
 

 

 1 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 علمیتشکیک در سند اعمال مستحب، رویکردی ظاهراً 

، هسلندد  و اهلل لللم   معمّمکه کسانی بعضاً  فضای مجازیدر ها و رسانپیام  م در بعضی ازا هدید اخیراً

را زیر سلاال بلردن و ایجلاد    آنها و روایات  ،مورد بعضی از المال مسنحب ند به تشکیک درا هشروع کرد

روز گروهلی در   هلر کله  در روایات هلم الاهراً داریلم     .زشت و بدی است چیز خیلیاین . تردید کردن

هلایی  خورند؛ اهل للم و فضل حسرت تشلکیک هایشان میخاطر محرومیّت را به یقیامت حسرت چیز

یت مدسوب به ایشلان  به لشق آن معصومی که این روا ،کردند. دیگران به یک روایت برخورد کردندکه 

در  اهلل لللم محلروم ماندنلد.     ، ]ولی اداش آن را هم خدا به آنها داده استپو را انجام دادند است آن 

است  یی سدن بحثهدر ادلّ تسامحبحث ؛ هست هالدر فایو  ن بلغ این را توضیح دادیماحادیث مبحث 

هایی کله  سخنگیری و ها تشکیک ،این تردیدها ؛، اهل فقه و اصول با آن بحث آشدا هسنددونکه اصولیّ

اگر کسی به لشلق آن معصلومی   و  وجود نداردطور مسنحبّات  احکام فقهی وجود دارد، در اینبعضاً در 

لمل را انجام دهد، یقیداً  توصیه به لمل خیری کرده، ومدسوب به ایشان است  که آن حدیث یا روایت

 خدای منعال او را محروم نخواهد گذاشت.  
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د که بُله دبیشنرین اهل بهشت کسانی هسن 1: اْلَجنَِّة اْلبُـْلهُ   َأْكثـَُر َأْهلِ  کهروایت شاید یک معدای این 

زود حقایق  ؛های بیخودی نیستمعدای فردی است که اهل تشکیک به ،معدای ابله نیست بُله به ،هسندد

اش را برد و به مقصد او بهره ،گیرند هاقالو قلت و قیل  در اِندیگران . برداش را میپذیرد و بهرهرا می

ولی  ،خواهم وقت جلسه را بگیرمزیادی در این بحث هست که نمیها و شواهد ماجراحاال رسید. 

ی هم مایهو  کدددکددد، هم خودشان را محروم میها را باز میطور تشکیک باب اینکه   بدانیم کسانی

هرحال این  بهگیرند. های ایدها قرار میثیر صحبتأت که تحت شوند می محرومیّت بسیاری از دیگرانی

 که ما بنوانیم با قوّت باورمان به میدان بیاییم.  امیدوارم ؛خیلی خسارت است

امّلا محنملل چیلز خیللی      ،احنمالش ضعیف باشدلقالً توان گفت اگر چیزی میبه یک تعبیر دیگر هم 

سمت آن چیز برود. یعدی اگر بله شلما بگویدلد     گوید که به بزرگ و ارزشمددی باشد، لقل به انسان می

کیلومنری شما در فالن ارتفلاع قلرار    در چدد استترین الماس لالم قیمتگران نور که  مثالً الماس کوه

احنمال درسنی ایلن  فرد راه دشوار باشد، ممکن است رغم ایدکه   ]للی ،هرکس برود مال اوستو  دارد

امّلا  ، دقّت نلدارد  که زندبگوید حاال یک بچّه این حرف را می  ش]با خود ،حرف را هم خیلی زیاد ندهد

خیللی   چیلز  ،اگر یک در میلیون هم راسلت باشلد   !روممی، استقیمنی  محنمل چیز خیلی گران چون

   !یک وقت دیدی بود ،برو و گوید خودت را محروم نکنولذا لقل می !بزرگی گیرم آمده

کله اگلر    اسلت لظیم  قدری به ها و اجرهای بزرگی که در قبال المال مسنحب بیان شدهحاال این ثواب

برای  ؛گوید انجام بدهدر صحّت روایت بدهد، با همان احنمال ضعیف هم لقل می ضعیف کسی احنمال

 ایدکه به آن محنمل بزرگ دست پیدا کدی و محروم نشوی.  
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فانه در فضلای مجلازی بعضلاً برخلی، در     سّأچون دیدم من ؛هرحال این نکنه را الزم دانسنم که بگویم به

به روایات و احادیثی که در ملورد ادلیله و    راجع تشکیکبه شروع کردند  ،وحانیّت و امثال ایدهالباس ر

واقعلاً  یک نوع ااهار فضلی است کله  اذکار و نمازها و المال مسنحبّی هست و کار اصالً زیبایی نیست. 

