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مػفوم شد افذرائع واحلؽؿة مـفا
افذرائع هي افوشوئل افتي يتخذهو اإلكسون شبقل فوصوفه فؾغويوت وافوشوئل ختتؾف بوختالف
ادؼوصد وهلذا يؼول افـوس ؾالن اختذ ـذا ذريعي يعـى وشقؾي.
وثؿي ذرائع حمرمي فتحريم ؽويوهتو وثؿي ذرائع مبوحي ٕن ؽويوهتو مبوحي وثؿي وشوئل حمرمي حتى وفو
ـوكً افغويي مبوحي فتحريؿفو بعقـفو فعؾي ؿوئؿي ذم ذات افذريعي .
وشد افذرائع موجود ذم شـد احلقوة وذم شببقتفو وهلذا مو من يشء من ادؼوصد إٓ ويوصل به إػ ؽره
ؾربام تؽون افوشقؾي ذم ذاهتو مؼصد وفؽن ثؿي وشقؾي ؿبؾفو وـذفك يؿؽن أن يؽون ادؼصد وشقؾي دو
يؼصد إفقه وهؽذا .
ؾوفوشوئل تتعدد وهي صبقه بام يتخذه اإلكسون من افطرق وادراـى ومـفو مو هي ذريعي ومـفو مو هو
مؼصود بذاته .
ؾوفذرائع من جفي افؾغي هي افوشوئل افتي توصل اإلكسون إػ ؽويوته ومؼوصده .
وٓ يؿؽن أن حتػظ ادؼوصد إٓ بحػظ افذرائع افتي توصل إفقفو وهذا تسؾسل ظؼع من ادسؾامت .
وافوشقؾي افتي توصل فتؾك ادؼوصد وتؼوم بحؿل اإلكسون إفقفو من جفي ادعـى ومن جفي
احلس,هذه افوشوئل من جفي أمهقتفو ومعرؾتفو واحلوجي إفقفو كجد أهنو موجودة ذم حقوة افـوس
ويستعؿؾفو ـل أصحوب افعؼول ذم ادوديوت وأمورادعـويوت .
وأضبط افـوس ذم حقوته افذي يضبط افوشوئل بؿـزفي ادؼوصد ;ؾودؼصد إذا ظظم ظظؿً وشقؾته وإذا
ـون دون ذفك ـوكً افوشقؾي دون ذفك .
وهلذا ٓ حيرم اهلل تعوػ يشء إٓ وؿد حرم وشوئؾه .
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ؾنذا ـوكً افوشوئل توصل فقء بقرس وشفوفي ورسظي ؾقدخل ذم افتحريم وبؿؼدار أمهقي ادؼصد
وافغويي تؽون أمهقي افذريعي وافوشقؾي .
حرم افؼك وافؽػر بلي شبى من أشبوب افؼك بوختالف مراتبه وأجـوشه وهذا
واهلل تعوػ ؿد ّ
أظظم افظؾم ؾؽوكً افذرائع ادػضقي إفقه أظظم من ؽره ؾوفوشوئل افتي تػيض إػ افؼك أظظم من
افوشقؾي افتي تػيض إػ افؽبوئر ـوفزكو وافربو وافػسوق وؽر ذفك .
وـؾام ـوكً افغويي ظظقؿي ؾنن افتشديد يؽون أظظم ذم ذرائعفو .
وـؾام ـون اإلكسون بوفغويوت أظؾم ؾنكه يؽون بوفذرائع أظؾم وهلذا موارد إحؽوم ذم افؼيعي وـذفك
موارد إؾعول واإلضالؿوت ذم أمور افدكقو وافدين ظذ كوظغ حتى ذم أمور افدكقو إمو وشقؾي وإمو
مؼصد .
ؾلمهقي معرؾي افذرائع من إمور افواجبوت افعؼؾقي وافـؼؾقي وهذا يتػق ظؾقه أهل افعؼل وشوئر
افؼائع .
واإلكسون إذا حرم صق ًئو بعقـه ثم مل يغؾق مـوؾذ افوصول إفقه ؾنن هذا يػرؽه من حمتواه .
ؾوفـوس ذم حول افغرق واحلوادث حيرمون ـل وشقؾي توصل إفقه ويعوؿبون افـوس ظذ ذفك وافوؿويي
ختتؾف بحسى احلول ;ؾتجد افوؿويي افتي تؽون ظذ افصغر وشد افذرائع افتي ْتمدي به أصد من
ؽره ؾوفـوس حيتوضون فدكقوهم وأمو إذا ـون خطر يػيض درض أو وظؽوت صحقي كجد افوؿويي ختف
ٕن افغويي فقسً بتؾك اخلطورة ؾقشددون بحسى صدة ادؼوصد  ,وـذفك ذم أبواب افؼائع .
وأظذ هرم ادحرموت ذم افؼائع هو افؽػر بوهلل تعوػ وثؿي وشوئل توصل إفقه ؾنذا مل تؽن تعؾم ؿقؿي
ادحرم ؾؾن تؼدّ ر افوشوئل ادػضقي إفقه ; وهلذا دمد افصبي ُيشدد معه ذم أشبوب ادوت ٕكه ٓ يعؾم
خطورهتو بسبى جفؾه ؾقشدد ظؾقه مو ٓ حيسز مع افؽبر ٕن افؽبر دو ؿوم افوازع ذم ضبعه من افتوؿى
من ادوت ُؾتح فه افطريق ٕكه يتوؿى بذاته .

3

شد افذرائع

رشظة ومـفاج – احلؾؼة اخلامسة وافثالثون

وهلذا دمد افتوؿي ذم افوشوئل ختتؾف من افعومل ظـفو ذم افعومي ؾوفعومل ؿد حيتوط بلشؾوب افظن مو ٓ
يتوؿى مـه ؽره وهذا خيتؾف بوختالف احلول وهي دائرة صحقحي مـطؼقي من جفي افعؼل ومسؾؿي
رشظقي من جفي افـصوص ذم ـالم اهلل تعوػ وـالم رشول اهلل ﷺ.

