
آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني

إّن زيارة البيت احلرام، واملش��اهد املشرفة، ُتعّد من اآلمال السامية لكلَّ مسلم، 
ألّن��ه مهب��ط الوحي ومطاف املالئك��ة، وقد دعا اهلل س��بحانه إىل زيارته يف الذكر 
احلكي��م، ووصف تركه تهاوناً، كفرًا بالنع��م وقال: }َو ِلِ َعَلي النَّاِس ِح��جُّ اْلَبْيِت 
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َمِن اْسَتطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َو َمْن َكَفَر َفِإنَّ اَل 

َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن{.1 ويف آية ُأخرى أمر 

وا  بإمتام احلج والعمرة هلل وقال: }َو َأِتمُّ
اْلَحجَّ َو اْلُعْمَرَة ِلِ{.2

وقد رزقنا اهلل سبحانه ُنُسك العمرة 
يف ش��هر رجب اخلري ع��ام )1424ه (، 
وبعد ما فرغنا من األعمال اقرتح علينا 
العاّلمة املغفور له الشيخ »حممد شريف 
مهدوي« والعاّلمة »الس��يد عبدالفتاح 
نّواب � حفظه اهلل« لقاء الش��يخ صاحل 
بن عبدالرمحن احلصني، رئيس شؤون 
احلرمني الشريفني، حبجة أن الشيخ ذو 
خلق س��اٍم وعزمية صادق��ة يف تقريب 
اخُلطى بني املسلمني، فلّبيت اقرتاحهما، 
فالتقي��ت به فرّحب بن��ًا وتبادلنا معه 
أطراف احلديث، فوجدته رجاًل س��اعيًا 
يف التقريب وراغبًا يف تعزيز العالقات 
بني الطوائف اإلسالمية، واحلديث ذو 

شجون.
ومن البحوث اّليت دارت بيننا وبينه 
مسألة السجود على األرض اّلذي دعا 
إليه رس��ول اهلل9 يف حديثه املتضافر 

حيث قال: »جعلت األرض لي مسجدًا 
وطه��ورًا« اّل��ذي رواه اإلمام البخاري 
أيضًا وقد جعل رس��ول اهلل9 ما هو 
الطهور مس��جدًا، من املعلوم أن املراد 

من الطه��ور هو: ال��رتاب )وأمثاله( 
اّلذي يتيمم به اإلنس��ان املعذور بداًل 
عن الوضوء، والغسل، فعلى املسلمني 
السجود على األرض ال السجود على 

السّجاد وحنوه.
ث��م أضفت على كالمي وقلت: إن 
لكل ضيف ِقري وحنن ضيوفك، فأِقرنا 
بتمكينن��ا من الس��جود على األرض 

خصوصًا يف احلرم النبوي9.
اس��تمع الش��يخ إىل كالمي بوعٍي 
وّدقة، ولكن بدل أن جييب بش��يء من 
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الكالم، أت��ى بأحد أعداد جمّلة »ميقات 
احلج«، وه��و العدد اّلذي ُنش��ر على 
صفحات��ه خط��اب اإلم��ام اخلميين1 
حلّجاج بيت اهلل احلرام، وأفتى فيه جبواز 
الس��جاد وغريه، وأخذ  السجود على 

يقرأ كالم اإلمام من أّوله إىل آخره.
قل��ت: إن ما ذكره اإلم��ام اخلميين 
وهو ُأستاذي الكبري صحيح بال ريب، 
وأّنه أفتى بذلك حفظًا للوئام وصيانة 
لوح��دة األمة اّليت فيها قّوة اإلس��الم، 
وحذرًا م��ن تفّرق الكلم��ة اّلذي فيه 
اس��تنزاف وإهدار إلمكاني��ات اأُلّمة، 
فلّم��ا مّت كالم��ي رأيت على أس��ارير 
الشيخ عالمات الرضى مبا قلت وتلّقى 
ما أقرتحته أم��رًا منطقياً، ولكنه اعتذر 
بأّن ذلك األمر يثري اجلّهال علينا. وكان 

الشيخ راغبًا يف فهم فتوى اإلمام.
فقلن��ا له: إّن��ه من مقول��ة التقية 
لغاية حفظ  املدارائي��ة  أو  التحبيبي��ة 
الوئ��ام. وعندئ��ٍذ وقف��ت عل��ى أن 
املش��ايخ العظام يف احلرمني الشريفني 
غري واقف��ني على فقه أهل البيت وأن 

األحكام الشرعية تنقس��م إىل واقعية 
أولية وواقعية ثانوية، واإلفتاء بالسجود 

على السجاد من القسم الثاني.
هذا م��ا دعاني إىل كتابة هذا املقال 
خصوصًا بعد ما قرأت يف مقال لكاتب 
مّسى نفسه »أبو عامر« حول التقية. ومن 
العج��ب العجاب أّنه قّس��مها � بعد 
القول باجلواز � إىل شرعية وبدعّية وأن 
ما عند الش��يعة هو من القسم الثاني 
وأن بني التقيتني فروقًا س��بعة، فدفاعًا 
عن احلقيقة ندرس حنن ندرس ما ذكره 
الكاتب من الفروق، ليتّبني لنا، هل هلا 
مس��حة من احلق أو ملسة من الصدق 
أو أّنه��ا مّما اختلقتها أف��كار الكاتب، 
ودع��اه إليها حقده على الش��يعة أّواًل 
وع��دم تعرفه عل��ى عقائده��م ثانيًا؟ 
ول��وال هذان األمران ملا أتعب نفس��ه 
يف اخت��الق هذه الفروق. وإليك بيانها 
ونقدها: وس��يظهر للقارئ أن هنا تقية 
واحدة اصفقت عليها اأُلمة اإلسالمية 

