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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
بيشتر ما  ،وجودم هاز ميان آن دو نظري ،بودواجب  هثواب بر انجام مقدم مورد اختالفي كه بين اعالم در رابطه با در
 المقدمهيذمضاف بر ثوابي كه بر  است. به مقدمات واجب اتيانبه ترتب ثواب بر  قائلكه  ياهينظرايل شديم به تمم

 كهرا پذيرفتيم  ادله موافقين بعضي هقول مخالف را نقد كرديم و از طرف ديگر از ميان ادل هاز يك سو ادل .شوديممترتب 
به مقدمات هستند. از  اتيانظواهر تعدادي از آيات و روايات است كه مفيد ترتب ثواب بر  ،دليل نيترمهمشايد هم 

، يا در روايات در بحث حج و مقدمات جهاد آمده است باب در ،به بعد 120سوره توبه آيات  در آيات آنچهجمله 
ديگر هم مطرح  هچند نكت جانياقبلي. در  يهابحثآمده است. اين حاصل عرايض ما بود در  هانياو امثال  زيارت

 كنيم.بتوجهي هم  هاآناست كه بد نيست به 

 احتمال ثواب بر مالزمات و مؤخرات تكليف
 موضوع ثواب اين است كه انددادهاحتمال  جاآندر  كه ايشان يانكته. صول مطرح شده استالاردر انوانكته يك 

ما گفتيم  ؛ چراكهاست يتربيعجو  ترجالبچيز  نكته . اينشوديمخرات تكليف هم ؤشامل مالزمات تكليف و حتي م
در اين  ، امامستلزم و مستوجب ثواب است ،د آيات و رواياتنابه است ،تكليف به قصد قربت انجام بگيرد مقدماتاگر 

 ،شامل مقارنات ،ةو قصد القرب االمتثالمطلب ممكن است كسي احتمال بدهد كه اين ترتب ثواب علي فرض قصد 
 سلسله انجام بپذيرد يك خواهديم كه ي. تكليفشوديمخرات آن هم أخرات و متؤمالزمات انجام تكليف و حتي م

شر دشمن را بايد  ديگويم كهيوقت مثالً  .بياوردتا بتواند تكليف را  بشود اتياندارد كه قبل از انجام تكليف بايد  يمقدمات
 مقدمات را طي كرد تا به جبهه رسيد. اين و يك سلسلهرا پيمود  هاييبايد مسير قطعاً  ،دفع بكنيد و جهاد و دفاع بكنيد

مقارن تكليف  يك چيزهايي هم است كه جزء مقارنات و مالزماتِدر انجام تكليف است.  تكليفمقدمات  دست از امور،
 ييزهايچ و گرسنگي، سختي، گرفتاري مستلزم اين انجام تكليف، تكليف را انجام دهد خواهديمشخص  كهيوقت ؛است

از تكليف  متأخرجزء مالزمات  عني يك سلسله اموري؛ يهم دارد ييك حالت سوم انجام تكليفاز اين قبيل است. 
 ،رفت و جنگيد و دشمن را سركوب كرد به ميدان جهاد وقتي كسي مثالً از تكليف است. متأخراست. جزء استلزامات 

العاديات: ( ميدارهم مالزمات متقدم ن جزء استلزامات متأخر از تكليف است. پس بازگشت آن برگردد. به منزل بعد بايد
 و؛ َقدْحاً اتِيفَالْمُورِرفتند؛ مي پيش به زناننفس كهدرحالي) مجاهدان( دونده اسبان به سوگند ؛ضَبْحاً اتِياَلْعادِ وَ :)1-5
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 به سوگند و ؛صُبْحاً اتِ◌ٰ ريفَالْمُغِ؛ )بيابان يهاسنگ با يشانهاسم برخورد در( آتش جرقه افروزندگان به سوگند
 دشمن ميان در) ناگهان( و؛ جَمْعاً بِهِ فَوَسَْطنَپراكندند؛  سو هر به غبار و گرد كه؛ نَقْعاً ِبهِ فَأَثَرْنَ ؛دمسپيده آورانهجوم
، مقدمات جهاد بود. رفتن در دل داشتند مجاهدان اسالم كه ياشبانه يهاحركتو  هادنيدوآن بنابراين، ؛ شدند ظاهر

