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َّ
مليص:
يقوم البحث على تحليل القرارات والفتاوى واألكحاام ي عد امإاام وارالتات ا لتا يح
لجل القو ييدا للوقوف على ليالة االجتداد عن ه والنظر ي ا ى الوع بمتطلبات الواقع آنذاك؛
وهو اا رلم كح ود كل ا السيالة ال َّشرعيَّة وليالة الشرع ي ذهنية امإاام الخليل  .ويرتاز العمل
على بيان اوقع امإاام ال قيق بي ليالة الشرع ،الت ه ا علم الفقداء ،وبي السيالة ال َّشرعيَّة؛
وه ليالة الحام .يظدور يارة السيالة ال َّشرعيَّة هو انعطف ي عد امإاام؛ ألنَّدا ه األكحاام
الت أناطدا امإاام ،بما هو يقي  ،إلى عد ت كإاام كحاكم وإلى عد ة بعض ا والَّهم أاور الم ن
وأهلدا .يالسيالة ال َّشرعيَّة كانت ل ي اجتدادا دينيا ل َّو ل باعتباره صاكحب للطة االجتداد ي تسيير
أاور الرعية .بل َّ
إن السيالة ال َّشرعيَّة الت اكتنزتدا بعض ارالتات امإاام وعدوده وأكحااا جاءت
ذات عتااة اخصوصة؛ ألنَّدا لم تخالف انطوق الشرع التجابة للمصلحة ،وهذا اا ايَّز السيالة
ال َّشرعيَّة ي عد ه ع السيالة ال َّشرعيَّة اثتا عن غيره (اب القيم أو اب عقيل) ،وهذا يقود إلى
اعتبار ليالة امإاام ليالة اجتدادية إب اعية .يتحلل الورقة السياقات وتبي كيف وازن امإاام ي
ا ارات كحام وقرارات بي السيالتي  ،وتستقرئ ذلك عبر نماذج ا هذه المرالتات ذات السياقات
المتنوعة ي ظريياتدا وألبابدا وأه ايدا كيف كانت ارجعيَّت ي التفاير اديَّأة لسيالة العمران ع
طريق األكحاام ال َّشرعيَّة والقضائيَّة.

كلمات افتاكحيَّة :ليالة االجتداد .السيالة ال َّشرعيَّة .األكحاام ال َّشرعيَّة.

مق ِّدم :
لق عرف المجتمع العُمان لتا ليرورت التّاريخية أدبيّات ي التّجربة السياليَّة( )1لم تا ولي ة
الطّموح الفردي أو القبل للحام والسّلطة ،بل ولي ال ّشعور العميق والنّزعة امإنسانيّة إلى العيش ي
ظ ّل الع

وااللتقااة وااللتقرار؛ وار ّد ذلك ناتج ع اق ار ي الوع ال ّ ين والسيال غير زهي ،

وشعور بالمسؤولية عميق ويعّا تجاه الوط ي الواقع والمثا  .ويبسط تاريخ ُعمان السيال ي
جملة اا كتب يي وعن  ،عدودا ويترات ت او للحام والسّلطة وليالة العمران ،ع ّ ت ا ضمندا
إاااة امإاام اح َّم ب عب هللا الخليل ي اااندا وزااندا بروكحدا وأللوبدا ونتائجدا ا المحطّات
البارزة والنّابضة ي تاريخ ُعمان السّيال  ،وكانت القادح لعتااات كحضاريّة أثرت زااندا واازا
بعضدا يتفاعل كحتّى التاريخ المعاصر .ويتن ّز هذا البحث ي إطار التجتاء السّمات البارزة المميّزة
لمناكح ليالة العمران عن امإاام الخليل  ،بي راي ي كانا المنطلق والثّابت هما :ليالة ال َّشرع،
والسيالة ال َّشرعيَّة.
ويفرض القراءةَ ال َّراص ةَ لمظاهر هاتي السيالتي ي يار امإاام الخليل وندج لببان رئيسيان:
أ َّولدما :التَّتازم بي الصفتي اللَّتي تنعت بدما المنظواة السيالية ي امإلتام انذ ظدوره.
وثانيدما :اقتضيات العتاقة بيندما ي ظل نظم إاااة لبقت امإاام الخليل ( )2والت تفعل أثرها ي
الفعل السيال أيَّام إااات نتيجة اؤثرات كحامت ثقايت أ َّوال ،ونتيجة أزاة وضعيَّة ،ثانيا ،تمثَّلت ي
انقسام الحام ي أقاليم البتاد بي دولة إاااة وللطنة ،تزاانتا اع االلتعمار البريطان الذي ألدم ي
ظدور آثار ظاهرة وضمنيَّة أثَّرت إلى كح اا ي لصوصيَّة الجداز السيال بالبتاد آنذاك.
وتام الغاية المنشودة ا إنجاز هذا البحث ،ي وصف لصائ

الخطاب المعتم واقو القو

ينظر على لبيل المثا  - :غبّاش ،كحسي عبي  :عمان ال ّ يمقراطية امإلتاايَّة :تقالي امإاااة والتّاريخ السيال الح يث.
 الجعبيري ،يركحات :التجربة السياليَّة عن امإباضيَّة ،ص.122 -77 السالم  ،عب هللا ب كحمي  :تحفة األعيان بسيرة أهل عمان.ا ب اية عد امإاام عزان ب قيس البولعي ي ي 1868م إلى غاية اقتل عام 1871م ،ث ّم ظدور الشيخ نور ال ي السالم ،
يتنصيب امإاام لالم ب راش الخروص ي تنوف بنزوى عام 1331هـ1913/م .السالم  ،اح َّم ب عب هللا :ندضة األعيان بحرية
عمان ،ص.163-162

