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ملخص:
تسلط الدراسة الضوء على شخصيَّة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليل و تتاواتب بالايص تالبح
جوانب من خصائص اإلمام المعرفية تالعلميةو تسيرته تخبرته تفااتاه تإصالحاتهو تذلك باحليل
مراسالته الرسمية الا بعثها إبّان توليه شؤتن اإلمامة تالموجهة إلى شخصيات تطوية تخارجيةو
تتضموت مخالف مجاالت الحياة باووعاتها .تمن خصائص شخصيَّة اإلمام الا اساوبطاها الدراسة
من تلك المراسالت إيمانه العميق تيييوه باهلل و تاهامامه بالوالة تاليضاةو تتوجيه الوصح
تاإلرشادو تتيبله المشورة تالويد تتبادب األفكارو تالايدير تاالحارام تالعطف على الرعيةو تالدقة
تتبيان األمورو تالموازنة بين الشدة تالحزمو تحسن السياسة تالادبيرو تاهامامه بطلبة العلمو تتيديم
الفااتى الديويَّة لمن يطلبهاو تإقامة الشرعو تعواياه بالعالقات الخارجيَّةو تسعيه إلى الصلح مع
مسيط.

كلمات مفااحيَّة :شخصيَّة .مراسالت .الوالة .العالقات الخارجيَّة .الرعيَّة.

مقدمة:
اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليل (1373هـ1954/م) -رحمه هللا -من الشخصيات الموسوعية الا
زخر بها الااريخ اإلباض عموماو تالعُمان خصوصا .تقد تواتب العديد من الباحثين هذه الشخصيَّةو
بالبح تالاحليلو تتواتلوا فااتاه الفيهيَّة بالدرس .تلما كان  -رحمه هللا -شخصيَّة غوية ف علمهاو
تعميية ف تأثيرهاو نجد أنفسوا ميصرين حيالهو تنحن ف أمس الحاجة اليوم إلى تسليط الضوء على
هذا المعين الحاتي لكووز المعرفةو تتواتب علمه تسيرته تخبرته تفاواه تإصالحاته بالايص
تالبح تالاحليل.
تلي الورقة الضوء على شخصيَّة اإلمام  -رحمه هللا  -من زاتية المراسالت الرسمية الا بعثها
إبان توليه شؤتن اإلمامةو تالموجهة إلى عدة شخصيات تطوية تخارجية .تتابين الورقة شخصيَّة
اإلمامو تتسايري بعضا من آليات تفكيره تاتجاهات آرائه تموطليات سياساه تعماد توجهاتهو ف
محاتلة لاكوين صورة أتلية تُبرز جوانبها الفكرية تالعيدية تاإلنسانية.
تلم يُعرف عن اإلمام قيامه بالاأليف رغم غزارة علمه تتبحرهو فمشاغل السياسة تالحكم -فيما
يبدت -لم تارك له الوقت لذلك .تيعوض عن ذلك الويص ما قام به أحد تالميذه من جمع لمجموعة
الفااتى تالرسائل تترتيبها ف كااب «الفاح الجليل من أجوبة اإلمام أب خليل» الذي عو بإخراجه
تطبعه األسااذ عز الدين الاووخ عضو المجمع العلم العرب بدمشق ف سوة (1385هـ1965/م).
تتعامد الورقة بشكل أساس على المراسالت الا تردت ف بداية كااب «الفاح الجليل من أجوبة
اإلمام أب خليل»و الا توفرت لدى الباح مصدرا للمعلوماتو تيعاذر الباح عن عدم االطالع
على أرشيف اإلمام الرسم و لبعد الشيةو تلعل الباح سيسادرك هذا الويص ف فرصة ثانية .تال
يفوت هوا تيديم الشكر لألخت الفاضلة خديجة عل كريرو الا سعت عبر عالقاتها باوفير مراجع
هذه الورقةو فلها جزيل الشكر تاالماوان.
تقد بلغ العدد اإلجمال لمراسالت اإلمام الواردة ف الكااب  97رسالة فيط تهو يعد قليال ج ّدا
كونها مراسالت رسمية باليياس إلى سووات تول اإلمام الحكمو الا تاجاتز الثالثين عاما .تلم

تسعفو المصادر المطبوعة الا توفرت لدي الساكماب الويص فيهاو تاالطالع على غيرها من
المراسالت .تقد أترد األسااذ الشكيل ف كاابه« :مدرسة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليل تأثرها ف
نشر العلم» جملة من المراسالت الا نيلها بدتره عن كااب «الومير حكايات ترتايات» لألسااذ
مح َّمد بن عبد هللا بن سعيد السيف و تاسافدنا موها .تم َّما الشك فيه أن هذه الصورة عن شخصيَّة اإلمام
تحااج إلى تعزيز؛ من خالب الفااتى الا حكم بهاو تالمصادر الا تكلمت عوهو تالمراجع الا ألفت
فيهو تهذا ما سواركه ف فرصة ثانية إذا شاء الرحمن سبحانه تتعالى.

مساا لت اإلمام الخليلم ومدى عبيسها عن شخصيته:
تم َّما تمااز به هذه الرسائل ما يأت :
• غواها بالمعلومات الااريخية السياسيَّة تاالجاماعيَّة تاالقاصاديَّة الا تسلط الضوء على فارة
مهمة من تاريخ الدتلة تحياة اإلمام .تباابع تواريخ تحرير مراسالت اإلمام الواردة بكااب «الفاح
الجليل» يابين أن أتلى مراسالته كانت موجهة للشيخ سليمان باشا البارتن عودما زار ُعمان ف سوة
يحاو على كل مراسالت اإلمام .توجد فجوة من أربع
1342هجريةو تهذا يعط دليال بأن الكااب لم
ِ
سووات بين توليه سوة 1338هـ تزيارة البارتن باشا سوة 1342هـ.
• عواياها بمخالف الجوانب الحياتيةو السياسيَّة موها تاإلصالحية.
• تميز أسلوب اإلمام ف مراسالته باالخاصار ف الحدي تاالناياب المفاجئ بين المواضيع.
• تعدد محرري الخطابات تالحرص على ذكر االسم ف كثير من األحيان.
• الحرص على كاابة تاريخ المراسالت.

إيمان اإلمام العميق ويقينه باهلل :
توبئ رسائل اإلمام عن تمسكه العميق بالحقو تاتباعه نهج األتلينو تتمسكه باليرآن الكريم

مصدرا للعلمو تالسوَّة الوبويَّة الشريفة موهاجا تنبراساو تتحريضه غيره على اتباع هذا الموهجو فييوب:
«يوبغ للعاقل أن يكون ف الزالزب تقورا تعود الرخاء شكوراو تنوصيكم أن تامسكوا بالكااب
تالسوَّة؛ فمن تمسك بهما فيد هدي إلى صراط مساييم»()1و تييوب أيضا« :فوحن على ييين أن هللا
يوصر من يوصره تما الوصر إالَّ من عود هللا»( .)2تيدعو اإلمام إخوانه التباع الصراط المساييم
باليوب« :نحن عليوا مواصرة الحقو تال نصرنا هللا أن لم نوصر الحق .تهللا لم يضيع المسلمين ف
موطنو نصرهم ف مواطن على ضعفهمو فوحن على ييين أن هللا يوصر من يوصره»(.)3
تيحذر اإلمام من مغبة الفاوةو تاالنزالق عود نزتب االباالءو فييوب« :تال تهولوكم األمور إن
كوام مابعين الحقو فإنَّه ال يمكن لإلنسان أن ال يبالىو تقد مضت سوة هللا ف خليهو تلن تجد لسوة هللا
تبديالو تكفى باليرآن حي

قابَ ﴿ :ت ْال َعاقِبَةُ لِ ْل ُماَّيِينَ ﴾ [اورة األعساف]128 :و ﴿ َتإِ َّن جُو َدنَا لَهُ ُم

ْال َغالِبُونَ ﴾ [اورة الصافات]173 :و فهذا تعد لن يخلفو تلكن اليصور تالايصير يكون من
العبيد»( .)4تييوب اإلمام ف تاحد من أجمل الاعابيرو الا توضح نهجه المازن تالصلبو تالا يمكن
أن تُ َع َّد شعارا تموهاجا له ف سيرته« :ال قريب تال بعيد تال بغيض تال حبيب إالَّ االسايامة تعدمهاو
تما عدا ذلك لغو تتملق تتشدق»( .)5تهذه الوصايا تدب على إخالصه الوية ف العملو تتضوح
الرؤية ف الموهج.

