تكملة لبحث مساحة اإلسالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :
فكلمة مساحة ومشتقاهتا كلها تدور على املدح .
قال ابن منظور يف لسان العرب  ":مسح  :السماح والسماحة  :اجلود .مسح مساحة
ومسوحة ومساحاً  :جاد  ،ورجل مسح وامرأة مسحة من رجال ونساء مساح ومسحاء فيهما ،
حكى األخرية الفارسي عن أمحد بن حيىي .
ورجل مسيح ومسمح ومسماح  :مسح  ،ورجال مساميح ونساء مساميح  ،قال جرير :
غلب املساميح الوليد مساحة وكفى قريش املعضالت وسادها
وقال آخر :
يف فتية بسط األكف مسامح عند الفضال ندميهم مل يدثرويف احلديث  :يقول اهلل عز
وجل  ( :أمسحوا لعبدي كإمساحه إىل عبادي ) ( ) اإلمساح  :لغة يف السماح  ،يقال  :مسح
وأمسح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء  ،وقيل  :إمنا يقال يف السخاء مسح  ،وأما أمسح فإمنا
يقال يف املتابعة واالنقياد  ،ويقال  :أمسحت نفسه إذا انقادت  ،والصحيح األول  ،ومسح يل
فالن أي أعطاين  ،ومسح يل بذلك يسمح مساحة  ،وأمسح وسامح  ،وافقين على املطلوب ،
أنشد ثعلب :
لو كنت تعطي حني تسأل ساحمت لك النفس واحلوالك كل خليل
واملساحمة  :املساهلة  ،وتساحموا  :تساهلوا .ويف احلديث املشهور  " :السماح رباح " أي
فسهل فيه  ،أنشد ثعلب :
وتسمح  :فعل شيئاً َّ
املساهلة يف األشياء تربح صاحبها .ومسح َّ
ولكن إذا ما جل خطب فساحمت به النفس يوماً كان للكره أذهبا
سهل له .ويف احلديث  :أن ابن عباس سئل عن
ابن األعرايب  :مسح له حباجته وأمسح أي َّ
( ) هذا احلديث إسناده ضعيف فيه( :واالن) وهو ال يُعرف .
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سهل
رجل شرب لبناً حمضاً أيتوضأ ؟ قال  :امسح يُسمح لك  ،قال مشر  :قال األصمعي معناه ِّ
سهل لك وعليك " لسان العرب (  )984/2مادة مسح .
يُ َّ
وإذن فمعاين السماحة والسماح تدور كلها حول هذه املعاين اجلميلة ؛اجلود والكرم
والسخاء واملساحمة واملساهلة .
ومن هنا وصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شريعته بأهنا مسحة ومن هنا نفى اهلل عنها
اآلصار واألغالل واحلرج .
فنقول للحدادية  :هل تعرتفون أن يف اإلسالم مساحة ؟ .
إن قلتم :ال مساحة فيه كذبتم وشوهتم اإلسالم .
وإن قلتم نعم فبينوا ما هو جمال هذه السماحة ؟ أهو األصول أم الفروع مث يف السنن فقط
كما حصرمت املصاحل واملفاسد يف السنن ؟!فهات األدلة الواضحة من كتاب اهلل وسنة رسوله
صلى اهلل عليه وسلم على هذا التفريق واحلصر يف السنن .
أما أنا فقد بينت ذلك فيما سلف باألدلة والرباهني ،وأن هذه السماحة شاملة لألصول
والفروع ويؤيدين يف ذلك العلماء الربانيون السابقون والالحقون.والقضايا الشرعية ال يناقش
فيها باألكاذيب واالفرتاءات والتهويشات إال أهل الضالل .ال حتاربوا شريعة اإلسالم وما فيه
من مساحة متيز هبا على سائر الشرائع وأمجع عليها علماء اإلسالم .ال حتاربوا هذه السماحة
باألكاذيب واالفرتاءات اليت مل تسبقوا إليها .وكونوا صرحاء يف رفض نصوص الكتاب والسنة
وإمجاع علماء األمة أوبيِّنوا خطأ العلماء يف فهم النصوص اليت استدلوا ههبا على مساحة اإلسالم
ودون ذلك خرط القتاد (!) .