ي نماذج ا رلائل امإاام الخليل وأكحااا وعدوده ،تويَّرت ل ينا بشال ألاس ا كتاب «ندضة
األعيان بحرية ُعمان» وكتاب «ا رلة امإاام اح َّم ب عب هللا الخليل وأثرها ي نشر العلم»(،)3
وصفا وظيفيّا بالوقوف على اسالك امإاام ي تصريف القرارات واألكحاام ،وتفسير اندج واقاص ه
ا الوقوع على تلك الموازنة ي ندج بي ليالة الشرع الت ه ا علم الفقداء ،وبي السيالة
ض ِم إلى كح اا تقويم المناخ بأبعاده
ال َّشرعيَّة والمقصود بدا ليالة الحام ،والت ب ت للوكا لياليّا َ
المختلفة السياليَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة واأللتاقيَّة والثقاييَّة ،وآليَّة تنظيم وإصتاح لما كان ات نيا
ي المجتمع العُمان ي تلك الفترة ا عد امإاااة .وعلي  ،ي َّ
إن هذا العمل ليس ي درالة أنساق
المفاهيم النَّالجة لسيالة امإاام يحسب ،بل هو يبلغ أيضا كح ود التمييز المندج بي احتوى النسق
الفاري وأدوات العبارة عن ويح

اا بدما ا اشروعيَّة ياريَّة ت عم اوضوع بحثنا.

منهجي الدراا :
يقوم هذا البحث على تتبع التيارات امإاام ي صياغة أكحااا وآرائ وقراءتدا بالاشف ع
دورها ي إظدار إلتراتيجيَّة ياره وندج السيال لخ اة المصالح وليالة أار الناس ي يترة
إااات  .كل هذا ويق المعيار المركزي األلاس الذي أبصرناه جليّا ي اآلثار ،اشاتا عتااة اميزة ي
ندج امإاااة بعد ه؛ أال وهو اعيار الموازنة أو المقابسة بي ليالة ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة المذكور
آنفا وهو عم ة هذا البحث.
وال يفوتنا ،ب اية ،ونح نسبر أغوار تلك الموازنة ا اآلثار ،أن نشير إلى َّ
أن ا أهم اا يما أن
توصف ب بعض القراءات والاتابات الت ق ات كحو تاريخ امإاااة بعُمان عمواا وامإاام الخليل
()4

تح ي ا

أنَّدا -ي اجملدا -قراءات انتقائيَّة؛ انتقت ا التَّاريخ بعض الظرييَّات وبعض الوقائع،

السالم  ،اح َّم ب عب هللا :ندضة األعيان بحرية عمان .والشايل  ،إبراهيم ب اح َّم  ،ا رلة امإاام اح َّم ب عب هللا الخليل
وأثرها ي نشر العلم.
ّ
نذكر هنا بعض المراجع الت التلدمنا اندا المؤثرات المختلفة الواصفة لتأزم األوضاع بالفترة احلّ ال رس واندا على لبيل
المثا ال الحصر:
 -األزكوي ،لركحان ب لعي  :تاريخ عمان :كشف الغ ّمة الجااع أللبار األئ ّمة.

يوصفت بطريقة انفصلة احتشمة ،غالبا ،ليالة العقل التجري ي ل ى امإاام .والحا َّ
أن عقتا تجريبيّا
كان اتَّصتا طاغيا وثابتا ي شخ

امإاام الخليل بما هو يقي باألصل وبالتاوي المعري  ،ورجل

ليالة ،وكحُام بإلزام المسؤوليَّة والتّاليف بع أن تقلَّ انصب امإاااة ا يوعا غير اخيَّر( .)5ولق
جاءت بعض القواني االقتصاديَّة والقضائيَّة واألكحاام العمرانيَّة والنَّواايس االجتماعيَّة ياعلة ي
إثبات هذه الصورة ا توج تنظيم عن امإاام الخليل على أنقاض أوضاع ات نية ونزعة ي
التَّقلي ( )6كانت جاثمة ا قبل وألدم هو ي تاريسدا ،وهذا ابحث ا اباكحث هذا العمل أيضا.
كما ال يفوتنا أن نشير أيضا إلى اا رأيناه ،ي الاثير ا تلك الاتابات ،كحو تاريخ امإاااة بعُمان
ا انتقاء لبعض أعتاادا ،والتزا للوقائع اع هذه األعتام ي ع د اح ود ا القضايا قرئت ب ورها
على نحو انفصل استقل ا َّرة ،واتَّصل ا َّرة ألرى ،ييحضر بيندا رابط تارة ،ويغيب طورا،
اال والمتااال .وإجماال رأينا َّ
أن
ويتفاوت بدا ظدور جااع ينظم تفاصيلدا ويح د رؤاها التَّح ي َ ال َّش َ
هذه المصادر الت كتبت ع شخصيَّة امإاام الخليل وعد إااات لئ ق َّ ات قضايا كبيرة وكثيرة،
يإنَّدا جاءت ي عناوي ب ت دون كحجم كثرتدا وأهميتدا ،رغم َّ
أن لياقدا وتما َّلدا اع أكثر ا كحقل
اعري كانا واضحي جليَّي  .إالَّ َّ
أن هذا االلتيار المنتدج ييدا ال ينق

