بسم هللا الرحمن الرحیم
جلسه چهل و دوم 95/10/18
تقیه»( - )67تقیه از دیدگاه ائمه طاهرین(علیهم السالم) و علمای شیعه
بررسی شبهات وهابیت در مسئله « ّ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة علی
رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء هللا الی یوم لقاء هللا
بحث ما در تقیه پیرامون تقیه از دیدگاه شیعه بود .در ادامه مباحث به روایتی از امام کاظم (علیه السالم)
خطاب به «علی بن یقطین» رسیدیم که به مناسبتی مبحث را به بحث وضو تغییر دادیم.
امروز به ادامه مباحث پیرامون روایت «علی بن یقطین» میپردازیم .مرحوم «مفید» متوفای  413هجری نقل میکند
که «علی بن یقطین» به امام کاظم (علیه السالم) نامه نوشت با این مضمون که شیعیان در مورد مسح رجلین اختالف
دارند.
این مطلب نشانگر این است که به قدری روایات تقیه در میان شیعه زیاد شده بود که بعضیها به شک افتاده بودند
که مبادا َغسل رجلین صحیح باشد!
البته در مورد روایاتی که در منابع شیعه در رابطه با َغسل رجلین از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) نقل شده
است هم خدمت عزیزان توضیح خواهم داد .مشخص است که این روایات همگی از روی تقیه صادر شده است.
«علی بن یقطین» مینویسد:
اء َّ
یت َأ ْن َت ُ
« َف ِإ ْن َر َأ َ
الل ُه»
ب ِإلَی ِب َخ ِّطک مَ ا
یکون َعمَ لِی َعلَیهِ َف َع ْل ُت ِإ ْن َش َ
کت َ
ُ

اگر صالح دیدید به خط خودتان آنچه را که باید به آن عمل کنم رای من بنویسید من انجام خواهم داد انشاءهللا.
این روایت نشانگر نهایت ادب «علی بن یقطین» است .او عبارت «اکتب الی» را به کار نبرده است ،بلکه « َف ِإ ْن َر َأ َ
یت
َأ ْن َت ُ
ب ِإ َلی» را به کار برده است و به معنای اینکه اگر صالح دیدید برای من بنویسید!!
کت َ
« َفک َت َ َ َ ْ
وء وَ َّالذِی آمُ رُ ک ِبهِ فِ ی َذلِک َأ ْن َت َتمَ ْضمَ َ
ن َف ِهمْ ُت مَ ا َذکر َ
ف فِی ْالوُ ُض ِ
ن ِاال ْخت َِال ِ
ض
ْت مِ َ
ب ِإلیهِ أ ُبو ال َح َس ِ
ل وَ ْج َهک َث َال ً
ش َق َث َال ً
َث َال ً
س َ
ثا وَ َت ْغ ِ
ثا وَ َت ْس َت ْن ِ
ثا»
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میفرماید که سه مرتبه مزمزه کنی و سه مرتبه استنشاق کنی و سه مرتبه صورتت را بشویی؛ با اینکه بیش از دو
مرتبه شستن وضو بدعت است .مرتبه اول واجب است و مرتبه دوم مستحب است که حتی بعضی افراد قائل به
استحباب آن نیستند.
بسیاری از مراجع تقلید ما در شستن دست چپ طوری میشویند که وقتی مشت آب اول را میریزند ،طوری بریزند
که تمام دست را نگیرد و با مشت دوم تمام قسمتهای دست استیعاب شود.
آیت هللا شبیری زنجانی (حفظه هللا) نقل میکردند که پدر من همیشه زمانی که دستشان را میشستند ،با شستن
اول انگشتشان را کامالً میبستند ،سپس در مرتبه دوم که میخواستند بشویند انگشتشان را باز میکردند تا دو َغسل
مستقل صورت نگیرد.
البته اگر ما موقع شستن به آن استحباب عمل کنیم و مشت آب اول را از آرنج بریزیم ،این طرف آرنج معموالً خشک
میماند و اگر با مشت دوم به اینطرف بریزیم در حقیقت یک غسل حساب میشود.

