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َّ
مليص:
تتلخص فكرة البحث في محاولة الوقوف على فقه اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليليو وانتابا
الماهج الفقهي الذي انتخدمه في فتاواهو ودرانة فتاواه وتحليلها .معتمدين على االنتقراءو والتحليل
واالنتابا و بحيث تم انتقراء فتاوى اإلمام من خالل كتاب« :الفتح الجليل في فتاوى أبي الخليل»و
وبعدها تم تحليل األجوبة وانتابا الماهج الفقهي له .وخلصت الدرانة إلى َّ
أن اإلمام كان متميِّزا في
الجانب العلميو بحيث يع ُّد مفسِّرا ومحدِّثا وفقيهاو حيث يقف عاد اآليات القرآنية واألحاديث الابوية
الشريفة فيبين أحكامها التي اشتملت عليها .وكان يولي عااية بما ورد عن الصحابة من أقوال وأفعالو
ويتوقف عادها بالتحليل .ويتوقف اإلمام عاد مقاصد الشريعة اإلنالميَّة من خالل التيسير على الااس
في الفتاوى .كما كان يض ِّمن فتاواه وأجوبته الاصح واإلرشاد والدعوة إلى القراءة والمطالعة.

كلمات مفتاحيَّة :اإلمام الخليلي .الفتح الجليل .ماهج فقهي .مقاصد الشريعة .نصح وإرشاد.

مقدمة:
اقد ترك لاا العلماء عددا من المصافات العلمية التي انتفرغوا فيها جهودهم في مختلف العلوم
والفاونو وتع ُّد العلوم المرتبطة باألمور العقدية والفقهيَّة المتعلقة بالعبادات أو المعامالت المالية أو فقه
األنرة من العلوم المهمة التي يابغي أن نقف عادها بالقراءة والدرانة والتحليلو ومن العلماء والفقهاء
اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي (رحمه هللا تعالى)و فمن هو اإلمام الخليلي؟ وما هي مالمح الماهج
الفقهي الذي اعتمده في فتاواه؟
أهمية البحث ومنهجيته:
تع ُّد درانة فقه اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي من الدرانات المهمةو والتي يابغي للباحثين
الوقوف عادهاو وذلك ألنَّها:
 تبين لاا الجهود العلمية عموما والفقهيَّة خصوصا عاد العلماء األوائل. تتضح من خاللها ماهجية اإلمام الخليلي في انتابا األحكام الفقهيَّة من األدلَّة ال َّشرعيَّة. تبين لاا ارتبا اإلمام بالمجتمع من خالل انتعراض القضايا والمسائل التي تهم أفراد المجتمع. تبين لاا مدى االرتبا الوثيق بين اإلمام الخليلي والعلماء األوائل وعلماء عصرهو حيث نجداإلمام يااقش أقوال العلماء وآراءهم في المسألةو ث َّم يستفرغ جهده في الترجيح.
واعتمد هذا البحث الماهج االنتقرائي والتحليلي واالنتابا يو حيث توقف عاد فتاوى اإلمام
الخليلي لتحليلها وانتابا ماهجهت الفقهي.
نقد المصادر والمراجع:
تجدر اإلشارة إلى أناي اعتمدت في كتابة هذا البحث على عدد من المصادر والمراجعو أهمها:
 كتاب نهضة األعيان بحرية ُعمانو للشيخ أبي بشير مح َّمد شيبة بن عبد هللا بن حميد السالميفيما يتعلَّق بالتعريف بشخصية اإلمام الخليلي.
يع ُّد هذا الكتاب من الكتب التاريخية المهمة في تاريخ ُعمان من حيث المؤلِّف والمؤلَّفو فمؤلفه

هو الشيخ أبو بشير مح َّمد السالميو وهو ابن الشيخ العالَّمة عبد هللا بن حميد السالميو الذي أرنى
قواعد اإلمامةو واجتهد في نبيل قيامهاو رحمه هللا تعالىو وأ َّما من حيث الكتاب فقد انتعرض فيه
مؤلفه التاريخ العُماني في عهد اإلمامين نالم بن راشد الخروصي ومح َّمد بن عبد هللا الخليلي -
رحمهما هللا تعالى  -بأنلوب نهلو وماهجية واضحةو وأشار مؤلفه إلى محتوى الكتاب فقال:
« ...أ َّما بعدو فقد عزب عن كثير حال العُمانيِّـين وأثرهم العظيمو وحجب عاهم ما لهم من مقام
كريمو وخطر جسيمو فحاولت أن أكتب ما انتطعت عليه م َّما وقع لهم في زماناا من المفاخر الحميدةو
والمآثر المجيدةو التي انتاار بها القطر العُماني من نيرة اإلمامين المرشدين :نالم بن راشد
الخروصيو ومح َّمد بن عبد هللا الخليليو وما حظيت به ُعمان في أيامهما من الخيراتو وما كان
بزمانهما من الاوازل والحوادث والفتوحاتو وإن كانت يدي قصيرة عن تااول الكلو وهمتي ضئيلة
عن نشر الجلو ولكن يدعوني لحسر الباع خدمة الو ن العزيزو الواجب على أباائه األحرار أن
يتاافسوا في تشريفه أكثر من تاافسهم على الدرهم والدياارو فكل ما كتبته م َّما شاهدته بعياي وا لعتو
وما فاتاي إالَّ نزر أخذته من الثقة فضمانه عليهو إذ كات العصا التي يتوكأ بها نيادة والدي الكريم في
جميع أنفارهو وغيبة نره في ليله ونهارهو وهو زعيم الثورة بال جدالو وبعده لزمت اإلمام
الخروصي في نراياه وفتوحاتهو وما تخلفت عن الخليلي إالَّ في بعض أوقاته.)1(»...
 كتاب «الفتح الجليل» من أجوبة اإلمام أبي خليل:كتاب «الفتح الجليل» هو المصدر األصيل لهذا البحث حيث قام الشيخ نالم بن حمد بن نليمان
الحارثي بجمع فتاوى اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي في هذا الكتابو كما أعيدت باعته أخيرا
بعااية األخ الباحث أحمد بن نالم بن مونى الخروصي حيث ضبط الاصوصو ووضع الفهارس
المتعددة المفيدة للكتابو فتتبعت الكتاب وانتابطت الماهج الفقهي عاد اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي.
