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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(859) 
 تتمات:

 التقية شخصية أو نوعية؟ ِحكمة أو عّلة؟)
)التقية( فان التقية )شخصية( دون شك أي املدار فيها، الضرر املتوجه للمكلف  ففسفه، فف كا  فان الضفرر  فن الثامن: العنوان 

عفدم التكتفف   ففتالج  توجهففاج لكالففب املكلففني ،ففو لعففا تهم، دون  يففد، وجففب علففيهم التكتف  دوفففه، وابلعكفف  فافففه إكا  وجففه الضففرر 
حالفة  قيفة( فاففه أفو أو لفب عليفه دولفم، والفروا يف افاهرة يف ان املفدار ال فخ  إىل  يد خاصة ) ما لو  ان هو دون غريه يف 

ِر تةرَنةةِزلِف بِةة ِ )): عليففه السففالمففسففه و نهففا قولففه   مففا   (2)فكففو شففخ  وضففرور ه( (1)((التَِّقيَّةةةِف ِ  لِفةةضِّ ورةةرِفوررَا ورصرةةاِحبةِفلرا أرَعلرةةمِف ِترةةا ِحةة
 سبق.

 (3)ستة عشر نوعاً للتقية
وقفد  كفون  قيفة إ فام  ،النفو  ةوقفد  كفون  قيف ،فقفد  كفون  قيفة ال فخ  ففسفه :تقية على أقسام: ان الوحتقيق كلك إبلا 

 وقد  كون  قية احلكو ة ال رعية. ،املسلمني
 قد يكون شخصاج آخر أو أشخاصاج وقد يكون النو . :والكري ،وقد  كون على غريه ،وىل: قد  كون  قية على ففسهواألأ 

 .، أو اإل امأو على احلكو ة ال رعية ،أو على شخ  أو أشخاص ،على النو  والتافية: قد  كون  قية النو 
 أو على احلكو ة ال رعية. ،أو على النو  ،أو على فرد أو أفراد ، نه على ففسه والتالتة: قد  كون  قيةج 

 أو على اإل ام. ،أو على النو  ،أو على شخ  أو أشخاص ،والرا،عة: قد  كون  قية  نها على ففسها
لنسبة ،ني عدد  نها والبعض اآلخر هي العموم  ن وجٍه، و،عضها قد يكون املدار فيفه ال فخ  ففسفه وقفد يكفون املفدار وا
فهي فوعية ال شخصفية ابلنسفبة لفذلك عنها، شذوك شاك أو  نها  خارجٍ  تهم خروجأ فقد ال يضر ،تقي :وهذا على قسمني ،النو 
اإل ام أو احلكو ة ال رعية فقد  كون  قيتهم علفى شفخ   ة، و ذلك  قي  فتكون فوعية شخصيةهبم خروجه وقد يضر  ،اخلارج

 ،ارج غري ضار فلي  حكمها شفا الج لفهاخلخروج  وحينئٍذ ف كا  انأو أشخاص أو على النو  أو على اإل ام أو على احلكو ة 
 .هوإال مشل

أهفم البوفول الفقهيفة وج أجفد  فن حبفث  وحبث هذه األقسام  لها على ضوء اآل يف والفروا يف وفقفه احلفوادل الواقعفة،  فن
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 ،و أ تر  ما سيظهر. (3)
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أو اخلطف  فيهفا و فع اففه  كتفر املكالطفة ،فه، اال،تالء  مما يكتر ع الا  ،التقية على هذا النوو  ستكرقاج لكو الصور املاضية وغريها
أو  ،لضفرر، إىل شفخٍ   اخلطيفب أو الصفوفي  فع اففه ،تقيتهفا يتوقفق األ فن  فن ا تالج   قية واجبة على احلكو ةحكم ،تسرية 

 .(1)العك ، ولذلك أ تلة وصور  ترية لي  هذا حمو ك رها
 (3)والغاية (8)مفاد اآلايت: التقية احناللية، منوطة بصدق املوووع

 فا اآل يف والروا يف و فصفيله  و فو إىل حملفه، ولكفن ف فري إشفارة  فوجلة فقف  ليتضف   ،و رجع احلكم يف مجيع هذه الصور
، فوعياج أو ففرد ج، أو ِحكمةج   ن العناوين امل خوكة يف لسان ال ار ، عل ةج  هو ان متييل  ون عنوانٍ البوث و  فرو ه  ن الضا،  يف

 ولنقتصر  نها ههنا على ثالثة  نها: و ول لالستنباط  ن النصوص 
لِفَم تِفقاًَ )قوله  عاىل:   يل فان الضمري فيفه يرجفع إىل  اففة احنال (تةرتةَّقِفوا)التقية ال خصية ألن  يستفاد  نه (4)(ِإالَّ أرَن تةرتةَّقِفوا ِمنةَ

املكلفففني ويففراد ،ففه ا ميففع ال اامففو  إك األصففو عففدم  دخليففة اعيئففة االجتماعيففة، علففى ان املفهففوم عرفففاج  نففه األول، ففف كا  ففان 
 احناللياج  ان  و شخ  و قيته.

