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 چکیده

شیعیان برای حفظ جان خود از تقیّه ضروری مذهب شیعه است که در طول تاریخ بعلت فشار حکّام ظالم، 

گرفتند. از جمله مباحث مهم تقیّه، موارد حرام کردند و مورد تهمتها و افتراء مخالفین قرار میآن استفاده می

کنند چون اگر این موارد مشخّص نشود مؤمن در جایی که باید تقیّه است که از آن به مستثنیات تقیّه تعبیر می

خواهیم به بررسی دو کند. در این مقاله مییا در مواردی که نباید تقیّه کند تقیّه میکند و تقّه کند تقیّه نمی

شود بپردازیم و از ای که منجر به فساد دین و هدر رفتن نفس محترمه میمورد از موارد استثناء تقیّه که تقیّه

 ادلّه ثابت کنیم که تقیّه در این دو صورت حرام است.

 ه، مستثنیات، فساد در دین، دم، حرمتجواز، تقیّکلید واژه : 

 

  



 مقدمه

باشد و اینکه شیعیان به تقیّه بیشتر اند میتقیّه شعار و روش هر ضعیفی است که آزادی را از او سلب کرده

اند به خاطر اینکه در عصرهای مختلف توسط دولتهای اموی، عباسی و... تحت فشار از دیگران مشهور شده

ها برای حفظ جان خود مجبور بودند عقاید، فتواها، همین خاطر شیعیان در اکثر زمان اند و بهو سختی بوده

هایشان و... را از دشمنان دین مخفی کنند در حالی که با ید با بقیّه مسلمانان معاشرت و مراودة داشته کتاب

کفار و ملحدین که وحدت امّت اسالمی از بین نرود و شکسته نشود و موجب سوء استفاده باشند تا این

کرد که از طرفی ظواهر حال برای ضربه زدن به مسلمانان نگردد. به همین خاطر شیعه از تقیّه استفاده می

کرد . در این کار از ائمه هدی خود را مخفی می نظرات مسلمانان را رعایت کرده باشد و از طرفی عقاید و

و آیات قرآن بر جواز تقیّه داللت « دینی و دین آبائی التقیّة»فرمودند: کرد که میمی تبعیت  علیهم السالم

کردند البته تقیّه دارای شرائط و احکامی است که علماء با استفاده از آیات و روایات اهل داشتند تمسّک می

خواهیم نظری گذرا به اند. در این مقاله میشان تبیین کردهالبیت علیهم السالم این احکام را در کتب فقهی

جواز بلکه رجحان آن از کتاب و سنت بپردازیم و به این پرسش پاسخ  ادله  ه تقیّه و بررسی اجمالیجایگا

شود؟ و بگوییم که از جمله دهیم که آیا تقیّه در همه جا جایز است بلّغ ما بلغ با در بعضی موارد حرام می

ای و روایاتی که منجر شود و ادلّهآن جایی است که تقیّه به فساد دین یا دم  مستثنیات موارد حرمت تقیّه و

گردد را بشماریم. شناخت این موارد سبب خروج این موارد از قاعده اولیه )جواز تقیه بلکه رجحان آن( می

اش به کار گیرد و در مواردی که های خود و جایگاهدهد که تقیّه را در موضوعبه مؤمن این امکان را می

ی الهی محروم نسازد و امام زمان تقیّه خود را از این فریضه وبا بهانه  کندتقیّه حرام است از دین خدا دفاع 

 ای دامت برکاته را یاری کند.خامنهاش امام)عج( و نائب بر حق

 

  



 معنای لغوی و اصطالحی تقیه 

و بعضی دیگر تقیه را اسم مصدر برای )اتقی یتقی( می  1بعضی از محققین تقیه را از )اتقی ، یتقی( می دانند

به گونه ای که )تاء(اولی آن به جای واو آمده است و اصل آن )وقیه(که ریشه آن وقایه می باشد . 2پندارند

 3وقتی تقیه را به عنوان نگه دارنده و حافظ نفس خود از دشمن قرار می دهد .

قیه و )اتقیت الشئ و تقیته اتقیه و اتققیه ، تقی و تمحقق فیروز آبادی در قاموس می گوید : 

 (والصفهککسا،حذرته،واالسم المتقوی قلبو،للفرق بین االسم تقاء

 4از مطلب محقق فیروز آبادی استفاده می شود که تقیه مصدر است و اسم مصدر آن تقوی می باشد .

به چند تار آن ها  اند که از باب نمونه اما در مورد معنای اصطالحی اصحاب تعاریف متفاوتی را ارائه داده

 اشاره می کنیم :

المخالفین و  کاتمهومشیخ مفید در کتاب تصحیح االعتقاد می گوید : التقیه کتمان الحق و ستر االعتقاد فیه 

 ترک مظاهرتهم بما یعقب ضررا فی الدین و الدنیا.

رون حذرا عن بما یعرفون و ترک ما ینکالناس  التقیه مجاملهشهید اول در کتاب قواعد خود می گوید : 

 غواثلهم

وافقته فی قول او فعل شیخ انصاری رحمه اهلل در رساله تقیه می وید : المراد )منها( التحفظ عن ضرر الغیر بم

 مخالف للحق .

 هلل : التقیه اخفاءاعالمه شهرستانی رحمه اهلل در کتاب تعلقه خود بر کتاب اوائل المقاالت شیخ مفید رحمه 

 امر دینی لخوف الضرر من اظهاره .

این تعاریف از حیث وسعت و ضیق متفاوتند ولی آنچه مهم است اصحاب در مقام بیان یک تعریف جامع و 

وضوح معنای تقیه و به همین خاطر هیچ یک از اصحاب ، اشکال به تعریف دیگری مانع نبوده اند به خاطر 
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ولی آنچه که دانسته می شود آن است که تعریف اصطالحی نکرده است که تعریف شما جامع و مانع نیست 

 5اخص از تعریف لغوی است .

