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َّ
ملخص:
تسعى الورقة إلى إبراز الجهود المبذولة في الحركة التعليمية في ُعمان زمن اإلمام مح َّمد بن
عبد هللا اليليلي .تتكون الورقة من مبحثين ومقدمة وخاتمة .ويتناول المبحث األول مدرسة اإلمام
اليليلي بالتعرّف على التنظيم اإلداري لهذه المدرسة :المشرفون عليها من العلماء ،وأبرز الطالب،
والموارد االقتصاديَّة للمدرسة ،والمعلمون ،والمنهاج الدراسي ،وإلقاء الضوء على تفقيه النساء.
ويستعرض المبحث الثاني نماذج من المدارس التي ظهرت في ميتلف الواليات التابعة لإلمامة ،التي
جرت على نفس طريقة المدرسة اليليلية .ومن هذه النماذج مدرسة الشيخ أبي زيد الريامي في إزكي،
ومدرسة سمائل ،ومدرسة الباروني ،ومدرسة إبراء  .وتنتهي الورقة بياتمة احتوت على عدد من
النتائج التي خرجت بها .وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والتارييي الذي يقوم على
إبراز الشيصيات التي لها دور في الحركة التعليمية في ُعمان خالل تلك المرحلة.

كلمات مفتاحيَّة :اإلمام اليليلي .تعليم .مدارس.

مقدمة:
إن البيئة التي يعيش فيها الفرد لها تأثير عميق وفعّال في حياته وتك ّون شيصيّته .فاإلنسان منذ
نعومة أظفاره يتأثّر وينفعل بما يجري حوله من ممارسات .كما أن للمعلّم واألصدقاء من ناحية،
والمجتمع ووسائله الفكريَّة واإلعال ّمية وعاداته من ناحية أخرى ،أثرا كبيرا على سلوك الطفل وكيفيَّة
تفكيره .وهذا ما توافر لإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي ،من أسرة وأساتذة وبيئة محفزة ودافعة لطلب
العلم.
نشأ اإلمام في بيت علم مشهود له ،أخرج العديد من العلماء .ف َج ُّده هو العالَّمة سعيد بن خلفان بن
أحمد اليليلي ،شيخ العلماء زمن اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي ،ووالده عبد هللا بن سعيد صاحب
فضل في التنشئة الدينيَّة والعلمية ،التي اتصف بها اإلمام( .)1أ َّما البيئة وهي المكان الذي تربى
وترعرع فيه اإلمام اليليلي ،وتلقى منه الدافعية لحب العلم والتعلم .وقد تربى في سمائل التي هي
موطن العديد من العلماء .وبهذا توفر لإلمام اليليلي أرض خصبة نهل منها العلوم ،ونشأ على القيم
والمبادئ التي تأصلت في هذا البلد العزيز .ولهذا يجد الباحث في سيرة اإلمام اليليلي ما يدلُّ داللة
واضحة على حبه للعلم والعلماء م َّما انعكس على الحياة العلمية بعد توليه اإلمامة.

مدرسة اإلمام الخليلي في نزوى:
أولى اإلمام مح َّمد بن عبد هللا اليليلي التعليم ُج َّل اهتمامه ،خاصَّة وأن سلفه اإلمام سالم بن راشد
اليروصي قد سبقه في هذا الجانب ،استمرارا لمدرسة شييهما نور الدين السالمي .وكان اإلمام
اليليلي يشجع أولياء األمور إللحاق أبنائهم بحلقات تدريس القرآن الكريم ،حيث كانت تدرس فيها
أساسيات القراءة والكتابة .ومنها ينتقلون لمدرسة اإلمام الستكمال تعليمهم .وقد قام اإلمام باختيار
المسجد المتاخم لقلعة نزوى مقرا لهذه المدرسة .وكان لهذه المدرسة هيكل تنظيمي نوضحه في التالي:
ينظر :السرحني ،إسماعيل :قالئد الجمان في ذكر السيرة العطرة الئمة عمان ،د.ن ،د.ت ،ص .46السيابي ،سالم بن حمود:
العنوان عن تاريخ عمان ،ط ،2مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ،السيب2015 ،م ،ص .295-293السعدي ،فهد :معجم الفقهاء
والمتكلمين اإلباضيَّة (قسم المشرق) من القرن األول الهجري إلى بداية القرن اليامس عشر الهجري ،ج ،2مكتبة الجيل الواعد،
مسقط2007،م ،ص.86-76

اإلمام الخليلي مشرفا ومعلما:
تولى اإلمام اليليلي بنفسه مهمة اإلشراف اإلداري والمالي والعلمي على هذه المدرسة ،وقام
بنفسه بالتدريس فيها في بعض األوقات ،التي تسمح الظروف واالرتباطات الرسمية بذلك( .)2وكان
اإلمام يظهر أثناء تأديته هذه المهام الكثير من الرعاية واالهتمام لطالب العلم داخل المدرسة
وخارجها .من ذلك ما يروى عن اإلمام أنَّه كان في والية بديَّة ،وكان المشايخ والرؤساء يزاحمون
طالب العلم في مجلسه .فقال اإلمام :هذه الجهة لكم أيها المشايخ إلى البحر ،والجهة األخرى
للمتعلمين ،أي جهة اليمين للمشايخ ،والشمال للمتعلمين في مجلسه( .)3وكان يداوي مرضاهم ،ويسعى
لتذليل كل الصعاب أمامهم .وقد خصص أوقافا للمتعلمين في إزكي .ويدل على ذلك أنَّه أرسل للشيخ
سيف بن حمد األغبري في صفر 1357هـ/إبريل 1938م يأمره بأن يقسم أوقاف المتعلمين في إزكي
بين طلبة العلم في قريتي النزار واليمن(.)4
كان اإلمام اليليلي من شدة اهتمامه بطالب هذه المدرسة ،يباشر عالج الطلبة بنفسه ،عن طريق
القرآن الكريم والرقية ال َّشرعيَّة ،ويصف لهم بعض األدوية النافعة .ويُروى أن اإلمام سمع في إحدى
الليالي أحد الطلبة يئن ويتوجع داخل الحصن ،فنزل ليراه فأخبره الطالب أنَّه يشتكي من وجع في
عينيه .فما كان من اإلمام إالَّ أن أحضر بعرة فرس ووضعها في قطعة قماش مبللة فعصرها في عين
الطالب ،فبرئت عينه بإذن هللا(.)5