شد افذرائع يف افؼائع افسابؼة
وجدت افذرائع مع افعؼل افبؼي مـذ وجدت ادؼوصد وافغويوت  ,وختتؾف افذرائع ؾؿـفو وشوئل
موديي ممو يتعؾق بحقوة افـوس ورضهبم ذم إرض ـذفك شوئر إحؽوم افؼظقي ؾقام شبق رشيعي
حمؿدﷺ يتػؼون ظذ ضبط ادؼوصد بضبط افوشوئل ودمد أن

اهلل تعوػ حرم ظذ ـثر من إكبقوء

حمرم وفو مل تؽن حمرمي ذم ذاهتو  ,وهلذا دو اختذ ؿوم موشى ً
ظجال
بعض ادحرموت ٕهنو تػيض إػ ّ
جسدً ا فه خوار من حع كسوئفم من افذهى ؾعبدوه من دون اهلل ؾلخذه موشى وكسػه ذم افقم وؿد
يؼول ؿوئل دوذا مل ُتتخذ ؿالئد وأشوور من افذهى ويتحذ هبو افـسوء بعد ذفك ؟ وذفك ٕن افعجل
حول إػ ؿالئد وأشوور ووزع ظذ افـسوء فعظم افؼ ؾعبدت تؾك افؼالئد ٕن
أخذوه
تعظقام ؾؾو ّ
ً
أصؾه ظجل يعبد من دون اهلل ؾسدًّ ا فتؾك افذريعي افعظقؿي ُكسف ذم افبحر .
ومن افـوس من يـظر إػ تؾك افذرائع بجفل جلفؾه بوفغويوت وخطورهتو فضعف إهؾقي فديه .
اهلل تعوػ ظؾقفم صقد يوم افسبً ؾوختزهم بلن

ـذفك مو جوء ذم ؿصي أصحوب افسبً أن حرم

احلقتون ٓ خترج إفقفم إٓ يوم افسبً  ,ؾوضعوا افشبوك يوم اجلؿعي وٓ يلخذوهنو إٓ يوم إحد
حتوي ً
ال وفؽن ضودو أهنو وشوئل تػيض إػ حمرم ؾحرمه اهلل تعوػ وفعن ؾوظؾقه.
ؾام يػيض إػ حمرم ؾفو حمرم .
ؾسد افذرائع معروف من جفي إحؽوم افؼظقي ومعروف ذم افسؾوك افبؼي مـذ أن خؾق اهلل تعوػ
وأوجد هذه إرض ـام جوء ذم ؿصي آدم مع إبؾقس ذم اجلـي حقـام أراد أن يوصؾه فؾؿعصقي بلـل
افشجرة ؾبدت افعورة ممو أدى به إػ اخلروج من اجلـي .
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أحؽام شد افذرائع
افذرائع مـطق ظؼع مسؾم وٓ خيل ذم ذفك إٓ من ـون جمـوكًو وهلذا افبفوئم تتعطل افوشوئل فدهيو
ٕن فقس فدهيو إٓ افغويوت من ملـل ومؼب ومرح ؾسؾوـفو واحد ؾال يؿؽن أن تتعؾم وٓ تتؾؼى
يشء ؾوفبفقؿي مـذ آدم وإػ افقوم تسؾك شؾوك واحد ؾطرت ظؾقه .
وافـصوص ذم ـالم اهلل تعوػ وـالم رشوفه ﷺ ـثرة وذم ـالم افػؼفوء أن ؿوظدة شد افذرائع يمصل
هلو افػؼفوء تلصقل ظظقم ويدفؾون ظؾقفو ؾؽل مو أؾه إػ حمرم ؾقحرم فذاته وـل مو يػيض إػ ـبرة
ؾقحرم بذاته  ,واجلفل بودؼوصد يمدي إػ افتسوهل بوفوشوئل .
ودمد أن افعؾامء ظؾقفم رمحي اهلل تؽؾؿوا ظن هذه افؼوظدة وأبرز من يتؽؾم ظؾقفو ادوفؽقي ؾؼد تؽؾم
ظـفو اإلموم موفك ذم اددوكي وادوضل ؾقتؽؾم ثم صوظً بعد ذفك ؾتؽؾم ظؾقفو بعض افػؼفوء من
احلـػقي وافشوؾعقي وفؽـفو طفرت ذم ادذهبغ ظـد اإلموم موفك ابتدا ًء ثم ظـد احلـوبؾي .
ِ
وؿد جوء ذم احلديٌ ( َأ َّن ِم ْن َأـ َ ِ
قل َيا َر ُش َ
افر ُج ُل َوافِدَ ْي ِه ِ .ؿ َ
ول اَّللَِّ َو َـ ْق َ
ػ َي ْؾ َع ُن
ْز ا ْف َؽ َبائ ِر َأ ْن َي ْؾ َع َن َّ
ِ ِ
ؾتعجى افصحوبي ٕن
افر ُج ِل َؾ َق ُس ُّب َأ َبا ُه َو َي ُس ُّب ُأ َّم ُه َؾ َق ُس ُّب ُأ َّم ُه)
افر ُج ُل َوافدَ ْيه َؿ َال َي ُس ُّب َأ َبا َّ
َّ
هذا ربام ٓ حيدث بلن يتوجه افػرد مبورشة بسى أبوه ـام ذم احلديٌ افسوبق وفؽن افوشقؾي افتي تػيض
إػ ذفك حمرمي وفو ــً أكً حمق بوظتبور أن اإلكسون إذا شى ؾر ًدا اكتؼومو فسى ؿد شبه ؾنذا أؾه
إػ شى وافديه ؾقجى افتوؿي مـه .
وهلذا حترم افؼيعي افذرائع وختتؾف من جفي افتشديد وافؾغ بحسى رسظي افوصول فؾؿؼوصد ؾؿن
افذرائع مو هو ضعقف من جفي افؼوة وافوصول وهلذا حرم اهلل افزكو  ,وافزكو ٓ يؿؽن أن يـزل
ـوفغقٌ من افسامء وفؽن ثؿي أشبوب وإشبوب متعددة مـفو افـظر واخلؾوة وتزج ادرأة وشػورهو
ومو يتعؾق بوٓختالط ذم مواضع افعؿل وافدراشي وؽر ذفك ؾفذه وشوئل تػيض فؾؿحرم وختتؾف
) رواه مسلم - 90 :فتح. 403 /10 :
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ظوبرا بال
من جفي خطورهتو ؾتجد اخلؾوة أظظم من آختالط وافـظر دون آختالط ؾربام يؽون ً
ؿرار وجؾوس .
هلذا جوءت افؼيعي ببقون افوشوئل ٕكو تػيض إػ جوكى احلرمي ؾؿن ضعف فديه جوكى افزكو تضعف
فديه تؾك افوشوئل افتي تػيض إػ ذفك آختالط واخلؾوة وافسػور ؾال يؼقؿون فه ً
بوٓ ٕن افزكو
مبوح فدهيم ؾضعػً افوشوئل .
ِ
ين َآمـُوا ا َّت ُؼوا اَّللََّ َو َذ ُروا َما
وفؼد حرم اهلل تعوػ افربو وبغ أكه حموربي هلل ـام ذم ؿوفه تعوػ ﴿ َيا َأ ُّب َُّيا ا َّفذ َ
ِِ
ِ ِ
غ * َؾنِن ََّّل ْ َت ْػ َع ُؾوا َؾ ْل َذكُوا بِ َح ْر ٍ
وس
افر َبا إِ ْن ُــْت ُْم ُم ْم ِمـ ِ َ
ب ِّم َن اَّللَِّ َو َر ُشوفه َوإِن ُت ْبت ُْم َؾ َؾؽ ُْم ُر ُء ُ
َبؼ َي م َن ِّ
ون ﴾ ( افبؼرة  )279-278ؾحرم وشوئؾه ادػضقي إفقه وهي تتـوع ـبقع افعقـي
ون َو َٓ ُت ْظ َؾ ُؿ َ
َأ ْم َوافِؽ ُْم َٓ َت ْظؾِ ُؿ َ
وافكف وبقع افذهى بوفذهى فقس يدً ا بقد وؽر ذفك من افوشوئل افتي تػيض إػ افربو ٕهنو تمدي
ذفك ادمدى وهلذا افؼيعي جوءت بوحلقوضي حقوض ًي فألصول ٓ فذاهتو .
ِ ٍ ِ
ِ
ول اَّللَِّ َص َّذ اَّللَُّ َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم َي ُؼ ُ
ت َر ُش َ
ول
ِض اهللهُ َظـ ُْف َام َؿ َول ( َش ِؿ ْع ُ
وذم احلديٌ َظ ِن افـُّ ْع َامن ْب ِن َبشر َر َ
ات َٓ َي ْع َؾ ُؿ ُف َّن ـَثِ ٌر ِم َن افـ ِ
غ َوإِ َّن َْ
 :إِ َّن َْ
َّاس َؾ َؿ ِن ا َّت َؼى
ور ُم ْش َتبِ َف ٌ
احل َرا َم َب ِّ ٌ
احل َال َل َب ِّ ٌ
غ َو َب ْقـ َُف َام ُأ ُم ٌ
اظي يرظى حو َل ِْ
احلرا ِم ـَافر ِ
ِ
ِ
َز َأ فِ ِديـ ِ ِه َو ِظ ْر ِض ِه َو َم ْن َو َؿ َع ِيف ُّب
ُّب
احل َؿى
َْ َ َ ْ
َّ
افش ُب َفات َو َؿ َع ِيف َْ َ
افش ُب َفات ْاشت ْ َ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ي ِ
حم ِ
ار ُم ُه َأ َٓ َوإِ َّن ِيف َْ
وص ُ
اْل َس ِد ُم ْض َغ ًة إِ َذا
ِحى اَّللَِّ َ َ
ِحى َأ َٓ َوإِ َّن َ
ك َأ ْن َي ْرت ََع ؾقه َأ َٓ َوإِ َّن فؽ ُِّل َمؾك َ
ُ
اْل َسدُ ُـ ُّبؾ ُه َوإِ َذا َؾ َسدَ ْت َؾ َسدَ َْ
ت َص َؾ َح َْ
اْل َسدُ ُـ ُّبؾ ُه َأ َٓ َو ِه َي ا ْف َؼ ْؾ ُ ) .
َص َؾ َح ْ

