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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) 

 ظلم قطعي خمالف لصريح العقل  قدس سرهما ذكره 
خالف صريح حكمم العلمف نا مو  لمم قطعمي، كمما ىمو خمالف  نما   قدس سرهان ما ذكره  :عليوكما يرد اثلثاً: 
 م  لوجمإ إرجمال علممو إل أىلمو وجمود ومرتكز ادلتشرعة اللطعي نلو نرض إطالق للرواية  ف لمو نمرض  (1)العلال 

األطفمال أو ألموف  أال ترى ان جتويز ان يسجن ىذا الشخ  ادلئات من علما  احلوزة العلميمة ادلباركمة أو أو طرحو؛
المذي اسمتاناه  اللتمفالنسا  أو األطبا  أو أساتذة اجلامعة، ويعذهبم أشد التعذيإ ولو  للع أعيمنهم وشمبهو )مما دون 

واحدة نلط أو حسإ صريح الشيخ ىّدده اب و سميواجهو  جملرد ان الظامل ىّدده اب و إن مل يفعف صفعو صفعةً  نلط(
تمموىم ا ممو كيمممي نكمن ان ي  و  ؟ لممم قطعمي عمجممال ادللمف والن ممفال تمرى ان ذلمم  مبجمرد كلمممة خشمنة ال تليممه  عرضممو، أ

وكمان خاشمنو  كلممة أو حمر ضمر و ، فعف كف تل  العظائم وىدده اب و إن مل يفعف سّبو نلط أو  الظامل  أمرهحيث )
عُع ِ َصع))جيموز لمو ذلم   مدعوى إطمالق ىذا غاية درجة إكراىو لو( نا مو  ُْ ََعْ  ُأميعِت ِْ اٍل... َوَمعا اْسعُتْررُِىوا ُوِضعَع 

 .(2)؟((َََلْيوِ 
ده ابلكلمممة اخلشممنة أو الصممفعة إن مل يهتمم  لممو ىممدّ وىممو ممما ال نكممن ان يلتممزم  ممو عاقممف أو متشممرّل:  : لممآ آخممر

يهن ال مسمممح هللا اامممماً أممممام ألممموف النممماس ويمممدنعهن للمممرق  أممممام األجا مممإ ونعلهمممم كمممف شمممي  عمممرض ادلامنمممات نيعمممرّ 
 نهممف يلبمف منمو عاقمف ممن أيمة ملمة ممن ادللمف تذّرعمموذي تمردد نيمو الشميخ الحلماً يف مشما و ادلسم لة( معهمن )إال المزا الم

 ه أل و لو مل يفعف ألللى عليو الظامل رلرد كلمة خشنة!ر  ك  اب و م  
)إّّنمممما  :ولعممممري ان إطممممالق كمممالم الشمممميخ  مممف وتشممممديده علمممى تعممممميم اجلمممواز ذلممممو ممممن العجائممممإ نالحممم  عبارتممممو

ما يرجع إل اإلضرار ابلغًن من هنإ األموال وىت  األعراض وغًن ذل  من العظائم ىمف يبماح كمّف  اإلشكال يف أنّ 
ذلم  ابإلكمراه ولمو كمان الامرر ادلتوّعمد  مو علمى تمرك ادلكمره عليمو أقمّف مبراتمإ ممن الامرر ادلكمره عليمو، كمما إذا خماف 

واذلم ولمممو  لغمممل مممما  لغمممل كامممرة علمممى عرضمممو ممممن كلممممة خشمممنة ال تليمممه  مممو، نهمممف يبممماح  مممذل  أعمممراض النممماس وأمممم
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 الذي رّج و وقّواه و ىن عليو الحلاً!وىو  (1)(وعظمةً 
 )رفع ما استررىوا َليو( مطلق منصرف َ  العظائم

َََلْيععوِ ))ان ماممف رابعععاً:  ععُع ِ َصععاٍل... َوَمععا اْسععُتْررُِىوا  ُْ ََععْ  ُأميععِت ِْ غايممة األمممر ا ممو مطلممه، نهممو كسممائر  ((ُوِضععَع 
العمومممات المممل تلبممف التخصممي ، والعجمممإ مممن الشمميخ ا مممو ك  ممو اعتمم ه سمممّد اسممكندر غممًن قا مممف ادلطللممات وسممائر 

 ا؟!لال صراف عن العظائم الل أشار إليه
َََلْيوِ )) عبارة أخرى:  ُع ِ َصاٍل... َوَما اْسُتْررُِىوا  ُْ ََْ  ُأميِت ِْ العظائم ملا مف نعف منصرف قطعاً عن  ((ُوِضَع 