الكاسبي ،يوسف :الحياة الثقافية بعمان بين سنتي  1850و ،1914رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزيتونة ،تونس،
2007م ،ص.24
السيفي ،مح َّمد بن عبد هللا :النمير حكايات وروايات ،ج ،2د.ن ،د.م2007 ،م ،ص.1
السيابي ،نجية بنت مح َّمد بن سالم :الحياة الثقافية والعلمية في عمان (1338هـ1920/م – 1373هـ1954/م) ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،السيب2012 ،م ،ص.27
الشكيلي ،إبراهيم بن مح َّمد :مدرسة اإلمام اليليلي وأثرها في نشر العلم ،د.ن ،د.م2013 ،م ،ص.114

الهيئة التدريسية للمدرسة:
المشرفون :
كان اإلشراف على المدرسة يوكل لكبار العلماء أثناء انشغال اإلمام ،إدراكا منه لدورهم في
التنشئة والتربية .فلم يترك اإلشراف والتدريس معا إالَّ لكبار العلماء المشهود لهم في عصره من أمثال
الشيخ عامر بن خميس المالكي وعبد هللا بن عامر العزري وسفيان بن مح َّمد الراشدي وحامد بن
ناصر النزوي.
المعلمون:
تولى اإلمام اليليلي تدريس علوم الدين أحيانا ،وفي أحيان أخرى كان الشيخ عامر بن خميس
المالكي يقوم بذلك( .)6باإلضافة لعدد من العلماء اآلخرين من أمثال الشيخ العالَّمة عبد هللا بن عامر
العزري( .)7كذلك من أشهر المعلمين للنحو والصرف وعلم المعاني والبيان والمنطق الشيخ حامد بن
ناصر بن وجد الشكيلي( ،)8الذي كان تلميذا لدى شيخ البيان مح َّمد بن شييان السالمي ،وقيل إنَّه قضى
أربعين عاما في التدريس ،وكأنه أوقف نفسه لهذا العمل( .)9عاشر ضريرا ،وعرف عنه أنَّه شديد
الذكاء ،سريع الحفظ( .)10ومن معلمي الفقه وعلوم النحو والبالغة وعلوم الميراث الشيخ العالَّمة
حمود بن زاهر بن سليم الكندي ،الذي تيرج في مدرسة الشيخ أبي زيد الريامي ،والشيخ سالم بن
عديِّم الرواحي .عاد الشيخ الكندي إلى مسقط ليعمل مدرسا في عهد السلطان سعيد بن تيمور واستمر
في التدريس حتَّى عصر السلطان قابوس إلى أن وافته المنية في العام 1395هـ1974/م(.)11
يذكر أن الشيخ عامر ظل يمارس القضاء والتعليم ،حتَّى وصل إليه من األمر ما ك َّدر خاطره فآثر االعتزال والتيلي عن مناصبه،
فيرج من نزوى إلى بديَّة .ينظر :السالمي ،مح َّمد بن عبد هللا :نهضة األعيان بحرية عمان ،دار الجيل ،لبنان -بيروت1998 ،م،
ص.26
تتلمذ علي يديه القاضي سفيان بن مح َّمد الراشدي وغالب بن علي الهنائي ،وغيرهم كثير .ينظر :السالمي :نهضة األعيان،
ص.217
الشكيلي ،إبراهيم :مدرسة اإلمام اليليلي وأثرها في نشر العلم ،ص.116
الشكيلي :المرجع نفسه ،ص.118 -117
اليصيبي ،مح َّمد بن راشد :شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان ،ط ،3وزارة التراث والثقافة ،مسقط،
سلطنة عمان1994 ،م ،.ج ،1ص.322
الشكيلي :مدرسة اإلمام اليليلي ،ص.121-120

الطالب:
وفد على مدرسة اإلمام اليليلي العديد من الطالب ووصل عددهم إلى مائة وأكثر ،من ُعمان
وخارجها كاليمن والسعوديَّة( .)12وكان الطالب يسكنون في غرف بقلعة نزوى ،خاصَّة القادمين من
خارجها .ومن أشهر من تيرج من هذه المدرسة وتولوا مناصب القضاء في دولة اإلمامة وكذلك لدى
السلطان سعيد بن تيمور ،الشيخ مح َّمد بن سالم الرقيشي ،والشيخ سعود بن سليمان الكندي ،والشيخ
سعيد بن أحمد الكندي ،والشيخ سعيد بن ناصر السيفي ،والشيخ العالَّمة منصور بن ناصر الفارسي،
والشيخ القاضي أحمد بن حمد الحجري ،والشيخ سيف بن حمد األغبري( ،)13والشيخ سفيان بن مح َّمد
الراشدي ،والشيخ سعود بن أحمد اإلسحاقي ،والعالَّمة زاهر بن عبد هللا بن سعيد العثماني ،والشيخ
مح َّمد بن شامس البطاشي ،وكثير غيرهم م َّمن نبغوا في ُعمان وال زالت مؤلفاتهم وشهادات طالبهم
شاهدة عليهم وعلى إنجازاتهم.
المنهاج:
يُ َع ُّد التعليم الديني في ُعمان هو األساس ،وعليه فقد كانت مدرسة اإلمام اليليلي تُر ِّكز على العلوم
ال َّشرعيَّة الميتلفة وما يتعلَّق بها ،والقواعد النحوية( .)14ونقصد بالعلوم ال َّشرعيَّة هنا علوم العقيدة
والفقه والتفسير والحديث .وغدا حصن نزوى آنذاك شبيها باألكاديمية التي تنعقد فيها حلقات العلم على
يد شيوخ وعلماء دين ولغة.
الموارد االقتصادية للمدرسة ووجوه صرفها:
كان بيت مال المسلمين وبعض األوقاف موردا جيدا لمدرسة اإلمام اليليلي .ومن هذه األوقاف
وقف اإلمام سلطان بن سيف( ،)15كما تبرع اإلمام بنفسه للصرف على هذه المدرسة وعلى طالبها.
المرجع نفسه ،ص .111تمت اإلشارة أثناء المناقشات خالل أيام الندوة إلى هذه النقطة حيث ذكر أن هناك  3طالب قدموا من
جيزان السعوديَّة واليمن للدراسة في مدرسة اإلمام اليليلي.
ينظر :السالمي :نهضة األعيان ،ص.469
هنا يجب التأكيد أن حول الحصن كانت توجد مدارس قرآن تعلّم أصول القراءة والكتابة للناشئة ،وينتقل من يتوسم فيه النباهة
والمعرفة وحب العلم للدراسة في مدرسة حصن نزوى الستكمال تعلم العلوم ال َّشرعيَّة الميتلفة .ينظر :المصدر نفسه ،ص.28
المصدر نفسه ،ص.111