ةةةِ )وقولففه  عففاىل:  َِريَةةديكِفَم ِإلر التةََّللِفكر ا ِ  ))،قولففه:  عليففه السففالمريها عففن اإل ففام الصففاد  والففو ورد  فسفف (5)(ورال تةِفَلقِفةةوا  ةةار هر
ةةةِ )فففان  (6)((التَِّقيَّةةةِ  فقففد  نففدفع التهلكففة ابلتقيففة ال خصففية دون  :، فيففدور األ ففر  ففدارهالب ففاج  وهففي الكايففة املتعل ففق ق تعل فف (التةََّللِفكر

 ا وعد ه.لواله (التةََّللِفكرةِ )فاملدار حتقق  ،وقد ال  ندفع إال هبما ،النوعية، وقد ينعك  األ ر
فالفا ال ة عنفه حينفاج، ال املقتضفية لفه فوسفب واملنفك ف عنفوان )الظلفم(    ن العنفاوين املللو فة للقفب  عنوان (التةََّللِفكرةِ )إلفات: 

سمى جهاداج أو شهادة، عك  االفتوار،  ي،و  ،حينئٍذ إلقاء النف  يف التهلكةكلك  صد  إكا  ومحت ابألهم فافه ال يسمى 
 حم ،فائدة أهم،   جراء العملية ا راحية للطفو،  ان عدالج ال الماج فتد،ر.الظلم فافه لو  و  

ةةةيِّ رةر )وقولفففه  عفففاىل:  ةةةنرِة السَّ ةةةنرةِف التَِّقيَّةةةةِف ))ويف صفففويوة ه فففام ،فففن سفففاج عفففن أب عبفففد هللا  فسفففريها ،فففف (7)(وريرةةةَدررَِفنر ِحسَرسر اسَرسر

                                                           

ر فو هم،  افيفاج لعقفد الصفل   احلكو ة ال يعية  ن السنية ،عدم  بنيها رمسياج )يف إعال ها الرمسفي وعلفى ألسفن املسف(ولني( سفب   فمتالج: قد  كون  قية (1)
ة ،ينهما وعدم اعتدائهم علينا وال يهمهفم ،عفد كلفك ه فوم صفوفي أو خطيفب علفيهم فالتقيفة فيفه غفري  توققفة، فنهيفه عفن كلفك  فذرعاج ،عنفوان التقيف

دام احلكفو تني سفبباج ع فو هم علينفا وإراقفة د ائنفا، وال ، علفى اخلفال ( وقفد يكفون ِصفيكون  ضراج فت مله أدلة التقية )رخصةج أو علميةج  كالطٌة، وقد 
األ ففر أو التخفيفف   ففن وقعففه، فنهففيهم عففن فقففد  لففك احلكو ففة أو ر و هففا ،عنففوان التقيففة  ينفففع حينئففٍذ  قيففة اخلطبففاء أو ال ففعراء أو الصففوفيني يف حففو ِ 

  ما سبق:  دام احلكو تني.. وهكذا. كالطة إك  ان السبب األساس صِ 

 .يف اآلية الكرمية (اسَرسرنرةِ ) (2)
 .يف اآلية الكرمية (التةََّللِفكرةِ ) (3)
 .22سورة آل عمران: آية  (4)

 .125سورة البقرة: آية  (5)

 .27ص 1حممد ،ن  سعود العياشي،  فسري العياشي، املطبعة العلمية ف طهران: ج (6)

 .54، والقص : آية 22سورة الرعد: آية  (7)
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ذراعرةِف  درأ ابحلسنة وهي التقية( إك يقال )السيئة  أ  وضيقهاو  وهو السيئة هو املفيد لسعتها ويف هذه اآلية املوض (1)((ورالسَّيِّ رةِف اَْلِ
 هذا.  ما سبق: وقد  صد  احلسنة ،تقية ال خ  أو اإل ام أو النو  أو احلكو ة ال رعية وقد ال  صد  فتد،ر  عر .

 الضابط العام   متييز العّلة عن اسكمة)
العل فة عفن احلكمفة و عرففة وجفه عفد   فا  فان افاهره إففه عل فة، ِحكمفةج، فنقفول: إن  فا  فان ولنذ ر اآلن الضا،  العفام لتمييفل 

، أو  فا إكا عم متفه لكفري  ففورد صفة  افاهره اففه عل فة، ال ،فد ان أمفو علفى  وففه ِحكمفة إكا أضففافت روا يف أخفرا إليفه قيفوداج  ص ِ 
 حتقق  لك احلكمة.

