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ة: ِقيَّ تعريف التَّ

لغة:  1

يء َتِقيَّة حِذره، واتَّخذ �ضاتًرا يحفظه من �ضرره. اتَّقى ال�ضَّ
بع�ضهم  ا�س  النَّ يتَّقي  اأن  وهي  واحد،  قاء مبعنى  واالتِّ والتُّقاة  ة  والتَّقيَّ

فاق، وباطُنهم بخالف ذلك)1(. لح واالتِّ ا وُيظهرون ال�ضُّ بع�ضً

نَّة: ا يف ا�سطالح اأهل ال�سُّ 1 اأمَّ
م : بقوله: فها ابن القيِّ فقد عرَّ

لو مل  به  يقع  مكروه  قاء  التِّ يعتقده  ما  العبد خالف  يقول  اأن  ة  »التَّقيَّ
ة«)2(. يتكلَّم بالتَّقيَّ

وقال ابن حجر ::
ف�س من معتقد وغريه«)3(. »التَّقيَّة احلذر من اإظهار ما يف النَّ

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ت��ع��اىل:  ق��ول اهلل  ه��ذا  واالأ���ض��ل يف   1

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ﴾ ]_: 28[.

قال ابن كثري ::
اأي   � هم  �ضرِّ من  االأوق���ات  اأو  البلدان  بع�س  يف  خ��اف  من  اإالَّ  »اأي: 

ته«)4(. الكافرين �، فله اأن يتَّقيهم بظاهره ال بباطنه ونيَّ
:È ا�س ة تتعلَّق بالقول فقط،  قال ابن عبَّ فالتَّقيَّ

ة باللِّ�ضان«)5(. ا التَّقيَّ ة بالعمل، اإنَّ »لي�س التَّقيَّ

عوة  دق والبيان واإظهار احلقِّ والعمل به والدَّ 1 واالأ�ضل يف امل�ضلم ال�ضِّ

ة  ة والبغ�س يف اهلل، واملواالة واملعاداة فيه، لكن ال باأ�س بالتَّقيَّ اإليه، واملحبَّ
رورة حفاًظا على  ة واجلماعة يف حالة ال�ضَّ نَّ باملعنى املذكور عند اأهل ال�ضُّ

ف�س. ين واملال والنَّ الدِّ
ا�س :: قال اجل�ضَّ

ولي�س  تعاىل  اهلل  من  رخ�ضة  هو  ��ا  اإنَّ ذلك  مثل  يف  التَّقيَّة  »واإعطاء 
)1(  انظر »ل�ضان العرب« )401/15( و»املو�ضوعة الفقهية« )185/13(.

)2(  »اأحكام اأهل الذمة« )1038(.
)3(  »فتح الباري« )314/12(.

)4(  »تف�ضري القراآن العظيم« )30/2(.
)5(  »تف�ضري ابن كثري« )30/2(.

ة واجبة ال يجوز رفعها اإىل اأن يخرج القائم، فمن تركها قبل  »والتَّقيَّ
اهلل  وخالف  االإماميَّة،  دين  وعن  تعاىل  اهلل  دين  عن  خرج  فقد  خروجه 

ة«)12(. ور�ضوله واالأئمَّ
ما  غري  ويعلن  يعتقد،  ما  بغري  ي�ضهد  اأن  يعي  ال�ضِّ على  اإًذا  �ضري  فال 
ي يف حني اأنَّه يكتم له  نِّ ة واملوافقة لل�ضُّ يخفي، وال حرج عليه اأن يظهر املحبَّ

رَّ واملوت. ناآن واملخالفة، ويودُّ له ال�ضَّ ال�ضَّ
بلعنه  لكن  عليه،  قائمني  تراهم  ي،  نِّ ال�ضُّ على  اجلنازة  �ضالة  ففي 

ار. عاء عليه مبا ال يدعون به على الكفَّ والدُّ
يقول �ضيخهم املفيد يف »خمت�ضره الفقهي«:

