
 بسم میحرلا نمحرلا هللا 

 پیشگفتار

))تميٗ(( يىي اص ِغبئٍي اعت وٗ لشآْ وشيُ آْ سا ِطشس ٚ ثٗ رٛاص آْ تقشيش ّٔٛدٖ اعت، چٕبْ وٗ دس عٛسٖ ي آي 

 ػّشاْ ِي فشِبيذ:

َٓ اّلّلِ  ِِ ًْ َرٌَِه َفٍَْيَظ  َِٓ يَْفَؼ َٚ  َٓ ِٕي ِِ ْؤ ُّ ٌْ ِْ ا ْٚ ِِٓ ُد ٌِيَبء  ْٚ َٓ أَ ٌَْىبفِشِي َْ ا ٛ ُٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ُْ تَُمبًح }الَّ يَتَِّخِز ا ُٙ ْٕ ِِ فِي َؽْيٍء إاِلَّ أْ تَتَُّمْٛا 

َِّقيُش{) ٌْ َٚإٌَِي اّلّلِ ا  ُٗ ُُ اّلّلُ َْٔفَغ ُسُو  ( 1َُٚيَضّزِ

ذ ثٗ ربي ِؤِٕبْ، وبفشاْ سا دٚعت ٚ عشپشعت خٛد أتخبة وٕٕذ؛ ٚ ٘ش وظ چٕيٓ وٕذ، ٘يچ ساثطٗ افشاد ثب ايّبْ ٔجبي

اي ثب خذا ٔذاسد )ٚ پيٛٔذ اٚ ثٗ وٍي اص خذاٚٔذ گغغتٗ ِي ؽٛد( ِگش ايٓ وٗ اص آٔٙب ثپش٘يضد )ٚ ثٗ عجت ٘ذف ٘بي 

 ؛ ٚ ثبصگؾت )ؽّب( ثٗ عٛي خذا اعت.ُِٙ تشي تميٗ وٕذ(. خذاٚٔذ ؽّب سا اص )ٔبفشِبٔي( خٛد، ثش صزس ِي داسد

آيٗ يبد ؽذٖ، ))تميٗ(( ٚ صذ ٚ ِشص آْ سا ِؾخـ وشدٖ ٚ ايّبْ سا داساي عٗ سوٓ دأغتٗ اعت: اػتمبد لٍجي، اظٙبس 

 صثبٔي ٚ ػًّ ثب اػنب ٚ رٛاسس، ايٕٙب التنبي هجيؼي ايّبْ اعت.

ؾىالت سا ثش هشف ِي وٕذ. پظ هجيؼي اعت اعالَ، اص آْ رب وٗ يه ديٓ ػٍّي اعت، ٚالغ گشا ِي ثبؽذ ٚ ّ٘ٗ ِ

وٗ چگٛٔگي ثش خٛسد ثب ِغبئً رذيذ سا دس ٘ش صبي ثشاي ِىٍفيٓ سٚؽٓ عبصد؛ ِخال اگش أغبْ ِخيش ؽذ ثيٓ ِشگ يب 

 ؽىٕزٗ ي هبلت فشعب ٚ ثيٓ دعت وؾيذْ اص ثشخي ٌٛاصَ يب ِظب٘ش ايّبْ، ٚظيفٗ ي اٚ چيغت؟

تٛاْ اص اػتمبد لٍجي دعت وؾيذ؛ صيشا پبيٗ ٚ سيؾٗ ي ايّبْ اعت؛ اِب دس آيٗ ي فٛق ِي فشِبيذ دس ٘يچ صبٌي ّٔي 

ِٛسد سوٓ دَٚ ٚ عَٛ گفتٕي اعت وٗ اگش ٔزبت اص ِشگ يب ؽىٕزٗ ي هبلت فشعب، ثغتگي ثٗ ايٓ داسد وٗ دس ظب٘ش 

بدس وشدٖ ٚ ثٗ هٛس ِٛلت اص اظٙبس ٚ ػًّ ثٗ اعالَ دعت ثشداؽت، آيٗ ي ؽشيفٗ، اربصٖ ي آْ سا ثشاي ِؤِٕبْ ف

 اعت. اٌجتٗ ثب ايٓ وبس، افً ديٓ ُ٘ اص ثيٓ ّٔي سٚد.

 لشآْ وشيُ دس آيٗ اي ديگش، ثش ايٓ ِؼٕب تبويذ ّٔٛدٖ ٚ فشِٛدٖ اعت: 

َِٓ َوَفَش ثِبّلّلِ   * َْ ٌَْىبِرُثٛ ُُ ا ُ٘ ٌـئَِه  ْٚ
ُ
أ َٚ َْ ثِآيَبتِ اّلّلِ  ٛ ُٕ ِِ َٓ الَ ُيْؤ ٌَْىِزَة اٌَِّزي ب يَْفَتشِي ا َّ ُٗ ِِٓ ثَ  }إَِّٔ ٍُْج َل َٚ  َٖ ْوشِ

ُ
ْٓ أ َِ ِٗ إاِلَّ  بِٔ َّ ْؼِذ إي

(} ٌُ ُْ َػَزاٌة َػِظي ُٙ ٌََٚ َٓ اّلّلِ  ِِّ ُْ َغَنٌت  ِٙ ٌُْىْفشِ َفْذًسا َفَؼٍَْي َِّٓ َؽَشَس ثِب ٌََٚىِٓ   ِْ ب َّ ٌّٓ ثِبإِلي ئِ َّ ْط ُِ2 ) 

٘غتٕذ * وغبٔي وٗ ثؼذ اص تٕٙب وغبٔي دسٚؽ ِي ثٕذٔذ وٗ ثٗ آيبت خذا ايّبْ ٔذاسٔذ؛ )آسي( دسٚغگٛيبْ ٚالؼي آٔٙب 

ايّبْ وبفش ؽٛٔذ ـ ثٗ رض آٔٙب وٗ تضت فؾبس ٚالغ ؽذٖ أذ، دس صبٌي وٗ لٍجؾبْ آساَ ثب ايّبْ اعت ـ آسي، آٔٙب وٗ 

 عيٕٗ ي خٛد سا ثشاي پزيشػ وفش گؾٛدٖ أذ، غنت خذا ثش آٔبْ اعت ٚ ػزاة ػظيّي دس أتظبس ؽبْ!

