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َّ
ملخص:
تتح َّدث الورقة البحثيَّة عن منهج اإلمام الخليلي في الفتوى ،من حيث التعامل مع األدلَّة ال َّشرعيَّة
األصليَّة والتبعيَّة ،ومع أقوال غيره من العلماء ،ومع آراء المذاهب اإللسماميَّة المختلفة .وتحاول
الستجماء الجوانب المقاصديَّة واإلصماحيَّة في فتاواه ،ومعالم التجديد لديه .اشتملت الخطَّة على مقدمة
وأربعة مباحث ،تناول األ َّول منها :الستدالل اإلمام بالقرآن الكريم والسنَّة النبويَّة الشريفة ،واإلجماع
والقياس ،ولسائر األدلَّة المختلف فيها ،وهي العُرف ،وقول الصحابي ،وااللستصحاب ،والستعانته
بالقواعد الفقهيَّة ،والمقاصد ال َّشرعيَّة .وتناول المبحث الثاني منهج اإلمام الخليلي في عرض المسائل
وتوجيه الخماف .والمبحث الثالث كان عن تعامل اإلمام الخليلي مع علماء عصره والسابقين ،وبقيَّة
المذاهب اإللسماميَّة .والمبحث الرابع في البعد األخماقي واإلصماحي في الفتوى عند اإلمام .لسلكت
الورقةُ
المنهج االلستقرائ َّي التحليل َّي ،بتتبُّع الفتاوى ،ومحاولة الستخراج طرائق االلستدالل ومنهجه.
َ

كلمات مفتاحيَّة :اإلمام الخليلي .الفتح الجليل .اإلفتاء .منهج .فقه.

مقدِّمة:
َّ
إن حياة اإلنسان في هذه الحياة تتطلَّب معرفة واضحة لكل ما يأتيه اإلنسان وما يذره ،اللسيما في
مجال األحكام ال َّشرعيَّة التي لم يتركها المولى لسبحانه ألهواء البشر يفعلون ما يريدون بشأنها ،فقد
أرلسل الرلسل وأنزل الكتب والشرائع واألحكام لينضبط اإلنسان وفق منهج هللا تعالى في ذلك.
ولما كانت النصوص ال َّشرعيَّة محدودة ومسائل الناس متجددة وكثيرة ،وتختلف من زمان إلى
آخر ،ف َّ
إن الحاجة مل َّحة لمعرفة حكم هللا تعالى في كثير من القضايا التي تعرض بين الحين واآلخر،
والستنباط تلك األحكام أمر ال يُسند إلى عا َّمة الناس ،وإنَّما إلى الرالسخين في العلم من الفقهاء
المجتهدين ،الذين يقومون بإعمام المستفتين عن حكم هللا في المسائل التي تعرض لهم ،محتسبين
األجر من عند هللا تعالى .واإلفتاء عمل مهم وخطير في نفس الوقت؛ ذلك َّ
ألن المفتي نائب عن رب
العالمين في اإلخبار عن الحكم الشرعي الذي به يُعبد هللا على علم وبينة ،وهدى؛ وال ينبغي للشخص
العادي الجرأة على إصدار الحكم الشرعي ،وإنَّما عليه أن يتو َّجه إلى العلماء الرالسخين في العلم الذين
الستطاعوا الوصول لهذه الرتبة الشريفة ،وهي رتبة االجتهاد ،وهو ما يُتو َّ
صل إليه بالكثير من الجهد
والتعب ،وهو يقتضي شروطا ال ب َّد من توفُّرها ،وفهما عميقا لإللسمام ،وهو أمر يترتَّب عليه خير
عميم لأل َّمة في النهوض المعرفي ،وارتباط األ َّمة بعلمائها ومجتهديها.
ومن العلماء الذين جمعوا بين اإلفتاء ومنصب الحكم ،اإلمام العماَّمة المحقق مح َّمد بن عبد هللا بن
لسعيد بن خلفان بن أحمد الخروصي ،الذي ينتمي لنسب شريف وألسرة عريقة كريمة عرفت بالفضل
والعلم والجاه والشرف ،فوالده الشيخ عبد هللا بن لسعيد كان لسيدا مطاعا في قومه ،وله من الشرف
والقدر الشيء الكثير ،وأ َّما ع ُّمه فهو الشيخ العالم أحمد بن لسعيد ،وهو من المشهورين بالعلم في
زمانه ،وأ َّما ج ُّده فهو الشيخ المحقق لسعيد بن خلفان الذي ُعرف بالفقه والتحقيق وغزارة العلم ،وكان
المخطط والمدبر لدولة اإلمام ع َّزان بن قيس البولسعيدي .وقد الستفاد من خصال هذه األلسرة ،إذ تعلَّم
مبادئ العلم على يد عمه الشيخ أحمد ،وأبيه الشيخ عبد هللا ،وبعدها هاجر في طلب العلم إلى شرقيَّة
ُعمان؛ ليصحب اإلمام السالمي فترة من الزمن ،وهناك الستفاد من مجالسته ،وتضلَّع في العلوم .وبعد
وفاة اإلمام لسالم بن راشد الخروصيُ ،عقدت له اإلمامة ،وظ َّل حاميا لأل َّمة معلما لها وموجها لها ،إلى

أن توفي لسنة 1373هـ1954/م.
تقف الورقة البحثية على منهج اإلمام في الفتوى ،من خمال الفتاوى التي تركها ،والتي ُجمعت في
كتاب« :الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل» ،وهي كنز وفير يمكن من خماله الستقراء وتت ُّبع
الطرائق واأللساليب التي لسار عليها اإلمام في تعامله مع السائل والسؤال بما ينالسبه ،فالمفتي كالطبيب
الذي يصف الدواء المنالسب لمن طلب الشفاء من الجهل الذي وقع فيه.
ُ
لسلكت في هذه الورقة المنهج االلستقرائ َّي التحليل َّي ،وذلك بتت ُّبع الفتاوى ،ومحاولة الستخراج تلك
األلساليب وتحليلها وفق خطَّة اشتملت على أربعة مباحث :المبحث األول :في االلستدالل في الفتوى
عند اإلمام الخليلي .والمبحث الثاني :حول منهج اإلمام الخليلي في عرض المسائل وتوجيه الخماف.
والمبحث الثالث :خصَّصته لتعامل اإلمام الخليلي مع علماء عصره والسابقين وبقيَّة المذاهب
اإللسماميَّة .والمبحث الرابع :عن البعد األخماقي واإلصماحي في الفتوى عند اإلمام الخليلي.

االستدالل في الفتوى عند اإلمام الخليلي:
لسنحاول في هذا المبحث الوقوف على طرائق اإلمام الخليلي وألساليبه في الفتوى والتدليل عليها
من خمال النظر في آثار اإلمام الخليلي والمجموعة في كتاب« :الفتح الجليل» ،مع شيء من التوضيح
والبسط والتدليل ،وهللا الموفق لكل خير.
تعريف الدليل:
يُع َّرف الدليل لغة بأنَّه :ما يُستدلُّ به .والدليل :الدالُّ أو الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي،
واصطماحا« :ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي»( .)1والدليل هو ألساس الفتوى عند
جميع العلماء؛ فليس ألحد أن يقتحم لجج الفتوى من غير علم ومعرفة والستحضار لدليل الرأي الذي
تو َّجه إليه ،وهذا ما عبَّر عنه الشيخ السالمي بقوله:

الزحيلي ،وهبة :أصول الفقه اإللسمامي ،دار الفكر ،دمشق ،ج ،1ص.417

ألنَّنيييييي أقفيييييو اليييييدليل فاعلميييييا

()2

لييم أعتمييد علييى مقييال العلمييا

االستدالل بالقرآن الكريم:
القرآن الكريم هو المصدر األ َّول للتشريع ،وهو رأس األدلَّة على اإلطماق بما خماف ،فإن وقعت
حادثة يُنظر في حكمها إلى القرآن الكريم ،ث َّم السنَّة النبويَّة الشريفة وبعد ذلك باقي األدلَّة ال َّشرعيَّة،
ُول َوأُو ِلي أاألَ أم ِر ِمن ُك أم فَإِن تَنَا َز أعتُ أم
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرلس َ
كما قال هللا تعالى﴿ :يَا أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ َءا َمنُوا أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِن ُكنتُ أم تُ أؤ ِمنُونَ بِ َّ
فِي َش أي ٍء فَ ُر ُّدوهُ إِلَى َّ
ك َخ أي ٌر َوأَحأ َس ُن تَأأ ِويما﴾ (سورة
اَّللِ َو أاليَوأ ِم أاآل ِخ ِر َذلِ َ
هللاِ َوال َّرلس ِ
النساء .)59 :والقرآن الكريم قد نُقل بطريق التواتر ،وتولَّى هللاُ حفظه من العبث والزيادة والنقصان
إلى قيام الساعة ،قال تعالى﴿ :إِنَّا نَحأ ُن نَ َّز ألنَا الذ أك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ ﴾ (سورة الحجر .)9 :ويمكن أن
نقف على تعامل اإلمام الخليلي مع القرآن الكريم من خمال اآلتي:
تعظيمه للقرآن الكريم:
الخليلي منزلة القرآن الكريم ،وقيمته في حياة المسلم ،ودوره في الحياة ،فهو ألساس
يدرك اإلمام
ُّ
التشريع ،ومنبع الهداية ،وطريق الفماح ،وهو النور الذي يهدي إلى الحق ،ومن ذلك قوله« :فمن
تم َّسك بالقرآن الكريم عداه اللوم .والحاكم عليه أن يحكم بما يرشد إليه القرآن والسنَّة»( .)3ومنه أيضا
توجهيه ع َّماله ووالته إلى التحاكم إلى القرآن الكريم في المسائل والقضايا الحادثة ،ومن ذلك قوله في
عهده لسعود بن حميد بن خليفين قاضيا على ديار بني حبس «...ليحكم بين أهلها بحكم هللا ج َّل وعما
الذي يجده في كتابه ،فإن لم يجده فبسنَّة نبيه مح َّمد ﷺ ،فإن لم يجده فما أجمع عليه
المسلمون.)4(»...
نرى اإلمام في أجوبته وفتاويه يجعل القرآن الكريم في المنزلة العالية ،فما يقدم عليه أ َّ
ي دليل
آخر ،أ
اإلنسان إالَّ أن يسلم له تسليما؛ وعليه ف َّ
ُ
ُ
إن الناظر إلى
القرآن في القضيَّة ال يجد بعده
فإن حكم
الفتاوى المأثورة عنه يجده يستدلُّ بالقرآن الكريم كثيرا .ومن ذلك الستدالله على األخذ بألساليب الق َّوة
السالمي :جوهر النظام ،ج ،4ص.401
الفتح الجليل ،ص.325
المصدر نفسه ،ص.497

في الحياة ،والتمكين في األرض( )5بقوله تعالىَ ﴿ :وأَ ِع ُّد أ
وا لَهُم َّما ا ألستَ َ
ط أعتُم من قُ َّو ٍة( ﴾...سورة األنفال:
()6
أض
 .)60ومن ذلك الستدالله على تفاضل األنبياء بقوله تعالى﴿ :تِ ألكَ الرُّ ُلس ُل فَض أَّلنَا بَع َ
أضهُ أم َعلَى بَع ٍ
م أنهُم َّمن َكلَّ َم َّ
ت﴾ (سورة البقرة .)253 :ومنه أيضا الستدالله على مسائل
أضهُ أم د ََر َجا ٍ
هللاُ َو َرفَ َع بَع َ

الخلع ،وعدم جواز األخذ من الزوجة ماال على الطماق مع اإلعضال( ،)7كما يشير إلى ذلك قوله
ضلُوهُ َّن لِتَ أذهَب أ
تعالى﴿ :الَ يَ ِحلُّ لَ ُك أم أَن تَ ِرثُ أ
وا الن َساء َكرأ ها َوالَ تَ أع ُ
أض َما َءاتَ أيتُ ُموهُ َّن إِالَّ أَن يَأأتِينَ
ُوا بِبَع ِ
بِفَا ِح َش ٍة ُّمبَينَ ٍة﴾ (سورة النساء.)19 :
رد متشابه القرآن إلى محكمه:
ومن ذلك قوله« :فما كان من اآليات المتشابهات فإنَّه يُر ُّد إلى المحكم»( ،)8وهذا هو الذي دعانا
إليه القرآن الكريم في التعامل مع المتشابهات في القرآن الكريم ،قال تعالى﴿ :هُ َو الَّ ِذي أَ َ
نز َل َعلَ أيكَ
ب َوأُ َخ ُر ُمتَ َشا ِب َه ٌ
ات ُّمحأ َك َم ٌ
اب ِم أنهُ َءايَ ٌ
ات فَأَ َّما الَّ ِذينَ في قُلُو ِب ِه أم َز أي ٌغ فَ َيتَّ ِبعُونَ َما تَ َشا َبهَ
أال ِكتَ َ
ات هُ َّن أ ُ ُّم أال ِكتَا ِ
ِم أنهُ ا أبتِ َغا َء أالفِ أتنَ ِة َوا أبتِ َغا َء تَأأ ِويلِ ِه َو َما يَ أعلَ ُم تَأأ ِويلَهُ إِالَّ َّ
َّالس ُخونَ فِي أال ِع أل ِم يَقُولُونَ َءا َمنَّا بِ ِه ُكل م أن
هللاُ َوالر ِ
ِعن ِد َربنَا َو َما يَ َّذ َّك ُر إِالَّ أُوأ لُ أ
ب﴾ (سورة آل عمران.)7 :
وا األَ ألبَا ِ
االستدالل بالحديث الشريف:
تأتي السنَّة النبويَّة في المرتبة الثانية بعد كتاب هللا تعالى ،كما قال هللا تعالىَ ﴿ :و َمآ َءاتَا ُك ُم ال َّرلسُو ُل
ُوا َواتَّقُ أ
فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك أم َع أنهُ فَانتَه أ
ب﴾ (سورة الحشر ،)7-6 :وقد أجمع
هللا َش ِدي ُد أال ِعقَا ِ
هللا إِ َّن َّ َ
وا َّ َ
المسلمون على العمل بما ص َّح عن النبي ﷺ من أقواله وأفعاله وتقريراته ،فهو ال ينطق عن
َّ
وألن السنَّة مبينة للقرآن الكريم ،وشارحة ،ومؤكدة لما في القرآن الكريم ،وقد تأتي بأحكام ال
الهوى؛
توجد فيه .ونلحظ مزيد اهتمام من قبل اإلمام الخليلي بسنَّة النبي ﷺ من خمال منهجه في تعامله
مع السنَّة في النقاط اآلتية:
المصدر نفسه ،ص.80
الفتح الجليل ،ص.88
الفتح الجليل ،ص.437
الفتح الجليل ،ص.87

