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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()ٔ11

ما ذكره قدس سره ظلم قطعي خمالف لصريح العقل
اثلثاً :كما يرد عليو :ان ما ذكره قدس سره خالف صريح حكمم العلمف نا مو لمم قطعمي ،كمما ىمو خمالف نما

العلال ( )1ومرتكز ادلتشرعة اللطعي نلو نرض إطالق للرواية ف لمو نمرض وجمود م لوجمإ إرجمال علممو إل أىلمو
أو طرحو؛ أال ترى ان جتويز ان يسجن ىذا الشخ ادلئات من علما احلوزة العلميمة ادلباركمة أو ألموف األطفمال أو
النسا أو األطبا أو أساتذة اجلامعة ،ويعذهبم أشد التعذيإ ولو للع أعيمنهم وشمبهو (مما دون اللتمف المذي اسمتاناه
نلط) جملرد ان الظامل ى ّدده اب و إن مل يفعف صفعو صفعةً واحدة نلط أو حسإ صريح الشيخ ى ّدده اب و سميواجهو
مبجمرد كلمممة خشمنة ال تليممه عرضممو ،أال تمرى ان ذلم لممم قطعمي عمجممال ادللمف والن ممف؟ وكيمممي نكمن ان يتمموىم ا ممو
حيث (أمره الظامل فعف كف تل العظائم وىدده اب و إن مل يفعف سبّو نلط أو خاشمنو كلممة أو حمر ضمر و ،وكمان
ِ ِ
ِ
صع ٍ
اسعتُ ْر ِرُىوا
الَ ...وَمعا ْ
ىذا غاية درجة إكراىو لو) نا مو جيموز لمو ذلم مدعوى إطمالق (( ُوض َعع ََع ْ أُيم ِعت ْ ُْ ُعع َ
ََلَْي ِو))؟(.)2
لممآ آخممر :ال نكممن ان يلتممزم ممو عاقممف أو متشم ّمرل :وىممو ممما لممو ىم ّدده ابلكلمممة اخلشممنة أو الصممفعة إن مل يهتم
عممرض ادلامنممات نيعم ّمريهن ال مسممح هللا اام ماً أمممام ألمموف النمماس ويممدنعهن للممرق أمممام األجا ممإ ونعلهممم كممف شممي
تذرعممو
معهمن (إال المزا المذي تمردد نيمو الشميخ الحلماً يف مشما و ادلسم لة) نهممف يلبمف منمو عاقمف ممن أيمة ملمة ممن ادللمف ّ
اب و مكره أل و لو مل يفعف ألللى عليو الظامل رلرد كلمة خشنة!
ولعم ممري ان إط ممالق ك ممالم الش مميخ ممف وتش ممديده عل ممى تعم مميم اجل مواز ذل ممو م ممن العجائ ممإ نالحم م عبارت ممو( :إّّن مما
اإلشكال يف أ ّن ما يرجع إل اإلضرار ابلغًن من هنإ األموال وىت األعراض وغًن ذل من العظائم ىمف يبماح ك ّمف
ادلتوعمد مو علمى تمرك ادلكمره عليمو أق ّمف مبراتمإ ممن الامرر ادلكمره عليمو ،كمما إذا خماف
ذلم ابإلكمراه ولمو كمان الامرر ّ
عل ممى عرض ممو م ممن كلم ممة خش ممنة ال تلي ممه ممو ،نه ممف يب مماح ممذل أع مراض الن مماس وأم مواذلم ول ممو لغ ممل م مما لغ ممل كا ممرة

( )1لو نرضل ادلناقشة ابن العلف ال يدرك اجلزئيات .نت مف
( )2ثلة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتإ اإلسالمية – طهران ،ج 2ص.463
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()1
وقواه و ىن عليو الحلاً!
و
رج
الذي
وىو
وعظمةً)
ّ
ّ
(رفع ما استررىوا َليو) مطلق منصرف َ العظائم
ِ ِ
ِ
صع ٍ
اسععتُ ْر ِرُىوا ََلَْيع ِعو)) غايممة األمممر ا ممو مطلممه ،نهممو كسممائر
عالَ ...وَمععا ْ
رابععاً :ان ماممف (( ُوضع َعع ََع ْ أُيمع ِعت ْ ُْع ُعع َ
ادلطللممات وسممائر العمومممات الممل تلبممف التخصممي  ،والعجممإ مممن الشمميخ ا ممو ك ممو اعت م ه س م ّد اسممكندر غممًن قا ممف
لال صراف عن العظائم الل أشار إليها؟!
ِ ِ
ِ
صٍ
استُ ْر ِرُىوا ََلَْي ِو)) منصرف قطعاً عن نعف العظائم ملا مف
الَ ...وَما ْ
عبارة أخرىُ (( :وض َع ََ ْ أُيم ِت ْ ُْ ُع َ

