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 ومعالجاته حسن الصفارمصارحات واقع 
- والحساسة للملفات المزمنة -

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
اشدددد اته  مددددا  قددددول يف أوىل مك" حسددددن الصدددد ار" لشدددديعغ ال ددددا  فقددددد ا لعددددم علددددى  ددددالم ل

والصدداةرة يف  ددوم اجمعددا "قاسددمعبددد العز ددز  مددد "ر دددة املد  ددا تابعددا جالرسددالا ال املشددرع علددى
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مسدتلا التقيدا سدتت اول يف هدذه الكلمدا وإين وهذه املكاش ا  و لدا وعليادا مالحتداث   د ة   
 :لتكون منوذجاً لباقغ املآخذ عليهفحسب 

أنه جيدب أن نتقبدا املصدارحا واملكاشد ا هيدا هدغ ذ ر الص ار يف هذه املكاش ا  -7
 . ا واحلساسامز م ا وامل اسب ملعاجا املل اث املاهسلوب اه

 :وأقول
إىل وق يف مواق ددده هددذا  دددالم ق حقيقدددا لدده وق واقدددع لددددا الصدد ار يف مكاشددد اته ق يف حياتددده 

السديد  مدا فعدا ا ل عدا  عاجدا مل داث الدروافزم املزم دا بدمبلبددأ ولدو  دان صداةقاً هدذه السداعا  
  وذلك مدن "ا اهئما اه اارئ شف اهسرار وتب   للتار خ هلل مث"   تابه يف "حسني املوسوي"

 .ةقئا صدق احلسيين ونصحه لإلسالم واملسلمني
اً  الصدد ار ولددو  ددان  صدداةقاً ناصددحاً فيمددا  قددول ملددا كع دداه  تبددا ى مددن امل دداه  الدراسدديا صددًر

تدب ذلدك ير  دا اخل يا من املدرسني  ق أقول من املصارحاث و ع اإلشاراثو تبا ى لعله من 
 .على  ائ ته

ا معك بدتن :" قال املكاشف وهو عبد العز ز  مد قاسم للص ار-4 ةعين أ ن صًر
و توجسددون مددن أيدا قددد تدددخا يف رفون حدد  ك   قليدا مددن قددرا  هدذه املكاشدد ا سيصدد ي داً  دد

 .نطاق التقيا أو البا ماتيا املرحليا  وأستتذنك يف  لب تعليق على ما كعم؟
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موضوع سبق احلد ث ع ه يف م اسباث عد دة وهذا  دخل ا يف  اهذ: لص ارفتجاب ا
ومن املؤسف جداً أن من نتائ  الصراع   استخدامام للتقيايف حبث حول ما   ار عن الشيعا 

م اددوم ة ددين جيددري الت كددر لدده بسددبب الصددراع املددذها  . املددذها الت كددر لددبعزم امل دداهيم الد  يددا
 د حدوة املدذهب الشديعغ ولك ادا ق ديا قرآنيدا  طرحادا القدرآن التقيا ليسم ق يا مطروحا ع

الكدددري فيددده آ ددداث عد ددددة تؤ دددد لإلنسدددان إذا  دددان يف و طرحادددا اإلسدددالم بشدددكا عدددام  القدددرآن 
موقدددع  ددداع علدددى ن سددده ال دددرر أو أن  كدددون يف موقدددع  سدددبب لددده مشدددكلا مدددن إ ادددار رأ ددده 

 .ح ا اً على حياته ومصلحته  فإن له أن  لجت إىل التكتم على رأ ه وعقيدتهقيدته وع
إق مدن أ دره وقلبده مطمد ن :)   والقرآن  قدول(إق أن تتقوا م ام تقاة:) إن القرآن الكري  قول

  ف ددغ القدرآن الكددري (وقدال رجددا مدؤمن مددن آل فرعدون  كددتم إميانده:)   والقدرآن  قددول(باإلميدان
 (.اضطررمت إليه إق ما) العاما القاعدة ا اهمر إضافا إىل آ اث تدل على هذ

وحي ما نعوة إىل  تب الت س  جند  ا عامل ميدر علدى هدذه ات داث  سدتعر  هدذا امل ادوم ويف 
 ".ال قه جند موارة خمتل ا  بحث فياا ال قاا  أثر اإل راه واقضطرار

 :وأقول
 .مؤاخذاث على الص ارإن   على هذا املقطع من املكاش ا 

 ."احلد ث ع ه يف م اسباث عد دة موضوع سبق اهذ "على قوله :  اهوىل
أها الس ا مدن رجدا ق ًدول وق  دزول عدن عقائدده وق  تحدرل إىل أهدا السد ا  فماذا  ست يد 

 .وإىل احلق الذي معام قيد أمنلا
وماذا  ست يد أها الس ا من نشاط املال  يف ةعدومم إىل التقر دب مدن أ  در مدن نسدني سد ا 