ويذكر( )2الباحث أحمد الخروصي أن لإلمام الخليلي آثارا علمية متعددةو اجتهد عدد من األوائل
السالميو أبو بشير مح َّمد شيبة بن عبد هللا بن حميد :نهضة األعيان بحرِّيـَّة عُمانو مطابع دار الكتاب العربيو القاهرةو د .تو
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بجمعها ودرانتهاو وتشتمل على الفتاوى العلمية والمرانالت الشخصيَّة والسِّيانيَّةو والعهود
واألحكامو والقصص واألخبارو والحكم والمآثرو حيث جمع الشيخ علي بن ناصر الغسياي فتاوى
اإلمام وشيئا من مرانالته بلغت نتون مسألة ( 60مسالة)و وقام بعده الشيخ نالم بن حمد بن نليمان
الحارثي بجمع الفتاوىو حيث يقول الشيخ نالم الحارثي في ذلك« :أول ما اعتايت به في هذا الصدد
جمع جوابات اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي رحمه هللاو وانتعات بالشيخ نيف بن عبد العزيز
الرواحي والشيخ زاهر بن عبد هللا العثمانيو ث َّم أرنلتها إلى دمشق لال الع بانم «الفتح الجليل من
أجوبة أبي خليل»و وتم بإشراف األنتاذ عز الدين التاوخيو عضو المجمع العلمي العربي في
دمشق»(.)3
وفي الختام أنال هللا تعالى أن أكون قد وفقت في مااقشة هذا الموضوع وفي انتابا الماهج
الفقهي لإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي (رحمه هللا تعالى)و وأشكر القائمين على ندوة (اإلمام مح َّمد بن
عبد هللا الخليلي) من مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي بجامعة نزوى ومركز نااو الثقافي األهليو
وهللا يوفقاا لما فيه الخير والصالح.

فقه اإلمام اليليلي وآثاره العلميَّة:
التعريف بكتاب «الفتح الجليل» من أجوبة أبي خليل:
نبقت اإلشارة إلى حياة اإلمام العلميةو حيث أخذ العلوم عن علماء عصرهو فصار من األعالم
الذين يشار إليهم بالباانو وقد ترك لاا تراثا فقهيا يتمثل أغلبه فيما جمع عاه من الفتاوى والمرانالت
واألحكام في كتاب بعاوان« :الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل»و فماذا جمع الكتاب بين دفتيه؟
جمع الشيخ نالم بن حمد الحارثي في هذا الكتاب مجموعة من الفتاوى الفقهيَّة والمرانالت
الشخصيَّة والعا َّمة المأثورة عن اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليليو والتي تشتمل على المسائل
ووضع فهارنه :أحمد بن نالم بن مونى الخروصيو ذاكرة عمانو نلطاة عمانو ص.7 -6
الخليليو اإلمام مح َّمد بن عبد هللا :الفتح الجليل من أجوبة أبي خليلو ص7و نقال عن الحارثيو عبد هللا بن نالم بن حمد :نالم بن
حمد الحارثي ذكرى باوة ألبوةو ص.233

واألحكامو حيث بلغت الرنائل في هذا المجموع العلمي تسعا وتسعين رنالة ( 99رنالة)و واشتمل
أيضا على عشر وتسعمائة مسألة متاوعة ( 910مسائل)و في أصول الدينو والفقه وأصولهو وفي
مااقشة بعض المعامالت االقتصاديَّة التي كانت في عهد اإلمام الخليلي.
كما أن الباحث أحمد بن نالم بن مونى الخروصي اجتهد في إخراج الكتاب في بعة جديدة
بماهج علميو فقام بضبط نصوص الكتاب بالمقارنة مع المخطو ات والوثائق األصليةو وقام بإعداد
الفهارس المتاوعة للكتاب:
 فهرس اآليات القرآنية. فهرس األحاديث الابوية. الفهرس الزماي للوثائق المؤرخة في «الفتح الجليل». فهرس الفروق بين الاسخة المخطو ة والمطبوعة ومجموع الشيخ الغسياي. المسرد العام لألعالم واألماكن والبلدان والمصطلحات. فهرس المحتويات.المنهج الفقهي عند اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي:
تجدر اإلشارة إلى أن لكل فقيه من الفقهاء ماهجا في االنتداللو وأنلوبا في المااقشة حياما يجيب
على المسائل الفقهيَّةو فكيف كان اإلمام الخليلي يتااول المسائل الفقهيَّة()4؟ تبين لي أن اإلمام الخليلي
يسأله الااس عن مسائل في علوم ومعارف متاوعةو ماها ما يتعلَّق بالقرآن الكريم وماها ما يتعلَّق
بالساَّة الابويَّة وأخرى بالمسائل التي ترتبط بفقه العبادات والمعامالت والحياة االجتماعيَّة وغيرهاو
وبالتالي فيمكااي القول أن مالمح الماهج الفقهي عاد اإلمام الخليلي يتضح من خالل الاقا اآلتية:
االستدالل بالكتاب والسنَّة:
يستدل اإلمام الخليلي بالكتاب والساَّة في كثير من المواضع من الفتاوى واألحكامو حيث نئل عن
اعتمدت بعة المكتبة العمومية في نقل المسائل.

التفاضل بين ولدي إبراهيم  إنماعيل وإنحاقو فقال:
«أ َّما تفاضل ما بين األنبياء عليهم الصالة والسالم فذلك م َّما يعلمه هللاو قال﴿ :تِ ْلكَ الرُّ ُن ُل فَض َّْلاَا
ْضهُ ْم َعلَى َبعْض﴾ [سورة البقرة]253 :و ولم يظهر لاا من الكتاب بين إنماعيل وإنحاق تفاضل
َبع َ
ولكل فضلو وأ َّما الذبيح فاألصح أنَّه إنماعيل وال تتكلف في البحث عن هذه»(.)5
وجاء أيضا« :ونئل عن التكليف بالمحالو قالوا ال يجوز على هللا تعالى ذلكو وقد قال تعالى
حكاية عن المسلمينَ ﴿ :ربَّاَا َوالَ تُ َح ِّم ْلاَا َما الَ َاقَةَ لَاَا بِ ِه﴾ [سورة البقرة]286 :؛ فلو كان ذلك غير
جائز عليه لماذا نألوه تعالى؟ والظاهر أن هذا ثااء من هللا لهم وهو ال يثاي على شيء ال يرضى به.
