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 :جمعبندیبحثتقیه

ٕ تمِ٘ تاٗستٖ تگَٗ٘ن وِ اٗي تحث را تِ عٌَاى ٗه تحث استغزادٕ در تحث خَدهاى  تٌذٕ تحث درتارُ در جوع

اًذ؛ تِ ّو٘ي دل٘ل ها  تِ اخثار تمِ٘ استٌاد وزدُ هغزح وزدٗن، تِ دل٘ل اٗي وِ آًاى وِ تزإ هٌع تِ ل٘ام در سهاى غ٘ثت

ٕ اٗزاد شثْاتٖ  اٗي تحث را تِ صَرت استغزادٕ عزح وزدٗن وِ ٗه تحث جذّٕ ٍ لَٕ صَرت ًگزفت لذا سهٌِ٘

ٕ هالن تمِ٘ تَد، هٌظَر ها اٗي ًثَد وِ تمِ٘ تزإ حفظ  ّست. اصل تحث هعٌإ تمِّ٘ ًثَد؛ تحث اصلٖ ها درتارُ

لىِ تمِ٘ تاوت٘ىٖ تزإ حفظ دٗي است ٍ در تزخٖ اٍلات اس ه٘اى رفتي جواعت هسلواًاى هوىي است جاى ً٘ست، ت

 ّا ٍاجة است. تِ تضع٘ف دٗي تٌ٘جاهذ وِ در اٌٗجا حفظ جاى

 پذٗزٕ تزإ هسائل هادٕ ٍ هع٘شت ً٘ست. ل٘ىي تمِ٘ هصًَ٘ت

 ذ.تِ سِ آِٗ در اٗي سهٌِ٘ استٌاد وزدٗن ٍ رٍاٗات دٗگزٕ ً٘ش تزرسٖ ش

اٗي وِ آٗا ٍجَب تمِ٘ تزإ حفظ جاى ٍ هادٗات ٍ ... است ٗا اٗي وِ ًَعٖ تاوت٘ه تزإ حفظ اساس دٗي است )وِ 

 گَٗ٘ن حفظ جاى( ّا تَد، هٖ اگز اساس دٗي هتَلّف تِ حفظ جاى اًساى

بررسینظراتفقهاءدربارهتقیه

 پزداسٗن. اوٌَى تِ تزرسٖ ًظزات فمْاء هٖ

داًٌذ؛ ل٘ىي اٗشاى ّن گاّٖ حفظ جاى را  در جاٖٗ وِ خغز جذّٕ تزإ جاى تاشذ، ٍاجة هًَٖعاً فمْاء تمِ٘ را 

 اًذ. ٍاجة ًذاًستِ
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إ وِ اس تعذ اس شْادت اه٘زالوؤهٌ٘ي علِ٘ السالم ٍ صلح اهام حسي علِ٘ السالم تا هعاٍِٗ  تا تزرسٖ ًظزات هسألِ

عثّاس ش٘عِ ّوَارُ  اهِ٘ ٍ چِ در سهاى تٌٖ ِ در سهاى تٌٖوشٖ ّو٘شِ جزٗاى داشتِ ٍ چ ٕ ش٘عِ لعٌٔاهلل علِ٘، هسألِ

شذ،  علثٖ ٍ ادعإ خالفت ٍ حىَهت تحت فشار ٍ اختٌاق تَدُ ٍ اگز تشّ٘ع اٗشاى علٌٖ ٍ ظاّز هٖ تِ اتّْام لذرت

 لذا فمْاء حفظ جاى را السم هٖ داًستٌذ. شذ. والً ًسل ش٘عِ ًاتَد هٖ

 ش٘خ هف٘ذ در وتاب تصح٘ح االعتماد است: ،اًذ فزهَدُ اٍل٘ي وسٖ وِ تعزٗفٖ را در هَرد تمِ٘

 1.الذًيا أٍ الذيي في ضزراً يعقب بوا هظاهزتهن ٍتزك الوخالفيي ٍهكاتوة فيه، االعتقاد ٍستز الحقّ كتواى التقية

٘شٕ ٕ علٌٖ تا اٗشاى است در آى چ تمِ٘ هخفٖ وزدى حك ٍ پَشاًذى اعتماد تِ آى ٍ وتواى اس هخالف٘ي ٍ تزن هثارسُ

 وِ ضزرٕ را در دٗي ٗا دً٘ا تِ دًثال دارد.

