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1Etkisi Barışa Arasındaki Müslümanlar ve Hoşgörü İbadiyye’de 

 2وتأثيره على السالم بين المسلمين التسامح عند اإلباضية

صبح ن من ضروريات الحياة وقد صار العالم المترامي األطراف أشبه بقرية صغيرة، بل أإ

ة سريعإلى وسائل النقل ال وبفضل التقنيات الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي باإلضافة

 كغرفة واحدة، إن عطس شخص في جهة ما شمته اآلخر لصدى صوته المتنقل.

جاالت الم إن تشابك المصالح، وتداخل الحياة يحتم على الناس كافة عيشا مشتركا، وتعاونا في

ب الخطادة سيا المختلفة الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، لذلك ال بد من

، نالدياإلنساني الموجهة إلى الناس كافة بغض النظر عن اللون والعرق والجنس والقومية و

عمال بقول هللا تعالى 

نذََكٍرَوأُنثَىَوَجعَْلنَاُكْمُشعُ } ِهأَتْقَاُكْمِإنَّاللََّهعَِليٌمَخبِ واإِنَّأَْكَرَمُكْمِعنَداللَّ لَِلتَعَاَرفُ َوقَبَائِ وبا  يَاأَيَُّهاالنَّاُسِإنَّاَخلَْقنَاُكمم ِ

رة رة في إشافي القرآن الكريم عشرين م{ يَاأَيَُّهاالنَّاسُ }وقد تكرر خطاب  13الحجرات{ يرٌ 

يات لقومة إلى أن اختالف البشر في الطبائع والعقائد واألفكار واألجناس واأللوان واواضح

 مياتواألعراق أمر ليس بدعيا، بل أمر كوني، ليس من شرط التباين التصادم، وال من لزو

 االختالف التناحر والتصادم.

ئة ر وستموالمسلمون أمة في خضم أمم األرض المختلفة، يبلغ عددهم ما يربو على المليا

ن مليون نسمة، يتوسطون العالم، ويتحكمون في كثير من مضائقه وممراته، وأرض كثير م

يكونوا  ن أنبلدانهم خزانة ثروات العالم من الذهب األسود، ولو أحسنوا تثمير ما بأرضهم ألمك

 مستودع وسلة غذاء العالم.

يه  علالنبي محمد صلى هللااختارهم هللا مستودع الدين الحق، ختم بدينهم كل شريعة، وكان 

 .وسلم هو الخاتم والجامع لشرائع من سبقه من إخوانه األنبياء والمرسلين

 حدة.المسلمون وإن تعددت طوائفهم، وتباينت آراؤهم، واختلفت اجتهادات فقهائهم أمة وا

لم يتعمد إمام من أئمتهم مخالفة نص، وال أوصى بإتباعه، وما ظن أن ستصير أقواله الحكم 

مع اجتهادات بناء على اختالفهم في مدى  لفصل، إنما كان شأن أولئك إتباع الكتاب والسنةا

حجية المصادر التبعية كالقياس واالستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وشرع 

 من قبلنا.

                                                           

1,Ağbirî-İsmail b. Salih el 

المزمع     .بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي لمستقبل الشرق األوسط وتأثير المذاهب اإلسالمية2

ح صال مإعداد/ إسماعيل بن2014/ 6ـ  5إقامتها في ديار بكر بالجمهورية التركية بين 

 سلطنة عمان ـ وزارة األوقاف والشؤون الدينية .األغبري
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، ينهمبإن هذا المؤتمر جاء في وقت المسلمون في أمس الحاجة إلى التسامح والتقارب فيما 

وة عسى ولعل هذا المؤتمر في رحاب هذه الجامعة العريقة يكون نواة لرأب الصدع، ودعف

لدولة إن اللتعاون فيما كان فيه االتفاق مع عذر المختلفين فيما اختلفوا فيه، وال غرابة ف

هم، عزت العثمانية جامعة شتات األمة، وظلت ردحا من الزمن صمام أمان للمسلمين كافة، رمز

 م.ودليل هيبته

لشعقاق عمل اإلباضية الجهد، واستفرغوا الوسع، طلبا لجمعع الكلمعة، ووأدا للفعتن، وإماتعة ل

نعور  والتشدد، لقد أرسعل المناضعل الليبعي الشعيي سعليمان باشعا البعاروني رسعالة إلعى اإلمعام

ن؟ الدين السالمي تتضعمن ععدة أسعئلة منهعا معا هعي األسعباب الحقيقيعة للفرقعة بعين المسعلمي

معع ابها التعلق بالمذاهب أكثعر معن التعلعق بعذات اإلسعالم؟ وهعل يمكعن أن يجتوهل بعض أسب

ين المسلمون؟ وإن كان ذلك ممكنا فأي البقاع يمكن أن تكون أرضعية مناسعبة لجمعع المسعلم

 وإذكاء روح األخوة اإلسالمية بينهم؟

ق فعي فأجابه اإلمام علعى أسعئلته، وبعين لعه أنعه موافعق لعه أن معن أسعباب التفعرق هعو التعمع

مسألة المذهبيات، وأن أنسب مكان لالجتمعاع إن خلصعت النوايعا، وتعوفرت اإلرادة هعو مكعة 

المكرمة مهبط الوحي ) ... الساعي في الجمع مصلح ال محالة، وأقرب الطعرق لعه أن يعدعو 

الناس إلى ترك األلقعاب المذهبيعة، ويحعثهم علعى التسعمي باإلسعالم... فعإذا أجعاب النعاس إلعى 

العظيمة ذهبت عنهم العصبية المذهبية، فيبقى المرء يلعتمس الحعق لنفسعه، ... هذه الخصلة 

ولو استجاب الملوك واألمراء إلى ذلك ألسرع في الناس قبوله، وكفيتم مؤونة المغعرم، وإن 

تعذر هذا من الملعوك فعاألمر عسعير... وأوفعق العبالد لهعذه العدعوة مهعبط العوحي... حعرم هللا 

 3اآلمن، ألنه مرجع الكل(

 تإن هععذه الععدعوة كانععت مععن عععالمين كبيععرين إباضععيين وهمععا اإلمععام نععور الععدين السععالمي ) 

هعـ( 1359هـ( عالم المشرق، ومنتهى الفتوى إليه ، و العالمة سليمان الباروني ) ت 1332

 .المرجع اإلباضي في شمال أفريقيا، وتحديدا في ليبيا، الذي أسس الدولة الطرابلسية

مجتمع إن تلك الدعوة منهما لم تكن وليدة ضغط خارجي، وال نتيجة مبادرة آتية من خارج ال

نهمعا اإلباضي، فقابال تلك الدعوة رفعا للعتب، وخروجا من مضعيق اإلحعراج، وإنمعا إيمعان م

 بوجوب تقوية الرابطة اإلسالمية. 

أنعه  ين اإلسعالمي إالقضعية التشعدد معع اآلخعر، سعواء أكعان اآلخعر ينتمعي للعد عالج اإلباضية

وي، متأول فيما ذهب إليه من فروع العقيدة والفقه أو كان ينتمي لدين آخعر وضععي أو سعما

 وكانت هذه المعالجة نظرية وعملية.

إن احترام اآلخر مهما كان لونه أو عرقه أو قوميته أو فكره أو دينه هو من صميم معتقدات 

ا أمرهم على أنه يمكعن أن يلعي أمعر المسعلمين، اإلباضية، ويكفي داللة على ذلك أنهم أجمعو

سععواء أكععان مععن قععرير أو العععرب أو األكععراد أو الفععرس أو ويتععولى قيععادتهم األكفععأ مععنهم 

األمعععععععععععععععععازيغ أو أي قوميعععععععععععععععععة أخعععععععععععععععععرى، إعمعععععععععععععععععاال ل يعععععععععععععععععة الكريمعععععععععععععععععة 

                                                           
 .94ـ محمد السالمي، نهضة األعيان /3
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نذََكٍرَوأُنثَىَوَجعَْلنَاُكْمُشعُوبا َوقَبَائِلَ } ِلتَعَاَرفُواإِنَّأَْكَرَمُكْمِعنَداللَِّهأَتْقَاُكْمِإنَّاللََّهعَِلييَاأَيَُّهاالنَّاُسِإنَّاَخلَْقنَاُكمم ِ

 13الحجرات{ ٌمَخبِيرٌ 

إن التسامح بين النعاس كافعة وبعين المسعلمين خاصعة هعو ممعا يلطع، األجعواء، ويقعرب بعين 

 المسلمين، ولعله يمكن أن نشير إلى مبدأ التسامح والمرونة من خالل اآلتي: ـ 

 وحيد هي العاصم من قاصمة التكفيراعتبار كلمة الت

صوص الكتاب والسنة الصحيحة قاطعة بعدم جواز تكفير المسلم المخال،، ورسعول هللا إن ن

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول ) كل المسلم علعى المسعلم حعرام دمعه ومالعه وعرضعه( 

عليعه وسعلم ) إن وفي ذلك اإلعالن الحقعوقي الععالمي يعوم الحعج األكبعر قعال النبعي صعلى هللا 

 4دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هعذا(

 وليس من ناسي لهذا القول والتشريع النبوي

لنعاس اأكد اإلباضية أيما تأكيد على أن كلمعة التوحيعد أو معا يسعمى عنعدهم بعالجملتين تعصعم 

حعد أن ألمن الدين بالضرورة، كما أكدوا أنعه لعيس من الكفر ما لم ينقضها أحد بإنكار معلوم 

غعض يمتحن مخالفا في الفكر أو المذهب أو يحاسعبه علعى فعروع تفعرد بهعا، ولعه فيهعا أدلعة ب

 النظر عن قوتها أو ضعفها، ألن اعتبارها قوية أو ضعيفة قد يُختل، فيها أيضا.

