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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد.  این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  علمی بیش  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



اربعه را  اربعه را به قید دلیل بودن و صاحب فصول، مطلق ادله  مشهور اصولیون، ادله 

موضوع علم اصول دانسته اند و عقل یکی از مباحث بسیار مهِم اصول فقه، منابع فقه و 

ادله استنباط احکام می باشد، و نزد علمای فقه و اصول در به دست آوردن احکام شرعی 

و قوانین و مقررات حقوقی از جایگاه واالیی برخوردار می باشد، و قواعد واحکام مختلف 

عقلی در قالب قواعد اصولی و فقهی از قبیل قاعده »الجمع مهما امکن اولی من الطرح«، 

»قبح تکلیف بالبیان«، »قبح اغراء به جهل«، و از آن جمله »قبح عقاب بالبیان« و غیره 

در راستای استخراج احکام اسالمی کاربرد فراوانی دارند.

قرار می گرفته و عقل یک منبع  استفاده   در گذشته عقل کمتر در منابع فقه مورد 

ابن  بار توسط »ابوعلی  اولین  اینکه  تا  مستقل در کنار منابع فقهی به شمار نمی آمد، 

جنید« )381( و سپس توسط شاگردش »شیخ مفید« )413( در رساله اصولی خود 

به آن پرداختند، از آن پس در ردیف ادله دیگر چون »کتاب«، »سنت« و »اجماع« در 

منابع فقه مورد استناد و استدالل واقع شد. و از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع 

فقهی به حساب آمده، به تبع آن قاعده »قبح عقاب بالبیان« در راس اصول عقلی قرار 

گرفته است و از قواعد مسلّم نزد فقها و اصولیین به شمار می رود. از جمله: 

محقق حائری یزدی می گوید: »هذه قاعدة مسّلمة عند العدلیه و ال شبهة الحد فیها: این 
قاعده ای است مسلّم نزد عدلّیه و هیچ تردیدی در آن نیست«.1

شیخ طوسی میگوید: »و اعالم المكلف وجوب الفعل او حسنه او داللته عليه شرط فى 

حسن التكليف من الّله النه من جملة العّلة فيما كّلفه.«2  به نظر ایشان مادام که وجوب 

یا حسن کرداری به مکلف اعالم نشده، وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد.  

خواجه طوسی میگوید: »تکلیف کردن دیگران امری نیکوست؛ زیرا مشتمل است بر 

مصلحتی که بدون تکلیف حاصل نخواهد شد.«3  

۱-مکارمشیرازی،ناصر،انواراألصول،ج۳،ص44-4۵
2-شیخطوسی،االقتصادالیطریقالرشاد،ص۶2.

۳-دررالفوائد:ص427،طبعجماعةالمدّرسین»والتکلیفحسٌنالشتمالهعلیمصلحٍهالتحصلبدونه«

مقدمه مؤلف



 این قاعده در قوانین حقوقی کار برد فراوانی دارد بخصوص در بخش جزایی و رویه 

قضایی از آن با اصل قانونی بودن مجازات ها نام برده می شود.که تاکید بر حفظ حقوق 

و آزادی افراد جامعه و حرکت در ریل قانون دارد، در نتیجه یکي از هدف هاي عمده 

قاعده ی قبح عقاب بالبیان و اصل قانونی بودن مجازات ها، حفظ آزادي هاي فردي است 

حال اگر تکلیفی بدون بیان، واجب یا حرام گردد و یا قانوني عطف به ماسبق گردد، به 

حقوق و آزادي هاي فردي تجاوز خواهد شد.

در پژوهش حاضر به بیان این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها از دیدگاه 

علما اصول و دانشمندان حقوق جزا و قواعد و اصول مرتبط پرداخته شده است که یقیناً 

این کتاب بدون ایراد و کاستی نمی باشد. امید داریم که صاحب نظران فرهیخته ما را از 

نظرات خود در راستای ارتقاء آن از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر بهره مند نمایند. 

در پایان بر خود الزم می دانیم از اساتید خود به ویژه دکتر موسی رحیمی، همکاری خانم 

فاطمه قائدی )طلبه حوزه علمیه جامعه الزهرای قم(، آقای رضا نوری کارشناس ارشد 

حقوق جزاء و جرم شناسی و همه عزیزانی که مشوق ما بوده اند تشکر و قدردانی نماییم.