تأكيده على منزلة السنَّة وحرصه عليها:
ومن ذلك قولته المشهورة« :وقول يخالف الحديث يُضرب به عرض الحائط»( ،)9وكثيرا ما
يؤكد على منزلة السنَّة وضرورة اتباعها وعدم الحيد عنها ،ومنه قوله« :اتباع السنَّة أولى ،وفيها
الفضل لمن أراد الفضل»(.)10
النبي ﷺ:
إعراضه عن كل رأي يخالف سنة
ِّ
النبي ﷺ فهو مرود
وهذا مماحظ في ترجيحاته وأقواله ،فإن كان الرأي يخالف ما كان عليه
ُّ
عنهن الثلث ،وبما َّ
َّ
أن الوصيَّة
مرفوض ،ومن ذلك أنَّه لسُئل عن مقدار العزاء في الوصايا إن نقص
للعزاء بما هو من عمل الناس مخالف لهدي النبي ﷺ فقد وقف وقفة حازمة مع الموضوع فقال:
«ما أح َّ
ق العزاء بالبطمان؛ ألنَّه مخالف لسنَّة الرلسول عليه الصماة والسمام ،وكلُّ من خالف أمر
المصطفى فذلك رد ،وهو باطل الوفاء .)11(»...ومن ذلك قوله في تأكيد األخذ بهدي النبي ﷺ
وحكمه« :وال حكم بعد حكم رلسول هللا»(.)12
ترجيحه الرأي الموافق للسنَّة النبويَّة:
من شأن اإلمام الخليلي اختيار الرأي الذي تدلُّ عليه لسنَّته ﷺ ،وإعراضه ع َّما عداه ،حتَّى وإن
قال به من قال ،فيقول« :إن اتباع المصطفى المختار أولى من اتباع اآلثار»( ،)13وقد يتع َّدى األمر
مخالفة مذهبه كما قال في المال الذي أُبر فغلَّته للبائع ...ث َّم قال ...« :و َع َم ُل األصحاب اليوم على
خماف الحديث ،وإني أحب موافقة الحديث»( .)14ونجده يرجح مذهب المغاربة أحيانا؛ لكونه وافق
السنَّة النبويَّة ،كما في طريقة صماة التراويح من أدائها ثمان ركعات ،فما كان منه إالَّ أن بحث عن
الفتح الجليل ،ص.142
المصدر نفسه ،ص.126
المصدر نفسه ،ص.455
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مستند هذا الرأي؛ فوجده في لسنَّة النبي ﷺ ،يقول في ذلك ...« :وقد كنت حريصا على أن أطَّلع
ي ﷺ صلَّى بأصحابه في
على ما رواه أصحابنا المغاربة ،حتَّى وجدته في كتب السنن أن النب َّ
رمضان ليلتين ترويحا ثمان ركعات ،ويوتر بثماث ،)15(»...وهو الذي يفعله رضوان هللا عليه ،وأ َّكد
عليه في أجوبته(.)16
وترجيحات اإلمام الفقهيَّة نراها تنحو منحى التم ُّسك الشديد بما يروى عن النبي ﷺ ،ويُعرض
ع َّما عداه ،ومن ذلك اختياره لمذهب اإلمام القطب في لسجدة التماوة في الصماة حال النطق بها ،وهو
ما اعتمده اإلمام في الفتوى عندما قال...« :ما قال الشيخ ابن يولسف وص َّححه هو الصحيح؛ َّ
ي
ألن النب َّ
ﷺ كثيرا ما يقرأ في صماة الفجر يوم الجمعة «ألم السجدة» ،ويسجد في الصماة ،وهي الفريضة،
فما وجه لمن قال بغير هذا»( .)17ولسئل عن الصماة أفضل بوضوء غسل الجنابة  -كما شهر من فعله
ﷺ  -أم اإلعادة أفضل ،وإن بما ناقض؟ فأجاب« :اتباع السنَّة أولى ،وفيها الفضل لمن أراد
الفضل ،وهو االكتفاء بالغسل المسنون»(.)18
ونراه يقدم الحديث على أي رأي آخر ،حتَّى وإن كان له وجه من النظر ،فمن ذلك أنَّه لسئل
أن الوالد عيسى يحكم بالدراك كما عليه أكثر األثر ،»...فأجاب َّ
«َّ ...
أن رأي الشيخ عيسى حق ،ولكن
اعملوا بالتأبير كما جاء في الحديث .)19(...وهو القائل...« :من عمل بالحديث الصحيح فهو الح َّجة ،ال
يحتاج له أن يبين الح َّجة .)20(»...عنايته بكتب السنَّة ،وعلوم الحديث:
وهو أمر واضح في الفتاوى ،ومن شواهد ذلك:
توضيحه للحديث المتواتر وحكمه :فهو الذي يفيد العلم الضرور َّ
ي ،وح َّجته قطعيَّة ،يقول في
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ذلك...« :والحديث المتواتر ح َّجة»( .)21ويبين حالة المتواتر بقوله« :والمتواتر من شرطه أن يُثبت في
النفس علما ضروريا»(.)22
بيانه للحديث اآلحاد وحكمه :وهو ما دون المتواتر ،فيقول في شأنه...« :الخبر إذا لم يتواتر لم
تثبت به ح َّجة قطعيَّة.)23(»...
حكمه بالنسخ في األحاديث عند عدم إمكان الجمع :ومن ذلك قوله...« :وإن كان من األحكام
()24

اآلخر ينسخ المتقدم إن لم يمكن
نظرنا المتأخر إن كان بين السنن ،وحكمنا بالنسخ؛ ِ

الجمع بين

األحاديث ،وإالَّ جمعنا بينها»(.)25
اهتمامه بصناعة الحديث وعلم الرجال :وهما من أهم العلوم للحكم على ص َّحة لسند الحديث،
وقبوله لماحتجاج وااللستدالل ،فنراه يناق

أحد الرواة «وهو كثير بن عبد هللا» الذي ص َّحح روايتَه

اإلما ُم الترمذي ،نقما عن اإلمام البخاري ،في رواية بيان عدد تكبيرات العيد ،فما كان من اإلمام
الخليلي إالَّ أن قال« :وفي هذا عن البخاري عندي نظر ،ف َّ
إن كثير بن عبد هللا هذا ضعيف جدا ،قال
أبو داودَّ :
كذاب ،وقال أبو حاتم :ليس بالمتين ،وقال ابن عدي :عا َّمة ما يرويه ال يُتابع عليه.)26(»...
ونراه يرجع إلى رأيه عند تعارض الروايات حول موضوع معيَّن ،وذلك بعد الستقصاء الجهد في
محاولة الجمع بين الروايات كما هو الحال في موضوع تقرير الشفعة ،فقد أفتى أنَّه ال شفعة لغائب إالَّ
ُّ
وتعطل المصالح
للحاج أو الغازي ،وقد بيَّن مبررات هذا الرأي من لسفر العُمانيـين إلى زنجبار،
بتأجيل البيوع ،وهذا ما أ َّدى به إلى اختياره هذا ،ث َّم قال« :وال أرجع عن قولي هذا إالَّ إن صادم خبرا
أن الحفظ َخؤون لقلتَّ :
أن له الشفعة  -أعني الغائب -ولوال َّ
عن النبي ﷺ فيه خبر َّ
إن في الخبر
عن النبي روايتين :رواية تثبت ،ورواية ال شفعة له ،فإن ص َّح هذا فالتي ال تثبت له الشفعة أجعلها
المصدر نفسه ،ص.87
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وأظن َّ
ُّ
أن الصواب ما كتبته..
في أصل الكتاب« :يكن».
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معارضة لألخرى ،وأرجع إلى ما رأيته»(.)27
الخليلي ينظر في كتب السنَّة المختلفة ،ويستدلُّ بما ص َّح
نقله من كتب السنَّة المختلفة :فاإلمام
ُّ
فيها عن النبي ﷺ ،وهو أمر ال يخفى على من تتبَّع أجوبته المختلفة ،فتراه يذكر صحيح البخاري،
ومسلم وكتب السنن المختلفة ،كالترمذي وابن ماجه ،ولسنن البيهقي ،ومسند الشافعي( ،)28وغيرها من
أ َّمهات كتب السنَّة ،بجانب اعتماده على مسند اإلمام الربيع.
النبي ﷺ :فنجده َي أخبُ ُر األحاديث وينثر ما فيها من أحكام
اهتمامه بالوقوف على معاني حديث
ِّ
وفوائد بدقَّة متناهية ،كما هو الحال في شرحه لحديث حكم القاضي على الخصومَّ ،
وأن القاضي
يقضي بالبينات ،فقد وقف مع هذا الحديث والستخرج منه ثماني فوائد ،وكمثل وقوفه مع حديث الفتى
النبي ﷺ حكمه ،فقد أطال اإلمام النظر حول الحديث وما
الذي زنا بامرأة الرجل ،وأصدر عليه
ُّ
يحويه من أحكام ،فذكر خمس عشرة فائدة يمكن أن تستخرج من الحديث .وهذا يد ُّلنا على مقدار عمق
النظر ،وطول التأ ُّمل في أحاديث النبي ﷺ ،وحرصه على الستخراج مكنوناتها.
إعراضه عن الحديث الضعيف :الحديث الضعيف هو كلُّ ما كان دون الحديث الصحيح أو
الخليلي ليس كحاطب ليل ،يأخذ ك َّل ما
الحسن ،وفقد شرطا من شروط قبول الحديث؛ ولذا فاإلمام
ُّ
وجد من غير نظر وتمحيص ،بل هو يَخبُر الرواية للتأكد من ص َّحتها ،فإن بان له ضعفها أعرض
عنها ،ولم يعتمد عليها .ومن ذلك حكمه على أحد الروايات بقوله...« :والحاصل َّ
أن الحديث ظاهره
الضعف ،وال يصلح لمالستدالل»( ،)29ومع ذلك فهو ال يتس َّرع في الحكم على الحديث ورده؛ لذا نراه
يقولَّ ...« :
إن الحديث ال نر ُّده بنفس تُهمة الكذب عليه ﷺ ،وال نتسارع في ردها.)30(»...
استدالله باإلجماع والقياس:
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هما من األدلَّة المعتبرة في االلستدالل ،وفيهما الكثير من المباحث المتعلقة بتوضيح المراد من كل
منهما ،نعرض عن ذلك رغبة في االختصار ،وألجل الوقوف على عناية اإلمام الخليلي بهذين
الدليلين:
استدالله باإلجماع:
السالمي بقوله« :اتفاق علماء األ َّمة على حكم في عصر»( ،)31وهو من األدلَّة
ع َّرفه الشيخ
ُّ
المعتبرة عند جمهور األ َّمة بقسميه :القولي والسكوتي ،ويأتي في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنَّة،
وهو ما أ َّكد عليه في عهده لسعود بن حميد بن خليفين قاضيا على ديار بني حبس« :ليحكم بين أهلها
بحكم هللا ج َّل وعما الذي يجده في كتابه ،فإن لم يجده فبسنَّة نبيه مح َّمد ﷺ ،فإن لم يجده فما أجمع
عليه المسلمون)32(»...؛ ولذا ف َّ
إن اإلمام الخليلي قد يورد اإلجماع أحيانا عند الستشهاده ،ومن ذلك
اعتماده إثبات الكتابة ح َّجة ،وأنَّه يحكم بها ،وأنَّه أحد اللسانيين ،ومعاملة الناس تقتضي ذلك ،ويكاد أن
يكون إجماعا على ذلك( .)33ونجد اإلمام ير ُّد ك َّل ما كان مخالفا لإلجماع وال يع ُّده شيئا ،ومن ذلك أنَّه
رفض أحد اآلراء التي فيها َّ
أن العفو في آية القتل يمكن أن تكون من غير ولي الدم ،فر َّد على ذلك
بقوله...« :ويكفي أنَّه مخالف لإلجماع.)34(»...
استدالله بالقياس:
الخليلي
القياس معناه حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما( .)35وقد اعتمد اإلمام
ُّ
القياس في األجوبة التي لسئل عنها ،ومن ذلك أنَّه لسُئل عن خنجر عند رجل منذ عشرين لسنة ولم يؤد
زكاته؛ ألنَّه يظن أن ليس عليه زكاة فيه ،فهل يجزيه أن يؤدي عن الم َّدة المقبلة ،أو ال بد أن يزكي
الم َّدة الماضية ،فأجاب بقوله« :القول الراجح أن يؤدي عن السنين الماضية ،وهو الذي يقويه

