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وما فيه من الرمحة

كـــتــبـه
ربـــٍع بي هــادي عــوري املدخــلً
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بسن اهلل الرمحي الرحٍن

بٍاىُ مساحة اإلسالم وها فٍه هي الرَّمحة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه .
أما بعد :
فإِّن دلاَّ رأيت ادلذىب احلدادي يقوم على الطعن يف أىل السنة والتحريش بينهم
ي
والسعي احلثيث على تفريقهم وتشتيت مشلهم وكان من أعظم أسلحتهم لتحقيق
أىدافهم إظهار الشدة اليت تصور اإلسالم وكأنو آصار وأغالل ال رمحة فيو
وال مساحة وال رخص عند احلاجة والضرورة وال مراعاة ادلصاحل وادلفاسد
دلا رأيت ىذه الباليا اليت تُش يوهُ اإلسالم وادلنهج السلفي بصفة خاصة وتنفر
عن دين اهلل احلق كتبت حبثاً فيو بيان مساحة اإلسالم وحب اهلل لألخذ بالرخص
ب الرسول صلى اهلل عليو وسلم على من يرغب عن
عند الضرورة واحلاجة و َغ َ
ضُ
احملرفة
الرخص اليت متيز رسالة حممد صلى اهلل عليو وسلم على الديانات َّ
ىذه ُّ
وذكرت األدلة من الكتاب والسنَّة وأقوال العلماء بل وإمجاعهم على مشروعية
األخذ بالرخص ؛ىذا موجزه :
 أوالً  :يف حال اإلكراه ؛ وسقت الدليل من القرآن والسرية على أخذ عماربالرخصة يف النطق بالكفر ومدح آذلة ادلشركني وسبو لرسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم فعل ذلك مكرىاً وقلبو مطمئن باإلديان أخذاً منو بالرخصة وأقره اهلل وأنزل
يف ذلك آية من القرآن  ,وأقره رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ,ولو قال ذلك
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إنسان يف حال االختيار لكفر باهلل عز وجل  ,وىذه الرخصة يف أعظم أصل
من أصول اإلسالم .
 ثانياً  :الوالء والرباء جتاه الكفار أصل من أصول اإلسالم ؛ جيوز للمسلم يفحال اخلوف أن يستخدم التقية فال يظهر إسالمو وال يدعو إليو ويسقط عنو أصل
األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر واجلهاد كحال النجاشي ومن أسلم معو من قومو
فلم يستطيعوا أن يظهروا إسالمهم وال شيئاً من دينهم كالصالة واجلهاد واألمر
بادلعروف والنهي عن ادلنكر والدعوة إىل دين احلق .
ويف مثل ذلك يقول اهلل تعاىل  ( :ال ي ت ِ
َّخ ِذ الْم ْؤِمنُو َن الْ َكافِ ِرين أَولِياء ِمن ُد ِ
ون
َ
َ ََْ ْ
ُ
ِِ
س ِم َن اللَّ ِو فِي َش ْي ٍء إَِّال أَ ْن تَتَّ ُقوا ِم ْن ُه ْم تُ َقا ًة
ين َوَم ْن يَ ْف َع ْل َذلِ َ
ال ُْم ْؤمن َ
ك فَ لَْي َ
َويُ َ ِّذذ ُرُ ُم اللَّوُ َ ْف َ وُ َوإِلَ اللَّ ِو ال َْم ِ ُير ) (آل عمران)28 :
فكان ذلك رخصة لكل من احتاج إىل ذلك من ادلسلمني بالنص واإلمجاع ولو
أظهر الوالء للكفار .
 ثالثاً  :الصالة ركن من أركان اإلسالم :أ -يرخص للمسلم يف حال السفر أن يصلي الرباعية ركعتني وأن جيمع بني فريضتني
 :الظهر والعصر  ,وادلغرب والعشاء .
ب -ويرخص لو يف شدة القتال واخلوف أن يصلي راكباً وماشياً وإىل القبلة وإىل
غري القبلة ويصلي ركعتني أو ركعة ويصلي إدياء دون ركوع وسجود .
وكذلك اخلائف من عدو وسبع وغريمها يصلي راكباً وماشياً إىل القبلة وغري القبلة
وأدلة ذلك من الكتاب والسنة وأخذ بو الفقهاء .
 رابعاً  :اجلهاد يف سبيل اهلل أصل من أصول اإلسالم وذروة سنام اإلسالم ومنمات ومل يغز ومل حيدث نفسو بالغزو مات على شعبة من النفاق ويف وجوبو آيات
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ِ
ِّذين ُ لُّوُ
وأحاديث كثرية ومن اآليات َ ( :وقَاتِلُ ُ
وى ْم َحتَّ ال تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ َويَ ُكو َن الد ُ
لِلَّ ِو فَِ ِن ا ْ تَ َه ْوا فَِ َّن اللَّوَ ِ َما يَ ْع َملُو َن َ ِ ٌير) (أل فال. )39 :

