند«. برخی از علمای دیگر نیز در توضیح معنای 
نمی شود  محسوب  کار  توبه  »بنده،  گفته اند:  عبارت  این 
شیرینی  جایگزین  را  نفس  با  مخالفت  تلخی  که  وقتی  تا 

کند«.3 موافقت با آن 

که شــیخ بعد از نقــل قول این  مصیبــت از این جا شــروع می شــه 
که اسمی هم ازشون نمیاره می گه: علمایی 

1. قوت القلوب، ص 3.
2. همان.

3. همان، ص 321.
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از  انبیاء  از  یکی  که:  است  آمده  اسرائیلیات  احادیث  در  و 
کند.  که توبۀ بنده ای از بندگانش را قبول  خداوند درخواست 
این بنده سال ها خود را در عبادت به زحمت انداخته بود؛ 
اّما توبه اش مورد قبول قرار نگرفته بود. خداوند به این پیامبر 
گر همۀ اهل آسمان ها و زمین  گفت:  قسم به عّزت و جاللم ا
گناهی  شیرینی  که  مادام  کنند،  شفاعت  فرد  این  حق  در 
کرده در قلب او باقی است، توبه اش را نخواهم  که از آن توبه 

پذیرفت.1

این روایت رو این شــیخ نقل می کنه بدون هیچ ســندی و بدون 
استناد به هیچ معصومی. خودشم می گه از اسرائیلیاته. اسرائیلیات 
کــه نه در قــرآن اومــده و نــه در روایات  بــه حرفــا و قصه هایــی می گــن 
که از  کــرم؟لص؟ و نــه در احادیــث معصومیــن؟مهع؟. حرفاییه  پیامبــر ا
امت هــای پیشــین اومــده و بــه هیچ وجــه نمی تونه بــه تنهایی قابل 
اتــکا باشــه. یه عالمــه افســانه و اراجیف هــم قاطی این اســرائیلیاته. 
بیشــتر این اسرائیلیات رو یهودیا وارد محدودۀ اندیشه های اسالمی 
که توی  کجا فریاد بزنم  کی باید برم بگم ایــن درد رو؟  کردنــد. مــن به 
کتاب دینی متوســطۀ ما به یه جوون دارن یه مطلب اشــتباه و حتمًا 
کتاب رو  که این  کسی  اشتباه رو با استناد به اسرائیلیات می گن. این 
که چرا مطلب به این مهّمی رو  می نویســه یه بار از خودش نپرســیده 
نه توی قرآن در بارش حرفی زده شده و نه در روایات معتبر شیعی و 

 قاَل ِلَبعِض أنبیاِئِه َو َقد َسأَلُه َقبوَل 
َ

1. »َحَدَثنا فی اإلسرائیلّیاِت: إّنَ اهلَل َعّز َو َجّل
تی َو  َتوَبَة َعبٍد َبعَد أن اجتَهَد ِسنیَن فی الِعباَدِة َو َلم َیَر َقبوَل َتوَبَتِه َفقاَل َلُه: َو ِعّزَ
نِب 

َ
ماواِت َو األرِض ما َقِبلُت َتوَبَتُه َو َحالَوُة ذِلَک الّذ َع فیِه أهُل الّسَ

َ
َجاللی َلو َشّف

اّلذی تاَب ِمنُه فی َقلِبه « همان.
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کنزالعّمالی  که توی  کتب اهل ســنت. بنده همــۀ روایاتی  نه حّتی در 
کــه اینا به اشــتباه ســند ایــن روایت رو بــه اون نســبت دادن خوندم، 
که شبیه به این روایت باشه هم نبود. چرا فکر می کنیم  حتی روایتی 
که بیان به بچه های ما بگن خدا عدالت نداره.  انحراف فقط به اینه 
که میاد به دروغ یا اشــتباه خدا  به خود این خدا قســم انحراف آدمی 
که خدا رو غیرعادل  کسی  گه بیشتر از  رو این طوری معرفی می کنه، ا

کمتر نیست. معّرفی می کنه نباشه، 
اصــاًل بیایــد از این حرفا بیرون. من یه ســؤال دارم. این ســؤال رو 

کالس دینِی پیش دانشگاهی بگم. می خوام در قالب تصویر یه 
که توبــه همین طوری  معلــم: بچه های عزیزم! حواســتون باشــه 
کردم و خدا هم بگه باشــه  که بیای بگی خدایا اشــتباه  الکیم نیســت 
بنــدۀ مــن، بخشــیدمت. نخیــر شــرایطی داره. یکــی از ایــن شــرایط 

که شرط اّول توبس. پشیمونیه 
گناهم پشــیمونم.  کــه از  دانــش آمــوزه پیش خــودش می گه: من 
که براش  پــس شــکر خدا شــرط اول رو دارم. حســابی داره از امیــدی 
که صــدای پای یه »ولی«، اونو از حال  کیف می کنه  بــه وجود اومده، 

خوشش میاره بیرون.
معلم داره می گه: ولی ...

