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َّ
مليص:
يهدف البحث إلى دراسة مدى تأثير المرأة في حياة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليليو ردراسة
مدى اهتمام اإلمام اليليلي بلعد توليه لإلمامة بالمرأة العُمانيَّة في المنطقة التي تشملها إمامتهو ردرر
اإلمام في االهتمام بتثقيفهاو رتشجيعها على العلم رالمعرفة .رتنارل الب حث هذا الموضوع في أربعة
مباحث؛ يعنى األرل بتأثير نساء عائلة اإلمام اليليلي الياصَّة في تشكيل شيصيته رتأثيرها عليهو
ريتنارل الثاني عالقة اإلمام األسريةو ردراسة عالقته بابنته الوحيدة عائشة رزرجتيهو رأ َّما المبحث
الثالث فاختصَّ بدرر اإلمام اليليلي في أثناء فترة إمامته في تثقيف المرأة رتعليمهاو راهتم المبحث
الرابع بالفتارى رالقوانين التي أصدرها اإلمام اليليلي رالمتعلقة بالمرأة .رتؤكد الدراسة َّ
أن اإلمام
اليليليو بوصفه حاكم درلةو كان يتعامل مع النساء في درلته معاملة حسنة؛ فكان يحرص على لقاء
َّ
َّ
النساء راالستماع َّ
مطالباتهن .ربلغ اهتمام اإلمام بتعليم المرأةو
شكواهن أر
لهنو رالتعرف إلى
رتثقيفهاو رتعليمها القراءةو رالكتابةو رالعلوم الدينيَّةو راللغوية إلى تيصيصه غرفة بحصن نزرى
لتعليم المرأة تشرف عليها زهرة بنت شامس بن مح َّمد السيفية .رنظرا للمكانة السامية التي أبداها
اإلمام اليليلي بمكانة المرأة؛ فقد أشادت المرأة العُمانيَّة العالمة باإلمام اليليليو ركتبت نضيرة بنت
العبد الريامية مجموعة من القصائد في مديح اإلمام اليليلي.

كلمات مفتاحيَّة :اإلمام اليليلي .األسرة .المرأة .تعليم المرأة.

مقدمة:
تعنى الدراسة الحالية بمكانة المرأة لدى اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي ردرر العائلة في تشكيل
شيصيتهو ركيف عملت على تنشئته رإعداده فردا له درر قيادي في مجتمعهو إذ إن مح َّمد بن عبد هللا
هو ابن شيخ بني رراحةو رهو ال ُم َع َّو ُل عليه في قيادة بني رراحة بعد رالده .رفي هذا البحث سيكون
التركيز على درر نساء العائلة في تربية مح َّمدو ركيف ساندنه بعد أن أصبح إماماو ركيف أثر
االستقرار األسري رالنفسي في شيصيته في تعامله مع زرجتيه رابنته رحفيدتهو ركيف تعامل مع
النساء في المناطق التي حكمها .ريتنارل البحث ثالثة موضوعات رئيسةو رهي:
نشأة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليليو ردرر عائلته في تنشئته.
عالقة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي بنساء عائلته.
عالقة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي بنساء درلته.
اعتمد الباحث على مجموعة من المصادرو إضافة إلى إجراء مقابالت مع ثالث شيصيَّات
عاصرت اإلمام مح َّمد أر عاصرت من عاصره رهذه الشيصيات هي:
الشيخ سعود بن علي بن عبد هللا اليليليو ابن أخ اإلمام مح َّمد بن عبد هللا الذي تربى على يد
اإلمامو فعلَّمه القرآن رعلومهو رأشرف بنفسه على مواصلة تعليمه في حصن نزرىو ركان يتابع مدى
تقدمه التعليمي ك َّل صباح .رافق سعود بن علي اإلمام اليليلي في الكثير من أسفاره رجوالته بين
المدن العُمانيَّةو فشهد معه عددا من لقاءات اإلمام برعيتهو رشهد اللحظات األخيرة من حياة اإلمام.
ركتب الشيخ سعود كتابا حمل عنوان «كلمة :صفحات من تاريخ ُعمان»( )1تنارل فيه بعض األحداث
التي عاصرها اإلمام اليليليو رالفترة االنتقالية التي شهدتها ُعمان بعد رفاة اإلمام اليليليو حتَّى
بدايات النهضة المباركة بقيادة السلطان قابوس.
الشيخ حمود بن عبد هللا الراشديو أحد طالب اإلمام الذين تلقوا العلم على يد اإلمام في حصن
نزرىو ركانت له مواقف رأحداث مع اإلمام اليليلي .تمكنت الباحثة من خالل اللقاء به من معرفة
اليليليو سعود بن علي :كلمة صفحات من تاريخ عمانو ط2و دار أبعادو بيررت2015 :م.

بعض جوانب عالقة اإلمام بنساء عائلتهو رالسيما زرجاته؛ نظرا إلقامة الشيخ حمود في حصن
نزرى في أثناء مرحلة طفولته؛ حيث تلقَّى العلم في الحصن على يد مجموعة من المعلمين من بينهم
اإلمام نفسه.
حليمة بنت هالل بن سعيد بن حامد الراشديةو ابنة حفيدة اإلمام مح َّمدو رهي زمزم الراشديةو إذ
استمعت حليمة للكثير من القصص من أمهاو عن عالقة أمها بجدها اإلمام اليليليو رعالقة اإلمام
بابنته عائشة رالدة زمزم.

اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليليو ودور عاتل ف في شنشه ف:
رلد مح َّمد بن عبد هللا بن سعيد بن خلفان اليليلي في رادي محرم سنة 1299هـ1882 /م()2و ذلك
الوادي الذي عرف عنه غزارة مياهه التي ال تنقطع طوال العامو رتميزه بالمناظر الجميلة اليالبة.
فوادي محرم منطقة زراعية جميلةو تتيح لساكنها لحظات رائعة من التأمل رالسكينةو راالستمتاع
بمنظر الوادي رجمالهو رينشأ الفرد فيها على الهدرءو رالسالم الداخلي.
عاش مح َّمد بن عبد هللا في أسرة مستقرة عاطفياو أسرة تسعى إلى تربية أطفالها تربية تتماشى مع
طبيعة العصر في تلك الفترةو تربية تقوم على تعليم أطفالها العادات العُمانيَّة األصيلةو رتعليمهم العلوم
الدينيَّة راللغويةو فعاش في كنف أسرة تتكون من أب رأم رأخ غير شقيق هو علي بن عبد هللا رأختين
شقيقتين .رأسرة اإلمام مح َّمد الصغيرة هذه تنتمي إلى عائلة عرف عنها اهتمامها بالعلم راالشتغال بهو
فهي عائلة علمية تمتد أصولها إلى فترة اإلمامة الثانيةو فجدهم اإلمام الصلت بن مالك اليررصي
الذي حكم ُعمان خالل الفترة (237هـ851 /م 273 -هـ886 /م)و رمن بعد الصلت تولى ابنه شاذان
قيادة المعارضة التي حدثت إثر عزل رالده من قبل موسى بن موسى بن علي اإلزكوي الذي عيَّن
راشد بن النضر عوضا عن اإلمام الصلت اليررصي .رمن هذه العائلة أيضا ينحدر إمام آخر رهو
اليليل بن شاذان بن اليليل بن شاذان بن الصلت بن مالك اليررصي الذي تولى اإلمامة بين
السالميو مح َّمد بن عبد هللا :نهضة األعيان بحرية أهل عمانو دار الكتاب العربيو القاهرة1985 :و ص.309