يك  مالزم با آن است. وقتي هم پس از جنگ بخواهند برگردند، دشمن و گرد و غبار به پا كردن در حين تكليف و
بايد بمانند آنجا  توانندينمتكليف را انجام داد  كهيوقت ؛ چوناست متأخرمالزمات و خرات متأ ءهم جز سلسله اموري

 رديپذيمو اعمال به پايان  شوديمموسم تمام  كهنيا. مثل كسي كه حج مشرف شده است بعد از برگردند شانيشهرهابه 
به كشورش. مطلب اولي كه در تكمله بحث خودمان عرض بكنيم اين  و داتي انجام دهد كه برگردد به شهرهيتم بايد بيايد
در ترتب ثواب يا عدم  و بزرگان، گفتيم اين است كه ما در ميان اين دعوا و نزاع جدي اعالم حالتابهما  آنچهاست كه 

در مورد  ، اما مالزمات و مؤخرات تكليف حكمش چيست؟يمشددر مقدمات تكليف به ترتب ثواب  قائلترتب ثواب 
 را از عمل اين شودينمزمانا  كهنيا وول ،گفت كه گاهي مالزمات حالت مقدميت دارد شوديممالزمات به نحوي 

در  اصالً بروند كه باال بوده است كه از اين كوه اين مستلزم  در كوه احد، مثالً ولي انجام اين جهاد ،جدا كرد المقدمهيذ
حالت  اگر مالزمات تكليف از اين دست امور باشند،با هم بوده است.  با خود تكليف اين جهاد از كوه باال رفتن هم

خراتي ؤم كهنيااما اگر مالزماتي باشد كه حالت مقدميت ندارد يا  ؛شوديممقدمات  ءجز كه روشن است و مقدميت دارد
بحث اين است كه آيا اين ترتب ثواب به  يت ندارد.تكليف است ولي مقدم هالزم ول است و مؤخرات كه معلوم است جز

ولي الزمه آن عمل ، نيست هم ي و مقدمي آناعدادلوازم انجام تكليف لوازمي كه نقشي در تحقق تكليف ندارد. علت 
 طورهمان ،واجب يهامتالزمو  هامالزمتالزم دارد. اين  عمل نآن با آن، اما اآليا بعد از  عملحاال همراه  ،واجب است

؟ اين يك بحث مهمي است بين يا خير آيا مشمول همين ترتب ثواب هستند ،كه مقدمات واجب مشمول ثواب بودند
 كه در انواراالصول هم به آن اشاره شده است.اعالم 
كار  جهاد و به شهادت برسد و ديگر برگشتي در ميداندر ) جواب استاد: ممكن است كسي برود ...(سوال طلبه 

 ،كه كوفه همين شكلي بنا شد ديدانيم همين شهر كوفه، مثل .بماندو بسازد  ياخانهتوقف بكند و  جاهماننباشد. يا در 
شهري شد كه لشكريان براي  جاآنخود  تدريجبهولي  ،بود براي جنگ لشكرگاه ، كوفهشدنديمتجهيز  جاآنلشگر 
است. يك  آن خراتؤمقدمات تكليف نيست بلكه جز م ءجز مقيم شدند. معلوم است كه اين دست از امور، جاآنهميشه 

البته  ،. حاال اگر كسي بيايد و قصد قربت بكندندگردربايد ب روديمحج  ي كسيوقت غالباً  يعني ؛تالزم عرفي البته دارد
كه بعيد در انواراالصول گفته شده . دهميمبگويد من اين برگشت را به خاطر خدا انجام ه ك فرض بر قصد قربت است

از حاال دليل اين ادعا چيست؟ چيزي كه . شونديممشمول ترتب ثواب  اين مالزمات و متأخرات همنيست بگوييم 
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عقال ولي ، علل اعدادي و مقدمي نيست نيست؛ يعنيات و علل تكليف مقدمات و معدّ ءجز و و الزامات است مستلزمات
 دو وجه براي آن بيان نمود. توانيم از استلزامات تكليف است.يا عرفا 