ی محرومیّلت  للمی است که اصلالً کلار ارزشلمددی نیسلت و مایله      فضیلت نیست. یک نوع خودنمایی

گویم چیزی را که بطالنش یقیدلی اسلت   نمی ؛باور باشیم در دسنگاه خدا خوش وارمامیددیگران است. 

امّا اگر گفندد مثالً در فالن شب کسی این ذکلر را   ؛یا با مبانی کامالً تعارض دارد آنها را هم قبول کدیم

 کله   ز آنجلا ]ا کدلد، خدا به او چدین لطایی می این انفاق را کدد، یا ی قرآن را بخواندبگوید، این سوره

مدلد  بهلره شاءاهلل از آنچه ولده داده شده دیگر دچار تشکیک نشویم و ان ،لمل خیر و محبوب خداست

 .  شویم

ارادت خاصّلی   وی خاصّی، النقاد خاصّی که اگر شما به یک نفر لالقهیم ا هزدخدمننان این مثال را هم 

بسلنه و  دل ،مدلد قدر به او لالقله  ا اینپیش شما بیاید و بگوید فالن بزرگی که شم یشخص ثالث ،دارید

اگر شما به لشق آن مرادتلان و آن  بیایم از شما فالن قدر پول بگیرم. گفت ، به من دهسنی ایشانمرید 

ن، بدون تحقیق، نگفنید آقا برو یک کاغذ بیاور کله او چدلین حرفلی را زده، سلددی     اتفرد مورد لالقه

ی او به لشق آن بزرگی که شما سرسپرده و دلداده بلکهرا زده، حرف  اینبیاور که من مطمئن شوم او 

اصالً فرد  که ذاریمبگفرض را بر این ولو ایدکه  ،ها پول را دادید و او رفتگونه وسواس هسنید، بدون این

املر   و آن فردی کله فرسلناده بودیلد   د یفردا که شما به مالقات آن بزرگ رفنید و گفن ،دروغگویی بود

دانلد  حاال آن بزرگ می ،بدهم، امرتان را اطالت کردم و تقدیم کردمبه او که فالن مبلغ را  کرده بودید

 دیل روی لشق و ارادتی که به این بزرگ دار از شماداند می]از طرفی  که چدین فردی را نفرسناده، امّا 

چله کدلد     کدم: آن بزرگ با شلما خب من ساال می ،یددادپول را  ید وتشکیک نکرد و یدسدد نخواسن

کلام کدلد    را تلخها را بزند  شما این حرفو  چرا سدد نگرفنی، پولت هدر رفت !بگوید آقا بیخود دادی

 و یا نه؛ بگوید من ممدون شما هسنم، خیلی هم منشکّرم، خیلی هم لطف کردیلد ایلن پلول را دادیلد    
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کسی یلک حلدیث    اگر حنّی !بگیریدگونه در نظر  خدا را هم ایننیاورد و تشکّر کدد.  شمااصالً به روی 

گفت کسی فالن سوره را در فالن شب بخوانلد، خلدا بله او ملثالً چدلین      به دروغ و  جعلی درست کرد

شلما کله   با شما چگونه مواجه شود   ،شده و نقل از او جعل آن معصومی که این روایت ،دهدثوابی می

شما بگوید بیخود کردی چلرا  به  ،را کردیدکار  اینبه لشق خدا  ،به لشق آن معصوم این کار را کردید

 خاطر ایدکه به لشق ملن  به ،یا نه بگوید؛ بود و ... سددش ضعیف و جعلینخیر؛ این   !سددش را ندیدی

بله شلما   ای  هدیله  و در قبالش تشکّر کدلد و منقلابالً   دادی من ممدون شما هسنم ]این لمل را انجام 

 بدهد.  

. قلرار نگیلریم  هلا  ها و ااهار فضلطور تشکیک ثیر اینأت شاءاهلل تحتهرحال این را لرض کردم که ان به

ثیر أتل  تحلت امیلدوارم   است.راه لبادت و معدویّت به روی مردم اصالً این کار ااهار فضل نیست؛ بسنن 

 قرار نگیریم و بهره ببریم. 

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