البتَّة ا قيمة هذه الاتابات أو

يقلل ا شأندا إطتاقا ،وال َّليل هو َّ
أن كحضورها واعتمادها لم يغيبا ي درالتنا هذه وال ي غيرها ا
ال رالات والبحوث ،وال ه تقوم ب وندا ،وإنَّما االلتتاف قائم إلى كح اا ي زوايا النَّظر لنصوص
امإاام المتنوعة وقراءتدا ييما يتسنَّى لدا ا المعالجة.
وعلي َ ،ل ْعيُنا ي عملنا هذا تر َّك َز ا الوجدة المندجيَّة على التاناه لطاب امإاام وطرائق
التفاير وألاليب التَّعبير الواردة ي أكحااا وارالتات وعدوده بوصفدا نصوصا افردة .يحاولنا
نظمدا ي للك واكح اترابط ينظر ي كليَّة التاريخ السيال واالقتصادي واالجتماع والحضاري
 المرهوب  ،عاار ب عل  :كحضارة عمان الق يمة. ال ّزرقا ،اح َّم عل  :عمان ق يما كح يثا. عب هللا ،اح َّم ارل  :إاارات السّاكحل وعمان وال ولة السعوديَّة األولى.الشايل  :ا رلة امإاام اح َّم ب عب هللا الخليل وأثرها ي نشر العلم ،ص.33
التقلي  :هو األلذ ع الرجا ب ون كحجّة وال دليل ا القرآن والسنّة .الشوكان  ،اح َّم ب عل ّ  :القو المفي ي أدلّة االجتداد
والتقلي  ،ص.4-3

عمواا ي تلك الفترة ا تاريخ ُعمان ،ويراع التنوع الخصوص ي صفتدا .وق عم نا ييدا إلى
تتبع لجتاَّت القو ولياق األياار الجااع بيندا ا لتا اآلليات اللغوية والبنيويَّة والفاريَّة الت
ا ْنبَنَ ْ
ت عليدا جل نصوص امإاام.

والسيااب:
الفكري
اياا الشرع والسياا الشَّرعيَّ فب نهج اإلمام اليليلب
ِّ
ِّ
انبجست ليالة الشرع والسيالة ال َّشرعيَّة ي ندج امإاام الخليل الفاري والسيال ا شواغل
ج َّسم بعضدا اظاهر أزاة ي األكحوا  ،وليَّجدا لجل القو ي النصوص تحت ثنائيَّة ال َّاء وال واء.
ولع َّل ج َّل أكحاام امإاام وعدوده الت وردت ي كتاب «ندضة األعيان»( )7ق طركحت بشال شفَّاف
وصريح تارة وآلر اضمر لف طورا ،الاثير ا شواغل المجتمع العُمان ي كل األقاليم الجغراييَّة
المنضوية تحت إااات بنواايسدا الحياتيَّة ال َّسائ ة.
والتوجب إجراء صورة تأليفيَّ ٍة كحو ليالة ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة افضية إلى إدراك اعنى
ال َّشواغل السياليَّة ي أصولدا وي يروعدا بعد امإاام الخليل  ،االقترانَ بغاية ألاليَّة ه اناط
تساؤ :
هل تويَّرت العناصر الموضوعيَّة ي الواقع العُمان ي تلك الفترة المعنيَّة بال َّرس لين رج هذا
الواقع ي رؤية «إصتاكحيَّة» عن امإاام تؤهل للنَّدل ا َّما أصبح ا روح ذلك العصر ضروريّا؟
وبطريقة التَّساؤ يقترن النَّظر ي العلل المؤدية ي المجتمع العُمان إلى الصورة الت ب ا عليدا،
وإلى أن يُساس بالطريقة الت لال بدا امإاام اح َّم الخليل  .وهنا ال يفوتنا أن ننب إلى َّ
أن هذا
التساؤ ل يجعل هذه ال رالة تاريخيَّة احضة إذ ه ال تقنع بتتبع األكح اث وب رالتدا ،إنَّما ه
درالة كحضاريَّة رايتدا تأال اا أنتجت ليالة امإاام الخليل ي تلك الفترة ي العقل السيال .
وأ َّو اا اقتضاه التاشاف أغوار ج ليَّة ليالة ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة عن امإاام الخليل ،
التفايك السيال وهو يراع الواقع السيال كما يراع المعرية ال ينيَّة  -السياليَّة .ويراع كذلك
السالم  ،اح َّم  :ندضة األعيان بحرية عمان.