ابعة:  ا � ف�ضلِّ عليه تقيَّة، وقل بعد التَّكبرية الرَّ يًّ »واإن كان نا�ضًبا � اأي �ضنِّ
ا، فاأخزه يف عبادك وبالدك، واأ�ضله  عبدك وابن عبدك ال نعلم منه اإالَّ �ضرًّ
اأهل  ويبغ�س  اأولياءك  ويعادي  اأعداءك  يوايل  كان  اإنَّه  اللَّهمَّ  نارك،  اأ�ضدَّ 
بيت نبيِّك، فاح�س قربه ناًرا ومن بني يديه ناًرا وعن ميينه ناًرا وعن �ضماله 

ناًرا، و�ضلِّط عليه يف قربه احليَّات والعقارب«)13(.

رورة يعة تشريٌع عامٌّ ال خيتصُّ حبالة الضَّ ة عند الشِّ قيَّ التَّ

دة  يعي هي كذٌب ونفاق ومراوغة ووجوه متعدِّ ة باملفهوم ال�ضِّ 1 اإنَّ التَّقيَّ

رورة كما هو  وحتايل على �ضرع اهلل، واإ�ضالل لعباده، ولي�ضت منوطة بال�ضَّ
ة واجلماعة. نَّ االأمر عند اأهل ال�ضُّ

خلري  التَّقيَّة  ن�ضبُتهم  وكذلك  ن�ضو�س،  من  �ضبق  ما  هذا  على  ي��دلُّ 
ا مات  د ر�ضول اهلل Í، فعن اأبي عبد اهلِل قال: َل�مَّ اخللق واأ�ضجعهم حممَّ
بيُّ Í جنازته فقال عمر لر�ضول اهلل  عبد اهلِل بن اأَُبيِّ بن �ضلول ح�ضر النَّ
اأَْن تقوَم على قرِبه؟! َف�َضَكَت َفَقاَل: َيا  َيْنَهَك اهلُل  اأَمَلْ   ! ِ َيا َر�ُضوَل اهللَّ  :Í
َر�ُضوَل اهلِل! اأَمَلْ َيْنَهَك اهلل اأْن تقوم َعَلى قربِه؟! فقال له: َوْيَلَك َوَما ُيْدِريَك 
ِلِه َناًرا، َقاَل  ُه َناًرا َواأَ�ضْ َما ُقْلُت! اإِنِّ ُقْلُت: اللَُّهمَّ اْح�ُس َجْوَفُه َناًرا واْمالأْ َقرْبَ

اأَُبو َعْبِد اهلِل: َفاأَْبَدى ِمْن َر�ُضوِل اهلِل َما َكاَن َيْكَرُه«)14(.
اأعدائه  على  ون�ضره  ربُّه  ه  اأع��زَّ ��ذي  الَّ  Í اهلل  ر�ضول  اأنَّ  يعقل  وهل 

ي�ضتعمل التَّقيَّة؟!
اأَْعنَيَ  بن  ُزَراَرَة  فعن  البع�س،  بع�ضهم  مع  حتَّى  التَّقيَّة  وي�ضتعملون   1

اأنَّه �ضاأل اأبا جعفر عن م�ضاألة، قال: »َفاأََجاَبني ثمَّ َجاَءُه َرُجٌل ف�ضاأله عنها 
)12(  »االعتقادات« )81(.

)13(  »املقنعة« )229 � 230( وانظر »الكايف« )189/3(. 
)14(  »الكايف« )189/3(.

ة اأف�ضل«)6(. بواجب بل ترك التَّقيَّ

يعة: قية عند الشِّ التَّ

ومكامتة  فيه،  االعتقاد  و�ضرت  »كتمان احلقِّ  يعة هي:  ال�ضِّ التَّقيَّة عند 
نيا«)7(. ين اأو الدُّ املخالفني وترك مظاهرتهم مبا يعقب �ضرًرا يف الدِّ

وهذا التَّعريف � مع �ضهرته عندهم � ال يتقيَّدون به، اإذ اأنَّهم يعملون بها 
يف جميع االأحوال، بل يعي�ضون بها اإىل املمات.  