 دليل اول
، با اين كه با تكليف هم ارتباط دارد كنديمقصد ثواب در اين عمل  يك دليل ممكن است اين باشد كه شخصي كه

 صادق است.؛ چون نوعي تعظيم بر آن شوديمقصد مشمول ثواب هم 

 نقد دليل اول
او  اين برگشتن گرددبرميدارد  و رفته بگوييم كسي كه حج ميتوانينمما  القاعدهعلي ؛ چوناين استدالل ضعيف است

ي كه با آن عملخيلي فرق دارد  ،ي. تكليف كه انجام شد از عهده تكليف بيرون آمد. اين عمل بعدنقشي در انجام تكليف
تكليف يك آن با انجام  كه به نوعي امر عقلي غيري ورفتن براي حج يا جهاد امر دارد ول ،شوديماز تكليف انجام  قبل

وطنش  جانيادر  او كهنيااما برگشتن به دليل  ،شوديممترتب  ي بر آنقصد قربت ثواب با گفت شوديم كه دارد انتسابي
يك تكليف  باشد كه تحصيل براي ،به قم مثالً اگر بازگشتش بله .زندگي كند ربطي با تكليف ندارد خواهديمهست و 
مقدمه  دوباره، در اين صورت اين عمل برگردم و به آن تكليف بپردازم جاآنمن بايد به  ديگويمباشد كه  جانياديگري 

براي آن است كه  يا و ادامه تحصيل بدهد جانيابراي اين است كه بيايد  ،. اگر بازگشت از جهاد يا حج يا زيارتشوديم
، به خرهؤبه حج يا زيارت م نسبتكه اين بازگشت  أاگر يك چيز ديگري وجود داشت در آن مبد ،بيايد تبليغ بكند

منتها  ، در اين صورت ثواب بر آن مترتب است،اما نسبت به تكليف ديگر مقدمه است و قصد قربت هم كردحساب آيد 
ديگر اين بازگشت هيچ تكليفي  كه دراما اگر فرض بگيريم  ؛ما است قبل مشمول همان بحث ،اين چيز جديدي نيست

برگردد.  توانديمساكن باشد و  جاهمانتوقف بكند و  جاآن توانديمندارد  جانيافرض بكنيم هيچ تكليفي  دخيل نيست،
ه اگر اين امر مقدميت به خدا نسبت داد. اگر كسي بگويد ك توانينماين را  ،جانياميل خودش بوده است كه برگردد به 
اما اگر مقدميتي براي تكليف  ؛شوديمجز مقدمه و از بحث ما خارج  شوديم ،دارد براي تكليف ديگري در اين طرف

به اين  ممكن است كسي ؛ لذابيايد توانديم و آنجا باشد توانديم ،ديگري ندارد او بايد برود آن تكليف را انجام دهد
اما  ؛مقدمه شوديميك عمل جديد ديگري است مقدمه اگر  ،حج يا جهاد ،جواب بدهد كه بازگشت از يك تكليف شكل

به يك شكل  كسي از اين اشكال اما ممكن است ؟موال دارد به ابيسمقدمه عمل جديدي نيست اين ديگر چه انت راگ
مالك است؛ يعني قصدي كه به نوعي اين  تصدق تعظيم و قصد قرب ،فعل يك در ترتب ثواب بردهد كه  ديگري پاسخ

، شخص به اين بازگشت نيازي نبودجهاد يا حج) ( فيتكلاگر آن  عمل را با خدا ربط تا نوعي تعظيم بر آن صادق باشد.
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 و اگر تكليفي نبود و او اهل اطاعت نداشت؛ لذا اين بازگشت وي نيز به نوعي با آن تكليف و با خدا مرتبط است.
 طبيعي خود و آن حالت عادي در. درست است كه شخص برود تا الزم شود كه برگردد اين تكليف نبود وجهي نداشت

