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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضيٌن، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبٌن وآلو زلمد على والسالم والصالة العادلٌن، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعٌن، أعدائهم
االستنباط  مبادئ

... ال تقية يف مسح اخلفٌن و : تتمة البحث التطبيقي حول روايات 
يف ): قلت لو )): سبق انو وردت روايات عديده، وفيها الصحاح، تصرح بعدم وجود التقية يف امرين او ثالثة، بــ فقد روى يف الكايف

.  ((شرب ادلسكر، ومسح اخلفٌن، ومتعة احلج: ثالثة ال أتقي فيهن أحدا: تقية؟ فقال) مسح اخلفٌن
 و التقية يف كل شيء اال يف النبيذ و ادلسح على ،وال دين دلن ال تقية لو))ويف صحيحة او مصححة ىشام عن ايب عمر االعجمي 

 ((اخلفٌن
ان ىؤالء رمبا حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فان مل أشربو خفت : قلت أليب عبد اللَّو: قال )) ورواية عمرو بن مروان

. (( ال: فان انا كسرتو بادلاء أشربو؟ قال: اكسره بادلاء قلت  :ان يقولوا فالينٌّ فكيف اصنع؟ فقال
اىل غًنىا من الروايات . (ليس يف شرب ادلسكر وادلسح على اخلفٌن تقية  )وحديث االربعمائة 

: وبقيت وجوه مخسة اخرى وىي.. وقد سبقت وجوه مخسة يف معاجلة ىذه الروايات 
ادلراد نفي وجوب التقية يف ادلوارد الثالثة ، النفي جوازىا : الوجو السادس 
...   ان ادلراد هبا نفي وجوب التقية يف ىذه ادلوارد الثالثة:الوجو السادس 

ىل التقية رخصة او عزدية؟ : وتوضيح ىذا الوجو يعتمد على االشارة اىل كربى ادلسألة وىي
اي تقية واجبة ، فهنا مقدَّر زلذوف،  (ال اتقي فيهن احداً  )فان قلنا بان التقية عزدية كانت ىذه الثالثة استثناءاً منها فيكون ادلراد بـ

اي تقية واجبة وىكذا  (ليس يف شرب ادلسكر وادلسح على اخلفٌن تقية  )وكذلك يفّسر حديث االربعمأة بأن يقال انو يراد بـ
 وان قلنا بان التقية رخصة ، كانت ىذه الثالثة بعد تقدير احملذوف ، على القاعدة الكلية، فتأمل

 اصحاب من رجلٌن اخذ الكّذاب مسيلمة أنّ  - احلسن روى ولنذكر احدى روايات كوهنا رخصة مث تعليق الشيخ الطوسي عليها  فقد
 اهلل؟ رسول زلّمداً  أنّ  اتشهد : ألحدمها فقال ،(صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )اهلل رسول

 نعم: قال
 اهلل؟ رسول زلمداً  انّ  اتشهد: فقال باآلخر دعا مث

. نعم: قال
 اهلل؟ رسول أينّ  اتشهد: لو قال

                                                             

 32 ص3الكايف ج-  
 215 ص 16وسائل الشيعة ج-  
وىي صحيحة أو كالصحيحة -  
 351 ص 25وسائل الشيعة ج-  
 614: اخلصال-   
كما يرد ما سيأيت  . وان اثبات الشيء ال ينفي ما عداه . وفيو ان العدد ال مفهوم لو . اذ يرد عليها ان ظاىرىا اخلصوصية ونفي احلكم عن غًنىا-  

 فتأمل . يف ادلنت من انو الخصوصية ذلذه الثالثة يف نفي وجوب التقية عنها دون غًنىا 
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! أصمّ  إين: قال
. عنقو فضرب ، االّول مبثل جييبو ذلك كل ثالثاً  قاذلا
، وأخذ بفضلو فهنيئاً لو، وأما ويقينو أما ىذا ادلقتول فمضى على صدقو )) : فقال (صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )اهلل رسول ذلك فبلغ

( (اآلخر فقبل رخصة اهلل، فال تبعة عليو
 :وعلَّق الشيخ الطوسي يف التبيان على ىذه الرواية بقولو

