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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
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 مقدّمه:

اره و محمد بن مسلم ری لغوی آن کامال بحث شد و بر حسب روایاتی که از زانمعدر مرد بحث در مورد تقیه بود و 

 ضرورت و اضطرار انجام آن در هنگام و موردبوده  «پذیریمصونیت»آن  دقیق معنای لغوی ، معلوم شد کهشد ذکر

 .است

 ی قرآن نیز استنباط نمود:ی شریفهاز این آیهب تقیه را شود اصل وجوبه این معنا می

ا َ ْو  ننِسيَنا ِإن ُتَؤاِخْذَنا َل  َرَّبن
َ

َنا أ
ْ

ْخَطأ
َ

ا أ َ ْلَتُه  َكَما ِإْصًرا َعَلْيَنا ْحِمْل َت  َوَل  َرَّبن   ََحَ
َ

ِذيَن  ََع ا َقْبِلَنا ِمن الن َ ْلَنا َوَل  َرَّبن  َواْعُف  ِبِه  َلَنا َطاَقَة  َل  َما ُتَحمِّ
ا َنا َلَنا َواْغِفْر  َعنن نَت  َواْرََحْ

َ
  َفاصُنْرَنا َمْوَلَنا أ

َ
 1اْلَكاِفِريَن  اْلَقْوِم  ََع

ل )اضطرار( تکلیف )چه وجوب و چه حرمت( از انسان شود که در موارد غیر قابل تحمّاز این معنا دانسته می

 .شودمیبرداشته شده 

 این معنا را استنباط کرد: تواناز حدیث رفع هم میحتّی 

 یعلَمونَ، ال وما علَیهِ، اکرِهُوا وما والنِّسیانُ، الخَطَأُ،: تِسعَةٌ امّتی عن رُفِعَ: صلّی اهلل علیه و آله و سلّمرسول اهلل عن 

 1.بِشَفَةٍ ینطِقْ لم ما الخَلقِ فی الوَسوَسَةِ فی والتَّفکرُ والطِّیرَةُ، والحَسَدُ، ،إلَیهِ اضطُرُّوا وما یطیقونَ، ال وما
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باشد  ضطرّفرمایند که مواردی که انسان ممیدر این حدیث شریف صراحتاً  صلّی اهلل علیه و آله و سلّماعظم پیامبر 

 شود.نمیمؤاخذه )و گناهی بکند( 

 موارد اضطرارتبیین 

ی حفظ جان و مسائل مادی و معیشتی است یا این که مفهوم دیگری و مورد دیگری آیا مورد اضطرار فقط در مسأله

ت نجابرای قاعدتاً جان خودش در خطر نیست؛ لیکن  کسی که فرزندش در آب افتادهعنوان مثال، به  هم دارد؟

 .گیرد[]و به هیچ عنوان مورد مالمت و توبیخ قرار نمی اندازدخودش را به خطر میفرزندش 

از برای دین،  «یرپذیتمصونیّ»فرزندش هم مهمتر است، آن جان حتّی و  انسان اگر فرض کنیم که دین از جان خود

 شود.می و مهمتر جان هم عزیزترحفظ 

گویند که در زمان غیبت بایستی حفظ جان، میوجوب ه را ذکر نموده و با ضمیمه کردن موارد ی تقیّادلّه برخی علماء

مثالً نجات برای به خطر انداختن جان ها، همین ین در صورتی است کها ؛جان را حفظ کردبا عدم قیام و خروج، 

 دانند!ی مالمت نمیفرزند را شایسته

از ابی  -نیستوارد ای به سند آن هیچ خدشهکه –را  ایصحیحه روایت رحمه اهللکلینی مرحوم این خصوص، در 

 :د که در محاسن برقی نیز ذکر شده استیفرمانقل میبصیر 
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 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ارِقُونَ ٰ  لَس إِنَّکُمْ الْعِیرُ أَیَّتُهَا -ع یُوسُفُ قَالَ لَقَدْ وَ اللَّهِ دِینِ مِنْ اللَّهِ وَ  إِي قَالَ اللَّهِ دِینِ مِنْ قُلْتُ -اللَّهِ  دِینِ مِنْ التَّقِیَّةُ

 1.سَقِیماً کَانَ مَا اللَّهِ وَ سَقِیمٌ إِنِّی ع إِبْرَاهِیمُ قَالَ لَقَدْ وَ شَیْئاً سَرَقُوا کَانُوا مَا اللَّهِ وَ

، دو موردی بوده است آن استو برگرفته از آیات قر انده مثال زدهامام صادق علیه السالم به عنوان تقیّدو موردی که 

