
 

 

 های مظلوم جهان دالیل حمایت جمهوری اسالمی ایران از ملت

 

 1احمدعلی قانع

 چكیده

ستم دیدگانی بوده و هستند و در تعالیم الهی پیامبران  در طول تاریخ بشر همیشه ستمکاران و 
، امر به کمک و حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم و ستمگر و طاغوت به عنوان اصل السالم( )علیهم

خانه رواست شناخته شده است. ضرب المثل چراغی که به السالم(  )علیهماساسی حرکت دعوت پیامبران 
به مسجد حرام است یا به ما چه ربطی دارد و امثال آن از اعتبار الزم برخوردار نبودهل بلکه احادیث 

رو با بازخوانی برخی از آیات و  داند. پژوهش پیش اسالمی، بنی آدم را همه اعضای یک پیکر می
ر و نفی سبیل و حدیث روایات، همچون آیه اذن به جهاد برای مظلومان و قاعده فقهی تعظیم شعائ

مشهور وجوب اهتمام به امور دیگران، درصدد اثبات این معنا است که حمایت و دفاع جمهوری 
های مظلوم دنیا و ازجمله کشورهای اسالمی  مورد تجاوز و ستم مستکبران و  اسالمی ایران از ملت

 .های فقهی و شرعی، برخوردار است ها قرار گرفته، از چه پشتوانه تروریست
 

 کلیدی هایواژه

ز مظلوم، اهتمام به امر جمهوری اسالمی ایران، ملل مظلوم جهان، همکاری و حمایت، دفاع ا

ها انسان

                                                         
     4ghane@gmail.com                 )ع( صادق امام دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دانشکده دانشیار .1
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 مسئله بیان و مقدمه  .1

بند شانزدهم اصل سوم از اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در 
دولت جمهوری »دارد که  اسالمی ایران، تصریح میتبیین وظایف دولت جمهوری 

اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود 
تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسالم،  16را برای امور زیر به کاربرد 

و چه « جهاندریغ از مستضعفان  تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی
ما » فرماید:بسا بتوان آن را مصداق حقوقی بیان شریفه قرآن کریم دانست که می

رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی 
ح   از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنندل و آهن را نازل 

ر آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او کردیم که د
 «1 ناپذیر است! آنکه او را ببینندل خداوند قو ی و شکست کند بی و رسوالنش را یاری می

آیا حکومت اسالمی دارای بیان گذشته به اجمال، پاسخگوی این پرسش است که 
جهت تحق  اهداف ایدئولوژیک خود و یک مسئولیت فرا ملی و جهانی است و باید در 

های بشر دوستانه حرکت کند یا اینکه اقداماتش منحصر به مرز جغرافیایی  نیز حمایت
اوست؟ اما در پاسخ تفصیلی این مسأله اختالفاتی میان اندیشمندان بروز کرده است، 

ای در این بین سیاست حکومت اسالمی را حفظ تمامیت ارضی و  آنچنان که عده
اند  ن حکومت ملی دانسته و تحق  این هدف را مطاب  عرف جهانی قلمداد نمودهمیأت

اند و  وسیله نگاهی رئالیستی به موضوع بحث داشته ( و بدین52: 1379القلم،  )سریع
( 144: 1377ای دیگر تنها از حیثیتی بودن مفهوم سرزمین صحبت نموده )ایزدی،  عده

 اند. ث ننمودهو در نتیجه از مفهوم مرز در اسالم بح
ها و تعالیم دین مبین اسالم،  براساس آموزه»در عین حال گروهی دیگر معتقدند 
دهند و اسالم مرزهای جغرافیایی و ملی که  همه مسلمانان امتی واحد را تشکیل می

                                                         
  م ن اف ع  و  ش د ید   ب أ س   ف یه  ال ح د ید  أ ن ز ل ن ا و  ب ال ق س ط   الن اس   ل ی ق وم   ال م یز ان  و   ال ک ت اب   م ع ه م  أ ن ز ل ن ا و   ال ب ی ن ات ب  ر س ل ن ا أ ر س ل ن ا ل ق د » . 1

 (25)حدید/ «ع ز یز   ق و ی   الل ه   إ ن   ب ال غ ی ب   ر س ل ه  و   ی ن ص ر ه   م ن   الل ه   ل ی ع ل م  و   ل لن اس 
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پذیرد، ولی به تدریج آنان  امروزه مسلمانان را تقسیم کرده به عنوان حکم ثانویه می
رو جمهوری اسالمی به  ت یکپارچه متشکل و متحد گردندل بدینباید در قالب یک ام

عنوان یک نظام اسالمی مکلف و موظف به پیگیری و تأمین این هدف راهبردی در 
(. عمید 166-167: 1388)دهقانی، « المللی است سیاست خارجی و عرصه بین

یکسان  زنجانی، تمامیت ارضی موضوع اصل نهم قانون اساسی و سایر اصول قانون را
تمامیت ارضی کشور اسالمی به معنی تثبیت مرزهای »گوید:  در نظر گرفته، می

توان  ها نیستل زیرا مرز و قلمرو خاکی را نمی جغرافیایی به مفهوم تفکیک ارضی ملت
: 1387)عمید زنجانی، « ها بکار گرفت عنوان ممیزی در تفرقه و گروه بندی انسان به
81.) 

اجمالی پیش گفته و با لحاظ اختالف نظر موجود، تبیین اکنون با تکیه بر پاسخ 
جهان،  مظلوم های ملت از ایران اسالمی جمهوری حمایت خط مشی و دالیل

 رو را به پاسخ واداشته است.  ضرورتی است که پژوهش پیش

 . روش تحقیق2

های فقهی، توصیفی ـ  روش پژوهش در این جستار فقهی، همانند دیگر پژوهش
گیرد به این معنا که از ادله چهارگانه  و از شیوه اجتهادی فقهاء بهره میتحلیلی است 

اجتهادی )کتاب، سنت، اجماع و عقل( استفاده کرده و مفاد آنها را برای رسیدن به 
 حکم شرعی بکار گرفته است.