ويروى أن اإلمام باع بستانا مثمرا له ،ووضع أمواله في بيت مال المسلمين( ،)16وكانت تصرف هذه
األموال على الطالب .فبعضها يصرف على السكن ،وبعضها يصرف على توفير المأكل والمشرب
واللباس ومتطلبات السفر والعالج للطالب .وقد كان الطلبة والمعلمون يحصلون على مكافآت .وكان
اإلمام يُس ِكن الطلبة القادمين من خارج نزوى ،ومن خارج ُعمان في قلعة نزوى ،ميصصا لهم ثالث
غرف .كما استأجر اإلمام للطالب القادمين بيت المحاشي ،وهو في حارة وادي نزوى ،وخصص لهم
من يوقظهم للصالة(.)17
وكان اإلمام ينفق على كسوة الطلبة المحتاجين في األعياد .إذ كان يعطي من يرغب بالسفر منهم
إلى بلده ما يكفيه من المال للسفر دون مشقة .حيث يروي الشيخ حمود بن عبد هللا الراشدي موضحا
هذا االهتمام من اإلمام فيقول« :أردنا أن نذهب لزيارة أهلنا في سناو ،وكان معي أحد الطلبة اسمه
يعقوب ،وكتب لنا اإلمام خمسة قروش مع الزاد ،وخرجنا فلحق بنا اإلمام وقال لهم :ستذهبون إلى
سناو ،ويسألونكم عن القيظ (موسم الرطب)َ ،وأَ ْد َخلَنَا السبلة الشرقيَّة ،وأنزل كيلو ونصف من الرطب
فأعطانا إيَّاه»( .)18والقسم األخير من الموارد كان اإلمام اليليلي يصرفه في المكافآت لكل من الطلبة
والمعلمين ،حيث إنَّه أجرى راتبا لكل معلم ،باإلضافة إلى مكافآت الطالب على قدر ما يتقدم من
العلم(.)19

المدارس في المدن العمانية األخرى في عصر اإلمام الخليلي:
مدرسة أبي زيد الريامي:
ولد الشيخ عبد هللا بن مح َّمد الريامي في بلدة العين من الجبل األخضر سنة 1301هـ1879/م.
وقد نشأ يتيما وكفله عمه ،الذي قام بتعليمه فالتحق بمدرسة الشيخ نور الدين السالمي في القابل ،حيث
السيفي ،مح َّمد بن عبد هللا :النمير حكايات وروايات ،مكتبة وتسجيالت غاية المراد ،نزوى-سلطنة عمان2006 ،م ،ج،1
ص.151
المرجع نفسه ،ج ،1ص.112
المرجع نفسه ،ص.114
المرجع نفسه ،ص.116-115

رافقه وتعلم على يديه ،وأخذ عنه أصول العربيَّة وأصول الفقه وفروعهن ،وصار من أكبر تالمذته.
وأكثر تساويد نور الدين السالمي بيطه؛ وذلك لمالزمته إيَّاه ،ولقدره عنده(.)20
جاء في األخبار أن الشيخ أبا زيد عندما وصل القابل لم يكن يعرف فيها أحدا ،فلجأ إلى بيت هللا
ينام فيه .ويقوم من الفجر يلتقط ما يسقط من النييل ليعود للمسجد ليأكلها ،ويشرب من ماء المسجد.
وظل على هذا الحال شهرا كامال ،حتَّى ذكره أحد الناس لدى اإلمام السالمي .وقال هذا الرجل لإلمام
السالمي :نريد أن يأكل معنا اليوم عبد هللا الريامي .فرد عليه السالمي :ومن أين يأكل هذا التلميذ؟ وفي
أي مكان يأوي؟ فسأله :يا عبد هللا من أين تأكل؟ وفي أي مكان تستقر؟ فقال :آكل من رزق هللا وأرجع
إلى المسجد .فقال السالمي :كلنا نأكل من رزق هللا .وعرف حقيقة أمره؛ ولهذا قرّبه إليه لما عرف
عنه من القناعة والزهد والورع( .)21انتقل بعد ذلك إلى زنجبار طلبا للعلوم من المشايخ هناك ،إالَّ أنَّه
لم يستحسن المقام ،فعاد إلى القابل ورافق اإلمام السالمي في رحلة الحج سنة 1323هـ1905/م(،)22
ليعود بعدها إلى إزكي ،حيث أسس أبو زيد هناك مدرسة تولى التدريس فيها بنفسه ،وذلك في سنة
1330هـ1911/م .وكان يعقد دروسه في مسجد الحواري في حي النزارية بإزكي .وكان من أشهر
تالميذه الشيخ مح َّمد بن سالم الرقيشي ،الذي جلس بنفسه للتدريس فيها بعد ذلك( .)23وم َّمن تيرج في
هذه المدرسة سعيد بن ناصر السرحني وسليمان بن ناصر السرحني وحميد بن عامر الغانمي
وسعيد بن هاشل الناعبي( .)24واستمر أبو زيد معلما ،حتَّى تم تعيينه قاضيا وواليا على بهال .وظل بها
إلى عهد اإلمام اليليلي مهتما بالنواحي األمنية والعمرانية واالقتصاديَّة .وتوفي سنة 1264هـ/
1945م(.)25
ينظر :السالمي :نهضة األعيان ،ص.381
المفرجي ،علي بن ناصر« :أبو زيد الريامي همم وإنجازات» ،ورقة علمية منشورة ضمن ندوة أبو زيد الريامي السيرة واآلثار
واألعمال ،مكتبة الندوة العا َّمة ،بهال2013 ،م ،ص.65-64
اليروصي ،ناصر بن علي« :ترجمة ميتصرة عن الشيخ أبي زيد الريامي» ،ورقة علمية منشورة ضمن ندوة أبو زيد الريامي
السيرة واآلثار واألعمال ،مكتبة الندوة العا َّمة ،بهال2013 ،م ،ص.15
ولكنسون ،جون :اإلمامة في عمان ،مركز الوثائق والبحوث ،أبوظبي -اإلمارات العربيَّة المتحدة2006 ،م ،ص.363
اليروصي ،ناصر :ترجمة ميتصرة عن الشيخ أبي زيد الريامي ،ص.16
النبهاني ،سالم بن حمد :أوضاع عمان السِّياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثقافية 1932-1920م :دراسة تارييية حضارية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،ص.142

