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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
 هدو نظري واجب هثواب بر مقدم مبحث خصوص در مقدمات واجب بود. عرض كرديم كه درو عقاب  ثواب در بحث

مرحوم  ظاهراً  و مرحوم امام ،اصفهاني، شهيد صدر ممرحوم آخوند، مرحوكه عدم ترتب ثواب  ياهينظروجود دارد. 
مرحوم خويي، مرحوم  ،نائينيترتب ثواب است كه مرحوم  دوم، ديدگاه قائالن به هنظري قرار دارند. در اين گروه عراقي

در بحث  هستند كه. اين دو گروه از بزرگان اندكردهتبريزي و بعضي از معاصرين در انواراالصول به اين قول تمايل پيدا 
چهار دليل  متفاوت هستند. اي دو ديدگاهدار البته مقدمه مستحب نيز مانند مقدمه واجب است)( واجبثواب بر مقدمات 

 ظاهراًما  ،چهار دليل . از ميان اينشوديمثواب مترتب  بر واجبات غيري كه و گفته شد عمده براي نظريه دوم ذكر شد
و آخرين چهارمين  .هم داللت نداشت از اين ادله يكيو هم ترديد داشتيم  دليل قبول داشتيم در يك مطمئناً را  دليلدو 

 كه مفيد ترتب ثواب بر مقدمات آيات و رواياتي ؛تمسك شد دليل لفظي بود دانببراي ترتب ثواب بر مقدمات دليلي كه 
هر قدمي را كه شما وقتي كه جهاد رفتيد  فرموديمسوره توبه بود كه در بحث جهاد  به بعد 120آيات . از جمله بود

. عالوه شوديمنوشته  هاآنبه خاطر آن، عمل صالح براي  صالِحٌ  َعمَلٌ بِهِ  لَهُمْ  ِتبَ ك: تعبير آيه شريفه اين بود كه ،برداشتيد
روايات هم در  رد كند. افاده معنا را شايد همين راكه  ، آيات ديگري نيز در قرآن وجود دارداين آيات سوره توبه بر

 مقدمات را مستوجب مثوبت و اجر دانسته است. كه ، عيادت مريض و... رواياتي وجود داردزيارت نظير يهاباب
ما ديروز عرض كرديم اين  توجيهاتي را بيان كنند كه اندخواسته دليل چهارم ) نسبت به ايناالصولمنتقي ( يبرخ

اين  كسي كهاين ، اماظاهر اين آيات و روايات اين است كه خود مقدمات مورد اجر و ثواب است ؛توجيهات وارد نيست
كه  ديآيمبه نظر  كند، وجه قابل قبولي ندارد. توجيه »افضل االعمال احمزها«از باب  المقدمهيذاب را براي اجر و ثو

تا رواياتي كه  گرفته توبه مباركه از آيات سوره نقلي، هادلتحليلي و اصولي را نپذيريم ظواهر  هاز ادل يكهيچما اگر 
اين مقدمات مستوجب اجر  خود اين است كه دهندهنشانآمده  يا حج و ابواب ديگر ع)( اباعبداهللا الحسينزيارت  درباره

در اين نوع بله اگر يك دليل عقلي قاطع داشتيم كه  .توجيه كردبه يك شكل ديگر را  هااين شودينمو پاداش است و 
 مثلديگر  قاطععقلي دليل بكنيم. توجيه  به گونه ديگراين ظواهر را  ميتوانيم ، در اين صورتاجر نيست مقدمات
آيه بر  حمل مانع عدم جسماني بودن خداوند)( يعقل دليل قاطع جانياكه در  )5(طه:  ◌ٰ ياِسْتَو اَلْعَرْشِ  يعَلَ اَلرَّحْمنُ 
قرار  سؤالدر معرض  ديگويمعقل  »ةَياَلْقَرْ سْئَلِ  وَ «مباركه يوسف:  هسور 28. يا در مثل آيه شوديمي آن ظاهر معناي

كه  ديگويمولي اين آياتي كه در سوره توبه  آيه را برخالف ظاهر آن حمل نمود. شوديمگرفتن قريه عقالني نيست، 
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براي خود مقدمه  ديفرمايمكه  بلندي استخيلي تعبير  ،صالِحٌ َعمَلٌ بِهِ  لَهُمْ  ِتبَ ك در جنگ برداشتيد كه شما هر قدمي
 يَعنْ أَبِ«): 133، ص 4 حكامل الزيارات، ( ديفرمايم ع)( نيحسزيارت امام در باب  يا رواياتي كه .شوديمثواب داده 