وجيهات اإلمام إلى الوالة والقضاة:
تدب الرسالة الا بعثها اإلمام إلى الشيخ صالح بن حمد بن صالح على عواياه بالوالة تاليضاة.
فهذه الرسالة ال تيف عود توجيه اإلمام الشيخ صالح إلى اتباع بعض السياسات الماليةو تتكليفه بجملة
من المهامو موها إعداد العسكر تعديدهمو تتوضح سبل صرف األمواب على تفق المهام الموكلة
الخليل و مح َّمد عبد هللا :الفاح الجليل من أجوبة اإلمام أب خليلو ط1و دمشق :المطبعة العربيَّةو 1965مو ص.17
المصدر نفسهو ص.19
المصدر نفسهو ص.18
المصدر نفسهو ص.17
المصدر نفسهو ص.46

للشيخ()6و بل تشمل جملة من المبادئ الا يؤمن بها اإلمام ف تسيير أمور العباد تتبيان الحيوقو
تيوجه عماله إليها تيرشدهم إلى ما لهم تما عليهمو فيفصّل لهم الوهج تالسلوك .تيمكن إجماب تلك
المبادئ ف الوياط اآلتية:
• الح على اإلخالص ف العمل لوجه هللا تعالى.
• االلازام بأخذ الزكاة بما افارضها هللا على عباده دتن للم أت نيصان.
• الوصح للرعية تاألمر بالمعرتف تالوه عن الموكر.
• الح على االساعانة بذتي الخبرة تاألخالق تتوليفهم ف توفيذ األعماب تالمهام.
• ضرترة االجاهاد ف توفيذ أمور الرعية تالوقوف عليها بكل جدية.
• االقاصاد ف المصاريف الا تدفع من خزيوة الدتلةو تالاحذير من الصرف الزائد عن الحاجة.
• أن تكون أعطيات الواس بميدار خدماهم.
• من حق العامل أن ياياضى مرتبه من خزيوة الدتلة ( 100قرش شهريّا) تأيضا مبلغا سوويّا
( 300للامر تالرُطب)(.)7
تلإلمام معرفة عا َّمة برجالهو تقدراتهمو تخبراتهمو فياحدث بوفسه ف أحد رسائله عن مزايا أحد
عمالهو تأُسس اخاياره له قائال« :تال أقوب أن سعيد بن حمد صاحب ترع تتيوى إالَّ أنَّه صاحب
حزم تعزم تسياسة تجد ف األمرو تفيه ييدم األكابر تيراعيهم تيحارس لوفسه تيعلم أن الواس
ييولونو فهو يعد لكل مياب جوابا تلكل مطعن مخرجا»(.)8
تعلى الرغم من تضوح رأي اإلمام إالَّ أنَّه ال ياشب به .تيارك اإلمام للوالة فسحة لايديم رأيهم
تأخذ مشورتهم .فف

رسالة بعثها إلى حمد السالم

الذي طلب موافية اإلمام على تعيين أحد

المصدر نفسهو ص.38-37
هذه الييمة المالية خاصَّة بالشيخ صالح بن حمدو تال نفارض تعميمها على كل العماب ف عهد اإلمام الخليل  .المصدر نفسهو
ص.38-37
المصدر نفسهو ص.4

األشخاص  -تاسمه «السالم »  -قاضياو كان اإلمام حازما ف رفضهو فييوب« :تالسالم رجل
كما ذكرتو تلكن ال يكف لاحمل اليضاء بين الواسو تلكن إذا كوت هواك فاليضاء مرجعه إليك
تالسالم ياحمل ما ييدر عليه تيحسوه من أمر األحكامو فإن رأياما ذلكو فهذا نراه أرفق تأتفق»(.)9
تال ياوانى اإلمام بالاصريح لرعياه؛ أنَّه يحاسب مولفيه تعمالهو فيوجههم باليوب« :تما عذرناه
عوها ألمر نعده عليهو تلو كان ألمر نعده عليه ف ديوه لي َّومواه تعزلواه»( .)10تأنَّه ال يكلف أحدا
بمهمة من أجل إرضاء آخرين أت كراهياهمو بل ألجل الكفاءة تالمهارةو ته أساس الاكليفو تإن
كره بعضهم ذلكو تال تجب مسايرتهم ف الباطلو فييوب اإلمام الخليل  -رحمه هللا « :-تنعلم يييوا أن
كثيرا من الواس ال يحب ذلكو تليس من يكره الحق يعطى سؤله»()11و بل يرى اإلمام أن تاجبه اتباع
الصراط المساييم فييوب« :نحن عليوا مواصرة الحقو تال نصرنا هللا إن لم نوصر الحق»(.)12
تمن ثية اإلمام ف قضاته يخير الماوازعينو تيارك لهم حرية اخايار من يوظر ف قضياهم من
اليضاة« :تأ َّما مح َّمد بن حمد تسعيد بن سالم فالوظر عود سيف بن حمد إن أراد الحكم هواك فالوظر
إليهو تإن أراد الحكم هوا فالزمهم الوصوب إليوا بعد عيد الحج األكبر يكونون صحباهم تسيف بن حمد
هذا تالسالم»( .)13تف سياق ثوائه على الشيخ حميد يوبه بأن« :من يريد إنفاذ األحكام البد من أن يجد
المعارض تالموافس تهل سالمت الدنيا أحداو […] فهذه الدنيا دار اخابار»(.)14
تيأمل اإلمام الخير من عماله؛ فبعد أن يرسل سعود بن سليمان بن مح َّمد الكودي إلى الشيخ
حمد بن سلمان بن حميد يدعمه باليوب« :بالجملة الواس يافاتتون أدبا تديوا تأخالقاو تقيمة كل امرئ
ما يحسوهو تالرجاب صواديق ميفلة تالاجارب مفاتيحها»(.)15

المصدر نفسهو ص.20
المصدر نفسهو ص.18
المصدر نفسهو ص.18
المصدر نفسهو ص.18
المصدر نفسهو ص.21
المصدر نفسهو ص.22
المصدر نفسهو ص.35

