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چکیده:
ــول به مثابه مبانی فقه و ح ــک، علم کالم به عنوان فقه اکبر، و علم اص ــالمی، بی ش قوق اس
ستدهایی با یکدیگر دا     شته و داد و  سالمی دا رند. تعداد زیادي جایگاه مهمی در منظومه علوم ا

ستنباط        شده یا در علم فقه مبناي ا سی  صول برر شوند از علوم  میواقعاز قواعد که در علم ا
عده لطف ا        قا عد،  ند. یکی از این قوا ــده ا ته شـ که   دیگري نظیر علم کالم وام گرف ــت  سـ

شماري از آموزه      سالمی  شمندان ا ساس آن اثبات  اندی اند. وجوب ردهکها و عقاید دینی را بر ا
صمت انبیا و وعده و وعیدهاي ال تکالیف دینی،  سن  لزوم بعثت پیامبران، وجوب ع آالم هی، ح

اند. در علم اصول هابتدایی و وجوب امامت از جمله مسائلی است که بر این قاعده استوار گردید
ــت که متفرع بر قاعده لطف  ــایل مهمی اس ــد. این مینیز بحث اجماع لطفی یکی از مس باش

ــی  ــبحانی، و با روش توص فی تحلیلی و پژوهش با تاکید بر آراي محقق گران قدر، آیت اهللا س
سی معنا و ماهیت، م  ابزار گر سنادي، به برر ستندات، و کاربرد  دآوري اطالعات کتابخانه اي و ا

توان همداستان با  نمیرسد اگرچه میپردازد. به نظرمیو اصول فقه ، فقهقاعده لطف در کالم
نظریه را تقویت توان با اصالحاتی اینمیمشهور قدما، حجیت مطلق این قاعده را پذیرفت اما

و اصولی باور داشت.، فقهیکالمیمسایله کاربرد آن در اثبات کرده و ب

قاعده لطف، علم کالم، علم اصول فقه، فقه.کلید واژه ها: 

abedi@um.ac.ir-aمشهد                استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی -1
rabeeh.noorani@yahoo.comمبانی حقوق اسالمیدانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و-2



بیان مسئله) 1
شده    سعی  ضوعات مورد اهمیت در این پژوهش  شود،  به یکی از مو متکلمان امامیه پرداخته 

ل مورد این قاعده، از مســائ. به آن توجه ویژه اي شــده اســتو اصــولکه در علم کالم، فقه
از آن قاعده به عنوانفالسفه اسالمی   ت و اس ) اشاعره و عدلیه (اختالف میان مکاتب اسالمی 

استفاده از  خود را با » فیلسوف پیامبر «ابن سینا نظریه  یاد کرده اند. براي مثال » عنایت الهی«
یز نیست که عنایت اولی و برتر عقال جا«فرمایند: میکند. ایشانمیالهی اثباتلطفوعنایت

ــرک ترین نیازهاي برا که کوچ...یانیدن مو بر پلک ها وخداوند منافع جزئی مانند رو اند، يش
ــد            ــت، بی اعتنا باشـ ــئله اسـ ــبت به نبوت که مهمترین مسـ ــا نماید، ولی نسـ ابن (»اقتضـ

و چنین ادله موافق و مخالف همنخست به تعریف لغوي و اصطالحی و   لذا)1357،304،سینا 
شود.میپرداختهقاعده لطفو اصولیفقهی،کالمیسپس به ذکر مصادیق

تاریخچه قاعده لطف) 2
ــیارياهمیت قاعده لطف  ــائل مورد   متکلمان امامیهنزد بس ــت. این قاعده، از مس ــته اس داش

رسد  میبه نظر«مکاتب اسالمی یعنی اشاعره و عدلیه (معتزله و امامیه) است.    در بیناختالف
یه نقش      مام تب ا یادي  مک عده لطف دارد   یدر تبیز قا یان        ، ن  فاق معتزل به ات یب  ند قر هر چ

شعري  شمار 1400،573،(ا ست که اکثر  می) از معتقدان به قاعده لطف به  روند، اما نکته اینجا
ــرانجام در قرن هفتم هجري به طور   فعالیت هاي این مکتب تا ق      رن پنجم هجري بوده و سـ
ــد(فاخوري در کتاب اکثرا ). 170-167و152، 1373،؛ کوربن155و136، 1373،کلی منقرض ش

ست و حال آن که         زائیدهلطفگویند که قاعده يمیها سی ا شیخ طو ضی و  سید مرت فکر 
ــت.        له مطرح بوده اسـ ــأ ها هم این مسـ بل از آن  که،  ق ــت این  به       نخسـ ئل  قا له  معتز

شاذان کتابی دارد به نام     لطفقاعده ضل بن  ست و عالوه بر آن ف که به نظر »اللطیففی«ا
)185: 1389،3،سبحانی(.»است»اللطففی«اسم صحیح آن امامیه،

مفهوم لغوي و اصطالحی لطف) 3
ــد یکی بر وزن فَواژه لطف مصــدر اســت و از دو باب ثالثی مجرد میلغوي:مفهوم  ل و عباش

مدارا         ع دیگري بر وزن فَ ناي رفق و  به مع عل  بافتح عین الف بده لطف «ل لطف  »  اهللا بع
بوده و لطف با ضــم عین الفعل  به معناي دقت و کوچکی و ریز ).183: 1389،3،(ســبحانی



ــی همچنینو )316: 9،(ابن منظوربودن فارسـ کار و کردار (دهخدا   در  )1377، به نرمی در 
اند.کردهمعنا ) 1363،خوش رفتاري و مهربانی( معین

ــتند(   در عین حال برخی از لغت نگاران گفته اند که ا    ، فیومیین معانی به یکدیگر نزدیک هسـ
، 1412سبحانی،و رقت، معناي اصلی لطف است.(رفق از منظر آیت اهللا سبحانی،) و 553،بی تا
418(

لطف در اصطالح متکلمان از صفات فعل الهی است و مقصود این است که مفهوم اصطالحی: 
را کندآنان از معصــیت کمک میکردنخداوند آنچه که به گرایش مکلفان به طاعت و دوري 

ست. حق آنان انجام داده و این امر مقتضاي عدل و حکمت  در  سبحانی پروردگار ا )،1389،3 :
183(

شاف در صطالحات آمده ک صیت دور   اال ست که بنده را به طاعت نزدیک و از مع لطف فعلی ا
برانگیختن :مانند) 36:ب_1413(مفیدکند به گونه اي که منجر به اضــطرار و اجبار نشــودمی

دانیم که مردم با بعثت انبیا به طاعت نزدیکتر و از و به شــکل بدیهی میما ضــرورتاً.پیامبران
)1406، 1996، د(تهانويشونمیمعصیت دورتر

اقسام لطف ) 4
شده، از جمله لطف      سته بندي  سام متفاوتی د صی      -1لطف در اق صی و غیر اختصا -2اختصا

محصل و مقرب؛ که تعریف آن ها به ترتیب از این قرار است: -3تکوینی و تشریعی 
تقسیم اول: لطف اختصاصی و غیر اختصاصی:

