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ملخص:
تُعنى ُالدراسة ُبصفات ُاإلمام ُالخليلي ُالسلوكية؛ ُلما ُلها ُمن ُتأثيرات ُاجتماعيَّة ُوسياسيَّة ُودينيةُ
ألقتُبظاللهاُعلىُسيرتهُكإمامُوقائدُ.فتناولتُالدراسةُصفاتُاإلمامُوتحليهُبالتقوىُوالورعُوالزهدُ
وإجابةُالدعاءُ،والقوةُوالشجاعةُوالصبرُ،والكرمُوالسخاءُ،وكذلكُصفاتهُفيُالجانبُاالجتماعيُ
المتمثلة ُفي ُالتواضع ُوالبساطة ُوحسن ُالتعاملُ ،والفراسة ُوالتوسم ُوالذكاء ُالحاد ُالذي ُاشتهر ُبه؛ُ
فجعله ُيسبق ُمح ّدثه ُفيما ُيكنه ُفي ُنفسهُ ،فيعبر ُله ُعن ُفكره ُقبل ُأن ُيتفوه ُبمرادهُ ،ويفحم ُخصومهُ
بسرعة ُالجواب ُواإلقناعُ ،معتمدا ُعلى ُالحجة ُوالدليل ُوالبرهانُ .وفي ُالمجال ُالسياسي ُتتطرقُ
الدراسةُإلىُاشتهارُاإلمامُالخليليُبصفاةُالهيبةُوالوقارُوالحنكةُوالحكمةُوالحلمُوالشدةُفيُاألمرُ
والنهي ُواالجتهاد ُوالمواكبة ُواإلخالص ُوالتفاني ُفي ُالعملُ .وتناقش ُالدراسة ُتفرد ُاإلمام ُالخليليُ
بتغليبُالمصلحةُالعا َّمةُعلىُالمصلحةُالفرديةُ .
ُ
كلماتُمفتاحُيَّةُ:اإلمامُالخليليُ.الصفاتُ.األخالقُ.السلوكُ.الحلمُ.الفراسةُ.الذكاءُ .
ُ

مقدِّمة:
إن ُمنُمظاهرُاألصالةُفيُأيَّةُأ َّمةُمنُاألممُوفا َءهاُوعرفانهاُبالجميلُللعاملينُالمخلصينُمنُ
َُّ
إنُأمانةُالتعريفُورفعُالغبارُعنُسيرةُهؤالءُالرجالُرسالةُفيُعنقُالدارسينُوالباحثينُ،
أبنائهاُ،و َُّ
فهم ُغير ُمعذورين ُإن ُعذرت ُالعا َّمة ُمن ُالناسُ ،وهم ُأ َّول ُالمحاسبين ُحين ُيحاسب ُالمسؤولونُ
والرعاةُ .ومنُالرجالُالذينُأفنواُحياتهمُفيُخدمةُالعلمُ،وس َّخرواُأوقاتهمُوأموالهمُفيُإسعادُالناسُ
َّةُبالعدلُوسموُاألخالقُوالقيمُ،ونشرواُاألمنُواألمانُفيُكلُُِّربوعُ
وتلبيةُحاجياتهمُ،وساسواُالرعي
ِّ
عمانُ ،اإلمام ُالعادل ُوالبحر ُالزاخر ُوالشيخ ُالفاضل ُمح َّمدُبن ُعبدُهللاُبن ُسعيدُبن ُخلفان ُالخليليُ
الخروصيُ-رحمهُهللاُ .
ولقدُاخترتُموضوعُ(الجانبُالسلوكيُلإلمامُالخليلي)ُ،لزيادةُالتعرُّفُإلىُهذهُالقامةُالسامقةُ،
َّ
السيماُأن ُسلوكُالمرءُفيُالغالبُمرآةُعاكسةُلمخبرهُ،وهذاُماُكانُواضحاُوجليًّّاُمعُهذاُاإلمامُ
الجليلُ،فكلَّماُتع َّمقتُفيُصفاتهُالخلقيَّةُاتَّضحُلكُصفاءُمعدنهُ،وتجلَّتُلكُأخالقهُالعاليةُوخصالهُ
الحميدةُ.والناظرُمنُبعيدُلهذاُالموضوعُيراهُسهلُالمنالُ-وهذاُماُوقعُللباحثُفيُهذهُالورقةَّ ُ-
لكنُ
الذيُيفتحُالبابُويسيرُفيُهذاُالطريقُستعترضهُصعوباتُمنهاُ :
ُقلَّةُالمصادرُالمطبوعةُالتيُتح َّدثتُعنُاإلمامُالخليليُ،وإنُوجدتُفهيُلمُتتع َّمقُفيُالجانبُالسلوكيُ .
ُاالعتمادُعلىُالمقابالتُالتيُأجراهاُغيريُمنُالباحثينُمعُمنُبقيُعلىُقيدُالحياةُمنُتالميذُاإلمامُُ-أم َّدُهللاُفيُعمرهمُُ،-وذلكُلبعدُأماكنُإقامتهمُ،ولضيقُالوقتُ،والرتباطيُالشديدُبالعملُ .
ُهناكُتقاربُشديدُوتداخلُفيُالمعنىُبينُالصفات؛ُوصعوبةُاختيارُالشاهدُأوُالدليلُعلىُتلكُالصفاتُ،أوُضرورةُتكرارهُمعُأكثرُمنُصفةُواحدةُ .ولهذاُالسببُأيضاُجمعتُأكثرُمنُصفةُ
تحتُعنوانُواحدُ .
أرجوُأنُأكونُقدُوفِّقتُفيُإظهارُبعضُصفاتُهذاُالرجلُالعظيمُ،وهذاُاإلمامُالعادلُفيُهذاُ
البحثُ،وماُتوفيقيُإالَُّباهللُ،وهوُمنُوراءُالقصدُ .

الخلقية وانعكاسها على صفاته ُ
صفات اإلمام َ
الخلُ ِقية:
ُ،ح َسنُالخلقُ،
كانُاإلمامُمح َّمدُبنُعبدُهللا ُالخليليُ– ُرحمهُهللاُ«ُ -جميلُالخلقُ،أبيضُاللون َ
مد َّورُاللحيةُ،نحيفُالبنيةُ،تنجذبُالنفسُإليهُحبًّّاُ،تعلوُوجههُالهيبةُوالوقار»(ُ.)1وكانُأيضاُوسي ًّماُ
وأنيقاُخاصَّةُقبلُارتقائهُعرشُاإلمامة؛ُألنَّهُكانُفيُرغدُوبحبوحةُمنُالعيشُ.فقدُكانُ–ُرحمهُهللاُ
–ُ«يلبسُاألبيضُالجديدُ،ويش ُّمُال ِّ
طيبُ،وكانُكثيراُماُيتعطَّرُبالعودُيهدَىُإليهُمنُزنجبارُوغيرهاُ،
ويضعُماءُالوردُعلىُعمامتهُ،والُسيماُيومُالجمعةُعندُخروجهُإلىُالجامعُ .ولقدُقالُعنهُالشيخُ
سعيدُالحارثيُ:بأنَّكُإذاُرأيتهُالُتملُّ ُمنُرؤيتهُ،وتو ُّد ُأنُالُتصرفُنظركُعنهُ،وهوُنورُيمشيُ
إنُهذهُالصفاتُالمتمُثِّلةُفيُ
علىُاألرضُ.وقالُعنهُأحدُطالَّبهُ:اإلمامُالخليليُنورُمنُاألنوار»(َُّ ُ.)2
حسنُالهيئةُوجاللُالمظهرُ،زادهاُجماالُوبهاءُسلو ٌ
ُراقُوخلقُكريمُتحلَّىُبهُاإلمامُالخليليُ،فماُ
ُ
ك
هيُصفاتهُالخلقيَّة؟ ُ
ُ
التقوى والورع والزهد ف الدنيا:
ُعلي ُ– ُكرَّم ُهللا ُوجهه ُُ -عن ُالتقوى ُفأجاب«ُ :هي ُالخوف ُمن ُالجليلُ ،والعملُ
سئل ُاإلمام
ٌّ
بالتنزيلُ،والرضاُبالقليلُ،واالستعدادُليومُالرحيل»(ُ،)3ويقولُالح ُّق ُسبحانهُوتعالى﴿ُ:يَآُأَ ُّيهَاُالَّ ِذينَ ُ
واُاتَّق ْ
َءا َمن ْ
ُح َّ
ُوالَ ُتَموتُ َّنُإِالَُّ َوأَنتمُ ُّم ْسلِمونَ ﴾ُ ُ(سورة آل عمرانُ .)102 :ويقول﴿ُ:يَآُأَ ُّيهَاُ
ُهللا َ
ق ُتقَاتِ ِه َ
وا َّ َ
الَّ ِذينَ ُ َءا َمن ْ
ُو ْلتَنظرْ ُنَ ْفسٌ ُ َّماُقَ َّد َم ْ
ُهللا َ
ُخبِيرٌُبِ َماُتَ ْع َملونَ ﴾ُُ(سورة الحشر:
واُهللاُإِ َّن َّ َ
تُلِ َغ ٍدُ َواتَّق َّ َ
هللا َ
واُاتَّقواُ َّ َ
ُ.)18والتقوىُهيُمخافةُهللاُفيُالسرِّ ُوالعلنُ،كماُقالُرسولُهللاُﷺُعنُاإلحسان«ُ:أنُتعبدُهللاُ
ُهللاُ ِمنَ ْ
كأنَّكُتراهُ،فإنُلمُتكنُتراهُفإُنَّهُيراك»ُ.والتقوىُهيُأساسُتقبُّلُاألعمال﴿ُ،إِنَّ َماُيَتَقَبَّل َّ
ُالمُتَّقِينَ ﴾ُ
(سورة المائدةُ،)27 :وذلكُمستفادُمنُخاللُأسلوبُالحصرُبأداةُ«إُنَّما»؛ُلذلكُكانُالتقوىُوالورعُ
سمةُحياةُاإلمامُ،رجا ًّءُفيُثوابُهللاُسبحانهُ،وخوفاُمنُعقابهُ .
السالمي :نهضة األعيان ،ص.288
الشكيلي :مدرسة اإلمام ،ص.46
ج والعمرة ،ص .67الصالحي :سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ،ص.421
المعولي :المعتمد في فقه الح ُِّ

الًُّ
لقدُكانُاإلمامُالخليليُكثيرُالعبادةُ،بقيامُالليلُوصومُالنهارُ،عمالُباآليةُالكريمةَ ﴿ُ:كانواُقَلِي ُ
ُح ٌّ
وم﴾ُ(سورة الذاريات:
ُوفِيُأَ ْم َوالِ ِه ْم َ
ارُه ْمُيَ ْستَ ْغفِرونَ َ
ِّمنَ ُاللَّي ِْلُ َماُيَه َْجعونَ َ
قُلِّلسَّائِ ِلُ َو ْال َمحْ ر ِ
ُوبِاألَس َْح ِ
ُ .)19 - 17فكانُاإلمامُمسافراُمعُمجموعةُمنُأتباعهُعلىُظهورُالدوابُمنُسناو ُإلىُنزوىُ،
وعندماُوصلواُنزوى ُكانُالتعبُقدُأخذُمنهمُأ َش َّده؛ُفاستلقىُكلُّ ُواحدُعندُراحلته«ُ،إالَُّاإلمامُفإُنَّهُ
توضَّأُ،ث َّمُأحياُليلهُبينُراكعُوساجدُإلىُأذانُالفجر»(ُ.)4وفعلُاإلمامُمثلُذلكُعندماُباتُفيُحصنُ
بهالُ،إذُكانُيقومُآخرُالليلُيصلِّيُحتَّىُطلوعُالفجر(ُ.)5وكانُاإلمامُيطيلُالقراءةُفيُصالةُالسحر؛ُ
فيقرأُسورةُالكهفُفيُركعةُواحدةُمعُبطءُالقراءةُوالتدبر(ُ .)6
وفيُأثناءُالحربُالعالميةُالثانيةُانخفضُتصديرُاألرزُإلىُعمان؛ُم َّما ُأدىُإلىُارتفاعُسعرهُ
وندرته ُفي ُاألسواق ُالمحلية؛ ُوأدى ُإلى ُاعتماد ُالمجتمع ُبشكل ُأساس ُعلى ُالسمك ُوالتمر ُواللحمُ،
وكانُاإلمامُ-رحمهُهللاُ-يأكلُمثلُالناسُلمُيتميزُمنهمُبشيءُ .وعندماُطبختُلهُزوجتهُوجبةُأرزُ
اشترتهُمنُنفقتهاُالخاصَّةُرفضُاإلمامُأنُيأكلُمنهاُ،وقالُلها«ُ:الُآكلُإالَُّماُيأكلهُالعا َّمةُ،الُحاجةُ
ليُبهُ،اِحمليهُ،أوُاطعميُالجميع»ُ،وتقولُزوجهُمعلقةُعلىُهذاُالموقف«ُ:فر َّدنيُإلىُأنُأتابعهُ،
فآكلُماُيأكلهُ،فماُدخلُبطونناُشيءُغيرُالموجودُللعا َّمةُ،حتَّىُفرَّجُهللاُ،وارتفعُالغالءُ،وعادُالناسُ
إلىُماُكانواُعليه»(ُ .)7
وقدُكانُ–ُرحمهُهللاُ–ُإضافةُإلىُتقواهُوورعهُزاهداُفيُالدنياُ،إذُصغرتُفيُعينيه؛ُفأصبحُ
الُيرىُلهاُقدراُ،علىُالرغمُأنَّه ُكانُيعيشُفيُرخاءُوسعةُفيُالرزقُمعُعائلةُميسورةُالحالُ،إذُ
قيلُعنهُ:إُنَّهُ«كانُقبلُارتقائهُعرشُاإلمامةُفيُرغدُمنُالعيشُ،وتأ ُّنقُمنُاللباس؛ُألنَّهُكانُغنيًّّاُ،
فل َّما ُولي ُاألمر ُرغب ُعن ُذلك ُمع ُكثرة ُغناهُ ،فكان ُيطوي ُاأليَّام ُواللياليُ ،ويفطر ُعلى ُالتمرُ
والعوال»(ُ .)8
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.164
المرجع نفسه ،ص.163
الخليلي :اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي ومنهجه الفقهي ،ص.46
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.162-161
المرجع نفسه ،ص.161