شده تعیینای از پیشحضرت یوسف و حضرت ابراهیم علیهما السالم با بیانی خالف واقع، در صدد انجام نقشهکه 

 ند. اهبود

 زین گفتار از جانب منادی گفته شده و نه اکه ااند مثالً گفتهاند )این دو مورد را برخی علماء به نحوی توجیه فرموده

این دو پیامبر شریفه، و...( ولی مطابق این روایت  اندنمودهتوریه  یایشان ارادهیا اینکه پیامبر خدا نیست و  زبان

وجود اند )با وجود اینکه آن اضطرار عرفی تقیّه فرموده و نقشه، اند و در مقام اجرای یک طرحخودشان این را گفته

 (نداشته است.

فهمیم که ی دیگر )زراره و محمد بن مسلم( ضمیمه نماییم، میبا آن دو روایت صحیحه این روایت رااگر 

ی حضرت ابراهیم علیه السالم به اقتضای وسیله؛ جانحفظ پذیری تقیه برای دین خدا است، نه برای مصونیت

ها کردند و حضرت یوسف علیه السالم هم به منظور تحقّق آن شکستن بتتمارض و سپس رسالتشان اقدام به 

 قافله را دزد خطاب فرمودند. )اصالح وضعیَت مردم کنعان( ی الهیبرنامه

شود، ایی که در راه دین خدا انجام میهحرکت هیچکدام از که استاین  اشثمرهو  ستپس تقیّه در مقام حفظ دین ا

ه نوعی تاکتیک است برای پیشبرد اهداف اسالم و به منظور تقیَ ؛ به عبارت دیگر،باشدنبایستی احساسی و هیجانی 

 های اسالم.حفظ سرمایه
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از » ارزشِ امر این از دست بدهد؛ بند و باربی به عنوان مثال ممکن است کسی جانش را برای حفظ حجاب زنی

را ندارد؛ اما اگر کسی جانش را بر سر ایمان آوردن یک قوم بگذارد، ارزشمند   «دست دادن یک نیروی اسالمی

در که  است اینبه معنای سنجیدن ه تقیّ ؛ای تقدیم نموده استتوان گفت که جانش را به بهای شایستهو می است

 هزینه شوند. ، به صرفههای اسالمیسرمایهاین که تا  یدآچه چیزی به دست می «از دست دادن جان»مقابل 

 :در منابع اهل سنّت در این خصوص ذکر شده استروایتی 

 اهلل صلىِِ  اللّه رسولُ: فقالَ ؟ محمّدٍ فِی تَقولُ ما: ألحَدِهِما فقالَ المُسلمینَ  مِن ینِرجُلَ أخَذَ  الکَذّابَ مسیلمةَ أنّ رُويَ

 اهلل صلىِِ  اللّه رسولُ: فقالَ ؟محمّدٍ فی تَقولُ ما: لآلخَرِ قالَ و ،فخاَلّهُ ،أیضا أنتَ: قالَ ؟فِیَّ  تقولُ فما: قالَ ،آله و علیه

 صلىِِ  اللّه رسولَ ذلكَ  فبَلَغَ ،فَقَتَلَهُ األوَّلَ جَوابَهُ  فأعادَ  ثَالثا علَیهِ فأعادَ ،أصَمُّ أنا: قالَ  ؟فِیَّ  تقولُ  فما: قالَ  ،آله و علیه

 1.لَهُ فهَنیئا بِالحَقِّ صَدَعَ فَقَد الثّانی أمّا و ،اللّه بِرُخصَةِ أخَذَ فَقَد األوَّلُ  أمّا: فقالَ آله و علیه اهلل

 چه محمّد درباره: گفت دو آن از یکى به. کرد یردستگ را مسلمان مرد دو کذّاب مسیلمه که است شده روایت

 آزاد را او مسیلمه. خدایى فرستاده نیز تو: گفت چیست؟ من درباره نظرت: گفت. خداست رسول او: گفت گویى؟مى

: گفت چیست؟ من درباره نظرت: گفت. خداست رسول او: گفت گویى؟مى چه محمّد درباره: گفت دیگرى به. کرد

 را او مسیلمه. داد را جواب همان بار هر مسلمان مرد آن و پرسید را خود سؤال بار سه مسیلمه. است سنگین گوشم

 خداوند( اجازه) رخصت به اوّلى آن :ندفرمود رسید، آله و علیه اهلل صلى خدا رسول به خبر این. رسانید قتل به