آقایان مستحضرند که بعضی افراد معتقدند اگر ده بار آب بریزید ،اما یک مرتبه دست بکشید یک َغسل حساب
میشود .آقای «خوئی» این نظر را رد کرده و میگویند :اگر آب ریختنهای متعدد باشد ،موجب بطالن وضو است و
نباید بیش از متعارف باشد!!
پرسش:
منظور از «من اسبغ وضوءا» چیست؟!
پاسخ:
«اسباغ الوضوء» به معنای تمام کردن وضو است« .اسباغ» به معنای کامل است و مراد همان وضوی کامل است .در
بعضی از منابع پس از «اسباغ» بالفاصله آوردهاند «کما أمره هللا» و با این تعبیر بیان کردند.
در ادامه روایت وارد شده است:
«وَ ُت َخلِّ َ
ل َشعْ َر ل ِْحیتِک»
البته ما این مورد را نداریم و هرچه محاسن بیشتر باشد ،تنها ظاهر شستن محاسن الزم است و الزم نیست که با
دست خود تخلیل کنیم.
«وَ َتمْ َس َح ر َْأ َسک َّ
کل ُه»
ما این مورد را هم نداریم؛ حتی به اندازه طول یک انگشت یا کمتر از طول یک انگشت هم مسح بکشیم اشکالی ندارد.
َ ْ
َ
س َ
َاطن َُهمَ ا وَ َت ْغ ِ
«وَ َتمْ َس َح َظاهِ َر ُأ ُذنَیک وَ ب ِ
ین َث َالثا»
ل ِر ْجلیک ِإلی الکعْ َب ِ

ما این سه مورد را هم در وضو نداریم؛ سپس حضرت در ادامه میفرماید:
«وَ َال ُت َخال َِف َذلِک ِإلَی َغی ِره»
همینقدر انجام بده و غیر از این دیگر حق انجام دادن نداری.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج  ،48ص
 ،38ح 14
حضرت مراحل انجام وضو را به ترتیب ذکر میکنند تا کسی ادعا نکند که ارشادی بوده است و شاید مورد دیگری بوده
است .همچنین تأکید میکنند که اگر غیر از این وضو بگیری خالف شرع کردهای.
ل ْالک َت ُ َ
ْ
« َفلَمَّ ا وَ َص َ
ب ِبمَ ا رُ ِسمَ فِ یهِ مِ مَّ ا َأ ْجمَ عَ ْالعِ َصاب َُة عَ لَی خِ َالفِه»
ین َتع ََّج َ
اب ِإلی َعلِی ب ِ
ْن یق ِط ٍ
در اینجا « َأ ْجمَ عَ ْالعِ َصاب َُة» با « َأ ْص َحا َبنَا َقدِ ْاخ َت َل ُفوا» مقداری در تضاد است؛ اال اینکه بگوییم « َأ ْجمَ عَ ْالعِ َصاب َُة» به
معنای « ْالعِ َصاب َُة» جمع با ائمه طاهرین و بزرگان و علمایی است که فرمایشاتشان قابل دقت است.
« ُثمَّ َق َ
ال مَ وْ َالی َأعْ لَمُ ِبمَ ا َقال»
این قسمت از روایت مصداق بارز اطاعت و مطیع بودن و تعبد است .همانند «عبدهللا بن ابی یعفور» که خدمت امام
صادق (علیه السالم) رسید و به حضرت عرض کرد :اگر این انار را دو قسمت کنید و یک قسمت را حالل و قسمت
دیگر را حرام تشخیص بدهید ،به فرموده شما عمل میکنم!!
