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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 مقدمه
سه مبحث صحبت  درباره تاكنون يم.ردعرض كو عقاب بود در مورد ثواب آمده  در كفايه آنچهاز  تراضافهمطالبي ما 
مطرح در آن اعمال نسبت به همديگر كه اموري مانند حبط، تكفير و...  رابطه. 2عمل با جزاي اخروي؛  رابطه .1: كرديم
نيز در مورد را  يچهارم مطلب رسديمنظر  به الزم  .ثواب و عقاباستحقاقي بودن و عدم استحقاقي بودن . 3شد؛ 

در  اين مطلب را متوقف بر قصد قربت است يا نه؟ ابتدا و عقاب م كه آيا ثوابيكنثواب و عقاب به اين ترتيب اضافه 
 .ميريگيم يپدر خصوص ثواب  موضوع رامورد بررسي قرار دهيم، سپس عقاب مورد 

 عقاب عاصينقش نيت در 
 ، برچه اموري متوقف است و برچه اموري متوقف نيست؟شوديم رتبفرمان خدا مت تبر معصيت و مخالف كه يعقاب 
 شخص مثالً  .شوديمعقاب  ،باشدموضوع  حكم و برآگاه  شخص اگر ؛ يعنياست مكلف متوقف بر علم ،عقاب

، با اين وضعيت اگر شرب خمر حرام است هم خمر كه شرب دانستهيمخمر است و  مايع درون اين ظرف دانستهيم
 كه نداند شخص اگر ؛ يعنيشرط است. البته علم موضوع حكم نيست ، علمدر تنجز تكليف؛ زيرا شوديمنمايد عقاب 

علم  منتها تنجز علم و ترتب عقاب بر معصيت متوقف به ،شودينمعوض او  ندانستنبا  حكم الهي ،وجود دارد يحكم
 و و موضوع نيست به حكم متوقف بر علم احكام اصل كه در عقاب قصه از اين قرار است . پسحكم و موضوع است به
اصل  .فقط مختص عالم نيست حكم .جاهل مشترك استعالم و احكام بين  نديگويماست كه چيزي همان  مسئله اين

، نداند اين حكم را چه خمر حرام است و چه بداند ؛ شخصموضوع است وجود يك متوقف بر ءانشا مقام حكم در
 علمتفصيلي باشد گاهي  حتماً الزم نيست  هم زلي و ابدي  است. علم به حكماخمر حرام است و حكم خدا  هرحالبه

تنجز . 2 ؛حكم متوقف بر علم نيست. 1 ؛ بنابراين:منجز است هم الفحص قبل يوگاهي احتمال بد حتي اجمالي است و
اجمالي علم هم  و موضوع علم به هم به حكم وعلم منتها علم هم  ،بر معصيت متوقف بر علم است عقابب تحكم و تر

؛ احتمال شوديمموجب عقاب  هم مواردي احتمال در. شوديم ترتب عقاب و همه شرط تنجز ،ليتفصي هم علم و
ب عقاب در تخلف احكام تنجز و ترتپس . توقف بر علم ندارد مطلقاًبنابراين حكم  ؛كه فحص نكرده است يايبدو

 علم اعم از علم اوالً: كه داردبه اين ترتيب تبصره  دو حكم و موضوع است وبه علم  متوقف برمتوقف بر چيست؟ 
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در آنجاهايي  شوديمي هم منجز وتبصره دومش هم اين است كه گاهي احتمال بد و هست، منحلغيراجمالي  و تفصيلي
 . و هنوز فحص نكرده است يه استوكه شبه بد

 هدر جايي كه شبه :داريمهم يك تبصره  ،داردتفصيلي يا اجمالي ب بر علم تترعقاب ) جواب استاد: ...(سوال طلبه
وقتي كه  تا اگر ندانستن شخص توأم با عذر باشد پس هست؛ هم عقاب جاآناست نكرده  فحص شخص وي است وبد
 اين است كه سؤال اما ؛بر علم است متوقفب عقاب ت. پس ترحكم وجود دارد ،وجودبااين ولي ،شودينمعقاب  داندينم

