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 امامت در لطف برهان
 1فتحی علی

2کیا تیموری صفر علی
 

 چکیده
 مسـلله مـذاه،، دیگـر و تشـن  بـن  یهـا اختالف و مباحـ  تـری  مهـم جمله از

 انکــار منشــ  اســت  لطــ  برهــان اســا  بــر معصــو  امــا  وجــود عقلــی ضــرور 
 و مقسـمی مقـرب لطـ  بـن  خلـ  امـا ، بـودن لط  و خداوند بر لط  وجوب
 ایـ  در اسـت  دهکـر اشـکال ایجـاد برخـی ذهـ  در که است قسمی مقرب لط 
 اما  بودن لط  ،لط  از آنان نظر مورد معنای علما کال  به مراجعه با نوشتار،

 کـه اسـت ای  ،آمده دست به مقاله ای  در چه آن و شده بررسی لط  وجوب و
 مقدمـه یـا و مصـادی  از ننـ  امامـت و دارد بسـتگی لطـ  به مرد  عمل و ایمان
 اسـت بـوده نن  گذشته در پیامبر یا اما  غنبت همچنن   رود می شمار به لط 
 از ؛دارد مختلفـی فوایـد هـم غایـ، امـا  ننست  حاضر و غای، اما  بن  فرقی و

 است  ایمان ارکان از ،او وجود به اعتقاد که ای  و شریعت حفظ به علم جمله
 صــفا  و خداونــد ذا  کــه اســت ایــ  معنــای بــه هــم خداونــد بــر لطــ  وجــوب
ــه ،اســت وجــوب مقتضــی ،خداونــد کمــالی ــه ایــ  ن   واجــ، خداونــد بــر کســی ک
  در تنـــاق  لـــ و  و کـــر  ،وجـــود حکمـــت ننـــ  وجـــوب ایـــ  دلنـــل و باشـــد کـــرده
 است  صفا 

 کلیدی گانواژ
  وجوب ، ممک   لط  ،محصل لط  ،مقرب لط  امامت،

                                                        
کــــال  اســــال   1 ــــت علمــــی موسســــه آینــــده روشــــ  یپژوهشــــکده مهــــدویت  قــــم ینویســــنده مســــلول   دکتــــری  و عضــــو هلن

   af2798@yahoo.comی
کال  اسالمی حوزه علمنه قم  چهار  دانشجوی سطح 2  مرک  تخصصی 
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 مقدمه
 افعاال از برخای کاه این و است خداوند افعال از بح  ،اعتقادی و کالمی مهم مباح جمله  از
 قاعده به عنوان آن از که اند دانسته ها آن جمله از را لطف فع  متکلمان .است واجب خداوند بر

 وجاوش مانناد ؛اناد کرده اساتوار را بسیاری مسائ  قاعده این بر اه آن همچنین شود. می یاد لطف
 مصاادیق از کاه اعتقاادی و کالمای مساائ  جملاه از . ...و معجازه وجاوش ،عصمت وجوش ،نبوت
 زمااان هار در معصاوم امااام وجاود و امامات مساائله ،اسات شاده شاامرده آن متفرعاات و قاعاده ایان
 وجااوش قاعااده .انااد کرده ارائااه فراواناای نقلاای و یعقلاا دالیاا  ،اماماات اثبااات باارای امامیااه و اساات
 و خداوناد بار لطاف وجاوش اثباات بارای عدلیاه متکلماان و اسات عقلی دالی  این جمله از ،لطف
  کاار کاما  بساا  و شارح بااا خاود یهاا کتاش در را متعااددی دالیا  ،اماماات باودن لطااف بار امامیاه
 یتعلال ما فی االقتماد ،الشافی تلخبص ،االمامه یف الشافی ،ال الم علم فی الذخبره کتاش مانند ؛اند کرده

 اماام امامات در جملاه از زمیناه این در که شبهاتی به و ...و الفهم معارج ،التقلبد من المنقذ ،باالعتقاد
 .اند داده پاسخ کام  صورت به ،است شده واقع ایشان غیبت و زمان

که از آن همچنین  کاالم فهم در علما، کالم همه یقدق بررسی و عهمراج عدم علت به گاهی جا 
 آن مصاادیق از امامات کاه ایان انکاار و لطف قاعده انکار باع  نتیجه در و شده واقع قصور ها آن

 باار آن وجااوش و فلطاا چیسااتی و معنااا توضاایح و نتبیاای بااه کااه اساات ضااروری و الزم ؛تاساا شااده
  ناه یاا اسات لطف مصادیق از امامت آیا که شود تحلی  و بررسی و پرداخته علما کالم در خداوند
 لطاف باا اماام غیبات آیاا باشاد آن مصاادیق از امامات کاه فارض باه اسات  کادام مادعا نایا دالی 

 فایده گرا  نه یا دارد بر درای  فایده وجودش ندارد تصرفی هیچ که امامی آیا نه  یا دارد سازگاری
 وجاوش بار عقلای دالیا  چاه و  ناه یاا اسات واجاب خداوناد بار لطاف اآی است  کدام فواید آن دارد

 لطاف عصامت و )امامات لطاف برهاان ،مقصاود ایان دساتیابی باه برای دارد  وجود لطف قاعده
 بارای و شده تقریر است( واجب خداوند بر عصمت و امامت ،است واجب خداوند بر لطف است،
 اماماات، معنااای )شااام  تصااوری مبااادی توضاایح و تبیااین بااه ابتاادا ،مطلااوش نتیجااه بااه رساایدن
 صاغری( و کباری) برهاان مقادمات ساپ  و پرداخته (خداوند بر لطف وجوش و آن اقسام لطف،
 .شود می اثبات

  پیشینه

 )شهرستانی، آن طرفدار برخی و است بوده مطرح مسلمانان میان در دوم قرن از لطف قاعده
 ملاهج از .(141: 1408؛ بغادادی، 78 ،1جو: هما) اند بوده آن منکر دیگر برخی و (58 ،1 ج: 1364
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 است دوم( قرن متوفای)حکم بن هشام به منسوشاالل اف کتاب لطف، زمینه در ها کتاش اولین
 کارده تاألیف لطف درباره کتابی هم سوم( قرن متوفای)شا ان بن فض  .(259: 1417، طوسی)

 بغاداد معتزلاه و زیدیاه و امامیاه نامتکلما قبول مورد ،لطف قاعده .(307: 1416 نجاشی،) است
مفیاد،  ؛197: 1411الهادی،  )علم اناد باوده آن نامخالفا از بصاره معتزلاه و بره)اشاعره(مج و بوده
 ،االماماه فای الشاافی ،ال االم علم فی الذخبره) موافقان چه_  کالمی های کتاش اغلب در .(59: 1372
 لم مااما ،االربعابن)مخالفاان چاه و و....( المااراد کشاف ،االلهباه اللواماع ،المل ااوت اناوار ،المارام قواعاد
 اشاعریمتکلماان  برخی اشکاالت و ایرادها .است آمده میان به سخن لطف قاعده درباره و....(
 نیاز و امامات همچاون آن مصادیق و قاعده این بر (263-260 ،2ج: 1986)فخر رازی،  مذهب
)طوساای،  آن مصااادیق و (225-200 ،20: ج1962)معتزلاای،  قاعااده ایاان ماادافعان هااای پاسااخ
  است. مشهور کالم اه  میان در (148-135: 1411؛ موسوی شفتی، 83-70، 1ج: 1382

 و قاارآن در کاه اسات باوده جهات ایان از مسالمین بااین در قاعاده ایان شادن مطارح دلیا  شااید
ْوناااُهْم  و   شااریفه آیااه ماننااد، بااود. شااده قاعااده آن مضاامون بااه اشاااراتی روایااات ل  ااناِت  ب  س   و   ِباْلح 

اا ّل   ئاِت یِّ الّس  ع   از برخااورداری و دنیااا مشااکالت بااه ابااتال از هاادو کااه (168: )اعااراو  ِجُعااون  ْر ی   ُهااْم ل 
ْلنا ما و   شریفه آیه در و ،دانسته اطاعت و حق به بندگان بازگشت را آن های نعمت ْرس 

 
ْر  یِفا أ اق   ة  ی 

ِباا ِمااْن    ّی  ن 
ااْذنا ِإاّل  خ 

 
هااا أ ْهل 

 
ساااِء  أ

ْ
أ اِء  و   ِباْلب  ااّر  ُهااْم  الّض  ّل  ع  ُع ی   ل  ااّر   شااده اشاااره لطااف بااه (94: اعااراو) ون  ّض 

 را او تکالیف که فرستاده بندگان سوی به را خود رسوالن خداوند که است این آن مفاد ؛ زیرااست
گاه کمال راه به نسبت را آنان و ابالغ آنان به  رفااه غارق و دنیاا یهاا تنعم گااه طرفای از نمایناد. آ

 باه را آناان کاه کارده اقتضااء الهای حکمات و هشاد انبیااء دعاوت از نافرمانی و طغیان سبب ،شدن
 اقاماه باه انبیااء کاه است دلی  همین به و کنند رو حق سوی به تا کند مبتال ها سختی و مشکالت
کتفاااء برهااان و حجاات ااارِ  ُرُسااال   .انااد پرداخته نیااز بناادگان تبشاایر و انااذار بااه و نکاارده ا ّشِ  و   ن  یُمب 
 نافرماانی از یدور و خداوناد اطاعات باه بندگان ترغیب در بشیرت و انذار و (165: )نساء  ن  یُمْنِذرِ 
 .(53 ،3ج: 1412 ،)نک: سبحانی است مؤثر
 (؛ 54)ناااک: هماااو:  اسااات شاااده اشااااره مصاااطلح لطاااف باااه نیاااز امیرمؤمناااان از کالمااای در
 :فرمود که جا آن

 عما  و اسات ماذکور کمال به بشر رسیدن ،تکالیف از هدو و بشر کمال ،خلقت از هدو
 صاورت باه بایاد هام وعیاد و وعاد .گیرد می صورت وعید و وعد سایه در ،تکالیف این به

کثر زیرا ؛عقاش و ثواش به نسبت باشد ترساندن و انگیزه ایجاد  طریاق این از تنها مردم ا
 هادو کاه بکناد)لطف( را کاار این باید خداوند بنابراین .کنند می تکلیف انجام به اقدام
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 (316، 5: ج1403مجلسی، ) نشود. نقض خلقت از هدو نتیجه در و تکلیف از

 مفاهیم

 امام لغوی معنای
 ؛428 ،8ج: 1409)فراهیادی،  ساتها آن مقتادای و دیگاران بار مقادم چیزی(کاه )یاا کسی هر
 چااااه ،(25 ،12ج: 1414منظااااور،  ؛ ابن87: 1412؛ راغااااب اصاااافهانی، 28 ،1ج: 1404 ،فااااارا ابن

 و پیاامبر تعریاف، بناابراین .(87: 1412ب اصافهانی، )راغا ناه یاا باشاد داشاته را تقدیم استحقاق
 .(28 ،1ج: 1404فارا،  ابن ؛428 ،8ج: 1409)فراهیدی،  بود خواهند امام او خلیفه

 امام و امامت اصطالحی معنای

 روح ،(81: 1381 )خمیناای، قارآن بااطن و توحیااد شار  اسات، معتقاد آن بااه شایعه کاه اماامتی
 و داشاته عاالم در تکوینی تصرو و غیبی نفو  .است اعمال بر شاهد و ها حرو همه بر محی  کلی
 ،1ج: 1417 ،هماااو ؛168: 1387، طباطباااایی) دارد اختیاااار در را بااااطنی و معناااوی هااادایت زماااام
 .(295-293، 285-277 ،3جتا:  بی ،مطهری ؛273-275

 :امامتی چنین الزمه
 مساتلزم کاه کنناد( پیاروی وا از در دیان بایاد دیگاران که مقامی )یعنی است دینی مرجعیت .1

 است. حجت عملش و قول و بوده عصمت

 چاه آن هماه به که است کاملی انسان امام این بنابر است. سیاسی و اجتماعی رهبری حق .2
 او .اسات معصوم خطا و گناه گونه هر از و امین الهی احکام بر و بوده عالم ندا محتاج آن به مردم
 رهبار دیان، مجماالت رمفّسا اختالفات، ح  در علمی رجعم دین، حافظ مردم، مقتدای و حجت
: 1417)خارازی،  است الهی فیض واسطه و معنوی، کماالت به مردم هادی اجتماعی، و سیاسی

 اماام معناای الزمه ،اند کرده  کر امامت و امام تعریف در شیعهمتکلمان  چه آن این بنابر .(9 ،2ج
 .آید به شمار می امامت و

 شود. بررسی امامت در فضای بح  لطف برهان شده یسع مقاله این در

 لطف لغوی معنای

 سد:ینو می مفردات در راغب
 ریاتعب لطاف و لطافات هاا  واژه باا را قیادق ارهاا ک باه پارداختن باا کساب و آرام تکاحر
 از شود. می انیب لطافت لمهک با ست،ین کدر قاب  ظاهر حواا با هک ز یچ و نند،ک می
گاار رو، نیااا  فیتوصاا صااحت و اساات درساات ،شااود وصااف لطااف واژه بااا الیتعاا خاادا  ا



 

 

 51 
 
 

هان
بر

 
ف
لط

 در 
ت
امام

 
 

             

 باه او لطف و مرحمت جهت به ای است، امور قیدقا به او علم جهت به ای آن به خداوند
 فیالط بنادگانش باه نسابت خادا» :دیافرما مای متعاال خادا  هاا. آن تیهدا ای و بندگان
 (741: 1412)راغب اصفهانی،  .(«19 )حم، است

 معناای باه اناد گفته برخای و اسات عصامت و توفیاق و فتأر و رفق یاعنم به الم فتح به لطف
؛ 250، 5 ج: 1404فااارا،  )ابن اساات ظریااف و دقیااق معنااای بااه الم ضاام بااه امااا و اساات هاادایت

گر .(316 ،9 ج: 1414 ،منظور ابن ؛553 ،2 ج:  تا فیومی، بی ؛251 ،4 ج :1367اثیر،  ابن  به لطف ا
 و دقیاق کاه اموری به نسبت مردم به اوست رأفت و نیکی و بّر  یزیاد مراد ،شود داده نسبت خدا

 باه دادن توفیاق و اساالم و ایمان به ها آن کردن هدایت مث  است مردم  هن از دور گویا و ظریف
 (.16، 1ج: 1421)سبتی و قاری،  و... احکام مراعات و طاعت برای ها آن

 اسااات لطااف تکرماااه، و بااّر  ،رأفاات رفاااق، شاافقت، رحمااات، ،دیگااران و راغااب قاااول اساااا باار
 در لطاف از ماراد و (1404فارا،  ابن ؛316 ،9ج: 1414منظور،  ابن ؛430 ،7ج: 1409)فراهیدی، 

 بار الهای شافقت و رحمات گار انیب لطف قاعده گر،ید عبارت به معناست. همین هم لطف قاعده
 اسات، هادایت و رحمات باا برابار که ،لطف لغوی معنای این بنابر ست.ها آن هدایت و مخلوقات
 است. رحمت و هدایت وجوش با یعنی که است لطف اصطالحی معنای مطابق

 لطف اصطالحی معنای
 از و تاار نزدیااک اطاعاات بااه نتیجااه در ،کاارده تقویاات را بنااده انگیاازه کااه اساات چیاازی آن لطااف
 در کاه اناد کرده اشااره واحادی معناای باه معموال   لطف تعریف درمتکلمان  کند. می دورتر معصیت