ف َّ
الجواب :كما ذكرت بأن هللا ال يكلف بالمحالو قال هللا تعالى﴿ :الَ يُ َكلِّ ُ
هللاُ نَ ْفسًا إِالَّ ُو ْن َعهَا﴾
[سورة البقرة]286 :و وقال رنول هللا ﷺ :إذا أمرتكم بشيء فأتوا ماه ما انتطعتمو وال دليل
على التكليف بالمحال فيما حكاه عن قول المؤماينو فتدبر ذلكو وهللا تعالى أعلم»(.)6
«ونئل عن قول المتكلمين :القدرة نوعانو قدرة ممكاةو وهي أدنى قوة يتمكن بها المأمور من
إتيان الفعلو وال بد ماها في كلِّ أمر شرعيو وقدرة ميسرةو وهي ما يوجب اليسر على المؤديو فهي
زائدة على الممكاة بدرجة.
الجواب :القدرة الممكاة هي إمكان إتيان المأمور بها أمرا به كإيمان أبي جهل وأمثالهو وهم
المخذولون أهل المعاصيو فإنهم لو كانوا غير قادرين لكانوا مجبورين على المعاصي ومعذورين
ومكلفين غير المستطاعو وليس األمر كذلكو والقدرة الميسرة هي قدرة أهل اإليمان والطاعاتو قال
هللا تعالى﴿ :فَ َساُيَ ِّس ُرهُ لِ ْليُس َْرى﴾ [سورة الليل]7 :و هذا ما ظهر لي واألمر كله هللو وهللا أعلم»(.)7
«ونئل ع َّما يوجد عن علماء األنرار في تخريج أعداد اآليات يزيدونه أيلو ويقولون أن الخارج
انم ملكو وأيل بالسريانية أو العبرانية هو انم هللاو فهل لهذه األشياء أصل من الكتاب والساَّة؟

الخليليو اإلمام مح َّمد بن عبد هللاو الفتح الجليلو المطبعة العموميةو ص.87
المصدر نفسهو ص.89
المصدر نفسهو ص.93

ي[
الجواب :أ َّما في كتاب هللا فال شيء من هذاو وأ َّما في الساة ففيها الاهي عن ذلكو أن الاب َّ
ﷺ] نهى أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب وقال :أمتهوكون أنتم كما تهوك اليهودو لقد جئتكم
بها بيضاء نقيةو ولو أن مونى وعيسى عليهما السالم كانا في زماني لما ونعهما إالَّ اتِّباعيو ومعاى
قوله :أمتهوكون أمتحيرون وغير ذلكو وهللا أعلم.)8(»...
ونئل اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي عن الداخل مع اإلمام للصالة في قراءة الركعة الثانيةو متى
يأتي باالنتعاذة؟ فأجاب:
«الخالف موجودو قيل :يستعيذ قبل القراءة للركعة الثانيةو لقوله تعالى﴿ :فَإ ِ َذا قَ َر ْأ َ
ت ْالقُرْ َءانَ
ان الر َِّج ِيم﴾ [ سورة النحل]98 :و وقيل يأتي باالنتعاذة عاد القيام لقضاء
فَا ْنتَ ِع ْذ بِ َّ ِ
اهلل ِمنَ ال َّش ْيطَ ِ
القراءةو .)9(»...ونئل ع َّما ورد من أحاديث في تسليم الابي ﷺ حين الخروج من الصالةو فقال
اإلمام الخليلي مفصال ذلك:
«قد ورد في التسليم عاد الخروج من الصالة روايات عاه ﷺو روي أنَّه نلم تلقاء وجهو
وروي أنَّه نلم تسليمة عن يمياه وتسليمة عن شمالهو وروي أنَّه نلم تسليمة واحدة يلوي عاقه يمياا
وشماال حتَّى يرى المصلون بياض خده و وهذا هو المستعمل عاد أهل المدياة وعليه أكثر أصحاباا
ومالكو ولعلهم رجحوا ذلك من قبل أن أهل المدياة أخذه اآلخر عن األولو والابي ﷺ والخلفاء
الراشدون بالمدياة واألنصار والمهاجرونو فالظاهر أن هؤالء نيأخذون باألرجحو وهللا أعلمو وأ َّما
نفس السالم فيابغي أن يقصد به المصلي التحلل أي الخروج من العهدة والتسليم على من كان
بالحضرة القدنيةو كما يسلم على القوم القاعد معهم عاد إرادته االنصرافو فهذا يعم المالئكة
والمصلين الحاضرينو ويعم غيرهمو وهللا تعالى أعلم»(.)10
ونأل العالَّمة نيف بن عبد العزيز الرواحي اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي عن مسائل تفصيلية
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تتعلَّق بصالة ناة العشاء بعد صالة العشاء وقبل صالة التراويح في شهر رمضانو وانتدل في
نؤاله بأحاديث كثيرةو فأجابه اإلمام الخليلي ببيان ما وجده في المسألة من الروايات التي أشارت
بعضها إلى أن الابي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد العشاءو والبعض اآلخر لم يشر إلى ذلكو
وعرض األدلَّة على كال القولين من الساَّة الابويَّة الشريفة(.)11
وجاء في «الفتح الجليل» أن الشيخ عيسى بن صالح الحارثي عرض على اإلمام الخليلي مسألة
تتعلَّق بالخالف الوارد في عدد تكبيرات صالة العيدو و لب من اإلمام بيان ما عاده في المسألةو
الابي ﷺ
فأجابه اإلمام الخليلي ببيان أقوال علمائاا المشارقة والمغاربة مستدال بما ورد عن
ِّ
والصحابة من أقوال وأفعال(.)12
التحليل:
ظهر لي من خالل الوقوف على مواضع انتدالل اإلمام الخليلي بالكتاب والساَّة عدة نقا :
 وجدت اإلمام الخليلي – أحيانا – يوجه السائل إلى عدم االشتغال ببعض األمورو ألنَّها ليستبضروريةو حيث ختم جوابه للسائل الذي نأله عن التفاضل بين باي إبراهيم ( إنحاق
وإنماعيل) عليهما السالم بقوله« :وال تتكلف في البحث عن هذه».
 ال يكتفي اإلمام الخليلي ببيان الدليل من الكتاب أو الساَّة الابويَّة وإنَّما يوضح ويبين األمورالتفصيلية المرتبطة بالمسألةو مبياا أقوال العلماء فيهاو حيث فصَّل الحديث في التسليم من الصالةو
وبيّن أقوال العلماء في ذلك مشيرا إلى أهمية انتشعار المصلي قدنية الصالةو فيودِّع المصلي الصالة
بافس يبة مطمئاة.
 يع ُّد التواضع والورع عاد اإلمام الخليلي نمة بارزة في ماهجه الفقهيو حيث قال في آخرجواب له عن القدرة الممكاة والقدرة الميسرة« :هذا ما ظهر لي واألمر كله هلل».
