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تمهيد

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تبارؾ الذم بيده الملك كىو على كل شيء قدير الذم خلق الموت كالحياة ليبلوكم أيكم
أحسن عمبل كىو العزيز الغفور.

الحمد هلل الذم قص على نبيو صلى اهلل عليو كسلم من أنبياء الرسل كالقرل ما ثبت بو فؤاده

مصبرا ,كجعلو لو كلمن بعده عظة كمعتبرا  ,أفنى القركف الماضية كأباد الدكؿ الخالية  ,فلم يبق
إال أخبارىم ,كال ترل إال آثارىم ,فأصبحوا ال ترل إال مساكنهم ( ,كتلك القرل نقصها عليك
منها قائم كحصيد كما ظلمناىم كلكن ظلموا أنفسهم ) .

فلميبق منهم غير نشر حديثهم = كما اكتسبوا من فعل محمدة كذـ
قدموا على ما قدموا ,كأسفوا على ما خلفوا ,فما منهم من أحد إال كىو يود أف يكوف ما خلف

في جملة ما أسلف ,فمن قدـ خيرا حمد عليو كلو أجره ,كمن قدـ شرا ذـ بو كعليو كزره؛ نسأؿ

اهلل أف يجعلنا من أكؿ الفريقين؛ كأف يثيبنا على ذلك أجرين؛ كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
شريك لو؛ األكؿ ببل بداية كاآلخر ببل نهاية؛ كأف محمدا عبده كرسولو أرسلو بالهدل كدين

الحق ليظهره على الدين كلو كلو كره المشركوف .اللهم صل كسلم على مهبط الوحي كمعدف

الخصوصية سيد كلد آدـ كال فخر؛ إسوة كل راشد كقدكة كل مهتد؛ محمد ابن عبداهلل بن
عبدالمطلب صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو صبلة دائمة مدل الحقب.

( أما بعد ) فإنو ال يخفى على عاقل أف علم التاريخ مما يعين على االقتداء بالصالحين كيرشد

على طريقة المتقين ,ألف فيو ذكر أخبار من مضى من صالح كطالح؛ فإذا سمع العاقل أخبار

الصالحين اشتاقت نفسو إلى اقتناء آثارىم؛ كإذا سمع أخبار الطالحين أشفقت نفسو أف يكوف

من جملتهم؛ فتراه بذلك يقتفي آثار من صلح؛ كيتجنب أحواؿ من طلح؛ فيجاىد نفسو حق

الجهاد؛ فيستحق بذلك من اهلل العوف كالتوفيق لقولو عز من قائل ( كالذين جاىدكا فينا

لنهدينهم سبلنا كإف اهلل لمع المحسنين ) .

كحيث كاف العدؿ كسيرة الفضل في عماف أكثر كجودا بعد الصحابة من سائر األمطار .

تشوقت نفسي إلى كتابة ما أمكنني الوقوؼ عليو من آثار أئمة الهدل ليعرؼ سيرتهم الجاىل

بهم  ,كليقتدم بها الطالب ألثرىم  ,مع قلة المادة في ىذا الباب  ,إذ لم يكن التاريخ من

شغل األصحاب  ,بل كاف اشتغالهم بإقامة العدؿ كتأثير العلوـ الدينية ؛ كبياف ما ال بد من بيانو
للناس أخذا باألىم فاألىم ؛ فلذلك ال تجد لهم سيرة مجتمعة كال تاريخا شامبل ؛ فتتبعت ما

أمكنني تتبعو من كتب السير كاآلثار كالتواريخ ؛ ككتبت ما أمكنني أف أكتبو من أحواؿ عماف

كأئمتها من أكؿ أمر العرب فيها إلى آخر ما انتهى إلى علمو من أخبار أىلها الماضين ؛ ليكوف

عبرة للمعتبرين كعظة للمتعظين .

كقد كنت عزمت أف أجمع سيرة تجمع أحواؿ المذىب  ,كذكر أىلو أينما كانوا من الحجاز

كالعراؽ كعماف كاليمن كالمغرب كخراساف كغيرىا من عهد الصحابة إلى عصرنا ىذا  ,ثم رأيت

أف ذلك شيء يطوؿ  ,كخشيت معالجة األياـ قبل تماـ المأموؿ  ,فجعلت للناس السيرة

العمانية ؛ كإف كاف في األجل فسحة جمعت إف شاء اهلل باقي السير على حسب ما ذكرت ,

فأجعل سيرة الصحابة في جلد مفرد ؛ كسيرة أىل العراؽ كاليمن كخراساف في مجلد مفرد ,
كسيرة أىل المغرب في مجلد مفرد ؛ فتجتمع السير في أربع مجلدات .

فإف بقيت فأسأؿ اهلل تماـ ما ذكرت  ,كإف عوجلت فأسألو أجر ما قصدت  ,كاهلل المستعاف

كعليو التكبلف  ,كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم  ,ال ملجأ من اهلل إال إليو ما شاء اهلل ال

قوة إال باهلل .

مقدمة في تعريف أىل عماف
قاؿ ابن خلدكف  :ىي من ممالك جزيرة العرب المشتملة على اليمن كالحجاز كحضرموت
كعماف يعني أف عماف بعض جزيرة العرب المشتملة على ىذه البلداف قاؿ  :كىي خامسها

إقليم سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيو مسافة شهر شرقيها بحر فارس كجنوبيها بحر

الهند؛ كغربيها ببلد حضرموت كشماليها البحرين ,ككثيرة النخيل كالفواكو ,كبها مغاص اللؤلؤ؛

سميت بعماف بن قحطاف -أكؿ من نزلها بوالية أخيو يعرب ,كصارت بعد سيل العرـ لؤلزد كجاء
اإلسبلـ كملوكها بنو الجلندل قاؿ كالخوارج  ,يعني المسلمين بها كثرة  ,قاؿ ككانت لهم

حركب مع عماؿ بني بويو كقاعدتهم نزكل ؛ قاؿ كملك عماف من البحر ملوؾ فارس غير مرة ؛
قاؿ كىي في اإلقليم الثاني كبها مياه كبساتين كأسواؽ كشجرىا النخيل .

إلى أف قاؿ :
كقلهات ىي عرصة عماف على بحر فارس من اإلقليم الثاني كمما يلي الشحر كحجار في

شماليها إلى البحرين  ,بينهما سبع مراحل ؛ كىي في جباؿ منيعة فلم تحتج إلى سور .

( قلت ) كحجاز ىذه لم نعرفها بهذا االسم  ,فاهلل أعلم ما أراد بها ؛ كلعلو أراد بها مسكد ,
كسيأتي أف عماف كانت قبل العرب في يد الفرس  ,كأنها صارت إليهم بعد سيل العرـ بعد

حركب كانت بينهم شديدة ؛ كأنهم سموىا عماف ؛ باسم كاد كانوا ينزلوف حولو إذ كانوا في

مأرب  ,كأف الفرس كانت تسميها مزكف ؛ كفي ذلك يقوؿ قائلهم :
إنكسرل سمى عماف مزكنا = كمزكف يا صاح خير ببلد
بلدة ذات مزرع كنخل = كمراع كمشرب غير صاد

( كقاؿ ) المسعودم في المركج  :كسنجار قصبة ببلد عماف  ,كأراد بها صحار  ,كلعل اسمها
كاف كذلك في لساف العجم كاهلل أعلم .
كقاؿ األندلسي الشريشي  :صحار سوؽ عماف مدينة كبيرة على ساحل البحر مرساىا فرسخ في

فرسخ  ,كببلد عماف ثبلثوف فرسخا ماكلى البحر سهوؿ كرماؿ  ,كما تباعد حزكف كجباؿ  ,كىي
مدف منها مدينة عماف كىي حصينة على الساحل  ,كمن جانب اآلخر مياه تجرم إلى المدينة

كفيها دكاكين كأشجار مفركشة بالنحاس مكاف آخر  ,قاؿ كىي كثيرة النخيل كالبساتين

كضركب الفواكو كالحنطة كالشعير كاألرز كقصب السكر  ,قاؿ كفي األمثاؿ  :من تعذر عنو

الرزؽ فعليو بعماف  ,قاؿ كفي أحوازىا مغاص اللؤلؤ  ,كقاؿ  :كعماف من أحواز اليمن .

( قلت ) كلعلو أراد بمدينة عماف قلهات  ,كىي اآلف عارية من ىذه الصفات النتقاؿ العمارة

عنها إلى مسكد  ,ككوف عماف ثبلثين فرسخا فيو نظر  ,بل ىي أكثر من ذلك بأضعاؼ

مضاعفة  ,كاألرز ال يوجد فيها كإنما يجلب إليها من الهند  ,اللهم إال أف يكوف قد زرع في أياـ
األئمة ثم انقطع بانقطاع ذلك الخير  ,فأنو سيأتي أف اإلمامين سلطاف بن سيف ككلده قيد

األرض قد جلبا لعماف أشجارا كثيرة من البحر  ,كغرسا فيها تلك األشجار حتى الورس
كالزعفراف كاهلل أعلم .

كفي عماف الجبل األخضر  ,كيقاؿ لو رضول كىو من عجائب الدنيا مملوء بالفواكو من الرماف

كالعنب كالجوز كالخوخ كالمشمش كالبوت كالنمت كغيرىا من أشجار الجبل كفيو من الرياحين

كالورد كالزعفراف كاآلس كالنرجس كغيرىا كسئل بعض أىلو عن كصفة فقاؿ  :ىو جبل عظيم

االرتفاع  ,صعب االمتناع  ,في كسط عماف  ,أىلو في رفاىة كأماف ؛ ال يخافوف جور شيطاف ,

كال سطوة سلطاف  ,ذك نهور كقصور كحياض كرياض  ,كبساتين بها كرـ كتين كتوت كجوز

كخوخ كلوز كمشمش كرماف  ,كفواكو ألواف محصنة حدائقها بالورد كالياسمين  ,كحشيشها

الزعفراف الثمين ؛ كالفوذج كالشذاب كالنرجس المشبو بعيوف الكعاب ؛ محفوظو باآلس كأنها

الجنة في القياس  ,اغتصت بالكرـ كالتفاح كالشجر المعطر النفاح  .قاؿ  :كإف حللت في

أقفارىا اكتفيت عن جني أثمارىا كمثل النمت كالبوت شفاء كقوت تسفح من ىذا الجبل تسعة

أدكية ككل كاد بو لو طريق مؤدية كعلى أبوابها قرل لبني رياـ أحاطوا بو كاألكماـ بالثمر ,

كالهالة بالقمر  ,حاملين ألبوابو عن طبلبو  .انتهى كصف صاحب الجبل لو كاهلل أعلم .
باب فضائل أىل عماف

ذكر أبو يعقوب في لواحق المسند من ركايات الربيع بن حبيب عن شيخو أبي سفياف  ,كىو

محبوب بن الرحيل عن ازكر  ,رجل من المسلمين قاؿ  :أف نسوة من أىل عماف استأذف على

عائشة رضي اهلل عنها فأذنت لهن فدخلن عليها كسلمن عليها؛ كسلمن عليها كفي نسخة :

كسلمت عليهن ثم قالت  :من انتن ؟ قلن من أىل عماف ؛ قاؿ فقالت لهن  :لقد سمعت
حبيبي عليو السبلـ يقوؿ ليكثرف كراد حوضي من أىل عماف .

كفيو أيضا من ركايات الربيع عن أبي سفياف قاؿ دخل جابر بن زيد على عائشة رضي اهلل عنها

قاؿ فأقبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل ؛ سألها عن جماع رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو كسلم كيف كاف يفعل ؛ كأف جبينها يتصبب عرقا كتقوؿ سل يا بني ؛ ثم قالت  :ممن أنت
؟ قاؿ من أىل المشرؽ من بلد يقاؿ لها عماف  ,قاؿ أبو سفياف فذكرت لو شيئا لم أحفظو إال

أني أظن أنها قالت  :أف النبي صلى اهلل عليو كسلم ذكره لي كأشباه ىذا .

كفي بعض الكتب قاؿ كقد أكصى عليو السبلـ عائشة أـ المؤمنين ليصلك شيخ العمانية األعور

كليجدني ميتا  ,كيسألك عن الدين فعلميو جميع الدين الدقيق كالجليل  ,قاؿ ثم كصلها بعد

موتو كنقل عنها العلم كلو حتى فيما بينها كبين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ,ثم قاؿ لها يا
أـ المؤمنين أنا أحبك فقالت لو كأنا كذلك أحبك  ,ثم الـ نفسو فقاؿ لها أنا أحبك في اهلل ؛

قالت  :أتظن أنا احبك في غير اهلل يا أعور  ,فحمل عنها العلم إلى عماف .

قاؿ  :كلو قصة عجيبة كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بدأ اإلسبلـ غريبا كسيعود غريبا

كما بدأ فطوبى للغرباء من أمتي  ,قالوا كمن الغرباء يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ الذين يعملوف بكتاب

اهلل حين يترؾ  ,كيتمسكوف بحبل اإلسبلـ حين يقطع ؛ قاؿ محمد بن أحمد  :الغرباء أىل

عماف  ,من سره أف ينظر إلى أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فلينظر إلى الصلحاء من
أىل عماف .

كركل أحمد من طريق أبي لبيد قاؿ خرج رجل منا يقاؿ لو بيرح بن أسد فرآه عمر فقاؿ ممن

أنت ؟ قاؿ من أىل عماف  ,فأدخلو على أبي بكر فقاؿ ىذا من أىل األرض التي سمعت

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ( إني ألعلم أرضا يقاؿ لها عماف ينضح بناحيتها البحر لو
أتاىم رسولي ما رموه بسهم كال حجر ) .
كعند مسلم من حديث أبي برزة قاؿ بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رجبل إلى قوـ فسبوه

كضربوه  ,فجاء إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ ( لو أىل عماف أتيت ما سبوؾ كال

ضربوؾ ) .

كفي حديث مازف بن غضوبة قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليك كسلم كآلك أدع اهلل تعالى

ألىل عماف ؛ فقاؿ  ( :اللهم اىدىم كأثبهم ) فقلت زدني يا رسوؿ اهلل فقاؿ ( اللهم أرزقهم

العفاؼ كالكفاؼ كالرضى بما قدرت لهم ) قلت يا رسوؿ اهلل البحر ينضح بجانبنا ادع اهلل في

ميرتنا كخفنا كظلفنا  ,قاؿ ( اللهم كسع عليهم في ميرتهم كأكثر خيرىم من بحرىم ) قلت

زدني يا رسوؿ اهلل قاؿ ( اللهم ال تسلط عليهم عدكا من غيرىم ) قل يا مازف آمين فإف آمين
يستجاب عنده الدعاء قاؿ قلت آمين .

قاؿ  :فلما كاف العاـ القابل التي كفدت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كآلو فقلت يا
كمن عليهم
المبارؾ ابن المباركين  ,الطيب ابن الطيبين  ,قد ىدل اهلل قوما من أىل عماف ّ

بدينك  ,كقد أخصبت عماف خصبا ىنيا ككثرت األرباح كالصيد بها فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
 (:ديني دين اإلسبلـ سيزيد اهلل أىل عماف خصبا كصيدا فطوبى لمن آمن بي كرآني كطوبى
لمن آمن بي كلم يرني كلم ير من رآني  ,كأف اهلل سيزيد أىل عماف إسبلما ) .
كلما قبض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككاف قد استعمل على عماف عمرك ابن العاص كأراد

عمرك أف يرجع إلى خليفة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم صحبو ملك عماف عبد بن الجلندل

كجعفر بن خشم العتكي كأبو صفوة سارؼ بن ظالم في جماعة من األزد  ,فقدموا بعمرك بن

العاص على أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو فلما دخلوا عليو قاـ سارؼ بن ظالم فقاؿ يا خليفة

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيا معشر قريش ىذه أمانة كانت في أيدينا كفي ذمتنا كديعة

لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقد برئنا منها إليكم  ,فقاؿ أبو بكر جزاكم اهلل خيرا كأثنى

عليهم المسلموف خيرا كقاـ الخطباء بالثناء عليهم كالمدح  ,فقالوا  :كفاكم معاشر األزد قوؿ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كثناؤه عليكم  ,فقاـ عمرك بن العاص فلم يدع شيئا من المدح

مسلمين على عبد كمن معو
كالثناء إال قالو في األزد  ,كجاءت كجوه األنصار من األزد كغيرىم ّ

 ,فلما كاف من الغد أمر أبو بكر فجمع الناس من المهاجرين كاألنصار كقاـ أبو بكر خطيبا

فحمد اهلل كأثنى عليو كذكر النبي فصلى عليو كقاؿ  :معاشر أىل عماف إنكم أسلمتم طوعا لم
يطأ رسوؿ اهلل ساحتكم بحف كال حافر كال جشمتموه ما جشمو غيركم من العرب  ,كلم ترموا

بفرقة كال تشتت شمل  ,فجمع اهلل على الخير شملكم ثم إليكم عمرك بن العاص ببل جيش كال

سبلح فأجبتموه إذ دعا كم على بعد داركم  ,كأطعتموه إذ أمركم على كثرة عددكم كعدتكم

فأم فضل أبر من فضلكم  ,كأم فعل أشرؼ من فعلكم كفاكم قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم شرفا إلى يوـ الميعاد  ,ثم أقاـ فيكم عمرك كما أقاـ مكرما  ,كرحل عنكم إذ رحل مسلما

من اهلل عليكم بإسبلـ عبد كجيفر ابنى الجلندل كأعزكم اهلل بو كأعزه بكم  ,ككنتم على
كقد َّ

خير حاؿ كجميل حتى أتتكم كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأظهرتم ما يضاعف فضلكم

 ,كقمتم مقاما حمدناكم فيو كمحضتم بالنصيحة كشاركتم بالنفس كالماؿ فيثبت اهلل بو ألسنتكم
 ,كيهدم بو
قلوبكم  ,كللناس جولة فكونوا عند حسن ظني فيكم  ,كلست أخاؼ عليكم أف تغلبوا على
ببلدكم كال أف ترجعوا عن دينكم  ,جزاكم اهلل خيرا ثم سكت .

كظهرت إجابة دعاء الرسوؿ كدعاء خليفتو ألىل عماف كصدؽ اهلل توسمهما فيهم  ,فهم أكثر
الناس ىدل كصوبا ك منهم األئمة العادلوف كالعلماء الراشدكف لم يتسلط عليهم عدك من

غيرىم ك كلم تخرج ببلدىم من أيديهم  ,كإف غُلبوا على دكلتهم في بعض األحياف لما أراد اهلل
من تمحيص المؤمنين كتمحيق الكافرين  ,فما زالت دعوتهم بالحق ظاىرة  ,كسيرتهم بالعدؿ

شاىرة  ,كدكلتهم بالفضل زاىرة  ,منهم العلماء النجباء كالعقبلء كالفضبلء كالبلغاء الخطباء .
قاؿ عمرك بن بحر كىو الجاحظ  :لربما سمعت من ال علم لو يقوؿ كمن أين ألىل عماف البياف
 ,قاؿ كنهل يعدك لبلدة كاحدة من الخطباء كالبلغاء مما يعدكف ألىل عماف ؛ منهم مصقلة بن

الرقية أخطب الناس قائما كجالسا كمفردا كمنافسا كمجيبا كمبتدئا  ,ثم ابنو من بعده كرب بن
مصقلة ك كلهما خطبتا العرب العجوز في الجاىلية كالعذراء في اإلسبلـ .

كقاؿ أبو عبيدة ما سمعنا مثلهما في اإلسبلـ إال خطبة قيس بن خارجة بن شيباف في حملة

داحس  ,فقد ضرب بو المثل كذلك أف قيسا أتى الجاىلين كىما خارجة ابن شيباف كالحارث

بن عوؼ فضرب مؤخر راحلة ابن شيباف بالسيف كقاؿ مالي كىذه الحمالة أيها العيسيمياف فقد

فقأت عين بعير عن ألف بعير  ,قالوا كما عندؾ رضي كل ساخط كقرل كل نازؿ  ,كخطب من
كخوؼ فيها درؾ
لدف تطلع الشمس إلى أف تغرب ك أمر فيها بالصلة كنهي فيها عن القطيعة ّ

العواقب ؛ كما تجئ بو النوائب  ,فزعموا أنو خطب من غدكة إلى الليل  ,فقاؿ قائلهم كىو

يذكر غيره فلو قاؿ حتى تغرب الشمس قائما لكاف كقيس في ديار بني مرة  ,كىو خطيب قيس

في الجاىلية  ,كخطيبهم في اإلسبلـ سحباف بن كائل الباىلي .
كمن خطباء عماف كعلمائها صحار العبدم صاحب الخلفاء  .كمن خطبائهم صعصعو بن

صوحاف بن زيد كأخيو خطيباف مصقاعاف  .كمن خطبائهم مرة ابن البليد كىو من األزد لم يكن
في األرض أجود منو ارتجاال كبديهة  ,كال أعجب فكرا كتحبيرا منو  ,ككاف رسوؿ المهلب إلى

الحجاج  ,كلو عنده كبلـ محفوظ  ,كمنهم عرفجة بن ىزيمة البارقي  .كمنهم بشر بن المغيرة
بن أبي صفرة لم يكن في األرض عماني أنطق منو ككاف خطيب المصر يحيي بن يعمر ككاف

منشأه كمولده إلى أف بلغ األىواز ككذلك الجحاؼ بن حكيم كغيرىما  ,قاؿ فالذم ينكر أف ال

يكوف بعماف خطيب ليس يقوؿ ذلك بعلم .

كقاؿ األصمعي عن أبي عمرك بن العبلء قاؿ  :رأيت أعرابيا بمكة فاستفصحتو فقلت من الرجل
؟ قاؿ من األزد ؛ قلت من أيهم ؟ قاؿ من بني الحداف بن شمس  ,فقلت من أم بلد؟ قاؿ

عماف  ,قلت صف لي ببلدؾ  ,فقاؿ سيف أفح كفضاء صحصح كجبل صلدح كرمل أصيح ,
فقلت فأخبرني عن مالك ؛ قاؿ النخل  ,فقلت كأين أنت عن اإلبل ؟ فقاؿ كبل إف النخل

أفضل  ,أما علمت أف النخل حملها غذاء كسعفها ضياء ؛ كليفها رشاء ؛ كجذعها غماء ,
كفركىا إناء ؛ فقلت كأني لك ىذه الفصاحة ؟ قاؿ إنا بقطر ال نسمع فيو ناجخة التيار .

كخرج الحجاج بن يوسف إلى القاكساف  ,فإذا ىو بأعرابي في زرع لو  ,فقاؿ لو ممن أنت ؟

قاؿ من أىل عماف ؛ قاؿ فمن أم القبائل أنت ؟ قاؿ من األزد ؛ قاؿ فكيف علمك بالزرع ؟
قاؿ إني ألعلم منو علما ؛ قاؿ فأم شيء خيره ؟ قاؿ ما غلظت قصبتو كاعتم نبتو كعظمت

جثتو ؛ قاؿ فأم العنب خير ؟ قاؿ ما غلظ عوده كعظم عنقوده ؛ قاؿ فما خير التمر ؟ قاؿ ما

غلظ لحاه كدؽ نواه كرؽ شجاه .

كمن أىل عماف كعب بن سور قاضي عمر بن الخطاب على البصرة  ,كىو من أكؿ من قدـ

على البصرة بعد تمصيرىا .

كمنهم أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدم رحمو اهلل تعالى ؛ ككاف غاية في العلم كالورع  ,كشهرتو
عند المواقف كالمخاطب كافية عن إطالة ذكره .
كمنهم الربيع بن حبيب رحمو اهلل كىو من فراىيد انتقل إلى البصرة كنسب إليها كرجع إلى

عماف آخر عمره  ,ككاف يضرب بو المثل في العلم .

كمنهم أبو حمزة الشارم المختار بن عوؼ  ,كىو من بني سليمة بن مالك بن فهم صاحب

اإلماـ طالب الحق عبداهلل بن يحيي الحضرمي ؛ كىو خطيب مصقع ؛ كلو الخطب المشهورة

المأثورة  ,ركل بعضها مالك بن أنس ؛ كقاؿ عند ركايتو  :خطبنا أبو حمزة المختار بن عوؼ

كردت المرتاب  ,يعني أف المبصر في دينو المخالف ألبي حمزة صار بعد
خطبة حيرت المبصر ّ
سماع خطبتو محتارا غير مبصر ؛ لما سمع فيها من الحجج الباىرة ؛ كالبراىين القاىرة الناقصة
لما ىو عليو من سوء االعتقاد ؛ كأف المرتاب في مذىبو رجع بسماع خطبة أبي حمزة لي

مذىب الحق كترؾ ما كاف عليو من الريب .

ككاف يشير بالمبصر إلى نفسو  ,فهذا من قولو يدؿ على أنو صار محتارا في مذىبو حيث أنو لم
يستطيع جوابا لحجج أبي حمزة  ,كال دفعا للحق الذم نطق بو ؛ كالحق إذا قاـ صرع معانده ,

كليتو ترؾ الحيرة  ,كأخذ بالبصيرة  ,كمحل ذكر خطبو في سيرة طالب الحق من أىل اليمن فبل
نطيل بذكرىا ىنا .

كمن أىل عماف الخليل بن أحمد األزدم الفراىيدم ككاف من أىل كداـ من الباطنة خرج إلى

البصرة كأقاـ بها فنسب إليها كىو صاحب كتاب العين الذم ىو لغة الكتب في اللغة ؛ كما

سبقو إلى تأليفو أحد ؛ كإليو يتحاكم أىل العلم كاألدب فيما يختلفوف فيو من اللغة فيرضوف بو

كيسلموف لو ؛ كىو صاحب النحو كإليو ينسب ؛ كىو أكؿ من بوبو كأكضحو كرتبو كشرحو ؛

كىو شيخ سيبوية في النحو ككاف قد أخذ النحو عن أبي األسود الدؤلي كاضع ىذا الفن  ,كىو
صاحب العركض كالنقط كالشكل ؛ كالناس تبع لو ؛ كلو فضيلة السبق إليو كالتقديم فيو .
كمنهم أبو بكر أحمد بن محمد أبي الحسن بن دريد األزدم كىو صاحب كتاب الجمهرة ؛ كلو

مصنفات كتب عدة كىو الخطيب المذكور ؛ كالشاعر المشهور كالفصيح الذم يقف عن كبلمو
البلغاء ؛ كيعجز عن آدابو األدباء ؛ كيستعير منو الفصحاء ؛ كيستعين بكبلمو الخطباء كىو

خطيب في شعره كمصقع في خطبتو ؛ كقدكة في أدبو كحكيم في نثره كمجيد في شعره ؛ ال

زيادة عليو في فنوف العلم كاألدب .

كمن أىل عماف أبو العباس المبرد صاحب كتاب الكامل .
كإنما ذكرت من بلغائهم كفصحائهم من ىو مشهور عند قومنا كإال فهم أكثر من اف يحصركا

يطوؿ بذكرىم الكتاب .

كلهم السياسة التي يحار في كصفها الواصفوف ؛ كناىيك بسياسة المهلب بن أبي صفرة كحزمو

كشجاعتو فإنو كاف من أىل عماف ؛ كىو الذم استنفذ البصرة من أيدم األزارقة بأىل عماف

كغيرىم بعد أف كادت األزارقة تستحوذ على البصرة  ,فقاـ في مقاكمتهم زمانا طويبل حتى ردىم
اهلل بسببو على أعقابهم ؛ كمن ىناؾ كانوا يقولوف في البصرة أنها بصرة المهلب .

كسترل في ىذا الكتاب من سياسات أئمتها كملوكها ككالتها كقضاتها ما تقتضي بو العجب .
كلهم في الشجاعة المنزلة العليا كالسهم األكفر ؛ كذلك فيهم غير مجهوؿ كال مستنكر ؛

فمنهم بلج بن عقبة الفراىيدم الذم كاف يعد عن ألف فارس كىو شاب ابن عشرين سنة,

كخبره في سيرة طالب الحق كاهلل أعلم .

باب دخوؿ العرب في عماف كأخذىا من يد الفرس

كسمعت من يدعي المعرفة بذلك يقوؿ إف ذلك كاف قبل اإلسبلـ بألفي عاـ ؛ كذلك بعد ما

أرسل اهلل على سبأ سيل العرـ ؛ كخرجت األزد منها إلى مكة كأرسلوا ركادىم في النواحي

يرتادكف لهم األمكنة ؛ كتفرقوا من ىناؾ إلى األطراؼ ؛ كخرج مالك في جملة من خرج إلى

السراة ثم منها إلى عماف .

كفي مركج الذىب للمسعودم قاؿ إف مالكا سار من اليمن مع كلد جفنة بن عمر بن عامر

مزيقيا فسار بنو جفنة نحو الشاـ ؛ كانفصل مالك نحو العراؽ  ,فملك على مضر بن نزار اثني

عشرة سنة ثم ملك بعده ابنو جذيمة .

قاؿ كقد كاف ملك جزيمة من مشارؽ الشاـ إلى الفرات من قبل الركـ ككانت داره بالموضع
المعركؼ بالمضيرة بين ببلد الخانوقة كقرقيسيا .

قاؿ كأقاـ جزيمة ملكا في زمن ملوؾ الطوائف خمسا كتسعين سنة ؛ كفي ملك أزدشير بابك
كسابور الجنود أزدشير ثبلثا كعشرين سنة ؛ فكاف ملكو مائة سنة كثماف عشرة سنة.

كذكر العوتبي في األنساب عن الكلبي أف أكؿ من الحق بعماف من األزد ملك ابن فهم بن غانم
بن دكس بن عدثاف بن عبداهلل بن زىراف بن كعب بن الحارث ابن عبداهلل بن مالك بن نصر بن

األزد .

ككاف سبب قصة خركجو عن قومو إلى عماف كاف لو جار ؛ ككاف لجاره ذلك كلبة ؛ ككاف بنو

أخيو عمرك بن فهم بن غانم يسرحوف كيمرحوف على طريق بيت ذلك الرجل ؛ ككانت الكلبة
تنبحهم كتفرؽ غنمهم ؛ فرماىا رجل منهم بسهم فقتلها ؛ فشكا جار مالك إليو ما فعل بنو

أخيو ؛ فغضب مالك كقاؿ ال أقيم ببلد يناؿ فيها ىذا من جارم ؛ ثم خرج مراغما ألخيو عمرك

بن فهم .

كقاؿ أبو حاتم السجستاني عن أبي عبيدة عن أبي اليقظاف قاؿ سبب خركج مالك بن فهم عن
قومو بعد نفرقهم في الببلد حين أخرجهم سيل العرـ من جنتى مأرب كنزلوا بالسراة أف راعيا

لمالك بن فهم خرج بغنم  ,ككاف طريقو ثنية فيها كلب عقور لغبلـ من دكس ؛ فشد الكلب

على راعي مالك فرماه الراعي بسهم فقتلو ؛ فتعرض صاحب الكلب لراعي مالك فخرج من
السراة ىو كمن أطاعو من قومو ؛ فأسلم ذلك النجد نجد الكلبة إلى اليوـ .
قاؿ  :فخرج مالك بن فهم من أرض السراة يريد عماف فيمن أطاعو من كلده كقومو كعشيرتو
من األزد كمن اتبعو من أحياء قضاعة  ,كسار متوجها نحو عماف ؛ كقد اعتزؿ عنهم من قبل
ذلك من كلده جزيمة األبرش بن مالك بمن سار معو من األزد إلى أرض العراؽ .

كقاؿ أبو المنذر بن ىشاـ بن محمد بن السائب الكلبي أخبرني أبي كشرقي ابن الفظامي قاال :

لما خرج مالك بن فهم من السراة يريد عماف كقد توسط الطريق حنت إبلو إلى مراعيها كأقبلت

تلتفت نحو السراة كتردد الحنين ؛ فقاؿ مالك في ذلك :

تحنإلى أكطانها إبل مالك =كمن دكنها عرض الفبل كالدكادؾ

كفي كل أرض للفتى متقلب =كلست بدار الذؿ طوعا برامك

ستغنيك عن أرض الحجاز مشارب= رحاب النواحي كاضحات المسالك
كقاؿ أيضا :
تحنأكطانها بزؿ مالك = كمن دكف ما تهول فرات المقارؼ
كسيح أبي فيو منع لضائم = كفتياف أنجاد كراـ غطارؼ

فحني ركيدا كاستريحي كبلغي =فهيمهات منك اليوـ تلك المآلف
ثم سار من فوره يريد عماف ؛ فجعل ال يمر بقبيلة من قبائل العرب من معد كغيرىم من اليمن

إال سالموه ككادعوه لمنعتو ككثرة عساكره .

ثم أنو سار في مسيرة ذلك حتى أخذ على برىوت كىو كاد في حضرموت فلبث فيو حتى راح
كاستراح كبلغو أف بعماف الفرس كىم ساكنوىا ؛ فعبأ أصحابو كعساكره كعرضهم فيقاؿ إنهم

بلغوا زىاء ستة آالؼ فارس كراجل ؛ ثم أنو أعد كاستعد كأقبل يريد عماف ؛ كقد جعل مقدمتو

ابنو ىناة بن مالك ؛ كيقاؿ فراىيد بن مالك في ألفي فارس من صناديد األزد كفرسانها ؛ ثم

سار يؤـ عماف حتى انصب على الشحر فتخلفت عنو مهرة ابن حيداف بن عمرك بن الحاؼ بن

قضاعة ابن مالك بن حمير فنزلت بالشحر .

قاؿ الكلبي كاف أكؿ من خرج من العرب من تهامة عند مالك بن فهم األزدم كعمرك كابناه

فهم بن تيم اهلل بن أسد بن كبرة بن ثعلبة بن حلواف بن عمراف بن الحاؼ بن قضاعة كراسب بن
الخزرج بن جدة بن حزـ بن رياف بن حلواف بن حمير بن الحاؼ بن قضاعة فنزلت الشحر .
كتقدـ مالك بن فهم في قبائل األزد معو من أحياء قضاعة إلى أرض عماف نوجد بعماف الفرس

من جهة الملك دارا بن دارا بن يهمن بن أسفيديا كىم يومئذ أىلها كسكانها ؛ كالمتقدـ عليهم

المرزباف عامل ملك فارس ؛ فعند ذلك أنزؿ مالك بن فهم من كاف معو من الحشم كالعياؿ

كالنساء كاألثقاؿ إلى جانب قلهات من شط أرض عماف ليكوف أمنع لهم  ,كترؾ عندىم من

الخيل كالرجاؿ من يحفظونهم  ,ثم سار ىو ببقية عساكره كصناديد رجالو ؛ كقد جعل على

مقدمتو كأرسل ىناة بن مالك في ألفي فارس حتى ناحية الجوؼ فعسكر بالصحراء كأرسل إلى

الفرس كالمتقدـ عليهم يومئذ المرزباف عامل الملك على عماف ؛ فأرسل إليهم يطلب منهم

النزكؿ في قطر من عماف ؛ كأف يفسحوا لو كيمكنوه من الماء كالكؤل ليقيم معهم ؛ فأتمركا
بينهم كتشاكرا في أمره حتى طاؿ ترديد الكبلـ كالتشاكر بينهم ؛ ثم أنهم أجمع رأيهم على

صرفو ؛ كأف ال يمكنوه مما طلب كقالوا ال نحب أف ينزؿ ىذا العربي معنا فيضيق علينا أرضنا

كببلدنا ؛ فبل حاجة لنا في قربو كجواره .

فلما كصل جوابهم إلى مالك أرسل إليهم أنو ال بد لي من المقاـ في قطر من عماف  ,كأف

تواسوني في الماء كالمرعى  ,فإف تركتموني طوعا نزلت في قطر من الببلد كحمدتكم ؛ كإف
أبيتم أقمت على كرىكم ؛ كأف قاتلتموني قاتلتكم ؛ ثم إف ظهرت عليكم قتلت المقاتلة

كسبيت الذرارم كلم أترؾ أحدا منكم ينزؿ عماف أبدا ؛ فأبت الفرس أف تتركو طوعا كجعلت

تستعد لحربو كقتالو ؛ كأف مالك ابن فهم أقاـ في مدتو تلك بناحية الجوؼ حتى أراح كاستراح

كاستعد لحرب الفرس كتأىب للقائهم  ,كحفر بناحية الجوؼ الفلج الذم بمنح كيعرؼ اليوـ

بفلج مالك ؛ ككاف معسكره كمضرب خيلو كعساكره ىناؾ إلى أف استعدت الفرس لحربو كقتالو

.
ثم أف المرزباف أمر أف ينفخ في البوؽ الذم يؤذف فيو بالحرب كأف يضرب الطبل كركب في

جنوده كعساكره كخرج من صحار في عسكر جم  ,فيقاؿ أنو كاف في زىاء أربعين ألفا كيقاؿ
ثبلثوف ألفا  ,كخرج معو بالفيلة كسار يريد الجوؼ في لقاء العرب  ,فعسكر بصحراء سلوت
كبلغ ذلك مالكا كمن معو  ,فركبوا جميعا ككانوا في زىاء ستة آالؼ فارس كراجل  ,كعلى

مقدمتو ابنو ىناة في ألفي فارس من صناديد األزد كفرسانها  ,فأقبل في تلك الهيئة حتى أتى

صحراء سلوت فعسكر بإزاء عسكر المرزباف  ,فمكثوا يومهم ذلك إلى الليل كلم يكن بينهم

حرب كال قتاؿ  ,ثم أف مالكا بات ليلتو تلك يعبئ أصحابو يمنة كيسرة كقلبا  ,كيكتب الكتائب
كيوقف فرساف األزد مواقفهم  ,فولى الميمنة ىناة بن مالك  ,ككلى المسيرة ابنو فراىيد بن

نالك  ,كصار ىو في القلب في أىل النجدة كالشدة من أصحابو  ,كبات المرزباف يعبئ كيكتب
كتائبو حتى إذا أصبحوا تواقفوا للحرب كقد استعد كل كاحد من الفريقين .

كركب مالك ابن فهم فرسا لو أبلق كظاىر بين درعين كلبس غليهما غبللة حمراء  ,كتكمم على

رأسو بكمة حديد  ,كتعمم عليها بعمامة صفراء  ,كركب معو كلده كفرساف األزد على تلك

التعبئة  ,كقد تقنعوا بالدركع كالبيض كالجوشن  ,فبل يبصر منهم إال الحدؽ  ,فلما تواقفوا

للحرب جعل مالك بن فهم يدكر على أصحابو راية راية  ,ككتيبة كتيبة  ,كيقوؿ يا معشر األزد

أىل النجدة كالحفاظ حاموا عن أنفسكم  ,كذبوا عن مآثر آبائكم  ,كقاتلوا كناصحوا ملككم

كسلطانكم  ,فإنكم إف انكسرتم كىزمتم اتبعتكم العجم في كافة جنودكم فاختطفوكم

كاصطادككم بين كل حجر كمدر  ,كباد عنكم ملككم كزاؿ عنكم عزكم كسلطانكم  ,فوطنوا
أنفسكم على الحرب كعليكم بالصبر كالحفاظ  ,فإف ىذا اليوـ لو ما بعده .
فجعل يحرضهم كيأمرىم بالصبر كالجلد  ,كيدكر عليهم راية راية  ,ككتيبة كتيبة  ,حتى استفرغ

جميع كتائبو كعساكره  .ثم إف المرزباف زحف بعسكره كجميع قواده كجعل الفيلة أمامو  ,كأقبل

نحو مالك بن فهم كأصحابو  ,كنادل مالك أصحابو بالحملة عليهم فقاؿ يا معشر فرساف األزد

 :احموا معي فداكم أبي كأمي على ىذه الفيلة فاكتنفوىا بأسنتكم كسيوفكم  ,ثم حمل كحملوا
معو على الفيلة بالرماح كالسيوؼ كرموىا بالسهاـ  ,فولت الفيلة راجعة بحملتها على عسكر

المرزباف  ,فوطئت منهم خلقا كثيرا  ,كحمل مالك في كافة أصحابو كفرسانو على المرزباف

كأصحابو فانتقضت تعبئة المرزباف كجالوا جولة ثم بانت العجم  ,كرجعت إلى بعضها بعض ,

كأقبلت في حدىا كحديدىا  ,كصاح المرزباف في أصحابة ككافة جنوده كأمرىم فحملوا ,

كالتقى الجميع كاختلط الضرب كاشتد القتاؿ  ,فلم تسمع إال صليل الحديد ككقع السيف

كاقتتلوا يومهم ذلك ما يكوف من القتاؿ  ,كثبت بعضهم لبعض إلى أف حاؿ بينهم ظبلـ الليل ,
فانصرفوا كقد انتصف بعضهم من بعض ؛ كابتكركا من غد بالحرب  ,كاقتتلوا قتاال شديدا ,
كقتل في اليوـ الثاني من الفرس خلق كثير ؛ كثبت لهم األزد فلم يزالوا كذلك إلى أف حاؿ
بينهم الليل كانصرؼ بعضهم عن بعض كقد كثر القتل كالجراح في الجميع .

فلما أصبحوا في اليوـ الثالث زحف الفريقاف بعضهم إلى بعض فوقفوا مواقفهم تحت راياتهم ؛
كأقبل أربعة نفر من المرازبة كاألساكرة ممن كاف يعد الرجل منهم عن ألف رجل حتى دنوا من

مالك فقالوا ىلم إلينا لننصفك من بأنفسنا كيبادرؾ منا رجل رجل ؛ فتقدـ إليهم مالك كخرج

إليو كاحد منهم كطارد مالكا ساعة ؛ فعطف عليو مالك كمعو نجدة الملوؾ كحمية العرب ؛

فطعن الفارس طعنة حطم بها الرمح في صلبو  ,فوقع الفارس إلى األرض عن فرسو ؛ ثم عبله
مالك بالسيف فضربو فقتلو .

ثم حمل الفارس الثاني على مالك كضرب مالكا فلم تصنع ضربتو شيئا  ,فضربو مالك على

مفرؽ رأسو ففلق السيف البيضة كانتهى إلى رأس الفارسي حتى خالط دماغو فخر ميتا .

ثم حمل عليو الفارس الثالث كعليو الردع كالبيضة  ,فضربو مالك على عائقو فأبانو مع الدرع
نصفين حتى انتهى سيف مالك إلى زج دابة الفارسي فرمى بو قطعتين  ,فلما نظر الفارسي

الرابع ما صنع مالك بأصحابو الثبلثة كاعت نفسو  ,كأحجم عن لقائو فولى راجعا نحو أصحابو

حتى دخل فيهم .

ثم انصرؼ مالك إلى موقفو كقد تفاءؿ في الظفر ؛ كفرحت بذلك األزد فرحا شديدا كنشطوا

للحرب .

فلما رأل المرزباف ما صنع مالك في قواده الثبلثة دخلتو الخيمة كالغضب كخرج من بين

أصحابو كقاؿ ال خير في الحياة بعدىم  ,ثم نادل مالكا كقاؿ أيها العربي أخرج إلى أف كنت

ملكا  ,فأينا ظفر بصاحبو كاف لو ما يحاكؿ ؛ كال نعرض أصحابنا للهبلؾ  ,فخرج إليو مالك

برباطة جأش كشدة قلب ؛ فتجاكال مليا كقد قبض الجمعاف أعنة خيولهم فأكقفوىا ينظركف إلى

ما يكوف منهما .

ثم إف المرزباف حمل على مالك بالسيف حملة األسد الباسل ؛ فراغ عنو مالك ركغاف الثعلب ؛

كعطف عليو بالسيف فضربو على مفرؽ رأسو كعليو البيضة كالدرع ففلق البيضة كأباف رأسو

فخر ميتا .

كحملت األزد على الفرس  ,كزحف الفرس إليهم فاقتتلوا قتاال شديدا من ظهر النهار إلى

العصر  ,كأكل أصحاب المرزباف السيف كصدقتهم األزد الضرب كالطعن  ,فولوا منهزمين حتى
انتهوا إلى معسكرىم  ,كقد قتل منهم خلق كثير  ,ككثر الجراح في عامتهم.

فعند ذلك أرسلوا إلى مالك بن فهم يطلبوف منو أف يمن عليهم بأركاحهم كيجيبهم إلى الهدنة

كالصلح  ,كأف يكف عنهم الحرب كيؤجلهم إلى سنة ليستظهركا على حمل أىلهم من عماف ,
كأف يخرجوا منها بغير حرب كقتاؿ ؛ كأعطوه على ذلك عهدان كجزية على الموادعة ؛ فأجابهم

مالك إلى ما طلبوه كسألوا منو كىادنهم كأعطاىم على ذلك عهدان كميثاقا أنو ال يعارضهم بشيء

إال أف يبدأكه بحرب كقتاؿ ؛ فكف عنهم الحرب ؛ كأقرىم في عماف على ما سألوه  ,فعادكا
إلى صحار كما حولها فكانوا ىناؾ ؛ ككانت األزد ملوكا في البادية كأطراؼ الجباؿ ؛ كانحاز

مالك إلى جانب قلهات .
فيقاؿ إف الفرس في مهادنتهم تلك طمسوا أنهارا كثيرة كأعموىا  ,ثم إنهم من فورىم كتبوا إلى

الملك دارا بن دارا فأعلموه بقدكـ مالك بن فهم كمن معو إلى عماف كقتلو لقائده المرزباف في

جل قواده كعسكره  ,كما كاف من شأنو  ,كيخبركنو بما ىم فيو من الضعف كالعجز  ,كيستأذنوه
في التحمل إليو بأىلهم كذراريهم إلى فارس  ,فلما بلغ ذلك الملك دارا غضب غضبا شديدا

كداخلو القلق  ,كأخذتو الحمية لمن قتل من أصحابو كقواده فعند ذلك دعى بقائد من عظماء
مرازبتو كأساكرتو كعقد لو على ثبلثة آالؼ من أجبلء أصحابو كشجعاف مرازبتو كقواده كقدمو
فيهم كبعثو مددا ألصحابو الذين بعماف ؛ فتحملوا إلى البحرين ثم تخلصوا إلى عماف .

ككل ىذا لم يدر بو مالك بن فهم  ,فلما كصلوا إلى أصحابهم أخذكا يتأىبوف للحرب حتى

انقضى أجل الهدنة  ,فجعل مالك يستطلع أخبارىم فبلغو كصوؿ المدد إليهم ؛ فكتب إليهم
أني قد كفيت لكم بما كاف بيني كبينكم من العهد كتأكيد األجل  ,كأنتم بعد حلوؿ بعماف ,

كبلغني أنو قد أتاكم من قبل الملك مدد عظيم كأنكم تستعدكف لحربي كقتالي  ,فإما أف

تخرجوا من عماف طوعا كإال زحفت عليكم بخيلي كرجلي ككطئت ساحتكم ؛ كقتلت كسببت

الذرارم كغنمت األمواؿ .
فلما كصل رسولو غليهم ىالهم أمره كعظموا رسالتو إليهم مع قلة عسكره ككثرتهم كما ىم فيو

من القوة كالمنعة ؛ كزادىم غيظا كحنقا كردكا عليو أقبح رد  .فعند ذلك زحف عليهم مالك في
خيلو كرجالو كسار حتى كطئ أرضهم ؛ كاستعدت الفرس لقتالو كمعهم الفيلة فلما قربوا من

معسكره عبأ أصحابو راية راية ؛ ككتيبة كتيبة ؛ كجعل على الميمنة ابنو ىناة بن مالك كجعل

على الميسرة فراىيد كقاـ ىو كبقية أكالده في القلب ؛ كالتقوا ىم كالفرس فاقتتلوا قتاال شديدا

كدارت رحا الحرب بينهم كأشد ما يكوف مليا من النهار ؛ ثم انكشفت العجم ؛ ككاف معهم فيل

عظيم فتركوه فدنا منو ىناة فضربو على خرطومو فولى كلو صياح  ,كتبعو معن بن مالك فعرقبو

فسقط .

ثم أف العجم ثابوا كتراجعوا كحملوا على األزد حملة رجل كاحد ؛ فجالت األزد جولة كنادل

مالك يا معشر األزد اقصدكا إلى لوائهم فاكشفوه من كل كجو ؛ كحمل بهم على العجم حملة

رجل كاحد حتى كشفوا اللواء  ,كاختلط الضرب ؛ كالتحم القتاؿ ؛ كارتفع الغبار ؛ كثار العجاج

حتى حجب الشمس فلم تسمع إال صليل الحديد ككقع السيوؼ ؛ كتراموا بالسهاـ فتفصدت ؛

كتجادلوا بالسيوؼ فتكسرت ؛ كتطاعنوا بالرماح فتحطمت كصبركا صبرا جميبل  ,ككثر الجراح
كالقتل في الفريقين .
ثم لم يكن للفرس ثبات ككلوا منهزمين على كجوىهم ؛ فاتبعهم فرساف األزد يقتلوف كيأسركف

من لحقوا  ,كقتلوا منهم خلقا كثيرا ؛ كلحق فراىيد سنفدار ابن مرزباف ككاف من أعظم قواد

العجم فطعنو فأرداه عن فرسو ؛ ثم عبله بالسيف فقتلو  ,كسارت فرساف األزد من خف من

أبطالهم آثار العجم ال يألوف على سلب كال غيره يومهم ذلك كلو يقتلوف كيأسركف حتى حاؿ

بينهم الليل ؛ فما أفلت منهم إال من ستره الليل فتحمل من بقي منهم من تحت ليلو ؛ كركبوا

في السفن كعبركا إلى أرض فارس ؛ كاستولى مالك بن فهم كمن معو على سوادىم فاستباحهم
كغنم أموالهم ؛ كسجن من األسرل خلقا كثيرا ؛ فمكثوا في السجوف زمانا ؛ ثم أطلقهم كمن

عليهم بأركاحهم ككساىم ككصلهم كزكدىم كحملهم في السفن إلى أرض فارس ؛ كاستولى على
عماف فملكها كما يليها كساسها ؛ كسار فيها سيرة جميلة كلمالك ككلده في أمر كركدىم إلى
عماف كحربهم الفرس أشعار كثيرة ذكر بعضها العوتبي في األنساب كتركها اختصارا .
باب انتقاؿ العرب إلى عماف بعد فتحها

ثم جاءت إلى عماف قبائل كثيرة من األزد ؛ فأكؿ من لحق بمالك من األزد عمرك بن عامر ماء
السماء ككلداه الحجر كاألسود  ,كتفرعت من الحجر كاألسود بعماف قبائل كثيرة .

ثم جاء ربيعة بن الحارث بن عبداهلل بن عامر الغطريف كأخوتو ؛ ثم جاء مبلرس بن عمرك بن

عدم بن حارثة فدخل في ىداد ؛ ثم جاء عمراف بن عمرك ابن األزد ؛ ثم جاء اليحمد بن حمي
؛ ثم جاءت بنو غنم بن غالب  ,ثم جاءت الحداف كأخوىا زيد كىو الندب األصغر ؛ ثم معولة
كىم بنو شمس ؛ ثم جاءت الندب األكبر كجاءت الصيق كجاء ناس من بني يشكر كجاء ناس

بن بني عامد كجاءت ناس من خوالة .
جاءت ىذه القبائل كلها على راياتها ال يمركف بأحد إال أكلوه حتى كصلوا عماف فملئوىا

كأقاموا في بلد ريف كخير كاتساع  ,كسمت األزد عماف عمانا ألف منازلها كانت على كاد لهم
بمأرب يقاؿ لو عماف فشبهوىا بو ؛ كالعجم تسميها مزكنا .

إنكسرل سمي عماف مزكنا = كمزكف يا صاح خير ببلد

بلدة ذات مزرع كنخيل = كمراع كمشرب غير صاد

فلم تزؿ األزد تنتقل إلى عماف حتى كثركا بها كقويت يدىم كاشتدت شوكتهم ملئوىا حتى

انتشركا إلى البحرين كىجر .

ثم نزؿ عماف من غير األزد سامة بن لؤم بن غالب فنزؿ بتواـ في جوار األزد كزكج ابنتو ىند

بنت سامة باألسد بن عمراف بن عمرك بن عامر فولدت لو العتيك بن األسد ؛ قاؿ العوتبي :

كبنو سامة اليوـ بتواـ ؛ قاؿ كفيها ناس من بني سعد كناس من بني عبد القيس ؛ كنزؿ بعماف

ناس من بني تميم منهم آؿ جزيمة ابن خازـ كغيرىم .

كنزلها أيضا قوـ من بني النبيت من األنصار في الجاىلية كمنزلهم في قرية يقاؿ لها ضنك من

عمل السر ؛ كنزلها بنو قطن من األنصار كمنازلهم عبرم كالسليف كتنعم من أرض السر .

كنزلها ناس من بني الحارث ابن كعب كمنازلهم بضنك  .كنزلها قوـ من قضاعة من بني المقين

بن جسر نحو مائة رجل منازلهم بضنك  .كنزلها ناس من بني ركاحة ابن قطيعة بن عبس منهم

أبو الهشم العبيسي الركاحي .

باب بعض أخبار مالك بن فهم بعد ملكو لعماف

ككاف مالك بن فهم ملكا عظيما  ,ككانت قبائل اليمن كغيرىم على منازلهم كعددىم يهابونو
كيخافوف بأسو فيفتخركف بو كيتعززكف بمنعتو ؛ ككانت لو جرأة كإقداـ ما لم يكن لغيره من

الملوؾ  ,ككاف ينزؿ ما بين عماف إلى ناحية اليمن  ,ككاف أكثر نزكلو بشاطئ قلهات من شط

عماف ؛ كينتقل منها إلى غيرىا .

ككاف في ناحية أخرل من نواحيو قد نزؿ ملك من ملوؾ األزد يقاؿ لو مالك ابن زىير من كلد

عبداهلل بن األزد  ,ككاف عظيم الشأف  ,ككاد يكوف مثل مالك ابن فهم في العزة كالقدرة ,

كخشي مالك بن فهم أف يقع بينهما تحاسد كأف يطمع أحدىما في ملك اآلخر فيقع بينهما

الحرب ؛ فخطب مالك بن فهم ابنتو الحزاـ بنت مالك بن زىير ؛ فزكجو على أف يكوف الملك

لولدىا من بعده ؛ فأجابو مالك بن فهم إلى ذلك كتزكجها فولدت لو سليمة بن مالك كىو

أصغر أكالده كأحبهم إليو  ,كملك مالك بن فهم عماف كما حولها سبعين سنة لم ينازعو في

ملكو عربي كال عجمي  ,كعاش مائة كعشرين سنة ؛ كامتدحو أكس بن زيد العبدم ككاف عظيم
القدر في معد كىو في جوار مالك بن فهم فقاؿ :

إناألسد الكراـ إف حل جار = فمع النجم ال يخاؼ عربيا

عز من كاف مالك لو جار = لست في األزد إف حللت غريبا
ليكن أكسط األقارب في النسبة =فيهم كل يراؾ قريبا

كأف فهم أكصى بنيو كصاة = حفظوىا ككاف فيهم مصيبا

أكرموا الضيف كاحفظوا حرمة الجار =ككونوا ممن أحب قريبا

فوعى مالك كصاة أبيو =ككذلك النجيب يحيي النجيبا
مالك يأخذ الخراج من النا = س كمعد تخاؼ الوثوبا

فلما سمع مالك بن فهم شعر أكس بن زيد كمدحو إياه قسم لو أرضا  .كماء كأعطاه مائة ناقة

كاتخذه كزيرا لو  ,ككاف أكس شريفا في قومو فلم يزؿ كزيرا لمالك حتى مات  ,فأقبل بنوه

يفتخركف بما كاف من مالك إليو حتى الساعة  ,كقيل إف مالكا ىو الذم ذكره اهلل تعالى في

كتابو أنو يأخذ كل سفينة غصبا  .قاؿ العوتبي في األنساب قاؿ أبو عبدالرحمن بن قبيضة عن
أبيو عن ابن عباس في حديث موسى كالخضر عليهما السبلـ قاؿ فانطلق موسى كالخضر

كيوشع بن نوف حتى إذا ركبوا السفينة كلججوا خرؽ الخضر السفينة كموسى عليو السبلـ نائم

فقاؿ أىل السفينة ماذا صنعت خرقت سفينتنا كأىلكتنا  ,كأيقضوا موسى كقالوا ما صحب

الناس أشر منكم  ,خرقتم سفينتنا في ىذا المكاف فغضب موسى حتى قاـ شعره فخرج من

مدرعتو كاحمرت عيناه كأخذ برجل الخضر ليلقيو في البحر  ,فقاؿ أخرقتها لتغرؽ أىلها لقد

جئت شيئا إمرا  ,قاؿ لو يوشع يا بني اهلل أذكر العهد الذم عاىدتو قاؿ صدقت ؛ فرد غضبو

كسكن شعره كجعل القوـ ينزفوف من سفينتهم الماء كىم منها على خطر عظيم  ,كجلس موسى

في ناحية السفينة يلوـ نفسو يقوؿ لو كنت في غنى عن ىذا في بين إسرائيل أقرأ لهم كتاب اهلل

غدكة كعشية فما أدناني إلى ما صنعت فعلم الخضر ما يحدث بو نفسو فضحك ثم قاؿ ألم

أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا  ,أحدثت نفسك بكذا ككذا  ,قاؿ موسى ال تؤاخذني بما

نسيت كال ترىقني من أمرم عسرا  ,فانطلقوا حتى انتهوا إلى عماف ككاف الملك يريد أف ينتقل
منها ككاف كلما مرت سفينة أخذىا كألقى أىلها فإذا الناس على ساحل البحر كالغنم ال يدركف

ما يصنعوف  ,فلما قدمت سفينتهم قاؿ أعواف الملك اخرجوا عن ىذه السفينة قالوا إف شئتم

فعلنا كلكنها مخرقة  ,فلما رأكىا كخرقها قالوا ال حاجة لنا بها  ,فقاؿ أصحاب السفينة :

جزاكم اهلل عنا خيرا فما صحب قوـ قوما أعظم بركة منكم  ,كأصلح الخضر السفينة فعادت

كما كانت .
إلى أف قاؿ  :ككاف الملك الذم ذكره اهلل في كتابو يأخذ كل سفينة غصبا مالك بن فهم األزدم

 ,ككاف ينزؿ قلهات من شط عماف  ,كينتقل من ىناؾ إلى ناحية أخرل  ,كقيل ىو مسدلة بن
الجلندل بن كركر األزدم كىو من كلد مالك ابن فهم األزدم كىو جد الصفاؽ كمن كلده

ملوؾ مرك ؛ كقيل ىو الجلندل المستكبر كيقاؿ المستنير بن مسعود بن الحرار بن عبد عز بن

معولة بن شمس .

قاؿ العوتبي  :كالقوؿ األكؿ أشبو داللة كأكضح حجة كأقرب في النظر صحة من ىذا األخير ؛
قاؿ ألف الجلندل ىذا كاف قبل اإلسبلـ بيسير كقيل أنو أدرؾ اإلسبلـ كأبناه عبد كجيفر أدركا
اإلسبلـ كإليهما كتب النبي صلى اهلل صلى اهلل عليو كسلم على يد عمرك بن العاص  ,كقصة

السفينة كانت في عصر موسى عليو السبلـ  .كبين موسى كمبعث النبي صلى اهلل عليو كسلم

أعواـ كثيرة .

ذكر كفاة مالك بن فهم

كذلك بعد ما ملك عماف سبعين سنة ككاف قد مضى لو من عمره مائة كعشركف سنة جاءتو
المنية على يد أحب الناس إليو كأعظمهم شأنا لديو كىو كلده سليمة .

إنمن ترجو بو دفع الببل = سوؼ يأتيك الببل من قبلو
كفي ذلك عبرة لمن أعتبر كعظة لمن اتعظ  ,كسبب ذلك أف مالكا لما ملك عماف كأطراؼ
العراؽ كما حوؿ عماف كقعت بينو كبين ملوؾ اليمن تنافس كتحاسد إلى أف طمع كل كاحد

منهما في ملك اآلخر  ,ككاف مالك قد جعل على أكالده الحرس بالنوبة كل ليلة على رجل منهم
مع جماعة من خواصو كأمنائو من قومو  ,ككاف سليمة أحظى كلد مالك عنده كأقربهم إليو ,

كىو أصغر أكالده  ,فحسده إخوتو كجعلوا يطلبوف لو زلو عند أبيو كقومو  ,ككاف مالك يعلم

سليمة في صغره الرمي بالسهاـ إلى أف أتقنو  ,ككاف يحرس كأخوتو  ,كأقبل ذات يوـ نفر من

إخوتو إلى أبيهم فقالوا يا أبانا إنك قد جعلت على أكالدؾ الحرس بالنوبة كما أحد منهم كىو

قائم بما عليو ما خبل سليمة فإنو أضعف ىمة كأعجز  ,كانو إذا جن الليل يعتزؿ عن فرساف

قومو كيتشاغل بالنوـ كالغفوؿ عما يلزمو فبل يكن لك فيو كفاية كال غنى  ,كجعلوا يوىنوف أمره

عند أبيو كينسبونو إلى العجز كالتقصير  ,فقاؿ لهم مالك أنكم لكذلك كما أحد منكم إال ىو

قائم بما عليو  ,كأما قولكم في ابني سليمة فليس ىو كذلك كإف ظني فيو كعلمي كلم تزؿ

اإلخوة يحسد بعضهم بعضا إليثار اآلباء بعضا دكف بعض  ,فانصرفوا من عنده راجعين بغير ما

كانوا يأملوف .
فأسر كبلمهم ذلك في نفسو إلى أف كانت الليلة التي كانت فيها نوبة
ثم أف مالكا دخلو الشك ّ

ابنو سليم ة ؛ كقد خرج سليمة في نفر من فرساف قومو يحرسوف كالعادة ؛ ثم اعتزؿ عنهم

سليمة في المكاف الذم يكمن فيو بقرب دار أبيو ؛ فبينما ىو كذلك إذ أقبل مالك من قصره
في جوؼ الليل مختفيا من حيث ال يعلم بو أحد قاصدا إلى ذلك الموضع  ,ككاف سليمة في

ذلك الوقت قد لحقتو سنة فأغفا على ظهر فرسو كىو متنكب كنانتو  ,كفي يده قوسو كىو

على ذلك الحاؿ ؛ فحست الفرس شخص مالك من بعيد فصهلت كانتبو سليمة من سننو تلك

مذعورا  ,كنظر إلى الفرس كىي ناصبة أذنيها إلى شخص مالك ففوؽ سهمو في كبد قوسو

كيممو نحو شخص مالك كىو ال يعلم أنو أبوه ؛ فسمع مالك صوت السهم فهتف بو يا بني ال
ترـ أنا أبوؾ ؛ فقاؿ سليمة يا أبت ملك السهم قصده فأرسلها مثبل ؛ فأصاب السهم مالكا في

قلبو فقتلو ؛ فقاؿ مالك حين أصابو السهم ىذه القصيدة نعي نفسو فيها ؛ كذكر سيره الذم

ساره من أرض السراة  ,كخركجو من برىوت إلى عماف كما كاف من شأنو .
أالمن بلغ أبناء فهم = بمالكو من الرجل العماني

كبلغ منهيا كبني خنيس = كسعد اهلل ذم الحي اليماني

كمنأمسى بحي بني صريح = إلى حرس كحتى بني عداف
كمن حل الثنية من كبلع = إلى بطن المناقب كالمثاني
ببلد قد نأل عنها مزارم = كجيراف المجاكرة األدانى
نعتو الدار من أبناء فهم = كمن أبناء دكس كالقناف

قتلت محرقا كحميت نفسي = كراغمت األعادم من أساف
كفي العرنين كنا أىل عز = ملكنا بربرا كبني قراف

جلبت الخيل من سركات نجد = ككاصلت الثنايا غير داف

صددنا قومنا األدنين قدما = لدل بطن المبالغ كالرعاف

بها عمراف من أكالد عمرك = كنسوتها ذكك النسب األداف

كسرنا بين أحقاؼ كرمل = كغلفات تعاطاىا بناني

كأكدية بها نعم كشاء = يردف الماء تنزحو السواني

بو أكالد ناجية بن حزـ = كأكباش من األمم الفواني

جلبت الخيل من برىوت شعثا = إلى قلهات من أرضي عماف
قتلت بها سراة بني قياد = كحاميت المعالي غير كاف
كفيالهيجاء كنا أىل بأس = قتلنا بهمنا كبني كراف

لقيناخيلهم عند التعادم = بأبطاؿ المرازبة الداعاف

يؤمونالذرم كالخيل تترل = بفرساف اللقاء كجن عاف

فصالت فهم( )3ف األمبلؾ فيهم = بمرىفة تحل عرل المتاف

نصفناىم فنصف الخيل قتلي = كنصف في الوثاؽ كفي القراف

ثأرنا الملك يوـ بني قياد = كبهمن كالمنايا في العياف

فأضحت يمهن كبنو قياد = موالينا حيارل في الرىاف
فأمتعناىم بالمن غفوا = كجدنا بالمكارـ كاألماف

كحرت مملكا قطرل عماف = كقدت الهبزرم مع كل عاف
نكحت بها فتاة بني زىير = كخودة بنت نصر األسوداف

كجعدة بنت حارثة بن حرب = من الحور المحبرة الحساف
كأـ جذيمة كىناة بكر = عقيلة من ذرل العرب الهجاف
كمعن كالغميقي ثم عمرك = كحارث منهم ذرب اللساف

شربت الماء من قطرل عماف = فلم أر مثل ماء البيذجاف

جزاء اهلل من كلد جزاء = سليمة أنو ساما جزاني
أعلمو الرماية كل يوـ = فلم أشتد ساعده رماني

توخاني بقدح شك لي = دقيق قد برتو الراحتاني

فأىول سهمو كالبرؽ حتى = أصاب بو الفؤاد كما عداني
أال شلت يمينك حين ترمي = كطارت منك حاملة البناف
ثم قضى مالك نحبو  ,كأنشأ كلده ىناة يرثيو كيقوؿ :
لوكاف يبقى على األياـ ذك شرؼ = لجده لم يمت فهم كما كلدا

حلتعلى مالك األمبلؾ جائحة = ىدت بناء العبل كالمجد فانقصدا
أباجذيمة ال تبعد كال غلبت = بو المنايا كقد أكدل كقد بعدا

لو كاف يفدم لبيت العز ذك كرـ = فداؾ من حل سهل األرض كالجلدا
يا راعي الملك أضحى الملك بعدؾ ال = تدر الرعاة أجار الملك أـ قصدا
ثم إف سليمة تخوؼ من إخوتو كاعتزلهم  ,كاجمع على الخركج من بينهم ؛ فسار إليو أخوه

ىناة في جماعة من كجوه قومو فاجتمعوا إليو ككرىوا إليو الخركج ؛ ككاف أكثر خركجو تخوفو

من أخيو معن ؛ فقاؿ لهم إني ال أستطيع المقاـ معكم كقد قتلت أباكم ؛ ككاف ذلك من سبب

حسد إخوتي لي  ,كقد يبلغني من معن ما أكره كإني ألخشى أف يغتالني في بعض سفهاء قومو ,
فناشدكه اهلل كالرحم أف يقعد معهم  ,كضمن لو ىناة بتسليم الدية عنو إلى أخوتو من مالو

كأعفوه عن القود ؛ فقبل ذلك سليمة كأقاـ معهم كسلم ىناة عنو الدية من مالو إلى إخوتو

فقبلها األخوة كعفوا إال معنا فإنو قبلها كلم يعف ؛ كطمع ىناة أف يصلح ذات بينهم ؛ ككاف

حسن السيرة في إخوتو كقومو .

ثم إف معن خبل لو زمن ال يتعرض لسليمة بسوء حتى أكل الدية ثم انو جعل يطلب غفلة سليمة

كيغرل بو سفهاء يومو من حيث ال يعلم بو احد  ,فبلغ ذلك سليمة  ,فأقسم أنو ال يقيم بأرض

عماف كأجمع رأيو على ركوب البحر  ,فخرج ىاربا في نفر من قومو كقطع البحر حتى نزؿ

بأرض فارس  ,فلما رأل ذلك أخوه ثعلبة بن مالك اعتزؿ أخوتو كخرج عند أخوالو من تنوخ

فصار فيهم كسارت تنوخ بأجمعها حتى لحقت بجذيمة األبرش بن مالك بن فهم  ,كىو يومئذ

ملك الحبرة  ,ثم انتشركا من بعد ذلك إلى الشاـ كالجزيرة فتفرقوا بها  ,كىم اآلف كثيركف ىناؾ

 ,فولد ثعلبة بن مالك في تنوخ إلى اليوـ كاهلل أعلم .
__________
 - 3كذا في األصل
باب خبر كلد مالك من بعده

كقد تقدمت اإلشارة إلى جذيمة كملكو ؟؟ خبر يطوؿ  ,كلمقتلو على يد الزباء خبر غريب

للمشتغل بذكره ألنو ليس من أخبار عماف  ,كملك عماف بعد مالك كلده ىناة  ,ككاف أحسن
كلد مالك سيرة كأكملهم رأيا كأجودىم مركءة ؛ ككانت خبرة مالك كقعت عليو لعقلو ككماؿ

أمره  ,ككاف ذا فهم كحلم  ,كلم يكن ألحد من كلد مالك ما لهناة من ىذه الخصاؿ  ,فقاـ

بتدبير األمر كسياسة الملك إلى أف مات  ,كلم يجد تاريخا لموتو  ,كال لمدة ملكو  ,كىو الذم

قوـ ما أعوج من ملكو ؛ بأرض فارس .
أرسل المدد ألخيو سليمة بن مالك حتى ّ

ككاف من خبره أف سليمة لما خرج من عماف متخوفان من أخيو معن نزؿ بأرض فارس  ,ككاف أكؿ
موضع نزؿ فيو من ساحل البحر جاشك كتزكج امرأة منهم من قوـ يقاؿ لهم األسفاىية ,

فولدت لو غبلمان فأكالده منها يسموف بنجب األسفاىية نسبة إلى أمهم  ,فبينما ىو ذات يوـ

قاعدان يذكر أرض عماف كانفراده عن أخوتو كقومو  ,كما كاف فيو من العز كالسلطاف فأنشأ يقوؿ

:

كفىحزنا إني مقيم ببلدة = أخبلم عنها نازحوف بعيد
أقلب طرفي في الببلد فبل أرل = كجوه أخبلم الذين أريد
ثم أنو رحل عن جاشك حتى نزؿ أرض كرماف فأقاـ بها عند ملوؾ بعض أىلها كانتسب إليهم ,

كقاؿ إني رجل من أىل بيت كاف لنا الملك في العرب  ,ككاف ألبي عدة من الولد ككنت أنا

أقربهم إليو كأحبهم  ,فحسدني أخوتي مكاني من أبي  ,ككاف ذلك سبب قتل أبي على يدم ؛

ثم أنو أخبرىم بقصتو كأمره ؛ كقاؿ إني قد قدمت إلى ىذه الببلد مستجيران بأىلها كمستعديان
على بجوارىم كيشد أزرم بمكانهم  ,فلما انتسب إليهم كعرفهم
بهم  ,كقد رجوت اهلل أف يمن ّ
قصتو عرفوه كتبينوا موضعو كمكانو كشرفو فأنزلوه كأكرموه  ,كأعجبهم ما رأكا من فصاحتو

كجمالو ككماؿ أمره ؛ فرفعوا قدره كأكرموا منزلتو كزكجوه بامرأة من كرائم نسائهم ؛ كيقاؿ إف

سبب تزكيجهم إياه أف سليمة لما قدـ إلى ارض كرماف كانتسب إليهم أرادكا أف يزكجوه بامرأة

من بنات بعض ملوكهم  ,ككاف الملك ذاؾ على ارض كرماف كلد دارا بن بهمن ؛ ككاف ملكا

جباران كثير العسف كالظلم ألىل مملكتو كقومو ؛ ككاف قد بلغ من أمره أنو ما رفت عركس على
بعلها حتى يؤتي بها إليو فيصيبها قبلو إال قتل بعلها كبدد أىلها  ,فكاف ذلك دأب في أىل

كرماف إلى أف تقدـ عليهم سليمة  ,ككانوا قد كتموا مجيئو كقدكمو مخافة أف يتعرض لو بسوء
ألجل ما كاف من أبيو مالك كأخيو جذيمة األبرش إلى ملوؾ فارس ؛ فشكوا إلى سليمة أمر

ملكهم كحكوا لو قصتهم ؛ كذكركا أنهم ال يتوصلوف إلى دفعو بحيلة من كثرة حرسو كحجابو

كمنعتو  ,فقاؿ سليمة كماذا لي عليكم إف أنا كفيتكم أمر بأسو كأرحتكم من سلطانو ؟ قالوا كأنى
لك ذلك كلم يرمو أحد من أىل العز كالسلطاف ممن كاف قبلنا  ,فقاؿ سليمة تدبير األمر في

إلى من الغد أىل
على فماذا لي عليكم ؟ قالوا ما شئت  ,قاؿ فإذا أردتم ذلك فيجتمع ّ
ذلك ّ
الوفا كالتقديم  ,قالوا نعم .

فلما كاف من الغد اجتمع إليهم عظماء أىل كرماف كأىل الوفا منهم كجرل الكبلـ بينهم كما

يجرم باألمس ؛ فقاؿ سليمة إف أمكنتموني مما أشترط عليكم دبرت األمر ؛ فقالوا بأجمعهم

لك جميع ما شرطت كسألت  ,قاؿ سليمة أشترط على أنكم تصيركف ملكو كسلطانو لي كلعقبي

من بعدم دكف سائر أىل كرماف  ,كعلى أني آخذ جميع غبلتكم كجباية جميع أمواؿ كرماف إلى
أف أتمكن كأبلغ غاية مرادم  ,كأف أنتخب لنفسي من جميع ما قدرت عليو من رجاؿ العرب

كمن أجناس أىل كرماف من أردت من الرجاؿ  ,كأف تزكجوني بامرأة من كرائم عقائل نسائكم ,

فأمسك القوـ لذبك كنكسوا رؤسهم ساعة.

ثم أقبل بعضهم إلى بعض فقاؿ إف كاف فيكم معاشر أىل كرماف من يستطيع ذلك بدكف ىذه

الشركط كالمطلب فليفعل  ,فسكتوا كلم يتكلم منهم أحد  ,فقاؿ سليمة إني ال أستطيع إلى

فعل ذلك إال على ىذه الشركط  ,فعند ذلك ضربوا أيديهم على يد سليمة كقالوا لو لك جميع

ما شرطت كطلبت  ,فبايعوه على قتل الملك كأخذ عليهم العهود كالمواثيق  ,ككانت تلك
الجماعة من أىل بيت الملك كالسلطاف قواـ أمر الملك كنظاـ الدكلة .

فلما فرغوا من أمر البيعة عمدكا إلى سليمة فزكجوه بامرأة من كرائم بناتهم كالملك لم يعلم
بشيء من ذلك كلو إال أنهم أشهركا أمر تزكيج المرأة باسم رجل من بعض أىل كرماف ممن

شهد البيعة ؛ كلم يذكر اسم سليمة لئبل يعلم الملك بشيء من أمره  ,كلما فرغ القوـ من

بيعتهم لو كتزكيجهم كاعدىم في ليلة معلومة ليزفوه إلى الملك  ,كقاؿ لهم إذا عزمتم على ذلك

إلى
فأشهركا أمر ىذه المرأة إلى بعلها حتى يبلغ ذلك الملك ليكوف متأىبان للتعريس  ,ثم أتوا ّ
في خفية من الناس فألبسوني أنواع الحلي كالحلل كزفوني إليو بين النساء كالحشم  ,ليتيقن في
كىمو أني المرأة التي تريدكف أف تزفوىا إلى بعلها  .فإذا أنا صرت إليو كأغلقت األبواب

على كتمكنت منو ضربت بيدم على
كأرخيت الستور دكني  ,كأمر الخدـ باالنصراؼ ؛ كأشرؼ ّ
ىذه السكين التي في حجزة سراكيلي ككجأتو بها فإذا أنا ظفرت بو كتمكنت من حجابو كأىل

إلى بأجمعكم في سبلحكم كآلة حربكم كأعينوني على ما
حرسو كسمعتم الصريخ فبادركا ّ
حاكلت كعاىدتموني عليو ؛ فقالوا نعم .

فلما كانت الليلة أشهركا أمر تلك المرأة من النهار  ,كعمدكا إلى سليمة كىو إذ ذاؾ شاب؛

ككاف جميبل حسن الوجو كالهيئة  ,فألبسوه أنواع الحلي كالحلل ؛ كقد حدد سكينة كجعلها معو

في حجزة سراكيلو  ,كسار عنده النساء كأنواع الخدـ كالحشم يزفونو بينهم في ىيئة المرأة حتى
انتهوا بو على الملك  ,فحين نظر إليو الملك في االشماع كضوء المصابيح كىو على تلك

الهيئة كالجماؿ ىالو منظره كما رأل من حسنو كجمالو  ,كقد أقبل إليو يرفل في أنواع الحلي
كالحلل بين الخدـ كالحشم ؛ فأعجبو فأكمأ إلى النساء كالخدـ باالنصراؼ فانصرفوا عنو ,

كأمر باألبواب فأغلقت بالستور فأرخيت  ,كلم يبق إال ىو كسليمة .
ثم أ نو أىول على سليمة ليقبلو كيضمو إليو فاسترخا ممائبل عليو حتى إذا تمكن منو أىول على
السكين من حجزة سراكيلو فوجأ بها الملك في خاصرتو فأثبتها فيو  ,ثم أردفو الثانية في لبتو

فبعج بطنو  ,فخر الملك ساقطان على فراشو يخور في دمو خوار الثور .

ثم كثب من فوره ذلك فلبس درع الملك كبيضتو كتقلد سيفو  ,ثم نظر إلى الملك كإذا فيو رمق
الحياة فضربو بالسيف فأباف رأسو عن جسده  ,كبات ليلتو على تلك الهيئة كال يدرم أحد ما

عنده  ,كبات كجوه أىل كرماف الذين بايعوه ليلتهم في خوؼ ككجل ال يدركف ما يكوف من أمره

.

فلما أصبح كثب على األبواب كفتحها ؛ كخرج إلى حراس الملك كحاميتو فشد عليهم فلم يزؿ
يجالدىم بسيفو كيقتل من لحق منهم حتى أباد عامتهم  ,كباب الدرب مغلوؽ عليو كعليهم .
ثم تصايح الناس كتهاتفوا بالسبلح ككقع الصريخ ؛ كأقبل إليو جماعة كجوه أىل كرماف أىل

البيعة منهم كغيرىم من أعواف الملك في آلة حربهم كخيلهم كعددىم ؛ فعندما أشرؼ عليهم

سليمة من رأس الحصن كعليو الردع كالبيضة شاىران ليسف الملك بيده كىو مختضب بالدـ ,
فألقى إليهم جثة الملك كرأسو  ,فلما نظركا إلى ذلك ىالهم أمره كأكبركا شأنو كأعظموا

كسر بذلك بعض ؛ فأمسك أمر الجميع  ,كحمد إليو عظماء أىل كرماف
كتحاجز الناس عنو ّ ,

كاألشراؼ منهم ممن كاف بايعو ؛ كصرفوا إليو جميع الناس ؛ كفرحوا بذلك فرحان شديدان لما كاف

من عسف الملك كسوء سيرتو فيهم .

ثم أنهم شدكا في رجل الملك حببل كأمركا الصبياف أف يجركه كيطوفوا بو في شوارع كرماف

كسككها .

ثم اجتمع العظماء كاألشراؼ فتآمركا بينهم في تمليك سليمة عليهم كتسليم األمر إليهم دكنهم

 ,فاجتمعوا على ذلك فوفوا لو بما بايعوه كصرفوا لو جميع الناس كاستقبلوه بالسمع كالطاعة

حتى استقر لو األمر كتمهد ؛ ثم أنهم أىدكا إليو عرسو فابتنى بها  ,كاستقر لو أمر كرماف كأطاعو

الجميع من أىلها فمكنوه من أنفسهم كأموالهم ؛ كأعانوه على جميع أمره .
فلم يزؿ أمره فيهم كذلك إلى أف حسده بعضهم كقالوا إلى متى يملكنا ىذا العربي كنحن أىل

القوة كالمنعة كالعز كالسلطاف ؟ كجعلوا يتعرضوف لو في أطراؼ عمالو كناحية داره ؛ فعند ذلك

كتب سليمة إلى أخيو ىناة بن مالك بعماف يستصرخو  ,كيطلب منو المعونة كالمدد  ,فأمده

ىناة بثبلثة آالؼ من فرساف األزد كأبطالهم بالعدد كالدركع  ,كحملهم في المراكب حتى

أكردىم إلى كرماف  ,فتحصلوا عند سليمة كأقاموا معو فشد بهم عضده ؛ كأقاـ بهم أكد من

أعوج عليو من العجم ؛ كاستقاـ األمر كسياسة الملك كلم يزؿ أمر سليمة بأرض كرماف مستقيما
؛ كقد أذعن لو أىلها يؤدكف إليو خراجها ؛ ككلد لو عشرة أكالد كمات بأرض كرماف ؛ فاختلف

رأم كلده من بعده  ,كاضطرب أمرىم كدخل الناس بينهم ؛ ككاف ذلك سبب زكاؿ أمرىم

كرجوع الملك إلى العجم حين كجدكا عليهم المدخل  ,فاضمحل أمرىم كتفرقوا في أرض

فارس ككرماف ؛ كفرقة منهم توجهت إلى جباؿ عماف فلحقوا بإخوانهم  ,كمنهم الجلندل بن

كركر كقد ملك عماف  ,كمن كلده الصفاؽ كمن كلده ملوؾ مرك ؛ كجمهور بني سليمة بأرض
فارس ككرماف لهم بأس كشدة كعدد كثير ؛ كبعماف منهم األقل .

ثم لم يزؿ الملك في أكالد مالك كلم يرجع أحد من الفرس إلى عماف حتى انقضى ملك كلد

مالك بن فهم ؛ كصار ملك عماف إلى آؿ الجلندل بن المستكبر ؛ كىو من معولة بن شمس ,

كصار ملك الفرس إلى ساساف ؛ كىم رىط األكاسرة فتهادنوا ىم كآؿ الجلندل بعماف على أف

يجمعوا فيها أربعة آالؼ من األساكرة كالمرازبة مع عامل يكوف لو بها عند ملوؾ األزد ؛ فكانت
الفرس في السواحل كشطوط البحر ؛ كاألزد ملوؾ في سائر الببلد  ,كاألمور كلها منوطة بهم ؛
ككاف كل من غضب عليو كسرل من الفرس كأىل بيتو كمملكتو أك خافو على نفسو كملكو

أرسلو إلى عماف يحبسو بها  ,فلم يزالوا كذلك بين ظهراني األزد إلى أف أظهر اهلل اإلسبلـ
بعماف فأخرجوىم منها على حسب ما سيأتي إف شاء اهلل تعالى .
ذكر جماز بن مالك بن فهم

ككاف اسمو زياد بن مالك ككاف قد ملك مائة كعشرين سنة ككاف ملكو على معد كطوائف من

اليمن .

قاؿ العوتبي  :كىو الذم ذكره اهلل تعالى في القرآف ككصف جنتو فقاؿ تعالى ( قاؿ لصاحبو

كىو يحاكره)إلى قولو ( كيرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلفا أك يصبح ماؤىا
غورا فلن تستطيع لو طلبا كأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيو على ما انفق كىي خاكية على

عركشها ) فخرب اهلل جنتو بكفره  ,كىو الذم تقوؿ فيو العرب  :ألنت أكفر من جماز .
قاؿ  :كلم يملك العرب قط ملك كاف أعظم كبران كال أقتل لمعد منو  ,كاف إذا رأل رجبل من

معد دىينا حلق رأسو كإذا رآه جميبل ضرب كجهو  ,كإذا رآه متكلما ىشم فاه  ,ككاف ىذا دأبو
في معد ككاف ملكو من ببلد العالية إلى جانب أيلة من الشاـ فصار كفره في الناس يضرب بو

المثل  ,كلم يستطع معد أف تخرج من سلطانو  ,فسار رجل من عدكاف فدعا المستنير بن

عمرك كيقاؿ المستجير بن عمرك كجماعة األزد فقاؿ :

إلىاهلل أشكو ال إلى الناس أشتكي = بوائق جاءت من جماز بن مالك

فيا معشر األسد الذين ىم ىم = خيار عباد اهلل ترضوف ذلك

لكم شيمة لم يعطها اهلل غيركم =كساجح أحبلـ كأصل مرائك

قهرتم معدا غثها كسمينها =ملوكا لهم كالقوـ تحت السنابك

ككنتم خيار الناس ملكا كقدرة = فكيف بهذا بينكم شر مالك
ثم إف العدكاني أقاـ بعماف مع األزد في جوارىم  ,كخاؼ إف رجع إلى ببلده بلغ جمازا أمره ,

كأنو شكاه إلى قومو كأخوتو فيعاقبو ؛ فولد العدكاني اليوـ في األزد .

كألكالد مالك أخبار كثيرة ذكرىا المؤرخوف ؛ كذكر العوتبي في األنساب ؛ كنحن نقتصر على

الغرض المقصود كاهلل أعلم .

باب في ذكر شيء من أخبار عماف بعد ملك العرب لها
قاؿ العوتبي في األنساب  :ذكر أف سليماف بن داكد عليهما السبلـ كاف يغدك من اصطخر

فيتغدل في بيت المقدس كيركح من بيت المقدس فيتعشى في اصطخر فبينما ىو يسير كقد

حملتو الريح إلى نحو البر فقاؿ للريح شائمى فهبت في برية عماف فرأل قصران في صحراء

كأنما رفعت عنو اليد الساعة  ,كإذا عليو نسر كاقع  ,فقاؿ للريح حطى  ,ثم قاؿ لمن معو

ادخل القصر فدخلوا فلم يركا شيئا فعادكا إليو فأعلموه فدعا بالنسر فقاؿ لمن ىذا القصر ؟

فقاؿ ما أدرم أنا عليو منذ ثمانمائة سنة ىكذا عهدتو .

كفي نسخو أخرل أف سليماف بن داكد عليهما السبلـ سار من أرض فارس من قلعة اصطخر

إلى عماف في نصف يوـ كنزؿ موضع القصر من سلوت من عماف كىو بناء جديد كأنما رفع

الصناع أيديهم منو في ذلك الوقت  ,كإذا عليو نسر فسألو نبي اهلل عليو الصبلة كالسبلـ عنو

فقاؿ يا نبي اهلل أخبرني أبي عن أبيو عن جده أنو عهده على ىذا الحاؿ  ,فقاؿ في ذلك بعض

الشياطين الذين صحبوا سليماف عليو السبلـ.
غدكنامن قرل اصطخر =إلى القصر فعلناه
فمن ساؿ عن القصر =فأنا قد كجدناه
كللشيء على الشيء =مقاييس كأشباه
يقاسالمرء بالمرء=إذا ما المرء ما شاه

قاؿ  :كيقاؿ كاهلل أعلم إف سليماف بن داكد دخل عماف كأىلها بادية  ,فأقاـ فيها عشرة أياـ
كأمر الشياطين في كل يوـ يحفركف ألف نهر  ,كقد أجرل فيها عشرة آالؼ نهر .

قاؿ كحدثني أبو المنذر خالد بن محمد أنو بلغو أف في جبل اليحمد بعماف قبر نبي .
باب انتقاؿ ملك عماف من أكالد مالك بن فهم .......
باب انتقاؿ ملك عماف من أكالد مالك بن فهم إلى بني معولة بن شمس
قاؿ العوتبي  :فمن كلد معولة بن شمس كانت ملوؾ عماف قاؿ كإليهم صار الملك في عماف
من بعد مالك بن فهم ككلده .

قاؿ فأكؿ ملوكهم عبد عز بن معولة بن شمس بن عمرك بن غانم بن عثماف ابن نصر بن زىراف
بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبداهلل بن مالك بن نصر ابن األزد .
قاؿ فملك كاشتد ملكو  ,ككاف من أعز الناس نفسا كمملكة كىو الذم سبا أىل العباب

كاستاؽ منهم فارس  ,ككاف في جملة السبي ابنة عم لو دكالة ابن صعدت النخل فقدـ دكالة

على عبد عز في شأنها فسألو ردىا فردىا على أىلها ككاف قد بلغ ملك عبد عز بن معولة إلى

اليمامة كالبحرين كما كاالىما  :ككاف لو على أىل البحرين كاليمامة اتاكة كىي الخراج المقدر

عليهم ؛ ككاف رسولو في قبضها من أىل اليمامة باقل بن شارم بن اليحمد  ,ككاف منزلو إذا قدـ
اليمامة على عمرك ابن عمرك كالحنفي من أىل اليمامة  ,فقدـ باقل اليمامة في بعض مرآتو

فأعجل أىلها باالتاكة فأغلظ عليهم فيها كحبس منهم بشرا كثيرا في محبس كاف لو باليمامة
يسمى محبس الهوف فبينما باقل ذات ليلة في منزلو إذ سمع قائبل يقوؿ :

كلوالتعدية الخيار بن جنة =سقتو سيوؼ األزد سما مقسبا

فدانوا كأعطوا باالتاكة عنوة=(  )3فعلوه أك كاف أصوبا

كلو عبد عز راـ بالجيش كبكبا=لزلزؿ بالجيش العماني كبكبا
كلو قدحت كفاه بالنبع صخرة =غداة الفخر فدل كأثقبا

( كقاؿ مصعب بن عمر الحنفي )
ثمامة فأدنا للحين جهران=كعرضنا الببلء لعبد عز

كصبحنا بحر صباح سوء =على خيل يقحمها بنقز

فكم ( ) 2قد تقرل =كسناف المعز كالمعز

كقاؿ المستكبر بن عبد عز في ذلك شعران لتحريف النسخ .
ثم لم يزؿ ملك عماف فيهم حتى أظهر اهلل اإلسبلـ في عماف كغيرىا كأسلم أىل عماف  ,كقيل
أف ملكهم يومئذ الجلندل بن المستكبر كأنو أسلم في جملة من أسلم كإليو تنسب بنو

الجلندل  ,كقيل أف الجلندل مات قبل اإلسبلـ ؛ كإنما أسلم ابناه جيفر كعبد كىو أثبت كاهلل

أعلم .

__________
 -3بياض باألصل
 - 2بياض باألصل
باب في إسبلـ أىل عماف

ذكر كاهلل أعلم أف أكؿ من أسلم من عماف مازف بن غضوبة بن سبيعة بن شماسو ابن حياف بن

مر بن حياف بن أبي بشر بن خطامة بن سعد بن نبهاف بن عمرك ابن الغوث بن طى  ,ككاف من

أىل سمائل.

قدـ على رسوؿ اهلل صال اهلل عليو كسلم عند أكؿ ظهور اإلسبلـ بعماف كأسلم كدعا لو النبي

صال اهلل عليو كسلم كألىل عماف بخير؛ ككاف من خبره أنو كاف يسدف صنما لو في الجاىلية

في سمائل يقاؿ لو ناجر لعظمة بنو خطامة كبنو الصامت من طى.

قاؿ مازف فعترنا عنده ذات يوـ عتيرة يعني الذبيحة فسمعت صوتا من الصنم يقوؿ:
يامازف اسمع تسر = ظهر خير كبطن شر = بعث نبي من مضر

بدين اهلل األكبر = فدع نحيتا من حجر =تسلم من حر صقر

قاؿ مازف ففزعت لذلك ثم عترنا بعد أياـ عتيرة أخرل فسمعت صوتا من الصنم يقوؿ:
إلى أقبل =تسمع ما ال يجهل =ىذا مرسل جاء بحق منزؿ
أقبل ّ
آمن بو كي تعدؿ = عن حر نار تشعل = كقودىا بالجندؿ

فقلت إف ىذا لعجب؛ كإنو لخير يراد بي ,فبينما نحن كذلك إذ قدـ رجل من أىل الحجاز

فقلنا لو ما كراءؾ؟ فقاؿ ظهر رجل يقاؿ لو أحمد يقوؿ لمن أتاه أجيبوا داعي اهلل ,فقلت ىذا

نبأ ما سمعت ,فثرت إلى الصنم فكسرتو كركبت راحلتي فقدمت على رسوؿ اهلل صال اهلل عليو

كسلم فأسلمت.

كفي المعنى أف القادـ ظهر رجل يقاؿ لو محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب ابن ىاشم بن

عبدمناؼ يقوؿ لمن أتاه أجيبوا داعي اهلل فلست بمتكبر كال جبار كال محتاؿ أدعوكم إلى اهلل

كترؾ عبادة األكثاف ,كأبشركم بجنة عرضها السموات كاألرض كأستنقذكم من نار تلظى ,ال يطفأ
لهيبها كال ينعم من سكنها.

قاؿ مازف :فقلت ىذا كاهلل نبأ ما سمعت من الصنم ,فوثبت إليو ككسرتو جذاذا كركبت راحلتي
حتى قدمت على رسوؿ اهلل  eفسألتو عما بعث لو فشرح لي اإلسبلـ كنور اهلل قلبي للهدل

فأسلمت كقلت:

كسرتناجرا جذاذا ككاف لنا =ربا نظيف بو ضبلؿ بتضبلؿ

بالهاشمي ىدانا من ضبللتنا =كلم يكن دينو مني على باؿ
يا راكبا بلغن عمرا كأخوتو =إني لمن قاؿ ربي ناجر قالي

قاؿ العوتبي  :قولو ( بلغن عمرا ) يريد بني الصامت كأسمو عمرك بن غنم بن مالك ابن سعد
بن نبهاف بن الغوث بن طى ,كقولو كأخوتها يريد بني خطامة بن سعد ابن نبهاف بن الغوث بن

طى.

قاؿ مازف :فقلت يا رسوؿ اهلل عليك كسلم كآلك ادع اهلل تعالى ألىل عماف ,فقاؿ :اللهم
اىدىم كأثبهم ,فقلت زدني يا رسوؿ اهلل فقاؿ :اللهم أرزقهم العفاؼ كالكفاؼ كالرضا بما

قدرت لهم ,قلت يا رسوؿ اهلل البحر ينضح بجانبنا فادع اهلل في ميرتنا كخفنا كظلفنا ,قاؿ:
اللهم كسع عليهم في ميرتهم كأكثر خيرىم من بحرىم ,قلت زدني فقاؿ :اللهم ال تسلط

عليهم عدكان من غيرىم ,قل يا مازف آمين فإف آمين يستجاب عنده الدعاء ,قاؿ قلت آمين؛

قاؿ قلت يا رسوؿ اهلل إني مولع بالطرب كبشرب الخمر لجوج بالنساء ,كقد نفذ أكثر مالي في
ىذا كليس لي كلد فادع اهلل أف يذىب عني ما أجد كيهب لي كلدا تقر بو عيني كيأتينا بالحيا,

فقاؿ النبي صال اهلل عليو كسلم ( اللهم أبدلو بالطرب قراءة القرآف كبالحراـ الحبلؿ كبالعهر

عفة الفرج كالخمر ريا ال إثم فيو ,كأتهم بالحيا كىب لو كلدان تقر بو عينو ,قاؿ مازف فأذىب اهلل
تعالى عني ما كنت أجد من الطرب كالنشاط لتلك األسباب كحججت حججان كحفظت شطر

القرآف كتزكجت أربع عقائل من العرب كرزقت كلدان سميتو حياف بن مازف ,كأخصبت عماف في
تلك السنة كما بعدىا كأقبل عليهم الخف كالظلف؛ ككثر صيد البحر كظهرت األرباح في
التجارات كآمن عدد من أىل عماف؛ كلمازف في ذلك شعر حيث يقوؿ:

إليكرسوؿ اهلل خبت مطيتي= تجوب الفيافي من عماف إلى العرج() 3
لتشفع لي يا خير من كطئ الحصى =فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج() 2

إلى معشر حالفت في اهلل دينهم =فبل دينهم ديني كال شرجهم شرجي() 1
ككنت امرءا باللهو كالخمر مولعا =شبابي إلى أف ( ) 4أذف الجسم بالنهج

فبدلني بالخمر أمنا كخشية =كبالعهر احصانا فحصن لي فرجي
فأصبحت ىمي في الجهاد كنيتي =فللو ما صومي كما حجي

قاؿ فلما كاف في العاـ القابل الذم كفدت فيو على رسوؿ اهلل صال اهلل عليو كسلم فقلت يا
المبارؾ ابن المباركين الطيب ابن الطيبين؛ كقد ىدل اهلل قوما من أىل عماف كمن عليهم

بيديك ,كقد أخصبت عماف خصبا ىنيا؛ ككثرت األرباح كالصيد بها,فقاؿ عليو السبلـ سيزيد
اهلل أىل عماف خصبا كصيدا فطوبى لمن آمن بي كرآني  ,كطوبى لمن آمن بي كلم يرني,

كطوبى ثم طوبى لمن آمن بي كلم يرني كلم ير من رآني ,كإف اهلل سيزيد أىل عماف سبلما.
==========================
 -3موضع قرب المدينة.
 - 2النصر .

 - 1يقاؿ ليس من شرجي أم من طبقتو كشكلو .

 - 4خ حتى أذف .
ذكر سبب إسبلـ ملوؾ عماف

كسبب ذلك أف النبيصلى اهلل عليو كسلم كتب إلى كسرل ابركين بن كسرل أخو شركاف يدعوه

إلى اإلسبلـ ,فمزؽ كتاب النبي صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم حين بلغو
ذلك اللهم مزؽ شملو كل ممزؽ فلم يفلح كسرل بعد دعوة النبي صلى اهلل عليو كسلم ,

فسلط اهلل عليو ابنو شيركيو فقتلو.
ثم أف شيركيو كتب إلى باذاف مرزبانو على عماف كيقاؿ بل اسمو فستحاف أف ابعث من قبلك

رجبل عربيا فارسيا صدكقا مأمونا كقد قرأ الكتب إلى الحجاز يأتيك بخير ىذا الرجل العربي

الذم يزعم أنو نبي  ,كعنى بقولو عربيا فارسيا أم قد تكلم بالعربية كالفارسية كيعرفهما فبعث
باذاف كيقاؿ الفستحاف رجبل من طاحية يقاؿ لو عب بن برشة الطاحي ككاف قد تنصر كقرأ

الكتب ,فقدـ المدينة كأتى النبي صلى اهلل عليو كسلم فكلمو فرأل فيو الصفات التي يجدىا

في الكتب ,فعرؼ أنو نبي رسل؛ فعرض عليو النبي صلى اهلل عليو كسلماإلسبلـ فأسلم كعب
كرجع إلى عماف ,فأتى باذاف  :فأخبره أف النبي صلى اهلل عليو كسلم نبي مرسل ,فقاؿ باذاف

ىذا أمر أريد أف أشافو فيو الملك ,فاستخلف على أصحابو الذين بعماف رجبل من أصحابو يقاؿ
لو مسكاف؛ كخرج باذاف إلى الملك كسرل بفارس ثم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتب

إلى أىل عماف ,ككاف الملك في ذلك العهد بعماف الجلندم بن المستكبر ,كأرسل إليو يدعوه
كمن معو إلى اإلسبلـ؛ فأجاب؛ كأرسل إلى الفرس الذين بعماف ككانوا مجوسا يدعوىم إلى
التدين بهذا الدين كاإلجابة إلى دعوة محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأبوا؛ فأخرجهم

الجلندم قهرا كصغرا من عماف.

كقاؿ آخركف إف النبي صلى اهلل عليو كسلم كتب إلى أىل عماف يدعوىم إلى اإلسبلـ؛ كعلى

أىل الريف منهم عبد كجيفر ابنا الجلندم ,ككاف أبوىما قد مات في ذلك العصر ,فكاف في

كتابو صلى اهلل عليو كسلم إلى أىل عماف ,فأقركا بشهادة أف ال إلو إال اهلل كأني محمد رسوؿ

اهلل ,كأدكا الزكاة ,كاعمركا المساجد كإال غزكتكم.

كعن الواقدم بإسناده أف النبي صلى اهلل عليو كسلمكتب إلى جيفر كعبد ابني الجلندم األزدم

بعماف كبعث عمرك بن العاص بن كائل السهي بكتابو إليهما ,ككاف كتابو صحيفة أقل من الشر
فيها:

( بسم اهلل الرحمن الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى جيفر كعبد ابني الجلندم ,السبلـ على من
اتبع الهدل ( أما بعد ) فإني أدعوكما بدعاية اإلسبلـ؛ أسلما تسلما فإني رسوؿ اهلل إلى الناس

كافة؛ ألنذر من كاف حيا ,كيحق القوؿ على الكافرين كإنكما إف أقررتما باإلسبلـ كليتكما؛ كإف
أبيتما أف تقرا باإلسبلـ فإف ملككما زائل عنكما؛ كخيلي تطأ ساحتكما ,كتظهر نبوتي على

ملككما ).

ككاف الكاتب لهذا أبي كعب كىو عليو السبلـ عليو ,كطول الصحيفة كختمها بخاتمو المبارؾ,

ككاف نقش الخاتم :ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل.

قاؿ :فقدـ عمرك بن العاص بكتاب النبي صلى اهلل عليو كسلم إلى عبد كجيفر بني الجلندم
بعماف ,فكاف أكؿ موضع دخلو من صحار دستجرد كىي مدينة بنتها العجم في صحار في

مهادنتهم لبني الجلندل فنزؿ بها كقت الظهر ؛ كبعث إلى بني الجلندل كىم بادية عماف ,

فكاف أكؿ من لفيو عبد بن الجلندل ؛ ككاف أحلم الرجلين كأحسنهما خلقان ؛ فأكصل عمران إلى
أخيو جيفر بن الجلندل بكتاب النبي صلى اهلل عليو كسلم ,فدفعو إليو مختومان ففض ختامو

كقرأ ق حتى انتهى إلى آخره  ,ثم دفعو إلى أخيو عبد فقرأه مثل قراءتو  ,ثم التفت إلى عمرك

فقاؿ  :إف ىذا الذم تدعو إليو من جهة صاحبك أمر ليس بصغير  ,كأنا أعيد فكرم فيو

كأعلمك  ,كإنو استحضر جماعة األزد كبعثوا إلى كعب بن برشة العودم  ,فسألوه عن أمر النبي

صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ  :الرجل نبي ؛ كقد عرفت صفتو  ,كسيظهر على العرب كالعجم ,
فأجاب إلى اإلسبلـ كأسلم ىو كأخوه في ساعة كاحدة  ,ثم بعث إلى كجوه عشائره فبايعهم

لمحمد صلى اهلل عليو كسلم كأدخلهم في دينو كألزمهم تسليم الصدقة ؛ كأمر عمرك بن العاص
بقبضها فقبضها على الجهة التي أمر بها النبي صلى اهلل عليو كسلم .
ثم بعث جيفر إلى مهرة كالشحر كنواحيها فدعاىم إلى اإلسبلـ كأعلمهم باإلسبلـ فأسلموا معو

 ,ثم بعث إلى ُدبى كما يليها إلى آخر عماف  ,فما كرد رسوؿ جيفر على أحد إال كأسلم كأجاب
دعوتو إال الفرس الذين كانوا في ذلك العهد بعماف كاجتمعت األزد إلى جيفر بن الجلندل

كقالوا ال يجاكرنا العجم بعد ىذا اليوـ ؛ كأجمعوا على إخراج مسكاف كمن معو من الفرس ؛

فدعا جيفر بالمرازبة كاألساكرة فقاؿ لهم إنو قد بعث منا في العرب نبي فاختاركا منا إحدل

حالتين  :إما أف تسلموا كتدخلوا فيما دخلنا فيو  ,كإما أف تخرجوا عنا بأنفسكم ؛ فأبوا أف

يسلموا كقالوا لسنا نخرج  ,فعند ذلك اجتمعت األزد فقاتلوىم قتبل شديدان كقتل مسكاف ككثير
من أصحابو كقواده  ,ثم تحصن بقيتهم في دستجرد  ,فحاصركىم أشد الحصار .

فلما طاؿ بهم ذلك طلبوا الصلح  ,فصالحوىم على أف يتركوا كل صفراء كبيضاء كحلقة ككراع

؛ كيحملوىم بأىاليهم كحاشيتهم في سفينة حتى يقطعوا إلى أرض فارس ؛ فأجابوىم إلى ذلك ,

كخرجوا من عماف  ,كفي ذلك يقوؿ شاعر األزد ؛ كىو ثابت بن قطنة العتكي :
ألمتنبئك عن سكانها الدار = كعندىا من بياف الحي أخبار
كأنهم يوـ راحوا تاركين لها = من جدىم بجناحي طائر طاركا
صادفت مسكاف كسط النقع منجدال = أثوابو بعد تاج الملك أطمار
كيل أمو فارسان ما ىو يعنبلو ([ = )]3كأنما ناظراه في الوغى نار
بقية من سراة األزد يقدمهم = رئيس صدؽ إلى الركعات كرار
ال ىم ضعاؼ كال أزرل بهم خوز= عند الطعاف كال عزؿ كأغمار
إذا أقوؿ لهم كالحرب ساطعة = كالموت يكره سيركا نحوه ساركا
نحن العتيك مضاض الناس قد عملوا = كفي القبائل آساد كأحرار
قوـ نعز كال ترجى ظبلمتنا = كال يكوف أكالى بيننا الجار
من كاف فيو من األحياء مختلف = فنحن ال عيب فينا ال كال عار
كاهلل يعلم كاألقواـ قد علموا= أنا لنصر إذا ما معشر جاركا

كفي السيرة الحلبية أف عمرك بن العاص قاؿ  :خرجت حتى انتهيت إلى عماف فعمدت إلى عبد

ككاف أحلم الرجلين كأسهمهما خلقان  ,فقلت إني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إليك كإلى

على بالسن كأنا أكصلك بو حتى يقرأ كتابك  ,ثم قاؿ  :كما تدعوا
أخيك  ,فقاؿ أخي المقدـ ّ

إليو ؟ قلت أدعوؾ إلى اهلل كحده كتخلع ما عبد من دكنو ؛ كتشهد أف محمدان عبده كرسولو ,
قاؿ يا عمرك كإنك ابن سيد قومك ؛ فكيف صنع أبوؾ ؛ يعني العاص بن كائل ؛ فإف لنا فيو

قدكة  ,قلت مات كلم يؤمن بمحمد صلى اهلل عليو كسلم ككددت لو كاف آمن كصدؽ بو ؛

كقد كنت قبل على مثل رأيو حتى ىداني اهلل لئلسبلـ  ,قاؿ فمتى تبعثو ؟ قلت قريبان ؛ فسألني

أين كاف إسبلمي ؟ فقلت عند النجاشي  ,كأخبرتو أف النجاشي قد أسلم  ,قاؿ فكيف صنع

قومو بملكو ؟ قلت أقركه كاتبعوه ؛ قاؿ كاألساقفة ؟ أم رؤساء النصرانية كالرىباف  ,قلت نعم ؛

قاؿ انظر يا عمرك كما تقوؿ  ,إنو ليس من خصلة في رجل أفصح لو  ,أم أكثر فضيحة من
كذب ؛ قلت كما كذبت كما نستحلو في ديننا .

ثم قاؿ  :ما أرل ىرقل علم بإسبلـ النجاشي ؛ قلت لو بلى  ,قاؿ بأم شيء علمت ذلك يا

عمرك ؟ قلت كاف النجاشي  tيخرج لو خرجان فلما أسلم النجاشي كصدؽ بمحمد صلى اهلل

عليو كسلم؛ قاؿ ال ؛ كاهلل لو سألني درىمان كاحدان ما أعطيتو فبلغ ىرقل قولو  ,فقاؿ لو أخوه :

أتدع عبدؾ ال يخرج لك خرجان  ,كيدين دينان محدثان ؟ فقاؿ ىرقل  :رجل رغب في دين كاختاره
لنفسو ما أصنع بو ؟ كاهلل لوال الضن بملكي لصنعت كما صنع ؛ قاؿ انظر ما تقوؿ يا عمرك ؛

قلت كاهلل صدقتك قاؿ عبد  :فأخبرني ما الذم يأمر بو كينهى عنو ؟ قلت يأمر بطاعة اهلل عز
كجل كينهى عن معصيتو  ,كيأمر بالبر كصلة الرحم ؛ كينهى عن الظلم كالعدكاف  ,كعن الزنا

كشرب الخمر  ,كعن عبادة الحجر كالوثن كالصليب  ,فقاؿ ما أحسن ىذا الذم يدعو إليو ؛
لو كاف أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى اهلل عليو كسلم كنصدؽ بو ؛ كلكن أخي

أضن بملكو من أف يدعو كيصير ذنبان  ,أم تابعان  ,قلت إنو إف أسلم ملكو رسوؿ اهلل صلى اهلل

عليو كسلمعلى قومو  ,فأخذ الصدقة من غنيهم فردىا على فقيرىم ؛ قاؿ إف ىذا لخلق حسن ,
كما الصدقة ؟ فأخبرتو بما فرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الصدقات في األمواؿ ,

كلما ذكرت المواشي ؛ قاؿ  :يا عمرك يؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر كترد

المياه ؛ فقلت  :نعم  ,فقاؿ  :كاهلل ما أرل قومي في بعد دارىم ككثرة عددىم يطيعوف بهذا .
قاؿ عمرك  :فمكثت أيامان بباب جيفر كقد أكصل إليو أخوه خبرم ؛ ثم أنو دعاني فدخلت

عليو ,فأخذ أعوانو بضبعي  ,أم عضدم  ,قاؿ دعوه  ,فأرسلت فذىبت ألجلس  ,فأبوا أف

يدعوني أجلس فنظرت إليو  ,فقاؿ تكلم بحاجتك  ,فدفعت إليو كتابان مختومان  ,ففض ختامو
فقرأه حتى انتهى إلى آخره  ,ثم دفعو إلى أخيو فقرأه  ,ثم قاؿ  :أال تخبرني عن قريش كيف

صنعت ؟ فقلت تبعوه إما راغب في الدين ؛ كإما راىب مقهور بالسيف ؛ قاؿ كمن معو ؟ قلت

الناس قد رغبوا في اإلسبلـ كاختاركه على غيره ؛ كعرفوا بعقولهم مع ىدل اهلل إياىم أنهم كانوا

في ضبلؿ مبين ؛ فما أعلم أحدان بقي غيرؾ في ىذه الخرجة ؛ كأنت إف لم تسلم اليوـ كتتبعو

تطؤؾ الخيل كتبيد خضراؤؾ ؛ أم جماعتك  ,فأسلم نسلم كيستعملك على قومك  ,كال تدخل

عليك الخيل كالرجاؿ  .قاؿ دعني يومي ىذا كراجع إلى غدان .

فلما كاف الغد أتيت إليو فأبى أف يأذف لي فرجعت إلى أخيو فأخبرتو أني لم أصل إليو فأكصلني

إليو  ,فقاؿ إني فكرت فيما دعوتني إليو فإذا أنا أضعف العرب إف ملكت رجبل ما في يدم

كىو ال تبلغ خيلو ىنا كإف بلغت خيلو ألفت – أم كجدت – قتاال ليس كقتاؿ من القى .قلت

إلى فأجاب إلى اإلسبلـ ىو
كأنا خارج غدان فلما أيقن بمخرجي خلى بو أخوه فأصبح فأرسل ّ

كأخوه كصدقا كخليا بيني كبين الصدقة كبين الحكم فيما بينهم ؛ ككانا لي عونان على من خالفني

.

------------------------------------------------

-------------------------------[ - ]3كذا في األصل .
ذكر رجوع عمرك بن العاص من عماف إلى المدينة

بعد أف مكث في عماف عامبل عليها لرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كأىلها لو طائعوف  ,كلقولو

سامعوف إلى أف بلغتو كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فعزـ على الرجوع إلى المدينة

فصحبو عبد بن الجلندل كجعفر بن خشم العتكي كأبو صفرة سارؼ بن ظالم األزدم ؛ فلما

دخلوا على أبي بكررضى اهلل عنو قاـ سارؼ بن ظالم فقاؿ يا خليفة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم كيا معشر قريش  ,ىذه أمانة كانت في أيدينا كفي ذمتنا كديعة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم ؛ فقد برئا منها إليك  ,فقاؿ أبو بكر جزاكم اهلل خيران كأثنى عليهم المسلموف خيران كقاـ

الخطباء بالثناء عليهم كالمدح ؛ فقالوا كفاكم معاشر األزد قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كثناؤه عليكم  ,كقاـ عمرك بن العاص فلم يدع شيئان من المدح كالثناء إال قالو في األزد كجاءت
كجوه األنصار من األزد كغيرىم مسلمين على عبد كمن معو .

فلما كاف من الغد أمر أبو بكر فجمع الناس من المهاجرين كاألنصار كقاـ أبو بكر خطيبان فحمد
اهلل كأثنى عليو كذكر النبي فصلى عليو كقاؿ معاشر أىل عماف إنكم أسلمتم طوعان لم يطأ

رسوؿ اهلل ساحتكم بخف كال حافر  ,كال جشمتموه ما جشمو غيركم من العرب ؛ كلم ترموا

بفرقة كال تشتت شمل  ,فجمع اهلل على الخير شملكم  ,ثم بعث إليكم عمرك بن العاص ببل

جيش كال سبلح فأجبتوه إذ دعاكم على بعد داركم كأطعتموه إذ أمركم على كثرة عددكم ؛ فأم

فضل أبر من فضلكم ؛ كأم فعل أشرؼ من فعلكم ؟ كفاكم قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم شرفا إلى يوـ الميعاد  ,ثم قاـ فيكم عمرك كما أقاـ مكرما  ,كرحل عنكم إذ رحل مسلمان
من اهلل عليكم بإسبلـ عبد كجيفر ابنى الجلندل كأعزكم اهلل بو كأعزه بكم  ,ككنتم على
 ,كقد ّ

خير حاؿ حتى أتتكم كفاة رسوؿ اهلل  eفأظهرتم ما يضاعف فضلكم  ,كقمتم مقامان حمدناكم

فيو  ,كمحضتم بالنصيحة كشاركتم بالنفس كالماؿ  ,فيثبت اهلل ألسنتكم كيهدم قلوبكم ,

كللناس جولة فكونوا عند حسن ظني فيكم  ,كلست أخاؼ عليكم أف تغلبوا على ببلدكم كال

أف ترجعوا عن دينكم جزاكم اهلل خيران ثم سكت .

كقيل أف عبدان لما قدـ على أبي بكر استنهضو لمقابلة آؿ جفنة([ )]3فأجابو إلى ذلك فسرل

سرية كأمره عليها  ,فخرج عبد على السرية حتى كافى ديار آؿ جفنة كلها حديث يطوؿ ذكره ,
كقد شهر مقاـ عبد كعرؼ مكانو ككاف في السرية حساف بن ثابت األنصارم  ,فلما قدموا من

ديار آؿ جفنة قاـ حساف كقاؿ قد شهر مقاـ عبد في الجاىلية كاإلسبلـ فلم أر رجبل أحزـ كال

أحسن رأيان كتدبيران من عبد  ,ىو كاهلل ممن كىب نفسو هلل في يوـ غارت صباحو كأظلم صباحو
 ,فسر ذلك أبا بكر كقاؿ ىو يا أبا الوليد كما ذكرت  ,كالقوؿ يقصر عن كصفو كالوصف
يقصر عن فضلو  ,فبلغ ذلك عبد فبعث إليو بماؿ عظيم  ,كأرسل إليو إف مالي يعجز عن

مكافأتك  ,فاعذر فيما قصر كأقبل ما تيسر .
ثم أف أبا بكر كتب كتابا إلى أىل عماف يشكرىم كيثني عليهم .
كفي تاريخ الخميس كاف عمرك بن العاص عامبل للنبي صلى اهلل عليو كسلم على عماف فجاءه

على منك قاؿ ال  ,قاؿ
يومان يهودم من يهود عماف فقاؿ أرأيتك إف سألتك عن شيء أأخشى ّ
اليهودم أنشدؾ باهلل من أرسلك إلينا قاؿ اللهم رسوؿ اهلل قاؿ اليهودم آهلل أنك لتعلم أنو

رسوؿ اهلل ؟ قاؿ عمرك  :اهلل نعم  ,فقاؿ اليهودم لئن كاف حقان ما تقوؿ لقد مات اليوـ .

فلما رأل عمرك ذلك جمع أصحابو كحواشيو  ,ككتب ذلك اليوـ الذم قاؿ لو اليهودم فيو ما

قاؿ  ,ثم خرج بخفراء من األزد كعبد القيس يأمن بهم  ,فجاءتو كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلمبهجر  ,ككجد ذكر ذلك عند المنذر بن ساكل فسار حتى قدـ أرض بني حنيفة فأخذ

منهم خفراء حتى جاء أرض بني عامر  ,فنزؿ على قرة بن ىبيرة الشيرم  ,كيقاؿ خرج قرة مع

عمرك في مائة من قومو خفراء لو  ,كأقبل عمرك بن العاص يلقي الناس مرتين حتى أتى على ذم

القصة فلقيو عيينة بن حصن خارجان من المدينة  ,كذلك حين قدـ على أبي بكر قوؿ أف جعلت

لنا شيئا كفيناؾ ما كراءنا  ,فقاؿ لو عمرك بن العاص ما كراءؾ يا عيينة من كلى الناس أمركرىم ؟

قاؿ أبو بكر  ,فقاؿ عمرك  :اهلل أكبر  ,قاؿ عيينة يا عمرك استوينا نحن كأنتم  ,فقاؿ عمرك
كذبت يا ابن األخابث من مضر .

كسار عيينة فجعل يقوؿ لمن لقيو من الناس احبسوا عليكم أموالكم  ,فقالوا فأنت ما تصنع
قاؿ ال يدفع إليو رجل من فزارة عناقان كاحدة  ,كلحق عند ذلك بطليحة األسدم فكاف معو .
كلما فرغ خالد من بيعة بني عامر أكثق عيينة بن حصن كقرة بن ىبيرة القشيرم كبعث بهما إلى

أبي بكر الصديق ؛ قاؿ ابن عباس فقدـ بهما إلى المدينة في كثاؽ  ,فنظرت إلى عيينة مجموعة

يداه إلى عنقو بحبل ينخسو غلماف المدينة بالجريد كيضربونو كيقولوف أم عدك اهلل أكفرت باهلل

بعد إيمانك ؟ فيقوؿ كاهلل ما كنت آمنت باهلل  ,فلم يعاقب أبو بكر قرة كعفا عنو ككتب لو أمانان
ككتب لعيينة أمانان كقبل منو .
كفي كامل ابن األثير قاؿ مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعمرك بعماف فأقبل حتى انتهى

إلى البحرين  ,فوجد المنذر بن ساكل في الموت ,ثم خرج عنو إلى ببلد بني عامر فنزؿ بقرة
بن ىبيرة كقرة قدـ رجبل كيؤخر أخرل  ,كمعو عسكر من بني عامر ؛ فذبح لو كأكرـ مثواه ؛

فلما أراد الرحلة خبل بو قرة كقاؿ يا ىذا إف العرب ال تطيب لكم نفسان باألتاكة  ,فإف عفيتموىا
من أخذ أموالها فستسمع لكم كتطيع ؛ كإف أبيتم ال تجتمع عليكم ؛ فقاؿ لو عمرك  :أكفرت

يا قرة أتخوفنا بالعرب ؛ فو اهلل ألكطئن عليك الخيل في حفش أمك كأحفاش بيت ينفرد فيو

التعساء  ,كقدـ على المسلمين بالمدينة فأخبرىم فطافوا بو يسألونو فأخبرىم إف العساكر

معسكرة من دبا إلى المدينة فتفرقوا كتحلقوا حلقان  ,كأقبل عمر يريد التسليم على عمرك فمر

على حلقة فيها علي كعثماف كطلحة كالزبير كعبدالرحمن كسعد ؛ فلما دنا عمر منهم سكتوا ,
فقاؿ فيما أنتم ؟ فلم يجيبوه ؛ فقاؿ لهم إنكم تقولوف ما أخوفنا على قريش من العرب  ,قالوا

صدقت  ,قاؿ فبل تخافوىم  ,كإنا كاهلل منكم على العرب أخوؼ مني من العرب عليكم  ,كاهلل
لو تدخلوف معاشر قريش حجرا لدخلتو العرب في آثاركم فاتقوا اهلل فيهم  ,كمضى عمر .
فلما قدـ بقرة بن ىبيرة على أبي بكر أسيران استشهد بعمرك على إسبلمو  ,فأحضر أبو بكر

عمرا فسألو فأخبره بقوؿ قرة إلى أف كصبل إلى ذكر الزكاة ؛ فقاؿ قرة مهبل يا عمرك  ,فقاؿ كبل
كاهلل ألخبرتو بجميعو ؛ فعفا عنو أبو بكر كقبل إسبلمو .

كذكر ابن األثير في كاملو أيضا في قدكـ عمرك على معاكية بعد قتل عثماف قاؿ ككاف قد علم

الذم يكوف فعمل عليو ؛ ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم كاف قد بعثو إلى عماف ؛ فسمع من

خبر ىناؾ شيئا عرؼ مصداقو  ,فسألو عن كفاة النبي كمن يكوف من بعده فأخبره بأبي بكر ,
كأف مدتو قصيرة  ,ثم يلي رجل من قومو مثلو تطوؿ مدتو كيقتل غيلة ؛ ثم يلي بعده رجل من

قومو تطوؿ مدتو كيقتل عن مؤل  ,قاؿ ذلك أشر  ,ثم يلي بعده رجل من قومو ينتشر الناس عليو
كيكوف على رأسو حرب شديدة  ,ثم يقتل قبل أف يجتمع الناس عليو  ,ثم يلي بعده أمير
األرض المقدسة فيطوؿ ملكو كتجتمع عليو أىل تلك الفرقة ثم يموت .

------------------------------------------------

-------------------------------[ - ]3ىم الغسانيوف من عرب الشاـ .
باب عماؿ عماف بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ذكر في بعض السير العمانية أف أبا بكررضي اهلل عنو أقر جيفر كأخاه عبدا على ملكهما ,

كجعل لهما أخذ الصدقات من أىلها كحملها إليو ؛ قاؿ كلم يزاال في عماف متقدمين إلى أف

ماتا .

ثم خلف من بعدىما عباد بن عبد الجلنداني في زمن عثماف كعلي ؛ فلما كقعت الفتنة كصار

الملك إلى كعاكية لم يكن لمعاكية سلطاف في عماف حتى صار الملك لعبد الملك بن مركاف ,

كأستعمل الحجاج على أرض العراؽ  ,ككاف ذلك في زمن سليماف كسعيد ابني عباد بن عبد بن

الجلندل ؛ كىما القيماف في عماف  ,فكاف الحجاج يغزكىما بجيوش عظيمة  ,كىما يفيضاف

جموعو كيبيداف عساكره في مواطن كثير على حسب ما سيأتي ذكره في محلو إف شاء اهلل تعالى

.

كفي أسد الغابة ألبن األثير أف أبا بكر استعمل عكرمة على عماف ثم عزلة كسيره إلى اليمن ,

كأستعمل على عماف حذيفة القلعاني  ,فلم يزؿ كاليا عليها إلى أف توفي أبو بكر  ,كضبط
القلعاني في نسخة أبي عمر بالقاؼ كالبلـ كالعين .

قاؿ ابن األثير  :كأنا أشك فيو  ,قاؿ كذكره الطبرم فقاؿ حذيفة بن الحصين الغلفاني بالغين
المعجمة كالبلـ كالفاء  ,قاؿ كلو في قتاؿ الفرس آثار كثيرة ؛ كأستعملو عمر على اليمامة ,

كأستعمل على عماف ؛ كالبحرين عثماف بن أبي العاصي الثقفي في سنة خمس عشرة  ,فسار
إلى عماف ككجو أخاه الحكم إلى البحرين كسار ىو إلى توج فافتتحها كمصرىا كقتل ملكها

شهرؾ سنة إحدل كعشرين ؛ ككاف يغزك سنوات في خبلفة عمر كعثماف يغزك صيفا كيشتوا

بتوج  ,ثم سكن البصرة .

كذكر العتبي في األنساب أف عمر بن الخطاب أستعمل على عماف عثماف بن أبي العاصي

الثقفي سنة خمس عشرة  ,فسار إلى عماف فكاف فيها حتى كتب إليو عمر بعد كقعة جلوال أف

يقطع البحر إلى ابن كسرل بفارس  ,فلما أتاه كتاب عمر يأمره بذلك قاؿ  :أبغوني رجبل أشاكره

؛ قالوا أبا صفرة فدعاه  ,فقاؿ ما اسمك قاؿ ظالم بن سراؽ  ,قاؿ اسماف من أسماء الجاىلية

 ,فكره االسمين  ,فلم يشاكره كندب عثماف الناس فانتدبت إليو ثبلثة آالؼ  ,كيقاؿ ألفاف
كستمائة من األزد ؛ كراسب كناجية كعبدالقيس  ,كأكثرىم من األزد .
قاؿ ككاف رأس شنؤه صبرة بن سليماف الحداني  ,كرأس بني مالك منهم يزيد ابن جعفر

الجهضمي  ,كرأس عمراف أبو صفرة كمعو جماعة  ,فعبر بهم عثماف بن أبي العاصي من جلفار
إلى جزيرة كاكاف  ,كفيها قائد العجم  ,فسالم عثماف كلم يقاتلو  ,فكتب يزدجرد إلى عظيم

كرماف أف أقطع إلى جزيرة بني كاكاف فحل بين العرب الذين بها كبين إخوانهم  ,فقطع في ثبلثة
أالؼ أك أربعة من ىرموز إلى رأس القسم ؛ فلقيو يسلماف بن أبي العاصي في جزيرة القسم

كاسمها جاش فعربوىا فتقاتلوا قتاال شديدا  ,فقتل اهلل شهرؾ كىزـ المشركين  ,كقيل أف

يزدجرد كجو إليو شهرؾ في أربعين أالفا من األساكرة كقد انتخبو كقواىم  ,فالتقوا بشهرؾ

كاقتتلوا قتاال شديدا ؛ كقتل شهرؾ كانهزـ المشركين ؛ ككانت العرب تدعوا شهرؾ ابن الحمراء

 ,ككاف الذم قتل شهرؾ جابر بن حديد اليحمدم ؛ كيقاؿ اشترؾ في قتل شهرؾ جماعة منهم

أبو صفرة كباب بن ذم الحرة الحميرم  ,ككاف باب فيما يزعموف ىو الذم طعن شهرؾ فأرداه

؛ كفي ذلك يقوؿ بعض الشعراء :

باببن ذم الحرة أردل شهركا= كالخيل تجتاب العجاج األرمكا
فلما ظفر أىل عماف بشهرؾ ساركا حتى قدموا العراؽ ؛ فنزلوا توج ؛ كذلك بعد افتتاح الكوفة

كالمدائن بيسير  ,فيزعموف أف أىل البصرة كانوا قد حسدكىم منزلتهم ؛ ككاف قدكمهم البصرة
حين أمر عمر بن الخطاب أف تمصر البصرة كأمر أف يضرب بموضع البصرة خططا لمن ىناؾ

من العرب  ,كيجعل في كل قبيلة محلة  ,كأمرىم أف يبنوا ألنفسهم المنازؿ ككاف أكؿ من قدـ

البصرة من أىل عماف ثمانية عشر رجبل منهم كعب بن سنور من بني لقيت ابن الحارث ابن

مالك بن فهم  ,كفد إلى عمر بن الخطاب من توج فاستقضاه عمر على البصرة  .ثم إف جماعة
األزد الذين قدموا من عماف مع ظالم بن سراؽ ككانوا جند عثماف بن أبي العاصي  ,ضمهم

عبداهلل بن عامر إليو كىو عامل عثماف بن عفاف على البصرة  .كاهلل أعلم .
ذكر كقعة دبا

بفتح الداؿ المهملة كفتح الباء كالموحدة كالمخففة موضع من الجانب الغربي من عماف على

ساحل البحر الشمالي  ,ككاف ذلك في آخر خبلفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو ؛ كذلك أف
أبا بكر الصديق كجو حذيفة بن محصن الغلفاني كىو من بارؽ حليف لؤلنصار ؛ ككاف لو بصر

كليس ىو بحذيفة بن اليماف  ,فوجهو أبو بكر إلى عماف أميران فصدقو ؛ فلما صار في كلد

الحارث بن مالك بن فهم ليصدقهم تناكؿ بعض أصحابو امرأة من العفاة ككاف عليها فريضة شاة

مسنو فأعطتهم عتودا أكعناقا ككاف الشاة المسنو فأبوا أف يقبلوىا فأخذكا ما أرادكا فنادت يا

آؿ مالك ؛ فقاؿ حذيفة دعوة جاىلية كخاؼ أف يكوف القوـ قد ارتدكا فأغار عليهم فأخذ ناس

منهم كىم قليل ؛ فمضى بهم إلى المدينة  ,كأتبعهم سبيعة بن عراؾ الصيلي كالعلي ابن سعد
الخمامي كالحارث بن كلثوـ الحديدم في أصحابهم ؛ فوفدكا إلى أبي بكر فقالوا يا خليفة

رسوؿ اهلل إنا على إسبلمنا لم ننتقل عنو ؛ كلم نمنع زكاة كلم ننزع يدا من طاعة ؛ كلم نرجع عن

دين ؛ كقد عجل علينا صاحبك ككففنا أيدينا إلى أف أتينا ؛ فقاؿ اصنع بكم ما صنعت بالعرب

؛ إف شئتم خليت الماؿ كأخذت السبي فقادكا السبي فقالوا  :على كل أسير أربعمائة كخمسين
درىما  .كذا ذكر العتبي في األنساب .
قاؿ  :كيقاؿ إف سبيعة بن عراؾ خرج إلى أبي بكر الصديق في سبى دبا الذين أخذىم حذيفة

بن محصن الغلفاني ككاف سبيعة زعيم القوـ كالمعبل بن سعد الخمامي ؛ ككاف اسم معبل ثعلبة ؛

فسماه عمر بن الخطاب المعبل ؛ فقدموا المدينة كقد مات أبو بكر الصديق رحمو اهلل ؛ كقاـ
بأمر الناس عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو؛ فكلماه في سبي أىل دبا  ,كقاؿ المعبل بن سعد

الخمامي ؛ يا أمير المؤمنين إف حذيفة ابن المحصن تعدل طوره كعظم في الناس حدثو ؛ لوال

مراقبة أمير المؤمنين لكاف شكامو متانا جزاء لو عن غيره كاعظا لغيره ؛ كلكن حملنا على مخافة
نكلو فنرادؼ العثرة كسكنت الحرة كلم نكد ؛ فقاؿ عمر يا معلي إف في الحق سعة ككف

عربك أكلى بك ؛ إف اإلسبلـ سول بين الناس فرفع الوصيع كرفع الشريف ؛ كأعطى كل امرئ

قسطو من خيره كشره ؛ ثم أمر عمر بن الخطاب برد السبي  ,فذلك حيث يقوؿ كعب بن
معداف األشقرم يفخر على يزيد بن حساف األيادم .

فيزماف سبيعة بن عراؾ = كالمعبل إذ يبيناف الفعاال
حين ردا سباء أىل عماف = أكثر الحل فيو كالترحبل
كفيو يقوؿ أيضا :
كما كلد المحاصن كالمعلى = أخى النجدات ثعلبة بن سعد
كقاؿ الشيخ خلف بن زياد البحراني في سيرتو بلغنا أف أبا بكر بعث إلى أىل عماف مصدقان
يأخذ صدقات أموالهم كىم مقركف بالحكم كلو  ,فأعطوه الصدقة جميعان لم يمنعها أحمد منهم

 ,غير اف امرأة من أىل دبا شاجرت بعض المصدقين ؛ فزعمت أنو قد استوفى جميع حقو ؛

كزعم أنو بقي عليها بقية منو ؛ فتنازعا في ذلك فقرعها قرعة فاستغاثت ببعض أىلها فأغاثها ,
فأقبل كمن معو إلى الذم قرعها كمن معو من المصدقين ؛ فتواقعوا كتنادكا عند ذلك ؛ يا آؿ

بني فبلف ؛ حين رأكا أف القبائل قد نشت بينهم .
قاؿ  :ككانت دعوة جاىلية قد كاف يقاؿ إف من دعى بها حل دمو حين يدعو بها أك يتوب ,

فاقتتلوا ما شاء اهلل ؛ كظهر المصدقوف عليهم فجاء حذيفة الغلفاني ككاف كلي ذلك ؛ فسبا أىل
دبا كفيهم ذرية من لم يقاتلهم من النساء كالولداف  ,كذرية من كاف قد غاب ؛ أك كاف قد مات
؛ كىو مسلم كنساؤه في غير إنكار منهم بشيء من التنزيل  ,كال امتناع منهم بما قبلهم من

الحق .

قاؿ  :فلم يبق أحد من أىل دبا قدر عليو إال سباه ؛ فوافق بذلك عمر بن الخطاب رحمة اهلل

عليو

ككاف أكؿ مبعثهم في حياة أبي بكر رحمة اهلل عليو ؛ فقاؿ لو عمر حين انتهى إليو كحلف لو

على لقطعتك طوائف ثم بعثت إلى كل مصر
باهلل أف لو أعلمك تسبيهم بدين دكني تقطع فيهم ّ

منك بطائفة

قاؿ  :ثم نقض أمر أىل دبا كردىم إلى منازلهم بأموالهم إال من استخفى بشيء منهم خيانة ,

قاؿ كأجاز المسلموف بما أصيب منهم  ,كأصابهم من البلى بثبلثمائة  ,كأخرج ذلك لهم من

ماؿ اهلل

ىذا حاصل قضية دبا من الكتب العمانية ؛ كىم أعرؼ بحالهم كبما عليو أكائلهم كال يصح ما

ذكره ابن األثير في كاملو حيث قاؿ  :كأما عماف فإنو نبغ بها ذك التاج لقيط بن مالك األزدم ,

ككاف يسمى في الجاىلية الجلندل قاؿ كادعى بمثل ما ادعى من تنبأ  ,كغلب على عماف مرتدان
.
قاؿ  :كالتجأ جيفر كعياذ إلى الجباؿ  ,كبعث جيفر إلى أبي بكر يخبره كيستمده عليو  .قاؿ

كبعث أبو بكر حذيفة بن محصن الغلفاني من حمير  ,كعرفجة البارقي من األزد ؛ حذيفة إلى

عماف كعرفجة إلى مهرة  ,ككل منهما أمير على صاحبو في جهة فإذا قربا من عماف يكاتباف

جيفران  ,فسارا إلى عماف  ,كأرسل أبو بكر إلى عكرمة ابن أبي جهل ؛ ككاف بعثو إلى اليمامة

فأصيب  ,فأرسل إليو أف يلحق بحذيفة كعرفجة بمن معو يساعدىما على أىل عماف كمهرة ,

فإذا فرغوا منهم سار إلى اليمن فلحقهما عكرمة قبل عماف  ,فلما كصلوا رجامان ؛ كىي قريب

من عماف  ,كاتبوا جيفران كعياذان  ,كجمع لقيط مجموعة كعسكر بدبا  ,كخرج جيفر كعياذ

كعسكرا بصحار  ,كأرسبل إلى حذيفة كعكرمة كعرفجة فقدموا عليهما ككاتبوا رؤساء من عند
لقيط كأرفضوا عنو ثم التقوا على دبا فاقتتلوا قتاال شديدا ؛ كاستعلى لقيط كرأل المسلموف

الخلل ؛ كأرل المشركوف الظفر .

قاؿ  :فقل منهم في المعركة عشرة آالؼ كركبوىم حتى أثخنوا فيهم  ,كسبوا الذرارم كقسموا
األمواؿ ؛ كبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة  ,كأقاـ حذيفة بعماف يسكن الناس.

قاؿ  :كأما مهرة فإف عكرمة بن أبي جهل سار إليهم لما فرغ من عماف كمعو من استنصر من

ناجية كعبدالقيس كراسب كسعد فاقتحم عليهم ببلدىم ؛ فوافق بها جمعين من مهرة  ,أحدىما

مع سخريت  ,رجل منهم ؛ كالثاني مع المصبح  ,أحد بني محارب  ,كمعظم الناس معو ككانا

مختلفين  ,فكاتب عكرمة سخريتان فأجابو كأسلم  ,ككاتب المصبح يدعوه فلم يجب  ,فقاتلو

قتاال شديدا  ,فانهزـ المرتدكف ؛ كقتل رئيسهم ؛ كركبهم المسلموف فقتلوا من شاءكا منهم ,
كأصابوا ما شاءكا من الغنائم  ,كبعث األخماس إلى أبي بكر مع سخريت  ,كازداد عكرمة

كجنده قوة بالظهر كالمتاع  ,كأقاـ عكرمة حتى اجتمع الناس على الذم يحب  ,كبايعوا على

اإلسبلـ  .انتهي كبلـ ابن األثير ككلو باطل ال أصل لو كاهلل أعلم .

باب حركب الحجاج بن يوسف لعماف

تقدـ أف أمر عماف صار بيد أىلها بعد افتراؽ الصحابة  ,كإنو لم يكن لعاكية كال لمن بعده

سلطاف في عماف حتى صار لعبد الملك بن مركاف كاستعمل الحجاج على ارض العراؽ ؛ ككاف

ذلك في زمن سليماف كسعيد ابنى عباد بن عبد بن الجلندل  ,كىما القيماف في عماف ؛ فكاف

الحجاج يغزكىما بجيوش عظيمة  ,كىما يفضاف جموعو كيبيداف عساكره في مواطن كثيرة ,

ككانا كلما أخرج إليهما جيشان ىزماه كاستوليا على سواده ؛ إلى أف أخرج إليهما القاسم بن

شعوة المزني في جمع كثير كخميس جرار فخرج القاسم بجيشو حتى انتهى إلى عماف في سفن

كثيرة  ,فأرسى سفنو في قرية من قرل عماف يقاؿ لها حطاط ؛ فسار إليو سليماف بن عباد في

األزد  ,فاقتتلوا قتاال شديدا  .فكانت الهزيمة على أصحاب الحجاج  ,كقتل القاسم ككثير من
أصحابو كقواده كاستولى سليماف على سوادىم  ,فبلغ ذلك الحجاج فأصابو أمر ىائل .
ثم استدعى بجماعة بن شعوه أخى القاسم كأمره أف يندب الناس كيستصرخهم كينادل في قبائل

نزار حيث كانوا كيستعينهم كيستنجدىم  ,كأظهر الحجاج من نفسو غضبا كحمية كأنفة  ,ككتب
بذلك إلى عبدالملك بن مركاف كأقعد كجوه األزد الذين كانوا بالبصرة عن النصرة لسليماف بن

عباد  ,فقيل إف العساكر التي جمعها الحجاج كأخرجها إلى عماف كانت أربعين ألفا ,فأخرج من
جانب البحر عشرين ألفا كمن جانب البر عشرين ألفا ؛ فانتهى القوـ الذين خرجوا من البر ,

فسار سليماف بسائر فرساف األزد  ,ككانوا ثبلثة آالؼ فارس كأصحاب النجائب ثبلثة آالؼ

كخمسمائة  ,فالتقى بهم عند الماء الذم دكف البلقعة بخمس مراحل ؛ كقيل بثبلث مراحل ,

كىو الماء الذم بقرب قرية بوشر ؛ يقاؿ لو اليوـ البلقعين فاقتتلوا قتاال شديدا فانهزـ أصحاب

الحجاج  ,فأمعن سليماف في طلبهم كىو ال يعلم بشيء من عسكر البحر حتى انتهى عسكر
البحر باليوتانة من جلفار  ,فلقيهم رجل فأعلمهم بخركج سليماف بسائر العسكر للقاء القوـ

الذين اقتتلوا من جانب البر  ,كإف الباقين مع أخيو شرذمة قليلة  ,فواصل مجاعة سير الليل

بالنهار حتى كصل بركا فنزؿ إليهم سعيد كقاتلهم قتاال شديدا حتى حجز بينهم الليل ؛ كتأمل

سعيد عسكره فإذا ىم في عسكر مجاعة كالشعرة البيضاء في الثوب األسود قد قتل منهم من
قتل ؛ فاعتزؿ من ليلتو كعمد إلى ذرارم أخيو كذراريو.
فاعتزؿ بهم إلى الجبل األخضر ؛ كىو جبل بني رياـ  ,كيقاؿ لو رضوا ؛ بضم الراء  .قيل سمي
بذلك باسم نبي دفن فيو كلحقو القوـ ؛ فلم يزالوا محصورين حتى كافا سليماف ؛ ككاف مجاعة

أرسى سفنو في البحر في بندر مسقط ككانت ثبلثمائة سفينة  ,فمضى إليها سليماف فأخرؽ

منها نيفا كخمسين سفينة كانفلت الباقوف في لجج البحر ثم مضى يريد عسكر مجاعة فتصور
لمجاعة أنو ال طاقة لو بسلماف فخرج يريد البحر فالتقى ىو كسليماف بقرية سمائل ككقعت

بينهم صكة عظيمة فانهزـ مجاعة كلحق بسفنو فركبها كمضى إلى جلفار  ,ككاتب الحجاج

فأخرج لو في طريق البر عبدالرحمن بن سليماف في خمسة آالؼ عناف من بادية الشاـ  ,ككاف

فيهم رجل من األزد كال يعلموف بو أنو من األزد  ,فهرب في الليل حتى نزؿ على سليماف

كسعيد فأعلمهم بذلك فاستشعر العجز  ,فحمل ذراريهما كسوادىما كمن خرج معهما من

قومهما كلحقا ببلد من بلداف الزنج حتى ماتا ىناؾ  ,كدخل مجاعة كعبدالرحمن بالعسكر إلى

عماف ففعل فيها غير الجميل كنهباىا نعوذ باهلل من ذلك .
باب في عماؿ الحجاج كمن بعده على عماف

بعد أف ظهركا على أىلها كخرج منها سليماف كسعيد إلى أرض الزنج استعمل الحجاج عليها

الخيار بن سبرة المجاشعي  ,فلما مات عبدالملك كملك بعده ابنو الوليد كمات الحجاج

استعمل الوليد على العراؽ يزيد ابن أبي مسلم  ,فبعث يزيد سيف بن الهاني الهمداني عامبل

على عماف  ,فلما مات الوليد بن عبدالملك ككلى أخوه سليماف بن عبدالملك عزؿ العماؿ

الذين كانوا على عماف ؛ فاستعمل عليها صالح ابن عبدالرحمن بن قيس الليثي ؛ ثم أنو رأل أف

يكوف عماؿ عماف ما كانوا عليو فردكىم ؛ كجعل صالح بن عبدالرحمن مشرفان عليهم  ,ثم كلى
يزيد بن المهلب العراؽ كخراساف فاستعمل يزيد أخاه زياد على عماف  ,فلم يزؿ عامبل عليها
محسنا إلى أىلها حتى مات سليماف بن عبدالملك .
ككلى عمر بن عبدالعزيز فاستعمل عدم بن أرطأة الفزارم على العراؽ كاستعمل عدم على

عماف عماال فأساؤا السيرة فيها فكتبوا إلى عمر بن عبدالعزيز فاستعمل عليهم عمر بن عبداهلل

األنصارم فأحسن السيرة فيهم  ,فلم يزؿ كاليان على عماف مكرمان بين أىلها يستوفي الصدقات
منهم بطيبة أنفسهم حتى مات عمر ابن عبدالعزيز  ,فقاؿ عمر بن عبداهلل لزياد بن المهلب

ىذه الببلد ببلد قومك فشأنك بها  ,كخرج عمر بن عبداهلل من عماف  ,كقاـ زياد بن المهلب
في عماف حتى ظهر أبو العباس السفاح كصار ملك بني أمية إليو  ,ككلى أبا جعفر المنصور
على العراؽ فاستعمل أبو جعفر على عماف جناح بن عباد قيس بن عمرك الهنائي كىو أخو

عقبة ابن أسلم الهنائي ألمو  ,فقدـ إلى عماف عامبل عليها كىو صاحب المسجد المعركؼ

بمسجد جناح كىو بصحار ؛ ثم عزلو المنصور ككلى ابنو محمد ابن جناح فداىن المسلمين

حتى صارت كالية عماف لهم ؛ فعند ذلك عقدكا اإلمامة للجلندل بن مسعود فكاف سببان لقوة
اإلسبلـ على حسب ما سيأتي ذكره كاهلل أعلم .

باب في عقيدة أىل عماف

كإنما احتجنا لذكرىا ليعلم الواقف عليها أنهم على السبيل األكؿ لم يبدلوا كلم يغيركا ؛ كإنما

كاف التغيير كالتبديل في سواىم من أىل الصراط المستقيم الذم جاء بو محمد صلى اهلل عليو

كسلم كدعا العرب كالعجم إليو ؛ كجاىدىم عليو حتى دخلوا فيو رغبان كرىبان كعليو لقي ربو صلى
اهلل عليو كسلم؛ كعليو مضى الخليفتاف الراضياف المرضياف حتى لقيا ربهما ؛ كعليو مضى

فتوبوه فرجع إلى غيو ثم
عثماف بن عفاف في صدر خبلفتو حتى غير كبدؿ فقاموا عليو كعاتبوه ّ
عاتبوه فتوبوه ثم عاد إلى غيو كأعذركا إلى اهلل فيو حتى عذركا بين الخاص كالعاـ كطلبوه
االعتزاؿ من أمرىم فأبى فاجتمعوا عليو كحاصركه حتى قتل في داره .
علي بن أبي طالب فقدموه كبايعوه على القياـ بأمر اهلل كمضى على ذلك ما
ثم اجتمعوا على ّ

شاء اهلل من الزماف ؛ كقاتل أىل الفتنة القائمين لقتالو المتسترين عند العواـ بطلب دـ عثماف

حتى قتل منهم ألوفا كىزـ صفوفا ثم رجع الفهقرم كحكم الرجاؿ على حكم أمضاه اهلل ليس

أحد أف يحكم فيو برأيو فعاتبوه فلم يعتبهم كخاصموه فخصموه  ,فكانت لهم الحجة عليو فهم
أف يرجع إليهم كيترؾ ما صالح عليو البغاة من التحكيم في حكم اهلل فقامت عليو رؤساء قومو

فأنزلوه عن استقامتو كأضلوه عن بصيرتو فأطاعهم كعصى المسلمين فاعتزلوه بعد أف خلع نفسو

بتحكيم الرجاؿ في إمامتو كىو يظن أف األمر باؽ في يده كىيهات فقد أعطى العهود كالمواثيق

على قبوؿ حكم الرجلين فصارت اإلمامة يلعب بها الحكماف أف قدموه أك عزلوه ؛ فاعتزلو

علي
المسلموف عنو ذلك كقدموا على أنفسهم إماما كىو عبداهلل ابن كىب الراسبي  ,فسار ّ
فقاتلهم بالنهركاف حتى قتل جماعتهم الذين ىنالك كىم قدر أربعة آالؼ رجل لم ينج منهم إال

اليسير  ,كىم يركف أف الموت ىو النجاة كىو الركاح إلى الجنة  ,فبقي من بقى منهم في

األمطار كالنواحي كىم خلق كثير فبقوا متمسكين بما كجدكا عليو أسبلفهم عاضين على كصية

النبي صلى اهلل عليو كسلم في إتباع سنتو كسنة الخلفاء الراشدين من بعده  ,فنصبوا على ذلك

األئمة كذىبوا في رضى اهلل األنفس  ,كفارقوا في حبو نسائهم كأبنائهم كمساكن يرضونها حتى

أقاموا شعار اإلسبلـ  ,كظهر الدين بين الخاص كالعاـ في أقطار من األرض  ,فأظهركا للناس
معالم اإلسبلـ كذكركىم بسيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ  ,فأمرنا تبع ألئمة المسلمين قبل

نزكؿ الفتنة كرأينا اليوـ تبع لرأيهم  ,كتأكيلنا القرآف تبع لتأكيلهم .
لسنا ممن يزعم أنو أفاد اليوـ علمان في القرآف كالسنة حتى غلبهم  ,كنرل حق الوالدين كحق

ذم القربى كحق اليتامى كحق المساكين كحق أبناء السبيل كحق الصاحب كحق الجار كحق ما

ملكت أيماننا أبراران كانوا أك فجاران كنؤدم األمانة إلى من استأمننا عليها من قومنا أك غيرىم ؛

كنوفى بعهود قومنا من أىل الذمة كغيرىم  ,كنجير من استجارنا من قومنا كغيرىم كيأمن عندنا
منهم الكاؼ عن القتاؿ المعتزؿ بنفسو من غير أف نشك في ضبللتو كندعو إلى كتاب اهلل

كمعرفة الحق كمواالة أىلو كمفارقة الباطل كمعاداة أىلو ؛ فمن عرؼ منهم الحق كأقر بو كتوالنا

عليو كتولينا كحرمنا دمو  ,كمن أنكر حق اهلل منهم كاستحب العمى على الهدل كفارؽ

المسلمين كعاندىم فارقناه كقتلناه حتى يفئ إلى أمر اهلل أك يهلك على ضبللتو من غير أف

ننزلهم منازؿ عبدة األكثاف  ,فبل نستحل سباىم كال قتل ذراريهم كال غنيمة أموالهم  ,كال قطع

الميراث منهم ؛ كال نرل الفتك بقومنا كال قتلهم في السر كإف كانوا ظبلال  ,ألف اهلل لم يأمر بو
في كتابو كلم يفعلو أحد من المسلمين ممن كاف بمكة بأحد من المشركين ؛ فكيف نفعلو نحن

بأىل القبلة  ,كقد أمر اهلل نبيو أف ينبذ إلى من خاؼ منو خيانة فقاؿ ( كإما تخافن من قوـ
خيانة فانبذ إليهم على سواء إف اهلل ال يحب الخائنين ) .

كنرل أف مناكحة قومنا كموارثتهم ال تحرـ علينا ما داموا يستقبلوف قبلتنا ألف المسلمين قد

كانوا يناكحوف المنافقين كيوارثونهم كيظهر من المنافقين من المعاصي أكثر مما يظهر اليوـ من

كثير من قومنا  ,كال نرل أف نقذؼ أحدان ممن يستقبل قبلتنا بما لم نعلم أنو فعلو خبلفا

للخوارج الذين يستحلفوف قذؼ من يعلموف أنو برئ من الزنا من قومهم كىم بذلك مضلوف ,

كنبرأ ممن زعم أف الزنا في دينو حبلؿ  ,كال نرل استعراض قومنا بالسيف ما داموا يستقبلوف

القبلة  ,كال نرل قتل الصغير من أىل قبلتنا كال غيرىم  ,كال نستحل فرج امرأة رجل تزكجها

بكتاب اهلل كسنة نبيو حتى يطلقها زكجها أك يتوفى عنها ثم تعتد عدة المطلقة أك المتوفى عنها

زكجها .