وزار ُالقاضي ُحمودُبن ُعبدُهللا ُالراشدي ُاإلمامُ ،وهو ُفي ُفراش ُالمرض ُفي ُغرفته ُبحصنُ
نزوىُ،فوجدهُ«قدُنامُعلىُفراشُالُينامُعلىُأمثالهُإالَُّالفقراءُالمنقطعونُ.فجيءُإليهُبحليبُ،فطلبُ
لهُال ُّس َّكرُ.فقيلُلهُ:ليسُفيُالبيتُس َّكرُمنذُثالثةُأيَّامُ.قالُ:الُبأسُ،عسلُالنحلُفيُالحليبُأطيبُمنُ
ال ُّس َّكرُ،فتناولُبقيَّةُعسلُكانُعندهُ،فصبَّ ُالحليبُعليهُوشربناه»ُ،يقولُالراشدي ُمعُلِّقاُعلىُهذاُ
ٌ
ام!ُأيكونُبيتُمثلهُفارغاُمنُالشيءُالضروريُِّثالثةُأيَّام؟!»(ُ .)9
الموقف«ُ:هذاُ َمثَلٌُللح َّك
وقدُتشُبَّ
هُاإلمامُالخليليُبالخليفةُعمرُبنُعبدُالعزيزُفيُزهدهُعندماُاشتهىُيوماُبعضُاألكلُفيُ
ُّ
َّ
اُحضرُعفُعنهُوقالُ:الُأحبُّ ُأنُأعطيُنفسيُماُتشتهيُ .
بيتهُ،فل َّم
جووووعُالخليفوووةُوالووودنياُبقبضوووته ُ ُ

فووووويُالزهووووودُمنزلوووووةُسوووووبحانُ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا(ُ )10
موليهو
ُ
ىُابتليُبنقصانُفيُ
ومنُتقوىُاإلمامُوورعهُوزهدهُفيُالدنياُإكثارهُمنُصيامُالتطوع؛ُ«ح ُّت
ُّ
ُ
شةُ،بقيُخمسةُأشهرُمكفوفا؛ُفاحتاجُإلىُعالجُ،فأرسلُإلىُ
بصره؛ُلكثرةُصيامهُوتق ُّشفهُفيُالمعي
الدكتورُتومسُاألمريكيُمنُمسقطُفلبَّىُدعوتهُ،فعالجهُفأبصرُمنُإحدىُعينيه»(ُ .)11
ويرتبطُبتقوىُاإلمامُوزهدهُوإخالصهُأنُأكرمهُهللاُبإجابةُالدعاءُ.وم َّماُيؤثرُعنُاإلمامُالخليليُ
فيُهذاُالجانبُ،ويدلُعلىُسرعةُاستجابةُهللاُتعالىُلدعائهُ،أنَّهُخرجُفيُزيارةُتفقديةُلمدينةُبديَّةُ،
الَُّبغطاءُللوجهُوالرأسُ،فأمرُ
فاشتكىُلهُأهلهاُمنُشدةُالريحُالتيُمنعتهمُمنُالخروجُمنُالمنزلُإ ُ
اإلمامُبالخروجُللصالةُ،ث َُّمُدعاُهللاُلهمُليرفعُعنهمُالبالء؛ُفسكنتُالريحُوسعدُالناسُبذلكُ.واشتكواُ
الَُّأنُأمرهمُ
لهُمنُالجرادُالذيُأتىُعلىُاألخضرُواليابسُ،ولمُيتركُلهمُشيئاُ،فماُكانُمنُاإلمامُإ ُ
أنُيحضرواُلهُبعضُالجرادُ،ففعلواُفكتبُعلىُجناحُبعضهاُث َُّم ُدعاُ،وأخلىُسبيلهاُ،فطارتُتقودُ
جيوشُالجرادُمعهاُ،فاستراحتُبديَّة ُمنهاُنهائياُ .وقدُرويُعنهُأنَّه ُبينماُكانُيصليُصالةُالمغربُ
فيُبديَّةُأضاءُنورُفيُالمحرابُالذيُقامُيصليُفيهُإماماُللجماعة(ُ.)12وعندُعودتهُمنُبديَّةُتوُقَّفُ
اإلمام ُفي ُبلدة ُمحرمُ،فاشتكىُلهُالناسُالجفاف ُوقلةُالمطرُ،فأمرهم ُبالخروجُلصالةُاالستسقاءُ،
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.261
حافظ إبراهيم :ديوان حافظ إبراهيم ،القصيدة العمرية ،ص.85
السالمي :نهضة األعيان ،ص.289
الخليلي :اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي ومنهجه الفقهي ،ص.48

وبعدُالصالةُدعاُلهمُبالغيثُالنافعُ،وكانُذلكُفيُالصباحُوماُأنُحانُوقتُالعصرُ،حتَّى ُانهمرُ
المطرُ،وسالتُمياهُالواديُببركةُدعاءُاإلمام(ُ .)13
وعندُوفاةُاإلمامُ–ُرحمهُهللاُ–ُوفيُأثناءُحفرُقبرهُقيلُ:إنُرائحةُطيبةُكانتُتخرجُمنهُ،وكأنُ
سراجاُيضيءُلهمُالقبرُ،وهمُيحفرونهُليلةُوفاتهُُ .وكانُالطقسُفيُأثناءُتشييعُجنازتهُشديدُ
وبمجردُخروجُالجنازةُأظلَّتهمُسحابةُإلىُأنُأتمواُ
ُ
الَُّأنَّهُ
الحرارةُوالمقبرةُبعيدةُعنُمكانُالغسلُ،إ ُ
مراسمُالدفنُ،وهذهُمنُكراماتُهللاُألوليائهُالصالحين(ُ .)14

القوة والشجاعة والصبر:
كان ُاإلمام ُالخليلي ُال ُيتبرَّم ُوال ُيضجَّرُ ،تأتيه ُالحوادثُ ،وتطرقه ُالكوارثُ ،فال ُيتغيَّرُ ،والُ
يتضعضعُ،يتلقَّاهاُبصدرُأوسعُمنُالدهناءُ،فإذاُجاءُالج ُّدُفهوُالليثُعادياُ .ومنُاألمثلةُالتيُتروىُ
عنُق َّوتهُوش َّدةُتح ُّملهُللتعبُ«أنَّه ُخرجُفيُمائةُراكبُفيُسفرُمنُسناوُإلىُنزوىُ،فماُوصلُمعُ
اإلمامُإالَُّخمسةُمنُالمائةُ،ال َجلِدُمنهمُمنُحطَُّالرحلُعنُناقتهُ،وإالَُّسقطُعنهاُمنُالتعبُ.أ َّماُاإلمامُ
فإُنَّهُنزلُعنُناقتهُ،وتوجَّهُإلىُالماءُ،فتوضَّأُ،واستقبلُالقبلةُيصلِّيُ،حتَّىُأ ِّذنُلصالةُالصبح»(ُ .)15
ومنُق َّوتهُوشجاعتهُ–ُرحمهُهللاُ–ُماُح َّدثُبهُالشيخُالرقيشي ُمعجباُباإلمامُالخليليُ،إذُيقولُ:
«لَـ َّماُكنَّاُفيُبركاءُ،والبارجةُنتراءاهاُفيُالبحرُ،خرجُأكثرُأصحابُاإلمامُيمشونُعلىُالساحلُ،
ي ُلمُ
فأمطرتُالبارجةُعليهمُوابالُمنُالرصاصُفرَّقهمُ،وصارواُيتحيَّزونُويتحرَّفونُ،إالَّ ُالخليل َّ
يغيِّرُمشيتهُحتَّىُمنُبطءُإلىُسرعةُفيُاألقلُِّ،والرصاصُمنُحولهُكأنَّهُالمطرُ،فقيلُلهُ:لِ َمُالُتأخذُ
()16
ب َّ
ُهللاُ
صيبَنَاُإِالَُّ َماُ َكتَ َ
حذركُمنُالواقع؟ُقالُ:أليُِّشيءُخرجنا؟ُإالَُّإلحدىُالحسنيين؟» ﴿ُ.قلُلَّنُي ِ

لَنَا﴾ُ(سورة التوبة ُ.)51وكانُاإلمامُالخليليُ–رحمهُهللاُ–ُأسداُهصوراُالُيشقُلهُغبارُفيُساحةُ
المرجع نفسه.
المرجع نفسه ،ص.179
المرجع نفسه ،ص.164
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.24

الوغى؛ ُفعندما ُوصل ُاإلمام ُبجيشه ُقرب ُالجبال ُالمحيطة ُببلدة ُالطوُ ،وجدوا ُعلى ُرؤوسها ُأناساُ
مسلحينُ،فأشارُعليهُأصحابهُبالتوقفُ،وعدمُالتقدمُخوفاُمنُأنُيكونُالواقفونُعلىُالجبلُمنُأعداءُ
الَُّأنَّهُاستمرُفيُالمسيرُ،وصعدُالجبلُفوجدُأنُالمرابطينُفيُ
اإلمامُ،يريدونُالفتكُبهُوبمنُمعهُ،إ ُ
أعاليُالجبلُمنُأنصارهُينتظرونُقدومه(ُ.)17وكانُاإلمامُيحضرُتطبيقُالحدودُرغمُأنَّهُيعلمُأنُمنُ
بينُالحاضرينُمنُأقاربُالمقامُعليهُالحدُ،وهمُيحملونُأسلحتهمُ،ويمكنُأنُيطلقواُعليهُالنارُإنُ
أرادواُاالنتقامُمنُاإلمام(ُ .)18
وأ َّماُصبرهُفيكفيهُ–ُرحمهُهللاُ–ُأنَّهُصبرُعلىُفقدانُنعمةُالبصرُخمسةُأشهرُ،وتحملُماُابتليُ
بهُ،وصبرُإلىُأنُأتاهُالفرجُ.وكتبُإليهُأحدُالقضاةُيشتكيُإليهُسوءُالحالُ،فردُعليهُاإلمامُقائالُ :
()19

