
)اإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي ودوره الحضاريُّ والعمميُّ في ُعمان(، مجمة 
 4الخميل العدد 

 

"نمتقي اليوم في ىذه الندوة الدولية )اإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي ودوره الحضاري والعممي في 
ُعمان( عمال بتوجيو رائد نيضة عمان الحديثة جاللة السمطان قابوس بن سعيد المعّظم الذي دعا إلى العناية 

االىتمام باإلمام الخميمي إن ىو إالا اىتمام بالتاريخ ودراستو دراسة موضوعية محايدة ال مبالغة فيو وال تزيُّد. و 
ىذه الندوة الدولية التي بحقبة كاممة من حقب التاريخ العماني الكبير". بيذه الكممات افتتحت جامعة نزوى 

م؛ بمشاركة أساتذة ومشايخ وعمماء مختصين من 1ٕٔٓمارس  1ٔ إلى ٗٔ من في الفترة ياأقيمت في حرم
 بيا، تحت رعاية صاحب السمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد.ُعمان والجزائر وتونس ولي

وقد صّدر مكتب النشر التابع لمكتب نائب الرئيس لمدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الخارجية 
بالجامعة، األعمال المحّكمة والسير المقّدمة لمندوة في عدد خاص من أعداد مجمة الخميل، مجمة جامعة 

مجمة عممية محّكمة نصف سنوية، وىو العدد الرابع، يناير  –األدبية والمغوية والقرآنية  نزوى لمدراسات
بحثا وكممة ومالحق مستقمة في آخر  ٕٖ ويّضم صفحات من القطع المتوسط، 0ٔٓالذي يقع في م، 2ٕٔٓ

المالحق إلى أربعة بحاث والدراسات، وتنقسم ىذه ألعالم واألماكن والقبائل الواردة في األمتعريف باالكتاب ل
 أقسام:

 .ممحق تراجم األعالم 

 .ممحق تعريف القبائل 

 .ممحق تعريف األماكن والبمدان 

 .ممحق المصطمحات المحمية 

 التي الشعرياة والقصائد الختامي، والبيان لممنظِّمين، الرسمياة الكممات العدد الرابع لمجمة )الخميل( عمى ويشتمل

 وكممة لمسمطنة، العام المفتي الخميمي حمد بن أحمد الشيخ الرئيس سماحة المتحدِّث وكممة الندوة، في ألقيت



 والبحوث وحياتو، وسيرتو اإلمام عن مختصرة ومقدِّمة الجعبيري، عمي بن فرحات الدكتور األستاذ فضيمة

 وما الخميمي، اإلمام معاصرو رواىا التي السير عمى العدد أيضا يشتمل كما .الندوة في ُقّدمت التي المحكامة

 وأحاسيسيم، ومشاعرىم وسموكيم فكرىم في وأثار معو، وتعامموا معيم، تعامل رجل حياة عن الذاكرة تحممو

 .وعممو وعطائو صياتوبشخ وتأثاروا

يقول اإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي: "اهلل اهلل فيما يجمع الكممة والتآُلف، وُيبعد الشحناء والتخاُلف، وال  
تكونوا كالذين فّرقوا دينيم وكانوا شيعا، فما ُمني اإلسالُم بشيٍء أعظم وأطما من التخالف المؤدي إلى الفشل، 

جمة الخميل ىذه المقولة في عددىا الخاص بندوة اإلمام، وقد صّدرت مالمنتج النحالل القوى وذىاب الدول". 
ىذه الشخصية العمانية المرموقة الي كان ليا دور عممي وحضاري وسياسي أسيم في استقرار حقبة مّوارة 

ستمد منو العمم والحكمة؛ فناقشو نخبة ليميا المحيطة، فترك إرثا واسعا يُ بالفتن والتشتت والجيل في عمان وأقا
عدد الخاص الذي ليستعرضو الن؛ حّكمة، وحضره طمبة العمم والباحثون والميتمو اء في أوراق بحثية ممن العمم

 ة محاور، ىي:بين أيدينا في ست

 

 الفكري وتكوينو الخميمي اإلمام محور سيرة. 

 

 بعده، من عمي بن اإلمام غالب واستخالفو اإلمامة، تولِّيو الدولة: ونظام واإلداري السياسي المحور 

 .والدولياة بالشخصياات الوطنياة اإلمام وعالقات والقضاء، والوالية، واإلدارة،

 
 .المحور السموكي والتربوي والتعميمي: مدرستو ومنيجو التعميمي وطالبو والزىد والورع والسخاء 

 
  ،االجتماعياة. والرعاية الوطنياة الوحدة في اإلمام ودورالمحور االجتماعي 

 
  والمغوي واألدبي، وأجوبة اإلمام وآراؤه في أصول الدين، وأصول الفقو، والفقو، المحور الفكري

 والمقاصد، وثقافتو األدبّية، وأسموبو الكتابي.