ّبس ثٓ يبعش سا ِزجٛس وشدٖ ثٛدٔذ تب پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا دؽٕبَ ٔضٚي ايٓ دٚ آيٗ، صِبٔي ثٛد وٗ ِؾشوبْ ػ

د٘ذ ٚ اص ثت ٘ب ثٗ ٔيىي يبد وٕذ. ػّبس ٔيض اص تشط ؽىٕزٗ ٘بي هبلت فشعبي آٔبْ، چٕيٓ وشد. ٚلتي ثٗ ِضنش 

أزبَ دادَ اي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ، صنشت ثٗ اٚ فشِٛد: ))چٗ ؽذٖ اعت؟(( ػشك وشد: )وبس( ثذي 

سعٛي خذا! آٔٙب س٘بيُ ٔىشدٔذ تب ثٗ ؽّب ٔبعضا گفتُ ٚ ثت ٘بي آٔبْ سا ثٗ ٔيىي يبد وشدَ! فشِٛد: ))دس لٍت تٛ چٗ 



گزؽت؟(( ػشك وشد: ٔغجت ثٗ ايّبْ ِطّئٓ اعت. فشِٛد: ))اگش دٚثبسٖ تٛ سا ِزجٛس وشدٔذ، ّ٘بْ عخٕبْ سا تىشاس 

 (3وٓ((.)

لشآْ وشيُ آْ سا ِضىَٛ وشدٖ ٚ ثذتش اص وفش ؽّشدٖ اعت؛ صيشا ))ٔفبق((، پٕٙبْ وشدْ ايٓ ػًّ، آْ ٔفبلي ٔيغت وٗ 

وفش ٚ ويٕٗ ٚ اظٙبس وشدْ ايّبْ ٚ دٚعتي اعت؛ دس صبٌي وٗ ))تميٗ((، پٕٙبْ وشدْ ايّبْ ٚ آؽىبس ّٔٛدْ وفش ٚ ؽشن 

 آْ سا ِجبس ؽّشدٖ اعت؟ اعت. اگش تميٗ اص رٍّٗ ِقبديك ٔفبق ثبؽذ، چشا خذاٚٔذ عجضبْ دس دٚ آيٗ ي لشآْ

ُ٘ چٕيٓ تميٗ ثب تغٍيُ ؽذْ ٚ عبصػ دس ِغبئً ديٕي، فشق داسد. ))تغٍيُ ؽذْ ٚ عبصػ((، پزيشفتٓ هشف 

ِمبثً ٚ دعت وؾيذْ اص اػتمبدات اعت؛ دس صبٌي وٗ تميٗ ػجبست اعت اص ٔگٗ داسي ديٓ ثٗ ٚعيٍٗ ي آؽىبس ٔىشدْ 

ٛلؼي وٗ دٚسٖ ي مؼف ثٗ پبيبْ ثشعذ ٚ فشفتي ثشاي تزذيذ ٔيشٚ پيذا ِٛلتي ايّبْ ٚ اظٙبس خٛاعتٗ ٘بي دؽّٓ، تب ِ

ؽٛد. پظ ))تميٗ(( يه تذثيش ػماليي ثشاي پيؾگيشي اعت ٚ ِؤِٓ سا ثٗ تغٍيُ ٚ عبصػ ّٔي وؾبٔذ؛ ثٍىٗ ثٗ ربي 

د آْ، ػٕبفش پبيذاسي سٚصي ٚ ِؼٕٛي سا ثغيذ ِي وٕذ، تب دس ِمبثً فؾبس٘بي عّٙگيٓ دؽّٕبْ، ِتالؽي ٚ ٔبثٛ

 ٔؾٛد ٚ ايّبْ خٛد سا دس ثبالتشيٓ دسرٗ ي آْ صفع وٕذ.

تميٗ وٕٕذٖ، ثٗ آيٕذٖ ِي ٔگشد. ٚ ِٕتظش فشا سعيذْ صِبْ ِٕبعت ثشاي تغييش اٚمبع اعت، دس صبٌي وٗ تغٍيُ ٚ 

 عبصػ، ٘يچ يه اص ٚيژگي ٘بي تميٗ سا داسا ٔيغت.

ِي خٛا٘ذ آٔٙب سا ثش ِؤِٓ تضّيً وٕذ ـ خو  ثٗ تؼجيش ديگش، تميٗ ثش تغٍيُ، يبط، ِٔٛيذي ٚ عبصػ ـ وٗ دؽّٓ

 (4ثطالْ ِي وؾذ.)

ػٍّبي اعالَ، ثشاي ِؾشٚػيت تميٗ ثٗ دٚ آيٗ يبد ؽذٖ اعتذالي وشدٖ أذ. ِشاغي دس تفغيش خٛد، ِقبديك تميٗ سا 

ثش سٚي آٔٙب، ايٓ چٕيٓ ثش ؽّشدٖ اعت: ))ِذاسا ثب وفبس، ظبٌّبْ ٚ فبعمبْ ٚ عخٓ گفتٓ ثٗ آساِي ثب آٔبْ ٚ ٌجخٕذ صدْ 

 ٚ ثخؾؼ ِبي ثٗ آٔٙب ثشاي رٍٛگيشي اص اريت آٔبْ ٚ صفع ٔبِٛط اص آٔٙب.((

هجشأي اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سٚايت وشدٖ اعت: ))آٔچٗ وٗ ِؤِٓ، ٔبِٛعؼ سا ثب آْ صفع وٕذ، فذلٗ 

 (5اعت.(()

----------------------------- 

 .28( 3. . آي ػّشاْ: )1

 .106 -105( 16ضً: ). . ا2ٌٕ

)چبپ ثيشٚت( ٚ ِٕبثغ  192، ؿ3ٚ ٔيض س. ن: عٕٓ اثٓ ِبرٗ؛ تفغيش ِبٚسدي: د 357، ؿ20. . اٌّغتذسن، صبوُ: د3

ديگشي ِخً: اٌّجغٛه عشخغي؛ اٌىؾبف صِخؾشي؛ اصىبَ اٌمشآْ اثٓ ػشثي؛ تفغيش وجيش فخش ساصي؛ اٌّغٕي اثٓ 

 ٚ...  لذاِٗ؛ اٌزبِغ لشهجي؛ أٛاس اٌتٕضيً ثينبٚي



. . ثب ِشارؼٗ ثٗ تفغيش دٚ آيٗ فٛق دس تفبعيش اً٘ عٕت، ايٓ اِش سٚؽٓ خٛا٘ذ ؽذ. س. ن: تفغيش فخش ساصي؛ 4

تفغيش صِخؾشي؛ تفغيش خبصْ؛ تفغيش ٔغفي؛ تفغيش اعّبػيً صمي؛ تفغيش هجشي؛ تفغيش اٌٛعي؛ تفغيش 

 ِضبعٓ اٌتبٚيً رّبي اٌذيٓ لبعّي ٚ تفغيش ِشاغي. 