 ( ِحكمة  الشفعة: تقييدات الرواايت تفيد ان )ال ورر
و فن كلففك روا يف ال ففعة فافففه وإن  ففان لسفان )ال ضففرر وال ضفرار( يف روا يف ال فففعة فففف  لسفان )ال ضففرر وال ضففرار(، 

لعفدم يفيء روايفة أخفرا  فص فلة  ؛يف رواية مسرة )إك الن  هو ففسه ،ال أدىن  كيري( لكن الفقهاء ا،قفوا روايفة مسفرة علفى ااهرهفا
مففففة، عكفففف  روايففففة ففففرج )ال ضففففرر( الففففوارد يف روايففففة  و قي ففففدة أو  عمِ  ال فففففعة إك ورديف روا يف أخففففرا عديففففدة  قي ِففففدة عففففا رففففا اأ

 عن  وفه ِحكمة إىل  وفه عل ة. صلى هللا عليه واله وسلم النيب
 (2)(فالحظ الروا يف التالية ابلقيود الو هي فيها

يف )املسفففائو  والفففدقفففال السفففيد ال ،إىل مثافيفففة ،عضفففهموعلفففى كلفففك ا،تفففل اشفففلاط الفقهفففاء ل فففروط  تفففرية يف ال ففففعة، الاهفففا 
 : لل فعة مثافية شروط:2422)املس لة  :اإلسال ية(

. أن ينقفو ال ففريك حصفته إىل ابلففث ابلبيفع، فلففو افتقلفت إليففه ،واسفطة االرل أو الصففل  أو املهفر ج يكففن لل فريك االخففر 1
 حق ال فعة.

 . أن يكون االثنان شر اء يف املتا ، فلي  يف يرد )ا وار( واااورة حق ال فعة.2
. أن يكففون املتففا    ففل اج ،ففني شخصففني فقفف ، فلففو  ففافوا ثالثففة أو أ تففر شففر اء يف  تففا  وأراد أحففدهم أن يبيففع حصففته ج 3
 حق ال فعة. لآلخرينيكن 
 أن يكون قادراج على أداء مثنها.. ال ريك الذي أيخذ حبق ال فعة وأيخذ احلصة لب 4
. إكا  ان امل لي  سلماج جا  لل ريك أن أيخذ حبق ال فعة إكا  ان هو  سلماج أيضاج ولو  ان ال ريك  افراج ج يكن له 5

 حق ال فعة.
 ة.خذ ابل فعة  و احلصة  ن شريكه وأ ا إكا أراد أن ي لي ،عض احلصة ج يكن له حق ال فع. أن ي لي ال ريك اآل6
خففذ حبففق ال فففعة عارفففاج ،قيمففة  لففك احلصففة حينمففا يريففد االخففذ ابل فففعة، ففف ن ج يكففن  ففذلك يف . أن يكففون ال ففريك اآل7

  لك احلال ج يكن له االخذ ابل فعة حىت لو قال: )أان آخذ ابل فعة وإن ،لغ  ا ،لغ مثن احلصة(.
يف  لها  فففا ال يقبفففو القسفففمة خفففال ( وقفففد فص ففف . أن يكفففون املتفففا  قفففا،الج للقسفففمة  البسفففتان واالر  و فففا شفففا،ه ويف2
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 هذا.  ما سبق: الفقه  تاب ال فعة فراجع. وسوعة 
 )األذلرية ِحكمة للةمِفِضيِّ أو متام املوووع؟

واحلاصو: ان املستظهر  ن  بل املري ا النائيين افه يرا  ون )األك ريفة( عل فةج ال حكمفةج والفا دائفرة  فدار ال فخ  ال النفو ، 
ارة  اشفة عن الواقع وال ر  مت م   ففها ابعتبفاره إ هفا ح فة، عكف  القفق العراقفي الفذي اعتمهفا جِحكمفة لل عفو، ال والا ا 

 .(1) وضوعاج لهج (
 مفاد رواايت التجاوز والفراغ: عموم القاعدَ، ووابطية العّلة
 أقول: حتقيق كلك يظهر ابلرجو  إىل روا يف قاعدة الت او  والفراغ:

ةةة َّ ِ  عليةةة  السةةةالمقةِفَلةة ِف أِلرِ  عرَبةةةِد ا َِّ )) نهففا صفففويوة  رارة قفففال: و الففواردة يف ابب الصفففالة،  وهفففيو نهففا:  ةةةَض شر : ررجِف
قرامرةِ  : َيرَِضي،  ؟اأَلرذراِن ورقرَد درخرضر ِ  اَْلِ  قرالر

