
                             3026: ماره                        واجبات غيرياصول، ثواب و عقاب در                           

 
 

1

 فهرست مطالب

 2 ...................................................................................................................................................... مقدمه
 2 ....................................................................................................... هيريغ اوامر و مقدمات در مستقل ثواب
 3 .................................................................................................... مقدمه در ثواب استحقاق به قائالن ادله
 3 ............................................................................. مقدمات تفاوت خاطر به ثواب در فيتكال تفاوت. 1

 4 ........................................................................................................................ اول ليدل از جواب
 



                             3026: ماره                        واجبات غيرياصول، ثواب و عقاب در                           

 
 

2

 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
ثواب و عقاب و رابطه اعمال ثواب و عقاب  تكا مأل ،ثواب و عقاب قولهبحث از مباحث بسيار مهم در م ما چهار پنج
در بحث اصول در  آنچه به ميرسيمعبور بكنيم. حاال  آن در اين زمينه مشغول بوديم كه از ياهفتهدو  ،عرض كرديم

 تذنيب دو نديفرمايم در پايان ند،را ذكر كرد آن متقسيمات مقدمات و احكا كهآنبعد از  ه،است. در اصول كفاي هكفاي
 تذنيباين دو  مطلب در اولين .شونديمو وارد در اصل بحث وجوب مقدمه  آورنديم جاآنرا در داريم كه دو تا مطلب 

بعد  ،ميكنيمما در ابتدا در بحث ثواب بحث ؟ اين است كه آيا در مقدمه ثواب و عقاب مستقلي وجود دارد يا ندارد
 عقاب.  هبع راج

 ثواب مستقل در مقدمات و اوامر غيريه
ثواب  ،اگر با قصد قربت باشد ،مقدمه هواين است كه انجام مقدمه بما  اندكردهاول در امر اولي كه ايشان مطرح  سؤال

قصد قربت  خصش حاال .را پذيرفتيم آنملي أبا يك ت باًيتقرما هم  كه گفتنديمرا  ر قصد قربتهومش ؟دارد يا ندارد
است  سؤالاين يك  ؟يا نه شوديم تبمتر بر او المقدمهيذآيا ثوابي غير از  آورديمو مقدمه را به قصد امر موال  كنديم

 قل وجود دارد يا نه؟ثواب مست ،اين است كه آيا در اوامر غيري  مثل اوامر نفسي سؤالبنابراين  ؛كه در اين جا است
ما در اين جا است كه اوامر  سؤال ،آن هم بحث جدايي دارد ميكنيمقاب را بعد بحث طلبه) جواب استاد: ع سؤال( 

 ؛باشد آن قصد قربت در كهنيابا فرض  ؟مر نفسي هستند يا نهواو ا المقدمهيذ ثواب غيريه مستلزم ثواب مستقلي غير از
 اينجاثوابي ندارد. در  ،كه حتي در اوامر نفسي ميكرديم دييتأبلكه ما هم  هور،مش ،نباشد آن چون اگر قصد قربت در

. اندكردهثواب مستقلي ندارد ذكر  كهنياكه ثواب مستقلي ندارد و دو وجه را  مبني بر  اندقائله كفاي صاحبمرحوم 
مله از ج ،ثواب مستقل دارد اندگفتههم  هايبعض .به اين هستند كه ثواب مستقلي ندارد قائلامثال مرحوم كمپاني نيز 

مرحوم  :دو نظر است اينجادر بنابراين  ؛ثواب مستقل دارد ،كه اوامر غيري اندقائل ،عليه اهللارضوانمرحوم آقاي تبريزي 
در نقطه  اين قول نيز حكم مستقل عقل است. دليل .ثواب مستقل ندارد ديگويم به قول اول هستند كه قائالنآخوند از 

كه  قرار دارنداول  زمره قائالن قولدر  غالباً البته  .ثواب مستقل دارد اوامر غيري نديگويممقابل هم كساني هستند كه 
ثوابي  ، مستلزمبا قصد قربت بياورد) المقدمهيذاز  نظرقطعبا (مقدمه را  ؛ يعني اگر شخصثواب مستقلي ندارد نديگويم
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به قول دوم  قائلمرحوم آقاي تبريزي كساني معدود از جمله  .است المقدمهيذست مال هه چهر  نخواهد بود، بلكه
 ميبريم، به جلو اندكردهتنظيم  اينجابر اساس آن شكلي كه مرحوم شهيد صدر در  عمدتاً ما نوع استدالل را  .هستند