 ، چ ِقش.136، ؿ3ِشاغي: د. . تفغيش 5

 تقیّه در نظر عاّمه

ثغيبسي اص ػٍّبي ػبِٗ دس وتبة ٘بيؾبْ اص فضبثٗ ٚ ثضسگبْ ديگش، ِطبٌجي سا ٔمً وشدٖ أذ وٗ دالٌت ثش ِؾشٚػيت 

 تميٗ اص ٔظش اعالَ داسد ٚ دس ايٓ رب ثٗ ثشخي اص آٔٙب اؽبسٖ ِي ؽٛد: 

 (1تميٗ ي ػّبس ثٓ يبعش،)

 (2ِغؼٛد،)تميٗ ي ػجذ هللا ثٓ 

 (3تميٗ ي اثي دسداء ٚ اثي ِٛعي اؽؼشي،)

 (4تميٗ ي اثي ٘شيشٖ،)

 (5تميٗ ي اثٓ ػجبط اص ِؼبٚيٗ،)

 (6تميٗ ي عؼيذ ثٓ رجيش،)

 (7تميٗ ي سربء ثٓ صيٖٛ،)

 (8تميٗ ي ٚافً ثٓ ػطبء،)

 ( 9تميٗ ي ػّشٚ ثٓ ػجيذ ِؼتضٌي،)

 (10تميٗ ي اثٛ صٕيفٗ.)

بٔي ٔمً وشدٖ اعت: ))... يىي اص آْ دٚ، تشط ػشفب اص ػٍّبي فبعك، گفتي اعت وٗ ػالِٗ ي لبعّي اص يّ

پبدؽب٘بْ ظبٌُ ٚ ؽيبهيٓ أظ اعت، صيشا دس ايٓ ِٛلغ ثٗ دٌيً تقشيش لشآْ وشيُ ٚ ارّبع ِغٍّبٔبْ، تميٗ ربيض 

 (.11اعت...(()

، اص ٔظش ػبِٗ ػجبست تميٗ ، دس ّ٘ٗ ي ٔضٍٗ ٘ب ٚ دس ػشفٗ ٘بي ِختٍف، ٚرٛد داؽتٗ اعت. ثشخي اص رٛأت تميٗ

 اعت اص:

 (12فتٛاي فمٙبي ػبِٗ، دس ِٛسد رٛاص تميٗ دس ػميذٖ؛)



 (13فتٛاي فمٙبي ػبِٗ، دس ِٛسد رٛاص تميٗ دس آداة؛)

 (14فتٛاي فمٙبي اً٘ عٕت، دس ِٛسد رٛاص تميٗ دس ػجبدت؛)

 (15فتٛاي فمٙبي اً٘ عٕت، دس ِٛسد رٛاص تميٗ دس ِؼبِالت.)

 ُ٘ ٔٛؽتٗ أذ:ثشخي اص ِضممبْ ِؼبفش 

))آخشيٓ عخٓ دس ِٛسد تميٗ دس فمٗ ِزا٘ت اسثؼٗ ايٓ اعت وٗ فمٙبي ػبِٗ، تميٗ سا دس ِغبئً صيبدي ربيض ِي دإٔذ؛ 

ِخً رٛاص تميٗ دس فذلٗ، الشاس، اصدٚاد، اربسٖ، ِجبسات، وفبٌت، ؽفؼٗ، ػٙذ ٚ پيّبْ، تذثيش، سرٛع ثؼذ اص هالق، ظٙبس، 

 (16ي ديگش.(()ٔزس، ايالء، عشلت ٚ فشٚع ؽشػ

 ِٛعي ربس هللا تشوّبٔي، گغتشدٖ تش اص ايٓ ِؼٕب سا فشيضب ثيبْ داؽتٗ ٚ گفتٗ اعت:

))تميٗ ػجبست اعت اص ٔگٗ داسي ربْ اص ٔبِاليّبت ٚ ويفش٘ب، تميٗ ثٗ ايٓ ِؼٕب دس ٘ش چيضي، اص ٔظش ديٓ ربيض اعت((. ٚ 

ّبيت اص آْ، ثش ّ٘ٗ افشاد ٚارت اعت؛ چٗ پيؾٛا ثبؽذ، ٔيض ِي گٛيذ: ))تميٗ دس ساٖ صفع صٔذگي، آثشٚ، صفع ِبي ٚ ص

 (.17يب غيش پيؾٛا(()

----------------------------- 
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 .72اٌؾيؼٗ: ؿ

 ه در نظر امامیهتقی

ػٍّبي اِبِيٗ دس ِٛسد رٛاص تميٗ ٚ صتي ٚرٛة آْ دس ثؼني اٚلبت، ػالٖٚ ثش دٚ آيٗ ي يبد ؽذٖ، ثٗ سٚايبت صيبدي 

اعتٕبد رغتٗ أذ وٗ ثٗ صذ اعتفبمٗ ِي سعذ ثٗ گٛٔٗ اي وٗ دس وتبة ٚعبئً اٌؾيؼٗ ثبة ٚيژٖ اي ثٗ تميٗ 

 آٔٙب اؽبسٖ ِي ؽٛد:اختقبؿ دادٖ ؽذٖ اعت ٚ دس ايٕزب ثٗ ثشخي اص 

 (1اثٓ اثي يؼفٛس اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايت وشدٖ اعت: ))تميٗ، عپش ٚ ٔگٙذاسٔذٖ ي ِؤِٓ اعت((.)

اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ ِفنً فشِٛد: ))اگش تميٗ وٕي دؽّبْ ّٔي تٛإٔذ ثٗ تٛ آعيجي ثشعبٕٔذ. تميٗ، ديٛاسي 

 (2اعت وٗ ّٔي تٛإٔذ دس آْ ٔفٛر وٕٕذ((.)اعت ِغتضىُ ثيٓ تٛ ٚ دؽّٕبْ خذا ٚ عذي 

اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: ))تميٗ اص ثشتشيٓ اػّبي ِؤِٓ اعت تب ربْ خٛد ٚ ثشادسأؼ سا ثٗ ٚعيٍٗ ي آْ اص 

 (3عتّىبساْ صفع وٕذ((.)

 (4اِبَ ثبلش ػٍيٗ اٌغالَ فشِٛد: ))تميٗ، ديٓ ِٓ ٚ ديٓ پذساْ ِٓ اعت((.)

 (5فشِٛد: ))ثش ديٕتبْ ثتشعيذ ٚ آْ سا ثب تميٗ ثپٛؽبٔيذ((.)اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ 

----------------------------- 

 )ثبة تميٗ(. 221، ؿ2. . افٛي وبفي: د1



 .24، ثبة 213، ؿ16. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ: د2

 .320ؿ×: . . تفغيش ِٕغٛة ثٗ اِبَ صغٓ ػغىشي3

 )ثبة تميٗ(. 219، ؿ2. . افٛي وبفي: د4

 . . ّ٘بْ.5

 فقط شیعه به تقیه معروف شده است؟ چرا

ػٍت ايٓ وٗ ِز٘ت ؽيؼٗ اص ِزا٘ت ديگش ثٗ تميٗ ِؾٙٛستش ؽذٖ اعت ايٓ اعت وٗ سٚايبت ثغيبسي اص ائّٗ ي اً٘ 

ثيت ػٍيُٙ اٌغالَ ٚاسد ؽذٖ ٚ ّ٘يٓ اِش ثبػج گؾتٗ اعت تب ؽيؼٗ اص ديگش ِغٍّبٔبْ ثٗ تميٗ ِؾٙٛستش ثبؽذ. ُ٘ 

٘ب، ثبػج ؽذ وٗ آْ سا ٚعيٍٗ اي ثشاي ِغخشٖ وشدْ پيشٚاْ اً٘ ثيت ػٍيُٙ اٌغالَ چٕيٓ دؽّٕي ثشخي اص فشلٗ 

 لشاس دٕ٘ذ!

گٛيب آٔٙب فشاِٛػ وشدٖ أذ وٗ ))تميٗ((، اص دعتٛسات لشآْ ٚ اص مشٚسيبت ديٓ اعت وٗ ّ٘ٗ ِغٍّبٔبْ ثش آْ اتفبق ٔظش 

ٔيغت؛ صيشا ِغٍّبٔبْ دس فشٚع ِغبئً  داؽتٗ أذ. ٚ اگش دس فشٚع آْ اختالفي ٚرٛد داؽتٗ ثبؽذ ِغبٌٗ رذيذي

 ؽشػي ثبُ٘ اختالف داسٔذ؛ ٌٚي دس افٛي ثبُ٘ اتفبق ٔظش داسٔذ.

چشا ػذٖ اي، ٚلتي ثٗ ِىتت اً٘ ثيت ػٍيُٙ اٌغالَ ِي سعٕذ؛ ٔظشات ِخبٌف آٔبْ ثب ِىبتت فمٙي ديگش سا 

 دعتبٚيضي ثشاي تّغخش ٚ ٘تبوي خٛد لشاس ِي دٕ٘ذ؟!

ٗ أذ وٗ اص رٍّٗ ا٘ذاف ))تميٗ((، صّبيت اص ٚصذت اعالِي ٚ رٍٛ گيشي اص تفشلٗ ي ػٍّبي ػبِٗ، تٛرٗ ٔذاؽت

 ِغٍّبٔبْ اعت.

 دس ايٓ فٛست ؽبيغتٗ ٔيغت وٗ فشلٗ ي ؽيؼٗ ثٗ ثذػت ٚ ٔفبق ِتُٙ ؽٛد.

دٚساْ ٘بي عخت صٔذگي اً٘ ثيت ػٍيُٙ اٌغالَ دس صِبْ صىِٛت اِٛيبْ ٚ ػجبعيبْ ثبػج ؽذٖ ثٛد وٗ ؽيؼيبْ 

ٗ اٌغالَ ِز٘ت خٛد سا ـ صتي اص ّ٘غشأؾبْ ـ ِخفي ٔگٗ داسٔذ؛ صيشا دس آْ صِبْ ِتُٙ ثٛدْ ثٗ تؾيغ، ػٍي ػٍي

عخت تشيٓ ويفش سا داؽت ٚ صتي پغش اص دعت پذسػ ثٗ لبمي ؽىبيت ِي وشد وٗ چشا پذسػ اٚ سا ػٍي ٔبِيذٖ 

 اعت؟!

ٔٛؽت: ٘ش وظ وٗ صذيخي دس ِٛسد فنبيً اثٛ ( ٔمً وشدٖ أذ: سٚصي ِؼبٚيٗ ثٓ اثي عفيبْ ثٗ وبسگضاسأؼ 1ِٛسخبْ)

تشاة ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ٚ خبٔذأؼ سٚايت وٕذ، خٛٔؼ صالي اعت پظ اص آْ خطجب ثش ٘ش ِٕجشي ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ سا 

ٌؼٓ ِي وشدٔذ ٚ اص اٚ ثشائت ِي رغتٕذ. ِشدَ وٛفٗ ثٗ خبهش ٚرٛد ؽيؼيبْ فشاٚاْ اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ صيش فؾبس 

زٗ ٘ب ثٛدٔذ. اِٛيبْ، صيبد ثٓ عّيٗ سا ثٗ ػٕٛاْ صبوُ وٛفٗ گّبؽتٕذ ٚ ثقشٖ سا ثٗ آْ ٍِضك ّٔٛدٔذ. عخت تشيٓ ؽىٕ

صيبد ؽيؼيبْ وٛفٗ ٚ ثقشٖ سا ِي ؽٕبخت ٚ آٔٙب سا دس صيش ٘ش عٕگ ٚ وٍٛخي وٗ ثٛدٔذ، پيذا وشد ٚ ثٗ ؽٙبدت سعبٔذ. ٚ 

 ي اص آٔبْ ثبلي ّٔبٔذ.يب اص ػشاق ِتٛاسي ٚ ثي خبّٔبْ وشد. اص ايٓ سٚ ؽخقيت ِؾٙٛس



ِؼبٚيٗ ثٗ وٍيٗ وبسگضاساْ خٛد ٔٛؽت وٗ ٘يچ يه اص ؽيؼيبْ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ٚ خبٔذاْ اٚ، صك البِٗ ؽٙبدت ٚ 

 گٛا٘ي ٔذاسٔذ.

