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مة ِّ
 : املقد 

ْن ساحات املساجد وصروحها مدارس   ،نشر العلم وتعليم الناس يون منذ بزوغ فجر اإلسالم علىُعماندأب ال ذين مِّ ِّ
  ُمتخ 

 
،  تعليمية

التالميذ في حلقات منتظمة  يقومون  ْن تعليم  بهم مِّ املناط  لون    كلٌّ على حسب تخصصه،  بدورهم  ِّ
املتخصصة،  الكوادر  فيؤه    العلمية 

صارى جهدهم 
ُ
هي املؤسسات العلمية األولى التي يتخرَّج   وكانت املساجُد في تعليم الطالب وترغيبهم في حمل العلم الشريف      ويبذلون ق

والفقه العلماُء  ْنها  مساجُد  مِّ وكانت  والشعراء،  واألدباء  األخرى،    بقية  تضاهي  ُعماناء  اإلسالمية  األمصار   مساجد 
 
فائقة  

 
عناية   وعنوا 

 بحلقات تدريس العلوم الفقهية واللغوية واألدبية. 

ن   الشيخ ومدرسة ن  املدارس التي فاقت رتبتها عن مثيالتها مِّ في  املدارس األخرى العالمة املحقق سعيد بن خلفان الخليلي، واحدة مِّ

بهاء والشعراء البلغاء، الذين برزوا في ذلك العصر، وكان  بالعلماء    منتصف القرن الثالث عشر الهجري، الذي زهر األجالء والفقهاء النُّ

ر، والبعدِّ عن ِّ
علِّ الطاعات، وأعمال الب  ة البالد إلى األمام، وتوجيه عامة الناس إلى فِّ

َّ
ِّ ما ُيسخط هللا  تبارك   لهم األثر البالغ في تسيير دف

كل 

 وتعالى. 
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 امللخص:

هدفت هذه الورقة إلى تقديم دراسة وصفية ملدرسة الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي، وإظهار دورها في خدمة العلم 

ى، وإخراج مؤلفات في علوم مختلفة.  ن  الفقهاء املجتهدين في علوم شتَّ  واملجتمع. وإبراز أثرها في رفد الساحة العلمية بفوج مِّ

تب واعتمدت هذه الدراسة على املن
ُ
ْن خالل ما ك هج االستداللي االستقرائي في تتبع مظاهر مدرسة الشيخ الخليلي التعليمية مِّ

العلمية،  املادة  في عرض  التحليلي  املنهج  استخدام  ثم  والتعليمي،  الحضاري  املدرسة ودورها  القائمة على هذه  الشخصيات  عن 

دورها في خدمة العلم وطالبه، وأثرها في املجتمع. وخرجت هذه الدراسة  في التعريف بهذه املدرسة، وإبراز    واستخدام املنهج التاريخي

بنتائج أبرزها: أن مدرسة الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي أتت ضمن سلسلة املدارس املتعاقبة عبر العصور لجهود علماء  

لث عشر الهجري، واضطلعت بدور فاعل في ُعمان في تأسيس املدراس التعليمية. وقد تأسسْت هذه املدرسة في منتصف القرن الثا

العلمية   الجوانب  في  دور  لهم  وكان  والتأليف،  العلم  في  عالية  كفاءة  ذات  مؤهلة  علمية  كوادر  وأخرجت  واملعرفة.  العلم  نشر 

مة في مختلف صنوف املعرفة.   والسياسية واالجتماعية. كما أسهمت هذه املدرسة في رفد الساحة العلمية بمؤلفات قي 

 الخليلي.  ؛املدارس الُعمانية  ؛املدارس التعليمية ؛مدرسة فتاحية:املكلمات  ال
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 مشكلة الدراسة: 

 على األسئلة اآلتية: هذه الدراسة تجيب

 من مؤسس مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي؟ وما  مكانته العلمية؟ .1

 ما اآلثار العلمية ملدرسة الشيخ  سعيد بن خلفان الخليلي؟ .2

 الخليلي في الساحة العلمية؟ما مدى إسهام مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان  .3

  هدف الدراسة:

 التعليمية.  تقديم دراسة وصفية ملدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي .1

 إظهار دور هذه املدرسة في خدمة الحضارة اإلسالمية.  .2

 .واألدبيةانتشار املدارس العلمية ورغبة التالميذ لاللتحاق بها يوحي بنهضة علمية في مختلف املجاالت الفكرية  .3

 ي في االهتمام بالتعليم ونشر العلم عبر العصور.ُعمانالتعريف بالدور ال .4

ْن تجاربه املشرقة. .5  ربط األجيال الحاضرة باملاض ي العريق، لالستفادة مِّ

 أهمية الدراسة تتمثل في اآلتي:  

 عصور.األساس ي للكوادر املتخصصة في مختلف ال كناملدارس التعليمية باعتبارها الر ب االعتناء .1

 أساسية بالنسبة للمجتمع ال .2
 
 ملسيرة التعليم في السلطنة.ُعمانُتمثل املدارس التعليمية ركيزة

 
 تاريخيا

 
 ي، باعتبارها رصيدا

 . هذه املدارس عناملعلومات نقص  .3

 هذه الدراسة عن أهمية الدور الذي قامْت به املدارُس التعليمية ال  .4
ُ
 العالم اإلسالمي. ية مقارنة بمثيالتها في ُعمانتكشف

 : منهجية البحث 

منهج    تعتمدا   على  الدراسة  تتبعاالستدالل    هذه  في  الخليلي   االستقرائي  خلفان  بن  سعيد  الشيخ  مدرسة  مظاهر    واستقراء 

تب عن الشخصيات القائمة على هذه املدرسة
ُ
ْن خالل ما ك ودورها الحضاري والتعليمي، ثم استخدام املنهج التحليلي في    ،التعليمية مِّ

 استخدام املنهج التاريخي في التعريف بهذه املدرسة، ودورها في خدمة العلم وطالبه، وأثرها في املجتمع. 
 
 عرض املادة العلمية، وأيضا

 : البحث  خطة

 الدراسة مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة:  شملْت 

 املوضوع، وأهمية الدراسة، وأهدافها، واملنهجية، والخطة.املقدمة: حوت نبذة عن 

 املبحث األول: التعريف بصاحب املدرسة ومؤسسها. 

 املطلب األول: مولدُه ونسبه ونشأته وصفاته.

 املطلب الثاني: شيوُخُه.

 املطلب الثالث: مكانته العلمية واالجتماعية ووفاته.

 وآثارها العلمية. املبحث الثاني: التعريف باملدرسة 

 املطلب األول: التعريف باملدرسة.

 املطلب الثاني: طلبة املدرسة وُمخرجاتها 

 املطلب الثالث: اآلثار العلمية ملدرسة الشيخ العالمة املحقق سعيد بن خلفان الخليلي

 . الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات

 الدراسات السابقة: 

 هي نها لم تحظ بالتوثيق والدراسة، وما ُوجد من دراسات فإ إال    ؛أثرها العلمي والحضاري مع أهمية مدرسة الشيخ املحقق الخليلي و 

عنى بشخصية مؤسس املدرسة الشيخ املحقق الخليلي
ُ
 قليلة، وُعنيت ببعض الجوانب، إال أنها ذات  وبعض إنتاجه العلمي  ت

 
، وهي أيضا

 أهمية بالنسبة لهذه الدراسة، وهذه الدراسات هي: 

تناولت   م( الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي وفكره. )أعمال ندوة قراءات في فكر الخليلي(،1993الراشدي )دراسة   •

 علوم الفقه واللغة واألدب. الدراسة التعريف بالشيخ املحقق، مع ذكر مؤلفاته في
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الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي،2003دراسة املطاعني )   • كرِّ    م(، ديوان  الخليلي، وذِّ للمحقق  األدبي  النتاج  الدراسة  تناولْت 

 أغلب قصائده التي توزَّعت أغراضها في السلوك واالستنهاض واملديح وغيرها. 

