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ABSTRACT 

 

This descriptive study aimed to discuss the issue of tolerance in sectarian differences between 

Muslims, according to the perspective of His Eminence Sheikh Ahmed Al-Khalili, Mufti of the 

Sultanate of Oman. The problem  existing in some Muslims’ view of tolerance between 

Exaggeration, default  and excessive, as there are those who exaggerate the demand for tolerance 

without restriction or condition, so they forgive everything without regard to the limits of Islam 

and its prohibitions and controls. On the other hand, there are those who narrow, forgetting the 

mercy of Islam, his amnesty, his grace and his permission to be soft and lenient in his treatment. 

The researcher used the descriptive analytical method, and discussed the subject in four topics: The 

first presented tolerance in the Qur’an and Sunnah, among advanced scholars. The second, 

discussed his eminence's opinion on the level of disagreement among Muslims. The third is devoted 

to the opinion of His Eminence in the multiplicity of doctrines. The fourth topic included the 

opinion of His Eminence in the strength of the ties between groups of Muslims. The findings 

showed that: the difference of Muslims in the formalities and subcategories does not amount to the 

division of Muslims, and that the difference in opinion is a blessing, not a curse, and the need for 

Muslims to observe each other's feelings. And that the diversity of doctrines means the integration 

of religion. Adherence to the doctrine does not mean fanaticism and the rejection of the other, and 

tolerance among Muslims remains a religious duty and an imperative demand. 
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 لخص امل

املذهبية  اخلالفات  يف  موضوع التسامح  مناقشة  الوصفية  الدراسة  وفق منظور    هدفت هذه  املسلمني،  بني 
نظرة بعض املسلمني إىل التسامح بني    مساحة الشيخ أمحد اخلليلي مفيت سلطنة عمان. تكمن املشكلة يف

مغال ومقصر ومفرط، حيث هناك من يبالغ يف املطالبة ابلتسامح دون قيد أو شرط، فيتساحمون يف كل  
وهنا وضوابطه.  وحرماته  اإلسالم  حلدود  مراعاة  دون  اإلسالم  شيء  رمحة  فيتناسون  دائرته  يضّيقون  من  ك 

. استعمل وسعة عفوه ومساحته وأمره ابللني والتساهل يف املعاملة، فيضيقون على عباد هللا ويتعاملون ابلشدة
األول   عرض  مباحث:  أربعة  يف  املوضوع  وانقش  التحليلي،  الوصفي  املنهج  القرآن  الباحث  يف  التسامح 

. وخصص رأي مساحته حول مستوى اخلالف بني املسلمني. وانقش يف الثاين؛  دمنيوالسنة وعند العلماء املتق
راي مساحته يف متانة الروابط    . واشتمل املبحث الرابع علىرأي مساحته يف تعدد املذاهبل  املبحث الثالث

،  املسلمني   اختالف املسلمني يف الشكليات والفرعيات ال يرقى لتفريق. بينت النتائج: أنَّ  بني فئات املسلمني
تنوع املذاهب    . وأنَّ ضرورة مراعاة املسلمني ملشاعر بعضهم البعضو   ، اخلالف يف الرأي نعمة ال نقمةوأنَّ  

التسامح بني املسلمني واجب  ، ويبقى  التمسك ابملذهب ال يعين التعصب ونبذ اآلخر. فيعين تكامل الدين
 . ديين ومطلب حتمي

 . نو املسلم، اخلالفات املذهبية، التسامح، أمحد اخلليليكلمات مفتاحية: 
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 مقدمة 

الشرور  مجيع  من  إليه  وأتوب  أستهديه،  و  أستعينه  و  سلطانه،  وعظيم  جلالله  ينبغي  أمحده كما  محده،  حق  احلمد هلل 
واآلاثم، وأصلي وأسلم على خري خلق هللا، سيد األولني واآلخرين، خري من دعا إىل هللا، وأكرم من اندى بـــ ال إله إال 

 السمحاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك. أما بعد، هللا. تركنا على احملجة البيضاء، والشريعة  

 َأاَل   ۗ    َوْلَيْصَفُحوا  َوْليَـْعُفوا﴿  املؤمن،  درجة  رفع  عوامل  أهم   من  وهو  احلنيف  اإلسالمي  ديننا  ركائز  من  ركيزة  فالّتسامح يعدّ 
 أهم  ( ومن 40  )الشورى، ﴾  هللا   على   فأجره   وأصلح   عفا   فمن"(،22)النور  ﴾ رَِّحيم    َغُفور    َواّللَُّ   ۗ    َلُكمْ   اّللَُّ   يـَْغِفرَ   َأن  ُتُِبُّونَ 
 )آل ﴾  اْلُمْحِسِننيَ   ُيُِبُّ   َواّللَُّ   ۗ    النَّاسِ   َعنِ   َواْلَعاِفنيَ   اْلَغْيظَ   َواْلَكاِظِمنيَ ﴿وتعاىل،    سبحانه   هللا   رضا   إىل   الوصول   طرق 

 ِمنْ   اَلنَفضُّوا  اْلَقْلبِ   َغِليظَ   َفظًّا   ُكنتَ   َوَلوْ ﴿    احملبة  وكسب   والسعادة،   القلوب  أتليف   وسائل  أهم  ومن   (،134:  عمران 
 ِِبَْمرِهِ  اّللَُّ  ََيِْتَ  َحّتَّ  َواْصَفُحوا  فَاْعُفوا﴿  (،159: عمران  )آل﴾ اأْلَْمرِ  يف   َوَشاِوْرُهمْ  ََلُمْ  َواْستَـْغِفرْ  َعنـُْهمْ   فَاْعفُ  ۗ   َحْوِلكَ 

 والعاطفي  النفسي   ابالستقرار  الشعور   من   ويزيد  البشر،  بني   احملبة  نشر  ونتيجته   ( 109/)البقرة﴾  َقِدير    َشْيء    ُكلِّ   َعَلى  اّللََّ   ِإنَّ 
  واألمان.  واألمن

 التوترات  معاجلة  يعين  وهو  الدول،  مستوى  على   أو   اجلماعات،   مستوى  على  أو  األفراد،  مستوى  على  التسامح  يكون   قد 
 وللصفات  واألحوال،  الظروف  مجيع   يف  لآلخر  والقبول  املتبادلة،  واملراعاة  ابالحرتام،  املشاكل  وحل  والتغاضي،  ابلسلم

 تفرقة  دون  أشكاله،   وخمتلف   أنواعه  بشّت   واالجتماعي   الّثقايف   وللّتنوع  تباينت،   مهما   التعبري  وألشكال   كانت،   أيّ   اإلنسانية
 رسولنا  وخاصة    الزمان، مر على  واملصلحون  والعظماء، األنبياء، إليها دعا اّليت الثوابت من  التسامح أن  كما  تعصب، أو

 النفوس،  يف   لريّسخها  القرآن  نزل  اليت   الرسالة   صميم  من   يعد   واقعه   يف  والتسامح   وسلم،   عليه   هللا   صّلى   حمّمد  املصطفى 
 هللا  صلى   -  حممد   سيدان  وخاصة  واملرسلني،  األنبياء  منهج  فهو.  قبله  السماوية  الكتب  سائر  ذلك   على   تعمل  كانت  كما
 . الكري   للقرآن   العملية  الرتمجة   وهو  مبقتضاه   ويعمل  أثره   يقتفى   دعوة   منهج خري  صاحب   - وسلم  عليه