كال نرل انتحاؿ الهجرة من دار قومنا لهجرة النبي كأصحابو من دار قومو كلكن يخرج من خرج
منا مجاىدا في سبيل اهلل على طاعتو فإف رجع إلى دار قومو توليناه إذا كاف قائما بحق اهلل في

نفسو كمالو  ,كال نرل الوالية إال لمن علمنا منو الوفاء بما كجب عليو من دين اهلل  ,كنبرأ من

المصرين على المعاصي من أىل دعوتنا كغيرىم حتى يراجعوا التوبة كيتركوا اإلصرار ,كال نرل

للنفر من المسلمين أف يبايعوا إمامهم إال على الجهاد في سبيل اهلل كالطاعة في المعركؼ حتى

يهلكوا على ذلك أك يظهركا على عدكىم .
كنتولى مجاىدنا كقاعدنا كيعرؼ قاعدنا لمجاىدنا الفضيلة التي خصو اهلل بها ؛ كنتولى من لم

ندرؾ من المسلمين كلم نره منهم بشهادة المسلمين ؛ كنبرأ ممن لم ندرؾ من أئمة الظلم كممن

لم نره منهم كمن أكليائهم بشهادة المسلمين  ,كنرضى من ملوؾ قومنا أف يتقوا اهلل كال يتبعوا

أىواءىم كال يجحدكا سنة كال يصركا على ذنب بعد معرفة  ,كأف يضعوا الصدقة كالفيء حيث

أمرىم اهلل  ,كنرضى من السبابة كىم الشيعة أف يتقوا اهلل كال يفارقوا من لم يحكم إال اهلل في
أمر قد حكم اهلل فيو كال يتولوا من ترؾ حكم اهلل رغبة عنو كحكم غير اهلل  ,كنرضى من

الخوارج أف يتقوا اهلل كال يغشموا في دينهم كال يرغبوا عن سبيل من ىدل اهلل قبلهم كال يتولوا

قوما كيخالفوا أعمالهم كأف ال يفارقوا من سار بسيرة قوـ يتولونهم  ,كنرضى من المرجئة أف
يتقوا اهلل ربهم كأف يؤمنوا للمؤمنين في كالية من لم يدركوا من المسلمين كالبراءة ممن لم

يدركوا من أئمة الظلم فيتولوا بشهادتهم كشهادة من يشهدكف اليوـ عليهم الضبللة كأف ال

يسموا الحكاـ بغير ما أنزؿ اهلل من أسمائهم  ,كنرضى من الفتنة أف يتقوا اهلل كأف يقركا بحكم
القرآف كيوقنوا بوعده كأف يستحلوا من أىل البغي كالعدل كالظلم ما لحل اهلل من فراقهم

كقتالهم حتى يتوبوا .

كنرضى من البدعة أف يتقوا اهلل ربهم كأف يعملوا بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيتولوا

على العمل بها كإف ضعفوا عنها ؛ كنرضى من سائر قومنا أف يتقوا اهلل ربهم كال يجعلوا حكمة

تبعان لحكم قومهم كأف ال يتمسكوا بطاعة قوـ يعصوف اهلل فإف اهلل لم يأذف ألحد أف يعطى

عهده من يعصي أمره .

ندعو أف يطاع اهلل فيحل حبللو كيحرـ حرامو كيحكم بما أنزؿ اهلل في كتابو كأف تتبع سنة نبيو

كسنة الصالحين من عباد اهلل ؛ ليس من رأينا بمحمد اهلل الغلو في ديننا كال الغشم في أمرنا كال

التعدم على من فارقنا ؛ حكمنا اليوـ فيمن ترؾ قبلتنا ككجو غيرىا حكم نبينا فيمن ترؾ قبلتو

كحكم المسلمين من بعده فيمن كجو غير قبلتهم  ,كحبللنا في دار قومنا حبللنا إذا خرجنا ,
كحرامنا إذا خرجنا حرامنا في دار قومنا .

نعلم بحمد اهلل أنو ال يحرـ على الخارج منا شيء ىو على القاعد حبلؿ ؛ كال يحل للقاعد منا

شيء ىو على الخارج حراـ ؛ اهلل ربنا كمحمد نبينا كالقرآف إمامنا كالسنة طريقنا ؛ كبيت اهلل

الحراـ قبلتنا ؛ كاإلسبلـ ديننا كىو من اإليماف  ,كاإليماف من اإلسبلـ  ,كالتقول من اإليماف ؛
كالبر كالوفا من اإليماف ؛ يعض ذلك من يعض على استكماؿ اإليماف بما فيو كإقامة حدكده

كالعمل بحقوقو  ,كال يثبت اإليماف بانتقاض فرائض اهلل كال بالمقاـ على حراـ اهلل  ,كاإليماف
ىو شهادة أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأف محمدأ رسوؿ اهلل  ,كأف ما جاء بو حق ,

كاإليماف باهلل كاليوـ اآلخر كالمبلئكة كالكتاب كالنبيين كالجنة كالنار  ,كأف الساعة آتية ال ريب

فيها كأف اهلل يبعث من في القبور  ,كاألمر بالمعركؼ كإتيانو كالنهي عن المنكر كاجتنابو ,

كإقامة الصبلة بمواقيتها في الليل كالنهار كحضورىا في الجماعة  ,كال يأمن فيها كال يقنت كال

يقتصر على المسح في الخفين عند الطهر لها كالقصر لها في السفر دكف الحضر كالجمعة في

األمطار الممصرة مطلقا إذا أقيمت كعند أئمة العدؿ في غير األمطار الممصرة ؛ إلى آخر

خصاؿ اإليماف المذكورة في محلها فالحمد هلل الذم كفقنا لهذا كىدانا كما كنا لنهتدم لوال أف

ىدانا اهلل ؛ لقد جاءت رسل ربنا بالحق نسأؿ اهلل أف يجعلنا كإياكم من الذين ينادكف أف تلكم
الجنة أكرثتموىا بما كنتم تعملوف .
ذكر من أخذ عنو أىل عماف دينهم الصحيح
من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم بنقل الثقات الفضبلء من العمانيين

كغيرىم .

أخذكا ذلك عن أبي بكر الصديق كعمرك بن الخطاب كأبي عبيدة بن الجراح كمعاذ بن جبل

كعبدالرحمن بن عوؼ كعمار بن ياسر  ,كعبداهلل بن مسعود كأبي ذر سلماف كصهيب كببلؿ

كأبي بن كعب كزيد بن صوحاف المقتوؿ شهيدان يوـ الجمل  ,كخزيمة بن ثابت ذم الشهادتين
ّ
كمحمد كعبداهلل ابنى بديل كحرقوص ابن زىير السعدم ؛ كزيد بن حصن الطائي.

ىؤالء الذين ذكرىم أبو المؤثر في سيرتو  ,ألصحابنا في آثارىم أخذ كثير عن غيرىم  ,لكن

قاؿ أبو المؤثر بعد ىذا كبلما مجمبل معناه أنهم أخذكا أيضا عمن لم يسم من أصحاب رسوؿ

اهلل صلى اهلل عليو كسلم ممن أنكر المنكر على أىلو ممن شهد يوـ الدار كيوـ الجمل كيوـ

صفين كشهد النهركاف عند المسلمين ؛ كمن لم يشهد ىذه المشاىد ممن مات على دينهم ,
كمن مات قبل اختبلؼ األمة  ,فهم أئمتنا كأكلياؤنا رحمهم اهلل .
قاؿ ثم من بعدىم عبداهلل بن كىب الراسبي كأصحابو الذين جاىدكا معو يوـ النهركاف حتى

استشهدكا رحمهم اهلل على األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  ,ثم من بعدىم فركة بن نوفل

األشجعي ككداع بن حوثرة األسدم كمن شهد معهما يوـ النخيلة  ,ثم قريب كالزحاؼ ثم عركة

كمرداس ابنا جدير كأصحاب مرداس الذين دعوا إلى دين اهلل حتى استشهدكا عليو  ,ثم عبداهلل
بن أباض كجابر بن زيد كصحار بن العبد كجعفر بن السمالك كحتات بن كاتب كأبو عبيدة

مسلم بن أبي كريمة كأبو نوح صالح بن نوح الدىاف  ,ثم عبداهلل بن يحيي اإلماـ طالب الحق
كالمختار ابن عوؼ كأبو الحر علي بن الحصين كمن استشهد معهم  ,ثم الربيع بن حبيب

كضماـ بن السائب كأبو منصور الخراساني  ,ثم الجلندل بن مسعود اإلماـ كاإلماـ العماني

كأبي الخطاب كعبدالرحمن بن رستم اإلمامين المغربيين كأصحابهم كمن كاف في طبقتهم  ,ثم

محبوب بن الرحيل كىاشم بن عبداهلل الخراساني كموسى بن أبي جابر كبشير بن المنذر كمنير

بن النيّر كىشاـ بن المهاجر كعبداهلل بن أبي قيس كسعيد ابن المبشر كعلي بن عركة كىاشم بن
علي
غيبلف كسليماف بن عثماف كعبدالمقتدر بن حكم كمحمد بن ىاشم بن غيبلف كموسى بن ّ

كسعيد بن محرز كالوضاح بن عقبة كمحمد بن محبوب .
ثم امتؤلت عماف بالعلماء الفضبلء أىل الثقة كالورع كاإلخبلص كصدؽ النية حتى ضرب بذلك

المثل فشبهوا العلم بطائر باض بالمدينة كفرخ بالبصرة كطار إلى عماف  ,كإنما ذكرنا من علماء

المسلمين قليبل من كثير بعضهم يأخذ عن بعض  ,كبعضهم يتولى بعضان ليس فيهم من ينقم

عليو شيء من سيرتو كال من يعاب عليو شيء من خليقتو  ,كلهم أىل بصائر كىدل ماتوا على
ما أبصركا من الحق  ,فرحم اهلل تلك األركاح كنور تلك المضاجع  ,كرزقنا حسن االقتداء بهم
أنو كلي التوفيق كىو على ما يشاء قدير كالحمد هلل رب العالمين .

باب إمامة الجلندل بن مسعود بن جيفر بن جلندل رضي اهلل عنو كأرضاه
كىو أحد بني الجلندل بن المستكبر بن مسعود بن الحرار بن عبد عز بن معولة ابن شمس

ملوؾ عماف بعد أكالد مالك بن فهم  ,كغلط من نسبو لغير ذلك  ,كقد تقدـ أف سبب إمامتو

أف أبا العباس السفاح كلى أخاه أبا جعفر المنصور على العراؽ ككلى المنصور على جناح بن

عبادة بن قيس الهنائي ثم عزلو ككلى كلده محمد ابن جناح فبلف للمسلمين ككافقهم على ما

يحبوف حتى صارت كالية عماف لهم ؛ فعند ذلك عقدكا اإلمامة للجلندل ابن مسعود  ,فكانت

سببان لظهور اإلسبلـ كقوة شوكتو ككاف عادال مرضيان ؛ ككاف الجلندل ممن حضر بيعة عبداهلل
ابن يحيي طالب الحق .

قاؿ أبو الحسن البسياني كقد أجمعوا على إمامتو ككاليتو كالمجاىدة معو ؛ قاؿ  :ككاف في

أيامو حاجب كالربيع بن حبيب بالعراؽ كعبداهلل بن القاسم كىبلؿ ابن عطية كخلف بن زياد
البحراني كشبيب بن عطية العماني كموسى بن أبي جابر األزكاني كبشير بن المنذر النزكاني

كمنير بن النير الجعبلني قاؿ ككاف ىؤالء بعضهم أكبر من بعض كاقتدل بعضهم ببعض .

كقاؿ أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر رحمو اهلل ال نعلم في أئمة المسلمين بعماف

أفضل من سعيد بن عبداهلل إال أف يكوف الجلندل بن مسعود .

قاؿ أبو الحسن فسار الجلندل بن مسعود رحمو اهلل في عماف فأظهر الحق كعمل بو كأخذ

الدكلة من يد أىل الجور كبرئ من الجبابرة كأشياعهم  ,كداف بقتاؿ أىل البغي كلم يستحل مع

ذلك غنيمة كال سبي ذرية كال استعراضان بالقتل من غير دعوة .

كقد كصف منير بن النير سيرتو لئلماـ غساف بن عبداهلل فنعتو كمن معو من بوارع كل قوـ بما

عرفوا بو من المعركؼ كالعدؿ كاإلحساف كالصدؽ كاالقتصاد كالبصيرة كالمعرفة كالورع كالزىد
كالتحرج كالعبادة كالسمت كالحسن الجميل  ,قاؿ لم يأخذكا الصدقة بغير حقها  ,كلم

يضعوىا في غير مواضعها  ,كلم يستحلوىا من الناس على غير اإلثخاف في األرض كالحماية

كالكفاية كالمكافحة عن حريم المسلمين بل أخذكا بحقها بعد أحكاـ األمور التي تعنيهم في

دين اهلل كحفظ الرعية  ,ثم كضعوىا في مواضعها كقسموىا على أىلها بحكم القرآف فريضة من

اهلل كاهلل عليم حكيم .

قاؿ ثم بلغنا عنهم فيما استقاـ عليو رأيهم أف يرفضوا بصدقة البحر إال ما طاب بأنفس الناس

أف يبذلوه لهم  ,كذلك لما يتخوفوف من الدخل عليهم في سبيل اهلل إذ لم يحموه قاؿ كال

يولوف أمرىم كال يبعثوف في حوائجهم كال يستعملوف على صدقاتهم كأىل رعيتهم كال يستقضوف
على أىل كاليتهم إال أىل الثقة كأىل العلم كالفهم كالورع كالتحرج المعرفوف بالفضل

الموصوفوف بالخير من أىل البيوتات من قومهم غير سقاط كال أدعياء كال متهمين كال مقترفين

؛ منهم موسى ابن أبي جابر كالحسن بن عقبة كالوليد بن خالد كموسى بن سعيد كجعفر بن بشر

كمعين بن عمر كلوط بن ساـ كحميم بن المغيرة كالهماـ بن المغلس كالنير بن عبدالملك

أبي كعمارة بن ىماـ كمحمد بن عبداهلل بن سلوـ كعمر بن يحيي كحميد ابن
كعبداهلل بن ّ

عبداهلل كيحيي بن زيد كعمر بن عبداهلل  ,كضرباؤىم من الناس ال يتعلق عليهم بالسباب كال

يلجأ إليهم القبيح  ,كال يتهموف في دينهم  ,مرضيوف في إخوانهم متبع رأيهم  ,معركؼ فضلهم

معركفوف بو  ,قد أحكمت آراؤىم في قوة الحق كأحكاـ أمور الدين .

قاؿ كعلى كل مائتين من الشراة إلى ثبلثمائة إلى أربعمائة قائد من أىل الفضل كالحجا كالبصيرة

كالثقة كالمعرفة كالعلم كالفقو كالحزـ كالقوة  ,قاؿ كعلى عشرة من أصحابو مؤدب من أىل
الفقو يعلمهم الدين كيؤدبهم على المعركؼ كيسددىم عن الزيغ  ,كيقيمهم على الطريقة ,

كيهديهم سبيل الرشاد  .ليست الدنيا من ذكرىم كال جمع الماؿ من شأنهم كال الشهوات من

حاجاتهم ؛ قاؿ ككيف ال يكوف كذلك من باع هلل نفسو ليجود بها على ترؾ الدنيا كيزىد بما

فيها  ,قاؿ غير أف رجاال منهم تاقت أنفسهم إلى النساء  ,فلما ذكركا ذلك استوحش منهم

أئمتهم كقائدىم  ,قاؿ فلم يكن من القوـ إذ ذكركا النكاح نظر إليو دكف أف يعرضوا أمرىم على
أىل الفضل من أىل العراؽ  ,فلما كصل ذلك غليهم فزعوا منو كساءىم ذكر الشراة الذين

باعوا هلل أنفسهم للنساء كطلب الشهوات  ,فكتبوا إليهم إنكم كتبتم إلينا تخبركنا عن الشراة أف

أنفسهم تنازعهم إلى النساء  ,كىذا أمر عظيم غير أنهم إف لم يقدركا على الصبر فليعرض

الفقير منهم نفسو على النساء المسلمات الصالحات فإف قبلتو المسلمة بعشرة دراىم فينجزىا

إياىا كال يبقى لها عليو دين بعد العشرة فليتزكج  ,كإف صبر عن النساء فهو خير لو كإف لم

يقدر على كفاء حقها فبل يحمل على نفسو المرأة كال ألحد من الناس دينا للذم طوؽ نفسو

من البيعة  ,كحمل على نفسو من الميثاؽ  ,فلما عرض القوـ أنفسهم على النساء بذلك الشرط
لم يقبل منهم إال قليل منهم ؛ فصبر القوـ على ما لم يقوكا لو كقبلوا النصيحة كاقتدكا بهدم

أىل الفضل كاتبعوا أمرىم  ,كلو خالفوىم إلى ما نهوىم عنو ككرىوا عليهم من ذلك ما كاف لهم
كاسعان .
قاؿ ككاف المرء منهم يرزؽ في الشهر سبعة دراىم في غبلء من السعر فيصبر على القوت

اليسير رغبة في اآلخرة كالثواب من عند اهلل  ,قاؿ كقد بلغنا إنو ربما يبقى مع الرجاؿ منهم

الدرىم كالدرىماف فيتطوع بذلك الفضل فيرده في فئ المسلمين رحمهم اهلل كجزاىم خيرا مع

ما أظهركا من السنة كاألمر بإدناء الجبلبيب على النساء كرفع الخمر فوؽ األذقاف  ,كستر

النواصي كسائر الزينة إال الوجو كالبناف ؛ أما ما كراء ذلك فهو حراـ على من أبداه من النساء

أك من نظر إليو من الرجاؿ شهوة ؛ كالنطاؽ من تحت الدرع إال فقيرة ال تقدر على درع سابغة

فلها أف تبرز فوؽ درعها ؛ كنهي النساء عن الجلوس في السكك كالخركج في يوـ المطر

كالريح كالعاصفة  ,كأمر الرجاؿ برفع ذيولهم كتقصير أشعارىم إذا سبغت على العواتق  ,كأنكر
على أىل القبلة أف يتشبهوا بزم أىل الذمة  ,كأنكر على أىل الذمة أف يتشبهوا بزم أىل
اإلسبلـ ؛ كنهى الرجاؿ أف يبدكا ما فوؽ الركب .

قاؿ ككانوا أىل فقو كأىل علم كحلم كتؤدة تودد ككقار كسكينة كلب كعقل كبر كمرحمة كصدؽ
ككفاء كتخشع كعبادة ؛ ككرع كتحرج كصلة كنصيحة كظاىرة مقبولة ؛ ال يطمعوف بمطامع

السوء كال يتعاطوف من الناس الحقوؽ كال يدخلوف في خصومات الناس ؛ كال يجتعلوف على

استخراج الحقوؽ كال يسترشوف على طلب الحوائج التي تعنيهم من أمر الرعية ؛ كال

يستفضلوف في الرزؽ على الشبعة ؛ كال يغتاب بعضهم بعضا ليس من شأنهم الغيبة كال البغي
كال الحسد كال التقاطع كال التدابر كال البغضة ؛ كال شيء من أخبلؽ أىل الريبة  ,يحرصوف

على مآدىم في الدين كمع أىل الدين  ,كيكرىوف العيوب كيهجركف أخبلؽ الفجور كالمعاصي
؛ ىم أنوا في األرض كغرباء في الناس يعرفوف بسيماىم .
ككيف ال يكوف كذلك من باع هلل نفسو ينتظر حتفها صباحا كمساء كليس لو في شيء من األمور

؛ كال ألحد من الناس دنت رحمو أك بعدت أك عظم خطره أك صغر  ,أك أرتفع شأنو أك تواضع

ىول إال ما كافق الحق ؛ مع ما ال يحصى من أخبلقهم الحسنة الجميلة التي زينهم اهلل بها في

الدنيا كترؾ عليهم الثناء الحسن الجميل فيمن خلف بأعقابهم أىػ كبلـ منير في الجلندل

كأصحابو كحسبك بمن أثنى عليو منير ىذا الثناء كأطبقت ألسنة األمة على الثناء الجميل لهم

كالناس شهود اهلل في أرضو  ,جزاىم اهلل عن اإلسبلـ كأىلو خيران .
ذكر قتل جعفر الجلندم كابنيو النظر كزائدة

كىم من أقارب اإلماـ رحمو اهلل ؛ قاؿ أبو الحوارم بلغنا أف الجلندل ابن مسعود رحمو اهلل

قتل جعفر الجلندم كابنيو النظر كزائدة على كتاب بيعة كانت منهم على المسلمين ؛ فلما صح

ذلك ع ند الجلندل رحمو اهلل أرسل إليهم كلم يكن منهم محاربة فيما بلغنا إال ما ظهر من
كتباىم ؛ فقدمهم الجلندل فضرب رقابهم على ذلك الكتاب فيما بلغنا ؛ قاؿ كبلغنا أف

الجلندل لما قتلهم فاضت عيناه دموعان  ,فلما نظر إليو أصحابو كعيناه تفيضاف بالدموع قالوا
لو أعصبية يا الجلندل ؟ فقاؿ ال كلكن الرحمة .

كقاؿ غيره كاف الجلندل بن مسعود رحمو اهلل قتل عفر بن سعيد كغيره من بني الجلندل

فدمعت عينو جزعا عليهم فوقع في أنفس المسلمين عليو من ذلك فقالوا لو اعتزؿ أمرنا

فاعتزؿ أمرىم كطرح إليهم بالسيف كالقلنسوه ؛ فلبث ما شاء اهلل يغدك غدكىم كيركح ركحهم

 ,ثم رجعوا إليو فطلبوا إليو أف يرجع إلى ما كاف فيو من أمرىم فكره ذلك فلم يزالوا بو حتى
رجع إلى مكانو بعد اعتزالو كفي موضع أنو اعتزؿ فلم يكد يرجع كلم نعلم أنهم بايعوه بعد

اعتزالو  ,يعني أنو رجع إلى األمر بالعقد األكؿ كاهلل أعلم .
ككاف أبو صالح الوضاح كاليان للجلندل على أبرل فمر بو قوـ استحل المسلموف دمهم فأمنهم

كخرج بهم إلى الجلندل كبلغ الجلندل أف الوضاح أمنهم فقاؿ ال أماف لهم عندم  ,أك قاؿ ال

أماف دكف اإلماـ  ,فوجو غليهم من لقي الوضاح ببهلى فقتلهم فيها ؛ فوقع في نفس بعض

المسلمين من ذلك شيء فرفعت المسألة إلى أبي عبيدة مسلم كأبي مودكد حاجب ؛ فقاؿ
حاجب ال أماف إال لئلماـ كال أماف دكف اإلماـ .

ذكر مقتل شيباف الخارجي إماـ الصفرية

ككاف قد جاء إلى عماف بجيش ىاربان من السفاح  ,فلما قدـ إلى عماف أخرج إليو الجلندل

ىبلؿ بن عطية الخراساني كيحيي بن نجيح كجماعة من المسلمين  ,فلما التقوا كصاركا صفين

قاـ يحيي بن نجيح ككاف يحيي فضلو مشهوران بين المسلمين فدعا بدعوة أنصف فيها الفريقين
فقاؿ اللهم إف كنت تعلم إنا على الدين الذم ترضاه كالحق الذم تحب أف تؤتي بو فاجعلني

أكؿ قتيل من أصحابي ؛ ثم اجعل شيباف أكؿ قتيل من أصحابو ؛ كاجعل الدائرة على أصحابو.
كأف كنت تعلم أف شيباف كأصحابو على الدين الذم ترضاه كالحق الذم تحب أف تؤتى بو

فاجعل شيباف أكؿ قتيل من أصحابو فأمن الفريقاف ؛ ثم زحف القوـ بعضهم إلى بعض فكاف

أكؿ قتيل من المسلمين يحيي بن نجيح  ,كأكؿ قتيل من أصحاب شيباف شيباف  ,كمكن اهلل
المسلمين منهم كاستولوا عليهم فلم تبق لهم بقية فيما علمنا .

ذكر مشهد الجلندل كأصحابو رحمهم اهلل تعالى

ككاف ذلك بجلفار على يد خازـ بن خزيمة الخراساني عامل السفاح من بني العباس  ,كسبب

ذلك إنو لما قتل شيباف كصل عماف خازـ بن خزيمة كقاؿ إنا كنا نطلب ىؤالء القوـ يعني شيباف
كأصحابو كقد كفانا اهلل قتالهم على أيديكم  ,كلكني أريد أف أخرج من عندؾ إلى الخليفة

كأخبره أنك لو سامع مطيع  ,فشاكر الجلندل المسلمين في ذلك فلم يركا لو ذلك ؛ كقيل
سألو أف يعطيو سيف شيباف كخاتمة فأبى الجلندل .
كقاؿ أبو محمد طلب خازـ من الجلندل تسليم خاتم شيباف كسيفو كأف يخطب لسلطاف

العراؽ كيعترؼ لو بالسمع كالطاعة قاؿ فاستشار الجلندل العلماء من أىل زمانو كمعهم يومئذ

ىبلؿ بن عطية الخراساني كشبيب بن عطية العماني كخلف بن زياد البحراني  ,فأشاركا عليو أف

يدفع سيف شيباف كخاتمو كما يرضيو من الماؿ  ,كيضمن لورثو شيباف قيمة السيف كالخاتم ثم

يدفع بذلك عن الدكلة  ,فأبى خازـ إال الخطبة كالطاعة فرأكا أف ذلك ال يجوز في باب الدين
أف يدفع عن الدكلة بالدين كإنما يدفع عنها بالرجاؿ كالماؿ أىػ كبلـ أبي محمد .

كقاؿ أبو عبداهلل محمد بن محبوب ال بأس أف يعطوىم السمع كالطاعة بألسنتهم إذا خافوىم
على الدكلة كالرعية قاؿ ال يفعلوف ذلك بغير األلسنة شراة كانوا أك غير شراة قاؿ كأما الماؿ

فبل أىػ .

ثم إف الجلندل أبى من إعطاء خازـ ما سأؿ  ,فوقع القتاؿ بين خازـ بن خزيمة كالجلندل فقتل

جميع أصحاب الجلندل فلم يبق إال ىو كىبلؿ بن عطية الخراساني فقاؿ الجلندل أحمل يا

على أف ال أبقي بعدؾ ؛ فتقدـ الجلندل فقاتل حتى قتل
ىبلؿ للجلندل أنت إمامي فكن كلك ّ

رحمو اهلل  ,ثم تقدـ ىبلؿ ابن عطية كعليو ألمو حربو فكاف أصحاب خازـ يتعجبوف من ثقافتو

كىم لم يعرفوه ثم عرفوه كقالوا ىبلؿ بن عطية فاحتولوه حتى قتلوه رحمو اهلل ؛ كقيل إف الذم

تولى قتل الجلندل خازـ بن خزيمة فقيل إنو لما حضرتو الوفاة قيل لو أبشر فقد فتح اهلل على

يديك ؛ فقاؿ غررتمونا في الحياة كتغركننا في الممات ىيهات ىيهات فكيف لي بقتل الشيخ

العماني .

كذكركا أف رجبل من أىل عماف خرج إلى الحج ككاف في صحبتو رجل من أىل البصرة ال يهدأ
الليل كال يناـ ؛ فسألو العماني عن حالو كىو ال يعرؼ أف صاحبو من أىل عماف فقاؿ إني

خرجت مع خازـ بن خزيمة إلى عماف فقاتلنا بها قومان لم أر مثلهم قط فأنا من ذلك اليوـ على
ىذه الحالة ال يأخذني النوـ فقاؿ الرجل العماني في نفسو أنت حقيق بذلك إف كنت ممن

قاتلهم .

كقيل إف األخصاـ جمعوا ما في معسكرىم فلم يجدكا فيو إال ثيابان خلقة ككجدكا حمائل

سيوفهم من ليف رضي اهلل عنهم  ,كلكونهم استشهدكا جميعان في كقعة كاحدة صارت الدكلة
من بعدىم إلى الجبابرة لقلة األخبار حتى فرج اهلل كرب المسلمين كجمع شملهم بعد حين

على حسب ما سيأتي ؛ ككانت إمامة الجلندل سنتين كشهران كقيل كأشهر  ,كذلك إنو كلى

اإلمامة سنة إحدل كثبلثين كمائة كاستشهد سنة ثبلث كثبلثين كمائة ككذا قيل كفيو نظر  ,ألف

إمامتو كانت في أياـ دكلة السفاح كالسفاح إنما تغلب على األمر كتمكن من الدكلة ليلة الجمعة
لثبلث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخر من سنة ثبلثين كثبلثين كمائة كقيل في النصف من

جمادم اآلخرة من ىذه السنة كاهلل أعلم بحقيقة األمر .

كذكر ابن األثير في كاملة قتل الجلندل كأصحابو رحمهم اهلل في حوادث سنة أربع كثبلثين

كمائة  ,كىذا أقرب إلى صواب التاريخ .

كبقيت عماف بعده في يد الجبابرة من بني الجلندل منقادين ألمر بني العباس إلى سنة سبع

كسبعين كمائة  ,ثم رجعت الدكلة للمسلمين كقدموا محمد بن أبي عفاف على ما سيأتي ,
فجملة تبلعب الجبابرة بعماف أربع كأربعين سنة كبعض سنة كاهلل أعلم .

كفي كامل ا بن األثير ما معناه ؛ أف خازـ بن خزيمة الخراساني كاف من أنصار السفاح ككاف

أخواؿ السفاح من بني عبد المداف كىم خمسة كثبلثوف رجبل كمن غيرىم ثمانية عشر رجبل
كمن مواليهم سبعة عشر قصدكا السفاح فلقيهم خازـ بن خزيمة بذات المطامير  ,ككاف قد

كجد عليهم فلم يسلم عليهم فلما جازىم شتموه ثم رجع إليهم كعاتبهم على أمر كاف قد كجد

عليهم بو فأغلظوا لو في الجواب  ,فأمر بهم فضربت أعناقهم جميعان كىدـ دكرىم كنهب

أموالهم  ,ثن انصرؼ فبلغ ذلك اليمانية فاجتمعوا كدخل زياد بن عبيداهلل الحارثي معهم على
السفاح فقالوا لو إف خازمان اجترأ عليك كاستخف بحقك كقتل أخوالك الذين قطعوا الببلد

كأتوؾ معتزين بك طالبين معركفك حتى إذا صاركا في جوارؾ قتلهم خازـ  ,كىدـ دكرىم كنهب

فهم بقتل خازـ  ,فبلغ ذلك موسى بن كعب كأبا الجهم بن عطية
أموالهم ببل حدث أحدثوه ّ ,

فدخبل على السفاح كقاال يا أمير المؤمنين بلغنا ما كاف من ىؤالء كإنك ىممت بقتل خازـ كإنا

نعيذؾ باهلل من ذلك فإف لو طاعة كسابقة كىو يحتمل لو ما صنع فإف شيعتكم من أىل خراساف

قد آثرككم على األقارب كاألكالد كقتلوا من خالفكم ؛ كأنت أحق من تغمد إساءة مسيئهم ,فإف

كنت ال بد مجمعان على قتلو فبل تتولى بنفسك كابعثو ألمر إف قتل فيو كنت قد بلغت الذم
تريد كإف ظفر كاف فره لك ؛ قاؿ كأشاركا إليو بتوجيهو إلى من بعماف من الخوارج يعني

المسلمين كإلى الخوارج الذين بجزيرة بركاكاف مع شيباف بن عبدالعزيز اليشكرم .
قاؿ كأمر السفاح بتوجيهو مع سبعمائة رجل ككتب إلى سليماف بن علي كىو على البصرة

يحملهم إلى جزيرة بركاكاف كعماف  ,قاؿ فسار خازـ إلى البصرة في الجند الذم معو  ,ككاف
قد انتخب من أىلو كعشيرتو كمواليو كمن أىل مرك كالركذ من يثق بو  ,فلما كصل البصرة

حملهم سليماف في السفن كانضم إليو بالبصرة أيضا عدة من بني تميم فساركا في البحر حتى

أرسوا بجزيرة بركاكاف  ,فوجو خازـ فضلة بن نعيم النهشلي في خمسمائة إلى شيباف فالتقوا

فاقتتلوا قتاال شديدان فركب شيباف كأصحابو السفن كساركا إلى عماف كىم صفرية فلما صاركا
إلى عماف قاتلهم الجلندل كأصحابو قاؿ كىم أباضية  ,كاشتد القتاؿ منهم فقتل شيباف كمن

معو .

قاؿ ثم سار خازـ في البحر بمن معو حتى أرسوا إلى ساحل عماف فخرجوا إلى الصحراء فلقيهم
الجلندل كأصحابو كاقتتلوا قتاال شديدا ككثر القتل يومئذ في أصحاب خازـ  ,كقتل منهم أخ لو

من أمو في تسعين رجبل  ,ثم اقتتلوا من الغد قتاال شديدا فقتل يومئذ من الخوارج يعني

المسلمين تسعمائة كأحرؽ منهم نحوان من تسعين رجبل .

قاؿ ثم التقوا بعد سبعة أياـ من مقدـ خازـ على رأم أشار بو بعض أصحاب خازـ كىو أف يأمر

أصحابو فيجعلوا على أطراؼ أسنتهم المشاقة كيرككىا بالنفط كيشعلوا فيها النيراف ثم يمشوا

بها حتى يضرموىا في بيوت أصحاب الجلندل ككانت من خشب  ,قاؿ فلما فعل ذلك

كأضرمت بيوتهم بالنيراف اشتغلوا بها كبمن فيها من أكالدىم كأىاليهم  ,فحمل عليهم خازـ
كأصحابو فوضعوا فيهم السيف فقتلوىم كقتلوا الجلندل فيمن قتل ؛ قاؿ كبلغ عدة القتلى

عشرة آالؼ قاؿ كبعث برؤكسهم إلى البصرة فأرسلها سليماف إلى السفاح  ,قاؿ كأقاـ خازـ
بعد ذلك أشهر حتى استقدمو السفاح فقدـ .

كلما كثر ذكر شيباف الخارجي في الكتب العمانية ككاف ال يعرؼ نسبو كال موضعو حسن  .أف
نعرؼ بو على حسب ما ذكره ابن األثير في كاملة في حوادث سنة تسع كعشرين كمائة قاؿ .
ذكر شيباف الحركرم إلى أف قتل

كىو شيباف بن عبدالعزيز أبو الدلف اليشكرم ؛ ككاف سبب ىبلكو أف الخوارج لما بايعوه بعد
قتل الخيرم أقاـ يقاتل مركاف كتفرؽ عن شيباف كثير من أصحاب الطمع  ,فبقي في نحو ألفا

فأشار عليهم سليماف بن ىشاـ أف ينصرفوا إلى الموصل فيجعلوا ظهرىم  ,فارتحلوا فتبعهم

مركاف حتى انتهوا إلى الموصل فعسكركا شرقي دجلة كعقدكا جسورا عليها من عسكرىم إلى

المدينة فكانت ميرتهم كمرافقهم منهم ؛ كخندؽ مركاف بإزائهم  ,ككاف الخوارج قد نزلوا بالكار

كمركاف بخصة  ,ككاف أىل الموصل يقاتلوا مع الخوارج  ,فأقاـ مركاف ستة أشهر يقاتلهم كقيل
تسعة أشهر ؛ كأتى مركاف بابن أخ لسليماف بن ىشاـ يقاؿ لو أمية بن معاكية بن ىشاـ  ,ككاف
مع عمو سليماف في عسكر شيباف أسيرا فقطع يديو كضرب عنقو  ,كعمو ينظر إليو .

ككتب مركاف إلى يزيد بن عمر بن ىبيرة يأمره بالمسير من قرقيسيا بجميع من معو إلى العراؽ

كعلى الكوفة المثنى بن عمراف العائذم عائذة قريش كىو خليفة للخوارج بالعراؽ  ,فلقي بن

ىبيرة بعين التمر فاقتتلوا قتاال شديدا كانصرفت الخوارج ثم اجتمعوا بالكوفة بالنخيلة فهزمهم
ابن ىبيرة ثم اجتمعوا بالبصرة فأرسل شيباف إليهم عبيدة بن سوار في خيل عظيمة فالتقوا

بالبصرة فانهزمت الخوارج كقتل عبيدة  ,كاستباح بن ىبيرة عسكرىم فلم تكن لهم ىمة بالعراؽ

 ,كاستولى ابن ىبيرة على العراؽ ككاف منصور بن جمهور مع الخوارج فانهزـ كغلب على

الماىيز كعلى الجبل أجمع  ,كسار ابن ىبيرة إلى كاسط فأخذ ابن عمر فحبسو  ,ككجو نباتة بن

حنظلة إلى سليماف بن حبيب كىو على كور األىواز  ,فسمع سليماف الخبر فأرسل إلى نباتة
داكد بن حاتم فالتقوا بالمرتاف على شاطئ دجيل  ,فانهزـ الناس كقتل داكد بن حاتم .

ككتب مركاف إلى ابن ىبيرة لما استولى على العراؽ يأمره بإرساؿ عامر بن ضبارة المرم إليو ,

فسيره في سبعة آالؼ أك ثمانية آالؼ فبلغ شيباف خبره فأرسل الجوف بن كبلب الخارجي في

جمع فلقوا عامرا بالسن فهزموه كمن معو  ,فدخل السن كتحصن فيو كجعل مركاف يمده

بالجنود على طريق البر حتى ينتهوا إلى السن  ,فكثر جمع عامر  ,ككاف منصور بن جمهور يمد
شيباف من الجبل باألمواؿ ؛ فلما كثر مع عامر نهض إلى الجوف كالخوارج فقاتلهم فهزمهم ؛

كقتل الجوف كسار ابن ضبارة مصعدا إلى الموصل ؛ فلما انتهى خبر قتل الجوف إلى شيباف

كمسير عامر نحوه كره أف يقيم بين العسكرين فارتحل بمن معو من الخوارج كقدـ عارـ على

مركاف بالموصل فسيره في جمع كثير في أثر شيباف ؛ فإف أقاـ أقاـ كإف سار سار ؛ كأف ال يبدأ

بقتاؿ ؛ فإف قالتو شيباف قاتلو كإف أمسك أمسك عنو  ,كإف ارتحل اتبعو  ,فكاف على ذلك

مر على الجبل كخرج على بيضاء فارس كبها عبداهلل بن معاكية بن حبيب بن جعفر في
حتى ّ

جموع كثيرة فلم يتهيأ األمر بينهما فسار حتى نزؿ جيرفت من كرماف  ,كأقبل عامر بن ضبارة

حتى نزؿ بإزاء ابن معاكية فلقي شيباف بجيرفت فاقتتلوا قتاال شديدا فانهزمت الخوارج كاستبيح

عسكرىم  ,كمضى شيباف إلى سجستاف فهلك بها كذلك في سنة ثبلثين كمائة .

كقيل بل كاف قتاؿ مركاف كشيباف على الموصل مقدار شهر ثم انهزـ شيباف حتى لحق بفارس

كعامر بن ضبارة يتبعو كسار شيباف إلى جزيرة بركاكاف  ,ثم خرج منها إلى عماف ؛ فقتلو

الجلندل بن مسعود بن جيفر بن جلندل األزدم سنة أربع كثبلثين كمائة أ.ىػ أردنا نقلو من كبلـ

ابن األثير في كاملة .

كقد تقدـ ذكر سبب ارتحاؿ شيباف من جزيرة بركاكاف كأف ذلك كاف بسبب حركب خازـ بن

خزيمة في أياـ السفاح فيكوف أكؿ أمر شيباف في أياـ مركاف بن محمد كمقتلو في أياـ السفاح
في عماف على يد شراة الجلندم إماـ المسلمين كاهلل أعلم .
ذكر قتل عبدالعزيزالجلنداني كذلك في حاؿ ضعف المسلمين

ذكر عن الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبداهلل أف عبدالرحمن بن المغيرة أخبرىم كقد كاف

األشعث بن حكيم كالجلندانيوف على حاؿ من الخركج في حاؿ ضعف المسلمين ؛ فأخبرىم

عبدالرحمن أف جعفر بن بشير كاف ىو كآخر غيره بالعراؽ مع أبي عبيدة كحاجب حتى قدـ

الجلندانيوف  ,فأخبركا أبا عبيدة كحاجبا أف الجلندانيين نزلوا على عبدالعزيز الجلنداني فقراىم

ثم قتلوه فقاؿ لهم موسى كحاجب ال تقبل مقالتكم على المسلمين  ,فلم يقببل قولهم  ,قالوا
فأنا نذىب إلى السلطاف قاؿ اذىبوا  ,فلما حضر خركج جعفر كصاحبو إلى عماف قالوا ألبي

عبيدة كحاجب ما نقوؿ ألىل عماف منكما في القوـ كقد كاف أىل عماف افترقوا في الذين قتلوا

عبدالعزيز فمنهم من برئ منهم ؛ كمنهم من توالىم كمنهم من كقف عنهم فقاؿ قوال ألىل أف
كل من كاف لو كالية يتواله المسلموف ؛ ككل من كاف على أمر من أمرىم أكلى بما ضيع حتى
يطلب إليو األمر الذم ضيعو فيكوف عليو الحق فيمتنع بإعطاء الحق  ,فهنالك تترؾ كاليتو .

فهذا حديث عبدالرحمن بن مغيرة لمسبح كحاصلو أف الطائفة الخارجة نزلوا على عبدالعزيز

فأضافهم فقتلوه فلم يستحسن المسلموف ذلك منهم  ,فلهذا اختلفوا كال كاليتهم حتى قاؿ أبو

عبيدة كحاجب ما قاال في فصل القضية  ,ككاف المسلموف يرجعوف إلى قولهما  ,كأف بني

الجلندل قد طلبوا إلى أبي عبيدة كحاجب ما طلبوا من قتلو عبدالعزيز فلم يسمعا دعواىم ,

فلذا قاؿ الجلندانيوف نذىب إلى السلطاف يعنوف عامل بني العباس فقاؿ اذىبوا ؛ على طريق

التهديد  ,كلم يبلغنا أنهم ذىبوا إلى السلطاف كاهلل أعلم بما كاف .
قاؿ أبو المؤثر ككاف خلف بن زياد مع اإلماـ الجلندم في حرب خازـ عامل السلطاف فمرض
خلف بن زياد فتخلف عن المسير مع الجلندم بإزكي كبقي بها من بعد الجلندم حتى مات

بإزكي ؛ كقاؿ غيره نشأ خلف بن زياد بالبحرين ثم خرج منها يلتمس الحق  ,فكاف كلما لقي

أحدا من أىل الفرؽ من قومنا طلب منو أف يعرفو مذىبو فإذا عرفو قاؿ الحق في غير ىذا حتى

بلغ البصرة  ,كلقي أبا عبيدة مسلما فسألو عن مذىبو فنسبو لو فقاؿ ىذا ىو الحق فلزمو ,

كاف عليو حتى مات رحمو اهلل .

ذكر شبيب بن عطية العماني رحمو اهلل تعالى

كذكر أبو محمد كأبو الحسن أف شبيبا كاف من أصحاب الجلندم كذكر غيرىما أنو يجي القرل

كلم يكن إماـ منصوبا  ,إنما كاف محتسبا كالظاىر أف أمره ىذا كاف بعد الجلندم ككاف رجبل
صلبا في دينو شديدا على الجبابرة داعيا إلى مخالفتهم  ,لو سيرة تنبئ عن تصلبو في دينو

كشدتو على البغاة  ,قاؿ في أكلها :

( أما بعد ) فإنو قد بلغنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يقوؿ يد المسلمين كاحدة

على من سواىم ؛ كالمسلم أخو المسلم ال يظلمو كال يخذلو  ,كقد أمسيتم كأمسينا إخوانا على
الحاؿ التي قد تركف اختلفت في إعبلؽ األمة  ,كتشتت أمرىا ككثب بعضهم على بعض

كالسباع ينهش بعضهم بعضا بالظلم كالعدكاف كالغشم كانتهاؾ المحارـ  ,كال يعرفوف حق اهلل

كال حرمة اإلسبلـ ؛ كال يحتجركف بو  ,كأمسينا كأمسيتم بحمد اهلل كنعم اهلل علينا كعليكم

سابغة كفضلو علينا كعليكم عظيم يأمن بعضنا بعضا كيعرؼ بعضنا لبعض حرمة اإلسبلـ كحق

أىلو ؛ ككتاب اهلل إمامنا كإمامكم إف كنا ككنتم صادقين .

يا أيها الناس اعملوا أف من أمرنا أف نقاتل كنقتل من عصى اهلل حتى يفيئوا إلى أمر اهلل أك تفنى

أركاحنا إف شاء اهلل لنرد منار اإلسبلـ إلى معالمها األكلى التي كانت على عهد نبي اهلل كاللذين

من بعده أبي بكر كعمر  ,حبلؿ اهلل حبلؿ إلى يوـ القيامة ؛ كرضاء اهلل رضي إلى يوـ القيامة ؛

كسخط اهلل سخط إ لى يوـ القيامة ؛ ال ننقض الطاعة بالمعصية كال نثبت الطاعة لمعصية

بالطاعة كلكن حتى يستكمل الناس جميعا الطاعة بحدكدىا كإعبلمها كمنارىا كأحكامها كأناسها

كالرضا بها  ,فمن كره ىذا فالطريق لو مخلى يذىب حيث يشاء من البحر كالبر  .كلكن امرءا

على حذر أف يتبع عورات المسلمين كيكاتب عدكىم كيشعب عليهم فيتخذ عليهم بسعيو بين
المسلمين بطانة .

إلى آخر ما ذكره فيها من بياف الحق الواضح كالتحريض على القياـ باألمر كالرد على

المخالفين في شكهم كحيرتهم .

كفي األثر كبلـ في كالية شبيب كفي البراءة منو كذلك لتصلبو حتى صار يجبي القرل احتسابا ,

فمنهم من لم ير لو ذلك ألنو ليس بإماـ منصوب  ,كمنهم من عذره كرآه محتسبا ؛ قاؿ

المعتمر بن عمارة بن سالم بن ذكواف الهبللي أف البراءة منو كحد السيف معا أك قاؿ سواء إني

ال ابرأ منو حتى يحل دمو  ,كعن ىاشم ابن غيبلف عن موسى بن أبي جابر قاؿ  :قلت للربيع ما
تقوؿ في أىل عماف فإنهم اختلفوا كافترقوا في أمر شبيب ؛ قاؿ الربيع من تواله فتولوه كمن

برئ منو فابرأكا منو قاؿ فقلت ما القوؿ في الكف فإني أرجو أف يكوف فيو ألفة كصبلح قاؿ

فقاؿ ما يقوؿ بشير قاؿ قلت صاحبي كال يخالف علي  ,فقاؿ أنتم أعلم بأىل ببلدكم كأما أنا

فليس ذلك رأيي  ,فلما قدـ موسى أظهر ذلك كلقي ىادية فتابعو .

قاؿ عبدالوىاب بن جيفر من تواله برئنا منو  ,قاؿ ىاشم ككره بشير الكف كقاؿ معقل يتواله

بشير كأىل الحق .

كسئل الفضل بن الحوارم فيما اختلفوا فيو من أمر شبيب قاؿ كاف مجابا ككاف بجبي القرل
فإذا قدـ السلطاف تركها كاعتزؿ .
( قلت ) كلعل اعتزالو كاف في عاـ يجبي فيو القرل  ,كإنما جبايتو كانت كقت حمايتو فمتى

حصلت لو الحماية جبي ما قدر عليو  ,كمتى زالت عنو بالعجز عنها رفع يده  ,كىذا ىو الظن

بشبيب إف صح ما قالو فيو الفضل بن الحوارم  ,كالظاىر منو التصلب في األمور فتخلية الببلد
للجائر منافية للظاىر من حالو كاهلل أعلم بما كاف ىنالك .

قاؿ أبو الحوارم من برئ من شبيب برئنا منو كمن برئ ممن تواله برئنا منو ؛ كمن تولى من

تواله فهو على كاليتو إف كاف لو كالية .

باب أمر عماف بعد الجلندل

ذكرت السير أف الجبابرة استولت على عماف بعد الجلندل فأفسدكا فيها  ,ككانوا أىل ظلم
كجور ؛ فمن ىؤالء الجبابرة محمد بن زائدة كراشد بن النظر الجلندانياف  ,كيشبو أف يكونا

أكالد من قتلهما الجلندم ألجل البيعة التي ظهرت عليهم  ,فإف صح ذلك فيكوف محمد بن

زائدة بن جعفر كراشد بن النظر بن جعفر كقد تقدـ أنهم من أقارب الجلندم كفي زمنهما كقع

غساف بن سعد المحاربي الهنائي على نزكل كنهبها كىزـ بني نافع ككانت الدائرة على بني نافع

كبني ىميم بعد أف قتل منهم خلق كثير  ,كذلك في شعباف من سنة خمس كأربعين كمائة  ,كبنو
نافع ىم رىط أبي المنذر بن بشير بن المنذر  ,كبنو ىميم من معن بن مالك بن فهم .

ثم أف أىل إبرل من بني الحارث غضبوا لهم ؛ ككاف في بين الحارث رجل عبدم من بكرة يقاؿ

لو غساف الهنائي  ,فساركا إليو فجلسوا لو بين داره كدار جناح بموضع يقاؿ لو الخور  ,كقد
رجع عائدا رجبل مريضا من بني ىناة من بني رنجة فمر بهم كىو ال يشعر بمكانهم فقتلوه ,

فغضب لذلك منازؿ بن خنبش العابرم الهنائي  ,ككاف منزلو بنبا بموضع يقاؿ لو العقير  ,ككاف
عامبل لمحمد بن زائدة كراشد بن النظر الجلندانيين فساركا إلى أىل إبرل على غفلة منهم ,

فلما أحسوا بو برزكا إليو فاقتتلوا قتاال شديدا ككقعت الهزيمة على أىل إبرل كقتل منهم أربعوف
رجبل .
كفي األثر أف محمد بن عبداهلل بن جساس كموسى بن أبي جابر سارا مع غساف ابن عبدالملك

إلى راشد بن النظر  ,ككانا من فقهاء المسلمين  ,ففي ىذا األثر ما يدؿ على أنو قد خرج على

راشد بن النظر خارجة قائدىا غساف بن عبدالملك كىو ممن لم تحمد سيرتو ؛ كإنما خرج معو

الشيخاف لقصد زكاؿ راشد بن النظر  ,كىو أشد ظلما  ,كالمسألة مذكورة في جواز الخركج مع
الظالم على من ىو أظلم منو كاهلل أعلم .

ثم من اهلل على أىل عماف باأللفة على الحق فخرجت عصابة من المسلمين فقاموا بحق اهلل

كأذلوا ملك تلك الجبابرة  ,كبذلك انقضت دكلة بني الجلندل ؛ كانتقلت الدكلة إلى اليحمد ,
فلم يكن لبني الجلندم بعدىا دكلة أصبل كلم تكن لهم حركة إال ما كاف منهم بتواـ في أياـ

المهنا  ,كسيأتي بياف ذلك إف شاء اهلل تعالى .

باب انتقاؿ الدكلة من يد الجبابرة إلى المسلمين .......

باب انتقاؿ الدكلة من يد الجبابرة إلى المسلمين
كتقديم محمد بن أبي عفاف في العسكر

كذلك أنو لما كاف من أمر راشد بن النظر كمحمد بن زائدة ما كاف رأم المسلموف الخركج

عليهم ؛ فتكاتبوا كىم يومئذ أىل ضعف  ,فاجتمعوا كتآلفوا على إقامة الحق  ,كيقاؿ كاف

عبدالملك بن حميد يومئذ شابا  ,كأنو كاف يدعو المسلمين على المبايعة على راشد بن النظر ,
فأكؿ من حكم محمد بن المعلي كاألحنش الفسحي من كندة  ,كخرجوا في طلب راشد بن

النظر  ,ككاف في ناحية مهرة يحشد إلى أف صار بالمجازة من ناحية الغابة ؛ فأتى إليو

المسلموف فألقوه بالمجازة من أرض الظاىرة شرقي الوادم منها  ,فوقعت الهزيمة على راشد

كمن معو كقتل من بني نجو مقتلو عظيمة كىرب راشد بن النظر كاستولى المسلموف على داره
كنسفوىا من أصلها .
كحدث الفضل بن الحوارم عن أبي جعفر سعيد بن محمد  ,كفي نسخو سعيد ابن محرز

كمحمد بن محبوب عن محمد بن ىاشم  ,كفي المصنف عن ىاشم بن غيبلف أف المسلمين

لما نسفوا دار راشد غضب لذلك من غضب من أشياخ سلوت كغيرىم فقدـ علينا األشعث بن

محمد كنحن مع بشير ببهلى  ,فتكلم في ذلك األشعث كقاؿ  :ليست ىذه من سير المسلمين

 ,فقلت لهو قد نسف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حصن بني النضير  ,فرد على ذلك

األشعث  ,فقلت بياف ذلك في كتاب اهلل ( يخربوف بيوتهم بأيديهم كأيدم المؤمنين ) كذلك أف
المؤمنين كانوا ينسفوف من قبلهم ككانت اليهود تنسف من ناحية أخرل فيسدكف ما نسف

المسلموف ؛ فرد على ذلك األشعث فقاؿ بشير بل ىكذا كاف .

قلت كبلغنا أف أىل دار رموا المسلمين بسهم فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بنسفها

فنسفت  ,فقاؿ األشعث لعلهم نسفوا شرفاتها  ,فقاؿ بشير  :من أصلها ؛ ككاف ابن راشد في
نزكل .

قاؿ أبو جعفر  :خرج المسلموف بعماف فلم يأخذكا الزكاة حتى كانت كقعة المجازة في رمضاف
؛ كىرب ابن راشد من نزكل كبعثوا العماؿ فأخذكا الصدقة كرجع المسلموف إلى منح  ,كخرج

منهم من خرج إلى موسى بن أبي جابر إلى أزكي  ,ككاف بو علة فحملوه إلى منح  ,فلما كصلوا
بموسى ككاف معو بشير بن المنذر كجماعة من المسلمين نظركا كاجتمعوا كتشاكركا كيف يأتوف

ىذا األمر  ,فقاؿ موسى بن أبي جابر لمحمد بن المعلي الكندم كقد كليناؾ صحار كما يليها

فاكفنا أمرىا ككلينا فبلنا كذا  ,ككلينا محمد بن أبي عفاف القريات كبقية الجوؼ  ,فرضي كل
موضعو .
كقاؿ موسى بن أبي جابر لمحمد بن عبداهلل أقطع للناس الشرل فقاؿ بشير ابن المنذر عند

ذلك كنا رجوناؾ يا أبا علي أف تسير بهذه الدكلة فرددتها إلى ىؤالء الذين يخافوف على الدكلة

 ,فقاؿ موسى بن أبي جابر إنما كاف نظرم يا أبا الحكم للدكلة ألنهم قد اجتمعوا ككل يطلب

ىذا األمر لنفسو كاألمر بعده ضعيف ففرقناىم عن كجوىنا حتى يقوم األمر  ,فأمر محمد بن

عبداهلل بن أبي عفاف أف يقطع للناس الشرل فقطع حتى قوم أمره  ,فلما قوم األمر أمر موسى
بن أبي جابر محمد بن عبداهلل بن أبي عفاف فأرسل إلى القرل الوالة كعزؿ كل من كاف كاله

كقامت دكلتهم بإذف اهلل تعالى  ,ككاف ذلك في أكؿ يوـ من شواؿ سنة سبع كمائة ؛ كذكر

بعضهم أف أكؿ ذلك كاف في رجب من سنة سبع كسبعين كمائة ؛ كقاؿ الفضل بن الحوارم

ملكت ىذه الدكلة يوـ الجمعة بعد العصر لسبع بقين من شهر رمضاف سنة سبع كسبعين كمائة

.

كقيل أف موسى رحمو اهلل أراد محمد بن المعلي لئلمامة فكره محمد بن المعلي أف يقطع

الشرل فكره موسى أف يوليو أمر اإلمامة حتى قطع الشرل فولى محمد ابن أبي عفاف ( كمحمد

بن أبي عفاف ) ىو محمد بن عبداهلل بن أبي عفاف كاف رجبل من اليحمد إال أنو نشأ في العراؽ

 ,ككاف من أىل العراؽ فقدموا بو إلى عماف  ,كاختلفوا في صفة إمامتو فقيل كاف إماـ دفاع

حتى تضع الحرب أكزارىا ؛ كقيل كاف أمير جيش فأساء السيرة كبدؿ كغير  ,ككاف يستقبلهم
بالكبلـ الغليظ حتى قاؿ كائل بن أيوب ليس ابن أبي عفاف بإماـ بل ذلك جبار ؛ فعزلو

المسلموف حين لم يرضوا سيرتو كال مذىبو في النصف من ذم القعدة من سنة سبع كسبعين
كمائة ؛ ككانت كاليتو سنتين كشهرين إال شيئان .
كفي بياف الشرع من سيرة أبي عبداهلل محمد بن ركح قاؿ أخبرني أبو الحوارم رحمو اهلل عن
الصلت بن خميس رحمو اهلل عن محمد بن محبوب رحمو اهلل أنو ذكر محمد بن أبي عفاف

فقاؿ ىو عندنا خليع ؛ فقاؿ أبو الحوارم كأما أبو المؤثر فقاؿ أنو يضيق عن خلعو  ,فلو أف

رجبل من أىل زماننا برئ من محمد بن أبي عفاف من أجل ما يجده في الكتب عن أبي أيوب
كائل بن أيوب الحضرمي رحمو اهلل أنو قاؿ أف ابن أبي عفاف جبارا  ,أك من أجل إذ سمع

محمد بن محبوب يبرأ منو فبرئ منو من أجل ذلك من غير أف يصح معو من ابن أبي عفاف

مكفرة فإف ذلك الرجل على ىذه الصفة عندنا خليع  ,كسيبل محمد بن أبي عفاف عندنا سبيل

إماـ حضرموت عبداهلل بن سعيد كقد كاف أىل حضرموت عزلوه كقدموا عليو خنبشان .

ككاف ابن أبي عفاف قد أرسل سعيد بن زياد البكرم إلى أىل األحداث من أىل الشرؽ فلما

كصل إليهم ككاف بينو كبينهم ما كاف كظهر عليهم سعيد كاستولى على ببلدىم كأراد دمارىا؛

بعث رسوال إلى موسى بن أبي جابر كقاؿ سعيد للرسوؿ أف يقرأ لموسى سعيدا يقطع نخل بني

نجو  ,فلما كصل إلى موسى قاؿ لو أف سعيدا يقطع نخل بني نجو  ,فقاؿ لو موسى ما قطعتم
من لينة أك تركتموىا قائمة على أصولها فبإذف اهلل كليجزم الفاسقين  ,فلما رجع الرسوؿ إلى

سعيد كأخبره بما قاؿ لو موسى أقبل سعيد على قطع النخل كىدـ المنازؿ  ,ذكر ذلك أبو
الحوارم كقاؿ قد حفظنا ذلك عمن حفظنا من أىل العلم المأمونين على ذلك .

كقاؿ كائل بن أيوب فأما ما أحرؽ سعيد بن زياد ممن أحرؽ مع راشد فلو ألقى في النار لكاف

لذلك أىبل  ,كأما من أحرؽ سعيد ممن لم يحرؽ فإف كاف بعثو إماـ كاف ذلك في بيت الماؿ ,
فقاؿ عبداهلل بن نافع فإف اإلماـ يومئذ كاف ابن أبي عفاف كىو الذم بعثو ؛ قاؿ كائل ابن أبي

عفاف ليس بإماـ بل ذبك جبار كحفظ الفضل بن الحوارم عن محمد بن محبوب عن أبي

صفرة عن كائل ابن أيوب أنو قاؿ لو كاف ابن أبي عفاف إماما لما كاف أحدث سعيد بن زياد في
بيت ماؿ المسلمين ؛ قاؿ محمد بن محبوب ما سمعنا عن أحد من قواد ىذه الدكلة أكالىا

كأخراىا صنع كال سار في أىل حربهم بشر مما صنع سعيد بن زياد البكرم من سفك الدماء

كحرؽ المنازؿ كاألمتعة كأخذ البرئ بالسقم كترؾ المعركؼ إال أف كارثا رحمو اهلل كاف قد جفاه

كأقصاه  ,فخرج إلى البحرين إلى أف توفي كارث فرجع فحملو غساف اإلماـ على فرس كأحسن
إليو كقوده .

كقاؿ كائل بن أيوب كارث ليس بوكيل للناس كاف بسعو مجامعة سعيد حتى يطلب من يطلب

إلى سعيد حقو فينصف منو أك فيعطاه كاهلل أعلم .

كفي شهر ربيع من سنة ثماني كسبعين كمائة مات بشير بن المنذر كالنزكاني العقرم جد بني
زياد كىو من سامة بن لؤم بن غالب أحد حملة العلم رضي اهلل عنو .

باب إمامة الوارث بن كعب الخركصي رضي اهلل عنو

كىو أكؿ إماـ من بني خركص كىم من اليحمد  ,كذلك بعد أف عزؿ محمد ابن أبي عفاف ,
ككاف ذلك في ذم القعدة من سنة تسع كسبعين كمائة .

كفي بياف الشرع قاؿ أخبرنا أبو محمد الفضل بن الحوارم عن زياد بن مثوبة أنو أخبره بأنو لما

أراد المسلموف أف يعزلوا محمد بن أبي عفاف حضر موسى ابن أبي جابر العسكر كىو شيخ

كبير مشدكد على حاجبيو بعمامة كىو نائم على سرير في العسكر  ,كقد خرج كراث يريد

العسكر مناظرا محتجا البن أبي عفاف إذ أرادكا عزلو ؛ فقالوا لموسى من إمامنا فقاؿ موسى أنا

إمامكم فلما كصل كارث إلى نزكل أخذ موسى بيده فقدمو إماما قاؿ فما علمنا أف أحدا من

الناس عاب ذلك على كارث .

كقاؿ أبو قحطاف أخرج المسلموف ابن أبي عفاف من نزكل حين ظهرت منو أحداث لم تعجبهم

كلم يرضوا سيرتو أخرجوه من نزكل باحتياؿ  ,فلما خرج من نزكل اجتمعوا كاختاركا ألنفسهم

إماما فقدموا كراث بن كعب  ,قاؿ كلو كاف البن أبي عفاف أصل إمامة ما قدموا عليو كارث بن

كعب حتى يظهركا للناس ما يحل بو عزلو كيحتجوا عليو ؛ قاؿ فوطئ كارث أثر السلف الصالح

من المسلمين كسار في عماف بالحق كظهرت دعوة المسلمين بعماف كعز اإلسبلـ كخمد الكفر

.

كقاؿ أبو الحسن بايعوا كارث بن كعب على ما بويع عليو أئمة العدؿ كعلى األمر بالمعركؼ

كالنهي عن المنكر كالشرل في سيبل اهلل كإظهار الحل كإخماد الباطل  ,كالجهاد في سبيل اهلل

؛ كتقاؿ الفئة الباغية  ,ككل فرقة امتنعت من الحق حتى توفئ إلى أمر اهلل ال يستحلوف منهم

غنيمة ماؿ كال سبي عياؿ كال انتحاؿ ىجرة بعد النبي  eكال يسموا بالشرؾ أىل القبلة ما بينوا
الشهادة ؛ قاؿ فقاـ كارث بالحق ما شاء اهلل كالمسلموف عنو راضوف  ,كلو موازركف كعليو

مجتمعوف كلمن امتنع من طاعتو مفارقوف .

كما ذكره بعضهم في سبب اختيار المسلمين للوارث تحتمل صحتو كأف صح فالظاىر إف ذلك

كاف في كقت الجبابرة من بني الجلندل قبل ظهور المسلمين عليهم ؛ فتكوف تلك الحالة

منقبة للوارث محفوظة لو منذ مدة من الزماف فظهرت ثمرتها في أكانها برغبة المسلمين في
تقديمو .
ذلك ما قيل أف الوارث كاف يسكن قرية ىجار من بني خركص ككاف يرل الرؤيا في نومو على

ظهور الحق على يده  ,كأنو كاف ذات يوـ يحرث في زرع لو فسمع صوتا يقوؿ لو اترؾ حرثك
كسر إلى نزكؾ كأقم بها الحق ؛ ثم ناداه ثانية كثالثة بذلك  ,فقاؿ الوارث كمن أنصارم كأنا

رجل ضعيف ؟ فقيل لو أنصارؾ جنود اهلل فقاؿ إف كاف حقا فليكن مصاب مجزم ىذا ينبت

كيخضر من الشجرة التي أصلو منها فغرسو في األرض فنبت شجرة لومي؛ كيقاؿ أف ىذه

الشجرة موجودة إلى اآلف ببلدة ىجار كىي مركز إماتة المحفوظة  ,ثم سار إلى نزكل كىي في
أيدم الجبابرة كقد ملؤىا جورا كظلما فلما كصل إلى نزكل كجد خبازا يخبز كجنديا من جنود

السلطاف يأكل خبزه  ,كالخباز يستغيث باهلل كالمسلمين منو فلما رآه على ذلك زجره ثبلثا فلم

ينتو فقتلو  ,فمضى مسرعا إلى مسجد قريبا من شاطئ الوادم  ,كاآلف سمي مسجد النصر ؛

فأسرعت إليو الرجاؿ لتقتلو فلما كصلوا قريبا منو رأكا المسجد قد غص من الرجاؿ المقاتلة فلم

يصلوه قالوا فلذلك اختاره المسلموف عليهم إماما .

كقيل أنو لما خرج الوارث إلظهار العدؿ تخلف عنو أخوه محمد بن كعب فقالوا خنزير فسموه

خنزيرا فبنوه يقاؿ لهم بنو خنزير  ,كمر في مسيره على بئر لبني صبح يقاؿ لو زكت بني صبح

ككاف عليو رجل من بني صبح كمعو أربعوف رجبل فخرجوا عند الوارث فأكصى بإيقاؼ ماؿ ينفق

منو على حضر اإلنفاؽ في موضع مخصوص من الحجار إال لمانع كمطر أك غيره ؛ فما زاد عن

ذلك القدر فإنو ينفق على أىل الهجار كستاؿ خاصة  ,كأكصى ألىل زكت منو بأربعين سهما

ينفق فيهم كفي ذراريهم كلو بقي منهم رجل كاحد فهم يعطوف أربعين سهما  ,كمنع منو بني أخيو
لخزره عنو فوقفو يقسم إلى اليوـ على ما أكصى ؛ كال يستطيع أحد من بني خنزير أف يأخذ منو

لتعجيل العقوبة .
كلهذا الوقف آثار شاىرة ككرامات ظاىرة ذكرىا لنا من نثق بو  ,منها أنو إذا أنفق في الموضع
المخصوص رأكا فيو زيادة على القدر الذم عهدكه كأف أنفقوه في غير ذلك الموضع لعذر

كجدكه كما عهدكه من كيل أك كزف  ,كمنها أنو إذا أكل من الوقت غير مستحقو عوجل بالعقوبة
كلو دابة أكلت منو مع علم صاحبها بذلك عوقبت  ,كأف لم يعلم صاحبها لم يصبها شيء ,
كغير ذلك مما شاء اهلل لم يتجاسر الناقل الثقة أف أخذ عنو جميع ذلك .

كفي ليلة إحدل عشرة من المحرـ سنة إحدل كثمانين كمائة توفي شيخ المسلمين موسى بن
أبي جابر األزكوم كىو من سامة بن لول بن غالب جد موسى بن علي ألمو  ,ككاف قد عاش

أربعا كتسعين سنة كأشهرا رضي اهلل عنو .

ذكر مسير عيسى بن جعفر المنصور إلى عماف

ككاف ذلك في أياـ الوارث  ,ككاف عيسى بن جعفر بن عم ىاركف الرشيد كىو أخو زبيدة  ,فبعثو

ىاركف إلى عماف عامبل عليها في ستة آالؼ مقاتل فيهم ألف فارس كخمسة آالؼ راجل ,

فلما كليها كتب داكد بن يزيد المهلبي إلى كالي صحار كىو مقارش بن محمد اليحمد يخبره

بذلك  ,كبعث اإلماـ إليو مقارش بن محمد في ثبلثة آالؼ ؛ كالتقوا بحتى فانهزـ عيسى بن

جعفر كسار إلى مراكبو بالبحر فسار إليو أبو حميد بن فلج الحداني السلوتي كمعو عمرك بن

عمر في ثبلث مراكب ؛ فدخل عليهم أبو حميد مركبو  ,فأسر عيسى كانطلق بو إلى صحار

فحبس بها  ,ككاف اإلماـ قد خرج من نزكل لدفاع عيسى أخذا منو بالحزـ  ,فلما كصل سيفم
لقيو اإلماـ بهزيمة عيسى بن جعفر فرجع إلى عسكر نزكل .
قاؿ أبو الحوارم فلما بلغ نزكل بلغو أف عيسى بن جعفر في السجن قاؿ فبلغنا أنو قاـ في
الناس خطيبا فقاؿ يا أيها الناس إني قاتل عيسى بن جعفر فمن كاف معو قوؿ فليقل  ,قاؿ

فبلغنا أف علي بن عزرة ككاف من فقهاء المسلمين قاـ فتكلم فقاؿ إف قتلتو فواسع لك كإف

تركتو فواسع لك فأمسك اإلماـ عن قتلو كتركو في السجن قاؿ فلما كاف بعد ذلك بلغنا أف

قوما من المسلمين كفيهم رجل يقاؿ لو يحيي بن عبدالعزيز رحمو اهلل ككاف من أفاضل

المسلمين  ,كلعلو لم يكن يقدـ عليو أحد في الفضل في زمانو بعماف انطلقوا من حيث ال يعلم
اإلماـ حتى أتوا إلى صحار فتسوركا السجن على عيسى بن جعفر فقتلوه في السجن من حيث

ال يعلم اإلماـ كال الوالي كانصرفوا من ليلتهم  ,قاؿ كبلغنا عن بشير بن المنذر رحمو اهلل أنو

كاف يقوؿ قاتل عيسى بن جعفر لم يشم النار أم بسبب قتلو كليس ىو حكما بالغيب  ,كإنما

ىو حكم بالظاىر يعني أنو إذا لم يفعل غير ىذا فبل يشم النار بسببو .

قاؿ أبو الحوارم فهذا الذم حفظنا من خبر عيسى بن جعفر عن أىل العلم المأمونين على

ذلك ؛ ثم ذكر صورة الحكم في قتلو فقاؿ كالذم حفظنا من قوؿ المسلمين إف إماـ المسلمين

إذا قتل أك قتل كالي المسلمين في كاليتو أك قتل قائد المسلمين في مسيره أك قتلت سرية

المسلمين إف دمائهم للمسلمين دكف أكليائهم كللمسلمين أف يقتلوا من قتلهم كيفما قدركا عليو
في غيلة أك غير غيلة ؛ قاؿ كفي ذلك آثار المسلمين قائمة معركفة .

قاؿ محمد بن محبوب إف بعض أىل عماف أخبره أف خبر ىزيمة عيسى بن جعفر كصل إلى

مكة كأنهم أخذكه أسيرا قاؿ فقاؿ كالدم يعني محبوبا للرجل سرني إذا أخذكه أسيرا قاؿ قلت

كلم يشرؾ ذلك يا أبا سفياف قاؿ ليمنوا عليو  ,قاؿ الرجل فقلت لمحبوب يا أبا سفياف لو كاف
معو كذا ككذا من رأس لقطعوىا أىل عماف أك نحو ىذا من القوؿ قاؿ فقاؿ ىكذا قاؿ نعم .
كفي المصنف قاؿ كبلغنا أف المسلمين باعوا شيئا من الخيل التي كانت مع عيسى ابن جعفر

كتصدقوا بثمنها على الفقراء كالدار قاصية بعيدة  ,فلما قتل عيسى عزـ ىاركف على إنفاذ جيش

إلى عماف فارتاع الناس لذلك ثم مات كأراح اهلل الناس من شره .
ذكر كفاة الوارث رضي اهلل عنو

قالوا فلم يزؿ الوارث إماما حسن السيرة قائما بالعدؿ حتى اختار اهلل لو ما لديو فكاف سبب

موتو أنو غرؽ في سيل كادم كلبوه من نزكل كغرؽ معو سبعوف رجبل من أصحابو ؛ كسبب ذلك

أف حبس المسلمين كاف عند سوقم مائل ككاف ناس محبوسين  ,فساؿ الوادم جارفا ؛ فقيل

لئلماـ إف الوادم سيلحق المحبوسين فأمر بإطبلقهم  ,فلم يجسر أحد أف يمضي إليهم خوفا

من الوادم  ,فقاؿ اإلماـ  :أنا أمضي إذ ىم أمانتي كأنا المسئوؿ عنهم يوـ القيامة ؛ فمضى

إليهم كأتبعو ناس من أصحابو ؛ فمر بهم الوادم فحملهم مع المحبوسين ؛ كقر اإلماـ بعد أف

يبس الوادم بقبره كلم يضر بقبره  ,فكانت ىذه كرامة ظاىرة .

كقيل  :سبب دفنو ىناؾ تشاجر أىل العقر كسعاؿ عليو كل يريد أف يدفن معو فرأل من حضر
من أىل الرأم أف يدفن مكانو صلحا بين الفريقين .

ككانت إمامتو اثني عشرة سنة كستة أشهر إال أياما  .كقيل اثني عشرة سنة كستة أشهر كيومين ,

كأف كفاتو كانت يوـ الثالث من جمادم األكلى سنة اثنين كتسعين كمائة  .كقيل مات يوـ االثنين

ألربع لياؿ من جمادم األكلى سنة اثنتين كتسعين كمائة  .كقيل إمامتو كانت اثنتي عشرة سنة

كثبلثة أشهر كاهلل أعلم .

باب إمامة غساف بن عبداهلل اليحمدم من الفجح

كذلك لما مات الوارث بن كعب رحمو اهلل بايعوه بعده يوـ االثنين لست خلوف من جمادم

األكلى من سنة اثنتين كتسعين كمائة كقيل اليوـ الرابع من الشهر المذكور .
قاؿ أك زياد  :لما غرؽ الوارث بن كعب رحمو اهلل قاؿ سليماف بن عثماف لمسعدة بن تميم عند

فلج ضوت في البطحاء نكتب إلى أىل السر يأتوف  ,قاؿ مسعدة إنما يريد ابن عثماف أف نؤخر

ىذا األمر حتى يجتمع إلينا الناس  ,أك قاؿ غوغاء الناس فيختلفوا علينا ؛ كلكنا نقطع األمر ,
قاؿ أبو الحسن بايعو المسلموف على ما بويع عليو الوارث بن كعب ؛ فقاـ بالحق كعمل بو ؛

كعز الحق في أيامو ؛ كظهرت دعوة المسلمين بعماف  ,ككاف في أيامو جمة من العلماء ؛ قاؿ

كاختلف في تلك األياـ ىاركف بن اليماف الشعبي كمحبوب بن الرحيل  ,فبين محبوب بدعتهم

كأكضح ضبللتهم .

قلت  :كالظاىر أف اختبلفهما كاف في أياـ المهنا  ,كلكل كاحد منهما إلى المهنا رسائل يرد

فيها على صاحبو  .كقدـ غساف بعد إمامتو صحار لخمس بقين من جمادم األخرل سنة إحدل
كمائتين  ,فوقع الحريق في السوؽ بعد ذلك بخمسة أياـ  ,فوافق ىبلؿ رجب  ,فيذكركف أنو
احترؽ ما بين الخورين  ,فبل أدرم أنو في ىذا الحريق أك في الحريق الذم كاف سنة ثماني

كمائتين  ,إال أنهم يذكركف أنو احترؽ ما بين الخورين .

ككاف البوارج كىم كفار الهند يقعدكف بأطراؼ عماف كيسلبوف منها كيسبوف كيمضوف إلى ناحية

فارس كالعراؽ ؛ فكانوا فيما بلغنا ربما يسيركف بناحية دبا كجلفار ؛ كاتخذ غساف الشذاة للغزك

 ,كىو أكؿ من اتخذىا بعماف كغزل فيها البوارج من ىذه الشطوط ؛ كأمن اهلل الناس من

البوارج بهذه الشذاآت كبالغرؼ كفي رجب من سنة اثنين كمائتين مات علي بن موسى ؛ كرجع

غساف إلى نزكل يوـ االثنين إلحدل عشرة خلت من رجب سنة ست كمائتين .

كقتل أك راشد بن محمد باألركاح يوـ الخميس لست من ربيع األكؿ سنة سبع كمائتين  ,كقتل

صقر بعده بعشرين يوما ؛ كىو صقر بن محمد بن زائدة الجلنداني كذلك يوـ األربعاء لست
كعشرين من ربيع األكؿ من ىذه السنة .

كسبب ذلك أف صقر بن محمد كاف قد بايع المسلمين على راشد بن النظر الجلنداني كأعاف

المسلمين بالماؿ كالسبلح  ,فلما أزاؿ اهلل ملك راشد بن النظر الفاسق كغير نعمتو كأظهر اهلل

دعوة المسلمين ككلمتهم  ,خرج على المسلمين رجل من أىل الشرؽ من بني ىناة كمعو بنو

ىناة كغيرىم  ,كألقى إلى المسلمين أف أخا صقر مع البغاة  ,فلما ذكر ذلك لصقر قاؿ  :من

يقوؿ ذلك كأف أخي مريض عندم في الدار  ,ككاف صقر يومئذ بسمائل  ,فلما ىزـ اهلل البغاة
كظفر المسلموف بهم تحقق أف أخا صقر ابن محمد كاف مع البغاة  ,فعند ذلك اتهموا صقر

بالمداىنة لما ستر عنهم أمر أخيو ككاف اإلماـ يومئذ في نزكل ؛ ككاف الوالي على سمائل رجل

يقاؿ لو أبو الوضاح  ,فرفع أك الوضاح صقر إلى اإلماـ مع سرية بعثها اإلماـ لحملو  ,كخرج
أبو الوضاح معو خوفا عليو من الشراة أف يقتلوه  ,كبعث اإلماـ إليو أيضا سرية أخرل كبعث

معهم موسى بن علي فالتقوا بنجد السحامات  ,فبينما ىم في مسيرتهم إذ اعترض بعض الشراة

صقرا فقتلوه  ,فلم يكن للوالي أبي الوضاح كال لموسى بن علي قدرة على منعهم من قتلو .

قاؿ أبو الحوارم  :كبلغنا أف موسى بن علي رحمو اهلل خاؼ على نفسو ؛ فلو قاؿ شيئا لقتلوه,

قيل كلم يكن من اإلماـ غساف إنكار على من قتلو  ,ككانت تلك األياـ صدر الدكلة كقرتها

كجمة العلماء فيحتمل سكوت اإلماـ أحد كجهين  ,إما أف يكوف قد صح معو أف صقرا بايع
عليو كاستوجب بذلك القتل ؛ فأسر إلى بعض الشراة أف يقتلو ؛ كلم يتشهر ىو بقتلو كي ال

تكوف عصبية  ,كإما أف يكوف قد احتمل للقاتل أف يكوف قد قتلو بحق عملو  ,كما احتملوا

ذلك في قتل عيسى بن جعفر  ,كأما خوؼ موسى على نفسو لو أنكر فلم يتحقق ذلك  ,كإنما
ىو نفس خوؼ كظن لما رأم من الشدة في الشراة كاهلل أعلم .
كلعل الخارج على اإلماـ الذم كجد معو أخو صقر ىو راشد بن شاذاف بن غساف بن سعيد بن

شجاع الهنائي من بني محارب  ,ففي األنساب للعتبي أنو ىو الذم سار إلى دما فانتهبها كقتل
كاليها قومو ؛ قاؿ ككاف ذلك في كالية اإلماـ غساف بن عبداهلل الفجحي ؛ فوجو غساف بن

عبداهلل على آثارىم في طلبو من كاف معو من بني محارب من بني ىناة فلم يلحقوا  ,ثم إف

راشد بن شاذاف طرح نفسو بالرستاؽ على الفجح من اليحمد  ,فأخذكا لو كألصحابو أمانا من

غساف ؛ ككاف مقاـ غساف بنزكل في بيت اإلمامة في العقر  ,كفي زمانو سميت نزكل بيضة

اإلسبلـ  ,ككانت قبل ذلك تسمى تخت ملك العرب .

قاؿ في بعض السير ؛ كلها مدائح في كتاب سير العرب  ,كفي كتاب سير العجم تركت خوؼ

اإلطالة .

كفي زمانو خصبت عماف خصبا كثيرا كصارت خير دار  ,كبقي الخصب من بعده زمانا طويبل ,
حتى قبل إف فلج ضوت بنزكل يسقي مالو من جلبة خراسين أربعين سنة ؛ قيل كمن كثرة الماء

ذىب فلج ضوت القديم كلم يبق لو أثر بأمواؿ دارس .

قيل ككاف غساف في كل جمعة يزكر قبر الوارث رحمو اهلل  ,فمر يوما على الغيل الذم بالوادم
كفي بعض جوانبو بعض الطحلب  ,فقاؿ في نفسو ؛ إف ىذا أثر عن تغيير كقع في البلد ,

فأحضر أىل األمواؿ كقاؿ لهم  :أنا أريد حرب الهند كبيت الماؿ ال يكفي  ,كأريد أف أجعل
على التجار قرضا يكوف أداؤه من بيت الماؿ كأشاكركم في ذلك ؛ فقاؿ أصحاب األمواؿ :

التجار يسعوف بالفائدة ؛ كإف قلت دراىمهم ضاعت المعاملة بيننا كبينهم كنحن أرباب األمواؿ

كالقرضة علينا بما تريد ؛ فقاؿ ال غير ىاىنا  .ثم أحضر التجار كقاؿ  :أريد أف أحارب الهند
كخزانة بيت الماؿ ال تكفي بمقاكمة الحرب كأناظركم  ,أريد أف أجعل قرضة على بيت الماؿ

لتقويم ىذا الحرب من أرباب األمواؿ فما تركف ؟ فقاؿ التجار  :أصحاب األمواؿ أىل حرث

كأكثر الحركث ال تكفي مغرـ ما عليو  ,كليس في أيديهم شيء مما يكفي لذلك  ,فقاؿ اإلماـ

ال غيرىا ىنا  ,ثم أحضر الوزراء كأرباب الدكلة فقاؿ  :أريد أف أجعل قرضة على أرباب األمواؿ
كالتجار في بيت الماؿ لحرب الهند فما تركف ؟ كىو يريد بهذا السؤاؿ كلو كشف ما عندىم ,

فقالوا ىذا شيء كقع في قلوبنا من قبل ؛ فقاؿ في نفسو الغير من ىا ىنا ؛ فاستبدؿ بهم غيرىم

؛ فلما مر في الجمعة الثانية على الغيل لم ير شيئا  ,كرأل الماء زائدا عن أصلو .
ذكر كفاة اإلماـ غساف رحمو اهلل

قيل أنو مرض يوـ األربعاء لثماف بقين من ذم القعدة  ,كمات يوـ األحد بعد صبلة الفجر ألربع
بقين من ذم القعدة سنة سبع كمائتين ؛ ككانت إمامتو خمس عشر سنة كسبعة أشهر  ,كفي
نسخو كتسعة أشهر بتقديم التاء إال ثمانية أياـ  ,كقيل كلى خمس عشرة سنة كستة أشهر

كعشرين يوما  ,كقيل خمس عشرة سنة كسبعة أشهر كسبعة أياـ كاهلل أعلم .
ذكر أحكاـ اإلماـ غساف رحمو اهلل

قيل أنو لم يقطع بعماف يد سارؽ إال غساف بن عبداهلل فإنو قطع يد سارؽ كاحدة بصحار بعد

أف كجب عليو القطع  ,كمن أحكامو أنو كانت لبني الجلندم بسمد نزكل محلة كلعل موضعها
اليوـ الماؿ المسمى العقودية .

قاؿ أبو الحوارم ككانت ىذه الدار عقودا على الطريق الجائز  ,قاؿ كأحسب أنو كاف فوؽ

العقود الغرؼ ككانت تلك العقود يقعد فيها أىل الريبة قاؿ فبلغنا أف امرأة مضت في الليل في

تلك العقود كىي مظلمة فاعترض لها رجل من الفساؽ  ,فبلغ ذلك اإلماـ فأرسل إلى أصحاب
الدار كأمرىم أف يهدموا العقود كحم عليهم بذلك أك يسرجوا فيها بالليل حتى يرل من يقعد

فيها من أىل الريبة فأخرج أىل الدار طريقا للناس في أموالهم ككاف الناس يمركف في تلك

الطريق إلى أف خربت تلك الدار  ,فرجع أصحاب الدار إلى طريقهم فأدخلوىا في أموالهم

سهيلى المسجد الجامع
كعمركىا كرجع الناس إلى طريقهم األكؿ  ,كلهذه الطريق آثار كرسوـ
َّ

من سمد نزكل .

قاؿ أبو الحوارم لو أف أىل الدار لم يفعلوا ذلك كلم يسرجوا في القعود على ما أمرىم اإلماـ

فلعلو كاف يهدـ الدار  ,قاؿ كىو كجو من الحق كالعدؿ إف شاء اهلل تعالى ؛ قاؿ فهذا غساف
قد أمر بهدـ الدار لدفع ىذه المفسدة فكيف كلو كاف فيها أحد من البغاة لكاف أعظم ذنبا

كأشد عقوبة .

كمن أحكامو رحمو اهلل تعالى ما حكم بو في فلج الخطم من منح كذلك أف السيل الذم غرؽ

فيو اإلماـ الوارث أني عليو فاجتاحو كذىب بو أصبل كلم يجدكا إلى إخراجو سبيبل إال في أمواؿ

أىل نزكل  ,فأمر اإلماـ غساف القاسم بن األشعث كىو الطالب إلخراج الفلج أف يسير نفسو ,
ثم أرسل إلى سليماف بن عثماف رحمو اهلل فلما أتى إليو قاؿ لو يا أبا عثماف ما تقوؿ في فلج

لقوـ مثل فلج نزكل يمضي في أرض سمد كىي لبني أبي المعمر فأتى السيل عليو فاجتاحو فلم

يقدركا على إخراجو إال في أمواؿ الناس فهل لهم ذلك ؛ فقاؿ سليماف نعم لهم ذلك ,فقاؿ لو

اإلماـ يكوف لهم ذلك بالثمن أك بغير ثمن ؟ فقاؿ سليماف بل لهم ذلك الثمن  ,فقاؿ اإلماـ بل
يكوف بالثمن بما قاؿ أصحاب األرض أـ بقيمة العدكؿ ؟ فقاؿ لو سليماف فيما بلغنا بل يكوف

ذلك بقيمة العدكؿ  ,فلما عرؼ اإلماـ غساف رأم سليماف بن عثماف في ذلك تمسك بو .

فلما انصرؼ سليماف أرسل اإلماـ إلى القاسم بن األشعث فلما أتى قاؿ لو اإلماـ اذىب فادفع

خصماءؾ فانطلق القاسم بن األشعث فأتى بهم اإلماـ كىم بنو زياد  ,فلما حضركا معو طلب
القاسم بن األشعث مجرل لفلجهم بالثمن  ,فقاؿ أىل نزكل ليس علينا ذلك  ,فقاؿ لهم

اإلماـ غساف ىذا رأم سليماف بن عثماف  ,فانطلق أىل نزكل حتى أتوا سليماف فأعلموه بقوؿ
اإلماـ كقالوا لو انو قاؿ أف ىذا رأم سليماف بن عثماف  ,فقاؿ لهم سيلماف غرني غساف ,

فانطلق سليماف فأتى اإلماـ فقاؿ سليماف لئلماـ أنو قد رجع عن رأيو ذلك  ,فقاؿ لو اإلماـ

فأني ال أقيلك كتمسك بذلك الرأم  ,قاؿ اإلماـ غساف ألىل نزكل اذىبوا فاخرجوا للقوـ

مجرل لفلجهم بالثمن  ,فأبوا عن ذلك كامتنعوا  ,فقاؿ اإلماـ غساف ألىل منح اذىبوا فاخرجوا
فلجكم فإف طلبوا الحق كاف لهم ذلك برأم المسلمين أك كما قاؿ  ,فانطلق أىل منح فأخرجوا
فلجا في أرض أىل نزكل برأم اإلماـ غساف كلم يكوف ذلك برأم أىل نزكل كىم كارىوف

لذلك  ,كىو فلج الخطم  ,ذكر ذلك أبو الحوارم  ,قاؿ كالفلج قائم بعينو في أرض أىل نزكل
في يومو ىذا قاؿ كلعلو ال يزاؿ إلى يوـ القيامة ؛ كلم يجبر أىل نزكل حتى يأخذكا حقوقهم من

أىل منح أك يبرؤا منها .
كمن أحكامو رضي اهلل عنو حبس صقر بن محمد بن زائدة بتهمة اتهمو بها ىاشم ابن الجلندم

في جراح أصابو أنو أمر بو  ,قاؿ أبو عبداهلل أف ىاشم بن الجلندم كاف قد أصابتو رمية بالليل

فجرحتو في رأسو كىو يومئذ بدما مع اإلماـ غساف  ,فاتهم ىاشم صقر بن محمد بن زائدة أنو
أمر بو من رماه ؛ ككاف صقر يومئذ بسمائل فأمر بو غساف فحبس ؛ فأنكر ذلك عليو سليماف

بن عثماف كقاؿ ليس عليو حبس ألنو لم يتهمو أنو جرحو كإنما اتهمو أنو أمر من جرحو  ,فإنما

عليو يمين كال حبس عليو  ,فلم يقبل ذلك غساف حتى غضب سليماف كىجره  ,قاؿ بعضهم

ال أدرم كيف غضب علي اإلماـ كقد فعل  ,قاؿ لعلو شاىد ما لم يشاىده ؛ قاؿ كاإلماـ أحق

بتحسين الظن كاهلل أعلم .
( قلت ) قد ظهر سبب غضبو كىجرتو من قولو أنو ليس عليو حبس كإنما عليو يمين  ,فهذا
سليماف ال يرل على صقر حبسا بتلك الدعول كحبسو اإلماـ كسليماف كال يرل لو ذلك في

نظره كاجتهاده  ,ككاف قد أحب لو السبلمة منو كالتعفف عنو  ,كالمؤمن يحب ألخيو ما يحب
لنفسو كاهلل أعلم .

كمن أحكامو رضي اهلل عنو ما ذكر زياد بن الوضاح أف بقية أتي بو على غساف كأجلو أربعة أشهر

؛ على أف يخرج من عماف ؛ فمات قبل انقضاء األجل  ,قاؿ أبو محمد كاف بقية يقاؿ أنو كاد

يكوف فتنة كلو بقي ككاف يظهر االعتزاؿ كيرضي الزندقة  ,قاؿ زياد بن مثوبة كاف بصحار شيعة

كاف بقية أصغرىم قاؿ ككانوا يشددكف عليهم  ,ككاف المسبح بن عبداهلل أعمى ككاف يقضي في
نزكل بين الناس في أياـ اإلماـ غساف كالقاضي ليسمع الشهود كيقضي على الخصمين كىو ال

يرل أحدا منهم  ,فجعل المسبح قاضيا على ىذا الوصف من جملة أحكاـ اإلماـ كبعض
المسلمين ال يرل أف يولى القضاء أعمى .

قاؿ العبلمة الصبحي كبلغني أف عبدا أخذ من بعض أىل عماف كخرج بو إلى األعاجم فأنفق

اإلماـ غساف على رده أربعة آالؼ درىم من ماؿ اهلل أك ما شاء اهلل في أياـ جمة من أىل العلم

فلم يعيبوا ذلك .
قاؿ أبو مركاف اجتمع سعيد بن المبشر كأبو مودكد كىاشم بن غيبلف كالقاسم ابن شعيب عند
اإلماـ غساف بن عبداهلل رحمو اهلل فسألهم عمن يقدـ من ببلد الهند بتجارة كيف آخذ منو

الزكاة فقالوا إذا كصل إلى عماف كباع متاعو فخذ منو الزكاة من حينو  ,كإف لم يبع المتاع حتى

قوـ متاعو كما يباع ثم خذ منو الزكاة سنة كاحدة ؛ كأما من يقدـ من البصرة
حاؿ عليو الحوؿ ي ّ

كسيراؼ بمتاع فبل يؤخذ منو الزكاة حتى يحوؿ عليو الحوؿ  ,كإذا حاؿ عليو الحوؿ أخذت منو

باع أك لم يبع .

ككتب اإلماـ غساف إلى عبداهلل بن شاذاف في امرأة احتجت في رفع زكاة حليها بأف عليها دينا

أف الحلي ليس بمنزلة الدراىم  ,فخذ منها زكاة الحلي كال تنظر في حجتها  ,كىذا رأم منو

رحمو اهلل تعالى  ,كقيل أف الدين يسقط زكاة الحلي أيضا كما يسقط زكاة النقدين المضركبين
كىو قوؿ أكثر من رفع الزكاة بالدين من أصحابها .

كقيل أف اإلماـ غساف ذكر يوما العدؿ كذكر حالة العبيد في الباطنة ككانوا يزجركف لساداتهم

بالليل فقاؿ عدلنا إال في عبيد الباطنة  ,كمعناه أنو ليس للسيد أف يستخدـ عبده بالليل  ,كأىل
الباطنة قد استخدموىم للضركرة الداعية لذلك كلكنهم يريحونهم بالنهار فوؽ قدر عملهم

بالليل  ,كقد رخص لهم بعض المسلمين في ذلك إذا أراحوىم بالنهار  ,ككاف اإلماـ يرل
التشديد فقط .

كيوجد أنو كاف في أياـ اإلماـ غساف ناس جئ بهم ككانوا قد استحقوا القتل في رأم بعض

المسلمين  ,فشاكر اإلماـ القاضي مسبح بن عبداهلل فلم ير قتلهم فسجنهم اإلماـ  ,ثم ناظر

المسلموف القاضي في قتلهم حتى رجع إلى القوؿ بالقتل فدخل على اإلماـ فأخبره أنو رجع إلى

القوؿ بقتلهم  ,فقاؿ اإلماـ ال أقبل ذلك منك إال أف تقوؿ بو بين جماعة من المسلمين ؛

ألنك أفتيت بمنع قتلهم في جماعة من المسلمين  ,فلما اجتمع الناس بالمسجد قم القاضي

كاقفا كقاؿ إني كنت قد أفتيت اإلماـ بمنع قتل ىؤالء  ,كإني قد رجعت عن ذلك كأفتيتو اآلف

بقتلهم ,فأمر اإلماـ فضربت أعناقهم  ,كىذه سياسة من اإلماـ تقتضي بتبرئة ساحتو من التهمة
 ,كفيها تصلب عظيم من القاضي  ,جزاىم اهلل خيرا عن اإلسبلـ كأىلو .
ذكر شيء من نصائح العلماء لئلماـ غساف

فمن نصيحة أبي مودكد لو قاؿ كال قوؿ األمور من يختلف المسلموف عليك في عدلو فيخوف

اهلل بخبلؼ الصادقين الذين يحبوف اهلل يريدكف كجهو كأنت تقدر معك الجهاد كاالجتهاد كأنت

بإذف اهلل قادر على بقية صلحاء الصادقين  ,كال تأتمن على المسلمين إال من رآه الصالحوف

أمينا فتحارب اهلل كال تحل نصرتك كيحل خذالنك  ,كال تطلبن العسر كمعك اليسر  ,كال تختر

على اهلل فإف اهلل يقوؿ ( كما كاف لمؤمن كال مؤمنة قضي اهلل كرسولو أمرا أف يكوف لهم الخيرة
من أمرىم ) .

ككتب إليو منير كتابا طويبل يذكر لو فيو سيرة من قبلو من أئمة الهدل كذكرنا في إمامة الجلندم

بعض ذلك  ,كإنما كصف لو سيرتهم ليحرضو على سلوكها كاقتناء آثارىم في األخذ باألحزـ ثم

األحزـ  ,ثم ذكر لو أحواؿ الناس بعد أكلئك األئمة فقاؿ اعتقدكا الشراء في غير صدؽ أىلو
فركنوا إلى الدنيا كماؿ بهم الهول إلى باطلها كرضوا بالحياة الدنيا من اآلخرة قاؿ اهلل ( كما

متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل ) فباعوا الكثير الباقي بالقليل الفاني ؛ كصغر الدين في
أعينهم كىاف عليهم فأىانهم ؛ كأنزؿ بهم الخزم كألبسهم شيعا كأذاؽ بعضهم بأس بعض .

إلى أف قاؿ  :كأعلم أف الوىن كالتقصير كتألف الناس على ماال يوافق الحق ال يزيد في الرزؽ ,

كال يمد في العمر  ,كال يزيد ألىلو إال مقتا ككىنا كخسارا .

إلى أف قاؿ  :كإياؾ أف تكثر بمن يشين معك كال يزين كيفسد كال يصلح  ,فإنهم لن يغنوا عنك

من اهلل شيئا  ,كأف الظالمين بعضهم أكلياء بعض  ,كاهلل كلي المتقين  ,نسأؿ اهلل أف يتوالنا
كإياؾ بما تولي بو المتقين  ,كأف يردنا كإياؾ إلى الحق كأىل الحق  ,كيجمعنا كإياؾ عليو
كيهدينا كإياؾ لما اختلف فيو من الحق بإذنو إف اهلل رؤكؼ رحيم .

قاؿ فإذا استغتبتكم أنفيكم كمن معكم كمن إقامة أموركم على ما مضى عليو من كاف قبلكم من

أسبلفكم كاستقاـ على المسير مبارؾ بن جعفر كسليماف بن عثماف كالحكم بن بشير كمسعدة

بن تميم كاألزىر بن علي كعلي بن عزرة كجعفر بن زياد كعبداهلل بن أبي قيس كعبداهلل بن نافع
كرايس بن يزيد كأبو الملك بن ىزير كاألشعث بن محمد كاألزىر بن عبدالملك كعبدالعزيز بن

عبدالرحمن كضرباؤىم من المسلمين فاكتب إلينا فيأتيك من أحببت منا ككرامة بك كنعم عين ,
قاؿ كإف كره النفر الذين سميت لك في الكتاب السير فنحن أضعف عنو كأبعد دارا كأكثر دينا

كأشد حاجة إلى المقاـ في ضعيننا كمعائشنا كلو خلونا ما سرنا إال معهم  ,عافانا اهلل كإياؾ

كالسبلـ عليك كرحمة اهلل كبركاتو .

باب إمامة عبدالملك بن حميد رحمو اهلل تعالى

كىو من بني علي بن سودة بن علي عمرك بن عامر ماء السماء األزدم ككانت البيعة لو يوـ

االثنين لثماف لياؿ بقين من شواؿ سنة ثماني كمائتين  ,كقيل لثبلث بقين من ذم القعدة من

سنة سبع كمائتين  ,فسار سيرة الحق كالعدؿ كاتبع أثر السلف الصالح  ,كصارت عماف يومئذ

خير دار .

قاؿ أبو الحسن  :بايعوا لعبد الملك بن حميد على ما بويع عليو غساف ؛ فقاـ بالحق إلى أف
كبر كخافوا على الدكلة ؛ فقاـ موسى بن علي رحمو اهلل بالدكلة حتى مات عبدالملك .

قاؿ أبو المؤثر  :كحدثني الثقة أف عبدالملك بن حميد اإلماـ رحمو اهلل كاف قد ضعف كسقط
كثقل منو السمع كالبصر  ,إال أنو قد كاف يسمع كيبصر الشيء  ,كقد كاف يقع في عسكره

القتاؿ  ,قاؿ ككانت ضعفتو فيما بلغنا أشد من ضعفة الصلت  ,كسألوا موسى بن علي عنو
فرأل أف إمامتو ثابتة كلم يستحل عزلو حتى مات .

كقاؿ أبو الحسن  :ككاف بعض المسلمين – أظن أنو المنذر بن بشير –يصد عن موسى بن
علي إذا رآه لم يعزؿ عبدالملك  ,ككاف يقوؿ  :ىذا الشاب يصد عنا إذ لم يعزؿ الجبل .
كقاؿ محمد بن الحسن  :كتب موسى بن علي إلى اإلماـ عبدالملك في أمر رجل ثم إف الرجل
أتي موسى فقاؿ رد اإلماـ كتابك ؛ فقاؿ أبو علي ىو المأموف علينا كعليك  ,ككاف عبدالملك
اإلماـ يطرد مهرة كيطلبهم لسفكهم دماء المسلمين ؛ ككانوا يلقوف بأيديهم كال يقبل اإلماـ

منهم ؛ حتى أشار عليو موسى بن علي رحمو اهلل أف يقبل ذلك منهم كيؤمنهم ؛ ككانوا قد

سفكوا دماء المسلمين ؛ كفي سبع بقين من ذم القعدة من سنة ستة عشر كمائتين ؛ توفي

محمد بن موسى .

كيحكي أف زاىدا كاف يواصل موسى بن علي بأزكى  ,فلما كلي القضاء عنو كجعل يواصل سعيد

بن جعفر بعد بي من أزكي  ,فقيل للزاىد في ذلك  ,فقاؿ ذلك قد دخل في الدنيا كأمور الناس

 ,فأرسل موسى إلى سعيد بن جعفر أف ينتظره الزاىد معو حتى يصل إليو فامتنع الزاىد عن

ذلك  ,فلم يزؿ سعيد بن جعفر بالزاىد إلى أف أجابو إلى ذلك  ,فوصل موسى إليو فاجتمع

بالزاىد عند سعيد بن جعفر ؛ فلما أراد الزاىد االنصراؼ سلما إليو دريهمات فلم يقبلها منهما

إال بعد مسألة منهما لو ؛ فقبضها كخرج من عندىما  ,فخرجا في أثره ينظرانو  ,فلم يزاال

ينظرانو إلى أف لقي رجلين معهما حمار  ,فوقف معهما كأنو يكلمهما  ,فوقف موسى كسعيد إلى
أف كصل إليهما الرجبلف فسأالىما عن كقوؼ الزاىد معهما  ,فقاال لهما إنو سألهما عن الحمار
الذم معهما لمن ىو منهما ؛ فعرفاه إنو ألحدىما  ,فسلم الدريهمات إلى الذم اعترؼ بأف

الحمار لصاحبو .

ككاف ىذا الزاىد يدخل مسجد الجامع من نزكل في أياـ اإلماـ فيصلي فيو كال يدخل السوؽ ؛

كيصل إلى مجلس اإلماـ ثم يشرؼ على السوؽ فيقوؿ  :يا أىل الغفلة كيا أصحاب المكياؿ

كالميزاف  ,ثم ينصرؼ .

كتوفي اإلماـ رحمو اهلل تعالى ليلة الجمعة لثبلث من رجب سنة عشرين كمائتين ؛ ككانت إمامتو
ثماني عشرة سنة كسبعة أشهر كسبة أياـ ؛ كيقاؿ ثبلثة أياـ .
كفي أيامو رحمو اهلل تعالى صلى عمر بن األخنس بالناس الجمعة بنزكل ركعتين من غير أف يأمره
اإلماـ ؛ ككاف اإلماـ مريضا بنزكل فلم يخرج إلى الجمعة ؛ ككاف موسى بن علي يومئذ حاضرا

فلم ير موسى عليهم النقض ؛ كأجاز صبلتهم  .قاؿ أبو عبداهلل  :فأنا أرل على عمر بن
األخنس كعلى من صلى معو النقض .

كفي أيامو رضي اهلل عنو قتل سعيد بن محمد النخلي في نخل على فراشو خفية فأقر ربيب

سعيد بن عمر أنو قتلو ؛ كأنو إنما أراد قتل عمو زكج أمو سعيد بن عمر كإليو قصد ؛ فوقع في

سيعد بن محمد خطأ فشاكر عبدالملك المسلمين في ذلك ؛ فلم ير موسى كغيره القود ؛ قاؿ
محمد بن علي قاؿ موسى بن علي أشار علينا اإلماـ عبدالملك في رجل أقر أنو قتل رجبل

كجده على سرير كاحتج أنو أخطأ كلم يتعمد إلى الذم قتل  ,قاؿ فأمسكت أنا عن ذلك حتى
رأيت في كتاب أف القوؿ قوؿ القاتل ؛ كأما بعضهم فلم يركا لو ذلك .

كقاؿ عزاف بن صقر  :أخبرني ىاشم بن الجهم أف قوما من أىل نخل دخلوا على رجل فقتلوه

فأقركا بقتلو  ,كقالوا ظنا أنو فبلف لرجل غيره  ,فذكر أف موسى بن علي لم ير عليهم قودا فيما
بلغنا ؛ قاؿ كأخبرني الفضل بن الحوارم عن سعيد بن محرز أنو قاؿ في ىذه المسألة  :إف

األشباح رأكا عليهم القود إال موسى ابن علي قاؿ فرأيناه في آثار المسلمين إنو خطأ  ,اقل

كأخبرني محمد بن علي في ىذه المسألة عن أبي علي – يعني موسى – قاؿ سكت فلم يقل
شيئا  ,فلما رجعت رأيت في بعض كتب المسلمين أنو خطأ .
كذكر اإلماـ الصلت بن مالك قاؿ  :كصل كتاب من إلي صحار إلى اإلماـ عبدالملك بن حميد
يذكر فيو أف يهوديين اقتتبل بالساحل فقاؿ أحدىما أشهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسوؿ

اهلل ؛ قاؿ أعينوا أخاكم المسلم  ,ثم أنكر كلم يقر باإلسبلـ  ,فجمع عبدالملك بن حميد

األشياخ فأرادكا أف يجيبوا فيو جوابا كأنهم يركف ذلك يلزمو ثم كتبوا إلى موسى بن علي رحمو

اهلل فكتب أف يشد على اليهودم كيهدد بالقتل فإف اسلم قبل منو كإال فبل قتل عليو  .كقاؿ أبو

عبداهلل إنما يلزمو القتل ألنو لم يقر بجملة اإلسبلـ ألف القوؿ الذم يلزمو فيو اإلسبلـ كيجب

عليو القتل في تركو إذا قاؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل كاشهد أف محمدا رسوؿ اهلل كأف جميع ما

جاء بو حق من عند اهلل  ,قاؿ فهذا الذم يدخل بو في اإلسبلـ كيخرج بو من الشرؾ .

كفي األثر قاؿ سمعت أبا يزيد التاجر يسأؿ بشيرا كىو عنده عن رجل قتل رجبل فأفاده بو

اإلماـ أك القاضي  ,فلما رفع إلى الوالي كانطلق ليقتلو لقيهم رجل فقاؿ لهم ما ىذا ؟ قيل لو

رجل يقتل فقاؿ كىو حبلؿ دمو  ,فقالوا لو نعم فقتلو الرجل فقاؿ لو الوالي أحسنت فيما

صنعت كأجاز لو ذلك فقاؿ بشير ليس ذلك إليو بل يقتل بو  ,قلت لهاشم فيذىب صاحب دـ

ىؤالء ال دية كال قود قاؿ نعم .
كقاؿ جابر بن النعماف اختلف المسلموف من أىل صحار في الذم يعمل الحسنات كالسيئات

فقاؿ بعضهم أنها تحصى عليو حتى يموت ثم ينظر في حسناتو كسيئاتو أيهما أكثر جزم بو ,

كقاؿ آخركف إذا عمل حسنة ثم عمل سيئة محت السيئة الحسنة قاؿ جابر فخرجنا من صحار
سمائل فسألت ىاشم بن غيبلف رحمو اهلل عن ذلك فقاؿ كفركا عن ىذا فقد كقع ىذا بصحار

ككتبوا إلينا فلم نجبهم  ,كعند ىذا كمثلو تقع الفرقة كباهلل التوفيق .
كقاؿ أبو علي جاءنا كتاب من أشياخ صحار ككتاب آخر من الشراة فيو عتاب فيما بينهم

كشيء كرىناه لهم كال يبلغ فيو براءة كال فراؽ كال عظيم من األمر كالدرؾ فيو قريب ؛ فأىل
الفضل منكم الذين يسعوف في األلفة كالصبلح فإذا جاءكم كتابنا فاجتمعوا رحمكم اهلل

فليستغفر بعضكم لبعض كتمسكوا بشريعة اهلل كدينو كما حدث بينكم من التنازع فقولوا ديننا

فيو دين المسلمين  ,كرأينا فيو رأيهم كحكمة إلى اهلل ثم ارفضوا بو كقاؿ اهلل تعالى ( كقل

لعبادم يقولوا للتي ىي أحسن إف الشيطاف ينزع بينهم إف الشيطاف كاف لئلنساف عدكا مبينا )

كاعتصموا بحبل اهلل جميعا كال تفرقوا  .ىذه كصية اهلل فالزموىا يكن اهلل معكم كيكفيكم ما

أىمكم  ,كفي زمانو رحمو اهلل تعالى أظهر قوـ من القرية كالمرجئة دينهم بصحار ؛ كدعوا الناس
إليو ؛ ككثر المستجيبوف لهم  ,حتى صاركا بتواف كغيرىا من عماف  ,فخاؼ ىاشم بن غيبلف
رحمو اهلل تعالى على المسلمين من ذلك فكتب إلى اإلماـ ما نصو :

إلى اإلماـ عبدالملك بن حميد ؛ من ىاشم بن غيبلف :
( بسم اهلل الرحمن الرحيم ) سبلـ عليك ؛ فإني أحمد اهلل الذم ال إلو إال ىو كأكصيك كنفسي
بتقول اهلل كطلب ما يخرج بو من فتنة العلماء التي أصبح فيها كثير من أىل الشقاء كأستعين

باهلل ( أما بعد ) أيها اإلماـ ([ )]3مما العاقبة منو سبلمة في الدنيا كاآلخرة كإيانا برحمتو  ,فإني
كتبت إليك كالعاقبة حالنا  ,كالحمد هلل كثيرا لحب سبلمتك  ,كيسرا لصبلحك كصبلح قسم

اهلل لك كما كفقك اهلل كأرشدؾ كأعزؾ كنصرؾ ؛ فنسأؿ اهلل لك ذلك من لدنو فضبل من كرحمة

 ,كاهلل ذك الفضل العظيم ؛ أعلمك رحمك اهلل إنو كاف قبلك من أئمة المسلمين ؛ أدركنا من

أدركهم كأخبركنا عنهم أف أكؿ شيء ساركا بو في الناس أف علموىم دينهم ؛ كأظهركا لهم نسب

اإلسبلـ  ,كبينوا لهم ما يأتوف مما أمرىم بو من طاعتو  ,كما يتقوف مما نهاىم عنو من معصيتو ,
كمن كاف على غير دين المسلمين من أصناؼ الخوارج كالشكاؾ كغيرىم لم يدعوىم على

ذلك حتى دخل الناس في اإلسبلـ  ,فمنهم من دخل في اإلسبلـ على أيديهم كألسنتهم

بالصدؽ منو كالرغبة في دين المسلمين  ,كمنهم من قبل دين المسلمين تقية منو كلم يظهر بو
على اهلل ؛ حتى أماتوا كل بدعة ككل دين على خبلؼ اإلسبلـ .
ككانوا رحمة اهلل عليهم إذا بلغهم من احد أنو على غير دين المسلمين أرسلوا إليو كعرضوا عليو

دينهم  ,فإف قبلو كاف لو ما لهم كعليو ما عليهم كإف أبى إال أف ما يغير ما عليو دين المسلمين
أمركه بالخركج من ببلدىم  ,فإف خرج تركوه ؛ كإف لم يتب كلم يخرج لم يقاركه على ذلك

كأكرىوه على قبوؿ اإلسبلـ  ,فأحيا اهلل بهم الدين  ,كأمات بهم البدع  ,كأظهر بهم الحق ؛

كأطفأ بهم كل جور  ,حتى مضوا عليهم رحمة اهلل كرضوانو ؛ كإنو بلغنا أف قوما من القرية

كالمرجئة بصحار قد أظهركا دينهم كدعوا الناس إليو ؛ كقد كثر المستجيبوف لهم ؛ ثم قد صاركا

بتواـ كغيرىا من عماف  ,كقد يحق عليك أف تنكر ذلك عليهم ؛ فإنا نخاؼ أف يعلو أمرىم في

سلطاف المسلمين  ,فأمر يزيد أف أكتب إليو أف ال يترؾ أىل البدع على إظهار دعوتهم حتى

يطفأ الضبلؿ كالبدع ؛ كأكتب إليو رحمك اهلل أف يظهر اإلنكار عليهم كيرسل إلى كل من بلغو

شيء من ذلك فيعرض عليهم اإلسبلـ كيصف لهم الدين كإثبات القدر كتكفير أىل اإلصرار ؛

فإف قبلوا ذلك كإال فاحبس كعاقب ؛ كمن بلغو عنو تماد في ذلك حبسو كعاقبو كأطاؿ حبسو
؛ أحببنا أف نعلمك كنكتب إليك بالذم بلغنا من ذلك كضاقت بو صدكرنا ؛ فانظر في ذلك

نظر اهلل إليك كإلينا برحمتو ؛ كالسبلـ عليك كرحمة اهلل .

------------------------------------------------

-------------------------------[ - ]3سقط باألصل .
ذكر نصائح العلماء لئلماـ عبدالملك

كعن ىاشم بن غيبلف كأىل أزكي إلى اإلماـ عبدالملك بن حميد  :نوصيك بتقول اهلل كطاعتو ,

كالقياـ هلل بسبيل ما جعلك لسبيلو من دينو كالمطوقة حقوقو التي أكجبها بميثاؽ كتؤكدكا حسن

رعاية ذلك بالجهد  ,كأعمل فيو بالتشمير كالجد  ,فإنها نعمة من اهلل أسبغها عليك ؛ كىدية

كريمة صرفها إليك  ,عليك فيها اهلل المبالغة في كل ما أنت بالغ فيو بقولك كفعلك ما أمكن

لك فيو القوؿ كالفعل  ,فباهلل فاستعن على ذلك ؛ كاستنصر يكن لك عونا على ذلك كناصرا .

أما بعد  :عافاؾ اهلل أيها اإلماـ كإيانا عافية يجعل لك فيها كاليتو ككبلءتو كعصمتو كرحمتو ,

كيبلغك فيها إلى حسن كرامتو كحلوؿ جنتو ؛ كيمن علينا كعليك بمثل ذلك إنو ذك الفضل
العظيم .
كصل إلينا كتابك ؛ رحمك اهلل في الذم نظرت فيو من األمر الواجب عليك من حق اهلل ,

كذكرت إراحة من راح إلى الجهاد في سبيل اهلل ؛ فاهلل يوفقك في ذلك لرشدؾ كيتمم لمن نول
الخير أصدؽ نية كيزيدىم في ذلك بصيرة كبالثواب يقينا أعلم رحمك اهلل إنك علمت ببياف اهلل

الذم بينو لك كلنا في عهده الذم عهده إليك كإلينا إلى الدعوة التي دعت  ,كالشريعة التي

شرعت للجهاد في سبيل اهلل حتى يكوف دين اهلل ىو الظاىر على كل دين  ,فذلك ىو الدين

يداف إليو  ,كىو الرأم المجتمع عليو عند من توجو إلى اهلل كأراد ثوابو كاصطفاه اهلل حين أمر بو
كانتخب لو المصطفين من عباده ال يكوف إال لهم ؛ كال يقوـ إال بهم  ,فأكلئك لهم نصر اهلل

كعونو ككاليتو كتوفيقو  ,كما جعلو حقا ألكليائو علمتو في الدنيا كاآلخرة  ,كال يصلح إال من

الصالحين من عباد اهلل ؛ كليس كل من استوىب أمرا كىب لو  ,كال من استأذف في أمر في

الدخوؿ دخل فيو  ,كلكل من ذلك أىل معركفوف كناس موصوفوف كصفة األسبلؼ الماضين

من أىل الهدل كالسابقة كالنيات الصادقة  ,كىذا أمر يستبين بالنظر كالتفكير حتى يؤخذ منو

بالثقة في كل أمر  ,كيبرأ أىلو من كل تبعة كينقطع فيو مقاؿ العائب ,كتؤمن عواقبو ؛ فإذا أتم

جميع ما ىو محتاج إليو مما ال عنى عنو كال صبلح إال بو ؛ استخر اهلل في المضي ؛ كاستعن
باهلل على العمل بو  ,كليس الذم أمرناؾ بالنظر فيو من إصبلح األمر ككضعو موضعو الذم ال

يصلح إال بو جهالة منا لفضل الجهاد كال لما كعد اهلل عليو  ,كال تثبيطا عن االنبعاث في سبيل

اهلل ؛ فيكوف كمن صد عن سبيل اهلل كنهي عبدا إذا صلى ؛ كلكن علمنا أف ما مر لو منتهي ,

كأنو قد جاء من اهلل فيو أمر بياف ؛ جعلو أثر ألىل اإليماف  ,ليس لهم أف يجاكزكا عليو فيو كال

يتعدكه إلى غيره  ,فإف كاف المتأملوف لهذا األمر الراغبوف فيو قد حل لهم المضي لهذا المر
بمعرفتكم بحسن حالهم  ,كأنتم كراءىم الصالحوف أمناء على ما قد يغيب عنك من

فعلهم كسيرتهم  ,ألنهم منك كمصدرىم من عندؾ  ,كالمأمور في أمر األمر كلو من أجره ككزره

.

فانظر رحمك اهلل في أمر قد أتاؾ النظر فيو  ,كمن ىذا األمر نظرا بالغا حتى تعدؿ كتصلح ثم
اغتنم منو ما حضر ؛ كأعن عليو من فيو استنصر  ,كأمدىم بآلتهم كال تألهم من اإلصبلح

كإراشة الجناح  ,فإنهم أىل لذلك منك لعظم عنائهم  ,كلما يرجى من حسن ببلئهم  ,كقد

رجوه إف أتم اهلل في ىذا األمر النية  ,كبلغ منها إلى الوجو أمنية أف يكوف رحمة من اهلل فتحها

كمن عليو  ,فخذ من ذلك بالثقة كاشهد فيو للرشد
ككرامة منو اختص بها من سهل ذلك لو ّ

كاسند لو االستقامة كالقصد  ,فإف اهلل لك ما استهديتو كتوكلت عليو  ,ككفى باهلل ككيبل ,توالؾ
اهلل كحفظك كأحسن بك في جميع أمورؾ كالسبلـ عليك كرحمة اهلل كبركاتو .

( بسم اهلل الرحمن الرحيم ) إلى اإلماـ عبدالملك بن حميد من ىاشم بن غيبلف كمحمد بن

موسى كاألزىر بن علي كالعباس بن األزىر كموسى كحمد ابنى علي كسعيد بن جعفر  ,سبلـ

عليك فأنا نحمد إليك اهلل الذم ال إلو إال ىو كنوصيك بتقول اهلل كالقياـ هلل بسبيل ما جعلك

سبيلو من األمر الذم قد أحكم فيو كصيتو  ,كأكضح فيو معرفتو  ,كأخذ فيو من أىلو الميثاؽ
الغليظ كالعهد الوثيق ؛ كألىلو عنده جزاء في العقبى بالوفاء بذلك على ما كلفك في ذلك

كبالنقص على قدر ذلك  ,ككفى باهلل مجازيا كغلى اهلل تصير األمور .

أما بعد عافاؾ اهلل أيها اإلماـ كإيانا عافية تامة برحمتو كعافاؾ كإيانا من النار فإنو الفوز العظيم ,

كتبنا لك كنحن في عافية كمن قبلنا كاهلل نحمده على ذلك كثيرا  ,حبب إلينا ما رفعك اهلل بو

كأعانك عليو من رشد كصبلح  ,كتماـ نعم اهلل عليك كعافية اهلل إياؾ  ,كصل إلينا كتابك تذكر
فيو كصولنا إليك في األمر الذم قد عرفتو كعرفناه  ,ككاف من ذلك ما أذف اهلل بو إلى منتهى

من ذلك بلغ اهلل فإف الذم استأذنو ([ )]3أمر ألزمناه أنفسنا هلل كلدينو كرأيناه لنا الزما ال
مخرج لنا منو إال بأدائو إليك كلم نر ألنفسنا كتمانو  ,كال التقصير عليك في إببلغو إليك

كالنصيحة لك  ,كذلك إنا كإياؾ على دين كجبت فيو الحقوؽ علينا كعليك كبحقوؽ مؤداة ,

كالحق علينا لك محض النصيحة في كل أمر كأف خالف فيو الهول  ,كالحق عليك قبوؿ ذلك
 ,كإف استمر مذاقو كثقل حملو  ,كقد علمت أف منتهى أصل الدين عند ترؾ النصائح كالتولي

عنها البراءة كالفراؽ  ,فعائذكف باهلل من تلك المنزلة كالمصير إليها  ,كقد رجونا أف ال يبلغ بنا

األمر إلى تلك المنزلة كنحن على طمع من عطف القلوب كمعرفة موقع النصيحة  ,كلوال الثقة
بذلك منك لعسى أنو قد بلغ منك األمر إلى حقائق األمور  ,فنحن منتظركف الذم يرضى اهلل

كلدينو غير مؤيسين من ذلك لمعرفتنا تقديمك كالذم نتوىم عليك فيو إنك تزكؿ إليو من بعد

ىذه الحاؿ من األمر الذم في الدين أصفى كاهلل أرضى كأحب األمر إلينا فيو تماـ ما أنعم اهلل
علينا كعليك من المواد كالمحاب في ذلك  ,كذلك الذم يسرنا كتقر بو أعيننا ككراىيتنا لغير
ذلك غير أنا ال نريد على اهلل أحدا .

كذكرت قبوؿ رأيا في الذم نصحنا لك فيو  ,فذلك الذم أردنا كىو اجتهاد منا كقبوؿ ذلك
بالفعل ال بالقوؿ ؛ ألنو ال ينفع تكلم ال نفاذ بو  ,كقد أعلمناؾ عزـ رأينا فيما لقيناؾ بو كلم

يتعقبو إال بمثلو كلم يتحوؿ إلى غيره  ,ألنا نرل أنها نصيحة كلعمرم ألف فكرت في ىذا األمر

ببصرؾ لترين منفعة في دنياؾ ( نسخة دينك ) كعاقبة أمرؾ أكثر من مضرتو إف شاء اهلل ,

كلسنا نهديك إال إلى ما نرجو بو السبلمة عند ربك ؛ فإف تقبل فهي رحمة من اهلل قد رجوناىا

لك  ,كإف ترد ذلك بوجو من الوجوه فإنا نرل الذم نصحناؾ فيو أمرناؾ بو ىو الحق  ,كمن كره
الحق فإنما يكره اهلل ألف اهلل ىو الحق المبين .

كأعلم أنا قد خفنا أف يكوف إنما يجرم ضياع ما يسدم إليك من نصيحة أك موعظة على يدم
رجاؿ قد نالوا منك إصغاء كقبوال منك لرأيهم على كجو حسن الظن منك بهم  ,كلعمرم إف

األمور المكشوفة كاضحة بما ىي عليو  ,فعليك بتقول اهلل كالقصد إلى الحق  ,كما نرل إنك
تحملو فقد بلغت بك السن إلى غاية الكفاية كاالنقطاع بما جرل عليك كفقك اهلل كالسبلـ

عليك كرحمة اهلل .

( بسم اهلل الرحمن الرحيم )
ىذا كتاب موسى إلى اإلماـ
أكصيك كنفسي بتقول هلل كطاعتو كاالجتهاد هلل في إقامة ما ابتبلؾ بإقامتو كحفظ ما استحفظك

من أمانتو  ,فإنك من يحق عليو اهلل االجتهاد بو صبلحك في المعاد فكن بذلك دائنا كلو

تكوف بنفسك بو ثابتا إال من كجد معك في ذلك كسايرؾ كعاكنك على ذلك كناصرؾ  ,كلست

على شيء حتى تقيم كل شيء مقامو ؛ كتبلغ من كل أمر تمامو  ,كتأخذ منو بالمعرفة كاليقين ,

كتكوف منو على الحق المبين الذم ال ترل فيو شكا  ,كال تخاؼ على نفسك ىلكا  ,كال يرتاب

فيو من يرتاب كال يعيبك فيو من عاب  ,فإف اهلل جعلك على أمر مبرأ من اللبس  ,مطهر من

الدنس  ,كجعل أىلو من ذلك أبرياء قد ارتضاىم كرضي عنهم كىم كالة أمانتو كأىل كاليتو ,
لهم كراثة األرض كأئمة الهدل يحكموف بالحق كبو يعدلوف  ,قد استضاءت عبلنيتهم بضياء

سريرتهم  ,كطاب ثناىم بطيب أعمالهم  ,لهم في الناس أمانة كللقلوب بهم طمأنينة  ,كال

تحسن القلوب تهمتهم كال تنكر معرفتهم كال تتحرج لهم الصدكر  ,كال تستنكر منهم األمور ,

كإنما أبدم ذلك لهم كأظهر كأضاءه لهم كنوره الذم أسركه من البر كالتقول  ,ككذلك من أسر

خبلؼ ما أظهر قربت منو الظنوف  ,قاؿ فيو القائلوف ؛ كالمرء من بيانو قريب  ,كىو لعلمو

نسيب  ,كعلى ما أطاع اهلل كرأل كأظهر لهم من الثناء جرت الوالية كانقطعت كأديت الحقوؽ

كمنعت  ,فحق على من كاف من ذلك على بينة كمعرفة أف ال يخاؼ في ذلك لومة الئم  ,كال
مخافة  ,كأف يعمل بما يبصر كيدع ما ينكر كال يعمل بتبذير كال يدخل نفسو في تغرير  ,فإنها

شريعة ليست بمستحيفة كحمالة ليست بخفيفة  ,برأ أىلها من الحرج كعدلهم من العوج  ,كلم

يرض لهم باألخذ بالريبة كال بنزكؿ رفاىية كال بموافقة رضاء كال بإعراض كال إغضاء عن الحذر

ألىل الفتنة كاالحتراس منهم في السر كالعبلنية ,بل عرؼ عدكاتهم كحذر طاعتهم كنحلهم

الخيانة كمنعهم األمانة  ,كتقدـ فيهم على نبيو صلى اهلل عليو كسلم أف ال يتخذ منهم كليا كال

نصيرا كال عضدا كال

مشيرا ؛ تطهيرا لدينو كتعظيما لحرماتو أف ال يتولى من ال يرعاه ؛ كال يدين لو بتقواه ؛ كلقد برأ

اهلل من ذلك بيتو الحراـ كجميع حرـ اإلسبلـ حيث يقوؿ في بيتو ( كما كانوا أكلياءه إف أكلياؤه

إال المتقوف ) .

فاإلسبلـ من اهلل بمكاف رفيع في عز منيع من أىل الريب كاألدناس أف يكوف لهم سبب سلطاف

بيد كال بلساف فيخرقوا ستوره كيطفؤا نوره كيضيعوا مناره  ,كيطمسوا آثاره  ,فأبى اهلل ذلك لهم

كحماه عنهم ككاله اهلل الذين يتطهركف بطهوره كيستضيئوف بنوره  ,كيرعونو حق رعايتو كيدينوف

اهلل بمخافتو فأكلئك أكلياؤه من الناس كبهم حق االعتصاـ كاالستئناس ال يلتجئ في األمور إال

بهم  ,كال تحل األمانة إال لهم  ,فأحق من كاف لو مانعا كعنو دافعا لمن جعل اهلل لو السبيل إلى
ذلك بالقدرة كىداه بالنور كالبصيرة ؛ فهم الذين يحيوف سنتو كيظهركف ملتو كيتوجعوف لو

كيجزعوف كال يرضوف لو بتضييع كال يجعلونو في مضيع  ,كيحمونو ممن يشيعو كيمنعونو ممن

يضيعو  ,كيركف أف تماما انتقض منهم فإليهم يطلب كما ضاع منهم فإياىم يعاتب  ,كذلك الذم
جعلو اهلل في أعناقهم كأخذ من ميثاقهم على القياـ لو بقسطو ؛ كالوفاء لو بشرطو الذم عهده
إليهم كأكجبو حقا عليهم ؛ فهذا أمر محفوظ لو مخشي فيو اهلل معموؿ فيو هلل كألىلو فيو إلى

اهلل إياب كفيو سؤاؿ كحساب ؛ فجنبك اهلل كإيانا من ذلك عسره  .كجعل لنا كلك بسره ؛ كإنا

لرحمتو راجوف كإليو محتاجوف .

( أما بعد ) عافاؾ اهلل أيها اإلماـ من كل ببلء ككقاؾ كل سوء في اآلخرة كاألكلى  ,كفعل لنا

مثل ذلك إنو فعاؿ لما يشاء ؛ كتبت إليك كأنا في عافية كمن قبلي  .كاهلل المحمود على ذلك

إلى بقاؤؾ في سبلمة كفي استقامة كزيادة من اهلل ككرامة  ,ككفقك
كعلى كل نعمة ؛ كأمر حبب ّ
في جميع األمور لما يرضى اهلل بو عنك كإنا لذلك محبوف ؛ كلما خالف من ذلك كارىوف ؛

كعافية اهلل كإياؾ كأىل ذلك ؛ أنت الذم جعل اهلل من دينو كأىل دينو ؛ كأصلح اهلل بك العباد

كجعلك المرشد الهادم  ,كأعلم رحمك اهلل إنك بمكاف ال يحل فيو خذالنك كال كتمانك في
معونة على صواب ؛ كال نصيحة في خطأ ؛ كقد نكره من خطئك كما نسر بو من صوابك ؛

كنصيحتك علينا حق كغيبتك علينا حراـ ؛ كال ينبغي لنا تركك كال قطع النصيحة عنك  ,كإف

أعرضت عن شيء من ذلك فاخترت عليو غيره كال يحسن ظننا بك نرل إنك تنظر لنفسك كما

ننظر لك كتختار لها كما نختار لك  ,كذلك قد يكوف في كجوه كال يكوف في أخرل ؛ فأما كل

أمر قدـ لك صدره كظهر لك خبره فذلك ليس فيو اختيار كأسلم لك اإلمساؾ عنو كالفرار منو

 .كأما ما استقبلت من األمر فقد يكوف لك في ذلك مذىب لرجية ترجوىا كمظنة تظنها ؛ كأكؿ
األمر بك أف ال تأخذ لنفسك في ىذا األمر إال الثقة كال تقلد دينك بالعذر فيمن ائتمنتو ككليتو

كتكوف منزلتو كال ينزلها منك إال بعلمك كمعرفتك لو علما ال يشوبو كدر جهل  ,أك يصح ذلك

عندؾ صحة تكوف عندؾ كقولك تأخذ ذلك ممن يخاؼ اهلل في إشارتو ,كيرل لك مثل ما يراه

لنفسو  ,فذلك العصمة لك إف شاء اهلل فيما ترجو بو نجاة نفسك ؛ فانظر في ذلك نظر اهلل
لك ؛ فأما كل من قربت تهمتو أك تكلم بكبلـ أك كلمة مما إف كاف ذلك حقا كانت كاليتو

مؤتمنة فأحق من عاقبت نفسك منو كال يعيبك فيو من الناس مقاؿ كال من اهلل سؤاؿ فإنا نكره
كل ذلك كنشفق منو عليك على قلة المشفقين .
كأعلم رحمك اهلل إنا إخوانك المشفقوف عليك قد قلت ثقتهم بشأنك اليوـ كأىل أمانتك التي

أنت عليها اليوـ عزيز  ,كالذم نراه لك إذا اىتممت بوالية أف تتبين فيو أكثر من استخارة اهلل

كتشير على ثقات إخوانك العالمين بالرجاؿ الذم تريد أف توليو ؛ فإنا عند ذلك نرجو لك

التوفيق كيزكؿ العذر عند اهلل فيو من مبالغتك في طلب عدلو ؛ كاهلل عند نيتك كإرادتك ؛ كال

تستغن في ذلك بقوؿ رجل دكف آخر كإف كاف ناصحا فإنك عسى أف تجد عند ىذا من العلم

بالرجل ماال تجد عند ىذا  ,فيأتي في ذلك الذم أسلم لك في دينك  ,كقد يدخل في ىذا
األمر رجاؿ يأتونك من طريق النصيحة لك ممن يجوز قولو عندؾ يزينوف رجاال كيشيركف

بواليتهم ؛ فاستوحش رحمك اهلل من تلك الشورل كال تعمل بها في الدين إال من أىلو ؛ كليكن

الذم تعمل بو كتسأؿ عنو أنت لنفسك كتعرفو بمعرفتك  ,كأعلم رحمك اهلل أف كتابي ىذا عاـ
لجميع ذلك كمما دعاني إلى الكتاب إليك كالية رجل أتانا أحببنا إلقاءه إليك من كراىية من

كره كاليتو  ,فكرىنا ما كره المسلموف من ذلك  ,كرأيت الكتاب فيو إليك للقوؿ الذم قيل

كالسبلمة كغنى يغنيك اهلل بمن ىو أفضل كآمن لك في العاقبة عما ترتاب بو  .كقاؿ المسلموف

كال خير في الريبة .
أعلم رحمك اهلل إني أحب تعجيل عافيتك منو فإنا نحب لك العافية كأخاؼ أف تكوف كاليتو

مأثما كعيبا  .كنحن نكره لك المأثم كالعيب ؛ فإف قبلت رأيي أف ال توليو كأنا أعوذ باهلل من

خيانتك كغشك في رأل أك نصيحة أسديت بها إليك كأرجو أف يكوف كتابي نصيحة هلل كلدينو

كإلماـ المسلمين ؛ كىي الحقوؽ العظيمة علينا الحرـ المحفوظة لربنا كالخائن الغاش هلل كألئمة

العدؿ ؛ فقد احتمل حوبا كثيرا  .أنظر رحمك اهلل في الذم كتبت بو إليك فإنو كسيلة مني

أسأؿ اهلل قبولها ؛ كحق أديتو إلى اهلل كإلى اهلل تصير األمور ؛ كحسبك اهلل كإيانا كنعم الحسيب

كالمولى كالنصير  ,كالسبلـ عليك كرحمة اهلل كبركاتو ؛ كصلى اهلل على سيدنا محمد النبي
األمي كعلى آلو كصحبو كسلم .

------------------------------------------------

-------------------------------[ - ]3تحريف باألصل .
باب إمامة المهنا بن جيفر

كىو من اليحمد بويع لو يوـ الجمعة لثبلث خلوف من رجب سنة ست كعشرين كمائتين  ,كىو

اليوـ الذم مات عبدالملك فيو ليلتو  ,بايعو موسى بن علي رحمو اهلل عن مشورة من المسلمين

على طاعة اهلل كطاعة رسولو كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  ,فوطأ آثار المسلمين كسار

سيرتهم .

قاؿ أبو الحسن  :قاـ المهنا بالحق ما شاء اهلل إلى أف مات  ,كالمسلموف لو مجمعوف كبأمره

يعملوف ؛ كالوالة في أيامو ىم الصادقوف ؛ لم نعلم أف أحدا أظهر عليو منكرا ؛ قاؿ كقد قيل

إف بعد موتو تكلم بعض المسلمين فيو بشيء يكره ؛ فقيل إف محمد بن محبوب تجهم في
كجو ذلك الرجل كأسمعو كبلما كزجره عن ذلك .

ككاف المهنا رجبل مهيبا ككاف لو حزـ في رأيو ككاف ال يتكلم أحد في مجلسو كال يعين خصما

على خصم  ,كال يقوـ أحد من أعوانو ما داـ قاعدا حتى ينهض كال يدخل أحد العسكر ممن
يأخذ النفقة إال بالسبلح ؛ ككاف لو ناب يفتر عنو إذا غضب فتظهر منو ىيبة عظيمة ,

كاجتمعت لو من القوة كالبرية كالبحرية ما شاء اهلل قيل إنو اجتمع لو في البحر ثبلثمائة مركب

مهيأة لحرب العدك  ,ككاف عنده بنزكل سبعمائة ناقة كستمائة فرس تركب عند أكؿ صارخ  ,فما

ظنك بباقي الخيل كالركاب في سائر ممالكو .

كقاؿ العبلمة الصبحي ؛ بلغني أنو كاف عند المهنا بن جعفر تسعة آالؼ مطية أك ثمانية آالؼ

مطية  ,قاؿ كلعلها لبيت الماؿ فيما يحكى عنو ثقات المسلمين  ,ككانت عساكره بنزكل عشرة

آالؼ مقاتل  ,كىؤالء بنزكل خاصة  ,فكيف بعساكر غيرىا  ,ككثرت الرعايا في زمانو حتى بلغ
سكاف سعاؿ كىي محلة من نزكل كأربعة عشر ألفا .

قاؿ عبداهلل بن جعفر الضنكي  :كاف اإلماـ المهنا قد أسن كبر حتى أقعد فاجتمع إلى موسى
جماعة من الناس كىو يومئذ قاض فقالوا لو إف ىذا الرجل قد أسن كضعف عن القياـ بهذا

األمر ؛ فلو اجتمع الناس على إماـ يقيمونو مكانو كاف أضبط كأقول على ذلك  ,فخرج موسى
بن علي حتى كصل إلى اإلماـ فلما دخل عليو جعل يسألو كينظر حالو فعرؼ اإلماـ معناه ؛

إلى كاهلل ألف أطعت أىل عماف على ما يريدكف ال أقاـ إماـ معهم سنة
فقاؿ يا أبا علي جئت ّ

كاحدة  ,كليجعل لكل حين إماـ يولوف غيره ارجع إلى موضعك فما أذنت لك في الوصوؿ كال
استأذنتني كال تقم بعد ىذا القوؿ  ,قيل فخرج موسى بن علي من حينو  ,كلم يلبث أف مات

موسى كمات اإلماـ بعده ؛ ككانت كفاة موسى رحمو اهلل لثماف لياؿ خلوف من ربيع األكؿ سنة

ثبلثين كمائتين ؛ ككاف مولده ليلة العاشر من جمادم األخرل سنة سبع كسبعين كمائة فيكوف قد

عاش رحمو اهلل ثبلثا كخمسين سنة ؛ كفي بعض الكتب أف كفاتو كانت سنة إحدل كثبلثين
كمائتين كأنو عاش ثبلثين سنة كاألكؿ أثبت كاهلل أعلم كتوفي اإلماـ رحمو اهلل يوـ الجمعة

كالناس في المسجد قد حضركا لصبلة الجمعة بعد األذاف فصلى بالناس ذلك اليوـ خالد بن

محمد المعدم .

كفي بعض األثر كاف اإلماـ مريضا كقاـ الخطيب على المنبر فبينما ىو في الخطبة إذ جاء رجل

فأخبرىم بموت اإلماـ ؛ فقطع الخطيب الخطبة كصلى على النبي  eكدعا كنزؿ من المنبر ,

كصلوا أربع ركعات ؛ قاؿ  :كأحسب أنو كاف في المسجد محمد بن محبوب كمحمد بن علي
كلم أبصرىما كلكن توىمت ذلك ألنهم اجتمعوا في بيت المشورة فيمن يقدمونو إماما قاؿ

كاحسب أنو قد كاف في المسجد ىبلؿ بن منير  ,كذلك لست عشرة خلت من ربيع اآلخر

سنة سبع كثبلثين كمائتين  ,فصلى عليو ابنو جيفر بن المهنا كبويع للصلت بن مالك ذلك اليوـ
قبل غركب الشمس ككانت إمامة المهنا عشر سنين كتسعة أشهر كأربعة عشر يوما .
ككاف في حياتو قد استعمل على صدقة الماشية عبداهلل بن سليماف كىو رجل من بني ضبة من

أىل منح ؛ ككاف يسكن عز فقيل أنو دخل أرض مهرة مصدقا ككصل إلى رجل منهم يقاؿ لو

كسيم بن جعفر كقد كجبت عليو فريضتاف  ,فامتنع إال أف يعطى فريضة كاحدة فقاؿ إف شئت
أف تأخذ فريضة كاحدة كإال فانظر إلى قبور أصحابكم  ,كلعلو يريد قبور من قتل ىناؾ من
الشراة أياـ عبدالملك ؛ فقد كقع بين اإلماـ كبعض مهرة حرب فأرسل إليهم السرايا حتى

أذعنوا فسكت عنو عبداهلل كرجع  ,ككاف عنده جماؿ فلما كصل إلى عز تأخر عبداهلل في عز
كأرسل الجماؿ إلى اإلماـ فقدـ عليو كىو في مجلسو ؛ فلما ارتفع عن مجلسو دعا بالجماؿ

فسألو عن عبداهلل ككيف كاف في سفره فأخبره بما كاف من كسيم ؛ فقاؿ اإلماـ للجماؿ ال تخبر

أحدا بما أخبرتني كاكتم ذلك كأكد عليو في ذلك فلما كصل عبداهلل بن سليماف سألو اإلماـ

عن خبر كسيم فأخبره بمثل ما أخبره الجماؿ فكتب اإلماـ من كقتو إلى كالي أدـ ككالي سناك
ككالي جعبلف أف إذا ظفرتم بوسيم بن جعفر المهرم فاستوثقوا منو كأعلموني فكتب إليو كالي

أدـ أني قد استوثقت منو كأنو قد حصل فأنفذ إليو اإلماـ يحيي اليحمدم المعركؼ بأبي

المقارش مع جماعة من أصحاب الخيل ثم أنفذ كتيبة أخرل فلقوىم بالمنائف  ,ثم أنفذ كتيبة

أخرل فلقوىم في قرية عز ثم أنفذ كتيبة أخرل فقلوىم في قرية منح ؛ فلم تزؿ الكتائب تتراسل

كالرماح تحتملو حتى كصلوا بو إلى نزكل فأمر اإلماـ بحبسو فمكث سنة ال يقدر أحد أف يذكر
فيو كال يسأؿ عن أمره حتى كصل جماعة من المهرة فاستعانوا على المهنا بوجوه اليحمد

فأجابهم إلى إطبلقو ؛ كشرط عليهم ثبلث خصاؿ  :إما أف يرتحلوا من عماف كإما أف يأذنوا

بالحرب كإما أف يحضركا الماشية كل حوؿ إلى عسكر نزكل كتشهد على حضورىا العدكؿ أنو

لم يتخلف منها شيء كنعدؿ الشهود المعدلوف بأدـ فقالوا  :أما االرتحاؿ فبل يمكننا كأما
الحرب فلسنا نحارب اإلماـ كإما اإلبل فنحن
نحضرىا ؛ فعند ذلك عدؿ اإلماـ الشهود فكانوا يحضركف إبلهم في كل سنة تدكر .

كفي زمانو طعن رجل رجبل فأمر بو اإلماـ فجلد تسعين سوطا كقاؿ تسفك دماء المسلمين على
بابي ؛ كذلك على قوؿ من لم يحد للتعذير حدا كأف زاد عن قدر الحد ؛ كنحوه ما ذكره أبو
المؤثر أف اإلماـ الصلت ضرب عبداهلل بن نضر خمسين سوطا قاؿ كال نعلم أف أحدا من

المسلمين عاب عليو .

ككاف أبو مركاف عامبل للمهنا على صحار  ,ككاف يشدد على المخالفين أف يظهركا بدعتهم

كالقنوت كتقديم تكبيرة اإلحراـ على التوجيو كرفع األيدم في الصبلة ألف ىذا كلو مما خالفوا

المسلمين فيو بتأكيل الخطأ ( قلت ) إال تقديم تكبيرة اإلحراـ على التوجيو ؛ فإف فيو قوال

بجوازه في المذىب  ,لكن لم يعلموا بو  ,كإنما عمل بو المخالفوف  ,فصار ذلك من جملة

شعارىم  ,فلهذا شدد عليهم في إظهاره كاهلل أعلم .

كفي زمانو رحمو اهلل تحرؾ بنو الجلندم  ,كرأسهم يومئذ المغيرة بن ركشن الجلندم كشايعهم

ناس من أىل الفتنة  ,فدخلوا تواـ ككاف أبو الوضاح كاليا لئلماـ عليها فقتلوه رحمو اهلل ؛ كأرسل
اإلماـ إليهم جمعا كلى عليهم الصقر ابن عزاف .

ككاف أبو مركاف رحمو اهلل كاليا لئلماـ على صحار  ,فسار أبو مركاف بمن عنده من الناس كسار

معهم المطار الهندم كمن معو من الهند ؛ كبلغ الجيش فيما قيل اثنا عشر ألفا  ,فقتل من قتل

من البغاة ؛ كىزـ اهلل جمعهم  ,كىرب منهم من ىرب  .كفرؽ اهلل شملهم  ,كعمد المطار
الهندم كمن معو من سفهاء الجيش إلى دكر بني الجلندم فأحرقها بالنيراف  ,كفي الدكر

الدكاب مربوطة من البقر كغيرىا  .ككاف رجل من السرية يلقي نفسو في الفلج حتى يبتل بدنو
كثيابو ثم يمضي في النار حتى يقطع عن الدكاب حبالها كتنجو بنفسها من النار  ,فقيل إنهم

أحرقوا خمسين غرفة أك سبعين .
كقيل إف نسوه من أىل الجلندم خرجن ىاربات على كجوىهن إلى الصحراء فلبثن بها ما شاء
اهلل كاحتجن إلى الطعاـ كالشراب كمعهن أمة فانطلقت األمة إلى القرية في الليل تلتمس لهن

طعاما كشرابا فلما كصلت كجدت شيئا من السويق كسقاء من أسقية اللبن ككسر أناء فعمدت
إلى الفلج فحملت في سقائها من الماء  ,كأبصرىا رجل من السرية  ,فتوجهت األمة إلى

النسوة بذلك السويق كالماء  ,فأدركها الرجل فعمد إلى السويق فأخذه فصبو في الرمل كعمد
إلى الماء فراقو ثم انصرؼ عنهن كخلى النسوة بضرىن .

قاؿ أبو الحوارم  :فلم يقل لنا أحد أف أبا مركاف أمر بذلك كال نهى عنو قاؿ كلعلو قد نهي عنو
كلم يسمع  ,قاؿ ثم بلغنا أف اإلماـ بعد ذلك بعث رجلين إلى تواـ إلى القوـ الذين احترقت
منازلهم إلى اإلنصاؼ كيعطونهم ما كجب لهم من الحق كاهلل أعلم .

كفي زمانو كقع الكبلـ بعماف في خلق القرآف كىي مسألة جئ بها من البصرة فانتشر الكبلـ

فيها كعظمت بها البلية في عماف كغيرىا  ,كسببها شبهة ألقاىا إلى أىل الحديث في البصرة

أبو شاكر الديصاني ككاف ممن يقوؿ بقدـ األشياء  ,فحسد المسلمين على حسن الحاؿ الذم

رآه فيهم فأظهر الزىد كالتقشف  ,ثم ألقى إليهم أف القرآف قديم ليس بمخلوؽ فقبلها قوـ
كأنكرىا آخركف كانتشرت في اآلفاؽ كتكلم فيها علماء األمطار .

قاؿ الفضل بن الحوارم اجتمع األشياخ بدما في منزؿ منهم أبو زياد كسعيد ابن محرز كمحمد

بن ىاشم بن محمد بن محبوب كغيرىم من األشياخ  ,فتذاكركا في القرآف فقاؿ محمد بن

محبوب أنا أقوؿ إف القرآف مخلوؽ فغضب محمد بن ىاشم كقاؿ أنا أخرج من عماف كال أقيم

بها  ,فظن محمد بن محبوب أنو يعرض بو  ,فقاؿ بل أنا أكلى بالخركج من عماف ألني فيها
غريب ؛ فخرج محمد بن ىاشم من البيت كىو يقوؿ ليتني مت قبل اليوـ  ,ثم تفرقوا ثم

اجتمعوا بعد ذلك ثم رجع محمد بن محبوب عن قولو كاجتمع من قولهم إف اهلل خالق كل

شيء كما سول اهلل مخلوؽ كإف القرآف كبلـ اهلل ككحيو ككتابو كتنزيلو على محمد  e؛ كأمركا
اإلماـ المهنا بالشد على من يقوؿ أف القرآف مخلوؽ أ.ىػ كبلـ الفضل بن الحوارم .

كظاىره أف األشياخ توقفوا عن إطبلؽ القوؿ بخلق القرآف كأمركا بالشد على من أطلق كأدخلوه
تحت معنى اآلية من قولو تعالى ( خالق كل شيء ) فيستلزـ أنو من جملة األشياء المخلوقة

لكن ال يصرحوف بذلك نطقا فرارا من مقالة الجهمية القائلين بالمقالة الباطلة المفترين على اهلل

في صفاتو  ,الزاعمين إف صفات الذات حادثة تعالى عما يقوؿ المبطلوف علوا كبيرا  ,فخالف
األشياخ أف تكوف ىذه المسألة مفرعة على اعتقاد الجهمية بحدكث الصفات الذاتية فتوقفوا

عن إطبلؽ القوؿ بخلق القرآف صرحا مع اعتقادىم الحق في حكمة بإدخالو في جملة
المخلوقات اعتقادا .

فهذا ىو المعنى الذم لخطوه  ,كلم يكن مرادىم نفي حقيقة الخلق عن الكتب المنزلة كال

أرادكا إثبات قديم مع اهلل حاشاىم عن ذلك  ,كأف الذم لخطوه لمعنى دقيق ال يسقط على

فهمو إال من منحو اهلل تعالى من مواىبو  ,كقد تبين ألبي عبداهلل الفرؽ بين ىذه المقالة كىي

القوؿ بخلق القرآف كبين مقالة الجهمية بحدكث الصفات الذاتية فقاؿ القرآف مخلوؽ  ,فلما

رأل أف أصحابو ال يوافقونو على ىذا التصريح تركو كرجع إلى اإلجماؿ الذم اتفقوا عليو  ,إذ

ليس في ترؾ التصريح بذلك محذكر لدخوؿ القرآف تحت اإلجماؿ كىي العقيدة التي كاف

عليها السلف كحصلت بها السبلمة العامة  ,كإنما المحذكر كل المحذكر في إنكار صفة

الخلق عن القرآف كإعطائو صفة القديم تعالى  ,فتفطن لهذا المقاـ فإنو منزلة األقداـ كمضلة

األفهاـ كاهلل كلي التوفيق .

كفي زمانو اختلف في البصرة محبوب بن الرحيل كىركف بن اليماف في مسائل خالف فيها ىركف

قوؿ المسلمين  ,ككانت أئمتو فيها الشعيبية  ,ككتب كل كاحد من محبوب كىركف رسائل إلى

المهنا كإلى حضرموت  ,كىي سير مأثورة موجودة نقض فيها كل كاحد على صاحبو ما قاؿ بو
ككاف الحق فيها مع محبوب فأخذت بو عماف كحضرموت كتابعت اليمن ىركف كهلل األمر .

كلئلماـ المهنا رحمو اهلل سيرة إلى معاذ بن حرب بين فيها معالم اإلسبلـ ككصف فيها طريق
االستقامة كىي سيرة موجودة تدؿ على غزارة علمو كفرط ذكائو كقوة فهمو  ,كالعلم هلل .

ذكر ما كقع من الكبلـ في المهنا بعد موتو

قاؿ أبو الحوارم كقد كاف محمد بن محبوب كبشير بن المنذر كمن قاؿ بقولهم يبرؤكف من

اإلماـ المهنا في ما بلغنا حتى مات  ,قاؿ ككثير من المسلمين على إمامة المهنا  ,قاؿ  :ككاف

محمد بن علي كأبو مركاف كمن قاؿ بقولهم مستمسكين بإمامة المهنا حتى مات  .ككاف محمد

بن علي لو قاضيا  .ككاف أبو مركاف لو كاليا على صحار  .ككاف زياد بن الوضاح معديا ألبي

مركاف بصحار ككاف خالد بن محمد معديا للمهنا بنزكل  .ككاف الصقر بن عزاف من قواده

كأعوانو ككاف المنذر بن عبدالعزيز من كالتو كغيرىم من كبار المسلمين كعلمائهم ال يضلل

بعضهم بعضا .