 ((خطأ وخالفها واجبة اهّنا على يدلّ  اخبارنا وظاىر. فضيلة باحلقّ  واالفصاح رخصة، الّتقّية تكون ىذه فعلى
وىنا موطن التدبر يف الوجو السادس وىل انو مجع تربعي؟ ام ان من الروايات ما يشهد عليو؟ 

. فتدبر جيداً . ىذا اضافة اىل عدم وجود خصوصية ذلذه الثالثة يف ذلك سواء اقلنا بان التّقية رخصة ام عزدية ، لوجود ما ىو اىم منها 
ادلراد نفي جواز التقية ادلداراتية  : الوجو السابع 
يف ىذه ادلوارد الثالثة   (التقية ادلداراتية  ) ان ادلراد هبا نفي جواز :الوجو السابع
 مع قطع النظر عن ادلناقشة يف صحة التقية لدفع الضرر والتقية جللب ادلنفعة: ان البعض ادعى انقسام التقية اىل قسمٌن : توضيح ذلك

عليو  )مسعت ابا عبد اهلل )): عن ىشام الكندي قال (الكايف  ) فان ىناك روايات تدل على اصل ادلطلب، ومنها مارواه يف ىذا ادلصطلح
إيّاكم أن تعملوا عمالً نعًّن بو، فإن ولد الّسوء يعًّن والده بعملو، كونوا دلن انقطعتم إليو زينًا، وال تكونوا عليو شينًا، صّلوا يف : يقول (السالم 

عشائرىم، وعودوا مرضاىم، واشهدوا جنائزىم، وال يسبقونكم إىل شيء من اخلًن، فأنتم أوىل بو منهم، واهلل ما عبد اهلل بشيء احّب اليو 
   ((الّتقّية : وما اخلبء؟ قال: من اخلبء، فقلت 

رحم اهلل عبداً اجرّت مّودة الّناس اىل  )): قال (عليو السالم  )ايضاً عن مدرك بن اذلزىاز ، عن ايب عبد اهلل (الكايف )ما رواه يف : ومنها
 ((نفسو، فحدثهم مبا يعرفون ، وترك ما ينكرون

. تكون استثناء منها (ال تقية يف مسح اخلفٌن  )ان التقية ادلداراتية مأمور هبا مث ان روايات : وحاصل ىذا الوجو
بعض ادلناقشات على الوجو السابع 

ّلل بعنوان اهنا تقية : ولكن قد يورد على ىذا الوجو ان دائرة التقية ادلداراتية ىي ادلباحات وادلكروىات وادلستحبات، اما احملرمات فال ُتح
  (ان اريد هبا صرف التحبيب والتقريب ال دفع الضرر  )مداراتية 

بل ان االمثلة ادلذكورة يف الروايتٌن كلها من دائرة الالاقتضائي وليس فيها فعل احلرام للتقرُّب اليهم ، وحينئٍذ فان تلك الثالثة الشك اهنا 
. كي تستثىن (ادلشرَّع من التقية ادلداراتية  )زلرمة فليست داخلة يف كلي عنوان 

فتأمل . ىذا اضافة اىل اهنا لو كانت مندرجة فيها دلا كان وجو ال ستثنائها خبصوصها لكون بعض غًنىا من احملرمات اوىل باالستثناء

                                                             

 .435: 2التبيان يف تفسًن القرآن / الطوسي -  
ادلصدر السابق -  
 وىل ادلنفعة خاصة مبنفعة ىدايتهم او تقريبهم للحق، او عامة دلطلق ادلنفعة حىت ادلادية؟ الظاىر االول على تقدير قبول التقية ادلداراتية-  

جلب ادلنفعة فهما متخالفان متدافعان ، نعم لوقصد من ادلداراة خصوص ما يدفع هبا   (ادلداراة  )الوقاية من الضرر وظاىر  (التقية  )اذ ظاىر -  
 الضرر كانت صغرى التقية

 2 من ابواب األمر بادلعروف، ح26 ، الباب 11الوسائل، ج-  
 4 من ابواب األمر بادلعروف، ح26 ، الباب 11الوسائل، ج / 4ادلصدر السابق ح-  
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 بن مسعدة عن( الكايف )يف رواه ومنها ما))  او كوهنا اخخ منها مطلقاً ىذا اضافة اىل معارضة روايات اخرى لتينك الروايتٌن
 واظهر وصف شلا خرج نقضو على يدل ما منو ظهر مث االديان أظهر اذا ادلؤمن  ان-حديث  يف- (عليو السالم  )عبداهلل أيب عن صدقة،