 
  ،التراث المخطوط والوثائقي والشفيي حول اإلمام الخميمي، وما كتبو أو ُكتب عن من كتب، ودراسات

وقضاتو ومعاصريو من بو وعّمالو طاّل  وشيادات ووثائق، ومراسالت، وعيود، ومذكرات وصور،
 العمانّيين واألجانب.

 

عامة عن حياة اإلمام الخميمي وسيرتو، قّدميا الدكتور مبارك بن عبداهلل الراشدي  بنبذة حت أعمال الندوةتفتا
لميجرة،  00ٕٔمن كمية التربية بجامعة السمطان قابوس، تناول فييا مولد اإلمام بوالية سمائل في عام 

بعد مقتل اإلمام سالم بن راشد الخروصي سنة  ةعرعو في كنف العمم طالبا ومعّمما، وتوليو لإلماموتر 
دين السالمي حينما قال عنو: "ليس بأقل درجة ال كبيرا شيد لو اإلمام نور ، حتى صار إماما وعالماىـ2ٖٖٔ

عن المنيج التربوي الذي اتبعو من جّده العالمة سعيد بن خمفان الخميمي". وتطرقت ىذه الورقة كذلك لمحديث 
اإلمام الخميمي في حياتو، فتخّرج عمى يديو الكثير من طمبة العمم الذين ُيشار ليم بالبنان. كما أبان الباحث 
عن الزىد والتواضع الذي الزم اإلمام طول حياتو، وما بيعو ألموالو وثروتو الكبيرة التي ورثيا من أبيو، 

نفاقيا خدمة لممجتمع، إال  عمى زىده لترف العيش ومتاع الدنيا. دليال وا 

الدكتور أحمد بن يحيى الكندي من قسم أصول الدين بجامعة السمطان قابوس، ورقة عنوانيا: )شخصية وقّدم 
شخصّية ل كبيرة اإلمام الخميمي من خالل رؤية تمميذه الشيخ يحيى بن أحمد الكندي(، فعّدىا بمثابة شيادة

فوصفو أنو يمتمك شخصية فّذة ليا تأثير واسع عمى المجتمع العماني؛ إذ مام، اإل وترّبت في عيد عايشت
تمّكن اإلمام من إيجاد توازن عمى المستوى السياسي والمعيشي مدة نصف قرن؛ وذلك رغم الحصار 

. كما تقّدم ىذه الورقة معمومات عن النظام االقتصادي والضعف المادي والعسكري الذي عانت منو اإلمامة
التي نقميا الباحث سمعا من أبيو اري لمدولة، وعالقة اإلمام بالوالة والقضاة، والعديد من القضايا الميمة اإلد

فشيد لو بقوة ممكتو العممية ونباىتو وسعة فقيو، وتشجيعو لطمبة العمم وصبره  الذي عايش األحداث عيانا،
حمد الكندي، عن صفات الحاكم العادل . وتحدث الكندي في ورقتو نقال عن أبيو العالمة يحيى بن أعمييم

القوّي التي رسمت مالمح الشخصية السياسية واإلدارية لإلمام الخميمي، فكان لو دور في حل العديد من 
 في القدوة في مجتمعو بين عامة وخواصيم. أنموذجاّد والطائفية بين الناس؛ فمن ذلك عُ  النزاعات القبمية



 

لتمّيز في شخصية اإلمام الخميمي؛ قاسم بن أحمد بالحاج، من جامعة الجزائر، في ورقتو جوانب ا وطرح أ.د
إذ وضع مجمميا تحت سقف: الوطنية، والمرجعية الدينية، واإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي، 

وتسيير شؤون دولتو، حياتو العامة ببذل الغالي والنفيس في سبيل تحصيل العمم  وامتألتوالعطاء العممي. 
فأنشأ مدرسة لتعميم الذكور وأخرى لإلناث، وبسط األمن والسالم في ربوع ُعمان؛ وذلك بتوقيعو التفاقية 

، وأقام عالقات خارجية ميمة .. كل ذلك لم يمنعو من بين أبناء دولتو محتدما السيب التي أنيت صراعا
بادة الظمم واالست  بداد.أيكون حازما في محاربة الباطل وا 

 

عن مدى تأثير المرأة في حياة اإلمام محمد الخميمي، ومدى وقّدمت د. بدرية بنت عمي الشعيبية دراسة 
اىتمامو بيا بعد توليو اإلمامة، عنوانيا: )المرأة في حياة اإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي(، إذ تجمى ذلك في 

بحصن نزوى لتعميم المرأة، وكان حريصا كل تشجيعو لممرأة عمى الثقافة والعمم والمعرفة، خصص غرفة 
. كما تناولت ىذه الدراسة دور نساء أسرة اإلمام  ، ودراسة شكواىنا ومتطمباتينا الحرص عمى االستماع لينا

أبرزىا عالقتو بوالدتو شيخة بنت ناصر السعدية التي غرست مكارم األخالق  الخميمي في تكوين شخصيتو،
الحميدة فيو، وعالقتو بأختيو وعمتو وزوجاتو وابنتو الوحيدة عائشة، فبقدر ما أخذ منين طباع التدّين 
واالستقرار النفسي، كان عادال مع جميعين حتى في وصيتو. وقد ُعرف عن اإلمام الخميمي حفظو لحقوق 