فصّل اإلمام الخليلي في مسألة صالة ركعتين بعد العشاءو وتكبيرات صالة العيد ببيان أقوال
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علماء اإلباضيَّة المشارقة والمغاربةو ومااقشتها وبيان أوجه االنتدالل من الكتاب والساَّة الابويَّة
المطهرة وما ورد عن الصحابة(.)13
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلمام الخليلي تارة يفسر بعض آيات القرآن الكريم()14و ويشرح األحاديث
الابوية الشريفة نواء أكان ذلك بسؤال من اآلخرين أو بقصد تعليم الااس وبيان معاني القرآن الكريم
والساَّة الابويَّةو وإليك بعض اآليات القرآنية التي قام بتفسيرها:
تم إفراد باب في كتاب «الفتح الجليل» بعاوان« :باب في تفسير بعض آيات القرآن» ابتدأ بتفسير
ب الَ َري َ
ازي ُل ْال ِكتَا ِ
اآليات﴿ :بِس ِْم َّ ِ
ْب فِي ِه ِمن رَّبِّ ْال َعالَ ِمينَ * أَ ْم يَقُولُونَ ا ْفتَ َراهُ
هللا الرَّحْ َم ِن الر َِّح ِيم الـم * تَ ِ
َبلْ هُ َو ْال َح ُّ
ق ِمن َّربِّكَ ﴾ (سورة السجدة .)3 -1 :وقوله تعالىِ ﴿ :لتُا ِذ َر قَوْ ًما َّما أَتَاهُم ِّمن نَّ ِذير ِّمن قَ ْب ِلكَ
لَ َعلَّهُ ْم َي ْهتَ ُدونَ ﴾ (سورة السجدة)3 :و وقوله نبحانهَّ ﴿ :
ض َو َما َب ْياَهُ َما ِفي
هللاُ الَّ ِذي َخلَ َ
ت َواألَرْ َ
اوا ِ
ق ال َّس َم َ
ش َما لَ ُكم ِّمن ُدو ِن ِه ِمن َو ِل ٍّي َوال َش ِفيع أَفَال تَتَ َذ َّكرُونَ * يُ َدبِّ ُر األَ ْم َر ِمنَ
ِنتَّ ِة أَيَّام ثُ َّم ا ْنتَ َوى َعلَى ْال َعرْ ِ
ب َوال َّشهَا َد ِة
ض ثُ َّم يَ ْع ُر ُج إِلَ ْي ِه فِي يَوْ م َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ أَ ْلفَ َناَة ِّم َّما تَ ُع ُّدونَ * َذلِكَ عَالِ ُم ْال َغ ْي ِ
ال َّس َما ِء إِلَى األَرْ ِ
ان
ْال َع ِزي ُز الر َِّحي ُم﴾ (سورة السجدة)6 -4 :و وقوله تعالى﴿ :الَّ ِذي أَحْ َسنَ ُك َّل َش ْيء َخلَقَهُ َوبَ َدأَ َخ ْل َ
اإلن َس ِ
ق ِ
ِمن ِ ين( ﴾...سورة السجدة.)7 :
قال اإلمام الخليلي رحمه هللا تعالى« :أقول إن هللا أخبرنا أن تازيل الكتاب أي القرآن من رب
العالمينو وأنَّه ال ريب فيه؛ لما عليه من حالوة و الوة وإعجاز أن يأتي أحد بمثلهو ﴿أَ ْم َيقُولُونَ
ا ْفتَ َراهُ﴾ [سورة السجدة ]3 :هذا انتفهام إنكار وتعجُّ بو يعاي :أيقول ماكروه إنَّه افتراء مع ما تضماه
من اإلعجازو هذه غباوة كبيرة وعااد عظيمو ث َّم أضرب عن ذلكو فقال بل هو الحق البيّنو إنَّه من هللاو
وإنه أنزله لإلنذار واإلعذارو ث َّم قال﴿ :لَ َعلَّهُ ْم يَ ْهتَ ُدونَ ﴾ [سورة السجدة]3 :و كأنه فيه نعي لهمو
وانتبعاد أن يهتدوا لماهم فيه من العااد وعدم الاظر والتدبيرو ث َّم تال ذلك بقولهَّ ﴿ :
ق
هللاُ الَّ ِذي َخلَ َ
ض َو َما بَ ْياَهُ َما[ ﴾...سورة السجدة]4 :و يعاي أنَّه خلق هذه ولم يخلقها عبثا وال
ت َواألَرْ َ
ال َّس َما َوا ِ
با ال؛ ذلك ُّ
ظن الذين كفرواو ث َّم عقب ذلك بقولهَ ﴿ :ما لَ ُكم ِّمن ُدونِ ِه ِمن َولِ ٍّي َوال َشفِيع﴾ [سورة
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السجدة]4 :و يشفع إالَّ بإذنهو أو يكون هو الولي الشفيع.)15(»...
وعلق على كالم أحد علماء البيان وهو الدماهوري الذي قال في البسملة ما نصه« :وهللا علم على
الذاتو الواجب الوجودو ووصف الذات بما بعدها بيان للمسمى ال العتباره فيهو وإال لكان المسمى
مجموع الذات والصفةو وكذلك بل هي وحدهاو وقيل مع الصفةو واعترض على جعل هللا علما بأن
وضع العلم بإزاء ذاته تعالى فرع تعلقه وال تعلق فال وضعو وأجيب بتعلقه تعالى بصفاتهو والمافي
تعلقه لكونه حقيقة وهو غير الزم في وضع العلم.»...
فعلق اإلمام الخليلي بقوله« :أقول الذي نفهمه من عبارة الدماهوري أن قوله تعالى في البسملة:
﴿الرَّحْ َم ِن الر َِّح ِيم﴾و صفة كاشفةو فال داللة إالَّ للذاتو وفسر بقوله هذا عن أن يكون إ الق انم هللا
على الذات والصفةو وهذا من قوله يدلُّ أن الذات ال يدخل في مفهومها الصفةو وكان مرماه بذلك ما
يقوله المتكلمونو وقوله اآلخر وقيل إنَّه يدلُّ على الذات والصفةو هو على قول من يقول أن الصفات
الذاتية غير خارجة عن الذاتو فكأنه يقول إن على هذا القول يكون وصفه بالرحمن وصف ثااءو
وأقول إن قلاا إنها صفة كاشفة أو صفة ثااء المسألة واحدة ويحتمل األمرين.)16(».....
وفسر اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي نورة الفاتحة حيث قال في أول تفسيره« :يقال أن جميع
الكتب وجميع العلوم تضماها القرآن جميعاو وأن الحم َد [الفاتحة] تضمات جميع ما في القرآنو وأن
البسملة تضمات جميع ما في الحمد.)17(»...