مجعاء ال تقيتان.
٭     ٭     ٭
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1. يق��ول: يظن بعض املس��لمني 
أّن التقية خاّصة بالش��يعة اإلمامية وال 
يعلمون أّن التقّية من األحكام الشرعية 
ة  الثابتة يف كتاب اهلل تعاىل � ويف س��نّ
رسوله9 � وتعامل بها السلف �4 
ولكن السؤال هل هذه التقية الشرعية 

هي نفسها التقية الشيعية؟
اجل��واب: ال، لوج��ود الفروق بني 

التقيتني:
الفرق األّول: التقية الش��رعية من 
فروع الدين ال من اأُلصول، وأّما التقية 
الش��يعية فهي من ُأص��ول الدين. ثم 

استدّل باحلديثني التاليني:
أ. م��ا روي عن جعفر الصادق7: 
أّنه قال: »إّن تس��عة أعش��ار الدين يف 

التقية وال دين ملن ال تقية له«.3
ب. وروي عن��ه أيض��اً: »لو قلُت 
إّن تارك التقي��ة كتارك الصالة لكنُت 

صادقًا«.4
الكاتب  أّن  أّواًل:  يالح��ظ علي��ه 
قد اعرتف جبهل بعض املس��لمني بأّن 
التقي��ة من األحكام الش��رعية الثابتة 

ة رسوله، وطاملا كان  يف كتاب اهلل وس��نّ
هذا اجلهل سببًا للتحامل على الشيعة 
القائلني بها، حيث كانوا يعّدون الشيعة 
فنش��كر اهلل  بالتقية،  لقوهل��م  منافقني 
سبحانه على أّنه قد هدى الكاتب إىل 
ما هو احلق اّلذي كان عليه الشيعة منذ 
أن ن��زل بها الكتاب والس��ّنة. وكيف 
ميكن إنكار كون التقية أمرًا مش��روعًا 
وقد وقف األبك��م واألصّم على تقية 
عّمار يف س��ّب النيب وجميئ��ه إليه باكيًا 

ونزول القرآن يف حّقه.
قال سبحانه: }َمْن َكَفَر ِباِل ِمْن َبْعِد 
ِإيماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َو َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإلِْيماِن 

َو لِك��ْن َمْن َش��َرَح ِباْلُكْف��ِر َص��ْدرًا َفَعَلْيِهْم 

َغَضٌب ِمَن اِل َو َلُهْم َعذاٌب َعِظيٌم{.5

وليس��ت هذه اآلية هي الوحيدة يف 
هذا املقام، ب��ل نزل الذكر احلكيم بها 
يف آي��ة ُأخرى قال س��بحانه: }ال َيتَِّخِذ 
ُدوِن  ِم��ْن  َأْوِلي��اءَ  اْلكاِفِري��َن  اْلُمْؤِمُن��وَن 

اْلُمْؤِمِنيَن َو َمْن َيْفَعْل ذِلَك َفَلْيَس ِمَن اِل 

ُرُكُم  ِفي َشْي ٍء ِإالَّ َأْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتقاًة َو ُيَحذِّ

اُل َنْفَسُه َو ِإَلی اِل اْلَمِصيُر{.6
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وقد مدح سبحانه وتعاىل فعل مؤمن 
آل فرعون حيث أخذ التقية ترسًا ودرعًا 

يف دفاعه عن نيب اهلل موسى7.
قال سبحانه: }َو قاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 
آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيماَنُه َأ َتْقُتُلوَن َرُجاًل َأْن 

 اُل َو َقْد جاَءُكْم ِباْلَبيِّناِت ِمْن 
َ
َيُق��وَل َربِّي

َربُِّك��ْم َو ِإْن َيُك كاِذبًا َفَعَلْي��ِه َكِذُبُه َو ِإْن 

َيُك صاِدق��ًا ُيِصْبُكْم َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْم ِإنَّ 

اٌب{.7 اَل ال َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ

إىل هنا تبنّي أّن التقية أمر مش��روع 
جاء به الصادع باحل��ق يف كتابه املنزل 
وأق��ّر ب��ه عم��اًل يف ما ج��رى على 
الصحابي عّمار بن ياسر يف تعامله مع 

مشركي قريش.
وثاني��ًا: ال أظّن أن فقيهًا من فقهاء 
الش��يعة عّد التقية من ُأصول الدين، 
فإّن ُأصول الدين عند الشيعة اإلمامية 

ثالثة، هي: التوحيد والنبوة، واملعاد.
وأّما القول بالع��دل واإلمامة فهي 
من خصائ��ص املذهب اّليت بها تتمّيز 
الشيعة عن سائر الطوائف، فإّن لكّل 
طائفة ميزة خاصة تتميز بها عن غريها. 