 شود: می  کر ها آن عبارات از برخی   ی

 گوید: می باره این در طوسی شیخ

 و واجااب انجااام باارای کنااد ماای انگیاازه ایجاااد کااه اساات چیاازیمتکلمااان  بااین در لطااف
  (130: 1406)طوسی،  قبیح. از خودداری

  گوید: می لطف تعریف در مرتضی سید

 )علاام الهااادی،  د.کنااا ماای انگیااازه ایجااااد طاعاات انجاااام باارای کاااه اساات چیااازی آن لطااف
1411 :186) 

  :نویسد می مقداد فاض 

 .شاود مای تر نزدیک معصیت ترک و طاعت انجام به آن با ،مکلف که است چیزی لطف
 (227: 1422)فاض  سیوری، 
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 .گویند می هم مقرش لطف ،لطف این به :نکته

  لطف اقسام

 تقسااایم  محّصااا و شمقاااّر  لطاااف قسااام دو باااهمتکلماااان  اصاااطالح در شاااد، تعریاااف کاااه لطفااای
از  قسامی. لطاف بر هم و است شده اطالق مقسمی لطف بر هم ،مقرش لطف ،این بنابر شود. می
 شاود می اقامه برهان آن برای و است نظر مورد لطف برهان در چه آن که داشت توجه باید رو این
کااار هاام دیگاری معناای در را لطااف ،علماا از برخای دیگاار ساویی از .اسات قساامی مقارش لطاف  باه 
 خواهاد قسام ساه )مقسامی( لطف صورت این در شود. می ممکن لطف به تعبیر آن از که اند هبرد
 ممکن. لطف و محص  لطف قسمی، مقرش لطف بود:
 )قسمی( مقرب لطف

 تکلیف انجام به را بنده تا دهد می انجام خداوند چه آن از است عبارت مقرش لطف از مقصود
 ؛ عبیااااادلی، 187: 1411الهااااادی،  ناااااک: علم؛ همچناااااین 132: 1406)طوسااااای،  کناااااد تر نزدیاااااک
گااار کاااه ویژگااای ایااان باااا ،(166: 1365؛ فاضااا  سااایوری، 392: 1381  )فاضااا   بنااادگان ،نباشاااد ا

کثاار یااا (141: 1420ساایوری،   شاافتی،)موسااوی  عااادتبنااابر ( 53 ،3ج: 1412 ،)ساابحانی هااا آن ا
گار یعنای ؛دهناد نمای انجاام را تکلیف ،(131: 1411  ،بنادگان ،ندهاد جاامان را لطاف ایان خداوناد ا
گار ولای ،اسات تکلیاف الزم شار  لطاف پ  ،ندنک نمی امتثال را تکلیف  ،شاود انجاام لطاف ایان ا
 بارای کاافی شار  لطاف پا  ،ندهد انجام است ممکن و دهد انجام را تکلیف بنده است ممکن
 نیست. بنده امتثال
 از تکلیااف آن باادون و اساات تکلیااف انجااام بااه مقاارش کااه اساات چیاازی لطااف دیگاار عبااارت بااه
کثر یا بندگان گر 1؛شود نمی صادر آنان ا  یعنای اسات؛ ممکان ،لطاف آن بادون تکلیاف انجاام چاه ا
گر است فع  به مقرش که لطفی  اسات این فرض ولی ،دارد وقوعی امکان تکلیف انجام ،نباشد ا
کثر یا بندگان سوی از) که  وعیوق امکان ،فع  لطف، آن بدون که این نه ؛شود نمی واقع ها( آن ا
 قاادرت ماننااد قساامی مقاارش لطااف بنااابراین، .(143: 1420 ،)فاضاا  ساایوری باشااد نداشااته هاام

 مقتضای سانخ از لطاف ایان پا  .(141)ناک: هماو:  نباشاد ممکن فع  وقوع آن بدون که نیست
 .شود اختیار سلب موجب که تامه علت نه است

 معناا« ...ةالمعصای عان دهیبع و ةالطاع الی العبد یقرش ما» به را لطفمتکلمان  برخی که این
                                                        

گر اند گفته برخی .1  ؛277: 1405)فاضا  سایوری،  شاود نمای اطاعت به اقرش یا دهد نمی انجام را طاعت بنده نباشد، لطف ا
 (.117: 1406حرانی، ب
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 نکتاه ایان و ،مقسامی لطاف ناه ،است قسمی مقرش لطف همین ،لطف از ها آن مقصود ،اند کرده
 ،حلاای محقااق ،حلای عالمااه ،طوسای شاایخ ،مرتضای سااید مثا  علمااایی اساتدالل کباارای تبیاین از

  :آید می به دست اردبیلی محقق و بحرانی میثم ابن ،مقداد فاض 

ماا ک أو جهاا و یف تبساام ماایت أناا   لاامی أناا  ف ضاا   و _ ط  ماا  اىل ه یااغ دعاا  لااو أحااان  أ   ل 
 مل ،ک لا م ا  ف ا ی مل مایت أنا  و ،تا خ ی مل و حضا  ،ک لا أشب  م  و المکال م  فیب للا
  جا ی مل و احلضا   م ا  ا ادتا  عاى اساتمر   مایت _  یعل وجبت _ الوجوه م  وج  عى ض ی

؛ همچناین 190: 1411)علم الهادی،  ؛م   اال   ی ال  احلض  أ  علم یالذ ک ل ف  ی أ _  ع  
 :1363، همااو؛ 325: 1383حلای، ؛ 89، 1: ج1382؛ هماو، 135: 1406؛ طوسای، 33: 1387ناک: هماو، 

: 1405؛ هماو، 142: 1420؛ همو، 33: 1365؛ فاض  سیوری، 102: 1414؛ حلی، 174: 1426؛ همو، 154
 (191: 1419ردبیلی، ؛ ا117: 1406؛ بحرانی، 88: 1412؛ همو، 278

گر  داناد مای کنناده دعاوت کنایم فرض و کند دعوت خوردن غذا برای را کسی ما از یکی ا
 بادون او ،هاا این شبیه چیزی یا و بگوید او به دلنشینی کالم یا کند تبسم او به چه چنان
گار و ،شاد خواهاد حاضار تاأخیر  حاضاار وجاه هایچ باه ،ندهاد انجاام بارایش کااری چناین ا
 حضاور خواهان که هنگامی تا -است واجب کننده دعوت بر صورتی چنین در ،شود نمی

 آن بااه وابسااته شااده دعااوت حضااور کااه را چااه آن ،-برنگشااته خااود خواسااته از و اوساات
  دهد. انجام ،است

 اناد فهمیده شایعهمتکلماان  عباارات از را معناا همین نیز از جمله لطف دلی  مخالفان از برخی
 .(259 ،2ج: 1986)فخر رازی، 

 از غارض محصا  کاه اسات لطفای ،اناد کرده اقاماه دلیا  آن وجاوش بارمتکلماان  که لطفی این
گار کاهای  گونه به ،است تکلیف کثار یاا نامکلفا نباشاد ا  حاصا  غارض و کنناد نمای اطاعات آناان ا
 _ باود خواهاد تمکاین مجارای جااری قسمی( مقرش لطف)لطف از قسم این بنابراین، شود. نمی
 محقاق فعا  هام مقرش لطف بدون شود، نمی محقق فع  تمکین بدون که ورط نهماکه  این در

گار در غیار ایان صاورت 1اناد. نماوده تصاریح نکته این بر علما برخی و _ شود نمی  لطاف مرادشاان ا
                                                        

 ،امامت بح  در و کنند می مطرح را بودن آن تمکین مجرای جاری آن، وجوش و یمقسم و قسمی شمقّر  لطف  کر از پ  .1
 :دانند می واجب را مقرش لطف
 تناوله رادأ و طعام الی رهیغ دعی من أّن  انه:یب واجب. فاللطف ثابت فیالّتکل و نیکالّتمک جابهیإی قتضی فیالّتکل قاعدا أّن 
 و لمراده مبطال لغرضه ناقضا کان  ل  فع ی لم متی فإّنه تأّدش. أو اسةیس من الّداعی فعلهی بفع  إاّل  هیعل قدمی ال أّنه علم و

 ماع و باه، کّلاف ما إلی ادعی العبد کونی الّلطف فع  مع أّن  تعالی اهلل علم إ ا فیالّتکل کذل  الّتناول من منعه مجر  ایجار
 ایان باه را لطاف منکارین احتجااج بعاد و محاال. هاو و بغرضاه ناقضاا کاان فعلاهی لم متی فإّنه االمتناع من أقرش نکوی ترکه

 الجاواش و مثلاه. فالمقّدم آلمنوا إاّل  و باط  الّتالی و بالکّفار لفعله واجبا کان لو أّنهی الّثان دهد: می جواش و کرده بیان صورت
؛حلی، 300 ،298 ،297 ،168 ،136 ،131: 1406طوسی، )  الّطاعة الی أقرش العبد ونکی ب  الفع  عنده جبی ال اللطف أّن 
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 باشاد. داشاته وجاود نباید کافری هیچ و شوند مؤمن باید مردم همه صورت این در باشد محص 
 اناد زده مهماانی باه مثاال و اند دانساته لطاف مصادیق از را امتام شیعه علمایکه  این به عالوه،

 و خادا با ک  هیچ آید می الزم گرنهو است بوده قسمی مقرش لطف منظورشان که دهد می نشان
 هام اناد زده وعیاد و وعاده باه که مثالی(. 393: 1381)نک: عبیدلی،  1نکند مخالفت امام و نبی
 باشاد: آن در امار سه که است قسمی مقرش لطفی که آن حاص  است. لطف بودن مقرش از نشان

گر باشد؛ داشته داعویت گر نشود؛ محقق تکلیف نباشد ا  شاود محقاق تکلیاف اسات ممکن باشد ا
 نشود. محقق است ممکن و

 خل  محص  لطف و مقرش لطف بین برخی شده سببنیز  دوم( نکته)امر این به توجه عدم
 اناد آورده آن مثال و لطف بیان کنار در متکلمان همه ریبا  تق را غرض نقض قید :اند گفته و نموده
 باوده مقربای لطاف آناان مقصود بلکه است، نبوده نظرشان مورد لطفی هر دهد می نشان این که

 اخاارای عبااارا همااین و رود ماای شاامار بااه غاارض نقااض و اساات عصاایان موجااب آن نبااود کااه اساات
)زارعی بلشتی و غناوی،  است محص  لطف فتعری در« یطع لم لواله و ةالطاع یقع کان، ان»قید

کهحال در .(56: 1392  کاان، ان» قیادفاقاد  ولای دارد را« یقع لم لواله» قید قسمی مقرش لطف ی 
  .است «الطاعة یقع

 باه فقا  مقارش لطافکاه  این و دوم، قیاد باه توجاه عدم خاطر به نیز بزرگان از برخی که چنان
 در شاده  کار مقارش لطاف است؛ مقسمی مقرش لطف فتعری که است« ...العبد یقرش ما» معنای
 ساابب باه خلا  ایاان حقیقات در 2.اند دانساته مقساامی مقارش لطاف فااوق را علماا اساتدالل کبارای

                                                                                                                                  
1363: 154 _157). 
 امتناعهم فإن القبائح. عن منعهمی قاهر  یرئ لهم کان إ ا الخلق أن العرو استقراء بعد بالضرورا نعلم النا لطف المامة إن

کثر عنها  .(419 :1405طوسی،  ؛596: 1411  ر رازی،فخ)  نیالتمک مجر  جر ی اللطف و القلب. من أ
 مخااّل  البارئ لکان اللطف، فع  جبی لم لو گوید: می لطف وجوش و مقرش و )محص ( مطلق لطف به لطف تقسیم از پ 
 .(102: 1414حلی، )  نیالتمک عدم و اللطف منع نیب فرق ال إ  الحکمة،ی ف هیعل جبی بما
 فیالتکل حسنی فال نیتمک  ل  ألّن  کّلفه،ی الذ الوجه علی المکّلف من جادهیا حةص من فیالتکل تناوله فع  ک ی ف بّد  ال
  لا  و ف.یاالتکلی ناافی ال مماا مجاراه جر  ما و باللطف فعله الی المکّلفی دواع تعالی میالقد ةیتقو شروطه من و معه، إال
 اساتحقاق و القابحی فا نیالتمکا کمناع فاللطا مناع إن. (112: 1411الهادی،  علم)  الوجوشی ف نیالتمک مجر ی جری ضایأ

 .(410 ،228 ،191همو: )  اللطف وجوشی تقتض الجملة هذه و الذم.
قزوینای،  ؛394 ،392 :1381عبیادلی، )  دوناه مان به المکلف الفع  وقوع امتناعی ف أ  نیالتمک مجر ی جری اللطف أّن 

1420: 296، 361). 

 لطفاا کوناه با  ال أو هیاف الملطوو حص  سواء نفسهی ف لطف اللطف فإن هیف الملطوو حص  ما هو معناه  یل  اللطف  أن .1
 اریاخت سوء هو أقو  لمعارض کونی إنما حهیترج امتناع و عدمه علی وجوده رجحی و هیف الملطوو إلی قرشی إنه  یح من

 .(228: 1422فاض  سیوری،  ؛326 :1383حلی، ) مرجوحا حقهی ف اللطف کونیف المکلف

گر که )لطفی هذا ان علمت انت و .2 گر و آید نمی ضیافت به میهمان ،ندهد انجام میزبان ا  بنده و مکلف ندهد انجام خداوند ا
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  در از طرفاای چااون ؛اساات آمااده پاایش مقساام در لطااف بااا قساامی مقاارش لطااف بااین تفکیااک عاادم
گر دوم امر ،مقسمی لطف   لطاف دیگار طارو از و نیسات شار  شاود( نمای محقاق تکلیف نباشد )ا

  و مقارش لطاف فاوق را آن باشاد شار  ایان لطاف در جاا هار بناابراین اناد، دانساته مقسمی لطف را
 دانند. می آن از غیر

 ایان مصاادیق از امامات آیاا باه عناوان مثاال 1اساتمتکلماان  مناقشاه مح  لطف از قسم این
گر نه  یا است لطف  ،«قیادی هایچ دونبا اسات، طاعات به مقرش فق  چه آن» معنای به لطف ا
 اثباات قابا  خداوناد بار لطفای چناین وجاوش ولای باود، خواهد آن مصادیق ازقطعا   امامت باشد،

: 1365حسااینی تهراناای،  ؛162: 1419)نااک: اردبیلاای،  اسات روشاان وجااوبش عاادم بلکااه نیسات،
گاار لطفاای چنااین .(108 :1375ساابحانی،  ؛602 )ساابحانی،  اساات تفضاا  باااش از شااود محقااق ا
 .(56 ،3ج: 1412

 محصل لطف
 اطاعت انجام آن واسطه به و دهد می انجام خداوند که است چیزی آن محص  لطف از مراد

گر که ویژگی این با شود می حاص  مکلف اختیار با معصیت از دوری و  بندگان ،نباشد لطف این ا
 از دوری بااه کاه را لطفاای و توفیاق ،بینجاماد اطاعاات باه کااه را لطفای دهناد. نماای انجاام را تکلیاف
 و توفیاق) محصا  لطاف از معناای ایان باه علماا از برخای گویناد. مای عصامت ،بینجاماد معصیت
 ؛اند کرده تصریح (عصمت

 :گوید می حلی عالمه

گار و زناد سارمی مکلاف از اختیاار باا همراه اطاعت آن وجود با که است آن محص  لطف  ا
                                                                                                                                  