العصر   :تناولْت الدراسة  ،ن الخليلي اإلباض ي وأثره في الفقه اإلسالميفقه الشيخ سعيد بن خلفام (  2012دراسة الحارثي )   •

كرِّ آراءه الفقهية، ومنهجه في مؤلفاته  الذي نشأ فيه املحقق الخليلي، ووظيفته في دولة اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي، مع ذِّ

 الفقهية.

•   ( الغافري  الكال 2019دراسة  وآراؤه  الخليلي  خلفان  بن  سعيد  الشيخ  جامعة مية،  م(،  اإلسالميات،  في  ماجستير  )رسالة 

لبنان(. يوسف،  يس  ِّ
والرسل   القد  واألنبياء  وصفاته،  هللا  ووحدانية  والسماء،  األرض  وخلق  م 

 
العال وجود  الدراسة   تناولْت 

 وصفاتهم، وأشراط الساعة والشفاعة وغيرها. 

 التعريف بصاحب املدرسة ومؤسسها  األول: املبحث

 ونشأته وصفاته  مولدُه ونسبهاملطلب األول: 

ق سعيد بن خلفان بن أحمد بن ِّ
مة املحق 

َّ
بن محمد بن    اإلمام الخليل بن عبدهللا  ويمتدُّ نسبه إلى،  الخليلي  صالح  هو الشيخ العال

ولم  ،م(1993)الراشدي،  1ر بوشبلد العالمة سعيد بن خلفان الخليلي وُ  .اإلمام الخليل بن شاذان بن اإلمام الصلت بن مالك الخروص ي

ْن قديم، وإنما انتقل إليها أحُد أجداده  تكن هذه البلدة مستقر   سرته مِّ
ُ
ْن صُ   بعد معاناٍة شديدةٍ   م(،2012)الحارثي،    أهله وأ روف الدهر مِّ

العظيمةح  ومِّ  آراء:  .نه  ف فيه على ثالثةِّ  اخُتلِّ تاريخ مولده فقد  ا عن  أنها كانتو   .م1811/هـ1226في عام  أنه ولد  األول:    أمَّ  عام  الثاني: 

ْن هذه اآلراءِّ أنَّ الشيخ وُ   م.1821هـ/1236  إنه ُولد عام  الثالث: قيلو   .م1815هـ/1231  أنَّ سماحة   م.1821/هـ1236  عام  لدواملشهوُر مِّ
َّ

إال

الخليلي حمد  بن  أحمد  وُ   الشيخ  الشيخ  أنَّ  الخروص ي،  ناصر  بن  سيف  الشيخ  عن  حفظ  أنه  روي  ي  للسلطنة  العام  عام املفتي  لد 

 (.  م2019الغافري، ) م1815هـ/1231

ا  –رحمه هللا    -نشأ   ه   ،يتيم  ه   ألبيه  وقد كفله جدُّ ِّ
ن، فنشأ تحت رعاية جد  أحمد بن صالح الخليلي، ألنَّ أباه توفي وهو صغير الس ِّ

هِّ  ِّ م 
ُ
ِّ شبابه    في  قد واجهو ،  وأ

 مستهل 
 
الجيدة قد ساعدته  ،صعبة  اظروف املادية  أنَّ ثراءه وظروفه   

َّ
ح    إال املِّ ي  ِّ

 
   التي وقفْت   نِّ على تخط

 
مام أ

ا للعلم،  مستقبله الزاهر،  غره ُمحبًّ  صِّ
ُ
ما اجتهاد في تحصيل العلم، ونشأ منذ ة اجتهد أيَّ

َّ
وحينما بدأت بوادُر النبوغ تظهُر في شخصيته الفذ

ا أثر  سلفه ال ا للمعالي، مقتفي  سِّ طالب  ْن آبائه وأجداده األئمة والعلماء، ُمترَّ ِّ صالح مِّ
 
ا ُخطاهم، ُمتسل ا بمنهلِّ م  ع  ِّ

ا بالثقافة اإلسالمية، متشب  ح 

اإلسالمي، امل  الفقهِّ   ِّ
حب  على  قلبه  ع  بِّ

ُ
ط وقد  "بوشر"،  بلده  في   

 
وتالوة ا 

 
حفظ الكريم  القرآن  بدراسة  والعلم،فبدأ  الهمة    عرفة   ِّ

وسمو 

 .م(2019)الغافري،  ي تحصيل العلوم واملعارف اإلسالميةوالعزيمة، واالجتهاد ف

ا يأمُر باملعروف وينهى عن املنكر، يدعو   - رحمه هللا    -كان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي  شهم 
 

  إلى  رجال
ُ
هللا  على بصيرة وال يخاف

ْن عمره استقرَّ   الشيخ سلطان بن محمد البطاش ي  لومة الئم، وفي العقد الثالث مِّ
ُ
في الرستاق، وكان  - هللارحمه  -به الحاُل هو والعالمة

ا، وذلك أنَّ حاكم  الرستاق حينها السيد حمود بن عزان بن قيس   ا خالص  ْن ذلك دعوي  قد أظهر جانب التوبة  البوسعيدي،  مقصُدهما مِّ

ورد   املشايُخ   والصالح،  فطمع  خير    املظالم  فأقاموا  فيه   ا 
َّ

وال حتى  الزكـوات،  عنده  وجبـوا  املنكـر،  عن  ونهوا  باملعروف  فأمروا  األمر،  هم 

  إذ مـا لبـث أْن   ؛واحـٍد   عـاٍم   ـْن أكثـر مِّ   لم يدمْ   الحال    ولكنَّ   .وأصـلحوا األمـوال، وعملـوا في النـاس التعزيـر والقيـود عـلى الشريف والضعيف

الـسيد حمـود فاسـتنزع  تغـيَّ   ر 
اثنتين وستين    ْن ونبذهم وراء ظهره، وكان ذلك كله مِّ   الحصون  أول سنة ثالث  ومئتين وألف  أول سنة  إلى 

للهجرة   وستين البطاش ي وآل سعد مِّ   .ومئتين وألف  الشيخ سلطان بن محمد  األقداُر   ن  وبعد خروجه هو وصاحبه    الرستاق جمعتهما 

  رى.بين الفينة واألخ ه ن الشيخ املحقـق يزور أصحابه فكا حيث استقرَّ  ،في سمائل هللاِّ واملحبة في 

ِّ ولشدة ُح 
  ن  ، واتخذ مِّ "ببيـت السبحية"وبنـى بهـا بيتـه املعـروف   ،ـاسمائل ابتاع منهـا أرض  املحقق الخليلي لِّ  ب 

َّ
ا  ق بها وطن  البلد التي عل

   ،بينها وبين بوشر يـترددُ  ثروته، وظـلَّ  ْن ا مِّ ا، ونقل إليها كثير  ثاني  
ُ
 . (م2010 )الخليلي، العام بين الوطنين  حتى إنه كان يناصف

الل تواضعه   ْن أبرز تلك الخِّ ما تجتمُع في شخٍص مجتهد، ومِّ
 
ت في املحقق الخليلي، صفات نادرة قل

َّ
  الجم  وقد تجل

ُ
، إذ كان ال يأنف

ته هي  ا، ألنَّ غاي  ا أْم صغير  ن  التجاوب مع أي فرٍد سواء  كان كبير  ا  ْن التوجيُه واالرشاُد، ومِّ مِّ الكرُم والجوُد، حيث اتصف بكثرة  صفاته أيض 