يعة  فال�ضِّ ��ة،  ��نَّ ال�����ضُّ اأه���ل  ه��م  ��ع��ري��ف  ال��تَّ يف  باملخالفني  وامل��ق�����ض��ود 
اأعداء. يجعلونهم 

يعة قية أصٌل من أصول دين الشِّ التَّ

يعي،  ال�ضِّ املذهب  عليها  يقوم  الَّتي  االأ�ضول  من  اأ�ضٌل  ة  التَّقيَّ اإنَّ   1

اهلل  اإىل  االأعمال  اأحبِّ  من  وهي  عليها،  يرتكز  الَّتي  االأ�ض�س  من  واأ�ضا�ٌس 
يعي وترفع من منزلته. تعاىل عندهم الَّتي تزيد يف قدر ال�ضِّ

يذكرون عن اأبي عبد اهلل اأنَّه قال: �ضمعت اأبي يقول: »ال واهلل ما على 
ة«)8(. وجه االأر�س �ضيء اأحبَّ اإيلَّ من التَّقيَّ

اأعملكم  اأكرمكم عند اهلل  »اإنَّ  قال:  اأنَّه  �ضا  الرِّ بن مو�ضى  وعن عليِّ 
ة«)9(. بالتَّقيَّ

1 ويعتقدون اأنَّ االإميان ال يتمُّ اإالَّ بها، واأنَّها واجبة ال يجوز تركها اإىل 

ين،  الة، واأنَّها ت�ضعة اأع�ضار الدِّ يوم القيامة، واأنَّ تركها مبنزلة ترك ال�ضَّ
رورة فقط، بل هي �ضرورة  كما يعتقدون اأنَّها لي�ضت رخ�ضة يف حالة ال�ضَّ

ة. نَّ ة اأهل ال�ضُّ يف ذاتها، واأنَّها تكون من خمالفيهم يف املذهب، وبخا�ضَّ
تقيَّة  ال  ملن  اإميان  وال  اآبائي،  ودين  ديني  من  »التَّقيَّة  اأبو جعفر:  قال 
ين يف التَّقيَّة، وال دين ملن  له«)10(، وقال اأبو عبد اهلل: »اإنَّ ت�ضعة اأع�ضار الدِّ

ة له«)11(. ال تقيَّ
هم، قال املفيد: ة عندهم اإىل خروج مهديِّ 1 كما اأنَّها م�ضتمرَّ

)6(  »اأحكام القراآن« )290/2(.
دوق«  )7(  هذا التَّعريف من اأ�ضهر التَّعاريف عندهم، وهو ل�ضيخهم املفيد، انظر »�ضرح عقائد ال�ضَّ

.)261(
ادق :، واأبوه هو اأبو جعفر  )8(  »الكايف« للكليني )217/2(، اأبو عبد اهلل هو جعفر ال�ضَّ

حممد الباقر :.
)9(  ابن بابويه »اإكمال الدين« )355(.

)10(  »الكايف« )219/2(.

)11(  »الكايف« )217/2(.

فاأجابه بخالِف ما اأجابني، ثمَّ جاء رجٌل اآَخُر فاأجابه بخالف ما اأجابني 
َرُج��الِن  اهلِل  َر�ُضوِل  اب��َن  َيا  قلت:  ُجالن  الرَّ خرج  ا  َفَلمَّ احبي،  �ضَ واأج��اب 
فاأجبَت كلَّ واحٍد منهما بغري  ي�ضاأالن  �ضيعتكم قدَما  ِمْن  العراق  اأَْهِل  ِمْن 
لنا ولكم،  واأبقى  لنا  اإنَّ هذا خرٌي  يا زرارُة!  اأجبَت به �ضاحبُه؟ فقال:  ما 
لبقاِئنا  اأقلَّ  ولكان  علينا  ا�س  النَّ قكُم  ل�ضدَّ َواِح��ٍد  اأمٍر  على  اجتمعُتْم  ولو 