کــه ببینــه این »ولــی« چی با  گوشــش رو تیــز می کنه  دانــش آمــوز 
خودش آورده.

که  معلــم می گــه: ولــی ایــن پشــیمونی یــه نشــونه داره و اون این 
گناه دیگــه از بین  وقتــی نــگاه می کنی بــه دلت، ببینــی اون شــیرینی 
رفتــه و بــه تلخــی تبدیــل شــده. بچه ها ســر خودتونــو شــیره نمالید، 
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که ازش پشــیمونید فکر می کنید و بازم احســاس  گناهی  گــه بــه اون  ا
می کنیــد چقــدر انجــام دادنــش شــیرین بــود و چقــدر مــزه داره بــازم 

که پشیمون نشدید. انجامش بدید، معلومه 
کــه فیلمای  دانــش آمــوز برمی گــرده به خــودش. چند وقتــی بود 
گرفته تماشــای این فیلما  که تصمیــم  ناجــور می دیــد؛ اّما چنــد روزه 
کنــار بــذاره. چون واقعًا پشــیمون شــده بــود؛ اّما ایــن المصبای از  رو 
که تا حاال چند  کردن  خدا بی خبر چنان این فیلما رو جّذاب درست 
که این دفــه به خودش و  کنه. بــرای این  بار وسوســه شــده بــره نگاه 
گفته این تو بمیریا، دیگه از اون تو بمیریا نیســت، حســابی  شــیطون 

در برابر نفسش داره ایستادگی می کنه.
که دیگه شیرینی اون  گفت نشونۀ پشیمونی اینه  که معلم  همین 

گناه توی دلتون نباشه، دانش آموز حسابی قافیه رو باخت.
که دیگه تیــر خالصی به امیــد دانش آموز  معلــم یــه روایت خونــد 
کلمش برای  کــه هر  شــد. چنــان با آب و تــاب این روایت رو می خوند 
کرده  خــودش یــه تیر تیــز بود. معلــم می گفت: یه بنــدۀ خدایــی توبه 
بــود؛ اّمــا خدا توبــش رو قبــول نکرده بــود. پیامبر زمانــش پیش خدا 
کرده و بیا توبه ش رو قبول  که: »خدایا! این بنده  توبه  کرد  پادرمیونی 
گناهی  گفت: به عّزت و جاللم قســم تا وقتی شــیرینی این  کن«. خدا 
گــه همۀ اهل آســمونا و زمین  کرده توی دلش باشــه، ا کــه ازش توبــه 

کنن، من قبول نمی کنم. براش شفاعت 
حال دانش آموز خیلی بد شد. به خودش برگشت. اصاًل شیرینی 
کــه باعــث شــده، ایــن تصمیم یعنــی نگاه  تماشــای ایــن فیلماســت 
نکردن به این فیلما سخت بشه. ولی اون چند روز بود نگاه نمی کرد 
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و در مقابل این ســختی وایســاده بود. حاال برگشــته و داره با خودش 
که نمی تونی  حــرف می زنــه: بیچاره! بدبخت! چرا نــگاه نمی کنی؟ تو 
گــه همۀ اهل  ســر خودتــو شــیره بمالــی. مگه نشــنیدی حدیثــه رو؟ ا
کنن، خدا توبــۀ تو رو قبول نمی کنه. حاال  آســمونا و زمیــن پادرمیونی 
کــه آخرتت بر باد  که تو بخشــیده نمی شــی، حاال  کــه این طوره، حاال 
کیف این  رفتــه، چــرا دنیــا رو هــم می خوای از دســت بدی؟ حداقــل 

دنیا رو بکن. چرا هم دنیا رو از دست بدی، هم آخرت رو.
کنار، من با  فعــال مباحثۀ مــن و این آقای مقّدس مــآب رو بذارید 

کتاب حرف دارم. مؤّلف این 
کتاب دینِی  پیش دانشــگاهی! می شــه لطفًا به این  آقــای مؤّلــف 

