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Abstract 

The Islamic Revolution of Iran, led by Imam Khomeini, was a miracle that stunned 

the world and realized what was appeared to be impossible. He introduced true 

Islam: an Islam capable of managing society in various aspects of internal and 

external affairs, such as resisting the East and the West and defending the oval of 

Islam and preserving the Islamic state. The Islamic system is a powerful system and 

religion has a place in the context of people's lives from cradle to grave. Preserving 

the system is obligatory and disturbing it is forbidden. This jurisprudential view of 

the Imam against the rival’s view led to a new movement in the world, which caused 

the hatred of the enemies of Islam and imposed Saddam,s war against Iran. For eight 

years, world and regional arrogance supported Iraq with all possible means. Imam 

Khomeini with its Christian soul called the nation to defend the country honorably 

and captured the enemy. Thus, Islamic Revolution emerged as a system of 

government with a spirit of honor and dignity. This article seeks to examine the 

doubts and views of the rivals about the reasons of war continuation, entering Iraq’s 

land and not accepting ceasefire. It also seeks to examine the jurisprudential 

principles of Imam Khomeini in holy defense. The author has described the subject 

by using a descriptive-analytical method of research and collecting data through 

library method.   
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 مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس

 *سید حسین تقوی

 آزاد اسالمی واحد ساوه، مرکزی، ایراناستادیار، دانشگاه 
 (11/04/1399؛ تاریخ پذیرش:  17/11/1398تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

 نموود،  یفرو برد و آنچه را که ناممکن م رتیبود که جهان را به ح یشگفت ۀدیپد ،ینیامام خم یبه رهبر یانقالب اسالم

و  یجامعه در ابعاد گوناگون امور داخلو  تیریکه توان مد یرا عرضه کرد؛ اسالم یاسالم واقع شانی. ادیبخش ینیتحقق ع

 ینظام اسالم نکهیرا دارد و ا یاسالم و حفظ کشور اسالم ۀضیاز ب اعدر برابر شرق و غرب و دف یستادگیا رینظ یخارج

ن حورام  دارد و حفظ نظام واجب و اختالل در آ یمردم از گهواره تا گور جا یدر متن زندگ نیاست و د رومندین ینظام

مسولله   نیشوود و همو   جادیدر جهان ا یدیموجب شد که حرکت جد بیرق دگاهیامام در مقابل د ینگاه فقه نیا است.

و  یکردنود و هشوت سوال مسوتکبران جهوان      لیو تحم رانیو ا هیدشمنان اسالم شد و جنگ را توسط صدام عل ۀنیسبب ک

خوود ملوت را بوه دفواع عزتمندانوه از       ییحایبا نفس مس ینیکردند و امام خم تیبا تمام امکانات از عراق حما یا منطقه

عزت و کراموت   یۀبا روح ینظام حکومت کیعنوان  به یانقالب اسالم رو نیکرد. ازا ریگ نیکشور فراخواند و دشمن را زم

م علل تداوم جنگ، ورود به خاک عراق و عود  ۀنیدر زم بیرق یها دگاهیشبهات و د یبررس ینوشتار در پ نیارخ نمود. 

اطالعوات   یو گوردآور  یلیو تحل  یفیدر دفاع مقدس است و با روش توص ینیامام خم یفقاهت یبس و مبان آتش رشیپذ

 .شده است انیموضوع ب یا کتابخانه

   واژگان کلیدی

 .یفقه یدفاع مقدس، مبان ،حفظ نظام ینی،امام خم
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 مسئلهبیان  .1

 یبزرگ بورا  ای ینهاست و گنج یبررس از ابعاد مختلف قابل یرانا یهعراق عل یلیجنگ تحم

 فرمود: ی. چنانکه مقام معظم رهبرشود محسوب میحفظ کشور 

هنور   یون نه؟ ا یا یم،گنج را استخراج کن ینتوانست ا یمما خواه یاگنج است. آ یک این»

  .(238ی، ص محمدعل انصاری) «یماستخراج کن یمماست که بتوان

وتحلیول آن   اسوت کوه تجزیوه    ینیامام خم یفقه یمبان یبررس ینهگنج یناز ابعاد ا یکی

 .کندثبت  ی،بحران یطمثبت را در شرا یاتاز تجرب یاریبس تواند یم

بوه اهوداخ خوود،     یدندشمنان در رسو  یدر هشت سال دفاع مقدس، ضمن ناکام یرانا ملت

 ند.را تجربه کن یبحران یها کشور در زمان ۀمقابله با دشمنان و قدرت ادار های یوهتوانستند ش

و  ینوی اموام خم  یبا استعانت از خداوند و الهام از قرآن، به رهبور  یران،مسلح ا نیروهای

 خون از کشور دفاع کنند.   ۀقطر ینمردم، مصمم شدند که تا آخر یبانیپشت

دوم بوود و دو ابرقودرت    یجنگ پوس از جنوگ جهوان    ترین یطوالن یلیجنگ تحم ینکها با

 ،به عراق کموک کردنود   ی،و عرب ییاروپا یها دولت یزکردند و ن یتشرق و غرب از صدام حما

 را جدا سازند. یراناز ا یسال گذشته نتوانستند قسمت 200 یبود که ط یتنها جنگ یول

سازی  خنثی یمسلح، برا یروهایو ن یبا لطف اله یراندفاع مقدس، ملت ا یها سال طی

عمول   بوه  ینوی اموام خم  یاجتهواد  یرهبور  یۀرا در سوا  یثارا یتشوم دشمنان، نها یها توطله

 ادامه دارد. یا امام خامنه یامر اکنون در پرتو رهبر ینآوردند و ا

ماننود وجووب جهواد بوه امور اموام        یوب های رق )ره( دیدگاه ینیامام خم یاتزمان ح در

جنگ، لوزوم   ۀبغات، ورود به کشور عراق، موضوع ادام ییشناسا یل،معصوم، جنگ با اسرائ

 پرداخت. یمو پاسخ به آنها خواه یینکه در متن مقاله به تببس و ... مطرح بود  آتش

 یقتحق یشینۀپ .2

 یولو  یامده،دست ن به یطور کامل مکتوب موضوع به ینا یبررس ۀو سابق یاتادب خصوصدر 

 :اند به شرح زیر انجام داده یقاتیپژوهشگران تحق یبرخ
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 توسوط  1388سوال  در  ی کوه جوواد ورعو   یدس ۀنوشت ینیامامخمیفقهیهاشهیاند( اول

فقوه و   یفچون تعر یمنتشر شده که نامبرده به مسائل ینیو نشر آثار امام خم یمتنظ ۀمؤسس

و  یهفق یتفقه امام و نقش زمان و مکان در اجتهاد و وال یشناس و قلمرو آن و روش یتاهم

 .ستپرداخته ا یاحکام حکومت

 1386در سوال  کوه   یوی از نجف لک ۀنوشت ینیامامخمیاسیفقهسیمستنداتقرآن( دوم

 یقم منتشر شده است و نامبرده به مباحث یاسالم یغاتبوستان کتاب دفتر تبل ۀتوسط مؤسس

و  یاسوی شناسوی س  و انسان یاسیشناسی س و هستی یاستس یو چارچوب نظر یمچون مفاه

 و قرآن پرداخته است. ینینظر امام خم زا یاسیو اهداخ نظام س یاسینظام س

 یاحمد ضوراب  ۀنوشت ینیامامخمیهاشهیبرآراءواندهیفقهباتکۀفبهفلسینگاه( سوم

 یهوا  پژوهش یادانتشارات بن یقبا امام از طر یوندپ یفرهنگ ۀمؤسس توسطکه  1392در سال 

فقوه،   ۀفلسوف  یوف کتاب بوه تعر  یندر ا یول ،منتشر شده است یآستان قدس رضو یاسالم

مصوالح و مفاسود،    یوف مالحظات احکوام، تعر  ،یمنابع، مبان لمرو،ق یشینه،موضوع، روش، پ

 بر علم فقه پرداخته است. یرگذارقداست، تحول و عوامل تأث

حضرت اموام   یفقه یمبان یبررس ۀکه مجموعه آثار کنگر اجتهادوزمانومکان( چهارم

و نشور   یمتنظو  ۀتوسط مؤسسو  1374نقش زمان و مکان در اجتهاد است و در سال  ینیخم

نقش  خصوصاست که در  یجلد منتشر شده است. مجموعه مقاالت 14در  ینیآثار امام خم

 یو عربو  یبوه زبوان فارسو    یو خوارج  یپژوهشگران داخل یۀزمان و مکان در اجتهاد از ناح

 نوشته شده است.