بةَّرر  قرامرِة ورقرَد لر : ررجِفَض شر َّ ِ  اأَلرذراِن وراَْلِ : َيرَِضي،  ؟قةِفَل ِف  قرالر
: ررجِفضَ  : َيرَِضي،  ؟شر َّ ِ  التََّكِبرِي ورقرَد قةرررأر  قةِفَل ِف  قرالر

َِ ورقرَد ررلرعر  : شر َّ ِ  اَلِقرراءر : َيرَِضي،  ؟قةِفَل ِف  قرالر
: شر َّ ِ  الرُّلِفوِع ورقرَد سرجردر  تِِ ،  ؟قةِفَل ِف : َيرَِضي عرلرى صرالر  قرالر

: اير زِفرراررِف ِإذرا خرررَج ر ِمَن شريَ  َرشرةكُّ ر لرةَيبر ِبشرةيَ  ءا ُثِفَّ  ُثِفَّ قرالر افتقفو  فن  عليفه السفالم ن  اإل فام فف (2)((ءا  درخرَل ر ِ  غرةرَيِِِ 
... اخل)) الكلية لكماإىل التصري  ابصكر يف التصري  حبكم ال  .متا اج فف   دلول القاعدة  وكلك هو ((ِإذرا خرررَج ر

ة)): عليفه السففالم وثقففة إمساعيفو ،ففن جفا،ر قففال: قففال أ،فو جعفففر  :و نهفا ةة َّ ِ  الرُّلِف ةةجردر َةرَلةةيرَم ِ ِإَن شر ِإَن  ،وِع بةرَعةةدر مرةةا سر ور
ةضر ِ  غرةرَيِِِ َةرَلةيرَمِ  عرلرَية ِ  لِفضُّ شريَ   ،شر َّ ِ  السُّجِفوِد بةرَعدر مرا قرامر َةرَليرَم ِ  َِيِ  ِمَّا قرَد جراورزرِف وردرخر علفى  إك  فدل. (3)((ءا شر َّ 

 عدم اعتبار ال ك  ،عد الت او  عن الو(.
احلكم العام على شكو ضا،طة عا ة، ولي  يف ااهرها  عليو، ليبوث عن افه ِحكمفة أو عل فة ولكفن  فهذه الروا يف  ذ ر
ففريأِ ،أففِن أ عأففني   ق ففال  )) نهففا و لففة  وجففد روا يف أخففرا  عل   ففان  ع ففنأ ،أك  ِن ،أففِن عأتأم  : قةِفَلةة ِف لرةة ِف: الرَّجِفةةضِف يرشِفةة ُّ بةرَعةةدر مرةةا يةرتةروروَّةة ِف، ع ففنأ أ اب 

ِر يةر  : هِفور ِح ِر يرشِف ُّ قرالر : ِإَن شر َّ الرَّجِفةضِف بةرَعةدر مرةا صرةلَّى  علي  السالمعرَن أرِ  عرَبِد ا َِّ ))و (4)((تةروروَّ ِف أرذَلررِف ِمَن ِف ِح أرنَّ ِف قرالر
َ يِفِعةِد الصَّة ةانر قرةَد أر رَّ، در ِر اَنصرةررنر أرنَّة ِف لر ةانر يرِقينِفة ِف ِحة اثً صرلَّى أرَم أرَربرعةاً؟ ورلر ةررلر ِإلر الر َةرلرَم يرَدِر أرثرالر ِر اَنصرةررنر أرقةَ ةانر ِحة َر، ورلر

                                                           

 (.252الدرس ) (1)

 .352ص 2ال يخ الطوسي، هتذيب األحكام، دار الكتب اإلسال ية ف طهران: ج (2)
 .153املصدر ففسه: ص (3)
 .101ص 1ج ففسه: املصدر (4)
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 فع الا مففة ،ففني رأيففي الققففني العراقففي والنففائيين يف املسفف لة  ،وسففي حب حبففث كلففك غففداج إبكن هللا  عففاىل (1)((اسَرةةِِّّ ِمَنةة ِف بةرَعةةدر ذرلِةة ر 
 ف فتظر.

 وصلى هللا على حممد وآل  الطاهرين
َعِرَرِت ر بِنةرَفِس ر ورالر نِفورر لرنِفو )): عليه السالمقال اإل ام الباقر  نَةيرا، ورالر مرَعِرَرةر لرمر ِر لراَسِتَصغراِركر الدُّ ِِ ورالر يرِق حت  العقول: ) ((ِر اَليرِق

 (.226ص

                                                           

 .352ص 1ال يخ الصدو ،  ن ال أضره الفقيه،  (سسة الن ر اإلسال ي ف قم: ج (1)