 . البته در مواردي از اين روال ممكن است فاصله بگيريم)(

 ادله قائالن به استحقاق ثواب در مقدمه
 به خاطر تفاوت مقدمات. تفاوت تكاليف در ثواب 1

كه ما نيز به همين منوال  دهديمرا كه قائالن زيادي ندارد مورد بررسي قرار  اول ، در گام نخست قولمرحوم شهيد صدر
پيش خواهيم رفت. در كفايه نخست براي قول استحقاق ثواب دو وجه بيان شده است اما ما همان شيوه مرحوم شهيد 

، ثواب دارد كه اوامر غيري نديگويميعني كساني كه  ؛قول دوم مستندات مينيبيماول  اين،؛ بنابرميدهيمصدر را ترجيح 
 ، اماآمده گريختهاولين وجهي كه در كالم مرحوم شهيد صدر آمده است و در كلمات ديگران هم جست و  چيست؟

ات هستند كه مقدمات عريض و بعضي از واجبالف)  :اين وجه است كه ما دو نوع واجبات داريم ،اندكردهايشان منظم 
امر  المقدمهيذبه  كه وقتي واجبات نفسي كه نيازمند به مقدمات مفصل و عريض و طويل نيستند ؛ يعنيطويل  ندارند

  ،آب بده من بخورم ديگويم مثالً. دارد الوصولسهلمقدمات خيلي عادي و اگر هم دارد، ندارد يا  ييا مقدمات ،شوديم
ف وقتكليف نفسي بر مقدمات بعيده و دشوار مت ، اما گاهيدهديمو به او  رديگيميك ليوان  هست و شير آب جاهمين
و مشقات عديده دارد. از هزينه گرفته تا طي مسافت و  آن همه طول و تفصيل و مقدمات ؛ مانند انجام حج كهاست

تكاليف  كه اين دينيبيمايسه بكنيد مق انجام تكاليف را وقتي با همديگر از اين حيث ي فراوان.هامشقتتحمل 
است. پس تكاليف يكي  ه و متعددهفندارد و تكاليفي كه مقدماتشان شا يهاشاق. تكاليفي كه مقدمات بعيده و اندمتفاوت

كه يكي مقدمات كمتر و ديگر مقدمات بيشتر دارد و يكي هم در كيفيت و  اندمتفاوت باهمدر تعداد و كميت مقدمات 
ي هاشاقي دارند و بعضي داراي مقدمات هاسهلكه برخي تكاليف مقدمات  شوديمكه شخص متحمل  ميزان مشقتي

آن تكليفي كه  هستند؛ بنابراين، سؤال اين است كه بين اين دو نوع تكليف به لحاظ ثواب تفاوتي وجود دارد يا نه؟
، آيا پرمشقت داردو  پرشمار يامتعدده با تكليفي كه مقدمات ،كم مشقت دارد و در دسترس ،كم شمار قريبه،مقدمات 

. حاال سؤال اين است به لحاظ ثواب متفاوت هانياوزن  دييگويم قطعاً  تفاوت دارند؟ است يا يكسان هانياوزن ثواب 
و با مقدمات بيشتر ثواب عمل را نيز  مشقتتكليف پركه  تفاوت در اين است اين سر است كه راز تفاوت در چيست؟

برخي تكاليف داراي مقدمات بيشتر و دشوارترند  كهنيا. پس استدالل بر دو مقدمه استوار است: نخست دهديمافزايش 
. مقدمه دوم اين است كه كثرت ثواب در عمل به كثرت مقدمات و ترندالوصولسهلو بعضي داراي مقدمات كمتر و 
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است. اين اولين استداللي است كه شهيد صدر از گفت بر مقدمه نيز ثوابي مترتب  شوديم؛ لذا گردديبرمدشواري عمل 
 ناحيه قائالن به ثواب آن را نقل كرده است.