د الملك الخليفة األموي عبهـ ( الموجهة إلى 86ورد في رسالة اإلمام عبد هللا بن إباض ) ت

أي رأي  بن مروان، والتي ندد فيها بمسلك نافع بعن األزرق فعي تكفيعر مخالفيعه ) قاتلعه هللا،

رأى، صدق نعافع لعو كعان القعوم مشعركين، كعان أصعوب النعاس رأيعا، وكانعت سعيرته كسعيرة 

بعراء  لقعومالنبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم في المشركين، ولكنه كذب فيما يقولعه، إن ا

 من الشرك(

وفي كتاب السير والجوابعات لمجموععة معن علمعاء عمعان ) ال شعرك فعي أهعل قبلتنعا، وأنهعم 

 5موحدون غير خارجين من التوحيد(

ولم يزل علماء اإلباضية األقعدمين يؤكعدون علعى أن التكفيعر خطعر جسعيم علعى األمعة، يجعب 

بالقرآن، ثم تأوله على غيعر تأويلعه، التنبه له، والعمل على محاصرة دعاته وأهله ) من أقر 

غير أنه يحاجج به، فهو عندنا من الموحدين المقرين، ما لم ينقض ما أقر به، أو يرجع، أو 

هعـ( 61يكذب به، بريء من السبي والغنيمة، ُحكمنا فيهم حكم أئمتنا المرداس أبعو بعالل ) ت

الجلنععدى بععن مسعععود هععـ ( وأبععو حمععزة الشععاري و130وعبععد هللا بععن يحيععى طالععب الحععق )ت 

هععـ( حكمععوا فععيهم بحكععم الموحععدين المقععرين، ولععم يسععبوا ذريععة، ولععم يغنمععوا مععاال، 132)ت

 6وعابوا جميع من سماهم بالشرك، واستحل منهم السبي والغنيمة، وفارقوا الخوارج(

                                                           
 .2/1305(، 1679ـ صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب تغليظ تحريم الدماء، رقم الحديث ) 4

 .299 //1ـ مجموعة من العلماء، السير والجوابات 5

 .314 /1ـ ن.م 6
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سئل المحقق سعيد بن خلفان الخليلي ععن العذين وصعفهم السعائل يشعبهون هللا بخلقعه بمعا 

ن صفات حسية هل هعم معن المشعركين؟ أجابعه المحقعق الخليلعي )إيعاك ثعم إيعاك أن يصفونه به م

تعجعععل بعععالحكم علعععى أهعععل القبلعععة باإلشعععراك معععن غيعععر معرفعععة بأصعععوله فإنعععه موضعععع الهعععالك 

 (. 7واإلهالك()

لعى علما بأن المحقق الخليلي أجاب بذلك الجواب، وكان أولئك يغزون عمان، ويحكمون ع

ن بعن حقق يتولى قيادة حربهم ودفعهم عن عمان مع إمامعه اإلمعام ععزاأهلها بالشرك، وكان الم

 نعه التعزمقيس البوسعيدي، أي أنه لم ينفعل في فتواه ولم يساير الهعوى فهعو معع قتالعه لهعم إال أ

 الشرع الشري، في فتواه.

ععن  قال العالمة نور الدين السالمي، وهو يؤكد على أن كلمعة التوحيعد هعي الحجعاب الحعاجز

 المقر بها تكفير

 ونحن ال نطالب العبادا                فوق شهادتيهم اعتقادا

 فمن أتى بالجملتين قلنا                إخواننا وبالحقوق قمنا

 

 الممارسة العملية في محاصرة التكفير (1
إن أخطععر مععا يواجععه المجتمعععات البشععرية ومنهععا اإلسععالمية تكفيععر المخععال،، وقطععع صععلته 

 ر حتى إنمين لمجرد اختالف في فروع العقيدة، بل تعداه إلى التشدد والتكفيباإلسالم والمسل

حة تعلق األمعر بعاالختالف فعي األمعور الفقهيعة، وهعذا الصعن، معن النعاس العذي ابتليعت السعا

اَل قَعع} يعععرف إال مقولععة فرعععون التععي حكاهععا هللا تعععالى فععي محكععم التنزيععل المسععلمة كأنععه ال 

َشادِ إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل ا فِْرَعْوُن َما أُِريُكمْ  منهجا تبع اإلباضية وقد ا 29 {غافرلرَّ

 لك: ذمنذ أسالفهم، ويمكن أن نشير إلى عدد من األمثلة على محكما في دفع موجات التشدد 

هعـ ( رؤوس الخعوارج نعافع بعن األزرق 86مفارقة اإلمام عبد هللا بن إباض ) ت (أ

ععامر وعبعد هللا بعن الصعفار لتكفيعرهم المخعال،،  تنعاقر هعؤالء فعي ونجدة بن 

مسعععألة الخعععروج فسعععمع ابعععن إبعععاض دوي القعععراء، ورنعععين المعععؤذنين، وحنعععين 

ر القعود")  (.8المسبحين، فقال ألصحابه:"أعن هؤالء أخرج؟!)...( فقر 

،  آثععار ومقامععاتإن نسعع، دور العبععادة ومراكععز الععذكر مععن مسععاجد وجوامععع وتفجيععر 

عوى كفر روادهعا أو وصعفهم بالمبتدععة هعو ممعا يجعب معالجتعه، فالمخعال، وإن بد

 اختلفنا معه، ولكن ال يصل األمر إلى تكفيره.

قال اإلمام عبد هللا بن إباض في رسالته إلى عبد الملعك بعن معروان: ) غيعر أنعا نبعرأ 

 9إلى هللا من نافع بن األزرق وأتباعه من الناس(

                                                           
 .1/224( تمهيد قواعد اإليمان، 7)
 .78( خليفات : عوض ، نشأة الحركة اإلباضية، / 8)

 .2/342ـ مجموعة من العلماء، السير والجوابات 9
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( مععن مجلسععه العلمععي، وإعععالن 10هععـ( )1هععـ ( زيععادا  األعسععم)ق93ب( طععرد جععابر بععن زيععد )ت 

البراءة منه، ذلك أن زيادا  كعان يعرى شعرك المخعالفين، فطلبعه اإلمعام ليقنععه بالععدول ععن رأيعه، 

فسععأله مععا تقععول فععي هععدي قومنععا ) المخععال، فععي المععذهب( أي البععدن التععي يبعثونهععا إلععى مكععة 

قععال: أنحرهععا وا كععل أكبادهععا وأسععنامها، فإنععه ال هععدي لهععم، فقععال جععابر: إذن أبععرأ وينحرونهععا ؟ ف

 (    11وأخلع)

هـ( الذي تولى قيادة اإلباضية بعد 175ج(  اجتمع جماعة عند اإلمام الربيع بن حبيب ) ت

وفاة شيخه أبي عبيدة التميمي، وكانت بوادر التشبيه والتجسيم قد بدأت تلوح في األفق ، فأراد 

عض المشائي إطالق حكم الشرك عليهم، فأبى الربيع، وأصر أيما إصرار على ععدم جعواز ذلعك ب

(، ولعل المشعائي هعم 12وقال ) إنما ظهر ذلك من عوامهم ال من أئمتهم، وذوي الفضل منهم ()

هععـ( اللععذين حكمععا بشععرك المتععأول بمععا يععوهم 2هععـ( ، وشعععيب بععن المعععروف)ق2أبععو المععؤِرج)ق

ي عبيعدة شعيي الربيعع، فطعردهم أبعو عبيعدة معن مجلسعه ممعا اضعطرهم إلعى التشبيه فعي زمعن أبع

(، فطعردهم 13إعالن التوبة والرجوع إلى قول المسلمين، ولكنهم ععادوا لمعا قعالوا أيعام الربيعع)

 اإلباضية من مجالسهم. 

ن بعومما اتخذه اإلباضية فيما وقع من تناوش طائفي في العراق أن سعماحة الشعيي أحمعد 

راء المفتي العام للسلطنة  قد وقع، وقفعة قويعة ضعد األحعداي التعي وقععت فعي سعام حمد الخليلي

العراقيععة، وأسععفرت عععن تععدمير مقععام اإلمععامين العسععكريين الشععيعيين الحسععن العسععكري وعلععي 

اقتحعام م، وما تالها من عمليعات انتقعام و22/6/2006الهادي، والتي كان وقوعها يوم األربعاء 

لتعزام فيها، ودعا كافة المسلمين وعلى الهعواء مباشعره إلعى ضعرورة ا للمساجد وإشعال النيران

ذلعك  الوحدة، وتجنب االنتقام، واحترام معتقدات المسلمين من مختلع، الفعرق والمعذاهب، وكعان

 م، وكان لندائه المباشر أثر طيب على السنة والشيعة. 26/2/2006يوم األحد 

الل لمين عنعدما أصعدر بيانعا مفصعال ومعن خعلقد تجلت دعوة المفتي إلى الوحدة بين المس 

جريدة عمان اليوميعة أعلعن فيعه وجعوب العتالحم بعين المسعلمين، ووجعوب نصعرة المظلعوم علعى 

ن الظالم، وأكد أن من أسس اإلسعالم وجعوب الوقعوف معع الحعق علعى الباطعل، وأن القتعال معع مع

لمقاومعة حيد، وأوجب نصعرة ايقول ال إله إال هللا محمد رسول هللا واجب ضد من ينكر جملة التو

 ودعمها. 

