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ابِ  َت ُة الِك اَج َب  ْ ي  ِد
ابجتماع الكلمة  همرَ فاق ونَ َفر هم من مساوئ األخالق، وأمَ الذي هنى عباده عن الن   احلمد هلل 

بال تنافر وال تناحر  مهفيه و فَاق، لتجتمع كلمت  هلم رهم من الشقاق، ورغ بهم يف كل ما وحذ  
 قارب وعناق.هم دائًما يف تاح  و وال انشقاق، ولتصبح أر 

أمر عباده املؤمنني ابالعتصام حببله املتني وعدم  وحده ال شريك له، ،وأشهد أال إله إال هللا
االفرتاق، فكان من حكمته وعدله وسنته يف خلقه افرتاق اخللق إىل مؤمنني صادقني، وإىل 

فيثيب من  يف خلقه، عدلهبفضله ورمحته وحكمته و ه أهل شقاق ونفاق، لتجري سنت  
عدله أهَل معصية ممن كمته و جاب ألمره من أهل طاعته بفضله ورمحته، وجيازي حباست

راط   جيعل هلم يف اآلخرة من َخاَلق.مل و  أعرضوا عن أمره وتنكبوا الص  
ر أمته من كل آايت ، حذ  (1)األخالق صاحل مَ وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، بعثه هللا  ليتم   

الدرك عن ربه أن املنافقني يف  غَ ل  ساوئ األخالق، وقد ب َ من م هحتذير يف د النفاق، وشد  
م َن  أشكال العذاب وأشد أنواع االحرتاق، فَما هَل م بعد ذلككل األسفل من النار ليذوقوا  

. َول  ٍّ وال م ن اَلل    عذاب  َواقٍّ
اجملوسي  الرافضة قد بنوا دينهم على عقيدة ابطنية خبيثة حتمل احلقد ومما ينبغي أن ي  ْعلَم أن

أسسوا دينهم على النفاق وملا ، الدفني على أهل اإلسالم فكانوا بذلك يف طليعة أهل النفاق
أهل اإلسالم كل بكل صورة ممكنة ولو أصابوا من ليحققوا مآرهبم ومطامعهم  "الت ق ي ة  ه ب  "و أمس

عقوهلم دم مهراق، وقد خرجوا على أمة اإلسالم بتلك العقيدة ليحدثوا فيها الشقاق، ف
وال وال نصريًا لًيا و فيوم الفراق لن جتد هلم من دون هللا وقلوهبم مسمومة ما هلا من ترايق، 

فال حميص هلم فإذا اشتد عليهم األمر والكرب والتلفت الساق ابلساق  لدائهم من راق،
 .املساق املرجع واملآب وإليه إليهف ،ن مصريهم إىل هللاأليومئذ 

 ،-أهل اإلحسان والوفاق - هاأن حيشران مع أهلو والسنة، اإلسالم  ونسأل هللَا الثبات على
  األخالق. انعداملنفاق و أهل ا ،الشقاقو فارقة أن جيانبنا وجيايف بيننا وبني أهل املو 

                                                             

صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه -ذا املعىن أحاديث ك ث ر منها حديث أيب هريرة وقد ورد يف ه -1
( 379(، والبخاري يف )األدب املفرد(: )9898:" ب ع ثت  أل َت  َم صال َح األْخالق  " . واحلديث أخرجه أمحد: )-وسلم

(. ويف رواية " إمنا 3999لباين يف صحيح اجلامع: )، وصححه األ.( ابختالف يسري9898واللفظ هلما، والبزار: )
 (.94: )السلسلة الصحيحة "، ب ع ْثت  أل َت  َم مكارمَ 
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 وبعد

 ملخص البحث
يفهذا حبث لطيف خمتصر ومسه جامعه ب  " الت ق ي ة  َأَساس   ي ة "،د ي ن الش   َمام  وهو  َعة  اإل 

 مكون من فصلني.
معىن ومفهوم "الت ق ي ة " يف اللغة  بيان الباحث فيهتناول : فقد أما الفصل األول 

 الت قي ة، مث بني  مفهوم هاافحو و لي معناها ويتضح للقارئ مبناها جواالصطالح لين
 .عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة

 
بني أصل من أصول دين الرافضة، مث  الت قي ةفقد بني  فيه أن  وأما الفصل الثاين: 
نصوًصا من  نقلوأن الكرامة عندهم ال تتحقق إال هبا، مث  ،يف دينهممكانتها  مَ ظَ ع  

 واستدل على ذلك بقول أحد معاصريهم، غلوهم فيهاتدلل على مصادرهم األصلية 
 

ق يف اللغة واالصطالح مبيًنا الفر  مث ختم البحث ببيان مفهوم املداراة واملداهنة
من جهة  الت قي ةبينهما حىت ال خيتلط األمر على القارئ ولتتضح العالقة بينهما وبني 

 أخرى.
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Research Summary: 
This a nice brief research about " Ataquiaa (Hypocrisy) is 
the basis of the Shiite religion" It contains of 2 chapters.  
1st Chapter:  
The researcher has focused on the meaning of "Altaquiaa" 
in the Arabic language so its meaning become clear and its 
content becomes clear to the reader.Then he shows the 
concept of the word among the Sunni scholars and the 
Shiites scholars. 
2nd chapter: 
The researcher has shown that hypocrisy is one of the 
fundamentals of the Rejectionist religio. Then he showed 
the greatness of its position in their religion and that 
dignity for them can only be achieved by through it. He 
quoted as well texts from their original sources indicating 
their exaggeration in it and inferred to that by the saying 
of one of their contemporaries. 
Then the research concluded with a statement of the 
concept of (almudarah- Almudahana) delicacy and flattery 
in language and its terms. Indicating the difference 
between them، so that the reader is not confused as well to 
clarify the relationship between them and Alyaquiaa 
(hypocrisy )on the other hand. 
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 خطة البحث
وقد ضم ن الباحث  حبثَه خطة حبث مكونة من فصلني، وكل فصل يندرج حتته عدد من 

 طالب، وقد بني  فيه ما يلي:املباحث، وكل مبحث يندرج حتته عدد من امل
 أواًل: أمهية موضوع البحث

 اثنًيا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
 اثلثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث

 رابًعا: مشكلة البحث وأهدافه
 خامًسا: منهج البحث

 سادًسا: خاتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة.
 بًعا: جمموع الفهارس:سا

 على النحو التال:فصلني تشتمل على وخطة البحث 
 الفصل األول

 التَّقّية تعريف
 :حثانوفيه مب

 التَّقّيةمعىن  املبحث األول: بيان مفهوم
 وفيه مطلبان: 

 يف اللغة الت قي ةاملطلب األول: مفهوم 
 يف االصطالح الت قي ةاملطلب الثاين: مفهوم 

 عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة التَّقّية: املبحث الثاين
 وفيه مطلبان:

 عند علماء أهل السنة الت قي ة املطلب األول: مفهوم
 عند علماء الرافضة الت قي ةاملطلب الثاين: مفهوم 

 الفصل الثاين
 عند الرافضة التَّقّية

 :وفيه ثالثة مباحث
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 فضةأصل من أصول دين الرا التَّقّية: األولاملبحث 
 مطالب: مخسةوفيه 

 عند الرافضة الت قي ةاملطلب األول: مكانة 
 لت قي ةإال اب املطلب الثاين: ال تتحقق الكرامة عند الرافضة

 الت قي ةاملطلب الثالث: غلو الرافضة يف 
 " يف قول أحد معاصري الرافضةالت قي ةنقض القول ب  "املطلب الرابع: 

 ةخاص   السُّن ةمع أهل  الت قي ةضة املطلب اخلامس: استعمال الراف
 : مفهوم املداراة الثاين املبحث

 وفيه أربعة مطالب:
 املَداراة يف اللغة املطلب األول: مفهوم

 املطلب الثاين: مفهوم املَداراة يف االصطالح
 املطلب الثالث: ماذا تعين املداراة 

 املطلب الرابع: فوائد املَداراة
 ملداهنة: مفهوم االثالثاملبحث 

 وفيه مخسة مطالب:
 املطلب األول: مفهوم املداهنة يف اللغة

 املطلب الثاين: مفهوم املداهنة يف االصطالح
 املطلب الثالث: حكم املداهنة شرًعا

 املطلب الرابع: العواقب الوخيمة املرتتبة على املداهنة
 الفرق بني املداراة واملداهنةاملطلب اخلامس: 
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 منهجية البحث
 : أمهية موضوع البحثأوًل 

 "فوه بغالف إنه مل ا كان دين الرافضة مبين على الكذب والزور والبهتان واملخادعة وقد غل  
كان البد وحتًما ولزاًما على أهل   عند عوام املسلمني، بلقْ ي   لي ستساغ و  نوه به" وبط   الت قي ة

 الشيعة االثين عشرية دينهمالسنة جتديد البحث يف بيان هذا األصل األصيل الذي بىن عليه 
كشف عوار دينهم وفضح خمططاهتم لنشر دينهم الباطين اخلبيث، واحلد من ل والتحذير منه

بنشر الشرك وطقوس دين اجملوس، وإفساد األخالق ابملتعة،  تددهم لإلفساد يف األرض
اضيهم حتالل أر التآمر مع كل ملل الكفر الو  ،أهل السنةمن  املسلمنيسفك وإراقة دماء و 

  خريات بالدهم. والسطو على أمواهلم وهنب
 .فليس شيء أضر  على اإلسالم من الرافضة، ومن قرأ التاريخ َعَرف ذلك 

ومن جر أ املغول على سفك دماء املسلمني يف بغداد  ؟فمن أسقط اخلالفة العباسية سواهم
 - 919من سنة  -ق ومن رو ع احلجاج وقطع عليهم الطري ؟وسائر البالد اإلسالمية إال  ه م

 ؟سوى القرامطة الرافضة -ه   917
ومن اقتلع احلجر  ؟غريهم -ه   917سنة  -ومن قتل احلجيج وردم بئر زمزم جبثث القتلى 

منهم  -شر فها هللا  -وما حصل يف مكة  !؟األسود من الكعبة وسرقه سوى القرامطة الرافضة
 !بعيده  من ترويع للحجاج وقتل لبعضهم عن  ا ب 1947عام 

وما حيصل اآلن يف العراق  .وما حصل يف خمي مات الفلسطينيني من ق بل حركة أمل الرافضية
 (3).وسوراي ولبنان واليمن من تقتيل ألهل السنة

الدموي  واترخيهم اأبدً  إن التعايش مع الروافض أمر حمال ألهنم غري مأموين العواقبلذا ف
د له صفحاهتم السوداء، ألهنم أمة غدر وخيانة تشه عرب التاريخ وغدرهم وخيانتهم للمسلمني

  دين وانعدام أخالق. فساد، وألهنم أمة شقاق ونفاق و وخسة ودانءة
  

                                                             

 هل الرافضة أو الشيعة كفار؟، عبد الرمحن السحيم، عن موقع مشكاة. -3
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 : -رمحه هللا - ه (1344)ت: ويف حنو ذلك يقول اإلمام الشوكاين
ال أمانة لرافضي قط على من خيالفه يف مذهبه ويدين بغري الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدىن 

يذهب أثره مبجرد  َتقي ةة تلوح له؛ ألنه عنده مباح الدم واملال، وكل ما يظهره من املودة فهو فرص
 (9)إمكان الفرصة. 

 اثنًيا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
عبدالرمحن، فتحي حممود عند اخلوارج وموقف أهل السنة منها، أتليف:  الت قي ة الدراسة األوىل:

كلية اللغة العربية جبرجا،   -، الناشر: جامعة األزهرحولية كلية اللغة العربية جبرجا، املصدر: حممد
 م.3417-ه 1999مصر، سنة:  :، الدولة1ج ،31ع :اجمللد/العدد

 وصف هذه الدراسة:
ة منها، وذلك ابستخدام املنهج التحليلي. عند اخلوارج وموقف أهل السن الت قي ةكشف البحث عن 

لغة واصطالًحا، مث أشار  ،وأهل السنة ،واخلوارج ،قي ةوتطرق البحث إىل التعريف مبصطلحات الت  
 الت قي ةوأدلتهم، والقائلون جبواز  الت قي ةواملتمثلة يف القول بعدم جواز  الت قي ةإىل آراء وأقوال اخلوارج يف 

. كما أوضح الت قي ةيف القول دون العمل، واخلوارج الذين توقفوا يف  الت قي ةن جبواز وأدلتهم، والقائلو 
ومشروعيتها عند أهل السنة وأدلة مشروعية العمل  الت قي ةمن حيث  الت قي ةموقف أهل السنة من 

هبا، وشروط جوازها اليت تتمثل يف أن يكون هناك خوف من مكروه، وأن تكون مع الكفار 
لص من  تقي ةبني، وأن يعلم أنه إن نطق ابلكفر وحنوه الغال يرتك بعد ذلك، وأال يكون للمكلف خم 

 الت قي ة، وأن يكون األذى املخوف وقوعه مما يشق احتماله، كما انقش أقسام لت قي ةاألذى إال اب
ة ال عند أهل السنة واجلماع الت قي ةواحلكمة من مشروعيتها. وجاءت خاتة البحث موضحة أن 

تكون إال للضرورة عند حتقق اخلوف من الكفار وغريهم، وأهنا مع هذا رخصة تركها أفضل وبشرط 
 (9) أن ال يرجع ضررها إىل غري صاحبها وأهنا ابللسان ال ابلقلب.

 ، رسالة ماجستري،عند الشيعة واخلوارج وموقف أهل السنة منها الت قي ة  الدراسة الثانية:
كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى قسم العقيدة ب، صادر عن أنس أمحد كرزون:للباحث

 .م1898-1948دية، سنة: مبكة املكرمة، ابململكة العربية السعو 
  

                                                             

 (. 71-74ي نظر: أدب الطلب: )ص -9
 م.3431ك تب هذا الوصف من ق بل دار املنظومة:   -9
  

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%D8%8C+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%D8%8C+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%D8%8C+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1462&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1462&page=1&from=
https://ebook.univeyes.com/136694/pdf-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%88%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a3%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7
https://ebook.univeyes.com/author/136694
https://ebook.univeyes.com/author/136694
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 وصف هذه الدراسة:
املفاهيم  مث تكلم عن بعض، "التقي ة"حتدث فيها الباحث عن األصول العامة حلكم لإلسالم يف 

ومفهومها عند علماء أهل السنة، مث "التقي ة"  كالوالء والرباء، مث حتدث عن  "لتقي ةا  "اليت هلا تعلق ب
احلد الذي جيوز معه  ، مث بني  الت قي ةمث عر ج على أحكام  تكلم عن اإلكراه وشروطه وأقسامه،

والفرق بينها وبني ما "التقي ة" يف األقوال واألفعال، مث تكلم عن  "التقي ة"مث تكلم عن  ،هااستخدام
يف اجملتمع  الت قي ةيشاهبها من املداراة واملداهنة واملعاريض واخلدعة يف احلرب، مث بني أثر استخدام 

عند الشيعة، فعرفها عندهم، مث بني عقائدهم فيها، "التقي ة" مي، مث شرع يف الكالم عن اإلسال
، مث ذكر اآلاثر السيئة لتك العقيدة الباطنية، يف الرواية والفقهعنهم "التقي ة" جماالت  وذكر طرفًا من

 على دعوى التقريب بني السنة والشيعة. "التقي ة" مث ختم ببيان أثر
، رسالة واملداهنة واملداراة يف القرآن الكرمي: "دراسة حتليلية موضوعية" الت قي ة ثة:الدراسة الثال

احملمدي بن عبد الرمحن عبد هللا  ، تقدمي:أبو عائش عبد املنعم إبراهيم أتليف: ماجستري،
م، 41/41/3414 اتريخ النشر: ،رسائل جامعية السلسلة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث الناشر:

 .1، جملد:1ط
 وصف هذه الدراسة:

(، غري إنه له تعلق 4هذا البحث وإن كان يعاجل قضية "الت قي ة واملداهنة واملداراة يف القرآن الكرمي")
وضوع حبثنا، وإن التوسع يف مدارسة وحبث موضوع الت قي ة أمر جليل القدر وعظيم الشأن عام مب

وإن  حىت لتعلقه بقضية عقدية خطرية أسس عليها الشيعة االثين عشرية دينهم الباطين اخلبيث، 
ال حرج فيه البتة، بل فكان كل ابحث يتناول هذه املوضوع اهلام من جانب ويعاجل فيه جوانب 

األمور اليت جيب أن تتضافر حوهلا جهود الباحثني الغيورين على دين اإلسالم ومنهج أهل  هو من
 السنة الكرام.

 اثلثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
ا حً إن من أعظم الدوافع الختيار هذا موضوع هذا البحث هو كشف عوار وابطل دين الرافضة نص

 ني من خطورته، وفضح نفاقهم املبط ن ب " الت قي ة ".لعموم املؤمنني، وحتذيًرا لعوام املسلم
اليت الرواف ض،  الشيعة فتنةَ ا لإلميان، وأضر ها على الد  ين، ن  م ن أعظم املنكرات خطًرا، وأْفسدهأل

قام أبناؤ ها يْدعون إليها يف كل   مكان، وي ظهرون للناس أن  ابطَلهم هذا هو اإلسالم ب َعْينه؛ بل 
ا وبينهم يف ، وأن اخلالف بيننالتقريب بني السنة والشيعة وصل األمر ببعض املغف ل ني إىل الد عوة إىل

                                                             

 حث مل يقف عليه الباحث وعليه جرى التنبيه.هذا الب- 4

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=series&entry=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=series&entry=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.islamstory.com/%D8%AE%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://www.islamstory.com/%D8%AE%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=534
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=534
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أمورٍّ فرعي ة، مع أن  اخلالَف كبري يْشمل أ م هات العقائد؛ فإن  الروافض عندهم من الش  ركي ات 
ر ج م ن دائرة اإلسالم، ولألَسف أن  كثريًا م ن عوام   السُّن ة ال ع ْلم هلم هبذه  والك فرايت ما خي 

ألساسي ة اليت عليها اعتماد مْذهبهم بني عامة الك فرايت؛ ألن  علماء الشيعة ال ينشرون ك ت بهم ا
 (6) .الناس

 رابًعا: مشكلة البحث وأهدافه
املسلمني لباطل الرافضة ودينهم  ديق عواممن أعظم املشكالت اليت تواجه هذا البحث هو تص

بل  ،السذج من الناس أبسلوهبامما ينخدع  ،استخدامهم الت قي ة والتعامل هبا وذلك بسبب، احملرف
عدم وجود فارق بيننا وبينهم مطالًبا التقريب بني الداينتني، بني  الرافضة مدعًيا جتد من يدافع عن

دين شيعة  -واالتباع واحلجة والبيان، وبني دين الرافضة دين أهل اإلسالم املبين على التوحيد
 املبين على الشرك والكذب والنفاق والطغيان. -الشيطان

وأتيت هذا الدراسة املختصرة لتجلي للمسلمني عموًما وللباحثني خصوًصا حقيقة دين الرافضة 
 الصحيحة دلةألابدة ؤيَ ماملبين علي النفاق املوسوم ب  " الت قي ة " أبسلوب سهل وعبارة موجزة 

 املصادر األصلية للقوم الظاملني.أهم وأشهر من  ة الصرحيةواضحالقنعة املالدامغة  ججاحلو 
 خامًسا: منهج البحث

 :لقد استخدم الباحث يف حبثه املنهج الوصفي التحليلي
يف وصفها ان مث عر ج على بي ،يف اللغةمعناها  ف هبا وبني  فعر   ،الت قي ة فيه معىنبني  ولقد 

مبي  ًنا مفهومها عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة، مث عرض  الت قي ةبوصف  ، مث قاماالصطالح
مبيًنا ملكانتها من دينهم، وأن الكرامة ال تتحقق  الت قي ة عرًضا حتليلًيا ألصل دين الرافضة املبين على

 الت قي ةمن األمور اليت قد تتشابه مع  املداهنةو  املَداراةومبا أن  .، مث بني غلوهم فيهاالرافضي إال هب
ما، فناقش املدارة وبني معناها يف اللغة واالصطالح يف ظاهرها فقد تعرض الباحث ملناقشة مبحثيه

العواقب الوخيمة املرتتبة  مث بني حكمها وجلى أمر -كذلك  - بني فوائدها، مث عرف ابملداهنةمث 
 يان الفرق بني املداراة واملداهنة.عليها، مث ختم وصفه التحليلي بب

  

                                                             

العالمة حممد التونسوي: ب طالن عقائد الشيعة وبيان زيغ م عتنقيها ومفرتايهتم على اإلسالم من مراجعهم األساسية:  -6
  .6، 4ص

https://islamstory.com/ar/artical/24599/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9#_ftn2
https://islamstory.com/ar/artical/24599/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9#_ftn2
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يَّة تعريف الفصل األول  التَِّق
 وفيه مبحثان:

 متهيد وتنبيه
قبل اخلوض يف هذا البحث اهلام جيب التنبيه إىل أن دين الرافضة مبين ومؤسس على الزور 

دين هذا الفوا وقد غل   ، والذي خيرجون به عن صراط هللا املستقيم،والكذب والنفاق والبهتان
أهل السنة عقيدة منهج و واليت خيالفون هبا  "، الت قي ةبغالف م بط ن أمسوه "  الباطين اخلبيث

  .واإلحسان بين على اإلميان والصدق والعدلواجلماعة القائم وامل
 :-رمحه هللا - ه (739)ت:ويف وصفه بدعتهم يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

وإحلاد، وتعمُّد الكذب كثرٌي فيهم، وهم يقرُّون بذلك؛ وأم ا الرافضة فَأْصل بدعتهم زندقة 
، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خالَف ما يف قلبه، وهذا هو الت قي ةحيث يقولون: ديننا 

 (7الكذب والن  فاق، فه م يف ذلك كما قيل: رَمْتين  بدائها وانسلت. )
 :-رمحه هللا -كي اتفاق العلماء على وصفهم يف موضع آخر فيقولوحي 

وقد ات فق أهل العلم ابلنقل والر  واية واإلسناد على أن  الرافضة أكَذب  الطوائف، والكذب 
 ( 9فيهم قدمي، وهلذا كان أئم ة اإلسالم يَ ْعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. )

وهذا يتضم ن بيان  وجتليته للعيان،الت قي ة  ومن هنا كان لزاًما على الباحث بيان مفهوم معىن
 ما يلي:فيعلى النحو التال ناها يف اللغة واالصطالح مع

  

                                                             

لدين أبو ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال املؤلف: مشس ا39/ 1ي نظر: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب:  -7
ه ( حتقيق: علي حممد البجاوي الناشر: دار املعرفة 799عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن َقامْياز الذهيب )املتوىف: 

  .9م عدد األجزاء:  1869 -ه   1993لبنان الطبعة: األوىل،  -للطباعة والنشر، بريوت 
لنبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية املؤلف: تقي الدين ، منهاج السنة ا36/ 1منهاج السنة النبوية، البن تيمية:  9-

أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
ه   1946األوىل، ه ( احملقق: حممد رشاد سامل الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الطبعة: 739)املتوىف: 

  .8م عدد اجمللدات:  1896 -
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ةمعىن  يان مفهومباملبحث األول:   التَّقّي
 وفيه مطلبان 

 يتضح لنا معناها ويبني لنا فحواها يف اللغة واالصطالح الت قي ةفببيان مفهوم 

ةاملطلب األول: مفهوم   يف اللغة التَّقّي
ر، واالسم: التقوى، وأصلها: إوَتقى، ي وَتقي، فق لبت الواو احلذر واحليطة من الضر  لغة: التَّقّية

 (8) .إىل ايء للكسرة قبلها، مث  ا بدلت إىل اتء وا دغمت، فقيل: ات قى، يت قي
ت ه  :-مادة )وقى( - "يف لسان العرب" ه (711)ت: أورد ابن منظور ات قيت الشيَء وتَقي ْ

 (14أت قيه، وأْتقيه تًقى وت قاة: حذ رته. )
من االتقاء، وأصل االتقاء: احلجز بني الشيئني، يقال: اتقاه ابلرتس؛ أي:  :تَّقّية مأخوذةالو 

 الت قي ةجعله حاجًزا بينه وبينه، واتقاه حبقه أيًضا كذلك، ومنه الوقاية، ويقال: وقاه، ومنه 
واتقى  ،(13) ء وقايًة: إذا صانه بوقاء، ووقاه هللا تعاىل؛ أي: حفظه ومنعه، ووقى الشي(11)

 .الرجل الشيء يتقيه، إذا اختذ ساترًا حيفظه من ضرره
 (19والتقوى واالتقاء كله واحٌد. ) الت قي ةوالتقاة و 

الوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، يقال وقيت  :ه (443)ت: اينوقال الراغب األصفه
 (19الشيء أقيه وقاية ووقاء. )

                                                             

"، اتج العروس من جواهر القاموس املؤلف: حمم د بن حمم د بن عبد    " وقي 986 :14الزبيدي: ،اتج العروس -8
ه ( احملقق: جمموعة من احملققني الناشر: دار 1344الرز اق احلسيين، أبو الفيض، امللق ب مبرتضى، الز بيدي )املتوىف: 

 . دايةاهل
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال  (، لسان العرب، املؤلف:14/941لسان العرب، البن منظور: ) -14

 1919 -بريوت الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: دار صادر 711الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي )املتوىف: 
  14ه  عدد األجزاء: 

  .61/ 9املخصص البن سيده  -11
 .7374/ 1مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم للحمريي  - 13

 .188/ 8هتذيب اللغة أليب منصور اهلروي  19-
مفردات ألفاظ القرآن، املؤلف: أبو القاسم  .(3/494مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، للراغب األصفهاين: ) - 19

 -احملقق: صفوان عدانن داوودي، الناشر: دار القلم  ، (ه443احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين )املتوىف: 
 .9، رقم الطبعة: 1م، عدد اجمللدات: 3448 –ه  1994الدار الشامية، سنة النشر: 

https://www.alukah.net/sharia/0/85732/#_ftn11
https://www.alukah.net/sharia/0/85732/#_ftn11
https://www.alukah.net/sharia/0/85732/#_ftn12
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ةاملطلب الثاين: مفهوم   يف الصطالح التَّقّي
  :-رمحه هللا -ه (943)ت: يقول احلافظ ابن حجر

ن محزة، احلذر من إظهار ما يف النفس من معتقد وغريه للغري، وأصله وقية بوز  :التَّقّيةومعىن 
 (14فعلة من الوقاية. )

 :فيقول -رمحه هللا -ه (984)ت: السرخسي احلنفي  يعرفها
 .(16أن يقي نفسه من العقوبة مبا يظهره، وإن كان يضمر خالفه ) :التَّقّيةو  
عقيدة وحنوها، وهو يوافقه مع إضمار ما خيالفه من  هي جتنب العدو إبظهار ما التَّقّية ِقيل:و 

 (17ددة.)يف موارد حم واجب
العقدية والقولية  الت قي ةأبنواعها، أعين: الت قي ة  وهذا التعريف تعريف جامع ألنه يشمل

 والفعلية.
  

                                                             

(، فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي 18/989ي نظر: فتح الباري البن حجر العسقالين ) 14 -
ه ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد 1978بريوت،  -فعي الناشر: دار املعرفة بن حجر أبو الفضل العسقالين الشا

عبد الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد 
 .19هللا بن ابز عدد األجزاء: 

: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ملؤلفاملبسوط ا(، 94: 39ي نظر: املبسوط، للسرخسي: ) 16-
م عدد األجزاء: 1889 -ه  1919بريوت الطبعة: بدون طبعة اتريخ النشر:  -ه ( الناشر: دار املعرفة 999)املتوىف: 

94 . 
 (.74ص: )معجم املصطلحات السياسية يف تراث الفقهاء، سامي الصالحات:  -17
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ةاملبحث الثاين:   (18) عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة التَّقّي
 وفيه مطلبان:

ة  املطلب األول: مفهوم  عند علماء أهل السنةالتَّقّي
 :  (ه 984:)ت يقول السرخسي:

(. والسرخسي قد 18) .أن يقي نفسه من العقوبة مبا يظهره، وإن كان يضمر خالفه :التَّقّيةو  
 قيدها ابتقاء العقوبة.

 :ه  ( 1949ت:)ويقول حمّمد رشيد رضا
(. ورشيد رضا قيدها بتوق ي 34) ما يقال أو ي فعل خمالفًا للحق  ألجل توق ي الضرر. :التَّقّيةو  

 الضرر. 
  :ه (1969:ت) طفى املراغيويقول حممد مص

، يعود ق ، ألجل التوق ي من ضرر األعداءأبن يقول اإلنسان، أو يفعل ما خيالف احل :التَّقّية
 .(.وكذلك املراغي قيدها بتوق ي ضرر األعداء31) .إىل النفس، أو الع رض، أو املال

لضرر، واتقاء عند علماء اإلسالم من أهل السنة مقيد خبوف ا الت قي ةويالحظ أن تعريف 
والكليات العقوبة، وقيد ذلك أيًضا ابخلوف من األعداء، وذلك من أجل حفظ الضرورات 

 اخلمس اليت جاءت هبا مقاصد الشريعة، وأمرت حبفظها.
وهذه الضرورات هي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب )العرض(، 

  حفظ املال.
  

                                                             

ألقاهبم  عشرية، اليت تلقب نفسها ب : اجلعفرية، واملؤمنني، واخلاصة، واإلمامية. ي نظر: أعين ابلرافضة طائفة االثين 19-
 .وما بعدها (1/88يف: أصول مذهب الشيعة: )

 .94 :39للسرخسي  ،املبسوط -18
تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( املؤلف: حممد رشيد بن علي رضا ، 394 :9تفسري املنار، حمم د رشيد رضا  -34

ه ( الناشر: اهليئة 1949بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين )املتوىف: 
 جزًءا. 13م عدد األجزاء:  1884املصرية العامة للكتاب سنة النشر: 

ه ( الناشر: 1971(، تفسري املراغي املؤلف: أمحد بن مصطفى املراغي )املتوىف: 197/  9) :تفسري املراغي - 31
  .94م عدد األجزاء:  1896 -ه   1964شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر الطبعة: األوىل، 
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 ضرورات اخلمس يف "املستصفى" فيقول: مقاصد اله  (: 444:)توُُيلي الغزايل 
إن مقصود الشرع من اخللق مخسة: أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، 
فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو 

 (33مفسدة ودفعها مصلحة. )
هتمام ابلضرورات اخلمس يف "بدائع ال -رمحه هللا-ه  (: 986:)ت ويُعلل ابن األزرق
 السلك" فيقول: 

....ألن مصاحل الدين والدنيا مبنية على احملافظة عليها، حبيث لو احنرفت مل يبق للدنيا وجود 
من حيث االنسان املكلف، وال لآلخرة من حيث ما وعد هبا.. فلو ع د َم الدين  ع د َم ترتب  

لع د َم من يتدين. ولو ع د َم العقل  الرتفع التدبري. ولو ع د َم اجلزاء املرجتى. ولو ع د َم اإلنسان  
 (39النسل  مل ميكن البقاء عادة. ولو ع د َم املال  مل يبق عيش. )

  :-رمحه هللا -ه (487)ت: يقول ابن اجلوزي
 (39.)رخصة، وليست بعزميةالت قي ة و 

 : -رمحه هللا-ه (646)ت: قال الفخر الرازي   ولذا فقد
 (34، كان ذلك أفضل. )الت قي ةلو أفصح ابإلميان واحلق   حيث جيوز له 

 ،يعلن ابألخذ ابلعزمية -اإلمام أمحد بن حنبل الشَّيباين -وهذا إمام أهل السنة واجلماعة
 فقد ُسئل حمنته يف القول خبَْلق القرآن:

قي ًة، واجلاهل  جيهل، إذا أجاب العامل   ت   " :قال: ال، وقال ر ْضَت على الس يف جتيب؟إْن ع  
 (36؟. )"فمىت يتبني  احلقُّ 

                                                             

 .179، ص:1م، رقم الطبعة: ط1889ه /1919املستصفى، الغزال، دار الكتب العلمية، سنة النشر:  -33
 .(184-1/189بدائع السلك يف طبائع امللك، ابن األزرق: ) -39
زاد املسري يف علم التفسري املؤلف: مجال  ، تفسري ابن اجلوزي:373/ 1البن اجلوزي:  زاد املسري يف علم التفسري -39