  REZARAHIMI127@YAHOO.COM :ایمیل دکتر رضا رحیمی دهسوری
 mahdi.rahimi1395@yahoo.com :ایمیل مهدی رحیمی دهسوری
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نشر چتر دانش/ قاعده ی قبح عقاب بالبیان با رویکردی کاربردی ۱۰

1-1-فصلاول:مفهومشناسی
ابتدا در این فصل مفاهیم کلمات ذکر شده در موضوع رساله را از جهت لغت 

و اصطالح اصولی و حقوقی بیان خواهیم کرد.

1-1-1- مبحث اول: مفهوم قاعده
1-1-1-1- در لغت

»قاعده« در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون های 
خانه را »قواعد« می گویند. خداوند در قرآن کریم می فرماید:

 1﴾ بنا تقبل منا انک انت السمیع العل�ی اه�ی القواعد من البیت و امسعیل ر فع ا�ب ﴿واذ �ی

و آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل بنیان های خانه ]خدا[ را بر می افراشتند 
]گفتند[ پروردگارا ]این کار را[ از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانا هستی.

االساس  هی  و  القاعدة  جمع  »القواعد  آورده:  البحرین«  »مجمع  در  طریحی  و 
لما فوقه«؛2 قواعد جمع قاعده به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در 

بنیان های  مانند  امور مادی  بر آن که در  قاعده عالوه  این  قرار دارد.  باالی آن 
و  اساسی  جنبة  که  نیز  معنوی  امور  برخی  در  شده،  گرفته  کار  به  ساختمان 
زیربنایی دارد استعمال شده است؛ مانند قواعد اخالقی، قواعد اسالمی و قواعد 
علمی. به طورکلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به 

آن ها توقف دارد، قواعد آن علم گویند.
2-1-1-1- در اصطالح

اصطالح قاعده اقسام مختلفی دارد که ما در این کتاب به تعریف و توضیح 
قاعده اصولی و فقهی و حقوقی اکتفا می کنیم.

معنای اصطالحی قاعده، رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد، تهانوی در 
امر کلی منطبق علی جمیع  انها  قاعده می نویسد: »...  توصیف معنای اصطالحی 
جزئیاته عند تصرف احکامها منه: قاعده امری است کلی که در هنگام شناسایی 

۱-بقره/۱27.
2-طریحی،مجمعالبحرین،ج۳،ص۱2۹.



۱۱ بخش اول: مفاهیم و کلیات

احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد.«1 
● قواعد اصولی: تعریف های متعددی از قواعد اصولی ارائه شده است. مشهور 
اصولیون بر این باورند که قواعد اصولی، قواعدی است که در طریق استنباط حکم 

شرعی به کار گرفته می شود.
»شهید صدر« بعد از وارد کردن اشکال های متعدد به تعریف مشهور، می گوید: 
است که در  عناصر مشترکی  اصولی  قواعد  است که گفته شود  آن  »صحیح تر 

استنباط حکم شرعی به کار می رود.«2  
● قاعده فقهی: برخی در تعریف قاعده فقهی گفته اند:

»انها قواعد تقع فی طریق استفادة االحکام الشرعیة االلهیة و ال یکون ذلک من باب 
االستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق،«3 

قواعد فقهی قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع 
می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق 

است.
بعضی دیگر آن را چنین تعریف می کنند:

»اصول فقهیة کلیة فی نصوص موجزة دستوریة تتضمن احکاما تشریعیة عامة فی 
الحوادث التی تدخل تحت موضوعها«؛4

که  اساسی  و  کوتاه  عبارت های  با  است  کلی  فقهی  اصول  فقهی،  قواعد 
آن ها  موضوعات  در  که  حوادثی  در  را  عام  تشریعی  احکام  می شود  شامل 

داخل است.
از  بسیاری  همچون  حقوقی  قاعدة  برای  نمی توان  گرچه  حقوقی:  قاعده   ●
پدیده ها به جهت عدم اتفاق در اساسی بودن هریک از اوصاف گوناگون آن تعریف 
حقیقی ای که مورد اتفاق همگان باشد، ارائه داد؛ لیکن در یک تعریف تعلیمی - 

۱-تهانوی،کشافاصطالحاتالفنون،ج۵،ص۱۱7۶و۱۱77.
2-دروسفیعلماالصول،صدر،محمدباقر،ج2،ص۹.