 

 . پیشینه تحقیق3

ای  جستجوی مختصر پیرامون عنوان این پژوهش، گواه فقدان پژوهش قابل مالحظه
در این خصوص است، اگرچه پیرامون مبانی بحث، دستیابی به کتب قواعد فقهی و 

 نماید.فقهی فراوانی، سهل الوصول می

 مظلوم مسلمان کشورهای از حمایت فقهی ادله .4

توان در سه گروه  های مسلمان را می ادله فقهی  حمایت حکومت اسالمی از کشور
نظامی از کشورهای اسالمی است. دسته دوم بندی نمودل دسته اول، ادله حمایت  دسته
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ای است که داللت بر مطل   ادله حمایت مالی از این کشورها است و دسته سوم ادله
ترتیب ادله حمایت در سه بخش مورد بررسی قرار  کندل بدین حمایت از این کشورها می

 گیرد. می
 . ادله فقهی حمایت نظامی4-1

  ی ق ات ل ون   ل ل ذ ین   أ ذ ن »فرماید:  حج است. خداوند میسوره مبارکه  39یکی از دالیل آیه 
اگرچه ظاهر آیه در مقام بیان اذن به « 1ل ق د یر   ن ص ر ه م   ع ل ى  الل ه   إ ن  و  ظ ل م وا  ب أ ن ه م 

اصل مظلوم جهت قیام و مقابله در دفاع از خود است، اما با قرار دادن آن در کنار 
« ...  الت ق و ى و  ال ب ر   ع ل ى ت ع او ن وا و  ...»قرآنی لزوم تعاون بر بر  و تقوا که مفاد آیه 

 ( است، حمایت نظامی از مظلوم مورد تأیید و بلکه مامور به خواهد بود.2)مائده/

ر این زمینه مورد تواند د سوره مبارکه نساء، دلیل قرآنی دیگری است که می 75آیه 
  ال م س ت ض ع ف ین  و   الل ه   س ب یل   ف ی  ت ق ات ل ون  ال   ل ک م  م ا و »فرماید:  استناد قرار گیرد. خداوند می

 و  أ ه ل ه ا  الظ ال م  ال ق ر ی ة   ذ ه ه  م ن  اأ خ ر ج ن  ر ب ن ا  ی ق ول ون   ال ذ ین   ال و ل د ان  و  الن س اء  و   الر ج ال   م ن 
رسد در این آیه  به نظر می« 2ن ص یرا   ل د ن ک   م ن  ل ن ا  اج ع ل  و  و ل ی ا   ل د ن ک   م ن  ل ن ا  اج ع ل 

خداوند کسانی غیر از مظلومان و در معرت ستم قرارگرفتگان را مورد خطاب قرار 
 دهد و لذا مشکل استدالل آیه قبل را ندارد. می

مظلوم وجود بر دالیل قرآنی، از سنت معصوم نیز روایاتی بر وجوب حمایت از  عالوه
خطاب به امام حسن و امام حسین  السالم( )علیهدارد، ازجمله سخن مولی امیرالمؤمنین 

: 1414)سیدرضی، « عونا للمظلوم و خصما للظالم کونا»فرمایند:  است که می )علیهماالسالم(
(ل یعنی دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. این گفتار به روشنی بر لزوم حمایت از 362

سازدل یعنی  مقابله با ظالم تصریح دارد و قیدی ظالم یا مظلوم را مقید نمی مظلوم و

                                                         
 بر خدا و اند گرفته قرار ستم مورد که چرا استل شده داده جهاد اجازه گردیده، تحمیل انآن بر جنگ که کسانی به» 1.

 «تواناست. آنها یاری

 همان کنید؟! نمی پیکار اند، شده تضعیف ستمگران( دست )به که کودکانی و زنان و مردان راه( )در و خدا، راه در چرا» 2. 

 خود، طرف از و ببر! بیرون ستمگرند، اهلش که )مکه(، شهر این از را ما پروردگارا!» گویند: می که ای( دیده ستم ) افراد
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کدام در اصل لزوم این حمایت و  دین و مذهب ظالم و مظلوم، مل یت یا قومی ت او هیچ
 مقابله تاثیری ندارد.

 . لزوم حفظ بیضه )اساس( اسالم4-2

که در حفظ و  جب استاگر کیان اسالم مورد خطر قرار گیرد، بر تمامی مسلمانان وا
صیانت از آن اقدام نمایند. اهمیت این واجب الهی تا آنجایی است که حتی فقهای 

اند و حتی بر  شیعه در هنگام تزاحم این واجب با واجبات دیگر، حکم به تقدم آن نموده
( 335، :1، ج1376ل نائینی، 19-18: 1، ج1404دانند )نجفی،  زنان نیز آن را واجب می

طور عموم همراهی جائر در فقه امامیه امری مذموم و حرام شمرده  ی که بهو در حال
شود. برخی از ایشان، معتقدندل حفظ اساس اسالم، تا بدان حد ضروری است که  می

(ل مانع از مقتضای 30: 2، ج1417تالزم آن با همراهی حاکم جائر )شهید اول، 
ل آن بر وجوب خویش باقی رو امتثامصلحت ملزمة حکم مذکور نخواهد بودل بدین

 خواهد ماند.
مستند این حکم، روایتی است که در پاسخ به سؤاالت یونس بن عبدالرحمن از 

کند که  در مورد مردی سؤال میالسالم(  )علیهآمده است. یونس از امام السالم( )علیهامام رضا 
از کند و در هنگام مرگ وصیت نموده که  در دستگاه جائر خدمت و مرزبانی می