لمرأة في حاالت السمم والحرب، والزواج والطالق، والغنى والفقر، فأولى في إمامتو اىتماما بشؤون المرأة؛ ا
بمقابمة النساء والجموس إليين، ومّكنين من مزاولة مين التربية  ، وسمحالفقييات حين وضع قدرا لمعالمات

 .والتعميم والتمريض وغير ذلك مما يصون كرامة المرأة ويحفظ شرفيا

الجانب السموكي( عنوانا لورقة األستاذ جمال  –فيما كانت )الصفات الُخُمقية لإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي 
رمضان العيسيين، فعرض فييا ما اتصف بو اإلمام من سموك ومعاممة، ودرس تأثيرىا عمى الجوانب 

إلمام الخميمي بالخميفة عمر بن عبدالعزيز؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية. وقد شّبو الكاتب سيرة ا
وذلك في تقواه وزىده وورعو، وقوتو وشجاعتو وصبره، وكرمو وسخائو، فما ُعرف عنو غير األدب والتواضع 



وقد تفّرس في حنكتو السياسية بين الشّدة والمين، فكان ميابا مجتيدا ومتفانيا في والذكاء عند مخالقتو لمغير، 
 وأمالك الدولة، يغّمب الصالح العام عند قضاء مصالح العباد.  تسيير أحوال الشعب

  

شخصية وسيرة  ، باحث في الييئة الميبية لمبحث والعموم والتكنموجيا،وقد تقصى األستاذ توفيق عياد الشقروني
تمك اإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي المعرفية والعممية، من خالل تحميل مراسالتو الشخصية داخميا وخارجيا، 

رسالة أبان من  09المراسالت التي وردت في كتاب )الفتح الجميل من أجوبة اإلمام أبي خميل(، إذ بمغت 
 أىميا: التي كان فييا دقيقا وواضحا في تبيان األمور، خالليا الباحث جزءا من شخصية اإلمام،

 .الثراء المعموماتي في موضوعات التاريخ والسياسية واالقتصاد واالجتماع 

 .العناية بالجوانب الحيوّية واإلصالحية 

 .البالغة واالختصار في الحديث، واالنتقال المفاجئ بين المواضيع 

 يم.تعدد محرري الخطابات، مع ذكر اسم كل من 

 .الحرص عمى كتابة تاريخ المراسمة  

ومن أبرز ما أفرزتو ىذه المراسالت، استيعاب اإلمام لمنقد، وكيفية تفيمو وتقبمو ليذه االنتقادات كونو في 
موضع مسؤولية ُيعرض صاحبيا لمسؤال، فكان في ردوده عمييم حميما ناصحا يعالج الخطأ والخمل. كما 

مى اىتمامو بالعمم وطمبتو، وفتيا الناس في شؤون دينيم، وعالقاتو عمى دلمت كثير من مراسالت اإلمام ع
 المستوى الداخمي مع أمراء وحّكام الجوار لمّم شمل األمة اإلسالمية.

وقّدم األستاذ فوزي بن يونس بن حديد، إمام وخطيب في ُعمان، قراءة تحميمية لطريقة انتخاب محمد بن 
بحث حالة االضطراب والترقب التي عاشيا المجتمع العماني إّبان مقتل اإلمام عبداهلل الخميمي إماما، فتناول ال

سالم بن راشد الخروصي، فاجتمع أىل الحل والعقد من العمماء الختيار الخميمي إماما لما امتاز بو من حسن 
ع السياسي سيرة َخمقية وُخمقية؛ فجنى المجتمع ثمار ىذا االختيار الصائب، أمنيا واقتصاديا، في ظل الوض

والقبمي الصعب في ُعمان مطمع القرن العشرين؛ فكان الرجل المناسب في المكان المناسب، الذي لم يختمف 
 عميو العمماء عند ترشيحو ليذا المنصب العظيم.



 

وضّمن العدد أيضا بحثا تحميميا لوثيقة استخالف اإلمام الخميمي لإلمام غالب بن عمي الينائي بعد وفاتو، 
سعيد بن محمد الياشمي من جامعة السمطان قابوس، اختاره اإلمام في ضوء الصراع بين العمماء لمدكتور 

 إلمام الخميمي، إذ أبانوالقبائل سياسيا وطائفيا، فقد أظيرت الدراسة ىشاشة دولة اإلمامة في نياية حياة ا
غالب، إلى أن تعالت  بعض العمماء وزعماء القبائل رغبة في عدم استمرار دولة اإلمامة ودعم اإلمام

   األصوات بالوحدة الوطنية بين دولة اإلمام وحكومة مسقط وعمان، حتى ظيرت دولة ُعمان الحديثة.  