وبقائكم«)15(.
ادق اأنَّه قال: وعن ال�ضَّ

من  مع  ودثاره  �ضعاره  يجعلها  ا من مل  منَّ لي�س  فاإنَّه  بالتَّقيَّة؛  »عليكم 
ته مع من يحذره«)16(. ياأمنه، لتكون �ضجيَّ

ة  1 ومن عجيب اأمرهم اأنَّهم ي�ضتعملون التَّقيَّة يف التَّقيَّة، فعندهم »تقيَّ

ة«! وذلك حني يفت�ضح بطالن ا�ضتعمالهم لها ينكرونها، وهذا نهاية  التَّقيَّ
فاق. الكذب والنِّ

د جواد مغنية: يعي حممَّ قال ال�ضِّ
غط  ال�ضَّ عهد  البائد  العهد  كان  حيث  يعة  ال�ضِّ عند  كانت  التَّقيَّة  »اإنَّ 
لم يف اجلهر بالتَّ�ضيُّع فقد اأ�ضبحت  �س للظُّ ا اليوم حيث ال تعرُّ غيان، اأمَّ والطُّ

التَّقيَّة يف خرب كان«)17(.
اأقوال  من  نقلوا  ملا  واإه��دار  ظاهرة  ومكابرة  مك�ضوفة  تقيَّة  وهذه   1

جميع  يف  بها  والعمل  ديًنا،  واتِّخاذها  ة  التَّقيَّ تعظيم  على  الَّة  الدَّ ة  االأئمَّ
االأحوال، ومن اأ�ضرحها اأنَّها »واجبة ال يجوز رف�ضها اإىل اأن يخرج القائم« 
نون  يعني مهديُّهم املنتظر، ويدلُّ عليه كذلك اأنَّ �ضيوخهم املعا�ضرين يتفنَّ
حابة  ال�ضَّ يف  يطعنون  ال  يعة  ال�ضِّ اأنَّ   يزعم  مغنية  فهذا  ا�ضتعمالها،  يف 
í كما يف تف�ضريه »الكا�ضف«، ثمَّ يعود اإىل اأ�ضله يف كتابه »يف ظالل 
بري وعائ�ضة ر�ضي اهلل  نهج البالغة« ويطعن يف عمر وعثمان وطلحة والزُّ

عنهم اأجمعني«)18(.
يعة ة عند الشِّ قيَّ مقاصد التَّ

يعة مقا�ضد كثرية، جنملها فيما يلي: للتَّقيَّة عند ال�ضِّ
يعيَّة يف امل�ضاألة  4 دفُع اال�ضطراب ورفُع اللَّب�س عن االأقوال واالآراء ال�ضِّ

ة على التَّقيَّة، فال فائدة  ف من االأئمَّ الواحدة، فيحملون كلَّ قول اأو ت�ضرُّ
وال نتيجة حينئذ يف مباحثتهم وجمادلتهم، »فكلُّ ما اأرادوا تكلَّموا به، فاإذا 

)15( »الكايف« )66/1(.
)16(  »اأمايل الطو�ضي« )199/1(.

يعة يف امليزان« )52(. )17(  »ال�ضِّ
)18(  انظر »م�ضاألة التَّقريب« لنا�ضر القفاري )118/2 و130(.
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ة  ا قلناه تقيَّ قيل لهم يف ذلك اإنَّه لي�س بحقٍّ وظهر لهم البطالن، قالوا: اإنَّ
ة«)19(. وفعلناه تقيَّ

وعن اأبي عبد اهلل قال:
ُقُلوٌب  اأْو  ُمِنرَيٌة  ُدوٌر  �ضُ الَّ  اإِ َيْحَتِمُلُه  ال  َعٌب  ُم�ْضَت�ضْ ْعٌب  �ضَ حديثنا  »اإنَّ 

�َضِليَمٌة اأْو اأْخالٌق َح�َضَنٌة«)20(.