ه ( احملقق: عبد الرزاق املهدي الناشر: دار الكتاب 487الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: 
 . ه  1933 -بريوت الطبعة: األوىل  -العريب 

، مفاتيح الغيب = التفسري الكبري املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن 174/ 9ي نظر: تفسري الرازي:  -34
 -ه ( الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 646بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 

 . ه  1934 -بريوت الطبعة: الثالثة 
 .973/ 1ي نظر: زاد املسري، البن اجلوزي:  -36

https://www.alukah.net/sharia/0/85732/#_ftn22
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 : فيقول -رمحه هللا  -ه (998)ت: ابن بطال  هذا املعىنيؤكد و 
صة، أمجعوا على أن َمن أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجًرا عند هللا ممن اختار الرخ

 (37وأما غري الكفر فإن أكره على أكل اخلنزير وش رب اخلمر مثاًل، فالفعل أوىل. )
 : -رمحه هللا  - قال أصحاب أيب حنيفة ولذا فقد

وتَ رْك ها أفضل، فلو أ ْكر ه على الكفر فلم يَفعل حىت ق تل،  -تعاىل  -رخصة من هللا  الت قي ة
از الد  ين فاإلقدام عليه حىت  ي قتل أفضل من فهو أفضل ممن أظهر، وكذلك كل أمرٍّ فيه إعز 

 (39)األخذ ابلرُّخصة. 
 : -رمحه هللا -وقال الرازي  

التقي ة إمنا تكون إذا كان الرجل يف قومٍّ كف ار، وخياف منهم على نفسه وماله، في داريهم 
املوهم للمحب ة  ابلل  سان؛ وذلك أبن ال ي ظهر العداوة ابلل  سان، بل جيوز أيًضا أن يظهر الكالم

واملواالة، ولكن بشرط أن ي ْضم ر خالفه، وأن ي عر  ض يف كل   ما يقول، فإن  التقي ة أتثريها يف 
 (38الظاهر ال يف أحوال القلوب. )

ش رعت يف اإلسالم يف أضيق احلدود، وبضوابط شرعية، ويف  الت قي ةأن  لدينا ومن هنا ي تأكد
 لضرورات وعلى حفظها فحسب. حال اخلوف على ضرورة من تلك ا

ة أمر اضطراري عارض بسبب دفع بالء شديد مم  ا ال تطيقه ن  عند أهل السُّ الت قي ة  لذا فإن
لت ق ي ة  َمْن َكاَن َله  خمرج ال يرتكب  النفس البشرية وَيش قُّ عليها اْحت َمال ه ، كما أنه ال يرتخص اب 

 .اطن وعمارته ابإلميانفيه حمرًما، كل ذلك مصحواًب بسالمة الب
، َوَجَواز َها َضر ورٌَة، فَ ت  َباح   ف "  َمْذَهب  مج ْه ور  ع َلَماء  َأْهل السُّن ة  َأن  اأْلْصل يف  الت ق ي ة  ه َو احلَْْظر 

 ب َقْدر  الض ر وَرة .
  

                                                             

 .917/ 13ي نظر: فتح الباري البن حجر:  - 37
، تفسري أيب حي ان، البحر احمليط يف التفسري املؤلف: أبو حيان 181/ 9ي نظر: تفسري البحر احمليط، أليب حيان:  - 39

ه ( احملقق: صدقي حممد مجيل 794: حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي )املتوىف
 ه . 1934بريوت الطبعة:  -الناشر: دار الفكر 

 .174/ 9ي نظر: تفسري الرازي:  - 38
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  :-رمحه هللا  - ه (84)ت: ولذا يقول سعيد بن جبير 

 (94ا الت ق ي ة ألهل احلرب. )ليس يف اإلسالم َتق ي ة، إمن 
  :-رمحه هللا  - ه (671)ت: قَال اْلُقْرُطِب  

َال ف  َذل َك  َوالت ق ي ة  َقل َما خي  ، َوملَْ ي  ن ْ اَل حتَ ل إ ال  َمَع َخْوف  اْلَقْتل أَو  اْلَقْطع  أَو  اإْليَذاء  اْلَعظ يم 
َن الت اب ع نَي. )ف يَما نَ ْعَلم  إ ال  َما ر و َي َعْن م َعاذ    (91ْبن  َجَبلٍّ م َن الص َحابَة ، َوجم َاه دٍّ م 
 -:رمحه هللا - ه (741)ت: ويف حنو ذلك يقول ابن القيم

 (.93) .الت قي ةأن يقول العبد خالف ما يعتقده التقاء مكروه يقع به لو مل يتكلم الت قي ة 
َلل   م ن بَ ْعد  إميَان ه  إ ال  َمْن أ ْكر َه واألصل يف ذلك عند أهل السنة قوله سبحانه: )َمن َكفَ   َر اب 

ْم َغَضٌب م  َن اَلل   َوهَل ْم َعَذاٌب  ْلك ْفر  َصْدرًا فَ َعَلْيه  ميَان  َوَلك ن من َشرََح اب  إل  َوقَ ْلب ه  م ْطَمئ نٌّ اب 
 (.146َعظ يٌم( )النحل:

  :- رمحه هللا - ه (779)ت: قال ابن كثي
ميَان إ ال  )قوله تعاىل:  إل  فهو استثناء ممن كفر  (146( )النحل: َمْن أ ْكر َه َوقَ ْلب ه  م ْطَمئ نٌّ اب 

بلسانه ووافق املشركني بلفظه مكرًها، ملا انله من ضرب وأذى، وقلبه أيىب ما يقول وهو 
 (99مطمئن ابإلميان ابهلل ورسوله. )

  

                                                             

حميي  :، تفسري البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي املؤلف36/ 3ي نظر: تفسري البغوي:  -94
ه ( احملقق: عبد الرزاق املهدي 414 :فراء البغوي الشافعي )املتوىفالسنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن ال

 .  4ه  عدد األجزاء: 1934 ،بريوت الطبعة: األوىل -دار إحياء الرتاث العريب:الناشر
(، املوسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 197-19/196املوسوعة الفقهية: )-91

: الطبعة الثانية، دار 39 - 1ه ( ..األجزاء  1937 - 1949جزءا الطبعة: )من  94األجزاء: الكويت عدد  -
: الطبعة 94 - 98مصر ..األجزاء  -: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة 99 - 39الكويت ..األجزاء  -السالسل 

 . الثانية، طبع الوزارة
 . (1499/ 3أحكام أهل الذمة: ) -93
(، تفسري ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )ابن كثري( املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن 3/497) تفسري ابن كثري: -99

ه ( احملقق: حممد حسني مشس الدين الناشر: دار الكتب 779عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: 
 . ه  1918 -بريوت الطبعة: األوىل  -العلمية، منشورات حممد علي بيضون 
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  :-رمحه هللا - ه (974)ت: وقال أبو بكر اجلصاص
 (99 جواز إظهار كلمة الكفر يف حال اإلكراه. )هذا أصل يف

  :-رمحه هللا - ه (499)ت: وقال أبو بكر ابن العريب 
ملا مسح هللا تعاىل يف الكفر به، وهو أصل الشريعة، عند اإلكراه، ومل يؤاخذ به، محل العلماء 

 (94عليه فروع الشريعة فإذا وقع اإلكراه عليها مل يؤاخذ به. )
 املكرَه يف النطق ابلكفر حال اإلكراه، فبال أدىن ريب أن ما دونه أوىل فإذا مل يؤاخذ هللا  

 بذلك، ولذا ي عد هذا أصل أصيل يف العذر ابإلكراه يف أصول الشريعة وفروعها. 
ن وَن اْلَكاف ر يَن أَْول َياَء م  )" فقوله تعاىل: الت قي ة  وأما عن مستند أهل السنة يف " ذ  اْلم ْؤم  ْن اَل يَ ت خ 

ن ْه ْم ت  َقاًة ( )آل عمر  ن نَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذل َك فَ َلْيَس م َن اَلل   يف  َشْيءٍّ إ ال  َأْن تَ ت  ق وا م  ان: د ون  اْلم ْؤم 
39.) 

 :-رمحه هللا - ه (779)ت: قال ابن كثي 
ن ْه ْم ت  َقاًة ( أي: إال من خاف يف بعض البلدان أو األ)قوله:  وقات من شرهم، إ ال َأْن تَ ت  ق وا م 

فله أن يتقيهم بظاهره ال بباطنه ونيته؛ كما حكاه البخاري عن أيب الدرداء أنه قال: " إان  
 (96) .لََنْكشر  يف  و ج وه  أقْ َوامٍّ َوق  ل وب  َنا تَ ْلَعن  ه ْم"

ةاملطلب الثاين: مفهوم   عند علماء الرافضة التَّقّي
 اببن املعلم: امللقب د بن حممد بن النعمانفهي كما يقول شيخهم املفيد أبو عبد هللا حمم

  هي عبارة عن:ه (  919:)ت
كتمان احلق، وسرت االعتقاد فيه، ومكاتة املخالفني وترك مظاهرهتم مبا يعقب ضرًا يف الدين 

 .(97والدنيا. )
 -أبهنا الكتمان لالعتقاد خشية الضرر من املخالفني  الت قي ة يعرف -من الرافضة -فاملفيد
أي هي إظهار مذهب أهل  -هل  السنة كما هو الغالب يف إطالق هذا اللفظ عندهم وهم أ

                                                             

 (.9/183أحكام القرآن للجصاص ) -99
 (.1194/ 9أحكام القرآن البن العريب ) - 94
 . (94/ 3تفسري ابن كثري ) -96
 . 66صحيح االعتقاد، للمفيد:  -97
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السنة )الذي يرونه ابطاًل(، وكتمان مذهب الرافضة الذي يرونه هو احلق، من هنا يرى بعض 
أهل السنة: أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من املنافقني؛ ألن املنافقني يعتقدون أن ما 

ويتظاهرون ابإلسالم خوًفا، وأما هؤالء فريون أن ما يبطنون هو  يبطنون من كفر هو ابطل،
 ( 99) .احلق، وأن طريقتهم هي منهج الرسل واألئمة

 (98)يف نونيته:  -رمحه هللا -األندلسيالقحطاين قال عبد هللا بن حممد 
 ْو َج ان  أَ  اَنط  قٍّ  إ ْنسٍّ  ك ل     م نْ  ...........احَلَصى َوط ئَ  َمنْ  َشرُّ  الر َواف ضَ  إ ن  
لظُّْل م   َوَرَمْوه  م  ...................َأْصَحابَ ه   َوَخو ن وا الن يب    َدح  وامَ   َوالع  ْدَوان   اب 

 (94)م ْنتقَض ان   الل ه   ع ْن دَ  َجَداَلن   ....................َوَسبُّ وا قَ رَابَ َته   َحبُّ وا
  :تعين عندهم - التَّقّية -ح يتبني لنا أهنايف اللغة والصطال التَّقّيةويف ضوء بيان مفهوم 

بتلك العقيدة الفاسدة ينسبون هذا  -الرافضة-إظهار خالف ما يبطن اإلنسان تدي  ًنا؛ وهم
الكذب والبهتان واخلداع لدين هللا ظلًما وزورًا وهبتااًن وعدوااًن، فهم كما قال هللا تعاىل يف 

 (.197( )النساء:  اد ع وَن اَلل َ َوه َو َخاد ع ه مْ إ ن  اْلم َناف ق نَي خي َ )وصف املنافقني: 
  

                                                             

 .(944/ 3ي نظر: أصول مذهب الشيعة اإلمامية: ) -99
 ه ، ببخارى(. 997ه  أو  999ه  أو  978قيل:)ت: يف 98- 

 بيت.  644الشهرية واليت تزيد على األبيات من نونية القحطاين  -94
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ة الفصل الثاين  عند الرافضة التَّقّي
  وفيه ثالثة مباحث:

ة: األولاملبحث   أصل من أصول دين الرافضة التَّقّي
 وفيه أربعة مطالب:

ية" اليت أصل أصيل من أصول دين الرافضة " الشيعة االثين عشر الت قي ة  جيب أن ي علم أواًل أن
يكذبون ويتحرون الكذب يف كل أمورهم حىت يف  يبنون عليها دينهم وعقائدهم، فرتاهم

العقائد، مث جيعلون ذلك ديًنا وقرىب من أجل   وأعظم الق رب، وخيالفون هبا مجاهري املسلمني 
 من أهل السنة واجلماعة وخيرجون هبا عن صراط هللا العزيز احلميد.

ة عند الرافضةتَّ املطلب األول: مكانة ال  قّي
أصاًل من أصول  -عندهم-للتقي ة يف دين الرافضة مكانة عظيمة، ومنزلة كبرية، فهي ت عد  

نوا ما يتعلق هبا من نوها يف مصنفاهتم، وبي  دينهم ال يسع أحٌد اخلروج عنه البتة، وقد دو  
يم األجر وجزيل ما يرتتب على من لزمها وعمل هبا من عظ -فيها-نوافضائل وأحكام، كما بي  

 .الثواب
ويتجلى ذلك يف أوضح وأجل وأعظم مصادرهم أال وهو كتاب "الكايف" للكليين الذي يقابل 

  صحيح البخاري عند أهل السنة.
  يف " الكايف": -ه (938)ت: ييِن لَ الكُ -حيث يروي

ا هو ( والشك أن هذ91) .عن أيب عبد هللا أنه قال: خالطوهم ابلربانية، وخالفوهم ابجلوانية
 النفاق بعينه.

  

                                                             

ه (، حتقيق: علي أكرب الغفاري، ش 938)ت: حممد بن يعقوب الكليين(، الكايف، املؤلف: 174/ 3) الكايف 91-
إيران، هنض مبشروعه حممد اآلخوندي، سنة الطبع:  –طهران  -املطبعة: حيدري، الناشر: دار الكتب اإلسالمية 

  .14ش، عدد األجزاء:  1969

http://ar.pdf.lib.eshia.ir/%D8%AB%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.pdf.lib.eshia.ir/%D8%AB%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 عن حممد بن خالد قال:  -أيًضا -الُكَلييِن ويروى 
من  الت ق ي ةسألت أاب احلسن عليه السالم عن القيام للوالء فقال: قال أبو جعفر عليه السالم: 

(. لذا فهي أساس دينهم املبين على النفاق 93له. ) ت ق ي ة  ديين ودين آابئي، وال إميان ملن ال 
 ب.الكذو 

 قال حممد جواد مغنية رئيس احملكمة اجلعفرية ببيوت )م(:
 ( هكذا صراحة بال أي قيود.99أن تقول أو تفعل غري ما تعتقد. ) الت ق ي ة

 إىل حد أتويل اآلايت عليها: لتَِّقيَّةِ بل وصل اعتناؤهم اب
كما  -( قال أبو عبد هللا 99فصلت: )َوال َتْسَتو ي احلََْسَنة  َوال الس ي  َئة ( )مثل قوله تعاىل: 

(. وهكذا يؤكد الرافضة أن دينهم 99: والسيئة: اإلذاعة(. )الت ق ي ة  )احلسنة:  :- الُكَلييِن زعم 
 مبين على الزور والبهتان وحتريف النصوص ألهوائهم.

 ، فيقولون: التَِّقيَّةوالرافضة يتربؤون ممن مل يلزم 
( ومع هذه الط وام كلها فإهنم 94نا عن سفلة الرعية. )، ويصونالت ق ي ةليس منا من مل يلزم  

 وهم يعنون بذلك مالزمتها أبًدا ويف كل حال.، الت ق ي ةيتربؤون ممن مل يلزم 
 ولذا تراهم يقررون ذلك يف كل أوثق مصادرهم فيقولون:

ه مع من ؛ فإنه ليس منا من مل جيعل شعاره وداثره مع من أيمنه لتكون سجيتلت ق ي ة  عليكم اب
 عندهم تستخدم لسالمة النفس، ال لسالمة الدين. الت ق ي ة (، ومع هذا كله فإن96حيذره. )

 من سنن املرسلني: -كما يعتقدون – عندهم أهنا التَِّقيَّةِ ومن أسباب علو قدر 
( حاشا لرسل 97وموسى وهارون. )... ؛ فإهنا سنة إبراهيملت ق ي ة  عليك اب ويف ذلك يقولون:

الكرام عليهم الصالة والسالم أن يكون كما يصفهم هؤالء الظاملون، فهم بذلك قد ضم وا هللا 
 الرسَل آلل البيت يف االستتار خلفهم لتربير فضائح دينهم وعفن اعتقادهم وتربير مساويهم.

