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 هنی از تقّيه و کتمان عقيده
 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 عقيده. نشوند متشّبث تصّنع و تظاهر به و ننمايند کتمان گردند البّته مذهب قيد و تعيني بر مکّلف و جمبور چنانچه اگر " - 1

. نشوند نگران و خائف الّضمري مافی ابراز حقيقت و بيان نتائج و عواقب از و منايند اظهار وضوح و جرأت کمال در خويش را
 صيانت و امريّه مصاحل بر حفظ و نگردند منحرف رشاد و حقيقت مستقيم صراط از ات منايند و توصيه أتکيد ايران بعموم البّته

لّ  موارد اين در مساحمه و مداهنه. گردند موّفق ومفتخر اللّ کلمة اعزاز و امراللّ  منزلت و رفعت  و توهني و عّلت امراللّ  نظام در ُمِخ
 (مبارک توقيعات منتخبات٢٠1 ص)...".      منايد در آينده عظيمه متنّوعه مشاکل توليد و گردد اللّ  دين حتقري

 
 و مضطرب. گذارند خدمت مبيدان قدم و آيند برون خفا پس پرده از بنمايند اجتناب تقّيه از و ننمايند کتمان عقيده"  - ٢

 هر از قومي امر و جليل مبدأ اين سبيل در و اصلی کنند مقصد اين فدای را امری هر. ايندمن قيام جبانفشانی و هراسان نباشند
 در تقّيه و حکمت .فرمايند عمومّيه امريّه مصاحل فدای را نفسّيه مالحظات و شخصّيه مصاحل و پوشند مقامی چشم و منصب
 يزدان ولی حضرت آئني حراست و حفظ وسيله هيگان و بود سامان آن محايت مظلومان و حفاظت و صون کافل ااّيم گذشته

 اساسّيه معتقدات و اند برانداخته امريّه حقايق وجه از را و خفا سرت ب خْرَقع آمسانی آئني دمشنان و اهلی امر اعدای چون ااّيم دراين
 در را عظيم نبأ سبب ابين و اند هباءالّل پرداخته حضرت شرع استقالل ابثبات و اند ساخته مشتهر و مکشوف را کامالا  هبا اهل

 و مورد بی فراست اهل انظار و در است حتقري و توهني عّلت عقيده کتمان و ،تقّيه اند منوده معروف ومشهور عالَ  اکناف و اقطار
نب بر را محل رويّه اين معاندين و ُمالفني.  مضرّ  مْ  عقيده سستی أتثريات از و منايند خوف و جخ  بَِبْذلِ  َاِحبَّاَءاللِّ  ايَ  مشرند َاْسَتْحِلفخکخ

ِک هِبََذا وَ  اْلَِْطرْيِ  اْْلَْوَعرِ  اْْلَْمرِ  َهَذا َعَلی َو اْلِقَيامِ  اْْلَْهدِ  اْْلَْهدِ  لخوْکِ  اْلَمِتنْيِ  اْْلَْبلِ  التََّمسُّ َهِج اْلَقِوميِْ  َهَذا ِف  َوالسُّ مخ .  اْلَمن ْ  رَااَيتِ  الّلخ  َجَعَلکخ
بِّهِ  َمَشاِعلَ  وَ  َدايَِتهِ َمَصابِْيَح هِ  وَ  َنْصرِهِ   " ِباَلِدهِ  ِف  اْقِتَدارِهِ  َمطَاِلعَ  وَ  حخ

 (مبارکه توقيعات ٢ ج 1٥٥-٦ ص و مبارک توقيعات منتخبات ٢٠٣-٤ ص)
 
 مقّررات از الّسابق فی کما اداری درامور ننمايند و معّرفی منسوخه شرايع و سابقه اداين اتبع را خود الوجوه من وجه هبيچ"  - ٣
 (خلق و امر ٤ ج ٣٨٦ ص)".      ننمايند جتاوز و منحرف نگردند موئی سر دولت اوامر و کومتح