 

وقّدمت د. سناء ميني الباروني، قسم المغات بجامعة جندوبة التونسية، ورقة بعنوان: )اإلمام محمد بن عبداهلل 
 -عمى حد وصف الباحثة-الشرعية(، فكان ظيور السياسة الشرعية الخميمي بين سياسة الشرع والسياسة 

بمثابة منعطف ميم في عيد اإلمام الحاكم، فسياستو الشرعية كانت سياسة إبداعية نبتت عن اجتياد في 
طريق األحكام الشرعية والقضائية،  الدين لتسيير أمور الرعية؛ إذ وازن بين إدارة حكمو وقراراتو السياسية من

د. ىادية صالح مشيخي، المعيد العالي ورقة ناقشت  بينما ا منظومة سياسية إلدارة الدولة في اإلسالم.فشكمت
وورقة أ.د محمد بن قاسم بو حجام، جامعة الحاج األخضر بالجزائر، فتحدثت  لمعموم اإلنسانّية بتونس،

ورىا في نيضة ميمان الباروني ودياسي المغاربي سالعالقة التي جمعت اإلمام الخميمي بالمفكر الس األولى عن
، فمّد جسور التواصل معيم بحكم انتمائو لممذىب اإلباضي، كما فكانت لألخير عالقة وثيقة بُعمان ُعمان،

توسيع عالقتو مع اإلمام الخميمي أن لو خبرة واسعة في المخططات السياسية والواقع اإلسالمي، مّكنتو من 
ان آنذاك. وقد أعان اإلمام الخميمي الباروني عمى ما سعى إليو وسمطان مسقط؛ بيدف اتحاد مممكتي عم

إلصالح شؤون البالد؛ وذلك لمتقارب الفكري الذي كان بينيما؛ فسانده اإلمام في تحديث الدولة ونشر الوعي 
فيما عرضت الثانية األبعاد الحضارية لتمك اإلصالحات في المجاالت  وتنشيط االقتصاد، وغير ذلك...

، والوقوف عند أبرز العقبات والمعوقات والصحية والتعميمية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية السياسية
لتذليميا، فأثبتت المواقف والقضايا والصراعات ثبات وقوة شخصية الرجمين في تسيير شؤون الدولة؛ وبذلك 

 نشأت صالت عميقة بين ُعمان وبالد المغرب اإلسالمي. 



 

سالم الحسيني في ورقتو: )إمامة اإلمام الخميمي من منظور استشراقي، دراسة نقدية وناقش د. سميمان بن 
ألطروحة أوزي رابي(، أفكار عدة ليذا المستشرق الذي جّسد خصائص مناىج المستشرقين المعاصرين في 

وفي أطروحتو تحدث أوزي رابي التعامل مع التراث العماني الفكري والسياسي المتمثل في اإلمامة اإلباضية. 
عن مفردات عدة حمميا التاريخ الفكري والسياسي العماني كما يزعم، مثل: انفصال المذىب اإلباضي وانغالق 
عمى نفسو، ونسبتو إلى الخوارج، وعزلة ُعمان عن العالم الخارجي، وتدخل القوى االستعمارية الغربية في 

كما ادعى أوزي عداء اإلمام الخميمي لممسيحين، وىذا ما عمييا،  شأنو، مما أدى إلى فرض إجراءات عقابية
أبان في  نفسو بيد أن الباحثأقاموا معو صداقة طويمة. بريطانيان زاروا اإلمام و  خالفو فيو طبيب وقسيس

، إذ كان يرجع ورقتو عن النظرة األحادية المفتقرة لمحياد والموضوعية واإلنصاف التي تطرق إلييا في دراستو
 إلى مصادر الباحثين والساسة الغربيين الذين دّونوىا في أثناء فترة االستعمار الغربي لمعالم اإلسالمي.

 

وعرض الدكتور محمد بن أحمد جيالن، كمية اآلداب بجامعة غرداية، ورقة بعنوان: )الوحدة الوطنية 
توصل فييا عبر مباحثاتو  واإلسالمية في فكر اإلمام الخميمي من خالل مواقفو وصالتو بأعالم عصره(،

طة ومقاالت منشورة في الصحف، إلى أن وحدة التراب العمانية ميالتو لمواد عممية ومراسالت مخطو وتح
إذ أن الظروف االجتماعية الصعبة والمحمة الوطنية لمجتمعو ُتعد مسألة جوىرية في فكر اإلمام الخميمي، 

المجتمع العماني، دفعت اإلمام لرأب الصدع انطالقا من عقيدة والنزاعات الطائفية والعداء القبمي التي عاشيا 
راسخة بأىمية وحدة المسممين واجتماع كممتيم. وقد كانت معاىدة السيب بين اإلمام الخميمي والسمطان تيمور 
طفاء نار الفتن، فبيذه االتفاقية تحقق العديد من  بن فيصل أنموذجا حّيا لمسعي خمف توطيد أرض عمان وا 

