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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
در ثواب و  را مفصلي نسبتاً بحث ،آمده بوددر كفايه به مناسبت امر اولي كه در باب ثواب و عقاب بر اوامر غيري 

كه  گفتيمكه آيا ثواب و عقاب مطالبه است يا نه؟  بحث . رسيديم به اينعقاب عرض كرديم چند بحث را  مطرح كرديم
يك مقام هم اين است  يست ون ي در كاروعد و وعيد جايي است كه دراست: يك مقام  طرحقابل بحث در دو مقاماين 

مقدمه سوم اين است كه  ،عرض كرديم اينقبل از  را حكم چيست؟ دو مقدمه نمود،كه اگر خود شارع وعد و وعيدي 
؟ يا خيرست رابطه عمل و جزاء رابطه حقيقي است، آيا وعد و وعيد به معناي التزام معقول ا كهنيااگر ما قائل شديم به 

كه مشتمل بر وعد و وعيد است ارشاد به  بودن رابطه عمل با جزاء، اين ادله ممكن است كسي بگويد بر فرض حقيقي
اينكه رابطه قراردادي باشد وعد و التزام معقول است، اما  بنا بر باشد.معناي التزام در آن نهفته  كهنياهمان رابطه است نه 

 اين لاشكجواب اين ا .اگر اين رابطه حقيقي باشد ممكن است اشكال كه شود در رابطه حقيقي التزام و وعد معنا ندارد
ت و عليت يعني عيني ؛د شايد اين اشكال وارد بوداشاست كه اگر نظريه عليت و عينيت به نحوي بود كه قابل تخلف نب

قبول به اخبار آن واقعيت يعني وعد را بايد  ؛شايد وعد معقول نباشد اينجا ،كرد توانينمد كه هيچ كارش اشب يهاتام
واقعي  تأثرو  ريتأثچه قائل به عليت و و نه يك التزام و عهد ملتزم. ما عرض كرديم كه چه قائل به عينيت باشيم  ،كرد

 ،سوزسببو  سازسببخداوند  ،تابديبرنمتخلف را  عنوانهيچبهنباشد كه  ماع نقيضينمثل اجت، اگر باشيمعمل با جزاء 
اگر  و عينيت اقتضايي است ،كه عينيت فرضشيپ، با اين تجلي نكند عمل كاري بكند كه آن توانديم ،عينيت رغميعل

وعد و وعيد به معناي انشائي هم  وقتآن ،عليت هم باشد حالت اقتضاء دارد و تخلف از آن با اراده خداوند ميسر است
جايي وجود دارد  خداوند براي تصرفچون  حتي با فرض اصل عينيت؛ عرض كرديم آنچهمعقول است. با توجه به 

 يهادخالتكه  شوديمملتزم  ،دهديموعد و وعيد  وندخدا؛ يعني وقتي گرفت آن التزام را به معناي حقيقي شوديم
تجلي  و بشود »تبلي السرائر« جهان آخرتو اين عمل در مسير خودش در  نپذيردنجام ا يسوزسببو  يسازسبب
. البته اين التزام و انشاء نيازمند نمود حملالتزام و انشاء به معناي ظاهر آن يعني وعد و وعيد را  توانيماين بنابر ؛بكند

  .خباراتي هم است كه در بحث قبلي به آن اشاره كرديمإ
 ب) گفتيم ؛وعد و وعيد را معنا كرديمالف)  :سه مقدمه عرض كرديم ،وعد و وعيد باشدمقام دوم كه بنابراين ما در 

رابطه حقيقي عينيت و عليت  بنا برحتي  ،المباني علي جميع ،وعد و وعيد ج) ؛ولي مستلزم خبراند انشاءندوعد و عيد 



                                3022: ماره                          واجبات غيري، ثواب و عقاب در اصول                                      

 
 

3

، است و عقاب اصل عمل). آنچه گفتيم در عليت تامه كه قائل نيستيممگر عينيت و ( باشدهمين عهد و التزام   توانديم
 كه التزام معقول است. معلوم است  )و يزيدهم من فضله( مثوباتنسبت به آن زيادي در  اما