(407هـ1016/م425-هـ1131/م)(.)3
رمن هذه العائلة  -أيضا -جده الشيخ سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح اليليليو الذي رلد في
بوشر سنة 1231هـ1815 /مو رمات عنه رالدهو رهو ما زال طفال صغيرا؛ فرباه جده أحمد بن
صالح اليليلي( .)4عاش سعيد بن خلفان في بداية شبابه في بوشرو المنطقة التي استقر فيها أجداده بعد
انتقالهم من بهالو ث َّم انتقل إلى سمائل؛ ليقيم فيها باقي حياته .رتزرج سعيد بن خلفان من ابنة الشيخ
سليمان بن ماجد اليررصيو ررزق منها ابنة راحدة رهي شمساءو ررلدان هما مح َّمد رعبد هللا.
رتزرج زرجة أخرى من بني خررصو رأنجبت له أحمد بن سعيد أصغر أرالده(.)5
ربَّى سعيد بن خلفان أرالده تربية تقوم على حب العلم راالجتهاد في طلبهو غير أنَّه لم يفرض
عليهم أن يتيصصوا في علم معيَّن درن غيرهو بل ترك لهم حرية التوجه الفكري .فكان مح َّمد رفيق
رالده في العمل السياسيو رعمل معه في مهمة إعادة اإلمامةو رتنصيب اإلمام ع َّزان بن قيس .رحين
أُلقي القبض على سعيد بن خلفان كان مح َّمد رفيقه أيضا في سجن الجالليو رماتا معا في هذا السجن
في ذي القعدة 1287هـ 16 /فبراير 1871مو رمح َّمد ما زال شابا يافعا لم يتجارز السابعة عشرة من
عمره(.)6
ركان عبد هللاو رالد اإلمام مح َّمدو شاعرا مرهف المشاعرو كتب ديوانا شعريا متنوع
األغراض( .)7تلقى اإلمام مح َّمد علومه األرلى كالقراءةو رالكتابةو رمبادئ الحساب على يد رالدهو
السالميو عبد هللا بن حميد :تحفة األعيان بسيرة أهل عمانو مكتبة اإلمام نور الدين السالميو السيب2000 :و ص253؛ البطاشيو
سيف بن حمود :إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء عمانو ط1و ج1و مسقط1994 :مو ص 322رما بعدها.
السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص312؛ الراشديو مبارك بن عبد هللا :الشيخ العالَّمة سعيد بن خلفان اليليلي رفكرهو ط1و 2001و
ص10-9؛ الهاشميو مبارك بن سيف :سمائل رمكانتها الثقافية راالجتماعيَّة في التاريخ القديم رالمعاصرو بحث مقدم لندرة سمائل عبر
التاريخو ط1و المنتدى األدبيو مسقط2008 :و ص.128
السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص .312الراشديو مبارك :الشيخ سعيد بن خلفان رفكرهو ص.23
السالميو عبد هللا :تحفة األعيانو ص .296السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص317؛ غباشو حسين عبيد :عمان الديمقراطية
اإلسالميَّة تقاليد اإلمامة رالتاريخ السياسي الحديث (1500م1970 -م)و ط1و دار الجديدو 1997مو ص232
فقد هذا الديوانو ريقال :إن اإلمام مح َّمد هو من م َّزقه .بقي منه مجموعة من القصائد يتدارلها الناس حفظاو أرردها اليصيبي في
كتابه شقائق النعمانو للمزيد حول شعر عبد هللا بن سعيد اليليلي ينظر :اليصيبيو مح َّمد بن راشد :شقائق النعمان على سموط الجمانو
ط3و رزارة التراث القومي رالثقافةو مسقطو 1994و ج2و ص.252 -243

رتعلم منه العادات العُمانيَّة األصيلةو رظل مالزما له إلى أن انتقل عبد هللا اليليلي إلى رحمة هللا في
جمادى اآلخرة سنة 1332هـ /أغسطس1914م()8و رابنه مح َّمد يبلغ من العمر 33عاما.
رأ َّما أحمد بن سعيد بن خلفانو أصغر أبناء الشيخ سعيدو فكانت اهتماماته فقهية؛ فألف عددا من
المنظومات الفقهيَّة في السلوكو رله عدد من األجوبة الفقهيَّة()9و يقول عنه اليصيبي« :كان بحرا
زاخرا في العلمو عليه مدار الفتوى رالقضاء في رادي سمائل»( .)10رارتبط اإلمام مح َّمد اليليلي بعمه
أحمد بن سعيد كثيرا؛ فتعلم على يديه العلوم الدينيَّةو ركان كثيرا ما يحارر عمه ريناقشه في عدد من
المسائل الفقهيَّةو رخاصة تلك التي كانت محل خالف بين العلماء .ركلل مح َّمد محبته لعمه بأن تزرج
من ابنته فاطمة .مات الشيخ أحمد بن سعيد في  11ذي الحجة 1324هـ 26 /يناير 1907مو ركان
مصابا بالصرعو ففاجأته إحدى النوباتو رهو في فلج السمدي بسمائل فغرق في الفلج( .)11رلم تكن
شمساء بنت سعيد أقل عن إخوتها من حيث اهتمامها بالعلوم الفقهيَّةو أر مشاركتها في الميدان
السياسي؛ فكانت مرجعا للفتيا من الرجال رالنساءو يطلبون رأيها الفقهي في كثير من المسائل.
عاش اإلمام مح َّمد في كنف عائلة علمية سياسيَّة لها مكانتها االجتماعيَّة .رأن يعيش إنسان في
كنف مثل هذه العائلة لمدعاة أن يعت َّز بنسبهو ريكون نسبه حافزا له ألن يقتدي بهمو رأن يصبح في
مكانة علمية راجتماعيَّة رسياسيَّة ال تقل عن باقي أفراد عائلته .لذا أصبح مح َّمد بن عبد هللا من
الحريصين على طلب العلم .رمن أجل العلم سافر إلى شرقيَّة ُعمان؛ ليتلقى العلم على يد كبير علماء
ُعمان في ذلك العصرو رهو الشيخ نور الدين السالمي .رهناك شمر اليليلي عن ساعد الجدو ركان
الطالب المجدو إذ تررى الكثير من القصص التي تنم عن شغف اليليلي بالعلم رالمثابرة في طلبه.
ربعد رفاة رالده الشيخ عبد هللا اليليليو الذي كان يتزعم بني رراحةو تقلد مح َّمد مهام المشيية خلفا لهو
رقاد بني رراحة بفكر ميتلف عن فكر رالده .رحرص قدر اإلمكان على السالم بين القبائل رعدم
المرجع نفسهو ص.252
المرجع نفسهو ج3و ص147 -146؛ السليميو محمود بن مبارك .مكانة سمائل الفكرية راألدبيةو بحث مقدم لندرة المنتدى األدبي
بعنوان سمائل عبر التاريخو ط1و رزارة التراث رالثقافةو مسقط2008 :مو ص.81
اليصيبي :شقائقو ج3و ص.146
نفسهو ج3و ص.147

الدخول في حررب ألسباب راهية ال تستدعي الحربو ركان كثيرا ما يسعى للصلح بين القبائل رلَـم
شملها(.)12

عالق ف بوالدشف شيية بنت ناصر بنت عبد هللا السعدية:
اقترن رالد اإلمام اليليلي عبد هللا بن سعيد بامرأة من عائلة ذات حسب رمكانة اجتماعيَّةو رعلى
قدر من الثقافة رالعلمو رهي شيية بنت ناصر بن عبد هللا السعدية التي نشأت في بيت جاه رعلم؛
فوالدها ناصر بن عبد هللا السعدي من علية قومهو ركان فقهيا يرجع إليه الناس في الفتوىو رحذا حذ َره
ابنُهُ خلفان بن ناصر( .)13قال مح َّمد بن عيسى الحارثي مادحا اإلمام مح َّمد رخاله خلفان بن ناصر:
رقددددددد تلقانددددددا اإلمددددددام العددددددادل