 سب، أىميا:المكا

 ضمان سالمة العمانيين وحرّية تنقميم. -

 إزالة قيود حركة العمانيين في موانئ مسقط. -

 تمتع أىالي مسقط والتجار باألمان في داخمّية ُعمان. -



م، تحققت العديد من المنجزات الداخمية والخارجية، مثل: دعم الوحدة الوطنية، 0ٕٓٔومنذ عام االتفاقية 
قامة عالقات  رساء منظومة قضائية، وتحسين الوضع االقتصادي والمالي، وا  واالستقرار السياسي واألمني، وا 

ثبات اليوية الرسمية لممواطن العماني، وثيقة مع   وربط ُعمان بالعالم الخارجي.الشعوب األخرى، وا 

 

وقّدم األستاذ ناصر بن سيف السعدي ورقة عنوانيا: )المجتمع والسياسة في ُعمان من خالل جوابات اإلمام 
محمد بن عبداهلل الخميمي(، ىذه الورقة لّخصت حركة تطور الدولة العمانية في النصف األول من القرن 

دارة دولة اإلمامة، فكانت إمامة الخميمي نقطة تحول لنشر السالم العشرين؛ إذ تقصت الجوانب السياسية في إ
 ،ضايا المجتمع العمانيقوفي الوقت نفسو سعوا لالىتمام بوالتعايش والوفاق بين اإلمامة وحكومة مسقط. 

شر فاىتموا بالجوانب االقتصادية حين دخمت العممة الورقية التي أسموىا "النوط"، كما عالجوا الشأن الثقافي بن
   العمم والمعرفة، أىميا الثقافة الدينية، وغيرىا من القضايا مثل اىتماميم بالعادات والتقاليد والسفر.  

 

وكان إلمامة الخميمي شأن كبير عند عمماء المغاربة، إذ ذكر د. الحاج موسى بن بكير بن عمر من الجزائر 
مي بعمماء المغرب العربي، منيم: قطب في ورقتو، اىتمامات وعالقات وطيدة جمعت اإلمام محمد الخمي

الذي أشاد بقدرة اإلمام عمى التوفيق بين النيضة  األئمة الشيخ أمحمد أطفياش، والشيخ إبراىيم أو اليقظان
والشاعر مفدي زكريا األديب الذي نظم تجربة شعرية احتفاء باإلصالحات ، ومبادئ الشريعة اإلسالمية

مامة، وسميمان باشا الباروني الذي َعرض عميو اإلمام مسؤولية رئاسة والمكاسب التي تحققت في دولة اإل
 الوزراء منّظمًا لمشؤون العسكرية والمالية.

 

ولم تغفل أعمال ىذه الندوة عن مناقشة الحركة التعميمية العمانية في زمن اإلمام الخميمي؛ إذ قدمت د. بدرية 
: )المدارس التعميمية في عيد التعميم بمسقط، دراسة عنوانيابنت محمد النبيانّية، المديرية العامة لمتربية و 

اإلمام الخميمي(، أىميا مدرستو في نزوى، ومدرسة أبي زيد الريامي في الجبل األخضر، ومدرسة إبراء، 
في سمائل. ومدرسة الباروني  سميميومدرسة الشيخ خمفان بن جميال السيابي ومدرسة الشيخ حمد بن عبيد ال



مشرفا ومعمما ومربيا، تخرج عمى يديو جممة من العمماء أثروا الحصيمة العممية بمؤلفاتيم  وكان اإلمام
، ُيصرف عميو من بيت مال وتدويناتيم، فكان لمدرسة اإلمام منيج تعميمي قاده نخبة من المعممين آنذاك

 المسممين وبعض مال الوقف.

 

يم بالسمطنة، بعضا من مظاىر الحياة االجتماعية وسرد د. سميمان بن سعيد الكيومي، وزارة التربية والتعم
واالقتصادية في نزوى في عيد اإلمام؛ وذلك استنادا عمى كتاب: )الفتح الجميل من اجوبة اإلمام أبي خميل(. 
وقد كانت مدينة نزوى عاصمة اإلمامة في فترة حكم اإلمام الخميمي، ارتبطت بنمط حياة اجتماعي غمبت 

مثل: السفر نحو شرق إفريقيا واالستقرار لفترات طويمة لمعمل في زنجبار، كذلك عميو سموكيات معينة، 
انتشرت عادة تمقين الميت الشيادتين بعد دفنو، فنصح اإلمام بتركيا كونيا ال تجدي نفعا، ومن العادات أيضا 

، أو التيجد صالة السحور في رمضان، التي نصح اإلمام بأن يؤدييا الفرد في المسجد باعتبارىا مثل صالة
ومن مظاىر الحياة االقتصادية آنذاك استعمال العممة النقدية )القرش(، وتنشيط  في بيتو قبل صالة الفجر.

 الزراعة، واالىتمام بالمياه واألفالج والري.

 

ونسوق لك عزيزي القارئ عددا من المصطمحات العمانية التي أوردىا كتاب الفتح الجميل، ىذا البحث اشتغل 
اجتماعية،  ىذه المصطمحات شممت مجاالت عدة:إذ أن ، جامعة نزوى ،محمد بن يحيى الراشدي عميو د.