تقیه از مفاهیم ذات االضافه است که نسبی اند تقیه یک اضافه به من یتقی )کسی که تقیه می کند ( و به 

تواند امام  تتقی منه )کسی که از او تقیه می شود ( و مورد تقیه )عملی که در آن تقیه می شود (. متقی می

معصوم علیه السالم باشد یا مسلمان شیعه یا مسلمان سنی باشد و متقی منه هر مخالفی که آزادی متقی را 

سلب کرده است و فرق ندارد کافر یا سنی یا شیعه باشد و مورد تقیه عقیده یا شریعتی که انسان مومن متقی 

  6د .اظهار کند ضرر جانی یا مالی یا آبرویی برایش داشته باش

 

 جایگاه تقیه 

یرا حکومت زشیعه به صورت عام و امامیه به صورت خاص بیشترین مذهبی بودند که مبتال به تقیه شدند 

تند و مردم شیعه را خطری برای سلطنت خود می دانسهای ظالم اموی ،عباسی و بعد از آن عثمانی مذهب 

شتند یا اذیت و کهمچنین خیلی از شیعیان را  را به دوری کردن از افکار و عقائد شیعه ترغیب می کردند و

فظ خود نمی دید و آزار دادند پش با توجه به این شرایط شیعه هیچ راه فراری و پناه گاهی جز تقیه برای ح

 الدین شهرستانی اشاره کرده است : هبهبه همین مطلب عالمه سید 

ستمرار با منیتالنها التقیه اکثر من غیرها ،کل ضعیف مسلوب الحریه ان الشیعه قد اشتهرت ب شعار)ان التقیه 

فی عهد العباسیین  کله و الدوله االمویهعلیها اکثر من ایه امه اخری ،فکانت مسلوبه الحریه فی عهد  الضقط

 وم...(.بشعار التقیه اکثر من ای ق راستشهعلی طوله ،فی اکثر ایام الدوله العثمانیه و الجله 

بیت علیهم السالم شد همانطوری که در صحیحه ای از امام صادق علیه به همین خاطر تقیه شعار اهل 

برای حفظ نفوس و دفع ضرر از آن ها و ایجاد وحدت در السالم آمده است :) التقیه دینی و دین آبائی (. 

امت اسالمی ، و هر انسانی که احساس خطر بر جان خود یا آبرو و مال خود به سبب اظهار عقیده اش کند 

است که عقائد خود را مخفی کند و چون شیعه مذهبی بود که خیلی تحت فشار و اضطرار احکام ناچار 
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ظالم قرار می رفت به همین خاطر از تقیه خیلی استفاده می کرد به حدی که تقیه از امتیازات شیعه و از 

 7خواص و برجستگی ها و سبب معرفت آن ها شد .

دارند می توان به آیات ، اخبار متواتر ، اجماع و دلیل عقل و وجدان و از جمله ادله ای که بر تقیه داللت 

 8سلیم اشاره کرد .

 استدالل به آیات 

ِ :  آیه اول َعلم ٰذِلَك َفَليمَس ِمَن اّللَّ ِمِننَي َو َمنم َيفم ؤم ِلَياَء ِمنم ُدوِن اْلمُ ِمُنوَن المَكاِفِريَن َأوم ؤم ُ ٍء ِإالَّ أَ  ِِف َشيم اَل َيتَِّخِذ اْلمُ ُركُُم اّللَّ ذِّ نم َتتَُّقوا ِمنمُهمم ُتَقاًة َو ُُيَ
ِصي ِ اْلمَ َسُه َو ِإََل اّللَّ  9. َنفم

افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود  ترجمه :

اى با خدا ندارد)و پيوند او بكّلى از انتخاب كنند؛ و هر كس چنين كند، هيچ رابطه

شود(؛ مگر اينكه از آنها بپرهيزيد)و به خاطر هدفهاى مهمترى مىخدا گسسته 

دارد؛ و بازگشت)شما( به تقيّه كنيد(. خداوند شما را از)نافرمانى( خود، بر حذر مى

 .10سوى خداست

در این آیه از نهی مودت ، برادری ، ولی قرار دادن کفار ،موارد تقیه استثناء شده است )اال ان تتقوا منهم 

 11و شکی نیست که مراد از )تقاه( تقیه است .تقاه( 

در این آیه جواز تقیه را در مورد مودت به کفار و نسبت به کافرین ثابت می کند . در تفسیر عیاشی از 

حسین بن زید بن علی عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السالم قال : کان رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله 

 . 12تقیه له و یقول اهلل عز وجل : اال ان تتقوا منهم تقاهوسلم یقول : ال ایمان لمن ال

 روایتی نقل شده که موید استفاده تقیه از آیه هم می باشد .

 آیه دوم : 
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مَياِن َو ٰلِكنم َمنم َشَرحَ  ِ َمِئنٌّ ِباْلم ِد ِإمَياِنِه ِإالَّ َمنم ُأكمِرَه َو َقلمُبُه ُمطم ِ ِمنم َبعم مم َعَذاٌب َعِظيٌم ِبالمكُ  َمنم َكَفَر ِباّللَّ ِ َو ََلُ رًا َفَعَليمِهمم َغَضٌب ِمَن اّللَّ ِر َصدم  13فم

اند بجز آنها كه تحت فشار واقع شده-كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند ترجمه :

آرى، آنها كه سينۀ خود را براى پذيرش  -در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است

 14.   و عذاب عظيمى در انتظارشان اند، غضب خدا بر آنهاست؛كفر گشوده

اسر نازل یدر مورد آیه شان نزول های متعددی ذکر شده است ولی اشهر آن است که آیه در مورد عمار 

ار تقیه نکردند و شده است که وقتی مشرکین مکه پدر و مادر او را گرفتند و شکنجه کردند . پدر و مادر عم

عال به رسول خدا و جمله کفر را به زبان جاری کرد . خداوند مت آن ها را شهید کردند ولی عمار تقیه کرد

ی اهلل علیه وآله رسول خدا صل صلی اهلل علیه وآله وسلم خبر داد عده ای آمدند و گفتند عمار کافر شده  و

 ( الی قدمه و اختلط االیمان بلحمه و دمه قرنهوسلم فرمودند : )ان عمارا ملئ ایمانا من 

عمار بعد از آن خدمت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم در حالیکه گریه می کرد فقال رسول خدا صلی 

 بقیر؟فقال : شر ، یا رسول اهلل ما ترکت حتی نلت منک و ذکرت آلهتهم ماورایدکاهلل علیه وآله وسلم : 