 والتكافل  السعادة   ُيقق :  أشران  كما   فهو  املختلفة،   احلياة   جوانب  من  العديد  يف   جلّية،   واضحة    التسامح  قيمة   تظهر  وهكذا
 إىل   تؤدي   اليت  النفسية  والتوترات  العصبّية  نسبة  فتقل   أفراده،  بني   والشفقة   الرمحة   من    جّوا  ويضفي   اجملتمع،   أفراد  بني

 للسرور   أرحب آفاق  فتح  خالل   من  يزدهر  وجيعله  اجملتمع،   يبين  أنّه إىل  ابإلضافة  ابجملتمعات،  والعنف  اجلرمية  انتشار
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 ووحدته  وثقافته  اجملتمع  ُتضر  على   ويربهن   بينهم،  العالقات  وتقوية   أفراده،   بني   واحلبّ   املثمر   اجلاد   والعمل   والنشاط
 . وتعاضده

 مشكلة الدراسة: 

تربز مشكلة الدراسة يف نظرة بعض املسلمني إىل التسامح بني مغال ومقصر ومفرط، حيث أن هناك من يبالغ يف املطالبة 
دون   شيء  يف كل  فيتساحمون  شي  التسامح كل  معتربا  شرط،  أو  قيد  دون  وحرماته ابلتسامح  اإلسالم  حلدود  مراعاة 

وضوابطه. وهناك من يضّيقون دائرته فرتاهم يتناسون رمحة اإلسالم وسعة عفوه ومساحته وأمره ابللني والتساهل يف املعاملة، 
فيضيقون على عباد هللا ويتعاملون ابلشدة والعنف مع كل كبرية وصغرية، ويف كل موقف وعمل ال يرتكون التربم والتضجر. 

ت هذه الدراسة لبيان حقيقة التسامح ومكانته، ولبيان موقف مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي مفيت سلطنة فكان
التجربة  الدراسة  ستتناول  اإلسالمي، كما  التسامح  ظل  يف  املسلمني  بني  والدينية  الفكرية  االختالفات  حول  عمان، 

 العمانية يف التسامح. 

 الدراسة:   أهداف

 . وعند العلماء املتقدمني ،التسامح يف القرآن والسنةبيان موضوع   .أ
 .ستوى اخلالف بني املسلمنيمب  ة مفيت السلطنةمساحبيان رأي     .ب
  .يف تعدد املذاهب  مساحة مفيت السلطنة  عرض نظرة    .ت
  . يف متانة الروابط بني فئات املسلمني  مساحة مفيت السلطنةراي عرض     .ث

 الدراسات السابقة:

ه/ 1434كتاب حق االختالف يف إطار الوحدة عند العالمة املرجع السيد حممد حسني فضل هللا )السنة: -1
م( وهذا الكتاب يناول التسامح مع بقاء االختالف، وهو يتناول إدارة االختالف لبناء احلياة واحلضارة، 2013

 تالف يف القرآن، وكيف نقلل من خالفاتنا وذلك ابلشعور ابن لنا روحية احلركة اإلسالمية اليت تشعر وقيمة االخ
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اإلنسان ِبنه ال ميلك احلقيقة كلها، وإمنا هي وجهات نظر يف فهم النص وعلى كل منا االستماع لوجهة نظر 
 . iاآلخر، مع إبعاد الذات عن منطق احلوار

كتاب فقه التقارب بني املدرسة اإلابضية واملدارس الفقهية دراسة أهم األصول واملبادئ والتطبيقات، للدكتور    -2
م(، يتناول الكتاب نشأة الفقه املقارن واترخيه، كما يتناول 2019ه/  1440أمحد عبد احلميد إبراهيم، )السنة:

امل  تناول  الثاين  الفصل  ويف  اإلسالمي،  الفقه  دراسة  الثالث أمهية  الفصل  ويف  بينها،  والتكامل  الفقهية  ذاهب 
أصول وأسس فقه التقارب، يذكر أتفاق الفقهاء مع اختالف مدارسهم ومناهجهم على الكثري مثل االتفاق يف 
أصول أدلة استنباط األحكام ، االتفاق يف أمهات املسائل الفقهية واليت تعرف ابألصول والفرائض واليت مشلتها 

القرآن الكري والسنة الثابتة وهي موزعة على أبواب الفقه اإلسالمي، االتفاق يف مسائل الوضوء،   أدلة قطعية من
 . iiاالتفاق يف شروط صحة الصالة ويف أركاهنا 

م(، املفيت العام لسلطنة عمان يف الفكر 2008هـ/  1429كتاب لقاءات مساحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي )  -3
فهد بن على بن هاشل السعدي اجمللد األول وقد حوى هذا الكتاب مجلة من املوضوعات   والدعوة إعداد وترتيب

اليت ُتدث فيها مساحته عن التسامح يف لقاءات أجريت معه يف صحف أو جمالت أو يف اإلعالم املرئي أو 
شر، حيث املسموع وقد تنوعت مواضيع هذه اللقاءات ولكن يف أغلبها ختدم موضوع حبثنا التسامح بشكل مبا

العنف  من  اإلسالم  موقف  وموضوع  اإلسالمية   احلضارة  يف  التسامح  مثل  من  التسامح،  حول  احلوار  كان 
والعوملة وموضوع اإلرهاب وموضوع التقريب بني املذاهب اإلسالمية وموضوع الوحدة اإلسالمية وموضوع رؤى 

كان ال يتعلق بصلب املوضوع   فكرية وموضوع حوار احلضارات وبعضها يتعلق ببعض جوانب موضوعنا وإن
 بشكل مباشر.

اخلطاب الدعوي لسماحة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي الدين واحلياة الكتاب األول، من إعداد مخيس بن راشد   -4
(، وهذا الكتاب: عبارة عن جتميع وُتليل وتنسيق لفكر مساحة الشيخ من خالل 2007هـ/  1428العدوي ) 

اليت قدمها على شكل دروس أو حماضرات أو ندوات أو ما شابه ذلك. التسجيالت احملفوظة  لسماحته، و 
 بتجميع املادة من   - والفضل ملؤسسة األجيال للنشر والتوزيع   - حيث يقول املعد َلذا الكتاب: " حيث قمنا 

 
ملسلمة، مئات األشرطة، فاخرتان منها ما سيشكل معلما واضحا خلطاب الشيخ املفيت". بدأ الكتاب مبقدمة مث الشخصية ا

مث إصالح اجملتمع، مث الرتبية الصاحلة، مث الشباب، مث احلقوق يف اإلسالم، وختم ابلعبادة وأثرها يف اإلسالم. وهذا الكتاب 
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له عالقة مباشرة مبوضوع حبثي التسامح يف الكثري من مواضيعه. وقد تكلم يف بدايته عن مقومات الشخصية املسلمة، مث 
حياة، وقد ركز ُتت عنوان ازدواج الشخصية عن ُتري مواالة الكافرين، وُتت عنوان احلقوق عن الوالية والرباءة كمهج  

تكلم عن حقوق اإلنسان األولية مث احلقوق االجتماعية، وبني أمهية العدل يف التعامل، مث مشولية احلقوق يف اإلسالم 
ال  يف  التأثري  على  العبادات  تعمل  وضح كيف  وأثرها  العبادة  عنوان  أن وُتت  ببيان  املبحث  ختم  مث  اإلسالمية.  وحدة 