 توسوط  1382سوال  در  ی،زهرا گواه ۀنوشت ینی،خاص امام خم یآرا یفقه ی( مبانپنجم

 یمطوالب  یکوه دارا  ینی منتشور شوده  نشر آثار امام خم و یمتنظ ۀنشر عروج وابسته به مؤسس

و نقش زمان و مکان در اجتهاد و نقش مصلحت  ینیاز منظر امام خم یاو پو یچون فقه سنت

در اسوتنباطات   ییو روا یاصول یدگاهامام و د ظراز من یو حکومت ییدر اجتهاد و احکام وال

 خاص امام است. یآرا و فتواها یفقه یامام و مبان
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 یقتحق ینوآور .3

 یطوور مسوتقل بوه موضووع مبوان      به یتاکنون کتاب ید،مالحظه کرد یقتحق یشینۀچنانکه در پ

که بوه   مذکورموضوع  رو نیازا ،در دفاع مقدس نپرداخته است ینیامام خم یو اجتهاد یفقه

کوه از   ینوی اموام خم  یو اجتهواد  یفقه یمبان یبررس یناربرگزارکنندگان سم یتهمت و درا

اسوت و   یعو بود  یود جد یموضووع  شوده،  یلتشک ینواحد خم میانشگاه آزاد اسالد یۀناح

طوور   اموام را بوه   یو اجتهواد  یفقهو  ینکته نهفته است که مبان یندر هم یزن یقتحق ینوآور

 است. کرده یبررس انخاص در دفاع مقدس همراه با پاسخ به شبهات مخالف

 شناسی واژه .3 .1

سواختار و   یعنوی  ی(؛ مبوان 1289ص  ،محمود  ،نی)معو  ایادهو هوا، بن  عمارت یمبن معِج یمبان

 ی،و اساس شناخت هر موضووع )تقوو   یاعتقاد یرساختز یبه معن یرو؛ مبان یشپ یمحتوا

 .(31ص ن،یحس دیس

 یفرع یو در اصطالح عبارت است از علم به احکام شرع یدنفهم یدر لغت به معن فقه

 .(103ص  رضا،یعل ،ضیآن )ف یلیتفص های یلدل یاز رو

 ۀادلو  ییور، و تخ یوا  استصحاب، برائوت، احت  :اند از است که عبارت یهاصول عمل یفقاهت ادلۀ

است که در استصحاب لحاظ حالت سابقه و در برائت، اصل عودم   یمصدر احکام ظاهر یفقاهت

 یکوی  یحو عدم تورج  یلدو دل ینعدم امکان جمع ب ییراحتمال عقاب و در تخ یا ،و در احت یانب

است کوه در صوورت    ییها بحث یفقاهت ۀ(. مجموع15 ص، لیخل ،مهر یقدساست ) یگریبر د

 .کند یآنان را مشخص م یعمل یفوظا ی،به احکام شرع انمکلف یعدم دسترس

مقاوموت در برابور    یبورا  یریعقب رانودن و اصوطالحات توداب    یعنی« دفع» یشۀاز ر دفاع

 ،یو شوربت  هوادی  ی،ریو پموراد  دشومن اسوت )   یو روانو  یاقتصاد ی،نظام یاسی،حمالت س

 (.14 مجتبی، ص

صودام   یوۀ از ناح 1367توا   1359است کوه از سوال    یمقدس: مراد دفاع ارزشمند دفاع

از مردم ایران به شهادت  نفر 570،225شد که  یلجنگی تحم یرانا یهجمهور عراق عل رئیس

 یدند.رس
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 های رقیب . دفاع مقدس و دیدگاه4

 د؟  به امر امام معصوم باش یدجهاد با یا. آ1

که اگر به امر اموام   دانند یم یدال جهاد را مشرو  به امر امام معصوم مبسو  یعهش فقهای

مطلب روشون اسوت    ینفقها در ا ی. صاحب جواهر ادعا کرده که فتوایستمشروع ن ،نباشد

  .(13 ص محمدحسن، ،نجفیاست ) یدال جهاد به امر امام معصوم مبسو  یتکه مشروع

 امام معصوم عمالت حاکم و زمامدار باشد.   کهینا یدال از مبسو  مراد

موا از ککور آداب و    ،اسوت  یول جهاد حوق تعط  یبتچون در زمان غ نویسد: یم یکاشان فیض

ماککرنوا آدابوه و    یبوه زمون الغ  یو لما کان الجهواد الحوق سواقطا فو    » یمکرد یآن خوددار یطشرا

 یید حق همان جهواد ابتودا  از جها یضمراد ف (. قطعات73 مالمحسن، ص ،یکاشان ضی)ف« شرائطه

اسوت، لوذا    یول طبعات جهواد تعط  یبتباشد و چون در عصر غ )ع(امام معصوم ربه ام یداست که با

آنچوه در جهواد الزم اسوت،     یورا ز یست،ن یحصح یقتطب ینا یاست. ول یهودهککر آداب آن هم ب

 گویود  یمو  کوه  یاتیعدل و انصاخ باشد. مقصود روا یبر مبنا یدجنگ است که با یعدالت رهبر

 یوات روا یون چون ا ی؛است، نه عصمت رهبر یمعن ینهم ،عدالت شر  است ،جنگ یدر رهبر

اجمواع و عودم خوالخ     یادعوا  یگواه  ینکهها صادر شده و ا حکومت ۀدر مقابل رفتار غیرعادالن

مسوتند بوه    یورا ز یست،ن یمستقل یلدل ییاجماع ادعا ین(، ا13 نجفی، محمدحسن، ص) شود یم

، جهواد  «عوادل  اموام الجهواد واجوب موع    : »گوید یست که از قول امام رضا)ع( ما یاتیروا ینهم

 اند.   امام معصوم گرفته یواجب است به امر امام عادل باشد که فقها امام عادل را به معنا

به امور   یددر اعصار بعد از ائمه)ع( اگر جهاد با ،اند فقها گفته یآنچه برخ ینکهمضافات بر ا

بحوث   یون ا یوا دارد؟ آ یعمل یجۀنت یافرض محال است آ یک یۀبر پا نیامام معصوم باشد، ا

 نویسود  یکرده و م یدمورد ترد یندر ا ینیامام خم رو نیاست؟ ازا یمناسب شأن فقه استدالل

 یوه فق یتدر بحث وال عیالبمطلب را در کتاب ینمسلله بحث و تأمل وجود دارد و ا یندر ا

اسوت کوه احتموال دارد دسوتور      ین(، مقصودشان ا496 ص اهلل، روح ،ینیاند )خم ککر کرده

 یاحق  یزن یدال مبسو  یهنباشد و فق یدال مبسو  )ع(با کفار مختص امام معصوم ییجنگ ابتدا

 صادر کند. ییدارد که دستور جنگ ابتدا یفهوظ
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  یم؟بجنگ یلبا اسرائ یدبا اند گفته ینی. چرا امام خم2

 یها ما و شما که به نامه ۀدر برنام 1361 یورشهر 18صبح پنجشنبه  یکامرآ یصدا رادیو

در  یود جهواد با  یعهشو  یرا مطرح کرد که به اجمواع علموا   یسؤال داد، یشنوندگان جواب م

حکم جهاد  یعهش یبرخالخ اجماع علما ینیپس چرا امام خم ،باشد )ع(رکاب امام معصوم

اگور   ،دفواع  یوا جهاد است  یلحمله به اسرائ ،«یمبجنگ یلاسرائ اب یدما با» :داده و گفته است

 . یستن یزجا )ع(بدون وجود امام معصوم ،جهاد باشد

 یون در ا ،انود  خود نوشته عیالباست که امام طبق آنچه در کتاب  ینا یبنظر امام، جواب رق از

 ،مختص به اموام معصووم باشود    ،است یبا کفار که همان جهاد اصل ییمطلب که حق جنگ ابتدا

 ،داشوته باشود   ای یفوه وظ یاحق  ینچن یزن یدال مبسو  یهفق یول ینکهل ابحث و تأمل دارد و احتما

 یول اجمواع دل  یون چوون ا  داند، یکه ادعا شد قبول ندارد و آن را معتبر نم ید و اجماعکن ینم ینف

فقهوا اموام را    ،«الجهاد واجب مع امام عادل»است که گفته  یاتیبلکه مستند به روا یست،ن یمستقل

 یی،نه از بواب جهواد ابتودا    یلجنگ با اسرائ ینکها . مضافاتیستن ینکه چن یلدرحا ،معصوم گرفتند

اسوت و   یعوی حوق طب  یناست و دفاع در برابر تجاوز دشمن به مسولم  یجهاد دفاع ببلکه از با

 یعادل باشد کواف  یجنگ به دست فرمانروا یکه رهبر ینهم یست،مشرو  به امر امام معصوم ن

 .(68 صهلل، نعمت ا ،ینجف آباد یصالحاست )

 هستند؟   ی. بغات چه کسان3

 یطوسو  یخمثل ش یعهش یفقها .اند بغات منحصر به عصر معصوم یبرق یدگاهد براساس

فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَواتللُوا  » یۀ( براساس آ56 طوسی، ابوجعفر، ص) خالفدر

 نوان کننود و جنوگ بوا آ    یوان امام معصووم طغ که بر ضد  اند یاند بغات کسان گفته« الَّتلی تَبْغلی

 یبوت مبنوا در عصور غ   یون ا یرو ینوی از نظر امام خم یول ،مشرو  به امر امام معصوم است

بغوات   یبوت در زموان غ  یورا ز یسوت، ن یحصوح  یون ا یول ،ندارد یوجود خارج یبغات اساسات

بوه امور   داعش، و جنگ با آنان واجب است و مشرو   ین،مانند صدام، منافق ،مصداق دارند

 . یستامام معصوم ن

اموام دفوع شور     رو نیو ازاکنیود.   یاست که شما دفواع مو   ینجنگ با بغات ا یاصل مجوز
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مخوالف   یا هرچنود عوده   ،کرات، گنبد، خوزستان و بلوچسوتان را صوادر کورد   ودم ان،منافق

است که بوه گوروه    یکس یباغ ؛بودند یباغ یزصدام و لشکرش ن مذکور یۀآ یلدل به . وبودند

باشد  یگرکشور د یاحکومت  یاعضا یاباشد  یاز مردم عاد ینکهاعم از ا کند، یظلم م یگرد

باشود،   کننود  یم یاناز مردم که بر ضد حکومت موجود طغ یمنحصر به گروه یکه باغینو ا

 .یستن یحصح

 . ورود به کشور عراق چرا؟ 4

آن را تجواوز و  و  دانسوتند  یو علما ورود به کشور عراق را مجاز نمو  اناز مقدس ای عده

دفواع واجوب    حیوث امام وارد شودن بوه خواک دشومن را از      یول نامیدند، یم ییکشورگشا

چورا بوه فواو     ید،چرا وارد خاک عراق شد گرفتند یم یرادکه ا یا دانست و در پاسخ به عده

 یهوا  که نتواند بوا موشوک   یمکه ما دشمن را تا آنجا بران ستا ینفرمود: دفاع ا یدحمله کرد

دفواع از اسوالم و    ،رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است .ما را بکوبد یاخود شهره