مثاًل إّن املذهب األشعري يتمّيز بالقول 
برؤي��ة اهلل يوم القيامة وأّن القرآن غري 
خمل��وق، وأّن أفعال العب��اد خملوقة هلل 
سبحانه حّتى أّن اإلمام األشعري عندما 
انتق��ل من االعت��زال إىل مذهب أمحد 
بن حنبل قام يف جام��ع البصرة وقال: 
أّيها الناس َمن عرفين فقد عرفين ومن 
مل يعرفين فأنا أعّرفه بنفس��ي. أنا فالن 
بن فالن كنت قلت: خبلق القرآن، واّن 
اهلل ال ُيرى باألبصار، وأّن أفعال الش��ر 
أنا أفعله��ا؛ وأنا تائ��ب مقلع معتقد 
بالرد على املعتزلة وخرج بفضائحهم 

ومعائبهم.8
وهذه كت��ب الش��يعة يف العقائد 
واألحكام ال ت��رى فيها من يعّد التقية 
من اأُلصول، بل التقية كسائر األحكام 

العملية.
وهي من ف��روع األم��ر باملعروف 
والنه��ي عن املنكر، وقد أورد الش��يخ 
احلّر العاملي عاّمة روايات التقية يف هذا 
املقام، ومع ذلك كيف ميكن رمي الشيعة 

بأّن التقية عندهم من اأُلصول؟!
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أض��ف إىل ذلك: أّن املائز بني كون 
الشيء من اأُلصول أو الفروع هو أّنه 
لو كان الش��يء من اأُلمور القلبية اّليت 
جيب االلتزام بها فيع��دّ من األصول، 
كالتوحي��د على عاّمة مراتب��ه، والنبّوة 
العاّم��ة واخلاّصة، واملعاد، إىل غري ذلك 
م��ن اأُلمور اّل��يت رمبا يق��ال بوجوب 
االلت��زام بها عند االلتف��ات، وأّما لو 
كان مصّب الش��يء هو العمل اجلاحني 
كالصالة وال��زكاة فهو م��ن الفروع، 
ومن املعلوم أّن التقية عبارة عن القيام 
باألعمال اّليت تدفع شر العدّو الغاشم 
من دون التزام بصّحة ما عمل، فيكون 

من الفروع ال حمالة.
التقية س��الح  ُأخ��رى:  وبعب��ارة 
الضعيف يف البيئ��ات اّليت ُكبتت فيها 
احلّرية، فال جيد املسلم الشيعي بّدًا من 
املماش��اة عماًل مع أخيه فيما يرجع إىل 
اأُلمور العبادية وغريها، فهل ميكن عّد 

مثل ذلك من اأُلصول؟!
أّما ما اس��تدل به من احلديثني فقد 
غفل عن س��بب صدورهما، فقد كان 

الش��يعة إّبان احلكم األم��وّي ُيقتلون 
حت��ت كّل حجر وم��در، ورمي الرجل 
بالكفر يوَم ذاك كان أس��هل عليه من 
رميه بالتشيع!! وذلك من أجل املرسوم 
معاوية بن  اّل��ذي أص��دره  احلكومي 
أبي س��فيان إىل األمصار، وبقي ساري 
نهاي��ة احلك��م األموي  إىل  املفع��ول 
وبعده أيضاً: »روى أبواحلسن علي بن 
حممد بن أبي س��يف املدائين يف كتاب 
األحداث ق��ال: كتب معاوية نس��خة 
واحدة إىل عّماله بعد عام اجلماعة!!: أن 
برئت الذّمة مّمن روى ش��يئًا من فضل 
أبي ت��راب وأهل بيته، فقامت اخلطباء 
يف كّل ك��ورة وعل��ى كّل منرب يلعنون 
عليًا7 ويربأون منه، ويقعون فيه ويف 
أهل بيته، وكان أشد الناس بالء حينئٍذ 
أهل الكوفة لكثرة من بها من ش��يعة 
علي7 فاستعمل عليها زياد بن مسية 
وضّم إليه البصرة فكان يتتّبع الش��يعة 
وهو بهم عارف، ألّن��ه كان منهم أيام 
علي7 فقتلهم حتت كّل حجر ومدر، 
وأخافهم وقطع األيدي واألرجل ومسل 
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يرى بعض ش��باب الش��يعة، التظاهَر 
بالعقي��دة لس��انًا وعماًل أم��رًا مقّربًا 
إىل اهلل س��بحانه، فألجل صيانة دمائهم 
وعدم إراقته��ا دون طائل صدرت هذه 
الروايات للمنع عن التظاهر بالتشّيع، 
ومل يكن هناك تعبري أردع لشيعة اإلمام 
عن التظاهر بالتش��يع إاّل أن يقول: »ال 

دين ملن ال تقّية له«.
وبعب��ارة ُأخرى: أّن اهلدف من هذه 
التعابري هو التأكيد على العمل بالتقية، 
ألّن كث��ريًا من ش��يعة األئمة كانوا ال 
حيتاطون فيعرِّضون أنفس��هم وأمواهلم 
للخط��ر بتظاهرهم بالتش��يع، و رمبا 
يتس��ّرعون إىل ذلك بال مباالة، تصّورًا 
منهم أّن ه��ذا النوع م��ن االضطهاد 
ش��هادة يف س��بيل اهلل، وألجل إيقافهم 
عن هذا األمر أخذ اإلمام خياطبهم بهذا 

اخلطاب ويؤّكد عليهم.
وهذا اأُلس��لوب م��ن الكالم غري 
بعيد عن كلمات الرس��ول9 وأهل 
بيته: نظري قوله9: »ال صالة جلار 

املسجد إاّل يف املسجد«.