وهذه إمور ادشبفوت إكام هي وشوئل ربام يؼع اإلكسون ؾقفو فؾوصول فذفك ادحرم ؾجوءت افؼيعي
بوٓحتقوط  ,ـذفك حرم اهلل ظز وجل شى آهلي ادؼـغ مع أهنو أوثون وضواؽقً تعبد من دون اهلل
شبحوكه وافسبى ذم ذفك حتى ٓ يتعدى أوفئك ظذ اهلل تعوػ بسبه ؾجوء افـفى ظن ذفك .
هلذا جوءت افؼيعي هبذه افصقوكي ومن يؼول بعدم شد افذرائع ؾؼد ظطل فديه احلقوة وافؼائع ؾنذا
ؿؾً بتحريم افزكو جمرد من ؽر حتريم وشوئؾه ؾسقـتؼ افزكو ٓ ريى .
وٓ يؿؽن فإلكسون أن يدرك مـزفي افوشوئل إٓ بندراك مـزفي ادؼوصد وثؼؾفو.
) رواه البخاري ( , )20/1وفً ( , )69/3ومسلم ( 50/5و  51وفً (.)3330

6

شد افذرائع

رشظة ومـفاج – احلؾؼة اخلامسة وافثالثون

وافـوس إذا أدرـوا خطورة يشء احتوضوا فه ً ,
ؾؿثال ذم احلػر افتي تؽون ذم ادـوزل وافطرؿوت خيتؾف
آحتقوط بوفـسبي فؾعؿق ؾقفو ؾوحلػرة افتي ظؿؼفو مس ختتؾف ظن افبئر ؾتجد اإلكسون حيتوط ويضع
شقوجو ظؿق ًؼو بحسى اخلطورة .
ٓؾتي أو حوئط وربام وضع
ً
ودمد أن افؼائع ُحتؿى ذم بعض ادواضع إذا ـون افـوس جيرسون إػ تؾك ادؼوصد ـوكتشور افػسق
اجدَ اَّللَِّ و ْفقخْ رجن ت َِػ َال ٍ
ِ
اء اَّللَِّ َم َس ِ
ت
َ َ ُ ْ َ
وافريبي وهلذا جوء ( َظ ْن َظائ َش َة َظ ِن افـَّبِ ِّي ﷺ َؿ َال ََ َٓ :تْـَ ُعوا إِ َم َ
ت َظائِ َش ُة َو َف ْو َر َأى َح َُ
اا َّن ا ْف َق ْو َم َمـَ َع ُف َّن) ـام مـعً كسوء بـي إرسائقل وافسبى ذم ذفك دو تغر
َؿا َف ْ
ادؼصد تغرت افوشقؾي وهلذا مجوهر افػؼفوء ظذ مـع خروج ادرأة فصالة اجلامظي إذا ـون ذم
خروجفو ؾتـي بوظتبور شالمي افصدر إول واختالف ادؼوصد .