سؤاالی من جواب بدید:
کتاب دین و زندگی آوردی، چرا  کــه توی  _ ایــن حدیث جعلی ای 
تــوی متــون شــیعی نیســت؟ چــرا هیچ آیــه ای از قــرآن نمی تونــه این 
کتــب روایی مهّمِ اهل ســّنت  کنــه؟ چــرا حّتی توی  حدیــث رو تأییــد 
که جزء اســرائیلیاته و توی  هم نیســت. تو به چه اجازه ای حدیثی رو 
کتابــای صوفیاســت و اون جــا هــم بــدون هیچ ســندی آورده شــده، 

آوردی و به خورد بچه های مظلوم و بیچارۀ ما می دی؟
که تــوی اوج غلیــان غرائز  _ تــو در برابــر ایــن ســؤال دانش آمــوزی 
مــن  چــه  گــر  ا می پرســه:  ازت  وقتــی  داری،  پاســخی  چــه  جنســیه 
کارا بکنم؛  کردم، خوشــم میاد دوبــاره از اون  که  کارایــی  پشــیمونم از 
کارا رو انجام نمی دم. حاال با وجود این  اّمــا بــا این وجود مدتیه ایــن 
گناها توی وجودم حس می کنم خدا توبۀ من  که از اون  شــیرینی ای 

رو قبول می کنه یا نه؟ 
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گــه بهش بگی خــدا توبه ت رو قبول می کنه، ازت می پرســه پس  ا
کنن،  گه همۀ اهل آســمونا و زمین شــفاعت  چــرا ایــن حدیث می گه ا
خــدا قبــول نمی کنــه؟ مگه تــو از همۀ اهل آســمونا و زمیــن باالتری؟ 
کرد، خــدا قبول نکــرد، تــو از اون پیغمبرم  یــه پیغمبــر رفت وســاطت 

باالتری؟
گــه بهــش بگی خدا توبــۀ تو رو قبــول نمی کنه، با اســتناد به چه  ا

دلیل متقن و محکمی می گی؟
لی  گــه ایــن دانش آموز این روایت رو شــنید و با همون اســتدال _ ا
که تو  گناهش ادامه داد، قبــول داری  گفتم رفت و بــه  کــه تــوی قّصه 
که تو ناخواســته در نقش ســرباز  گناهش شــریکی؟ قبول داری  تــوی 
که بنده های خدا با خدا آشتی کنن؟ شیطون ظاهر شدی و نذاشتی 

کرد و  که  کسی توبه  گه  _ به من بگو معنای مبارزه با نفس چیه؟ ا
گناه توی دلش از بین رفت و تلخ شــد، مبارزه  بعدش دیگه شــیرینی 

دیگه چه معنایی داره؟ 
که تــو داری می گی، دیگه تکــرار توبه چه معنایی  _ بــا ایــن چیزی 
گــه توبــه رو  گفتــه شــده، ا داره؟ پــس چــرا تــوی روایــات مســتند مــا 
گنــاه تــوی  کســی شــیرینی  گــه  کــن و برگــرد؟ ا شکســتی، بــازم توبــه 
کنه؟ اون وقت برگشــتن به  گناه  وجــودش از بیــن بره، چرا باید دیگه 

کردنش چه معنایی داره؟  گناه و دوباره توبه  اون 
گناه از  که شیرینی  گه بنا باشــه قبولی توبه وابســته به این باشــه  ا
که خدا بهت  کی قبوله؟ این عقلی  کام انسان رفته باشه، دیگه توبه 

کارش بندازی بد نیستا! گاهی وقتا هم به  داده رو 
کنزالعمال  که به اشــتباه، آدرس ایــن حدیث رو بــه  _ اصــاًل تویــی 
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کتاب رو در بارۀ توبه بخونی؟ شاید به  حواله دادی، رفتی روایات این 
گفت بیش از 90 درصد این روایت فقط و فقط دارن امید  جرأت بشه 
که َپِر حرفای شــما ناامیدشون  رو به جان توبه کارایی تزریق می کنند 
که هیچ ســند و  کرده؟ چرا به هر زوری شــده، با تمّســک به یه روایتی 
مدرکی نداره، این طوری ســر راه خدا می شــینی و بنده ها رو منصرف 

کار شیطونه. که عین  می کنی برن سمت خدا. این 
_ شــما می دونیــد اســرائیلیات چیــه؟ در بــارۀ احادیث اســرائیلی 