رفضدددله علدددى الرعايدددا شدددامل

أبددددددو خليددددددل الددددددولي العددددددادل

بدددددده أنددددددارت للهدددددددى معددددددالم

رالشددددديخ خلفدددددان ترقدددددى رتبدددددا

()14

خال اإلمام الشهم تداج األدبدا

عملت أم اإلمام اليليلي على تربيته في نشأته األرلى تربية دينيةو رأكسبته عددا من المهارات
رالسلوكيات التي تجعله في مصاف الشباب المشهود لهم باليلقو رحسن السلوك .إذ ُع ِرفَ عنه فيما
بعد اهتمامه بمظهرهو رحسن هندامه أمام اآلخرينو رهذه السلوكيات التي تزرعها األم في شيصيَّة
االبنو رتعززها فيهو تصبح بعد ذلك جزءا من شيصيته.
رمن األخالق الحميدة التي نجحت شيية أم اإلمام في غرسها في رلدها :الكرمو راإلحساس
باآلخرينو رمد يد العون لهمو السيما في أرقات الشدة .إذ كانت أمه من النساء المشهود لهن بالكرم؛
ففي فترة الحرب العالمية الثانية (1939م–1945م) عانى الكثير من الناس من العوز رالفقر لدرجة
السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص.309
الراشديو حمود بن عبد هللا :السيرة الذاتية لإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليليو بحث مقدم لندرة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي
ردرره الحضاري رالعلمي في عمانو ص3؛ مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2 /11م.
الراشديو حمود بن عبد هللا :المرجع نفسهو ص.3

أن بعضهم كان ال يجد ما يأكله؛ فقررت أم اإلمام أن يكون لها درر في مساعدة المحتاجين من أهل
بلدها؛ فأمرت خدمها أن يعدرا الطعام يوميا لكل من يحتاج لهو فكانت تطعم في اليوم الواحد أكثر من
()15
ُرفَ أنَّه كريم محب
خمسين شيصا  .رقد أخذ اإلمام اليليلي عن رالدته هذا ال ُيلق الحميدو فَع ِ
للعطاء.

رمن اليصال الحميدة التي اكتسبها من رالدته -أيضا -الصبر على األلم رالمرض؛ إذ أصيب
اإلمام مح َّمد بعدد من األمراض؛ نظرا لحياة التقشف التي عاشها بعد أن ُعين إماماو رساهمت مهام
اإلمامة الكثيرة في تعرضه لعدد من الوعكات الصحيَّةو رخالل هذه الوعكات تجلَّد رصبر؛ فهو ال
يشتكيو ريداري نفسه بنفسه .رقد يقول قائل :إن خصلة الصبر على األلم قد تكون صفة زرعها اإلمام
في نفسهو رلكن من المعلوم أن المرأة لها قدرة أكبر على تحمل ألم المرض رالعمل على مداراة
رتطبيب نفسها.
رحين بلغ مح َّمد مبلغ الرجالو أدركته أمهو رهو يقف مع رالده في مصاف الرجالو ريساعده في
إدارة شؤرن بني رراحةو ربعد رفاة زرجها عبد هللا بن سعيد سنة (1332هـ1912 /م)و أصبح رلدها
مح َّمد شيخ بني رراحةو رشهدت أهم حدث في حياتهو رهو توليه منصب اإلمامةو فكانت خير مشجع
لهو فيورة به ربإنجازاتهو رظل اإلمام يزررها خالل فترة توليه لإلمامةو رإن كانت زيارته معدردة
بحكم التزامات المنصبو ربُعد عاصمة اإلمامة نزرى عن سمائلو إذ ظلَّت شيية تقطنها حتَّى بعد
انتقال رلدها إلى نزرى(.)16
لم يتوقف درر أُم اإلمام شيية عند تربية أرالدها الثالثةو بل اعتنت بأحفادهاو رالسيما حفيدة
رلدها اإلمام مح َّمدو بحكم أنَّها الحفيدة األقرب إليها؛ فحفيدتاها من ابنتيها كانتا في القابلو أ َّما حفيدتها
عائشة فعادت للسكن بالقرب منها لزراجها من أحد شيوخ بني رراحةو ركثيرا ما تلجأ إلى ج َّدتها؛
لتساعدها رلتتلقَّى منها النصائح فيما ييص حياتها الزرجية؛ فهي بحاجة إلى من يقف بجانبهاو ريمدها
بالدعم المعنوي؛ َّ
ألن أمها بعيدة عنها في نزرىو فكانت جدتها شيية هي سندهاو رموجهتهاو
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2 /11م.
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016/2/11م.

رمرشدتها فيما يتعلَّق بأمور الحملو رالوالدةو رتربية األرالد(.)17

عالقة اإلمام اليليلي بأخ يف:
أنجبت شيية السعدية من عبد هللا بن سعيد اليليلي رلدا راحدا رهو مح َّمدو الذي أصبح إمام ُعمان
فيما بعدو رابنتين اثنتينو رهما :األرلى ع َّزةو رالثانية خديجةو تزرجهما الشيخ عيسى بن صالح
الحارثي( .)18تز َّرج عيسى بن صالح في البدء ع َّزةو ررزق منها أربع بناتو ربعد فترة من الزمن
انتقلت ع َّزة إلى جوار ربها؛ فتز َّرج شقيقتها الصغرى خديجة؛ لتعينه على مهام الحياةو رتربي معه
بنات أختها( .)19قامت عالقة اإلمام مح َّمد بأختيه على المحبة رالتراحم؛ فكان يزررهما كلَّما سنحت له
الفرصة بذلكو ركان كثير التقدير للشيخ عيسى بن صالح(.)20

عالقة اإلمام اليليلي بعم ف شمساء اليليلية:
رلدت شمساء في بوشر حيث كان يقيم رالدها قبل انتقاله إلى سمائل()21؛ فكانت أرلى تباشير
السعادة ألبويها فهي ابنتهما البكر .عاشت شمساء اليليلية في بيت علم ردينو رتربت لتكون فتاة ذات
أخالق رفيعة رعلم نافع .رحين بلغت مبلغ الشباب اختار لها رالدها سعيد بن خلفان اإلمام عزان بن
قيس البوسعيدي؛ ليكون زرجا لها .ظلت شمساء مع اإلمام عزان في عيشة هنية تنعم بالسعادة
الزرجيَّةو رساندته في قيام درلتهو رد َّعمته ماديا رمعنوياو إالَّ أن األجل لم يمهل اإلمام عزان فمات
سنة (1287هـ1871 /م) .ظلت شمساء ميلصة ررفية لزرجها بعد رفاته؛ فلم تقترن بغيره بالرغم من
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016/2/11م.
تولى الشيخ عيسى بن صالح زعامة الحرث بعد رفاة رالده صالح بن علي الحارثي .للشيخ عيسى عدد من المؤلفاتو منها :الرد
العزيز على أحكام الدريزو رسالة في منع اإلسقاط بالحوائجو رله مجلد ضيم يضم أجوبة فقهية .مات الشيخ عيسى 1365هـ ردفن
بالقابل .السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص.76 -75
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2/11م.
السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص.330
الشيبانيو سلطان بن مبارك :معجم النساء العمانياتو ط1و مكتبة الجيل الواعدو مسقطو 2004مو القسم األرلو ص.91