هتديده أبمر سيط جداً دليف حكم العلف اللطعي و نا العلال قطعاً ،نهف ترى يف كف علال العمامل ممن يلبمف ان
يتعلممف شممخ اب ممو ىم ّدد كلمممة خشممنة مم راً ىتكممو لعممرض ألمموف ادلامنممات أو تعذيبممو ألمموف العلممما أو حرقممو كممف
مدينة النجمي أو غداد أو اللاىرة أو مشهد أو غًنىا( )2ولو تعلف شمخ
ناسلاً جباراً متهتكاً وحشياً لول مطله.
والفرق ٌن اجلوا ٌن :ان اجلواب الاالث :وىو ان اإلطالق على نرضو ال يلاوم صمريح حكمم العلمف مف المن

مذل لمرآه العلمال إمما رلنمواً مطللماً أو

ال

يلاوممو ولمو عارضممو سملط ،واممما حاصمف اجلمواب الرا مع نهمو ان إطالقممو منصمرف إل غممًن العظمائم كممة حكمم العلممف
واالرتكماز ،نهممما قرينممة متصمملة لبّيمة قطعيممة ،ولممو نممرض ان شخصماً شم ناهنما تكممون ممن زلتمممف اللرينيممة ادلتصممف وىممو
سلف ابإلطالق كما قرروه يف األصول.
ّ

امُاً :ا مو كمما اسمتاين ممن عمموم دليمف اإلكمراه ،اللتمف ،كمذل تسمتاىن العظمائم المل ذكرىما ابلعلمف والمروا ت.

كما سي يت.

اإلكراه موضوَاً غري صادق َرفاً
سادساً :ف قد يلال ابن (اإلكراه) عرنماً غمًن صمادق يف تلم األمالمة ،وإن نمرض صمدقو دقمةً نرضماً؛ أال تمرى ان

مممن ىت م عممرض ألمموف ادلامنممات تممذرل اب ممين كنممل رلبمموراً أو مكرى ماً نلممما س م ل كيمممي؟ قممال ألن الظممامل ىممدد
كلمة خشنة إن مل أنعف! أال ترى ان العلال ال يلبلون منو أ داً ويلولون ليس ىذا عكراه وال ج أصالً .نتد ر.
استدالل الشيخ برواية التقية َلى جواز ارْراز العظائم

األول؛ لعم مموم دلي ممف ف ممي اإلك مراه جلمي ممع
واممما اس ممتداللو ق ممدس س ممره رواي ممة التلي ممة إذ ق ممال( :ولك ممن األق مموى ى ممو ّ
( )1الشيخ مرتاى اال صاري ،ط  /تراث الشيخ األعظم ،ج 2ص.87-86
( )2مع نرض ا و ال يلتف أحداً ذل .
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كمممف الاممرر وتممرك ممما اكممره عليممو
احملرممات حم ّمر اإلضمرار ابلغممًن ممما مل يبلمما المدم ،وعممموم فممي احلممرج؛ نممل ّن إلمزام الغمًن ّ
ّ
عِ الت ِيقيعةُ لِعي َْ َق ِاعا الع يدم فَعِبذَا بعلَلَ ِ
حرج .وقولو (عليو السالم)(( :إِ يَّنَا ج ِعلَ ِ
عِ الت ِيقيعةُ الع يد َم فَع َ َِْقيعةَ))( ،)1حيمث
ُ َ َ ُ
َ
ُ
دل على أ ّن ح ّد التلية لوغ الدم ،نتشرل دلا عداه)( )2نًند عليو إضانة إل مجيع ما سبه نتد ر:
إ ّو ّ
صصها رواية (ِِميا َال يع َؤ ِّدي إِ ََل الْ َفُ ِ
اد ِِف ال ِّدي ِ )
اجلواب أوالًُ :ت ِّ
ُ
َ