ترك أبو زيد مؤلفات ع َّدة ،منها كتاب في النحو وكتاب في «مناسك الحج» و«سؤاالت
المشكالت» ،فيما أشكل عليه من األثر حال قراءته على نور الدين فسمي حل مشكالت أبي زيد(.)26
كما ُع ِرفَ عنه التداوي بالقرآن .وكان يساعد العسكر في جمع الحطب ولوازم الحصنَ .و ُع ِرفَ
بالبسالة والشجاعة ،وساهم بماله في دعم بيت مال المسلمين .كما ع َمر وأصلح وأضاف لحصني بهال
نظر لدى الشيخ ،فقد ز َّود الحصنين بميازن للتمر
وجبرين العديد من المرافق .ويعبر ذلك عن بُ ْع ِد
ٍ
والسكر واألرز ،وبنى في حصن بهال سجنا للنساء وآخر للرجال( ،)27وأصلح الطرق وقام بمصالح
الناس .و ُعرف عنه عدم قبول الهدية ،وامتنع عن شرب الماء من بيوت الناس ،وزرع قصب السكر
لبيت المال ،ورفض أن يأكل منه تعففا(.)28
نَقل أبو زيد تجربته في التدريس إلى بهال؛ فانتعشت الدراسة في حصنها .ويُذكر أنَّه كان شعلة
من النشاط ،ومثاال يُحتذى به في كثير من األمور .وعلى يديه انتعش التعليم الديني في بهال وغيرها
من المناطق المجاورة( .)29ومن أبرز تالميذه في بهال علي بن ناصر المفرجي وخلف بن زاهر
الشرياني وناصر بن سعيد البيماني وثابت بن سرور الغالبي .وكان أهم الكتب التي تدرس في
مدرسته تلقين الصبيان وجوهر النظام لإلمام السالمي وملحة اإلعراب وألفية ابن مالك في النحو
والصرف( .)30ويورد الباحث ناصر بن علي اليروصي في مقابلة مع أحد أقارب زوجة الشيخ أبي
زيد أنَّه كانت للشيخ مكتبة كبيرة في حصن بهال .ولعلها كانت مكتبة وقفية ،بدليل أنَّها بقيت في
الحصن بعد وفاته ،ولم تأخذها أسرته .وال يستبعد أن تكون بعض مؤلفات الشيخ أبي زيد ضمن هذه
المكتبة(.)31
يروى أن الشيخ أبا زيد كان ييرج إلى المدرسة وبيده قطعة جونية؛ ليجلس عليها ،وتارة يجلس
على التراب .وكانت هذه المدرسة تقام تحت جدار من القصب ،مستقبال القبلة .ويجلس التالميذ على
ينظر :السالمي :نهضة األعيان ،ص.381
المفرجي :أبو زيد الريامي همم وإنجازات ،ص.47
لتفاصيل أوفى ينظر :السالمي :نهضة األعيان ،ص.384-382
ينظر :الكاسبي ،يوسف :الحياة الثقافية بعمان بين سنتي  1850و ،1914ص.28
ينظر :اليروصي ،ناصر بن علي :ترجمة ميتصرة عن الشيخ أبي زيد الريامي ،ص.16
المرجع نفسه ،ص.17-16

األرض .ث َّم إذا فرغ من التعليم حمل جونيته ،ورجع لمنزله .وفي يوم من األيام كان التالميذ جلوسا
ينتظرون خروج الشيخ إليهم .فل َّما خرج قام أحدهم وهو علي بن خميس الجديدي يتلقاه؛ ليحمل عنه
الجونية فقبض علي من طرفها ،فلم يتركها الشيخ له .فحمل كل منهما طرفا حتَّى وصال المجلس(.)32
وم َّما يميز مدرسة أبي زيد الريامي عدة أمور منها:
• أوجد نظاما تعليميّا شامال ،أي أنَّه شمل العلوم ال َّشرعيَّة والعلوم األخرى كاللغة العربيَّة وأصول
الفقه والتاريخ .فقد أوجد مدارس للقرآن الكريم ،ومعلما للنحو ،وقام الشيخ بنفسه في وقت فراغه
بتدريس النحو؛ إدراكا منه ألهميته في دراسة العلوم ال َّشرعيَّة ،كما اهتم بتدريس الفقه كذلك.
• كان الشيخ أبو زيد ييصص بعض الفترات لإلجابة على مسائل تطرحها النساء عليه .وفي
أحيان أخرى كن يأتين للشيخ في مسكنه ،ويلتقين بنسائه عائشة وسليمة ،ويوجهن إليهما األسئلة .وهما
بدورهما تسأالن الشيخ ،وترجعان باإلجابة للنسوة .وطلب الشيخ من بعض النساء المتعلمات
الموجودات في البيوت أن يجبن على أسئلة النساء الميتلفة ،وخاصة في الموضوعات التي تيص
النساء.
• وفي مجال العلوم األخرى شجع أبو زيد األهالي على تعلّم الصناعات الميتلفة :كصياغة
الذهب ،والصفارة ،وأعمال السعف وغيرها ،م َّما يضمن لهم مصدر رزق جيد.
• ح َّدد الشيخ أبو زيد مجالس لتعليم األطفال القرآن الكريم والنحو ،متدرجا بهم من تلقين الصبيان
إلى جوهر النظام وهكذا .و ُع ِرف بتواضعه مع األطفال فقد كان األطفال حين ييرجون من حلقات
العلم وأيديهم سوداء من المداد ،كان يصافحهم ويدعو لهم بالبركة ،م َّما كان له بالغ األثر في نفوسهم.
()33

• كان دائم التشجيع والتحفيز لطالبه ،واشترى لهم الكتب وأوقف با َّدة

خاصَّة لهم من فلج

الميتا .وهي وقف من جملة أوقاف أخرى وقفها الشيخ ليدمة المتعلمين ،والنفقة عليهم .وال يزال أبو
زيد الريامي ،وحتى وقتنا الحاضر ،يضرب به المثل في العدالة والنزاهة وحسن اليلق وقوة اإليمان
المفرجي :أبو زيد الريامي همم وإنجازات ،ص.32-31
البا َّدة :وحدة قياس زمنية يستيدمها العُمانيُّون في توقيت توزيع مياه الفلج ،وتق َّدر بأربعة وعشرين أثرا .واألثر نصف ساعة.
ينظر :مجموعة من الباحثين :معجم مصطلحات اإلباضيَّة ،ج ،1ص.94-93

وقوة العلم ،ودقة التنظيم.