يُ َج َملوويُطووولُال ُّس وـ َرى ُ ُ
شووكاُإل و َّ

ُصووبراُجموويالُفكالنوواُمبتلووى

ُ

ُ

ُ

الكرم والسخاء:
التربيةُالخلقيةُالتيُتلقاهاُاإلمامُوالتزمُبهاُ،جعلتهُكريماُوسخياُفيُالعطاءُ،والُيبخلُعلىُأحدُ
بماُفيُيدهُ،ولوُكانُماُبيدهُقليالُ .فقدُكانُلإلمامُثروةُخاصَّة ُورثهاُعنُآبائهُ،فباعُأصولهاُبمائةُ
وخمسينُألفُقرش«ُ،أنفقهاُفيُسبيلُهللاُ،إلعزازُالكلمةُ،وأنُتكونُلهُذخراُعندُهللاُ .وتوفيُولمُ
يعقبُولداُوالُماالُ،فهوُ-رحمهُهللاُ-منقطعُالقرين»(ُ.)20ويقولُصاحبُاللؤلؤُالرطبُفيُمعرضُ
حديثهُعنُكرمُاإلمامُإلىُحدُأنَّه ُعوتبُعلىُذلك«ُ:وحضرتُيوماُفيُمجلسهُ،وسمعتهُيقولُلماُ
عوتب ُعلى ُكثرة ُاإلنفاق ُمن ُبيت ُمال ُالمسلمينُ :ما ُأنفقناه ُفي ُهوىُ ،وإُنَّما ُأنفقناه ُفي ُمصالحُ
ُّ
المسلمينُ،فإنُمتُعطشاناُفالُنزلُالقطرُ،وكأنيُوقدُأتىُمنُبعدناُمنُيأكلهُخضماُوقضما»(ُ.)21
وكانُعندماُيصادفُبعضُالفقراءُويخبرونهُبأنَّه ُالُلباسُلهمُيتسترونُبهُ،يطلبُمنهمُأنُيتبعوهُ
الخليلي :اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي ومنهجه الفقهي ،ص.35
المرجع نفسه ،ص.35
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.265
المرجع نفسه ،ص.290
المرجع نفسه ،ص.165

إلىُبابُالقلعةُ،فيعطيهمُدشداشتهُالتيُعليهُ،ويصعدُالقلعةُوهوُباإلزارُوالقميصُالداخلي(ُ .)22
«ولماُأرادُاالنتقال ُمن ُسمائل ُإلى ُنزوى ُباع ُبعضُأمواله ُفيُسمائل ُبخمسة ُوعشرين ُألفُ
قرشُلرجلُاسمهُعزيزُ،وتركُالمالُعندهُ،فعلمُالناسُبذلكُفتكاثرواُعلىُاإلمامُيطلبونُالعطاءُ،
فكانُيكتبُلهمُعلىُأوراقُإلىُعزيز؛ُليصرفُلهمُالمبلغُالمكتوبُ،حتَّىُأصبحُبيتُعزيزُكخليةُ
نحل ُمن ُكثرة ُالناسُ ،وما ُفتئ ُاإلمام ُيخرج ُمن ُسمائل ُحتَّى ُوزعت ُأمواله ُكلهاُ ،ولم ُيبق ُلهُ
شيء»()23؛ُوهذاُلعمريُقمةُالكرمُوالسخاءُفيُالعطاءُ،فهوُسليلُبيتُكرمُوجود«ُ .الُيردُسائالُ
والُمسترف ًُّداُ،والُيملكُماُبيدهُ،أكرمُأهلُزمانهُ،كأنماُعناهُالقائل(ُ :)24
ولوُلومُيكونُفويُكفوهُغيورُنفسوه ُ ُ

()25

لجوووادُبهووواُفليتَّوووقُهللاُسوووائلهُ

ُ

ُ
ُ
ويبرزُكرمُاإلمامُوسخائهُبشكلُخاصُمعُطالبُالعلمُ«وقدُوصلُدينُالدولةُفيُعهدهُبسببُ
كراريسُجزءُع ّمُلحفظُالقرآنُاثنينُوأربعينُقرشاُ،وقدُباعُشيئاُمنُأمالكهُلسدادُالدين»()26؛ُوذلكُ
حرصاُمنهُعلىُتعليمُالناشئةُالقرآنُوحفظهُ،وعلىُطلبُالعلمُولوُدفعُفيُذلكُالغاليُوالنفيسُ .
ُ
صفات اإلمام الخليل ف المجال االجتماع :
تعددت ُالصفات ُالتي ُتحلى ُبها ُاإلمام ُالخليلي ُفي ُالمجال ُاالجتماعيُ ،ويندرج ُتحتها ُاألدبُ،
وحسن ُالتعامل ُمع ُاآلخرينُ ،والتواضعُ ،والبساطةُ ،وخدمة ُالناسُ ،والتفاني ُفي ُالعمل ُإلى ُجانبُ
حنكةُسياسيةُ،وتغليبُالمصلحةُالعا َّمةُعلىُالمصالحُالفرديةُ،والشخصيةُ .
ُ

الخليلي :اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي ومنهجه الفقهي ،ص.43
المرجع نفسه ،ص.43
السالمي :نهضة األعيان ،ص.289
التبريزي :ديوان أبي تمام ،ط ،1ج 2ص.15
السيفي :النّمير ،ج ،5ص.28

األدب وحسن التعامل مع الغير:
أ َّما ُعنُأدبهُ– ُرحمهُهللاُ– ُفالُتسألُ،فقدُكانُقمةُفيُاألدبُمعُالناس ُعا َّمةُصغيرهمُقبلُ
كبيرهم«ُ ،فإذا ُتكلم ُتكلم ُبعلمُ ،وإذا ُسكت ُفعن ُأدب»(ُ .)27ومن ُحسن ُتعامله ُمع ُاآلخر ُأنَّه ُيرجعُ
الفضلُألهلُالفضلُ،فعندماُيعلّمُالمتعلمينُالصالةُ،يقولُلهم«ُ:هكذاُكانُيصليُالشيخُعيسى»(ُ.)28
وكانُاإلمامُ«لطيفاُفيُكالمهُ،إذاُتكلمُيسمعُكالمهُمنُكانُفي ُمجلسهُ،وإذاُقالُشيئاُتكلمُبحكمةُ،
الَّ ُالتيُفيهاُالعلمُواألدب»(ُ .)29وكانُيردُعلىُ
وإذاُسكتُفعنُتفكرُوتدبرُ،والُيرويُالقصصُإ ُ
أسئلةُسائليهُ،ويعلّقُعلىُالمواقفُالتيُلمُتعجبهُ،بكلُِّ ُأدبُواحترامُ،فيضربُلذلكُالسامعُاألمثالُ
بدونُتوجيهُالنقدُالمباشرُ.ففيُمرةُجلسُأحدُشيوخُالقبائلُبينُاإلمامُوأحدُالعلماءُالذينُكانُجالساُ
بجنبهُ،فقالُاإلمام«ُ:كانُالوالدُسعيدُبنُخلفان ُيتقدمُعلىُاإلمامُعزان ُفيُالمجلسُويقولُ:أريكمُ
فضلُالعلمُ،أريكمُفضلُالعلم»(ُ .)30وفيُموقفُآخرُ«كانُاإلمامُجالساُمعُأصحابهُ،فتقدمُأمامهُ
رجلُ،فسألهُعنُالفرقُبينُالذاتُوالصفاتُ،فلمُيجبهُاإلمامُعلىُسؤالهُ،ولماُسؤلُاإلمامُعنُذلكُ
قال«ُ:كانُرجلُعالمُخافُعلىُعلمهُالضياعُ،ألنَّهُالُيأتيهُأحدُيتعلمُمنهُ،ومنُشدةُطلبهُللمذاكرةُ
حرصاُعلىُبقاءُالعلمُ،اشترىُتيساُوعلّمهُأنَّهُإذاُتكلمُيهزُالتيسُرأسهُ،فهذاُيريدُأنُأتكلمُأناُ،وهوُ
يهزُرأسهُ،الُيعرفُماُأقول»()31؛ُوهذاُدليلُعلىُقمةُأدبُاإلمامُمعُالسائل؛ُحيثُلمُيردُإحراجه؛ُ
ألنُالمسألةُكالميةُالُيستوعبهاُعقلهُ .
ألنُالسائلُفيُاألصلُحتَّىُلوُأجابهُاإلمامُلنُيفقهُجوابه؛ُ َُّ
َُّ
وش َُكاُالشيخُإبراهيمُبنُسعيدُالعبريُإلىُاإلمامُطردُأهلُعبريُلهُ،فضربُلهُاإلمامُمثاالُليأخذُ
منهُطريقةُللتعاملُمعُالموقفُ،قائالُله«ُ:كانُرجلُعندهُزوليةُطويلةُوعريضةُ،وضعُفيُوسطهاُ
حرف ُذهبُ ،وقال ُألصحابهُ :منُأخذُهذاُالحرفُفهوُلهُ ،علىُشرطُأن ُال ُيطأُالزوليةُ،فتحيرُ
أصحابه ُمعُرغبتهمُفيُالحرفُ،فقام ُواحد ُمنهمُفطوىُالزوليةُ ،حتَّى ُوصل ُإلىُالحرفُفأخذهُ،
السالمي :نهضة األعيان ،ص.288
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.114
الشكيلي :مدرسة اإلمام مح َّمدُبن عبدُالخليلي وأثرها في نشر العلم ،ص.45
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.161
المرجع نفسه ،ص.172

وكانُأحكمهم»(ُ.)32والقصدُمنُضربُاإلمامُهذهُاألمثالُللشيخُإبراهيمُتبيانُأنُالوصولُإلىُقلوبُ
الناسُسهلُ،ولكنُيحتاجُإلىُفطنةُ،وذكاءُ،وسرعةُبديهةُدونُإحراجُاآلخرينُ،وهذهُأيضاُدليلُ
علىُقمةُأدبُاإلمامُ .
ويروىُأنُالطبيبُالذيُعالجُلهُعينيهُ،طلبُمنهُأنُيأخذُلهُصورةُ،فامتنعُاإلمامُ،ووضَّحُلهُ
اإلمام ُرأيه ُالفقهي ُفي ُالموضوع ُبكلُِّ ُأدبُ ،وقالُ :هذا ُال ُيجوز ُعندناُ ،فقال ُالطبيبُ :أنا ُأتحملُ
المسؤوليةُإنُكانُالُيجوزُ،وأناُالذيُأفعلُغيرُالجائزُ،الُأنتُ،قالُاإلمامُ:لكنناُالُنعينكُعلىُ
معصية(ُ .)33
فحسنُالتعاملُمعُالغيرُخل ٌ
ق ُالعلماءُ،بحثاُعنُاألجرُوالثوابُمنُعندُهللاُ،واإلمامُ
ق ُمنُخل ِ
الخليليُيعدهاُمنُمسؤولياتهُتجاهُالمسلمينُ.فتارةُ،يخدمُطلبةُالعلمُكأنهُطالبُمنهم«ُ،فكانُالُيرىُ
منزلةُألحدُفوقُمنزلةُالمتعلمينُ،كانُيجلّهمُويرعاهمُ،ويفتحُلهمُالمجلسُ،ويقدمهمُفيُالصالةُ،
ويتعهدهمُبنفسهُ،ويداويُمرضاهمُإلىُآخرُماُيحتاجونُإليهُمنُعوزُ،وكانُالُيستنكفُمنُأيُ
طلب ُيقدمونه ُولوُصغر»(ُ .)34ومن ُحسن ُتعاملُاإلمام ُمع ُعا َّمةُالناسُأنَّه ُإذاُأرادُأحد ُمنهمُأنُ
يحدثُاإلمامُمنفرداُيقومُاإلمامُمنُمجلسهُ،ويجلسُمعهُعلىُاألرضُ،سواءُأكانتُمفروشةُأمُالُ،
فيقضيُحاجتهُدونُمللُوالُضجرُ،حتَّى ُإنُكانُاإلمامُفيُذلكُالوقتُمشغوالُ،وقيلُ«إنُأحدهمُ
قالُلهُ:الُأحبُأنُأزعجكمُ.فقالُلهُاإلمامُ:أزعجنيُسبعينُمرة»(ُ .)35
وكانُ–ُرحمهُهللاُ– ُيقدمُغيرهُعلىُنفسهُ،حتَّى ُفيُشربُالماء؛ُوذلكُمنُبابُاحترامُالغيرُ،
فالُيشربُقبلُطالبُالماءُ،فيظنُالناسُأنَّهُالُيريدُ،فبعدُشربُالناسُيقولُللساقي«ُ:أسكبُ،فيسليُ
الحاضرينُالذينُشربواُقبلهُأنُماُفيُآخرُاإلناءُأبرد»(ُ.)36ومنُحسنُتعاملهُمعُاآلخرينُأنَّهُكانُ
كثيرُالنصحُلهمُ،إذُيَُعُ ُُّدُالنصيحةُمنُالدينُ،ومنُأفضلُاألعمالُ،فالُيبخلُبهاُعلىُأيُكانُ،طالبُ
المرجع نفسه ،ص.173
المرجع نفسه ،ص.167
المرجع نفسه ،ص.160
البهالني :حديث السمر ،ص.142
الشكيلي :مدرسة اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي وأثرها في نشر العلم ،ص.61