                                                             

 .(179/  3) الكايف -93
 (.99الشيعة يف امليزان: )ص:  99-

 .(179/ 3) الكايف -99
اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار أتليف:  (، حبار األنوار98/73) (، حبار األنوار:1/397أمال الطوسي: )-94

 لبنان: )د ت( – بريوت اجمللسي، مؤسسة الوفاء حممد ابقر
 نفس املرجع السابق. - 96
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زعمهم أهنا أحب شيء آلل البيت، ومن  -كذلك-عندهم التَِّقيَّةِ ومن أسباب علو قدر 
 : أقواهلم يف ذلك

وهي أحب شيء إىل أهل بيت رسول هللا ولزومها سبب العزة واإلعراض عنها سبب  -1
 اهلوان.

 :قال (99)عن حبيب بن بشر
، اي الت ق ي ة  ال وهللا ما على وجه األرض أحب إل  من  مسعت أيب يقول: قال ل أبو عبد هللا:

 ( 98هللا. )وضعه  َتق ي ة هرفعه هللا، اي حبيب من مل تكن ل قي ةتَ حبيب إنه من كانت له 
 (44. )الت ق ي ة  وتسعة أعشار الدين يف  -3
 (41ال خري فيمن ال تقية له. )-9
 (43. )الت ق ي ة   ما من شيء أقر لعني أبيك من -9

كل هذه األقوال ينسبوها آلل البيت الكرام زورًا وهبتااًن، وأصبح آل البيت عند القوم الظاملني 
ون وراءه هبذا الدين لينشروا تلك العقائد اليت مل نسمع هبا من ألد أعداء ستارًا وحائطًا يسترت 

 امللة.
  

                                                                                                                                                                               

 (.73/869(، حبار األنوار)996: )ص: معاين األخبار 97-
(، وكذلك الربقي، عده من أصحابه، وعن بعض النسخ: بسر: بدل 939رجال الشيخ )الصادق،  من أصحاب -99

 .بسرة، وعن بعضها: بشرة: والظاهر أن الصحيح هو األول بشر وعن بعضها
 ،1االميان والكفر ،كتاب3: اجلزء .، ي نظر: الكايفاحلسني بن أيب العالء روى عن أيب عبد هللا، وروى عنه

 .9، احلديث 87التقية ابب
 ، 379، الوفاة: 1، اجلزء: أمحد بن حممد بن خالد الربقي :(، احملاسن، املؤلف346احملاسن: )ص: - 98

سنة  تصحيح وتعليق: السيد جالل الدين احلسيين )احملدث(، قيق:، حتمصادر احلديث الشيعية   قسم الفقه اجملموعة:
 (.73/989ش، وي نظر: حبار األنوار: ) 1994 - 1974الطبع: 
 (. 73/947(، حبار األنوار: )348)ص:  احملاسن: 44-

 (. 73/988) (، حبار األنوار:1/99) علل الشرائع:-41
 (. 73/989(، حبار األنوار: )347)ص:  احملاسن:-43

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?category=13
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?category=13
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20:%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%20(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB)
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20:%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%20(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB)
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ي ة  ابإل  املطلب الثاين: ل تتحقق الكرامة عند الرافضة  لت ق 
 إذا كانت الكرامة عند هللا ال تتحقق للعباد إال ابلتقوى، فإهنا ال تتحقق عند الرافضة إال 
 . لت ق ي ة  اب
 

وقد سئل ه (: 938)ت:  الُقّمي أبو احلسن علي بن إبراهيم بن هاشم قال القمي:
 الصادق عليه السالم عن قول هللا عز وجل: )إ ن  َأْكَرَمك ْم ع نَد اَلل   أَتْ َقاك ْم(

 (49) .لت ق ي ة  ( قال: أعلمكم اب19)احلجرات:
أكرم اخللق  لتقوى، ويصبحال اب لت ق ي ة  تصبح الكرامة اب -هذا-فهم على إثر تفسريهم العقيم 

 .أكذهبم وأكثرهم نفاقًا ال أتقاهم.
 

 مرفوع القدر عند هللا: لتَِّقيَّةا اعتقادهم أن صاحب
 قال الكليين يف "الكايف":

حدثنا حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد، واحلسني بن سعيد 
احلليب، عن حسني بن أيب العالء عن مجيعا، عن النضر بن سويد، عن حيىي بن عمران 

حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد هللا )عليه السالم(: مسعت أيب يقول: ال وهللا ما على وجه 
ة رفعه هللا، اي حبيب من مل قي  ، اي حبيب إنه من كانت له تَ الت ق ي ة  االرض شئ أحب إل من 

م يف هدنة فلو قد كان ذلك كان ة وضعه هللا، اي حبيب إن الناس إمنا هقي  تكن له تَ 
 (54).هذا

  

                                                             

 (. 147الشيعة والسنة: )ص -49
 (. 3/317الكايف: ) -49
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ةالتَّ املطلب الثالث: غلو الرافضة يف   قّي
كفٌر، ككفر ترك الصالة، وتركها قبل خروج املهدي خروج على دين   عندهم قي ةالت  فإن ترك 

 هللا. 
ترك أي إن من  -وأوجبوها وأنزلوها منزلة الصالة من الدين قي ة(الرافضة يف الت  44لقد َغَاىَلَ )

 فقد كفر، ككفر اترك الصالة سواء بسواء، وهذا قول أئمتهم. الت قي ة
 ه (: 947)ت:  القّمي قال القمي: علي بن إبراهيم

 ( 46واجبة، من تركها كان مبنزلة من ترك الصالة. ) الت قي ة 

أبو جعفر حمم د بن علي  بن احلسني  وهو:هو قول قال ابن اببويه -أيًضا -وكذلك
ه ( يف كتابه "االعتقادات". 991)ت:  الصدوق القمي املشهور ابلشيخ اببويه بن موسى بن
(47).  

 وقال الصادق:
 (49) .كتارك الصالة لكنت صادقًا  ةالت قي  لو قلت إن اترك  

 : -أيًضا -وقال القمي مغالًيا
على  (، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج48واجبة ال جيوز رفعها إىل أن خيرج القائم) ةقي  الت  

 (64دين هللا تعاىل، وعن دين اإلمامية، وخالف هللا ورسوله واألئمة. )
  

                                                             

  يف معجم املعاين اجلامع غاىل يف  اأَلْمر : اَبَلَغ ف يه ، ي نظر: تعريف و معىن َغاىَل -44
 (. 147الشيعة والسنة )ص46-

بن احلسني بن اببويه القمي املعروف  االعتقادات، املؤلف: أبو جعفر حممد بن علي ،(119ص)االعتقادات:  -47
 ه (، حتقيق مؤسسة اإلمام اهلادي، )د ت(.991ابلصدوق، )ت: 

  (74/913،919(، حبار األنوار )114جامع األخبار )ص -49
 قائم آل حممد:48- 

"الذي هو اإلمام الثاين  -املهدي -حممد بن احلسن العسكري " لإلشارة ب  اإلثنا عشرية الشيعة هو لقب يستخدمه
، وذلك ليقتَل -بزعمهم-من السرداب ن يف آخر الزمان حني خيرج"، الذي يعتقدون أن رجعته ستكو -عندهم-عشر 

فيصلب أاب بكرٍّ وعمر على شجرةٍّ رطبة، ويقيم احلد على عائشة!. ولالستزادة ي نظر: "املسائل الناصرية  ،غرَي الشيعة..
 للمرتضى".. وكتاب "حق اليقني" للمجلسي. بتصرف يسري.

 (. 147الشيعة والسنة )ص64-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
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 عندهم أعزه هللا ومن أظهرها أذله هللا  ةقيَّ ومن كتم التَّ 
  عن سليمان بن خالد قال: -ابب الكتمان –يف الكايف  الُكَلييِن روى  

 (61، ومن أذاعه أذل َه هللا. )اي سليمان إن كم على دينٍّ من كتَمه أعز ه هللا قال أبو عبد هللا:
 أن جعلوا تَ رَْكَها مساو للشرك يف عدم املغفرة، التَّقيَّةولقد بلغ من غلوهم يف 

 فقد رووا عن علّي بن احلسني اإلمام الرابع أنه قال: 
، وترك ةقي  الت  يغفر هللا للمؤمن كل ذنب ويطهره منه يف الدنيا واآلخرة ما خال ذنبني، ترك  

 (63إلخوان. )حقوق ا
 ة" يف قول أحد معاصري الرافضةقيَّ نقض القول ب  "التَّ املطلب الرابع: 
 أيًضا: الت قي ةة عند أحد معاصري الرافضة، وخنشى أن يكون من قي  الت  وهذا القول يف 

  يقول الدكتور موسى املوسوي)م(:
اليت يتحدث عنها  الت قي ةكن ، ولالت قي ةأن يدافعوا عن  -رمحهم هللا–لقد أراد بعض علمائنا 

علماء الشيعة وأْمَلْتها عليها بعض زعاماهتا هي ليست هبذا املعىن إطالقًا، إهنا تعين أن تقول 
شيًئا وتضمر شيًئا آخر، أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق وأنت ال تعتقد به، مث تؤديه 

 (69ابلصورة اليت تعتقد به يف بيتك. )
 :-رمحه هللا - ه (739)ت: م ابن تيميةيقول شيخ اإلسال 
َا َوأَبْ َعد َها َعْن َمْعر َفة  اْلَمن ْق ول  َواْلَمْعق ول  َوه ْم جَيَْعل وَن   الت ق ي َة الر اف َضة َأْجَهل  الط َوائ ف  َوَأْكَذهب 

يه   ْم، َوَيْكذ ب وَن َعَلى َأْهل  اْلبَ ْيت  َكذ اًب اَل حي ْص  إال  اَلل  ، َحىت  يَ ْرو وا َعْن َجْعَفرٍّ  م ْن أ ص ول  د ين ه 
؛ فَإ ن  َحق يَقتَ هَ  َعار  الن  َفاق  ا الص اد ق  أَن ه  قَاَل: الت ق ي ة  د يين  َود ين  آاَبئ ي، و" الت ق ي ة  " ه َي ش 

ْم َما لَْيَس يف  ق  ل وهب  ْم َوَهَذا َحق   َنت ه  َْلس   (69) .يَقة  الن  َفاق  ع ْنَده ْم َأْن يَ ق ول وا أب 

                                                             

م ْد بن  . وي نظر:3/333جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليين  الكايف: أبو 61- وسائل الشيعة: الشيخ  حم 
، )د ت(:  اث   .1/343احلسن احل ر العاملي، حتقيق مؤس سة آل البيت  عليهم السالم إلحياء الرتُّ

 (.149الشيعة والسنة )ص - 63
 .(43الشيعة والتصحيح: )ص -69
املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  موع الفتاوى(. جم369/ 19جمموع الفتاوى ) -69

ه ( احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 739احلراين )املتوىف: 
 .م1884ه /1916املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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ال نتعجب من قول شيخ اإلسالم، فهم قبل كذهبم على أئمتهم يكذبون على رب األانم 
 وعلى النيب عليه الصالة والسالم.

 :-أيًضا -رمحه هللا -ويقول 
وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإحلاد وتعمد الكذب كثري فيهم، وهم يقرون بذلك 

، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خالف ما يف قلبه وهذا هو قي ةالت  حيث يقولون: ديننا 
الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أهنم هم املؤمنون دون غريهم من أهل امللة، ويصفون 

(، إذ ليس 64السابقني األولني ابلردة والنفاق! فهم يف ذلك كما قيل: رمتين بدائها وانسل ت)
والردة منهم، وال يوجد املرتدون واملنافقون يف طائفة يف املظهرين لإلسالم أقرب إىل النفاق 

 (.66) أكثر مما يوجد فيهم.
 -:أيًضا - رمحه هللا -ويقول 

َاء  َعَلى الن يب    َصل ى هللا  َعَلْيه  َوَسل َم َوصَحابَت ه   ْم م َن اْلَكذ ب  َواالْفرت  َوقَ رَابَت ه   ،" َوْقْد رَأَيْ َنا يف  ك ت ب ه 
يل  )َأْكثَ َر مم    ْنْ  َن الت  ْورَاة  َواإل  َن اْلَكذ ب  يف  ك ت ب  َأْهل  اْلك َتاب  م    .(67ا رَأَيْ َنا م 
 :-أيًضا – رمحه هللا -ويقول 

يٌّ َواَل َجْهم يٌّ إ ال  م َناف ًقا أْو َجاه الً  َاَوَهؤ اَلء  الر اف َضة إ م ا م َناف ٌق أَْو َجاه ٌل، َفاَل َيك ون  رَاف ض    مب 
 (69) .َجاَء ب ه  الر س ول  َصل ى هللا  َعَلْيه  َوَسل مَ 

 وقد أحسن من َنَظَم يف نفاقهم فقال:
 ..سلمت أمرك للعدا السراق............ونفاق.... بتقّية خدعت اي من

 ....وفعاهلم تنب عن الفساق...............إن الروافض يكذبون بقوهلم. 
 (69) .مستعصم ينبيك!! هل من راق؟.....والشر كل الشر يف متكينهم.

                                                             

، وكانت امرأة سعد قال أبو عبيدٍّ: "وحيكى  -64 عن املفضل أنه كان يقول: هذا املثل قيل لرهمٍّ بنت اخلزرج من كلبٍّ
ا: "رَمْتين بدائها  ، وكان هلا ضرائر، فساب تها إحداهن  يوًما فَرَمْتها رهٌم بعيبٍّ هو فيها، فقالت ضر هت  بن زيد مناة بن تيمٍّ

 وانسل ت" فذهبت مثاًل".
 (79اإلنسان مبا هو فيه. ي نظر: "األمثال" البن سالم ) وي ضرب هذا املثل ملن يعري   

 . (94/ 1منهاج السنة النبوية: ) 66-
 (.39/991جمموع الفتاوى ) -67
 (.161 – 4/164منهاج الس نة: ) -69
  (14/1) ،99-93جفجاف ابراهيم، األبيات: كتاب: كلمات وأشعار يف ذم الرافضة الكفار الفجار،  -68
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ةاملطلب اخلامس: استعمال الرافضة  نَّةمع أهل  التَّقّي  ةخاصَّ  الس 
عند الرافضة عموًما وأهنا من لب وأساس دينهم،  الت قي ةبعد ما تبني  لنا بوضوح وجالء مكانة 
 خاصة. السُّن ةمع أهل  الت قي ة من املناسب هنا الكالم عن استعماهلم

 رز أقواهلم يف وجوب لزوم التَّقّية مع أهل الس نَّة:أب
السُّن ة عند الرافضة من مجلة الكافرين وأن دولتهم يسموهنا  البد وأن ي علم أواًل أن  مجاهري أهل

أيًضا "دولة الباطل"، وأن دايرهم تسمى عندهم  -عندهم "دولة الظاملني" كما أهنم يسموهنا
 هنم يطلقون عليهم "سفلة الرعية".ب " داير الت قي ة"، كما أ

أما تكفيهم جلماهي املسلمني من )أهل الس نَّة(، ذلك ألهنم مل يؤمنوا ابألئمَّة الثين عشر 
 :ه (938)ت: ويف ذلك يقول ابن اببويه القمي

َْنزلة َمن جحد نبو ة األنب ياء، واعتقاد ان فيمن جحد إمامة أمري املؤمنني واألئم ة  من بعده أنه مب 
واعتقادان فيمن أقر  أبمري املؤمنني وأنكر واحًدا من بعده من األئمة أنه مبْنز لة َمن آمن جبميع 

 (74صل ى هللا عليه وسل م. ) -األنبياء، مث أنكر نبو ة حممد 
هذه هي عقيدهتم يف األئمة وغلوهم فيهم، حىت قرنوا من جحد إماًما واحًدا منهم مبنكر 

 النبوات.
 ليين يف " الكايف" عن الباقر قوله: يروي الك

إن هللا عز وجل نص ب علًيا عليه السالم علًما بينه وبني خلقه، فمن عرفه كان مؤمًنا، ومن 
أنكره كان كافرًا، ومن جهله كان ضااًل، ومن نصب معه شريًكا كان مشرًكا، ومن جاء 

الشرك ابهلل وعبودية آل (. وهذه هو دين الرافضة، دين مبين على 71بواليته دخل اجلنة" )
 البيت.