اما اين بازگشت علتش اين است كه اصل اين عمل به خاطر  ؛به شهرش برگردد خواهديميك ميل عادي دارد كه  فرد
 انجام بدهد نياز به اين بازگشت پيدا كرد. خواستيم آن تكليف را كهنياآن است كه او حرف موال را گوش كرد. براي 

قصد  ،در اين بازگشت كهنيابه  ميدهيمباز جواب  ،جواب بدهد. اگر كسي اين را بگويد گونهنياممكن است كسي  لذا
با خدا ربط دارد  به نوعيبرگردد بايد  درست است كه به خاطر خدا رفت و حاال كهنيامحض الهي ديگر نيست. براي 

برگشتن به شهر خودش. البته ممكن است گاهي قصد قربت  هانگيزو آن  دخالت دارد جانياولي يك انگيزه ديگري هم 
أنا خير شريك، با  ديفرمايمديگر جزء علت شد، خداوند  هنيست؛ وقتي انگيز گونهنيامحض هم باشد، اما همواره 

 ب نيست.ديگر ثوابي بر آن مترت هشريك و انگيز
 خرات تكليف اگر با يك نگاه ديگريؤبرگشت از تكليف و م كنميم) جواب استاد: باز هم عرض ...(سوال طلبه

مقدمه تكليف ديگري باشد رفته است حج ولي تكليفش اين است كه بيايد قم درس بخواند يا برود شهرش تبليغ بكند. 
بحث سابق است و خارج از بحث ما است. بحث ما اين است  آن تكليف كه بگيريم اين اين برگشت را به عنوان مقدمه

باشد  جانيا اشيكاسبآنجا زندگي بكند  توانديمكربال يا مشهد زندگي دارد راحت هم  در مثالً كه يك آدمي است كه
. ولي جواب برديمبگوييم ثواب  گرددبرميرفته و دارد  كهآن. صرف گردديبرمباشد فرقي ندارد. ولي حاال  جاآنيا 

نهايي ما و عرض نهايي ما اين است كه اين بازگشت حتي اگر به يك شكلي با تكليف ارتباطش بدهيم ولي اين محض 
تكليفي ديگري  ،ندارد تكليف بله اگر ميلش هيچ دخالتي در اين ،دخالت دارد كه برگردد جاآننيست. ميل او هم در 

 ببرد. ثواب تواندينم مطلقاًعيبي ندارد كه ثواب ببرد اما  دهديمتكليف فقط دارد انجام  آن به خاطر كه دارد
) جواب استاد: ولي حاال كه تكليف انجام شد بايد برگردد اين برگشتش هم وجهي دارد كه ببينيم ...(سوال طلبه

ولي  ستا يحامس) جواب استاد: برگشت با رفت خيلي فرق دارد. نه اين عرف ت...سوال طلبه( داردبرگشتش هم ثواب 
برگشتن به خاطر ميل خودش است  ،شودينمرفتن اگر انجام نشود تكليف محقق  دينيبيماگر شما كمي دقت بكنيد 

الزمه برگشتن الزمه هم به خاطر ميل خودش است اين ) جواب استاد: .... (سوال طلبهخودش بيايد به شهر خواهديم
در خانه باشيد اين است كه برگرديد. الزمه مقدمه زيارت هم اين است  ديخواهيمزيارت كه نيست. الزمه اين كه شما 

قاعده به نظر  طبقكه برويد اما الزمه خانه بودن آن است كه برگرديم الزم نيست كه زيارت كنيم. اين هم يك دليل كه 
 .ديآينمخيلي تمام 
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 دليل دوم
 120ممكن است ادامه آيه ن بحث را نكرده است. صول هم ايراالدر انوا ،باشد جانيااما ممكن است دليل لفظي  

كه به معناي پيمودن مسير است  »واليقطعون واديا«كه تعبير نظير  گيردبخرات و مقارنات را هم ؤسوره توبه حتي م
. يا آن تعابيري كه در مورد حج و زيارت آمده كه به خار رديگيمبگوييم اطالق دارد و مسير رفت و برگشت هر دو را 