ة،  نَّ ا يوافق االإ�ضالم وال�ضُّ ة ممَّ 4 ا�ضتعماُلها يف ردِّ كلِّ ما ثبت عن االأئمَّ
ة،  ان Ê كان َتِقيَّ بيِّ Í ابنتيه لعثمان بن عفَّ فيزعمون اأنَّ تزويج النَّ
اب Ç كان َتِقيَّة)21(، وَيْرُووَن  وتزويج عليٍّ ابنته اأمَّ كلثوم لعمر بن اخلطَّ
لكن  املتعة،  نكاح  خيرب  ي��وم  م  ح��رَّ  Í اهلل  ر�ضول  اأنَّ   Ç علي  عن 

يحملونه على التَّقيَّة)22(.
لعليٍّ  واخل��ور  واخل��وف  اجلنب  ن�ضبة  منه  يلزم  هذا   اأنَّ  يخفى  وال 
يجهل  ال  ا  واإقدامهم ممَّ و�ضجاعتهم  تهم  قوَّ اأنَّ  مع   ،í البيت  واآل 

يجحد. وال 
عن  �ضئل  ا  ل�مَّ امل�ضوؤومة  املزعومة  ة  التَّقيَّ ه��ذه   : الباقر  ردَّ  وق��د 
ا  اإنَّ فقال:  تقيَّة؟  ذلك  اأنَّ  يزعمون  اإنَّهم  له:  فقيل  فتوالَّهما،  يخني  ال�ضَّ
اخلوف  الأنَّ  دامغة؛  ة  حجَّ وهذه  االأم���وات«)23(،  يخاف  وال  االأحياء  يخاف 

منهما � وقد ماَتا � ال وجه له.

دينهم  اإخفاء  من  ُنهم  فالتَّقيَّة متكِّ واإظهاُر خالفه،  ين  الدِّ اإخفاُء   4

مثل  ذل��ك،  اإىل  ع��وة  ال��دَّ م��ن  ُنهم  ومتكِّ الفا�ضدة،  وعقيدتهم  الباطل 
اهلل  ر�ضول  ة  �ضنَّ ورف�ضهم  اأيدينا،  بني  الَّذي  القراآن  حتريف  اعتقادهم 
Í، وطعنهم يف �ضحابته االأبرار ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني، وتكفريهم 
اليهود  م��ن  اهلل  اأع����داَء  ��االأَت��ه��م  ومُمَ ��ام��ه��م،  وح��كَّ ة  نَّ ال�ضُّ اأه��ل  لعلماء 
اأريخ، اإىل  ة كما ت�ضهد بذلك كتب التَّ نَّ والنَّ�ضارى وغريهم على اأهل ال�ضُّ

غري ذلك من العقائد واالأحكام الباطلة.
ين�ضب اإىل الع�ضكري : اأنَّه قال يف هذه االآية ﴿مخ جس حس خس 

:]n\[ ﴾مس حص مص جض حض
اإذا  اهلل،  اأعداء  وبني  بينك  فاإنَّها احل�ضن احل�ضني  التَّقيَّة،  هو  هذا  »اإنَّ 

)19(  »امللل والنحل« لل�ضهر�ضتان )153/1(.
)20(  »الكايف« )401/1(.

)21(  »الكايف« )346/5(، »و�ضائل ال�ضيعة« للحر العاملي )433/7 � 435(.
)22(  »و�ضائل ال�ضيعة« )441/7(.

)23(  رواه الدارقطني يف »ف�ضائل ال�ضحابة« رقم )42(.

عملت بها مل يقدروا على حيلة«)24(.
ريازي: وقال ال�ضِّ

ة � باأجمعها ت�ضرتك يف معنى واحد ومالك  »وغري خفيٍّ اأنَّها � اأي التَّقيَّ
عام، وهو اإخفاء العقيدة واإظهار خالفها مل�ضلحة اأهمَّ من االإظهار«)25(.

