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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
(288) 

 التفصيل بني كون التقية لالمتنان على الشخص أو األمة
املبا  يف وجاه جعلهاا واااه االمتناان علاى ال ا   أو  احلكام سسا  خيتلا ، و يقال: ان التقية إمنا جعلت لالمتناان علاى العباا ال 

قااد مااف  ار   ار  ابن يكاون  االمتناان علاى الناوي أال االمتنااان علاى األماة مم مااوي مان حياا اتمااوي أو االمتناان اراللياا  علااى األ ارا  
 .أال ال ب رط االاضمام إىل غريه عليه مبا هو هو مستقال  عن حلاظ غريهالتقية له لالمتنان  جعلت

 املِضر مطلقًا: فإن كانت على الشخص فللمكَره وللمتقي فعل  
على جوازها وإن مان  يها ضرر مبري على الغري )مقطع يديه( ما ام  يهاا   اع  - إن مان األول صح االستدالل أب لة التقية أوال  

ُ  )): عليه السالمضرب الذال يتقي منه( مما هو مدعى ال يخ إذ قال: )وقوله مالضرر عن افسه ) َا ج ِعَلِت التمِقيمة  ِلي ْحَقَن ِِبَا الدَّم ِإَّنم
َُ فَدَلْيَس َتِقيمة   على ان حال املكَره ماذل   -. واثايا  (2)، حيا إاّه  ّل على أّن حّد التقية بلوغ الدم  ت ري ملا عداه((1)((َفِإَذا بَدَلَغ الَّم

لااه ان يااد ع الضاارر املتوّعاد بااه عاان افسااه وإن ماان أخاا  ماان الضاارر املكاَره عليااه )الااذال ساايوقعه علاى غااريه( ممااا هااو ماادعى ماذل   
ال ايخ أيضاا  إذ قاال: )ولاذا اّوفقاوا علاى أااه كاوز للمكاَره ادضارار مبااا  ون القتاف ألجاف   اع الضارر عان افساه ولاو ماان أقاّف مان ضاارر 

تقال   اان مان املنّاة علياه ان كاوز لاه   اع الضارر عان افساه، لكوااه مكَرهاا  أو يف حالاة وقياة، وإن   ان ال ا   لاو لاوحس مسا (3)(الغري
 قى منه.مان الضرر الواقع على الغري بسببه أشد جدا  من الضرر املتوّعد عليه أو املتّ 

 نوإن كانت على األمة فالالُز مراعاة أشَّ الضرري
لاوحس اتماوي  ابن( اوعياا  علاى األماة وغريهاا وماذا يف ادماراه ويف ال ضارر وال ضاراروذل  عكس ما لاو ماان االمتناان يف التقياة )

ال  صني محال ضررال ال    الواحد يف لزوم ورجيح األخ  واألخاذ باه املتعارضني يف  نضررياليكون حال  إذمن حيا اتموي 
   عا  لألشد واالسوأ.

 الضررينأدلة التقية مرجوح  ال تشملاجلواب: على الرأيني، 
ولا  الصاورة إطالقاا  التقياة أو ادماراه  إرالليا  أ را اي   ااه ال و امفحىت لو مان االمتنان يف أحا يا التقية   ااهإذ يقال: مال، 
ليااه ور اع حرمااة ماا أمااره عالتقيااة )جاواز  ااااه عنادما شاارّي  مااون امل ارّحي حكيمااا  ورحيماا  القرينااة القطعياة احلا ّااة وهاي   :قطعاا ، والوجااه  ياه

أو و ااامف،  اااان قياااف بعااادم ال ااامول  هاااو  (4)صاااورة وعاااارن االمتناااااني أو وزا هماااا العموماااا  ال و ااامف ال ابن(،  اماااا ان يقاااو...
أضار  ابلغاري ضاررا  ابلغاا  أماً جادا  مان ضارره الاذال   يماا لاواملطلوب إذ ال يصح حينئٍذ االستدالل بروااي  التقية على جوازهاا حاىت 

د   )الغاري أو االعتادا  علياه ماارجوي إىل سائر العموما  الفوقية وهي وقتضاي حرماة إياذا   الالزم ال ،اوقى منه َوال تَدْعتَدَّ وا ِإنم اهمَ ال حِ 
 وهي مثرية مسّلمة. (5)(اْلم ْعَتَّينَ 