« َأنَا مُ مْ َتث ٌ َ
یع ِّ
کان یعْ مَ ُ
ل فِی وُ ُضوئِهِ َعلَی َه َذا ْال َح ِّد وَ َ
یخال ُِف مَ ا عَ لَیهِ َجمِ ُ
الشی َعةِ امْ ِت َث ًاال ِألَمْ ِر َأ ِبی
ِل أمْ ر َُه وَ
وَ
َ
ْ
ن»
ال َح َس ِ

در ادامه روایت وارد شده است:
ْ
اصتِهِ َق ْد ُ
ِیل ِإ َّن ُه رَا ِف ِضی مُ َخالِف لَک َف َق َ
ین ِإلَی ال َّر ِشیدِ وَ ق َ
ال ال َّر ِشی ُد لِ َب ْع ِض َخ َّ
کث َر عِ ْندِی
«وَ ُسعِ ی ِب َعلِی ب ِ
ْن یق ِط ٍ
یق ِطین وَ ْال َقر َُف َل ُه ِبخِ َالفِ نَا وَ مَ یلِهِ ِإلَی الر َّْف ِض وَ َل ْس ُت َأرَی فِ ی خِ ْدمَ تِهِ لِی َت ْق ِص ً
ل فِی َعلِی بْن ْ
ْال َقوْ ُ
یرا وَ َقدِ
ِ
ُ
ب َأن َأس َتبر َ
امْ َت َح ْن ُت ُه مِ ر ً
ت مِ ْن ُه َعلَی مَ ا ْ
یث َال ْ
ن َح ُ
َارا َفمَ ا َظ َهرْ ُ
یش ُعرُ ِب َذلِک َفی َت َح َّر َز مِ ِّنی
یقر َُف ِبه وَ أحِ ُّ ْ ْ ْ ِ َ
ئ أمْ ر َُه مِ ْ
َ
َ
وء َف ُت َخ ِّف ُف ُه وَ َال َترَی َغ ْس َ
َفق َ
ِین ُت َخال ُِف ْال َجمَ ا َع َة فِی ْالوُ ُض ِ
ین َفامْ تَحِ ْن ُه یا
ِیل َل ُه ِإ َّن الرَّ ا ِف َض َة یا أمِ ی َر ْالمُ ْؤمِ ن َ
ل ال ِّر ْجل ِ
َ
یث َال یعْ لَمُ ِب ْ
ل ِإ َّن َه َذا ْالوَ ْج َه ْ
ال َأ َج ْ
ن َح ُ
وف َعلَی وُ ُضوئِه َف َق َ
یظ َهرُ ِبهِ َأمْ رُ ُه ُثمَّ َتر ُ
الوُ ُق ِ
َکه مُ َّد ًة وَ
أمِ ی َر ْالمُ ْؤمِ نِین مِ ْ
نَ َ
کان َعلِی ب ُ ْ
ن ُّ
اط ُه ِب َ
ین ْ
الش ُغ ِل فِی ال َّدا ِر َح َّتی َد َخ َ
یخ ُلو فِی ُح ْجرَةٍ فِی ال َّدا ِر لِوُ ُضوئِهِ
ل وَ ْق ُت َّ
الص َالةِ وَ
َ
شی ٍء مِ َ
ْن یق ِط ٍ
یث یرَی عَ لِی ب َ ْ
َاء َحائِط ْال ُح ْجرَةِ ِب َح ُ
وَ َص َالتِه َفلَمَّ ا َد َخ َ
ین وَ َال یر ُ
ن وَ ر ِ
ل وَ ْق ُت َّ
َاه ُهو
الص َالةِ وَ َق َف ال َّر ِشی ُد مِ ْ
ْن یق ِط ٍ
َف َد َعا ِب ْ
ل وَ ْج َه ُه َث َال ً
ش َق َث َال ً
ض َث َال ً
اس َت ْن َ
ل َشعْ َر لِ ْحیتِهِ وَ َغ َس َ
ثا وَ َخ َّل َ
س َ
وء َف َتمَ ْض َم َ
اء ل ِْلوُ ُض ِ
المَ ِ
ل یدَیهِ ِإلَی
ثا وَ ْ
ثا وَ َغ َ
ُ
ْ
ْالمِ ْر َف َقین َث َال ً
َآه وَ َق ْد َفعَ َ
س َ
َّشی ُد ی ْن ُظ ُر ِإلَیهِ َفلَمَّ ا ر ُ
ل ِر ْجلَیهِ وَ الر ِ
ل َذلِک لَمْ یمْ لِک نَ ْف َس ُه
ثا وَ مَ َس َح رَأ َس ُه وَ أ ُذنَیهِ وَ َغ َ
ِ
َ
ت َح ُ
اه َ
ب یا عَ لِی ب ُ ْ
َح َّتی َأ ْشر ََف عَ لَیهِ ِب َح ُ
َاه ُثمَّ نَا َد ُ
یث یر ُ
ن الرَّ ا ِف َضة وَ َصلَ َح ْ
ال ُه عِ ْن َده
کذ َ
ین مَ ْ
ن َزعَمَ أ َّنک مِ َ
ْن یق ِط ٍ
َر َد َعلَیهِ ک َت ُ َ
ض کمَ ا َأمَ َر َّ
ْ
ْن ْ
الل ُه وَ ْ
س ْ
ل وَ ْج َهک مَ رَّ ًة َف ِر َ
یق ِطین َف َتوَ َّ
اغ ِ
یض ًة
وَ وَ
ن ْاْل َن یا َعلِی ب َ