 عباراتهم و المعصیات عن االجتناش و الطاعات فع  علیه یتوقف ما ب  المقرش فوق طفلال ان علی یدل کند( نمی اطاعت
 (.192 :1419)اردبیلی،  مقرش اانه علی بعضها و هذا علی یدل بعضها مختلفة  لک فی

  محصااال کااونی بمااا امیااالق عاان عبااارا المقاارش اللطااف» :سااتا کاارده تصااریح مطلااب ایاان باار ساابحانی اهلل آیااتکااه  چنان .1
  رغباة تساتتبعی التا ب،یاالتره و بیاالترغ و د،یاالوع و کالوعاد،  لا  و مناه الغارض حصا  لماا لاواله  یابح فیالتکل لغرض
 علای قاادر هاو با  الطاعاة، مان العباد نیتمکی ف الیدخ  یل اللطف من النوع هذا و ة.یالمعص عن دهبع و العم ، إلی العبد

 -اءیاألنب قیطر عن فیالتکل علی التعّرو رهن االمتثال علی القدرا فإن ال، أم وعد هناك کان أ سواء المخالفة ترك و الطاعة
 قومااونی ال الناااا مان رایااکث أن ریاغ المقاادمات، وی مباادال هااذه حصاول المفااروض و ة.یاالماد الطاقااات إعطااء إلاای مضاافا

 موقع وقع قد اللطف من النوع فهذا ب،یتره و بیترغ و دیوع و وعد هناك کنی لم ما فیالتکل علی الوقوو بمجرد بواجبهم
 عناد هیاعل موقوفاا الخلقاة(، غارض )ال فیاالتکل غارض کاان إ ا اللطاف بوجاوش القاول هاو الحاق و ن.یالمتکلم نیب النقاش
کثر  إن و _ الرسا  مان ساماعها بمجرد فهمیبتکال قومونی ال ن،یالمکّلف غالب أن فرضنا لو مثال: نیالمکلف من الساحقة ةیاأل
 صااونا باذل  امیاالق المکّلاف علای وجااب ب،یاالتره و بیاالترغ و د،یاالوع و بالوعاد مقرونااة کانات إ ا إاّل  _ هاایعل نیقاادر کاانوا
 «الخلقااة مان غرضاه بطاالنی بالتااال و ف،یاالتکل مان غرضاه بطااالن هیاعل ترتاب المکّلاف أهملهااا لاو و ة.یاالّلغو عان فیاللتکل

 (.53-52 ،3ج: 1412 ،)سبحانی
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 و قسامی مقارش لطاف ] حالات هاردو در کاه ایان وجاود باا کناد نمای اطاعات مکلف نباشد
 (325: 1383حلی، ) دارد. وجود برایش آن امکان محص [ لطف

 :گوید می طوسی شیخ

گر و شود می انجام واجب آن بودن با که آن یکی است؛ قسم دو بر لطف  انجام ،نباشد ا
 و شاود مای تارک و مرتفع حتما قبیح آن بودن با که آن و گویند توفیق را آن که ،شود نمی
گر  (130: 1406)طوسی،  .گویند عصمت را آن که شود نمی مرتفع نباشد ا

 :گوید می مقداد فاض 

)فاضاا   شااود. ماای معصاایت تاارک و طاعاات حصااول موجااب کااه اساات آن محصاا  لطااف
 (165: 1365سیوری، 

گر بنابراین گر و توفیق را آن باشد، اجباتو انجام مورد در محص  لطف ا  از داریخاود درباره ا
 توفیاق و عصامت کاه اسات ضاروری نکته این تذکر البته گویند. می عصمت را آن ،باشد معصیت

کاار کسای دربااره مطلاق صورت به  محرماات هماه از و داده انجاام را واجباات هماه کاه رود مای باه 
 باه توفیاق یاا عصامت ،دهناد مای انجاام را تکاالیف بعضای کاه افارادی ماورد در ولای ،کناد اجتناش
 یاا عصامت دلیا  هماین باه دارد(. عصامت یاا قتوفیا عما  فالن در)رود می کار هب مضاو صورت
همااو،  ؛737تااا:  بی )معتزلاای،  شااود نماای اطااالق ائمااه و انبیااا باار جااز مطلااق صااورت بااه توفیااق
  .(347 ،2ج: 1998علم الهدی،  ؛530: 1422
گااار کاااه اسااات خاصااای توفیاااق و خداوناااد فعااا  لطاااف، ناااوع ایااان واقاااع در   موجاااب شاااود واقاااع ا
گاار شااود ماای فعاا  انجااام   موجااب و خداساات طاارو از لطااف کااه عصاامت ماننااد ختیااار؛ا بااا چااه ا
گاار و شااود ماای اختیاااری طاعاات انجااام   ایاان (.شااود)عادتا   نماای واقااع اطاعاات نباشااد لطااف ایاان ا
  چااه اساات طاعاات بااه مقاارش فقاا  خداونااد، لطااف یااک یعناای ؛اساات مقاارش لطااف قساایم لطااف
  کاااه متعصااا ماننااد شاااود مااای طاعاات انجاااام موجاااب لطااف یاااک و ؛ناااه یااا بکناااد اطاعااات مکلااف
  بااه اند دانسااته لطااف را عصاامت کااه شاایعه علمااای شااود. ماای فعاا  انجااام موجااب و اساات لطااف
  نااوع ایاان کااه کاارد بیااان هاام گونااه ایاان را محصاا  لطااف اساات ممکاان .اند داشااته نظاار معنااا ایاان
  و توفیاااق یاعطاااا موجاااب کاااه اسااات داده انجاااام شاااخص کاااه اسااات مقااادماتی خااااطر باااه لطاااف
  و وعااده مثاا  ؛دارد عااام( توفیااق و )لطااف مقرباای لطااف ناادخداو اساات. شااده خاادا طاارو از لطااف
  محصاا  کااه عصاامت( یااا و خاااص دیگری)توفیااق لطااف مااردم بااه نساابت امااام عصاامت و وعیااد
 انجاام اسات واجاب او بار خداسات فعا  چاون لطاف ایان شاود. مای محقاق فع  نتیجه در و است
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 ایان باه ،نیسات اخاد فعا  کاه شاود اراده محصا  لطف از دیگری معنای است ممکن ولی 1؛دهد
گار بعاد و دهاد مای انجاام مقارش لطف خداوند که بیان  ،شاد محقاق فعا  و کردناد اطاعات ماردم ا
 2معناست. این به المراد کشف تعلبقه در سبحانی اهلل آیت بیان شود. می محص  لطف
  آن مصاااادیق تشاااخیص شاااد، بیاااان محصااا  و مقااارش لطاااف بااارای کاااه تعریفااای اسااااا بااار
 عصاامت ؛ زیاارااسات محصاا  لطااف اماام و نباای خااود باه نساابت عصاامت،ماثال   .شااود ماایتر  روشان
 انجاام را تکلیاف اختیاار باا هاا آن و دهاد مای انجاام معصاومین حاق در خداوند که است لطفی
 لطاف یاا باشاد قسامی مقرش لطف عصمت که دارد امکان ،نامکلف دیگر به نسبت لیو دهند می

 اسات. تکلیاف امتثاال باه مکلفاان دیگار شادن نزدیاک موجاب معصاومین عصمت زیرا 3؛محص 
گار ولای ؛دهناد انجام هم را تکلیف مکلفان است ممکنحتی   را تکلیاف عادتاا   نباشاد لطاف ایان ا
  دهند. نمی انجام

 تکلیاف انجاام بارای انگیازه ،آن وجاود باا و نشاود انجاام تکلیاف ،آن بدون چه آن هر بنابراین
 باشاد نداشاته انجاام امکاان تکلیاف آن بادون چاه آن هار و باود خواهاد مقارش لطف ،بشود بیشتر
 معجزه اظهار که آنجا از  علمامراد  ،فوق نکته به توجه با آید. نمی شمار به محص  و مقرش لطف
مجلساای، ؛ 731تااا  )معتزلاای، بی ایمااان( باارای دیگاار یهااا هرا و عجاازاتم وجااود فاارض بااا) خاااص
: 1422)عااملی و بیاضای،  امام و انبیا نصب ،(441 ،24جتا:  ؛ جوادی آملی، بی192 ،2ج: 1403
: 1423؛ حلاای، 127: 1406)بحراناای،  شاارعیه( واجبااات اداء بااه )نساابت (35: 1413؛ مفیاد، 155
: 1415)حلای،  عقلیاه( تکاالیف باه )نسابت تکلیاف ،(33: 1422)معتزلی،  خدا معرفت ،(70 ،1ج

 خواهاد مقرش لطف ،اند آورده شمار به لطف را ها این امثال و ،(297: 1412؛ حمصی رازی، 407
 اسات تکلیاف نفا  مرادشاان ،(325: 1383حلای، ) اند ندانسته لطف را تکلیف که کسانی و بود
،، بیاان بادون چون نمازمثال   ه؛عقلی تکالیف به نسبت نه  لطاف ،نیسات آن انجاام از تمکان شاار

                                                        
 اهلل فعا ی لطاف ة،ّی نفساان ملکة ألج   ل  علی زائد له حص ی و المقّربة  األلطاو  فی رهیغ شاركی المعصوم اّن  اعلم اقول: .1

 (.37: 1365)فاض  سیوری،  .  ل  علی قدرته مع ةیمعص فع  ال و طاعة ترك معه ختاری ال  یبح
، کونی الطاعة هیعل ترتبت إن أّنه ریغ واحد، أمر قةیالحقی ف کالهما ب  مختلفان  لطفان هنا  یفل  ل  ضوء علی و .2   محّصال 

با   فکونه  در البتاه (.107 :1383حلای، ) ةیاغاال حصاول بعاد مناه نتاز،ی یانتزاعا أمر محّصال   کونه أّما و سبحانه، اهلل فع  مقّرِ
 دیاب واحاد، أمار قةیالحقی ف کالهما ب  مختلفان لطفان هنا  یل أّنه علمیل و است: دانسته انتزاعی امر را دو هر دیگر جایی
، کونی هیعل الطاعة ترّتب اّن  ال   أمار لهاا، بالمحصا  وصافه أو الطاعاة، مان مقرش بأّنه الفع  فوصف  ل  ضوء علی و محّصِ
 .(91 :1420سبحانی، ) قربها أو ةیالغا حصول بعد منه نتز،ی یتزاعان

  اللطااف إ  بهام؛ مخصااوص لطاف هااوی الاذ غیااالتبلی فا اءیاالألنب لطاف أّنهااا األّول: ثالثاة: وجااوه مان اءیاااألنب عصامة فتجاب .3
  اءیاااألنب قیتصاادی فاا نیللمکّلفاا لطااف أّنهااا :یالثااان و هم.یإلاا بالنساابة کااذل ی هاا و ف،یااالتکل أداء إلاای المکّلااف قااّرشی مااا
 )اسااترآبادی، ی األبااد میالنعا صااالیل المعاّدا فیالتکااال سااائری فا لهاام لطاف أّنهااا الثالاا : هم؛یإلا بالنساابة فیاتکل هااوی الاذ

 .(20 ،3ج :1382
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 رشمقاا لطااف ،کنااد ماای زیاااد را عقلیااه تکااالیف انجااام انگیاازه چااون ولاای ،آیااد نماای شاامار بااه مقاارش
 تکلیف بدون نکردن ظلم مانند عقلی تکلیف انجام است معلوم که چنان و شد خواهد محسوش
 است. ممکن شرعی
 نممک   لطف

 کااار بااه مقاارش لطااف معنااای در نااه را لطااف ایاان ولاای ،اند دانسااته واجااب را لطااف علمااا گاااهی
 لطاف باه آن زا برخای کاه اند دانساته لطفای معنای به بلکه محص ، لطف معنای در نه و اند برده

 بار و وابسته آن به تکلیف انجام که اند دانسته چیزی را ممّکن لطف یعنی کنند. می تعبیر ممّکن
 توضایح ایان باا رسا ، ارسال مانند ندارد. وجود لیفتک انجام امکان آن بدون و است مترتب آن
 عقا  ساویی از و اسات کماال و ساعادت و مصاالح باه او رسایدن ،انساان خلقات از غارض چون که

گااهی و کناد نمای درک مساتق  طاور باه را هاا آن کیفیت و عبادات مانند مصالح از بسیاری  ایان از آ
گاهی ،رس  ارسال بدون و بود خواهد انبیا بعثت و رس  ارسال بر متوقف مصالح  و ندارد امکان آ
 1محصاا  یعناای اسات؛ ممّکاان لطااف ،لطاف ایاان لااذا اسات؛ دمماار حااق در لطاف رساا  ارسااال ایان

 اثباات بارای رضاا اماام و صاادق اماام که است همان ممّکن لطف این و ،است تخلق غرض
 اند: کرده استناد آن به نبوت ضرورت

ْ   ق      ح    مف 
 
ْنبح   ا بتت     یْ أ

 
ن    ق      ُرُسال   و    ن  ی  أ     إح

ْت    ْل  ْ ب 
 
     أ

 
ا  أ ِح ا    ل    ا نح     خ   ِح  ص  ا     یاُمت      و   ع    

  ْ ح  ع  ل     م    ح یج  ِح      ک   و   خ  ُ   ک     ْ  م   یکح ح   الص   نح َْ ی   مل  ْ   حجُ
 
ُه یُ  أ ا  ا هح ْلُ اُ   ش  ْ   ال   و   خ 

 
ُساوُه یُ  أ مح  و   ال 

ْ   ال  
 
ُهْم یُ  أ ااار  وُه یُ  و   ب  شح اااُر ُهْم یُ  و   ب  شح ااا ج   وُه یُ  و   ح  ااا ج ُ ااات   ح  ب         

 
اااُ   أ ان   ل  ر  ااا ح  یفح  ُساااف  ْل ح هح  و   خ  ااا دح ب   عح

ْم ی   ُ وهن 
ى   ُال ُ ْم م   ع  هح ح ْم  و   ص  حلح هح  (337، 2: ج1403)طبرسی،   ؛ب    ُؤُهم بح ح  م   و   م    فح ح

 صااادق امااام کنیااد  ماای اثبااات را خاادا فرسااتادگان و پیااامبران چگونااه پرسااید: سااائ 
 به نسبت ،است بلندمرتبه بسیار که داریم آفریدگاری کردیم اثبات که جا آن از فرمودند:

 مخلوقاات کاه ندارد امکان همچنین و است حکیم فریدگارآ این و مخلوقاتش همه و ما
 محاجاه و بحا  او باا و شاده رو روباه مساتقیم طاور باه او باا یا کنند لم  یا مشاهده را او

 و مناافع ساوی باه را آناان کاه دارد خلقاش میاان در فرستادگانی که شود می اثبات کنند،
  دهند. می سوق است، آن در ها آن بقا رمز چه آن و آنان مصالح

                                                        
گرکه  این اول گرفت: نظر در معنا سه محص  لطف برای توان می .1  باه لطاف یعنای ؛شاود مای محقاق فعا  ،باشاد لطاف این ا

 ایان کاه معصاومین عصامت مانناد ؛اختیاار باا اسات، غارض و تکلیاف محصا  لطف، ،دیگر تعبیر به و انجامد یم فع 
گارکاه  این دوم اسات. فعا  محصا  لطاف، خاود یعنای ؛شاود مای منجار فعا  به ،است لطف که عصمت  باشاد لطاف، ایان ا
گر ولی ،شود نمی منجر فع  به لطف این بنابر .دنگرد محقق است ممکن و شود محقق فع  است ممکن  آن ،شد محقق ا