الرواايت اليت جتعل من معرفة اإلمام شرطًا من شروط صحة اإلميان قوهلم على لسان 
 أئمتهم: 

حنن الذين فرض هللا طاعتنا، ال يسع الناس إال معرفتنا، وال يعذر الناس جبهالتنا، من عرفنا  
نكران كان ضااًل، حىت يرجع إىل اهلدى كان مؤمًنا، ومن أنكران كان كافرًا، ومن مل يعرفنا ومل ي

                                                             

 .11ص  بويه:االعتقادات، البن اب -74
 (.1/999الكايف للكليين: ) -71
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( 73الذي افرتض هللا عليه من طاعتنا الواجبة، فإن ميت على ضاللته يفعل هللا به ما يشاء. )
 وكذلك هو دين مبين على الكرب والغطرس على طريقة قول اليهود" حنن شعب هللا املختار".

 عظمى عند الرافضة: للتَّقّيِة أهداف كربى وغاايت
بطت التقي ة  ابلشيعة، فهى النظام السرى ىف شئوهنم فإذا أراد إمام اخلروج والثورة على وقد ارت

اخلليفة، وضع لذلك نظاًما وتدابري، وأعلم أصحابه بذلك فكتموه، وأظهروا الطاعة حىت تتم 
اخلطط املرسومة فهذه تقي ة، وإذا أحس وا ضررا من كافر أو سىن  داروه وجاروه وأظهروا له 

 (79) .قة فهذه أيضا تقي ة وهكذااملواف
وقد أخذ ابلتقية بعض الفرق الباطنية الذين كانوا حيلمون إبجياد دولة هلم لتنفيذ مآرهبم 
وخمططاهتم أمثال القرامطة والفاطمية واإلمساعيلية والدروز، والبابية، وغريها من الدعوات 

وتعلن وجودها بعد أن تكون  الباطنية الىت كانت حتافظ على تقاليدها ابلتسرت إىل أن تقوى
 (79).قد حققت لنفسها املقومات الكفيلة ابستمرارية وجودها

 الس نَّة يف قضااي التكفي بني اإلفراط والتفريط: وسطية أهل
بعض  يف تكفري مجاهري املسلمني من )أهل السُّن ة( فقد مر بنا آنًفا ذكر أما غلو الرافضة

 مشاهد منه.
البد وأن ي علم جيًدا أهنم أبعد الناس عن التكفري وأشدهم يف أخذ احليطة ف أما أهل الس نَّة: 

فيه واالحرتاز منه، ملا ال وقد جعلهم هللا َوَسطًا عدواًل خيارًا يف كل   ما تنازعت فيه سائر 
وا أ م ًة َوَسطًا ل َتك ون   َجَعْلناكم املتنازَع فيها، كما قال سبحانه: )وَكَذل كَ  الف َرق من املسائل

يًدا( الر س ول   وَيك ونَ  الن اس   ش َهداَء َعلى   (.199)البقرة:  َعَلْيكم َشه 
 (74) .بني الغلو والتقصري، ألهنما مذمومان يف الدين ،َوَسطًا ( يعين: أهل دين وسط)و

  

                                                             

 .(1/197الكايف للكليين: ) - 73
  .918/ 4دائرة املعارف اإلسالمية 79 - 

قطر:  -، ط إدارة إحياء الرتاث119/ 1الكش اف الفريد عن معاول اهلدم ونقائض التوحيد: خالد حممد احلاج، -79
 .م1899

 
 ن الكليب. (، يرويه البغوي ع1/133تفسري البغوي: ) -74
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  :-رمحه هللا -ه (779)ت:قال ابن كثي
ا ودارًا أي: خيارها، وكان كما يقال: قريش أوسط العرب نسبً   ،والوسط ههنا اخليار واألجود

ومنه: الصالة الوسطى اليت  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسطًا يف قومه، أي أشرفهم نسًبا
 (76.)...هي أفضل الصلوات وهي صالة العصر كما ثبت يف الصحاح وغريها

عقيدة السُّن ة واجلماعة وال سيما يف قضااي ال ذلك ألن الوسطية  من أبرز خصائص منهج أهل  
وما يتعلق هبا من أحكام، أما أهل  الف َرق اخلارجة عن منهج وعقيد أهل السُّن ة فإنك تراهم 

وحاكموا إليها نصوَص الشرع ونز لوها عليها، فما  قواعد قد َأص لوا ألنفسهم أصواًل وقع دوا هلا
لذا فإن املتبصر واملتأمل وافق منها ما أص لوه وقع دوه قَب لوه، وما خالف منها ردُّوه ورفضوه، و 

بني اإلفراط والتفريط، وبني الغ ل و   واجلفاء،  يف أصول وقواعد ومناهج تلك الفرق يراها تدور
فرتى وسطيتهم بني تلك الفرق وتراهم أكثرها تعظيًما وإجالاًل للحق ولزوًما له  أما أهل  السُّن ة

ليل الشرعي الوارد يف الكتاب والسُّن ة، فال وعماًل به وتراهم أكثر وأسرع انقياًدا وتسليًما للد
إل حتكيم  يعارضوهنا بشيءٍّ من األهواء، وال يتجاوزوهنا يردُّون األدلة الثابتة يف الوحيني وال

عقوهلم وال آرائهم وال يستعملون األقيسةٍّ املنطقية الفلسفية وال يقدموهنا على األدلة الشرعية، 
اَل  ال ذ يَن آَمن وا )اَي أَي َُّها الذي خاطبه فيه سبحانه بقوله: وهم يف ذلك مستجيبني ألمره رهبم

يٌع َعل يٌم )احلجرات:  اَلل َ  إ ن   اَلل   َوَرس ول ه  ۖ َوات  ق وا اَلل َ ۚ ت  َقد  م وا َبنْيَ َيَدي    (.1مسَ 
لون العقل فأهل السُّن ة يعتمدون على النصوص الشرعية، ويقدموهنا على العقول البشرية، وجيع

البشري وسيلة لفهم النصوص الشرعية، وشرطًا يف معرفة العلوم، وكمال وصالح األعمال، 
وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقاًل بذلك، فهم قد توسطوا يف أمر العقل أيًضا، فلم 

ه  يقدموه على النصوص كما فعل أهل الكالم من املعتزلة واألشاعرة وغريهم، ومل يهملوه ويذمو 
كما يفعل كثري من املتصوفة، الذين يعيبون العقل، ويقرون من األمور ما يكذب به صريح 

  (77) .العقل، ويصدقون أبمور يعلم العقل الصريح بطالهنا ممن مل يعلم صدقه
  

                                                             

 . (1/191تفسري ابن كثري: )76-
، 9/169(، جمموع فتاوى ابن تيمية: )949 - 796العقيدة الطحاوية مع شرحها البن أيب العز احلنفي: ) 77-
 - 3/149(، و منهاج السنة: )199، 144، 34، 1/13درء تعارض العقل والنقل: ) ،(4/4494و  979، 999
 (.346 – 181(،و التنبيهات السنية: )3/69البن عثيمني: ) (،و العقيدة الواسطية مع شرحها644



 

 
33 

 : -رمحه هللا - ه (1344)ت: ويف حنو ذلك يقول الشوكاين 
الم ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم اعلم أن احلكم على الرجل املسلم خبروجه من دين اإلس

يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن ي قدم عليه، إال بربهان أوضح من مشس النهار، فإنه قد ثبت يف 
يه  اي َكاف ر  فَ َقْد  َخ  األحاديث الصحيحة املروية من طريق مجاعة من الصحابة أن: "من قال أل 

َا". )  (79اَبَء هبا َأَحد مه 
  :-رمحه هللا-مث قال

 (78ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ عن التسرع يف التكفري. )
رمحه    ه (739)ت: شيخ اإلسالم ابن تيمية ويف أخذ احليطة يف احلكم ابلتكفي يقول

  :  هللا
شيًئا ع ل َم بنظر العقل يكون كافًرا،  والكفر هو من األحكام الشرعية، وليس كلُّ من خالف

َكم بكفره حىت يكون قول ه كفرًا يف الشريعة. ولو  ق د  َر أنه جحد بعَض صرائح  العقول مل حي 
(94) 

  اخلوارج: يف حمض كالمه عن   رمحه هللا   ويقول
صل ى هللا  ورسول ه الذين ثبت ضالهل م ابلنص   واإلمجاع مل يكفروا مع أمر  هللا وإذا كان هؤالء

ائف املختلفني الذين اشتبه عليهم احلقُّ يف مسائَل َغل َط فيها بقتاهلم فكيف ابلطو  عليه وسل م
َمن هو أعلم منهم؟ فال حيلُّ ألحدٍّ من هذه الطوائف  أن تكف  ر األخرى، وال تستحل  َدَمها 
وماهَلا وإن كانت فيها بدعٌة حمقق ٌة، فكيف إذا كانت املكف  رة هلا مبتدعًة أيًضا؟ وقد تكون 

هؤالء أغلظ. والغالب أهنم مجيًعا جه اٌل حبقائق  ما  قد تكون بدعةبدعة هؤالء أغلظ، و 
 (91فيه. ) خيتلفون

وهذا الكالم النفيس يدل وسطية أهل السُّن ة ورمحتهم ابخللق وأخذهم احليطة واحلذر يف 
 قضااي التكفري.

                                                             

يه  اي َكاف ر  فَ َقْد اَبَء هبا 64(، ومسلم )4749متفق عليه، البخاري )79 -  َخ  َا َرج لٍّ قال أل  (، ولفظه يف البخاري: )أميُّ
َا(   .َأَحد مه 

 .(9/479السيل اجلرار: ) - 78
 .(434/ 13البن تيمية: ) جمموع الفتاوى، - 94

 .(399   393/ 9البن تيمية: ) جمموع الفتاوى، 91-
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  : رمحه هللا   ه (449أبو عثمان الصابوين )ت: اإلماُم ويف هذه الصدد يقول 
قد  أهل  السُّن ة أن  املؤمن وإن أذنب ذنواًب كثريًة صغائَر كانت أو كبائَر فإنه ال يكفر هبا، ويَعت

وإن خرج من الدنيا غرَي اتئبٍّ منها ومات على التوحيد واإلخالص فإن  أمره إىل هللا 
ابلنار وال  وجل ، إن شاء عفا عنه وأدخله اجلن َة يوم القيامة سال ًما غامنًا، غرَي مبتًلى عز  

معاَقبٍّ على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه واستصحبه إىل يوم القيامة من اآلاثم واألوزار، 
ًة بعذاب النار، وإذا عذ به مل خيل  ده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إىل  وإن شاء عاقبه وعذ به مد 

 (93القرار. ) نعيم دار
عتقد أهل السنة يف مرتكب الكبري ألنه مؤمن وكالم أيب عثمان الصابوين رمحه هللا هو لب م

إبميانه، فاسق بكبريته وال خيرج من امللة خالفًا للخوارج، ألنه عندهم خارج من امللة عياًذا 
 ابهلل من الغلو، وأهل السُّن ة وسط بني الفرق يف هذا الباب خاصة.

 :-رمحه هللا -وشيخ اإلسالم ابن تيمية يقرر هذه الوسطية فيقول
قد سلب كمال اإلميان الواجب،  -يعين مرتكب الكبرية  - أهل السنة متفقون على أنهوكل 

 .فزال بعض إميانه الواجب لكنه من أهل الوعيد
وإمنا ينازعون يف ذلك من يقول: اإلميان ال يتبعض، من اجلهمية، واملرجئة، فيقولون: إنه  

 (99كامل اإلميان. )
 :-رمحه هللا -ه (931)ت حاوي اإلمام أبو جعفر الط ويف حنو ذلك يقول

 (99وال نكف  ر أحًدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحل ه. ) 
واجلماعة ومن أشهر من قال هبا  السُّن ةوقد نص  على هذه القاعدة غري واحدٍّ من أئمة أهل 

 .اإلمام الطحاوي
والسبعني  الفرق الوعيدية الثِّنتنيإمجاع أهل السنة وحكمها على  وحيكي شيخ اإلسالم

 :-رمحه هللا املخاِلفة هلم فيقول  
واًل أخطأ فيه أنه يكفر وأمجع الصحابة  وسائر  أئم ة  املسلمني على أنه ليس كلُّ من قال ق

 (94خالف  اإلمجاع. ) كان قول ه خمالًفا للسُّن ة، فتكفري  كل   خمط ئٍّ بذلك وإْن  
                                                             

 .(73   71عقيدة السلف أصحاب احلديث، أليب عثمان الصابوين: )-93
 . (7/349(، الفتاوى: )399)ص :اإلميان- 99
 .(64منت الطحاوية بتعليق األلباين: )ص:  -99
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 فيقول: أهل الس نَّة  تقرير هذا األصل األصيل عند  رمحه هللا   ويؤكد
وَقَصَد احلق   صل ى هللا عليه وسل م فالصواب أنه َمن اجتهد م ن أم ة حمم دٍّ  وأمَّا التكفي:

، فشاق  الرسوَل من بعد  بل ي  ْغَفر له خطؤه، ومن تبني  له ما جاء به فأخطأ؛ مل يكفر الرسول 
كافٌر، ومن ات بع هواه، وقص ر يف طلب   سبيل املؤمنني؛ فهو ما تبني  له اهلدى، وات بع غريَ 

، ؛ فهو عاصٍّ م ذنٌب، مث  قد يكون فاسًقا وقد تكون له حسناٌت ترجح  احلق   وتكل م بال علمٍّ
 (96على سي  ئاته. )

ذلك ألن تلك الفرق املخالفة ألهل السُّن ة هلا ح كم اإلسالم يف دار الدنيا، وأما يف 
ملشيئة، فإن شاء هللا عاملها برمحته وعفوه فلم يعذهبا، وإن اآلخرة فإهنا داخلة حتت ا الدار

 شاء عاملها بعدله فعذ هبا، مث  يصري بعد ذلك مآهل ا إىل اجلن ة.
وفرق الوعيدية الثنتني والسبعني هم من أهل اإلسالم أصاًل وإن أتوا ما أتوا من الكبائر دون 

 الشرك األكرب املخرج من امللة.
خترج عن الف َرق الوعيدية وال  فال شك يف أهنا ك األكرب من تلك الف َرق،الشر  وأما من أتى 

ت  َعدُّ من مجلتها، بل هي خارجٌة عنها وعن اإلسالم ابلكلية، وهبذا ينضبط القول يف احلكم 
 .على تلك الف َرق الوعيدية

 وداير أهل الس نة عند الرافضة هي داير " التَّقّية ":
................... والت قي ة يف دار الت قي ة )داير أهل السُّن ة( :........ويقولون يف ذلك

 (97واجبة. )
 ب " دولة الظاملني"، ويقولون يف ذلك: ،ويسمون دولة )أهل الس نَّة(

، فمن تركها فقد خالف )أي دولة ألهل الس نَّة(الت قي ة فريضة واجبة علينا يف دولة الظاملني
 (99دين اإلمامية وفارقه. )

  

                                                                                                                                                                               

 (.694/ 7) جمموع الفتاوى: - 94
 (.194/ 13املصدر السابق ) -96
 (. 74/911حبار األنوار: ) (،114خبار: )صجامع األ -97
 (.74/913حبار األنوار: ) (،114جامع األخبار: )ص - 99
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 ب "دولة الباطل"، ويقولون يف ذلك: ،ويسمون دولة )أهل الس نَّة(
، إال الس نَّة( )أي دولة ألهلمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يتكلم يف دولة الباطل

 (98ابلت قي ة. )
 لقب  " سفلة الرعية "، ويقولون يف ذلك: ويطلقون على ل  )أهل الس نَّة(،

 (84السُّن ة(.) الت قي ة، ويصوننا عن سفلة الرعية)أهل ليس منا من مل يلزم
السُّن ة(  "ابب وجوب عشرة العام ة )أهل وسائله" عنونه ب :" ولقد بوَّب احلر العاملي اباًب يف

 (81ابلت قي ة )
 فإنه ليس منا من مل جيعل شعاره وداثره مع من أيمنه  ؛عليكم ابلت قي ة ولذا يقولون:

 (83السُّن ة(، ) من حيذره. يعين من)أهل لتكون سجيته مع
  يف " الكايف": -ه (938)ت: الكليين-ما رواه  ومما يؤكد شيوع ذلك عندهم

وهم يعنون بذلك)أهل  (89) .عن أيب عبد هللا أنه قال: خالطوهم ابلربانية، وخالفوهم ابجلوانية
  السُّن ة( قطًعا.

أبلسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بقلوبكم  السُّن ة(، خالطوا الناس)أهل ويقولون أيًضا:
 والشك أن هذا هو النفاق بعينه.( 89وأعمالكم. )

 والرافضة يف البالد اليت يكثر فيها سواد أهل السُّن ة يتعاملون هبذه العقيدة الباطنية
يعة اإلمامية يف إيران.  ألن والءهم لسادهتم الش  

ن، وابلتحديد منذ نشوء الدولة الصفوية ( منذ مخسة قرو 84الرتباط التشي ع إبيران) -وذلك
م(، ومنذ ذلك التاريخ وإىل يومنا هذا أصبح الشيعة يف العامل 1796 - 1441سنة )

                                                             

 (.74/913(، حبار األنوار: )114جامع األخبار: )ص98-
 . 73/984 ، حبار األنوار:1/397 أمال الطوسي: 84-

 .974/ 11وسائل الشيعة، للحر العاملي:  -81
 . 73/984 نوار:، حبار األ1/397 أمال الطوسي: 83-
ه (، حتقيق: علي أكرب الغفاري، ش املطبعة: 938)ت: حممد بن يعقوب الكليين(، املؤلف: 174/ 3الكايف: ) 89-

ش،  1969إيران، هنض مبشروعه حممد اآلخوندي، سنة الطبع:  –طهران  -حيدري، الناشر: دار الكتب اإلسالمية 
  .14عدد األجزاء: 

 .914/ 73 ، حبار األنوار:94 جمالس املفيد: -89
  .إىل "إيران" م1894إيران كانت تسم ى "فارس" وشاه إيران رضا شاه هبلوي حو ل امسها سنة  84-

http://ar.pdf.lib.eshia.ir/%D8%AB%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.pdf.lib.eshia.ir/%D8%AB%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
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تواىل على حكم إيران خالل مخسة  اإلسالمي والعريب تبًعا إليران سياسًيا ومذهبًيا، ولقد
 -1796ية )قرون عدة دول شيعية؛ فمن بعد الدولة الصفوية جاءت الدولة األفشار 

م(، مث الدولة البهلوية 1834 - 1789م( بقيادة اندر شاه، فالدولة القاجارية )1786
م ليومنا هذا املوسومة زورًا وهبتااًن ب )اجلمهورية 1878م(، ودولة اخلميين 1834-1878)

 (86اإلسالمية اإليرانية(. )
 أما عن صالهتم تقّية خلف أهل السنة فيقول صاحب حبار األنوار:

 (87صلى خلف املنافقني )أهل السُّنة( تقي ة كمن صلى خلف األئمة. ) من
 قال الطوسي يف "تلخيص الشايف"، عن أيب عبدهللا أنه قال:

ا صلى مع رسول هللا  صل ى هللا عليه  -من صل ى معهم )أهل السُّنة( يف الصف   األول، فكأمن 
 (89يف الصف األول. ) -وسل م 

بعدد من خالفه، وأنه حيسب للمصلي معهم ما حيسب ملن  وأن من صلى معهم غفر له
(، وأن من حيضر صالهتم كالشاهر سيفه يف سبيل هللا تعاىل، 88صلى مع من يقتدى به)

(، وعلٌي صلى خلفهم، واحلسن 144أنكحهم) -صلى هللا عليه وآله -وأن رسول هللا 
عليهم ذنوبه، وأن واحلسني صليا خلف مروان، وأن من صلى معهم خرج حبسناهتم، وألقى 

الصالة معهم خبمس وعشرين صالة، وأن اإلمامية مأمورون أبن ال حيملوا الناس على 

                                                             

 ابحث عراقي، –حقائق مغمورة وأوهام منثورة، عبد العزيز بن صاحل احملمود  -86
مجادى األوىل  -العدد مائة وسبعة الراصد: سلسلة الكرتونية شهرية متخصصة بشؤون الفرق من منظور أهل السنة،  

 . بتصرف يسري.ه 1999
 .73/913 حبار األنوار 87-

 .191/ 9للطوسي:  تلخيص الشايف، -89
حقيقة له  ه  إىل اليوم، والذي ال364املقتدى به يف حنلتهم هو من يدعون إمامته، وهو مهديهم الغائب منذ سنة -88

 إال يف خياالهتم، وأساطري معمميهم.
لعثمان  -رضي هللا عنهما  -ابنتيه رقية وأم كلثوم  -صلى هللا عليه وسلم -يشري بذلك إىل تزويج رسول هللا  144-

على سبيل الت قي ة بزعمهم، كما قالوا مثل ذلك يف  -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه، وأن ذلك وقع من رسول هللا 
أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه أنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي هللا عنه على سبيل الت قي ة، كما أنه ابيع بزعمهم أاب 
بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم تقي ة، وجاهد معهم وصلى خلفهم ومل خيالفهم يف شيء تقية، فما احليلة مع من هذه 

 عقيدته؟!.

https://alrased.net/main/articles.aspx?article_no=156
https://alrased.net/main/articles.aspx?article_no=156
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أكتافهم، بل يعودون مرضاهم ويشيعون جنائزهم ويصلون معهم، وإن استطاعوا أن يكونوا 
 (141أئمتهم أو املؤذنني فعلوا، وأن اإلمامية أحق مبساجدهم منهم. )

هم حىت وإن مل يوجد ما يربرها، فأخبارهم حتث الشيعي على استعمال بل إن الت قي ة جتري عند
الت قي ة مع من أيمن جانبه حىت تصبح له سجية وطبيعة، فيعتاد التعامل هبا حينئذ مع من 

 حيذره وخيافه بدون تكلف وال تصنع، 
أيمنه،  عليكم ابلت قي ة، فإنه ليس منا من مل جيعلها شعاره وداثره مع من فقد روت كتبهم:

 ( وقد مر معنا ذكر ذلك قبل قليل.143لتكون سجيته مع من حيذره. )
 فقالوا: (149)بل زادوا الطني بِلَّة 

 (149) .من أتى مسجًدا من مساجدهم)أهل السُّنة( فصلى معهم خرج حبسناهتم
 حىت أقنعوهم أبن: ومل يقفوا عند هذا احلد من اهلراء والستخفاف بعقول اتبعيهم

 (144فيخلف عليهم ذنوبه وخيرج حبسناهتم. ) )أهل السُّنة( يف صالهتم يدخل معهم -من-
وهؤالء فيهم شبه من استخفاف فرعون بعقول قومه، كما قال تعاىل يف حق فرعون وقومه: 

ق نَي( )الزخرف:   (49)فَاْسَتَخف  قَ ْوَمه  َفَأطَاع وه  ۚ إ هن  ْم َكان وا قَ ْوًما فَاس 
 (146ه فأطاعوه خلفة أحالمهم وقلة عقوهلم. )املعىن: فاستخف جهل قوم-و -

                                                             

 (.1/364كشف الغطاء: )  -141
(. ولالستزادة: ي نظر: هل 74/984(، حبار األنوار: )11/966(، وسائل الشيعة: )1/188أمال الطوسي: ) 143-

أ.د. انصر بن عبد  .م3414فرباير  -ه ، يناير 1996ربيع اآلخر  993 جملة البيان العدد ميكن احلوار مع الشيعة؟،
 .هللا القفاري

بفتح الباء وهذا خطأ، والصواب يف نطق هذا املثل املشهور: زاد  –كثريًا ما نسمعهم يقولون: زاد الطني بَ ل ة   -149
لنطق هو االستعمال اللغوي  الصحيح، فهكذا نطقت كما يف املعاجم اللغوي ة، وهذا ا  –بكسر الباء  –الطني ب ل ة 

سر العرب؛ جاء يف املعجم الوسيط: "َبل  الشيء ابملاء وحنوه َبالًّ، وبل ة، وبَ َلاًل، وَباَلاًل: َند اه ويف املختار: "الب لة ابلك
رة الشباب، والغىن بعد الفقر، ويقال: النداوة" وهو الذي يتناسب مع الطني. أم ا )الَبل ة( بفتح الباء فهي الَبالََلة، ونضا

َيه على ما فيه و "الب  ل ة" بضم   الباء: اخلري، والعافية، وسالسة اللسان ووقوعه « ريٌح بَ ل ة فيها بَ َلٌل، وطواه على بَ ل ت ه : َرض 
ح ة الضبط: ب ل ة  بكسر  –، ق ْل: زاد الطني ب ل ة بفتحها. إذنْ  –بكسر الباء ال بَ ل ة  –على مواضع احلروف". يتبني  أن  ص 

  بفتحها –الباء، وال تقل: زاد الطنَي بَ ل ة 
 م.3411فرباير  16، االقتصادية الدولية، بتاريخ: األربعاء أ.د عبد هللا الدايلي نظر: زاد الطني ب ل ة ال بَ ل ة، 

 (.94/89(، حبار األنوار: )9/949(، وسائل الشيعة: )9/991الكايف: ) -149
 (. 9/949(، وسائل الشيعة: )9/379) :هتذيب األحكام144- 

https://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=79
https://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=79
https://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=7038
https://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=7038
https://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=7038
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1646
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1646
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واآلية تنطبق عليهم وعلى استخفافهم بعقول أتباعهم السذج، والذين يبيعون عليهم جوازات 
 .سفر عليها أتشرية دخول إىل جنة الفردوس!!

 
وعقائدهم الباطنية كما ترى تنسب ألهل البيت الكرام زورًا وهبتااًن، وقد جعلوهم ستارًا خيفون 

 ءه كل فعل قبيح، وينسبون إليهم كل اعتقاد فضوح.ورا

 اة ارَ دَ : مفهوم املُ الثايناملبحث 
 

 وفيه أربعة مطالب:
 ة" ما يسمى: ب "املداراة، واملداهنة"، فإن كثريًا ما يقع اخللط يف فهميتفرع عن قضية "الت قي  

 معني  هما والفرق بينهما، لذا وجب التعريف مبفهوم كلٍّ منهما يف اللغة واالصطالح.

ارَ املُ  املطلب األول: مفهوم  اة يف اللغةَد
مصدر دارى، يقال: داريته مداراة: الطفته والينته، ومداراة الناس: أي مالينتهم  اة:ارَ دَ املُ 

 < (147وحسن صحبتهم واحتماهلم؛ لئال ينفروا عنك. )
املخالفة واملدافعة، ودرأه؛ أي: جعله  درًءا، ودرأه؛ أي: دفعه، وتدارؤوا؛ أي: تدافعوا  َداراة:امل

 (149يف اخلصومة، وَتَدر ؤ وا: اْسَترَت وا عن الش يء ل َيْخت ل وه . )
 ( 148بغري مهز، مبعىن اجملاملة واملالينة، وابهلمز مبعىن املدافعة. ) واملَداراة:

  

                                                                                                                                                                               

 (.79/16تفسري القرطيب: ) 146-
 (. 1/189(، املصباح املنري، للفيومي )1/71(، وي نظر: مادة )درأ( )19/349لسان العرب، البن منظور )147- 

 .339/ 1، واتج العروس 71/ 1ان العرب: ، ولس94القاموس احمليط، ص  -149
 .114/ 3، والنهاية يف غريب احلديث 111/ 19ينظر: هتذيب اللغة لألزهري،  148- 
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اراة يف الصطالحاملطلب الثاين: مفه  وم املَد
 يف تعريف املَداراة: -رمحه هللا- ه (998)ت: قال ابن بطال

هي الرفق ابجلاهل الذي يسترت ابملعاصي وال جياهر ابلكبائر، واملعاطفة يف رد أهل  املَداراة:
، حىت يرجعوا عما هم عليه. )  (114الباطل إىل م راد هللا بلنيٍّ ولطفٍّ

 :-أيًضا -رمحه هللا -ويقول  
 (111خفض اجلناح للناس، ولني الكالم وترك اإلغالظ هلم يف القول. ) اة:املَدارَ 

 وقال املهلب: 
 َبل هللا عليه خلَقه، وطَبعهم منأصل األ لفة واستمالة النفوس من أجل ما ج املَداراة:

 (113اختالف األخالق. )
 (119وهي املدافعة ابليت هي أحسن. ) :املداراة وقال ابن القيم:

 (119املراد به الدفع برفق. ) :-ه (943)ت: بن حجروقال ا
 (114املالينة واملالطفة. ) املَداراة: وقال املناوي:

صورة من صور التعامل الدال على احلكمة، واملوصل إىل املقصود، مع حفظ ما  :املَدارَاةو 
 (.116) للداعي واملدعو من كرامة وم روءة.

 نه قال: أ -رضي هللا عنه - ه (64)ت: وُروي عن معاوية
ال أضع سيفي حيث يكفيين سوطي، وال أضع سوطي حيث يكفيين لساين ولو أن بيين 

ما انقطعت قيل وكيف اي أمري املؤمنني قال كانوا إذا مدوها خليتها وإذا  الناس شعرة وبني
 (117خلوها مددهتا. )

                                                             

شرح صحيح البخاري البن بطال املؤلف: ابن بطال أبو  (،8/946شرح صحيح البخاري، البن بطال: ) - 114
 -تيم ايسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد  ه ( حتقيق: أبو998احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوىف: 

 .14م عدد األجزاء: 3449 -ه  1939السعودية، الرايض الطبعة: الثانية، 
 .(8/944شرح صحيح البخاري، البن بطال: ) -111
 (.384 -389/ 7)شرح صحيح البخاري، البن بطال:  -113
 (.1/163زاد املعاد: ) - 119
 (.14/439البخاري) شرح صحيح ي نظر: فتح الباري - 119

 (.941التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي: )ص 114-
  .98مفهوم احلكمة يف الدعوة لصاحل بن محيد، ص  -116
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 املطلب الثالث: ماذا تعين املداراة
 لصالح شأن الدين اتعين التنازل عن أمر الدني :املَدارَاة -1
 تبىن على عدم اإلضرار ابآلخرين أبي وجه من الوجوه :املَدارَاة -3
ال تعين التنازل عن أوامر هللا تعاىل وتعاليم شرعه، وخمالفة أمره سبحانه، برتك  :املَدارَاة -9

 مأمور أو فعل حمظور.
 ال تعين جماملة أحد من اخللق يف حق هللا تعاىل املداراة: -9
 تعين ابختصار التنازل عن حظوظ النفس إلعالء لكلمة هللا. داراة:امل -4 

 املطلب الرابع: فوائد املَداراة
 فوائد شرعية مجة، ولعل من أبرزها ما يلي: للمَدارَاة

 تزرع األلفة واملودة بني العباد. املَداراة: -1
 جتمع بني القلوب املتنافرة وتلم مشلها وجتمع شتاهتا. املَداراة:  -3
 .تطفئ العداوة بني الناس وتذهب غيظ القلوب وسخيمة الصدور َداراة:امل -9

من صفات أهل الشقاق والنفاق  واملداهنة:من صفات أهل اإلميان،  املَداراة: -9    
  وسوء األخالق.