 منو مل يقبل مثلة يف التقية تكون ان ديكن شلا ليس كان فان ، فية ينظر ذالك ومع ، تقية ذالك عمل اما انو يدعي ان اال، ناقضاً  لو وكان
 حكم غًن على وفعلهم حكمهم ظاىر سوء قوم يكون ان مثلو يتقى ما وتفسًن، لو تستقم مل مواضعها عن ازاذلا من مواضع للتقية الن ذلك
 (( جائز فانو الدين يف الفساد اىل يؤدي ال شلا التقيو دلكان بينهم ادلؤمن يعمل شيئ فكل ، وفعلو احلق

 (عليو السالم  )الرضا ان )حديث يف - (عليو السالم  )العسكري علي بن احلسن زلمد ايب عن ( االحتجاج )يف الطربسي مارواه: ومنها
يا بن رسول اهلل ما ىذا اجلفاء العظيم، واالستخفاف بعد ىذا احلجاب الصعب، أي باقية تبقى : فقالوا، وحجبهم الشيعو من مجاعو جفا

 منا بعد ىذا؟
ثِمًنٍ ): اقرؤا: (عليو السالم  )فقال الرضا بَوتْم أَويْمدِميكحمْم وَويَـوعْمفحو عَونْم كَو يبَوٍة فَوبِممَوا كَوسَو  (عز وجل  ) واهلل ما اقتديت إال بريب(وَومَوا أَوصَوابَوكحمْم مِمنْم محصِم

. هبم فاقتديت عليكم عتبوا السالم، عليهم الطاىرين آبائي من بعده ومن ادلؤمنٌن وبأمًنوبرسولو 
 اهلل؟ رسول بن يا دلاذا: قالوا
احلسن واحلسٌن وسلمان، وأبو ذر، وادلقداد، وعمار، وزلمد بن أيب بكر الذين : وحيكم إن شيعتو! لدعواكم أنكم شيعة أمًن ادلؤمنٌن: قال

مل خيالفوا شيئا من أوامره، وأنتم يف أكثر أعمالكم لو سلالفون، وتقصرون يف كثًن من الفرائض وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم يف اهلل، 
 (وتتقون حيث ال جتب التقية، وترتكون التقية حيث ال بد من التقية

إمنا : لن تبقى األرض إال وفيها منا عامل يعرف احلق من الباطل قال)): قال الثمايل محزة أيب عن(التهذيب )يف الشيخ مارواه : ومنها
جعلت التقية ليحقن هبا الدم، فإذا بلغت التقية الدم فال تقية، وأمي اهلل لو دعيتم لتنصرونا لقلتم ال نفعل إمنا نتقى، ولكانت التقية أحب 

ما احتاج إىل مسائلتكم عن ذلك وألقام يف كثًن منكم من أىل النفاقِم حد  (عليو السالم)إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم 
. فتأمل ((اهلل

... اطالقات روايات التقية آبية عن التخصيخ: الوجو الثامن 
:   ان اطالقات روايات التقية آبية عن ختصيصها مبثل ىذه االمور الثالثة فيجب محلها على الكراىة، فالحظ مثالً :الوجو الثامن

 : يقول (عليو السالم  ) ايب كان)): قال  (عليو السالم  )عبداهلل ايب عن ، مروان بن زلمد عن بسنده ( الكايف )يف الكليين مارواه
  فال تعارضان – اللهم اال ذيل االوىل – اذ الروايتان االوليتان رلملتان  ((وأي شئ أقر لعيين من التقية ؟ إن التقية جنة ادلؤمن: يقول 

فتأمل . تينك السابقتٌن 

                                                             

امنا ىي يف دائرة الالاقتضائي و اما ىذه الروايات فهي يف   (ادلداراة  )اي مع دعوى تعميمها ، واال فان الظاىر ىو ما ذكرناه من ان روايات -  
 .دائرة استعمال التقية حيث ُترم اي حيث جيب اجلهر باحلق او االعالن بالنصرة او ما اشبو