يظهر لي من خالل الوقوف على ما ورد عن اإلمام الخليلي فيما يتعلَّق بتفسير بعض آيات القرآن
الكريم أن اإلمام الخليلي له مكاة علمية في علوم القرآن الكريم والحديث وعلوم اللغة العربيَّةو ولديه
قدرات علمية في المااقشات والتحليالتو حيث يبدأ في تفسير اآليات القرآنية ببيان أوجه اللغة
العربيَّةو ويتبعه بمااقشة ما جاء في اآلية من األحكام واعتراضات اآلخرين والرد عليهاو فحياما
ْب ِفي ِه ِمن رَّبِّ ْال َعالَ ِمينَ * أَ ْم َيقُولُونَ ا ْفتَ َراهُ َبلْ هُ َو
ب ال َري َ
ازي ُل ْال ِكتَا ِ
تعرض لقوله تعالى﴿ :الـم * تَ ِ
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ْال َح ُّق﴾ (سورة السجدة )3-1 :بدأ ببيان ما يتصف به القرآن الكريم من حالوة و الوة وإعجازو وبيَّن
َّ
أن االنتفهام في اآلية القرآنية انتفهام إنكار وتعجُّ بو واإلمام الخليلي هاا ياكر على أولئك الذين
يفترون على القرآن الكريمو ويراهم وصلوا درجة كبيرة من الغباء والعاادو ولم يدركوا أن هذا الكتاب
أنزله هللا تعالى لإلنذار واإلعذار.
كما أن اإلمام الخليلي يتوقف عاد األحاديث الابوي الشريفة -أحيانا -بالشرح والتوضيحو حيث
نئل عن معاى قوله ﷺ« :إذا كان آخر الزمان فعليكم بدين العجائز»و فقال« :أ َّما قوله( :إذا كان
آخر الزمان فعليكم بدين العجائز) الظاهر أنَّه أراد بدين العجائز هو عدم التوغل في أمر التوحيدو
واالقتصار على الشهادتين فقط مع إقامة الفروضو ّ
فهن ال يعتقدن م َّما خاض فيه العلماء من أمر
التوحيد شيئا حتَّى غرق أكثرهم في لججهو وتاهوا في برهو ويبعد أن يكون أراد بآخر الزمان أيام
الهرج والمرجو وأنَّه يحث أن يكون المرء جليس بيته كالعجائزو ألنَّه ال يقال دياك دين العجائز إالَّ
على نبيل التجوز والعلم عاد هللا .)18(»
ونئل عن معاى« :وضع الشمس والقمر» الواردة في الحديث« :وهللا لو وضعوا الشمس في
يميايو والقمر في شمالي على أن أترك هذا األمر حتَّى يظهره هللا أو أهلك فيه ما تركته»و فقال:
«يقول علماء الاحو :لو حرف امتااع االمتااعو فإن وضع الشمس والقمر في يمياه وشماله ممتاعو
فتركه ﷺ تبليغه رنالة ربه ممتاع ماهو وهذا مراد الحديث لييأس الكفار من التعرض له لتركه
الرنالة وهللا أعلم»(.)19
ونئل عن المقصود باألخ في حديث« :ال يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه»و فقال« :قيل
األخوة اإلنالميَّةو وال يشتر أخو الدينو وهذا يستظهره شيخاا السالميو ويراه شيخاا القطب في هذا
الزمن الذي يجب فيه مراعاة الااس لجمع الكلمة؛ لضعف الدين وتشتت أمر المسلمينو وال تحرم
الزوجة بذلك وال المشترى وهللا نبحانه وتعالى أعلم»(.)20
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ونئل اإلمام الخليلي عن معاى قوله ﷺ« :من ذكرت عاده فلم يصلِّ عل ّي أخطأ ريق
الجاة»و فقال« :الحديث فيه الترغيب في الصالة على الابي ﷺ وهو الحري بذلكو فإن لم يفعل فقد
خالف المادوب إليهو هذا ما نفهمه من األحاديث ونيرة الصحابة وهللا أعلم»(.)21
ونئل أيضا عن معاى قوله ﷺ« :ما أصر من انتغفر ولو عاد إلى الذنب في اليوم نبعين
مرة»و فقال في جوابه« :إن من انتغفر ربه ونيته في ذلك أن ال يرجع إلى الذنب إالَّ انتغفارا باللسان
فقط فهذا غير مصرٍّ و وعوده إلى ذلك الذنب ذلك بع اآلدميو فالعبد يهفو والمولى يعفوو وهللا
أعلم»(.)22
ونئل عن معاى قول الابي ﷺ« :ال تتخذوا ظهور دوابكم ماابرو فإن هللا إنَّما نخرها لكم
لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إالَّ بشق األنفس»و ومعاى حديث« :ال تتخذوا ظهور دوابكم كراني»و
فقال اإلمام رحمه هللا تعالى« :الاهي ع َّما يفعله أهل الجاهلية األولو من أن المرء يكون على دابته
يخطب الااس أو يحدثهمو ولم تجعل الدواب لذلكو فهذا من عدل الشريعةو إنَّما جعلت لما جعلت لهو
وتسخر لما نخرت لهو وال ياافي هذا أن الابي ﷺ كان يخطب على ناقته في الحجو ويسأله الااس
كذلكو فهذا غير داخل في الاهيو فلو نئل العالم بعد أن كان على ركابه فله أن يجيب أو عارضه أمر
وأراد أن يتكلم وهو راكب فال بأس»(.)23
ونئل أيضا ع َّما رواه البيهقي عن عائشة رضي هللا عاها قالت :قال رنول هللا ﷺ« :يا
عائشة إياك والسرفو فإن أكلتين في يوم من السرف»و فقال في شرحه للحديث« :أ َّما قوله ﷺ:
(أكلتين في يوم من السرف) مجاوزة الحدو فظاهر الحديث أنَّه يحث عائشة على االقتصاد واإليثارو
ونرْ ن السيرة
وليس ذلك نرفاو وذلك في حق أمثالها رضي هللا عاهاو ولقد فعلت هي وصواحباتهاو ِ
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المرضية حتَّى لَ ِح ْقنَ بخير البرية ﷺو وهللا أعلم»(.)24
الابي ﷺ قوله:
ونئل عن معاى الحديث الذي رواه اإلمام الربيع بن حبيب في مساده عن
ِّ
«الشؤم في الدار والمرأة والفرس»و فقال في شرحه للحديث ...« :وأ َّما الحديث ففي تفسيره أقاويل
كثيرة االحتماالتو بعضها راجع إلى الدينو وبعضها راجع إلى الدنياو فإن من شؤم الخيل انتعمالها
في غير الحقو وكذلك البيت لكونه ضيقا أو غير صحيح للسكاى أو بجوار السفهاء المؤذين لجارهم
بفسادهمو فهذه كلها من شؤم الدارو وهللا أعلم»(.)25
ونئل عن معاى قوله ﷺ« :تاام عياي وال ياام قلبي»و وكيفية الجمع بياه وبين قوله ﷺ:
«إن لافسك عليك حقًّا»و فقال اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي« :أ َّما قوله ﷺ :تاام عياي وال ياام
قلبيو فيه أن الاوم ال يذهب حانة عقله ﷺو فهو يعقل ما يكون عاهو وال ماافاة بين هذا وبين نومه
حتَّى لعت الشمس فإن بزوغ الفجر م َّما يدرك بحانة البصر ال بالعقلو وكذلك ال ياافي قوله :إن
لافسك عليك حقًّاو فإن االنتراحة حاصلة بالاومو كما قال البوصيري :ونومه اإلغفاء فافهمو وهللا
أعلم»(.)26
تبين لي من خالل الوقوف على شرح اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي لألحاديث الابوية أنَّه
يستابط من األحاديث الابوية الشريفة األحكام ال َّشرعيَّة والتوجيهات الابوية التي تعين المسلم على
مرضاة هللا و حيث أشار في شرح األحاديث السابقة إلى اآلتي:
 االلتزام والتمسك بالدين وعدم الخوض فيما ال يافعو وبالتالي فقد جاء بالتعبير المجازي انتخداملفظة (دين العجائز)و والتي ال تقصد بلفظها وإنَّما انتعملت مجازا.
