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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
 ، امثالگفتيم جمعي ؟ثواب مستقلي وجود دارد يا ندارد ،مقدمات با قصد قربت انجام بپذيرداگر بحث در اين بود كه 

 مقدمه كه اندقائل(ره)  حضرت امام كنميمعراقي و فكر  ءمرحوم آقا ضيا ،، مرحوم شهيد صدرآخوند خراسانيمرحوم 
و صاحب  مرحوم آقاي تبريزي ،مرحوم خويي ،نائينيمرحوم  امثال در نقطه مقابل كساني .ثواب مستقلي ندارد

مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي  يهارتقرياگرچه  .ثواب مستقلي وجود دارد كه در فعل مقدمات اندقائل انوارالفقاهه
كه مقدمات موضوع  نياعرض كرديم كه اصل  .رنديگيمدر اين جبهه دوم قرار  باًيتقرولي  ،تفاوت دارد يمقدار ائينين

اثر  در حدي است كهنقش مقدمات در ثواب  نديگويمين به قول اول لئقا. منتها كندينمدر ثواب نقش دارد را كسي نقد 
روي  ؛ يعنيشوديم» عمال احمزهاالافضل ا« در اثر مقدمه، المقدمهيذبيشتر شود.  المقدمهيذثواب  تا گذارديم
مطلب را قبول داريم، اما عالوه بر آن در  اينماهم  نديگويمين به قول دوم لئقااما  ،گذارديمجانبي  ريتأث المقدمهيذ

نه خود فعل آن مقدمات داراي اثر  غيرازآنجاي خودش اين بحثي نداريم  خود فعل مقدمات نيز ثواب مترتب است.
عرض كرديم  ترتب ثواب بر مقدمات) چند استدالل شده بود.( دومبراي نظر ثوابي و پيامد مجازات خير ثواب است. 

اما استدالل دومي كه ديروز  است، قبولقابلپاسخ مرحوم شهيد صدر تا حدي  رسديمبه نظر  استدالل اول تمام نبود و
انجام مقدمات با قصد قربت تعظيم موال به  . استدالل دوم اين بود كهباشد ميتااستدالل  ديآيمعرض كرديم به نظر 

بنابراين  كرده بودند جواب داديم و نقد كرديم؛ شهيد صدر وارد ي كهاشكال و تعظيم مستوجب است. ديآيمشمار 
 استدالل درستي است كه اين را ديروز بحث كرديم. ديآيماستدالل دوم به نظر 

 ادامه بحث استدالل سوم
 صاحب طورهمينآقاي خويي، مرحوم آقاي تبريزي و  ، مرحومنائينياستدالل سوم براي قول دوم كه قول مرحوم 

استدالل  .ده است، آورده شمرحوم شهيد صدربه صورت منقح و روشن در كالم  هااستداللالبته اين  ، است.انوارالفقاهه
سوم اين است كه اگر كسي مشغول به انجام مقدمات شد ديروز عرض كرديم اين شخصي كه مقدمات حج يا جهاد يا 

مانع يا عذري هم برايش پيدا  مانديمزنده  دهديمگاهي است كه خدا به او توفيق هم  :نماز را انجام داد دو حالت دارد
صورت دوم اين است كه  با آن كاري نداريم. فعالً اين يك صورت است كه دهديمو خود عمل را هم انجام  شودينم

 ؛كاري نداريم فعالً را هم فرض اين .سوء اختيار مقدمه را ترك كرد اب ،المقدمهيذولي هنگام فعل  ،مقدمات را انجام داد
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همراه امام شخص،  مثالً ه است.با سوء اختيار مقدمه را ترك كرد شخص چون ؛بردينمثواب  كه چون معلوم است
 تبمترثوابي  مقدمات نوع در اين .جدا شد ع)( اماماز با سوء اختيار  بين راه يهامنزلولي در  ،حركت كرد ع)( نيحس
 ي ديگراما اجل يا عذر ،حالت سوم اين است كه مقدمات را انجام داد .مييگويمرا انشاء اهللا بعد  مسئلهيست. دليل اين ن