افتلصقل افػؼفي فؼاظدة شد افذرائع
كشلت ؿوظدة شد افذرائع مو كشل افعؼل هذا من حفي افـظر وهي موجودة مو كزل افوحي من افسامء
وافوشوئل أـثر من ادؼوصد ٕن افوشوئل ادتعددة تمدي إػ مؼصد واحد ؾوفبئر ثؿي جواكى توصل
إفقه من جفوته إربعي ؾؽل افطرق تسد وـذفك افؼائع ؾوهلل ظز وجل حرم افربو وافزكو بعقـه وحرم
وشوئل ـثرة جدا تػيض إفقفام ـام حرم افؼك ومو يػيض إفقه من افتعؾق بوفتامئم وافتزك بوفصوحلغ
وأكواع افتوشل ؾوهلل ظز وجل حيرم افقء ثم حيرم وشوئؾه افعديدة وهلذا افوشوئل أـثر من ادؼوصد .
وافـصوص ذم هذا ـثرة وأول من كص ظذ هذه افؼوظدة هبذا افتلصقل هم ادوفؽقي بلخذ بعض
اإلضالؿوت من ـالم اإلموم موفك وهي موجودة ذم افؼيعي وصوظً بعد ادوفؽقي ووجدت ذم ـتوب
افشوؾعي إم مو ـون ذريعي حلرام ؾفو حرام ـام جوءت ظـد احلـػقي وإن مل يـصوا ظؾقفو ظقـًو من جفي
افـص ـوشتعامل احلـػقي ؾقام يتعؾق بسػر ادرأة ـؿسلفي إشؼوط صفودة افظوكغ وـذفك افؼريى فؼريبه
وـذفك ادراث وضالق افرجل ذم زمن ادرض دـعفو من ادراث ؾقسؼط ذفك افطالق وٓ يعتد به

) رواه أحمد فً مسنده ( -ج  / 6ص . )69
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ويؼول أهنو ترثه وهذا موجود ذم اشتعامٓت افػؼفوء من جفي إمور ادبوحي  ,ؾام يوصل حلق يؽون
حق ومو يوصل دحرم ؾفو حمرم وـذفك ظـد احلـوبؾي .
وـذفك موجود ظـد افصحوبي ؾربام ؾعؾوا يشء وهو ذم ذاته مؽروه ٕهنم يدؾعون يشء أظظم مـه
ؾؽام جوءظـد افبقفؼي وؽره أن ظؿر وأبوبؽر ترـو إضحقي خشقي أن يظن افـوس أهنو ؾرض واجى
وهذا افظن فقس تؼيع ؾسـوا افسـي حتى يبقـوا فؾـوس أن هذه افؼيعي شـي ؾػعؾوا هذا حتى يتحؼق
ادؼصد إظظم .
ت َ :ؿ َال َر ُش ُ
ول اَّللَِّ َص َّذ اَّللَُّ
وؿد جوء ظن افـبي ﷺ ـذفك ـام جوء ظـه ذم احلديٌ ( إِ َّن َظائِ َش َة َؿا َف ْ
ت بِ َحـ ِ ِقػ َّق ٍة َش ْؿ َح ٍة ") ؾػعل افـبي
َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم َي ْو َمئِ ٍذ  " :فِ َت ْع َؾ َم َ ُُّيو ُد َأ َّن ِيف ِديـِـَا ُؾ ْس َح ًة إِ ِِّّن ُأ ْر ِش ْؾ ُ
ﷺ بعض إصقوء وؾعؾً ظوئشي معه هلذه ادؼوصد وفو ـوكً ذم ذاهتو مبوحوت وربام ترؿى
ٍ
حقـئذ افوشقؾي .
فؾؿستحبوت وهذا ُيـظر افقه بحسى ادؼصد ؾتعظم

ادرجعقة يف ؿاظدة شد افذرائع
إصل أكه ٓ حيؽم ذم شد افذرائع إٓ افعومل بدين اهلل تعوػ ويؼدر إمور وادسوئل ـام يريد اهلل وـثر
ممن جيفل بودؼوصد ٓ يؿؽن أن حيؼق ادؼوصد بؿؼدارهو وافؼيعي ؿد دل افدفقل ظؾقفو فقس مرجعفو
اإلكسون ذم ذاته وأظظم ادحرموت افؼك ؾوشوئؾه أظظم من وشوئل افؽبوئر وفو ـون افؼك طـي
ٕن هذا افظن يمدي إػ ـػر وهلذا جوءت افوشوئل ادػضقي إػ افؼك أظظم من وشوئل افؽبوئر
وجوءت حتؼقق مؼوصد ؾنهنو حتؼق افتوحقد وخموفػي افؼك .
وشد افذرائع يؽون وؾق كصوص رشظقي ٓ يرجع ؾقفو إٓ إػ ظومل ظورف متجرد فقس بصوحى
هوى وٓ مسقس ـوفذي يؿؽن أن يسقس وشوئل فتحؼقق مؼوصد ؽره وفو تعطؾً ادؼوصد
افؼظقي  ,ؾالبد أن يؽون ظومل متجرد وأمو ؽره ؾقتحؼق مـه افضالل بؿؼدار افؼضغ افعؾم
وافتجرد .
) رواه اإلمام أحمد فً المسند(.)233 ,116/6
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بعض افوشوئل ؿد صدد ؾقفو افسؾف ٕهنو تػيض فعظقم ؾؽام جوء ( َظ ْن رش ِ
ول اَّللَِّ َص َّذ اَّللَُّ َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم
َ ُ
ِ
ِ
ِ
قؿؽ ُْم َي ْب ُؾغُـِي حقث ما
ورا وصؾوا ظع ؾنن صالتؽم وت َْسؾ َ
َؿ َالَ ٓ :تتَّخ ُذوا َؿ ْ ِزي ظقدً ا َوٓ ُب ُقو َتؽ ُْم ُؿ ُب ً
اخل َّط ِ ِ
اس َظ ْن ُظ َؿ َر ْب ِن َْ
ــتم) وـام جوء ( َظ ِن ا ْب ِن َظ َّب ٍ
ِض اَّللَُّ َظـ ُْف ْم َؿ َال َ :ؿ َال َر ُش ُ
ول اَّللَِّ َص َّذ
اب َر َ
ِ
ِ
اَّللَُّ َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم ُ َٓ " :ت ْط ُر ِ
قسى ا ْب َن َم ْر َي َم َؾنِك ََّام َأكَا َظ ْبدُ اَّللَِّ َو َر ُشو ُف ُه ")
وِّن ـ ََام َأ ْض َرت افـ ََّص َارى ظ َ

وإضراء افـبي ﷺ يستحسـه اإلكسون من جفي افـظر ومن جفي إصول افدافي ظؾقه وفؽن جوء افـفي
حتى ٓ يصل فؾغؾو وافرؾع ظن مؼوم افـبوة ؾقصل فإلرشاك مع افه ـام ظـد بعض افطوائف فدهيم
ؽؾو ذم أئؿتفم ؾجعؾوهم مؼظغ ومعصومغ حتى مـفم من يستغقٌ هبم ذم ادؾامت وفو ـون ذفك
اإلموم ؽوئ ًبو مقتًو ; وهلذا صدد ذم هذه افذرائع فؾتشديد ذم ذفك إصل .