، وثقافية وسياسية. وقد ساقيا الباحث عمى أوزان مصنفة، مثل وزن القياس: بيار ورطل وجراب واقتصادية
: أثر ماء وباداة وساقية وتصريج  . ثم مصطمحات الريا َفر والمنا الساقية والزًّجر وشرجة وجونية ودعن والصا

وصوار وفمج وعامد الفمج والنازف ووجين الفمج. كذلك مصطمحات الزراعة والممتمكات، أىميا: أمبا وَجمبة 
وورموم وزور والسّح والصارم وضاحية والعابية وعاضد وعيش والقّت والمال والمبسمي والمسطاح. كما ذكر 

في مجال المعامالت التجارية، وبعضا س، وزابن الذي يصنف لفظ )خنجر(، وىو أحد مصطمحات الزينة والمب
بيدار والجماال والحمامير والداّلل. وقد عمد الباحث في مقالو إلى  مثل:من مصطمحات المين والحرف، 

 تعريف كل مصطمح.



 

بن  وقد قّدم د. أحمد عبدالمنعم حالو، جامعة نزوى، ورقة بعنوان: )البناء الفني في رسائل اإلمام محمد
عبداهلل الخميمي(. يقول الدكتور حالو: "الموضوع في ىذا البناء الفني أس وأساس، والمتمقي ىدف يحرص 
مكاناتو". ويشير الباحث إلى أن البناء الفني في رسائل  يصال المعمومة إليو بحسب درجتو وا  عمى إرضائو وا 

ممرسل والمرسل إليو، ثم حسن دخول إلى تتضمن التحية والسالم وذكرا ل اإلمام الخميمي تشتمل بدءا ومقدمة
الموضوع، يتبعو عرض الموضوع بإيجاز، ومقتضيات القضية التي سئل فييا اإلمام، وأخيرا ختام الرسالة مع 

 الدعاء والتوقيع وتاريخ المراسمة.

 

سالم سميمان وقّدم أ. د. عيسى بن محمد السميماني، كمية العموم التطبيقية بنزوى، قراءة داللية لمدائح أبي 
عو وسعيو لتحقيق الوحدة بن سعيد الكندي في اإلمام الخميمي، أبان فييا عن منجزاتو وشخصيتو القوية وتواض

 الوطنية. وذكر الباحث أن النص الشعري الخارجي ألبي سالم جاء محاكيا لمنص القديم في الوزن والقافية
جيود العممية والعممية لإلمام الخميمي، منيا تمك والمكونات األخرى. وقد خّمد ديوان أبي سالم الكندي ال

القصيدة التي سّجل فييا حادثة عبري التي انتصر فييا اإلمام الخميمي عمى أعدائو ومناوئيو، إذ قال في 
 مطمعيا من البسيط:

 ُىدما ما كلا  يبني الدىرُ  وأصبحَ            مبتسما القطرُ  ىذا أصبحَ  اليومَ 

 أربعة وأربعين:أبياتيا ره في حادثة الحمراء، قال من الوافر في قصيدة وكذلك الحال عند انتصا

 العالمينا إلوِ  منْ  بنصرٍ  المسممينا             إمامَ  بشرى أال

وقد ُعرف عن شعر أبي سالم لغة البناء العمودي، رسم فييا من خالل بعدييا التركيبي والمعجمي قائدا 
ماما خّمدتو تضحياتو واستبسالو   رمزا وطنيا عند أحداث توحيد البالد.وا 

 



كما عرض أ. د. مبارك بن عبداهلل الراشدي، جامعة السمطان قابوس، بحثا بعنوان: )مكانة اإلمام الفقيية من 
خالل أجوبتو(، إذ أنو أظير في اجتياده تمسكا بالقرآن والسنة واإلجماع؛ وذلك في استدالالتو وتخريجاتو 

الفقيية ومنيجيتو في استخراج األحكام من مظاّنيا، وربطو بين الدليل النصي والواقع الفقيية، فمإلمام مكانتو 
. وقد أظير اإلمام براعة في استعمال األدلة الفرعية )القياس واالستحسان والمصالح االجتماعي المعاش

فيما ناقش د. . جة ومحاربة البدع واتباع القدوةالمرسمة(، ودعا إلى المرونة الفقيية واالجتياد عند الحا
إذ مصطفى بن محمد شريفي، من جامعة الشرقية، مسائل العقيدة وعمم الكالم في كتاب )الفتح الجميل(. 