السالمي ،عبد هللا بن حميد :طلعة الشمس ،تحقيق :عمر حسن القيام ،مكتبة اإلمام السالمي ،بديَّةُ ،عمان2010 ،م ،ج ،2ص.140
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القياس .)36(»...ومن شروط القياس عند اإلمام الخليلي عدم معارضته للنص الشرعي ،وقد حكم على
الرأي بالبطمان لمخالفته النصَّ الشرع َّي ،فقال...« :هذا قول يكفي ر ُّده تقديم القياس على النص ،فهذا
أمر ال نراه وال نرضاه .)37(»...وال يرى اإلمام الخليلي القياس في العبادات ،ومن ذلك قوله في
الح َّجة مع الغير؛ َّ
ألن المجوزين قد
الح َّجة الموصى بها عن الغير ،ولم تف الدراهم عدم إشراك َ
َ
اعتمدوا على القياس ،فقد قالسوا الح َّجة على اشتراك السبعة في البدنة ،فقال...« :والقياس هذا يحتاج
إلى نظر ،فإنَّه قياس في العبادات.)38(»...
استدالله باألدلَّة المختلف فيها:
نجد اإلمام الخليل َّي يُعمل النظر في الستنباط األحكام ال َّشرعيَّة وفق ما يؤديه إليه من النظر ،ويمكن
أن نجد مجموعة من األدلَّة ،منها ما يأتي:
العُرف:
العرف هو ما لسار عليه الناس واعتادوه في معامماتهم من قول أو فعل ،كعدم إطماق اللحم على
أن اللغة ال تمنع من ذلك ،وهو ما جاء به القرآن الكريمَ ﴿ :وهُ َو الَّ ِذي َلس َّخ َر أالبَحأ َر لِتَأأ ُكلُواأ
السمك ،مع َّ
ِم أنهُ لَحأ ما طَ ِريا﴾ (سورة النحل .)14 :وما تعارف عليه الناس من البيع بالتعاطي من غير صيغة
ونحو ذلك قد يكون ُعرفا مشروعا إذا لم يخالف دليما شرعيا ،وأ َّما إذا خالف دليما شرعيا فهو ُعرف
الخليلي بالعُرف فقال...« :وال كالعرف شيء .)40(»...والعرف
غير مشروع( .)39وقد أشاد اإلمام
ُّ
المشروع يرا َعى في أحوال كثيرة من تعاممات الناس وأحوالهم ،وهو ما نراه بوضوح في فتاوى
اإلمام الخليلي ،فقد لسُئل عن اختماف البائع والمشتري في الكيل ،فالبائع يقول :بكيل متعارف به،
والمشتري يقول :بكيل البقَّالين ...فأجاب :يُحكم باألغلب في عرفهم ،أو يُنقض البيع(.)41
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ولسئل عن رجل قالَّ « :
إن لسماحي بعد موتي لفمان» ،ث َّم قال بعد ذلك« :لسماحي لفمان ،لسماحي
تفقي لفمان» في مجلس واحد ...فما هو الذي يسري عليه لفظ هذه الوصيَّة؟» فكان جواب اإلمام« :أ َّما
الوصاية فتجري على العرف ،وأهل ُعمان في زماننا كل له عرف في السماح .»...وأخذ اإلمام
يفصل في العرف المعمول به في المقصود بالسماح عند بعض المناطق من ُعمان( .)42وحاصل
الكمام في ذلك َّ
أن مرجع الفصل في الموضوع هو العرف الذي يفقهه أهل كل بماد ،كما هو أيضا
عندما لسئل عن لسؤال يتعلَّق بشجرة القرنفل ،والتي تنبت في شرق إفريقيا ،فكان أن قال« :بيع ثمر
القرنفل وغيره بتلك الدار أبصر بها غيرنا.)43(»...
ومن مسائل العرف :تعارض األصل والعرف ،والتي يمكن أن نمثل لها في أجوبة اإلمام في
المرأة التي ت َّدعي على زوجها الميت صداقا آجما مضمونه كصداقها العاجل ،فهنا تعارض األصل
الذي هو براءة الذ َّمة ،والعرف أنَّه ال ب َّد من صداق ،حينها كان ال ب َّد من النظر في هذا العرف وق َّوته،
وذلك يعرفه من مارس الناس.)44(...
الصحابي:
قول
ِّ
للصحابة عند اإلمام الخليلي المكانة العالية ،والمنزلة السامية ،فهو يستأنس بكمامهم؛ ألنهم ألصق
الناس بالنبي ﷺ ،وبهم نُقلت األحكام ،وقد أثنى هللا عليهم في كتابه لعظيم جهدهم وتضحياتهم،
ونلمس ذلك في الستشهاد اإلمام الخليلي بأقوالهم وأفعالهم ،بل ويصفهم بالصفات العالية فيقول في
شأنهم...« :الذين هم كالنجوم يُهتدى بهم .)45(»...ومن ذلك أنَّه لسئل عن المصافحة يوم العيد بعد
الصماة ،فقال« :أ َّما المصافحة بعد الصماة فهكذا عن الصحابة .)46(»...وكذا عندما لسئل فيمن تز َّوج
ابنة عمه ،ث َّم أراد أن يجمع بينها وبين تريكة أبيها؛ فهل يصحُّ له ذلك؟ فقال« :المسألة خمافيَّة ،وكان
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الصحابة يفعلون ذلك.)47(»...
االستصحاب:
ويعني :إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو ذلك ،ما لم يَ ِر أد دليل
ينقله عن أصله ،إلى حكم آخر( .)48ومن ذلك حكمه على المفقود بأربع لسنوات ،وبعدها يحكم عليه
بالموت(.)49
 ومن ذلك أنَّه أفتى في رجل لسافر منذ برهة من الزمن إلى أرض البلجيك ،وتوفي وترك ولدا،ث َّم توفي الولد وترك أبناء عم ،ويقال :إنَّه ترك أما هناك ،ولم تبلغ ص َّحةٌ عادلةٌ في األم؛ وهل هي حيَّـةٌ
أم ميتةٌ ،مسلمةٌ أم مشركةٌ؟ فأجابَّ « :
أن مسألة األم حكمها البقاء حتَّى يص َّح الموت ،)50(»...فهنا
الستصحب األصل في حال األم ...وهو البقاء حتَّى يص َّح خماف هذا األمر.
 ومن ذلك أنَّه لسئل ع َّما يكون من حمولة السيارات ،إن اشترط أربابها عدم التعدي فيالستعمالها ،أو زيادة السير ،أو الحمولة ،فحصل التعدي ،فما ب َّد من البينة من أربابها ،فهم الم َّدعون،
حتَّى يص َّح موجب الضمان؛ َّ
ألن األصل براءة الذ َّمة ،وفراغها من الحق ...فهنا الستصحب األصل
وهو براءة الذ َّمة(.)51
 ومن تلك المسائل أيضا أنَّه لسُئل ع َّمن و َّكل وكيما في مصالح ماله ،ث َّم لسافر ورجع ،ث َّم لسافر،هل يبقى الوكيل على حاله ما لم ينزعه من الوكالة؟ أم ينتزع برجوعه؟ فأجابَّ « :
إن الوكيل على
حاله ،ما لم ينزعه من الوكالة.)52(»...
االستعانة بالقواعد الفقهيَّة:
القواعد الفقهيَّة مه َّمة للمفتي والفقيه ،فهي أكبر عون لهما على ضبط المسائل الكثيرة ،وتكون
المصدر نفسه ،ص.204
السالمي :طلعة الشمس ،ج ،2ص.259
الفتح الجليل ،ص.271
المصدر نفسه ،ص.272
المصدر نفسه ،ص.325
المصدر نفسه ،ص.319

القاعدة ولسيلة اللستحضار األحكام ال َّشرعيَّة( ،)53ونجد اإلمام الخليل َّي تجري على لسانه تلك القواعد؛
لتوجيه مسار الفتوى ،ومن تلك القواعد ما يأتي:
األمور بمقاصدها :وهذه من أجل القواعد ،وهي داخلة في أكثر أبواب الشريعة الغ َّراء ،ومعناها
أن التصرُّ فات تابعة للنيَّات( ،)54فاألمور تدور مع النيَّة ص َّحة وفسادا ،كما قال هللا تعالىَ ﴿ :و َمآ أُ ِمر أ
َّ
ُوا
صماَةَ َوي أُؤتُ أ
صينَ لَهُ الدينَ ُحنَفَآ َء َويُ ِقي ُم أ
إِالَّ ِل َي أعبُ ُد أ
وا ال َّز َكاةَ َو َذلِكَ ِد ُ
وا ال َّ
ين القَي َم ِة﴾ (سورة البيِّنة:
هللا ُم أخلِ ِ
وا َّ َ
 ،)5وكما قال ﷺ« :إنَّما األعمال بالنيَّات ،وإنَّما لكل امرئ ما نوى»( ،)55ويظهر اهتمام اإلمام
الخليلي بالنيَّة في مواضع منها:
 صماح األعمال أو فسادها مرجعه النيَّة ،ومن ذلك قوله للشيخ عبد هللا بن راشد الهاشمي فيمراجعات دارت بينهما...« :وال نلوم أنفسنا في ذلك ،وال في نصحك ،وال في مراجعتك ،من حيث أنَّا
لم نقصد بذلك لسبا وال هضما ،واألعمال بالنيَّات ،ولكل امرئ ما نوى.)56(»...
 ومن ذلك اعتباره الحلف بالطماق طماقا إن حنث ،ووجه نظر اإلمام في ذلك َّأن «القائل:
بالطماق ال أفعل كذا؛ لم يرد بذلك اليمين معظما للطماق ،هكذا نفهم من العوام ،بل مرادهم الطماق
بذلك ،فألجل ذلك قلنا :يلزمه الطماق إن فعل ذلك .»...ث َّم يأتي بلفظ جامع في هذه المسألة وهي قوله:
«...ويكفي القصد مع لفظ يراد به الطماق ،هذا ما نعتمده في هذه المسألة»(.)57
اليقين ال يزول بالشكِّ  :ومعنى هذه القاعدة « َّ
أن األمر المتيقَّن ثبوته ال يرتفع إالَّ بدليل قاطع ،وال
ألن الش َّ
يُحكم بزواله بمج َّرد الشك ،وكذلك األمر المتيقَّن عدم ثبوته ال يُح َكم بثبوته بمج َّرد الشك؛ َّ
ك
أضعف من اليقين فما يعارضه ثبوتا وعدما»( .)58ونجد محتوى هذه القاعدة في أجوبة اإلمام حاضرا،
ومن ذلك قوله في أحد األجوبة ،وقد لسئل عن المسافر إذا كان م َّمن تجب عليه الزكاة لكنَّه ُعود
ينظر :مجموعة من الباحثين :ندوة القواعد الفقهيَّة بين التأصيل والتطبيق ،تنسيق :د .مصطفى باجو ،وزارة األوقاف والشؤون
الدينيَّة ،مسقط ،ط1431 ،3هـ2010/م ،ص.238
ينظر :آل هرموش ،محمود مصطفى :معجم القواعد الفقهيَّة اإلباضيَّة ،وزارة األوقاف والشؤون الدينيَّة ،ج ،1ص.304
رواه الربيع ،باب في النيَّة ،رقم .1 :ورواه البخاري ،باب بدء الوحي ،رقم.1 :
الفتح الجليل ،ص.449 -448
المصدر نفسه ،ص.217
آل هرموش :معجم القواعد الفقهيَّة اإلباضيَّة ،ج ،2ص.1539

باإلنفاق عنه في وطنه ك َّل لسنة ،فهل يلزمه إخراجها إذا كانت تُخرج عنه في وطنه ،فأجاب بقوله:
إن إخراج الغير عنه ال يجزئ ،إالَّ َّ
«أحبُّ له أن يخرجها بنفسه؛ ألنَّه هو المتعبَّد ،وال أقولَّ :
أن إخراج
الغير عنه مظنون»(.)59
 ومن ذلك أنَّه أفتى في مسألة تتعلَّق ببيع مال وجدت فيه مكاتبات ومبالغ ألحدهم ،فكان أن أفتىاإلمام بأنَّه «ما دام األصل هو عمارة الذ َّمة بيقين ،فما يزال إالَّ بيقين.)60(»...
 ومنه أيضا أنَّه لسئل عن رجل مات وله بيت ومال ،وبعدها أظهر أحدهم ورقة في البيت والمالأنَّه باعهما للغير ،وهي بخط يده ،فا َّدعى المشترون َّ
أن البيت لهم والمال ،فأنكرهم الورثة ،لعدم
أن البيت والمال مرجعه لورثة الميت ،إالَّ
حيازتهما ،فكان أن أجاب اإلمام« :الذي أراه على ما ذكرت َّ
إذا أتى المشتري بح َّجة القبض ،وأنَّه دفعه إلى البائع يستغلُّ ويسكن على لسبيل المروءة.)61(»...
 ومن األحكام التي ُعرضت على اإلمام قضيَّة شخص يدعى منصور بن حميد الذي قُيد فيتهمة ،فما كان من اإلمام إالَّ أن و َّجههم إلى كتابة الدعوى؛ حتَّى ال تكثر المراجعة ،ونصحهم
بالتث ُّبت ...وقال لهم...« :واقتدوا بالنبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ،فإنَّه كان ثبتا حليما ،فأطلِقوا
منصورا حين يصلكم كتابي هذا ،واتركوه يكتب دعواه في قرطالستين ،واكتبوا تحته بما يريكم هللا،
حتَّى إذا قال وش َكا ،كانت له تبرئة ،والسمام»( .)62ويظهر منه إعمال هذه القاعدة ،فالمتَّهم بريء حتَّى
تثبت التهمة.
الضرر يزال :ومعنى القاعدة رفع الضرر عن الغير ابتداء ،وترميم آثاره بعد حصوله؛ َّ
ألن
الحديث الشريف يقول« :ال ضرر وال ضرار»( .)63وهناك جملة من التطبيقات على هذه القاعدة،
ومن ذلك:
 أفتى بعدم وقوع طماق متغير العقل؛ وألنه ُخيل إليه أنَّه يهلك إن لم يطلقها فطلَّقها؛ فهوالفتح الجليل ،ص.176
المصدر نفسه ،ص ،278والمسألة طويلة أعرضت عن لسردها طلبا لماختصار ،فليرجع إليها لمزيد بيان.
المصدر نفسه ،ص.434
المصدر نفسه ،ص.439
رواه مالك في الموطَّأ ،والحاكم في المستدرك ،والبيهقي والدارقطني.