۳-محمداسحاقفیاض،محاضراتفیاصولالفقه)تقریراتدرسآیةاهللسیدابوالقاسمخوئی(،ج۱،ص۸.
4-مصطفیزرقاء،المدخلالفقهیالعام،ج2،ص۹4۱.
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به طور اجمال - می توان گفت که »قاعدة حقوقی« قاعدة کلی و الزام آوری است 
حکومت  انسان  اجتماعی  زندگی  بر  عدالت  استقرار  و  نظم  ایجاد  به منظور  که 
می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود؛1 بنابراین، با توجه به تعریف 

ارائه شده، ویژگی های اساسی یک قاعدة حقوقی عبارت است از:
1- دارای کلیت و عمومی بودن؛

2- الزام آور بودن؛
3- اجتماعی بودن، بدین گونه که هدف آن ایجاد نظم و تنظیم روابط اجتماعی 

است؛
4- تضمین اجرایی از سوی دولت.2

اندیشه ای که این تعریف را برای قاعده حقوقی ارائه می دهد، آن را منکشف از 
توافق و اراده افراد جامعه می داند؛3  بدین گونه که مدعی است این، اراده و توجه و 
تمایل افراد جامعه است که قاعده ای را متصف و تبدیل به قاعدة حقوقی می کند. 
موجودیت  و  باشد  ناخودآگاه  به طور  و  نطفه گون  اراده  و  احساس  این  هر چند 
بیرونی پیدا نکند.4 این اندیشه نقش دولت را تنها حمایت و تضمین اجرایی قواعد 
حقوقی می داند.5 برخالف اندیشه ای دیگر که دولت و اراده آن را سرچشمه قواعد 

حقوقی می  شمارد و مدعی است که حقوق از اراده دولت سرچشمه می گیرد.6
هر نظام حقوقی اعم از دینی و غیردینی نمی تواند در زمینة همة مشکالت 
مقرراتی مشخص عرضه  و  احکام  بالقوة یک جامعه  و  بالفعل  روابط  در همة  و 
بدارد؛ زیرا محدودیت و توسعة احکام و مقررات حقوقی تابع روابط اجتماعی یک 
جامعه است و هرچه تعاون و همکاری افراد یک اجتماع پیچیده تر گردد، احکام 
و مقررات حقوقی و قانونی آن جامعه نیز برای تنظیم این روابط و رفع تعارض 

۱-مقدمةعلمحقوق،ص۵۵
2-همان،ص۵۰-4۹

۳-مبانیحقوق،ج۳،ص۳۶۰
4-همان،ص۳۱۵
۵-همان،ص۳۵۵

۶-فلسفهحقوقیج۱ص4۶۰



۱۳ بخش اول: مفاهیم و کلیات

و نزاع و نیز همکاری بیشتر و بهتر افراد وسعت می یابد و احکام کلی و جزیی 
تازه ای وضع یا اعتبار خواهد شد. بنابراین در هر نظام حقوقی با گذشت زمان 
خألهایی کشف یا نمودار خواهد شد که در این صورت الزم است قانون گذار یا 
فقیه این خألهای حقوقی را با وضع احکام جدید یا استنباط آن ها پر نماید و 
مشکالت و درگیری  های اجتماعی را مرتفع سازد. آن چه قانون گذار یا فقیه را 
در وضع مقررات و استنباط احکام جدید یاری می کند، کشف اهداف و مبانی ای 
است که در یک نظام حقوقی مورد نظر بوده و مقررات حقوقی به خاطر تحقق 

آن اهداف و بر اساس آن مبانی وضع گردیده است.1 

2-1-1- مبحث دوم: مفهوم قبح
1-2-1-1- در لغت

َبَحُه یعنی دور 
َ
ُبَح از باب قرب به معنای ضد  نیکو )حسن( و ق

َ
المصباح المنیر: »ق

ُبوِحیَن« یعنی آنها  از کسانی هستند 
ْ
َمق

ْ
کرد از خیر، در آیه شریفه  قرآن »ُهْم ِمَن ال

که از رستگاری دور می باشند.«2  
تاج العروس: »قبح ضد حسن است و بر تصویر و عمل صدق می کند....«3 

قاموس القرآن: »قبیح در اعیان آن است که چشم دیدن آن را ناپسند دارد 
او  نظر  به  داند«  ناپسند  را  آن  نفس  که  است  آن  اعمال  و  احوال  از  قبیح  و 
»مقبوحین« در آیه اشاره دارد به ناپسندی منظر و قیافة آنها از قبیل سیاهی 

۱-درآمدیبرحقوقاسالمی،ص۱۶۸،۱۶7.
2-فیومی،احمدبنمحمدمقری،المصباحالمنیرفيغریبالشرحالکبیرللرافعي،دریکجلد،منشوراتدار
اهلّل )َقَبَحُه( و َحُسَن ِخاَلُف ُهَو َو َقُرَب بَاِب ِمْن )َقِبیٌح( َفُهَو )ُقْبحاً( يُء الشَّ اول،هق»َقُبَح: ایران، الرضي،قم-
اُهَعِنالَْخْیِرَوفِيالتَّْنِزیِل»ُهْمِمَنالَْمْقُبوِحیَن«أَيالُْمْبَعِدیَنَعِنالَْفْوِزو)َقبََّح(َعلَْیِهفِْعلَُه )یَْقَبُحُه(بَِفْتَحَتْیِننَحَّ