 ما وَ « استدر عذاب عينيت  كه گفتيم هاعذابآمده كه در خود  هاعذابدر خود  اصالًال تخلف الميعاد  و هاوعده

مقيدي نبود كه آن را  اصالً ،ثواب و عقاب در اصلاين اطالق و حصر  39/صافات »تَعْمَلُونَ  نُْتمْ ك ما ◌ٰ إِالّ تُجْزَوْنَ 
 بر ظاهرش حمل كرد. اين سه مقدمه بود. شوديمبشكند. ولي وعده و وعيد را 

 ثواب و عقاب با نظرداشت وعد و وعيد 
حاال برگرديم به سوال اصلي. سوال اصلي اين است كه با توجه به وعد و وعيد آيا تخلفش جايز است يا نيست؟ 
مقام اول اين بود كه هنوز وعد و وعيدي نيامده اين رابطه عمل با جزاء قراردادي و شكستني است يا حقيقي است؟ اگر 

از وعد و وعيد بود. حاال با توجه به وعد و وعيد ببينيم  ظرنقطعكم و زيادش كرد؟ اين بحث با  شوديمهم حقيقي است 
. آياتي خير و خوبي كه موال داده است يهاوعده ؛يكي در بخش وعد است :بايد در دو جهت بحث كرد ؟چگونه است

 مانند: 
 كارهاي و آوردند ايمان كه هاآن 29رعد/ ؛»مĤَبٍ حُسْنُ وَ لَهُمْ  ◌ٰ يطُوب اَلصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا نَ ياَلَّذِ« الف)
 !هاسرانجام بهترين و است؛ نصيبشان) زندگي( ترينپاكيزه دادند، انجام شايسته

 هايف لَهُمْ  َأبَداً  هايف نَ يخالِدِ اَلْأَنْهارُ  تَحْتِهَا مِنْ يتَجْرِ جَنّاتٍ  سَنُدْخِلُهُمْ  اَلصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آَمنُوا نَ ياَلَّذِ  وَ«ب) 

 هاآن زوديبه دادند، انجام شايسته كارهاي و آوردند ايمان كه كساني و 57نساء/ ؛»الًيظَلِ ظِال  نُدْخِلُهُمْ  وَ ُمطَهَّرَةٌ اجٌ ◌ٰ أَزْو
 همسراني و ماند؛ خواهند آن در هميشه است؛ جاري درختانش زير از نهرها كه كنيممي وارد بهشت از ييهاباغ در را

  .ميدهيم جاي) بخشفرح و( گسترده هايسايه در را آنان و بود؛ خواهد هاآن براي پاكيزه

 به ثواب وعدهاستحقاق و تفضل در 
از  نظرقطعبا  »يزيدهم من فضله«خدا داده چه در حد خود عمل چه در حد  در امثال اين آيات كه ييهاوعدهاين 

 ؛وعد ممكن نيست بگوييم استحقاقي در كار نيست. يك نظر اين است كه ثواب تفضل است و استحقاقي در آن نيست
حقيقي كه  يملتزم شد ولو موال و حاال كه خود موال آمد ؛شوديماستحقاق پيدا  ظاهراًاما با عنايت به وعدي كه داده 

دارد و  استهمه جهان در دست او است و همه توفيقات به دست او است. ولي همين موال حقيقي خودش را ملتزم كرده 
در ثواب  گفتنديم آنچه. ديآيماستحقاقي به وجود  اينجا ديآيمبه نظر  .كه در ضمن آن خبري هم است دهديموعده 
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موال حقيقي اگر ما اين را بپذيريم كه محل بحثي هم بود در مقام  استحقاق نيست ثواب فضل الهي است بخصوص در
استحقاق عبد از اين  ،»اوجب علي نفسه«. منتها خود او شوديماول ولي حاال كه موال وعد داده است بر موال واجب 