 لهذه الدولة الفتية االنفاقِّ في سيبل هللا تعالى،
 
 طائلة

 
ا لدولة اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي، فقد أنفق أمواال قت   ،وخصوص  التي طبَّ

 
 
 ال؛ في أرضه هللا تعالى شريعة

ُ
ْن خالل دوره الكبير في دولة اإلمام عزان بن قيس رحمه هللا. ، ويظهُر  سديدةومنها القيادة  ذلك مِّ

 
للها األودية  قرية بوشر بني عمران، وهي منطقة تشتهر بزراعة النخيل، واألشجار الحمضية، والمانجو والسفرجل والخضروات، وتحيُط بها الجبال التي تتخ  1

عاب، ومنها وادي بوشر، والذي يقع في قلب العاصمة مسقط.  والش ِّ
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هُ : نياملطلب الثا
ُ
 شيوخ

ه فق    الذين برزوا في القرن الثالث عشر الهجري، وأناروا   عصره علماء  بعض    الخليلي إلى  الشيخ  توجَّ
ُ
وفكرهم  الواسع  البالد بعلمهم   أ

ر ِّ
ن وجود بعض االضطرابات في ذلك الزمان،  ،الني  ا   استفاد منهم ف  ،وجد ضالته املنشودة   إال أنَّ الشيخ املحقق  على الرغم مِّ تيحْت كثير 

ُ
 ، وأ

واال  بهم  باالتصال  الفرصة  علمهم    ستزادة له  ْن  مة  ومراسالتهم   ،الواسعمِّ ِّ
معين،  القي  ْن  مِّ ينهل  الشيخ  الفياض،وظلَّ  ْن    هم  مِّ ويستفيد 

 . أبحاثهم مؤلفاتهم و 

ثْت عن دراسة الشيخ    -وُيالحظ   ر ع     -بحسب املصادر التي تحدَّ ن  العلماء ليس بالعدد الكثير بجانب ما ب  أنَّ الذين أخذ عنهم العلم مِّ

ا في  الشيخ كان عصامي  أنَّ  ْن علماء عصره، وفي هذا داللة واضحة على  العلم مِّ ْن أخذ عنهم  املختلفة، وما فاق فيه م  العلومِّ   
ن   فيه مِّ

   ،تحصيله العلوم
 

ْنها، ناهال الكثير مِّ ا على نفسه في  هِّ صلى هللا عليه ُمعتمد  ِّ
ْن كتاب هللاِّ عز وجل، وسنة نبي  ْن مصادرها األساسية، مِّ  مِّ

ا في اكتساب العلمِّ  ا أساسي  ،   ،بالتضرع إليه عز وجل  ،وسلم، هذا إلى جانبِّ االعتمادِّ على هللا عز وجل اعتماد  به العلم  النافع  ه  ودعائه بأْن ي 

ْن مواهب هللاِّ سبحانه وتعالى ما ْن علمهم  .م(2018هـ/ 1439)الخليلي،  نال فنال بذلك مِّ ْن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم واستفاد مِّ  :ومِّ

ه الشيخ أحمد .1 ه الشيخ أحمد بن صالح :  بن صالح الخليلي  جدُّ ِّ
هـ/  1427)الحجي وآخرون،    أخذ الشيخ سعيد بن خلفان عن جد 

ا في بوشر علوم  ال  ،م(2006 ا ، ودرس القرآ كتاب العزيزالذي كان ُمقيم  وهو في    ن الكريم وختمه على يده املباركة، وأفاد منه كثير 

ْن عمره املبارك. ِّ مبكرة مِّ
ن   سِّ

ا في   ،الفقيه هذا الشيخ يد في بوشر على الشيخ سعيد بن خلفان  تتلمذ :الشيخ سعيد بن عامر بن خلف الطيواني .2 الذي كان مقيم 

 ْن ، ومِّ ة الخليلي حينها ال يجاوز السادسة عشر   نُّ املحققفقه وعربية، وسِّ   ْن مِّ   أخذ منه مبادئ العلوموقد    ،بوشرمدينة  قرية سيبا ب

  به املحقُق  غريب األمور ومنتهى التوفيق اإللهي ما قام
 
حتـى    الخليلي في فترة دراسته عند الشيخ الطيواني؛ إذ غـاب عـن شـيخه فـترة

بالتأنيب والتقريع،   -  الحريصة على ابنها واملرشدة له إلى الخير  -  فأتى والدته يسألها عن تلميذه النجيب، فعادت الوالدة   ،خـش ي عليه

   !ما له غاب عن شيخه
ُ
 حديث الس ِّ   فذهب التلميذ

 
 ن إلى شيخه حامال

 
بها    منَّ في علم التصريف     ما يفصح عن االعتذار؛ إنهـا ألفيـة

   ا الفتى، وهو لم يجاوز املوفق على هذ  الرحمُن 
 
   املرء    عمره، وإنَّ   ْن مِّ   ة عشر    السادسة

 
تأليفه في علم التصريف والذي يشق   ْن حار مِّ ي  ل

  في قالب النظم املتسم بالعذوبة والبساطة إال أنَّ الشيخ الخليلي صاغها العلماء، على كبار

ْن  ن  مِّ   :اد بن محمد البسطالشيخ حمَّ  .3  بالعربية والفقه، اضليع   وقد كان،  في العلم والفضل أهل زمانه أفاضــــــل العلماء العاملين ومِّ

ْن أهلِّ الباطنة، ِّ  وهو مِّ
 لشيخه نبوغ طالبه، وأنه أحُد   معينــــــــه، حتــــــــى ظهــــــــر    ــــــــْن مِّ   الزمــــــــان يعــــــــبُّ  ن  الخليلي عنده فترة مِّ  ُق مكث املحق 

  العلـم التـي ينبغـي أْن  أوعيـةِّ 
 
ا في العروض له مؤلف    يضع   تلميذه ذي الهمة العالية أْن   ْن مِّ  ـه، فطلب الشيُخ يبـذل في توجيههـا الجهـد كل

 كتابـــــــه  الطـــــــالب، وقـــــــد أفصح املحقق الخلـــــــيلي عـــــــن ذلـــــــك في مقدمـــــــة مِّ م  العلم في حفز هِّ  أهلِّ   أساليبِّ   ْن وهذا أسلوب مِّ    ،والقوافي

  ربـــــــيط أســـــــبابه وإحـــــــسانه، وغـــــــدوُت  كنـــــــُت  ْن التمس مني م   " :قال لخـــــــافي املـــــــضمن الكـــــــافي في علمـــــــي العروض والقوافي  إذا   »مظهـــــــر

 
 
 .(م2010، الخليلي)  "...ذلك الشيخ الفصيح الكامل ا بأوتـاد فـضله وامتنانه،مستمـسك

هــ، وتوفي  1192وادي بني خـروص، ولـد عـام    ْن بلدة العليا مِّ  ْن نبهان مِّ الشيخ ابن أبي    :بن أبي نبهان الخـروص ي  الشيخ العالمة ناصر  .4

هــ، وقـد تلقـى العلـم على يدي والده الشيخ الرئيس أبي نبهان جاعد بن 1263جمادى األولى سنة  ْن مِّ  20األحد بتاريخ  بزنجبار، يوم

وهو الذي  صيات العلمية التي تأثر بها املحقق الخليلي، مـن أكـبر الشخ ناصر بن جاعدالـشيخ  د  يعو  ،رحمه هللا خميس الخروص ي