الواقع االجتماع َّ  ،وهو النظر ي أكحوا المجتمع العُمان وي التحو المتموج الذي انتاب كحياة
القبائل لتا يترات زانيَّة اتعاقبة وصوال إلى أيو إاااة امإاام لالم ب راش الخروص ( )8بمقتل
وال لو ي عد إاااة الخليل  .وذاك اا ا َّحض للنَّظر ي البنية االجتماعيَّة الت لالدا امإاام
الخليل  ،بما كان ييدا ثابتا واا ب ا ييدا اتغيرا ي عد ه ،يضتا ع طبيعة العتاقة بي الفئات
االجتماعيَّة ييما بيندا ،والصلة الت تويَّرت ياانت قائمة بي بنية المجتمع والنظام السيال بعُمان
آنذاك .كل هذه العناصر تعاق ت لرلم ليالة امإاام الت نطقت بدا نصوص وعندا عبَّرت لغتدا
واقو القو ييدا.
لق اثَّلت جل هذه النصوص الموثَّقة ا عدود وأكحاام واااتبات وأجوبة وارالتات ارلواا
انعطفا لما ليعقبدا ا اخاض ي اسألة األكحاام والقواني وتسيير أاور الرعيَّة عا َّاة ي ذلك العد
ا امإاااة بعُمان .وأهمـيَّة الصلة بي الواقع واألكحاام تفسر طبيعة التحوالت الت عريتدا ُعمان بتلك
الفترة بوج عام ،واناطق نفوذ امإاااة بوج لاص.
وإذ نع هذه النصوص ظديرا ،ي َّ
أكحوج إلى تساؤ ع العتاقة بي
إن اا تنطوي علي ا األياار
َ
البيئة االجتماعيَّة بال أقاليمدا وطرائق التفاير والتَّعبير .وه عتاقة ج ليَّة نظريّا ،ولانَّدا كانت عمليّا
وعلى صعي الواقع العُمان ي تلك الفترة اناط إشاا راجع إلى يت اجتماعيَّة بي القبائل وصعوبات
اقتصاديَّة وتفاوت بي األقاليم لم تج  -ي اعتقادنا  -ا الحلو الجذريَّة اا يخرجدا الخروج السليم
ا األزاة.
وي قراءة لعصر إاااة الخليل  ،يبسط لجل القو ي نصوص امإاام هذه األزاة ي المجتمع
العُمان وق تح َّدت بوضعي  :وضع الحا ووضع الحام .وي قيام تلك األزاة على الحا والحام،
بالذات ،ونقص بدا االعتماد على َّ
الذات َّ
التوجبت ا امإاام الخليل اواجدة َّ
الذات ي اواجدة كل
إشاا دالل أو لطر لارج  .ياان غالبا اا يسعى ألن يبق اا التطاع ا المشاكل الماديَّة
واألانيَّة بأرض امإاااة والنواز المتفرقة ييدا أزاة اح ودة ي إطارها الضيق ،تحل إ َّاا باجتداد
شخص ان أو بالشورى بع التجماع نظر يقداء القضاء ي المشاكل االقتصاديَّة ،أو رأي علماء
نور ال ي السالم  ،عب هللا ب كحمي  :جوابات امإاام السالم  ،ج ،1ص.29

ال َّشرع ي األكحوا الع َّماليَّة والشخصيَّة كالطتاق وغيرها .وق لاع ه على ذلك اا تويَّر ل ي ا
المرتازات الذهنيَّة والمعارف بأكحاام الشرع ،بما أهَّل للبت ي كل اا طرأ علي ا ظواهر األزاة
المختلفة ،يوازن ي اسألة التتباب األا وإجراء الصلح اع للطان اسقط( )9بي كحق دااء األجناس
وهذا ا ليالة الشرع ،وبي يرض شروط تنظيميَّة وإصتاكحيَّة تح ا التناقضات والتجاوزات
الت كانت تنخر كيان السلوك السيال واالجتماع واالقتصادي اعا ليما اع جثوم بريطانيا ي
المنطقة ،وهذا اناط اجتداده ي السيالة ال َّشرعيَّة الت دايع بدا ع ُعمان اع كحام السلطان لعي ب
تيمور .واا ورد ي بضع كتاا بع نقل اعاه ة السيب( )10هو دليل للوك ليال ي إااات جمع
بي الشرع واالجتداد ي ليالة العمران ،عالج أزاة غير عاديَّة ا َّست امإنسان والطبيعة ي البتاد
العُمانيَّة ا َّما جعلدا كحاال ازانة انبنى عليدا كحام ليال واقتصادي تجاذبت أطراف ثتاثة :إاااة
المناطق ال الليَّة ،وللطة كحاواة السلطان بال َّساكحل ،وكحضور بريطانيا بالمنطقة عمواا باعتبارها
ق َّوة لارجية ذات أثر ونفوذ .ولع َّل هذه الصورة السياليَّة القائمة اع ت هور وضع المجتمع العُمان
بتلك الفترة جعتا الاثير ا جوانب األزاة أارا افروضا ،وعن اا تاون األزاة انسوجة على اثل
هذا المنوا يإنَّدا تست ع انطقيّا وي عرف بعض أهل امإصتاح الرجوع إلى الذات وااللتنجاد
بمقواات الدوية ل رء المفال ا تلك األزاة .وق كنَّا ي نصوص امإاام الخليل إزاء ظاهرتي :
أ َّولدما َّ
أن ليالة ال َّشرع عن امإاام الخليل لواء ي اعتماد أكحااا أو ي االجتداد ييما ال ن َّ
يي  ،دلَّت على َّ
أن لألزاة ي البتاد داللة اخصوصة بالظَّرف ،كإقاات بعض الح ود وكمتابعت بذات
أو المتابعة اآلار بدا والت لألوضاع االجتماعيَّة المتأزاة بي القبائل وصراات ي أكحاام الطتاق
للمغيَّب عندا زوجدا عمواا ،أو اجتداده ي أكحوا ألتاقيَّة وشخصيَّة اتفرقة اندا ق َّ
صة الرجل ا
أهل نخل الذي رجع يلم يج زوج (.)11