المدارس في سمائل:
اشتهرت والية سمائل كغيرها من الواليات العُمانيَّة باالهتمام بالتعليم؛ حيث وجدت فيها حلقات
()34

التعليم في السبل

العا َّمة والياصَّة بالقرى ،وفي بعض األحيان في دور صغيرة في القرى

والمزارع يطلقون عليها مدارس القرآن .وهي تبنى عادة من أموال الهبات واألوقاف التي يقدمها
األفراد .وكان للسبل ومدارس القرآن دورها في نشر التعليم في الوالية وجعلها محطة جذب للعديد
من العلماء .وم َّمن اشتهر من علماء الوالية وأدبائها م َّمن لهم دور كبير في تعليم الطالب ونشر العلم
الشيخ خلفان بن جميِّل السيابي والشيخ حمد بن عبيد السليمي.

مدرسة الشيخ حمد بن عبيد السليمي:
ولد الشيخ حمد بن عبيد السليمي في الثمانينيات من القرن الثالث عشر الهجري ببلدة سدِّي بوالية
إزكي وترعرع في أحضان أبيه .تلقى دراسته في مسقط رأسه ،ث َّم انتقل إلى والية سمائل ليتلقى بها
العلوم على يد الشيخ عبيد بن فرحان ،والعالَّمة أحمد بن سعيد اليليلي ،حيث عاش في بيته كأحد
أفراد أسرته .تتلمذ أيضا على يد اإلمام السالمي .وتولى التدريس في مدرسة اليور ،وكلَّفَه السلطان
سعيد بن تيمور بالنظر في القضايا المستأنفة .واستكمل مسيرته في التعليم حتَّى وفاته
1390هـ1970/م(.)35
ترك الشيخ أبو عبيد العديد من المؤلفات منها «الشمس الشارقة» في علم التوحيد و«هداية الحكام
في منهج األحكام» و«خزانة الجوهر» في الفقه و«العقد الثمين في الدعوى واليمين» و«بهجة الجنان
هي عبارة عن المجلس الذي تقام فيه بعض المناسبات كمناسبات العزاء واألفراح ،وبعضها يكون عاما يجتمع إلنشائه أهل القرية
أو يكون مجلسا خاصا بقبيلة ما ،يتم فيه مناقشة القضايا المهمة ،وصباحا يتم فيه تعليم القرآن الكريم وأسس الكتابة والقراءة.
السعدي ،فهد بن علي :معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضيَّة (قسم المشرق) من القرن األول الهجري إلى بداية القرن اليامس عشر
الهجري ،مكتبة الجيل الواعد ،مسقط ،سلطنة عمان2007 ،م ،ج ،1ص.154

في وصف الجنان» و«قالئد الجمان» وكتابا موجزا في علم الفرائض( .)36وكان للشيخ أسلوب في
التدريس سهل ممتع؛ إذ كان يترجم األشياء المعنوية إلى أشياء ِحسيَّة؛ وذلك لتجسيد العلوم وتقريبها
إلى فهم الطالب .ويروى أن أحد كبار العلماء زار الشيخ حمد في بيته وكان ينوي أال يطيل عند الشيخ
أكثر من نصف ساعة ،ونظرا ألسلوب ابن عبيد الممتع في التدريس والمدارسة فقد جلس عنده
ساعات عديدة(.)37
تولى الشيخ أبو عبيد التدريس في مجلسه في منطقة الجعفرية في سمائل حيث كان مسكنه .وساند
اإلمام اليليلي هذه المدرسة وأمدها بالكثير من أمهات الكتب .وكانت تدرس علوم الفقه وعلمي
األصول واألحكام ،وعلم الحديث ومصطلحاته( .)38تيرج منها العديد من العلماء م َّمن كانت لهم
مكانة كبيرة في ذاك الزمان ،من أمثال الشيخ خلفان بن جميِّل والشيخ سالم بن حمود بن شامس
السيابي.

مدرسة الشيخ خلفان بن جميل السيابي:
ولد الشيخ العالَّمة خلفان بن جميِّل السيابي في بلدة سيما عام1308هـ1890/م .عاش تحت كفالة
والدته بعد وفاة والده .فأنشأ نفسه بنفسه في تلقي العلوم واألصول الدينيَّة والفقهيَّة متفرغا لطلبها ،حتَّى
َع َّدهُ الكثير من العلماء من أحفظ وأورع وأذكى الطالب في عصره .وقد تعلّم على يد اإلمام اليليلي
وحمد بن عبيد السليمي ونور الدين السالمي.
تقلّد الشيخ السيابي عدة مناصب في دولة اإلمام سالم بن راشد اليروصي ،وعمل بالفتيا
والتدريس .وقد ترك العديد من المؤلفات مثل« :سلك الدرر الحاوي غرر األثر» ،و«فصول في
البهالني ،يحيى بن مح َّمد :نزهة المتأملين في معالم األزكويين .د.ن ،إزكي ،سلطنة عمان1993 ،م ،ص.100-99
السيفي :النمير ،ج ،2ص.258
السيابية ،سعاد بنت سعيد ،الحياة االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثقافية في والية سمائل (1373هـ1954/م – 1390هـ1970 /م)،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السلطان قابوس2014 ،م ،ص .102-101س َّمت سعاد السيابيَّة المدرسة في بحثها هذا باسم
مدرسة اليليلي ،وبعد استقصائنا لهذا المسمى تبين أنَّه ال توجد في سمائل مدارس بهذا المسمى ،وإنَّما درّس أبو عبيد في الجعفرية ،وأبو
يحيى درّس في مسجده المعروف بسفالة سمائل.

األصول» ،و«جالء العمى» ،و«بهجة المجالس» ،و«فصل اليطاب في المسألة والجواب» ،وأجوبة
نظمية أخرى .وقد بيَن الشيخ في كتابه «بهجة المجالس» مسيرة التعليم في مجالس القرى في الوالية
وتنوع العلوم التي يتم تدريسها هناك(.)39
وكان الشيخ خلفان بن جميِّل السيابي م َّمن يرى ثبوت خط الثقة بنفسه بدون شهود .وم َّما يروى
في ذلك أنَّه ُع ِرضت على اإلمام اليليلي وصية كتبها الشيخ خلفان بن جميِّل السيابي بيط يده
لتصحيحها ،فر ّدها اإلمام ليلوها من اإلشهاد وطلب الشهود( .)40وتعكس هذه الحادثة اختالف وجهات
النظر بين اإلمام والشيخ خلفان؛ ولهذا أعادها مرة أخرى لتكون موثقة بالشهود من الثقات.
تولي الشيخ القضاء في سمائل لدى اإلمام اليليلي سنة 1362هـ1943/م ،وكان في الوقت ذاته
معلما ومرشدا ناصحا وواعظا .كما اشتغل بالتدريس هو والشيخ سالم بن حمود السيابي في مدرسة
مطرح .وبعد تقاعده عاد إلى سمائل ،وح َّول منزله في محلَّة غيل ال َّدك إلى مدرسة جذبت طالب العلم
والباحثين عن المعرفة ،حيث يقوم بمدارستهم فيه .وكان مجلسه على الدوام مفتوحا مليئا بالمتعلمين
والسائلين والمستفتين ،فالقارئ يقرأ ،والكاتب يكتب .وهكذا قضى بقية حياته(.)41
كان الشيخ أبو يحيى خلفان بن جميّل أستاذ الجيل من الرواد فتعلّم على يديه كثير من الطالب،
وقد ارتاد مجلسه العديد من المتعلمين في أيامه من أمثال :الشيخ سعيد بن خلف اليروصي ،والشيخ
غ َّسان ومح َّمد ورشيد أبناء راشد بن عزيز اليصيبي ،والشيخ سالم بن حمد الحارثي .وكان -رحمه
هللا -رزينا وقورا ال ييوض في فضول الكالم .اشتكى منه البعض عند اإلمام لشدته فأجابهمَّ « :
إن فيه
حدة العلماء فال تستكثروا منه ذلك».

