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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني، األرضيني خليفة اهلل يف سيَّمااحلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على حممد وآلو الطيبني الطاىرين 

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

تتمة مباحث فقو ادلعاريض 
ال تقية يف ادلسكر ومسح اخلفني ومتعة احلج : حبث تطبيقي 

: وردت روايات عديدة ظاىرىا ان مل يكن نص بعضها ، استثناء ىذه الثالثة من حكم التقية، ومنها صحيحة زرارة
.  ((شرب ادلسكر، ومسح اخلفني، ومتعة احلج: ثالثة ال أتقي فيهن أحدا: تقية؟ فقال)  يف مسح اخلفني): قلت لو )): فقد روى يف الكايف

:  ولالطالقات ، لذلك محلها الفقهاء على حمامل  وحيث ان الرواية بظاىرىا خمالفة للقواعد:اقول 
أ ــ القضية شخصية الحقيقية 

. (ومل يقل الواجب عليكم االتتقوا فيهن احداً  ) مامحلها عليو زرارة اذ قال يف تتمة الرواية :احململ االول
عن اجلواب عن السؤال عن القضية احلقيقية العامة اىل القضية اخلارجية الشخصية اخلاصة  (عليو السالم  )والنكتة يف كالم زرارة ىي عدول االمام

. فتدبر، فهي من ادلعاريض والتورية اذن
اشكال بعض  الفقهاء على جواب زرارة  

لكن اشكل بعض الفقهاء على زرارة بان توجيهو اليفي حبل االشكال فانو وان صح يف خصوص ىذه الرواية اال ان ىناك روايات اخرى عامة اجاب 
: فيها بنحو القضية احلقيقية ومنها (عليو السالم  )االمام

 (( و التقية يف كل شيء اال يف النبيذ و ادلسح على اخلفني،وال دين دلن ال تقية لو))صحيحة او مصححة ىشام عن ايب عمر االعجمي 
ان ىؤالء ردبا حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فان مل أشربو خفت ان يقولوا : قلت أليب عبد اللَّو: قال )) ورواية عمرو بن مروان
. (( ال: فان انا كسرتو بادلاء أشربو؟ قال: اكسره بادلاء قلت  :فالينٌّ فكيف اصنع؟ فقال
. (ليس يف شرب ادلسكر وادلسح على اخلفني تقية  )وحديث االربعمائة 

انتصارنا جلواب زرارة  
ظاىرة يف تفسري ىذه الروايات  (... ثالثة الاتقي  )لكن الظاىر وفاء جواب زرارة حبل ادلعضلة حىت مع حلاظ ىذه الروايات ايضاً؛ فان قولو : اقول

عن اجلواب بالقضية احلقيقية اىل القضية الشخصية اخلارجية مع ان مقتضى القاعدة  (عليو السالم  )ووجهو يظهر بالتدبر يف سر عدول االمام. ايضاً 
 )كما ىو ظاىر، اضافة اىل ان اجلواب بتحديد وظيفة االمام (عليو السالم  )اجلواب عن احلقيقية باحلقيقية اضافة اىل ان السؤال مل يكن عن وظيفة االمام

الينفع السائل شيئاً اذ مورد السؤال والفائدة ، ىو ماىي وظيفتنا ؟ وىل يف مسح اخلفني تقية لنا اوال ؟  (عليو السالم 
 عن اجلواب على طبق السؤال  (عليو السالم  )وجو عدول االمام

فِلَم ال يتقي فيهن ؟  (...ال اتقي فيهن  )والنكتة الدقيقة يف عدول االمام ىو بيان ان التقية امر شخصي فكٌل وظروفو والضابط عام ذلا ، ولذا قال 
مع ان السؤال ىو عن ىل نتقي ؟ امنا ذلك ليفهم ان االمر موكول اىل ظروف ادلكلف ، فحيث انين ليست يف حالة التقية من  (ال اتقي  )ومِل اجاب بـ

جهة ىذه الثالثة فال اتقي فيهن ، اما انتم فانظروا اىل ظرفكم وحالتكم  
ويؤكد ىذا الوجو ، اضافة اىل انو ظاىر وعريف بل واضح للذكي ادللتفت ، ورود روايات عديدة تؤكد ان التقية شخصية وصاحبها اعلم هبا حني تنزل 

                                                             

 32 ص3الكايف ج-  
 لفطرية التقية ، ولكوهنا من ادلستقالت العقلية ، ولبداىة ان حفظ النفس والعرض مثالً اىم من ادلسح على اخلفني او شرب ادلسكر-  
 215 ص 16وسائل الشيعة ج-  
وىي صحيحة أو كالصحيحة -  
 351 ص 25وسائل الشيعة ج-  
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  فتدبر . بو
ب ــ ال تقية يف الفتيا 