 .باد گوارایش پس ساخت، آشکار را حق دومى و کرد عمل )تقیّه(
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ارزان هدر نداده است، مورد  بهی جانش را که سرمایه مسلمانی صلّی اهلل علیه و آله و سلّماین روایت، پیامبر مطابق 

 اند.رار دادهتأیید و تفقّد ق

که آیا از دست دادن جان برای  نکته اینتوجّه به و ان نیست، بلکه لحاظ کردن مصالح اسالم است ه حفظ جتقیّپس 

 ارزد یا خیر.می یک مورد خاصّ

ی سند خیلی قوی نیست؛ لیکن از نظر سلسلهکه  فرماینددر احتجاج روایتی را نقل می رحمه اهللطبرسی مرحوم 

ی مرحوم طبرسی رحمه اهلل با امام فاصله. پذیریماند، آن را میبوده مقدّسیمتّقی و چون ایشان شخصیّت بسیار 

 اند:را ذکر ننموده حدیث سند یزیاد نبوده است و لذا ایشان سلسلهعسکری علیه السالم 

 دَخَلَ  الْعَهْدِ وَلَایَةَ ع الرِّضَا مُوسَى بْنِ عَلِیِّ إِلَى الْمَأْمُونُ جَعَلَ  لَمَّا: قَالَ أَنَّهُ  ع الْعَسْکَرِيِّ مُحَمَّدٍ أَبِی عَنْ الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ

 فَصَرَفَهُمْ فَاصْرِفْهُمْ مَشْغُولٌ أَنَا فَقَالَ ع عَلِیٍّ شِیعَةِ مِنْ نَحْنُ یَقُولُونَ عَلَیْكَ یَسْتَأْذِنُونَ بِالْبَابِ وْماًقَ إِنَّ فَقَالَ آذِنُهُ عَلَیْهِ

 أَبِی بْنِ عَلِیِّ أَبِیكَ  شِیعَةُ ِإنَّا الِمَوْلَانَ قُلْ فَقَالُوا الْوُصُولِ مِنَ أَیِسُوا ثُمَّ شَهْرَیْنِ یَصْرِفُهُمْ وَ یَقُولُونَ هَکَذَا جَاءُوا أَنْ إِلَى

 مِن441ْ: ص ،2ج االحتجاج،نَهْرُبُ  وَ  الْکَرَّةِ هَذِهِ  عَنْ نَنْصَرِفُ نَحْنُ وَ  لَنَا حِجَابِكَ فِی أَعْدَاؤُنَا بِنَا شَمِتَ قَدْ  ع طَالِبٍ

 لَهُمْ  ائْذَنْ ع مُوسَى بْنُ عَلِیُّ فَقَالَ أَعْدَائِنَا مِنْ یَلْحَقُنَا مَا مَضَضِ تِمَالِاحْ عَنِ عَجْزاً وَ لَحِقَنَا مِمَّا أَنَفَةً وَ خَجَلًا بِلَادِنَا

 هَذَا مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقَالُوا قِیَاماً فَبَقُوا بِالْجُلُوسِ  لَهُمْ یَأْذَنْ  لَمْ  وَ عَلَیْهِمْ  یَرُدَّ  فَلَمْ عَلَیْهِ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَدَخَلُوا لِیَدْخُلُوا

 ابَکُمْ أَص ام وَ اقْرَءُوا ع الرِّضَا فَقَالَ هَذَا بَعْدَ مِنَّا تَبْقَى بَاقِیَةٍ أَيُّ الصَّعْبِ؟ الْحِجَابِ هَذَا بَعْدَ الِاسْتِخْفَافُ وَ الْعَظِیمُ الْجَفَاءُ

 وَ  الْمُؤْمِنِینَ بِأَمِیرِ وَ بِرَسُولِهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ بِرَبِّی إِلَّا اقْتَدَیْتُ مَا اللَّهِ  وَ کَثِیرٍ عَنْ یَعْفُوا وَ أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْ افَبِم مُصِیبَةٍ مِنْ

 أَمِیرِ شِیعَةُ نَّکُمْأَ لِدَعْوَاکُمْ قَالَ  اللَّهِ؟ رَسُولِ ابْنَ یَا ذَا لِمَا قَالُوا بِهِمْ فَاقْتَدَیْتُ عَلَیْکُمْ عُتُوّاً ع الطَّاهِرِینَ آبَائِیَ مِنْ بَعْدَهُ مَنْ

 لَمْ  الَّذِینَ  بَکْرٍ  أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ وَ عَمَّارٌ وَ الْمِقْدَادُ وَ  ذَرٍّ أَبُو وَ سَلْمَانُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ شِیعَتَهُ إِنَّ  وَیْحَکُمْ الْمُؤْمِنِینَ