 /7 /12جاء هذا البيان دعما للمقاومة اإلسالمية فعي لبنعان إبعان الععدوان علعى لبنعان فعي 

 م، واستمر ثالثة وثالثين يوما. 2006

                                                           

 
 .418 /3( الكندي: محمد بن إبراهيم، بيان الشرع11)
 . 101 /2( الوارجالني، الدليل والبرهان 12)
 . 97 /1(  الشماخي، كتاب السير 13)
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إن هذا الموق، ليس غريبا فقد اختار أهل الحل والعقد في القعرن الحعادي عشعر المعيالدي 

فقاتل البرتغال أيما قتال، فلما أحسوا بأس اإلمام طلبوا  الصعلح،  ناصر بن مرشد اليعربي إماما،

، كمععا وقععع أن شععيعيا انتقععل للسععكن 14فععأبى اإلمععام إال إذا رجعععوا أمععوال الشععيعة المسععلوبة مععنهم

والتجارة في والية سمائل بمنطقة الداخلية من عمان، وكلها إباضية ما عدا هذا الشعيعي، فوقعع 

إلمام سالم بن راشد الخروصي، ومعه كافة العلماء ومنهم العالمة نعور اعتداء على ماله، وإذ با

الدين السالمي يعلنون ما يشبه حالة االستنفار العام من أجل المسلم الشيعي الجعفري، وتمكنعوا 

 15من معرفة الجاني، وإعادة الحق إلى نصابه

 محاورة أهل التشدد  (2

األجععواء لععذلك، وتتظععافر الجهععود مععن وهععذا أمععر ال بععد منععه، ولكععن بشععرط أن تتهيععأ 

مختل، المؤسسات واألفراد، مع الجدية فعي ذلعك، واتخعاذ وسعائل الضعغط علعى معن 

هععـ( مؤسععس المععذهب 93يتبنععى التكفيععر والتشععدد منهجععا، وكععان جععابر بععن زيععد ) ت

يحاور المكفرة، لعله يقنعهم باإلقالع عن التشدد، ومما ورد في ذلعك قولعه لهعم عنعد 

وال وذراري أهعل القبلعة: )ألعيس قعد حعرم هللا دمعاء المسعلمين بعدين ؟ استحاللهم أمع

فيقولون نعم، فيقول لهم وحعرم هللا البعراءة معنهم بعدين ؟ فيقولعون نععم، فيقعول هعل 

(. وكععانوا يعملععون جاهععدين علععى تجنععب 16أحععل مععا بعععد هععذا بععدين ؟ فيسععكتون()

لخعوارج:) دععوهم مصادمة أي أحد من المسلمين، وقد عرف عن الربيع قوله فعي ا

 حتى يتجاوزوا القول إلى الفعل، فإن بقوا على قولهم فخطؤهم محمول عليهم(

كن أن إن المحاورة قد تكون عالجا ناجعا ومقدما على الحلول اإلقصائية، كما أنه يم

تشعدد، تؤتي ثمارها المرجوة بدل الحلول األمنية إال أن المشكلة قد تكمعن فعي أن الم

 الك الحقيقة يرفض التحاور معع معن يسعميهم المبتدععة أو أهعلالذي ربما يدعي امت

الضالل، بل ال يقبل الجلوس معهم على طاولة واحدة، بحجعة النهعي ععن مجالسعة ) 

المبتدعععة؟( واألمععر بضععرورة ) هجععرانهم؟( وعععدم جععواز صععحبتهم إلععى آخععر تلععك 

 بينها. الشبه، وهذا يؤدي إلى تقطيع أوصال األمة المسلمة، وزيادة الشقة فيما

 ترك التنابز باأللقاب (3
اب إال رغم اتفاق المسلمين على عدم جواز السخرية واالستهزاء، وعدم جواز التنابز باأللقع

التشعدد  أنه لألس، الشديد قد انحدرت األمة اإلسالمية إلى ما نُهيت عنه، وغدا قسم من أهل

 .يلمزون المخال، لهم بصنوف األلقاب

هولة الصدور، ويوري الناشئة الحقد على المخعال،، ممعا يعنعي سعإن التنابز باأللقاب يوغر 

عهم وقوع األجيال الناشئة فريسة لمخالب التشدد ، وإمكانية غسل أدمغعتهم ععن طريعق إقنعا

 بضرورة تنقية اإلسالم من الشوائب واالنحرافات.

                                                           
 .133سعود السيابي، الوسيط في التاريخ / ـ أحمد بن 14

 .13ـ أحمد بن سعود السيابي، وحدة األمة في الفكر العماني /15

 .80 /1، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء عمان البطاشي(سيف 16)



İbadiyye’de Hoşgörü ve Onun Müslümanlar Arasındaki Barışa Etkisi 

 التسامح عند اإلباضية وتأثيره على السالم بين المسلمين

67 
 

، جيال ننكععر أن المسععلمين فععي أزمنععة غععابرة قععد تراشععقوا باأللقععاب فيمععا بيععنهم، فهععذا خععار

 ابي إال أنعه فعي السعنواتوالثاني ناصبي وآخر رافضعي، ثعم جعاءت أزمنعة تعؤذن بتحعول إيجع

ل دم، برزت على السطح تلك األلقاب، بل كانت أنكى، ألنه اسعتتبعها تكفيعر واسعتحالاألخيرة 

فغععدونا نسععمع ضععرورة تتويععب ) المبتدعععة( وتأديععب ) القبععوريين( ، ولععذلك فععإن التراشععق 

 ى التشدد ثم التكفير.باأللقاب سبيل إل

إلعى  إن دعوة الناس بما ُعرفعوا وأحبعوا أن يُعدعوا بعه هعو معن أدب اإلسعالم، فأحعب األسعماء

أو  اإلباضية مسمى اإلباضية، والشيعة مسمى الشيعة، والمذاهب األربعة مسمى أهل السعنة

ن إلععى لحسععاألشععاعرة ) المالكيععة والشععافعية( والماتريديععة ) الحنفيععة( فلمععاذا نميععل مععن هععذا ا

 ألقاب اللمز والغمز والطعن.

م فعي إذا أراد أحد أن يميز بين قوله وقول غيره ممن يخالفه فعإن اإلباضعية يصعفون مخعالفه

هعل أبعض القضايا بقولهم عند المقارنات قعال مخالفونعا أو قعال قومنعا، ويسعتخدمون عبعارة 

لعبعارة ألجيال على لطيع، االقبلة وأحيانا يستخدمون عبارة أهل الصالة، وال شك أن تنشئة ا

 مع الموافق والمخال، يمنح األجيال حصانة عن اعتناق التشدد.

 إعمال منهج )المسلمون تجمعهم األصول( (4
إن من وسائل محاصرة التشدد وتكفير المخال، هو إبراز المتفق عليه بين المسلمين، وهعو 

معا اختلفعوا فيعه، معن غيعر كثير جدا مع تبرير المختل، عليه، لينشأ جيعل يععذر المختلفعين في

احتكعار للحقيقعة المطلقعة، واتهعام المخعال، بالضعالل المبعين، جعاء فعي بيعان الشعرع للعالمعة 

هعـ(: ) فالمسعلمون وإن اختلفعوا فعي الفعروع، فأصعول العدين 6محمد بن إبراهيم الكنعدي ) ق

اخعتالف تجمعهم، وإليها ينتهون، وفروع الدين: العرأي المختلع، فيعه، وأصعول العدين معا ال 

 17فيه، والفروع من األصول، وال يخرج الفرع من أصله إذا كان ذلك الفرع منه(

ة إن معظم من يتشددون على المخال، أو يتبنون منهج التكفير هعم ممعن يبعالغون فعي إشعاع

 القضايا المختل، عليها، ويتجاهلون أكثر المتفق عليه.

ن المختلع، فيعه خاصعة بالنسعبة لذلك يحرص اإلباضعية علعى التركيعز علعى المتفعق عليعه دو

 لعوام الناس، الذين ال يقدرون عواقب األمور أو قد يندفعون لما فيه مضرة 

) من عمل بقول من أقاويل المسلمين، وأخعذ بعه، فقعد عمعل بعالحق، وقعال بالصعدق، وال 

(. 18تجوز تخطئته، فمعن خَطعأه فعي ذلعك بعرأي أوديعن فقعد خعال، الحعق، ووجبعت البعراءة منعه)

اإلباضية على ذلك بإيجابهم على المختلفين في الفقعه واليعة بعضعهم بعضعا ، ولعو تضعادوا ويزيد 

فععي الععرأي، فأحععل بعضععهم شععيئا ، وحععرم بعضععهم شععيئا ، فعلععى المحععل أن يتععولى المحععِرم، وعلععى 

المحِرم أن يتولى المحل، وال يجوز االفتراق، وعلى من علعم بعاختالفهم فهعم ذلعك، وال يجعوز لعه 

                                                           
 .3/12ـ محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع 17

 . 132 /1( الشقصي ، منهج الطالبين، 18)
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الجمععع بععين األضععداد هععا هنععا حععالل الزم، والتفريععق بيععنهم هععا هنععا حععرام وضععالل أن يفععرق ف) 

()19 .) 

فمن أخذ بقول من أقوال المسلمين ال يعتبر هالكا ، ومن أبى إال أن ينصب الرأي دينعا ، وأعلعن     

البراءة ممعن خالفعه، وادععى ذلعك العرأي علعى هللا اعتبعره اإلباضعية متقعوال علعى هللا، ألن هللا إذا 

ف فيعه بعالرأي، تقدم في حكم لم يجعل للعباد فيه الخيار، وإذا تركهم واجتهاد العرأي جعاز االخعتال

(. فاإلباضعية يعرون 20وكان كل مؤتمنا  على رأيه واجتهاده، إذا كان معن أهعل العرأي واالجتهعاد)

 أنه إذا تنازع أهل الرأي في مسألة من مسائل الرأي يمكن أن يأخذ المسلم بأي اآلراء شاء.

ن معدنا فهذه قواعد ذهبية سطرها أساطين العلم ولو تمت مراعاتها في كل عصر لما وجع    

 الفقهاء من يضلل مخالفه في مسائل االختالف فيها واسع

 قال العالمة نور الدين السالمي:

 حتى الممات وافىبينهم جاهلنا ال يعرف الخالفا            

 وعالم باالختالف يمضي             في السر ما يلزمه من فرض

 ولخوفا من الجهال أن يقولوا           ما لم يكن لهم به دخ

 ما لم يكن له بعلم حاصلهم منعوا من أن يقول الجاهل       

 إن سمعوا من جاهل مقاال          بغير علم أنكروه حاال

.... 