جنگ  یما با کس .(230 ص اهلل، روح ،ینیخم) یمما در حال دفاع هست .است یکشور اسالم

و از آنجا بوه اسوالم صودمه     یزندبود که بر ینفاو مرکز ا کنیم. یدفاع م یمن دارما اآل یم،ندار

 .(289ص اهلل، روح ،ینیخمدفاع کردند ) ،و را گرفتندرفتند فا ینهاا .بزنند

   دهید؟ ی. چرا جنگ را ادامه م5

همواره بوه توداوم جنوگ انتقواد      یو غرب یاسالم ی،عرب یو کشورها اناز مقدس ای عده

را داده  شده نییمناطق تع ۀروز فتح سه ۀاز آنجا که صدام وعد .داشتند و خواهان صلح بودند

 یوران عراق با دفاع مردم ا یروهایرا نداشت و ن یشیجنگ فرسا ۀادام ارتش عراق توان ،بود

 یو عربو  یالمللو  نیو مجوامع بو   یکامرآ یۀاز ناح .دادند ینشده بودند و تلفات سنگ ریگ نیزم

 یمحکوم کردن صدام متجواوز، جمهوور   یجا آنها به .آغاز شد یراناز فشار بر ا یا دور تازه

کشوور   یوک  ینودۀ در مالقات بوا نما  ینیامام خم .دادند بس قرار فشار آتش  را تحت یاسالم

بوس   و خواسوتار آتوش   یدمسلمان نام همسایۀو  یکشور اسالم یککه صدام را حاکم  یعرب

 .شد

کوه بوه   را  یما کسوان  ،کرده یلتحم یرانجنگ را بر ملت مسلمان ا ینفرمود صدام ا امام
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 یگر،د ی(. از سو520 ص اهلل، روح ،ینیخم) دانیم یمسلمان نم پردازند یعام مسلمانان م قتل

. یود کن یعنوان آغازگر جنگ و متجاوز معرف او را به ید.طلب نشمر صلح ۀچهر یکصدام را 

دشومن   یشوروی از پ یوران ا .متوقوف کنود   ینوک را آغاز نکرده کوه ا  نگج یرانا ینکها یگرد

 یرشپوذ  خواسوت،  یقووا نمو   یود تجد یبس را بورا  بر فرض که صدام آتش .کرد یریجلوگ

 یوران بماند و آنگواه ا  یرانآن بود که عراق در عمق خاک ا یبه معنا یرانا یبس از سو آتش

خاک کشورش  یۀتخل المللی ینب امعبدهد و از مج یازاش امت شده هر متر از خاک اشغال یبرا

 ینینش عقب یبرا ینیصلح تضم یشنهادهایاز پ یک یچآنکه صدام در ه ضمنکند.  ییرا گدا

منطقوه و   یهوا  صولح و دولوت   یوانجی م هوای  یوأت اموام بوه ه   رو نیو ازا ،بودبه مرزها نداده 

)آغازگر( جنگ نبوده  یفرمود ما باد کردند، یم یزنیصلح را یکه برا المللی ینب یها سازمان

 (165ص اهلل، روح ،ینیخم) میکن یاو را خرد م ندها ،کند یتعد یلکن اگر کس یستیم،و ن

 بس و صلح . لزوم آتش6

 ،زود مطرح شد یلیخ المللی ینو مجامع ب یشورو یکا،مرآ یبس از سو آتش درخواست

موا بوود کوه توا      ۀهمو  ینب یاصل قطع یک ینا .موافق نبودند یو نظام یاسیس یروهاین یول

بورود   یرونب یداشغالگر با .بس به ضرر ماست مذاکره و قبول آتش ،اشغالگر در خاک ماست

 ص اکبور،  ،یرفسنجان یاشغال باشد )هاشم ۀز خاتمبعد ا یدبا ،شود یا و اگر بنا شد مذاکره

235.) 

بوس آمدنود و در    و آتوش  گوری  یوانجی م یکوه بورا   یاسوالم  یاز سران کشورها ای عده

را طرح کردنود کوه   « وَإِن طَائلفَتَانِ ملنَ الْمُؤْملنلینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْللحُوا بَیْنَهُمَا» یۀخود آ یها صحبت

 .نیدک یجادبرادران خود صلح ا ینب ،گروه از مؤمنان جنگ شوددو  یناگر ب فرماید یقرآن م

اند بوه حسوب شورع مطهور بوه       با آنان فرمود مسلمانان هم موظف یداردر د ینیخم امام

 یناز مسولم  یگور د ای یفهاند که اگر طا شارع مطهر فرموده .کنند یرونرا ب ینهاو ا یایندکه بینا

را  یواغی و  یو طاغ یتکارجنا ینواجب است که ا ینمسلم ۀبر هم ،تجاوز کنند ،کنند یانطغ

موا   .بوا او صوحبت کننود    ینندبا او جنگ بکنند و اگر برگشت به اطاعت خدا آن وقت بنشو 

  .(68ص اهلل، روح ،ینیخم) دانیم یم یتکارحزب بعث را جنا
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 کردنود،  یاگر آنها به صدام کمک نمو  .صادق نبودند یطلب صلح یدر ادعا یعرب کشورهای

 یو اقتصاد یحاتیتسل یمتحر یجا اگر به یعرب یکشورها آورد، یدوام نم یشترماه ب یکصدام 

و اداموه   شود  یجنوگ تموام مو    کردنود،  یخود به صودام را متوقوف مو    یها کمک یرانا یو نفت

شده و  شناخته یمتجاوز به مرزها ینینش تا عقب دهیم یرا ادامه م عامام فرمود ما دفا یافت. ینم

 ینکوه از ا کنود  ی(. امام اظهار تأسف م144ص ،یمحمدعل ،یانصارده )جبران خسارات واردش

 .(340ص اهلل، روح ،ینیخمصدام سکوت کردند. ) یاتمسلمانان در قبال جنا

و  ینفلسوط  بخوش  ینهضوت آزاد  یسبس، عرفات رئ گروه آتش یناول 5/7/59 یختار در

 یبورا  یس اسوالم سازمان کنفوران  یرکلدب یشطح یبجمهور پاکستان و حب رئیس یاءالحقض

گفوت جنوگ را موا     یاسوالم  یمجلس شورا یسرئ .آمدند یرانبس به ا و آتش گری یانجیم

صودام بووده    ینا .بوده که تجاوز کرده عراق ینا یم.بس بده آتش یشنهادکه پ یمشروع نکرد

است که رفع تجاوز بشود و آنهوا   ینبشود ا یدکه با یکار یناول .که به خاک ما تجاوز کرده

 ۀما مطرح است قابل موذاکره اسوت )جلسو    ینکه ب یتجاوزشان بردارند بعد مسائلدست از 

تموام   هکوه بو   یحورخ آخور   گوید یمجلس م یس(. رئ6/7/59 ی،اسالم یمجلس شورا 53

بوس    آتوش  یشونهاد کوه پ  یمبود که ما جنگ را شروع نکرد ینا ،صلح گفته شد گران یانجیم

است که رفع تجواوز   ینبشود ا یدکه با یکار نیعراق بوده که تجاوز کرده و اول ینا یم.بده

 ییجمهور پاکسوتان راه بوه جوا    رئیس یاءالحق(. ض237 صاکبر،  ،یرفسنجان یبشود )هاشم

بعد موذاکره   ید،بس بده اول آتش گفت یم یریم.بس را بپذ آتش خواست یاز ما م صرفات ،نبرد

 یول دل ینبه همو  ،اوز هستاز چند استان آن در اشغال متج یعیوس یها که بخش یرانا ید.کن

 (.238هاشمی رفسنجانی، اکبر، ص وارد مذاکره شود ) یکساناز موضع  تواند ینم

 .با ما مصالحه کنود  ینکها یدستش را دراز کرده برا ینهم فرمود: صدام حس ینیخم امام

صولح و   یۀکورد. قضو   یمما تا آخر با او جنگ خوواه  .او کافر است یم،ما با او مصالحه ندار

شووند   یمو تسول  یرونبروند ب ینهابلکه اگر ا کنیم، یمذاکره نم ما اصالت یست.در کار نسازش 

 خمینوی، ) کنویم  یتفرقه نشود ما هم سوکوت مو   ینمسلم ینب ینکها ۀواسط ما هم آن وقت به

  (.250 ص اهلل، روح
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 یروزی؟. چرا جنگ جنگ تا پ7

آنها مسوتند   گرفتند. یم دیراا یروزیامام به شعار جنگ جنگ تا پ یجنگ و رقبا مخالفان

 موضوع در قرآن وجود ندارد و مضافات ینا گفتند یو م کردند یآن را طلب م یثیو حد یقرآن

 .ناسازگار است الملل یناسالم و روابط ب یخواه که با منطق صلح

کنود قورآن    یوال خ یاست از قرآن کوه کسو   یغلط فهم یندر پاسخ به آنان فرمود: ا امام

فرمایود:   را گفته، قرآن می ینباالتر از ا .قرآن گفته است یروزی.تا پ نگفته است جنگ جنگ

 کنود  یبشر را دعوت م ۀهم 39 یۀانفال آ ۀ( و سور193 :)بقره« وَقَاتللُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فلتْنَۀٌ»

 یاست بورا  یرحمت یک ینجنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم ا یعنی ،رفع فتنه یبه مقابله برا

 .(82 ص اهلل، روح ،ینیکه هست )خم یطیدر آن مح یهر ملت یبرا یرحمت یکعالم و 

 یست؟از رفع فتنه چ مراد

 ،با قودرت اسولحه اسوت    یدهعق یلتحم یکه معتقد بودند جهاد در اسالم به معنا کسانی

 کننود،  یاست که جنگ را آغاز مو  یدفاع و رفع شر مهاجمان یکه جهاد به معنا پذیرفتند ینم

 اتو  یود بجنگ ییطور ابتدا با مشرکان به یعنی ،«وَقَاتللُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فلتْنَۀٌ» :اند گفته رو نیازا