علمُ،أمُعامالُعندهُ،أمُمنُعا َّمةُالناسُ .
وكان ُاإلمام ُيباشر ُعالج ُالطلبةُ ،وعامة ُالناس ُبنفسه ُعن ُطريق ُالرقية ُبالقرآن ُ– ُإلنعدامُ
المستشفياتُفيُدولةُاإلمامةُفيُذلكُالوقتُ،فقامُبنفسهُبعالجُالشيخُحمودُبنُعبدُهللا ُالراشديُ،
والشيخ ُعليُبن ُسالم ُالحميدي ُمن ُداء ُالرمد ُالذي ُأل ّم ُبهما ُفشفيا ُبإذن ُهللاُ ،ولم ُيصابا ُبالرمد ُبعدُ
ذلك(ُ.)37ومنُمواقفهُمعُعا َّمةُالناسُ«أنَّهُجاءهُيوماُرجلُأشيبُ،وهوُيصرخُ،ويقولُلإلمامُ:وجعُ
فيُبطنيُأعطنيُالدواءُ،واإلمامُيبتسمُويقولُلهُ:إنُشاءُهللاُ.ولمُيتوقفُذلكُالرجلُعنُطلبهُ،حتَّىُ
قام ُاإلمام ُودخل ُالبيتُ ،وأتى ُبإناء ُفيه ُماءُ ،لعله ُقرأ ُعليه ُبعض ُاآلياتُ ،وأعطاه ُإيَّاه ُفشفاه ُهللاُ
تعالى»(ُ .)38
ُ
التواضع والبساطة:
التواضعُخلقُالعلماءُالعظماءُ،اتصفُبهُاإلمامُالخليليُ،فعلىُالرغمُمنُمكانةُاإلمامُالسِّياسيَّةُ،
الَُّأنُتواضعهُوبساطتهُجعالهُ«يجلسُإلىُالناسُ،الخاصَّةُوالعا َّمةُ:
وتميزهُبالعلمُالشرعيُالغزيرُ،إ ُ
يباسطهمُ،ويعلمهمُأمورُدينهمُودنياهمُ،ويقضيُنهارهُفيُخدمةُالمسلمينُ،وتقصدهُالمرأةُوالخادمُ
والصغيرُوالكبيرُوالضعيفُوالقويُ،الُيأنفُمنُأحدُ،فيقضيُحاجتهمُويرجعُإلىُمجلسهُ،حتَّىُأنَّهُ
في ُبعض ُاألوقات ُيتولى ُبيده ُعالج ُبعض ُالمرضى ُمن ُالضعفاءُ ،ويتولى ُأمور ُالمسلمينُ ،حتَّىُ
(بروات)(ُ)39الطعامُلدوابُالضيوفُودوابُالدولة»(.)40
ويستشهد ُاإلمام ُبأقوال ُطلبته ُالفقهيَّةُ ،وهنا ُتتجلى ُاألخالق ُإذ ُيتواضع ُاإلمام ُالعالم ُلطالبهُ،
ويقدرهمُ،ويوقرهمُ،ويعترفُبعلمهمُ،وبفتواهمُ .وقدُسئلُ«عنُإمامُالجماعةُإذاُأحسُبالداخلُ،هلُ
لهُأنُيزيدُقراءةُسورةُأوُأنَّهُيتباطأُفيُالركوعُوالسجودُألجلُالداخل؛ُألنَّهُإذاُلمُيزدُقراءةُأوُلمُ
المرجع نفسه ،ص.115
السيفي :النّمير ،ج ،5ص.173
مفردها بروة وتعني وريقة صغيرة تختص بأمر عاجل ،كصرف مبلغ من األموال مثال أو حضور شخص ما.
السالمي :نهضة األعيان ،ص.289

وا ُ َعلَ ْ
اون ْ
ىُال ِب ِّر ُ َوالتَّ ْق َوى﴾ُ
يتباطأُ،فال ُيدركُالداخل ُذلكُالحدُ،احتجُالمرخصون ُبقوله ُتعالىَ ﴿ُ :وتَ َع َ
(سورة المائدةُ )2 :والمانعونُبقولهَ ﴿ُ :والَ ُت ْب ِطلواُأَ ْع َمالَك ُْم﴾ ُ(سورة محمدُ .)33 :فكانُجوابُاإلمامُ
«ياُمالكُأراكُقدُاطلعتُعلىُأقوالُالعلماءُ،وهمُالبحورُالزاخرات؛ُفاشربُمنُعذبُبحورهمُ،
ودعُالجداولُ،فمنُقصدُالبحرُاستقلُالسواقي»(ُ .)41فمنُتواضعُاإلمامُالخليليُأنُيشبهُغيرهُمنُ
العلماءُ،رغمُتفوقهُعليهمُبشهادةُالجميعُبأنَّهُعالمُزمانهُ،بالبحورُالزاخراتُوعلمهمُبالماءُالعذبُ.
وهذاُتشبيهُتمثيليُرائع؛ُفالبحورُداللةُعلىُاالتساعُ،والزاخراتُداللةُعلىُغزارةُالعلمُالذيُشبههُ
بالماءُالعذبُأعادهُإلىُأصلهُ،بحيثُينزلُمنُالسماءُعذباُزالالُ﴿ َوأَن َز ْلنَاُ ِمنَ ْ
تُ َما ًّءُثَجَّاجًّا﴾ُ
ْص َرا ِ
ُالمع ِ
(سورة النبأُ،)14 :وفيُالمقابلُتواضعُفص ّغرُنفسهُفشبههاُبالجداولُ«والجدولُهوُالنهرُالصغيرُ
المعروف»(ُ،)42الذيُالُيكادُيذكرُمعُاتساعُالبحارُ،وغزارةُمائهاُ،ووجهُسائلهُ–ُتواضعاُ–ُإلىُ
االعتمادُعلىُفتاوىُغيرهُ،فهوُفيُقرارةُنفسهُالُيزالُطالبُعلمُأمامُغيرهُمنُالعلماءُ .
ومن ُتواضعه ُ–أيضاُ -عندما ُسأله ُبعض ُتالميذه ُعن ُالجمع ُبين ُاألختين ُالمملوكتينُ ،قالُ:
«اختلفُفيهاُابنُعباسُ،وجابرُبنُزيدُ،فواحدُمنهماُأجازهُاعتماداُعلىُقولهُتعالىُ﴿أَوْ ُ َماُ َملَ َك ْ
تُ
أَ ْي َمانك ُْم﴾ ُ(سورة النساءُ ،)3 :ومنعه ُاآلخر ُاعتمادا ُعلى ُقوله ُتعالى ُ﴿ َوأَن ُتَجْ َمع ْ
ْن﴾ُ
وا ُ َب ْينَ ُاأل ْختَي ُِ
(سورة النساءُ،)23 :قالُسائلهُ:فماُترجحُأنتُ؟ُقالُ:أقولُلكُ:اختلفُفيهاُابنُعباس ُوجابرُبنُ
زيدُ،فماُعسىُأنُيكونُقولُمح َّمدُمعُهذينُالحبرين؟!ُولمُيجبهُبغيرُهذا»(ُ .)43
وأ َّماُتواضعهُمعُالصغارُ،وحبهُإدخالُالمرحُوالسرورُعليهمُيتضحُفيماُروىُالشيخُيحيىُبنُ
سفيان ُ«أنَّه ُذهب ُهو ُوأخواه ُالصغيران ُلإلمام ُالخليلي ُبرسالة ُمن ُأبيهمُ ،فوجدوه ُمشغوال ُبأمورُ
الدولةُ ،فسلّمه ُالشيخ ُيحيى ُالرسالةُ ،وطلب ُاإلذن ُباالنصرافُ ،فطلب ُمنهم ُاإلمام ُاالنتظارُ ،حتىُ
يدخلُالسرورُوالبسمةُعلىُالطفلينُ،تركُأعمالهُ،وأخذُيبحثُعنُشيءُيكرمهماُبهُ،فلمُيجدُسوىُ
قطعةُحلوىُواحدةُفقطُ،فحاولُقسمتهاُبينهماُ،فقالُلهُأحدهماُ:أعطنيُإيَّاهاُوسنتصرفُ،فردُعليهُ
اإلمام ُبلطفُ :تريدها ُوحدكُ ،وأخوك ُماذا ُنعطيه؟ ُإلى ُأن ُقسّمهاُ ،وأعطى ُكل ُواحد ُمنهماُ
الخليلي :الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل ،ص.191
ابن منظور :لسان العرب ،ص.99
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.115

نصيبه»(ُ .)44
ُ
التوسم والفراسة والذكاء:
اتصفُاإلمامُالخليلي ُ– ُرحمه ُهللا ُ– ُبالتوسم ُوالفراسة ُوقوةُالحدس ُوالذكاءُ ،فإذا ُدخلُعليهُ
الزائر ُوجه ُنحوه ُبصره«ُ ،فاستخرج ُبتوسمه ُما ُأكنّه ُبين ُيديهُ ،فعبر ُله ُعن ُفكرهُ ،قبل ُأن ُيفوهُ
بمرادهُ،بعبارةُوجيزةُ،الُيحسنهاُالزائرُ،وأعربُلهُعنُقصدهُالذيُجاءُإليهُ،إنُخيراُأوُشراُ،
فيتحققُبعدُالفحصُصدقُحدسه»(ُ.)45وم َّماُرويُعنُذكائهُ«أنُرجالُمنُمنحُعندهُزوجةُثريةُ،
يطمعُفيُإرثهاُ ،فأبطأ ُعليه ُموتهاُ ،فسولتُله ُنفسهُاغتيالهاُ،فدفعها ُفي ُبئرُالبيتُ ،وظنُأنَّها ُقدُ
ماتت؛ُفهربُإلىُنزوىُ،وأتىُاإلمامُالخليليُ،فنادىُأيهاُاإلمامُ:إنُأهلُمنحُقتلواُزوجتيُ،رموهاُ
فيُالبئرُ .قالُاإلمامُ:وماُشأنُزوجتكُحتَّى ُيجتمعُعليهاُأهلُبلدُكلهم؟ُفأمرُاإلمامُبسجنه؛ُحتَّىُ
يتضحُأمرُزوجتهُ .أ َّما ُالزوجةُفأدركهاُجيرانهاُ،وأخرجوهاُمنُالبئرُسالمةُ .فأرسلُواليُمنح ُإلىُ
اإلمامُمنُيخبرهُعنُالواقعةُ،ويطلبُمنهُإلقاءُالقبضُعلىُالزوجُ.قالُاإلمامُ:عرفناُذلكُمنُقبلُ،
وفعلنا»(ُ .)46
ُ
صفات اإلمام الخليل ف المجال السياس :
اتصف ُاإلمام ُالخليلي ُبالعديد ُمن ُالصفات ُالتي ُجعلته ُقائدا ُسياسيا ُمحنكاُ ،ومقبوال ُبين ُأبناءُ
دولتهُ .وفيُطليعةُتلكُالصفاتُالهيبةُوالوقارُوالحلمُوالشدةُوالعلمُواالجتهادُوالجدُواإلخالصُفيُ
العملُ .
ُ

الخليلي :اإلمام مح َُّمدُبن عبدُهللا الخليلي ومنهجه الفقهي ،ص.44
السالمي :نهضة األعيان ،ص.289
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.30