 فما مضى قبلك لو بساعه          فدعه ليس البحث عنه طاعه

هععـ( عععن مععن قععال: التقععى أبععو عبيععدة التميمععي 1392سععئل العالمععة خلفععان بععن جميععل السععيابي)ت

هعـ( فأجعاب السعيابي: )ال يجعوز 131هـ( بعدوه واصل ابن عطعاء المعتزلعي)ت145اإلباضي ) ت

وال يحل اللعن ألحد من أهل القبلعة، وهعذا ال يقولعه إال جاهعل بمعا يلزمعه وبمعا لعه ومعا عليعه معن 

حقوق المسلمين، ألن الموحد بالتوحيد يحرم دمه وماله وعرضه،  فعلَمعوه إن كعان جعاهال)...(. 

(. رغععم أنععه بععين 21كلوا لحععوم المسععلمين الععراكعين السععاجدين الحععاميين للقععرآن الكععريم()ال تععأ

اإلباضععية والمعتزلععة منععاظرات، وإصععرار اإلباضععية علععى عععدم جععواز القععول بمراعععاة الصععالحية 

واألصلح على هللا، وأنه ال يجب على هللا شيء، بعل معا يفعلعه معا هعو إال معن التفضعل والتكعرم ال 

ار اإلباضية بأن هللا يحاسب علعى الكسعب واالختيعار، ومنعه الخلعق فقعط إال أنهعم الوجوب، وإصر

 أصروا أيضا على عدم جواز التكفير.

                                                           
 . 145 /1( ن . م  19)
 .5م  / 2003 /هـ1424، وزارة التراث والثقافة،  1( قراءات في فكر الشقصي،  ط20)
 . 271ـ 270 /2( فصل الخطاب 21)
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ولم تزل المساعي في مواجهة ظاهرة التشدد نشطة فقد سئل العالمة خلفعان بعن جميعل السعيابي 

األثعر ععن أولعي  هل يجوز التزاوج بين اإلباضية والشيعة والسنة؟ أجاب: ) إن العذي نعلمعه معن

العلم والبصعر أن األحعرار الموحعدين أكفعاء بعضعهم لعبعض... والعذي عليعه الجهابعذة األععالم أن 

الحر الموحد المقعر بالجملعة العدائن بجميعع أركعان اإلسعالم جعائز نكاحعه وإنكاحعه، وبعذلك جعاءت 

 22السنة، وعليه استقر عمل جميع األمة(

ر عدم جعواز تعزويج اإلباضعية وغيعرهم؟ فاشعتد نكيعوقد ُوجه لسماحة الشيي سؤال حول فتاوى 

 الشيي على مثل هذه الفتاوى.

، إن الناحيععة االجتماعيععة، والتععداخل األسععري يقععوي الصععالت بععين المسععلمين، ويلطعع، األجععواء

ة ولععذلك فععإن العالقععات االجتماعيععة قائمععة علععى أشععدها فععي سععلطنة عمععان بععين اإلباضععية والسععن

 ود العزواج التعي تبعرم فعي حسعينيات أو مجعالس الشعيعة، وممعاوالشيعة، بل يرعي سعماحته عقع

يمكععن التنويععه بععه فععي ذات الموضععوع أن سععماحته كععان العاقععد عقععد زواج شععافعي علععى شععيعية، 

وحدة، فالعاقد إباضي، والزوج سني شافعي، والزوجة إمامية شيعية جعفرية، وهذا يمثل أوج ال

ا أن ظععاهرة الععزواج الجمععاعي التععي تقتععرب التشععدد، كمععولعععل ذلععك يسععاهم فععي محاصععرة ظععاهرة 

 أحيانا من األربععين شخصعا لعم تععد مسعتغربة، وهعؤالء إباضعية وشعيعة وشعافعية، ويرععى ذلعك

 .والعاقد عليهم سماحة الشيي أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

 تطبيق منهج ) ما يسع من كان قبلنا فهو يسعنا(  (5
ن بعالد مععدة، وتبنوا هذا المنهج الذي أسسه لما رأينعا كثيعرا على هذه القاولو سارت األمة 

المعة المسلمين يسودها هذا االعتداء على المخال، فعي العرأي ووصعفه بمعا ال يليعق، قعال الع

ا فعي أبو غانم الخراساني: سألت أبو المؤرج عن االختالف في الرأي؟ واختالف السل، قبلن

 رأ بعضهم من بعض؟ رأيهم، أليس قد يسعهم االختالف؟ ولم يب

 قال: بل ذلك واسع.

قلت أي أبو غانم: فإن أخذ الناس ببعض أقاويلهم وهو خعالف لمعا اجتمعع عليعه المسعلمون، 

هل يبرأ بعضهم من بعض أم ال؟ فقال لي مغضبا: ما حملعك علعى البعراءة يعا هعذا؟ إنعك إليهعا 

 23لسريع، ما يسع من كان قبلنا فهو يسعنا

 فع الواليةالمضادة في الرأي ال تر (6
إن االنطالق من هذا المنهج المتعقل هو سبيل من سبل دفع التشدد ، ألن المسلمين متفقعون 

في العقيدة بتصديقهم بأركان اإليمان، وجعامعهم فعي الفقعه أركعان اإلسعالم، ومجمععون علعى 

ز أخالقيات اإلسالم في المعامالت، ولم يختلفوا إال في فروع، تباينعت فيهعا االجتهعادات، وجعا

فيها التأويل، وبعضهم صار إلى قول، ألنه رأى حجيعة أصعل معن أصعول التشعريع اإلسعالمي 

التبعيععة الفرعيعععة، وبعضععهم لعععم يرهعععا حجععة يمكعععن الركعععون إليهععا، كالقيعععاس واالستحسعععان 

                                                           
 .2/160ـ خلفان بن جميل  السيابي، فصل الخطاب في المسألة والجواب 22

 .207ـ ناصر السابعي، روائع السلف الصالح / 23
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والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وشرع من قبلنعا وقعول الصعحابي، فهعذه ممعا جعاز 

 والنفي. فيها األخذ والرد، واإلثبات

لمضعادة إن مسائل الرأي ال توجب تدابرا بين المسلمين، لذلك قال اإلباضية في معنهجهم: ) ا

و في الرأي ال ترفع الوالية( فهي ال توجب بغضعا وععداوة فضعال ععن تشعدد علعى المخعال، أ

 تكفير له.

قععال العالمععة خمععيس بععن سعععيد الشقصععي فععي مععنهج الطععالبين وبععالز الععراغبين: ) وال يجععوز 

تخطئة أحد من المختلفين بالرأي من علمعاء المسعلمين، بعل يلعزم ونحعب واليعة ) أي محبعة( 

جمععيعهم... وعلععى العلمععاء المختلفععين بععالرأي أن يتععولى بعضععهم بعضععا، ولععو تضععادوا جميعععا 

ولو تتبعنا كتب المذهب لوجدنا ما يمكن أن يقي األمة مثل هعذه المزالعق الخطعرة،  24بالرأي(

 .ظواهروتقضي على هذه ال

 الك، عما مضى (7
معن المالحععن أن المتشععددين يتكئععون فععي تشععددهم وتهععيج العامععة علععى المخععال، علععى إحيععاء 

ك قضععايا وقعععت منععذ قععرون غععابرة، تباينععت آراء المسععلمين فيهععا، ويععرى اإلباضععية اتخععاذ تلعع

احعدة، األحداي وسيلة للتهييج ما هو إال سهام لضرب وحدة المسلمين، وأنه مناف لألمة الو

)  سئل العالمة خلفان بن جميل السعيابي ععن أحعداي القعرن األول الهجعري؟ فأجعاب السعائل:

معا، أما الحسن والحسين فهما سبطا رسول هللا صلى هللا عليعه وسعلم وريحانتعاه، وهعو يحبه

معا ووردت فيهما أحاديث، أما األحداي التعي جعرت بعين الصعحابة ... فقعد علمعت الخعالف فيه

يبا من القدماء فكانوا منهم المشاهد لألمر وحاضره، ومنهم من كان قر عند أهل مذهبك، أما

م فعي ذلك، وتبلغهم الحقائق بصحيح النقل، أو برفيعة من العدول، الذين يكونون حجعة علعيه

دي أو أمر الدين، فيحكمون على الناس بما شاهدوا منهم من األحعداي عيانعا أو بعإقرار المحع

العلعم فعي االعتقعادات، ونحعن نحسعن بهعم الظعن، ونقعول بشهادة صعحيحة ثابتعة، هعذه طعرق 

 حكموا بما علموا(

ذكعر أن وكما أجاب عن رأيه في الخليفة عمر بن عبد العزيز، فأثنى عليه، وأكد ) إنا نحبعه( 

أخباره الحسنة قد ذاعت، وهعذا الموقع، هعو ععين موقع، أبعي عبيعدة مسعلم بعن أبعي كريمعة 

لو قبل  فد اإلباضي الذي التقى بعمر بن عبد العزيز أنهـ( إذ تمنى على الو145التميمي ) ت

 الوفد بكل ما أبداه الخليفة.

د صحيح الخالف على أشده بين اإلباضية واألمويين، ولكن اإلباضية يعرون أن عمعر بعن عبع

 العزيز قد اختل، عن بقية بني أمية.