به هر  »لِّ ُخطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةكَتبَ اللَّهُ لَهُ بِكاً ينِ ع مَاشِ يقَبْرَ الْحُسَ يمَنْ أَتَ  قُولُيالصَّامِتِ قَالَ َسمِعُْت َأبَا عَْبدِ اللَّهِ ع وَ هَُو 
و  ثواب اين منشأه وخود همان خط. ظاهر اين نوع روايات اين است كه شوديمهزار ثواب نوشته  دارديبرمگامي كه 
اين  اندگفتهبعضي ديگر  گونهآن كهنيااست و يا المقدمه ذياجر براي  كهاينبه  اين تعابيرحمل  .اجر است اين موضوع

بر ثواب  نديگويمكه قرينه قطعي برخالف اين ظواهر كه  اجر صرف تفضل خداوند است، توجيهات ناتمامي است؛ چرا
نقلي هم  چهارمي دليلسه دليل تحليلي و  بود كهبراي ترتب ثواب بر مقدمات اين چهار دليل  مقدمه است نداريم. خود

 و آيه و روايت بود.

 ترتب ثواب بر مقدمه عدمديدگاه 
 به عدم ترتب ثواب بر مقدمه است قائلب است، ديدگاه ديگر ثواب بر مقدمه مترت ديگويمديدگاهي كه  در نقطه مقابل

اين  اكنون ببينيم .رنديگيمدر اين گروه قرار  مرحوم آخوند، مرحوم اصفهاني و مرحوم شهيد صدر امثالي انكه بزرگ
. اين قول نيز به چند وجه اندنمودهكه ولو با قصد قربت انجام شود، ارائه  يامقدمهگروه چه دليلي بر عدم ترتب ثواب بر 

 .ميكنيمكه عرض  اندنمودهتمسك 

 . بناي عقال و حكم عقل1
كه ما مطمئنيم كه  نديفرمايم كفايهآمده است. مرحوم آخوند در  كفايهكه در  براي اين قول همان چيزي است يك وجه 
ادعا در كفايه است كه مرحوم آخوند  اين چيزي شودينممترتب  مقدمه اي عقال و حكم عقل بر اين است كه ثوابي برنب

خيلي عجيب است كه در اين حد ادعا  .استقالل العقل بعدم االستحقاقآخوند در كفايه اين است:  تعبير كرده است.
 ؛نيست آن چيز مستقلي در .مقدمه است ه،مقدم .شودينم مترتبثواب بر مقدمات كه  ديگويم مستقالًكه عقل  كننديم

 .اندفرموده. اين يك وجه است كه مرحوم آخوند شودينمثوابي بر آن مترتب  ديگويملذا عقل 

 اولجواب دليل 
كه ادعا  يحچنين وضوبا عقل ما  :كردند كه مناقشهين صورت همواضح است و ديگران هم به  هم اين وجه همناقش 

مقدمه ثواب ندارد؛  و بگويد واضح بيايد طوربهعقل ما  نيست كه گونهنيا يعني ؛كندينمدرك  را مسئلهشده است، اين 
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 اين در اين صورت كه دهديمترجيح  بگوييم مثالً  حداكثر يا ،ترديد دارد عقل در اين زمينه ممكن است بگوييمچون 
 عقل نيست. مستقل حكم

اين دفاع  وانتيماز ادعاي مرحوم آخوند دفاع كند كه به نوعي  گونهنيا) جواب استاد: ممكن است كسي ...(سوال طلبه
اين دفاع را وجه و دليل دوم براي قائلين به عدم ترتب ثواب  مسئلهرا وجه دوم نيز قرار داد؛ ماهم براي روشن شدن 

 .ميدهيمقرار 

 . اتيان مطلوب موال به عنوان مالك ثواب2
. شود اتيانكه مالك ثواب اين است كه مطلوب موال  براي قول به عدم ترتب ثواب بر مقدمه اين است دوم و دليل وجه

شايد حكم عقل  .در مقدمات مطلوبيتي وجود ندارد؛ چراكه نكرده است اتيانمطلوب موال را كسي در مقدمه به تنهايي 
 يهاخواستهاز  مستوجب اجر و ثواب است اين است كه يك خواسته كه آنچه به خاطر اين باشد كه ادعا شده است هم
 .امري وجود ندارد چنيندر مقدمات  معلوم است كه چيزي را به موال بدهيد و و بكنيم نيتأمرا  موال