 اإلنفاق سبيل للتسامح. 
 املنهج املتبع 

املنهج االستقرائي: وذلك ابستقراء النصوص اليت َلا عالقة ابملوضوع سواء أكانت نصوصا قرآنية، أو أحاديث  .أ
نبوية شريفة، أو أقوال علماء، خاصة فيما يتعلق آبراء مساحة شيخنا اخلليلي، من خالل كل ما له عالقة بفكره، 

مترات والندوات واملواقع اإللكرتونية ذات الصلة من الكتب واملراجع، وكذلك البحوث والدراسات العلمية واملؤ 
ابلبحث، واجملاالت وكل ما ميكن االستفادة منه فيما يتعلق مبوضوع البحث. وسأتّبع ذلك يف مجيع فصول 

 البحث. 
املنهج التحليلي وذلك بتحليل ودراسة النصوص واألحاديث وتفسريها وبيان مضامينها، لتحديد ما يصلح منها  .ب

ما ال يصلح، والنظر يف اآلراء املختلفة لرتجيح األقوى منها، وفق القواعد والضوابط اليت وضعها لالستدالل و 
 العلماء للرتجيح والقبول. 

 

 املبحث األول: التسامح يف القرآن والسنة وعند العلماء املتقدمني 

يث الشريف وال يف كتب العلماء على الرغم من أن التسامح كلفظة حمددة خمصوصة مل ترد يف القرآن الكري وال يف احلد 
ففي القرآن   املتقدمني، ولكن مضامني التسامح ومدلوالته ومشتقاته ومرادفات أخرى َلذا املفهوم وردت بشكل ملحوظ،

 الكري وردت كـ: العفو واإلعراض عن اجلاهلني، اإلحسان، ودفع السيئة ابحلسنة، ورفع احلرج، واليسر، والتيسري وعدم 
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يف احلديث الشريف وردت ِبلفاظ: السََّماَحة والسَّْمَحة، ويف كتاابت العلماء املتقدمني  ورد بلفظ: املساحمة التعسري ، و 
 واملشقة جتلب التيسري كما ورد كل من ذلك يف موضعه. 

 عناية اإلسالم مبضمون التسامح 

أوىل اإلسالم العالقات بني املسلمني، عناية كبرية، وعمل على أن يسود التسامح والرتاحم والتكاتف والتعاون فيما بينهم  
لتكوين اجملتمع اإلسالمي املثايل، فاإلسالم جاء إلرساء مبدأ األخوة القائمة على اليسر واللطف وحسن املعاملة واالبتعاد 

 آلُ ﴾ ]َحْوِلك  ِمنْ   النـَْفضُّوا  اْلَقْلبِ   َغِليظَ   َفظّا    ُكْنتَ   َوَلوْ   ََلُمْ   لِْنتَ   اّللَِّ   ِمنَ   َرمْحَة    فَِبَما﴿عن الغلظة والفظاظة قال تعاىل:  
وهذا هو املبدأ الذي سار عليه الرسول الكري والرمحة املهداة صلى هللا عليه وسلم، كما جاء يف قوله   ، [159:  عمران 
نْ   َجاءُكْم َرُسول    لَقدْ ﴿  تعاىل: ، [128التوبة:  ﴾ ]رَِّحيم    َرُؤوف    اِبْلُمْؤِمِننيَ   َعَلْيُكم  َحرِيص    َعِنتُّمْ   َما  َعَلْيهِ   َعزِيز    أَنُفِسُكمْ   مِّ

وقد حضت النصوص الشرعية على تطبيق مبدأ األخوة القائم على العقيدة السمحة واعتبارها الرابط األول جلميع أبناء 
سبحانه قوله  ذلك  من  املسلمة،  َا ﴿  :األمة  ﴾ تـُْرمَحُونَ   لََعلَُّكمْ   اّللََّ   َواتَـُّقوا  ۗ    َأَخَوْيُكمْ   َبنْيَ   فََأْصِلُحوا  ِإْخَوة    اْلُمْؤِمُنونَ   ِإمنَّ

  .[10]احلجرات:  

أما األحاديث الشريفة اليت ُتض على ضرورة التآلف والتسامح والتعاون بني املسلمني؛ فكثرية ومتنوعة، نذكر مجلة منها، 
 ُيْسِلُمهُ   اَل وَ   َيْظِلُمهُ   اَل   اْلُمْسِلمِ   َأُخو  اْلُمْسِلمُ : "قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَُّ   َصلَّى   اّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ }فعن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه:  

 َسرَتَ   َوَمنْ   اْلِقَياَمةِ   يـَْومِ   ُكُراَبتِ   ِمنْ   ُكْربَة    َعْنهُ   اّللَُّ   فـَرَّجَ   ُكْربَة    ُمْسِلم    َعنْ   فـَرَّجَ   َوَمنْ   َحاَجِتهِ   يف   اّللَُّ   َكانَ   َأِخيهِ   َحاَجةِ   يف   َكانَ   َوَمنْ 
 َواَل   تـََباَغُضوا  اَل : »َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  اّللَُّ   َصلَّى   اّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   أََنس    ، كما ورد أيضا َعنْ iiiاْلِقَياَمِة..{  يـَْومَ   اّللَُّ   َسرَتَهُ   ُمْسِلم ا 

،  اّللَِّ   ِعَبادَ   وَُكونُوا  َتَدابـَُروا  َواَل   َُتَاَسُدوا {  فـَْوقَ   َأَخاهُ   يـَْهُجرَ   َأنْ   ِلُمْسِلم    ُيَِلُّ   َواَل   ِإْخَواان   اّللَُّ   َرِضيَ   ُهَريـْرَةَ   َأِب   " َعنْ   ivَثاَلث 
ُكمْ :  قَالَ     َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَُّ   َصلَّى   اّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ   َعْنهُ   َواَل   جَتَسَُّسوا َواَل َُتَسَُّسوا  َواَل   احلَِْديثِ   َأْكَذبُ   الظَّنَّ   فَِإنَّ   َوالظَّنَّ   }ِإيَّ

{  اّللَِّ   وَُكونُوا ِعَبادَ   َواَل َتَدابـَُروا   ا َواَل َُتَاَسُدو   تـََنافسوا قال الربيع وال تنافسوا ال ينتقم بعضكم من بعض مبا جعل فيه   vِإْخَواان 
 من 

 

 َعْمر و  ْبنِ   اّللَِّ   َعْبدِ   وَعنْ   vii. وسئل النيب صلى هللا عليه وسلم أي املؤمنني أفضل إمياان؟ فقال: }أحسنهم خلقا{ viالسوء 
ُهَما   اّللَُّ   َرِضيَ -  َواْلُمَهاِجرُ   َوَيِدِه،   ِلَسانِهِ   ِمنْ   اْلُمْسِلُمونَ   َسِلمَ   َمنْ   }اْلُمْسِلمُ   :قَالَ -  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَُّ   َصلَّى -  النَّيبِّ   َعنْ -  َعنـْ