کوه   یدرحال ،شرک دانستند یآنان در لغت اجتهاد کردند و فتنه را به معنا .برود ینشرک از ب

 .کرد یرشرک تفس یفتنه را به معنا یدنبا

نباشود و   یا فتنوه  یگرنشأ جنگ هستند تا دکه مبدأ و م یدبا کافران بجنگ گوید یم یهآ در

مقام موراد   ینهبه قر ینجاو سلطه است و در ا یالاست یند یاز معان یکی ،خدا باشد یبرا یند

بوا   یود با ،و سلطه دارند یالکه کفار قدرت تهاجم و است یطیچون در شرا ،است یمعن ینهم

 ینکوه مشرو  کرده اسوت بوه ا   که جنگ با کفار را یاتیآ گوید یم یشافع امو ام یدآنها جنگ

وَقَاتللُوهُمْ حَتَّوى لَوا تَکُوونَ فلتْنَوۀٌ     » یۀمنسوخ شده و ناسخ آنها آ ،جنگ باشند ۀکنند آنان شروع

 .(161 ص محمد، ،یشافع) است( 193 :)بقره« وَیَکُونَ الدلِّینُ لللَّوهل

 .واجب اسوت  نیحاکم کردن د یبرا ،باشند آزار یبا کفار اگرچه ب ییجنگ ابتدا بنابراین

و از  یرفتنود عامه و خاصوه آن را پذ  یفقه حاکم شد و فقها یبر فضا یامام شافع یفتوا ینا

و  یبودأ ، قتال الکفار واجب و ان لم (194 صابن همام، حنفی، ) یآنها ابن همام حنف ۀجمل
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 ،صابووجعفر   ،یطوس خی)ش یطوس یخالوجوب ببدائتهم( و ش یقیداالواجبه له لم  لهان االد

 یۀاست که آ ینا یقتحق یول ،( هستند4 ص حسن، محمد ،ینجف( و صاحب جواهر )291

 خود داللت دارد.   ینسخ نشده است و بر معنا مذکور

 یشوان ا یفقهو  یمبوان  رو نیاست؛ ازا ینیامام خم یفقه یبراساس مبان مذکور های دیدگاه

 .شود داده میشرح 

 ینیامام خم یفقه یمبان. 5

سنتی و اجتهاد جواهری هستم. اجتهاد به همان سبک صحیح اسوت،   اینجانب معتقد به فقه

 (.96ولی بدان معنا نیست که فقه اسالمی پویا نیست )خمینی، روح اهلل، ص 

مفهوم فقاهت از گسترۀ وسیعی برخوردار است و گسترش اسوالم در جهوان بوه رونود     

آمدن مسوائل   فقاهت سرعت بیشتری بخشیده است. در عرصۀ فقاهت گذشت زمان با پدید

جدید، فقها را وادار به پاسخ مناسب کرده و فقه را از لحاظ کمی و کیفوی تکامول بخشویده    

صورت مکتوب زنوده و    است. در عصر کنونی انقالب اسالمی، اسالم را در ابعاد گوناگون به

 پویا مطرح کرده است.

 ینوجوب دفاع از اسالم و مسلم. 5. 1

اموال او، دفواع واجوب اسوت     یابر انسان و وابستگان  یا ی،در صورت تهاجم بر بالد اسالم

امووال او، قطعوات    یوا به انسان  یا ی(. هجوم به کشور اسالم461-462 ص اهلل، روح ،ینی)خم

 ظلم است. 

دفاع از جان و موال و   ی،اسالم های یندفاع از اسالم و سرزم یکه برا یجهاد تدافع در»

 یچمقصود خودا باشود، هو     ینکوه به شر  ا رییگحق د یاآبرو و دفاع از حق، چه حق خود 

و  ینود شورکت نما  یود هموه با  یعنوی است،  ینینوع جهاد واجب ع ینوجود ندارد. ا یشرط

وجوود   یضسوالم و مور   ی،و قوو  یفضوع  ینوا، زن و مرد، کامل و ناقص، کور و ب ینب یفرق

 (.259 -269ص جواد، محمد ه،یمغن« )ندارد

 :فرماید یوجوب دفاع م ۀدربار ینیخم امام
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کنوار،   ینیمبنشو  ینکوه بوه ا  یمدستمان است و آن اسالم است. عذر نودار  یامانت یک اآلن»

موا هسوت.    ۀهمو  یبرا یامانت ینا یست،ن یگرانحفظش بکنند. امانت مال د یگراند ییمبگو

کوار را بکنود.    یون ارتوش ا  یوا که دولت  ییمبگو ینیمبنش توانیم ینم یم،نگهدارش هم ما هست

ما، واجب  ۀبر هم ینمسلم یسهست، دفاع از کشور و نوام  شمند یدکشور مورد تهد یوقت

 .(101 ص اهلل، روح خمینی،«. )است

 وجوب حفظ نظام ۀقاعد .5. 2

کوه   اسوت آن  یوت و اسوتقرار حاکم  یون منظور از نظام اسالم سوازمان د : حفظ نظام یفتعر

 یون، د یمحتووا  و یودئولویی شامل ا یگرید یرو در تعب شود یم یراسالم تعب یضۀمعموالت به ب

اسوالم   یوی و اجرا یجو حاکم و نفوک معنو یال،در جامعه و حالت است یند ینیع یتموجود

 .(35 ص ،یعباسعل ،یزنجان دی)عم باشد یدر جامعه م

مؤکود اسوت    یارهمانا حفظ نظام از واجبات بس: »گوید یحفظ نظام م ۀدربار ینیخم امام

 .(619 ص اهلل، روح ،ینی)خم« تاخالل در امور مسلمانان مورد غضب اس یجادو ا

اضیر. صاحبدهیم یارائه م یفقه ۀاز قاعد یفیحفظ نظام، ابتدا تعر یانگار قاعده برای

هستند کوه تحوت    ای یاحکام کل یه،قواعد فقه: »است نوشته یفقه ۀقاعد یفدر تعرالمسائل

 ی،حکوام جزئو  ا ین. خواه اشود یکه منطبق با آنهاست مندرج م یاز آنها، احکام جزئ یکهر

بون   یعلو  دیسو  ،یی)طباطبا« باب از فقه یکمربو  به  یافقه باشد  تلفمربو  به ابواب مخ

 .(83 ص ،یمحمدعل

اسوت کوه منشوأ     ای یکلو  یارفرموول بسو   ی،فقهو  ۀمنظور از قاعد: »گوید یداماد م محقق

 ینقووان  یمورد خاص نودارد؛ بلکوه مبنوا    یکمحدودتر بوده و اختصاص به  یناستنبا  قوان

 .(21 ص ،یمصطف)محقق داماد،  «گیرد یمختلف قرار م

و بلکوه   یفقهو  ۀاز قواعد عام یکیحفظ نظام را  توان یم یفقه ۀقاعد یفتوجه به تعر با

 چراکه: ،در رأس آنها شمرد

 شوود؛  یمو  یناشو  یبووده و از آن، احکوام جزئو    یشورع  یحکم کل یک: حفظ نظام اوالت

اعمال حودود   ی،محدود شدن حقوق خصوص ی،مثل لزوم مراعات مصلحت عموم یاحکام
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حکومت و جواز اخذ اجرت بر واجبوات   یلمجازات، وجوب دفاع و جهاد، تشک یو اجرا

 .یهنظام

 کنود،  یبر آن اسوتفاده مو   یاحکام جزئ یقتطب یقاعده برا یناز ا یهفق ینکهبر ا : عالوهثانیات

نحوو   م خواهد شد، بهموجب حفظ نظا یدهند عمل یصهر جا که تشخ توانند یم یزمکلفان ن

 به انجام آن مبادرت ورزند. ینیع یا ییواجب کفا

اش  مجموعوه یربور واجبوات ز   یمطور مستق است که به یفقه ۀقاعد یک: حفظ نظام ثالثات

 مطابقت دارد؛ مثل داللت حفظ نظام بر جهاد و مشارکت در امور کشور.

 ۀدر همو  یوان قابول جر  که یرطو برخوردار است؛ به یادیز یقاعده از گستردگ ین: ارابعات

 یعنیو   یستاست؛ ثالثات: منصوص ن یو سن یعهش ی: مورد اتفاق فقهایاتثان ؛است یابواب فقه

؛ است دست آمده وجود ندارد؛ بلکه از منابع مختلف به یآن در منابع فقه یبرا ینص خاص

 . یاست نه ظاهر یواقع کمح ۀرابعات: دربردارند

حکوم وجووب    یناست و ا یام، حفظ حکومت اسالمشد که منظور از حفظ نظ روشن

 یاز آن ناش یادیز یکه احکام و آثار جزئ رود یشمار م به یمسلم فقه ۀقاعد یکحفظ نظام 

 .  شود یم

 اثبات وجوب دفاع، قابل استناد است.  یلزوم حفظ نظام برا یفقه قاعدۀ

 یمبنوا  یعه،در فقوه شو   ،اسوت  یوجوب حفظ نظام از نظر شورع  یانگرمزبور که ب قاعدۀ

بر حکم عقل و  یاز واجبات و محرمات در ابواب عبادات و معامالت بوده که متک یاریبس

و  یانجام آنچه موجوب اخوتالل نظوام زنودگ     یهچراکه مستقالت عقلست، مورد تسالم فقها

که حفظ نظام،  یبوده و هر فعل یحخواهد شد، قب یشانا ماعاتاجت ۀمعاش و تفرق یپراکندگ

اطوالق   یصوورت مسوتقل، بورا    و با وجود حکم عقل بوه  باشد یالزم م ،استمتوقف بر آن 