كما أن اإلمام شديد الرعاية لوالتهو فال يُح ّملهم من األمور ما ال يطييونو تخاصة فيما ياعلَّق
باألحكامو فيكاب للشيخ مح َّمد بن عبد هللا بن حميد و موجها تناصحا له بأنَّه ال يمكوه توجيه االتهام
بالاكهن ألفعاب الواس ف المسايبل أت الظن فيهم بغير دليلو كما حصل ف مسألة امرأة تسمى (كبيسة
السالمية) بيعت ف (عبري) تاتُهم ف بيعها مجموعة من الرجاب« :تأقوب :يا مح َّمد ...هللا نسأله
اإلعانة ...تال نحملك تنكلفك أمرا ال يلزمك تالسالم»( .)16تهذا يثبت بوضوح سعة تيدير اإلمام
للرجابو تإنزالهم موزلاهم الا يساحيونو تعدم األخذ بالشبهات تالظوون.
تمجمل اليوب أن توجيهات اإلمام الخليل -رحمه هللا -لوالته تحرصه كل الحرصو على
توجيههم ترعاياهم تماابعاهم تامحور حوب األفكار اآلتية:
• على من ياولى أمر المسلمين أن يكون قادرا على تحمل مشاق هذه المهمة تمااعبها؛ فدفع
الصعاب تتحمل أذية الرعية من ضرترات العمل.
• إرضاء الواس غاية ال تدركو تبعضهم يعيبون على الماول كل خطوة يخطوها؛ لذا فإن
المض ف الحق أفضل من االلافات إلرضاء ذتي الوفوس المريضة.
• على الماول ألمر المسلمين أن يكون رصيوا جلدا ذا قلب شديدو ال تواب موه صعوبة المواقف
تشدة المعارضةو فيكون حازما ف الحق.
• أن يكون ماسامحا ذا نفس رضيةو تأن يايبل رعياه تنيدهم تغمزهم تلمزهم فيه.
• الاحذير من ضيق اليلب عمال بيوله تعالى موجها رسوله الكريمو صلوات هللا عليهَ ﴿ :تلَوْ ُك َ
وت
ب الَنفَض ْ
فَظّا َغلِي َ
وا ِم ْن َحوْ لِكَ ﴾ (سورة آب عمران.)159 :
ظ ْاليَ ْل ِ

األاذ بالمشورة والنصيحة و بادم األفكار مع السعية:
تزخر ُمخاطبات اإلمام الخليل
المصدر نفسهو ص.26

-رحمه هللا -بالعديد من اإلشاراتو الا

تدب على مواقفه

المسارشدةو إلى جانب نهج اليرآن الكريم تسوة الوب مح َّمد ﷺو بمشورة ذتي العلم تالفيهاء
تعلية اليوم من الشيوخ فيما يريد أن ييرره من سياسات تخص دتلاه .فالدليل على اسادالله الدائم
بآيات اليران الكريم تالسوَّة الوبويَّة تاضح للغاية؛ فأغلب مراسالته ّ
يذكر فيها بآيات الذكر الحكيم
تأحادي المصطفى –عليه الصالة تالسالم.-
أ َّما أخذ مشورة الرجابو فيسطر اإلمام ميولة رائعة توم عن عيل راجحو تنفس طاهرةو تإيمان
راسخو فيذكر ف مراسلة جوابية بعثها يوم  28من شهر ربيع الثان سوة 1365هـو إلى مح َّمد بن
سليمان بن حميد الحارث و بعد أن يجيبه فيها عن سؤاله ف آليات الاصرف ف ترثة أحد الشيوخ
الماوفَّينو فييوب« :تالحق يُيبل م َّمن جاء به تم َّمن قام بهو تإنها لمسألة مهمة تأتب الوظر ف معرفة
الحق تالباطل تالبح فيهاو تالبد أن ياجرد»(.)17
تمن هذا الموطلقو يطبق اإلمام الخليل المشورة ف أغلب مراسالته؛ فاوجد عبارات ع َّدة تبين
موهجه ف أخذ المشورة تاالساماع إلى آراء اآلخرين تأفكارهمو تعدم إجبارهم فيما يمكن االخايار
فيهو فييوب ف أحد رسائله« :إالَّ إن أرى كال له نظرهو تبالجملة إن رأيام المسيرو تتحملام شأن
الخسرو ال أقوب من أموالكمو تلكن إن رأيام بيع أمواب المسلمين فبيعوه»( .)18تييوب أيضا« :هكذا ف
أنفسوا إنك ال تُجهل تال نيوب بال علم»( .)19تيدعو عماله إلى ضرترة الاشاتر تالبح

ف أحسن

الحلوبو فف رسالة جوابية بعثها اإلمام الخليل للشيخ حمد بن سليمان بن حميد بخصوص ترميم أحد
الثغور ييوب له« :فاوالرتا فيها أنت تالمشايخ تالجماعة»(.)20
تتوجد ف مراسالته للشيخ عيسى الحارث عبارات تاضحة تبين أهمية المشورةو تحرصه ف
طلب المواقشةو تالوصحو تالمشورة عود البت ف األمور« :فوجب موالرتك ف ذلكو فإن رأيت
ذلكو […] فانظر ف ذلك تالذي تراه من الوظر غير معذتر من إبدائهو تليس من سيرة األتائل
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السكوت عن أمرو تكيف أنت تسكت تتيوب ال أتكلم ف تاب تال قاضو أنام تلوا فالنا تاعزلوا فالناو
كأنك غير شريك ف األمرو نحن إن أحسوا يكاب ذلك ف حسواتكو تإن أسانا إليك يكاب ف سيئاتكو
تمن أدخلوا ف هذا األمر غيرك؟ فإن كان لك نظر ف أمر ديوك فاجاهد تشمر حسب طاقاكو تما
حملوا على هذا اليوب إالَّ أن رأيوا أن األمر ال يساييم أن نكام نحن الوصح تأنت تكام ما ف نفسك تهللا
()21

حسبوا تنعم الوكيل»

تييوب اإلمام -رحمه هللا -ناصحا تميدرا لرعياه« :أنت عليك االجاهاد تساجد هوالك من
األفاضل تأهل الخبرة بوخل تال تجده بغيرهاو تال يلزموا تيلزمكم بعد االطالع تاالجاهاد ش ء»(.)22
تتظهر ف أحد مراسالت اإلمام الخليل للشيخ عيسى آليات الاوجيه تالوصح مع ترك مساحة
حرية للرأي اآلخرو على تفق ما يراه من مصلحةو فييوب بشأن تحركات بعض األفرادو الا أثارت
بعض الشكوك لديهو «تما رأياه من الرأي أن العامل ال يطلق له تيجعل له ش ء معيَّنو هذا حسن-
تلكن ما ترى لحمد بن عبد هللا أقصى ما يكون له تلضيافاه تلعسكرهو فإنك لم تصرح لوا بذلكو تأنت
أدرى بما هوالك تالسالم»(.)23
تاإلمام  -رحمه هللا -حريص على الويد تالاواصح تلو على نفسهو تال ييبل عذر من ال يبادر
بالوصح تالاوبيهو فييوب ف سياق مراسلاه للشيخ عيسى الحارث « :تالمرء بأخيهو فما رأيام موَّا من
اليصور تالايصير يجب عليكم تسديدنا تالاوبيهو فلعلك تاعذر بعدم اليبوبو تليس هذا بعذر إن أديت
()24

الواجب عليكو تكان اليصور أت الايصير من غيركو فماذا عليك! إنَّما على المرء تله سعيه»

تحين نبه الشيخ ناصر بن سالم بن عمير اإلمام الخليل على أنَّه ال يسامع لمشورة اآلخرينو كان
رد اإلمام ف قمة اإلنصاف تاألخذ بالحق على نفسهو فأرسل ييوب ف جوابه« :تأقوبو الحكمة ضالة
المؤمنو تأرى توبيه ناصر بن سالم بن عمير هو الحقو حين قاب :نراك أيها اإلمامو أنت تالشيخ
المصدر نفسهو ص.8-7
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عيسىو أن كل تاحد ليعجبه رأيهو تلم تاركوا لغيركم رأياو تمن أجل ذلك أرى األمور فيها للمياب
مجابو فلورجع نحن تأنت إلى هذا .تأنا أمسك عن أمر الرسااقو تال أقدم فيها قوالو تال رأيا أبداو
حاَّى تحضر أنت تالمسلمونو فما اجامع عليه اثوان تخالفهما الثال