العيون وصلبهم عل��ى جذوع النخل 
وطردهم وشّردهم من العراق، فلم يبق 

بها معروف منهم.9
ثم تفاقم األمر بعد قتل احلسني7 
وتوّل��ي عبدامللك بن مروان، فاش��تّد 
عل��ى الش��يعة ووىّل عليه��م احلجاج 
بن يوس��ف، فتقرب إليه أهل النسك 
والص��الح والدين ببغ��ض علّي7 
وم��واالة أعدائه ومواالة من يّدعى من 
الناس أّنه��م أيضًا أع��داؤه، فأكثروا 
من الرواي��ة يف فضلهم وس��وابقهم 
ومناقبه��م وأكث��روا م��ن الغّض من 
علي7 وعيبه والطعن فيه والش��نآن 
له حّتى أّن إنس��انًا وق��ف للحجاج � 
ويقال أّنه جّد األصمعي عبدامللك بن 
قريب � فصاح به: أّيها األمري إّن أهلي 
عّقوني فسّموني عّليًا وإّني فقري بائس، 
وأنا إىل صلة األمري حمتاج. فتضاحك له 
احلجاج وقال: ِلُلطف ما توّسلت به قد 

وّليتك موضع كذا.10
اّليت  القاس��ية  ففي ه��ذه األجواء 
يتقرَّب فيها بقتل الش��يعة إىل احلّكام 
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وملّا صار عدم االعتداد بهذا احلكم 
س��ببًا لس��فك الدماء وإزهاق أرواح 
الشيعة أخذ اإلمام بالتأكيد على النحو 
اّلذي عرفناه، وكذلك فمن أس��اليب 
املبالغ��ة يف املقام قول املعص��وم: »إّن 

تسعة أعشار الدين يف التقّية«.11
وهنا احتمال آخ��ر لقوله: »ال إميان 
مل��ن ال تقية له« وهو نفي اإلميان مبعنى 
االلت��زام العملي اّلذي ه��و من آثار 
اإلمي��ان، ال اإلميان القل��يب اّلذي يدور 

على وجوده وعدمه اإلميان والكفر.
وأفصح دليل عل��ى أّن التقية من 
األح��كام الش��رعية الفرعي��ة ال من 
اأُلصول، هو نفس ما رواه الكاتب عن 
الصادق7 من أّنه ش��ّبه تارك التقية 
بتارك الصالة، ومن املعلوم أن وجوب 
الص��الة حك��م فرعي م��ن األحكام 
الشرعية اّلذي لو تركه مسلم تساهاًل 

يعاقب وال يكّفر، وهكذا تارك التقية.
وثالث��ًا: إّن للتقّي��ة حقيقة واحدة، 
وهي املماش��اة مع املخالف إذا خيف 
من ضرره، فحقيقتها ال ختتلف باختالف 

األنظار، س��واء أقيل: إّنها من األحكام 
الش��رعية، أو قيل إّنها م��ن اأُلصول، 
فاحلقيقة واح��دة واختالف األنظار يف 
حتليلها ال يوجب التعّدد حّتى يقال: إّن 
هنا تقّية شرعية، وتقية شيعّية، ولنوضح 
احلال مبثال: إّن ترك الصوم تقّية يف يوم 
الش��ّك ومماش��اة للحكم الصادر مّمن 
ليس له أهلّية احلك��م، حقيقة واحدة، 
س��واء أقلنا بأّن التقية هنا من الفروع 
أو من األصول واختالف احملّللني اليؤثر 
يف حقيق��ة الش��يء وال يوجب تعدده، 
والعج��ب أّن الكاتب جعل اختالف 
األنظار على ف��رض ثبوتة أمرًا داخاًل 

يف حقيقة التقّية!!
وأظّن أّن الكات��ب لو كان منصفًا 
ألذع��ن خبطئ��ه، وأّن اس��تنباطه م��ن 
احلديث استنباط خاطئ. هذا كّله يرجع 
إىل الفرق األّول، وإليك دراسة الفرق 

الثاني.

٭     ٭     ٭

ق��ال: الف��رق الثان��ي: أّن التقية 
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الشرعية إّنا تستخدم مع الكّفار ال مع 
املؤمنني، وأّما التقّية الش��يعية فهي مع 

أهل السّنة.
يالحظ عليه: بأّن ما ذكره، هو نتيجة 
مجوده على م��ورد اآليات اّل��يت قّدمنا 
ذكرها مع غ��ّض النظر عن الغاية اّليت 
شّرعت ألجلها التقية، وإاّل فاملالك هو 
صيانة النف��س والنفيس من االعتداء، 
س��واء كان املعتدي كاف��رًا أم خمالفًا أم 
مؤالفاً، فقد ُيبتلى املسلم بأخيه املسلم 
اّلذي خيالفه يف بعض الفروع وال يرتدد 
يف إيذائه إذا عرفه. ففي تلك الظروف 
حيكم العق��ل بصيانة النفس والنفيس 
من ش��ّر املخالف، وذلك باس��تعمال 
التقية، فلو كان هناك و ِزر فإّنا يتوجه إىل 
من يتقي منه ال إىل املّتقي، إذ لو سادت 
احلرية بني مجيع أبناء املذاهب اإلسالمية 
ملا اتقى أحد إىل ي��وم القيامة، ولذلك 
نرى أّن مجعًا من علماء السّنة قد أفتوا 
جبواز التقية من السلطان السيّن إذا كان 

جائرًا، وإليك بعض كلماتهم:
1. يقول اإلمام الرازي يف تفس��ري 

قول��ه س��بحانه: }ِإالَّ َأْن َتتَُّق��وا ِمْنُه��ْم 
ُتق��اًة{ ظاهر اآلية عل��ى أّن التقية إّنا 

حتّل مع الكّفار الغالبني، إاّل أّن مذهب 
الش��افعي � رض��ي اهلل عن��ه � : أنّ  احلالة 
بني املسلمني إذا ش��اكلت احلالة بني 
التقّية  املس��لمني والكافرين، حّل��ت 