ا إق محاسدددداً يف نشددددرها يف أوسدددداط ائدددددهم البا لددددا وق  ددددزةاةو وهددددم ق  ددددزةاةون إق  لددددواً يف عق
 .ب امل تميا إىل الس ا ومعتم نشا ام جيري يم ستار التقياو الشع

ولقددد قامددم وددم ةول يف الشددرق وال ددرب وهددم   ددون عقائدددهم يددم جلبدداب التقيددا ولددو  ددان 
والرخدا   ق أمدر  اخلوع  ت ا خصومام  هيا أصا عتيم من أصووم  تدد  ون بده يف الشددة

 .ضروري تلج ام إليه الشدة
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ن مددن نتددائ  الصددراع املددذها الت كددر لددبعزم امل دداهيم أومددن املؤسددف جددداً :" علددى قولدده: ال انيددا
 ".م اوم ة ين جيري الت كر له بسبب الصراع املذها. الد  يا

حلدددق علدددى ا - مدددن الدددروافزم وأصدد اع البا  يدددا -فاددو ه دددا  دددرا أن الدددذ ن  سددتخدمون التقيدددا 
 .هيم متمسكون مب اوم ة ين قرره القرآن

وأن أها الس ا على با ا هيم باست كارهم ملبد  التقيا ع د اهص اع املدذ ورة إمندا  ت كدرون 
 .مل اوم ة ين قرره القرآن

اث املزم ددا الدده م اددا  ددلمددن اهسدداليب امل لددى يف معاجددا املاحلقددائق  فاددا هددذا التصددرع وقلددب
  والطعددن يف جوجدداث رضددغ اهلل عدد ام رأسددام أبددو بكددر وعمددر وع مددان تك دد  الصددحابا وعلددى

جعمادم بدا الطعدن يف القدرآن الكدري الدذي تعادد اهلل حب تده  و رسول اهلل صلى اهلل عليده وسدلم 
أن الصحابا قد حرفدوه وحدذفوا م ده آ داث بدا سدوراً  وأن ع دد الشديعا وأئمدتام قرآنداً م دا هدذا 

ث مددراث لدديه فيدده حددرع واحددد مددن هددذا القددرآن   مددا يف  القددرآن الددذي بت دددي املسددلمني ثددال
 .الذي  عتب خباري اإلماميا" الكايف" تاب 

التقيددا ليسددم ق دديا مطروحددا ع ددد حدددوة املددذهب الشدديعغ ولك اددا ق دديا :" علددى قولدده: ال ال ددا
أن قرآنيا  طرحاا القرآن و طرحاا اإلسالم بشكا عام  القرآن الكدري فيده آ داث عد ددة تؤ دد 

ن إذا  ان يف موقع  اع علدى ن سده ال درر أو  كدون يف موقدع  سدبب لده مشدكلا مدن لإلنسا
ح ا دددداً علددددى حياتدددده فددددإن لدددده أن  لجددددت إىل التكددددتم عددددن رأ دددده وعقيدتدددده إ اددددار رأ دددده وعقيدتدددده 

 .مث ساق ات اث السال ا الذ ر." ومصلحته
 :أقول 

 عد من املصارحا الده  إن هذا التحر ف الشد د ت اث القرآن ووضعاا يف    موضعاا: أوق
وهدغ اهسدلوب اهم دا يف معاجدا املل داث املزم دا ع دد هدذا الرجدا جيب أن  تقبلاا أهدا السد ا 

 .و ائ ته
فيجب على أها الس ا أن  تقبلوا هذا الطرح وهذه املعاجاث   فإن مل  قبلوا هدذا الطدرح فادم 

 .متعصبون متزمتون ق  عرتفون باتخر ن وق بترائام
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إن ات اث تت من رخصا للمؤم ني أها التوحيد واحلق إذا اضدطروا وا اددوا أن  تادروا  :ثانياً 
من البا ا ما  دفعون به ال رر واخلطر عن أن سام بشدرط أن تكدون قلدومم مطم  دا باإلميدان 

أوىل   مدا أف دا و واحلق الذي اعتقدوه  مع أن اهخذ بالعزميا والصب على ال رر حد  القتدا 
حي ما عذبده املشدر ون مدن قدر ت  فتحمدا اهذا الشدد د حد   رضغ اهلل ع ه باللفعا ذلك 

 .بشرا  أيب بكر له رضغ اهلل ع اما جعا اهلل له فرجاً وخمرجاً 
و ما فعا عبد اهلل بن حذافا جتاه مد د ملك الروم له بالقتا والعدذاب الشدد د فصدمد وصدب 

 .ح  جعا اهلل له فرجاً وخمرجاً 
محدددد بدددن ح بدددا وإخوانددده جتددداه اجاميدددا  و مدددا فعدددا عبدددد ال دددين املقدسدددغ و مدددا فعدددا اإلمدددام أ