 15اآلیه . وترتفجعل رسول اهلل یمسح عینیه و یقول : ان عادوا لک فعد لهم بما قلت 

و یا غیر کلمه کفر  و ....کنند ولی آنچه آیه ظهور دارد  ...بعض خواسته اند از آیه استفاده عموم در غیر تقیه 

 16می باشد . ...مورد آیه در جواز اظهار کلمه کفر )نه در قلب(نسبت به کفار و تقیه 

 آیه سوم : 

ُ َو َقدم  ُتُلوَن َرُجاًل َأنم َيُقوَل َربَِّي اّللَّ َن َيكمُتُم ِإمَياَنُه َأ َتقم َعوم ِمٌن ِمنم آِل ِفرم َجاَءكُمم ِبالمَبيَِّناِت ِمنم َربِّكُمم َو ِإنم َيُك َكاِذبًا َفَعَليمِه َكِذُبُه َو ِإنم َيُك َو َقاَل َرُجٌل ُمؤم
ُض الَِّذي  اٌب َصاِدقًا ُيِصبمكُمم َبعم ِرٌف َكذَّ ِدي َمنم ُهَو ُمسم َ اَل َيهم  17َيِعُدكُمم ِإنَّ اّللَّ

خواهید مردى را بکشید آیا مى»داشت گفت: و مرد مؤمنى از آل فرعون که ایمان خود را پنهان مى ترجمه :

است، در حالى که دالیل روشنى از سوى پروردگارتان براى « هٰ اللّ»گوید: پروردگار منبخاطر اینکه مى

شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راستگو باشد، )ال اقل( 
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دهد به شما خواهد رسید؛ خداوند کسى را که اسرافکار و بسیار بعضى از عذابهایى را که وعده مى

 18کند.دروغگوست هدایت نمى

حتجاج او با قوم خودش دارد که قرآن آن را نقل و این آیه و ما بعد آیه حکایت از قصه مومن آل فرعون و ا

و شکی نیست که کتمان ایمان عادتا به مجرد اظهار نکردن ممکن نیست بلکه همراه با  تایید کرده است 

اظهار خالف مکنون قلب می باشد خصوصا ار سده خیلی طوالنی باشد که حال مومن آل فرعون اینگونه 

  19است .

عبداهلل علیه السالم : انه قال : التقیه دینی و دین آبائی و الدین لمن التقیه له و و روایت طبرسی عن ابی 

 21موید این مطلب است . 20التقیه ترس اهلل فی االرض الن مومن آل فرعون لو اظهر االسالم لقتل .

 22پس ار این آیه استفاده می شود که تقیه نسبت به کفار در هر قولی و فعلی جایز است .

 استدالل به روایات 

 روایات تقیه خیلی زیادند بلکه به حد تواتر رسیده اند و چند دسته هستند :

از جمله این روایت ها  23روایاتی که در آن ها تقیه را سپر و جنه مومن از آتش جهنم می دانند دسته اول :

علیه السالم یقول : التقیه ترس سمعت ابا عبداهلل می توان به روایت کلینی از عبداهلل بن ابی یعفور قال : 

 . اشاره کرد .24المومن و التقیه حرز المومن الحدیث 

این دسته استحباب تقیه را در هر عمل و قولی چه از نوع مداراتی ،خوفی،اضطراری ثابت می کند به عبارت 

 25.مطلقندحیث متقی فیه اخری از 

                                                           
 مکارم ، ناصر ، ترجمه قرآن 18
 395تا394ص1مکارم ، ناصر ، قواعد فقهیه ،ج 19

 521ص8طبرسی ، مجمع البیان ، ج 20

 295تا394ص1و قواعد فقهیه مکارم ج 314تا  313ص3خالصه مطالب ایضاحات السنیه ج 21

22  

 24،ح12،ح4ابواب امرو نهی ح 24باب 11جعاملی شیخ حر ، وسائل الشیعه  23

 6همان ح 24
 جمعبندی مشاورات درس خارج 25



 دسته دوم : 

)الدین لمن التقیه له(و )ال ایمان لمن ال تقیه له ( و نه دهم دین تقیه در این طائفه از روایات آمده است که 

است و در روایت های دیگری که داللت می کنند تقیه از دین است و بدون تقیه دین ناقص است از جمله 

 به روایت کلینی در کافی باسناده عن عمر االعجمی قال : قال لی ابو عبداهلل علیه 26این روایت ها می توان

 اشاره کرد .27فی التقیه و الدین لمن ال تقیه له الحدیث .السالم یا ابا عمر ان تسعه اعشار الدین 

از جمله ال دین لمن ال تقیه له می توان وجوب تقیه را ثابت کرد ولی نسبت به متقی منه و متقی فیه در مقام 

 28بیان نیستند و اطالقی ندارند .

 دسته سوم :

بزرگ ترین واجبات می شمارند وکسانی نزد خداوند کرامتشان بیشتر است که تقیه  روایاتی که تقیه را از

شان بیشتر است و ایمان بدون تقیه مانند جسد بدون سر می باشد و چیزی نزد خداوند و اولیائش محبوب 

 مانند : 29تر از تقیه در مواردش وود ندارد .

 علیه السالم : سمعت ابی یقول ال واهلل ما علی وجه قال ابو عبداهللکلینی از حبیب بن شبیر نقل می کند : 

االرض شئ احب الی من التقیه یا حبیب انه من کان له تقیه رفعه اهلل یا حبیب من لم تکن له تقیه وضعه اهلل 

  30یا حبیب ان الناس انما فی هدنه فلو قد کان ذلک کان هذا .

 جود دارد :در مورد عبارت :فلوقد کان ذلک کاان هذا دو احتمال و

 احتمال اول : اینکه اگر تقیه بین مردم باشد هدنه مستمر و باقی خواهد بود .

 31احتمال دوم : اگر هدنه رفع شود و قائم ظهور کند ترک تقیه جایز خواهد بود .

