اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ اﻟدﯾن
اﻟﺷﯾﺦ /ﻋﺑد اﻟﻛرم اﻟﺧﺿﯾر
اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ اﻟدﯾن أن ﻌﻣﻞ ﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ ﺷرﻋﺎً ،أو ﯾزد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدر اﻟﻣﺣـدد ﺷـرﻋﺎً ،ﯾز ـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدر اﻟﻣﺣـدد
ﺷرﻋﺎً ﻓﯾﻠﺗزم ﻪ و ﻠزم ﻪ ﻏﯾرﻩ ،ﯾﺗﺷدد ﯾﺗﻧطﻊ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺳﺣﺔ ،ﻧﻌم ،ون اﻹﻧﺳﺎن ﺣـزم ﻧﻔﺳـﻪ و رﺗﻛـب

اﻟﻌزاﺋم ،و ﻘﻠﻞ ﻣن اﻟرﺧص ،و ﺗرك ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣ ﺎﺣﺎت ﺧﺷ ﺔ أن ﺗﺟـرﻩ إﻟـﻰ اﻟﻣ روﻫـﺎت واﻟﺷـ ﻪ ﺛـم إﻟـﻰ اﻟﻣﺣرﻣـﺎت،
ﻫذا ورع وﻟ س ﺑﺗﺷدد؛ ﻟﻛن ﻻ ﯾﻠزم ﻪ ﻏﯾرﻩ؛ إﻧﻣﺎ ﯾﻠزم اﻟﻧﺎس ﻣﺎ دل ﻋﻠ ﻪ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ.
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻗد ﻻ ﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻣور اﻟـدﻧ ﺎ ،ﻣـن اﻟﻧـﺎس ﻣـن ﻻ ﯾر ـب اﻟﺳـ ﺎرة ،وﻣوﺟـود؛ ﻟﻛـن ﻣـﻊ ذﻟـك ﻫـﻞ ﻟـﻪ أن ﺣـرم
ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎس ر ــوب اﻟﺳ ـ ﺎرة؟ ﻟ ـ س ﻟــﻪ ذﻟــك ،ﻣــن اﻟﻧــﺎس ﻣــن ﻻ ﺳــﺗﻌﻣﻞ اﻟﻛﻬر ــﺎء ،ﯾﺟــوز ﻟــﻪ أن ﺣــرم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎس

اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺎ أﺣﻞ ﷲ ﻟﻬم؟ أﺑداً؛ ﻟﻛـن ﻫـﻞ ﯾﻠـزم ـﺄن ﺳـﺗﻌﻣﻞ اﻟﻛﻬر ـﺎء أو ﯾر ـب اﻟﺳـ ﺎرة ،وﻫـو ﯾـر اﻹ ﺎﺣـﺔ ﻣـﺎ ﯾـر

اﻟﺗﺣرم ،وﻟﻛﻧﻪ ﻘول :أﻧﺎ ﻻ أﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣ ﺎﺣﺎت ،وأﺣﻣﻞ ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌز ﻣـﺔ ،وأرﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ،ﻟـﺋﻼ ﺗﺟرﻧـﻲ
إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻫــو  ...ﻫــذا ﻻ ــﻼم؛ إﻻ إذا ﺣﺻــﻞ ﺳــﺑب ذﻟــك ﺗــرك واﺟــب ،ﻘــول :أﻧــﺎ ﻻ أر ــب اﻟﺳ ـ ﺎرة؛ ﻟﻛــن ﻣ ــﺔ ﻻ
أﺳﺗط ﻊ أن أﺣﺞ إﻻ ﺳـ ﺎرة؛ وأﻧـﺎ ﻻ أر ـب اﻟﺳـ ﺎرة ،ﻧﻘـول :ﯾﺟـب ﻋﻠ ـك أن ﺗر ـب اﻟﺳـ ﺎرة؛ ﻟﻛـن ﻓـﻲ أﻣـورك اﻟﻌﺎد ـﺔ

وﺣﺎﺟﺎﺗــك اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﺿــﯾﻬﺎ ﺑــدون ﺳ ـ ﺎرة ﻣــﺎ ﻧﻠزﻣــك ﺗر ــب ﺳ ـ ﺎرة؛ ﻟﻛــن ﻻ ﺗﺣــرم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎس ﻣــﺎ أﺣــﻞ ﷲ ﻟﻬــم؛ ﻓ ــون

اﻹﻧﺳﺎن ﺣزم ﻧﻔﺳﻪ ،و ﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺳﻪ ﺎﻟﻌزاﺋم ﻻ ﻼم ،وﻗد ﺎن ﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﺳﻠﻒ ﯾﺗر ون ﺗﺳـﻌﺔ أﻋﺷـﺎر اﻟﺣـﻼل ﺧﺷـ ﺔ

أن ﻘﻌوا ﻓﻲ اﻟﺣرام ،ﻓ وﻧﻲ ﻻ أﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺣـﺎت ﻻ أﻻم؛ ﻟﻛـن ـوﻧﻲ أﺣـرم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـﺎس ﻣـﺎ أﺣﻠـﻪ ﷲ ،ﻫـذا ﻣﺣـﻞ
اﻟﻠوم ،وﻫذا ﻣﺣﻞ اﻟﺗﺷدد.