كف علال  العمامل ممن يلبمف ان يف  نهف ترى ،  دليف حكم العلف اللطعي و نا  العلال  قطعاً  جداً  أبمر  سيط ههتديد
د  كلمممة خشممنة ممم راً ىتكممو لعممرض ألمموف ادلامنممات أو تعذيبممو ألمموف العلممما  أو حرقممو كممف دّ يتعلممف شممخ  اب ممو ى مم

إمما رلنمواً مطللماً أو علمال  الولو تعلف شمخ   مذل  لمرآه  (2)مدينة النجمي أو  غداد أو اللاىرة أو مشهد أو غًنىا
 ناسلاً جباراً متهتكاً وحشياً  لول مطله.

ان اإلطالق على نرضو ال يلاوم صمريح حكمم العلمف  مف المن  ال وىو ان اجلواب الاالث:  :والفرق  ٌن اجلوا ٌن
م العلممف غممًن العظمائم   كممة حكمإل يلاوممو ولمو عارضممو سملط، واممما حاصمف اجلممواب الرا مع نهمو ان إطالقممو منصمرف 

وىممو  ا تكممون ممن زلتمممف اللرينيممة ادلتصممفيمة قطعيممة، ولممو نممرض ان شخصماً شمم  ناهنممنهممما قرينممة متصمملة لبّ  ،واالرتكماز
 .كما قرروه يف األصول  ابإلطالق سلفّ 

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

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

مممن ىتمم  عممرض ألمموف ادلامنممات   تممذرل اب ممين كنممل رلبمموراً أو مكرىمماً نلممما سمم ل كيمممي؟ قممال ألن الظممامل ىممدد  
 . نتد ر.أصالً  ى ان العلال  ال يلبلون منو أ داً ويلولون ليس ىذا عكراه وال ج  كلمة خشنة إن مل أنعف! أال تر 

راز العظائم  استدالل الشيخ برواية التقية َلى جواز اْر
 روايمممة التليمممة إذ قمممال: )ولكمممن األقممموى ىمممو األّول؛ لعمممموم دليمممف  فمممي اإلكمممراه جلميمممع  قمممدس سمممرهوامممما اسمممتداللو 

                                                           

 .87-86ص 2الشيخ مرتاى اال صاري، ط / تراث الشيخ األعظم، ج (1)
 مع نرض ا و ال يلتف أحداً  ذل . (2)
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يبلمما المدم، وعممموم  فممي احلممرج؛ نمملّن إلممزام الغمًن كّمممف الاممرر وتممرك ممما اكممره عليممو  احملّرممات حممّر اإلضممرار ابلغممًن ممما مل
َم فَعَ  َِْقييعةَ ))حرج. وقولو )عليو السالم(:  ِِ التيِقييعُة العدي ُم فَعِبَذا بَعَللَع َقَ  ِاَعا العدي َْ ِِ التيِقييعُة لِعُي َا ُجِعلَع ، حيمث (1)((ِإَّني

 نًند عليو إضانة إل مجيع ما سبه نتد ر: (2)لدم، نتشرل دلا عداه(إ ّو دّل على أّن حّد التلية  لوغ ا
اِد ِف الدِّي ِ صها رواية )صِّ اجلواب أواًل: تُ  َُ  (ِميا اَل يُعَؤدِّي ِإََل اْلَف

 . و وىو اللتف ىوما خصصو  إلإضانة أواًل: ان الرواية سلصصة  روا ت أخرى 
عَتِقْم لَعوُ ِللتيِقييع)): عليو السالمنمنها: قول اإلمام الصادق  ُْ َْ ْ ََ ََعْ  َمَواِضعِعَها  َعا  ََ عرُي َمعا  ،ِة َمَواِضعَع َمعْ  َأزَا ُِ َوَْعْف

ََلَعى غَعرْيِ ُحْرعِم اْ َعقِّ َوِفْعِلعِو َفُرعل  َ ع ِهعْم َوِفْعِلِهعْم  ِِ عْؤِمُ   يْ يُعتعيَقى ِمْثُل َأْن َيُروَن قَعْوُم َسْوٍء ظَعاِىُر ُحْر ُِ عُل اْل َِ ٍء يَعْع
َِرَ  نَعُهْم ِل يِ  فَِبنيُو َجائِزٌ بَعيعْ اِد ِف الدِّ َُ ناهنا صرحية يف استانا  )الفسماد يف المدين(  (3)((اِن التيِقييِة ِميا اَل يُعَؤدِّي ِإََل اْلَف