أن يكون اراد ال اتقي فيو احدا يف الفتيا بادلنع من جواز ادلسح عليهما دون الفعل : والثاين )):  ماذكره الشيخ الطوسي يف االستبصار:احململ الثاين
  ((الن ذلك معلوم من مذىبو فال وجو الستعمال التقية فيو

التقية يف الفتوى والتقية يف العمل ، فقد التكون التقية يف الفتوى : اشار الشيخ اىل نقطة ىامة جداً يف التقية وىي ان التقية على قسمني : اقول
كأن يصلى يف مسجدىم مع الرتبة ُمسِبالً  (العمل خبالفهم)وتكون يف العمل وقد يعكس االمر، ووجهو واضح فإن العامة او السلطات تارة تتحسَّس على 

وتارة يكون العكس بان تتحسس على اظهار الرأي والنظر والفتوى اما كيف عملك يف مسجدك او مسجدىم فال . وال تتحسس على صرف الفتوى 
فتدبر . يهمهم لكون دائرتو حمدودة النطاق 
فهل ىو محل على . على التقية الفتوائية  (عليو السالم  ) ، َفَحَمَل الطوسي كالم االمام(التقية العملية)ىو  (الاتقي  )مث ان الظاىر ادلتبادر عرفاً من 

خالف الظاىر بالقرينة؟ تدبروا جيداً واحبثوا عن القرينة 
ج ــ ال تقية مع ادلشقة العادية 

 احدا إذا مل يبلغ اخلوف على النفس أو ادلال وان حلقو ادىن مشقة احتملو، وإمنا نأن يكون اراد ال اتقي فيو: والثالث):  ماذكره ايضاً :احململ الثالث 
(( جيوز التقية يف ذلك عند اخلوف الشديد على النفس أو ادلال

.  وجود قيد حمذوف، وقد دلتنا عليو سائر الرويات اذ ان الضابط العام ادلعطى فيها يقود اىل ىذا التقييد:وحاصلو
 منصرفة  اىل خصوص ىذه الصورة، لكن يبقى سؤال ان االنصراف ىل ىو لكثرة الوجود؟ او لكثرة – ونظائرىا –ان الرواية : وان شئت فقل 

االستعمال ؟ او دلناسبات احلكم وادلوضوع ؟ او غري ذلك؟ فتدبروا 
د ــ انتفاء التقية موضوعاً 

   انتفاء التقية موضوعاً الختالف مذىب ادلخالفني:احململ الرابع 
اما بالنسبة اىل ادلسكر فالن اكثر ادلخالفني على حرمة شرب ادلسكر ، كما قالو العالمة احللي، واما مسح الرجلني فالن اكثرىم خرّي بني ادلسح على 

اخلفني او غسل الرجلني ، وغسل الرجلني اوىل النو ميسور ادلسح على الرجل فال تقية يف ادلسح على اخلف  
 كما قيل – بعض العامة أي- واما متعة احلج فقد قال هبا بعضهم

ىـ ـ وجود ادلخلص من التقية 
 وجود خملص :احململ اخلامس 

: فانو وان قلنا بتحقق التقية يف الثالثة اال ان ادلخلص منها موجود 
اما متعة احلج، فالن ادلعهود عندىم ان يبدأوا قبل احلج بطواف وسعي استحبابيني ، ال بقصد عمرة والحج ، فيمكن ان يتظاىر الشخص بانو يقوم بذلك مث 

. يقصِّصر سراً 
واما ادلسح على اخلفني، فيمكن نزعهما والتظاىر بغسل الرجلني اال انو يسبقهما دبسح سريع خفي حىت كأنو عفوي 

. واما ادلسكر، فلو ان يدعي ادلرض وانو يضره مثالً وللحديث صلة 
 وصلى اهلل على حممد وآلو الطاىرين

                                                             

التقية يف كل ضرورة  : (عليو السالم  )الكليين عن علي بن ابراىيم عن ابيو عن محاد عن ربعي عن زرارة عن ايب جعفر )ومنها صحيحة زرارة الواردة يف الكايف الشريف وىي -  
 (وصاحبها اعلم هبا حني تنزل بو 

 فتأمل. اخذ مرآة وطريقاً لوظيفة السائل ايضاً  (...ال اتقي  )اذ حيتمل ان -  
 77 ص 1االستبصار ج -  
 او االعم من الفتوائية والعملية دلكان االطالق-  

 كما ذكره يف ادلستمسك-   
 ال تقية الن فتوى كثري منهم مطابقة لنظرنا: وىذا احململ خيتلف عن الوجو الثاين للطوسي اذ ذاك انو ال تقية الن فتوانا هبا معروفة فال جيدي االنكار ، واما ىذا -  