ٚ دس ٔبِٗ ي ديگشي ٔيض ٔٛؽت: ))اگش ديذيذ وٗ ثيٕٗ لبئُ ؽذ ثش ايٓ وٗ وغي ػٍي ٚ خبٔذأؼ سا دٚعت داسد، ٔبَ اٚ 

 اٌّبي صزف وٕيذ ٚ عُٙ اٚ سا لطغ ّٔبييذ((.سا اص دفتش ثيت 

اٚ دس ٔبِٗ ي ديگش ِي ٔٛيغذ: ))٘ش وٗ سا ؽيؼٗ ي ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ٚ خبٔذأؼ دأغتيذ، ثش اٚ عخت ثگيشيذ ٚ 

 خبٔٗ اػ سا خشاة وٕيذ.((

ايٓ چٕيٓ ثٛد تب ايٕٙب چيضي اعت وٗ اثٓ اثي اٌضذيذ دس ؽشس ٔٙذ اٌجالغٗ ِي گٛيذ ٚ امبفٗ ثش آْ ِي ٔٛيغذ: اِٛس 

آْ وٗ صغٓ ثٓ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ ؽٙبدت سعيذ. دس ٔتيزٗ گشفتبسي ؽيؼيبْ افضٚدٖ ؽذ. اص ايٓ گشٖٚ وغي ثبلي 

ّٔبٔذ؛ رض ايٓ وٗ ثش خْٛ خٛد ِي تشعيذ؛ ٌزا دس ثيبثبْ ٘ب ِتٛاسي ثٛد. پظ اص ؽٙبدت اِبَ صغيٓ ػٍيٗ اٌغالَ ، 

صىِٛت سا ثٗ دعت گشفت )ٚ ػشفٗ سا( ثش ؽيؼيبْ تٕگ وشد ٚ صزبد ثٓ  اٚمبع ٚ خيُ تش ؽذ. ػجذ اٌٍّه ثٓ ِشٚاْ

 يٛعف حمفي سا ثش آٔبْ ِغٍو عبخت. ػذٖ اي ثب ثغل ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ثٗ صزبد تمشة ِي رغتٕذ!

ٔمً ِي وٕٕذ وٗ ؽخقي ِمبثً صزبد ايغتبد فشيبد صد، اي اِيش! خبٔٛادٖ اَ ػبلُ وشدٖ ٚ ِشا ػٍي ٔبِيذٖ أذ . ِٓ 

ٚ ثيچبسٖ ٘غتُ، ِٓ ِضتبد ٘ذيٗ ي اِيش ِي ثبؽُ. صزبد خٕذيذ ٚ گفت: ثٗ پبداػ آٔچٗ وٗ ثٗ آْ تٛعً پيذا فميش 

 (2وشدي، تٛ سا ثش ٚاليت فالْ رب ِي گّبسَ!)

ثاليي وٗ دس صِبْ ػجبعيبْ ثش عش ؽيؼٗ آِذ، وّتش اص دٚساْ اِٛيبْ ٔجٛد. ))اثٓ عىيت(( يىي اص ثضسگبْ ادثيبت دس صِبْ 

ت. خٍيفٗ اٚ سا ثٗ ػٕٛاْ ِؼٍُ فشصٔذأؼ ثشگضيذ. سٚصي اص اٚ پشعيذ: آيب ايٓ دٚ فشصٔذ ِٓ ٔضد تٛ دٚعت ِتٛوً اع

 داؽتٕي تشٔذ يب صغٓ ٚ صغيٓ؟

اثٓ عىيت گفت: ثٗ خذا عٛگٕذ! لٕجش، خبدَ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ اص تٛ ٚ پغشاْ تٛ ثٙتشاعت. ِتٛوً فشيبد صد، صثبٔؼ سا 

 اص پؾت عش ثجشيذ.

بسي اص ؽيؼيبْ دس لشْ ٘بي گزؽتٗ ثب ايٓ ّ٘ٗ ظٍُ ٚ اعتنؼبف سٚ ثٗ سٚ ثٛدٖ أذ. پظ هجيؼي اعت گشٖٚ ثي ؽّ

وٗ اص ثيٓ تغٍيُ ؽذْ دس ِمبثً دؽّٓ ٚ ثيٓ سيؾٗ وٓ ؽذْ ٚ ٔبثٛدي، ساٖ ِيبٔٗ اي سا ثشگضيٕٕذ؛ تب اص رٙتي ظٍُ ٚ 

بثٛدي ٚ سيؾٗ وٕي لشاس ٔگيشٔذ ٚ ايٓ، ّ٘بْ وزشٚي سا اص خٛد دٚس عبصٔذ ٚ اص رٙت ديگش دس ِؼشك اص ثيٓ سفتٓ ٚ ٔ

 ))تميٗ(( اعت.

 ايٓ وٗ اثٓ تيّيٗ گفتٗ اعت: 

(، ِطٍجي ثي دٌيً اعت وٗ ػمً آْ سا ّٔي پزيشد ٚ وتبة ٚ عٕت آْ سا تبييذ 3))تميٗ ّ٘بْ دسٚؽ ٚ ٔفبق اعت(()

 ّٔي وٕٕذ.