 .وإخوانه  و ما فعا ابن تيميا وإخوانه
وال دداةر مددن أهددا السدد ا مددن  تخددذ بالرخصددا يف حددال الشدددة وال ددرورة  ولكدد ام  تخددذون مددا 

 .فقط  مث ق  دعون إلياا وق  عتبويا ر  اً من أر ان ة  امإلياا بقدر حاجتام 
اله  د ن مدا الشديعا علدى اخدتالع فدرقام فشدغ  آخدر لديه مدن اإلسدالم يف شدغ  التقيا  أما

التتداهر و وهغ عكه الرخصا اله رخصاا اهلل للمؤم ني وضدها متاماً   إذ هغ إبطان البا ا 
 .إىل اهلل واملؤم ني   وذلك أمر ب يزمخبالع ما  بط ون

ون ههددددا السدددد ا صدددن صددددب الصددددحابا فادددم  ب  ددددون الصدددحابا و سددددبويم و ك ددددرويم مث  قولددد
 .ونرتضى ع ام  و ك رون أها الس ا و  كرون ذلك

و بط دددون عقيددددمم يف القدددرآن وأنددده قدددد حرفددده الصدددحابا وحدددذفوا م ددده بعدددزم ات ددداث و تادددرون 
بي مدددا  تدددبام املعتدددبة تصدددرح بدددذلك  و قولدددون صدددن ندددؤمن بالسددد ا ال بو دددا وهدددم  خدددالع ذلدددك 

 . بط ون الطعن فياا
أن أئمددتام أف ددا مددن اهنبيددا  واملالئكددا وأيددم  علمددون ال يددوب مددا  ددان ومددا سدديكون  عونو ددد  

 .و كتمون ذلك
إىل عقائد أخرا يف  ا ا البطالن و لاا ت طى بستار التقيا اله هغ أخدم ال  داق الدذي ذمده 

 .وتوعدهم بتيم يف الدرل اهس ا من ال ار ماهلل و  ر  أهله وحذر م ا
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والسدد ا بر  ددان مددن هددذه التقيددا الدده  ددؤمن مددا الشدديعا اإلماميددا و دد هم مددن واحلاصددا أن القددرآن 
 .أص افام  واإلسالم واملسلمون بر  ون م اا

ونستل الص ار ها  ان الصحابا يف العاد املكغ واملدين  ستخدمون هذه اج ا ج ا التقيدا؟  
 .واختذوها أهال وة  اً يف حيامم؟

 .جعلوها أصالً من أصول ة  ام؟ وها املسلمون على اختالع  وائ ام
 .اهفراة يف بعزم اهحوال ال اةرةبعزم ت  ا  قد ًتاج إلياا أو هغ حالا اس

وحي مدددا نعدددوة إىل  تدددب الت سددد  جندددد  دددا عدددامل ميدددر علدددى هدددذه ات ددداث :" علدددى قولددده  :الرابعدددا
 سددددددتعر  هددددددذا امل اددددددوم ويف ال قدددددده جنددددددد مددددددوارة خمتل ددددددا  بحددددددث فياددددددا ال قاددددددا  أثددددددر اإل ددددددراه 

 ".واقضطرار
هدددذا مدددن التلبددديه علدددى ال ددداف  فال قادددا  وامل سدددرون  بح دددون يف ق ددديا خدددوع ال دددرر : أقدددول

أن " ولدد ام قاعددة وهدغ واإل راه والرخصدا الده جيدوج للمسدلم امل دطر واملكدره أن  لجدت إليادا 
علدى خمتلدف  دوائ ام إذ أن وق  قولون مب اوم التقيا ع دد  دالة الشديعا "ال رورة تقدر بقدرها

هددغ ال  دداق الددذي  ددان  سددتخدمه امل ددافقون  يددداً لإلسددالم وخددداعاً ههلدده وتربصدداً  هددذه التقيددا
وإذا قيددا :) عدد ام  ومكددراً بدداملؤم ني  مث  دددعون أن عملاددم هددذا مددن اإلصددالح  قددال اهلل تعدداىل

 (.وم ق ت سدوا يف اهر  قالوا إمنا صن مصلحون أق إيم هم امل سدون ولكن ق  شعرون
لددده الشددديعا علدددى امتدددداة تدددار ام امللدددغ  مبكا ددددهم للمسدددلمني والتعددداون مدددع وهدددذا عدددني مدددا ت ع

 .أعدا  اإلسالم ضد املسلمني
ولكن اقحتجداج ه دا  دا شديخ حسدن قدائم علدى افدرتا  أن هدذه :"قال املكاشف -3 

حاقث است  ائيا تقدر بقدرها ويف نطاقادا اهضديق واقضدطرار الشدد د إليادا  ولك  دا نالحد  
 .يعا توسعوا يف ذلك وجعلوه أصال من أصول  ائ تام؟بتن اإلخوة الش

هدددا .. ن دداقت املبدددأ نهددذا التوسدددع فرضددته  ددروع  عيشددويا  صدددن جيددب أ ":فتجدداب الصدد ار
 .؟التقيا م اوم موجوة يف اإلسالم