لطفیافعالو در مقابل آن؛اختصاصی است   مانند: ارسال رسل  که ویژه خداست لطفیافعال
ست  صاص به ا صر راهوندارد خداوندکه اخت ست و دیگران يمنح توانند آن کار را هم مینی

)29/8/1392درس خارج فقه تربیتی تاریخ اعرافی(. انجام دهند
تقسیم دوم: لطف تکوینی و تشریعی:

ــت لطف تکوینی  یاري لطفی اسـ بل آن   گیردمیو همه موجودات را در بر غیر اخت قا و در م
ــت که  ــریعی اس ــان  لطف تش ــت و به موجودات داراي اختیار نظیر انس اختیاري و انتخابی اس

شود ولی مراد از  میدر کالم اسالمی از هر دو نوع لطف و هدایت سخن گفته  اختصاص دارد. 
)1392،246(ضیائی فر،لطف تشریعی است.،قاعده لطفلطف در



سیم هایی که متکلما  سیم آن به ل   از تق شریعی ذکر کرده اند، تق صل و  ن براي لطف ت طف مح
)132، 1406؛ طوسی،1389،350(حلی،مقرب است.

تقسیم سوم: لطف محصل و مقرب: 
حاصل راز روي اختیانویسد: لطف محصل چیزي است که با وجود آن طاعت    میحلیعالمه

)1413:254،(حلیشودمی
این تعریف لطف اما ظاهرا آیت اهللا سبجانی تعریف دیگري از لطف محصل ارایه کرده اند: در  

ن از آانجام مقدمات و تهیه وســایلی که هدف آفرینش و مصــونیت محصــل عبارت اســت از 
ست و اگر خداوند این مقدمات را آماده نکند  هدف آفرینش باعبث و بیهودگی، بر آن متوقف ا

سازگار  صل  میو حکمت وي نا شد که به آن لطف مح ان وظایف کارهایی نظیر بیگویند.میبا
بل اســـت.            عادت از این قی ــ به منظور راه سـ یامبران  ثت پ ثال و بع بانی  ر(انســـان و امت

ساند    یعنی )1428،193گلپایگانی، سان را بگیرد تا به نتیجه بر ست و   باین ،دست ان سیار کم ا
سبت به افراد   و الَّذینَ اهتَدوا ﴿د:فرمایمیگیرد. همان گونه که خداوند در قرآنمینادر انجامن

مهزاددىمهتَقْواه مآتاه اگر )184: 1389،3مو، ه؛1414:191،سبحانی )(17):47(محمد(﴾و
شـود  لطف محصـل  باعث شـود که فعل طاعت انجام شـود نام آن توفیق اسـت و اگر باعث    

)130، 1406طوسی،(.شودمیمکلف معصیتی را انجام دهد عصمت نامیده
، به گونه اي گویند میآوردمیانجام کارهایی که هدف تکلیف کردن را فراهم به :لطف مقرب

و تحذیر که نند وعده و وعید، تشویق شود؛ ما نمینباشد هدف تکلیف محقق که اگر این لطف 
-1106: 2، 1998دغیم، آورده و از معصیت دور شود.(شود بنده به انجام تکلیف رويمیباعث
1116(

صیت     میعالمه حلی سان را به طاعت الهی نزدیک و از مع سد: موهبتی که ان لهی به دورانوی
)5-1413،4،(حلی.کندمی

یک اصــل،این دو درنداریم و دو لطف در حقیقتفرماید:میدر این زمینهآیت اهللا ســبحانی
فعل بودن،مقرب .گویندمیهســتند اگر طاعت بر این مترتب شــود به آن لطف محصــل امر

شود  امري انتزاعی است که از حاصل شدن غرض برداشت می    بودن،خداوند است اما محصل  



)1375:107:سبحانی(3.بیشتر از لطف محصل استو در کتب کالمی توجه به لطف مقرب 

مالك وجوب لطف) 5
توان میخالل مباحث ایشــاننشــده ولی از این بحث به طور صــریح در کتب کالمی مطرح

چندین نظررا استنباط کرد.
شود که میدانند دانستهمیالف. مطلق لطف. از عبارات مشهور که لطف را به طور کلی واجب

ایشان مطلق لطف و به تعبیري تحقق عنوان لطف است.مالك لطف در نزد

اختصاصی بودن:ب. 
ر جایی الزم دب باشـــد نداریم .... دخالت شـــارع از باب لطف دلیلی بر اینکه مطلق لطف واج

یی یکه اســت که کار انحصــاري خود شــارع باشــد مثل ارســال رســل و انزال کتب اما کارها
ند انحام  ددهند    میدیگران نیز ــت.(اعرافی دهخالت الهی از باب لطف در آن الزم ن   توان یسـ

)29/8/1392درس خارج فقه تربیتی تاریخ 

. (عمومی بودن)تاثیر در رغبت اکثر مکلفانج.
ــهور، مطلق لطف را واحب  ــبحانی بر خالف نظر مش ی را واجبداند بلکه لطفنمیآیت اهللا س

افراد معدود:شمارد که موثر در رغبت اکثر مکلفان بوده و نه در می
کمت واجب لطف اگر مؤثر در رغبت بیشتر مکلفات به طاعت و ترك معصیت باشد از باب ح   «

ــت          باب لطف کرم اسـ جام آن از  ــد ان باشـ عدودي  ما اگر مؤثر در افراد م ــت ا ب (»اسـ انی ر
)188، 1370گلپایگاانی،

بندگان این اســت که: اگر از فلســفه هاي تکلیف آزمایشاشــکالی که به این نظر وارد اســت 
سبت به آن ندارند یا از      ست که بندگان را به چیزي امر کرد که هیچ رغبتی ن ست پس جایز ا ا

ستند و از این رو بنظر   سیار راغب به آن ه صرف مقربیت نتواند   میچیزي نهی کرد که ب سد  ر

نه ان ترتب علیه او علی ضوء ذلک فلیس هنا لطفان مختلفان بل کالهما فی الحقیقه امر واحد غیر «.3
ینتزع منه بعد حصول الطاعه یکون محصال و کونه مقربا فعل اهللا سبحانه و اما کونه محصال امر انتزاعی

».لمحصلار من الغایه غیر ان الغایه غیر ان العنایه باللطف المغرب فی الکتب الکالمیه اکث



شدند و  میمعیار لزوم باشد چه اینکه مثال اگر هر شهري یک پیامبر داشت مردم بهتر هدایت   
خداوند امور واجب را مورد لذت و امورحرام را مورد نفرت طبع قرار میداد مردم بهتر امتثال      یا 

کردند.می
سر –ما لواله لعد المکلف "مگر اینکه لطف را این گونه معنا کنیم که  ضه   -بالک ضا لغر "مناق

ــرعا او عادة-ما لواله لما تمکن المکلف "یا  ــول بکماله-عقال او ش "ب منهالمطلومن الوص
شر ممکن ن           سانی براي ب صول به کمال مطلوب ان شد و سل که اگر نبا سال ر بوده(ولو مثل ار