نكون مع االثوينو تذلك على

شرط االجاماعو ما كان مسألة ديوية نرجعها إلى الدينو تكل يجيبو تال تيليل تال مداهوة تال تبجيلو
تكذلك أمر الرأي يوضع عود أهلهو هذا قول تالوعد موكو تكل تاحد من اليضاة يحمل نفسه»(.)25
فهذه الرسالة تدب على شفافية اإلمام تتقوفه عود هذا الاوبيه ألجل إفساح المجاب للوظر تالمشورة
تاعابار هذا الاوبيه حق يجب أن يؤخذ به.
تالحرص تاالجاهاد ف الوصح تاألخذ بالحق تااللازام به يبرز تاضحا ف شخصيَّة اإلمام
الخليل  .تيدب على ذلك كااب اإلمام إلى الشيخ عيسى بن صالح بن عل الحارث و تهو من كبار
رجاالت الدتلةو تله مواقف تطوية مشهودةو فهو أتب من قام بالامهيد لعيد اللياء الذي تمخض عوه
ّ
تيكن له اإلمام الخليل الايدير
اتفاق السيب بين السلطان تيمور بن فيصل تاإلمامة عام 1920م()26و
تاالحارام .فيد كاب اإلمام الخليل إلى الشيخ عيسى بن صالح الحارث :
«كاابك تصلو و تنحن نعلم الحالة غير جاهلين بهاو تالحييية الا عليها الوجوه الكثيرة ف حيه
قليلو إالَّ أنَّها طبعت الوفوسو كل يرى حالاه تحاجاهو فحيوئذ يجب اإلسياط على الكل .تقولك نرجع
إلى أنفسوا تنساييمو فإن اسايموا يساييم الغير تيساييم لوا الواس .طريق االسايامة صعب تالمرء بأخيهو
فما رأيام موَّا من اليصور تالايصيرو يجب عليكم تسديدنا تالاوبيهو فلعلك تاعذر بعدم اليبوبو تليس
بعذر إن أديت الواجب عليكو تكان اليصور أت الايصير من غيركو فماذا عليك إنَّما على المرء تله
سعيهو تقولك أصل الديار تأرتب أمر الزكواتو فحيوئذ ال ييوم أمر الحاصل بما يكون من الخسرو
ث َّم أنَّه تصلو كااب من الولد سالم بن مح َّمد يريد أن أكاب لك ف محاسباه ف أمواب المساجدو تيريد
أن ياعذر من أموالهاو تال نرى غير هوو ال نعذره .إالَّ إن رأيت أنت أمرا فعرّفوا بهو تالحساب حسن
فحاسبوهو تتاصلكم بعض الماعلمين خلف هوالكو فهم أتلى بذلكو تإال فوريد موها للماعلمين هواو إذا
المصدر نفسهو ص.9
معجم أعالم اإلباضيَّةو قسم المشرقو مادة رقم .1015

ال نجد لهم هوا شيئا تهم قد أخذتا ف العلمو تنرى ف بعضهم أهلية تنأمل فيهم الصالحو تتركهم بعد
أن لهرت موهم مخايل الصالح يشقو تهللا نسأله اإلعانة تالاوفيق حررته يوم  7ذي اليعدة سوة
 1354سلم على األتالد تاألصحاب»( .)27فمما توطوي عليه هذه الرسالة من سمات اإلمام تخصاله:
• تابعه لشؤتن اإلمامة تمعرفة أحواب أهلها.
• فهمه لطبائع األنفسو تمعرفاه بالطباعو تكيفية تيبل األفكار تالمعلوماتو تبأن الوع بالحييية
المطلية صعب ف الافكيرو تأن للحييية أتجها كثيرةو تكل يرى الحق من جانبه.
• تيبله للويد من الشيخ عيسى تموافياه له ف أن اسايامة اإلمام تعماله تؤدي إلى اسايامة الواس.
• طلبه الاوبيه على أي تيصير أت قصور ييع فيه اإلمام تيلزمه إيَّاهو تال ييبل العذر عن عدم إبداء
الوصحو تأن الاعذر برفض البعض ليبوب الوصح ال يعفيهو تعلى المرء االجاهاد ف الوصح مهما
كانت الوايجة.
• ال ييبل اإلمام الاأخير ف إنجاز أعماب الزكاة تطلب عدم اناظار تصولهو لما ف ذلك من
ضياع للحيوق تخسران لها.
• نزاهة العامل تشفافياه عبر حرصه على طلب المحاسبة عود اإلعفاء؛ تهذا يدب على حسن
اخاياره لمولفيه تعماله.
• تشجيع العماب على المحاسبة؛ فف ذلك صالح األمور.
• إرساب الماعلمين لاول شؤتن الاعليم تالاربية.
• الصرف على الطلبة تالعواية بهم.
• تابع الطلبة تتيييمهم تالحرص على اسامرارياهمو تعدم تركهم ف مغبة الاهاتن.

الفاح الجليلو ص.6-5

التقديس واالحتسام والعطف:
كان اإلمام -رحمه هللا -يظهر االحارام الشديد تالايدير لرعياه تلرجاالت دتلاهو تيبع لمحبيه
تأعوانه برسائل الاهوئة عود المواسبات تاألعياد تيدعو لهم بالخيرو مثل قوله ف أحد رسائله« :تبعد
فكاابك تصلو تفهماه تالهواء عائد إليك بكل خير»( .)28تكثيرا ما يصف مخاطبيه تعماله تقضاته-
كال حسب مكاناه( -بالولد) تكريما موه ترعاية لهمو كيوله« :الشيخ المحارم الولد العزيز»()29و
تأيضا «من إمام المسلمين مح َّمد بن عبد هللا إلى الشيخ المحارم الولد العزيز حمد ابن شيخوا العالَّمة
السالم »( .)30تيخاطبهم أيضا بلفظ الشيخ الفييه الوزيهو تالشيخ المحب المحارمو فيكاب للعالمة
عيسى بن صالح بن عل قائال« :الشيخ األكرم األعز األحشم األخ الرض العالَّمة»( .)31تأ َّما خطابه
للباشا سليمان البارتن و فيد حمله تصفا خاصا تيديرا تاحاراما لهو يدب على تيدير اإلمام للرجاب
تإنزالهم موزلاهمو تمعرفاه بعلو مرتباهمو تشرف موباهم .فيساهل اإلمام مح َّمد  -رحمه هللا -رسالاه
للشيخ سليمان البارتن باليوب« :بسم هللا الرحمن الرحيمو من مح َّمد بن عبد هللا بن سعيد الخليل و إلى
أخيه ذي الشرف الباذخ تالمجد الشامخ المجاهد ف