أن تسّلم على أخيك إذا لقيته، وجتيبه إذا دعاك،   ويف إحياء علوم الدين، من حقوق املسلم:viii{َعْنهُ   اّللَُّ   هَنَى  َما   َهَجرَ   َمنْ 
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وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وترب قسمه إذا أقسم، وتنصح له إذا استنصحك، وُتفظه 
 . ixبظهر الغيب إذا غاب، وُتب له ما ُتب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك 

املسلم مراعاهتا جتاه إخوانه املسلمني منها: أن تتواضع للمسلمني وأن ال تتكرب عليهم، وهناك مجلة من األمور جيب على  
وال تسمع واشيا بعضهم يف بعض، وال تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، وأن ال تزيد يف اَلجر على ثالث أيم، وجيب 

بطالقة الوجه مع خلق هللا مجيعا، وأن هجران أهل البدع إىل أن يتوبوا، كذلك توقري الشيوخ ورمحة الصغار، وأن يتحلى 
، هكذا تتوثق الروابط وتتقوى العالقات وتعود للمسلمني هيبتهم ومكانتهم،  xيفي ابلعهود، وأن ينصف الناس من نفسه 

أ فينطلق املسلم عامال مثابرا مقّدرا ومراعيا ملشاعر وأحاسيس إخوانه، داعيا وداعما ملبدأ حرية الرأي والتعبري عامال مببد 
أّن من حق الشخص اختيار ما يقتنع به من القضاي ورفض ما مل يقتنع به دون مضايقة أو ُتقري، فكل شخص مسؤول 
عن قراره على أن يرتك لغريه احلرية يف تقرير ما يريده أيضا دون التدخل يف شؤونه، وعلى اجلميع نبذ التعصب للرأي، 

ادف هو احلل جلميع اخلالفات يف الرأي، ومن مث النَظر يف أي الرأيني والعمل على أن يكون احلوار ابألسلوب اَلادي اَل
والقوة  ذلك ابلعنف  فرض  دون  به  األخذ  فيتم  ودليال  وأقوى حجة  عدم xiأصوب  املسلمني  على  جيب  هذا  ، مع كل 

 لذي سيفضي التسامح مع من يقف حجر عثرة يف تطبيق وتفعيل مبدأ التسامح والتآخي بني املسلمني ألنه احلل الوحيد ا

 

لننظر ما للوحدة اإلسالمية، وقد انقش مساحة شيخنا اخلليلي عدة نقاط جديرة ابالهتمام واالعتبار سنقف    عندها 
 يقوله مساحته فيها.

 الثاين: رأي مساحته حول مستوى اخلالف بني املسلمني   املبحث

 طبيعة اخلالف بني املسلمني  -1
أما عن واقع اخلالف بني املسلمني وحقيقة أمره فريى مساحته أن اخلالف بني املسلمني حمدود جدا، فهو ال يتجاوز 
الفرعيات والشكليات اليت ميكن اإلعراض والصد عنها بسهولة ويسر، ومن الواجب أن ال يفتح َلا اجملال كي تتسع 

روع وكماليات، وابلتايل فمضامني اإلسالم وجوهره ال خالف فيها، وتتفاقم، فهي ال تعد من أركان الدين وأصوله، وإمنا ف
حيث قال: "فاالختالف إمنا هو يف أمور شكلية ال يف جوهر اإلسالم،.. إىل قوله .. ويدرك حديثو اإلسالم من خالله 

   ."،xiiه املسلم أن االختالفات  اجلزئية ال تضري شيئا، مع وحدة هذا املعتقد، ومع وحدة هذا املنهج الذي يسري علي
 اختالف املسلمني يف الشكليات والفرعيات ال يرقى لتفريق املسلمني   - 2
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و من انحية أخرى أكد مساحته أن تعدد اآلراء يف املسألة الواحدة ال يعد حجر عثرة يف وجه الوحدة اإلسالمية والتآخي 
الفين بني  تلوح  اليت  البسيطة  واخلالفات  واحد  واملرجع  فاملصدر  القائمني والتآلف،  من  اجتهادات  إال  هي  ما  والفينة  ة 

املذاهب  أن  أعتقد  ألنين   .."  : فقال  والعمل،  والعبادة  السلوك  يف  اإلسالمية  للمثالية  الوصول  منها  اَلدف  عليها، 
اإلسالمية تلتقي مجيعا يف املورد واملصدر، فليس بينها كبري خالف، وإمنا هي اجتهادات من فقهاء األمة من أجل وصل 

 "xiiiنسان بربه وربطه بدينه ليكون مثاليا يف سلوكه، منوذجيا يف استقامته اإل

كما أكد مساحته أن اخلالف يف القضاي الفرعية يعد نعمة وميزة للفكر اإلسالمي ,   اخلالف يف الرأي نعمة ال نقمة  - 3
حبيث يساهم يف إثراء الفكر وتعدد اخليارات والبدائل اليت تعاجل خمتلف القضاي يف خمتلف الظروف واملربرات مما يتيح 

مجيع اخلالفات، فال حنارب اخلالفات للمتلقي العمل مبا يراه مناسبا لضرفه وخصوصيته، قال مساحته:" حنن ال حنارب  
 عندما يكون خالفا يف فهم دليل 

شرعي، أو خالفا يف أتويل دليل شرعي أتويال ُيتمله املعىن، وال حنارب االختالف يف األمور اليت هي جمال لالجتهاد 
ا االختالف...إىل أن قال: عند العلماء، فإن األمة يتسع أمرها عندما تكون َلا آراء متعددة يف القضاي اليت يسوغ فيه

ولرمبا كان قول من األقوال مناسبا لعصر من العصور، وَيت عصر آخر بظروف ومستلزمات أخرى، فيضيق األخذ بذلك 
،  فهذا العامل جيب أن يستثمر لصاحل xivالقول الذي كان مأخوذا به من قبل، وينبغي العدول عنه إىل قول آخر " 

ا وتفرقها من هنا وجب حسن الظن ابآلخر وعدم إْلصاق الّتهم وإْلقاء الكالم على عواهله وحدة األمة وآتلفها ال لتشتته
دون مراعاة ملشاعر، فتكال األلفاظ الغري مستساغة لطرف ما، بسبب خمالفته لطرف آخر مما يتسبب يف إذكاء روح 

أذ يقول مساحته: "ينبغي   نا اإلسالميالعداوة والتفرق، فهذا مما ال ينبغي حصوله وهو شيء مذموم وال يعد من روح دين
أن نفرق بني اختالف املذاهب يف القضاي الفرعية اليت ال تشتت األمة وال توزعها، فإن هذه ال نعد االختالف فيها بالء 
ونقمة، وإمنا نعد االختالف فيها رمحة ونعمة. أما االختالف الذي يؤدي إىل التفرق، والتنابز ابأللقاب، وقذف كل 

 ى ابلباطل، وحماولة وصفها مبا يشينها يف عني اآلخرين، فهو الذي يعاب، وهو الذي ال يـَُقر أبدا". طائفة، طائفة أخر 