کلیف است اما تکند. البته تمکن از تکلیف شرط  میعادة) و نبودن آن، هدف از خلقت را نقض
تمکن وصول به کمال مطلوب اعم از تکلیف است.(دقت شود)

وجوب لطفادله موافقان) 6
اي وحوب لطف به ادله متعددي استناد جسته اند از جمله:برمتکلمان شیعه

ــت و انگیزه  .1 ــتحاله انفکاك معلول از علت تامه(خداوند قادر بر لطف اس ن نیز به جهت آاس
ندارد)     ــر راه وي وجود  ــت و مانعی بر سـ تا، جود در وي موجود اسـ ــی بی  ؛ 1/507(طبرسـ

)1392،253به نقل از: ضیائی فر، 76، 1408مظفر
ــلح از وي . 2 ــدور اص ــت، و (خدا کامل مطلق و فعل او کامل ترینکامل مطلق و لزوم ص اس

ساخ           ست؛ نزدیک  صدور ناقص از وي محال ا ست و  ضروري ا تن صدور فعل کامل از خدا 
، 1413: الف_(مفیدبندگان به طاعت و دورکردن از معصــیت براي آنان شــایســته تر اســت)

)253، 1392ائی فر،) به نقل از: ضی1372،250؛ الهیجی4/51
ــت که تکلیف خویش را با لطف      حکمت الهی و نقض غرض( . 3 الزمه حکمت الهی این اسـ

ــد بلکه نقض خواهد گردید  ــل نخواهد ش ــازد و گرنه غرض وي از تکلیف حاص زیرا همراه س
ند   نه روي        میخداو ثال آزادا به امت یه لطف  ــا که اکثر مردم جز در سـ ند  ند نمیدا (ر.ك: .آور

ــی، 1413،32الف _مفید  ــید مرتضـ ؛ ربانی گلپایگانی،    1413،351؛ عالمه حلی 1411،191، سـ
191،1428(4

برخی امتناع نقض غرض را به مالك استحاله عقلی انفکاك فعل از صفت دانسته اند بدین بیان که: -4
محال است حکیم کاري انجام دهد که با غرض وي ناسازگار است یا کاري را که مقتضاي حکمت است 

دیده و انفکاك آن دو را ترك کند؛ به تعبیر دیگر عقل نظري میان صفت حکمت و کار حکیمانه مالزمه
) برخی دیگر مالك امتناع نقض غرض را بر پایه قبح عقالنی دانسته 1413،14داند(خرازيعقالً محال می



اري مکلف یبه عدالت خداوند این است که در ازاي دشواري تکلیف  مقتضاي  عدالت الهی(-4
صیت دور امتثالو آن چه وي را به بیاید ا، (مطهري،بی ت)سازد انجام دهد. مینزدیک و از مع
)4/305: 1405، هاشمی شاهرودي،182

وجوب لطفادله مخالفان) 7
باآن پرداخهته اند. مهمترین مخالفان این قاعده اشاعره هستند اما افراد دیگري نیز به مخالفت

ستفاده از  براي نمونه،  شوار   این قاعده مال احمد نراقی، ا سیار د و این قاعده را در دانند میرا ب
ه قاعده لطف در ببر این باورند که اســتناد دانند ومی»ناکارآ«فقهی واســتدالل هاي کالمی 

قیمرا در مباحث علمی عاین قاعده و مواردي که صـــورت گرفته اســـت، مخدوش اســـت
)1417،705،(نراقیدانند.می

ین قرار است:ه ابرخی از ادله اي که این گروه آورده اند ب
ســـت که حکم به وجوب یک فعل بر خدا به طور کلی باطل اســـت؛ چون الزمه اش این ا.1

ــت؛ فخر رازي در           ــد؛ در حالی که او حاکم بر همه چیز اسـ این باره عقل بر خدا حاکم باشـ
شرع ثابت می شرع ندا   میفرمایند: حکم فقط از طریق  ریم، پس شود و هیچ حاکمی ما فوق 

ر پاسخ به  د). 1420،61سبحانی، و نیز ر.ك: 1415،342طوسی،  نیست.( هیچ امري بر او واجب 
شاعره  سی ، ا صطلح بین فقها    میمحقق طو شرعی م ست؛  نگوید: مراد از این وجوب، حکم  ی

د، مســتحق بلکه به این معناســت که این کار به گونه اي اســت که اگر کســی آن را ترك کن
ســت. دهنده آن ســزاوار ســرزنش امذمت اســت و کار زشــت هم به این معناســت که انجام 

اعل است،  پس عقل انسان در اینجا فقط کاشف از سازگاري فعل با صفات ف     همان)طوسی،  (
نه اینکه از موضع برتر بر او حکم براند.

مســقان هم انجااگر لطف نســبت به خداوند واجب بود، این لطف را نســبت به کافران و فا.2
شت   شد که کافر مییجه اینداد و نتمی سقی وجود ندا ست.    در نتیجه. و فا ضروري نی لطف 

به نقل از: ضـــیائی 1413،352؛ عالمه حلی1412،1،303؛ حمص رازي246، 1400.(اشـــعري
شته اند.     ))264، 1392فر صحیحی از معناي لطف ندا صویر  سانی که این را گفته اند ت لطف ک

دهند و کار کسی را اند بدین بیان که: عقال کار هاي خویش را به منظور تحصیل غرض عقالیی انجام می
کار سفیهانه نوعی نقص و از ساحت قدسی الهی دانند در نتیجهکه بدون غرض عقالیی است سفیهانه می

)1406،118به دور است(بحرانی



ــت بلکه جز ا ــت و جزء دیگر آن الهی علت تامه براي وقوع فعل، ایمان و اطاعت نیس لعله اس
).(ضیائی فر، هماناراده و اختیار انسان است

ــرف وجود   . 3 ــده اي به همراه ندارد و ص ــت که بدانیم هیچ مفس ــرطی واجب اس لطف به ش
سده     ست. لذا با احتمال مف صلحت براي حکم به لزوم لطف کافی نی توانیم به لزوم لطف نمیم

ــت و عدم مانع را باید از دلیل        به عبارت دیگر فهم وجود منوط  حکم کنیم.  به نبودن مانع اسـ
روي اســت رســد این اشــکال، یک اشــکال صــغمی. به نظر)352(همان،دیگري احراز نمایید

کند که مقتضی و عدم میعقل تنها زمانی حکم به وجوببرد.نمیکبراي قاعده را زیر سوالو
ــت که درفرض عدم علم    ــن اس ــد  و روش به مانع، حکم به وجوب نیز مانع را احراز کرده باش

دهد اســاســا لطف بودن آن میبه عبارت دیگر، در مواردي که عقل احتمال مانعنخواهد شــد
کند.نمیچیز را احراز

فروعات کالمی قاعده لطف) 8
ه، در موارد تعددي از لطف  استفاده کرده اند که برخی از آنها عبارتند از:متکلمان امامی

ید  بوجو عده و وع یا  ، و ثت انب یامبران   ، بع مت پ ــ ــب و وجود، ، عصـ ــرف نصـ مام و تصـ ،ا
؛ 1375،490؛ ســبحانی:1412،2/240حمصــی رازي:، 175،همان؛125-1406:127:بحرانی(