مكره( ،)64وهو ظاهر َّ
بأن إيقاع الطماق في هذه الحالة إضرار بالرجل.
 لسئل ع َّمن اشترى ماال بمائه ،وللماء شفيع ،فأراد الشفيع الماء بقيمته ،فأجاب َّبأن على الشفيع
أن يأخذ الك َّل أو يترك الك َّل ،وليس له أن يأخذهما بالتقويم ،)65(...وذلك ظاهر أنَّه لدفع الضرر عن
البائع.
 ومن ذلك أنَّه أفتى بمنع اإلحداث على األفماج التي تجري على األوديةِ ،من أصفا ،وقطع
قط ِع َ
حجر ثابت في بعضه على بعض ،وقطع الجبال التي في األودية ،أو المشرفة بعروقها وآكامها ،وفي
تصريج بطون السواقي ،وكعوبها ،بحيث يصل الماء إليها ،وزيادة حفر األفماج فوق معتادها
المدروك ،ونحو ذلك ،بل لسيعاقَب كلُّ من تجاوز ذلك ،وهو من باب دفع الضرر كما هو ظاهر(.)66
 حكم َّبأن ما مات من نخيل العواضد وشجرها بسبب الصاروج ،أو نقصت غلته ،أو لم يثمر
أصما هو ضمان على الفلج؛ َّ
ألن ذلك من صماحه ،ويؤخذ أربابه به من قعد فلجهم إذا ص َّح موت ذلك
أو موت شيء بسبب الصاروج ،)67(»...وهنا حكم بالضمان جبرا للضرر الحاصل إعماال لهذه
القاعدة.
 لسئل عن إحداث الجار بنيانا في مال قريب من جار له ،فهل لجاره اإلنكار عليه ،وهل يمنع إنخيف منه ،فأجاب« :أ َّما الجدار على الجار ،وخوف الضر في الحديث« :ال ضرر وال ضرار»(،)68
وذلك يحتاج إلى نظر( ،)69والضرُّ على كل حال مرفوع»(.)70
المشقَّة تجلب التيسير :ومعناها َّ
أن األحكام التي ينشأ عنها حرج ومشقَّة في نفسه أو ماله

الفتح الجليل ،ص.219
المصدر نفسه ،ص.290
َمن تأ َّمل هذه األحكام يجد َّ
أن فيها  -بجانب دفع الضرر  -حكمة ولسيالسة في التعامل مع األزمات ،وتقدير العواقب.
الفتح الجليل ،ص.351
لسبق تخريجه.
النظر هنا للوقوف على مقدار الضرر فهي دعوى تحتاج إلى تث ُّبت.
الفتح الجليل ،ص.357

فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلَّف دون عسر أو إحراج( ،)71ويمكن أن نقف مع هذه القاعدة
في فتاوى اإلمام الخليلي من خمال اآلتي:
 إجازته للكاتب أن يكتب مراد العاجز عن الكمام متى ما اطمأ َّن إلى مراده من الكمام(.)72 ولسئل عن جواز مرور فلج السمدي ،فأهل البلد منعوا مروره في حريم البلد ،ومرادهم مرورهفي الطريق ،فأجاب بما معناهَّ :
أن الشيخ المالك َّي يجوز مروره في أموال الناس وإن كرهوا ،وقد عمل
بذلك علماء المسلمين وأفاضلهم ،بل عمل الصحابة بما هو أش ُّد من ذلك؛ أجروا فلجا على قبور شهداء
أحد فأمروا بحمل القتلى الذين تمرُّ عليهم الساقية ...وختم جوابه بقوله« :والضرورة تجلب
التيسير.)73(»...
 لسئل عن حكم التداوي بالحرام عند الضرورة من غير المأكل والمشرب ،كالدواء يجعل فياألعين أو األذن ...فأجاب بقوله« :في الحمال لسعة ،وإذا لم يكن يتي َّسر الحمال وخاف فوت النفس أو
عضو ،فعندي أنَّه يجوز ،واللسيما إذا لم يأكله أو يشربه ،فالجواز هنا أولى»(.)74
()75

العادة

مح َّكمة :ومعناها َّ
أن العادة تجعل حكما بين الناس ،اللسيما فيما ليس له ضابط في

الشرع ،أو في اللغة( .)76ومن أمثلة ذلك أنَّه لسئل فيمن أطنى قطعة من ماله بالنداء ،وكانت تلك القطعة
مشتملة على أنواع وضروب من النخلَّ ،
لكن عادة البلد أنَّهم يطنون المبسلي خا َّ
صة ،وغير المبسلي
ال يدخل في المناداة ،فجاء رجل غريب ال يعرف هذه العادة ،فأطنى تلك القطعة ،فل َّما جاء الجداد أراد
أن يجد جميع النخل ،فهل له ذلك أم يُر ُّد إلى عادة البلد ،فأجاب اإلمام بقوله« :إن كان جاهما بعادة البلد
فله النقض ،والغريب جاهل حتَّى يص َّح علمه ،والعادة مح َّكمة.)77(»...
آل هرموش :معجم القواعد الفقهيَّة اإلباضيَّة ،ج ،2ص.1348
الفتح الجليل ،ص.256
المصدر نفسه ،ص.343-342
المصدر نفسه ،ص.381
بعض الفقهاء ذهب إلى أنَّه ال فرق بين العادة والعرف؛ فهما لفظان مترادفان .وذهب المحققون منهم إلى َّ
أن العادة أع ُّم من العرف؛
ألنَّها تكون من الفرد ومن الجماعة .أ َّما العرف فما يكون إالَّ من جميع الناس أو أغلبهم.
آل هرموش :معجم القواعد الفقهيَّة اإلباضيَّة ،ج ،1ص.706
الفتح الجليل ،ص.426

المقاصد الشَّرعيَّة والتجديد الفقهي من خالل الفتاوى عند اإلمام الخليلي:
المقاصد ال َّشرعيَّة عند اإلمام الخليلي من خمال الفتاوى:
عرَّفها ابن عاشور بقوله« :مقاصد التشريع هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع
أحوال التشريع أو معظمها ،بحيث ال تختصُّ مماحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام
الشريعة»( .)78وعلم المقاصد ال َّشرعيَّة من أجل العلوم؛ فهو يوضح الغاية من الشريعة السامية،
وأصبح من المهم للمجتهد أن يوضح تلك الغايات ،فبها يُستعان على معرفة ضبط االجتهاد .والمتأمل
في فتاوى اإلمام الخليلي يجده يُعمل هذه المقاصد على مختلف أنواعها وأشكالها في فتاواه ،وهو ما
بيَّنه للشيخ القاضي لسفيان الراشدي بقوله عند حديثه ع َّما نقله لهم اإلمام عن شيخه نور الدين السالمي:
«...ولعمري َّ
إن النظر إلى المقاصد هو الفقه والفهم يؤتيه هللا من يشاء من عباده»(.)79
وهناك المقاصد الضروريَّة :وهي تعني المصالح التي تتوقَّف عليها حياة المجتمع والستقراره؛
بحيث إذا فاتت اخت َّل نظام الحياة ،ولساد في الناس الهرج والمرج ،وع َّمت في أمورهم الفوضى
واالضطراب ،ولحقهم الشقاء في الدنيا واآلخرة ،وهذه الضرورات هي الدين والنفس والعقل والنسل
والمال ،وهي المصالح التي راعتها الشرائع جميعا( .)80ومن ذلك ما نجده في فتاوى اإلمام الخليلي
من مراعاة جوانب المصالح في الفتاوى:
حفظ الدين :والدين هو في طليعة ضروريَّات المقاصد ،فعندما لسُئل عن أهل الكتاب ،وهل هم
معذورون من اإليمان قال...« :فهم يضربون مشارق األرض ومغاربها ،وفيهم بقيَّة من دين إبراهيم،
فنقول :ال عذر لهم ،وح َّجة هللا قائمة عليهم بالعقول وبرلسل هللا»( .)81وتأتي الصماة في مقدمة
الفرائض المه َّمة التي تقيم الدين؛ ولذا كان حرصه عليها كثيرا ،قال في أحد أجوبته...« :فما أعظم
ابن عاشور ،مح َّمد الطاهر :مقاصد الشريعة ،الشركة التونسيَّة للتوزيع ،تونس ،د.ت ،ص.51
الفتح الجليل ،ص.133
الجندي ،لسميح عبد الوهاب :أهمـيَّة المقاصد في الشريعة اإللسماميَّة ،دار اإليمان للطبع والتوزيع ،مصر ،د.ت ،ص.197
الفتح الجليل ،ص.86

ترك الصماة!»( .)82وعندما لسُئل عن السفر إلى الديار التي يحكمها الكفَّار قال...« :وأ َّما اآلتي إليها
لكن الذي يظهر َّ
فمهما أمكنه قيام دينه فما بأسَّ ،
أن الناس ال قدرة لهم تمنع أهاليهم عن الفساد ،هذا من
أعظم الفساد ،قال هللا ﴿ :قُوا أَنفُ َس ُك أم َوأَ أه ِلي ُك أم نَارا﴾ [سورة التحريم ،]6 :والهجرة إلى بماد هذه
صفتها ال أراه.)83(»...
حفظ النفس :وقد جاء اإللسمام بمبدأ حفظ النفس وصيانتها من كل أشكال التعرُّ ض لها باإلتماف
أو الضرر ،وجاءت النصوص ال َّشرعيَّة في تحريم دماء المسلمين بدون موجب شرعي يبيح ذلك،
تحقيقا لهذا المقصد العظيم .ويدخل في ذلك حرمة التعرُّ ض لألجنَّة في أرحام النساء كذلك ،وقد ُش ِر َع
القصاص عقوبة لمن لس َّولت له نفسه التعدي على اآلخرين بالقتل أو نحوه.
 ومن ذلك َّأن اإلمام الخليل َّي يرى إجبار المجذوم على طماق زوجته ،عندما لسئل عن ذلك،
وعرض رأي األصحاب في ذلك بأنَّه ال يجبر ،وعقَّب على ذلك بقوله...« :وأ َّما عدم جبره على
الطماق ،فالظاهر َّ
أن القول بجبره قول لسديد؛ وال ينبغي التقليد؛ فأجبره على طماقها .)84(»...وهو كما
يظهر يراعي مقصد حفظ النفس ،ف َّ
إن في معاشرة المجذوم لزوجه الصحيحة نقل للمرض لها ،وهو
ما ينافي هذا المقصد صراحة ،فكان الجواب بإجبار الزوج على تطليق زوجه؛ رحمة بها ،وحفاظا
على ص َّحتها من الضرر والهماك.
 ومن ذلك فتواه في المملوك الذي تز َّوج مملوكة ،وأُعتق بعد ذلك ،وذهب عنها ،ولم يترك لهاشيئا من النفقة ،حتَّى مضت م َّدة من الزمن ،فكان جواب اإلمام في كونه لم يترك لها شيئا؛ ف َّ
إن الحاكم
يطلقها( ،)85وما ذلك إالَّ مراعاة لجانب الحفاظ على النفس.
وهكذا نجد اإلمام مستوعبا لهذا المقصد وهو يحرر األجوبة في كثير من المسائل ،مراعيا حالة
هذه النفس ،وعدم تعريضها للخطر .ومن ذلك أنَّه لسئل عن اإلشارة إلى الحجر األلسود حال الزحام،
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فأجاب بأنَّه في حال الزحام يكفي اإلشارة إليه(.)86
حفظ العقل :العقل ألساس التكليف ،وبه ش َّرف هللا اإلنسان على الحيوان ،ومن هنا كان المسلم
مأمورا بحفظ هذا العقل م َّما يفسده أو يغيره من نحو المسكرات والمفترات ونحوها؛ ولذا ف َّ
إن العقل
م َّما تجري األحكام معه وجودا وعدما؛ فعندما لسئل عن رجل مريض جرى في عقله دخل طلَّق
زوجته ،فهل يقع طماقه؟ فكان أن أفتى اإلمام بعدم وقوع طماقه بسبب التغ ُّير في عقله(.)87
حفظ النسل :جاء اإللسمام بحفظ النسل ،وجاءت تشريعاته متساوقة مع هذا المقصد من نحو
تشريعه الزواج الذي يحصن النفوس ،ويمنعها من الوقوع في الزنا ،وحرم ِة التعرُّ ض لألعراض بأي
شكل أو ولسيلة ،وتشريعاته العظيمة للحفاظ على هذا المقصد من نحو تحريم إطماق النظر ،وكشف
العورات ،والخلوة بغير المحارم ،وتشريع العقوبة لمن يقع في الزنا ،أو يقع في القذف ونحوها من
التشريعات.
وإذا ما توقَّفنا مع فتاوى اإلمام الخليلي في هذا المقصد ،فإنَّنا نجدها تمضي في هذا المسلك من
نحو تحريم المزنيَّة لمن زنى بها( ،)88ومن ذلك بيانه لبعض المسائل المتعلقة بإثبات النسب(،)89
ُّ
والتنزه عن األخماق الدنيئة ،ونحوها من
وتوجيهه الدائم لمراعاة األخماق المتعلقة بالستر والصيانة،
الخصال التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق هذا المقصد الضروري.
حفظ المال :جاءت الشريعة بحفظ مقصد المال ،وحرمة تعريضه للتلف أو السرف ،موجهة في
نفس الوقت للطرق النافعة والمنالسبة الكتسابه ،وجاءت فتاوى اإلمام الخليلي مراعية لهذا المقصد في
الفتاوى الخا َّ
صة بالمعاممات الماليَّة ونحوها ،ومن ذلك أنَّه لسئل عن المال المباع بالخيار؛ هل يلزم
مشتريه لسقيه وإصماحه إن تركه حتَّى تلف ،فكان جواب اإلمام أنَّه يلزمه ما أتلف ألنَّه هو
المشتري( ،)90ونهى في أجوبته عن كل تعرُّ ض ألموال الناس من غير وجه حق .ومن ذلك نهيه عن
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ربا الفضل( ،)91ونهى في أجوبته عن المساومة على لسوم األخ ،وعرض في ذلك حديث النبي
ﷺ( ،)92ونحو ذلك من بيوع الغرر والغ

والربا ونحوها...