 ويقول السالمي 

 وما مضى عنك لو بساعه    دعه ليس البحث عنه طاعة 

ولكنه إن كان للتدارس والتعلم والبحعث والتمييعز فعال بعأس بعذلك، كمعا نعوه أن الععوام ينبغعي 

 تجنيبهم تلك المسائل، مخافة إساءة األدب

                                                           
 .1257 /2ـ محمود هرموش، القواعد الفقهية اإلباضية 24
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 االعتدال في الفتوى (8
، وقعد سعلك اإلباضعية التشعددإن التشدد في الفتوى على المخال، هو ممعا يسعاهم فعي خدمعة 

أهعل القبلعة، سعئل العالمعة خلفعان بعن جميعل السعيابي  منهج االعتدال مع كافة أهل الصالة أو

هل تجزي صالة الجمعة للمسافر اإلباضي عن صالة الظهر إن صالها خل، مخال،؟ أجاب: 

) إني لو أدركتها في أي موضع تقعام، وخلع، كعل موحعد لصعليتها هنعاك، وتسعقط بهعا صعالة 

 25المسافر من باب أولى، إذ لم يلزمه إال ركعتان، وهللا أعلم(

هب أجاز العالمة خلفان بن جميل السيابي صالة الجمعة في السفر وخل، المخعال، فعي المعذ

صعر رغم أن جمهور اإلباضية ال يتوسعون في اإلذن بإقامة صالة الجمعة، بل يشترطون الم

إال أن دواعععي الوحععدة بععين المسععلمين، ووجععود أقععوال  والععوطن وعععدم الصععالة فععي المسععافي

 التشدد في األخذ بقول من أقوال المسلمين.مختلفة جعلهم ال يرون 

أما ععن موقع، اإلباضعية معن الصعالة خلع، المخعال، فنعذكر اتفعاقهم أوال  علعى أن الصعالة 

خلعع، الموافععق أولععى وأتععم مععن الصععالة خلعع، المخععال،، ولعععل سععائر المععذاهب تععرى هععذا الععرأي، 

معن ال يعرى انتقعاض  فالصالة خل، من يرى إعادة الوضوء من الحجامة أولى من الصعالة خلع،

ال يقنعت فعي الصعالة عنعدهم أولعى معن الصعالة خلع، معن   والصالة خل، معن ،موضوء من احتج

ن القععول المعععَول عليععه، والمشععهور عنععد اإلباضعية، هععو القاضععي بجععواز الصععالة خلعع، يقنعت إال أ

وفععل المخالفين دون قيد، وال شرط، وهذا رأي جمهور اإلباضية سلفهم قبل خلفهعم ، فهعو قعول 

هـ(، وأبو عبيدة مسعلم 93هـ(، ومؤسس المذهب جابر بن زيد )ت86اإلمام عبدهللا بن إباض )ت

هـ(، وحجتهم في ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم )صلوا خل، كل 145بن أبي كريمة التميمي )ت

 (. 26بار وفاجر ()

م أععاد هـ( رجال  من اإلباضية صلى خل، إمام مخال،، ث2وقد رأى محبوب بن الرحيل )ق

، وقععد أكععد أبععو 27الصععالة، فلععم يععرتض محبععوب هععذا المسععلك، فرجععـع الرجععـل إلععى رأي محبععوب)

هععـ( أن سععيرة أسععالف اإلباضععية هععي الصععالة خلعع، غيععرهم مععن أئمععة المععذاهب، وأن 3المععؤثر)ق

المسععلمين ال يكععِذب بعضععهم بعضععا ، ومععن بععرأ مععن المسععلمين علععى ذلععك، ونسععبهم إلععى الضععالل 

 (.  28م صادق اإلسالم)والكذب، فليس بمسل

                                                           
 .103 /2ـ خلفان بن جميل السيابي، فصل الخطاب 25

 .197(، / 776) صحيح الربيع، باب الحجة على من ال يرى الصالة على موتى أهل القبلة، رقم الحديث (26)
 . 147/  9( السالمي، معارج االّمال (27
 . 285/  5( الكندي: أحمد، المصنف (28
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في من يصلي وهو يمسح على الخفين، أو يرفع يديعه  هـ(4) ق وقال أبو الحسن البسيوي

في الصالة )ولم نر أسالفنا يعملون ذلك، ولم نرهم يفسدون صعالة معن فعلعه، ومعن فعلعه لعم نعره 

 (.29يفسد صالة من لم يفعله، إال ما رأينا من إنكار بعضهم لبعض()

هـ( يؤكعد جعواز الصعالة خلع، غيعر اإلباضعي ولعو أتعى فعي 792اخي )توهذا عامر الشم

عن ي(، كمعن رفعع يديعه أو 30الصالة بأشياء غير جائزة عند اإلباضي) ضعمهما فعي الصعالة، أو أم 

بعد الفاتحة، ألنه متعأول، ولعم يعأت بتلعك الحركعات ععن هعوى. والشعماخي نفسعه ذهعب إلعى ععدم 

فاسععق تععرد شععهادته بسععبب فسععقه المنععافي لألمانععة، جععواز الصععالة خلعع، فسععاق اإلباضععية، ألن ال

والصالة من أعظم األمانات، فال يلي أمرها. ولعل رأي الشماخي هو األنسب فلئن يصلي المسعلم 

خلع، قعائم علععى دينعه مععن أي معذهب كعان خيععر معن أن يصععلي خلع، منحعرف عععن اإلسعالم يعمععل 

 بمعاصي هللا، وإن ادعى أنه على المذهب الفالني. 

محمد أطفير أن سبب القول بجواز الصعالة خلع، المخعال، ولعو رفعع  قطب األئمة وبين

يديه أو قنت مع علم المأموم اإلباضي بأن من ععادة اإلمعام القنعوت فعي الصعالة هعو أن معا يفعلعه 

المخال، في صالته يفعله بديانة ، أما المنافق من اإلباضية فعإن نفاقعه معن غيعر ديانعة أو تعأول، 

زمنا إنكاره عليه، أما مخال، المذهب فال يلزمنا اإلنكار عليه، ألن معا جعاء بعه بل محض هوى يل

 (، وأحسب أن في هذا الكالم بالغ االعتدال والتسامح. 31في صالته ليس بمنكر في مذهبه)

( إذا حضعرت، وهعو غير اإلباضيوقد سئل خلفان السيابي هل تجوز الصالة خل، القوم)

م، وإذا صلى خلفهعم هعل عليعه إععادة؟ الجعواب : تجعوز الصعالة عندهم في المسجد، أو في بيوته

(، وال بعدل علعى معن صعلى خلفهعم . كمعا سعئل فعي معن يقتعدي بعلمعاء غير اإلباضعيخل، قومنا )

( وأفاضلهم هل يأثم، ألنهم مخالفون أم ال ؟ الجعواب : إن اإلقتعداء بأفاضعل  غير اإلباضيةالقوم )

ي المسعععتحبات والمنعععدوبات معععن النوافعععل ووظعععائ، المسععلمين علعععى اإلطعععالق جعععائز مسعععتحب فعع

العبادات، والخير مطلوب من كل أحد، واإلقتداء في عمل البر بعر، والحعق يقبعل ويعقعل معن البعر 

والفاجر، وهو بنفسه حجعة، وإنمعا الممنعوع اإلقتعداء فعي الباطعل، وخعالف المخعال، لنعا ال يقعدح 

 (.32شيئا  في فروع الشريعة، وفضائل العبادات)

أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان هل تجعوز  سماحة الشيي سئل وقد

الصععالة خلعع، أهععل الخععالف ؟ فأجععاب : إن األصععل الععذي درج عليععه السععل، الصععالح هععو جععواز 

الصعععالة، بعععل وجوبهعععا خلععع، أي واحعععد معععن أهعععل القبلعععة، قعععال اإلمعععام أبعععو عبعععدهللا محمعععد بعععن 

نا من الفقهاء أنه ال بأس بالصعالة خلع، أئمعة قومنعا وما مضى عليه أسالف) هـ( 260محبوب)ت

إذا أقاموا الصالة لوقتها، فمن خال، في ذلك كان في الصدر منه حرج، وال تسعقط وال يتعه حتعى 

سا  ليسوا على صواب، وأنهم كانوا في ذلك أيزعم أن جابرا  وغيره ممن لم يروا الصالة خلفهم ب

لعة اسعتتابه المسعلمون )اإلباضعية( معن ذلعك، فعإن تعاب على غير الحق، فإذا صار إلعى هعذه المنز
                                                           

 . 153/  5( العوتبي، الضياء (29
 . 542/  1اإليضاح،( (30

 . 218/  2( شرح كتاب النيل (31
 . 106/  1( فصل الخطاب (32
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وترك ما اختاره من رأيه لم تسقط واليتعه، وإن أصعر وأدبعر كعان حقيقعا  علعى المسعلمبن البعراءة 

(. وهكععذا يتشعدد اإلباضععية علععى كعل إباضععي ال يعرى الصععالة خلعع، المخعال، فيجععدوا فععي 33منعه)

أئمة اإلباضية أخطأووا عندما أجازوا الصعالة أنفسهم منه حرجا، أما إذا تجاوز ذلك بأن زعم أن 

خل، غير اإلباضية فقد أوجبوا البراءة منه، وكل ذلك سعيا  منهم إلى لم الشعمل، وجمعع الكلمعة، 

 ورص الصفوف، ووأد كل صوت يدعوا إلى الفرقة بين المسلمين . 