تناولت الورقة البحثية الجانبين العقدي والكالمي من أجوبة اإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي في ىذا الكتاب، 
سنة والعقل، وطرائق االستدالل المستعممة في فيم ومدى اعتمادىا عمى المصادر األصمية من الكتاب وال

النصوص وتأويميا. بينما قّدم أ. جابر بن سميمان فّخار، إمام وخطيب بمسقط، دراسة في معالم الفكر 
المقاصدي عند اإلمام محمد الخميمي من خالل نفس الكتاب، فكشف في بحثو عن أثر معالم ىذا الفكر وأثره 

ور المدرسة اإلباضية في ىذا العمم. وقد مّثمت المصنفات الفقيية في كتاب الفتح في االجتياد والفتوى، ود
 يل تطبيقا عمميا لنظرية المقاصد، فكانت مقاصد الشريعة في فكر اإلمام الخميمي كاآلتي:الجم

 لممصالح. الشريعة رعاية عمى الدليل (ٔ

 والتعبُّد. التعميل بين األحكام (ٕ

 ومراتبيا. المقاصد أنواع (ٖ

 

)منيج الفتوى عند اإلمام الخميمي(، دراسة قدميا د. صالح بن سعيد الحوسني، وزارة األوقاف والشؤون 
ونشير إلى أن ىذا المنيج، رغم أن اإلمام كان مجتيدا في عصره، تعامل مع الدينية، ضمن أعمال الندوة. 

المذاىب اإلسالمية األخرى. كما  األدلة الشرعية األصمية والتبعية، ومع أقوال غيره من العمماء، ومع آراء
تعامل منيج اإلمام مع مسائل الخالف وعمماء عصره والسابقين سواء من مذىبو أم المذاىب الخرى، فنيى 
عن تخطئة اآلخرين في المسائل الخالفية؛ بل أمر بتصحيح األقوال أو رّدىا، واختيار المناسب واألرجح 

وشارك د. صالح بن خمفان البراشدي بورقة عنوانيا: )المنيج  منيا، والتوقف عند عدم معرفتو بالحقيقة.
الفقيي عند اإلمام محمد بن عبداهلل الخميمي(، وقف فييا عمى فقو اإلمام ومحاولة استنباط منيجو ودراسة 



، فتارة يستدل بالقرآن فتواه، فخمصت دراستو إلى تمّيز اإلمام في الجانب العممي في الفقو والتحديث والتفسير
السنة، وفي أخرى بأقوال الصحابة، وتارة ثالثة يمجأ إلى القياس والتحميل .. ولم يبخل عمى الناس في تقديم و 

 النصح واإلرشاد والدعاء والدعوة إلى المطالعة.

 

األستاذ إدريس بن بابا با حامد، إمام وخطيب في مسقط، تحقيقا لبعض أجوبة اإلمام الخميمي المحفوظة  وقّدم
كتبة السّيد محمد بن أحمد البوسعيدي: مخطوط "صدقة السائل" نموذجا. ىذه األجوبة أبانت ضمن وثائق م

، كما أن الباحث ضّمن دراسة وتحقيقا لنماذج من ىذا المخطوط في عن المنيج الفقيي الذي اتبعو اإلمام
لنابغة في العموم الشرعية أبواب المغة والشرع واالجتماع وغيرىا من المسائل الفقيية المعاصرة، واصفا اإلمام با

والمغوية والسياسية. وتناول الشيخ حمود بن عبداهلل الراشدي، قاض بالمحكمة العميا، سيرة اإلمام الخميمي، 
وقد كانت األول من مولده إلى مبايعتو باإلمامة، واآلخر منذ توليو اإلمامة وحتى وفاتو.  وزعيا عمى قسمين:

مام عوٍن وقدوة  -كما نجدىا في الورقة-سيرة اإلمام  عطرة، فيو طفل نبيو وتمميذ أخمص لشيوخو وأعالمو، وا 
لوطنو ومجتمعو. لّخصت لنا ىذه الورقة نسب اإلمام وعائمتو، ورحمتو في سبيل طمب العمم؛ تحديدا في القابل 

عتو لإلمامة والميام التي كّرس نفسو فييا، ومواقف عمى يد اإلمام نور الدين السالمي، باإلضافة إلى مباي
 وأسموبو ووصيتو قبيل موتو.أخرى، أىميا: مدرستو 

 

ولم يفوت د. أحمد بن جابر المسكري، كمية العموم الشرعية، مناسبة الندوة لعرض ورقة عممية تسرد مرويات 
الخميمي القالئل الباقين إلى يومنا ىذا، والده الشيخ جابر بن عمي المسكري، الذي يعد أحد تالمذة اإلمام 

وعاداتو في أداء لمقبائل واألماكن،  وزياراتو  عن أخالق اإلمام المتعمقة بالمنيج التربوي لإلمام، فانطمق يتحدث
الفرائض والسنن وحمق الذكر، وسفره من مدينة ألخرى، وأساتذتو ومربيو وطمبتو، وبعض كراماتو وبراعتو في 

ك الكثير مما جاءت بو ىذه الورقة. وفي الوقت نفسو، أجمل الباحث ىذا المنيج التربوي العموم، وغير ذل
 لإلمام الخميمي في نقاط، ىي:



قوة  –قوة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر  –قوة النفس  –سمو األخالق  –قوة التركيز  –قوة اإليمان 
 قوة المبادرة. –االختيار 

 