 تواندينمه است حقي را ايجاد كرده و حاال كه ايجاد كرد موالمطالبه كند. خود  توانديمعبد هم  وقتآناست. موال 
تخلف بكند. عبد هم با عنايت  تواندينماو  است كه تخلف با مالحظه حكمت و عدل و وعد عدم البته اين .تخلف كند
يعني ناز فروختن. بعضي جاها ما حالت  ؛داللإدالل. إ نديگويمعرفا را مطالبه كند. مطالبه از موال  توانديمفضل او 

. اين ناز فروختن و طلبكاري مبتني بر وعد الهي است. مبتني بر حقي است كه خود او ميفروشيمادالل داريم به خدا ناز 
دليل دوم  دليل. اين يك .عهد امر قبيحي استالتزامات تخلف از  ديگويمدالل العبد علي اهللا. عقل إقرار داد. براي انسان 

 .»عادَياَلْمِ  خْلِفُ ي ◌ٰ ال اَللّهَ  إِنَّ«: مضمون داريم كه اين در حدود هفت الي هشت آيه قريب به كه هم خود آيات قرآن است
 .9آل عمران/

شارع خودش  كهنيااز  نظرقطعبا  ميگفتيمبله اين استحقاق ناشي از جعل حق است از ناحيه خدا. آن بحث قبلي كه 
كه بحث  ؟و عبد مطالبه دارد يا نه ؟نهيا انجام بشود  حتماًدارد آيا اين جا بايد  ييهاخواسته يجورنيهمرا ملتزم بكند 

قبلي بود و دو نظر داشت اما اكنون و در مقام دوم اين است كه خود موال اوجب علي نفسه. خود او وعده كرده است. 
هم  به آن تصريح كرده است. پس هم دليل خود شارع در قرآن اً يثان ،بايد عمل به وعد بكند ديگويمخود عقل  اوالً 

. اگر دليل عقلي نبود ممكن بود كسي بگويد دليل عقلي مصلحت در اين زمينه موجود است نقلي هم دليل دليل عقلي و
 »ال يخلف الوعد«از جاهايي است كه  مورد كه آمده است. ولي دليل دوم اين عمل را نفي كرده و لذا اين دهيديممهمي 

 ديگويمدارد چون اين وعد كه عقل  يااضافهار اين ب ، بلكهارشاد محض نيست كه عقل وعده داده بايد عمل بكند
وعد را عمل خالف ما  ديگويمخالفش عمل كني حكم عقلي است اما اين به نحو اطالق كه جاي مقيدي برايش نيست 

بكند براي  جاجابههيچ مقيد و معارضي هم ندارد درواقع تزاحمي در كار نيست هيچ چيزي نيست كه وعد را  ميكنينم
نبايد تخلف از وعده بكند حكم عقل در وعد مثل حكم  ديگويمالحي است اگر حكم عقل را بگوييم عقل مص كهنيا

و آيات  اما وقتي به دچار مشكل شويم،عقل در صدق و كذب است. اگر دليل اول باشد ممكن است در اين مسير 
هم از آن و  امدادههم وعده  يعني ،عادَياَلْمِ  خْلِفُي ◌ٰ ال اَللّهَ  إِنَّ : ديگويم. وقتي شوديماشكال نيز رفع بكنيم اين  مراجعه

كذب كار بدي است نبايد تخلف از وعده بكند اين حكم  ديگويم. اگر دليل اول باشد عقل كنميمطرف به آن عمل 
كه عقل دارد  ييهاقضاوتاين حكمي است مانند ساير  اين است كه شوديمعقلي درست است ولي اشكالي كه وارد 

خلف وعده هم در شرايطي  شوديماگر مصلحت اهمي باشد اشكالي ندارد. عين كذب كه در جاهاي استثنائي جايز ولي 
اگر اشكالي باقي بماند كل  ديدانيمو  مانديمدر حكم عقلي كه دليل اول است اشكالي در آن باقي  اينجا. شوديمجايز 
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 كنديمارشاد به حكم عقل  كهنيااما وقتي كه دليل دوم به كمك دليل اول بيايد ضمن  برديماعتقادات ما را از بين 
 داشتيم. تا حدودي مشكل. اگر آيات نبود بندديمراه آن احتمال را  حالدرعين
 علي محمد و آله الطاهرين.  اهللاصليو 

 
 
 

 