----------------------------- 



 .44، ؿ11ذيذ: د. . ؽشس ٔٙذ اٌجالغٗ، اثٓ اثي اٌض1

 .46-44، ؿ11. . ؽشس ٔٙذ اٌجالغٗ: د2

 )تضميك دوتش دمحم سؽبد عبٌُ(. 68، ؿ1. . ِٕٙبد اٌغٕٗ: د3

 انواع تقیه

 ِي تٛاْ تميٗ سا ثش اعبط مٛاثو ِختٍف، ثٗ ؽىً صيش تمغيُ ثٕذي وشد: 

 ثش صغت وغي وٗ اص اٚ تميٗ ِي ؽٛد: الف(

 ِغٍّبْ؛. تميٗ اص  2   . تميٗ اص وبفش، 1

 ثش صغت ػًّ: ب(

 . تميٗ دس عيبعت؛3. تميٗ دس فتٛا، 2. تميٗ دس ػجبدت،  1

 د( ثش صغت اصىبَ:  

 . تميٗ ي صشاَ.3  . تميٗ ي ٚارت، 2   . تميٗ ي ربيض، 1

 

 

 تقیه از کافر:

ٔٛع اص تميٗ  ّ٘ٗ ي ِغٍّبٔبْ ايٓ لغُ اص تميٗ سا لجٛي داسٔذ. ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ گزؽت، لشآْ وشيُ دس دٚ آيٗ ثٗ ايٓ

 اؽبسٖ فشِٛدٖ اعت.

 : تقیه از مسلمان

دس ِٛسد رٛاص يب ػذَ رٛاص ايٓ ٔٛع اص تميٗ، دس ِيبْ ػٍّبي ِغٍّيٓ اختالف ٚرٛد داسد.لبئالْ ثٗ ػذَ رٛاص، اعتذالي 

 ِي وٕٕذ وٗ لشآْ وشيُ تٕٙب دس ِٛسد تميٗ ِغٍّبْ اص ِؾشن، تقشيش وشدٖ ٚ ثٗ لغُ ديگش اؽبسٖ اي ٔذاسد.

ػٍّبي اِبِيٗ، لبئً ثٗ رٛاص ايٓ ٔٛع اص تميٗ ثٛدٖ ٚ ّ٘بْ دٚ آيٗ ي يبد ؽذٖ سا دٌيً آٚسدٖ أذ. دس ثبسٖ ي ٔضٖٛ ي ٌٚي 

اعتذالي ثٗ ايٓ دٌيً گفتٕي اعت وٗ: اص ٔظش ػٍّبي ػٍُ افٛي خقٛفيت ِٛسد، ِٛرت تخقيـ ّٔي ؽٛد. اص ٔظش 

 ثٗ خقٛفيت عجت. ػٍّبي ػٍُ تفغيش ٔيض ثٗ ػِّٛيت ٌفع اعتذالي ِي ؽٛد؛ ٔٗ

 دس تٛميش ايٓ ِطٍت ثبيذ پشعيذ: آيب لشآْ وشيُ دس تميٗ ي ربيض، 



صبي ِغٍّبْ سا دس ٔظش گشفتٗ يب صبي ِؾشن؟ اگش صبي ِغٍّبْ سا دس ٔظش گشفتٗ پظ تميٗ ثشاي صفع ربْ ِغٍّبْ 

 اعت. ثٕبثش ايٓ، تميٗ دس ِمبثً ٘ش ظبٌّي ربيض اعت؛ اگش چٗ آْ ظبٌُ، ِغٍّبْ ثبؽذ.

٘ش لشآْ وشيُ، ِؼٕبي اٚي سا ِي سعبٔذ؛ يؼٕي، تميٗ ثشاي صفع ربْ ِغٍّبْ دس ثشاثش خطش ٚ ٔگٗ داسي اٚ اص دؽّٓ ظب

اعت. ٚ ايٓ ػٍت، دس تميٗ ي ِغٍّبْ اص ِغٍّبْ ُ٘ ٚرٛد داسد؛ ّ٘چٕبْ وٗ دس تميٗ ي ِغٍّبْ اص ِؾشن ُ٘ 

 ٚرٛد داسد.

ٚ ٔٛؽتٗ اعت: ))صىُ چٙبسَ: آيٗ دالٌت داسد ثش ايٓ وٗ  يىي اص دأؾّٕذاْ اً٘ عٕت ثٗ ايٓ ِطٍت اؽبسٖ وشدٖ

تميٗ دس ثشاثش وفبسي وٗ غبٌت ٘غتٕذ صالي ِي ثبؽذ؛ ٌٚي ِز٘ت ؽبفؼي ِؼتمذ اعت وٗ اگش صبٌت ثيٓ 

 (1ِغٍّبٔبْ، ّ٘بْ صبٌت ثيٓ ِغٍّبٔبْ ٚ ِؾشوبْ ثبؽذ، ثشاي صفع ربْ، تميٗ صالي ِي ؽٛد((.)

ي ّ٘گبٔي اعت ٚ ِؼٕب ٔذاسد وٗ آْ سا ِختـ ثٗ يه ظبٌُ ثذأيُ. چٗ ثغب ػٍت ػالٖٚ ثش ايٓ تميٗ يه سٚػ ػمالي

اختالف ثش عش تميٗ ي ِغٍّبٔي اص ِغٍّبْ ديگش يه ِغبٌٗ ي ػبهفي ثبؽذ؛ يؼٕي، ٚلتي وٗ ِىتت خٍفب، لبئً ثٗ 

ارت ِي دإٔذ؛ ؽشػي ثٛدْ صىِٛت اِٛي ٚ ػجبعي أذ ٚ اهبػت اص اِيش ـ چٗ اِيش خٛة ٚ چٗ اِيش گٕٗ وبس سا ـ ٚ

پظ هجيؼي اعت وٗ فؼبٌيت ٘بي ِخبٌفبْ ايٓ دٚ صىِٛت سا، فؼبٌيت ٘بي غيش ؽشػي ثذإٔذ ٚ تميٗ سا ُ٘ ـ وٗ 

ؽيؼيبْ دس ساعتبي ِخبٌفت ثب آٔبْ ثذاْ ػًّ وشدٖ أذ ـ يه سٚػ غيش ؽشػي ِؼشفي وٕٕذ. دس ايٓ فٛست ثضج اص 

يه ثضج اعبعي، دس ِٛسد ِؾشٚع ثٛدْ صىِٛت تجذيً ِي  ِٛمٛع تميٗ ٚ ادٌٗ ٚ الغبَ آْ، خبسد ِي ؽٛد ٚ ثٗ