خواص از   یتعبود  یول به دل یازحکم شرع و عقل، ن ینب ۀمالزم ۀحرمت و وجوب با مالحظ

به حکم عقل، مورد توجه  دارشا یثاز ح توانند یو بلکه نصوص وارده م یستشرع ن یۀناح

 .(11-13 ص اکبر، یعل ،یمازندران یفی)س یرندقرار گ

 یور افعوال نظ  یحکم به وجووب برخو   ی،قاعده در ابواب مختلف فقه ینبراساس ا فقها
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 ،یگوان یگلپا ی)موسوو  یبوت حدود در زموان غ  ی(، اجرا6: 41ق، ج 1422 یی،قضاوت )خو

 ،ی؛ خوووئ97 ص ،یدر ارتکوواب محرمووات )خوانسووار   یوور(، تعز476 ص محمدرضووا،

ابوالقاسوم،   ،ییدارد )خوو  یواز معه به آنها نکه جا ییها ( و اشتغال به حرفه408 صابوالقاسم،

که  یشاهد یگواه یتو حج ید یتامار یق،اعسار بدون تحق یعدم استماع دعوا ،(496ص

 اکبور،  یعلو  ،یمازنودران  یفیگشته است )س یقاعده، مبتن ینبه حسب ظاهر، عادل است بر ا

اساس آن واجبات فقها بر یدارد که برخ یتاهم یا حفظ نظام به اندازه ۀ(. قاعد24-25 ص

لزوم  ۀنخست، قاعد ۀوجوب را در دست یارنموده و مع یمتقس ی،و تعبد یرا بر دو نوع نظام

 .(42 ص ن،یرزامحمدحسیم ،ینیاند )نائ حفظ نظام دانسته

 کننود،  یم یدامصلحت حفظ نظام بر آنها حکم وجوب پ یسبب ابتنا که به یمباحات یزن و

 یولو  ،اباحوه هسوتند   یتابع حکم اولو  خود یخود به که ینظام یعمثل طبابت و صناعت صنا

و بور   شوود  یمو  یلوجوب تبد یاسالم حکمشان به حکم ثانو یخاطر حفظ نظام اجتماع به

دسته  ین(. به ا182 ص ،ینعلیحس ،ی)منتظر شود یم جایز یزمبنا اخذ اجرت بر آنها ن ینهم

 دشوو  یگفته م یهجبات نظاماصطالحات وا ،است یاز واجبات که حفظ نظام بندگان بر آن مبتن

که حفظ  ی راصناعات ی(. برخ13 ص اهلل، روح ،ینی؛ خم42 ص میرزامحمدحسین، ،ینی)نائ

آن  ارلکون در صوورت انحصو    ،انود  دانسوته  ییواجب کفا، مردم بر آن متوقف است یزندگ

خواهود شود    یلتبود  ینوی حکوم بوه واجوب ع    ینگروه خاص، ا یاشخص  یکصناعات به 

 .(69 ص ،یتق محمد م،ی)حک

 یهمفهوم امور حسوب  یانپس از ب ی،حکومت اسالم یلضرورت تشک یاندر ب ینیخم امام

 یاتق حسوب یمصاد ینبالد مسلمانان را از آشکارتر یآنها حفظ نظام و مرزها یو لزوم تصد

محمد تقی،  یم،)حک یستن یافتنی دست ی،حکومت اسالم یلکه بدون تشک نماید یم یمعرف

 .  (665 ص

 یو حفظ نظام را واجب عقل یدهورز یدبر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأک نیهمچن او

 دانسته است: یو شرع

. حفوظ  رود یمو  ینجامعه نظم الزم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود، جامعه از ب همۀ»
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 اهلل، روح ،ینو یخم« )محفوظ باشد یداست که نظام با یهو عقل یهاز واجبات شرع یکینظام، 

 .(494 ص

 یضفورا  یرآن نسوبت بوه سوا    یگواه حفظ نظام اسوالم و جا  یتدر مورد اهم ینیخم امام

 :گوید یم

در  ای یضوه فر یچهو  یعنوی  یض؛است، باالتر از تمام فورا  یاله یضۀفر یکاسالم،  حفظ»

بوزرگ و   هوای  یضوه . اگور حفوظ اسوالم جوزء فر    یسوت اسالم، باالتر از حفظ خود اسوالم ن 

 یاسوالم  یجمهور ینحفظ ا یونا و ملت و روحانما و شم ۀاست، بر هم یضهفر نیتر بزرگ

 (329 خمینی، روح اهلل، ص«. )است یضاز اعظم فرا

 :است کرده یانب گونه نیحکم حفظ و اخالل نظام را ا نیالد شمس

اجتماع و حورام بوودن    یواجب بودن حفظ نظام عموم ی،شرع یقطع یفجمله تکال از»

 .(440 ص ،یمحمدمهد ن،یالد )شمس« اخالل در آن است

 حفظ نظام یالف( جواز تجسس از دشمن برا

را  یر کسوان کلشو  یشواپیش پ یشانکه ااست )ع( نقل شده ی)ص( و علیامبرپ ینظام یرۀس در

از  یکسو  یبیوه، صلح حد ی. در ماجراداشتند یم یلاطالعات از دشمن، گس یآور جمع یبرا

  .(370 ص ،یمغرب یمیمنظور اعزام کرد )تم ینخزاعه را بد یلۀقب

 یفوۀ نباشود؛ بلکوه وظ   یوان نظام ۀنداشته و صرفات بر عهد ینظام ۀامر، فقط جنب ینبسا ا چه

هووش باشوند و تحرکوات     منظور حفظ نظام بوه  شمرده شود و همه مکلف باشند به یهمگان

 .  یرندنظر بگ یردشمن را ز

 :گوید یبر عدم جواز تجسس م یمبن یدر پاسخ به اشکال ینیخم امام

تجسس بکنند در قرآن  یدبا ینهاا ۀکه هم ینامه نوشته که شما گفت به من ای یچارهب یک»

راست است؛ قرآن فرموده؛ مطاع هم هست امر خدا. اما قرآن، « و ال تجسسوا»که  فرماید یم

 یدالشوهداء اشکال را به س ینا«. ال تقتلوا انفسکم» یدبا یحفظ نفس را هم فرموده که هر کس

اسوالم را.   یود حفظ بکن یکه با جاسوس یدشما موظف ۀمدر خطر است، ه اسالم ی. وقتیدبکن

وابسوته ببوه     یمسلمان یکبر همه واجب باشد، اگر حفظ جان  ینحفظ دماء مسلم که یوقت
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واجوب اسوت بور     ییود، واجب است بر شوما درو  بگو  ید،است که شما شرب خمر کن ینا

 .(116 ص اهلل، روح ،ینی)خم« شما

بتوانود در   یشخصو  ینکوه ا یبورا  افتود،  یاتفاق مو  یهکه گا مشروع یرغ یها به راه توسل

اقودامات را   یالزم اسوت برخو   کنود، کسب  یشتریصفوخ دشمنان نفوک کرده و اطالعات ب

بهتر انجوام   یاست برا یزجا یااست که آ ینمنظور شباهت با آنها، انجام دهد. حال سؤال ا به

 یر؟خ یاتکب شود خالخ شرع را مر یکارها یو اطالعات یتجسس های یتدادن مأمور

 معتقد است: ینیخم امام

. حفظ خود اسالم از جوان مسولمان هوم    یزهاستچ یرجان مسلمان، باالتر از سا حفظ»

 یکوه جاسوسو   شود یها القا م گروه یناست که از هم یا احمقانه یها حرخ ینباالتر است. ا

جوب  وا ینحفظ اسالم و حفظ مسولم  یاما برا یست؛فاسد خوب ن ی! جاسوسیستخوب ن

 روح اهلل، ص ینوی، )خم«. است؛ درو  گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب اسوت 

116).  

 ی( تقدم حفظ نظام بر هر امرب

شوود.   یدهاهوم و مهوم سونج    یود وجوب حفظ نظام و ارتکاب محارم، با یانتزاحم م هنگام

 یدعنوان نبا یچبه ه شود، یم یو اختالل نظام تلق ینهدم د ۀمنزل که به یمحرمات ی،طور کل به

آورد،  یو نظام وارد نمو  ینبه اصل د یمحرمات که ارتکاب آنها خلل یمرتکب شد؛ اما برخ

 ساده و تشبه به کفار در اکل و شرب. ییدروغگو مانندقابل ارتکاب است؛ 

 ینمستقل اعتقاد بر ا     طور به یوجوهات شرع یآور ها در جمع یتموضوع تزاحم وال در

نخواهود داشوت، اموا بوا      ینباشود، مشوکل       یحکومت یالتکه تشک یانامر در زم یناست که ا

 یوۀ آن وجود دارد کوه براسواس نظر   ۀدربار     یهمثل زمان ما دو نظر یحکومت یالتوجود تشک

 یود اموام مؤ  یعملو  یرۀسو  یول ،اقدام کنند یشرع     وجوهات یآور جمع به یدنبا یگراناول د

 یآور تواننود مسوتقالت بوه جموع     یمو  یوز ن یهوان فق     یگور است که براساس آن د یگرید یۀنظر

 .(198ص ،یحکومت اسالم ۀشی)س( و اندینیامام خم ۀاقدام کنند. )کنگر یوجوهات شرع
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گسوترده موورد اسوتناد     یدر سطح یدر مباحث فقه« اختالل نظام» یا« حفظ نظام» قاعدۀ

کوه   یا است؛ قاعده یفقه ۀقاعد یک ۀمثاب آن به یعاز کاربرد وس یقرار گرفته که حاک یهانفق

اعتبوار آن اسوت. نظوام     ۀپشوتوان  یم،قانونگذار حک یو امضا ییعقال یرۀو س یضرورتل عقل

نظوام   یدر معنوا  یقاعده است؛ هرچند گاه ینا یجآن، کاربرد را تلفدر شلون مخ یاجتماع

 یجار یاختالل نظام در معنا ۀکار برده شده است. قاعد هم به یاسالم های ینو سرزم یاسیس

 تور  یقدق یحکومت دارد، با نگاه یۀاست که بر احکام اول یثانو یآن، هرچند در ظاهر عنوان

 یگرد یفقه ۀقاعد یا یشرع یا یاقدام عقل یک یمبنا یموارد رقاعده د ینکه ا دهد ینشان م