أوالً :ان الرواية سلصصة روا ت أخرى إضانة إل ما خصصو ىو و وىو اللتف.
ِ ِِ ِ
اضعع مع أ ََزاََعا ََع مو ِ
اض ِعع َها َْ َْ ُْعتَ ِق ْم لَعوَُ ،وَْع ْف ُِعريُ َمعا
نمنها :قول اإلمام الصادق عليو السالم(( :للتيقيعة َم َو َ َ ْ
ْ ََ
ٍ
ِ
يعتيع َقى ِمثْل أَ ْن ي ُرو َن قَعوم سوٍء ظَ ِ
ِ ِِ
عاى ُر ُح ْر ِِ ِه ْعم َوفِ ْعلِ ِه ْعم ََلَعى غَ ِْ
ْ ُ َْ
ُ َ
ُ
عل ال ُِْ ْعؤم ُ
عري ُح ْر ِعم ا ْ عَ ِّق َوف ْعلعو فَ ُرعل َ ع ْيء يَع ْع َِ ُ
ِ ()3
ان الت ِيقي ِة ِِميا َال يع َؤ ِّدي إِ ََل الْ َفُ ِ
بع ْيعنَع ُهم لِِ َر ِ
اد ِِف ال ِّدي ِ فَِبنيوُ َجائ ٌز)) ناهنا صرحية يف استانا (الفسماد يف المدين)
ُ
َ ْ َ
َ
ومممن البممديهي ان األمالممة أعمماله (ىت م عممرض ادلامنممات وسممجن وتعممذيإ العلممما و )...و ظممائره نسمماد قطعممي يف
الممدين نكيمممي يطلممه الشمميخ ويشممدد علممى إطالقممو وتعميمممو؟ والظمماىر ا ممو مل يممر ىممذه الروايممة وال الممروا ت الالحلممة،
أي ناالستانا ىو ملتاى اللاعدة وصريح حكم العلف وارتكاز ادلتشرعة قطعاً وإن مل يوجد مامف ىمذه الروايمة
وعلى ًّ
نكيمي مع وجودىا يف ماف الكايف الشريمي خاصة لدى الشيخ الذي يمرى حجيمة مراسميف الالمات ادلعتممدة مف المل
مل يردىا اللوم؟.
اثنياً :رواايت وجوب التقية فظ اإل وان
اث ياً :ان ىناك روا ت أخرى غفمف عنهما الشميخ صمرحية يف ان التليمة ىمي علمى المنفس وعلمى اإلخموان مجيعماً ،نهمي
تساوي ينهما وتسوقهما عصى واحدة ،وال يوجد ينها ما جيعف احملور ىو الشخ فسو نلط حر يلمال اب مو جيمإ
عليو ان يلي فسو من ادلكروه وإن كان ضئيالً جداً ولو توجيو الارر األك إل غًنه من إخوا و ادلامنٌن.
والروا ت مستفياة إن مل تكن متواترة ولنشر إل عاها:
ِ ِِ
وح َهعا الي ِعت ِاَعا قِ َو ُام َهعا
عَ لِتُع ْب ِق َعي ََلَعى نَع ْف ُِ َ
عِ ُم َعو ٍال لَنَعا ََِنَانِ َ
ُعانِ َ
َ َو أَنْ َ
نمنهماَ (( :وإِ ْن أَنْ َ
عَ ُر َ
ِ َْع ْبع َرأُ منيا بل َ
ِ ِ
ِ ِِ
عِ بِع ِعو ِمع ْ أَ ْولِيَائِنَععا َوإِ ْ َوانِنَععا
صععو َن َمع ْ َُع ِر َ
ف بِع َبلِ َ
َ َو ََ َرفْع َ
َوَماَعَعا اليععبي بِععو قيَ ُام َهععا َو َج َ
اسع ُر َها َوَْ ُ
اى َهععا اليععبي بِععو َتَ ُ
ِ
وأَ َ واِْنَا ِم بعع ِد َذلِ َ ِ
عل
عَ الْ ُر ْربَعةُ َوَْع ُعز َ
عَ أَفْ َ
عَ الني ِق َِعةُ ،فَعِب ين َذلِ َ
ول بِ ِعو ِْْل َ
ِ ِْْل َ
ْ َْ
عَ بش ُعه ُوٍر أ َْو سعنِ َ
إ إِ ََل أَ ْن َْعتَع َفع ير َ
َ َ
لُ
ِ
ِم أَ ْن َْعتعع ير ِ ِ
ِ
ِ ِ
إ
ص َ ِح إِ ْ َوانِ َ
َ ال ُِْ ْؤمنِ َ
ْ ََ َ
ض لل َْه َ ك َوَْع ْنع َقط َع بِو ََ ِ ال َْع َِ ِل ِِف ال ّدي ِ َو َ