هللا الحام

لديوه سليمان بن عبد هللا

البارتن »( .)32ث َّم يدعوه لزيارته تتأمين حاجياته زيادة ف إكرامهو تهذا دليل على علو همة اإلمام
تسمو ُخليه -رحمه هللا .-تف مراسلاه للياض أب الوليد سعود بن حميد بن خليفينو ال يوس اإلمام
الخليل إلياء الاحية تالسالم على األهل تالخالن تالسؤاب عن باق األسرة فييوب« :سلموا على
األتالد تاألصحاب»()33و تف مراسلة أخرىو يكاب له« :سلم على عمك تإخوتك تاألتالد»(.)34
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الدقة و بيان األمور:
اماازت شخصيَّة اإلمام الخليل  -رحمه هللا  -بالحرص الشديد ف تحري األمور تاالساماع إلى
الخصوم فيما ييدم له من شكاتى تمظالم تالوقوف بوفسه على تفاصيلهاو خاصَّة عودما ياعلَّق األمر
بحيوق الرعية .فعلى سبيل المثاب :يطلب من الياض أب الوليد اناظار تصوله للبت ف إحدى
اليضاياو تلم ياسرع ف إعطاء أحكامه بدتن اساكماب معرفة جوانب الحادثةو تتبيان كل األقواب
فيهاو فييوب ف مراسلاه له« :أ َّما بعدو فكاابك تصلو تأمر الهطاطلة( )35ما كابتو إالَّ أن أرى أنَّه
البد من تصول لذلك الطرفو تاألمل إن شاء هللا بعد العيد تهللا المعين تالميسر»(.)36
تكان اإلمام ياابع أخبار إماماه تيعرف ما يحدث فيهاو تيوبه على الايصير ف األخبار بأسلوب
لطيف تراق؛ فيكاب للشيخ عيسى علمه بافاصيل تصوب أمير بو بوعل و تتحركات حمد بن سالم
الحجريو تمسير حمد بن عبد هللاو تعودة سالم بن سيفو تيوافيه فيما ارتآه من رأي ف عدم إطالق
يد العمابو تضرترة ضبطهاو ث َّم يوبه فييوب« :تلكن ما ترى لحمد بن عبد هللا أقصى ما يكون له
تلضيافاه تلعسكره فإنك لم تصرح لوا بذلك تأنت أدرى بما هوالك تالسالم»(.)37
تيابين من رسالاه الجوابية للشيخ عيسى بن صالح الحارث اعاماده مصادر مخالفة لمعلوماتهو
تخاصة ف معرفة بعض الصعاب الا تمس شؤتن الدتلةو فيساهل رسالاه باليوب «كاابك تصلو
تنحن نعلم الحالة غير جاهلين بها»( .)38تياضح حرص اإلمام تدقاه ف تابع شؤتن الرعية ف
رسالة جوابية بعثها إلى الشيخ مح َّمد بن عبد هللا بن حميدو ييوب فيها موجها تموبها تمساغربا
لمراسلاه ف شأن بعض األعراب المخالفينو ف حين يسكت عن آخرينو يموعون حيوق هللا« :أقوب:
العجب أن يالم أعراب ال يفهمون شيئا من أمر الدينو تيسكت عن غيرهمو تهم من يأكلون
الفرائضو تياشدقون ف اليوبو تالرجل يأتيهم ليال تنهاراو تيعاذرتن بعدم األمر موَّا تنحو ذلكو م َّما

الهطاطلة قبيلة من قبائل عمانو يوظر ملحق الاعريف باليبائل.
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ليس له طائلو تاألمر قد صدر»( .)39تيظهر حرص اإلمام على اقاران اليوب بالعمل من قوله:
«تاعلموا أن قوب ابن الوضر« :نحن اإلباضيون أس ُد الغيطل»( )40يوبغ أن يصدق ف الميابو تال
يكون دعوى بح »(.)41

الشدة والحزم:
تلوح ف عدد من مراسالت اإلمام الخليل إشارات تاضحة عن حزمه تشدتهو رغم ما عرف
عوه من لين الجانبو تاألخذ بحسن الوواياو تالاساهل مع الرعية .تتحاوي رسالاه للياض سعيد بن
ناصر الكوديو نماذج من شدته تقوة موقفه؛ فيرسل له معارضا تموبها فييوب:
«تأ َّما ما ذكرته يا سعيد كأنك ترى الصواب ف فعلك تأنك ترى الخطأ ف مراجعاوا تف تبليغ
الواس مهمهم إليواو كأنك جاهل بسيرة السلف .اعلم أن عليك الييام باألمرو تعليوا تيويمك إن
اعوججتو رضيت أت كرهتو تلسوا م َّمن إذا قيل له بأمر غضب تسكتو من راجعوا راجعواهو تمن
أتانا بالحق قبلواه .تكان الواجب عليك أن تراجعوا بإلهار الحق تتبيانهو ال بالسكوت تالاأخيرو ترد
األمر إليوا ف العظيم تالحييرو يا أيها المسلمون ناقشوا أنفسكم تراجعوا ديوكمو تال يسكت أحد موكم
عن أمر يرى الحق ف غيره تال عن نصحو تمن نصح فعليه أن ييبل الوصيحة .تعليك يا سعيد أن
تبين لوا تجه ما توجب به على نبهان الييد .إن كوت توجب عليه ذلكو فإنَّه قد طلب ذلكو تنحن طلبواه
موكو تالسالم .تما سيرتوا الاشفع ألهل الجواياتو تال أنا نحب أن تيصدن لألمر .تقولك السعيد من
اكافى بغيرهو ما ف كل موضعو تليت السالمة تحصل لوا تلكو تهيهات ذلك»(.)42
فاعد هذه الرسالة موهج عمل لليضاة بصفة عامةو رغم كونها موجهة للياض الكوديو إذ يابين
فيها حزم اإلمام تشدته تاعاراضه على موقف الياض و تتوضيح سياساه الا عليه االلازام بهاو
المصدر نفسهو ص.26
من قصيدة للعالمة الشيخ أحمد بن الوضر ف تسمية علماء ترجاالت المذهب تمطلعها:
نـديـن هلل بـبغض الـجهل ...أهـل الضـالب تالردى تالـزلـل.
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تضرترة رجوع اليضاة إليه فيما يصدرتن من أحكام .تف موقف آخرو يراسل موصور بن ناصر
تيحثه على الحزم «تال تحيرن عد ّتا أتاك […] تعليكم بالحزم تالعزم تالصبرو ﴿ َتأَ ِعد ْ
تا لَهُم َّما
ا ْساَ َ
ط ْعاُم من قُ َّوة﴾ [اورة األنفام.)43(»]60 :

السيااة والتدبيس:
توعكس أخالق اإلمام ف مواقفه السياسيَّةو تطرائق حكمهو تأسلوب إدارته؛ فيسعى  -رحمه هللا-
إلى إصالح الرعية بالحكمةو تيطلب من تالته مكاتبة اليبائلو تحثها على االنضواء تحت راية
الدتلةو تح زعمائها على االلازام بدفع الزكاةو تيوصيهم كذلك بلين الجانب مع المحسوين تبالشدة
مع أهل الشياق تالوفاقو تبعدم إرهاق األهال و «تكان أقصى الجهد الاخفيف من الفرائضو تالحض
ف االسايصاء ف قبض الزكوات»(.)44
تمن حوكة اإلمام السياسيَّةو تحسن تدبيره أنَّه يادرج ف مواقفه بين اللين تالشدة بما ياواسب
تالموقف الذي يعالجه؛ فف المواقف الا تسادع الحزم ال ياردد اإلمام ف أن يكون حازماو فيح
تالته على الضرب بيوة على من يريد الشياق تالعصيان .فيكاب إلى الشيخ عامر بن خميس بن
مسعود المالك (ت1346 :هـ)و بعد أن سمع أخبارا أقلياه تعكرت صفو أمن البلد قائال« :كاابك
تصلو تفهماهو تإن أتخوف الابعة كما ذكرتو لعلم بالايصيرو تالركون إلى الراحة تاالساراحة
تآب [ ]...ال أراهم يساييمونو تأنت تعلم ما هوالكو تمن أين ترجى اسايامة من أحد على هذه السيرة
الا نحن عليهاو فشمرتا لجهاد أعداء الدين بالاحريض على ذلكو تإن قد دعوت الواس على المثار
ص َر هللا المسلمين هوالكو فالمرجع إلى الغربية»(.)45
على آب []...و فإن نَ َ
تمن جميل موقف اإلمام الخليل و تاتساع أفيه الوطو تاإلسالم و أنَّه لم يجد غضاضة ف

الشكيل و إبراهيم بن مح َّمد :مدرسة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليل تأثرها ف نشر العلمو و ط1و 2013مو ص.54
الفاح الجليلو ص.7
المصدر نفسهو ص .46الغربية :يبدت أن الميصود غربية عمان.