گشدد وٗ ايٓ صىِٛت ِؾشٚػيت خٛد سا چٗ صِبٔي اص دعت ِي د٘ذ، ٚ يب تىٍيف ِغٍّبٔبْ دس ِمبثً أضشاف صىِٛت 

 اص خو فضيش اعالِي چيغت؟

ٔذ. اثٛ ٘شيشٖ ِي دس غيش ايٓ فٛست، تميٗ يه سٚػ ػمالٔي اعت ٚ ثغيبسي اص ػٍّبي ِىتت خٍفب ثٗ آْ ػًّ وشدٖ ا

گٛيذ: ))دٚ دعتٗ اص ِؼبسف سا اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ يبد گشفتُ وٗ، يىي اص آٔبْ سا دس ِيبْ ِشدَ ِٕتؾش 

( آيب ايٓ وبس تميٗ ي ِغٍّبْ اص ِغٍّبْ 2وشدَ، ٚ اِب اگش ديگشي سا ِٕتؾش ِي وشدَ، عشَ سا ثشثبد ِي دادَ(()

 ٔيغت؟! 

----------------------------- 

 .120، ٚ 20، ؿ1. . س. ن: تفغيش وجيش: د1

 )چ ِقش(. 82، ؿ4. . ِضبعٓ اٌتبٚيً، لبعّي: د2

 تقیه در عبادت :

تميٗ ي دس ػجبدت ثٗ ايٓ ِؼٕب اعت وٗ ثشاي دفغ خطش ظٍُ يب ثشاي ِذاسا وشدْ ثب ديگش ِزا٘ت اعالِي، ػجبدت سا ثٗ 

خٛد ـ ثٗ آْ ِؼتمذ اعت. ايٓ ؽىً اص تميٗ، اص خقٛفيبت ِىتت ٔضٛي ثٗ رب آٚسد وٗ ِغٍّبْ ِخبٌف ـ هجك ِز٘ت 

اً٘ ثيت ػٍيُٙ اٌغالَ اعت ٚ ثيؾتش ػجبدت ٘بيي وٗ ثٗ فٛست تميٗ ثٗ رب آٚسدٖ ِي ؽٛٔذ، ثٗ أگيضٖ ي تشط اص 

 ظٍُ ٔيغت؛ ثٍىٗ تٕٙب ثشاي صفع ٚصذت ِغٍّيٓ اعت.



اعت وٗ خطشي صٛصٖ ي اعالَ سا تٙذيذ ِي وٕذ، ثٗ  اِبَ خّيٕي )سٖ( دس ايٓ ِٛسد ِي فشِبيذ: ))تميٗ گب٘ي ايٓ

ؽىٍي وٗ خٛف اص ُ٘ گغغتگي ٚصذت ِغٍّبٔبْ دس ِيبْ ثبؽذ، ٚ تشط اص ايٓ ثبؽذ وٗ ثش صٛصٖ ي اعالَ ـ ثٗ 

خبهش پشاوٕذگي ؽبْ ٚ يب اِٛس ديگش ـ مشسي ٚاسد ؽٛد، ٚ ِشاد اص تميٗ ي ِذاسايي ايٓ اعت وٗ دس آْ، ُ٘ فذا ؽذْ 

ٔبْ، ُِٙ اعت ٚ ٚصذت ثيٓ آٔٙب ُ٘ ثب ايزبد دٚعتي ثيٓ ِخبٌفبْ ٚ رٍت اسادت آٔبْ، ثذْٚ ٘يچ گٛٔٗ ّ٘ٗ ي ِغٍّب

 (1تشعي )أزبَ پزيش( اعت.(()

اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايت ؽذٖ وٗ ثٗ ٘ؾبَ ثٓ صىُ فشِٛد: ))دس ِيبْ لجيٍٗ ٘ب يؾبْ ّٔبص ثخٛأيذ، 

بصٖ ؽبْ صبمش ثبؽيذ.... ثٗ خذا )عٛگٕذ(، اٚ ثٗ چيضي دٚعت داؽتٕي تش ثيّبسأؾبْ سا ػيبدت وٕيذ، )دس تؾييغ( رٕ

 (2اص ))خجبء((، ػجبدت ٔؾذٖ اعت. گفتُ: خجبء چيغت؟ فشِٛد: تميٗ((.)

----------------------------- 

 . 174. . سعبئً: ؿ1

 .2، س26. . ٚعبئً اٌؾيؼٗ، وتبة االِش ثبٌّؼشٚف ٚ إٌٙي ػٓ إٌّىش: ثبة 2

 تقیه در فتوا : 

تميٗ ي دس فتٛا ايٓ اعت وٗ فميٗ ثش خالف آٔچٗ وٗ ثٗ ٔظش خٛدػ فضيش اعت فتٛا د٘ذ. ايٓ وبس اٚ ثش صغت صبالت 

 ِختٍف فٛس گٛٔبگٛٔي ثٗ خٛد ِي گيشد: گب٘ي صشاَ، گب٘ي ربيض، ٚ گب٘ي ٚارت ِي ؽٛد.

رت اعت وٗ اص فتٛا دادْ ـ ثٗ ٘ش فٛست وٗ عيذ صغٓ ثزٕٛسدي دس ايٓ ِٛسد ِي گٛيذ: ))دس ِخً چٕيٓ )صبٌتي( ٚا

ثبؽذ ـ فشاس ّٔٛد ٚ ساصت ؽذ، ٚ ٔيض اگش فتٛا دادْ ِٛرت اص ثيٓ سفتٓ ربْ ٘ب يب ِٛرت سيختٓ آثشٚيي ثبؽذ، دس اٌٚي 

 ربيض ٔيغت وٗ فتٛا د٘ذ، اگش چٗ فتٛا ِٛرت ٘الوت ٚ لتً )خٛد( اٚ ثبؽذ.