شا  ان وولاه وإن قيف ابن الدليف العام ي مف املتعارضني، مماا هاو املنصاور ومماا حققنااه يف آخار شاورا الفقهاا  بتفصايف،  اال 
إذ  حينئااٍذ اقتضااائي ال  علااي من ااز إذ يسااتحيف و ااريع املتضااا ين، وحينئااٍذ  ااان وساااواي  مقتضااى القاعاادة، يف التاازاحم، الت يااري بينهمااا

 اال يساتدل ابلعاام علاى احادبا، وإن   ، وماون وعاني أحادبا باال مارجحمجاالالتسااق  اظارا  لإ ، ويف التعاارنالتضا  يروفع بر ع التعانّي 
ووولاه لكليهماا  ،ألن ووله لقسايمه املرجاوت وارجيح للمرجاوت ؛أحدبا أرجح عقال  أو عقالئيا  أو شرعا  وله الدليف  ون قسيمه مان
  ال مناص إال من ووله لألرجح،  ثبت املطلوب. ،حمال

                                                             

 .220ص 2ثقة ادسالم الكليين، الكايف،  ار الكت  ادسالمية ا طهران: ج (1)

 .87- 86ص 2ال يخ االاصارال: املكاس ، ط وراث ال يخ األعظم ج (2)

 .471ص 2 رائد األصول، جممع الفكر ادسالمي ا قم: ج ال يخ مروضى االاصارال، (3)
 الرت يد ألن امل تار التزاحم وعندهم التعارن. (4)
 .190سورة البقرة: آية  (5)
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 كمة الشارع، وان خالفه سفهائيوالَّليل: حِ 
، قاد يصاا ص صاورة وازاحم علاى اححاا  امتنان  لكف أحد ذا رأا ان جتويزه التقية وبعبارة أخرا: ان امل رّحي احلكيم يف مقام اجلعف إ

الضااررين أو وعارضااهما: ابن مااان يف جتااويز التقيااة   ااع ضاارر عنااه ويف ىرجهااا   ااع ضاارر علااى جاااره،  ااااه ال يعقااف ان ي اارّي اجلااواز لااه 
الادليف ) ليااف  بعمااوميساتدل يصاح حينئااٍذ ان ي شاايئا  منهماا  ااال  ااال حمالاة امااا ان ال ي ارّ  ،واحلرماة عليااه معاا  لبداهااة اااه جعااف للضادين
ماا أو ضارره قلياف جادا  )حسا   ارن ال ايخ(  جاوت ألن الفارن انمر  و اريع اجلاواز ماا أ التقية( على أحدبا، واماا ان ي ارّي أحادبا 

 اال باد ان يكاون قااد  (حسا  وعباري ال ايخ يف ادماراه –العظاائم  مان)راجح لفارن ان الضارر املناد ع ابلتحار  عظايم  او اريع التحار  
 شرّي حرمة التقية.

 تفصيل الكفاية بني كون االمتنان على الفرد أو على األمة
إذ قاال: )وأماا لاو ماان باني ضارر افساه وضارر غاريه،  ادضارار ابلغاريومن ذل  يظهر وجه النظر يف مالم الكفاية املفّصف يف ساا 

ة علاى ىّماف الضارر لد عاه عان ماة، وال منّاة علاى األزوم ىمله الضرر ولو ماان ضارر احخار أمثار،  اإن افياه يكاون للمنّا االظهر عدم ل
، الّلهام إاّل أن يقاال: إن افاي (1)(اعم لو مان الضرر متوجها  إلياه، لايس لاه   عاه عان افساه  يارا ه علاى احخار) مان أمثر.  اناحخر و 
 .(2)(اّه بلحاظ اوي األمة واختيار األقّف بلحاظ النوي مّنة،  تأمفة إاّل إمان للمنّ   انالضرر و 

أقول: قولاه: ) اإن افياه يكاون للمنّاة علاى األماة( يقصاد باه )منّاة علاى األماة اراللياا ( بقريناة قسايمه احإ إذ قاال: )إاّل إاّاه بلحااظ 
 اوي األمة واختيار األقّف بلحاظ النوي مّنة..(.