حماماة عن النفس.
وق��ال: التقّية جائزة لصون النفس، 
وهل هي جائزة لصون املال؟ حيتمل أن 
حيكم فيها باجل��واز لقوله9: »حرمة 
مال املس��لم كحرمة دم��ه« وقوله9: 

»من ُقتل دون ماله فهو شهيد«.12
2. ينقل مجال الدي��ن القامسي عن 
اإلم��ام مرتضى اليماني يف كتابه »إيثار 
احلّق على اخللق« م��ا هذا نصه: »وزاد 
احلق غموضًا وخف��اًء أمران: أحدهما: 
خ��وف العارف��ني � مع قّلته��م � من 
علماء السوء وسالطني اجلور وشياطني 
اخللق مع جواز التقّية عند ذلك بنّص 
القرآن، وإمجاع أهل اإلس��الم، وما زال 
اخلوف مانعًا من إظهار احلّق، وال برح 
احمل��قّ عدّوًا ألكثر اخللق، وقد صّح عن 
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أب��ي هريرة � رض��ي اهلل عنه � أّنه قال 
يف ذل��ك العص��ر األّول: »حفظت من 
رس��ول اهلل9 وعاءين، أّم��ا أحدهما 
فبثثته يف الن��اس، وأّما اآلخر فلو بثثته 

لقطع هذا البلعوم«.13
3. وق��ال املراغي يف تفس��ري قوله 
س��بحانه: }َمْن َكَفَر ِباِل ِمْن َبْعِد ِإيماِنِه 
ِإالَّ َم��نْ ُأْك��ِرَه َو َقْلُبُه ُمْطَمِئ��نٌّ ِباإلِْيماِن{: 

التقي��ة م��داراة الكفرة  ويدخ��ل يف 
والظلمة والفسقة، وإالنة الكالم هلم، 
والتبّسم يف وجوههم، وبذل املال هلم؛ 
لكّف أذاه��م، وصيانة العرض منهم، 
وال يعّد هذا من امل��واالة املنهّي عنها، 
بل هو مش��روع، فقد أخرج الطرباني 
قوله9: »ما َوَقى املؤمن به عرَضه فهو 

صدقة«.14
وحصيل��ة الكالم: أّن��ه يظهر من 
غضون التاريخ أّن التقية من السلطان 
اجلائر كان أمرًا شائعاً، وكان املسلمون 
يعملون بالتقية مس��تلهمني ذلك من 
قول��ه س��بحانه: }ِإالَّ َأْن َتتَُّق��وا ِمْنُه��ْم 

ُتقاًة{.15

فهذا هو ابن احلنفيه قد قال لبعض 
الغزاة: ال تفارق اأُلّمة. اتق هؤالء القوم 
بتقيتهم � قال ال��راوي: يعين بين ُأمية 
� وال تقات��ل معه��م. ق��ال: قلت: وما 
تقيته��م؟ قال: حتضره��م وجهك عند 
دعوتهم، فيدف��ع اهلل بذلك عنك عن 
دمك ودين��ك، وتصيب م��ن مال اهلل 

اّلذي أنت أحق به منهم.16
وقال ابن مسعود: ما من كالم يدرأ 
عيّن س��وطني من ذي سلطان إاّل كنت 

متكّلمًا به.17
وقد كان حذيفة يقول: فتنة السوط 
أشد من فتنة السيف. قال السرخسي: 

فكان حذيفة مّمن يستعمل التقية.18
ويف الرواي��ات: ق��ال جابر بن 
عبداهلل: ال جناح عل��يّ يف طاعة الظامل 

إذا أكرهين عليها.19
وع��ن بريدة بن عم��رية: قال: 
حلقت بعبد اهلل بن مسعود، فأمرني مبا 
أمره به رسول اهلل9 أن ُأصّلي الصالة 
لوقتها واجعل صالتهم تس��بيحاً، قال 
ابن عساكر: يعين أّن اأُلمراء إذا أّخروا 
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الصالة ُأصّليها لوقتها ثم ُأصّلي معهم 
نافلة خمافة الفتنة.20

وروى أمحد يف مسنده عن أبي ذر 
أّن رس��ول اهلل9 قال له: »كيف أنت 
إذا بقيت يف قوم يؤّخرون الصالة؟ ثم 
قال: صّل الص��الة لوقتها ثم انهض، 
فإن كنت يف املسجد حّتى تقام الصالة 

فصلِّ معهم«.21
إىل غ��ري ذلك مّما جي��ده املتتبع 
يف غضون التاريخ أّن املس��لمني كانوا 
يّتقون من السالطني، وكان من مظاهر 

التقية مسألة الزكاة.
قال أبان: دخلت على احلسن وهو 
متواٍر زمن احلجاج يف بيت أبي خليفة 
فقال له رجل: س��ألت ابن عمر أدفع 
ال��زكاة إىل اأُلمراء؟ فق��ال ابن عمر: 
ضعها يف الفقراء واملس��اكني، فقال لي 
احلس��ن: أمل أقل لك إّن ابن عمر كان 
إذا أم��ن الرجل قال: ضعها يف الفقراء 

واملساكني؟22
فالشيعة، إذًا تّتقي الكّفار يف ظروف 
خاصة لنفس الغاية اليت ألجلها يّتقيهم 