مبا  وي�ضهدون  يعتقدون،  ما  ينكرون  العقيدة  هذه  من  فانطالًقا 
ة،  نَّ ال�ضُّ الأه��ل  مذهبهم  حقيقة  اإظ��ه��ار  من  ظون  ويتحفَّ يدينون،  ال 
من  ويلعنون  ذلك  على  ويحلفون  عليهم،  ويكذبون  يخادعونهم  بل 

فيه. خالفهم 

ما  �ضدِّ  باإظهار  تهم  حمبَّ واكت�ضاب  املخالفني  قلوب  من  ُن  التَّمكُّ  4

ادق اأنَّه قال: يعتقدون، ولذا يروون عن ال�ضَّ
»من اأذاع علينا حديثنا �ضلبه اهلل االإميان«)26(.

الَّتي  باالأعمال  قيامهم  وهي  املداراتيَّة،  ة  بالتَّقيَّ ى عندهم  ت�ضمَّ وهذه 
تهم،  ملحبَّ وا�ضتجالًبا  لهم  م���داراًة  واجلماعة  ة  نَّ ال�ضُّ اأه��ل  اإىل  بهم  تقرِّ
ة، وال ُيظهر اأحدهم  نَّ ة اأهل ال�ضُّ ا�س اإظهاًرا ملودَّ اف�ضة من اأعظم النَّ »والرَّ
يف  الَّتي  والق�ضائد  حابة  ال�ضَّ ف�ضائل  من  يحفظون  اإنَّهم  حتَّى  دينه، 

ة«)27(. نَّ دون به اإىل اأهل ال�ضُّ اف�ضة ما يتودَّ مدحهم وهجاء الرَّ
وعن اأبي عبد اهلل اأنَّه قال:

»ما منكم اأحد ي�ضلِّي �ضالة فري�ضة يف وقتها ثمَّ ي�ضلِّي معهم �ضالة 
ئ اإالَّ كتب اهلل له بها خم�ًضا وع�ضرين درجة، فارغبوا يف  تقيَّة وهو متو�ضِّ

ذلك«)28(.
ًة. ا يفعلها تقيَّ ، واإنَّ نيِّ يعيُّ ال يعتدُّ ب�ضالته وراء ال�ضُّ فال�ضِّ

وائف وب�ضتَّى الوجوه؛ لنيل املاآرب والو�ضول  4 التَّعاي�ُس مع جميع الطَّ

ومواقف  يعة  ال�ضِّ جماهري  »على  مالحظ  �ضيء  وه��ذا  االأه����داف،  اإىل 
ة  اإ�ضالميَّ حكومة  اأيَّ  اأنَّ  ة،  االإ�ضالميَّ احلكومات  من  تهم  وعامَّ تهم  خا�ضَّ
وا  ة ليمت�ضُّ ة ورا�ضخة يتملَّقونها باأل�ضنتهم عماًل بعقيدة التَّقيَّ اإذا كانت قويَّ
وؤا مراكزها، فاإذا �ضعفت اأو ُهوجمت من عدوٍّ انحازوا اإىل  خرياتها ويتبوَّ
ا�ضيِّني �ضدَّ االأمويِّني، ومع  �ضفوفه وانقلبوا عليها«)29(، وهكذا وقفوا مع العبَّ

)24( »تف�ضري العيا�ضي« )351/2(.
)25( »القواعد الفقهية« )410/1(.

)26( »الكايف« )370/2(.
ة« )423/6(. نَّ )27( قاله ابن تيمية يف »منهاج ال�ضُّ

)28( »من ال يح�ضره الفقيه« البن بابويه )266/1(.
ين اخلطيب )31(. )29( »اخلطوط العري�ضة« ملحب الدِّ

املغول وهوالكو �ضدَّ اخلالفة االإ�ضالميَّة يف بغداد.
اإقناعهم  وحم��اول��ُة  منهم،  ال��ع��واّم  �ضيما  ال  ة  نَّ ال�ضُّ اأه��ل  خمادعُة   4