 جواب دليل دوم
؛ عرض كرديمترتب ثواب  بحث قبلي مقام استدالل از ديدگاه مقابل در است كه در اموريجواب اين وجه هم همان 

 ض ثوابعرمطلوب غيري موال در م كهنيا، اما شوديميعني اگر ما فرض بگيريم كه ثواب بر اتيان مطلوب موال مترتب 
كه در مقدمات  ديگوينم طورقطعبه؛ يعني عقل كندينمحكم قطعي  محل ترديد است و عقل در اين زمينه رديگينمقرار 

 به تبع چيزي ديگررا  مقدمه آن كهنيا وول خواهديمرا  مقدمه موال آن وجود ندارد؛ باالخره و مبادي امر موال ارزشي
ديروز  مطلبي كه تعظيم موال است. همان مالكيت دارد، هچيزي كه جنب حقيقي مواليدر باب  اًيثان. اوالًاين  .خواهديم

نه از باب  ،دارد موضوعيتاز باب تعظيم  موال يهاخواسته اهتمامين كسي موال را بزرگ بدارد ااگر  كه ميكرديمعرض 
 ؛است طورنيهمدر طرف ثواب هم  ظاهراً و  )كه بعيد نيست اين را بگوييم(را بگوييم  مطلب . اگر اينمطلوببه  اتيان

يت موضوع مستقالًاين خودش ، دهديمانجام  موالدر برابر  ي كهموال و خضوعدر برابر و تعظيم  ، كرنشيعني آن انقياد
به همين  شايد .دهديمبا همين مقدمات يك نوع تعظيم انجام  شخص اين پردازديمكسي كه به مقدمات  قطعاً  دارد.

 .ه استتعظيم كردموال را  شخص اين نديگويمنرسيد  المقدمهذيو به  بميرددر بين راه  خصشخاطر است كه اگر 
، موال را تعظيم كرده گردديبرمهم به خود شخص  به خواسته موال كه خواسته موال اتيانهم به خاطر  المقدمهيذدر 

 ابالغ نكرده باشد، به شما ياخواسته اصالً ممكن است موال  فقط به اتيان خواسته موال نيست؛ ديروز گفتيم تعظيم است.
كه  اين بود جواب اول پس .ديشويممستوجب ثواب  ديدهيمي كه انجام در مقابل آن تعظيم ،ديكنيمولي شما سجده 
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يعني  ؛است موال تعظيمثواب  . جواب دوم اين است كه مالك اصليغيريهم مطلوب موال است منتها مطلوب  مقدمه
 .شوديمكه شامل مقدمات هم  نسبت به موال مستوجب ثواب است و انقيادعظيم ت

تفضل  از بابثواب با قصد قربت  اصوالًكه  ، اين استميداديماين را ترجيح  باًيتقرما هم  ،گفتنديمثواب كه مشهور 
 ،مرحوم آقاي خويي آنچهبا  مييگويم. البته مطلبي را كه ما شوديمشامل مقدمات هم  مييگويم كه اين تفضل ؛است

خدا گفته  نديگويم كه لفظيه داريم هما يك سلسله ادل ؛ چوندارد تتفاو ،دارند نائينيآقاي تبريزي يا مرحوم مرحوم 
قرار  دليل لفظي مقابل اين كه بتواند در ما ديگر قرينه قاطعي در اين صورت. دهميمثواب كه به اين مقدمات  است
نياز به توجيه نيست. خود اين احتمال كه تعظيم و انقياد مالك ثواب است، استدالل قائلين به عدم  نداريم؛ لذا بگيرد

 .اندازديمترتب ثواب را از قاطعيتي كه ادعا شده 

. البته اين يك قضيه وجود ندارد جانيا ،اگر بگوييم ثواب درك مصلحت نفسي است بلهسوال طلبه) جواب استاد: ( 
درك  ثواب، ولي اگر وجود ندارد، جانياباشد  درك مصلحت نفسي به معناي ثواب اگر مييگويم لوژي است.وتت

كه نگاه مرحوم  شوديمدر مقدمات نيز وجود دارد. در اين صورت بحث مبنايي  باشد هم مصلحت غيري و طريقي
 مطلوب نفسيبه مطلوب موضوعيت دارد و آن هم  اتيان: در حقيقت ديگويمآخوند نيز به مبناي خودش هست؛ يعني 