تكليف الباشا سليمان بن عبد هللا البارتن ( )46مودتبا ليمثله ف مؤتمر الدتب اإلسالمية( )47ف مصرو
تال يفوته إرشاده بمرتكزات هذا الامثيل فيوصيه قائال« :تليكن رأيك ف مسألة الخالفة مطابيا ليواعد
الشرع الصحيحةو ته ال تخفى عليكو أ َّما مسألة األماكن الميدسة فليكن رأيك فيها حماياها من عب
العابثين بهاو تتقاياها من تسلط كل بلد أجوبية عليهاو مهما كان ميصدها تصبغاها»( .)48تيح اإلمام
الشيخ البارتن على إعالمه بمساجدات الموضوع ألهمياه العا َّمة للدتلة تاألمةو فيؤكد على الشيخ
البارتن باليوب« :تالمواظر من جوابك موافاتوا باألخبار الصحيحة بدتن فاصلة»(.)49

ااتيعاب اإلمام للنقد واالنتقاد:
م َّما الشك فيه أن مهمة الرئاسة تتول شؤتن الرعية تعرض صاحبها لالنايادو تانطالق األلسن
عليه بوجه الحق أت بدتنه .تقد تعرض اإلمام الخليل -رحمه هللا -للعديد من االنايادات الا تضمواها
ثوايا مراسالتهو تياضح موقفه موها ف ردتده المباشرة عليهاو تإجاباته الحازمة عوها .تأبرز األمثلة
على الخطابات الواقدة الا بعثت إلى اإلمام الخليل و تتبرز شخصياه المافهمة تالمايبلة لالنايادو تلك
الرسالة الا بعثها إليه الشيخ الياض عل بن مح َّمد الموذريو َع َّد َّد فيها جملة من االنايادات ض َّد
اإلمام موها:
• محاباة األغوياء تاألكابر باألعطيات.
• اتباع اللين ف مواقف الشدة.
• إباحة الخرتج للواس.
أبو الييظانو إبراهيم :سليمان البارتن ف أطوار حياتهو اليرارةو 1958و ج 2و ص.27
مؤتمر الدتب اإلسالميَّةو يبدت أنَّه من االجاماعات الاأسيسية المبكرةو إذ أن الموظمة تأسست رسميا ف المغرب سوة  1969إثر
حريق اليدسو تيضم المؤتمر العديد من الدتب اإلسالميَّة؛ تذلك ألجل حماية مصالح الدتب اإلسالميَّة .تيفهم من رسالة اإلمام الخليل
أن اليدس أيضا كانت محور االجاماعو تكلف الشيخ سليمان البارتن لحضورهو تأيضا تبين المراسلة بأنَّه لم يثبت مكان انعياد المؤتمر
إن كان ف مصر أت غيرها.
الفاح الجليلو ص.40
المصدر نفسهو ص.40

• دخوب تادي بو خالد.
• عدم تبديل الوالة.
• إعطاء خير الديار لبعض الشخصيات.
• االعاراض على بعض الوالة تاليضاة.
تقد ر َّد اإلمام بصدر رحب على تلك االعاراضات نيطة بويطةو موضحا تجهة نظره بالحجة
تالدليلو تيسهب ف الشرح للواقد؛ ك توجل عوده الصورةو تتزتب شبهات الويدو فيد قاب اإلمام:
«من إمام المسلمين مح َّمد بن عبد هللا بيده إلى الولد الواصح عل بن مح َّمد بن عل  .سالم عليك.
كاابك الذي فيه الوصيحة تصلو  .نسأب هللا أن يجعلوا م َّمن ييبل الوصح .تأنت قد أديت ما عليك من
الوصيحة .تأقوب :أ َّما قولك أنا نعط األغوياء تاألكابر؛ فوعطيهم تاليصد إ َّما جلب خير أت دفع شرو
تلوا بالوب ﷺ أسوة؛ حي أعطى صفوان بن أمية ملء تاد نعماو تأعطى رجاال تموع من هو
خير موهم اتكاال على ديوهم .تقد قاب عمر بن عبد العزيز :ما أحييوا سوة إالَّ ببذب أمواب .تأ َّما قولك من
قبل الشدةو فذلك أمر نعلمه من أنفسواو تلكن الشدة مع هذا تحااج لرجابو فأين هم؟! تأ َّما قولك أبحوا
للواس الخرتج؛ فما أبحواو تإن كوت تعو الشيخ عيسى لما رأيوا نظره ذلكو تصوبه تاعامد عليه؛ لم
نر مخالفاهو تنحن نحس به»(.)50
تييابل اإلمام موايديه بالرد الجميل تالمافهم تبعبارة تصب ف سياق االسايعاب للويدو تالرد
بالحجة .فف رده على الرسالة الا بع بها إليه الشيخ أحمد بن مح َّمد بن عيسى ييوب اإلمام« :اعلم
أن العاقل ال تضحك عليه نفسهو يبكاها تيسكاها تيسكوها؛ فإذا لم ييم بأمر الزكاة تإقامة الصالة
تتحدثه بطلب الشهادة لكونها غير حاضرةو فهذا ِغر»(.)51
تعودما تزداد لغة الموايد لإلمام حدةو يصبح اإلمام أكثر سكونا تهدتءا .فيد تجه عبد الرحمن
الخرتص رسالة لوم شديدة إلى اإلمام؛ ألنَّه عين جابيا آخر غيره على «سااب» بعد االتفاق على أن
المصدر نفسهو ص.61
المصدر نفسهو ص.11-10

ياوالها هوو فييوب موايدا اإلمام« :أنا خرتج أمس عوك على طرييةو تقد صار العكس بالحابو فهل
يليق لموصبك ذلك؟! كالو تال على ذي عيلو فاألمل المبادرة بوسخ الجاب الثان خوف الفان لاعلم
الجواب تعليك السالم»( .)52فيرد اإلمام موضحا تمفسرا لفحوى الموضوعو تال يوسى أن يوبهه على
أسلوبه فييوب« :ال توه عن خلق تتأت مثلهو تليس قولك هذا م َّما تياضيه السياسة تالعيل […]و
فافطن إن كوت فطوا تالسالم»(.)53
تيوجه اإلمام ف معرض كالمه للشيخ أب بشير مح َّمد بن عبد هللا بن حميد السالم (ت:
1405هـ) نيده بالحجةو تتبيان الحيائقو تاساعماب الاعريض فييوب« :العجب أن يالم أعراب ال
يفهمون شيئا من أمر الدينو تيسكت عن غيرهمو تهم من يأكلون الفرائضو تياشدقون ف اليوبو
تالرجل يأتيهم ليال تنهاراو تيعاذرتن بعدم األمر موَّا تنحو ذلكو م َّما ليس له طائلو تاألمر صدرو
ليد صح معوا أن هؤالء له لهرا تعيواو[…]و هذا أمر يوكره على هؤالء كل مسلم»(.)54
تيرد على أحد موايديه دتن أن يسميه قائال« :أ َّما بعدو فيد رأيت كاابك الذي ذكرت فيه من الهد
تالوعدو تتشير أنَّه تصل نزتىو تالذي يصل نزتى يصل بالزخارف تاألكاذيبو تهذا الرجل لم
يصل ف أمر يعويكو تإنَّما يسأب ف أمر يعويه»و تبعد أن يذكره بفضل بعض الشخصياتو تحفظ
معرتفهم ييوب له :تف عاب من يحسد الشمس ضوءها« :أنزه نفس عن مياب بغيبة تكل اغاياب
جهد من ال له جهد»(.)55