، غري أّن الش��يعي وألسباب ال  الس��يّنّ
ختفى، يلجأ إىل االّتقاء من أخيه املسلم 
ال لقصور يف الش��يعي، ب��ل يف أخيه 
الذي دفع��ه إىل ذلك: ألّن��ه يدرك أّن 
الفتك والقتل مصريه إذا صّرح مبعتقده 
الذي هو عنده موافق أُلصول الش��رع 

اإلسالمي وعقائده.
نعم كان الشيعي وإىل وقت قريب 
يتحاش��ى أن يق��ول: إّن اهلل لي��س له 
جه��ة، أو أّنه تعاىل ال ُيرى يوم القيامة، 
وإّن املرجعي��ة العلمي��ة والسياس��ية 
ألهل البي��ت: بع��د رحي��ل النيّب 
األك��رم9 أو إّن حك��م املتع��ة غري 
منسوخ؛ فإّن الش��يعي إذا صّرح بهذه 
احلقائق � اليت اس��تنبطت من الكتاب 
والسّنة � سوف ُيعّرض نفسه ونفيسه 
للمهال��ك واملخاطر. وق��د مّر عليك 
كالم ال��رازي ومجال الدي��ن القامسي 
واملراغي وغريه��م الصريح يف جواز 
ه��ذا النوع م��ن التقي��ة، فتخصيص 
التقية بالتقية من الكافر فحسب، مجود 
عل��ى ظاهر اآلية، وس��ّد لباب الفهم، 
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ورفض للمالك الذي ش��ّرعت ألجله 
التقية، وإعدام حلك��م العقل القاضي 

حبفظ األهّم إذا عارضه املهّم.
اّطالع  يظه��ر ضع��ف  وبذل��ك 

الكاتب على مذهبه وكلمات علمائه 
حيث خّص التقّية بالتقية من الكافر.

٭     ٭     ٭

التقي��ة  الثال��ث:  الف��رق  ق��ال: 
الش��رعية رخصة وليست عزمية. وقال 
يف توضيحها: التقية الش��رعية جاءت 
رخص��ة وختفيفًا عل��ى اأُلمة يف بعض 
األح��وال االس��تثنائية الضرورية وال 
ح��رج ملن ت��رك هذه الرخص��ة وأخذ 

بالعزمي��ة واّم��ا التقّية الش��يعية فهي 
عزمية، وواجبة وال فرق يف استخدامها 
ب��ني حاليت االك��راه واالضطرار وبني 

حالة السعة واالختيار.

يالح��ظ علي��ه: أّن الكات��ب غري 
واقف على فقه الش��يعة، ولذا وصف 
التقية عندهم بالوج��وب واللزوم يف 
حاليت االضطرار واالختيار، ولكّنه غفل 
عن أّن التقية عندهم تنقسم إىل أحكام 
مخس��ة حسب انقس��ام األحكام إليها، 
فهي بني واج��ب إىل مندوب إىل مباح 
إىل مك��روه وحرام، وهذا هو الش��يخ 
األعظ��م مرتضى األنص��ارى )1214� 
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1281ه  ( قد أّلف رسالة مستقّلة، وذكر 
انقس��ام احلكم  تنقس��م حسب  أّنها 

الشرعي إليها.
فالقس��م الواجب م��ا يكون لدفع 
ضرر متوّجه إليه من النفس أو العرض 
فتك��ون التقّية واجبة باعتب��ار غايتها 
وهي حف��ظ النف��س والنفيس نزواًل 
على حكم العق��ل احلصيف، أفيصّح 
يف منط��ق العقل أن يعّرض اإلنس��ان 
نفسه للهالك وعرضه إىل التهّتك، مع 
أّنه ميكن صيانتهما مبجّرد املماشاة مع 
العدّو لفظًا أو عماًل؟! فمن قال جبواز 
التقية فلعّل��ه أراد به اجل��واز باملعنى 

األعم اّلذي جيتمع مع الوجوب.
وأّم��ا القس��م احملّرم فه��و كما يف 
الدماء، فاذا توقف العمل بالتقية على 
قتل املؤمن الربيء فالتقية عندئٍذ حرام، 
فقد ُأثر عن أئمة أهل البيت: قوهلم: 
إّنا جعلت التقية لُيحَقن بها الدم، فإذا 

بلغ الدم فليس تقّية.23
أراد  وأّما س��ائر األقس��ام فم��ن 
التع��ّرف عليه��ا، فلريجع إىل رس��الة 

الش��يخ األنصاري وغريها مّما أّلف يف 
هذا املقام.

ومّما جيب التنبيه عليه أّن التقية حترم 
يف غري موضع الدم أيضاً، وهذا فيما إذا 
تعّلق بأس��اس الدين، كما إذا تعرض 
املسلم من قبل أعداء الدين بعمل فيه 
ه��دم الدين. فتحرم التقية وجيب عليه 
حتمل الضرر مهما بلغ وإن كان بقيمة 

نفسه.
ونظري ذل��ك فيم��ا إذا كان املكره 
عليه أمرًا جتوز فيه التقية، كما يف شرب 
اخلمر أو اللعب بالقمار، ولكن إذا أكره 
الس��لطان اجلائر أحد القادة الروحيني 
أو مرجع��ًا من مراجع الدين على مثل 
هذه اأُلمور فتح��رم عليه التقية، إذ يف 
ذلك العمل تراجع الناس عن الدين 
وزعزعة إميانهم، وبذلك تقف على سّر 
صمود حجر بن عدي وأصحابه الذين 
قتلوا يف م��رج العذراء، فمّدوا الرقاب 
للس��يف ومل يت��رّبأوا م��ن علي7، 
ومثلهم ميثم الّتمار وغريه، وذلك ألّن 
هذه الش��خصيات من األماثل الكبار 
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م��ن أصح��اب عل��ي7 الذين بهم 
عرف الناس التشّيع واعتمدوا عليهم، 
فلو اس��تجابوا ملا دعوا إليه من الرباءة 
عن علي7 خلرج الناس عن دين اهلل 