ن ا ْب ِت َد ًاء مِ َ
اب أ ِبی ال َح َس ِ
ن ْالمِ َ
وَ ُأ ْخرَی ِإ ْس َب ً
رْف َقین َ
اغا وَ ْ
س ْ
اغ ِ
کذلِک وَ امْ َس ْح مُ َق َّدمَ ر َْأ ِسک وَ َظاهِ َر َق َدمَ یک ِب َف ْض ِل نَ َداوَ ةِ وَ ُضوئِک
ل ی َدیک مِ َ
ِ
یخ ُ
َف َق ْد َز َ
کان َ
الس َالم »
اف َعلَیک وَ َّ
ال مَ ا َ
علیه علی بن یقطین سعایت شد و گفتند او رافضی و مخالف است .هارون گفت :حرفها نسبت به علی بن
یقطین و اتهام علیه او در مخالفت با ما و میل او به شیعه زیاد است ولی من در خدمتش به خودم کوتاهی
نمیبینم و بارها او را امتحان کردم پس هیچیک از اتهامات علیه او برایم ثابت نشد .من میخواهم بدون
اینکه او بفهمد و تحرز و ظاهرسازی کند او را امتحان کنم .به او گفته شد :یکی از شاخصههای رافضه این است

که در وضو با ما مخالف هستند و وضو را خیلی سبک میگیرند ،او را امتحان کن طوری که خودش متوجه
نشود که او را تحت نظر داری .هارون گفت :درست است! در این صورت وضعیت (و عقیده) او برایم آشکار
می شود .سپس از نظر کاری او را رها کرد و کاری به او سپرد که در منزل انجام دهد .زمانی که وقت نماز
فرارسید ،علی بن یقطین در حجره تنها بود و برای وضو و نماز برخاست .هارون الرشید نیز پشت دیواری
پنهان شده بود و هارون علی بن یقطین را میدید ،اما علی بن یقطین هارون را نمیدید .او باالی بلندی رفت
به طوری که علی بن یقطین را میدید ولی علی او را نمیدید .سپس علی بن یقطین برای وضو آب خواست
سپس سه بار آب را در دهانش مزمزه کرد و سه بار استنشاق کرد و صورتش را شست و الی محاسنش را
دست کشید و دستهایش را تا آرنج سه بار شست  ،بعد از آن سر و گوشهایش را شست و پاهایش را شست
و هارون الرشید به او نگاه میکرد .در این وقت دیگر نتوانست خودش را کنترل کند سپس گفت :ای علی بن
یقطین کسانی که گفتند تو از رافضه هستی ،دروغ گفتند .زمانی که وارد منزلش شد ،نامهای از امام کاظم
(علیه السالم) به دست ایشان رسید .حضرت بدون هیچ مقدمهای فرمودند :ای علی بن یقطین از اْلن
همانطور که خداوند امر کرده است وضو بگیر.
حضرت در ادامه میفرمایند :ماجرایی که از آن میترسیدم برطرف شد.
اإلرشاد فی معرفة حجج هللا علی العباد ،نویسنده :مفید ،محمد بن محمد ،محقق  /مصحح :مؤسسة آل البیت
علیهم السالم ،ج  ،2ص  ،227باب ذکر طرف من دالئل أبی الحسن موسی ع و آیاته و عالماته و معجزاته
پرسش:
کلمه «رفض» و «رافضه» از چه زمانی مرسوم شده است؟

پاسخ:
در رابطه با کلمه «رفض» مشهور بر این است که از زمان «زید بن علی» مشهور شد .عدهای آمدند به زید گفتند :ما
حاضریم در رکاب تو بجنگیم ،به شرط آنکه از ابوبکر و عمر برائت بجویی! «زید بن علی» آنها را رفض کرد و طرد
کرد و سخنان او را رد کرد.