                                                           
 6و ح22و ح 18ح 24باب  11وسائل الشیعه ج398ص1قواعد فقهیه ج 26
 ابواب امر و نهی 24باب2ح11حر عاملی وسائل الشیعه ج 27

 جمعبندی مشاورات درس خارج 28

 400ص1قواعد فقهیه ج مکارم ، ناصر ،29

 از ابواب امر و نهی 24باب امر و نهی باب 8عاملی وسائل الشیعه حشیخ حر  30

 400ض1مکارم ، ناصر، قواعد فقهیه ج 31



استفاده از این روایت برای وجوب تقیه به این صورت است که اآلن تا زمان ظهور قائم )عج(زمان هدنه 

 32اگر تقیه نکنید خالف هدنه و آتش بس عمل کردید .است و 

از ابواب امر و نهی در کتاب وسادل دو روایت از  28در مورد این دسته از روایات باید بگوئیم در باب 

و رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم و از تک تک ائمه علیهم السالم تا امام حسن عسکری علیه السالم 

ب از ائمه علیهم السالم نقل شده است و همگی به یک مطلب اشاره دارد هرچند ایشان به ترتی بواسطه

 :33روایتی است که می فرماید  شبیههمه لی عبارت هایشان مختلف است و

و قضا حقوق االخوه و ان ترکهما من ان من اعظم القربات و اشرف اخالق االئمه علیهم السالم التقیه 

 34الذنوب التی التغفر .

 م :دسته چهار

روایات زیادی که حکایت می کنند که تقیه در افعال پیامبران گذشته بوده و در موارد مختلفی تقیه کرده اند 

از جمله آن می توان به روایت صدوق رحمه اهلل در عللی از ابی بصیر از امام صادق علیه السالم : التقیه دین 

دین اهلل لقد قال یوسف . ایتها العیر انکم لسارقون و اهلل عزوجل قلت من دین اهلل ؟ قال : فقال ای واهلل من 

این حرف حضرت یوسف علیه السالم تقیه بوده است و اینکه  36اشاره کرد . 35اهلل ما کانوا یسرقواشیئا .

خالف  38و حمل روایت بر توریه  37دروغ گفته یا دروغ را امضا کرده به خاطر مصلحت اهمی بوده است .

 39ظاهر است .

                                                           
 جمعبندی مشاورات 32

 400ص1مکارم ،ناصر، قواعد فقهیه ج 33
 همان 34

 18امر و نهی ح 24عاملی ،حر،وسایل الشیعه باب  35

 همان  36

  602ص1، مکارم ، ناصر ، قواعد فقهیه ج129ص2مبانی فقه فعال ج 37

 314ص3سبحانی ،جعفر ،ایضاحات السنیه ج 38

 جمعبندی مشاورات 39



عمو پیغمبر اکرم صلی اهلل 42و قضیه ابی طالب 41و تقیه اصحاب کهف  40حضرت ابراهیم )انی سقیم(و تقیه 

 علیه و آله وسلم از جمله موارد قضیه هایی است که در روایات آمده است .

 دسته پنجم :

ه است روایاتی از ائمه علیهم السالم که عموم تقیه را در اضطرار جایز می داند مگر مواردی که استثنا شد

مانند روایت صحیحه کلینی از ابی جعفر علیه السالم قال : التقیه فی کل ضروره و صاحبها اعلم بها حین 

 43تنزل به 

 ذکر شده است . 2،5،20از ابواب امر و نهی ح 25و روایات دیگر که در وسائل الشیعه باب 

 دسته ششم : 

 44بر کفش، متعه حج( جایز می داند  روایاتی که عموم تقیه را به جز سه مورد )شرب خمر ، مسح

مانند روایت هشام بن سالم از ابی عمیر االعجمی از ابی عبداهلل علیه السالم فی حدیث انه قال : الدین لمن 

 45التقیه له و التقیه فی کل شئ اال فی النبیذ و المسح علی الخفین .

 دسته هفتم :

تشویق می کنند به تقیه کردن و حضور در جمع مخالفین و روایاتی که ائمه علیهم السالم شیعیان خود را 

  46زندگی کردن با آن ها که داللت بر رجحان تقیه مداراتیه دارد .

فالقوا الناس باخالقهم صلوا فی مساجدهم مانند روایت زید شحام از ابی عبداهلل علیه السالم انه قال : یا زید 

استعلمتم ان تکونوا ائمه و الموذنین فافعلوا فانکم اذا فعلتم ذلک و عودوا امراضهم و اشهدوا جنائزهم و ان 

                                                           
 وسایل ابواب امر و نهی 4ح 25باب  40
 وسایل ابواب امر و نهی1ح29باب  41
 همان 42
 ابواب امر و نهی 1ح 25وسائل باب  43

 447ص3جسبحانی ،جعفر، ایضاحات السنیه  44

 ابواب امر و نهی 3ح 25وسائل الشیعه باب  45

 350ص3سبحانی ،جعفر،ایضاحات السنیه ج 46



قالوا : هوالء الجعفریه رحم اهلل جعفرا ما کان احسن ما یودب اصحابه و اذا ترکتم ذلک قالوا : هوالء 

 47الجعفریه فعل اهلل بجعفر ما کان اسوا ما یودب اصحابه .

 استدالل به عقل :

فع ظلم می شود عقل حکم به حسن آن می کند و این از باب تزاحم و تقیه ای که سبب حفظ نفس و د 

تقدم اهم بر مهم است البته این دلیل عقل در موارد خاص تقسیم است که تقیه اهم از موارد در معرض 

 48هالک قرار دادن نفس با انجام واجبی یا ترک حرامی می باشد .

 استدالل به اجماع

رد که تقیه مشروع است و هیچ فقیهی با مشروعیت آن مخالفت می توان یک اجماع محصلی بدست آو

می باشد همانظوری که صاحب جواهر گفته ضروری مذهب  ازنکرده است بلکه اصل مشروعیت آن را 

 مویداست این اجماع مدرکی است و در حد  مسلمولی آنچه 49است )اصل التقیه من ضروریات المذهب(

 50ادله می باشد.

لخوف هم وجوب اانواع تقیه خوفی ، مداراتیه ، اضطراریه، جایز بلکه رجحان دارد و عند از مجموع ادله 

 دارد نسبت به هر متقی منه و فیه .