اهتمام اإلمام بطلبة العلم:
كان اإلمام  -رحمه هللا  -شديد االهامام بالاعليمو تاالعاواء بالعلماء تطلبة العلم( .)56تتدب رسالة
المصدر نفسهو ص.24
المصدر نفسهو ص.25
الفاح الجليلو ص.26
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اإلمام إلى الشيخ حمد بن سليمان بن حميدو بخصوص أحد طلبة العلم تاسمه سعيد بن مح َّمد الزيديو
على مالمح من سياسة اإلمام الاعليميةو إذ ييوب ف تلك الرسالة« :تبعدو فإنا نحمد هللا إليكم .تهذا
سعيد بن مح َّمد الزيديو تصلوا طالبا للعلمو تلما بلغه أن يزيد معكم يدرس ث َّم تواجهوا ترغبهو تهو
راغب أن يكون قيامه هوالك قرب يزيدو فإن تصل فواسوه من فضلة المسجد الذي بالوصيب فهم أحق
بالمواساة موهو هذا إن رأيام سعة تإال فالعذر تاسع»( .)57فادب الرسالة على اسايباب اإلمام لطلبة
العلمو تاهامامه بهمو ترعاياهمو تتحمل تكاليف إقاماهمو تمعيشاهم.

الفتاوى الدينيَّة و طبيق الشسع:
كان اإلمام الخليل  -رحمه هللا  -مرجعا ف أمور الدين كما هو مرجعا ف أمور السياسة .فكانت
ترده العديد من المراسالت تسافايه ف شؤتن الواسو تمشاكلهم الديويَّة تاالجاماعيَّة .تلسوا هوا بصدد
الاوسع ف ذكر فااتى اإلمام الخليل تآرائه الفيهيَّة؛ ففااتاه موجودة ف مظانهاو تإنَّما تعوى الورقة
بما حوته مراسالته من إضاءات تحمل طابع الفاوى.
فيد اخالف الفيهاء ف قضيَّة امرأة تزتجتو تلم تخرج بعد من العدة أت من الحملو فبعثوا لإلمام
الخليل يسألونهو عارضين عليه ما اجاهدتا فيه من رأيو فرد عليهم اإلمام قائال« :تمسألة المرأة
أرى قوب سعود بن حميد أقرب إلى الحقو تقوب مح َّمد بن راشد ال دليل عليه»()58و تيوجه اإلمام
الخليل بضرترة األخذ بظاهر أمور الواس عود الفاوى إذ يرى« :حمل الواس على الظاهر من سالمة
ديوهم هو األتلى»(.)59
تيرى اإلمام الخليل أن للزكاة أهمية للدتلةو لذا يؤكد على تالته بضرترة ح

الواس على

إخراج الزكاة .تيرى اإلمام أن أمواب الزكاة تصرف ف موافع الفيراءو تما يصلح شؤتن البلدو
تالموافع العا َّمة كايوية الحصونو تصيانة آبار الشرب تنحو ذلك .فف رسالة اإلمام إلى صالح بن
الفاح الجليلو ص.28
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أحمد بن صالحو ييوب« :تخذ من الواس الزكوات الا ألزمها هللا عليهم :من زكاة الثمار تالويود
تالحيوانو فإنَّها لكم قوةو تلهم نمو تطهارة .تقوموا بما يلزمكم هلل من الوصح لهمو تتعليمهمو تأمرهم
بالمعرتفو تنهيهم عن الموكرو تق ّوموهم إذا لم يساييموا ف أمر الزكوات؛ فإن الواس يصعب عليهم
الحقو تإن كان مرجع الصالح إليهم»()60و تييوب كذلك« :تأرى لكم أخذ الزكاة موهم؛ لاجعلوها ف
مصالحهم م َّما ييوي أمركم؛ لحماية البلدان إن كان ف بواء الحصن أت تكثير العسكر أت ُعدةو تإن
رأيام البواء للحصنو فخذ قرضة موهم»(.)61

اهتمام اإلمام بالع لقات الخارجيَّة:
تظهر مراسالت اإلمام اهامامه بإقامة العالقات مع أُمراء تحكام الجوارو ته عالقات هدفها
الحفال على تحدة الصفو تلم شمل األ َّمة اإلسالميةو تالسع الدؤتب نحو توثيق عرى الوحدة
الديويَّة .تتبين تلك المراسالت أيضا أن اإلمام الخليل كان مطلعا على أحواب األتطان اإلسالمية
تماابعا للمشهد اإلقليم تالدتل .
فيد رحب اإلمام الخليل بالمجاهد الكبير تأحد أعمدة الكفاح ضد االساعمار الغرب الباشا سليمان
البارتن و تسمح له باإلقامة ف ُعمانو عودما نفاه المساعمر اإليطال من بالده ليبيا .حي

سارع

اإلمام الخليل بإرساب رسوله للباشا البارتن يحمل كاابا يسأله فيه زيارته ف نزتىو تيطلب موه
تحديد موعد لالك الزيارة؛ حاَّى يرسل له من يرافيهو تيأمن لهم الطريقو تيؤكد له أن أهل ُعمان
فرحون ليدتمه ماشوقون لليياهو تيطلب موه عدم الاردد ف طلب احاياجاته من الرسوب( .)62تقد
بارك اإلمام تكليف السلطان تيمور بن فيصل البوسعيدي (1965 -1886م) للباشا سليمان البارتن ؛
ليكون مبعوثه الشخص إلى األمراء الماحاربينو ف نواح م َّكةو ت َع َّد اإلمام ذلك الصراع من أهم
اليضايا الا تشغل قلوب المسلمينو تالسع فيها بالصلح تاإلصالح من أهم الواجبات .تكلف اإلمام
المصدر نفسهو ص.37
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نفسه الشيخ البارتن ؛ ليكون مودتبه؛ ليمثل األ َّمة العُمانيَّة ف المؤتمر اإلسالم الذي عيد سوة
1343هجرية(.)63
تعلى مساوى العالقة بالمغرب العرب و تدب بعض مراسالت اإلمام على تجود تواصل تاريخ
بين إباضيَّة شماب إفريييا تإباضيَّة ُعمان ف عهد اإلمام الخليل  .إذ قام بعض الحجيج الميزابيينو
موهم صالح بن عل [باعل ] تصالح بن يحيى تسعيد بن عل و باغاوام الفرصة ف أثواء تجودهم
باألراض الميدسة بم َّكة المكرَّمة بإرساب مجموعة من المخاطبات إلى اإلمام الخليل احاوت على
تساؤالت فيهية ف خالفات تقعت ف بلدهم .تقد كاب اإلمام ف الرسالة الجوابية إليهم مسلما تمرحبا
ت ُميدما الوصحو تباذال جهده ف اإلصالحو تالحرص على ربط أتاصر األخوةو تاالباعاد عن الفرقة
تما يؤدي إليهاو تإيجاد العذرو تعدم الاسرع ف إصدار األحكام على إخوانهم .فييوب اإلمام ف
رسالاه« :أتصيكم بالاثبت ف األمورو تأن ال تعجلوا على إخوانكم بيطع العذر تالبراءةو تاحاملوا
للمسلمين فيما كان فيه محاملو […] أن ال يوصبوا الرأي ديواو فإن هللا  جعل هذا الدين يسراو
ُ
رأيت ف غضون تلك الورقات ما لو برهن بالبرهان لابين أي بيان أنَّه من مسائل االجاهاد
[…] تقد
تأن للرأي فيه مجاالو تللعلماء فيه مياالو فال يفض بها إلى الاخطئات تقطع األعذار»(.)64
تف إطار العالقة مع الدتلة السعوديَّةو بع