أنَّها ما زالت شابة في مقتبل عمرهاو رلم تنجب من اإلمام عزان أرالداو رتق َّدم الكثيررن ليطبتها إالَّ
أنَّها ظلَّت مص َّرة على أن ال ترتبط بشيص آخر بعدهو ركانت دائما تردد« :ال رجل بعد عزان».
رعاشت بعد رفاة زرجها اإلمام عزان ستا رستين سنةو عاشتها في اإلفتاء للنساء فيما ييص َّ
هنو رلم
تبيل أيضا على الرجال بعلمها؛ فكثيرا ما يقصدرنها للفتوى أر لالستفسار عن موضوع فقهي معيَّن؛
فتجيب عن األسئلة التي تردها(.)22
رلم يقتصر دررها في مساندة زرجها اإلمام عزان في درلته رحسبو بل ساندت ابن أخيها اإلمام
مح َّمد الذي د َّعمته بالمال فور توليه اإلمامة؛ فحين قرر اإلمام مح َّمد أن يبيع مزارعه في سمائلو
ريُدخل ريعها في خزينة الدرلة اشترت منه هذه المزارع؛ لتحقق بذلك هدفين :األ َّرل :دعم درلة اإلمام
بالمالو رالهدف الثاني :أن تحافظ على مزارع ابن أخيهاو رتظ َّل في حيازة العائلة .انتقلت شمساء إلى
رحمة هللا سنة 1353هـ1933 /م بعالية سمائل(.)23

عالقة اإلمام اليليلي بزوجاشف:
اختلف الرراة الذين عاصررا اإلمام مح َّمد اليليلي في عدد زرجاتهو فالقاضي حمود بن عبد هللا
الراشدي رالشيخ جابر بن علي المسكري يذكران َّ
أن لإلمام ثالث زرجات .الزرجة األرلى هي عائشة
بنت سعيد بن عمير الفرعيةو تزرجها قبل أن يتولى منصب اإلمامةو رأنجب منها ابنة راحدةو رماتت
األم رابنتها في حياة اإلمام .أ َّما الزرجة الثانية فهي ابنة عمه فاطمة بنت أحمد بن سعيد اليليلية()24و
رأنجب منها ابنة راحدةو رهي عائشة( .)25أ َّما الزرجة الثالثة فهي جوخة بنت سيف بن سليمان
الشيباني :المرجع نفسهو ص.92
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2 /11م.
يذكر سعيد بن حمد الحارثي أن زرجة اإلمام رابنة عمه تسمى ثريا رليست فاطمةو رتأكد لنا من خالل مقابلة الشيخ سعود بن علي
اليليلي رحليمة الراشدية أن اسمها فاطمة رليس ثريا .الحارثيو سعيد بن حمد بن سليمان :اللؤلؤ الرطب في إبراز مستودعات القلبو
درن بيانات للكتابو ص.161
يذكر القاضي حمود الراشدي أن فاطمة أنجبت ابنتينو إالَّ أنَّه مع البحث في الموضوع تأكد للباحثة أن فاطمة أنجبت ابنة راحدة

الرراحيةو رلم تنجب لإلمام أطفاال( .)26رفي الجانب اآلخرو أ َّكد الشيخ سعود بن علي اليليليو ابن
أخي اإلمامو رحليمة الراشديةو ابنة زمزم حفيدة اإلمام مح َّمدو أن اإلمام تز َّرج زرجتين هما :فاطمة
اليليليةو رجوخة الرراحية( .)27رعند االطالع على رصيَّة اإلمام مح َّمد اليليلي تبيَّن أن اإلمام أرصى
لزرجاته سواء من كانت على قيد الحياة أر ماتت في حياتهو فزرجته فاطمة ماتت في حياتهو رأرصى
ي ذكر لعائشة بنت سعيد الفرعية؛ م َّما يؤكد َّ
لها بكفَّارتينو رفي هذه الوصيَّة ال نجد أ َّ
أن اإلمام لم تكن
له زرجة بهذا االسم.
عمل اإلمام على العدالة بين زرجتيه؛ فيصَّص لكل راحدة منهما مكانا خاصا بها لإلقامة في
حصن نزرى .فابنة عمه فاطمةو تقيم في البيت الغربي في حصن نزرى .رأ َّما جوخة الرراحيةو فتقيم
في جناح خاص بها في ساحة الحصن( .)28رجعل اإلمام لكل منهما يوماو ررفَّر المستلزمات
ب المعاشرةو
المعيشيَّةو رك َّل ما تحتاجه أي منهما على قدر المساراة درن تمييز .ركان اإلمام زرجا طي َ
لم يعرف عنه أنَّه رفع صوته على زرجتيهو أر أنَّه أهان أيا منهما أر ضربها( .)29رقد شغلت مهام
اإلمامة اإلمام كثيرا عن الحياة الزرجيَّة؛ ريتسنَّى لنا التحقق من ذلك من خالل دراسة الجدرل الزمني
ألعمال اإلمام خالل اليوم الواحد .فالدارس لهذا الجدرل يجد َّ
أن اإلمام لم تكن له فرص كثيرة لاللتقاء
بزرجتيه؛ نتيجة اشتغاله طوال اليومو إ َّما بمهام اإلمامة أر التعليم أر العبادة؛ فهو يبدأ يومه بعد صالة
الفجر التي يصليها إماما بالناسو ث َّم يقرأ القرآنو ربعدها يتنارل رجبة اإلفطار مع الحاضرين معهو
رهي عبارة عن تمر رقهوةو ث َّم يدخل إلى بيته بحصن نزرى؛ حتَّى يرتاح لفترة قصيرةو ث َّم يعود
لمجلسه ليباشر عمله في تصريف أمور الدرلةو ريظل في مجلسه هذا إلى رقت صالة الظهر .رفي
فصل الصيف يدخل اإلمام إلى البيت قبل صالة الظهر بنصف ساعة ليرتاح قليالو ث َّم ييرج ليصلي
بالناس جماعةو ث َّم يتنارل رجبة الغداء مع الموجودين بالحصن .ربعد الغداء يتابع اإلمام تصريف
أمور درلته إلى صالة العصرو ربعد أن يصلي بالناس يتنارل معهم التمر رالقهوةو رعقب صالة
فقط رهي عائشة .ينظر :الراشديو حمود :السيرة الذاتية لإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليليو ص.5
المرجع نفسهو ص.5
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016/2/11م؛ مقابلة مع حليمة بنت هالل الراشدية بتاريخ 2015 /12 /24م.
الراشديو حمود :السيرة الذاتية لإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليليو ص.5
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2 /11م.