ونضيف اليوم أدلة أخرى يف مساحة اإلسالم مع كالم العلماء عليها وتطبيقهم هلا :
 قال اإلمام أمحد يف مسنده ( : ) 79- 71/9ثنا سريج بن النعمان ثنا عمر بنميمون بن الرماح عن أيب سهل كثري بن زياد البصري عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن
أبيه عن جده " أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انتهى إىل مضيق هو وأصحابه وهو على
راحلته والسماء من فوقهم والبهلَّة من أسفل منهم فحضرت الصالة فأمر املؤذن فأذَّن وأقام مث
تقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على راحلته فصلى هبم يومئ إمياء جيعل السجود أخفض
من الركوع أو جيعل سجوده أخفض من ركوعه "
 وقال اإلمام الرتمذي يف سننه (  -9تح بشَّار عواد)  :حدثنا حيىي بن موسى حدثنا-2-

شبابة بن سوار حدثنا عمر بن الرماح عن كثري بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة
عن أبيه عن جده  " :أهنم كانوا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف َس َف ٍر ،فانتهوا إىل ٍ
مضيق
فم هط ُروا ،السماء من فوقهم والبهلَّة من أسفل منهم ،فأذَّن رسول اهلل صلى اهلل
فحضرت الصالة ُ ،
السجود
جيعل
َ
عليه وسلم وهو على راحلته ،وأقام ،فتقدَّم على راحلته فصلَّى هبم ،يُ ُ
ومئ إمياءً ُ :
كوع" .قال أبو عيسى  :هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي ال
أخفض من الر ه
َ
ف إال من حديثه .وقد روى عنه غريُ واحد من أهل العلم .
عر ُ
يُ َ
وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى يف ماء وطني على دابته .
والعمل على هذا عند أهل العلم ،وبه يقول أمحد وإسحاق .
 أقول  :فهذا احلديث وإن كان ضعيف اإلسناد فالعمل عليه عند أهل العلم ،وهذا مماقوي احلديث  .وله نظائر مثل حديث  " :املاء طهور ال ينجسه شيء إال ما غري طعمه أو
يُ ِّ
لونه أو رحيه " .
 وقال سعيد بن منصور يف سننه (-429/1ط دار الصميعي)  :حدثنا هشيم قال :أخربنا مغرية قال  :سألت إبراهيم عن قوله ( فرجاالً أو ركباناً ) قال  " :عند املطاردة يصلي
حيث ما كان وجهه ؛راكبا أو راجال ركعتني ،يُومئ إمياءً جيعل السجود أخفض من الركوع ".
 وقال عبد الرزاق يف مصنفه (ج2ص : )379-371عن هشام بن حسان عن أنسبن سريين قال  ":كنت مع أنس بن مالك يف يوم مطري حىت إذا كنا بأطيط واألرض فضفاض
صلى بنا على محاره صالة العصر يومىء برأسه إمياء وجعل السجود أخفض من الركوع " .
 وقال ابن أيب شيبة يف مصنفه (-3 9/2أثر : )9448حدثنا عبدة عن سعيد عنقتادة عن جابر بن زيد يف الرجل تدركه الصالة يف املاء والطني قال  " :ي ه
وم ُئ إمياءً وجيعل
ُ
السجود أخفض من الركوع ".
وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أنس بن سريين قال  " :أقبلت مع أنس بن مالك
من الكوفة حىت إذا كنا باطط وقد أخذتنا السماء قبل ذلك واألرض ضحضاح فصلى أنس
وهو على محار مستقبل القبلة وأومأ إمياء وجعل السجود أخفض من الركوع " .
 أقول  :فهذه اآلثار عن أئمة السلف يف تطبيق مساحة اإلسالم يف أعظم ركن من أركاناإلسالم بعد الشهادتني أال وهو الصالة فما هو رأي املخالفني الذين حيصرون مساحة اإلسالم
يف السنن فقط ؟!!.
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 وقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( - : ) 11-44/ 1عند تفسري قوله تعاىل ( وماجعل عليكم يف الدين من حرج )
  " :أي  :ما كلَّفكم ما ال تطيقون ،وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إال جعل اهلل لكمفرجا وخمرجا ؛فالصالة-اليت هي أكرب أركان اإلسالم بعد الشهادتني -جتب يف احلضر أربعاً ويف
السفر تقصر إىل ثنتني ،ويف اخلوف يصليها بعض األئمة ركعة كما ورد به احلديث ،وتصلى
رجاالً وركباناً مستقبلي القبلة وغري مستقبليها  .وكذا يف النافلة يف السفر إىل القبلة وغريها
والقيام فيها يسقط بعذر املرض ،فيصليها املريض جالسا ،فإن مل يستطع فعلى جنبه ،إىل غري
ذلك من الرخص والتخفيفات يف سائر الفرائض والواجبات وهلذا قال عليه السالم  ( :بعثت
باحلنيفية السمحة ) وقال ملعاذ وأيب موسى حني بعثهما أمريين إىل اليمن  ( :بشرا وال تنفرا
ويسرا وال تعسرا ) واألحاديث يف هذا كثرية ،وهلذا قال بن عباس يف قوله  ( :وما جعل عليكم
يف الدين من حرج )  :يعين من ضيق " اهـ .