این افراد بعد از اینکه از نزد «زید بن علی» بیرون آمدند ،به رافضه مشهور شدند .شهرت کلمه «رفض» بر این است!
در هر صورت...
ً
مرتبا مطرح میشود .در این روایت وارد شده است
روایت دیگری در زمینه وضو وجود دارد که در شبکههای وهابی
که حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) با «محمد بن حنفیه» نشسته بودند و به ایشان فرمودند:
پسرم! آب بیاور تا برای نماز وضو بگیرم و ایشان آبی آورد .حضرت با دست راستش روی دست چپ آب ریختند،
سپس دعای مربوط به این قسمت از وضو را خواندند .در ادامه استنشاق کردند و دعای استنشاق را خواندند .همچنین
صورتشان را شستند و دعای وضو را خواندند.
الل ُهمَّ َغ ِّ
الَّ -
شنِی ِبر َْحمَ تِک وَ بَرَکاتِک وَ ْ
س َح ر َْأ َس ُه َف َق َ
عَف ِوک»
« ُثمَّ مَ َ
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روایت دیگری وجود دارد که «زید بن علی» از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) نقل میکند که نزد رسول هللا
(صلی هللا علیه و آله وسلم) نشسته بودیم:

ْ
ْ
َ
ین َف َق َ
ال َق ْد ْ
س ْل ُت َق َدمَ ی»
ن َذلِک ْالمَ َّر ُة وَ َغ َ
یج ِزیک مِ ْ
«ف َغ َسل ُت ِذرَاعَی وَ مَ َس ْح ُت ِبرَأ ِسی مَ َّر َت ِ
سپس حضرت فرمودند:
َْ
ع َال ُت َخ َّل ْ
ال لِی یا َعلِی َخلِّ ْ
َف َق َ
ل ِبال َّنا ِر»
ل مَ ا ب َ
َین األ َصا ِب ِ
یا علی! بین انگشتانت را هم بشوی تا گرفتار آتش نشوی.
تهذیب األحکام ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :خرسان ،حسن الموسوی ،ج  ،1ص
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اوالً :در سند روایت «حسین بن علوان کلبی» ذکر شده است .این «حسین بن علوان کلبی» شخصی عامی و سنی
هست و ضعیف هم است« .عمر بن خالد بتری» که یکی از فرق زیدیه هست و مجهول است .بنابراین روایت از نظر
سند کامالً مخدوش است.
بعالوه مرحوم «شیخ طوسی» بعد از نقل خبر میگوید:
التقِ یةِ ِ َأل َّن ْالمَ عْ ُلومَ َّالذِ ی َال ی َت َخ َ
« َف َه َذا َخ َبرٌ مُ وَ افِ ٌق ل ِْل َعامَّ ةِ وَ َق ْد وَ َر َد مَ وْ ِر َد َّ
ب َأئِمَّ ِتنَا ع
ال ُج فِ یهِ ال َّشک مِ ْ
ن مَ َذاهِ ِ
َْ ُ ْ
َ
َ
ین»
ح عَ لی ال ِّر ْجل ِ
القوْ ل ِبالمَ ْس ِ
آنچه معلوم است و از مذاهب ائمه ما شکی درباره او نمیرود مسح رجلین است.
َ
ن َأ ْن ی ْد ُخ َ
ِیاب»
ل فِ یهِ َشک َأ ِو ارْ ت ٌ
«وَ َذلِک أ ْش َهرُ مِ ْ
مشهورتر از این است که شک یا ریبی بر این عارض شده باشد.

َین َذلِک َأ َّن رُ وَ َاة َه َذا ْال َخ َب ِر َّ
کل ُهمْ عَ امَّ ٌة وَ ِر َج ُ
ال َّ
الزیدِ یةِ »
«ب َ
َ
ن َأ ْن ی ْد ُخ َ
ل فِ یهِ َشک» را روشن میکند که روات این خبر همگی از اهل
َین َذلِک» به معنای این است که «أ ْش َهرُ مِ ْ
«ب َ
سنت و زیدیه هستند.