  

                                                           
 1ابواب صاله الجماعه ح 75وسائل الشیعه ، باب  47

 101ص2مبانی فقه فعال ج 48

 همان 49

 همان 50



 مقتضی القاعده :

منظور از قاعده در اینجا دلیل عام یا مطلقی است که عند الشک به آن رجوع می کنیم و منظور اصل عملی 

می دانند و 51برکاته مقتضی اصل اولی را رجحان بالمعنی االعم  نیست . حضرت آیت اهلل مکارم دامت

استثنائات تقیه که بعدا ذکر می شود استثنا ء از این جواز می داند ولی با توجه به ادله تقیه که قبال ذکر شد 

 . 52رجحان تقیه بلکه وجوب تقیه عند الخوف را ثابت می کند

 تقسیم شیخ اعظم رحمه اهلل 

 :  ندی شیخ اعظم رحمه اهلل از جهت حکم تکلیفی به پنج دسته تقسیم می شودتقیه در تقسیم ب

قیه برای تتقیه واجب : تقیه ای است که برای دفع ضرر واجب فعلی انجام می شود مانند  دسته اول :

 حفظ جان و ...

ند ترک تقیه مستحب : تقیه ای که اگر ترک شود شخص را تدریجا به ضرر می کشاند مان دسته دوم :

آن ها و ضرر می  مدارات با عامه و دوری کردن با آن ها در بالد اهل خالف که غالبا منجر به جدا شدن از

 شود .

تقیه در اظهار  انندتقیه مباح : تقیه ای که انجام و ترک آن در کالم شارع یکسان می باشد م دسته سوم :

 کلمه کفر بنا بر نظری که بعضی از اصحاب آن را ذکر کرده اند .

ز فعل تقیه و تقیه مکروه : عبارت است از تقیه ای که ترک تقیه و تحمل ضرر اولی است ا دسته چهارم :

 مراد از مکروه در اینجا امری که ضدش افضل است .

 . 53اشدتقیه حرام : تقیه در دم می ب دسته پنجم :

این تقسیم بندی شیخ رحمه اهلل و مثال های ایشان مورد نقض و ابرام محققین شده است که از غرض این 

 54مقاله خارج است .
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 مستثنیات تقیه 

شود این است که در  مالک قاعده کلیه در موارد که از قاعده اولیه استثنا می شود و تقیه در آن ها حرام می

حتی که شارع بر ترک تقیه بزرگتر و عظیم تر از فعل و انجام تقیه شود مصلهر جایی که مصلحت مترتبه 

 راضی به ترک آن نمی شود و یا عقل مستقال حکم به حفظ آن می شود .

 تقیه در فساد دین جایز نیست -1

قویت جبهه تو سبب اگر تقیه موجب فساد در دین و تزلزل در ارکان اسالم و و محو شعائر الهی و دینی 

ال ، اعراض گرددحرام است و هر آنچه که حفظ آن در کالم شارع اهمیتش بیشتر از حفظ نفس ، امو کفری

متی حتی کشته شدن می باشد و مواردی که شارع جهاد در آن ها را جایز بداند و دفاع از آن ها را به هر قی

 واجب می داند تقیه در آن ها حرام است .

غالبا ممکن نیست مجتهدین و فقها با تتبع در ادله شرع و یافتن  ولی چون تشخیص این امور برای مقلدین

 55حد ومحدود آن می توانند این مهم را به سرانجام برسانند .

 ادله عدم جواز تقیه ای که منجر به فساد دین می شود :

هرگاه اهم با مهم تزاحم کرد عقل حکم می کند باید ترجیح جانب اهم را بدهیم .  قاعده عقلیه : -1

در اینجا هم حفظ دین از حفظ جان و حفظ عرض و ... باالتر است پس عقل حکم به رجحان آن 

البته باید توجه داشت که قاعده عقلیه )تزاحم و حکم به اقوی مالکا(زمانی است که ادله 56می کند .

با توجه به ادله شرعیه خصوصا روایت مسعده هم نسبت سنجی نکنیم چون با توجه  شرعیه را با

 57بت صدقه که بعدا به آن اشاره می شود قائل به تخصیص می شویم .

 روایات :  -2

روایت کلینی عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه عن  الف :

منه ما یدل علی نقضه خرج ان المومن اذا اظهر االیمان ثم ظهر  ابی عبداهلل علیه السالم فی حدیث :

                                                           
 416ص1مکارم ، ناصر، قواعد فقهیه ج 55

 12. رساله تقیه امام رحمه اللهرسائل عشره ص221ص2همان . ایضاحات السنیه سبحانی ج 56

 جمعبندی در مشاورات 57



مما وصف و اظهر ،و کان له نقصا ،االن یدعی انه انما عمل ذلک تقیه ،و مع ذلک ینظر فیه ، فان 

کان لیس مما یمکن ان تکون التقیه فی مثله لم یقبل منه ذلک ، الن التقیه مواضع من ازالها عن 

و تفسیر ما یتقی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر  مواضعها لم تستقم له ،

الحکم الحق و فعله ، فکل شئ یعمل المومن بینهم لمکان التقیه مما ال یودی الی الفساد فی الدین 

 58فانه جائز.

در ذیل روایت آمده است )مما ال یودی الی الفساد فی الدین فانه جائز (پس مفهوم آن داللت دارد 

 59ر اینکه اگر تقیه از مواردی باشد که به فساد دین منجر شود جایز نیست و حرام است .ب

روایت کشی در کتاب رجالشان از درست بن ابی منصور قال کنت عند ابی الحسن موسی علیه  ب:

واالمور لها  -السالم و عنده )الکمیت بن زید(فقال للکمیت انت الذی تقول : فاالن صرت الی امیه

؟قال : قلت ذلک و ما رجعت عن ایمانی و انی لکم اموال و لعددکم لقال ،ولکنه قلته علی صائرمالی 

 60التقیه ، قال اما لئن قلت ذلک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر .

در این روایت امام علیه السالم به کمیت اعتراض می کند که چرا این بیت شعر ،فاالن صرت ... را 

تی با اینکه ایشان معروف به موالین ائمه بوده است . کمیت در جواب فت در مدح زیاد بن امیه گف

موالین شما و دشمنان بنی امیه ام . امام علیه السالم هم در جواب تقیه که این تقیه ای فتم و اال من 

کردن در این امور که موجب تقویت کفر و گمراهی آن ها وسبب تایید بقیهاحزاب جاهلیه و اتباع 

شود پس جایز نیست ووقتی در این امر تقیه جایز نباشد در اشباه آن مانند تقیه به کلمه آن ها می 

کفر و اعالم گمراهی و مخفی کردن هدایت و قاطی کردن حق با باطل و... جایز نیست . خصوصا 

از کسانی که حرفشان موجب گمراهی و فساد دین مردم هم شود البته تشخیص این موارد و 

 61ر فقیه است .شرایط آن ها کا

بن علی العسکری علیه السالم در حدیثی از روایت طبرسی در احتجاج از ابی محمد الحسن  ج :

امام رضا علیه السالم که : ام الرضا علیه السالم جفا جماعه من الشیعه و حجبهم فقالوا یابن رسول 

الصعب ؟ قال : لدعواکم  صلی اهلل علیه و آله وسلم ما هذا الجفا العظیم و االستخفاف بعد الحجاب

انکم شیعه امیرالمومنین علیه السالم و انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون و مقصرون فی کثیر من 

                                                           
 6از ابواب امر و نهی ح 25باب  468ص11شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج 58

 416ص1مکارم ،ناصر، قواعد فقهیه ج 59

 417ص1مکارم ،ناصر، قواعد فقهیه ج 60

 418ص1مکارم ، ناصر، قواعد فقهیه ج 61



الفرائض و تتهاونون بعظیم حقوق اخوانکم فی اهلل و تتقون حدیث التجب التقیه و تترکون التقیه 

 62حیث البد من التقیه .

ر متیقن از تقیه که منجر به فساد دین شود نیست ولی قددر این روایت هرچند تصریح به استثنا 

ر آن تقیه تقیه حرام همین امر فساد دین است چون مسئله ای مهم تر از آن وجود ندارد به خاط

 ترک شود و حرام باشد .

د نداشته باشد و اشکال : شاید مراد التزام این افراد به تقیه ای است که در آن خون و اضطرار وجو

کردن  در موارد خوف و اضطرار که واجب است ترک می کردند پس روایت ناظر به خطا تقیه را

 مستثنیات حکمی تقیه .در مصادیق تقیه است نه 

روایت شیخ رحمه اهلل در تهذیب از ابن حمزه ثمالی قال : قال ابو عبداهلل علیه السالم الی ان قال  د:

انما نتقی و لکانت التقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم  نفعل: وایم اهلل لو دعیتم لتنصرونا لقلتم ال 

 63ولو قد قام القائم مااحتاج الی مسائلتکم عن ذلک والقام فی کثیر منکم حد النفاق .

 )ما احتاج الی مسائلتکم (دو وجه دارد :

 نید و ازکاینکه امام مهدی )عج(نیاز به درخواست از شما ندارد چون شما کمک نمی  وجه اول :

 راه دیگر استفاده می کند .

 اینکه سوال نکرده شما را می شناسد کی هستید و چه می کنید . وجه دوم :

)حدالنفاق(ایشان به واقع عمل می کند شاید نفاق در آن زمان حدی داشته باشد . به هر حال 

و امام روایت داللت دارد بر اینکه ترک تقیه واجب است در جایی که دین خدا در خطر قرار یرد 

زمان عج از مردم طلب کمک می کند و اگر بگوئیم در این موارد تقیه جایز باشد و امام معصوم 

از اشد محرمات و از موکد ترین علیه السالم را یاری نکند حد نفاق بر او جاری می شود پس تقیه 

 64آن ها است .

از معارف ائمه علیهم  روایات مستفیضه که داللت دارند تقیه برای حفظ مذهب و نگه داری ه :

السالم از نابود شدن می باشد مانند قول الصادق علیه السالم : اتقوا اهلل وصونوا دینکم بالورع و 

 65قووه بالتقیه .
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 66وقوله علیه السالم : اتقوا اللهعلی دینکم فاحجبوه بالتقیه ...

 

موجب فساد دین می واضح است که تقیه برای صیانت از دین تشریع شده است پس ار جایی تقیه 

 67شود در آن جا مشروع نیست و حرام است .

اردی که بنا بر این با توجه به ادله ای که گذشت هیچ شکی در حرمت تقیه و انجام آن در مو

 موجب فساد دین و احکام دین و محو آثار دین می شود وجود ندارد . 

 در آخرین بحث توجه به دو نکته خالی از فائده نیست :

ین دو نوع دارد دحضرت امام رحمه اهلل در رساله تقیه این استثناء حرمت تقیه در فساد  ول :نکته ا

 بلکه دو رتبه دارد که به ترتیب دومی از اولی حرمت در آن ها اولی تر است :

و امید  تقیه در خراب کردن کعبه و مشاهد مشرفه به گونه ای که اثر آن محو شود نوع اول :

ابق الحاد رد و یا رد کردن اسالم و قرآن و تفسیر که سبب فساد مذهب و مطبرگشت آن وجود ندا

ارای شان و و شرک و... جایز نیست و از جمله این موارد آن هائی که متقی از کسانی باشد که د

رک بعض جایگاه و منزلت اجتماعی باشد به گونه ای که ارتکاب بعض محرمات از او تقیه یا ت

رجع مذهب و عادی سازی حرام می شود مانند زنا یا شرب خمر از م واجبات تقیه موجب وهن

 تقلیدی موجب وهن مذهب می شود .

اسالم بخواهند احکام که اولی تر است از حرمت از نوع اول آن ها یی که دشمنان  نوع دوم :

 .68ارث یا طالق یا مذهب را تغییر دهند چه برسد به تغییر اصول مذهب و دین 

مقتضی شک در این مال چیست ؟یعنی اگر شک کردیم که تقیه موجب فساد دین می  نکته دوم :

شود یا نمی شود مقتضی اصل و قاعده که با آن رجوع می کنیم چیست ؟ اگر مکلف شک بکند که 

تقیه موجب فساد دین می شود یا نه مقتضای اصل عملی برائت از حرمت تقیه است و رجوع به 

 69همان جواز بلکه رجحان تقیه می باشد .قاعده اولیه در تقیه که 

 تقیه در دما حرام است-2
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اگر تقیه منجر به ریختن خون محترمی شود حرام است مثال اگر کافر یا فاسقی امر کند شخصی را که 

مومنی را بکشد می داند یا ظن دارد که اگر او را نکشد قطعا شخص را می کشد نمی تواند تقیه کند و 

ت پس اگر مومن را بکشد چون مومنین در خون مساوی اند و تقیه اصل تشریع آن برای حفظ نفس اس

تشریع تقیه می شود چون حفظ دم به کشتن مومنی منجر شود تقیه جایز نیست و سبب نقض غرض 

 70شخصی سبب ریختن خون دیگری نمی شود و این خالف حکمت حکیم می باشد .