در اين حالت سوم ادعا شده است كه  .سلب اختيار شد از او المقدمهيذانجام  يعني ؛نداد را المقدمهذيبه او انجام مهلت 
غير ولي مانع  ،انجام دادبا قصد قربت موال را و تعظيم اين شخصي كه انقياد  وجود دارد،ثواب  حتماً شخصبراي اين 
را مقايسه بكند  حالت اگر كسي اين كهنيابراي  ، مستحق ثواب است؛سلب كرد را از او المقدمهيذتوفيق عمل  اختياري

 و با هم تصادف كردند و دو نفر با هم رفتند مثالًبا هم فرق دارند.  قطعاً، اين مورد مقدمات را انجام نداد اصالًبا كسي كه 
، اين دو را انجام نداده است مقدمات يكي اين و را انجام داده است، حج ولي يكي در بين راه مقدمات نماز ،از دنيا رفتند

شخص در ثواب بردن و نبردن با هم فرق دارند. روشن است كه ثواب بردن كسي كه مقدمه را با قصد قربت انجام داده 
در كار نيست. در اين فرض حتي  ياالمقدمهيذ؛ چون فرض اين است كه المقدمهيذبه خاطر مقدمه است نه به خاطر 

اگر كه  شوديم معلوم جانياانجام نشده است. از  المقدمهيذ كهنياهم نيست، براي » افضل االعمال احمزها«صحبت از 
در كالم مرحوم شهيد صدر  هاست ك ياستدالل سوميناين  .شوديم تبمتربر آن مقدمه با قصد قربت باشد ثوابي انجام 

 .آمده است
فردي كه  اگر فرق دارد اين ،دنفرق دار دو حالت اين ديگويم كه عقاليي است ارتكاز) جواب استاد: ...طلبه (سوال

 است. و ثواب مستحق مدح مقدمه را با قصد قربت انجام داده

 جواب شهيد صدر از استدالل سوم
يك جواب نقضي به اين صورت كه اين استدالل در مورد  .دهنديم ارائه جواباستدالل دو  اين ، ازمرحوم شهيد صدر

به ثواب  قائل، كسي منجر به فعل كل و مركب نشود كهدرصورتيجزا أفعل ؛ يعني اگر شوديمفعل أجزا و كل نقض 
 ،رفتدر وسط نماز سكته كرد و از دنيا ، اما آورد جابهرا  آن اگر كسي نماز را شروع كرد و تعدادي از اجزا مثالً .نيست

شده است نشده است فرقي دارد ن نماز با كسي كه مشغول شخصاين  ،دهد هيا عذري پيدا كرد كه نتوانست نماز را ادام
كسي آن را  كهچيزي است  معنايش اين است كه اجزاي ناقص هم ثواب داشته باشد و اين ،يا ندارد؟ اگر فرق دارد

 .جواب اول مرحوم شهيد صدر است ناي .شودينم ملتزم

 نقد جواب شهيد صدر
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فرق  المقدمهيذمورد اجزا و كل، با مقدمه و  اوالً روش نقد كند. دو به را ممكن است كسي شهيد صدر اول اين جواب
 ممكن است از كجا معلوم است كه اين اجزاي ناقص ثواب نداشته باشد؟ ثانياً ؛ چراكه مقدمه هويت مستقل دارد. دارد

ولي اين ثواب  ،برديمثواب  مييگويمجواب دوم ايشان هم اين است كه ما  .برديمگفته شود شخص در آن فرض ثواب 
 نديگويم ،است مترتب المقدمهيذثواب بر  نديگويمكه  يچون كسان ؛شوديممقدمات آغاز  فعل بردن از حين شروع در