 المحصا  )یسامی باشاد ممکن لطف همان مرادشان و ببرند کار به را محص  لطفکه  این سوم گویند. می محص  لطف را
 تفتازانی(. کالم در و...
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 :فرمود نبوت ضرورت مورد در رضا امام

ْ  ْل     ْم  یفح  ْ  ُک ی   مل  هح ْل ح اُهْم  و   خ  ا  ُقو  ْم  [ ُلا    مْکُ ی  ] لاوامکی م  هح ح ا حلح ص  ا و   ْلح  ُ       ک  ا نح ِح  الص   اْ      یاُمت      ع 
  ْ
 
ىُیا أ ا و   ر  اْ ُفُهْم      ک  ُهْم  و   ض  َُ ْجا اْ   ع  ا ع  ْدر  اإح ا هح ا    ح کح ْ  ظ  اْ   ا   ُبا ْ  ُکای   مل  ُسا      مح اُ  یْ ب    ر  ْم ْیااب   و      ُ    

ْ ُصوم   د ِ یُ  م  ل   یا  ُه  ْم هْیح إح ْمر 
 
ْ  و   أ اهن  اُ   و   ُ  ی  ب  د 

 
ُفُهاْم ی   و   أ اى     ح ا  ع  ا ح   ُ  ُکای   م  ازُ  بح ْحار  ْم  إح هح ا فح ح ْفاُ   و    م     د 

ِهْم  ح ض  ر  ْ   م  ْ  إح
ْم  یفح  ْ  ُک ی   مل  هح ْل ح ُف    ی   م   خ  ل       ْحت  ُج ی   م   بح ح  ْ  ح اْ    ح یْ إح ْم  [ ]مح هح ا فح ح ِهم و   م    ح ا ر  ض   ؛م 

 (40، 11: ج1403مجلسی، )
 کاماا  طااور بااه را خااویش مصااالح آن بااا بتواننااد کااه چیاازی مااردم خلقاات در کااه جااا آن از

 و شااود دیااده کااه اساات آن ازتر  بلندمرتبااه هاام آفریاادگار و ناادارد وجااود دهنااد، تشااخیص
ک از آنان ناتوانی  بین معصومای  فرستاده که آن جز نیستای  چاره است، روشن او ادرا
گاااه را آناان و برساااند آنااان باه را او آداش و نهاای و اماار کاه باشااد او خلااق و خداوناد  سااازند آ
 از را مضار چیزهای و آورند دست به را خود منافع دشو می آن واسطه به چه آن به نسبت
 کنند. دور خود

 ؛اند نموده تصریح لطف از قسم این بر علما که چنان

 :فرماید می طوسی شیخ

کمال و ادله نصب ،این بنابر  .اسات لطاف ،انبیااء از بعد امام بقاءا و رس  ارسال و عق  ا
کمال بدون که است معلوم و  (247: 1411)طوسی،  نیست. ممکن تکلیف انجام عق  ا

 :نویسد می طوسی نصیر خواجه

گاه ،باشد آنان مصلحت بندگان خلق از غرض چه چنان  کاه مفاسدشاان و مصاالح از یآ
  بود. خواهد واجب لطف ،ندارد را آن درک توان تنهایی به آنان عق 

گر همچنین  فساد و شر وقوع ،مقاصد و ها انگیزه اختالو و ابزار و مشغولیات زیادی خاطر به ا
گاااهی کنااد؛ پیاادا امکااان معامالتشااان و هااا مالقااات هنگااام در  چگااونگی بااارهدر آنااان بااه دادن آ
 بود. خواهد واجب لطف ،زندگی امور به بخشیدن نظم و هم با نیکو معامله و ارشانرفت

 گوید: فاض  سیوری می
گااه اسات، حسای اشااره قابا  غیار تعاالی حاق کاه جاا آن از  طریاق از جاز بنادگان نماودن آ

 خواهاد واجاب انبیاا بعثات بناابراین ،باود نخواهاد پاذیر امکان خودشان مانند مخلوقی
 .(145: 1420ی، )فاض  سیور بود

 :نویسد می مقداد فاض 

 ایان و ،گاردد برمای بنادگان باه افعاالش در خداوند غرض و است دار هدو خداوند افعال



 

 

م، 
 ده
سال

اره 
شمهه

40
ان 
ست
، زم

139
5

 
    
 

 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بااه مرباو  یاا دنیااا باه مرباو  یااا کاه اسات آنااان مفاساد دفاع و مصااالح در منحصار غارض
 تنهاایی باه آناان عقا  کاه اسات ماواردی آن قسام یک است: قسم دو بر که است آخرت
 برخاای قاابح و حساان و او حکماات و صاافات و آفریاادگار وجااود ماننااد دارد را آن درک نتااوا

گااهی نیازمناد گااهی ماوارد ایان چیزها؛  و شاهوت اسات ممکان کاه آن خااطر باه ،اسات آ
 ،جساامانی غفلاات هااای پاارده در عقاا  و شااده مساال  انسااان باار هااوا و هااوی یااا غضااب
  نشود. حاص  خداوند مطلوش و شده پوشیده

 از بساایاری ماننااد ،نیسات آن درک بااه قااادر تنهاایی بااه عقا  کااه اساات ماواردی نآ دیگاار قسام
گااهی نیازمناد کاه ،آن کیفیات و عباادات و هاادوا و غذاها ،زندگی مصالح  بناابراین اسات. دادن آ
گاهی  (146و: هم) .است واجب و بوده لطف قسم هردو در دادن آ

  د:کن می تصریح است، محص  طفل ادافر از قدرت که معنا این به نیز ایشان کتاش شارح

 و انجاام در دخاالتی کاه است این ،مصنف قول در «نیکالّتم فی له حّظ  ال و» قید از مراد
 تمکااین در محصاا  لطااف یعناای ]محصاا  لطااف از دکناا می احتااراز آن بااا کااه ناادارد تاارک

)فاضاا   اساات ممکاان[ ]=محصاا  لطااف افااراد از قاادرت کااه آن حااال ودارد[،... دخالاات
 .(165: 1365  سیوری،

  :گوید می تفتازانی

 قاوا و آجاال و ارزاق مانناد ،شود می نامیده محص  ،دشو می حاص  آن در طاعت چه آن
کمال و ابزار و  (321 ،4 ج: 1409)تفتازانی،  .آن مانند و ادله نصب و عق  ا

 :گوید می آمدی

کمال و بنده برای قدرت خلق مانند ؛است خداوند فع  لطف گاهی  دلاها نصاب و عق  ا
 (205 ،2 ج: 1423)آمدی،  .مفاسد ترک و صالح اعمال انجام ابزار تهیه و

 :گوید می تهرانی حسینی

 کاه محصا  .مقارش و محصا  است؛ قسم دو بر لطف که است این مصنف کالم حاص 
 از اطاعاات ،آن وجااود بااا کااه اساات همااان ،اساات آن احکااام  کاار و بیااان صاادد در مصاانف
 بارای مکلاف تمکاین در ،مقارش خاالو بار قسام ایان و دوشا می انجام او اختیار با مکلف
 .اساات قبیاا  همااین از تکلیااف خااود بلکااه ،اساات دخیاا  معصاایت تاارک و طاعاات انجااام

 (601: 1365)حسینی تهرانی، 

 :گوید می اردبیلی مقدا

گر کماال و قادرت همانناد ؛دهاد انجاام را آن کاه است واجب ،باشد خداوند فع  لطف ا  ا
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 (162: 1419)اردبیلی،  .شود می فهمیده تکالیف نآ از که ادله نصب و عق 

 :گوید می سبحانی اهلل آیت

 از آن حفاظ و خلقات غارض تحقاق کاه مقادماتی و مباادی از است عبارت محص  لطف
گار کاهای  گوناه باه اسات متوقف آن بر بیهودگی  ،نکناد مهیاا را مباادی و مقادمات ایان ا
 از احتاراز مساتلزم کاه ،دشو می او حکمت نقض موجب و بوده تهی داری هدو از فعلش

 او بااه قادرت یاعطاا و انسااان تکاالیف بیاان ماننااد درسات مطلاب ایاان اسات. بیهاودگی
 راه دادن نشاان بارای انبیاا فرساتادن اسات باش این از همچنین است. آن امتثال برای

 که این از است ناتوان انسان که دانستی این از پیش دالی  در و آن مسیر طی و سعادت
 تعاالیم از و نهاد قادم دتاساع طریاق در یاا یاباد دسات حقیقی معارو به عقلش مکک با

 (51 ،3 ج: 1412)سبحانی،  .باشد نیاز بی آسمانی

  :گوید می خرازی اهلل آیت

 از تمکان آن با انسان که است چیزی آن تنها ،(رس  آن)ارسال بودن لطف از مراد بدان
 را راه دتوانا مین لطاف ایان بادون ؛ زیارادکنا مای پیادا را ساعادت راه اختیااری نمودن طی

 نماید. اجتناش بیراهه از و کند طی را آن که بشناسد

 آن ناه شاود نمی نیاز بی آن از وجه هیچ به انسان که است نیممّک  لطف ،رس  ارسال بنابراین
 ن.ممّک  نه است مقرش لطف آن از مراد ؛ زیرااست کالم علم در مصطلح که

 و نزدیک اطاعت به را عبد چه آن» :اند کرده تعریف گونه این راف لط که است جهت همین به
 این برای آنان «.سازد نمی مجبور را او و نداشته عبد تمکین در یتأثیر که کند می دور معصیت از

 باا داناد مای کنناده دعاوت و کناد مای دعاوت طعام برای را مهمانی که کسی به زنند می مثال لطف
 ویااژه احتاارام باادون امااا ،دارد هاام تاجاباا توانااایی و کنااد اجاباات کااه اساات موظااف مهمااان کااه آن

 کرد. نخواهد اجابت
 ایاان در و کنااد ماای دور مخالفاات از و نزدیااک اطاعاات بااه را مکلااف ویااژه، ماحتاارا آن ایاان بنااابر
گر صورت  آن کاه اسات واجاب او بار ،باشاد داشاته صاحیحی غارض خاود دعاوت از کننده دعوت ا
 نقاض را خاود صاحیح غارض گرناه و ،شود حاص  غرضش تا دهد نجاما او حق در را ویژه احترام
 است. ناپسند حکیم از غرض نقض و کرده

  همانناااد گمراهااای از اجتنااااش و ساااعادت راه نماااودن طااای باااه نسااابت انساااان کاااه اسااات آشاااکار
  هماااه انساااان ؛ زیااارااسااات امتثاااال از ماااتمکن کاااه نیسااات ماااذکور مثاااال در شاااده دعاااوت انساااان

  ارسااال ایاان بنااابر ،دانااد نماای رساا  ارسااال طریااق از جااز اوساات، زیااان بااه یااا صااالح بااه کااه را چااه آن
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  بااااه نیاااااز درجااااه دلیاااا  باااای آوردن پااااایین ،دانسااااتن کااااالم در مااااذکور معنااااای بااااه لطااااف را رساااا 
)خارازی،  اسات ویاژه احتارام باه مدعو نیاز از بیش رس  ارسال به انسان نیاز ؛ زیرااستانبی بعثت
 .(230 ،1 ج: 1417

  .اند داشته قبول هم را نممّک  لطف ها آن که گفت توان می شد  کر علما کالم از چه آن بنابر

 هار باشاد: لطاف قسام ساه هار شاام  کاه کارد ارائاه تعریفای تاوان مای گذشات چاه آن باه توجه با
 ،24جتااا:  )نااک: جاوادی آملای، بی اسات لطاف دارد وابسااتگی آن باه ماردم عماا  و ایماان چاه آن
 یاا و ن(ممّکا )لطف ندارد وجود عم  و ایمان امکان آن بدون که استای  گونه به یا حال .(441
 مقاارش شااود)لطف نماای واقااع ولاای دارد، امکااان عماا  و ایمااان لطااف، آن باادونکااه  این عااین در

 محص (. و قسمی

 خدا بر وجوب

 عق  یا است نظری عق  حکم محدوده در یا خداوند بر لطف وجوش به عق  حکم از مقصود
 واجاااب» در وجااوش معناااای ماننااد نظاااری، عقاا  محااادوده در اوناادخد ربااا لطااف وجاااوش عملاای.
 اسات صافات)حکمت( و  ات کماال مقتضاای کاه اسات انفکااک اساتحاله و لزوم ، یعنی«الوجود

 کاالم و فلسافه ضارورت هماان وجاوش از منظور یعنی .(22 ،2ج، 215، 212 ،1ج: 1417)خرازی، 
 و حیات و قدرت و علم عین و است محض کمال که خداوند یقینا و تکوینی است امری که است
 همااه زیاارا شااود؛ نماای صااادر او از قباایح کااارقطعااا   و شااود ماای صااادر حساان کااار او از ،اساات آن ماننااد
 ساالبی اوصاااو از قباایح صاادور مبااادی همااه و اساات حاصاا  خداونااد باارای حساان صاادور مبااادی
 .(351: 1383الهیجای، ؛ همچنین ناک: 47: 1389)جوادی آملی،  ندا زای  او از و بوده خداوند
 - 453: 1383)سابزواری،  اند دانسته« اهلل من یا اهلل عن وجوش» را وجوش این از مقصود برخی
 .(351: 1383؛ الهیجی، 454

 را صافتی هار ،عقا  کاه اساتدلیا   ایان به عملی عق  محدوده در خداوند بر لطف وجوش اما
تر  کاما  نحاو باهقطعاا   آن اسات خاالق هکا خداوناد که کند می حکمچنین  ،بداند کمال خود در که

 آن از منازه خداوناد که کند می حکمعق   ،ببیند خود نقص که را صفتی هر و است آن به متصف
 از اسات منازه خداوناد کاه کناد مای حکم عق  ؛ یعنیهست نیز افعال در قاعده همین عین و است
گاار کااه فعلاای هاار تاارک ؛ 349: 1383هیجاای، )ال هسااتند  م مسااتحق کننااد تاارک را آن دیگااران ا

 باااه تعبیاار وجااوش ایاان از برخاای (453: 1383؛ساابزواری، 342: 1405طوساای، همچنااین نااک: 
 .(453: 1383؛ سبزواری، 349: 1383)الهیجی،  اند کرده« اهلل علی وجوش»
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 کبری اثبات و تبیین

 هام و اسات قسامی مقارش لطاف هام اسات( واجاب خداوناد بر بری)لطفک در لطف از مقصود
 چااون ،ممّکان لطاف ناه اسات اثبااات باه نیازمناد کاه اسات قساامی مقارش لطاف اماا .نممّکا لطاف
 هاایچ لطااف ایاان وجااوش در و ،قاادرت و عقاا  ماننااد ،اساات تکلیااف شاار  و تمکااین ن،ممّکاا لطاف

  ندارد. وجود اختالفی

 این از ها آنترین  نقص بی و ینتر مهم که ،اند کرده  کر کبری اثبات برای مختلفی دالی  علما
 :است قرار

1غرض نقض و حکمت برهان
 

 دارد)صغری( بستگی آن به مردم ایمان)وعم ( که است چیزی لطف

)نک: جوادی آملی،  )کبری( است واجب ،دارد بستگی آن به مردم عم ( )و ایمان چه آن هر
؛ حلااای، 153 ،3ج: 1412سااابحانی،  ؛249: 1423حلااای،  ؛35: 1413مفیاااد،  ؛441 ،24جتاااا:  بی