 جواب از دليل اول
 وآن مقدمه اول استدالل را قبول داريم  اين است كه ما انددادهمرحوم شهيد صدر و ديگران از اين استدالل  جوابي كه 

 عملي كه اين عملي كه يك مقدمه راحت دارد با اين كهايندر  ل داريماين سخن را قبو يعني ؛شما همراه هستيمبا  كامالً
منحصر در  كه مقدمه دومدرحالي ،ديكرديمفقط يك تفسير  شما را اما مقدمه دوم ،مثل هم نيستند ،سخت دارد اتمقدم

به اين خاطر  مقدمهكم  عمل بر اين پر مقدمه، عمل اين ياكفهزوني ف ديگفتتفسير كرديد. شما شما  كه آن وجه نيست
و  اما يك تحليل ؛است كه شما گفتيد براي حل مسئله ريك تفسي . البته اينشوديماين مقدمات ثواب داده  بر است كه

در عمل نيك كه داريم  ياقاعده. ما يك گردديبرم ،١»َأحْمَزُهَا الْأَعْمَالِ أَْفضَلُ «بحث  به كه ي نيز وجود داردديگر وجه
نگاه اسالم به عمل و عناصر كه  امگفته. در آن بحث امافزودهنيز مطالبي به آن  راًياخو  امكردهمطرح  هايسخنراندر  قبالً
كه  دارد ديگريداستاني  كهوارد آن بحث بشوم  خواهمينمحاال كه  امكردهدر حدود پانزده مطلب بيان در عمل را  مؤثر

اين عناصر .  يكي از ي مهم و مفصلي داردهابحثيي كه در اين زمينه وجود دارد هاليتحلرويكرد اسالم به رفتار بشر و 
. بيايد باالتر ،كه ارزش عمل شوديمعمل موجب در كه مشقت  شوديمگفته  .عمل است در مشقتتأثيرگذار در عمل 

 بنديرتبه و در ارزش يكي از آن عواملي كه .برديمعمل را پايين و باال  ، نيزدرجه خلوص و اخالص عمل  كهچنان
 الْأَْعمَالِ أَفْضَلُ كه آمده است يروايات بسياردر  .همين ميزان سختي و دشواري موجود در عمل است ،عمل اثر دارد

با درجه ارزش عمل  ،سختي عمل درجهمشقت و  اوالًپس  دارد. ون را با تعابير ديگرمو رواياتي كه همين مض أَحْمَُزهَا
هم در  عمل باشد ارزش ترنييپامشقت  هرقدر دارد؛ ريتأث در نتيجه ثواب و درجه ثواب عمله كرابطه مستقيم دارد 

، مشقت بيشتري را مستلزم باشد و بشود ترسختعمل  هرقدر طور است؛همينهم  عمل است ثواب ترنييپاهمان سطح 
  و صعب لهنماز در شرايط س مثالً ،. يك عمل را شما فرض بگيريدشوديمو ثوابش هم بيشتر  ديآيمدرجه عمل باالتر 

درجه و ثواب  ضاعفت يهامالكيكي از  ،پس حموزت و مشقت و دشواري و سنگيني عمل ؛شوديممتفاوت  اشدرجه
  .عمل است

به خاطر  عمل سختي و دشواري گاهي :شوديممطلب ديگر اين است كه اين سختي و دشواري حداقل به دو نوع تقسيم 
اين عوامل بيروني موجب  .كننديماذيت  او را نماز بخواند كساني خواهديم اآلن كه شخصيعني  ؛عوامل خارجي است
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 عامل البته آن .دروني است يهاشيگراگاهي اين سختي به خاطر آن  .سخت بشود نمازخواندنشده است كه اين 
أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا « :در روايت دارد كه .تقسيم كرد گونهنيا شوديم ئاًولي ابتدا ،گردديبرمبيروني هم در نهايت به دروني 

 شوديم تقسيم ابتدايياين  پس در .بر خودت تحميل كني آن عمل را بهترين عمل آن است كه ٢»نَفْسُك هِيَعلَ ُأكرَِهتْ
 ؛گردديبرم ونيرد بيروني نيز به ولي در نهايت عوامل ،كنديم ريتأثدر ارزش عمل  داخلي يا عوامل بيروني كه بگوييم

اصل قصه اين است كه اگر به  ،اين هم مهم نيست هرحالبه .كنديمچون عوامل بيروني هم همان سختي درون را ايجاد 
مطلب ديگر  ،اين يك مطلب .برديمباالتر دشوار شد درجه ثواب را  هرقدر ،داليل بيروني يا دروني عمل دشوار شد