قاؿ ككاف مع اإلماـ المهنا من األحداث في ذلك الزماف ما تضيق بو الصدكر ؛ كتستوحش منو

القلوب كتقشر منو الجلود من القتل كالحرؽ  ,كطائفة من المسلمين في السجن كالقيود كال

يقبل منهم شفاعة كال يؤخذ منهم بالصحة فيما بلغنا إال ما قالو من خيف على الدكلة أكل مالو

في السجن ؛ يعني أنو يودع السجن كينفق عليو من مالو حتى يأكل قاؿ ففارقو من فارقو من

المسلمين على تلك األحداث كصاحبو من صحابة المسلمين ال يعلم بينهم فرقة .

قاؿ  :كبلغنا أف رجبل أظهر البراءة من اإلماـ المهنا بعد موتو مع محمد بن محبوب ككاف

لمحمد بن محبوب الطولة في ذلك اليوـ مع الصلت بن مالك  ,فاشتد ذلك على محمد بن

محبوب كغضب من ذلك غضبا شديدا ؛ ككاف من محمد بن محبوب رحمة اهلل إلى الرجل من

الكبلـ فيما بلغنا حتى أفحمة  .قاؿ كإنما الرجل على إظهار البراءة لما يغرؼ في محمد بن
محبوب من الموافقة على ذالك فلم يقبل منو محمد ذلك كنبذه كأبعده  ,كاسمعو من كبلـ

الجفاء بين الناس  .قاؿ ككانت العامة على كالية المهنا فلذلك غضب محمد بن محبوب على
الرجل .
قاؿ كلم يحمل محمد بن محبوب الناس على علمو في المهنا  ,كقاؿ إنما ذلك لمن ناظر

اإلماـ؛ أم خاطبو في الحديث المنكر كعرؼ عذره كعدـ عذره في ذلك ؛ فإف تبين انو معصية

استتابو فإف أبي برئ منو سرا في نفسو إنو كاف الحدث كاإلصرار لم يشتهر عند العامة ألنو

إمامهم كعليهم كاليتو كمناصرتو  ,كالمدعى عليو خبلؼ ذلك ال يسمع .

ككأف ىذا اإلنكار من ابن محبوب إلى الرجل إنما كاف بعد استقرار األمر إلى المهنا على كاليتو

كإمامتو  .فإف المتبرئ منو بسبب علمو ال يظهر براءتو عند الناس فإنهم قد ىموا قبل ذلك بأمر
ثم تركوه حين رأكا الصواب في تركو .

قاؿ أبو الحوارم  :كتب بعض المسلمين من أىل العلم إلى بعض أنو حدثو بعض من ال يتهمو
أف محمد بن محبوب كالوضاح بن عقبة كسعيد بن محرز كغيرىم من أعبلـ المسلمين رحمة

اهلل عليهم أجمعين اجتمعوا ذات يوـ ككتبوا كتابا قالوا فيو  :إلى من بلغو كتابهم من المسلمين

من أىل عماف ؛ سبلـ عيكم  ,فإف نعلمكم أنو قد كاف من فبلف اإلماـ ؛ يريدكف أف يظهركا
لهم ما قد ظهر لهم ؛ كيعلونهم أنهم ال يتلونو على ذلك كال يتولوف من علم منو ذلك  ,ثم

جاءىم أبو المؤثر الصلت بن خميس رحمو اهلل فقاؿ لهم  :أرأيتم من كنتم تتولونو من أخوانكم
كىو متمسك بوالية ىذا اإلماـ الذم قد ظهر لكم منو ما قد ظهر ؛ أليس ىم على كاليتهم

معكم حتى تقوـ الحجة عليهم بمعرفة حدثو أك بإقامتكم الحجة عليهم بالذم كاف منو ؛ فإف

نسألك باهلل يا أبا عبداهلل لما أمسكتم كنا بكم  ,فإنو ال يعدـ من مجادلة فتفترؽ أىل عماف ؛

كغنما ىذا إحداث ال ينتحل خبلؼ دعوتكم كال يدعوا إلى بدعة شرعها  ,كإنما ىو اقتراؼ

ذنب أعجب بو فلم يقبل منكم النصح فيو فباينتموه عليو كلج ىو ؛ فأمسكوا كتابكم ففعلوا

كقبلوا نصيحتو كأمسكوا عماىم عليو ؛ ككاف ذلك إلى اليوـ غير متنازع فيو .
قلت  :كذلك يدؿ على بقاء اإلماـ على كاليتو كإمامتو كما عليو حاؿ العامة في حقو  ,ككل

كاحد مخصوص بعلمو  ,كقد انقرض من علم منو ما ال يحسن ؛ كبقيت أخبار الخير منتشرة لو

كذكره الناس بالثناء  ,فبل يحل ألحد اليوـ منو البراءة ظاىرا كال خفية ؛ ككذلك ال يحل لمن
كاف في ذلك الزماف أف يظهر البراءة منو عند العامة كلو علم من األسباب ما يستوجب بو

البراءة .

باب إمامة الصلت بن مالك الخركصي رحمو اهلل تعالى

كىو من اليحمد بويع لو يوـ الجمعة قبل غركب الشمس لستة خلت من ربيع اآلخر سنة سبع

كثبلثين كمائتين  ,كىو اليوـ الذم مات فيو المهنا رحمو اهلل كقاـ لو بالبيعة بشير بن المنذر

كمحمد بن محبوب .

قاؿ أبو المؤثر  :كنا في المشورة كلما مات المهنا فوقع في ثوبي دـ ؛ قاؿ فذىبت أغسلو

فرجعت كقد بايعوا للصلت ؛ أك قاؿ قد انقطعت األمور ؛ فسأؿ أك قاؿ لي– يعني أبا عبداهلل

– أين كنت أك ما أخرجك من الناس ؟ فقلت كقع في ثوبي دـ فذىبت أغسلو فاستتابني .
قاؿ أبو المؤثر  :ككاف المشهور فيهم يومئذ محمد بن علي القاضي كسليماف بن الحكم

الوضاح بن عقبة كمحمد بن محبوب كزياد بن الوضاح  .قاؿ كمنهم أناس من أىل العلم

كالفضل كإف لم يبلغوا مبلغهم في العلم  ,منهم بشير بن المنذر كاف سيدا من سادات

المسلمين بعزمو كقوتو على األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  ,كزياد بن مثوبة كالمنذر بن

بشير كرباط بن المنذر كمحمد بن أبي حذيفة  ,كىاشم بن الجهم كعبيداهلل بن الحكم كعلي

بن صالح كعلي بن خالد كالحسن بن ىاشم منهم من شهد البيعة كمنهم من غاب عنها  .كلم

يعلم منهم خبلؼ عليهم .

قاؿ  :إال أف محمد بن علي كبشير بن المنذر كمحمد كالمعلى بن منير كعبيداهلل بن الحكم
كانوا ىم المقدمين في البيعة للصلت بن مالك رحمو اهلل مع من حضرىم من المسلمين ؛

فبايعوا للصلت بن مالك رحمو اهلل كقدموه كسلم الناس لهم كسمعوا كأطاعوا .
قاؿ أبو قحطاف  :أجمعوا على إمامة الصلت ككاليتو ككالية من قدمو من المسلمين  .قاؿ
كأجمعوا على نصرتو كتحريم غيبتو كاالمتناع من طاعتو .

كقاؿ في موضع آخر  :ثم كلى المسلموف الصلت بن مالك ككاف يومئذ بقايا من أشياخ

المسلمين كفقهائهم رحمة اهلل عليهم كإمامهم يومئذ محمد بن محبوب رحمو اهلل كغفر لو ,

فبايعوه على ما بويع عليو أىل العدؿ قبلو ؛ فسار الصلت بن مالك بالحق في عماف ما شاء

اهلل حتى فني أشياخ المسلمين جملة الذين بايعوه ؛ ال نعلم أف أحدا منهم فارقو كعمر الصلت

بن مالك في إمامتو ما لم يعمر إماـ من أئمة المسلمين فيما علمنا حتى كبر كنشأ في الدكلة

شباب كناس يتخشعوف من غير كرع  ,يظهركف حب الدين كيبطنوف حب الدنيا كيأكلوف الدنيا
بالدين  ,فلما طاؿ عمر الصلت بن مالك عليهم ملوه لما كبر كضعف .

قاؿ  :كإنما كانت ضعفتو من قبل الرجلين  .أما السمع كالبصر كالعقل كاللساف فلم نعلم أنو
ضاع منو شيء كال نقص منو شيء  ...ىذا كبلمو كسيأتي أنو كاف يبرأ ممن عزؿ الصلت .

ككاف أبو مركاف رحمو اهلل تعالى كاليا للمهنا على صحار فعزلو الصلت ؛ فخرج أبو مركاف إلى

نزكل فأقاـ بها حتى توفي ككلى الصلت بن مالك صحار محمد بن األزىر العبدم  ,كقدـ
محمد بن محبوب صحار في سنة تسع كأربعين كمائتين فولى القضاء بها .

كفي سنة إحدل كخمسين كمائتين كاف بصحار كبعماف السيل الكثير المذكور كانهدـ دكر كثير

 ,كمات فيو ناس كثير كغرؽ السيل عامة عماف كبلغ الماء مواضع لم يبلغها قبل ذلك فيما
بلغنا  ,كاهلل أعلم .
كفي بعض التواريخ  :لما كاف ليلة األحد لثبلث خلوف من جمادم األكلى سنة إحدل كخمسين

كمائتي سنة نزؿ أمر فظيع عجيب ببدبد كقيقا كالباطنة كسمائل كدما كصحار  ,أمر عظيم جليل
نزؿ عليهم في الليل كثمارىم متعلقة في نخيل محدقة ؛ فجاءىم دكم كظلمة كىول كىوؿ

مفظع كأمر مطلع ؛ فعناىم في ذلك بحيح كصياح كعجيج كاستهلت السماء فأدفقت عليهم
من الماء ؛ فبينما ىم كذلك كأمرىم على ذلك كىم في شدة من الفرؽ؛ كخوؼ من الغرؽ ؛

كمنهم من أيقن بالمنية كالحتف كالقضية  ,إذ جاءتهم السيوؿ فأحدقت كعليهم من المسائل

أكدقت  ,كىم في منازلهم خائفوف مما نزؿ بهم  ,فقلعت السيوؿ المنازؿ كاألمواؿ  ,كغرقت

النساء كالرجاؿ  ,فغرؽ الرجل كعيالو كتخرب منزلو كمالو ؛ فأصبحوا في ليلة كاحدة أصواتهم

خامدة كمنازلهم ىامدة ؛ فهدمت السيوؿ مساكنهم كأخرجتهم من أكطانهم كحملت إلى البحور

أبدانهم ؛ كقلعت األشجار كأغارت األنهار  ,فأصبح السالم الموسر منهم فقيرا يطلب األكل
كالشيء اليسير كأعظمهم جائحة كأشدىم فادحة أىل بدبد كقيقا كتفرؽ من بقي منهم في

البلداف كتركوا األكطاف كخربت المواضع كالعمراف  ,حتى إنو ليمر بها اإلنساف فتأخذه لمنظرىا

رىبة .

كذكر ىذا السيل في بعض الكتب كقاؿ  :نزؿ أمر عظيم بقيقا كسمائل كبدبد كدما كصحار ,
ككاف في ذلك اليوـ مرابط المسلمين في دما من الباطنة  ,كصارت الباطنة في منزلة الماؿ

المجهوؿ ربو ال يعرؼ كال يكاتب فيها كأما صحار فخربها كادم صبلف كتراىم يكتبوف منها

فيما قرب من الحصن يتنزىوف عما بعد منو .

قاؿ كأرجو أف ذلك بعد ما خربها السيل عرفوا تلك األماكن كحدكدىم دكف ما بعد عن الحصن
ألف بدبد كقيقا كمزرع بنت سعد كسمائل خربهن ذلك السيل كعرفت نخلة صنها من سمائل ,

كقد قيست األمواؿ عليها  ,كسمي ذلك الماؿ الحبلؿ  ,كقد تراضوا على ذلك ألف أىلها بقوا

 ,ككذلك قيقا كمزرع بنت سعد الذم ىو مطابق بدبد من سافل كل عرؼ مالو إال بدبد لم يكن

أحد يعرؼ مالو إال ماؿ مسجد قيقا منها عرؼ كحيز ىو كماؤه إلى اآلف كىو في بدبد من سقي

فلج البويرد في الجانب الشرقي العلوم مما يلي الوادم  ,كقد تركت بدبد قبيضة في أيدم

المسلمين حتى يرجع إليها أىلها ثم صيرت بيت ماؿ .

كمسجد قيقا معركؼ في قرية من الباطنة يقاؿ لها المعبيلة بنتو امرأة من أىل منح اسمها فيقا

قبل الجائحة  ,كسبب ذلك فيما قيل أف منح أصابها محل شديد حتى غارت اآلبار كلم يوجد
فيها ماء للشراب ؛ كسار أىلها إلى الباطنة في طلب المعاش كبنت لهم فيقا ىذا المسجد ,

فقيل إنها لم تخربو الجوائح أك أنو خرب بالسيوؿ كعرؼ مكانو كجدد بناؤه  ,كقيل كذلك

المسجد المسمى طاركد المعركؼ ببركا كاف قبل الجائحة .

كقيل إف دما من الباطنة كانت قبل ذلك ببلدة طيبة ذات أنهار كأشجار كمعقل رباط المسلمين.
ككذلك الموضع المسمى األسرار من ألول كحسيفين  ,كانت بلدة طيبة ذات نخل كشجر ,
لكن تغلب عليها بعض الجبابرة كاستعجز أىلها بما ال طاقة لهم بو حتى تركوىا كىربوا منها

كركبوا البحر بأىاليهم  ,كاآلف مجبورة بيت الماؿ  ,كلم تعمر الباطنة كلها مدة أعواـ كثيرة  ,ثم
أجاز الشيخ خلفين سناف الغافرم رحمو اهلل كغيره من العلماء أف تغسل بالعشر للفقير .

قالوا كألف يؤكل منو خير من أف تكوف خرابا .
كسبب ذلك أف أحدا من العلماء جاء الباطنة قبل الغسل فلم يجد فيها نخلة إال ما شاء اهلل ,
فكاف مركره عليها سببا للترخيص في عمارتها  ,فما أبرؾ ذلك القدكـ .
كفي سنة تسع كخمسين كمائتين قتل خثعم العوفي بالسنينة من الظاىرة كىو رجل كاف محمد
بن محبوب قد أباح دمو لفساده في األرض .

كلم يزؿ محمد بن محبوب رحمو اهلل بصحار على القضاء حتى مات يوـ الجمعة لثبلث خلوف

من شهر المحرـ سنة ستين كمائتين كصلى عليو غدانة بن محمد  ,ككانت رجفة شديدة بصحار
في كالية غدانة بن محمد في غداة األحد الثني عشرة خلت من جمادم اآلخرة من سنة

خمس كستين كمائتين .

كفي سنة ثماف كستين كمائتين مات عزاف بن الصقر رحمو اهلل ككاف مسكنو بغبلفقة من عقر

نزكل كمات بصحار  ,كفي أيامو رضي اهلل عنو خانت النصارل كنقضوا ما بينهم كبين المسلمين
؛ فهجموا على سقطرل كقتلوا كالي اإلماـ كفتية معو كسلبوا كنهبوا كاخذكا الببلد كتملكوىا

قهرا .

كسقطرل جزيرة طولها ثمانوف فرسخا كبها الصبر كبها نخل كثير  ,كيسقط إليو العنبر  ,كبها دـ

األخوين كىي في جنوب عماف  ,بينها كبين عماف بحر الحبشة فكتبت امرأة من أىل سقطرل
يقاؿ لها الزىراء لئلماـ رضي اهلل عنو قصيدة تذكر لو فيها كقع من النصارل بسقطرل كتشكو

إليو جورىم كتستنصره عليهم فقالت :

قللئلماـ الذم ترجى فضائلو = ابن الكراـ كابن السادة النجب
كابن الجحاجحة الشم الذين ىم = كانوا سناىا ككانوا سادة العرب
أمست سقطرل من اإلسبلـ مقفرة= بعد الشرائع كالفرقاف كالكتب
حى حبلؿ صار مغتبطا = في ظل دكلتهم بالماؿ كالحسب
كبعد ّ
لم يبق فيها سنوف المحل ناظرة= من الغصوف كال عودا من الرطب
كاستبدلت بالهدل كفرا كمعصية = كباألذاف نواقيسا من الخشب
كالبذرارم رجاال ال خبلؽ لهم = من اللئاـ علوا بالقهر كالغلب
جارالنصارل على كاليك كانتهبوا = من الحريم كلم يألوا من السلب
إذ غادركا قاسما في فتية نجب = عقول مسامعهم في سبسب خرب
مجدلين سراعا ال كساد لهم = للعاديات لسبع ضارئ كلب
كأخرجوا حرـ اإلسبلـ قاطبة = يهتفن بالويل كاألعواؿ كالكرب
قل لئلماـ الذم ترجى فضائلو = بأف يغيث بنات الدين كالحسب
كممن منعمة بكر كثيبة = من آؿ بيت كريم الجلد كالنسب

تدعو أباىا إذا ما العلج ىم بها = كقد تلقف منها موضع اللبب
كباشر العلج ما كانت تضن بو = على الحبلؿ بوافي المهر كالقهب
كحل كل عراء من ملمتها = عن سوءة لم تزؿ في حوزة الحجب
كعن فخوذ كسيقاف مدملجة = كأجعد كعناقيد من العنب
قهرا بغير صداؽ ال كال خطبت = إال بضرب العوالي السمر كالقصب
أقوؿ للعين كاألجفاف تسعدني = يا عين جودم على األحباب كانسكب
ما باؿ صلت يناـ الليل مغتبطا([ = )]3كفي سقطرل حريم بادىا النهب
يا ال الرجاؿ أغيثوا كل مسلمة = كلو حبوتم على األذقاف([ )]2كالركب
حتىيعود عماد الدين منتصبا = كيهلك اهلل أىل الجور كالريب
كثم يصبح دعى الزىراء صادقة = بعد الفسوؽ كتحي سنة الكتب
ثم الصبلة على المختار سيدنا = خير البرية مأموف([ )]1منتخب
فجمع اإلماـ الجيوش كجهز المراكب ككلى عليهم محمد بن عشيرة كسعيد بن شمبلؿ  ,فإف

حدث بأحدىما حدث فالباقي منهما يقوـ مقاـ صاحبو ؛ فإف حدث بهما جميعا ففي مقامهما

حازـ بن ىماـ كعبد الوىاب بن يزيد كعمر بن تميم ؛ ككتب لهم كتابا يبين فيو ما يذركف ؛

كيقاؿ إف جملة المراكب التي اجتمعت في ىذه الغزكة مائة مركب كمركب  ,فساركا إليهم

كنصرىم اهلل عليهم فأخذكا الببلد  ,كىزموا األعداء  ,كرجعوا ظافرين مستبشرين  ,كمن ينصر

اهلل ينصره اهلل .

كىذا عهد اإلماـ للغزاة في ىذه الغزكة  ,قاؿ رحمو اهلل كرضي عنو  :ىذا ما يقوؿ اإلماـ
الصلت بن مالك .
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :إني أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كمقاليد كل شيء عنده
الواحد األحد العلي الجد الذم ليس لعظمتو حد ك لملكو عد كال لقدره صاد كال ألمره مراد ,

كال لو نظير كال مضاد  ,تفرد بفطر الخلق كنصر الحق كرقق الفتق  ,كعبل فدنا  ,كدنا فنأل,

كسمع كرأل  ,كأعلم كأحصى كقدر كقضى كأعز كأذؿ  ,كىدل كأضل كآثر كاقل كأفهم كأدؿ

فهو الهادم الدليل ككل جبار عنده ذليل  ,ككثير عنده قليل كىو الجواد بالتفضيل  ,كالمجازم
لمن عصاه بالعذاب الوبيل  ,كأشهد أف محمدا أمين اهلل أرسلو بما أنزلو كفضلو فعرفو اهلل

العقوؿ  .كأقاـ بو الحجة على الجهوؿ كتبر بو األكثاف  ,كشرع بو شرائع اإليماف  ,كدفع بو

حزب الشيطاف كأقمى بو كل جبار عنيد  ,ككل معتد مريد  .فحاربو الكفر كأىلو إلى تشريد

كتطريد كظهر أمر اهلل كىم كارىوف  ,كأرادكا أف يطفئوا نور الو بأفواىهم كيأبى اهلل إال أف يتم

نوره كلو كره المشركوف ؛ فالحمد هلل على قضائو الغالب  ,كدينو الواصب كحقو الواجب ؛ كما
ىو أىلو من الحمد كالثناء ككل كجو لوجهو يعني  ,كأكصيكم كنفسي بتقول اهلل غافر الذنب
كقابل التوب شديد العقاب  ,ذم الطوؿ ال إلو إال ىو إليو المصير  ,فإليو فتوبوا فإنو يغفر

الذنوب لمن تاب كآمن كعمل صالحا ثم اىتدل  ,كأنيبوا إلى ربكم كأسلموا لو من قبل أف
يأتيكم العذاب ثم ال تنصركف  ,كاتبعوا أحسن ما أنزؿ إليكم من ربكم من قبل أف يأتيكم

العذاب بغتة كأنتم ال تشعركف  ,أف تقوؿ نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب اهلل كأف

كنت لمن الخاسرين  ,أك تقوؿ لو أف اهلل ىداني لكنت من المتقين  ,أك تقوؿ حين ترل

العذاب لو أف لي كرة فأكوف من المحسنين  ,قاؿ اهلل ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها

كاستكبرت ككنت من الكافرين  ,كيوـ القيامة ترل الذين كذبوا على اهلل كجوىهم مسودة أليس

في جهنم مثول للمتكبرين  ,كينجي اهلل الذين اتقوا بمفازتهم ال يمسهم السوء كال ىم يحزنوف
).

فألزموا تقول اهلل في الغيوب كداككا بها داء العيوب  ,كتجهزكا للقاء اهلل بالطاىرة من العيوب ,

فإف اهلل يغفر لمن يجوب ثم ينصح إذ يتوب ( كليست التوبة للذين يموتوف كىم كفار حتى إذا

حضر أحدىم الموت قاؿ إني تبت اآلف كال الذين يموتوف كىم كفار أكلئك اعتدنا لهم عذابا
أليما ) فتوبوا إلى اهلل من سيء ما مضى كأصلحوا فيما بقي بما عنكم بو يرضي  ,كصونوا

دينكم كال تبيعوا دينكم بدنياكم كال بدنيا غيركم  ,كقفوا عن الشبهات كاحرموا عن محارـ

الشهوات  ,كغضوا أبصاركم عن مواقعة الخيانة كاحفظوا فركجكم عن الحراـ  ,ككفوا أيديكم
كألسنتكم عن دماء الناس كأموالهم كأعراضهم بغير الحق  ,كاجتنبوا قوؿ الزكر كأكل الحراـ

كمشارب الحراـ كجماعة السوء كمداىنة العدك  ,كأدكا األمانات إلى أىلها كإف قلتم فاعدلوا

كلو كاف ذا قربى كبعهد اهلل أكفوا  ,ذلكم كصاكم بو لعلكم تتقوف كإذا حدثتم فبل تكذبوا كإذا

كعدتم فبل تخلفوا  ,كأقيموا الصبلة بقيامها كقراءتها كركوعها كسجودىا كتحياتها كتكبيرىا

كتسبيحها كالخشوع فيو هلل  ,فإف اهلل مدح المؤمنين فقاؿ ( قد أفلح المؤمنين الذين ىم في

صبلتهم خاشعوف ,كالذم ىم عن اللغو معرضوف  ,كالذين ىم للزكاة فاعلوف كالذين ىم

لفركجهم حافظوف إال على أزكاجهم أك ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتبعني كراء

ذلك فأكلئك ىم العادكف الذين ىم ألماناتهم كعهدىم راعوف كالذين ىم بشهاداتهم قائموف

كالذين ىم على صبلتهم يحافظوف أكلئك ىم الوارثوف الذين يرثوف الفردكس ىم فيها خالدكف )
فافهموا عن اهلل كاقبلوا ما جاء من اهلل كال ترخصوا ألنفسكم في شيء من طاعتو الواجبة دخبل

كال كسبل  ,كال تبيتوا شيئا من معاصيو عببل كال خببل كال تركنوا إلى من حاده تعصبا كال ميبل ,
فأخاؼ عند ذلك أف يخذلكم ؛ كإف ينصركم اهلل فبل غالب لكم كإف يخذلكم فمن ذا الذم
ينصركم من بعده ؛ كعلى اهلل فليتوكل المؤمنوف .

كاعلموا إني كليت عليكم يا معشر الشراة كالمدافعة على جميع سقطرل أىل السلم منها كأىل
الحرب ؛ كعلى الصبلة كقبض الزكاة كالجزية كالمصالحة كالمسالمة كالمحاربة ألىل النكث

من النصارل أك من حاربكم من المشركين في سفركم أك في مستقركم على األمر كالنهي

كإعطاء الحق كمنع الباطل كإنصاؼ المظلوـ من الظالم ككضع األمور في مواضعها كإعطاء كل

ذم حق نصيبو من العدؿ من قريب الناس كبعيدىم كقسم ثلث الصدقات على أىلها ؛ كتزكيج

النساء التي ال يصح لهن أكلياء في مواضعهن بمن رضين بو إذا كلن لها كفؤا على ما ترضوا بو

من الصدقات  ,كال يكوف الصداؽ أقل من أربعة دراىم  ,كإقامة الوكبلء لليتامى كاألغياب

الذين ال أكصياء لهم  ,كال ككبلء في أموالهم  ,كفرض الفرائض لليتامى في أموالهم  ,كللنساء
النفقات على أزكاجهن بالعدؿ كالمعركؼ  :محمد بن عشيرة كسعيد بن شمبلؿ فاسمعوا لها
كأطيعوا إنهما في طاعة اهلل كفيما دعياكم إليو من حق اهلل كمجاىدة أعدائو مجتمعين أك

متفرقين في بر أك بحر  ,كلتصدؽ نياتكم كتحسن رعايتكم كتلوا على الحق قلوبكم  ,كال
تنازعوا فتفشلوا كتذىب ريحكم ؛ كاصبركا إف اهلل مع الصابرين كال تكونوا كالذين تفرقوا

كاختلفوا من بعد ما جاءىم البينات أكلئك لهم عذاب عظيم ؛ كاذكركا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم

أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتو إخوانا  ,ككنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
 ,كذلك يبين اهلل لكم آياتو لعلكم تهتدكف .
فانصحوا لواليكم ككازركىما كتكنفوىما كانصركىما على الحق  ,كال تخذلوىما كأجيبوىما كال
تخلفوا كال تبطئوا عن دعوتهما ؛ كتناصحوا فيما بينكم كال تغاشوا كال تباغضوا كال تغضبوا كال

تحزنوا كال تكاذبوا كال تكالبوا كال تحاسدكا كال تكايدكا كال تماكركا كال تضاعنوا كال تطاعنوا في

األحساب كال تفاخركا في األنساب كال تضادكا ؛ فإنو بلغنا عن رسوؿ اهلل  eأنو قاؿ  :المسلم
أخو المسلم ال يضاره كال يشاره كال يماكره ؛ كىم كالبنياف يشد بعضو بعضا كتكوف غيب

بعضكم لبعض في الشهادة كالسرائر كالعبلنية كأنهم نفس كاحدة على كلمة كاحدة ككالية

كاحدة كعداكة للعدك كاحدة ؛ كحياة كاحدة كميتة كاحدة كأف اهلل يقوؿ لنبيو ( ككذلك جعلناكم
أمة كسطا لتكونوا شهداء على الناس كيكوف الرسوؿ عليكم شهيدا ) .

.كقاؿ تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمركف بالمعركؼ كتنهوف عن المنكر كتؤمنوف باهلل
؛ كلو آمن أىل الكتاب لكاف خير لهم  ,منهم المؤمنوف كأكثرىم الفاسقوف  ,لن يضرككم إال

أذل  ,كغن يقاتلوكم يولوكم األدبار ثم ال ينصركف )
كقد بغى ىؤالء النصارل كطغوا كنقضوا عهدىم كنرجو أف يديل اهلل عليهم كإلى اهلل نرغب

كنبتهل أف يهدـ محاصنهم ؛ كيخرب بالعدؿ مساكنهم كيغنمكم أموالهم كطعامهم إف ربنا سميع

قريب ؛ فإذا سرتم أك نزلتم فأكثركا ذكر اهلل  ,فإف بذكر اهلل تطمئن القلوب ك قاؿ اهلل ( إنا

نحن نزلنا الذكر كإنا لو لحافظوف ) كشدكا على ربانية السفن أف ال يتفرقوا كال يسبق بعضهم

بعضا  ,فمن سبق فليقتصر على أصحابو بقدر ما يكوف حيث يسمع بعضهم دماء بعض  ,فإف
عناىم معنى تكيف ككازر بعضهم بعضا إف شاء اهلل ؛ فإذا أقدمكم اهلل الجزيرة فتناظركا

كتشاكركا كأرجوا أف ال يجمعكم اهلل على ضبلؿ ؛ فإف رأيتم أف يكوف صمدكم كمنزلكم قريبا

من القرية الناكثة فتحاصركىم كيكوف رسلكم إليهم من ىناؾ كترسلوف إلى أىل العهد الذين لم

ينقضوا عهدىم حتى يصل إليكم كجوىهم كرؤساؤىم  ,فإف رأيتم أف يكوف منزلكم في القرية

حيث عود ينزؿ الوالة كالشراة  ,فافعلوا من ذلك ما اجتمع عليو رأيكم من بعد مشورة أىل
الخبرة بذلك ممن ترجوف بركة رأيو كفضل معرفتهم ؛ فإذا أرسلتم إلى أىل السلم كالعهد

فاعلموىم مع رسلكم إنهم آمنوف على أنفسهم كدمائهم كحريمهم كذرا ريهم كأموالهم كإنكم

كافوف لهم بالعهد كالذمة كالجزية على الصلح الذم يقوـ بينهم  ,بين المسلمين فيما مضى ؛

كال ينقض ذلك كال يبدلو  ,كأمركىم بإحضار جزيتهم إليكم  ,كاختاركا إليهم رجاال من خيارىم

من يثبت إلى الصبلح منهم فوجهوىم إلى ىؤالء الناقضين لعهدىم  ,الناكثين على المسلمين

ببغيهم  ,كاجعلوا ممن توجهوف رجلين صالحين ممن يوثق بهم من أىل الصبلة  ,فإف لم

يمكنكم بعث اثنين صالحين من أىل الصبلة فواحد فنأمرىم أف يصلوا إلى الذين نقضوا العهد

فتدعوىم عن لساني كألسنتكم إلى الدخوؿ في اإلسبلـ كإقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة مع حقوؽ

اهلل كاالنتهاء عن معصيتو  ,فإف قبلوا ذلك فهي أفضل المنزلتين لهم ؛ كذلك يمحو ما كاف من
حدثهم  ,ألف اهلل يقوؿ في
المحكم من كتابو ( اقتلوا المشركين حيث كجدتموىم كخذكىم كاحصركىم كاقعدكا لهم كل

مرصد  ,فإف تابوا كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إف اهلل غفور رحيم ) كإف كرىوا أف

يقبلوا اإلسبلـ كيدخلوا فيو فلتدعوىم إلى الرجعة عن نكثهم كالتوبة من حدثهم إلى الدخوؿ في

العهد األكؿ الذم كاف بينهم كبين المسلمين  ,على أف لهم كعليهم الحق بحكم القرآف كحكم

أىل القرآف من أكلى العلم باهلل كبدينو من أىل عماف ممن نزؿ إليهم أمر المسلمين  ,فإف
أجابوا كتابوا فلتقبلوا ذلك منهم كلتأمركىم بترؾ ما في أيديهم كأيدم أصحابهم من أىل

الحرب من نساء مسلمات ثم ال يتزكج رسلكم من عندىم حتى يقدـ معهم رؤساء أىل الحرب

كيسلموا إليهم النساء المسلمات البلتي سبوىن ؛ كاجعلوا لرسلكم أجبل في رجعتهم لمن

أجابهم كبالسبايا إلى ذلك األجل أف ال يظلموىم كال تخادعوىم كال تماكركىم بالمطل كالتواني

في ذىاب األياـ  ,فإف كصلوا إليكم بمن أجابهم من أىل الحرب .
كقد استسلموا كتابوا من حدثهم كجاءكا بالنساء المسلمات فاقبلوا ذلك منهم كال تعرضوا

ألحد ممن جاءكم تائبا مستأمنا مستسلما بسفك دمو  ,كال انتهاؾ حرمتو كال سبا ذريتو  ,كال

غنيمة مالو  ,كليكونوا مثلكم آمنين  ,كاحفظوىم أال يرجعوا إلى ىرب من أيديكم  ,كتأمركىم

أف يرسلوا إلى من كرائهم من أصحابهم أف يلقوا بأيديهم إلى ما ألقوا ىؤالء بأيديهم  ,كتأمركىم
أف يبعثوا إلى من كرائهم بإحضار جزية ىؤالء الذين قد أمنتموىم الماضية كال يعلموا بما يريدكا

فيهم فإف جاء الذين كراءىم كما جاء ىؤالء كألقوا بأيديهم فاقبلوا ذلك منهم كخذكا جزية من

كصل إليكم منهم ؛ كأما من تخلف كأراد أف يبعث بجزيتو كيقيم في منزلو على حدثو فبل تقبلوا

ذلك منهم كمن صار منهم إلى أمانكم كعهدكم فليكونوا في أسركم آمنين  ,كأحسنوا إليهم في
طعامهم كشرابهم كامنعوىم ممن أراد ظلمهم حتى توصلوىم إلى كالي المسلمين إف شاء اهلل

تعالى ( قاتلوا الذين ال يؤمنوف باهلل كاليوـ اآلخر كال يحرموف ما حرـ اهلل كرسولو كال يدينوف دين
الحق من الذين أكاتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد كىم صاغركف ) فإذا أعطوىم فبل

سبيل عليهم كإف رجع إليكم رسلكم فأخبرككم بأنهم كرىوا الدخوؿ في اإلسبلـ كالرجعة عن

نكثهم كحدثهم إلى العهد كالذمة كإعطاء الجزية ككاف في رسلكم رجبلف ثقتاف أك رجل كاحد

من أىل الصبلة ممن تثقوف بو في صدؽ خبره فقد حل لكم عند ذلك مناصبة ىؤالء الناكثين

كمحاربتهم بالمكائد كالقتل لهم حيث كجدتموىم بالبيات كغير البيات كغنيمة أموالهم كسبا

ذراريهم الذين لدكا في حاؿ نقضهم كنكثهم .

__________
[ - ]3خ مضطجعا .
[ - ]2خ اآلناؼ .
[ - ]1خ مأموؿ .
فأما من كاف مولودا في حاؿ سلمهم قبل أف ينقضوا عهدىم فأكلئك ال سبا فيهم  ,كحل لكم

أيضا سبا نسائهم ؛ كاتقوا اهلل فيما غنمتم فبل تستحلوا قليبل كال كثيرا  ,من الشسع فما فوقو ,

كال كطئ النساء من السبايا فإف ذلك حراـ ؛ كمن الخيط المخاط كال تغلوا من ذلك شيئا فإف

ذلك عار كشنار كنار حتى تباع الغنائم فيحفظ خمسها من كليتو أمركم محمد بن عشيرة كسعيد

بن شمبلؿ  ,فإف حدث بأحدىما حدث فالباقي منهما يقوـ مقاـ صاحبو  ,فإف حدث بهما
جميعا حدث فقد أقمت مقامهما حازـ بن ىماـ كعبدالوىاب بن يزيد كعمر بن تميم .

كأما ما قدرتم عليو من سبا نسائهم كذراريهم الذين كصفت لكم كيف يحل سباىم فبل تبيعوىم

إلى  ,كإف لم
إلى كانفقوا عليهم من ماؿ اهلل من الغنائم حتى تصلوا بهم ّ
ىنالك حتى توصلوىم ّ
تقدركا على رجلين كال رجل من أىل الصبلة ممن تثقوف بو في إببلغهم الحجة عليهم كإببلغ

مقالتهم إليكم  ,فبل تبيتوىم كال تغتالوىم بالقتل كال تسبوا لهم سبا كال ذرية كال تغنموا لهم ماال

 ,حتى تسيركا إليهم بأنفسكم  ,فإف كانوا متفرقين فرأيتم أف توجهوا منكم طائفة كتقيم منكم

طائفة في عسكرىم أف ال تخافوا مكائد الفسقة على الطائفة الخارجة إليهم حتى يأتوا إلى من

رجو أف يدركوىم في تواجدىم كانفرادىم من جماعتهم  ,فإذا كصلوا إليهم دعوىم إلى اإلسبلـ

كالدخوؿ فيو فإف أجابوا قبلوا منهم  ,كإف كرىوا دعوىم إلى الوفاء بالعهد كالرجعة عن النكثة

إلى حكم القرآف كحكم أىل من المسلمين بعماف  ,كإف قبلوا قبلوا منهم كإف كرىوا ىللوا اهلل

ككبركه كحكموه كقاتلوىم  ,فإف ظفرىم اهلل بهم قتلوا من قاتلهم في المعركة كسبوا ذراريهم

الذين كلدكا بعد نقض العهد كما كصفت لك سباىم كال يقتلوا موليا إال أف يقاتلهم فإف استأسر

أخذكه كلم يقتلوه  ,كإف خفتم مكيدتهم كاجتماعهم على طائفة كجهتموىم فبل توجهوا إليهم
طائفة دكف طائفة ؛ كلكن استعيذكا باألدلة من أىل العهد كسيركا بأجمعكم فإف خفتم على

عسكركم كعلى من تخلفوف فيو من طعامكم فرأيتم أف تكوركا السفن إلى البحر كتردكا فيها

األطعمة كتخلفوا فيها رجاال من رجالكم فافعلوا ثم سيركا كال قوة إال باهلل إلى حيث رجوتم أف

تهجموا عليهم أك على أحد منهم كإف كانت الحجة قد صحت عندكم كما كصفت لكم برجلين
ثقتين من أىل الصبلة أك بواحد من أىل الصبلة بأنهم كرىوا للدخوؿ في اإلسبلـ كالرجعة عن

النكث إلى العهد فليس عليكم أف تحتجوا عليهم بعد ذلك كال أف تدعوىم ؛ فانصبوا لواءكم
كأعطوه أرجى لكم في أنفسكم بالكرة على عدككم كالتخصيص لواليكم لمن يتقدـ كال
يتأخر كيثبت لواءه كال ينكسو  ,كيظهره كال يدسو  ,ثم اذكركا اآلخرة كانسوا الدنيا فإنكم

الحنفاء كاهلل يحب الذين يقاتلوف في سبيلو صفا  ,ثم سدكا الصفوؼ كقوكا النيات كجردكا

السيوؼ كاجعلوا لكم ميمنو كميسرة كقلبا  ,كأف رأيتم أف تجعلوا منكم كمنا لعدككم فافعلوا
كىي طائفة تكوف ال يراىا العدك حتى تأتي من كرائهم .

كاعلموا أنو يقاؿ إف السيوؼ مفاتيح الجنة كإف الجنة تحت البارقة  ,فبل يهولكم عدككم كىبوا

هلل أنفسكم  ,كامضوا إليهم زحوفا كالحموا لهم صفوفا  ,كليكن شعاركم ال إلو إال اهلل محمد

رسوؿ اهلل  ,كال حكم إال هلل  ,كال حكم لمن حكم بغير ما أنزؿ اهلل  ,كخلعا كبراءة كفراقا

لجميع أعداء اهلل  ,فإنها ساعة تفتح لها أبواب السموات كأبواب الجنات كتزين فيها الحور

العين  ,كتهبط فيها المبلئكة  ,كيأتي نصر اهلل  ,كيمدكم إف شاء اهلل بأضعافكم من المبلئكة ,
كيقلل اهلل عدككم في أعينكم ؛ كيكثركم في أعينهم ؛ فيجعل اهلل أصوانكم بالنكير كالتحكيم

كالرعد القاصف في أسماعهم ؛ كلوامع سيوفكم كالبرؽ الخاطف في أبصارىم ؛ كعند ذلك ال

تحصى أجوركم كما أعد اهلل للصابرين الصادقين أىل السموات كال أىل األرض من أجوركم ؛

فاصبركا ساعة يفرؽ اهلل فيها بين الحق كالباطل  ,كقولوا كما قاؿ إخوانكم لو ضربونا حتى نبلغ
الغاؼ من عماف لعلمنا أنا على حق ؛ كأنهم على باطل  ,كىم حزب الشيطاف كانتم حزب

الرحمن  ,كقاؿ اهلل تعالى ( إنما ذلكم الشيطاف يخوؼ أكلياءه فبل تخافوىم كخافوني إف كنتم
مؤمنين  ,كاصبركا كصابركا كرابطوا كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف ).
فإف اهلل يقوؿ ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفركا زحفا فبل تولوىم األدبار كمن يولهم
يومئذ دبره إال متحرفا لقتاؿ أك متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهلل كمأكاه جهنم كبئس

المصير ؛ فلم تقتلوىم ككلن اهلل قتلهم كما رميت إذ رميت كلكن اهلل رمى  ,كليبلي المؤمنين منو

ببلءا حسنا إف اهلل سميع عليم  ,كاعلموا أف ما غنمتم من شيء فأف هلل خمسو كللرسوؿ كلذم

القربى كاليتامى كالمساكين كابن السبيل ) فما غنمتم من سبلح أك طعاـ أك أثاث فليس ألحد

منكم أف يذىب منو شيئا قليبل كال كثيرا  ,كال طعاـ كال غيره ؛ فأما األثاث كالطعاـ كاألنعاـ كما
ثقل عليكم فبل يمكن لكم حملو فذلك يباع كلو فيمن يزيد باالجتهاد منكم في طلب غاية

الثمن  ,كيتولى بيعو محمد بن عشيرة كسعيد بن شمبلؿ أك من شهد ذلك منهما ثم يعزؿ

إلى  ,كتقسم أربعة أخماس على المقاتلة على من حضر الحرب كلهم
خمس ذلك حتى يصل ّ

بالسواء  ,كما كاف من سبلح أك نساء أك ذرية من الذين كلدكا بعد نقض العهد فأكلئك يحملوف

إلى  ,كمن غنم شيئا
إلى كيرفع كينفق عليهم من ماؿ اهلل من الغنائم إلى كصولهم كيرفع السبلح ّ
ّ
ككقع في يده شيء من النساء فليتق اهلل فبل يطأىن حتى يبعهن كيقبض ثمنهن؛ فمن شككتم

فيو كاشتبو عليكم فيو من الذرارم  ,كلم تدركا أكاف مولده بعد العهد أك في العهد فخلوا

سبيلهم كال تسبوىم ؛ كما كاف من المسلمات البلتي سبوىن قد كلدف من احد منهم أك كاف

في بطونهن حبل فإف أكالدىن لحق أمهاتهم المسلمات كىم مسلموف مثل أمهاتهم  ,كال

يكونن لحق بآبائهم كلو دخلوا في العهد كرجعوا عن النكث كإف كاف من النساء المسلمات

المسبيات أحد قد ارتدكا عن اإلسبلـ جبرف حتى يرجعن إلى اإلسبلـ ؛ كإذا التحمت الحرب

بينكم كبينهم فبل تقتلوا صبيا صغيرا كال شيخا كبيرا كال امرأة ؛ إال شيخا أك امرأة أعانوا على

القتاؿ.

كمن قتلتموه عند المحاربة فبل تمثلوا بو فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نهى عن المثلة ,

إلى  ,كأما إف كاف فيها شيء من الصدقات على أحد من
ككذلك ما أخذتم من الجزية فارفعوا ّ
إلى ثلثيو
أىل الصبلة فقبضتموه ففرقوا ثلثو على فقراء البلد باالجتهاد منكم في ذلك كارفعوا ّ

كالذم عليو عزـ رأيي أف يكوف منزلكم في القرية حيث كاف ينزؿ كالة المسلمين قبلكم فتعمركا

عسكركم كمسجدكم بالصلوات كالذكر هلل بالغدك كاآلصاؿ  ,ثم ال تغفلوا عن الحرس في الليل
كاجعلوه نوائبا بينكم في كل ليلة حوؿ قريتكم فإنو يقاؿ إف اهلل يباىي بنفر من عباده من أىل

أرضو مبلئكتو  ,منهم مقدمة القوـ إذا حملوا كحاميهم إذا انهزموا كحارسهم إذا ناموا  ,كتتموا

الصبلة مادمتم في القرية ؛ فإذا خرجتم إلى أكثر من فرسخين من القرية صليتم قصرا كجمعتم

الصبلتين الظهر كالعصر  ,كالعشاء كالعتمة  ,كإف حضرتكم الصبلة كأنتم مواقعوف لعدككم كىم
في كجوىكم أك من كراء ظهوركم كأنتم في القرية أك في سفر  ,فأم صبلة حضرتكم في ذلك

الوقت فليقم اإلماـ مستقبل القبلة كخلفو طائفة من أصحابو كتقيم طائفة أخرل في نحر العدك

مستقبلين لوجوىهم كجوه العدك  ,كحيث يسمعوا تكبير اإلماـ جميعا فيوجو اإلماـ كالطائفتاف

جميعا كيكبر اإلماـ تكبيرة اإلحراـ كتكبرىا معو الطائفتاف جميعا  ,فإف كاف في صبلة النهار قرأ

فاتحة الكتاب كحدىا  ,كإف كاف في صبلة قراءة قرأ فاتحة الكتاب كسورة من قصار السور ثم

كبر اإلماـ كركع كركعت الطائفة التي كراءه معو؛ ككقفت الطائفة األخرل في نحر العدك غير

راكعة كال ساجدة  ,فيركع اإلماـ كتركع الطائفة التي خلفو كيسجد اإلماـ كتسجد الطائفة الذين

خلفو  ,كيسجد اإلماـ سجدتين ثم يرفع اإلماـ رأسو كينتصب قائما ؛ كتمضي ىذه الطائفة

الذين كانوا خلفو فتركد في نحر العدك حيث كانت الطائفة األخرل  ,كترجع الطائفة األخرل
فتقوـ مقاـ الطائفة الذين كانوا خلف اإلماـ  ,فتكوف خلف اإلماـ ,

فيقرأ اإلماـ ثم يركع كتركع معو الطائفة كيسجد كتسجد معو سجدتين ثم يقرأ التحيات كيسلم

كتسلم الطائفتاف جميعا  ,ثم ترجع ىذه الطائفة إلى أصحابهم  ,فهذه صبلة الحرب في موضع
التماـ كفي موضع القصر .

كأما صبلة المضاربين بالسيوؼ عند التقاء الزحوؼ فهي خمس تكبيرات  ,كصبلة الهارب

خمس تكبيرات حيث كانت كجوىهم .

كأما الطالب لعدكه فيصلي صبلة نفسو إذا كاف ال يخاؼ عدكا  ,كإنما ىو الطالب لعدكه  ,فإف
كاف في حد التماـ صلى تماما كإف كاف في حد القصر صلى قصرا .

كمما أكصيكم بو أف تتقوا اهلل كال تبيعوا شيئا من األسلحة بسقطرل ؛ كال تشربوا نبيذا كال

يحدثن أحدكم امرأة خاليا كال يشتمن بعضكم بعضا ؛ كال يكونن في مجلسكم لهو كال لعب

كال ىزؿ كال كذب  ,فمن ظفر بما عليو أنتما – أعني محمد ابن عشيرة كسعيد بن شمبلؿ -

أك صح معكما عليو أنو شرب نبيذا حراما أك خبل بامرأة يحدثها غير ذات محرـ منو ممن تسبق

إلى قلوبكم فيو التهمة  ,أك يكوف منهم اللهو باللعب أك بالغناء أك بشيء مما يكره اهلل

كالمسلموف أك آذل أحدا من المسلمين أك كالى أحدا من عدكىم أك باع سبلحا في ارض

الحرب فقد أذنت لكما في قطع صحبتهم كإخراجهم من عسكركم كقطع النفقات كاإلداـ

عنهم  ,كما كاف معو منهم شيء من أسلحة المسلمين فتضمنوه إال من تاب منهم كاستغفر ربو
كراجع ما تحبوف منو فاقبلوا توبتو كأقيلوا عثرتو كردكا عليو نفقتو كرزقو إلى أف يسلمكم اهلل

كترجعوا إلينا أف شاء اهلل .

كمن أراد من أىل سقطرل من أىل الصبلة من رجاؿ أك نساء أك صبياف أف يخرجوا معكم إلى

ببلد المسلمين فاحملوىم في حمولتكم  ,كانفقوا عليهم من ماؿ اهلل حتى يصلوا إلى ببلد

المسلمين إف شاء اهلل  ,كمن كاف ىنالك من أكالد الشراة كأعواف المسلمين فاحملوىم إلى
ببلد المسلمين فإف تلك دار ال تصلح لهم بعد تبلحم الحرب بيننا كبينهم .
كعلموا أنو ال يحل ألحد من المسلمين نكاح نساء النصارل من أىل سقطرل كال نساء من أىل

العهد منهم كال نساء أىل الحرب إال نساء الذين يقرؤكف اإلنجيل من أىل العهد منهم ؛ فأما

من ال يقرأ اإلنجيل منهم من أىل العهد فبل يحل نكاح نسائهم كال أكل ذبائحهم كال طعامهم ؛

كأما أىل الحرب فبل يحل نكاح نسائهم قرؤكا اإلنجيل أك لم يقرؤكه  ,كال تؤكل ذبائحهم كانوا

من العهد أك من أىل الحرب  ,كما اشتبو عليكم من األمر الذم أنتم فيو فلم تجدكه في اآلثار

إلى إف شاء اهلل  ,كإف
كال في الكتاب كال في السنة كال في كتابي ىذا فقفوا عنو حتى توردكه ّ
انقضى األمر بينكم كبين عدككم إلى رأس الزنج فأخرجوه في رأس الزنج كال تخلفوا بعد أف

ينقضي األمر بينكم كبينهم كإف لم ينقض األمر بينكم كبينهم إلى تبرمة فتأخركا إلى تبرمة إف
شاء اهلل فإني أرجوا أف يكوف معكم من الطعاـ ما يكفيكم إلى ذلك إف شاء اهلل .
ال تختلفوا في آرائكم كال في سلمكم كال في حربكم  ,كليكن رضاكم كاحدا كغضبكم كاحدا

 ,ككليكم كاحدا كعدككم كاحدا سواء كدمكم سواء  ,فإني أسأؿ اهلل أف يهديكم لبلئتبلؼ كأف
يؤمنكم كيؤمن بكم من المخاكؼ فإنو يعيذكم كيعيذ بكم من االرتجاؼ كاالختبلؼ  ,كأف

يكسيكم كل خلق كاؼ  ,ككل علم كاؼ  ,ككل عمل صاؼ  ,كأف يدفع بكم أىل االنطاؼ ,

كيجب بكم منهم المطامع
كيملك بكم أىل الشرؾ كاإلسراؼ كأف يجر بكم منهم المصارع ,
ّ

كيصم بكم منهم المسامع كيحصدىم لكم بالقواطع اللوامع  ,كيأسرىم لكم في المجامع حتى
يحيي بكم الشرائع كيهب لنا فيكم أكمل الصنائع  ,كيجعلكم كإيانا منو في الحما كالودائع ,

كاستودع اهلل أنفسكم كدينكم كخواتم أعمالكم فإنو خير حافظا كىو أرحم الراحمين ؛ كال جعلو

اهلل آخر العهد بيننا كبينكم  ,كذكرنا كإياكم برحمتو كأيدنا كإياكم بعصمتو  ,كزادنا كإياكم من

نعمتو  ,كىدانا كإياكم لحكمتو  ,كأعاذنا كإياكم الفتن كاإلحن كالحزف  ,كجعل كلمتكم العليا

ككلمة الذين كفركا السفلى  ,كأيدكم بركح القدس الذم ال يهزـ كال يغلب كأذؿ الشيطاف كحزبو

بالرعب كالرىب كالغرؽ  ,كقطعهم شذرا مذرا  ,كمنحكم منهم أدبارا كىنك بكم منهم أستارا ,
كأىلك بكم منهم أزكاجا كأبشارا  ,كأصبلىم بكم بوارا كنارا  .آمين رب العالمين كصلى اهلل

على سيدنا محمد كعبده كرسولو خاتم النبيين كعليو السبلـ كرحمة اهلل كبركاتو  ,شهد اهلل على

ما نقوؿ ككفى بو شهيدا أشهدكم اهلل كمبلئكتو ناصرين كضاربين لوجوه الكافرين  ,كال حوؿ كال
قوة إال باهلل العلي العظيم  ,كحسبنا اهلل كنعم الوكيل كنعم المولى كنعم النصير كالسبلـ عليكم

كرحمة اهلل كبركاتو .

ككجد بخط الشيخ أبي عبداهلل محمد بن إبراىيم بن سليماف مكتوبا في بعض الكتب أنو عن

أبي عبداهلل محمد بن محبوب رحمو اهلل  ,كىذا عهد عهده اإلماـ الصلت بن مالك لغساف بن
جليد([ )]3حين بعثو كاليا على رستاؽ ىجار .
أني أكصيك بتقول اهلل في سرؾ كجهرؾ كأف تكوف على أمر اهلل حدثا كفي مرضاتو راغبا كأف

تعمل بالعدؿ في الرعية  ,كأف تقسم بينهم بالسوية  ,كأف تأمر بالمعركؼ كتحث أىلو عليو ,

كتنهى عن المنكر كترده على من عمل بو  ,كتنزؿ كل ذم حدث أنزلو حدثو كأف تقيم فيهم

كتاب اهلل كتحيي فيهم سنة نبي اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ,كتسير فيهم بسيرة أئمة الهدل في

حد الغضب منك كالرضا ؛ كال يخرجك غضبك من الحق كال يدخلك رضاؾ في الباطل؛ كال

تتعاطى من الناس عند قدرتك عليهم ما لم يأذف اهلل بو لك فيهم  ,كال تخف في اهلل لومة الئم

كاجعل الناس عندؾ في اإلنصاؼ سواء  ,كاحذر أف يستميلك إلى أحد منهم ىول  ,كال تركن
إلى أىل الجهل كالباطل كالطمع كالغي  ,فإف اهلل قد حذر نبيو محمدا صلى اهلل عليو كآلو

كسلم فقاؿ  ( :كاحذركىم أف يفتنوؾ عن بعض ما أنزؿ اهلل إليك ) كقاؿ ( كال تركنوا إلى الذين

ظلموا فتمسكم النار كما لكم من دكف اهلل من أكلياء ثم ال تنصركف ) كقاؿ  ( :ثم جعلناؾ على

شريعة من األمر فاتبعها كال تتبع أىواء الذين ال يعلموف إنهم لن يغنوا عنك من اهلل شيئا كإف
الظالمين بعضهم أكلياء بعض كاهلل كلي المتقين ) .

كال تتخذ من األصحاب إال األمناء الذين تؤمنهم على ما يغيبوف بو عنك من أمانتك فيما

يرفعونو إليك عن رعيتك ؛ فإني قد ائتمنتك على أمانتي ككثقت بك على حمايتي بالقياـ

بالقسط في رعيتي ؛ كالمساعدة لي على ما أنا قائم لسبيلو من أمر ربي  ,ككن كما رجوت فيك
كإلى ؛
كعلى كناظر إليك ّ
كعند ظني بك فإنك عين لي على ما غاب عني  ,كاهلل شهيد عليك ّ

كسائلك كسائلني فلست بمغن لك من اهلل كال أنت بدافع كال نافع لي عند اهلل إال بحفظ أمانتو

 ,كرعاية حقوقو كالصدؽ عليو  ,فاهلل فاكتف كمنو فاستح كإياه فاتق  ,كال حوؿ كال قوة إال باهلل
العلي العظيم .
كأعلم أنك قادـ على رعية قد رعاىا رعاة قبلك كأفضل منك ما أنت قادـ عليو كأف تأمرىم
بطاعة اهلل كتعمل بها فيهم كتدعوىم إلى الوفاء بعهد اهلل كتفي بو لهم كتحطهم على شرائع

اإلسبلـ كالرضا بالحبلؿ كترؾ الحراـ  ,كأف يعلموا بفرائض القرآف فيما ساءىم أك سرىم أك
نفعهم أك ضرىم  ,كأف يسمعوا كيطيعوا لمن كاله اهلل أمرىم فيما أطاع اهلل فيو ؛ كأف يتعاكنوا

على البر كالتقول  ,كال يتعاكنوا على اإلثم كالعدكاف  ,كأف تعدلوا بالحق كتجتمعوا على العدؿ
كتوادكا أىل الطاعة كال توادكا أىل المعصية فإف اهلل يقوؿ ( ال تجد قوما يؤمنوف باهلل كاليوـ

اآلخر يوادكف من حاد اهلل كرسولو كلو كانوا آباءىم أك أبناءىم أك إخوانهم أك عشيرتهم أكلئك

كتب في قلوبهم اإليماف كأيدىم بركح منو ) فمن كاف من اهلل كجد فيو بعث اهلل للمؤمنين

كأزجرىم عن العصياف كالحميات فإنها من صفات الجاىلية فإنو عن ذلك  ,كقدـ فيو أخمد

ذلك كاطفو ؛ كحذرىم الفتنة كالبغي كالضغائن كالفساد كالحقد كالهمز كاللمز لبعضهم البعض

 ,فإف ذلك يورثهم اإلحن فيما بينهم كترؾ ذلك عونا لهم على سبلمة الصدكر كصبلح ذات

البين  ,كاشدد عليهم في االنتهاء عن مشارب الحراـ كمجالس الخوض كاللعب كاللهو كالباطل

كالسفو كالجهل كالظلم كالخيانات ؛ كآمرىم بعمارة مساجدىم كتقديم أىل الفضل كالصبلح
لئلمامة في صبلتهم ؛ فمن قيل ما أكصيتو بو كأجاب دعوتك كاستقاـ على ذلك فاخفض

ألكليائك جناحك ؛ كألن لهم جانبك كأقبل منهم كأحسن إلى محسنهم  ,كمن كره قبوؿ العافية
كأعرض عن الدعوة كخالف الحق كترؾ السنة كركب المعصية ؛ فشمر ألكلئك عن الساؽ

كأحسن لهم عن ذراع كأبسط عليهم من العقوبة ما يستحقونو بأحداثهم كأنزلهم حيث أنزلهم

الحق فإف اهلل عز كجل قاؿ لنبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ( يا أيها النبي جاىد الكفار

كالمنافقين كأغلظ عليهم كمأكاىم جهنم كبئس المصير ) كأنزؿ الناس منك منازؿ على قدر

منازلهم من الخير كالشر  ,كلينفع
بذلك أىل المعركؼ كليضر أىل الباطل كالمنكر فعلهم عندؾ  ,كشاكر من يخاؼ اهلل تعالى في

أمرؾ كشاركهم في عنايتك فإنك تحتاج إليهم كال غنى لك عنهم  ,كاتخذىم لسرؾ كلمشورتك
كال تأخذ تعديل الناس إال بالثقات الذين ال شبهة في صبلحهم  ,كال يختلف في عدلهم

فأكلئك فاسأؿ كعنهم فاقبل  ,كاحذر أىل الدنيا الذين تخاؼ مكرىم كال تأمن شرىم كغدرىم
 ,كال تقم شيئا من الحدكد قبلك كال تحكم بين الناس في القصاص كال في االرش كال في

إلى  ,ككلما اشتبو عليك
األمواؿ كال في النكاح كال في الطبلؽ كال في عتاؽ حتى ترفع ذلك ّ

شيء من الحكم فيما بين الناس فقف كال تتقدـ عليو حتى تشاكرني فأنظر فيو أنا كمن معي من

أىل الرأم ثم أطلعك من ذلك على ما أرجو بو السبلمة  ,فإف ذلك أسلم لي كلك إف شاء اهلل

.

كأنصف الضعيف من القول  ,كالفقير من الغني  ,كالعبد من المولى  ,ككل حق صح معك حتى

ال يطمع شريف في حيفك كال ييأس ضعيف من عدلك  ,كال تكن فظا غليظ القلب من كثرة

المعاني كال محتجا عن مطالب الحق كالضعفاء كاليتامى  ,كاجعل للنساء حظا من خلوتك فإف

لهن أسرارا أنت موضعها  ,كاصبر نفسك لذلك كال تضجر من كثرة المعاني ؛ كال تحكم بين
الناس كأنت غضباف ؛ كال تبع كال تتبع في كاليتك شيئا إال ماال بد منو من بيعو كمن طعاـ

الصدقات من غير أف تجبر أحدا يشترم منك شيئا  ,كال تعلم أحدا أنو متخذ بذلك عندؾ يدا

 ,كال تجبر أحدا يحمل طعاما من بلد إلى بلد استكراىا منك لهم  ,كال تقبل من أىل كاليتك

الهديات كال تجبهم إلى الدعوات  ,كأمر بذلك كالتك كأصحابك فإف ذلك من المعائب ,كال

يدعو إلى األدىاف كاإلصغاء كالركوف إلى الهول  ,فأعاذنا اهلل كإياؾ من الشيطاف كفتنتو.
كرغب الناس فيما افترض اهلل عليهم من أداء زكواتهم كدفعها ليضعوىا في مواضعها كيعلمهم
أنو من كفا بها فهو من اهلل في رحبة من األثر في سعيو كاإليجاب لو من ثوابو كرحمتو كمن

سترىا أك شيئا منها فقد خاف اهلل كرسولو فليس من اهلل في شيء ؛ كال يقبل اهلل صبلة لمن كاف

لزكاتو خائنا  ,قاؿ اهلل تعالى ( يا أىل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة كاإلنجيل كما
انزؿ إليكم من ربكم كليزيدكف كثيرا منهم ما أنزؿ إليك من ربك طغيانا ككفرا  ,فبل تأس على

القوـ الكافرين ) كمن لم يؤد زكاتو لم يقم بما أنزؿ اهلل من فرائضو كشرائع دينو  ,كمن أداىا

إليكم طائعا فاقبلوىا منو  ,كمن اتهمتموه فيها ككاف عند أىل المعرفة متهما فاستحلفوه باهلل ما
ستر عنكم ما يعلم هلل فيو حقا من غير ىدمتكم لو بحبس كال قيد كال ضرب  ,فإف يك صادقا
فقد سلمتم كسلم كإف بك كاذبا فسيلقى اهلل بخيانتو كأنتم أبرياء منها ؛ كلعمرم ألف يلقي اهلل

إلى أف تلقوه بعقوبتو على غير بياف كال برىاف .
بخيانتو أحب ّ
كحاسبوا أىل التجارات على تجاراتهم بالرفق كالدعة كيقوـ عليهم كلما أرادكا للتجارة بقيمة

عادلة كسطا على أكسط سعر البلد كمن ادعى أف عليو دينا كقاؿ أنو يريد أف يقضي دينو من

كرقة في سنة طرح عنو دينو ؛ فإف بقى في يده ما يبلغ فيو الصدقة أخذت منو  ,كإف لم يبق ما
يبلغ فيو الصدقة فبل سبيل عليو  ,كإف اتهم فيما ادعى استحلف باهلل أف عليو من الدين كذا

ككذا ككل دين على رجل مفلس فإنو ال يحاسب عليو كال يكمل بو الصدقة كال يؤخذ بما في

أيدم الناس من ثمارىم  ,كال يقوـ ذلك عليهم في حساب كرقهم حتى يبيعوىا كيصيركىا

دراىم ؛ كيجعل ماؿ الولد على ماؿ كالده ما داـ في حجره كلو كاف بالغا كما كاف أكفر للزكاة
من حمل الورؽ على الذىب أك الذىب على الورؽ حمل يقوـ الذىب كالفضة بأكسط صرؼ

البلد  ,كمن أراد أف يعطي ما يلزمو من الفضة فضة بقدر ما كجب عليو فلو ذلك  ,كليس عليو
أف يكسر فضة  ,كمن أراد أف يعطي ما كجب عليو بالمصارفة على صرؼ فضة في البلد فلو

ذلك .

كأعلم أف الناس يختلفوف في محل صدقاتهم ككل امرء منهم تؤخذ صدقتو في محلها كال تعجل

عليو قبل كقتو  ,كال يؤخر بعد كقتو  ,كأما السلف فإنما يحسب رأس الماؿ ما لم يقبض ,كقد

قيل إنو إذا حل قوـ على سعر البلد إذا كاف على األكفياء  ,كالقوؿ األكؿ أحب إلينا كنرجو أف
يكوف أبعد من الشبهة كأسلم كىو أكثر قوؿ الفقهاء .
كأما الثمار فتؤخذ منو الصدقة على ما أدركت عليو كإف أدركت على سقي األنهار أك ماء

األمطار ثبلثمائة صاع بصاع النبي  eكأخذ من كل عشرة مكائك مكوؾ ؛ كليس يحمل شيء

من الثمار على بعضها بعض إال البر كالشعير فإنو يحمل أحدىما على صاحبو  ,كليس على ما

يطعم الفقير صدقة كال ما أعطى هلل إال أف يعجز الكيل عن تماـ الزكاة  ,فعند ذلك يحسب ما

أطعم الفقراء حتى يكمل بو الصدقة  ,ثم تؤخذ مما يبقى كليس فيما يدفع إلى الفقراء صدقة

إذا كاف الزكجاف متفاكضين في الثمار حمل ثمرة أحدىما على اآلخر ؛ كال تحبس على الناس

ثمرة نخلهم بعد إدراكها من أجل حضوركم إياىا ألخذ صدقاتهم  ,فإف الرياح كاألمطار تضر

بها كتفسدىا بعد إدراكها  ,كلكن يؤذف لهم بجدادىا كىم أمناء على ما ائتمنهم اهلل عليو  ,كمن
اتهم بالخيانة استحلف باهلل ما ستر شيئا من ثمرتو حذار الصدقة .

ككذلك ال ينبغي أف يجعل عليهم في جداد ثمرتو قيل إدراكها ؛ كال صدقة في البسر الذم لم

يدرؾ  ,كال في الرطب حتى يصير تمرا .

كأعلم أف الذين يجمعوف الصدقة من أصحابك فتكوف نفقتهم من جملة الصدقة كما داموا في

جمعها  ,فإذا فرغوا من جمعها كانت نفقتهم في الثلثين دكف الثلث  ,فإذا اجتمعت الصدقة

من الورؽ كالثمار فاخرج ثلث جميع ذلك  ,ثم اجمع صالحي أىل البلد  ,كاشهد على ذلك

أنت بنفسك في كل قرية حتى يقسموا صالحوا القرية ثلثها على فقرائهم كيفضل أىل الفضل

في دينهم  ,كأىل األمانة كأىل الفقو على غيرىم  ,كال تستبق من ذلك شيئا كال تعط أحدا من
أصحابك منها شيئا إال من كاف محتاجا إلى ذلك فتعطيو ما تعطي رجبل من أىل البلد  ,كال

تمكن من قسم الثلث كاحدا كال اثنين إال الجماعة من ثقات البلد  ,كال تغب أنت عن ذلك إف
شاء اهلل .
كإذا خرج الساعي فبل يفرؽ بين مجتمع كال يجمع بين متفرؽ حذار الصدقة  ,كالمجتمع ما

اجتمع في الرعي كالحلب كالمأكل  ,فإف تفرؽ في شيء من ىذه الخصاؿ فهي متفرقة  ,كإف

اجتمعت في الحلب فهي مجتمعة ؛ فإذا كجدت الغنم يبلغ فيها الصدقة فلتصدعها بنصفين ,
فيبتدئ رب الماؿ فيختار أحد النصفين ثم يختار أيضا رب الماؿ من النصف اآلخر شاة ,

كيختار المصدؽ شاة  ,كيختار رب الماؿ شاة  ,ثم يختار المصدؽ شاة  ,كال يزاؿ على ذلك

حتى يستوفي المصدؽ  ,كال يعد من السخاؿ إال ما قطع الوادم راعيا  ,كال يأخذ المصدؽ

الفحل كال المخاض كال ذات النتاج ؛ كليس عليو أيضا أف يأخذ ذات عور كال جربة كال جذعة

 ,كعليو أف يأخذ من الضأف بقدر حصتها  ,كمن المعز بقدر حصتها .

كأما اإلبل العوامل كالبقر كالزكاجر فإنها ال تؤخذ منها الصدقة ؛ فما كاف في الشنق أخذ من

صاحبها شاة كسطا كال يكلف صاحبها شططا  ,كال يؤخذ من الدراىم حتى([ )]2نصف الشاة
شاة كسطة يقبضها المصدؽ  ,ثم إف أراد أف يبيعها منو عن تراض منهما على ما اتفقا عليو من
الثمن بغير جبر كال إكراه ؛ ككذلك الفريضة إذا كجبت في اإلبل فبل تباع من صاحبها حتى

يحضر فيقف ثم يقبضها المصدؽ ؛ فإف اتفقا على المبايعة كإال أخذ المصدؽ فريضتو ؛ كال

يكلف صاحب الماؿ أف يأتي بفريضة من غير إبلو  ,كال يقاؿ إف إبلك ليس فيها فريضة كريمة
؛ فأحضرنا فريضة كريمة ؛ فإف ذلك ليس عليو إنما عليو أف يعطي ذلك الشيء الذم كجب

عليو من إبلو كإف لم يوجد ذلك الشيء ,ككجد دكنو أك فوقو أخذ المصدؽ ما فوؽ ذلك السن
كيرد على صاحب اإلبل بقدر الفضلة من الورؽ كالغنم  ,كال يأخذ دكف ذلك السن كيسترد

الفضل من صاحب اإلبل  ,كيأمر الساعي أف يقسم ثلث كل حي على فقرائهم كال يسلم ذلك
إلى أىل األمواؿ  ,فإف لم يكن معو فقراء تجاكز إلى فقراء أقرب األحياء إليهم  ,كليس
للسعادة أف يحسبوا شيئا من مؤنتهم على الثلث .
كأعلم أف أىل الذمة تؤخذ منهم الجزية عند انسبلخ الشهر  ,كيؤخذ من الدىاقين كالملوؾ من

كل كاحد أربعة دراىم كل شهر  ,كيؤخذ من سائرىم كأىل السعة من كل كاحد منهم درىماف

في كل شهر  ,كليس على الصبياف كالشيخ الفاني كال على الفقراء ؛ كال على األمناء كال على
النساء كال على العبيد كال اإلماء شيء  ,كينبغي أف يؤخذكا بربط أكساطهم بالكسانيح كجز

نواصيهم كشرؾ نعالهم  ,حتى ال يشبهوا بأىل الصبلة  ,كيركبوا على األكف كال يركبوا على
السركج كيزجركا عن شراء عبيد أىل الصبلة كإمائهم  ,فمن فعل ذلك منهم عزـ عليو حتى

يبيعهم ألىل الصبلة  ,ككل ماؿ من ماؿ أىل الصبلة اشتراه أىل الذمة فقيو العشر تاما ؛
ككذلك المواشي التي كانت ألىل الصبلة ثم صارت إليهم ففيها الصدقة ؛ كأظهر الشدة

كالتخويف ألىل الخبلؼ لقوؿ المسلمين من يرل رأم القدرية كالمعتزلة كالخوارج كالمرجئة ,

كأخمد أمرىم كأمت بدعتهم كأكعر إليهم في اللفظ على ألسنتهم  ,كالكف عن القوؿ بغير قوؿ

إلى أمرىم حتى أنظر كآمرؾ فيهم برأم إف
أىل ىذه الدعوة  ,فمن أظهر شيئا من ذلك فارفع ّ

شاء اهلل .

كأعلم إني قد كضعت لك جمبل في كتابي ىذا مما أرجو لك كلي فيو السبلمة من العيب

كاإلحياء للسنة كاإلماتة البدعة ؛ كاقتدم بما كتبت لك كال تجازك شيئا من ذلك كال تختر عليو

غيره  ,فإنك إف تركت شيئا مما كتبت لك كعلمت بخبلفو لم آمن عليك العيب في الدنيا

كاآلخرة  ,ككلما جاكزت أمرم فلزمك في ذلك قصاص ألحد أك أرش أك غرامة في ماؿ فهو
عليك في نفسك كمالك دكف ماؿ المسلمين كإف عرض لك أمر مما لم أكتب بو لك في
كتابي ىذا فبل تتقدـ على إنفاذه حتى تشاكرني فيو إف شاء اهلل .
ىذا كتابي لك كنصيحتي إياؾ كموعظتي ألىل كاليتك  ,كاهلل أسألو لك كلنا التوفيق كقبوؿ

النصائح كاالقتداء بآثار الصالحين ؛ كأف يهجم بنا كبك على عدؿ األمور كأصوابها كأرضاىا هلل

؛ كاقرأ كتابي ىذا على كالتك إف شاء اهلل كالحمد هلل رب العالمين  ,كصبلتو على خير خلقو

محمد كآلو الطيبين كسلم كرحم ككرـ ؛ كال تخرج أصحابك إلى الماشية إال بعد الفطر  ,فإف

إلى إف شاء اهلل تعالى
كل شيء أخذكه قبل الفطر فهو حراـ مردكد ( كإف ارتبت فرد العهد ّ

كالحمد هلل كصلى اهلل على سيدنا محمد كعلى آلو كسلم تسليما ) .

قاؿ غيره  :كذلك عندم ألف مبتدأ مملكة األئمة بعماف كاف في شهر رمضاف على ما كجدت
في أخبار عماف ؛ فمن ىنالك لم يركا أخذ زكاة الماشية كالورؽ إال بعد الفطر ألنهم ال يركف
أخذ زكاة الماشية كالورؽ إال بعد حوؿ السنة كإلى الفطر تحوؿ السنة .

===============================

[ - ]3خ خليد .

[ - ]2سقط باألصل
ذكر الحكم في رجل من أىل بسيا
اتهم بقتل رجل فسجنو اإلماـ على التهمة فطاؿ حبسو فأقر بالقتل كلكنو ادعى أنو قصد غيره

فأخطأ فيو  ,فشاكر اإلماـ في أمره من حضر من علماء المسلمين ؛ ككتب بذلك إلى أبي
عبيداهلل محمد بن محبوب فأجابو بقولو  :كذكرت رحمك اهلل ما يفسد بو أمور رعيتك ما

يحتاج فيو إلى مشاكرة اإلخواف  ,كإف محمد بن عمر من أىل بسيا كاف في الحبس على تهمة

بقتل رجل  ,فأقر عندكم أنو أراد قتل رجل فقتل غيره  ,ككاف عنده إنما قتل الذم قصد إليو إلى
أف رآه حيا ككقع القتل بغيره فباف لو ذلك بعد فوت الرجل  ,كذكرت رحمك اهلل إنك كتبت
إلى القاضي تشاكره فكتب إليك أف مثل ىذا يستودع الحبس عمره  ,كإنك جمعت من كاف

بحضرتك كأبرزتو إليهم فأقر معهم بهذا اإلقرار  ,فرأل من رأل عليو القود كذكرت إنك قد

حبست ىذا الرجل كثيرا كأحببت أف أعرفك رأيي في ذلك ؛ فأسأؿ اهلل أف يهجم بك كبنا على

الصواب  ,كأف يوفقك للحكمة كفصل الخطاب .

كأعلم رحمك اهلل أنو إنما يحبس أىل التهم بالدماء حتى تقوـ عليهم البينة العادلة أك يقركا بما
كاف منهم ؛ كال يصح ذلك عليهم ؛ فيرل اإلماـ أنو قد اجتهد كبالغ في حبسهم فيرل بعد

ذلك إطبلقهم  ,كمن أقر منهم على نفسو بالقتل إقرارا صحيحا كاف حقا على اإلماـ أنفاذ

الحكم فيو بما جاء في كتاب اهلل تعالى ؛ فإف لم يجد في كتاب اهلل فمن سنة رسوؿ اهلل  e؛

فإف لم يجد فمن آثار أئمة الهدل كالعلم باهلل ؛ كإنما يحبس من لم يدع إلى اإلنصاؼ من
نفسو ,فأما من دعا إلى أخذ الحق منو كأقر ألىلو فبل حبس عليو .
كأعلم أسعدؾ اهلل أف في مثل ىذا عندنا أثرا عن أسبلفنا كأئمة الهدل منا ككاف مثل ىذا بنخل
أنت إف شاء اهلل قد عرفت ذلك في قتل سعيد بن محمد النخلي  ,فأقر ربيب سعيد بن عمر

أف قتلو  ,كإنما أراد قتل عمو زكج أمو سعيد بن عمر كإليو قصد ككاف المقتوؿ غيره كىو سعيد
بن محمد ؛ ثم شاكر عبدالملك اإلماـ في ذلك رحمو اهلل فلم يرد عليو موسى بن علي رحمو

اهلل كغيره من المسلمين القود  ,ككجدت في بعض آثار المسلمين في ىذا أنو قود عليو

فأعلمت بذلك عليا فأعجبو كتمسك بو  ,كقاؿ إنما ىذا إقرار الرجل على نفسو .

فهذا الذم حفظنا ؛ كقد كاف األزىر بن علي قد خالفهم في ذلك فلم يأخذكا بقولو كالذم

نأخذ بو أنو ال قود على ىذا الرجل كإنما تلزمو الدية في نفسو ؛ كال تلزـ عاقلتو منها شيء ؛

كإف أرادكا أكلياء الدـ يمينو فعليو لهم يمين باهلل أنو ما قصد إلى قتلو صاحبهم ىذا كال تعمد

ذلك  ,كما أراد إال قتل رجل غيره فأخطأ بو ؛ كليس ىذا رحمك اهلل عندنا بمنزلة من أقر بقتل
على فقتلتو ؛ ىذا ال يقبل منو دعواه إال بالبينة ؛ إال أنو قد
رجل؛ فقاؿ ابتداني فضربني كبغى ّ
أقر أنو قصد إلى قتلو كادعى بغية عليو ؛ كذلك يقوؿ إني لم أقصد إلى قتل ىذا كال أردتو ؛

كإنما أردت قتل غيره فقتلتو ؛ كعندم أنو ذلك الذم أردتو ثم باف لي أف الذم أردت قتلو حي

؛ كإنما كقع القتل بغيره  ,كلو أف رجبل أقر بقتل رجل  ,قاؿ رأيتو قتل ابني فقتلتو  ,لم يقبل
دعواه ىذه إال بشاىدم عدؿ كإال لزمو القود .
ثم سار موسى بن موسى بن علي إلى نزكل يريد عزؿ الصلت كتابعو على ذلك عبيداهلل بن

سعيد بن مالك الفجحي كالحوارم بن عبداهلل الحداني السلوتي كفهم ابن الوارث الكلبي

كالوليد بن مخلد الكندم  ,فسار ىؤالء كمن اتبعهم حتى اجتمعوا بفرؽ مع موسى بن موسى ؛

ككاف األمر إليو يومئذ ؛ فلما اجتمعوا بفرؽ خرج الصلت بن مالك من بيت اإلمامة ؛ كذلك يوـ

الخميس لثبلث خلوف من ذم الحجة سنة اثنتين كسبعين كمائتين  .ككانت إمامتو خمسا

كثبلثين سنة كسبعة أشهر كثمانية عشر يوما .

كلما خرج الصلت بن مالك من بيت اإلمامة بلغ ذلك موسى بن موسى كالذم معو بفرؽ ,

فبايعوا راشد بن النظر ذلك اليوـ  ,كىو يوـ الخميس  ,كتفرؽ رأم المسلمين يومئذ كفسدت

أمورىم كاختلفوا فيما بينهم في الرأم ككقعت الفتنة ؛ ككره قوـ إمامة راشد بن النظر كلم يبايعوه

 ,منهم عمر بن محمد الضبي القاضي كموسى بن محمد بن علي كعزاف بن الهزير كأزىر بن

محمد بن سليماف كعزاف بن تميم كشاذاف بن الصلت كمحمد بن عمر األخنس كغدانة بن

محمد كأبو المؤثر كغيرىم  ,كلم يزالوا مستمسكين بإمامة الصلت بن مالك إلى أف مات ليلة
الجمعة للنصف من ذم القعدة سنة خمس كسبعين كمائتين  ,فصلى عليو عزاف بن تميم ,

كدفن يوـ الجمعة كبلغ الخبر عمر بن محمد القاضي فخرج إلى نزكل  ,فقيل أنو تكلم عند

خاصتو فقاؿ  :اليوـ مات إمامكم فتمسكوا بدينكم  ,كحدث يعقوب بن غيبلف عن الفضل ابن
الحوارم إنو دخل نزكل أياـ راشد بن النظر  ,فإذا ىم على سبع فرؽ .

ذكر األسباب التي اقتضت عزؿ الصلت بن مالك عن اإلمامة
كقد اختلف الناس في ذلك اختبلفا كثيرا  ,فمن عذر موسى كراشدا في خركجهما ذكر أسبابا

تسوغ لهما صنيعهما  ,كمن خطأىما على ذلك ذكر أسبابا منكرة كأحواال غير جميلة  ,ككثرت

في ذلك الدعاكم  ,ككقف من كقف من المسلمين لئلشكاؿ الواقع  ,فكاف ممن يقف عنهم
أبو الحوارم محمد بن الحوارم القرم  ,المغركؼ باألعمى كأبو إبراىيم محمد بن سعيد بن

أبي بكر ؛ كأبو عبداهلل محمد بن ركح بن عربي كأبو عبداهلل محمد بن الحسن كأبو عثماف بن

مشقي بن راشد كأبو محمد عبداهلل بن محمد بن صالح كأبو المنذر بشير بن محمد كأبو سعيد

محمد بن سعيد  ,ككاف ممن يبرأ من موسى كراشد أبو المؤثر الصلت بن خميس ,كأبو المنذر

بشير في قوؿ  ,كركل عنو الوقوؼ كما تقدـ كأبو محمد عبداهلل بن محمد بن محبوب كأبو

مالك غساف بن محمد بن الخضر الصبلني كأبو مسعود النعماف بن عبدالحميد كأبو محمد

عبداهلل بن محمد بن أبي شيخة كأبو محمد عبداهلل بن محمد بن بركة كأبو الحسن علي بن

محمد البسياني .

ككاف ممن يتولى موسى كراشد الفضل بن الحوارم كمحمد بن جعفر كابنو األزىر بن محمد ,

كقد قيل أف األزىر نظر بعد ذلك في االختبلؼ فرأل الوقوؼ أسلم فرجع إلى الوقوؼ  ,ككاف
يتولى كالده محمد بن جعفر ؛ فأما الواقفوف فلم يكن لهم دعول في الحديث كإنما الدعاكم

بين المتوالين كالمتبرئين .
فمما ذكره المتولوف ما قالو األزىر بن محمد بن جعفر أف الصلت بن مالك صار إلى حد

الضعف كالزمانة كالعجز عن القياـ باإلمامة  ,كخاؼ المسلموف ذىاب دكلتهم كزاؿ نعمتهم ,
ككاف موسى بن موسى في كقتو ىو شيخ المسلمين كإماـ أىل الدين  ,فاجتمع إليو أخبلؤه

كساركا لينظركا المسلموف فيما فيو عز الدين  ,فلما صاركا بقرؼ مكثوا بها ككانت الرسل فيما

بينهم كبين اإلماـ  ,فقاؿ اإلماـ ما يطلبوف فقالوا قد صرت إلى حد الضعف كيخافوف ذىاب

الدكلة كيسألونك أف تعتزؿ حتى يقوـ رجل يحيي بو اهلل ىذا الدين أك نحو ىذا من الكبلـ ,

قاؿ أنظر في ذلك فبقوا أياما ينتظركف رأيو ثم عزـ على االعتزاؿ كحوؿ ما في منزلو إلى المنزؿ
الذم تحوؿ فيو كأرسل إليهم إني قد اعتزلت فينظر المسلموف .

كممن أرسل إليهم الحسن بن سعيد كحضر قولو ىذا الحسن من شاء اهلل من الشراة كشهدكا

أنو أرسل الحسن بحضرتنا غير مجبور كال مقهور  ,ثم برز إلى الناس ككدعهم كداع تارؾ األمر

معتزؿ بنفسو عما كاف فيو  ,كأمرىم بحفظ العسكر إلى أف يصل القوـ كقاؿ من قاؿ إلى أف

يجئ موسى كقاؿ من قاؿ إلى أف يجئ إمامكم ككاف عنده في العسكر خلق كثير  ,فناظره منهم

من ناظره فقالوا لو أتترؾ إمامتك  ,فزعق بهم على ما بلغنا كلم يلتفت إلى قولهم  ,فعند ذلك

انفلت من شاء اهلل من الناس الذين كانوا معو إلى موسى بفرؽ  ,كجاء إلى موسى كرسولو ككتاب
عزاف بخطو يستحثهم إلى التعجيل إلى العسكر ككاف أمره كأمرىم إلى المسألة كعاش بجوارىم

إلى أف مات .
قاؿ كممن شهد ببراءتو من األمر الحسن ابن سعيد كمحمد ابن القاسم ابن مسبح كشهد معهم

من العواـ مع االعتزاؿ الظاىر الشاىر ؛ قاؿ كقد نسب ما فعلو من االعتزاؿ إلى فعل الصبلح

كالكرـ  ,قاؿ ككنت مخالطا لهم كأناظرىم في ىذه األمور  ,فمنهم من كاف مع موسى رأيو كرأيو
 ,كمنهم من كاف كاقفا كلم تكن البراءة من أحد منهم حتى مات أكلئك بورعهم ككقفهم كخلف

من بعدىم قوـ كاهلل سائلهم عما إليو أسرعوا  ,قاؿ كلعلهم يدعوف إنهم أخذكا الذم أخذكا عن
بشير بن محمد ابن محبوب رحمو اهلل كأبي المؤثر  ,ككنت أختلط بأبي المنذر ككنت أقرب

عهدا بو  ,ككنا جميعا بمكة ككاف يلقاني كألقاه كيلتمس النظر في ىذا  ,كيطلب اآلثار  ,كقاؿ

لي ىؤالء الذين يدعوف كليس عندىم معرفة بما أنا عليو كأنا أضعف عن القوؿ فيما دكف ىذا ,

كما أنا إال كاقف ملتمس للحق  ,كىذا الذم في أيدم ىذه الناس إنما أخذكه عن أبي المؤثر ؛
قاؿ فهذا عن بشير رحمو اهلل ككاف على التوقف كالورع ,قاؿ فإف كاف أحد أخذ عنو غير ىذه

فقد رجع كمات بعد أف فارقتو من مكة بقليل رحمو اهلل.

قاؿ كأما أبو المؤثر فلست أدرم ما كاف بينو كبين ىؤالء إال أني أعرؼ يقينا أف أبا المؤثر كاف

كاتب أبا علي كينكر مناكر كانت بصحار  ,ثم قدـ من صحار كقد قدـ راشد ككاف يختلف

كيلقي كالدم في تلك األسباب  ,كقاؿ لي كالدم كأنا أسمعو قاؿ في أبي علي أنو أراد أف
يكوف بفرؽ كلو شهرين حتى يتفق األمر في الصلت بن مالك فاعتزؿ برأيو .

كقاؿ أبو المؤثر كأنا أحفظ ىذا عنو أف الصلت بن مالك قد خرج من اإلمامة كاعتزؿ كرد

الخاتم ؛ كلكن راشد لم يقم بعقده إال موسى كحده  ,قاؿ فانظر كيف كاف موسى جليبل عنده ,

فقاؿ لو كالدم فنرسل إليو محمد بن المنذر فاستضعفتو  ,فقاؿ لو أسيد بن المنذر فقاؿ نعم
كرآه موضعا للعقد ؛ قاؿ فهذا الذم أحفظو كاستيقن عليو منو  ,قاؿ ثم كاف من بعد ذلك

مخالطا لراشد ما شاء اهلل ثم كقع سبب لعلو عتب فيو على أبي علي كجرت األعتاب بينهم .

كقاؿ محمد بن جعفر أما بعد رفع إلى المسلمين أف الغائب كالضعيف كالجافي العنيف يسألوف
كيف جاز لموسى أف يولي راشدا قاؿ فما كاف عندنا فيو ارتياب كال أف يسك فيو ذكك األلباب

 ,قاؿ فأما الصلت فإنو ضعف كصار إلى حد العجز عن حمايتو كعزؿ نفسو كتبرأ إلى

المسلمين من إمامتو  ,ككاف اعتزالو شاىرا ظاىرا ككضحت براءتو من اإلمامة بالبينة العادلة

عندنا  ,قاؿ فلما اعتزؿ كلى المسلموف راشد بن النظر كبعث الصلت بن مالك إليو بخاتم

اإلمامة كمفاتيح الخزانة  ,كلم يعارضو في شيء كىو في جواره قريبا من سنة إلى أف مات ,

كليس يذىب عليكم ما كاف لو من األعواف كاإلجابة كالقدرة من أىل عماف كلو كاف مقهورا أك

أراد القتاؿ  ,قاؿ كعندنا أف موسى كاف يريد عز الدين كصبلح المسلمين كالذم عرفناه من

رأيو كعزمو في آخر عمره أف كاف يريد اجتماع أىل العلم كالرأم الموثوؽ بهم حتى ينظركا أمر

الصلت بن مالك كراشد كعزاف  ,فحيث كاف الحق تبعو كأنو راجع إلى الحق في ذلك كإلى

رأم المسلموف  ,قاؿ كقد كاف موسى كتب إلى من كتب إليو من أىل سلوت في آخر أيامو إف
اهلل كلو الحمد قد أخذ على القواـ بأمره ميثاقا بلغنا إلى ذلك كأطاقنا كال عز لنا عند اهلل إال

بإببلغ العذر فيما ألزمنا كطوقنا ؛ كنرجو أف يشهد اهلل لنا أنا لم نقم في شيء مما قمنا فيو
لطلب فتنة كال لحنة .

فأما الصلت بن مالك فصار إلى حد الزمانو كتغير العقل في بعض األكقات كشهد عندنا عدكؿ

من الناس بما استحللنا من أمره ما استحللنا  ,كخرجنا للنظر منا كمن المسلمين كإقامة الحجة

في أمره  ,فاعتزؿ بأمره كأرسل إلينا من يثق بو أف ينظر المسلمين  ,ككتب إلى عزاف بن تميم
بخطو يذاكر اعتزالو كيستحثنا على التعجيل  ,فلما صح عندم أنو قد برئ كاعتزؿ اتفق

المسلموف ىنالك على ما كانوا اتفقوا عليو  ,فهذا أمر الصلت بن مالك كليس عندم فيو شك

كال ريب .

كفي كتاب من الفضل بن الحوارم قاؿ في الصلت بن مالك أف الناس فيو فريقاف  :فريق قاؿ

اعتزؿ كفريق قاؿ عزؿ  ,كفريق قاؿ قد استحق العزؿ  ,كفريق قاؿ لم يستحق العزؿ  ,قاؿ

كالظاىر الشاىر أنو اعتزؿ ألنو قد ترؾ عسكر المسلمين كبيت ما لهم كسبلحهم كترؾ سجنين
مخوفين .
قاؿ كركب بعيرا كخرج حتى نزؿ دار ابنو من غير أف يلقى من القوـ حجة ما يريدكف نصيحة أك
عزال أك دعاء إلى توبة  ,كقاؿ لمن يبقى في العسكر احفظوا عسكركم حتى يأتيكم إمامكم ,
كقاؿ قوـ أتانا كتاب من تخلف على العسكر أف يعجلوا إلى العسكر  ,قاؿ اإلماـ قد اعتزؿ

فقدـ القوـ إماما كساركا حتى نزلوا العسكر  ,كقدـ إماـ مكانو كبعث إليهم بالخاتم كالكمة كآلة

اإلمامة  ,كلم يقل لهم بيني كبينكم الحق فإني لم اعتزؿ  ,قاؿ فأم اعتزاؿ أبين من ىذا من

غير أف يرل حربا كال اختراط سيف كال ىدا بعصا كال رميا بحجر  ,فإف قالوا اعتزؿ تقية خاؼ
على نفسو فأئمة العدؿ القاطعة للشرل ال تسعها التقية كعليها الجهاد حتى تقتل كجاز لو

االعتزاؿ كلو أنو خرج ىاربا فلحق بالرستاؽ أك بالجبل كترؾ دكلة المسلمين كقاؿ لم أعتزؿ أك

خرج إلى جلفار كأبعد كحده كتجلى عن األمر ثم قاؿ لم أتبرأ كاف على المسلمين أف يدعوا

دكلتهم كيضيعونها أك يقوموا بها مع أنها حجة ضعيفة داحضة ؛ كاعتزالو كاف شاىرا ظاىرا فهو
إذ تحوؿ من موضع إلى موضع كلم يكن لو إال أف يخرج بعسكره كخيلو كرجالو كبيت مالو

كيدعو القوـ إلى الحق كيكوف اعتزالو إلى موضع يرجو فيو األصلح للمحاربة  ,كاالعتذار إلى

آخر ما أطاؿ فيو .

فهذه دعول المتولين لموسى كراشد كىي محتملة للحق كالباطل كما تعودكا الكذب كال

يستحلونو كترؾ إنكار الصلت على موسى كراشد يسوغ لهم احتماؿ لصحة لما ادعوه عليو ,

ألف ترؾ النكير ممن لو النكير حجة  ,فلو باع رجل ماؿ رجل كىو في المجلس ال يغير كال

ينكر كىو حر بالغ قادر على اإلنكار غير خائف كال متق ثبت البيع عليو  ,كال يقاؿ للبائع أنو

تعدل على ماؿ غيره كأنو ظلمو كغصبو  ,فظهر من ذلك احتماؿ صحة ما ادعاه ىؤالء .
كأما دعول المتبرئين فإف أبا قحطاف قاؿ نشأ في الدكلة شباب كناس يتخشعوف من غير كرع؛

كيظهركف حب الدين كيبطنوف حب الدنيا  ,كيأكلوف الدنيا بالدين  ,فلما طاؿ عمر الصلت بن
مالك عليهم ملوه لما كبر كضعف كإنما كاف ضعفو من قبل الرجلين  ,كأما السمع كالبصر
كالعقل كاللساف فلم نعلم أنو ضاع منو شيء كال نقص منو شيء .

قاؿ فلما ذىب أعبلـ المسلمين كفقهائهم كأىل الورع كمن يطلب اآلخرة كبلغ الكتاب أجلو ,

كأراد اهلل أف يختبر أىل عماف كما اختبر من قبلهم ليعلم المطيع من العاصي كقد علمهم من
قبل أف يخلقهم ك كابتلى اهلل أىل عماف برئيس كعلماء من علمائهم كما ابتلى غيرىم ؛ فلما

اختبرىم قل بصرىم كزالت عقولهم عن الحق كخالفوا سيرة المسلمين إال قليبل أنقذىم اهلل ,

قاؿ فخرج موسى بن موسى من أىل بيت علم ككرع ككالده موسى بن علي رحمو اهلل كاف في
عصره مقدما على أىل عماف قاؿ فقاـ موسى بن موسى في أىل عماف يتكلم بلساف فصيح

كيهتف في مجلسو كيصيح كمرة يطعن في اإلماـ كالقاضي  ,كمرة يطعن في الوالة كالشراة ,

كمرة يطعن في أصحابو كال يسم لئلماـ بمكفرة  ,كال يبن ما يدعوا إليو إال أنو ناصح للدكلة
كأىلها كيصل إلى اإلماـ ؛ كيتكلم بما لو كاف غير الصلت بن مالك لحبسو في السجن أك

يوضح على ما يقوؿ برىانا أك يسمك لسانو عن شتم أىل الدكلة  ,كلكن الصلت كاف رفيقا

ككاف يجلو لموضع كالده  ,كلم يكن يؤمل فيو ىدـ الدكلة ألنو كاف يظهر أنو ناصح للدكلة

كألىلها  ,كىو يسعى في فسادىا كىدمها للذم سبق في علم اهلل .

قاؿ فلم تزؿ األياـ ترقي بو كجالسو تغلظ كىو يوشب  ,أم يكبر على الدكلة كيسعى في ىدـ

عزىا ؛ كيظهر إنو يريد إعزازىا  ,حتى انتهت بو األياـ أف جمع األعراب كالطعاـ من الناس كمن
يسرع إلى الفتنة .
قاؿ فتبعو الناس على منازؿ مختلفة ؛ كمن بين رجل قد أغضبو أحكاـ المسلمين  ,كأعز بو فهو

يطلب عزتهم  ,كآخر قد حسد من لو في الدكلة درجة رفيعة يطمع أف يناؿ مثلها  ,كآخر يتعبد
بغير بصر فيظن أنو محق كأنو يطلب حقا كال يدرم أنو قد افتتن  .قاؿ فجمع موسى بن موسى

الناس كسار بهم إلى فوؽ فوقعت الفتنة في أىل عماف .

قاؿ ككاف موسى أشد فتنة على الناس  ,فإنهم قالوا إف كشل فرؽ تحوؿ بدعائو عذابا  ,كذلك
بعد ما كصل موسى فرؽ كدعا اهلل أف يجعلو عذابا  ,قاؿ كحتى قيل لو استنبئ بعد محمد e

الستنبئ موسى  .قاؿ كال يمكننا أف نذكر كل ما قيل فيو .

قاؿ فلما كصل موسى فرؽ يطلب عزؿ الصلت ال يذكره غيره اعتزؿ الصلت من العسكر إلى

بيت كلده شاذاف ؛ كاستخلف في العسكر من استخلف  ,قاؿ كالذم ذكر لنا عنو أنو قاؿ إنما
اعتزؿ خوفا أف يقع سفك دـ ببل حجة كإنو لم يحضره من يحتج بو .

قاؿ كفي كتاب الصلت بن مالك إلى الجمهور بن سنجة يخبره كيف كاف اعتزالو  ,كذكرت

الذم كاف في قضاء اهلل كقدره من سير ىذا الرجل ابن موسى كمن كاف معو كقصدىم في ذلك

لما أراد اهلل حتى اعتزلت من الموضع ؛ كبلغك من تهب بيت ماؿ المسلمين كجعلوه دكال ,
ككلما كصفت من ذلك فقد فهمتو عنك إف شاء اهلل .

كأعلم يا أخي أف ىذه الدكلة قد كاف لها رجاؿ لهم حلوـ راجحة عالمة كقلوب سليمة ؛ كانوا

على أمر كاحد يطأ اآلخر أثر األكؿ  ,كقد كانت بينهم األعتاب فلم يبلغ بهم األمر إلى مثل

ىذه الغاية  ,فلم يزالوا على ذلك حتى مضوا فانقرضوا رحمة اهلل عليهم  ,ثم خلفنا نحن كأنتم

من بعدىم كبليت بهذا األمر من غير محبة مني فيو كال طلب لو ؛ إلى أف طلب ذلك من طلب

إلى من أفاضل المسلمين كأىل الفقو في الدين  ,كرغبت في طلب األمر بالمعركؼ كالنهي عن
ّ
المنكر كإقامة الحق كرجوت نصرة المسلمين لي على ذلك ؛ فكاف يومئذ من قد عرفت من

أشياخ المسلمين فقمت بهذا األمر ما شاء اهلل كالمسلموف لي أعواف نحن كىم على أمر جامع

 ,إلى أف ذىب أىل الفضل كمن يحب الحق كأىل العدؿ  ,كنشأ شباب كناس ظهرت رغبتهم

في الدنيا كطلبوا الرياسة فيها ؛ ككاف موسى ىذا يصل إلينا كيقوؿ أنو يأتي بنصح كيكاتب الناس

كيؤلب على الدكلة ؛ كمرة ظهر الشتم ألىل الدكلة  ,كمرة يطلب خبلؼ ذلك  ,فلم تزؿ األياـ
ترقى بو كىو يدعو الناس إنما يطلب الصبلح كإظهار الحق ؛ كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن

المنكر ك كيطلب إلينا مطالب الصبلح كال أعرفها من الحق كال مقاربة إلى ذلك ؛ كأنا أدعوه

إلى كتاب اهلل كسنة نبيو كآثار أئمة المسلمين .
إلى أنا ال أنظر إلى قوؿ فبلف ؛ كال أرضي إال
كلما يجتمع عليو رأم المسلمين ؛ فيقوؿ كيرسل ّ

أف تنزؿ إلى قولي كرأم عدلو ؛ فلم أر ذلك من الحق ؛ ثم حشد كسار إلينا بمن أجابو  ,ككتب

إلى من شاء اهلل من المسلمين حضر من حضر ؛ كزحف القوـ إلينا كتقارب بعضهم من بعض ؛
فأمرت الشراة كمن كاف على ىذا الفئ بالشخوص كمنع العسكر  ,كأف يجاىدكا على الدكلة ,

إلى
فكرىوا فأمرتهم بالتقدـ فتأخركا كلم يصلوا ؛ فكتبت إلى عمر بن محمد القاضي بالخركج ّ
كخرجت إليو فلم يخرج ؛ كصرت أنا في حد من عرفت من الضعف  ,كخفت أف يصل القوـ
كيدخلوا العسكر  ,كتلقاىم رجاؿ فيقع الحرب كسفك دـ ؛ كأنا في البيت ببل حجة كال أمر

يكوف في إظهار األمر  ,فخفت سفك دماء الناس فرأيت أف تحولت إلى منزؿ كلدم ببل ترؾ

لئلمامة كال بخلع لها كال لما طوقني اهلل من ىذه األمانة  ,فأمرت بحفظ ماؿ المسلمين كحفظ

السجنين  ,كأمرت عزاف ابن تميم بالقياـ في ذلك ؛ فلما بلغ القوـ ذلك دخلوا ؛ كزعم موسى
أنو قد عقد لئلماـ برأيو ككسركا بيت ماؿ المسلمين كنهبوه كأذىبوه كأطعموه في ىذه الدكلة

عدكىا  ,كفعلوا ما لم يرض اهلل بو كما اختلعت كما تبريت  ,قاؿ ىذا ما أخذنا من كتاب
الصلت بن مالك كلم أكتب لكم الكتاب كلو لطوؿ الكبلـ .

قاؿ  :كلما اعتزؿ الصلت بن مالك اغتنم موسى بن موسى كعقد لراشد إماـ قبل أف يدخل

نزكل كيسأؿ الصلت عن اعتزالو كيحتج عليو فيو عن خوؼ اعتزؿ أك عن ضعف عن القياـ

بحق ما طوقو اهلل ؛ أك امتناع بحدث لزمو منو الحق إف كاف موسى يدعي عليو ذلك  ,كال سألو

حجة كال عرض عليو التوبة ؛ كال سمى لو مكفرة ؛ كلكنو عقد على راشد إماما على أىل عماف

بالغلبة كالجبرية كقعد قاضيا لو طلبا الملك كالدنيا  ,فوطئ موسى كراشد كمن أثر الصلت ابن

مالك ككلوا كالتو كأنفذكا أحكامو كأنو ميت  ,كال نعرؼ ىذا من سير المسلمين .

قاؿ فإف يكن الصلت بن مالك محقا فقد كفركا ببغيهم  .قاؿ فلما استقر األمر لموسى كراشد

لبثا في ملكهما ما شاء اهلل  ,كىما كلياف لبعضهما بعض ؛ راشد إماـ كموسى قاض لو ؛ يدعو

لو باإلمامة كالنصرة على عدكه  ,ككاف في قرب كالية راشد خرج عليهما نصر بن منهاؿ كفهم
بن كارث كأبو خالد كمصعب كخالد بن سعوة كناس كثير .

ككاف فهم كأبو خالد كمصعب ممن خرج على الصلت بن مالك  ,كحضركا بيعة راشد كبايعهم

فخرجوا عليو بعد ذلك  ,كأرسل إليهم الجيوش  ,ككاف موسى كليو على ذلك يدعو لو بالمصرة

.

قاؿ فلم يزؿ موسى مع راشد حتى بلغ الكتاب أجلو  ,كأراد اهلل أف يبدم من عورتو كيهتك

ستره ؛ فخرج على راشد من بعد ما قدمو كاختاره  ,فخلعو كفسقو كبرئ منو ؛ كدعا إلى حربو

من غير مخالفة لراشد منو لو بحدث يستحق بو معو الخلع في دينو  ,ألنو كاف يراه إماما ففعل

بو مثل ما فعل بالصلت بن مالك سواء بسواء  ,كدعا إلى عزلو كألب عليو .
قاؿ  :كقد كنا سمعنا أف راشدان خرج إليو إلى أزكي يسترضيو فلم يردؾ رضاه كاخذ في عزلو من

غير أف يظهر عليو حدثان يعرفو الناس  ,إال أنو يدعو إلى عزلو كما يدعو إلى عزؿ الصلت بن

مالك ؛ بل كاف الصلت بن مالك معو على ما كاف يظهر منو خيران من راشد قاؿ فسار موسى

كمن اتبعو حتى نزلوا فرؽ كاجتمع شاذاف كمن أجابو في موضع معاضدا لموسى ؛ ككاف الحوارم
بن عبداهلل كالوليد بن مخلد كمن أجابو في موضع يقاؿ لو سنداف في أعبل من الموضع الذم

كاف فيو شاذاف ؛ ككاف راشد في موضع اإلمامة ؛ كالحوارم كمن معو معاضدكف لو ؛ فافترقوا

بعد ما كانوا على يد كاحدة كسار الحوارم كالوليد كمن معهما يرداف نصر راشد كقتاؿ شاذاف

كأصحابو  ,فالتقوا من قبل أف يصلوا راشدا فهزـ الحوارم كالوليد كأصحابهما ؛ كقتل من قتل

من أصحابهما ؛ ثم سار شاذاف كأصحابو فأخذكا راشدا من موضعو ببل حرب كضربوه كحبسوه

 ,ككصل موسى كمن معو إلى العسكر  ,كقد اجتمعوا بعد الفرقة من غير توبة  ,فاجتمعوا

كقدموا عزاف بن تميم إمامان كاهلل أعلم بأمورىم  ,كقد كاف أبو المؤثر الصلت بن خميس يقوؿ :
إف بيعة عزاف كانت صحيحة ثم لم يحمد سيرتو حتى قتل كاهلل أعلم .

كقاؿ أك المؤثر  :سار بهم الصلت بن مالك رحمو اهلل سيرة يعرفونها إال ما قد يكوف من الهفوة

كالزلة  ,كالمسلموف ال يغتنموف العثرة كال يردكف التوبة  ,كقد كاف متمسكا  ,كىو في ذلك دكف
من كاف قبلو من أىل الفضل من أئمة العدؿ ؛ كاآلخر دكف األكؿ  ,إال أف المسلمين كانوا

متمسكين بواليتو يلوف لو إذا كالىم كيعينونو إذا استعاف بهم  ,ال نعلمهم يعصونو كال يتناىوف

عن معونتو إلى أف مضوا لسبيلهم رحمة اهلل عليهم .
قاؿ ثم خلف من بعدىم خلف قليل علمهم ؛ فجعل الصلت يولي كالة يثق ىو بهم كيشكوف

كيرتاب فيهم بعض المسلمين كينهونهم من غير أف يصح علمهم ببينة عادلة  ,فتقوـ الحجة

على الصلت كتلزمو البلئمة أف يعزلهم ؛ كقد كاف يولي كيعزؿ كننصح لو كيقبل  ,كربما دافع إذا

لم تقم بينة على ما يستحقوف بو العزؿ  ,قاؿ كىو مع ذلك لم ينقطع مع عامة المسلمين كاليتو
 ,كلم يزؿ معهم إمامان ثابتة إمامتو فيما علمنا .
قاؿ إلى أف برز موسى بن موسى فجعل يتكلم كيدعي أنو يأمر بالمعركؼ كينهى عن المنكر؛ كال

يسم بحدث منو كال ذنب مكفر ؛ كال حجة يقيمها على اإلماـ يعلمها العامة  ,إال انو كاف

يطلب عزؿ بعض الوالة كعزؿ بعض الوزراء فيما ذكر لنا ؛ كعزؿ بعض المعدلين ؛ كأف يولى

بعض الناس فيما ذكر لنا  ,فكاف يقوؿ فيما بلغنا أف الدكلة في أيدم الفسقة  ,كال يسمي

الذنب الذم فسقوا بو  ,ككاف حقان عليو أف يسمي ذنوبهم قبل أف يفسقهم ؛ كىم في ذلك

يلقونو كيأتونو كيقرب مجالسهم إذا أتوه كال يبعدىم ألجل حدثهم إف كاف لهم حدث فيما يزعم

 ,كىو في ذلك خطيبهم في يوـ الجمعة كيصلى الناس بخطبتو ركعتين  ,فقيل لو لم كنت خطيبان
لهم يصلى الناس بخطبتك ركعتين ؟ قاؿ قد كاف المسلموف يصلوف الجمعة خلف الجبابرة قاؿ
أبو المؤثر  :فهذا خطأ منو كجهل بآثار المسلمين  ,ألف المسلمين لم يختلفوا في أف صبلة

الظهر يوـ الجمعة مع غير أئمة العدؿ أربع ركعات إال في األمطار الممصرة  ,كأما غيرىا فبل ,
مع أف المسلمين لم يكونوا خطباء للظلمة كال ألعوانا لهم كال يتلوف أعوانهم  .قاؿ ثم جعل

يخطب كيتكلم كيسب كيشتم كال يسمى حدثان كال ذنبان بعينو  .ككاف يسميهم العيارين  ,ككاف
يقوؿ ألبعثن عليهم من أىل عماف رجبل يكسعوف أدبارىم قاؿ كجعل أىل الدنيا كاألطماع

كاإلحن يستولوف عليهم كيتقربوف منو كجعل الصالحوف يتبعدكف عنو إال قليبل ؛ قاؿ فجعل

يكاتب أىل الدنيا كأىل األطماع كأىل اإلحن كمن قد سخمتو كلمة فأمرىا حنة كمن قد جرل

عليو حكم فاستتر عنو ظلما .

قاؿ  :فخرج معو عبداهلل بن سعيد فسار بناس من اليحمد منهم طغاـ ال يعرفوف حقان من باطل,
كمنهم من يتحرل الحق كيظن أف األمر يؤتى من جهتو  ,فساركا بأخبلط الناس كالرعاع سراعان
إلى الفتنة ينساقوف لسائقهم  ,كينقادكف لقائدىم  ,ال يسألوف عن الحق كال ينكركف الباطل ,

إلى أف بلغوا أزكي فأخذكا فيما بلغنا حبان كاف جمعو كالي أزكي ككالي مطي من الصدقة فيما ذكر
لنا فأنفقوه على جيشهم .

قاؿ ثم ساركا حتى نزلوا فرؽ قريبان من عسكر اإلماـ بمقدار فرسخ أك نحو ذلك ثم أمر بهم
األعراب كأىل الجفا كأصحاب الحنات كأكثر الناس يسرعوف إلى الفتنة  ,كفيهم ناس من

ضعاؼ الناس  ,قاؿ فلما خذؿ الصلت كاجتمع عليو أخبلط الناس إال بقية بقيت معو في

العسكر كىم األقل خرج الصلت من دار اإلمامة فتنحى عنها إلى منزؿ قريب منها  ,كظن من

بقي من المسلمين أف موسى ال يعجل كإنو سيأتي إلى موضع اإلمامة كيجمع المسلمين

كيشاكرىم في األمر  ,كينظركف في حدث الصلت كيحتجوف عليو  ,فإف كانت لو ذنوب كقفوه
عليها كسألوه على ما اعتزؿ كتبرأ من اإلمامة أمن ضعف أـ من إصرار على ذنب أـ تحوؿ من

دار إلى دار انتظارا منو لرأم المسلمين .

قاؿ فلم يفعل موسى شيئان من ىذا حتى أرسل إلى راشد بن النظر فبايعو على غير مشورة من

المسلمين  ,كما حضره يومئذ أحد ممن يثق ىو بو لفتيا مسألة إال من شاء اهلل  ,كقد كاف فيما
بلغنا بعضهم كارىان لفعلو مشيران بغيرىا ما فعل  ,كلكن غلبتهم الكثرة  ,ككاف قد ساعد موسى

فيما بلغنا فهم بن كارث كعبداهلل بن سعيد كىما غير أمينين كال رشيدين  ,فأما فهم بن كارث

فقد كاف ابنو أحدث حدثان اتهم انو كابر جارية بكران على نفسها حتى استجارت منو فيما ذكر
لنا بعبلمة منو فامتنع كما تعوطى منو حقان فيما بلغنا  ,قاؿ كأما عبداهلل بن سعيد فسفيو جاؼ

قريب من الفتنة جاىل بالسنة كىو رئيس معهم كبير .

قاؿ فبايعوا راشدان في غير موضع البيعة كعقدكا لو في فير موضع عقد اإلمامة كاهلل أعلم كيف
كانت بيعتهم أحسنوا عقدىا أـ ال  ,ثم ساركا بو حتى أنزلوه دار اإلمامة كقبض خزائن

المسلمين كأنفق األمواؿ  ,فأما أىل الفقو كالعلم فيحتجوف أنهم لم يرضوا كلم يركا عدؿ ما

فعل  ,فغلبهم الناس كقهركىم كبعض تحير ككقف ثم احتج باعتزاؿ الصلت ال بحدثو ثم أرسلوا
إلى خاتم اإلمامة فأخذكه منو .

قاؿ فلما أقاموا راشدان إمامان أثبت كالة الصلت في مواضعهم منهم من كانوا يطعنوف عليو

كينكركف كاليتو  ,كمنهم من لم يكن يطعن عليو ؛ كلم يعزلوا منهم إال قليبل منهم من عزلوه ,

كمنهم من عزؿ نفسو من غير أف يعزلوه كاستعانوا بأعواف الصلت كقودكا قواده منهم الحوارم

بن بركة بعثو الصلت قائدان إلى كالي سمائل ليمنعو منهم في مسيرىم إلى الصلت  ,فلما ظهركا

كاستعانوا بالحوارم ابن بركة على ما يستعين بو عليو الصلت كلوه على الماشية كجعلوه قائدان .

كمنهم الحسن بن سعيد كاف كفدان للصلت إليهم كحجة لو عليهم فيما بلغنا فلما أظهركا عزلوه

عن الرستاؽ ككلوه جلفار كاختياران منهم لو كثقة منهم بو ببل ثوبة فلما كلو األمر لم يظهركا

للصلت ذنبان كلم يعنفوا لو حكمان كال كجدكا منو مظلمة فيردكىا  ,قاؿ فهؤالء الخارجوف على

الصلت ما أكقفوه على ذنب كال استتابوه منو كيسمونو كاذبان كمخلفان كال يسموف كذبو ما ىو,

فإف زعموا أنو قد كعدىم أف يعزؿ كاليان ثم لم يعزلو فذلك خلفو فإف الصلت يحتج فيما بلغنا
أنو كاف يجيبهم إلى عزؿ الوالي كيريد أف يعزلو ثم ينظر فبل يرل لذلك البلد أصلح من ذلك

الوالي فبل يعزلو  ,فهذا ليس منو خلفان كإنما ىذا نظر منو كىم اليوـ يتولوف كالة الصلت كيولوف
كالة كاف يوليهم الصلت ثم تركهم كيولوف كالة كانوا يصحبوف الصلت كىم خلعوا الصلت

كعزلوه  ,إلى آخر ما أطاؿ في ذلك ؛ ككذر من أحداث موسى كراشد بعد اإلمامة ما ال يناسب

ذكره ىاىنا  ,كسنذكر بعضو في الباب اآلتي إف شاء اهلل تعالى .

فهذه األحواؿ التي ذكرىا المتبرئوف من موسى كراشد لخركجهما على الصلت كىي دعاك

تحتمل الحق كالباطل كما تعودكا الكذب كال يستحلونو  ,فمن ىاىنا توقف من توقف من

أفاضل المسلمين في أمر موسى كراشد اللتباس أمرىما ككل مشكل موقوؼ  ,كالواقفوف منهم
يتولوف أكليائهم الذين يتولوف موسى كراشد أكليائهم الذين يتبرؤكف من موسى كراشد إلمكاف

صحة الدعول عند كل كاحد من الفريقين  ,كمضى على ذلك ما شاء اهلل من الزماف ككتب

اإلماـ راشد بن سعيد في ذلك كتابان جعلو صلحان بين المختلفين في أمر موسى كراشد نذكره في

إمامتو .

ثم ظهرت أناس بعد ما مضى ما شاء اهلل من الزماف كبعد انقراض تلك العصور فغلوا في أمر

موسى كراشد  ,كأكجبوا البراءة منهما على الناس كقالوا ال يسع جهل الحكم بحدثهما ألنهما
خرجا على اإلماـ العادؿ كىو إماـ باإلجماع ؛ كالخارج على إماـ باإلجماع باغ باإلجماع ؛

كالبراءة من الباغي باإلجماع كاجبة باإلجماع كرأس ىذه الفرقة كعميدىا الذم اشتهر فيها أبو

محمد عبداهلل بن محمد بن بركة كمن أخذ عنو من أىل عماف منهم أبو الحسن علي بن محمد

البسياني  ,كتبعهم على ذلك خلق كسميت فرقتهم الرستاقية  ,كنقض عليهم أىل الحق مقالتهم

ىذه كردكا عليهم غلوىم .

كممن اشتهر في الرد عليهم أبو عبداهلل محمد بن ركح بن عربي كأبو سعيد محمد ابن سعيد

الكدمي  ,كفي الرد عليهم ألف كتاب االستقامة بأسره  ,كتبعهم على ذلك ناس كفقوا إلى

الهدل كسميت فرقتهم النزكانية  ,كبلى أىل عماف بهذا االفتراؽ ببلء عظيما  ,كبقيت الفرقة

زمانان طويبل حتى ظهر اإلماـ الموفق المؤيد ناصر بن مرشد رضي اهلل عنو كأرضاه  ,فأمات تلك
البدعة كأحيا منار الحق كظهر اإلسبلـ كالحمد هلل على إماتة الفتن .

أما قولهم أف الصلت إماـ باإلجماع فهو كاف كذلك لكن خصمهم يدعي أنهم لم يخرجوا عليو
كإنما خرجوا لمناظرة المسلمين كمشاكرتهم في أمره كطلبوا منو أف يعتزؿ عن األمر  ,فاعتزؿ

غير مجبور كال مقهور ؛ كإف لئلماـ أف يعتزؿ إذا طلب منو المسلموف ذلك ؛ فهذه دعواىم

تقوؿ نحن لم نخرج عليو كإنما خرجنا للمناظرة كلم نقدـ عليو إمامان كإنما قدمناه بعد اعتزالو ,

فإف صحت ىذه الدعول كىي محتملة فبل تصح البراءة من موسى كراشد  ,فكيف يلزمونها

الناس  ,ثم إف ىذه القضية كانت في زماف قبل ظهور ىؤالء الغبلة فالناس منها في سبلمة .
فمامضى قبلك لو بساعة = فدعو ليس البحث عنو طاعة
بل البحث عنو تجسس عن عورات المسلمين كىو من المحرـ في الدين .
قالوا إف المسلمين في عصر الصحابة لم يقبلوا من الطلبة بدـ عثماف إال الرجوع عن ذلك

كالبراءة من عثماف كتصويب المسلمين على خلعو كعزلو .

قلنا أف الصحابة لم يدعو الناس إلى البراءة من عثماف إال بعد اشتهار أحداثو بين الخاص

كالعاـ ؛ فحكم فيها المسلموف بأنها مخالفة لكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم

كطلبوا منو الرجوع إلى الحق مراران فكاف يتوب كيرجع حتى طلبوا منو االعتزاؿ فأبى كأحاطوا بو
ليعتزؿ فكاف من قدر اهلل عليو أف قتل  ,ثم أف فريقان من الناس قاموا في طلب دمو بعد ظهور

ذلك منو كحكم المسلمين عليو كما طلبوا بدـ عثماف  ,كإنما طلبوا الملك كالدكلة كتستركا

عند العواـ بقولهم نطلب بدـ اإلماـ  ,فكانت بذلك فرقة عظيمة فالطالبوف بدـ عثماف يتولونو
على أحداثو كيبرؤكف من المسلمين على قيامهم عليو كعلى حكمهم عليو بحكم اهلل  ,فمن

ىناؾ لم يعذركا أىل تلك الفتنة إال البراءة من عثماف كأشياعو كبعد انقراض تلك الفتن كذىاب

تلك األمم لم يلزموا الناس أف يحكموا في أمر عثماف كأشياعو بحكم إال من بلغو العلم القاطع

بحدثهم كعرؼ الحكم في ذلك فإنو يلزمو أف يحكم فيهم بحكم اهلل ألداء الواجب من فرض

البراءة  ,كأما الجاىل بحدثهم كحكم حدثهم فبل يلزمو منو شيء كإنما يلزمو أف يتولى

المسلمين على كاليتهم لمن تولوا كبراءتهم ممن برؤكا  ,كىؤالء الغبلة ألزموا الناس البراءة من

موسى كراشد بعد مضي ثبلثة قركف  ,فحكمهم في ذلك مخالف قطعان لحكم المسلمين في

أشياع عثماف  ,ألف المسلمين يعذركف الجاىل بعد انقراض المحدثين كيسعوف لهم في الوقوؼ
ما لم يتولهم أك يعرفوا الحكم فيهم  ,كىؤالء يلزموف الجاىل البراءة من موسى كراشد بعد
انقراض ثبلثة قركف كأف جهلوا الحكم فيهم .

ظك
قالوا يلزمهم أف يسألوا عن دينهم كالبراءة من الحدث كاجبة فعليهم أف يسألوا عن كاجبهم (

قلنا ) ذلك فيمن كجب عليو ذلك كىو أمر خاص ال يعم جميع الناس  ,كإنما يعم من بلي بو ,
ثم إف البراءة من األشخاص لسيت مثل الصبلة كالصوـ فإنها كإف كانت الزمة فإنما تلزـ من

كصل إلى علم ذلك ببصر نفسو  ,أما من كصل إليو ببصر غيره فبل يلزمو بإجماع  ,كإنما يلزمو

على قوؿ  ,فليس لهؤالء الغبلة أف يخطؤا أحدان تمسك بقوؿ من أقواؿ المسلمين .

ثم أف الدين يتم من غير أف نذكر في اعتقادنا البراءة من فبلف كفبلف  ,بل يكفي أف نعتقد

البراءة من جملة أىل الضبلؿ فقد بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالناس في جاىلية

عمياء  ,فلم يكن يدعوىم إال إلى الشهادتين  ,ثم يعلمهم شرائع اإلسبلـ  ,ككانوا قبل ظهوره
يتولوف آباءىم كطواغيتهم فلم يكن صلى اهلل عليو كآلو كسلم يلزمهم أف يبرؤكا منهم كاحدان
كاحدان  ,كإنما يكتفي منهم بقبوؿ اإلسبلـ كالدخوؿ في شرائطو كيتضمن ذلك البراءة من
أضداده  ,كقد اكتفى رسوؿ اهلل صلى اهلل تعالى عليو كعلى آلو كسلم من المشركين بقبوؿ

اإلسبلـ  ,كلم يكتف الغبلة من المسلمين إال البراءة من موسى كراشد فاهلل المستعاف كالتوفيق

باهلل .

باب إمامة راشد بن النظر

كىو من اليحمد من الفجح كىو إماـ موسى بن موسى بايعو ىو كمن معو بفرؽ لما بلغهم أف
الصلت خرج من بيت اإلمامة كذلك يوـ الخميس لثبلث خلوف من ذم الحجة سنة اثنين

كسبعين كمائتين  ,ككره قوـ إمامتو منهم عمر ابن محمد القاضي كموسى بن محمد بن علي

كعزاف بن الهزير كأزىر بن محمد بن سليماف كعزاف بن تميم كشاذاف بن الصلت كمحمد بن

عمر بن األخنس كغدانة بن محمد كأبو المؤثر كغيرىم ممن لم يسم لنا كلم يزالوا متمسكين
بإمامة الصلت بن مالك إلى أف مات .

قاؿ أبو المؤثر أرسل موسى إلى راشدين النظر فبايعو على غير مشورة من المسلمين كما حضره

يومئذ أحد ممن يثق ىو بو لفتيا مسألة إال ما شاء اهلل  ,قاؿ كقد كاف فيما بلغنا بعضهم كارىان
لفعلو مشيرا بغير ما فعل كلكن غلبتهم الكثرة قاؿ ككاف ساعد موسى فيما بلغنا فهم بن كارث
كعبداهلل بن سعيد كىما غير أمينين كال رشيدين قاؿ فلما استوليا على األمر دخل داخل على

راشد فقاؿ راشد أنصحوني فإني أقبل النصيحة  ,فظن أنو عند قولو فقاؿ لو الناصح أرسل نفر
من المسلمين لم يكونوا شهدكا أمر موسى كراشد كىما خيار أىل بلدىم معهم شيء من علم

كفقو  ,فقاؿ لو أرسل إليهم فإذا اجتمعوا عندؾ فقل لهم إني دخلت في ىذا األمر فإف كنت
مصيبان فأعينوني ككازركني  ,كإف كنت مخطئان فتوبوني ؛ فقاؿ لو اكتب ىذا الكبلـ في كتاب
كأمبله على صاحب لو يقاؿ لو عمر بن عباد  ,فلما فرغ مما يريد من نصيحتو اطلع موسى
على ذلك الكتاب فرد تلك النصيحة كلم يرض رأم المسلمين .

قاؿ فلما رد موسى النصيحة قاؿ لهم قائل إف اإلمامة ال تقوـ بمشاكرة أىل اإلحن كال بأىل

المعصية كال سفك الدـ كال بأىل أمطاع فغضب موسى على أىل العلم كاستخفهم قاؿ ثم أتى
من أتى قبلهم إلى الذم أىدل إليو نصيحتو جند من جند الشيطاف فأخافوه كأرعبوه كدخلوا

منزلو فكف اهلل شرىم كبأسهم .

ثم أنو أتى إلى راشد فما استتاباه من ذنب كال لزمتو عندىم عقوبة إال إف قاال لو بايع فقاؿ

لراشد أبايعك على كذا ككذا شركط هلل على األئمة لم يكن موسى يبصرىا كال يعلمها  ,فأبى

راشد أف يبايع على ذلك كقبض كل كاحد منهما على غير بيعة  ,فقاؿ جلساء السوء  :بايعو

على الجملة فقاؿ الرجل ال لكل زماف حكم كال أبايعو إال على التفسير  ,قاؿ كىم ال يعلموف
تفسيران كال جملة لو سئلوا عن ذلك لم يهتدكا .
ثم أف الرجل قاؿ لموسى بعثتهم إلينا من جنودكم من أخافنا كأرعبنا فقاؿ إنا لم نبعث أكلئك

قاؿ ثم كقعت رمية في الدار التي سكنها راشد فقالوا كسرت جرة من صبي يرمي سدرة أك يرمي

طائران قاؿ فاتهموا بتلك الرمية ابني محمد بن الصلت كالصلت بن مالك على غير سبب فيما
بلغنا  ,قاؿ  :كقد قيل أف غيرىما الذم رمى كال نبرئهما كال نحقق عليهما  ,فعظم شأف تلك
الرمية فأمر الناس فأحرقوا بعمهما  ,شاذاف بن الصلت .

قاؿ كقد بلغنا عن الثقة كصح معنا أنو كاف بعض من ىو حزب الصلت يقوؿ لموسى نحن

نأتيك بالغبلمين فكفوا عنا ىذه البعوث  ,كلم يلتفت موسى إلى ذلك قاؿ كقد بلغنا أف عزاف

بن تميم كاف يقوؿ يا قوـ نحن نأتيك بهما فلم يلتفتوا إلى ذلك حتى أحرقوا بهم كما حارب

المسلموف عدكىم من أىل القبلة بالنار قط .

قاؿ ثم إف موسى جعل يستكتب كاتب الصلت الذم يبيعو كأجاز شهادتو على ثلثمائة نخلة

صداقان المرأة شهد لها كحكم بشهادتها على غير توبة  ,كىو كاف يبيعو كيطلب عزلو  ,قالوا

كاستعانوا بسعيد بن محمد على قصص ركح ال يؤتمن عليها إال أىل العلم كالبصر كاإلمامة,

كىو اليوـ كاتب لراشد كموسى كاف يعيب الصلت بصحبتو  .قاؿ ثم إف موسى قرب شاذاف بن
الصلت ككاف يعيبو كيعيب أباه فجعل يهاديو ؛ يهدم ىذا إلى ىذا  ,كيهدم ىذا إلى ىذا .
قاؿ ثم أف فهم بن كارث كمصعب بن سليماف خرجا بمن خرج معهما من أخبلط الناس أىل

الرستاؽ كغيرىم حتى نزلوا بالركضة  ,موضع نحو فرسخين من نزكل أك يزيد بقليل كراشد

بنزكل  ,كقد كاف كجو إليهم قوادان كليس فيهم فقيو كال أمين على حجة كال بصير بسير

المسلمين في الحرب  ,فلقوىم قبل كصولهم إلى الركضة ثم سايركىم حتى نزلوا جميعان الركضة
؛ فنشبت الحركب فيما بينهم بعد أسباب يأتي ذكرىا  ,كقتل من قتل كاسر فهم كناس من

أصحابو  ,كقتل نصر بن منهاؿ شيخ كبير ضعيف  ,ككاف قد سار مع فهم ؛ كذكركا أنو قتل

كىو نائم كعقرت الجماؿ ؛ كقيل إف جملة المعقور ستة عشر جمبل كفرسان  ,كنهبت أموالهم

كدكابهم كثيابهم في ما ذكر لنا  ,قاؿ كليس ىذا من سيرة المسلمين في أىل القبلة  .قاؿ كرفع
لنا الثقة أف الرجل من أصحاب فهم كاف يتلجأ فتوضع عليو السيوؼ  ,ككاف الرجل يأتي

مستسلمان فيدفع إليهم سيفو فيأخذكنو ثم يقتلونو  ,لم يظهر لموسى من ذلك إنكار كال تغيير .
قاؿ كقد بلغنا أف لحوـ الجماؿ المعقورة كانت تباع في سوؽ نزكل قريبان من موسى كراشد ,

فلم يستطع المسلموف إنكار ذلك  .قاؿ كقد كانوا يعيبوف على الصلت ذكر أحداث من سرايا

كانت تطركا في أطراؼ عماف ؛ ال يدرم كانت أك لم تكن  ,كلم يعيبوا على أنفسهم األحداث

الشنيعة  ,كىي قريبة منهم يكادكف يعاينونها بأعينهم .
قاؿ ثم استقاـ األمر لراشد كاشتد سلطانو بعماف  ,كقد تكوف األحداث من قبل مهرة في طرؼ

عماف  ,فربما يضربوف الرجل كيستاقوف الناس بعض اإلبل كال أخذ راشد منهم رجبل على ذلك
 ,كال بعث إليهم سرية  ,كإنما كاف بأسو كشدتو على الرستاؽ كمن حولها  ,قاؿ فيما يصح

عندنا من الخبر أف رجبل كقف على باب السجن فتناكؿ كتبان إلى الحوارم بن عبداهلل كاألشعث
بن محمد بن النضر كىما يومئذ من أصحاب راشد كمن حزبو  ,فاطلع بعض جنود راشد

فأخذكه فاىتدكه بالكتب إلى راشد ؛ فلما عرؼ الكتب إلى من ىي أمر بو فحبس في السجن

؛ قاؿ فبلغنا أنو ضرب مع ذلك  ,فلبث في السجن ما شاء اهلل ؛ ثم أخرج فدخل من دخل

على راشد ممن أنكر حبسو فقاؿ لهم حبستم الرجل كليس عليو حبس ؛ ألنو إنما حمل الكتب
إلى أصحابكم ؛ فقاؿ إنما حبسناه ساعة ثم أخرجناه كلم نبيتو في سجنو  ,كاهلل ال يرضى بقليل

الظلم كال كثيره .

قاؿ كقد بلغنا أف قومان من أىل سلوت دخلوا على رجل في منزلو فكسركا بابو كضربوه

بالسيوؼ فحمل الرجل مضركبان إليو منتصفان كأف يبعث سرية عنده إلى الذم ضربوه فلم ينصفو

 ,كقاؿ من أجل رجل كاحد أبعث إلى قوـ أنصار فلم يفعل كلم ينصف الرجل من أعوانو  ,قاؿ
كلم يجعل ضرب السيوؼ كرمية كقعت في داره  ,قاؿ ثم أنهم بعثوا قائدان يقاؿ لو زائدة بن

خطاب فيما ذكر لنا أنو معركؼ باللصوصية كالسرقة فبعثوه في نفر من أعوانهم إلى حي من

الرستاؽ يقاؿ لو بنوا غافر  ,كال نعلم لهم حدثان يستحقوف بو أف يبعث إليهم سرية؛ فلما دخل
كأيدىم تلقاه بعض من سرعاف الناس كسفهائهم فيما بلغنا فهايجوه  ,ككاف بينهم ىنالك شيء

من قتاؿ حتى جرح بعض أصحابو كلم يقتل في تلك الواقعة أحد  ,كفر منهم ىو كأصحابو ؛

فأتى الخبر إلى راشد فجهز إليو سرايا كقوادا جفاة عماة كلم يسيركا بقصد  ,كلم يهتدكا لراشد

 ,فذكر لنا أنهم أكلوا من ثمرة نخلهم كأكلوا من سوقمة كانت لهم في أرضهم كدخلوا بيوتهم
ككسركا أقفالهم  .قاؿ فلم ينكر موسى ذلك كلم يغير .

كعمر في سجن راشد ناس من بني غافر كأناس ممن كاف شهد كقعة الركضة في القيود
قاؿ ّ

كالهواف  ,ككاف أبو خالد بن سليماف جريحان مريضان فيما ذكر لنا نازال في بعض دكر نزكل ,فأمر
بو راشد فقيد في منزلو كبعض العبيد ؛ كما يعرؼ المسلموف ىذا القيد  ,قاؿ كال نعلم أف أحدان
من سلطاف العدؿ كالجور سبق راشدان إلى ىذا الفعل  ,يقيد رجبل في بيتو كىو مريض ؛ قاؿ
كإف ناسان من كليب اليحمد كتبوا إلى شاذاف يسألونو الخركج على راشد فكتب إليهم شاذاف
فيما ذكر لنا العدؿ يقوؿ لهم في كتابو :

أما أنا فرجل من المسلمين ال أنفرد باألمر دكنهم ؛ كال أريد أف أكوف في ىذا األمر رأسان  ,فإف

قاـ المسلموف فأنا معهم  ,كنحو ىذا من القوؿ فيما رفع إلينا الثقة من المسلمين  ,فخرج إليو
يماف بن مصعب بن راشد كأبو جليل كأبو النظر ابن أبي جليل كأبو النظر بن راشد في ناس ,

فهجموا عليو ليبل فأخذكه كخرجوا بو  ,فاجتمع من اجتمع معهم من اليحمد  ,كال ندرم ما

أرادكا في اجتماعهم كدعوتهم ما ىي  ,فلما بلغ راشد اجتماعهم بعث إليهم من قبلو قوادان
جفاة ال علم لهم بحرب المسلمين كال بصر لهم بحجة على عدكىم ؛ فساركا حتى نزلوا قرية

يقاؿ لها سوني قريبان من عيني  ,فلما كاف بين الفريقين كثب عليو أصحاب راشد ببل حجة كال

مناظرة  ,كتداعوا بدعوة الجفا  ,كقاؿ شأنكم خذكىم كرأس شاذاف خذكه فيما رفع إلينا ؛

كايندرىم سرعاف الناس فاقتتلوا فيما بينهم كقتل من قتل من أصحاب راشد  ,كفر عامتهم كسار

شاذاف حتى دخل الباطنة ثم رجع إلى الرستاؽ كدخل كادم عميق  ,كتراجع أصحاب راشد

كاجتمعوا  ,كجاء عبيد اهلل بن سعيد بمن أجابو من أخبلط الناس  ,ثم ساركا حتى لقوا شاذاف
كأصحابو في موضع يقاؿ لو الطباقة من أسفل كادم عميق  ,فاقتتلوا كقتل من قتل كانهزـ

شاذاف بن الصلت كأصحابو فلم يظفركا بشاذاف كجعلوا يلقطوف الناس البرئ كغير البرئ

فأسركىم كدفعوىم إلى سجن نزكل .

قاؿ  :كلقد حدثنا الحكم بن أبي سليماف كىو ثقة مأموف أنو قاؿ لموسى كم من مظلوـ في ىذا
السجن  .قاؿ كحدثنا بعض من يتولى راشدان كموسى أف رجبل من األسارل ضعف عن المشي

فسحبوه سحبا حتى مات في مسحبو  ,كقد حدثنا الرجل أنو أخبر موسى بهذا فما ظهر منو
إنكار كال تغيير ؛ قاؿ كلو أف مشركان محاربان سحب على كجهو حتى مات في مسحبو لكاف

منكران عظيمان  ,ألف رسوؿ اهلل  eنهي عن قتل المثلة فيما بلغنا  ,كىذا من المثلة .

قاؿ ثم إف شاذاف ىرب كبعثوا قوادان من قبلهم إلى الرستاؽ منهم أبو الجلندل ابن معراف

معركؼ بالطلس كالسفو ؛ كإنما كاف من جنود الشيطاف  ,كمنهم محمد ابن أبي فضيل معركؼ
بسفك الدماء من الحراـ ؛ كمنهم عبيد اهلل بن سعيد كأخبلط األعراب الجفاة ؛ فساركا حتى

دخلوا الرستاؽ فيما بلغنا فقطعوا الزراعة فيما ذكر لنا  ,كلقد بلغنا أف أبا الجنود كابر امرأة على

شيء من حليها  ,كاستفاض ىذا الخبر  ,قاؿ ثم بسطوا لعبيد اهلل بن سعيد اليد بعماف من غير

صبلح كال كقار كال عفاؼ  ,كإنو لو شهد شهادة مع موسى ما قبل شهادتو فيما عرؼ موسى
منو .

ثم سار عبيد اهلل بن سعيد إلى صحار فعمل فيها أعماال قبيحة فيما ذكر لنا من استرىاب الناس

 ,كاخذ أمواال فيما رفع إلينا ؛ كأذعن لو كالي صحار كسلم لو فيما بلغنا  ,قاؿ  :كلقد ذكر لنا
كشاع ذلك كشهر أنو أرسل إلى شيخ ضعيف يقاؿ لو عبدالرحمن بن كليد  ,كىو أمين للوالي

على بعض صناعة  ,فأرسل إليو عبداهلل جندان من جنوده ليجركه إليو بغير حق ؛ فاستجار بالوالي
فيما ذكر لنا فلم يجره  ,كقاؿ الوالي أنا كفيل بو  ,فلم يقبلوا كجركه إليو كرىان ليسألو تأخير حق
لو على بعض من استعاف بعبيد اهلل عليو  ,ثم ىدده عبيد اهلل كأكعده فيما بلغنا حيث لم يشفعو

 ,قاؿ  :كقد بلغنا أف كالي صحار كاف يرفع إليو الخصماء كىو غير فقيو كال بصير بحكم  ,قاؿ
كما فعل ذلك كالي صحار إال تعظيمان ألمر الدنيا كمهابة للسلطاف قاؿ  :كبلغنا أف عبيد اهلل

خطب إلى رجل كثير الماؿ ضعيف القول ابنتو فأبى أف يزكجو  ,فأغرل سفهاء من الناس بمالو

فزكجو الرجل تقية كمخافة مما يرل ؛ فلما تزكج منو استولى على كثير من مالو أك على جملتو .
قاؿ كلقد بلغنا أف الرجل احتاج إلى قفيزين من تمر فما نالهما من مالو كلو ماؿ كثير حتى

اشتراىما شراء  ,قاؿ  :كلقد بلغنا أف كالي نخل أراد أف يدخل في شيء من إنصافو ككتب إليو
راشد فيما ذكر لنا بعض أصحاب كالي نخل أف ىذا قصور منك إلى الدكلة  ,قاؿ  :كقد ذكر

لنا عن ابن موسى أنو كتب إلى تجار صحار يسألهم القرض كيسألهم أف يتجركا لو  ,كلم يكن

من قبل يسألهم ىذا ؛ كلكن تقول عليهم بسبب السلطاف .

ثم خرج ابن موسى إلى صحار فحكى عنو من اخذ أمواؿ الناس أشنع مما كاف يركم على

شاذاف في أياـ أبيو  .قاؿ فإف كاف شاذاف من عيوب الصلت فابن موسى من عيوب راشد  ,فإف

قالوا لم يصح  ,قيل لهم كذلك الحكايات عن أصحاب صلت لم تصح  ,قاؿ كقد صارت
صحار مأكلة لفساؽ السلطاف ألف فيها تجاران كأىل ذمة ضعفاء .

قاؿ كسجن سليماف بن أبي حذيفة رجبل ضعيفان بغير حق حتى اطلع على ذلك راشد فأخرجو

كلم ينكر على سليماف ما فعل  ,ثم نصحهم من نصحهم في أمر شاذاف كقاؿ أكفدكا إليو كفدان
من صلحائكم يحتجوف عليو قبل سفك الدماء كيسألونو ما طلب ,فردكا النصيحة كجعلوىا

غشان كتعجبوا من الحق كجهلوا سيرة المسلمين قاؿ ثم سارت العصبية كجعلوا يولوف كالة ما

اختارىم هلل  ,كإنما كلوىم رضي كتقية كمصانعة ؛ قاؿ كرأل موسى رجبل ضعيفان ليس ىو بإماـ
من أئمة الدين كال يخاؼ على دكلة رآه جالسان خارجان من المسجد يوـ الجمعة قبل الصبلة ,
ثم أبصره يصلي بعد ما انقضت صبلتهم  ,فاتهمو أنو ال يرل الصبلة معهم ففسقو كدعا عليو

كشهر بو كأغرل بو السفهاء  ,فساركا إلى منزلو قريبان من فرسخ فشدكا يديو كراء ظهره كضربوه

فيما بلغنا حتى أدموه ثم جاؤكا بو كأنو سافك دـ أك قاطع طريق حتى أدخلوه السجن  ,فحدثنا

عدؿ ثقة من المسلمين أنو كاف قاعدان في المسجد كقد جاؤكا بو فقاؿ أنو كاف يسمع شيئا ليس
يشبو الضرب  ,كلكن يشبو الدكس من شدة الضرب ؛ فلما أدخلوه السجن قاؿ كاقتبله فيما
بلغنا  ,فلبث في سجنو مريضان شديدان فيما بلغنا  ,كقاؿ لهم رجل أرفقوا بو فشدكا يديو كراء
ظهره كاتوا بو السجن قاؿ ثم لم ينكركا على من ضربو كال منعوه عنو  ,قاؿ كأمر راشد كالة

القرل أف ال يدعوا الناس يشتركف من طعاـ أىل القرل كىو ككالتو يشتركنو ألنفسهم  ,قاؿ
كىذا تحليل لما حرـ اهلل كقد أحل اهلل البيع كحرـ الربا .

قاؿ كبلغنا أف تاجرا خرج إلى قرية يقاؿ لها أبيل فاشترل منها بران على حساب مكوؾ كثلث إال
ربع السدس بدرىم فأخذكه إلى ذلك البلد فقطره كقيده حتى رد بضاعتو التي اشتراىا  ,ثم أف
الوالي رجع فاشترل ذلك الحب على حساب مكوؾ كثلث زيادة على ما كاف اشتراه التاجر ,

فأضر بالبائع كاضر بالمشترم  ,ثم أف التاجر أتى راشدان فشكى إليو فكاف إنصافو لو أف طرحو

في السجن ثم أخرج من السجن ثم أتى إلى موسى فشكى إليو من الوالي فطلب إليو اإلنصاؼ

فقاؿ نعم ننصف فلم يرفع لو رأسان  ,كلم يكن منو شيء إال أف تكلم موسى فقاؿ إف اإلماـ قد
ترؾ ذلك األمر الذم كاف يأمر بو فلم يكن منهم إنصاؼ كال توبة إال ىذا  .قاؿ:

ثم ىم فيما بينهم يتهامزكف كيتطاعنوف يسموف إمامهم حماران جلبيان كتيسان عشقيان كيسموف

قاضيهم أبا السطور ( تحبسهم جميعا كقلوبهم شتى ) إخوانا عبلنية أعداء سريرة إال أنهم قد

اجتمعوا على أنهم قد قهركا المسلمين كأخافوىم ؛ كأخافوا عزاف ابن تميم كأخرجوه من منزلو

كداره بكفالة ال تلزمو كىم يعرفوف فضلو  ,كقد كاف موسى احتاج إلى رأيو كحبسوا محمد بن

عمر بن أخنس ببل ذنب كال حدث منو إال سوء الظن فيو كىو معركؼ فضلو مع المسلمين ؛
ثم بعد ذلك أخافوه كبعثوا إليو الخيل فخاؼ في منزلو ببل ذنب كال حدث حتى ضاقت عليو

األرض كألقى بنفسو إليهم  ,فلم يجدكا لو ذنبان فحبسوه في عسكرىم كلم يأذنوا لو باالنصراؼ
إلى منزلو حتى أخذكا عليو كفيبل  ,كما ذلك منهم بعدؿ  ,قاؿ كىذا من عجائبهم في تسعة

عشر شهران منذ ملكوا كلديهم المزيد .

ثم كصف راشدان بأنو ال يعقل كال يبصر حكمان كأنو يحسب الخطأ صوابان ككصف موسى بأنو

يطعن على المسلمين كيقوؿ ما ىم كأم علم ىاىنا فإف شربة النبيذ كاألعراب آلمن عندم من

علماه ىذا الزماف ؛ قاؿ كىو في ذلك ال يستغني عنهم  ,كجهلة كقلة علمو ظاىرين  ,قاؿ كمن
ذلك أنو لم يحسن إقامة الجمعة فإف المؤذف كاف يفرغ من األذاف اآلخر يوـ الجمعة كموسى

في بيتو أك حيث يشاء اهلل حتى يخلو كقت طويل ثم يأتي فيخطب بالناس كيصلي ركعتين ,
كمن السنة في الجمعة أف الخطبة متصلة باآلذاف كاألذاف متصل باإلقامة كاإلقامة متصلة

بالصبلة  ,كال فرؽ بينهم .

قاؿ كمن قلة علمو أنو خطب الناس يوـ الجمعة ثم نزؿ عن المنبر كإمامهم في بيتو أك حيث

شاء اهلل فانتظركه كليسوا في صبلة كال خطبة مقدار ما استمر اإلماـ من بيتو إلى المسجد مرتين
؛ كبيت اإلماـ منفسح عن المسجد بما شاء اهلل  ,ثم صلى بالناس ركعتين ببل إعادة خطبة

خبلفان للسنة  ,كقد قاؿ الفقهاء لو أف الخطيب خطب يوـ الجمعة ثم انشغلوا عن الصبلة ألمر
عناىم كاف عليهم أف يعيدكا الخطبة كلو خطبة موجزة أ.ىػ تلخيص ما أردنا ذكره من كبلـ أبي
المؤثر كىو كما ترل قدح في سيرة موسى كراشد .

كالمثبتوف إلمامة راشد يحملوف ىذه األمور كنحوىا على أسباب تسوغ راشد صنيعو فيما صنع

كيذكركف لو أعذارا كاحتماالت يقبل مثلها في أئمة العدؿ .

كممن كاف يثبت إمامة راشد  :الفضل بن الحوارم ككاف قبل الفتنة ال يختلف في علمو كفضلو

كقد أخذ عن أبي عبداهلل محمد بن محبوب  ,ككاف فيما مضى قريبا لعزاف بن الصقر حتى قاؿ

فيهما القائل إنهما في عماف كالعينين في جبين  ,فمات عزاف رحمو اهلل تعالى قبل الفتنة

كأدركها الفضل فأصاب منها كقتل فيها في كقعة القاع في إمامة عزاف بن تميم  ,كسيأتي ذكرىا

فكاف الفضل يرل أف لموسى ما صنعو من عقد اإلمامة لراشد ككاف يقوؿ إف موسى عالمهم كأنو

الحجة عليهم .

كفي كتاب عن الفضل بن الحوارم  ,قاؿ  :أف الفريق الذم رأل عزؿ الصلت أك قاؿ أنو اعتزؿ
أثبت إمامة راشد كعقدتو إال شيخ نفسو ادعى أنو ال يجوز عزؿ الصلت كال تقديم راشد إال

بحضرتو كعلمو كحتى تعرض عليو األمور  ,ككأنو يلوح بهذا الكبلـ إلى أبي المؤثر ؛ قاؿ كقد
بلغنا عن شيخ نفسو أنو قاؿ مرة إف كاف الصلت حل عزلو فراشد إماـ  ,كبلغنا عنو حينان أنو

يقبل ذلك حتى يصح ذلك معو كىو كاف غائبا عن ذلك  ,إال أف فريقا مما ينتحل العلم كالبصر
في الدين كانوا معا على الصلت كمن عزلو يحثونو كيأمركنو فلما عزلوه رجعوا كالدنيا أماـ العامة

إال من شاء اهلل .