شد افذرائع يف إمور افدكقوية
أظظم افوشوئل ادوجودة ذم احلقوة أن ذم كظري هي افػرار من ادوت ـودستشػقوت وإمن
وافسالمي ذم افطرق وافوؿويي من افؽفربوء وؽر ذفك ممو يػر به ادرء من ادوت ؾفي ذرائع من جفي
احلؼقؼي ٕهنم يرون أن ادوت هو أخطر يشء ذم هذه احلقوة وـل يشء دوكه من إمراض وإشؼوم
وهلذا يسعون فؾصؾح وافعػو وافتسومح ويلصؾون هلذا .
واهلل تعوػ جوء هبذه إمور ومردهو إػ أهل افعؾم افعورؾغ  ,وادودة خؾؼفو اف ّه فإلكسون وخؾق فه
افعؼل وأكزل اهلل تعوػ ردي ًػو فؾعؼل حتى يسر افعؼل خؾف ذفك افـور  ,ؾوهلل خؾق افعؼل فتدير افدكقو
وأكزل افؼائع فتدير أخرة من جفي افوحي وهو صبقه بوفـور افذي يسر ؾقه اإلكسون .
واهلل حقـام يشدد ذم حمرم يبغ مـزفته ودائرة آحتقوط افعظقؿي ؾقه وإذا ظظم ادحرم اتسعً افدائرة .
وهلذا دمد ذم أشوفقى افـوس يؼوفون ابتعد ظن هذا ادؽون بؿسوؾي ـذا مس ؾقؼدرون افبعد ظـه شدا
فؾذريعي خلطورة ادوضع .

) أخرجه ابن أبً شٌبة فً "المصنف" ( – )375/2وعنه أبو ٌعلى الموصلً فً "مسنده" (. )469
) رواه البخاري (.)3445
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وافذين يؼدرون تؾك ادؼوصد هم أهل افعؾم ادتجردون ؾوفبعض يؽون بعقد وٓ يدرك ؾقؼول دوذا
آختالط حمرم واخلؾوة حمرمي ٕكه مو ظرف افـصوص افؼظقي وتضوؾرهو وتواترهو ذم تعظقم
ؾوحشي افزكو وبشوظتفو ؾجوءت افؼيعي بتوشقع بوب آحتقوط ذم هذه افدائرة .
ويوجد أن تقورات ؾؽريي وتقورات ظؼؾقي تسعى إلضعوف جواكى افتؼيع بدظوى احلريي
افشخصقي ؾقام يتعؾق بوفزكو ؾنهنم يضعػون هذا اجلوكى ؾقجد ظدم مبوٓة بوفوشوئل ٕن ادؼصد مبوح
فديه بؿمثرات مـفجقي أو ؾؽريي .
اذا حيذر من صخصغ يتؽؾامن يف جاك افوشائل بافـسبة فؾؿؼاصد :
اْلاهل  :افذي ٓ يػؼه ذم افؼيعي ؾال يدري هذه وشقؾي ؿريبي أم بعقدة.
وصاح ااوى  :وفو ـون ظو ًدو ؾال يػرق بغ خؾوة واختالط وافـظر أخف من آختالط ؾؾفو
مراتى وهي صبقه بوفعتبي افتي تدخل اإلكسون إػ افدار  ,ؾتجد بعض افعؾامء يشدد ذم أمر وخيػف ذم
أمر ٕكه يؼرب من أمر ظظقم  ,وبعض افعؾامء خيػف ذم وشوئل ٕهنو تمدي إػ صغرة وبوفبعض
يشدد ذم وشقؾي طـقي فؽـفو تػيض إػ افؽػر وتػيض إػ ـبرة وخيػف ذم وشقؾي ؿطعقي تػيض إػ افؾؿم
وافصغوئر .
ؾجوءت افؼائع بضبط هذه افؼضقي وشد افذرائع بوفوحي من افؽتوب وافسـي فقس فؾعؼل وافعوضػي
ؾضال ظن اهلوى ورؽبوت افـػس .
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افرد ظذ افؼول بافغؾو يف شد افذرائع
اْلاك

إول  :من يؼول أن ثؿة ؽؾو يف شد افذرائع

فؼد جوء افتشديد ذم افوشوئل ٕهنو أـثر من ادؼوصد ؾقؿـع مـفو افؽثر ؾودؿـوع افواحد حيوط من
جفوته إربع حتى يؿـع من افوصول إفقه .
وافـوس حقـام جيفؾون ذم جوكى افؼيعي ؾال يـظرو إفقفو بجوكى اهلقبي وافريبي ـام يـظرون إػ جوكى
دكقوهم .
وأظظم ؽؾو ذم شد افذرائع مو يامرشه أهل افعك من جفي افدكقو من جفي إكظؿي وافؼواكغ ؾتجد
ظذ شبقل ادثول ذم ؿقودة افسقورة أو افسػر بوفطوئرة أو حتى افذهوب ظذ إؿدام ثؿي ضوابط ؿويي
جدً ا من حتديد افرسظي وأحزمي إمون ومـع افؽالم ذم اجلوال بغراموت موفقي وكحو ذفك ؾتسد هذه
افذرائع ٓ فذاهتو وفؽن دو هو أخطر مـفو ؾؾو ؿقل ثؿي مؾقون مؽودي يامرشفو افـوس ذم شقوراهتم كجد
أن افـذر افقسر من يؼع ذم احلوداث ؾقعوؿى اجلؿقع بسبى هذا افـذر وـذفك إحزمي ؾحرـوت
افسقورات بودؾقورات ذم إرض ومن يترضر بسبى ظدم ربط احلزام افـذر افقسر وفؽن يعوؿى
اجلؿقع ومثؾه ذم افطوئرة يؾزم بربط احلزام ذم افطوئرة وجيد أكه ٓ حيتوج إفقه خالل ربام ظؼين ظوم أو
أـثر ؾفذه حقوضوت مبوفغي فؽن افـوس ٓ يـظرون إفقفو هؽذا حلرص ظذ افدكقو .
ون َط ِ
اه ًرا ِم َن َْ
ون ﴾( افر وم  )7 :وإكام ؽػؾوا
احل َق ِاة افدُّب ْك َقا َو ُه ْم َظ ِن ْأَ ِخ َر ِة ُه ْم َؽاؾِ ُؾ َ
ؿول اهلل تعوػ ﴿ َي ْع َؾ ُؿ َ
ظن أخرة ؾؾم حيسـوا تدبرهو وٓ احلقوضي هلو ؾبوفغوا ذم حقوضي افدكقو ويرون أن هذا اكضبوط .
وهلذا جوء ذم تػسر هذه أيي افؽريؿي (ؿال احلسن افبرصي :واَّللّ فقبؾغ من أحدهم بدكقاه أكه يؼؾ
افدرهم ظذ طػره ؾقخزك بوزكه وما حيسن أن يصع)