منتها  ،شروع شده استثواب از حين شروع مقدمات  هم جانيا. در شوديمشروع  تاز حين شروع مقدماثواب 
 .است المقدمهيذبرده است در واقع بخشي از ثواب  جانيااين ثوابي كه  سته است به اتمام برساند؛ننتوا

است،  المقدمهذيبخشي از ثواب اين ثواب  ديگويماين  ؛ چونجواب تامي نيست ،اين جواب رسديمبه نظر  
كه نيامد عايد اين شخص  ياالمقدمهيذ ثواب طورنيامده است چ ياالمقدمهذيفرض بر اين است كه  كهدرحالي

 .نباشندتامي  يهاجواب كدامهيچي و حلي قضاين دو جواب ن رسديم؟ به نظر شوديم
 المقدمهيذاين شخصي كه مقدمه را آورده است و  بردنبدهد كه ثواب به اين ترتيب ممكن است كسي جواب ديگري  
نيت سوء و نيت خير  ميان روايات هم خداوند وي باشد. در اعلي و قصدفبه خاطر آن حسن  ،بكند اتياننتوانست  را

 آن ولي در نقطه مقابل ،كندينمرا به خاطر نيت سوء و خبث باطن مواخذه  هاانسان؛ يعني خداوند استگذاشته فرق 
اين براي  نيت خير باقي بمانداگر كسي بر آنكه در عمل هم نتواند انجام بدهد.  وو ل دهديمبر نيات نيك ثواب  وندخدا

نتوانست انجام  را ممكن است كسي بگويد كه فرق كسي كه اين مقدمات را آورد و فعل لذا .شوديم، ثواب داده نيت خير
. فرق اين دو ه در اين است كه شخص مورد فرض نيت خير داشته استدست به مقدمات نزد اصالً كه  كسي دهد با آن

 است. سوءنيتفعل نيست بلكه به خاطر حسن نيت و شخص به خاطر 
اين دو حالت خود آن فعل باشد كه از ارزش بااليي  ) جواب استاد: ممكن است كسي بگويد كه فرق...(سوال طلبه

 .قطعي نيست و چندان واضح چنين چيزيولي  موضوع بوده باشد، آقايان هم همين برخوردار است كه شايد در ذهن
كه  بود بنابراين اين سه استداللي ؛لذا است كه شايد اشكال سوم وارد باشد بر آن داللت كند؛ حووضبه نداريم كه  يدليل

 داستدالل اول نقدر بشود  تبثواب بر مقدمات هم متر كهنياسه استدالل براي  .است آمده در كالم مرحوم شهيد صدر
وارد  بر آننقد ديگري  گفتيم مرحوم شهيد صدر را نپذيرفتيم و دنقاستدالل سوم  ، اما درمرحوم شهيد صدر را پذيرفتيم

اين عمل تعظيم موال است نه نيت  ديگويم( دوماما استدالل  ،لذا استدالل سوم را هم با بيان خودمان قبول نداريم ؛است
 باشد. تام ديآيماستداللي بود كه به نظر  )و اين مستوجب ثواب است

دارد  مبرز عملي؛ نيتي دارد ينيت درجات ،شوديمداده  ثواب بر نيات نديگويمكه  يرابتاد: اخ) جواب اس...(سوال طلبه
آني كه برايش پيدا شده است اين ارزش  توجيه كنيم. گونهنيااز ارزش بيشتري برخوردار است. ممكن است روايات را 
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نيتي كه  .در صورتي است كه آن نيت ظهور و بروز پيدا بكند ميدهيمنيت ثواب  به ديگويمرواياتي كه  .بيشتري دارد
 .بر آن نيتي است كه نسبت به مقدمات مانعي نداشت بروز پيدا كردهم اين ثواب  ،اگر مانع نباشد بروز پيدا بكند