ككتب الفضل بن الحوارم إلى راشد بن النظر بلغنا أنهم يحتجوف عليك إف اإلمامة لم يجتمع

عليها كما لهم عليك بذلك حجة كال على من معك ألف اإلمامة ليست مشتركة لجميع

المسلمين إنما ىي لمن حضر منهم العقد كلم يخرج عنها إال غائب عنها من المسلمين أك

مضاد لها كألىلها معاند مخطئ ألىلها يدين بإمامة األكؿ يعني الصلت  ,قاؿ كأما الغائب فلم

يكن للمسلمين أف ينتظركه ؛ كلو كانت ال تعقد حتى يتوافا إليها جميع المسلمين كاف جميع
األئمة كمن قد مضى قد أخطا ؛ كىذه دعول باطلة  ,ألف التقديم كالعقد إنما ىو لمن حضر

من أىل العلم كالقدـ في اإلسبلـ كإعبلـ المسلمين  ,كقد قدمها إماـ المسلمين في زمانو

كأيامو موسى بن موسى كمن معو  ,كلو أف أحدا خالفو ممن حضر كاف تقديمو أكلى ألف المقدـ

على الجميع كعلى ذلك مضى من مضى من المسلمين  ,كمن أنكر ىذا كادعاه لنفسو أك لغيره
فقد أبطل .
كأما المضاد المعاند لها كألىلها فبل شرؾ لو مع المسلمين فيما ينكره عليهم كيخطئهم فيو

كيبطل إمامتهم كيثبت اإلمامة لغيرىم كلو رد األمر إليو ما رضي لها  ,ككيف يكوف شريكا في

اإلمامة من يزعم أنها ضبلؿ ككفر كال يحل لو أف يدخل فيها فيما يدين بو  ,كليس للمسلمين

كال عليهم أف يشركوا في إمامتهم من يزعم أنها إمامة ضبلؿ  ,فمن احتج بهذا فقد أبطل كال

حجة لو على المسلمين  ,فكبل ىذين الفريقين ال حجة لو على المسلمين كليس كما ادعا

كاحتج  ,كأكجب لنفسو على المسلمين ما ليس لو كأقامها غير مقامها إذ كاف ال يحق إذا غاب

عن أمرىم زعم أف لو عليهم أف ال يقيموا أمامان لهم إذا غاب عن أمورىم  ,كأف ينقضوا عقد

إمامتهم كيتوبوا إليو حتى يكوف ىو الذم يثبت اإلمامة الزائلة ثم يسأؿ صاحبها االنخبلع منها

كيردىا إليو ىو كيردىا إلى الذم عقد لو المسلموف ؛ فقد ادعى لنفسو على المسلمين ما ليس

لو كأقامها في غير مقامها إذا كاف ال يجوز ألحد من المسلمين القياـ بحق اهلل كدعا إمامان إلى

طاعة اهلل فأدبر كتولى ؛ فقاـ ىو كمن معو حين أزالوا فأقاموا إمامان غيره كإف ذلك ليس إذا غاب
ذلك عنهم كغاب ىو عن ذلك حتى ينظر المسلموف ما دخلوا فيو كأثبتوه من الحكم كإال ردكا

األمر إلى من كاف عقده كنقضوا أمرىم لو حتى يتواله ىو  ,لقد ذىب ىذا بنفسو مذىبان بعيدا ,

كلقد أعلى نفسو مرتقان شامخان لم يدعو لنفسو أحد من المسلمين فيما علمنا كسمعنا فمع ذلك
أنو دعا إلى خبلؼ الحق ألنو لم يدعو إلى أف يطلب إلى األكؿ االنخبلع إال كىو يثبت لو

اإلمامة عليو كعلى المسلمين  ,إذا ثبت لم يجز لؤلكؿ االنخبلع عنها ألف اهلل تبارؾ كتعالى لم
يجعل لعباده الخيرة عليو كعليهم ما كجب من حقو.
ككذلك قاؿ اهلل ( كيختار ما كاف لهم الخيرة  ,قاؿ اهلل إجبلال لنفسو سبحاف اهلل عما يصفوف

فحكمو على العواـ باإلمامة ما قاؿ اهلل ( إف اهلل اشترل من المؤمنين أنفسهم كأموالهم بأف لهم

الجنة يقاتلوف في سبيل اهلل فيقتلوف كيقتلوف كعدان عليو حقان في التوراة كاإلنجيل كالقرآف ) كلم
يجعل لهم الخيرة كاالستثناء لهم فكيف يزعم ىؤالء أنهم يجوز لهم أف يأمركا إمامان قد اشترل
هلل نفسو بيعة باع نفسو بها من اهلل أف يخلعها من عنقو كأجازكا لو ذلك كما ذلك جائز لؤلئمة

إال شاءت بعد الشرل خرجت منو كاختلعت كال ذلك جائز ألحد أف يسأؿ ذلك صلتان كال غيره

إال بحقو كحلو منو بما تنزؿ بو اإلمامة  ,كمن أين يجوز لهم أف يأمركا إمامان يزعموف أنو انتزع

إمامة إماـ عدؿ كحاربو حتى كقعت القتلى ظالمان لو عندىم كلمن قد قتل كسفك دمو أف يردىا

إليو  ,إف ىذا لهو اللعب بالدين كاالختبلط .

كقاؿ األزىر بن محمد بن جعفر  :كأما أبو المؤثر فليس أدرل ما كاف بينو كبين ىؤالء إال أني

أعرؼ يقينان أف أبا المؤثر كاف كاتب أبا علي كينكر مناكر كانت بصحار ثم قدـ من صحار كقد
قدـ راشد ككاف يختلف إليو كيلقى كالدم في تلك األسباب  ,كقاؿ كالدم كأنا أسمعو  ,قاؿ

في أبي علي أنو أراد أف يكوف بفرؽ كلو شهرين حتى يتفق األمر في الصلت بن مالك فاعتزؿ

برأيهم كقاؿ أبو المؤثر كأنا أحفظ ىذا عنو أف الصلت بن مالك قد خرج من اإلمامة كاعتزؿ

كرد الخاتم كلكن راشد لم يقم بعقده إال موسى كحده قاؿ فانظر كيف كاف موسى جليبل عنده

 ,فقاؿ لو كالدم لترسل إليو محمد بن المنذر فاستضعفو فقاؿ لو أسيد ابن المنذر فقاؿ نعم

كرآه موضعا للعقد ؛ فهذا الذم أحفظو كأستيقن عليو منو  ,ثم كاف من بعد ذلك مخالطان لراشد
ما شاء اهلل ثم كقع سبب لعلو عتب فيو على أبي علي كجرت األعتاب بينهم .

كقاؿ الفضل بن الحوارم كأما شيخ نفسو فبلغنا انو احتج أف تلك لم تكن عقدة صحيحة إذا

غاب عنها ىو كأمثالو حتى يقيموا إمامان كيحضركه البينات على عيوبو التي استحق بها العزؿ
كانو اعتزؿ  ,كقد اخبرنا عنو بعض أصحابو الذين كانوا من خاصتو أنو برئ من الصلت  ,ثم

تواله برئ منو ثم تواله  ,كذلك أىل التخليط في أمورىم مع أنو يدعو إلى ذلك ليقدـ إمامان
يعرض عليو الذنب كيحضر البينات كليس ىو موضعان لذلك كال ذلك على من قاـ بأمر الدين

من المسلمين ؛ قاؿ كقد بلغنا عن احد ىو أصدؽ منو عندنا أنو طلب إليو أف يكلف راشدان
يتخذ ابنو كاتبان كمكنو .

قاؿ الفضل كأما الذين خرجوا على راشد بعد تقديمهم لو كعقدىم اإلمامة كإعطائهم عهدىم

كبيعتهم غير مقهورين كال مكرىين  ,فأمرىم أمرين كاضح ال يذىب على عقل  ,ثم شبو ذلك
بخركج طلحة كالزبير كمن معهم على علي حذك النعل بالنعل  ,قاؿ  :فخطأىم المسلموف
كظلموىم ؛ قاؿ كىو ال يشك فيهم ما ىذا اللعب بالدين كطلب الدنيا كالغضب لها أ.ىػ
تلخيص ما أردنا ذكره من كتاب الفضل بن الحوارم كغيره كاهلل المستعاف .

ذكر كقعة الركضة
كىو موضع بقرب تنوؼ من جهة الغرب بين نزكل كالجبل األخضر  ,كذلك أف جماعة من

اليحمد أرادكا عزؿ راشد بن النظر ككاف من كجوىهم فهم ابن الوارث الكلبي من كلب اليحمد

كمصعب كأبو خالد أبنا سليماف الكلبياف  ,كخالد بن سعوة الخركصي كسليماف بن اليماني
كشاذاف بن الصلت كمحمد مرجعة كغيرىم من كجوه اليحمد  ,فاجتمعوا بالرستاؽ ككاتبوا

مسلما كأحمد بن عيسى ابن سلمة العوتبيين كسألوىم أف يبايعا لهما في الباطنة من العتيك من

بني عمراف كمن كاف على رأيهم من كلد مالك بن فهم  ,فكاتبا نصر بن المنهاؿ العتكي

الهجارم من كلد عمراف كاستجاشا سليماف بن عبدالملك بن ببلؿ السليمي من كلد مالك ابن

فهم  ,فسألوه المعونة ككاف سليماف شيخان مطاعان في قومو بالباطنة  ,ككاف يسكن مجز من

الباطنة كلو فيها ماؿ كمساكن  ,ككاف نصر بن منهاؿ رئيسان تقدمو التعيك في الباطنة كتطيعو ,

فاستحضركا إليهما كبايعهما على نصرة شاذاف بن الصلت كمن معو من اليحمد على عزؿ راشد

بن النظر فأجابهما إلى ذلك  ,كأنجز لهما ما استدعياه منهما من معونة  ,كخرج نصر بن منهاؿ

فبايع العتيك في الباطنة كخرج معو سليماف بن عبد الملك بن ببلؿ السليمي فبايع من بالباطنة
من قومو من سليمة كفراىيد كغيرىم من سائر كلد مالك بن فهم ؛ كساركا جميعان بمن معهما

إلى شاذاف ابن الصلت كالفهم بن كارث ككجوه اليحمد كالرستاؽ فأكدكا البيعة لهم كخرجوا

جميعان إلى نزكل  ,فأخذكا طريق الجبل يريدكف عزؿ راشد بن النظر  ,ككاف الخبر قد اتصل بو

 ,فلما صاركا بالركضة من تنوؼ من حدكد الجوؼ كجو إليهم راشد بن النظر السرايا كالجيوش
خيبل كرجبل ككاف من قواده على السرايا يومئذ عبداهلل بن سعيد بن مالك الفجي كالحوارم بن

عبداهلل الحداني من أىل سلوت كالحوارم بن محمد الداىني فكبسهم ليبل كىم نزكؿ بالركضة
من تنوؼ كىم ال يشعركف  ,فوقعت بينهم كقعة شديدة .
كقاؿ أبو المؤثر كاف راشد بنزكل فوجو إليهم قوادان ليس فيهم فقيو كال أمين على حجة كال

بصير بسير المسلمين في الحركب  ,فلقوىم قبل كصولهم إلى الركضة ثم سايركىم حتى نزلوا

جميعان الركضة جند راشد كجند فهم  ,كىم قد أمن بعضهم بعضان ؛ فلما نزلوا الركضة ليبل بات

الفريقاف آمنا بعضهم من بعض  ,ثم إف راشدان بعث من عنده جندان كعندىم قواد ال فقو لهم كال

فهم  ,كفيهم عبداهلل بن سعيد قائد الفتنة كرأس الفتنة كالخطبة في عدد من أخبلط الناس منهم
متمسك يحسب أف الطاعة قد لزمتو فخرجوا بين مارؽ كفاسق كال يتناىوف عن منكر فعلوه

لبئس ما كانوا يفعلوف  ,فهجموا عليهم في بعض الليل ففزع بعضهم من بعض  ,ككقع بينهم

مهايجة للقتاؿ فقتل رجل فيما بلغنا في الليل من جند راشد ثم تحاجز الفريقاف  ,إال أنو بقي

بقية من الرماة فيما بين العسكرين  ,كدار أصحاب راشد بفهم كأصحابو شرقا كغربا كأعبل

كأسفل  ,فلما أصبحوا لقيهم رجل من صحار يقاؿ لو غيبلف ابن عمر  ,كقد كاف غزا في سرية
من قبل كالي صحار فلقي القوـ فصار حتى نزؿ معهم الركضة  ,كلقي منهم فهم بن كارث

كغيره من أصحابو  ,فجعل يكلمهم كيكلمونو كيدعوىم كيدعونو إلى السلم كىم يجيبوف على

ذلك  ,كالناس متفرقوف إلى أف شبت الحرب فيما بينهم من ناحية العسكرين بعيد من موضع
فهم كغيبلف  ,فتواقع الناس بالقتاؿ .

قاؿ فحدثنا غيبلف ككاف صدكقا فيما علمناه أنو كاف يكف الناس عن القتاؿ كيحجزىم حتى

تعب بدنو كصوتو من شدة ما كاف ينهي عن القتاؿ  ,فغلبو الناس على أصحاب فهم كتفرقوا

عليو  ,كقتل من قتل في العركة كفرقهم فأدركوه فأسركه كناسان من أصحابو  ,كقتل نصر بن
منهاؿ شيخ ضعيف ككبير ضعيف عن القتاؿ  ,كقد ذكركا أنو قتل ىو نائم .

قاؿ العتبي كقعت بينهم كقعة شديدة كقتل مقتلو عظيمة كرجاؿ كثيرة من أىل الورع كالعفاؼ ,

ككقعت الهزيمة على اليحمد كالعتيك كبني مالك بن فهم كمن معهم  ,فأما اليحمد فإنهم كانوا

عارفين بالوضع فتعلقوا برؤكس الجباؿ بعد أف قتل منهم جماعة كأسر منهم من أسر  ,كأما

العتيك كبنو مالك بن فهم فصبركا في العركة حتى قتل نصر بن منهاؿ العتكي ككالده المنهاؿ

كغساف كأخوه صالح بن المنهاؿ العتكي  ,كقتل من بني مالك بن فهم حاضر بن عبدالملك بن
ببلؿ السليمي كابن أخيو المختار بن سليماف بن عبدالملك بن ببلؿ السليمي في نفر من

قومهم  ,كقتل من فراىيد خداش بن محمد الفرىودم كأخوه جابر بن محمد في جماعة من

قومو  ,كأسركا سليماف بن عبدالملك بن ببلؿ السليمي كاسركا من اليحمد الفهم ابن الوارث

الكلبي كخالد بن سعدة الخركصي كغيرىم  ,فحبسهم راشد بن النظر سنة أك أكثر  ,ثم سئل

في شأنهم موسى بن موسى كجماعة من كجوه أىل عماف كنزكل فأطلقهم ؛ ككل ذلك كالصلت
حي معتزؿ في بيتو كإنما مات بعد ىذه الوقعة  ,ككقعت الفتنة بين أىل عماف بسبب ىذه
الوقعة كتعصبت القبائل .

كألبي بكر بن محمد بن الحسن بن دريد األزدم في ىذه الوقعة قصائد عدة يرثي من قتل بها

 ,كيحرض قومو من األزد على القياـ بأمرىم كاألخذ بثأرىم إلى أف جمعت اليحمد كبنو مالك
كالعتيك كسارت إلى دار اإلمامة بنزكل  ,فأسركا راشد بن النظر بعد أف ىزموا أعوانو كفضوا

عساكره كعزلوه من اإلمامة ,ككقع اختيار الجميع على عزاف بن تميم الخركصي فبايعوا لو .
كذكرالعتبي في األنساب قصيدتين من قصائد ابن دريد في ىذه الوقعة حرفتها النسخ

فننقلهماكما كجدناىما فمن ذلك قولو :

نبو نابو كخطب جليل =بل رزايا لهن عبء ثقيل
بل عواـ مباده بل=دىارس كقعهن كبيل

إف بالقباع من تنوؼ محبل=ليس للمكرمات عنو حويل

حاؿ فيو الردل بجبل قدحا=أحرزت حصلها كفات الخليل
لمتدع للعلى أكف المنايا=من بو يعتلى كال يستطيل
يا بني مالك بن فهم قتيبل=ال يباريو في األناـ قتيل

أم عزقدموه لرمح =منكم لم يصد كىو دليل

أم طرؼ سما إليكم بكيد =لم تردكه كىو عنكم كليل

أم جد كافحتموه بجد =منكم كلم يدعو كىو قليل

كنتم كالكثير فيكم قليل =كللعظيم الخطير فيكم ضئيل

كنتم الهامة التي زالت =كجو الدىر كلم تقل ال أزكؿ

كنتم أىل سطوة أف تصدت=ماؿ كجو الحماـ حين تميل

أقيل عزيزكم فتقولوا =إننا في الوغى نفير قليل

أـ ضعاؼ عن ثاركم فتلذكا =مشرب الذؿ كالمضيف ذليل

أـ نساء يبغي لهن بعوؿ=أـ ستر المحصنات البعوؿ

أـ عبيد لراشد كلموسى =أم ىذم االصناؼ أنتم فقولوا
ليس يسعى لها امرؤ كسدتو =معصميها الوىانة العطبوؿ

ال كال المحسن الظنوف بريب=الدىر أف سوؼ ينسى كيدكؿ
يابني مالك عقلتم لساني=كيف يمشي المقيد المعقوؿ

أـ سلكتم إلى المصاد سبيل =كضحت لي إلى المقاؿ سبيل
أك تاباتم شكلت عن الجرا=كىل يبلغ المدل المشكوؿ

أين عز نارىا ىناة فركع=العز بل أين كهفة المأموؿ

أين كىم إذا استحمش الباس=ليوث تنجاب عنها الغيوؿ

أين عن دعول سليمة أطواد=المعالي إلى فتيانها كالكهوؿ

كبنو جهضم ىم جبل العز=الذم عز فرعو المستطيل

كالجراميز حصننا الركن كمن =كفي الوغا إليو نؤؿ

كالعفاة الذين يستدفع الياس =بهم كىو مقمطر مهيل
كحماـ حملتها حين ال تعطف=إال المظفر الخشليل

كفراىيد الذم على الركضة=من خيلهم دماء تسيل

كحماة الزماف من آؿ دىناف=إذا يبرز البرل كالحجوؿ

كعمادم من آؿ سيد إذا ما =شمرت الحرب كالمنايا نزكؿ
كسليما الباسلوف إذا =ذك العدة كالنجيدة كالبسوؿ

كشريك فتياننا حين ال =ينفع إال المهند المسلوؿ

كالمداريك لدخوؿ بني قشمل=إف خفت أف يفوت الدخوؿ

كبنو ظالم يدم كلساني=كحسامي المهند المصقوؿ
يابني مالك بن فهم قتيبل=بدىارس غرىن الليوؿ

إف بالركضتين ىاما تراقا=لم يقل من يأكل بهن قتيل

أتضيع الدماء يا قوـ فرعا=ال بواء كال دـ مجهوؿ
كبطوم كالسيف منكم =عدد كابر كعز بجيل
لبني سامة السمو على الخسف=بما نالكم من الذؿ نيلوا

ال شمأنو ** كألضحى=يا بني األىل ربعها المأىوؿ

افترضوف أف تساموا الذم =ساماه عن سوـ مثلها تنقيل

يا ابن حمحاـ للعلى شمر الذيل =فبل حين أف تجر الذيوؿ

كصبوح مباكر كعبوؽ =كشواء كدرمك كتشيل

ليس شأف المؤثر بن معاد =كغناء كمزىر كشموؿ

إنما ثوبو إذا اعتكر االظبلـ =ثوب الدجنة المسدكؿ

كمهاد ال نمرؽ فوؽ كفل =عرشو عنهم النجاد مثوؿ

كنديماه دائر الحد عضب=كامين الغصوص نهد ذليل

كاكيبله نهدة أـ أجر =كالطريد العشاؽ الهذكؿ

ذلك الثأر ال الذم كىلتو =نومة الصبح فهو رجف مذيل

يا سليماف جرد العزـ قديمان=تدرؾ الوتر منجدان كىو نوؿ
يا فراىيد أين نجم المساعي=أنتم العدة الحماة النصوؿ
يا سليم بن مالك المتني=قد ىدنا السيد العميد القتيل

قد أكصى حلف لو يمينان=ليس منها لمقسم تحليل

أتغاضت عنو المنوف ألضحي=يهتدم بالرعيل عنو الرعيل
ماتضيع الدماء ما طالبتها =فيهم شهمة كصبر جميل

أم يوـ لبأس موسى بن موسى=ذلك يوـ لو يعلموف طويل
يوـ ال ينفع اتصاؿ بقربي=يوـ ال العذر عنده مقبوؿ

فلحا اهلل مانع الركع منا =حيث يصطحب الضليل للضليل
كقاؿ أيضا يرثي من قتل بتنوؼ من قومو كغيرىم من العتيك كاليحمد :
إنما فازت قداح المنايا =يوـ حازت خضلها بتنوفا

يوـ قالت للردل استقض حقي=يوـ يصطف آه آه الشريفا

كاحد أفضل من ألف ألف=فخذ الواحد كاسف االلوفا

كظن التالد مجدا كعزا=إف عزا إف يصوف الطريفا

إنما نهضت ىضاب المعالي=كاكتسب أقمارىن الكسوفا

يوـ يبقى الدىر أركاح قومي =تحت ظل الخافقات الحتوفا

عجبا من حرة الموت إذ لم =ينقمع عنهم مركعا مخوفا
كبهم كاف بريش كيبرم=كبهم كاف يجيل الصفوفا

فقدىم ىد من المجد ركنا=كاف عمر اهلل صعبا منيفا

فقدىم غادر ما ركضتو =ىضاب الجود اقعيفا

فقدىم غادر ما سهلتو =نفحات العرؼ حزنا حليفا

فقدىم غادر من بعد لين=خفض عيش الناس فظا عنيفا
إنبالركضة عصوا دحرتو=قطعت فيو السيوؼ السيوفا

طفقت تجدع فيو رجاؿ =األزد جهبل باآلنف االنوفا

حكم الموت فضم إليو=سادة المحض كاللعا اللفيفا

يا لو من مستكنف حماـ=كاجهت فيو الصفوؼ الصفوفا

سدؿ النقع عليهم سجوفا= ىتكت فيو الركايا السجوفا

فترل األركاح تجتث شوقا= كترل فيو المنايا كقوفا

صار من صوب الدماء ربيعا= كصار من كي الضراب مصيفا
ما انجلى حتى اكتست من دجا= بهجة األرض ظبلما كثيفا

تركالدىر كشاع المعالي= بعد شيخ األزد نصر قطوفا

يا سويد بن سرات ترقب= ضربة تجتث الصليفا

قد جنت كفاؾ للنجح يوما = تترؾ الصاحي منو نزيفا
كابن منهاؿ سعيد ستسقي=بظباة البيض سما مدكفا

مثل ما امتدت يداه حبلسا = لفتى الشيخين نصبل نحيفا
إف يك أسبلؼ قومي تولوا= فلقد أنفوا أناسا خلوفا

سنجارم السفح الوتر بالسفح= حتى يدع الضيف عليهم صنوفا

عكف الدمع على كل عين= رأت الطير عليهم عكوفا
لهف ما أما عليهم لحرب= تحذم بالزحوؼ الزحوفا

لهف ما أما عليهم لعاف= عضت األركاف منو الرضيفا

لهف ما أما عليهم إذا ما = ألجأ الخوؼ المضاؼ اللهيفا

لهف ما أما عليهم لخطب= تجف األكباد منو كجيفا

عجبا لؤلرض كيف طوتهم = في الثرل الغامض طيا لطيفا

كىمالهضب الشوامخ عزا= كىم األبحر سيبا كريفا

أبلغا فهما كإف حسمتو= حلفات النكل مسببا سبيفا

رابو الباب المبير األعادم= بلده ضغما كطورا مريفا

كىو قطب األزد أنى استدارت=شاء أف يعدؿ أك أف يجيفا

يا أبا راشد أعلم أف اللبيب=ال يقدـ حتى يطيفا

ككذاؾ الصقر إما تعالى=فهو ال ينحط حتى يحيفا

فوؽ السهم كال ترـ حتى = تعرؼ اليرع لكي ال تصيفا
إنيكن يوـ تصدل بنحس= فلعل السعد يأتي رديفا

أك يك ينفعك لدغ زماف= فعسى ىو أف يزؼ زفيفا

ال تهللن قريب ريح= قد قفا منها النسيم الهيوفا
ليس يوـ الركضة جميعا=إف األياـ كرا عطوفا

جرد العزـ كشمر ليوـ= يترؾ العار الثقيل خفيفا

أقعود كالقلوب تلظى= فانبذ المغفر كالبس نصيفا

ليس يمحوا ال شمار بكذب= الضاؿ إذ تدعو إليو العزيفا

ذكر عزؿ راشد بن النظر

كذلك بعد ما مضى لو في اإلمامة أربع سنين كثمانية كخمسوف يومان  ,كسبب عزلو تحرؾ

القلوب عليو ككثرة الضغائن بقتلى من قتل بالركضة من كجوه األزد  ,كتحريض ابن دريد عليو

كموافقة موسى بن موسى لهم في ذلك  ,قاؿ أبو قحطاف خرج موسى على راشد من بعد ما
قدمو كاختاره فخلعو كفسقو كبرئ منو كدعا إلى حربو من غير مخالفة لراشد منو لم يحدث

حدثان يستحق بو منو الخلع في دينو  ,ألنو كاف يراه إماما ففعل بو مثل ما فعل بالصلت بن

مالك سواء بسواء  ,كدعا إلى عزلو كألب عليو  ,قاؿ كقد كنا سمعنا أف راشدان خرج غليو إلى

أزكي يسترضيو فلم يدرؾ رضاه ؛ كأخذ في عزلو من غير أف يظهر عليو حدثان يعرفو الناس إال أنو

ي دعو إلى عزلو كما كاف يدعو على عزؿ الصلت بن مالك ؛ بل كاف الصلت بن مالك معو على
ما كاف يظهر منو خيرا من راشد ؛ ألنو خرج على الصلت بن مالك كال نعلم انو خلعو.

كأما راشد فقد كاف يفسقو على ما سمعنا فسار موسى كمن اتبعو حتى نزلوا فرؽ  ,كاجتمع

شاذاف كمن أجابو في موضع معاضدين لموسى  ,ككاف الحوارم ابن عبداهلل كالوليد بن مخلد
كمن أجابو في موضع يقاؿ لو سنداف في أعلى من الموضع الذم كاف فيو شاذاف كمن معو

ناصر بن مرشد  ,ككاف راشد في موضع اإلمامة كموسى في فرؽ سائرا على راشد بعد إف كاف

كااله ؛ كافترؽ موسى كراشد كالحوارم بن عبداهلل كالوليد بن مخلد من بعد األلفة كاألخوة

ألنهم كانوا تآلفوا على عزؿ اإلماـ الصلت بن مالك كبايعوا راشدا كصاركا حربا كعادكا أعداء ,

فموسى يطلب عزؿ راشد كالحوارم كالوليد يطلباف نصرتو  ,فلو كاف أمرىم رشيدا في األصل

لكاف الوليد كالحوارم مصيبين في نصرىما إلمامهما كلكاف موسى مخطئا إذ نكث على إمامو ؛
كلكن أمرىم في األصل كاف لغير اهلل ؛ فلم يجمع اهلل شملهم  ,كرد بعضهم على بعض ,

كاجتمع موسى كشاذاف بعد العداكة نعوذ باهلل من الفتن .
قاؿ فسار الحوارم كالوليد كمن معهما يريداف نصر راشد كقتاؿ شاذاف كأصحابو ؛ كاهلل يعلم ما

أرادكا  ,فالتقوا من قبل أف يصلوا راشدان  ,فهزـ الحوارم كالوليد من معهما بعد أف قتل من قتل
من أصحابهما ؛ كسار شاذاف كأصحابو فأخذكا راشدان من موضعو ببل حرب كضربوه كحبسوه ,

ككصل موسى كمن معو إلى العسكر كقد اجتمعوا من غير توبة كقدموا عزاف بن تميم إمامان ,

كاهلل أعلم بأمورىم .

كقاؿ أبو المؤثر  :أقاموا ما شاء اهلل على غلطهم كخطاياىم ثم رجعوا على إمامهم فلم يقيموا

عليو حجة كال سموا لو بحدث مكفر في دينهم  ,فسقطت الدماء دكف عزلو ؛ ثم قدموا إمامان
كاف مفارقان لهم مضلبل لهم  ,فبايعوه كدخلوا في طاعتو كخطبت خطباؤىم ؛ كجعلوا كالتو كالة
لهذا اإلماـ ؛ كما كانوا كالة األكؿ كالة لؤلكسط المخطئ  ,إال أف ىذا الثلث كاف فيما ذكر لنا

يستتب الوالة في السريرة كيثبتهم على أمكنتهم  ,كلم يكن ىذا من سيرة المسلمين في األئمة

المحدثين  ,بل ما كانوا يستتيبوف الناس من كاليتهم عبلنية غير سريرة  ,فرضي ىذا الثالث
بخبلؼ ما كاف عليو السلف ثم رجعوا عليو كنقضوا .

كقاؿ أبو الحسن البسياني  :فإف كانوا بعزلهم صلتا محقين كما زعموا فقد كفركا لعزلهم راشدان
؛ فإف قالوا إنو جائز لهم تقديم إماـ على إماـ متى شاءكا بحدث كغير حدث  ,فهذا مما ال

يحتمل في اإلسبلـ كال تصح بو األحكاـ كال يقوؿ بو أىل األحبلـ  ,كلو صح ذلك لكانت

إمامة معاكية صوابا على إمامة علي  ,فلما فارؽ المسلموف من قاؿ بهذا القوؿ علمنا أف من

اقتدل بهم مبطل ,كإف كاف عقدىم لراشد خطأ كضبلال فقد كفركا بتقديمهم إياه على إمامة

الصلت  ,ألنهم إف كانوا قدموا راشدا على الصلت كما زعموا جائز لهم فقد ضلوا بعزلهم إياه
كتقديم آخر عليو من غير حجة فهذا ما ال يصح بو .
كذكر أبو المؤثر كأبو قحطاف أف راشدا بن النظر نصب إماما مرة ثانية ثم عزؿ  ,كظاىر

كبلمهما كاألحواؿ تشهد لو أف ىذا النصب كاف بعدما قتل عزاف ابن تميم كبعدما خرج ابن

بور من عماف كاستعمل عليها عمالو .
قاؿ أبو المؤثر بعد أف ذكر ما ذكر  :قدموا راشدا إماما ثانية على غلطة كخطئو ؛ ثم ضللوه
كعزلوه ؛ ثم أقاموا الصلت بن القاسم إماما .

كقاؿ أبو قحطاف  :رجعوا إلى راشد من بعد أف كاف في السجن خليعا مقيدا محبوسا أسيرا ,

فعقدكا لو اإلمامة كقصركا الجمعة كجبوا الزكاة  ,كباع راشد الصوافي  ,قاؿ  :فهذا من العجب
العجيب من أفعاؿ أىل عماف ثم خذلوه كتركوه ثم خلعوا معو اإلمامة كفرضها كما أكجب اهلل

تعالى فيها على أىلها لعبا كلهوا ؛ كلما أرادكا صافقوا رجبل ببيعة ثم خذلوه  .انتهى المراد من

كبلمو كاهلل المستعاف كبيد اهلل التوفيق .
باب إمامة عزاف بن تميم الخركصي

كذلك أنو لما كصل موسى كمنو معو إلى نزكل كقد عزؿ راشد ابن النظر أجمع رأيو على إمامة

عزاف بن تميم الخركصي فبايعوا لو كذلك يوـ الثبلثاء لثبلث خلوف من صفر سنة سبع كسبعين

كمائتين كبايعو موسى بن موسى بن علي كعمر بن محمد القاضي كمحمد بن موسى بن علي
كعزاف بن الهزير كأزىر بن محمد ابن سليماف كمات عمر بن محمد القاضي بأزكي في ىذه

السنة .

كخرج عزاف بن تميم من نزكل كاستخلف عليها شاذاف بن الصلت بن مالك ككصل إلى أزكي

كصلى على عمر بن محمد القاضي ثم رجع إلى نزكل كمات عمر ابن محمد بن القاسم بعده
بأشهر كعزؿ عزاف بن تميم عامة كالة راشد بن النظر كاثبت موسى بن موسى على القضاء .
( قاؿ أبو قحطاف ) كاف أبو المؤثر الصلت بن خميس يقوؿ أف بيعة عزاف كانت صحيحة ثم
لم يحمد سيرتو حتى قتل كقولنا فيو قوؿ المسلمين – كقاؿ أبو الحسن البسياني قد كجدنا
التنازع بين أىل الدار في إمامة عزاف بن تميم كال نجد أحدا على كاليتو كال صحت إمامتو

بإجماع عليو كلكن كجدناىم مختلفين فيو كفي إمامتو ىل انعقدت بمن حضرىا كلم نجد أىل

الدار مجتمعين على كالية العاقدين لو كال صحت صفقتو بإعبلـ المسلمين باالتفاؽ عليو ككأف

عقدتو مشكلة قاؿ ككجدنا اإلجماع من أىل الدار أنو رجل من الرعية ثم دخل في األمر

المشكل فهو معنا باإلجماع على األمر المتقدـ أنو ليس بإماـ عدؿ حتى يقع اإلجماع أنو إماـ

عدؿ كقدمو المسلموف ألف اإلجماع حجة .

( قاؿ أبو الحوارم ) يقاؿ لهم ما الذم تنقموف على عزاف بن تميم فإف قالوا ال نعرؼ كيف
كانت إمامتو كال يعرؼ ممن قبلها كال أخذنا كاليتو عن أحد قيل لهم قد اجتمع على إمامتو

عمر بن محمد القاضي كموسى بن موسى كنبهاف بن عثماف كنعماف بن عثماف كعنبسة بن

كهبلف كاألزىر بن محمد بن سليماف البسياكم كمركاف بن زياد كأبو المؤثر الصلت بن خميس
كفي ىؤالء من أىل العلم ك البصائر من تقوـ بو اإلمامة كمن ىو عالم بصبلحها كفسادىا

كثبوتها كبطبلنها كمن يستحقها قاؿ كفي األثر أف أىل كل طرؼ من األرض يؤتمنوف على دينهم

.

قاؿ أبو الحوارم  :فإف قالوا قد اجتمع على إمامتو من ىؤالء كىؤالء قيل لهم إف من صحت
إمامتو إذا كاف معو العلماء األمناء على ذلك  ,قاؿ  :قاؿ كقعد نبهاف ابن عثماف لو معديا ,

كخرج عزاف بن الهزير لو كاليان على الشذل  ,كخرج األزىر ابن محمد بن سليماف كاليا على

صحار .

قاؿ  :كقد كاف راشد بن النظر قبل ذلك أمر عزاف بن الهزير بوالية الشذل فأبى كلم يفعل ؛
كأشار على من أشار من المسلمين فيها فنهاه عن ذلك .
قاؿ ككاف نبهاف بن عثماف خطيبان لعزاف بن تميم فإف لم يكن نبهاف حاضران للخطبة كاف من

بعده عبداهلل بن محمد بن محبوب يخطب لعزاف بن تميم كيدعو لو اإلمامة ككاف الفضل بن

الحوارم غائبان فيما سمعنا فلما قدـ ما سمعنا منو إنكار لذلك كال تغييرا لذلك كال كراىية .

قاؿ أبو الحوارم  :فإف قاؿ أىل الضعف كالتمويو إف أبا المؤثر رحمو اهلل كاف يبرأ من عزاف بن
تميم ؛ قيل لهم فإف أبا المؤثر كاف يتولى عزاف بن تميم قبل التقديم ككاف يقوؿ لقوـ معو في

منزلو  :إف اجتمع المسلموف على أمر ما لو حلف الرجل بالطبلؽ أف ىذا ىو الحق لم يكن

خائنان  ,فكونوا معهم كاجتمعوا بعد ذلك على عزاف بن تميم  ,ككاف أبو المؤثر معهم على ذلك
في ذلك اليوـ .

قاؿ أبو الحوارم  :كقد قاؿ أبو المؤثر في السنة التي مات فيها أنو كاقف عن عزاف بن تميم ,

فقاؿ لو قائل  :من قاؿ أنو يبرأ من عزاف فقد أخطأ  ,قاؿ نعم  ,قاؿ أك الحوارم  :فإف أبى أىل
الضعف كالعمى إال ما ألقي إليهم من القوؿ أف أبا المؤثر كأبا جعفر كانا يبرآف من عزاف ,

فقولنا في ذلك أف براءتهما منو ليس فيها داللة لزكاؿ كجوب الوالية ببل بياف كال حجة ؛ تحق

بها البراءة منو بالحجة كالبرىاف .

قاؿ أبو الحوارم  :كأما أبو المؤثر رحمو اهلل فقد كنا ممن يباطنو ؛ كمن خاصتو كيراجعنا في

عزاف كنراجعو  ,كينازعنا فيو كننازعو ؛ فما أدركنا منو براءة من عزاف كال سمعنا منو ذلك حتى

مات  ,بل كاف يقوؿ إنو كاقف عنو كيخطئ من يرل عنو انو يبرأ منو  ,قاؿ فهذا الذم عرفنا من
أبي المؤثر كسمعنا منو في آخر عمره  ,قاؿ فإف كاف غيرنا علم منو البراءة فقد عرفنا منو
الرجوع إلى الوقوؼ كباهلل التوفيق .

قاؿ  :كأما أبو جعفر فقد أخبرنا علي بن محمد بن علي أف رجبل من أىل بسيا قاؿ أنو معو ثقة

أخبره أف أبا جعفر كتب إليو أف أبا المؤثر كابنو قد أحدثا في ىذا الدين ما قد حل بو دمهما أك

قاؿ ذمتهما  ,فذكرنا ذلك لمحمد ابن أبي المؤثر فقاؿ نعم  ,قد كاف ذلك  ,كقاؿ لنا محمد
بن أبي المؤثر إنو كتب إلى أبي جعفر لو حل معي منك ما حل منا ما بت على ذلك ليلة

كاحدة .

قاؿ أبو الحوارم  :فإف كاف قوؿ أبي عفر مقبوال في أبي المؤثر فبل تقبل براءة أبي المؤثر من

عزاف بن تميم كال يقتدم بها  ,كإف كاف قوؿ أبي جعفر ال يقبل في أبي المؤثر فاإلماـ أعظم

حرمة ؛ كأبعد من التهمة ؛ فبل تقبل براءة أبي جعفر من عزاف بن تميم  ,قاؿ فكيف يحتجوف

برجلين مختلفين يحل أحدىما دـ اآلخر ؟ قاؿ أبو الحوارم  :فلما نظر أبو المؤثر قوة الحجة

عليو في اآلثار أمسك عن المناظرة في عزاف بن تميم ؛ ككف عن المراجعة فيو  ,كقاؿ إنو ال
يبرأ منو ؛ كإنو كاقف عنو ؛ قاؿ ككاف ىذا منو في شهر ربيع اآلخر في السنة التي مات فيها

كمات في شهر شواؿ من آخر السنة رحمو اهلل .
ذكر كقعة أزكى كما جرل فيها

كسبب ذلك ما كقع بين عزاف بن تميم كموسى بن موسى من الوحشة كالضغن  ,قاؿ أبو

قحطاف  :فلبث موسى كعزاف ما لبثا كىما كلياف في الظاىر ؛ كأما السريرة فاهلل أعلم بها  ,ثم

حوؿ عزاف القضاء عن موسى لما خافو كجمع موسى في أزكي فعالجو عزاف خوفان أف يفعل بو
مثل ما فعل بمن كاف قبلو  ,فأخرج اللصوص من السجن  ,كجيش جيشان فقتلوا موسى  ,ثم

كضعوا على أىل القرية ؛ فقتلوا من قتلوا كسلبوا من سلبوا  ,كأحرقوا أنفسان بالنار كىم أحياء ,

كفعلوا ما لم يفعلو أحد على ما سمعنا من أىل التوحيد  ,ككاف ذلك بسبب ضغائن تقدمت ,

قاؿ فأكل عزاف المحدثين من أصحابو كاتخذىم أعوانان كأنصاران ؛ كأجرل عليهم اإلنفاؽ كطرح
إنفاؽ من تأخر عن المسير إلى أزكي فعاقب من عصاه .

كقاؿ غيره  :قتل موسى بن موسى مع حصيات الردة التي عند مسجد الحجر من محلة الجنور
 ,كذلك في يوـ األحد سنة ثماف كسبعين كمائتين  ,كأرخ بعضهم الوقعة بأنها كانت يوـ األحد

لليلة بقيت من شعباف سنة ثماف كسبعين كمائتين ؛ كمن أجل ىذه األحداث قاؿ أبو المؤثر كأبو

قحطاف في عزاف بن تميم ما قاال  ,كتقدـ الكبلـ عن أبي الحوارم في آخر ما كاف عليو أمر

أبي المؤثر في الوقوؼ عن عزاف  .كقاؿ أبو قحطاف  :فمن برئ من عزاف بن تميم توليناه على

ذلك .

كقاؿ أبو المؤثر  :خاؼ عزاف أف يفعلوا بو مثل ما فعلوا بمن كاف قبلو  ,فأظهر ما كاف لو

مستترا من تضليلهم  ,ثم جيش إليهم جيشان  ,ككاف فيما بينهم ما لم نحط بو علما ؛ إال أف
الشاىر الظاىر أنو لم يكن من الفريقين مناظرة كال حجة  ,إال انو فيما ذكر لنا أف أصحاب

موسى تراءكا ألصحاب ىذا المجهز إليهم  ,كاهلل أعلم كاف ذلك برمي أك قاؿ  ,قاؿ كقد ذكر

لنا أنو لم يكن ذلك برأم موسى  ,كإنما ىي نوادر ندرت لم يذكر شيئا فبادر إليهم أصحاب

عزاف كما قاؿ األكؿ :

ىيجتني ككنت كالمعيل
قاؿ فسفكت الدماء ثم أفضى إلى ما يدفع اإلنكار فأحرؽ برجل في داره ضعيفا مبتلي ؛

كامرأتين معو ابنتيو كزكجتو  ,فدعا عزاف إلى اإلنصاؼ  ,فطلب إليو ذلك فلم يفعل  ,كقاؿ

المحتجوف عنو ال تهمة في الحرب  ,فقلنا لهم إف الحرب لو كاف في أىل الحرب لم نقل فيو

شيئا  ,فإف الحق عليهم أف ينكركا كيغيركا ما أخذه أصحابهم مما لم يأذف اهلل بو  ,كىذه لم

تكن أرض حرب ألنهم يم يطردكا كاليان ؛ كلم يمنعوا زكاة  ,كلم يمتنعوا بحكم كلم يظاىركا عدكا

على إماـ  ,كإنما كاف ذلك الرجل مع جماعة  ,فاهلل أعلم ما أردا بها  ,فقصد إلى من لم يكن
من أمره في شيء فيما علمنا فعمل فيها الفحشاء ؛ فلما كلم عزاف في اإلنصاؼ من أصحابو

أعرض كتولى كألجأ في ذلك إلى بيت الماؿ  ,كيدعى أف رككا لو عن محمد بن محبوب رحمو
اهلل في كتابو إلى أىل المغرب أف من أحدث حدثا فهو مأخوذ بو ؛ إال أف يكوف اإلماـ أمر بو

كىو يرل أنو الحق  ,فدلك في بيت الماؿ .

قاؿ أبي المؤثر  :كالذم كاف يلزـ عزاف أف يحبس المتهمين  ,ألف الذم أصيبوا لم يكونوا من

المحاربين  ,قاؿ كمن لحقتو التهمة استحلفوا باإليماف الغليظة ما أمركا كال فعلوا كال حرضوا ,

قاؿ فلم يفعل عزاف شيئا من ذلك .

قاؿ كيقاؿ للذين زعموا أف الحرب ال تهمة فيها أرأيتم أف قوما خرجوا على اإلماـ فبعث اإلماـ

جيشا فقاتلوىم  ,فلما ىزموىم أقبلوا على من حولهم من غير أىل الحرب كلم يدخلوا في

محاربة المسلمين ؛ فحرقوا منازلهم كقتلوىم في موضعهم لكاف على اإلماـ أف يأخذ المتهمين

منهم كأخذه غيرىم ؛ فإف قالوا ال فقد جاركا في قولهم  ,كإف قالوا نعم فهو الحق كليس على

أىل السلم اعتداء  ,كال يؤخذكف بذنب غيرىم ؛ كقد قاؿ المسلموف  :ال نأخذ بريئا بسقيم ,
كال نطلب إلى أىل طاعتنا ذنب من عصانا .

قاؿ كأصحاب عزاف أخذكا البرئ بالسقيم كاعتدكا على من لم يعصهم .
كقاؿ أبو الحوارم  :فإف قاؿ إف الذم ينقم على عزاف بن تميم أحداثو التي كانت بأزكي من

حرؽ المنازؿ كالناس ؛ كلم يعط الحق من عسكره ؛ كلم يوصل أىل الحقوؽ إلى حقوقهم ,

كلم يأخذ لهم سهمهم  ,كقد طلبوا إليو ذلك  ,كلم يفعل كأبى ككره ذلك .

قيل لهم إف تلك األحداث التي بأزكي قد علمناىا كىي باطل كنبرأ ممن فعلها كأتاىا كرضي بها

كأعاف عليها كأمر بها إذا لم تعلم توبتو مما يجب عليو فيها  ,كقد كاف عزاف بن تميم يدعو إلى
اإلنصاؼ كإقامة الحق على من فعل ذلك  ,كيشير على المسلمين كيجمعهم كيعرؼ آراءىم ,
ككاف ممن أشار عليو أف اإلماـ إذا بعث سرية لؤلمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر فعنتهم

محاربة ؛ ككاف منهم خبلؼ الحق فبل حبس عليهم في ذلك كال تهمة للقوـ في ىذا  ,كغنما

ىي دية األنفس كغرـ ما أتلفت النار في بيت ماؿ المسلمين  ,كقد قاؿ قائل منهم  :إال أف

يصح على فاعل منهم بعينو أخذ منو كىو دية عليو خاصة  ,كقاؿ قائل ال يكوف في بيت ماؿ
المسلمين كإف صح على فاعل بعينو أخذ منو كىو دية عليو خاصة .

قاؿ أبو الحوارم  :كقد جاء في اآلثار أف الفقهاء إذا اختلفوا فلئلماـ أف يأخذ من ذلك ما رآه

ىو موافقا للحق كالعدؿ  ,كىذا ما ال يختلف فيو إف شاء اهلل  ,قاؿ كمن ترؾ ذلك فقد رد قوؿ
المسلمين .

قاؿ أبو الحوارم  :كجاء عن المسلمين أف أىل البغي إذا فاءكا من بغيهم كتابوا من ذلك

ىدرت الوقائع من الزحوؼ إلى الزحوؼ قاؿ كمن سيرة المسلمين أف أىل البغي يقاتلوف قتاال

ال قصاص فيو  ,قاؿ ككاف ىذا مما يحتج بو عزاف بن تميم عليهم فيما بلغنا .

قاؿ  :كتعلق عزاف بهذه الحجج كدعا أىل ازكي بالبينة العادلة على من أحدث  ,فقالوا لو خذ
لنا بتهمتنا ؛ فقاؿ لهم إف أحضرتم البينة العادلة على من أحدث أخذتو بحدثو ؛ كإف لم تصح

بينة عادلة غرـ تلك األحداث في بيت ماؿ المسلمين ؛ فلم يحضر القوـ بينة عادلة  ,كعرض
عليهم الغرـ في بيت ماؿ المسلمين فلم يقبلوا فيما بلغنا .
قاؿ أبو الحوارم  :فإذا اختلف المسلموف في الرأم فأخذ اإلماـ برأم من شاء كيرل أنو أقرب

إلى الحق كاف أكسع لو ذلك  .قاؿ كبلغنا عن أبي عبداهلل رحمو اهلل أنو قاؿ  :إذا اختلف الناس

في الرأم كرجعوا إلى اإلماـ  ,قاؿ فإف قالوا إف عزاف ابن تميم قد دعا إلى اإلنصاؼ كلم يعلم

أنو أنصف  ,فيقاؿ لهم إف اإلماـ مأموف على أحكامو حتى يعلم أنو لم يعط حقا صح معو كغنو
اتبع ىواه في منع الحق  ,قاؿ كقد بلغنا عن موسى بن علي رحمو اهلل أف رجبل كصل إليو في

طلب حق  ,ككتب لو موسى بن علي إلى اإلماـ عبدالملك بن حميد رحمو اهلل  ,فخرج الرجاؿ
إلى اإلماـ ثم رجع إلى موسى فقاؿ  :يا أبا علي لم ينفذ كتابك أك كما قاؿ لو ؛ فقاؿ لو موسى

رحمو اهلل ىو المأموف علينا كعليكم  .قاؿ فإف قالوا كاف عليو أف يجبر أىل الحقوؽ على اخذ

حقوقهم حتى يأخذكا حقوقهم أك يبرءكا منها  ,قيل لهم في المأثور عن محمد بن محبوب

رحمو اهلل أف من كاف لو حق فدعى إلى أخذ حقو فأبى فبل حق لو  ,كاحتج أبو عبداهلل بعبداهلل
بن آريس لما أفسدت دابتو حرث القوـ أتى عبداهلل ابن رآيس إلى أصحاب الحرث فعرض

عليهم الغرـ فأبوا  ,فقاؿ لهم إنا عرضنا عليكم الحق فلم تقبلوه  ,كانصرؼ عنهم عبداهلل بن
آريس كخبل عنهم  ,قاؿ كنحن بأئمتنا نقتدم كباهلل نهتدم .

كقاؿ األزىر بن محمد في الحدث الذم كقع بأزكي  :إف كاف اإلماـ الذم أرسلهم بعثهم إلى

المحاربة فحارب القوـ من بعد الحجة فما كاف من الذم بعثهم ممن ال يجوز لهم بالمحاربة

حرؽ أك غيره من دـ فما دكنو في بيت ماؿ المسلمين  .كقاؿ في موسى ابن موسى إف كاف

صح عليو بينة عادلة إنو كاف مشهورا أنو بايع على اإلمامة  ,فقد جاء عن الجلندل رحمو اهلل

أنو قتل من قامت عليو بينة أنو بايع عليو ؛ كإف لم يكن صحت عليو بينة في بيعتو على اإلماـ

ككاف معو ثم برز ىو من كاف معو من أصحابو في القتاؿ فقاتلوا كانهزموا كىرب ىو كدخل منزلو

أك غيره فقتل  ,فالقاتل بمنزلو قاتل المولى ؛ كقد جاء في األثر في قاتل المولى ما قد علمتم ؛

كاهلل أعلم .

ذكر خركج الفضل بن الحوارم كمن معو على عزاف بن تيم
كذلك حين قتل موسى بن موسى بأزكي كمن معو من قومو فاستوحش الناس لذلك كخاصة

النزارية كمن كاف مواليا لهم من اليمانية ؛ فخرج من أجل ذلك الفضل ابن الحوارم السامي إلى

ناحية السر  ,كخرج زياد بن مركاف السامي أيضا إلى السر  ,كخرج أبو ىدنة من الباطنة فلحق
بالفضل بن الحوارم  ,كلحق الحوارم ابن عبداهلل السامي بالفضل بن الحوارم  ,كلحق

الحوارم بن عبداهلل الحداني السلوتي بجباؿ الحداف  ,كجمع بها ناسا كثيرا  ,ثم خرج الفضل
بن الحوارم إلى تواـ فاستعاف ببني عوؼ بن عامر فأجابو منهم ناس كثير  ,ككاف معو ناس كثير

من السر كبني سامة  ,ككاف اجتماعهم بتواـ ؛ ثم خرج الفضل بمن معو حتى صاركا بينقل من

جباؿ الحداف  ,فبايعوا الحوارم بن عبداهلل الحداني السلوتي كعزموا على محاربة عزاف بن

تميم  ,فخرجوا بمن معهم يريدكف صحار يوـ سادس عشر من شواؿ سنة ثماف كسبعين كمائتين
؛ كدخلوا صحار يوـ الثالث كالعشرين من ىذا الشهر  ,كذلك يوـ الجمعة ؛ كحضرت صبلة
الجمعة ؛ فصلى بالناس زيد بن سليماف كخطب الناس  ,كدعى للحوارم بن عبداهلل السلوتي
على المنبر ؛ كأقاموا فيها بقية الجمعة كالسبت كخرجوا عشية األحد لمحاربة األىيف بن

حمحاـ الهنا ئي كمن معو من أصحاب عزاف بن تميم ؛ كذلك أف عزاف بن تميم لما سمع

بخركجهم كجو إليهم جندا عند األىيف بن حمحاـ الهنائي كفيهم سليماف بن عبدالملك بن

ببلؿ السليمي في جماعة من كلد مالك بن فهم  ,كفيهم الصلت بن النظر بن المنهاؿ العتكي

الهجارم على العتيك كشاذاف بن الصلت على اليحمد  ,كأمر الجيش كلو مناط باألىيف بن
حمحاـ الهنائي في جميع قومو من بني ىناة كسائر كلد مالك بن فهم .
فلما بلغ الحوارم بن عبداهلل كالفضل بن الحوارم مسير ىذه الجموع إليهم كإنهم صاركا

بالقرب من صحار  ,ككانوا قد نزلوا مجز خرجا بمن معهما من العساكر ككاف عسكرا ضخما
فالتقوا بالخياـ من ظهر عوتب بموضع يسمى القاع ,فاقتتلوا قتبل شديدا  ,كحملت اليحمد

كالعتيك في الميمنة كالقلب  ,كحملت بن ىناة كسائر كلد مالك بن فهم على الميسرة  ,فما

كاف يسمع إال طنين السيوؼ على صفائح الدرؽ كالبيض كالحلق  ,كارتفع بين الكتيبتين غبار

عظيم حتى ستر الشمس كانجلى القتاـ عن قتلى كثيرة كأبلى يومئذ سليماف بن عبداهلل بن ببلؿ
ببلء حسنا فيمن معو من أىل بيتو كحمل فشد على الرياف بن محجن السامي ؛ ككاف من

فرساف بني سامة  ,فطعنو في لبتو كألقاه عن فرسو ميتا  ,كانهزمت النزارية ىزيمة لم ير أقبح
منها  ,كأسر منهم خلق كثير  ,كقتل منهم في المعركة ستمائة رجل ؛ كقتل من اليمانية من

أصحابهم خمس كثمانوف رجبل  ,كقتل الفضل بن الحوارم  ,كالحوارم بن عبداهلل ككرد بن أبي

الدكانيق كيحيي بن عبدالرحمن السامي  ,كمحمد بن الحسن السامي صاحب الراية الكبيرة ,

ككاف فارس الكتيبة كناس كثير من بني سامة من كجوىهم  ,كصعصعة ابن عوؼ العوفي كموسى
بن عبداهلل الواحشي في خلق كثير من بني عمو كسعيد بن المنهاؿ الفجحي  ,فهؤالء ىم

الوجوه  ,كأما غيرىم فبل تأتي عليهم التسمية  ,كقتل من أصحاب األىيف بن حمحاـ محمد

بن يزيد اليحمدم من أىل تنعم كرجل من العتيك يقاؿ لو منبو بن مخلد كجماعة من اآلخرين .
كقيل إف الفضل بن الحوارم لما تراءل بعسكر اليمانية من أصحاب عزاف قاؿ  :يا لهفي على
الدنيا ما تزكدت منها كلقد جاشت نفسي ؛ ككاف أكؿ قتيل من الوجوه في المعركة ؛ كانفلت

محمد بن القاسم السامي فطار على بعير حتى نزؿ تواـ ثم لحقو بشير بن المنذر إلى تواـ
كخرجا إلى البحرين إلى محمد بن بور  ,فكاف من أمرىما ما كاف .
فهذه كقعة القاع من ظهر عوتب بالخياـ  ,كىي من الوقائع المشهورة  ,المذكورة بعماف ,

ككانت ىذه الوقعة يوـ االثنين ألربع بقين من شواؿ من ىذه السنة المذكورة  ,كفي ىذه الوقعة

يقوؿ أحمد بن جميل أحد بني حديد من بني مالك بن فهم :
يالك بالقاع من صباح =قاع خياـ إلى البطاح

أنعلت الخيل ىاـ عوؼ =من بين طاىا إلى كقاح
يريد عوؼ بن عامر من ساكني الرمل كتواـ  ,ككاف الفضل بن الحوارم قد استعاف بهم في

خركجو على عزاف بن تميم .

كخضنا من منبة دماء =كزاجر اليم ذم الطماح

خيل ابن نصر فتى المعالي=كالقوـ من مالك الصباح
كاليحمدالمانعي حماىا =كمدركي الوتي بالصفاح
لما أتانا بأف عوفا =تدعو بجهل إلى النطاح

سرنا إليهم بمقربات=في ظل غاب من الرماح

تقدمنا األسد من ىناة=في جحفل شاىرم السبلح

فكم كعاب ىناؾ تدعو=بالوبل أياىا زراح

في شعر طويل لم نجد منو إال ىذا كاهلل أعلم .

ذكر حركب محمد بن بورلعماف كقتل عزاف بن تميم

كذلك أنو لما قتل من النزارية كغيرىم بالقاع أشتد األمر على النزارية كمن معهم ؛ كخرج محمد

بن القاسم كبشير بن المنذر السامياف من بني سامة بن لوم ابن غالب كىم من عشيرة موسى

بن موسى إلى البحرين  ,كبها محمد بن بور عامبل عليها للمعتضد من ملوؾ بن العباس ,

فشكيا إليو ما أصابهما من الفرقة اليمانية كسأاله الخركج معهما إلى عماف  ,كأطمعاه في أمور

جليلة فأجابهما إلى ذلك كأشار عليهما أف يذىبا إلى الخليفة ببغداد كيذكركا لو أمرىما ,

كإنهما قدما يريداف نصرتو فسار محمد بن القاسم إلى بغداد كقعد بشير بن المنذر مع محمد

بن بور  ,فلما قدـ محمد ابن القاسم على المعتضد ذكر لو األمر كاستخرج منو لمحمد بن بور

عهدا على عماف كرجع إلى البحرين  ,كأخذ محمد بن بور في جمع العساكر من سائر القبائل

كخاصة نزار كحصل معهم ناس من الشاـ من طئ ؛ فخرج يريد عماف في خمسة كعشرين ألفا

كمن معو من الفرساف ثبلثة آالؼ كخمسمائة فارس عليهم الدركع كالجواشن كعندىم األمتعة ,

كفي ذلك يقوؿ كاتب محمد بن بور :

أمنمبلغ عنا عماف كألها =كمقاال تنقاه حكيم مجرب

بصيربأسباب التصرؼ قلبو =يظن لك الظن الذم ليس يكذب

يرل في كجوه القوـ ما في قلوبهم =كيعرؼ ما قالوا كىم عنو غيب
أال فكلوا يا قوـ من طيباتكم =كمن أعذب الماء المبرد فاشربوا

كاقضوا لبانات النفوس فإنني =أرل نعمة أسبابها تتقضب

كأني بأىل الدين قد ندبوا لكم =فوارس الزالت لدل الرحل تطلب

فوارس من أبناء عدناف كلها =ملك فتى العباس ترضي كتغضب

ثم اتصل الخبر بأىل عماف فاضطربت عماف من كل جانب  ,ككقع الخلف كالعصبية بين أىلها

 ,فكانت النزارية كمن كاف على رأيهم في حزب كاليمانية في حزب  ,كتخاذؿ الناس عن اإلماـ

عزاف بن تميم كانقضت األمور عليو  ,فخاؼ أىل صحار كما حولها من الباطنة فخرجوا

بأموالهم كذراريهم كعياالتهم إلى سيراؼ كالبصرة كىرمز كغير ذلك من البلداف  ,كخرج

سليماف بن عبدالملك بن ببلؿ السليمي بولده كحرمو كمن خف معو من قومو فركبوا البحر في

بعض السفن حتى قدموا إلى ىرموز  ,فتحصل بها كأقاـ ىناؾ إلى أف اتخذ بها دارا كماال ,

كذلك حين بلغو ما كقع بعماف من جند ابن بور كأقاـ بهرموز كاتخذىا كطنا إلى أف مات ثم ابنو

المهدم بن سليماف ككاف أميرا عليها إلى أف مات فبقية كلده بها كبعضها انتقل إلى عماف .
كقدـ محمد بن بور بجنوده كافتتح جلفا ككصل إلى تواـ يوـ األربعاء لست لياؿ خلوف من

شهر المحرـ سنة ثمانين كمائتين بعد الحرب كانت بالرحا ؛ كاستولى على السر كنواحيها ,

كقصد نزكل كتخاذلت الناس عن عزاف بن تميم  ,فخرج من نزكل إلى سمد الشأف ككصل

محمد بن بور إلى نزكل  ,كسلمت لو نزكل  ,ثم مضى قاصدا إلى سمد الشأف فلحق عزاف بن
تميم فوقع بينهم الحرب كالقتاؿ  ,كاشتد الطعن كالنزاؿ  ,كذلك يوـ األربعاء لخمس بقين من

صفر من ىذه السنة  ,ككانت الهزيمة على أىل عماف  ,كقتل عزاف بن تميم  ,كبعث محمد بن
بور رأس عزاف إلى المعتضد ببغداد  ,كرجع محمد بن بور إلى نزكل كأقاـ بها .
ثم إف األىيف بن حمحاـ كاتب مشايخ عماف كقبائلهم من كل مكاف يدعوىم إلى محاربة

محمد بن بور كإخراجو من عماف  ,كيحثهم على ذلك ؛ فأجابوه كاقبلوا إليو فسار بعسكر

ضخم كخميس جرار يريد محمد بن بور  ,فخرج فيهم منير بن النير بمن تبعو من أىل جعبلف
 ,ككاف يومئذ ابن مائة كعشر سنين  ,فبلع ذلك محمد بن بور فدخل الرعب في قلبو فخرج

ىاربا فأتبعو األىيف بعساكره ككاف الرأم أف ال يلحقوه بل يسيركا خلفو ركيدا ركيدا حتى يخرج

من عماف فيرجعوا عنو لكن هلل إرادة ليقضي أمرا كاف مفعوال  ,فساركا مسرعين حتى لحقوه

بدما فاقتتلوا قتاال شديدا حتى كثر القتل كالجراح في الفريقين  ,كقد كانت تكوف الهزيمة على
محمد بن بور كقد ألجأكه على سيف البحر  ,فبينما ىم كذلك إذ طلع عليهم ركب من أىل
قدمو كغيرىم من المضربة على كل جمل رجبلف من قبل أبي عبيدة بن محمد السامي مددا

لمحمد بن بور  ,فلما كانوا قريبا من العسكرين نزلوا عن ركاحلهم كأخذكا أسلحتهم كحملوا مع
محمد بن بور على األىيف كأصحابو عند أعياء الناس بعد ما كادت تكوف الهزيمة على محمد

بن بور  ,فوقعت الهزيمة على أىل عماف  ,كقتل األىيف بن حمحاـ كخلق كثير من عشيرتو
كغيرىم كلم يسلم من أىل عماف إال من تأخر أجلو .

كقتل منير بن النير كىو أحد حملة العلم كىو من بني رياـ رضي اهلل عنو ككانت ىذه الوقعة

بقرب مسجد الجامع من دما من الباطنة  ,كذلك يوـ األربعاء لست عشرين خلت من ربيع

اآلخر سنة ثمانين كمائتين  ,كقاؿ في ذلك محمد بن دريد :
اليفوت الموت منحدرا =أبقاه الغاب كالغيل

مقرع األكناؼ ذك لبد = مبرص األكصاؿ مجدكؿ

إف دىرا فل حدىم = حده ال بد مفلوؿ

ما بكاىم إف ىم قتلوا = صبرىم للقتاؿ تفضيل
إنما أخبر الحرب بأف = قد نالهم قوـ أراذيل

نالهم من ال يحصلو = في كراـ القوـ تحصيل

أعبد قن تصادرىم = قوـ أسود تبابيل

فركا للهرب طرده = داما فيو تمهيل

بشيخ ثالط كدـ=أخلصت منو السراكيل

قيل كالمقدار يحرسو= فنجا كالسرج مبلوؿ
فلما إنهزـ أىل عماف رجع محمد بن بور على نزكل كجعل أعزة أىل عماف أذلة كقطع األيدم

كاألرجل كاآلذاف  ,كسمل األعين كأحل على ألها النكاؿ كالهواف كدفن األنهار كأحرؽ الكتب .
ككاف فلج الملكي من أزكي نهرا كبيرا يسقي حبوبا كلو مائة كعشرين ساعدا فخربتو النزار بعد
أف ظهر محمد بن بور  ,فكانوا يدفنونو كىو يغلبهم  ,فقالت لهم راعيتو عليكم بالصوؼ

كالشجر  ,فقاؿ خذكا غنمها لما لم تقدركا على دفنو كاهلل أعلم .
باب أحواؿ عماف بعد حركب ابن بور

كذلك أف محمد بن بور أراد الرجوع إلى البحرين فجعل على عماف عامبل رجبل يقاؿ لو أحمد

بن ىبلؿ  ,كقاؿ المسعودم  :كىو ابن أخت الفتاؿ  ,كجعل أحمد عامبل على سائر أىل عماف
ككانت إقامتو ببهلى  ,كجعل على نزكل عامبل يقاؿ لو بيحرة كيكنى أبا أحمد  .فقيل لو ذات

يوـ إف أبا الحوارم كمن معو من األصحاب يبرؤكف من موسى بن موسى  ,فأرسل إلى أبي
الحوارم جنديا فوجده الجندم كىو قاعد على محراب مسجد ابن سعيد المعركؼ بأبي

القساـ كىو مسجد الشجي بعد صبلة الفجر يقرأ القرآف  ,فقاؿ إف أبا أحمد يقوؿ لك سر إليو

 ,فقاؿ أبو الحوارم ليس لي بو حاجة  ,كأخذ في القراءة فبقي الجندم متحيرا ال يدرم كيف
يفعل بو حتى جاءه رسوؿ بيحرة فقاؿ لو ال تحدث في أبي الحوارم حدثا فرجع كلم يحدث

في أبي الحوارم حدثا كذلك ببركة القرآف العظيم  ,كقيل إف الجندم قاؿ إنما دعوتو ليقوـ لئبل
يطش دمو في المحراب ؛ كلم يزؿ بيحرة عامبل على نزكل حتى قتلوه كسحبوه  ,كقبره معركؼ
عندىم أسفل من باب مؤثر قليبل في لجيأه ىنالك على الطريق الجائز التي تمر إلى فرؽ

يطرحوف عليو السماد كالجذكع .
ككجدت أف الجبابرة تغلبوا على أىل عماف يسومونهم سوء العذاب أربعين سنة  ,كلذلك بعد

حرب محمد بن بور  ,كلعل ىؤالء الجبابرة كانوا من بني سامة كىم عشيرة موسى بن موسى ؛

ففي تاريخ ابن خلدكف بعد ذكر عماف قاؿ  :ككانت بها في اإلسبلـ دكلة لبني سامة بن لؤل بن

غالب  ,قاؿ ككثير من نسابو قريش يدفعونهم عن ىذا النسب أكلهم بها محمد بن القاسم

السامي بعثو المعتضد كأعانو ففتحها كطرد الخوارج إلى نزكل قاعدة الجباؿ  ,كأراد بالخوارج

المسلمين .

قاؿ  :كأقاـ الخطبة لبين العباس كتوارث ذلك بنوه كأظهركا شعار السنة أم سنتهم  ,قاؿ ثم
اختلفوا سنة خمس كثبلثمائة كتحاربوا  ,كلحق بعثهم بالقرامطة  ,كأقاموا فتنة إلى أف تغلب

عليهم أبو طاىر القرمطي سنة سبع عشرة عند اقتبلعو الحجر  ,كخطب بها لعبيد اهلل المهدم
كترددت كالة القرامطة عليها من سنة سبع عشرة إلى سنة خمس كسبعين فترىب كاليها منهم

كزىد  ,كملكها أىل نزكل كقتلوا من كانوا بها من القرامطة كالركافض  ,كبقيت في أيديهم
كرياستها لؤلزد منهم .

قاؿ ثم سار بنو مكرـ من كجوه عماف إلى بغداد كاستخدموا لبني بويو كأعانوىم بالمراكب من

فارس  ,فملكوا مدينة عماف كطردكا الخوارج  ,يعني المسلمين  ,إلى جبالهم كخطبوا لبني

العباس  ,ثم ضعفت دكلة بني بوية ببغداد  ,فاستبد بنو مكرـ بعماف كتوارثوا ملكها  ,ككاف منهم
مؤيد الدكلة أبو القاسم علي ابن ناصر الدكلة الحسين بن مكرـ ككاف ملكا جوادا ممدكحا قالو

البيهقي  ,كمدحو مهيار اليلمي كغيره  ,كمات سنة ثماف كعشرين كأربعمائة بعد مدة طويلة في
الملك .

قاؿ كفي سنة اثنتين كأربعين ضعف ملك بني مكرـ كتغلب عليهم النساء كالعبيد  ,فزحف إليها

الخوارج  ,يعني المسلمين ؛ فملكوىا كقتلوا بقيتهم ؛ قاؿ كانقطع منها رسم الملك كصار في
حجار ؛ كالمراد بقولو كانقطع منها رسم الملك يعني قلهات ؛ أم انتقل رسم الملك من

قلهات صار الملك في حجار ؛ قاؿ كحجار في شماليها إلى البحرين بينهما سبع مراحل ؛ قاؿ

كىي في جباؿ منيعة فلم تحتج إلى سور ؛ قاؿ ككاف ملكها سنة ثماني كأربعين زكريا بن

عبدالملك األزدم من ذرية رياسة ؛ قاؿ ككاف الخوارج بنزكل مدينة الشراة يدينوف لهم كيركف

أنهم من كلد الجلندل  .أ.ىػ كبلمو كاهلل أعلم بما ذكر ؛ كليس لبني مكرـ ذكر بعماف ؛ كال

نعرؼ من ىم كلكن أىل عماف يذكركف في كتبهم تغلب سلطاف الجور عليهم بعد حركب ابن
بو ر؛ كىم مع ذلك ينصبوف األئمة كيدفعوف العدك كاألياـ دكؿ كالحرب سجاؿ .

فيومعلينا كيوـ لنا = كيوما نساء كيوما نسر

كفي بعض التواريخ أنهم عقدكا اإلمامة على محمد بن الحسن بنزكل بعد قتل ببحرة في سنة

اثنتين كثمانين كمائتين  ,كذلك بعد حركب ابن بور بسنتين كبعض األشهر  ,ثم تتابعت األئمة
بعد ذلك كالسلطاف الجائر يحاربهم كيقاكمونو كيغلبهم كيغلبونو حتى فرج اهلل كرجعت إلى

المسلمين قوتهم كهلل المنة كلو الحمد كثيرا .

كفي سيرة محمد بن ركح رحمو اهلل أف القرامطة جاؤكا إلى عماف في إمامة عمر ابن محمد بن

مطرؼ الحداني كأنو اعتزؿ من بيت اإلمامة  ,كأف القرامطة رجعوا إلى البحرين  ,كفي األثر ما

يقتضي أف ذىاب دكلة القرامطة من عماف في أياـ أبي المؤثر كانو أمر بحرؽ بيوتهم  ,فقاؿ لو

قائل إف كاف القوـ مسلمين فبل يجوز حرؽ بيوتهم كإف كانوا مشركين فبيوتهم فئ للمسلمين كال
يجوز حرقها بعد ذىابهم  ,فأعرض عنو كقاؿ ال بد للقوـ من مخاصم أحرقوىا لئبل يرجعوا إليها

 ,كىذا يقضي أف ذىاب القرامطة من عماف قبل الوقت الذم ذكره ابن خلدكف في تاريخو ,

ألف أبا المؤثر كاف قد أدرؾ إمامة المهنا كإمامة الصلت  ,كعاصر راشدا كموسى من بعدىم ,

كىو يومئذ ممن يؤخذ عنو العلم  ,ككاف رجبل قد اخذ في السن كقد مات قبل الوقت الذم

ذكره ابن خلدكف في ذىاب القرامطة آلف المذكور في إمامة أبي القاسم سعيد بن عبداهلل أف

العاقدين عليو كلد كلد أبي المؤثر  ,كقد استشهد اإلماـ سعيد في سنة ثماف كعشرين كثبلثمائة
كذلك قبل الوقت الذم ذكره ابن خلدكف بكثير من األعواـ  ,اللهم إال أف يقاؿ إف القرامطة

رجعوا بعد تحريق بيوتهم في أياـ أبي المؤثر  ,ثم ذىبوا بالكلية في سنة خمس كسبعين
كثبلثمائة كاهلل أعلم بحقيقة األمر .

كالقرامطة قوـ من الشيعة نسبوا إلى حماد قرمط كيقاؿ لهم الباطنية ألنهم زعموا أف للقرآف

ظاىرا كباطنا  ,كإف من كصل إلى معرفة باطن القرآف انحطت عنو التكاليف كلها  ,كزعموا أنو
ال فرؽ بين ىذا الواصل كبين من كاف في الجنة  ,فأبطلوا شرائع اإلسبلـ  ,ككاف ذلك أعظم
مطلبهم ألنهم كانوا من المجوس  ,كذكركا ما كاف لهم من دكلة كعزة كأنها ذىبت بدكلة

اإلسبلـ ؛ فحسدكا المسلمين كعملوا لهم المكائد كأضلوا ضعفائهم ؛ كظهرت لهم دكلة

كصولة كقوتهم بالبحرين في قرية يقاؿ لها جنابة كغزكا العراؽ كعماف كالحجاز كاقتلعوا الحجر

األسود ؛ يريدكف أف يجعلوه في بيت لهم بنوه في البحرين زعموا أنهم يصرفوف العرب إلى

حجة كما صنع ذلك الحبشي صاحب الفيل باليمن إذ بني كنيسة ليصرؼ الناس إلى حجها

دكف الكعبة ؛ فجاء رجل من كنانة فتغوط بها فغضب الحبشي كاجمع على ىدـ الكعبة ؛ فرد

اهلل كيده في نحره ككاف مسيره كباال عليو كاهلل أعلم .

ثم إف قائمة من أىل األحساء من أىل بيت ابن مقرب قاموا على القرامطة كحاربوىم سبع سنين

حتى انتزعوا الدكلة منهم ؛ كفي ذلك يقوؿ ابن مقرب من قصيدة لو طويلة :
سبللقرامط من شظى جماجمهم = فلقا كعادرىم بعد العلى خدما

من بعد أف جل بالبحرين شأنهم = كأرجعوا الشاـ بالغارات كالحرما

كلم تزؿ خيلهم تغشي سنابكها = أرض العراؽ كتغشي تارة أدما
كحرقوا عبد قيس في منازلها = كصيركا العز من ساداتها حمما

كأبطلوا الصلوات الخمس كانتهكوا = شهر الصياـ كنصبوا منهم صنما

كما بنوا مسجدا هلل نعرفو = بل لكما أدربوه قائما ىدما

حتى حمينا على اإلسبلـ كانتدبت = منا فواص تجلو الكرب كالظلما
كطالبتنا بنو األعماـ عادتنا = فلم تجد بكما فينا كال صمما

كقلدكا األمر منا ماجدا نجدا = يشفي كيكفي إذ ما حادث دىما

ماضي العزيمة عز غطارفة = لو زاحمت سد ذم القرنين ال نهدما
باب األئمة المنصورين في ىذه الفترة
كىي كقت تغلب بني سامة على عماف بواسطة سلطاف الجور خليفة بغداد  ,قاؿ أبو عبيدة

محمد بن ركح بن عربي من تلك األمة محمد بن الحسن الخركصي النازؿ من أكدية الرستاؽ

كىو من اليحمد ؛ قاؿ بويع على الشراء فيما بلغنا ككاف إماما شاريا ثم إنو اعتزؿ عن اإلمامة

كبايع أىل عماف من بعده لثمانية أئمة منهم من بويع على قطع الشرل فيما بلغنا ؛ منهم من

بويع على الدفاع .

كمن تلك األئمة الثمانية الذين بويعوا على اإلمامة من بعد اعتزاؿ محمد بن الحسن عنها
الصلت بن القاسم الخركصي النازؿ نزكل ثم من بعده عزاف بن الهزبر المالكي من كلب

اليحمد عقد لو في حياة الصلت بن القاسم ؛ ثم عقد في حياة عزاف بن الهزبر لعبداهلل بن
محمد الحداني المعركؼ بأبي سعيد القرمطي كذلك من قبل أف يعلم منو رجوع عن دعوة

المسلمين إلى بدعة القرامطة  ,ثم عقد في حياة أبي سعيد القرمطي قبل أف تعلم بدعتو للصلت

بن القاسم ثانية  ,كمات الصلت ابن القاسم من غير اعتزاؿ عن اإلمامة  ,ثم بويع من بعده

للحسن بن سعيد السحتني النازؿ نزكل أخي بني ثعالة فلبث في اإلمامة أقل من شهر على ما

سمعنا ثم مات على غير اعتزاؿ عن اإلمامة .

ثم عقد للحوارم بن مطرؼ الحداني النازؿ نزكل كبويع على ما بلغنا على المدافعة ككاف في

البلد آخذا على أيدم الفساؽ من سفهاء أىل عماف أخذا شديدا ككاف إذا جاء السلطاف إلى
نزكل يجبى من أىلها اعتزؿ من بيت اإلمامة إلى منزؿ نفسو من نزكل  ,فإذا خرج السلطاف

من نزكل رجع ىو إلى بيت اإلمامة ككضع تاج اإلمامة على رأسو كقاؿ لمن حولو ال حكم إال

اهلل كال طاعة لمن عصى اهلل  ,ككاف قائما لو باألمر عند السلطاف قوـ من بني سامة فيما

أحسب فلم يزؿ الحوارم على ذلك إلى أف مات من غير اعتزاؿ عن اإلمامة كعذر المدافع

عند المسلمين عذر الشارم كال عذر عندنا ألحد إال من عذره اهلل .
ثم عقد من بعده البن أخيو عمر بن محمد بن مطرؼ ككاف على نحو سبيل عمو إذا جاء

السلطاف اعتزؿ من بيت اإلمامة  ,ثم جاءت القرامطة بعد ذلك كعمر ابن محمد في الحياة

كرجعت القرامطة من عماف إلى البحرين كىو حي فلم يرجع إلى بيت اإلمامة  ,ثم كاف من بعده

فترة في سنين عن عقد اإلمامة  ,ثم عقدكا لمحمد ابن يزيد الكندم النازؿ سمد نزكل كبايعوه

على ما بلغنا على الدفاع كاعتل عليهم عند البيعة بأنو رجل عليو دين فلم يبايعهم على الشراء .
ثم إف السلطاف تغلب على البلد كىرب محمد بن يزيد من محاضرتو للسلطاف بعسكرين

عسكر بالسر كعسكر باالعتاؾ  ,ثم عقد من بعده في حياتو للحكم بن المبل البحرم النازؿ

بسعاؿ  ,قاؿ ابن ركح  :فبل نعلم إف إماما كاف من أىل القبلة مثلو في الضعفة كالوىنة مسلما

كال مجرما  ,قاؿ ثم إف الحكم ابن المبل اعتزؿ عن اإلمامة كأقاـ السلطاف عسكرا بنزكل إلى
ىذه الغاية يعني الوقت الذم ىو فيو .

كقاؿ أبو الحوارم نحن نبرأ من أبي سعيد القرمطي كنبرأ ممن تبله كنبرأ ممن كقف عنو كنبرأ
ممن شك فيو بعد رجوعو من السوؽ إلى نزكل  ,قاؿ  :كأما عقد إمامتو فبل نقوؿ فيها شيئا

كأما من بعد خركجو من نزكل كرجوعو إليها من بعد دخولو في القرامطة فنحن نبرأ منو من بعد

ذلك إلى ىذا اليوـ كممن تواله كممن كقف عنو كممن شك فيو  ,قاؿ كال ينبغي لعاقل أف يناظر

في أبي سعيد كال في عقد إمامتو  ,قاؿ كإنما كاف يشبو لعب الصبياف ؛ فمن تلكم في ذلك

فينبغي أف يعرض عنو كيمقت كال يلتفت إليو ؛ قاؿ كىذا من كبلـ السفاىة كالحمق كالضبللة .

قاؿ أبو سعيد ىذا القوؿ معناه خاص فيمن علم من أبي سعيد ما يستحق بو العداكة كعلم ممن
تواله أنو تواله على ما ال تسعو كاليتو عليو ؛ كعلم ممن شك فيو أنو شك فيو بعد أف علم منو

ما ال يسعو الشك فيو عليو ؛ كقاؿ أبي الحوارم أف عثماف بن محمد بن كائل كيزيد بن حماد

السعالي بايعا محمد بن يزيد إماما ؛ كقد كاف مع من خرج على الصلت بن مالك ككاف من

أصحاب راشد ككاف كاليا لو على سمائل كالعلفة يعرؼ ذلك الخاصة كالعامة .
كقاؿ يزيد بن حماد كأبو عبداهلل بن النعماف كمحمد بن عبداهلل أنهم اجتمعوا في المسجد منهم

عثماف بن محمد بن كائل كأبو عبداهلل بن النعماف كيزيد بن حماد كمحمد ابن عبداهلل كمحمد

بن خالد بن يزيد ككتبوا بإمامة محمد بن يزيد إلى الرستاؽ ؛ كخرج عثماف بن محمد ابن كائل

كعلي بن محمد بن علي إلى االعتاؾ يدعوف إلى نصرة محمد بن يزيد فيما سمعنا ؛ كألبي

المؤثر كأبي قحطاف كبلـ في ىؤالء األئمة كفيمن بايعهم .

قاؿ أبو المؤثر قدموا راشدا يعني ابن النظر إماما ثانية على غلطة كخطئو ثم ضللوه كعزلوه؛ ثم
أقاـ الصلت بن القاسم إماما ثم قدـ عليو حمويو الفاسق ففر عنو فلم يذب عن الحريم فلما

قضى حمويو غشمو كظلمو رجع الصلت إلى موضعو فأنفذ األحكاـ كجني الصدقات ككلى

الوالة  ,كصلى الجمعة إلى أف رجع حمويو ثانية ففر الصلت بن القاسم فحاصره فدفع اهلل شر

حمويو فانقلب صاغرا كلم يدخل الجوؼ  ,ككاف فعل الصلت بن القاسم في ىذا أحسن من

فعلو في المرة األكلى  ,فلم أحسن في فعلو رجعوا عليو فبرؤا منو كخلعوه ككتبوا إلى المسلمين

كتابا .
قاؿ فالعجيب من ذلك أنهم رضوا بو إماما في أسوأ فعلو إذ فر  ,كخلعوه كىو محسن إذ دفع

اهلل بو شر حمويو عنهم  ,فهذه عجيبة من العجائب ؛ قاؿ عادكا فقدموا الصلت ثانية ,فالعجب
منهم كمن الصلت فإف يكونوا مخطئين في عزلو كفي خلعو  ,فقد كاف ينبغي أف ال يتخذىم

كزراء كال يؤمنهم على البيعة كال يقربهم في موازرتو إذ خلعوه كىو مصيب كىم مخطئين  ,كإف
يكن الصلت مخطئا فالعجب منهم إذ رجعوا إليو كردكه إماما على خطئو  ,كإف قالوا قد تبنا

كاستتبناه  ,فقد اتخذكا دينهم لهوا كلعبا إذ يظهركف الخطيئة كيبطنوف التوبة كقد عظم خطؤىم

على لبسهم األمور بعضها ببعض  ,كلبس الحق بالباطل ككتمانهم الحق كىم يعلموف فاتقوا اهلل
يا أىل عماف كراجعوا إلى ربكم يعد اهلل عليكم كادخلوا في الباب الذم خرجتم منو ,كراجعوا

إلى األصل الذم تفرقتم عنو  ,كلدين اهلل الذم ال عوج فيو  ,كللحق الذم ال باطل معو كالعدؿ

الذم ال يشوبو الجور  ,كتعاكنوا على البر كالتقول ككونوا بني اإلسبلـ كالقوا عنكم الحمية

كالعصبية  ,كال تعازكا بالعشائر  ,كليكن عزمكم باهلل كبدينو كبسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو

كسلم  ,كدعوا عنكم اللجاج كاخضعوا للحق كتراضوا لو  ,كانزلوا للمحدثين حيث انزلوا
أنفسهم  ,كاجتمعوا ككاتبوا إلى كطئ ثار أسبلفكم .

قاؿ  :فإذا اجتمعتم فبايعوا إماما من أحزمكم على الخير  ,كأصبركم على الجهاد كأبعدكم عزما

 ,كأكفاكم على أمر اهلل عهدا ثم انصركه بأموالكم كأنفسكم  ,فقد تعلموف أنو لم يبق من الجور

شيء أمراء ظلمو كأجناد غشمو  ,كقطاع الطرؽ قد صدكا الناس عن أسفارىم كقضاء حوائجهم
؛ كفساؽ القرل قد استطالوا على الناس يسفكوف دمائهم كيغصبوف أموالهم كيركعونهم في
منازلهم .

قاؿ ثم داىية ىي أعظم كأفحش كفرا  ,قوـ يدعوف إلى تكذيب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 ,يعني القرامطة يدعوف إلى تحريف تأكيل القرآف لم يمكنهم إبقاء التأكيل كالتنزيل معا ,فجعلوا
يبطلوف التأكيل كيحرفوف الكلم عن مواضعو ألنهم حتى حرفوا تأكيلو بما لم يسمعو اهلل قصدكا

إلى إبطاؿ تنزيلو  ,كفي الحق عليكم إف تدعوا لذلك كتتفرغوا لدينكم كأحسابكم  ,ألنهم

يستحلوف فيما بلغنا قتل األطفاؿ كسبي الحرـ كيضربوف األمثاؿ في ذلك  ,كيقرلوف إذا قتلت

العقرب فلك أف تقتل أكالدىا  ,يتأكلوف دعوة نوح عليو السبلـ على قومو ( رب ال تذرني على

األرض من الكافرين ديارا إنك إف تذرىم يضلوا عبادؾ كال يلدكا إال فاجرا كفارا ) يقصدكف إلى

أىل الجفا كمن يستحل أكل أمواؿ الناس بغير دين ؛ فكيف إذا منوىم الخلود ككعدكىم

استباحة القرل .

فاهلل اهلل قبل أف تنزؿ بكم العقوبة ؛ فليجتمع منكم عشركف رجبل إلى ىؤالء القوـ فيسألونهم

عما يدعوف إليو ؛ فإف ناظرككم فناظركىم ؛ كإف طوكا عنكم فاعدكىم كأجيبوىم ؛ كال تأمنوا أف
يجمعوا عليكم األعراب كاللصوص كقطاع الطرؽ ؛ ثم بيتوا على قرية من قراكم فيستبيحونكم

كيغلظ جمعهم بالفساؽ ؛ ثم يعسر عليكم دفعهم ؛ فأدركوا قبل أف يفرتكم األمر ؛ كتندموا

على ما فاتكم ؛ كقد أعذرنا إليكم كنصحناكم كاهلل شاىد على ما نقوؿ كيقولوف .

كقاؿ أك قحطاف رجعوا إلى راشد يعني ابن النظر بعد أف كاف في السجن خليعا مقيدا محبوسا

أسيرا فقعدكا لو إماما كقصركا الجمعة كجبوا الزكاة كباع راشد الصوافي ثم خذلوه كتركوه ثم

خلعوا معو اإلمامة كفرضها ؛ كما أكجب اهلل تعالى فيها على أىلها لعبا كلهوا ؛ كلما أراد صافقوا
رجبل ببيعة ثم خذلوه حتى بايعوا ست عشرة بيعة كأقل أك أكثر لم يفوا بواحدة ؛ كال ساركا

بحق اإلمامة كال اتبعوا كال من قدموه في بيعتهم سبيل األسبلؼ من المسلمين .
قاؿ بايعوا راشد بن النظر ببيعتين كبايعوا عزاف بن تميم كبايعوا الصلت بن القاسم بيعتين كبايعوا

الحوارم بن عبداهلل ؛ كبايعوا أبا سعيد القرمطي كبايعوا محمد بن الحسن ؛ كبايعوا الحسن بن

سعيد كبايعوا الحوارم بن مطرؼ بيعتين ؛ كبايعوا عمر بن محمد بن مطرؽ  ,كبايعوا محمد بن

يزيد  ,كبايعوا الحكم بن مبل بيعتين  ,كبايعوا عزاف بن الهزبر .
قاؿ كلم نكتب بيعتهم أكال بأكؿ كإنما سميناىم  ,قاؿ كعزاف بن الهزبر كانت بيعتو قبل بيعة

الحكم بن المبل كغيره  .قاؿ فأما عزاف بن الهزبر فلسنا ننقم عليو في بيعتو أكثر من أنو لما

كلي األمر لم يظهر دعوة المسلمين  ,كلم يظهر دينو للناس  ,ككاف من أىل دينو كممن يخالفو

في عسكره مجتمعين على غير بياف كالحق كاحد  ,كالمسلموف لم يقبلوا من عمر بن عبدالعزيز

 ,كقد كانت سيرتو محمودة معهم  ,إال أف يظهر دين المسلمين  ,كلم يقبلوا منو غير ذلك ,
كآلخر تبع لؤلكؿ قاؿ كإذا جاز لعزاف اإلمساؾ جاز لغيره  ,قاؿ كقولنا فيو قوؿ المسلمين .
ثم نعت الناصبين لهم بأنهم ممن غير أثر األسبلؼ كاتخذ رأيو كىواه دينا كيقدموف رجبل

كيسمونو باإلمامة ؛ كيقصركف الصبلة خلفو  ,كيجبوف الجزية كالزكاة  ,حتى إذا خرج عليو

كعليهم العدك خذلوه  ,كأقاـ من أقاـ منهم مع من خرج عليو من األجناد يحث في صبلح

الببلد كالقياـ بالخراج كعدد األمواؿ  ,حتى إذا خرج السلطاف قدموه أك غيره إماما  ,كخطبوا
لو الخطب كدعوا لو باإلمامة كقصركا الصبلة – يعني الجمعة – كجبوا الزكاة .

قاؿ فهم يخلفوف الجائر على الرعية يجبونهم  ,فالسلطاف يجبي حينا كىم يجبوف حينا  ,فقد
اجتمعت جبايتهم كجباية األجناد في أياـ الحوارم بن مطرؼ  ,قاؿ كما نعرؼ من آثار

األسبلؼ  ,كفي آثار أسبلفنا أنهم قالوا  :كال نجبي جزية كال صدقة حتى نكوف على الناس

حكاما ؛ كال نبعث جباتنا يجبوف أرضا لم نحمها كلم يجر فيها حكمنا  ,كال نمنع من جبتنا من

الظلم كالعدكاف  .قاؿ كبهذا ندين كمن خالف المسلمين برئنا منو  ,انتهى تلخيص ما أردنا نقلو

من كبلـ أبي المؤثر كأبي قحطاف  ,كفيو من النقد ما فيو  ,كاهلل أعلم بحاؿ أكلئك األئمة كبحاؿ

أكلئك العاقدين  ,ككبلـ أبي الحوارم كمحمد بن ركح أىوف حاال من قولهما ؛ كما غاب منا

علمو فبل يلزمنا حكمو كاهلل أعلم .

باب إمامة اإلماـ سعيد بن عبداهلل بن محمد بن محبوب .....

باب إمامة اإلماـ سعيدبن عبداهلل بن محمد بن محبوب رضي اهلل عنهم

كأرضاىم كجعل الجنة مستقرىم كمثواىم

كىو من كلد محبوب بن الرحيل بن سيف بن ىبيرة القرشي  ,قالوا كسيف بت ىبيرة ىذا فارس

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بايعو المسلموف بعد تلك الببليا كالمحن  ,كجمع اهلل بو الشمل

 ,كأراح بو العباد  ,كأحيا بو الببلد  ,كلم أجد في شيء من السير تاريخا لوقت بيعتو  ,غير أف
ظاىر الحاؿ يقضي باف بيعتو كانت في السنة العشرين بعد الثبلثمائة ؛ كذلك إني كجدت أف

أىل عماف بقوا في ىواف من الجبابرة أربعين سنة كذلك بعد كقعة بن بور  ,ككانت الوقعة في

سنة مائتين كثمانين فتمم األربعوف بدخوؿ العشرين بعد الثبلثمائة .

كسعيد بن عبداهلل ممن أجمع المسلموف على كاليتو كإمامتو  ,فلم يطعن فيو طاعن كلم يقدح

في سيرتو قادح  ,كأكؿ من عقد لو اإلمامة أبو محمد الحوارم بن عثماف ثم أبو محمد عبداهلل

بن محمد بن أبي المؤثر ثم محمد بن زائدة السمائلي .
قاؿ أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر  :إف بيعة اإلماـ أبي القاسم سعيد بن عبداهلل
جرت على الدفاع ال على الشراء ؛ ككاف يثني عليو في العلم ما ال يبلغ إلى صفة ذلك .

كقاؿ محمد بن ركح  :كاف اإلماـ سعيد بن عبداهلل أعلم الجماعة الذين كانوا معو  .قاؿ أبو

سعيد  :كقد كاف معو أبو محمد الحوارم بن عثماف كعبداهلل بن محمد كمحمد ابن الحسن
كمحمد بن زائدة مع نفر ال ينكر في الدار فضلهم  ,كال يجهل عدلهم  .كقاؿ أبو محمد

عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر رحمو اهلل  :ال نعلم في أئمة المسلمين كلهم بعماف أفضل من
سعيد بن عبداهلل إال أف يكوف الجلندل بن مسعود .

كقاؿ أبو إبراىيم محمد بن سعيد بن أبي بكر  :إف اإلماـ سعيد بن عبداهلل أفضل من اإلماـ

الجلندل بن مسعود .

قاؿ أبو سعيد  :كما أحقو بذلك  ,فإنو كاف إماما عادال ؛ صحيح اإلمامة من أىل االستقامة ,

عالما في زمانو  ,لعلو يفوؽ في العلم أىل زمانو أك كثيرا منهم  ,كمع ذلك قتل شهيدا رحمو اهلل

كغفر لو كنحوه .

قاؿ أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر  :إال أنو كقف في تفضيلو على الجلندل .
( قلت ) كال أعدؿ بالجلندل إماما في عماف ؛ فإنو كقع في جمع الصفات الثبلث  :العلم

كالعدؿ كالشهادة  ,مع ما جمع اهلل لو من الصفات التي ال تكاد توجد في غيره فرحم اهلل تلك

األكصاؼ  ,كرضى اهلل عنو كعن أئمة المسلمين .

قاؿ أبو سعيد  :فتظاىرت األمور معنا من أىل الدار ممن ينتحل نحلة الحق على اإلجماع على
كالية اإلماـ سعيد بن عبداهلل رحمو اهلل  ,كىو كلينا كإمامنا إف شاء اهلل .
ككاف من عدلو كضبطو للرعية رضي اهلل عنو ما يحكى أنو ركض بقومو على حجرة بنزكل

فاستفتحها كفقد أىلها بعد خركج القوـ رزة باب ؛ كشكوا إليو فطلبها حتى أتى بها بعينها كردىا

إليهم ( كيوجد ) أف حلقة حديد في رز باب قلعت من معسكر أصحاب يوسف بن كجيو فاتهم
رجل أنو قلعها فحبسو اإلماـ سعيد بن عبداهلل ككاف ذلك بنزكل ؛ كيوسف بن كجيو ىو

السلطاف الذم حاربو اإلماـ حتى غلب عليو  ,كظهر الحق على رغم األعداء ؛ كسيأتي ذكره

في باب الجبابرة  ,كلئلماـ إليو كتاب يذكر فيو حسن سيرة المسلمين في محاربتو  ,كذكر لو

فيو أمر الحلقة التي حبس المتهم بها  ,كيأتي ذكر طرؼ من الكتاب عند ذكر يوسف بن كجيو

إف شاء اهلل تعالى .

كقيل  :أف أبا سعيد رضي اهلل عنو كاف خزانو على المحبوسين منذ بلغ الحلم  ,ككاف ألبي

سعيد يومئذ نخلة كخمرة كىي شجرة العنب  ,قيل أنو يأكل من ثمر النخلة ببل خبز كال حبلء ؛

كلو ثبلث نسوة موسرات ال يأكل من مالهن شيئا ؛ كقد أخذنو ألجل علمو  ,كأحسب أنو كاف
يقسم ثمرة النخلة على السنة كالخمرة للكسوة فيما قيل  ,ىذا ىو الزىد لمن عقلو ؛ ىذا

خازف السجانين  ,فما ظنك بأمراء الجنود ككالة القرل كقضاة األحكاـ ؛ بل ما ظنك باإلماـ .
رضوامن الدنيا بفوت األكل =كفارقوا الغيد ذكات الكلل
لم تختلبهم بالعيوف النجل كال بفضفاض نعيم دغفل

كال سماع من غناء زجل =صم عن اللهو كقوؿ الهزؿ

قد ألفوا كل علندم أفتل=عالي التليل أرحبني عنسل

يغشونو كل نجاد جركؿ=ككل مطموس الصول من الفل
في طلب الفضل كفي التفضل=كعز دين اهلل بالترحل

إلى أكلى البسطة كالتطوؿ

( كنحو ىذا ) ما يحكى عن أبي الحوارم أنو كاف فقيرا يأكل ثمر األثب زىدا كتعففا  ,كاألثب

شجر ينبت على األكدية كعلى جوانب الجباؿ  ,كىو غير مملوؾ كربما قبل صدقة بعض إخوانو

فيبيعها كيشترم بها حبل للسراج ؛ كنحوه ما يوجد في بعض آثار المسلمين إنو كبخط يحيى بن

أبي زكريا  .قاؿ أخبرني أبو عبداهلل بن محمد بن عمر بن أبي األشعب أنو كاف بقرية منح رجل

عفيف لو نخلة كاحدة ككاف يغدك إلى خارج البلد يصلي ما شاء اهلل  ,فإذا أراد أف يعود حمل
قفير سماد فجعلو تحتها ؛ فإذا حملت فأدركت عد ثمرتها كقسمها على السنة  ,كجعل لكل
يوـ شيئا معلوما يأكلو ببل إذاـ كال خبز ؛ ككاف ذلك دأبو كال يأكل غيرىا  ,ككاف أبدا صائما

حتى مات .

قاؿ كبلغني أف النخلة بقيت إلى أياـ الخليل بن شاذاف ؛ كأف مركز أمتها بلغت الجزرة األكلى

اثني عشر جذعا  ,كقيل إف بعضهم كاف يأكل كرؽ األشجار زىدا كتعففا ؛ كيوجد إف اإلماـ

سعيد رضي اهلل عنو كاف في بعض أسفاره فأخر الظهر إلى العصر  ,كنسي أف يجدد النية في
تأخيرىا لقصد الجمع ؛ كأنو َّ
كفر عن ذلك التأخير  ,كمن المعلوـ أف الناسي معذكر  ,فالتكفير
منو رضي اهلل عنو زىد ككرع كىو نظير ما يحكى عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أنو أخر

المغرب يوما إلى أف ظهرت ثبلثة نجوـ  ,فأعتق ثبلثة أعبد ؛ ما أشبو اآلخر باألكؿ كما أشبو

الليلة بالبارحة .

كرأل رضي اهلل قوما كاف قد عاقبهم في شيء  ,فرآىم في الشمس  ,ككاف قد غفلهم أمين

السجن فغضب كقاؿ  :في الشمس أمانتي ؟ أك نحو ىذا من كبلمو  .كاستشهد رضي اهلل عنو
في كقعة بمناقي في سنة ثماف كعشرين كثبلثمائة  ,كلم أجد ذكر ىذه الوقعة في شيء من

الكتب  ,كما ذكره في كشف الغمة كغيره في سببها فتلك قضية أخرل كقعة بالغشب من

الرستاؽ في إمامة راشد بن الوليد  ,قتل فيها عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر  ,كسنذكرىا في

محلها إف شاء اهلل تعالى .

فإف صح ما تحريناه في أكؿ إمامة أبي القاسم أنها كانت في سنة عشرين كثبلثمائة فإف إمامتو

رضي اهلل عنو تكوف ثماف سنين كإف لم يصح ذلك  ,فاهلل أعلم بذلك كبغيره .

كقيل لما قتل اإلماـ سعيد بن عبداهلل رحمو اهلل لم يزؿ الباقوف من شراتو على ما ىم عليو من

قطع الشرل كاهلل أعلم .

باب إمامة راشد بن الوليد رضي اهلل عنو

ككانت بعد إمامة سعيد بن عبداهلل كلعدـ التواريخ لم أقف مع شدة البحث على كقت العقد

عليو كال على كقت كفاتو كال على ذكر شيء من حركبو  ,كلم أجد ذكر نسبو إال ما كجدت في
بعض القراطيس الغير الموثوؽ بها أنو كاف كنديا كما كاف معولهم على األنساب  ,بل على

التقول كالعلم كالورع كالفضل  ,كقد أطب أبو سعيد رضي اهلل عنو في كصف راشد بن الوليد

فقاؿ  :كاف رحمو لرعيتو ىنيا رفيقا بآرائهم شفيقا غضيضا من عورانهم مقيبل لعثراتهم بعيد
الغضب عن مسيئهم قريب الرضى عن محسنهم مساكيا في الحق بين شريفهم كدنيهم ؛

كفقيرىم كغنيهم  ,كبعيدىم كعشيرىم ؛ منزال لهم منزؿ  ,متفقدا ألمورىم كأحوالهم مشاكرا

منهم لمن ىو دكنو  ,قاببل مشاكرتهم ما يأمرنو بو يتجشم من رعيتو الصبر على الكركب كمفارقة
السركر كالمجبوب  ,كيصبر منهم على الشتم كاألذل كيسمع منهم الخنى كالقذل .
قاؿ ككاف ظاىر اإليماف عليو شواىد الفضل كاإلحساف ناىيا عن الشر كالبهتاف صادؽ الفعاؿ

كاللساف  ,كرعا عن المحارـ مجتنبا عن المآثم  ,عامبل بما علم سائبل عما نزؿ بو كلزـ ؛

متواضعا لمن ىو فوقو ؛ متعطفا على من ىو دكنو ؛ كاظما للغيظ بعيد الغضب ؛ سريع الرضى ,

محتمبل لؤلمة  ,حريصا على إصبلح المسلمين  ,رءكفا رحيما بالمؤمنين ؛ متوشحا بكريم

الخبلؽ  ,صبورا عند مضائق الخناؽ  ,مستقيما على الحقيقة ؛ قاصدا قصد الطريقة  ,فرحم

اهلل تلك المهجو كتلك األكصاؿ  ,كتفضل علينا كعليو بالمن منو كاألفضاؿ  ,كجمعنا كإياه على

جزيل ثوابو ككرامتو كفعل ذلك لك مؤمن كمؤمنو إنو أرحم الراحمين  ,كصلى اهلل على سيدنا
محمد النبي األمي كعلى آلو كصحبو كسلم .

ىذا كبلـ أبي سعيد في نعتو كالترحم لو ؛ كناىيك برجل يثني عليو أبو سعيد ىذا الثناء  ,ثم

ذكر من سيرتو ما سنذكره  ,كلوال أف أبا سعيد ذكر ىذا الطرؼ من سيرتو لغاب عنا علمو كما
غاب عنا علم غيره من األئمة ؛ كذلك كلو لئلىماؿ التاريخ كقلة االعتناء بو  ,كإف للتاريخ

فضل عظيما ال يقدر قدره .

قاؿ أبو سعيد :كانت بيعة راشد بن الوليد رحمو اهلل على الدفاع  ,قاؿ كأكؿ من بايع لو أبو

محمد عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر مع جماعة معو ىم في زمانهم كأمثاؿ المبايعين لسعيد

بن عبداهلل .

ثم ذكر منهم أبا مسعود النعماف بن عبدالحميد  ,كأبا محمد عبداهلل بن محمد بن أبي شيخة ؛

بي بن
كأبا عثماف رمشقي بن راشد  ,كأبا محمد عبداهلل بن محمد بن صالح  ,كأبا المنذر بن أ ّ
محمد بن ركح .

قاؿ كقد كانوا عرفوا من بعضهم لبعض تعاتبا في أمر موسى بن موسى كراشد ابن النظر  ,فلما

عزموا على عقد اإلمامة لراشد بن الوليد تداعوا إلى االجتماع على سبب يعرفونو في ذلك ,

فاجتمعوا ىم كغيرىم إال أبا مسعود النعماف بن عبدالحميد فإنو لم يحضر ذلك قبل العقدة ,

فاجتمعوا في بيت كاف ينزؿ فيو راشد بن الوليد  ,ككاف المقدـ فيهم أبو محمد عبداهلل بن

محمد بن أبي المؤثر  ,فاجتمعوا جميعا على أف الواقف عن موسى كراشد كالمتبرم منهما

جميعا في الوالية  ,كأنهما جميعا مؤتمناف على دينهما في ذلك  ,كلم نعلم من أحد منهم أنو

برئ بغير حق ؛ أك كقف بغير حق  .ثم بايعوا اإلماـ راشد بن الوليد على طاعة اهلل كطاعة رسولو

صلى اهلل عليو كسلم كعلى األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  ,كعلى الجهاد في سبيل اهلل
كعلى سبيل الدفاع كعلى إتباع سبيل أئمة العدؿ قبلو قسطا كعدال .

قاؿ كعلى ىذا بايعو أبو محمد عبداهلل بن محمد في المنزؿ الذم كاف ينزؿ فيو من نزكل ؛ ثم
بايعو من بعده أبو مسعود على نحو ما بايعو أبو محمد ؛ بايعت الجماعة على نحو من ذلك

كقبل منهم البيعة  ,كخرجوا على الناس بالبطحاء من نزكل في جماعة من أىل عماف من نزكل

كمن سائر أىل القرل من شرؽ عماف كغربها من أىل العفاؼ منهم كالفضل كالجاه كالرياسة ؛
مستمعوف لذلك مطيعوف ؛ ال يظهر ألحد منهم كراىية كال نكير .

ثم قاـ أبو محمد عبداهلل بن محمد بن شيخة خطيبا على رأسو بين الجماعة فخطب لو باإلمامة

كأخبر الناس بأف الجماعة قد بايعت لو على اإلمامة  ,كأمر الناس بالبيعة لو فبايعوا لو شاىرا

ظاىرا .

قاؿ ككاف ممن بايع لو ذلك اليوـ بحضرتو عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر كعبداهلل ابن محمد
بن شيخة يبايع ناحية  ,قاؿ كأرجو أف أبا مسعود كاف يبايع لو ناحية كعيرىم من الناس .
قاؿ ك دخل الناس في بيعتو أفواجا  ,ككفد إليو على ذلك الوفود كأخذ عليهم المواثيق كالعهود
 ,قاؿ  :كبعث العماؿ كالوالة في القرل كالبلداف فلم يعترض عليهم أحد  ,قاؿ فصلى بنزكل

الجماعات كقبض ىو عمالو الصدقات كجهز الجيوش كعقد الرايات كأنفذ األحكاـ كجرت لو

في ما شاء اهلل في المصر األقساـ  .قاؿ كلم تبق بلد من ببلد عماف لم يغلبوا عليها السلطاف

إال كجرت فيو أحكامو كثبتت عليهم أقسامو  ,كأقر في ظاىر األمر أنو إمامو من غير أف يظهر

منو في شيء من سيرتو كال عبلنيتو كال سريرتو شدة كال غلظة يخاؼ بها كيتقى  ,كال ىوادة كال

ميل يطمع فيو بذلك كيرتجى  ,فيصانع عن تقية ؛ أك يخدع ليطمع كرجية  ,ثم كصفو بما تقدـ
 ,كذكر أف أبا محمد عبداهلل بن محمد بن أبي المؤثر قتل في كقعة الغشب من الرستاؽ في

سيرة اإلماـ راشد بن الوليد كفي طاعتو ؛ كلم يذكر قصة الوقعة كلعلها ىي التي ذكرىا غيره ؛

كجعلها سببا لقتل اإلماـ سعيد بن عبداهلل في مناقى  ,كنذكرىا ىنا ألنها أنسب بالمقاـ  ,كفي
الظن أنها ىي السبب في قتل عبداهلل بن محمد ؛ كإنما اشتبهت القصتاف على الناقل .

قيل أنو كانت امرأة من أىل الغشب من الرستاؽ مركحة حبا على الشمس  ,فجاءت شاة

فأكلت من الحب فرمتها بحجر فكسرت يدىا  ,فجاءت صاحبت الشاة فجعلت تضرب

المرأة التي رمت الشاة ؛ فاستغاثت بجماعتها  ,فجاء أحد من جماعتها كجاء أحد من جماعة

األخرل فكاف لكل فريق يثيب فريقو  ,ككقعت بينهم صكة عظيمة  ,فجاء اإلماـ كمعو أحد من

عسكره على معنى الحاجزين بين الفريقين  ,فقتل في تلك المعركة  ,كاهلل أعلم .
كذكر في بياف الشرع كتابا عن اإلماـ راشد بن الوليد إلى عاملو الحكم بن كبيش عنواف

الكتاب  :من اإلماـ راشد بن الوليد إلى عاملو الحكم بن كبيش  ,كنص الكتاب  :بسم اهلل

الرحمن الرحيم  .من اإلماـ راشد بن الوليد إلى عاملو الحكم بن كبيش  ,سبلـ عليك  ,أما بعد
 ,عافانا اهلل كإياؾ من النار برحمتو  ,قد علمت رحمك اهلل ما كاف في يد محمد بن شريح من

الصوافي أيضا من أف حصادىا قد آف  ,فإذا جاء كقت ذلك فاحضركا حصى سلعن ما يصلن(

) كيكوف الحب مع إبراىيم ابن محمد بن إبراىيم  ,كتعرفني حتى آمرؾ في ذلك ما تعمل

لحسبو إف شاء اهلل  ,مكتوب الجواب في ظهر الرقعة  :بسم اهلل الرحمن الرحيم الصافية التي

في يد ابن شريح سبعة كثبلثوف جريا  ,كجرياف غير مكوؾ قمزه  ,كخمسة كعشركف جريا كسبع

مكائك .

ذكر خركج سلطاف الجور على اإلماـ راشد بن الوليد
كلعل ىذا السلطاف كاف من عماؿ بني العباس لما قدمنا من اعتنائهم بعماف بعد دخوؿ ابن بور
فيها  ,كذلك أف سلطاف الجور قد خرج عليو حتى نزؿ السر كخرجت رعايا اإلماـ لمظاىرتو
كمعاكنتو  ,كنبذكا عهودىم كراء ظهورىم ؛ فخرج اإلماـ في طلبهم ليردىم فلحقهم ببهلى ,

فأراد أف يردىم فأبوا  ,كأراد أف يقهرىم على الرجوع فعصوا كأظهركا لو العداكة كالعصياف ,

كخرجوا معاندين إلى السلطاف فبقى اإلماـ في الضعفاء من أصحابو بعد أف خذلو األكثر منهم ,

كخرج من بهلى إلى كدـ ؛ كرأل أنو قد أخذ في ذلك بالحزـ كاالحتياط  ,ثم جاء السلطاف

بمن معو حتى دخلوا الجوؼ  ,فخاؼ اإلماـ كمن معو لقتلهم  ,فانحاز بهم إلى كادم النخر

استبقاء منو على من معو من ضعفاء المسلمين  ,كدعا إلى حرب السلطاف من أجابو كاستنصر

بمن قدر عليو  ,فجيش أنصاره كأعوانو كأرسلهم إلى حرب السلطاف  ,كقعد ىو كمن ال غنى لو

عنو بمشورة من أشار إليو بالتخلف من إخوانو رجاء منهم لبقاء رايتهم ما بقى إمامهم  ,ككاف

موقفو يومئذ غير بعيد عن موضع القتاؿ  ,ككاف السلطاف بنزكل  ,فالتقت سرية اإلماـ بجند

السلطاف  ,فنشب بينهم القتاؿ  ,كانهزمت سرية اإلماـ كتفرقت جماعتو كزالت رايتو  ,ككاف

ذلك ضحوة النهار  ,فما كاف العشى من ذلك اليوـ حتى تفرؽ عنو جميع من كاف معو ,

فاستولى السلطاف الجائر على جميع عماف  ,كبقي اإلماـ في رءكس الجباؿ خائفا يترقب ,

فطالع في أمره كاستشار كأخذ بالرخصة من قوؿ األخيار أف المدافع تسعة التقيت إذا خذلتو

الرعية .
قاؿ أبو سعيد  :كذلك مما ال نعلم فيو اختبلفا ؛ فألقى بيده على منزلو فأرسل إليو السلطاف

رسوال يعطيو منو الميثاؽ باألماف  .قاؿ أبو سعيد فأعطاه ذلك بلسانو ؛ قاؿ كلم يبلغنا بحمد
اهلل أنو عرضو ليمين كال كاف إلى باب السلطاف من الوافدين ؛ كإنما السلطاف كصل إليو

كاضطره إلى ذلك كجبره قاؿ فزانت معنا ىنالك إمامتو كثبتت للعذر الواضح كاليتو  .قاؿ فلبث

بعد ذلك قليبل محمودا كمات عن قريب من ذلك مفقودا .

قاؿ ككاف في عامة أموره غريبا معدكما ؛ كلم يكن عند أحد من أىل الخبرة في أموره ملوما كال

مذموما  ,فجزاه اهلل عن اإلسبلـ كأىلو لما قدـ فيو من حقو كعدلو  ,كعنا كعن جميع من عرؼ

صحيح فضلو ما جزل إماما عن رعيتو كأخا بصحيح إخوتو .

كذكر المضيف على بياف الشرع أنو كجد أف دار عماف صارت دار كفر نفاؽ ال كفر شرؾ

لعشرين يوما من ربيع اآلخر سنة اثنتين كأربعين كثبلثمائة  ,كىذا الوقت ىو كقت غلبة سلطاف

الجور على عماف كخذالف أىل عماف إلمامهم راشد ابن الوليد فيما يظهر من سياؽ التاريخ ؛

فإف كاف عقد اإلمامة عليو بعد سعيد بن عبداهلل حاال فتكوف إمامتو فوؽ أربع عشرة سنة  ,ثم

صار األمر من بعده لسبلطين الجور حتى أغاث اهلل عباده باجتماع الكلمة كنصب الخليل بن

شاذاف كسأؿ أبو سعيد بن سبلطين الجور الذين كانوا في زمانو  :أيكونوف مثل خردلة الجبار
الذم أجاز أبو الشعثاء قتلو غيلة ؟ فقاؿ ىم أشد من خردلة  ,كاهلل أعلم .
كفي كامل ابن األثير  :في حوادث سنة ثبلث كستين كثبلثمائة قاؿ  :ذكر ملك عضد الدكلة

عماف في ىذه السنة استولى الوزير أبو القاسم المطهر بن محمد كزير عضد الدكلة على جباؿ

عماف كمن بها من الشراة في ربيع األكؿ  ,قاؿ كسبب ذلك أف معز الدكلة لما توفي كبعماف
أبو الفرج بن العباس نائب معز الدكلة فارقها ؛ فتولى أمرىا عمر بن نبهاف الطائي  ,كأقاـ

الدعوة لعضد الدكلة  ,ثم أف الزنج غلبت على البلد كمعهم طوائف من الجند فقتلوا ابن نبهاف

كأمركا عليهم إنسانا يعرؼ بابن حبلج  ,فسير عضد الدكلة جيشا من كرماف كاستعمل عليهم أبا

حرب طغاف  ,فساركا في البحر إلى عماف  ,فخرج أبو حرب من المراكب إلى البر ؛ كسارت
المراكب في البحر من ذلك المكاف فتوافوا على صحار قصبة عماف  ,فخرج إليهم الجند

كالزنج ؛ كاقتتلوا قتاال شديدا في البر كالبحر ؛ فظفر أبو حرب كاستولى على صحار ؛ كانهزـ

أىلها .

قاؿ ككاف ذلك سنة اثنتين كستين ؛ ثم إف الزنج اجتمعوا إلى بريم كىو رستاؽ بينو كبين صحار
مرحلتاف ؛ فسار إليهم أبو حرب ؛ فأكقع بهم كقعة أتت عليهم قتاال كأسرا فاطمأنت الببلد .
قاؿ ثم أف جباؿ عماف اجتمع بها خلق كثير من الشراة كجعلوا لهم أميرا اسمو كرد بن زياد

كجعلوا لهم خليفة اسمو حفص بن راشد فاشتدت شوكتهم ؛ فسير عضد الدكلة المطهر بن

عبداهلل في البحر أيضا  ,فبلغ إلى نواحي حرفاف من أعماؿ عماف ؛ فأكقع بأىلها كأثخن فيهم

كأسر  ,ثم سار إلى دما كىي على أربعة أياـ من صحار  ,فقاتل من بها كأكقع بهم كقعة عظيمة
 ,قتل فيها كأسر كثيرا من رؤسائهم  ,كانهزـ أميرىم كردكا إمامهم حفص  ,كاتبعهم المطهر إلى

نزكل كىي قصبة تلك الجباؿ فانهزموا منو ؛ فسير إليهم العساكر فأكقعوا بهم كقعة أتت على

باقيهم كقتل كرد كانهزـ حفص إلى اليمن ؛ فصار معلما كسار المطهر إلى مكاف يعرؼ بالشرؼ

بو جمع كثير من العرب نحو عشرة آالؼ فأكقع بهم  .قاؿ كاستقامت الببلد كدانت بالطاعة ,

قاؿ كلم يبق فيها مخالف  ,ىذا كبلمو كاهلل أعلم بصحتو .

كحفص بن راشد إنما نصب إماما بعد موت أبيو اإلماـ راشد بن سعيد رضي اهلل عنو ؛ كذلك

في المحرـ من سنة خمس كأربعين كأربعمائة ؛ كلم يذكر أحد من مؤرخي أصحابنا خركج

سلطاف العراؽ على حفص بن راشد كلم يذكركا أنو عزؿ عن إمامتو كال أنو خرج من عماف ؛

كإنا لنشك في ركاية قومنا فيما شاىدكه فكيف نثق بهم فيما غاب عنهم مع أنهم إنما أخذكا

أخبار ذلك من بعض أجناد الظلمة القادمين على حرب المسلمين  ,فيحتمل أف يكوف قد

اختلط عليهم األمر ؛ كيمكن أف يعتمدكا الزيادة كالنقص  ,كبالجملة فإنا نعلم من سياؽ التاريخ

أف الظلمة قد عاثوا في عماف كتولوا أمرىا من بعد أف خذؿ اإلماـ راشد بن الوليد إلى أف نصب

الخليل بن شاذاف  ,كمدت ذلك نحو خمس كستين سنة تقريبا  ,كاهلل غالب على أمره .
باب ذكر الجبابرة الذين تولوا عماف بعد األئمة في الزماف األكؿ

كقد تقدـ الكبلـ في الجبابرة الذين كانوا قبل األئمة  .كذكر ابن خلدكف في تاريخو أف عماف

كانت بها في اإلسبلـ دكلة لبني سامة بن لؤم  .قاؿ ككثير من نسابو قريش يدفعونهم عن ىذا

النسب  ,أكلهم بها محمد بن القاسم السامي  ,بعثو المعتضد كأعانو ففتحها كطرد الشراة إلى

نزكل قاعدة الجباؿ ؛ قاؿ كأقاـ الخطبة لبني العباس كتوارث ذلك بنوه كأظهركا شعر السنة ,

يعني سنة القوـ  ,قاؿ ثم اختلفوا سنة خمس كثبلثمائة كتحاربوا كلحق بعضهم بالقرامطة ؛

كأقاموا في فتنة إلى أف تغلب عليهم أبو طاىر القرمطي سنة سبع عشرة عند اقتبلعو الحجر ؛

كخطب بها لعبيد اهلل المهدم كترددت عليها كالة القرامطة كالركافض كبقيت في أيديهم

كرياستها لؤلزد منهم .

قاؿ ثم سار بنو مكرـ من كجوه عماف إلى بغداد كاستخدموا لبني بويو كأعانوىم بالمراكب من
فارس  ,فملكوا مدينة عماف كطردكا الشراة إلى جبالهم  ,كخطبوا لبني العباس  ,ثم ضعفت

دكلة بني بويو  ,فاستبد بنو مكرـ بعماف كتوارثوا ملكها قاؿ ككاف معهم مؤيد الدكلة أبو القاسم

علي بن ناصر الدكلة الحسين بن مكرـ ؛ ككاف ملكا جوادا ممدكحا  ,قالو البيهقي كمدحو

مهيار الديلمي كغيره  .كمات سنة ثماف كعشرين كأربعمائة بعد مدة طويلة في الملك  ,كفي
سنة اثنتين كأربعين ضعف ملك بني مكرـ كتغلب عليهم النساء كالعبيد فزحف إليها الشراة

كملكوىا كقتلوا بقيتهم ( قلت ) كبنو سامة ىم رىط موسى بن موسى  ,كمحمد بن القاسم ىو
الذم ركب إلى محمد بن بور بالبحرين يستنصره  .ثم منو إلى المعتضد ببغداد ؛ كجاء

بالعساكر إلى عماف على حسب ما قدمنا ذكره ؛ فقويت بذلك شوكة الجبابرة كانحل نظاـ

الخبلفة  ,كصار األمر دكلة بين أىل الجور .
كمن جملة سبلطين عماف يوسف بن كجيو  ,ككاف قد ملك ناحية من عماف ؛ ككاف معاصرا

لئلماـ سعيد بن عبداهلل رضي اهلل عنو  ,ككاف لئلماـ معو حركب ؛ كقد انخمد أمره أياـ اإلماـ

سعيد بن عبداهلل كظهر الحق عليو  ,كإنما ظهر بعد قتل اإلماـ  .كلئلماـ كتاب إلى يوسف بن

كجيو يذكر لو فيو حسن سيرة المسلمين في حربو ؛ كإنهم تبعوا في ذلك سيرة أسبلفهم  ,كمن

ذلك الكتاب قولو :

من اإلماـ سعيد بن عبداهلل كمن قبلو من المسلمين إلى يوسف بن كجيو  ,كإف في شأننا كشأنك

لعجب لحلقة حديد في رز باب اتهم بهذا رجل من الرعية عندنا إنو قلعها من معسكر

أصحابك بنزكل  ,فحبسنا الذم اتهم بها ألنا نستحل حبس أىل التهم على قدر استحقاقهم

في حكم المسلمين ؛ كقلنا للناس جهرا على رءكس المؤل أف أمواؿ أىل القبلة علينا حراـ

كحرمة أموالنا على بعضنا بعض كحجرنا على الناس التعرض ألشيائكم ما دؽ منها كجل ؛ حتى

قاؿ من ال علم لو بأصوؿ دين المسلمين إنكم اآلف حفظة للجند على أموالهم  ,كمن ذلك أف

الحبوب التي جمعت في األنصار التي استولى عليها كجرل عليها حكمنا لما علم الناس منا أنا

ال نستحل شيئا كال نقار أحدا على معصية اهلل كائنا ما كاف من الناس ؛ منعهم ذلك من التعرض

ألشيائكم كلها التي كانت في جوارنا من بلداننا ؛ كلوال خوؼ العقوبة منا النتهب ذلك بأيسر

مؤنة ؛ كلم يكن ذلك تقربا إليك كال ابتغاء كسيلة منا إليك كلكنا اتبعنا في ذلك كتاب اهلل كآثار

أسبلفنا رحمهم اهلل .

كمن ىذا الكتاب قاؿ :
حاربناؾ محاربة المسلمين ألىل البغي حتى تفيء إلى أمر اهلل ؛ ال نهاية لذلك عندنا أك تفنى

ركحك أك أركاحنا إلى إحياء الحق كإماتة الباطل إف شاء اهلل  ,كال نستحل منك ماال ؛ كال

نسبي لك عياال  ,كال ننسف لك دارا ؛ كال نعقر لك نخبل كال نعضد لك شجرا ؛ كال نستحل

منك حراما ؛ كال نجهز على جريح كال نقتل مواليا تائبا  ,كال نقتل مستأمنا إلينا ؛ كال نغنم مالو

 ,كال ندعو أحدا يتعدل عليو بنفس كال ماؿ ؛ فإف فعل ذلك أحد بأحد أخذنا لو الحق إذا
صح معنا  ,كمن كاف في يده ماؿ فهو أكلى بما في يده ؛ ألنا ال نزيل ماال إال بحجة .

ثم قول أمر يوسف بن كجيو بعد اإلماـ سعيد بن عبداهلل  ,كاستفحل أمره كقويت شوكتو

كحارب البصرة في آخر سنة إحدل كثبلثين كثبلثمائة .

قاؿ ابن األثير  :في ىذه السنة في ذك الحجة سار يوسف بن كجيو صاحب عماف في مراكب
كثيرة يريد البصرة  ,كحارب البريدم فملك األبلو كقول قوة عظيمة كقارب أف يملك البصرة

فأشرؼ البريدم كأخوتو على الهبلؾ  ,ككاف لو مبلح يعرؼ بالرمادم  ,فضمن للبريدم ىزيمة

يوسف  ,فوعده اإلحساف العظيم  ,كأخذ المبلح زكرقين فمؤلىما سعفا يابسا كلم يعلم بو أحد

 ,كحدرىما في الليل حتى قارب األبلة  ,ككانت مراكب ابن كجيو تشد بعضها إلى بعض فتصير

كالجسر ؛ فلما انتصف الليل أشعل ذلك المبلح النار في السعف الذم في الزكرقين

كأرسلهما مع الجزر كالنار فيهما  ,فأقببل أسرع من الريح فوقعا في تلك السفن كالمراكب

فاشتعلت كاحترقت قلوسها كاحترؽ من فيها  ,كنهب الناس منها ماال عظيما  ,كمضى يوسف

بن كجيو ىاربا في المحرـ سنة اثنتين كثبلثين كثبلثمائة  .قاؿ كأحسن البريدم إلى ذلك المبلح

.
كقد تقدـ عن ابن خلدكف أف بني مكرـ كىم من كجوه أىل عماف ملكوا عماف بنصرة من بني

بويو عماؿ بني العباس  ,كأنو لما ضعف أمر بني بويو استبد بني مكرـ بملك عماف  ,كأف منهم

أبا القاسم علي بن الحسين بن مكرـ ممدكح مهيار الديلمي  ,كأنو عاش في الملك زمانا ,

كتوفى سنة ثماف كعشرين كأربعمائة .

كذكر ابن األثير خبر كلده من بعده ؛ قاؿ في كاملو  :لما توفي أبو القاسم بن مكرـ خلف أربعة

بنين  :أبو الجيش كالمهذب كأبو محمد كآخر صغير  ,فولى بعده ابنو أبو الجيش ؛ كأقر على
ابن ىطاؿ المنوجالي صاحب جيش أبيو على قاعدتو  ,كأكرمو كبالغ في احترامو  ,فكاف إذا

جاء إليو قاـ لو فأنكر ىذا الحاؿ عليو أخوه المهذب فطعن على ابن ىطاؿ  ,كبلغو ذلك

فأضمر لو سوءا كاستأذف أبا الجيش في أف يحضر أخاه المهذب لدعوة عملها لو فأذف لو في
ذلك  ,فلما حضر أخاه المهذب عنده خدمو كبالغ في خدمتو  ,فلما أكل كشرب كانتشا

كعمل السكر فيو قاؿ لو ابن ىطاؿ  :إف أخالك أبا الجيش فيو ضعف كعجز عن األمر ,كالرأم
إننا نقوـ معك كتصير أنت األمير  ,كخدعو فماؿ إلى ىذا الحديث  ,فاخذ ابن ىطاؿ خطو بما

يفوض إليو كبما يعطيو من األعماؿ إذا عمل معو ىذا األمر ؛ فلما كاف الغد حضر ابن ىطاؿ

عند أبي الجيش كقاؿ لو إف أخاؾ كاف قد أفسد كثيرا من أصحابك عليك كتحدث معي

في ؛ كىذا خطو بما استقر ىذه الليلة ؛ فلما
كاستمالني فلم أكافق  ,فلهذا كاف يذمني كيقع ّ

رأل خطو أمره بالقبض عليو ؛ ففعل ذلك كاعتقلو ؛ ثم كضع عليو من خنقو كألقى بجثتو إلى

منخفض من األرض كأظهر أنو سقط فمات ثم توفي أبو الجيش بعد ذلك بيسير ؛ كأراد ابن

ىطاؿ أف يأخذ أخاه أبا محمد فيوليو عماف ثم يقتلو  ,فلم تخرجو إليو كالدتو كقالت لو  :أنت
تتولى األمور كىذا صغير ال يصلح لها ؛ ففعل ذلك كأساء السيرة كصادر التجارة كأخذ

األمواؿ.

كبلغ ما كاف منو مع بني مكرـ إلى الملك أبي كاليجار كالعدؿ أبي منصور بن مافنة فأعظما

األمور كاستكبراه ؛ كشذ العادؿ في األمور ككاتبا نائبا كاف ألبي القاسم بن مكرـ بجباؿ عماف
يقاؿ لو المرتضي ؛ كأمره بقصد ابن ىطاؿ كجهز العساكر من البصرة لتسير إلى مساعدة

المرتضي ؛ فجمع المرتضي الخلق كتسارعوا إليو كخرجوا عن طاعة ابن ىطاؿ ؛ كضعف أمره

كاستولى المرتضي على أكثر الببلد  ,ثم كضعوا خادما كاف البن مكرـ كقد التحق بابن ىطاؿ

على قتلو ؛ كساعده على ذلك فراش كاف لو ؛ فلما سمع العادؿ بقتلو سير إلى عماف من أخرج
أبا محمد بن مكرـ كرتبو في اإلمارة ككاف قد استقر األمر ألبي محمد في ىذه السنة ؛ يعني

سنة إحدل كثبلثين كأربعمائة  ,كذكر في حوادث سنة اثنين كأربعين كأربعمائة أف صاحب عماف
األمير أبا المظفر بن الملك أبي كاليجار كاف مقيما بها كمعو خادـ لو قد استولى على األمور

كحكم على الببلد كأساء السيرة في أىلها ؛ فأخذ أموالهم فنفركا منو كأبغضوه .

قاؿ  :كعرؼ إنساف من الشراة يقاؿ لو ابن راشد الحاؿ  ,فجمع من عنده منهم كقصد الميدنة
فخرج إليو األمير أبي المظفر في عساكره فالتقوا كاقتتلوا  ,فانهزمت الشراة كرجعوا إلى

مواضعهم ؛ كأقاـ بن راشد مدة يجمع كيحتشد  ,ثم سار ثانيا كقالتو الديلم ؛ فأعانو أىل البلد

لسوء سيرة الديلم فيهم  ,فانهزـ الديلم كملك ابن راشد البلد ؛ كقتل الخادـ ككثيرا من الديلم
؛ كقبض على األمير أبي المظفر كسيره إلى جبالو مستظهرا عليو كسجن معو كل من خط بقلم

من الديلم كأصحاب األعماؿ كخرب دار اإلمارة كقاؿ ىذه أحق دار بالخراب كاظهر العدؿ

كأسقط المكوس كاقتصر على ربع عشر ما يرده إليهم كخطب لنفسو كتلقب بالراشد باهلل كلبس
الصوؼ كبنى موضعا على شكل مسجد ؛ قاؿ كقد كاف ىذا الرجل تحرؾ أيضا أياـ أبي القاسم

بن مكرـ فسير إليو أبو القاسم كمن منعو كحصره كأزاؿ طمعو  ,ىذا كبلمو كىو يدؿ بمفهومو

على أف انقطاع ملك الجبابرة كاف بهذا الحاؿ .

باب إمامة الخليل بن شاذاف بن الصلت بن مالك الخركصي

كبويع لو باإلمامة بعد راشد بن الوليد بزماف طويل تجبر فيو السلطاف على أىل عماف كسامهم

سوء العذاب بما بدلوا من نعمة اهلل ؛ كلعدـ كفائهم بعهد اهلل حين خذلوا اإلماـ راشد بن الوليد

كظاىركا عليو عدكه ؛ كمن أعاف ظالما سلطو اهلل عليو كبقي أىل عماف يكابدكف النكاؿ تحت

قهر الجبابرة من بني سامة كغيرىم حتى عقدكا اإلمامة على الخليل بن شاذاف في سنة سبع

كأربعمائة  ,كفي بعض الكتب في سنة بضع كأربعمائة فسار بهم سيرة جميلة كدفع عنهم

الجبابرة كأمنت بعدلو الببلد كاستراحت في ظلو العباد كدانت لو الممالك ككفدت إليو الوفود
كلظهور العدؿ كانتشار الفضل .

كممن كفد إليو في ذلك أبو إسحاؽ إبراىيم بن قيس بن سليماف الحضرمي جاءه مستنصرا

مستنجدا على حضرموت كاليمن فقاؿ في مسيره :

لقدجاءني من بعد أرضي كأكطاني = رجاء لنصر الدين من نحو إخواني
كذكر إماـ شاع في الناس ذكره = كطاب الثنا فيو الخليل بن شاذاف

فقطعت غيطانا كجاكزت أبحرا = إليهم أجر المجد من آؿ قحطاف
ككم بلد خلفت فيها مشائخا = غطارفة غرا يرجحوف اتياف

كما أف أراني في الذم رمت عائدا = كال سيما إال إلى مطلب عاني

ككم كانتاألشياخ أشياخنا األكلى = إذا طلبوا نصرا أمدكا بأعواف

ككم من إماـ في األكلى حل مكة= كأعوانو في الصين أك في خراساف

كتاهلل لوال الدين أصبح مدحرا= لما كاف بذؿ الوجو في الناس من شاني

كلكن بذلت الوجو في الناس أرتجي = من األخوة الغر النهي نشر سلطاف

برأم أصيل منهم كعصابة = مكرمة من أىل دين كعرفاف

فبل تدفعاني يا ىدار بجفوة = كيا حسن أني أخ منكما داف

كلست أرل حقي يغيب عليكما= إذا غاب عني من الناس حيراف

فكيف إذا تخفي على الطلب سيرتي = كيطلب من مثلي عبلمات برىاف

على أنني أدعو ألمر يحبو = كيعرفو اإلنساف من ألف إنساف

أجيبا دعا داع مقيم ىديتما = بناديكما يدعو إلى الحق كلهاف

أزيحا األسى عني أزيحا فإنني = أبيت أقاسي حر كجد كأحزاف

كذا طالب الحاجات ما لم يفز بها = فليس لو عيش كال مشرب ىاف

صبلني برأم كأنحبلني نصيحة = فرأيكما عندم كرجل كفرساف
على فإني لست باألبلد الواني
كشدا حزاـ الرأم فيما أشرتما = ّ

كلو لم أعد منها بغير أراكما = كنصحكما قول اعتزامي كأركاني
كحسبكما أف اإلماـ لو البقا = يودكما أف تحضرا نهج جذالف

فهذا كصلى اهلل ربي على الذم = بو أظهر اإلسبلـ في كل أحياف
كقالفي ذلك أيضا من قصيدة أخرل :
يا أحمد يا معبد سيرا فقد = سار الرضى عبد اإللو خليلي

كأرموا بنا نحو اإلماـ المرتضى= المفزع المأكل لكل دخيل

ذاؾ الذيجلى عمانا بعد ما = كاراىم غيم الطفا بذيوؿ

ذاؾ الذم يخطو خطى من صار في=كادم القرل أك آسك كنخيل

ذاؾ الذم أبدل لنا ما قد مضى= من راشد كالصلت كابن رحيل( )

ذاؾ الذم لما ينزؿ مستلئما = هلل في المستلئمين عد

يا خير خل في أملو أجب أجب= ناداؾ أخواف بوجو قبوؿ
يا خير خل خربت أكطاننا = كاستعبد السفهاء كل نبيل

يا خير خل لم نطق دفع األذل= عن أخذ مكنوف كجذ نخيل

يا خير خل لو ترل من نحونا = من شقشقات البغي بعد صهيل

يا خير خل ىل لنا من راحة = مما لدينا من دنات غفوؿ

يا خير خل من بقا من بعدنا = أضحى لدل المحراب ضرب طبوؿ
يا خير خل غالنا ما غالكم = فيما مضى من ديلم كعقيل

يا خير خل أصبحت أسواقنا = أسواؽ سحت كاعتداء محوؿ

يا خير خل حسبنا أف الفتى = يجزل الفتى كيبل بصاع مكيل

يا خير خل قد غلبنا فانتصر = كأنظر لنا بالرأم عزـ أصيل

كلو في ذلك قصائد مذكورة في ديوانو فأمده اإلماـ بالماؿ كالرجاؿ كسار بهم إلى حضرموت

كفي مسيره يقوؿ :

دعينيفعندم للنهوض عزائم = كلما يكن لي عند ذاؾ قوادـ

فكيف كقد أضحى الجناح متمما = عليو من التأبيد ريش مراكم

كقد أبصرت عيني اإلماـ كفلو= كسيرتو في الحق كالحق قائما
ككنت أرجي أف أصادؼ عصبة= تنوط بها للحسنيين العزائم
تطلق دنياىا كتنشر كصلها = أبايعها بيع الشرل كأقاسم

فصادفتها لكن عماف تماسكت = بها عاملها ىذا لتطغى األعاجم
إلى الدراىم
فلما عدمت الراغبين كلم أجد = سول من تدنيو ّ

صرفتعناف الذكر عنهم مجنبا= ككجو إماـ العدؿ عن ذاؾ سالموا

فجدت لو بالعذر بسطا كجاد لي= بما فيو نصر ال عدتو المكارـ
فها أنا ذا بالماؿ كالبيض كالقنا= على حضرموت بالسبلـ قادموا

سبل تخبرا عني إذا صرت نحوىا = كناديت في اإلخواف أين اللهامم
في قصيدة طويلة يذكر فيها حالة قدكمو على حضرموت كالعصبة التي كاف يحاكلها فلم تتأت لو
عصبة تبايعو على الموت في سبيل اهلل فلم يجد إال النصر من اإلماـ بما ذكر  ,فسار إلى

حضرموت كأقاـ بها الحرب  ,كدانت لو بعد حركب كأرسل كفدا إلى اإلماـ فكتب لو معهم
بقصيدة طويلة منها قولو :

سبللوفد عني يا إماـ ألم أكن = تسربلت يوـ الركع ثوب العزائم

كىل كاف ىمي غير ما كنت ذاكرا = كىل نمت عن طرؼ الجواد كصارمي

حراـ حراـ أف طعمت بمنزلي = إلى اليوـ طعم النوـ بين الكرائم
كلكنني لما نزلت بعقوتي = نشرت لوائي في الكراـ القماقم

كساركا بحمد اهلل حولي كأنهم = بدكر كلكن في الوغى كالضراغم

إلى العشر أىل الخضارـ
فما كانإال جمعة بعد جمعة = كأدت ّ

سل الخطبا لما دعوا لك جهرة=على رغم أىل الجور بعد التصادـ
كسل عرب البيداء ىبل أذقتهم = عشية خانوا العهد سم األراقم

كأما نواحي حضرموت فإنها = بحوؿ أال ىي طوع أمرم كخاتمي

سواء نفركانوا عصاة فأصبحوا= من الخوؼ في رؤس الفرل كالحمائم
كلم يبق لي إال الصليحي قائما= كما ىو أيضا سعده غير قائم

كقد نزعت عنو القبائل قصدنا = لما نظرت من رغمها في المبلحم
كنحن إليو كاردكف بجيشنا فما ىو أدىى من ملوؾ الديالم

كخرجت الترؾ على عماف أياـ الخليل بن شاذاف كلعل ىؤالء الترؾ كانوا عند بني العباس فإنهم
قد استخدموا الترؾ كغلبوا على أمرىم حتى صارت الدكلة إليهم كصار بنو العباس آلة في

أيديهم فخرجوا على عماف كأسركا الخليل كنصب أىل عماف من بعد أسره محمد بن علي إماما

.
ثم أف الترؾ ردكا الخليل كماؿ الناس إليو بحبهم فيو كرغبتهم في عدلو  ,فيقاؿ أف اإلماـ

محمد بن علي اعتزؿ األمر بنفسو ؛ كرد األمر إلى المسلمين فردكا اإلمامة إلى الخليل بعد

خبلؼ كقع في المسألة أيهما اإلماـ  ,فقاؿ بعضهم أف عقد األكؿ سابق كأنو ىو اإلماـ كقاؿ

آخركف أف األكؿ زالت إمامتو حين صار في يد العدك كاف عقد الثاني ىو الثابت  ,قاؿ األكلوف

بل اإلماـ األكؿ يكوف في حكم المفقود الذم حكم بفقده كتمت أياـ مدتو كاعت ّدت امرأتو

كتزكجت  ,فإنو إف رجل بعد ذلك خيّر بين امرأتو كبين أقل الصداقين فأيهما اختار كاف ذلك لو
 .فلوال أف تزكيجو سابق ثابت ما كاف لو التخيير  ,فاإلماـ إذا اسر ثم رجع يكوف مثل ذلك .
كالذم أقولو أف اإلمامة قد تزكؿ بالعجز عن القياـ بها ألنها أحواؿ منوطة بقدرة القائم فإذا

زالت القدرة فالمسلمين أف يقدموا غيره  ,فإذا قدموا غيره كاف ىو اإلماـ كليس لهم أف يتركوا

عقده لرجوع األكؿ إليهم بعد أف عقدكا عليو بوجو صحيح ؛ فأما لو انتظركا رجوعو كاف ذلك

جائزا لهم ؛ كحين اعتزؿ اإلماـ الثاني اختيارا كقبل المسلموف منو ذلك ارتفعت المؤنة ؛ كانتفى

الخبلؼ  ,ألف لئلماـ أف يعتزؿ عن مشورة المسلمين إذا قبلوا منو ذلك  ,كرجوا أف غيره أعز

كأقول للدكلة  ,كقد قيل أف الجلندل رحمو اهلل تعالى اعتزؿ مرتين ؛ فما كاد أف يرجع .

كفي يوـ الثبلثاء ضحوة النهار لعشر لياؿ خلوف من شهر رمضاف سنة تسع كأربعمائة مات

محمد بن عبداهلل بن المفتى الكندم .

كفي بياف الشرع كتاب من موسى بن أحمد كأحمد بن محمد كالحسن بن أحمد كعمر بن

محمد كراشد بن محمد كإخوانهم إلى أبي عبداهلل محمد بن صلهاـ كىو كزير اإلماـ الخليل
قالوا فيو بعد كبلـ طويل .
كبعد ىذا فنحب أف يقف األخ على طرؼ من األمور التي تجرم في ببلدنا من القائمين بها

المتولين ألمورىا من تركهم إتباع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كآثار المسلمين كسيرىم

في الرعية بغير الحق حتى كثرت المناكر كمات الحق كأىلو كارتفع الباطل كحزبو كصار أىل
الحق ال يقدركف على األمر بالمعركؼ كال النهي عن المنكر ألف المنكر ابتلي بو من تسمى

بالحق بلسانو كيخالف ذلك بأفعالو كقد خشينا من ذلك زكاؿ النعم كتغيير الحاؿ  ,كقد كتبنا

إلى اإلماـ نصره اهلل عاـ أكؿ كتابا مترجما لو فيو ما كنا نتوقعو من ىذه األشياء كلم نرد بذلك
إال نصيحة لو كخركجا مما يجب علينا مما تعبدنا اهلل بو فرجع الجواب إلينا على غير ما كنا

نرجوه  ,كأنزلنا في ذلك بمنزلة التهمة فلما رأينا ذلك توسعنا بالسكت ألنو يوجد عن بعضهم
أنو قاؿ إذا كاف الذم ينكر المنكر ال يقبل منو كيستخف بو لم يكن عليو أف يعرض نفسو

لبلستخفاؼ أك نحو ىذا من اللفظ  ,كىنا أقواـ ممن قد عرفوا بكثير المناكر صاركا يكاتبوف
اإلماـ نصره اهلل رقعة بعد أخرل كيزينوف فعل من قد ساعدىم على مناكرىم  ,كيقولوف غير

الحق كيشهدكف بالباطل ستكتب شهادتهم كيسألوف ككل ىذا خشية أف يولى عليهم من يشد

عليهم كيمنعهم من المناكر التي قد شهركا بها كيصيركىم كغيرىم من الرعية في الحق سواء ,

فإنما ىم يرجعوف على اإلماـ في كتبهم بغير الحق  ,كقد أمنوا أف ال يبحث عن أفعالهم كال

يسأؿ عن صحة قولهم كلو كاف اإلماـ نصره اهلل ينظر في ىذه األمور كصحتها  ,كيسأؿ عن

حقها كباطلها كصحيحها كسقيمها  ,فضر أىل الباطل باطلهم عنده كنفع أىل الحق حقهم معو

لما اجترل أحد أف يكتب إليو الكذب كيتقوؿ على لساف الرعية ما لم يكن  ,كلكاف ىذا الباب

قد انغلق  ,كلم يتجاسر أحد أف يكتب إليو إال بالحق .

كلما ضاقت أنفسنا من ىذه األمور التي شرحناىا ككصفناىا رأينا إطبلع األخ العزيز أداـ اهلل

انسنا بو على ما عندنا كشرح ما نحن فيو لعلمنا أنو ممن يغضب للحق كال يرضى بالباطل فإف

رأل أف يطلع اإلماـ نصره اهلل على ما ذكرنا كشرحنا فإنا لم نذكر لو ما عندنا إال اختصارا كلو

ذىبنا نصف كل ما نراه كنعاينو من ىذه األمور لم نبلغ كل ذلك إال أنا نكل أمورنا إلى اهلل كرأل

األخ فيما كتبنا إليو كرد جوابنا مما نستدؿ بو منو على كصوؿ رقعتنا إليو كما يقتضيو رأيو في

ذلك إف شاء اهلل كالسبلـ عليو من جماعتنا كيسلم منا على الشيخ أبي الحسن علي بن راشد
متعنا اهلل ببقائو كالحمد هلل كصلى اهلل على رسولو محمد كآلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا .
كلم نظفر بجواب ىذا الكتاب غير أني كجدت جوابا من أبي علي الحسن ابن أحمد النزكاني

كىو فيما أحسب قاضي اإلماـ الخليل رحمهم اهلل كتبو أبو علي جوابا في مثل ىذه القضية قاؿ
رحمو اهلل فهمت ما كتب بو الشيخاف في ماؿ المشايخ كتعدل من تعدل فيو كترؾ المنع من

اإلماـ نصره اهلل قاؿ اإلماـ ماؿ كلى عليها محمد ابن حمزة كال أمره بقبض الصدقة منها كإنما

سألو بعض أىلها أف يكوف معهم لؤلنس كإنكار ما قدر عليو كالمعركؼ من آثار المسلمين أف

اإلماـ إذا كاف في حاؿ المحاربة كلم يستوؿ على المصر  ,أنو مخير في األحكاـ إف شاء حكم

كإف شاء ترؾ الحكم حتى يفرغ من محاربة عدكه  ,كقوؿ ليس لو ذلك كقوؿ لو كليس عليو كال
يضيق على اإلماـ ما كسع لو المسلموف إال اف الذم نختاره لو كنحبو أف ال يدع شيئا من

األحكاـ كال من اإلنكار  ,مع القدرة عليو كىما قد عرفا ما جرل في ماؿ بني زياد بسمد نزكل

من الخراب  ,كأخذ الدكاب كإتبلفها كإتبلؼ الثمار في أياـ اإلماـ فما عاب أحد على اإلماـ
حتى سهل اهلل كتبين للوالي النظر الحق في ذلك كمنع ثم لم يزؿ يجرم في الخراب مرة بعد

أخرل إلى أف كاف أياـ دىماف  ,كمنع عنو ككاف جرل في الماؿ الذم تركو علي في السر ما

جرل  ,كمنع الوارث كىو يصيح كيستغيث فما عيب على اإلماـ ذلك  ,كليس أريد بهذا

احتجاجا من الظلمة إال أني اذكرىما ما يعرفانو لئبل يتوىما في اإلماـ غير ما ىو عليو  ,كىؤالء

المشايخ حرسهم اهلل لو كصلوا إلى ما لهم كقاموا فيو لكاف كل من قدر على معونتهم بالحق
من إماـ أك غيره أعانهم .

كقاألبو إسحاؽ إبراىيم بن قيس بن سليماف الحضرمي في قصيدة لو طويلة :
من شاءيعلم ما كانت أكائلنا = فيو فسيرتنا تكفيو برىانا

ىذا الخليل إماـ المسلمين حكت = أنوار سيرتو في العدؿ نيرانا
يا أيها العلم العدؿ الذم كملت = لو الخصاؿ مركآت كإمانا

إني أحبك كالرحمن يعلمو = حب احتساب إلى ذم الطوؿ قربانا
إف صرتمشتهرا بالفضل أنت كلي = قلب يحب بدين اهلل مزداف

حتى عبرت إليك البحر منتصرا=أياـ عدت بنا أكليت جذالنا

سل عن أخيك أذاؽ النوـ مغتمظا= إذ ذاؾ أحزنو أـ شد أمبلنا

أـ خاف عند عتوا المبطلين بها = عن نصر خالتو إذ كاف مجانا

كبل لقدزىرت بالعدؿ عقوتو = باهلل جل فبل هلل كفرانا

كانصر أخاؾ فإف الحرب قائمة= كالحق يطلب من أىلو أركانا
كأعلم بأنك قد أثرت مأثرة = فارفع لها شرفا فاألمر قد ىاف

أف الذم عمرت صنعاء دكلتو = بالفسق أصبح من موالم فزعانا

أضحت مخالفة أرض إيماف لو= لما رأتك لها حصنا كمعوانا

فاحفدىم فهم يدعوف ربهم = جهرا لتملكهم سرا كإعبلنا

ثم توفي اإلماـ الخليل رضي اهلل عنو ككاف في إمامتو مشكورا  ,كصار سجل الثناء عليو من

بعده منشورا كلم أجد تاريخا لوفاتو غير أني احسب أني كقفت على تاريخ لمدة إمامة راشد بن
سعيد كىو بعد الخليل إف إمامتو كانت عشرين سنة كموت راشد كانت في أكؿ سنة خمس

كأربعين كأربعمائة  ,فيكوف موت الخليل على ىذا في أكؿ سنة خمس كعشرين  ,فتكوف مدة
إمامتو سبع عشرة سنة كبعض سنة تقريبا كاهلل أعلم .
باب إمامة راشد بن سعيد

كىو من اليحمد عقد عليو بعد موت الخليل بن شاذاف  ,كلم أجد لبيعتو تاريخا كإف صح ما

تحريتو في كفاة الخليل تكوف بيعتو في أكؿ سنة خمسة كعشرين كأربعمائة  ,ككاف إماما شاريا ,

ككاف لفظ الشرل الذم يشرل عليو ىذا اإلماـ أنت قد شاريت اإلماـ راشد بن سعيد على

طاعة اهلل كطاعة رسولو  ,كعلى األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  ,كعلى الجهاد في سبيل

اهلل كعلى أف عليك ما على الشراة الصادقين .