 ضرورة مراعاة املسلمني ملشاعر بعضهم البعض   - 4

اإلسالمية مطلب   بني األمة وغض الطرف عن هفوات اآلخر فيما  التسامح    مساحته أكد أن تفعيل مبدأ  يف لقاء مع
وسلوك ال بد من ممارسته وتفعيله بشكل ال تردد فيه وال أتخر، ويكون بسعة الصدر وُتمل املسلم ألخيه املسلم دون 
تضجر أو تربم، وترك التحامل من قبل بعض املسلمني على البعض اآلخر ألتفه األسباب، وملربرات ميكن التغاضي عنها 
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نظر ذلك الزخم الذي ال تستحقه، كما يؤكد مساحته أن من احللول اليت جيب تفعيلها وعدم إعطاء التفاوت يف وجهات ال
 للقضاء على اخلالفات والنزاعات اإلسالمية والطائفية بني املسلمني استئصال األسباب اليت تؤدي للحساسية فيما بينهم  

بعض  ُياول  الذي  الثقل  ذلك  تستحق  ال  أسباب  أمرها  واقع  يف  ألهنا  جذورها،  عليها،   من  إضفائه  النفوس  ضعاف 
 وخاصة أن غالبية مسببات تلك احلساسية تفاواتت يف ترجيح أمر  على أمر يف املسائل الفرعية القابلة لألخذ والرد، 

ورمبا كان ترجيح هذا لرأي معني وترجيح آخر لرأي خيالفه ملصلحة رآها كل مرجح تتأكد يف منطقة معينة ويتأكد ضدها 
ا املسائل الرئيسية النابعة من الكتاب والسنة فال خالف يذكر فيها، فاجلميع يعتمد على كتاب هللا يف منطقة أخرى، أم

املنزل وسنة نبيه املرسل، من هنا يرى مساحته ضرورة التغاضي والتسامح فيما بني املسلمني والسكوت يف حدود اإلمكان 
  .xvعن بعضهم البعض 

وقد أكد مساحته ضرورة حسن الظن والثقة فيما بني علماء املسلمني، وإبعاد عامة الناس عن هذه اخلالفات، وفتح اجملال 
لذوي الرأي برتجيح ما يرونه مناسبا كل حسب ظروف البيئة اليت يتواجد فيها،  والتماس العذر َلم قدر اإلمكان، حيث 

لبصر رأي على رأي نظرا إىل مصلحة راعاها، وال ينبغي التعنيف يف ذلك، قال: "ولكن يف مسائل الرأي رمبا يرجح ذو ا
فإن النظر يف املصاحل من أويل النظر القادرين على الرتجيح وأهل الكياسة والفطنة والنباهة العارفني ابألحكام الشرعية 

 xviأمر مطلوب" 

 الثالث: رأي مساحته يف تعدد املذاهب   املبحث

 الفكر والدفاع عنه   من األمور الصحية إبراز -1
ويف موضع آخر أكد مساحته أن من األمور الصحية أن ُياول أرابب كل فكر أن يربزوا فكرهم، ويقدموا مال لديهم من 
حجج على أفضل وجه وأكمل صورة، وأن يدافعوا عن ذلك الفكر بكل الرباهني املتاحة لديهم، إلبراز احلقائق ِبنصع 

التمييز بني الفكر الناضج املطابق للمنهج اإلسالمي، والفكر الذي ُيتاج لشيء من التنقيح صورة وأفضل وجه، حّت يتم  
 وإعادة النظر، على أن يتم ذلك ِبسلوب حضاري راق، دون النيل من فكر اآلخر أو اللجوء للتجريح أو اإلحراج، أو

حنن ال ننكر على أي مذهب أن يدافع استعمال السلطة أو العنف والقوة، لفرض فكر أو مبدأ ما  فيقول مساحته: "  
   ".xviiعن نفسه، ويبني للناس ما عنده من احلق، ويدرأ عن نفسه التهم اليت تلصق به، 

 تنوع املذاهب يعين تكامل الدين   - 2
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الضيقة    الطرق  عن  بنفسه  يرِب  متاما، كما  اجلمود  وينبذ  ويعطي،  يضيق، َيخذ  وال  يتسع  الناضج  الفكر  شك أن  ال 
خلطرية، فالكلمة اَلادئة اَلادفة وسيلته، والوصول للحقيقة النقية غايته، وقد انقش مساحة شيخنا اخلليلي واملنحدرات ا

مسألة  تعدد املذاهب اإلسالمية، فهو يرى أن ال إشكال يف تعدد املذاهب وتنوعها طاملا صفيت النية وطهرت السريرة، 
ر لغزارة وثراء يف الفكر اإلسالمي ويقدم البدائل واحللول ملختلف فهذا من ابب تنوع الفكر واتساع املعرفة، كما أنه مؤش

املسائل، كذلك يعد مدعاة لسهولة التعاطي مع خمتلف القضاي وطرق معاجلتها. حيث يقول مساحته: "ليست هناك 
اختالف   دعوة إىل أن يتخلى أحد عن مذهبه، أو أن يتخلى عن قناعاته، ولكن هناك دعوة إىل أن يكون هذا االختالف

 ". xviiiتكامل ال اختالف تنافر، وأن يكون بني األمة تكامل ووفاق، وتراحم وتالحم، هذا الذي ندعوا إليه 

ويف موضع آخر يقول: "أْن يكون هناك تسامح بني هذه األمة يف مذاهبها اإلسالمية املتعددة، وأْن تكون هناك استفادة 
ارخيية على ضوء األدلة الشرعية وحسبما يتفق مع حاجة األمة وضرورة مما عند كل منها من الرصيد الفكري والتجربة الت

. ويف موضع آخر قال: " فال ينبغي أبدا للداعية إىل هللا أن يتخذ من مسائل الرأي سببا للتفرقة وقطع xixالنهوض هبا" 
، نلحظ أن مساحته ال يرى أي ضرر أو xxاحلبال الواصلة ما بني األطراف املختلفة بل عليه أن يعذر أخاه يف ذلك" 

الضرر  وإمنا  االستفادة منه،  جيب  وثراء معريف،  فكري  تكامل  ذلك  يعد  بل  اإلسالمية  املذاهب  وتنوع  تعدد  يف  خطر 
 واخلطر يف سوء النية عند التعاطي مع هذا االختالف  وتوجيهه للضرر ال للمصلحة. 

 التمسك ابملذهب ال يعين التعصب ونبذ اآلخر   - 3

ويف لقاء آخر يف معرض حديثه عن متسك كل فريق من املسلمني مبذهبه حيث يرى مساحته أن ذلك ال يضري الوحدة 
اإلسالمية وال يضعفها، بل ذلك عامل قوي لبناء استقاللية التفكري وحرية التعبري بشرط عدم اعتبار مبادئ تلك املذاهب 

يعين التعصب املقيت ومن مث التفرق والتشرذم حيث قال: "كان  هي الصواب املطلق الذي ال يقبل النقاش، إذ أن هذا
من الضروري مبكان أن يتفّطن املسلمون كلهم إىل أن الوحدة املطلوبة بني األمة ال يلزم منها أن ينصهر املسلمون كلهم 

راه أصوب، فإن ذلك يف مذهب واحد، وإمنا لكل أحد استقالليته يف الرأي والنظر، واعتماده على ما يراه أرجح أو ما ي
سواء كان من اجملتهدين، أو كان من املقلدين،   - سبحانه وتعاىل  -موكول إىل كل أحد، وهو مما يتعبد به بينه وبني ربه 
، ويف موضع آخر قال: " فإن التعصب َلذه املذاهب واعتبارها xxiفإنه خيتار من يرى تقليده أسلم له من تقليد غريه" 