ٕ ش٘خ هف٘ذ رحوِ اهلل هزتَط تِ سهاًٖ است وِ ش٘عِ در آى شزاٗظ سخت اختٌاق تَدُ است ٍ حتّٖ ضزر  اٗي ًظزِٗ

شذ. اظْار حك ٍ اعالى اعتماد در آى هَلعّ٘ت هٌجز تِ  دًَٕ٘ تِ ش٘عِ ّن، هَجة تضع٘ف ولّٖ ٍ ًاتَدٕ اٗشاى هٖ

 شذ.  ٘ع٘اى هًٖاتَدٕ ش

اهام خوٌٖ٘ رحوِ اهلل هعتمذ تَدًذ وِ عٌصز سهاى ٍ هىاى در اجتْاد دخالت دارد. تٌا تِ اٗي ًظزِٗ، عٌصز سهاى ٍ 

 وزدُ وِ تمِ٘ را تِ هعٌإ حفظ جاى )تِ صَرت هغلك( تعزٗف ًواٌٗذ. هىاى در آى همغع سهاًٖ التضاء هٖ

 ًواٌٗذ: داًٌذ. لذا در وتاب لَاعذ تِ اٗي صَرت تعزٗف هٖ هزحَم شْ٘ذ اٍل رحوِ اهلل در لَاعذ تمِ٘ را ٗه لاعذُ هٖ

 2السالم عليه الوؤهٌيي أهيز إليه أشار كوا. غَائلهن هي حذرا يٌكزٍى، ها تزك ٍ يعزفَى، بوا الٌاس هجاهلة التقيه 
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داًٌذ، تِ خاعز پزّ٘ش  داًٌذ ٍ تزن آى چ٘شٕ است وِ سشت هٖ ً٘ه هٖتمِ٘ پٌْاًىارٕ اس هزدم است در هَرد آًچِ 

 اًذ. اس غائلِ ٍ آشَب اٗشاى؛ آًچٌاًىِ اه٘زالوؤهٌ٘ي علِ٘ السالم تِ آى اشارُ داشتِ

 .ّا عثواًٖ تحت فشاردٍراى شْ٘ذ اٍل ً٘ش شزاٗظ سختٖ تزإ ش٘عِ تَدُ است ٍ هخصَصا در شاهات ٍ 

 :ارٕ رحوِ اهلل استآخزٗي تعزٗف هزتَط تِ ش٘خ اًص

 1.للحق هخالف فعل أٍ قَل في بوَافقته الغيز ضزر عي التحفظ: هٌا الوزاد ٍ

رٍشي ً٘ست. تزخٖ لائلٌذ وِ همصَد اٗشاى تمِ٘ در فمِ تَدُ است؛ در صَرتٖ وِ « ٌّا»در تعزٗف اٗشاى همصَد اس 

ٕ عثواًٖ تز آى هٌاعك(  آى سهاى )سلغِ رسذ ٍ ظاّزاً هزاد اٗشاى در ًجف ٍ عزاق در اٗي لَل درستٖ تِ ًظز ًوٖ

 تَدُ است.

تَاى گفت وِ ّ٘چىذام اس اٌْٗا جاهع اعزاف ٍ هاًع اغ٘ار ً٘ست. تمِ٘ اس سهاى پ٘اهثز  تٌذٕ اٗي تعارٗف هٖ تا جوع

 صلّٖ اهلل علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن تَدُ است ٍ لذا اّل سٌّت ّن لائل تِ تمِ٘ ّستٌذ. هٌتْا ٍّاتَ٘ى جَّٕ را تِ ٍجَد

ّا ً٘ش اس آًاى تأث٘ز گزفتِ ٍ اشىالٖ وِ تِ ها ٍارد  ٍّاتٖ اًذ وِ ّزوس تمِ٘ وٌذ هٌافك است ٍ هتأسّفاًِ غ٘ز آٍردُ

 وٌٌذ در خصَص تمِّ٘ است. هٖ

ٕ اال اى تتمَا تمآ تِ هعٌإ تمِ٘  داًٌذ، لذا تمآ را در آِٗ هعٌا هٖ )هزحَم عزٗحٖ در هجوع الثحزٗي تمِ٘ ٍ تمآ را ّن

 اًذ( تِداًس

ّا تعزٗف شذُ است )وِ خغز تزإ جاى ش٘ع٘اى،  ّا ٍ هىاى ّإ تِ حسة شزاٗظ آى سهاى تٌاتزاٗي تمِ٘ در آى سهاى

 خغز جذّٕ تزإ اصل دٗي تَدُ است.(
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شَد هالن ٍ هتعلّك آى را ت٘اى داشت. اصل آى ّن تزج٘ح اّنّ  اصل تمِ٘ اٗي است وِ ٗه رٍش عمالئٖ است وِ ًوٖ

اًذ خَدشاى را تا شزاٗظ حاون ٍفك  وزدُ اًذ، سعٖ هٖ وزدُ وِ اگز الل٘تٖ در ه٘اى اوثزٗت سًذگٖ هٖتز هْنّ است 

 اًذ وِ آى را لثَل ًذارًذ )ًظام ٍالٗت فمِ٘( ّإ دٌٖٗ وِ هلتشم تِ چ٘شٕ شذُ دٌّذ. هاًٌذ الل٘ت

 رف هزتَط تِ آى َّٗت.ٕ آى َّٗت ٍ هعا در ٍالع تمِ٘ رٍشٖ است تزإ حفظ َّٗت ٍ در صَرت اهىاى تَسعِ

 

 