المغرب يجلس مع طلبة العلم لمناقشتهم في القضايا الفقهيَّة إلى رقت صالة العشاءو ث َّم يعود إلى بيته
بالحصن؛ ليتنارل رجبة العشاء مع أسرته(.)30
رمن خالل دراسة هذا الجدرل اليومي يتبين أن اإلمام قد قسم رقته بين تصريف أمور درلته
رمتابعة شؤرن الرعيةو رالقيام بمهمة التعليم رمتابعة طلبة العلم في المدرسة التي أنشأها في حصن
نزرىو ربين اإلفتاء للناس بحكم أنَّه كان عالما رفقيها .يعمل اإلمام بهذا الجدرل في األيام التي يقضيها
في حصن نزرىو رأ َّما في أثناء جوالته بين الواليات فاألمر ميتلف .فيوم اإلمام كان مزدحما
باألعمال الكثيرة؛ لذا فهو قليل الجلوس مع أسرتهو حتَّى في الفترة المسائية التي كان من الممكن أن
تي َّ
صص لألسرة كان اإلمام يقضي جزءا منها في الصالةو رالعبادةو رقيام الليل.
أدركت الزرجتان حجم األعباء الملقاة على كاهل زرجهماو فعملتا على مساعدته في بعض
مهامهو رعلى رجه اليصوص مه َّمة متابعة شؤرن الطلبة الصغار في العمرو من حيث تغذيتهم
رمتابعة ما قد يحتاجونه من متطلَّبات الحياةو ركانتا حريصتين على أن يتعاملن مع الطلبة
َّ
كأبنائهن(.)31
عاشت فاطمة اليليلية رجوخة الرراحية مع زرجهما عيشة هنية رفي رغد من العيش قبل توليه
اإلمامةو رلكن بعد أن تولَّى منصب اإلمامة سلك في حياته مسلك الزهد رالتقشف في العيشو اقتداء
باليلفاء الراشدين عا َّمةو ربسيدنا عمر بن اليطَّاب على رجه اليصوص .لم يُلزم اإلمام نفسه بهذا
المسلك من المعيشة فحسبو بل فرضه على أهل بيته .رمن الررايات التي تررى عنه في أثناء
الحرب العالمية الثانيةو حين تعذر الحصول على األرز الذي كان يجلب من باكستانو رصار سلعة
نادرة غالية الثمنو رأصبح التمر راألسماك المجفَّفة هما الوجبة الرئيسة ألكثر الناس؛ فتعايش اإلمام
مع هذا الوضع الجديدو فأصبح ال يأكل إالَّ ما يأكله شعبهو رهو التمر رالسمك المجفَّف .رالحظت
زرجته فاطمة َّ
أن اإلمام فقد الكثير من رزنهو رتأثرت بذلك ص َّحته؛ فا َّدخرت من مالها الياص قيمة
كيس من األرزو حتَّى يأكل منه اإلمام رأهل بيتها .رحين توفَّر لديها قيمة األرز اشترتهو رمن فرط
السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص.326 -325
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أن اإلمام سيفرح كثيرا لفعلها هذاو إالَّ َّ
سعادتها بذلك ق َّررت طبيه بنفسها لوجبة الغداءو رتوقَّعت َّ
أن
اإلمام حين رأى األرز سألها عن مصدره؛ فأجابته بأنَّها اشترته من مالها الياصو فلم يستحسن هذا
التصرفو إالَّ أنَّه لم يغضب؛ ألنَّه يدرك َّ
أن الدافع رراءه حب زرجته لهو فأكل من األرزو ث َّم شرح
لها رجهة نظره في أنَّه ال يحب أن يُيصَّ بطعام معيَّنو بينما باقي شعبه ال يجدهو رأرضح لها أنَّه
يحب أن يتسارى معهمو ريحيا مثل حياتهمو ريأكل ما يأكلون(.)32

عالقة اإلمام اليليلي بابن ف عاتشة:
لم يرزق اإلمام اليليلي من الذريَّة إالَّ ابنة راحدةو من ابنة عمه فاطمة بنت أحمد بن سعيد
اليليلية .أطلق اإلمام على ابنته اسم عائشةو رأسبغ عليها الكثير من الحب رالحنانو رربَّاها تربية
قائمة على مبدأ تعليمها شؤرن دينها رحياتهاو رأالَّ يقسوا عليهاو بل يعطف عليها ريرعاها .رحين
أصبحت عائشة شابَّة صغيرةو تق َّدم ليطبتها أحد أعيان سمائلو رهو أحمد بن حامد الراشديو رافق
اإلمام على هذا الزراجو مع أنَّه يعني انتقال ابنته بعيدا عنه؛ فاإلمام يقطن نزرىو بينما فلذة كبده
الوحيدة ستسافر إلى عش الزرجية في سمائلو رسيصبح من الصعوبة بمكان أن يراها دائما .لم
يحارل اإلمام أن يفرض على زرج ابنته نمط معيشة معيَّنا أر أن يتد َّخل في شؤرن حياتها الزرجيَّة.
عاشت عائشة مع زرجها أحمد في سمائلو رأنجبت منه رلدا ربنتاو رهما :يوسف رزمزمو إالَّ أن
األجل لم يمهل يوسف؛ فمات رهو ال يتجارز العاشرة من عمرهو رأ َّما زمزم فبقيت تعيش في كنف
رالديها إلى أن انفصال .لم تكن الحياة الزرجية بين عائشة رزرجها مستق َّرةو بل كانت دائمة
االضطراب؛ َّ
ألن زرجها متزرج بأخرىو م َّما يعني الكثير من المشكالت بين األطراف الثالثة .هذا
عدا َّ
أن زرجها يتعامل معها بغلظة لفظيَّة في الكثير من المواقفو ركانت هي ال تتح َّمل منه مثل هذه
التصرفات؛ ألنَّها لم تألف هذا النوع من التعامل؛ لذا تركت بيت الزرجيَّةو رعادت إلى رالدها في

الحارثيو سعيد :اللؤلؤ الرطبو ص.162 -161

نزرى(.)33
رمع ذلك لم يحارل اإلمام أن يفرض سلطته على زرج ابنته أحمد بن حامد الراشديو أر أن يطلب
منه مراضاتهاو أر أن تعيش طريقة الحياة نفسها التي كانت تعيشها قبل الزراجو بل ترك األمر بين
الزرجين؛ ليحالَّ مشاكلهما الزرجيَّة .حارل أحمد الراشدي مراضاة زرجته عائشة؛ فاتَّفق معها على أن
يبني لها بيتا خاصا بهاو فبنى لها بيتا سُم َي بـ«بيت البستان»و فوافقت عائشة على العودة مع زرجها.
ربعد فترة عادت المشكالت لتجد طريقها بين الزرجينو فتركت «بيت البستان» رعادت إلى أبيها
مج َّددا .سافر أحمد الراشدي إلى نزرى لمراضاتها رإقناعها بالعودة معه إلى سمائلو رلكنَّها رفضت
طلبه هذه الم َّرة؛ بح َّجة أنَّها مريضةو رغير قادرة على القيام بمهامها الزرجيَّةو حتَّى في هذه الم َّرة لم
يحارل اإلمام التَّدخل بين الزرجينو بل ترك البنته حريَّة تحديد مصيرها مع زرجهاو رتحديد نوعيَّة
الحياة التي تريدها معه(.)34
لم يُقَ َّدر لعائشة أن تعيش طويالو فقد انتقلت إلى رحمة هللاو رهي لم تزل شابَّة .حزن اإلمام مح َّمد
كثيرا على فقد ابنته الوحيدةو التي فارقت الدنياو رهي في ريعان شبابهاو إالَّ أنَّه تجلَّد رصبرو رلم
يُظهر حزنه عليها .فبعد أن دفنت عائشة أعطى لمن دفنها رحفر قبرها خمسة قررشو رأعلن للجميع
أن يعودرا إلى مهامهم اليوميَّةو رأنَّه ال يوجد عزاءو رمنع النساء من القدرم للحصن من أجل تقديم
العزاء لنسائه( .)35ريتضح من هذا الموقف مدى حزن اإلمامو رأنَّه من نوعيَّة األشياص الذين
يشعررن بمصيبة الفقدو رلكنَّه في الوقت نفسه م َّمن ال يحبون إظهار عواطفهم أمام اآلخرين؛ لذا شغل
اإلمام تفكيره بمهامه الكثيرة إماما رمعلما.

عالقة اإلمام اليليلي بحفيدشف زمزم الراشدية:
اهت َّم اإلمام بالحفيدة الوحيدة التي م َّن هللا بها عليه؛ ألنَّها كانت تضفي على حياته بهجة رجماال
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2 /11م.
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2 /11مو مقابلة مع حليمة الراشدية بتاريخ 2015/12/24م.
مقابلة مع القاضي حمود الراشدي بتاريخ 2016 /2/5م.