الخليلي من خالل الفتاوى:
التجديد الفقهي عند اإلمام
ِّ
كان اإلمام الخليلي على رأس مجتهدي عصره ،فكان الناس يهرعون إليه في المل َّمات والنوائب
والنوازل ،اللسيما مع قلَّة العلماء المجتهدين في عصره .وكان في تعامله الفقهي ينحو فيه طريقة
شيخه العماَّمة السالمي ،المعروف بصمابته وشجاعته في الحق ،ولكنَّه لم يكن مغمض العينين ع َّما
يقع في عصره من أحوال وتغيُّرات مختلفة ،فقد عاش في عصر حرج في األ َّمة العُمانيَّة ،من عدم
االلستقرار السيالسي ،وكانت األحوال االقتصاديَّة ضعيفة إلى حد كبير ،وهو ما حدا بالبعض إلى السفر
والترحال إلى شرق إفريقيا أو دول الخليج العربي ،بحثا عن لقمة العي ؛ لذلك كانت الفتاوى التي
تصدر منه متنالسبة مع الواقع الذي يعيشه ،وهو ما يقتضي منه التجديد في الفتوى ،ومن أهم معالم
فتاواه عموما وتجديدها خصوصا ما يأتي:
ُّ
نهيه عن التكلف في البحث ع َّما ال فائدة منه :وذلك َّ
والتنطع ،ومحاولة النظر في
ألن التكلُّف
األمور التي لم تنكشف لنا ،ولم نقف عليها تجا ُوز وتع ُّسف وإرهاق للفكر ال طائل منه ،وهو مخالف
لهدي الكتاب العزيز؛ َّ
ألن هللا تعالى قالَ ﴿ :والَ تَ أق ُ
أس َلكَ ِب ِه ِع أل ٌم﴾ (سورة اإلسراء)36 :؛ فعندما
ف َما لَي َ
لسُئل عن ولديأ لسيدنا إلسماعيل وإلسحاق ،أ ُّيهما أفضل من اآلخر أجاب...« :ولم يظهر لنا في الكتاب
بين إلسماعيل وإلسحاق تفاضل ،ولكل فض ٌل ...وال تتكلَّف في البحث عن هذه»(.)93
دعوته لمطالعة العلوم المختلفة ،وتعلم اللغات :وهذا ظاهر في فتاواه المختلفة ،فهو يرشد للنظر
في كتب األثر ،ومطالعة الكتب المختلفة ،وهذا ألهمية العلم ودوره الحضاري الكبير ،وكذا الحال في
تع ُّلم اللغات المختلفة ،ومن ذلك قوله...« :فما كان فيه مصلحة للدين أو الدنيا ،ولم يكن مح َّرما في
الدين فتع ُّلمه حسن جميل ،وقد يكون واجبا إن أفضى تركه إلى خلل ،كتعلُّم الصنائع الحربيَّة لمن قدر
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وتم َّكن فإنَّه داخل تحت قوله تعالىَ ﴿ :وأَ ِع ُّد أ
وا لَهُم َّما ا ألستَ َ
ط أعتُم من قُ َّو ٍة﴾ [سورة األنفال .]60 :وأ َّما نحو
الطب وحب الوطن ،والحث على االجتماع والتساعد إلى األمور التي بها إصماح العالم ،وبذل
األموال واألنفس لعز الدين والحث على هذا وتنظيم الديار ،وضبط األشياء ...فهذا من علوم القرآن
التي نصَّ عليها نصا»(.)94
مزجه بين األحكام الفقهيَّة والسياسة الشَّرعيَّة في بعض األجوبة :وهذا أمر مماحظ ،فاإلمام
بجمعه بين منصبي اإلفتاء واإلمامة حريص على كل ما ينفع الناس ،ويسهل أمور معاشهم وحياتهم؛
لذا فإن الستدعى حال الفتوى شيئا من التوجيهات والنصائح ،فإنَّه يذكره بجانب الفتوى .ومن ذلك أنَّه
لسئل عن األحداث التي لحقت أفماج لسمائل ،فبعد أن ذكر الحكم الشرع َّي ع َّرج إلى طرائق ذكيَّة
للتعامل مع شح المياه ،ومقاومة المحل ،ومن ذلك تقسيم الجلب ،وتصغيرها لبركة الماء ،ومداحاة
األرض ،ودفن الزائد من الحفر ،ونحوها(.)95
الشرعي :وهو يدلُّ على بُعد نظر
إيجاده البدائل الشَّرعيَّة المناسبة في حال مخالفة الفعل للحكم
ِّ
الخليلي فهو
اإلمام ،فبعض المفتين عندما يُسأل عن حكم معيَّن يكتفي بإيراد حكم ذلك الفعل ،أ َّما اإلمام
ُّ
أبعد نظرا من ذلك؛ فهو يوجه السائل للبديل المنالسب إن كان ما يُسأل عنه مخالفا لحكم هللا تعالى.
ومن ذلك أنَّه لسئل عن القراءة على القبور ،كما هو في أحد أجوبته ،فقال« :واعلم َّ
أن القراءة على
القبر ال تفيد شيئا ،)96(»...ث َّم أعقب ذلك قوله« :إنَّما الفائدة في نفس القراءة يقرأ بها في المسجد ع َّمن
أوصى بها وال بأس ،فحينئذ عمل على وفق مراد الموصي»( ،)97ولم يكتف بذلك بل اقترح لهم أمرا
آخر ينتفعون به في الوصايا ،والتي عادة تُفعل قربة َّلل تعالى فقال« :فلو جعلتم يا أهل زنجبار [يظهر
َّ
أن السائل من زنجبار] حلقة في رمضان ،من الصباح إلى رأس النهار في مسجدكم ،تكون تلك
القراءة عمارة له ،وأجر ذلك للموصي به»(.)98
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منهج اإلمام الخليلي في عرض المسائل وتوجيه الخالف:
الخماف في أمور الحياة وأحوالها أمر طبيعي ،قال تعالىَ ﴿ :والَ يَ َزالُونَ ُم أختَلِفِينَ إِالَّ َمن ر َِّح َم َربُّكَ
َو ِل َذلِكَ َخلَقَهُ أم﴾ (سورة هود)119-118 :؛ لذا ف َّ
إن الكثير من المسائل الفقهيَّة قد يعتريها الخماف،
واختماف وجهات النظر نتيجة اختماف طرائق االجتهاد ،وتع ُّدد وجهات النظر تُعطي الفقه صفة
المرونة واالتساع ،وهذا من رحمة هللا تعالى؛ ولذا قال اإلمام...« :ونقول :اختماف األ َّمة رحمة في
الفروع»( .)99ويمكن أن نلخص منهج اإلمام الخليلي في التعامل مع اآلراء واألقوال في المسائل التي
لسُئل عنها في اآلتي:
النهي عن تخطئة اآلخرين في المسائل الخالفيَّة:
نلمس ذلك بوضوح في عدم تصريحه بوصم آراء اآلخرين بالخطأ ،إن كان األمر يحتمل وجهة
النظر وتع ُّدد اآلراء ،وهو يدلُّ على لسعة الصدر ،واحتمال الرأي المخالف ما دام له وجه من
الصواب ،ومن ذلك قوله في إحدى المسائل...« :والمسألة مسألة اجتهاد ال يُخطَّأ أحد قال فيها
بعلم ،)100(»...فهنا أ َّكد هذا األمر مبينا َّ
أن مسائل االجتهاد والسعة بشرط أن يكون اإلنسان متمكنا
عارفا بما يقول.
عرض أقوال العلماء:
نجد اإلمام الخليل َّي كثير االطماع على أقوال العلماء في المسائل المختلفة ،فعندما يُفتي في المسائل
ال يقتصر على رأيه الذي يرجحه ويختاره ،وإنَّما قبل ذلك يستعرض تلك األقوال ،مرتبا إيَّاها بطريقة
منطقيَّة تن ُّم عن الستيعاب ومعرفة بدقائقها ،وطرق الوصول إليها من أدلَّتها ،ولع َّل الدافع لذلك هو َّ
أن
الكثير من تلك المسائل يتو َّجه بها إليه مشايخ أو طماَّب علم ،فمن هنا يستفيض بعرض وجهات النظر
وما قيل فيها .ومن ذلك على لسبيل المثال أنَّه لسئل ع َّمن باع شيئا م َّما تجب فيه الزكاة مثل التمر،
فالستوفى الثمن من شهره الذي وقته إلخراج زكاته ،فوافق شهره الذي يخرج فيه زكاته؛ فهل تجب
عليه الزكاة؟ فأجاب« :كان القطب رحمه هللا يرى َّ
أن على جميع ذلك الزكاة ،وكان الشيخ أبو مالك
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يرى أن ال زكاة على مال قد ُزكي.)101(»...
تصحيح األقوال أو ردها:
نراه أحيانا يصحح األقوال وير ُّد بعضها ،ولم يكن من شأنه عرض األقوال من غير تمحيص
الصيرفي الخبير بغثها ولسمينها ،ال يمنعه جمالة قدر صاحب الرأي من اإلعراض
ونظر وتأ ُّمل ،فهو
ُّ
عن رأيه أ
إن بان له بُعده عن الحق ،وإنَّما يقبل الح َّ
ق م َّمن جاء به ،بعيدا كان أو قريبا .ومن ذلك أنَّه
لسُئل عن الصماة على الصوف ،فأجاب َّ
بأن األصحاب ش َّددوا في الصماة عليه ،ولعلَّهم يحتجون بقوله
ﷺ« :جعلت لي األرض مسجدا»( ،)102فرأوا َّ
أن األرض وما أنبتته حكمه حكمها ،وأ َّما الصوف
فليس م َّما أنبتته األرض ،لكن يقال في هذا إنَّه مفهوم لقب ،وال يحتجُّ به .وروي عن النبي ﷺ أنَّه
كان يسجد على المسج ،والمسج كان من صوف فيما قيل ،وقيل :من غيره ،فعلى قول من يقول :إنَّه
من الصوف ،يقول :إنَّه يجوز السجود على الصوف .وروي أنَّه ﷺ يسجد على الفرو ،والفرو هو
من الجلد ،وهذا يقوله حتَّى األصحاب ،وعلى هذا فالجواز أقرب ،وأ َّما الصماة على األرض نفسها
وعلى الحصير ،فذلك أقرب للتواضع ،هذا ما عندنا ،وهللا أعلم(.)103
ق أح ُّق أن يُتَّبعَّ ،
أن الح َّ
ونراه يؤكد َّ
وأن خطأ العالم في الفتوى ال تبيح العمل بذلك الرأي ،فالح ُّق
الباطل قو ُل فمان من الناس وإن علت منزلته وقدره فيقول...« :خطأ
حق ،والباطل باطل ،ال يبيح
َ
العالم معفو عنه؛ ألنَّه أراد أن يقول الح َّ
ق فز َّل لسانه فقال الباطل ،فكذلك همل عنه ،والذي قَبِله وعمل
ك َّ
الباطل وعمل به ،وال ش َّ
أن العامل بالباطل غير معذور ،وفتوى العالم ال تكون ح َّجة له فيه،
به قَبِل
َ
ولو أفتاه ألف عالم لم يكونوا ح َّجة له في ذلك الباطل الذي أفتوه به ،وال يَ َسع قبوله منهم .)104(»...وهو
في هذا ير ُّد ك َّل ما كان مخالفا للحق ،فنراه يقول...« :وكلُّ قول يخالف الكتاب والسنَّة فهو مردود وإن
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ج َّل قائله ،وما وافقهما فهو المعتمد .)105(»...ومن أمثلة ذلك أنَّه لسئل عن القول َّ
بأن تمر المبسلي ليس
فيه زكاة ،فأجاب بقوله« :قيلَّ :
إن البسر المغلي ال زكاة فيه؛ ألنَّه لم يتمر ،وهذا قول متروك ال عمل
عليه ،وأ َّما تمر المبسلي فما قائل إنَّه ال زكاة فيه ،ولو قال به من قال لم نع َّده قوال.)106(»...
ومن أمثلة رده لبعض األقوال أنَّه لسئل عن رجل كانت له جارية يطؤها ،فأراد ترك وطئها ،فقال:
هي طالق ثماثا أو اثنتين ،وإنَّما أراد ترك وطئها ،ولم يرد عتقا وال غيره ،فأجاب رحمه هللا بقوله:
«ال تتح َّرر بهذا اللفظ ،فإنَّه غير صريح في العتق ،وإن قال به من قال ،ليس العمل على قوله .والعلم
عند هللا»(.)107
اختيار المناسب واألرجح من األقوال:
بعد النظر في األقوال المختلفة وحسن عرضها يختار المنالسب منها وفق المرجحات المختلفة،
فالعالم أحوج إلى نظره منه إلى أثره ،وتراه يقول...« :والترجيح يحتاج إلى إمعان نظر في أدلَّة
القائلين ،وذلك صعب إالَّ مع التوفيق»( .)108ومن ذلك أيضا أنَّه لسُئل عن الحط من الجائحة التي
ُّ
الحط من الجائحة ،فنظرت في قول القائلين باإللسقاط
تصيب الثمار يوم طنائها ،فأجاب بقوله« :أ َّما
والقائلين بعدمه ،فرأيت قول القائلين باإللسقاط أرجح دليما ،والقائلين بعدمه أكثر قيما ،ملقين للتقليد
والتعصُّ ب ،واألرجح أولى»( ،)109وهذا لعمر الحق السبيل القويم ،والطريق المستقيم ،الذي يدلُّ على
التجرُّ د من كل ما من شأنه أن يعكر الوصول إلى الحق .وأحيانا نجد اإلمام يتو َّلسط في رأيه بين
األقوال ،ومن ذلك أنَّه لسئل عن إنفاذ الكفَّارات في زمانهم ،والسائل يقول« :فقد رفع إلينا أنَّكم جعلتم
صاع البُر لثماثة مساكين ،فما وجهه؟ وكم يُخرج من األرز على هذه القاعدة؟ »...فأجاب بقوله« :أ َّما
قولنا ذلك تو َّلسطنا فيه بين قولين :منهم من يقول بالمد ،ويؤيده تفريق الفرق على بيتين كما في
الحديث ،وألنَّه في اآليةِ ﴿ :م أن أَوأ َلس ِط َما تُ أ
ط ِع ُمونَ أَ أهلِي ُك أم﴾ [سورة المائدة ،]89 :والناس اآلن اعتمدوا
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على ال َعشاء وتركوا ال َغداء ،وهللا أعلم»(.)110