 أقول  :انظر إىل قول ابن كثري –رمحه اهلل: - "وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إال جعل اهلل لكم فرجا وخمرجا" . -2وإىل قوله ":فالصالة – اليت هي أكرب أركان اإلسالم بعد الشهادتني جتب يف احلضر
أربعا ويف السفر تقصر إىل اثنتني ويف اخلوف يصليها بعض األئمة ركعة" .
 -1وإىل قوله ":وتصلى (أي يف اخلوف) رجاال وركبانا مستقبلي القبلة وغري مستقبليها
وكذا يف النافلة يف السفر إىل القبلة وغريها" .
 -9وإىل قوله ":والقيام فيها (أي الصالة) يسقط بعذر املرض فيصليها املريض جالساً فإن
مل يستطع فعلى جنبه" .
 -3وانظر إىل قوله  ( :إىل غري ذلك من الرخص والتخفيفات يف سائر الفرائض
والواجبات وهلذا قال عليه السالم ( :بعثت باحلنيفية السمحة) وقال ملعاذ وأيب موسى..." :
يسراَ وال تعسراَ " ).
 أقول  :ويف هذا كله مراعاة ملصاحل عباده ولدفع املضار واملفاسد عنهم وعلى هذااملنهج علماء اإلسالم وأئمته  .وقارن هذا مبنهج احلدادية القائم على اجلهل واهلوى والعناد
فكلمة (يسقط) اليت قاهلا ابن كثري لعلها أعظم وأشد من كلمة (تسامح) أو (تنازل).وقوله :إىل
غري ذلك من الرخص والتخفيفات يف الفرائض والواجبات أشد عليهم من الصواعق !
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كيف يقول ابن كثري هذا الكالم الذي خيالف منهجهم الذي يريد للناس التعسري
والتضييق واآلصار واألغالل واهلالك ؟!  -وقال العالمة الشوكاين -رمحه اهلل -يف فتح القدير
( )379-373/1يف تفسري قوله تعاىل  ( :هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج
) " : -مث ملا كان يف التكليف مشقة على النفس يف بعض احلاالت قال  ( :وما جعل عليكم
يف الدين من حرج ) أي من ضيق وشدة .
وقد اختلف العلماء يف هذا احلرج الذي رفعه اهلل فقيل  :هو ما أحله اهلل من النساء مثىن
وثالث ورباع وملك اليمني ،وقيل :املراد قصر الصالة واإلفطار للمسافر والصالة باإلمياء على
من ال يقدر على غريه وإسقاط اجلهاد عن األعرج واألعمى واملريض ،واغتفار اخلطأ يف تقدمي
الصيام وتأخريه الختالف األهلة وكذا يف الفطر واألضحى ،وقيل :املعىن أنه سبحانه ما جعل
عليهم حرجا بتكليف ما يشق عليهم ،ولكن كلفهم مبا يقدرون عليه ورفع عنهم التكاليف اليت
فيها حرج فلم يتعبدهم هبا كما تعبد هبا بين إسرائيل ،وقيل :املراد بذلك أنه جعل هلم من
الذنب خمرجا بفتح باب التوبة واالستغفار والتكفري فيما شرع فيه الكفارة واألرش أو القصاص
يف اجلنايات ورد املال أو مثله أو قيمته يف الغصب وحنوه والظاهر أن اآلية أعم من هذا كله
فقد حط سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده  :إما بإسقاطها من األصل وعدم
التكليف هبا كما كلف هبا غريهم أو بالتخفيف وجتويز العدول إىل بدل ال مشقة فيه أو
مبشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه اهلل .
وما أنفع هذه اآلية وأجل موقعها وأعظم فائدهتا ومثلها قوله سبحانه  ( :فاتقوا اهلل ما
استطعتم ) قوله  ( :يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر ) وقوله  ( :ربنا وال حتمل علينا
إصرا كما محلته على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به ) ويف احلديث الصحيح
أنه سبحانه قال  :قد فعلت كما سبق بيانه يف تفسري هذه اآلية واألحاديث يف هذا كثرية "
اهـ.
 أقول  :انظر إىل قول الشوكاين -رمحه اهلل: - مث ملا كان يف التكليف مشقة يف بعض احلاالت قال َ (:وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم هيف الدِّي هنهم ْن َحَرٍج ) أي من ضيق وشدة .
 -2وانظر إىل حكايته األقوال يف احلرج الذي رفعه اهلل عن األمة واختياره عموم رفع احلرج
.
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 -1وانظر إىل قوله :وقيل :املراد قصر الصالة واالفطار للمسافر والصالة باإلمياء على من
ال يقدر على غريه .
 -9وانظر قوله :وإسقاط اجلهاد عن األعرج واألعمى واملريض .وكلمة إسقاط عظيمة
جداً عند احلدادية كيف جيرؤ عليها هذا الشوكاين ،ولكننا نريد أن يعلمونا األلفاظ اليت يعرب هبا
عن هذه املعاين وخناف أن ال حيدوا ألهنم ال يسلمون هبذه املعاين اليت ختالف منهجهم املضاد
لسماحة اإلسالم !!