اش یک اسب، هزار درهم و یک شمشیر به کسی داده شود تا در یکی از مرزها  دارایی
بجنگد. پس از آن، وصی به وصیت عمل نموده یک اسب، هزار درهم و یک شمشیر 

فرماید: باید تمام آنها را به وصی  می السالم( )علیهدهد. امام  را به یکی از شیعیان شما می
 السالم( )علیهن هنوز فرا نرسیده است. در ادامه یونس از امام باز گرداندل چرا که وقت آ

شناخته و پرس و جو هم نموده ولی به او دست پیدا  پرسد که اگر وصی را نمی می
فرماید: باید در مرز به عنوان مرابطه )مرزبانی(  می السالم( )علیهنکرده چه باید بکند؟ امام 

کند که اگر در  سؤال می السالم( )علیهخدمت کند و نباید بجنگد. در نهایت وی از امام 
هنگام مرزبانی دشمن به آنجا حمله کرده و نزدیک است که او را بکشد، آیا جایز است 

بجنگد، اما نه برای حاکمان جور بلکه  دهند که باید پاسخ می السالم( )علیهکه بجنگد؟ امام 
برای دفاع از کیان اسالمل زیرا کفار قصد نابود کردن کیان اسالم را دارند و اگر به 
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، ج 1409از بین خواهد رفت )حر عاملی،  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی هدف خود برسند ذکر محمد 
15 :32-33.) 

رغم حاکمیت جور  الم، بهتوجه به متن روایت، کاشف از وجوب حفظ کیان اس
است، حال چنانچه امتثال این امر، مستلزم معونت مظلوم و حمایت از او نیز باشد، 
دلیل فوق از باب وجوب عقلی مقدمه واجب، دلیل بر حمایت مظلوم نیز خواهد بود، 

های اسالمی که زدایی از احکام و ارزش این بیان با توجه به رویکردهای جدید تقدس
شودل چراکه نظامی نیز به خود گرفته است، از جایگاه ویژه برخوردار میهای جنبه

گر در مطاب  فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی هدف از اقدامات کشورهای سلطه
 های اسالمی معرفی شده است.  منطقه مقابله با ارزش

یر در قضایای اخ»اند: چنین فرموده 11/5/1395ایشان در سخنرانی خود به تاریخ 
ها انجام شده که  ترکیه اتهامی قوی وجود دارد که کودتا با تدابیر و تدارک امریکایی

ها خواهد بود. ترکیه کشوری  اگر این مسئله ثابت شود رسوایی بزرگی برای امریکایی
ای  امریکا استل }اما{  گفت متحد منطقه بود که روابط خوبی با امریکا داشت و می

ستند }بسازند{ل چون یک گرایش اسالمی آنجا وجود داردل حتی با ترکیه هم حاضر نی
اند، بنابراین آنجا هم حتی  اند، با گرایش اسالمی مخالف ها با اسالم مخالف و امریکایی
 (.21405، شماره 1375)کیهان، سال « اندازند کودتا راه می

به هر حال مسل م است که از سویی حفظ کیان اسالم بر همه مسلمانان واجب 
گر تاحدی است که اگر دانیم که خطر نفوذ کشورهای سلطه است و از سوی دیگر می
تواند به زودی تمامی کشورهای مسلمان را با چالشی فراگیر، با آن مقابله نشود، می

درگیر ساخته و لذا کیان اسالم را با خطری اساسی مواجه سازد و از این جهت 
روند، از طرفی شمار میان جهان بهکشورهای اسالمی که خود مصداقی از مظلوم

موضوع امر به معونت مظلوم خواهند بود و از طرفی هتک اساس جوامع اسالمی نیز 
گردد و باید توجه داشت که بر اساس این استدالل ای بر هتک کیان اسالم میمقدمه

نیازی نیست که بالفعل کیان اسالم سست شده باشد تا آن زمان، حفظ آن واجب 
لکه همین که خطر متوجه کیان اسالم گردید و گروهی شروع به اقدام و باشد، ب

فعالیت برای نابودی آن کردند، گرچه هنوز خطر ایشان به آن درجه نرسیده که 



  95 مظلوم جهان یها از ملت یرانا یاسالم یجمهور یتحما یلدال

 

 


  

 
ل 
سا

 
ل، 
 او
رة
ما
 ش
ل،
او

ان
ست
تاب

 
13
98

 

هدفشان به فعلیت برسد، باید با آن مقابله کرد. پس حفظ کیان اسالم واجب است و 
ه است و از آنجا که عقال  در حال حاضر مقدمه این واجب، حمایت از کشورهای منطق

گرددل بنابراین  مقدمه هر واجبی واجب است، این مقدمه نیز متصف به وجوب می
عالوه بر دلیل روایی عامی که دال بر وجوب کمک به مظلوم بود، از باب مقدمه 

 واجب نیز کمک به کشورهای مظلوم مسلمان عقال واجب خواهد بود. 