سياسية:
الهيبة والوقار والحنكة ال ِّ
ذاع ُصيت ُاإلمام ُداخل ُعمان ُوخارجهاُ ،ودخلت ُهيبته ُقلوب ُأتباعهُ ،واستقرت ُالثقة ُبه ُفيُ
أعماقهمُ،وصارواُيذكرونهُبالخيرُ،ويذعنونُلهُبالطاعةُوالوالء(ُ .)47وكانتُأخالقُاإلمامُالعاليةُ
وسيرتهُالطيبةُتسبقانهُأينماُحلُوارتحل؛ُفهابهُالكبيرُووقرهُالصغيرُ،واحترمهُالقاصيُوالدانيُ
داخلُالبالدُ«حتَّىُإنُبعضُالوفودُيرت ّج ُعليهُأنُيفوهُعندهُبشيء»(ُ.)48فعندماُأعادُاالستقرارُإلىُ
جعالن ُبنيُبوحسنُ،بعدماُأصابهاُالفسادُ،وانتشرتُفيهاُالسرقةُوالقتلُوالتمردُ،حضرُرؤساؤهاُ
ومرؤوسوهاُ،فطلبُمنهمُاإلمامُالبيعةُ،والدخولُفيُطاعتهُ،فأعطوهُالبيعةُوهمُراضون(ُ .)49ولماُ
ولىُاإلمامُعلىُجعالنُالواليُمح َّمدُبنُزاهرُالهنائيُ،والقاضيُسفيانُبنُمح َُّمدُالراشديُأوصاهماُ
بالج ُِّدُوالحذرُفيُاإلمرةُ،فسمعاُلقولهُ،وهماُيرتجفانُمنُثقلُالمسؤولية(ُ .)50
وكلُمنُأرادُزيارةُاإلمامُلسببُماُ،فيسمعُعنُهيبتهُووقارهُ،يأخذُحذره؛ُاحتراماُلهذاُاإلمامُ
الجليلُ،وهكذاُفعلتُزوجةُالطبيبُاألمريكيُتومسُ،الذيُجاءُمنُمسقط ُلعالجُاإلمامُمنُمرضُ
أصابُعينيهُفأضعفهما«ُ،فقدُوصلتُمعُزوجهاُإلىُنزوىُ،وهيُمنُرأسهاُإلىُقدميهاُمحتشمةُفيُ
لباسهاُ،ولمُتظهرُشيئاُمنُمفاتنهاُأوُشعرهاُ،وكانتُتلبسُجلباباُفضفاضاُأرختهُإلىُرسغيهاُ،وإلىُ
أسفلُقدميها»(ُ .)51
وأ َّماُفيُالمجالُالسياسيُفقدُكانُاإلمامُالخليليُ-رحمهُهللاُ–ُسياسُيًّّاُمحُنَّكاُ،ك َُّرسُوقتهُلخدمةُ
الدولةُونشرُالعدلُواألمنُبينُالناسُبكتابُهللاُالمنزلُوسنةُنبيهُالمطهرُ،يقولُعنهُالشيخُسيفُبنُ
سالمُاللمكي«ُ:إنُاإلمامُ-رحمهُهللاُ -وطّدُلعمان ُاألمنُواألمان ُفيُكلُِّ ُمكانُ،براُوبحراُ،بحكمتهُ
وسياستهُوكرامتهُوعلمهُ،حتَّىُقالُأحدُالصحفيينُالذينُزارواُعمانُمنُإحدىُالدولُاألوروبيةُ:إنُ

الرواحي :الدعوة اإلسالميَّة في عمان في القرن الرابع عشر الهجري ،ص.150
السالمي :نهضة األعيان ،ص.289
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص237

.

المرجع نفسه ،ص241

.

السيفي :النّمير ،ج ،5ص20

.

اإلمامُمح َّمدُبنُعبدُهللا ُالخليليُيستطيعُأنُيسودُالعالمُكلهُبحكمتهُوسياستهُ،وهذاُاالعترافُقالهُ
علنا»(ُ.)52فمنذُأنُاستلمُاإلمامةُسعىُإلىُتنظيمُالدولةُفيُأغلبُالمجاالتُ،وعيّنُالقضاةُوالوالةُفيُ
المناطقُالتيُكانتُتحتُقيادتهُ،وكانُيتابعهمُخطوةُبخطوةُ،إماُبالمراسالتُأوُبنفسهُ،واتخذُمنُ
حصنُنزوىُمقراُيديرُمنهُشؤونُاإلمامةُ،وفيهُيستقبلُالزوارُوالوفودُ،ويشرفُعلىُأحوالُالدولةُ
وشؤونُالبالد(ُ .)53
وللحفاظُعلىُتماسكُدولتهُ،كانُاإلمامُيداريُبعضُالزعماءُفيماُليسُفيهُمخالفةُللشرع؛ُوذلكُ
ألنَّه ُيعلمُيقيناُمكانةُالزعماءُبينُأقوامهم؛ُفمنُخاللهم ُيستطيعُأنُيتحكمُفيُسياسةُالدولةُ.فقدُجاءُ
أحدُالزعماءُإلىُنزوى ُونزلُفيُمسجد ُالسنود ُبمنطقةُالبحيرُبنزوىُ،وأرسلُرسولهُإلىُاإلمامُ
يطلبهُللحضورُإلىُالمسجدُ،فل َّما ُحضرُالرسولُإلى ُاإلمامُبحصنُنزوىُ،وأخبرهُبطلبُالزعيمُ،
غضبُالحاضرونُمنُتصرفُهذاُالزعيمُ،وع ُّدوه ُتطاوالُعلىُاإلمامُ،لكنُاإلمامُفاجأهمُبالنزولُ
عندُذلكُالطلبُ،بلُأمرُحاشيتهُبتجهيزُالقهوةُوالحلوىُ،وأنُيالقوهُفيُالمكانُالمحددُوقتُصالةُ
العصرُ.فصلىُاإلمامُالعصرُفيُمسجدُالسنودُمعُالزعيمُالقبليُ،وجلسُمعهُللقهوةُ،فارتاحُالزعيمُ،
«ولمُيضرُذلكُاإلمامُشيئا»(ُ .)54
وفوضُاإلمامُالخليليُالشيخُسليمانُباشاُالباروني ُتنظيمُشؤونُماليةُالدولةُوإدارتهاُ،وجعلهُ
ممثالُلدولتهُفيُالخارجُ،إذُأرسلُلهُرسالةُقالُلهُفيها«ُ:منُإمامُالمسلمينُبعمانُمح َّمدُبنُعبدُهللاُ
الخليليُإلىُجنابُالمجاهدُفيُسبيلُهللاُالغيورُفيُدينُهللاُ،أخيناُالشيخُسليمانُالبارونيُ–ُوفقهُهللاُ،
السالمُعليكمُورحمةُهللاُوبركاتهُ:حيثُإنُالعالمُاإلسالميُفيُاضطرابُواهتمامُبقضيةُالخالفةُ
واألماكنُالمقدسةُ،وقدُتقررُعلىُماُبلغناُعقدُمؤتمرُألجلُذلكُ،فإناُنكلفُجنابكُباسمُاأل َّمةُالعمانيَّةُ
أن ُتحضر ُهذا ُالمؤتمر ُالذي ُسيعقد ُلهذا ُالغرض ُالديني ُالسامي ُفي ُمصر ُأو ُغيرها ُمن ُالبالدُ
اإلسالميَّةُ ،وليكن ُرأيك ُفي ُمسألة ُالخالفة ُمطابقا ُلقواعد ُالشرع ُالصحيحةُ ،وهي ُال ُتخفىُ
الشكيلي :مدرسة اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي وأثرها في نشر العلم ،ص.47
السالمي :نهضة األعيان ،ص.302
الشكيلي :مدرسة اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي وأثرها في نشر العلم ،ص50

.

عليك»(ُ،)55وهذاُخيرُدليلُعلىُمواكبةُاإلمامُلماُيحدثُفيُالعالمُاإلسالميُوغيرهُ .
واتخذ ُاإلمام ُممثلين ُخاصين ُله ُيعتمد ُعليهم ُفي ُبعض ُالمهماتُ .فقد ُأرسل ُالشيخ ُعيسىُبنُ
صالحُالحارثيُليمثلهُفيُ«توقيعُمعاهدةُالسيبُبينُحكومةُالسلطانُتيمورُبنُفيصلُودولةُاإلمامةُ،
وقدُصادقُاإلمامُعلىُماُقامُبهُالشيخُعيسىُبنُصالح»(ُ .)56وأرسلهُاإلمامُُ -أيضاُ -للصلحُبينُ
القبائلُعدةُمراتُ،نجحُفيُبعضهاُ،وأخفقُفيُبعضها ُاآلخر؛ُليضطرُاإلمامُإلىُمتابعتهاُبنفسهُ.
وكانتُبينُاإلمامُوالشيخُعيسىُمراسالتُفيُموضوعاتُمختلفةُ ،منهاُطلباُللمشورةُأوُللمساعدةُ
أوُالفتوىُ،فعلىُسبيلُالمثالُ،سألُاإلمامُالشيخُعيسى«ُ:ماُتقولُفيُاألعرابُالذينُشهرواُبأخذُ
الركابُسرقةُ،وتواترُفعلهمُذلكُواشتهرُ،إذاُأمكنُهللاُمنهمُهلُيصحُقتلهم؟ُوكذاُإذاُاشتهرُأخذهمُ
لألحرار ُولو ُمرة ُواحدة؟»(ُ ،)57وغيرها ُمن ُالمراسالت ُالواردة ُفي ُ«الفتح ُالجليل»ُ .ومن ُحنكةُ
اإلمامُالسِّياسيَّة ُأنَّه ُلمُينسُأمرُالنساءُ،بلُكانُعلىُتواصلُدائمُمعهنُعنُطريقُالمرأةُالصالحةُ
الرضيةُالزكيةُزهرةُبنتُشامسُبنُمح َّمدُبنُخميسُالسيفيةُفيماُيخصُشؤونهنُ،وماُيحتجنُإليهُ
منُأمرُالفتوىُومطالبهنُالخاصَّة(ُ .)58
ُ
الحلم والشدة ف األمر والنه :
الَّ ُأنَّه ُشديد ُعند ُانتهاك ُمحارم ُهللاُ ،يأمر ُبالمعروفُ ،وينهى ُعنُ
كان ُاإلمام ُالخليلي ُحليماُ ،إ ُ
ض ُأَقَامواُال َّ
ُو َءاتَواُال َّز َكاةَ ُ َوأَ َمرواُ
صالَةَ َ
المنكر؛ُاستجابةُألمرُربهُ﴿ُ،الَّ ِذينَ ُإِنُ َّم َّكنَّاه ْم ُفِيُاألَرْ ِ
ُونَهَوْ اُ َع ِن ْ
الحجُ .)41 :ومنُحلمهُ–ُرحمهُهللاُ–ُأنَّهُ
ور﴾ُ(سورة
هلل ُعَاقِبَة ُاألم ُِ
ِّ
ُو ِ َّ ِ
بِ ْال َمعْر ِ
ُالمن َك ِر َ
وف َ
وجدُفيُأحدُاأليامُرجالُفيُغرفتهُيبحثُفيُأغراضهُ،وأخذُمنهاُتمراُوعسالُبدونُاستئذانُ،فتركهُ
اإلمامُيذهبُ،ولمُيعاقبهُعلىُماُفعل(ُ.)59وفيُموقفُآخرُ،جيءُإلىُاإلمامُبكيسُمنُاألموالُالنقديةُ
السالمي :نهضة األعيان ،ص.344
غباش :عمان الديمقراطية اإلسالميَّة ،ص.295
الخليلي :الفتح الجليل ،ص.508
الشكيلي :مدرسة اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي ،ص.53
المرجع نفسه ،ص.39