يك  كندينمسوء مواخذه  بر نيات شرع عقاليي است آن طرفي كه امر ) جواب استاد: آن نيات خير هم...(سوال طلبه
شر  بر نيت ديگويم شارع شده است. قائلبين اين دو نوع نيت سوء و نيت خير تفكيك  منتي است كه خدا آمده است

شه داستدالل سوم داراي خ هرحالبه .عقاليي است چون امر كنندعقال هم مدحش  را نيات خير وو ل كنمينممؤاخذه 
قبول نداريم.  حتماً را كرديم استدالل اول لسه تا استدالل را نق جانياپس تا  .ولي استدالل دوم تمام است ،شايد باشد

 .اما استدالل دوم را قبول داريم ،استدالل سوم را هم قبول نداريم البته با ترديدهاي كه بود

 . شواهد نقلي4
به ذهنم آمده بود نديده  را كه اين استدالل چهارماستدالل چهارمي نيز ممكن است براي ثواب بر مقدمات ارائه شود. 

نديده بودم و در ذهنم  اين استدالل را قبالً من .هم آمده است انوارالفقاههدر  كسي ديگر آورده باشد، اما نگاه كردم بودم
وعده ثواب  نيز به مقدمات به بعد 120در سوره توبه آيات  شواهد نقلي بر آن مسئله است. . استدالل چهارم،آمده بود

 :است شده داده
 ال بِأَنَُّهمْ  كذلِ نَفْسِهِ عَنْ  بِأَنْفُسِهِمْ رَْغبُواي ال وَ اَلّلهِ رَسُولِ َعنْ  تَخَلَّفُواي َأنْ  اَلَْأعْرابِ  مِنَ  حَوْلَهُمْ  مَنْ وَ نَةِ ياَلْمَدِ لِأَهْلِ انَ ك ما
 ِتبَك إِالّ الً ينَ َعدُوٍّ  مِنْ  �َنالُونَ ال وَ فّارَكاَلْ ظُ يغِ ي مَوْطِئاً  طَؤُنَ ي ال وَ اَللّهِ  لِيسَبِ يفِ مَخْمَصَةٌ ال وَ نَصَبٌ  ال وَ ظَمَأٌ بُهُمْ يصِي

 از هستند، هاآن اطراف كه نشينانياديهب مدينه، اهل كه نيست سزاوار؛ نَياَلْمُْحسِنِ أَجْرَ  عُيضِي ال اَللّهَ  إِنَّ  صالِحٌ  عَمَلٌ بِهِ  لَهُمْ 

 و تشنگي هيچ كه است آن خاطره ب اين! بپوشند چشم او جان از خويش، جان حفظ براي و جويند؛ تخلّف خدا رسول

 از ايضربه دارند،برنمي شودمي كافران خشم موجب كه گامي هيچ و رسدنمي هاآن به خدا راه در رسنگيگ خستگي،

 را نيكوكاران پاداش خداوند زيرا شود؛مي نوشته هاآن براي صالحي عمل آن، خاطر به اينكه مگر خورند،نمي دشمن

 !كندنمي تباه

؛ نبايد تخلف بكنند و خود را بر پيامبر مقدم بدارند از جنگ و جهاد باز بمانند اهل مدينه ديفرمايمدر آيات خداوند 
 ياتپههر ، دارندبرميبراي هر قدمي كه  شوديمعايد  هانياتشنگي، سختي و قحطي كه در راه خدا به  ،گرسنگي چراكه

در اين آيات انواعي از مقدمات كه  .شوديميك عمل صالح نوشته  كننديمو هر بياباني را كه طي  رونديمرا كه باال 
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معلوم است طي كردن  كهدرحالي ميآوريمبراي جهاد برشمرده شده و گفته شده است كه همين را عمل صالح به حساب 
مقدمه است و ظاهرش هم اين  ضمح كه . بخصوص اين طي كردن واديواجب غيري است ،وادي واجب نفسي نيست
 .مترتب است عمل است كه ثواب بر خود اين