ي اص اٚلبت، فتٛايي ثش خالف صىُ ٚالؼي اٌٚي، فبدس ِي ؽذ ، هشف اِب اگش اص ائّٗ ِؼقِٛيٓ ػٍيُٙ اٌغالَ دس ثشخ

سا ثؼذ اص آْ آگبٖ ِي عبختٕذ وٗ آٔچٗ دس گزؽتٗ گفتٗ أذ، خالف ٚالغ ثٛدٖ اعت )ٚ ايٓ وبسؽبْ( يب ثٗ عجت صفع 

اٌغالَ ثشاي ربْ خٛدؽبْ ثٛدٖ ٚ يب ثٗ رٙت صفع ربْ وغي ثٛدٖ وٗ ثشاي اٚ فتٛا دادٖ ثٛدٔذ فتٛاي اِبَ وبظُ ػٍيٗ 

 ػٍي ثٓ يمطيٓ، دس ِٛسد عٗ ثبس ؽغتٓ اػنبي ٚمٛ، ثٗ ايٓ ِطٍت تقشيش داسد.

خالفٗ ايٓ وٗ فتٛا دادْ ثش خالف ِب أضي هللا ـ ثٗ خبهش تميٗ ـ اِشي ِؾىً اعت، ٚ اص صيج فتٛا دٕ٘ذٖ ٚ لجٌٛي 

 (1ٔظشيٗ اػ اص ٔظش ػَّٛ ٚ ػذَ لجٌٛي آْ، ِتفبٚت ِي ثبؽذ((.)

----------------------------- 

 .68، ؿ5. . لٛاػذ فمٙيٗ: د1

 تقیه در سیاست :



 ٚمؼيت ايٓ تميٗ ُ٘ سٚؽٓ اعت ٚ ثيؾتش تميٗ ٘ب اص ايٓ لجيً ٘غتٕذ.

پظ سٚؽٓ ؽذ وٗ تميٗ ّ٘يؾٗ ربيض ٔيغت ٚ ّ٘يؾٗ ُ٘ ٚارت ٔيغت؛ ثٍىٗ دس ثشخي اص صِبْ ٘ب صشاَ ُ٘ ثٛدٖ 

 اعت،

 ِي فشِبيذ: اِبَ خّيٕي )سٖ( دس ِٛسد تميٗ ي صشاَ

))اص رٍّٗ ي آْ )تميٗ دس ِٛسد( ثشخي اص ِضشِبت ٚ ٚارجبتي اعت وٗ دس ٔظش ؽشع ٚ ِتؾشػيٓ ٔٙبيت اّ٘يت سا داسا 

٘غتٕذ؛ ِخً ٚيشأي وؼجٗ ٚ ِؾب٘ذ )صيبستگبٖ ٘بي( ِمذط....، سد وشدْ اعالَ ٚ لشآْ، تفغيش وشدْ آْ چٕبْ وٗ 

٘ذ.....، اص ّ٘يٓ لجيً )ِضشِبت( اعت، صِبٔي وٗ تميٗ وٕٕذٖ اص ٔظش ِز٘ت سا فبعذ ِي ّٔبيذ ٚ ثب وفش تطجيك ِي د

ِشدَ، داساي ربيگبٖ ٚ ِٕضٌتي اعت؛ ثٗ ؽىٍي وٗ استىبة ٚي ٔغجت ثٗ ثشخي اص ِضشِبت ـ اص سٚي تميٗ ـ يب تشن 

بيي وشدْ ثؼني اص ٚارجبت، اص ِٛرجبت ٚ٘ٓ ٚ ٘ته صشِت ِز٘ت ؽّشدٖ ِي ؽٛد..... اص ّ٘ٗ ايٕٙب ُِٙ تش آْ ر

اعت وٗ افٍي اص افٛي اعالَ يب ِز٘ت ٚ يب يىي اص مشٚسيبت ديٓ، دس ِؼشك اص ثيٓ سفتٓ ٚ ٔبثٛدي ٚ تغييش اعت. )دس 

 ( 1ايٓ فٛست( تميٗ ربيض ٔيغت؛ ِخً ايٓ وٗ ِٕضشفبْ عشوؼ ثخٛإ٘ذ اصىبَ اسث، هالق ٚ.... سا تغييش دٕ٘ذ.(()

َ ٚرٛة ٚ ثش صغت ِضً ٘بيي وٗ تشط اص مشس دس آْ رب ػالِٗ ي ِظفش ِي ٔٛيغذ: ))تميٗ اص ٔظش ٚرٛة ٚ ػذ

اعت، اصىبِي داسد وٗ دس اثٛاة وتبة ٘بي ػٍّبي فمٗ روش ؽذٖ اعت. تميٗ دس ٘ش صبٌي ٚارت ٔيغت؛ ثٍىٗ گب٘ي 

ربيض ِي ثبؽذ ٚ ثب دس ثؼني اص صبالت، خالف آْ ٚارت اعت؛ ِخً ايٓ وٗ دس )ِمبَ( اظٙبس صك ٚ آؽىبس وشدْ آْ 

ديٓ ٚ خذِت ثٗ اعالَ ٚ رٙبد دس ساٖ آْ ثبؽذ. دس چٕيٓ ٚلتي اِٛاي ٔبديذٖ گشفتٗ ِي ؽٛٔذ ٚ ربْ ٘ب ثشاي يبسي 

 (2اسصػ ٔخٛا٘ذ داؽت((.)

----------------------------- 

 .178 -177. . سعبئً: 1

 .85. . ػمبئذ االِبِيٗ، ؿ2

 نتیجه ی بحث :

آْ سا دس لشآْ وشيُ تؾشيغ فشِٛدٖ اعت. ٔقٛؿ عٕت  ))تميٗ(( يه ٔظشيٗ ي وٍي اعالِي اعت وٗ خذاي تؼبٌي،

ؽشيف ٔجٛي ٔيض ثش آْ دالٌت داسٔذ، ّ٘چٕبْ وٗ ٔقٛؿ فشاٚأي اص ائّٗ اً٘ ثيت ػٍيُٙ اٌغالَ ثش آْ دالٌت داسٔذ ٚ 

ِت افضبة ٚ ثضسگبْ ثذاْ ػًّ وشدٖ أذ ٚ فمٙب ٔيض دس ػشفٗ ٘بي گٛٔبگْٛ دس ِٛسد آْ فتٛا دادٖ أذ ٚ آْ تب سٚص ليب

 افٍي ِبٔذگبس اعت. ّ٘چٕبْ وٗ فخش ساصي دس تفغيشػ ثذاْ تقشيش ّٔٛدٖ ٚ ربيي ثشاي أىبس آْ ثبلي ّٔبٔذٖ اعت.

----------------------------- 

 

 