إلى زنجبار انتقل   أْن  إلى  له  ا  أتقنها، وبقي مالزم  التي  العلوم  أكثر   الشيخ  و   .م(2006هـ/  1427)الحجي وآخرون،    أخذ عنه  تأثر  قد 

   إذ  ؛تقييد العلـم   ْن في اإلكثار مِّ   سعيد بن خلفان، بشيخهِّ ابن أبي نبهان 
ُ
  ، املؤلفات  ن  الشيخ ابن أبي نبهان أنه ترك جملة مِّ ثـر عـن  أ

ِّ ق  الشيخ ابن أبي نبهان كان مُ و   »محـك األسرار  و  »الحق املبين  و»الجواب  و»اإلخالص  :منها
ا للمحقـق الخلـيلي قـدره ملـا يـراه عليـه ر  د 

يذ بخالفة الشيخ في العلم، فتتواصل الحلقات التي حتى يقوم هذا التلم  ،كان كثير اإلذكاء لهمتهلذا  مخايـل النجابة والتميز،    ـْن مِّ 

 . م(2001ه/1422وابن رزيق،  م.1997هـ/1417)الساملي،  للناس دربهـم  تنيُر 

 ووفاته واالجتماعية مكانته العلمية: ثالث املطلب ال

 مكانته العلمية: 

الخليلي  سعيُد   الشيُخ   احتلَّ  خلفان      بن 
 
 عالية

 
ال  ونال  ،أقرانهوفاق جميع    ،عند علماء عصره منزلة  عند 

 
واسعة  

 
يين ُعمانشهرة

ْن أملع علماء    باعتباره  م املوسوعي، والفقيُه العبقري   ،ُعمانمِّ   موسوعة علمية زاخرة في   وهو بحق  ،مختلفةاملتبحر في فنون    فهو العالِّ

ْن أهل العلم واملعرفة،  علوم اللغة العربية، و  ْن الفقه وأصوله، وأثنى عليه معاصروه مِّ ا رأوا فيه مِّ    ملِّ
 
 تَّ مواهب  ش

لته ألْن يكون  أحد أبرز   ى أهَّ

رين للفتوى وإدارة شؤون الناس ِّ
مة وآثاره  املتصد  ِّ

فاته القي  ْن خالل مصنَّ العلماء، مِّ ، فظهرْت لهم مكانته العلمية الكبيرة، واشُتهر عند 
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بوقصائده الفقهية والوطنية ،العلمية ق 
ُ
ق ، ول ِّ

، م(2013؛ لشهرته بتحقيق املسائل الفقهية وتأصيلها وإقرانها باألدلة )مجموعة، باملحق 

 عالم العصر.فحق له أن يكون 

 ، "حظي الخليلي بمكانٍة رفيعٍة بين علماءِّ عصره   حيث يقوُل عنه:  التي نالها املحقق الخليلي،العالية  افري باملكانة العلمية  ويشيد الغ

م في علوم الشريعة وعلوم العربية، أقر  له أقراُنه بالسبق في ميدان املعرفة، وقد فاق    ُعمانبل بين علماءِّ   د  خ  الق  قاطبة، فقد كان راسِّ

الشعراء   أعلم  الذين هم  الثالثة  أحُد  العلماء، وهو  ن   ْن جاء بعده مِّ أقراُنُه وم  له بذلك  السابقين له، وشهد   العلماءِّ   
ن  ا مِّ وأشعر  كثير 

يُ  بانيالعماء، وكان  الرَّ م  بالعالِّ ب 
ب  ،لقَّ العلمِّ   

ُ
رئاسة انتهْت  ق، وإليه  ِّ

املحق  م  في زمانه، وقد شاع ُعمانوالعالِّ املذهب  ق عليه شيُخ  طلِّ
ُ
، وأ

 م(. 2019)الغافري،  ُمخاطبته بألقاٍب تدلُّ على مكانته الرفيعة

 
 
أ طاُب بينه   مراسلة الحارثي للخليلي:  "، حيث يقوُل في معرض الحديث عنُعمانطلق عليه اإلماُم الساملي "عالم  وقد  "فبقي الخِّ

شهُد له القطب بأنه:  .م(1997هـ/1417)الساملي،  في ذلك الوقت ُعمان وبين الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي عالم  مة املعقول   كما ي 
َّ

"عال

ا ونثر    )أطفيش، د.ت(،  واملنقول" ن أشاد بعلمه  وأثنى عليه أهُل العلم نظم  مَّ حيث  ،  ُعمانالن  شقائقكتابه  الشيُخ الخصيبي في    هوفضلا، ومِّ

 يقوُل عنه:

 ذو العلومِّ سعيد  
      والخليليُّ

 
  ابُن  

ُ
 املعضالتِّ  خلفان كاشف

 

 ِّ
بُت  ُق اإلماُم املحق 

َّ
 الث

ُ
 القدوة

 

قاتِّ   ِّ
 
عالِّ خيُر الث  (م1989)الخصيبي، زكيُّ الفِّ

 

  فهذه هي
ُ
عمة،  للمحقق الخليليالعلمية البارزة   املكانة  البيان الذي ليس بعده نِّ

 
عمة وتي  نِّ

ُ
  ،فقد أ

 
 ف

 
، واجتهد في الشريف العلم   دم  خ

  ، وكان على رأس العاقدين لإلمام عزان بن قيس البوسعيدي. إصالح الناس وتقويمِّ سلوكهم 

 :وفاته

بن قيس،   اإلمام عزان  استشهاد  املقاومةبعد  في  وأنصاره  املحقق  الحصار استمر  وبعدما عجزت حصون مسقط عن كسر   ،

ومقاومة املهاجمين وافق العالمة الخليلي على املفاوضة والنزول عن الحصون، مقابل أْن يكون له األمان من  السلطان تركي بن سعيد، 

ى، وقد    إلى أْن يصل إلى مقره الذي يختاره 
َّ
مع شروٍط أخرى، وتم هذا االتفاق مع ممثل الحكومة البريطانية املقيم في مسقط، لويس بل

الخليلي على يده  ة واملواثيق، ونزل  الذمَّ أْن أعطى  السجن، واستشهد بعد وفاة خان عهده بعد  به في  السلطان تركي، وزجَّ  إلى  مه 
َّ
، فسل

 م(. 2012)الحارثي،  هـ، رض ي هللا عنه وأرضاه 1287اإلمام بشهر، وكان ذلك في ذي الحجة سنة 

   ةالعلمي آثارهاالثاني: التعريف باملدرسة و  بحثامل

 التعريف باملدرسة املطلب األول: 

مة تأسسْت هذه املدرسة التعليمية  ِّ
مةالقي 

َّ
ق سعيد بن خلفان الخليلي على يد الشيخ العال ِّ

وكان مقُرها في  - رحمه هللُا تعالى  -  املحق 

ن  الشيخ أْن   يطلبون   األهالي  حيث بادر    ،مدينة سمائل ْن أبنائهم   مِّ  مِّ
 
م  مجموعة ِّ

 
ل ر للتدريس و ويت  ،ُيع  وقد    ،ُعمانالعلم في ربوع    ينشر  صدَّ

الرائدة  عدُّ في طليعةِّ مدارس القرن الثالث عشر الهجري،    نقلْت املصادُر التاريخية عن هذه املدرسة 
ُ
ن    والتيالتي ت  مِّ

 
ها أفواج  كثيرة أمَّ

نين طويلةالتالمي على حضور حلقاتِّ العلم والدروس،    ينواظبم،  على باب مدرسته طالبين العلم  الشريفوتزاحموا    ، ذ الذين الزموه سِّ