هو السلطان تيمور ب ييصل ،وأه ّم إجراء قام ب امإاام الخليل اع هو اتفاقية السيب جرى توقيعدا ي  25لبتمبر ،1920
وأقرّت بتقسيم البتاد بي إقليم الساكحل -للطنة اسقط -وإقليم ال الل إاااة عمان ،وق وضعت هذه االتفاقيَّة كح ّ ا للصراع على السلطة
بي أنصار امإاااة ي ال الل وأنصار السلطان ي الساكحل.
السالم  ،اح َّم  :ندضة األعيان ،ص.505
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أ َّاا ثانيدما ،يد الطَّريقة الت عالج بدا امإاام الفت والنواز  ،يإنَّ كان ال يتوانى ع تفايك
األلباب ييدا والوقوف عن المسببات ،وهذا اا ألرج لياقا ي االنتظام عن ه؛ قام إلى كح اا على
اوازنة واقابسة بي ليالة ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة اا َّدتدا عتاقات ولَّ ت أزاة أبان عندا نظام
األياار ي هذا الظَّدير ا نصوص  .وق التطاعت اوازنة امإاام الخليل بي السيالتي التفاعل اع
األزاة كحاال وكحاما ،أ َّاا الحا ياان كل اا اسَّ البنية الماديـ َّة والذهنيَّة .وأ َّاا الحام يمثَّل ك َّل اا تعلَّق
بالعتاقات اع المخالفي ا األجوار وغيرهم .وهو تفاعل بق ينظر لمفاتيح امإصتاح الجوهري
بمجدر اح ود الم ى.
ولو بحثنا ع َّما انتظم للوك هذه امإاااة ي إطار الموازنة بي السيالتي  ،لوج ناه ق انتظم عن
صاكحب كحتَّى العرف المعدود والوقف المشدود والمصلحة المعلواة ،وأضفى ا لتا إكحاام الوكح ة
التب اال للتشتت والختاف .واثا ذلك ب ا جليّا ي النزاعات المتَّصلة بمعايير التَّ او على االنتفاع
بالماء الواردة ي بعض أكحاام امإاام الخليل  ،كحيث يصل ي المياه بصنفيدا اا أنبع هللا وأجراه
يوازن ي أارها ،واعتبر إجماال ا جدة ليالة ال َّشرع أنَّ ليس ا كحق الناس ااتتاكدا اعتباريا ي
عموادا ،ث َّم راعى بالتوازي ا جدة السيالة ال َّشرعيَّة ظروف المناخ وزا الخصب ا زا
أن لألهال كح َّ
القحط وأكحاام الوقف وع د الس َّاان ،ياعتبر َّ
ق االشتراك ي االنتفاع بدا ،يما أجراه
األصليون ا أهل المنطقة أو التنبطوه يدو أولى لدم وياون قابتا للتملك المشترك بيندم ،كما اعتبر
َّ
أن الوقف يبقى ألصحاب ولو نأوا عن (.)12
والج ير بالقو ي بعض هذه النصوص ا النواز الت وثقت بي امإاام َّ
وبت ي أارها ،أنَّدا
ق جاءت على قيمتي كان لدما ي يار امإاام ،وكحتَّى على صعي الواقع العُمان آنذاك ،كحضور
كحقيق وآلر اجازي .ينصوص الت عاه بدا ،أو رالل بدا ،أو أجاب عليدا ور َّد ،أو يصل ييدا
وكحام ،ااتألت بقيمة أولى :ه الحريَّة ،وبقيمة ثانية :ه الع .
الحريَّ  ،ياانت واضحة ي تحذير امإاام لوالت والقضاة بالبل ان والقرى ا ويتات المظالم
أ َّاا
ِّ
والنأي ع الحق ،ودعاهم إلى اعتماد تحايم األصو ال َّشرعيَّة ،ث َّم الوضعية االجتداديَّة ،اا لم تا
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األولى قادرة وكح ها على أداء اا كان يتطلَّب اقتضى الحا المتحو والمتغير ا وظائف؛ ياانت
ارجعيَّة األكحاام دينيَّة يقديَّة أصوليَّة باأللاس ،عاض تدا ارجعيَّة تجريبيَّة واعرييَّة ش َّالتدا رواي
ثقاييَّة لم تحطَّ الركحا ي ارجعيَّة اتاكدا اا جرت ب المصالح ال َّشخصيَّة ،وإنَّما راعت الحقوق
والصالح العا َّم؛ يلم تخرج ع دائرة الفق ال َّشرع -السيال  .يقو امإاام الخليل ا جملة اا قا ي
لطاب لمشايخ بن كحس  ،على لبيل المثا « :وبع يإنَّ بلغن تفرقام وتلك عقوبة البغ وه أولى
العقوبات ،يالمراد أن تراجعوا دينام وتتراجعوا ،وتؤدوا الحقوق ييما بينام وبي الخصم ،وتتوبوا إلى
هللا ا ليانة العدود ،كونوا ي ا واكح ة على الحق ،وتفرقام وتخاذلام ع إلوانام إن كانوا يؤدون
ال َّشريعة المح َّم يَّة»(.)13
َّ
إن اثل هذا العد  ،إن لم نقل كل عد ا عدود امإاام الخليل  ،كان كح َّماال لنسق تاريخ عاش
تحوالت أكحوجت امإاام إلى الذات؛ ياان (الفقي المجتد ) ،والت عت عتاقات اا بي َّ
الذات واآللر،
ياان (السيال المصلح) .وهذا اا ولَّ المقابسة والموازنة بي ليالة الشرع والسيالة ال َّشرعيَّة ي
ندج .
وأ َّاا العدل ،الذي هو باأللاس ولي التجربة االجتماعيَّة ،يق ب ا ي لطاب امإاام الخليل ولي
كحوار وتباد آراء اع علماء ال َّشرع ي النواز  .وجعل ال َّسبيل إلي أ َّوال ندج االلتقااة الذي َّ
كحث علي
والت وقضات  ،وهنا يلوح افدوم للسيالة على ألاس شرع وازن افدوم ا ن كحينما ربط العمران
بتلك السيالة .ولع َّل اا جاء ي جل العدود ا ترابط بي األكحاام والقواني ال َّشرعيَّة وبي أثر اجتداد
امإاام ق لاهم ي تقويم كحا األكحاام بالعمران الذي ق َّوم ب وره أار السيالة وإن لم يعتل بدا إلى
ارتبة امإصتاح بالمعنى الحقيق لإلصتاح السيال  .إنَّدا الموازنة بي السيالتي عن ه ،والموازنة
كانت كحاجة األزاة وأداة لمواجدتدا ي اآلن ذات واجابدتدا ي آثارها العا َّاة المحيطة بال تصاريف
الحياة االقتصاديَّة واالجتماعيَّة وال ينيَّة واأللتاقيَّة ي تلك الفترة.
وي ضوء اا تق َّ م ،وقفت بنا نصوص امإاام ا انطلق التقرائ نق ي إلى األاور اآلتية:
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 َّأن أبرز ظاهرة كحضارية طرأت على عد امإاااة بعُمان ي زا امإاام الخليل الصلة
الج ي ة بي الماونات الموروثة والمستح ثة ي