 و روایات متعددی بر این مطلب تصریح کرده اند :

الباقر علیه السالم قال : انما جعلت محمد بن یعقوب در کافی از محمد بن مسلم از ابی جعفر  الف :

 71التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه .

شیخ در تهذیب از ابی حمزه ثمالی قال : قال ابو عبداهلل علیه السالم : لم تبق االرض اال و فیها عالم  ب :

 72تقیه الدم فال تقیه .یعرف الحق من الباطل و قال : انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت ال

فس می کالم انما جعلت التقیه معنایش تقیه در اصل تشریع اش یعنی حکمت تشریعش برای حفظ ن

عمار یاسر پس  باشد و به این مطلب هم سید االمام رحمه اهلل اشاره کرده است که برمی گردد به قصه

 حصر به اعتبار مبدا تشریع اش اضافی است .

توهم تعارض بین این دسته از روایات و روایات دیگر تقیه که تقیه برای پس حصر حقیقی نیست و 

غرض دیگری تشریع شده است حل می شود و ظهور انما حفظ می شود و نیازی به تاویل ظهور آن 

این دسته روایات حاکمند بر ادله و روایات عام جواز تقیه اضطراری . و اطالقات آن ها را با نداریم 

د دلیل حکومت هم این است که این روایت تقی حکم تقیه می کند به لسان نفی حکومت تقیید زنن

تقیه ای که –عنوان و موضوع تقیه البته ادعاءا و تنزیال چونکه لسان این ها )التقیه(تقی وجود تقیه 

است بدالله استعمالیه و به اراده جدیه در واقع تقی حکم  –موضوع وجوب ،رجحانیا جواز می باشد 

 73جواز،رجحان تقیه می باشد .وجوب ،

 در نهایت این بحث توجه دادن به چند نکته الزم است :
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بر این مسئله ادعای اجماع شده است مانند ابن ادریس که نفی خالف کرده در حرمت تقیه  نکته اول :

قتل  در قتل نفوس و عالمه حلی در کتاب منتهی در باب امر و نهی و در ریاض استثناءانقاذ امر جائز در

مسلم و محقق اردبیلی در جواهر اجماع محصل و منقول و مستند ،ظاهر شیخ انصاری و مفتاح الکرامه 

از جماعتی ادعای اجماع شده است . که البته این اجماع یک اجماع تعبدی نیست و اجماع بجهت 

است  البته محقق سبحانی رحمه اهلل فرموده است مه از مسلمات 74داللت نص برآن مدرکی است .

 76ولی سبب اینکه ایشان مسئله را از مسلمات گرفته است همین اجماعات می باشند مدرکی اند .75.

در قول امام علیه السالم )فاذا بلغت التقیه الدم فالتقیه(آنچه که نفی شده است اصل  نکته دوم :

یه و اثبات مشروعیت تقیه و جواز آن است که تقیه حرام گردد یا آنچه که رفع شده است وجوب تق

جواز تقیه می باشد ؟ احتمال دارد که نفی شده وجوب تقیه است زیرا که مجعول در فقره سابق )انما 

جعلت التقیه لیحقن بها الدم ..(حفظ نفس در حفظ دم می باشد پس مرفوع در فقره الحقه وجوب تقیه 

 77م و موضوع .و مناسبه حک –حفظ نفس در صدر روایت –می باشد به خاطر انتفا مالک جعل 

ولی حضرت امام رحمه اهلل در کتاب مکاسب محرمه لسان مرفوع و منتفی شده را اصل مشروعیت و 

جواز می دانند به جهت مناسبت حکم و موضوع و فهم اهل عرف از ادله به این صورت که این روایت 

تی حفظ اهمیت نفس و حفظ آن را بیان می کند و سبب وجوب تقیه همین غرض می باشد پس وق

نفس سبب وجوب تقیه می شود ریختن خون و هدر دادن آن سبب حرمت تقیه هم می شود چونکه 

وقتی در حفظ نفس مصلحت ملزمه ای وجود دارد در ریختن خون هم مفسده ملزمه ای وجود دارد 

واین مالک مشخص مناسبت حکم و موضوع در مانحن فیه است و سبب تناسب میان دو فقره روایت 

در ارهاق دم نه وجه قبلی در مناسبت حکم و مکوضوع و همچنین اگر قائلی به جواز تقیه  می شود

شویم نقض غرض الزم می آید زیرا روایت برای نشان دادن و به غرض اهمیت حفظ جان و نفس می 

دوم و استدالالت به نظر متین  احتمالو این 78باشد پس اگر تقیه جایز باشد سبب ارهاق دم می گردد .

 .79قوی می آیدو 
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مراد از دم و حفظ نفس در قول امام علیه السالم : )لیحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فال  نکته سوم :

تقیه(مطلق دم و نفوس نمی باشد بلکه مقصود خصوص دم نفس محترمه است از نفوسی که حفظ نفس 

آن ها واجب است . دلیل این مطلب آن است که اگر نفس نزد شارع حرمتی ندارد مانند کافر حربی 

حرمتی ندارد شارع امر به حفظ آن هم نمی کند و همچنین مومنی که مستحق قتل به خاطر حد چون 

کلمات اصحاب و نصوص معتبره زنا یا لواط محترم الدم نیست که شارع امر به حفظ آن بکند البته 

ت ظهور در عدم فرق بین افراد مومنین دارند و بهمین خاطر شیخ انصاری رحمه اهلل استظهار کرده اس

که تقیه که منجر به قتل مومن مستحق القتل به خاطر حد شده باشد را جایز نمی داند ولی به خاطر 

تسالم اصحاب و اجماعاتی که چنین شخصی را محقون الدم نیست کشف می کند که تقیه جایز است و 

وص بر جایز است به خاطر تقیه خون مومن مستحق القتل به خاطر حد را ریخت. همچنین فراوانی نص

استحقاق قتل چنین شخصی و امر شارع به قتل او ،قرینه صارفه ای برای این روایت های حفظ نفس و 

 80حرمت تقیه در ریختن خون کسی خواهد بود .