المرجع نفسه ،ص.93
السيفي :النمير ،ج ،1ص.10
السيابية :الحياة االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثقافية في والية سمائل ،ص.103

مدرسة إبراء :
أسسها الشيخ سعيد بن عبد هللا بن غابش النوفلي .ولد بالقابل سنة 1330هـ1911/م ،وتعلم على
يد الشيخ حمد بن عبد هللا بن حميد السالمي ،واستدعاه بعدها أهل إبراء ليعلِّم أبناءهم .وقد استقطبت
هذه المدرسة طالب العلم من شتى أنحاء الوالية وما جاورها ،وكان ي ّدرس فيها علوم الفقه واللغة
()42
ور َ
ث هذا العالَّمة علمه ومحبته للتدريس من
والفرائض ،وقد خرَّجت العديد من الطالب  .وقد ِ
والده العالَّمة أبي اليير عبد هللا بن غابش النوفلي ،الذي يُعرف كذلك بالحبشي .وأصل وطنه بلدة

ودام في المصنعة الكائنة بمحافظة جنوب الباطنة حاليّا( .)43حيث هاجر من هناك إلى الشرقيَّة في
طلب العلم ،ونزل بالقابل ،وعكف على طلب العلم في أوائل القرن الرابع عشر الهجري/التاسع عشر
الميالدي .ووصل لمرحلة علمية متقدمة شهد له بها علماء عصره .وانتيب بعدها ليكون معلما في
جعالن بني بوحسن ،وأقام فيها مدة ،ليعود بعدها إلى القابل مرة أخرى ،حيث تولى رئاسة كتابة
الصكوك والوصايا لما ُع ِرفَ عنه من ُح ْس ِن الي ِّ
والرسم( .)44هاجر إلى زنجبار لمدة عام ،ليعود
ط
ِ
بعدها إلى إبراء حيث والَّه اإلمام اليليلي منصبي القضاء والوالية فيها ،فأنشأ مدرسة كان يعمل فيها
بالتدريس ونشر العلم ،حتَّى طلب من اإلمام إعفاءه من هذه المناصب؛ ليعود إلى القابل مرة
أخرى( .)45ويبدو أن أهل إبراء استحسنوا ما قام به العالَّمة عبد هللا بن غابش النوفلي قبله من جهد في
التدريس وأرادوا أن يكمل االبن مسيرة أبيه.

مدرسة الباروني:
لعل هذه المدرسة هي األكثر تنظيما واألكثر حداثة من بين المدارس التي سبق ذكرها .يتكون
مبنى المدرسة من دورين .وتنسب للشيخ الباشا سليمان بن عبد هللا بن يحيى بن زكريا الباروني
الحارثي ،يعقوب بن يوسف« :الحياة الفكرية والعلمية في إبراء» ،بحث منشور ضمن ندوة إبراء عبر التاريخ ،المنتدى األدبي،
مسقط ،سلطنة عمان2007 ،م ،ص.148
اليصيبي ،مح َّمد بن راشد :شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان ،ص.195
النوفلي ،عبد هللا بن غابش :كلمة الحق في تأييد الحق ،ط ،2وزارة التراث والثقافة ،مسقط ،سلطنة عمان1981 ،م ،ص.40
ينظر :المرجع نفسه ،ص .5وينظر :السالمي ،مح َّمد :نهضة األعيان ،ص.413

النفوسي ،الذي زار ُعمان سنة 1343هـ1925 /م ،بدعوة من السيد تيمور بن فيصل .ث َّم أرسل إليه
اإلمام اليليلي لزيارته في سمائل( .)46وبنيت في منطقة تعرف باإلبراهيمية من عالية سمائل .تمثّل
شيصيَّة الشيخ الباروني صفحة من صفحات الفكر والجهاد واإلصالح والسياسة والعلم في النصف
األول من القرن العشرين .فهو األديب والمؤرخ والمفكر والمصلح السياسي وال َّرحَّالة ومن رواد
المدرسة اإلباضيَّة التي سطعت في المغربالمغرب العربي وتواصلت في المشرق العربي
اإلسالمي(.)47
ُولِ َد الشيخ الباروني في جادو من جبل نفوسة سنة1287هـ1870 /م .ويعود أصله إلى قبيلة
البرواني ذات األصل العُماني .وقد نشأ في عائلة ُع ِرفَ تارييها من القرن الرابع الهجري ،في مدينة
طرابلس بمسيرتها الجهادية والعلمية( .)48أخذ مبادئ العلوم عن أبيه الشيخ عبد هللا الباروني ،انتقل
بعدها إلى جامع الزيتونة ،ث َّم إلى معهد القطب في وادي مزاب بالجزائر .وقد قرّبه الشيخ امح َّمد بن
يوسف اطفيَّش ور َّحب به لما وجد فيه من االجتهاد والنباهة واإلقدام(.)49
ربطت الشيخ الباروني واإلمام اليليلي عالقة وثيقة ج ّدا ،إذ جعله اإلمام اليليلي سفيرا مفوضا له
في حل مشكالت الحرب الحجازية والصلح بين سلطان نجد والملك علي بن الحسين .كذلك عيَّنَهُ
اإلمام رئيسا للوزارة العُمانيَّة في دولة اإلمامة ،وكلفه بتنظيم الدولة تنظيما عصريّا( .)50وهذا يدلُّ
على بعد نظر اإلمام في رؤيته لألحوال السِّياسيَّة واالقتصاديَّة والثقافية من حوله ،ورغبته في جعل
دولة اإلمامة دولة حديثة.
طور الذي كان العالم يعيشه آنذاك ،واقتصر التعليم على
كانت ُعمان تعيش في جهل مقارنة بالتَّ ُّ
السالمي :المرجع نفسه ،ص.340
الصوفي ،علي حمزة« :المرحلة العمانية في حياة الشيخ الباروني (1940-1924م)» ،بحث منشور ضمن الندوة الدولية سليمان
باشا الباروني وحضوره في الثقافة العمانية ،جامعة السلطان قابوس2013 ،م ،م ،2ص.100
أبو اليقظان ،إبراهيم بن عيسى :سليمان الباروني باشا في أطوار حياته ،المطبعة العربيَّة ،الجزائر1953 ،م ،ج ،1ص.32
سعدون ،عبد الحميد« :سليمان باشا الباروني مربيا ومصلحا» ،بحث منشور ضمن الندوة الدولية سليمان باشا الباروني
وحضوره في الثقافة العمانية ،م ،2جامعة السلطان قابوس2013 ،م ،م ،2ص.256-254
العبيدي ،سالم بن هاشل بن ضحي« :سليمان باشا الباروني عالقته بأئمة عمان وسالطينها وجهوده الفكرية واإلصالحية» ،بحث
منشور ضمن الندوة الدولية سليمان باشا الباروني وحضوره في الثقافة العمانية ،جامعة السلطان قابوس2013 ،م ،م ،2ص19-17؛
لعل اإلمام اليليلي وبإيعاز من الباشا الباروني ارتأى البدء في تأسيس نظام وزاري جديد على شاكلة ما يحدث في العالم آنذاك.