( )1الشيخ الطوسي ،التهذيإ ،دار الكتإ اإلسالمية – طهران ،ج 6ص.172
( )2الشيخ مرتاى اال صاري ،ط  /تراث الشيخ األعظم ،ج 2ص.87-86
( )3ثلة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتإ اإلسالمية – طهران ،ج 2ص.168
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ِ
عَ
عَ َ ععائِ ٌ
َ َو ِد َمععاء إِ ْ َوانِع َ
ط بِع َد ِم َ
عَ ِاَععا فَِبنيع َ
ض لِل َْهع َ ِك أ َْو أَ ْن َْع ْت ع ُعر َك الت ِيقيعةَ اليع ِعت أ ََم ْرُْع َ
َوإِ ياي َك ُثُي إِ ياي َك أَ ْن َْعتَع َعع ير َ
عَ ونِع ِِ ِهععم لِلع يزو ِال مع ِعبل َععم ِِف أَيع ِعدي أَ َْع َد ِاء ِديع ِ يِ
معع ِعر ِ
اق َوقَع ْد أ ََمع َعر َك ي
عِ
اقُ هِِ َْع َعزا ِزِى ْم فَِبنيع َ
عَ إِ ْن َ الَ ْفع َ
َُ ّ ٌ
ض لنِ َع ِِع َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ
ِ ِ ()1
ِ
ضرِر الن ِ
وِ
ياص ِ
ب لَنَا الْ َراف ِر بنَا))
َ َوإِ ْ َوانِ َ
ض َرُر َك ََلَى نَع ْف ُِ َ
صيِت َكا َن َ
َ
َ أَ َ يد م ْ َ َ