َ
ون ِب ِروَ ایتِهِ َال یعْ مَ ُ
وَ مَ ا ْ
ع»
ل ِبهِ عَ َلی مَ ا ُب َ
یخ َت ُّص َ
ین فِ ی غی ِر مَ وْ ِض ٍ
اإل ستبصار فیما اختلف من األخبار ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :خرسان ،حسن
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همچنین در کتاب «تهذیب األحکام» هم وارد شده است:
التقِ یةِ ِ َألن ْالمَ عْ ُلومَ مِ ن مَ ْذ َهب ْ َ
األئِمَّ ةِ ع مَ ْس ُح ِّ َ
« َف َه َذا ْال َخ َبرُ مُ وَ افِ ٌق ل ِْلعَ امَّ ةِ َق ْد وَ رَ َد مَ وْ ِر َد َّ
ین فِ ی ْالوُ ُض ِ
ون
ْ
َّ
وء ُد َ
الر ْجل ِ
َغ ْسل ِِهمَ ا»
سپس در ادامه میگوید:
َ
یخ َتل َِج َأ َح ً
ن َأ ْن ْ
دا فِ یهِ الرَّ یب»
«وَ َذلِک أ ْش َهرُ مِ ْ
اصالً به ذهن کسی نمیآید که شکی وجود داشته باشد.
األمْ رُ عَ َلی مَ ا ُق ْلنَا ُه َلمْ ُ َ
َض بهِ ْ َ
«وَ إ َذا کان ْ َ
األ ْخ َبارُ َّالتِی َق َّدمْ ن َ
َاها وَ َال َظاهِ رُ ْال ُقرْ آن»
َ
یج ْز أ ْن ُتعَ ار َ ِ
ِ
اصالً این روایت قابل معارضه با روایات وضوی مسحی نیست و با ظاهر قرآن هم هیچ اشکال و اختالفی ندارد.

تهذیب األحکام ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،محقق  /مصحح :خرسان ،حسن الموسوی ،ج  ،1ص
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به عالوه اینکه در ادامه روایتی از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) از کتاب «من ال یحضره الفقیه» آورده است
و روایت هم صحیح است که حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه):
« ُثمَّ مَ َس َح ِر ْجلَیه»
من ال یحضره الفقیه ،نویسنده :ابن بابویه ،محمد بن علی ،محقق  /مصحح :غفاری ،علی اکبر ،ج  ،1ص ،43
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َاب ِص َفةِ وُ ُض ِ َ
ِین ع» از این کتاب وارد شده است؛ مرحوم «شیخ صدوق» بابی را به
این روایت در «ب ُ
وء أمِ ی ِر ْالمُ ْؤمِ ن َ
عنوان صفت وضوی حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) مطرح کرده است .اگر زمانی چنین شبههای مطرح شد ،به
این طریق میتوانیم پاسخ بدهیم.
روایت «علی بن یقطین» روایتی کامالً مشهور است .در حقیقت در بسیاری از احادیثی که در جاهای دیگر هم آمده
است ،ولی فلسفه صدور روایت معین نشده است و جهت صدور برای ما روشن نیست ،به وسیله این روایت میتوانیم
ً
تقیتا هم صادر شده را روشن کنیم.
روایاتی که موافق عامه هست و
به وسیله این روایت میتوانیم فلسفه تقیه را روشن کنیم و اینکه ائمه طاهرین (علیهم السالم) در مورد تقیه فرمودند:
ن َال َتق َ
« ِإ َّن ال َّتق َ
ِیة لَه»
ین آبَائِی وَ َال
ِیة دِ ینِی وَ دِ ُ
دِین لِمَ ْ
َ
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به جهت حفظ جان شیعیان و حفظ جان ائمه طاهرین (علیهم السالم) است .روایات در این زمینه در شیعه زیاد داریم
و تنها به همین اندازه اکتفا میکنیم و در ادامه نظر دانشمندان و علما و فقهای شیعه در رابطه با تقیه را مطرح میکنیم.
بعد از آن به بیان نظر علمای اهل سنت میپردازیم و بیان میکنیم که در رابطه با تقیه چه مطالبی را بیان کردهاند.
در ادامه به بحث تقیه از مسلم میپردازیم ،زیرا در حال حاضر یکی از اشکاالتی که وهابیت وارد کردهاند این است که
میگویند :تمام آیات و روایاتی که برای تقیه آمده است مخصوص کفر و کفار و مشرکین است ،نه نسبت به مسلمانان!!