 قلوب. لزوم حمایت مالی جهت تالیف 4-3

تواند دلیلی بر ضرورت حمایت مالی از کشورهای اسالمی  یکی از مواردی که می
باشد، اصل تالیف قلوب است. خداوند متعال در هنگام ذکر مستحقین زکات، یکی از 

سوره مبارکه توبه آمده است:  60شمرد. در آیه  بر می« مولفه القلوب»مستحقین را 
 و  الر قاب  ف ی و  ق ل وب ه م  ال م ؤ ل ف ة  و  ع ل ی ها ال عام ل ین  و  ال م ساک ین  و  ل ل ف ق راء  الص د قات  إ ن م ا»

که مطاب  « 1ح ک یم  ع ل یم  الل ه  و  الل ه م ن  ف ر یض ة  الس ب یل اب ن  و  الل ه  س ب یل  ف ی و  ال غار م ین 
 صرف آن در تالیف قلوب است.منطوق شریفه، یکی از موارد صرف زکات، م

با این وجود و علی رغم عموم ازمانی آیه، برخی از روی انکار صرف زکات در تالیف 
اند و این مساله را اسباب اختالف نظر در قلوب وارد شده و حکم به عدم جواز آن داده

اند که آیا برای تالیف قلوب در زمان غیبت موردی وجود دارد و یا بین فقها نموده
و حداکثر زمان حضور ائمه  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی اینکه این مورد مخصوص زمان پیامبر اکرم 

 باشد. در بین فقها دو قول در مسئله وجود دارد. می السالم( )علیهم 
ساقط شده  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی گروهی از فقها معتقدند سهم مولفه با رحلت پیامبر اکرم 

: 1408حمزه طوسی،  ل ابن6: 2 ، ج1413ل صدوق،  233: 4 الف، ج 1407است. )طوسی، 
( در مقابل، مشهور فقها قائل هستند به اینکه در 150: 1 ، ج1408ل محق  حلی، 128

ل عاملی، 344: 8 ، ج1412نیز تالیف قلوب وجود دارد )حلی،  السالم( )علیه زمان غیبت امام 
ل سبزواری، 276: 9 ، ج1415ل نراقی، 454: 2 ، ج1247ل سبزواری، 215: 5 ، ج1411
 (.336: 1 تا، ج ل خمینی، بی197: 11 ، ج1413

                                                         
 کسانى و کشند، مى زحمت آن (آورى جمع) براى که است کارکنانى و مساکین و فقرا مخصوص ها زکات» . 1

 تقویت) راه در و بدهکاران، (دین اداى) و بردگان، (آزادى) براى و شود، مى اقدام حب تشانم جلب براى که

 «است. حکیم و دانا خداوند و است الهى (مهم) فریضه یک این، راه. در واماندگان و خدا (آیین



96      شاهد اندیشه 

 

 


  

 
ن 
ستا
 تاب
ل،
 او
رة
ما
 ش
ل،
 او
ل 
سا

13
98

 

مستند قول شیخ طوسی و پیروان او این است که سهم مولفه القلوب را منحصر در 
 وسلم( وآله هعلی اهلل )صلی اند که جهاد ابتدائی جایز استل به این بیان که پیامبر اکرم  زمانی نموده

کردند که جهاد کنند و چون جهاد ابتدائی مختص  مال را بدین جهت به آنان اعطا می
سهمی برای مولفه  السالم( )علیه است پس با عدم حضور امام  السالم( )علیه زمان حضور امام 
(. اما ازآنجاکه آیه عموم مصادی  جهاد 249: 1، ج1387ماند )طوسی،  القلوب باقی نمی

شود و به نظر مشهور فقها جهاد دفاعی همچنان ز دفاعی و ابتدائی را شامل میاعم ا
، 1412ماند )حلی،  به حال خود باقی است، پس این سهم نیز به جای خود باقی می

(. ضمن اینکه مقتضای عموم ازمانی آیه و استصحاب جواز مصرف زکات در 344: 8 ج
ت استل بنابراین نه تنها مصرف زکات تالیف قلوب نیز دلیل بر جواز آن در عصر غیب

در تالیف قلوب جایز است بلکه بر شمولیت خود نسبت به مسلمان و کافر نیز باقی 
 است. 

البته این نظر در میان فقیهان امامی نیز مورد تایید بوده است، آنگونه که شهید 
فه القلوب جایز است که مول»ثانی در مسالک االفهام بدان اشاره نموده و آورده است: 

از مسلمانان باشند به این صورت که یا جزء کسانی باشند که در بین مشرکین همانند 
آنها وجود داشته و در هنگام اعطاء چیزی به آنان، مشرکین هم برای بدست آوردن 
مال به اسالم ترغیب شوند، و یا کسانی باشند که نیاتشان در دین ضعیف است و با 

نیتشان امید پیدا شود، و یا جزء کسانی باشند که در  اعطاء مال نسبت به تقویت
کنند و با دادن مال به آنان مانع ورود کفار به  اطراف و مرزهای بالد اسالم زندگی می

شوند و یا اینکه در مجاورات  شوند و یا اینکه موجب رغبت آنان به اسالم می داخل می
، پس هنگامی که از این سهم کنند که بر آنها زکات واجب است آنان قومی زندگی می

، 1413)شهید ثانی، « گردد به آنان داده شود امام از فرستادن عامل زکات بی نیاز می
   (.413-414: 1 ج

باشند  حال اگر به شرایط کنونی کشورهای اسالمی منطقه که درگیر جنگ می
اهیم ترین موارد مصرف این سهم قلمداد خو توجه کنیم، بدون تأمل آنان را از مهم

نمود. باید در نظر داشت که بر اساس این دلیل حکومت اسالمی این ح  را دارد که 
های مالی تقویت نمایدل یعنی این دلیل اعم از مدعاست  سایر مسلمانان را نیز با کمک
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شود و هم در غیر آنل یعنی اصل جواز  و هم شامل کمک در زمان جنگ می
حکومت واجب است که زکات را در موارد آن  کندل زیرا بر های مالی را ثابت می کمک

به مصرف رساند و مصارف زکات متعدد است و مهم مصرف زکات در موارد آن است 
توان در یکی  بدون اینکه در مصرفی خاص معین باشدل یعنی حتی تمامی زکات را می

از مصارف آن صرف نمود و الزم نیست به همه اصناف، قسمتی از زکات داده شود 
(، اما با انضمام حکم عقلی و شرعی وجوب تقدم اهم بر 55: 2، ج1410ثانی،  )شهید

توان ادعا کرد که در این زمان که حفظ اسالم و مسلمانان منوط به وجود  مهم، می
هایی است، پرداخت زکات به مسلمانان در حال جنگ ضرورت بیشتری  چنین کمک

مصارف زکات بوده و جایز خواهد داردل بنابراین کمک به کشورهای مظلوم مسلمان از 
 بود.