مددا   امدده عامددا   حي مدا  عدداب علددى الشدديعا اسدتخدام التقيددا وتعتددب متخددذاً مددن املآخدذ علدديام
 . ستخدمون شي اً ق  صح استخدامه وهم  ليسم موجوةة يف اإلسالماملسلمني أن التقيا 
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 .ما جيب أن منيز هو أن املبدأ موجوة أم ق؟
ق يا التوسع فاذا  عوة إىل الشخص ن سده يف تقدد ر التدروع  و دا ال قادا   قولدون عن أما 

 .بال سبا للحرج واقضطرار أ ن شخص اإلنسان هو الذي  قدر مقدار اقضطرار
جييز ال قه اإلسالمغ للم طر أن  ت ا امليتا  مقدار اقضطرار و رع اقضطرار ليه  حي ما

 . شخصه اإلنسان ن سهصه وإمنا ال قه هو الذي  شخ
 ". فاذا التوسع فرضته  روع للشيعا أن سام

 :أقول
زوا يف دنددن الصدد ار ال ددا  قددد حددرع ات دداث و قحدد  أ اددا القددارمي الكددري أن املكاشددف أةرل أ

وتقددر بقددرها  ويف أضديق  طوأيدا يف حدال ال درورة فقد  اسدت  ا  ق ياجوا  وأن التقيا ا    م
وجعلوهدددا أصدددالً مدددن أصدددووم وقدددد اعدددرتع الصددد ار مدددذا نطددداق  وأن الشددديعا قدددد توسدددعوا فيادددا 

 .التقر ر
اً   اخلد  و ر دد التوصدا إىل احلدق وإىل و ر دد ودذا الشدعبيف املكاشد اث ولو  ان م ص اً وصًر

الدددذي  دددزعم أنددده قدددق اخلددد  واملصدددلحا ودددذا البلدددد يائ  صدددحيحا ختددددم اإلسدددالم واملسدددلمني و نتددد
 . سعى ملصلحته

لدددو  دددان  دددا هدددذا أو بع ددده متدددوفراً فيددده لتوجددده بددداللوم واإلةاندددا للشددديعا ق سددديما وهدددو  عدددرع 
 .عقائدهم وم اهجام ونوا اهم  ضد املسلمني

بالتقيدا عقائدد وأعمداقً  ونالشديعا الدذ ن  سدرت   ان من واجبه أن  وجه الذم والطعن واللوم إىل
 عجز ع اا امل افقون الذ ن اعتب اهلل عقائدهم وأعماوم أشد من الك ر الواضح الصر ح وأيم 

 .يف الدرل اهس ا من ال ار
الطددا وث عمددر اجبددم و ةواو ددن  ك ددرون فياددا الصددحابا و عتددبون أبددابكر فامل ددافقون مددا أل ددوا 

 . اً ذلك أوراة ن تخذو و 
وامل ددافقون مل  ؤل ددوا  تبدداً ًرفددون فياددا القددرآن و تالعبددون بدده و  سددبون ذلددك إىل الصددحابا  ومل  

 .وق اعتقدوا فيام أيم  علمون ال يوب ما  ان م اا وما مل  كن  ها البيمأ ؤووا 
 .ومل ميدحوا التقيا و ذ روا وا من ال  ائا ما ذ ره الشيعا 
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إلماميدا مدن قداسدا ودذا ال  داق املسدمى بالتقيدا اهمدر الدذي  ز يده انتر إىل ما ت سدجه الشديعا ا
 .با والصراحا هذا الص ار الذي  دعغ ل  سه التحرر وسعا اهفق

بعددد أن سدداق  " الكددايف" اجي يف  تابدده ر قددال إمددام الددرفزم والراف ددا  مددد بددن  عقددوب الكليددين الدد
 :(-املتلوم امل رتا عليه – عين جع ر الصاةق )إس اةه إىل أيب عبد اهلل 

 (صدبوا علددى التقيددا قددال( )(أول ددك  ؤتدون أجددرهم مددرتني مبدا صددبوا ):)يف قدول اهلل تعدداىل"  -7
 ".(قال احلس ا التقيا والسي ا اإلذاعا)( (و درؤون باحلس ا السي ا) )
 دا : قال   أبو عيد اهلل عليه السالم : قالأيب عمر اهعجمغ  وساق الكليين إس اةه إىل -4

إق عشددار الددد ن يف التقيددا  وق ة ددن ملددن ق تقيددا لدده  والتقيددا يف  ددا شددغ  أبددا عمددر إن تسددعا أ
 ".يف ال بيد واملسح على اخل نيمستلتني 

فددتي فالتقيددا يف  ددا شددغ    وق ة ددن ملددن ق تقيددا لدده  !!!هكددذا تسددعا أعشددار الددد ن يف التقيددا
 .الذي هذا حاله وحال أهله  ع د الروافزم هذا ة ن