 ومنفي است  به يك معنا سؤال اينپاسخ  ؟صد مخالفت و عصيان بكندق كه شخص ب عقاب متوقف بر اين استتآيا تر
 نوع اين نديگويم اينجا، و عمل نكرد دانستيم شخص كه باشد معنااين قصد به اگر يعني  ؛هستمثبت به يك معنا 

به نوعي قصد  ،كنديمخالف  و انسان وقتي علم دارد ؛ يعنياست كه قهري است از قصد يهافيخف درجهيك  قصد
 دانديم خمر است و مايع است كه اينبه اين اين قصد قهري هميشه مالزم با علم است. انساني كه عالم  .كنديمخالف 

متوقف بر قصد قهري است چون متوقف بر علم  غالباً به اين معنا عقاب  .قصدي كرده است عمالً  ؛خمر هم حرام است كه
اما ما  ،است و علم مالزم با قصد قهري است. به اين معنا عقاب متوقف بر علم است و متوقف بر قصد قهري هم است

، مرتكب عملي بشود بيايد و خبث سريره اگر كسي از راه مخالفت با موال ؛ يعنيداريم هم اعفيضقصد ميك گاهي 
ولي گناه ما با  ميشويمما همه مرتكب گناهاني  قصد قهري، يك قصد مضاعفي نيز وجود دارد؛ غير از آن اينجا

و ايستاده مقابل موال  كهبا اين قصد نيست  ولي ،كارها وجود دارد همهدرست است كه نوعي تمرد در  .شرمندگي است
نوع قصد فرد  اينبا  گاهي هم . البتهتنيس طورنيانه  ،صادر بشود اين فعل از او يدهايشد و با حاكميت تمام تمرد

 قطعاً  نوع قصد بر اين متوقف ب عقابتتر اگر اين نوع قصد مدنظر باشد، .كنديممرتكب خالف دستور موال عمل 
، اين حريم را بشكند خواهديمبا عشق و شور  ودرصدد مخالفت با موال است  عامداً و كساني كه عالماً  يعني ؛نيست
نبود باز هم  طورنيااگر  مضاعفي از قصد را الزم ندارد، درجه؛ يعني عقاب تا اين نيست چنين قصدي متوقف بر عقاب

موجب  علم توأم با قصد قهري، . ايناستآن حاصل شده قصد هم از  تبعا موضوع دارد وبه . اگر علم شديمعقاب 
مالك عقاب  را بشكند موال كه حريمست ا نيابر  شقرار كهو جرئت ورزيدن  هاما آن تمرد متجريان ؛شوديمعقاب 
اموري مانند تجري، ( كنديماعف ضاين حالت هم نباشد عقاب دارد. قصد تمرد از اموري است كه عقاب را م نيست،

 ،قصد خالف شود كه سؤالاگر  پس )؛كنديممعصيت را دوچندان  كه انديمقوالتاز آن دست  ابتهاج به معصيت و ...
شرط عقاب  غالباًآن قصد درجه ضعيفي كه مالزم با علم است جوابش اين است كه ؟ هيا ن هستب عقاب تشرط تر

شرط عقاب نيست  قصد قهري و ضعيف، قصد زائد بر آن  ، بلكه، آن هم نه به اين دليل كه قصد شرط عقاب استاست
 علماصل حكم متوقف بر  يمكه گفت اول در بحث معاصي بود بحث. اين كنديماعف ضاز عواملي است كه عقاب را م اما
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، اما هست بسته به علم است و مالزم با آن قصد تبعي قهري غالباًبر تنجز است و تنجز متوقف ترتب عقاب نيست، اما 
 . كنديمآن قصد اضافي فقط عقاب را مضاعف 

 نقش نيت در استحقاق ثواب
اطاعت موال  خواهديمكه سنجش اين مسئله در باب ثواب باشد يك بحث جدي مطرح است. كسي كه  اما مقام دوم

اما  ؛دهديمو بدون قصد قربت تكليفي را انجام  شخصي گاهي به دليل عاليق :شوديممحقق  دو گونهبكند اين اطاعت 
در باب ثواب  .دهديماين كار را انجام دستوري دارد و به خاطر اطاعت از دستور موال است كه خدا  دانستهيمگاهي 