عمممم وجمموب التليممة لوقايممة ادلممامنٌن وجعلهمما كوجمموب وقايممة فسممو مموزان واحممد،
نالحم ان اإلمممام عليممو السممالم ّ
نهف يعلف ان يلال :ان لو التلية على فسو من مكروه سيط وترك وقاية ادلامنٌن من ضرر عظيم..
ال يلال :ىذا غًن مورد الب ث.
عرضممها لاممرب الظممامل أو شممتمو) حفم ادلممامنٌن ممن
إذ يلممال :فرضممو نيممما لممو كممان إذا مل يتممه علممى فسممو (ابن ّ
ضرر أعظم (كلطع أ ديهم أو مسف أعينهم أو سجنهم عشرات السنٌن) نتد ر
اإل ْ و ِ
إ؛ يصو ُن ِاا نَع ْفُوُ وإِ ْ وانَوُ ََ ِ الْ َف ِ
ِِ
ِ
ِ
ان
اج ِري َ َوقَ َ
ومنهما(( :الت ِيقيةُ ِم ْ أَفْ َ
لاءُ ُح ُقوق ِْ َ
ل ِل أَ َْ َِال ال ُِْ ْؤمن َ َ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ()2
ِ
ِ
ف أَ َِْ ِ ِ
إ َو َ ْو َق ا ُْوِر الْعإ))
ب َم َو يد َة ال َِْ َ ئِ َرة ال ُِْ َق يربِ َ
ال ال ُِْتيق َ
أَ ْ َر ُ َ
إ يَ ُْتَ ْجل ُ
عال جع َفعر بع ُمَ يِ ٍعد َليعو الُع م اسعتِعِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ
اإل ْ عو ِ
ف
ان فَعِب ْن َكعا َن ُى َعو َْا ِِعي ا َْعائِ َ
ْ َْ
ال التيقيعة بصعيَانَة ِْ َ
ومنها (( :قَ َ َ ْ ُ ْ ُ
ِ
ِ
فَعه ع ععو ِمع ع ع أَ ْ ع ععر ِ
ِ
اإل ْ ع ععو ِ
ِ ِ
فِ َ ِ
ل ع ع ِعل ال ي
ان ِمع ع ع ْ أَفْ َ
صع ع ع َدقَات َوال يزَك ع ععاة َوا َْع ع ع ِّ
ص ع ععال الْ َر ع ع َعرم َوال َِْ ْع ِرفَع ع عةُ قُ ُق ع ععوق ِْ َ
ُ َ ْ َ
ِ ()3
اى َدات))
َوال ُِْ َج َ
عول يِ
صع ِْ ََلَععى َمععا
عال َر ُسع ُ
ومنهمما(( :قَع َ
اق صععلى ع َليععو والععو وسععلم َولَع ْعو َ ععاءَ ََع يرَم ََلَع ْعي ُر ُم الت ِيقيعةَ َوأ ََمع َعرُك ْم َِل ي
ع يِ
اق ََلَع ْعي ُر ْم بَع ْعع َد فَ ع ْعر ِ
يَعنَععالُ ُر ْم ِمع ْ أَ َْع َدائِ ُر ْم َِ ْنع َد إِظ َْهععا ِرُك ُم ا َْع يق أ ََال فَعمَ َْظَ ُم فَ ع َعرائِ ِ
عاداةِ أَ َْع َدائِنَا
ض ُم َو َاالِْنَععا َوُم َعع َ
وق إِ ْ وانِ ُرم ِِف يِ
ِ
ِ
استِعِ ُ ِ ِ
ِ
ل ِاء ح ُق ِ
اقَ يَع ْل ِف ُر ُك يل ذَنْ ٍ
اق أ ََال َوإِ ين ي
عب
ال التيقية ََلَى أَنْع ُفُ ُر ْم َوإِ ْ َوان ُر ْم َوَم َعا ِرف ُر ْم َوقَ َ ُ
َ ْ
ْ َْ
ِ
َ وَال يُتَع ْق ِ
صي))( )4وللب ث صلة وىناك أجو ة أخرى ن تظر
بَع ْع َد َذل َ َ َ ْ
وصلى ع َلى دمحم وآلو الطاىري
ع ال ي
ش ِّر َُ ُقوبَةً الْبَعلْ ُيَ ،وَك َفى َِل َِْ ْرِء ََ ْيباً أَ ْن
َس َر َ
َس َر َ
ع ا َْ ِْري ثَع َواًَ الِْ َ ،وإِ ين أ ْ
قال اإلمام الباقر عليو السالم(( :إِ ين أ ْ
( )1أمحد ن علي الط سي ،االحتجاج ،شر ادلرتاى – مشهد1443 ،ىم ،ج 1ص.238
( )2اتج الدين الشعًني ،جامع األخبار ،دار الرضي للنشر – قم1445 ،ىم ،ص.94
( )3تفسممًن اإلمممام احلسممن العسممكري عليممو السممالم ،الناشممر :مدرسممة اإلمممام ادلهممدي عجممف هللا تعممال نرجممو الش مريمي  -قممم1449 ،ى مم،
ص.322
( )4تفسممًن اإلمممام احلسممن العسممكري عليممو السممالم ،الناشممر :مدرسممة اإلمممام ادلهممدي عجممف هللا تعممال نرجممو الش مريمي  -قممم1449 ،ى مم،
ص.574
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ِ ِ
ياس ما يععِى َ ْنو ِم نَع ْف ُِ ِو أَو يععِري النياس ِِبَا َال يُت ِطيع َْعرَكو أَو يع ْؤ ِذ ِ
يُوُ ِِبَا َال يَع ْعنِ ِيو))
يُع ْبص َر م َ الن ِ َ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ْ ُ َ َّ َ
ي َجل َ
(الكايف ،ج 2ص.)459
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