 .فاا نصوص القرآن والس ا وال قاا  تعين هذه التقيا؟
 .إن الص ار ليعرع حق املعرفا هذه التقيا  ومع ذلك   زل علياا نصوص القرآن 

 .برأ اهلل اإلسالم واملسلمني وأها البيم وم ام جع ر الصاةق م اا
ق : قددولكعدم أيب :" قددال أبدو عبددد اهلل: وسداق الكليدين إسدد اةه إىل حبيدب بددن بشدر قدال -3

 ا حبيب إنه من  انم له تقيا رفعده اهلل    دا . واهلل ما على اهر  شغ  أحب إ  من التقيا
يف هدنددا فلددو  ددان قددد  ددان ذلددك  حبيددب مددن مل تكددن لدده تقيددا وضددعه اهلل   ددا حبيددب إن ال دداف 

 (.471ص  4ج")الكايف"يف  نيال صبن انتر هذ". ان هذا
قائددده وأحكامدده ومددن املسددلمني وحاشددا أبددا عبددد اهلل  عددين أن التقيددا أحددب إليدده مددن اإلسددالم وع

وضددددعوا أن سددددام اقماميددددا وأشددددكاوم الددددذ ن وأبدددداه مددددن هددددذا اإلفددددك  وإمنددددا هددددذا ة ددددن الشدددديعا 
وعقائدددهم يف حالددا حددرب مسددتمرة إىل أن  ددرج أسددطورة قددائمام املخددرتع مددن العدددم لل ددحك 

 .على الروافزم أن سام قبا   هم
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اتقدددوا علدددى  ":ىل عبدددد اهلل بدددن أيب  ع دددور عدددن أيب عبدددد اهلل قدددالوسددداق الكليدددين بإسددد اةه إ -2
نتم يف ال اف  ال حا يف الط  لو أن أة  كم واحجبوه بالتقيا فإنه ق إميان ملن ق تقيا له  إمنا 

 .الط   علم ما يف أجواع ال حا ما بقغ م اا شغ  إق أ لته
لدو م يف  حولبيدم ه لدو م بتلسد تام ولو أن ال اف علموا ما يف أجوافكم أنكم يبدون أهدا ال

 (.472ص 4ج" )الكايف"انتر ." ت االسر والعالنيا  رحم اهلل عبداً م كم  ان على وق
ون بامل كر و  اون فإن هذا من عما امل افقني الذ ن  تمر من هذه اهبا يا برأ اهلل أبا عبد اهلل 

لدذي لعدن اهلل بسدببه اليادوة  شدر مدن  تمدان احلدق الن هدذا الدذي   سدب إليده عن املعروع  وإ
مدددن بعدددد مدددا بي ددداه لل ددداف يف إن الدددذ ن  كتمدددون مدددا أنزل دددا مدددن البي ددداث واوددددا :) قدددال تعددداىل

 (.الكتاب أول ك  لع ام اهلل و لع ام الالع ون
 مالددكاإلمددام  الددرواة ع ددهغ مددا ع ددده ومددا ح تدده مددن اإلسددالم ومددن ولقددد  ددان أبددو عبددد اهلل  بل دد

وأبدو ح ي دا بن احلجاج وس يان بن عيي ا وابن جر   وأبوعاصدم ال بيدا  شعباوس يان ال وري و 
  وبدرأه اهلل مدن الدرفزم والدروافزم ومدن  وشيوخه  لام من أهدا السد ا  وأم اوم من أئما الس ا

 .ال  اق ال لي  املسمى بالتقيا
 اً مدن وإن الشيعا يف اهما مل ا اهفاعغ املشدحونا بالسدموم القاتلدا ق  ال حدا  فمدن  عدم شدي

 .كومام هلك
إىل أيب عبد اهلل قولده بعدد  دالم  دتمرهم فيده بتعمدال  عملويدا تقيدا وساق الكليين  إس اةه  -1

  ".التقيا: وما اخلب؟ قال: واهلل ما عبد اهلل بشغ  أحب إليه من اخلب  قلم:" 
 : أقول

ع وقدد قدال اهلل تعداىل يف تعاىل اهلل عما  قول التاملون علواً  ب اً  أتدرون مدا اخلدب؟  إنده اخلددا 
 ددداةعون اهلل والدددذ ن آم دددوا ومدددا  ددددعون إق أن سدددام ومدددا  شدددعرون يف قلدددومم :) ذم امل دددافقني

 (.مر  فزاةهم اهلل مرضاً ووم عذاب أليم مبا  انوا  كذبون
تعداىل  اداأحدب إليده م بشدغ  ا عبد اهلل مبا    يف ًب اهلل اخلداع؟  با  يف  كون عباةة