 بِعَظِیمِ  تَتَهَاوَنُونَ وَ الْفَرَائِضِ مِنَ کَثِیرٍ فِی تُقَصِّرُونَ وَ مُخَالِفُونَ لَهُ أَعْمَالِکُمْ أَکْثَرِ فِی أَْنتُمْ وَ -أَوَامِرِهِ مِنْ شَیْئاً یُخَالِفُوا

 وَ مُوَالِیهِ إِنَّکُمْ تُمْقُلْ لَوْ التَِّقیَّةِ مِنَ بُدَّ لَا حَیْثُ التَّقِیَّةَ تَتْرُکُونَ وَ التَّقِیَّةُ تَجِبُ لَا حَیْثُ تَتَّقُونَ وَ اللَّهِ فِی إِخْوَانِکُمْ حُقُوقِ

 تُصَدِّقُوا لَمْ إِنْ ادَّعَیْتُمُوهَا شَرِیفَةٌ مَرْتَبَةٌ هَذِهِ لَکِنْ وَ قَوْلِکُمْ مِنْ أُنْکِرْهُ لَمْ لِأَعْدَائِهِ الْمُعَادُونَ وَ لِأَوْلِیَائِهِ الْمُوَالُونَ وَ مُحِبُّوهُ
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 بَلْ  قَوْلِنَا مِنْ إِلَیْهِ نَتُوبُ وَ اللَّهَ  نَسْتَغْفِرُ فَإِذاً اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا قَالُوا رَبِّکُمْ  رَحْمَةُ تَتَدَارَکَکُمْ أَنْ إِلَّا هَلَکْتُمْ بِفِعْلِکُمْ قَوْلَکُمْ

 أَهْلَ  وَ  إِخْوَانِی بِکُمْ فَمَرْحَباً ع الرِّضَا لَ قَا أَعْدَائِکُمْ  مُعَادُو وَ  أَوْلِیَائِکُمْ مُحِبُّو وَ مُحِبُّوکُمْ نَحْنُ مَوْلَانَا عَلَّمَنَا کَمَا نَقُولُ

 إِلَیْهِمْ  فَاخْتَلِفْ قَالَ مَرَّةً سِتِّینَ قَالَ حَجَبْتَهُمْ؟ مَرَّةً کَمْ لِحَاجِبِهِ قَالَ ثُمَّ بِنَفْسِهِ أَلْصَقَهُمْ حَتَّى یَرْفَعُهُمْ زَالَ  فَمَا ارْتَفِعُوا وُدِّي

 الْکَرَامَةَ  اسْتَحَقُّوا وَ تَوْبَتِهِمْ وَ بِاسْتِغْفَارِهِمْ ذُنُوبِهِمْ مِنْ کَانَ مَا مَحَوْا فَقَدْ سَلَامِی أَقْرِئْهُمْ وَ عَلَیْهِمْ  فَسَلِّمْ لِیَةً مُتَوَا مَرَّةً سِتِّینَ

 1مَعَرَّاتٍ  دَفْعِ وَ صِلَاتٍ وَ مَبَرَّاتٍ وَ نَفَقَاتٍ عْهُمْفَأَوْسِ عِیَاالتِهِمْ أُمُورَ وَ أُمُورَهُمْ تَفَقَّدْ  وَ مُوَاالتِهِمْ وَ لَنَا لِمَحَبَّتِهِمْ

آن اصحاب را به  علیه السّالممربوط به بحث حاضر است، آن قسمت از روایت است که حضرت امام رضا که ی فراز

 جایی که نباید، تقیهبدین صورت تشریح فرمودند که ایشان در  دالیل عدم پذیرش رایکی از  نپذیرفتند وحضور 

 شود که تقیهتوبیخ امام دانسته می این از اند.نمودهد و در جایی که تقیه الزم بوده است، آن را ترک میانکردهمی

اند در مورد آیاتی که به این موضوع پرداخته جلسات آیندهدر باشد. نمیجایز  ،در جایی که تقیه الزم نیست کردن

  شاءاهلل...بحث خواهیم کرد ان

 

                                                      
 ذم و علیها کان من إلى الطریق بیان و بها تعالى اهلل خصه من صفات و باإلمامة یتعلق فیما ص احتجاجه ؛۷۷1: ص ،6ج االحتجاج؛.  1

 ۷۳6:  ص ،6ج  ؛ التأدب حسن و اإلیهم الحاجة عند التقیة و بالتوریة الشیعة أمر و فیه غال من لؤم و اإلمام اختیار یجوز من