ومع ذلك يرخص للمسلمني اجلنوح إىل الصلح والتوقف عن اجلهاد إذا جنح
ِ
اجنَ ْح لَ َها َوتَ َوَّ ْل َعلَ اللَّ ِو
الكفار إىل السلم قال تعاىل َ ( :وإِ ْن َجنَ ُ وا لل َّ ل ِْم فَ ْ
ِ
ِ
يم ) (األ فال)61 :
إَِّوُ ُى َو ال َّ م ُ
يي ال َْعل ُ
وجيوز للمسلمني أن يبدؤوا بطلب الصلح من الكفار عند حاجتهم إىل ذلك
أو رأوا يف ذلك مصلحة لإلسالم وادلسلمني .
 خامساً  :األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر أصل من أصول اإلسالم يدخل فيواألمر بالتوحيد وسائر شرائع اإلسالم والنهي عن الشرك والضالل والبدع وسائر
ادلعاصي ويتحقق بالقيام بو عزة اإلسالم وادلسلمني .
وىو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع وقد ميز اهلل ىذه األمة وفضلها على سائر
األمم لقيامهم هبذا األصل العظيم .
وقد جعلو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على مراتب على حسب حال ادلؤمنني
من قوة وضعف فقد روى أبو سعيد اخلدري-رضي اهلل عنو -عن النيب صلَّى اهلل
لم
عليو وسلَّم قال  " :من رأى منكم منكراً فليغيره يده ف ن

ي تطي فبل ا و ف ن لم ي تطي فبقلبو وذلك أضعف اإليمان " رواه مسلم وغريه

.
ويف حديث آخر عن ابن مسعود -رضي اهلل عنو -فيو نصٌ على تغيري ادلنكر على

ىذه ادلراتب ويف آخره  " :وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل " وىو يف
مسلم وغريه .
وعلى العامل البصري أن يراعي يف ذلك ادلصاحل وادلفاسد فإذا كان النهي يؤدي
إىل مفسدة أكرب من ادلفسدة اليت يريد تغيريىا فحرام عليو أن ينهي عن ادلفسدة
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الصغرى اليت تؤدي إىل أكرب منها ولو أن يسكت إذا ترجحت مصلحة السكوت
على الكالم كما قرر ذلك شيخ اإلسالم وغريه .
وللعلماء تفاصيل يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر قررىا العلماء وال سيما شيخ
اإلسالم ابن تيمية وابن القيم -رمحهما اهلل -فيها بيان مىت جيب الكالم والتغيري
ومىت ال جيب مما يظهر يف اإلسالم احلكمة ومراعاة ادلصاحل وادلفاسد واليسر يف
اإلسالم ومساحتو عند احلاجة والضرورة وقوتو عندما تدعو احلاجة إىل القوة إذا
تطلبها الواقع وتوفرت القوة ووسائلها .
واليوم ادلسلمون ال يقومون جبهاد الكفار لضعفهم وتفرقهم وضالل أغلبيتهم
مما سلط الكفار عليهم بتفوقهم اذلائل يف أنواع األسلحة اجلوية والربية والبحرية فال
يرى عامل واع وجوب الزحف على أوروبا وأمريكا والصني والروس ال سيما وىذه
الدول تتكاتف وتتعاون ضد اإلسالم وادلسلمني  ,ولذا يرى العلماء الواعون األخذ
بالرخصة يف عدم اجلهاد ذلذه األمم ويف الوقت نفسو يوجب اجلهاد الدعوي يف
إصالح ادلسلمني والعودة هبم إىل الكتاب والسنة وما كان عليو السلف الصاحل .
ورخصاً
وأخرياً  ,فَ َس يم ُك َّل ىذه َّ
الرمحة بادلسلمني عند حاجتهم وضرورهتم  :مساحةً ُ
أو تنازالً ؛ فاألمور مبقاصدىا .
فادلذىب احلدادي القائم على الفنت والشغب ال يرى أىلو األخذ بالرخص
إال يف ادلستحبات فحسب  ,ويضللون وحياربون من خيالفوهنم فيقولون بالرخص يف
ىذه األبواب ويؤلبون عليهم الناس ويرجفون عليهم بالباطل وينسبون ذلك إىل
اإلسالم بل وإمجاع ادلسلمني  ,وىذه جناية عظيمة على اإلسالم وتشويو لو وتنفري
عنو .
أليس من الواجب التصدي ذلذا ادلنهج اخلطري والتصدي ألىلو وقمعهم وإعالن
الرباءة منهم والتحذير منهم ومن فتنتهم وذلم مشاكل كبرية وكثرية ليس ادلقام مقام
سردىا .
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كتبه :
ربٍع بي هادي عوري املدخلً
ضحى ٌوم اإلثنني
املوافق /1شعباى  1426 /هـ
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