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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلهد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيها خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائهة على أعدائهم

 أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(454) 

َا( للحصر عدم جواز التقية لغري حقن   الدماءاستلزام كون )ِإَّنم
َاا جعِعلَاِ  التمِقيماةع لِايعَحَقَن ِ َاا الادممع ))ان االلتزام ابحلصر احلقيقيي يف روايية التقيية وان ادليرا  ىيو رابعاً:  يليزم ننيو عيدم  ،أي فقي  ((ِإَّنم

ذ استدل عليى ويواز صحتها يف غًن الدناء وىو بديهي البطالن وخمالف دلبىن الشيخ أيضاً بل يلزم ننو بطالن استداللو هبا يف ادلقام إ
اليز(( وإاليالا األنيوال العظيهية )كي الالا  ورمبا يستثينالتقية )لوقاية نفسو ولو نن كلهة خشنة( ولو أ ت التقية إىل ىتك األعراض )

 !لو التقية نع انو على احلصر احلقيقي ال جتوز التقية إال حلفظ الدم انا حلفظ عرضو أو نالو فال جتوز ،ندينة كانلة نثاًل(؛ هبذه الرواية
احلصيير إضييايف وان التقييية ىييي وان إن اسييتظهر انييو نين ابب ادلثييال وانييا  ،فهيذا ان اسييتظهر الشيييخ نيين )إدييا( إرا ة احلصير احلقيقييي

ا إذ نين أيين القيدر عرضيو عليى عيرض الغيًن  هيرض الغيًن يقيدم األىيم ننهرضيو كحيال ع يع   فانو يكيون حيالرض وادلال حلفظ الدم والع  
  ر ه نعم لو ووو سيأيت

 استلزام احلصر التناقض بني صدر الرواية وآخرها
انو لو أريد احلصر احلقيقي للزم التناقض بٌن صيدر الروايية وبيٌن آخرىيا إذ يكيون نفيا  الصيدر بنياء عليى احلصير احلقيقيي خامساً: 

َا جعِعَلِ  التمِقيمةع لِيعَحَقَن ِ َا الدممع )) ال حلقن الدناء ال حلفظ األعراض واألنوال فيال جتيوز أي فليست ألي شيء آخر أي ليست إ ((ِإَّنم
َم فَااََّ َ ِقيماةَ ))، ويكيون نفييا  نفهيوم الشيرط يف الييذيل رضييو أو ناليو التقييية  ع   حفيظألويل  ََا بَاَلغَااِ  التمِقيمااةع الادم انييو إذا ت البليل الييدم  ((فَاِِ

 نناقض دلنطوق ذاك  –وم الشرط وىو نفه –ادلفهوم فهذا  ،)كها يف الع رض وادلال( فالتقية اثبتة صحيحة
َم(  احتماالت املراد با)الدم

مَ ان التييدبر يف نفير ة )سادسااً:  واثنيهيا نييا  ،أوذلييا نيا بييىن علييو الشيييخ :( يف الروايية يقيو  إىل ان ىنالييك ايالث احتهيياالت فيهياالاادم
 واثلثها نا نستظهره  ،احتهلو العالنة اجمللسي

 دم الغري
 ( فرضاً  ي  م الغًن وىذا الذي ينفع الشيخ لو مّت )وت التم سائر األووبة عليواألول: ان ادلرا  ابلدم أ
 دم املكلف نفسه

قتل عليى أي القيدير سيواًء ءإالقيى أم ال فيال وادلعىن عليى ىيذا انيو إذا كيان ادلكليف سيي   ،الثاين: ان ادلرا  ابلدم أي  م ادلكلف نفسو
الصالة أم ال )لعلههم حبالو أو لظينهم وكيون بنيائهم عليى القتيل عليى الظنية( فيال يف ف الكتّ أسواء  كها لو قرروا قتلونعىن للتقية حينئٍذ  

واحلاصل: )إذا بلل األنير قتليو عليى أي  ،نعىن للتقية والتكّتف حينئٍذ إذ التقية نن الوقاية نع انو ال يقي حينئٍذ بذلك نفسو نن القتل
 وسيأيت نص كالنو  النة اجمللسي إضافة إىل االحتهال اآلخر اآليت   وىذا ىو نا احتهلو الع(القدير فال نعىن للتقية حينئذٍ 

لو اضررت ابلغيًن إضيراراً عظيهية بيل وعليو فالرواية أونبية متاناً عن ندعى الشيخ، إذ ال جتّوز لك التقية حلفظ نالك أو عرضك و 
 إدا حترم عليك التقية إذا كنت ستقتل على كل حال 

 األعم منهما
ا واألصيل يف اللييى ذل ذلييك ال هيياسييم وييند صيا ق عليه وان )اليدم( أعييم ننههييا أي  م نفسيو و م الغييًن ألني الثالي:: ادلسييتظهر

ا، وعلى ىذا فالرواية العترب  نك و م غًنك سيان يف لزوم حفظهها وانو هعليه  قالعهد ذقسانو، بعبارة أخرى: الدم كلي طبيعي صا
  (1)لك التقية على أنوالك وعرضك نثاًل وان ا ى إىل قتل نفسك أو غًنك إذا بلل األنر إراقة  نك أو  م غًنك فال جتوز

                                                           