إَِذاَکاَنَمْذُموماً«.
۳-واسطی،زبیدی،حنفی،محبالدین،سیدمحمدمرتضیحسینی،تاجالعروسمنجواهرالقاموس،2۰جلد،
ورة دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیع،بیروت-لبنان،اول،۱4۱4هق....»الُقْبح،بالّضّم:ِضّدالُحْسن،یکونفيالصُّ
والِفْعل،ویُفتح.َقُبَحکَکُرَمیَْقُبحُقْبحاً،بالّضّم،وَقْبحاً،بالفتح،وُقَباحاً،کُغَراب،وُقُبوحاً،کقعود،وَقَباَحًة،كَسَحاَبٍة،
.فهوَقبیٌحمنَقومقَِباٍحوَقَباَحيوامرأٌَةَقْبَحیوقِبيحٌةِمننِسوٍةَقَبائَحوقَِباٍح.وَقبحُهاهلّلقْبحاً مَّ وُقُبوَحًة،بالضَّ

َخْیر« ولَْمْقُبوِحیَن،أَيالمبَعدیَنعنکلِّ
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چهره، کبودی چشم، کشیده شدن در زنجیرها.1 
فرهنگ الروس: »القبح )به ضم قاف( زشتی در گفتار و کردار و چهره«2  

2-2-1-1- در اصطالح 
شریف مرتضی: »قبیح فعلی است که سزاوار مذمت است.«3  

سرزنش  مستحق  آن  فاعل  که  کاری  قبیح  از  »منظور  مشکینی:  اهلل  آیت   
می باشد.«

محمد رضا مظفر: »ان الحسن و القبح ال یستعمالن بمعنى واحد، بل لهما ثالث 
معان:

بهذا  یقعان وصفا  و  النقص .4  و  الکمال  بها  یراد  و  القبح  و  الحسن  یطلق  قد  اوال: 

المعنى لالفعال االختیاریة و لمتعلقات االفعال. فیقال مثال: العلم حسن، و التعلم حسن، 

و بضد ذلک یقال: الجهل قبیح و اهمال التعلم قبیح ...

 معنی اّول: حسن به معنی کمال و قبح به  معنی  نقص  است و حسن و قبح به 
م 

ّ
معنی کمال و نقص، صفت برای فعل اختیاری انسان واقع می شود مانند: »الّتعل

م قبیح و همچنین صفت برای متعلّق فعل ایضاً خواهد شد، 
ّ
الّتعل حسن و اهمال 

مانند :العلم حسن و الجهل نقص که علم و جهل متعلّق فعل انسان است.«
ثانیا: انهما قد یطلقان و یراد  بهما المالئمة للنفس و المنافرة لها، و یقعان وصفا بهذا 

المعنى ایضا لالفعال و متعلقاتها من اعیان و غیرها...5 

معنی دّوم: حسن به معنی مالئمت و قبح به معنی منافره است به این معنی: 
شی ء حسن آن است که مالئم و مناسب با نفس باشد و نفس از آن متلّذذ گردد 
و لّذت ببرد، شی ء قبیح آن است که منافر و مغایر با نفس باشد و نفس از آن 
متنّفر و متألّم گردد، و حسن و قبح به معنی منافره و مالئمت گاهی صفت فعل 

۱-قاموسقرآن،ج۵،ص:22۱قرشی،سیدعلیاکبر،دارالکتباإلسالمية،تهران-ایران،ششم،۱4۱2هق
2-فرهنگالروستالیفخلیلُجرترجمهسیدحمیدطبیبیاننشرامیرکبیرتهران۱۳۶۵ج2،ص۱۶۱۰

۳-شریفمرتضی،علیبنحسینموسوی،رسائلالشریفالمرتضی،4جلد،دارالقرآنالکریم،قم-ایران،اول،
۱4۰۵هقالقبیح:مالفعلهمدخلفياستحقاقالذم.
4-أصولالفقه)طبعانتشاراتاسالمی(،ج2،ص272
۵-أصولالفقه)طبعانتشاراتاسالمی(،ج2،ص27۳



۱۵ بخش اول: مفاهیم و کلیات

بع قبیح، و گاهی صفت 
ّ

واقع می شوند مانند الّنوم القیلولة حسن و الّنوم على الش
متعلّق فعل واقع می شود.