 القواعدِّ واألصول، وتكوين 
ن  ا في ترسيخ كثيٍر مِّ  . جيٍل قادٍر على حمل أمانة العلم الشريفوكان أثُرها واضح 

  -   الخليلي  وهو أحُد أحفاد العالمة سعيد بن خلفان   - محمد بن عبدهللا الخليلي  األديب  تأسيس هذه املدرسة أفاد الشيخ  وحول   

ه األعلىوافيٍة    بترجمٍة  ِّ
ْن طلبة العلم، الذين درسوا على يدي العالمة املحقق،عن مدرسة جد  ْن فيض   ، واستيعابها ألعداٍد كبيرٍة مِّ ونهلوا مِّ

ا   ِّ   الشيخ    كما هو معلوم فإنَّ   "  املدرسة السامية:  هذه علمه الزاخر، فيقوُل واصف 
 لِّ ق سعيد بن خلفان الخليلي وُ املحق 

في بوشر ونشأ    د 

 ي  بعد ذلك بالرستاق لِّ   ثم التحق    ،دي بعض علمائها وأساتذتهاعلى ي    وترعرع فيها ودرس  
َّ
علمائها، بعد ذلك    ْن ا مِّ بحر في العلم فجالس عدد  ت

البدء بوضع األسس لتحقيق هدفه   هُ عمره وكان قصُد   ْن وائل العقد الرابع مِّ أ انتقل إلى سمائل وحسب تقديري واجتهادي فلعله كان في  

 قادرين على القيام بما يُ   إعداد شباٍب   ْن فكان البد له مِّ   ،عادٍل  ماٍم إ   وهو نصُب 
ُ
   ،أدوار  ْن بهم مِّ   ناط

 
ثم   ،ا  وأخير  وذلك بتسليحهم بالعلم أوال

ر األنسب واألصلح منهم لتولي املسئولية كإمام للمسلمين مكاناته وقدراته إ حسب   ليات كل  و خرون بقية املسؤ بينما يتولى الطلبة اآل   ، تخيُّ

فبدأ   ،العلماء ولتوفر البيئة املناسبة  ن  مِّ   سبقيتها في احتضان عدٍد لذلك رأى إقامة املدرسة في سمائل لتوسطها بين البلدان وأل   ،وعلمه

يناسبه مِّ   بشراءِّ     ،األموال فيها  ن  ما 
ُ
امل بيته  بنى  القريب مِّ   "السبحية"ى  سمَّ ثم  املسجد   في 

 
تارة البيت   ن  في عالية سمائل وافتتح مدرسته 

بن  نسل مازن  ْن وينحدرون مِّ   ،لى قبيلة طيإ الذين ينتمون  ، سعد آلِّ  ْن وهو مِّ  ،بناه حسبما ما عرفُت  ْن لى م  إ نسبة  "مسجد رجب"واسمه 
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شجرةٍ   ،غضوبة تحت   
 
الوادي   وتارة حافة  على  يجُد   ،ظليلة  مِّ   الترحيب    وكان  والتأييد  سعد  ْن واملناصرة     ،آل 

ُ
سادة هم  املدينة    الذين 

طلبوا و   ،التدريس حتى ضاق منه مؤيدوه ومناصروه األمر باملعروف والنهي عن املنكر بجانب    ن  بدأ في ممارسة دوره مِّ   ْن إ غنياؤها، وما  أ و 

 على سيادتهم وعلى خصوصياتهم   ،بل ومغادرة املدينة  ،منه إغالق مدرسته
 

ولم تكن القبائل األخرى قادرة على   ،ألنهم اعتبروه متطاوال

  ْن بني رواحة مِّ   ْن طالبه مِّ   ْن مجموعة مِّ   ال االنصياع، غير أنَّ إ خيار    ْن فما كان أمام الشيخ مِّ   ،قلة عددهم ولضعفهم املادي لِّ   ؛مواجهتهم 

ال إ فما كان منهم    ،وأغلق مدرسته  نوا لهم مقدار الخسارة التي ستحيق بهم وبأبنائهم وبالبالد إذا غادر الشيُخ عبس استثاروا قبيلتهم وبيَّ 

نوه وعاهدوه على مناصرته  فاجتمعوا   ،املناطق التي يسكنونها خارج سمائل  ن  منهم مِّ   كبير    واجتمع عدد    ،نصرة الشيخوا لِّ بُّ ه    أْن   ، عنده وأم 

  .في سمائل  فاستقرَّ   ،بالقوة واملنعة  فشعر الشيُخ   ،ا منهم لحمايتهفجعلوا معه عدد    ،واألمان    وضمنوا له األمن    ،وطالبوه بعدم املغادرة 

ِّ وهكذا مضت املدرسة تُ 
 وبعد أْن   ،كان في البداية يتنقل بين سمائل وبوشر حسب الحاجة  الشيخ    املجاهدين، فعلى هذا فإنَّ   العلماء    ُج خر 

 في سمائل ،مواله في بوشرأ وباع معظم  ،لى سمائلإ لى النصرة انتقل إ اطمأن 
 
 جزيلة وكثيرة

 
قد بدأ يصرف على مناصريه و  ،واشترى أمواال

 .(م2020)الخليلي،  "صبح قيامه في سمائل بصفة دائمةأ وهكذا  ،وعلى طالبه ومدرسته

مة أنشأ" بقوله:  مدرسة الشيخ الخليلي الحارثي ويصف
َّ

ق سعيد بن خلفان  هذه املدرسة الشيخ العال ِّ
بعالية   -  بجامع سمائلاملحق 

، وقد    - رحمه هللُا    - كان    ، في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر امليالدي    - سمائل   ْن طلبةِّ العلمِّ م  إليه كثير  مِّ دِّ
ق 
 
م  عصره، ف عالِّ

 العلماءِّ في الفقه واألدب، وقاموا بنشر العلمِّ في املدنِّ ال
ن   مِّ

 
ْن هذه املدرسة أعداد  كبيرة ها،  )الحارثي، د: ت(  ية"ُعمانتخرَّج مِّ طالُب    وأمَّ

ْن داخل   العام    سمائلالعلم  مِّ  
ُ
املشرف التي    ذه على هوخارجها، وكان هو  سها بعالية سمائلاملدرسة  ودعمها    ،وأعطاها كلَّ وقته  ،أسَّ

ْن مختلف مدن    ، وتوافد عليه طالُب بماله الشريف،    ُعمانالعلم مِّ العلم      ،فاحتواهم وقراها، طالبين منه 
 
 ُمستقلة

 
 لهم مدرسة

ن    وكوَّ

 األمورِّ فيما بعد، و   جمعت بين صحيح املنقول، وصريح املعقول، وبين العلم والورع،
لةِّ العلم، الذين تولوا زِّمام  م 

ْن ح  أنتجْت العديد مِّ

يتفرَّس طالبه وكان  العلم،  ونشر  بالتدريس  دَّ عنه    ،فقام  ص  ذلك  غير   رآُه  ْن  وم  ورعاه،  به  قرَّ العلمِّ  طالب  ية  ِّ
د  جِّ فيه  د   وج  ْن  الهفم 

 
  وق

     . م(1986هـ/1407)الخليلي، 

ا تمويُل هذه املدرسة، فإنَّ الشيخ  ها في سبيل هللاِّ تعالى  ا،كان غني   املحققوأمَّ
َّ
 أنفقها كل

 
 عظيمة

 
رِّث أمواال

ورفد  بها مدرسته  ، فقد و 

ها ساعدته في  ب  التي تحمُل مشعل  الهدايةِّ والنور، وخصَّ ن  األموال سواء للطلبة أو لنسخ الكتب وشرائها، ولم يطرق باب أحٍد ملِّ كثير مِّ