()65
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إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آب سعود و مسلما تناصحا تمشيرا إلى رغبة الشيخ مح َّمد بن
العالَّمة السالميف االجاماع بالملكو تأنَّه شخصيا مهام بوحدة األ َّمة تاتحاد بلدانهاو تالاعاتن ف ما
يوفع المسلمين .تقد حملت رسالة اإلمام اإلشادة بسيرة ملك آب سعود ف إبداء السيرة الحسوة تالوصح
تالسع للم الشملو تاحاوت توويها بأن اجاماع الواس حوب الملك مرده إلى ثالثة أسباب ته :
 .طمعهم ف رفده تإحسانه.
 .سماعهم بسيرتهو تحبهم لها.
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 .حبه للوحدةو تلَـم شمل األ َّمة.
تبع اإلمام إلى الملك عبد العزيزو رسالة أخرى يحثه فيها على اسايباب الحجيج من كافة أقطار
اإلسالم تاحارامهم؛ حي أن الدين تاحد تالكل حريص على لم الشمل تالاذكير بالخير( .)66تبع
إليه برسالة أخرى بااريخ  19ذي اليعدة 1371هـو يوصيه فيها باالهامام بالشيخ مح َّمد السالم و الذي
يمر مسلما على الملك ف طرييه ألداء فريضة الحجو تيو ّوه على حرصه الدائم على ماانة العالقة
بيوهم(.)67
تبع -أيضا -رسالة إلى تل عهد المملكة العربيَّة السعوديَّة األمير سعود بن عبد العزيزو سعود
بن بخصوص صيانة بيت خاص ف م َّكة المكرَّمة موقوف لخدمة الحجيج العُمانيـينو تيطلب موه
تيديم يد العون إلى الشيخ مح َّمد السالم بوصفه مكلفا من قبله بذلك(.)68
تعودما تولى الملك سعود بن عبد العزيزو سعود بن الحكم ف المملكة العربيَّة السعوديَّة اسامر
اإلمام ف توجيه الرسائل المليئة بالود تاالحارام تالوصحو تضرترة االلازام باعاليم اليرآن الكريمو
تسوة نبيه الكريم ﷺ.
تتثبت مراسالت اإلمام أن شخصيَّة شعالن بن ناصر كان لها عظيم األثر ف الايريب بين الملك
تاإلمام .فيد قام الشيخ شعالن بن ناصر بزيارة اإلمام ف أكثر من مواسبةو تالاعرف إلى علماء ُعمان
تالارابط العلم تالديو معهم.
تتعبر كلمات اإلمام تلهجة الخطاب عن الودية ف الاعاملو تالحرص على الحفال على حسن
الجوارو فييوب« :ذكر لوا مودة حكومة جاللاكمو تعطفكم على رعاياناو تاهامامكم بشؤتنواو
تحرصكم على دتام اسايالب بالدناو تأنكم ال تألون جهدا بالدفاع عوه»(.)69
تيؤكد اإلمام ف خطاباته إلى الملك سعودو سعود بن الدعوة المبكرة إلى نبذ المذهبية الا تمزق
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شمل األ َّمة اإلسالميَّة فييوب« :تمن األمر بالمعرتف السع إلى توحيد كلمة المسلمينو تإلى إماتة
االناساب إلى المذاهبو تإلهار الاعصب لها اللذين قضيا على اإلسالمو تتسلط على أبوائه عبدة
األصوام األجانب»(.)70
تيؤكد اإلمام ف

مراسالته الحفال على الوطن العُمان و تسالمة أراضيهو تتحدة الاراب

العُمان و تحماية األ َّمة من الافكك تاالنيسام .إذ بع اإلمام رسالة إلى اليوصل اإلنجليزي ف مسيط
إثر رفع أحد المشايخ راية خاصَّة يعلن فيها انفصاله عن األ َّمة العُمانيَّةو جاء ف نصها« :رأيوا
ضرترة إعالم جوابكم باسم األ َّمة العُمانيَّةو بأن األ َّمة ال تعارف بأي اتفاق خارج ياعلَّق بالبالد مع
أي شخص كانو تال تيبل مداخلة أجوبية بأي صورة كانتو تتمزق بسيوفها كل راية محدثة مهما
كانت صبغاها تلو ف شبر من األرض داخل حدتد مملكاها العُمانيَّة من لفار إلى قطرو تمن البحر
إلى الربع الخال و تأنَّها مساعدة لمحاربة كل من ياوسل إلى ذلك بأي تسيلة كانتو مادامت ف أفراد
رجالها ذرة من الحياة؛ ألنَّها ترى مملكاها جسما ال ييبل الاجزئة بوجه من الوجوه .فورجو تبليغ هذا
إلى حكومة جاللة ملك بريطانيا العظمى تلغرافيّا؛ ليكون ف عملها خدمة للسلمو تحين للدماءو تف
الخاام تيبل احاراموا تسالموا»(.)71

اهتمامه بالصلح مع مسقط:
لعل من أهم المحطات ف تاريخ ُعمان الحدي و الاوقيع ف 1339هجرية1920 /م على معاهدة
السيب الشهيرة الا جمعت شاات األ َّمة العُمانيَّة تأقرت السلم بين أرجاء الدتلة( .)72تقد حرص
اإلمام الخليل بمراسلة ذتي الرأيو عامر بن خميس المالك تسيف بن عل المسكريو تأخذ
المشورة موهم ف اإلقدام على توقيع الصلحو إذ طلب موهم االطالع على بوود االتفاقيةو تتصحيح ما
يرتنه مواسبا .تقد نصت بوود االتفاقية على:
المصدر نفسهو ص.44
المصدر نفسهو ص.52
المصدر نفسهو ص.50

• تخفيض ضريبة العشور من  ٪ 100إلى .٪ 5
• تأمين الطرق البرية تالبحرية لجميع المسافرين.
• إرجاع المشاغبين الفارين من العدالة من الطرفين تاالماواع عن حماياهم.
• عدم الاعرض لعُمان الداخل.
• عدم الاَّدخل ف الشؤتن ال َّداخليَّة لإلمامة.
تمن المؤسف أالَّ يشمل كااب «الفاح الجليل» غير هذه المراسلة رغم أهمية االتفاقية؛ فمن غير
المعيوب أال تكون هواك العديد من المراسالت غير هذه الرسالةو تأال تكون هواك مراسالت مع
أطراف مخالفةو السيما اليوصل اإلنجليزي الذي أشرف على المعاهدة تكان طرفا فيها.

اا مة:
تاضح من خطابات اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليل  -رحمه هللا  -مالمح شخصيَّاهو بوصفه
رجل دتلة من الطراز الرفيع .فيد حاز اإلمام ثية المشايخ تالشعب .تكان يرعى شؤتن الرعية
تيسعى لجلب مصلحاهمو تيذتد عن مواطويه تتطوهم .تسعى اإلمام جهده لاطوير البالد عبر
االهامام بالاعليمو تتيوية حصون الدتلة ضد أعدائهاو تالحفال على تحدة الاراب .تسعى اإلمام -
كذلك -نحو إقامة شرع هللاو تالامسك بالشريعة الغراءو تالسير على نهج الرسوب الكريم و
تالسلف الصالح .تأقام اإلمام عالقات طيبة مع جيرانه تإخوانه ف الخليج تالجزيرة تشماب إفريييا.
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