کالم عالمۀ عسکری رو خوندی: کردید؟ این  چقدر تحقیق 

که از نظر معرفت و اسالم شناسی چندان  افرادی از صحابه 
مایه ای نداشتند _ همچون ابوهریره و انس و عبداهلل بن عمر 
]در  تمیم ها  زبان  از  را  که می خواستند اسالم  تابعین  نیز  و   _
این عالم  بیاموزند، سخنان  زد[  فرد حرف خواهیم  این  بارۀ 
صورت  به  و  گرفتند  را  شده  مسلمان  تازه  نصرانی  راهب  و 
سلسلۀ  سان  بدین  کردند.  نقل  بعد  نسل های  برای  روایت 
گفته  که در علم حدیث شناسی بدان »اسرائیلیات«  روایاتی 
می شود، یعنی داستان های بنی اسرائیل و آنچه در تورات و 
عتیق  عهد  شدۀ  تحریف  کتب  گونه  این  و  تلمود  و  انجیل 
بوده است، به عالم اسالمی پا نهاد و عنوان تفسیر و حدیث 

یخ اسالمی یافت.1 و تار

کــه  کســانی  مقصــود عالمــه عســکری از ایــن »تمیم هــا« چیــه؟ 
که  کردن، چند نفر بودند  اســرائیلیات رو وارد حوزۀ معارف مســلمونا 

معروف ترینشون اینا هستند:

1. نقش ائمه؟مهع؟ در احیای دین، ج 1، ص 478.
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که از دانشــمندان یهودی بود و در ســال  الف( عبداهلل بن ســالم 
هشتم هجری مسلمان شده و در سال43 ق. هم از دنیا رفت.

کــه اینــم از دانشــمندان یهودی بــود و پس از  کعــب االحبــار  ب( 
رحلــت پیامبر خــدا؟لص؟ در اواخر دوران خلیفــۀ اّول یا اوایل دوران 

خالفت خلیفۀ دوم مسلمان شد و در سال 34 ق. از دنیا رفت.
کتابه در سال 34 ق.  ه از دانشمندان بزرگ اهل  ج( وهب بن َمَنّبِ

به دنیا میاد و در سال 114ق. از دنیا می ره.
طبــق نقــل برخــی، دین آبــاء و اجــدادی وهــب، زرتشــتی بوده و 
در ســکونت گاه خــودش یمن، به جهت معاشــرت زیاد بــا یهودیان و 

مسیحیان، از آداب آنان تأثیر می گیره.1
که دانشمندی مسیحیه. عالمۀ عسکری  د( تمیم بن اوس داری 
در بــارۀ ایــن فرد می نویســه »تمیــم داری«، یک مســیحی مســلمان 
شــده و اهل شام بود. به راحتی آب خوردن به نام پیامبر خدا؟لص؟ 
حدیــث و نامــه جعل می کرد و یــه قّصه پرداز حرفه ای بــود. در دوران 
خلیفۀ دوم و ســوم، ســخنران رســمی قبل از نمازجمعه بود. همین 
کــه امیــر مؤمنــان علی؟ع؟ به خالفت رســید، تمیــم رو از این منصب 
کرد و او بعد از این به معاویه پناهنده شــد.2 تمیم توی ســال  اخراج 

40 ق. از دنیا می ره.
از دانشــمندان  کــه اصالتــًا رومــی و  بــن جریــح  هـــ( عبدالملــک 
مســیحیه و در ســال 80 ق بــه دنیــا اومده و ســال 150 ق. هــم از دنیا 

1. تاریخ تمدن)جرجی زیدان(، ج 3، ص 467.

2. ر.ک: نقش ائمه؟مهع؟ در احیای دین، ج 1، ص 475 _ 478.
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رفته.1 
اینا مجرمای اصلی قصۀ اســرائیلیات در فرهنگ اســالمی هستن 
کــه دو تاشــون یهــودی بــودن و قصــۀ دشــمنی یهودیــا با اســالم هم 

گفتن نداره. نیازی به 
چــه بالیــی داریــم ســر بچه هامــون میاریــم؟ چــه چیزایــی داریم 
که  می کنیم توی مخشــون؟ بعد می شــینیم زانوی غم بغل می کنیم 

گریز شدن. چرا بچه هامون دین 
گه ایــن حدیث  آقــای مؤّلــف! ممکنــه ایــن جــا بیــاد و بگــه مــن ا
کردم؛  کــه توی متــن هم بهش اشــاره  رو آوردم بــه پشــتوانۀ حدیثیــه 

که توی نهج البالغه اومده.  حدیثی از امیر مؤمنان علی؟ع؟ 
که در بارۀ اون  کن  منم به آقای مؤلف می گم تا درس بعدی صبر 

هم حرف دارم.2

ما یک راه بیشتر نداریم برای مسلمان شدن

گذار در ترویج اسرائیلیات ر.ک: پژوهشی  1. برای مطالعۀ بیشتر در بارۀ افراد تأثیر 
در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن، فصل چهارم، ص 152 _ 169.