اطالق دارد رفت و برگشت هر دو » خطوه«كه بگوييم اين تعبير به  شوديمگام در اين مسير ثواب عنايت  شتن هربردا
مبناي رحمت و تفضل خداوند، مالزمات و  مبناي قاعده) بر نه بر( ميكنلفظي تمسك  ه. اگر به اين ادلشوديمرا شامل 

آيه شريفه اطالق داشته بعيد نيست اين هم دليل دوم است كه اين دليل دوم  مؤخرات تكليف نيز مشمول ثواب است.
البته من  ،هم بگيرد. اگر اين باشد در حقيقت دليل لفظي است. شايد روايات هم اطالقي داشته باشد را مراجعت و ؛باشد
گيرد. هم ب را مالزمات و مؤخرات دداركه اطالقي با . اين دليل لفظي هم بعيد نيست امنكردهاين روايات مراجعه به تازه 

سوال ( ميدانينمكه آن را بگيرد و شامل بشود اما با دليل لفظي اين را بعيد  ميدانستيمگرچه بدون دليل لفظي بعيد 
ـ كه تأثير  دقيقي است كه اشاره كرديد هاين نكت هالبت ـ است اين كنميمعرض كه : نكته بعدي را د) جواب استا...طلبه

تكليف  گفتيم از باب مقدميت در مقدمه كه طورنيهم ؛ يعنيميكنينمنفي مالزمات و مؤخرات را در ازدياد ثواب تكليف، 
، در مؤخرات هم چون موجب مشقت است و ميكنينمنفي اين موضوع را  اينجا، در كنديمزياد را  تكليف ثواب آن

ابل نفي نيست. اگر بخواهيم در قالب مثال بيان كنيم كسي كه حج يا زيارت قبور تا اين حد ق برديمثواب تكليف را باال 
آدمي كه در خود مكه است و حج را انجام  كهنيايكي  ممكن است سه نوع متصور باشد: دهديمع) را انجام ( ائمه
اين يك حدي از ثواب دارد، مجاور يك حدي از ثواب دارد. زائر  دهديمكربال است زيارت را انجام يا در ، دهديم

حالت يك آدمي هم  .است براي آنكه رفت و برگشت دارد. اين برگشت هم مشقت او را باال برده است ترشيبثوابش 
ش اين شخص در حد متوسط است، ثواب ولي برگشت ندارد. مشقت زيارت،براي حج يا براي  روديم مثالًمتوسط دارد 
موضوع را  نقش داشته باشد اين توانديم المقدمهذيمانند رفتن در ازدياد ثواب بر  ،برگشت و رفت نبنابراي كمتر است؛

ما اين است كه  عرض، درنتيجه محل نزاع ما است ثواب مستقل در مالزمات و مؤخرات است. آنچهاما  ؛ميكنينمنفي  ما
تكليف ديگري  هات اگر مقدمؤخردخالت دارند. م المقدمهيذدر ازدياد ثواب  حتماً خرات ؤهم مقارنات و مقدمات هم م

نه  هم مؤخراتارنات و قمقدمات ثواب مستقل دارد بعيد نيست كه م كه طورهمان. از سويي باشند آن هم ثواب دارد
نقش  المقدمهيذاب بر در ازدياد ثو كهنيا بر هآيات و روايات بعيد نيست كه بگوييم عالو بر اساسبلكه  ،طبق قاعده

  .دهديمثواب  هم هاآنخودشان هم ثواب دارند. از باب تفضل و احسان خداوند به  دارند،
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سر جاي خودش  عمال احمزهااالقاعده افضل  البته. ثابت كرديم كه بر مقدمه هم ثواب است. اطالق داردادله 
بر ترك  كه آيا قاب بر مقدماتعنشد. بحث  كه امروز تمام بكنيم ميخواستيممحفوظ است. يك بحث باقي ماند 

اين دو تا بحث را هم بعد از  ؟يا نه شوديممترتب  عقاب بر مقدمات حرام هم آيا ؟يا نه شوديممقدمات عقاب مترتب 
 تعطيالت.

 طاهرين و آلهعلي محمد  اهللاصليو 
 
 
 
 
 
 
 
 