البته صاحب جواهر رحمه اهلل علیه می فرماید تقیه ای ه منجر به قتل مومن مستحق القتل به خاط حدی 

ه قطع عذر از قتل بند وجود ندارد پس قتل این مومن حرام است .و بوده جایز نیست چون دلیل قاطعی 

آن ادله ای ه در جواز تقیه بیان شد صحیح نمی باشد چون مومنی ه مستحق قتل به خاطر حدی می 

باشد حد او را حاکم شرع و به حکم آن باید اجرا کنند و هر کسی نمی توان حکم کند و یا اجرای حد 

 81ع هم حرام است .کند پس تقیه در این فر

 صاحب جواهر رحمه اهلل چند فرع دیگر به این مسئله می افزاید که فروع مهمی هستند :

آیا جرح و زخمی کردن ملحق به نفس می باشد ؟ دو وجه دارد وجه الحاق : به خاطر  فرع اول :

ه عدم اطالقات روایات و کلمات اصحاب ملحق می شود شیخ طوسی هم قائل به الحاق شده است وج

الحاق : چون حرمت تقیه در دم خالف قاعده اولیه جواز تقیه می باشد در خروج و خالف قاعده باید 

متقی تزاحم کرد با جرح و یا به قدر متیقن اخذ کرد که همان قتل نفس می باشد پس اگر قتل نفسی 

می فرماید: در آخر این فرع  جواهر صاحبقطع عضو دیگری اشهر بلکه مشهور جواز تقیه می باش 

  82احوط در اجتناب تقیه است البته تا زمانی که معارضه با احتیاط از جهت حفظ نفس نکند .
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آیا مسلم به مومن ملحق می شود ؟ محقق حلی و غیر ایشان بلکه در نافع تعبیر به مسلمان  فرع دوم :

کرده است ولی صاحب ریاض این سوال را مطرح کرده و گفته است در الحاق اشکال وود دارد 

صاحب جواهر رحمه اهلل می فرماید : اگر مال مومن ضرر ببیند در صورت عدم تقیه نسبت به قتل 

اط در عدم تقیه است خصوصا مال هم کم باشد ولی اگر نفس مومن در مقابل نفس مسلم مسلم احتی

قرار بگیرد مسئله محل اشکال است ولی بعید نیست که بگوئیم تقیه در این ها واجب است به خاطر 

حفظ نفس مومن به خاطر اینکه هیچ چیزی برابر با دم مومن ندارد که در روایت معتبره آمده است 

بل فیها ان الف مخالف الیوازن دم مومن (بلکه می توان گفت عرض مومن هم بر خون مسلم )قلت : 

تقدم دارد و باالتر است چونکه روایاتی هستند که داللت دارند بر پستی نفوسشان عند اهلل . و ظاهر از 

وجود  برای حفظ آن تشریع شده واگر به این غایت برسد تقیهحفظ دم دم مومن است نه مسلم و تقیه 

 83ندارد .

 ظاهر عدم لحوق حمل قبلی دمیدن روح در آن به دم مومن می باشد . فرع سوم :

مشرف به موت باشدپیر و جوان ،   مرضو سالم هرچند  مریضفرع چهارم : فرقی در دم مومن بین 

 84مرد و زن ، مرجع تقلید و ...وجود ندارد و تقیه حرام است . چه متقی باشند چه متقی فیه 

کشد آن ظالم ناگر مومنی را به کشتن نفس محترمه ای مجبور کنند به طوری که اگر او  ه چهارم :نکت

 نفس محترمه را می کشد در این سه نظریه وجود دارد :

نظر سید امام رحمه اهلل می فرماید : مکره حق کشتن مومن دیگر را ندارد چون مالک در  نظریه اول :

قوائیتش بیشتر است از حرمت انداختن خود در هالکت . و حرمت مباشرت در قتل اهمیتش و ا

اختالف اشخاص و جایگاهشان در نظر شارع هیچ تاثیری در مسئله ندارد کما اینکه تزاحم جایگاه ها و 

 85مراتب مومنین تاثیری ندارد .
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البته این نظریه اشکال دارد چون در باب تزاحم گفته 86تغییر به خاطر تزاحم دو مالک  نظریه دوم :

که در مانحن فیه ، قتل مباشری مفسده اش بیشتر از حرام ایقاع النفس در شد که اقوی مالکا مقدم است 

 87هالکت می باشد .

در تزاحم اقوی مالکا مقدم است ولی مراتب و جایگاه اشخاص در نظر شارع هم در  نظریه سوم :

تاثیر دارد . مثال اگر مکره مومن عادی باشد ولی مکره علیه مرجع تقلید باشد حق تقیه اقوائیت مالک 

ندارد و باید کشته شود ولی اگر مثال برعکس باشد مکره مرجع تقلید باشد و مکره علیه مومن عادی 

شد باشد حق تقیه بلکه وجوب تقیه را دارد و مومن عادی را بکشد . خصوصا اگر مکره فرماده لشکر با

که کشته شدن آن سبب شکست سپاه  دشمن را ایجاد رعب و وحشت در مسلمانان و سبب تعرض به 

نوامیس مردم شود ولی تا جایی که مالک اهمیت احراز نشود حق کشتن را ندارد و تقیه را باید ترک 

به فساد دین البته روایت مطلقند و گفته اند اگر تقیه در دم باشد جایز نیست مگر  88کند ولو کشته شود.

 89منجر شود که مربوط به بحث فساد دین است و از این بحث خارج است .

 

 نتیجه گیری

 مقتضایردیم که چه در این مقاله مطرح شده است ابتدا به جایگاه تقیّه در کتاب و سنت پرداختیم و ثابت کآن

در مواردی  از آن بیان شد کهباشد و بعد قاعده در تقیّه جواز بلکه رجحان و حتّی وجوب آن عندالخوف می

شود اشاره شد و ای که منجر به فساد دین و قتل نفس محترم میشود از جمله این موارد به تقیّهتقیّه حرام می

ام به ذکر نکاتی از روایات و دلیل عقل استفاده کردیم که در این دو مصداق تقیّه حرام است. و در آخر هر کد

باشد و یا دم و رجوع به جواز فایده اوّلیه می برائت از حرمتدر فساد دین شک  مقتضیمهم پرداختیم مثال 

ی ترجیحی اند و کسی بر دیگرمنظور قتل است نه هر خونریزی و مؤمنین در تقیّه منجر به قتل نفس مساوی

 ندارد.
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