 -3وانظر إىل األقوال اليت نقلها يف معىن رفع احلرج وليس بينها شيء يشبه منهج احلدادية
.
 -9وانظر قوله " :والظاهر أن اآلية أعم من هذا كله؛ فقد حط سبحانه ما فيه مشقة من
التكاليف على عباده .إما بإسقاطها من األصل وعدم التكليف ههبا كما كلف ههبا غريهم أو
بالتخفيف وجتويز العدول إىل بدل ال مشقة فيه "....
 -7وانظر إىل قوله ( :وما أنفع هذه اآلية وأجل موقعها وأعظم فائدهتا) مث ساق اآليات
اليت متاثلها يف رفع احلرج عن هذه األمة ويف الرأفة ههبا وأن اهلل ال يكلفها ماال طاقة هلا به ،وكل
علماء اإلسالم النبالء الذين فقهوا هذا الدين السمح وميزاته العظيمة يؤمنون هبذا؛ فال آصار
وال أغالل يف هذا الدين يؤمنون بذلك من أعماق قلوهبم ،وما أشد هذه السماحة والرمحة يف
وغما وغيظاً ههبا ونقول هلم ( :قُل
اإلسالم على احلدادية وأهنا لتضيق ذرعاً بذكرها ومتتلئ مهًّا ًّ
موتُواْ بهغَي هظ ُكم إه َّن اللّه علهيم به َذ ه
الص ُدوهر ) .هذا حسب ما عرفناه عنهم فإن تابوا ورجعوا
ات ُّ
ُ
ْ ْ
َ َ ٌ
فليعلنوا ذلك وإال فإن حاهلم كما ذكرنا.
 وقال العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي -رمحه اهلل -يف تفسريه (ص-87-89طالرسالة ) يف تفسريه لسورة البقرة آية الصيام ومنها قوله تعاىل  (:يريد اهلل بكم اليسر وال يريد
بكم العسر ) " : -أي  :يريد اهلل تعاىل أن ييسر عليكم الطرق املوصلة إىل رضوانه أعظم
تيسري ،ويسهلها أش ّد تسهيل ،وهلذا كان مجيع ما أمر اهلل به عباده يف غاية السهولة يف أصله
.وإذا حصلت بعض العوارض املوجبة لثقله سهله تسهيال آخر ،إما بإسقاطه ،أو ختفيفه بأنواع
التخفيفات .
وهذه مجلة ال ميكن تفصيلها ألن تفاصيلها مجيع الشرعيات ،ويدخل فيها مجيع الرخص
والتخفيفات " اهـ.
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 أقول  :أنظر إىل قوله رمحه اهلل : " وهلذا كان مجيع ما أمر اهلل به عباده يف غاية السهولة يف أصله " وهذا ما مل خيطرببال من يريد أن جيعل الشريعة آصاراً وأغالالً .
 -2وإىل قوله  ":وإذا حصلت بعض العوارض املوجبة لثقله سهله تسهيال آخر ،إما
بإسقاطه ،أو ختفيفه بأنواع التخفيفات " أي مثل اجلهاد عند عجز األمة إىل حني توفر القدرة
عليه واستكمال الشروط ،أو عن املريض واألعمى واألعرج .والتخفيف  :كاملريض إذا عجز
عن القيام يف الصالة يصلي جالساً ويسقط عنه وجوب القيام وهو ركن يف الصالة ،وإذا عجز
عن القعود صلَّى على ٍ
جنب ،واملسافر تسقط عنه ركعتان من الرباعية .وإذا كان الناس بأرض
وحلة صلَّوا على دواهبم يف هذه احلال ويُومؤون بركوعهم وسجودهم إمياءً إىل كثري من
التخفيفات ...وهذا ما ال جييزه احلداديون َّ
ألن السهولة عندهم ال حتصل إال يف السنن !!
 -1انظر إىل قوله  ":وهذه مجلة ال ميكن تفصيلها ألن تفاصيلها مجيع الشرعيات،
ويدخل فيها مجيع الرخص والتخفيفات " وهذا ما يزعج دعاة الفنت والشغب الذين ال يرون
التسامح ومراعاة مصاحل العباد وظروفهم ودفع املضار عنهم إال يف السنن اليت يُثاب فاعلها وال
يعاقب تاركها !!و ( الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر )  .والذين ال
يطيقون كلمة ( تسامح ) أو ( تنازل ) كيف يتحملون كلمة ( إسقاط ) ؟!! وهي ال شك
أش ّد من كلمة ( تسامح ) أو ( تنازل ) .
واهلل أعلم
وصلَّى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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