)265: 2، 1423؛ عالمه حلی، 39الف:1372:مفید؛ 328، 1405حلی

قاعده لطفو اصولیفروعات فقهی) 9
والیت فقیه.1

واجب است که براي اداره جامعه اسالمی فقیهان عادل را   برخداوند از باب حکمت و لطف 
) 1378،143، به والیت بر مردم منصوب نماید لذا مسئله از عوارض فعل اهللا است(جوادي آملی

شــیعه در بحث هاي کالمی خود از راه دلیل لطف لزوم نصــب حاکم از جانب خداوند را اثبات
ست  و )1419،490،حلیمحقق (.کندمی صود این ا شري   مق ستطاعت ب که انتخاب امام از حد ا

ــت، پسخارج  ــت و مانند نبوت اس ــالمامري الهی اس در مدت بعثت ) ص(و اینکه پیامبر اس
گیرد که حتما باید فرد میان میفرصــت تعلیم همه اســالم به مردم را به دســت نیاورد نتیجه

ایشــان بتوانند خأل  اصــحاب تربیت شــده باشــند که اســالم را به طور کامل فرا گرفته پس از 
ست از جانب خداوند براي نبوت  )ص(فقدان پیامبر را جبران کنند و این کار همان لطف الهی ا

(ع) دادن آن به حکومت معصــومبا قبول مقدمات دلیل لطف اختصــاص شــدمینیز ایجاب
صوم بودن وي لطف دیگري  صمت در      اوجهی ندارد البته مع شرط ع ست پس حتی با فقدان 



ــالح نظام جامعه        زمام دار  ــب حاکم براي اصـ ــر غیبت  باز هم لطف اول یعنی نصـ در عصـ
ــب را الزم         بات و نصـ جلوگیري از هرج و مرج وجوب حکومت را  عقال از جانب خداوند  اث

صوم علیه      لذاسازد  می ضور امام مع سوي او چه در زمان ح لزوم جعل الهی و تعیین حاکم از 
، 1372همان، ؛ 93-92،1373:(مطهريو ضروري است. السالم و چه در زمان غیبت وي الزم 

).216-215ص
نفی عسر و حرج.2

ــتند و تنها    ــایت خداوند نیس ــیل رض ز ترس عقاب ااز آنجا که اکثر مکلفان در پی تحص
ــوند از انمبادرت به انجام دادن تکالیف می ــختی مکلف شـ جام دادن آن کنند و اگر به امر سـ

ستحق    کنند و در نتیجه امتناع می شده، م صیت  شارع می   سخط مرتکب مع ضب  شوند،  و غ
ــت؛ زیرا موجب دوري بندگان ا   ــازگار نیس ــریع چنین احکامی با لطف خداوند س ز درگاه او تش

.)1369،1/111،تبریزيشود(می
سنت در ارتباط      شیعه و حتی اهل  شمندان  د: خداوند نفرمایمی5سوره بقره 286آیه بااندی

چه قدرت انســان آن را شــامل کند چون وســع شــامل آننمیانســان را به ما الیطاق تکلیف
و در )181: 1414،1صــابونی؛1388،1/342کثیرابن؛ 1409،2:385(طوســیگردد.میشــودمی

ــی(ارتباط با روایتی   ــت کرد، که خداوند از    می) نیز35ح1390،1/417،طوسـ روي توان برداشـ
شته مثال در مورد آب       سان بودن آن ها توجه دا سهولت و آ رحمت و لطف در جعل احکام به 

شود، براي اغلب مردم باعث  میشد که به مجرد مالقات با نجاست، نجس  میکر، اگر حکمی
شد بنابر این این حکم نفی شده است و در جعل این حکم مصلحت این که     میزحمت و حرج

ند مد نظر بوده است.زحمت نیافتمردم به
ــابق مشــقت هاي زمیمرحوم طبرســی در کتاب احتجاج یادي بوده فرماید: در ادیان س

شته پنجاه نماز در          ست از جمله در ادیان گذ شده ا سالم نفی  ست که در دین ا پنجاه وقت ا
سالم، پنج نماز در پنج وقت قرار داده   ست و حال آنکه در دین ا پنجاه شده و اجر واجب بوده ا

سابق   مینماز به نمازگزاران داده ست  میشود یا آنکه در ادیان  صی    ر مکان هدبای صو اي مخ
جام    ماز ان فا           مین ــود، ک جام شـ ماز ان که ن کانی  ــالم، در هر م ما در دین اسـ یت شـــد ا

).1386،1/327:کند(طبرسیمی

(خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف )286):2(بقره(» الیکلف اهللا نفسا اال وسعها...«-5
؛ 42): 7(اعراف؛152):6(؛ انعام233):2(نمی کند...) که این آیه در چند آیه دیگر نیز تکرار شده است (بقره

).62): 23(مومنون



ستناد کرده برخى در اثبات عقلى بودن قاعده نفى عسر و حرج به قاعده  اند اند و گفتهلطف نیز ا
ناپذیر اســت، در واقع مقرب به معصــیت، و خالف لطف تکلیف به آنچه موجب مشــقت تحمل

ــت و این امر با تکلیف به ما ال           ــت؛ زیرا انگیزه تکلیف در غالب موارد اطاعت و انقیاد اسـ اسـ
صول؛     ض مىیتحمل نق ضوابط اال از آنجا یعنی) 2:91، 1406، محقق دامادبه نقل از: شود. (

ستند و تنها از ترس عقاب مبادرت به انجام      ضایت خداوند نی که اکثر مکلفان در پى تحصیل ر
شوند از انجام دادن آن امتناع مى   دادن تکالیف مى سختى مکلف  کنند و در کنند و اگر به امر 
شوند، تشریع چنین احکامى با   صیت شده، مستحق سخط و غضب شارع مى      نتیجه مرتکب مع

ست؛ زیرا موجب دورى بندگان از درگاه او مى    سازگار نی سائل؛ به  شود. ( لطف خداوند  اوثق الو
محقق داماد، همان)نقل از: 

حجیت گفتار و رفتار پیامبر(ص) و امام(ع).3
سمانی       سان ها ظرفیت پذیرش قانون آ ست که ان ست  روشن ا و پیام الهی را نداریم، لذا الزم ا

ــانند، این گروه باید از خطا،    ــند که آن ها را به مردم برس ــته باش ــان هایی و جود داش که انس
ست؛ یکی از        صونیت، حجیت گفتار و رفتار مبلغان قانون الهی ا شند که نتیجه این م صون با م

ده اند حجیت گفتار و رفتار نتایج اصــولی که اندیشــمندان اصــول و فقه بر قاعده لطف بار کر 
ــت   غان الهی اسـ تا،     116، 1372. (الهیجی،مبل طاء،بی  ــف الغ کاشـ ؛ 95، 1373؛ مطهري،6؛ 

)58: 1408،1منتظري،

برداشته شدن تکلیف از کودك.4
ست و این یعنی که مواخذه      شته شدن تکلیف از کودك امتنانی بوده و از باب لطف ا بردا