قدسير أبو إسحاؽ الحضرمي في الثناء عليو أشعارا منها قولو في قصيدة مبهمة :

أال حيمنها ما حول العلم كالتقى = إلى ىمة تعلوا السها كالمرازما

كمن سل سيف الحق للحق راعيا = إليو مجدا قد أزاح األشائما

إماما بنزكل قائما قاـ في الورل = بعدؿ فأضحى الحق إذ قاـ قائما
أديبا لبيبا يحمديا غضنفرا = من األزد ليثا في حما الحرب غانما
كىل يقدـ اآلناـ إال مهذب = كمي جرمء القلب يمضي العزائم

أياراشدا إنا لعمرؾ نزدىي = بذكراكم في حضرموت تعاظما

إذا ما عماني ألم بأرضنا = أحطتا بو نسألو عنكم تزاحما

ىنيئا لكم أىبل لما قد حباكم = بو اهلل من فضل لو الحمد دائما
(كلو أيضا من قصيدة دالية )

كبيض بأيدينا خفاؼ صوارـ = ثقاؿ الظبى مشحوذة بالمبارد

معودة ىتك الجماجم أظهرت = سبيل إمامينا الخليل كراشد
ككاف نهد كعقيل قد خالفوا اإلماـ كناصركا عليو عدكه  ,كسار إليهم في جيش فرؽ بو جموعهم

كاستأصل بو بغيهم  ,ككانت لهم قوة كافرة كصولة قاىرة ككاف منزلهم بعيدا عن نزكل ككجدت

في كتاب األنساب أف عقيبل كانوا ينزلوف باإلحساء  ,كفي ذلك يقوؿ اإلماـ في شعر لو بنفسو

:

لمنمنزؿ قفر تعفت جوانبو = كغيره من سافح القطر ساكبة

كأف لم يكن فيو من البيض شادف= تضاحكة أترابو كتداعبة

فأضحى أسا من بعد أف كاف سلوة = نجر بو أذياؿ خز كواعبو
كأف من الليل اللبوس ذكائبو = كمن بدر تم كجهو كترائبو

كمن الجهل أف تعني بأمر كفيتو= كتترؾ ما كلفتو ال تطالبو

إذا لم المرء لم يجعل مذاىب سعيو = لذم سعيو غالتو يوما مذاىبو

كمن لم يفكر في عواقب أمره = مدل دىره صارت عقابا عواقبو
كما ىارب إلى الموت آثب = كال سالب إال كذا الدىر سالبو

مدل الدىر ال ينجو من السخط كالرضى = فاسخاطو قوما لقوـ مواىبو
كما ناقد في الناس من راح كاغتدل = يغالب في دنياه ما ىو غالبو

كأجهل أىل الجهل من كاف جاىبل= كلم يدرم أف الجهل من كالى صاحبو

كأجهل منو جاىل ظن أنو = بصير كقد عابتو جهبل عوائبو

كالخير في خير ترل الشر بعده= كال في أخ دبت إليو عقاربو

كال العيش إال أسمر اللوف عاسل = كأشقر في يوـ عبوس تبلعبو

كقرف تعاطيو الحماـ كفارس = تعاطيو حينا ثم حينا تضاربو

ذريني كخلقي يا ابنة القوـ إنني = رأيت األذل حربا لمن ال يحاربو
على أنني أما أمرؤ ضمو الثرل = كأما فتى جلت بقوـ كتائبو
كإما فتىأبكى عيوف عداتو = كأما فتى تبكي عليو أقاربو

كإما فتى يقضي عليو حمامو = كأما فتى تقضي الحماـ قواضبو

كفتياف صدؽ من رجاؿ حضارـ = أكائلهم أعيت على من تغالبو
لهم ىمم تعلو العبل كعزائم = تصدقها فعل كراـ مناقبو

كأما إذا اشتد البلى بنفوسهم = كبالماؿ ما ضن بالماؿ كاىبو

كأكرـ بقوـ قولهم ىو فعلهم = كال فعل إال ما كراـ مناسبو

ككم قائل في قولو غير فاعل = أال إف شر القوؿ ما أنت كاذبو

كلست امرأ يرضي سبلمة نفسو= كإف تلف الدين الذم ىو طالبو

سلي ىل قطعنا سبسبا بعد سبسب= تعاكل بو سيدانو كثعالبو

سلي النسر ىل زرنا فلم نقض حقو= كقد نشبت في لحم قوـ مخالبو
فما زاؿ يخفي الليل ما في سواده= إلى أف بدت عنو الصباح عجائبو
متى يكسب المعركؼ من كاف ىمو = غداء يغدم أك فتاة تراقبو

إذا ىم صدتو زكاجر خوفو = كعاقتو من دكف الرحيل حبائبو

كإنما ذكرنا القصيدة بأسرىا لسهولة موردىا كعذكبة مشربها  ,كىي مع ذلك دالة على سمو

ىمة اإلماـ  ,كبعد مراميو كغزارة فهمو كحسن اقتداره  ,كألبي إسحاؽ الحضرمي قصيدة يذكر

فيها قصة نهد كعقيلوأرسلها إليو من حضرموت ككناه فيها بأبي غساف قاؿ فيها :
أالأبلغوا عني السبلـ تحية = إماـ عماف راشد أيها الوفد

كصحبتو طرا كمن قد تضمنت=جوانحو كدا لهم كلهم عضد

جميعا حضركا بالتحية ذا النهى= سليل سعيد صانو الصمد الفرد

لقد قمت في اإلسبلـ بالحق مصعدا= إلى الرتبة العليا يسمو بك السعد

كرمتمقاما قط ما راـ كانتهى= إلى مثلو إال امرئ صابر جلد

حليم حكيم خاضع متواضع = عفيف لطيف حازـ حجر صلد
إلى أف قاؿ :

كقد كاف من إخواننا الغر فتية = بناحية األشغا شهاـ لهم عقد

كفيهم فتى أكرـ بو نسل خالد = لو ىمة كبرل نحو السما تعد

كقصوا لنا ما كاف من أمركم كما= لديكم فيا هلل در الذم يهدكا

كما كاف من أبناء نهد كأختها = عقيل أكلي البغي الذم أىلك الحقد

لقد زاؿ عن آرل عقيل لنصرىم = لنسل الفتى شاذاف كالديلم الرشد
كذلك نهد قد أذلت رقابها = لنصرىم األعدا لقد عجزت نهد

لقد جمع األقواـ طردا كخالفوا= جيوش أبي غساف فاستوثق الحشد

كزفواللقياىم بجيش عرمرـ = كلم يثبتوا عند اللقاء كال اشتدكا

فلما تراءل العسكراف تدابركا = كمثل نعاـ شارد خلفو األسد

فقتل منهم في التعارؾ عصبة = على حتف خاضت دماءىم الفهد
فتبا لشبل المرء شاذانا الردل = كهلل إذ أكىى عساكره الحمد

فإنعدلوا عن بغيهم كتراجعوا = إلى عسكر اإلسبلـ كالحق كارتدكا

فأىبل كسهبل بالعشيرة إنهم= إليكم بإخبلص لرب السما أدكا

كإف ىم أبوا فاستصرخونا فإننا= قريب كما للقوـ من صحبهم من بد
كما بين كادم حضرموت كبينكم = إذا سركم إتياننا نحوكم بعد
متى يأتنا منكم صريخ نؤمكم = بعسكر جرار يضيق بو النجد

كهوال كشبانا صباحا مسارعا = كرادا إلى الهيجا إذا استصعب الورد
بكل رديني أصم كمرىف = كمثل شعاع الشمس تحملنا الجرد

فنتركهم كغرا كنضرب ىامهم= كنقصرىم حتى يجودكا بما أدكا

كفي األثر مما كاف يبتلى بو اإلماـ راشد بن سعيد رحمو اهلل كسأؿ عنو ما تقوؿ في اإلماـ إذا

غزل قوما من أىل البغي ممن ىو معركؼ مشهور بسفك دماء الناس كأخذ أموالهم  ,مثل عقيل

كنحوىم  ,فوقع على بعض أصحابهم  ,كأغار عسكره عليهم  ,كقتل من قتل منهم ؛ كأخذكا
لهم جماال كجواليق  ,كلم يمنعهم اإلماـ ذلك الوقت من أخذ الجماؿ  ,ألنو كاف يحفظ في

األثر أنو جائز أف يستعاف على البغاة بخفهم ككراعهم  ,كىي الخيل كاإلبل  ,فسكت عن

اإلنكار لهذا ؛ ثم نظركا إذا بعض عساكره قد جعل ما أخذه من تلك الجماؿ غنيمة لنفسو ,
كرآىم قد ملوا عليها حبا كركبوىا كلم ينكر عليهم ذلك  ,ما يلزـ اإلماـ على ىذه الصفة ,

أيلزمو توبة كضماف  ,أـ توبة بغير ضماف  ,أـ ال يلزمو شيء من ذلك .
قاؿ أما الضماف فبل يلزمو في ىذه الجماؿ على ما كصفت  ,كلكن عليو أف يعلم من أخذ ىذه
الجماؿ أف غنيمتها ال تجوز لهم كيأمرىم بالتخلص منها إلى أصحابها كإف لم يعرفهم أك لم

يعرؼ أحد منهم داف هلل باإلنكار عليهم إذا عرفهم  .كلئلماـ راشد بن سعيد سيرة إلى أبي

العباس بن مريح كالمهند بن سهدم كأبي عبداهلل بن محمد بن بركزاف من أىل منصورة من

أرض السند بيّن فيها معالم اإلسبلـ  ,كأظهر فيها دعوة المسلمين ؛ كنقض فيها اعتقاد

المخالفين  ,كىي سيرة بديعة كرسالة غريبة تدؿ على غزارة علمو كفرط ذكاءه كفهمو  ,كىي

موجودة في مجموع سير المسلمين .

ككجد بخطاإلماـ راشد بن سعيد إلى أبي محمد عبداهلل بن سعيد  :سبلـ عليك فإني أحمد اهلل
إليك كآمرؾ بطاعة اهلل كأكصيك كأنهاؾ عن معصية اهلل القادر عليك  ,كبعد ىذا فإني أعلمك
نصر اهلل الحق بك  ,إف األطماع قد اتسعت في أمواؿ الناس  ,كجعل كل من ادعى في ماؿ

رجل دعول طرح يده فيو  ,كالوجو أف تنادم في البلداف كل من يطرح يده في ماؿ في يد غيره
يحوزه كيمنعو كيدعيو ملكا لو فإنو يعاقب على ذلك كال يحصل على شيء غير العقوبة  ,كال

تطلب عليو البينة العادلة  ,بل يرجع في ذلك إلى قوؿ أىل البلد  ,فاعرؼ ذلك كاعمل بو كال

تقصر فيو حتى تنحسم مادة الطمع كيزكؿ الظلم كينغلق ىذا الباب ؛ كال تؤخر ذلك إف شاء

اهلل .

قاؿ القاضي أبو زكريا  :كجدت ىذا بخط اإلماـ راشد بن سعيد ؛ كتبو إلى كالي منح كذكر في
أكلو :من اإلماـ راشد بن سعيد إلى أبي محمد عبداهلل بن سعيد ثم ذكر الكتاب إلى آخره .

قلت كىي سياسة من اإلماـ كنظر منو في قطع مادة الفساد ؛ جزاه اهلل خيرا  .كىذا كتاب كتبو
اإلماـ راشد بن سعيد ألبيالمعالي محمد بن قحطاف بن محمد بن أبي القاسم حجة لو كعليو ,

كعهدا عهده إليو ليعلمشرائط العدؿ فيو  ,كيتوخى مسالك الحق لديو ؛ كيتق اهلل باريو  ,فإنو
ىو المالك ألمره كالعالم بسره كجهره .
قاؿ فليتقو في جميع أموره التي جعلت لو السبيل إليها كأكجدتو المدخل فيها على شركط

يشتمل كتابي ىذا عليها  ,فأكؿ ما ابتدئنا بو بعد حمد اهلل تعالى فيو كصلى اهلل على سيدنا

محمد  , rكإني أكصيك يا أبا المعالي قحطاف بن محمد بن أبي القاسم بطاعة اهلل كطاعة

رسولو  rكاالنتهاء عما حرـ اهلل عليك في زكاجره كالعمل بما أمرؾ اهلل بو من أكامره فيما ساءؾ
أك سرؾ  ,أك نفعك أك ضرؾ  ,كأف تأمر بالمعركؼ كتعمل بو ؛ كتنهى عن المنكر كتقف عن

فعلو ,كلتحذر من خدائع الشيطاف كمن يوازره على ذلك من األعواف  ,أحذرىم كنفسك كىواؾ

 ,كشهوتك كدنياؾ  ,فقد قاؿ اهلل تعالى ( إف النفس ألمارة بالسوء إال ما حرـ ربي كإف ربي

غفور رحيم ) كقاؿ ( أفرأيت من اتخذ إلهو ىواه ؛ كأظلو اهلل على علم  ,كختم على سمعو
كقلبو ؛ كجعل على بصره غشاكة  ,فمن يهديو من بعد اهلل ؟ أفبل تذكركف ) ( كيريد الذين

يتبعوف الشهوات أف تميلوا ميبل عظيما ) ( إنما الحياة الدنيا لعب كلهو كزينة كتفاخر بينكم
كتكاثر في األمواؿ كاألكالد كمثل غيث أعجب الكفار نباتو ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكوف

حطاما كفي اآلخرة عذاب شديد كمغفرة من اهلل كرضواف  ,كما الحياة الدنيا إال متاع الغركر )

كاذكر حق اهلل عليك كاشكر نعمتو لديك  ,كال تذىب بك حمية  ,كال تمنع تقية أف تساكم في
الحق بين كضيع الناس كشريفهم  ,كقويهم كضعيفهم  ,كبغيضهم كحبيبهم  ,كبعيدىم كقريبهم ,

كقد جعلت حماية صحار كما يتصل بها من العفة إلى صبلف إليك كعولت فيها عليك  ,فقم

فيها كليتك من ذلك حق القياـ  ,كاستفرغ الطاقة منك بالجهد التاـ  ,كشمر فيو عن ساؽ

الجد  ,كاحسر معو عن ذراع الشد من غير أف تتعدل في ذلك محظورا أك تركب فيو منكرا ,

أك تقترؼ فيو ظلما ؛ أك تكسب فيو حوبا كإثما ؛ إال ما تعتمده من منع ظالم في حاؿ عداكتو

من غير أف تعاقبو بشيء على عصيانو ؛ بل ترفعو إلى القاضي بصحار حتى يحكم عليو بما

يلزمو من فعلو كيعاقبو بما
يستحقو على فعلو .

كاعلم إني لم أجعل لك شيئا من الحكومات  ,كال أمرتك بشيء من العقوبات بل جعلتك

لحماية الببلد  ,كأمرتك بالمنع عن الفساد  ,كالدفع ألىل الباطل عن ظلم العباد  ,فبل تتعاطى

ما لم يؤذف لك بو  ,كال تقصر عما أمرت بفعلو  ,ككن للقاضي أبي سليماف مناصرا كعاكنا

كموازرا  ,فقد أكجبت لو ذلك عليك ما داـ في حكمو عادال  ,كبطاعة ربو عامبل  ,كأجبت لك

عليو كقبلو أف يعينك على أىلتك لو  ,كأكجبت على الشراة ما أكجبت لك عليو  ,إال أف

تستعين بهم فيما ال يجوز لك كال لهم المعونة فيو  ,كحجرت عليك كعليهم خذالف بعضكم

لبعض فيما يجب عليكم من المعاضدة كالمعاكنة كالمساعدة  ,كفيما يعود بطاعة رب العالمين

 ,كإعزاز دكلة المسلمين ؛ ككسر شوكة المعتدين ؛ فافهم ما ذكرتو لك كتدبر فيو  ,كال تجاكز

حده كمعانيو  ,كقد أكجبت على الشراة أف يطيعوا الشراة  ,كغيرىم ممن تجب عليو طاعتو في
طاعة اهلل ربهم ؛ أف يطيعوا أمرؾ  ,كأف يقوموا على الحق يدؾ ما كنت في طاعة اهلل داعيا ؛

كعن معصية اهلل الىيا ؛ كحجزت عليهم عصياني في خذالنك إذا استنصرت بهم على محاربة

أىل الظلم  ,كمن يعتمد للمسلمين بالجور كالغشم ؛ على أف ال تستحل في ظعنك كإقامتك ؛

كحربك كمسالمتك للمسلمين غير ما أحل اهلل لك كلدكلتك  ,كال تحرـ غير ما حرـ اهلل عليهم

كعليك ؛ فإذا فعلت ما رسمتو لك فذلك رجائي فيك كحاجتي إليك  ,كإف خالفتو بعمل الباطل
كالجور كركونا إلى الفعل المحرـ المحجور  ,فإني برمء من فعلك ؛ كأنت مأخوذ بما يجب فيو

في نفسك كمالك  ,فاتق اهلل في قولك كأعمالك  ,كاستعذ بو في الورطة في المهالك كاستعنو
على ما يتقرب بو إليو ؛ كاعتصم بو على ما تحذره كتتقيو  ,كتوكل في جميع األمور عليو ( من

يهدم اهلل فهو المهتدم كمن يظلل فلن تجد لو كليا مرشدا ) ( الذين إف مكناىم في األرض

أقاموا الصبلة كآتوا الزكاة كأمركا بالمعركؼ كنهوا عن المنكر كهلل عاقبة األمور ) كالحمد هلل
رب
العالمين كصلى اهلل على سيدنا محمد كعلى آلو كصحبو كسلم .
ككجدت في بعض الكتب نقبل من المصنف مكتوبا أثر ىذا العهد ما نصو  ,ككجدت ىذا

الشرط مكتوبا لموسى بن نجاد في حماية منحوأدـ كسنا كالقاضي الخضر بن سليماف  .أ  .ىػ

.

كيوجد في بعض الكتب نقبل من كتاب اإلماـ راشد بن سعيد لبعض سراياه قاؿ فإف كاف أحد

من أىل ىذه السرية قد ركبجورا كفعل فعبل منكورا فأنا برمء منو  .كمن فعلو معاقب لو بعد

الصحة عل جهلو منصف بما يجب في الحق عليو غير راض بجهلو كتعديو ؛ كما بعثت ىذه
السرية حتى نهيتهم عن ظلم العباد كأمرتهم بطاعة رجل من أىل الصبلح كالرشاد فإف كانوا

تجاكزا في ذلك إلى ما ال يجوز فعليهم كزر ما فعلوه كضماف ما أتلفوه على الناس كأحدثوه ,

كلست بداخل معهم في عصياف كال مشارؾ لهم في ضماف ؛ فإف يكن أحد يدعي على أحد

علي علم
إلي حتى أكصلو إلى ما يجب في الحق لو  ,كليس ّ
من أصحاب السرية حقا فليصل ّ

ما غاب عني  ,كال إنصاؼ من لم يطلب اإلنصاؼ مني  ,كلن تقوـ الحجة على العسكر بالخط

كالقرطاس  ,ككبلـ من ال يلتفت إلى كبلمو من الناس  ,كللمسلمين بحمد اهلل مداخل في العدؿ
كمخارج من الجهل ينكرىا من ال بصر لو كال تمييز معو  ,كيعرفها من ىداه اهلل لمعرفتها كنفعو
؛ كمن نطق بقوؿ ال يعرؼ حرامو من حلو  ,كقصد من ال يعرؼ جوره من عدلو لم يسلم من

ذلك كلو أصاب في قولو كفعلو .

كىذا كتاب منو آخر كتبو في أمور يجمع الناس عليو في أمر موسى كراشد :
( بسم اهلل الرحمن الرحيم )
قد اجتمعت بحمد اهلل كمنو كلمة أىل عماف على أمر كاحد كدين قيم  ,كىو دين اهلل الذم

أرسل بو رسولو محمد  rفمنهم من تولى الصلت بن مالك رحمو اهلل كبرئ من موسى بن موسى
كراشد بن النظر  ,كمنهم من تولى الصلت بن مالك كتولى من برئ من موسى بن موسى كراشد
بن النظر ؛ كمنهم من تولى المسلموف على كاليتهم الصلت بن مالك رحمو اهلل كبراءتهم من
موسى بن موسى كراشد بن النظر ؛ كاجتمع رأيهم على الدينونة بالسؤاؿ فيما يجب عليهم

السؤاؿ فيو عند أىل الحق الذين يركف السؤاؿ كاجبا كاجتمع رأيهم على أف من داف بالشك

فهو ىالك ككذلك اتفقوا على أف من علم من محدث حدثا كجهل الحكم في حدثو أف عليو

السؤاؿ فيو ؛ كإف علم الحدث كالحكم كاف عليو البراءة منو إذا كاف حدثو ذلك مما يجب بو

البراءة من فاعلو  ,كالحمد هلل حق حمد كصلى اهلل على خيرتو من خلقو محمد النبي كآلو

كسلم .

ككتب ىذا اإلماـ راشد بن سعيد بخط يده ؛ ككاف بمحضر أبي علي الحسن بن سعيد بن

قريش القاضي  ,كأبي عبداهلل محمد بن خالد  ,كأبي حمزة المختار بن عيسى القاضي ؛ كأبي
عبداهلل محمد بن تماـ ؛ كأبي النظر راشد بن القاسم الوالي  ,كحضر أيضا ىذا الكتاب أبو

علي موسى بن أحم د بن محمد بن علي  ,كأبو الحسن علي بن عمر كأبو بكر أحمد بن محمد
بن أبي بكر ؛ كعرض ىذا الكتاب على جميعهم كاتفقوا عليو كلم يختلفوا في شيء فيو

كالسبلـ .

ككاف ذلك يوـ الخميس ألربع عشرة ليلة بقين من شهر شواؿ سنة ثبلث كأربعين كأربعمائة ,

ككاف ذلك بقرية سوني في ا لمنزؿ الذم ينزؿ فيو اإلماـ راشد ابن سعيد نصره اهلل بالحق كنصر
الحق بو ؛ كالحمد هلل كصلى اهلل على رسولو محمد النبي كصلى اهلل عليو كسلم تسليما .
كألجل ىذا الكتب غضبت الغبلة في أمر موسى كراشد على اإلماـ راشد بن سعيد غضب

الخيل على اللجم  ,فأضمركا في أنفسهم ما أضمركا كلم يستطيعوا كيدا لئلماـ كال إظهار

عداكة  ,بل انقادكا في الظاىر كأخفوابدعتهم في أنفسهم  ,كما سترل بعض كبلمهم في إمامة

حفص بن راشد .كتوفي رحمو اهلل تعالى في المحرـ سنة خمس كأربعين كأربعمائة ؛ كقبره بنزكل
 ,كقد كاف اإلماـ راشد بن سعيد يشارم قوما ثم مات  ,فكاف أبو علي الحسن بن سعيد يفتي

أف الشراة على ما كانوا عليو من الشرل ككاف محمد بن خالد يفتي أف الشرل قد سقط عنهم .

---

باب إمامة حفص بن راشد

ذكر بعض السير أنو نصب من بعد راشد بن سعيد كلده حفص بن راشد ؛ كلم يذكركا تاريخا

لبيعتو كال لمدة إمامتو ؛ كظاىر كبلـ بعضهم أنو مات في اإلمامة  ,فإنو قاؿ مات كلم يعزلو

المسلموف .

ككبلـ أبي الحسن البسياني كىو من الغبلة في أمر موسى كراشد أف بيعتو عنده صحيحة كلعل

ذلك لسلوكو طريقة كالده في أمر موسى كراشد فإف أبا الحسن سئل بما نصو  :ما تقوؿ أيها

الشيخ في حفص بن راشد إف تاب كرجع كجددت إمامتو يرجع إماـ المسلمين أـ ال فإف عقد
لو من متعلمي أصحابنا كثقاتهم خمسة أنفس تنعقد لو اإلمامة كإف بلينا بو كطلب منا النصرة

كالخدمة ما نعمل كما يكوف قولنا لو .

( قاؿ ) أما العقد األكؿ فإنو لم يصح كعلى ما ذكر بعض من دخل فيو رأيتو عقدا غير ثابت
كأمرا مشكبل كقد جرل بعد العقد الذم ىو غير ثابت أحكاـ غير جائزة كمشهورة فسادىا

كدخل فيها من لم يكن يجوز أف يتقدـ بأمرىا كمع ذلك أيضا طلب منو تصحيح ذلك الحاؿ

أصحابنا فلم يبينو كقولنا في ذلك قوؿ المسلمين كنحن نتوب إلى اهلل من كل خطأ كأما إف

اجتمع أمر المسلمين كالمشورة على شيء ككقع التراضي على إمامتو فبعد التوبة كإظهار ذلك
كاألنصاؼ أك حجة جائز أف يعقد لو إف تاب .
كسألو آخر فقاؿ أفتنا في حفص بن راشد أكانت إمامتو صحيحة أـ ال كقد بايعنا لو محمد بن

الحسناللياني على األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كالجهاد في سبيل اهلل فبايعناه كخرجانا

عندىم فلم نر من ذلك شيئا كسلمنا إلى الثقاة من أىل دعوتنا شيئا من الزكاة فقبضها كأنفق

منها شيئا ؛ فوقع الخوؼ فهرب كانتهبت فضمنها ذلك اإلنساف الذم قبضها ألنا من ىذا براءة

عند الخالق أـ ال ؟ كذلك إنا كنا دائبين بطاعتو مسلمين جاىلين بالبحث عن اإلمامة  ,ككذلك

أعلي فيو ضماف ؛ أـ قبض بيدم فبل كلكن
ابتليت أنا بقبض شيء من الناس بأمر أصحابو ّ ,
كنت أحضر ذلك كآمر فيو ما يلزمني في ذلك بين لي ذلك رحمك اهلل .

قاؿ ىذا شيء مستور كأمره كاف مقبورا فبل أحب فيو ظهورا كأما أنا فقد بلغت في الغاية

كأفصحت األمور مع الريب الذم فيو كطلبت بصحيح ذلك فوجدت األمر فيو غير ثابت في
العقد كالعمل غير مستقيم كلم أكن دائنا هلل بطاعتهم ككنت غرمت ما قبضوا مني كأبدلت

صبلتي يوـ صليت الجمعة عندىم .

كأما أنت على ما سألت فإف المستحل الدائن هلل بالطاعة إذا أخطأ ثم علم بخطأه فأكثر القوؿ

أنو ال ضماف عليو كعليو التوبة كالرجوع عن ذلك  .كأما الشيخ لعلو يعني أبا محمد ؛ فرأيتو
يوجب الضماف على من دخل مستحبل بغلط ؛ كقد كاف ألزمني ضماف ما كاف أياـ راشد بن

الوليد لعلؤلرادكا من الذم دفعت كقبضت سول الذم في االستحبلؿ كالدينونة كالذم أحبو

لك إف قدرتعلى الخبلص من ذلك أف تبدؿ مكاف زكاتك كتستحل من أخذت منو شيئا إال أف

يكوف رسوال لصاحب الزكاة إلى الوالي فبل ضماف  .كأما األحكاـ عند الخالق فذلك إليو ؛
كإنما تعبدنا بالحكم ما يعلم في الظاىر فعلمناه كالسبلـ .
ىذا كبلـ أبي الحسن البسياني ؛ كفيو ما فيو على حفص  ,كما أراه إال من قبيل مخالفتهم في
الغلو في أمر موسى كراشد بن النظر حيث إف اإلمامين لم يكونا على بدعتهم  ,ككتبت بعد

كبلمو مسائل تشبو الرد عليو من كاتبها  .منها ما نصو :

قاؿ بعض المسلمين إف اإلماـ ال يحتاج إلى العقيدة إذا كقع الرضا عليو كالتسليم ثبتت إمامتو
؛ كمن ذلك إمامة عمررضي اهلل  ,إنما قدمو على اإلمامة للناس أبو بكر كحده رضي اهلل عنو ؛

فلما كقع التسليم كالرضا بإمامتو ثبتت لو من غير عقدة  .كمنها ما معناه أف اإلماـ مصدؽ فيما
يكوف فيو مؤتمنا  ,فبل يطالب بالبينة على يد سارؽ قطعها كال على حد أقامو  ,كال على حكم
أنفذه  ,إنما يكوف محجوجا في األشياء التي ىو كالرعية فيها سواء  ,مثل الحقوؽ التي للعباد

فيها تعلق كتخرج منو كمن غيره مخرج األحداث .
كىذه مسألة أظنها كقعت في أمر حفص بن راشد سأؿ عنها أحمد بن عمر بن أبي جابر

المنحي – كىو من الغبلة – في أمر موسى كراشد  ,قيل لو في إماـ غير ثابت اإلمامة ألزـ

رجبل من المسلمين المدخل عنده في أسباب  ,ككاف يأمره أف يكتب إطبلقات الجبايات إف

كاف إطبلؽ ىذا الرجل لهذا الماؿ على سبيل االحتساب أنو يطلقو للفقراء كابن السبيل ككاف

اعتماد ىذا الرجل على ىذه النية ال ليمضي أمر ىذا اإلماـ كال يعمل برأيو  ,كإنما ىو على قدر
ما يرل من يستحق ىذا الماؿ بفقره ال غير ذلك  ,ىل يسعو ذلك قاؿ يسعو ذلك على ىذه
الصفة ؟ قيل لو فإف أمره أف يحلف لو رجبل ممن يخشى منو كما يفعل األئمة ؛ قاؿ يحلفو

للمسلمين ال لو ؛ قيل لو فإف أمره أف يبايع لو أحدا من الناس ىل لو ذلك ؟ قاؿ يبايعو على

الحق ال لو  ,قيل فإف أنفذه لغزك عدك المسلمين أك لقمع ملصة ؟ قاؿ يكوف احتسابو ذلك
لؤلمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ؛ فإف امتنع عليو من أمره بالمعركؼ كنهاه عن المنكر ,

ككاف منكره الذم ارتكبو عيانا كاف لو محاربتو إف حاربو بعد أمره لو بترؾ منكره الذم ارتكبو
كإف كاف على كجو التهمة لو ؛ مثل قطعو الطرؽ كالتعرض لمظالم الناس كالتعدم عليهم ؛
كلحقو ىذا القائم بالمعركؼ كالنهي عن المنكر لم يحاربو إال بعد االحتجاج عليو بأف

المسلمين قد رأكا اإلمساؾ في الحبس على األشياء التي قد نسبت إليو كشهرت عليك من

المناكر كقصدؾ إلى المظالم ؛ فإف أجاب لم يكن إال ما رآه المسلموف ؛ كإف امتنع عن ذلك

عملوا على اإلستيثاؽ منو ؛ فإف شهر السبلح كحارب على ذلك كلم يرجع إلى الحق كاف

قصدىم في مجاىدتهم ىذه على أنهم يمسكوه عن األشياء التي قد نسبت إليو من المظالم

كالقصد لها كا لمناكر كالعمل لها ؛ فإف تلفت نفسو في ذلك لم تكن فيو تبعة على ىذه الصفة
قيل فإف أراد ىذا اإلماـ الخركج لبعض النواحي لغزك قوـ ظلمة معتدين كطلب صحبة ىذا

الرجل ىل يصحبو ؟ قاؿ إف شرط عليو أف ال يفعل كال يقدـ
على شيء إال برأيو كعرؼ قصده في ذلك أنو يقبل منو كال يغصبو في شيء جاز لو الخركج معو

على ىذه الصفة كاهلل أعلم .

ىذا آخر ما أردنا نقلو من جوابات أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي  ,كتقدـ في آخر إمامة

راشد بن الوليد كبلمذكره ابن األثير في كاملة في إمامة حفص بم راشد كإنها عنده في حوادث

سنة ثبلث كستينوثلثمائة ؛ كذكر ىنالك حركب سلطاف العراؽ لحفص بن راشد ككاف فيما ذكره
أنو اجتمع بجباؿ عماف خلق كثير من الشراة كجعلوا لهم أميرا اسمو كرد بن زياد  ,كجعلوا لهم

خليفة اسمو حفص بن راشد فاشتدت شوكتهم .
قاؿ فسير عضد الدكلة المطهر بن عبداهلل في البحر أيضا  ,فبلغ إلى نواحي حرفاف من أعماؿ

عماف  ,فأكقع بأىلها كأثخنفيهم كأسر ؛ ثم سار إلى دما  ,كىي على أربعة أياـ من صحار ,

فقاتل من بها ؛ كأقع بهم كقعة عظيمة ؛ قتل فيها كأسر كثيرا من رؤساءىم كانهزـ أميرىم كردكا
إمامهم حفص ؛ كأتبعهم المطهر إلى نزكل كىي قصبة تلك الجباؿ ؛ فانهزموا منو فسير إليهم

العساكر فأكقعوا بهم كقعة أنت على باقيهم  ,كقتل كرد كانهزـ حفص إلى اليمن  ,فصار معلما
؛ كقد تقدـ عن بعضهم ما يقتضي أف حفص بن راشد مات في إمامتو  ,فما ذكره ابن األثير

تخليط في الركاية .كفي كامل ابن األثير في حوادث سنة اثنتين كأربعين كأربعمائة قاؿ في ىذه

السنة  :استولى الخوارج –يعني المسلمين –المقيموف بجباؿ عماف على مدينة تلك الوالية ؛
قاؿ كسبب ذلك أف صاحبها األمير أبا المظفر ابن الملك أبي كاليجار كاف مقيما بها كمعو

خادـ لو قد استولى على األمور كحكم على الببلد كأساء السيرة فيأىلها ؛ فأخذ أموالهم فنفركا

منهم كأبغضوه كعرؼ إنساف من الخوارج يقاؿ لو ابن راشدالحاؿ فجمع من عنده منهم كقصد
المدينة  ,فخرج إليو األمير أبو المظفر في عساكره  ,فالتقوا كاقتتلوا ؛ فانهزمت الخوارج

كعادكا إلى موضعهم  ,كأقاـ ابن راشد مدة يجمع كيحتشد ؛ ثم سار ثانيا كقاتلو الديلم فأعانو

أىل ال بلد لسوء سيرة الديلم فيهم ؛ فانهزـ الديلم كملك ابن راشد البلد ؛ كقتل الخادـ كثيرا
من الديلم ؛ كقبض على األمير أبي المظفر كسيره إلى جبالو مستظهرا عليو ؛ كسجن معو كل

من خط بقلم من الديلم كأصحاب األعماؿ ؛ كخرب دار اإلمارة كقاؿ ىذه أحق دار بالخراب

 ,كأظهر العدؿ  ,كأسقط المكوس ؛ كاقتصر على ربع عشر ما يرد إليهم ؛ كخطب لنفسو
كتلقب بالراشد باهلل  ,كلبس الصوؼ كبنى موضعا على شكل مسجد .

قاؿ كقد كاف ىذا الرجل تحرؾ أيضا أياـ أبي القاسم بن مكرـ ؛ فسير إليو أبو القاسم من معو

كحصره  ,كأزاؿ طمعو ؛ىذا كبلمو كاهلل أعلم بصحتو  ,كفي سنة ثبلث كخمسين كأربعمائة مات

القاضي أبو الحسنبن سعيد بن قريش .
---

باب إمامة راشد بن علي

كلم أجد تاريخا لوقت بيعتو كال عرفت نسبو غير أف األحواؿ تقتضي أنو بويع بعد حفص بن

راشد كعلى ذلك ترتيب السير ( ككجدت ) تاريخا لتوبتو اآلتي ذكرىا قريبا أنها كانت في سنة
اثنتين كسبعين كأربعمائة كذلك بعد إمامتو كما ستقف عليو إف شاء اهلل  .كفي ىذه السنة قتل

القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد رحمو اهلل تعالى  .كفي يوـ األربعاء ألربع عشرة ليلة خلت من

شهر رمضاف سنة ثبلث كفي نسخة اثنتين كخمسمائة  .مات القاضي أبو علي الحسن بن أحمد
بن نصر بن محمد الهجارم  ,ككاف قبلو بسنة مات القاضي محمد بن عيسى في صفر ,

كخرجت عليو –يعني اإلماـ –الفرقة الرستاقية –يريدكف عزلو ؛ كرؤساءىم يومئذ القاضي نجاد
بن موسى كالقاضي أبو بكر  ,كىو أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي  ,خرجوا إلى الرستاؽ

في ذم القعدة سنة ست كتسعين كأربعمائة فلم نجد ذكرا لما كاف بينهم غير أني كجدت تاريخا

قاؿ فيو  :خرج القاضي نجاد بن موسى مغلوبا مطركدا ليلة االثنين من سنة اثنتي عشرة

كخمسمائة  ,قتلو اإلماـ راشد بن علي  ,كخرج اإلماـ بعد قتلو من نزكل في تلك السنة ليلة

الجمعة ألربع ليل بقين من شواؿ  .كتوفي اإلماـ راشد بن علي بعد ذلك بيسير في ىذه السنة

 ,كىي سنة ثبلث عشرة كخمسمائة .

قالسعيد بن خميس الحداني  :عاش القاضي نجاد بن موسى بن إبراىيم اثنتين كستين سنة ؛

كعاش كلده موسى بن نجاد ستة كخمسين كمات ؛ كمات مات حتى قتل ممن قتل كالده ثمانية

عشر رجل ممن يدعي السيادة ؛ قاؿ كعاش كلده كهبلف خمسا كخمسين سنة  ,كعاش كلده
معمر بن كهبلف ثمانية كثبلثين سنة كىذه شركط شرطها القاضي أبو عبداهلل بن محمد بن

عيسى السرم رحمو اهلل على راشد بن علي كأصحابو :

أما بعد  ,فإذا طلبتم مني االجتماع كاأللفة كبذلتم من أنفسكم قبوؿ النصيحة  ,فإني راغب في
مقاربتكم كموافقتكم ككاره لمباعدتكم كمفارقتكم ؛ غير أنو ال يصلح اجتماع إال على طاعة اهلل

كطاعة رسولو  ,فإنو جعل في طاعتو المحبة كاالجتماع كاأللفة  ,كجعل في معصيتو العداكة

كالبغضاء كالفرقة  ,فإف أردتم مني اجتماعا في الظاىر فإني ال يمكنني من ذلك غير ما أنا

فاعل ؛ كإف أردتم اتفاقا في الظاىر كالباطن فحتى أرل منكم غير ما أنتم عليو  ,كاهلل ال

يستحي من الحق  ,كال دىاف في الدين ؛ كنحن غدا مسئوؿ بعضنا عن بعض  ,كقد قاؿ اهلل

تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل كلو على أنفسكم أك الوالدين

كاألقربين  ,إف يكن غنيا أك فقيرا فاهلل أكلى بهما  ,فبل تتبعوا الهول أف تعدلوا كإف تلوكا أك

تعرضوا فإف اهلل كاف بما تعملوف خبيرا ) كقد أنزؿ اهلل كتابو كأرسل رسولو كأكضح دينو  ,كال

جهل كال تجاىل في اإلسبلـ ؛ كقد تقدـ من المسلمين خلفاء كقضاة كأئمة ككالة ؛ كأخبارىم
شاىرة ؛ كسيرىم معركفة ظاىرة  ,فمن اتبع سبيلهم اىتدل ؛ كمن خالفهم ظل كغول.
كقد قيل اتبعوا كال تبتدعوا ؛ كقيل شر األمور محدثاتها  ,كقيل كل شيء إذا ذىب منو شيء
بقي منو شيء ؛ إال الدين فإنو إذا ذىب منو شيء ذىب كلو  ,كالمسيء مخذكؿ  ,كاهلل مع

الذين اتقوا كالذين ىم محسنوف ؛ فأكؿ ما اشترطو عليكم أف تنصحوني كتعرفوني عيوبي  ,كأف

تقبلوا نصائح المسلمين كال تردكا الحق على من جاءكم بو  ,بعيدا كاف أك قريبا ؛ بغيضا كاف أك

حبيبا  ,كأف تتوبوا إلى اهلل من جميع ذنوبكم كتتقوه عز كجل في سركم كجهركم من العمل

بطاعتو كآداء جميع فرائضو كاجتناب جميع محارمو  ,كاالقتداء بالسلف الصالح من المسلمين

مع الورع الصادؽ  ,كالوقوؼ عن كل شبهة  :كأف ال تعملوا عمبل إال بحجة  ,كاألمر بالمعركؼ
كالنهي عن المنكر كاالنتهاء عنو  ,كالمواالة في اهلل كالمعاداة فيو  ,كمشورة المسلمين أىل

العلم كالورع فيما يعرض عليكم من األمور  ,فقد قاؿ اهلل تعالى ( كشاكرىم في األمر فإذا

عزمت فتوكل على اهلل ) كال تقتدكا برأيكم كال تعجلوا في أموركم ؛ ثم حسن الرأفة بالرعية عامة
كبأىل الصبلح خاصة  ,كالرفق بهم كالعدؿ فيهم  ,كأف يتفقد اإلماـ أمر رعيتو كقضاتو كعمالو
؛ كإف اطلع على جور من عامل لو أك غيره أنكر عليو كقاـ في ذلك بما يلزمو ؛ كال تطلبوا

العلو كالرفعة في الدنيا  ,كال تستنكفوا كال ترفعوا أنفسكم عن أدنى منازؿ الدين  ,كال يكوف

القاضي إما أف يعطي األمر كلو كإال غضب كجذب يده ككقف عما يلزمو  ,فإف من كانت ىذه

صفتو لم يجز تفويض أمر المسلمين إليو  ,إذا ليس ذلك من صفات المسلمين .
فإف كلى اإلماـ كاليا على بلد بمشورة غيره من المسلمين ال يغضب  ,كإف كاف للقاضي كاؿ
على بلد فعزلو اإلماـ بغير رأيو لم يغضب كلم يقف عن ما يلزمو  ,كلم يترؾ ما يجب عليو ؛

ككذلك غير ىذا من جميع األمور  ,كأف تقتدكا بمن سبقكم من أئمة المسلمين  ,كقضاتهم

ككالتهم  ,كاف تتبعوا سبيلهم كأف تهتدكا بهداىم كقد قاؿ اهلل تعالى ( كمن يتبع غير سبيل

المؤمنين نولو ما تولى كنصلو جهنم كساءت مصيرا ) كأف ال يحلف القاضي الناس لنفسو بما

يحلف بو اإلماـ  ,فإف ىذا ال نعلم أف أحدا سبق إليو من كالة المسلمين كقضاتهم  ,كأف تردكا

الخيل التي أخذت من الرعية  ,كمع ردىا عليهم ال يجبرىم القاضي على الخركج معو لغزك كال

غيره  ,إال أف يتفق لئلماـ الخركج بنفسو في أمر يجب عليهم الخركج معو  ,كال يكوف لهم عذر
في ذلك  ,كأف تنصفوا الناس في معامبلتكم كمدايناتكم ؛ فإف كاف ألحد عليكم حق فبل

تمطلوه ليرضى بدكف حقو تقية أك ضركرة ,أك تلجئوه إلى أخذ شيء من العركض حتى يأخذىا
بأكثر من قيمتها في البلد ؛ كال تبيعوا كال تشتركا ألنفسكم إال أف توكلوا في ذلك غيركم من

الرعية ممن ىو غير داخل معكم في حرمة كأمر ؛ كال يعلم البائع أف المشترم لكم  ,كال تقبلوا

من الرعية الهدايا كالعطايا  ,كأف تمنعوا خدمكم كأصحابكم من ذلك ؛ كال تقبلوا من الناس

أموالهم على كجو المعونة ؛ كال ترسلوا إليهم في ذلك إال أف يتبرعوا ىم من تلقاء أنفسهم  ,أك

يشير بعضهم على بعض من غير رسالة منكم  ,كال تتحملوا الديوف إال من ضركرة في نفقة أك
كسوة أك تقوكا أمر المسلمين ؛ كال تبذركا أموالكم كال أمواؿ المسلمين حتى تحتاجوا إلى

أمواؿ الرعية كتأخذكا منهم على كجو القرض أك المداينة أك المعونة كتحتجوا أنكم فعلتم ذلك

ضركرة أك حاجة  ,فليس ىذا مما يوجد لكم عذرا في أخذ أمواؿ الرعية  ,كأف ترفعوا الطمع

فيما ال يجب لكم على الرعية  ,كأف تسوكا في الحق بين القريب كالبعيد  ,كالحبيب كالبغيض

كال
تصفحوا عن أحد كتأمنوه ثم تأخذكه كتعاقبوه بعد الصفح كاألماف  ,كال تخرجوا إلى النواحي

كالبلداف بعسكر ال تضبطونو  ,كال تشدكنو عن الظلم كالفساد ؛ كال تلزموا الناس ما ال يلزمهم
من الخركج ؛ بل تعذركا من لو عذر من مرض أك غيره ؛ كال تفوضوا أمر تحرج الناس إلى

العرفاء كالجهاؿ  ,فيبعدكا كتأخذكا الرشاء منهم ؛ كال تجبركا الناس على الخركج ببل زاد اتكاال

على الضيافة من عند الناس  ,كال تجبركىم على الرباط ببل نفقة ؛ كال تستفتحوا بلدا من بلداف
أىل القبلة كأنتم ال تقدركف على أف تولوا عليها كتحموىا ؛ كتأخذكىا من ظالم كتسلموىا إلى
ظالم كأف تبذلوا األنصاؼ ألىل السر كالسنينة من حرؽ منازلهم كخراب أموالهم  ,كتعرفونهم

ذلك ؛ ككذلك جميع النواحي التي تجرم فيها األحداث من عساكركم كأصحابكم  ,كتظهركا
إليهم اإلنصاؼ حتى تعلموا أف الحق عندكم مبذكؿ لمن طلبو كالباطل مردكد على من فعلو ,

كال تخرجوا إليهم بعسكر تفعلوا عنده مثل ما فعل عسكركم األكؿ ؛ كإذا شكت الرعية عامبل

من عمالكم كطلبت عزلو عنهم أف تعزلوه عنهم  ,كال تكلفوىم عليو البينة كأف تردكا مكاتباتكم
إلى ما كاف عليو مكاتبات من سبقكم من المسلمين  ,كأف توفوا بعهدكم ككعدكم.

كقد قاؿ اهلل تعالى ( كأكفوا بالعهد إف العهد كاف مسئوال ) كال تكتبوا ألحد رقاعا خالية فارغة ؛

فإف ذلك يخرج مخرج السخرية كالهزؿ  ,كقد قاؿ اهلل تعالى ( ال يسخر قوـ من قوـ ) كال

تفرضوا إلى أحد الحكم بين الناس  ,كلو كاف لكم كليا  ,حتى يكوف ممن يبصر كجو الحكم ,

كال تولوا كاليا على بلد كال على حرب كلو كاف لكم كليا حتى يكوف عالما بعدؿ ما تولونو عليو

 ,كال تأخذكا الزكاة من الناس بالقيد كالحبس على التهم ؛ كال تقولوا لمن تتهمونو بكتماف الزكاة
إنا ال نقبل منكم إال بكذا ككذا  ,كىذا كأنو حكم كال يجوز مع المسلموف الحكم بالتهمة ؛

كأف ال تبعثوا في طلب الزكاة من الناس غير الثقاة لتوكلوىم في تسليمها إليكم  ,فإنو قد قيل

إف ىذا ال يجوز  ,كأف ال تزيدكا على خدمكم فيما تعطونهم من أجرة خدمتهم خبلؼ سعر

البلد  ,كال تأخذكا عطياتكم بغير حساب  ,فإف ىذا ال يفعلو صاحب دين كال دنيا إال ما شاء

اهلل  ,كأف ال تكتبوا إلى كالتكم كأمنائكم رقاعا ال يجوز لهم أف يعملوا بها  ,كاف ال تنفوا

المسلمين كال تعاقبوىم بالتهم كالظنوف فإف العدكؿ ال تهمة عليهم  ,كإف عاقبتم أحد من

المسلمين فعرفوه خطأه الذم أكجب عقوبتو عندكم  ,كإف بلغكم عن أحد من أىل الصبلح ما

تكرىونو فبل تعجلوا في عقوبتو حتى يظهركا الحجة عليو عند المسلمين ؛ كأف ال تعرضوا ألحد

في فعل منكر تأكيبل منكم إنكم لم تأمركا تصريحا لم يلزمكم في التعريض  ,بل قد قيل إف

التعريض يقوـ مقاـ األمر الصريح ؛ كأف ال تعملوا باآلحاد من األخبار التي ال عمل عليها عند

المسلمين  ,كأف تقربوا أىل الصبلة كتدنوىم من أنفسكم كتبعدكا أىل الجهل كالسفل  ,كتنزلوا

كبل منهم حيث أنزؿ نفسو  ,كأف تعتذركا إلى من لحقو منكم جفاء من المسلمين  ,كأف ترجعوا
في العبدة التي اشتريت من عند أبي الفرج  ,كالبيت الذم اشترم من عند موسى الفرقاني إلى

قوؿ المسلمين كما يوجب الحق في ذلك  ,كأف ترجعوا في حكم الماؿ الذم يمنح
إلى قوؿ المسلمين  ,كال يستبد القاضي فيو برأيو دكف المسلمين  ,كأف ال تعرضوا من عند أبي
العرب ابن أبي جابر شيء من مالو بقرض كال معونة كال عاربة ؛ كال تمنع كرثة إبراىيم ابن

عبداهلل من مالو بغير حجة كال حكم  ,فإنا ال نعلم في ذلك جوازا  ,فإذا سألكم أحد حاجة ؛

فإما نعم منجزة  ,كإما ال مريحة  ,فإف المماطلة عند العطاء تنغيص كتنكيد  ,كالمماطلة مع

الحرماف سخرية كىزؿ  ,ككبل الحالين مذموماف عند ذكم الدين  ,كإنما يفعل ذلك من ىانت

عليو نفسو كدينو كعرضو.
فإف قلتم إف ذلك من خدمكم كأصحابكم  ,فلو علموا منكم الكراىية لم يتجركا على ما

تكرىونو إال ما شاء اهلل ؛ فأما إذاكانوا ليتقربوف بذلك إليكم فإف عاره كإثمو راجعاف عليكم ؛

كال تحرموا الفقراء كالمساكين ىذا الماؿ  ,فإف لهم فيو سهما  ,كال تقفوا في شيء يلزمكم ,
كتزيلوا عن أنفسكم اسم العذر في التخلف في العهد كالوعد كالتهمة بذلك  ,كأف تؤمنوا من

خوفتم من المسلمين كتردكىم إلى منازلهم  ,فإف قلتم إنكم قد بذلتم لهم األماف فلم يثقوا

بأمانكم  ,فبل أرل ىذا يسقط بو حجة عنكم كال يوجب عند المسلمين عذركم إذا كاف قد

عرفوا منكم الرجوع في كعدكم كالتخويف بعد بذؿ اإلماـ خطو لهم باألماف كخافوه أف يفعلوا

منهم من بعد كما فعلتم من قبل ؛ كأف تبذلوا األنصاؼ ألىل السر في تلك األحداث الشاىرة

كتفعلوا كما يوجد عن محمد بن محبوب رحمو اهلل أنو كتب بو إلى بعض األئمة  ,كعليك إظهار

اإلنكار في ذلك كالطلب لمن فعلو حتى يعلم الناس  ,كمن فعل ذلك أف الحق معركؼ كأنك

مؤثره على ما سواه  ,كتظهر الدعاء إلى اإلنصاؼ حتى تبسط لطالب الحق بلسانو  ,كأنا أشير

عليكم بذلك في األحداث التي جرت في السر كغيرىا من النواحي كالبلداف  ,كجميع

األحداث التي تجرم من عساكركم كأصحابكم كرعيتكم حتى يظهر عند الناس أنكم أنكرتم

الباطل كلم ترضوا بو كلم تواطئوا عليو كلم تتركوا األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كتزيلوا عن

أنفسكم األكىاـ الفاسدة .

فإما إذا كنتم تنادكف بتخويفهم كتظهركف الغضب على من تتهموف أنو أراد أف يكتب إلى اإلماـ
كيعلمو بما جرل من األحداث ؛ ككيف يتجاسر الضعيف كالمظلوـ أف يرفعوا إليكم كيشكوا

كينتصفوا ممنظلمهم  ,كإياكم كالتقحم على األمور بغير حجة كال برىاف  ,كإياكم كسوء التأكيل
 ,فإنو يركل عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ ( أخوؼ ما أخاؼ على أمتي ثبلث  :زلة
العلماء كميل الحكماء كسوء التأكيل ) .
فانظركا ألنفسكم كسلوا المسلمين عما يجب عليكم كيلزمكم  ,كأتعبوا كتاب ربكم كسنة

نبيكم  ,كآثار الصالحين قبلكم  ,كالتميلوا بالناس يمينا كال شماال  ,كاحذركا يوما حذركم اهلل

إياه ؛ فقاؿ في محكم كتابو ( كاتقوا يوما ترجعوف فيو إلى اهلل ثم توفى كل نفس ما كسبت كىم

ال يظلموف ) كأنا أستغفر اهلل مما خالفت فيو الحق كالصواب  ,كصلى اهلل على سيدنا محمد
كآلو كسلم تسليما .

كاإلماـ أراه ضعيف المعرفة قليل العلم كالبصيرة  ,كال أرل لو أف يولى كاليا كال ينصب قاضيا

كال ينفق من ماؿ المسلمين شيئا  ,كال يعاقب أحدا كال ينفذ حكما كال يفوض شيئا من أمور

المسلمين إلى أحد من الناس  ,كال يفعل شيئا من ىذا األمور إال بمشورة المسلين أىل العلم

كالورع ممن يكوف حجة لو في ذلك  ,كليس كل المسلمين يكوف حجة في ىذا  ,كإنما الحجة

ىو الفقيو  ,كىو الذم يجتمع لو حاالف  :العلم كالورع  ,فإف فعل شيئا من ىذه األمور يبصر
نفسو أك بمشورة من ال يكوف حجة لو في ذلك  ,فإني أخاؼ أف ال يجوز لو كال يسعو  ,كال

يجوز لمن دخل معو في ذلك كال يسعو  ,كإف كاف اإلماـ ضعيف المعرفة قليل العلم كالبصيرة
ال يعرؼ المشورة كال يعقلها كال يهتدم ؛ فأخاؼ أف ال يجوز للمسلمين أف يجعلوه إماما كلو

كاف لهم كليا  ,كأخاؼ أف ال يثبت لو عقد إمامتو ؛ كسلوا المسلمين عن ذلك كمن كاف ال

يعرؼ المشورة كال يعقلها كال يهتدم لها فاهلل أعلم تجوز إمامتو أـ ال  ,كسلوا المسلمين عن

جميع ذلك كال تأخذكا منو إال ما كافق الحق كالصواب  ,كأنا استغفر اهلل من كل خطأ كاف مني

في ىذا الكتاب كغيره  ,كصلى اهلل على رسولو محمد النبي كآلو كسلم تسليما .
( بسم اهلل الرحمن الرحيم  .توبة اإلماـ راشد بن علي )

عمل القاضي أبي علي الحسن بن احمد بن نصر الهجارم ؛ أنا استغفر اهلل كتائب من جميع

ذنوبي كلها  ,قليلها ككثيرىا  ,صغيرىا ككبيرىا ؛ ظاىرىا كباطنها ما علمت منها كما لم أعلم ؛
كاف ذلك مني على العلم أك الجهل  ,أك الخطأ أك النسياف أك التدين أك االستحبلؿ أك

التحريم ؛ كنت متأكال فيو أك دائنا بو  ,كمما ارتكبتو كأمرت بو مما عملتو جوارحي أك تكلمت

بو لساني أك اعتقدتو بقلبي ,كتائب إلى اهلل تعالى من السيرة سرتها بغير العدؿ مخالفة للحق ؛

كمن كل خطأ مني في إلزاـ أىل النواحي الخركج منها  ,كمن ترؾ النكير على نجاد بن موسى

بعد علمي بالسيرة التي سارىا مخالفة للحق كالعدؿ ؛ كمن كاليتي لو على ذلك  ,كتوليتي إياه
بعد علمي بأحداثو كفعلو  ,كمن الجبايات التي أمرت بها كجبيت بغير حق كانفقت في غير

أىلها كمستحقيها  ,كمن العقوبات التي عاقبت بها غير الحق كتعديت فيها غير الواجب أك

أمرت بذلك من فعلو كمن إخبلفي لكل كعد كعدتو كلم أكؼ بو كرجعت عنو  ,كمن كل عهد

عاىدتو ثم نقضتو  ,كمن تقصيرم عن القياـ بما يلزمني من الحق كالعدؿ  ,كدائن هلل تعالى بما
لزمني في األحداث التي أحدثت في القرل على أىل القبلة من الخراب كالحرؽ ؛ كأخذ

األمواؿ ؛ كعقر الدكاب كاألحداث في تخريبها ؛ كما جرل من العساكر التي أخرجتها  ,كمن

كل حرب حاربتها كسفكت الدماء فيها بأمرم  ,كملزـ نفسي بذلك كما لزمني من حق كضماف
كدية كأرش كغير ذلك ؛ فأنا دائن هلل بالخركج منو كالخبلص إلى أىلو كمستحقو  ,كقابل قوؿ

المسلمين كراجع إلى قولهم كقابل نصيحتهم نادـ على ما سلف مني في نفي احد من

المسلمين  ,أك عقوبتو بغير ما يلزمو  ,كمعتقد أني ال أرجع إلى ذنب أبدا  ,كإف علمت بذنب

بعد ىذه التوبة كلم أتب منو ؛ فهو داخل في ىذه التوبة  ,كىذه التوبة الزمو لي إلى الممات ,

كمن كل تولية كاؿ كليتو كلم يكن لي أف أكليو ؛ شهد اهلل ككفا بو شهدا ؛ كمن حضر من
المسلمين  ,ككانت ىذه التوبة من

اإلماـ راشد بن علي بحضرة القاضي أبي عبداهلل محمد ابن عيسى كالقاضي أبي علي الحسن
بن أحمد بن نصر الهجارم كالشيخ أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر كأخيو أبي جابر

محمد بن عمر بن أبي جابر كعلي بن داككد كعبداهلل بن إسحاؽ المنقالي كغيرىم من

المسلمين ؛ ككانت ىذه الشهادة يوـ االثنين إلحدل عشرة ليلة خلت من شهر ربيع اآلخر سنة

اثنتين كسبعين كأربعمائة .

( بسم اهلل الرحمن الرحيم )

جواب من القاضي أبي عبداهلل محمد بن عيسى رحمو اهلل إلى اإلماـ راشد بن علي فيما سألو

عنو من ىذه التوبة كما كردعليو فيها  ,سألت عن التوبة التي دعاؾ الجماعة إليها كإلى الكتاب

الذم كتبوه لكفيها  ,فأعلم أني نظرت في ذلك على قدر ضعفي كقلة بصيرتي  ,فرأيت الكتاب
يشتمل علىمعاف كثيرة يطوؿ شرحها غير أني أذكر لك من ذلك ما يسر اهلل كاهلل أسألو التوفيق

لذلك .

أما توبتك من السيرة التي سرتها بغير العدؿ مخالفة للحق فإف كاف ذلك قد جرل منك على

االستحبلؿ كالتصويب لنفسك فبل أرل ىذه التوبة تكفيك كال تصح لك كال يقبلها المسلموف

منك حتى تفسر ذلك تفسيرا غير ىذا  ,كتتوب منو بعينو على التفسير  ,كإف كاف منك ذلك

على التحريم كالتعمد بمخالفة الحق عند فعلك  ,فما كاف فيها من تلف نفس أك ماؿ فعليك

الضماف كالخبلص من حقوؽ العباد في األمواؿ كاألنفس مع التوبة ؛ كإف كاف ذلك منك جهبل

بحرمتو كظنا منك أنو كاسع لك من غير تعمد للحراـ كال قصد منك لمخالفة الحق ,

كاالستحبلؿ لذلك بديانة كتأكيل  ,فقد يوجد في مثل ىذا أنو يخرج مخرج التحريم  ,كقد
تقدـ القوؿ في المحرـ كما يلزمو من الضماف في األمواؿ كاألنفس كالخبلص من ذلك .
كأما توبتك من الجبايات التي أمرت بها كجبيت بغير الحق ؛ كأنفقت على غير أىلها

كمستحقيها  ,فاألمر فيو على نحو ما تقدـ من الكبلـ في المحرـ كالمستحل فإف كاف ذلك
على كجو االستحبلؿ لما حرـ اهلل فبل أراؾ تكتفي بهذه التوبة كال يصح ذلك حتى تفسر

تفسيرا غير ىذا كتتوب منو بعينو على التفسير  ,كإف كاف منك على كجو التحريم  ,فقد تقدـ

الكبلـ في المحرـ كعليك الخبلص من جميع ما أتلفتو من األمواؿ كاألنفس  ,كإف كاف ذلك

على كجو العمى كالظن أنو كاسع لك فقد تقدـ القوؿ في ذلك أنو يخرج مخرج التحريم .

كأما توبتك من العقوبات التي عاقبت بها بغير الحق فإنها تجرل مجرل ما تقدـ من القوؿ بو

كالجواب كاحد .

كأما توبتك من كل حرب حاربتها كسفكت الدماء فيها بأمرؾ  ,فإف كنت حاربت حربا بعد

حرب منها ما ىوبالحق كمنها ما ىو بالباطل فتبت من جميع ذلك فبل يجوز لك أف تتوب من

الحق  ,كعليكالتوبة من توبتك من الحق  ,كعليك التوبة أيضا من الحرب التي حاربتها بالباطل
 ,كإنكاف على االستحبلؿ فقد تقدـ الكبلـ في المستحل  ,كإف كاف على التحريم فقد تقدـ

أيضاالكبلـ في المحرـ كما يلزـ في ذلك من الضماف في األمواؿ كاألنفس  ,كإف كنت مخطئا

فيجميع محارباتك من أكؿ إلى آخر فقد أصبت في التوبة منها  ,كأما الضماف فهو ما تقدـ بو
من الكبلـ في المستحل كالمحرـ  ,كأما توبتك من كاليتك لصاحبك فإف كنت علمت منو

حاال تحرـ بو كاليتو عليك أك توليتو على أكؿ كجو ال يجوز لك أف تتواله عليو  ,فقد أصبت

في توبتك من كاليتو  ,كإف كنت توليتو من أكؿ كجو تجوز لك كاليتو عليو ؛ كلم تعلم منو حدثا

مكفرا  ,فقد أخطأت في توبتك من كاليتو بغير حجة كعليك أف تتوب من توبتك من كاليتو ,
كإف كاف قد صح عندؾ عليو حدث مكفر بشهرة ال دافع لها أك بشهادة عدلين مع تفسير

الحدث أك شهادة عالمين بالحدث بتفسير أك بغير تفسير أك شاىدت أنت منو حدثا مكفرا أك

أقر عندؾ بذلك  ,كتوليتو من بعد فقد أصبت في توبتك من كاليتو على ىذا الوجو .

كلكن استتبو من ذلك فإف تاب ككاف مستحبل فقد قيل أنو يرجع على حالتو األكلى من الوالية ,

كال نعلم في ذلك اختبلفا كإف كاف محرما  ,ففي أكثر القوؿ أف يرجع إلى كاليتو  ,كقيل فيو

قوؿ آخر كال أرل لك أف تهمل أمره كال أنت تترؾ استتابتو كال اإلنكار عليو إذا قدرت على

ذلك  ,فإف لم تفعل كلم تستتبو فأخاؼ أف يكوف أتيت خبلؼ ما عليو أىل الحق كالعدؿ من
المسلمين .
كأما توبتك من توليتك إياه بعد علمك في أحداثو كفعلو  ,فإف كنت علمت منو حدثا مكفرا

ككليتو على ذلكالرعية فجار عليهم في أنفسهم كأموالهم  ,كأنت محرـ لذلك فأخاؼ عليك

ضماف ذلك في أحداثو إف أتلف شيئا من أمواؿ الناس كأنفسهم كإف كنت مستحبل لذلك فقد
تقدـ من الكبلـ في المستحق كالمحرـ كالجاىل ما فيو كفاية إف شاء اهلل تعالى .
كأماقولك كملزـ نفسك ما لزـ للعباد من حق كضماف كدية كأرش كأنك دائن بالخبلص منو

فهذاىو الصواب إذا صدقتو بفعل كقياـ في خبلص نفسك من حقوؽ اهلل كحقوؽ العباد  ,كأما

القوؿ كحده ببل فعل كال قياـ كال اجتهاد في خبلص فما النفع في ذلك  ,كقد قيل ال ينفع

التكلم بالحق إال بإنفاذه  .كقد قاؿ اهلل تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لما تقولوف ما ال تفعلوف كبر
مقتا عند اهلل أف تقولوا ما ال تفعلوف ) كإف كنت محقا في ىذه الفصوؿ كلها  ,كالمعاني التي

دعاؾ الجماعة إلى التوبة منها كلم يكن منك خطأ في ذلك في الظاىر كال في الباطن فتبت من
الحق ليرضوا عنك فلم يكن لهم أف يدعوؾ إلى التوبة من الحق كال لك أف تجيبهم إلى أف

تتوب من الحق  .فإذا فعلتم ذلك جميعا كاف عليك كعليهم التوبة كلو أف الجماعة عند

استتابتهم لك سلكوا بك مسلكا غير ىذا المسلك الذم حملوؾ كحملوا أنفسهم عليو ربما

كاف أسلم لك كلهم كأخف كأسهل عليك كعليهم كلوال مخافتي أف ال يسعني السكوت كال

التغافل عن جوابك فيما سألتني عنو لم أذكر لك شيئا من ىذا كلكنك سألتني عما يلزمك في

تلك التوبة فاستصعبت اإلمساؾ عن رد جوابك كقد ذكرت لك ما قد ذكرتو على قدر ضعفي

كقلة بصيرتي  ,فإف كاف حقا فهو من اهلل تعالى فخذ بو كإف كاف فيو مخالفة للحق فبل تأخذ بو
 ,كأنا أستغفر اهلل من كل ما خالفت فيو الحق كالصواب كالحمد هلل رب العالمين كصلى اهلل

على رسولو محمد النبي كآلو كسلمتسليما أ.ىػ كبلـ القاضي أبي عبداهلل محمد بن عيسى

السرم رحمو اهلل تعالى كلم نجد جوابا لكبلمو  ,كما ندرم ما إذا كاف بعد ىذه النصائح البليغة

الصادرة عن صدؽ اإلخبلص .
غير أني كجدت أنو قتل رحمو اهلل في نزكل في موضع على طريق مساجد العباد غربي المقبرة

الكبيرة التي تمر على حظيرة غبلفقو  ,كلم يسم قاتلو كلم يؤرخ كقت ذلك  ,كفي سنة أربع

كخمسمائة لثماف لياؿ بقين من محرـ مات أبو بكر أحمد بن محمد ابن المفضل  ,كفي سنة

ثماف كخمسمائة ليلة ألربعاء الثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضاف مات القاضي أبو محمد

عبداهلل بن محمد بن إبراىيم بن سليماف المفدل السمدم الكندم .
---

ذكر كفيات الشيخ محمد بن صالح كذراريو

كإنما ذكرىم في موضع كاحد لحسن سلسلتهم فإف بعضهم يعقب بعضا كبعضهم من بعض

ككلهم فقهاء أجبلء كأكلهم جدىم األكبر أبو عبداهلل محمد ابن صالح  ,كقد توفي ليلة السبت

لليلة خلت من شهر بيع األكؿ سنة إحدل كثبلثين  ,كفي نسخة سنة ست كثبلثين كخمسمائة ,
كتوفي كلده أبو بكر أحمد ابن محمد بن صالح ليلة االثنين في النصف األكؿ من الليل لليلة

خلت من صفر سنة ست كأربعين كخمسمائة رحمو اهلل كرحم أباه كالمسلمين  ,كىذا الشيخ ىو

شيخ أحمد بن عبداهلل صاحب المصنف  ,كتوفي كلده أبو القاسم سعيد بن أحمد بن محمد
ابن صالح رحمو اهلل كغفر لو ضحوة يوـ األحد لليلتين خلتا من شهر ربيع األكؿ سنة ثماف

كسبعين كخمسمائة .
كقيل كىو األكثر أنو توفي لثبلث لياؿ خلوف من شهر ربيع األكؿ سنة تسع كسبعين كخمسمائة

 ,ككاف موتو بعد كقعت بوة بأربعة أياـ  ,كتوفي كلده عبدالسبلـ بن سعيد بن أحمد بن محمد
بن صالح ليلة الجمعة لسبع لياؿ بقين من ذم الحجة الحراـ سنة اثنتين كعشرين كستمائة ,
كتوفي ابن عمو سعيد بن أحمد ابن محمد بن أحمد بن محمد بن صالح سنة اثنتين كثبلثين

كستمائة كىو الذم كاف في زمن الفقيو عثماف بن أبي عبداهلل األصم رحمهما اهلل  ,كتوفي أبو
الحسن بن أحمد بن أبي الحسن ابن سعيد بن أحمد يوـ الثبلثاء ضحوة النهار لخمس لياؿ

خلوف من شهر ذم القعدة سنة خمس عشرة  ,كفي نسخة سنة أربع عشرة كسبعمائة  ,كتوفي
الفقيو أبو الحسن ابن سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن صالح صبح يوـ

السبت لسبع لياؿ خلوف من صفر سنة أربع كثبلثين كستمائة  ,كتوفي أحمد بن أبي الحسن بن

سعيد ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن صالح يوـ السبت ضحوة النهار لليلتين خلتا

 ,كفي نسخة بقيتا من المحرـ  ,كفي نسخة من صفر سنة إحدل كثمانين كستمائة  ,كتوفي أبو
القاسم بن أبي الحسن بن أحمد بن أبي الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن

محمد بن صالح عشة الجمعة سنة سبعمائة كأربعين  ,كتوفي الفقيو أبو سعيد ابن أحمد بن أبي
الحسن بن أحمد بن أبي الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن صالح

يوـ الثبلثاء لعشر لياؿ بقين من شهر رمضاف سنة إحدل كستين كسبعمائة .

فأنظر إلى ىذه الذرية المباركة الطيبة ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم ,

كىذه السلسلة فيتتابعها تشبو سلسلة آؿ الرحيل من محبوب ابن الرحيل إلى سعيد بن عبداهلل

 ,كلهم فقهاء أجبلء أىل فضل ككرع كفقو كاسع كعلم نافع ليس فيهم من يطعن فيو كال من
يشك في فضلو كاهلل أعلم بالفقهاء الذين كانوا من ذراريهم بعد من ذكرنا  ,فقد غابت عنا

تواريخهم كتشابو السلسلتين سلسلة نجاد بن إبراىيم كذراريو  ,كفي المتأخرين سلسلة آؿ مدد

كىم قوـ من النعب كالنعب من قضاعة كيقرب من ذلك سلسلة الصلت بن مالك  ,فإف كثيرا
من األئمة كالعلماء كانوا من ذريتو  ,كالحمد هلل رب العلمين .

تنبيو  :ذكر بعض المتأخرين ثبلثة أئمة لم نعرفهم إال من سيرتو  ,كمن حفظ حجة على من لم

يحفظ  ,أحدىم عامر بن راشد بن الوليد الخركصي  ,قاؿ عقدت لو اإلمامة سنة ست كسبعين

كأربعمائة  ,قاؿ ككاف رجبل عالما زاىدا ذا ذكاء كفطنة محسنا في الرعية  ,قاؿ ككاف إماـ شاريا
؛ قاؿ كىو آخر األئمة الشراة من بني خركص  ,قاؿ فاستقاـ على الحق حتى توفاه اهلل رحمة

اهلل عليو كأنت تدرم أف ىذا الوقت الذم ذكر فيو بيعتو ىو كقت إمامة راشد بن علي بعينو ,

فإف صح ما ذكر فكأنو إنما بويع في كقت إمامة راشد ألف الناس قد اختلفوا على راشد على
حسب ما تقدـ .
كاإلماـ الثاني محمد بن غساف بن عبداهلل الخركصي  ,قاؿ ككاف إماـ دفاع فأرادكه أف يكوف

شاريا فخاؼ أف ال يطيق حمل الشراء خوفا من خلفاء بغداد قاؿ ككاف رجبل عالما بليغا زاىدا

ذا حلم كرأفة للرعية غيورا على الممالك ؛ قاؿ ككاف أكثر حربو الحسا كأرض نجد ؛ قاؿ ككاف
في إمامتو عادال لم يعب عليو أحد في زمانو كال طعن عليو أحد في شيء من أحكامو حتى
توفي رحمة اهلل عليو ؛ قاؿ ككانت إمامتو تسع سنسن إال خمسة أشهر  ,قاؿ كمن خصالو

الحميدة كأفعالو الغريبة أف كل أحد أراده بسوء كعزـ على حربو كمخاصمتو  ,ككصل ىذا اإلماـ

في ساحتو يسلم المخاصم لو األمر من غير قتاؿ .

كاإلماـ الثالث الخليل بن عبداهلل بن عمر بن محمد بن الخليل بن شاذاف ؛ قاؿ عقدت لو

اإلمامة بنزكل كقاتل فيها النباىنةكاستولى عليها ؛ كقهر الرستاؽ كنخل كجميع أقطار الباطنة ؛
قاؿ ثم أف النباىنة استنجدكا ببني ىبلؿ كالجبور ؛ قاؿ كلم يزؿ يقاتلهم في كل أرض ؛ كلم
يعب عليو في إمامتو أحد حتى توفي رحمة اهلل عليو مستقيما على طريق الحق .

---

باب إمامة محمد بن أبي غساف
كىو ف يما أظن من أئمة الطائفة الرستاقية كىم الغبلة في أمر موسى كراشد ؛ كلم أجده مصرحا
بو كذلك غير أني عرفتو من أحوالهم فإف أبا بكر أحمد بن عبداهلل ابن موسى كاف يحتج لو

كيناظر عنو في سيرة سماىا البررة كلم أجد لمحمد بن أبي غساف ذكرا في نسبو غير أني

كجدت تاريخا لموت القاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي أنو مات يوـ

األربعاء ضحوة  ,كقد بقي من رمضاف اثنا عشر يوما سنة اثنتين كخمسين كخمسمائة قاؿ

كصلى عليو محمد بن أبي غساف الخركصي فإف كاف ىذا المصلي ىو اإلماـ المذكور فهو

خركصي كإف كاف غيره فاهلل أعلم بو غير أف ىذا الوقت ىو فيما أحسب كقت إمامة محمد بن
أبي غساف ثم كجدت أف إمامة ابن أبي المعالي كانت في سنة تسع كأربعين كخمسمائة كظهر

بذلك أف المصلي غير اإلماـ أك انو كاف إماما فعزؿ كيمكن أف يكوف محمد ىذا ىو ابن اإلماـ

راشد ابن سعيد لما تقدـ أف أبا إسحاؽ كنى راشد في شعره بأبي غساف كلمدح أىل الباطنة لو

أنو من أبناء الحلفاء كاهلل أعلم بحقيقة األمر .

ككانتالطائفة الرستاقية تحاكؿ الغلبة على الدكلة حتى ظهركا كمن محاكلتهم ما تقدـ ذكره فيإمامة

راشد بن علي  ,كالظاىر أف إمامة محمد بن أبي غساف كانت عند الرستاقية على إمامة راشد بن
علي ألف نجاد بن موسى كاف فيما يظهر قاضيا لو كفي بعض التواريخ قاؿ خرج القاضي نجاد
بن موسى مغلوبا مطركدا ليلة االثنين من سنة اثنتي عشر كخمسمائة كدخلها أبو سعيد بن

الحسن بن زياد في دكلة محمد ابن خنبش كمحمد بن أبي غساف .

ككتب محمد بن أبي غساف إلى أىل الباطنة كتابا فأجابوه بجواب طويل بليغ يرشح بالسركر

كيرفل بالحبور ؛ كذكركا فيو أشعارا أعرضنا عن النثر اختصارا كنقتصر منو على الشعر اختيارا .

قالوا فيو :

كقلنالو إذا بدا طالعا = أال مرحبا مرحبا مرحبا

ككاف لنا خير من قد أتى = ككنا لو خير من رحبا
حباب المسرة مسطورة= بما قد أفاد كما قد حبا
ذىبنابما ساؽ من حكمو= إلى نيل آمالنا مذىبا

كسانا بموشأ ألفاظو= من الرشد برد الهدل مذىبا
ثم ذكركا بعده ألفاظا منثورة كالدرر المسطورة ثم قالوا بعده

يعلوا سماكات الجبللة فاخرا= بأب شريف ماجد أك خاؿ

كلهمناقب حازىا من قومو= تاريخها من عهد عصر خاؿ

كخبل من األدناس طيب نجاره=كعبله فهو من النقيصة خاؿ
إف شم خلب بارؽ من غيره= شمن لجؤد يديو بارؽ خاؿ

كلو جبلؿ قد كساه جملها = موشى برد خبلئف كجبلؿ

ثم قالوا بعده الذم خلص عند النقد كالتمييز خلوص الذىب إال بريز استخرجو اهلل من عنصر

األكارـ األطايب كما استخرج نبيو  rمن لؤل بن غالب كقد أعاد اهلل بسبلمتو ككجوده لهذه
الدعوة ما كاف رفانا كجمع من شملهم شتاتا كاختارىم كأحياىم بعد أف كانوا أمواتا كىو ما

أشتمل بو من مبلبس الورع كالديانة كالنزاىة كالصيانة أىل لما تقلده من ىذه األمانة كالجماعة

بو راضوف كعن سواه معرضوف  ,فاهلل تعالى يحرس عليهم شريف بقائو كيزيد في رفعتو كارتقائو
كيديم عليو ما اتسع من نعمائو كينعم علينا عاجبل بكريم لقائو خافقا بأرضنا في عذبات لوائو

مؤيدا بالنصر كالفتح في مذاىبو كأنحائو مسددا في رأيو منقذا من الهلكة معاشر آلو ؛ إلى أف

قالوا  :كعضده بالهزبر الضرغاـ كالسيد القمقاـ  ,كالبطل المقداـ ؛ القاضي األجل السيد

سيف اإلسبلـ كعين العلماء كالحكماء  ,ذم البصيرة كالرشاد كالصبلح كالسداد المبارز يوـ

الجبلد  ,أبي المعالي نجاد بن موسى بن نجاد إلى آخر ما ذكركه ككتابو موجود في مجموع

سير المسلمين ؛ كفي سنة ثبلث كثبلثين كخمسمائة في شواؿ ليوـ بقي منو مات القاضي أبو
محمد الخضر بن سليماف كذلك يوـ الخميس كىو جد ابن النظر .

كفي سنة ست كثبلثين في ربيع اآلخر ليلة الجمعة مات عثماف بن موسى  ,كخالفو أىل العقر
من نزكىولم يدخلوا في طاعتو كذلك ألجل قدحهم في إمامتو كلعلو حيث كاف من الطائفة

الرستاقيةفحاربهم طويبل كقطع النخيل ككسر األنهار  ,ككقعت في الحرب أحداث ال تكاد

تخلوا منهامعرة الجيش ؛ كال يقدح ذلك في إمامة المحق  ,غير أف أىل العقل لما لم تكن

إمامتو ثابتة عندىم ردكا عليو بسيرة ذكركا فيها األحداث الواقعة كجعلوا من المناكر  ,كحملوا

على القائم باألمر .

كىذه السيرة التي فيها الرد تنسب ألبي بكر أحمد بن محمد بن صالح كىو شيخ أبي بكر

أحمد بن عبداهلل ابن موسى صاحب المصنف كرد ىذا التلميذ على شيخو ردا بليغا مسلما لو

سلم صحة أصل اإلمامة  ,غير أف شيخو يقدح في أصل إمامتهم كقاؿ الراد قد علم الخاص

كالعاـ إال من شاء اهلل من أئمتنا كأخذنا رأم الجماعة من أىل نحلتنا  ,كلم يقف من كقف عن

شك في األصل بل خوفا من معارضة أىل البغي كالجهل  ,ككراىتهم لهذا الفعل ككقوؼ ىؤالء

غير قادح في أمر المسلمين كال ناقص ألىل الدين  ,كقد قاؿ علي بن أبي طالب كال عمرم إف
كانت اإلمارة ال تجوز حتى يحضرىا جميع الناس ما إلى ذلك من سبيل  ,كلكن أىلها

يحكموف فيها على من غاب  ,ثم ليس للحاضر أف يرجع كال للغائب أف يختار أال كإني مقاتل

رجلين رجل ادعى ما ليس لو كرجل منع ما قبلو  .قاؿ كىكذا كجدنا عن غيره فانظر في ذلك

كباهلل التوفيق .
---

باب إمامة موسى بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد
بويع لو سنة تسع كأربعوف كخمسمائة كىو في ما أحسب من أئمة الطائفة الرستاقية ككاف يومئذ

الملك بعماف محمد بن مالك  ,كلم أجد ذكر نسبو فخرج عليو أىل عماف ككاف يومئذ إمامهم

موسى بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد في عسكر ال يحصى كال يعد كخرج الملك في جملة
اليحمد إال األقل منهم  ,كخرجت معو عامر ربيعة  ,ككاف أيضا من أىل عماف عامر ربيعة

فخرجوا حتى توافوا بقرية الطو  ,ككانوا قد استضعفوا أنفسهم عن الصولة  ,كأجمع رأيهم على

الرجوع كطمعوا في السبلمة كأعطوا ثقلهم العقبة كتأخركا ليكونوا حامية لساقتهم  ,فلما صارت
المطايا على العقبة كصلت إليهم البدك في زحف من اليحمد فانهزمت أىل عماف كلم يعقب

أحد عند ساداتها فقتل الرئيس كأخوه أعني أبا عبداهلل بن أبي المعالي  ,كقتل من الناس خلق

كثير كأخذ من الناس ما ال يحصى  ,ككذلك الموت بالعطش كلم ينج إال ذك عمر طويل ,

كأتت اليحمد كالبدك على جميع التخافيف كالدركع كالسبلح  ,ككاف ممن أخذتو البدك الرئيس
أبا المعالي بن عبداهلل كعبداهلل بن خنبش بن أزىر كأحمد ابن محمد كجماعة من أىل سمد ,

كمن سائر الناس عدد ال يحصى .

ككانت ىذه الوقعة في يوـ األربعاء في يوـ تسعة كعشرين من صفر سنة تسعة كسبعين

كخمسمائة  ,فمدة إمامتو عشركف سنة كسيأتي كبلـ يقضي أنهم نصبوا في عصره إماما  ,كفي
أيامو مات القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثماف رحمو اهلل عشية الجمعة

لست لياؿ خلوف من ذم القعدة سنة ست كسبعين كخمسمائة ككاف الملك قد أرسل إليهم قبل

خركجهم عليو بثبلث سنين نصيحة قاؿ فيها بسم اهلل الرحمن الرحيم
مهبلبني عمنا مهبل موالينا = ال تبعثوا بيننا ما كاف مدفونا
ال تطمعوا أف تهينونا كنكرمكم= كأف نكف األذل عنكم كتؤذكنا

يتصدر لسيدنا األجل األمجد كالمشايخ األجبلء الفضبلء األتقياء حرس اهلل أيامهم كأسبغ

إنعامهم كأجزؿ في الخير أقسامهم إني قد كتبت قبل كتابي ىذا كتابا أطلب فيو إيضاح الحق

كإظهار برىاف الصدؽ  ,كلم يرجعوا لي جوابنا يقطع كال أتوا بإيضاح ينفع  ,كالحاجة كاإلشفاؽ

من شقاؽ يدعو إلى المعاكدة  ,كإف كاف كبلمي ال يسمع كتنصلي بالنصيحة ال ينفع ؛ كقد قاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الرجوع إلى الحق خير من التمادم في الباطل ؛ كالحق كلما

كشف تبلج كالباطل كلما كشف تلجلج ؛ كالذم شرحتو أكال أشرحو آخرا غيرة على حضرتهم
الشريفة إف الحق كاضح ال يفنى كالباطل ال يخفى  ,فإنهما طائفتاف ال تشبو أحدىما األخرل

ألف الحق نور كالباطل ظلمة فشتاف بين النور كالظلمة .
كقالشعرا :

لقد أسمعت من يدعو لحق = كلكن ما بحق من أنادم
أريد حياتو كيريد قتلي = عذيرؾ من خليلك من مراد
كلكن قد قيل في المثل إذا أقبلت الفتن نزع من كل ذم لبلبو  ,كعندم إنهم يعرفوف ما أقوؿ

حقا ؛ كلكن قد قاؿ اهلل تعالى ( كإف فريقا منكم ليكتموف الحق كىم يعلموف ) كقاؿ اهلل تعالى
( الذين آمنوا كلم يلبسوا إيمانهم بظلم ) ؛ كقد جعلت بيني كبينكم حكما ؛ كقد أشهدت اهلل

كمبلئكتو عليكم كاسألكم بو كبكتبو كمبلئكتو كرسلو أف تقبلوا الحق كتؤمنوا ضعفاء المسلمين

من كل ناحية كتعطونهم المواثيق باإليماف على أنفسكم كقبوؿ الحق  ,كيجتمعوا كنجتمع

كالحق مقبوؿ كنكوف جميعا عند الحق كإف كاف يدعوكم إلى ىذا المدخل ؛ كحمل ىذه األمور
الخوؼ فليس ىذا من سيرة المتقين فمن تمسك بحبل اهلل ال يخاؼ لومة الئم كإف تطرحوا

أيديكم في يدم كت قبلوا ما أقولو فأنا لكم الكفيل لما تحاذركنو من أمر العجم كأنا لكم مقاسم
كمساىم فيما يأتيكم إف لزمتم الكفاؼ كتمسكتم بالتقول كالعفاؼ كأعطيكم بمآثر تطيب

قلوبكم كربما إذا اجتمعنا كاف للمسلمين راحة كللضعفاء ؛ قاؿ اهلل تعالى ( كعسى أف تكرىوا

شيئا كىو خير لكم ؛ كعسى أف تحبوا شيئا كىو شر لكم كاهلل يعلم كأنتم ال تعلموف ) كأنا قد
استيقنت فيما مضى كثيرا من أياـ ذلك كالده إلى يومي ىذا كلو كنت محبا لقطيعة كمعتمدا
لفرقة لكاف من أسرتو باألمس بقرية كدـ ما سلم ؛ لكن سلمهم اهلل تعالى ثم من اقتضى فيو

رجاء أف يعرؼ ما أنا عليو كأف يجمع اهلل بنا شمل المسلمين ؛ كأف ينفع بنا الضعفاء

كالمساكين إال أني ليشهد أف يكوف قد استحل المرعى الوخيم كالمسلك الذميم ؛ كقد صرت

كما قاؿ الشاعر :

قالتهريرة لما جئت زائرىا = كيلي عليك ككيلي منك يا رجل
كأنا مع ما قد حدثت أعلل نفسي فيكم بليت كلعل كعسى كأقوؿ مكابرا لعقلي عسى أف

تنتبهوا من غفلتكم كترجعوا عن مدخلكم كينسد الحاؿ كتنصلح األحواؿ ألف ىذا المدخل

مدخل طمع ملك كطلب عرض كثار ؛ كقد قاؿ اهلل تعالى ( كال يحيق المكر السيئ إال بأىلو )

كقاؿ تعالى ( كيمكركف كيمكر اهلل كاهلل خير الماكرين ) كقاؿ تعالى ( يخادعوف اهلل كالذين

آمنوا كما يخدعوف إال أنفسهم كما يشعركف ) كال يثبت اهلل أمرا ظاىره عدؿ كباطنو جور كظلم

كاهلل ال يخفي عليو شيء كإف لبستم على ضعفاء المسلمين كطغاـ الظاىرة ؛ كال يخفى على اهلل

؛ كقد قاؿ اهلل ( يستخفوف من الناس كال يستخفوف من اهلل كىو معهم ؛ إذ يبيتوف ما ال يرضى

من القوؿ ) فمسألتي من حضراتكم قبوؿ النصيحة كترؾ الجب كال تكونوا كالذين قاؿ اهلل

فيهم ( كإذا قيل لو اتق اهلل أخذتو العزة باإلثم فحسبو جهنم كلبئس المهاد ) كأنا مع كل ىذا
أحذر من انفتاؽ الحاؿ بيني كبينكم ككقوع الفرقة كالقطيعة كانفتاح الشر كأنا فيكم كما قاؿ

األكؿ :

كإذامرضنا أتيناكم نعودكم = كتعتبوف فنأتيكم فنعتذر

أفي الكتاب كجدتم ذا فنعذركم = بيني كبينكم اإلنجيل كالزبر

على بالجواب كالشنيعة  ,كأنا مع ذلك أداريكم كأعالجكم
كأنا المبتدأ بالقطيعة كالمتظاىر ّ

كأبذؿ لكم مني النصيحة محبة فيكم كاشفاقا عليكم كأبقي على سدة الحاؿ بيني كبينكم فإف
تقبلوا ما قد بذلت لكم من النصيحة كالمودة كتقبلوا الحق كتسلموا لو فأنا لكم أخ كناصح

كصديق مساىم كمقاسم  ,كإف غلبتكم األىواء كاستحاؿ بكم حب الدنيا كاستحو 3عليكم

الشيطاف ؛ كقد قاؿ اهلل تعالى ( أفمن زين لو سوء عملو فرآه حسنا ) كقاؿ تعالى ( زين للذين
كفركا مكرىم كصدكا عن السبيل كمن يضلل اهلل فما لو من ىاد كمن يهد اهلل فهو المهتدم )

كقاؿ ( كمن يهد اهلل فما لو من فضل )  ,كقد قيل من لم يكن لو من نفسو كاعظ لم تنفعو
المواعظ  ,كإذا لم ينفع ما شرحناه رجعنا إلى قوؿ األكؿ :
فلمارأيت الود ليس بنافع عمدت إلى األمر الذم كاف أحزما
( غيره ) كفي الشر نجاة حين = ال ينجيك إحساف
كبعض الحلم عند الجهل = للذلة إذعاف

حينئذ طابت نفسي عن صحبتكم كحققت شدة طلبكم كمفارقتكم مقاتبل على نفسي بما أقدر

عليو ال صدا لسبيل اهلل كال عاد على مغلوب قوـ إذا غلب كال حجة على الطالب إذا طلب ,
كقد قاؿ اهلل تعالى ( كال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ؛ قد قيل في المثل دكف الحريم يقتل
الكريم فسكت مستعدا للجهاد على نفسي دافعا للظلم كردا للغشم كخوفا من طلب الثأر

كالحرب مشتقة معنى من الحرب  ,كليس كتابي ىذا خوفا كال فرقا من القتاؿ إذا رقع التنازؿ ,
كإف كاف الخادـ أقل فبل آمن من ذلك إال أف حذرم من القطيعة كالفرقة  ,أشد مما تظنوف
كمتى عاد جوابكم باألمس بذلت جهدم كشمرت لغاية طاقتي كقابلت بعوف اهلل كأرجو أف

تذكركا نصيحتي كترجعوا إلى قولي بعد فوت أشياء كثيرة ما كنت أكد أف تكوف لكن األمر هلل

الواحد القهار اطؤا على أرجلكم إف شئتمالباطل كاهلل شاىد عليكم  ,إذ قد اجتهدت كبالغت

في طلب السبلمة باأللفة بيننا كترؾ الشقاؽ  ,كلم العصى فأبيتم إال ما قد سولت لكم أنفسكم

 ,قاؿ شعرا :

فماباؿ من أسعى ألجبر كسره= حفاظا كينوم من عداكتو كسرم

كإني كإياكم كمن نبو القطا= كلو لم ينبهو لبات كلم يسر

أتاه كحلما كانتظارا بكم غدا= فما أنا بالواني كال الضرع الغمرم
كفكف غربك كاستوقف سربك كأكدع العصا بلحاىا كالدلو برشاىا فإف من ركتها كرأيها أف

امتحنا أركينا  ,كإف قدحنا أكرينا  ,كإف نكينا أدمينا بحوؿ هلل كقوتو ال بحوؿ مني كال قوة  ,كأنا
متوكل على اهلل ( كمن يتوكل على اهلل فهو حسبو إف اهلل بالغ أمره ) كأنا كاره للفتنة كمبغض

للفرقة كمجاىد على الصحبة  ,أرجو من اهلل إذا لم تقبلوا نصيحتي كتركنوا إلى قولي أف يرجع

بغيكم عليكم لقولو تعالى ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم غلينا

مرجعكم ) كإذا عدـ القتاؿ كفرغ من اليحمد فقد فرغ  ,إال أف الشيء من معادنو  ,كإف لم
يوجد في معادنو فهو في غير معادنو أعدـ  ,كقاؿ شعرا :

نصحنالهم نصحا فجاؤا ببغيهم = ككنا لهم سلما فصاركا لنا حربا

فقلنا عسى أف ينتهوا عن فعالهم = فيستوجبوا منا باف نغفر الذنبا
فلما أبوا إال اعتمادا لشرىم = كبغيا جزيناىم إلى شرىم حربا

كقلنا لهم ذكقوا كباؿ أموركم = كمن يسق مر الماء لم يطعم العذبا
فواعجبا أكل ىذا عمى أـ تعاـ  ,لكنو تعاـ كطمع في غير مطمع كقاؿ شعرا :

ليوث عرين كافحت عن عرينها = كيلقوف جهبل أسدىا بالثعالب

كأني أراكم قد بعثتم عظيمة = سماـ األفاعي دكنها للعقارب

فحلواكتافيها كشدكا كثاقها = فإف لها كفا مر كحالب

فإنا ال نحسر على مفارقتكم كنلهف على مقاطعتكم حفظا ألضر أك تحفظا للود السالف ,

كرجاءا للمستأنف ككأني أقرع حجرا صما أك أكلم أخرصا أك أصما فإنا هلل كإليو راجعوف  ,إذ

تقاطعوف من ال يشتهي مقاطعتكم كتفارقوف من ال يشتهي مفارقتكم  ,كلكن قد قاؿ اهلل تعالى (

ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أك أشد قسوة ) كقاؿ الشاعر :
كلستبباغي الشر كالشر تاركي= كلكن متى أحمل على الشر أركب

( كقاؿ آخر )

معاكيهل أبصرت في الدىر تلعة = بغاثا من األطيار من يوعد الصقرا
على طاعن فيما أنا عليو فأنا مقر بالتقصير معترؼ بالخطأ كدائن هلل تعالى بأداء
ىذا كأف طعن ّ

الواجبات كالتخلص من التبعات ؛ كإف كجدت قوما هلل كنت منهم كهلل أمر ىو بالغو كحكم ىو

نافذة ؛ كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ؛ خدمت حضراتكم الشريفة بالسبلـ الجزيل

كالدعاء الصالح الجميل ؛ كاسأؿ من حضراتكم رد الجواب بما يقتضيو رأيهم الرشيد الصائب

كصلى اهلل على رسولو محمد النبي كآلو كسلم .

تمت السيرة بعوف اهلل كحمده ؛ قاؿ ناقلها ككانت ىذه السيرة الفيصل كاف كتبها إليهم آخر

كتبو ؛ كقبل خركجهم عليو بعقبة بوه بثبلث سنين ؛ قيل كإف جملة أىل عماف كانوا يقولوف

كانت ىذه السيرة لمن كتبت إليو ملحمة أم مقتلو كاهلل أعلم .
---

باب إمامة خنبش بن محمد بن ىشاـ ككلده محمد بن خنبش

كأظنهما من أئمة الطائفة الرستاقية كىو ظن ال يحقق غير أف العاقد لمحمد ابن خنبش صاحب
المصنف ؛ كىو من الطائفة الرستاقية ؛ ككاف إمامتهما كانت في كقت إمامة من ذكرنا قبل ؛

فكأف أىل عماف قد افترقوا طائفتين ؛ كأعوذ باهلل من الفرقة ؛ ككانت كل طائفة تنصب إماما

حتى جمع اهلل شملهم بعد الفرقة ( فأما خنبش ) بن محمد فلم أجد لسيرتو ذكرا في شيء من
الكتب إال ما قالوه في تاريخ موتو أنو توفي يوـ السبت لعشر من جمادم األكلى في سنة عشر

كخمسمائة قالوا كجرل على الناس بموتو مصيبة عظيمة قالوا ككاف رجل من أىل الصبلح ينشد

عند قبره شعرا :

كليسمن الرزية فقد تيس=شاة تموت كال بعير
ككلن الرزية موت نفس= يموت لموتها خلق كثير
( كأما محمد بن خنبش ) فقد اختلفت النقوؿ في كقت إمامتو ؛ ففي كشف الغمة كغيره من

السير أنو عقد عليو يوـ مات أبوه ؛ كأف العاقد لو نجاد بن موسى ككاف نجاد قاضيو  ,كخطب

أبو بكر أحمد بن محمد المعلم  ,ككاف ذلك كقت إمامة راشد بن علي  ,كقد تقدـ أف نجاد بن
موسى كاف قاضيا البن أبي غساف ؛ فإف كاف محمد بن خنبش ىو محمد بن أبي غساف فظاىر

؛ كإف كاف غيره ففي ىذا النقل نظر قالوا  :كمات محمد بن خنبش سنة سبع كخمسين

كخمسمائة  ,كفي تاريخ آخر يقتضي عكس ىذا ؛ كذاؾ أنهم أرخوا موت أبي بكر أحمد بن

عبداهلل بن موسى بن سليماف الكندم مؤلف المصنف أنو مات عشية االثنين لخمس عشرة ليلة

خلت من شهر ربيع اآلخر سنة سبع كخمسين كخمسمائة  ,قالوا ذلك بعد أف عقد لئلماـ

محمد ابن خنبش بسوني ىو كمن حضر عنده من جماعة المسلمين  ,كأقاـ عنده بسوني ستة

أشهر كعرض لو المرض الذم مات فيو ؛ فانحدر إلى أىلو بنزكل فلبث عندىم عشرة أياـ  ,ثم
توفي كقبر بالمض من سمد نزكل  ,فهذا يقتضي أف إمامة محمد بن خنبش كانت في شهر
رمضاف من سنة ست كخمسين كخمسمائة ؛ كالتاريخ األكؿ يقتضي أف بيعتو كانت في سنة

عشر كخمسمائة ؛ كموتو في سنة سبع كخمسين كخمسمائة  ,كعلى ىذا فتكوف إمامتو سبعا

كأربعين سنة ؛ كاهلل أعلم أم التاريخين أصح  ,كتقدـ ذكر إمامة محمد بن أبي غساف كإمامة
موسى بن أبي المعالي  ,كأف التاريخ فيهما كفي إمامة خنبش ككلده متقارب أك متداخل كاهلل

أعلم بسبب ذلك  ,كقبر اإلماـ خنبش بن محمد ككلده محمد بن خنبش في نزكل في الموضع
الذم يكوف لعشي الطريق الجائز الذم ينفذ من عند فلج الغنتق عند مسجد العباد عند الجبل

األسود الصغير  ,يقاؿ لذلك الجبل ذر جيود  ,إذ كاف لو حركؼ بائنة من الصخور من أعراضو

ال من أعاليو  ,كىنالك أيضا قبر القاضي أبي بكر أحمد بن عمر ككلده أبي جابر  ,كىنالك
أيضا قبر القاضي أبي عبداهلل محمد بن عيسى  ,كىؤالء المذكوركف فيما أظن من الطائفة
الرستاقية إال محمد بن عيسى فاهلل أعلم بو .

قاؿ  :ككاف رجل معركؼ بالفسق كشراب المسكر ؛ أكصى أف يقبر عندىم فقبر ىنالك فاشتد

ذلك على المسلمين  ,فقيل لبعض الصالحين  :أينفعو ذلك كقد كاف كذا ككذا ؟ قيل لو ينبغي
أف يتقرب من الصالحين في الحياة كبعد الممات لنزكؿ الرحمة فقبر الرجل ىناؾ  .قيل

كأصيب أىل عماف بموت محمد بن خنبش ما لم يصابوا بأحد قبلو ؛ كلعل ذلك كاف لعدلو

كحسن سيرتو مع طوؿ مدتو  .كاهلل أعلم كفي سنة اثنتين كسبعين كخمسمائة يوـ االثنين ألحدل
عشرة ليلة خلت من رمضاف مات أبو القاسم سعيد بن محمد بن عبداهلل الشجي .

كفي سنة ست كسبعين كخمسمائة يوـ األربعاء لتسع خلوف من جمادل األكلى مات الفضل بن

أحمد .

كفيهذه السنة كىذا الشهر لليلتين بقيتا منو مات أبو عبداهلل محمد بن أبي غساف الساكن

بغبلفقة نزكل  ,ككاف ذلك يوـ الجمعة عند صبلة الظهر .

كفي ىذه السنة أيضا الثني عشر يوما خلت من جمادل األخرل مات محمد ابن إسماعيل بن

أبي الحسن اللجوني .

كفي سنة خمس كثمانين كخمسمائة يوـ االثنين لست لياؿ بقين من المحرـ مات أبو عبداهلل

محمد بن عمر بن أحمد بن عبداهلل بن عصر بن النصر األفلوجي .

كفيسنة إحدل كتسعين يوـ الخميس لثماني بقين من ذم الحجة مات أبو حفص عمر بن زائدة

بمكة .
كفي سنة تسع كثمانين كخمسمائة في ربيع األكؿ مات القاضي أبو محمد عبداهلل ابن محمد بن

إبراىيم بن عمر السمائلي .

كفي سنة خمس عشرة في شواؿ بعد الستمائة توفي القاضي أبو الميكاؿ موسى ابن كهبلف بن
موسى بن نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراىيم .
كفي جمادل األخرل لثبلث عشرة ليلة بقيت منو سنة إحدل كثبلثين كستمائة مات القاضي أبو

عبداهلل عثماف بن أبي عبداهلل بن أحمد المعركؼ باألصم صاحب التاج كالبصيرة ككتاب النور ,
كلم يكن بأصم كإنما لقب بذلك أنو تصامم عن امرأتو أحدثت في حضرتو فخجلت ؛ كقد

جاءتو تشكوا كاستعاد شكواىا يواىمها أنو لم يسمع مقالها لصمم فيو  ,فسرل عن المرأة ما
تجد من الحياء ظنا منها أنو أصم فلقب من يومئذ باألصم .

---

باب انتقاؿ الدكلة إلى بني بنهاف

كىم قوـ من العتيك صار الملك إليهم بعد األئمة السابقين ؛ كذلك لما أراد اهلل تعالى من إنفاذ

أمره في أىل عماف  ,فإنهم لما افترقوا فرقتين كصاركا طائفتين نزع اهلل دكلتهم من أيديهم

كسلط عليهم قوما من أنفسهم يسومونهم سوء العذاب قاؿ في كشف الغمة  :كلعل ملكهم

كاف يزيد على خمسمائة سنة  ,قاؿ إال أنو كاف فيما بعد ىذه السنين كيعقدكف لؤلئمة كالنباىنة
ملوؾ في شيء من البلداف كاألئمة في بلداف أنخر كاهلل أعلم .

كإذا استقريت التواريخ أخبرؾ الحاؿ أف بني نبهاف ملكوا مرتين  ,فملوكهم األكائل ىم الذين

كاف يمدحهم أبو بكر أحمد بن سعيد الستالي في ديوانو  ,كمن كبلمو فيهم قولو :
حلىالملوؾ كتيجانها = كبيت المعالي كإيوانها

كبأس الكمأة كأقدامها = كحلم الكفاة كإحسانها

توارثها األزد حتى انتهت = إلى أف حوم األرث نبهانها
أمير العتيك تسامى بو = كهوؿ العتيك كشبانها

انبهاف إنك من عصبة = نماىا إلى المجد قحطانها

ىمالعين في يعرب كلها = كأنت من العين إنسانها

إذا طلبت مكرمات العلى = يدم في جبينك عنوانها
كأنت إذا صعبت حاجة = أتي من يمينك إمكانها
كحيث كانت دكلة ىؤالء مبنية على االستبداد باألمر كقهر الناس بالجبرية لم نجد لدكلتهم

تاريخا كال لملوكهم ذكرا  ,إال من ذكره الستالي منهم في ديوانو ؛ كىم أبي عبداهلل محمد بن

عمر بن نبهاف  ,كأخوه أبو الحسن أحمد ؛ كأخوه أبو محمد نبهاف كأبو عمر معمر كأبو القاسم
علي بن عمر بن محمد بن عمر بن نبهاف كأبو الحسن ذىل بن عمر كأبو العرب يعرب كأبو

إسحاؽ إبراىيم بن أبي المعمر عمر بن محمد بن عمر بن نبهاف .

كذكر من أكالدىم أبا عبداهلل محمد بن عمر كأبا المعالي كهبلف بن محمد كأبا عبداهلل محمد

بن أحمد بن عمر كأبا محمد نبهاف بن ذىل ؛ كأىل عماف ال يعتنوف بالتاريخ فلذلك غابت عنا

أكثر أخبار األئمة  ,فكيف بأخبار غيرىم  ,كإنما نذكر بعض أخبار ملوكهم المتأخرين كسيأتي

ذكرىم في أخبار القرف العاشر .

كفي دكلة أبي المعالي كهبلف بن نبهاف كأخيو عمر بن نبهاف في سنة ستين كستمائة خرج أمير

من أمراء ىرموز يسمى محمود بن أحمد الكوستي ؛ فوصل إلى قرية قلهات كطلب كصوؿ أبي

المعاليإليو ؛ فلما حضره طلب منو المنافع من أىل عماف كخراج أىلها فاعتذر أبو المعالي

إليهوقاؿ  :إني ال أملك من عماف إال بلدة كاحدة فقاؿ محمود خذ من عسكرم ما شئت

كاقصد بهمن خالفك من أىل عماف  ,فقاؿ أبو المعالي إف أىل عماف ضعفاء ال يقدركف على

تسليم الخراج  ,كل ذلك حمية منو على أىل عماف  ,فحقد محمود كأضمر لو المكيدة

كاستدعى بأمراء البدك من أىل عماف فكساىم كأعطاىم ؛ فوعدكه النصر على أىل عماف

كالخركج معو .

ثم إنو ارتحل إلى ظفار كركب البحر  ,فلما كصلها قتل من أىلها خلقا كثيرا  ,كسلب ماال

جزيبل كرجع قاصدا عماف كاخذ طريق البحر كحمل ثقلو في المراكب في البحر  ,فلما كصل
في طريق البر نقص عليهم الزاد فأصابهم جوع حتى بلغ عندىم الرطل من اللحم بدينار ,

كأصابهم عطش كثير لقلة الماء في الطريق  ,فقيل إنو مات من عسكره خمسة آالؼ رجل ,
كقيل أكثر .

كفي سنة أربع كسبعين كستمائة في دكلة عمر بن نبهاف خرج أىل شيراز على عماف  ,كرئيسهم

فخر الدين أحمد بن الداية كشهاب الدين  ,كىم خمسمائة فارس كأربعة آالؼ فارس ,كجرل

على الناس منهم أذل كثير ال غاية لو  ,كاخرجوا أىل العقر من نزكل من بيوتهم  ,كأقاموا لو

على ذلك أربعة أشهر في عماف كحاصركا بهلى كلم يقدركا عليها  ,كمات ابن الداية ككسر اهلل

شوكتهم  ,كأصاب الناس غبلء كثير .

كفي سنة خمس كسبعين كستمائة في دكلة كهبلف بن نبهاف خرجت أكالد الريس على عماف ,

ككاف خركجهم فسخ شواؿ من السنة المذكورة  ,فخرج إليهم كهبلف بن عمر بن نبهاف ليلقاىم

بالصحراء  ,كخرج معو جملة أىل العقر كافة فسقت أكالد الريس على العقر فدخلوىا كأحرقوا
سوقها كأخذكا جميع ما فيها كسبوا نساءىا كأحرقوا مخازف المسجد الجامع المتصلة بو

كأحرقوا الكتب ؛ ككاف ذلك كلو في نصف يوـ ؛ ثم رجع كهبلف بعساكره أكؿ يوـ من ذم

القعدة كاجتمعوا بالسراة فزحفت عليهم أكالد الريس كمن معهم من الحداف  ,ككانوا مقدار

سبعة آالؼ  ,كقتل في ىذه الوقعة ثبلثمائة رجل  ,كانكسر أكالد الريس كمن معهم من الحداف

.

---

ذكر خردلة الجبار الذم كاف على سمائل
كىو خردلة بن سماعو بن محسن ؛ كيقاؿ إنو من النباىنة  ,ككاف يأخذ أمواؿ رعيتو ظلما ,

فكاف يأخذ من السبع النخبلت نخلة  ,كيسقي أموالو بماء العباد كيأكل أمواؿ المسجد

كالمدارس كالمقابر ؛ كيأخذ نصف مهر المرأة من العاجل إذا تزكجت  ,كإذا طلقت خاصم في
اآلجل ؛ ككاف يأخذ نصف الحب كالتمر كالقطن ؛ كيكلف الناس حمل متاع بيت الماؿ إلى

الحصن بعنف  ,كيكلف أىل قيقا كبدبد كيحملوف ترمهم كما يقتضيو منهم على دكابهم

كظهورىم إليو كال يبالي  ,كيأخذ نصف حق المدعي  ,ككاف ال يحلف المنكر بل ينوع لو

العذاب حتى يقر عنده ؛ ككاف قاضيو الضرير سلمة بن مانع الذم ىو من بني ضبة  ,كإذا أراد

أف يجلس للقضاء أرسل إليو  ,كتارة يجهره شهرا  ,كيقوؿ سلمة أنساه الشيطاف ذكرم فابتلت

بو عباد اهلل لتغييرىم في اهلل  ,كعماف بها العلماء كاألفاضل  ,كلكن كل في بلده .

كشكت امرأة إلى خردلة اسمها عادية بنت محرز من بني تميم  ,ككانت أحسن أىل زمانها ؛

فادعت على زكجها أنو جامعها كىي حائض ؛ فأرسل خردلة إلى زكجها  ,اسمو عباد بن عبيد

من بني جهضم  ,فسألو عن قولها فأنكر ذلك  ,فأمر بو أف يصلب على مدفع من حديد ؛
ككاف في كقت قيظ شديد الحر ؛ نصاج بالويل كالثبور  ,فأرسل إليو جنديا يقوؿ لو  :ىبل

صدقت المرأة  ,فأقر بذلك خوؼ ىبلؾ نفسو  ,فأطلقو كأخذ منو صداقها كبعث بو غليها

حرمت عليك كحلت لي  ,كلم تزؿ معو إلى أف قتل خردلة .
فتزكجها ؛ كقاؿ لعباد قد ّ

كخردلة ىذا ىو الذم قتل الشيخ ابن النظر ؛ كسبب ذلك أف ابنة أخت الشيخ يقاؿ لها عائشة

بنت محمد بن راشد من بني النظر تزكجت برجل من بني النظر أيضا على خمسين محمدية

فضة فأرسل خردلة جنديا ألخذ نصفها من الشيخ أحمد فمنعو الشيخ من ذلك فأرسل جندا

كثيرا يعدكنو إلى حضرتو فلما مثل بين يديو طالبو بالدراىم كتهدده كأغلظ عليو كمن بعض قولو

كنا أردنا منك الخمسين فقط كاآلف ال يكفينا إال دمك قاؿ الشيخ األمر خلقك ال لك فقاؿ

أتهزأ بي فأشار إلى بعض الجند أف القوه من ىذه الكوة فكتفوه كألقوه ككانت كوة قصره

شديدة العلو فوقع إلى األرض ميتا رحمو اهلل ثم أمر أف تدخل داره كيؤخذ ما فيها فأخذت كتبو

كمصنفاتو فأحرقت ككانت لو جملة مصنفات منها كتاب سلك الجماف في سيرة أىل عماف

مجلداف لم يجدكا منها شيئا إال تسعة كراريس محركقة كمنها الوصيد في التقليد مجلداف كمنها
قرل البصر في جمع المختلف من األثر أربع مجلدات كجدت قطعة منو بقيقا كىي من بعض

تساكيده ( كاسم ) ابن النظر أحمد بن سليماف بن عبداهلل ابن أحمد ابن العالم الكبير الخضر
بن سليماف الذم ىو من بني النظر فبنو النظر قبيلة كاليها نسب لشهرتها ككاف يسكن سمائل

كبيتو بالجابية الفوقية شرقي الجامع ككاف جده الشيخ عبداهلل بن أحمد قاضي القضاة بدما كىو

مؤلف كتاب اإلبانة في الصكوؾ كالكتابة أربع مجلدات ككتاب الرقاع في أحكاـ الرضاع

مجلدين أجل ما صنف من األثر عند أىل العلم كالنظر ككاف أحمد بن سليماف من أجود الناس

حفظا ككاف يتعلم عند الشيخ مبارؾ بن سليماف بن ذىل كمنو تعلم الشعر كلو في الحفظ ما

فاؽ بو أىل زمانو ككاف عالما بأشعار العرب كسيرىم كتواريخهم كمحاكراتهم كناىيك بعلم اللغة
فإنو أخذىا بحذافيرىا كغاية ما حفظ من أشعار العرب أربعين ألف بيت ما كاف من الثبلثة إلى

الواحد كأما القصائد الكبار فبل تحصى ككاف ينظم القصيدة في ليلة كلو ديواف أكثره تغزؿ فلما

تبقر في العلم مزقو ثم صرؼ قريضو
في نظم الشريعة كتفرقت قصائده في البلداف كذىب أكثرىا فمن الذاىب قصيدة في الوالية

كالبراءة غير البلمية المشهورة كقصائد في الصبلة كاألحكاـ تزيد على أربع قصائد كقصيدة في

الضاد كالظاء نحو مائتي بيت كقيل أنو تبقر في العلم كشاعت تصانيفو في اآلفاؽ كىو ابن أربع

عشرة سنة كالدعائم من آخر ما نظم كقاؿ ابن زكريا في حقو أنو أشعر العلماء كأعلم الشعراء .

كنقل عن ابن النظر أنو قاؿ أنا أحفظ كقد نومتني أمي في المهد  ,كقد علقت حوؿ رأسي

شمراخ بسر أبيض  ,فانطلقت عنز فبلكتو فصحت  ,فطردتها جارية عني ؛ ثم رجعت فبلكت
علي  ,فصادفت إبهاـ رجلي فصحت فطردتها الجارية أيضا كأخذتني أمي كالدـ
الخرقة التي ّ

يسيل من رجلي  ,فنظرت فإذا أنا ابن عشرين يوما  ,كيشبو من ىذا المعنى ما ذكر أنو سئل أبو

عبداهلل بن محبوب  :متى أثبت عقلك  ,أم حفظك ؛ قاؿ أعقل كقد انطلق الثور كأنا في

المهد  ,فجرت الصينة على المهد فكفتو أم فكبتو على كجهو ككقع الصبي في األرض ككثب
إليو أىلو كىو يصيح تحت المهد ؛ فحفظ ذلك اليوـ .

كقيل ألبي علي موسى بن علي متى أثبت عقلك ؟ قاؿ  :قد كانت كالدتي تطحن كقد جعلتني

على الرحا  ,قاؿ فبلت حتى اختلط البوؿ بالرحا كالدقيق  ,فضربتني فنظر ذلك فإذا ىو ابن
سنة كأربعة أشهر .

كقيل لمحمد بن األزىر رحمو اهلل ؛ متى أثبت عقلك ؟ قاؿ :ذكركا كأنا أسمع يقولوف في البيت

اذبحوا البقرة ؛ فنظر ذلك فإذا ىو يوـ مولده .

كذكر أف ابن عبدالباقي محمد بن علي بن عبدالباقي رحمو اهلل لما ترعرع كانتشا تلكم عنده
أىلو أنك خرجت من بطن أمك بمشيمتك ؛ فشققنا عنك بحرؼ من ذىب كلم نعرؼ أين

كضعناه إلى كقنا ىذا  ,فقاؿ رأيت كأنكم حين شققتم عني كأنكم كضعتم شيئا في موضع كذا؛
كىو سرب في الجدار فالتمسوه  ,فإذا ىو ىنالك  ,كاهلل أعلم .

قلت ؛كقد كقع لي نظير ما كقع لهم  ,فتحريت ذلك اليوـ  ,فإذا أنا فيما عندم أقل من
ابنأربعة أشهر كاهلل أعلم .
---

ذكر قدكـ ابن بطوطة على عماف

كىو رجل سني من أىل المغرب من طنجة يقاؿ لو أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل ابن محمد بن

إبراىيم اللواتي ؛ ثم الطنجي المعركؼ بابن بطوطة كاف طوافا في األمطار كاألقطار  ,كجمع من

رحلتو كتابا يقاؿ لو تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار  ,ككاف قدكمو على

عماف في أياـ بني نبهاف فذكر عنهم غير الجميل كليتو دخلها أياـ األئمة العادلين ؛ حتى يرل

غير ما رأل  ,كينظر السيرة النيرة ؛ كالحق الواضح  ,كمكارـ األخبلؽ كمعالي الصفات ؛

كمقامات الكماؿ كعواطف اإلحساف كاألفضاؿ .
ماكل ما يتمنى المرء يدركو = تجرم الرياح بما ال تشتهي السفن
قاؿ ابن بطوطة  :كاف خركجي من طنجة مسقط رأسي في يوـ الخميس الثاني من شهر اهلل

رجب عاـ خمسة كعشرين كسبعمائة متعمدا حج بيت اهلل الحراـ كزيارة قبر الرسوؿ عليو أفضل

الصبلة كالسبلـ  .قاؿ  :كسني يومئذ اثناف كعشركف سنة ؛ ثم ذكر أنو جاء إلى عماف من طريق

البحر  ,كأنو ركب إليها من ظفار في مركب لرجل من أىل مصيرة  .قاؿ فوصلنا جزيرة مصيرة
التي منها صاحب المركب الذم كنا فيو  ,كىي على لفظ مصير كزيادة تاء التأنيث  ,جزيرة

كبيرة ال عيش ألىلها إال من السمك  .قاؿ كلم ننزؿ إليها لبعد مرساىا عن الساحل قاؿ ككنت
قد كرىتهم لما رأيتهم يأكلوف الطير من غير ذكاة  ,كأقمنا بها يوما  ,كتوجو صاحب المركب

فيو إلى داره  ,كعاد إلينا ثم سرنا يوما كليلة فوصلنا إلى مرسى قرية كبيرة على ساحل البحر

تعرؼ بصور  ,كرأينا منها مدينة قلهات في سفح الجبل ؛ فخيل لنا أنها قريبة  ,ككاف كصولنا

إلى المرسى كقت الزكاؿ أك قبلو  ,فلما ظهرت لنا المدينة أحببت المشي إليها كالمبيت بها ؛

ككنت قد كرىت صحبة أىل المركب ؛ فسألت عن طريقها فأخبرت أني أصل إليها عند العصر

 ,فاكتريت أحد البحريين ليدلني على طريقها  ,كصحبني خضر الهندم تقدـ ذكره ؛ كتركت
أصحابي مع ما كاف لي بالمركب ليلحقوا بي في غد ذلك اليوـ  ,كأخذت أثوابا كانت لي

فدفعتها لذلك الدليل ليكفيني مؤنة حملها  ,كحملت في يدم رمحا  ,فإذا ذلك الدليل يحب
أف يستولي على أثوابي  ,فأتى بنا إلى خليج يخرج من البحر منو المد كالجزر قلت كىذا
الخليج نسميو نحن خورا كلعلو أراد خور رصاغ  ,قاؿ فأراد عبوره بالثياب.
فقلت لو إنما تعبر كحدؾ كتترؾ الثياب عندم  ,فإف قدرنا على الجواز جزنا كإال صعدنا لطلب

المجاز ؛ فرجع ؛ ثم رأينا رجاال جازكه عوما فتحققنا أنو كاف قصده أف يغرقنا كيذىب بالثياب ؛

فحينئذ أظهرت النشاط كأخذت بالحزـ كشددت كسطي ككنت أىز الرمح  ,فهابني ذلك

الدليل كصعدنا حتى كجدنا مجازا ثم أخرجنا إلى صحراء ال ماء بها كعطشنا كاشتد بنا األمر
فبعث اهلل لنا فارسا في جماعة من أصحابو كبيد أحدىم ركوة ماء فسقاني كسقى صاحبي

كذىبنا نحسب المدينة قريبة منا كبيننا كبينها خنادؽ نمشي فيها األمياؿ الكثيرة فلما كاف

العشي أراد الدليل أف يميل بنا إلى ناحية البحر كىو ال طريق لو ألف ساحلو حجارة فأراد أف

يبيت فيها كيذىب بالثياب فقلت لو إنما نمشي على ىذه الطريق التي نحن عليها كبيننا كبين

البحر نحو ميل فلما أظلم الليل قاؿ لنا أف المدينة قريبة منا فتعالوا نمشي حتى نبيت بخارجها

إلى الصباح  ,فخفت أف يعترض فنناـ فإذا أصبحنا أتينا المدينة إف شاء اهلل ككنت قد رأيت

جملة من الرجاؿ في سفح جبل ىنالك فخفت أف يكونوا لصوصا كقلت التستر أكلى كغلب

العطش على صاحبي فلم يوافق على ذلك فخرجت عن الطريق كقصدت شجرة من شجر أـ

غيبلف كقد أعييت كأدركني الجهد لكني أظهرت قوة كتجلدا خوؼ الدليل قاؿ كأما صاحبي
فمرض ال قوة لو قاؿ فجعلت الدليل بيني كبين صاحبي كجعلت الثياب بين ثوبي كجسدم

كأمسكت الرمح بيدم كرقد الدليل كبقيت ساىرا فكلما تحرؾ الدليل كلمتو كرأيتو إني مستيقظ

كلم نزؿ كذلك حتى أصبح فخرجنا إلى الطريق فوجدنا الناس ذاىبين بالمرافق إلى المدينة

فبعثت الدليل ليأتينا بماء كأخذ صاحبي الثياب ككاف بيننا كبين المدينة مها ك خنادؽ فأتانا

بالماء فشربنا كذلك أكاف الحر  ,ثم كصلنا إلى مدينة قلهات كضبط اسمها بفتح القاؼ

كإسكاف البلـ كآخره تاء مثناة فأتيناىا كنحن في جهد عظيم ككنت قد ضاقت نعلي على رجلي

حتى كاد الدـ أف يخرج من تحت أظفارىا فلما كصلنا باب
المدينة كاف ختاـ المشقة أف قاؿ لنا الموكل بالباب ال بد لك أف تذىب معي إلى أمير المدينة

ليعرؼ قضيتك كمن أين قدمت فذىبت معو إليو فرأيتو فاضبل حسن األخبلؽ كسألني عن حالي

كأنزلني كأقمت عنده ستة أياـ ال قدره لي فيها على النهوض على قدمي لما لحقها من اآلالـ

قاؿ كمدينة قلهات على الساحل كىي حسنة األسواؽ كلها مسجد من أحسن المساجد حيطانو
بالقاشي كىو شبيو الزليج كىو مرتفع ينظر منو إلى البحر كالمرسى قاؿ كىو من عمارة الصالحة

بيبي مريم  .قاؿ كمعنى بيبي عندىم الحرة  ,قلت بل ىي كلمة ليست بعربية ؛ كإنما جلبت إلى
بعض ساحل عماف من أرض الزنج  ,قاؿ كأكلت بهذه المدينة سمكا لم آكل مثلو في إقليم

من األقاليم  ,ككنت أفضلو على جميع اللحوـ فبل آكل سواه ,كىم يشوكنو على كرؽ الشجر

كيجعلونو على األرز كيأكلونو  ,قاؿ كاألرز يجلب إليهم من أرض الهند  ,كىم أىل تجارة

كمعيشتهم مما يأتي إليهم في البحر الهندم  ,كإذا كصل إليهم مركب فرحوا بو أشد الفرح .

قاؿ  :ككبلمهم ليس بالفصيح مع أنهم عرب  ,ككل كلمة يتكلموف بها يصلونها ببل  ,فيقولوف
مثبل تأكل ال  ,تمشي ال  ,تفعل كذا ال .

قلت  :نسب إليهم غير الفصيح ألنو لم يعرؼ قواعد عربيتهم  ,كىم عرب صراح  ,كلم يصلوا

ال بكل كلمة منكبلمهم  ,كإنما يجعلوف ذلك في آخر بعض الكلمات في بعض المواضع كهيئة
التنبيو كالحث على الفعل كيزيدكنها ىاء السكت فيقولوف اله  ,كذلك إذا أردكا التنبيو على

المطلوب  ,قاؿ كأكثرىم خوارج لكنهم ال يقدركف على إظهار مذىبهم ألنهم تحت طاعة
السلطاف قطب الدين تمهتن ملك ىرموز  .قاؿ كىو من أىل السنة .

قلت  :أراد بقولو كىم خوارج أم أباضية  ,كلم نعلم أنو أتى على األباضية في عماف كقت ال

يقدركف على إظهار مذىبهم فيها ؛ كإف تسلط على بعض النواحي ملك من ملوؾ األفاؽ كقليل

ذلك  ,فمذىبهم في تلكالناحية شاىر ظاىر كالملك األجنبي يداريهم  ,كإنما ملك قلهات
غيرىم في ىذا الوقت الختبلؿ الدكلة بحوز النباىنة  ,قاؿ كبمقربة من قلهات قرية طيبي
كاسمها على نحو اسم الطيب إذا أضافو المتكلم لنفسو .

قلت  :بل الصواب إنها طوم بطاء مهملة مكسورة ثم كاك مكسورة ثم ياء مثناة كياء النفس ,
قاؿ كىي من أجمل القرل كأبدعهاحسنا ؛ ذات أنهار جارية كأشجار ناضرة كبساتين كثيرة ,

منها تجلب الفواكو إلى قلهات؛ كبها الموز المعركؼ بالمركارم ؛ بالفارسية ىو الجوىرم المراد

الجوىر ؛ كىو كثير بها كيجلب منها إلى ىرمز كسواىا ؛ كبها أيضا التنبوؿ  ,كلكن كرقو صغيرة

؛ كالتمريجلب إلى ىذه الجهات من عماف – يعني الببلد العالية المرتفعة عن الساحل – كإال

فالكل عماف قاؿ  :ثم قصدنا ببلد عماف فسرنا ستة أياـ في صحراء  ,قلت  :إنما كانمسيرىم

في صحراء لكوف طريقهم كاف كذلك  ,كإال فبلداف عماف متقاربة ال ينفصل بعضهاعن بعض إال

بمسافة يسيرة  .قاؿ ثم كصلنا ببلد عماف في اليوـ السابع  ,كىي خصبة ذاتأنهار كأشجار

كبساتين كحدائق نخل كفاكهة كثيرة مختلفة األجناس  ,ككصلنا إلى قاعدة ىذه الببلد  ,كىي

مدينة نزكل  ,كضبط اسمها بنوف مفتوح كزاء مسكن ككاك مفتوح  ,مدينة في سفح جبل تحف

بها البساتين كاألنهار  ,كلها أسواؽ حسنة كمساجد معظمة نقية  ,قاؿ كعادة أىلها أنهم يأكلوف
في صحوف المسجد ؛ يعني بالصحوف الصركح ؛ قاؿ كيأتي كل إنساف بما عنده كيجتمعوف

لؤلكل في صحن المسجد  ,أم ضرحو  ,كيأكل معهم الوارد كالصادر  ,كلهم نجدة كشجاعو
كالحرب قائمة فيما بينهم أبدا .
قلت  :كذلك لجور الملوؾ في كقت كفوده إليها  ,قاؿ كىم أباضية المذىب كيصلوف الجمعة

ظهرا أربعا  ,فإذا فرغوا منها قرأ اإلماـ آيات من القرآف  ,كنثر كبلما شبو الخطبة يرضي فيو عن

أبي بكر كعمر كيسكت عن عثماف كعلي  .قلت  :كإنما كانوا يصلوف الجمعة ظهرا ألنو ال إماـ
لهم يومئذ ؛ كمن شركط صحة الجمعة عندىم كجود المصر كاإلماـ  ,فإف اختل أحد الشرطين

فقد اختلفوا في صحة الجمعة كىي بدؿ من الظهر  ,فالظهر كاجبة بيقين  ,كالبدؿ مختلف فيو
إال مع كماؿ الشركط ؛ فلهذا اختاركا المجمع عليو على المختلف فيو ؛ ألنو خركج من العهدة

بيقين كالجمعة قائمة عندىم بصحار  ,كىي قصبة عماف ؛ كال تتكرر الجمعة عندىم في المصر
الواحد ؛ كلعل ما ذكره من فعل اإلماـ بعد الصبلة تذكير كتخويف كموعظة  ,كىو شأف

المرشدين في المجامع كالمحافل  ,كليس ىو بخطبة الجمعة  ,كسكوتهم عن عثماف كعلي

دليل على نزاىتهم كنظافة مذىبهم  ,فإنهم ال يعدكف الشتم دينا كما ىو شأف الشيعة  ,قاؿ
كىم إذا أرادكا ذكر علي كنوا عنو بالرجل فقالوا ذكر عن الرجل أك قاؿ الرجل .

قلت  :ىذا االصطبلح الذم ذكره عنهم ما سمعناه عن أحد من عامتهم كال خاصتهم ؛ بل

يذكركف عليا باسمو الصريح كذكرىم غيره من الصحابة ؛ كال يجهركف االسم ألجل ما صدر من

المسمى  ,كليس صنيعهم في ذلك كصنيع الشيعة كلكن للعرب تفتن في مخاطباتهم ,فلعلو
سمع من يقوؿ ذلك على جهة اإلبهاـ أك التعظيم  ,فإنهم يقولوف ذلك في مقاـ اإلبهاـ

كالتعظيم  ,قاؿ كيرضوف عن الشقي اللعين ابن ملجم  ,كيقولوف فيو العبد الصالح قامع الفتنة .
قلت  :أما رضاىم عن ابن ملجم فاهلل أعلم بو  ,كىو قاتل علي كمن صح معو خبره ؛ كاستحق
معو الوالية  ,فهو حقيق بالرضا  ,كمن يبلغو خبره كال شهر عنو بما يستحق بو الوالية ,

فمذىبهم الوقوؼ عن المجهوؿ  ,كعلى قتل أىل النهركاف فقيل إف ابن ملجم قتلو ببعض من

قتل  ,كيوجد في آثارنا عن مشايخنا أنو لم يقتلو إال بعد أف أقاـ عليو الحجة كأظهر لو خطأه

في قتلهم  ,كطلبو الرجوع فلم يرجع كابن ملجم إنما قتل نسفا كاحدة  ,كعلى قد قتل بمن معو

أربعة آالؼ نفس مؤمنة في موقف كاحد إال قليبل ممن نجا منهم ؛ فبل شك أف جرمو أعظم من

جرـ ابن ملجم  ,فعبلـ يبلـ األقل جرما كيترؾ األكثر جرما ؟ ليس ىذا من اإلنصاؼ في شيء

؛ كأما تسميتهم لو قامع الفتنة فلم نسمعها إال من كبلـ ابن بطوطة ىذا  ,قاؿ كنساؤىم يكثركف

الفساد كال غيرة عندىم كال إنكار لذلك ؛ كسنذكر حكاية أثر ىذا مما يشهد بذلك .

قلت  :أما ىذا فكذب صريح  ,ككنت قبل ىذا أكجو كبلمو على أحسن كجوىو كألتمس لو

العذر  ,كأطبق قولو على كجو الصدؽ ما أمكنني  ,حتى سمعت منو ىذا الكذب ؛ كإذا لم تكن
الغيرة عند أىل عماف فعند من توجد ؟ كإذا لم تكن العفة في نسائهم فعند من تكوف ؟ .

كأما الحكاية التي أشار إليها فإف كانت حقا نادرة كقعت من امرأة فاجرة بتسليط سلطاف الجور

لها  ,كال يحكم بالفرد على الجملة  ,كال يقاس العفيف بغير العفيف  ,ثم أنو ذكر أف صاحبة

الفساد تتعلق بجوار السلطاف الجائر فبل يقدر أىلها على منعها عن فسادىا  ,كإف قتلوىا بها ,

فكيف مع ىذا ينسب إليهم عدـ الغيرة ؟ قاؿ كسلطانها عربي من قبيلة األزد بن الغوث كيعرؼ

بأبي محمد بن نبهاف ؛ قاؿ  :كأبو محمد عندىم سمة لكل سلطاف يلي عماف ىي أتابك عند
ملوؾ اللور .
قلت  :ما سمعنا بهذا االصطبلح في شيء من األزماف  ,بل ىي كنية عندنا لكل من كنى بها
كاف ملكا أك من السوقة ؛ كإنما االصطبلح الخاص بملوؾ عماف الجلندل  ,ككاف ذلك في

الزماف األكؿ  ,فكل ملك عندىم يسمى الجلندل  ,كما أف قيصر اسم لكل ملك على الركـ ,
ككسرل لكل ملك على الفرس  ,كالنجاشي لكل ملك على الحبشة  ,كتبع لكل ملك على

اليمن كحضرموت  ,ثم ىذا االصطبلح الخاص كصار الجلندل اسما لكل من سمى بو من
ملك أك غيره  ,كبقي العرؼ محفوظا عند األجانب .

قاؿ كعادتو أف يجلس خارج باب داره في مجلس ىنالك كال حاجب لو كال كزير كال يمنع أحدا

من الدخوؿ إليو من غريب أك غيره  ,كيكرـ الضيف على عادة العرب كيعين لو الضيافة كيعطيو

على قدره  ,كلو أخبلؽ حسنة  .قاؿ كيؤكل على مائدتو لحم الحمار اإلنسي كيباع بالسوؽ ,
ألنهم قائلوف بتحليلو  ,كلكنهم يخفوف ذلك عن الوارد عليهم كال يظهركنو بمحضره .

قلت  :ما سمعنا أف ىذا كقع في شيء من الزماف بعماف  ,كأىل المذىب أجل من ذلك  ,فإنو
إلى
كإف كاف يوجد قوؿ في األثر بتحليل ماعدا المحرـ في قولو تعالى ( قل ال أجد فيها أكحى ّ
محرما على طاعم يطعمو ) اآلية  ,فإف ىذا القوؿ لم يختص بذكره أىل المذىب ؛ بل ىو
موجود عندىم كعند غيرىم من المخالفين  ,كأكثر القوؿ بتحريم لحوـ الحمر اإلنسية  ,كىو

المعموؿ بو ؛ كفيو عندنا أثر صحيح عن رسوؿ اهلل  e؛ كأىل المذىب أكرع من أف يستحلوا ما

صح فيو عندىم نهي عن رسوؿ اهلل  eثم ىم يقتدكف من مثل ىذا  ,كلو كاف حبلال فكيف
يجعلونو على موائدىم كيباع في أسواقهم  ,كال شك أف زماننا دكف زمانهم  ,كالتنزه عن

المستقذرات نراه موجودا عند خاصتهم كعامتهم  ,فبل نقبل ما حكاه ابن بطوطة عنهم  .قاؿ

كمن مدف عماف مدينة أزكي لم أدخلها ؛ كىي على ما ذكرنا لي مدينة عظيمة  ,كمنها القريات

كشبا ككلبا كخور فكاف كصحار ؛ قاؿ ككلها ذات أنهار كحدائق كأشجار نخل  ,كأكثر ىذه
الببلد في عمالة ىرمز .

قلت  :ذكر من بلداف عماف قليبل من كثير  ,ثم إنو ذكر البلداف الصغار كترؾ المدائن الكبار ؛

كال لوـ على غريب  ,فربما ذكر لو ذلك دليلو الذم جاءه من بعض ىذه البلداف  ,فأين ىو عن
سمائل كسمد الشأف كابرأ كبهلى كجعبلف كالباطنة كبلداف السر كبلداف الجوؼ كالرستاؽ

كنواحيها كنخل إلى غير ذلك  ,كمعنى قولو  :كأكثر ىذه الببلد في عمالة ىرمز ؛ أراد أنها تابعة
لهرمز ؛ كأراد بهرمز ىرمز  ,كلعل بعض ساحل عماف كاف في أياـ قدكـ ابن بطوطة تحت يد

سلطاف ىرمز  ,ألف ملوكها يومئذ النباىنة  ,كىم جبابرة عماف  ,كالظلم لم تبن عليو دار  ,فبل

عجب إف تفرقت عنهم الممالك ؛ ككصف ىرمز عند قدكمو عليها بالعمارة التامة ؛ كىي اليوـ

خربة  ,كآثار العمارة موجودة فيها  ,كاألياـ دكؿ  .قاؿ حكاية  :كنت يوما عند ىذا السلطاف

أبي محمد بن نبهاف ؛ فأتتو امرأة صغيرة السن حسنة الصورة بادية الوجو  ,فوقعت بين يديو

كقالت  :يا أبا محمد طغي الشيطاف في رأسي  ,فقاؿ لها اذىبي فافعلي ما شئت  .قاؿ فذكر

لي لما انصرفت عنو إف ىذه كمن فعل مثل فعلها تكوف في جوار السلطاف كتذىب للفساد كال

يقدر أبوىا كال ذك قرابتها أف يغيركا عليها  ,كإف قتلوىا قتلوا بها ألنها في جوار السلطاف .

قلت  :اهلل أعلم بصحة ىذه الحكاية  ,كلئن صحت فليس ىي بغريبة من ملوؾ بني نبهاف ؛

فقد أظهركا الفساد في الببلد  ,كقهركا العباد بالعناد  ,كجركا على ما تشتهي أنفسهم  ,كحكموا

بخبلؼ ما أنوؿ اهلل  ,كقتلوا من أنكر عليهم من العلماء ؛ فليس ما حكاه عنهم بغريب إف صح

 ,قاؿ ثم سافرت إلى ببلد ىرمز – يعني ىرمز – قاؿ كىرمز مدينة على ساحل البحر  ,كتمسى
أيضا موغ استاف كتقابلها في البحر ىرمز الجديدة  ,كبينهما في البحر ثبلثة فراسخ  ,ثم ذكر

كصولو إليها كما رأل فيها من العمارة كالعجائب  ,كليس ذكر ذلك من غرضنا كاهلل أعلم كفي

سنة تسعين كسبعمائة ليلة ا لجمعة في جمادم األخرل مات الفقيو سعيد بن أحمد ابن محمد

بن صالح الضيباني  ,كفي سنة سبع كتسعين كسبعمائة في شهر رجب مات عبدالرحمن بنزكل ,
كفي ىذه السنة أيضا يوـ الخميس منتصف ذم القعدة مات أبو القاسم بن أبي شائق بأزكي ؛

كفي ىذه السنة أيضا في ثاني عيد الحج قتل سلطاف ابن علي بن معمر في طراد الخيل ؛ قتلو

ابن عمو حساـ .
---

باب إمامة الحوارم بن مالك

كفي بعض األثر مالك بن الحوارم فبل أدرم أىما إماماف بعضهما بعد بعض كانقلبت العبارة

سهوا على بعضهم  ,ككذلك كقع الخبلؼ في تاريخ موتهما فأرخ موت الحوارم بن مالك

فقالوا مات سنة اثنتين كثبلثين كثمانمائة ؛ كقاؿ مات مالك بن الحوارم سنة ثبلث كثبلثين
كثمانمائة .
كلعل الثاني منهما كلد األكؿ ؛ فأما الحوارم بن مالك فعقدت عليو اإلمامة سنة تسع كثمانمائة

كتوفي سنة اثنتين كثبلثين كثمانمائة فتكوف إمامتو على ىذا ثبلثا كعشرين سنة ؛ كأما مالك بن

حوارم فعقدت لو اإلمامة بنزكل كملك جبل بني رياـ  ,كجاء بعسكره إلى الرستاؽ  ,كقتل

منهم ناس كشهد سليماف بن راشد بن صقر أف اإلماـ مالك بن حوارم أمر عبداهلل الملقب

بالهوؿ أف يغزك الرستاؽ  ,كركل أنو أمر بحرؽ سور القلعة  ,قالوا كعاش في اإلمامة إلى أف

مات سنة ثبلث كثبلثين كثمانمائة .

كفي سنة تسع كثمانمائة أيضا آخر شهر ذم الحجة  ,مات الفقيو سليماف أحمد بن مفرج

البهلوم رحمو اهلل .
---

باب إمامة أبي الحسن بن خميس بن عامر

عقد لو اإلمامة يوـ الخميس في شهر رمضاف سنة تسع كثبلثين كثمانمائة كخاصمو بنو صلت

كحاربوه  ,كركل عن الشيخ عبدالسبلـ أف أباه اإلماـ أبا الحسن بن خميس بن عامر أمر

بخشى نخل بني ربيع خدـ بني صلت كىو يومئذ إماـ عماف رحمو اهلل ألف بني ربيع خاصموه

عند بني صلت كاهلل أعلم .

كشهد سليماف بن راشد بن صقر العدكم كدىماف بن راشد أف الشيخ العالم  ,كرد بن مفرج

أمر اإلماـ أبا الحسن بن خميس بن عامر بخشى أمواؿ المحاربين لو كخشى عليهم بإمارتو

كفتواه  ,كعاش أبو الحسن في اإلمامة إلى أف توفي يوـ السبت في إحدل كعشرين من ذم
القعدة سنة ست كأربعين كثمانمائة فمدة إمامتو سبع سنين كشهراف  ,كفي سنة أربع كسبعين

كثمانمائة يوـ األربعاء عند زكاؿ الشمس لثبلث لياؿ بقين من ذم الحجة  ,مات الشيخ كرد
بن أحمد بن مفرج البهلوم  ,كفي سنة خمس كسبعين كثمانمائة يوـ الخميس عند غركب

الشمس لخمس مضين من المحرـ  ,نصب محمد بن سليماف بن احمد للحكم بين الناس ,
كفي ىذه السنة يوـ الثبلثاء لثبلث مضين من جمادم األخرل  ,مات صالح بن كضاح بن

محمد المنحي  ,كفي سنة خمس كثمانين كثمانمائة بايعوا عمر بن الخطاب كسنفرد لو بابا .
--باب إمامة عمر بن الخطاب......

باب إمامة عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد ابن

شاذاف بن صلت بن مالك الخركصي

بويع لو في سنة خمس كثمانين كثمانمائة فأقاـ سنة كخرج عليو سليماف ابن سليماف النبهاني,
فتواقعوا بحممت من كادم سمائل فانهزـ اإلماـ كعسكره  ,فجددكا لو البيعة مرة ثانية فصاؿ
على النباىنة صولة األسد الصائل فمكنو اهلل تعالى منهم كأكرثو أرضهم كديارىم كقضي على

أموالهم بالتفريق عشية األربعاء لسبع خلوف من جمادم األخرل سنة سبع كثمانين كثمانمائة ؛
كفي ىذه السنة كقت الضحى لعشر بقين من رمضاف نصب سعيد بن زياد بن أحمد بن راشد

البهلوم للحكم ( كىذه صفة الحكم في أمواؿ بني نبهاف )
بسم اهلل الرحمن الرحيم كقع الحكم كالقضاء للمسلمين المظلومين بأمواؿ أكالد نبهاف في

عشي األربعاء لسبع لياؿ خلوف من شهر جمادم األخرل من سنة سبع كثبلثين كثمانمائة

ىجرية نبوية محمدية على مهاجرىا أفضل الصبلة كالسبلـ أقاـ الشيخ القاضي المجاىد سيف

اإلسبلـ كقطب عماف أبو عبداهلل محمد بن سليماف بن أحمد بن مفرج بن محمد بن عمر بن

أحمد بن مفرج ككيبل لمن ظلم من المسلمين من أىل عماف الذين ظلمهم السادة الملوؾ من

آؿ نبهاف من لدف السلطاف المظفر بن سليماف بن المظفر بن نبهاف إلى أخر من ظلم من نسلو

ككلد كلده الملكين سليماف ابن سليماف كحساـ بن سليماف .

ككذلك أقاـ أحمد بن عمر بن مفرج ككيبل للملوؾ المقدـ ذكرىم  ,فقد صح عندنا ذلك

فقضي أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع ماؿ آؿ نبهاف من أمواؿ كأرضين كنخيل
كبيوت كأسلحة كآنية كغبلؿ كتمر كسكر كجميع مالهم كائنا ما كاف من ماء كبيوت كدكر

كاطول كأثاث كأمتعة قضاء كاجبا تاما كقبل محمد بن عمر بن محمد بن أحمد ىذا القضاء

للمظلومين من أىل عماف من غاب منهم أك حضر ككبر كصغر الذكور منهم األثاث فصارت

ىذه األمواؿ بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين  ,كالمظلوموف قد جهلت معرفتهم فصار كل

ماؿ مجهوؿ ربو جاز لئلماـ قبضو كيصرفو في إعزاز دكلة المسلمين  ,ككل من أصح حقو كأثبتو

فهو لو من أموالهم  ,كيحاسب بالتجزية لما يصح لو بقسطو أف أدرؾ ذلك  ,كأف لم يدرؾ

بالتجزية كلم يحط بها فذلك نصيب غير معلوـ كىو مجهوؿ للفقراء كلئلماـ أف يقبض األمواؿ

المغيبة كأمواؿ الفقراء  ,كمن ال رب لو كيجعلو في عز دكلة المسلمين  ,فقد صح ىذا الحكم

كالقضاء فيو فمن بدلو بعد ما سمعو فإنما أثمو على الذين يبدلونو إف اهلل سميع عليم ؛ كتبو
الفقير هلل تعالى علي بن محمد بن علي بن عبدالباقي  ,كصلى اهلل على رسولو محمد كآلو

كسلم  ,شهد بجميع ذلك أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج ككتبو بيده  ,ككجد
مكتوبا بخط الشيخ الفقيو عبداهلل بن مداد رحمو اهلل .
بسم اهلل الرحمن الرحيم قد صح عندم كثبت لدم أف جميع األمواؿ كاألمبلؾ التي خلفها

السيد المظفر بن سليماف بن نبهاف على كلده سليماف كشركائو ثم خلفها سليماف  ,كلها قد
استهلكت بضمانات الديوف التي جناىا من مظالم الناس المجهوؿ منهم كالمعلوـ ألنها قد

استغرقها الدين كصار حكم ذلك لئلماـ ككل من أصح بينة على دينو فلو قسط بما أكجبو الحق
لو في حكم اهلل كحكم المسلمين  ,كتبو الفقير هلل عبداهلل بن مداد بن محمد بيده يوـ السبت
لثبلث عشرة ليلة بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع كثمانين كثمانمائة لهجرة سيدنا

محمد صلى اهلل عليو كسلم  ,نقل من خط الشيخ الفقيو محمد بن عبداهلل بن مداد صح عندم
كثبت لدم أف جميع األمواؿ كاألمبلؾ التي خلفها السيد سليماف بن مظفر  ,قد استهلكها

الديوف التي على سليماف كالضمانات  ,كقد صارت جميع ىذه األمبلؾ كاألمواؿ لئلماـ دكف

أكالد سليماف ينفذىا في عز الدكلة  ,ككذلك الزركع الحاضرة كغيرىا صارت لئلماـ .
كتبو الفقير هلل محمد بن عبداهلل بن مداد بيده .

ككقع سؤاؿ عن ىذا الحكم في أياـ اإلماـ محمد بن إسماعيل اآلتي ذكره  ,فكتب لو علماء

عصره بما يقتضي تثبيت ىذا الحكم كالمسلموف يد كاحدة كحكمهم كاحد كسيرتهم كاحدة

كيجمعهم الحق  ,كنذكر ما كتب لئلماـ محمد بن إسماعيل في ىذا الموضع لمناسبتو بالمقاـ
فمن ذلك ما نقل من خط الشيخ أحمد بن صالح بسم اهلل الرحمن الرحيم ليعلم الواقف على

كتابي ىذا من المسلمين أنو قد سألني اإلماـ المعظم الهماـ المكرـ إماـ المسلمين محمد بن

إسماعيل عن أمواؿ بني نبهاف كحوز المسلمين ممن تقدمو من األئمة مثل عمر بن الخطاب بن
محمد  ,ككيف سبب حوزىم لها كىل عندؾ حفظ ممن تقدـ من المسلمين كاألئمة الماضين ,
أنهم بماذا أحلو لهم كبأم كجو دخلوا فيها .
فأجبتو بما حفظتو ككجدتو كنظرتو في كرقة فيها خطوط المسلمين  ,كفي تلك األياـ علماء

أحبار كفقهاء أخيار نظركا في بني نبهاف أنهم أخذكا أمواؿ المسلمين كسفكوا دماءىم كصار

جميع ما اقترفوه من األمواؿ كالدماء في أموالهم كنظركا أموالهم فلم تكف جميع ما أصابوه من

المواؿ كالدماء كالقتل  ,كصاركا لم يعرفوا لكل ذم حق حقو ليعطوىم إياىا  ,كلم يعرفوا لها

أىبل  ,كقد قاؿ المسلموف أف كل شيء لم يعرؼ لو أىل فهو راجع إلى الفقراء ؛ كاإلماـ أكلى

بكل شيء مرجعو إلى الفقراء من صدقات ككصايا كغيرىا فهو أكلى بذلك كيجعلو في عز دكلة

المسلمين  ,كبهذه الحجة أجازكىا كأحلوىا لئلماـ عمر بن الخطاب فجعلت تنتقل من إماـ
إلى إماـ إلى يومنا ىذا كلم يعب أحد ذلك ؛ ككاف في ذلك األكاف جمة من العلماء األتقياء

البلغاء الفصحاء  ,فهذا حفظي عنهم كنظرت خطوطهم في الورقة المتقدـ ذكرىا  ,كالحق أحق

أف يتبع  ,كما بعد الحق إال الضبلؿ كال توفيق إال باهلل عليو توكلت كإليو أنيب  ,كال حوؿ كال
قوة إال باهلل العلي العظيم .

كتبو العبد الفقير هلل تعالى أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده  ,كصلى اهلل على
رسولو محمد النبي كآلو كسلم ؛ كقد أجزت لئلماـ المقدـ ذكره أعزه اهلل حوز ىذه األمواؿ

المقدـ ذكرىا اقتفاء لما تقدـ من األحكاـ من العلماء األبرار األتقياء األخيار ؛ كال حجة

لمحتج على اإلماـ في حوزه لها كمنعو إياىا إذ ىو مقتف أثر غيره من األئمة الماضين ؛ كحكم
العلماء المتقدمين كال عليو مطعن لطاعن كال حجة لمحتج كالسبلـ على من اتبع الهدل .كتبو

أحمد بن صالح بن عمر ابن أحمد بيده ؛ كصلى اهلل على رسولو محمد كآلو كسلم تسليما

كثيرا .

كمن الرقعة المذكورة بخط الفقيو أبي القاسم بن شائق بن عمر ما أفتي بو الشيخ العالم أحمد

بن صالح كأتى بو كسطره في ىذا الكتاب فهو الحق كالصواب كتبو العبد الفقير هلل تعالىأبو

القاسم بن شائق بن عمر بيده .

لدل ما سطره
كمن الرقعة المذكورة بخط الفقيو سالم بن راشد بن خاتم صحيح عندم كثابت ّ

الشيخ الفقيو العالم العبلمة الذم ىو للفتول ىامة أحمد بن صالح في ىذا كما تلقفو عن علماء

المسلمين فهو الثقة األمين المأموف كىو الحق كالصواب كتبو الفقير هلل سالم بن راشد بن

خاتم بيده .

كمنالرقعة المذكورة بخط الشيخ الفقيو العالم أبي القاسم بن محمد ثابت ما أفتي بو الفقيو
أحمد بن صالح في ىذه الورقة ؛ كتبو سليماف بن أبي القاسم بن محمد بيده .

كمن الرقعة المذكورة بخط الفقيو خالد بن سعيد صحيح ثابت ما أفتي بو الشيخ العالم أحمد

بن صالح في ىذه الورقة  ,كتبو العبد الفقير هلل تعالى خالد بن سعيد ابن عمر بن إسماعيل .
كقاؿ غيره شهد عندم الثقتاف عمر بن موسى كراشد بن غساف شهادة مؤتلفة غير مختلفة أف
اإلماـ المرحوـ عمر بن الخطاب حاز أمواؿ بني نبهاف كأطلقها لمن عنده من الشراة  ,كأمر

فيها بأكامره ككاف ذا يد فيها كذلك بعد أف حكم بها المسلموف أنها أمواؿ صارت إلى الفقراء,
كشهد أف قاضيو العالم محمد بن سليماف يحوزىا لئلماـ عمر بن الخطاب  ,كيأمره فيها

كيطلقها للشراة كيأكل منها ىو كمن عنده من المسلمين كأف حوزىما لهذه األمبلؾ كاألمواؿ

كاف بحكم كاجتماع من المسلمين على ما تقدـ ؛ فهذا ما سمعتو منهما من تأدية ىذه الشهادة

 ,كتبو كما سمعو بعد أف قرأ عليهما ىذا الكتاب كلو كاقرأ بفهمو كمعرفتو ؛ تاريخ تأدية

الشهادة يوـ الجمعة في سنة سبع عشرة كتسعمائة ىجرية نبوية  ,كتبو كما سمعو العبد الفقير

هلل تعالى خلف ابن محمد بن عمر بيده .

شهد بجميع ما في الورقة راشد بن غساف بن سعيد بن محمد ككتب خطو بيده  ,شهد بجميع

ما صح في ىذا الكتاب عمر بن موسى بن أحمد بن عيسى ككتب خطو بيده  ,كتبو خلف بن

محمد بن عمر بن محمد بيده  ,ما صح عند الشيخ التقي عمر ابن خلف بن محمد بن عمر

في ىذا الكتاب من شهادة الشاىدين فهو عندم صحيح ثابت كتبو العبد الفقير هلل تعالى أحمد
بن صالح بن عمر بن أحمد بيده .