وؿال ابن ظباس يف ؿوفه تعاػ ﴿ يعؾؿون

طاهر ًا من احلقاة افدكقا وهم ظن أخرة هم افغاؾؾون ﴾ يعـي افؽػار يعرؾون ظؿران افدكقا وهم يف أمر
افدين جفال) .
) تفسٌر ابن كثٌر سورة الروم  :اآلٌة(.)7
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وهذا من حذق اإلكسون بلمور افدكقو فشدة مراشه وحرصه ظذ افدكقو وافؼصور ذم ؿوظدة شد افذرائع
فقسً ذم ظؼؾه وإكام ذم اهتامموته .
ت ِْ
اْل َّن َوا ِ
كس إَِّٓ
 ,ؿول تعوػ ﴿ َو َما َخ َؾ ْؼ ُ
إل َ

وضع اهلل رشائع ٓبد أن حتوط ـام حتوط أمور افدكقو
فِ َق ْع ُبدُ ِ
ون﴾( افذاريات  )56:ؾام أوجدهم اهلل ٕجل احلقوة جمر ًدا وإكام ٕجل افعبوديي وأمر بحػظ احلقوة ومو
ضقعفو وجعل افوحي يضبط ادؼوصد وافوشوئل .
وفو وضعـو افوشوئل افتي حيتوط هلو افـوس ذم جواكى ؿقودة افسقورة ؾؼط من ادحرموت كجد أهنو
أظظم من افوشوئل افديـقي ـؾفو وافـوس يامرشوهنو ويرون هذا من احلضورة وافتؼدم ؾوفطرق مؾقئي
بوخلطوط احلؿراء واخلطوط افبقضوء وحدود ـؾفو هروب من حودث ربام يطرأ ـل مخس شـوات أو
ظؼ شـوات ؾقعوؿى اجلؿقع من أجؾفو  ,وهذه افوشوئل افظـقي ادحتؿؾي يسدوهنو بشتى افطرق .
ؾـجد إكسون يؼول  :أكو أشر مـذ  20ظوم ومل حيدث يل حودث  ,ؾؾامذا افتشديد ذم افؼواظد ! ٕكه ثؿي
شطوة ذم تعظقم افدكقو فؽن إذا ـون ذم جوكى افدين ؿوفوا هـوك تشدد !.
ودواؾع من يؼول بوفغؾو ذم شد افذرائع افذي يزظؿوكه داؾعه مجؾي مـفو مو يتعؾق بوهلوى ومـفو مو
يتعؾق بوفتقورات افػؽريي افتي تـودي بوحلريوت وإذابي ادؼوصد حتى تضعف افوشوئل .
اْلاك افثاِّن  :احلؽم ظذ شد افذرائع
افعومل ادتجرد هو من حيؽم ظذ شد افذرائع ؾوفعومل ؽر ادتجرد ربام يرض بوفدين أـثر من اجلوهل
ؾوفتجرد هلل جيعؾه يصدر ظن حؽم اهلل ظز وجل وـلكه ٓ يوجد أحد ذم افؽون وهذا هو ادؼصود ذم
اش َل ُفوا َأ ْه َل ِّ
ون ﴾( افـحل  )43 :وإن ـوكً كزفً ذم أهل
افذـ ِْر إِ ْن ُــْت ُْم َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
ـالم اَّلل تعاػ ﴿ َؾ ْ
ِ
ين َآمـُوا ِمـؽ ُْم
افؽتوب بؿعرؾي افتجرد ؾؤيي يمخذ بعؿومفو وـذفك ذم ؿول اهلل تعوػ ﴿ َي ْر َؾ ِع اَّللَُّ ا َّفذ َ
وا َّف ِذين ُأوتُوا ا ْف ِع ْؾم درج ٍ
ون َخبِ ٌر ﴾(ادجادفة  )11 :ؾبؿؼدار دمرد اإلكسون يرؾع ذم افعؾم
ات َواَّللَُّ بِ َام َت ْع َؿ ُؾ َ
َ ََ َ
َ
َ
ِ
ِ
َّاس َو َفؽِ ْن َي ْؼبِ ُض ا ْف ِع ْؾ َم بِ َؼ ْب ِ
زَاظا َيـْت َِز ُظ ُه ِم ْن افـ ِ
ض
ؾرؾع مـزفي ,ؿول ﷺ (إِ َّن اَّللََّ َٓ َي ْؼبِ ُض ا ْفع ْؾ َم اكْت ً
وشا ُج َّف ًآ َؾ ُسئِ ُؾوا َؾ َل ْؾت َْوا بِغ ْ ِ
س ْك َظ ً
اد ِا َّ َ
َر ِظ ْؾ ٍم َؾ َض ُّبؾوا َو َأ َض ُّبؾوا) .
ا ْف ُع َؾ َام ِء َحتَّى إِ َذا ََّل ْ َي ُْ
اَّت َذ افـ ُ
َّاس ُر ُء ً
) رواه البخاري برقم( 98 :كتاب العلم) ,باب (كٌف ٌقبض العلم) ,ومسلم برقم( 4828 :كتاب العلم) ,باب (رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن).
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ؾوهلوى إذا متؽن من افعومل يضعف فديه افتجرد وإذا دمرد بال ظؾم ضل ؾربام يؽون متجرد وفؽـه
جوهل ؾالبد من اجتامع إمرين وهو ؿؾقل ذم زموكـو وٓ خيؾو زمون مـفم ؾنفقفم يتوجه ومـفم يمخذ
إمر وفو خوفف مجفور افـوس أو ؽوفبقتفم .
وبوفـسبي فؾوطوئف افرشؿقي فؾعؾامء مـفو مو يمثر ظذ دمرد اإلكسون ومـفو ٓ يمثر ؾؿرده إػ افتجرد
وادقل واهلوى وفؽن ظذ اإلكسون أن يبتعد ؿدر وشعه وإمؽوكه ظام يضعف جوكى افتجرد ويسقس
ؿوفه وؾعؾه ويؿقل به يؿـي ويرسى .