 .اهلل وت زه عما   رت ه عليه التاملون
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أبو عبد اهلل جع ر الصاةق رمحده اهلل مدن هدذا  هلل اإلسالم واملسلمني ومن ساةة املسلمنيرأ اوب
هددذه املخدداجي  ملددؤم ني بددا حدد  الكددافر ن ًتقددرونالكددذب والباددم واخلددداع الب دديزم إىل اهلل وا

تقرون فاعلا  .و تن ون م اا اًو
ا احلسدن عدن سدتلم أبد: عن أمحد بن  مد عن معمدر بدن خدالة قدالع ه :" وقال الكليين -6

        ".قدددال أبدددو جع دددر التقيدددا ة دددين وة دددن آبدددائغ وق إميدددان ملدددن ق تقيدددا لددده: القيدددام للدددوقة؟  فقدددال
 (472ص 4ج" )الكايف" 

اهخيدار وعلدى رأسدام رسدول اهلل صدلى اهلل  آبدا هبرأ اهلل اإلمام السدين جع در الصداةق وبدرأ اهلل 
أيب  الددب اخللي ددا الراشدد الشددجاع الصددر ح عليده وسددلم الصداةع بدداحلق وأمدد  املدؤم ني علددغ بدن 

 .من إفك أعدا  اهلل عليام من اهلل ما  ستحقون
وإمنا ة ن هؤق  الشرفا  اإلسالم القائم على  تاب اهلل الذي ق  تتيه البا ا من بني  د ده وق 

  ذلك الد ن الذي ًارب الكذب واخلدداع اله هغ بيانه وتوضيحهاملطارة من خل ه  والس ا 
وتبليدغ هدذا الدد ن واجاداة يف سدبيله و كلدف أهلده والصددع بداحلق لكتمان  و تمر بال صديحا وا

باهمر باملعروع وال اغ عن امل كر وجيعلام بذلك خد  أمدا أخرجدم لل داف  دتمرون بداملعروع 
 .و  اون عن امل كر 

ارب ال  اق واخلداع أشد احلرب وم ه  الشيعا تسدعا التقيا واخلب واخلداع الذي  عتبه هذه ًو
 .ورب الكعبا أعشار الد ن وأحب اهمور إىل اهلل  ذبوا

فال  قوم ة  ام البا ا إق على التقيا اله  بأ م اا اإلسالم واملسلمون  با مم من  دا ألدوان 
 .الشرل وال  اق والك ر واخلداع وسائر العقائد البا لا واهخالق الرة  ا

خددالل  تتعامدا مدع املسدلمني هدذا التعامداذا عتك فلمداونقدول للصد ار هدذه هدغ التقيدا ع دد شدي
 .؟ةعوال املصارحا واملكاش ا ومعاجا املل اث املزم ا واحلساسا

 ل وع ددد فددال ت  ددب مددن وصدد ك مددذا الوصددف هندده ع دددإن تعاملددك هددذا لقددائم علددى اخلددب 
 .شيعتك تسعا أعشار الد ن با أحب الد ن إىل اهلل با ق ة ن ملن ق تقيا له

 امسدددؤوليتاخلطددد ة مث  دددبمي سددداحا الشددديعا مدددن ومدددن املؤسدددف أن  علدددم الصددد ار هدددذه التقيدددا ا
ملاا أها الس ا  .ًو



 11 

وأصددددحابه مددددن   -وحاشدددداه– تحمددددا الرسددددول صددددلى اهلل عليدددده وسددددلماهعددددوج  ومددددذا امل طددددق 
مسدددؤوليا وجدددوة ال  ددداق يف  -وحاشددداهم  –املاددداجر ن واهنصدددار ومددد ام أهدددا البيدددم ال بدددوي 

 عاددددهم وتدددبأ سددداحا عبدددد اهلل بدددن أيب بدددن سدددلول واضدددع أسددده ال  ددداق وقائدددد امل دددافقني  يدددداً 
 .ام  مد صلى اهلل عليه وسلم من املسؤولياسلإلسالم واملسلمني وعلى رأ

مدددن  سدددلك هدددذه املسدددالك اخلطددد ة يف احلدددوار باسدددم املكاشددد ا والصدددراحا وباسدددم معاجدددا إن و 
 .  ملددن أخطددر ال دداف علددى اإلسددالم واملسددلمنيمشددا ا املسددلمني ومحا ددا بلدددايم مددن اهخطددار

 .الشيعا  والتتر خ حافا مذه اهمناط من
ومددن   سددى مددا عملدده ابددن العلقمددغ وال صدد  الطوسددغ يف اهمددا اإلسددالميا وخلي تاددا املست صددر 

وما  انم أساليباما جتاه اخللي دا العباسدغ واملسدلمني إق م دا هدذه اهسداليب ال ابعدا العباسغ 
 .من التقيا اخلط ة
  لدددل املددؤمن مددن جحددر مددن أهددا هددذه التقيددا   وقالدده نزلددم مددم املسددلمني  ومددا أ  ددر مآسددغ