این در حالی است که بزرگان اهل سنت از جمله «فخر رازی» و «نووی» که از او به «فقیه األمة» تعبیر میکنند و
متوفای  676هجری است که هم عصر با مرحوم «محقق حلی» هم بوده ،نظر دیگری دارند.
ً
قطعا
ایشان معتقد است خداوند عالم در رابطه با کفر دستور تقیه میدهد ،با اینکه کفر از اصول و اساس دین است؛
زمانی که در کفر تقیه جایز باشد که اصل دین است ،در فروعات دین و مسائل غیر اصول دینی به طریق اولی جایز
است!
بزرگان اهل سنت از جمله «زمخشری»« ،نووی»« ،فخر رازی» و دیگران برعکس آنچه امروز وهابیت برداشت
میکنند ،معتقدند که ما از طریق تنقیح مناط و اولویت استفاده میکنیم که قضیه تقیه در غیر ایمان و کفر به طریق
اولی جایز است!
اولین جملهای که بنده توانستم در زمینه تقیه از بزرگان شیعه پیدا کنم از مرحوم «شیخ صدوق» است .دوستان
تحقیق کنند که قبل از «شیخ صدوق» کسی این روایت را وارد کرده است یا وارد نکرده است.

البته قبل از «شیخ صدوق» بزرگانی مانند مرحوم «کلینی (رضوان هللا تعالی علیه) و «ابن جنید اسکافی» و «ابن
عقیل نعمانی» وجود دارند که از آنها به قدیمین و فقیهین عصر غیبت تعبیر میکنند.
ما از مرحوم «کلینی» کتابی فقهی در دست نداریم و تنها همین کتاب «کافی» موجود است .بنا به نقلی ایشان فتوای
خودشان را در همین عنوانها آورده است .به عبارت دیگر عناوینی که «کلینی» آورده است و در ذیل عناوین روایت
آورده است ،این عناوین فتوای «شیخ کلینی» هست و این روایات هم استدالل و ادله «کلینی» است.
«شیخ صدوق» متوفای  381هجری و «کلینی» هم متوفای  329هجری است .شیخ صدوق مینویسد:
«ال َّتقِ ُ
اج َب ٌة عَ َلینَا فِی َدوْ َلةِ َّ
یة َف ِر َ
ین»
الظالِمِ َ
یض ٌة وَ ِ
حال « َدوْ َلةِ َّ
ین» اعم از اینکه دولت مشرک کافر باشد ،یا دولت مسلم باشد؛
الظالِمِ َ
ن ترکها َف َق ْد َخ َ
ین ْاإلِمَ امِ یةِ وَ َفا َر َقه»
« َفمَ ْ
ال َف دِ َ
اگر کسی تقیه را ترک کند ،دینی را که امامیه به آن معتقدند را مخالفت کرده است و از دین جدا شده است.
الهدایة فی األصول و الفروع -هدایة المتعلمین ،نویسنده :قمّ ی ،صدوق ،محمّ د بن علی بن بابویه ،ص  ،51باب
 5باب التقیة
ن َال َتقِ َ
یة َله» را به صورت فتوا آورده است .همچنین در کتاب «االعتقادات» می
ین لِمَ ْ
در حقیقت ایشان روایت « َال دِ َ
گوید:
«اعتقادنا فی التقیة ّأنها واجبة ،من ترکها کان بمنزلة من ترک الصالة»
اعتقاد به تقیه فریضه واجبی است ،ترک کردن آن به منزله ترک کردن نماز است.

إعتقادات اإلمامیة؛ ابن بابویه ،محمد بن علی ،ص  ،107باب [ ]39باب االعتقاد فی التقیة
«شیخ صدوق» در این روایت به صراحت بیان کرده است که ترک کردن تقیه همانند ترک کردن نماز است .همچنین
ایشان در صفحه  108میگوید:
السالم»-
«و التقیة واجبة ال یجوز رفعها إلی أن یخرج القائم -علیه ّ
امکان اینکه ما تقیه را برداریم وجود ندارد ،تا زمانی که حضرت مهدی (ارواحنا له الفدا) قیام کند.