ادامرشات اخلاضئة فسد افذرائع
ضبط اهلل تعوػ احلقوة ظذ مؼوصد ووشوئل وضبطفو بوفؼيعي وأحؽومفو وهلذا افـؽوح مؼصد فؽن
بعض افـوس يريد مـه اإلكجوب ؾقصبح وشقؾي دو بعده ومـفم من يريده مؼصد وهؽذا تدور احلقوة
بغ وشقؾي ومؼصد .
ؾالبد فإلكسون افعؾم بودؼوصد وافوشوئل وثؼؾفام .
افبعض يـظر فؾظـقوت وحيرم ادؼصد وإذا ـوكً إصقوء ظظقؿي من جفي افتحريم صددت افؼيعي
ؾقفو ؾقـبغي أن يشدد ذم افظـقوت ادػضقي إفقفو وافظـقوت افتي تػيض إػ افؼك بوهلل ظز وجل تسد
أظظم من افغؾبي افتي تػيض إػ افؽبوئر وؾقام يتعؾق بوفظن افذي يػيض إػ ـبرة يشدد ؾقه أصد من
ؽؾبي افظن افذي يػيض إػ صغرة .
واحلوـم اخلبر ٓ يشدد ذم مؽروه ٓ يمدي إػ حمرم ٕكه يعؾم افبعد ظن ادحرم ومن افـوس من
يشدد ذم جوكى معغ ظؽس هذا إمر .
ومن جفي احلؽم ظذ بعض ادبوحوت ثؿي مبوح يػيض إػ حرام ؾقحرمه وهو مبوح ذم ذاته وهو
مؽروه وٓ يشدد ؾقه ؾذاك مؽروه وهذا مبوح صدد ؾقه هلذا كؼول ٓبد فؾـظر إػ هذين إمرن .

13

شد افذرائع

رشظة ومـفاج – احلؾؼة اخلامسة وافثالثون

واجلفل بوفؼيعي هو افذي جيعل اإلكسون ٓ يعؾم ؿقم هذه إصقوء ؾقؼول اإلكسون دوذا حيرم افـظر إػ
ادرأة وافتزج وافسػور واهلل حرم هذا ٓ ٕكك تؼع بوفزكو بؿجرد افـظرة وفؽن بـوء افشفوة ذم ؿؾى
اإلكسون ثم جيد بـوء ذم ؿؾبه من افتعؾق هلذا حرمً افؼيعي كسٍ ادحرموت ذم ؿؾى اإلكسون ؾال
يؿؽن فإلكسون أن يؼع ذم افزكو إٓ وؿد كظر واختؾط وخال وـذفك ادرأة ٓ يؿؽن أن تؼع ذم افزكو إٓ
بؿقل وخضوع وتزج وشػور هلذا جوءت افؼيعي بؿثل هذا احلقوضي .
كعم هـوك ممورشوت خوضئي بوشتعامل هذه افؼوظدة  -شد افذرائع  -فؽـفو ٓ تؽود تذـر وؾق مـظومي
افؼيعي وافػتقو .

شد افذرائع وافتوؿي من افشبفات
ِ
ِض اَّللَُّ َظـْ ُه َظ ِن
إمر بودعروف وافـفي ظن ادـؽر شفم من شفوم اإلشالم ـام جوء ( َظ ْن ُح َذ ْي َػ َة َر َ
اإل ْش َال ُم َث َامكِ َق ُة َأ ْش ُف ٍم ْ ِ
اف َّـبِ ِّي َص َّذ اَّللَُّ َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم َؿ َالِ ْ " :
افص َال ُة َش ْف ٌم َوافزَّ ـَا ُة َش ْف ٌم
اإل ْش َال ُم َش ْف ٌم َو َّ
ت ش ْفم وافصقام ش ْفم و ْإَمر بِا َْدعر ِ
ِ
وف َش ْف ٌم َوافـ َّْف ُي َظ ِن ا ُْدـْؽ َِر َش ْف ٌم َو ِْ
اْل َفا ُد ِيف َشبِ ِ
قل
َو َح ُّبج ا ْف َب ْق َ ٌ َ ِّ َ ُ َ ٌ َ ْ ُ ْ ُ
اب َم ْن َٓ َش ْف َم َف ُه ) وؿد جوء ظن بعض افعؾامء أهنو رـن من أرـون اإلشالم .
اَّللَِّ َش ْف ٌم َو َؿدْ َخ َ
ورشيعي إمر بودعروف وافـفي ظن ادـؽر ُتدؾع جلؿؾي من إشبوب فتحؼقق مجؾي من افشفوات
وافـزوات .
وأظظم خطل ذم كظري ذم هذا افوؿً أن افـزوات افشقطوكقي يمصل هلو ؾؽر ًيو ظذ أهنو حؼوق  ,كزوات
كػسقي ُيرى أهنو حق  :حق افتزج حق افسػور حق اخلؾوة ؾتحوفً من كزوات صقطوكقي إػ تلصقل
ؾؽري ؾقغرس ذم كػس اإلكسون افؼوة بوفدؾوع بوظتبور أكه حق وهذا خطر ظظقم وهو تلصقل
افشبفوت ; ؾوخلطر ظظقم ؾقجى ظذ أهل افعؾم وجيى ظذ احلؽوم أن يدؾعوا ذفك إمر ؿدر وشعفم
وإمؽوهنم وإموكي ظظقؿي .
) رواه البزار (كشف األستار ,رقم( ,)875 :مجمع الزوائد.)38/1 :
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ووجود اإلكسون ذم موضع افشبفوت أو ذم مواضع يسوء هبو افظن ٓبد افتوؿي مـه وهذه هي شقوشي
غ ظن ص ِػق َة بِـ ِ
افـبي ﷺ ـام ذم حديٌ صػقي ( َظ ْن َظ ِ ِّع ْب ِن ُْ
َان َر ُش ُ
ول اَّللَِّ
ْت ُح َق ٍّي َؿا َف ْ
ت:ـ َ
احل َس ْ ِ َ ْ َ َّ
ِ
ِ
َان
ت َؾا ْك َؼ َؾ ْب ُ
ور ُه َف ْقال َؾ َحدَّ ْث ُت ُه ُث َّم ُؿ ْؿ ُ
ت َؾ َؼا َم فِ َق ْؼؾِ َبـِي َوـ َ
َص َّذ اَّللَُّ َظ َؾ ْقه َو َش َّؾ َم ُم ْعتَؽ ًػا َؾ َل َت ْق ُت ُه َأزُ ُ