هما یطلقان و یراد بهما المدح و الذم، و یقعان وصفا بهذا المعنى لالفعال  
ّ
ثالثا- ان

االختیاریة فقط...1 

 معنی سّوم: حسن به معنی مدح و قبح به معنی ذّم است، به این معنی که 
حسن چیزی است که فاعل آن از نظر عقل مستحّق مدح و ثواب است و قبیح 
چیزی است که فاعل آن از نظر عقل مستحّق مذّمت و عقاب است، نظر بر اینکه 
معنی مذکور را با صفت واقع شدن حسن و قبح برای متعلّق فعل سازگاری ندارد؛ 
لذا بر خالف معنی اّول و دّوم، حسن و قبح به معنی مدح و ذّم تنها صفت برای 

فعل واقع می شود، نه غیر آن.

3-1-1- مبحث سوم: مفهوم عقاب 
1-3-1-1- در لغت

لغت نامه دهخدا: مواخذه کردن کسی را بر گناه ، و اسم آن »عقوبت« می شود. 
عقوبت کردن. جزای گناه و عمل بد کسی را دادن

المفردات: عقاب از ماده عقب اشتقاق یافته و در لغت به معنای دنباله و آخر 
یک چیز آمده است.2 

العین: آخر امر، جمع آن اَعقاب، عاقبت هر کار و آخر هر کار »عقُب األمر: آخره. 
 کل شی ء: آخره«.3 

ُ
عقاب األمور. عاِقَبة

َ
و یجمع أ

2-3-1-1- در اصطالح
 »عقاب از ماده َعِقب اشتقاق یافته است... از آنجا که اعمال و کارهای آدمی 
دارای آثار و نتایجی است، پس اگر نتایج و پیامدهای آن خوب و مطلوب باشد 
پاداش را به دنبال خواهد داشت، که از آن به »ثواب« تعبیر خواهد شد؛ ولی اگر 

۱-أصولالفقه)طبعانتشاراتاسالمی(،ج2،ص27۵
2-المفرداتفیغریبالقرآن،راغباصفهانی،مادةعقب

۳-فراهیدی،خلیلبناحمد،کتابالعین،۸جلد،نشرهجرت،قم-ایران،دوم،۱4۱۰هق.
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دارای پیامدهای ناگوار و نامطلوب باشد مجازات را در پی خواهد داشت، که از 
آن به عقاب تعبیر می شود«.1 

4-1-1- مبحث چهارم: مفهوم بیان
1-4-1-1- در لغت:  

نمودن.  تقریر  کردن،  واضح  و  کردن  آشکار  کردن  »بیان  دهخدا:  لغت نامه 
)ناظم االطباء(. بازنمودن، پدید کردن، روشن کردن تعبیر.«2 

2-4-1-1- در اصطالح
1- در اصطالح اصول مقصود از بیان یعنی در مرأی و مسمع )دید و شنید( 

او قرار دهد، به گونه ای که امکان وصول باشد. 
بیان بر دو قسم واصل و صادر تقسیم می شود:

بیان صادر: اصل وجود حکم در مقام واقع و تشریع موجود است؛ هر چند به 
مکلف واصل نشده باشد.

بیان واصل: نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع برای تکلیف الزم است بلکه 
اعالم به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است.

به نظر شیخ طوسی: » مادام که وجوب یا حسن کرداری به مکلف اعالم نشده، 
وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد.«3 

در تقسیم دیگر بیان به دو قسم بیان شرعی و عقلی تقسیم می شود )قبح 
العقاب بالبیان  شرعی  و ال عقلی (

ف بالفعل لم یکن 
ّ
ف إذا لم یعلم ارادة المکل

ّ
عالمه حلّی: »و شرطنا االعالم  الّن المکل

فا؛4 اینکه شرط کردیم اعالم را، به خاطر آن است که مکلّف وقتی به اراده  ّ
مکل

تکلیف کننده آگاهی فعلی نداشته باشد مکلّف نیست.« 

۱-المفرداتفیغریبالقرآن،راغباصفهانی،مادةعقب
2-دهخدا،علیاکبر،لغتنامهدهخداانتشاراتدانشگاه

۳-»واعالمالمکلفوجوبالفعلاوحسنهاوداللتهعلیهشرطفیحسنالتکلیفمناهللالنهجملهالعلهفیما
کلفه«

4-عالمهحلّی،کشفالمرادفیشرحتجریداالعتقاد،ص۳۱۹.
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