ل معا ويؤخعذ معن كع) الخليلعي كالمعه بقولعه :  سماحة الشيي أحمعد بعن حمعد هذا وقد ختم

تقدم جواز الصالة خل، جميع أهل ملة اإلسالم، إال من يعأتي فعي صعالته بمعا يخلهعا معن غيعر أن 

يكون متأوال ، أما الحركات التي يأتي بها اإلمام متأوال  فال تضر من صلى خلفه، )وإذا علمت عن 

سعواء كعان  أحد بعينه عدم االلتزام في الطهارة أو غيرها فال يجوز لعك أن تصعلي خلفعه إال نافلعة

 (. 34من أهل المذهب أو من المذاهب األخرى()

فخالصععة القععول فععي هععذه المسععألة إن جمهععور اإلباضععية يشععددون علععى ضععرورة الصععالة 

خل، أي مسلم ملتزم بدينه مهما كان مذهبه الذي ينتمي إليه، وإن الالحقين منهم ليسوا بأفضعل 

ن زيعد وأبعي عبيعدة مسعلم بعن أبعي كريمعة من أئمتهم المتقدمين أمثال عبدهللا بن إباض وجعابر بع

الذين كانوا يصلون خل، المخال،، وإن أئمعتهم ليسعوا بأفضعل معن الصعحابة العذين صعلوا خلع، 

الحجاج بن يوس، ومروان بن الحكم، فقد صلى ابن عمر خل، نجدة بن عامر إمام النجدية معن 

وعنعدما سعئل ابعن عمعر  الخوارج، وصلى ابن الزبير خل، نجدة، وصلى نجدة خل، ابن الزبيعر،

عن ذلك قال : )إذا نادوا حي على الصعالة حعي علعى خيعر العمعل جئنعا، وإذا نعادوا حعي علعى قتعل 

 (. 35النفس قلنا ال ال()

قععال النععووي مععن الشععافعية )ولععم يععزل السععل، والخلعع، يععرون الصععالة وراء المعتزلععة 

 . (36)( ونحوهم، ومنا كحتهم وموارثتهم، وإجراء سائر األحكام عليهم

 الفقه المقارن (9
دليععل  إن للفقععه المقععارن أثععرا كبيععرا فععي التقريععب بععين المسععلمين، فمععن خاللععه يعععرف           

لقععد  المخعال، والمسعتند العذي اسعتند إليعه، وبععذلك ال يسعتغرب أحعد قعول المخعال، وال يسعتهجنه،

ت مبكعر، ى منعذ وقعأولى فقهاء األمة اإلسالمية عامة وفقهاء اإلباضية الفقه المقارن أهمية كبر

 وأهم كتب الفقه المقارن عند اإلباضية هي:

 مدونة أبي غانم الخراساني. .أ

 كتاب الجامع البن بركة. .ب

 موسوعة كتاب الضياء للعوتبي. .ت

 موسوعة بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي. .ي
                                                           

 . 226 /1( الفتاوى (33
 . 228/  1( ن.م 34)

 . 146/  9( السالمي، معارج االّمال (35
 .107/  4م، 2003 /هـ1423، دار عالم الكتب، الرياض، 1( المجموع شرح المهذب، حققه محمد نجيب المطيعي، ط(36
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 أجوبة ابن خلفون. .ج

 قواعد اإلسالم للجيطالي. .ح

 هـ(.792كتاب اإليضاح لعامر الشماخي)ت .خ

 صحيح الربيع بن حبيب للسالمي. شرح .د

 معارج اآلمال للسالمي. .ذ

 شرح كتاب النيل لمحمد أطفير. .ر

 الذهب الخالص لمحمد أطفير.  .ز

 س. الوطء المحرم ألحمد الخليلي.

 ش. اإليالء ألحمد الخليلي.

 ص. زكاة األنعام ألحمد الخليلي.

 ض. الفقه في إطار األدب ألبي سرور الجامعي) معاصر(.

 ية الطالب ألبي سرور الجامعي.ط.   بغ    

إن هذه المقارنات تكون أحيانا تفصيلية، فيذكر المؤل، آراء فقهاء المسلمين خاصعة أئمعة        

المذاهب، ويتجلى هذا في أجوبة ابن خلفون وكتاب شرح النيل والذهب الخعالص وشعرح الربيعع 

بن حبيب وبغية الطالب والفقه في إطار األدب، وأحيانا تكون المقارنعة إجماليعة، فيعورد المؤلع، 

المسألة، ثم يعبِر عن مقارناته بقوله: قال أصحابنا ويعني اإلباضية، وقال بعض مخالفينا أو قال 

مخالفونا، ويعني بذلك أهل السنة والجماعة. وأحيانا تكون المقارنات إجماليعة وتفصعيلية، وهعذا 

(. و محمعد بعن يوسع، أطفعير 38( وكتاب اإليضاح وكتاب الضياء)37واضح في كتاب الجامع)

تابععه الععذهب الخععالص ذكععر أن رمععز )المععيم( يعنععي قععول مالععك، ورمععز )الشععين( يعنععي قععول فععي ك

 (. 39الشافعي، ورمز )الحاء( يعني قول أبي حنيفة، ورمز )نا( يعني مذهبنا اإلباضي)

 700أثرا ألبي حنيفعة، و270لقد حوت موسوعة بيان الشرع المكونة من سبعين جزءا 

أثعععرا لسعععفيان  350أثعععر ألحمعععد بعععن حنبعععل و 500عي وأثعععر للشعععاف 770أثعععر لمالعععك بعععن أنعععس، و

 أثرا لداود الظاهري. 20هـ( و175أثرا لليث بن سعد)ت 80هـ( و161الثوري)ت

ومن األمثلة على الفقه المقارن عنعد اإلباضعية معا أورده محمعد بعن يوسع، أطفعير فعي 

ي حيعث قعارن كتابه شرح النيل وشفاء العليل، الذي يعتبر أهم مصدر فقهعي فعي المعذهب اإلباضع

بين أقوال وآراء الفقهاء معن مختلع، المعذاهب اإلسعالمية فعي مسعألة طهعر المعرأة معن حيضعها، 

فقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععال:) 

ُمبِِهِمْنتَُرابٍأَْوَغْيِرِهفََهْليُبَاُحَوْطُؤَهاَويَِصحُّ  َمتْبَِمايُتَيَمَّ فَتَيَمَّ ،أَْواَليُبَاُحَحتَّىتَْغتَِسععَوإِْنَطُهَرتِْفيَسفٍَرَولَْمتَِجْدَماء 

ِ،َوأَْحَمَد،َوُجْمُهوِرالسَّلَِفَواْلَخلَِ،،َوَمْشععععععععععععععععععععععععععععععععععُهوُرَماِلكٍ لَ  لَُمْذَهبُالشَّافِِعي  :  ؟قَْواَلنِِفياْلَمْذَهبَِواأْلَوَّ

:  اْلَمْنُع،َوقِيلَعَْنأَبِيَحنِيفَعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععةَ 

                                                           
 .213، 122، 117، 103، 28 /2بركة، كتاب الجامع ( ابن 37)
 .5/374( العوتبي، كتاب الضياء 38)
 .173، 148، 147( أنظر على سبيل المثال الذهب الخالص / 39)
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ُمأِلَْكثَِراْلَحْيِضَحلََّوْطُؤَهافِياْلَحاِل،َواْلَحقُّإبَاَحةُاْلَوْطِءإذَ  َمتِْفياْلَحَضعععِرِلعُْذٍر،َوإِْنلَْمتَِجْداْلَماءَ إذَااْنقََطعَالدَّ اتَيَمَّ

ُمبِِهَولَوْ  ،َوالظَّاِهُرَجَواُزُهبَِماتَتَيَمَّ ُمبِِهلَْميُبَْحَوْطُؤَهافِيَمااْستَْظَهَرالسَّْدَويَْكِشيُّ بِاْلَهَواِء،َوإِْنُوِطئَ َواَلَماتَتَيَمَّ

اَلتَْينِاْعتَبََرتْاأْلَْصلَفَيَِحلُّلَُهَوْطُؤَها،إذَاتْبَْعَدتَْضيِيِعاْلغُْسِلَحتَّىَخَرَجَوْقتَُصاَل  ِةاْستَْقبَلَتَْها،َوإِْنأََخذَتْبِاْشتَِراِكالصَّ

قَْدُرَماتَُصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل ِيالثَّانِيَةَ،فَِقيلَ  :  لَْميَْبقَلََهاإالَّ

ُم،َواْلَواِضُحأَنَُّهاَليُبَاُحلَُهَوْطُؤَهاَولَْوَضيَّعَتَْحتَّىَخَرَجاْلَوْقتُ  ِلبَقَاِءُحْكِماْلَحْيِضَمالَْمتَْغتَِسععْل،َوِلقَْوِلِهتَعَالَ اَلتَُحرَّ

عععِريَن فعععََ :  ى ابِيَن َويُِحعععبُّ اْلُمتََطه ِ َ يُِحعععبُّ التَّعععوَّ ُ إِنَّ ح  عععْرَن فَعععأْتُوُهنَّ ِمعععْن َحْيعععُث أََمعععَرُكُم ح  ِإذَا تََطهَّ

(40)(41 وقارن أيضا بين آراء الفقهاء من مختل، المذاهب .) اإلسالمية في من دخل المسعجد

فععععععي وقععععععت قععععععد نهععععععي عععععععن الصععععععالة فيععععععه هععععععل يصععععععلي تحيععععععة المسععععععجد أو ال، فقععععععال: 

اَلةَاْلُمقَاَملََها،َوإِْنَدَخلَُهِفيَوْقتاٍَليَُصلَّىِفيِهفاََليَُصعععل ِ ) لصَّ اَلِةفَْليَُصال ِ يِهَماِعْنَدنَاَوِعْنَدالْ َوَمْنَدَخلَُهَوْقتَإقَاَمِةالصَّ

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععافِِعيَّةُ َحنَِفيَِّةَوالْ  :  َماِلِكيَِّة،َوقَالَتْالشَّ

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاَلِةفِيتِْلَكاأْلَْوقَاتِبِغَْيِرَهاَعاِمِلينَبِعُُمومِ  ِصينَالنَّْهيَعَْنالصَّ َصاَلتُُهَماُمَخص ِ :  اأْلََصحُّ

َرُدُخولُُهَولَْوَكانَِمْنغَْيِرأَْهاِلْلَمْسععِجدِ إذَاَدَخأَلََحُدُكْمَمْسِجد افَْليَُصل ِِهَماَواأْلَْحَوُطأَْنتَُسنََّصاَلتُُهَماِللدَّاِخِلَولَْوتََكرَّ 

ععهِ :  َمالَْميَْمنَْعَمانٌِع،قَععااَلْبنَُحَجرٍ  (. ومععن األمثلععة علععى 42()َهذَااْلعََدُداَلَمْفُهوَمأِلَْكثَِرِهبِات ِفَاقٍَواْختُِلفَِفيأَقَل ِ

طنة عمان أنعه سعئل المقارنات التي أقامها سماحة الشيي أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسل

عن اشتراك مجموعة من الناس في قتل شخص ما هل الواجب على كل شعخص كفعارة أو تكفعي 

كفارة واحدة عن الجميع؟ فأجاب )اختل، العلماء إذا اشترك جماعة في القتل، كي، تجب علعيهم 

الكفععارة، فقععول الجمهععور ومععنهم الحسععن وعكرمععة والنخعععي ومالععك والشععافعي والثععوري وأحمععد 

سحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعليه أكثر أصعحابنا) اإلباضعية( بعأن علعى كعل واحعد معنهم وإ

كفارة واحدة، وقيل بالتفريق، وال ريعب أن رأي الجمهعور أحعوط وأسعلم وأورع، لكعن الفتيعا إنمعا 

تبنى على الدليل األرجح، والذي يرجح عندي في هذا بالدليل قول من أوجب على الجميعع كفعارة 

وذكر الخليلي آراء وأقوال العلماء في مسألة هل الحرام يحرم الحالل، فذكر ععن ابعن  43واحدة(

عابدين من الحنفية قوله أن عمر بن الخطاب وابعن مسععود وعمعران بعن الحصعين وجعابر وابعن 

عباس انه قالوا بأن الحعرام يحعرم الحعالل، وذكعر ععن السرخسعي معن الحنفيعة أنعه قعول أبعي بعن 

الشعبي وسعيد بن المسعيب، وأنعه قعول أبعي حنيفعة، وهعو العذي يقتضعيه  كعب، وساق أقواال عن

 (.44قول مالك في المدونة،  وهو قول الثوري وأحمد، وعليه اإلباضية قاطبة)

إن هذا االنفتاح في القديم والحديث من فقهاء اإلباضية على كتب غيرهم من المذاهب اإلسالمية 

ليس غريبا، ألن )مؤلفي اإلباضية يأخعذون العلعم معن أي ععالم سعواء أكعان معن أهعل معذهبهم أو 

                                                           
 .222( سورة البقرة /40)
 .2/60( أطفيش، محمد، شرح النيل، 41)
 .389 /9( ن.م، 42)
 .31اإلفتاء العماني، /( أوالد ثاني، حمود بن يحيى، التجديد الفقهي في 43)
 .9ـ 6( الخليلي، أحمد، الوطء المحرم، ]د.ت[، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، / 44)
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مخالفععا لهععم، ويععردون مععا ال يرتضعععونه علععى أي عععالم سععواء أكعععان مععن أهععل مععذهبهم أو معععن 

 (.45غيرهم()

هـ( ما نصه : ) ونعؤدي األمانعة إلعى معن 2رد في سيرة العالمة سالم بن ذكوان )قو

اسععتأمننا عليهععا مععن النععاس كلهععم مععن قومنععا أو غيععرهم( ) ونععوفي بعهععود قومنععا ) 

المععذاهب األخععرى( ( ) ونجيععر مععن اسععتجارنا مععن قومنععا( ) ونععرى مناكحععة قومنععا 

نا( ) وال نرى أن نقذف أحعدا ممعن وموارثتهم ال تحرم علينا ما داموا يستقبلون قبلت

يستقبل قبلتنا... فإن كثيرا من الخوارج يسعتحلون فعي ديعنهم قعذف معن يعلمعون أنعه 

( ) وال نرى انتحال الهجعرة معن دار قومنعا( ) ونرضعى 46بريء من الزنا من قومهم

من ملوك قومنا أن يتقعوا هللا( ) ونرضعى معن الخعوارج أن يتقعوا هللا، وال يغلعوا فعي 

( ) ونرضى من سائر قومنا أن يتقوا هللا ربهم( فالخالصعة: ) ال يقتلعون ذريعة دينهم

قومهم، وال يستحلون فروج نسائهم، وال يقطعون الميعراي معنهم، ويعؤدون األمانعة 

إليهم وإلى غيرهم، ويوفون بعهودهم ومن غيرهم، ويأمن عندهم الكعاف والمعتعزل 

خطية من أحعد المكفعرة، يعدعوه  ورغم أن الشيي الرئيس تلقى رسالة 47من قومهم(

إلى الدخول في فكره، لكن الشيي تعقل في الرد عليه، وإنما اكتفى بدعوته بالرجوع 

إلى الكتاب والسنة، ودعاه إلى التأمل في صنيع الصحابة عنعدما تقعاتلوا فعي صعفين 

والجمل، فإنه ال سبي وال غنيمة، وحذره من أن يسلكوا مسلك نافع بن األزرق حين 

 .48احوا الدماء واألموال بتشريك أهل القبلةاستب

معة لقد تشدد الشيي على من يكفر المسلمين، وهو أمر لألس، لم تزل تعاني منعه األ

، اإلسالمية رغم األخطار المحدقعة بهعا، ومعا يسعببه تكفيعر المسعلم معن سعفك للعدماء

 وشيوع عدم االستقرار في بالدهم.

 ا توجعع الشعيي العرئيس معن مسعلك الفرقعةلقد توجع العالمة أبو مسعلم البهالنعي كمع

 والتكفير، فقال قصيدة، يرثي فيها أحوال أمته.

 فيا ليت أهل الدين لم يتفرقوا        وليت نظام الدين للكل جامع

 لو التزموا من عزة الدين شرطها     لما اتضعت منها الرعان الفوارع

 تتقارع وما ذبح اإلسالم إال سيوفنا        وقد جعلت في نفسها

 ولو سلت السيفين يمنى أخوة       لدكت جبال المعتدين المصارع

 وما صدعة اإلسالم من سي، خصمه       بأعظم مما بين أهليه واقع

 فكم سي، باز حز أوداج دينه             بأفضع مما سي، ذي الشرك باخع

                                                           
 .36(، الصفحة 111( مجلة رسالة المسجد الصادرة عن ديوان البالط السلطاني، العدد )45)

لتعجل في نسبة أمور لم تثبت من خالل مراجع ـ يصعب القول بأن الخوارج تجيز قذف المخالف بالزنا وهو منه بريء، وال ينبغي ا46

 الفرق نفسها.

 .66ـ 63ـ خميس العدوي، رؤية تاريخية /47

 . 108ـ  مبارك الراشدي، العالمة أبو نبهان الخروصي ومنهجه الفقهي/ 48
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 .49هراشا على الدنيا وطيشا على الهوى   وذلك سم في الحقيقة ناقع

 وساطات والمصالحة بين المسلمينال

لقد سعى اإلباضية عمليا وفي جميع عصعورهم إلعى التقريعب بعين المسعلمين،  ومحاولعة وأد كعل 

فتنة قعد تطعل برأسعها،  فهعا هعو سعليمان البعاروني معن إباضعية ليبيعا يبععث برسعالة إلعى إدريعس 

م علعى العثمعانيين السنوسي يذكره خاللها بضرورة حقن دمعاء المسعلمين،  وإيقعاف شعن الهجعو

(. ألن البعاروني 50في ليبيا،  وقد أبعدى السنوسعي موافقتعه علعى ذلعك،  حقنعا لعدماء المسعلمين)

 (.51يعتبر بقاء الدولة العثمانية عامل استقرار وصمام أمان للعالم اإلسالمي)

 ععةهعا جاموكان العالمة سليمان الباروني اإلباضي يعذود ععن الدولعة العثمانيعة الحنفيعة، باعتبار

 المسلمين، ورمز وحدتهم، وحافظة كيانهم، ومجمع هيبتهم.

كما أن اإلمعام محمعد بعن عبعد هللا الخليلعي والسعلطان تيمعور بعن فيصعل قعد انتعدبا البعاروني ععام  

هـ للقيام بحمل رسالتين إلى ملك السعودية عبد العزيز بعن عبعد العرحمن وسعمو علعي بعن 1343

الحسعععين شعععري، الحجعععاز،  وقعععد اشعععتد القتعععال بينهمعععا وبجعععوار البيعععت الحعععرام. فطلعععب الخليلعععي 

(. وعنعدما وقععت 52الملك وشري، الحجاز وق، القتال،  وحقن دماء المسعلمين) والسلطان من

الحرب بعين الملعك السععودي عبعد العزيعز بعن سععود واإلمعام يحيعى إمعام العيمن،  سعاء البعاروني 

وسعاءه  ،مذهبيعة فكريعةوتصويرها للحرب على أنها حرب   األخبارتنافس الصح، في نقل تلك 

إذ كانععت صععح، مصععر وفلسععطين والشععام تؤكععد أن النصععر  ن،أيضععا انقسععام الصععح، إلععى قسععمي

حلي، الملك السعودي،  وعلى النقيض معن ذلعك فعإن صعح، الععراق كانعت تتحعدي ععن انتصعار 

إمام اليمن على ملك السعودية. أما الباروني فقد اعتبرها حربا مشئومة بين ملك الحجعاز وملعك 

 (. 53ك الحرب)اليمن، وناشد صح، المسلمين أن تغير لهجتها من تل

إن أعمال الباروني هذه ترجمة عملية لخطابه الذي وجهه إلى  اإلمعام نعور العدين السعالمي جعاء 

فيه: هل توافقون أن معن أقعوى أسعباب الخعالف بعين المسعلمين تععدد المعذاهب وتباينهعا؟ وعلعى 

هعل فرض عدم الموافقة على ذلك فما هو األمر اآلخعر الموجعب للتفعرق؟ علعى فعرض الموافقعة ف

يمكن توحيدها والجمع بين أقوالها المتباينة، وإلغاء التعدد في هذا الزمن الذي نحعن فيعه أحعوج 

إلى اإلتحاد من كل شيء؟ على فرض عدم إمكان التوحد فما األمر القوي المانع منه في نظركم،  

م سنة، وهل إلزالته من وجه؟ على فرض إمكان التوحد فأي بلد يليق فيه إبراز هذا األمر، في ك

وكم يلزم من المال؟ فأجابه السالمي بأنعه يوافقعه أم منشعأ الخعالف هعو تععدد المعذاهب، وأن هنعا 