  
 است امراللّ  از تربّی مورد اين در مساهله و مساحمه.ننمايد ، معّرفی زردشتی اي و ،کليمی ،مسيحی مسلمان را خود احدی"  - ٤

 (مبارک توقيعات منتخبات ٢٤٤ ص)  ". زهنار زهنار شديد خسرانی وموجب است عظيم انقالبی حمخِْدثِ  و تربّی
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 از چنانچه اداری امور در... خطري امر اين ساميه مبادی و ُمالف قبيح و مذموم موقعی هر ودر حال هر در عقيده کتمان"  - ٥
 که وجدانّيه امور در ولی حمسوب آانن مقّدسه و واجبات هبا اهل حتمّيه فرائض از امور اوليای اطاعت گشت تصريح و أتکيد قبل

 ".        دهند اطاعت ترجيح بر را شهادت مسحاء مقّدسه بشريعه متمّسکني و هبا اهل مبعتقدات دارد تعّلق
 (مبارکه توقيعات ٣ ج 1٢٩-٣٠ ص)

 
  " است امريّه ومقتضيات مصاحل ُمالف بکّلی و مذموم و ممنوع مداهنه و عقيده کتمان و تقّيه حال هر در"  - ٦

 (مبارکه توقيعات ٣ ج 1٢٧ ص)
 
 ".  شوقی.  دهيد اّطالع مبراکز و احرتاز منائيد اکتمان از احوال سجلّ  موضوع در  طهران ميالنی"  - ٧

 (خلق و امر ٤ ج ٣٨٥-٦ ص)
 
 ثبت عدم اصلی مقصد بنويس فرمودند شده داده ترتيب برای مستخدمني ُمصوص دفاتر در که مذهبی ستون به راجع"  - ٨

 ". نيست و نبوده صداقت ُمالف و نه احنراف دليل بر کشيدن خط اي و گذاشنت سفيد.  است غريه و زردشتی و المکلمه اس
 (توقيعات ٣ ج 1٤٩ ص)

 
  " است امور اوليای اب مداهنه و تقّيه ترک و عقيده کتمان عدم قطعّياا ممنوع  آن از واحنراف است اساس اسّ  که اصلی مبدأ"  - ٩

 (مبارک توقيعات منتخبات ٢٤٥ ص)
  

.  سرزمني آن در انزنني آئني اشتهار عّلت و خبشد در جامعه عظيمه نتائج ايران صداقت و شجاعت و صراحت هلجه"  - 1٠
 زيرا مفتخر و فائز بيکران سود و عظيم بکنز در حقيقت ولی مبتال ماّدی خبسارت و حمروم استخدام از و منفصل از وظيفه هرچند
 (خلق و امر ٤ ج ٣٨٦ ص)".  و متشّبث متمّسک صداقت حبل به و مرّوج را مبني شرع استقالل و امر انظرند اين قّيمه مببادی

 
 حمافل عضوّيت و انتخاب حقّ  از ورزد استنکاف حمفل رأی از قبول آنکه اي و منايد کتمان را عقيده موارد دراين نفسی هر"  - 11

 ".  حمروم و ممنوع)*( دو روحانّيه هر
 ولی شده نوشته" هر" فقط و است افتاده جا" دو" کلمه ، مأخد در کتاب )*( 1٩٢٢ -٤٨  مبارکه توقيعات ٣ ج 1٧٧ ص)

 (. است صحيح"  دو هر" که اند فرموده مرقوم اهلی اعظم العدل آرشيو بيت اداره
 

 ااّيم اين در اش نتيجه ، یروحان حمفل اخمنای نصيحت أتکيد و و حتذير وجود اب عقيده کتمان و زوجه يک از جتاوز"  - 1٢
 و قطعی قرار.  روحانی نه است انفصال اداری اين ولی است روحانّيه حمافل عضوّيت از و رجامعه د انتخاب از حقّ  حمرومّيت

کم  (1٩٢٢-٤٨ مبارکه توقيعات ٣ ج 1٥٤ ص)".      است عدل اعظم بيت ابخمنای راجع هنائی حخ