بگوييم خودشان وجوب نفسي دارد. جوابش اين است  كهنيا بهال بكند كممكن است كسي استدالل به اين آيات را اش 
به  هانياد ثواب كه پيمودن اين وادي و مسير براي جهاد نفسي نيست. ممكن است كسي بگوي فهمديمكه عقل آدم 

همين به خاطر  دهديمنشان » كتب لهم« تعبير است كه شبهه هم اين جواب اين .است »عمال احمزهاالافضل ا«خاطر 
شبه سوم هم اين است كه ممكن است كسي بگويد كه اين در مقدماتي مثل جهاد گفته شده  .شوديماعمال، ثواب داده 

ممكن است جواب داده شود كه در هر  حالدرعيناست. ولي  ترقويدار يك مقه است نه در همه مقدمات. اين شبه
. عالوه بر اين آيه شريفه ثواب دارد اشمقدمهب با خود عمل در هر مقدمه متناس ،شوديم اي خصوصيتي غعملي ال

به هر قدمي  ،كنديمهمين مسيري را كه دارد طي  ديگويمو حج  ع)( نيالحسدر زيارت اباعبداهللا  مثالًروايات هم داريم 
 .شوديمداده  ثواب ،داردبرميكه 

. البته در مورد را جمع كرد هانيا شوديمهم است كه  ديگر ي مختلفيايجاه و مسجد درباره(سوال طلبه) جواب استاد: 
 :راه رفتن واجب نفسي نيست و هم خود اين مهاجرت سوره مباركه نساء 100 آيه
 ثُمَّ  رَسُولِهِ وَ اَللّهِ  يإِلَ مُهاجِراً ِتهِيبَ  مِنْ  خْرُجْ ي مَنْ وَ سَعَةً  وَ راًيثِ ك اغَماً ◌ٰ مُر اَلْأَرْضِ يفِ جِدْي اَللّهِ  لِيسَبِ يفِ  هاجِرْي مَنْ وَ

 فراوان امنِ جاهاي كند، هجرت خدا راه در كه ؛ كسيماًيرَحِ غَفُوراً اَللّهُ  انَ ◌ٰ ك وَ اَللّهِ  يعَلَ  أَجْرُهُ وَقَعَ  فَقَدْ  اَلْمَْوتُ  هُ كدْرِي

 سپس رود، بيرون خود خانه از او، پيامبر و خدا سوي به مهاجرت عنوانبه كس هر ؛ ويابدمي زمين در ايگسترده و

 .است مهربان و آمرزنده خداوند، و خداست؛ بر او پاداش رسد، فرا مرگش

 

 

 
آمده  زيارت، عيادت مريض و ...، حج، هجرت، از آيات و رواياتي كه در مقدمات جهاد يامجموعهبه هر صورت 
بر همان مقدمات غيري وعده  خداوند حالدرعين ، اماغيري هستند هانياهمه  .نفسي نيستنداعمال  نيااست. مطمئنيم 

ظاهرش اين است كه بر بلكه است.  المقدمهيذهم اين نيست كه ثواب مال  هاآناز  كدامهيچو ظاهر  دهديمثواب 
 هاآنثواب بر به قصد قربت باشد  كهدرصورتيكساني كه به مقدمات يك عمل پرداختند  يهمهيعني  ؛مقدمه است
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ي لبه اضافه دليل دوم و حتي با يك شك را اين شواهد نقلي كنميماين هم دليل چهارم كه من فكر  .شوديممترتب 
 قول يعني ؛به سمت جبهه دوم بيايد توانديم نبه حد روشني انسا باًيتقركنار هم بگذاريم  را وقتي شواهد دليل سوم

 ثواب بر مقدمهالبته  ترتب ثواب بر مقدمات هستند. به قائلخويي، مرحوم تبريزي و بزرگاني كه  مرحوم ،نائينيمرحوم 
دو تا ثواب هستند  هانيا؛ چون منافات ندارد شوديم تببه خاطر احمزيت و اشقيت متر المقدمهيذبا آن ثوابي كه به 