که ما به ظاهر این جا داریم دعوا می کنیم، اّما اینا دعواهای شخصی  2. درسته 
نیســت، مباحثه های علمی برای تبیین حقیقته. البته از خدا پنهون نیســت از 
که خیلی ناراحت می شم وقتی این طور چیزا را می خونم.  شما چرا پنهون باشه 
که در بارۀ این مطلب با مســئولین امر صحبت شــد  کنم  این نکته رو هم اضافه 
که  و شــکر خدا این اشــتباه رو پذیرفتن و بنا شــد برای ســال آینده اصالح بشــه 
من این جا وظیفۀ خودم می دونم یه تشّکر ویژه از این مسئولین بزرگوار داشته 
باشــم؛ ولــی بــا توّجه به این که این مطالب ســال ها تدریس شــده و بــه خیلی از 
دانــش آمــوزا اون رو خونــدن و امتحان دادن، پس باید تــوی یه محیط عمومی 
گوش بعضیا شــون برســه و این اشــتباه توی ذهنشــون  گفته بشــه، تا شــاید به 

اصالح بشه.
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کافر شویم  باید اول 
تا ما را به بهشت اسالم تو راه دهند.
کافر شویم به خدای خویش ما باید 

کنیم خدای تو را. تا باور 

کرد؟ کار باید  ولی چه 
ما با این خدای خیالی 

کشیده ایم کرده ایم و نفس  به قدری زندگی 
کافر شدن به آن برایمان که 

ریاضتی است سخت و سنگین.

چرا راحت و بی پرده سخن نگویم؟
کردن عقیده ها  پنهان 

که از درونمان خبر داری در نزد تویی 
کاری بیهوده است.

بگذار بگویم تا اندکی سبک شوم.
ما به قدری با خدای خیالی خویش 

که برایمان  گذرانده ایم  زندگی 
واقعی ترین خدای روی زمین شده

و راستش را بخواهی
ما فکر می کنیم

خدای تو خیالی است
برای همین هم 
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پذیرش خدای تو برایمان سخت است.

کمی مهربان را قبول داریم ما خداِی 
اّما خدای تو مهربان تر از آن است

که در وصف بگنجد و در ظرف خیال ما جا بگیرد.
اصاًل مگر چنین خدایی هم هست؟

شاید نیاز باشد
که تو یک بار دیگر 

کنی. خدای خویش را مرور 
کنی! نکند تو باید خدای خودت را عوض 

گیر و دار این وسوسه ها بمیرم می ترسم آخر در 
کافر به خدای تو از دنیا بروم. و 

که کسی  عاقبت به شرتر از 
کیست؟ خدای تو را نشناخته از دنیا برود 

کاش تو را می شناختم!
کاش با مهربانی ات آشنا می شدم!

من تو را مثل خودم می بینم
حّتی خیال خدایی برای تو

که خودم می پرستم غیر از خدایی 
در خیالم نمی گنجد.



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •488

تو مگر مثل خودمان نیستی؟
کمی مهربان و بیشتر عبوس و خشمگین؟

کینه؟ گذشت و بیشتر اهل انتقام و  کمی اهل 
کمی اهل مدارا و بیشتر اهل لجاجت و جدال؟

کمی بیشتر از ما کمی های تو  نهایتش این 
کمتر از ماست. کمی  و بیشترهای تو 

غیر از این است؟
تو هم آینۀ تمام نمای صفات خدایی

گذشت و مدارا کمی بیشتر از ما اهل مهربانی و  پس خدای تو هم 
کمتر از ما اهل خشم و انتقام و لجاجت. کمی  و 

ببخش ما را!
خیلی بد شده ایم.

گر بخواهی می گوییم هزار بار هم ا
خدای ما و خدای تو 

با هم فرق می کنند.
ما با خدای خودمان آرام نمی گیریم.

که آراممان می کند. فقط خدای توست 
کشیده ایم که ما در ذهن خویش  این 

که نیست خداست. تنها چیزی 
ما خدا می خواهیم.

کن. ما را با خدای خودت آشنا 
)1396/10/19(
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