 كالرواية الثالثة االتية بل وكالرواية االوىل-   
 469 ص 11ج . 6 ح 25 كتاب االمر بادلعروف باب  –الوسائل -  
 30اية : سورة الشورى-  
 ٢٣٧الصفحة  - ٢ج - الشيخ الطربسي - االحتجاج -  
 ١٧٢الصفحة  - ٦ج - الشيخ الطوسي - هتذيب األحكام -   
 .  ، باب التقية14 / 220 : 2 أصول الكايف-  
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 (خلقو وبٌن بينو اهلل ترس التقيو :) قال (عليو السالم  ) عبداهلل ايب عن حريز عن الكايف يف ايضا مارواه
 (لو التقيو دلن اديان ال -:)حديث يف-  (عليو السالم  )الصادق عن يعفور ايب ابن عن الكليين مارواه
ال واهلل ما على وجو األرض شئ : مسعت أيب يقول) (عليو السالم  ) عبداهلل ابو قال : قال بشًن بن حبيب عن ( الكايف )يف مارواه

 يا حبيب من مل تكن لو تقية وضعو اهلل، يا حبيب إن الناس إمنا ىم يف ىدنة ! يا حبيب إنو من كانت لو تقية رفعو اهلل!أحب إيل من التقية
 (ا فلو قد كان ذلك كان ىذ

 جسد كمثل لو التقيو مؤمن مثل (عليو السالم  )اهلل رسول وقال : )قال ايضاً  (عليو السالم  )العسكري احلسن االمام تفسًن مايف
...  وغًنىا (لو الرأس

 (ال اتقي فيهن احداً  )واحلاصل ان معىن الروايات على ىذا الوجو سيكون  ! (اال يف ىذه الثالثة  )فان لساهنا آب عن التخصيخ بـ
فتأمل  . (أي ال اتقي فيهن لكراىة التقية فيهن)اي تقية راجحة بل ىي مكروىة 

اهنا رلملة فًند علمها اىل اىلها : الوجو التاسع 
 اهنا رلملة فًند علمها اىل اىلها وذلك اذا مل يتضح للفقيو متامية احدى الوجوه الثمانية السابقة :الوجو التاسع

اهنا مطروحة دلعارضتها للقواعد وإلعراض ادلشهور عنها : الوجو العاشر 
 اهنا مطروحة دلعارضتها الطالقات الكتاب والسنة اآلبية عن التخصيخ ومعارضتها للمستقل العقلي والعراض ادلشهور :الوجو العاشر

 عنها – اال الشاذ النادر –بل اجملمع عليو 
. مث ان الفرق بٌن التوقف ورد علمها اىل اىلها وبٌن طرحها ، كبًن ، وقد ذكرنا يف بعض مباحثنا مخسة فروق ومثرات لذلك

شاىد من الرويات على بعض الوجوه السابقة 
ان بعض الروايات االخرى ، تدل على بعض وجوه اجلمع السابقة : بقي 

إّن أبا ظبيان حدثين أنّو رأى علياً عليو : (عليو السالم  )جعفر أليب قلت: ) قال ، الورد ايب عن ( الّتهذيب ) يف الشيخ رواه ومنها ما
: سبق الكتاب اخلفٌن، فقلت: فيكم (عليو السالم  )كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي: السالم أراق ادلاء مثّ مسح على اخلفٌن، فقال

فاهنا تؤكد الوجو الثالث الذي ذكره الشيخ الطوسي، كما  (ال، إالّ من عدو تتقيو، أو ثلج ختاف على رجليك : فهل فيهما رخصة؟ قال
.  تنسجم مع الوجو الرابع واخلامس، وتؤكد الوجو الثامن، فتأمل جيداً، وللحديث صلة

 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

 125 صفحو 9  لدمجشرح أصول الكايف -  
 .460 ص 11ج . 6 ح 24كتاب االمر بادلعروف باب – الوسائل -   
 120 :صفحو : 9  لد مجشرح أصول الكايف-   
 1 ح 483 \ 11: الوسائل-   
 5 من أبواب الوضوء احلديث١٥ باب ١وسائل الشيعة ج -   