وارتدوا.
قال سيدنا اأُلستاذ اإلمام اخلميين1 : 
إذا كان االتقاء موجب��ًا لرواج الباطل 
وإضالل الن��اس وإحياء الظلم واجلور 
حبي��ث لو ُعم��ل بالتقي��ة أصبح دين 
اإلس��الم الذي هو دي��ن كّل فضيلة 
رابية، دي��َن املكر والغدر واحليلة، مثاًل 
إذا أوعد السلطان اجلائر عامل الشريعة 
وخرّيه بني إنكار ضرورة من ضروريات 
اإلس��الم وبني قتله، كان اختيار الثاني 
هو املتعنّي، حت��ى ولو خرّيه بني القتل 
وارت��كاب معصية م��ن املعاصي اليت 
تورث تزلزل الناس عن الدين، فعندئٍذ 

حترم عليه التقية.
مثاًل ل��و ُخرّي املرج��ع الديين بني 
لعب القمار أو شرب اخلمر أو كشف 
حجاب زوجته بني الناس وبني احلبس 
والقتل، فالثاني ه��و املتعنّي، فال أظن 

أّن��ه خيطر ببال أّي فقي��ه يف هذا املقام 
العم��ل بالتقية، وحتكي��م أدّلتها على 
حف��ظ الدي��ن وس��المة العقيدة بني 

الناس.
فاملقام من باب التزاحم الذي يقّدم 
فيه األهم فاألهم على غريه، فلو كانت 
هن��اك مؤام��رة على الدي��ن وقوانينه 
وأحكامه، فالتقية تصبح حمّرمة وإن بلغ 

األمر ما بلغ.
وبذلك تقف على أّن كالم القائل 
باّنه ليس للتقية عند الش��يعة إاّل قسم 
واحد وهو الوج��وب والعزمية، يعرب 

عن عدم اّطالعه على فقه الشيعة.
٭     ٭     ٭

قال: الفرق الرابع: التقية الشرعية 
إّنا يلج��أ إليها يف حال��ة الضعف ال 
يف مجيع األحوال، وأّما التقية الش��يعية 
فهي يف مجيع األحوال بال اس��تثناء، وال 
تفريق بني حالة الضعف وحالة القوة، 
وينقلون عن الصادق7 أّنه قال: »ليس 
منا من مل جيعلها شعاره وِدثاره مع من 

يأمُنه، ليكون سجّيته مع من حيذره«.
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يالح��ظ علي��ه: أّن التقية س��الح 
الضعي��ف يف البيئ��ات اّل��يت ُكبتت 
فيها احلرية، ف��إذا كان هناك خطر على 
النفس والنفي��س فالتقية أمر واجب 
عقاًل وشرعاً، وهذا ما يعرب عنه بالتقية 

اخلوفية.
وهناك تقية ُأخرى يعرب عنها بالتقية 
املداراتي��ة، وهي املماش��اة مع س��ائر 
املسلمني يف احلرمني الشريفني، وذلك 
ال ألجل اخلوف بل ألجل حفظ وحدة 
اأُلمة اإلسالمية ومصاحلها، فال شك أّن 
وحدة الكلمة هي مصدر قوة اأُلّمة وأّن 
اختالفها س��بب انهي��ار أركان اجملتمع 
وضعفه، فظهر أّن رمي الكاتب الشيعة 
بالقول بوجوب التقي��ة يف االضطرار 
واالختيار خالف ما عليه فقهاء الشيعة، 
فه��م يفّرقون ب��ني التقيت��ني اخلوفية 
واملداراتية، وحيكم عليها بالوجوب يف 

اأُلوىل وباالستحباب يف الثانية.
٭     ٭     ٭

قال: الفرق اخلامس: التقّية الشرعية 
إّنا تكون باللسان ال باألفعال، وأّما التقية 

الشيعية فهي باللسان وباألفعال.
يالحظ عليه: ما ه��و الدليل على 
ختصيص التقية باللس��ان، فإذا كانت 
الغاية هو حفظ النفس والعرض، فال 
فرق بني دفع الش��ّر باللسان أو بعمل 
من األعمال، وقد مّر عن الشيخ املراغي 
قوله ويدخ��ل يف التقية مداراة الكفرة 
والظلمة والفس��قة وإالنة الكالم هلم 
والتبّس��م يف وجوههم، وبذل املال هلم 
لك��ّف أذاهم وصيان��ة العرض منهم 
وال يعّد هذا من امل��واالة املنهّي عنها، 
بل هو مش��روع، قد أخ��رج الطرباني 
قول��ه9 : »ما وق��ى املؤمن به عرضه 

فهو صدقة«.24
وقد م��ّر عن بريدة بن عمرية. قال: 
حلقت بعبداهلل بن مس��عود، فأمرني مبا 
أم��ره به رس��ول اهلل أّن ُأصلي الصالة 
لوقتها واجعل صالتهم تس��بيحاً. قال 
ابن عساكر: يعين أّن اأُلمراء إذا أّخروا 
الصالة ُأصّليها لوقتها ثم ُأصّلي معهم 

نافلة خمافة الفتنة.25
أفيصح بعد هذا أن يقول الكاتب 
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باختصاص التقية باللسان؟!
٭     ٭     ٭