 . لزوم حمایت مالی از باب سبیل اهلل در زکات4-4

های اسالمی  توان آن را دلیلی بر حمایت مالی از حکومت دیگر از مواردی که می
منطقه بر شمرد، سهم سبیل اهلل است که خداوند آن را یکی از اصناف مستحقین 

اهلل،  ه اختالف وجود دارد که آیا مراد از سبیلزکات بر شمرده است. بین فقهای امامی
تنها استفاده از زکات در راه جنگ با دشمنان است و یا اینکه مراد امری اعم است. با 

 توان گفت که در مسئله سه قول وجود دارد: تتبع در آراء فقها می
 :1413، ل مفید184: 1400مراد از آن جهاد فی سبیل اهلل است. )طوسی،  قول اول:

 (ل6: 2 ، ج1413ل صدوق، 39

مراد از آن همه مصالح مسلمانان است که نفع آن به جامعه اسالمی  قول دوم:
ل 350: 1 ، ج1413ل حلی، 150: 1 ، ج1408ل محق  حلی، 282: 1375رسد )طوسی،  می

 (ل112: 24 ، ج1418ل خویی، 304: 2 ، ج1418ل روحانی338: 1 تا، ج خمینی، بی

ای است که ما را به تحصیل رضای الهی  هر وسیله مراد از آنقول سوم: 
شود. زیرا  رود شامل می رساند. بنابراین هر عمل قربی را که امید ثواب آن می می

اضافه شود عبارت « اهلل»سبیل به معنای طری  و راه است و هنگامی که به کلمه 
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سیله شود از هر آن چیزی که برای تحصیل رضا و ثواب الهی به منزله یک و می
 (.368: 15 ، ج1404شود )نجفی،  محسوب می

های مالی حکومت تنها باید  بنابراین اگر مراد از سبیل اهلل، تنها جهاد باشد، کمک
های مالی  در راه جهاد با دشمنان اسالم مصرف گردد، در غیر این صورت این کمک

سوم، زکات را  تواند در وجوه دیگری نیز مصرف گردد. با این تفاوت که بنا بر قول می
توان در مخارج شخصی، نظیر کمک به ازدواج جوانان نیز مصرف نمودل پس وقتی  می

مصرف آن در امور جزئی جایز است مصرف آن در مصالح عام به طری  اولی جایز 
 خواهد بود.

 «المال  المسلمین معد  للمصالح العامه بیت». قاعده 4-5

شود که اموال عمومی متعل  به تمامی مسلمانان در آنجا  المال به مکانی گفته می بیت
المال  شود. منابع بیت شود. البته این عنوان بر خود اموال نیز استعمال می نگهداری می

ای از منابع هستند که در شرع، مصرف خاصی برای آن معی ن  بر دو نوع استل دسته
ی هستند که مصارف خاصی برای آن مشخص نشده شده است و دسته دوم منابع

شوند: قسم اول منابعی هستند  است. منابع دسته دوم نیز خود به دو دسته تقسیم می
یا ائمه  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک پیامبر اکرم 

از خمس. قسم دوم منابعی باشند از: انفال و سهم امام  است و عبارت می السالم( )علیهم 
هستند که متعل  به همه مسلمانان است مانند: خراج، مقاسمه و ... )جمعی از 

(. با توجه 155-156: 2، ج1426پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، 
توان این منابع را در گوییم فقها در مورد دسته دوم معتقدند که می به این مقدمه می
سلمانان خرج نمود و مورد معینی برای آن وجود ندارد )آشتیانی، مصالح عمومی م

ای را  توان از عبارات فقها قاعده ( بنابراین می157: 21، ج1404ل نجفی، 25: 1369
گوییم از  استفاده نمود. حال می« المال المسلمین معد  للمصالح العامه بیت»باعنوان 

ای که  مواجه بوده، به گونه آنجا که کشورهای اسالمی منطقه با یک خطر جدی
اساس و موجودیت اسالم مورد خدشه قرار گرفته است، بنابراین، حمایت مالی از آنان 

المال  توان از بیت به عنوان یک مصلحت عمومی، امری واجب است، بنابراین می
 به آنان کمک نمود. ـمسلمانان ـ که هم اکنون منطب  بر نهاد بودجه در کشور است 
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 ه وجوب اهتمام به امور مسلمانان. ادل4-6

توان آن را به عنوان دلیلی بر اثبات حمایت همه جانبه )نظامی،  یکی از اموری که می
های اسالمی برشمرد وجوب اهتمام به امور مسلمین  سیاسی، مالی، فکری( از حکومت

خواهد نسبت به امور یکدیگر کوشا بوده و درصدد  است. شارع مقدس از مسلمانان می
کمک به دیگر مسلمانان برآیند، تفاوت این امر با اصل حمایت از مظلوم، در دو نکته 
است: یکی آنکه اختصاص به مظلومین و ستم دیدگان ندارد بلکه اعم از آن است و 
دیگر اینکه مختص به مسلمانان است و از این جهت اخص از اصل حمایت از 

ت اعم و از یک جهت اخص از دلیل رو این دلیل از یک جه باشدل بدین مظلومین می
 مذکور است و میانشان عموم و خصوص من وجه برقرار است.