نظام المجتمع ي

اسائل كحيويَّة اختلفة اندا:

االقتصاد ،كالنزاعات المتَّصلة بمعايير الت او على الخصب والماء ا األودية بالنسبة إلى الفتاكحة
والزراعة( ،)14بي أهل الب و وجيراندم ،أو كبعض األعراف ي المعااتات التجاريَّة ،أو االجتماعيَّة
واأللرية كقضيَّة المرأة وتطليق ا عجز زوجدا ع نفقتدا ،وتزويج ا ال ول َّ لدا ي المصر ،وق
رلمت ع ي ارالتات امإاام نماذج وعينات ا هذه المسائل رلما دقيقا وتاررت ي الاثير ا
األكحاام.
 َّأن نحلة المعاش صارت قسيمة تحت اا هو (ب وي) واا هو (كحضري) ا القضاء الشرع
وا القضاء السيال  .وق عاست وضعا لياليّا وكحضاريّا اخصوصا ي تلك الفترة ل َّو لإلاام
الخليل أن يجعل -ي ظل اا أيرزت تركيبة المجتمع وظرييَّاتدا ا تحوالت التوجبت نظما
استج َّة -ليالة ال َّشرع ي جانبدا الفقد المسيَّج بمنظواة أصوليَّة صاراة ،ليالة قادرة ا زاوية
الفروع أن يديئ لدا امإاام قاع ة لياليَّة تنظيميَّة نالبت البعض ولم تنالب البعض .وه قاع ة
يسحت المجا أااا لأللذ بنظم وأكحاام اتنوعة ه تلك الت انتظم ويقدا المجتمع العُمان بعد ه
يعتا ،ورد ألرى ا الذي كانوا كحول ا رجاالت امإصتاح اثل الشيخ لليمان البارون (.)15
 َّوأن تفاعتا ج ليّا بي ليالة امإاام والواقع قام على ألذ وعطاء بي تأويل يقد انطلق يي
امإاام ا الن
الن

لتفعيل كحام ينالب الواقع وهذه ليالة الشرع ي ندج  ،وبي تأويل التق َّل ع

بحيث غ ا الن

أداة التشداد وتأكي  .والعتاَّاة ي ليالة امإاام هو َّ
أن ااونات السيالة

وألسدا واكح ة ،ولانَّ تح َّام ي

كيفيَّة التعاال اع تلك الماونات واأللس بما اقتضاه الوضع

والتوجب الحا .
وق كحاولنا بنوع ا الجد االلتقرائ والتركيب التول ناه ا دالل أكحاام امإاام واعاه ات
وارالتات رلم صورة ع الصلة العضويَّة بي شخصيَّة الفقي ال ين يي  ،وشخصيَّة السيال
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الحاكم.
ويحوى عدود امإاام الخليل وارالتات وأكحااا الت اثَّلت ألاس هذا البحث تؤك ثبوت هذه
العضويَّة ي للوك السيال ؛ إذ اكحتوت ي اجملدا انشورا هو بمثابة لطابات إ َّاا ي شال أار أو
جواب إلى بعض القضاة ال َّشرعيـي والوالة النائبي عن ي المناطق المتفرقة ،أو إلى أول األار ا
الح َّاام لارج البتاد( ،)16أو إلى األصحاب ا أهل النحلة بالمغرب امإلتاا ( )17ريعدا إليدم امإاام
الخليل بالم ال َّشرع ك عوة إلى امإصتاح أو كإقرار لندج ليال يأال تفعيلدما.
وق لَـ َّخصت صفة الموازنة هذه بي ليالة ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة هذا الطراز المو َّكح بي
أكحااا وكتابات وعدوده المرللة الت ب ا ييدا انتبدا إلى اا أيضى بالناس إلى بعض الوه  .يق كان
يعرف كيف يستفي ا بعض التناقضات والخصواات وكيف يت بَّر الواقع ويرص التغيرات يي ،
وكيف يخلق الح َّل ويت بَّره بتعليل عقل تارة وآلر نقل  ،وكيف يوج امإجابة على كل اا يطرأ ا
ألئلة اكحتاجت إلى يتاوى ،يضتا ع زيادة االجتداد والت بر ييدا ،وهذا اناط اقابسة عن ه بي ليالة
ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة .وياف أن ننظر ،على لبيل المثا  ،اا جاء ي العد الذي جعل يي
لعود ب كحمي ب لليفي قاضيا على جملة ا ال يار العُمانيَّة ،يص َّور هذه الموازنة تصويرا دقيقا
بقول « :ليحام بي أهلدا بحام هللا ج َّل وعتا ،الذي يج ه ي كتاب  ،يإن لم يج ه يبسنَّة نبي اح َّم
ﷺ ،يإن لم يج ه يما أجمع علي المسلمون ،كحتَّى يُخرج الح َّ
ق ا الظالم للمظلوم ،وليع