ثم مات عمر بن الخطاب كقبره بنزكل كلم أجد تاريخا لموتو إال ما قالوه في ذكر اإلماـ الذم

بعده فإف كانتبيعة ىذا بعد موت ىذا حاال فإف إمامة عمر تكوف تسع سنين تقريبا كاهلل أعلم .

كفي س نة أربع كتسعين كثمانمائة بايعوا لمحمد بن سليماف بن أحمد بن مفرج القاضي البهلوم
ككأنو عزؿ أك اعتزؿ  ,ثم بايعوا لعمر الشريف فأقاـ سنة ثم خرج إلى بهلى فبايع أىل نزكل
محمد بن سليماف ثانية  ,ثم بايعوا من بعده ألحمد ابن عمر بن محمد الربخي البهلوم ثم

مات كقبره بنزكل  ,ثم بايعوا ألبي الحسن ابن عبدالسبلـ النزكم كأقاـ دكف السنة كخرج عليو
سليماف بن سليماف النبهاني كىو صاحب الديواف الغزلي الحماسي أنبأ فيو عن فصاحتو كأباف

فيو عن ببلغتو كمن ذلك قولو :

أنالذم استخضع األمبلؾ فانخضعت= كاستخدـ المرىف البتار كالقلما

أنأجل ملوؾ األرض مرتبة= نعم كأكثر أمبلؾ الورل ىمما

مناقبي كنجوـ األفق في عدد== كنائلي لوفودم يفضح الديما

كالليث بأسا إذا الليث الهموس سطا= كالبحر جودا إذا البحر الخضم طما

كفى يفيض عطاء ال انقطاع لو = على العفاة كصمصامي يفيض دما
مر العقاب لمن ينبغي معاقبة = حلو الشمائل مفاضبل إذا رحما

أنا ابن نبهاف غطريف الملوؾ فهل = مفاخر لهماـ للسماء سما

قدت الجيوش كىجنت الملوؾ كأعطيت = الخيوؿ كسدت العرب كالعجما

سل عامرا كبني عمرك ككعب كسل = قضاعة ليس ذك جهل كمن علما

يخبرؾ من شئت منهم أنني ملك = أعطي الجزيل كأجلو ظلم من ظلما

لو صور الموت لي قرنا كبادرني = إذا لجدلتو ملقى أك انهزما
أعدمت بالسيف موجود الطغاة كما = أكجدت بالجود اإلحساف من عدما

إذا نطقت بفضلي قاؿ حاسده = أصدؽ بو كلساف الحمد ال جرما

كأكثر ديوانو على ىذا النحو كلو رائية ذكر فيها مفاخر أجداده تزاحم المعلقات السبع ببلغة

كتزيد عليها عذكبة كرشاقة قاؿ في أكلها :

قو فعرعر = فخبت النقا بطن الصفا فالمشقر
أللدار من أكناؼ ّ

كأف سطورا معجمات رسومها = إذا لحن أك ىلهاؿ برد محبر

تساقط من عينيك دمعك كا كفا = كما استن منبت الجماف المشذر

نعم عرصات غير الدىر حسنها = مآلت موار من المور أكدر

ثم لم يزؿ يسير في ببلغتو ىذا السير إلى أف قاؿ بعد التخلص :
أعاذؿ أف الجود ال يهلك الفتى = كال يخلد اإلمساؾ غير معمر

أعاذؿ من لم يفن بالسيف لم يمت = لدم الذؿ إال موت فقع بقرقر

ألم تسألي كي تخبرم عن مناقبي = كفضلي كمن يسأؿ عن المرء يخبر

أعاذؿ أف المجد فينا إراثة = يورثو منا كبير ألكبر

مراتب عز مشمخر بناؤىا = كمورد فخر نيط منو بمصدر
ثم ذكر مفاخر ملوؾ اليمن من سبا كمن بعده إلى أف قاؿ :

أكلئك آبائي الذين ىم ىم = لباب لباب للجوىر المتخير

مطاعن في الهيا مطاعيم للقرل = مكاشف ىم الطارؽ المتنور

لباسهم من نسج داكد أدرع = سوابغ تلوم بالحساـ المذكر

ملكنا قاب الناس بالباس كالندل = فداف لنا مخضوضعا كل معشر
لوال خشية اإلكثار لذكرنا القصيدة بطولها ؛ كبقي سليماف بن سليماف أياما ملكا بالقهر كالجبرية

متغلبا على من تحتو بالسلطة كالقهر كينسب إليو من األفعاؿ ما ليس بالجميل كلم تطل أيامو
حتى بايع المسلموف محمد بن إسماعيل فظهر أمر المسلمين كأذؿ اهلل الجبابرة المعاندين .

---

باب إمامة محمد بن إسماعيل

ابن عبداهلل بن محمد بن إسماعيل الحاضرم كىو رجل من قضاعة  ,ككجدت في بعض الكتب

ذكر نسبو متصبل فأحببت ذكره كما كجدتو  ,فهو محمد بن إسماعيل ابن عبداهلل بن محمد بن
إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن الحسن بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحرير بن مسر

بن مدلج بن حمير بن بيدر بن كعاث بن العادم بن الهادم بن حمير بن األرمي بن عميرة بن

حيداف بن عمر بن الحاؼ بن قضاعة بن مالك بن حمير ابن سينا بن يشجب بن يعرب بن

قحطاف بن ىود النبي عليو السبلـ  ,كال أعرؼ كجو نسبتو إلى الحاضرم  ,كإنما كجدتها في

كبلـ لئلماـ بنفسو  ,كلعلها نسبة إلى موضع يسكنو ككاف يسكن بنزكل في الحارة الغربية في

سكة باب مرار  ,كسبب اختيار المسلمين لو أف سليماف ىجم على امرأة تغتسل بفلج الغنتق
فخرجت من الفلج ىاربة عنو عريانة  ,فجعل يعدك في أثرىا حتى كصل حارة الوادم فرآىا

محمد بن إسماعيل فخرج إليو كأمسكو عنها كصرعو على األرض حتى مضت المرأة كدخلت

العقر فخلى سبيلو ؛ فعند ذلك فرج بو المسلموف لما رأكا من قوتو لؤلمر بالمعركؼ كالنهي عن

المنكر فنصبوه إماما  ,كذلك في سنة ست كتسعمائة كمات سنة اثنتين كأربعين كتسعمائة كقبره

بنزكل  ,ككانت إمامتو ستا كثبلثين سنة .

ككاف قد حكم في أماؿ بني ركاحة الداخلين في الفتنة يوـ قادكا سليماف بن سليماف كيوـ قادكا

مظفر بن سليماف حكم بأف الذم اجترحو سليماف ككلده صار ضمانو على من قادىم  ,كذلك
الحكمفي يوـ األحد لثبلث لياؿ خلوف من شهر شعباف سنة تسع كتسعمائة فأثبت العلماء

حكمو ؛كفي حضرتو عبدالباقي محمد بن علي كمحمد بن سليماف بن محمد بن عمر كأبو

القاسم بن شائق بن عمر كأبو القاسم محمد بن سليماف كسعيد بن زياد كمداد بن عبداهلل بن
مداد كغساف بن كرد كمحمد بن عبداهلل ابن مداد كعباد بن محمد كخالد بن سعيد بن عمر
كمحمد بن عبداهلل بن محمد بن عمر ابن عبدالرحمن كأحمد بن خليل بن أحمد .

ككاف قدنهى عن ربيع الخيار ككتب في ذلك كتابا سجلت فيو علماء عصره  ,كذلك أنو لما
كثرت معهم ىذه المعامبلت من الربا كالفساد كالحيل ؛ فصاركا يظهركف أنهم يتبايعوف بيع

الخيار  ,كيجعلونو تغطية على ما أسسوه كأرادكه  ,ليكوف لهم حبلال في الحكم الظاىر

كباطنهم الزيادة للدراىم كأخذ الثمرة على قدر ما يسلمونو من الدراىم  ,إذا قلت الدراىم

أخذكا لو قليبل ؛ كإذا كثرت أخذكا لو كثيرا  ,كلو كاف غلة المباع لم تبلغ ذلك الحاؿ كليست

عقدتهم على شراء األصل بعينو  ,كربما يحضر المتبايعاف كيتعاقداف على الزيادة قبل الشراء أك

عند الشراء  ,كمنهم من يسلم الثمرة ؛ فهذا كمثلو يدؿ على الربا كالحراـ  ,ألنو قد جاء في

األثر أف البيوع على ما عقدت في األحكاـ كعلى ما أسست في الحبلؿ كالحراـ  ,فلما رأل

المسلموف أىل ىذا الزماف ىجما رعاعا ال يتقوف الحراـ مع ما يحتاجوف إليو من المكاتبة
كاإلشهاد خافوا أف يحاط بهم كأف يقعوا جميعا في المعصية إف لم ينهوىم عن ذلك .
كيكونوا كما قاؿ اهلل تعالى ( كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوف ) فاجتمع
المشايخ العلماء األتقياء القدكة مداد بن عبداهلل بن مداد العقرم النزكم ؛ كالفقيو عبداهلل بن

محمد بن سليماف بن عمر النزكم  ,القاضي أبو غساف بن كرد بن أبي غساف البهلوم  ,كعمر

بن زياد بن أحمد البهلوم  ,كمحمد ابن أبي الحسن بن صالح بن كضاح المنحي كجماعة ممن

حضر من أىل العمل كالبصر عند اإلماـ العادؿ العامل الكامل العاقل محمد بن إسماعيل نصره

اهلل بقرية نزكل  ,كطالعوا اآلثار المنسوبة عن العلماء األخيار المسنودة عن سيد المرسلين

الذم نزؿ بو الركح األمين بالوحي عن رب العالمين ؛ فوجدكا أف غلة بيع الخيار حراـ فحكم
اإلماـ كمن ذكرت من المسلمين بتحريمها كفساد بيع الخيار  ,ألف أقرب للتقول كأقصد في
الفتول كأسلم من البلول ؛ لقولو عليو السبلـ  :من أجبا فقد أربا؛ كسأذكر لك ما نقلوه من

اآلثار في ىذه السيرة ليتبين لك الهدل كتنجنب الردل ؛ كال حجة لمعاند كال فساد كال مبطل

كال معطل  ,كالحق أحق أف يتبع كما بعد الحق إال الضبلؿ  ,فمن انتحل بنخلة أك اعتل بعلة

فحجتو عاطلة باطلة  ,كمن حكم بخبلؼ ذلك فقد خالف الحق المبين كترؾ سنة خاتم النبيين
 ,كمن لم يرض بالقضاء فليس لدائو من دكاء  ,كاهلل المستعاف على ما تصفوف .
كىذا نص ما كتب اإلماـ في ذلك  ,قاؿ :
بسم اللهالرحمن الرحيم  :لما كاف في نهار يوـ األربعاء لست لياؿ بقين من شهر جمادل

اآلخر أحد شهور سنة ثماف كعشرين كتسعمائة ؛ قد صح الحكم الصحيح الثابت الصريح من

اإلماـ العادؿ  ,إماـ المسلمين محمد بن إسماعيل كمن حضره من المسلمين  ,كما أجمعوا

عليو بأف غلة بيع الخيار ال تجوز ؛ كأنها ربا حراـ  ,كأف المراد بها الثمرة  ,ككافق ما نهى عنو

النبي  : eمن أجبا فقد أربا  ,كقد جاء األثر عن عمرك بن علي في قوؿ المسلمين في بيع

الخيار إنو غير ثابت  ,كىذا قوؿ من ال يراه ثابتا األصل فيو عندىأف ىذا بيع كقع على الثمرة

ال على األصل ؛ ككانت ىذه جملة على تحليلها  .ككذلك قاؿ الذين احتجوا بتحريمو ؛ قالوا

لما صح عندنا أف بيع الخيار كالمراد بو الثمرة حينئذ قلنا بفساد ذلك البيع  ,ككاف ىذا موافقا

لما نهى عنو رسوؿ اهلل  eلقولو عليو الصبلة كالسبلـ  :من أجبا فقد أربا  ,كالدليل على ىذا ما

صح عندنا من قولو إنهم جعلوا ىذا البيع طريقا يتوصلوف بها إلى تحليل الثمرة على الجملة من

قولهم  ,كأظهركا ىذا البيع على تغطية ما ال يجوز ؛ فكاف قولهم ىذا موافقا للرجل الذم تزكج
امرأة في السريرةتحليبل لمطلقها  ,أك كالرجل الذم في نيتو في بيع باعو مكوكا بمكوكين أك

تمرا بحب أكحبا بتمر ثم أظهر ذلك عند عقدة البيع أنو بدراىم  ,أك كالذم خطب امرأة في

السريرةفأظهر أنو قد عقد عليها نكاحا كأنو قد تزكجها  ,كما يجئ بحق ىذا كىذا كلو حراـ ؛

فقد قيل  :النيات ىن المهلكات كىن المنجيات  ,ككذا قاؿ رسوؿ اهلل  : eاألعماؿ بالنيات
كلكل امرئ ما نول .

قاؿ  :نية المؤمن خير من عملو كنية الفاجر شر من عملو ؛ لما صح عندنا أف المراد بالبيع

الخيار الثمرة  ,كإنما جعلوا ىذا طريقا فيما عزموا للتغطية على تحريمها  ,كالدليل على فساد
ىذا أف كل ىذا البيع كقع لنخلة  ,فكانت الثمرة لربها ؛ كإف كاف البيع المراد بو الثمرة فقد

كافق ىذا البيع قوؿ النبي  : eمن أجبا فقد أربا ؛ فهذا أحد كجوه الفساد في ذلك .

كالوجو الثاني مثلو كمثل رجل تزكج امرأة ثم طلقها ثبلثا فتزكجها الستحبللها لزكجها األكؿ ,

فهذا مما قالبفساده المسلموف على الزكج األكؿ كالثاني .

كالوجو الثالث  :رجل كافق رجبل على شراء حب أك تمر من عنده المكوؾ بمكوكين أك تمرا
بحب أك حبا بتمر  ,ثم أشهد على نفسو بدراىم  ,فهذا أيضا بيع في السريرة حراـ .

قاؿ  :فهذا قولنا في البيع الخيار كاهلل أعلم ىكذا جاء في األثر ؛ كتبتو كما كجدتو منها .
نعم  :ما كتب على فهو من إمبلئي ؛ كالحق أحق أف يتبع ؛ كما بعد الحق إال الضبلؿ ؛ ككتبو

الفقيرهلل سبحانو اإلماـ محمد بن إسماعيل بن عبداهلل بن محمد بن إسماعيل الحاضرم بيده ,

حامدا هلل كحده كمصليا ؛ مسلما مستغفرا .

صحيح ثابت ما حكم بو اإلماـ من تحريم غلة الخيار ؛ فهو الحق كالصواب موافقا آلثار

السلف  ,كبذلك جاء األثر كعليو العمل  ,كتبو العبد الفقير هلل عبداهلل ابن مداد بن محمد بيده

.

صحيح ثابت ما حكم بو اإلماـ العدؿ محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار ؛ فهو

الحق كالصواب ال شك فيو كال ارتياب ؛ كبو جاء األثر  ,كبو العمل  .كتبو العبد الذليل هلل
تعالىمحمد بن أبي الحسن بن صالح ابن كضاح بيده .

صحيح ثابت ما حكم بو اإلماـ العدؿ محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار ؛ فهو

الحق كالصواب ال شك فيو ؛كتبو الفقير هلل تعالى عبداهلل بن محمد بن سليماف بيده  .صحيح

ثابت ما حكم بو اإلماـ العدؿ محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة الخيار فهو الحق كالصواب

كال شك فيو كال ارتياب ىكذا جاء في األثر عن أكلى البصر كعمل بو أشياخنا  ,كسطره أفقر

خلق اهلل تعالى أك غساف بن أبي غساف بيده حامدا هلل كحده مصليا مسلما .

صحيح ثابت ما حكم بو اإلماـ العدؿ محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو

الحق كالصواب ؛ كعليو العمل ال شك فيو كال ارتياب  ,كىكذا جاء األثر عن أكلى العلم

كالبصر كعنأشياخنا  .كتبو العبد األقل عبداهلل بن عمر بن زياد بن أحمد بيده  .نقل السيرة

المذكورة الفقير هلل تعالى أحمد بن مداد بن عبداهلل بن مداد بيده  .نقلو من السيرة المذكورة
من خط الشيخ الفقيو العالم أحمد بن مداد العبد األقل الراجي رحمة ربو األجل المثقل من

ذنوبو الراجي المستغفر ربو عبداهلل بن محمد القرف بيده .

كفي سنة سبع كعشرة كتسعمائة ليلة الجمعة من جمادل األخرل مات محمد بن عبداهلل بن
مداد النزكم بفرؽ كقبر بمساجد العباد .

ككاف الفقيو أحمد بن مداد يذكر لمحمد بن إسماعيل أحداثا استوجب بها البراءة عنده  ,ككاف

غيره من بعض معاصريهميعتذر لمحمد بن إسماعيل في ذلك كيحتج لو كأنها ليست بموضع

رأل كال اجتهاد  ,فإف صح ما ذكره الفقيو أحمد بن مداد في سيرتو أف محمد بن إسماعيل قد

فعلو  ,فأرل الفقيو قد أصاب في البراءة منو إذا كاف قد استتابو من ذلك فأصر  ,كليس لغيره
أف يقلده في البراءة من محمد بن إسماعيل  ,كإنما ذلك شيء خاص بمن صح عنده علم

الحدث كتوب اإلماـ منو فلم يتب .
قاؿ أحمد بن مداد  :جبى محمد بن إسماعيل الزكاة من رعيتو بالجبر من غير حماية لهم كغير
منع من الجور كالظلم  ,قاؿ كجبر رعيتو على شراء الزكاة من ثمرة النخل بما تقومو عمالو من
الدنانير كأخذ تلك القيمة بالجبر منو لهم  .قاؿ كجبى المعاشير غير الزكاة دنانير بقيمة ثمرة

النخل من أمواؿ رعيتو بما تقومو أعوانو كعمالو من الدنانير بالجبر من رعيتو اليتامى كالبالغين

كاألرامل كغيرىم لنفسو كعمالو كأعوانو كلحاضره كأضيافو كعيالو ىدرا كقرضا بالنية .

قاؿ كجبىالخراج كأخذ الكسرة  ,كىي المغرـ للجبابرة من أمواؿ رعيتو بالجبر على الخوؼ
كخشيةالظلمة على دكلتو كنفسو كرعيتو كأمواؿ رعيتو .

ىذا كبلمو كقد أطاؿ في االستدالؿ على إبطاؿ ىذه األشياء بأمور مسلمة عند الفريقين  ,كال

أدرم ما يقواللمنتصر لو في بعض ىذه األمور  ,فإنها ال تخرج على شيء من أقواؿ المسلمين

 ,كلعلهمينكركف كقوع ذلك منو كيحتجوف للبواقي بالترخص ببعض الرأم المأثور عن المسلمين

ألجبللضركرة إليو  .أما الجبابة كالخراج فبل يجتمعاف أصبل  ,ليس لئلماـ أف يجبي أرضا يأخذ
الجبار خراجها إال إذا حماىا كمنو الجبار من خراجها كرفع اليد عن مظالمها كأنصف بعضها

من بعض  ,فها ىنا تطيب لو الجبابة بالقهر  ,ألنو قد حماىا كأقاـ فيو العدؿ  ,ككذلك أخذ

العشور من األمواؿ التي ال زكاة فيها ؛ فإف ذلك ال يجوز كال يقبل الرأم  ,فإف صح ىذا أف

أحدا قد فعلو كاستتب فلم يتب  ,فإنو يكوف خليعا عند المسلمين لكن ذلك ال يكوف

بالدعول  ,كخصوصا على األئمة فإنهم أعظم حرمة .

كأما القرض فقد احتج لو من احتج كرخص لو من رخص ألجل الخوؼ على الدكلة  ,كال يرل

ذلك الفقيهأحمد بن مداد  ,بل كاف يبرأ من العامل كالمرخص كأما المرخص للثمار فإنو كإف

كاف األصحاب على غيره فبل يخرج من دائرة الرأم  ,لكن جبر الرعية على تسليم الدنانير عن
الزكاة المخركصة في رءكس النخل شيء ال يجوز  ,كاهلل أعلم بما كاف عندىم من األمر  ,كقد

غاب عنا أمرىم كما غاب عنا علمو فبل يلزمنا حكمو كاهلل أعلم .
---

باب إمامة بركات بن محمد بن إسماعيل

بويع لو في اليوـ الذم مات فيو أبوه  ,كذلك في سنة اثنتين كأربعين كتسعمائة بايع لو عبداهلل

بن عمر بن زياد الشقصي  ,كمحمد بن أحمد بن يفساف  ,كلم يرض الفقيو أحمد بن مداد

إمامتو كتبرأ منو كممن نصبو  ,قاؿ ألف بركات ليس بولي كال بأىل لئلمامة  ,كذلك لواليتو ألبيو

على أحداثو التي ذكرىا عنو  ,قاؿ كعمل بأحداث أبيو من بعده  ,كقلده في ذلك  ,فهو يبرأ
منو كمن أبيو لؤلحداث التي ذكرناىا عنو في إمامة محمد بن إسماعيل كاهلل المستعاف .

كقدـ من لم يرض إمامة بركات غيره إماما  ,فنصبوا عمر بن القاسم الفضلي في أياـ بركات,

كالفقيو أحمد بن مداد يثني عليو في سيرتو كيتواله ؛ كذكر غيره أف المسلمين رضوا إمامتو كلم

يؤرخوا كقت بيعتو كال كقت كفاتو .

ثم نصب عبداهلل بن محمد القرف إماما في منح يوـ الجمعة لخمسة عشر يوما من رجب سنة

سبع كستين كتسعمائة  ,كدخل حصن بهلى يوـ االثنين لليلتين بقيا من ىذا الشهر من ىذه

السنة ؛ فأخذىا من يد آؿ عمير ؛ ككاف آؿ عمير قد اشتركا حصنها بثبلثمائة لك من محمد
بن جيفر بن علي بن ىبلؿ الجبرم ؛ ككاف محمد ابن جيفر قد أخذ ىذا الحصن بالغلبة من

عامل بركات  ,ككاف دخوؿ آؿ عمير حصن بهلى يوـ الثبلثاء لتسع لياؿ بقين من جمادل

األخرل سنة سبع كستين كتسعمائة  ,فما لبث آؿ عمير فيها إال يسيرا حتى أخذه منهم اإلماـ

عبداهلل بن محمد القرف .
كفي ليلة األربعاء لثبلث لياؿ بقين من رمضاف سنة ثماني كستين كتسعمائة دخل بركات بن
محمد بن إسماعيل حصن بهلى كأخرجوا منو عبداهلل بن محمد القرف ؛ كبنصب األئمة في

كقت كاحد تشتت الكلمة ؛ كتفرقت الجماعات  ,كضعفت دكلة المسلمين  ,ككىت قوتهم ؛

كطمع فيهم من كاف ال يطمع  ,فصار الملك متفرقا في أيدم الرؤساء من النباىنة كآؿ عمير

كآؿ ىبلؿ ؛ كىم رىط الجبور ؛ كصارت الشدة على أىل عماف  ,كلم تبق دكلة المسلمين إال

في مكاف دكف مكاف  ,فأخذ سلطاف محمد بن محسن بن سليماف بن نبهاف نزكل في سنة أربع
كستين كتسعمائة  ,كأخذ محمد بن جيفر حصن بهلى في سنة خمس كتسعمائة  ,ككثر التنازع

كاالختبلؼ ليقضي اهلل أمرا كاف مفعوال  .مات بركات بن محمد كصار الملك بعده لبني نبهاف

كرؤساء القبائل .
---

باب ملوؾ بني نبهاف المتأخرين

كأكلهم سلطاف بن محسن بن سليماف بن نبهاف ملك نزكل في أياـ بركات في سنة أربع كستين

كتسعمائة  .مات ليلة االثنين الثني عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر سنة ثبلث كسبعين

كتسعمائة  ,كترؾ ثبلثة أكالد كىم  :طهماس بن سلطاف كسلطاف بن سلطاف بن مظفر  ,ككاف
مظفر ىو المتقدـ عليهم في الملك إلى أف مات كترؾ كلده سليماف صغيرا ال يقوـ برياسة

الملك  ,ككاف عم أبيو فبلح ابن محسن مالكا في حصن مقنيات ؛ فلما علم بموت مظفر جاء
إلى بهلى كأقاـ مكانو كيقاؿ إنو عدؿ في ملكو سبع سنين ثم مات .
كملك بعده سليماف بن مظفر كىو ابن اثنتي عشرة سنة كاستولى على األمر في عماف كنواحيها

؛ كأخذ خراج أىلها من الطائع كالعاصي كالداني كالقاصي كحاربو أىل نزكل ككاف معهم جبرم
 ,يقاؿ لو محمد بن جيفر ؛ كعنده جيش عظيم فطلع إليو سليماف بن مظفر كعرار بن فبلح ,

كعندىا ناصر بن قطن كمن معهم من العساكر  ,فلما التقوا ىم كمحمد بن جيفر استقاـ بينهم

القتاؿ ؛ فقتل محمد بن جيفر كانكسر قومو  ,ككاف قطن بن قطن منتظرا لؤلمر بينهم فنادل

بالكف بين القوـ عن القتاؿ ؛ ككاف محمد بن جيفر لو كلد صغير في السن كاسمو محمد بن

محمد كأمو بنت عمير بن عامر ؛ فتزكجها سليماف بن مظفر بعدما قتل زكجها  ,فركن إليها

بالبادية  ,فكاف بالشتاء ببادية الشماؿ كيترؾ ابن عمو عرار بن فبلح ببهلى  ,كإذا جاء الصيف
رجع إلى بهلى .
ككاف مهنا بن محمد الهديفي مالكا بلد صحار  ,فعلم أف العجم متأىبوف إليو ؛ فأرسل إلى

سليماف بنمظفر يستنصره على العجم فلبى دعوتو كأطاع كلمتو  ,فخرج إليو بمن عنده من

العسكر  ,كتكاملت القوـ بصحار  ,ككصلت إليهم العجم من البحر  ,فاستقاـ بينهم القتاؿ
كعظم النزاؿ كارتفع العجاج كأظلم الفجاج  ,فانكسر العجم كقتل منهم ما شاء اهلل  ,كرجع

سليماف بن مظفر إلى داره ببهلى كعنده بنو عمو كىم عشرة  :عرار كنبهاف كمخزكـ كأكالد

فبلح بن محسن  ,ككاف المقدـ عليهم عرار كأما أخوه نبهاف فبل يملك رأيا دكف رأل أخيو ,

ككاف لعرار بن فبلح ملك الظاىرة ؛ كأعطى سليماف بن مظفر مخزكما ملك ينقل  ,فبقي عنده

تسعة أحدىم حمير بن حافظ  ,كعنده أربعة أكالد  :حافظ بن حمير كسلطاف بن حمير ككهبلف
ابن حمير كىود بن حمير ؛ فمات حافظ بن حمير بعد رجوعهم إلى بهلى بسنة زمانا كبقي معو
من بني عمو اثناف من العشرة ؛ مهنا بن محمد بن حافظ كعلي بن ذىل بن محمد بن حافظ ,
كىم على يدم سليماف بن مظفر ؛ ككاف لسليماف كزراء في القرية كفي النزار كمن قرية أزكي ؛

كفي سند الشأف ؛ ككانت سمد الشأف للجهاضم .

ككاف سليماف جائرا عليهم ؛ ففركا منها من شدة جوره كبطشو  ,كتفرقوا في البلداف مدة ثبلثين
سنة يحتالوف في دخولها كالتوصل إليها  .ككاف بنو ىناة من أقرب الناس إلى سليماف بن مظفر

 ,ككانوا أكثرىم عددا كعدة كبأسا كشدة  ,ككاف فيها رجبلف يلبياف أمرىما  ,كىما خلف بن أبي

سعيد كسيف بن محمد بن أبي سعيد  ,ككانا عنده قدكة أىل زمانهم فافترقوا  ,ككاف سبب

الفرقة بينهم أف قبيلتين من أىل سيفم ؛ أحدىما بنو معن  ,كاألخرل بنو النير  ,كانتا عصبية
لبني ىناة كخصمهم كاحد ؛ ثم كقعت الفرقة بين بني معن كبني النير .

كسبب ذلك أف امرأة من بني معن دخلت زرعا لبني النير تحش منو  ,فمرت عليها أمة رجل من

بني النير  ,فقالت لها أخرجي من زرع سيدم فأبت  ,فوقع بينهما الجداؿ  ,فضربت األمة
المرأة ففقأت عينها .

كخرج ذات يوـ حمار لبني النير كدخل زرعا لبني معن فقطعت أذنو  ,فوقعت الفتنة بينهما ؛

ككاف ىذا من عمل الشيطاف إنو عدك مضل مبين  ,كأصل الفتنة كالنار اليسيرة تحرؽ األشياء

الكثيرة ؛ فافترؽ عند ذلك القوـ فرقتين  ,فأما بنو معن كبنو شكيل ؛ فهم مع سليماف بن مظفر

 ,كبنو النير مع بني ىناة ؛ فعند ذلك سار خلف ابن أبي سعيد إلى داره دار سيت ىو كبنو

عمو ككاف سليماف بن مظفر يومئذ بالبادية  ,فعلم بذلك  ,فأرسل إلى كزيره محمد بن خنجر أف
قل لخلف يترؾ شأف القوـ ؛ فأرسل إليو بالكف عن ذلك  ,فغلب عن ذلك كأظهر انو يرد

اإلصبلح بين بني معن كبني النير  ,فأرسل الوزير إلى مواله سليماف أف خلفا غلب عن الكف ,

فندب سليماف بن مظفر إلى الوزير أف أفعل في أمواؿ بني ىناة من الغزية من كدـ  ,فأمر الوزير
بإخراب أمواؿ بني ىناة من كدـ  ,ككانت تلك األمواؿ للشيخ خلف بن أبي سعيد  ,فوقعت

العداكة كالبغضاء بينهما  ,فأمر عند ذلك الشيخ خلف بني عمو أف اغزكا بهلى فغزكىا ؛ فقتلوا

من قتلوا منها  ,فكتب الوزير محمد بن خنجر إلى سليماف بن مظفر مما جرل في بهلى  ,فلما
علم سليماف ذلك انتقل من الشماؿ إلى بهلى كأراد الصلح بينهم كبين بني ىناة .
فلم يقع الصلح ؛ كىيأ كل كاحد منهما الحرب لصاحبو  ,فجمع السلطاف سليماف بن مظفر ما

عنده من العسكر ليقاتل بني ىناة ؛ فعلم بذلك الشيخ خلف  ,فأرسل إلى األمير عمير بن

حمير ملك سمائل ينتصر بو على سليماف بن مظفر  ,فسار بعسكره على غبرة بهلى ؛ فالتقى

سليماف كاألمير عمير بن حمير  ,فاستقاـ الحرب بينهما ساعة من النهار  ,ثم رجع سليماف إلى
بهلى ؛ كرجع األمير عمير إلى سمائل كترؾ بعض قومو في دار سيت ككاف األمير عمير ذا خلق

حسن كاسع ؛ فلما كصل إلى سمائل أرسل إلى بني جهضم  ,كىم متفرقوف في قرل شتى ؛

فأقبلوا إليو فوقعت بينهم األلفة كإثبات الصحبة  ,ثم أرسل إلى سلطاف الرستاؽ ؛ كىو مالك

بن أبي العرب ؛ كىو جد اإلماـ ناصر بن مرشد ليصلو إلى سمائل  ,فسار مالك بن أبي العرب

كصحبو أبو الحسن علي بن قطن  .فلما كصل إلى سمائل ساركا مع بني جهضم إلى سمد
الشأف كبنو لهم بنياننا حوؿ دارىم  ,كترؾ عندىم األمير البعض من قومو  ,كترؾ لهم ما
يحتاجوف من الطعاـ كالشراب كآلة الحرب كرجع إلى سمائل .

كأما بنو ىناة كسليماف بن مظفر فإنهم لم تنقطع بينهم الغزكات ؛ ثم إف األمير عمير بن حمير
كالسلطاف مالك بن أبي العرب سارا إلى نزكل كىما ينتظراف األمر ككاف لمالك بن أبي العرب

كزير في عينى من الرستاؽ  ,فدخل عليو أىل الدار كأخرجوه منها  ,كجاء رجل من أىل عينى
إلى سليماف بن مظفر يطلب منو النصر على الخصم فأعانو ببعض قومو  ,كأرسل مع عرار بن
فبلح  ,فجاء الخبر إلى السلطاف مالك بن أبي العرب بما جرل في داره  ,فأراد المسير إلى

داره  ,فقاؿ لو األمير عمير  :قف معنا كال تخف فهذا من عبلمات السركر  ,قاؿ فكيف ذلك
كالعدك في دارم ؟ فقاؿ األمير عمير  :ذلك عندم كأنا إف شاء اهلل من الغالبين  ,قاؿ اهلل

تعالى ( فإف مع العسر يسرا إف مع العسر يسرا ) كقاؿ الشاعر :

إذاالحادثات بلغن المدل = ككادت تذكب لهن المهج
كحل الببلء كقل العزل = فعند التناىي يكوف الفرج
ثم إف بني ىناة أرسلوا إلى عمير بن حمير أف أقبل إلينا بما عندؾ من القوة لندخل بهم بهلى ,

فسار ىو كمن معو إلى نصف الطريق  ,فنظر إلى قومو فاستقل عددىم  ,فرجع إلى نزكل ؛

ككاف بنو ىناة ينتظركنو في ليلة كانت بينهم للدخوؿ فلم يصل إليهم  ,فسار إليو الشيخ سيف

بن محمد من دار سيت إلى نزكل  ,كجرل بينهما جداؿ كثير من باب العتاب  ,فقاؿ األمير

عمير بن حمير  :خذ من القوـ ما شئت  ,فأخذ عنده قوما كثيرا ال يعلم عددىم إال اهلل  ,كسار
بهم إلى دار سيت كاألمير ينتظر األمر بنزكل  ,فجاء الخبر إلى سليماف ابن المظفر أف القوـ

طلعوا من نزكل إلى دار سيت ؛ فمنهم من يقوؿ إنهم قاصدكف القرية ؛ كمنهم من يقوؿ سيفم

 ,كمنهم من يقوؿ بهلى .

فقسمسليماف قومو  ,فجعل بعضا منهم في القرية كبعضا في سيفم كبنى بنيانا في رأس فلج

الجزيين مخافة أف يضره القوـ كترؾ فيو قوما ؛ كقسم بقية القوـ  ,كترؾ في الخضراء جماعة

من قومو ؛ ككذلك في حارة الغاؼ  ,كترؾ في الجامع من الببلد حمير بن حافظ كمن عنده من
القوـ ؛ كقسم بقية قومو في العقر  ,ككاف ابن عمو عرار بن فبلح كمن معو من القوـ في عينى

من الرستاؽ  ,فسار سيف بن محمد من دار سيت إلى بهلى فدخلها  ,ككاف أكؿ دخولو من

جانب الغرب ؛ فتسوركا السور كدخلوا الببلد ؛ ككاف ذلك منهم ضربة الزب كلم يشعر بهم

أحد  ,فقسم سيف قومو ثبلث فرؽ  :فريق باليمين كفرقة بالشماؿ كفرقة بالوجو  ,كىي التي
تلي الجامع من الببلد  ,كاحكم أمره في األماكن المختارة عنده للقتاؿ لمسجد الجامع

كمسجد بني عمر كجميع أبواب العقر  ,فما بقى لسليماف بن مظفر شيء غير الحصن

كالخضراء بعدما قتل من قتل من سادات قومو كفرسانو تلك الليلة  ,كنادل سيف ابن محمد

باألماف في الببلد ؛ ككاف بعض أىل البلد معو  ,كجاء الخبر إلى األمير عمير بن حمير كىو في

نزكل إف قومك دخلوا بهلى  ,فركب عند ذلك ىو كاألمير سلطاف بن محمد كالسلطاف مالك

بن أبي العرب كعلي بن قطن كأىل نزكل  ,كركب خلف بن أبي سعيد الهنائي من دار سيت

بمن عنده من القوـ لينصركا أصحابهم ؛ ككاف دخولهم ليبل  ,كنزؿ األمير عمير بحارة الغاؼ

ككانت الخضراء في ملك السلطاف سليماف بن مظفر كفيها علي بن ذىل كعنده قوـ كثير ؛

فأرسل إليهم األمير عمير ليخرجوا بما عندىم من الزانة ؛ فأقبل علي بن ذىل على قومو

يحرضهم على القتاؿ فلم يجبو أحد منهم كعزموا على الخركج ؛ ككصل الخبر إلى عرار بن

فبلح كىو في عينى من الرستاؽ أف القوـ دخلوا بهلى ؛ فنهض من عينى بمن معو كدخل القرية
 ,ككانت القرية في ملكهم .

ككاف عمير بن حمير كسيف بن محمد لم يشاركهما أحد في الببلد إال الحصن كىم محدقوف
بو  ,كضعوا في شجرة الصبارالتي في السوؽ برجا من خشب في أعلى رأسها بالليل كقعد فيو

رجل من الجهاضم يقاؿ لو جمعة من محمد المرىوب  ,فضرب رجبل من الحصن كاف خارجا

من القصبة إلى بيت الوزير كمات ؛ كعمل قوـ األمير عمير برجا في الجامع ؛ فضرب صاحب
البرج رجبل من الحصن من مبرز الغرفة من عسكر سليماف  ,ثم أف القوـ قشعوا سور الحصن
بالليل  ,فلما أنهدـ بعض الجدار علم بهم عسكر سليماف فمنعوىم من الدخوؿ  ,ثم أف

العسكر طلبوا من سليماف الخركج من الحصن مخافة القتل  ,فأقاموا ثبلث عشرة ليلة فأذف

لهم  ,فطلبوا من األمير عمير أف يسيرىم  ,فسيرىم بما عندىم من الزانو  ,كسير معو كزيره ,

ثم طلع سليماف بن مظفر ىو كبنو عمو كعسكره مسيرين من بهلى إلى القرية ؛ فخرج ىو عرار
بن فبلح من القرية إلى الظاىرة ؛ فأمر بعد ذلك األمير عمير بن حمير بقشع الحصن  ,فقشع

كلم يبق منو عمار كال جدار  .فهذه عبرة ألكلي األلباب  ,كاهلل يؤتي ملكو من يشاء  ,كاهلل
كاسع عليم .

كجعل عمير خلف بن أبي سعيد مأمونو في بهلى ؛ كرجع إلى سمائل فأقاـ خلف بن أبي سعيد

في بهلى أربعة أشهر  ,ثم خرج عليو سليماف بن مظفر كابن عمو عرار بن فبلح  ,فدخلوا عليو

الخضراء كىو في العقر  ,ككانت ىذه الدخلة ليلة رابع ربيع األكؿ سنة تسعة عشر بعد األلف ,

ككاف سيف بن محمد ىو كبعض قومو في السر  ,فأرسل سليماف بن مظفر لخلف بن أبي سعيد
ليسيره بما عنده من الزانة ؛ فخرج خلف مسيرا كأخذ األماف على أىل البلد  ,فمنهم من أقاـ

مكان و  ,كمنهم من خرج خوؼ السلطاف ؛ فلما علم سيف بن محمد ىذا الخبر جاء من السر
كعلم بو األمير عمير بن حمير  ,فأقبل من سمائل إلى نزكل كمضى إلى القرية فأخذىا ككىبها

لسيف بن محمد ؛ فكاف مأمونة ؛ ثم رجع إلى نزكل ينتظر األمر مدة أياـ  ,فمات سليماف بن

مظفر ككاف لو كل د صغير السن  ,فملك من بعده عرار ابن فبلح  ,ثم طلع سيف بن محمد إلى
نزكل كأخذ من األمير عمير قوما كثيرا فاسر بهم إلى القرية  ,فلبثوا بها سبعة أياـ  ,ثم سار بهم

كدخل بهم حارة من بهلى اسمها حارة أبي ماف ؛ فأحدؽ بهم عرار بن فبلح مدة أياـ ثم إنو

سيرىم بما عنده من الزانة  ,كثبت لو حصن القرية كتجديد الخدمة مدة سنة  ,ككانت ىذه
الدخلة ليلة سادس صفر سنة أربعة كعشرين بعد األلف .

ثم مات بعد ذلك عرار بن فبلح ككاف موتو لعشر لياؿ خلت من شهر الحج من ىذه السنة .
كملك من بعده مظفر بن سليماف  ,كأقاـ في ملكو مدة شهرين  .ثم مات كملك من بهده

مخزكـ بن فبلح مدة شهريزماف  ,فخرج عليو نبهاف كسيف بن محمد ليخرجاه من الحصن ,

فطلب التسيار فسيركه ببل زانة كال سبلح  ,ككاف خركجو إلى نيقل من الظاىر  ,فتولى األمر

على أصحابها مدة من الزماف ؛ كأقاـ ببهلى نبهاف بن فبلح  ,كجعل ابن عمو علي بن ذىل

مأمونو في بهلى ؛ كجعل من بعده سيف بن محمد ؛ فسار نبهاف بن فبلح إلى داره مقنيات

كأخرج ابن عمو سلطاف ابن حمير من بهلى خوفا منو أف يحاكؿ على الملك ؛ فسار سلطاف

بن حمير من بهلى إلى صحار  ,فتولى مكانو سيف بن محمد سنة ؛ كاهلل أعلم .

ثم طلع بعد ذلك األمير عمير بن حمير بمن عنده من القوـ إلى بهلى  ,فمنعو سيف ابن محمد
من الدخوؿ  ,فرجع ىو كقومو إلى نزكل منتظرا األمر  ,ثم بعد أياـ رجع عمير كقومو إلى بهلى

كدخل العقر ؛ ككاف سيف بن محمد في دار سيت  ,فعلم بذلك فنهض من دار سيت بمن

عنده من القوـ كدخل الحصن بقومو فلم يمنعو أحد ثم أرسل إلى نبهاف بن فبلح أف القوـ

دخلوا الدار فأقبل بمن عندؾ من العسكر  ,فأقاـ مدة أياـ يجمع عساكره  ,ككاف األمير عمير
بن حمير قد أحكم مقابض البلد من أكلها إلى آخرىا كأقاـ سيف بن محمد بالحصن مدة أياـ

ينتظر نبهاف كقومو فلم يصل إليو  ,ثم طلب سيف التسيار من األمير عمير بن حمير  ,فسيره

بمن عنده من الزانة كقصد القرية  ,كأقاـ عمير بن حمير في بهلى مدة أياـ  ,ثم أنو أرسل إلى

سيف بن محمد فوقعت بينهما يمين على الصحبة  ,فأقاـ سيف في كاليتو على الرعية  ,كيقاؿ
إنو عدؿ فيها ؛ فكاف متولي األمر على بني عمو  ,كىم لو ناصحوف .
كلما استحكم األمر لسيف بن محمد ؛ ككاف سلطاف بن حمير كمهنا بن محمد بن حافظ كعلى

بن ذىل بن محمد بن حافظ مسكنهم يومئذ صحار مع محمد بن مهنا الهديفي ككاف محمد بن

مهنا أراد ليدخل بهم على ابن عمهم نبهاف بن فبلح في مقنيات ليصلح بينهم ؛ ككاف مخزكف

في حصن نيقل ؛ فلم يقع بينهم صلح  ,فطلع بعد ذلك سلطاف ابن حمير كعلي بن ذىل بمن

عندىم من العسكر  ,فجاء الخبر إلى عمير بن حمير كىو في سمائل أف سلطاف بن حمير سار

بقومو من الظاىرة ليدخل بهم بهلى  ,فطلع ىو كقومو من سمائل إلى بهلى ينتظر األمر ؛ كدخل

سلطاف بن حمير النبهاني حارة بني صلت  ,فجاء األمير عمير بن حمير بقومو كعلى أثره سيف
بن محمد  ,فوقع بينهم القتاؿ كبنوا عليهم بنيانا حوؿ الحارة من أكلها إلى آخرىا  ,كأرسل

عمير بن حمير إلى أصحابو من جميع القرل ؛ فطلع إليو الشيخ ماجد بن ربيعة بن أحمد بن

سليماف الكندم  ,كعمر بن سليماف العفيف  ,كالشيخ سعيد بن أحمد بن أبي سعيد الناعبي
مع سادات أىل نزكل كمنح .

كأقاـ سلطاف بن حمير كىو كقومو محصورين مدة لم يخرج منهم أحد كال يدخل إليهم أحد ؛

فطلب عند ذلك سلطاف بنحمير من األمير عمير بن حمير التسيار كالخركج ؛ فسيره كمن معو

بما عندىم من الزانة إلى الظاىرة ؛ كأقاـ سلطاف بن حمير ككهبلف بن حمير كعلي بن ذىل
كمهنا بن محمد بن حافظ في مقنيات مدة أياـ فأكجس نبهاف منهم خيفة أف يخرجوه من

مقنيات فأخرجهم منها  ,فخرجوا منها كمضوا إلى صحار عند الهديفي محمد بمن مهنا كأقاموا

معو سنة زمانا كاهلل أعلم .
ثم إف سلطاف بن حمير أشار على محمد بن مهنا أف يغزك دير عمير بن حمير  ,كىو في باطنة
السيب  ,ككاف في الدير األمير سناف بن سلطاف كاألميراف علي بن حمير كسعيد بن حمير ؛

فركب محمد بن مهنا كسلطاف بن حمير كقومهما من صحار ؛ فجاء الخبر إلى األمراء سناف بن

سلطاف كعلي بن حمير كسعيد بن حمير أف القوـ طلعوا من صحار ,فما كاف إال قدر ما يخلع
الرجل نعليو أك يغسل رجليو حتى أقبلت العساكر كسلت البواتر ,فوقع القتاؿ كعظم النزاؿ

حتى بلغت القلوب الحناجر  ,كقتل عند ذلك األمير علي بن حمير ؛ كانفصل القتاؿ .
كرجع محمد بن مهنا فعلم بعد ذلك عمير بن حمير بما حرل على إخوانو كبني عمو كىو في
بهلى  ,فاعتقد عقيدة الحزـ  ,كتسربل بسرباؿ الجزـ أف ال يرجع عن صحار حتى يحصدىم
بالسيف  ,كيحرقهم بالنار  ,كيبدد شملهم في كل دار  ,فأخذ في جمع العساكر من البر

كالبحر  ,فاجتمع معو قوـ ال يحصى عددىم  ,كأرسل إلى ملك ىرمز لينتصر بو  ,فنصركه بعدة
من المراكب مملوءة من الماؿ كالرجاؿ كآلة الحرب  ,ككاف قد كصل مركب من الهند بعسكر

كثير  ,كفيو آلة الحرب فردتو الريح إلى مسكد فأخذه األمير عمير بن حمير ؛ كسار ىو كمن
معو من النصارل كغيرىم  ,كأقاـ األمير عمير بقومو في باطنة السيب سبع لياؿ  ,فعلم بذلك
محمد ابن جفير فتوجو بقومو لينصر محمد بن مهنا  ,فدخل محمد بن جفير كقومو صحار ,

ففرح بو محمد بن مهنا فأدخلو الحصن ؛ فكاف بينهما بعض المقاصد ساعة من النهار  ,فأمر

محمد بن جفير عبده ليقبض على محمد بن مهنا  ,فرمى نفسو من سور الحصن كندب قومو ؛

ككاف بعض قومو في برج داخل الحصن فوقع القتاؿ بينهم ساعة من النهار  ,كطلع محمد بن
جفير بقومو من صحار  ,فبلغ ىذا الخبر إلى األمير عمير بن حمير  ,فتوجو إلى صحار بمن

معو من بر كبحر  ,كدخل صحار نهار تسعة عشر من ربيع اآلخر  ,فاستقاـ بهم القتاؿ من أكؿ

النهار إلى الليل  ,ثم انفصل بعضهم عن بعض ؛ ثم بعد ذلك بيوـ أك يومين ىبطت النصارل

من المراكب بما عندىم من آلة الحرب  ,ككانوا يجركف قطع القطن قدامهم ليتقوا بها ضرب

البنادؽ.

ككانعندىم مدافع تسير على أعجاؿ الخشب في البر  ,كعليها سور من الخشب  ,ككاف في

جانبالدار برج لمحمد بن مهنا فيو عسكر كثير  ,فجرت عليو النصارل قطع القطن كضربوه

بمدفعحتى أنهدـ البعض منو  ,كخرج القوـ منو فدخلتو النصارل فعلم محمد بن مهنا بذلك

فندبقومو فوقع بينهم القتاؿ على البرج بالليل  ,فقتل عند ذلك علي بن ذىل ؛ كقتل محمد

بنمهنا الهديفي ؛ كأقاـ بعد ذلك سلطاف بن حمير ابن محمد بن حافظ النبهاني كأخوه كهبلنبن

حمير كابن عمو مهنا بن محمد بن حافظ كعسكرىم في الحصن بعدما قتل محمد بن مهنا

الهديفي  ,فلما علم األمير عمير بن حمير أف سيد القوـ قتل ندب قومو بالقتاؿ  ,فكاف القتاؿ

بينهم في النخل  ,ثم طلع عمير ابن حمير بمن عمو من تلقاء جامع البلد فلم يمنعو أحد ؛

فقتل عند ذلك سلطاف ابن حمير ؛ فانكسر القوـ كصاركا شتاتا متفرقين  ,فمنهم من قتل ؛

منهم من أحرؽ  ,كمنهم من أسر ؛ كمنهم من جرح  ,كمنهم من خرج ذاىبا على كجهو  ,ال

يدرم أف يتوجو كال إلى أف يذىب ؛ كعلى ىذا جميع أىل البلد  ,كأحرقت البلد بأجمعها من

أكلها إلى آخرىا  ,كأقاـ النصارل في حصن صحار  ,كرجع األمير عمير إلى بلدة سمائل جذال

مسركرا .

ككاف مخزكـ بن فبلح متوليا حصن نيقل  ,فقبض منهم على رجلين  ,فأمر عبده ليقتل كاحدا

منهما  ,فسل السيف ليضربو  ,فاستجار بو فلم يجره  ,كضربو ضربة ثانية  ,فاستجار بو فلم

يجره  ,فلما أراد ليضربو ضربة ثالثة استجار باهلل  ,فأىول إليو ليمسك فمو كالعبد أىول إليو
بالسيف فضرب يد مخزكـ ؛ كأقاـ سبعة أياـ بجراحو كمات منو .

كأما الرجل فإنو سحبو العبد يظنو ميتا ؛ كبو رمق الحياة  ,فمر رجل من أىل البلد فقاؿ  :من

يعينني على مواراة ىذا الرجل  ,فنطق الجريح فقاؿ إنني حي فحملو على كتفو كأدخلو البلد ,
فعوفي من جراحو كعاش بعد ذلك زمانا  ,كاهلل على كل شيء قدير .
ككاف ىذا بعد دخلة صحار بثبلثة أشهر  ,فلما علم نبهاف بموت أخيو ركب من مقنيات إلى

نيقل  ,كترؾ بعض عسكره في حصن مقنيات ؛ ككانوا قد ملوه من كثرة جوره كبغية  ,فعزموا

على إخراجو من مقنيات ؛ فتوجو رجل إلى األمير عمير بن حمير كسيف بن محمد لينتصر بهما
؛ فسار األمير عمير كسيف بن محمد بمن معهما من القوـ كدخلوا حصن مقنيات ببل منع كال

قتاؿ ك كأقاموا مدة أياـ ثم ركبا ببعض قومهما إلى نيقل  ,فعلم بذلك نبهاف  ,فخاؼ منهما

نبهاف على نفسو  ,فركب ىو كأربعة من عسكره ببل زانة كقصدا إلى دار أخوالو الريايسة ,
كذلك الثني عشرة خلت من صفر سنة ست كعشرين بعد اآللف .

كأقاـ األمير عمير بن حمير كسيف بن محمد في نيقل أياما ؛ ثم أف عمير بن حمير كىب

الببلد ألىلها يأكلونها ىنيئا مريئا كرجع إلى مقنيات  ,ثم أرسل إلى أىل البلد فسالهم عما كاف
يأخذ عليهم نبهاف  ,فقيل إنو كاف يأخذ نصف غلة النخل كربع الزرع  ,فاكتفى األمير عمير

منهم بعشر الزرع  ,كأمل أمواؿ السلطاف فهي لمن أقاـ بالحصن ؛ كجعل في الحصن عمر بن
ابي سعيد  ,كرجع األمير عمير بن حمير كسيف بن محمد إلى بهلى  ,ثم أف نبهاف بن فبلح

أخذ جودا من أخوالو آؿ اليس ؛ ككصل بهم الظاىرة كدخل فدل كأقاـ فيها مدة أياـ  ,ثم جاء

أحد ممن كاف لو صاحبا من أىل ينقل ؛ فقاؿ لو نحن ندخلك البلد كنثبت قدمك كنشد

عضدؾ كننصرؾ على القوـ  ,كنستفتح لك الحصن ؛ فسار بقومو كدخل نيقل ليلة النصف من
ربيع اآلخر سنة ست كعشرين بعد اآللف ؛ كحكم مقابض الببلد من أكلها إلى أخرىا إال

الحصن  ,ككاف فيو قبيلة من بني علي  ,فتحصنوا  ,كأحدؽ بهم نبهاف كاستقاـ بينهم القتاؿ ,

فخرج رجل من أىل الحصن كمضى إلى آؿ قطن بن قطن  ,ككاف األمير يومئذ ناصر بن ناصر

 ,فركب معو محمد بن محمد ابن محمد بن جفير كعلي بن قطن بن قطن بن قطن بن علي بن
ىبلؿ كناصر بن ناصر ابن ناصر بن قطن بما عندىم من القوـ  ,ككاف مسكنهم ببادية الشماؿ

 ,فساركا حتى دخلوا نيقل  ,فاستقاـ بينهم كبين نبهاف بن فبلح القتاؿ.

كاشتد الطعن ك النزاؿ كارتفع العجاج كارتجت الفجاج  ,فانكسر عسكر السلطاف نبهاف بن

فبلح ؛ فمنهم من قتل منهم منطلب التسيار فسير  ,كمنهم من مضى على كجهو ؛ كبلغ الخبر
إلى سيف بن محمد الهنائي أننبهاف بن فبلح دخل نيقل  ,فخرج بعسكره ليقاتل نبهاف  ,فلما

كاف ببعض الطريق بلغو ما كقع على السلطاف نبهاف بن فبلح من األمر الكائن كالقدرة الغالبة ؛
فرجع بعسكره إلى بهلى  .كأما األمير عمير بن حمير فإنو كاف يومئذ يجمع الجموع لينصر بهم
السلطاف مالك بن أبي العرب اليعربي على بني لمك فأمده بعساكر جمة ؛ فكانت الدائرة على

بني لمك  ,كلبث سيف بن محمد الهنائي في بهلى كآؿ عمير في سمائل ؛ كمالك بن أبي
العرب اليعربي في الرستاؽ  ,كالجبور في الظاىرة  ,كالنصارل في مسكد كصحار كجلفار

كصور كقريات  ,كخربت عماف بعد العدؿ كاألماف  ,كعاثت فيها الجبابرة  ,كقل فيها العلم

كالخير ؛ كانضمت العلماء في بيوتها كالزمت سربها ؛ حتى قيل أف أمير كبل من الرستاؽ ؛
كىو من اليعاربة احتاج إلى قاض فلم يجد قاضيا من أىل الوفاؽ ؛ فاتخذ قاضيا من أىل

الخبلؼ ؛ فهم أف يضل الناس كيذلهم عن بصيرتهم  ,فسمع بو أىل عماف  ,فأرسلوا على

ذلك الملك فعزلو ؛ كأرسلوا لو قاضيا من أىل الدعوة ؛ فأخذ منو ناس من أىل الرستاؽ العلم

ككاف سببا لحياتهم .

كيوجد أنهم استطولوا ليلة من الليالي ؛ فظنوا ذلك بدء الساعة كلما قاموا كصلوا ما شاء اهلل ؛

كرقدكا ما شاء اهلل ؛ كقاموا كصلوا ما شاء اهلل كجدكا الليل على حالة ؛ فقاؿ لهم الشيخ صالح

بن سعيد الزاملي أنظركا إلى البهائم إف كانت تجتر فليست ىذه ليلة الساعة ؛ كإف كانت ال
تجتر فإنها ليلة الساعة .

كبقيت عماف كذلك حتى أظهر اهلل اإلماـ األرشد كالهماـ األمجد إماـ المسلمين ناصر بن

مرشد رحمو اهلل ؛ فاستفتح جميع عماف كدانت لو جميع البلداف ؛ كطهرىا من البغي كالعدكاف
كالكفر كالطغياف ؛ كأظهر فيها العدؿ كاألماف ؛ كسار في أىلها بالحق كاإلحساف إلى أف توفاه

كمن عليو كعلينا بالمغفرة كالرضواف إنو كريم مناف ؛ كشرح ظهوره في
اهلل إلى دار الرضواف ؛ ّ

الباب اآلتي كاهلل كالمستعاف ( كعد اهلل الذين آمنوا منكم كعملوا الصالحات ليستخلفنهم في

األرض كما استخلف الذين من قبلهم كليمكنن لهم دينهم الذم ارتضاه لهم كليبدلنهم من بعد

خوفهم أمنا ؛ يعبدكنني ال يشركوف بي شيئا ) .

ىذا آخر الجزء األكؿ من تحفة األعياف في سيرة أىل عماف ؛ كيليو إف شاء اهلل الجزء الثاني
كأكلو ( إمامة ناصر بن مرشد )  .كالحمد هلل .
الجزء الثاني
تنبيهات

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كصلى اهلل على سيدنا محمد كآلو كصحبو

تنبيهات
بعد انتهاء طبع الجزء الثاني من تحفة األعياف بدا لي أف أقدمو ببعض التنبيهات على ما اشتمل

عليو من الغموض  ,كما فات المصنف أف يذكره في بعض المواضع ككاف جديرا بالذكر  ,كال

يعد ىذا سول مجرد التنبيو كالتمليح فأقوؿ :
( التنبيو األكؿ )

استعمل المصنف كثيران من الكلمات التي ىي لغة خاصة بأىل عماف كقولو  :فخشى مالو فنقع

فيو من خلف  .كضربو بالتفق  .كما أشبو ىذا كالظاىر أنو كاف يعوؿ في ظهور المعنى على

مساؽ العبارة كىو أمر يصعب على أكثر الناس  ,فمثبل يريد بخشى مالو قطع نخيلو كالماؿ

للنخيل خاصة كذا قيل لي  .كمعنى نقع فيو من خلفو أطلق عليو البندقية فكاف العرب لم تزؿ
فيهم سجية كضع األلفاظ  ,فإف البندقية إذا أطلقها اإلنساف أثارت نقع الباركد كىو دخانها

فقالوا نقع فيو  .كالتفق ىي البندقية في األلفاظ الشائعة كأصل اللفظ من االصطبلح التركي .
( التنبيو الثاني )
كثيران ما يطلق المصنف لفظ حربة فبل يريد معنى المفاعلة بين الطرفين ؛ كإنما يريد كجود

الفعل من طرؼ كاحد كىو الطرؼ المعتد بو  :طرؼ الدكلة فيكوف المعنى شهر عليو الحرب

على ما يتبادر .

( التنبيو الثالث )
ذكر المصنف في باب إمامة سلطاف بن سيف بن مالك أف اإلماـ يومئذ كاتب ملك اليمن في

استرداد المدافع المترككة بظفار  ,كإف ظفار غادرىا اإلماـ اختياران فاستولى عليها ملك اليمن
كلم يبين المصنف أف ظفار رجعت إلى حظيرة عماف كىي اليوـ تحت سلطة سلطاف مسقط

السيد تيمور بن فيصل  ,كذلك أنو لما استتب األمر للملك تركي بن سعيد جد الملك الحالي

صرؼ ىمتو إلى االستيبلء على كل ما كاف تحت نفوذ أئمة عماف حوؿ القطر العماني كأقرب

ذلك ظفار لمبلصقتها لعماف فاستولى عليها كألحقها بمملكتو فمنذ ذلك العهد حتى اآلف فهي

في نفوذ سبلطين مسقط كاهلل أعلم .
( التنبيو الرابع )
لم يذكر المصنف شيئا من تدخل اإلنجليز في شؤكف عماف كما كانوا يبثونو من المكايد بين

العرب منذ كجهوا جهودىم إلى تطويق جزيرة العرب لبلستيبلء عليها – ال قدر اهلل –حتى

أعلنوا حمايتهم المزعومة على عماف  ,كىذا لم يقف عليو غير الملتبسين بالسياسة كالمؤلف

من علماء الشريعة بل لم يكن في كتابتو مطلعا على شيء من الرسميات  ,لذا كاف كتابو خاؿ
من ذكر شيء من ذلك  ,كخاؿ من ذكر ما بلغ إليو بعض األئمة اليعربيين من سطوة الملك

كعظمتو البحرية إلى أف صارت مملكة عماف في عهدىم أعظم مملكة في آسيا كأسطولهم

الحربي أكبر أسطوؿ في بحر الشرؽ على اإلطبلؽ إذ بلغ إلى مائة بارجة حربية كما ركتو بعض

المصادر األكركبية بل ربما كاف أكبر مما تذكره بالنسبة إلى ما عهد منها من تصغير شأف كل

شيء إسبلمي كتقليل أىميتو حتى في الحقائق التاريخية أحيانان .
( التنبيو الخامس )

ذكر المصنف أف سبب عود اإلمامة العزانية إلى عماف ىو قياـ العلماء كأىل البصيرة إلى طلب
إجراء األحكاـ الشرعية من السلطاف  ,كلما لم يجدكا بغيتهم أعلن أىل النظر اإلمامة كبايعوا

اإلماـ عزاف بن قيس فاستولى على جميع عماف  ,كلكن المصادر األكركبية لم يرؽ لها ذلك
فوصمت ذلك االنقبلب بما ىو بعيد عنو بعد الثريا عن الثرل  ,ككذلك كاف األمر في عهد

السلطاف فيصل إذ بويع اإلماـ راشد بن سالم الخركصي سنة  3113كىذا يختلف مع ما ركتو
بعض المصادر األكركبية من أف انتقاض األمة العمانية على الملك فيصل ىو إصرار إنكلترا

على تجريد العرب من السبلح عندما شبت الحرب العظمى  3111من ىنا تعلم ما قلناه من
أف المصادر األكركبية تنتقص كل حركة إسبلمية كتصفها بما يقلل أىميتها  .فانتقاض العرب

بعماف على الملك فيصل بن تركي قبل الحرب العامة بنحو سنة كنصف  ,كذلك أنو في شهر

جمادل الثانية سنة  123قاـ العلماء حسب ما ذكره بعض الرسميات إلى مطالبة السلطاف

بتنفيذ األحكاـ الشرعية  ,كىذا لم يكن في استطاعتو إذ ىو مرتبط بالمعاىدات الدكلية فيما

يتبادر  ,فلما لم يجد زعماء الدين المطالبوف موافقة من السلطاف بايعوا اإلماـ راشد بن سالم

الخركصي  ,كاضطر اإلنجليز السلطاف فيصل إلى االعتراؼ بحمايتهم على مملكتو  ,كأما من

قبل على ما رأيت لم تكن الحماية موجودة  ,كىذا ما استفدتو من مكاتبة السلطاف فيصل إلى

قطب األئمة شيخنا كقد رأيت مكتوبو إليو يستفتيو في أمر الحماية بإحدل الدكلتين العثمانية أك

اإلنجليزية  ,ثم اردفو بآخر يخبره باضطراره إلى قبوؿ حماية انجلترا – أم جبرا –الخ ما

ىنالك .

( التنبيو السادس )
اقتصر المصنف على اإلشارة إلى فتوحات األئمة الخارجية كمستعمراتهم اإلفريقية كالهندية

كالفارسية كاحتبللهم لقسم من الببلد النجدية كمنها الرياض كما يليها فتحها اإلماـ سيف بن

سلطاف بن سيف بنفسو حتى كاف يؤثر عنو أنو قاؿ  :إف أعاشني اهلل ألجعلن المسافر من نزكل
إلى مكة يذىب ببل زاد  .يعني بتعميره الطريق كنزكل عاصمة عماف  ,كلم يذكر شيئا من

التفصيل في شأف تلك المستعمرات إال تلويحان  ,كقد نبو إلى أف الغرض حصر الكبلـ على

الوقائع الداخلية كتقلب األحواؿ بعماف .

( التنبيو السابع )
لم يفرؽ المصنف بين العهدين اإلنجليزم كالبرتغالي  ,كإنما يشير إلى بعض ما كقع معهما أك

منهما كيطلق عليهما لفظ النصارل فما كاف إلى عهد األئمة اليعربيين  ,فالمراد بهم البرتغاليوف

كما كاف بعدىم فالمراد بهم اإلنجليز .

( التنبيو الثامن )

لم يتوسع المصنف في أحواؿ العهد الملوكي بعماف سواء كاف في القديم أك الحديث كلعلو لم

يقصد غير إظهار شأف األئمة كبياف ما كاف لعماف من جبلؿ الحق كعظمة الدين  ,إذ لم تبق

اإلمامة بمعنى الكلمة في قطر إسبلمي بعد الخلفاء الراشدين كما بقيت بعماف أك لم تكن لديو

مصادر كافية بالمراد في ذلك العهد كىو الراجح على ما يتبادر ؛ كاهلل أعلم .
( التنبيو التاسع )

يكيف بعض الكاتبين من غير أصحابنا بعماف كال سيما المستعمركف  ,االنقبلبات بعماف حسب
ما يشاء لو ىواه  ,كقد يشتد بعضهم في القوؿ إلى حد الطعن السخيف كلم يتبينوا السر في

كجودىا  ,كذلك أف اإلمامة العمانية مشربة بركح النظم الشرعية التي يجرم عليها األئمة كىي
الحكومة المبنية على الشورل كانتخاب اإلماـ كالعمل بالشريعة كرد كل شيء إلى حكمها

حسب ما كاف عليو الخلفاء األربعة األكؿ  ,كإذا ضعف ىذا األسلوب من الحكم برزت
الملكية إلى الميداف فيظهر الصراع بين الملكية كاإلمامة  ,كىو كالصراع بين الملكية

كالجمهورية في األقطار الغربية كليس من فرؽ كلكن من اإلضطرابات األخيرة منذ ظهور

االستعمار بالهند ما ىو بالدسائس األجنبية كلذلك ال تستقر كثيران حتى تخمد أنفاسها  .كمن

الصراع بين الملكية كاإلمامة االنقبلب الذم ظهر على أثره اإلماـ عزاف بن قيس رضي اهلل عنو

فإنو إماـ شرعي بإجماع األمة رحمو اهلل كأسكنو فسيح جناتو ككصف األجانب لو – كىم أعداء

كل شيء شرعي –بما ىو ىراء ال يطمس الحق كال عبرة بمن تبعهم من المسلمين في ىذيانهم

كاهلل أعلم .

باب إمامة اإلماـ

المؤيد ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب  ,من كلد نصر بن زىراف  ,كىو أكؿ إماـ في

اليعاربة كأكؿ من قامت بو دكلتهم ككانوا قبل ذلك كغيرىم من العرب رؤساء في الرستاؽ كما

يليها بعدما تقسمت الممالك على أيدم الرؤساء على حسب ما قدمنا ذكره في الباب السابق

 .كسبب اجتماع المسلمين بعد فرقتهم ما كقع عليهم من أمراء الظلم كملوؾ الغشم من تراكم
الفتن كشدة المحن  ,كاختلفت آراء أىل الرستاؽ ككقعت بينهم المحنة كالشقاؽ كسلطانهم
يومئذ مالك ابن أبي العرب المقدـ ذكره في الباب األكؿ كىو جد اإلماـ ناصر بن مرشد .

ثم مات مالك كبقيت الرستاؽ في يد بني بنيو كىم أكالد عم اإلماـ فتراسل المسلموف كتشاكركا
أف ينصبوا لهم إماما يأمرىم بالمعركؼ كينهاىم عن المنكر ؛ كقدكة العلماء يومئذ خميس بن

سعيد الشقصي الرستاقي صاحب " منهج الطالبين " قيل كفيهم مسعود بن رمضاف النبهاني

السمدل النزكل كصالح بن سعيد الزاملي العقرل النزكل  ,بل قيل أف عدة العلماء يومئذ كانوا
أربعين عالما أك يزيدكف كلعلهم لم يحضركا البيعة كلهم بل حضر بعضهم كرضى الباقوف ,

ككانت بينهم المراسبلت كالتشاكر فوقعت خيرتهم على ناصر بن مرشد  ,ككاف فيما قيل ربيبان
للقاضي خميس بن سعيد ككاف قد عرفو قبل ذلك فدلهم عليو فرضى بو الجميع فعقدكا عليو
اإلمامة بالرستاؽ في عاـ أربع كعشرين بعد األلف .

ككاف اإلماـ يسكن قصرل من بلد الرستاؽ  ,ككانت الممالك في يد الرؤساء فعضده رجاؿ

اليحمد بأنفسهم كأمدكه بأموالهم كذخائرىم  ,كأجمع رأيهم أف يهجموا على القلعة ليبل  ,ككاف

فيها بنوا عمو بعد موت جده مالك فاستفتحها اإلماـ ثم توجو إلى قرية نخل ككاف فيها عمو

سلطاف ابن أبي العرب فحاصره أيامان ثم افتتحها  ,ككانت فرقة من أىلها غير تابعة لئلماـ

فظاىرت عليو األعداء فحصركه في الحصن ثم أتاه رجاؿ اليحمد فنصركه  ,كبدد اهلل شمل

أعدائو  ,كقيل أنو في ىذه الغزكة أظهر اهلل لو كرامة فأشبع جراب تمر أربعمائة رجل  ,كذلك

مورة أرز كىي في التقدير عن نصف جونية  ,كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء .
كأقاـ بنخل كاليا ثم رجع إلى الرستاؽ ثم قدمت إليو رسل من نزكل يدعونو إلى ملكها فأجابهم

إلى ذ لك  ,كسار في قومو من رجاؿ اليحمد كأناخوا بشرجة صفد من سمد نزكل  ,كأقاـ بها
ليلة فلم يصدقوه فيما كعدكه فرجع إلى الرستاؽ كأقاـ بها مدة  .ثم جاءه أحمد بن سليماف
الركاحي كرجاؿ من بني ركاحة كقوـ من عصبة مانع بن سناف العميرم ملك سمائل يومئذ ,

فأقاموا معو يدعونو إلى ملك سمائل ككادم بني ركاحة فأجابهم كسار في رجاؿ اليحمد حتى

جاكز حدش كنزؿ كادم بني ركاحة  ,كترؾ بعض قومو عند األمير مانع بن سناف بعد أف دخل
في طاعة اإلماـ  ,كاتفق رأم اإلماـ كاألمير مانع أف يتوجها بالجيش إلى نزكل كسار معهم

القاضي خميس بن سعيد  ,كناصرت اإلماـ عصبة من أىل أزكي بالماؿ كالرجاؿ فملك أزكي

كقصد نزكل  ,فتلقاه أىلها بالكرامة كدخلها على حاؿ السبلمة كنزؿ منها بالعقد  ,كأقاـ فيها

العدؿ كاإلنصاؼ  ,ككانت فرقة من أىل العقر يقاؿ لهم بنو أمبو سعيد  ,كىم رؤساء أىل العقر

.

كقيل أف أصلهم من بني نافع كىم رىط الشيخ بشير بن المنذر تسفهت أحبلمهم كشايعهم قوـ
من أىل سوؽ نزكل كاجتمعوا أف يدخلوا على اإلماـ بجيشهم يوـ الجمعة عند السعي إلى

الصبلة فأخبر اإلماـ بذلك كتحقق أمرىم عنده فأمر بإخراجهم من مكانهم كنهى عن قتلهم ,

بل أمر أف ينفوا من أماكن اإلماـ فخرجوا صاغرين كالتجأ جمهورىم إلى مانع بن سناف في بلد

سمائل  ,ككاف مانع قد أعطى اإلماـ العهود كالمواثيق على الطاعة فخاف كنكث كالتجأت فرقة
منهم إلى سيف بن محمد الهنائي ببهلى ككازرتو على حرب اإلماـ فاستقاـ الحرب بين اإلماـ

كالهنائي فأمر اإلماـ ببناء حصن في عقد نزكل ؛ ككاف قديما قد بناه الصلت ابن مالك فأتم
اإلماـ بنيانو.

كجاء إليو أىل منح يدعونو إلى إقامة العدؿ فيهم  ,فتوجو إلى منح كافتتحها كأظهر العدؿ فيها
؛ كظاىره أىلها بأموالهم كأنفسهم  ,ثم رجع إلى نزكل  ,ثم أتاه أىل سمد الشاف  ,ككاف

المالك لها علي بن قطن الهبللي فوجو األماـ لها جيشا يقدمهم الشيخ الفقيو مسعود بن

رمضاف فافتتحها  ,ثم أتاه أىل إبرل  ,ككاف المالك لها محمد بن جفير بن جبر  ,فجيش عليها
اإلماـ كافتتحها كدانت لو سائر الشرقية ما خبل صور كقريات فإنهما كانتا في يد النصارل  ,ثم

إف اإلماـ جهز جيشان كسار على الهنائي ببهلى  ,فوصل إلى قاع المرخ فخاف بعض جيشو فرأل
الرجوع أصلح فرجع إلى نزكل كجعل يجمع الجيوش كالعساكر فاجتمع لو خلق كثير  ,فسار

بهم إلى الظاىرة كافتتح كادم فدل كأمر ببناء حصنها  ,كنصره أىل العبلية من ضنك  ,ككاف

مقدمهم الشيخ العالم خميس بن ركيشد كرجاؿ الغياليين  ,كاستقاـ أمره بها على رغم القالين .
ثم خرج اإلماـ يطوؼ بممالكو حتى كصل سمد الشاف كمعو بنو رياـ كرجع إلى الرستاؽ  ,ثم

خرج على اإلماـ محمد بن جفير فدخل قرية نخل كاحتول عليها ما خبل الحصن فنهض إليهم
اإلماـ بجيش عرمرـ كنصره رجاؿ المعاكؿ  ,فما لبث القوـ فيها غير ليلة أك ليلتين حتى كلوا
األدبار  ,ثم رجع اإلماـ إلى الرستاؽ  ,ثم تحركت الظاىرة فأقبل الشيخ خميس بن ركيشد

يستنصر اإلماـ عليها فجهز اإلماـ جيشا كسار مع الجيش بنفسو حتى نزؿ بالصخبرل كنصره

الغي كفيو جمهور آؿ
أىل السر كرجاؿ الضحاحكة بالماؿ كالرجاؿ  ,كمضى قاصدا حصن ّ

ىبلؿ كمعهم البدك كالحضر فاستقاـ بينهم الحرب  ,ككانت كقعة عظيمة قتل فيها أخو اإلماـ

جاعد بن مرشد  ,ثم توجو اإلماـ إلى عبرم فافتتحها كأقاـ بها ليلتين كرجع إلى الصخبرل ,

الغي حتى فتحو اهلل لو  ,فولى فيو خميس بن ركيشد  ,كجعل بقرية بات كاليا من
كحصر حضن ّ

أىل الرستاؽ  ,كجعل معو محمد بن سيف الحوقاني كأمرىما بفتح ما بقى من قرل الظاىرة .

كرجع اإلماـ إلى نزكل ثم خرج عليو آؿ ىبلؿ  ,ككانوا بناحية ظنك في موضع يقاؿ لو اإلفبلج

 ,فغزكا الظاىرة فالتقاىم كالة اإلماـ بموضع يقاؿ لو الدير ففضوا جميعهم ؛ كأخذكا إبل قطن

بن قطن ليستعينوا بها عليهم  ,كحاصركا حصن قطن بن قطن .

كركب قطن إلى اإلماـ ففدل إبلو بتسليم حصنو  ,فأنعم لو اإلماـ برد اإلبل كسلم قطن الحصن

 ,فأقاـ بو اإلماـ كاليا  ,ثم توجو الوالة إلى حصن مقنيات  ,فحاصركه ككاف بو كزير من قبل

الجبور ؛ فجيش الجبور بني ىبلؿ من بدك كحضر كأكالد الريس  ,كنهضوا إلى مقنيات  ,فظنوا
أف ال طاقة لهم بها  ,فقصدكا إلى بات  ,فخاؼ الوالة عليو لقلة الماء بو كألنو عليو المعتمد ,

فسار المسلموف من مقنيات إلى بات ؛ كلم يشعر بهم الجبور ؛ فوقع بينهم القتاؿ من صبلة

الفجر إلى نصف النهار  ,فشق ذلك على المسلمين  ,ككثر القتل في البغاة ؛ حتى قيل أنهم

عجزكا عن دفنهم  ,فكانوا يحملوف السبعة كالثمانية في خشبة  ,كثبت اهلل المسلمين  ,فلما
بلغ الخبر إلى اإلماـ جيش جيشا كأـ بو الهنائي ببهلى .

ككاف دخولو ببهلى ليلة عيد الحج فحاصرىا شهرين إال ثبلثة أياـ  ,ثم أقبلت الجبور لنصرة

الهنائي فالتقتهم جحافل اإلماـ فاقتتلوا قتاال شديدان؛ كقتل من جيش الجبور قاسم بن مذكور

الدىمشي كناس كثير  ,فرجعت الجبور كبقى الهنائي كمن معو محصورين حتى سلم الحصن ؛

كخرج منو بجميع رجالو كآلة حربو كمالو كبقى الحصن خاليان  ,فأقاـ اإلماـ فيو كاليو كرجع إلى

نزكل .

ثم توجو اإلماـ إلى سمائل لمحاربة مانع بن سناف العميرم لنكثو العهد كنقضو الميثاؽ  ,فلم

يمتنع مانع من اإلماـ كصالحو على أف ال يخرجو من حصنو ؛ بل يكوف تابعا للحق فتركو اإلماـ

ثم عزـ اإلماـ على بناء حصن سمائل القديم  ,فبناه كشيد أركانو كجعل فيو كاليا كرجع إلى

نزكل  ,ثم جهز جيشا إلى مقنيات كسار إليها فلما كصلها كقعت بينهم الحرب فنصره اهلل

عليهم  ,فما لبثوا في حصنهم إال ثبلثة أشهر ؛ كافتتح اإلماـ الحصن كجعل فيو محمد بن علي

بن محمد كاليان  ,ثم إف سعيد الخيالي كمن معو أسركا العداكة لئلماـ ككاتبوا عليو الجبور

كأدخلوىم قرية الصخبرل  ,كقتلوا رجبل من الضحاحكة كناسا من شراة اإلماـ  ,فدافعهم من

حضر ؛ ككقعت بينهم كقائع في مواضع  ,منها كقعة بالعجيفة كىي كقعة شديدة  ,كمنها كقعة

بالغابة كمنها كقعة بالمطهرة  ,كمنها كقعة بالزيادة  ,كىي كقائع شديدة كاد أف يتزعزع منها ركن
اإلسبلـ  ,كقد أدبر عن الوالي كثير من قومو ؛ كما بقى عنده إال القليل  ,فبقى محصورا في

حصن الغي  ,فجيش كالي مقنيات ؛ كىو محمد ابن علي  ,كجاء ناصران للوالي محمد بن سيف

المحصور في حصن الغي ؛ فدخل البلد من غير علم من العدك  ,ففرؽ شملهم في سائر الببلد

؛ فمنهم من دخل الصخبرل  ,كمنهم من قصد ينقل  ,كمنهم من ىرب في الفيافى  ,ككانت
ينقل في ملك ناصر ابن قطن بن جبر كنصر اهلل المسلمين .

ثم إف مانع بن سناف صاحب سمائل كاتب سيف بن محمد الهنائي الذم كاف ببهلى كاتبو سران
كجمعا الجموع كدخبل نزكل كلم يخل أىلها من خديعة كعصياف  ,كظاىرىم بعض القبائل ,
فدخلوا نزكل كاحتوكا على العقر  ,كما بقى لئلماـ سول الحصن كداركا بو أشد ما يكوف ,
ككانوا لكثرتهم أف يهدموا عليو السور حتى جاءتو النصرة من إزكي كبهبل كمعهم بنو رياـ ؛

فدخلوا على اإلماـ فسر بقدكمهم فتفرقت عنو جيوش أعدائو بعد أف قتل من قتل منهم ؛

فأشار من أشار إلى اإلماـ بهدـ حصن مانع بن سناف الكائن بسمائل ؛ فجهز لو جيشا كعلم

بو مانع  ,فخرج من حصنو إلى فنجا إلى مسكد ؛ ثم خرج منها إلى لؤل عند محمد بن جفير

.

ثم كجو اإلماـ الجيش إلى دار سيت  ,ألف سيف بن محمد بعد خركجو من بهلى بنى بدار

سيت حصنا جعلو للبغي مأكل ؛ فجهز اإلماـ الجيش لهدمو  ,كأمر عليهم الشيخ عبداهلل بن

محمد بن غساف مؤلف " خزانة األخيار في بيع الخيار " فلما نزؿ الجيش بدار سيت خاؼ

الهنائي على نفسو ؛ فخرج من حصنو ىاربا ؛ فأمر القائد بعدـ الحصن فهدـ  .ثم أتى الهنائي

إلى اإلم اـ يطلب منو العفو كالصفح فعفا عنو  ,ثم جهز اإلماـ جيشا عظيما سار فيو بنفسو

كقاضيو خميس كقصد بو ينقل ؛ كفيها يومئذ ناصر بن قطن ؛ فحاصرىا أياما كافتتحها كجعل

فيها كاليا كرجع إلى الرستاؽ ثم جهز جيشا آخر أمر عليو عبداهلل بن محمد بن غساف النزكل ؛

كأمره أف يقصد الجو ؛ فسار إليها كصحبو من األعياف خميس بن ركيشد الضنكي كحافظ بن
جمعو الهنول كمحمد بن علي الرستاقي كمحمد بن سيف الحوقاني ؛ فأتى الجو كاستفتحها

ككلى عليها محمد بن سيف ؛ ثم قصد القائد بالجيش إلى لول ؛ ككانت فيها الجبور فاختلفوا

فيما بينهم كقتل محمد بن جفير ككقعت بينهما العداكة ؛ فنزؿ عبداهلل منها بالجامع ؛ كدارت
عساكره بالحصن ؛ ككاف مالكو سيف بن محمد بن جفير كعنده مانع بن سناف العميرم .
كأما إخوة سيف كأعياف قومو فإنهم التجأكا إلى النصارل بصحار كصاركا يمدكف إخوانهم

المحصورين بالطعاـ كآلة الحرب ؛ كيغزكف جيش اإلماـ ليبل ؛ ثم جهز القائد سرية كلى عليها

محمد بن علي كأمرىم أف يهجموا بالليل على من بصحار منهم ؛ فكبسوىم قبل الصباح في

الموضع المسمى منفل مقرف ؛ كىو مما يلي الجنوب من الحصن على ساحل البحر ؛ فدارت

بينهم رحى الحرب كاشتد الطعن كالضرب ؛ ثم رجع منصوران ؛ كلم يزالوا محاصرين لحصن لول
حتى أرسل إليهم سيف بن محمد بن جفير يريد األماـ فخرج خفية ؛ ثم خرج من معو كدخل

القائد الحصن ؛ ككاف الحصار في ستة أشهر .

ككاف ناصر بن ناصر بن قطن كرجاؿ العمور قد ظاىركا القائد على حصار الحصن لما تقدـ من

الخبلؼ بين الجبور  ,فجعل القائد كاليا في الحصن من جناب ناصر ابن ناصر ؛ كجعل معو
بعض الرجاؿ الموفين الموثوؽ بهم في األمانة كالعلم ثم رجع القائد إلى اإلماـ منصورا .

ثم جهز اإلماـ جيشا أمر عليو مسعود بن رمضاف  ,كأمره أف يسير إلى مسكد  ,ككاف فيها

يومئذ النصارل  ,فسار مسعود بمن معو حتى نزؿ طول الركلة في مطرح فخرج إليهم النصارل
فتعاطوا كؤكس الحماـ كعظم بينهم االلتحاـ  ,فنصر اهلل المسلمين كىزـ المشركين كقتل منهم

خلق كثير ال يحصوف عددا فتمنعوا بالكيتاف كبعالي البنياف  ,كىدـ المسلموف من مسكد بركجا

شامخة كأبنية منيعة  ,ثم أف النصارل طلبوا الصلح فصالحهم القائد على فك ما في أيديهم من
أمواؿ العمور كأمواؿ الشيعة من صحار  ,فأذعنوا لذلك كأخذ منهم العهود كأعطاىم األماف

كرجع إلى اإلماـ منصورا .

ذكر قتاؿ مانع بن سناف العميرم

كذلك أف مانعا لم يزؿ مضمرا للعداكة قادحا في الدكلة  ,يعطي العهد كينقضو كيذعن للطاعة

كينكث  ,كيطلب لئلماـ الغوائل  ,كيلتمس للدكلة الخلل  ,فاستأذف مداد بن ىلواف اإلماـ في
قتل مانع باالحتياؿ  ,فأذف لو  ,فكاتبو مداد ليدخلو حصن لول ؛ كأطمعو فيو بلطف .
ككاف الوالي فيها يومئذ حافظ بن سيف فلم يزؿ مداد يكاتب مانعا كيتلطف  ,ككاف مانع في دبا

؛ فركن إلى قوؿ مداد كفرح بو كطمع في الحصن  ,فركب من دبا إلى صحار  ,فأقاـ بها أياما

ينتظر أمر مداد ؛ فجدد لو مداد الوعد  ,كضمن لو بدخولو الحصن  ,ككاعده على ليلة معلومة

فرؽ الوالي العسكر يدكركف في الببلد كأنهم يسيركف  ,كتعاىدكا أف
 ,فلما كانت تلك الليلة ّ

يلتقوا على مانع من اليمين كالشماؿ  ,فلم يدر مانع إال كقد أحاطت بو الرجاؿ  ,فأخذ قهرا
كقتل صبرا كتفرقت جنوده ؛ كقتل من بقى معو .

ذكر فتح الصير

كىي جلفار  ,ككاف فيها العجم كبعض النصارل ؛ فجهز إليهم اإلماـ جيشا كأمر عليو علي بن

أحمد كعضده ببني عمو من آؿ يعرب  ,فسار بالجيش إلى جلفار كمالكها يومئذ ناصر الدين
العجمي  ,فأحاط بهم جيش اإلماـ .

ككاف بحصن الصير برج معتزؿ لو جدار متصل بالحصن  ,كفيو قوـ تقاتل بالليل كالنهار ,
ككانت النصارل في البحر تدفع بمدافعها المسلمين عن الحصن  ,فعزـ المسلموف على

الهجوـ على البرج ؛ فهجموا عليو ليبل كأخذكه قهرا  ,كمالوا على الحصن فافتتحوه ؛ كجعل

فيو قائد الجيش كاليا  .ككاف فيها حصن على الساحل لئلفرنج  ,فسار إليو بعض الجيش ,
كفيهم رجاؿ الدىامش  ,كخميس بن محزـ  ,فدخلوا الموضع نهارا كاحتوكا على ما فيو ؛

فامتنع النصارل بالحصن  ,فحاصرىم المسلموف كبنوا حولهم حصنا  ,فذؿ المشركوف كطلبوا
الصلح  ,على أف يهبطوا من الحصن  ,فصالحهم القائد  ,فهبطوا  ,كجعل القائد فيو كاليا ,

كرجع علي بن أحمد بمن معو إلى نزكل  ,فاستبشر اإلماـ بالفتح  ,كاستبشر المسلموف بقدكمو

كبفتح الصير .

ثم إف اإلماـ أمر حافظ بن سيف كاليو على لول ككاف معو رجاؿ العمور شراة أف يسير إلى

صحار كيبني بها حصنا  ,ككاف بها يومئذ النصارل  ,فأرسل الوالي إلى من بقربو من القرل من
بني خالد كبني الـ كالعمور ؛ كاجتمع معو عسكر كثير  ,ككاف رجاؿ من صحار يدعونو إلى

ملكها فمضى إليها بجيشو كبات بقرية عمق كعميت األخبار على أىل صحار  ,حتى صبحها
ضحوة النهار في آخر يوـ من محرـ الحراـ في سنة ثبلث كأربعين بعد األلف فنزؿ بموضع

يقاؿ لو البدعة  ,فزحف المسلموف على المشركين حتى كصلوا إلى حصن ابن األحمر  ,كاشتد

بينهم الطعن كالضرب ,ككانت النصارل تدفع بمدافعها من الحصن  ,ككاف الظفر فيها

للمسلمين  .ثم انتقل الوالي من البدعة إلى مكاف ىو أقرب إلى العدك  ,فجاءت ضربة مدفع

فاخترقت القوـ حتى كصلت مجلس الوالي  ,فأصابت راشد بن عباد فمات شهيدا رحمو اهلل .
ثم أخذ الوالي في بناء حصن فأسس في الحاؿ كتم بنيانو كنزؿ بو الوالي  ,كلم تزؿ الحرب

قائمة بالليل كالنهار .

ثم إف القاضي خميس بن سعيد سار بمن معو من رجاؿ اليحمد كغيرىم حتى نزلوا قرية بوشر .
فأرسلت النصارل إليو تطلب الصلح فأجابهم إلى ذلك كأرسل عيونو إلى مسكد ؛ ثم ركب

بمن معو حتى نزؿ مطرح  ,فواجهتو كجوه النصارل كصالحتو  ,كرفع عنهم الحصار  ,كفك

عنهم المقابض  ,كرخص للناس في السفر إليهم  ,ككفت األيدم عن القتاؿ .
ثم إف اإلماـ جهز جيشا إلى صور فحاصرىا الجيش حتى فتحوىا  ,كسار بعض الجيش إلى

قريات  ,ككاف بها حصن للنصارل ؛ فبنى فيها المسلموف حصنا كفتحوا حصن النصارل ,

كاحتول اإلماـ على جميع عماف إال صحار كمسكد ففيهما النصارل على الصلح السابق تحت
الطاعة .
ثم إف ناصر بن قطن بعد خركجو من ينقل ىرب إلى اإلحساء كبقي بمن معو يغزك بادية عماف

كيأخذ المواشي كينهب من لقى  ,كيفعل ذلك كل سنة كيرجع إلى اإلحساء ؛ فكتب اإلماـ إلى

الوالي محمد بن سيف أف يتجسس عن قدكـ ناصر ؛ فإذا علم بو التقاه بالجيش دكف عماف .

فجمع الوالي العسكر من البدك كالحضر  ,فلما علم بقدكـ ناصر تلقاه؛ فلما علم ناصر بجيش
اإلماـ قصد الظفرة كدخل حصنها  ,كتعصب لو بنو إياس ؛ ككجو ناصر رسلو إلى الوالي يطلب

الصلح  ,ككاف قد قل على الوالي الزاد كبعدت عليهم الدار فصالحو على رد ما نهبوا كغرـ ما

أتلفوه مما اكتسبوه  ,كرجع الوالي بمن معو .

كأما ناصر فإنو جمع البدك من الظفرة  ,فعزـ على الهجوـ على حصن الجو ؛ ككاف فيو أحمد
بن خلف كاليا  ,كتابع ناصرا كافة أىل الجو كأعانوه على الوالي  ,كداركا بالحصن  ,فعلم بو

الوالة من الباطنة كالظاىرة  ,فأتوه ناصرين  ,فخرجت جيوش األعداء منهزمين .

ثم أتى القائد األكبر عبداهلل بن محمد من نزكل بجيشو  ,فأمر بهدـ حصوف الجو كافة ما خبل

حصن اإلماـ ؛ كتفرقت األعداء  ,كقصد عمير بن محمد صحار مع النصارل  ,كقصد الباقوف

العقبة من جلفار ؛ فكانوا يقطعوف الطرؽ كيغزكف البلداف ؛ فسارت عليهم الوالة  ,فقتل من

قتل  ,كانهزمت األعداء  ,كأخذ الوالي إبلهم كرجع إلى عماف ؛ كلعل أخذ اإلبل كاف لبلستعانة

عليهم ما دامت الحرب قائمة  .كمضى ناصر بن قطن كمن معو إلى الباطنة فهجم بمن معو

على إبل بني خالد كبني آلـ فأخذكىا كسلبوا ما على النساء من الحلي كالكسوة ؛ كرجعوا
بذلك إلى اإلحساء .

ثم إف ناصر بن قطن أتى إلى عماف مرة أخرل  ,كقصد الباطنة للنهب كالسلب فجهز لو اإلماـ

جيشا  ,كأمر عليو علي بن أحمد ؛ كعضده بمحمد بن صلت الريامي كعلي بن محمد العبرم ,

كأحمد بن بلحسن البوشرم  .فمضوا إلى لول  ,فأقبل ناصر ابن قطن بقومو فوقع بينهم
الحرب .
ثم ركب ناصر بمن معو إلى قرية مجيس فاتبعو الوالي بمن معو  ,ثم ركب ناصر قاصدا أرض

الشماؿ فركب الوالي في طلبو ؛ ككاف أكؿ من لحقو أحمد بن بلحسن البوشرم كمراد كراشد

بن حساـ كبعض الشراة بموضع يقاؿ لو الخركس فوقع القتل في المسلمين قبل أف يتكامل

جيشهم  ,قتل المتقدموف أجمع كهلل الدكاـ  .فلما كصل الجيش رأكا أصحابهم صرعى ؛ كلم

يركا أحدا من قوـ ناصر ثم إف ابن حميد محمد بن عثماف الخالدم  ,ككاف من أصحاب ناصر

بن قطن  ,غزا ببلد السر  ,ككاف فيها محمد بن سيف الحوقاني كاليا ؛ كفيها أيضا سعيد بن

خلفاف أحد أنصار اإلماـ  ,فأناخ ابن حميد بقرب الغبى من الظاىرة  ,فطلب سعيد بن خلفاف
من ابن حميد المواجهة للمشافهة ؛ فأجابو في ذلك من غير أف يأخذ لنفسو أمانا ؛ فتواجهوا

في مسجد الشريعة من الغبى  ,فجرل بينهما الكبلـ في التجرل على أمواؿ الناس كقتلهم

كنهب أنعامهم  ,فقاؿ سعيد بن خلفاف البن حميد  :أما ترد ما أخذت كنهبت من أمواؿ العباد

؟ فأعرض عنو بوجهو كتولى كقاؿ  :حاش ككبل كأظهر عتوا كعنادا  ,فأمر سعيد بأسره فأسر

كأمر بو فأدخل الحصن  ,ثم أمر بو فقيد  ,ثم ركبوا بو إلى الرستاؽ ؛ فأرسل سعيد إلى اإلماـ

بخبره ؛ فأجابو بأف يحملو في قلعة الرستاؽ فحبس بها خمسة أشهر  .كفي بعض النسخ سبعة
أشهر ثم مات في حبسو ليلة السابع من الشهر .
ثم إف اإلماـ جهز جيشا من الباطنة كعماف  ,كأمر عليهم سعيد بن خلفاف كعضده بجفير بن

محمد بن جفير كأمره أف يسير إلى الشماؿ فيأخذ إبل ناصر بن قطن  ,كىي قوتو التي يستعين
بها على بغيو  ,فسار القائد بمن معو فالتقاه بنو إياس دكف اإلبل في موضع يقاؿ لو الشعيبة ,

كىو قرب الظفرة  ,فاقتتلوا كاشتد بينهم الضرب كالطعن  ,كقتل أمير بني إياس صقر بن عيسى

كجماعة من رجالو  ,ثم غضب محمد بن عيسى لقتل أخيو  ,كرأل الموت خيرا لو من الحياة

بعده  ,فحمل على جيش المسلمين ؛ فالتقوه فقتلوه  ,فطلب بنو إياس العفو فعفا عنهم كرجع

.
ثم جهز اإلماـ جيشا آخر من الباطنة كغيرىا  ,كأمر عليهم أيضا سعيد بن خلفاف كعضده

بعمير بن محمد بن جفير الجبرل  ,كأمرىم أف يسيركا إلى ماء يقاؿ لو دعفس  ,عليو إبل ناصر
بن قطن  ,كىو في ناحية الشماؿ  ,فوجدكا اإلبل ىنالك كأخذكىا كرجعوا منتصرين آمنين ,

فجعلوا اإلبل أمانة عند عمير بن محمد بن جفير  ,ككاف لعمير راع يقاؿ لو علي ؛ فأشار إليو

بعض الخدـ بأخذ اإلبل كالتقرب بها إلى ناصر بن قطن  ,فسار بها إليو  ,ثم إف ناصر بن قطن

كعلي بن محمد ما زاال يغزكاف بمن معهم أطراؼ عماف  ,كيقطعوف الطرؽ  ,حتى خافت منهم

البادية كالتجأكا إلى البلداف ؛ فجهز اإلماـ جيشا أخرج فيو بني عمو سيف بن مالك كسيف بن

أبي العرب كحزاما  ,كأخرج معهم رءكس القبائل  ,فساركا قاصدين ناصر بن قطن كمن معو ,

فنزلت أكؿ زمرة من جيش اإلماـ كفيها شرارة الجيش فبادرىم العدك قبل أف يتكاملوا  ,فقتلوا

عن آخرىم ؛ كخرج ناصر بن قطن إلى اإلحساء  ,كرجع الجيش كقد أصيبوا بإخوانهم  ,ثم إنو
لم يكن لناصر بن قطن بعد ىذا ذكر ؛ فلعلو مات أك ضعفت قوتو ؛ كظهر أمر اإلماـ كانتشر

عدلو في الخاص كالعاـ كاستولى على جميع عماف إال مسكدا  ,فقد كاف فيها النصارل  ,كقد
تقدـ أنهم صالحوا مرتين كنكثوا  ,كما زالوا ينكثوف ؛ ثم نصب لهم اإلماـ الحرب حتى كىنوا

كضعفوا ككىي سلطانهم كتفرؽ أعوانهم ؛ ككاد الموت كالقتل يأتي على أكثرىم .

ثم توفي رضي اهلل عنو كالمسلموف عنو راضوف كلو مؤازركف كمناصركف  :ككانت كفاتو يوـ

الجمعة لعشر لياؿ خلوف من ربيع اآلخر سنة خمسين كألف ؛ ككانت إمامتو ستا كعشرين سنة

؛ كدفن بنزكل مع مساجد العباد  ,ككاف عمره يومئذ ستا كأربعين سنة إف صح ما قيل إنو نصب

كىو ابن عشرين سنة ؛ كمات كلم يعقب إال ابنة كاحدة ؛ فعدكا ذلك من كراماتو ؛ إذ اتفق لو
في ىذا الحاؿ ما اتفق لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فإنو مات كلم يعقب إال ابنة كاحدة ,

ىي فاطمة الزىراء ؛ كماتت بعده بستة أشهر كاهلل أعلم .
ذكر كراماتو رضي اهلل عنو

فمن ذلك ما قيل أف ليلة مولده رؤيت النجوـ كأنها تتهاكل بعضها على بعض فارتاع الناس
لذلك كقيل إف اإلماـ كاف ذات ليلة راقدا على سطح بيتو فرأت أمو كأف ناسا عليهم لباس

فاخر يصلوف عليو فارتاعت لذلك  ,كقيل أف رجبل كاف نائما في مسجد قصرل من الرستاؽ

فرأل كأف في إحدل زكايا المسجد سراجا مضيئا فلما انتبو رأل في تلك الزاكية اإلماـ

مضطجعا كذلك قبل أف يعقد لو  ,كقيل إف أمو كاف لها زكج بعد أبيو  ,ككاف اإلماـ رحمو اهلل

يأمرىا أف تصنع لو طعاما قبل طعامهم لئبل تبقى من بقية من طعاـ زكجها فتدخل في طعامو

فخالفت أمره يوما فعجنت طحين زكجها ثم خبزتو كلم تغسل الوعاء فصبت طحين اإلماـ في

ذلك الوعاء فقيل أف يدىا لصقت بالطوبج كلم تقدر على نزعها حتى رضي عنها اإلماـ  ,كقيل

أف أناسا من السفهاء اجتمعوا في بيت رجل منهم يسبوف اإلماـ بعد بيعتو فنهتهم زكجة صاحب

فخر عليهم سقف البيت فماتوا جميعا .
البيت فلم ينتهوا فخرجت عنهم ّ
كقيل إف امرأ شتم اإلماـ فورمت رجبله بالحاؿ فمات  .كاستهزأ مملوؾ بثياب اإلماـ بعد موتو

فمسها بظهره فمات من يبس ظهره  .كقيل أف مطية أطلت من طعاـ بيت الماؿ فتحرشت كلم

تزؿ كذلك حتى رأت اإلماـ فأتت إليو فوضعت رأسها على عاتقو  ,فلم تزؿ كذلك حتى جاء

ربها فسألو اإلماـ عن حالها فأخبره أنها أكلت من طعاـ بيت الماؿ فتحرشت فرضى لو اإلماـ
كأحلو كمسح بيده الكريمة على رأسها فبرئت مما بها كزاد في بعض الكتب فقاؿ  :ككثير من
الدكاب إذا أكلت من ماؿ المسلمين دكف رأيو تألمت بالفور كاهلل أعلم .

كقيل إف جراب تمر أشبع أربعمائة من قومو  ,ككذلك مورة أرز أشبعت أربعمائة من قومو كذلك

في غزكة نخل  .كقيل في ليلة من الليالي التي قامت فيها البغاة على اإلماـ بعقر نزكل سمع
ناس صلصلة كقعقعة فرأل رجل في المناـ كأنو يسأؿ عن ذلك فقيل لو إف بعض الجن أعاف

اإلماـ على أعدائو  ,ككذلك قيل أف أعداءه سمعوا تلك الليلة زلزاؿ كرجفة ككأنهم يخطفوف من
على السيراف حتى انهزموا  ,كقيل أنو كاف اإلماـ ذات ليلة نائما فوؽ سطح في أياـ الحر إذ

أتى إليو رجل يريد قتلو فوقف على رأس اإلماـ كفي يده خنجر مشحوذة كاإلماـ نائم فلم يقدر

أف ضرب اإلماـ كأمسك اهلل على يده حتى انتبو اإلماـ فرآه كاقفا على رأسو كبيده خنجر
مشحوذة فسألو ما تريد ؟ فقاؿ  :ما يسعني غير عفوؾ فعفا عنو كلم يعاقبو .
كقيل أف بدكيا ضلت لو ناقة فمضى في طلبها فبينما ىو يمشي إذ رأل أثر قدـ إنساف

فاستعظمها فجعل يقصها حتى انتهت بو إلى غابات شجر فسمع صوتا من داخل الشجر أف

مطيتك في مكاف كذا من موضع كذا فامض إليها كقل لئلماـ ناصر يلزـ ىذه السيرة فإنها سيرة

النبي صلى اهلل عليو كسلم  .فمضى البدكم مرعوبا كقصد الموضع الذم كصف لو فرأل مطيتو
في المكاف الموصوؼ ثم مضى إلى اإلماـ  ,كرأل اإلماـ في نومو أف بدكيا أتاه يبشره أنو على

سيرة النبي صلى اهلل عليو كآلو فلما كصل إليو البدكم رآه في يقظتو كما رآه في نومو فحدثو

بما جرل عليو كبما سمع فحمد اهلل اإلماـ على ذلك كأمر للبدكم بنصف جراب تمر كنصف

جرل حب كثوب فمضى البدكم شاكرا كلفضل اإلماـ ذاكرا .

كفي بعض الكتب أف البدكم كاف من بني قتب كأنو كاف رجبل صالحا في دينو كإف أثر القدـ

التي رآىا كاف طولها ذراعا أك أكثر فسار في طلبو فوجد رجبل في ظل شجرة فكز جنبو منو لما

رأل من عظم صورتو كشعره كاألنوار ساطعة الئحة في كجهو فقاؿ لو السبلـ عليك يا عبد اهلل

فقاؿ لو  :كعليك السبلـ يا عبد اهلل  .فقاؿ لو  :أنت من الجن أـ من اإلنس ؟ فقاؿ لو  :من
اإلنس  .فقاؿ لو  :من أين أقبلت ؟ فقاؿ  :من البرية فقاؿ لو  :من أنت ؟ فقاؿ لو  :أنا
الخضر ىل من حاجة ؟ فقاؿ لو ال .

ثم قاؿ لو القتبى ىل من حاجة لك ؟ فقاؿ لو  :نعم أقرئ مني السبلـ اإلماـ ناصر بن مرشد ,

ثم كقع بياض في األصل كذكر في آخر كبلمو أف اإلماـ جعل للبدكم فريضة لو كألكالده ألجل
البشارة  ,كفي كتاب للقاضي ابن عبيداف ذكر فيو من حضره من علماء أصحابنا العمانيين قاؿ

 :أخبرني محمد بن طالوت عن نجدة النخلي أف الخضر عليو السبلـ كاف من أىل السر في

قرية عماف  .كمن كرعو كتعففو رضي اهلل عنو كاف يعطى نفقو لو كلعيالو من بيت الماؿ  ,كلم
تكن لهم قدر يطبخوف فيها طعامهم فكانت زكجتو تنقص من النفقة يسيرا يسيرا حتى باعتو

كاشترت بو صفرية  ,فلما رآىا اإلماـ سألها من أين لك ىذه الصفرية ؟ فأخبرتو بما صنعت .

فقاؿ لها  :أتستعملينها كىي لبيت الماؿ كأمر ككيل الغالة ينقص من نفقتهم قدر ما كانت ىي
تنقصو .

كقيل أف القاضي محمد بن عمر دخل يوما على اإلماـ فرآه متغير الوجو فسألو عن حالو فلم
يخبره فألح عليو فأخبره أنو لم يكن لو ما ينفقو على عيالو لسنة العيد  ,فذكر الشيخ محمد

للوالي أف يدفع لئلماـ شيئا من الدراىم من بيت الماؿ  ,فقيل أنو دفع لو عشر محمديات ,
كفي بعض الكتب أف اإلماـ كتب إلى القاضي محمد بن عمر بن مداد رحمو اهلل ليجتمع ىو

كإخوانو ليدفعوا لو شيئا من بيت ماؿ المسلمين من األرز لبعض األعياد مع عدمو من الدراىم
فبكى الشيخ محمد بن عمر كقاؿ اللهم إف ىذا ىو العدؿ .
كذكر ذك الغبرا خميس بن راشد العبرم عن أبي نبهاف  ,ككاف ممن أخذ عنو أف الشيخ أحمد

بن جمعة فرض لو اإلماـ ناصر بن مرشد فريضة قليلة إلمارتو على جمع زكاة إزكي كما حولها

من القرل كطلب العلماء من اإلماـ زيادة فريضة للشيخ أحمد بن جمعة فأسعفهم اإلماـ  ,كقاؿ

ألحمد أريد أف أزيدؾ فريضة فوؽ الفريضة األكلى فقبض أحمد كم قميصو فانحدرت منو

الحركؼ تترادؼ مثل الجباؿ  ,كقاؿ الذم معو مثل ىذا يحتاج إلى زيادة فريضة  ,قاؿ كأنا أريد

أف أعطيك ىذه األمانة فامتنع اإلماـ من قبولها ىذا خوفا أف ال يحملها  ,قاؿ ذك الغبرا قاؿ

أبو نبهاف يركم عن الشيخ محمد بن راشد الريامي قاؿ  :نظرت الشيخ أحمد بن جمعة يقتطف

الدنانير بيده من الهواء كيعطيها الفقراء .

كذكر لو بعض الثقاة من أىل العلم أف اإلماـ ذات سنة من السنين أمر أف يدفع إلى القاضي

محمد بن عمر شيئا من تمر الزكاة فلما كصلت الحمير بالتمر إلى بيت القاضي  ,قاؿ القاضي
ردكىا  ,فلما رجعوا بها إلى اإلماـ خاؼ اإلماـ أف يكوف القاضي أنكر عليو شيئا في سيرتو ,

فجاء إليو فسألو عن السبب فسكت عنو كأحضر طعاما ؛ ثم أتوا بماء فغسلوا فيو أيديهم من

أثر الطعاـ  ,ثم قاؿ القاضي لئلماـ اشرب من ىذا الماء  ,قاؿ ال أقبلو  ,قاؿ القاضي فكيف
تأمرني أف آكل أكساخ الناس كأنت ال تقبل أف تشرب من كسخ الطعاـ الذم أكلتو .
ثم إف القاضي أراد أف يرل اإلماـ استغناءه بالحبلؿ الطيب عن أكساخ الناس ليطيب عنو نفسا

؛ فكتب اسما في قرطاسة صغيرة  ,فجاءت الدبياف تحمل الدنانير كل دبية تحمل دينارا

فوضعتو قداـ القاضي حتى صارت كدسا كبيرا كاإلماـ ينظر فقاؿ القاضي لئلماـ خذ ىذا ,

فقاؿ ال أريده  ,فقاؿ خذ لتقوية الدكلة  ,فقاؿ الدكلة مستغنية عنو  ,فقاؿ القاضي إنو حبلؿ ؛

إنو من كنز جاىلي بشيراز  ,فلم يقبلو اإلماـ لنفسو كال لدكلتو ؛ كأمر القاضي الدبياف فحملتو ,
كقاؿ لئلماـ أعلمك ىذا السر ؟ فقاؿ اإلماـ سأنظر ؛ فخرج من عنده كلم يعاكده ؛ فعاكده

القاضي ليعلمو السر فأبى كقاؿ  :أنا اليوـ قد ملكت نفسي ؛ كأخشى إف عرفت ذلك أف
تملكني نفسي ؛ فهذا ىو الورع لمن عقلو ؛ كىو الخوؼ لمن عرفو .

كقيل إف رجبل ناـ عند قبر اإلماـ سلطاف بن سيف ؛ كلعلو كضع رأسو عند قبر اإلماـ سلطاف
بن سيف كرجليو عند قبر اإلماـ ناصر بن مرشد رحمو اهلل كناـ على ىذه الصفة  ,فلما أخذه

النوـ حس كأف أحدا أداره عن قبر اإلماـ ناصر بن مرشد رحمو اهلل تعالى  ,فانتبو خائفا مرعوبا

كقاؿ في نفسو  :لعل ىذه أضغاث أحبلـ ؛ ككاذب نفسو في ذلك  :ثم ناـ ثانية ليستيقن ذلك
لكي تزكؿ الشبهة عن قلبو  ,فلما أخذه النوـ حس ثانية كأف أحد أدار رجليو  ,كانتبو مرعوبا

كفر من حينو خائفا  .كاهلل أعلم .

كإنما كتبنا من سيرة ىذا اإلماـ ما لم نكتبو في سيرة من قبلو ؛ ألف بعض أصحابو قد أرخوا
بعض سيرتو كلم يؤرخ من مضى إال ما كجدناه من القضايا التي يحتاج إلى البحث عنها في

األحكاـ  ,كحيث أف المتأخرين اشتاقوا إلى اإلطبلع على سيرة من قبلهم فلم يدركوا منها إال

اليسير  ,دعاىم ذلك إلى كتابة بعض ما كاف في زمانهم ليطلعوا عليو من يجيء بعدىم ؛

فجزاىم اهلل عما أثركا خير جزاء  .كال شك أف اآلخر دكف األكؿ ؛ فما كتب ىا ىنا يدؿ على
كجود أضعافو فيما سبق .
كفي سيرة ابن قيصر الصحارل ؛ كىو ممن عاصر اإلماـ كجمع من سيرتو كذكر فيها كفاة

الشيخين خميس بن ركيشد المجرفي كمسعود بن رمضاف كرثاىما بقصيدتين  ,كالظاىر من

سياقو أنهما ماتا رحمهما اهلل تعالى في أياـ اإلماـ قاؿ  :كسبب موت الشيخ مسعود انو تزكج
امرأة صغيرة فسقتو سما في شربة ماء كقضى نحبو رحمة اهلل عليو .

ذكر ثناء العلماء على اإلماـ ناصر بن مرشد

كىم شهود اهلل في أرضو  ,كقد أثنى عليو علماء عصره بما يطوؿ ذكره  ,فقالوا في سيرة

اجتمعوا عليها ككتبوىا إلى إخوانهم أىل المغرب ما نصو :

( فلما أراد اهلل إظهار المسلمين كنصرة المؤمنين أظهر اهلل ىذا النور الساطع كالحساـ القاطع ,
ذا الفضائل المشهورة كالمآثر المشكورة كالسيرة الطاىرة المبركرة  ,إمامنا أعز اهلل نصره ؛ كرفع

ذكره كأعبل قدره ؛ كأداـ دكلتو كنصر صولتو ؛ كأيد سيادتو ؛ كخلد سعادتو ؛ كحمى بو الدين ؛

كنصر بو الضعفاء كالمساكين ؛ آمين يا رب العالمين .

فاجتمع رجاؿ ممن يسر اهلل أف يجتمعوا من المسلمين كبايعوه على السمع كالطاعة كعلى األمر

بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ؛ كنشر الحق في القوم كالضعيف ؛ كالدنيء كالشريف ؛

فصدقوا لو ؛ ككفوا كانتصركا ؛ من بعد ما ظلموا كىم قليل في كثير ؛ كرمتهم العرب عن قوس
كاحدة  ,كأرادكا أف يطفئوا نور اهلل  ,فأبى اهلل إال أف يتم نوره كلو كره الكافركف ؛ كالفاسقوف

كالمنافقوف ؛ ففتحت لهم القبلع كالحصوف ؛ كدانت لهم القبائل ؛ كانقادت لهم الملوؾ

طائعين ككارىين ؛ كسكنت الحركات كردت المظالم ؛ كانتصر المظلوـ كظهرت الدعوة كقامت

الحجة كأحييت السنن كعظمت المنن ؛ كالحمد هلل على ذلك كثيرا ,
كقالوا فيها أيضا :

( من إماـ المسلمين كنظاـ المؤمنين كبقية من تمسك بالدين سراج الزاىدين كعلم المجاىدين
كقدكة المجتهدين ؛ كلى اهلل المأموف كعبده الميموف الهماـ األبي كاألكرع الزكي الرضي

المرضي ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب بن سلطاف ابن أبي العرب اليعربي المسلم

الوىبي ) .

كقاؿ الشيخ الفقيو سعيد بن محمد بن عبداهلل النزكم رحمو اهلل في سيرتو أيضا إلى أىل
المغرب ؛ ذكر فيها سيرة السلف الصالح ثم قاؿ بعد ذلك :
( فهذه سيرة أئمتنا األكلين كسيرة إمامنا ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب ابن سلطاف

اليعربي الرستاقي ؛ ثم النزكم رحمة اهلل عليو كركحو كريحانو كمغفرتو كرضوانو ؛ عظيم شأنو كريم

مكانو ؛ قوم سلطانو عزيز كجوده متواترة سعوده بالمؤمنين رءكؼ رحيم  ,ليس بفظ كال غليظ ,

كثير الذكر قليل اللغو ال يستنكف أف يمشي مع العبد كالمسكين ؛ كىو ملك في زم مسكين
 ,رءكؼ القلب كثير الحياء كاسع الصدر طويل الحزف ؛ عظيم الرجاء قليل المن ؛ كريم الوفاء

أمي ن اهلل ؛ كاتم السر ككاظم الغيظ  ,جليل العطاء لين الجانب قليل األذل سراج الهدل عظيم

الرجاء ؛ تراه حليما كدكدا ؛ مصافيا كريما ؛ قائما بأمر اهلل ؛ موفيا بعهد اهلل  ,ملتمسا رضوانو ؛

قاطعا للشهوات ؛ غافرا للعثرات  ,كاتما للمصيبات ؛ خاشعا منيبا شريف الهمة ؛ حبيب

الفقراء  ,غريبا بين أىلو ؛ جميل الفطنة تقي األتقياء ؛ يعظم الكبير لوقاره  ,كيقرب الصغير

لشدة افتقاره ؛ كيشكر اليسير لقلة اغتراره ؛ كيرحم الفقير لرؤية اضطراره ؛ سهبل عند

المصاحبة ؛ طلق الوجو عظيم الخطر  ,ىيوب المنظر ؛ كثير التبسم سخي النفس ؛ بطئ الغيظ

رزين العقل طيب الكبلـ كاسع الخلق قليل المبلـ ؛ ليس بذم سب كال نميمة كال غيبة ؛ كال

حسود كال كذكب كال حقود ؛ ككاد أف يكوف نبيا رسوال ؛ رحمو اهلل كغفر لو ؛ سيرتو شاىرة ,

كسريرتو أنبأت عنها عبلنيتو الظاىرة ؛ يدرس اآلثار كيسأؿ العلماء األخيار  ,مشيره أبو عبداهلل

محمد بن عمر بن أحمد بن مداد ؛ كمسعود بن رمضاف مفتي أىل عماف ؛ كبقايا المسلمين من
إخوانو الذين اصطفى كارتضى ؛ كىم بحمد اهلل موجودكف غير معدكمين ؛ فاهلل تعالى مؤيده .
كىذا كبلمي إال ما حذفت منو لبلختصار ؛ ككفى بهذا الثناء الجميل من ىذا الفقيو الجليل

كمن إخوانو أىل الفضل الجزيل ؛ غفر اهلل لنا كلهم ؛ كرضى عنا كعنهم كعن إخواننا المؤمنين .
ككصفو صاحب فواكو العلوـ فقاؿ  " :كاف رؤكفا بالمؤمنين ؛ رحيما بالفقراء كالمساكين قوم

الجأش  ,كثير التفصح عن الناس ال بطرا كال متكبرا كال متجبرا كال مهمبل كال غافبل كال معنفا

كال بخيبل كال نماما ؛ كال حسودا كال حقودا  ,يرغب الغريب لغربتو كيصرؼ عنو شدة كربتو

كينسيو ىول كطنو  ,كيزيل عنو أحوا ؿ حزنو  ,بل كاف حنيفا مسلما  ,قانتا مخلصا  ,شاكرا إف

نطق نطق بتسبيح  ,كإف صمت صمت عن محاسبة نفس كتفكر في أمر اآلخرة  ,ككاد يكوف

نبيا قد قسم زمانو  ,مدة عمره للصبلة كدراسة القرآف كآثار األئمة الصالحين كاألحكاـ بين

الرعايا  ,كالصدقة على الفقراء كالمساكين  ,كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  ,ال لو ىمة

في الدنيا أبدا حتى توفاه اهلل كالمسلموف عنو راضوف إجماعا كلو مؤازركف سمعا كطاعة " .

ككجدت عن أبي نبهاف كىو ممن لم يدرؾ عصر اإلماـ ناصر أنو قاؿ " فضل ىذا اإلماـ يزاحم

فضل اإلمامين الجلندل بن مسعود كسعيد بن عبداهلل ؛ إال انو يفوؽ  ,ألف العدؿ كثر في زمانو
كطاؿ مكثو  ,عمر ككثر في زمانو العلم ؛ ككثر الدين كالورع في زمانو  ,حتى أنو من يبيع اللحم

كيبيع البصل فيهم من يصلح أف يكوف قاضيا أك كاليا أك خازنا أك ككيبل لكثرة أمانتهم كعلمهم
".

كقاؿ ناصر بن أبي نبهاف  :العلماء األقدموف أقول علما من العلماء الذين عاصركا إماـ
المسلمين ناصر بن مرشد ألنهم يدركوف درجة الصحابة أك يزيدكف علما .

كقاؿ غيره  :كأما اإلماـ ناصر بن مرشد فإنو يلحق أئمة األقدمين  ,كقاؿ ناصر ابن أبي نبهاف :
كلعلو يفوؽ عنهم ؛ قاؿ ألنو يفوؽ عبادة المنصوبين كيفوؽ قناعة القانعين كالفقراء كالمساكين

 ,قاؿ كىو أجوع الناس في زمانو كأقلهم مأكلة  ,كىو أعراىم في اللباس  ,كفضائلو ال تحصى

؛ كقد سعدت عماف بو ككثرت البركات كتتابعت النعم  ,إلى أف توفاه اهلل إلى رحمتو كرضوانو .
كقد رثاه بعض أىل الفطنة كالفضل بمراث طنانة غابت عني كقت التأليف  ,كالحمد هلل على

كل حاؿ .

ذكر عهود اإلماـ إلى عمالو في القرل

في ذلك عهده إلى ابن عمو كخليفتو على األمر من بعده سلطاف بن سيف بن مالك اليعربي
حين أراد أف يستعملو على بعض األمور  ,فطلب العذر  ,فكتب إليو اإلماـ ما نصو "

بسم اهلل الرحمن الرحيم  .من عبداهلل إماـ المسلمين ناصر بن مرشد بم مالك إلى حضرة
شيخنا الوالي الولد سلطاف بن سيف بن مالك أمد اهلل في عمره أما بعد :

فإني أحمد إليك اهلل الذم ال إلو إال ىو كأرضيك كنفسي كجميع المسلمين بتقول اهلل كاللزكـ

على طاعتو  ,فاسمع لو كأطع  ,كاقتد بإخوانك السالفين كاتبع كأما ما ذكرتو من أمورؾ  ,فاسأؿ
فيها أىل الفضل كالورع كالهداية كالشرع  ,الذين جعلهم اهلل كرثة أنبيائو  ,كنورا ساطعا يقتدم

بو جميع أكليائو  ,يؤمنوف باهلل كاليوـ اآلخر كيأمركف بالمعركؼ كينهوف عن المنكر كيسارعوف
في الخيرات كأكلئك من الصالحين .

كأما ما ذكرتو في العاذرة من األمر الذم جعلتو عليك  ,فكيف أنت اليوـ كلدم جناحي الذم

أنتوصل بو إلى إعزاز الدين الحنيف ؛ كخليفتي الذم أخلفو ركنا لهذا المذىب ؛ فوسع صدرؾ

 ,كشارك العلماء في أمرؾ ؛ كال تقطع عمرؾ كتضيق الصدر كالحزف  ,كىوف على نفسك من

جميع ذلك ؛ كانظر ما أمامك من العوائق كالمهالك  ,فإف السالم من كفقو اهلل كنجاه كارتضاه

خليفتو كاصطفاه حتى حاذر من جميع معاصيو كخسو  ,إال من ضيق على نفسو كحزف في يومو
أكثر من أمسو  ,كقطع نفسو بالندـ كالهموـ ؛ كالكرب كالغموـ ؛ سلم األمور كلدم لخالق

األرض كالسماء كما فيهن كما تحت الثرل ؛ كاصبر كما صبرؾ إال باهلل ؛ كتوكل عليو كفوض

أمرؾ إليو ؛ كاتقو حق تقاتو ليجعل لك من جميع أمورؾ المخارج لقولو عز كجل ( كمن يتق اهلل

يجعل لو مخرجا كيرزقو من حيث ال يحتسب ؛ كمن يتوكل على اهلل فهو حسبو إف اهلل بالغ أمره
قد جعل اهلل لكل شيء قدرا ) فاهلل اهلل كلدم في سياسة الملوؾ  ,ال تكن غافبل كال مهمبل
ألمورؾ فإنك ركبت الخطر العظيم كالهوؿ الفظيع الجسيم  ,فبل تلتفت كلدم إلى الدنيا

كنعيمها كغ ضارتها  ,فإنها لعب كلهو كزينة كتفاخر ؛ ال توازف عند اهلل جناح بعوضة  ,فاجتهد
في ذلك كاقتد بإخوانك الماضين ؛ حيث تركوا الدنيا ألىلها  ,كبذلوىا لطبلبها كتوكلوا على
اهلل حق التوكل  ,كلم يقصركا جهدىم في اهلل كإعزاز دينو كإظهار كلمتو كإخماد نار البدع

كإماتة الباطل كقتاؿ الباغي العاطل ؛ فلم تخدعهم الدنيا بغركرىا كلم يعدلوا إلى لذتها كسركرىا
؛ حتى تركوىا كراء ظهورىم كقذفوا حبها من صدكرىم  ,ىم الذين يتلوف كتاب اهلل كأقاموا
الصبلة كآتوا الزكاة كأنفقهم مما رزقهم سرا كعبلنية يرجوف تجارة لن تبور .
فكن كلدم حيث ظني بك  ,كامتثل أمرؾ كراع فقراءؾ حق الرعاية  ,كألف بين إخوانك

كأصفيائك كخبلنك  ,كآت ذا القربى حقو كالمسكين كابن السبيل ذلك خير للذين يريدكف

كجو اهلل كأكلئك ىم المفلحوف فاطرح كلدم حب الدنيا كمطامعها من قلبك  ,كاجتهد في

طاعة ربك كخذ حذرؾ كقو عزمك كصبرؾ  ,ككن مثل األسد في ذلك الغار  ,كال يكن نظرؾ
في راحتك اليوـ  ,فإنك لدينا اليوـ مكين أمين ؛ كالحمد هلل رب العالمين كالصبلة كالسبلـ

على خير خلقو األمين  ,كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم .

كىذا عهده إلى أبي الحسن علي بن أحمد بن عثماف بن عمر النزكم رحمو اهلل تعالى :
بسم اهلل الرحمن الرحيم عونك يا رب الحمد هلل الذم أظهر كلمة الحق كأعبلىا كدرس كلمة

الباطل كأرداىا كأنار أنوار اإلسبلـ كأضاءىا كأطفأ نيراف اآلثاـ كأذكاىا ؛ أحمده على ما تفضل

علينا من جزيل النعم كعلم اإلنساف ما لم يعلم  ,كأشكره شكر من أناب إليو كتوكل حق التوكل
عليو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو شهادة أعدىا ليوـ الفزع األكبر كالهوؿ

الفضيع األبهر ؛ كأشهد أف محمدا عبده كرسولو أرسلو بالبراىين المنيرة كالدالئل المستنيرة

صلى اهلل عليو كعلى آلو الفضبلء األتقياء األرضياء األكلياء ما طار طائر في الهواء كحدا حاد

بسباسب البهماء .

أما بعد  :فهذا ما يقوؿ المعتصم باهلل المتوكل عليو ناصر بن مرشد بن مالك ابن أبي العرب

إلى الشيخ الوالي أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن عثماف رحمو اهلل فإني احمد إليك اهلل
الذم ال إلو إال ىو  ,كأكصيك كنفسي كجميع المسلمين بتقول اهلل كاللزكـ على طاعتو فأقوؿ :
يا أبا الحسن إني قد كليتك على قرية لول من الباطنة كما حولها كما يشتمل عليها من بلداف

الباطنة كحتى ديار الحداف كالجو كناجواف حاتا حزاف( ) كدما كما يشتمل على ىذه القرل

كالبلداف كما فيهن كما بينهن من المزارع كاألطول ؛ كجميع األماكن أف تأمر في ىذه القرل
كالبلداف ؛ باديهم كحاضرىم  ,كعبدىم كحرىم  ,كصغيرىم ككبيرىم  ,كغنيهم كفقيرىم ,

بالعدؿ كالمعركؼ  ,كتنهاىم عن المنكر المخوؼ  ,كأف تعمل فيهم بكتاب اهلل المستبين ,

كتحي فيهم سنة النبي األمين كآثار األئمة المهتدين كسيرة القادة المخلصين الذين جعلهم اهلل
منار الهدل كقادة الناس إلى التقول  ,كأكرثهم الكتاب كالسنة يدعوف إلى طريق الجنة  ,كأف

توالي في اهلل كتعادم فيو  ,كال تأخذؾ في ذلك رأفة كال رحمة  ,كال تخف في اهلل لومة الئم

كال عذؿ مجرـ آثم ,كأف تخلط الشدة باللين  ,كأف تخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ؛
كأف تعرؼ لكل امرئ حقو كتوفيو إياه كامبل  ,كتؤتي ذا القربى حقو كالمسكين كابن السبيل ,

ذلك خير للذين يريدكف كجو اهلل كأكلئك ىم المفلحوف  ,فاهلل اهلل يا أبا الحسن في اقتراؼ

الحسنات كإنكار المنكرات بغير تجاكز منك إلى غير كاجب أكجبو اهلل في الجد كالتشمير ؛

كترؾ التهاكف كالتقصير كأف تجتهد كل الجهد في إصبلح أىل كاليتك ؛ كإصبلح أفبلجهم

كعمارة مساجدىم كالصفح عن مسيئهم  ,كالتجاكز عن سيئاتهم ما كسعك من ذلك  ,كأف

تقبض زكواتهم من أغنيائهم بحقها  ,كتجعلها في أىلها من فقرائهم كضعفائهم بعدلها  ,طيبة

نفس معطيها إال من كجب جبر ق ؛ كال يخفى عليك إف شاء اهلل .
فاهلل اهلل يا أبا الحسن في التفحص عن فقيرىم كضعيفهم من جميع أماكن كاليتك لتساكيهم من
ماؿ اهلل ما كسعك من ذلك  ,كال تدعهم يتعسفوف إليك من السغب كالعرم ؛ كاجعل لهم

أعوانا من إخوانك ليتفحصوا عنهم  ,فإف كثيرا من الفقراء يقصر عن المجيء إليك من حياء أك

ضعف فيقف عنك كىو في ضرر عظيم من شدة فقره كفاقتو  ,كقد جعلت لك يا أبا الحسن

أف تعامل على صوافي كاليتك بمزارعة أك قعادة كقبض غوالها ككضعها في موضعها ما كسعك

من ذلك  ,كقد جعلت لك أف تنفق على الشراة كمن كضع نفسو معك من أىل القرل من ماؿ

المسلمين على قدر ما تراه عدال  ,كقد جعلت لك حبس من يجب حبسو من غير حيف كال

ميل ألحد .

كقد جعلت لك إطعاـ الضيف النازؿ على قدر ما تراه عدال من آثار المسلمين  ,كال تأتمن

على ما ائتمنك عليو من أماني التي أنا أمين هلل فيها إال من ىو حقيق بذلك في دين المسلمين

 ,كقد جعلت لك حماية الببلد كالذب عنها ؛ عن الحريم كالعباد  ,كألزمت جميع أىل القرل

طاعتك كحجرت عليهم معصيتك ما أطعت اهلل كرسولو فيهم  ,كقمت بما شرطتو عليك في

عهدم ىذا إليك  ,فإف خالفت إلى غير ما أمرتك بو  ,فأنا كماؿ المسلمين بريئاف منك كأنت

المأخوذ في نفسك كمالك .

كاعلم أنو ال أثرة عندم لظالم كال حيف عندم لمسلم  ,بل إرادتي إعزاز دين اهلل عز كجل

كإحياء سنن النبي المرسل كإظهار دعوة المسلمين كاألخذ على أيدم الظالمين كإخماد كلمة
المعتدين ككسر شوكتهم كإطفاء بدعتهم كتفريق جماعتهم التي يجتمعوف فيها على الحراـ

كالخوض في اآلثاـ كانتهاؾ عظيمات األمور ما استطعت إلى ذلك .

فاهلل اهلل يا أبا الحسن  ,اتق اهلل حق تقاتو كخفو حق الخوؼ ما استطعت إلى ذلك ( كاصبر كما

صبرؾ إال باهلل كال تحزف عليهم كال تك في ضيق مما يمكركف إف اهلل مع الذين اتقوا كالذين ىم

المحسنوف ) كصلى اهلل على محمد كآلو كسلم تسليما  .ككاف الكتاب عشية األحد لخمس

لياؿ بقين من شهر ذم الحجة من سنة خمسين كألف من الهجرة النبوية  .كتبو اإلماـ ناصر

بن مرشد بيده .

كىذا عهده رضي اهلل عنو إلى الوالي صالح بن سعيد المعمرم السعالي رحمو اهلل :

بسم اهلل الرحمن الرحيم  :الحمد هلل الذم أكضح شهاب الحق بالبراىين المنيرة ؛ كالدالئل
المستنيرة كدمر دعوة المظالم باآليات الواضحة كالحجج الباىرة البلئحة  ,كأعز دكلة نبيو

باألنوار الساطعة كاألسنة القاطعة  ,أحمده على ما أضاء نور ديننا بأفق كتابو كبين لنا غرائب

مشتبهاتو من معاني كبلمو كخطابو  ,كأشكره شكر من أناب كخضع كسجد كركع  ,كأشهد أف ال
إلو إال اهلل كحده ال شريك لو شهادة ثابتة بالجناف مكررة باللساف  ,كأشهد أف محمدا عبده

كرسولو أرسلو إلى كافة الثقلين كطهره من الدرف كالشين ( لينذر من كاف حيا كيحق القوؿ على

الكافرين ) صلى اهلل عليو كعلى آلو األبرار األتقياء األخيار ما غرد عندليب على غصوف
األشجار كأناب منيب بغياىب األسحار .

أما بعد  :فهذا ما يقوؿ المعتصم باهلل المتوكل عليو إماـ المسلمين ناصر بن مرشد ابن مالك

إلى الشيخ الوالي أبي سعيد صالح بن سعيد المعمرم رحمو اهلل  ,فإني أحمد إليك اهلل الذم ال

إلو إال ىو  ,كأكصيك كنفسي كجميع المسلمين بتقول اهلل كاللزكـ على طاعتو  ,فأقوؿ لك يا
أبا سعيد إني قد كليتك على بلدة صور كإبرا كما اشتمل عليهما من األماكن كالقرل على أف

تظهر دين اهلل عز كجل في ىذه البلداف كالقرل كتحي سنة نبيو محمد صلى اهلل عليو كسلم

حتى تأخذ من الظالم للمظلوـ حقو  ,كتوفي من ماؿ اهلل لكل فقير نصيبو كرزقو  ,كتأمر من

بهذه القرل كالبلداف ؛ حضرىم كبدكىم  ,بالمعركؼ كاإلحساف كتنهاىم عن الفجور كالبهتاف ,

كتعلمهم أف من ظلم أحدا مثقاؿ ذرة أك أقل منها أك أكثر فاقتد في عقابو بآثار األئمة الفضبلء

الذين جعلهم اهلل كرثة األنبياء يقودكف الناس إلى الخيرات كأفضل منازؿ الدرجات ( أكلئك

الذين ىدل اهلل فبهداىم اقتده ) كأف توالي في اهلل كتعادم في اهلل كال تأخذؾ بهما رأفة في

دين اهلل  ,كال تخف لومة الئم  ,ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم ؛ كعلى

أف تجتهد في إصبلح أىل كاليتك كإصبلح دينهم كعمارة مساجدىم كالرأفة بهم كالتجاكز عن

مسيئهم كحسن السياسة ألمورىم كالصبر في نفسك على أذاىم ما كسعك من ذلك .
كإياؾ يا أبا سعد كالعجلة في أمورؾ ككن حذرا كقورا صابرا شاكرا على العطاء ساترا عيوب من

أخطأ غافرا زلة من عثر رءكفا بمن أناب كاستغفر قاببل لمن رجع إليك كاعتذر مدمدما على من
أصر كاستكبر ؛ آمرا بالمعركؼ ناىيا عن المنكر ىينا لينا لمن آخيتو من جميع الشراة ال بفظ

كال غليظ  ,كاصبر كما صبرؾ إال باهلل كتوكل على اهلل حق التوكل كاجتهد في ذلك كال تكن من

الغافلين كأكصيك يا أبا سعيد أف تختص من خيار إخوانك أف يسيركا في الببلد كيردكا الظلم

عن العباد كيصرفوا عنهم المناكر كالفساد كيسوسوىم إلى الصبلح كالرشاد كيقبضوا الزكاة من

أغنيائهم كيعطوىا فقراءىم فيواسونهم من ماؿ اهلل بما يسد جوعهم كيستر عورتهم ؛ كال تدعهم

يتكففوف إليك حزنين باكين  ,كابعث إلى كل بلدة كقرية ثقة أمينا كرعا يتجسس عن المكثر

كالمقل  ,ليأخذ من المكثر زكاة اهلل كيواسي منها المقل  ,ألف كثيرا من األغنياء لم ينصف من

نفقتو في أداء الزكاة  ,ككثيرا من الفقراء لم تحملو نفسو ليجيء إليك .
فاجتهد يا أبا سعيد في األخذ من ىذا كالعطاء لهذا ؛ فإف لهم علينا حقا كاجبا أكجبو اهلل عز

كجل في كتابو لقولو ( إنما الصدقات للفقراء كالمساكين كالعاملين عليها كالمؤلفة قلوبهم كفي
الرقاب كالغارمين كفي سبيل اهلل كابن السبيل ؛ فريضة من اهلل كاهلل عليم حكيم ) فإذا أردت

المسير إلى بلدة صور من قرية أبرأ  ,فاترؾ في قرية أبرأ من يحفظ أمانتك كيخاؼ اهلل حق

الخوؼ من ذات نفسو  ,كأنت ال تجاكز بلدة كال غبرة كال مزرعا كال عجوزا في عنة كال بدكيا
بغار إال كأخذت من الظالم للمظلوـ ككاسيتهم من ماؿ اهلل ما كسعك من ذلك ؛ فإف مات

أحدا جوعا أك مظلوما فهو في رقبتك دكف رقبتي كأنت المأخوذ بو دكني فإني أعزني اهلل

باإلسبلـ كنيتي أنني لو قدرت أف أمؤل األرض عدال كصبلحا كإرادتي أف أدمر كل ظالم كأشتت

كل جماعة اجتمعوا على المناكر كالفجور  ,الخوض في أفاحش األمور ؛ فإنو ال أثرة عندم

لظالم كال حيف لمسلم كقد جعلت لك أف تتصرؼ في جميع أمور المسلمين ما يجوز لي أف
أتصرؼ فيو  ,فإف خالفت إلى غير ذلك فأنا كماؿ المسلمين بريئاف منك كأنت الرىين بو ؛

كالسبلـ عليك كرحمة اهلل كبركاتو ؛ كالحمد هلل حق حمده كالصبلة على خير خلقو محمد

صلى اهلل عليو كسلم كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم .

كىذا عهد ه رحمو اهلل إلى الوالي الموالي سليماف بن رشاد الكندم السمدم النزكم رحمو اهلل .
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :الحمد هلل الذم أيد ىذا الدين بالحجج اإلسبلمية كالدالئل الفرقانية

كالبراىين المحمدية كالملة الحنيفية كالسيرة الصديقية كالحكمة العمرية كالمذاىب الرضوانية ,
أحمده حمد من أخلص هلل في السر كاالعبلنية  ,كأعوذ بو من الفتن الكفرية كالمحن األذية ,

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو شهادة المعتقد المخلص المطهر قلبو من كل دنس
 ,كأشهد أف محمدا عبده كرسولو  ,؛ أرسلو بأفصح الكلم كأبلغ الحكم  ,فرحم اهلل بو األمم

ككشف بو جميع النقم  ,كأسبغ عليهم بطلعتو جزيل النعم  ,فدعا إلى اهلل كبشر ؛ كأنذرىم

ركاجف الراجفة  ,كحذر صلى اهلل عليو آلو الفضبلء كأصحابو النجباء ما ىمهم رعد بالسحائب

ككخدت عيس بالسباسب .

أما بعد  :فهذا ما يقوؿ المعتصم باهلل المتوكل عليو إماـ المسلمين ناصر ابن مرشد ابن مالك
بن أبي العرب إلى الشيخ الوالي أبي عبداهلل سليماف بن راشد بن عبداهلل الكندم السمدم

رحمو اهلل  ,فإني أحمد إليك اهلل الذم ال إلو إال ىو كأكصيك كنفسي كجميع المسلمين بتقول
اهلل كاللزكـ على طاعتو  ,فاسمع لو كأطع  ,كاقتد في ذلك كاتبع فأقوؿ لك :
يا أبا عبداهلل إني قد كليتك على بلد الصير كما حولها كما يشتمل عليها من البلداف كالمنازؿ

كاألكطاف كما فيهن من المزارع كاألطول كجميع األماكن من تلك البلداف على أف تأمر في ىذه
القرل كالبلداف باديهم كحاضرىم كعبدىم كحرىم كصغيرىم ككبيرىم بالمعركؼ كالهدل

كتنهاىم عن المناكر كاألىول ؛ كتحي فيهم دين اهلل العزيز الحكيم كسنة النبي القويم كطريقة
الفضبلء الراشدين كاألئمة القانتين الذين جعلهم اهلل حجة لؤلناـ كمصباحا للظبلـ  ,يقودكف

الناس إلى طاعة اإلسبلـ كيدعوف إلى دين اهلل ذم الجبلؿ كاإلكراـ ؛ كأف توالي في اهلل كتعادم

في اهلل كال تأخذؾ في اهلل عذلة عاذؿ كلومة لئيم مائل ؛ كأف تخلط اللين بالصبلبة كتخفض
جناحك لمن اتبعك من اإلخواف كاألصحاب كالقرابة ؛ كمن كل الخليقة كتستقيم في جميع

أمورؾ على الحقيقة كأف تعرؼ قدر كل امرئ كتؤتيو حقو كتوفيو نصيبو كرزقو كما قاؿ عز كجل

( كآت ذا القربى حقو كالمسكين كابن السبيل ذلك خير للذين يريدكف كجو اهلل كأكلئك ىم
المفلحوف )

فاهلل اهلل يا أبا عبداهلل في دفع السيئات بالحسنات  ,كإنكار المناكر في جميع البلداف

كالفلوات لغير تجاكز منك إلى غير كاجب أكجبو اهلل في التشمير ؛ كجد في جميع أمورؾ

بالتدبير الرضواني كترؾ التهاكف كالتقصير عن صرؼ األمر البهتاني  ,بيد أنك قائم في تلك
المنازؿ كالبلداف مقامي  ,كسالك طريقتي كأعبلمي فاجتهد قرة عيني في إصبلح كاليتك ؛

كالعدؿ بين رعيتك كعمارة مساجدىم  ,كالصفح عن مسيئهم كاأللفة كالتقرب لمحسنهم ,

كالتجاكز عن سيئاتهم ما كسعك من ذلك كأف تقبض زكواتهم من غنيهم كتجعلها في فقيرىم

كضعيفهم بعدلها  :طيبة نفس من أعطاكها إال من كجب جبره عليها ما كسعك من ذلك ؛ كال
تهمل أمورؾ كفقراءؾ فتجسس عنهم من جميع بلدانك كمنازلك لتواسيهم من ماؿ اهلل ما

كسعك من ذلك ؛ كال تدعهم يتكففوف إليك باكين حزنين سدمين من شدة الضركرات من

الجوع كالسغب ؛ فإف جمة منهم لم تقدر أف تلقى إليك من حياء أك ألم  ,فبل تهمل ذلك كال

تكن من الغافلين ( كاصبر كما صبرؾ إال باهلل )  ,كتوكل عليو كما ربك بظبلـ للعبيد .
فاهلل اهلل يا أبا عبداهلل في السيرة الحسنة كالطريقة المستحسنة ككن كقورا حذرا صامتا

بمجلسك متبعا سنة نبيك مستقيما في دينك متورعا رفيقا بالمؤمنين مطيقا على المصرين ,

كقد جعلت لك يا أبا عبداهلل أف تكرـ الضيف النازؿ من غير تقصير كال حيف ؛ فإذا أردت

المسير من الصير إلى نزكل أك غيرىا فاترؾ على أمانتك من يخاؼ اهلل من ذات نفسو كأنت ال

تمر على منزؿ إال أصلحتو كال مظلوـ إال أنصفتو كال فقير إال كاسيتو كال مكاف إال كأمرت فيو

بالمعركؼ كنهيت عن المنكر  ,فإف ظهرت بدع أك فتن  ,أك مات أحد مظلوما أك جوعا كأنت

تعلم بو كلم تستقم فيو كخالفت ما أمرتك بو ؛ فأنا كماؿ المسلمين بريئاف منك كىو في رقبتك

دكف رقبتي كأنت الرىين بو يوـ المناقشة كاألخذ بالظبلمة  ,فإني امرؤ أعزني اهلل بدينو كأرشدني

بطريقة نبيو كأمينو ؛ كال أثرة عندم لظالم كال شدة عندم لمسلم راحم ؛ كقد ألزمت من في

ىذه البلداف كالفيافي كالقفار طاعتك كحجرت عليو معصيتك ما استقمت حق االستقامة في

جميع أمورؾ فشمر لذلك عن ساؽ  ,كاجتهد في تحفظ الحجج يوـ التبلؽ  ,كاقف في ذلك
آثار الذين ىاجركا كآككا كنصركا دين المهيمن الخبلؽ ؛ كاجتهدكا في كسر شوكة الكفر

كالنفاؽ  ,كحسم كرة الذين اجتمعوا على الفواحش كالشقاؽ  ,كقوموا هلل آناء الليل كأطراؼ

النهار  ,كابكوا فرقين من إصبلح دار البوار ؛ متقين اهلل في العبلنية كاألسرار ؛ كاذكركا اهلل
كثيرا  ,كصلى اهلل على نبيو كآلو كسلم تسليما  ,كاستعن باهلل بكرة كأصيبل كال تكن من

الغافلين ( إف الذين عند ربك ال يستكبركف عن عبادتو كيسبحوف لو كيسجدكف ) كالسبلـ

عليك كرحمة اهلل كبركاتو ؛ بلغ سبلمنا جملة اإلخواف .

كمن كبلـ لو رضي اهلل عنو إلى بعض عمالو :
أما بعد  :فقد كليتك على بلد كذا ككذا على أف تظهر دين اهلل عز كجل كتحي سنة النبي محمد
صلى اهلل عليو كسلم  ,كتأمر بالمعركؼ كتنهى عن المنكر كتقبض الزكوات من األغنياء

المترفين كتواسي بها الفقراء كالمساكين  ,فانظر إليهم نظر األب الشفيق  ,فإف لهم علينا حقا

 ,كرجاؤنا بإكرامهم دفع الببليا كالرزايا  ,كأنت جنة لي يوـ القيامة  ,فإف خالفت إلى غير ذلك

فاهلل الحكم بيني كبينك  ,كأنت المأخوذ بو دكني كالسبلـ .

قاؿ في فواكو العلوـ  ,كىو لصاحب مختصر المصنف  :كأخبرنا من ال أتهمو بكذب أنو رأل
من بعض كالتو ما ال يجوز فبكى من ذلك فقاؿ  :اللهم ديني قد تمسكت بو كاعتصمت
بحبلك الوثيقي ؛ إلهي أعوذ بك من لهو كغفلة تميل بي إلى إتباع األىواء  ,كالركوف إلى

العماية كالردل ؛ كعزؿ ذلك الوالي بالفور كاهلل أعلم .

كمن كبلـ لو رضي اهلل عنو  :كاعلموا إخواني أف لهذه الراحة كالنعمة مناقشة ليوـ الفزع األكبر
لقولو عز كجل ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) فأجيلوا إخواني أفكاركم في بحور األحداث ,

ككحشة نزكؿ األجداث  ,كاعلموا أنا كإياكم على شفا جرؼ ىار  ,فإف لم نستقم على العدؿ ,

كإال سقطنا بهوة فظيعة تحار بزالزلها عقوؿ ذكم األلباب فاهلل اهلل إخواني في رعاياكم ؛

كمواساة فقرائكم  ,فإنكم غدا مسئولوف كمحاسبوف يوـ توفى كل نفس ما كسبت كىم ال

يظلموف .

كمن كبلـ لو رضي اهلل عنو إلى بعض كالتو حين سار بدراىمو للتجارة  :كاعلم أنك بمقاـ حكم

كعدؿ محظور بأرجائو الركوف إلى دنيا كتجارتها  ,فأردع نفسك عن ذلك ؛ كاكتب بصفحة

فكرؾ معنى اآلية التي قاؿ عز كجل ( إف الذين يتلوف كتاب اهلل كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة
كأنفقوا مما رزقناىم سرا كعبلنية يرجوف تجارة لن تبور ) .
كمن كبلـ لو رضي اهلل عنو معاتبا لنفسو  :كيك يا نفس لست من أىل ىذه الدرجة كالمرتبة ,

فلما أف ألبسك اهلل ىذا اللباس على الرغم منك مع أف اهلل بك أنك قادر عليو  ,فألبسي أثواب

الشكر هلل عز كجل كتوكلي عليو حق التوكل  ,ككوني مع اهلل يكن معك .

كمن كبلـ لو رضي اهلل عنو إلى بعض كالتو  :أما بعد ؛ فإني أنكر عليك أف تداين الناس لما كرد

متقو بسلطاف المسلمين
في الخير المنقوؿ عن السلف الصالح  :إف األمير التاجر ملعوف كىو ّ
؛ فاهلل اهلل في تدبير دكلتك كرعاية رعيتك  ,استقم على حكم اهلل عز كجل كسنة نبيو محمد

صلى اهلل عليو كسلم كآثار أئمة الهدل  ,فإنك عن قليل منقوؿ من القصور إلى القبور .
كمن كبلـ لو رضي اهلل عنو معاتبا إلخوانو  :إياؾ يا إخواني اإلسراؼ كمطاكلة األشراؼ ,

كالتلذذ بنعيم العاجلة ؛ كاإلىماؿ لطريق اآلجلة  ,كاحذركا التفاخر كاإلعجاب  ,كالمباىاة

إلخواف كاألصحاب  ,كالحذر الحذر من البطنة كالبطر كالتطاكؿ لبعضكم بعضا  ,فإف كبل

سيبلغ حظو كيوفي رزقو ؛ ككلوا كاشربوا كال تسرفوا فإنو ال يحب المسرفين .

كىذه خطبة الجمعة في عصر اإلماـ المؤيد ناصر بن مرشد اليعربي أعزه اهلل كنصره على البغاة

:
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :الحمد هلل الذم ىدل بالموت مشيد األعمار ؛ كحكم بالفناء على

ىذه الدار  ,كجعلهم أغراضا لسهاـ األقدار ككل بهن أمراضا تزعجهم عن القرار كتجرم منهم
مجرل الدماء في األبشار  ,كال يعتصم منهم معتصم بالحذار  ,كال يختص بها الفقراء دكف

ذكم اليسار  ,بل ىي آيات عدؿ ؛ عدؿ اهلل بها في البادين كالحضار  ,أحمده على نعمو

المسبلة الغزار  ,كأعوذ بو من العتو كاالستكبار كاستغفره للذنوب كاألكزار من الكبائر كاإلصرار
كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو شهادة منجية من عذاب النار ؛ مبوئة من شهد بها

دار القرار  ,كأشهد أف محمدا عبده كرسولو المختار  ,أرسلو بأيمن شعار كأبين فخار  ,كأنور

منار  ,كأقطر إعبلف كإسرار  ,كاظهر برىاف كإنذار  ,من صميم العرب في النضار كأكرمها في
الفخار ؛ كمؤيدا بالمهاجرين كاألنصار  ,منصورا بالمبلئكة األبرار  ,صلى اهلل عليو كسلم كآلو

األطهار آناء الليل كأطراؼ النهار .