1414 :101) 

 است)نتیجه( واجب لطف

  .است لطف معنای و ما مفروض استدالل این صغرای اما

 که: است دلی  این به استدالل ایکبر واما

 باه وابساته ماردم عما  و ایماان دیگار طرو از و است خواسته مردم از را عم  و ایمان خداوند
 د.وشا می غارض نقاض اال و بخواهاد هام را لطاف خداوناد بایاد ایان بناابر .استخد طرو از لطف
گارماثال    و)اساات قبایح فرزناد کشاتن میداننااد عقا  حکام باه کااه ایان عاین در مکلفاان کااه بادانیم ا

 و بفرساتد را پیاامبری خداوناد مگار ،کنناد نمی ترک را کار این ولی ،باشد( تمام آنان بر هم حجت
گار صاورت ایان در ؛دارد عقااش و اسات حارام کاار ایان بگویاد آناان به  و نفرساتد را پیاامبر خداوناد ا

 غارض نقاض ایان و اسات نخواساته را کشاتن تارک خداوناد ددها می نشان ،ندهد عقاش به وعید
 .(53 ،3ج: 1412؛ سبحانی، 460تا:  )نک: شعرانی، بی قبیح و است

گاار دوم، تعبیاار باه  یااا متااواتر نقاا  طریااق از نباوتش کااه پیااامبری بااه مکلفااان ناوع کناایم فاارض ا
گار صاورت ایان در ،معجازه ارائاه طریاق از مگار اورناد،نی ایماان شاده ثابت قبلی مبرپیا از شنیدن  ا
 دهاد قارار پیاامبر ایان اختیار در معجزه باید ،باشد خواسته مردم از را پیامبر این به ایمان خداوند

                                                        
 بر توقفم ،شده  کر استدالل کبرای چون ولی ،است نشده استفاده حکمت از کبرا در مستقیم صورت به برهان این در البته .1

 نهادیم. نام حکمت برهان نیز را برهان این رو این از .است حکمت
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 معلاوم صاورت ایان غیار در ،نادارد( وجاود معجازه ارائاه بارای ماانعی هایچ که است این بر فرض)
 گااه هایچ خداوناد کاه آن حال و است کرده نقض را خود غرض و نخواسته را مردم ایمان شود می

 این بنابر شود. نمی صادر خداوند از و است محال غرض نقض زیرا ؛کند نمی نقض را خود غرض
 آن تحقااق مقتضاای لطااف قاعااده باشااد، وابسااتهای  معجاازه بااه ،حتجاااجا و حجاات اتمااام وقتاای
 .(441 ،24جتا:  )جوادی آملی، بی است معجزه

 ،دارناد اتفاق عم  مقام در پیامبر عصمت وجوش مورد در شیعه علمای همه وم،س تعبیر به و
 تماام ماردم بار حجات ،معجازه وجاود باا و عما  مقاام در عصامت بادون عقلی لحا  به که این با

 بایاد بگویاد و برسااند ماردم باه کاما  طاور به را الهی پیام کسی که کند نمی نفی عق  چون ،است
 نیسات. محاال عقاال   ایان و .شاوم مای عصایان مرتکاب گااهی شاما نادمان هام مان ولی ،کرد چنین

 (156 ،4ج: 1388)نک: مصباح یزدی، 

 ناوع بارای کناد مای نبوت ادعای که کسی که است این مطلب این بر شیعه علمای اتفاق وجه
 او کاه کااری هار و اسات مشاک  دینای غیار کادام و است دینی کدام که او افعال بین تفکیک مردم
 و اباالغ( و )تلقای عصامت مرتباه یاک باین ماردم ناوع  هان در یعنی ؛شود می تلقی تحج کند می
 مااردم تااوجهی باای نتیجااه گرچااه در مالزمااه ایاان .هساات مالزمااه عماا ( مقااام )در آن مراتااب سااایر
 کسای اسات واجاب خداوناد برای  مالزمه چنین وجود با و است انکارناپذیر واقعیت یک اما ،باشد
 ،2ج: 1417)ناک: طباطباایی،  باشاد معصاوم مراتاب هماه در کاه کناد وثمبعا پیاامبر عنوان به را

 .(57 ،20ج، 135

 ایماان ،نآ بادون که این با اند دانسته واجب خداوند بر را عم  مقام در عصمت علما بنابراین
 نیست. لطف وجوش از غیر چیزی ها این و است ممکن تکلیف به عم  و

 اسات. مطارح ،یاخالقا یهاا ارزش بارای )لطاف(،ییاجرا ضامانت باه نیااز دربااره بیان همین
 انجاام هتاما علت تواند ینم بد، و خوش افعال شناخت صرو سقرا ، تصور برخالو ،کش بدون

 عما  از اماا بداناد، و بشناسد یخوب به را یاخالق یها ارزش یسک است نکمم باشد. ها آن کتر ای
گر هک گفت توان یم ،انسان یشناس انرو اساا بر ن،یا بر افزون د.ینما یخوددار ها آن طبق بر  ا
 باه یرغبتا چندان نباشد، یهیتنب ای قیتشو تا ،ها آن از یاریبس مک دست ها، انسان ههم میینگو

 ،یخواه مصااالحت درواقااع دهناااد. ینم نشااان خاااود از بااد یارهااااک کتاار و خاااوش یارهاااک انجااام
 هاسات، انسان عماوم ریگ بانیگر ،یاخالق مسائ  جمله از مسائ ، همه در  ات حب و ییخودگرا

 بااه خداونااد، بااه عشااق و قااتیحق بااه عشااق  یاادل بااه صاارفا   هکاا افااتی تااوان یم را یسااک متاارک و
 و بهشاات بااه شااوق ساابب بااه یاریبساا باشااد. بنااد پای ینااید یهنجارهااا و یاخالقاا یهااا ارزش
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 یرفتارهاا باه هکا اسات آن یهاا نقمت و جهانم از هاراا  یادل به گرید یاریبس و آن یها نعمت
 دیاترد یب نناد.ک یما باد یارهاک کتر و خوش یارهاک انجام به دیمق را خود و دهند یم تن یقاخال
 یاخالقاا یهااا ارزش دنیرساا تیاافعل بااه موجااب الزم یها نیتضاام ۀارائاا بااا نیااد زیاان نااهیزم نیا  در
 (29 - 28: 1394 یزدی، مصباح) شود. یم

 آن اساتقرار و شاود مای واقاع ثرماؤ نفا  در استقرار صورت در اخالق ،طباطبایی عالمه بیان به
گار باشااد. ضااامن توانااد مای کااه اساات معاااد و توحیاد تنهااا و اساات ضااامن نیازمناد  معاااد بااه اعتقاااد ا
 باه ساازد وادار و ،بدارد باز نف  هوا  رو یپ از را بشر هک ستین گر ید  یاص سبب چیه نباشد
 ز یاچ به هک است نیچن ربش طبع چون ،ندک نظر صرو نف  عییطب ها  بهره و ذیلذا از که این
 نفعش هک ز یچ نه ،شود خودش دیعا نفعش هک دارد می دوست را ز یچ و ندک می  یم و اشتها
: 1417)طباطباایی،  باشاد خاودش نفع به هم ریغ  نفع گشتبر که آن مگر ،شود خودش ریغ دیعا
 .(1389 صادقی،؛ 106 - 99: 1385همو،  ؛112 - 111 ،4ج

 ،آزاد  ،مساااوات ،عاادالت ،اخااالق ،قااانون دارد: بشاار اجتماااع هکاا یمقّدسااات تمااام ایاان بنااابر
 دایااپ قاتیحق نباشاد انیام در نیاد پااا  تاا ،برساد شاما رکاف بااه هکا چاه هار ،همادرد  و تیّ انساان
 صااادقی، ؛401 ،3تااا: ج )مطهااری، بی .اساات دیاان فقاا  و فقاا  هااا این همااه انهپشااتو نااد.ک نماای
1386 :262-272) 
 تمااام انسااان باار حجاات دینی)تکااالیف(، و اخالقاای یهااا گزاره بااه علاام باااکااه  این عااین در پا 
 اسات الزم خداوناد بار کنناد نمای عما  خاود عقا  طباق بار ها انساان چون عم  مقام در ولی است

 است. جهنم و بهشت وجود و معاد آن و دهد قرار اجرا ضمانت

 صفات در تناقض برهان

گااار   اطاعااات زیااارا د)صاااغری(؛کن می رادها هااام را لطاااف ،باشاااد کااارده اراده را اطاعااات خداوناااد ا
گر بنابراین تمکین مث  ،است لطف بر متوقف  ایاناش  الزمه ،باشد نکرده اراده را لطف خداوند ا
 کاه اسات صافات در تنااقض این و باشد نکرده اراده هم و باشد کرده اراده را اطاعت هم که است
 .است محال

 .استم مفروض ینا و ،است)کبری( کرده اراده را اطاعت خداوند لکن

 (117: 1414؛ حلی، 117: 1406)نک: بحرانی،  است. کرده اراده هم را لطف خداوند

 کرم و جود برهان

 کرد: تقریر توان می صورت دو به را برهان این
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  لطاااف معنااای از و ماساات مفااروض ایاان ،است)صااغری( کثیااار خیاار یااا محااض خیاار لطااف .1
 شود؛ می فهمیده

 و  اتای مطلاق کماال مقتضای چون ،کبری()است واجب باشد کثیر خیر یا محض خیر چه هر
 است؛ حکمت( و کرم و )جود صفات

 )نتیجه( است. واجب لطف

 ؛188 ،13ج: 1417 ،)ناک: طباطباایی اند. نموده تصریح استدالل این کبرای بر علما از برخی
کاشانی،  ؛401تا:  مالصدرا، بی  (459: 1423؛ نراقی، 167: 1375فیض 

  عااین کااه خداونااد، مطلااق کمااال از اساات، خداونااد رحیمیاات و رحمانیاات مااانه کااه فلطاا .2
 مطلق کمال خداوند و داشته را لطف فیض استعداد ،مح  وقتی ؛ زیراشود می ناشی است،  ات
 مقتضاای ،باشاد نداشاته وجاود ،کماال باه محبات عادم و نقاص ،عجاز ،بخا  ،جه  او در و بوده
: مفیاااد، ک؛ نااا232، 151 ،148 ،1ج: 1417ی، )خاااراز اسااات. لطاااف افاضاااه لااازوم ،مطلاااق کماااال
1372 :59) 

 (آنان عصمت و امام بودن لطف وجهصغری) اثبات و تبیین

 است: تقریر قاب  صورت سه به امام بودن لطف

 ساه نخسات، صاورت در و ؛اماام شخص به سبتن یا و دیگران به نسبت یا است لطف امامت
 یاا اسات؛ مقارش لطاف یاا دیگاران باه بتنسا اماام باودن لطاف کاه صاورت ایان باه شاود، می قسم
 لطااف امااام شااخص بااه نساابت ،صااورت سااه هاار در البتااه)ممکاان لطااف یااا و اساات محصاا  لطااف

گاار و اساات مقاارش لطااف دیگااران بااه نساابت امااام عصاامتمااثال   بااود خواهااد هاام محصاا    باعاا ا
 اماام خاود باه نسابت اماام عصامت صاورت دو هار در و .شاود مای محصا  لطاف شد مردم اطاعت
 (.است  محص لطف

 نمود: اثبات برهان با توان می را قسم چهار این از یک هر

 امام بودن مقرب لطف
گااار نیساات. یااا اسااات محااض خیاار یااا اماااام جااودو ؛ زیاارااساات مقااارش لطااف امااامبیااان اول:    ا

گار نیسات. یاا ،اسات کثیار خیار یاا ،نباشاد محاض خیر  مسااوی شارش و خیار یاا ،نباشاد کثیار خیار ا
گاار .نیساات یااا ،اساات   وجااود بنااابراین اساات(. محااض شاار)نیساات یااا ،اساات کثیاار شاار یااا ،نیساات ا
 یاا ،اسات کثیار خیار یاا ،اسات محاض خیار یا نیست: خارج صورت پنج از یکی از ال  عق معصوم امام
( 45: 1417)بحرانای،  صاغری() اسات محض شر یا ،است کثیر شر یا ،است مساوی شرش و خیر
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 است. بدیهی این و

  مساااوی شاارش و خیاار یااا و کثیاار شاار یااا ،محااض شاار صااوممع امااام وجااود اساات محااال لکاان
 )کبری( باشد

  است(. لطف)است کثیر خیر یا محض خیر امام وجود نتیجه:

گار ماردم احاوال و عاادات بررسای باه توجاه باا کاه اسات ایان اساتدالل ایان کبارای دلی   ماردم ا
 واجبااات بااه بتنساا و کنااد یاااری را مظلومااان و بگیاارد را ناظالماا یجلااو کااه باشااند داشااته رئیساای
 باود خواهناد دورتار فساد از وتر  نزدیک صالح به مردم ضرورتا   بدارد؛ باز محرمات از و کند تحریک

گر و گار و .باود خواهاد حالات ایان عکا  ماردم حاال باشاند نداشاته رئیسای چنین ا  باشاد چناین ا
 محاض رشا یاا بیشاتر شارش کاه ایان به رسد چه تا است مساوی امام شر و خیر که گفت توان نمی
-70: 1382؛ طوسای، 45)ناک: هماو:  اسات کثیار خیار یاا محاض خیار اماام وجود بنابراین باشد.
 .(478: 1386؛ حلی، 51-48: 1410 ،الهدی ؛ علم73

  تااارک را کثیااار خیااار یاااا محاااض خیااار خداوناااد ،شاااد گفتاااه لطاااف برهاااان کبااارای در هکااا چناااان و
 را آن و شد( گفته که معنا همان هب) است واجب خداوند بر معصوم امام نصب بنابراین کند. نمی
  کند. نمی ترک

 نمود:  کر توان می دیگری تقریر است کثیر خیر یا محض خیر امام که این اثبات برای

گربیان دوم:   ایان باه کرد نمی حکم مطلق صورت به عق  ،نبود کثیر خیر یا محض خیر امام ا
  صغری() است آنان زیان به نبودش و مردم صالح به امام وجود که

 ازای  چااره زیرا (؛192: 1414)حلی،  کبری() کند می حکمی چنین مطلق صورت به عق  لکن
کم وجود   نیست. عادل غیر یا عادل حا

 )نتیجه(. است کثیر خیر یا محض خیر امام

  در محصاا  لطااف تااوان می (مااردم بااه نساابت نااه) نفسااه فاای را امااام بااودن محااض خیاار البتااه
  (؛1اوساات حااق کااه نااانچ آن خداونااد بااه معرفاات همااان )کااه را خلقاات از غاارض کااه ،گرفاات نظاار

 غارض ، بلکاهنیست امت حال اصالح ،امام و نبی وجود از غرض دیگر عبارت به .کند می محقق
 صاادرا،مال) شاود ماای مترتاب امات یاهتاادا هاا آن فعاا  بار ولای ،اسااتخد یلقاا بااه وصاول و تقارش
 بار تاوان می را« لطاف وجاوده» علماا از یبرخا گفتاه ایان ،اساا این بر .(507، 467 ،2ج: 1366

                                                        
 فرماید: می قرآن .کند می ییدأت را آن نق  هم ،است اثبات قاب  عقلی دلی  با هم ،باشد کام  معرفت ،خلقت غرض که این .1