ِ
َم ْس َؽـ َُفا ِيف َد ِار ُأ َش َام َة َؾ َؿ َّر َر ُج ِ
الن ِم َن إَك َْص ِ
ْس َظا َؾ َؼ َال
ار َؾ َؾ َّام َر َأ َيا افـَّبِ َّي َص َّذ اَّللَُّ َظ َؾ ْقه َو َش َّؾ َم َأ َْ
ان اَّللَِّ َيا َر ُش َ
ول اَّللَِّ
افـَّبِ ُّبي َص َّذ اَّللَُّ َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم َ " :ظ َذ ِر ْشؾِؽ َُام إِ ََّّنَا َص ِػ َّق ُة بِـ ُ
ْت ُح َق ٍّي " َ .ؾ َؼآ ُ :ش ْب َح َ
إلك َْس ِ
َي ِري ِم َن ا ِ
ف ِيف ُؿ ُؾوبِؽ َُام ًَّ
َؿ َال  " :إِ َّن َّ
رشا " َأ ْو َؿ َال :
قت َأ ْن َي ْؼ ِذ َ
َم َرى افدَّ ِم َوإِ ِِّّن َخ ِش ُ
ان َ ْ
افش ْق َط َ
ان َ ْ
" َص ْقئًا ") .

ِ
ِ
اخل َّط ِ
وـذفك مو جوء ( َظ ْن ُظ َؿ َر ْب ِن َْ
اء بِ ِه اف َّظ َّن)
اب َؿ َالَ :م ْن َظ َّر َ َك ْػ َس ُه فؾت ُّْبف َؿة َؾ َال َي ُؾ َ
وم َّن َم ْن َأ َش َ
يعـى إذا وؿع وٓمه أحد ؾال يؾوم إٓ كػسه ٕكه من وضع كػسه ذم مثل هذا ؾقـبغي اإلكسون أن يستزأ

من هذا.
وادـوؾؼون يسبصون بلهل احلق ويسبصون بوفزٓت وهم أحرص افـوس ظذ افػوحشي وربام
يظفرون رشؾوء وهلذا افـبي ﷺ دو ـون ذم ؽزوة ورجع وجوءت ظوئشي وتلخرت ـام ذم حودث اإلؾك
ٍ
جقـئذ ذم طوهرهم
وهي مضطرة ؾؾم دمد أحد يوصؾفو ؾجوءت مع صػوان ؾظفر رشف ادـوؾؼغ
وهم أحرص افـوس ظذ افػوحشي ؾؼوفوا دوذا تلخرت ؟ ودوذا جوءت مـػردة ؟ ودوذا ودوذا ..
يريدون افتفؿي واإلرضار برشول اهلل ﷺ .
ؾودـوؾؼون هلم ضرائؼفم ذم افتصقد ظذ أهل احلق وهلذا جيى شد تؾك افوشوئل بوفتوؿي وافبعد ظن
افشبفوت ؿدر افوشع واإلمؽون وإذا وؿع اضطرار ـام ـون مع ظوئشي رِض اهلل ظـفو ؾ ُقدؾع بوشوئؾه
افؼظقي .

) رواه البخاري برقم  2035 :ورقم  2038 :ورقم  , 2039 :ومسلم رقم  , 2175ورواه أبو داود برقم . 2470
) رواه أبو داود فً ( الزهد ) ( ص ) 98
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افتساهل يف شد افذرائع
افتسوهل يوجد ذم شد افذرائع مع وجود ممورشوت خوضئي بوفتشديد وافوشطقي هي مـفٍ افـبي ﷺ.
افؽثر من ؽر ادتشددين يسدون ذرائع دصؾحي ذاتقي أو ربام ٕمر مسقس واإلكصوف ذم هذا هو
افتجرد وافتؿحض هلل بصدق وافـصقحي ومو ظؾقه ممن حوول افتشويش ذم ؿوفه وؾعؾه إلرادة افتجرد
وإحؼوق احلق .
ؾوٕكبقوء مـذ كوح وحتى حمؿد ﷺ يدظون أؿوامفم ومو شؾؿوا من ادشوصغ ذم أبواب افـصقحي أهنم
يريدون ؾتـي وصق افصف وؿد ؿقل هذا ذم افـبي ﷺ ٕكه ـون ذم مؽي ذم زمن رـود واشتؼرارمن
كظرهم برحؾتي افشتوء وافصقف وهم من وجفوء افعرب ٕهنم حيؿون افبقً ويؽسون افؽعبي ودو
جوء افـبي ﷺ ؾقفم بوحلق من اهلل تعوػ رأوا أكه صق فؾصف وؾتـي وكحو ذفك .
ؾوختالف افـوس ظذ احلق افعظقم أظظم من اتػوؿفم ظذ افؼك وافؽػر .
وٓ جيوز دصؾح أن جيؿع افـوس ظذ افؼك ويؼول إن افتوحقد يػرق ؾفذا هو افضالل ادبغ  ,ومو
دون افتوحقد هو افذي يؽون ؾقه افتسوهل ذم بعض إمور جلؿع افؽؾؿي وافتوحقد .
وافـصقحي من افواجبوت وؾق مو أراده اهلل تعوػ وأظظم افوشوئل افتي تسؼط افدول ودمعل أهل
افػسود يػسدون ذم دين اهلل تعوػ ويـتؼ افػسود هو بتفقى ادصؾحغ من ادشوصغ وؿطوع ضريق
افـصقحي افذين يرموكه بوفػتـي وصق افصف ووضع آختالف.
فذا يـبغي ظذ افداظي إػ اهلل تعوػ وافـوصح مو شؾك إشؾوب افؼظي افـبوي ؾام ظؾقه من أؿوال
افؼوئؾغ .
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