بررحها الطفوليَّةو رهي الذكرى الباقية له من ابنته عائشة التي ماتتو رابنتها لم تزل طفلة لم تتجارز
السابعة من العمر .كان اإلمام يطلب من رالد زمزم أن يسمح لها بزيارته رالمكوث معه في نزرى بين
الفينة راألخرى .رخالل فترة رجود زمزم في حضرة اإلمام رضيافتهو كان اإلمام يالعبهاو ريدخل
الغبطة رالسررر إلى قلبها الصغير عن طريق الهدايا رالحلويات التي يسعد بها األطفال من عمرهاو
رفي أثناء تنارله الغداء كان يناديها لتأكل معهو ريستأنس بقربهاو ريتذ َّكر من خاللها ابنته الوحيدة
عائشة .ظ َّل اإلمام متعلقا بحفيدته الوحيدةو حريصا على أن يغمرها بعطفه رحنانه حتَّى انتقل إلى
رحمة هللاو ركانت زمزم قد بلغت اليامسة عشرة من العمر؛ فحزنت لفراق جدها اإلمام الذي كان
يغمرها بالعطف رالحنان عوضا عن أمها المتوفَّاة؛ فترجمت حزنها إلى نوع من البر إليه؛ فكانت
تزرر قبره في نزرى ك َّل جمعةو رتقرأ القرآن على ررحه إلى أن توفَّاها هللا عام 2002م(.)36

عدالة اإلمام اليليلي مع نساء أسرشف في وصيَّ ف:
كان الصبر رالتجلد أه َّم صفات اإلمامو فلم يكن من األشياص الذين يُظهررن الضعف؛ فحين
أ ُصيب بالمالريا رفض العالجو رظ َّل يعالج نفسه عن طريق األدرية التي كان يصنعها بنفسه .رعانى
فترة من الزمن من التهاب العيون؛ م َّما أثر كثيرا في بصره( .)37رفي عام (1370هـ1950/م)
تدهورت حالته الصحيَّة؛ م َّما أثَّر في قدرته على ممارسة مهام اإلمامةو رظ َّل صابرا متجلداو يعالج
نفسه بنفسهو رتماثل للشفاء في النصف األخير من السنة نفسها .رفي األيَّام األخيرة من شهر إبريل
من سنة 1954م تدهورت ص َّحته مج َّددا؛ فظ َّل طريح الفراش حتَّى رافته المنيَّة في  7ربيع اآلخر
1373هـ 2 /مايو 1954م(.)38
أمر اإلمام اليليلي  -رهو على فراش الموت  -أن يحضر كاتبه ليكتب عنه رصيَّتهو التي تض َّمنت

مقابلة مع حليمة الراشدية بتاريخ 2015 /12 / 24م.
الحارثيو مح َّمد بن عبد هللا :موسوعة عمان الوثائق السريَّةو مركز دراسات الوحدة العربيَّةو بيررتو 2007مو ج3و الوثيقة رقم:
551و ص.49
َّ
المرجع نفسهو الوثيقة رقم 551و ص .49القول المشهور أنه توفي في  29شعبان( .المحرر).

األمور الماليَّة فيما يتعلَّق بمراسم دفنهو رما يرجوه أن يدفع عنه من ماله من كفَّارات .رفي هذه
الوصيَّة لم ينس اإلمام اليليلي نساء عائلته :زرجاتهو رابنتهو رالالئي ال يرثنه من نساء العائلةو
َّ
منهن مبلغا من المال .فكانت رصيَّته كاآلتي :أرصى عن زرجته
رخادمة البيت؛ فأرصى لكل راحدة
فاطمةو رابنته عائشة كفَّارات تدفع عنهما .أ َّما زرجته جوخة الرراحيةو فأرصى لها مبلغا من المال
كان لهاو رقدره  200قرش ف َّ
أران
ضةو رأن تأخذ معها بعد رفاته ك َّل ما اشترته لمنزل الزرجيَّة من ٍ
رمع َّدات طبخ .أ َّما خادمته التي خدمت أسرته بإخالص رتفان رخيوة بنت صررخ فأرصى لها بعشرة
َّ
قررش ف َّ
منهن مبلغا من المال.
ضةو رأرصى لنساء عائلته م َّمن ال يرثنه لكل راحدة
رهذا نص الوصيَّة ]...[« :رأرصى بعشرين قرشا ف َّ
ضة ألقاربه الذين ال يرثون شيئا من مالهو
رأرصى بكفَّارتين للصالةو كل كفَّارة منها إطعام ستين مسكيناو رالنظر في اإلطعام لنافذ الوصيَّةو
حوطة ع َّما أرصت به أهله بنت أحمدو رأرصى بكفَّارتين للصالةو كل كفَّارة إطعام ستين مسكيناو
حوطة ع َّما أرصت به ابنته عائشةو [ ]...رأرصى َّ
أن أهله بنت سيف بن سليمان إن ا َّدعت شيئا من
األراني فهي مص َّدقة في ذلكو رأرصى لها بـ  200قرش ف َّ
ضة عن ضمان عليه لهاو رأرصى لليادمة
رخيوة بن صررخ بـ  10قررش ف َّ
ضة»( .)39رمن هنا يتَّضح لنا عمق المشاعر النبيلة التي يحملها
اإلمام اليليلي لنساء عائلتهو رمدى محبَّته لزرجته فاطمة؛ فهو لم ينسها في رصيَّتهو على الرغم من
رفاتها قبلهو رلم ينس اإلمام خادمته رنساء العائلة م َّمن ال يرثنه؛ رهذا يدل على تقدير اإلمام اليليلي
للمرأةو رإدراك دررها في حياتهو رتقديره لمساعدتها ررقوفها إلى جانبه.

عالقة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا بالنساء في دول ف:
راعى اإلمام اليليلي ح َّ
ق المرأة في درلتهو رسعى لحفظ حقوقهاو فكان اإلمام يسمح للمرأة بمقابلته
رالتحارر معه .رفي أثناء زيارته للمدن العُمانيَّة الواقعة تحت حكمهو كان يحرص على مقابلة نساء
َّ
َّ
َّ
منهن أحوال المنطقة .رمن األمثلة على
معيشتهنو ريستطلع
معهن ما يتعلَّق بأمور
المدينةو ريتباحث
اليليليو مح َّمد :اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي رمنهجه الفقهيو ص.210