ْن طالب العلم،    مِّ
 
ت كوكبة رة.  ُعمانفازدهرْت بهم  تشغيلها، وقد ضمَّ ِّ

تنقل لنا املصادُر العلمية ما ولم    وفخرْت بمؤلفاتهم وأبحاثهم الني 

ا للطلبة في ت ا داخلي  ن  الواضح أنَّ الشيخ  ُعمانلك املدرسة كما هو الحال في بعض املدارس التعليمية اليفيد بأنَّ هناك سكن  ية، ولكْن مِّ

ر، و  مقامهم عنده في سمائلسبل    بن خلفان، هيأ لطالبه املحقق سعيد
َّ
 .  قبلوا على العلم الشريفكي يُ لهم أسباب الراحة  وف

 طلبة املدرسة وُمخرجاتهااملطلب الثاني: 

ا الصعب جِّ   ن  مِّ  كو   العالم الفذ  يدي هذا   لىالذين درسوا ع  مجموعات الطلبةإحصاء  ألي باحث    د  والسياس ي البارع،   ،العبقري املحنَّ

ن  املؤكد أنَّ طالب العلم جاالذي تشرَّب فكرُ  رة، ولكْن مِّ نة املطهَّ   ساحة   وتوافدوا على  ا،زرافاٍت ووحدان    ءوه ه بموردي القرآن العظيم والسَّ

ْن فيض الكبيرة  مدرسته ينهلوا مِّ ْن أبرز تالمذته الذين حملوا عنه العلم  الشريف:  املبارك، هالِّ  ومِّ

 :
ا

 الشيخ العالمة صالح بن علي الحارثي  أوال

يين البارزين، تتلمذ على يد ُعمانالشيخ صالح بن علي بن ناصر بن عيس ى بن صالح الحارثي، شيخ قبيلة الحرث، وأحد الزعماء ال

العلماءِّ في عصره أكابرِّ  ْن  الخليلي، حتى أصبح مِّ الساملي في ذلك:املحقق  اإلماُم  مة "  ، يقول 
َّ

العال العلم  الذين أخذ عنهم  هِّ  أجلُّ شيوخِّ

بعنوان مطبوع  كتاب  في  أجوبة  له  ه،  غير  ا  شيخ  له  نعلُم  وال  الخليلي،  صالح  :املحقق  الشيخ  أجوبة  في  املصالح  )الساملي،    " عين 

   .م(1997هـ/1417

ا:   اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي ثانيا

د  سنة   هـ، وكان آلبائه اإلمارة على والية  1260هو اإلمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، ُولِّ

ا منهجه حتى أكرمه هللُا الرستاق،  بع  ِّ مكان، وملا توفي السيد قيس خلفه ابُنُه عزان متَّ
ْن كل   يقصده طالُب العلم مِّ

 
ا فاضال وكان أبوه سيد 

ال1285الى سنة  تع الُقطرِّ  كه على 
َّ
ل الخلفاء  ُعمانهـ، فم  املنكر على منهج  باملعروف وينهى عن  يأمر  القلوب،  ا في  ا ُمرتض ى محبوب  إمام  ي 

ن  العالمة الخليلي أحكام  اإلمامة وأخالق األئمة م مِّ
َّ
ِّ صغيرٍة وكبيرة.الراشدين. تعل

ُه في كل 
 
ستشيُر شيخ د هذا    ، وكان ي  شهِّ

ُ
سنة   اإلماماست

ا وعشرين سنة،  هـ،1287 دْت عليه اإلمامة وهو ابُن خمٍس وعشرين سنة، فرحل    عن ُعمٍر ُيقارُب سبع  وكلُّ املسلمين    - رحمه هللُا    - وقد ُعقِّ

 م(.  2012)الحارثي،  عنه راضون 
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ا: 
ا
 الشيخ محمد بن خميس السيفي ثالث

ة العقر، وقد كانت والدته في شهر  هو العالمة الفقيه محمد بن خميس بن محمد بن خلفان بن 
َّ
جمعه السيفي، ولد بنزوى في محل

ْن وقته لتحفي1214ذي القعدة عام   ا مِّ ُص له جزء  ِّ
غره بحفظ القرآن الكريم حيث كان والده ُيخص  ظه كتاب  هللاِّ العزيز، هـ، اهتمَّ منذ صِّ

اء بما يتناسب   ِّ   معومبادئ الشريعة اإلسالمية الغرَّ
د  ر  عن ساعد الجِّ ، وملا شبَّ شمَّ هِّ ِّ

ن   املحقق سعيد بن خلفان    ،حداثة سِّ
 
والزم  العالمة

ا  ا، ومستفيد   وُمسترشد 
 

إليه سائال ُد  يتردَّ ُل عن شيخه كلَّ شاردٍة  وواردة،    الخليلي، وقد كان  ِّ
التي يقوم بها، بل كان ُيسج  الحلقات  ن   مِّ

ِّ ما يغيُب عنه
ْن آثاره العلمية:  .ويستفسر أقرانه عن كل  بها باسم تمهيد قواعد   مِّ ع  أجوبة املحقق العالمة سعيد بن خلفان الخليلي، ورتَّ م  ج 

 أجوبة العالمة سعيد بن بشير الصبحي. وله    اإليمان، وهو كتاب مطبوع متداول.
 
ع  أيضا م  رر.وج  ن  الدُّ وكتاب    كتاب جواهر العقد الثمين مِّ

أسماء هللاِّ  في شرح  األسنى  الُحسنى.املعرج  السيفي عام      بن خميس  الشيخ محمد  تعالى1333توفي  األئمة، رحمه هللا  بمقبرة  وقبر   هـ، 

 . م(2008)السيفي، 

ا:   الشيخ سعيد بن ناصر بن عبدهللا بن أحمد الكنديرابعا

ولد بمحلة السويق   العامرات.؛ في منطقة  ة الهجر من  القرن الرابع عشر  أول  ، و أحد فقهاء عصره، عاش في آخر القرن الثالث عشر

ْن سمد نزوى عام   ْن مشايخ عقر نزوى، 1852هـ/1268مِّ م، وحفظ القرآن عن ظهر غيب وهو ابُن عشر سنين، وأخذ مبادئ العلوم مِّ

الشيخ حبيب بن  التحق بمدرسة  به، وفي مسقط  فأكرمه وقرَّ البوسعيدي،  السيد هالل بن أحمد بن سيف  في مسقط عند  أقام  ثم 

قض ى   .، وبعدها التحق بمدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في سمائل، وأخذ عنه علوم  الفقهةفارس ي، فأخذ عنه علم اآلليوسف ال

ى في مسقط، وله أجوبة نثرية ي في العامرات ليلة توف  .وغيرها  ،غاية األوطار، وقرة العينين، وإرشاد السائل  :منها  ،حياته في العلم، وتقض َّ

ْن شهر  ْن سنة حادي مِّ  م(. 2007هـ/1428)السعدي،   م1936هـ/1355صفر مِّ

ا: الشيخ جمع  الهنائي بن سعيد بن خصيف  ةخامسا

الهجري  أواخر  فقيه وناظم للشعر، عاش في الرابع عشر  القرن  الثالث عشر وأوائل  ْن والية سمائل.  ين،القرن  العلم عن   مِّ أخذ 

ى  
َّ
إلمام عزان بن قيس البوسعيدي الشيخ املحقق سعيد بن خلفان الخليلي، تول ْن آثاره العلمية: سيرة في ،  جباية الزكاة على سمائل لِّ مِّ