باره بی نیاز از استدالل  های فراوان اسالمی در این اگرچه این امر با توجه به آموزه
را یکی از  السالم( )علیه توان روایت سکونی از امام صادق  نماید ولی به عنوان نمونه می می

 ت وجوب اهتمام به امور مسلمین دانست. ادله اثبا
کنند: هرکس فریاد مردی  نقل می وسلم( وآله علیه اهلل )صلی ایشان از پدرانشان از پیامبر اکرم 

گوید ای مسلمین به فریادم برسید و با این حال او را کمک نکند او  را بشنود که می
مده است: هر کس (. در روایت دیگری آ175: 6ب، ج 1407مسلمان نیست )طوسی، 

صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست )حر 
(. وقتی در اینگونه روایات مسلمان بودن از کسی که اهتمام به 336: 1409عاملی، 

توان به اهمیت اهتمام به امور آنان و  شود، می امور مسلمانان دیگر ندارد، سلب می
رد. در حقیقت این ادله حتی مواردی که مسلمانی در امری کم کمک به ایشان، پی ب
شود و در صورتی که کسی  خواهد را شامل می کند و کمک می اهمیت داد خواهی می

داندل بنابراین  توان به کمک داشته باشد و این کار را نکند، از مسلمان بودن خارج می
برند که زندگی آنان  سر میای از مسلمانان در شرایطی ب توان گفت وقتی که عده می

به مخاطره افتاده و دشمنان به کوچک و بزرگ ایشان رحم نکرده و وحشیانه آنان را 
رسانی به  سوزانند، به طری  اولی مشمول این روایت بوده و کمک ذبح کرده و می

 ایشان، واجب خواهد بود.
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مانان به میان در کنار این روایات که به صراحت سخن از لزوم اهتمام به امور مسل
آورده است، آیات قرآن نیز بر لزوم یاری و تعاون بر امور نیک تأکید کرده است که 

 ال ب ر   ع ل ى ت ع او ن وا و  ...»فرماید:  سوره مبارکه مائده است که می 2یکی از این آیات، آیه 

تواند مصداق اتم  تعاون بر امر  بر این اساس، کمک به مسلمانان می«. ...  الت ق و ى و 
 نیک باشد.

 . قاعده تعظیم شعائر و محترمات4-7

های دین، مجعوالت  منظور از محترمات در این قاعده، مقدسات شریعت اسالم، نشانه
شرع و هر آن چیزی است که شارع به احترام گذاشتن و تعظیم آن امر نموده است 

(. این قاعده از قواعدی است که اگرچه قریب به  148: 1 ، ج1425فی مازندرانی، )سی
اند، لکن همگی در جای جای  اتفاق فقها از آن به صورت جداگانه و مجزا بحث ننموده

(. با این  147: 1، ج1425اند )سیفی مازندرانی،  کتب خود از آن استفاده نموده
رسد چرا که عالوه  آنها ضروری به نظر نمی توضیحات ذکر ادله این قاعده و بررسی

(. 31: 1417اند )نراقی،  بر آیات، روایات و حکم عقل، فقها به اجماع نیز تمسک نموده
ای که باید در اینجا مورد بحث قرار بگیرد شناسایی مصادی  این قاعده است.  اما نکته

ائر محسوب به عبارت دیگر باید بحث نمود که چه امری جزء مقدسات دین و شع
 شود.  می

مؤمنان را از  های  از آنجا که عرف و سیره مسلمانان، جان، مال، ناموس و سرزمین
رو طب  این قاعده، تعظیم و احترام به آنها بر همه واجب محترمات برمی شمردل بدین

ای که اگر مورد تعرت قرار گیرند، بر حکومت اسالمی واجب است که  است به گونه
ها پرداخته و در جهت حفظ آن برآید. دفاع نیز منحصر در امر جهاد نیست به دفاع از آن

شود. اگرچه برترین مصداق آن جهاد و حمایت  بلکه هرگونه مساعدتی را شامل می
 نظامی از کشور مورد تجاوز است.

 قاعده نفی سبیل  .4-8

است که یکی از قواعد فقهی معروف، قاعده نفی سبیل است. مفاد قاعده مذکور این 
مؤمن و علو او شود، جعل  در شریعت اسالمی هیچ حکمی که موجب تسلط کافر بر 

 141مستند اصلی این قاعده آیه   (.342-343: 1416نگردیده است )فاضل لنکرانی، 

http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%90%D8%B1%D9%91
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%90%D8%B1%D9%91
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%82%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%82%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%89
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  ل ل ک اف ر ین   الل ه   ی ج ع ل   ل ن  و  ...»فرماید:  سوره مبارکه نساء است که خداوند در آن می
مؤمنین  ل خداوند هیچ گونه سبیل و تسلطی را برای کافرین علیه «ب یال س   ال م ؤ م ن ین   ع ل ى

 جعل ننموده است. 
پذیرد و  آیه به روشنی داللت دارد که اسالم، تسلط کفار بر مسلمانان را نمی

های چنین سلطه ایست. و اگر اشکال شود که با توجه  خواهان بسته شدن تمامی راه
به سیاقی که این آیه در آن قرار گرفته، آیه مختص به عدم تسلط کفار بر مسلمانان 

مؤمنین ندارند، در پاسخ  هیچ حجتی در برابر ای که آنان  در روز قیامت است به گونه
شود، ولی هیچ منافاتی ندارد  توان گفت درست است که این معنا از آیه برداشت می می

که آیه بر این امر داللت داشته باشد که هیچ حکمی از جانب شرع که موجب تسلط 
را شکی ( زی352: 1 ، ج1401مؤمنان شود تشریع نشده استل )موسوی بجنوردی،  بر 

 (. 188: 1 ، ج1419نیست که ظاهر، در مقام تشریع بودن آیه است )موسوی بجنوردی، 
 االسالم»فرمودند:  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی عالوه بر این در روایتی آمده است که پیامبر خدا 