، «قرعوه  ۀقاعود » ،«یود  ۀقاعود » ،«یرفعل الغ یاصالۀ الصحۀ ف»با قلمرو محدودتر است؛ مانند 

 .«ینسوق مسلم ۀقاعد»

 حرمت اختالل نظام ۀقاعد. 5. 3

 یواحد یفگرچه تعراحرمت اختالل نظام است.  یهانمورد توجه فق یثانو یناز عناو یکی

مفواد   یمدر ترسو  توانود  یبر موارد استناد م ی، مروراست از حفظ و اختالل نظام ارائه نشده

 باشد.   یدقاعده مف ینا

موردم   یازهوای (، رفوع ن 7 ص ن،یاءالدیآقاض ،یراقحقوق مردم )ع یننظام را به تأم حفظ

حقووق موردم    ییع( و متقابالت اختالل نظام را به تضو 211 ص ن،یحس محمد خیش ،ی)اصفهان

(، هورج و  157ص ن،یعبدالحس دیس ،ی(، فساد امور خلق )الر7 ص ن،یاءالدیآقاض ،ی)عراق

خواطر   ر مسولمانان، بوه  اختالل در بوازا  یجاد( و ا620 ص اهلل، روح ،ینی)خم یمرج اجتماع

 اند.  کرده یر( تفس419آقارضا، ص  ،یدر تجارت و دادوستد )همدان یکدیگرعدم اعتماد به 

اخوتالل   یوا هم حفوظ   یدر موارد یاختالل مطلقِ نظام شده، ول یابه حفظ  یرتعب ی،متون فقه در

ی محمود صوالح،   موول  ،ی)مازندران ی(، نظام اقتصاد441 ص محمدباقر، ،یبهبهان دی)وح یشرع منظا

 کار رفته است.   ( به89 ص ن،یحس محمد دیس ،یینظامِ سعادت )طباطبا یا( 323 ص

باورند که حفظ نظام،  ینطور مطلق، بر ا بر حفظ نظام به یلیضمن انکار وجود دل برخی

واجب اسوت؛ هرچنود خداونود در     شود، یکه به حفظ جان انسان مربو  م یتنها در موارد

 یدر اخوتالل نظوام اجتمواع    یوا را در نظر داشته است. آ یام اجتماعحفظ نظ یف،وضع تکال
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 یی؟روسوتا  ینظوام زنودگ   یوا  یا ساکنان منطقه ینظام اجتماع یاموردنظر است  یدار هیسرما

 ،یروانینظام متناسب با آن عصر موردنظر است )ا یدارد که در هر زمان یضنظام، عرضِ عر

 .(52ص ن،یعبدالحس ابن یعل

اسوت، موورد توجوه     یوه که حاکم بر احکام اول یفقه یعنوان ثانو نظام بهاختالل  اگرچه

موجب اختالل نظام شده، ماننود حورج و    یحرمت فعل یاوجوب  یگاه در مورد بوده و هر

کوه در   ی(. اموا مووارد  510روح اهلل، ص  ،ینیشده است )خم یداضطرار، از آن حکم، رفع 

 ینعنواو  یون از ا یتور  شوفاخ  یریتصوو  تواند یاند، م نظام سخن گفته لاختال یافقه از حفظ 

اسوت   یگرد یاز احکام فقه یاریبس یبلکه مبنا ،است یدست دهد که فراتر از عنوان ثانو به

 یوه احکوام اول  یورۀ در دا کننوده  نیوی تع یدو عنوان حفظ و اختالل نظام نقش دهد یکه نشان م

اختالل نظام را از  معاصر وجوب حفظ و حرمت مایعل ی، برخسبب ینبه هم یددارند. شا

 .(60 ص ناصر، ،یرازیاند )مکارم ش شمرده یهاحکام اول

 یبورا  60در سوال   یاسوالم  یمجلس شوورا  یاز سو یا امام در جواب به نامه حضرت

 یاسوالم  یآنچوه در حفوظ نظوام جمهوور    »موقوت، فرمودنود:    ینقوان ۀدربار یفکسب تکل

و آنچه ضرورت دارد که ترک  شود یترک آن موجب اختالل نظام م یادخالت دارد که فعل 

تورک آن مسوتلزم حورج اسوت، پوس از       یوا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعول   یاآن 

بوه موقوت    یحبوا تصور   ی،اسوالم  یمجلس شورا یوکال یتاکثر یلۀوس موضوع به یصتشخ

، شوود  یخوود لغوو مو    بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضووع خودبوه  

 .(297 ص اهلل، روح ،ینیخم) «آن یو اجرا یبومجازند در تص

گوناگون، به تناسوب   یطاز جانب زوج به زوجه است، اما در شرا ای یههد یهچند مهرهر

با  تواند یم یهو مقدار مهر یزانم یینتع ی،اخالق و رفتار حاکم بر مردم و نوع روابط اجتماع

اخوتالل در   یجواد مانعوت از ا م یجوه از برهم خوردن کانون خانواده و در نت یریهدخ جلوگ

 یعنوی عام آن،  یبحث معنا ین. روشن است که مراد از اختالل نظام در ادباش ینظام اجتماع

خانوه و خوانواده    یگاهاز آن به تناسب جا یخاص یبلکه در اسالم، معنا یست،هرج و مرج ن

 اراده شده است.
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 یزیست وجوب ظلم. 5. 4

 یتگفوت مشوروع   تووان  یمو  یجهلم است. در نتاز ظ یریجلوگ یدفاع برا یتمشروع یمبنا

 وجوب مبارزه با ظلم است. یلدفاع و وجوب آن، از دال

 ینقل ة( ادلالف

اسوت. در   یادز یاتآ ینخاصه از قرآن بر وجوب مبارزه با ظلم داللت دارد. تعداد ا ادلۀ

 .شود یبسنده م یهبه ککر چند آ ینجاا

  الْوأُخْرى  عَلَوى  إِحْوداهُما  بَغَوتْ  فَوإِنْ  بَیْنَهُموا  فَأَصْللحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْملنینَ ملنَ  طائلفَتانِ  إِنْ )وَ

 هَأَمْرِ اللَّهل فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْللحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسلطُوا إِنَّ اللَّ  ءَ إِلى حَتَّى تَفی  تَبْغی  الَّتی فَقاتللُوا

 .(9 :. )حجرات(یُحلبُّ الْمُقْسلطینَ

از آن دو  یکوی و اگور   یدده یبه جنگ بپردازند، آنها را آشت ینگاه دو گروه از مؤمن هر»

توا بوه فرموان خودا بوازگردد و هرگواه        یدکن یکاربا گروه متجاوز، پ ید،تجاوز نما یگریبر د

کوه خداونود    یود کن یشوه و عودالت پ  یدآن دو به عدالت، صلح برقورار سواز   یانبازگشت، م

 .  «داردرا دوست  شگانیپ عدالت

که قرآن، مسولمانان را موظوف   است گروه سبب شده  یک «یانطغ»و  «یبغ» یه،آ ینا در

عوام اسوت و    یا قاعده یانگرب یه،گفت که آ توان یکند تا با گروه سرکش مبارزه کنند. پس م

 ،یرازیشو مکوارم  ) دانود  یاز ظلوم الزم مو   یریجلووگ  یاسالم، جنگ با ظالم را برا ینکهآن ا

 .(168  ناصر، ص

 با ظالم: یاز مظلوم و دشمن یت. حما1

 .(3 ۀخطب :البالغه )نهج« خَصْماًوَلِلْمَظْلُومِعَوْناًكُونَالِلظَّالِمِ»)ع(: یعل عن

مظلووم   یواور دشومن سوتمگر و    یشوه هم: »اسوت  )ع( به فرزندانش آمدهیامام عل یتوص در

 .«یدباش

 با ظالم: یبه ظلم همکار یت. رضا2

 ،ینو ی)کل« وَالرَّاضِيیبِيهِرُيرَكَاءََُلَياََتُهُمْلَهُوَالْمُعِینُبِالظُّلْمِالْعَامِلُ»د: صادق)ع( فرمو امام

 .(333ص  عقوب،یمحمد ابن 
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 دهود،  یم یتکه به ظلم او رضا یو آن که کمک ظالم است و فرد کند یکه ظلم م کسی

 .اند یکهر سه در ظلم، شر

 از مظلوم: یت. عقاب عدم حما3

 فرمود: یقدس یثکه خداوند عزوجل در حد کند یم یت)ص( رواپیامبر

مظلوماًفقيدریعاجلهوآجله.وألنتقمنممنرأیألنتقمنمنالظالمفیوجاللیعزتو»

ینصرهأن(1774 محمد، ص ی،شهر ی)ر «ینصرهفلم 

 یخواهم سوتاند و از کسو   یدیو آخرت انتقام شد یاجاللم سوگند که از ظالم در دن به»

 .«یدننما یاریرا مشاهده کند او را  یه مظلومک

 یعقل ة( ادلب

بر وجووب مبوارزه بوا ظلوم حکوم       یزعقل ن یره وس ،فوق یاتقرآن و روا یاتبر آ عالوه

 است: یلمقدمات ک یبترت . استفاده از حکم عقل بهکند یم

 ؛است یحم است که ظلم قبل( مسالف

 ؛صرخ یع دارد؛ نه به جهت امر کهناست که در عالم واق ی( قبح ظلم به لحاظ آثارب

 یصهوا مضور تشوخ    آرامش و سعادت انسوان  یدارد که عقل، آنها را برا ی( ظلم، آثارج

 دهد؛ یم

 .کند یخاطر احتراز از عواقب ظلم، عقل به وجوب مبارزه با ظلم حکم م به یجه( در نتد

 دانند یرا واجب م یزیست ( فقها ظلمج

است. گذشته از حرمت ظلم و معاونت  یانقالب اسالم یفقه یاز مبان یکی ی،زیست ظلم

 یموضوع فقهو  یکواجب است. وجوب مبارزه با ظلم،  یزبر آن، مخالفت و مبارزه با ظلم ن

 .(160-162 ص محمد علی، ،یفقها است )انصار ۀو مورد تسالم و توافق هم

 ی،صوار )ان «ایوم  یسوتاده   موا در مقابول ظلوم ا   ینکوه ا یبر حوق اسوت؛ ببورا    یرانملت ا»