أحد طمبة اإلمام محمد بن عبداهلل وتطرق األستاذ سعيد بن ناصر الراشدي لذات السياق، فقد أجرى حوارا مع 
الخميمي الذين ال يزالون عمى قيد الحياة، أال وىو الشيخ حمد بن عبداهلل بن حمد البوسعيدي، ففي ىذا الحوار 

ام، مثل: تقسيم وقت الدراسة، وطمبة تحّدث الشيخ البوسعيدي عن قضايا عديدة ذات صمة بمدرسة اإلم
المدرسة الذي كان اإلمام يعرفيم باالسم واحدا واحدا، ومعيشة الطمبة ولباسيم ونفقاتيم ومصادر التمويل. ثم 
 تحّدث عن اإلمام الخميمي كونو معمما ومربيا فاضال، وعوامل اىتمامو بطمبتو ومدرستو، وممبسو وحرسو

 ا ذات الشأن التعميمي.)العسكر(، وغير ذلك من القضاي

 

وذكر أ. محمد بن خميس الرواحي في تاريخ بمدة مسّممات الواقعة بوادي المعاول أنيا من القرى المعروف  
عنيا مبايعة األئمة الوقوف معيم ومساندتيم ألجل الحق، إذ سرد في ورقتو التاريخ الشفيي المروي عن 

معيشة اإلمام فييا وتعممو عمى أيدي مشايخيا وعممائيا، ثم  اإلمام محمد الخميمي في ىذه البمدة، فتحّدث عن
باع جميعيا فيما بعد عدد أبرز تالميذه في مسّممات. كما كانت لإلمام أموال وممتمكات في ىذه البمدة، التي 

، مثمما كان ألىل ، وقد كانت لإلمام في ىذه البمدة الصغيرة قصص ومواقف وعالقات مع أىميالتقوية دولتو
وتحّدث د. سميمان الحسيني في ورقة أخرة لو عن رجل اشتغل عسكريا  البمدة إسيامات لدولة اإلمامة.ىذه 

سنوات، ىو موسى بن عمي الحسيني وصف عالقتو باإلمام أنيا امتداد لعالقة  ٓٔعند اإلمام الخميمي مدة 
بع االنضباط والمسؤولية، آبائو بو حتى قبل توليو اإلمامة، فكان عسكر اإلمام حاضنة اجتماعية تأخذ طا

يقول موسى الحسيني: "السنوات العشر التي تتوزع األدوار بينيم حسب مكانتيم وسّنيم وقربيم من اإلمام. 
قضيتيا عسكريا في خدمة اإلمام عرفتني عن كثب بشخص اإلمام، ورأيت تدبيره لدولتو، فكان كريما سخيا 

أصحاب الرأي والمشورة". وقد تمكن اإلمام بذلك األسموب مخمصا لقضيتو، متأنيا في اتخاذ القرار، يسمع 
   وحكمتو وسياستو من اجتذاب قبائل عمان وزعمائيا والتقريب بينيم ودرء الفتن ونشر الوئام والخير.



 

بإلقاء قصيدة من بحر الطويل، عنوانيا )إمام القموب( لمدكتور أحمد بن وقد اختتمت أعمال ىذه الندوة الدولية 
 الكندي من كمية التربية بجامعة السمطان قابوس، إذ قال في مطمعيا:يحيى 

 قائم فاَلشْجوُ  الوصل لطيف وُمدُّوا    ىائم      فقمبي شوقي أبردوا قفوا

 حائم كالطير النُّور لنير فروحي حبكم        ظاِمئَ  الودِّ  بنير وواُسوا

 

نتياج  ب الخميمي ودوره الحضاري والعممي فيي ُعميان()اإلمام محمد بن عبداهلل  وقد خرج الباحثون في ندوة:
إصــدار عمــل موســوعي يشــمل الجوانــب ضــرورة  عمــىبيــد أنيــم كــادوا يتفقــون عديييدة ومةميية جييدا،  وتوصيييات

مان بالدول والشعوب واألمم الفكرية والسياسية والمغوية والفقيية واالجتماعية في عيد اإلمام وحكمو، وعالقة عُ 
عـرب واألجانـب؛ باعتبـار والدارسـين العمـانيين وال و إلـى المغـات العالميـة، وتـوفيره لمبـاحثينيتم ترجمتـو  األخرى،

 أن ليذه الشخصية إسيامات بارزة في كيان وفترة ضّجت بصراعات إقميمية وأىمية كبيرة.

 

أيةا القرّاء األعزاء لمجمة الخميل، مجمة جامعة نزوى لمدراسات األدبية والمغوية والقرآنية، نشير إلى أن 
مقابل رسوم مالية  PDFالمجمة سوف ُتتاح قريبا في موقع مكتب النشر عمى الشبكة العنكبوتية بصيغة 

عمماء المغة العربية؛ كونةا تعد و  والمستشرقين معّينة؛ نظرا لمطمب الواسع لةا من الباحثين والدارسين
 مرجعا لةم في هذا المجال.