 :سه صورت متصور است
كه موال هم در  داندينم اصالً و  كنديمميت را دفن  كهاينمانند  ؛موال اين تكليف را گذاشته است داندينم اصالً. 1 

مانند بسياري از  ؛خواهديماين زمينه تكليفي را متوجه او كرده است، اما كار او مطابق آن چيزي است كه موال 
 قصدي هم ندارد طبعاًو اگر مسلماني هم باشد كه از تكليف اطالعي ندارد و  دهنديمكارهاي خيري كه كفار انجام 

 .رديگيمكارهايش در اين دسته قرار 
ولي او تحت  ،خواهديمرا  عمل كه موال اين دانديم .اطالع دارداز امر موال  شخص . صورت دوم اين است كه2 
شخص براي انجام عمل وجود در  يهاتاماراده  ،گفتينماين را  هم اگر موال ،امر موال اين كار را انجام نداده است ريتأث

 أكل، اين شخص كردينماگر موال نهي هم . يا داديمرا انجام  رحمصله اين شخص گفتينمهم اگر موال  مثالً داشت.
 او نقشي ندارد؛ انگيزهعاث و نبود امر موال در انب .دادينمنجس را انجام 

در اتيان او امر و نهي موال  مييگويم .عالم است كه موال امر و نهي دارد و او هم منبعث از امر موال استشخص . 3 
تامه دارد در ترك او و اگر چيزي موال نگويد او  عليتگاهي امر و نهي موال  :دارد يهم درجات قسم اين .دخيل است

 ؛شخصي است يهارغبت سلسله همراه با يكبلكه  دادينمانجام  گفتيمتنهايي به موال اگر گاهي هم  .دهديمانجام 
است كه شخص عالم است و قاصد اطاعت است گاهي  دو صورتعمده همين  .دارد يا تأكيدي حالت تركيبي بعث موال

 شوديممنبعث  شخص جايي كه . پس درو گاهي تمام العله عله استالهمين حالت قصد محرك است و گاهي جزء 
امر  ريتأثخبر دارد ولي تحت  ب) ؛خبر ندارد اصالً  شخص از حكم موال اطاعت است ولي الف): سه حالت دارد اطاعت
عله. در ال عله است يا جزءالموال تمام  امر. حاال خواهديمخبر دارد و اطاعت را  ج) ؛دهدينمانجام اين كار را  موال

 دردر واقع طرف عقاب سوال روشن بود ولي در ثواب و اطاعت سوال اين است كه در اين سه فرض حكم چيست؟ 
در يا نه؟  شوديماو عايد  يثواب  اًيثاندارد يا نه؟  را استحقاق ثواب اوالً  :است مطرح سوال اين دو سه صورت اين
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استحقاق ندارد  اينجاكه مطابق با خواست موال است.  كنديمرد ولي كاري دا ،حكم موال نداردبه صورت اولي كه علم 
چنين كسي اگر  .دخالت ندارد آننيت هم در  بگوييم كه و را بگوييمعمل و ثواب  عيني بينمگر بنا بر فرضي كه رابطه 

كه  ييهاوعدهاين است كه  مسئله عمدهاما  ؛به استحقاق بشويم قائل، ممكن است خيلي واضح نيست را بگويد كه چيزي
رابطه تكويني است و  كه يك احتمال بنا براستحقاق نيست مگر  مييگويميا نه؟  شوديم اينجاداده شده است آيا شامل 

ولي اگر نباشد  ،استحقاق است پيوند تكويني و عدم دخالت نيت)( ميگفتندارد. اگر اين دو را  ريتأثنيت هم در اين رابطه 
و عمل  موال انجام داده ولي در مقام اثبات خواسته يك شامل شخصي كه اين كار را مطابقن يهاثوابو  هاپاداشبحث 

؟ البته اين يا نه شوديمكه خدا در قرآن و روايات داده شامل اين  ييهاثوابنبوده. آيا  هانياخبري نداشته و منبعث از 
ليات را صوت فعالً ليات و عبادات. ما صوتبه  شونديمتقسيم  و سومدوم  ،است. صورت اول عباداتغير  در بحث اول