شما وقتي  ؛در مقايسه انواع اعمال استگاهي  مييگويمكه  احمزهاعمال الافضل ا »احمزها َأْفضَلُ الْأَعْمَالِ « كه است اين
اين مشقتش نسبت به يك عمل  .مشقت دارد و حج نسبت به برخي اعمال ديگر جهاد مثالً ،انواع اعمال را مقايسه بكنيد

كه  در انجام  نباشد مثل نماز گونهنياممكن است  گاهياما  ،ثوابش را باالتر ببرد يثكه از اين ح شوديمديگر موجب 
كه در اين جا وجود دارد اين است كه  يانكتهحاال  يك عمل، ميزان مشقت متفاوت باشد مانند نماز در شرايط مختلف.

 :ن عرض كرديم؟ به نحوي اآلشوديمكه اين عمل سخت و دشوار  شوديم؟ چي شوديماين مشقت عمل از كجا ناشي 
 برخالفعملي  خواهديم ور است، وقتي شخصشعلهتي به خاطر اين است كه آتش غضب يا شهوت در آن يكي سخ

به آن  هايسختاين سختي و دشواري دارد و ميزان و توان آن شخص در مقابله با آن  ،آن غضب و شهوت انجام دهد
خدا حكمت را بر قلب او  ،دهدينمام و شخص گناه انج در جايي كه شرايط گناه فراهم است مثالً  .دهديم عمل ارزش

گاهي هم گفتيم به خاطر اين عوامل  .شوديممتمركز  عمل مضاعفي است كه بر اين يهاثوابيعني اين  ؛كنديمجاري 
و  عمل كم مقدمه يا پر مقدمه است گاهي .ت بيروني استقبيروني است كه گفتيم مانع از انجام عمل است يك نوع مش

موضوع ثواب  . ما اين تفاوت را قبول داريم، اما مقدمات بيشترنيست وزنهمعمل پر مقدمه با عمل كم مقدمه ثوابش 
حيثيت  ،اين مقدمات براي ثوابآيا به عبارت فني و اصولي:  گذارديمعلتي است كه در موضوع ثواب اثر بلكه  ،نيست

ما قبول داريم كه را  حيثيت تعليليه است. اثر  هانيا مييگويم نه مييگويمتقييديه است يعني خودش موضوع است؟ 
اين يك بحث  .اين را قبول نداريم باشد،موضوع مستقل ثواب  كهايناما  ،در فزوني ثواب اثر بگذارد توانديممقدمات 

فزوني  كه اينمقدمه دوم اين بود  .پر مقدمه ثوابش بيشتر است عمل ديگفتيماست. پس شما دو تا مقدمه داشتيد يكي 
به دليل  توانديم ؛است مطلب اعم از اين فزوني ثواب اين مييگويمما  ، امابه خاطر اين است كه مقدمه ثواب دارد ثواب
 ؛كنديمصدق بر آن  »احمز«و عنوان  شده است  ترسختعمل  به اين خاطر باشد كه توانديمباشد يا ات بيشتر مقدم
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آن  خود ،احمز شد وقتي خود آن عملي كه تكليف به آن تعلق گرفته است ديگويم »افضل االعمال احمزها«روايات 
گاهي اوقات به خاطر اين  ،از احمزيت ثواب دارد نظرقطعبا  ،گاهي ذات آن عمل .بيشتر است داراي ثواب ثواب عمل

استفاده  ديتوانينم شما مطلب از اين ،كنديماست كه مقدمات دشواري دارد ولي آن دشواري به خود عمل هم سرايت 
 باشد.اين جواب درست  ديآيمبه نظر  كهو جواب آن اين دليل اول .كنيد كه ذات آن مقدمه موضوعي براي ثواب است

بزرگان در جواب  كهاين .يك تفاوت كوچك دارد ديگويمه شهيد صدر چبا آن ميكنيمالبته نوعي جوابي كه ما عرض 
 مييگويم ما ،مقدمات هم  علت است نه موضوعو گفته كه افضليت اين اعمال به خاطر احمزيت و مشقت آن است 

اين  .استدالل كرد شودينم احتمال گونه نيست؛ چرا كه احتمال و تفسير دوم نيز وجود دارد با وجود ايناينهم  الزاماً
 ان دارد.كه با فرمايش بزرگ تفاوت كوچكي است

 وصلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين                         
  

 