 است: توجهقابلبه ثواب در مقدمه هستند چند نكته  قائلقدمه و ديگري احمزيت آن. پس در قول دوم كه يكي خود م
به خاطر مقدمه بودن و  يكي كه گفته شد در جايي كه احمزيت صدق دو ثواب متصور مترتب است، ياادلهبر مبناي . 1

 ؛المقدمهيذديگري به دليل احمزيت 
 ؛ابدييمثواب به تناسب قلت و كثرت مقدمه كاهش و افزايش . 2
يعني مشروط به اين است كه اگر  ؛است متأخرمشروط به شرط  ،شوديممترتب  مقدمي ثوابي كه در اين اعمال .3
بر مقدمه  بياورد اما نياورد، ثوابي توانستيم كهدرصورتي ، اماآورديمرا  المقدمهذي ،بياورد را المقدمهيذ توانستيم

  مترتب نيست.
اگر عذر، بدون سوء  كهچنان، شوديمرا هم بياورد، ثواب تثبيت  المقدمهيذاگر شخص به دنبال مقدمه  هر صورتبه 

ارتكازات عرفي  نياورد را المقدمهيذ، اما اگر بدون عذر شوديم، بازهم ثواب تثبيت المقدمهيذاختيار مانع تحقق 
اين وقتي  ديگويمدليل ما تعظيم بود. عرف  در فرض سوم قيد ارتكازي را داريم؛ چون كه ثوابي در كار نيست. ديگويم

 .ديآينماستوار بماند، اگر عزمش برگشت ديگر تعظيم به شمار تعظيم است كه تا آخر خط 
را انجام  المقدمهذيار خودش كه با سوء اختي ييجا؛ بنابراين در كرديممعرفي  تعظيم انجام مقدمه را دليل عقلي

دليل است.  متأخرمشروط به شرط  ؛ چون به اصطالحديآينمديگر تعظيم به حساب  جانيا ديگويمعرف  ،دهدينم
اما اگر  ؛يا به نتيجه برسد يا عذري عارض بشود ثواب در صورتي مترتب است كه گفتيمكه نقلي بود  دهم شواه ديگر
و انصراف هم قوي  نقلي از اين صورت منصرف است ادلهشخص با سوء اختيار عمل را رها كرد،  را عارض نشد يعذر

 است.
 با سوء اختيار . اين اعمال اگر واقعاً شوديمدر نيت بگوييم ثوابي داده ممكن است  جدا بحث بكنيم.بايد نيت  البته در
 هلفقاهراشايد در كالم انوا ـ اندداده ليصتف جانيابعضي البته . ثوابي داده شود ستينرسيد معلوم ن المقدمهيذبه شخص 
وقت  مثالً، دهدينمانجام را  المقدمهيذبا عناد  شخص بگويد كه يك وقتي است كه جانياممكن است كسي  باشد ـ
پشت كرد و  ع)( نيالحسمهم به اباعبداهللا  قضيه سر بزنگاه در يك چنين ،است ع)( نيالحسبراي اباعبداهللا  يفشانجان

مقدمات  همهلفظي  ادلهاطالق  مييگويمبنابراين  ؛شودينمرا ادله شامل  جانيا، بكند را ياري ع)( امام شيطان نگذاشت
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آمده و مقدمات را انجام داده است  كهنيهمباالخره  ،را انجام نداد المقدمهذيحتي آنجايي كه با اختيار  ،رديگيمرا 
اين كار را انجام نداده  سر عنادكه از  ييجاآنادله از  اما به دليل انصراف ادله بگوييم، برداشته است قدمييكخودش 

 .ميكنيمدارد كه در جلسات بعدي انشاء اهللا تكميل  ياتتمهبحث مهم  اين انصراف دارد.
 و صلي اهللا علي محمد وآله طاهرين

 