دهد مانند عبادات میمحبوبیت اعمالی که کودك انجاملذاعذاب از کودك برداشته شده است 
عماند و همین براي مشــروعیت عبادات اطفال کافی اســت به عبارت دیگر حدیث رفمیباقی

یان تکلیف کند از تبه ابرداشته و چنانچه فردي در شرایط عسر و حرج اقدام    القلم فقط الزام را 
). به حکم 113: 1419،4:بجنوردي(او پذیرفته بوده و حتی ثواب بیشـــتري هم خواهد داشـــت

عقل مرتکب حرام مستحق عذاب است، اما شرع تا سن بلوغ از روي لطف و امتنان این عذاب  
ست    شته ا سان بالغی که م و عقوبت را از اون بردا رتکب کارهاي حرام و گناه همان گونه که ان

مســتحق مجازات اســت اما خداوند در قبال انجام برخی امور مانند گریه بر حضــرت شــود می
بسیار واضح است    .)115: 1419،4،دارد(بجنورديمیسیدالشهدا علیه السالم عذاب را از او بر   



ــا ــد پس اگر کودك عمل کند که عبادات کودكمیکه لطف خداوند اقتض بدون پاداش نباش
دهد پس اگر خداوند او را از ثواب آن محروم کند مینیکی را به قصــد  قربت به خداوند انجام

ستحق پاداش و ثواب        ست و م صحیح ا شروعیت دارد و  ست. عبادات کودکان م خالف لطف ا
شیعه    می شهور فقهاي  شد قول م سوط آ با ست هرگاه کودك نیت  مده در مب روزه کند روزه او ا

سی       شرعی خواهد بود(طو ست روزه او روزه کامل  شهید اول نیز در  .)278: 1387،1،صحیح ا
.داندکتاب هاي خود مشـــروعیت روزه کودك را پذیرفته و او را مســـتحق ثواب و پاداش می

شهید  شروعیت آنها    .)1419،1/268:؛ همان1419،26،اول( شدن عبادات کودکان و م پذیرفته 
مطابق با قاعده لطف و مورد پذیرش عقل بوده و برعکس پذیرفته نشــدن و عدم مشــروعیت  
شده و آنها          ضایع  سعی و تالش کودکان  ست که  ستلزم این ا ست و م خالف لطف و امتنان ا

شی در این باره دریافت  ست زیرا    اقدام به روزه گرفتن کراگر مثالهیچ پادا صحیح ا د روزه او 
شرعی           شروعیت  صاص به مکلفین ندارد  ولی این روز م ست و اخت ضعی ا صحت از احکام و

).1412،3/78خوئی، ؛ 1419،4/173:بجنوردي(نداشته و امر شرعی به آن تعلق نگرفته است

اجماع لطفی.5
صادري که امامیه  ست. مبانی گوناگونی    یکی از م ستنباط احکام مطرح کرده اجماع ا براي ا

شده  سی      که یکی از آنها براي حجیت اجماع مطرح  شیخ طو ست که مبتکر آن  قاعده لطف ا
است.

شـیخ طوسـى به مقتضـاى قاعده لطف در علم کالم به طرح مبنایى خاص پرداخته اسـت. به     
جلوگیرى از گمراهى آنان است، از این رو زعم وى مقتضاى لطف الهى به بندگانش، هدایت و 

اگر امت یا فقیهان بر امر نادرستى اجتماع نمایند، بر پیشواى معصوم (ع) الزم است آنان را هر     
ــان به راه حق رهنمون نماید. از این جهت، اتفاق نظر همۀ             چند با القاى اختالف نظر میانشـ

ستى و  فقها بر یک حکم و عدم شانۀ در ست. از     وجود مخالف، ن شارع مقدس ا صحت آن نزد 
)51بی تا،(انصارى، شود.یاد مى» اجماع لطفى«این اجماع در علم اصول به 

توان بیان کرد:میچکیده استدالل وي را بدین صورت
یکی از شئون و وظایف امام، تبلیغ و تبیین احکام الهی است.)1
شود.میانجاماین وظیفه گاهی به صورت مستقیم و گاه به واسطه شخص دیگر)2



اگر فقها بر حکمی که بر خالف حکم الهی است اتفاق نظر داشته باشند، مقتضاي قاعده لطف    )3
این است که امام مستقیما یا به واسطه شخص دیگري در میان آن ها اختالف انداخته و حق     

)642،2: 1417شیخ طوسی،را بیان کند.(
بر اســاس قاعده لطف، از اتفاق فقها و عدم اظهار مخالفت معصــوم (ع)می فهمیم که امام لذا

معصوم نیز با آنان هم نظراست لذا به این وسیله نظر امام کشف شده و طبعا حجیت اجماعی       
شود.میکه کاشف نظر امام است، ثابت

شتري   مرحوم  شف القناع «در کتاب نیزشو ستند   در» ک ق اجماع را از طریکه حجیت صدد ه
ــانند ــاي این قاعده، اجماع، قاعده ي لطف ثابت کنند و هم چنین به اثبات برسـ که به مقتضـ

اگر علماء اجماع کردند این اجماع یقینا با قول معصوم هماهنگ کند.میل معصومکشف از قو 
جمعین است و اگر م » بیان الحق و تمییز الحق عن الباطل«(ع)ظائف اماماست زیرا یکی از و 

بر خالف حق اجماع کنند او باید حق را آشــکار کند و حتی اگر شــده با مخالفت یک نفر، از   
)1389،3/186:سبحانی(.تحقق اجماع جلوگیري نماید

نصب عامل قبض صدقات.6
مکلفان تمایلی به اخراج زکات از اموالشان و نقل آن ها به سوي اما ندارند و   از آن جا که خود 

چه بسا که این کار براي ایشان دشواري بزرگی ایجاد کند و این بدون شک آن ها را از طاعت 
دور کرده و به معصیت نزدیک کرده از این رو اقتضاء قاعده لطف این است که حاکم شخصی      

)423: 1404،15،صاحب جواهروري صدقات منصوب کند. (عامل جمع آرا به عنوان

امر به معروف نهی از منکر.7
ــاس تحلیلی عقالنی            ــدد بر آمده اند تا بر اسـ عالوه بر آیات و روایات، فقهاي امامیه در صـ
ــرورت امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنند یکی از ادله اي که در این زمینه اقامه           ضـ

عده لطف است، شیخ طوسی بعد از طرح این سوال که امر به معروف و نهی کرده اند بر پایه قا
شرعا    ست یا  ست چرا که واجب کردن  «فرماید: میاز منکر عقال واجب ا این دو عقال واجب ا

بلکه بستر عملی آن نوعی لطف است و صرف آگاه کردن مکلف به ثواب و عقاب کافی نیست
)236، 1406طوسی»(هم الزم است



خوبی و کاهش بدي کمککثرتامر به معروف و نهی از منکر از اموري است که به  ،بدون شک 
ضا لذاکند، می سان ها را به آن وا می، لطف الهی، اقت و آن ها را بدان تکلیف دار کند کند که ان