لة ألجل أن تتفق مع رأي صاحب املذهب أمر أدى هبذه األمة إىل التعصب املقيت، وأدى هي األساس، ويل أعناق األد
 .xxiiهبا إىل التشرذم، وأدى هبا إىل عدم انتفاع كل فريق من جتربة اآلخرين"
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 املبحث الرابع: راي مساحته يف متانة الروابط بني فئات املسلمني 

 تفرقها  عوامل وحدة األمة أعظم وأكرب مبراحل عن عوامل   - 1

العصبيات  وأن  ومتزقها،  تفرقها  عوامل  من  بكثري  وأكثر  أكرب  وتعايشها  األمة  وحدة  مقومات  أن  مساحته  أكد  كما 
والدعوات التكفريية وغريها اليت ظهرت، إمنا تنم عن جهل وعدم سعة يف االطالع، كما أهنا تنم عن مورواثت خاطئة، 

حماولة البحث عن احلقيقة والنظر يف فكر اآلخر من خالل موروثه الفكري الثقايف، تتناقلها األجيال جيال بعد جيل دون  
وإمنا هي عبارات وأفكار تتوارث عن مدرسة معينة يتم تداوَلا دون متحيص أو نظر يف مدي مطابقتها لفكر تلك الفرقة 

  ت، يزيد من متسك كل فرقة أو املدرسة من واقع ما لديها من موروث حضاري وفكري، وهذا بدوره يؤدي لتعصب مقي
مبا لديها من فكر مع غض النظر عن ما فيه من قصور وخلل فيقول مساحته: " ال ريب أن األمة مقومات أُتادها كثرية، 

 وإمنا غلبة العصبيات واجلهل، أججت األحقاد يف نفوسها وهي عوامل مدمرة   -سبحانه وتعاىل –وهي قائمة مبشيئة هللا  

زمان، واملورواثت الفكرية اخلاطئة أدت ابألمة إىل االختالف والتنازع والتشتت، وقد تعمقت هذه الُتادها منذ قدي ال
املؤثرات يف نفوسهم إىل أن أصبحت كل طائفة منهم ُترص على أن تستمسك مبواريثها مهما كان خطؤها وبعدها عن 

 "،xxiiiهدي اإلسالم.. 

 وطين  التسامح بني املسلمني واجب ديين ومطلب حتمي وفرض  - 2

ويف موطن آخر يرى مساحته أن التسامح بني فئات األمة اإلسالمية الواحدة من الواجبات الدينية احلتمية اليت ال ميكن 
التنازل عنها أو التفاوض فيها، كما أنه فرض وطين واجتماعي جيب تعميمه ونشره والعمل به دون تردد أو تلكُّؤ، واألمة 

أمة واحدة  ال ميكن الفصل بينها أو متزيقها، مهما اختلفت التصورات واالجتهادات اإلسالمية كما يراها مساحته هي  
.ويف موضع آخر أكد على ضرورة نشر الثقة بني املسلمني وحسن الظن ببعضهم البعض وأن xxivيف املسائل املختلفة 

: " وال بد من إحسان تكون النصيحة اللينة واملخلصة هي العالج الوحيد ملا يظهر من خمالفات صرُية،  حيث قال
فال  الدعاة،  إخواهنم  ذلك  يف  ويدخل  وعامتهم،  املسلمني  خباصة  الظن  ُيسنوا  ِبن  أوىل  هم  والدعاة  ابملسلمني  الظن 
يـَُتجاهل عليهم مبجرد اختالف قضاي الرأي، ومع هذا إن دخل يف نفسه ريب أو رأى حرجا يف أمر من األمور فليقدم 

   xxvجتريح وإساءة ظن وتفسيق" النصيحة ابليت هي أحسن من غري

 معاول هدم الوحدة اإلسالمية واجملتمعية   - 3
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 أَيُـَّها  يَ ﴿ويف موضع آخر كبيان للعوامل اليت تساهم يف تفريق األمة ومتزيق صفها، قال مساحته كتعليق على اآليت:  
ُهمْ   َخرْي ا  َيُكونُوا  َأن   َعَسى    قـَْوم    مِّن   قـَْوم    َيْسَخرْ   اَل   آَمُنوا  الَِّذينَ  نـْ ن  ِنَساء    َواَل   مِّ نـُْهنَّ   َخرْي ا  َيُكنَّ   َأن   َعَسى    نَِّساء    مِّ  َواَل   ۗ    مِّ
ميَانِ   بـَْعدَ   اْلُفُسوقُ   ااِلْسمُ   بِْئسَ   ۗ    اِبأْلَْلَقابِ   تـََنابـَُزوا  َواَل   أَنُفَسُكمْ   تـَْلِمُزوا  ﴾الظَّاِلُمونَ   ُهمُ   فَُأولَ ِئكَ   يـَُتبْ   ملَّْ   َوَمن  ۗ    اإْلِ

قها، لكانت كفيلة ألن تقضي على عنصر هذه اآليت لو حنن عملنا هبا وأتدبنا آبداهبا، وختلقنا ِبخال[  11]احلجرات:  
اخلالف بني األمة، وأن توحد هذا الشتات، وترأب هذا الصدع، وأتت على هذا الشقاق واالختالف ما بني األمة، فإن 

ينهى هذه األمة أن يسخر بعضها من بعض، ومن هذه السخرية ما يكون من وصف هذه الطائفة   -تبارك وتعاىل -هللا  
األلقاب املستهجنة على األمة اإلسالمية وعلى مجاعاهتا؛ حبيث يكون ما بني هذه اجلماعات شبه حرب   ِبهنا كذا، وخلع 

 " xxviإعالمية، هذه تصف تلك مبا تصفها به من الباطل، وتلك تصف هذه مبا تصفها به أيضا، وهذا مما ال جيوز شرعا 

 اجملتمع العماين وجتربته الرائدة يف التسامح والتالحم   -د

كما سبق اإلشارة إىل أعماق احلضارة العمانية يف القدي السحيق، وقد اتسمت ابلتسامح منذ عصرها األول و ليس 
أدل من تقبل أهل عمان للدين اإلسالمي دون قتال أو إكراه شيء، هكذا تستمر السياسة العمانية كطبيعة سلوكية 
اثبتة، تسري على نفس هذا النهج انطالقا من التسامح الديين والرصيد احلضاري العريق حبيث ترفض الدولة العمانية صور 

وهذه السمة التزمت هبا السياسة العمانية احلديثة   xxviiالتعصب والتطرف، وتدعو دوما إىل التفاهم وحرية الفكر واملعتقد" 
لع أحوال عمان، "حيث أكد جاللة السلطان قابوس حاكم عمان منذ توليه التزاما اتما، وهذا ما يلمسه كل من يطا 

السلطة على أمهية وضرورة مواكبة العصر بفكر إسالمي متجدد ومتطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم مببادئ الدين 
يظهر للعامل  وأن  اإلسالمية،  اجملتمعات  تؤرق  اليت  املناسب للمشاكل  الصحيح  احلل  يقدم  أن  على  حقيقة قادر  أمجع   

اخلالدة" شريعته  وجوهر  هنج xxviiiاإلسالم  وتثبيت  إرساء  يف  السياسي  للبعد  ومكمال  متمما  الديين  البعد  جاء  ،وقد 
التسامح الديين، فسماحة مفيت الدولة العمانية الشيخ أمحد اخلليلي يؤكد مدى حرص اجملتمع العماين قيادة وشعبا على 

دون متييز أو تفرقة جلنس أو مذهب أو فكر أو تيار، الكل ُيرتم اآلخر ويقدر ويراعي الرتابط والتالحم والتسامح والتعاون  
 مشاعره. 