 اإلمام الخليلي عميق في شرح الحديث الابوي الشريفو حيث ظهر لي ذلك حياما شرحالمقصود باألخ في الحديث« :ال يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه»و فقد أشار إلى المقصود
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باألخوةو وربط الحديث عاها بزمانهو واعتبر أن تعميق مبدأ األخوة مهمو حيث يفهم من شرحه
للحديث ما تعانيه األ َّمة من التشتت والخالفاتو ومن هاا فقد نبه إلى ضرورة المحافظة على األخوة.
 البسا ة والوضوح في عبارتهو فهو يشرح األحاديث بعبارة نهلة يفهمها العا ّمي قبل المتعلم. اإلشارة ضمايا في جوابه إلى بعض التوجيهات واإلرشاداتو حيث رغب في اإلكثار مني بذلك)و وأشار إلى ماهجية السيدة عائشة
الصالة على الابي ﷺو من خالل عبارته (وهو حر ٌّ
وأمهات المؤماين رضوان هللا عليهن في االقتصادو وفي ذلك دعوة ضماية إلى عدم اإلنراف في
المأكل والمشرب وكل أمور الحياة.
 الحظت أن اإلمام الخليلي لديه معرفة بأنانيات الافس اإلنسانية المرتبطة بالفهم واإلدراكوحيث ظهر ذلك حياما شرح قول الابي ﷺ« :تاام عياي وال ياام قلبي.»...
االستدالل بالقياس:
نئل اإلمام الخليلي ع َّما ورد في فضل نورة اإلخالصو فاعتبرها تعادل ثلث القرآن من حيث
األجر؛ قيانا على أفضلية ليلة القدر على غيرها من اللياليو وأفضلية شهر رمضان عن غيره من
الشهورو ويوم الجمعة وأفضليتها على باقي األيامو ونص المسـألة« :ونئل ع َّما في المساد الصحيح:
هللاُ أَ َح ٌد * َّ
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي نعيد الخدري أن رجال نمع رجال يقرأ﴿ :قُلْ هُ َو َّ
هللاُ
ال َّ
ص َم ُد * لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم َي ُكن لَّهُ ُكفُ ًوا أَ َح ٌد﴾ [سورة اإلخالص]و ويرددهاو قال :وكان الرجل
يتقللهاو فل َّما أصبح غدا إلى رنول هللا ﷺ فذكر ذلك لهو قال ﷺ« :والذي نفسي بيده إنها تعدل
ثلث القرآن» انتهى بلفظهو ما معاى قوله :تعدل ثلث القرآن؟
الجواب :يحتمل من قبل األجرو وهو الذي انتظهره صاحب الكشافو فإن مضاعفة األجر من
هللاو وهو أعلم بموجبهو أال ترى ليلة القدر خير من ألف شهرو وشهر رمضان نيد الشهورو ويوم
الجمعة أفضل األيامو وهكذا البقاع تختص بمزايا كالكعبة ومسجد الابي ﷺ والمسجد األقصى

تضاعف الحساات فيهنو.)27(»...
وذكر اإلمام الخليلي أن الشيخ ناصر بن حميد بن نعيد الراشدي انتأذنه في أن يافذ فضلة مال
مسجد قرية المطيلع في عمارة مسجد الحوض وكالهما بسمد الشأنو حيث أن مسجد الحوض ليس له
وقف لصيانته وال يوجد من يتطوع لذلكو فأجاز له اإلمام الخليلي ذلك قيانا على جواز إنفاق فضلة
أموال المساجد في المتعلمينو وقال آخر جوابه« :فوضع هذه الفضلة في عمارة مسجد آخر وتونيعه
أولى»(.)28
التحليل:
ظهر لاا في أن اإلمام الخليلي اعتبر نورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن من حيث األجرو قيانا
على خيرية ليلة القدر عن باقي األيامو وأفضلية شهر رمضان عن نائر الشهورو وقال بجواز
انتخدام فضلة مال المسجد لصيانة مسجد آخر قيانا على جواز إعطاء المتعلمين من فضلة مال
المسجد.