دراسة القراءة والكتابة وما يتعلَّق بأمور الدين؛ ولهذا وضع الشيخ الباروني التعليم في سلّم أولوياته
ليقرر بموافقة اإلمام إنشاء أول مدرسة نظامية تعليمية في سمائل .عمل الشيخ الباروني بنفسه في
وضع حجر األساس لهذه المدرسة المكونة من دورين ،كما قام بجولة في الدول اإلسالميَّة الستقطاب
معلمين أكفاء لها ،وسعى للحصول على الدعم المادي إلتمام عمليَّة بناء المدرسة ،إالَّ أن مرضه حال
دون إنجاز هذه الغاية ،وجهل أهل ُعمان آنذاك لم يسعفه الستكمال المهمة(.)51
والواقع أن نظرة الشيخ الباروني كانت بعيدة المدى لهذه المدرسة؛ فقد كان يرغب في تدريس
شتى صنوف المعرفة فيها من حساب وجغرافيا وتاريخ وخط ،حتَّى إنَّه تعاقد مع أحد األطباء ليأتي
إلى ُعمان للقيام بعمليَّة التدريس ،ومعالجة الناس في ذات الوقت إالَّ أن وفاة الشيخ حالت دون ذلك.
وقد أحضر من بغداد كتبا مدرسية ،وخرائط ،وكسوة أرضية عربية ،وألواح رسوم كبيرة ،قدمت
بعضها بعد ذلك هدايا للمدرسة السلطانية بمسقط .وأنشأ مكتبة ملحقة بالمدرسة ،وكاتب المطبعة
السلطانية في زنجبار بشأن ذلك( .)52لقد كان الباشا الباروني واإلمام اليليلي يطمحان لجعل مدرسة
الباروني بسمائل كأختها في ليبيا(.)53
رغم أن التاريخ ال يقبل كلمة (لو) ولكن علينا االعتراف بأنَّه لو قُ ِّد َر لهذه المدرسة الوجود في
ذلك الوقت ألصبحت في مقام الجامعات ،تيرج لهذا البلد العديد من العقول المفكرة العاملة لرفعته
وسموه في كافة المجاالت .فالباروني كان يرى قدرة العُمانيِّـين العلمية ،والفكرية وأراد مساندتها
بإنشاء هذه المدرسة وملحقاتها من مكتبة ومطبعة .إالَّ أن وفاة الباروني وما تبعها من أحداث أجّلت
المشروع حتَّى بداية النهضة في 1970م .وصارت مدرسة الباروني في سمائل مدرسة ألبناء
الوالية ،إذ تم تيصيصها لإلناث في بداية عصر النهضة ،بجانب مدرسة مازن بن غضوبة التي
كانت للذكور ،وكان المنهج القطري هو المعتمد في المدرستين.
ينظر :العبيدي ،سالم :سليمان باشا الباروني عالقته بأئمة عمان وسالطينها وجهوده الفكرية واإلصالحية ،ص.49-48
المرجع نفسه ،ص.51-50
نجد الباشا الباروني منذ مطلع القرن العشرين يسعى ويؤسس أول مدرسة في قرية البيابية في مدينة يفرن الليبية ،وسانده والده
في تأسيسها فعرفت بالمدرسة البارونية ،اهتم فيها بتدريس القرآن الكريم أوال والحديث النبوي والفقه وأصوله وعلم الكالم ،وعلوم اللغة
العربيَّة من بالغة وصرف وإنشاء ومنطق ،وضمت حوالي  200طالب جاءوا من شتى نواحي الجبل الغربي للتعلم ،وساندها بمكتبة
اشتملت على أنفس الكتب .ينظر :الصوفي ،علي حمزة :المرحلة العمانية في حياة الشيخ الباروني ،ص.260-259

وأبرز من درَّس فيها من المشايخ والعلماء موسى بن عيسى البكري ،وكان أستاذا في النحو
والفقه وعلم األصول ،وسعيد بن سالم الداؤودي ،وعلي بن حمد الناعبي الذي درَّس علم الميراث،
ورشيد بن راشد بن عزيز اليصيبي ،وكان مدرسا للعلوم الفقهيَّة .أ َّما المنهج فهو ذات المنهج المعتمد
في مدرسة اليليلي بنزوى :كتاب «تلقين الصبيان ما يلزم اإلنسان» في تعليم أصول الفقه والشريعة
وكتاب «معارج اآلمال على مدارج الكمال» في الفقه واألصول .وكانت المدرسة تعمل على ترفيع
الطالب م َّمن يسبقون زمالءهم في الفهم والمعرفة مراعية الفروق الفردية بين التالميذ(.)54

ينظر :السيابية :الحياة االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثقافية في والية سمائل ،ص.100