التَّ�ضامح؛  واإظهار  اخلالفات  وتنا�ضي  فِّ  ال�ضَّ وَوح��دة  التَّقريب  بوجوب 
ة »تبيح لهم التَّظاهر لنا بغري ما يبطنون، فينخدع �ضليم  الأنَّ عقيدة التَّقيَّ
ا مبا يتظاهرون له به من رغبتهم يف التَّفاهم والتَّقارب، وهم ال  القلب منَّ
رف  يريدون ذلك وال ير�ضون به وال يعملون له، اإالَّ على اأن يبقى من الطَّ
رف االآخر يف عزلته، ال يتزحزح عنها قيد �ضعرة«)30(. الواحد مع بقاء الطَّ

ة اآل البيت وَوحدة  عوُة اإليه حتت لواء حمبَّ 4 ن�ضُر مذهب التَّ�ضيُّع والدَّ

ة  التَّقيَّ فعقيدة  الكربى،  ��ة  االأمَّ بق�ضايا  واالهتمام  اليهود  وجهاد  فِّ  ال�ضَّ
نت ملذهبهم و�ضاعدت على امتداده وتغلغله يف  من اأهمِّ الو�ضائل الَّتي مكَّ

املجتمعات.
وائف وأجبنها افضة أكذب الطَّ الرَّ

لذا  عقاًل،  واأ�ضعفهم  نفاًقا  هم  واأ�ضدُّ وائف  الطَّ اأك��ذب  اف�ضة  الرَّ اإنَّ 
: عنهم فقال: »ال تكلِّمهم وال  التَّقيَّة، �ُضئل االإمام مالك  اإىل  احتاجوا 
واأقوااًل عن  اأن يختلقوا حكايات  ترِو عنهم، فاإنَّهم يكذبون«)31(، فال غرو 
ا�س  ة، ال يثبت منها �ضيء، بل هم منها براء، فقد »كانوا من اأعظم النَّ االأئمَّ

ة«)32(. �ضدًقا وحتقيًقا لالإميان، وكان دينهم التَّقوى ال التَّقيَّ
اإالَّ  اأح��ًدا  يعاي�س  وال  يعي�س  ال   � نف�ضه  ة  وخ�ضَّ قلبه  جلنب   � اف�ضيُّ  والرَّ
فا�ضد،  دين  قلبه  يف  الَّذي  »دينه  الأنَّ  واملخادعة؛  واملكر  فاق  والنِّ ة  بالتَّقيَّ
وء بهم، فهو ال ياألوهم  ا�س واإرادة ال�ضُّ يحمله على الكذب واخليانة وغ�سِّ النَّ
ا يقدر عليه اإالَّ فعله بهم... ولهذا جتده ينافق �ضعفاء  َخَبااًل، وال يرتك �ضرًّ
فاق الَّذي ي�ضعف قلبه«)33(. ا�س ومن ال حاجة به اإليه، ملا يف قلبه من النِّ النَّ
ة يف العامل اأذلَّت  و�ضدق من قال: »اإنَّني اأعتقد جازًما اأنَّه ال توجد اأمَّ
التَّقيَّة  لفكرة  قبولها  يف  نف�ضها  يعة  ال�ضِّ ��ت  اأذلَّ ما  بقدر  واأهانتها  نف�ضها 

والعمل بها«)34(.
الكبري  هم  ملدِّ ينتبهوا  اأن   � وحمكومني  اًما  حكَّ  � للم�ضلمني  فينبغي 
واملعني،  ق  املوفِّ واهلل  كبرًيا،  جهاًدا  يجاهدوه  واأن  امل�ضتطري،  هم  و�ضرِّ

واحلمد هلل ربِّ العاملني.

)30( »اخلطوط العري�ضة« )10(.
)31(  »ميزان االعتدال« للذهبي )27/1(.

)32(  قاله ابن تيمية »منهاج ال�ضنة« )46/2 � 47(.
)33(  قاله ابن تيمية يف »منهاج ال�ضنة« )425/6(.

)34(  قاله مو�ضى املو�ضوي يف كتابه »ال�ضيعة والت�ضحيح« )57(.
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�ضل�ضلة مطويات الف�ضيلة )14(