و سعادت قرار گیرند.رشدنماید تا در پرتو این تکلیف، انسان ها بهتر در مسیر 
(برائت عقلی)بیانبدونعقابقبح.8

وتکلیفاحتمالکهموارديدراســتبیانبالعقابقبحقاعدهاصــولیمهمقواعدازیکی
!چیست؟وظیفهنداردوجودمعتبريدالیلومیدهیمالهیالزام

ــمندان ــولعلماندیش ــتنادبااص ــتبرائتاجرايوظیفه،: اندفرمودهمختلفیادلههباس . اس
ــانی، بی تا، 1403:208حلیمحقق( بیان بدون عقاب قبحقاعده  ادله ایناز)2،167؛ خراسـ

.استشدهتبیینگوناگونادلهباخودکهاست
ستفاده قاعدهاینتوجیهبرايکههاییاستدالل ازیکی به. است لطفقاعدهطریقازشده، ا
:بیاناین

ثت  یامبران بع کالیف درلطفنوعیپ ــتعقلیت قل واسـ ید میع بت گو مکلفکردنعقو
، طوسی.(باشدشدهانجام)تکلیفبیان(استلطفويحقدرآنچهاینکهمگرنیست،پسندیده

1409 ،6 ،458(
ستدالل ایندر ،مؤاخذه نفیازواخذه،مؤنفیتکلیفبیاننفیازلطف،ضرورت بهتوجهباا

)1392،272فر:(ضیائی.استشدهاثباتتکلیفازبرائت

یأسوفحصبهبرائتاجرايبودنمشروط.9
معتبردلیلازفحصبهمشروطبرائتاجرايآیاکهاستمطرحپرسشاینبرائتازبحثدر
ست آنازسأیو ست؟ مشروط غیرومطلقکهاینیاا شمندان اکثرا صول علماندی اینبرا

خویشنظراثباتبراياینان. اســتفحصازبعدبرائت،اجرايمحلکهاندکردهتاکیدنکته
:استبیاناینبهواستلطفقلعدههاآنازیکیکهاندکردهاستنادمختلفیادلهبه

تاکندمیحکمآســمانیکتابفرســتادنوپیامبرانبعثتبهخداوندبرلطفوجوببهعقل
چگونهیقینیعقلیحکماینباشوند بهروزجهاندودروشده هدایتشایسه  مسیر بهمردم
رويخداوندکهاینیعنیاســت،الهیدســتوراترفعخداونداحکامازیکیکهگفتتوانمی

برايراآســمانیهايشــریعتوالهیدســتوراتازحصفعدموپیامبرانســخنازگردانی
ضــرورتلطف،ضــرورتازنیزبیانایندر)1405،435ســبحانی،.(اســتکردهتجویزمردم



شـــدهاســـتفادهکلیایجابنحوبهترخیصامکانعدمآنضـــرورتازوآســـمانیاحکام
)1392،273،فر(ضیائی.است

ضرورت حکومت الهی.10
عالمه حلی یکی از شــرایط در دیدگاه کالمی شــیعه منشــأ مشــروعیت زمامدار، الهی اســت.

ــی که امامت وي            میزمامدار را چنین بیان    کند: از جانب پروردگار متعال یا پیامبر(ص) یا کسـ
این دیدگاه را با ادله عقلی بزرگان)392، 1413عالمه حلی، باشد.( ثابت شده، نصب شده   قبال 

)167، 1405حلی،عالمه؛1363،120دنبال کرده اند. (مجلسی،و نقلی از جمله قاعده لطف 
ــی نیز ــب الهی زمبعض ــتدالل نص ــی با تکیه بر این اس ــانیده اند. (حمص امدار را به اثبات رس

فرماید: میآیت اهللا جوادي آملی در این زمینه)23و1405،15؛ عالمه حلی،240: 1412،2،رازي
صر غیبت بر مبناي حکمت حکیمان یا    شرایط در ع هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد 
قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو وجوب عن اهللا نه وجوب علی اهللا و هم دستور   

شریعی آنان براب    صب ت شده الزم ر همین تعبیرهاو هم ن شد.( میي یاد  ، 1367جوادي آملی،با
ضی دیگر گفته اند:  )157 شته و   «و بع شریعت را وفق حکمت بر ما ارزانی دا خداوند که فیض 

ضمانت اجرایی آن را          ماراه را از چاه براي ستی  ضرورت عقل بای ساخته به حکم  شخص  م
ضو        صاً یعنی در دوران ح شد، خواه ن شخص کرده  با صفاً   م صوم یا و صر  ر مع چنانچه در  ع

ــالم، ش  1388معرفت،  »(غیبت.  فرمایند:   میبرخی پاي را فراتر نهاده  )24، 6مجله مکتب اسـ
ــأ   « حتی اگر بگوییم مردم در انتخاب زمامدار نقش دارند باز هم قاعده لطف اثبات کننده منشـ

ــت، حداقل چیزي که برهان لطف ثابت  ــروعیت حکومت الهی اس ــت که کند ایمیمش ن اس
درباره مسئله حق والیت مثل بقیه مصالح و مفاسدي که در احکام هست ما باید به دین رجوع 
ــد؛ قاعده لطف راه را باز کرده و   ــی باید ولی باش کنیم و با مراجعه به دین بفهمیم که چه کس

آید که دین در اینجا نظر داده باشـــد که چه کســـی ولی باشـــد؛ حال این ولی میعقالً الزم
سی که مردم به انتخاب تعیین     م ست یا حتی ک ست، فقیه ا صوم ا شروعیت   میع شه م کنند، ری

صادق الریجانی، کمیسیون بررسی مباحث جدید والیت »آیدمیحرفی است که از جانب دین 
)269، 1392،؛به نقل از: ضیائی فر343، 6فقیه، جلسه

ولیقلمرو اطاعت از .11
و موضع اطاعت از ایشان، اندیشه هاي متفاوتی وجود دارد. بعضی     ولیدر مورد تفسیر والیت 

ــی مردم را جزء قلمرو والیت زمامدار   ــوص ــترده و حتی حوزه خص قلمرو والي زمامدار را گس



ند. می ندگی         و ) 38: 5، 1417(خوئی،دان به حوزه عمومی ز ها آن را  بل برخی از فق قا در م
ساخته اند. یکی از     صر  عاي خود آورده اند قاعده ادله اي که براي اثبات اداجتماعی مردم منح

)93(خراسانی، بی تا، لطف است.
. لزوم اطاعت 1ت: یکی از فقهاي امامیه بعد از طرح والیت معصوم(ع) دو معنا را ذکر کرده اس  

ذ تصرف وي به  . لزوم اطاعت از وي و نفو2از وي و نفوذ تصرف ایشان در حوزه امور عمومی   
شت از ادله والیت (نظیر و.صورت مطلق  اولی بالمومنین النبی«ي معناي دوم را غیر قابل بردا

سته و معناي صحیح را همان معناي نخست   ») من انفسهم  یشان براي  دلیلی که ا. داندمیدان
: فلسفه جعل  آورد قاعده لطف است. خالصه نظر ایشان به این قرار است    میاین برداشت خود 

ــت و قاعده لطف همانطور که ی عولی، تکمیل نقص مولّ کند، میکمبه وجود مکمل حلیه اس
یارات وي را هم معین   ند و     میمحدوده اخت یازم که ن ــت  ندو این حوزه عمومی اسـ الیت و  ک

)217: 1403،3آل بحرالعلومسرپرستی است.(
ضرورت قانون برتر الهی.12

ــمندان فقه امامیه به این گزاره تاکید کرد          به اموري  احکام نقلی نوعی لطف  «ه اند که   اندیشـ
)71: 4، 1404(کاظمی خراسانی،6»داندمیاست که عقل آن ها را ضروري
نون الهی را اثبات توان با استفاده از قاعده لطف، ضرورت قامیبا توجه به توضیحات داده شده

کرد:
الف)انسان براي دستیابی به سعادت نیازمند هدایت است.