ظمممائره نسممماد قطعمممي يف سمممجن وتعمممذيإ العلمممما  و...( و و  وممممن البمممديهي ان األمالمممة أعممماله )ىتممم  عمممرض ادلامنمممات
الممدين نكيمممي يطلممه الشمميخ ويشممدد علممى إطالقممو وتعميمممو؟ والظمماىر ا ممو مل يممر ىممذه الروايممة وال الممروا ت الالحلممة، 

 ىمذه الروايمة يوجد مامفوعلى أيًّ ناالستانا  ىو ملتاى اللاعدة وصريح حكم العلف وارتكاز ادلتشرعة قطعاً وإن مل 
ريمي خاصة لدى الشيخ الذي يمرى حجيمة مراسميف الالمات ادلعتممدة  مف المل نكيمي مع وجودىا يف ماف الكايف الش

 .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 
جيمإ نلط حر يلمال اب مو احملور ىو الشخ   فسو  ال يوجد  ينها ما جيعفو ، واحدةتساوي  ينهما وتسوقهما  عصى 

 من إخوا و ادلامنٌن. هعليو ان يلي  فسو من ادلكروه وإن كان ضئياًل جداً ولو  توجيو الارر األك  إل غًن 
 والروا ت مستفياة إن مل تكن متواترة ولنشر إل  عاها:

َرأُ ِمني  ))نمنهما:  َِ َْعبعْ ََ ُروَحَهعا اليعِت ِاَعا ِقَواُمَهعا َوِإْن أَْن ع ُِ ََلَعى نَعْف ََ لِتُعْبِقعَي  ََنانِع َِ ُمعَواٍل لَنَعا َِ ََ َو أَنْع عاِن َُ ا بِِل
َِ بِععِو ِمععْ  أَ  َََرفْعع ََ َو َُععِرَف بِععَبِل َععا اليععِبي بِععِو ِقَياُمَهععا َوَجاَىَهععا اليععِبي بِععِو َتَاُسععُرَها َوَُْصععوَن َمععْ   ََ انِنَععا ْولَِيائِنَععا َوِإْ وَ َوَما

ََ الني  ََ اْلُرْربَعُة َوَْععُزوَل بِعِو ِْْلع َِ ِْْلع ََ بِشعُهُوٍر َأْو ِسعِنَإ ِإََل َأْن َْعتَعَفعري عةُ َوَأَ َواَِْنا ِمْ  بَعْعِد َذلِع َِ ََ َأْفَلعُل  ،ِق فَعِبني َذلِع
يِ  َوَصَ ِح  ِل ِف الدِّ َِ ََِ  اْلَع َقِطَع ِبِو  ْؤِمِنَإ ِمْ  َأْن َْعتَعَعريَض ِلْلَهَ ِك َوَْعنعْ ُِ ََ اْل  ِإْ َواِن
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ََ َ ععا ََ ِاَععا فَِبنيعع ععُرَك التيِقييععَة اليععِت َأَمْرُْعع َك َأْن َْعتَعَعععريَض ِلْلَهععَ ِك َأْو َأْن َْعتعْ َك ُثُي ِإايي ََ َوِإايي ََ َوِدَمععاِء ِإْ َوانِعع ِئٌط بِععَدِم
ُععْم ِف أَ  ََ ِهععْم ِللععزيَواِل ُمععِبل   ِِ ََ َونَِع عع ِِ َِ ُمَعععرٌِّض لِِنَع ََ ِإْن َ اَلْفعع ععَزازِِىْم فَِبنيعع َْ ُ هِِ ععَداِء ِديععِ  اقِي َوقَععْد َأَمععَرَك اقي َْ يْععِدي َأ

ََ َأَ دي ِمْ  َضَرِر النياِصِب لََنا اْلَراِفِر بَِنا ََ َوِإْ َواِن ُِ َََلى نَعْف   (1)((َوِصييِت َكاَن َضَرُرَك 
 ممو زان واحممد، كوجمموب وقايممة  فسممو وجعلهمما  منٌن وقايممة ادلمما لوجمموب التليممة عّمممم  عليممو السممالمنالحمم  ان اإلمممام 

 ان لو التلية على  فسو من مكروه  سيط وترك وقاية ادلامنٌن من ضرر عظيم.. :نهف يعلف ان يلال
 ال يلال: ىذا غًن مورد الب ث.