أيها الناس  :إف قوارع األياـ خاطبة فهل أذف لعضتها كاعية ؟ كإف فجائع األحكاـ صائبة  ,فهل
نفس لعجائبها مراعية  ,كأف مطامع اآلماؿ كاذبة  ,فهل ىمة إلى التنزه عنها داعية  ,كأف طوالع

اآلجاؿ كاجبة  ,فهل قدـ إلى التزكد من الدنيا ساعية  ,أال فاسرحوا رحمكم اهلل ثواقب األسماع

كاألبصار في جميع الجهات كاألقطار ؛ ىل تركف في دموعكم إال الشتات  ,أك تسمعوف في

ربوعكم إال فبلنا قد مات ؛ أين اآلباء كاألكابر أين األبناء األصاغر ؛ أين المعين للظاىر  ,أين

النصير المظافر  ,قد عثرت بهم كاهلل الجدكد كالعواثر  ,كبثرت أعمارىم الحادثات البواتر ,

كأبادتهم الدىور الغوابر  ,فذكت من شبابهم األغصاف كالنواضر  ,كخلت من شيوخهم

المشاىد كالمحاضر ؛ كعدمت من أجسامهم تلك الجواىر  ,كطفئت من كجوىهم األنوار

الزكاىر  ,كابتلعتهم الحفر كالمقابر  ,إلى يوـ تبلى السرائر فلو كشفت عنهم أغطية األجداث

بعد يومين أك ثبلثة ؛ ما رأيتهم األحداؽ على العيوف سائلة ؛ كاأللواف من ضيق اللحود حائلة ؛
كاألبداف العفنة من الببل قاحلة  ,كالرؤكس الموسدة على اإليماف زائلة  ,كىواـ األرض في

نواعم األجساـ جائلة ؛ ينكرىا من كاف بها عارفا  ,كينفر عنها من لم يزؿ لها آنفا ؛ رقودا في

مضاجع ىم فيها داخلوف ؛ مهمودا في مصارع يفضي إليها األكلوف كاآلخركف  ,كأنتم عباد اهلل

الخلف للسلف كالهدؼ للتلف ؛ كالفركع التي قطع الموت أصولها  ,كالجوع التي انتزع الدىر

تحويلها ؛ كقد تسمعوف داعية العويل في كل منزؿ كسبيل حقا ليس بالكذب  ,جدات ليس

باللعب  ,حتى كاف منادم الحشر قد أمر فيكم بالنداء  ,كمنع أف يقبل منكم عرضا أك فداء ؛

فسمعا يا بني األموات لداعي آبائكم سمعا  ,كقمعا بذكر ىاذـ اللذات قمعا  ,كقطعا لرجاء
بقائكم لدار الفناء قطعا  ,أسوة بمن كاف قبلكم ممن ىو أشد قوة كأكثر جمعا ؛ جعلنا اهلل

كإياكم ممن أمات بذكر الموت أملو ؛ كأحيا بإحياء الباقيات الصالحات عملو ؛ كأنفق
ساعاتو في العمل الذم خلق لو إف أغض ما بقي على األبد كأحض المواعظ على إتباع الرشد

كبلـ رافع السماء ببل عمد ( قل انظركا ماذا في السماكات كاألرض كما تغني اآليات كالنذر

عن قوـ ال يؤمنوف )

ثم إف اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو  ,كثنى بمبلئكتو المسبحة بقدسو ؛ كأنو ( ثلث ) بالمؤمنين

من أىل طاعتو تعميما ؛ فقاؿ آمرا كمخبرا لكم تكريما ( إف اهلل كمبلئكتو يصلوف على النبي يا

أيها الذين آمنوا صلوا عليو كسلموا تسليما ) اللهم صل على محمد كعلى آؿ محمد ماذر

شارؽ كأكمض بارؽ كفاه ناطق  ,اللهم صل على محمد كعلى آؿ محمد بعدد أنفاس الخبلئق
؛ كبعدد ما في السماكات السبع الطرائق  ,كبعدد ما خلقت كما أنت لو خالق  ,اللهم صل

على محمد كعلى آؿ محمد في الليل إذا يغشى  ,كفي النهار إذا تجلى ؛ كفي اآلخرة كاألكلى

 ,كارض اللهم عن صاحب نبيك في الغار  ,كرفيقو في األسفار ؛ معدف الجود كالفخار  ,كسيد
المهاجرين كاألنصار ؛ كمقدـ العلماء كاألحبار  ,الذم قاتل أىل الردة حين راموا الرجوع إلى
الشرؾ كجاىد أىل البغي كاإلفك كجاىد في اهلل حق جهاده  ,كدكخ بالسيف أىل عناده ؛

الخليفة بالتحقيق ؛ المكنى بعتيق  ,أكؿ ساع إلى شرؼ التصديق ؛ أبي بكر الصديق  ,مظهر

الحق بع د الكتماف عبداهلل بن عثماف  ,كارض اللهم عن اإلماـ األكبر كالعلم األنور ؛ رباني

األمة ككاشف الغمة ؛ الذم نشر العدؿ في اآلفاؽ  ,كأباد أىل الكفر كالنفاؽ ؛ كافتتح القرل

كاألمصار ؛ كدكف الدكاكين في المهاجرين كاألنصار ؛ خير األصحاب كمقدمهم في الخطاب ؛

أبي حفص عمر بن الخطاب  ,اللهم كارض عن جميع المؤمنين من األكلين كاآلخرين كعن

تابعيهم كتابعي تابعيهم إلى يوـ الدين ؛ كاغفر لنا كإلخواننا الذين سبقونا باإليماف  ,كال تجعل
في قلوبنا غبل للذين آمنوا ؛ ربنا إنك رءكؼ رحيم .
اللهم كارض عمن أظهرت بو الدين  ,كأحييت بو سنة المسلمين المهتدين كجعلتو من الخلفاء
الراشدين  ,كمزقت بو عصب المفسدين  ,كأنقذت بو الرعية ؟ ,كحققت بو الرجية  ,عبدؾ

القائم بأمرؾ كنهيك  ,المتمسك بسيرة نبيك  ,اإلماـ األبي الهماـ اليعربي ناصر بن مرشد بن

مالك بن أبي العرب اليعربي  ,اللهم أصلح بو خليقتك  ,كأنعش بعدلو بريفك  ,كاخمد بطلعتو

نار الفتن ؛ كاصرؼ باستقامتو من قلوب الرعية جميع اإلحن  ,كاجعل أنصاره كمن كااله في

األمن راتعا  ,كجميع من عاداه بالذؿ كالصغار خاشعا ؛ كلجميع الفضل كالخيرات جامعا  ,إنك

سميع الدعاء  ,فعاؿ لما تشاء  ,قاؿ اهلل تعالى كىو أصدؽ القائلين ( إف اهلل يأمر بالعدؿ

كاإلحساف كإيتاء ذم القربى كينهى عن الفحشاء كالمنكر كالبغي يعظكم لعلكم تذكركف ) تمت

الخطبة المباركة .

كىذا سؤاؿ كجواب  :السؤاؿ من كالي اإلماـ  ,كالجواب من قاضيو :
كتب كالي اإلماـ على قرية الصير ؛ كىو خلف بن أحمد األحممتي إلى الفقيو القاضي خميس

بن سعيد بن علي الرستاقي رحمو اهلل تعالى  ,كذكر لو أف ناسا من متفقهي الشيعة أتوا إليو

يسألونو على معنى اإلستعجاز لو عن الجواب كالطعن في مذىب المسلمين  ,فقالوا لو  :كيف

أنتم تورثوف األخ كاألخت مع االبنة كابنة االبن  ,يعنوف اإلخوة لؤلب كاألـ أك لؤلب كاهلل تعالى

يقوؿ ( يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكبللة  ,إف امرؤ ىلك ليس لو كلد كلو أخت فلها نصف
ما ترؾ  ,كىو يرثها إف لم يكن لها كلد ) فكيف تورثوف اإلخوة كاألخوات مع كجود بنات

الصلب كلم تجعلوا للزكج النصف مع االبنة كال للزكجات الربع مع كجود البنات أك بنات االبن

 ,كاهلل تعالى يقوؿ ( كلكم نصف ما ترؾ أزكاجكم إف لم يكن لهن كلد ؛ كلهن الربع مما تركتم

إف لم يكن لكم كلد ) كقد ثبت أف االبنة تحجب الزكج عن النصف  ,كالزكجة أك الزكجات عن
الربع  ,إلى الربع كالثمن .

فالجواب  :معنا لهم في ذلك أف علينا أف نتبع من كاف قبلنا من المسلمين  ,كفقهاء الدين

المتمسكين بكتاب رب العالمين كسنة نبينا محمد خاتم النبيين ؛ كإجماع المؤمنين المحقين ,

كال لنا أف نبتدع كلكننا نسلم األمر لهم  ,كىم العلماء بكتاب اهلل كفهمو  ,كاستنباط معانيو

كحكمو .

كالذم عندم أف الحجة لو من كتاب اهلل تعالى قولو ( يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكبللة ,
إف امرؤ ىلك ليس لو كلد كلو أخت فلها نصف ما ترؾ  ,كىو يرثها إف لم يكن لها كلد )

فيخرج في المعنى أنو يرثها  ,أم يرث جميع مالها إف لم يكن لها كلد  ,كقد ذكر اهلل في آية

ميراث األكالد ( كإف كانت كاحدة فلها النصف ) ككانت اآلية التي في آخر السورة مفسرة

لبعض اآليات المتقدمة في أكؿ السورة  :كليس فيها معنى يدؿ على إسقاط ميراث األخ أك

األخت عند كجود البنات  .كيمكن أف يكوف أراد بالولد ىاىنا الولد الذكر ؛ ألف الخطاب في

اآلية لؤلخت خاصة  ,كقد يعترض من الخاص على العاـ  ,كال يعترض العاـ على الخاص  ,كقد

قاؿ اهلل تعالى في حكاية مريم عليها السبلـ ( قالت ربي أنى يكوف لي كلد كلم يمسسني بشر )
كىي تريد بالولد االبن ؛ ألف اهلل قد بشرىا بابن ذكر بقولو تعالى ( إف اهلل يبشرؾ بكلمة منو

اسمو المسيح عيسى بن مريم كجيها في الدنيا كاآلخرة ) فلما علمت ذلك قالت  :أنى يكوف

لي كلد ! كال تنازع في ىذا ألف الخطاب خاص لمريم  ,ككما قاؿ اهلل تعالى حاكيا عن امرأة

فرعوف حين التقط آؿ فرعوف موسى ( عسى أف ينفعنا أك نتخذه كلدا ) كىو موسى عليو السبلـ
؛ كفي قصة يوسف ( قاؿ الذم اشتراه من مصر المرأتو أكرمي مثواه عسى أف ينفعنا أك نتخذه

كلدا ) ففي ىذا كلو أراد بالولد الذكر دكف األنثى .

كأما إذا كرد الخطاب عاما اشترؾ فيو التذكير كالتأنيث كالواحد كالتثنية كالجمع  ,كما قاؿ اهلل
تعالى ( يوصيكم اهلل في أكالدكم ) فهذا ىو اللفظ العاـ الجامع لما ذكرنا .
فإف احتج محتج بقولو تعالى ( كلكم نصف ما ترؾ أزكاجكم إف لم يكن لهن كلد ) كقاؿ إف

في إجماع المسلمين على أف االبن كاالبنة كابن االبن أك ابنة االبن كأف سفلوا يحجبوف الزكج

عن النصف  ,كالزكجة كالزكجات عن الربع  .قلنا ىذا صحيح موافق  ,ألف الخطاب كرد

للجمع ال للواحد بقولو ( لكم –كلهن ) كفي األخت على الواحد لها خاصة كما خص الخطاب
لمريم كامرأة فرعوف كامرأة الذم اشترل يوسف فثبت في الخطاب العاـ جواز دخوؿ الواحد

كالجمع كالتثنية كالتذكير كالتأنيث كقاـ الواحد مقاـ الجمع  ,كالذكر كاألنثى سواء في األحكاـ

 .كفي نبأ نوح عليو السبلـ ( كاتبعوا من لم يزده مالو ككلده إال خسارا ) فجاء بذكر الولد

كمعناه الجمع  ,ألف الخطاب على ما يعقلو المخاطب بو  ,كالولد خطاب للواحد كالجمع ,

كالذكر كاألنثى  ,كفي كل موضع يحمل على معناه فيو كعلى ما يستدؿ بو عليو أال ترل في

قولو تعالى في األخوة ( كإف كاف رجل يورث كبللة أك امرأة كلو أخ أك أخت فلكل كاحد منهما
السدس كإف كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) فاستدلوا بهذا على معنى األخوة لؤلـ

دكف غيرىم من األخوة  ,ثم قاؿ في اآلية األخيرة ( قل اهلل يفتيكم في الكبللة إف امرؤ ىلك

ليس لو كلد كلو أخت فلها نصف ما ترؾ كىو يرثها إف لم يكن لها كلد فإف كانتا اثنتين فلهما

الثلثاف مما ترؾ  ,كإف كانوا إخوة رجاال كنساء فللذكر مثل حظ األنثيين ) فاستدلوا بهذه اآلية

على معنى األخوة ألبوين أك لؤلب  ,كالخطاب كلو في ذكر األخوة ؛ فليس بمنكر أف يكوف

أراد باآلية التي ذكر فيها الزكج كالزكجة بذكر الولد من ذكر أك أنثى كأراد بذكر الولد في اآلية
التي ذكر فيها الولد في آخر السورة الولد الذكر دكف األنثى  ,كما أجمل ذكر األخوة أجمل

ذكر الولد كفسره النبي صلى اهلل عليو كسلم كفقهاء األمة من بعده كبينوا للناس  ,كلم تجتمع
أمة محمد صلى اهلل عليو كسلم على ضبلؿ .
كحجة أخرل أف االبنة ال ترث معها األخت أك األخ باشتراؾ فريضة كإنما يرثاف بالتعصيب بعد

استكماؿ البنت فرضها الذم فرضو اهلل لها  ,فإف اجتمع أخ أك أخت أك أكثر فللذكر مثل حظ

األنثيين  ,كإف انفرد أخ أك أخت قاـ كل كاحد مقامهما .

كأما الذم تناىى إلينا من األخبار عن النبي صلى اهلل عليو كسلم أنو قضى في بنت كبنت ابن

كأخت فأعطى البنة النصف كالبنة االبن السدس كما بقى لؤلخت  .كركل إبراىيم عن معاذ بن

جبل رحمو اهلل على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى في امرأة تركت ابنتها كأختها

فأعطى االبنة النصف كالنصف الباقي لؤلخت .

فهذا ما حضرنا من الكتاب كالسنة كاإلجماع من فقهاء األمة  ,كال نعلم أف أحدا شذ عليهم

بقوؿ غير ىذا إال ما بلغنا عن الزبير أنو كاف ال يعطي األخت مع االبنة شيئا ثم رجع عن قولو

فيما بلغنا كاهلل أعلم .

كتبت ىذا ردا على من تعنت من المسلمين ككشفا لما ألقوه من الشبهة على المؤمنين كتأييدا

كتصحيحا لما عمل بو فقهاء الدين كالحمد هلل رب العالمين كاستغفر اهلل تعالى من جميع ما

خالفت فيو الحق من قوؿ كعمل كنية  ,كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كصلى اهلل على
رسولو محمد النبي كآلو كسلم .
تنبيو  :شهر بين الخاص كالعاـ أنو يشاىد نور ساطع صاعد بنحو السماء على المقبرة التي فيها
قبر اإلماـ ناصر بن مرشد كغيره من األئمة كذلك أمر مشاىد  ,أما أىل نزكل فبل يستغربونو

ألنهم قد ألفوا رؤيتو  ,كإنما يستغربو الوافد إليهم لشدة ما يرل من األنوار  ,فإف النور في غير

ىذه المقبرة كإف كاف يرل كثيرا ال تبلغ شدتو ىذا المبلغ كعلى كثير من قبور الصالحين منا

أنوار تشاىد عيانا كهلل الحمد ال تكاد تقف على مقبرة من مقابر أصحابنا إال كترل على بعضها

نورا إال ما شاء اهلل  ,كنقل من خط الفقيو محمد بن علي بن عبدالباقي ركل لي من ركل من

الثقاة أنو سأؿ عن النور فقاؿ لو رجل ثقة من المسلمين النور على قبر خارج من البلد التي ىي
نخل  ,كالراكم منها فيحدث بذلك كرأل في المناـ ليبل أف رجلين جاءا فقاال لو يا فبلف

نسألك الستر كال تظهر علينا فيكثر علينا الدائس مثل قبر الشاغة كقبر أبي عمر فقاؿ لهما

الرائي من أنتما فقاال نحن أصحاب القبرين اللذين عند جبيبلت الظعن الذم علينا النور كنحن
إخواف قتلنا ظلما كاهلل أعلم  ,ثم إف ىذا الرائي قاؿ حدثت بهذه الرؤيا الشيخ الوالي ثاني بن

خلف بن ثاني بن جحدر الرستاقي فقاؿ لو ثاني بن خلف إنو حدثو العبد الصالح خميس بن

مرشود أنو رأل رجبل متكئا بسقف قبر في قصر  ,كفي فمو نور متصل بالسماء لو عمود طويل

 ,فقاؿ لو خميس من أنت فقاؿ أنا صاحب ىذا البيت يعني القبر كأنا صاحبو كالطريق غير ىذا

كسيظهر لك عن يومين سقف ىو سقفي األسفل أك األعلى فسألو خميس عن النور الطالع منو

فقاؿ لو ىذا ركعتين في جوؼ الليل كأنا أشكرىما لك يا خميس  ,ككاف خميس بن مرشود

قواما لليل فظهر عن يومين سقف األسفل  ,كما قاؿ كأحالوا عنو الطريق كظهر سقفو من مطر

مجحف جاءىم فهذا ما سمعتو كاهلل أعلم .
قلت  :كقد أكقفوني على ىذا القبر كىو بالرستاؽ على جانب الطريق اآلتي من مسجد الحرث
إلى قصرل كاألنوار كثيرة  ,لكنها لم تكتب كلو ذىبنا لذكر جميع ما سمعنا من الموثوؽ بهم

لطاؿ الكتاب .

باب إمامة سلطاف بن سيف بن مالك ابن عم اإلماـ ناصر بن مرشد

بويع لو في اليوـ الذم مات فيو اإلماـ ناصر كىو يوـ الجمعة لعشر لياؿ خلوف من ربيع اآلخر

سنة خمسين كألف  ,فقاـ بالعدؿ كشمر كجاىد في ذات اهلل كما قصر كنصب الحرب لمن
بقى من النصارل بمسكد كسار عليهم بنفسو حتى نصره اهلل عليهم كفتحها بإذف اهلل كقاـ

كخرب كثيرا من مراكبهم كغنم
يجاىدىم أين ما يجدىم في بر كبحر فاستفتح كثيرا من بلدانهم ّ
كثيرا من أموالهم  ,فقيل إنما بنى القلعة التي بنزكل من غنيمة الدير من أرض الهند  ,كقد لبث
في بنائها اثنتي عشرة سنة كأحدث فلج البركة الذم بين ازكي كنزكل كىو إلى ازكي أقرب ؛

كليتهم أرخوا كقائعو بالنصارل كفتوحاتو أرض الهند  ,لكن الطبع غلب عليهم فقد جرت العادة

عندىم بإىماؿ التاريخ اشتغاال باألىم ككثرت الفقهاء كاعتمرت عماف في دكلتو كاستراحت

الرعية كزىرت الببلد بحسن السيرة كرخصت األسعار كصلحت األثمار ؛ ككاف متواضعا لرعيتو

كلم يكن محتجبا عنهم  ,ككاف يخرج في الطرؽ بغير عسكر كيجلس مع الناس كيحدثهم
كيسلم على الكبير كالصغير كالحر كالعبد  ,كلم يزؿ قائما مشمرا رحمو اهلل كغفر لو .

ككصفو صاحب فواكو العلوـ فقاؿ  :أضحى رحمو اهلل قوم الجناف باسط البناف  ,بنيانا

مرصوصا في الهيجاء سحابة في العطاء مرتديا برداء العفاؼ كالورع  ,كال يهولو من عدكه فزع
كال تأخذه في دينو محاباة كال طمع عامزا للديار كحافرا لؤلنهار كغارسا لؤلشجار ليعيشوا فيها

ض عفاء المسلمين األتقياء األبرا ر ابتغاء مرضاة الملك الجبار  ,متأسيا لركاية السالفة عن

السلف الصالح اعمل ما شئت كأنك تموت غدا كاعمل ما شئت كأنك لم تمت أبدا  ,كىذا

من قوتو كحذاقتو حول على كلتا الحالتين سخيا سمحا بنواؿ المسئلتين سيدا كسندا ككليا من

الصالحين  ,قاؿ ككثير من فضائلو كطركسو لم أحص عدىا  ,كاهلل يهدم من يشاء إلى صراط

مستقيم .

كتوفي ضحوة الجمعة في يوـ سادس عشر ذم القعدة سنة تسع كخمسين كألف كذا قيل

كعندم أف ىذا غلط من قائلو أك من كاتبو ألنهم قالوا أنو لبث في بناء قلعة نزكل اثنتي عشرة

سنة  ,كذكر لي بعض األصحاب أف تاريخا يوجد منقوشا بالباب الذم كاف بحصن سناك فأمرتو
أف ينقلو لي فأرسل لي ىذه األبيات :

لقدصنع الباب الحكيم محمد = فتى حمد نسل الندل كالمكارـ
كقد كانباالثنين رقمى بصنعو = من الحج يا ذا فاستمع قوؿ ناظم
كألف كست مع ثمانين حجة = توافى تماما في المدل المتقادـ
كقيمو الوالي علي بن راشد= كقاه إلو العرش شر المظالم
بدكلة سلطاف بن سيف بن مالك=إماـ الهدل الزاكي سليل األكارـ
فعلى ىذا تكوف إمامة سلطاف بن سيف زمانا طويبل تقارب أربعين عاما أك دكنها بقليل كاهلل

أعلم  ,ثم كجدت في أكؿ كتاب التبياف أف مؤلف التبياف كىو الشيخ دركيش بن جمعة كاف
كاليا لئلماـ سلطاف بن سيف بن مالك اليعربي قاؿ كتوفي قبل اإلماـ .
قاؿ ككاف كفاة اإلماـ بعده ليلة ستة عشرة من ذم القعدة سنة إحدل كتسعين كألف سنة

كالمسلموف عنو راضوف كعلى ىذا ىو الصحيح فيما عندم تكوف مدة إمامتو إحدل كأربعين

سنة كسبعة أشهر كخمسة أياـ ؛ كنصب بعده إماما كلده بلعرب  ,ككاف قبل كوتو رضي اهلل عنو
بأياـ يسيرة طلع نجم أكؿ شهر القعدة سنة كاحد كتسعين كألف سنة لو ذؤابة بقدر الرمح من

المشرؽ  ,إلى أف انتهى إلى أقل من نصف السماء في رأل العين  ,كذؤابتو مما يلي المغرب ,

ثم غاب كطلع أيضا بعد موتو خط أبيض لو نور عرضو أكثر من ذراع إلى قدر ربع السماء في
رأم العين من أكؿ شهر الحج سنة إحدل كتسعين كألف سنة من المغرب فبل يزاؿ النجم

كالخط يرتفعاف قليبل قليبل كينقص من عرض الخط إلى أف صار الخط بقدر الرمح إلى أف

انتهى إلى نصف السماء أك أقل  ,ثم غاب النجم كالخط ككاف قبل إظهاره في عماف جدب

شديد كقحط  ,حتى يبست األنهار كماتت النخيل كاألشجار ككثر الغبلء إلى أف صار من التمر
من الفرض بشاخة في عماف  ,ثم من بعد ظهرت ىذه العبلمة كثرت األمطار كرخصت األسعار

كثيرا  ,كالحمد هلل رب العالمين  ,كعطب البر كثيرا  .كدفن بنزكل عند قبر اإلماـ ناصر بن

مرشد .

كىذا عهد منو إلى جميع عمالو كتبو إليهم ليعلموا بما فيو قاؿ فيو :
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :الحمد هلل العزيز عز أف تعوـ بحور صفاتو جوارل الفكر  ,كأف تركـ
تنظر كواكب تكيفو بصائر أكلى البصر أك أف يشاىده بمخارؽ العياف كالنظر  ,العالم بدبيب
النملة كالذر في الليالي المدلهمات عمن أبصركا سقوط أكراؽ الشجر ؛ الذم ال يعزب عنو

مثقاؿ ذرة في السماكات كال في األرض  ,كال في ظلمات البر كالبحر الجليل قدره عن مشاكلة

صفا ت البشر  ,أك أف يدرؾ األشياء بالسماع كالخبر  ,أك أف تجرم عليو أحداث القضاء

كالقدر أحمده على ما صبب برياض قلوبنا سلساؿ العبر كحسم عنا أكصاب الكدر  ,كأشكره

على ما خولنا من يانع نعمو  ,كقدر كسقانا من عصير كرـ كرمو  ,كقدر كعز كتكبر  ,كأشهد أف

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو شهادة أعدىا جنة ليوـ المحشر يوـ ال ملجأ لنا من اهلل كال كزر
 ,حتى شددت بها عضد اإلحساف لمن آمن باهلل كاستغفر كجلبت بها ربارب البراىين لمن

طسم حجج اهلل كستر كفصلت بها رفاؽ الرأفة لمن حمد اهلل كشكر  ,كأكدعت نار األشجاف

الفرؽ بقلب من أعرض ككفر  ,كأشهد أف محمدا عبده كرسولو دعا إلى اهلل كأنذر كقاد الناس

إ لى الخيرات كبشر كنصب أنموذج الهداية لمن خاؼ اهلل من ذات نفسو كفكر  ,كصدر مدافع
الذنب عن دين العزيز األكبر حتى تسلسل سلساؿ سركره بسراير أسرتو  ,كتهلل سنا نبراسو
بضمائر ذكيو كعترتو  ,كىدـ أركاف شرائع شنآنو كعسرتو  ,كدمتم على من مد راحتو لمحاربة

محبيو كخيرتو صلى اهلل تعالى عليو كعلى آلو الفقهاء الكراـ األجبلء العظاـ ما سحبت سحائب
ذيوؿ الودؽ على رؤكس األكماـ  ,كجرت أنهار تحت صوافح النخل ذات األكماـ .

أما بعد  :فهذا ما يقوؿ المعتصم باهلل المتوكل عليو إماـ المسلمين سلطاف ابن سيف بن مالك
إلى من نصب خيم ىمتو في ميادين اإلمارة كربط عرل شغلو أحداث المعاندين الباىتين ,

كأصبح دين اهلل خفيا دارسا ككجهو قاطبا عابسا ؛ كاهلل يكلؤنا كإياكم أيها المسلموف من ذلك

كينقذنا عن مهاكم الذلة كالمهالك ؛ فشدكا بي أيها المسلموف ظهوركم كقول عزمكم كصبركم

 ,كخذكا حزمكم كحذركم كأعدكا من آلة الحرب ما ترىبوف بو عدك اهلل كعدككم كارحموا

صغاركم ككقركا كباركم كعظموا أشرافكم كعظماءكم لكثرة المودة منهم لكم  ,ألف المداراة
نصف العبادة كحسن التودد إلى الناس نصف العقل .

كاعلموا أف العبد يبلغ بحسن أخبلقو ماال يبلغو الصائم القائم كأحسنوا إلى ضعفائكم كفقرائكم

لينفعوكم بدعوتهم كتضرعهم إلى اهلل لكم كاصبركا على ما أصابكم من حوادث الدىر كنابكم ,

كاشكركا اهلل على ما فضلكم كشرفكم كاحتملوا على ما ببلكم اهلل بأمور عافى منها غيركم

كأعينوا بجاىكم من الجاه لو للخير الصحيح عنو عليو السبلـ ( إف أفضل الصدقة أف تعين

بجاىك من ال جاه لو  ,كازىدكا في الدنيا عن جميع المعاصي كاخشوا يوـ األخذ بالنواصي
ألف من زىد فيما عند اهلل أحبو اهلل([. ) )]3

كمن زىد في أيدم الناس أحبو الناس  ,كلن تملكوا األشراؼ كالسيادات إال بالزىد كالعدؿ

كحسن السياسة للرعايا ألف الملك يبقى مع الكفر كالعدؿ كال يبقى مع اإلسبلـ كالجور ,

كاعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق لو ألنو في الخبر الصحيح ( اعمل ما شئت كأنك تموت

غدا كاعمل ما شئت كأنك لم تمت أبدا ) كداموا على ذلك مع حسن النية كالصبلح ألف (

أحب األعماؿ إلى اهلل أدكمها كإف قل ) كاحذركا التغافل كالمغاضاة من إظهار الفعل المنكر
المحجور من فاعلو ألف اهلل عز كجل قد غير أقواما قد رضوا بفعل المناكر لقولو عز كجل (

كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوف ) كفي الصحيح المنقوؿ ( الراضي

بالمنكر كفاعلو ) كشمركا عن ساعدكم بالحزـ كالحذاقة في جميع أموركم كال تتركوا ذلك
فتصيحوا على ما فعلتم نادمين  .كما قاؿ الشاعر :

التترؾ الحزـ في شيء تحاذره = فإف سلمت ما للحزـ من باس
العجز ذؿ كما بالحزـ من ضرر= كأحزـ الحزـ سوء الظن بالناس
كأبلغ في ذلك حجة كبيانا قوؿ اهلل عز كجل محرضا للحزـ قولو ( كإذا كنت فيهم فأقمت لهم

الصبلة فلتقم طائفة منهم معك كليأخذكا أسلحتهم  ,فإذا سجدكا فليكونوا من كرائكم  ,كلتأت

طائفة أخرل لم يصلوا فليصلوا معك كليأخذكا حذرىم كأسلحتهم  ,كد الذين كفركا لو تغفلوف

عن أسلحتكم كأمتعتكم فيميلوف عليكم ميلة كاحدة ) ككثير من اآليات لم أحص عدىا كال

يخفى عليكم ذلك كاستعينوا إخواني على نجاح حوائجكم باإلخفاء لها كالكتماف  ,ألف كثيرا
من الناس ما ىمتو إال بث السرائر كاستخراج ما في الضمائر  ,كإياكم كالعجلة في جميع

أموركم كشاكركا فيها أىل الفضل كالورع كالعلماء باهلل كاليوـ اآلخر كال تتركوا مشورتهم في

جميع أموركم لئبل يقع بكم الخطأ  ,ألف عقل المرء ال يغني عن المشورة كلو كاف كذلك لما
أمر اهلل نبيو عليو أفضل الصبلة كالسبلـ بالمشورة ؛ كىو أرجح الناس عقبل لقولو تعالى (

كشاكرىم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل إف اهلل يحب المتوكلين )
كفي المنقوؿ  :ال صواب لمن ترؾ المشورة كال خطأ مع المشورة .
ككذلكقاؿ الشاعر :
عقل الفتى ليس يغني عن مشاكرة = كعفة الخود ال تغني عن الرجل

ككثير مثل ىذا ال يخفى عليكم ذلك ؛ كاحذركا الطمع المذموـ المفضي بصاحبو إلى الهبلؾ

كالنظر إلى الدنيا كزخارفها ؛ ألف أقداـ العلماء تزؿ مع الركوف إلى الدنيا كالطمع في نعيمها ,

كما قاؿ عليو أفضل الصبلة كالسبلـ  :إف الصفاة الزالء التي ال يثبت عليها أقداـ العلماء

الطمع .

كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ  :أكثر مصارع العقوؿ تحت بركؽ األطماع .
ككذلك قاؿ الشاعر :
دعالطمع المرذكؿ عنك فربما = يقطع أعناؽ الرجاؿ المطامع
فاتقوا اهلل إخواني ( كال تتمنوا ما فضل اهلل بو بعضكم على بعض  ,للرجاؿ نصيب مما اكتسبوا
كللنساء نصيب مما اكتسبن كاسألوا اهلل من فضلو إف اهلل كاف بكل شيء عليما ) ككثير من

اآليات كاألمثاؿ العربية التي ال تخفى عليكم ؛ ككونوا بمجالسكم سامتين مسركرين ستبشرين

ألكليائكم ؛ عابسين آنفين عن أعدائكم متفقدين حق الرعاية لرعاياكم ؛ تلقونهم بصدر أكسع

من الدىناء ؛ كاحتماؿ يزرم بالغبراء ؛ كرحمة أمد من البيضاء ؛ كسخاء يميل على الوطفاء ؛

كتلطف كتلطف أبي غزكاف ؛ كختل لعدككم كختل أبي جعدة ؛ كإسراع إلى الخيرات كإسراع

النجم ؛ كبكور إليها كبكور أبي زاجر ؛ كصبر كصبر النبي أيوب ؛ ككونوا في أحكاـ أثبت من
النقر على الصفا كمن الشوامخ بالبيداء  ,كأنجر في التجارة األخركية من عقرب ؛ كأتبع في

النكد لمن عصى اهلل من تولب  ,كأنجز في مواعدكم من أسد  ,كأشفق ألكليائكم من الوالد

على الولد  ,كمن المرء على السعد ؛ ككونوا كالليث في غارة ما يرل عدكا إال ظبتو بأظفاره ؛
كجدكا كاجتهدكا كأنفقوا كصلوا كصلّوا ببل تعب كال سأـ ؛ كال سرؼ كال ملل  ,كال جهل كال
تواف ؛ ككونوا أشد على األعداء من الصخر ؛ كأخف على األكلياء من اليسر بعد العسر ,

كصافوا المودة لمن يصافيكم مهذبين لوذعيين فكهين طيبين غشمشمين غير بطرين كال

مستكبرين كأحسنوا الظن ببعضكم بعضا كال تقدموا على أمر بغير تدبر كال تفكر ك ( إف جاءكم

فاسق بنبأ فتبينوا أف تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) كال تنزلوا المنزلة التي
يحتمل فيها الحق كالباطل  ,منزلة الباطل ؛ ألف من فعل ذلك فهو المبطل .

فاهلل اهلل في إحساف الظن  ,كال تسيئوا الظن بإخوانكم ؛ ألف سوء الظن بالمسلمين من كبائر

الذنوب كال تهتكوا ستر إخوانكم كال تذكركا بسوء خصاؿ خبلنكم ( كال يغتب بعضكم بعضا ؛
أيحب أحدكم أف يأكل لحم أخيو ميتا فكرىتموه  ,كاتقوا اهلل إف اهلل تواب رحيم )

كفي الصحيح المنقوؿ عن السلف الصالح  :إذا كاف بينك كبين أخيك كنسج العنكبوت فبل
تهتك ستره ؛ فإف من ىتك ستر أخيو ىتك اهلل ستره ؛ كمن احتجب عن حاجة أخيو المسلم

حجب اهلل حاجتو ؛ أم منعها ؛ كمن فرج عن مؤمن كربة فرج اهلل عنو سبعين كربة ؛ كمن أحبو
اهلل جعل اهلل حوائج إخوانو على يديو ؛ كمن أحب أف يكوف مؤمنا حقا فليحسن الظن بإخوانو

كيحب لهم ما يحب لنفسو ؛ كيبغض لهم ما يبغض لها من الهداية كاإليماف كالكفر كالعصياف

كفي الصحيح  :أنصر أخاؾ ظالما أك مظلوما ؛ إف رأيتو ظالما بمعصية فأنصره بالهداية

كالنصيحة ؛ كإف رايتو مظلوما فانصره باإلعانة على نصرتو كعزة ؛ فانصركا اهلل ينصركم كيثبت
أقدامكم على الحق كالصراط المستقيم في الدنيا كاآلخرة كقد جعلت لكم حبس من يجوز

حبسو كإطبلؽ من يجب إطبلقو ؛ كعفو من يجوز عفوه كضيف من يجب ضيفو كإصبلح ما

يجب إصبلحو من أمواؿ بيت ماؿ المسلمين كصوافيهم كإصبلح صياصيهم كأفبلجهم كطرقهم
كقطع مضارىم على ما تركنو عدال في كتاب اهلل كآثار األئمة الصالحين  ,كقد جعلت لكم

حماية الببلد كأىلها  ,كالذب عن حريمها كصغارىا ككبارىا كتقريب صبلحها ؛ كحسم ألفة

فساقها كأنذالها ؛ كال تأتمنوا في أمانتكم التي أمتكم فيها إال من ىو حقيق بذلك في دين

المسلمين ؛ كقد ألزمت جميع من في ىذه الرقى كالبلداف ؛ كالمنازؿ كاألكطاف طاعتكم ؛

كحجرت عليهم معصيتهم ما أطعتم اهلل كرسولو فيهم كقمتم بما شرطتو عليكم في عهدم ىذا ؛

فإف خالفتم ذلك كأبيتم فأنا كماؿ المسلمين بريئاف منكم كأنتم المأخوذكف بو في أنفسكم

كأموالكم ؛ ألنني أعزني اهلل باإلسبلـ كالدين كشد عضدم بسنة النبي األمين كمذىب القادة

المتقين  ,ال أثرة عندم للظالمين  ,كال حيف عندم لؤلكلياء الراشدين ؛ كنيتي أف أمؤل األرض

قسطا كعدال ؛ كحكما كفضبل ؛ ككسر شوكة المرتدين  ,كاألخذ على أيديهم  ,كىدـ أركانهم ؛
كتخريب أكطانهم ؛ كإطفاء بدعهم  ,كتفريق زمرىم كجمعهم الذم
يجتمعوف فيو على الباطل كالمناكر كالفجور كالخوض في الفواحش كالمحجور كانتهاؾ

عظيمات األمور ما استطعت إلى ذلك سبيبل .

فاصبركا إخواني كما صبركم إال باهلل كال تهنوا كال تحزنوا كأنتم األعلوف إف كنتم مؤمنين ,

كاصبركا كصابركا كرابطوا كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف ؛ كما توفيقنا كإياكم إال باهلل  ,كعليو فتوكلوا

كإليو أنيبوا كعلى نبيو محمد فصلوا عليو كسلموا تسليما ؛ كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي

العظيم .

كمن كتاب لو إلى بعض عمالو :
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :من إماـ المسلمين سلطاف بن سيف بن مالك إلى الوالي فبلف بن
فبلف الفبلني جنبو اهلل الموبقات كالمهالك .

أما بعد  :يا فبلف إني لك من المنذرين كعليك من المحذرين أال تأخذ شيئا من ماؿ المسلمين
الذم ىو قواـ كل فقير كمسكين ؛ كبو تدفع قارعة الغاشمين كالمعتدين بتدليس شراء ىو أقل

قيمة كأبخس ثمنا من قيمتو المعركفة في الببلد كسنتو الجارية بين العباد ؛ فإنو كإف خفي علينا

كعدـ علمو بين يدينا ؛ فلن يخفى على من يعلم دبيب الذرة العجماء على الصفاة الملساء في

الليلة الظلماء ؛ كيعلم خائنة األعين كما تخفى الصدكر ؛ كىو المطلع على كل مختفي كمستور
 ,كإف كنت قد قارفت شيئا من ذلك كجعلتو بذلك السبب الخفي إلى مالك ؛ فاثن إلى ساحة

قراره زماـ عنسو  ,كاغتنم برد قمره قبل أف ينفحك حر شمسو ؛ فما األمر إف عقلت بهين كما

قولي لو كعيت بمين .

ىذا كقد بلغني أف شقشقة تهدر بهذياف كاف ال يليق بمثالك كال يجمل لو دريت بحالك ؛ فبل
تكن ممن سيماه سيماء العلماء كنطقو نطق السفهاء  ,كاسمع إلى ما قاؿ ربك المجيد ( ما

يلفظ من قوؿ إال لديو رقيب عتيد ) كانظر كقوفك غدا في موقف يخرس فيو الفصيح كيندـ

الطير الذم يصيح ؛ فأصغ لك الخير إلى قوؿ الفصيح كاجنح إلى اغتناـ المتجر الربيح كإال

ندمت حين ال تنفعك الندامة  ,كتهورت حيث ال ترجى لك السبلمة  .كالسبلـ عليكم كرحمة
اهلل كبركاتو .
كىذا كتاب منو إلى ملك صنعاء اليمن :
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :من إماـ المسلمين سلطاف بن سيف بن مالك رأس العرب اليعربي
العماني إلى عالي ذركة الجناب المعظم الهماـ المكرـ إسماعيل بن القاسم القرشي العربي .

أما بعد  :فإنا نحمد اهلل على آالئو كجميل صنعو كببلئو  ,كنسترشده إلى سلوؾ سبيل رضاه

كنستزيده من خزائن مواىبو كعطاه إنو بيده مفاتيح كل خير ككفاية كل بؤس كضير  ,كإف سألت

أيها المحب عنا كرمت كيفية الحاؿ منا فإنا نحمد اهلل في حاؿ يسر بو الودكد ؛ كيساء بو

الحسود .

ثم لتعلم أيها الملك إنو قد كصل إلينا في مدة أياـ قد تصرمت كشهور قد تخرمت رجل من

جنابكم يزعم أنكم أرسلتم بيده طركسا بها درر من رائق لفظكم كخطابكم غير أنو يقوؿ إف

المركب الذم أقبل فيو عابو االنكسار فغرؽ في اليم ؛ فأدرؾ الطركس المسطرة حكم التلف ,
ثم بيد أنو قد أفاه إلينا من نتائج لسانو  ,كلتضح لنا من كاضح نطقو كبيانو أنكم علينا عاتبوف

كمنا كاجدكف ألجل قطع خدامنا في العاـ الماضي مراكب رقاب المشركين على بابكم كأخذىم

لسفنهم الواردة لجنابكم ؛ كلعمرم إنا لندرم أف العتاب بين األخبلء عنواف المودة الخالصة
كالصفاء كزائد محض المودة الصادقة كالوفاء غير أنو يجب عند اقتراؼ الجرائم كانتهاؾ

المحارـ  ,فإنا نحن لم نقصد إلى انتهاؾ ذلك سبيبل ؛ كال نجد لك على إلزاـ فعل ذلك دليبل

 ,إذ كنا لم نجهز مراكبنا كنتخذ مخالبنا ليسارة رعيتك كال استباحة دـ أىل حكمك كقضيتك ؛
كلكن جهزنا الجيوش كالعساكر ؛ كأعددنا اللهاذمش كالبواتر لتدمير عبدة األكثاف كأعداء

الملك الدياف تعرضا منا لرضاء رب العالمين  ,كإحياء لسنة نبيو األمين  ,كرغبة في إدراؾ أجر

الصابرين المجاىدين  ,كحاشى لمثلك أف يغضب لقتاؿ عبدة األصناـ كأعداء اهلل كاإلسبلـ ؛

ألست من سبللة علي بن أبي طالب الساقي للمشركين كبى المشارب  ,كأنت تدرم بما جرل

بيننا كإياىم من قبل في سواحل عماف كفي سائر األماكن كالبلداف من سفك الدماء ككثرة

الصياـ كتناىب األمبلؾ كاألمواؿ  ,كإنا لنأخذىم في كل موضع تحل بو مراكبهم كتغشاه حتى
من كنج كجيركف بندرل الشاه  ,كلم يظهر لنا من أجل ذلك عقابا كال نكيرا  ,كإف كنت في

شك من ذلك فاسأؿ بو خبيرا أكال نذكرؾ أيها الملك  ,كالذكرل تنفع المؤمنين  ,كإنا لك من

المنذرين كعليك من المحذرين .

إنا لما ملكنا تلك األياـ بلدة ظفار كىي عنا نازحة في الفيافي كالقفار لم نر في ملكها صبلحا

لشيء أكجبو منا النظر كحاكتو األذىاف كالفكر  ,فتركناىا ال من خوؼ قوة قاىرة كال كلمة علينا
ظاىرة كال يد غالبة كال كف سالبة ؛ كحين ما خرج عنها عاملنا خلف خلف بها شيئا من مدافع

المسلمين لغفلة جرت عن حملها في ذلك الحين ؛ كلما ملكتم أنتم زماـ عيسها كاجتلبتم
ضوء بدرىا كشمسها لم تدفعوا لنا تلك المدافع  ,كأف لم يكن كراءىا ذائد كال دافع .

فاعلم أيها الملك أف البعل غيور كالليث ىصور كالحر على غير اإلىانة صبور  ,كمن أنذر فقد

أعذر  ,كما غدر من حذر  ,على أف في اصطبلح ذات بيننا كبينكم راغبوف طالبوف كفي

استبقاء صحبتك راغبوف كإلطفاء الفتن كإخماد المحن بيننا كإياؾ مؤثركف  ,فإف كنت راغبا في

الذم فيو رغبنا ؛ كطالبا لما لو طلبنا ؛ فادفع لنا إياىا كال تحتس بسرعة االعتداء حمياىا ؛ كإف

أبيت إلى الميل إلى اغتنامها كالجزـ على خبط ظبلمها  ,ففي االستعانة باهلل على من اعتدل

كسعة كمن كاف مع اهلل كاف اهلل معو  ,كحسبنا اهلل كنعم الوكيل كالسبلـ عليك كرحمة اهلل كبركاتو

.

كىذا جواب ملك صنعاء اليمن :
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :من شمس سماء الخبلفة العلية  ,كمضرب سرادقات الشريعة

المحمدية إلى قاضية أرض الملك المالك سلطاف بن سيف بن مالك اليعربي العربي العماني

أراه اهلل نهج الهداية كجنبو مسلك الضبلؿ كالغواية .

أما بعد  :حمدا هلل كالصبلة كالسبلـ على نبيو األمين كعلى كصيو األترع البطين الحاصد سيفو
رءكس المارقين ؛ كقد كصل كتابك الذم شحنتو باألبراؽ كاالرعاد كعدلت بو من تحسين

العتاب إلى تخشين الخطاب  ,ظنا منك أف ىذياف كعيدؾ كطنين ذباب تهديدؾ يزعزع من

بأسنا صخرة صماء أك يحرؾ من كقارنا جببل أشما فكيف يكوف ذلك .

كأسيافنافي كل شرؽ كمغرب = بها من قراع الدارعين فلوؿ
أين ذىب حجاؤؾ حتى طلبت منا المدافع بهذه األراجيف كالبقاقع ,
كإنما تقطع أعناؽ الرجاؿ المطامع
أما علمت أف الليث إذا ىيج على فريسة كاف أشد إقداما كأعظم جرأة كاعتزاما  ,ال جرـ أنها

لما تأت بنا كبك الديار كحالت دكننا كدكنك األمصار فاسترسلت لفظك فجاكزت في سوء

المقدار حدؾ كانفردت بأرضك فطلبت الطعن كالنزاؿ كحدؾ .
ياسالكا بين الصوارـ كالقنا = إني أشم عليك رائحة الدـ

فاقطع عرل آمالك عن ىذه المدافع فهي أكؿ غنيمة إف شاء اهلل من قطرؾ الشاسع ؛ كقد

دعوتنا على النزكؿ على حكم الظباء([ )]2كاألسل =
فالبث قليبل تلحق الهيجا جمل

كنحن من القوـ الذين سقوا قومك يوـ النهركاف كؤكس الحتوؼ  ,كأنتم أتباع من سقى  ,فما

بدأ بو أكائلنا في سلفكم  ,ختمنا بو من بقي كالسبلـ ؛ انتهى جوابو ؛ كبكل أسف إنا لم نقف

على جواب اإلماـ لهذا الكبلـ ؛ كما أظنو إال كما قاؿ الشاعر :
كىلتغني الرسائل في عدك = إذا لم يكن ضبا رقاقا

كأئمتنا بحمد اهلل تعالى ممن ذكرىم اهلل في كتابو بقولو ( كإذا خاطبهم الجاىلوف قالوا سبلما

كالذين يبيتوف لربهم سجدا كقياما – إلى قولو تعالى –كالذين ال يشهدكف الزكر كإذا مركا باللغو

مركا كراما ) فهم األئمة الفعالة كغيرىم األئمة القوالة ؛ ككاف ىذا الرجل زيدم المذىب ككأنو

يثبت الوصاية لعلى ؛ كما افتخاره بقتل أىل النهركاف إال كافتخار اليهود بقتل عيسى ( كما قتلوه

كما صلبوه كلكن شبو لهم ) ككذلك من قتل في سبيل اهلل ( كال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهلل
أموات بل أحياء كلكن كال تشعركف ) كدالئل الحاؿ تقتضي أف بينهما كقوع كقائع كلكن لم
نطلع على ذكر شيء من ذلك .

كتمكن ىذا اإلماـ من اليمن كالهند كغيرىما يقتضي أف األمر صار على خبلؼ ما يزعمو ملك

صنعاء ؛ ككذلك تمكن األئمة من بعده فإنهم قد ذكركا لهم من القوة كالسلطاف كالتمكن من

البلداف النائية كاألقطار القاصية ما سيأتي ذكر بعضو كذلك يقتضي أف اإلماـ كمن بعده قد

تمكنوا من اليمن كغيرىا ما خبل صنعاء ؛ فإنا لم نجد تاريخا في التمكن منها بنفسها ؛ كأما

آثارىم فظاىرة في أطراؼ اليمن  ,كاهلل أعلم بما كقع بعد تلك المخاطبة ؛ كاألمر هلل كحده

مالك الملك  ,يؤتي الملك من يشاء كينزع الملك ممن يشاء  ,كالحمد هلل رب العالمين .
كللشيخ خلف بن سناف الغافرم قصيدة ذكر فيها فتوحات ىذا اإلماـ قاؿ فيها :

كقدق ّد األعداء عضبك لما = قدمتهم لحربك اإلقداـ
كلما كلمت([ )]1كبل ديننا أك = آلمتها من العدل آالـ
مرىمتها بمرىم البرء بتر = لك من ضوئها يضيء الظبلـ
عم حيا يا أركع من عقابيل = سطاه يوـ المعادين عاـ
قل لمن ظن أف ذا العرش لن = ينصره كىو ناصر عبلـ
مد حببل إلى السما ثمت اقطع= كأرف ىل غاض من يغض المراـ
أك ما عاينت أفاعيلو عيػ = ناؾ أـ عاث فيهما االظبلـ
أفما في ديار عبد غدا مسػ = تعبدا من معبود األصناـ
كيسامى القول كقادىم كرىا = كما قيد للذباح السواـ
فأتوه بهم أفاكل رعب = مثلما ريع بالهزبر البهاـ
كفدكا مسقطا بعده بلداف= عليها دمع القسوس سجاـ

ثم أكرىلمسقط سقط عزـ = أسقط الظالمين منو ضراـ
كىي داريكاد يذىل منها = ىيبة حين تذكر األحبلـ
لم يكن دافعا لما أبرـ البر= عليها مدافع كبراـ
ال كلما ينهنو الفدر الكائن= عنها الكيتاف كاآلطاـ
كلدل " كنج " كاف منو لهم ما = كاد منو تدكدؾ اآلكاـ
فغدت من عماف كف بني األصػ = فر صفرا قد ىزىا االنهزاـ
ماد عن أرضها كفيتا كمور = بعد شهد لو المرار طعاـ
كتجلى عنها جبلؿ فللو = علينا اإلجبلؿ كاإلعظاـ
أبهم العقل عنهم فأتاىم = عنوة ما اصفرت بو األبهاـ
ىمهمتفيهم رعود حتوؼ= من ىماـ في ملكو مهماـ
أم ىذا الراكم المشيع بأف الرل= قد بل من صداه األكاـ
ليس يشفي من حرقة الديواف = أحرقن منا باألسراؽ خياـ
ىذه من كبل الفلى كىذم = أرـ تلكػ(ـ) التي ال تراـ
أمها حجة اإللو بجيش = لم يبح جاش جنده األحجاـ
قاده نجلراشد بن علي = ذك لو الرشد كالمعالي مراـ

صارـ سلو اإللو فما كاف = لو غير األعادم اندغاـ
ليث غاب كغيث محل بو=تشقى كتسقى العداة كاأليتاـ
فاستصيدت قرل بباس الصدل = الصيد عنو مهما بدا االصطداـ
كسباىم ألفى أسير كاف قد = مازج الدمع منهم العبلـ
كاقتنى منهم كنوزا غدا = يبهر منا قاركف بل بهراـ
كبممباسة أذاقهم بأسا = بئسا سيتت بو األصناـ
كلقد في مفازة فاز منهم = بمفاز زلت بو األزالـ
كعزا كلوة بكل كمى = لم يثني منو الغرار انثبلـ
كلدل زنجبار زمجر فيهم = رعد زجر لم ينج منو اعتصاـ
كبممبي نابهم منو ناب = لم ينبو عن المضي انهتاـ
ككذا في مخا قد امتخ منهم= أعظما قبل ضيمو ال تضاـ
كانثنى منهم بعدة أفبلؾ= تراءل كأنها أعبلـ
كلدل باب مندـ كم دـ طل= كماؿ أمالو الصمصاـ
كل شار أفاد عدة آالؼ= عداه من بعدىا اإلعداـ
ثم أزجى جوارل الفلك ينحو=لمسيج ساجها العواـ

فاستباح الحريم منها كلم يحصن= سول حصنها عليو مقاـ
ىمم ىامها منوط إلى ىاـ= الهاـ حرف دكنها األكىاـ
انتهى ما أردنا نقلو من القصيدة  ,كلهذه الغزكات أخبار لن تدكف في الدفاتر كذكر ابن رزيق

كىو شاعر متأخر  :أدركنا بعض من أدرؾ زمانو أف مسقط عمرىا بعض عرب عماف  ,كىم يمن

األنساب ؛ فغرسوا فيها نخيبل كأشجارا تسقيها آبار ؛ قاؿ كآثار ىذه اآلبار باقية إلى ىذه الغاية

 ,كىي سنة خمس كسبعين كمائتين كألف  ,قاؿ ثم اشتراىا النصارل البرتكيسية منهم ؛

فسورتها من حد جبل المكبل إلى جبل السعالى ؛ كأحثت فيها حصنين كبيرين شرقيا كغربيا

فلما اصطلمتها العرب منهم سموا حصنها الشرقي الجبللي  ,كسموا حصنها الغربي الميراني ,

قلت كإنما سموىا بذلك باسم رجلين من النصارل ذكرىما الشيخ خلف في قولو :
مادعن أرضها كفيتا كمور = بعد شهد لو المرار طعاـ
كتجلى عنها جبلؿ فللو = علينا اإلجبلؿ كاإلعظاـ

قاؿ  :كأحدثت النصارل فيها صيرتين على كجو البحر الذم يقابلو الحصناف المذكوراف

كأحدثت فيها بركجا على السور كأبنية على رءكس جبالها كخمس عقبات  :األكلى من أكؿ

المطرح إلى أكؿ رياـ  ,كالثانية من آخر رياـ إلى أكؿ مسقط  ,كالثالثة من آخر كلبوه إلى أكؿ
مسقط  ,كالرابعة من آخر سداب إلى أكؿ مسقط  ,من جانب سهيل ؛ كالخامسة من آخر

جباؿ مسقط إلى أكؿ الوادم الذم يفضي إلى دار سيت .

قاؿ  :كأخبرني غير كاحد من المشايخ المسنة  :منهم الشيخ معركؼ بن سالم الصائغي

كالشيخ خاطر بن حميد البداعي كغيرىما عما سمعوه من آبائهم المسنة  ,فاختلفت ركاياتهم
لفظا كاتفقت معنى قالوا  :لما مات اإلماـ ناصر بن مرشد رحمو اهلل نصب المسلموف سلطاف
بن سيف اإلماـ في اليوـ الذم مات فيو اإلماـ ناصر بن مرشد .

قالوا ككاف سلطاف بن سيف أياـ دكلة اإلماـ ناصر بن مرشد لئلماـ ناصر بن مرشد سيفا ككفا
يبيد بو األعداء  ,كلما مات اإلماـ ناصر بن مرشد نكثت النصارل للعهد كقطعت الجزية

كمنعت المسلمين عن الوصوؿ إلى مسقط كعتو عتوا كبيرا  .قالوا كنصب اإلماـ سلطاف لهم

الحرب كسار إليهم بنفسو بجمع كثير  ,فأقاـ بطول الركلة من المطرح كبلغ معسكره إلى سيح

الحرمل فجعل عسكره تارة يغزكف مسقط كتارة يضربوف من رءكس الجباؿ النصارل القابضين

حصن المطرح  ,كجعلت النصارل على رأس كل جبل بمسقط أشد رجالهم أىل التفق  ,فلم
يقدر المسلموف على دخوؿ مسقط من كثرة جنود المشركين ؛ كرميهم المسلمين بالمدافع

كالبنادؽ ؛ كقد مدكا سلسلة حديد في رأس الجبل المشرؼ على ميابين كعلى الوادم الذم
يمر على برزنجى إلى الجبل الذم بو اآلف البرج المربع  ,كىو الجبل المشرؼ على حلة

األكغاف  ,كجعلوا على ىذه السلسلة سورا من حديد كأكمنوا فيها رجاال من قومهم ليصدكا

المسلمين عم الوثبة على السور ؛ كقد مؤلكا الخندؽ بماء البحر الصغير الذم ىو شرقي الباب
الصغير ؛ كجعلوا على السور عساكر جمة .

ككاف النصارل ككيبلف من البانياف أحدىما يسمى سكبيلة كالثاني يسمى نركتم ؛ فخطب أمير

النصارل القابض في الكوت الشرقي بنتا من بنات سكبيلة ككانت ذات جماؿ فائق  ,كبذؿ لو
من المهر ماال كثيرا من الذىب كالفضة كسائر الجواىر ؛ فكاف جوابو لستم في القديم كال في
الحديث ؛ أنتم تزكجوف ببناتنا كال نحن نتزكج منكم ؛ كىذا شيء ال يكوف  ,فلما أغلظ

النصراني عليو الكبلـ كعلم أنو إف لم يطاكعو يأخذ ابنتو منو كرىا ؛ قاؿ أمهلني إلى كذا من

المدة حتى أصوغ لبلبنة حليا يصاغ لكل عرس من بناتنا األبكار خاصة ,فإذا تم الصوغ

ككصلني دفعت إليك االبنة  ,فأمهلو النصراني كرفع منزلتو ؛ فكاف ال يحدث شأنا إال يشاكره

فيو .
كلما رأل سكبيلة التمكن من النصراني قاؿ لو  :إف الماء الذم في الحصنين قديم فيو دكد ,
كأخشى أف يطوؿ الحصار علينا من المسلمين فالرأم تجديد الماء  ,ككذا الباركت فإنو قد

فسد كالرأم يفيده بالدؽ ثانية  ,فأجابو على ذلك فأخلى الماء كأنزؿ الباركت  ,ككتب لئلماـ
كأخبره عما جرل لو من كبير النصارل كدلو على الوثبة على السور كبنى لو كقت الوثبة كذلك

يوـ األحد عند طلوع الشمس في اليوـ العاشر من شهر رجب سنة  95بعد األلف  ,ككاف ذلك
اليوـ عيد النصارل يشربوف فيو الخمور كيضعوف فيو السبلح كيشتغلوف بطربهم كمبلىيهم ,

فوثب عليهم اإلماـ كمن معو من المسلمين  ,فدخلوا السور ككثبوا على الحصنين فأخذكىما

في ساعة كاحدة كقتلوا من فيها من النصارل .

قاؿ ابن الرزيق  :اخبرني غير كاحد أف اإلماـ ضرب كاحد من النصارل حذاء الجزيرة كىو قد

الذ بعصفور مدفع حديد ؛ فقطع السيف عصفور المدفع كفخذم النصراني ؛ فجعل النصراني

يقوؿ لمن يمر بو من المسلمين  :ما ىي إال ضربة كاحدة قطعت العصفور الفخذين مني ؛ كلم

يفتر عن ذلك حتى مات .
كلم يبق لئلماـ محارب من النصارل إال كبرتيو كىو شجاع من شجعانهم ؛ ككاف قابضا في

البرج المسمى باسمو إلى اآلف ( كبرتيو ) فجعل كبرتيو يحارب المسلمين كل يوـ حتى قتلوه

في سوؽ اليز ىو كمن معو كافة ؛ كما بقى لئلماـ محارب من النصارل غير القابضين في حصن
المطرح كأىل المركبين من مراكبهم ثم كثب عليهم المسلموف في خشاب صغار فنصرىم اهلل

عليهم فقتلوا من المشركين كثيرا  ,كما نجى من النصارل إال قليبل  ,ثم سلم القابضوف منهم

حصن المطرح لئلماـ فعبرىم كمن بقى منهم إلى جرة  ,كرفع اإلماـ الجزية عن سكبيلة كنركتم

كعمالهما لمناصحتهما لو كللمسلمين .

قاؿ كلم يزؿ اإلماـ يجالد النصارل برا كبحرا كاستفتح من أماكنهم الديو كغيرىما كملك كثيرا
من مراكبهم كغنم كثيرا من أموالهم  ,قاؿ ككاف اإلماـ سلطاف يقاؿ لو صاحب الكاؼ  ,فقيل

إنو سمي بذلك لمعرفتو بالكيمياء لما كثر معو الماء  .كقيل إنو سمي بذلك ألجل سمة ركابو

فإنها سمتها كاؼ.

كىذه نصيحة من الشيخ سعيد بن أحمد بن محمد الخراساني ألحد اإلمامين ناصر بن مرشد

أك سلطاف بن سيف لم يعرؼ الناقل أليهما كاف  ,قاؿ رحمو اهلل  :بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذم أيد ىذه األمة برحمتو كنصره  ,كمن عليها بمن ارتضاه من أبناء دىره كعصره

كملكو الشطر من ملكو كقهره كأطاع لو من خلقو بما يقوم بو على نهيو كأمره  ,كجعل لو خليفة

بعد أخرل يذب بها عنها كل شيطاف تمؤل عتوا ككبرا  ,كمؤل نحره ظلما ككزرا  ,كتجبر في

األرض علوا كفخرا كملكهم بالجبر إذالال كقهرا  ,رحمة منو كنعمة بعد أخرل  ,فيا لها نعمة

عظمة علوا كقدرا  ,كمنة منو عليها ثقلت تأدية كشكرا ابتبلء من اهلل كنظرا كخبرا  .كصلى اهلل
على خير خلقو محمد كأئمة الهدل الموفية بالعهد نهيا كأمرا  ,المؤمنة بقضائو حلوا كمرا .

أما بعد  :إماـ المسلمين أنا كإياؾ ركاب سفينة تجرم بنا في بحر لجي عميق  ,تلعب بها

الرياح  ,فتضطرب بها مرة كتسكن أخرل  ,فاعتصم باهلل كتوكل عليو كاسألو السبلمة لك كمن
معك فيها بدعاء كتضرع كخوؼ ككجل كنية صادقة خالصة من دنس المعائب كدرف الذنوب

فأنا كإياؾ ناجوف فيها أك غرقا بمن فيها  ,فإنا في أمر عظيم على خطر عظيم  ,كلكنها قلوب
غافلة كأفئدة موعاة غير كاعية كأنا كإياؾ عما قليل أموات ألننا أبناء أموات  ,كما أخذنا ىذا
األمر كالسلطاف إال بوراثة ممن كاف قبلنا  ,فأرجى ما يرجى بو من دكاـ الملك كبقاء النعمة

كتعاقب الرحمة كزكاؿ النقمة في الرأفة كالعدؿ كالرحمة كصبلح النية كالعفو ما كسع ذلك ,

كلن تملك سادات الرجاؿ كأىل الشرؼ إال بلين الجانب كلطف المقاؿ كحسن الصحبة

كجميل الفعاؿ لقولو تعالى ( خذ العفو كأمر بالعرؼ كاعرض عن الجاىلين  .فاهلل اهلل أيها اإلماـ
في إخوانك الذين بذلوا في نصحك مجهودىم كشرعوا لك فيو موركدىم في منطق ال يعاب ,

كنصيحة صدرت لك من أتقياء أتقياء ألباب  ,مؤمنين غير متهومين في فعل كال مقاؿ فهم لك

عيوف ناظرة كآذاف سامعة كأفئدة زكية طاىرة  ,خلصت عندؾ من حب الدنيا يعرفهم العارؼ

كالجاىل ذكك كرع في دينهم إذا رأيتهم خلتهم كحسبتهم بهائم رائعة ؛ كإذا اختبرتهم كجدتهم

ملوكا أشداء في دينهم ال يخافوف في اهلل لومة الئم  ,خلصت كطهرت قلوبهم من الدنيا الدنية

ال يطلبوف بنصحهم إياؾ من أجر .
إف أجرىم إال على رب العالمين  ,فتدبر أيها اإلماـ ما كتبتو إليك  ,إف الناصح إذا جاء ناصحا

هلل تعالى راغبا فيما عنده زاىدا فيما لديك ال يطلب في نصحو لك أجرا كال يريد بو فخرا

كذكرا كرفعة  ,فاعلم يقينا أنو من نصحائك في اهلل كأحبائك الذين يؤثركف على أنفسهم كيحبوف

بقاء عز الدكلة بإنقاذ كلمة الحق هلل كفي اهلل في رجاء ثواب اهلل  ,كفي استبقاء ما عنده فهو

خير كأبقى  ,كالملك هلل يهبو من يشاء من عباده كاألرض لو يهبها لمن يشاء من عباده كالعاقبة
للمتقين .

فإذا كردت لك ىدية رحمك اهلل من نصائح أحد من إخوانك فاعرضها على عقلك فإنو حكم

عدؿ فإف قبل ذلك من الناصح  ,مع موافقتو آثار المسلمين فاقبلو فإنو من اهلل على لساف

أخيك  ,كممن جاءؾ بو ؛ كاقبل الحكمة ممن جاءؾ بها من الناس فإف الحكمة ضالة المؤمن
يأخذىا حيث كجدىا من حبيب أك بغيض من عالم أك ضعيف ؛ فإنك أصبحي في أمر عظيم

على خطر عظيم .

فاهلل اهلل إماـ المسلمين ال تهمل العيوف  ,كاجعل على العيوف عيونا  ,فإف لم تفعل فاعلم أنك

مغبوف  ,كال يكوف العيوف إال الثقات األمناء من الناس المأمونين على ما ائتمنوا عليو  ,فابحث

من كل بلد ملكت أمرىا أمناءىا كفضبلءىا كاجعلها عيونا راعية في رعيتك  ,حافظة في كاليتك
 ,فإف اتهمت العيوف كارتاب قلبك في قولها فليكن ىمك في طلب البحث لتعرؼ حق ذلك

من باطلو كجده من ىزلو  ,كال تهمل األمر إىماال  ,كال تغفل من أىل البلد كجوىها كأىل

الشرؼ منها  ,كأظهر إليهم الجميل من مقالك  ,كأنك مقصر في حالهم  ,كإف كنت محسنا

تأسيا برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .

قيل أنو فقد رجبل فسأؿ عنو ثم قاؿ اذىبوا بنا إليو لعلو كاجد علينا ؛ كال عتاب عليو ألحد

الناس صلى اهلل عليو كسلم أف كاف برا رحيما  ,كلكن ذلك من تماـ أخبلقو في قومو كرعيتو
صلى اهلل عليو كسلم ؛ فلين الجانب إلى الناس يجلب لك المودة كىو خير من النفقة في

بعض األحايين رحمك اهلل .

كأما تقربك ألشراؼ الناس يزيدؾ منهم مودة كنصرة كنصيحة  ,كلطفك للمسكين كرحمتك لو
ينفعك بدعائو لك كاستغفار لما يجد من عفوؾ كإحسانك إليو فبل بد من دعاء يسمع لك

كيستجاب أك ال يسمع  ,كدعوة تدع الديار بلقعا فبل تكاد ترجع  ,كالكلمة الشديدة تنفر منها

القلوب ذكم األلباب ؛ فإف الناس أجناس متباينة فأنزؿ كبل منهم منزلتو  ,فإف الناس لهم منازؿ

يتفاضلوف بها  :فمنهم إخوانك كىم نظراؤؾ كأمثالك  ,فأحب لهم ما تحب لنفسك كاكره لهم
ما تكره لنفسك ؛ فإنهم يحبوف منك مثل ما تحبو منهم ؛ فإنك تحتاج إليهم أكثر مما

يحتاجوف إليك ؛ فلن لهم الجانب ككن لهم ركحا كريحانا يكونوا لك إخوانا كأعوانا كملجأ

كردءا كأنصارا ؛ فإنك سلطاف بجيرانك كإخوانك ال بالمؤلفة من حسادؾ كعدكانك ؛ فإف
النصيحة من العدك محاؿ كالمحاؿ زكاؿ ؛ كنصائح إخوانك كأىل الشرؼ من جيرانك ال

تستخرج إال بصحة القريحة منك كبالمودة منك لهم تكوف نصائح الرجاؿ ؛ كال تصلح المودة

الغريزية إال بإصبلح النية ؛ فإذا صلحت النيات من باطن القلوب في رضى اهلل عبلـ الغيوب ؛
فهنالك أمن الراعي كاستراحت الرعايا كلو جربت ذلك لوجدت مقالي صوابا إف شاء اهلل .
كما أنت كبير إال بإخوانك كأىل الشرؼ من بلدانك ؛ كاقبل من إخوانك كبل منهم على قدر

ضعفو كقوتو كعظم ىمتو كتراخيها فإف أحواؿ الناس مختلفة ال متفقة كمؤتلفة  ,كاقبل معذرتهم

كأقل عثرتهم  ,كاغفر زلتهم  ,فإنك ال تجد الناجي من العيوب  ,المبرأ من الذنوب فإف طلبت

صحبة من ال عيب فيو فاتك الدىر من غير صاحب  ,كأنت أحوج الناس إلى األصحاب ,

كلكن لكل ىؤالء مرتبة كمنزلة  ,فانزؿ كل كاحد منزلتو إال السفلة السعيبر([ )]4فأعطو الشدة
صراحا كإف استغنيت عن أحد فبل تبعده كل اإلبعاد كتفقد حالو كاسأؿ عنو  ,فإنك ال بد أف

تحتاج لو يوما ما يكوف لك حبيبا غائبا حاضرا أخا شفيقا ال يرضى فيك المعائب كإف كاف عنك

غائبا كحاشاؾ من ذلك  ,كإف استغنيت عن أحد أك اعتذر إليك أخوؾ إف طلبتو في أمر ترل
أنو من أىلو فاعتذر إليك فاقبل معذرتو كال تبعده  ,فإنو أعلم بنفسو منك كاهلل أعلم بو منك

كمن نفسو  ,ككل أمره إلى اهلل كال تترؾ لو من يؤذيو بمقالو كيكثر عليو من كبلمو ككيالو  ,فإف

الكبلـ الشديد إذا صدر من ذكيك كمن تقول بسلطانك  ,فذلك منك ال منو كالكلمة الشديدة

تنفر منها القلوب كتتبدد منها األجساد  ,فقد كصى اهلل نبيو صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم

بلين الجانب كخفض الجناح للمؤمنين فقاؿ " كلو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

فاعف عنهم كاستغفر لهم كشاكرىم في األمر " كقاؿ " كأمرىم شورل بينهم " كأمره بالمشورة

كحثو عليها في غير موضع ؛ كىو أكثر الناس عقبل كأرجحهم رأيا كأعبلىم درجة كأدبا صلى اهلل

عليو كسلم ؛ ألف ذلك من لين الجانب كحسن التواضع للناس  ,فبل ذؿ كال صغر من تواضع
هلل ؛ كال ساد كارتفع من تكبر على الخلق ؛ كحاشاؾ حاشا كل مؤمن تقى من ذلك ؛ كأحق
الناس كأكالىم بالصبر كاحتماؿ األذل الملوؾ ألنهم على أمورىم قادركف كلرقاب الرعية

قاىركف ؛ قد ملكهم اهلل العباد ال ملجأ لهم من اهلل إال إليو .
كعندم ال شك أنك عالم بالذم كتبت بو إليك ألنك ملك من أبناء الملوؾ تسوسوف الرعايا

كتمارسوف األمور ؛ ألف الملوؾ ممتحنوف بذلك فبل بد لهم كال مخرج من ذلك ؛ ألف الملوؾ

أحوج الناس إلى سياسة الملك في رعاياىم ؛ كإنهم أكبر الناس عقوال كرأيا كسيرة كسياسة كأدبا

من سائر الرعايا كىم أمناء اهلل في أرضو على خلقو  ,كلكن المكاتبات بين المسلمين كاجبة

كالنصائح الزمة تذكرة كتنبيها للملوؾ لما ىي فيو من كثرة األشغاؿ من معاناة أمور الرعية

كمقاساة ما تجده من كثرة المعاندات كالمخاصمات ؛ كخاصة في أىل ىذا الزماف ؛ كاهلل

المستعاف كىو حسبنا ككفى بو حسيبا .
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[ - ]3قولو  :فيما عند اهلل الخ نص الحديث ( ازىد في الدنيا يحبك اهلل كازىد فيما عند

الناس يحبك الناس ) فكاف اإلماـ رضي اهلل عنو أراد بقولو فيما عند اهلل الدنيا التي يعطيها اهلل

عباده من غير يد أحد من الناس كاهلل أعلم .

[ - ]2في نسخة الضباء ؛ كلعل الصواب الظباة .
[ - ]1ىكذا في األصل كلم يفهم لو معنى .
[ - ]4لعل صوابو السعير بشد العين كىو الشرير كفي الحديث ال يؤمن سعاره أم شره كاهلل
أعلم .

كاعلم أيها اإلماـ أف اهلل سبحانو أحلك محبل عاليا شامخا كأنزلك منزال شريفا باذخا ؛ كملكك

طائفة من ملكو كلم يرض أف يكوف أمر أحد فوؽ أمرؾ فبل ترض أنت أف يكوف أحد أكلى منك
بالشكر لو  ,كإف اهلل سبحانو قد ألزـ الورل طاعتك فبل يكن أحد أطوع هلل منك ؛ كليس

الشكر باللساف كلكن بالفعل كاإلحساف ؛ قاؿ اهلل تعالى " اعملوا آؿ داكد شكورا " .
كاعلم أف ىذا الذم أصبحت فيو من الملك لم تبق لو كلم يبق لك ؛ كلو أنو بقى لمن قبلك لم

يصل إليك ؛ إنما صار إليك بموت من كاف قبلك ؛ فاجتهد رحمك اهلل في طلب راحة رعيتك

بتعب نفسك كاغناء مسكينك بمخمصة بطنك لكي تتبع الذين يؤثركف على أنفسهم كلو كاف

بهم خصاصة ؛ كاصبر على مرارة الصبر كاحتمل زلة رعيتك ككقر كبيرىا كارحم صغيرىا كتفقد

أمورىا كاسأؿ اهلل تعالى يمن عليك بتوفيقو لمرضاتو كالصبر على ما ابتبلؾ من أمور عافى غيرؾ
منها يوصلك بو ملكا دائما كنعيما ال يزكؿ في دار تبقى فيها الصحبة كيذىب عن أىلها فيها

النصب كاللغوب ؛ كيجعلنا كإياؾ رفقاء إخوانا على سرر متقابلين  .فيا لها من نعمة ما أجلها ؛

كغبطة ما أعظمها جلت كعظمت عند من رزقها كنالها ؛ كصغرت كىانت على من كىبها كيا لها
كرامة من معطيها لمن أعطاىا ؛ كما ذلك على اهلل بعزيز " للذين أحسنوا الحسنى كزيادة "

فخذ إمامي كإماـ المسلمين بما باف لك عدلو كاترؾ عنك ما التبس عليك أك ظهر لك خطأه

كىزلو ؛ فربما اختلس الشيطاف مني الصواب كألقى على لساني الزلل كاالرتياب كأنا استغفر اهلل
تعالى من كل قوؿ كفعل كعمل قد خالفت فيو الحق  ,كمن كل شيء كتبتو في كتابي ىذا كغيره
أك أكردت فيو شيئا مخالفا فيو المسلمين  ,فأنا أستغفر اهلل من جميع ذلك  ,كال أردت بكتابي

ىذا كغيره العز ألحد  ,أك عداكة كانتصارا مني كافتخارا أك علوا كتقربا من السلطاف أك استكبارا
 ,كصلى اهلل على محمد كآلو كسلم كصحبو كتابعيو كرضي اهلل عن أئمة الهدل من لدف أكرـ

الخلق  ,صلى اهلل عليو كسلم إلى يوـ الدين كالسبلـ.

قدتمت سيرة اإلماـ سلطاف بن سيف اليعربي رحمو اهلل  ,كىذه قصيدة قالها كاليو الشيخ

محمد بن مسعود الصارمي صاحب عين السواد من أمطى ؛ قالها في مسيرة إلى بتة كذكر

فتوحها .

كشفن عن تلك الوجوه الصباح = إذ زمت العيس ليوـ المراح
كجئن يختلن يعاتبنني= يبسمن عن در كلوف األقاح

خامرىن الشك في عزمتي= فقلن جد منك أـ ذا مزاح
أسبلن دمعا ىامبل ىاطبل= إذ صرت في عزـ النول باتضاح
فشبهت اللؤلؤ كالدر من= فيهن كالنظم كعقد الوشاح
حتى إذا ما قربت ناقتي= نحو رحيلي كاحتملت السبلح
أقبلن كئيبات يودعنني= مددف إلي األكف السماح
صافحنني بكما ببل منطق= مني كمنهن ككنا فصاح
من عبرة حلت بنا لم تزؿ= ما بيننا تذرم الدموع السفاح
كأنما النطق حراـ على= ألسننا كالدمع منا مباح
قد شحت األلسن بالنطق إذ = جاد العيوف بالدموع القراح([)]3
حتى إذا ما صرت في مركبي= كحث بي حادل المطايا كصاح
أدبرنعلى خائبات الرجا = كقلن كدعن القلوب القراح
ال تجزعي يوـ الهول خلتي = لكل ليل مدلهم صباح
كلذة العيش كطيب الكرل= إذ غبت عنا كالجسوـ صحاح
قلت يركح الجسم مني كلن=يركح فؤادم  ,إليكن راح
ككل حي غائب آيب = لو طوؿ الغيبة كاالنتزاح

فصرت مسلوب الحشى ذا أسى= من أجل ىجر كل خود([ )]2رداح
يزيد ما بي كاشتياقي إذا= ما بدا برؽ نحو سيما كالح
أك شمتو الح لدل العين أك= فوؽ األفانين إذا الورؽ صاح
أك ( إف ) تذكرت ديارا زىت = من سمد الشأف كتلك البطاح
أك ساؽ لي يوما نسيم الصبا = من ركضها نشر الخزاما كفاح
أطول الفبل كاليم في فيلق = يطفئ ضوء الشمس كالجو صاح
حتىأتينا بتة بالضحى = ثم نزلناىا بأرض براح
فقلتؤلصحابي ال تحزنوا = من عنده اهلل فبل يستباح
اصطنعواالصبر كال تجبنوا = عند الوغى فالجبن لؤـ صراح
ثم اعلموا ال بد للمرء من = موت كبالهندم فيو الفبلح
فامتثلوا األمر كال قصركا=كجردكا أسيافهم كالرماح
فاقتحموا السور كأسد الفبل = كاشتدت الحرب كضرب الصفاح
كأنما القتلى بأرجائها= من فئة اإلفرنج صرعى طراح
كأنهم أعجاز نخل بها = منقعر من عاصفات الرياح
فانهزـ اإلفرنج من بتة= الذؿ كالخزم كباالفتضاح

بعدا لهم بعدا كسحقا لهم = من قوـ سوء ككجوه قباح
بعزـ سلطاف بن سيف الذم = أباد أىل الكفر يوـ الكفاح
ككفو من حمل صمصامو = لضرب رقاب العدل ما استراح
يفر منهالجحفل المجرئ من = خوؼ عليو في الوغى من جناح([)]1
مليك ملوؾ األرض أف قبلوا = أقدامو فخر لهم كامتداح
كاكف كفيو لسؤالو= قد نجلت منو األكف السماح
يعطي ببل من يكرر ما = أعطاه أىل الفقر بل بارتياح
ىو اإلماـ العدؿ في دينو = كملكو ال يسع غير الصبلح
أدامو اهلل كشبليو ما = داـ مدل الدىر المسا كالصباح
------------------------------------------------

------------------------------

[ - ]3األصل في النسخة المطبوع منها  :جادت بالدموع العيوف القراح كىي على ما يرل من
اختبلؿ الوزف كالمعنى فليتأمل .

[ - ]2كفي األصل  :ركد.
[ - ]1في ىذين البيتين تصحيف كتركناىما حسب األصل.
باب إمامة اإلماـ بلعرب بن سلطاف ابن سيف بن مالك

بويع لو في اليوـ الذم مات فيو أبوه سلطاف بن سيف  ,كىو يوـ الجمعة في ستة عشر من

شهر ذم القعدة سنة إحدل كتسعين كألف فقاـ بالحق كسار بالعدؿ كلم تزؿ الرعية لو شاكرة

كلفضلو ذاكرة  ,ككاف جوادا كريما كعمر جبرين كبنى بها حصنا  ,كانتقل من نزكل إليها  ,كفي

أيامو جاء رجل من أىل الخبلؼ إلى الصير فامتحن الضعفاء بمبلغز كتغابي  ,ككتب اإلماـ في

شأنو إلى قاضي المسلمين في زمانو ما نصو :

من الفقير إلى اهلل إماـ المسلمين بلعرب بن سلطاف بن سيف إلى شيخنا الرضي الفقيو ككلينا

في اهلل محمد بن جمعة بن عبداهلل بن عبيداف – رحمو اهلل – كبعد الخير كالسبلمة كصلت

إلينا كتب من عمالنا من الصير يذكركف فيها أف رجبل من مخالفينا جاء إلى الصير من البحرين ,
كصار لو عند مخالفينا شأف عظيم  ,كصار لو مجلس يجتمع فيو مائة رجل فصاعدا من قومنا ,

كصار متطاكال تيها بذيلو على ديننا كفخرا  ,كيفتي في األثر نظما كنثرا  ,كيمتحن أصحابنا
بمسائل ؛ كأرسلوا لنا مسألة في بعض امتحانو لهم كطالب جوابها  ,كالمسألة ىذه شعرا :
كذيرجل كالزكج دينا كمذىبا= كمات كلم تلحق صداقا كال إرثا
كليست بذم قتل كال ذم جراحة= فانعم لنا بالكشف عن ىذه األنثى
فإف أنت لم تستطع رد جوابنا= فعلمك أضحى في الورل ثوبو رثا
فأرسل بها نزكل كما شئت من قرل = فإف تظفركا بالكشف عنها أكن أرثا

فتفضل شيخنا برسم ما يرضي اهلل كنصر المسلمين  ,كمرادنا نفي ىذا الرجل من أرض عماف

إلى آخر ما ذكر  ,فأجابو الشيخ بما نصو  :الجواب إف مثل ىذه المسألة يبطل صداؽ المرأة
كميراثها من الزكج الميت من كجوه شتى ؛ مثاؿ ذلك إذا تزكجت بزكج آخر عمدا كمعها زكج

كلم يطلقها كلم يمت عنها ثم مات الزكج الثاني كالزكج األكؿ ؛ فإف ىذه تحرـ على األكؿ

كالثاني كال يكوف لها ميراث من الزكج الثاني كال األكؿ ألنها تصير بمنزلة الزانية  ,ألنو ال يحل

فرج امرأة لزكجين  ,ككذلك ال يكوف لها صداؽ على األكؿ كال الثاني  ,ككذلك إذا زنت امرأة

كىي مع زكج ثم مات عنها زكجها  ,فقاؿ بعض المسلمين أف ليس لها ميراث كال صداؽ من
الزكج  ,كفيو قوالف  :لها الصداؽ كالميراث كأمثاؿ ىذه كثيرة .
قلت كلغز المخالف المذكور يدؿ على شدة جهلة كسوء طويتو من كجوه  :أحدىا أف اللغز

كالتغابي ليس من أمر الصالحين كإنما ىي حالة المتعنتين  ,كالمتعنت يحرـ جوابو لسوء قصده

كخبث طويتو  ,كثانيها أف عدـ فهم الملغزة ال يدؿ على قلة العلم ؛ فكم من عالم في كثير من

الفنوف سليم الصدر قليل الغوائل غافل عما يضمره المتعنتوف في سرائرىم ساه عما يقصده

علماء السوء من المقاصد الخبيثة كغفلتو كسهوه عن الحالين من أحسن أحوالو التي يرجى لو

بها من اهلل الزلفى  ,كثالثها تبجحو بملغزتو كتعاظمو بتغبيتو قبل أف يعرؼ ما عند غيره في بيانها

أك العجز عن كشفها  ,كرابعها جهلو بوضع العربية فإنو قد كضع األلفاظ في نظمو ىذا على

غير ما كضعت لو فألحن في ذلك كجعل خطاب المذكر للمؤنث كذلك في قولو كذم رجل ,
كقولو كليست بذم قتل فإف ذم في البيتين بمعنى صاحب كىي بهذا اللفظ ال تطلق إال على

المذكر  ,يقاؿ ذك ماؿ كذك إبل لصاحب ذلك  ,فإف أرادكا المؤنث قالوا ذات ماؿ كذات إبل

.

فكاف على ىذا المتعنت أف يقوؿ كذات رجل كليست بذات قتل  ,ثم إف قولو في آخر أبياتو
أكن أرثا ال معنى لو  ,فإف أرثى بمن أرشد رثاء  ,كالرثاء أف تذكر الميت بأحسن أفعالو كأنت

تدرم أنو ال معنى لهذا في ىذا الموضع  ,كلعلو أراد أكن رثاثة في العلم منكم إف حللتم لغزم

 ,كىذا المعنى ىو الظاىر في سياقو  ,كعليو فقد ألحن ألف ىذا المعنى يقاؿ في إرث بتشديد

المثلثة ال إرثا بتخفيفها  ,كخامسها جهلو بأحكاـ الشريعة كذلك في قولو كال ذم جراحة فإف
الجراحة ال تبطل الصداؽ كال الميراث  ,كفيو من اللحن في إطبلؽ ذم على المؤنث ما في

الذم قبلو فظهر جهلو كقبح حالقو  ,كجواب القاضي رحمو اهلل شامل لملغزتو كلغيرىا فكأف

حالو تقوؿ  :إف كنت يا جاىل قد عرفت في ىذا كجها كاحدا فإنا نعرؼ في ذلك كجوىا كثيرة
فذكر الوجوه المتقدمة .

ثم قاؿ بعد ذلك في جوابو لئلماـ  :كأنا إف شاء اهلل تعالى أكتب شيئا من التغابي في مثل ىذا
كأنا أكتب المسألة كجوابها  ,كأنتم أكتبوا المسألة ببل جواب كىاكم المسألة  :ما تقوؿ في

رجل نظر إلى امرأة كقت الغداة كىي عليو حراـ  ,كنظر إليها كقت الظهر كىي لو حبلؿ  ,كنظر

إليها كقت العصر كىي عليو حراـ  ,كنظر إليها كقت العشاء كىي لو حبلؿ  ,كنظر إليها كقت

الضحى كىي عليو حراـ  ,كلما كاف كقت الظهر نظر إليها كىي لو حبلؿ  ,ثم نظر إليها كقت

العشاء كىي عليو حراـ  .كجوابها ىذا الرجل نظر إلى أمة قوـ كقت الغداة كىي عليو حراـ

ألنها ليست بملكو  .ثم لما كاف كقت الظهر اشتراىا  ,كنظر إليها كىي لو حبلؿ  ,ثم لما كاف
كقت العصر أعتقها فحرمت عليو ألنها ليست لو  ,فلما كاف المغرب تزكجها فحلت لو  ,فلما

كاف العشاء ظاىر منها فحرمت عليو ؛ فلما كاف الصبح أعتق عنها رقبة فحلت لو  ,فلما كاف
الظهر ارتد عن اإلسبلـ فحرمت عليو  ,فلما كاف العشاء أسلم فتاب فحلت لو .

( أخرل ) في رجل أدخل بيتو ضيفا فخرج رب البيت ليطلب لضيفو طعاما كفي كقت خركجو
كاف قد جامع زكجتو حبلال كخرج حين فرغ من جماعو إياىا فلما رجع إلى منزلو بالطعاـ ,

كقبل أف يغتسل من جنابتو ليطعم ضيفو فمنعو ضيفو الدخوؿ  ,كقاؿ لقد تزكجت بزكجتك

حبلال بكتاب اهلل كسنة رسولو  ,كقد حرمت عليك  .كجوابها أف رجبل لو امرأة كىي حامل فقاؿ

لها إف كلدت أنثى فأنت طالق  ,فلما ذىب الزكج ليطلب طعاما لضيفو كلدت الزكجة جارية

فانطلقت ثم كلدت بعد ذلك غبلما  ,فحينئذ ملكت نفسها كانقضت عدتها فخطبها الضيف

إلى كليها فزكجو إياىا كملكها بعقدة النكاح ببل كطء  ,كأتي الزكج كقد فاتو كتزكجت بالتزكيج

الحبلؿ .

( أخرل ) ككذلك رجل حلف بطبلؽ زكجتو إف دخلت عليها أمها  ,كزكجتو حامل قد قرب

ميبلدىا فخرج ليشترم لها شيئا من السوؽ فدخلت عليها أمها قبل أف تلد بساعة فطلقت منو

 ,ثم كلدت كانقضت عدتها كحلت لؤلزكاج فتزكجت بعد أف كضعت حملها  ,فجاء زكجها

ككجد عندىا زكجا كمنعو من الدخوؿ عليها ألنها قد حرمت عليو .

( أخرل ) رجل يدعي على امرأة أنها زكجتو كأنكرتو الزكجة بين يدم الحاكم كأقاـ الرجل

بشاىدم عدؿ فشهدا أنها زكجتو فلما أراد الحاكم أف يقضي عليها جاء رجل آخر فقاؿ ىي

زكجتي أنا كأقاـ شاىدم عدؿ فأنكرت المرأة التزكيج كأقامت شاىدم عدؿ على أف الرجلين

المدعيين لها التزكيج أنهما عبداف لها  ,ما يفعل الحاكم  ,جوابها أف رجبل كانت لو ابنو  ,كلو

عبد زكج ابنتو بعبده ؛ ثم أف العبد غاب فاشترتو زكجتو من أبيها فانفسخ النكاح إذ صار الزكج

عبدىا لما انقضت عدتها زكجها أبوىا بعبد لو آخر  ,ثم مات األب فورثت ىي زكجها فصار
مملوكا لها  ,كانفسخ النكاح بالملك فصحت بينة كحكم الحاكم عليهما بالرؽ فكاف القوؿ

قولها .
( أخرل ) رجل خرج من سفره كىو صحيح سالم كحضر صبلة الظهر كىو في السفر ؛ كطلب
الماء فلم يجد الماء فتيمم كصلى ثم نظر قدامو ففسدت عليو صبلتو كنظر عن يمينو فحرمت

عليو ا مرأتو ثم نظر عن يساره فوجبت عليو الزكاة ثم نظر فوقو فوجب عليو الصياـ ثبلثين يوما
ككجب عليو الدين ثم نظر خلفو فوجب عليو القتل  ,كجوابها  :أما تيممو فإنو تيمم كقدامو

الماء([ )]3ثم نظر قدامو فنظر الماء كىو قريب منو كقد فسد تيممو كصبلتو ككجب عليو

الطهور بالماء كالصبلة  ,كأما نظره عن يمينو فإنو كاف قد تزكج امرأة مفقود فنظر عن يمينو فإذا

بالمفقود قد جاء ؛ كأما نظره عن يساره فإنو لما نظر رأل ماال لو كرثو من سنين كلم يكن أخرج

زكاتو فوجبت عليو الزكاة كأما نظره إلى خلفو فإنو كاف قد قتل رجبل كالمقتوؿ لو كلد صغير

فبلغ الصبي فنظر إليو الرجل كىو يريد قتلو بأبيو ألنو قد كجب عليو القتل ؛ كأما نظره إلى فوقو
فإنو نظر إلى الهبلؿ فلما رآه حل عليو الدين  ,ككجب عليو الصياـ ألنو شهر رمضاف ثبلثوف

يوما .

( أخرل ) خمسة نفر زنوا بامرأة كاحدة فوجب على كاحد منهم القتل ككجب على الثاني منهم
الرجم ككجب على الثالث الحد ككجب على الرابع نصف الحد كلم يجب على الخامس شيء

 .كجوابها  :أما الذم كجب عليو القتل فكانت امرأة ذات محرـ منو  .كأما الذم كجب عليو

الرجم فهو محصن  ,كأما الذم كجب عليو الحد فهو غير محصن كىو بكر  ,كأما الذم كجب

عليو نصف الحد فهو مملوؾ  ,كأما الذم لم يجب عليو شيء فهو صغير غير بالغ .

( أخرل ) رجل كامرأتو كانا راكبين على جمل فنزلت المرأة فحرمت على زكجها ثم نزؿ الزكج

فحلت لو  .كجوابها  :أنهما كانا يهوديين  ,فحين نزلت المرأة أسلمت كشهدت شهادة الحق
فحرمت على اليهودم ثم نزؿ ىو بالحاؿ  ,كلما رآىا أسلمت فأسلم فحلت لو كاهلل أعلم .

كفي زمانو رضي اهلل عنو قدـ من المغرب إلى عماف رجل من أىل جربة يقاؿ لو الشيخ عمر بن

سعيد بن محمد بن زكريا الجربي األباضي المغربي  ,فسر بما رأل من أحواؿ عماف كظهور

العدؿ فيها كإحياء السنن كإماتة البدع  ,كلكنو رأل مجالس العلم فيها قليلة فكتب لئلماـ

نصيحة يحثو فيها أف يحث الرعية على طلب العلم كتقويم المجالس كعمارة المدارس قاؿ فيها

:
موالنا أصلح اهلل أحوالك كسدد أقوالك كتقبل منك أفعالك كجعل إلى السعادة مرجعك كمآلك

علي بالوصوؿ إلى ىذه البقعة المباركة رأيت
 ,فأقوؿ أنا العبد الفقير  :إني لما من اهلل تعالى ّ

بحمد اهلل في مسكد كسمائل كفي نزكل كفي ىذا المقاـ الشريف من األحكاـ الشرعية كالسيرة

األباضية كالسنن المحمدية ما انشرح بو الصدر كامتؤل بمشاىدتو سركرا كهلل الحمد على توفيقو

 ,فتأملت أحواؿ عماف فوجدتها عجيبة الشأف حسنة الشكل كاملة األكصاؼ سول أف مجالس
الذكر كمدارس العلم فيها قليلة  ,كالعلم سيدم كما ال يخفى عليكم يزداد باالستعماؿ كينقص

باإلىماؿ  ,كنقصاف العلم ضرر في الدين عظيم ؛ كما كاف على النقصاف يوشك زكالو ؛ كأخبرؾ

يا نعم السيد ببعض أحواؿ أىل جربة من أىل ىذه الدعوة في زماننا ىذا مع ضعفهم كقلتهم

كسوء حالهم  ,كمعهم من مدارس العلم ما يزيد على العشرين كل يعلم على قدر علمو ؛ منهم
من اقتصر على النحو كاللغة كعلم الديانات كمنهم من تبحر في النحو كاللغة كالصرؼ

كالمعاني كالبياف كالمنطق كالتوحيد كأصوؿ الدين كالفقو كالحساب كالفركض الشرعية كالعركض
الشعرية أعني األكزاف كما يتعلق بها من الزخارؼ كغيره  ,كىو من عادتهم يجتمعوف في كل يوـ
األحد كيوـ الثبلثاء على شيخ المشايخ  ,كىو أبو زيد بن أحمد بن أبي ستة فيقرأكف عليو

كيلقوف في المجالس المشكبلت كالسؤاالت ؛ فيتحرل فيها الصواب كيزيل عنها االلتباس ؛
كىم في ىذه الحالة يتأسفوف غاية التأسف ؛ على اندراس العلم كنقصانو ؛ كلعلمهم أف

المذىب الحقيقي الحنيفي الرستمي يزداد بازدياد العلم كينقص بنقصانو كيذىب بذىابو ؛ كقد

كاف ىذا المذىب بأرض المغرب في زماف األئمة الرستمية رحمهم اهلل مسيرة ثبلثة أشهر كأزيد

كلها عمارة محشوة بالزىاد كالعباد كالعلماء ال يحصى عددىم كال يطاؽ عتادىم ؛ فلما زالت
عنهم اإلمامة ألمر أراد اهلل إبرامو ذىبت األخيار كبقيت األشرار  ,كتهاكنوا في العلم كالتعليم

كمالوا إلى
الدنيا  ,فركبهم الجهل  ,فطبع على قلوبهم بسبب ذنوبهم ؛ كأتتهم العلماء المخالفوف بالحجج

الباطلة  ,فتخيلوا السراب ماء لطموس البصيرة كتمكنت من أزمة قلوبهم  ,فسلكوا بهم

طريقهم الضالة  ,كما سلك الذكد بين قائد كسائق فارتدكا على أدبارىم كالعياذ باهلل في أزمنة
متقاربة حتى لم يبق منهم إال من ساقو التوفيق كاعتصم باهلل كاستتر بالعلم ؛ كىو أىل البقاع

الثبلثة  :بعض أىل نفوسة  ,كبعض أىل جربة كبنو مصعب ليس إال سنة اهلل التي قد خلت من

قبل سلكوا بها كتمسكوا .

فإذا كاف األمر ىكذا فينبغي لئلماـ المسلمين أيده اهلل بالتوفيق كأنار لو معالم التحقيق كأف

يجعل في كل حصن من حصوف مملكتو المجلل عدلو المزيد فضلو معلما يعلم الناس أمر

دينهم كيزىدىم في الدنيا الفانية الخسيسة كيرغبهم في اآلخرة الباقية النفيسة  ,كيتيسر ىذا إف

شاء اهلل تعالى بالنظر في أحواؿ من لو نظر كمعرفة كلو أدنى معرفة كذكؽ في العلم إف ظهرت
منو أسباب الخير بالنصيحة لنفسو أكال كلعباد اهلل كالشفقة عليهم كالرغبة في الدين .

فحينئذ يتوجو األمر المطاع من إماـ المسلمين بأف يتصدل التعليم بالغداة كالعشي كال يحقر ما
معو من العلم كإف قل إف كانت نيتو خالصة بأف ينمو كيزيد كيفيد يستفيد ببركة العلم كفضلو ,

حيث كاف خالصا هلل عز كجل لعل غافبل ينتبو أك نائما يتيقظ أك ناسيا يتذكر أك جاىبل يتبصر ,
كتكوف سنة حسنة في اإلسبلـ لمن سنها كأجرىا كأجر من عمل بها إلى يوـ القيامة  ,كىو إماـ

المسلمين كأعوانو في الدين ال يغير كال ينقص من أجور المتعلمين شيء .

اهلل اهلل ثم اهلل اهلل كحاشا لمثلك أف يتغافل كيتهاكف في مثل ىذا كأنت بتوفيق اهلل كفضلو

خليفتو في أرضو ؛ كالعلم أصوؿ دين اهلل كفركعو كلوازـ العدؿ المأمور بو المفركض أمثالو

كشركعو  ,كلكن لكل شيء سبب كلكل أجل كتاب  ,كإذا أراد اهلل إظهار أمر يرضيو في الدين
أجراه على يد أحد من خلقو  ,ممن يختصو لمزيد فضلو ( ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء كاهلل

ذك الفضل العظيم ) كظهور العدؿ كعلو كلمة الحق كذىاب ذكم الشقاؽ كانطماس معالم

الشرؾ كالنفاؽ على يد المرحوـ الشيخ خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي كاإلمامين الرضيين

رحمة اهلل عليهم أجمعين  ,كأنت الرضي الثالث بحمد اهلل  ,كقد ترل ما ابتلي الناس بو من

الميل إلى الدنيا كالزىد في اآلخرة مع شدة افتقارىم إليها .

سيدم كموالم  :أنظر بعين البصيرة كالعقل الراجح الثاقب في كصل ما أمر اهلل بو أف يوصل

بينو كبين عباده الذين استخلفك عليهم رأفة كرحمة بهم كرجاء لرضواف اهلل تعالى  ,كال تخلوا

أرض اهلل تعالى من قائم فيها بحق كعلم في خلقو في كل كقت من األكقات كىو الحجة على

خلقو  ,كما قاؿ اهلل ( كلكل قوـ ىاد ) يا نعم السيد كيا جهد المكارـ إذا نظرت كتأملت في
ىذا األمر العجيب الشأف كاطمأنت نفسك إليو كىممت ببذؿ المجهود في تجديد معاىده

كتشييد قواعده حبا هلل كرجاء لثوابو  ,فثوابو أجل كأعظم للمسبب كالمتسبب فيو من ثواب

المجاىدين كالمرابطين كالمصلين كالصائمين كالحاجين كالمعتمرين ما خبل الفرائض من ذلك

كلو ككاف كل ذلك فضبل كنفبل فأرني منك عبلمة تسرني كقوؿ إماـ المسلمين  :نعم ابتغيت

إلي مما طلعت عليو الشمس كغربت  ,كأحب
رضواف اهلل تعالى فإف إحياء ىذه الطريقة أحب ّ

إلى اهلل كرسولو كإلى من ناصح نفسو من المسلمين  ,إذ جميع حطاـ الدنيا الفانية ال يعتبر في

جانب السعادة األبدية كال تزف ذرة منو  ,ككتبتو بيدم كاهلل على ما أظهر كأضمر شهيد .
كىذا سر من العبد الغريب إلى المولى الحبيب  ,كالسبلـ عليك كرحمة اهلل كبركاتو كرضوانو

يتسلسل تسلسل أنفاس أىل الجنة  ,كأما أىل جربة كإف كانوا متمسكين بالعلم جهدىم ,

فتدبيرىم مختل كعقدىم منحل كأمرىم مشكل لفقدىم اإلماـ العدؿ كقرناءه أىل الفضل .

انتهى كبلـ عمر الجربي كىو كبلـ ناصح ماىر ؛ كقد قيل أف النصيحة إذا خرجت من الجناف

كقعت في الجناف  ,كإف خرجت من اللساف لم تجاكز اآلذاف ؛ فأثرت نصيحتو األثر الجميل ؛
كتلقاىا اإلماـ بالقبوؿ كالتبجيل فقاـ كشمر كحث الرعية على طلب العلم كأمر بالتعليم في

ممالكو ؛ كجمع جملة من المتعلمين في الحصن الذم جدد بناءه كىو ( جبرين ) فقيل أنو كاف

يخدمهم ى نالك بنفسو ككاف يعطرىم بنفسو ككاف يتحرل لهم األطعمة المقوية لئلفهاـ كالذكاء ؛
فيقاؿ أنو خرج من ىذه المدرسة التي في حصن جبرين خمسوف عالما أىل اجتهاد كأىل إفتاء

الرأم([. )]2
كقد أكثر الناس في الثناء على ىذا اإلماـ كرأيت في مدحو ديوانا حافبل محتويا على قصائد

طنانو بلغة من فنوف الببلغة مبلغا عظيما كعلى ىوامشها تنبيهات على أنواع البديع في األبيات

 ,كقد غاب عني ىذا الديواف فلم أره منذ زماف كإنما رأيتو أياـ الصغر كأحفظ من أكائل بعض
قصائده أبياتا يسيره قاؿ بعضهم في أكؿ قصيدة المية .

لمىبوادم الدكح دكر كإطبلؿ = سقتها غواد من ملث كآصاؿ
كىمهم في أرجائها الرعد برىة= إذا ما انقضى كبل تعرض ىطاؿ
كقاؿ آخر في أكؿ قصيدة المية أيضا :
زـ المطي فعقد الدمع محلوؿ
ّ
كقاآلخر :
اهلل أكبر جاء الفتح كالظفر= كأشرقت في الدياجي األنجم الزىر
كأصبحت سبل اإلسبلـ كاضحة= أعبلمها كاستقاـ السمع كالبصر
كغير ما أشرت إليو كثير ككلها مدائح في اإلماـ  ,كالخلق شهود اهلل في أرضو فمن أثنوا عليو

خيرا كاف أىبل للخير كمن أثنوا عليو شرا كاف أىل للشر كاهلل يؤتي فضلو من يشاء كحيث كاف
شاعر ذلك الزماف راشد بن خميس بن جمعة بن أحمد الحبسي النزكم العماني من جملة من
تعلم في ظل ىذا اإلماـ كصار من جملة من مدحو كأثنى عليو أحببنا أف نذكر ترجمتو ىاىنا

لئلطبلع عليها كأف فاتنا جل تراجم المعاصرين .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3لعل الصواب كىو فاقد للماء أك تيمم كقدامو الماء كىو ال يعلم كقولو فإذا بالمفقود
قد جاء أم بعد تماـ أجل الفقد كتطليق زكجتو كتزكيجها أم فاختار زكجتو إذ لو اختار أقل
الصداقين لبقيت الزكجة بعصمت الثاني كاهلل أعلم  .أبو إسحاؽ .

[ - ]2قولو الرأم أراد القياس كىذه عبارة األكائل رحمهم اهلل .
ذكر ترجمة الحبسي الشاعر
كىو راشد بن خميس ككاف قد كلد بالقرية المسماة " عين بني صارخ " من قرل الظاىرة من

عماف في السنة التاسعة كالثمانين بعد األلف من الهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصبلة
كالسبلـ فرمد كعمى كىو ابن ستة أشهر  ,ثم انتقل منها كىو ابن سبع سنين  ,كقد مات أبواه

فنزؿ بقرية يبرين([ )]3مسكن اإلماـ بلعرب بن سلطاف بن سيف بن مالك بن بلعرب اليعربي
العماني  ,فرباه بها كأحسن إليو غاية اإلحساف فتعلم في ظلو القرآف كالنحو كالصرؼ كاللغة

كما شاء اهلل من العلوـ المفيدة  ,كخرج شاعرا مجيدا أريبا حاذقا أديبا  ,فلما مات ىذا اإلماـ

انتقل منها إلى أرض الحزـ من ناحية من الرستاؽ من عماف مسكن أخيو السيد اإلماـ سيف بن

سلطاف المالك بعده فأقاـ بها معو في أجمل حاؿ إلى أف مات  ,فلما مات ارتحل إلى نزكل

عماف ؛ كاتخذىا كطنا دكف األكطاف  ,كقد أثبت لو في ىذه المقدمة الشريفة ىذه القصيدة

الظريفة المخبرة عن أنسابو كمبلحب آدابو  ,كلعلو أراد بها استشهادا عما ركل عنو لؤلمجاد

عن نسبو كموطنو من الببلد  ,فإنو قد نبو بها عن نباىتو كراقم بها عن كجو درايتو بقولو :
كقائلقاؿ ممن أنت قلت لو = سلني أخبرؾ عن أصلي كعن حالي
فغافر خاؿ أمي كابن عم أبي= حبس الرضى كبنو جساس أخوالي
كصارـ إف سألتم جد عم أبي= فهذه معرفات العم كالخالي
كالعين مسقط رأسي كىي دارىم= فيها محلى كفيها قدرم العالي
كقد رحلت إلى يبرين من بلدم= حتى بلغت إراداتي كآمالي

كقاؿ أيضا :
يا جاىبل ىاؾ خبرم إنني رجل= أصوف عرضي كلم أبخل بموجودم
كإننيمن صناديد جحاجحة = تفوؽ فضبل على جميع الصناديد
أبي من األزد كاألـ الكريمة من= بكر بن كائل خير السادة الصيد
قاؿ كاتب الترجمة كىو سليماف بن بلعرب بن عامر بن عبداهلل بن بلعرب بن عبداهلل بن بلعرب

الذم ىو من بني محمد بن سليماف العقرم النزكم العماني قد بدأ لي التفات إلى قولو :
أبيمن األزد كاألـ الكريمة من= بكر بن كائل خير السادة الصيد

فإنما بين األزد كحبس القبيلة في النسب بوف بعيد  ,فإف بني حبس كبني المسيب تتصل

سلسلة نسبهم إلى شهاب بن النويرة التغلبي الشيباني على صحة عمود النسب كىو جدىم ,

كشهاب بن النويرة المذكور ىو الذم شمر عن ساؽ الحرب يوـ أكرل كسرل لبني تغلب نار
الطعن كالضرب بإجارتهم للخرقاء كامتناعها بهم عنو فكانت عن االقتراب ىي أبعد عنو من

العنقاء .

ثم إف األزد ىم أنف اليمن كعينها ؛ كالتغلبيوف ىم ركح جسم بني نزار فلم أدر بسبب علة

الغضب الذم كقع لو ىنا بقولو ىذا  ,كعسى أنو غلب عليو نسب األـ إلى حبس ؛ فقيل لو

الحبسي بسببها ؛ أك حبس اسم رجل من أجداده ال يتصل تسلسلو إلى حبس القبيلة  ,كىذا

كاألكؿ يبعد االعتذار بو على ما ذكر في قصيدتو كاهلل أعلم بالصواب .

قاؿ كأما أنا مما علمتو أنو ىو بالنسبة بحبس إلى شهاب بن النويرة التغلبي الشيباني كنسبة بني
المسيب كذلك تتصل إليو  ,قاؿ كقد أثبت ترجمتو في كتابي الذم سميتو ( المؤتمن في ذكر

مناقب نزار كاليمن ) كنسبتو إلى شهاب بن النويرة على ما اشتهر عندم  .كمن المعلوـ أف بني
حبس لم تك ميولتهم إلى اليمن إال بالحلف ؛ كقد بقيت إخوتهم بنو المسيب على حالهم لم
يميلوا إلى زماننا ىذا إلى اليمن بحلف بل ىم نزاريوف مع الخاصة كالعامة ببل خلف  ,كمن

المحاؿ أف يحيل أصل أصبل بالتلفيق فيكوف ىو كما ىو على التحقيق  ,فإف المحالفة ال تكوف

إال بمشاركة الدـ بالدـ في الطلب كاإلغاثة  ,كقد ترث بعلل كال تدخل على األصل علة الرثاثة
.
قلت  :كونو من غير حبس القبيلة المشهورة بعيد  ,ألنو قد ذكرىم في بعض القصائد كذكر

مساكنهم من الركضة كالمضيبي ؛ كذكر أنهم قومو ؛ كلعل الرجل لم يعرؼ أصل نسبو  ,كرأل

عماف قد غلب عليها قبائل األزد  ,فظن قومو منهم لبلختفاء األصل عنده ؛كما يقع لكثير من

الناس عند جهلهم بأصولهم ؛ كاهلل أعلم بالواقع  .كللحبسي ىذا مدائح في اإلماـ بلعرب ؛ كلو

فيها رثاء ؛ كال نذكرىما اختصارا؛ ككذلك لو مدائح في غيره من أئمة اليعاربة من بعد ىذا اإلماـ

 ,كلو مدائح في محمد بن ناصر الغافرم كفي بعض قضاة األئمة ككالتهم  ,كلو مدائح نبوية

على عدد حركؼ المعجم صدر بها ديوانو  ,كقد تكفل ديوانو بذكر جميع ما ذكرنا كفيو من

فنوف الشعر شيء كثير  ,كمن كبلمو في مدح اإلماـ بلعرب قولو في قصيدة نونية :
كقائلمن ملوؾ األرض خائفة= منو كتحمده في السر كالعلن
كمن إذا سار في جيش تضيق بو= كسع الببلد ككسع السهل كالقنن
جيش يبيد العدل في البر يعقبو= جيش يبيد أىيل الشرؾ في السفن
كمن إذا قاؿ قوال قاؿ أحسنو = أك جاد أخجل جود العارض الهتن
كمن إذا ثار في الهيجاء يفعل في = أعدائو فعلة الجزار في البدف
كمن إذا فاخر األشراؼ في مؤل= شاعت مفاخره في الشاـ كاليمن
ىذاالكريم الذم تشفيك رؤيتو= من كل داء كمن ىم كمن حزف
بلعرب نجل سلطاف الذم حسنت= أخبلقو كىو رب المنظر الحسن

( لطيفة ) ذكرىا شارح ديواف الحبسي قاؿ  :جن بقرية السر في عماف رجل يسمى راجحا

بامرأة عشقها تسمى بشارة بنت سناف  ,فبهت راجح بجمالها ككاف صحيح العقل ؛ فبقي حائرا
متبلدا من شدة حبها كحسنها فلم يدركها ؛ فتعلق قلبو بحبها كىاـ بها حتى لم يذكر سواىا ,

فخرج بسبب ذلك مجنونا تضرب بو األمثاؿ كتكثر في أخباره األقواؿ ,كمن صفة بعض ذلك

أنو صار ال يرل امرأة غريبة في البلد إال كتبعها كجعل يحوـ دكنها كالكلب الجائع دكف الفريسة
لظنو أنها ىي ؛ كصار يهذم بها ؛ كيزعم أف الملك برا كبحرا لها  ,كصار يسأؿ عنها كل

متهكم كمازح كيقوؿ لو  :ىل من خبر عن بشارة يا راجح ؟ فيقوؿ لهم نعم ؛ كقد فتحت الببلد
الفبلني كالحصن الفبلني كقد غارت على العجم كاإلفرنج كغيرىم كسلبتهم ملكهم فيقولوف لو

 :ىذا الملك لك أـ لها ؟ فيقوؿ ىو لي ال لها ؛ كإنما ىي تأخذه لي بجيوشها العظاـ كأنا

مستريح ؛ فيقولوف لو مع ذلك  :ككيف حاؿ إماـ المسلمين كعسكره مع ىذه الحاؿ ؟ فيقوؿ

 :ىو كزير من كزرائها كأنا الذم عقدت عليو الوزارة لها ؛ كعسكره ىم عسكرىا  ,ككاف كثير

الضحك كال يطيش كسائر المجانين كال يأذم أحدا  ,إنو مشتغل بما ىو بو من ىذه الحادثة ؛

كيدكر في سكك الببلد ليبل كنهارا  ,ككاف ال يمر على الشاعر الحبسي إال كيعاتبو كيسألو

الوصوؿ إليو كجمع الشمل بينو كبينها ؛ فيجيبو بما يطيب نفسو من الكبلـ الحسن اللطيف إلى

أف أشار عليو بعض المتهكمين عليو المستهزئين بو أف يسأؿ ىذا الشاعر نظم أبيات فيها

فسألو ذلك فأجابو  ,فنظم فيها ىذه األبيات كقرأىا عليو بأحسن األسجاع ؛ ففرح من ذلك

فرحا عظيما حتى كاد أف يطير من شدة الفرح بها  ,فتعلمها منو كحفظها كصار ينشدىا في

سكك البلد كأسواقها ليبل كنهارا كيصفق بيديو كيرقص برجليو كاألبيات ىي ىذه من البحر
الخفيف :

سمحتلي الدنيا ببنت سناف = ذات قد يميس كالخيزراف
ذات فرع كذات كجو منير = كخدكد محمرة األكجاف
لم تجد في زماننا من يباىي = ىذه الخود في نواحي عماف
سلبت راجحا بطرؼ كحيل = فهو منو مغير العقل ضاف
تركتو متيم العقل لكن = صيرت عقلو إلى النقصاف
------------------------------------------------

-------------------------------

[ - ]3أعلم أف يبرين ىو نفس جبرين فيما يتبادر من كبلـ المؤلف رحمو اهلل كغيره كال يشكل
تسمية الحصن بالقرية كاهلل أعلم  .مصححو .

ذكر حصن جبرين الذم بناه ىذا اإلماـ

ذكر حصن جبرين الذم بناه ىذا اإلماـ ككاف من أعاجيب الزماف  ,كقد بناه من صلب مالو

على ما قيل ألف األمواؿ قد كثرت في أيامو كأياـ كالده قبلو حتى كادت أف تفيض البيضاء

كالصفراء من أيدم الناس  ,كذلك لبركة العدؿ كفضل الجهاد  ,كلذلك أقبلت األئمة إلى

تشييد الحصوف كالمعاقل كإجراء األنهار كغرس األشجار كإحياء المواتات ليعيش فيها الناس

بأرغد عيش كأتم نعمة  ,فبنى كالده قلعة نزكل كىي الشهباء  ,كبنى ىو حصن يبرين كبنى ابن
أخيو حصن حزـ كالثبلثة من أعاجيب الزماف حتى قيل أف حصن جبرين ال يستطيع أحد أف

يصفو بجميع ما فيو كلو فكر فيو شهرا كامبل بإمعاف النظر التاـ  ,كىو قصر عالي يجرم في

بطنو نهر جار كلو حيطاف شاىقة  ,كمن أعاجيبو أنو لو دخلو داخل من غير أىلو لم يقدر أف

يبلغ أعبله إال بدليل من أىلو  .ككاف الشيخ علي بن ناصر الريامي رآه من ظاىره كباطنو .
كقاؿ إف نظرت إلى سقفو قلت إنها خير من صنعة جدره كإف رأيت جدره قلت ىاىنا الصنائع

العجيبة ؛ قاؿ كفيو من النقوشاتوالتصاكير ما ال يحصى كال يوصف  .قلت كلعلو أراد بالتصاكير

تصاكير األشجار كالجبالوالرماؿ كالبلداف كالبحور كما ال ركح فيو فإف تصوير ذم الركح حراـ ,

ال يأمر بو اإلماـ كال يرضاه  .قاؿ كفيو األشعار مكتوبة على جدره كعلى الدرج كالعرش كالغرؼ
كالحيطاف ؛ قاؿ كمكتوب فيو آيات من القرآف  .قلت  :ال ينبغي أف تكتب آيات القرآف على

الجدر بل يجب أف ينزه القرآف كيعظم ؛ كلعلهم إنما صنعوا ذلك بقصد التبرؾ بآيات القرآف ؛

كال يعجبني أف يكتب القرآف في الجدر كال في السقوؼ  .قاؿ كيرل في بطن مشاكية كفي
بطن الجدر سفتج أم نفق يدكر في الجدار ما دار الحصن .

كقاؿ فيو الشيخ المذكور شعرا :
اللهأكبر من قصر عبل كسما = كحصن عز بيبرين العبل رسما
أكرـ بو إنو الصرح الذم ثبتت=أصولو كلو فرع سما لسما

ىو العماد على ذات العماد على= مجدا كفخرا كما أبغى بو إرما
تصاغرت عظمة الشهبا لعظمتو = فما لها بعد رؤياه ترل عظما

لو كانت الجنة الفردكس يشبهها = شيء لقلنا ىو الشبو الذم عظما

لم يخش ساكنو في طوؿ مدتو = غير اإللو كال عرب كال عجما

لو سالم الموت ذا عز كمرتبة = لكاف ساكنو منو لقد سلما
كقد بناه اإلماـ بلعرب بن سلطاف بن سيف ,

كقد قيل إف بنيانو قاـ بثبلثة كعشرين كرا ؛ كقيل إنو خزف فيو مثلهن ثبلثة كعشرين كرا  ,كبقرب

الخزين ىذه األبيات :

أتعبتنفسي في عمارة منزلي= زخرفتو كجعلتو لي مسكنا
حتى كقفت على القبور فقاؿ لي=عقلي ستنقل من ىناؾ إلى ىنا
كسألت عن البيتين فقيل لي أنهما كتبا على القبر كعلى غير موضع من القصر ككاف اإلماـ قد

قبر في قصره ىذا قرب النهر  ,كلعلهم أكثركا من كتابة البيتين لقصد إخفاء الخزين كنظر بعض

المتأخرين في صحة ىذا الخبر بأنو ال يصح للمؤمن أف يخفي مالو على كارثو  .قلت  :كأيضا

ففي خزنو تضييع لزكاتو ألف الزكاة في النقدين الذىب كالفضة كاجبة كل عاـ إذا لغا النصاب .
كيمكن أف يجاب عن النظر األكؿ بأنو خزنو عدة للحوادث كأنو أخبر بو الوارث فامتنعوا عنو

من كقت إلى كقت كطالت بو األياـ فاختفى على من جاء بعدىم من غير قصد لئلخفاء  ,كعن
الثاني بأنو يمكن الخزين من الجواىر التي ليس فيها زكاة ؛ فإف الزكاة في المعدف خاصة

بالنقدين  .كذكر الكتاب حلى البحر كلم يقل فيو زكاة تجرم ثم أحاط باإلماـ في قصره ىذا
أخوه سيف بن سلطاف كمات اإلماـ في سنة أربع كمائة كألف ؛ فصار حصن يبرين عبرة

للمعتبرين كقاؿ المحركقي :

كفىعظة للعارفين كعبرة= بما فعلت أيدم الليالي بيبرينا
ثم رجع إليو كلده يعرب كأصلح الحصن كالفلج بعد الحرب كالتخريب ككقف عليو إصبلحو
بأربعين ألفا  ,كقد خلت تلك األمم كافترؽ آؿ يعرب بعض بخلف بن مبارؾ بالقصير ,

كبعضهم بمحمد بن ناصر الغافرم  ,كأخذ محمد حصن يبرين بالعقد في كل شهر بثبلثمائة

محمدية ليكوف لو مأكل كحصنا عن عدكه  ,فقتل محمد بن ناصر في حلة صحار كدفن فيها

كقبض كلده ناصر بن محمد يبرين ثم استأسر آؿ يعرب ناصر بن محمد عند باب بادم في بلد

بهبل ؛ فخلص لهم حصن يبرين ثم أخذه بحاد بن سالم الغافرم كقبضو ناصر بن محمد  .ثم

أف بلعرب بن حمير بن سلطاف كىو ابن أخي اإلماـ الباني استأسر بحاد بن سالم كسجنو كقتلو

في حصن نزكل  ,ككاف الحصن آلؿ يعرب حتى أخذ منهم سنة ستة كثبلثين كمائة كألف بعد

الهجرة ؛ ثم رجع إليهم سنة سبعة كخمسين كمائتين كألف كخاف لهم عبد لراشد بن حميد

الغافرم  ,كبقي الخادـ عند آؿ يعرب ستة أشهر كخدع العسكر كأغلق الباب بنفسو كضربهم

بالبندكؽ ضربا  ,فاجتمعوا عليو كحصركه  ,كقتل منهم سبعة رجاؿ ؛ ثم أحرقوا الباب كحملوا

عليو ؛ فلما أحس بالهبلؾ رمى بنار في فيوؿ الباركت فاشتعل القصر كلو نارا  ,فاحترؽ من
احترؽ فعاد الحصن آلؿ يعرب ؛ كقاؿ بعضهم شعرا :

ممايدبر ربنا ػػمن أمره = سبحانو في أرضو كسمائو

رد الملوؾ إلى محل قرارىم = مستبشرين بفضلو كعطاءه
ثم حرب راشد بن حميد الغافرم محمد بن سليماف اليعربي كحاصره في ثبلثة أسابيع ؛ فخرج
محمد من الحصن يوـ السابع من شهر شعباف سنة تسعة كخمسين كمائتين كألف ؛ ثم حرب

راشد بهبل كفيها آؿ يعرب فأخرجهم منها  ,كبقيت بهبل كجبرين في أيدم أكالدراشد إلى أف
أخذ اإلماـ عزاف بن قيس بهبل ككلى عليها الشيخ ماجد بن خميس العبرم ,ثم أحاط بو

الغافرية  ,كفيهم برغش بن حميد ابن راشد الغافرم حين نكث أىل عماف علىاإلماـ كأخذكه
منو بعد قتل اإلماـ كبقيت ىي كيبرين في أيدم أكالد راشد بن حميد بنناصر بن محمد بن

ناصر الغافرم إلى ىذه الغاية  ,كىي آخر سنة ثبلثين ثبلثمائة كألف  .ىذا ما كاف من خبر

يبرين كتقلب األحواؿ عليو ؛ كهلل الملك الدائم  .قاؿ ذك الغبراء – كىو الشيخ خميس بن

راشد العبرم – في حصن يبرين  :إنو يحتاج إلى حكم من أىل العلم ألف أربابو تفرقوا  ,كقد

خلت أمة بعد أمة  .قاؿ كأما أمواؿ يبرين فقد سمعت عن كثير من الناس أنهم لم يأكلوا منها

كقالوا إنها حراـ  .قاؿ كينبغي لمن حرـ شيئا أف يأتيفيو بحجة صحيحة  ,ككل آية لها تفسير :

ككل مسألة لها جواب  .كقاؿ في كبلـ قبل ىذا  :قلت لصاحبي ىل عندؾ صحة في يبرين كما

قالوا فيو ؟ فقاؿ  :أما الماؿ كاألمواؿ فاألكثر منو اشتراه الشيخ ناصر بن محمد الغافرم كشيء
منها آؿ إليو باإلرث  .قاؿ كسمعت ىذا من محمد بن عدم بن محمد العبرم كسعيد بن

سليماف الزرعي  .قاؿ كقد رفعا عن الذين يثقوف بهم في زمانهم الذم أكبر منهم سنا كأرجح

عقبل ؛ كقالوا إف الشيخ ناصر بن محمد أشهدىم كأمرىم بالكتابة بكثير من األمواؿ في كصيتو

كطلق نساءه بحضرتهم كأشهدىم بذلك كأمرىم أف يكتبوا الماء كالماؿ الذم آؿ إليو باإلرث
كالشراء من آؿ يعرب من يبرين لبيت الماؿ  ,فلما مات الشيخ ناصر بن محمد شهد ىؤالء

بذلك كقالوا " فمن بدلو بعد ما سمعو فإنما إثمو على الذين يبدلونو " قاؿ كالماؿ الذم خلفو
ناصر لم يقسم على كرثتو .

قاؿ كأما حصن يبرين فلم يصح فيو بيع كال ىبة من آؿ يعرب إلى يومنا ىذا انتهى كبلـ ذم
الغبراء كاهلل أعلم ؛ كمما يذكر من النظم لئلماـ بلعرب بن سلطاف

 .إذا ما دعتك النفس يوما لريبة = فعاص على حاؿ ىواىا كخالف

ال تتبعها مدة العمر إنما=إتباع الهول قائد للمتالف

كجانب ىواىا ما استطعت فإنما= مجانبة األىواء حرفة عارؼ

كخف من إلو العرش شدة بطشو = لعلك تنجو يوـ نشر المصاحف

كقاؿ أيضا :

كلما بلوت الناس لم أر صاحبا=أخا ثقة في النائبات العظائم

كأبصرت فيهم في رخاء كشدة=فلم أر منهم غير كسب الدراىم
فإنكنت ذا يسر فحولك إنهم=مماليك أك عسر كأضغاث حالم

كثقت بمن أحيا العظاـ رميمة=كأنشأىا خلقا لطيف المناسم

كذكر ابن رزيق الشاعر في كجود اإلماـ بلعرب أخبارا ىائلة أعرضنا عن ذكرىا للشك في

صحتها كاهلل أعلم .

ذكر خركج سيف بن سلطاف على أخيو اإلماـ كحصاره لو بجبرين

قاؿ حميد بن محمد بن رزيق الشاعر التأخر  :لن تزؿ اإلماـ بلعرب تضرب بو األمثاؿ في

العدؿ كالجود حتى كقعت بينو كبين أخيو سيف فتن كثيرة  ,قاؿ كأصاب كثيرا من فقهاء عماف

كأكابرىا كأىل الورع كالزىد عقوبات من سيف كشد سيف على أخيو بلعرب الحرب فخرج

بلعرب من نزكل كقصد ناحية الشماؿ ثم رجع إلى نزكل فمنعو أىلها دخولها فسار إلى جبرين

فحصره أخوه سيف في حصن جبرين .

قاؿ فلما عجز بلعرب عن مبلحمتو اجتمع أكابر عماف فعقدكا اإلمامة ألخيو سيف  ,ككثير من
أىل عماف دخل في البيعة تقية ألنسيفا عاقبهم على عدـ الرضا بإمامتو  ,كخرج فأخذ حصوف

عماف كافة إال يبرين فإنو حصره فيها كجعل يضرب الحصن بالمدافع  ,ككاف عند بلعرب رجاؿ
مشهوركف بالشجاعة فكلما دنى جيش سيف من الحصن خرجوا لو ككشفوه فقتل في تلك

الحرب من قوـ سيف كثير  .قاؿ ثم أف أكابر ىؤالء كىؤالء اتفقوا على الكفاؼ عن الحرب
كقالوا الرأم أف نغمد السيف عن بعضنا بعض فإذا اقتتل سيف كأخوه بلعرب كقتل أحدىما

صاحبو صرنا رعية للباقي منهما كتبعا  .فإف أبيا المبارزة مكث كل كاحد منا في العسكر  ,فإذا
طالت على ذلك المدة رجع كل كاحد منا إلى كطنو .

قاؿ فلما بلغ بلعرب خبر القوـ توضأ كصلى هلل ركعتين  ,كسأؿ اهلل عز كجل أف يميتو فما فرغ

من دعائو إال كقد خر على البساط الذم صلى فيو ميتا  ,قاؿ فعند ذلك خرج بعض خدامو من
الحصن فأخبركا أخاه سيفا بوفاتو فانهمهم كقاؿ أقتلتموه ؟ قاتلكم اهلل  ,فحلفوا لو أنو قد مات

حتف أنفو ثم خرج أصحابو من الحصن كافة  ,كمضوا إلى أخيو سيف فأخبركه عن أخيو بلعرب

كما أخبرتو عبيده عن خبر كفاتو .

قاؿ فمضى سيف إلى الحصن كغسل أخاه ككفنو كصلى عليو كدفنو قريبا من الحصن كذا قاؿ

 .كالمعركؼ عند أىل يبرين أف قبره داخل الحصن قرب النهر مكتوب عليو البيتاف المتقدماف .
قاؿ كخلصت عماف لسيف كلم ينازعو فيها منازع قاؿ ككاف كثير من أىل عماف المشهورين

بالعلم متمسكين بإ مامة بلعرب كيركف أف أخاه سيفا باغ عليو  ,كقد تقدـ أف بلعرب مات في
سنة أربع كمائة كألف فتكوف مدتو في اإلمامة ثبلث عشرة سنة كهلل الملك الدائم .
باب إمامة سلطاف بن سيف بن سلطاف بن سيف ابن مالك بن أبي العرب اليعربي
بويع لو بعد موت أبيو كذلك في شهر رمضاف المبارؾ سنة ثبلث كعشرين كمائة كألف  ,ككتب
العبلمة الصبحي لبعض إخوانو أف سيف بن سلطاف صح معنا موتو ثم صح معنا تقديم

المسلمين ابنو سلطاف إماما لكافة المسلمين تلقفت صحة ذلك من الفقيو ناصر بن خميس

كخلف بن سناف رحمهما اهلل  ,كأيضا من الشيخ ناصر بن سليماف بن مداد كسليماف بن محمد
بن ربيعة المربوعي  ,كقد كاله على أىل نزكل  ,كقد أرسل إلينا  ,كجميع اإلخواف الفقيو عدم

بن سليماف كتابا فيو ذكر العقدة كمن حضرىا  ,ككاف المتولي للعقد عدم ىذا كخلف بن

محمد بن خميس كسليماف المذكور ككلهم ثقات فقهاء في ىذا الزماف فيما قيل  ,كالوالي

سعيد ابن علي كأناس من أىل الغشب مسموف كغير مسمين  ,ككذا أىل الرستاؽ مع كثير من

المشايخ اليعاربة  ,قاؿ  :كبلغني أنهم استتابوه  .قاؿ كفي ىذا الكتاب الذم أرسل إلينا أف

المسلمين رضوا بو كأذعنوا لو بالسمع كالطاعة على شركط شرطوىا كعهود أخذكىا منو أف ال

يقدـ على أمر قليل كال جليل إال برأم المسلمين مع أشياء يطوف بها ىذا الكتاب .
كقاؿ العبد الفقير سعيد بن بشير الصبحي قد ألزمت نفسي كالية ىذا اإلماـ كطاعتو مع ما صح

معي  ,كصحت عقدتو على يد المسلمين كىو سلطاف بن سيف ابن سلطاف  .قاؿ كعندم كاهلل

أعلم أف إمامتو في ظاىر األمر أكجب من إمامة أبيو ألف المسلمين دخلوىا كحكم التقية زاؿ

عنهم فيما بلغني  ,قاؿ كعندم أف طاعتو الزمة جميع الرعية ككاليتو الزمة جميع من صح معو
صحة إمامتو كاف من رعيتو أك من غيرىا ؛ كقد قيل لي في حصن المسلمين بنزكل بحضرة

المشايخ ؛ منهم ناصر بن خميس كناصر بن سليماف كسليماف بن محمد كدركيش كغيرىم من
المسلمين ما تقوؿ في ىذا األمر ؟ فكاف جوابي أني قد ألزمت نفسي كاليتو كطاعتو كدعوت
إليهما من أجابني  ,كقد افترقنا على أمر كاضح نهار سابع كعشية تاسع كبكرة اثني عشر من

شهر رمضاف ؛ يعني أنو حصل لهم النظر في ىذا األمر ثبلثة مجالس في الثبلثة األكقات .

قاؿ كقد افترقنا على أمر صحيح في ىذه المجالس ؛ كقد اتفقنا على إمامتو ببل كراىية كال تقية

من الجميع .

قالوىذا يقتضي جواز الدخوؿ كتنفيذ األحكاـ مع األخذ كالعطا  ,كجميع أمور المسلمين

بعدالتحديد منو  ,كقبلو فيو اختبلؼ لمن جاز لو الدخوؿ قبل  .ككتب ىذا سالم بن عبداهلل من

إمبلء الشيخ سعيد بن بشير الصبحي .

ثم إف اإلماـ سلطاف قاـ كاستقاـ كجاىد األعداء في البر كالبحر كحارب العجم في مواضع

شتى كأخرجهم من بلدانهم كدمرىم في أكطانهم ؛ كأخذ البحرين كالقسم كالؾ كىرمز كبنى

حصن الحزـ بالجص كالحجر  ,كانتقل من الرستاؽ إليو ؛ كأنفق في بنائو مما كرثو من الماؿ
من أبيو ؛ كاقترض كثيرا من أمواؿ المساجد كالوقوفات ألوفا كلكوكا  ,ككجدت أف جملة ما
اقترض من أمواؿ األكقاؼ خمسمائة فراسلة فضة ؛ كدانت لو األمور ؛ كسالمتو الممالك

كأطاعتو الرعية  ,كلم تتحرؾ عليو حركة من عماف كال غيرىا  ,كعمر الببلد  ,كذكر الحبسي في
قصيدة من قصائده كقائعو بالعجم ؛ كفتح البحرين كرثا من قتل فيها من أمراء األجناد ؛ كىي

ىذه :

أالفانظركا كيف األعاجم صاركا= عدكا شجرات ما لهن قرار

طغوا كبغوا في األرض حتى أصابهم= عقاب أليم مهلك كتبار

فحلت بهم من ممالك األمر نقمة= كسوء عذاب دائم كدمار
كقد ضربت أعناقهم بمناصل =كما خربت دكر لهم كديار

فصاركا بها رغم األنوؼ كأنهم= سماجح كحش عاقهن عشار

كقد شربوا كأسا من الحتف كالردل= فخركا على األذقاف كىي بدار

كجركا على أذقانهم بعدما جركا= بخيل كقد جركا الذيوؿ كجاركا
كقد حملتهم بعدما عاينوا الضبا= مطايا المنايا للبوار فباركا

ليعلم ملك العجم أف جيوشو =إلى الموت قد يسرل بهم كيساركا

فدكخهم بالمشرفية فيلق= عظيم لديو المعظمات صغار

كقد أيموا من بعد ذلك نسوة= عراىن مع سوء الحياة صغار

تباكى عليهن بالنهار كبالدجى =كأدمعها عند البكاء غزار

كأنهم لم يعلموا أف باعنا = طويل كأعمار العداة قصار

دماؤىم ىدرا كلكن ضربنا =ألعناقهم يوـ النزاؿ جبار

كما ذاؾ إال من خساسة طبعهم= يقولوف أضغاف الرجاؿ قمار

كليلة سعد مزؽ الليث ثوبها =كأف دجاىا بالسيوؼ نهار

تزاحمت األبطاؿ فيها كأنما= بها القوـ سفن كالدماء بحار

كيوـ أثار النقع فيو سحائبنا = منم الحرب حمرا حشوىن غبار
كأف يحاميم العجاجة عارض =تبلمع فيو كالبركؽ شفار
فما زالت الهيجاء حتى تفرقوا =كلكن عرتهم ذلة كفرار

كقد صارت البحرين في ملك سيد= كريم زكا فرع لو كنجار

سبللة (سيف) نجل سلطاف الذم= لنا أمنت سوح بو كقفار
ىنيئا إماـ المسلمين ببلدة= بكم طاب فيها مفخر كفخار

لقد كاف فيها لؤلعاجم غبطة =فزموا مطايا البين منها كساركا

نعم كسقوا من منهل الحتف شربة= بها من عقار الموبقات عقار

فولوكم أدبارىم كتبلدكا= كقد كقفوا دكف المحيص كحاركا
ككانوا بها أسدا فلما غزكتهم =غدكا بقرا عونا لهن خوار

رأكا منكم ما ال يرل بخت نصر= كما ال يراه مصدع كقدار

فلم يبق فيها لؤلعاجم ملجأ =كلم يبق فيها لليهود حمار

كلم يبق إال من تراه مجدال =قتيبل كمن بين الرجاؿ يجار

فلم تحمهم من أسيف األسد قلعة= كلما يصنهم معقل كجدار

كما ضرنا من غير موت كرامنا= ألنهم عدؿ بها كخيار

كحميرالزاكي ابن سيف بن ماجد= فتى بعده النوـ اللذيذ مطار

كنجل عزيز راشد كمبارؾ=سليل غريب ىم ىديت ذمار

كلم أنس ذاؾ الحضرمي محمدا=فموتتو للمسلمين خسار

شجاعكفاح لم يقاكمو ضيغم =كعضب كغى لم ينب منو غرار
كلكن صبرا فالسنوف حوامل =كفيها الليالي كلد كعشار

كللفلك الدكار عظم عجائب = كفي دعرنا للدائرات مدار

كدـ ياإماـ المسلمين مظفرا =طواؿ الليالي ال نبت بك دار
كىم أف يجعل عماف كجنتي مأرب  ,فحاؿ الحماـ بينو كبين ما يؤمل  ,كاآلجاؿ تقطع اآلماؿ ,

لكل امرئ ما نول .

كتوفي بحصن الحزـ الذم بناه للعزة كالمنعة  ,فكاف من قدر اهلل أف صار موضعا لوفاتو كمحبل
لجثتو بعد مماتو  ,فدفن بو في البرج الغربي النعشي  ,كىذا الحصن غاية في التشييد  ,كىو

من عجائب الدنيا  .ذكر لي بعض األصحاب أنو ألف في كصفو كفي بنائو كتاب نظما كنثرا ,
فالنظم قصيدة ميمية كالنثر شرحها  ,كلم أقف على ىذا الكتاب .
ككانت كفاة اإلماـ يوـ األربعاء لخمس لياؿ خلوف من جمادل اآلخرة سنة إحدل كثبلثين كمائة

كألف  .ككانت إمامتو سبع سنين كتسعة أشهر ؛ كبموتو انتقض الشر في عماف كجرت فيهم

العصبية كالحمية  ,كأرادت الرؤساء أف تجعل الدكلة ميراثا  ,خالفت أمر أىل العلم كالفضل ,

من اهلل عليهم بسببو  ,كىو رد األمر إلى أىلو  ,فمشت العصبية في
كنسوا الحاؿ الذم ّ
القلوب على حسب ما يأتي ذكره في الباب اآلتي كهلل الملك الدائم .

باب إمامة مهنا بن سلطاف بن ماجدابن مبارؾ بن بلعب اليعربي

كىو الذم تزكج بنت اإلماـ سيف أخت اإلماـ سلطاف ؛ بايعوه بعد موت اإلماـ سلطاف في

ذلك الشهر بعينو  ,رأكه أىبل لئلمامة لكونو ذا قوة عليها  ,كلم يكن كثير علم  ,لكنو يتعلم
كيسأؿ ؛ كلم يقدـ على أمر إال بمشورة العلماء  ,كسبب بيعتو أنو لما مات اإلماـ سلطاف

أرادت اليعاربة كرءكس القبائل أف يكوف اإلماـ كلده سيف بن سلطاف ككاف صبيا لم يراىق ؛

كأراد أىل العلم كبنت اإلماـ سيف أف تكوف اإلمامة لمهنا بن سلطاف ألىليتو  ,كقاؿ أىل العلم

للناس ؛ إف إمامة الصبي ال تجوز على حاؿ  ,كمن ال يجوز أف يكوف إماما في الصبلة فكيف

يجوز أف يكوف إماما على المسلمين  ,يتولى أحكامهم كيلي األمور كالدماء كالفركج  ,كال يجوز
أف يقبض مالو  ,فكيف يجوز أف يقبض ماؿ اهلل كماؿ األيتاـ كاألغياب  ,كمن ال يملك أمره

فكيف يملك أمر غيره ؟

فأبت العامة إال إمامة الصبي ؛ كأعاركا العلماء أذنا صماء  ,كتجمعوا كاجتمعوا بالسبلح ,

كربماأشهركا سبلحا ككقع بعض الجراح  ,فخاؼ العلماء كقوع الفتنة كانتشار الشر  ,فقاؿ

القاضي عدم بن سليماف الذىلي أمامكم سيف بن سلطاف – بفتح الهمزة – أم قدامكم ,
كأراد بذلك تفريق جمعهم كإطفاء الفتنة  ,فعند ذلك نادت العمة باإلمامة كضربت المدافع

إظهارا لؤلمر كإشهارا لئلمامة  ,كانتشر الخبر الكاذب في البلداف أف اإلماـ سيف بن سلطاف ,
فلما سكنت الحركات كىدأت الناس أدخلوا الشيخ مهنا الحصن خفية  ,كعقدكا لو اإلمامة ,

فقاـ باألمر كاستراحت الرعية في زمنو كحط عنهم القعودات([ )]3من مسكد  ,كلم يجعل بها

ككيبل  ,كربحت الرعية في متجرىا  ,كرخصت األسعار  ,كبورؾ في الثمار  ,كلم ينكر عليو أحد
من العلماء في شيء في سيرتو  ,فلبث على ذلك سنة ؛ ثم خرج عليو يعرب بن بلعرب بن

سلطاف كلد اإلماـ المحصور بجبرين  ,كسبب ذلك أف اليعاربة كأىل الرستاؽ أضمركا العداكة

لئلماـ مهنا كالقاضي عدم بن سليماف كمن معهما من المسلمين بسبب ما كقع عند بيعة مهنا ,

فلم يزالوا يكاتبوف يعرب بن بلعرب كيحرضونو على القياـ بأمر سيف كالخركج على مهنا حتى
خرج على اإلماـ  ,فسار مختفيا إلى مسكد  ,فدخل الكوت الشرقي  ,ككالي مسكد يومئذ

الشيخ مسعود بن محمد الصارمي ؛ فلم يشعر إال كيعرب قد دخل الكوت ؛ كلعل أىلها لم

يخلوا من خيانة .

ككاف اإلماـ خارجا إلى فلج البزيلي من أرض الجو  ,فبلغو الخبر فرجع إلى الرستاؽ كقاـ كشمر
كجاىد كماقصر  ,كطلب من أىل عماف النصرة فخذلوه  ,كنصب لو أىل الرستاؽ الحرب .
كسأؿ مهنا النزكؿ من القلعة  ,كأعطوه األماف على نفسو كمالو كمن معو  ,ففكر في أمره فرأل
أنو مخذكؿ  ,كليس لو ناصر من أىل عماف  ,فتبين لو منهم الخذالف فأجابهم إلى ما أعطوه

من األماف  ,فنزؿ من القلعة ؛ فزالت بذلك إمامتو فأخذكه كحبسوه ىو كخشبوه ىو ككاحد من

عمومتو كبعض أصحابو بعدما أمنوىم ثم جاء بعض خدامهم فذبحوىم ظلما كىم في قيد

كخشبة .

كاستقاـ األمر ليعرب بن بلعرب بن سلطاف  ,كلم يكن يدعي اإلمامة لنفسو  ,كإنما يدعيها

لسيف بن سلطاف الصغير ؛ كيعرب قائم بأمره كشاد ألزره ؛ كسلمت لهما جميع حصوف عماف

كقبائلها .

ككاف ىذا في سنة ثبلث كثبلثين كمائة كألف ؛ فلبثا على ذلك حوال  ,ثم نصب يعرب إماما .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3ىكذا في النسخة التي بيدنا  :كلعلو مصحفا من العقودات  ,فليتأمل .
باب إمامة يعرب بن بلعرب بن سلطاف بن سيف بن مالك

ككاف قد خرج باغيا على اإلماـ مهنا على حسب ما تقدـ فتاب من بغيو  ,كرد األمر إلى

القاضي عدم بن سليماف الذىلي  ,فاستتابو من جميع أفعالو كمن بغيو على المسلمين كتعديو

على مهنا بن سلطاف كاغتصابو لدكلة المسلمين .
قالوا ككاف يعرب مستحبل في خركجو ىذا  ,ألنو يظن أف اإلمامة لسيف كأنها قد غصبت منو ,

فلم ير الشيخ عديعليو ضماف ما أتلف لشبهة االستحبلؿ كالمستحل ال يلزمو غرـ ما أتلف ,
فقبلوا توبتو من غير غرـ  ,كبايعوه سنة أربع كثبلثين كمائة بعد األلف  ,فاستقاـ لو األمر

كسلمت لو حصوف عماف  ,كلبث في الرستاؽ أياما يسيرة  ,ثم سار إلى نزكل فدخلها يوـ

تسعة كعشرين من شعباف من ىذه السنة  ,فلم يرض أىل الرستاؽ أف يكوف يعرب إماما

فتعصبوا لسيف بن سلطاف الصغير  ,فكاتبوا يعرب بن ناصر اليعربي  ,كىو خاؿ سيف بن

سلطاف ككاف بنزكل ككاف سيف معو  ,فما زالوا بو حتى خرج من نزكل لست مضن من شواؿ
من ىذه السنة  ,كقصد ببلد سيت فخالف بني ىناءة على القياـ معو على أف يطلق لهم ما

حجر عليهم اإلماـ ناصر بن مرشد من البناء كحمل السبلح كغير ذلك كأعطاىم عطايا جزيلة

فصاحبوه إلى الرستاؽ  ,فاستقاـ الحرب في الرستاؽ كأخرجوا الوالي منها  ,كذلك أنهم أحرقوا

باب الحصن ؛ فاحترؽ كجو الحصن جميعا  ,كاحترؽ ناس كثير من بني ىناءة رؤساؤىم كرؤساء

بني عدم .

كقيل إف جملة المحترقين مائة كخمسوف رجبل  ,كاحترقت كتب كثيرة  ,مثل بياف الشرع ,

كالمصنف  ,ككتاب االستقامة  ,كمجلبات الطلسمات قدر أربعين مجلبا  ,كاحترقت كتب كثيرة

لم يكن لها نظير بعماف كظهر من ىذا الحرؽ ماؿ عظيم مخزكف في كالج الجدار  ,فلما بلغ

اإلماـ ما صنع أىل الرستاؽ مع الخارجين عليو جهز سرية أمر عليها صالح بن محمد بن خلف
السليمي ؛ كأمره بالمسير إلى الرستاؽ فسار حتى كصل العوابي ؛ فلم تكن لهم القدرة على

الحرب فرجعوا .

ثم إف يعرب بن ناصر كتب إلى كالي مسكد أف يخلصها لهم ؛ ككاف الوالي بها يومئذ حمير بن

منير بن سليماف الريامياألزكوم من أىل حارة الحاء  ,فخلصها لهم  ,كخلصت لهم قرية نخل
بغير حرب  ,ثم أخرجواسرية كعليها مالك ابن سيف بن ماجد اليعربي ؛ فوصل إلى سمائل

كافتتحها بغير حرب  ,كصحبو بنوا ركاحة  ,كجاء إلى ازكي فأخذىا بغير حرب ؛ فخرج الوالي

منها في شهر القعدة من ىذه السنة .

ثم إف اإلماـ يعرب خرج بمن معو من أىل نزكل كبني رياـ كالقاضي عدم ابن سليماف الذىلي

 ,ككصل إلى ازكي ؛ كخرج إليو مشايخ ازكي بالضيافة كالطعاـ كقالوا لو نحن معك  ,فمكث

يومين يكاتب مالك بن سيف ليخرج من الحصن فلم يخرج ؛ فنصب يعرب لو الحرب ,

فضربو ضربتين بمدفع  ,ثم كصل عساكر بني ىناءة يقدمهم علي بن محمد العنبورم الرستاقي

 ,فتفرقت عساكر يعرب كقتل منهم كثير  ,كدخلت رصاصة مدفع عند الحرب في فم مدفع

يعرب  ,ككاف ذلك من سوء الحظ  ,كتفرقت عنو جماعتو كرجع إلى نزكل .

كأما القاضي عدم بن سليماف فإنو سار إلى نحو الرستاؽ  ,فأخذه قوـ يعرب ابن ناصر ىو

كسليماف بن خلفاف كغيرىما كصلبوىم ؛ كجاء رجل من أعواف يعرب ابن ناصر فقتل سليماف

بن خلفاف كالقاضي عدم بن سليماف  ,قتلهما مصلوبين كسحبهما أىل الرستاؽ  ,كذلك يوـ

الحج األكبر من ىذه السنة .

ثم مضى العنبورم إلى نزكل كجعل يكاتب اإلماـ كىو في قلعة نزكل ؛ كدخل عليو أناس من

أىل نزكل فسألوه الخركج منها لحقنالدماء  ,فلم يزالوا بو حتى أعطاىم ذلك على أف يتركوه

في حصن جبرين كال يتعرضوا لهبسوء  ,فأعطوه العهد على ذلك ؛ كخرج من نزكل فزالت

إمامتو بذلك  ,كمضى إلى جبرين ؛ كدخل العنبورم قلعة نزكل كضرب جميع مدافعها  ,كنادل
باإلمامة لسيف بن سلطاف فخلصت لهم جميع حصوف عماف كسلمت لهم كافة القبائل

كالبلداف .

باب األحواؿ الواقعة بعد تغلب يعرب ابن ناصر كمن معو على الدكلة
كذلك أف يعرب ابن ناصر قاـ بأمر الدكلة في منزلة النائب لسيف بن سلطاف الصغير ؛ كاستقاـ
لو األمر شهرين إال ثبلثة أياـ ككفدت إليو القبائل كرؤساء البلداف يهنونو بذلك  ,ثم كقع من

يعرب بن ناصر تهدد على بعض القبائل كخاصة بني غافر كأىل بهلى  ,فقيل إنو لما قدـ محمد

بن ناصر الغافرم في جماعة من قومو كقع عليهم تهدد من يعرب بن ناصر فرجع محمد بن

ناصر بمن معو مغضبا كجعل يكاتب يعرب بن بلعرب كىو المخذكؿ آنفا كيكاتب أىل بهلى
ليقوموا بالحرب كركب ىو قاصدا إلى البدك من الظفرة كبني نعيم كبني قتب كغيرىم .