خاتمة:
خرجت هذه الورقة بمجموعة من النتائج ،نجملها في اآلتي:
• أثرت التربية الدينيَّة التي نشأ عليها اإلمام اليليلي في صياغة شيصيته المحبة للعلم والعلماء.
وكان لمدرسة الشيخ السالمي دورها في تعزيز حب العلم ليس في شيص اإلمام وحده ،بل لدى
مجموعة كبيرة من طلبة العلم م َّمن حملوا لواء التغيير السياسي واالجتماعي والثقافي في ُعمان.
• شمل النظام التعليمي في ُعمان مؤسسات عدة منها :المدارس النظامية التي ينتظم فيها الطالب
بالحضور حتَّى بلوغ درجة متقدمة من اإلجادة العلمية ،والمساجد والمكتبات وبيوت العلماء التي
أخرجت عددا كبيرا من العلماء والفقهاء واألدباء.
• خرّجت مدرسة اإلمام اليليلي عددا كبيرا من العلماء الذين ساهموا في ازدهار الحركة العلمية
في ُعمان بشكل عام ،ولهم مؤلفات تزخر بها المكتبات العُمانيَّة حتَّى وقتنا الحاضر.
• كان للتوزيع الجغرافي المتنوع للمدارس في ُعمان دور في تنوع اإلنتاج الفكري في ُعمان بين
مؤلفات فقهية وأدبية ولغوية.
وفي اليتام ،يجب التأكيد أن جهود العديد من العلماء الذين َد َّرسُوا و َد َرسُوا في هذه المدارس،
م َّمن ذكروا في هذه الدراسة ال تزال موجودة بصورتها الميطوطة تنتظر طالب العلم المتيصصين
إلخراجها وتحقيقها ،كي تستطيع األجيال القادمة قراءة هذا التاريخ الحضاري المشرق ،لهذا البلد
العظيم.

المصادر والمراجع:
 األغبري ،سيف بن يوسف .سيرة الشيخ العالَّمة القاضي سيف بن حمد بن شييان
األغبري 1380-1309هـ .د .ن ،مسقط ،سلطنة ُعمان2001 ،م.
 البهالني ،يحيى بن مح َّمد :نزهة المتأملين في معالم األزكويين .د .ن ،إزكي ،سلطنة
ُعمان1993 ،م.
 الحارثي ،يعقوب بن يوسف :الحياة الفكرية والعلمية في إبراء ،بحث منشور ضمن
ندوة إبراء عبر التاريخ ،المنتدى األدبي ،مسقط ،سلطنة ُعمان2007 ،م.
 حمدي أبو اليقظان ،إبراهيم بن عيسى :سليمان الباروني باشا ،المطبعة العربيَّة،
الجزائر ،ج1953 ،1م.
 اليروصي ،ناصر بن علي :ترجمة ميتصرة عن الشيخ أبي زيد الريامي ،ورقة
علمية منشورة ضمن ندوة« :أبو زيد الريامي السيرة واآلثار واألعمال» .مكتبة الندوة
العا َّمة ،بهال ،سلطنة ُعمان2013 ،م.
 اليصيبي ،مح َّمد بن راشد :شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء
ُعمان ،ط ،3وزارة التراث والثقافة ،مسقط ،سلطنة ُعمان ،ج1994 ،3م.
 السالمي ،مح َّمد بن عبد هللا :نهضة األعيان بحرية ُعمان ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان،
1998م.
 السرحني ،إسماعيل :قالئد الجمان في ذكر السيرة العطرة الئمة ُعمان ،د .ن ،د .م :د.
ت.
 سعدون ،عبد الحميد :سليمان باشا الباروني مربيا ومصلحا ،بحث منشور ضمن
الندوة الدولية سليمان باشا الباروني وحضوره في الثقافة العُمانيَّة ،جامعة السلطان
قابوس ،م2013 ،2م.
 السعدي ،فهد بن علي :معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضيَّة (قسم المشرق) من القرن

األول الهجري إلى بداية القرن اليامس عشر الهجري ،مكتبة الجيل الواعد ،مسقط،
سلطنة ُعمان2 ،ج2007 ،م.
 السيابي ،سالم بن حمود .العنوان عن تاريخ ُعمان .ط .2مكتبة الضامري للنشر
والتوزيع ،السيب ،سلطنة ُعمان2015 ،م.
 السيابية ،سعاد بنت سعيد :الحياة االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثقافية في والية سمائل
(1373هـ1954/م – 1390هـ1970/م) رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
السلطان قابوس2014 ،م.
 السيابية ،نجية بنت مح َّمد بن سالم :الحياة الثقافية والعلمية في ُعمان
(1338هـ1920/م – 1373هـ1954/م) رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
السلطان قابوس2012 ،م.
 السيفي ،مح َّمد بن عبد هللا :النمير حكايات وروايات ،د .ن ،د .م ،ج2007 ،2م.
 السيفي ،مح َّمد بن عبد هللا :النمير حكايات وروايات ،مكتبة وتسجيالت غاية المراد،
نزوى ،سلطنة ُعمان ،ج2006 ،1م.
 الشكيلي ،إبراهيم بن مح َّمد .مدرسة اإلمام اليليلي وأثرها في نشر العلم .د .ن ،د .م،
2013م.
 الصوفي ،علي حمزة :المرحلة العُمانيَّة في حياة الشيخ الباروني (1940-1924م)
بحث منشور ضمن الندوة الدولية سليمان باشا الباروني وحضوره في الثقافة العُمانيَّة،
جامعة السلطان قابوس ،م2013 ،2م.
 العبيدي ،سالم بن هاشل بن ضحي :سليمان باشا الباروني عالقته بأئمة ُعمان
وسالطينها وجهوده الفكرية واإلصالحيَّة ،بحث منشور ضمن الندوة الدولية سليمان
باشا الباروني وحضوره في الثقافة العُمانيَّة ،جامعة السلطان قابوس م2013 ،2م.
 الكاسبي ،يوسف :الحياة الثقافية بعُمان بين سنتي  1850و ،1914رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة الزيتونة ،تونس2007 ،م.
 المفرجي ،علي بن ناصر :أبو زيد الريامي همم وإنجازات ،ورقة علمية منشورة
ضمن ندوة« :أبو زيد الريامي السيرة واآلثار واألعمال» ،مكتبة الندوة العا َّمة ،بهال،
سلطنة ُعمان2013 ،م.
 النبهاني ،سالم بن حمد :أوضاع ُعمان السِّياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثقافية
1932-1920م ،دراسة تارييية حضارية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
السلطان قابوس2012 ،م.
 النوفلي ،عبد هللا بن غابش :كلمة الحق في تأييد الحق ،ط ،2وزارة التراث والثقافة،
مسقط ،سلطنة ُعمان1981 ،م.
 ولكنسون ،جون :اإلمامة في ُعمان .مركز الوثائق والبحوث ،أبوظبي ،اإلمارات
العربيَّة المتحدة2006 ،م.