بيندم ي

كحام  .وجعلت ل يرض النّفقات والتوكيل لأليتام والغياب ،وتزويج ا ال ول َّ لدا ي المصر،
وتطليق ا عجز زوجدا ع نفقت  .كل ذلك على ويق اا يقتضي الحام ويجيزه العلماء .ويندى ع
المنار ،ويأار بالمعروف ،ويؤدب ا يستحق األدب بما يستحق »(.)18
لق ب أ امإاام ا لتا اثل هذه العدود والمااتبات ،الت كتبدا بي ه كما كان ين

على ذكر ذلك

ي لواتيمدا ،ازاوال بوع لخطَّة ليالة الشرع والسيالة ال َّشرعيَّة ،ايَّاال ييدا إلى التحل بااللتقااة
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والورع ي تطبيق أكحاام هللا ،آلذا بحق الضعيف ا القوي ،اعرضا ع الشفاعات والولائل ا
الجانبي  ،جانحا إلى التثبت ي لماع البينات والنَّظر ي ع الة المنتصبي لتحمل الشدادات ي اجتمع
كان البر ان اختلطا بالفاجر والطيب اتلبسا بالخبيث ،وبعض الوالة امساون ع انتقادهم
اتجاوزون ع َّما يظدرون ا هناتدم.
وي جو ضعف نسب ي أار القضاء ويساد بعض أهل  ،اا كانت ليالة امإاام الخليل أن ت رك
ل ى الاثيري إالَّ كتش د .وهنا يجوز القو َّ :
إن عدود امإاام الخليل ق ويَّرت اا َّدة لااا ي ضوئدا
أاا أن نبصر بعض األكحوا المضطربة الت كانت عليدا ُعمان؛ يجالت لتا الواقع العُمان ا
وراء كحجاب تارة وعلنا تارة ألرى .وانقسم الخطاب ييدا إلى لطاب عفوي ار َّكز ،ولطاب
اولوع عام .وه بامإجما عدود ال يما أن تصلح كأداة عمل إالَّ ي كحقل اااندا وزااندا الت
تولَّ ت يي  .كما ه عدود ق َّوات اظالم الناس ي عصرها ،وذلك انتظر ،ولانَّدا أثَّرت ي الذهنيَّة
العموايَّة؛ ألنَّدا جاءت امثلة لما عاناه ذلك العصر الذي كان اوصويا بصور ا التشرذم السيال
ي اناطق اتفرقة ا ُعمان ،اتصلت بنحلة المعاش الحضري والب وي ي كحواضر كبرى كنزوى
ولمائل ولناو وب ب  ،أو ي البوادي المحاذية للجبا والوديان بمس َّمياتدا المختلفة( ،)19يانَّا نلمح إزاء
هذا الوضع اا طرأ ي عد امإاام الخليل ا ألئلة كحا َّدة اكحتاجت إلى الفتاوى ،يضتا ع االجتداد،
ارتأى لدا امإاام لياقا اوازيا بي ليالة الشرع والسيالة ال َّشرعيَّة قاات علي التراتيجيت الخطابية.
يمرالتات ب ت ارلوال شرعيّا لياليّا كتب بقلم أصول يعتم على األصو الذاتية .وق ارتبطت
السيالة عن ه بمب أ إلتاا

هو (االلتختاف) .يامإنسان لليفة هللا يوق األرض ،والحاكم هو

«الخليفة»( )20وهذا اوط السيالة ال َّشرعيَّة الت تقوم على اجتداد الحاكم .كما كحرص امإاام الخليل
على ترليخ ندج اؤ َّداه َّ
أن المتغايل أو المخالف لسيالة الشرع عليل ي كحاجة إلى تقويم ،والتقويم لم
يستقم عن ه إالَّ بت بر أاور ال ي وال نيا اعا.

المرجع نفس .
أشار امإاام إلى هذا المعنى ي كتاب إلى الملك لعود ب عب العزيز ،ينظر :المرجع نفس  ،ص.520

خاتم :
َّ
إن ج َّل عدود امإاام وأكحااا وارالتات ق التأادا لطاب تمازج يي ال ين بالسيال  ،وت الل
يي االجتماع بالمعري  ،ي اداد لم يا يسير المراس جغراييّا وال إقليميّا .يق تح َّرك ي اداد جمع
بي الب و والحضر ،ليطرت علي ع ي الختايات ،وبع ت يي أكحيانا الشقَّة بي األطراف الممثلة
للحاكم واألطراف المحاواة .ولذلك وج ناه ي اواضع ع ي ة ا أكحااا وعدوده وارالتات لاعيا
لتقلي

المساية بي تلك األطراف وردم الد َّوة الفاصلة بيندا بال عوة واألار ،وبامإقناع وااللتمالة،