ن   ادلممامنٌن مممف ممضممها لاممرب الظممامل أو شممتمو( ح  إذ يلممال:  فرضممو نيممما لممو كممان إذا مل يتممه  علممى  فسممو )ابن عرّ 
 ضرر أعظم )كلطع أ ديهم أو مسف أعينهم أو سجنهم عشرات السنٌن( نتد ر

ََِ  اْلَفاِجرِيَ  َوَقَلاُء ُحُقوقِ ))ومنهما:  ُو َوِإْ َوانَُو  َُ ْؤِمِنَإ؛ َيُصوُن ِاَا نَعْف ُِ اِل اْل َِ َْ ْ َواِن التيِقييُة ِمْ  َأْفَلِل َأ  اإْلِ
َتجْ  ُْ ُِتيِقَإ َي اِل اْل َِ َْ َُِقريِبَإ َوَ ْوَق اْ ُوِر اْلِعإِ َأْ َرُف َأ َ ِئَرِة اْل َِ  (2)((ِلُب َمَوديَة اْل

عٍد  ))ومنها:  ِي عي اْ َعاِئَف  َليعو الُع مقَعاَل َجْعَفعُر بْعُ  ُمَ ِِ ْ عَواِن فَعِبْن َكعاَن ُىعَو َاْ اُل التيِقييعِة ِبِصعَيانَِة اإْلِ َِ اْسعِتْع
ْعرِ  َِ ْ ععععععَواِن ِمععععععْ  َأْفَلععععععِل الصيععععععَدقَاِت َوالزيَكععععععاِة َواْ َعععععع ِّ فَعُهععععععَو ِمععععععْ  َأْ ععععععَرِف ِ َصععععععاِل اْلَرععععععَرِم َواْل فَععععععُة ِقُُقععععععوِق اإْلِ

َُِجاَىَداتِ   (3)((َواْل
ََلَععى َمععا  صععلى ع َليععو والععو وسععلمقَععاَل َرُسععوُل اقِي ))ومنهمما:  لصيععْ ِ  َِ ََلَععْيُرُم التيِقييععَة َوَأَمععرَُكْم  َولَععْو َ ععاَء َ َععريَم 

ْنععَد إِ  َِ ععَداِئُرْم  َْ ععَدائَِنا يَعنَععاُلُرْم ِمععْ  َأ َْ ََلَععْيُرْم بَعْعععَد فَعععْرِض ُمَوااَلِْنَععا َوُمَعععاَداِة َأ ََْظُم فَعععَراِئِع اقِي  ْظَهععارُِكُم اْ َععقي َأاَل فَععَم
ُرْم َوِإْ َواِنُرْم َوَمَعارِِفُرْم َوَقَلاِء ُحُقوِق ِإْ َواِنُرْم ِف اقِي َأاَل  ُِ َََلى أَنْعُف اُل التيِقييِة  َِ اقيَ يَعْلِفُر ُكلي َذنْعٍب  َوِإني اْسِتْع

تَعْقِصي ُْ ََ َواَل َي  وللب ث صلة وىناك أجو ة أخرى ن  تظر (4)((بَعْعَد َذِل
 وصلى ع َلى دمحم وآلو الطاىري 

َِ )): عليو السالم الباقراإلمام قال  َُُقوبًَة اْلبَعْلُي، وََكَفى  ََْيباً َأْن ِإني َأْسرََع اْ َرْيِ ثَعَواًَ اْلِ  ، َوِإني َأْسرََع الشيرِّ  ْرِء  َِ ْل
                                                           

 .238ص 1ىم، ج1443مشهد،  –أمحد  ن علي الط سي، االحتجاج،  شر ادلرتاى  (1)
 .94ىم، ص1445قم،  –اتج الدين الشعًني، جامع األخبار، دار الرضي للنشر  (2)
ىمممم، 1449قمممم،  -عجمممف هللا تعمممال نرجمممو الشمممريمي ، الناشمممر: مدرسمممة اإلممممام ادلهمممدي عليمممو السمممالمسمممًن اإلممممام احلسمممن العسمممكري تف (3)

 .322ص
ىمممم، 1449قمممم،  -عجمممف هللا تعمممال نرجمممو الشمممريمي ، الناشمممر: مدرسمممة اإلممممام ادلهمممدي عليمممو السمممالمتفسمممًن اإلممممام احلسمممن العسمممكري  (4)

 .574ص
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َتِطيُع َْعرَْكُو َأْو يُعْؤِذَي  ُْ َ النياَس ِبَا اَل َي ِو َأْو يُعَعريِّ ُِ ََْنُو ِمْ  نَعْف َِى  ُو ِبَا اَل يَعْعِنيوِ يُعْبِصَر ِمَ  النياِس َما يَعْع َُ   ((َجِلي
 (.459ص 2الكايف، ج)