 وقد دلت آايت القرآن على أن املَدراة من أخص صفات املؤمنني، كما قال تعاىل: 
َي ) (، وكما قال سبحانه:49( )اإلسراء:  ا ال يت  ه َي َأْحَسن  َوق ْل ل ع َباد ي يَ ق ول و ) ل يت  ه  اْدَفْع اب 

فَ ق ْل هَل ْم قَ ْواًل َمْيس ورًا( )اإلسراء: )وكما يف قوله تبارك وتعاىل: (،86املؤمنون: ) َأْحَسن  الس ي  َئَة(
 (.99من آية(، وكما يف قوله تعاىل: )َوق ول وا ل لن اس  ح ْسًنا( )البقرة: 39
 .(118) عالمة على حسن اخللق :املَدارَاة  -4    
من عوامل إْناح الدعوة إىل هللا، إما هبداية من يداريه الداعية، أو بكفاية  :املَدارَاة -6    

 شره، وفتح جماالت أوسع للدعوة.
                                                                                                                                                                               

 (.3/919ي نظر: غريب احلديث البن قتيبة ) -117
 

(، سراج امللوك املؤلف: أبو بكر حممد بن حممد ابن الوليد 1/196سراج امللوك، أليب بكر الطرطوشي: ) -119
ه ، 1398مصر اتريخ النشر:  -ه ( الناشر: من أوائل املطبوعات العربية 434هري الطرطوشي املالكي )املتوىف: الف

 .  1م عدد األجزاء: 1973
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وهي عامل رئيس من عوامل االستقرار  (118) حتقيق السعادة الزوجية. :املَدارَاة -7   
 ألسريا

  (134) حتقيق السالمة واألمن والطمأنينة للنفس. املَداراة: -9   
 .(131) من أسباب العصمة من شر   األعداء املَداراة: -8   

 : (487)ت:  قال ابن اجلوزي
ا ينبغي إن عرفت حاله أن تظهر له ما  من البله أن تبادر عدوًّا أو حسوًدا ابملخاصمة؛ وإمن 

ن اعتذر قبلت، وإن أخذ يف اخلصومة صفحت، وأريته أن األمر يوجب السالمة بينكما، إ
قريب، مث تبطن احلذر منه، فال تثق به يف حال، وتتجافاه ابطًنا، مع إظهار املخالطة يف 

 (133) الظاهر.

 ةنَ اهَ دَ : مفهوم املُ الثالثاملبحث 
 وفيه مخسة مطالب:

ة  املطلب األول: مفهوم َن اَه َُد  يف اللغةامل
، ي قال: داَهن الر ج ل  وأَْدَهَن، أْي: َأْظَهَر  غة تعين:املُداَهَنُة ل الَف ما ي ْضم ر  إْظهار  اإلنسان  خ 

 صانَ َعة  
الَف ما َأْضَمَر. وم ن َمعان يها: امل   .خ 

الَف  ، ي قال: داَهن الر ج ل  وأَْدَهَن، أْي: َأْظَهَر خ  الَف ما ي ْضم ر  داَهَنة : إْظهار  اإلنسان  خ 
 
امل

. )ما أَ  ، والت  ْلي ني  يف الَقْول  قاَربَة  يف الَكالم 
 
 صانَ َعة ، وامل

 (139ْضَمَر. وم ن َمعان يها: امل
 بقوله:  -تعاىل -رمحه هللا -وقد عرفها احلافُظ ابن حجر

، وهو الذي يظهر  على الشيء  ويسرت  ابطنه. )  (139املداهنة من الدهان 

                                                             

 (. 7/384شرح صحيح البخاري، البن بطال )118- 
 (.1/199سراج امللوك، أليب بكر الطرطوشي )134- 

 (. 193أدب الدين والدنيا، للماوردي )ص  -131
 (، وي نظر: موسوعة األخالق، فوائد املَداراة، الدرر السنية: )د. ت(. بتصرف.941اخلاطر، )ص صيد 133- 
 م داَهَنٌة. تعريف: -موسوعة املصطلحات اإلسالمية 139-

 (.494/  14فتح الباري: )139 - 
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 املطلب الثاين: مفهوم املداهنة يف الصطالح
ا ه م فيه مع الق ْدرَة  على  واملُداَهَنُة: ي وإْظهار  الر  ضا مب  عاص 

َ
م عاَشَرة  أهل  الك ْفر  وأصحاب  امل

يل  َغَرضٍّ د نْ َيو يٍّ    .اإلْنكار ؛ ل َتْحص 
نَكر ، والت   واملُداَهَنُة:

 
عروف  والن هي عن امل

َ
مل غاف ل  عن تَ ْرك  ما جيَ ب  هلل  تعاىل م ن الَغرْيَة  واألْمر  اب 

ن يَعَلَم أن   نْيا، أب  ، ومبعىًن آَخر: هي َبْذل  الد  ين  ل صال ح  الدُّ ذلك ل َغَرضٍّ د نْ َيو ي ٍّ وَهوًى نَ ْفساين  ٍّ
َل ل َتحق يق   ل ه ، وال ي نك ر  عليه، وذلك لكي َيص  ام  الذي أماَمه  على َخطإٍّ، ومع ذلك ي ق رُّه  وجي 

ْهل   ومثاله:. -نسأل هللَا العافية  -ب يع  د يَنه  ألْجل  د نياه َمْصَلَحةٍّ د نَيو ي ةٍّ، فَ يَ  االست ْئناس  أب 
يه م أو ك فره م وتَ ْرك  اإلنكار  عَلْيه م مع الق ْدَرة   ي والك ف ار  وم عاَشَرهت  م وهم على َمعاص  عاص 

َ
امل

يَلٌة إىل تَ ْزي ني  الَقب   ا َوس  داَهَنة  َمذموَمٌة؛ ألهن 
 
يح  وَتصو يب  الباط ل  والسُّكوت  على عليه. وامل

َحر َمة  
 
واالة  امل

 
نَكر ، فهي م ن امل

 
 (134).امل

ا  املطلب الثالث: حكم املداهنة شرًع
 هنا حكم املداهنة ليكتمل بعد أن اتضح معنا مفهوم املداهنة يف اللغة واالصطالح، فنبني  

 ويتضح املعىن بصورة جلية واضحة. 
ملداراة، وفيه تنازل عن أمر الدين إلصالح الدنيا، فهي بذلك حمر مة ومبا أن املداهنة ضد ا

 وممنوعة شرًعا.
ن وَن( )القلم:  ب نَي َودٌّوا َلو ت ده ن  فَ ي ده  َكذ  

 
 (.8 -9ودليل ذلك قوله تعاىل: )َفال ت ط ع  امل

 :جاء يف املوسوعة الفقهية
أن التقية ال حتل إال لدفع الضرر، أما املداهنة فال حتل أصاًل،  :والتقية والفرق بني املداهنة

ن ونَ )ألهنا اللني يف الدين وهو ممنوع شرًعا؛ قال تعاىل:   (8( )القلم:  َودُّوا َلْو ت ْده ن  فَ ي ْده 
 يف دينك فيلينون؛ ودوا لو تلني  َفسََّرُه الفراء، كما يف اللسان بقوله: 

أي: ودوا لو تصانعهم يف الدين فيصانعوك، والنيب صلى هللا عليه وسلم كان  وقال أبو اهليثم:
ابلصدع ابلدعوة وعدم املصانعة يف إظهار احلق وعيب األصنام واآلهلة اليت اختذوها من ا مأمورً 

                                                             

 م داَهَنٌة. تعريف: -موسوعة املصطلحات اإلسالمية 134-

https://www.alukah.net/sharia/0/33511
https://www.alukah.net/sharia/0/33511
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هللا تعاىل؛ ألن فيها ترك  دون هللا تعاىل، فكان تليني القول يف هذا امليدان مداهنة ال يرضاها
 (136ما أمر هللا به من اجلهر ابلدعوة.)

 املطلب الرابع: العواقب الوخيمة املرتتبة على املداهنة
ملا كانت املداهنة بتلك الصورة الوضيعة واملكانة اليت ال يليق وال حيق ملسلم عاقل أن يتصف 

ن عواقب وخيمة وأضرار جسيمة ويتحقق هبا حبال أبًدا، وذلك ملا يرتتب علي التلبس هبا م
 تعود على الفرد، بل وعلى عموم اجملتمع املسلم.

 وإن من أبرز تلك العواقب ما يلي: 
سبب يف إذالل املداهن نفسه وإهانتها بعدم االرتقاء هبا من مزالق أهل النفاق  :املداهنة -1

 نون يف دينهم.إىل مراقي الصعود والرقي ملكانة أهل اإلميان الصادقني الذين ال يداه
ض املداهن نفسه لآلاثم املوجبة لعقوبة هللا تعاىل وحلول غضبه وسخطه تعر    املداهنة: -3

 ومقته عليه.
 تفتح ابب تكثري سواد أهل الزور والبهتان ونصرهتم على أهل احلق.  املداهنة: -9
 بسببه. حتمل املداهن أوزار كل من تبعه على ابطله وسلك مسلك املداهنني املداهنة: -9
  .لفشو اجلهل يف اجملتمع وتدعو هلجران العلم تفسح اجملال املداهنة: -4
 األمر غريهم من املصلحني. تورث انعدام الثقة يف الدعاة املداهنني، ولرمبا عم   املداهنة: -6
 تفسح اجملال لتصدر أهل الباطل وإقصاء املصلحني الصادقني املداهنة: -7
 تمع اجلرأة على حرمات هللا، وعدم االستجابة لداعي احلقتفتح على اجمل املداهنة: -9
تفتح اجملال ألعداء امللة للطعن يف الدين والتشكيك يف ثوابته، ولرمبا استغلت  املداهنة: -8

 املداهنني للقيام هبذه املهمة نيابة عنهم لضعف الوازع الديين لديهم..
  

                                                             

 (.196/ 19الكويتية: ) قهية؛ املوسوعة الف46ي نظر: روضة العقالء ص  -136
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 الفرق بني املداراة واملداهنةاملطلب اخلامس: 
الفرق بني املداراة واملداهنة يف" املفهم" ه ( 646)ت:  وضح أبو العباس القرطب:ي

 فيقول:
لصالح الدنيا أو الدين، وهي مباحة  والفرق بني املداراة واملداهنة، أن املداراة: بذل الدنيا

ومستحسنة يف بعض األحوال، واملداهنة املذمومة احملرمة: هي بذل الدين لصاحل الدنيا. 
(137) 
الفرق بني املَداراة واملداهنة موافًقا للقرطب فيقول  ه (444)ت: يبني أبو حامد الَغزَّايل: و 

 :- رمحه هللا -
الفرق بني املَداراة واملداهنة ابلغرض الباعث على اإلغضاء؛ فإن أغضيت لسالمة دينك، وملا 

ب ترى من إصالح أخيك ابإلغضاء، فأنت مدار، وإن أغضيت حلظ   نفسك، واجتال
 (139شهواتك، وسالمة جاهك فأنت مداهن. )

 :-رمحه هللا  - (377)ت: ومن أجود ما قيل يف املدارة قول أيب حامت الرازي
الواجب على العاقل أن يلزم املَداراة مع من دفع إليه يف العشرة، من غري مقارفة املداهنة، إذ  

يئة عليه، والفصل بني املَداراة املَداراة من املداري صدقة له، واملداهنة من املداهن تكون خط
واملداهنة هو أن جيعل املرء وقته يف الرايضة؛ إلصالح الوقت الذي هو له مقيم، بلزوم املَداراة 
من غري ثلم يف الدين من جهة من اجلهات، فمىت ما ختل ق املرء خبلق، شابه بعض ما كره هللا 

، ويالزم املَداراة؛ ألهنا تدعو إىل  منه يف ختلقه فهذا هو املداهنة؛ ألن  عاقبتها تصري إىل قل ٍّ
 (138صالح أحواله. )
 -:رمحه هللا -وقال ابن القيم

املَداراة صفة مدح، واملداهنة صفة ذم، والفرق بينهما: أن املَداراة تلطُّف اإلنسان بصاحبه 
حىت يستخرج منه احلق أو يرده عن الباطل، وأما املداهن، فهو الذي يتلط ف مع صاحبه 

ي قر ه على ذنب أو يرتكه على هواه، فاملَداراة ألهل اإلميان، واملداهنة ألهل النفاق، وقد ل

                                                             

 (.6/479)املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطيب:  137-
 (.3/193للغزال ) ي نظر: إحياء علوم الدين، أليب حامد 139 - 

  .(74ي نظر: روضة العقالء، البن حبان البسيت )ص  -138
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ض ر ب لذلك مثٌل من أروع األمثلة، وذلك كرجل أصابته قرحة يف قدمه، فجاء الطبيب 
رج ما فيها، مث إذا به يضع الدواء الذي ي نبت اللحم، مث  الرفيق، فأخذ ي عاجل هذه القرحة، وخي 

اهدها، مث يضع عليها املراهم حىت ينشفها، مث يضع عليها خرقًة، فال يزال ي تابع هذا وهذا يتع
حىت نشفت رطوبتها، وأما املداهن فهو الذي أتى إىل صاحب هذه القرحة وقال: ال أبس 
عليك، إمنا هي شيء يسري، واسرتها عن عيون الناس خبرقة وتله ى عنها، فال يزال يزداد شرُّها 

 (194عفونت ها حىت يهلك. )وتكثر 
 -:رمحه هللا - ه (949)ت: الُبسيت وقال ابن ِحبَّان

واملَداراة اليت تكون صدقة للم داري هو ختلُّق اإلنسان ابألشياء املستحسنة مع من يدفع إىل 
عشرته، ما مل يش ْبها معصية هللا، واملداهنة هي استعمال املرء اخلصال اليت تستحسن منه يف 

 (191يشوبه ما يكره هللا تعاىل. ) العشرة، وقد
 فيقول:  -حكًما -بني املداراة واملداهنةالفرق  ه (998)ت: وُيلي ابن بطال

املَداراة مندوب إليها، واملداهنة حمرمة، والفرق أن  املداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على 
رضا مبا هو فيه من غري الشيء ويسرت ابطنه، وفس رها العلماء أبهنا معاشرة الفاسق، وإظهار ال

إنكار عليه، واملَداراة هي الرفق ابجلاهل يف التعليم، وابلفاسق يف النهي عن فعله، وترك 
اإلغالظ عليه حيث ال يظهر ما هو فيه، واإلنكار عليه بلطف القول والفعل، وال سيما إذا 

 (193احتيج إىل أتلفه وحنو ذلك. )
  -:رمحه هللا - ه (434)ت: بو بكر الطرطوشيواملداراة ُشرعت لسالمة الدين كما قال أ

 (199أن تداري الناس على وجه يسلم لك دينك. ) املَداراة:
خالط الناس وزايلهم،  :-رضي هللا عنه – ه (93)ت: ولذا يقول عبد هللا بن مسعود

 مبعىن ال تقربن ه. (199ودينك ال ت ْكل من ه. )

                                                             

 .(391ص: )الروح؛ البن القيم:  - 194
املقدسي؛  بن مفلح (، اآلداب الشرعية، املؤلف: عبد هللا حممد968/ 9)اآلداب الشرعية؛ البن مفلح:  - 191

  .9م، ط: 1888 -1918عمر القيام، الناشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر:  -احملقق: شعيب األرانؤوط 
  .(14/439ي نظر: فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقالين: ) 193-

 .(11/96) ي نظر: سراج امللوك، أليب بكر الطرطوشي:199- 
 .(88العزلة، للخطايب: )ص:  -199
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 -:رمحه هللا -لشرعية" يف " اآلداب ا ه (999)ت: قال ابن مفلح احلنبلي
 :وقيل لبن عقيل يف فنونه

ٌّ ) :أمسع وصية هللا عز وجل  َنه  َعَداَوٌة َكأَن ه  َول  َنَك َوبَ ي ْ َل يت  ه َي َأْحَسن  فَإ َذا ال ذ ي بَ ي ْ اْدَفْع اب 
يٌم ( )فصلت:  فكيف ل  ،(، وأمسع الناس يعدون من يظهر خالف ما يبطن منافًقا99محَ 

 .؟ تعاىل والتخلص من النفاقبطاعة هللا
وإضمار الشر مع إظهار اخلري  ،وإبطان القبيح ،"النفاق هو: إظهار اجلميل فقال ابن عقيل:

فخرج .والذي تضمنْته اآلية: إظهار احلسن يف مقابلة القبيح الستدعاء احلسن ،إليقاع الشر
ضمر، ومن أظهر اجلميل من هذه اجلملة أن النفاق إبطان الشر وإظهار اخلري إليقاع الشر امل

واحلسن يف مقابلة القبيح ليزول الشر: فليس مبنافق، لكنه يستصلح، أال تسمع إىل قوله 
يٌم ( )فصلت: ) :سبحانه وتعاىل ٌّ محَ  َنه  َعَداَوٌة َكأَن ه  َول  َنَك َوبَ ي ْ (، فهذا 99فَإ َذا ال ذ ي بَ ي ْ

 ،واستنماء الود، وإصالح العقائد ،ئدوإطفاء لنريان احلقا ،ودفع عداوة ،اكتساب استمالة
 (194فهذا طب املودات، واكتساب الرجال. )