 رض وادلال فهسألة أخرى أونبية عن حب: التقية وذلا أ لتها اخلاصة وانا الدفاع عن الع (1)
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عليى ىيذا فهيي  ،بعبارة أمجع: ال خيلو انا ان يقيال: ان الروايية خاصية ابلتقيية عليى اليدم ) نيو و م غيًنه( وال الشيهل العيرض وادليال
 أونبية عن استدالل الشيخ 

بٌن ع رض ادلكلف  عليو السالماهنا عانة ذلا ذمجعها، وان الدم ذكر كأبرز ادلصا يق نثاًل، وعليو فقد ساوى اإلنام  :وانا ان يقال
 ،ىذا على التيزاحم كهيا ىيو احليق ،فادلروع لدى التزاحم نرّوحات ابب التزاحم أي نالحظة األىم ننهها ،وع رض غًنه أو نالو وغًنه

نسلكو يف العانٌن نن ووو ادلتعارضٌن يف نا ة االوتهاع التوقف والرووع إىل األصول  وإن فرض ان الشيخ يرى انو نن التعارض فان
واألصل العام ىيو  (1)ال التخيًن )سبق ان األصل التساق  والرووع للعام الفوقاين ونقصد ابلتساق  التساق  يف نرحلة اإلرا ة اجلدية(

 (2)حرنة اإلضرار ابلغًن  فتأنل
 واية التقية فسري العَّمة اجمللسي لر 

 )إديا وعليت التقيية أي إديا قيررت ليئال ينتهيي آخيراً : عليو السالمقولو  :بيانٌ )وانا كالم العالنة اجمللسي فهو كها يف نرآة العقول: 
 إىل إراقة الدم وإن كان يف أول احلال جيوز التقية لغًنىا، 

 أيضا كحفظ ادلال أو العرض  أو ادلعىن أن العهدة يف نصلحة التقية حفظ النفد فال ينايف وواز التقية لغًنه
أي ليد ىناك القية أو ليد نا يفعلونو القية، وال خالا يف أنو ال القية يف قتل نعصوم الدم وإن ظن أنو يقتيل إن  ((فليد القية))

قيوذلم ت يفعل، وادلشهور أنو إن أكرىو على اجلراح الذي ال يسري إىل فوات النفد جيوز فعلو إن ظن أنو يقتيل إن ت يفعيل، وإن  يل 
 ال القية يف الدناء ذلك، 

وقيد نضيى الفصييل اليووهٌن  (4)(ف ذا علم أنو يقتل على كل حيال فيال القيية (3)وقد حيهل اخلرب على أن ادلعىن أن التقية حلفظ الدم
االصيطالح،  ة( بي)األىم( فاهنا ألىم انا العهيدة فيالع رض أيضياً عهيدة، وال نشياحة يفدان يبدل )العه واألفضلاألخًنين ببيان أ ل، 

ال يتقى ألول وانو قى على أي شيء نع الفويتو، وال ينفي ذلك ووو  أسقف أخرى حتتو تّ الدم ىو السقف النهائي فال يي   ألنوذلك 
 و رغم الفويتو فتدبر ويداً ق ونو بتفويتو وإن صحت التقية ألول نا فو  نا

 الرواية مسوقة للسلب ال لإلجياب
التقييية لغييًنه ايضييا   التقييية حفييظ اليينفد فييال النييايف وييوازيف فقييو الصييا ق نيين )العهييدة يف نصييلحة نييا ذكييره السيييد الروحيياين سااابعاً: 

كحفظ ادلال أو العرض، وعلى ذلك فهي نسيوقة لبييان عيدم ويواز التقيية يف الليف الينفد ال جلوازىيا يف غيًن ذليك ادليور  كيي يسيتفا  
  (5)ننها وواز اضرار الغًن لدفع الضرر عن نفسو(

ان  لييل كالنيو ان  :واجليواب ،عن اليدليل عليى كوهنيا نسيوقة كهيا قيال سألوع إىل احد األووو السابقة، وإال فقد ي  وكالنو قد ير 
 )ووازىا يف غًن نور  القتل( غًن نستفا  نن صدرىا وال نن ذيلها فالحظهها جتد ذلك بوضوح 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ميَاِن ِإنم اَلَقلَ )) :عليو السالمقال اإلنام الصا ق  ََا ععِقَد َعَلى اَْلِ ميَاِن فَِِ َب لَيَاتَاَرجمجع ِفيَما بَانَيَ الصمَدِر َواحَلََنَجَرِة َحَّتم ياعَعَقَد َعَلى اَْلِ

ََِلَك قَاَولع اَّللِم َعزم َوَجلم   ( 421ص 2الكايف، ج) ((  (َوَمَن ياعَؤِمَن ِِبَّللِم يَاَهِد قَاَلَبهع )قَارم َو

                                                           

 التخيًن كأصل أويل يف ادلتعارضٌن  ،وادلنصور، كها سبق (1)
َاا جعِعلَاِ ...))إذ ليد ادلقام نن العانٌن نن ووو بل انو حسب نفروض البح: نين  يول  (2) هيوم نين وويو ال انيو لدنيو و م غيًنه فيان نتعلقيي اليدليل الواحيد بينههيا ع ((ِإَّنم

 يوود  ليالن بينهها عهوم نن ووو، فان عّد كالعانٌن نن ووو كان كها سبق  فتأنل
 ويقصد  م نفسو  (3)
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