ه راه سعادت انسان ها و نیاز وي به هدایت آگاه است.ب)خداوند ب
کلشــبه بهترین ج)مقتضــاي آگاهی، قدرت، لطف و رحمت الهی آن اســت که براي انســان

)17، 1978صدر، (قانونگذاري کرده و راه سعادت را به وي نشان دهد.
نقش قاعده لطف در ترجیح روایات.13

مطرح کرده اند مبحث تجري است؛ پرسش مطرح   یکی از مسائلی که اندیشمندان علم اصول    
شان دهنده          ست (قبح فعلی) یا فقط ن شرعا حرام ا ست که آیا تجري عقال قبیح و  شده این ا

کند میسوء باطن است (قبح فاعلی)؟ برخی بر این باورند که تجري فقط از سوء باطن حکایت
ــرع هیچگونه حرمت و قبحی ندارد. یکی از   ــگاه عقل و شـ ادله اي که اینان به آن و در پیشـ

کند؛ میاســتناد کرده اند: روایات معتبري اســت که بر نفی عقاب از شــخص متجري حکایت

»التکالیف السمعیه الطاف فی التکالیف العقلیه. «6



)288: 1، 1408درمقابل، روایاتی وجود دارد که نیت گناه را گناه دانســته اند.(حســینی حائري،
ــته روایات متع  ــولی تالش کرده اند به گونه اي از این دو دس ــمندان اص ارض جواب لذا اندیش

)51: 3، 1404دهند.(کاظمی، 
گویند: که روایات عفو از نیت سوء چون با قاعده لطف مخالف است، مردود است، به میبعضی

این صورت که مقتضاي قاعده لطف این است که شارع، مکلف را از سرکشی دور و به امتثال       
کند با این مطلب سازگار مینزدیک بگرداندو این روایات که بخشش از نیت معصیت را عنوان  

، همان).مکلف از قصد معصیت نیست.(کاظمیهنیست، چراکه بازدارند

نتیجه گیري:جمع بندي و  ) 10
زائیده فکر سید مرتضی و شیخ طوسی است لطفقاعده ياگر چه معروف است که .1

اشاره کرد.فضل بن شاذانتوان به کتابمیاما در ریشه یابی تاریخی این مسئله
در مورد شود اما  نمیتعریف اصطالحی لطف اگرچه اختالف چشم گیري مشاهده   در .2

ظاهرا آیت اهللا سبحانی تعریف جدیدي ارایه کرده است.معناي لطف محصل
توان میاگر چه در میان اندیشمندان تصریحی نشده اما   در مورد مالك وجوب لطف.3

شتن     موا شارع دا صاص به  تاثر در رغبت عموم ، و ردي نظیر مطلق لطف بودن، اخت
ردیابی کرد.در البالي عبارات ایشانراداشتن 

در فقه و اصــول اســتناد موارد متعدديدربلکه ، کالمنه تنها در علمبه قاعده لطف.4
ست از جمله:    سر و حرج، حجیت گف شده ا صومان،  والیت فقیه، نفی ع تار و رفتار مع

شدن تکلیف از کودك، اجماع لطفی، اجتهاد     شته  و تقلید، امر به معروف و نهی بردا
ضرورت     شروط بودن اجراي برائت به فحص و یاس،  از منکر، قبح عقاب بالبیان، م
ــرورت قانون برتر  و نقش آفرینی در      ــالمی، قلمرو اطاعت از ولی، ضـ حکومت اسـ

ترجیح روایات.



فهرست منابع

ق.1388و النشر، ، بیروت، دار المعرفه للطباعه تفسیر القرآن العظیمابن کثیر، .1
ق.1406بیروت، دار احیاء التراث العربی، لسان العرب،  ابن منظور،  محمد بن مکرم، .2
صحیح هلموت ریتر، چاپ       .3 صلین، ت سالمیین و اختالف الم شعري، علی، مقاالت اال ا

ق.1400سوم: دارالنشر فذتنذ شتابز، 
ــا،عرافیا.4 ــترس در: قابل د  29/8/1392درس خارج فقه تربیتی تاریخ    ، علیرضـ سـ

ht t p wwweshi ai r f eqharchi vet ext araf i t ar bi at:// . . / / / / /
/92/920829/

ــید محمد، بلغ.5 ــید محمد تقی آل بحر العلوم، ۀآل بحر العلوم، سـ الفقهیه، تحقیق سـ
.1362ق/1403چاپ چهارم، تهران، منشورات مکتبه الصادق(ع) تهران

انصاري، مرتضی، فرائد االصول، قم، اسماعیلیان،بی تا. .6
.ه ق  ،چاپ اول1419نشر الهادي، قم ،القواعد الفقهیه،بجنوردي، محمد حسن ،.7
ق.1406، قم، مکتبه المرعشی، قواعد المرام فی علم الکالمبحرانی، میثم بن علی، .8
ــکینه؛      .9 تحلیلی تطبیقی از قاعده لطف در دیدگاه     «بید هندي، محمد؛ محمد پور، سـ

ــالمی  ــماره  ، ادیان و مذاهب عرفان، »متکلمان اسـ ــتان  6شـ ، 1390، پاییز و زمسـ
.34-19ص

ــوعهتهانوي، محمد تقی، .10 ــطالحات الفنون و العلومموس ــاف االص ،بیروت:مکتبه کش
.1996لبنان، 

سراء،         .11 شر ا ضوعی قرآن کریم)، قم، مرکز ن سیر مو سنیم (تف جوادي آملی، عبداهللا، ت
1378.