 املناقشة
 اااه ال يعقاف  ؛)واظري ذلا  يقاال يف ادماراه( مما ذمرنه يف افي التفصيف يف التقية االضرارب عن هذا التفصيف يف وقد ظهر اجلوا

ماع ضارر أماً  (ووزا اه لادينا ،من احلكيم ان ي رّي جواز ادمراه االمتناين لل    الذال ضرره مرجوت لدا وعارضه )لدا احخوااد
ادماراه منصار ة عان الضارر و أ لاة  منهماا وذلا  ابن وكاونادماراه شايئا  الضارر أو ل اري أب لاة ان ال ي رّي ااما ل    آخر،  ال بد 

ه عليه، ويكاون منصار ا  عماا لاو  مرح أشّد مما أ   عليهإذا مان ما ووّعد يف خصوص ما ي جواز  عف املكَره عليه صورة التعارن، أو ان ي رّ 
 . يكن إضراره اجاره أشدأو جواز التصرص يف  اره خبصوص ما إذا مل مان العكس

 واملضر اجااره املكرهضرره راجح  ون  الذال وللمضر اجاره للمكره اليل بنحو القضية احلقيقية شامفألاه ار (3)الدليفواحلاصف: ان 
 .للمرجوت قبيح عقال   هو شامف للراجح  ق  ههلما معا  ووولالدليف الذال ضرره مرجوت ملا سبق من امتناي وول 

ون  ليااف ادمااراه االمتناااين و ليااف الضاارر االمتناااين  لاايال  لنااا علااى عاادم جااواز وصاارص املالاا  يف ملكااه إذا مااان الضاارر يكااوعليااه: 
 الالحق اجاره من وصر ه عظيما  ومان الضرر الالحق به من عدم وصر ه خفيفا .

 وجهان للمناقشة
 وهو:أمثر وفصيال  بنحو آخر مالم الكفاية وجكن ان كاب  

كماااة لل عاااف ال عحلّاااة، أو افاااي ادماااراه أو  لياااف التقياااة أوال : ان  الضااارر، وإن ساااّلمنا اااااه ور  مااان ابب املنّاااة واالمتناااان لكااان املنّاااة حح
ولكان   ااه ابلنسبة لاه ووساعة وامتناان، وإن أضر اجاره ضررا  أمًحىت  يمكن ان وت ل  ابن وكون املّنة عليه بت ويز وصر ه يف ملكه 

 ي ابجلواز إذ ليست )املّنة( عّلة جلعف جواز التصرص مي يدور احلكم مدارها.ال حيكم ال ار ومع ذل  
ا  قا  مماا  صالناه قباف مااثايا : سّلمنا ان )املّنة( عّلة لكنها حيا ال جكن ان و مف املتعارضني  اهنا ال بد ان و مف الاراجح منه

 وصلى هللا على حممَّ وآله الطاهرين      قليف.  تدبر جيدا .
ِمْن ن وٍر ََمْز وٍن َمْكن وٍن ِف َساِبِق ِعْلِمِه المِذي ََلْ َيطمِلْع َعَلْيِه َنِبٌّ م ْرَسل  َواَل  (4)ِإنم اهمَ َخَلَق اْلَعْقلَ )) :صلى هللا عليه واله وسلمول هللا رس قال

                                                             

 القوسان منا، ألن هذا املطل  بني قوسني و)اللهم( استدراك على ما قبف اعم. (1)

 .383ص 1سسة آل البيت عليهم السالم دحيا  الرتاث ا قم: جال يخ حممد ماظم اخلراساين )احخواد(، مفاية األصول، مؤ  (2)

 .وافي الضرر  ليف ر ع ادمراه (3)
مااذل  ألهناام افسااه   علاايهم السااالمافسااه، وأهااف بيتااه  صاالى هللا عليااه والااه وساالمالرسااول املصااطفى هااو قااال بعااع العلمااا  ابن املاارا  ابلعقااف يف هااذا احلااديا  (4)

 .(َوأَنْدف َسنا َوأَنْدف َسك مْ )
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 :معاين األخبار) ((نَدْيِه َواِْلْكَمَة ِلَسانَه  َوالرمْأَفَة ََهمه  َوالرممْحََة قَدْلَبه  َمَلك  م َقرمب  َفَجَعَل اْلِعْلَم نَدْفَسه  َواْلَفْهَم ر وَحه  َوالز ْهََّ رَْأَسه  َواْْلََياَء َعيدْ 
 (.312ص