التوقف عند عدم معرفته بحقيقة السؤال:
من الحكمة والعقل أن يتوقَّف اإلنسان فيما ال يعلم؛ فالمفتي على جمالة قدره ،ولسعة علمه،
وتض ُّلعه في العلوم لربَّما يحتاج إلى التأني والتر ُّيث؛ حتَّى تتَّضح له معالم السؤال ،وكيفيَّة الوصول
إلى الحق فيه؛ ولذا نرى اإلمام يتوقَّف أحيانا .ومن ذلك أنَّه لسئل :هل يصحُّ للحائض أن تغسل الميت
غسل الموتى أم ال؟ وكذلك الجنب؟ فأجاب« :ال أحفظها ،والظاهر أنَّها ليست من العبادات التي
يشترط فيها الطهارة .والعلم عند هللا»(.)111
ونجد اإلمام أحيانا يوجه السائل إلى لسؤال غيره عن عدم الستحضاره للجواب ،ومن ذلك أنَّه لسئل
عن أناس وجدوا قوما قاطعين في الطريق لقوم ،فل َّما وجدوهم لم ينذروهم ،فقُتلوا ،وقد أخبروهم أنَّهم
قاطعون لهم ،ما الذي يلزمهم؟ فأجاب رحمه هللا بقوله« :إن كانوا نالسين فهم معذورون ،وإالَّ فالواجب
عليهم إنذار القوم وإعمامهم ،إالَّ م َّمن أبيح دمه ألولئك القوم ،فإن كانوا ليس م َّمن أبيح دمهم وق َّ
صروا
عن إنذارهم فعليهم التوبة ،وأ َّما الغرم فاَّلل أعلم ،وأنا ال أدري فسل غيري»(.)112
ولسئل ع َّمن كان له دين على رجل فأعسر عن أدائه ،فاضط َّره إلى أن يدان منه ويؤدي هذا
الح َّ
ق ،هل يجوز له هذا الصنيع؟ وهل للكاتب أن يكتب عليه وللشهود أن يشهدوا لحاله هذه؟ فأجاب:
«ال علم لي فيها ،ولسل غيري ،ولزوم المعسر جور»( .)113ولسئل أيضا :ما تقول فيمن يقول« :هذا
الطعام هادنَّه» ،أو « أم َك أع ِبنَّه» ،أو «مكفرنَّه» ،وفي «أشهد باَّلل» ،و«نعم» ،هل هذه أيمان؟ فأجاب
بقوله« :أ َّما قوله هادنَّه ،أو مكعبنَّه ،أو مكفرنَّه ،هذا ال أدريه ،والذي عندي أن ليس هذا بشيء ،وقول:
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أشهد باَّلل يمين ،ولفظ :أشهد بنفسه ،وقول :نعم ال أدري حكمها فسل غيري»(.)114
ونجد أحيانا َّ
أن اإلمام قد يكون غير حافظ لجواب ما لسئل عنه ،ولكنَّه قد يخرج رأيا بناء على ما
يراه من هيئة الحال( ،)115ومن ذلك أنَّه لسُئل عن اختماف المسلِف ،والمتسلف ،فقال المسلف :أعطيتك
إيَّاها ،وقال المتسلف :لم تعطني ،وذلك بعد مضي من الم َّدة ،والحديث« :من أراد أن يُسلم فليسلم بكيل
فكأن الحديث يرشد إلى َّ
َّ
أن القول قول المسلف ،إذ ال يصحُّ
معلوم ،وأجل معلوم ،ونقد حاضر»،
السلف إالَّ مع حضور الدراهم ،فأجاب اإلمام بقوله« :ال حفظ عندي ،وأرى لقولك وجها صحيحا؛
َّ
ألن األصل الصحَّة حتَّى يص َّح الفساد.)116(»...
الترخص والحزم في أجوبته:
المفتي كالطبيب الماهر الذي يقف على الداء ،عارفا بمسبباته ،وأعراضه التي يراها والتي ال
يراها في المريض ،وبعدها يصف الدواء المنالسب لذلك الداء ،بخبرة وحنكة وتمرُّ س ،بطريقة حكيمة
ومهارة فائقة ،وهذا ما نجده واضحا من خمال تعامل اإلمام الخليلي -رحمه هللا -مع المستفتين ،فيشير
إلى َّ
أن الرخصة تبذل في محلها عندما يكون األمر يستدعي شرعا بذلها ،فقد لسئل :ال زال
المؤتجرون يطالبون أجرهم م َّمن الستأجرهم ،والمؤجرون يطالبون منهم الصحَّة في إتمام الحج،
فأجاب« :أ َّما مسألة الحج فقد ص َّح فيها القيل والقال ،وتر َّخص المسلمون في المسألة لماحتمال فيها،
والرخصة في محلها تُبذل ،فالحجُّ ثابت ويعطون األجرة.)117(»...
ومن صور الترخيص ومراعاة حالة السائل واألحوال ال َّشرعيَّة التي تستدعي ذلك ،أنَّه لسئل عن
الزوجين الصبيَّـين إذا بلغا الحلم ،وجامعها زوجها في الحيض جهما منهما بذلك ،ولم يعلم حرمة
الجماع ،هل هناك رخصة بجهلهما؟ فأجاب بقوله« :لم يجتمع العلماء على تحريم الزوجة إذا ُوطئت
المصدر نفسه ،ص.178
ينظر أيضا مثال آخر في الموضوع نفسه عن المقارض إن أخذ من مال القراض بثمن ،فصار في ذ َّمته قبل القسم وتمام الحول،
فجعله لدى رب المال من الربح بعدما تعيَّن فيه ،هل تلحق الزكاة فيما صار بذ َّمته على هذا الوجه؟ فأجاب بقوله« :ال أحفظ فيها شيئا من
األثر ،وأقول :إن كان جعله له قبل أن يحول الحول فما زكاة فيه من مال المضاربة ،وإن كان ذلك من بعد أن حال عليه الحول فهو فيه
الزكاة مع مال المضاربة» .الفتح الجليل ،ص.159
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في الحيض ولو عمدا ،والجاهل عند بعض العلماء ينزله منزلة النالسي ،وهذا جاهل على قولك ،فإن
تم َّسك بالرخصة فغير ملوم ،فقد أخذ بقول من أقوال العلماء ،وليتب إلى هللا من فعله ذلك ،ومن إقدامه
على ما لم يعلم ،ف َّ
إن ذلك الفعل حرام ،واإلقدام عليه ولو على الجهل حرام.)118(»...
وقد يختار اإلمام الرأي الذي يرى فيه الرفق واليسر بالناس ،كما فعل عندما لسئل عن المال
المشترك بين أيتام ،وهو ال يبلغ النصاب إن كان مال كل واحد على حدة ،فأجاب رحمه هللا« :أ َّما
المشترك الذي بلغ النصاب فما خماف بين العلماء في األخذ منه ،وكذلك ال خماف إن بلغ النصاب في
ح َّ
صة اليتيم من المشترك ومن غير المشترك أنَّه يز َّكى الكلُّ  ،وأ َّما إن بلغ النصاب في المشترك ،وإذا
أضيف نصيبه إلى غير المشترك لم يبلغ فيه النصاب ،ففي حمله وتزكيته خماف ،ونأخذ بقول من ال
يرى عليه زكاة رفقا بالناس.)119(»...
وقد يبذل اإلمام الرخصة لموجب هو يراه لمصالح كثيرة ،كما حصل في لسؤال عن جبر
السعودي لإلباضيَّة الح َّج يوم التروية ،هل يكون حجُّ هم تاما؟ وهو ال يعتمد على الرؤية رألسا بل على
الحساب الشمسي ،وغيرها من الطرق غير ال َّشرعيَّة ،فما كان من اإلمام  -وهو عميق األفق ،والسع
النظر  -إالَّ أ
أن قال« :أ َّما السعوديُّ فيقول :إنَّهم ال يحكمون ،وليس على مذهبهم األخذ بالتقويم ،وإنَّما
األخذ بالرؤية ،واعلم َّ
أن المسألة فيها ما فيها ،واألخذ بأضعف األقوال لتغ ُّير األحوال أولى ،والعلم
عند هللا»(.)120
ُّ
ومع ذلك ف َّ
الترخص ،لما يراه من حال السائل والمسألة ،ومن
إن اإلمام قد يرى الحزم أليق من
ذلك أنَّه لسئل عن رخصة لضرورة الناس في زيادة الميزاب فيما يملك اإلنسان ،إذا كان الماء يخرج
إلى الطريق مع الزيادة ،مع َّ
أن ذلك البراح الذي زاد فيه البناء كان يخرج إلى الطريق ماء ،فأجاب
بقوله« :مسألة الميزاب كما علمت من تشديد األثر ،والرخص إنَّما تبذل في الخروج ال في الدخول
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خاف عليك»( .)121ويتَّضح حزمه أكثر في مسائل الطماق التي يستوي فيها الج ُّد
كما هو غير
ٍ
والهزل ،وال يقبل المزاح فيها والتماعب؛ ألنَّها أمر خطير؛ ولذا عندما لسأله لسائل عن رجل طلَّق
زوجته ث َّم راجعها ،وبعد م َّدة جرى بينهما شقاق ،فطلبت الزوجة الطماق فقال لها :مطلقة ،قالت له
على وجه االلستعظام لصدور ذلك منه :مطلقة؟! قال لها :مطلقة ،قالت له :أ َّوال واحدة ،واآلن اثنتان،
ثماثا؟ قال :ثماثا ،وهو يقول :لم ينو إالَّ واحدة ،فهل له رخصة في المراجعة؛ َّ
ألن الرخصة مطلوبة؟
فما كان من اإلمام إالَّ أن قال :أرى هذا الرجل فيه أحموقة ،ويريد الرخصة ،والطماق ِج ُّده ِجد ال
تماعب فيه ،وقوله :ثماثا ظاهر على أنَّه بيَّن المراد من قصده ،فإن كان األمر على ذلك فقد جنى على
نفسه ،ويحكم عليه بالطماق ثماثا»( .)122فمن هذا الجواب نلمس الحزم لضرورة عدم التماعب في
الستعمال الطماق .وكذا لسئل عن بيع الماء المغصوب فقال« :ال نجد رخصة للبيع والشراء لهذا الماء،
وال ضرورة.)123(»...
وبشكل عام فالمفتي يحتاج إلى أن ينظر حال المستفتي ،وبعدها يعطيه ما ينالسبه من جواب
لمسألته ،وقد يكون الحزم أولى مع البعض ،وقد تُبذل الرخصة عند وجود ما يستدعيها(.)124
تعامله مع الحيل:
قد يلجأ بعض الناس إلى الحيل ليتن َّ
صلوا بطريقة ما من تبعة شرعيَّة معيَّنة كإلسقاط حق الزكاة
بدفعه على لسبيل الهبة إلى أحد األشخاص ،وبعد مرور الوقت يسترجع ماله ،وينشئ وقتا جديدا
لزكاته ،وهو أمر ال تقرُّ ه الشريعة الغ َّراء القائمة على الوضوح في التعاممات ،وتقديم النيَّة ألسالسا لكل
عمل ناجح مقبول ،وما فِعأل اليهود عندما ُمنعوا الصيد في السبت ببعيد ،فكان أن الستح ُّقوا السخط
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قد يصف اإلمام بعض األقوال بأنَّها عسيرة وإن كانت قويَّة ،كما في زكاة التَّجأ ر ،هل على ما جعل فيها من عين أو على قيمتها ما
لم تنقص على جُعل فيها؟ فإن نقصت فعلى ما جعل فيها أو على قيمتها إن زادت أو نقصت؟ خماف ،فقال ما معناه :إنَّه يرى ما أخذ
الوقت فعلى ما جعل فيها ،وأ َّما اآلخذ للزكاة بعد تمام الحول فعلى القيمة ،زادت أو نقصت .وذكر رأيا ثانيا وعقَّب عليه بقوله« :وهذا
قول وإن كان قويا فهو عسر .»...فاليسر مطلوب ،وهو هدي نبوي معروف من اختياره ^ األلسهل واأليسر عند التخيير .ينظر :الفتح
الجليل ،ص.167

والغضب من المولى ج َّل وعما؛ ولذا فعلى المفتي أن يكون منتبها لهذه الحيل التي يقصد منها التفلُّت
من قيم الشرع وواجباته ،والوصول إلى المآرب الشخصيَّة بتطويع الشريعة وفق أهوائهم ورغباتهم،
ولم يكن ذلك لينطلي على إمام المسلمين مح َّمد بن عبد هللا الخليلي رحمه هللا ،الذي كان ذا فهم ثاقب،
ونظر عميق إلى حقائق األشياء؛ فكان جوابه -رحمه هللا -واضحا يعرف تلك الحيل والمراد منها.
ومن ذلك أنَّه لسُئل عن زكاة الثمار إن أصابته جائحة فأجاب بأنَّه يزكي الباقي ،والذاهب ال يؤخذ
عليه شيء ،وكذا ما أكله رطبا أي قبل حصاده ،ث َّم قال...« :وأ َّما ما أكله المستطني فما أقوى بالقول
على إلسقاطه ،ولو قلنا بذلك لتحيَّل الناس ،وأطنوا أموالهم لمن يأكلها رطبا ويجدها إلبله ،وال ُّ
أظن
الشريعة وحكمتها تقول بذلك»(.)125
بل نجد التصريح واضحا في أجوبته عن الحيل وما يتو َّ
صل إليها .ومن ذلك أنَّه لسُئل عن قعد
األرض التي فيها ٌ
قت وزرع لستَّة أشهر ،وفيها نخل ،واشترط المقتعد َّ
أن ثمرة النخل له ،أيثبت هذا
الشرط وليس للنخل وقت القعد ثمرة؟ فأجاب بقوله« :إن كان القعد لألرض وإزالة القت منها فما
بأس ،وإن كان القعد لألرض على إبقاء القت فيها فما يصحُّ  ،وكذا القول في النخل؛ َّ
ألن هذا يؤول إلى
بيع الثمرة قبل حصولها ،وقد منع الشارع بيعها قبل الدراك إذا كان على اإلبقاء لها ،ال على قطعها
في الحال ،وأ َّما إن كان األمر على السكوت فأراه ال يحسن ،فإذا َمنَ َع الشارع أمرا َمنَ َع الحيلةَ فيه،
ويكفي حيلةُ أهل السبت فلم تغن عنهم شيئا»(.)126
وقد يجد اإلمام مخرجا لسائل في مسألة ،وذلك المخرج إنَّما يُبذل لمقصود شرعي ،وليس هو من
الحيل ،كما هو الحال في لسائل لسأل ع َّمن أُرلسل معه شيء ليبيعه بالنداء ،فأراده ،ما يصنع؟ هل له أن
يزيده بنفسه مع الدالَّل؟ فأجاب بقوله« :إن أراد شراءه و َّكل عنه من يزابن في السوق بحيث ال يعلم
الدالَّل ،وفيه رخصة ،وذلك خوفا من محاباة الدالَّل له إن زابن بنفسه ،وإالَّ ففي الحقيقة نائبه مثله،
َّ
ولكن الفرق بينهما من هذا القبيل ،وهذه رخصة يُعمل بها»(.)127
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الرجوع في الفتوى:
الرجوع عن الباطل إلى الحق من صفات المتَّقين األبرار؛ ولذا يلزم المفتي إن بان له ضعف
الرأي الذي اعتمده أن ينقضه ،وأن ينتقل إلى ما يراه حسنا ،كما قال اإلمام السالمي:
وليييييم يجيييييز خمافنيييييا لألعيييييدل

م َّميييييا نيييييرى وميلنيييييا لألهيييييزل

والمعنى أنَّه يحرم على المجتهد العدول عن الرأي الذي يرى أنَّه األقرب إلى العدل؛ لألدلَّة التي
عنده ،واألخذ بالرأي الذي يرى أنَّه أبعد عن الصواب في نظره ،لمخالفته الدالة التي عنده ...فالواجب
عليه األخذ بما أ َّداه إليه اجتهاده( .)128ومن تلك المسائل التي نلمح فيها ذلك :قراءة االلستعاذة في
الصماة للمستدرك الذي دخل مع اإلمام في الركعة الثانية ،متى يأتي بها ،فما كان من اإلمام إالَّ أن
حكى الخماف ،فكان اختيار الشيخ السالمي أنَّه يأتي بها عند القيام للقضاء؛ ألنَّها شرعت للدخول في
أ َّول القراءة ،وهذه الركعة المقضيَّة هي أ َّول الصماة حكما ،وإن تأ َّخرت صورة ،وبعد ذلك ذكر َّ
أن
موضع االلستعاذة هو بعد اإلحرام أثناء دخوله الصماة بعد تكبيرة اإلحرام قبل القراءة .ث َّم قال بعدها:
«...هذا ما ظهر لي اآلن ،ال ما كنت أعتقده لسابقا ،فإني كنت أقول كقول الشيخ السالمي.)129(»...