أسباب أخعرى منعه التحاسعد والتبعاغض،  ورأى أن أقعرب وسعيلة إلعى جمعع المسعلمين هعو تعرك 

األلقععاب المذهبيععة، والتسععمي باإلسععالم،  وأن الملععوك هععم أول مععن يجععب عليععه السعععي إلععى رأب 

                                                           
 .328ـ أبو مسلم البهالني، ديوان أبي مسلم /49

ه،  د. ط،  الدار العمانية،  مصر،  ( أبو اليقضان إبراهيم،  سليمان الباروني في أطوار حيات50)

 . 129 /1م،  1956

 . 208 /1( ن . م 51)

 . 251ـ 250 /1( ن . م / 52)

 . 167 /2( ن . م 53)
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،  فإن تعذر ذلك منهم كان األمر عسيرا، وشدد على أن أوفعق العبالد لتحمعل هعذه العدعوة الصدع

(. إال أن المذاهب اإلسالمية هي واقع ال يمكن تجاهلعه،  وقعد ال يكعون 54هي مكة مهبط الوحي)

الخلععل فيهععا بقععدر مععا يكععون فععي  المنتسععبين إليهععا،  الععذين تناسععوا أنهععا مجععرد طريقععة ووسععيلة،  

اإلسالم ذاته. إن المطلوب لعيس إذابعة المعذاهب،  وحمعل النعاس علعى معذهب مععين،  وليست هي 

ففي ذلك تضيق لواسع،  وإنما المطلوب نشر روح التسامح بين أتباع هذه المذاهب. أما اختيعار 

مكة لمحاولة الجمع بين المسلمين ذلك أن مكة المكرمة هي قبلة المسعلمين،  ومهعوى أفئعدتهم،  

النوايععا، أن يلتقععي فقهععاء المسععلمين وكععذا األمععراء سعععيا مععنهم للتقريععب بععين فععيمكن لععو حسععنت 

المسععلمين.  وقععد تكععون هععذه اللقععاءات دوريععة أو فصععلية علععى تكععون هععذه االجتماعععات جديععة ال 

دورا شكلية، ولدى الجميعع الرغبعة الصعادقة فعي التقريعب بعين المسعلمين، وإال فعإن هنعاك اليعوم 

الدار اجتماعات دورية إال أن أثرها يبدو ضععيفا،  وهعذا يععود ربمعا  ، ولهذهواتحادات للمسلمين

ألن مععا يتوصععلون إليععه يبقععى فععي قاعععات اجتماعععاتهم دون إذاعتععه للنععاس ونشععره فععي وسععائل 

اإلعععالم، ألن العامععة هععم أحععوج مععا يكونععون لرؤيععة علمععاء األمععة وهععم يلتقععون جععديا علععى مائععدة 

الخطوات يبدو أنعه دون المسعتوى المعأمول، كمعا أن العديعد واحدة.  وكذلك فإن دعم الحكام لهذه 

ممن يشارك في مؤتمرات التقريب وكأنه غير مؤمن بما اجتمععوا معن أجلعه، وإنمعا تعم حضعوره 

لمجععرد شععغل مقعععد الدولععة التععي يمثلهععا،  لععذلك تجععد العامععة تناقضععا بععين مععا يصععرح بععه بعععض 

مين وبععين مععا يصععدر مععن أولئععك بعععد المشععاركين فععي المععؤتمر مععن ضععرورة الوحععدة بععين المسععل

 المؤتمر من دعوات تناقض ما سبق. 

ويواصل اإلباضية أئمة وسالطين العمعل العدؤوب معن أجعل ترسعيي الوحعدة اإلسعالمين   

بين المسلمين، فها هو جد السلطان قابوس تيمعور بعن فيصعل يكلع،  البعاروني بمحاولعة الصعلح 

عود والشعري، علعي بعن الحسعين بعن علعي شعري، بين الملك عبد العزيز بعن عبعد العرحمن آل سع

الحجاز، وقد أرسل السلطان إلى الملك رسالة جاء فيها )حامعل هعذا هعو علعى معا نحعن عليعه معن 

الكدر، )...(فالمرجو اعتماد كالمه في هذا الصدد، فإنه الثقة األمين، وله تفان وتضعحية فعي كعل 

لة السعلطان إلعى الشعري، الحجعازي ) (، وفعي رسعا55ما يتعلق بإصعالح حعال األمعة اإلسعالمية()

حامل كتابنا هذا هو الوجيه )...(الشيي سعليمان باشعا البعاروني أحعد علمعاء معذهبنا، ومعن رجعال 

 (. 56اإلسالم المعروفين لديكم شخصا وعمال، )...( فال حاجة إلى التوصية إلى اعتماد ما يبديه)

اختار السلطان شخصية إباضية كانت تتطلع إلى اليعوم العذي تشعرق فيعه شعمس الوحعدة 

بين المسلمين وهي شخصية الباروني، فوساطته لم تكن لمجرد رفع العتب ، بعل إيمعان بوجعوب 

التضامن اإلسالمي، والعمل الجاد من أجل التقريب بين المسلمين. أمعا اإلمعام محمعد بعن عبعد هللا 

د إرسعال السعلطان تيمعور البعاروني للوسعاطة بعين الملعك والشعري، علعي، بعل إنعه الخليلي فقد أي

انتدب عنه الباروني للمشاركة والتحدي باسمه في المؤتمر الذي عقد في مصعر للمصعالحة بعين 

الملك والشري، علعي، حيعث قعال اإلمعام للبعاروني ) فإننعا نكلع، جنعابكم باسعم األمعة العمانيعة أن 

                                                           

 . 26ـ 25( جميلة الربخية،  إضاءآت من دور اإلباضية في توحيد األمة/ 54)

 .46الهاشمي، سعيد، غاية السلوان /(55)
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ذي سعيعقد لهععذا الغععرض الععديني السععامي فعي مصععر أو غيرهععا مععن الععبالد تحضعر هععذا المععؤتمر العع

(، ويواصل اإلباضية جهعودهم فعي عصعرنا الحعالي التقريعب بعين المسعلمين، فقعد 57اإلسالمية()

بعث اإلمام محمعد بعن عبعد هللا الخليلعي رسعالة مباشعرة إلعى الملعك عبعد العزيعز بعن عبعد العرحمن 

ه للملك، ويبدي إعجابه بما قام به الملعك معن إصعالح للسعبل أعرب فيها اإلمام عن امتنانه وشكر

(.وهعذا 58من أجعل تسعهيل وتعأمين الطعرق للحجعاج، ) فعدين اإلسعالم واحعد، ودععوتهم واحعدة()

كتاب آخر من اإلمام إلى الملك سعود بن عبد العزيعز )نعدعو لكعم بالنصعر والتوفيعق علعى سععيكم 

حعت لعواء اإلسعالم، وانتسعابهم إليعه، ودععائهم إلعى الجميل في توحيد كلمة المسلمين، وتكعتلهم ت

كتععاب هللا العزيععز، )...( ومععن األمععر بععالمعروف السعععي فععي توحيععد كلمععة المسععلمين، وفععي إماتععة 

( . ولعم يكعل العمعانيون 59االنتساب للمذاهب، وإظهار التعصب لها، اللذين قضيا علعى اإلسعالم()

رك ما يفرق بينهم، فأرسل اإلمعام خطابعا آخعر من الدعوة إلى الوحدة بين المسلمين، وضرورة ت

إلى اإلباضية في الجزائر يقول لهم فيه: ) فاهلل هللا في ما يجمع الكلمة والتآل،، ويبععد الشعحناء 

والتخال،، وال تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فما مني اإلسالم بشيء أعظم وأطم معن 

حععالل القععوى وذهععاب الععدول، وإخععوانكم أهععل عمععان الن جالتخععال، المععؤدي إلععى الفشععل، المنععت

 (. 60حريصون على اجتماعكم()

واحد،  ال شك أن إمام المسلمين محمد بن عبد هللا الخليلي ال يريد دمج الناس في مذهب

وتبعاين  فذلك أمر عسير، وتضييق لواسع، وتفويت لألمة من اآلثار االيجابية الختالف المعدارك،

 عني ضرورة ترك التعصب لألئمة، الذين يصيبون ويخطئون.أنماط التفكير، وإنما ي

 التوصيات والمقترحات

فعي  تغيير الخطاب الديني في مناهج التربية والتعليم واإلعالم وغرس قعيم التسعامح (1

 نفوس الشبيبة منذ نعومة أظفارهم وحتى آخر المراحل الدراسية.

يعان لبقيام الجامععات والكليعات والمعاهعد الدينيعة بتعدريس معادة المعذاهب اإلسعالمية  (2

المتفععق عليععه وعععرض المختلعع، فيععه بنععاء علععى األدلععة المختلعع، عليهععا كالقيععاس 

واالستحسان وسد العذرائع والمصعالح المرسعلة وشعرع معن قبلنعا، والتعي ال تفسعيق 

ختلع، عليعه علعى وجعه التقريعب وال تضليل وال تكفيعر للمخعال، فيهعا أي ععرض الم

 وليس على سبيل التشنيع.

                                                           

 .47السلوان، /الهاشمي، سعيد، غاية (57)

هـ ، 1427الربخية، جميلة بنت علي، دور اإلباضية في توحيد األمة، مكتبة الجيل الواعد، (58)
 . 29م، /2006

 .30الربخية، جميلة، دور اإلباضية في توحيد المسلمين، / (59)

 .30ن.م / (60)
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تبنععي كليععة االهيععات جامعععة دجلععة إنشععاء قنععاة فضععائية دينيععة تعتمععد خطععاب التقريععب  (3

 منهجا والتسامح هدفا مع حوارات وندوات تعريفية.

خفع، قيام منظمة التعاون اإلسالمي بإنشاء قنوات فضائية دينية غايتهعا التسعامح لت (4

 ر المذهبي الذي تبثه بعض القنوات المتشددة.من غلواء السعا

 

 