ذلكو حين م َّر اإلمام بسنار في إحدى جوالتهو طلبت إحدى النساء «الص َّوافيات» مقابلته؛ لتيبره أنَّها
تريد أن تتشفع في أرضو فوافق اإلمام على طلبهاو ركتب لها ررقة بذلك( .)40ركانت نساء بديَّة من
َّ
منهن إلى مقابلته.
أحرص النساء على مقابلة اإلمام رالترحيب به؛ فحين ينزل في بديَّة سعى عدد كبير
رفي إحدى لقاءات اإلمام بنساء هذه المدينةو عرضت عليه إحدى النساء أن تدفع ك َّل ما تملكه من
ذهب ليزينة الدرلة؛ متعللة بأنَّها ال تجد ما تزكي به ذلك الذهب( .)41راعتادت عدد من نساء سمائل
على السالم على اإلمام رمناقشته في عدد من المسائل الفقهيَّة .رمن بين النساء األكثر حرصا على
مقابلة اإلمام كلَّما زار سمائل امرأتان :إحداهما هاشميَّةو راألخرى نبهانيةو عرف عنهما أنَّها ذات
مالو رقامتا ببناء مسجد خ َّ
صصنه للتعبدو ركانتا كلَّما التقتا باإلمام عرضن عليه عددا من المسائل
الفقهيَّةو رتباحثن معه بشأنها(.)42
اهت َّم اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي بالعلم رنشره؛ قدرته في ذلك أستاذه اإلمام نور الدين
عبد هللا بن حميد السالميو الذي أنشأ مدرسة تيرج فيها الكثير من العلماء رالفقهاء منهم اإلمام اليليلي
نفسهو إضافة إلى اإلمام سالم بن راشد اليررصي؛ لذلك ح َّمل اإلمام مح َّمد نفسه مسؤرليَّة مواصلة
مسيرة أستاذه التعليميَّة؛ فأنشأ مدرسة في حصن نزرىو مقر حكمهو كانت عامرة بطالَّب العلمو رلم
يقف اإلمام مح َّمد عند هذا الحدو بل خ َّ
صص بحصن نزرى غرفة لتعليم النساء العلوم الدينيَّةو رأطلق
على هذه الغرفة اسم «غرفة فاطمة» رجعل عليها معلمة تعلم النساءو رهي زهرة بنت شامس بن
َّ
أسئلتهن الفقهيَّةو ركانت تصله
مح َّمد بن خميس السيفية( .)43ركان اإلمام يفتي للنساء ريرد على
رسائل من الناس تتعلَّق بطلب فتوى فيما ييتص بأمور النساءو ركان يحرص على اإلجابة عليها(.)44
َّ
ريستشيرهن في بعض المسائل الفقهيَّة التي تيص
رمن غير المستبعد أن يرجع اإلمام إلى نسائهو
َّ
جنسهن.
بنات
مقابلة مع القاضي حمود الراشدي بتاريخ 2016 /2 /5م.
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2/11م.
الحارثيو سعيد بن حمد :زهر الربيع في السعي إلرضاء الجميعو بدرن بيانات للكتابو ص.63
السيفي :النميرو ج3و ص.165
العبريو عبد هللا بن مبارك :تحقيق الفتح الجليل من أجوبة أبي خليلو بحث مق َّدم لمعهد القضاء الشرعيو 1996مو ص.47-46

تابع اإلمام شؤرن النساء في المناطق التي يحكمهاو فكان يكتب العهود لوالته رقضاتهو رالدارس
َّ
أمورهنو رالسيما المرأة التي ال تجد من
لهذه العهود كثيرا ما يجد فيها جزئيَّة خاصَّة بالنساء رمتابعة
يعيلها .رمن األمثلة على ذلك ما كتبه اإلمام في عهده لمح َّمد بن عبد هللا السالمي حين عينه راليا على
ديار المعارل ربلدة نيل إذ كتب له في العهد ]...[« :رتطليق من أبى راستكبر اإلنفاق على زرجته إن
طلبت هي الطالقو ركذا إن غاب زرجهاو بحيث ال تناله الح َّجةو رلم يترك لها نفقة رال ماال تنفق منهو
رأرادت الطالقو رأن يزرج من ليس لها رلي بالمصر من النساءو م َّمن رضيته زرجاو ركان
كفؤا»( .)45رررد في العهد الذي كتبه اإلمام مح َّمد بن عبد هللا لسعود بن حميد بن خليفين الذي عيَّنه
قاضيا على المضيبي رسنار ]...[« :رتزريج من ال رل َّي لها في المصرو رتطليق من عجز زرجها
عن نفقتهاو كل ذلك على رفق ما يقتضيه الحكم ريجيزه العلماء»(.)46
ريتَّضح من خالل هذين العهدين كيف أن شؤرن المرأة كانت من أرلى اهتمامات اإلمام مح َّمدو
رمن أرلى المهام التي يطلب من راليه أن يتابعها .رتشمل مهام الوالي المتعلقة بشؤرن المرأة:
تطليق كل امرأة رفعت موضوعها إلى القضاء بيصوص عدم نفقة زرجها عليهاو رطلبت
هي الطالق.
يكون الوالي ركيال للمرأة التي ليس لها رلي أمر.
يحق للوالي أن يطلق المرأة من زرجها الغائب عنها رالذي لم يَ ِرد أي خبر عنه رعن بقائه
على قيد الحياة؛ فيقوم الوالي بتطليق الزرجة في حال طلبت هي منه ذلكو ريبيع ماله؛ ليت َّم
اإلنفاق عليها من ذلك المال .رهنا يقع على عاتق الوالي أن يكون كفيال لها في عقد الزراج
إن أرادت الزراج م َّرة أخرى.
رلهذه المهام التي يقوم بها الوالي تجاه المرأة أبعاد اجتماعيَّة أخرى إذ يكون الوالي على اطالع
َّ
َّ
عليهن.
برعايتهن أر اإلنفاق
بالنساء الالتي يحتجن إلى متابعة من قبله؛ النعدام من يقوم

السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص .247العبري :تحقيق الفتح الجليلو ص.97-96
السالميو مح َّمد :نهضة األعيانو ص .248العبري :تحقيق الفتح الجليلو ص.96

رامتازت شيصيَّة اإلمام بالسماحة رالرفق في تعامله مع النساءو فلم يكن شديد المراس أر ذا
َّ
معهنو بل راعى نفسيَّة المرأةو فال يعمد إلى إحراجها أر القسوة في التعامل معها.
غلظة في التعامل
َّ
أيديهن لمصافحة اإلمام لم يكن يغضب
رمن المواقف التي تذكر لإلمام في هذا الشأن حين تمد النساء
َّ
َّ
َّ
سمعهن ما ال يسر َّ
َّ
َّ
رأسهن -
أيديهن بجزء من غطاء
منهن برفق أن يغطين
هنو بل يطلب
منهن أر يُ
َّ
يصافحهن بوجه مبتسم .رإذا ما خاطبته إحدى النساء رقد
الذي يعرف محليا باسم «الليسو» -رمن ثَ َّم
ظهر شيء من شعرهاو فإنَّه يشير إليه بعصاه لتنبيهها إلى تغطية شعرها درن أن يتكلَّم إطالقا(.)47
ركان اإلمام مح َّمد بن عبد هللا أيضا مقدرا لعالمات عصرهو أر م َّمن َّ
لهن درر ثقافي أر اجتماعي.
رمن هؤالء النساء نضيرة بنت العبد بن سررر الرياميَّةو المولودة بنزرىو رحين بلغت مرحلة الصبا
رالشباب تز َّرجت رانتقلت لتعيش مع زرجها في قرية معمد بوالية منح .ركان لنضيرة درر ثقافي في
مجتمعها الجديد بمعمد؛ إذ بنت مصلى للنساءو رع َّززته بأماكن للوضوءو كما بنت «مجازة» بالقرب
من أماكن الوضوء؛ حتَّى تغتسل فيها المرأة قبل رلوجها إلى المصلى لتدخل رهي طاهرة .رلنضيرة
درر عمراني آخرو إذ أسهمت في إصالح مساجد منطقتهاو رأنفقت عليها من مالها الياص .رفي
َّ
لتعليمهن شؤرن دينهن َّرمناقشة أمور الحياة رالثقافة
الجانب التثقيفيو عقدت حلقات دراسيَّة للنساء
َّ
معهن(.)48
رتقديرا لدررها رمكانتها العلميَّة رالمجتمعيَّةو حرص اإلمام سالم بن راشد اليررصي على زيارة
نضيرة الريامية رااللتقاء بها في بيتها عند زيارته لمنح .راستقبلت نضيرة الريامية اإلمام سالم بحفارة
رترحابو رسلَّمته قصيدة شعريَّة من إعدادها تهنئه من خاللها باإلمامةو رتشيد بإنجازاته .رحين بلغ
نضيرة خبر مقتل اإلمام سالم بن راشد كتبت قصيدة في رثائهو إذ لقي اإلمام حتفه بعد خررجه من
منح على يد أحد البدر الذي أطلق عليه رصاصة رهو في معسكره مع مرافقيه في خضراء بني دفاع.
رحين تولَّى اإلمام اليليلي شؤرن اإلمامة خلفا لإلمام سالم اليررصي كتبت نضيرة قصائد في مدحه

حليمة الراشديةو مقابلة شيصيَّة في رالية سمائل بتاريخ 2015 /12 /24م.
السيفيو مح َّمد بن عبد هللا :نساء نزرانيَّاتو مكتبة األنفالو مسقطو 1425-1424هـ.