تعامل اإلمام الخليلي مع علماء عصره والسابقين ،وبقيَّة المذاهب اإلسالميَّة:
تعامل اإلمام الخليلي مع علماء مذهبه:
يقدر العلماء ويحترمهم ،ويعرف لهم قدرهم :وهذا ُمماحظ في طريقة تعامله مع أولئك العلماء من
التقدير والتبجيل واالحترام ،ومن ذلك قوله...« :ونحن بحمد هللا تعالى نعظم علماءنا ،وننقاد إلى
أقوالهم وأحكامهم؛ ألنهم بالمنزلة العليا في العلم والورع ،والجاهل منَّا يعظم العالم ويحترمه»(.)130
ويقول في موضع آخر مبينا ش َّدة ورعهم واحتياطهم وأمانتهم في تكبيرات العيد...« :وحاشاهم أن
السالمي ،عبد هللا بن حميد :بهجة األنوار شرح أنوار العقول في التوحيد ،مكتبة االلستقامة ،مسقط ،ط1423 ،3هـ2003/م،
ص .45هذا وقد الستثنى من ذلك ثماثة أشياء ،وهي :إذا ما حكم الحاكم بالرأي األضعف ،فيُؤخذ به لحكم الحاكم ،أو كان الرأي األضعف
فيه مخالفة لكافر ،أو كان الرأي األضعف أكثر ورعا من غيره .المرجع نفسه ،ص.47 -45
الفتح الجليل ،ص.128
المصدر نفسه ،ص.175

يأخذوا بقول ال مستند له من السنَّة ،وال عن أحد من أصحاب النبي ﷺ .)131(»...ونراه ي أق ُد ُر
أشياخه الذين تعلَّم على يديهم العلم ،كالشيخ السالمي الذي يسميه أحيانا بالشيخ عندما يقول« :وهذا
اختيار الشيخ»( ،)132وأحيانا يرشد إلى رأيه في كتبه وينقل منها كمثل قوله« :قال شيخنا في
المعارج.)133(»...
مراسلته للعلماء :العلم يزداد بعرضه على عقول الرجال لمالستفادة من آرائهم في المسائل المختلفة،
ومن أولئك العلماء الشيخ امح َّمد بن يولسف اطفيَّ

المغربي ،الذي كان يرالسله رغم بُعد المكان ،وقلَّة
ُّ

اإلمكانيَّات في ذلكم العصر ،يقول الشيخ اطفيَّ

في إحدى مرالسماته...« :أ َّما بعد فسمام من كاتبه

امح َّمد بن الحاج يولسف اطفيَّ

المغربي على الشيخ العالم الذي هو من الجهل والمعاصي لسالم،

مح َّمد بن عبد هللا بن لسعيد المعروف عند القريب والبعيد.)134(»...
مذاكرته للعلماء في المسائل المعروضة :نلمح من اإلمام -رحمه هللا -الستشارته لعلماء عصره في
الكثير من المسائل .ومن ذلك أنَّه لسئل ع َّمن بات في المزدلفة إلى الفجر ،ولسار قاصدا منى ،وم َّر
بالمشعر ولم يقف ،وقرأ دعاء المشعر في طريقه ،هل هو كاف؟ أم يلزمه الوقوف؟ فأجاب« :ذاكرت
هذه المسألة القضاة ،ورأوا أنَّه إن لم يقف فحجُّ ه تام»( ،)135فهنا ذاكر في المسألة القضاة الذين كانوا
معه ،واختار رأيهم جوابا للسؤال .ويقول في مسألة أخرى ،والتي مل َّخصها َّ
أن رجما أفلس بعدما
الستطنى أمواال ،وحصده ،وتو َّجه به إلى مكان آخر ،فقال اإلمام في جوابه« :ناظرت في مسائلك
الشيخ مح َّمد بن لسالم ،ورأينا في هذه المسألة .)136(»...ومن ذلك مذاكرته لمسألة عند الشيخ عامر ،فقد
الج َّمال ،ويبلغه رجما بمسقط ،فل َّما وصل الج َّمال إليه لم يقبضه
لسئل ع َّمن كارى على متاع يحمله َ
منه ،فباعه الج َّمال ،فما يلزم الج َّمال أن لو حاكمه صاحب المتاع؟ فأجاب اإلمام بقوله« :ذاكرت فيها

المصدر نفسه ،ص.148
المصدر نفسه ،ص.127
المصدر نفسه ،ص.164
المصدر نفسه ،ص.101
المصدر نفسه ،ص.188
المصدر نفسه ،ص.337

الشيخ عامر .)137(»...وهكذا نجد اإلمام -رحمه هللا -يستفيد من آراء علماء عصره ،ويذاكرهم
المسائل المعروضة قبل أن يفتي؛ ولذا نجد أنَّه تتر َّدد ألسماء جملة من العلماء الذين يسألهم ،ويعرض
عليهم القضايا التي تحتاج إلى مدارلسة ،ومن هؤالء العلماء :الشيخ الكندي( ،)138الشيخ أبو زيد(،)139
القاضيان منصور ولسالم( ،)140وحمد بن عبيد( ،)141وغيرهم.
اكتفاؤه أحيانا برأي العلماء في المسائل المعروضة :وقد يكتفي اإلمام برأي أولئك العلماء في بعض
المسائل التي يُسأل عنها ،ومن أمثلة ذلك أنَّه لسُئل عن حكم من يزور العيون والقبور؟ فالشيخ
صالح بن علي يشنع في ذلك ،ويحكم بالتفريق بين الزوج وزوجه ،ويع ُّده شركا ،والشيخ أحمد بن
لسعيد الخليلي يرى خماف ذلك ،فأجاب اإلمام بقولهَّ « :
إن الشيخ الرقيش َّي يرى رأي الشيخ صالح ،وال
نو ُّد أن نقول ما معنا من القضيَّة ،فاكتفوا بجوابه .)142(»...ويقول في أحد األجوبة بعد أن عرض
اآلراء في المسألة...« :ونحن نعمل بقول الشيخ أبي مالك عامر بن خميس .)143(»...ومن أمثلة ذلك
الولي رجما لتزويج موليته فهل يكفي شاه ٌد واحد ،ويكون العاقد آخر؟ أم يحتاج
أيضا أنَّه لسُئل :إن أ َّم َر
ُّ
شاهدين؟ فأجاب بقوله« :لسُئل الشيخ الشهيد الصالح صالح بن علي  عن المسألة بعينها ،ودونك
جوابه :إنَّه يختلف في مثل هذا ،فبعض أجازه ،واكتفى به شاهدا ،وجعله أح َد األربعة ،وبعضٌ كرهه
كاف في جوابك( .)144ومن ذلك أنَّه لسئل عن
وش َّدد فيه ،وبعضٌ أبطله ولم يجزه ،وهللا أعلم» ،وهذا
ٍ
نطر الشيخ الرقيشي َّ
أن لها ذلك،
رجوع األم في عطيَّتها ألوالدها ،فقال« :المسألة فيها خماف ،ومن
ِ
وكفى به مرجحا»( .)145وهناك أمثلة لهذا األمر كثيرة( .)146بل نجد اإلمام أحيانا يوجه السائل إلى أخذ

المصدر نفسه ،ص.323
المصدر نفسه ،ص.362
المصدر نفسه ،ص.375
المصدر نفسه ،ص.480
المصدر نفسه ،ص.293
المصدر نفسه ،ص.95
المصدر نفسه ،ص.160
المصدر نفسه ،ص.203
المصدر نفسه ،ص.251
ينظر على لسبيل المثال :ص.251 ،248 ،232 ،204

رأي غيره وترك ما يراه هو ،ومن ذلك قوله ألحد السائلين بعد أن عرض رأيه ورأي اإلمام القطب
في المسألة...« :وعلى كل حال إن َ
القطب فهو أولى؛ ألنَّه أولسع منَّا علما ،وأحرى
كنت مقلدا فقل ِد
َ
بالتقليد واالتباع ،إالَّ إن ظهر لك الصواب في القول فعليك اتباعه.)147(»...
الخليلي صاحب فكر والسع ،ونظر ثاقب ،ومع تقديره
مناقشته آلرائهم ورده عليهم أحيانا :اإلمام
ُّ
لمشايخه وأهل العلم إالَّ أنَّه ال يسلم بكل ما قالوه ،بل نجد له محاورات ومناظرات معهم فيما يأتونه من
أقوال واجتهادات ،يختار منها ما وافق الح َّ
ق ،وير ُّد ما عداه؛ ولذا نراه ير ُّد على أكبر شيوخه في
بعض االجتهادات ،ومن ذلك أنَّه حين لسُئل عن الدعاء بعبارة« :اللهم إني ألسألك فهم النبيـين ،وحفظ
المرلسلين ،وإلهام الممائكة المق َّربين» ،قال« :فقد أجاب الشيخ عامر بن خميس أنَّه ال يصحُّ  ،وهكذا في
األثر عن العلماء المنع ،والذي أقوله :عدم المنع ،بما قصد مخالف ٍة مني لألشياخ ،ف َّ
إن وجه المنع أنَّه ال
يصحُّ أن يدعو منتحما على هللا بما يخالف لسنَّته ،وأنت تدري أنَّه ال يصحُّ أن يسأل هللا أن يجعله نبيا
أو ملكا أو رلسوال ،وهذا مسلَّمَّ ،
لكن لسؤاله لفهم كفهم النبيـين ليس هو من باب أنَّه لسأل أن يكون مثلهم،
فإنَّه ال يلزم أن يكون المشبَّه كالمشبَّه به من وجه ،ولألنبياء مزايا أخر.)148(»...
الخليلي أقرب المق َّربين إليه من شيوخه ،كما هو الحال في مسألة من قال:
وقد يخالف اإلمام
ُّ
الصبحي َّ
أن هذا ليس بطماق،
بالطماق ،أو بطماق الثماث أني لم أفعل كذاَ ،وفَ َعلَه ،فقد أفتى العماَّمة
ُّ
المالكي،
الخليلي ،والشيخ عبد هللا بن حميد ،وتبعهم الشيخ
وأيده أشياخ العلم المحقق لسعيد بن خلفان
ُّ
ُّ
وجملة من المتعلمين في زمانه .قال معقبا على ذلك بالدليل والبرهان« :وغير هؤالء يقولون :يقع به
الطماق ،وهذا القول هو الذي أراه .)149(»...وبالجملة فمنهج اإلمام واضح في ذلك ،ومنه قوله:
«نظرت في جواب الوالد ،ولم يظهر صوابه ،وما من عالم إالَّ وفي قوله المقبول والمردود ما خما
صاحب الشريعة عليه الصماة والسمام ،والمرء محلُّ الخطأ والسهو والنسيان ،وإن كان عظيم الشأن،
فيجب أن تُنبَّ َه عليه ،ولك األجر من هللا»(.)150
المصدر نفسه ،ص.160
المصدر نفسه ،ص.91
المصدر نفسه ،ص .217وهناك تكملة للجواب اكتفيت بالشاهد منه حتَّى ال يطول المقال.
المصدر نفسه ،ص ،253-252ويقصد بالوالد هنا ج َّده الشيخ المحقق لسعيد بن خلفان الخليلي رحمه هللا.

توجيه آراء العلماء والتماس األدلَّة لها والمخارج الشَّرعيَّة :من شأن اإلمام -رحمه هللا -أنَّه إن لسئل
َّ
الظن ،والتمس له ما يدعمه ،ويقويه إن كان يحتمل ذلك.
عن رأي له وجه من النظر أحسن في قائله
ومن ذلك أنَّه لسئل :هل ينتقض وضوء من يصلي وهو مصر على المعاصي؟ فأجاب بقوله« :ال
ينتقض الوضوء ،ومن قال بنقضه من العلماء لعلَّه إن قال على وجه االلستخفاف ال حقيقة»(.)151
اإلحالة على كتب العلماء :أحيانا ال يكتفي اإلمام بإجابة السائلين فقط ،وإنَّما يوجه بعضهم -ولعلَّهم من
طماَّب العلم -إلى مطالعة كتب العلماء زيادة في الفهم والعلم والتحصيل ،ومن تلك الكتب التي و َّجه
إليها السائلين كتاب شرح النيل للقطب اطفيَّ  ،إذ قال ألحد السائلين ...« :فطالع شرح النيل تجد شفاء
()154

العليل»( .)152هذا عماوة على نقوله في الفتاوى كثيرا من هذا الكتاب ،والجوابات( )153والمعارج
لإلمام السالمي.

تعامل اإلمام الخليلي مع المخالفين من غير مذهبه في الفتوى:
نجد اإلمام الخليلي -رحمه هللا -يتعامل مع المخالفين من غير مذهبه بأدب جم ،وألسلوب عال،
وطريقة راقية َّ
مهذبة تن ُّم عن فهم عميق لحقيقة اإللسمام ،واتساعه ليشمل الخماف ويحتويه ،وعدم
جعله طريقا للهمز واللمز ووصف المخالف باأللفاظ النابية الشنيعة ،ويمكن أن نجمل طريقة اإلمام
في تناوله للمخالفين رغم قلَّة تعرُّ ضه لهم في اآلتي:
احتجاجه بأقوالهم وا ِّ
طالعه على كتبهم :وهو أمر مشاهد في الفتاوى ،فهو ينقل عنهم ما يمكن أن
يدعم ما يريد تأكيده ،ومن ذلك أنَّه لسئل عن معنى ما ورد في لسورة اإلخماص أنَّها تعدل ثلث القرآن،
فأجاب بقوله« :يحتمل من قبل األجر ،وهو الذي يستظهره صاحب الك َّشاف ،ف َّ
إن مضاعفة األجر من

المصدر نفسه ،ص.119
المصدر نفسه ،ص.206
المصدر نفسه ،ص ،281ويقول عن الكتاب« :وجدت في جوابات شيخنا السالمي.»...
المصدر نفسه ،ص ،164ويقول« :قال شيخنا في المعارج.»...