كه انجام  توصلياتثواب در  يهاوعدهدنيوي ممكن است داشته باشد اما  وضعي. آثار ميرسيم بعداً  را عبادات مييگويم
 ،در صورت اول ،داريم كريم ثوابي كه در قرآن يهاانيباين  حكمش چيست؟ موال است خواستهولي مطابق با  دهديم

ممكن است كسي بگويد  :دو احتمال است اينجايا نه؟  رديگيم نيست، هاانيباز اين  منبعث اصالً كه  را آدم ناآگاهي
 كه در باب ثواب آمده نيز» يزيدهم من فضله« ،در ثواب هم الزام به استحقاق نبود ،است توصليفرض اين است كه 

؛ به همين دليل قراردادهايي است كه خدا قرار داده است هاوعدهاين  ؛ لذاعينيت و حقيقي بود ،عليت رابطهفراتر از 
گرچه اين بحث مستقل  ـ . احتمال دوم اين استشوديم هاثوابنيست نيز مشمول اين  هاانيبشخصي كه منبعث از اين 

منصرف  و... حسنأمن  ق،نفأ : منديگويمتعابيري كه  دارد؛ يعني انصراف هاانيباين  ممكن است بگوييم ـ كه است
يعني قصد  ؛است بيان منبعث از آن كه شخص يا ممكن است منصرف به جايي باشد .است به جايي كه شخص آگاه باشد

ترديد داريم. بعيد نيست اين انصراف در مورد  ما البته .ادعاي انصراف استنظر دوم  . پس ل موال را بكندتوصقربت و 
 كهنيا وول، تفضلي دارد ،ليتوصبه كارهاي نيك  نسبتيعني خدا  رد؛وجود داكه بگوييم اين اطالق در جاي خودش 

كه  موردياختصاص دارد به  هاانيب ما بگوييم اين هبراي چ .شوديم وي شامل هاثوابقصد قربت نكرده است  شخص
 طالقست . اين بحث اول است كه ما ممكن اشايد انصراف وجهي نداشته باشدگفت  شوديم . لذاعلم داشته باشدشخص 

مالك،  كهاينفرض  ،فالن پاداش را دارد ،هر كس اين كار را بكند ديگويمقضاياي شرطي كه  و نظر اول را بگوييم.
امر موال  ،ولي خبر از امر موال ندارد ،كنديماحسان  واقعاًدارد شخص . وجود دارددر فقه  ،مالك اصلي و علمي نيست
 دخيل نيست.  كدامهيچ نه علم و نه قصد ؛ يعنيدر صدق عنوان دخيل نيست

 رديگيمرا  شخص فاقد نيتبدانيم  ميخواهيم كنديمرا بيان كه تفضالت  ياادلّه) جواب استاد: همين ...(سوال طلبه
 است، مسلمان كه شخص ميگفتيم را ييجاآن فعالً ، ) جواب استاد: ما هنوز وارد بحث قصد نشديم...(سوال طلبه .يا نه
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 اين . فرضتجّري بحث جدايي دارد البتهكافر اين حكم نيست. مسلمان است ولي از حكم خبري ندارد.  و كمونيستدر 
واقع اين چيزي است كه در جايي از  در .ولي انجام داد ،شخص آدم خوبي است ولي از فالن حكم خبر نداشت است كه

گفته  يا نه؟ رديگيم هاوعدهبدانيم  ميخواهيم. ميكنينماستحقاق را هم كه بحث  .ثواب داده شده است وعده قرآن به او
چه  مييگويمانصراف دارد و ثواب متوقف بر انقياد و قصد طاعت است، اما ما برخالف مشهور  اينجاشده كه ادله از 

هركس  مطلق گفته شده است طوربهخداوند منصرف است به جايي كه كسي قصد انقياد دارد، بلكه  ييهاوعدهي گفته سك
 فالن ثواب را دارد. ادامه بحث فردا. ،اين كار خير را انجام دهد

 صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين  و
 
 