شيخهِّ سعيد بن خلفان  و .  اإلمام عزان بن قيس، نقل  منها اإلماُم الساملي في تحفة األعيان في عدة مواضع شرح قصيدة سموط الثناء لِّ

ن  األشعار، أغلبها في األسئلة والبحو و  .الخليلي  م(. 2007هـ/1428)السعدي،  ث النظميةجملة مِّ

م ا: الشيخ سالم بن عديُّ  الرواحيبن صالح  سادسا

ْن وادي م   ْن أعمال سمائل، أخذ العلم  عن الشيخ سعيد بن  حر  فقيه وناظم للشعر، عاش في القرن الثالث عشر الهجري؛ مِّ م مِّ

ا لإلمام على نزوى، وبعد موت اإلمام واستشهاده  ا وقاضي  ال في دولة اإلمام عزان بن قيس، فكان والي  خلفان الخليلي، وكان له دور فعَّ

بين إليارتحل إلى زنجبار  ن  العلماء املقرَّ ى له القضاء هناك حتى توفاه هللُا إلى في عصر حاكمها السيد برغش بن سعيد، فكان مِّ
َّ
ه، وقد تول

له أجوبة نثرية، منها في كتاب غاية األوطار للفارس ي، وهداية املبصرين ألبي عبيد    رحمته، ودفن غربي مسجد بني رواحة بتلك اململكة.

 م(. 2007هـ/1428)السعدي،  السليمي

م  ا: الشيخ أبو وسيم، خميس بن سليُّ  وي األزكبن خميس سابعا

م، عاش في منتصف القرن الثالث كان ذا شاعرية رائقة تميُل األسماُع   هو الشيخ األديب الفصيح اللغوي أبو وسيم خميس بن سليُّ

ا مدح شيخه املحقق الخليلي بأشعار   .إلى استماع شعره وال تمل له أشعار كثيرة، وأغلب شعره في مدح دولة اإلمام عزان بن قيس، وأيض 

ْن آ  أسئلة نظمية في الفقه سأل بها شيخه  و  .حائية عارض بها حائية فتح ابن النحاسو  .طبعهديوان شعر لم يتم   ثاره األدبية:متفرقة، ومِّ

 . (م1989)الخصيبي،  املحقق الخليلي

ا
ا
 : الشيخ عمرو بن عدي بن عمرو البطاش ي ثامن

ن  القرن الثالث عشر وأوائل القرن  الشيخ القاض ي الفقيه عمرو بن عدي بن عمرو بن محمد البطاش ي، عاش في  النصف الثاني مِّ

الهجري  بلدة  ينالرابع عشر  الطائيين،    (إحدى )، نشأ في  القضاء في زمن بوادي  تولى  الخليلي،  املحقق سعيد بن خلفان  وتتلمذ على يد 

ْن رجال العلم والورع والزهد والتقوى، توفي يوم الخميس بعد   هـ/  1317شعبان سنة  9صالة الصبح  السلطان فيصل بن تركي، وكان مِّ

كذلك أسئلة فقهية إلى املحقق الخليلي، يوجُد بعضها في تمهيد قواعد   له أشعار كثيرة، منها ما هو في املدح، وله    ،م1899ديسمبر  13

 م(. 2007هـ/1428)السعدي،  اإليمان
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 العالمة املحقق سعيد بن خلفان الخليلياآلثار العلمية ملدرسة الشيخ الثالث:  طلب امل

مة، أثرت الساحة العلمية، ف ن  الذين أسهموا أنتجت مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي مؤلفات قي  قد كان املحقق الخليلي مِّ

ا  ا وافر  فات فُعمان، وأغنى املكتبة الفي التأليف إسهام  ن  املصنَّ ْن أنواع  ية بكثيٍر مِّ ي علوم اللغة العربية، والفقه واألدب، والطب، وغيرها مِّ

ْن مؤلفات  د محمد بن أحمد البوسعيدي، النصيب األوفى واألوفر مِّ ِّ
العلوم. وقد توزَّعت مؤلفاته عبر مكتبات البالد، وكان ملكتبة السي 

ْن آثاره ومصنفاته؛ سواء في اللغة أو الفقه أو ا مِّ ْن آثاره العلمية وجهوده املباركة في خدمة العلم:  املحقق، فقد حوت كثير   األدب، ومِّ

هت  :تمهيد قواعد اإليمان وتقييد شوارد مسائل األحكام واألديان .1 ِّ
لشيخ املحقق إلى يحوي هذا الكتاب آراء وإجابات عن أسئلٍة ُوج 

ا، وقد طبعته   ،الخليلي، قام بجمعها وترتيبها أحد أنجب تالمذته ْن اثني عشر جزء  ن مِّ وهو الشيخ محمد بن خميس السيفي، ويتكوَّ

ن  الباحثين وأعادوا طباعته  . (م2019)الغافري،  وزارة التراث، ثم قام نخبة مِّ

ر في األمر باملعروف والنهي عن املنكر .2
َّ
 األمر  باملعروف والنهي عن ا  هتناول في : إغاثة امللهوف بالسيف املذك

 
   .ملنكر في اإلسالمفرضية

لحدين .3
ُ
امل على  ة  والُحجَّ واملنافقين  الكافرين  ن   مِّ والبراءة  للمؤمنين  الية  الو  في  ين  ِّ

الد  صول 
ُ
أ في  :  كرس ي  الكتاب  هذا  ْن  يقع  مِّ أكثر 

مبادئ اإلسالم   ْن الحديث عن مبدأ مِّ   ن  صفحة، وقد قام بتحقيقه الشيخ خليفة بن سعيد بن ناصر البوسعيدي، وتضمَّ   خمسمائة

الية والبراءة والوقوف  ،واملهمة  ةساسياأل  ق الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي هذا املوضوع  وقد    ،أال وهو مبدأ الو  ِّ
مة املحق 

َّ
ل  العال فص 

ا  دقيق 
 

 على الحروففوضع الن ،تفصيال
 
ا شافي  وبيَّ  ، قاط ا بأقوال العلماء.ا مستند  نه بيان  نة، مستشهد    ا في كل ذلك إلى الكتاب والسُّ

تميزه بالتنظيم البديع، والترتيب الواضح املفيد ويعتبر هذا السفر العظيم   ْن علٍم عظيم، وكذلك لِّ ا حواه مِّ ن األهمية بمكان؛ ملِّ   مِّ

 .   (م2018هـ/ 1439)الخليلي، 

ْن يجُب عليه، والثاني في بيان أنَّ الجهاد  يجُب بالنفس واملال، سالة في أحكام الجهادر  .4 ْن ثالثة فصول، األول: في الجهاد، وم    : تتكون مِّ

ْن أمور الجهاد     . (م2007هـ/ 1428)السعدي،  والثالث: فيما يجوز لإلمام جبر الرعية عليه مِّ

م  .5 ع  كم في صدقاتِّ النَّ  . تناول فيه زكاة األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم  :لطائف الحِّ

العلوم   .6 إلى  الطريق  الرحمانية في تسهيل  بانية:النواميس  الكريم،    الرَّ القرآن  األذكار والتالوات، وفوائد تالوة  وهو كتاب في أسرار 

 م(. 2007هـ/ 1428)السعدي،  وأسماء هللا الحسنى، وبركة الدعاء

 
ا

 : سعيد بن خلفان الخليلي في علومِّ اللغةِّ العربية: مؤلفات الشيخ أوال

 منظومة في علم الصرف، وقد شرحها املحقق الخليلي في ثالثة أجزاء.  مقاليد التصريف: .1