 .(229 محمدعلی، ص

 اهلل، روح ،ینیخم) دانست یظلم و معاونت بر ظلم را حرام م ینکهبر ا عالوه ینیخم امام
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کمتور موورد    یشوان ظلم مطرح کرد که قبل از ا در خصوص یزرا ن یگرینکات د ،(142ص

 اند از: نکات عبارت ینتوجه قرار گرفته بود. ا

 یۀعدم تزک یۀهر دو از ناح یریپذ ظلم و ظلم ،ینی: از نظر امام خمیریپذ . حرمت ظلم1

و انظوالم   یریپوذ  حرموت ظلوم   ۀدربوار  یشوان (. ا419 ص اهلل، روح ،ینو یخمنفس اسوت ) 

« که ظلم حرام است، انظالم و تن دادن بوه ظلوم هوم حورام اسوت      یطور همان»اند:  فرموده

 .(117 ص اهلل، روح خمینی،)

خمینوی،  اسوت )  یقرآنو  یوف تکل یوک با ظلم : از نظر امام، مبارزه یزیست . وجوب ظلم2

 ۀو ائمو  )ص(یوامبر پ یرۀاثبات وجوب مبارزه بوا ظلوم، بوه سو     یبرا یشان(. ا2روح اهلل، ص

(، 151 خمینوی، روح اهلل، ص ) ینبا ظالم )ع(یامبرپ ۀمانند مبارز کند؛ یاستناد م ین)ع(معصوم

 یزیود بوا   )ع(یناموام حسو   بارزۀ( و م2 خمینی، روح اهلل، ص) یهبا معاو )ع(یامام عل ۀمبارز

 یعلنو  ۀ، مبوارز )ع(اطهوار  ۀاز ائمو  یهر چند برخ یشان(. از نظر ا21 خمینی، روح اهلل، ص)

حوبس و شوهادت    یود، مسولله، باعوث تبع   یناند و همو  داشته یرزمینینداشتند، اما مبارزات ز

 . (21 خمینی، روح اهلل، ص) یدگرد یشانا

 یزیوجوب کفرست .5. 5

حزب بعث در دوران تسلط بر عراق و که با کودتا آمود و و مخالفوت     بر عملکرد  یبا مرور

 های یاستس یشاهد اجرا یکدر عراق از نزد یمتماد یها آنان با احکام اسالم، امام که سال

 :فرمود یو م دانست یجنگ را جنگ اسالم و کفر م ینا ،آنان بود ینیضد د

کشوور. موا    یوک کشور و  یک ینما ب یاسالم و کفر، نه جنگ یناست ب یما جنگ جنگ»

. اموروز موا   یوم اسالم را شکسوت داد  یمکن ینینش اسالم و کفر است. امروز اگر ما عقب ینب

 .(256 خمینی، روح اهلل، ص)) «یمکن ینینش عقب توانیم ینم

ندارنود و دشومن    یدهبه اسالم عق ینهاکه ا دانیم یو م شناسیم یحزب بعث عراق را م ما»

 .(197 خمینی، روح اهلل، ص)) «دانند یار راه خودشان ماند و اسالم را خ اسالم

 کفار بر مسلمانان ۀحرمت سلط .5. 6

 یعلو  یناهلل للکوافر  یجعلو لن » یۀو برگرفته از آ یکاربرد یاز قواعد فقه یلسب ینف ۀقاعد
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انود و در   بوه آن اسوتناد کورده    ی( است که فقها در فروعات فقه141 :)نساء «یالسب ینالمؤمن

 ( آمده است.233محمد ص ،ی)فاضل لنکران یعد فقهب قوااکت

 یو فروعات فراوان استباطل عقود  ،کفار گردد ۀکه سبب سلط یقاعده عقود ینا طبق

و  یوه عل یعلیو ال یعلوااالسالم » یثقاعده به قرآن و سنت مانند حد یناثبات ا یدارد و برا

و اجمواع و عقول اسوتدالل     (334 محمود، ص )صدوق،  «یورثون... ال یالکفار بمنزلۀ الموت

کفور بور    یالیاسوت  یو نف ینکفار بر مسلم ۀو سلط یطرهس ینف یل،سب ینف یشده است. معنا

 ۀکنند که موجب سولط  یحق ندارند در ارتباطات و معامالتشان کار یناسالم است و مسلم

 کفار بر آنها شود.

 یون نشوده اسوت. ا  د، جعل شوبر مسلمانان  یگانگانکه موجب تسلط ب ینیاسالم قوان در

ادلوه   یناز ا «یلسب ینف» ۀقاعد که یطور است؛ به یو اجماع مبتن ییروا ی،قرآن ۀمسلله بر ادل

 ینوی، قاعده اسوت. اموام خم   یاسیاستخراج شده است. آنچه کمتر به آن توجه شده، ابعاد س

 کیی یانقالب اسالم یاناساس، در جر ینکشاند. بر هم یزن یحکومت سائلقاعده را به م ینا

 یفقهو  یاز مبان یکیاجانب،  ۀسلط یدانست. نف یراناز ا یگانگانب ۀسلط یاز اهداخ آن را نف

 امام است. 

 ها یسخنران یطور جداگانه بحث نکرده و تنها در برخ را به یلسب ینف ۀقاعد ینیخم امام

را از ، توجه بوه دو نکتوه اموام    ینقاعده استناد کرده است. با وجود ا ینخود به ا های یامو پ

 .  سازد یفقها ممتاز م یرسا

موذکور اسوت. قبول از اموام، عمودتات در       ۀقاعود  یاسیاول، برجسته ساختن ابعاد س نکتۀ

حوداکثر در روابوط    یوا  شود  یاسوتناد مو   یلسوب  ینفو  ۀبا کفار به قاعود  ینمسلم یروابط فرد

بر روابوط   را عالوه یلسب ینف ۀقاعد ۀگستر ینیامام خم یول ،وجود داشته یاشارات ی،اجتماع

 دانست.  یزن یاسیو س عیشامل روابط اجتما یفرد

از مفاد قاعده، عدم اغلب  ینیاجانب است. قبل از امام خم ۀدوم، وجوب رفع سلط نکتۀ

 .نوه وجووب رفوع آن    شود،  یم یدهبا کفار فهم ینمسلم یزآم و بطالن روابط سلطه یتمشروع

ماننود لوزوم    یود؛ د تووان  یان را مو مسلم یرغ ۀاز ابواب فقه، وجوب رفع سلط یفقط در برخ
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نسوبت بوه    یشانها د زوج کافر و منع کفار از مرتفع ساختن خانهیمسلمان از ق ۀزوج یآزاد

در برداشت از  یشانکفار را واجب دانست. ا ۀخروج از سلط ینیمسلمانان. اما امام خم ۀخان

ممکون، از   ۀیلاست تا بوا هور وسو    ینمنظور، جلب توجه نظر مسلم»نوشت:  یلسب ینف یۀآ

 ییانشوا  یمعنوا  یوان هنگوام ب  یشان(. ا725 ص اهلل، روح ،ینی)خم« کفار خارج شوند ۀسلط

 :نویسد یم یناست، چن یلسب ینف ۀکه از مدارک قاعد ینبو یثحد یک یبرا

. یابود  یاسوالم بور آن برتور    یور غ یود برتر باشد و نبا یان،اد یراست اسالم از سا واجب»

 .(727اهلل، ص  روح ،ینی)خم« رام استاسالم بر اسالم ح یرغ یبرتر

هرگوز   گویود  یقورآن مو  : »فرمایود  یم یگانگانب ۀدر مورد مخالفت قرآن با سلط نیهمچن

 ی،تسولط  یوک  یود مسلم قرار نداده است. هرگز نبا یرغ یبرا یا سلطه یتبارک و تعال یخدا

خمینوی، روح  ) «یالسوب  ینالموؤمن  یعل یناهلل للکافر یجعلبکند؛ لن  یداپ یدراه نبا یک یحت

 .(317 اهلل، ص

در نکواح و امووال،    یهمجنون و سف یر،کافر بر صغ یتعدم وال یلسب ینف ۀقاعد براساس

( عدم حوق قصواص   351ص عبدالفتاح، ریم دیس ،یمراغ نیعدم صحت قضاوت کفار )حس

 یوت چراکوه ترب  ،شوده  ینف یز(. ازدواج با کفار ن252 ص محمد، ،یکافر )فاضل لنکران یبرا

 در صورت ازدواج منفسح است. واست  یاسالم ۀجامع یان از ارکان اساسفرزند

 اصل عزت و کرامت. 5. 7

مون   یهوات ه یعزت و کرامت در دفاع مقدس، در گفتار و رفتار رزمندگان اسالم با شعارها

 ینمود کوه مووارد   یگرد یا جلوه ،شعار ماست شهادت افتخار ماست ینحس ینالذله و حس

 .  شود یم یانب

مبارزات  ینما در گرو هم ینو د یهنام فرمود جنگ جنگ است و عزت و شرخ م. ام1

 (.243 ص اهلل، روح خمینی،است )

بواران   از بمبواران و گلولوه   یرزمندگان در دفاع مقدس، خوددار یبزرگوار یها . نمونه2

را بوه   یمنواطق مسوکون   توانستند یتوپخانه م یروهایعراق بود. خلبانان و ن یمناطق مسکون

آنان به  یبندیرو کنند، اما پا روبه یجد یمثل ناامن سازند و دشمن را با مشکل ه بهلمقاب ۀهانب
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 یهوا  نمونوه  یناز بارزتر ینحربه استفاده نکنند. ا ینکه از ا شد یم سبب خالقیا یها ارزش