راإلشادة بدرره السياسي رالثقافي(.)49
انتقلت نضيرة إلى جوار ربها بعد أن بلغت مرحلة متقدمة من العمر؛ فحزن أهل قرية معمد على
فراق هذه المرأة المفعمة بالنشاط رالحيويَّةو تلك المرأة التي جاءت بالدهمو رهي عررس شابَّة
صغيرة؛ فنجحت في فرض شيصيَّتها رحضورها من خالل عملها اإلنساني .كتب أهالي معمد
رسالة إلى اإلمام مح َّمد إلعالمه بوفاتهاو معبرين فيها عن حزنهم العميق على فراق نضيرة ذات اليد
البيضاءو فر َّد اإلمام على رسالتهم برسالة مواساة رتعزية كتب فيها« :من إمام المسلمين [ ]...ركتابكم
رصلني بموت نضيرةو رلقد قدمت إلى رب كريم رحيمو نسأل هللا أن يتجارز عن سيئاتهاو ريتغ َّمدها
بواسع رحمتهو ريسكنها فسيح جنَّاتهو ريجعلها من األبرار في دار القرار»(.)50
َّ
مجتمعهن خديجة بنت زهران بن زاهر بن عمر الصباحية
رمن النساء الالتي عملن على خدمة
التي عاشت في فترة حكم اإلمام مح َّمد اليليليو رتعلَّمت القرآن رالفقه .ش َّمرت خديجة الصباحيَّة عن
ساعد الجدو فعلَّمت نساء نزرى العلوم الدينيَّةو ركانت تفتي النساءو رتستشير فيما أشكل عليها الفقيه
سالم بن سيف البوسعيدي(.)51
رمن النساء  -كذلك – م َّمن كان َّ
لهن درر ثقافي راجتماعي في عهد اإلمام مح َّمد اليليليو منيرة
بنت سليمان بن عامر البطرانيَّة (ت1385 :هـ1965 /م) .كانت منيرة تستفتي اإلمام اليليلي رتناقشه
في المسائل الفقهيَّةو رتزرر حصن نزرى أيَّام األعياد للسالم على اإلمام رعائلتهو رتهنئتهم بالعيدو
رتهدي اإلمام رعائلته أصنافا شتَّى من أطباق اللحم( .)52راسهمت منيرة إسهامات ع َّدة في تطوير
نزرىو رخدمة مجتمعها ثقافيا رصحياو رهما الركيزتان األساسيَّتان لكل مجتمع .ففي مجال التعليم
رنشره رمحو األمـيَّة عن نساء نزرى رأطفالهاو عَينَ ْ
ت معلمةو ربراتب تدفعه من مالها الياصو
لتدريس النساء راألطفال القرآن رالعلوم الدينيَّة .ركانت تشتري الكتب لتوزيعها على الطالَّب م َّجانا.
مع حرصها في نهاية كل عام على إدخال الفرح رالسررر على المتعلمين رالمتعلمات من خالل
المرجع نفسهو ص.60-58
السيفي :نساء نزرانيَّاتو ص.60
المرجع نفسهو ص.61
مقابلة مع الشيخ سعود بن علي اليليلي بتاريخ 2016 /2/11م.

تكريمهم بمبلغ مالي؛ تشجيعا لهم على مواصلة حفظ كتاب هللا .رفي الجانب الصحي استأجرت رجال
ميتصا في الطب الشعبيو ليداري أبناء مجتمعها من األمراض المنتشرةو خصوصا أمراض العيون.
رأحسنت منيرة البطرانية إلى كل فقير رطفل في منطقة «عقر نزرى» عن طريق توزيع المال
عليهم بين الفترة راألخرىو رأرصت أن يو َّزع مالها بعد رفاتها على فقراء نزرى رمساجدهاو
رأرصت -أيضا -ببناء مساجد لل ُعبَّاد في منطقة «الغنتق» بنزرىو رترميم المساجد القائمة سابقا في
المنطقةو رتقديم رجبة إفطار الصائمين في عدد من مساجد نزرىو رأرصت بمزرعتها رثالثة «آثار»
ماء تق َّسم لمنفعة الناس في كل من العقر رسعال رخراسين رحارة الوادي -رهي كلها من ضواحي
مدينة نزرى رحاراتها(.)53

السيفي :نساء نزرانيَّاتو ص.63

خاشمة:
يتَّضح من خالل الدراسة َّ
أن ألسرة اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي دررا كبيرا في إعداده قائدا
ُغرس في شيصيَّته حب اكتساب العلمو رالمثابرةو راالهتمام بالمرأةو رتقدير مكانتها المجتمعيَّة .فقد
ش َّكلت رالدته الكثير من مالمح شيصيَّته؛ ألنَّها امرأة قويَّة الشيصيَّة ركريمة؛ فع َّزز ذلك من ثقة
اإلمام بنفسهو راهتمامه بهندامه رمظهرهو فال يُرى إالَّ رهو في لباس نظيف رهيئة بهيَّة .رأخذ اإلمام
مح َّمد عن رالدته الكرمو رحبَّ العطاءو رالمصابرة على المرضو رتحمل اآلالم؛ فاتَّصف اإلمام
بالصبرو رالتجلدو رعدم إظهار حزنه أر إحساسه بالمرض أمام اآلخرين؛ فحين فقد ابنته الوحيدة
عائشة لم يُقم لها عزاءو رمنع النساء من القيام بالعزاءو رشغل اإلمام رقته بمهام اإلمامة رأعمالها
اليوميَّة؛ حتَّى يتناسى حزنه العميق على فقد ابنته.
رتعامل اإلمام بلطف مع المرأةو رراعى نفسيَّتها؛ فال يوجد أي أثر أر رراية تشير إلى أنَّه كان
يتعامل بعنف مع نساء عائلتهو أر مع أي امرأة أخرى من نساء المجتمعو بل كان هادئ الطبع مع
الجميعو يتكلَّم بصوت هادئ متَّـزن .رقد سعى اإلمام أن يكون لزرجاته َدرْ ر في العمليَّة التعليميَّة؛
فأركل َّ
لهن مه َّمة االهتمام باألطفال الصغار من طالَّب العلمو رمتابعة احتياجاتهم اليوميَّةو رعملت
َّ
رتعليمهن الجوانب الفقهيَّة الياصَّة بالمرأة رشؤرن األسرة.
زرجتاه على تثقيف نساء نزرى
ركان اإلمام مح َّمد ال يحتجب عن النساءو بل يتيح َّ
لهن الفرصة للقائهو رمناقشته سواء في األمور
َّ
َّ
بدررهن يحرصن على السالم على اإلمام
حياتهن .ركانت النساء
الفقهيَّة أم فيما يتعلَّق بشؤرن
رالترحيب به أر تهنئته باألعياد رالمناسبات السعيدة .رقد ترتَّب على احترام اإلمام مح َّمد اليليلي
للمرأة ظهور عدد من النساء الفقيهات في عصرهو رأدركت نساء المجتمع أهمـيَّة أن يكون َّ
لهن درر
َّ
جنسهن.
في خدمة المجتمعو رتثقيف بنات
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