(ل اسالم برتری دارد و هیچ چیز بر آن 334: 4 ، ج1413)صدوق، « علیه یعلى ال و یعلو
یابد. این روایت نیز داللت دارد اسالم تسلط هیچ کافری بر مسلمانان را  نمی برتری
پذیرد. و اگر اشکال شود که در این روایت برتری اسالم مطرح شده است نه  نمی

برتری مسلمانان، پاسخش آن است که آیه در مقام بیان حکم شرعی است و شاهد بر 
ه در ادامه این روایت آمده است و است ک« الیرثون و الیحجبون»این مطلب عبارت 

مراد از آن ارث نبردن و نیز مانع ارث نشدن کافران در برابر خویشاوندان مسلمان 
بر آنکه  متوفی است. بنابراین، برتری مسلمانان از آیه شریفه قابل استفاده است. عالوه

باشد و به ماند تا بخواهد برتر  اگر مسلمانان خوار و ذلیل گردند، اسالمی باقی نمی
 نوعی برتری اسالم با برتری مسلمانان تالزم دارد.

بر این دو دلیل، ادله دیگری نیز در کتب فقها ذکر شده است که از ذکر آن  عالوه
: 1416ل و نیز فاضل لنکرانی، 233-242کنیم )ر.ک: القواعد الفقهیه:  صرف نظر می

مت اسالمی از (. با این توضیحات از آنجا که حمایت نکردن حکو233-242
گشاید ـ در حالی که  کشورهای اسالمی منطقه، راه را بر تسلط کفار بر مسلمانان می

طب  این قاعده هرگونه تسلطی نفی شده است ـ بر حکومت اسالمی است که در 

http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%D9%84%D9%92%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%81%D9%90%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%D9%84%D9%92%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%81%D9%90%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%92%D9%85%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%92%D9%85%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%92%D9%85%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86
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تواند در  صدد حمایت از آنان برآید تا مانع از چنین تسلطی گردد. این حمایت نیز می
 ظامی و مالی جریان داشته باشد.ها اعم از ن تمامی عرصه

مؤمنین را  ماند این است که آیه هرگونه تسلط کفار بر  تنها اشکالی که باقی می
دانیم کشورهای اسالمی اگرچه که معتقد به اسالم  نفی نموده است و حال اینکه می

هستند اما ممکن است مذهب آنان با مذهب ما تفاوت داشته باشد. اما پاسخ این است 
مؤمنان از کافران یاد کرده است،  ای که در آیه آمده و در برابر  به قرینه مقابلهکه 

باشد، چرا که در برابر کافر، مسلمان قرار  آید که مراد همه مسلمانان می چنین بر می
باشد  مؤمن. بنابراین نتیجه این است که مراد از آن خصوص شیعیان نمی دارد نه تنها 

(. 253: 1416ت که مطل  مسلمانان باشد )فاضل لنکرانی، بلکه اعم از آن مراد اس
در قرآن متوجه مسلمانان است نه « آمنوا الذین أیها یا»و خطاب « مؤمن»بر آن  عالوه

 فقط خصوص شیعیان.

 گیری . بحث و نتیجه5

اگرچه مرزهای جغرافیایی موجب جدا شدن مسلمانان از یکدیگر و در نتیجه تشکیل 
های اسالم مراجعه کنیم، در  عدد شده است، لکن اگر به آموزههای اسالمی مت دولت

امری ممکن « مرز عقیدتی نه مرز جغرافیایی»خواهیم یافت که اثبات تئوری آرمانی 
توان گفت حمایت حکومت اسالمی از کشورهای اسالمی  است. به همین سبب می

ای که داللت  لهمنطقه مطاب  با قواعد فقه اسالمی است. اصل حمایت از مظلوم و اد
کند، هر دو نشان از آن دارند که حکومت  بر وجوب حفظ بیضه و کیان اسالم می

تواند ـ بلکه باید ـ در جهت حمایت نظامی از کشورهای اسالمی منطقه  اسالمی می
های مالی نیز ضروری است زیرا از طرفی اصل  قدم بردارد. همچنین باید گفت حمایت

نداشته و  السالم( )علیهم فقها اختصاص به زمان حضور ائمه  تالیف قلوب طب  نظر مشهور
از طرف دیگر با دقت در کالم فقها و اخبار و با توجه به معقد اجماع و عمومیت آیه، 

توان گفت این سهم اختصاص به کافرین نداردل بلکه مسلمانان را نیز شامل  می
نیز شکی وجود ندارد. در  القلوب بر مسلمانان منطقه شود و در صدق عنوان مؤلفه می

گوییم اگرچه قول تعدادی از فقهای متقدم بر  اهلل از زکات نیز می مورد سهم سبیل
اختصاص مصرف آن در راه جهاد است، لکن ادله پنجگانه این قول همگی مخدوش 
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توان در اعم  دهد این سهم را می است و از طرف دیگر روایاتی وجود دارد که نشان می
المال  بیت»راه مصالح عمومی مسلمین به مصرف رسانید. قاعده  از جهاد و در

نیز بر استفاده بودجه کشور در جهت حمایت از « المسلمین معد  للمصالح العامه
 نماید. کشورهای اسالمی منطقه داللت می

شوند که داللت بر مطل    قطع نظر از این دو دسته از ادله، ادله دیگری نیز یافت می
از نظامی یا مالی ـ دارند. چرا که از طرفی در روایات به مواردی بر حمایت ـ اعم 

شمارد. از طرف دیگر از آنجا که  خوریم که اهتمام به امور مسلمین را واجب می می
شمرد، لذا این  مؤمنان را از محترمات برمی های  عرف جان، مال، ناموس و سرزمین

گیرد. قاعده نفی سبیل نیز  قرار میموارد تحت شمول قاعده تعظیم شعائر و محترمات 
داند، زیرا عدم  به نحو دیگری حمایت از کشورهای اسالمی را در ح  ما ضروری می