منُالرستاقُ،فطلبُأحدُالحاضرينُمنُاإلمامُأنُيعطيهُمنُتلكُاألموال؛ُمدعياُأنُلهُعلىُالدولةُ
ديناُ،فأعطاهُاإلمامُمنهاُحسبماُقالُ،ث َُّمُقامُآخرونُالواحدُتلوُالثانيُ،واإلمامُيعطيهمُم َّماُفيُالكيسُ،
الَُّثالثُقطعُنقديةُقبضُعليهاُاإلمامُفيُيدهُ،وقامُليدخلُالحصنُ،فتبعهُأحدهمُ،فقبضُ
حتَّىُلمُيبقُإ ُ
علىُيدُاإلمامُقبلُأنُيدخلُمنُالبابُوأخذُمنُيدهُبالقوةُتلكُالنقودُالثالثةُ،مدعياُأنَّه ُمحتاجُإليهاُ،
واضطرُاإلمامُلالتكاءُعلىُالجدار؛ُكيُالُيسقطُعلىُاألرضُ،وهوُيبتسمُ،ودخلُاإلمامُبيتهُ،ويدهُ
فارغة(ُ.)60فهذاُالموقفُشبيهُبماُحدثُللنبيُﷺ ُواألعرابيُيلزهُإلىُالسمرةُ،حتَّىُقبضُرداءهُ
الَُّالعلماءُاألتقياءُالذينُ
يطالبهُبالعطاءُ.وهذاُالتصرفُمنُاإلمامُيدلُُُّعلىُخلقُرفيعُ،الُيتصفُبهُإ ُ
يجمعونُبينُالتواضعُوالحلمُواألخالقُالعاليةُالرفيعةُ،السيماُمعُعا َّمةُالناسُ،ويصعبُأنُيتصفُ
الَُّماُندرُ،وكانُاستثنا ًُّءُ .
بهاُفيُعصرناُالحاضرُأحدُمنُالحكامُأوُالعلماءُإ ُ
ويصل ُاألمر ُببعض ُاألشخاص ُإلى ُأن ُيستغل ُحلم ُاإلمام ُورحمته ُوعطفه ُبالناس؛ ُلتسجيلُ
مواقفُضدُاإلمامُ.فقدُجاءُأحدُزعماءُالقبائلُإلىُقلعةُنزوىُ،فوجدُالبابُمفتوحاُ،فقالُلإلمام«ُ:إُنَّهُ
منُاإلهمالُوتركُالحزمُأنُتتركُالبابُمفتوحاُ،فأجابهُاإلمامُأنُمنُأمنُسيحُالكدس ُقادرُعلىُ
تأمينُقلعةُنزوىُ.وسيحُالكدسُمنطقةُخارجُنزوىُ،كانتُتعجُبقطاعُالطرقُإلىُأنُطهرهاُاإلمامُ
منهم»(ُ .)61فكان ُحلم ُاإلمامُ ،وحسن ُتدبيره ُلألمور ُاألبرز ُفي ُمعالجة ُهذه ُالحادثة ُذات ُالطابعُ
الشخصيُ .
وعندماُتنتهكُمحارمُهللاُ،فإنُاإلمامُالُيتوانىُفيُاتخاذُالشدةُوتطبيقُحكمُالشرعُ،فقدُاعترفُ
عندهُرجلُبقتلُرجلُ،فأمرُاإلمامُقاضيهُالشيخُالرقيشيُأنُيحكمُفيُالقضيَّةُ،فحكمُالشيخُبقتلهُحداُ.
فبقيُاإلمامُيفكرُوقتاُطويالُفيُحيثياتُالموضوعُقبلُيأمرُبتنفيذُالحكم(ُ.)62وحضرُاإلمامُذاتُيومُ
لصالةُالمغربُفشمُرائحةُالدخانُفيُالمكانُ،فسألُعنُمصدرهُ،فقيلُلهُ:أنُالضيفُالغريبُهوُ
منُيدخنُ،فقالُاإلمامُلذلكُالضيف«ُ:إنُالمسلمينُأكرموكُ،فأنزلوكُفيُمعقلهمُ،وأنتُلمُتحترمهمُ
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.162
الخليلي :اإلمام مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي ومنهجه الفقهي ،ص.39
المرجع نفسه ،ص.268

ولمُتحترمُنفسكُ،أتعصيُهللاُوأنتُمسرور؟!ُاُخرجُمنُالحصنُ،فالُنبيحُلكُالبقاءُفيه!»(ُ .)63
أن ُزعيمين ُدخال ُعليهُفي ُمجلسه ُوأخذا ُيشتكيان ُمنُأحد ُرجالُ
ومنُش َُّدةُاإلمامُفي ُالحق ُ« َُّ
الدولةُنكاالُفيهُ،واإلمامُيدافعُعنهُتارةُبأنَّهُمختارُمنُأهلُالعلمُلذلكُالمنصبُ،وطوراُيخبرهماُبأنُ
الَّ ُوهوُمعفو ُمنُهذهُالوظيفةُ .فهناُ
سببهماُغيرُمقنعُ،وهماُيصرانُعلىُعزلهُ،وأنهماُلنُيغادراُإ ُ
غُيَّرُاإلمامُجلستهُ،واحم َُّر ُوجههُ،وبداُعليهُالغضبُ،واشتدُعليهماُفيُالكالمُ،حتَّى ُظهراُكقزمينُ
أمام ُعمالقُ ،فسكتاُ ،بل ُوأخذ ُأحدهما ُيرتعش ُخوفا ُمن ُبطش ُاإلمامُ ،ث َُّم ُخرجا ُناكسي ُالرؤوسُ،
عائدينُبخفيُحنين»(ُ.)64وكتبُاإلمامُإلىُأحدُعمالهُعتاباُشديداُقالُفيه«ُ:أقسمُألضعنُالعصاُعلىُ
ضلعكُ ،والقيد ُعلى ُرجلك»(ُ ،)65وقسم ُاإلمام ُوشدته ُعلى ُهذا ُالعامل ُلم ُيكن ُمن ُفراغُ ،بل ُألنَّهُ
ارتكبُشيئاُأغضبهُعليهُ،فقدُاشتكىُالقومُمنُهذاُالعاملُالتهاونُفيُأداءُعملهُ،وتأخيرُمصالحُ
الناسُ .
وعنُحلمُاإلمامُوشدتهُيقولُالشيخُسيفُبنُمح َّمدُالفارسيُ،وهوُأحدُتالمذةُاإلمامُ :
إموووووووامُبوووووووايعوهُفقوووووووامُفووووووويهم ُ ُ
وكوووانُمهو َّ
ووذبُاألخوووالقُسوووهال ُ ُ
ُ
قوُووويَُّالقلوووبُفووويُالهيجووواءُجلووودا ُ ُ
وأورعهووووووومُوأعلمهووووووومُكتابوووووووا ُ ُ
ُ
العلم واالجتهاد ُ
والحجـية:
ِّ

علوىُنهووجُالصوـراطُالمسووتطيب ُ
وألووووووينُجانبوووووواُلفتووووووىُأريووووووب ُ
ُ
وأصووووعبُجانبوووواُلفتووووىُخبيووووب ُ
ُ
وسووووووووونَّةُشووووووووورعةُالوووووووووداعيُ
ُ
()66

المجيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب

ُ
اتصفُاإلمامُالخليليُ– ُرحمهُهللاُ– ُبغزارةُعلمهُ،وتبحرهُفيُشتىُالعلومُمنذُأنُكانُطالباُ
متميزاُعندُمشايخهُالعلماءُ،فالُغرابة؛ُألنَّهُنشأُفيُحجرُأبيهُالعالمُالشيخُعبدُهللاُبنُسعيدُالخليليُ
الذيُربّاهُعلىُمعاليُاألمورُ،وعلمهُ،وأحسنُتأديبهُ .وأخذُاإلمامُالخليلي ُالعلمُ-أيضاُ -عنُعمهُ
ع َُّده ُقدوة ُلهُ ،فسار ُعلى ُمنهجهُ ،واقتفى ُخطاهُ.
الَّمة ُأحمدُبن ُسعيدُبن ُخلفان ُالخليليُ ،و َُ
الشيخ ُالع ُ
المرجع نفسه ،ص.166
المرجع نفسه ،ص.28
الشكيلي :مدرسة اإلمام ،ص.57
الفارسي :ديوان خالصة الفكر وسالفة الشعر ،ط  ،1ص.71

وحبُاإلمامُللعلمُوشغفهُبطلبهُ،جعلهُالُيكتفيُبماُتعلمهُمنُأبيهُوعمهُ،بلُسافرُإلىُكعبةُالعلومُفيُ
ذلكُالوقتُالشيخُنور ُالدينُالسالمي ُُ -رحمهُهللاُُ -فيُالشرقيَّة؛ُليغترفُمنُعلمهُالغزيرُ،ويتأسىُ
بأخالقهُ،فتعلمُعلىُيديهُالتفسيرُوالحديثُواألصولُوغيرهاُمنُفنونُالعلمُ،فصارُبذلكُعل ًُّما ُمنُ
األعالمُ ،بل ُأكبر ُعالم ُفي ُعصره ُبعمانُ ،وحجة ُفي ُالمعقول ُوالمنقول ُوالمنثور ُوالمنظومُ ،إليهُ
منتهىُرئاستهاُوحلُمشكالتهاُ،وكشفُالعويصُمنها(ُ .)67
ومنُالمواقفُالتيُتدلُُُّعلىُاجتهادُاإلمامُوسهرهُفيُطلبُالعلمُ،أنَّهُجلسُمرةُبعدُصالةُالعشاءُ
فيُالمسجدُيقرأُ،وأمرُالمؤذنُأنُينصرفُ،وأكدُلهُأنَّه ُسيطفئُالسراجُ،ويغلقُبابُالمسجدُفورُ
انتهائهُمنُالقراءةُ،فخرجُالمؤذنُ،وعندماُعادُألذانُالفجرُوجدُاإلمامُفيُمكانهُ،وعلىُحالهُلمُ
يشعرُبذهابُالليلُ،ولمُيكفُعنُالقراءة(ُ .)68وقرأُاإلمام ُ«شرحُكتابُالنيلُوشفاءُالعليل»ُللعالمةُ
ستُم َُّرات(ُ.)69ومنُشغفُاإلمامُبالبحثُفيُالمسائلُالفقهيَّةُالتيُيختلفُفيهاُالعلماءُليخرجُ
القطبُ َُّ
فيهاُبالحكمُالحاسمُ،أنَّه ُتدارس ُمعُعمهُالشيخُأحمدُبنُسعيدُالخليلي ُمسألةُفيُالطالقُ،كانُعمهُ
الشيخُأحمدُيحتجُفيهاُبقولُوالدهُالشيخُسعيدُبنُخلفانُالذيُيرىُبعدمُالرجعةُ،فيُحينُكانُاإلمامُ
يرىُفيُالمسألةُخالفاُ،ولماُرجعُاإلمامُإلىُبيتهُأغلقُعلىُنفسهُبابُغرفتهُ،وأخذُيطالعُماُكتبُ
في ُالمسألة ُفي ُالمصادر ُالمختصةُ ،حتَّى ُجاء ُمن ُيدق ُعليه ُالباب ُبعد ُطلوع ُالشمسُ ،فقد ُشغلهُ
انهماكه ُفي ُالقراءة ُبحثا ُعن ُالجواب ُالشافي ُللمسألة ُعن ُالشعور ُبوقت ُصالة ُالفجر ُوطلوعُ
الشمس(ُ .)70وإن ُكان ُمن ُالصعب ُأن ُتفوت ُاإلمام ُصالة ُالفجرُ ،لكنَّه ُفي ُالنهاية ُإنسانُ ،قد ُيغفلُ
وينسىُ،وربماُشغلتهُالمسألةُعنُذلكُإلىُطلوعُالشمسُ .
تع َُّدتُشهرةُاإلمامُالعلميةُحدودُعمانُ،وانتشرتُخارجها؛ُفطلبُمنهُقطبُاألئمةُالشيخُامح َّمدُ
اطفُيَّشُأنُيشهدُلهُبأنَّهُمجتهدُمنُالدرجةُالثالثة(ُ.)71وقالُالشيخُالسالميُ:إنُاإلمامُمح َّمدُليسُأقلُ
الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.288
الخليلي :مح َّمدُبن عبدُهللا الخليلي ومنهجه الفقهي ،ص.52
البوسعيدي :مطالع السعود ،ط ،1ص.18
الشكيلي :مدرسة اإلمام ،ص.95
الشكيلي :مدرسة اإلمام ،ص.98