ويؤكد مساحته ويذّكر ِبّن هذا املبدأ درج وسار عليه اجملتمع العماين، منذ قدي الزمان وأتصل بظهور اإلسالم وهو ابق 
بكل ما أوت من طاقة يف دعم االستمرار على هذا النهج لألبد بعون هللا، ومن هذا املنطلق أّكد مساحته على أنه سيعمل  

وتطبيق هذا املبدأ، والعمل على صد أي فكر ُياول تفريق الصف العماين وتشتيت وحدته، فاألمة اإلسالمية واحدة، 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 
 49 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

" ،xxixوالوطن واحد، والفكر واحد، ولو تباينت اآلراء، لذا ستبقي وحدة الصف العماين مستمرة يف هذا البلد العريق
ويف موقع آخر أكد مساحته أن عمان ُتتضن كل أطياف الفكر اإلسالمي دون حماابة أو جماملة لطرف دون آخر، فالكل 
سواء وَلم نفس احلقوق على قدر ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء فقال:" عمان منذ أمد بعيد حرصت على 

لناس، ولذلك جند يف كنف أهل عمان تعيش فئات األمة الوحدة، واأللفة، وحرصت على اإلنصاف والعدل بني كل ا
.  ويف موضع آخر بني: "وال xxxمجيعا على اختالفها وتباين مذاهبها، وهي جتتمع يف كنف الوحدة والتعاون فيما بينها"
مكان على يف كل   -كما قلت   - ريب أن أهل عمان نظرا اىل املبدأ الذي آمنوا به، والطريق الذي هنجوه ُيرصون دائما

هذه الوحدة مع إخواهنم املسلمني، وال يقيمون للخالفات املذهبية وزان فال ُتول تلك اخلالفات بني مسلم وآخر إىل 
بني  -تبارك وتعاىل  -حجب أحد عن حقه، حّت لو كان غري مسلم فالكل ينعم جبميع احلقوق املشرتكة اليت فرضها هللا

عن بعض املسلمني املنصفني من غري اإلابضية حيث ، ومما يؤكد تسامح الفكر اإلابxxxiالناس" ضي ما نقله مساحته 
يقول: " وكان مما قاله يف هذا اخلطاب: ليس بيننا وبني اإلابضية أية مشكلة، هؤالء كانوا حكامنا يف وقت من األوقات 

م تركوان وحريتنا يف اختيار فقد حكموا بالدان، ولو شاءوا حلولوان مجيعا إىل مذهبهم، ولكن مل يقف تساحمهم عند حد أهن
. xxxiiاملذهب الذي نريده ، بل كانوا جبانب ذلك أيضا يبنون املساجد ويسلموهنا إلينا لنمارس فيها شعائران الدينية"

ومن جهة أخرى يؤكد مساحته أن التسامح بني املسلمني أمر حتمي ال خيار معه، وهو من ضرورات الدين وواجباته، 
جتاه أخيه املسلم إال أن يتغاضى عن هفواته ويقيل عثراته، فاملسلم للمسلم كالبنيان املرصوص يشد فال ميلك املسلم خيار  

، نعم xxxiiiبعضه بعضا يكمل بعضه بعضا، ويف ترابطهم وتكاتفهم وتكاملهم وحبهم لبعضهم البعض كاجلسد الواحد
وإرساء مبدأ التسامح ونبذ التعصب، وقد   هذا هو املبدأ اإلسالمي املبين على احرتام الفكر واالستماع للرأي اآلخر، 

عمل مساحته على ُتقيق ذلك بكل الوسائل سواء يف ما يدعوا إليه من فكر أو ينادي به من مبدأ، أو ميارسه من تطبيق، 
فيفسح اجملال للجميع كّل يدلو بدلوه يف خمتلف   ،xxxivفقد عمل على استضافة العديد من الندوات الفقهية والثقافية

ويتم املسائل   ووضوح،  شفافية  بكل  لديه  يقدم ما  الكل  بل  فكر  أو مصادرة  رأي  على  اعرتاض  دون  اجلوانب  وتعدد 
لكل اآلراء واألفكار، كل ذلك يهدف لتقليص هوة اخلالف بني املذاهب  مناقشته حبيادية اتمة مع االحرتام املتبادل 

ما أن ممارسة التسامح بني املسلمني أمر حتمي ومن اإلسالمية  ومن مث الوصول ملبادئ وأفكار يتفق عليها اجلميع. وك
ضرورات الدين فكذلك التسامح مع غري املسلمني من ضرورات الدين وأسسه، على حسب ما تسمح به الشريعة وتقره، 

 وسنرى رأي مساحته يف ذلك. 

 اخلامتة والنتائج: 
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واخلالفات املذهبية، واليت هي كما يظهر يل يف واقع بعد محد هللا وشكره على أن من عال ابلكتابة يف موضوع التسامح  
وهذه  اإلسالم،  على  احملسوبني  بعض  أنتهجه  الذي  والتمزق  التشرذم  هذا  إىل  يؤدي  الذي  املستوى  إىل  ترقا  ال  أمرها 

الدين ِبركان  خالف  فال  وإال  الفرعة  املسائل  تتعدى  ال  خالفات  وهلة  أول  من  والناقد  للمتأمل  تبدو   اخلالفات كما 
 ومبادئه، وقد توصلت لعدة نتائج أستعرضها يف اآلت: 

 االختالف بني املسلمني يف الفروع جيب أال يتجاوز حجمه.  .أ
 اخلالف يف الرأي مصدر ثراء للفكر اإلسالمي.    .ب
 مراعاة مشاعر املسلمني لبعضهم البعض مطلب ضروري لتقوية الروابط واستمرارها.    .ت
 الصحية املطلوبة. إبراز الفكر والدفاع عنه من األمور     .ث
 التمسك ابملذهب ال يعين التعصب ونبذ اآلخر.  . ج
 إنَّ عوامل وحد املسلمني كثرية ومتنوعة.  . ح
 التسامح بني املسلمني مطلب ضروري وحتمي جيب دعمه وتشجيعه.  . خ
 السلوكيات الغري جيدة والتعامالت الغري الئقة تقوض الوحدة ومتزق الصف.  .د
 تلف األطياف جديرة ابلدراسة والنظر.التجربة العمانية يف التعايش بني خم .ذ
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ahadythh mhmd edrys, (msqt: mktbh alastqamh, t1. 

3. abw 'ebd allh mhmd bn esma'eyl albkhary, (1423h/ 2002m). shyh albkhary. dmshq: dar abn 

kthyr. 

4. alemam abw hamd alghzaly, ehya' 'elwm aldyn, wbdylh ktab almghny 'en hml alasfar fy 

alasfar, ll'elamh zyn aldyn aby alfdl 'ebd alrhym bn alhsyn al'eraqy, (byrwt: dar alm'erfh, d t, 

d. t),   

5. ahmd 'ebd almbdy, dt. twjyhat lld'eah, bghdad: mtb'eh alhsyn aleslamyh. 