گردد در حالی که طب  این  حمایت موجب تسلط و سیطره کافران بر مسلمین می
 قاعده، هرگونه از تسلط بر مسلمانان در اسالم نفی شده است.
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 مأخذ و منابع

 
 )با ترجمه ناصر مکارم شیرازی( قرآن کریم

، چاپ اول، قم: انتشارات الوسیلة إلى نیل الفضیله (.1408علی) حمزه طوسى، محمدبن ابن

 اهلل مرعشى نجفی. کتابخانه آیت

، چاپ دوم، درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1377ایزدی، بیژن)

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه(. 1409حسن) محمدبنحر عاملی، 

 .السالم( )علیهمالبیت  ، قم: مؤسسه آلالسالم( )علیهمگروه پژوهش مؤسسه آل البیت 

 .، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیانالرسائل .(1410)اهلل خمینی، سیدروح

 قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم. ، چاپ اول:تحریر الوسیلهتا(.  خمینی، سید روح اهلل)بی

 جا. ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالتا(.  خویی، سید ابوالقاسم)بی

، پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت اهلل موسوعة اإلمام الخوئی(. 1418خویى، سید ابوالقاسم)

 العظمى خویى، چاپ اول، قم: مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الخوئی.

، چاپ اول، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1388ی فیروزآبادی، سیدجالل)دهقان

 تهران: سمت.

، چاپ اول، تهران: کتاب الزکاه -المرتقى إلى الفقه األرقى(. 1418روحانی، سیدمحمد)

 مؤسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه )دارالجلی(.

، چاپ چهارم،  الحالل و الحراممهذ ب األحكام فی بیان (. 1413سبزوارى، سیدعبداألعلى)

 قم: مؤسسه المنار.

، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد(. 1247سبزوارى، محمدباقر)
 .السالم( )علیهم

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: بازنگری و (. 1375القلم، محمود) سریع

 ات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.، چاپ اول، تهران: مرکز تحقیقپارادایم ائتالف

، عزیز اهلل عطاردی، چاپ اول، قم: مؤسسه نهج البالغه(. 1414حسین) سیدرضی، محمدبن

 البالغه. نهج

، چاپ القواعد الفقهیه األساسیه مبانی الفقه الفعال فی(. 1425اکبر) سیفی مازندرانی، علی

 مدرسین حوزه علمیه قم.اول، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 
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، چاپ دوم، قم: دفتر الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه(. 1417مکى) شهید اول، محمدبن

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، چاپ اول، قم: مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم(. 1413الدین) شهید ثانى، زین

 اسالمى، مؤسسه المعارف اإلسالمیة قم. گروه پژوهش مؤسسه معارف

، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به من الیحضره الفقیه(. 1413بن بابویه) على صدوق، محم دبن

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.

، چاپ اول، تهران: االقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد(. 1375حسن) طوسى، محمدبن

 ستون. مع چهلانتشارات کتابخانه جا

، سیدمحمدتقی کشفی، چاپ سوم، المبسوط فی فقه اإلمامیه(. 1387حسن) طوسى، محمدبن

 تهران: المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.

، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى(. 1400حسن) طوسى، محمدبن

 العربی.

، علی خراسانی و دیگران، چاپ اول، قم: دفتر الخالفالف(.  -1407حسن) طوسى، محمدبن

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.تهذیب األحكامب(.  -1407حسن) بن طوسى، محمد

، احمد قصیر عاملی، بیروت: داراحیاء قرآنالتبیان فی تفسیر التا(.  )بیحسن طوسى، محمدبن

 التراث العربی.

، مدارک األحكام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم(. 1411على موسوى) عاملى، محمدبن

 .السالم( )علیهمالبیت  ، مؤسسه آلالسالم( )علیهمالبیت  چاپ اول، قم: گروه پژوهش مؤسسه آل

، ، چاپ اسی جمهوری اسالمی ایرانکلیات حقوق اس(. 1387عمید زنجانی، عباس علی)

 سوم، تهران: مجد.

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.فقه سیاسی(. 1421عمید زنجانی، عباس علی)

 .، قم: فیضیهسیری کامل در اصول فقه. (1377)فاضل لنکرانی، محمد

 ، چاپ اول، قم: چاپخانه مهر.القواعد الفقهیه(. 1416)فاضل لنکرانی، محمد

، عبدالحسین شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام(. 1408حسن) محق  حلی، جعفربن

 محمدعلى بقال، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم.

 ، چاپ اول، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.المقنعهالف(.  -1413محمد) مفید، محمدبن

، مهدی نجف، هل اإلسالماإلشراف فی عام ة فرائض أب(.  -1413مفید، محمد بن محمد)

 چاپ اول، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
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، مهدى مهریزی و محمدحسن درایتى، القواعد الفقهیه(. 1419موسوی بجنوردى، سیدحسن)

 چاپ اول، قم: نشر الهادی.

 ، چاپ سوم، تهران: مؤسسه عروج.قواعد فقهیه(. 1401موسوی بجنوردى، سیدمحمد)

، محمدعلی کاظمی خراسانی، چاپ اول، قم: جامعه فوائد األصول. (1376)نائینی، محمدحسین

 مدرسین حوزه علمیه قم.  

، عباس قوچانی و علی جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم(. 1404نجفى، محمدحسن)

 آخوندی، چاپ هفتم، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.

، مهمات مسائل الحالل و الحرامعوائد األیام فی بیان قواعد األحكام و (. 1417نراقى)

 چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.

البیت  ، گروه پژوهش مؤسسه آلأحكام الشریعه مستند الشیعة فی(. 1415نراقى، مولى احمد)
 .السالم( )علیهم، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت السالم( )علیهم