درجةُفيُالعلمُمنُجدهُالعالَّمةُسعيدُبنُخلفانُالخليليُ،وهذهُشهادةُقطبُمنُأقطابُالعلماءُقالهاُ
اإلمام ُالسالمي ُعندما ُكان ُاإلمام ُالخليلي ُطالبا ُعنده(ُ .)72وقال ُعنهُ :إُنَّه ُأعلم ُالجماعة ُالذين ُمعهُ،
وكذلكُأعلمُمنُالعاقدينُعليهُ،معُالعلمُبأنُالعاقدينُعليهُكانواُمنُكبارُالعلماءُ.والُغرابةُفيُتزكيةُ
اإلمام ُالخليلي ُمن ُكبار ُالعلماءُ ،فهو ُقد ُبلغ ُدرجة ُاالجتهادُ ،بل ُوتفرد ُبرأيه ُفي ُبعض ُالمسائلُ،
ورجّحُبعضهاُ،وخالفُقولُأصحابهُالمشارقة ُوجمهورهمُ،ومنُهذهُالمسائلُ،علىُسبيلُالذكرُالُ
الحصرُ :
•ُيقولُبتحريمُرباُالفضلُولوُكانُذلكُيداُبيدُ .
•ُيقولُأنُالمولىُعنهاُإذاُخرجتُعنُزوجهاُبتمامُمدةُاإليالءُ،فعليهاُعدةُالطالقُ،والُيكفيهاُ
مض ّيُتلكُالمدةُعنُالعدةُ .
•ُيرىُأنُمنُسافرُعنُزوجتهُ،وأطالُالغيبةُ،وخافتُالعنتُ،ورفعتُإلىُالحاكمُأمرهاُ،لهُأنُ
ألنُالشارعُراعىُذلكُوجعلُللنساءُعلىُالرجالُحقاُغيرُاإلنفاقُ.ومنُذلكُ
يطلقهاُدفعاُلضررهاَُّ ُ،
الَُّبعدُاالحتجاجُعلىُالزوجُ،إنُكانتُالحجةُتنالهُ .
الحقُالعشرةُ،ولكنُالُيطلقهاُالحاكمُإ ُ
•ُحكمُبالشفعةُللغائبُفيُغيرُغزوُوالُحجُ(ُ .)73
ولمُيكنُ–ُرحمهُهللاُ–ُعالماُفقطُبلُكانُأيضاُصاحبُحجةُيقارعُبهاُغيرهُ،منذُأنُكانُطالبا؛ُ
إذ ُكانُيناقشُمشايخهُبالحجةُوالدليلُوالبرهانُ .وقدُأجمعُعلماءُعصرهُعلىُوجودُهذهُالخصالُ
فيهُ ،عندما ُاجتمعوا ُعلى ُعقد ُالبيعة ُله ُباإلمامة ُفي ُجامع ُنزوى ُيوم ُالجمعة ُُ 13من ُذي ُالقعدةُ
1338هـ؛ُفبيعتهمُلهُدليلُإجماع ُعلىُأنُاإلمامُمح َّمدُبنُعبدُهللا ُالخليليُأفضلُالموجودينُبعمانُ
وأعلمهمُ ،وأنَّه ُجمع ُالشروط ُال َّشرعيَّة ُالتي ُتتوافر ُفي ُالقائمُ ،وأنَّه ُالقادر ُعلى ُحمل ُعبءُ
()74
ُقرع ُصداها ُص َّمُ
المسؤولية ؛ ُفألزموه ُقبول ُاإلمامةُ ،وكلّفوه ُذلك ُبعد ُطول ُاحتجاج ُومناظرةَ ،

اآلذانُ،وفتحُمسالكُاألوهام؛ُلعجزهمُعنُمناظرتهُ،لكونهُأعلمهمُ،ومعُطولُاحتجاجُ،ماُرأىُمنُ
المرجع نفسه ،ص.98
السالمي :نهضة األعيان ،ص.305
المرجع نفسه ،ص .301شهداد :الصراع في عمان ،ص.99

الَُّقبولُأمرهم(ُ .)75
الواسعُإ ُ
ُ
اإلخالص والتفان ف العمل:
ينظرُاإلمامُالخليليُإلىُالعملُأنَّهُعبادةُ،بلُمنُأجلُالعبادات؛ُلماُفيهاُمنُمسؤوليةُتجاهُالناسُ
بقضاءُحوائجهمُكاملةُ،وفيُوقتهاُبدونُتأجيلُأوُتأخيرُ،ومعُهللاُباإلخالصُفيهاُوأدائهاُعلىُالوجهُ
ُوي ْؤتواُال َّز َكاةَُ
واُهللا ُم ْخلِ ِ
ُويقِيمواُالصَّالةَ َ
صينَ ُلَه ُال ِّدينَ ُحنَفَا َء َ
الذيُيرضيهَُ ﴿ُ ،و َماُأ ِمرواُإِالَُّلِيَعْبد َّ َ
َو َذلِكَ ُ ِدين ْ
ُالقَيِّ َم ُِة﴾ُ(سورة البيِّنةُ.)5 :فكانُاإلمامُيقومُباإلشرافُبنفسهُعلىُمدرستهُالتيُأنشأهاُفيُ
نزوىُ،ويتفقدُالحلقاتُالتيُيتعلمُفيهاُالطالبُ،ويوجهُاألسئلةُإليهمُ،ويحلُالمسائلُالتيُأشكلتُعلىُ
الطلبةُومشايخهم(ُ .)76وكانُيسعىُفيُقضاءُأمور ُعا َّمةُالناسُ،وينظرُفيُمصالحهمُ،والردُعلىُ
تساؤالتهمُ،وكتابةُالرسائلُإلىُالقضاةُوالوالةُوالشيوخُبماُفيهُالمصلحةُالعا َُّمةُللدولةُ،بلُكانُاإلمامُ
الُيتعالىُعنُالرعايةُبدوابُالضيوفُوالدولة؛ُفيأمرُبصرفُالطعامُلها؛ُرأفةُبهاُوحفاظاُعليها؛ُ
ألنَّهاُمنُأمالكُالدولةُ،وهوُمسؤولُعنهاُ .
الًُّبأولُ،ويسعىُبنفسهُإلىُحلهاُولوُكلفهُ
وكانُيواكبُاألحداثُوالمشكالتُالتيُتقعُفيُالبالدُأو ُ
ذلك ُالسفر ُمسافات ُطويلة ُوتحمل ُمشاقهُ .ففور ُوصول ُاألخبار ُإليه ُعن ُالمشكالت ُالتي ُاشتعلتُ
بجعالن ُبني ُبوحسنُ ،وما ُصاحبها ُمن ُقتل ُوفساد ُونهبُ ،توجه ُإلى ُهناك؛ ُلمعالجة ُتلك ُالقضيَّةُ
بنفسهُ ،فوصل ُجعالن ُفي ُمنتصف ُجمادى ُالثانية ُمن ُسنة ُثالث ُوستين ُوثالثمائة ُوألف ُهجريةُ،
وتمكنُمنُإخمادُنارُالفتنُبهيبتهُ،وعدلهُ،ورجالهُالمتفانينُفيُطاعتهُ،وتنفيذُأوامرهُ،وبتعاونُأهلُ
الشأنُأنفسهمُمعهُ،والرضاُبحكمه(ُ .)77
وكان ُاإلمام ُدائما ُما ُيقف ُوقفات ُتأمل ُيحاسب ُفيها ُنفسه ُويراجع ُأعمالهُ .فحين ُصلى ُصالةُ
االستسقاءُفيُنزوىُ،ولمُينزلُالمطرُ،أخذُيسألُنفسهُعنُسببُعدمُنزولُالمطرُبعدُثمانيةُأيامُمنُ
السالمي :نهضة األعيان ،ص.287
الشكيلي :مدرسة اإلمام ،ص109

.

الحارثي :اللؤلؤ الرطب ،ص.236

الصالةُ،وذلكُبخالفُالمعهودُعندماُكانُالغيثُينزلُبعدُالصالةُمباشرةُ.وأرسلُإلىُالمشايخُيسألُ
عنُالسببُوأينُيكمنُالتقصيرُفيُحقُهللاُ؟(ُ .)78
ُ
تغليب المصلحة العامة:
منُفلسفةُاإلمامُالخليليُوسياستهُفيُالحياةُ،وماُاشتهرُعنهُمنُأحكامُفيُبعضُالمسائلُأنَّهُ
يغلِّبُمصلحةُالجماعةُعلىُمصلحةُالفردُ،فعندماُاختيرُلإلمامةُرفضُأولُاألمرُ،ولكنَّهُسرعانُماُ
راجعُنفسهُ،ورأىُأنُمصلحةُالناسُوالبالدُتقتضيُأنُيوافقُعلىُتحملُالمسؤوليةُ .ومنُيطالعُ
رسائلهُإلىُالمشايخُوالقضاةُوالوالةُ،يجدُفيهاُتغليبُللمصلحةُالعا َّمةُعلىُمصلحةُالفردُ،فقدُأرسلُ
رسالةُإلىُالشيخُسعودُبنُعامرُالمالكي ُ«أجازُلهُفيهاُتطليقُالنساءُالالتيُسافرُعنهنُأزواجهنُ،
ولمُيتركواُمنُالمالُماُيمولهنُ،وذلكُبعدُإبالغُالحجةُ ،حيثُتجبُالحجةُوتبلغُأوُبعدُتعذرهاُأوُ
الَُّالحاكم»(ُ،)79وفيُ
تعسرهاُأخذاُبالرخصةُورفعاُللضررُ،وكذلكُجعلُلهُتزويجُمنُالُوليُلهاُإ ُ
ذلكُرفعُللضررُعنُالنساءُالمعلقاتُالالئيُلمُيعدُأزواجهنُمنُالسفرُلفترةُطويلةُ .
ومن ُالمسائل ُالتي ُرأى ُفيها ُاإلمام ُالخليلي ُتغليب ُالمصلحة ُالعا َّمةُ ،إصداره ُالحكم ُبمنع ُأهلُ
سمائل ُمن ُقطع ُوحفر ُالصفا ُوالجبال ُوالحجر ُمن ُبطون ُاألوديةُ ،ومنعهم ُمن ُحفر ُاألفالج ُفوقُ
المعتادُ،وإُنَّما ُأباحُلهمُتصريج(ُ )80سواقيُاألفالجُإذاُارتفعتُمنُبطنُالوادي؛ُفقدُرأىُاإلمامُفيُ
ذلكُالحكمُرف ًُّعا ُللحرجُودفعاُللضررُعنُالجميعُ،وتغليُبًّا ُللمصلحةُالعا َّمة ُعلىُالمصلحةُالخاصَّةُ،
وقالُموضحاُالغايةُمنُهذاُالحكم«ُ:إنُمنعكمُ،وتضييقكمُ،وعدمُوسعكمُعلىُبعضكمُالبعضُم َّماُ
الَّ ُفيماُ
يضيقُعليكمُ،والُنرىُذلكُصالحاُلكمُ،وإُنَّما ُالصالحُفيُالمواسعةُوالمواساةُفيماُبينكمُإ ُ
حجرُالشرعُبينكم»(ُ .)81
السيفي :النّمير حكايات وروايات ،ص.13
الشكيلي :مدرسة اإلمام ،ص.54
تصريج :صيانة وترميم بمادة الصاروج العماني.
.
السيفي :ال ّنمير ،ج 5ص204

ولكيُيستتبَُّ ُاألمنُفيُالبالدُ،وللحفاظُعلىُمصالحُالعبادُ،رفعُاإلمامُالخليليُشعارُ«العدلُ
أساسُالحكم»ُ،فأقامُحدودُهللاُعلىُالمجرمينُ،السيماُالذينُيخلونُبأمنُالمجتمعُوسالمتهُ،فأقامُحدُ
القتل ُعلى ُ(ُ )140شخصا ُفي ُنزوى ُ(العاصمة) ُم َّمن ُثبت ُإخاللهم ُبأمن ُالبالدُ ،وحكم ُبإهدار ُدمُ
(ُ )40شخصاُارتكبواُجرائمُخارجُنزوى(ُ .)82وتشيرُهذهُاألرقامُإلىُصعوبةُالوضعُاالجتماعيُ
واختاللُاألمنُفيُالبالدُقبلُأنُيتمكنُاإلمامُمنُبسطُمظلةُاألمنُواألمانُفيهاُ .
وكماُكانُاإلمامُيسعىُإلىُتحقيقُالمصلحةُالعا َّمةُوتغليبهاُداخلُدولةُاإلمامةُ،كانُكذلكُديدنهُ
خارجهاُ ،إذ ُرأى ُ– ُرحمه ُهللا ُ– ُأن ُيراسلُإخوانهُالمغاربة ُفي ُوادي ُمزابُ ،يدعوهم ُإلى ُرأبُ
الصدعُفيُالخالفُالذيُنشأُبينهمُفيُمسألةُالصومُبالتلفونُوالتلغرافُ،وماُأحدثتهُهذهُالمسألةُمنُ
فتنةُبلغتُحدُالتخطئةُوالبراءةُمنُالمخالفُفيُالرأيُ،فكتبُإليهم«ُ:منُإمامُالمسلمينُمح َّمدُبنُ
عبدُهللا ُالخليليُ ،إلى ُإخوانه ُالمشايخ ُالفضالء ُالمرتضين ُحجاج ُبيت ُهللاُ ،تقبل ُهللا ُسعيكمُ .أقولُ
إجماالُ :أوصيكم ُبالتثبت ُفي ُاألمورُ ،وأال ُتعجلوا ُعلى ُإخوانكم ُبقطع ُالعذر ُوالبراءةُ ،واحتملواُ
للمسلمينُفيماُكانُفيهُمحتملُ.ومنُدينُالمسلمينُأنُالُينصبواُالرأيُديناُ،فانظرواُبعينُالبصيرةُ.
فاهللُهللاُفيماُيجمعُالكلمةُوالتآلفُ،ويبعدُالشحناءُوالتخالفُ،فماُمنيُاإلسالمُبشيءُأعظمُوأط ّمُمنُ
التخالفُالمؤديُإلىُالفشلُ.هذاُوإخوانكمُأهلُعمانُحريصونُعلىُاجتماعكمُ،ويسوؤهمُماُيبلغهمُ
عنكمُمنُتفرّقُ.جمعكمُهللاُعلىُالهدىُ،وسلكُبناُوبكمُنهجُسلفنا»(ُ .)83
ُ
مرثيات اإلمام:
ألجل ُتلكُالصفاتُالنبيلةُواألخالقُوالسلوكياتُالتيُتميزُبهاُاإلمامُالخليليُأحبتهُرعيتهُفيُ
أثناء ُحياتهُ ،وقدروه ُواحترموه ُوذكروه ُبالخير ُحاضرا ُوغائباُ .ولما ُتوفي ُ– ُرحمه ُهللا ُ– ُشيعوهُ
بالدموعُوالحزنُواألسىُ،فصلىُعليهُالحاضرونُفيُنزوىُ،وصلىُعليهُالغائبونُفيُغيرهاُمنُ
الوالياتُ،كماُصليُعليهُفيُالحرمينُالمكيُوالمدنيُوفيُالمغرب ُوزنجبارُ .ونعاهُ– ُرحمةُهللاُ
الرواحي :الدعوة اإلسالميَّة في عمان ،ص.157
مصلح :اإلمام الخليلي والمغاربة ثقة متبادلة ،ص.5