ْقُت  ام   ل  ْن    و   اْلِجّن    خ   اسات، ربوبیات هماان که است امامتی و تامه والیت ،عبودیت هکن و (56 ات:ی) ار ْعُبُدوِن ی  لِ  ِإاّل   اْلِ
 (.73: 1381خمینی،  ؛477 - 476 ،1ج :1415، قمی) «ةالربوبی کنهها اجوهر ةاالعبودی» فرمود: صادق امامکه  چنان



 

 

م، 
 ده
سال

اره 
شمهه

40
ان 
ست
، زم

139
5

 
    
 

 
 
 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کرد. حم  هم معنا این

گر مه امام عصمت  عصمت بدون چون است محص  لطف شود، لحا  امام خود به نسبت ا
 شد. گفته لطف برهان کبرای اثبات بح  در که چنان شد. نخواهد محقق مذکور غرض

 امام بودن نممک   و بمقر   لطف

 چناادین کااه نمااود ارائااه تااوان می ،«اساات لطااف امااام» کااه ایاان اثبااات باارای دیگااری تداللاساا
 است:  ی  قرار به آن تقریر و دارد مقدمه

 .رس  ارسال و وحی وسیله به بشر یراهنمای بر است متوقف آفرینش از هدو تحقق .1

  بشااار باااه را آخااارت و دنیاااا ساااعادت راه کاااه اسااات ایااان پیاااامبران تعااادد و بعثااات حکمااات .2
  آخااارین تاااا را آناااان و کااارده تربیااات را مساااتعد افاااراد ؛کنناااد مااای وگیریجلااا تحریاااف از آموزناااد؛ مااای

  ها پرسااتی باات و قیااود همااه از انسااان آزادی رسااانند؛ ماای اساات میسااور برایشااان کااه کمااال مرحلااه
گاار و ناادکن می رهبااری را خاادا باارای مطلقااه عبااادت تحقااق و   الهاای قااوانین بااود مساااعد شاارای  ا
  معصااااومانه و دقیاااق طاااور بااااه آماااده آن بااارای شاااریعت کااااه اهااادافی تماااام تااااا کنناااد مااای اجااارا را

 افااراد هاادایت و رسااالت تبلیااغ تنهااا دیاان عااالی مقاصااد کااه داشاات توجااه بایااد البتااه)شااود. محقااق
 عادم باین منافاتی رو از این .است حجت اتمام ،عالی مقاصد عداد در بلکه ،نیست ....و مستعد
 ،6ج ،74، 72 ،17ج: 1417 ،طباایی)طبا است( حجت اتمام موجب چون ،نیست انذار و ایمان
؛ بحرانااااای، 167: 1363مالصااااادرا،  ،514 - 513: 1411؛ فخااااار رازی، 184: 1387)همااااو،  ،226
1406 :125). 

 انبیاااء بعثاات حکمات بااا صاورتی در نبااوت خاتم و اساات همگاانی و خاااتم دیان اسااالم دیان .3
 پایاان تاا ثانیاا   و باشاد ریبش نیازهای همه یگو پاسخ آسمانی شریعت آخرین اوال   که است سازگار
 .تحریف( گونه هر عدم) باشد شده تضمین جهان

 ،باوده محفو  تحریف و نقصان و زیاده از خاتم شریعت که است آن مستلزم پیش مقدمه .4
 و شود تبیین متشابهات ،شود بیان جدید موضوعات حکم ،شود تفسیر شریعت اهداو و مقاصد
 شود. داده پاسخ شبهات

  ظااااهر از اساااالم قاااوانین و احکاااام هماااه لکااان ،شاااده تضااامین جهاااان پایاااان تاااا قااارآن بقاااا .5
 و واجاااب حکاام صااادها انجااام کیفیااات و نماااز یهااا رکعت تعاااداد مثاا  د،شاااو مین اسااتفاده آیااات

 دیگر. مستحب

 حجیات ترتیب این به و است پیامبر عهده بر قوانین و احکام این تعلیم و تبیین سویی از .6
 د.شو می ثابت حضرت آن سنت اعتبار و
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، داشات: خواهاد را حالات ساه از یکای اساالم شاریعت ،پیامبر رحلت از پ  .7  باه را ماردم شاار
گذار خود حال  یاا کناد؛ مینتاأ را ماذکور نیازهاای هماه که اشدب رسیدهای  درجه به امت یا کرده؛ وا
 باه را اسات ربشا نیازهاای یگو پاساخ کاه کارده دریافت وحی راه از که را چه آن همه پیامبر که این
گذار ،دارد را آن تاهلیّ  که کسی  باشد. کرده وا

 انبیااء بعثات از غارض باا ؛ زیرااست روشن نخست احتمال بطالن شده گفته احتمال سه از .8
 است. ناسازگار

 :؛ زیرااست باط  هم دوم احتمال .9
  تساااعاد کنناااده تاااأمین قاااوانین و احکاااام حتااای تواناااد نمااای عقااا  راه از بشااار ساااویی از (الاااف
 را او اخاروی ساعادت بتواناد کاه احکاامی و قاوانین مینتاأ باه رسد چه تا کند تأمین را خود دنیایی

  ،کند مینتأ

 بیاااان را ماااردم نیااااز ماااورد الهااای معاااارو و قاااوانین و احکاااام هماااه پیاااامبر دیگااار سااوی از و ش(
 :؛ زیرااند نکرده

 ییهاا اختالو آن شااهد کاه نبود اه این همه بیان برای کافی زمان و بود کوتاه پیامبر عمر اوال  
  .شد پیدا صحابه برای اسالم پیامبر رحلت از پ  که بود

 باه نسابت ماردم درک عادم و آن موضاوعات تحقاق عادم خاطر به احکام از برخی بیان ثانیا   و
  نبود. ممکن آن

 شااهد .نادارد وجاود هام شاده بیاان مقادار هماان ماندن محفو  برای تضمینی همچنین .10
 است. آن مانند و گرفتن وضو کیفیت در تالواخ آن

  انساااانی مجتماااع در کاااه ییهاااا اختالو کاااه اسااات ایااان بااار مبتنااای کامااا  تعلااایم و تزکیاااه .11
  ،اجتمااعی حرکات و حیاات فهام در و او عباادت و خادا در اخاتالو مانند ،شود ح  ،شود می پیدا
  امیااال و شااهوات ینهمچناا و شااود عبااادت و شااده لحااا  خاادا ،محاادود موجااود کااه ای گونااه بااه
 یها تساان از اخااتالو ایاان و شااود تبعیاات ناااحق بااه ،اجااداد و ءآبااا و سااتمگران و منحاارو افکااار و

  برداشاااته قابااا  آن از بیشاااتر یاااا نباااوت ساااال 23 باااا کاااه اسااات تااااریخ طاااول در خداوناااد طبیعااای
  نیست. شدن

گر ها این بر عالوه .12  تضامین آن یبقاا کاه بپاذیریم و باشد شده بیان احکام همه فرض به ا
 مربای باه نیااز کماال درجاه بااالترین باه آناان رسااندن و مساتعد افاراد تربیات بارای بااز ،باشد شده
 کند. ایفا را پیامبر تربیتی نقش بتواند تا دارد وجود الهی

 نجهاا پایاان تاا ها انساان هماه نیازهاای یگو پاسخ و کام  دین اسالم دین هنگامی بنابراین
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 مصاالحی ،باشاد شاده بینای پیش جامعه ضروری مصالح مینتأ برای اهیر دین متن در که است
 جانشاین نصاب جاز چیزی راه این و نگیرد قرار تفویت و تهدید معرض در پیامبر رحلت با که

کارم رسول برای شایسته  بتواناد تاا باشاد خادادادی علام دارای کاه جانشاینی ،باود نخواهاد ا
 تااأثیر تحاات تااا باشااد عصاامت ملکااه دارای و کنااد انبیاا دقااایقش و ابعاااد همااه بااا را دیاان حقااایق
 از را انساان و نگاردد دیان در عمادی تحریاف مرتکب و نشود واقع شیطانی و نفسانی یها انگیزه
 را پیاامبر تربیتای نقاش بتواناد نیز و کند. محقق را خدا برای مطلقه عبادت و کرده آزاد قیود تمام
 بااودن مساااعد صااورت در و برساااند کماال ماادارجرین ت عااالی بااه را مساتعد افااراد و گرفتااه عهااده باه

 معصاومانه و دقیاق طاور باه را اساالم اجتمااعی قاوانین و شاود حکومت متصدی اجتماعی شرای 
: 1412؛ ساابحانی، 42-33: 1424؛ حکاایم، 37 درا: 1374)نااک: مصااباح یاازدی،  کنااد. اجاارا
 (38-29 ،4ج

 بیاان پیاامبر وسایله باه کاه معارفی و نقوانی و احکام بیان لحا  به -امامت ،استدالل این در
 و کماال مادارج بااالترین باه آناان رساندن و مستعد افراد تربیت به نسبت همچنین و است نشده
 باه و اسات نممّکا لطاف -قیود تمام از ها انسان آزادی و خداوند مطلقه عبادت تحقق به نسبت
 لطاف ،هاا این از ناشای یهاا واختال حا  باه نسابت و است شده بیان که قوانینی و احکام لحا 
 همچناین شاود. مای واقاع عادتاا   لکان ،نشاود واقاع اخاتالو کاه دارد امکاان عقاال   ؛ زیرااست شمقّر 
 .بود خواهد  محّص  لطف ،کنند می تبعیت او از که کسانی به نسبت امام

 لطف و هدایت و رحمت
کهحال در است رحمت و هدایت وجوش از غیر لطف برهان که اند کرده گمان برخی  چه آن از ی 

 برهاان کاه آیاد مای به دسات ،رضا امام و صادق امام روایت و ممکن لطف مخصوصا   شد  کر
 هادایت وجاوش ،لطاف وجوش بر عالوه هم قرآن در است. هدایت یا و رحمت برهان همان لطف

 آیاه از کاه هادایت وجاوش باین 1نیسات فرقای رساد مای نظار باه و است رفته کار به رحمت وجوش و
                                                        

 (.803 ،4 ج: 1373 ،یجیاله فیشر) تعالی خدا  بر است لطف وجوش بر دلی  آیه این .1

ب   تعالی: قوله عن أخر  عبارا الّلطف المؤلف: ت  ُکْم  ک  ّبُ لی ر  ْفِسِه   ع  ة    ن  ْحم  ْف    و   تعالی: قوله (و57 :)انعام الّر  اها ما و   ن  ّو   س 
ها*  م  ْله 
 
أ ها ف  ْقواها و   ُفُجور  ل   ِإّن   تعالی: قوله و (9 -8 شم :) ت  ْلُهد  ناْی ع   .(296: 1420)قزوینی،  (13 :)لی   ل 

ب   تعالی: فقوله ، الکتاش و...أّما الکتاش هی[عل امام ]نصب وجوبه علی دّل ی و ت  ُکْم  ک  ّبُ لی ر  ْفِسِه   ع  ة    ن  ْحم   أّن  بالضرورا و ،الّر 
ل   ِإّن   تعالی: قوله و رحمة. المام نصب ْلُهد  ناْی ع  : 1420 ،)مظفر جبیف مقّدمته، أو الهد ، من المام نصب أّن  بیر ال و  ل 

 .(251 ،4 ج

ب   قال: کما رحمته و حکمتهی ف واجب الّلطف أّن  قادنااعت و ت  ُکْم  ک  ّبُ لی ر  ْفِسِه   ع  ْحمة  ن   .، مقدمه(9: 1388 ،یمازندران) الّر 

ب  فهیشر هیآ ظاهر ت  ُکْم  ک  ّبُ لی ر  ْفِسِه   ع  ة    ن  ْحم   زیرا ؛تعالی حق بر لطف وجوش و رحمت وجوش بر دارد داللت (57 :)انعام الّر 
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 ّن  إِ  آیاه از کاه لطاف وجاوش  قاعاد و آیاد مای دست به دیگر آیات و (13 )لی ، ید  ُه لْ ل   ان  یْ ل  ع   ّن  إِ 
اب    آیاه از کاه رحمات وجوش و یابیم درمی شد  کر که آیاتی یا (19 :)شوریِه باِد ِع بِ  طیف  ل   اهلل   ت  ک 

ی ل  ُکْم ع  ّبُ ة    ر  ْحم  ْفِسِه الّر   آیاه در هادایت از ماراد چون ،1آید می دست به دیگر آیات و (54 :)انعام ن 
 معارو و شریعت بیان ، یعنیتشریعی هدایت شام  صورت این در و است هدایت مطلق ه،شریف

                                                                                                                                  
 .(197تا:  )علوی عاملی، بی اوست، حمتر از لطف

 القاضی قولی المعاش، أمور میلتنظ بالناا رحمة الرس  و اءیاألنب اهلل أرس  وحده... عقله الی االنسان ک ی لم تعالی اهلل ان
 تعاالی اهلل علای واجاب الرسا  ارساال أن و بعبااده اهلل مان لطفاا البعثاة ان الخمساة: األصاول شارح فای أحمد بن الجبار عبد

ب   تعالی: قوله هو عنده  یالدل أن بدوی و ن.یالمکلف لمصلحة ت  ُکْم  ک  ّبُ لی ر  ْفِسِه   ع  ة    ن  ْحم   .(7تا:  )فخر رازی، بی الّر 

 غارض بطا ی ثماایح ، بعبااده  فیالط بأناه العلام اساتلزم و  لا  اساتتبع م،یحکا تعاالی أناه _ قااطعی عقل  یبدل _ علمنا فإ ا
 .(58 ،3 ج: 1412 ،سبحانی) اللطف ال لو ف،یتکلال غرض أو الخلقة

 تعاالی هلل صافة هاذه و ، بعبااده  فیالط تعاالی اهلل أّن  إلی القاعدا هذه مرجع بأن الکالم علمی ف الباحثون و المتکلمون ذکری
ِط  اهلُل  تعالی: قوله منها الموارد، من عددی ف میالکر القرآن هایإل أشار  القارآنی فا الواضاح مان إ  (19: ری)شاو  ِبِعبااِدِه   ف  یال 
 تعالی: لقوله للّناا، رحمة تمث  _ ةیالنظر هذهی ف أشرنا ما علی _ لها امتدادای هی الت المامة و النبوا أّن  إلی الشارا میالکر
ْلناك   ما و   ْرس 

 
ة   ِإاّل   أ ْحم  ِم  ر   هذهی ف أشرنا کما _ بدوره قومی یلذا المام بعده من وی النب ء یفمج إ ن (،107 :)انبیاء  ن  یِلْلعال 
 باأّن  قاالیف المصاداق، هذا علی ةیالشرع أو ةیالعقل القاعدا هذه تطبق أن مکنیف رحمة، کان إ ا و رحمة، کونی _ ةیالنظر
  ورد ماا کاذل  الماام.و نصابی و اللطاف هاذا تعالی منه صدری أن بد فال تعالی، اهلل قب  من لطفا و رحمة مث ی المامة وجود

ْو  و   تعالی: قولهی ف _ ضایأ _ ّبُ    شاء   ل  ع     ر  ج  اا   ل  ة   الّن  ّم 
ُ
ا   أ ِلِفا زاُلاون  ی   ال و   واِحاد  *یُمْخت  اْن  ِإاّل   ن  ِحام   م  ا    ر  ّبُ ُهاْم  ِلاذِل    و   ر  ق  ل   خ 

 نیالمتکلما بعاض أّن  حاظالی هناا و رحماة. الماماة أّن  قاةیحق إلای _ ضایأ _ ریتش مةیالکر ةیاآل هذه فإّن  (،119 - 118 :)هود
 .(105: 1424)حکیم،  الحکمة إلی رجعهای بعضهم لکن و الجود، و الکرم و الرحمة بمعنی اللطف، إلی القاعدا رجعی