قال: الفرق السادس: التقية الشرعية 
ال جيوز أن تكون س��جّية للمس��لم يف 
مجيع أحواله، وأّما التقية الشيعية فهي 
مالزمة بطبيعة الفرد الشيعي ومستمّرة 

معه فهو يستخدمها يف مجيع أحواله.
يالح��ظ عليه: مضاف��ًا إىل أّن هذا 
ليس فرقًا جدي��دًا، وإّنا هو تعبري آخر 
عن الفرق الرابع، أّن��ه قد تقدم: وأّن 
الش��يعة تتقي إّما خوفًا وإّما مداراة يف 
احلرمني الش��ريفني، وأّما يف غري هذين 
املوردي��ن فال جتد فيه أي أث��ر للتقية، 
وهذه كتب الشيعة وجماّلتها وإذاعاتها 
وخطباؤها كّل ينطقون بلس��ان واحد 
على ض��وء الكتاب والس��ّنة دون أن 

يعدلوا عنهما قيد شعرة.
واّل��ذي يوضح ذلك: أن التقية أمر 
طارئ عل��ى حياة الش��يعي وإاّل فهو 
على مذهبه وعقيدته. يكتب وينطق مبا 
هو احلّق عن��ده من دون هوادة، فكيف 
تكون التقية أمرًا مالزمًا بطبيعة الفرد 

الشيعي؟
نعم، يف القرون الس��ابقة خصوصًا 
يف عه��د األموّي��ني وش��يء من عهد 
العباس��يني � عندما وثبوا على منّصة 
احلكم باجلور والتعّسف على كل من 
ال يوافقهم � مل جيد الشيعي خمرجًا دون 

أن يتقي ما دام يعيش بينهم.
ُأقسم باهلل }َو ِإنَُّه َلَقَس��مٌ َلْو َتْعَلُموَن 
َعِظي��ٌم{26 لو سادت احلرّية الدينية بني 

املس��لمني يف عامة األج��واء واألماكن 
مل��ا جتد أي أثر للتقية يف حياة املس��لم 
س��نيًا كان أو شيعياً، ولو ترى وجودها 
يف حياة الش��يعي يف بيئة أو ظرف فإّنا 
يرجع وزره إىل من أجلأه إىل التقية وإاّل 
لعمل��ت كل طائفة بفقه إمامها، ولقد 
مسعت من صديقي املغفور له الش��يخ 
حممد جواد مغنية قال: دعيت إىل مؤمتر 
يف مص��ر فلّما ش��اركت يف اجللس��ة 
التحضريي��ة رأيت أّن بعض أس��اتذة 
األزهر يش��ري إلّي ويقول: إّن الش��يخ 
قائ��ل بالتقي��ة، فقلت بص��وت عاٍل: 
نعم أنا قائل بالتقية وعامل بها، لكْن 
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لعن اهلل على من محلنا على التقية.
٭     ٭     ٭

قال: الفرق الس��ابع: ال يفهم من 
التقية الش��رعية أّنها م��ن أجل إعزاز 
الدي��ن، وإّنا يكون إع��زاز الدين من 
خالل إظه��اره على املأل وعدم كتمانه. 
وأّما التقية الشيعية فهي من أجل إعزاز 
دينهم، فدين الشيعة � كما يعتقدون � 

ال يعّز إاّل إذا ُكتم.
يالحظ عليه: إذا كان إعزاز الدين 
مبني��ًا عل��ى إظهاره عل��ى املأل وعدم 
كتمانه مطلقاً، واج��ه اخلطر أو ال فإذًا 
تصبح التقية املش��روعة إذالاًل للدين 
وتضعيف��ًا ل��ه؟ أفيصّح أن يق��ال: إّنه 
سبحانه وتعاىل أذّل بتشريع التقية دينه 
وأضعفه ولو يف ف��رتة خاّصة؟ ما هذا 

الكالم ياترى؟
ال شّك أّن الواجب أّواًل وبالذات 
هو إظهار الدي��ن وعدم كتمانه، وهذا 
مّما ال ش��كّ فيه، ولك��ن ال حميص من 
السكوت عن إظهار الدين، واملماشاة 
مع املخالف، يف ظروف خاّصة، ولكّنه 

قضية جزئي��ة يف مواقع خاّصة، ال يؤثر 
يف إعزاز الدين.

وأخ��ريًا: إّن الكاتب قد خرج عن 
األدب اإلس��المي، ووصف الش��يعة 

بالزندقة والكذب والنفاق.
ولو ص��ّح ما نقله ع��ن إمامه ابن 
تيمية: »قد اتفق أه��ل العلم على أّن 
الرافضة أك��ذب الطوائف« فما معنى 
قول الذهيب يف ترمج��ة أبان بن تغلب 
أّن البدعة على ضربني: فبدعة صغرى 
كغلّو التشيع، أو كالتشيع بال غلّو وال 
حترف؛ فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم 
م��ع الدين والَوَرع والص��دق. فلو ُردَّ 
حديُث هؤالء لذه��ب مجلٌة من اآلثار 

النبوية؛ وهذه مفسدة بيِّنة.27
وحنن نّر عليه م��رور الكرام، وال 
نقول في��ه إاّل قول ربنا: }َو ِإذا خاَطَبُهُم 

اْلجاِهُلوَن قاُلوا َسالمًا{.28

وأدعه وسّبه مرتنًا بقول القائل:
ولقد أمّر على اللئيم يسّبين

فمضيت مثَت قلُت ال يعنيين  
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