6. ahmd amyn, fyd alkhatr. alqahrh: shrkh nwabgh alfkr, t1, 

7. syd azhr hsyn alndwy, (1437h/ 2016m). smahh alshykh al'elamh ahmd bn hmd alkhlyly 

wjhwdh alfkryh, msqt: d nashr, t1,  

8. fhd bn 'ely bn hashl als'edy, (1421h/ 2010m). lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly 

almfty al'eam lsltnh 'eman fy alfkr wald'ewh, (lqa' 'en alwhdh aleslamyh), msqt: mktbh alanfal, 

t1, j1. 
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Footnote:  

a. alshykh hsyn 'ely mstfa, hq alakhtlaf fy etar alwhdh 'end al'elamh alsyd mhmd hsyn fdl allh, 

lbnan: almrkz aleslamy althqafy, t1, 1434h/ 2013m), s14. 

2. ahmd 'eyd 'ebd alhmyd ebrahym, fqh altqarb byn almdrsh alebadyh walmdars alfqhyh( 

alqahrh: alwan, t1,1440h/ 2019) , s 217- 219 

3. mslm, shyh mslm, ktab albr walslh, bab thrym alzlm, s1199, rqm alhdyth 2580.   

4. alemam alrby'e bn hbyb, aljam'e alshyh (msnd alemam alrby'e), dbth wkhrj ahadythh mhmd 

edrys, (msqt: mktbh alastqamh, t1, 1415h/ 1995m), j2, ktab aleyman walndwr, bab jam'e 

aladab, s270. 

5. nfs almsdr alrby'e, s271. 

6. nfs almsdr alrby'e  

7. nfs almsdr alrby'e, ktab alayman walndwr, j3, bab alhjh 'ela mn qal: an aleyman qwl bla 'eml, 

s296, rqm alhdyth 772. 

8. albkhary, shyh albkhary, ktab aleyman, bab almslm mn slm almslmwn mn lsanh wydh, s13, 

rqm alhdyth 10. 

9. alghzaly, ehya' 'elwm aldyn, j2, s194.anzr kdlk albkhary, shyh albkhary, ktab alast'edan, bab 

efsha' alslam, s1556, hdyth rqm 6235. 

10. ahmd 'ebd almbdy, twjyhat lld'eah, (bghdad: mtb'eh alhsyn aleslamyh, dt, dt), s196. 

11. ahmd amyn, fyd alkhatr, j8, s134- s137. 

- als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly , (lqa' 'en altqryb byn almdahb aleslamyh, 

btarykh 22 rby'e alawl 1426h/ 1 mayw 2005m), s 245. 

- alndwy, smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly wjhwdh alfkryh, s 326. 

12. als'edy , lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly, lqa' 'en altqryb byn almdahb, s240. 

13. mn mqablh m'e smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly bmnzlh btarykh 19 dw alq'edh 1439h/ 

1 aghsts 2018m 

14. al'edwy, aldyn walhyah, s143-s144. 

15. als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly , lqa' fy brnamj s'eal ahl aldkr, altqryb 

byn almdahb aleslamyh, btarykh 22 rby'e alawl 1426h/ 1 mayw 2005m, s246. 

16. anzr  fhd bn 'ely bn hashl als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly almfty al'eam 

lsltnh 'eman fy alfkr wald'ewh, (lqa' 'en alwhdh aleslamyh), (msqt: mktbh alanfal, t1, 1421h/ 

2010m), j1, s255. 

17. alndwy, smahh alshykh ahmd alkhlyly wjhwdh alfkryh, s331. 

9. hlal bn ms'ewd bn 'ely alshydy, (1429h/ 2008m). fkr altsamh 'end jlalh alsltan qabws. msqt: 

mrkz ghayh almrad, t1.  

10. bhwth ndwh fqh alnwazl wtjdyd alftwa, almn'eqdh khlal alftrh 13-16 rby'e alawl 1428h/ 11-

14 abryl 2007m, mraj'eh wtnsyq alhaj slyman ebrahym babzyz alwarjlany, msqt: t1, 1429h/ 

2008m. 
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18. al'edwy, aldyn walhyah, s146. 

19. als'edy, almsdr alsabq, (lqa' fy brnamj s'eal ahl aldkr, altqryb byn almdahb aleslamyh, btarykh 

22 rby'e alawl 1426h/ 1 mayw 2005m) j1, s243.  

20. alndwy, smahh alshykh ahmd alkhlyly wjhwdh alfkryh, s331.  

21. als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly,( lqa' 'en alwhdh aleslamyh), s263. 

22. anzr  als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly , (lqa' m'e wkalh alanba' al'emanyh 

nshr bjrydh 'eman, al'edd 7713, btarykh alethnyn, 4 jmada alawla1433h/ 14 ywlyw2003m), 

s339؛ alndwy, smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly wjhwdh alfkryh, s326. 

23. alshykh alkhlyly, e'eadh syaghh alamh, s18 .  

24. als'edy, almsdr alsabq, (lqa' 'en alwhdh aleslamyh), s256- s257. 

25. alshydy, fkr altsamh wal'efw 'end jlalh alsltan qabws, s71. 

26. alshydy, fkr altsamh wal'efw 'end jlalh alsltan qabws, s17 

27. als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly, lqa' m'e wkalh alanba' al'emanyh nshr 

bjrydh 'eman, al'edd 7713, btarykh alethnyn, 4 jmada alawla1433h/ 14 ywlyw2003m, s339 ؛ 

alndwy, smahh alshykh ahmd bn hmd alkhlyly wjhwdh alfkryh, s 326. 

28. als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd, lqa' 'en alwhdh aleslamyh, s 263. 

29. als'edy, lqa'at smahh alshykh ahmd bn hmd , lqa' 'en alwhdh aleslamyh, s264- s265. 

30. jz' mn khtab aldktwr 'emr 'ely jm'eh, na'eb alr'eys alttran alsabq, bmnasbh eftah msjd baljzyrh 

alkhdra' bznjbar (tnzanya), nfs almsdr, s64. 

31. alhdyth 'en aln'eman bn bshyr -rdy allh 'enhma- qal: qal rswl allh -sla allh 'elyh wslm-: (( mthl 

alm'emnyn fy twadhm wtrahmhm wt'eatfhm mthl aljsd eda ashtka mnh 'edw tda'ea lh sa'er 

aljsd balshr walhma)) akhrjh mslm, fy ktab albr walslh waladab, bab trahm alm'emnyn 

wt'eatfhm wt'eaddhm, rqm alhdyth: 2586, j4,s1999؛ albkhary, aby 'ebdallh mhmd bn asma'eyl 

shyh albkhary, dmshq: dar abn kthyr, t1, 1423h/ 2002m, ktab aladb, bab rhmh alnas 

walbha'em, rqm alhdyth: (6011), blfz: ((tra alm'emnyn fy trahmhm wtwadhm wt'eatfhm kmthl 

aljsd, eda ashtka 'edw tda'ea lh sa'er jsdh balshr walhma)). 

32. anzr ktab: bhwth ndwh fqh alnwazl wtjdyd alftwa, almn'eqdh khlal alftrh 13-16 rby'e alawl 

1428h/ 11-14 abryl 2007m, mraj'eh wtnsyq alhaj slyman abrahym babzyz alwarjlany, ( msqt: 

t1, 1429h/ 2008m). 

 