  .مرتني ف الً عن مراث
ه ال نقاش بني العلما  ها التقيا مورةها فقدط مدن التدامل الكدافر :" قال الص ار -2

 .أو أيا أ  اً من التامل املسلم؟
رمبددا  قولددون بددتن التقيددا مددن التددامل الكددافر وإن ات دداث الكرميددا الدده بعددزم علمددا  أهددا السدد ا 
ا  السدد ا و ددا يف سددياق التقيدا مددن التدامل الكددافر والدبعزم مددن علمد يددثم عددن التقيدا إمنددا هدغ

 .إلياا ارسع حي ما  ان ه ال حاجا واضطر أو م اوم التقيا علما  الشيعا  رون 
ن احلالدددا بددددني املسدددلمني إذا شدددا لم احلالدددا بدددني املسددددلمني أ: فمدددذهب اإلمدددام الشدددافعغ مددد ال

 املوسدددوعا ال قايدددا الددده أصددددرما وجارة واملشددر ني حلدددم التقيدددا  امددداة علدددى الددد  ه  وجدددا   يف
 .726ص 73بالكو م ج سالمياالش ون اإل

وعيد  صليان مبكان واحد من واحل ابلا ق  رون الصالة خلف املبتدع وال اسق  يف    مجعا )
  وقد ذ ر ابدن ..ترل الصالة خل ه فإنه  صلغ تقيا مث  عيد الصالة إن البلد  فإن خاع م ه 

صلغ خل ده  تلك احلال ميكن اعتبارها من التقيا ملا فياا من اقستتار وهغ أن قداما حيلا يف 
 (.ب يا اقن راة
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وحي مددا أخددذ العلمددا  مددن أهددا السدد ا يف عاددد املددتمون واملعتصددم وامتح ددوا ليقولددوا خبلددق القددرآن 
 .استخدموا التقيا إق أربعا أو نسا

ويدا يف إ دار ن اإل دار اهول ةفدع ال درر  بح من ناحيا أخرا التقيا حني  بح اا الشديعا إمندا 
 .اجملتمع على  وأالشخصغ أو فل قا ةفع ال رر املاةي على الشخص 

واإل ار ال داين ةفدع ال درر عدن اهمدا وعدن الوحددة اإلسدالميا و ع دون بدذلك إذا  اندم  ارسدا 
فدددإن  حكددم مدددن اهحكددام املقدددرة يف املددذهب تدددبج يف حالددا مدددن اقنشددقاق يف اهمدددا أو التمددزق

املددذهب جييددز هب ائدده تددرل ذلددك ح ا دداً علددى الوحدددة هولو ددا الوحدددة وأ يتاددا وهددذا   ب ددغ أن 
 ".وليه متخذاً عليه امتياج ًسب للمذهب  

 :أقول
 :ن هذا الكالم فيه متو ه شد د وستذ ر بع هإ
التدامل لك ادا ع دد  هب أن الراجح مدن القدولني يف التقيدا أيدا مدن الكدافر واحلدا م -7 

 .ا الس ا ت ا ر ما  قرره الشيعا أه
بدا   تستعما يف حال اخلوع وال رر وتقدر بقدرها وق  رون إق أيدا رخصدافع د أها الس ا 

 .ائمي القىل خروج من  زعمون أنه املادإأما الشيعا فاغ ة ن مستمر بع ام ق  راها  
 يف الصدددالة خلدددف املبتددددع والدددراجح ع ددددهم وع دددد  ددد هم مدددن إن للح ابلدددا قدددولني -4 

 .ن بعدهم جواج الصالة خلف املبتدع با حكى ابن قداما على ذلك اإلمجاعالصحابا فم
وحي مددا أخددذ العلمددا  مددن أهددا السدد ا يف عاددد املددتمون واملعتصددم وامتح ددوا :" قولدده -3 

 ".ليقولوا خبلق القرآن استخدموا التقيا إق أربعا أو نسا
 :أقول

  وبداقغ أهدا السد ا ثبتدوا علدى يداذ ن استخدموا التقيا هم عددة قلفالهذا الكالم    صحيح 
وعلدى رأسدام اإلمدام أمحدد إمدام أهدا السد ا ويملوا أهوال التعدذ ب والسدجون والتشدر د  احلق 

ثبتدم اهمدا علدى احلددق يف ويملده أهدوال التعددذ ب  واجماعدا رضدغ اهلل ع ده وب باتده علددى احلدق 
 .ق يا القول خبلق القرآن وجعا اهلل وم فرجاً وخمرجاً 
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بدددا ومل  ددددعوا إليادددا  جيعلدددوا هدددذه التقيدددا ة  ددداً ملأجدددابوا يدددم سدددياط اإل دددراه والتعدددذ ب والدددذ ن 
 .اعتبوها رخصا فشتان بني واقعام وواقع الشيعا

من ناحيا أخرا التقيا حني  بح ادا الشديعا إمندا  بح ويدا يف إ دار ن اإل دار اهول :" قوله -2
 .اجملتمع أو على الشخص  ةفع ال رر الشخصغ أو فل قا ةفع ال رر املاةي على