فيع في علم البديع  .2  : كتاب في علم البديع. سمط الجوهر الرَّ

 . وهي منظومة بائية في العروض: فتح الدوائر .3

ن الصرفِّ اليسير .4 ِّ الصرف. :التيسير في ش يء مِّ
 ذكر فيه نبذة في فن 

 ا: مؤلفات الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في األدب:  ثانيا 

ا في مخطوطات عديدة في مكتبة السيد ،  محمد بن أحمد البوسعيدي  بالنسبة للتراث األدبي للشيخ سعيد بن خلفان نجده متوزع 

رمز)ق(، ومخطوطة    1239، وأخرى برقم  1277مخطوطة تحمل رقم  ، وفي  43، وأيضا في مجاميع رقم  117منها مخطوطة مجاميع رقم  

 ، واملطبوع منها ما يلي:1195تحمل رقم 

 : به قصائد كثيرة يقع في مجلد، قام بجمعه الباحث عادل بن راشد املطاعني.ديوان شعر .1

ليمي. أجوبة نظمية: وهي متوزعة في كتب األثر، منها كتاب غاية األوطار للفارس ي، وهداية املبصرين  .2  ألبي عبيد السَّ

 : الخاتمة 

 النتائج:

بجهود كبيرة في تأسيس املدارس التعليمية عبر العصور املختلفة، وآتت هذه الجهود بثمار يانعة في تواصل   ُعمانقام العلماء في   •

 األجيال العلمية منذ الصدر األول لإلسالم إلى يومنا هذا، ومن تلك السلسلة مدرسة الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي.  

، واضطلعت بدور فاعل في نشر  الهجري  الثالث عشرفي منتصف القرن  خليليال لعالمة سعيد بن خلفان ا الشيخ تأسسْت مدرسة  •

 العلم واملعرفة. 

املحقق  هراشتُ  • ال  الخليلي  العالمة  األوساط  مما  ُعمانفي  املؤلفات،  وكثرة  العلم،  بغزارة  أْن حرص  ية  العلم  ْن طلبة  مِّ يحظوا    كثير 

ْن معين مدرسل بااللتحاق بمدرسة العالمة الخليلي  ته التعليمية. يستقوا مِّ
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الشيخ • الخليلي  أخرجْت مدرسة  والتأليف املحقق  العلم  في  الجوانب ، كوادر علمية مؤهلة ذات كفاءة عالية  في  لهم دور  وكان   ،

 . العلمية والسياسية واالجتماعية 

مة في مختلف صنوف املعرفة.  •  أسهمت مدرسة العالمة الخليلي في رفد الساحة العلمية بمؤلفات قي 

 .   تحتاج إلى عناء في استخراجهاالدور البارز لهذه املدرسة، فلذلك كانت املعلومات عنها  التاريخية لم توثق املصادر •

 التوصيات: 

ن   •    ، وتقوية الوازع اإليماني. لها شأن  عظيم في بث الروح املعنويةرس العلمية التي املدا  توص ي الدراسة بمواصلة البحث لهذا النوع مِّ

 عمل ندوات ومؤتمرات حول هذه املدارس العلمية العالية . •

 . خرى لكتابة عن املدارس التعليمية األ الباحثين لودعم تشجيع  •

 :املراجع

 . 117ص .1ج .التراث القومي والثقافةوزارة :  ُعمانسلطنة  .1ط .كشف الكرب .. )د: ت(أطفيش، م .1

 .مطبعة األلوان الحديثة  مسقط:  1ط  .وأثره في الفقه اإلسالمي  فقه الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي اإلباض ي  .(2012. )الحارثي؛ خ .2

 . 59، ص 50 - 49ص 

   . 50ص .(ر، د )د: .وشرق أفريقيا ُعماندور آل بو سعيد في تنشيط الحركة الثقافية في  .)د: ت( .ع ،الحارثي .3

 وزارة التراث والثقافة.:  ُعمانسلطنة    1ط  .ية املوسوعيةُعماناإلنتاج الفكري دراسة تحليلية للمؤلفات ال .(2006. )الحجي وآخرون .4

 . 78ص

الن  .(1989)  .م  ،الخصيبي .5 أسماء شعراء    ُعمانشقائق  في  الجمان  سموط  القومي  :  ُعمانسلطنة    2ط  .ُعمانعلى  التراث  وزارة 

   .332ص، 2ج، 177، ص 1ج والثقافة.

 .32، 29، 28، ص1ج ، مسقط: مكتبة الجيل الواعد .أجوبة املحقق الخليلي .(2010. )الخليلي، س .6

، 1جوزارة التراث والثقافة.  :  ُعمانسلطنة    1ط  .األحكام واألديانتمهيد قواعد اإليمان وتقييد شوارد مسائل    .(1986)  .الخليلي، س .7

 . 149ص

ين  .(2018. )الخليلي، س .8 ِّ
صول الد 

ُ
رس ي أ

ُ
ام مسقط:    2ط  .، تحقيق: خليفة بن سعيد بن ناصر البوسعيدي ك مؤسسة بيت الغشَّ

 .  47ص، 30ص للصحافة والنشر واالعالن.

 . ، مذكرة مرقونة غير مطبوعة، كتبها نهارالعالمة الخليليترجمة ملدرسة  .(2020. )الخليلي، م .9

 .13ص . )أعمال ندوة قراءات في فكر الخليلي(الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي وفكره  .(1993) .الراشدي، م .10

 . 132ص القومي والثقافة.وزارة التراث : ُعمانسلطنة  5ط .الفتح املبين في سيرة السادة البوسعيديين .(2001) .، حابن رزيق .11

 . 252، 250، 216، ص2ج مكتبة االستقامة.مسقط:  .ُعمانتحفة األعيان بسيرة أهل  .(1997) .الساملي، ع .12

،  113،  78،  77،  36ص  ، 2،  1جمكتبة الجيل الواعد،    مسقط:   1ط  .معجم الفقهاء واملتكلمين اإلباضية  .(2007)  .ف  ،السعدي .13

114، 119 ،392. 

مية في أئمةِّ اليعاربة .(2008) .م ،السيفي .14
َّ

 . 15-5ص .مطبعة نزوى الحديثةنزوى:  1ط: محمد بن عبدهللا السيفي، حقيقت .الال

يس يوسف،  ، رسالة ماجستير في اإل "الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي وآراؤه الكالمية"  .(2019)  .ع  ،الغافري  .15 ِّ
سالميات، جامعة القد 

 . 68، 67 ،44، 43ص .1ط

 1774، ص5ج  .مسقط، وزارة التراث والثقافة 1، طيةُعماناملوسوعة ال .(2013)مجموعة  .16
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Abstract: This paper aimed to present a descriptive study of the school of Sheikh Saeed bin 
Khalfan al-Khalili, and to show its role in serving science and society. Highlighting its impact on 
supplementing the scientific arena with a group of diligent jurists in various sciences and 
producing books in various sciences. This study relied on the inductive approach in tracing the 
features and manifestations of the Sheikh al-Khalili educational school through what has been 
written about the personalities of this school and its cultural and educational role, Then, using the 
analytical method in presenting the scientific material, And the use of the historical method in 
introducing this school, highlighting its role in serving science and its students, and its impact on 
society. The most prominent results of this study are: The school of Sheikh Saeed bin Khalfan al-
Khalili came within a series of successive schools through the ages for the efforts of Omani 
scholars in establishing educational schools. This school was established in the mid-thirteenth 
century AH, and it played an active role in spreading knowledge and science. And it produced 
qualified scientific cadres with high efficiency in science and authorship, and they had a role in 
the scientific, political and social aspects. This school also contributed in supplementing the 
scientific arena with valuable literature in various types of knowledge. 

Keywords: school; educational schools; Omani schools; Al Khalili . 
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