 :-رمحه هللا -وعن الفرق بني املداراة واملداهنة يقول احلافظ ابن حجر
وظن بعضهم أن املداراة هي املداهنة فَغل َط؛ ألن املداراة مندوٌب إليها، واملداهنَة حمر مة، 

فاملداهنة فسرها وهو الذي يظهر على الشيء ويسرت ابطنه.  والفرق أن املداهنة من الدهان
 العلماء أبهنا: 

 معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مبا هو فيه من غري إنكار عليه. 
 واملداراة فسروها أبهنا: 

هي الرفق ابجلاهل يف التعليم، وابلفاسق يف النهي عن فعله، وترك  اإلغالظ  عليه حيث ال 
إلنكار عليه بلطف القول والفعل، وال سيما إذا احتيج إىل أتلفه وحنو ي ظه ر ما هو فيه، وا

 (196ذلك. )
نصف كانوا يقولون: املَداراة  واملدارة دللة على العقل، ولذا كان احلسن البصري يقول:

 (197العقل، وأان أقول هي العقل كلُّه. )

                                                             

 (.  41 - 44/  1اآلداب الشرعية، البن مفلح: ) -194
 بتصرف يسري. (.439/  14)فتح الباري:  -196
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ينشر حكمة ال مياري، املؤمن يداري و ويقول رمحه هللا أيًضا عن خلق املؤمن يف املداراة: 
 (199هللا، فإن قبلت محد هللا، وإن ردت محد هللا. )

، وفوت حدة، أوقعنا يف كثري من املشكالتواخللط بني املداراة واملداهنة، وجعلهما يف رتبة وا
علينا مجلة من القضااي النافعات، وسلط علينا جمموعة من املفردات املهلكات، وبصراحة، 

ملدح والثناء، ملن كان جافًا غليظًا حىت مع خَلص إخوانه، فضاًل عن شاعت يف أوساطنا لغة ا
الناس، وأبناء اجملتمع، على أنه شجاع، وصريح، وقوال للحق، والذي يف قلبه على لسانه، 

مطبطب ( )أما األخ الذي يداري إخوانه وأبناء جمتمعه، على ضوء فقه ما ذكران، فهذا  .إخل
إن  الر  ْفَق ال َيكون  يف شيءٍّ إال  زانَه ، وال ي  ن ْزَع   خطأ كبري، )وهذا وهللا .ال يواجه، سليب إخل

، واحلكم الفصل، هو منهج التفرقة، بني املداراة واملداهنة، وهو (198م ن شيءٍّ إال  شانَه (. )
 (194) الصحيح. الفقه

  ولعل فيما ذكر من إُياز يف هذا الباب ما يغين عن كثي من اإلطالة واإلطناب.
 متة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة:خا

 خامتة البحث: -أ
الطول واإلنعام على ما أنعم به  اه الكرمي املنان ذيف خاتة هذا البحث حيمد الباحث ربَ 

إهنائه وإكماله، و  من إتام حبثهعبده الضعيف الفقري إىل عفوه ورمحته ومغفرته على  وتفضل
يتقبله بقبول حسنٍّ، وأن ينفع به عموم األمة، وأن جيعله مما تربأ به  مواله العظيم أنسائاًل 

وأن جيعله غصة يف حلوق القوم الظاملني، وأن جيعله كاشًفا وفاضًحا ألهل الذمة يوم الغمة، 
املشوهني لشرعة هللا النفاق الغامشني من الرافضة احلاقدين على أهل اإلسالم أمجعني، 

ملة أيب النبيني صلوات هللا  -لملة احلنيفية السمحةل ، واملغريين واملبدلنيبنيامل ومنهاجه

                                                                                                                                                                               

 .(9/969اآلداب الشرعية، البن مفلح ) -197
 .(49ي نظر: أخالق العلماء، لآلجري )ص  -199
 -هللا عنهارضى  -( من حديث عائشة أم املؤمنني3489رواه مسلم: ) - 198
ي نظر: الدعاة ومعادلة املداراة واملداهنة، الدكتور عامر البو سالمة، رابطة العلماء السوريني، بتاريخ:  -194

14/3/1999. 
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 ما زادوا أوحاها إليهم إبليس، فزادوا عليها عوجاء،واملتعبدين مبلة  -وسالمه عليهم أمجعني
، سائاًل على القوم املفاليس من النفاق والتدليس، فجاء هذا البحث ليكشف تلبيس إبليس

  .جليسأنيس وأحسن هل السنة خري ربه أن جيعله أل

 بيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة: -ب
 من أبرز النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة ما يلي:

 هلا معناها وفحواها وأهنا النفاق بعينه. فقد اتضح وابنببيان معىن ومفهوم "الت ق ي ة "  -1
َ أساس ه على النفاق والشقاق وانعدام  طيات البحث أن لنا يفظهر  -3 دين الرافضة قد ب ين 

 ت ق ي ة . مسو ذلك الدين واألخالق، وقد
أن مفهوم الت قي ة عند علماء أهل السنة حمصور يف األقوال دون األفعال، ومع ذلك فهو  -9

 املؤكدة وذلك حفاظًا على الضرورات  واتقاء العقوبة ءمقيد خبوف الضرر من األعدا
 والكليات اخلمس اليت جاءت هبا مقاصد الشريعة، وأمرت حبفظها. 

السنة تاًما،  عند علماء هومفهوم اهمغاير ملعنأما مفهوم الت قي ة عند علماء الرافضة فهو  -9
فالت قي ة مبني ة عندهم على الكذب واخلديعة والنفاق واحنطاط الدين وانعدام األخالق، كما 

 وال خوف من ضرر، ذلك ألهنا  ،د واألقوال واألعمال، وتكون بال ضرورةأهنا تكون يف العقائ
 .من األسس والقواعد اليت بنوا عليها دينهم

الت قي ة ذاهتا،  الغلو بكل صوره ومعانيه وأشكاله حىت يف أن دين الرافضة دين مبين على -4
 ة ال ابلتقوىحتقق الكرام ابلت قي   وافقد غالوا فيها غلًوا ما بعده غلو حىت جعل

 السُّن ةمع أهل ابلت قي ة عموًما فإن هلم أن مع دانءة دين الرافضة وخسة معدهنم وتدينهم  -6
 تنبو عن احلقد الدفني وخبث الطوية وبغض اإلسالم وأهله. خاص ة تقي ة

  الت قي ةأن املداراة واملداهنة من املعاين املتقاربة من معىن ومفهوم  -7
لصالح شأن الدين، كما أهنا تعين التنازل عن  عين التنازل عن أمر الدنياأن املدارة ت -9

 حظوظ النفس إلعالء لكلمة هللا
عالمة على حسن وهي فوائد شرعية مجة، من أخص صفات املؤمنني، وهلا ملداراة اأن -8

 تعاىل. عوامل إْناح الدعوة إىل هللاأبرز من  كما أهنااخللق،  
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الَف ما ي ْضم ر  هنة خالف املاأن املد -14 ، لذا فإهنا إىل داراة، فهي تعين إْظهار  اإلنسان  خ 
 الت قي ة أقرب

، فهي بذلك حمر مة وممنوعة أن املداهنة تعين التنازل عن أمر الدين إلصالح أمر الدنيا -11
شرًعا، وذلك ملا يرتتب علي التلبس هبا من عواقب وخيمة وأضرار جسيمة تعود على الفرد 

 املسلم. واجملتمع
 اعتذاٌر مقروٌن ابألسبابهذا إن ف وختاًما:

 -ويعتذر الباحث من القارئ الكرمي عن عدم اإلطالة والتوسع يف بيان أمر هذا البحث  
، واالكتفاء من العبارة مبا دلت عليه اإلشارة، وذلك حىت ال يتشتت ذهن القارئ -التقي ة

وحيصل لديه تصور وافية ابملقصود لغرض وخيرج من هذا البحث مبحصلة كافية شافية مؤدية ل
واضح صحيح جلي صريح عن معرفة أساس دين الرافضة املبين على الكذب والنفاق والزور 

وألنه لن تتضح أي معامل عن حقيقة هذا الدين "التقي ة"،  والبهتان، املبط ن هبذا الغالف
"التقي ة"، وألن عقيدة الرافضة وتدينهم ب ، الباطين اخلبيث إال ببيان املعامل الرئيسة اليت ب ين  عليها

 قد يكون مستهجن عند عموم املسلمني.أمر 
عوام أهل السنة ال يعلمون شيًئا عن حقائق تلك العقيدة الباطنية وإن املتعاطفني معهم من  

 .-التقي ة- اليت أسس عليها الرافضة دينهم
ة" للعيان يف كل حني وآن، وأبسلوب أمر "التقي   لذا يرى الباحث أنه من األمهية مبكان جتلية 

   سهل البيان ظاهر بال خفاء وال كتمان.
 واحلمد هلل الكرمي املنان ذي الطول واإلنعام

 أماله
 ورمحته العبد الضعيف الفقري إىل عفو ربه ومغفرته

 َعَرفة  ْبن  طَْنطَاو ي   
 وانتهى من حتريره يف يوم األربعاء

 ه 19/14/1993املوافق: 
 الرايضمبدينة 

 -arafatantawy@hotmail.com الربيد:
 44866449733149واتساب: 

mailto:arafatantawy@hotmail.com
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 جمموع الفهارس:

 فهرس املراجع -أ
 -املقدسي؛ احملقق: شعيب األرانؤوط  بن مفلح اآلداب الشرعية، املؤلف: عبد هللا حممد -1

  .9م، ط: 1888 -1918الة، سنة النشر: عمر القيام، الناشر: مؤسسة الرس
اجمللسي، مؤسسة  اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار أتليف: حممد ابقر حبار األنوار -3

 .لبنان: )د ت( – بريوت الوفاء
فسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( املؤلف: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس ت -9

ه ( الناشر: 1949ال علي خليفة القلموين احلسيين )املتوىف: الدين بن حممد هباء الدين بن من
 جزًءا. 13م عدد األجزاء:  1884اهليئة املصرية العامة للكتاب سنة النشر: 

تفسري ابن اجلوزي: زاد املسري يف علم التفسري املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن  -9
قق: عبد الرزاق املهدي الناشر: دار الكتاب ه ( احمل487بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: 

 .ه  1933 -بريوت الطبعة: األوىل  -العريب 
مفاتيح الغيب = التفسري الكبري املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن تفسري الرازي:  -4

ه ( 646احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 
 .ه  1934 -بريوت الطبعة: الثالثة  -ار إحياء الرتاث العريب الناشر: د

تفسري ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )ابن كثري( املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر  -6
ه ( احملقق: حممد حسني مشس الدين 779بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: 

 -بريوت الطبعة: األوىل  -مد علي بيضون الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات حم
 .ه  1918

تفسري أيب حي ان، البحر احمليط يف التفسري املؤلف: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي  -7
ه ( احملقق: صدقي حممد مجيل 794بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي )املتوىف: 

 ه . 1934بريوت الطبعة:  -الناشر: دار الفكر 
حميي السنة، أبو  : البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي املؤلفتفسري -9

ه ( احملقق: عبد 414 :حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف
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عدد  ،ه  1934، : األوىلبريوت الطبعة -دار إحياء الرتاث العريب:الرزاق املهدي الناشر
 .4األجزاء:

ه ( الناشر: شركة 1971تفسري املراغي املؤلف: أمحد بن مصطفى املراغي )املتوىف:  -8
م  1896 -ه   1964مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر الطبعة: األوىل، 

  .94عدد األجزاء: 
اتج العروس من جواهر القاموس املؤلف: حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو  -14

ه ( احملقق: جمموعة من احملققني الناشر: 1344الفيض، امللق ب مبرتضى، الز بيدي )املتوىف: 
 .دار اهلداية

 ابحث عراقي، –حقائق مغمورة وأوهام منثورة، عبد العزيز بن صاحل احملمود  -11
العدد مائة الراصد: سلسلة الكرتونية شهرية متخصصة بشؤون الفرق من منظور أهل السنة،  

 .ه 1999مجادى األوىل  -وسبعة 
سراج امللوك املؤلف: أبو بكر حممد بن حممد ابن الوليد الفهري الطرطوشي املالكي  -13

ه ، 1398مصر اتريخ النشر:  -ه ( الناشر: من أوائل املطبوعات العربية 434)املتوىف: 
 .1م عدد األجزاء: 1973

شرح صحيح البخاري البن بطال املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن  -19
 -ه ( حتقيق: أبو تيم ايسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد 998عبد امللك )املتوىف: 

 .14م عدد األجزاء: 3449 -ه  1939السعودية، الرايض الطبعة: الثانية، 
بن احلسني بن اببويه القمي املعروف  ت، املؤلف: أبو جعفر حممد بن علياالعتقادا -19

 ه (، حتقيق مؤسسة اإلمام اهلادي، )د ت(.991ابلصدوق، )ت: 
فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل  -14

بوابه وأحاديثه: حممد رقم كتبه وأ ه ،1978بريوت،  -العسقالين الشافعي الناشر: دار املعرفة 
 فؤاد عبد الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه 

 .19عليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز عدد األجزاء: 

https://alrased.net/main/articles.aspx?article_no=156
https://alrased.net/main/articles.aspx?article_no=156
https://alrased.net/main/articles.aspx?article_no=156
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ه (، حتقيق: علي أكرب الغفاري، 938)ت: حممد بن يعقوب الكليينالكايف، املؤلف:  -16
إيران، هنض مبشروعه حممد  –طهران  -الكتب اإلسالمية  ش املطبعة: حيدري، الناشر: دار

  .14ش، عدد األجزاء:  1969اآلخوندي، سنة الطبع: 
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور لسان العرب، املؤلف:  -17

  –لثة بريوت الطبعة: الثا -ه ( الناشر: دار صادر 711األنصاري الرويفعى اإلفريقي )املتوىف: 
 .14عدد األجزاء: ه ، 919

ه ( 999هل مشس األئمة السرخسي )املتوىف:حممد بن أمحد بن أيب س :املبسوط املؤلف -19
 م عدد1889 -ه  1919اتريخ النشر: بريوت الطبعة: بدون طبعة  -الناشر: دار املعرفة 

 .94األجزاء: 
 مد املعروف ابلراغباحلسني بن حم مفردات ألفاظ القرآن، املؤلف: أبو القاسم -18

الدار  -، احملقق: صفوان عدانن داوودي، الناشر: دار القلم ه (443)املتوىف:  األصفهاين
 .9، رقم الطبعة: 1م، عدد اجمللدات: 3448 –ه  1994الشامية، سنة النشر: 

ميزان االعتدال يف نقد الرجال املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن  -34
ه ( حتقيق: علي حممد البجاوي الناشر: دار املعرفة 799بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: عثمان 

 .9م عدد األجزاء:  1869 -ه   1993لبنان الطبعة: األوىل،  -للطباعة والنشر، بريوت 
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد  -31

م بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي بن عبد احللي
ه ( احملقق: حممد رشاد سامل الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود 739الدمشقي )املتوىف: 

 .8م عدد اجمللدات:  1896 -ه   1946اإلسالمية الطبعة: األوىل، 
 ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  املوسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: -33

: الطبعة 39 - 1.األجزاء .ه ( 1937 - 1949ا الطبعة: )من جزءً  94عدد األجزاء: 
 -: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة 99 - 39.األجزاء .الكويت -الثانية، دار السالسل 

 .: الطبعة الثانية، طبع الوزارة94 - 98.األجزاء .مصر

http://ar.pdf.lib.eshia.ir/%D8%AB%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.pdf.lib.eshia.ir/%D8%AB%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 ،379، الوفاة: 1، اجلزء: د بن خالد الربقيأمحد بن حمم :اسن، املؤلفاحمل -39
تصحيح وتعليق: السيد جالل الدين  ، حتقيق:مصادر احلديث الشيعية   قسم الفقه اجملموعة:

 ش. 1994 - 1974سنة الطبع: احلسيين )احملدث(،
م، رقم الطبعة: 1889ه /1919املستصفى، الغزال، دار الكتب العلمية، سنة النشر:  -39
 .1ط

املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  جمموع الفتاوى -34
ه ( احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة 739 )املتوىف:

 .م1884ه /1916املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
م ْد بن احلسن احل ر العاملي، حتقيق مؤس سة آل البيت  عليهم  -36 وسائل الشيعة: الشيخ  حم 
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