ثواب است و مستوجب يعني همان تعظيم خودش  است؛ اين اول كالم مييگويم. ولي ما كه اگر باشد ثواب هم هست
 .قابل جواب بود ديآيماين دو وجهي است كه به نظر  .شوديماجر بر آن مترتب 

) چه بگوييم اين ثواب مال صالِحٌ عَمَلٌ بِهِ  لَهُمْ  تِبَ ك( داردخود مقدمه ثواب  نديگويمآيات و هم ظاهر روايات  ظاهرهم 
و چه بگوييم مال نيت صرف است، هر دو توجيه برخالف ظاهر اين آيات و روايات است. باالخره  است المقدمهيذ

عمل در ازدياد ثواب تأثير دارد و فرق است ميان كسي كه فقط نيت كرده و كسي كه عالوه بر آن عملي هم انجام داده 
 است.

 

 فقدان داعويت در امر غيري .3
و به نوعي با  كه در كالم مرحوم اصفهاني آمده است وجود دارد بر مقدمهثواب  براي قول به عدم ترتب وجه سومي هم
 شده است. دليل سوم براي عدم ترتب ثواب بر مقدمات اين است كه تركاملانجام گرفته  األصولي منتق تقريري كه در

ثواب در جايي است كه قصد يك امري بكند و به داعي و  .برانگيزنده باشد و يت داشته باشدوداع تواندينمامر غيري 
. امر غيري باعثيت و داعويت شوديم. در اين صورت است كه ثوابي هم بر آن مترتب فعلي را انجام دهد ،انگيزه آن امر
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 مر نفسي است.به خاطر همان ا دهديمكه اگر مقدمه را هم انجام  ايگونهبهامر نفسي است  هنداشته، برانگيزندگي از ناحي
 باعثيتحقيقت مسئله در استدالل سوم اين است كه داعويت و  .مستقلي نيست باعثيتپس در اوامر غيريه داعويت و 
اين  اين استدالل مقدمه دوم .اين مقدمه اول .است المقدمهيذاز همان امر نفسي  ، بلكهانجام مقدمه از امر مقدمي نيست

برانگيخته باشد كه اين كار را انجام  شخص رااز آن امر باشد. آن امر  ثمنبع است كه ثواب در جايي است كه انسان
 مستقل موجب ثواب شود. طوربه تواندينمكه مقدمه چون داعويت ندارد،  ميرسيمبه اين نتيجه  كبراو  صغرا. با اين دهد

 جواب دليل سوم
جواب استدالل سوم هم اين است كه ما مقدمه اول را قبول داريم؛ يعني قبول داريم كه داعويت امر مقدمه به تبع امر 

است، اما مقدمه دوم استدالل را قبول نداريم، يعني ما قبول نداريم كه ثواب فقط مال داعويت مستقله باشد.  المقدمهيذ
نقلي  هنفي عقلي وجود ندارد. تازه از ادل جانيا؛ يعني در شودينمترتب قطعيت ندارد كه بر امر تبعي ثواب م كمدست

آنچه قطعيت دارد اين مطلب است كه مقدمه  بله. شوديمثواب مترتب  امر تبعي همبر  نديگويمشاهد هم دارد كه 
است كه آيا  مسئلهر همين اول كالم است و بحث ما نيز د بردينمامر تبعي ثواب  كهنياداعويت و باعثيت تبعي دارد، اما 

، دليل آن هم وجود شواهد نقلي در اين شوديم، ثواب مترتب مييگويم، ما شودينميا  شوديمثوابي بر امر تبعي مترتب 
 زمينه است.
اگر در جايي تعظيم صدق كند، همان تعظيم در جلب ثواب كافي است،  بگويد كه سيممكن است كقبلي  نكته طبق همان

ما چهار دليل  كهنيا هنافتحصل الي  در قصد قربت هم چنين مطلبي گفته شده است. حتي اگر منبعث از امري هم نباشد.
راي عدم ترتب ثواب و سه دليل هم ب بود دليل دوم اناًياحچهارم و  ، همان دليلدليل هبراي ترتب ثواب آورديم كه عمد

 .شوديمثواب بر مقدمات مترتب در صورت قصد قربت است كه  اظهر اينلذا  ؛شه بودنددقابل خ شانهمهآورديم كه 
  طاهرين و آلهصلي اهللا علي محمد  و