االستدالل واإلشارة إلى أقوال الصحابة وأفعالهم:
نئل اإلمام الخليلي عن أصل المصافحة بعد الصالة يوم العيد فقال( :فهكذا عن الصحابة)
رضوان هللا عليهم أجمعين( .)29وأشار إلى رأي الفاروق عمر بن الخطَّاب والصحابة رضوان هللا
عليهم في مسألة في الطالقو «ونئل عن امرأة وصلت الحاكم تطلب الطالق من زوجهاو وهو غائب
من ُعمان حيث ال تااله الحجةو وعاه كفيل في إنفاقهاو ولكاَّها تخاف أن تقع في أمر يحملها على غير
الحقو وال يخفى أن للاساء حقا على أزواجهن في المعاشرةو وقد مضت لها ناون ماذ غاب عاها
زوجهاو فهل يصح للحاكم القها مع وجود الكفيل المتكفل لها باإلنفاقو ولزوجها مال يقوم بإنفاقها؟
الجواب :كان من المشايخ العزري ونالم بن حمد البراشدي عاد المباحثة يرون الطالق ولما
يفعالو وقد كان الشيخ عيسى بن صالح الحارثي ال يرى ذلكو وأ َّما الشيخ الرقيشي رأى ذلك وفعلهو
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والشيخ صالح بن علي يرى ذلك ولم يفعلهو وإن أردت الكفاية فادفعها إلى الشيخ الرقيشيو وإذا نظر
اإلنسان إلى معاني القرآن والفدية وما نظره مثل الفاروق وأصحابه رضوان هللا عليهم يجد ما يشجع
في ذلك على المسألة وهللا نبحانه وتعالى أعلم.)30(»...
ونئل ع َّمن يتاقل في السكاى من بلد إلى بلد آخر بسبب ما يراه من الظروف الصحية التي يراها
في أهله ظانا ماه بأنهم ال يجدون الصحَّة بالسكاى في ذلك البلدو مع إيمانه بالقضاء والقدرو فأجاب
اإلمام الخليلي بأنَّه ال بأس في خروجهم من ذلك المكان إلى مكان يجدون فيه الصحَّةو انتدالال بما
فعله الخليفة عمر بن الخطَّاب  حياما ش َكا العرب من وباء الشام من جهة المياهو فوجههم الخليفة
عمر إلى الشامو وأمرهم أن يقيموا في البادية(.)31
ونئل عن قارئ القرآن الكريم إذا مر بآية ذكر فيها الابي ﷺو هل يصلي عليهو وكيف ذلك؟
فقال« :إن أن ّر الصالة على الابي ﷺ فال بأسو وال أحب أن يَجْ هر ِبهَاو َّ
ألن مراعاة القرآن أولى
عن كل شيءو وما كان الصحابة  يفعلون ذلكو ومن المعلوم أنَّهم يعظمون الابي ﷺ أكثر من
غيرهمو وهم قد عرفوا الحق ألهله.)32(».....
يبدي رأيه في أحكام أو أقوال العلماء المعاصرين أو السابقين ويرجح بياها أو يختار أحدها .ياقل
اإلمام الخليلي أحيانا أحكام أو أقوال العلماء المعاصرين له أو السابقين من علماء المذهب فيبدي رأيه
فيها أو يرجح بياها أو يختار أحدهاو من ذلك ما ورد في حكم الشيخ نالم بن حمد البراشدي في مسألة
تتعلَّق بالافقةو ونصها« :حكم الشيخ نالم بن حمد البراشدي أن ال نفقة على مطلقها بعد وضع الحمل
للافساءو ولها على مطلقها أبي الولد مؤونة ما تحتاجه من عام كتمر وبر وأرز وإدام ولها الكسوةو
ُوف﴾ [سورة
وهذا غير أجرة التربية للولد لقوله تعالىَ ﴿ :وعلَى ْال َموْ لُو ِد لَهُ ِر ْزقُه َُّن َو ِكس َْوتُه َُّن بِ ْال َم ْعر ِ
البقرة]233 :و وعلى األب للولد ما يحتاجه الولد من الكسوةو وما يحتاج إليه من صالح مثل الدهن
والفراش في حالتي الحر والبردو وقد قدرنا ذلك قدر ثمانية قروش لكل شهر في التحري ولم ناتقص
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الشيء كله لغالء السعر وضيق الحالو هذا الذي رآه اإلمام .قال اإلمام :صحيح ما نقله الشيخ نالم بن
حمد عاِّيو ونحفظ ذلك عن الشيخ مح َّمد بن يونف و وهو يرشد إليه القرآن»(.)33
وجاء في الفتح الجليل« :وعرض عليه جواب لجده المحقق الخليلي رضوان هللا عليهما ع َّمن
لق زوجته الق الساةو هل لها نفقة إذا خرجت من بيته بغير رضاه؟ قال المحقق الخليلي :ليس لها
أن تخرج من بيته في الطالق الرجعي إالَّ بإذنهو فإن خرجت بغير إذنه فال نفقة لها عليه إالَّ أن تكون
حامال فلها الافقة ما لم تخرج من بلدهو هكذا قال الفقهاءو وهللا أعلم .قال اإلمام [مح َّمد بن عبد هللا
الخليلي] :نقل الوالد رحمه هللا ذلك عن الفقهاء ووجه ذلك أنَّها خرجت من بيته وهي مطلقة رجعياو
تعد ناشزة.)34(»...
التحليل:
تبين م َّما نبق أن اإلمام الخليلي يشير إلى أقوال األوائل والمعاصرين من العلماء ويااقشها حيث
يخلص أخيرا بالتأييد أحياناو كتـصحيحه ما نقله عاه الشيخ نالم بن حمد البراشدي في تقدير الافقة
للولد على المطلقو وبالبيان والتوضيح أحيانا أخرى كبيانه وتفسيره لرأي المحقق الخليلي (رحمهما
هللا) في المطلقة القا رجعياو وقوله بعدم جواز أن تخرج المطلقة القا رجعيا من بيت الزوجيةو
وفي ذلك دليل على ما يتميز به اإلمام الخليلي من عمق الفهم وقدرته العمليَّة والفقهيَّة على مااقشة
األقوال وتحليلها وبيان ما ترتبط به من مسائل وأحكام.
مراعاة التيسير على الناس.
يراعي اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي رحمه هللا في أجوبته مقاصد الشريعة اإلنالميَّة من
التيسير على الااسو فقد نئل ع َّمن يقوم بازح البئر المتاجسة ففسدت اآللة التي يستخدمهاو فحياما
يكمل الازح في اليوم الثاني هل يكمل ما بدأه أو يستأنف من جديد؟ فأجاب اإلمام بأنَّه يكفيه البااء على
العدد السابق ولو في أيام متعدداتو تيسيرا على الااس( .)35ونئل عن الجاب المبتلى بانترنال البطن
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إذا انتظر إلى آخر الوقت لعل العلة تزول ماهو والماء بعيد عاهو ولكاَّه وجد أن الوقت المتبقي للصالة
ضيقا ال يكفيه لالغتسال فعمد إلى الصعيد الطيب فتيمم لصالته معتقدا أن ذلك يجزيهو فهل يجزيه
ذلك؟ أم ماذا عليه؟ فأجاب اإلمام بأن تأخره كان لعذرو وقد فعل الواجب فال شيء عليهو فاإلمام في
جوابه اعتبر الظروف المحيطة بصاحب المسألة ولم يلزمه بإعادة صالته تيسيرا عليه( .)36ورخص
في التيمم ألصحاب األمراض الذين يضرهم انتعمال الماء(.)37
التحليل:
مراعاة اإلمام الخليلي لمقاصد الشريعة من التيسير على الااس في فتاواه يظهر مدى ارتبا
اإلمام بالمجتمعو ومعرفته بأحوال الااس واحتياجاتهمو وإدراكه أنَّهم ال يقصدون مخالفة الشرع
والبحث عن الرخصو وبالتالي فهو ال يشدد على السائل وإنَّما يعتمد التيسير عليهو كما ظهر في
المسائل السابقة.