واإل ار ال اين ةفع ال رر عدن اهمدا وعدن الوحددة اإلسدالميا و ع دون بدذلك إذا  اندم 
 ارسدا حكدم مدن اهحكدام املقدرة يف املدذهب تدبج يف حالدا مدن اقنشدقاق يف اهمدا أو التمدزق 

وهدذا   ب دغ  فإن املذهب جييدز هب ائده تدرل ذلدك ح ا داً علدى الوحددة هولو دا الوحددة وأ يتادا
 ".وليه متخذاً عليه امتياج أن ًسب للمذهب  

 :أقول
الده    دحاا واقدع الشديعا علدى امتدداة التدار خ فالتقيدا وامل الطداث هذا الكالم ملغ  بالتمو ده 

 .ر ن من أر ان ة  ام ق  تخلون ع ه سوا  وجد ما  دعوا إلياا أو مل  وجدع دهم 
اجملتمددع اإلسددالمغ بددا ق  عددنام ق لدددفع اهضددرار وهددغ تسددتعما ع دددهم  البدداً جلددب مصدداحل

 .والتار خ أ ب شاهد على ذلك   سعون إق يف إحلاق اهضرار املالكا لألما واملبيدة وم
 .فمن   سى املذابح اله حصلم على أ دي الشيعا بقياةة أيب مسلم اخلرساين

 . من   سى مكا د الشيعا وعلى رأسام ابن العلقمغ وال ص  الطوسغو 
مدددن   سدددى  ارثدددا ب دددداة املددددمرة الددده متدددم علدددى أ ددددي التتدددار بتخطددديط وتددددب  ابدددن العلقمدددغ و 

 .قويم رجاق ونساً  وأ  اقً لوا اخللي ا وحصدوا أها ب داة  سحفقتومن ورا ه الراف غ 
ومدددددن   سدددددى احلدددددروب الصدددددليبيا ضدددددد املسدددددلمني الددددده  اندددددم مدددددن تددددددب  العبيدددددد ني الراف دددددا 

 .لتحقيق أهدافام نيواست جاةهم بال صارا اهوربي
مددن العددراق إىل احلجدداج إىل الدديمن بتحددر زم باملسددلمني ومددن   سددى مددا فعلدده القرامطددا البا  يددا 

 .العبيد ني يف مصروبني الشيعا ام وتعاون بي 
ومددن   سددى مددا فعلدده الصدد و ون بتهددا السدد ا يف إ ددران وتعدداون الصدد و ني مددع ةول ال ددرب ضددد 

 .املسلمني
 .اتن على أ دي الشيعا يف إ ران الشيعيا؟ ومن جياا واقع أها الس ا
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اإلسددالميا ع ال ددرر عددن اهمددا فددوالكددوراث املدددمرة  لاددا تعتددب مددن ر  الرهيبدداه اهعمددال هددذفاددا 
 .؟ومن حرصام على وحدما

أ ا حسدن الصد ار لدو   دم يدرتم أهدا السد ا ملدا ت وهدم مدذا اهسدلوب  و يدف   تتدر  دن ق 
يه وسدلم وعلدى رأسدام أبدو بكدر الصدد ق وعمدر ال داروق أن ًرتم أصحاب  مد صلى اهلل عل

 .مشاعرهم وعقووم رًرتم   هم من املسلمني و قد
وأخ اً فإن حال الروافزم يف التقيدا تشدبه حدال قدوم   تمدون إىل اإلسدالم جعلدوا مدن أ دا امليتدا 

ن لددده وأ دددا حلدددم اخل ز دددر والددددم وأ دددا حلدددم مدددا أهدددا ل ددد  اهلل أصدددا مدددن أصدددول ة ددد ام  ًرفدددو 
نصددوص القددرآن و رتعددون لدده الروا دداث يف إثبدداث ف ددائله  بددا إندده ع دددهم ق ة ددن ملددن مل جيعددا 

 .ر م توفر أنواع الطيباث تسعا أعشار ة  ه أ ا هذه احملرماث
 .وحال هذا اهصا؟فماذا  قول الروافزم يف حال هؤق  اهقوام 

هن   يف أصلامامل رتضون ما  ان من جواب  قوله الروافزم عن تقيتام فسيقوله هؤق  القوم 
ددددم ق ًك  اإلسددددال   ولددددو حكمددددوه ملددددا جتدددداوجوا حدددددوة الرخصددددا يف حددددال اقضددددطرار ه الطرفددددانم 

ث اجا ميدا ولك ده اودوا ال ليتا والتتصيالاحوا اإلسالم واملسلمني من البدع وال القث ر هو 
 .والتالعب

 .اهلل املسلمني من ذلك  وصلى اهلل على نبي ا و مد وعلى آله وصحبه أمجعنيأعاذ 
 :كتبه
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