.1408حسینی حائري، سید کاظم، مباحث االصول،قم: مولف، .12
ق.1412رازي، محمود، المنقذ من التقلید، قم، موسسه نشر اسالمی، حمص .13



، در: مجموعه مقاالت کنگره شــیخ مفید، قم، »قاعده لطف«خرازي، ســید محســن، .14
ق.1413، 35کنگره هزاره شیخ مفید،ش

خراسانی، محمد کاظم، کفایه االصول، تهران، اسالمیه، بی تا..15
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    قم، تحریرات االصول، خمینی،سید مصطفی،   .16

.1376ره، 
م.1996ق/1417چاپ چهارم، قم، انصاریان، ، مصباح الفقاهه، ابوالقاسم،خوئی.17
.1412، قم، مکتبه الداوري، مصباح االصول، ______.18
دغیم، ســمیح، موســوعه مصــطلحات علم الکالم االســالمی، بیروت، مکتبه  لبنان  .19

م.1998ناشرون، 
، تهران، موســســه انتشــارات و چاپ دانشــگاه تهران، لغت نامه دهخدادهخدا، علی، .20

1377.
سبحانی)      .21 ستاد جعفر  ضرات فی االلهیات، (تقریر درس ا ربانی گلپایگانی، علی، محا

ق.1428چاپ یازدهم، قم: موسسه امام صادق (ع)، 
صول الفقه،  سبحانی، جعفر،  .22 سوط فی ا صادق     المب موسسه تعلیمات و تحقیقات امام 

.1389(ع)، 
جعفر، الهیات علی هدي الکتاب و السنۀ و العقل ،تهران، المرکز العالمی ، ______.23

.1412للدراسات االسالمیه، 
شف المراد، جعفر، ، ______.24 سالم،        تعلیقه بر ک صادق علیه ال سه امام  س قم ،مو

.1375چاپ اول، 
شر      جعفر، تهذیب اال، ______.25 صول (تقریرات درس امام خمینی)، قم، موسسه ن

.1363ق/ 1405اسالمی، 
جعفر، رساله فی التحسین و التقبیح العقلیین، قم: موسسه امام صادق،       ، ______.26

ق.1420



ــبحانه فی القرآن        6، مفاهیم القرآن الکریم، ج ______.27 ــفاته سـ ــمائه و صـ ، (اسـ
ق.1412الکریم)

ضی، علی، الذخیره، تحقی  .28 سالمی،         سید مرت شرا سه ن س سینی، قم: مو سید احمد ح ق 
ق.1411

.ه ق1419انتشارات دارالفکر، اللمعه الدمشقیه،  شهید اول، محمد بن مکی ،.29
شقیه،     شهید ثانی، زین الدین بن علی .30 شرح اللمعه الدم ضه البهیه فی  شارات  ،الرو انت

.،چاپ اوله ق1410داوري، قم،
ق.1414بیروت، دار احیاء التراث العربی،، صفوه التفاسیرصابونی، محمد علی، .31
چاپ هفتم، دار الحیاء صــاحب جواهر، جواهر الکالم فی الشــرح الشــرائع االســالم، .32

ق.1404التراث العربی، بیروت، 
م.1978صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم االصول، بیروت دار الکتاب اللبنانی، .33
اجتهاد، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمی،   ضیائی فر، سعید، جایگاه مبانی کالمی در   .34

.ش1392
سالمی،بی       .35 شارات علمی ا سماعیل، کفایه الموحدین، تهران، انت سید ا طبرسی نوري، 

تا.
صاد فی ما یتعلق باالعتقاد، چاپ دوم، بیرون: دار      .36 سن،  االقت سی، محمد بن الح طو

ق.1406االضواء، 
ق.1409، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، التبیان،  _______.37
ق.1417العده فی االصول الفقه، چاپ اول،قم: عالقه بندیان، ،  _______.38
.ه ق1387المکتبه المرتضویه، بی جا ، المبسوط،،  _______.39
النهایه، بیروت، دار الکتاب العربی، بی تا.،  _______.40
ــواء، بیروت،   .41 ــل، چاپ دوم، داراالض ــیر الدین، تلخیص المحص ــی، خواجه نص طوس

ق.1415



چاپ اول، عاملی، ســید محمد جواد، مفتاح الکرامه ، مؤســســه نشــر اســالمی، قم، .42
ق.1419

ق.1423عالمه حلی، حسن، االلفین، چاپ اول، قم، موسسه االسالمیه، .43
.1413نشر اسالمی، ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد،  _______.44
بدالرزاق،   .45 یاض الهیجی، ع بدین ق   گوهر مراد،ف عا ــحیح زین ال بانی الهیجی،  تصـ ر

.1372تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
فیومی، احمد، المصباح المنیر، چاپ اول، قم: منشورات دار الرضی، بی تا..46
کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشرعیه الغراء، اصفهان، مهدوي، بی     .47

تا.
(تقریرات درس آیت اهللا نائینی)، قم: موسسه کاظمی خراسانی، محمد، فوائد االصول.48

ق.1404نشر اسالمی، 
عده ي لطف در              .49 قا فان  خال قان و م له ي مواف قادي اد بازخوانی انت ید،  کریمی، حم

شماره      شه نوین دینی،  سفه و کالم، انئی -67.ص1394، پاییز 42مباحث کالمی، فل
80.

ــادق الریجانی.50 ــرمایه ایمان، تحقیق ص ــوم، بی جا، الهیجی، عبدالرزاق، س ، چاپ س
.1372الزهرا، 

.1363مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، تهران، دارالکتب االسالمیه، .51
.ه ق1419،انتشارات استقالل ،تهران ،شرایع االسالممحقق حلی، جعفر بن حسن، .52
معارج االصول، تحقیق محمد حسین رضوي، قم، موسسه آل البیت      ،  _______.53

ق.1403الحیا التراث، 
جلد، مرکز نشر علوم 4محقق داماد یزدى، سید مصطفى ، قواعد فقه (محقق داماد)، .54

قه1406ایران، دوازدهم، -اسالمى، تهران 
بررسی مشروعیت عبادات کودکان   «محمد زاده رهنی، محمد رضا؛ فریدون، حسن؛   .55

،25، فقه و اصول، پژوهش هاي فقه و حقوق اسالمی، شماره    »از دیدگاه فقه امامیه



.139–119، ص1390پاییز
مطهري، مرتضی، آشنائی با علوم اسالمی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بی تا..56
.1373، امامت و رهبري، چاپ چهاردهم، قم، صدرا، _______.57
.1372، پیرامون انقالب اسالمی، چاپ دهم، قم، صدرا، _______.58
.1408/1366شکوري، مظفر، محمد رضا، عقائد االمامیه، چاپ دوم، قم: مکتبه .59
ساس دین   «معرفت، محمدهادي، .60 سالمی بر ا سالمی، مجله  »حکومت ا ، حکومت ا

24، 6مکتب اسالم، ش
.1363تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، فرهنگ معین،معین، محمد، .61
ئل المقاالت فی   الف _مفید، محمد بن محمد بن نعمان،     .62 مختارات، واللمذاهب  ااوا

)ق.1372(1413قم ،الموتمر العالمی للشیخ المفید. 
قم ،الموتمر العالمی للشیخ ،ب، النکت االعتقادیۀ_مفید، محمد بن محمد بن نعمان،.63

)ق.1372(1413المفید. 
ــالمیه، قم، المرکز  .64 ــات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االس ــینعلی، دراس منتظري،حس

ق.1408العالمی للدراسات االسالمی، 
هدي،     ن.65 مد م مد بن مح یام  راقی، مولی مح ئد اال ــالمی،  عوا غات اسـ ، قم: دفتر تبلی

ق. 1417