إعتقادات اإلمامیة؛ ابن بابویه ،محمد بن علی ،ص  ،108باب [ ]39باب االعتقاد فی التقیة
اینکه بعضی از آقایان معتقدند که در عصر ما تقیه دیگر معنا ندارد ،همانطور که شما با مرگ بر شاه گفتن دهها و
صدها هزار انسان را به کشتن دادید ،با لعن ابوبکر و عمر هم سی هزار نفر اضافه کشته شوند؛ اشکالی ندارد!!
افزون بر اینکه این حرف ،حرفی بیاساس و افسانه و توهم است .اصالً قضیه مرگ بر آمریکا بحث دیگری است که
در حقیقت برای عزت نفس است و زیر بار ذلت نرفتن است.
ِین ال ی ْعلَمُ ون)
ِین وَ
(وَ ل َِّلهِ ْالعِ َّز ُة وَ لِر ُ
َّ
لکن ْالمُ نافِ ق َ
َسولِهِ وَ ل ِْلمُ ْؤمِ ن َ
عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان است و لیکن منافقان از این معنی آگاه نیستند.
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اصالً بحث این فرمایش قرآن کریم جداست ،اما مسئله تقیه چه بسا امروزه از اهمیت بیشتری نسبت به عصر ائمه
طاهرین (علیهم السالم) برخوردار باشد!!

در عصر ائمه طاهرین (علیهم السالم) اگر چنانچه جان تعداد ده تا بیست تا از شیعیان به خطر میافتاد ،اما امروزه
اگر تقیه را اعمال نکنیم و شروع به لعن و سب کنیم جان میلیونها شیعه به خطر خواهد افتاد!
به عالوه ،مذهب به خطر میافتد و از آن باالتر میان امت اسالمی ایجاد تفرقه میکند و جان تمام مسلمانان را به خطر
میاندازد.
در کتاب «کافی» جلد  2صفحه  636روایتی وارد شده است که «معاویة بن وهب» از امام صادق (علیه السالم) سؤال
میپرسد که با اهل سنت چطور معامله کنیم؟! حضرت در جواب فرمودند:
َ
ون مَ ا ْ
ون»
یصن َُع َ
ون ِب ِهمْ َف َت ْصن َُع َ
ین َت ْق َت ُد َ
ون ِإلَی أئِمَّ تِکمُ َّالذِ َ
« َت ْن ُظرُ َ
حضرت در این روایت به سیره معصومین (علیهم السالم) اشاره میکنند و میفرمایند :مشاهده کنید که ائمه شما با
این افراد چکار میکنند .سپس میفرمایند:
َْ
« َفوَ َّ
یهمْ وَ َ
ون َّ
اهمْ وَ ْ
ون مَ ر َ
ْض ُ
اللهِ ِإ َّن ُهمْ لَ ُ
یهمْ »
یؤ ُّد َ
ون َجنَا ِئ َز ُهمْ وَ یقِیمُ َ
یش َه ُد َ
یعو ُد َ
ون األمَ انَ َة ِإلَ ِ
الش َها َد َة لَ ُهمْ وَ َعلَ ِ
به خدا سوگند به عیادت مریضهای آنها میرویم ،در تشییع جنازههایشان شرکت میکنیم ،اگر امانتی را به
ما بسپارند امانتداری میکنیم و اگر در محکمه شهادت بخواهند شهادت میدهیم.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،2ص
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بنابراین سیره ائمه طاهرین (علیهم السالم) این چنین است .امام صادق (علیه السالم) در این روایت نفرمودند به
اعمال من توجه کنید ،بلکه فرمودند :سیره ائمه طاهرین (علیهم السالم) این است.

به عالوه زمانی که «شیخ صدوق» در کتاب «االعتقادات» این روایت را می آورد ،به این معنی است که از نظر سندی
و داللی تمام مراحل را سپری کرده است.
روایتی را در کتاب اعتقادی میآورند که دیگر قطعی الصدور از معصوم (علیه السالم) باشد« .شیخ صدوق» در ادامه
روایت میگوید:
الله و دین اإلمامیة و خالف ّ
«فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین ّ
الله و رسوله و األئمّ ة»
إعتقادات اإلمامیة؛ ابن بابویه ،محمد بن علی ،ص  ،108باب [ ]39باب االعتقاد فی التقیة
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