والتذكير وبسط دائرة االئتتاف على كحساب دائرة االلتتاف بما أوت ا كحناة ي التَّ بير وادارة ي
التَّأثير على ا هم تحت إارة إااات  .ونلمس ي اواضع ع َّ ة ا كتاا ولطابات جرأة على الح
بي الحق والباطل ،والفضيلة وال َّرذيلة؛ توقيا ا ال َّزيغ والخروج ع ال َّسمت.
هذه بعض اتااح صورة الموازنة بي ليالة ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة عن امإاام الخليل
لاع تنا على التاناهدا -ي صورة نرجو أن تاون على ق ر ا الموضوعيَّة وامإقناع غير زهي ي
 أصو وقواع اتنوعة واتعاض ة ي اآلن ذات  ،ه قواع السيالة وأصو العادة وطبيعةالعمران واقتضى األكحوا ي االجتماع امإنسان بعُمان وطبائع النَّاس والاائنات.
ويما امإقرار ي هذا المقام ا البحث َّ
بأن أكحااا وعدوده وارالتات ق اكتست ي اناح ع َّة
اندا اجتدادات يرديَّة كح َّرة وظَّفدا امإاام لصالح الظرف ولمقتضى الحا كان ال َّاع إليدا إ َّاا تشريعيّا
أو اذهبيّا عقائ يّا أو لياليّا ،ولا َّ العق النَّاظم لدا كان تقوى هللا ي الحق .ولع َّل وصيَّة امإاام كحينما
أدركت المنيَّة اخاطبا جمعا ا العلماء استوصيا إيَّاهم بقول َّ « :
إن دين امإلتام ،ورأي رأي
المسلمي  ،واذهب اذهبدم ،ال بل اذهب

اح َّم ي»( ،)21ل ليل على اتباع ندج الحق ي عقل

السيال .
وا هنا يجوز اعتبار الموازنة بي ليالة ال َّشرع والسيالة ال َّشرعيَّة صفة ظاهرة وباطنة نطق
بدا ندج امإاام الخليل  .وكان التَّشريع إكح ى ركائز وظيفت كإاام ،لعى ا لتال إلى درء افال
السالم  ،اح َّم  :المرجع نفس  ،ص.505

الوضع ،ونقض الموجود ،وااللتعاضة عن بحا قويم ،وكان االجتداد اع اعضودا بالمشورة،
وه قوام تحقيق المناعة السياليَّة إلى كح اا .ولئ ردعت ليالة امإاام للوك المتجاوزي إالَّ أنَّدا
عجزت ع تحقيق المناعة االقتصاديَّة بالق ر الااي الذي يشي بإصتاح ليال ي َّعا  .ولم يا امإاام
بمعز ع الوع بالنقائ

 ،يانتب إلى أهمـيَّة المناعة الثَّقاييَّة ي جانب ا المناعة السياليَّة .ولع َّل

اا يع نقلة كحضاريَّة ذات عتااة اميَّزة ي كحياة امإاام اح َّم الخليل هو المجا العلم وا رلت
العلمية الت التوعبت جانبا ا ألباب الندضة وأكحوا التق م أكثر ا أي لبب آلر اتَّسم ب للوك
إااات والتحا علي نتيجة األزاة .ولع َّل أثر الم ارس العلميَّة ي ُعمان كان أقوى ندج تص َّ ى لتلك
األزاة ي بعض اظاهرها ،وإن بق بحاجة كبرى لتعاض النواايس والمقواات األلرى اع .

المصادر والمراجع:
 أبو اليقظان ،إبراهيم ب عيسى :لليمان البارون

باشا ي

أطوار كحيات  ،المطبعة

العربيَّة ،الجزائر1379 ،هـ1959/م.
 امإزكوي ،لركحان ب لعي  :كشف الغ َّمة الجااع أللبار األ َّاة ،تحقيق :عب المجي
كحسيب القيس  ،دار ال رالات الخليجيَّة ،أبو ظب 1976 ،م.
 الجعبيري ،يركحات :التجربة السياليَّة عن امإباضيَّة ،ط ،1ااتبة الضَّااري للنَّشر
والتوزيع ،السيب ،للطنة ُعمان1436 ،هـ2015/م.
 جمعيَّة التراث :اعجم أعتام امإباضيَّة ،قسم المغرب ،ج ،2دار الغرب امإلتاا ،
بيروت2000 ،م.
 ال َّزرقا ،اح َّم عل ُ :عمان ق يما كح يثا ،الديئة العا َّاة لتالتعتااات ،وزارة امإعتام،
جمدوريَّة اصر العربيَّة1959 ،م.
 السالم  ،عب هللا ب كحمي  :تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان ،اطبعة االلتقااة ،اسقط،
ج .2-1
 السالم  ،اح َّم ب عب هللا :ندضة األعيان بحرية ُعمان ،اطابع دار الاتاب العرب ،
القاهرة1961 ،م.
 الشايل  ،إبراهيم ب اح َّم  :ا رلة امإاام اح َّم ب عب هللا الخليل وأثرها ي نشر
العلم ،ط ،1يؤاد البعينو للتجلي  ،بيروت ،لبنان2013 ،م.
 الشوكان  ،اح َّم ب عل ّ  :القو المفي ي أدلَّة االجتداد والتقلي  ،اطبعة اصطفى
الباب الحلب وأوالده ،القاهرة ،اصر1347 ،هـ.
 عب هللا ،اح َّم ارل  :إاارات السَّاكحل و ُعمان وال ولة السعوديَّة األولى :الماتبة
المصريَّة ،القاهرة ،ج1978 ،1م.
 غبَّاش ،كحسي عبي ُ :عمان ال يمقراطيَّة امإلتاايَّة :تقالي امإاااة والتَّاريخ السيال

الح يث ،دار الج ي  ،بيروت ،لنبان.1997 ،
 المرهوب  ،عاار ب عل  :كحضارة ُعمان الق يمة .وزارة التراث القوا والثقاية،
اسقط /للطنة ُعمان .،د .ت.