عليه ُ– ُالقريب ُوالبعيدُ ،ورثاه ُالقاصي ُوالداني ُمن ُمحبيه ُومريديه ُبقصائد ُنذكر ُمنها ُعلى ُسبيلُ
المثالُ :
رثاهُالشيخُمح َّمدُبنُعليُالشرياني(ُ)84فيُقصيدةُمطلعهاُ ُ:
إذاُالموووووووتُد َّ
كُالطووووووودُفانهوووووو َّدُ ُ فأصوووووبحُمغشووووويًّّاُعلوووووىُالحووووولُِّ
وانهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودم ُ والحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورم ُ
فأضووحىُغبووارُالفقوودُفوويُاألفووقُ ُ متووووووىُأصووووووبحُاسوووووومُاإلمامووووووةُ
ُ
ُ
مطبقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ُ كالعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودم(ُ )85
وقدُرثاهُالشيخُعبدُهللاُبنُعليُالخليليُ–ُرحمهُهللاُ–ُفيُقصيدةُ(الرثاءُالباكي)ُمطلعهاُ ُ:
ُ
ُ
()86
أأصوووويبتُفوووويُمقلتيهوووواُالسووووماء ُ ُ فبكوووتُمووونُبكائهووواُالغبوووراء ُ
وبقصيدةُ( ُ
الموقفُالرهيب)ُ،مطلعهاُ ُ:
إلهوووويُتَوووودَا َر ْكُأ َّمتوووويُأنُتغرقووووا ُ ُ

ُ
()87

ونحلتهوواُالبيضوواءُأنُتتم َّزقووا

ُ
ُ
المغربيُبقصيدةُمطلعهاُ ُ:
ورثاهُالشيخُإبراهيمُمطيازُالمزابيُ
أغالووبُحزنوواُلوويسُمثلوويُيغالبووه ُ ُ

ويظهوورُإنُأخفيتووهُالوودمعُسوواكبه ُ

لوُويُهللاُإنُأجووزعُفلسووتُبعوواجز ُ ُ

لفقووودُمتووواعُفووويُحيووواتيُأطالبوووه ُ
ُ

إلىُقولهُُ ُ:

ُ

إموووووامُعظووووويمُللخليلووووو ِّيُينتموووووي ُ ُ

أرومووووةُمجوووو ٍدُقوووودُنمتووووهُذوائبووووه ُ

ُ
مح َّمووووودُعبووووودُهللاُملجوووووأُقوموووووه ُ ُ

ُ
وكهووفُلموونُترجووىُلديووهُمطالبووه ُ

ُ
إمووامُلووهُفوويُم ونهجُالح وقُِّسوويرة ُ ُ

ُ
ولووويسُلوووهُفيهووواُخصووويمُيكالبوووه ُ

ُ
وفووووو ٌّيُتقووووو ٌّيُمصووووولحُومحوووووافظ ُ ُ

ُ
علوووىُمقتضوووىُاإلسوووالمُكانوووتُ

رغائبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه(ُ ُ)88
ُ
بسمُهللاُالرحمنُالرحيمُ
كماُأرسلُرجالُاإلصالحُفيُواديُمزاب ُرسالةُتعزيةُقالواُفيها«ُ:
ُ
الشكيلي :مدرسة اإلمام ،ص.147
األزكوي :الدرر المنتقاة ،ص.133
الخصيبي :شقائق النعمان ،ط  ،4ج ،2ص.276
المرجع نفسه ،ص.278
مصلح :اإلمام الخليلي والمغاربة ثقة متبادلة ،ص.11

إخوانناُالكرامُرجالُعمان ُاألمجادُ،صانهمُهللاُوأخذُبأيديهمُالسالمُ .أ َّما ُبعدُ:فقدُنعيُإليناُواألسفُ
يمألُالفؤادُ،واألسىُيوشكُأنُيشقُالمرائرُ،إمامُالمسلمينُمح َّمدُبنُعبدُهللاُالخليليُ–ُرحمهُهللاُ–ُ
فإناُهللُوإناُإليهُراجعونُ.أحقاُأفلُنجمُعمانُالذيُطالماُأزهرُوأستضيءُبنوره؟ُأحقاُسقطتُدعامةُ
منُدعائمُالمذهبُالشريفُ،ومالُركنُعدلهُالقائم؟ُأيُوربيُإُنَّه ُلحقُ،وإنهُلرزءُعظيمُوحادثُ
جلل»(ُ .)89
ُ
ُ

المرجع نفسه ،ص.9

خاتمة:
إنُوسامةُاإلمامُالخليليُ،وجمالُمظهرهُ،مرآةُعاكسةُلصفاءُمخبرهُُ-رحمهُهللاُ–ُهكذاُأخبرُ
عنه ُكل ُمن ُالتقى ُبهُ ،أو ُعايشه ُوخاصة ُتالميذهُ .وتقوى ُاإلمام ُوورعهُ ،جعاله ُيزهد ُفي ُالدنياُ،
الَُّطاعةُ
ويطلقهاُ،علىُالرغمُمنُانتمائهُإلىُأسرةُميسورةُالحالُ،فعاشُوالُهدفُلهُمنُهذهُالدنياُإ ُ
ُفيُثوابهُوخوفاُمنُعقابهُ،وتدلُكراماتهُعلىُأنُالمولىُُيحبهُويرعاهُويؤيدهُ.
َُّ
هللا؛ُطمعاُورجا ًّء
وكانُاإلمامُالخليليُكريماُوسخياُإلىُحدُالمبالغةُ،الُسيما ُعلىُطالبُالعلمُ،والُيردُسائالُمهماُ
كانُطلبهُ،ويؤثرُغيرهُعلىُنفسهُ،علىُالرغمُمنُحاجتهُالضروريةُإليهُ.وكانُمتأدباُ،إذاُتكلمُفالُ
الَُّطيباُ،يدعوُللخيرُبالحكمةُوالموعظةُالحسنةُ،ويضربُاألمثالُليختصرُالكالمُ،وإذاُ
يسمعُمنهُإ ُ
سكتُفعنُحكمةُ.وفيُحينُأنُالتواضعُخلقُمنُخلقُالعلماءُاألتقياءُفهوُماُتميزُبهُاإلمامُالخليليُ،
الَُّأنَّهُكانُمتواضعاُمعُمشايخه؛ُفالُيتقدمهمُفيُإجابةُ
فعلىُالرغمُمنُمكانتهُالعلميةُواالجتماعيَّةُ،إ ُ
الَُّإذاُأذنُلهُ،وإذاُأفتىُيرجعُالفضلُألهلُالفضلُ،ويجلسُمعُعا َُّمةُالناسُفيُ
السائلُفيُمجلسهمُإ ُ
مجالسهمُ،ويخدمهمُبنفسهُ،والُيتقدمهمُفيُاألكلُ،والُفيُالشربُ،ويكلمهمُويسمعُإلىُصغيرهمُقبلُ
كبيرهمُ،وفقيرهمُقبلُغنيهمُ،ويداويُمرضاهمُبيدهُويسهرُعلىُراحتهمُ.وكانُ–ُرحمهُهللاُ–ُبسيطاُ
فيُملبسهُومسكنهُومأكلهُوفيُجلوسهُوتصرفاتهُ .واشتهارهُبالفراسةُوالذكاءُالحادُوالتوسمُجعلتهُ
يسبقُمح ّدثهُفيماُيكنّهُفيُنفسه؛ُفيعبرُلهُعنُفكرهُ،قبلُأنُيتفوهُبمرادهُ،ويفحمُخصومهُبسرعةُ
الجوابُواإلقناعُمعتمداُعلىُالحجةُوالدليلُوالبرهانُ .واتصافهُبالهيبةُوالوقارُ،أكسباهُاحترامُمنُ
يجالسهُ .وكانُاإلمامُسياسياُمحنكاُ،سعىُإلىُتنظيمُأمورُدولتهُمنذُالبدايةُ،فأرسلُالقضاةُوالوالةُ
إلى ُالمناطق ُوالوالياتُ ،ونشر ُالعدل ُبإقامة ُالحدودُ ،واستتب ُاألمن ُواألمان ُبالقضاء ُعلى ُالفتنُ
والحروبُوالمنازعاتُ،وأبرمُالمعاهداتُ،وأرسلُالسفراءُ،وبعثُبالمراسالتُ،فشهدُلهُالقاصيُ
والدانيُبالعدلُوالمساواةُ .وكان ُاإلمامُُ -كذلكُُ -حليماُماُدامتُاألمورُفيُحدودُالشرعُ،أ َّما ُإذاُ
انفلتُالعقدُأوُكادُأوُانتهكتُمحارمُهللاُفهوُالشديدُوالقويُ،والصبورُوالهصورُوالشجاعُفيُساحةُ
الوغىُ .مواكبُلألحداثُوالمستجداتُعلىُالساحةُ،صاحبُحجةُمقنعةُودليلُساطعُفيُمقارعةُ
الخصومُ،مجتهدُفيُحلُالمسائلُوالترجيحُبينهاُ،محبُللعلمُمجتهدُفيه؛ُإذُيسهرُاللياليُفيُالبحثُ

ل ُاإلمكانيات ُالمتوفرةُلديهُ،فقدُأقام ُمدرسة ُتربويةُعلمية ُبجامعُ
بينُالكتب ُويشجع ُعلى ُطلبه ُبك ُِّ
نزوىُقدمُفيهاُالغاليُوالنفيس؛ُحتَّىُأصبحتُمنارةُعلمُيقصدهاُالطالبُمنُكلُُِّمكان؛ُليرتوواُمنُ
مختلفُالعلومُ،ث َُّمُلينشروهاُفيُكلُُِّمكانُمنُدولةُاإلمامةُوخارجهاُ.ونظرتهُالبعيدةُللمستقبلُجعلتهُ
يغلّبُالمصلحةُالعا َّمةُعلىُمصلحةُالفردُفيُأغلبُأوامرهُونواهيهُ،فقهيةُكانتُأوُسياسية؛ُذلكُألنَّهُ
كانُيعلمُ–ُرحمهُهللاُ–ُأنُالفردُمنُدونُالجماعةُالُيساويُشيئاُ،وأنُمصلحتهُيجبُأنُتذوبُأمامُ
مصلحةُالجماعةُ،ولهذاُالسببُولغيرهُقدُنجحُاإلمامُالخليليُفيُحسنُتسييرُدولتهُ،إذ ُجنبهاُالفتنُ
والصراعاتُواالنشقاقاتُ،ونشرُبعدلهُاألمنُواألمانُ .
ُ
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