 اهلُل  فرماوده: و داده خبار آن از ،ماورد چناد در دیامج درقارآن خاودش تعاالی خداوناد ،اول اسات: وجاه دو ،لطف لزوم برا 
ِط  ْحمُن  ُهو   فرموده: و (19 :شوری)  ِبِعباِدِه   ف  یل  ِح  الاّر  ا    ِإّن   و   فرماوده: و (163 :)بقاره ُم یالاّر  ّب  اُذو ر  ْضا    ل 

ای ف  ل  ااِا  ع   الّن 
ْو  و   فرموده: و (73 )نم ، ْضُ   ال ل  ل   اهلِل  ف  ُتُه  و   ُکْم ْی ع  ْحم  کی ما ر  د   ِمْن  ِمْنُکْم   ز  ح 

 
دا   أ ب 

 
ب   فرموده: و (64 :)بقره أ ت  ُکْم  ک  ّبُ لی ر    ع 

ْفِساِه  اة   ن  ْحم   بااه لطاف پا  .اساات محاال خداوناد  خبرهااا  در تخّلاف و .فهیشار اتیااآ از هاا نیاا از ریااغ و (57 م:)انعاا الّر 
 (.99 ،88: 1369)نراقی،  است قطعا الزم تعالی بار  اخبار مقتضا 

ِط  اهلل ْن  و   بذل : نفسه وصف دفق بحالهم لطف هو ما فع ی یأ (19 :)شوری  ِبِعباِدِه   ف  یل  ُق  م  ْصد 
 
 :)نساء ال  یِق  اهلِل  ِمن   أ

 لع  و ر،یالقد میالحک میالعل ألنه تعالی ترکهی فال ح،یقب بالسهولة غرضه به حص ی فع  ترك هو و الغرض نقض ألن (؛122
ی أتی لما زمان ک ی ف اءیاألوص و األئمة نصب و اءیاألنب و الرس  کإرسال بدونه فیالتکل تمی ال ما الواجب باللطف المراد
 (.108 :1424شبر، ) نقال و عقال الحجج نصب وجوش و اهلل علی األصلح وجوش من

ی ا ، بعبااده  فیالط اهلل و ة،یالمعصا عان بعادی و الطاعاة مان العباد معاه قرشی ما هو و اللطف فاع  الّنه ف،یاللط هو  :یق و
 و عذابه، و غضبه دار عن ثم تهیمعص عن بّعدهمی و رحمته و کرامته دار الی ثم طاعته الی قّربهمی ما بهم فاع  و لهم موفق
 و قلباه تکثفی یالمعاص و بالجه  و الکرامة، و القرش ستحقیف  اته تنّوری و قلبه تلطفی الطاعة و بالعلم االنسان الّن   ل 

 (.273 ،3 ج: 1366مالصدرا، ) العذاش و البعد ستوجبیف  اته ستظلمی

 میحکا قاادر هاو و بهام، ووئار ، بعبااده  فیالط سابحانه ألّناه لهام، أصالح هاو ما إاّل  بعباده فع ی ال _ جّ   و عّز  _ اهلل ّن أ اعلم:
کاشانی، )  (.293 ،1 ج: 1418فیض 

 .(232 ،151 ،148 ،1ج: 1417خرازی، ) المطلق کماله عن ناش بالعباد، ةیمیالرح و ةیالرحمان هو و اللطف ألن  ل 

 رحمت باش از را لطف وجوش مفید شیخکه  چنان ،بدانیم لطف وجوش و هدایت وجوش علت را رحمت است کنمم البته .1
 رحمت و حکمت توان می (. حتی105: 1424حکیم،  ؛همقدم، 9: 1388 ،یمازندران ؛59: 1372مفید،  ک:ن) است دانسته

 است. لطف یا رحمت رهانب نتیجه هدایت ،دیگر تعبیر به دانست. هدایت علت را لطف و لطف علت را
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 وجااود مثاا  شااود ماای هاام دارنااد نیاااز آن بااه خااود اختیاااری کمااال بااه رساایدن در ها انسااان چااه آنو
  و... معجزه و معصوم امام و پیامبر

  پیاااامبر وجااود _ دارد بساااتگی آن بااه ماااردم عماا  و ایمااان چاااه آن هاار_  لطاااف تعریااف طبااق و
  از جهتااای از شاااریعت بیاااان باااود. خواهاااد لطاااف شاااریعت بیاااان و و... معجااازه و معصاااوم اماااام و

  مصااادیق از و... معجاازه و معصااوم امااام و پیااامبر وجااود کااه چنان اساات ممکاان لطااف مصااادیق
  و نااادارد وجاااود عمااا  .امکاااانو.. پیاااامبر وجاااود بااادون و شاااریعت بیاااان بااادون چاااون اسااات آن

 ایان بناابر اسات. قسامی مقارش لطاف عقلای( احکاام باه )نسابت جهتی از شریعت بیان همچنین
  از غیااار چیااازی ،دارد نیااااز آن باااه کماااال باااه رسااایدن در انساااان چاااه آن و تشاااریعی هااادایت وجاااوش
 نیست. لطف وجوش

 از غیاار دیگاری دمااوار شاام  ،اقااوال از بعضای طبااق رحمات وجااوش و هادایت وجااوش آیاه البتاه
 هادایت چاون ها انساان غیار باه نسابت خداوناد رحمات و هادایت مثا  شاود مای هم لطف وجوش
 است: رفته کار به 1خاص و عام و اعم معنای سه در قرآن در دردنیا

 چااه و شااعورش بااا چااه اساات، شااده داده تعماایم موجااودات تمااام بااه اعاام معنااای بااه هاادایت
ِذ  آیه مث  شعورش بی ْعطی یاّل 

 
ُه  ء   ْی ش   ّ   ُک   أ ْلق  د  ُثّم   خ  ِذ  آیه و (50 :)طه ه  ق   یاّل  ل  اّو   خ  س   ف 

ِذ  و   ر   یاّل  ّد  د  ق  ه   شود، می افرک و مؤمن شام  که تشریعی و عام معنای به هدایت (.3 :)اعلی  ف 
 فرماود: خاودش هکا چناان هام افر،ک به هم و دهد می نشان مؤمن به هم را، راه سبحان خدا  و
د   اِإّن   بِ  ناُه یْ ه  ا    یالّس  ا و   را  کِ شا ِإّم  ا و   فرموده: زین و (3: )دهرُفورا  ک   ِإّم  ّم 

 
ُموُد  أ د   ث  ه  وا ناُهْم یْ ف  ّبُ ح  اْست   ف 

می ی  اْلع  ل   آن رینظا اتیآ در و هیآ دو نیا در تیهدا هک است مسلم نیا و (17 :)فصلت  اْلُهد  ع 
 .ودش نمی عق  و شعور صاحبان ریغ شام 

ل   ِإّن  آیاااه و ْلُهااااد  نااااایْ ع  نااااا ِإّن   و    ل  ا   ل  ْْلِخاااار  ولااای و   ل 
ُ
  شااااام  هاااام اطالقااااش، بااااا (،13 :)لیاااا  اأْل

  هبااا شاادنش مهیضااام بااا و افااراد، فااارد  تیهاادا هاام و شاااود ماای هااا جماعااات اجتماااعی تیهاادا
  و خصوصاااای تیهااادا هااام و شاااود، ماااای نییوکااات و عماااومی تیهااادا شااااام  هااام قبلااای، هیاااآ دو
  ناا  یوکت را هاا آن هکا اسات نیاا یکای تعاالی خادا  بار ایاشا حق هک سازد می روشن و نسانا عییتشر
  ساااو  باااه را انساااان خصاااوص و د،یااافرما تیهااادا ردهکااا مقااادر شاااانیا بااار هکااا ماااالیک ساااو  باااه
 )طباطبااااایی،  رناااادینپذ چااااه و رناااادیبپذ کااااه این چااااه حااااال د،یاااافرما عییتشاااار تییهاااادا مااااالشک

                                                        
 در هادایت شاام  یادشاده، قسام ساه بار عاالوه یعنای ؛اسات قسام چهاار [ آخرت و دنیا ]در انسان به نسبت خداوند هدایت .1

 :انبیااء ؛24 :)سجده آیات از برخی در که تکوینی هدایت با البته .(836 - 835: 1412)راغب اصفهانی،  هست نیز آخرت
 بود. خواهد قسم پنج ،قرآن در دایته است، شده  کر و...( 73
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 .(48 - 47 ،4: ج1374

اِذ  و  » آیاه مثا  اند شاده هادایت کاه دارد کساانی باه اختصااص کاه صخا هدایت و ْوا  ن  یاّل  اد   اْهت 
ُهْم    (17 :)محمد «ُهدی  زاد 

 و اقاتیل هکا ساعادتی باه ز یاچ هر صالیا و مستحق بر نعمت افاضه از است عبارت رحمت و
  :دارد خاص و عام و اعم معنای هم که (36 ،7و: جهم) دارد را آن به دنیرس استعداد

اْي  آیه مث  اعم رحمت ُکاّ   ش  ْت  ِساع  ِتاي و  ْحم  ر  ای  و( 156)اعاراو:  ء   و  ل  ُکاْم ع  ّبُ اب  ر  ت  ْفِساِه   ک  ن 
ة   ْحم   باه آن هباه وسایل هماه ،شاعور بی و شعور با و فاجر و ارکوکین افر،ک و مؤمن هک (54 :)انعامالّر 
 روز  آن هباه وسایل دارناد وجاود هکا ماادامی ،وجودشان ریمس در و هستی ابتدا  از و آمده وجود
 .(358 - 357 ،8و: جهم)نک:  خورند می

ِمین   آیه مث  عام رحمت اال  اة  ِلْلع  ْحم  اك  ِإاّل  ر  اْلن  ْرس 
 
اا أ م   باا موجاودات شاام  کاه (107 )انبیااء، و 

 تیهاادا و دیااتوح قیااطر در بنادگان چااه آن و شااریعت فرساتادن مثاا  ،شااود مای انسااان مثاا  شاعور
 .(237: 1386پژوهشکده تحقیقات اسالمی، ) ندندازمین بدان

 آن خداوناد هک است ا  هیعط خود هک (43 :)احزاش حیما  ر   ین  نِ ِم ْؤ ُم الْ بِ  ان  ک   و   خاص رحمت
 ناورانی زنادگی و بیاط اتیاح مانناد باشاند، تیاعبود و مانیا دارا  هک دهد می سانیک به تنها را
 .(358 - 357 ،8: ج1374 ،طبایی)نک: طبا آخرت در رضوان و جنت و ا،یدن در

  گیری نتیجه
  هاار در کااه اساات واجااب خداونااد باار ؛اساات لطااف چااون اماماات ،شااد گفتااه چااه آن بااه توجااه بااا
  امااااام شااااهادت از بعااااد دوران در ایااان بنااااابر و دهااااد قاااارار ماااردم باااارای را معصااااوم امااااامی زماااانی
  ایاان و باشااد داشااته وجااود معصااوم امااامی دارد ضاارورت نیااز فعلاای زمااان تااا عسااکری حساان
 دارد وجاود معصاوم اماامی االن اسات قائا  که است منطبق شیعه نظر با فق  شد اثبات که مدعا
 خاود کاه ماوانعی خااطر باه و اسات اعظام پیاامبر جانشاین دهمایندواز کاه مهادی حضارت نام به

 و بارد مای باه سار غیبات در اماام گشاتند، محاروم او حضاور فایض از تیجاهن در و کارده ایجااد ماردم
 شحضاور ضیفا از هرگاز ،داشاتند را اسات الهی رهی خ نیآخر که ایشان از ار ی آمادگی چه نانچ

 و اسات لطاف ، یشارا هار در اماام وجاود پ  شد. خواهند  ینا ایشان یلقا به و نگشته محروم
 لطاف   وتصّرفه لطف وجوده» گرید عبارت به است. مردم هیناح از امور در او ظاهر  تصرو عدم
 «.امنّ  وعدمه آخر

 :اند فرموده زمان امام خود هک چنان
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ااْو  و       ل 
 
ْشاا  أ

 
ُهااْم   ع    ی  أ ف     اا ح  اهلُل  و  تح ا  ع  ااى   ِح اا     ع  م  اا    اْجتح اا نح  یفح  اْلُ ُلااوبح  مح ف  ْهاااح  اْلو  اا بح ْل   ل    ْم هْیح ع 

اا  ر   ْل   خ  
 
اا  ُم  ت  ااْ ُ اا  ْمُ  یُ اْلاا ع  لح   ئح   ااْت  و   بح ل  ج   ت    ااُم  ل  ُ ُ   َل  اا   د  تح    الس   ا  اا ه  ش  ُ ااى   ِبح ح  ع  اا   ااةح  ح  ف  ْ  ح  و   اْْل 
ه   ْاقح ْم  صح ُ ْ    بح    مح

ُس   ی   َف  ْم  ْحبح اْ ُ ال    ع  ا  إح اُ  ی   م  صح ا  ت   ا  بح   ُهاُ  ْک ن   مح   م ُناْاِ ُرُه  ال   و   ر  اْ ُ )طبرسای،  ؛ مح
 (499، 2: ج1403
گر و  هکا عهد  به وفا  در -دهد قشانیتوف خود طاعت برا  خداوند هک -ما انیعیش ا
 ریتااأخ بااه مااا مالقااات ماانی بااه آنااان تشااّرو نااهیآ هاار بودنااد، دلکاای اساات شااده آنااان بااا

 هکا صاداقتی و حاق باه آناان هکا معرفتی خاطر به ما دارید سعادت هما  و دیانجام نمی
  از هکاا ماااتیینامال نکاال نشساات. ماای هااا آن خانااه فااراز باار ساارعت بااه دارنااد مااا بااه نساابت
 محااروم مااا داریااد از را هااا آن سااتین مااا انتظااار مااورد اباادا هکاا ساادر ماای مااا بااه آنااان هیااناح
 است. دهیگردان



 

 

 75 
 
 

هان
بر

 
ف
لط

 در 
ت
امام

 
 

             

 منابع

 ، قاهره، دار الکتب.اب ار االف ارق(، 1423آمدی، سیف الدین ) _

سساه ؤ، م ، قامالنهایا  فای غریاب ال ادیث و األثار(، ش1367الکارم ) علای بان ابیاثیر جازری،  ابن _
 ، چاپ چهارم. مطبوعاتی اسماعیلیان

، تحقیااق و تصااحیح: عبدالسااالم معجاام مقاااییل اللیاا ،  ق(1404فااارا، احمااد باان فااارا ) ناب _
 . ، چاپ اول ، مکتب االعالم االسالمی محمد هارون، قم

الاااادین  ، تحقیااااق و تصااااحیح: جمال لسااااان العاااارب،  ق(1414منظااااور، محمااااد باااان مکاااارم ) ابن _
 . ار صادر، چاپ سوم، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع _ د میرداماد ، بیروت

، قاام، دفتاار ال اشااب  علاای الهبااات شاارح الجدیااد للتجریاادق(، 1419اردبیلاای، احمااد باان محمااد ) _
 تبلیغات اسالمی، چاپ دوم.