النصح واإلرشاد:
ض َّمنَ
ُض ِّم ُن اإلمام الخليلي رحمه هللا تعالى فتاواه أو يختمها باصيحة أو موعظة أحياناو فقد َ
ي َ
جوابه ألهل المغرب المتعلق بمسائل في رؤية الهالل قوله« :فاشكروا هللا الذي جعلكم من أهل هذه
الشريعة الحايفية السمحةو ولو شاء هللا ألعاتكم.)38(»...
الوضوح والبساطة في العبارة واألسلوب:
يتميز اإلمام الخليلي رحمه هللا تعالى غالبا بالعبارة الواضحة واللغة البسيطة السهلة حتَّى يفهمه
الجميعو من ذلك جوابه عن كيفية التخلص من القرا يس المبعثرة والتي كتبت فيها آيات القرآن
الكريمو فقال« :اجمع القرا يس واحفر لها حفرة وادفاها فيها .)39(»...ونئل عن األفضل في مسح
الرأس أثااء الوضوءو ثالثا أم غير ذلكو فقال« :المسحة الواحدة أقوى من جهة الروايةو وأنسب من
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جهة المسحو َّ
ألن مبااه على تخفيف الغسلو فإذا مسحه ثالثا جازو والمسحة عادي أولىو وهللا
أعلم»(.)40
توجيه السائل إلى البحث والمطالعة:
وجدت اإلمام الخليلي -أحيانا -يوجه السائل إلى مطالعة المسألة من مصادرهاو ولعله يقصد
السائل إذا كان من لبة العلمو حيث نئل عن الخمر المخلل فقال« :أ َّما الخمر المخلل فأظن الشيخ
القطب ياقل فيه الخالفو وأنَّه يختار التحريمو فطالعه من شرح الايلو وإنِّي أرى التحريم َّ
ألن نفس
الحرمة تعلقت بجاسه بعد أن حصل السكر وصار خمراو فال يتحول ولو زال السكر« .)41(»...ونئل
ع َّمن تزوج امرأة فأتت بولد ألقل من نتة أشهرو هل له مراجعتها بعد؟ الجواب :إن كان مسّها فالو
ألنَّه مسّها وهي في عدةو والمسألة فيها أقوالو والتفصيل العه من شرح الايل تجد الشفاءو والعلم
عاد هللا»(.)42
التحليل:
ماهج توجيه السائل إلى المطالعة من المااهج العلمية المهمة التي تصقل القدرات والمواهبو
فاإلمام الخليلي يعتمد هذا الماهج في فتاواه وأجوبتهو ولعل ذلك راجع إلى رغبته في تعريف الجميع
بتراث العلماء ومؤلفاتهمو ورغبته في تشجيع لبة العلم خاصَّة للرجوع إلى المصافات الفقهيَّة
والعقدية وغيرها لايل العلم والمعرفةو واال الع على أقوال العلماء المشارقة والمغاربةو فتاشأ بذلك
ملكة حب القراءة واال الع معهم.
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خاتمة:
لقد تبين في ختام هذا البحث عدد من الاتائج والتوصيات وهي:
 ياحدر اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي (رحمه هللا تعالى) من عائلة علم وفضلو وظهر تأثيرهاعليه من حيث اهتمامه بطلب العلم والمعرفةو والسعي إلى جمع الكلمة.
 تميز اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي (رحمه هللا تعالى) في الجانب العلمي فأصبح من األعالمالمشهورين في مرحلة مبكرة من حياته.
 المكانة العلمية واالجتماعيَّة والحكمة التي اتصف بها اإلمام الخليلي (رحمه هللا تعالى) كان لهادور كبير في مبايعته باإلمامة.
 يع ُّد اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي (رحمه هللا تعالى) مفسرا ومحدثا وفقيهاو حيث يقف عاداآليات القرآنية واألحاديث الابوية الشريفة فيبين األحكام التي تشتمل عليها هذه الاصوص وبالتالي فقد
جمع بين التفسير والحديث والفقه.
 يولي اإلمام الخليلي (رحمه هللا تعالى) عااية بما ورد عن الصحابة من أقوال وأفعال ويتوقفعادها بالتحليل.
 يتوقف اإلمام الخليلي عاد أقوال العلماء السابقين والمعاصرينو ويااقشها ويحللها ويبين رأيهاعتمادا على األدلَّة ال َّشرعيَّة.
 يتوقف اإلمام الخليلي (رحمه هللا تعالى) عاد مقاصد الشريعة اإلنالميَّة من خالل التيسير علىالااس في الفتاوى.
 يستثمر اإلمام الخليلي (رحمه هللا تعالى) فتاواه وأجوبته بتضمياها الاصح واإلرشاد والدعوةإلى القراءة والمطالعةو وفي ذلك دليل على اهتمام اإلمام الخليلي بصالح المجتمع ورغبته في نشر
العلم والمعرفة.
 -إقامة الادوات العلمية للوقوف على ِنيَر العلماء والفقهاء األوائل والذي كان لهم دور في جميع

المجاالت االجتماعيَّة والعلمية.
 -0التاسيق مع الجامعات والكليات لزيادة االهتمام في الدرانات العليا بدرانة اآلثار العلمية
لإلمام مح َّمد بن عبد هللا الخليلي وغيره من العلماء.
 -1االنتمرار في االشتراك مع المراكز الثقافية والمكتبات األهلية والمؤنسات العلمية في إقامة
مثل هذه الادواتو حتَّى تتم تبادل الخبرات والمعارف.
وفي الختام أنأل هللا تعالى أن أكون قد وفقت في بيان أهم الاقا المرتبطة بماهج اإلمام مح َّمد بن
عبد هللا الخليليو وهللا أنال أن يوفقاا لما فيه الخير والصالح.
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