هللا ،وهو أعلم بموجبه .)155(»...ونجده يذكر آراءهم في بعض المسائل ،ومن ذلك عندما لسئل عن
صفة التسليم في الصماة ،فالستعرض تلك األوجه المشروعة في ذلكَّ ،
وأن التسليمة الواحدة عليها أكثر
ُ
عرضت لسابقا اطماعه على كتب الحديث المختلفة ،واحتجاجه بما فيها،
أصحابنا ومالك( .)156وقد
وش َّدة تعظيمه لحديث النبي ﷺ.
ق :وهو أمر يدلُّ على تجرُّ ده من األهواء والعصبيَّات المقيتة التي
ترجيحه آلرائهم إن وافقت الح َّ
تنشد الح َّ
ق وتتَّخذه منهجا ولسبيما؛ ولذا ال نتع َّجب إن رأينا اإلمام يرجح رأي اإلمام الشافعي في مسألة
الخماف في كمـيَّة ال َّدين وذاته ،فكثير من العلماء يقولونَّ :
إن القول قول الراهن ،وهو قول أكثر
األصحاب؛ َّ
ألن األصل براءة الذ َّمة ،وقال آخرون :هو قول المسترهن ،منهم الربيع ومن رأى رأيه
الشافعي :إذا ا َّدعى المسترهن بقدر قيمة الرهن،
من األصحاب ،وهو قول لسديد يؤيده النظر ،وقال
ُّ
فالقول قوله ،وإن زاد فما ،وعقَّب اإلمام على هذا بقوله...« :ولعمري َّ
إن هذا القول بمكان من السداد،
وأطبق بالمراد ،والح ُّق يُعرف بنفسه ال بالرجال»( .)157فكما يظهر أن اإلمام انبسط لرأي اإلمام
الشافعي وأيَّده ،وأظهر إعجابه بسداده وق َّوته.
 تقبل أحكام المخالفين ،وترخصه في المسائل التي وقعت فيها المخالفة :وهو أمر ظاهر فيُّ
وترخصه في أمر همال ذي
الفتاوى من جواز الصماة خلفهم إن لم يظهر منهم موجب الفساد(،)158
الح َّجة إن وقع الخماف في ثبوت الرؤية()159؛ َّ
ألن ذلك في الفروع ،وتأجير من يقوم بالحج على غير
مذهبه إن أتى بالحج على لسبيله؛ َّ
ألن أمر الحج أيسر ،والمؤمنون مأمونون على دينهم(.)160

البعد األخالقي واإلصالحي في الفتوى عند اإلمام الخليلي:
المصدر نفسه ،ص.94
المصدر نفسه ،ص.138
المصدر نفسه ،ص.288
المصدر نفسه ،ص.135
المصدر نفسه ،ص.184
المصدر نفسه ،ص.186

القلم أحد اللسانين ،ينبئ عن علم اإلنسان وقدره ،ومكانته بين الناس؛ لذلك ف َّ
إن أخماق اإلمام
العالية تفيض وضوحا وبريقا من بين الكلمات التي يسطرها ،ويكتبها لتد َّل بوضوح وجماء على ذلك،
ومن تلك الجوانب األخماقيَّة واإلصماحيَّة ما يأتي:
دعوته للتواضع والورع :التواضع هو االلستسمام للحق ،وترك االعتراض في الحكم( ،)161وهو من
ض هَوأ نا َوإِ َذا
صفات األنبياء والصالحين ،كما قال تعالىَ ﴿ :و ِعبَا ُد الرَّحأ َم ِن الَّ ِذينَ َي أم ُشونَ َعلَى األَرأ ِ
َخا َ
طبَهُ ُم أال َجا ِهلُونَ قَالُوا َلسماما﴾ (سورة الفرقان .)63 :ويمكن أن نلمس هذه الصفة في فتاوى اإلمام
الخليلي من خمال التواضع في وصف نفسه ،ومن ذلك قوله عن نفسه« :وأقول لوال أني أتَّهم نفسي
بالقصور عن مزاحمة أولئك الفحول لقلت .)162(»...ويقول عن تواضعه بعلمه...« :وال نأمن من
أنفسنا الخطأ والزلل؛ ألنا ال نطالع كثيرا الشتغال وإهمال ،وهللا المستعان»( .)163وفي إرشاده
لآلخرين إلى ذلك على لسبيل المثال عندما تكلَّم عن الصماة على الصوف والخماف فيه قال في نهاية
حديثه...« :وأ َّما الصماة على األرض نفسها وعلى الحصير فذلك أقرب إلى التواضع .)164(»...وكان
يرشد الناس إلى الورع في الدين ،وتج ُّنب السيئات والشبهات ،ومن ذلك أنَّه لسئل عن نخلة مبسلي من
النوع الضعيف ،هل له بيع صرمه بما إعمام به ،إن كان المشتري يراه؛ ألنَّه أوقعه على الصرم في
النخلة؛ ألنَّه قد نقل َّ
أن الشيخ عيسى باع صرما على هذه الصفة ،ولَـ َّما نوق

قال :إنَّه يراه قائم العين،

فأجاب اإلمام بقوله« :أرى الشيخ حمل الناس على ذكائه وفطنته ،وليس الناس ك ُّلهم كذلك ،ولكن
ينبغي أن ينبهه على ذلك ،وخا َّ
صة من مثل الشيخ عيسى؛ ألنَّه ال يرى إالَّ األلسلم واألعدل عند هللا،
واألبعد عن الشبهات»( .)165فكما ورد في السؤال دعوة إلى الورع والتقى ،وعتاب لطيف للشيخ
عيسى في تصرُّ فه ذلك.
علو اله َّمة ،وعدم التأسف على الماضي :ومن ذلك قوله...« :وفائدة العلم العمل ،ونفسُ
دعوته إلى ِّ
مجموعة من المختصين :نضرة النعيم ،ج ،4ص.1255
الفتح الجليل ،ص.263
المصدر نفسه ،ص.344
المصدر نفسه ،ص.124
المصدر نفسه ،ص.248

تَ َع ُّلم َّ
أن الدولة الفمانيَّة أحدثت كذا وكذا طيَّارة ،وكذا كذا لسيَّارة ،وكذا كذا غ َّواصة ،والتأ ُّلسف بعد ذلك
ُّ
والتحزن ال يُجدي شيئا.)166(»...
حرصه على العلم ،ودعوته إلى التعلم :وهذا واضح ال يحتاج إلى كثرة تدليل ،فهو دائم النظر إلى
مصنَّفات العلماء لمالستفادة منها ،ومن ذلك قوله في أحد أجوبته...« :وكنت حريصا على أن أطَّلع
على ما رواه أصحابنا المغاربة حتَّى وجدته في كتب السنن.)167(»...
تشجيعه وتحفيزه اآلخرين :للتشجيع آثار عظيمة وجليلة ،اللسيما إن صدرت من إمام المسلمين ،ومن
ذلك قوله ألحد السائلين ،وأحسبه من طلبة العلم« :لقد الستخرجت يا حمد معنى غريبا ،وأراه من الحق
قريبا ،فاعمل به .)168(»...ومن ذلك قوله ألحدهم ناهيا له عن التر ُّدد في فعل الخير« :يا لسعود ،ال
تتر َّدد .)169(»...ويوجه َ
آخ َر لطلب العلم فيقول« :يا مالك أراك قد اطَّلعت على أقوال العلماء ،وهم
البحور الزاخرات ،فاشرب من عذب بحورهم ،ودع الجداول ،فمن قصد البحر الستق َّل السواقيا»(.)170
حثه على جمع الشمل ووحدة األ َّمة :وهذا مطلب مهم ،فتراه يؤكد على هذا المعنى في الفتاوى فيقول:
«هذا الزمن الذي يجب فيه مراعاة الناس لجمع الكلمة؛ لضعف الدين ،وتش ُّتت أمر المسلمين»(.)171
وتراه يشتكي من حال زمانه فيقول...« :فكيف بأهل هذا الزمان! وهللا المستعان! .)172(»...ويقول
بعدما لسُئل عن رجل باع لسلعة آلخر نسيئة بمائة قرش إلى أجل معلوم ،فاشتراها البائع بعد ذلك
بثمانين حاضرا ،فأجاب اإلمام بقوله« :هذا ال يصحُّ في زماننا هذا لسوء المقاصد ،وتذرُّ عهم بذلك إلى
()173
صفَ حا َل زمانه فقال...« :لكنَّه كالمتعذر في زماننا
الربا»  .وتح َّدث عن األجير األمينَ ،و َو َ

المصدر نفسه ،ص.84
المصدر نفسه ،ص.145
المصدر نفسه ،ص.371
المصدر نفسه ،ص.409
المصدر نفسه ،ص.141
المصدر نفسه ،ص.204
المصدر نفسه ،ص.92
المصدر نفسه ،ص.303

هذا .)174(»...ووصفهم أيضا بقوله ...« :كأغلب أهل زماننا كثرت بينهم اإلحن ،والتباغض والحسد
منافسة في أمر الدنيا.)175(»...
الخليلي في عصر وصفه بأنَّه فيه المحن والتباغض،
نصحه للناس وتحذيره من البدع :عاش اإلمام
ُّ
ولسوء المقاصد ،ونحوها من آفات النفس الخبيثة؛ ولذا ف َّ
إن اإلمام الخليل َّي بحكم منصبه ،كان ينبه
الناس إلى بعض المخالفات من خمال الفتاوى التي يفتيها ،ومن أمثلة ذلك :نهيه عن عقد الزيارة من
مسجد قباء؛ فقد قال في ذلك« :وما يفعله العوا ُّم واشتراطهم أن يعقد الزيارة من مسجد قباء؛ هذه بدعة
ال نراها ،ونأمر الناس بغيرها ،فمن لسار بزيارات ،وأراد أن يفصل بينها ،فما يحتاج أن يسير قباء...
وال حاجة إلى الفصل؛ إذ ليس عليه دليل من كتاب أو لسنَّة»( .)176ومن ذلك إبطاله للوصيَّة بالعزاء؛
ألنَّه مخالف للسنَّة ،فكلُّ ما خالف المصطفى فذلك رد ،وهو باطل الوفاء(.)177

المصدر نفسه ،ص.319
المصدر نفسه ،ص.143
المصدر نفسه ،ص.182
المصدر نفسه ،ص.455

خاتمة:
هذا ما َّ
من هللا به عل َّي في هذه الورقة المختصرة ،وإن كنت أريد اإلطالة لوال صغر حجم هذا
النوع من األوراق البحثيَّة .وكما يرى القارئ الكريم ف َّ
إن منهج اإلمام الخليلي في الفتاوى يدلُّ على
عمق في الفهم ،واتساع في المعارف ،وخبرة بأحوال السائل والمستفتي ،ودراية بما عليه واقع الناس.
وأه ُّم النقاط التي تو َّ
صل إليها الباحث هي:
 تُعد مسؤوليَّة اإلفتاء من أهم المسؤوليَّات الضروريَّة للمجتمع ،لتبصير الناس بما يحتاجون إليهمن األجوبة والفتاوى حول ما يقع لهم من مسائل ونوازل لمعرفة حكم هللا فيها.
الخليلي ،وتليه لسنَّة النبي
 يتص َّدر القرآن الكريم األدلَّة ال َّشرعيَّة التي يعتمد عليها اإلمامُّ
المصطفى ﷺ .وكانت له عناية كبيرة بكتب السنَّة وعلوم الحديث ،وله عناية خاصَّة بمعاني
الحديث النبوي.
الخليلي باإلجماع ،ويحتجُّ بالقياس عند عدم معارضته النصَّ الشرع َّي ،وال يأخذ
 يستدلُّ اإلمامُّ
به في العبادات.
الخليلي بالعُرف ،ويطبقه في الكثير من المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي وفق
 يحتجُّ اإلمامُّ
ضوابطه المعروفة.
 للصحابة مكانة عالية عند اإلمام الخليلي؛ فكان يج ُّلهم ويحترمهم ،ويأخذ بالكثير من آرائهم.الخليلي يعتمد عليها في بيان األحكام
 االلستصحاب والقواعد الفقهيَّة من األدلَّة التي كان اإلمامُّ
ال َّشرعيَّة.
 نلمس من الفتاوى دعوة اإلمام إلى مطالعة العلوم المختلفة ،وتع ُّلم اللغات ،وعدم تكلُّف البحثفيما ال فائدة من ورائه.
 يتَّسم منهج اإلمام في عرض المسائل بنهيه عن تخطئة اآلخرين فيما يحتمل الخماف ،معاختيار أنسب األقوال بحال السائل.

 يتوقَّف اإلمام في المسائل المشكلة ،ويتر َّخص عند وجود الدواعي ال َّشرعيَّة المبيحة لذلك. -0يحترم اإلمام العلماء ويقدرهم ،ويرالسلهم ،ويناقشهم في بعض المسائل ،مع اقتصاره على
أجوبتهم أحيانا.
الخليلي مع المخالفين من غير مذهبه بأدب جم ،وألسلوب عال ،وطريقة َّ
مهذبة
 -1يتعامل اإلمام
ُّ
راقية ،بل ويأخذ بآرائهم في بعض المسائل.
 -2تظهر شفقة اإلمام على أ َّمته وحرصه على صماحها من خمال دعوته للعلم ،واألخماق
الفاضلة الكريمة ،وحرصه على لسمامة واقع الناس من البدع والمنكرات المخالفة لشرع هللا تعالى.
ويدعو الباحث إلى جملة من التوصيات وهي:
 إنشاء متحف مص َّغر يض ُّم متعلَّقات اإلمام المختلفة؛ لتعرض على الجمهور. عمل حلقات تلفزيونيَّة تتح َّدث عن لسيرة اإلمام ،مع عرض الكثير من الشهادات المعاصرة له،وتوثيقها بطريقة فنـيَّة جميلة.
 توزيع عدد من األوراق البحثيَّة على طماَّب كلـيَّات العلوم ال َّشرعيَّة لتناول جزئيَّات فقهيَّة تتعلَّقبفكر اإلمام الخليلي ،يت ُّم فيها تحليل تلك الجزئيَّات بعمق وتحقيق ،مع إشراف المختصين من ألساتذة
الفقه واألصول.
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