، تحقیاق: الباراهبن القااعا  فای شارح تجریاد العقائاد الساااع ش(، 1382، محمدجعفر ) استرآباد  _
 االسالمی، چاپ اول.کز مطالعات و تحقیقات اسالمی، قم، مکتب االعالم  مر
کتابخانااه آیااتقواعااد الماارامق(، 1406بحراناای، میااثم باان علاای باان میااثم ) _ اهلل مرعشاای  ، قاام، 

 نجفی، چاپ دوم.
، قام، مجماع النجای فی القبام  فی ت قبال امر االماما ق(، 1417) _______________________________ _

 الفکر االسالمی، چاپ اول.
 ، بیروت، دارالجی .لفرق بین الفرق و بیان الفرق  الناجب  منهماق(، 1408بغدادی، عبدالقاهر ) _

 .دوم چاپ،  زمزم هدایت ، قم، فرهنگ شبعه،  ( ش1386پژوهشکده تحقیقات اسالمی ) _
 ، قم، الشریف الرضی، چاپ اول.شرح المقاصدق(، 1409تفتازانی، سعدالدین ) _
 اسراء، چاپ ششم.، قم، نشر فلسفه حقوق بشرش(، 1389)  جوادی آملی، عبداهلل _
 ، قم، نشر اسراء.تفسبر تسنبمتا(،  )بی ___________________ _
 ، تهران، انتشارات مفید، چاپ سوم.توضب  المرادش(، 1365حسینی تهرانی، سید هاشم ) _
، قام، المرکاز االساالمی االمام  و اهام الببات النظریا  و االساتداللق(، 1424حکیم، سید محمدباقر ) _

 المعاصر، چاپ اول.
 ، قاام، الشااریف الرضاای، انااوار المل ااوت فاای شاارح الباااقوتش(، 1363حلاای، حساان باان یوسااف ) _

 چاپ دوم.

مؤسساه  جاا، بی ،کشف المراد فای شارح تجریاد االعتقااد ش(،1383) __________________________ _
 چاپ دوم.، امام صادق
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 دلی  ما، چاپ اول.نشر  ، قم،  معارج الفهم فی شرح النظمش(، 1386) _____________________ _
 ، تهران، دار األسوا، چاپ اول. مناهج البقبن فی أصول الدینق(، 1415) _____________________ _
 ، قم، المؤسسة االسالمیة، چاپ اول.االلفبنق(، 1423) _____________________ _
، قاااام، مؤسسااااه امااااام تساااالبن الاااانفل الاااای حظبااااری القااااد ق(، 1426) _____________________ _

 ، چاپ اول.قصاد
، مشاهد، مجماع البحاوث المسلن فی اصول الدینق(، 1414الدین جعفر بن حسن ) حلی، نجم _

 االسالمیة، چاپ اول.
 ، قااام، مؤسساااة النشااار االساااالمی، المنقاااذ مااان التقلبااادق(، 1412حمصااای رازی، سااادید الااادین ) _

 چاپ اول.
، قاام، مؤسسااة النشاار  بدایاا  المعااارف فاای شاارح العقائااد االمامبااق(، 1417خاارازی، سااید محساان ) _

 االسالمی، چاپ چهارم.
کاماااام از دیااااد اه امااااام خمبناااایش(، 1381اهلل ) خمینااای، سااااید روح _ ، تاااادوین: اماماااات و انسااااان 

 ، چاپ اول.پور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی السادات رحیم فروغ
 لکتب العربیة، چاپ اول.، قاهره، دار احیاء ااخبار ال والم(، 1960دینوری، احمد بن داوود ) _
، تحقیق و تصاحیح: صافوان  مفردات ألفاظ القرآن(،  ق1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) _

 . ، دار القلم _ الدار الشامیة، چاپ اول داوود ، بیروت _ دمشق  عدنان
گلپایگانی، علی ) _ کنگره شبخ مفبدش(، 1389ربانی   .89، شماره مجموعه مقاالت 
 ، چاپ اول.، قم، مؤسسة االمام الصادقالقواعد ال المب ق(، 1418) _____________________ _
کاااربرد آن در اثباااات »ش(، 1392زارعاای بلشااتی، محمااود؛ امیااار غنااوی ) _ نقااد برهاااان لطااف و 

 ، قم، مؤسسه آینده روشن.25، سال هفتم، شماره مشرق موعودنامه  ، فص «ضرورت نبوت
،  ، تصحیح: عبداهلل محماد خلیلایشرح الشفا ،  ق(1421سبتی، قاضی عیاض؛ مال علی قار  ) _

 بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول.
، قاام، المرکااز العااالمی االلهبااات علاای هاادی ال تاااب و الساان  و العقاامق(، 1412ساابحانی، جعفاار ) _

 للدراسات االسالمیة، چاپ سوم.
 .ؤسسه امام صادق، قم، مرسال  فی الت سبن و التقبب  العقلبین، ق(1420) ________________ _
 ، مؤسسااااه امااااام صااااادق، قاااام ،کشااااف المااااراد )التعلبقااااات( (،ش1375) ________________ _

 چاپ اول.
 .  ، چاپ اول ، مطبوعات دینی ، قماسرار ال  مش(، 1383سبزواری، مالهادی ) _
 ، قم، انوار الهدی، چاپ دوم.حال البقبن فی معرف  اصول الدینق(، 1424شبر، سید عبداهلل ) _



 

 

 77 
 
 

هان
بر

 
ف
لط

 در 
ت
امام

 
 

             

الاادین  ، تحقیااق: میرجاللتفساابر شاریف الهبجاایش(، 1373الهیجاای، محمااد بان علاای ) شاریف _
 ارموی، تهران، دفتر نشر داد، چاپ اول.

 ، انتشارات اسالمیه. ، تهرانشرح فارسی تجرید االعتقادتا(،  ، ابوالحسن )بی شعرانی _
 ، قاااام، الشااااریف الرضاااای، الملاااام و الن اااامش(، 1364شهرسااااتانی، محمااااد باااان عباااادالکریم ) _

 چاپ سوم.
کالم جدید، ش(1386) صادقی، هادی _ کتاش طه، چاپ سوم.درآمدی بر   ، قم، 

کالمینامه  ، فص «اندیشه شناخت؛ ملکیان»ش(، 1389) _______________ _ ، سال اول، معرفت 
 .، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی3شماره 

 شر جهان، چاپ اول.، تهران، نعبون اخبار الرضاق(، 1378صدوق، محمد بن علی ) _
، ترجمااه: سااید محماادباقر فاای تفساابر القاارآن  المباازانش(، 1374طباطبااایی، سااید محمدحسااین ) _

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم. موسو  همدانی
گردآورنده: محمد بدیعی، قام، معنویت تشبعش(، 1385) ________________________________ _  ،

 انتشارات تشیع، چاپ اول.

کربن(ش(، 1387) ________________________________ _ ، شبعه )مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری 
کتاش، چاپ دوم.  قم، مؤسسه بوستان 

، قاااام، مکتبااااة النشاااار المباااازان فاااای تفساااابر القاااارآنق(، 1417) _______________________________ _
 االسالمی، چاپ پنجم.

 شهد، نشر المرتضی، چاپ اول.، ماالحتجاجق(، 1403طبرسی، فض  بن حسن ) _
 ، بیروت، دار االضواء، چاپ دوم.نقد الم ممق(، 1405طوسی، خواجه نصیرالدین ) _
 ، قم، انتشارات المحبین، چاپ اول.تلخبص الشافیش(، 1382طوسی، محمد بن حسن ) _
 ، ، بیاااروت، دار االضاااواءاالقتمااااد فبماااا یتعلاااال باالعتقاااادق(، 1406) __________________________ _

 چاپ دوم.
 ، قم، مکتبة النشر االسالمی، چاپ اول.العقائد الجعفری ق(، 1411) _________________________ _
 ، قم، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول.الفهرستق(، 1417) _________________________ _
کالمبااهق(، 1422عااملی، محمااد بان مکاای )شااهید اول(؛ عالماه بیاضاای ) _ ، تحقیااق: اربااع رساائم 

 . ، چاپ اول ، دفتر تبلیغات اسالمی ، قم کز مطالعات و تحقیقات اسالمیمر
اشاراق الالهاوت فای نقاد شارح ش(، 1381عبیدلی، سید عمیدالدین ابوعبداهلل بن عبادالمطلب ) _

 ، تهران، میراث مکتوش.الباقوت
 ، بیروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.لسان المبزانق(، 1390حجر ) عسقالنی، ابن _
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 ، تهران، مؤسسة البعثة، چاپ چهارم.معالم المدرستبنق(، 1412عسکری، سید مرتضی ) _
، نجاف، مطبعاة  جمام العلام و العمامق(، 1387علم الهادی )ساید مرتضای(، علای بان حساین ) _

 . ، چاپ اول اآلداش
، تهاااااران، الشاااااافی فااااای االمامااااا ق(، 1410) _______________________________________________ _

 ، چاپ دوم.سه االمام الصادقمؤس
، قااام، الاااذخبری فااای علااام ال اااالمق(، 1411) _______________________________________________ _

 مؤسسه النشر االسالمی.
 ، قاهره، دار الفکر العربی.امالیم(، 1998) ___________________________________________ _
 جا، مکتب السید الداماد. ، بیف غببب ل ائتا(،  علو  عاملی، میر سیدمحمد )بی _
، البااب ال اادی عشار ماع شارحب  الناافع یاوم ال شارش(، 1365فاض  سایوری، مقاداد بان عباداهلل ) _

 تهران، مؤسسه مطالعات اسالمی، چاپ اول.
کتابخاناه ارشاد ال الببن الی نهج المسترشدینق(، 1405) ______________________________ _ ، قام، 

 شی نجفی.اهلل مرع آیت
جااا، مجماااع  ، بیاالعتماااد فاای شاارح واجاااب االعتقااادق(، 1412) ______________________________ _

 البحوث االسالمیه، چاپ اول.
، تحقیااق: األناوار الجاللبا  فای شارح الفماول النمابری ق(، 1420) ______________________________ _

 ث السالمیة، چاپ اول.نیا، مشهد، مجمع البحو آباد  و عباا جاللی علی حاجی
، قااام، دفتااار اللواماااع االلهبااا  فااای المباحاااث ال المبااا ق(، 1422) ______________________________ _

 تبلیغات اسالمی، چاپ دوم.
 ، عمان، دار الرازی، چاپ اول.الم ممق(، 1411فخر رازی، عمر بن حسین ) _
، مکتباااة الکلیاااات  ، قااااهره یناألربعااابن فااای أصاااول الااادم(، 1986) ___________________________ _

 . األزهریة، چاپ اول
، تحقیق: دکتار احماد حجاازی ساقا، النبوات و ما یتعلال بهاتا(،  )بی ___________________________ _

 قاهره، مکتبة الکلیات االزهریة.
 . ، چاپ دوم ، قم، نشر هجرت کتاب العبنق(، 1409فراهید ، خلی  بن احمد ) _
کاشاااانی _ ، تعلیااق، تصاااحیح و مقدماااه: ساااید  أصاااول المعاااارفش(، 1375ن )، ماااال محساا فاایض 

 . ، چاپ سوم ، دفتر تبلیغات اسالمی ، قم الدین آشتیانی جالل
، تحقیااق و تصااحیح:  علاام البقاابن فاای أصااول الاادینق(، 1418) ______________________________ _

 . محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار، چاپ اول
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منشورات دارالرضی،  ، قم،فی غریب الشرح ال ببرالممباح المنبرتا(،  )بیفیومی، احمد بن محمد  _
 .چاپ اول

مرکااز الغاادیر للدراسااات السااالمیة،  ، قاام،  اآللوساای و التشاابعق(، 1420، سااید امیرمحمااد ) قزویناای _
 چاپ اول.

، تهااران، وزارت فرهنااگ و ارشاااد اسااالمی، شاارح توحبااد صاادوقق(، 1415قماای، قاضاای سااعید ) _
 چاپ اول.

 ، تهران، نشر سایه، چاپ اول. وهر مرادش(، 1383الهیجی، عبدالرزاق ) _
کافیق(، 1388مازندرانی، مال صالح ) _  ، تهران، دار الکتب االسالمیه.شرح اصول 
 ، بیروت، مؤسسة الوفاء.ب ار االنوارق(، 1403مجلسی، محمدباقر ) _
،  تهااااران  ، تحقیااااق: سااااید هاشاااام رسااااولی محالتاااای، آی العقااااولماااارق(، 1404)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  _

 .  دارالکتب السالمیة، چاپ دوم
، تهاران، نشار ساازمان تبلیغاات اساالمی، آماوزش عقایادش(، 1374مصباح یزدی، محمادتقی ) _

 چاپ سیزدهم.
، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و شناسی راه و راهنماش(، 1388) ___________________________ _

 ، چاپ ششم.ژوهشی امام خمینیپ

 احمدحسااااین: نگااااارش و تحقیااااق ،فلساااافه اخااااالق، ش(1394)__________ _________________ _
 .سوم چاپ ،خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه انتشاراتقم، ، یشریف

 ، انتشارات صدرا. ، تهرانمجموعه آثارتا(،  ، مرتضی )بی مطهر  _
 ، چاپ اول.، قم، مؤسسة آل البیتلمدقدالئم اق(، 1422مظفر، محمدحسین ) _
، بیاروت، دار احیااء التاراث العربای، شارح اصاول الخمساهق(، 1422معتزلی، قاضای عبادالجبار ) _

 چاپ اول.
، تحقیاااق: جاااورج  المینااای فااای أباااواب التوحباااد و العااادلم(، 1962)__ _________________________ _

 ، الدار المصریة. قنواتی، قاهره
 ، قاهره، مکتبة دار التراث.متشابه القرآنتا(،  )بی________ _________________ _
، قام، الماؤتمر العاالمی للشایخ الن ات االعتقادیا ق(، 1413مفید، محمد بان محماد بان نعماان ) _

 المفید، چاپ اول.
، اوائم المقااالت فای الماذاهب و المختااراتش(، 1372) _____________________________________ _

کنگره جها  نی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.قم، 
، تهاران، مؤسساه تحقیقاات فرهنگای، مفاتب  الیبابش(، 1363مال صدرا، محمد بن ابراهیم ) _
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 چاپ اول.
کاااااافیش(، 1366) __________________________ _ قیقاااااات حمؤسساااااه تتهاااااران، ، شااااارح اصاااااول 

 فرهنگی، چاپ اول. 
، تصاحیح: محماد مصاطفی فوالدکاار، ثبریا شرح الهدایا  االتا(،  )بی __________________________ _

  . ، چاپ اول بیروت، مؤسسة التاریخ العربی
 ، اصااافهان، مکتباااة حجاااة االساااالم شااافتی، االمامااا ق(، 1411موساااوی شااافتی، ساااید اساااداهلل ) _

 چاپ اول.
، تحقیاق: سوسانة دیفلاد ابقات المعتزلا   تا(، مهدی لدین اهلل، احمد بن یحیی بن مرتضی )بی _

 ، دار المکتبة الحیاا._ فلزر، بیروت
 ، قم، مرکز الحقائق االسالمیة، چاپ اول.شرح منهاج ال رام ش(، 1386میالنی، سید علی ) _
، قم، مؤسسه نشار اساالمی جامعاه مدرساین، رجال النجاشیق(، 1416نجاشی، احمد بن علی ) _

 چاپ پنجم.
 ات حکمت، چاپ اول.، تهران، انتشارجامع االف ار و ناقد االنظارق(، 1423نراقی، مالمهدی ) _
، تصاااااحیح و تعلیاااااق: ساااااید علااااای قاضااااای انااااابل الموحااااادینش(، 1369) _________________ _

 ، تهران، انتشارات الزهراء، چاپ دوم. طباطبایی