: ارتوش  فرمایود  یباره م ین. حضرت امام در اآید یشمار م در جنگ به یحقوق انسان یترعا

و در  گوذرد  یبزرگ عراق مو  یسرشهرها ید به اسالم است و ارتش است که از باالما متعه

 یبموب در شوهرها   یوک عوراق را، و   یمراکز نظام کوبد ینقطه عراق در مرز اردن م ینآخر

 .(176 ص اهلل، روح ،ینیخماست. ) یکشور اسالم ینا اندازد، یعراق نم

هوا و   کوه خوود شواهد کراموت     زیو ن یا خامنوه  اهلل یوت . رهبر معظم انقالب، حضرت آ3

 یموایی آن هواپ»: فرمایود  یرزمندگان در برخورد با دشمن بوده است، م یاربس های یبزرگوار

 یباال تواند یتر م راحت یلیامام را پخش کند، خ یانیۀسر بغداد برود بو  ب یباال تواند یکه م

 یبرود پادگوان اصول   تواند یکه م یا . آن جنگندهیزدناپالم بر یرو غ ناپالم یها سر بغداد بمب

بصوره و   یشوهرها  توانود  یمو  دردسرتر یتر و ب راحت یلیدشمن را در قلب عراق بکوبد، خ

 ،یعلو  دیسو  ،یا خامنوه ) «کوبد یحله و عماره و بغداد و کرکوک و موصل را بکوبد، اما نم

 .(328 ص

 یشوان ا یراز را از امام آموخته بودند، یکرامت و بزرگوار ینرزمندگان اسالم ا گمان، بی

و  داد یعوراق را نمو   یشهرها یدنمثل و کوب مقابله به ۀاز دوران دفاع مقدس اجاز یدر بخش

در منواطق   یسواتی از حملوه بوه تأس   یشفرموان داد کوه پو    ی،اقودام  ینهنگام ضرورت چن به

 خطر دور شوند. ۀاطالع دهند تا از محدود یظامیرنبه مردم غ ی،مسکون

  جهینت. 6

 یکیاست و  یرانارزشمند ملت ا های ینهاز گنج یمقام معظم رهبر ۀمودبه فر یلیجنگ تحم

 یوۀ را کوه از ناح  یلوی چگونه جنگ تحم ینیاست که امام خم ینبزرگ ا ینهگنج یناز ابعاد ا

. دکور  یجدفاع عزتمندانه بس یکرد و ملت را برا یرهبر ،برپا شد یرانکشور ا یهعل یگانگانب

را  یوران از ا یشومشان ناکام گذاشت که نتوانستند قسمت به اهداخ سیدندشمنان را در رنیز 

و  یفقوه سونت   یکوه براسواس مبوان    ینوی امام خم یتمرجع یۀنبود جز در سا ینا ؛جدا سازند

وجوب دفواع از اسوالم و    یینو با تب یافریندرا ب یمحرکت عظ ینتوانست ا یاجتهاد جواهر

اجانوب، بوا    ۀسلط یو نف یزیو کفرست یزیست و حرمت اختالل نظام و وجوب ظلم ینمسلم
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باطل و رفوع فتنوه از عوالم را بوه گووش همگوان        یهعزت و کرامت ضرورت جنگ حق عل

تداوم جنگ، علول ورود بوه خواک عوراق و      ینهدر زم یبو شبهات رق ها یدگاهرساند و به د

او  جهانیو  یا منطقه یانو حام یعفلق یمو روشن داد و ری یآتش پاسخ منطق یرشعدم پذ

 ساخت. مانیرا پش
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 کتابنامه

 و قرآن کریم

 و نهج البالغه، ترجمۀ عالمه جعفری.

 ، قم: اسماعیلیان.هیالنها(.1367ابن اثیر ) .1

 ، بیروت: داراالحیاء التراث العربی.العربلسانق(. 1408ابن منظور، ابوالفضل ) .2

 مؤسسۀ النشر االسالمی.،قم: ةاالجارق(.1409) نیمحمدحساصفهانی، شیخ  .3

ویمعنيوعواميل(. 1386ی )مهد ،یعبدالله محمدرضا؛ ،یسنگر ؛یعل زاده، یتق یاکبر .4

 ، ناشر زمزم هدایت، قم.مقدسدفاعیفرهنگ

و نشور آثوار اموام     میتنظو ، تهران: مؤسسۀ عیالبكتاب(. 1379اهلل ) روح دیسامام خمینی،  .5

 خمینی، تهران.

 .قم ،االسالمی ، مؤسسه النشراستفتائاتق(. 1422)ووووووووووووووووووووووووو  .6

 ، تهران: اعتماد. لهیالوسریتحرق(. 1403)ووووووووووووووووووووووووو  .7

، مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسوالمی،  نورفهیصح (1361).ووووووووووووووووووووووووو .8

 جلدی. 21وزارت ارشاد، 

، قم.تقووی،  صوادق  صبح، 1، جمکاسبهیحار. (ق 1426)ایروانی، علی بن عبدالحسین  .9

 ، قم: مجیر.یزندگنییآ(. 1394حسین )سید 

 ، تحقیق شعرانی، تهران: چاپخانۀ اسالمیه.عهیالشوسائلحرعاملی، محمد حسن،  .10

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.هیالفقهنیالعناوق(. 1417حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح ) .11

العالمی الهل ، قم: المجمع المقارنللفقهالعامهاالصولق(. 1418ی )محمدتق دیسحکیم،  .12

 البیت.

(. معاونت فرهنگی و تبلیغات جنگ سوتاد فرمانودهی کول قووا،     1369) مقاومتۀحماس .13

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 له. ، قم: دفتر معظماالستفتائاتاجوبۀق(.  1424) یعل دیسای،  خامنه .14
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 یلیان.، اسماعهیالفقهاالصولیفالمهمهالفروقق(.  1414قدسی مهر، خلیل ) .15

مؤسسۀ تنظیم و نشور  :تهران(،هیفقتی)واللیَالثرسا(.1376ی )مصطف دیسخمینی،  .16

 آثار امام خمینی.

، تهران: سازمان مدارک فرهنگوی  تیوالثیحد(. 1375رهنمودهای مقام معظم رهبری ) .17

 انقالب اسالمی.

، مرکوز  تیو الب اهول ، نرم افوزار  لهیرالوسیتحرلیدل. (ق 1414)اکبر،  سیفی مازندرانی، علی .18

 کامپیوتری علوم اسالمی نور.

 پرداز. ، قم: مؤسسۀ پژوهشی رأینکاحكتابق(.1429ی )موس دیسشبیری زنجانی،  .19

، قوم: دارالثقافوه   االسيالمیفياالدارةوالحکمنظامق(. 1412، محمدمهدی )نیالد شمس .20

 للطباعۀ و النشر.

 ارات اسالمی.، قم: دفتر انتشهیالفقحضرهیالمنق(.  1413صدوق، محمد ) .21

، قوم: مؤسسوۀ انتشوارات    المسائلاضیرق(.  1412ی )محمدعلی بن عل دیسطباطبایی،  .22

 اسالمی.

، قم: مؤسسه 6و 3، 1، جالقرآنریتفسیفزانیالمق(. 1417) نیمحمدحس دیسطباطبایی،  .23

 النشر االسالمی،

 ی. ، بیروت: دار احیاء التراث االسالمانیالب مجمع(.1339طبرسی، فضل بن حسن ) .24

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.4، جالخالفق(. 1407طوسی، ابوجعفر محمد ) .25

 ، تهران: نشر نی.اسالمدرجهاد(. 1382اهلل ) صالحی، نعمت .26

 ، قم: مؤسسۀ النشر االسالمی.نیالمتعلمتبصرةررحق(. 1414الدین ) عراقی، آقاضیاء .27

 امیرکبیر. ، تهران: یاسیسفقهقواعد(. 1384ی، عباسعلی )زنجان دیعم .28

 ، قم: چاپخانۀ مهر. هیالفقهالقواعدق(. 1416فاضل موحدی لنکرانی، محمد ) .29

 ، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.اصولوفقهیمباد(. 1376فیض، علیرضا ) .30

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.یكافاصول(. 1363کلینی، محمدبن یعقوب ) .31
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 ، مؤسسۀ المعارخ االسالمیه. المکاسبیعلقهیالتعلق(. 1318) نیعبدالحس دیسالری،  .32

 ، تهران: المکتبۀ االسالمیه.5، جیكافررحق(. 1382مازندرانی، مولی محمد صالح ) .33

 ، بیروت: مؤسسۀ الطبع و النشر.1، ج بحاراألنوارق(. 1410)محمدباقرمجلسی،  .34

 تهران.، سمت نشر، 1، جیاسالمعلومفقه،قواعد(. 1380محقق داماد، مصطفی ) .35

 ، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.  الحکمهزانیم(. 1386شهری، محمد ) محمدی ری .36

، مقيدسدفياعمعيارفوعليومبياییآرينا(. 1392مراد پیری، هادی؛ شربتی مجتبوی )  .37

 انتشارات سمت، تهران.

 ، تهران: شهرزاد.نیمعفرهنگ(. 1289معین، محمد ) .38

 .قم، مؤسسۀ امیرالمؤمنین)ع(، آنةگستروریتعزق(. 1425مکارم شیرازی، ناصر ) .39

 (. مبانی فقهی حکومت اسالمی، ترجمه صلواتی، قم: تفکر. 1369منتظری، حسینعلی ) .40

، قوم: مؤسسوۀ انتشوارات    عیيالبوالمکاسبكتاب. (ق 1418) نیمحمدحسنائینی، میرزا  .41

 .قم ،اسالمی

 عالمه المجدد.، قم: مؤسسۀ الالظالمحیمصابق(. 1424وحید بهبهانی، محمدباقر ) .42

 ، قم.هیاالسالم مکتبه، المکاسبكتابهیحارق(. 1420همدانی، آقارضا ) .43
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