كأما يعرب بن ناصر فإنو أرسل إلى رؤساء نزكل أف يصلوا إليو فرأكا منو محبل ككرامة كأمرىم

بالبيعة لسيف بن سلطاف  ,ثم أنو سرل سرية كأمر عليها أخاه سليماف بن ناصر كأمره بالمسير

من جانب كادم سمائل إلى يعرب بن بلعرب ليأتيو بو إلى الرستاؽ كأمر أىل نزكل أف يصحبوا

تلك السرية فلم يزالوا يتشفعوف برؤساء الرستاؽ ليعذرىم من ذلك فعذرىم  ,كمضت السرية

حتى كصلت فرقا كباتت فيها فبعث لهم أىل نزكل بطعاـ كعشاء فبينما ىم كذلك إذ سمعوا

ضرب المدافع في قلعة نزكل فسألوا ما الخبر فقيل لهم أف يعرب بن بلعرب دخل القلعة فعند
ذلك رجعوا إلى ازكي فأشار من أشار على سليماف بن ناصر بقبض حصن ازكي ففعل ذلك

كمكث في ازكي  ,ككاف يعرب بن ناصر قد سرل سرية أخرل إلى يعرب كبعثهم من جانب

الظاىرة فلما كصلوا بهلى قبضهم أىل بهلى كقيدكىم بها كبعث سرية أخرل إلى كادم بني

غافر فانكسرت كرجعت إلى الرستاؽ  ,كأما يعرب فإنو بعث سرية إلى ازكي تسحب مدفعين

فلما كصلوا ازكي ركضوا على الحصن كانكسركا كقتل منهم ناس كرجعوا إلى نزكل  ,ثم سرل

سرية ثانية إلى ازكي فأقاموا بالجنى الغربيات يومهم كأصبحوا راجعين من الليل كلم يكن بينهم

حرب  ,ثم سرل سرية ثالثة ككصلوا إلى ازكي كمكثوا بالجنى الغربيات يضربوف الحصن بمدفع

فمكثوا على ذلك قدر عشرة أياـ ؛ ثم كصل مالك بن ناصر من الرستاؽ إلى ازكي  ,فخرج ىو

كأىل الحصن إلى قوـ يعرب فانكسر مالك بمن معو فأغارت البدك من قوـ يعرب على س ّدل
كحارة الرحاء من ازكي فنهبوا من طرفيهما كأحرقوا مقاـ حمير بن منير ككاف خارجا من حارة

الرحاء  ,ثم ركض كالة سرية يعرب على أىل اليمن من ازكي فانكسركا كقتل كالي السرية محمد
بن سعيد بن زياد البهلوم  ,كقيل لمالك بن ناصر أف أىل النزار خرجوا مع سرية يعرب حتى

ركضوا على اليمن فأرسل إلى مشايخ النزار كقيدىم بالجامع من ازكي  ,ثم أنو أرسل إلى أىل
الشرقية فجاءت منها عساكر كثيرة  ,كجاء بنوا ىنأة بخلق
كثير  ,كاجتمع العساكر بإزكي فركضوا على سرية يعرب كأخرجوا الطبوؿ كأناسا قليبل من

جانب المنزلية  ,كخرجت العساكر من جانب العتب يوـ الجمعة عند زكاؿ الشمس فكانت

بينهم كقعة عظيمة تسمع فيها ضرب التفق كالرعد القاصف كبريق السيف كالبرؽ المتراسل ,

فانكسرت سرية يعرب ككقع فيهم قتل كثير  ,كقتل من الفريقين قدر ثبلثمائة كاهلل أعلم .

ثم إف مالك بن ناصر ارتفع بمن معو من العساكر كقصد قرية منح  ,كأغارت شرذمة من قومو

على فليج كادم الحجر فقتلوا منو ناسا كنهبوا ما فيو كأحرقوا من زكيت بيوتا  ,كذلك من

المحيوؿ حتى كصلوا منح فنهبوا حجرة معمد كأحرقوا بيوتها  ,كقتلوا من قتلوا كتفرؽ أىلها ثم
ساركا إلى نزكل ككصلوا إلىمسجد المخاض من فرؽ فضربوا ىنالك معسكرىم كأقاموا

محاصرين نزكل كأفسدكا الزرع كأحرقوا سكاكر كثيرة من الحيلي كالخضراء كأحرقوا مقامات

من فرؽ كعاثوا في الببلد  ,ثم خرج إليهم أىل نزكل كمن معهم من عساكر يعرب فوقع بينهم
الحرب  ,ثم رجع كل فريق منهم إلى مكانو كقتل من قتل من الفريقين  ,ككاف الحرب كالقتل

بينهم كل يوـ إلى ما شاء اهلل  ,اشتد على أىل نزكل الببلء  ,ثم كقعت بينهم كقعة عظيمة لم

نسمع مثلها إلى ما شاء اهلل  ,ككادت تكوف الهزيمة على قوـ مالك إال أنهم لم يجدكا سبيبل

للهزيمة كالهرب إذ قد أحاطت بهم الرجاؿ كحلقة الخاتم بعد ما انهزـ منهم أكثر من النصف

كبقي من بقى فظنوا أف ال ملجأ من القتل فعزموا عزما قويا كجدكا في القتاؿ .
كأماأىل نزكل فظنوا أنهم غالبوف ال محالة فاشتغل أكثرىم بالنهب كالسلب كاتكل بعضهم

علىبعض فعطف عليهم القوـ بعزـ ثابت كجد كاجتهاد فولوا منهزمين فكثر فيهم القتل كالجراح,
كاتبعهم القوـ يقتلوف كيسلبوف إلى الموضع المعركؼ بجنوز الخوصة قريبا من جناة العقر فقتل

كثير من أىل نزكل في ذلك اليوـ  ,كرجع قوـ مالك إلى معسكرىم كلم تزاللحرب بينهم قائمة
كل يوـ  ,ثم إف مالكا خرج بكافة أصحابو إال قليبل تركهم في المعسكر حتى كصل قريبا من

جناة العقر فأراد أف يحاصرىم في بستاف مويخ كينقب جدرىا لمرامي التفق فخرج

إليهم أىل نزكل  ,فدارت رحى الحرب بينهم ساعة من النهار  ,ثم قتل مالك بن ناصر ,

فانكسر قومو كرجعوا إلى معسكرىم كأقاموا ىنالك إال أف قوتهم ضعفت بموت مالك .

كلم تزؿ الحرب قائمة بينهم كبين أىل نزكل حتى كصل محمد بن ناصر الغافرم بجيش من

الغربية بعد حركب كثيرة  ,ككانت بها كقعات عظيمة منها بوادم الصقل  ,كمنها بالجو كمنها

بضنك كمنها بالغبي  ,فلما كصل محمد بن ناصر أمر بالركضة عليهم فركضوا عليهم كأحاطوا

بهم  ,ككقع بينهم الحرب كالرمي بالتفق من الصبح إلى الليل  ,فلما أجنهم الليل أمر محمد بن

ناصر أف يفسحوا لهم من الجانب األسفل من الوادم مما يلي فرؽ  ,ففسحوا لهم فأصبحوا

منهزمين كأصبح منزلهم من الليل خاليا ليس فيو أحدا كتفرقوا  ,كرجع محمد بن ناصر إلى

نزكل  ,ككاف يعرب بن بلعرب مريضا فأقاـ محمد بن ناصر بنزكل أياما قبلئل  ,ككاف الحصار

لنزكل قدر شهرين إال ستة أياـ .
ثم إف محمد بن ناصر أمر بالمسير إلى الرستاؽ  ,فسار إليها بجيش فدخلها كنزؿ بفلج الشراة

كأراد أصحابو أف يركضوا على البومة التي فيها علي بن محمد العنبورم فنهاىم على الركضة

إلى أف ركض العنبورم كأصحابو فأمر محمد بن ناصر قومو فركضوا ككقع بينهم حرب عظيم

فقتل العنبورم كقتل من قتل من قومو كانكسر الباقوف كرجع محمد بن ناصر إلى فلج الشراة ,

كدخل في اليوـ الثاني إلى فلج المدرل فالتقاه يعرب بن ناصر مذعنا فصالحو على تسليم قلعة
الرستاؽ فأراد يعرب أف يخدع محمد بن ناصر  ,ككاف محمد فطنا حذرا فأبى أف يدخل إال أف

يدخل جميع القوـ  ,فلما دخل كافة قومو دخل ىو ككقع من القوـ في البلد السلب كالنهب

كالسبي في الذرارم حتى أنها بيعت كجملت إلى غير عماف  ,كذلك بما كسبت أيديهم جزاء
بما كانوا يعملوف كبما فعلوا في قاضي المسلمين عدم بن سليماف  ,كبما فعلوا بإمامهم مهنا

كبأفاضل المسلمين  ,كاهلل ال يغير ما بقوـ حتى يغيركا ما بأنفسهم .

كمات يعرب بن بلعرب بنزكل كمحمد بن ناصر بالرستاؽ لثبلث عشر خلت من جمادل

األخرل من سنة خمس كثبلثين كمائة كألف ككتمأىل نزكل موتو خيفة أف يقول عليهم العدك

نحوا من خمسين يوما .

ثم إف محمد بن ناصر أمر بتقييد يعرب بن ناصر بعد ما أمر يعرب بتخليص الحصوف التي بيده

 ,كلم تبقإلى مسكد كبركا في أيدم بني ىناءة  ,كفي كوت مسكد جاعد بن مرشد بن عدم

اليعربي  ,كاحتالوه حتى أخذكه منو كأكصلوا بلد نخل  ,كأقاـ محمد بن ناصر بالرستاؽ كأشهر

أف اإلماـ سيف بن سلطاف ىو كمع ذلك كلو غير بالغ الحلم كتفرؽ أىل الرستاؽ في الجباؿ

كاألكدية فقيل إنو كجد بكهف من جانب حبلة المهاليل مائة نفس من صبياف كنساء ميتين من

العطش خافوا أف يرجعوا إلى الرستاؽ فيحملهم البدك فيبيعونهم .

كجاءتكتيبة لمحمد بن ناصر بعد أخذ الرستاؽ بثبلثة أياـ قدر ألف كنصف من بني قليب كبني

كعب أصحاب تفاؽ كرماح  ,ككصل رحمة بن مطر بن رحمة الهولى بقدر خمسة آالؼ من

بدك كحضر  ,كفيهم من ال يعرؼ العربية كال يعرؼ صديقا من عدك فكاف منهم ما سيأتي ذكره

.

باب افتراؽ أىل عماف بالتعصب الباطل إلى غافرم كىناكم

كسبب ذلك ىذه الفتن المذكورة فيما مضى كفيما سيأتي  ,فإف المتعصبين فيها لمحمد بن

ناصر الغافرم سموا بالغافرية  ,كالمتعصبين لخلف بن مبارؾ الهنائي سموا بالهناكية  ,؛ ككاف

خلف بن مبارؾ المعركؼ بالقصير من أىل الغشب لم يكن بالرستاؽ في كقت الحرب ,فقهر

حصن بركا كمسكد في يده كمعو بنو ىناءة  ,فأرسل محمد بن ناصر علي بن محمد الخركصي

كاليا لحصن بركا ؛ فقتل كرجع أصحابو إلى الرستاؽ مع محمد بن ناصر  ,فأمر محمد بن ناصر

الجيش بالمسير إلى بركا ؛ فسار رحمة بن مطر بقومو كحمزة بن حمادالقليي بقومو كأحمد بن

علي الغافرم بالعسكر الذم خرج من عند محمد بن ناصر كمحمد بنعدم بن سليماف الذىلي

بالقوـ الذين جاء بهم من الصير ؛ كمحمد بن ناصر الحراصي بقومو؛ فسار ىؤالء كل كاؿ على

قومو حتى نزلوا مصنعو .

ثم كرد كتاب من قرع الدرمكي من بني ىناة لرحمة بن مطر  :إنك ال تصل إلينا فنحن كاصلوف
إليك على معنى التهدد  .فلما قرأه كعرؼ معناه أمر بالسير إلى بركا كقدـ عونا من أصحابو ,
فوجدكا قرعا كأصحابو مقبلين إليهم ؛ فالتقاىم رحمة بمكاف يسمى القاسم  ,فوثب عليهم

قضيب الهولي على فرس كالقوـ على أثره ؛ فقتل منهم عشرة رجاؿ كانكسر أصحاب قرع

كخرج قضيب جرحا ىينا  ,كسار رحمة مشرقا بالقوـ حتى نزلوا بالخفرم التي ىي للجبور حتى

يستريحوا كيأكلوا .
ثم إنو بعث عيونا فوجدكا خلف بن مبارؾ قد طلع بقومو برا كبحرا بجيش ال يعلم عدده إال اهلل

 ,ككاف عدد القوـ الذين ىم أصحاب محمد بن ناصر خمسة عشر ألفا من بدك كحضر من

سائل القبائل ؛ فالتقوا غربي بركا  ,فوقعت بينهم صكة عظيمة  ,ككانت عند أصحاب رحمة
مدافع فضربوا الخشب التي في البحر فأغرزت الخشب بحرا ؛ كانكسر خلف بن مبارؾ

كأصحابو كركب ناقتو كاتبعو أصحاب محمد بن ناصر يقتلوف كيأسركف ؛ فلم يجدكا ملجأ من
القتل  ,ككانوا يدخلوف البحر ليتخلصوا في المراكب فأغرزت بحرا فلم ينالوىا  ,كالقوـ

تضربهم بالتفق فهلكوا جميعا  ,كأخذكا سلبهم من سبلح كغيره من جميع ما معهم  ,فلفظهم

البحر  ,فوجد جميع القتلى ألفا كاثني عشر رجبل  ,كلم يزالوا يتبعوىم حتى دخلوا حصن بركا .
ثم نزؿ أصحاب محمد بن ناصر الغافرم بجانب الجبل من بركا ؛ فحاصركا الحصن فأقاموا
أربعة أياـ  ,ثم إف أىل الحصن تخلصوا في المراكب كمضوا إلى مسكد ؛ كلم يبق بهم إال

القليل كليس في البلد أحد ؛ ثم إف أصحاب محمد بن ناصر رجعوا إلى الرستاؽ كرحمة بن

مطر رجع إلى بلده ؛ فأقاـ محمد بن ناصر بالرستاؽ كأصابو جدرم شديد  ,حتى خيف عليو
منو فعوفي ؛ ثم إنو أمر بالمسير إلى ينقل كجعل في الرستاؽ محمد بن ناصر الحراصي كاليا

بالرستاؽ  ,كعنده أصحاب بهلى كسناف ابن محمد بن سناف المحذكر الغافرم قائما بقلعة
الرستاؽ .

كسار محمد بن ناصر كسيف بن سلطاف كحمل معو كافة اليعاربة كيعرب بن ناصر مقيدا حتى

نزؿ مقنيات  ,ككانتإقامتو بالرستاؽ قدر شهرين  ,فلما نزؿ بمقنيات أرسل إلى قبائل الظاىرة

كعماف يستمدىم كبني ياس فجاء إليو القوـ كالتقوا عنده عساكر كثيرة قدر اثني عشر ألفا ؛

ككاف نزكلو بفلج المناذرة من طرؼ ينقل  ,فأرسل إلى أىل البلد يسلموا لو الحصن فأبوا كلم

يردكا لو جوابا كارتفع كقت الصبح يريد االنتقاؿ منها إلى الجانب األعلى على شريعة فلج

المحيدث من البطحاء ؛ فالتقاه بنو علي بمن معهم من أىل ينقل  ,فوقعت بينهم صكة عظيمة

كقتل من بني علي قوـ كثير ؛ كالمعركؼ منهم ابن شيخهم سليماف بن سالم كمن أصحاب
محمد ابن ناصر سالم بن زياده الغافرم كسيف بن ناصر الشكيلي كأحد من الجرحى .

ثم إنو نزؿ شريعة المحيدث من الجانب األعلى كأقاـ يحاصرىم كيضربهم بالتفق كالمدافع ,

فوقعت بينهم صكة عظيمة  ,فقتل خلق كثير  ,كقتل من أصحاب محمد ابن ناصر الوالي

محمد بن خلف الفيوضي كأحد من بني عمو  ,ثم إنهم كسركا الماء عن البلد فلم يبق معهم

ماء  ,فعند ذلك صالحوا على تسليم الحصن ككصل الخبر إلى محمد بن ناصر أف سعيد بن

جويد دخل السليف مع الصواكفة من بني ىناة بقومو  ,فأمر القوـ بالمسير إلى السليف  ,فلما
كصلها أرسل إلى سعيد بن جويد كأىل السليف أف يؤدكا الطاعة فأبوا ؛ ككاصل إليو الصواكفة
من أىل تنعم مؤدين الطاعة ؛ ثم إنو أمر بالركضة على حصن المراشيد من السليف فركضوا

عليو كىدموه على من فيو من نساء كرجاؿ كأكالد .

ثم أف سعيد بن جويد طلب التسيار إلى بلده ىو كأصحابو ؛ فسيره محمد بن ناصر كزكده ,
كبقي بالسليف حصن الصواكفة كحصن المناذرة ؛ فأما المناذرة فإنهم لما رأكا ما أصاب

المراشيد صالحوا كأدكا الطاعة لمحمد بن ناصر ؛ فسلموا كلم يصبهم بأس كأقرىم مكانهم .
أما الصواكفة فلم يأدكا الطاعة فأقاـ يقطع نخيلهم كالقتل فيهم كل يوـ ؛ كفسح للبدكا من

أصحابو إلى بني ياس كقبائل الحضر ؛ ككاف الحصار فوؽ شهرين ؛ ثم إنهم صالحوا على ىدـ

حصنهم بأيديهم فهدموه ؛ ككاف خلف بن مبارؾ بالقصير لما رأل محمد بن ناصر مشتغبل

بحرب السليف حاصر الرستاؽ كقتل كاليها الغافرم المقيم بالقلعة ؛ فخرج محمد بن ناصر

الحراصي من حصن الرستاؽ فدخلو خلف كخلصت لو الرستاؽ ككاف سباع العنبورم قد أخذ

حصن صحار ؛ فلم ير محمد بن ناصر الرجوع عن السليف ؛ فمضى إلى الرستاؽ كصحار

فيقول عليو العدك .

ثم إف خلف بالقصير سار على حصن الحزـ ؛ ككاف الوالي فيو عمر بن صالح بن محمد

الغافرم فحاصركه كرد الفلج عنو ؛ كأرسل إليو خلف أف يخرج من الحصن ىو كأصحابو بأماف
؛ فأبى ككتب إلى محمد بن ناصر يخبره الخبر ؛ كأنهم لم يبق معهم ماء إال بركة قليلة ؛ فسار

محمد بن ناصر إلى الحزـ بعد ما صالح أىل السليف كىدـ حصنهم بجيش عظيم ال يعلم

عددىم إال اهلل ؛ فلما كصل الحزـ ركض على أصحاب خلف ؛ فقتل من قتل منهم ككلوا
ىاربين كتركوا آلة حربهم من دكم كرصاص كطعاـ ؛ كرجع محمد بن ناصر من الحزـ إلى

الظاىرة ؛ كلم يمر على الرستاؽ ؛ ألنو كاف قصده ببلد سيت ؛ كحشر من البدك كالحضر ؛

كاجتمع عنده عسكر كثير ؛ كسار من الظاىرة إلى ببلد سيت ؛ فأرسل إليهم ليؤدكا لو الطاعة ؛
فأبوا فحاصرىم كأمر القوـ بالهجوـ عليهم ؛ كقتل منهم خلقا كثيرا ؛ ثم ركضوا على العارض ؛

كىي لبني عدم فأخذكىا كأخذكا ( غمر ) كخلصت لو بلداف من بني ىناة من العلو كلم يبق

فيهم أحد منهم ؛ فالذم قتل قتل ؛ كالذم طلب التسيار سيره بأماف ؛ كقتل من أصحاب
محمد بن ناصر عند الركضة على باب ببلد سيت قدر عشرة رجاؿ كجرح أناس .

ثم إنو أمر بالمسير إلى نزكل ؛ فسار إليها كأقاـ بها قدر ستة أشهر بعض الشتاء إلى أف جاء

القيض ؛ كأرسل إلى أىل الببلد من أىل منح أف يؤدكا الطاعة فأبوا فجهز لهم جيشا فحاصرىم

الجيش كقطعوا نخيلهم من أىل ( الفيقين ) ك ( جرعالي ) حتى أدكا الطاعة من بعد ما ذىبت
أموالهم  ,كأمربالمسير إلى الظاىرة كنزؿ بالغي كأخذ في جمع القوـ حتى اجتمع عنده خلق

كثير من البدكا كالحضر ؛ كأمر على أىل الظاىرة أف يسيركا التمر إلى الحزـ  ,كصحبهم أىل
كادم بني غافر كمن ذكيهم كسار ىو كجميع من عنده يريد بلد العوامر من الشرقية  ,فالتقوا

ىم كالعوامر كآؿ كىيبة من بدك كبني ىناة  ,فوقع بينهم حرب عظيم حتى كاد أف تكوف الهزيمة

على أصحاب محمد بن ناصر ؛ ثم إنهم ثابوا كثبتوا فوقعت الهزيمة على بني ىناة كقتل منهم
خلق كثير كاتبعوىم حتى دخلوا حجرة العاقل ؛ فرجع محمد بن ناصر كمن معو غالبا مظفرا ,

ككاف في صحبتو سيف بن سلطاف إلى يبرين  ,ثم إنو كصل إلى الظاىرة ليجمع قوما ؛ فاجتمع

عنده خلق كثير ؛ فوصل بهم إلى نزكل ؛ كجمع أىل نزكل كبهلى كازكي كبني رياـ كسار بهم
إلى سيفم  ,كأرسل إلى سعيد بن جويد الهناكم كمن معو من أىل العقير كالغافات فأبوا

فحاصرىم .

ثم خرج سعيد بن جويد كمر على الظاىرة ككصل إلى صحار فجمع قوما من صحار كينقل ,

ألف ينقل نكثت الصلح ؛ فاجتمع معو خلقكثير ؛ كجاء إلى ( عملى ) ك ( ضم ) كجمع جملة
بني ىناة كمن ذكيهم من كادم العبل كجميع بلدانهم ؛ فلما كصل فلج العيشي كأراد أف يركض

على محمد بن ناصر كأصحابو ؛ ككاف مدة غيبة سعيد بن جويد سبعة أياـ ؛ كمحمد بن ناصر

قد فرؽ العيوف في األماكن خيفة أف يهجم عليو على غفلة ؛ فأخبرتو العيوف أف سعيد بن جويد
أقبل في جمع كثير فأمر أف يلتقوىم دكف الببلد فالتقوا في صدر الغافات ؛ فوقع بينهم حرب

عظيم ؛ كقتل سعيد بن جويد الهناكم  ,كقت من أصحابو غصن العلوم صاحب ينقل  ,كجملة

من أصحابو كانكسر الباقوف .

كأمر محمد بن ناصر بالغزكة في كل بلد ملكها بهلى كنزكل كبلداف الظاىرة إلظهار الناموس ,
كسحب أصحاب محمد بن ناصر سعيد بن جويد بعد أف قتل إلى حصن الغافات كفيو عيالو

كأكالده كقومو ينظركف ليؤدكا الطاعة فأبوا فحاصرىم قدر شهرين  ,كفرغ ما عندىم من الطعاـ

حتى أكلوا ما عندىم من األنعاـ كالقائد ألصحاب محمد بن ناصر مبارؾ بن سعيد بن بدر ألف

محمد بن ناصر رجع من بعد الصكة إلى يبرين .

ثم إنهم صالحوا بعد ما فرغ ما عندىم كقتل من قتل منهم كذىبت أموالهم  ,ككاف الصلح على
ىدـ الحصن فهدموه بأيديهم ككصلوىم بأماف كبقي حصن العقير محاربا لم يؤدكا الطاعة ,

كفسح محمد بن ناصر لمبارؾ بن سعيد بن بدر كجعل مكانو راشد بن سعيد بن راشد الغافرم
 ,كأقاـ محاصرا حصن العقير كمعو أىل بهلى كنزكل كازكي كالظاىرة كبنوا غافر كبنوا رياـ ؛

كداركا بو فبل يخرج منو أحد كال يدخل حتى فرغ ما عندىم كطلبوا الصلح فصالحهم على ىدـ

الحصن فهدموه بعدما تلفت أموالهم كلم تبق لهم نخلة كال فلج  ,كقد أكلوا جميع أنعامهم
كمواشيهم فعند ذلك صالحوا فأعطوىم األماف ككصلوىم كرجع القوـ كل إلى بلده .

كأما خلف بن مبارؾ فجمع قوما كنزؿ كادم المعاكؿ كانتقل بهم إلى نخل فحاصرىا ككاف فيها

مرشد بن عدم فمكث أربعة أياـ  ,ثم خرج مرشد من الحصن فأحرقوه كىدموا منو ما قدركا

عليو  ,كمع ذلك صالحو أىل حجرة الجميمي  ,ثم عقب عليهم من عقب كدخلوا البلد كىرب
أىلها إلى سمائل كبعضهم التجأ في حجرة الجناة مع نبي مهلل .

ثم إف الذين بقوا عند بني مهلل أرسلوا إلى أىل نخل أف يجيئوا من جانب الحماـ فجاءكا بقوـ

من حيث ال يدركف بهم آؿ مهلل فدخلوا عليهم على حين غفلة منهم كقتلوا منهم من قتلوا
فخرجوا إلى كادم المعاكؿ حتى أف المعاكؿ نصركىم كزمركا لهم الحرب إلى حجرة الجناة

فمكثوا يحاربونهم ثبلثة عشر يوما ال يهدأ ضرب التفق حتى إنهم انهزموا من الحجرة ككثر
فيهم القتل كتخيبوا .

ثم إف ا لمعاكؿ قالوا ال نبغى حجرة في الجناة فهدموىا  ,كمكثت نخل مدة من الزماف لم يوجد
فيها من اإلنس إلىالكبلب كالسباع على القتلى  ,كمن بعد قسموىا على بني ىناءة كمكثوا فيها

إلى أف ملكسيف بنت سلطاف بعد ما بلغ الحلم كأقيم إماما فعند ذلك سلموىا ألىلها  .كذلك

أكاف تخلي ج النخل فصاركا يتوسلوف بالقاضي ناصر بن سليماف المدادم في نزكل فجاءكا بخط
إلى المعاكؿ فسلموىا لهم .

كأما محمد بن ناصر فجهز جيشا من البدك كالحضر  ,فقصد بو بلداف الحبوس من الشرقية من

المضيبي كالركضة كالتقى بجيش خلف بن مبارؾ بالقصير كالحبوس كغيرىم من بني ىناءة

بالمضيبي ؛ فوقع بينهم حرب عظيم  ,كانكسر خلف بن مبارؾ كتحصن في حجرة المضيبي ,

فحاصرىم محمد بن ناصر كقطع أموالهم  ,فطلبوا الصلح كاألماف  ,فآمنهم كأدكا الطاعة  ,كلم
يعلم محمد بن ناصر أف خلف بن مبارؾ معهم في الحجرة  ,فجاءه من جاء كأخبره أف خلفا

معهم بالحجرة فلم يستحسن أف ينكث عهده كصلحو .

ثم خرج خلف من المصيبي ىاربا فاتبعو محمد بن ناصر بجيشو حتى كصبل ابرل كدخل خلف
ابرل كلم يظن أف محمد بن ناصر يتبعو إلى ابرل  ,فأقاـ مع الحارث فأرسل إليهم محمد بن

ناصر أف يؤدكا الطاعة كيخرجوا خلفا من عندىم فأبوا  ,فأقاـ على حربهم كل يوـ يقطع نخلهم
كيدمر أنهارىم  ,فظنوا أف ليس لهم قوة على حرب محمد بن ناصر ؛ فأخرجوا خلفا من

عندىم خفية  ,ككاف خلف رئيس بني ىناءة كافة كمضى إلى مسكد  ,ثم أنهم صالحوا من بعد

خركج خلف كأعطاىم محمد بن ناصر األماف كرجع عنهم  ,كأقاـ بيبرين  ,ككاف أكثر إقامتو بها
.
ثم إنو سار إلى الظاىرة كجمع منها خلقا كثيرا كغرب بهم  ,كلم يعلم بو من قومو أحد أين يريد

 ,فمر ببلداف بني نعيم كجمع بني ياس كبني نعيم كغيرىم كسار بهم  ,كمر على نجد الجرل

كمر على بلداف بني قليب  ,فصحبو من صحبو منهم كمضى على خط الباطنة حتى خاؼ منو

أىل صحار  ,فلم يغشهم ثم شرؽ فخاؼ أىل فلج الحواسنة أف يدمر كاديهم كأصحابو

يأخذكف كلما كجدكا من إبل كغنم كفيهم من ال يعرؼ الصديق من العدك  ,كعلم بو خلف بن

مبارؾ بالقصير فالتقاه عند أفبلج عرعر فوقعت بينهم صكة عظيمة فولى أصحاب خلف ىاربين

 ,كدخل خلف في بيت  ,كاتبع و محمد بن ناصر يقومو كلم يعلم أنو في ذلك البيت  ,كظن
خلف أف محمدا تركو بعد القدرة فدخل محمد بن ناصر الرستاؽ كجعل يدمر من أنهارىا

كيكاتبهم أف يؤدكا الطاعة فأبوا كدمر فلج الميسر كفلج بو ثعلب كالحماـ كقط شيئا من النخل

 ,كلم يكن ألىل الرستاؽ قدرة على الخركج لحربو كمنعو حتى أنهم ىموا أف يؤدكا لو الطاعة
فجاء إلى محمد بن ناصر خبر أف راشد بن سعيد الغافرم أخذ حصن مقنيات كالوالي فيو

مبارؾ بن سعيد بن بدر  ,ككاف ذلك حسدا منو لمبارؾ لتقدمو مع محمد بن ناصر فأمر

بالنهوض من الرستاؽ كتركها بعد ما دمر أنهارىا ثم إف علي بن ناصر بن حمد الكلباني مضى
إلى راشد بن سعيد كناصحو كخلص لو الحصن كضمن لو أف ال تصيبو عقوبة من محمد بن

ناصر  ,فقبض على ابن ناصر الحصن إلى أف كصلو محمد بن ناصر فترؾ فيو مباركا كاليا كترؾ
معو الحواتم  ,كسار قاصدا إلى يبرين فمكث فيها ما شاء اهلل  ,ثم كصل بمن معو إلى نزكل

كبويع لو فيها باإلمامة على حسب ما سيأتي .

باب إمامة محمد بن ناصر بن عامر بن رمثة بن خميس الغافرم
نسبة إلة غافر جد لو ككجدت أنو من سامة بن لول بن غالب كذلك أف محمد ابن ناصر لما

كاف منو ما ذكرنا من الحركب ككصل إلى نزكل بمن معو أرسل إلى رؤساء القبائل كأىل العلم
من غرب عماف كشرقها فاجتمعت إليو جموع كثيرة فطلب منهم أف يبرأ من اإلقامة بالحرب

كبأمور المسلمين كأف يقيموا من أرادكا مع سيف بن سلطاف كاعتذر إليهم فلم يعذره القاضي

ناصر بن سليماف بن محمد بن مداد ككالي نزكل عبداهلل بن محمد بن بشير بن مداد كمن

حضر من المشايخ من رؤساء القبائل  ,كلم يزالوا في معالجة ىذا األمر كغلقت أبواب حصن
نزكل كالعقر فبل يدخل فيها أحد كال يخرج يومهم ذلك كليلتهم حتى قرب الفجر فعقدكا لو

اإلمامة كضربت مدافع قلعة نزكل كنادل المنادم لو باإلمامة كالعز كاألماف لكل قبيلة تريد

المواجهة من يمن كنزار من بدك كحضر .

ككاف ىذا ليلة السبت لسبع لياؿ خلوف من المحرـ سنة سبع كثبلثين كمائة كألف كانظر في

مبايعتهم لهبعد تلك األحداث المنكرة كاألحواؿ المهولة كفي كشف الغمة أنهم بايعوه تقية .

قلت كال يسوغ ذلك لقضاة المسلمين كعلمائهم  ,غير أف األمر يحتمل أحد شيئين  :إما أف

يكوف محمد بن ناصر محقا عندىم في حركبو السابقة ألف يعرب بن ناصر كأشياعو كانوا بغاة

على المسلمين  ,كعلى ىذا االحتماؿ فيقاؿ إف تلك األحداث إنما كانت من معرة الجيش ,
كمن أحداث بعض السفهاء كما كقع بعض األحداث في جيوش أىل العدؿ كىم لم يرضوا

بذلك ؛ كال صوبوا فاعلو  ,كاالحتماؿ الثاني أف يقاؿ إف تلك البيعة كانت على سبيل الدفاع

حتى تضع الحرب أكزارىا ؛ كللمسلمين أف يقدموا في الدفاع إذا غشاىم العدك من ال كالية لو
عندىم إذا رأكا صبلحيتو لذلك ؛ كإف غيره ال يقوـ مقامو ؛ فثبتت إمامتو عليهم على الشرط

الذم شرطوه عليو  ,كتجب عليهم طاعتو إذا دعاىم لدفع عدكىم على حسب ما بايعوه ؛

كإنما جازت اإلمامة ىا ىنا لمن ال كالية لو ألف الدفع كاجب على الكل؛ فهم إنما قلدكه كاجبا

عليو رجوا أف يقوـ بو كأف يكوف لهم بو الظفر  ,كال تزيده ىذه اإلمامة إف لم يصلح منزلة فوؽ

منزلتو إال كجوب الطاعة في الدفاع ؛ كذلك إف لم يصلح حالو  ,فإف صلح فلكل درجات مما
عملوا  ,كرب إماـ بويع أكال على الدفاع ثم ترقى أمره حتى صار في منزلة الظهور .

كأكثر األئمة من بعد مهنا بن سلطاف إنما بويعوا على الدفاع فيما يظهر من حالهم إذا نظرت

إلى فعل المسلمين في أكؿ ظهور أمرىم بعماف  ,كفي تقديمهم لمحمد بن أبي عفاف على ما
قيل فيو سهل عليك األمر كاتضح السبيل كبرح الخفا  ,كعلمت أف الدين سهل يسر .
ثم إف محمد بن ناصر مكث بنزكل حتى صلى الجمعة كارتفع بمن معو إلى يبرين كفسح للقوـ

كأقاـ بها قليبل ؛ كبلغو أف مانع بن خميس العزيزم ىجم على الغبى كقهر حصنها كنهب سوقها
 ,كأفسد فيها ؛ كأغار مهنا بن عدم اليعربي كعامر بن سليماف ابن بلعرب الريامي كسليماف بن

حمير بن علي اليعربي على غالة البركة كأخذكىا  ,فعلم اإلماـ محمد بن ناصر بهم  ,فقصد

إليهموأرسل إلى القاضي ناصر بن سليماف كالوالي عبداهلل بن محمد ليلحقوه بالقوـ من نزكىإلى
البركة  ,كلم يغش ىو نزكل كلم يكن عنده إال قليل من عسكره كخدامو  ,فهجم عليهم كقت

الضحى كلم يرد قتالهم كناصحهم على الرجوع  ,كرد ما أخذكا من الغالة  ,فأبوا إال حربو كقتالو

 ,فصنعوا لو بومة في مسجد الشريعة األعلى من البركة كقبضوا الجبل الشرقي  ,ككسركا فلج
البركة ؛ كصنع اإلماـ محمد بن ناصر بومة في المسجد األسفل من شريعة البركة كالجبل

األسفل ؛ فكاف بينهما ضرب التفق  ,كقتل رجل من عزابة الركاب من أصحاب محمد بن ناصر

 ,كجرح رجل ؛ ثم أنو أمر أصحابو بالركضة عليهم فولوا منهزمين كأسر منهم ناصر بن بلعرب

الريامي كعلي بن صالح صاحب كمة  ,ككاف ىذا قبل أف يصلو أحد من المدد ؛ كأمر بالتمر أف

يحمل إلى يبرين  ,كرجع ىو إلى نزكل كأقاـ بمساجد الغنتق منها ؛ ككاف إرادتو حرب أىل

تنوؼ كخرابها ثم أصلح اهلل شأنهم ككاجهوه كأخذ منهم عهودا ال يخونوه  ,فطابت نفسو

عليهم كسار إلى الغبي  ,فغدؼ عليهم الحصن كمعو ستة رجاؿ فلم يشعركا بو إال كىو في أعبل
الحصن  ,فخرج مانع العزيزم كمن معو من الحصن ىاربين خوفا منو كقتل خادـ لمانع بن

خميس كأخذ الحصن كجعل فيو كاليا كرجع إلى يبرين .
ثم أنو أمر بالحشد على جميع من بطاعتو من أىل عماف ؛ فاجتمعت إليو جموع كثيرة فسار

بهم من نزكل يريد ضنك ليرجع الوحاشا إلى بلدىم كيبني لهم حصنهم الذم بضنك الذم دمره

عليهم حين كانوا في طاعة خلف بن مبارؾ ؛ فلم يرضوا آؿ عزيز برجوعهم إلى حصنهم كببنائو
 ,فجمعوا أحدا من البدك ممن يشتمل عليهم كأرادكا حربو كمن معو من الوحاشا  ,فالتقوا

بضنك كأكقع الحرب بينهم ثم انكسركا كتبدد شملهم  ,فعلموا أف ليس بهم قوة على حربو ,

كقد مانع بن خميس إلى السنينة مع النعيم  ,فمضى في طلبو في ناس قليلة من أصحاب الخيل

كالركاب السيارة  ,فلم يشعركا بو إال كىو معهم فاسر مانع بن خميس كرجع إلى ضنك  ,فلما
رجع يريد الغبي مر على أفبلج بدك آؿ عزيز الذين نهبوا سوؽ الغبي فدمرىن كرجع إلى الغبي

كأقاـ بها ما شاء اهلل حتى حشد من قبائل الظاىرة من شاء من القوـ كقصد يبرين كأقاـ بها أياما

قبلئل ؛ كجاء إلى نزكل فنزؿ بيت المزرع حتى يجمع قوما منها ثم مضى إلى ازكي كأخذ منها

قوما  ,من جميع الشرقية  ,فخافت منو بنوا ركاحة  ,ثم إنو قصد سمائل  ,فلم يزؿ يناصح
البكريين كأىل الحيلى كقوـ عكاشة ؛ فأما أىل الحيلي كأصحاب عكاشة فصالحوه كأدكا

الطاعة  ,فأرسلهم إلى البكريين ليناصحوىم فلم يقدركا عليهم  ,فأمر بالركضة عليهم في ليلة

شاتية مظلمة مطيرة ذات رعد كبرؽ  ,فلم يشعركا بو إال كىو في أعلى السور مع الحارس يقوؿ

عمن تحرس ؟ فقاؿ مخافة أف يهجم علينا محمد بن ناصر  ,فقاؿ لو  :ىذا محمد ابن ناصر

عندؾ  ,فخذؿ أىل الحجرة كخرج األكثر منهم بأماف منو  ,كلم يبق إال برج كشيء من الغرؼ

فيو بكر كأكالده كبنوا عمو ؛ فكانوا يضربوف بالتفق حتى قتلوا عن آخرىم .
كقتل منأصحاب اإلماـ محمد بن ناصر أربعة  :أحدىم بخيت النوبي مملوؾ لو كاف قدمو على

سائر العبيد  ,ضرب بتفق  ,كىدمت الحجرة عن آخرىا كسلمت لو سمائل زكاة ثبلث سنين ؛

ككاف قبل أفسد فيها آؿ عمير كحازكا جميع أمواؿ األغياب  ,فرد كل ماؿ إلى أىلو  ,كقيد
أكالد سعيد أمبوا علي كىدـ من حجرتهم ثم إنو أمر بالمسير إلى الجبل من الباطنة ليقطع

لخلف بن مبارؾ القصير حين نهوضو من مسكد إلى الرستاؽ  ,فكاف محمد يصل ىو كمملوؾ

لو إلى الغبرة ثم علم خلف بن مبارؾ أف محمد بن ناصر قاطع لو فلم يخرج من مسكد ,

كجعل الحرس على الطرؽ كاألسوار  ,كلم تكن لو قدرة على مبلقاة محمد بن ناصر  ,كأقاـ

محمد بالحيل قدر نصف شهر كصالحو المعاكؿ ؛ ثم نكثوا كرجع ىو إلى سمائل  ,كذلك أف

المعاكؿ كقعت بينهم كبين خلف بن مبارؾ شرىة كعتاب  ,كأخذكا عليو حصن بركا ؛ كأرسلوا
إلى محمد بن ناصر فهبط  ,كالتقوه المعاكؿ كعاىدكه على أف يخربوا مسقط .

ثم إف محمد ارتفع مغربا  ,فظنوا أنو يريد حصن بركا  ,فساركا كنزلوا الحرادل ككاف نزكؿ

المعاكؿ كسط قوـ محمد بن ناصر  ,فجعلوا خادما لهم يعمل طعاما ؛ كفرشوا فرشهم ؛ كسار

كل اثن ين منهم إلى نحو الخور ليصلوا المغرب أك العصر حتى خرجوا كلهم متسللين لواذا ,

فدخلوا حصن بركا ليمنعوه من محمد بن ناصر  ,كأما ركابهم فإنهم جعلوا عليها طنافا كقالوا لو

سر كأنك تسير نحو الفبلة ؛ فما لبث حتى دخل بهن كادم المعاكؿ .

كأما محمد بن ناصر فإنو أرسل إلى المعاكؿ ما خلفوا من متاعهم في عسكره  ,كارتفع ىو إلى
سمائل كحمل أىلو  ,ثم سار يريد البدك من عامر بن ربيعة كآؿ سعلى كمن اشتمل عليهم من
سكاف الباطنة ؛ فعقر عليهم إببل كثيرة  ,ككاف راكبا على فرس كبيده كنارة كرمح يضرب يمينا

كشماال يقطع أعناقها كيعرقب أرجلها  ,كلم يرض ألحد أف يأخذ منها  ,ككصل إلى فريق من

فرقانهم فقتل رجالهم  ,فصاحت نساؤىم باألماف يا خلف بن مبارؾ إنا في طاعتك يظنونو خلفا
 ,فأكثر في قتلهم كىو أماـ القوـ لم يلحقو إال أصحاب الخيل كاإلبل السيارة  ,كسيف بن

سلطاف معو ال يفارقو في جميع حركبو كغزكاتو .

ثم رجع إلى الحزـ فأقاـ بها أياما قليلة كرجع إلى كادم بني غافر فأقاـ بها أياما كفسح لجميع
القوـ إال العسكر كالعبيد  ,ثم قصد الغبى كأقاـ بها أياما  ,ثم رجع إلى يبرين ؛ ككاف أكثر

إقامتو بها .

ككانت البدك من عماف قد أفسدكا جميع الطرؽ ينهبوف كيقتلوف فبل يقدر أحد يسافر إلى مكاف
إال في جماعة كثيرةكخاصة آؿ كىيبة  ,كلهم رئيس يسمونو بوخرؽ فحشدىم بجميع أىلهم

كإبلهم كغنمهم ؛ كأرمهم بالنزكؿ حوالي يبرين ؛ كذلك قهر منو لهم حتى ماتت إبلهم كغنمهم

كضعف حالهم كلم يقدركا على مخالفتو  ,فلما كانت ليلة أحد عشر من شهر الحج خرج بمن
معو من القوـ قاصدا آؿ كىيبة فدمر بلدىم السديرة كقتل من فيها منهم  ,فكانوا يهربوف إلى

الرمل من أسافل عماف كخرابها من كل موضع ليس فيو ماء يظنوف أنو ال يتوصل إليهم لقلة

اىتداء الحضر لتلك األماكن كقلة داللتهم بمواردىا ؛ فمضى إليهم فقتل ستة كثبلثين رجبل من

أكابرىم ؛ كاسر خمسة كتسعين رجبل  ,كقتل إبلهم كأغنامهم  ,كحمل األسارل إلى يبرين

مربوطين في الحباؿ كأما بوخرؽ فإنو قصد مسكد كدخل مع بني ىناءة  ,كقيد محمد بن ناصر
األسارل بيبرين شهرا ؛ كأرسل بوخرؽ إلى اإلماـ أنو ال يضر أحدا كال يفسد كأمنت الطرؽ .

ثم أف محمد بن ناصر أمر بالحشد على جميع من أطاعو من عماف من شرقها كغربها

فاجتمعت إليو في يبرين جموع عظيمة ال يعلم عددىم إال اهلل ؛ كأرسل إلى بني ىناءة من بلداف

كادم العلى كالحيل كضم كعملى  ,فأطاعتو جميع بني ىناءة كلم يعصو أحد كسار قاصدا إلى

ينقل كنزؿ في أعبل البلد  ,كأرسل إليهم ليخلصوا لو الحصن ؛ فأبوا كشدكا الحرب  ,فخرج

ذات ليلة رجل من أىل ينقل يقاؿ لو عصاـ فصالح اإلماـ محمد بن ناصر  ,إال أف البلد ليست

في يده ؛ فقاؿ لو ناصح جماعتك ألجل حقن الدماء فلم يتبعوه كأقاموا بالحرب  ,ككاف بين

عصاـ على السور كلو باب صغير  ,فأدخل محمد بن ناصر كمن معو البلد ؛ فقتل من أىل

البلد رجلين  ,ثم طلبوا األماف فأمنهم  ,كقيد أشياخهم كحملوا إلى يبرين كترؾ فيها كاليا كأدت

لو الطاعة ؛ كمضى قاصدا بمن معو إلى صحار  ,كقدـ ربيعة بن حمد الوحشي ليناصح بني عمو

حتى يهبطوا من حصن صحار ؛ فلما كصلهم قاؿ لهم  :شدكا الحرب ؛ فلما دخل محمد بن
ناصر صحار التقتو بنو ىناءة فوقع بينهم الحرب كقتل من قتل منهم كجرح ربيعة بن حمد

كأخذ أسيرا كانكسرت بنو ىناءة كرجعوا إلى الحصن كنزؿ القوـ بالجامع كمحمد بن ناصر في

بيت ابن محمود .

كشاكر محمد بن ناصر ربيعة بن حمد فقاؿ إف أردت أف تقيم معنا فعليك األماف كإف أردت
تسير إلى أصحابكبالحصن سيرناؾ بأماف  ,فأراد المسير إلى الحصن فسيره .
ككاف مع محمد بن ناصر اثنتا عشرة فرسا ؛ ككاف يجعلها عيونا تطالع المشرؽ  ,ألنو بلغو أف

خلف بن مبارؾ جمع بني ىناءة من الرستاؽ كمسكد كأنو نزؿ بحصن صحم  ,ككاف محمد قد
خلصت لو جميع صحاركرعاياىا ؛ كآمن أىل البلد من جميع الطوائف  ,فلم يؤخذ على أحد

منهم شيء  ,ككانت عنده البدك من بني ياس كالنعيم كمن اشتمل عليهم كالحضر  ,فأصبحت

ليلة من الليالي قد خرب زرع دخن من طول البلد  ,فجاء صاحبها إلى اإلماـ شاكيا  ,فسألو

من خرب زرعك ؟ فقاؿ بنو ياس كالنعيم كالبدك الذين عندؾ  ,فقاؿ كم غرامة زرعك ؟ فقاؿ
خذ مائتي محمدية فأبى  ,فقاؿ خذ أربعمائة محمدية فأبى  ,فقاؿ خذ خمسمائة محمدية :

فقاؿ ال أرضى إال أف تنصف لي منهم  ,فأرسل إلى مشايخهم فحضركا عنده فأمر بهم فصلبوا

 ,كما كانت نصفتو إال الجلد فجلدكىم جميعا كىم يستغيثوف بهم فلم يغثهم إلى أف انقضت
النصفة فأطلقهم من الحباؿ .
ككانت ىذه حيلة من بني ىناءة لينفركا البدك  ,ككاف ىذا من محمد بن ناصر عن جهل

باألحكاـ فإف أمر التعزير كالعقوبات راجع إلى نظر اإلماـ ال إلى صاحب الحق كال إلى سائر

الرعية كإنما لصاحب الزرع غرـ زرعو فقط فإف عرض عليو حقو فلم يقبلو فبل حق لو  ,كقيل

يجبر على قبوؿ حقو كليس لو أف يتحكم على اإلماـ في عقوبة الجاني  ,ثم إف البدك خرجوا

من عند محمد بن ناصر إلى بلدانهم راجعين  ,فعلم خلف بن مبارؾ بخركجهم فزحف عليهم

بمن معو من القوـ كىجموا عليهم بعد طلوع الشمس قليبل  ,فجاء من جاء إلى محمد بن

ناصر أف خلفا كصل بمن معو من بني ىناءة  ,فقيل أنو قاؿ  :ىذه ساعة ليست لنا كال لهم إال
ما شاء اهلل  ,ثم ركب فرسو كركب أصحاب الخيل معو كالتقوا خلفا كمن معو على باب حصن

صحار  ,فوقع بينهم القتل كقتل خلف بن مبارؾ كىو يتبعهم حتى كصل جدار الحصن فضرب
محمد بن ناصر من فوؽ الحصن ضربة تفق كأخذه أصحابو  ,كمات كقتل من أصحابو قدر

خمسة عشر رجبل كدفن خلف داخل الحصن كدفن محمد بن ناصر في بيت غربي الحصن

عند حجرة الشيعة كمكث بعد ما دفن ثبلثة أياـ لم يعلم بموتو إال الخاصة  ,ككاد أصحاب

الحصن أف يسلموه  ,كقيل كاهلل أعلم أف أحدا بعث محمد بن ناصر من قبره كرمى بو خارج
البلد  ,كذلك بعد أف رجع كل إلى ببلده فإف صح ىذا فبل أبرئ الشيعة منو كاهلل أعلم .

باب إمامة سيف بن سلطاف بن سيف ابن سلطاف بن سيف بن مالك
كىو الصبي الذم مات عنو كالده صغيرا كمالت إلى تقديمو غوغاء الناس أىل الشقاؽ من

أكابر الرستاؽ  ,فكاف ذلك سببا للفتنة العظيمة كالببلء الطويل " كلو شاء اهلل ما اقتتل الذين

من بعدىم من بعد ما جاءتهم البينات كلكن اختلفوا فمنهم من آمن كمنهم من كفر كلو شاء اهلل

ما اقتتلوا كلكن اهلل يفعل ما يريد "  .فكاف بسبب اختبلفهم ما قصصناه عليك كما سنقصو إف

شاء اهلل كالملك هلل الواحد القهار  .ككاف سيف بن سلطاف ىذا لم يفارؽ محمد بن ناصر ألف
محمدا كاف يحملو معو في جميع حركبو كمواقفو سياسة منو كطمعا في انقياد الناس بسببو ,

فلما قتل محمد ابن ناصر بصحار رجع بنو غافر كمن معهم بسيف بن سلطاف إلى نزكل ,

كذلك حين ما بلغ الحلم فأقامو القاضي ناصر بن سليماف بن محمد بن مداد إماما للمسلمين

يوـ الجمعة بعد الزكاؿ في العشر األكائل من شعباف سنة أربعين كمائة كألف  ,كإنما قدموه إماما

لتقدـ كاليتو بسبب كالية أبيو  ,فإف أباه كاف إماـ المسلمين ؛ ككانت كاليتو على رعيتو كاجبة

كأطفالو تبع لو في ذلك حتى يبلغوا كيحدثوا حدثا يخرجهم من الوالية عند المسلمين  .كقيل
أف البالغ منهم يكوف في الوقوؼ حتى يعلم منو حاؿ يوالى عليو أك يعادل عليو فتمسك

القاضي بأكؿ القولين نظرا منو لؤلمة كطلبا للسداد كمحاكلة لجمع الشمل  ,كال راد لقضاء اهلل
كال معقب لحكمو  ,فإف سيف بن سلطاف لبث ما شاء اهلل  ,ثم أحدث أحداثا ال يرضاىا

المسلموف فعزلوه ك " ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق " ككاف سيف قبل عزلو طلب من

الشيخ سعيد بن بشير الصبحي أف يزيده في الفريضة على ما جعل آلبائو  ,كذلك أف المسلمين

قد جعلوا لؤلئمة فريضة معينة في بيت ماؿ المسلمين حتى نصب محمد بن ناصر فزادكه عليها
 ,كلما قتل كنصب سيف بن سلطاف طلب من المشايخ أف يجعلوا لو مثل ما جعلوا لمحمد بن

ناصر .
ككاف الوالي سالم بن راشد البهلوم قد ألح على الشيخ الصبحي في ذلك فقاؿ الصبحي  :ال
بل فريضة آبائو ألف العاقدين اإلمامة لجده اإلماـ ناصر بن مرشد رحمو اهلل لم يألوا جهدا كلم

يتركوا اجتهادا كلو جاز لهم ككسعهم فوؽ األلف الذم جعلوه لما بخلوا عليو من الزيادة كلو

لكل يوـ ألف كلو جاز لهم ذلك لجاز لئلماـ قبولو منهم  ,إذ ال غرـ عليهم في أموالهم كال

دخل على اإلماـ في قبولو منهم  ,إذ صار العطاء المفركض في بيت ماؿ اهلل كلو جاز لهم ما

اختاركه لجاز لئلماـ ما فرضوه كأرجوا أنو أخذكا ما فعلوا تأكيبل من قوؿ اهلل عز كجل " كالذين

إذا انفقوا لم يسرفوا كلم يقتركا ككاف بين ذلك قواما " كالقواـ العدؿ بين األمرين فخذىا سيدنا
فريضة ىنية كىبة برية ال كبية خارجة على الحكم التقية  ,كال أعلم أف جدؾ اإلماـ سلطاف بن

سيف كال جدؾ سيف كال عمك بلعرب كال أباؾ سلطاف طلبوا كال أخذ ( أحد ) منهم زيادة

على ما مضى عليو إمامهم ناصر ابن مرشد كتلك فريضة كافية كمات عليها األسبلؼ كال أريد
لك خبلؼ ما عليو السلف  ,فهذا اختيارم كالجهدة مني كال خفت في أمرؾ لومة الئم  ,بل

اخترت لك ما اختاره اهلل لمثلك من األئمة  ,كاختار المسلموف لهم ذلك نظرا كمعونة كموافقة

لكتاب ربهم  .قاؿ سالم بن راشد كيف جعلت فريضة الشيخ محمد بن ناصر أكثر من ىذا ؟

ق اؿ الصبحي أخاؼ أف يكوف كقوعها من باب التقية كالحبلؿ أكلى في حكم اهلل كحكم البرية
 .ككاف ىذا نهار  23شعباف سنة  . 3311ثم غير السيرة بعد ذلك كعزلوه  ,كسار إلى نخل
ككاف الوالي بها جساس بن عمر بن راشد الحراصي  ,فأدخلوا بلعرب بن حمير إلى الحصن

كسيف بن سلطاف بالبطحاء فلم يدركا بدخولو كمنعوا الحصن من سيف  ,كنهض سيف بن

سلطاف إلى بطحاء ( افى ) من كادم المعاكؿ كأرسل خالو سيف بن ناصر ( إلى ) مسقط
فقبضها كأما بلعرب بن حمير فأقاموه بنزكل إماما .

باب إمامة بلعرب بن حمير بن سلطاف بن سيف ابن مالك بن بلعرب اليعربي

بويع لو بنزكل بعد عزؿ سيف بن سلطاف في سنة خمس كأربعين كمائة كألف كتبعتو فرقة من

عماف كخلصت لو سمائل كازكي كبهلى كنزكل كنخل كالشرقية كحصوف الظاىرة  ,كأما حصوف
الباطنة كمسكد كالرستاؽ فإنها في يد سيف بن سلطاف  ,ثم جهز اإلماـ بلعرب جيشا إلى

كادم بني ركاحة  ,كبعث سيف بن سلطاف أخاه بلعرب بن سلطاف كمن معو من القوـ نصرة

لبني ركاحة ؛ فوقع بينهم الحرب كانكسر بلعرب بن سلطاف كقومو  ,كانهزـ أكثرىم كبقيتهم

تحصنوا في حجرة كباؿ ؛ فحاصرىم اإلماـ أياما يقطع نخيلهم إلى أف أدكا لو الطاعة ؛ كفسح

للقوـ كأمنهم كارتفع عنهم بعدما ىدـ بركجهم ثم سار إلى ببلد سيت فحاصرىا أياما كافتتحها

كىدـ بنيانها كقطع نخيلها كدمر أنهارىا  ,ثم سار إلى حصن يبرين ككاف بو بنو ىناءة تركهم فيو

سيف بن سلطاف  ,فحاصرىم إلى أف أدكا لو الطاعة  ,فسيرىم بأماف ىم كعيالهم كمتاعهم

كأكصلهم إلى بلدانهم .

كأما سيف بن سلطاف فإنو بعث إلى أىل مكراف فجاءه قوـ من البلوش أصحاب التفاؽ كحشد
من معو من رعيتو من الرجاؿ كسار بهم إلى الجو  ,فالتقاىم بلعرب ابن حمير بقومو  ,فاقتتلوا

قتاال شديدا حتى كادت أف تقع الهزيمة على أصحاب بلعرب فصبركا فوقعت الهزيمة على

أصحاب سيفوالبلوش كانكسركا ككقع فيهم القتل كالنهب في الطرؽ  ,كمنهم من مات من
العطش .
ثم أف سيف بن سلطاف جعل يكاتب األعداء من العجم لينصركه في ظنو  ,كىو يريدكف ملك

عماف كخرابها ؛ فأجابوه فنزؿ جيش العجم بخور  ,فكاف آخر ليلة الخميس الثنتي عشرة ليلة

خلت من شهر ذم الحجة سنة تسع كأربعين كمائة كألف كقصدكا الصير  ,فخرج سيف بن
سلطاف من مسكد إليهم ؛ كحشد بلعرب بن حمير كمضى ليتلقاىم  ,كخرج من نزكل أكؿ

شهر المحرـ سنة خمسين كمائة كألف  ,كالتقى الجيشاف بالسميني  :سيف كعجمو كاإلماـ

بلعرب كمن معو  ,كذلك في غرة شهر صفر سنة خمسين كمائة كألف ككقع بينهم حرب قليل

آخر النهار كانكسر بلعرب كقومو كاعتصموا بالجبل كقتل ناس قليل كبعضهم ضل الطريق ,

كقتل بعضهم في الطريق كلم يرجع أحد منهم بداية كال سبلح كال بشيء من حوائجهم إال قليل

منهم كنهبوىم في الطريق ؛ كاستولى سيف بن سلطاف على الجو كضنك كالغبى  ,كأدت جميع

قبائل الظاىرة خراجا عظيما للعجم  ,كدخلت حجرة عبرم ككقع فيهم قتل عظيم  ,كسلب

جميع مالهم كحملت نساءىم كقتلت األطفاؿ كأصابهم ذؿ كىواف  ,كبيعت نسائهم كحملت

إلى شيراز  ,كرجعت العجم إلى الصير .

كأما سيف بن سلطاف بن سيف فإنو مر إلى بهلى ككقع الحرب بينهم كبينو ؛ ثم تصالحوا ككلى

عليهم كاليا ؛ كىو سالم بن خميس العبرم  ,كمضى فبات طيمسا فقيل إف أكثر العسكر من

نزكل ىربوا من الحصن ؛ ككاد بلعرب بن حمير أف يخرج ىاربا من نزكل  .إال أف سيفا لم

يقصد نزكل  ,كمضى إلى منح كمر على ازكي كقصد إلى سمائل كأناخ بفلج العد ككاتب قبائل

كادم سمائل ليصل إليو مشائخهم ؛ فلم يلبث أف كاجهوه  ,فسار مجاكزا إلى مسكد كلم

يتعرض للحصوف  ,ثم بعد ذلك كقع الحرب بين كالي الغبى من قبل سيف بن سلطاف كبين بني

غافر  ,كاستولت بنو غافر على الغبى ككقعت المخادعة من أىل بهلى ؛ كأدخلوا بلعرب بن
حمير الحصن كاستولى على بهلى .

ثم أف سيف بن سلطاف زاد قوما من العرب من شيراز كضمهم مع أصحابهم في الصير كتوجهوا
إلى عماف  ,كذلك في اليوـ التاسع عشر من شواؿ سنة خمسين كمائة كألف  ,كصالحتهم

قبائل الظاىرة ككصلوا إلى بهلى فوقع بينهم الحرب كقتل من العجم كثير ؛ ككذلك من أىل

بهلى .

كدخلت العجم بهلى في ثالث عشر من ذم القعدة كاستولوا عليها  ,فهرب من ىرب من أىل

البلد  ,كقتل من قتل من الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ  ,كاستولوا على جميع ما فيها كتركوا في

الحصن رابطة كمضوا إلى نزكل أكؿ شهر الحج ؛ كىرب بلعرب بن حمير من نزكل إلى كادم

بني غافر  ,كثبتت بنو حراص في قلعة نزكل كصالح أىل نزكل العجم  ,فلما تمكنت العجم
من نزكل كضعوا عليهم الخراج كعذبوىم بأنواع العذاب ؛ كقتلوا الرجاؿ كالنساء الكبار

كاألطفاؿ الصغار كحملوا من النساء من أرادكه ؛ كفعلوا في نزكل أفعاال قبيحة كأذاقوىم أليم

العذاب ؛ حتى قيل أنهم قتلوا من أىل نزكل مقدار عشرة آالؼ من النساء كاألطفاؿ  ,كلم

يسلم من أىل نزكل إال من قدر على الهرب كىم قليل  ,كاهلل المستعاف كلسيف ابن سلطاف

من ذلك النصيب األكفر من الوزر حي قاد إليهم األعداء كنسى ما كقع فيهم من آبائو ؛ كظن

أنهم ينصحوف لو كىو أعداؤه  ,كما ينتج رأم السفيو إال مثل ىذه األفعاؿ القبيحة .
ال تأمنن فتى أسكنت مهجتو= غيظا كتحسب أف الغيظ قد زاال

إف األفاعي كإف النت مبلمسها=تبدم عطافا كتخفي السم قتاال
كلم تقدر العجم على القلعة كالحصن من نزكل  ,كخرجوا منها في سادس عشر من الحج كمركا

على ازكي فصالحوىم كأدكا لهم الخراج كأقاموا يوما كليلة كمضوا قاصدين إلى الباطنة كدخلوا

مسكد في أربعة كعشرين من ذم الحجة كاحتوكا على البلد كما فيها  ,كلم يبق سول الكيتاف .
كأقاموا محاصرين الكيتاف إلى يوـ خامس من صفر سنة إحدل كخمسين كمائة كألف ,

كانكسركا كمضوا إلى بركا كصحار  ,فرد شر سيف عليو جاء ليقهر بهم صديقو الذم يزعم أنو

عدكه ؛ فطلبوا قهرىبنفسو كحاصركا حصونو كىرب ىو عنهم في مراكب في البحر حتى نزؿ
الطو كتلقوه أىلها بغزكه كصحبوه إلى نخل  ,كسار إلى الظاىرة كالتقى ىو
ببركا  ,كخرج ّ

كبلعرب بن حمير بوادم بني غافر كدار نظر من حضر من مشائخ بني غافر كغيرىم أف يستعفوا
بلعرب بن حمير عن اإلمامة كيرجعوىا لسيف بن سلطاف رضاء لو كدفعا لشره كقطعا للمفسدة
العظمى كإنما كاف ىذا من رؤساء القبائل كشيوخ البلداف دكف أىل العلم كالفضل  ,فما بلى

أىل عماف ىذا الببلء إال بمخالفة أىل العلم كالفضل  ,فاهلل يحفظ لنا ديننا كدنيانا كبقية ببلدنا

.

باب تغلب سيف بن سلطاف على األمر

كذلك أف بلعرب بن حمير استعفى من اإلمامة حين رأل ما رأل كطلب منو ذلك من طلب ,

فتسمى بها سيف بن سلطاف  ,كاجتمعوا حين رأكا المكركه من العجم كصاركا يدا كاحدة ,

كانقطع العجم الذين خرجوا إلى حصار مسكد عن أصحابهم الذين ببهلى  ,كذلك أنهم ساركا
من مسكد بعد أف أيسوا منها إلى بركا كصحار  ,فلما استبطأىم أصحابهم الذين ببهلى

كانقطعت عنهم أخبارىم بعثوا منهم نحو مائة فارس ليأتوا إليهم بخبر أصحابهم من مسكد ,

فمركا على سمائل أكؿ النهار يوـ ثامن من شهر صفر  ,فتلقاىم أىل كادم سمائل كحمير بن
منير بقومو  ,فقتلوا أكثرىم .
ثم سار حمير بن منير بمن معو من العسكر كأىل ازكي كبنو رياـ إلى بهلى يوـ تاسع عشر صفر

 ,كدخلوىا يوـ أحد كعشرين كاستولوا عليها ؛ كاحتصن العجم في الحصن فحاصركىم  ,ثم

خرج منهم قوـ فقتل أكثرىم كبقي من بقى من العجم لم يخرجوا من الحصن خوؼ القتل إلى

أف جاءىم سيف بن سلطاف كمن معو فأخرجوىم بسبلحهم كمتاعهم كدكابهم كأكصلهم بأماف ,

كأصحبهم مبارؾ بن مسعود الغافرم إلى صحار  ,ككاف أحمد بن سعيد البوسعيدم كاليا على

صحار من قبل سيف بن سلطاف  ,فقيل إف العجم لما كصلوا صحار حبسهم أحمد بن سعيد
بصحار حتى مات أكثرىم  ,كأف ذلك من أكؿ األمور التي ظهر بها أحمد بن سعيد  ,كأما

العجم الذين انكسركا من مسكد فإنهم ساركا إلى الصير كفيها إخوانهم  ,كركب منهم أناس إلى

بلدانهم كبقيت منهم بقية بالصير ما شاء اهلل من الزماف  ,كسار إليهم سيف بن سلطاف بجيش

عظيم من البر  ,كسير إليهم المراكب من البحر فلما كصل إلى بلد خت قرب الصير جاءه
الخبر أف مركب الملك قد احترؽ كغرؽ بمن فيو فعزـ على الرجوع فرجع عنهم إلى عماف

كبقوا ىم بالصير ؛ كدانت لو جميع حصوف عماف  ,كأدت لو الرعية الطاعة فلبث على ذلك ,

ثم ظهرت منو أحداث لم يرضها المسلموف ؛ كال رضوا مبدأ أمره كال منتهاه ؛ ككضع الخراج
على الرعية  ,كاتفقوا على غيره  ,فنصبوا سلطاف بن مرشد على حسب ما يأتي إف شاء اهلل

تعالى .

باب إمامة سلطاف بن مرشد بن عدم اليعربي
كىو آخر أئمة اليعاربة فيما انتهى إلينا علمو  ,بويع لو بعد أف استغاثت الرعية من أحواؿ سيف
بن سلطاف  ,فاجتمع ما شاء اهلل من مشايخ العلم من بهلى كنزكل كازكي كرؤساء القبائل من

بني غافر كغيرىم من أىل الظاىرة ككادم سمائل كمشايخ المعاكؿ  ,فعقدكا لو اإلمامة بجامع

نخل ليلة الحج  ,أم ليلة عرفة سنة أربع كخمسين كمائة كألف  ,فاستقاـ بحمد اهلل على الحق
كالعدؿ  ,كخلصت لو الحصوف من سمائل كنخل كازكي كبهلى كالشرقية  ,كسالمتو القبائل من

الفريقين كالحمد هلل كثيرا .

ثم جهز اإلماـ جيشا إلى الرستاؽ كسار فيو بنفسو  ,ككاف سيف بن سلطاف قد جمع قوما كثيرا

من أىبللرستاؽ كغيرىم خارجا عن البلد نحو ثقاب فلج الميسر يريد لقاء اإلماـ  ,فلما أحس

أنبل طاقة لو بحرب اإلماـ انهزـ ليبل عن أصحابو كترؾ بعض المانة من تمر كغيره  ,فلما كصل

اإلماـ صباح الجمعة آخر شعباف لم يجد سيفا  ,كدخل اإلماـ الرستاؽ  ,فتلقاه أىلها بالكرامة

كدخلها على حاؿ السبلمة لما رأكه أىبل لئلمامة كآزره أىلها كاحتول على جميع رعاياىا  ,كلم

يبق إال الحصن  ,فلبث في حصاره سبعين ليلة كافتتحو  .كقد كاف سيف ترؾ فيو عبيده ككالدتو

كبعض عيالو .

ثم سار سيف بن سلطاف إلى مسكد  ,كجمع قوما من المطرح كمسكد كالسيب كبركا ؛ كلبث

ببركا ؛ فبعث إليو اإلماـ لعض قومو كأمر عليهم أخاه سيف بن مهنا إلى بركا  ,فالتقاىم سيف
بن سلطاف بقومو ؛ فاقتتلوا ؛ فقتل من قوـ اإلماـ قليل ؛ كقتل من أصحاب سيف بن سلطاف
كثير ؛ كلم ينج منهم إال من انهزـ أك ألقى بيده كأذعن الطاعة لئلماـ .
كأما سيف بن سلطاف فإنو انهزـ إلى مسكد  ,كرجع سيف بن مهنا إلى الرستاؽ منصورا من

الخبلؽ ؛ ثم جاءت لسيف بن سلطانثيبة([ )]3من بدك الظاىرة مقدار خمسمائة رجل فيما

قيل  ,فلما كصلوا الحزـ طلع ىو منمسكد كأقاـ يجمع قوما من الباطنة  ,فجاءتو عساكر كثيرة

من عامر بن ربيعة مرادىم نصرتو ؛ ككاف من قضاء اهلل كقدره السابق في علمو أف البدك الذين

معو اقتتلوا كقتل من عامر بن ربيعة كثير  ,كانهزـ الباقوف منهم كبقي من البدك الذين من الظاىرة

مع سيف بالحزـ يزعموف دخوؿ الرستاؽ  ,ثم إنهم لم يجدكا قدرة على ذلك فرجعوا إلى

بلدانهم .

كأما سيف فإنو لما أيس من الناصرين سار إلى مسكد كترؾ عيالو كعبيده محصورين  ,كذلك

قبل فتح حصن الرستاؽ لئلماـ  ,فلما أيس من في الحصن من نصرة سيف لهم أرسلوا يطلبوف
الصلح من اإلماـ كاألماف ليخرجوا بما عندىم من المتاع ؛ فأمنهم اإلماـ كخرجوا من الحصن

بمالهم ؛ كدخل اإلماـ الحصن في اثني عشر من ذم القعدة من ىذه السنة كجعل في الحصن
كاليا كمعو عسكر من جنابو كجعل معهم أخاه سيف بن مهنا  ,ثم ارتفع منها بعد خمسة أياـ

ببقية قومو كحشد قوما من الرستاؽ كمر إلى نخل كحشد منها كمن رعاياىا قوما ؛ ثم كصل إلى
بدبد كحشد من كادم سمائل كمن ازكي كرعاياىا  ,كسار متوجها إلى مسكد يوـ الخميس ثاني

ذم الحجة من ىذه السنة ؛ كقد اجتمع عنده قوـ كثير  ,فلما كسل إلى ركم ليلة رابع من ىذا
الشهر ترؾ المعقل في ركم  ,فسار بأكثر قومو ليبل إلى مسكد كركض عليهم بقومو على

الجباؿ فأحدركىم من الجباؿ كجميع المقابض كىزمهم اهلل  ,كافتتح اإلماـ مسكد بجميع

مقابضها كمعاقلها كقت الضحى من يومو سول الكيتاف فإنهما بقيا محاربين ؛ كأما كوت

المطرح فبعث لو اإلماـ بعض القوـ في تلك الليلة فأخذكه قهرا كحباه اهلل من لدنو نصرا .
كركب سيف بن سلطاف البحر كبعث لو اإلماـ مراكب في طلبو فيهن بجاد ابن سالم كعسكر

من قوـ اإلماـ  ,فجاءتهم ريح كفرقت المراكب دكف خورفكاف كرجع بجاد بمن معو .

ثم أف سيفا انكسرت من مراكبو بعض دقالتو كأجرل أخشابا توصلو إلى خورفكاف كنزؿ بها

كمعو قدرثمانية أنفس على خيل قاصدين العجم  ,فقيل أنو لما علمت العجم بوصولو أتاه قوـ

منهمعلى خيل كأخذكه كساركا بو إلى الصير ؛ كبقي المركب في خورفكاف  ,فأخذه أحمد ابن

سعيد ككاتب سيف بن سلطاف أىل شيراز ليأتوه بقوـ  ,فجاءكا إلى عماف كنزلوا بصحار كىم

مقدار عشرين ألفا فيما قيل كاهلل أعلم .

فعلم بذلك أحمد بن سعيد كىو يومئذ في بلد العوابي ؛ كنزلت العجم حوؿ حصن صحار

كحاصركه حصارا شديدا حتى كاد الحصن أف يتهدـ من شدة ضربهم إياه بالمدافع  ,حتى قيل
أف رصاصة المدفع كزف ثبلثة أمناف ؛فحاصركه كبنوا فيها بنيانا قويا  ,ككاف اإلماـ محاصر

الكيتاف كفيهن عبيد سيف بن سلطاف ؛ فأرسل اإلماـ أخاه سيف بن مهنا إلى كادم سمائل

كالظاىرة  ,فأخذ منهم قدر خمسمائة رجل أك أكثر فوؽ من معو كساركا إلى صحار  ,ككقع

الحر بينهم ليبل كنهارا  ,كقيل أف في يوـ كاحد ضربت العجم ألفا كاثنتي عشر ضربة مدفع ,

فعلم اإلماـ بذلك فسار ىو كأخوه سيف بن مهنا إلى الظاىرة  ,فحشدكا منها من بدك كحضر .
كىا ىناانقطعت السيرة التي تأخذ عنها ىذه القصة كلم تجد تمامها إال من كبلـ الشاعر ابن

رزيق– قاؿ لبن رزيق في شرحو لبائيتو التي في السير  ,كاف عدد العجم المحيطين بصحار
ستين ألفا كقيل خمسين ألفا كعدد مراكبهم خمسمائة سفينة كقيل بل أكثر من ذلك .

قاؿ كمضت سرية من العجم عراة إلى كادم المعاكؿ فبلغوا دكف مسلمات فكسرىم المعاكؿ

كمضت منهم سرية إلى قريات فقتلوا منها خلقا كثيرا كأسركا نساء كصبيانا فبعثوا بهم إلى شيراز
فبيعوا بيع العبيد كمضت منهم سرية كثيرة العدد إلى مسقط فواقعهم سيف بن مهنا اليعربي في

سيح الحرمل ككاف سيف بن مهنا يومئذ ىو القابض لمسقط كالمطرح من قبل اإلماـ سلطاف

بن مرشد  ,فوقعت بينهم ملحمة عظيمة  ,فانكسرت العجم إلى ركم .

ثم أتوا في اليوـ الثاني فقاتلهم سيف بمن بقي من العرب فقتل ىو كقتل معو من اليعاربة ثبلثوف

رجبل كمن سائر قومو خلق ؛ فكاف عدد قتلى العرب ثمانين رجبل ؛ كقتل من العجم خلق كثير ؛

كمضت العجم إلى مس قط فوثبوا على الكوتين فنصبوا عليهما السبللم فانكسركا ثم أتتهم زيادة
من أصحابهم المحيطين بصحار فوثبوا عليها فأخذكىا كعسكركا بمسقط .

قاؿ  :كلما كصل اإلماـ سلطاف بن مرشد الخابورة ككاف قد جمع قوما كثيرا من الظاىرة

كالرستاؽ بلغو أف العجم بعثوا شرذمة منهم إلى القصير كصحم ؛ كأف أىل البلدين قد خرجوا

إليهم كىم مشتغلوف بالسلب كالنهب فوضعوا فيهم السيف فكشفوىم كقتلوا أكثرىم فلم يرجع
منهم إلى صحار إال القليل  ,قاؿ كأمر خاف العجم أشجع فرسانو بالغارة على صحم كالقصير ,

فصادفهم اإلماـ سلطاف كمن معو من القوـ دكنهما فكشفوىم كقتلوا من فرساف العجم رجاال
كثيرة .

ثم سار اإلماـ بمن معو إلى مناجزة العجم الذين بصحار ككانوا قد تهيئوا لهم كعبؤا صفوفهم ؛

فالتحم القتاؿ بين الصفين ؛ ككانت كقعة عظيمة ككاف جيش العرب عند جيش العجم

كالشعرةالبيضاء في الثور األسود ؛ كقتل أمير من العجم يقاؿ لو كلب علي  ,كقتل من

خواصهم خلق كثير  ,كقتل من العرب مهنا بن سلطاف كثبلثوف رجبل من اليعاربة ككثير من سائر

القوـ  ,حتى أنو لم يبق منهم إال القليل كذا قاؿ ؛ كمهنا بن سلطاف لم يسبق لو ذكر في القصة

؛ كإنما سبق ذكر ألخي اإلماـ من أمو سيف بن مهنا كىو الذم سار معو للحشد من الظاىرة .
قاؿ كأصابت اإلماـ سلطاف بن مرشد جراحات من سيوؼ العجم كرماحهم فلما أثخنتو

الجراحات دخل الحصن عند أحمد بن سعيد السعيدم فلبث في الحصن ثبلثة أياـ  ,كقيل

يوما كاحدا ثم توفي غفر اهلل لو كللمسلمين المجاىدين معو في الدين .

قاؿ ككاف سيف بن سلطاف يومئذ الحزـ ؛ كقد استرسل عليو البطن فلما بلغو قتل اإلماـ سلطاف
بن مرشد حزف عليو حزنا شديدا  ,قاؿ كلم يلبث إال أياما قبلئل إلى أف مات  ,قاؿ كلم تزؿ

الحرب قائمة على ساقها بين أحمد بن سعيد كالعجم فلما رأت العجم شدة ذلك ضعفت

عزيمتهم ككاعت نفوسهم كطلبوا السبلمة كالنجاة فصالح أميرىم أحمد بن سعيد على االرتحاؿ
بما معهم فأجابهم إلى ذلك كأدخل أميرىم الحصن كمعو عشرة رجاؿ من خاصتو للكرامة فقدـ

لهم الطعاـ  ,فلما أكلوا كشربوا قاؿ أميرىم ألحمد بن سعيد كسع ألصحابنا الذين بمسقط

يحملوا ما بقي معهم من آلة الحرب كغيرىا كما كسعت لنا  ,كعبرىم في خشب إلى بندر
عباس فقاؿ أحمد بن سعيد إف شاء اهلل كلم يزد على ذلك كلمة .
كخرج أمير العجم كلم يمكث بصحار إال يومين فركبوا سفائنهم كمضوا إلى بندر العباس  ,كبعد

ما رحل العجم من صحار سار أحمد بن سعيد إلى بركا كمعو من القوـ ألفاف  ,فلما كصل

است خلص حصنها بغير حرب ككاف حصنها يومئذ بيد المعاكؿ كأىل حبرل  ,ثم رجع إلى صحار
فكتب إلى كاليو الذم تركو في بركا كىو خلفاف بن محمد السعيدم المعركؼ بالمحل أف

ينصب قبابين في بركا لوزف األمتعة التي تجلب من الهند كعماف كتباع بالوزف كما كاف ذلك في

أياـ دكلة سيف بن سلطاف بمسقط ففعل خلفاف بن محمد ذلك فاستقامت سوؽ شريفة في

بركا كسارت إليها الخشاب كالركاب كما كانت تسير إلى مسقط كالمطرح  ,ككثرت فيها التجار

كانتهى إليها كفود عماف كالظاىرة للبيع كالشراء كحملوا ما يحتاجوف إليو منها فانقطعت المادة

عن العجم القابضين بمسقط كالمطرح  ,كضجركا بمقامهم كانقطاع المواد عنهم كارتحاؿ

أصحابهم من صحار  ,كزاد عليهم الخوؼ لما بلغهم عن سيف بن سلطاف أنو مات فبعثوا

رسوال منهم إلى الحزـ أف يجيء إليهم رجل من اليعاربة كىو أقرب نسبا إلى سيف بن سلطاف ,

فلما بلغ أىل الحزـ رسوؿ العجم بعثوا رجبل من أرحاـ سيف بن سلطاف يسمى ماجد بن

سلطاف  ,فلما بلغهم أمركه بالمسير إلى شيراز ككتبوا كتبا إلى الشاه يخبركنو فيو بموت سيف
بن سلطاف  ,كأف الواصل إليو ىو أقرب رحما إليو كأنهم بقوا في مسقط كالمطرح في أضيق

حصار  ,كقد قطعت عنهم العرب المادة كقالوا لما لماجد أظهر الطاعة للشاه كجدد العهد

بينك كبينو  ,فإنو إف كتب لنا بتخليص ما بأيدينا من معاقل مسقط كالمطرح لخلصناىن لك ,

فأجابهم ماجد إلى ذلك فمضى على سفينة صغيرة إلى بندر العباس  ,ثم ارتفع إلى شيراز فلما

كاجو الشاه كأعطاه الكتاب الذم أعطتو أصحابو للقابضوف معاقل مسقط كالمطرح كقرأه كأقامو
في دار الضيافة ثبلثة أياـ  ,ثم كتب لو ألصحابو بتخليص ما بأيديهم من المعاقل إليو  ,فلما

رجع أصحاب السفينة التي ركبها الطوفاف فقذفها إلى
صحار فمضى إلى أحمد بن سعيد في حصن صحار كأخذ منو خط الشاه إلى أصحابو بتخليص

معاقل مسقط كالمطرح  ,كأمر خميس بن سالم البوسعيدم أف يمضي بكتاب الشاه إلى مسقط
كيقبض معاقل مسقط  ,فمضى خميس بن سالم كمعو أربعمائة رجل من قوـ أحمد بن سعيد ,

فلما كصلهم كألقى إليهم الكتاب ظنوا أنو رجل من جماعة ماجد بن سلطاف  ,كقد بعثو ماجد

إليهم فسلموا لو المعاقل كلها فترؾ فيها خميس بن سالم أصحاب أحمد بن سعيد الذين أتى
بهم من صحار  ,قاؿ فكاف انتقاؿ ملك اليعاربة إلى أحمد بن سعيد سنة أربع كخمسين كمائة

كألف  ,كقيل سنة ست كخمسين كمائة كألف .

قاؿ ككتبخميس بن سالم إلى أحمد بن سعيد بقبض معاقل مسقط كالمطرح من العجم فلما قرأ

الكتابمضى إلى بركا  ,كك تب إلى خميس بن سالم أف يأتيو بالعجم إلى بركا  ,كبعث إليو بألفي

رجل من رعية صحار كبركا ليتركهم في معاقل مسقط كالمطرح ففعل خميس ما أمره بو  ,كلما
كصل إلى بركا كمعو العجم ضربوا خيامهم بالقرحة كبعث إليهم أحمد بن سعيد الضيافة

كلخيلهم بالطعاـ .

قاؿ أخبرني أبي محمد بن رزيق عن أبيو جدم رزيق بن بخيت بن سعيد بن غساف كالشيخ

معركؼ بن سالم الصايغي كالشيخ خاطر بن حميد البداعي كالشيخ محسن العجمي القصاب ,

كقد دخل كبلـ بعضهم في بعض .

قالوا لما رجع العجم من مسقط إلى بركا في صحبة خميس بن سالم السعيدم كفيها يومئذ

أحمد بن سعيد ضربوا خيامهم في القرحة فما يمر أحد على حلة من حلل بركا إال رأل فيها

قدكرا تفور بالطعاـ ضيافة للعجم من أحمد بن سعيد كال يمر أحد بحبل  ,كفي بركا أال يصنع
بأمر أحمد بن سعيدحلول للعجم كال يمر أحد على زراع إال يجز زرعو بأمر أحمد بن سيف

لخيوؿ العجم  ,كمابات أحد يدعى أف لو فلسا على أحمد بن سعيد فضبل عن الدراىم .
قالوا ككبلـ الناس على حدة أف العجم ال يستحقوف ىذا كإنما يستحقوف أف تضرب أعناقهم

بالسيف ,قالوا كبعد ما خيم العجم ببركا ثبلثة أياـ خرجت موائد كثيرة للعجم في صواني رحبة

,كدخل أكابرىم الحصن مع رسوؿ أحمد ابن سعيد كعدد من دخل الحصن من أكابرىم

خمسوف رجبلفما كاف بعد دخولهم الحصن إال ساعة من النهار حتى ضرب طبل في الحصن

كمعو مناد يناديأال من لو كتر في العجم فليأخذه منهم .

قاؿ فما استتم كبلمو إال كالصائح على العجم يصيح من كل مكاف فخرج الصغير عليهم خلف

الكبير من أىل بركا كمن انضاؼ إليهممن سائر البلداف فوضعوا فيهم السيف ففشا القتل فيهم

كما بقى منهم إال قدر مائتي رجليصيحوف األماف األماف يا أحمد  ,فلما بلغ أحمد كبلمهم نادل

المنادم من الحصن ارفعواعنهم السيف فرفع عنهم السيف  ,قالوا كأما أكابرىم الذين دخلوا

الحصن فإنهم قتلوا جميعا .

قلت  :كلعل إكرامهم األكؿ سياسة يحاكؿ بها القبض على الخمسين المذكورين ليتمكن من

قتلهم  ,كال يقاؿ أنو قتلهم في أماف فإنو لم يذكر في سياؽ القصة كلمة تدؿ على التأمين

كالحرب خدعة .

قالوا ثم أف أحمد بن سعيد أمر بتعبير من بقي من العجم في سفن أىل بركا إلى بندر عباس

فلما بلغوا بهم حذا جبل السواديخرقوا بهم السفن كسبح أىل بركا إلى البر كىلك العجم كافة

بالغرؽ .

قالوا ثمأف أحمد بن سعيد أمر على خميس بن سالم السعيدم برجوعو إلى مسقط كأمر أف
يصحبو كل من كاف يسكن مسقط كمطرح  ,ككانوا جميعا قد ىربوا خوفا من العجم  ,فلما

كصل خميس كمن معو لم يعرؼ أىل مسقط حدكد بيوت حللها الخارجة من السور لخرابها

بمرابط خيل العجم كركثها فاقتتلوا فكاف عدد قتبلىم ستين رجبل  ,ثم قسم بينهم خميس بن

سالم تلك األمكنة بالتحرم كبارأ بينهم في الدماء فصارت مسقط كالمطرح في عمار بعد
الخراب .

ثم مضى أحمد بن سعيد إلى الرستاؽ ففتحها كمضى إلى سمائل فاستخلصها بغير حرب ,

كمضى إلى ازكي فأذعنت لو فقبض حصنها بغير نزاع  ,ثم مضى إلى نزكل فسلمت لو  ,ثم

مضى إلى بهلى فأطاعتو كقبض حصنها  ,كأتاه سليماف بن محمد بن عدم اليعربي من سمد

الشأف  ,ككاف سليماف بن محمد كاليا لئلماـ سلطاف بن مرشد أياـ حياتو  ,فسلم محمد لو

الحصن فقبضو أحمد بن سعيد كأنعم عليو بحصن نخل كتعاىدكا أف ال يخوف أحدىما صاحبو

.

قاؿ ابن رزيق فهذا سبب انتقاؿ ملك اليعاربة إلى أحمد بن سعيد قاؿ كما بقي ألحمد بن سعيد

منازع من اليعاربة إال بعد مدة طويلة قاـ عليو بلعرب بن حمير اليعربي  ,كقتل في كقعة فرؽ

كىي كقعة شديدة كانت بينو كبين أحمد بن سعيد  ,فكاف النصر ألحمد بن سعيد كقتل بلعرب

كقتل من قومو خلق كثير .

قاؿ ككاف بين ىذه الوقعة كالوقعة التي بالطيب من الظاىرة من المدة اثنتا عشرة سنة  ,قاؿ

كىي حرب جرت بينأحمد بن سعيد كبين ناصر بن محمد بن ناصر الغافرم  ,ككاف النصر فيها
لناصر بن محمد ,قاؿ كقتل من قوـ أحمد بن سعيد اثنا عشر ألفا  ,ىذا من كبلـ ابن رزيق إال

ما كاف من إصبلح في لفظو  ,كحذؼ لبعضو ألجل إصبلح التركيب  ,كلم نجده مأثورا عن

غيره فاهلل اعلم بصحتو  .كال يرضوف الكذب كإنما نخاؼ التساىل في النقل فقد رأينا بعض

الناس يأخذ األخبار من لساف العامة ثقة بهم  ,كلسنا مما يثق بالعامة فإف غالبهم ليس ضابطا

كأكثرىم ال يحسن النقل  .كاهلل أعلم بحقيقة األمر .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3تكرر ىذا اللفظ  ,كقد سبق أف صححناه بكثيبة كىو المراد  ,ككنا نظن أنو تصحيف
من الناسخ فإذا ىي لغة عمانية  ,فلينتبو  .مصححو .

باب إمامة بلعرب بن حمير
مرة أخرل على معنى ما يقتضيو كبلـ بعض المؤرخين  ,فإف سياؽ التواريخ يقتضي أنو بويع لو

مرتين  :مرة قبل سلطاف بن مرشد كذلك في سنة خمس كأربعين  ,ثن استعفى عن ىذه اإلمامة
كترؾ األمر لسيف بن سلطاف حين خافوا على عماف من العجم بافتراؽ سيف كبلعرب على

حسب ما مر  ,كالمرة الثانية بعد ذلك كلم أقف لها على تاريخ غير أف في كبلـ بعضهم ما يدؿ

على أنو كاف ذلك في آخر عمر سيف بن سلطاف قبل موتو  ,كفي كبلـ حبيب بن سالم ما
يقتضي أنو بويع لو على الدفاع  ,كحكم ىو كمن معو من المشايخ بتفريق أمواؿ سيف بن

سلطاف الستغراقها في الجنايات كالمظالم .

قاؿ ذك الغبراء – خميس بن راشد – كقد ذكر الشيخ حبيب بن سالم قاؿ كىو الذم حضر
مع اإلماـ بلعرب بن حمير ,ككثير من العلماء بحضرتهما فحكموا باستهبلؾ ماؿ سيف بن
سلطاف بإتيانو العجم بعماف فسفكوا فيها الدماء كسبوا النساء كنهبوا األمواؿ .
قاؿ كأما الشيخ سعيد بن بشير الصبحي  ,فقد مات قبل دخوؿ العجم بعماف  ,كذكر في

التغريق كتبا تاريخ بعضهاثامن ذم القعدة سنة سبع كخمسين كمائة كألف  ,كبعضها في أكؿ

المحرـ من سنة ستين كمائة كألف  ,منها كتاب فيو نصيحة من مشايخ بني خركص لئلماـ كمن

معو من العلماء قالوا فيو بعد البسملة كالثناء  :طرقت إلينا من جانبكم الشريف العالي المنيف

إشارات الئحة كبراىين كاضحة تشير إلى الحكومة بأمبلؾ السيد سيف بن سلطاف اليعربي

يسلك بها سبيل أمواؿ بني نبهاف  ,فذلك قوؿ من أقواؿ المسلمين كرأم موافق مبين  ,كال

مطعن فيو إلى من طعن  ,كلكن ىل لكم يا ساداتنا كمشائخنا أف تأخذكا بالقوؿ اآلخر كتتأخركا

عن ىذا الماؿ جهدا كتعرضوا عنو كرما كزىدا  ,كاهلل أكلى بسيف كمالو كىو المناقش عن أخذه

كمآلو كحسبكم اهلل في الظالمين فإف اهلل سطوات كنقمات  ,كقد قاؿ اهلل في كتابو العزيز " كال

تحسبن اهلل غافبل عما يعمل الظالموف " كليس ىذا منا اعتراضا على المشايخ العلماء كالسادة

الحكماء الذين لهم في العلم كالزىد الدرجة العليا كالشرؼ األسمى  ,كلكننا لما نجد لكم في

قلوبنا من المودة كجميل الصحبة فاعذركا كسامحوا كاغسلوا دكف غيظكم بفيض منكم

كفضلكم كاألصل كل األمر هلل كما كاف كما يكوف فبقضاء سابق من اهلل أال لو الحكم كإليو

ترجعوف  ,كعليكم ككالة ذكيكم منا السبلـ جزيبل يتجدد بكرة كأصيبل  ,كذلكم من أفقر عبيد
اهلل كأحوجهم إلى رحمة اهلل أصفيائكم المحبين للحق كأىلو ؛ محمد ابن خميس بن مبارؾ .

كمن شاء اهلل من رجاؿ بني خركص  ,ككاتب األحرؼ الواثق باهلل عبده سعيد بن محمد بن

راشد بن محمد  ,كمهما سنح لكم من أرب فالمحبوف مستقيموف لما يبدك .

تاريخ الكتاب يوـ السبت لتسع خلوف من شهر المحرـ سنة ستين كمائة كألف ىجرية إسبلمية .
فأجابهم اإلماـ بما نصو :
بسم اهلل الرحمن الرحيم ؛ من إماـ المسلمين بلعرب بن حمير بن سلطاف اليعربي إلى المشايخ

المحبين محمد بن خميس كسعيد بن محمد بني خركص سلمهما اهلل تعلى ؛ ككتابكم الشريف

كصل كسرنا حاؿ سبلمتكم كذكرتم في التغاضي كاإلغفاؿ كاإلعراض عما خلفو سيف بن

سلطاف بن سيف اليعربي ما لم تقم الحجة كتنزؿ البلية ؛ فنحن قد تغافلنا كأعرضنا كتغاضينا

كقد مات سيف ىذا من سنين حتى قامت الحجة كنزلت البلية بأف احتسب من احتسب من

المسلمين للمظلومين في مالهم حقوقا كتبعات كمظالم من دماء كفركج كعقور كسبي ذرارم

كتملك أحرار .

كقامت البينة العادلة التي ال شك كال ريب بعدالتها كثقتها على صحة ىذه المظالم كمع ذلك

تؤديها الشهرة القاضية التي ال شك فيها كال ارتياب لما فعلو سيف ىذا كقادة من الجيوش

الضالة المضلة كبما كاف منو من الداللة على عباد اهلل بالظلم كالطغياف كالجور حتى أف

المجانين كالصبياف يتكلموف بصحة ذلك ؛ فما ظنكم بذم عقل ؟ كما حكمنا إال بعد ىذه

الحجة كأف أمواؿ سيف ىذا ال تقسط على أىل الحقوؽ إذ ال تعرؼ كم ىي كإف مالو ال يفي

بها ؛ فرأينا إذا قامت علينا الحجة ؛ إذ ال يسعنا إال القياـ بذلك كإنفاذ حجة اهلل على القريب
كالبعيد كالقوم كالضعيف كالدنيء كالشريف ؛ كىذا قوؿ اهلل ناطق " يا أيها الذين آمنوا كونوا

قوامين هلل شهداء بالقسط كال يجرمنكم شنآف قوـ على أف ال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقول
كاتقوا اهلل إف اهلل خبير بما تعملوف " .
كقد قاؿ اهلل تعالى " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل كلو على أنفسكم أك

الوالدين كاألقربين إف يكن غنيا أك فقيرا فاهلل أكلى بهما فبل تتبعوا الهول أف تعدلوا كإف تلوا أك

تعرضوا فإف اهلل كاف بما تعملوف خبيرا " فعلمنا أف ال محيد لنا إال القياـ بالحق كالتكلم

بالصدؽ ؛ كقد قاؿ اهلل تعالى " كأف احكم بينهم بما أنزؿ اهلل كال تتبع أىواءىم " " كمن لم
يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف " كالظالموف كالفاسقوف ؛ ثبلث آيات يعرفهن من

ىداه اهلل البياف كسلك بو طريق الرضواف .

كقد قاؿ اهلل تعالى لنبيو محمد صلى اهلل عليو كسلم " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين
الناس بما أراؾ اهلل كال تكن للخائنين خصيما " .

كاهلل اهلل أحباءنا عن التكلم بمدادة ذلك ؛ محجور في دين اهلل علينا كعليكم ؛ كالتكلم بالحق

أكلى ؛ كاحذر من رضى المخلوقين كرضى الناس غاية ال تدرؾ ؛ كنحن قد دخلنا في ذلك بنظر
المسلمين كلم ندخل فيو بهول كال ارتدينا فيو برداء العمى ؛ فأعجب المسلمين ذلك كسجلوا

على صحتو كحكمنا بو كحكموا بو ؛ كاهلل قد أمضى ذلك كحكم بو ؛ كنحن باهلل معتصموف

كعليو متوكلوف كىو حسبنا كنعم الوكيل نعم المولى كنعم النصير ؛ كلم نخف في اهلل في ىذا
كال غيره لومة الئم كال سطوة مخلوؽ ؛ كاهلل يكف بأس الذين كفركا ؛ كاهلل أشد بأسا كأشد

تنكيبل  ,كليس على اهلل بعزيز أف يوفقنا كإياكم على سلوؾ مرضاتو التي سلكها نبينا محمد

صلى اهلل عليو كسلم  ,فمن بدلو بعد ما سمعو فإنما إثمو على الذين يبدلونو إف اهلل سميع عليم
كماذا بعد الحق إال الضبلؿ كالسبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو .

كتبهاإلماـ بيده حامدا هلل كحده كمصليا على خير خلقو محمد صلى اهلل عليو كسلم بتاريخ

عاشر المحرـ سنة ستين كمائة كألف ىجرة نبوية إسبلمية .
ذكر األحداث التي ذكرىا حبيب بن سالم.......
ذكر األحداث التي ذكرىا حبيب بن سالم
في سيرتو لئلماـ بلعرب بن حمير كخلعو بها من اإلمامة

من تلك األحداث قتل بحاد بن سالم ؛ قاؿ لو قتلتو محقا قد فعل الحق ؛ كقاؿ الصدؽ

بخلعو إياؾ جوعا كعطشا ؛ كطمرتو في طمورة مقيدا مقطورا مدفونا عليو ؛ كفعلت بو فعل

الجبارين كما قاؿ اهلل تعالى " كإذا بطشتم بطشتم جبارين " قاؿ كأنت لو رجعت إلى نفسك
كعقلك لعرفت أنو على الحق كأنك على الباطل كتعلم أف قتلك لو رضى لمن أمسك من

الجبارين لينصركؾ كيعصبوؾ  ,قاؿ فهذا أمر أقبح الفعاؿ كال نصرة منهم لك حاشا هلل أف

ينصرؾ بأعداء اهلل يا عدك اهلل ؛ قاؿ كأنكرت عليو أفعالو الحسنة إذ أنو حرب للبداة قطاعة

الطرؽ المفسدين في األرض ؛ كأنت لهم سلم تعطيهم ماؿ اهلل كتظلم لهم العباد كتعطيهم إياه

.

كمنها سجن صالح بن ربيعة ؛ قاؿ  :سجنتو ظلما كعدكانا بعلم مني يقين أنو أنكر عليك الباطل

فحبستو على إنكاره الباطل عليك ؛ قاؿ كقد أنكرت عليك أنا بنفسي الذم أنكره باستعمالك
الخونة في كاديهم لقبض زكواتهم ؛ قاؿ كما حبسك إال حبس طغاة متجبرين أدخلتو ضيق

السجن مقيدا مقطورا ؛ قاؿ ككذلك سجنك للشيخ محمد بن سالم الندابي  ,سجنتو ظلما بعد

أف أعطيتو األماف ؛ قالوما سجنتو إال بإنكاره عليك العامل الذم ببلدىم  ,كليس لسجنك طائل
تتعاطى فيو علم الغيب ؛ كلم تقبل منهم صدقا كال عدال ؛ كال من المتوسلين لهم إليك  ,قاؿ

فهذا فعل الجبارين فاهلل يحكم بيننا كبينك " يوـ ال يجزل كالد عن كلده كال مولود ىو جاز من

كالده شيئا " قاؿ ككم مسجوف في سجنك مظلوـ سجنتهم على ما تهول نفسك كرضى لمن
تحب .
كمنها قتل عامر بن سليماف بن بلعرب الريامي ؛ قاؿ قتلتو في مطمرؾ فيما بلغنا عنك جوعا

كعطشا قاؿ كبلغنا من أفعالك القبيحة فيو أنكم تجوعونو كتعطشونو أياما ثم تأتوف إليو بالماء

كىو على شدة العطش ؛ فيشربو عطشانا جائعا فيسرع إليو الموت  .قاؿ ما سمعنا بهذا فعل
جبار قبلك ؛ فيا كيلك من حر عطش النار كجوعها قاؿ كقد صح معنا أنك حبست الشيخ

خميس بن محمد بن مبارؾ البوسعيدم كقيدتو ؛ إذ أف الشيخ احمد بن سعيد حبس محبك

سعيد بن ناصر البحرم كضيقت على الشيخ خميس ىذا في سجنو كقيده ضيقا عظيما معاقبة

بحبس سعيد بن ناصر  ,كأف المعاقبة في القبيلة ال تجوز فيما عرفنا  ,كال نعلم في ذلك خبلفا

بين أىل العلم  ,كقد أجازىا من أجازىا من أىل العلم في الماؿ دكف النفوس  ,كقد منعتهم

المباح في سجنك كمنعتني الطعاـ كالشراب في سجنك كعذبتني ضربا كأخذت مالي غصبا ,

فيا كيلك من عذاب اهلل ( إف اهلل ال يغير ما بقوـ حتى يغيركا ما بأنفسهم ) فمن أين يخل لك
أخذ مالي ؟ كأنت قد صح عندؾ خلع المسلمين لك  ,تنادم في األشهاد بلسانك انك قد

خلعت  ,كقبل ذلك قد أبلغك ثقات المسلمين  ,كقد عذبتني على ذلك عذبك اهلل بناره ,

كأنت تعلم ىجرة خلع المسلمين أنها قبل تصرفك في بيعك في ماؿ اهلل  ,كيومئذ ال تصرؼ

لك خلع المسلمين لك جائز صحيح بقلة الحماية منك لهم كعن حريمهم كيضعفك الذب

عنهم  ,كأنت تعلم أنك أماـ دفاع ؛ كجائز أماـ الدفاع للمسلمين أف يخلعوا أما الدفاع بذلك ,

فكيف كأحداثك شاىرة ظاىرة ما فعلت بمن كاف في سجنك كبنوليتك المفسدين على عباد
اهلل في الببلد .

كمنها تزكي عباد اهلل ببل حماية كتولي على قبضها الخونة المفسدين  ,كتأخذ الخراج على غير
الحقيقة  ,كتسلكهعلى غير الطريقة كتضيعو  ,كماؿ اهلل في البغاة قطاعة الطريق المفسدين في

األرض سفاكدماء المسلمين .
قاؿ كقد صح عندنا جباتك يأخذكنها من حيث ال تجب عليو  ,كقد نصحناؾ فأبيت إال ما

تهول نفسك كىذا ظلم  ,كقد قاؿ اهلل عز كجل ( كال يناؿ عهدم الظالمين ) قاؿ كإنك

حللت دماءنا بخلعنا لك  ,كنحن قد فعلنا الحق كقلنا الصدؽ  ,كأماـ الدفاع يخلعو الواحد من
المسلمين في بعض القوؿ ؛ فكيف كقد خلعتك جماعة المسلمين ؛ فأين عنك ذكر الوقوؼ

بين يدم اهلل عز كجل ؛ كأين عنك ذكر مناقشة اهلل فيمائهم كأموالهم .

فاتق اهلل يا بلعرب بن حمير كال تتسم باإلمامة ؛ كال تقل إنك على االستقامة فتكذب على اهلل

.

قاؿ كمن أحدا ثك أنك متعود الكذب كتنقض العهود  ,كال تعاىد فتفي ؛ كال عهد لك كال كفاء
؛ فمن أين لك اإلمامة كال تحصى أحداثك كال تكن قائدا للبغاة كال تسعى في األرض بالفساد

كال تعاضد المفسدين في دماء المسلمين  ,كاتق اهلل كال تماد عاصيا  ,كاحذر أف تكوف قائدا

للبغاة ؛ قاؿ كيك فيك ما احتطبتو على عنقك أف تعذب بو كإنك غير إماـ يعرفك الخاص كالعاـ

 .قاؿ فاعلم علما يقينا إني خالعك كالشيخ سالم بن راشد البهلوم كالشيخ راشد بن سعيد

الجهضمي كالشيخ محمد بن ناصر الحراصي كالشيخ محمد بن عامر كالشيخ محمد بن خلف

كالشيخ غانم ابن عامر كالشيخ بحاد بن سالم كمن بقلبو إيماف اهلل ؛ كلم يتمسك بإمامتك إال

الجاىل مثلك كالسبلـ على من اتبع الهدل كخشي عواقب الردل كنهى النفس عن الهول من

خادـ العلم كأىلو حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد بن خلف بن محمد أمبو سعيدم العقرم

النزكم ؛ ككتبو بأمره عبداهلل بن ناصر بن سليماف بيده  ,كتاريخها يوـ سبع كعشرين كالجمعة

من شهر شعباف من شهور سنة إحدل كستين كمائة كألف من الهجرة .
كقاؿ ذك الغبراء قد عمل بلعرب بن حمير برايو في طمره للمسلمين كقتلو لبجاد ابن سالم

الغافرم كالشيخ عامر بن سليماف الريامي  ,فضعف أمره كاجتمع عليو بنو غافر كلزموه بالحيل

كأخرجوه منملكو كأقاـ بفلج البزيلي .
ذكر مقتل بلعرب بن حمير

ككاف قتلو بعد أف خلع من اإلمامة بسنيات  ,خرج عليو أحمد بن سعيد البوسعيدم  ,كذلك

بعد أف استولى على حصوف الباطنة كما حولها  ,كخرج إلى نزكل كذكر بعضهم أف أحمد التقى

ببلعرب بن حمير  ,كأنو قاؿ لو أنت إماـ فوؽ إماـ كيف ىذا فقاؿ بلعرب أف سيفا غير السيرة

كخالف الجماعة كسد باب الطاعة  ,كاختار المسلموف إماما غيره فلذلك عزلوه  ,ثم اختاركني
كعقدكا لي اإلمامة  ,قاؿ فقاتلو أحمد بن سعيد برؤكس القبائل فقتل بلعرب بن حمير بفرؽ

كخلصت نزكل ألحمد بن سعيد  ,كذلك في سنة سبع كستين كمائة كألف  ,كذا ذكر بعضهم
كىو مخالف كبلـ ابن رزيق المتقدـ كاهلل أعلم .

باب انتقاؿ الدكلة من أيدم اليعاربة إلى أيدم آؿ بو سعيد

كىم ملوؾ العصر كاهلل يؤتي الملك من يشاء كاألياـ دكؿ كال تبقى الدنيا على حاؿ  ,كال يغير

اهلل ما بقوـ حتى يغيركا ما بأنفسهم  ,فلما غيرت اليعاربة سيرة السلف الصالح كظنوا بغباكتهم
أف الدكلة ميراث كتكالبوا على الملك أذىب اهلل ذلك من أيديهم كجعلو إلى غيرىم .

كأكؿ ىذه الدكلة أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدم كىو أبو ملوؾ العصر  ,قيل

أنو كاف صبيا صغيرا في ( أدـ ) فلقيو الشيخ خلف بن سناف  ,ككاف من أىل الكشف فوضع

يده على رأسو كقاؿ لو اتق اهلل في الرعية فنشأ الغبلـ كشب  ,كلما بلغ أشده استعملو سيف بن

سلطاف فوجد منو الكفاية  ,ثم كاله على صحار فوجد منو كفاية لم يجدىا من غيره فجعلو
سيف دكلتو كموضع شوكتو كصولتو  ,فوض إليو األمور كلها .

ككاف أىل نزكل قد عقدكا اإلمامة بعد سلطاف بن مرشد على بلعرب بن حمير ابن سلطاف فلبث
بعد ىذه البيعة أشهرا  ,كبعث سيف بن سلطاف عاملو أحمد بن سعيد ليخلص لو حصوف عماف

كيقاكـ بلعرب بن حمير فخلص الحصوف كانتهى إلى نزكل كفيها بلعرب فقاؿ لو أحمد أنت

إما ـ فوؽ إماـ كيف ىذا ؟ فقاؿ بلعرب أف سيفا غير السيرة كخالف الجماعة كسد باب الطاعة
كاختار المسلموف إماما غيره فلذلك عزلوه ثم اختاركني كعقدكا لي اإلمامة فقاتلو أحمد بن

سعيد برؤكس القبائل فقتل بلعرب بن حمير بفرؽ كخلصت نزكل كعقدكا اإلمامة عند ذلك

ألحمد بن سعيد البوسعيدم  ,كذا كجدتو في سيرة متقطعة من أكلها كال تخلو من تخليط ,
كالصحيح الذم يشهد لو ظاىر الحاؿ.
كما ذكره ابن رزيق أف سيف ابن سلطاف كاف قد مات قبل قتل بلعرب كأف أحمد بن سعيد قد
تغلب على حصوف الباطنة كما حولها بعد موت سيف  ,كأف سيفا كاف قد جعلو في صحار

كتغلب على صحار في حياة سيف كأنو كاف قد انضم إلى طاعة سلطاف بن مرشد  ,فلهذا

أحاطت العجم بصحار كفيها أحمد بن سعيد  ,كذلك في حياة سيف كاستولى عليها كأخذ

مركب سيف في حياتو  ,كخرج سلطاف بن مرشد لكشف العجم من صحار كدخل بعد الجراح

في الحصن عند أحمد بن سعيد  ,كمات عنده ثم مات سيف بن سلطاف بعد ذلك بيسير
كاستقل أحمد بحرب العجم كنصره اهلل عليهم في مواطن تقدـ ذكرىا في كبلـ ابن رزيق

كخلصت لو حصوف الباطنة كاستقل بها  ,كسار إلى بلعرب كىو إماـ على نزكل كما حولها ,

ككاف قد خذلو أصحابو كخلعوه فقاتلو فنصر عليو كقتل بلعرب كعقدت اإلمامة على أحمد بن

سعيد كالعاقد لو حبيب ابن سالم األمبوسعيدم العقرم النزكل كابن عريق  ,كذلك في سنة سبع
كستين كمائة كألف  ,كلم ير أبو نبهاف ككلده ناصر كغيرىما من األفاضل صحة إمامتو ألف بيعتو

كانت على غير مشورة من المسلمين كألنو كاف عقدا مشكبل ألنو كاف بعد التغلب على ملكهم
كألف حبيبا كابن عريق ليسا مما يلزـ المسلمين عقده ال سيما كقد كاف عقدا بعد فتنة كتغلب

على األمر  ,كخاطبو الشيخ سعيد بن أحمد الكندم باإلمامة كأطلقها عليو عامة الناس .

قاؿ أبو نبهاف  :الخطاب باإلمامة يحتمل كجوىا ؛ كقاؿ ناصر بن أبي نبهاف أف السلطاف الذم
يسمونهاإلماـ أحمد بن سعيد جيش ثبلثين ألفا إلى الظاىرة قاؿ كخرج لهم مقدار سبعين رجبل

ككسركا الجيش كلو  ,قاؿ كمات كثير منهم بالجوع كالعطش بعد أف كلوا األدبار  ,قاؿ ككثير
منهم لم يتمكن في الهزيمة أف يستريح مقدار ربع ساعة كلذلك ماتوا .

قالوحكى لي ال شيخ محمد بن عامر الكندم أف الشيخ العالم سعيد بن أحمد الكندم كالشيخ
العالم([ )]3العدكم مرا على امرأة متورعة قد بلغت في السن كصارت قليلة الصحة  ,فقالت

للشيخين أسار الجيش ؟ قاال لها نعم قالت كم من سائر فيو كىو في الحكم غير سائر معهم ,

ككم من كاقف في بيتو كفي الحكم ىو سائر معهم  .قاؿ ناصر أرادت كم من مجبور غير راض
بذلك كال يدخل في الباطل معهم فليس ىو معهم كال منهم في الحكم ال يشاركهم في اإلثم ,

ككم من راض مسركر كيهول الغلبة للجيش كيرضى بفعلهم بغير ما ال يسعهم كىو في بلده كفي

الحكم ىو منهم كمعهم بمشاركتو لهم في اإلثم  .ىذا كبلـ ىؤالء األفاضل في إمامة ىذا اإلماـ

 ,غير أف أسم اإلمامة ثبت لو عند الخاص كالعاـ اسما دكف حكم فأكالده يقاؿ لهم أكالد

اإلماـ  .كالوقعة التي أشار إليها الشيخ ناصر أظنها الوقعة التي ذكرىا ابن رزيق كغيره كىي

حرب جرت بين أحمد بن سعيد كناصر ابن محمد بن ناصر الغافرم ؛ ككاف النصر فيها لناصر
بن محمد  ,كقتل من قوـ أحمد ابن سعيد اثني عشر ألفا .

قاؿ ابن رزيق  :ككاف بين ىذه الوقعة كبين كقعة فرؽ التي قتل فيها بلعرب اثنا عشر سنة .
كقاؿ ذك الغبراء  :لما ملك أحمد بن سعيد كساد كدانت لو الخبلئق كاستقاـ ملكو كخذؿ

عدكه  ,دلتو نفسو بقتل أكابر بني غافر ؛ فلما قتلهم مشى على ديارىم بجيش عظيم ؛ فالتقوا
باألثيلة فصح عليو الكسير  ,كىم فئة قليلة ؛ فثارت بينهم العداكة كالبغضاء إلى أف ظهر في

الملك سعيد بن سلطاف كحمود بن عزاف  ,فعمبل في الرعية بميزاف البصيرة كإصبلح الفريقين ؛
فدانوا لهما انتهى كبلمو.
كللشيخ سعيد بن أحمد الكندم ؛ رد أحداث على أحمد بن سعيد في سيرة كتبها جوابا لو

حين سألو عن أمور دخل فيها  ,قاؿ رحمو اهلل  :فيا معاشر المسلمين كيا حملة القرآف العظيم
كيا أىل ىذا المذىب القويم  ,من أ جاز إلماـ المسلمين أف يأمر على شيخ قبيلة من رعاياه

بكذا كذا رجبل ليخرجوا من ديارىم للمحاربة كالقتاؿ بالجبر كالقسر  ,كمن ال يأتي منهم يحبس

كيقيد  ,كيضرب كال يسمع لو عذر كال مقاؿ  ,كرؤساء البلد ال يؤمنوف كال تقبل شهادتهم

بقيراط لرجل كلى مسلم على يهودم فاسق مخالف لدين رب العالمين  ,كال يكونوف حجة كال
مأمونين في شيء من أحكاـ دين اهلل تعالى إال في ىذا الحرؼ المخصوص  ,فإف قولهم على

ضعفائهم مقبوؿ أف فبلنا عليو من الغرامة لعز الدكلة كذا ككذا  ,كأف فبلنا مأمور عليو ككاجب
عليو الجهاد إلى قتاؿ عدكه ؛ كمن يأبى عن ذلك فيحبس في العذاب المهين بقوؿ ذلك

الرجل الفاسق اللعين .

أيامعشر المسلمين ؛ من أين جاز ىذا كثبت من قوؿ الرؤساء على الناس يجب كيلزـ على من
ألزموه منهم  ,كينحط عمن لم يجعلوا عليو شيئا من قراباتهم كأرحامهم كلو كانوا أصحاب

أمواؿ  ,إف ىذا لهو الزكر المفترل كالكذب على اهلل كرسولو كالمسلمين ؛ فإف قتل ذلك

الرجل المجبور بقوؿ ذلك الرئيس على ما كصفنا فهبل يلزـ على من جبره دية أك يقاد بو أك ال

يلزمو شيء  ,كمن جبره على تسليم شيء من الغرامة على ما كصفنا فهبل يلزـ فيو ضماف أك
استحبلؿ ؟

فاهلل اهلل رحمكم اهلل في أمر الدين كرضى الحي القيوـ ؛ إلى أف قاؿ  :كقد ذكرت تسأؿ كتناظر
أف تستعين بأناس من قبائل أىل الخبلؼ من غير أىل عماف ؛ فبل يعجبنا ذلك ؛ كال تفتح لهم

بابا على أىل عماف كتدعوىم إلى نصرتك كمعونتك ؛ فإنهم ال تؤمن غوائلهم كمكرىم

كخداعهم ؛ كال ترجى منهم النصرة لهذا الدين ؛ كىم أعداؤه كحربو  ,كقد كمنت العداكة في

قلوبهم ألىل ىذا الدين  ,أترجى منهم أف يتخطوا الفيافي كالقفار ؛ كيحتملوا المشاؽ كالمضار

 ,كيسافركا البر كالبحار  ,كيجهزكا األمواؿ كاألبشار  ,كيفارقوا األىل كاألصهار ؛ لنصرة من

عاداىم في الدين  ,كإف كاف مجيئهم كإجابتهم لدعوتك من قبل األطماع  ,كما تبذلو لهم من
الماؿ  ,فعندنا أف ما تبذلو لهم من الماؿ ال يقوـ بما يغرمونو من أموالهم ؛ كال يبيعوف بو

أنفسهم للقتاؿ؛ كإف لم تجد من أىل عماف على غير الجبر  ,فكيف تجد من غيرىم إال على

طمع في سلطانك كملكك  ,فتفكر في ذلك  ,كتدبر تدبر من أشفق على نفسو طالبا رضى اهلل

؛ كانظر في أمر سيف بن سلطاف كأتباعو العجم كما تولد من أمورىم كصنيع حيلهم  ,فإف لمن
تدبر في ذلكوتفكر عظة عن غيره كمن لم ينفعو قليل الحكمة ضره كثيرىا .

انتهى ما أردنا نقلو من كبلمو  .ككاف أحمد بن سعيد صاحب ىمة عالية كمطلب ساـ كجرأة

كإقداـ  ,فصار ملك عماف كلو إليو إال ما شاء اهلل  ,كدانت لو القبائل كسكن الحركات كأطفأ
كثيرا منالفتن  ,كأمر كنهى كقاـ بأمر الدكلة  ,كأعطى المملكة حقها  ,كدافع العجم

كاستراحتالرعية كتجدد الملك .

كتوفي أحمد اإلماـ سنة ست كتسعين كمائة كألف  ,فكانت أيامو أياـ راحة كاستراحة بعد الفتن

كالمحن  ,ككانت مدة ملكو بعد العقد تسعا كعشرين سنة ؛ كخلف أكالدا منهم سعيد بن أحمد

كسلطاف بن أحمد كقيس بن أحمد كمحمد بن أحمد كطالب بن أحمد ؛ كىؤالء كلهم يقاؿ لهم

أكالد اإلماـ .
فأما سلطاف فهو أبو ملوؾ مسكد كزنجبار ؛ كأما قيس فهو أبو ملوؾ الرستاؽ ككانوا قبل ذلك

على صحار كمايليها  ,كأما محمد كطالب فإنهما كليا من قبل إخوتهما  :فولى طالب الرستاؽ
ككلى محمدالسويق من الباطنة  ,كأما سعيد فهو الذم ملك بعد أبيو بالحاؿ كتسمى باإلمامة

كخاطبهبها أبو نبهاف ؛ كذكر ذلك ألجل معنى يريد بو دفع مظلمة عن بعض الناس  ,قاؿ إف

الخطاب باإلمامة يحتمل كجوىا  ,كاشتهر بهاذ االسم من بين إخوتو  ,فأكالده يقاؿ لهم أيضا
أكالد اإلماـ ابن اإلماـ  ,كلم يعدؿ في ملكو  ,كلم يرض المسلموف عليو  .ككاف أديبا لبيبا

معدكدا من أدباء عصره  ,كمما ينسب إليو من الشعر قولو متغزال :

يامن ىواه أعزه كأذلني = كيف السبيل إلى كصالك دلني
كتركتني حيراف صبيا ىائما = أرعى النجوـ كأنت في نوـ ىني
عاىدتني أف ال تميل عن الهول= كحلفت لي يا غصن أف ال تنثني
ىب النسيم كماؿ غصن مثلو = أين الزماف كأين ما عاىدتني
جاد الزماف كأنت ما كاصلتني= يا باخبل بالوصل أنت قتلتني
كاصلتني حتى ملكت حشاشتي= كرجعت من بعد الوصاؿ ىجرتني
لماملكت قياد سرل بالهول = كعلمت أني عاشق لك خنتني
كألقعدف على الطريق فأشتكي=في زم مظلوـ كأنت ظلمتني
كألشكينك عند سلطاف الهول = ليعذبنك مثل ما عذبتني
كألدعين عليك في جنح الدجى= فعساؾ تبلى مثل ما أبليتني
ككتب إلى أخيو سلطاف بقولو :
إذا شحت الخضراء الوبل فالتمس=تجد جود سلطاف على الناس كالمطر
فإف عز مطلوبي فليس شماتة = كإف حصل المطلوب فالفوز بالظفر
كلعل ىذه الكتابة كانت منو ألخيو بعد خركجو عليو كأخذه لغالب ممالكو على حسب ما سيأتي

إف شاء اهلل  ,كنذكر األحواؿ الواقعة في ملك سعيد بن اإلماـ كنفرد لها بابا .

------------------------------------------------

-------------------------------[ - ]3بياض باألصل .
باب األحواؿ الواقعة في أياـ سعيد بن اإلماـ

ذكر ناصر بن أبي نبهاف أف السلطاف سعيدا ماؿ إلى شف الهناكية كتنكرت عليو الغافرية .

كذكر أبو نبهاف بعض ما كقع بينو كبين السلطاف كبين بعض الغافرية في رده على السيرة الثلبية

 ,كمن جملة من خالفو العبريوف كرئيسهم يومئذ سالم ابن مسعود .

قاؿ أبو نبهاف  :فكم مرة سار إلى بلدىم الحمراء بجيوش كثيرة كعدد كثير كلم يقدركا أف
يشربوا منها شربة ماء .

قاؿ  :كيخرجوف إلى قتالهم أناس قلة  ,كفي مرات لم يعلم الجميع بهم أك علموا فيبادرىم

أناس قليلوف من الخمسة عشر رجبل أك يزيدكف قليبل أك أقل  ,كفيهم كبيرىم ىذا ؛ فيقتلوف

فيهم كيولوف األدبار كالقتل فيهم كأىل البلد في ىيئة البراز لهم  ,كذلك إف كاف مجيء كاليهم

على غفلة منهم .

قاؿ فلما لم يقدر عليهم صالحهم كأعطاىم العهود كالمواثيق باألماف عليهم جميعا كقرب كثيرا
أخا الشيخ سالم بن مسعود خدعة ؛ كعرفهم أنو يصلهم زائرا لتماـ األلفة كجاء بقوـ كثير

كجيش كبير كتركهم كراء الحورة كدخل ىو في كسط األمواؿ بأناس قلة  ,كنزؿ ىنالك فذبحوا

لو للضيافة كعظموا الكرامة  ,كقعد آمنا منهم كىم آمنوف منو  ,كلما حضر أكابر البلد كفي نيتو

أنو يحيط باألكابر كيهلكهم  ,فما كاف غير قليل إال كأحاطت القوـ بهم كظن األكابر أف

كصولهم من غير رأيو معهم  ,بل كما جرت العادة أف السلطاف تتبعو الناس حيث يسير يسيركف

في طلبو فلم ينظركا إال كالسيوؼ قد علت كأحاطت بهم فقتلوا أخا الشيخ سالم بن مسعود ,
كتشمر الشيخ كمن حضره من األصحاب لقتالهم ككانوا يفرقوف منهم لشهرتهم في شدة البأس

كذلة مباالتهم في القتاؿ في الحرب  ,فانهزـ القوـ مولين األدبار منهزمين كالقتل فيهم ممن

حضر الشيخ ال غير ؛ كلم يعلم بهم من في البلد إال كالقوـ بعدكا عنهم  .قاؿ فهذا الذم قد
كاف منهم فيهم .

كذكر أبو نبهاف ككلده ناصر أف أخا السلطاف سعيد كاتب عليو المسلمين ككعدىم باإلعانة
ككاثقهم للقياـ عليو  ,كأف يمدىم بالمعونة في حربو على شرط أف يكوف األمر راجعا إلى

المسلمين يولوف من يركف أنو أصلح لؤلمة كأقطع لمادة الفساد كأقول في أمر الدين  ,كلم
يسموا ىذا المكاتب أم أخوة السلطاف كاف  ,كأظن أنو سلطاف بن اإلماـ ؛ ألنو ىو الذم

اشتهر بالخركج على أخيو ؛ فوفق قياـ المسلمين  ,كفيهم الشيخ أبو نبهاف كقوع فتنة بين أىل

نزكل  ,فخرجوا في الظاىر إلطفائها كىم يضمركف غير ذلك  ,بل كاف مرادىم التمكن من
السلطاف بالحيلة ؛ كسيأتي إف شاء اهلل تعالى تماـ خبرىم مستوفى .

ككاف لسعيد بن اإلماـ كلد يقاؿ لو حمد بن سعيد حدثني من أثق بو من أكالد اإلماـ أف ىذا

الولد كاف قد طلع طلعة حسنة كثار ثورة مباركة  ,فكاف يأمر بالمعركؼ كينهى عن المنكر في

أياـ كالده  ,ككاف أبوه بالرستاؽ ككاف ىو ببركا  ,ككاف يطوؼ بقومو على عماف باطنة كظاىرة ,

ثم يأتي على الجوؼ كالشرقية يصنع ذلك في السنة مرتين يتفقد الممالك كالرعايا  ,كحصلت

لو في القلوب ىيبة كمحبة  .قاؿ فدخل على أبيو يوما ككاف قد جاء من سفر كأبوه بالرستاؽ ,
ككاف بارزا في غرفة الصبلة  ,ككاف قد تحزـ بديولى  ,كىو رداء يعمل من اإلبريسم كالزرم ؛

فقاـ لو أبيو ليحييو  ,فلما رأل حمد لباس أبيو لم يتمالك أف تناكؿ الديولى من حزاـ أبيو فجذبو

إنكارا لما رأل ؛ فدار أبوه بذلك دكرين أك ثبلثة .
قاؿ ككاف عمو سلطاف بن اإلماـ عند آؿ كىيبة ساكنا في سيوحهم الحدرية ؛ ككاف ىمو كعزمو

ىم الملوؾ كعزمهم ؛ فأخذ يوما سبعين راكبا كقصد بركا ليقتل ابن أخيو حمدا خوفا على

الملك أف يستولي عليو دكنو ؛ فلما كصل بركا كافق حمدا خارجا في الببلد على فرس كمعو

فارساف أك قاؿ ثبلثة ؛ فتلقى حمد عمو بالترحيب كنزؿ عن فرسو كحياه ثم ركب فرسو كقاؿ أنا

قدامكم ؛ كمضى إلى الحصن مسرعا فقاؿ أصحاب السلطاف  :كيف أفلت الرجل كقد عزمت
على قتلو كال تجد لو فرصة مثل ىذه ؟ فقاؿ إني ىبتو ؛ كما كاف بسلطاف من كىن في باب

الرجاؿ غير أف األقراف تعترؼ لؤلقراف ؛ ثم أناخ على الكرامة كترخص كمضى ؛ فما لبث حمد

سعيد بعد ذلك قليبل من الزماف ثم توفى ؛ كرثاه أبوه بأبيات قاؿ فيها :
كافاحمامك يا حبيبي بالعجل= نارا تلهب في ضميرم تشتعل

يا من لو شرؼ كفضل في الورل=أمسى كحيدا مفردا دكف األىل

اهلل أكبر من مصاب عمنا = ىما كغما ال يبيد كال يفل

حمد حول المجد الشريف تغيرت= أيامو قد كاف يضرب بالمثل

صبرا ألكالد اإلماـ كمن لهم = من إخوة كأقارب فيما نزؿ

ال غرك ىذا قد أتى خير الورل= لم تمنع األمواؿ عنو كال الدكؿ

كقاؿ أيضا :

لهفي على عيش مضى = ما ذقت أحلى منو شي
لما ذكرت عهوده = جرت الدموع كقلت أم
كفي يوـ الخميس لثماف مضين من شواؿ من سنة ثمانية كتسعين بعد مئة كألف خرج رجاؿ من

حارة الوادم من نزكل كىم في حاؿ الريبة كالتهمة بالفساد الختبلط النساء بالرجاؿ  ,كنزلوا

على جباؿ سمد نزكل في الجانب الغربي عند جبل الحبلة على حذا مسجد الجبل  ,كقيل
معهم بعض النساء المستزابات  ,فلما كاف كقت الظهر خرج عليهم مؤل من سمد نزكل

فهجموا عليهم بالبنادؽ كالسيوؼ فقتلوا منهم أربعة رجاؿ كجرحوا آخرين  ,فقتل من الخارجين
كاحد كجرح اثناف  ,فكتب الشيخ سعيد بن أحمد الكندم إلى السلطاف كتابا فيو  :أما بعد ,

فإف السوقة طغوا كبغوا كنهيناىم مرارا لم ينتهوا فاآلف قد قتل منهم أربعة رجاؿ كال يجوز أك ال

يعجبنا أف تعاقب أحد منهم في نزكل كأرسل بو رسوال .

قاؿ أبو نبعاف  :فلم يرد السلطاف إليو جوابا قاؿ كقولو ال يعجبنا أف تعاقب الفاعلين بنزكل

ليس فيو ما يدؿ على أنو يعجبو في غيرىا أك ال إذ قد خصها كلم يذكر ما عداىا بشيء جزما
فهو ممن يحتمل ألف يكوف المشتمل على المندكحة في القوؿ الواسع ككأنو مما يدؿ على
محاكلة السبلمة في األمرين الدنيا كالدين فما أبلغو في نظر العارفين خبلفا لمن عابو من

الجاىلين .

ثم خرج بعض أكابر العقر كأتوا عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن محمد الكندم كىو يومئذ

كبير أىل سمد كطلبوا إليو أنيخرج إليهم القاتلين فوعدىم بالغد  ,فاستشار الشيخ سعيد بن
أحمد الكندم كىو يومئذعالم أىل نزكل فقيل إنو أفتاه كقاؿ لو ال تخلص القاتلين إلى أحد

ألف الناس في ىذاالزماف ال يؤمنوف من التعدم في العقوبة كأخذ الحقوؽ  ,كعبداهلل بن محمد
ىذا ىو الذم بنى بيت سليط بسمد نزكل في أرض لو يقاؿ لها سليط فأضيف البيت إليها .
ثم أنأكابر العقر كتبوا للسلطاف بصفة الحاؿ كىو يومئذ بالرستاؽ فجاء إليهم في رجاؿ كعبيد

كجمع غير كثير  ,فلما كصل نزكل طلب منو ما قد طلبو أكابر العقر سابقا فاعتذر الرئيس

كاعتل بأف الفاعلين قد اختفوا فلم أجدىم  ,فطلب منو السلطاف سبعة رجاؿ من أىل القاتلين

ضمانة يكونوف في السجن حتى يأتي بالقاتلين فأجابو إلى ذلك كدفع إليو الرجاؿ كاحدىم كلده

كألزمو أبو نبهاف التوبة من تسليمهم كحاكؿ عبداهلل إخراجهم من يد السلطاف فلم يقدر ككاف
يشاكر في أمره الشيخ سعيد بن أحمد الكندم .

ثم أنالسلطاف طلب من عبداهلل بن محمد بيت سليط ليجعل فيو رجاال من طرفو فأبى كحرج

إلى منحولو من القرل كالمساقي كالجباؿ كأتى بالجيوش كالحشود كاشتد األمر كقبض السلطاف

عليهم المقابض كقطع عليهم السبل فصار أىل سمد كمن معهم في بيت سليط  ,كفي جامع

سمد كالسلطاف كمن معو في الحصن كأىل السفالة في حوائرىم كبقيت األمور كذلك من تاسع

شواؿ إلى خامس عشر من ذم القعدة من السنة المتقدمة .

قاؿ أبو نبهاف  :أقاموا بسمد نزكل كأنو لمعنى الدفع عنو كلم نسمع أنها كانت لهم غزكة على
أحد كإنما أغير عليهم من السفالة يوما لكن على مجازة النساء فأتوىا من عبل الحورة فثار

الناس إليهموتراموا بالبنادؽ حتى ىزموىم بعد أف أصابوا رجبل جاموديا برمية فمات منها كغدا

يكوف الحساب ( يوـ ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى اهلل بقلب سليم ) .

قاؿ ناصرابن أبي نبهاف  :فلما عجز الشيخ سعيد بن أحمد كالشيخ عبداهلل بن محمد عن

إخراج المقبوضين من السلطاف استعانا بالشيخ الوالد العالم أبي نبهاف بالوصوؿ إليهما ليتناظركا

في ىذه النازلة كيعملوا فيها على موجب الشرع  ,كيحتالوا على إخراج المقبوضين بغير الحق

خوفا منهم أف يهلكهم أك يعمل فيهم ما ال يجوز لو من الضر فوصل الشيخ كعملوا الحيلة أنو
إذا سلم لهم المقبوضين يسلموا لو المطلوبين  ,قاؿ فأخرج لهم المقبوضين كلم يبذلوا لو

المطلوبين ألنهم ال يأمنونو أف يتعدل فيهم الحق  ,كقاؿ غيره كصل الشيخ جاعد بن خميس
الخركصي يوـ خامس عشر من ذم القعدة من السنة المتقدمة كنزؿ بالحذفة من سمد نزكل

ككأنو في ظاىر األمر يريد سد باب الفتنة  ,كفرح كثير من الناس بوصولو ككتب للسلطاف كتابا

ساعة نزؿ قاؿ فيو :

بسم اهلل الرحمن الرحيم  :إلى إماـ المسلمين سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدم أما بعد ,
فإني جئت في سد ىذىالفتنة كإني نزلت في الحذفة مع نفسي ال مع عبرم كال ريامي كال

كندم كال مع غيرىم بلمع الحق كالحق مع من اتبع الهدل كلو أردت  ,فقد بلغني أنك قبضت

رجاال بغير جنية فهذا ال يجوز في دين اهلل كفك عقالهم الساعة قبل اليوـ كال تتأخر ساعة

كاحدة كعليك من ذلك التوبة كلجبللة الشيخ كشدة محبتو في القلوب تداكؿ ىذا الكتاب

الخاص كالعاـ كقرأ في المساجد كالمجامع فأجابو السلطاف بالسمع كالطاعة كأرسل لو ىدية
قبلها الشيخ .
كقاؿ السلطاف أنا ما أريد إال الفاعلين القاتلين بأنفسهم فوعدكه بهم على أف يأتوه بهم ,

كطلبوا منو أف تكوف عقوبتهم بالرستاؽ ال في نزكل  ,كلعل ذلك كاف خوفا عليهم من أىل

المقتولين فأجابهم إلى ذلك كأطلق المقبوضين كنادل مناديو باألماف كربما فسح لشيء من

جيوشو ؛ كىم بالمسير بالصباح كأرسل السلطاف ناسا من أكابر أىل الرستاؽ  ,فيهم القاضي

ناصر بن سليماف الشقصي ليأخذكا المطلوبين  ,فلما كصلوا كلم القاضي رؤساء سمد في أمر

السلطاف كطلب منهم أف يكلموه فيو  ,كالمعنى أف القاضي كاف ميلو إلى السلطاف ككأنو يصوبو

في صنيعو كيطلب من المشايخ الجواب البين في خطائو .

قاؿ أبو نبهاف  :كرجعوا إليو بالجواب  ,قاؿ فكأنو اختار على ما عصب  ,قاؿ كلقد أشار على

القاضي من يكلمو أف يحضر الخصمين من ىؤالء الفريقين ليقضي بينهما بالعدؿ كنحن معو من

حولو في جملة الحاضرين لمنع من أراد التعدم منهما على اآلخر .

قاؿ فلم يفعل كأعجبو ما عليو الجبار من أخذىم للجزاء  ,كلم يذكر اآلخرين بشيء كالقتل

كالجراح في الفريقين  ,فقاؿ لو من يكلمو عسى أف تكوف لو حجة فلم يمل إلى شيء من قولو

ال عن تكبر يظنو بو كال تجبر ألنو أدنى إلى أف يكوف ىو الذم أداه إليو رأيو من االختيار ,

ألجل سداد الحاؿ برضا الجبار كالذم ىم بو العظيمة  ,كليس عليو أف يكوف موافقا عليها  ,ثم
كقع بعد ىذا الكبلـ سقط في كبلـ الشيخ أبي نبهاف  ,كحاصل ما نفهمو من سياقو أف أىل

سمد كلوا أمرىم رئيس العبريين كىو يومئذ سالم بن مسعود  ,كقد تقدـ ما جرل بينو كبين

السلطاف من الحركب كأف السلطاف كاف قد خادعهم كاحتاؿ على قبضهم كقتل أخ الرئيس

المذكور كأف سالم بن مسعود أبى من دفع المطلوبين فقاؿ يسلمهم إلى ثقات المسلمين ال

غير  ,كذكر السلطاف فأغلظ فيو القوؿ لما قد عرفو من قتل أخيو على أماف .
قاؿ أبو نبهاف  :كاحتج في أمره بما لم يقدركا على دفعو كأشار إلى القاضي بهم فلم يقوا على
أف يتولى أمرىم في حبس الجبار فيكوف ىو المسئوؿ عنهم  .قاؿ كربما عرض بالشيخ محمد
بن خلف بن محمد الشقصي في بذلهم إليهم كال أدرم أنو من معاريض الكبلـ أك أنو على

ظاىر ما أبداه أك أنو على كجو االختبار إال أف القاضي ذكر عن السلطاف أنو لم يعرض بذلك .

قاؿ كلما رأينا ما بينهم خلوه بعد فأمره بغير ما ىو عليو من الشدة ألف بلوغ المراد من إخراج

من أكدع السجن جورا أك غيره ال سبيل إليو كمثلو  ,فرجع إليهم بما يرضي السلطاف من بذلهم

إليو قوال ليس من كرائو عمل فرجعوا باألمر فأخرجهم كبقى حكم الموعد لو بهم .
ىذا آخرما انتهى إليو األمر في ىذه القضية كسنذكر لك بياف ما طلبو الشيخ أبو نبهاف كقصده

.

ذكر دخوؿ أبي نبهاف كمن معو العقر ألجل إظهار األمر حين أمكنتو الفرصة

قاؿ ناصر بن أبي نبهاف  :كلم يكن في نفس الشيخ أف يقوـ بالعدؿ في ذلك الوقت قاؿ  :كقد
قاؿ للشيخ سالم بن مسعود كأصحابو  :إف كنتم تريدكف بالعلم السر فتركوني في المسجد

الذم أنا قائم فيو كاذىبوا أنتم على المعقل ؛ كإف كنتم تريدكف بغير العلم السر فالنظر إليكم ,

قالوا أنت بما عندؾ من العلم النافع لهذا دعو اآلف كأخرج معنا قاؿ كفي أنفسهم قوة على ما

أرادكه ال يحتاج إلى التيسر بعلم األسرار فقد تسوركا البلد كانت عند الشيخ حيلة بأف يحملوا
الحجارة كيجعلونها بين الرز كالباب حين معالجة فتحو ؛ فما يهم الشيخ إال كقد تقدموه على

الباب ؛ يعني باب الحصى كتقاكموا عليو ىم كالداخل في المعقل ؛ ىذا يفتحو كأكلئك يسدكنو

فوقف في الوسط كلم يرموا حجارة بين ما ذكرناه ؛ فغلب أىل الداخل لكثرتهم كفلو الذين
يفتحونو كسدكه كضاع ما كانوا أملوه .

قاؿ كلو أنهم تركوا األمر على اختيار الوالد كتركوه في الخلوة كساركا ىم إلى المطلوب لتوفق ؛
كلكن لم يكن ذلك ألمر يريده اهلل تعالى في عباده ما داموا مستحقين الغضب كلو أنهم

أحسنوا أحسن اهلل إليهم .

قاؿ أبو نبهاف  :كقد تقدمنا على الداخلين من قبل أف ال يتعرضوا إليها ال ألخذ ماؿ كال ألحد
بالقتاؿ كأف يقولوا لمن عارض بالمنع إنكم غير مطلوبين  ,إنما المراد فبلف ؛ يعني بذلك

السلطاف ؛ فكفوا فعليكم األماف  ,كمن أبى من بعد أف يستكفي فيدفع بأقل بما بو يمتنع إال

أنيقاتل فبل بد من ضربو حتى يرجع أك يقتل  ,ثم يترؾ على حالو فبل يأخذ لو شيء من مالو ؛

فامتثلوا األمر بعد أف سمعوا الزجر كلم يصحا أنهم خالفوا إلى شيء مما نهوا عنو  ,كسلم أىل

العقر من كل ضر .

كأما نحن فلم نسلم منهم كل السبلمة ألنهم أصابوا منا رجبل برمية في كجهو ؛ كلعلها أف تكوف
بلبنو من طين أك ما أشبهها فأضر بو كآخر أصابتو في رجلو جراحو كلعلها بشيء من البنادؽ

فاهلل أعلم ,غير أنا أخذنا في الوضوء لصبلة الصبح فلم نشعر إال كالحرب بين القوـ كأىل

البغي ممن في الحصن قائمة كبحثنا في المبتدئ فقيل كصح معنا أنهم أىل الحصن ؛ كال

خبلؼ بين المسلمين في جواز حربهم في الحاؿ على ذلك  ,كذكر غيره أنهم تسوركا سور

العقر بالجذكع جذكع النخل في الثلث األخير من ليلة ثامن عشر ذم القعدة سنة 3351ىػ ؛

ثماني كتسعين كمائة كألف كالسلطاف نائم في حصنو .

قاؿ فلما انتبو من نومو قاؿ لو بعض أصحابو  :نخرج على القوـ قبل أف يتكاثركا  ,فقاؿ ال

ألننا ال نعلم الدكلة الداخلة قليلة أـ كثيرة كخاؼ الخديعة  ,فخرج في نفر من باب السوؽ

على خيل كركاب  ,فقصد إبراء من الشرقية كنواحيها كحشد حشودا منها كمن نواحيها  ,فأقبل

عشية األحد بعد سبعة أياـ كاف فيها أبو نبهاف كمن معو محاصرين الحصن متمكنين من العقر ؛
فلما علموا بوصوؿ السلطاف بجيش الشرقية  ,ككانوا كالجراد المنتشر ؛ خرجوا إليهم كالتقوا

بين حاجر سعاؿ كأبي ذؤابو – نهر بنزكل  ,كىو بهمزة فموحدة فواك فذاؿ معجمة فواك فألف

فباء موحدة فهاء  -قاؿ أبو نبهاف فأردنا بهم الوقوؼ لمعنى الترتيب  ,قاؿ كدعاىم قائد منهم
إلى الرجوع ليكونوا في موضع  ,كلعلو رآه أصلح لنزالهم كأكلى بقتالهم  ,فردكا إلى كرائهم من

غير ما كقوؼ إلى ما يأمرىم بو  ,فلم يقدركا على ردىم ألمر سابق في علم اهلل كونو  ,كإال ففي
الخارجين أناس من أكلى الشدة كالبأس يقاتلوف كثيرا كإف قلوا يعرفوف بذلك غير مرة في قتالهم

لهذا الجبار كغيره ممن ىو أقول منو  ,فبل يقدر عليهم بحيلة .

كفي ىذه الوقعة تولوا منهزمين في الحاؿ من غير ما قتل كال قتاؿ ألمر أراده اهلل تعالى في بقاء

ىذا السلطاف على ما بو من البغي كالعدكاف كالغي كالطغياف ؛ كعسى أف يكونوا أىبل لذلك

األمر  ,ال مرد ألمره كال معقب لحكمو  ,كال بد من كوف ما في سابق علمو  ,فكيف يجوز أف
يكوف في كقت إال ما أراده فيو كال محدث سواه  ,فبل تعبدكا إال إياه ( إف اهلل ال يغير ما بقوـ

حتى يغيركا ما بأنفسهم ) كما كنتم يولى عليكمن  ,ىي المقادير فلمنى أك فذر .

ثم رجع الشيخ بمن معو إلى العقر ؛ كنزؿ السلطاف في جامع السوؽ كجيشو نزؿ معو كبعضو
بين حوائر الوادم كبعضو بالبطحاء ؛ كدخلت رجاؿ بالصلح بين السلطاف كالشيخ .
قاؿ أبو نبهاف  :إف السلطاف أرسل إليو مع أناس من أعوانو كتابا يدعوه إلى الصلح فأجابهم إلى
ما طلبوه لما رأل مايفوتو من التخاذؿ عن قهر الببلد كمجاىدة العناد لرب العباد بعد التشمير

لهم  ,لعسى أف يأتي النصر من عند اهلل لمن يرجو منو مددا بعد حين فلم يشمركا  ,كلما أتاه

الخبر بوصوؿ أناس من أىل البأس بسمد نزكل أراد منهم أف يكونوا على السور كاقفين كفي
المقابض قائمين إلى الصباح ؛ فلم يجبو إال القليل من أىل النجدة كالبأس ممن لو في ىذا

األمر قوة كشدة مراس  ,كلكن ليسهم ممن تقوـ بو الكفاية  ,كالبعض أبى عن المراد ؛ كىم

األكثر  ,كأظهركا لو إنا لنخرج كإف لم يصحبنا خرجنا عنو  ,كذلك لقتلهم ككثرة قوـ السلطاف ,

فلما أيس من نصرتهم أتم لهم ما أرادكه على أيدم من يسعوف فيما بينهما ؛ كرأل ألصحابو
العذر الواضح من قلة ما يأكلونو من المعاش ىنالك ؛ كعدـ ما يدفعوف بو عن أنفسهم من

الباركت كالرصاص كميل أىل الدار ال إليهم مع قلة العدد كانقطاع المدد  ,إال أنو أشار أحد

منه م إليو بجبر أىل البلد على الطعاـ بالفيمة  ,فأبى أف يجبرىم عليو ؛ إذ لم يصح معو أف لهم

فضبل لذلك .

قاؿ ناصر بن أبي نبهاف  :إف الشيخ أفاد جواز الجبر ألىل البلد على بيع الطعاـ لمثل ىذا

األمر الذم ذكره أف لوعرؼ أف معهم فيو فضلة عن قوتهم لسنتهم أك غير ذلك من المراد الني

عندىم .
قاؿ كأما دخوؿ الوالد في ىذا األمر على قلة ما ذكره في ما سمعتو أنو كعده بالمدد كبالرجاؿ

كبما يحتاج إليو الحرب أخ السلطاف  ,ككاف عدك ألخيو حيث انتقل األمر إليو بعد أبيهما كأراد

خركجو منو ؛ كالوالي من اختاره المسلموف  ,كأف يقعدكا اإلمامة بعد ذلك لمن شاءكا ممن
يركنو أىبل لها ؛ فلما عرفهم بخط بالخركج على السلطاف ؛ كإنو خارج من بلده بجميع ما

يحتاج الحرب إليو سار الوالد كأضمر في نفسو القهر لو بالحيلة كما أخبر عن نفسو فيما مضى

من كبلمو كلم يتفق لو تشمر بعد ذلك إلى أخذ الحصن على حين غفلة فرأكا الباب مفتوحا ,

فلما ذىبوا إليو أصحابو كرأكىم أىل الحصن سدكه ؛ ىم يسدكنو من داخل كالقوـ تفتحو من

خارج كبقي الباب كذلك  .ككاف أىل الحصن أكثر من الذين يفتحونو من خارج من القوـ ,
فغلب أىل الحصن كسدكه  ,فقاؿ لهم الوالد الشيخ  :لو كنت عندكم لرميت الحصى بين

الباب كبين الرز  ,فأضمركا أف يحربوا كيصبركا حتى يصلهم أخ السلطاف ؛ ألف أىل السلطنة
تتبعهم الناس أكثر من العشائر طمعا لما في أيديهم  ,كىذا ما ال ينكره ذك عقل صحيح .
قاؿ فلو كصل أخ السلطاف فبل شك أف القلوب تكوف مطمئنة بو أكثر من حربهم بأنفسهم

كىم عشائر فقراء ؛ كما كاف أرجى لبلوغ المراد ؛ فبل شك أنو الرأم الذم فيو السداد في

سلوؾ منهج الرشاد ؛ فلما كصؤلخ السلطاف كادم بني ركاحة منعوه عن المسير إلى نزكل إذ

كاف ميلهم إلى السلطاف ؛ ألف السلطاف ميلو بالمحبة كالعصبية كالحمية الجاىلية إلى كل يمنى

يسمعونو ىناكيا على الحقيقة في نسبو كذلك ؛ كلكن كذلك قسموا العواـ عشائر من أىل

عماف على غير حقيقة النسبة كيلقى كل من كاف نزاريا كيسمونو غافريا ؛ كأخ السلطاف معو ىذا
كىذا سول ؛ كلذلك كاف ميلهم إلى السلطاف دكف أخيو  ,فلما كصل الشيخ خبر أخ السلطاف

أنو منع عن الوصوؿ إليكم أيس من كجود ما ذكر عدمو  ,كأيس أصحابو كىو في األصل ما

تشمر لهذا األمر إال بثقتو بمن كاثقو على المدد بجميع ما يحتاج إليو كإال فهو عالم أف ىذا

أمر ال يصح إال بذلك .

قاؿ كقد كفى أخ السلطاف بما عاىده عليو الشيخ ؛ ألنو خرج بذلك كسعى كح ّد كاجتهد ؛

كلكن ال يكوف في الكوف شيء إال ما سبق في علم اهلل كونو  ,كاهلل بصير بالعباد  .قاؿ ىذا ما

عرفتو شفاىا من لساف الشيخ كالدم .
قاؿ أبو نبهاف مخبرا عن نفسو بعد أف ذكر تعذر األمور كرأل الخركج أكلى من الدخوؿ فخرج

منها بعد أف أعطى من السلطاف أمانا على كل حارب  ,إال أنو أماف امرأ([ )]3أىل ىذا الزماف

من البوسعيدم في عماف  ,فهو األدنى بما ساغ إلى أف يكوف المكر كالخداع ؛ كأنو تصد إلى

سمد نزكل لوقوفو فيها خوفا من العدك عليها  ,فوجد كبيرىا قد عزـ على الرحيل منها  ,كانو

أخبر الشيخ سالم بن مسعود العبرم كبير قومو أنو كاثره في الوقوؼ  ,فكابره كقاؿ لو  :قد كنا

متفرقين اآلف صرنا في سمد مجتمعين  ,إف جاءىا قاتلناه دكنها  ,كإف سار إلى بلداننا القيناه ,

قاؿ كقولو([ )]2من كراءه فعل الرجاؿ ألنو من جملة األبطاؿ معركؼ بالشجاعة حين النزاؿ

كحولو من بني عمو رجاؿ  ,كأم رجاؿ كأناس آخركف عند الحاجة إليهم ال يقصركف  ,فأبى إال

الخركج منها كالقوـ تحتاج إلى طعاـ  ,كقد كاف القائم بو ىو ال غيره كال يرجى أف يقوـ بو أحد

بعده  ,فلم يمكنو أف يبقى في سمد نزكل بعد خركجو من العقر كذكر غيره أف الشيخ جاعد

خرج من العقر أكؿ ليلة االثنين قاؿ كدخلوا سالمين كخرجوا سالمين  ,قاؿ كمركا إلى سمد كلم

يقعدكا فيها  ,قاؿ فلما أصبح الصباح نهضت جيوش السلطاف إلى سمد فخربت الببلد

كشردت العباد  ,كقتلت رجاال كيتمت أطفاال ؛ كحرقت المنازؿ كالحركث  ,كخشبت النخيل .

قاؿ أبو نبهاف  :كذلك كلو لعدـ إيمانو جرل منو ىذا بعد أمانو أخزاه اهلل في سلطانو  ,كجميع
من أعانو على شيء من ظلمو فهو من أعوانو ؛ قاؿ أكلو في الحق مخرج إلى الصواب ؟ في

قتل الرجاؿ أك تخريبو المنازؿ أك في نهب الماؿ أك في تشريد العباد في األكدية كالجباؿ  ,أك
الحق في حكمو أنو من الضبلؿ لظهور ظلمو قاؿ كىل ىن غير كاحدة مما تقدـ لو في مثلها

مما ال كجو لو في العدؿ لحكمها قاؿ أفخفي عليك أمره بعد أف شهر في الببلد كفره .
ىذا كبلـ أبي نبهاف مختصرا في ىذه الواقعة ؛ كقد تركت أكثره  ,كإنما ذكرت منو ما يناسب

المقاـ ,كللقصة تماـ يأتي ذكره في خركج سلطاف بن اإلماـ .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3ىكذا في نسختين كلعل صوابو  :امرئ ظالم كمن أظلم من أىل الخ .
[ - ]2قولو مبتدأ كما بعده خبر .
ذكر خركج سلطاف بن اإلماـ على أخيو سعيد بن اإلماـ
ذكر ناصر بن أبي نبهاف أف سبب ذلك كاف من الشيخ أبي نبهاف  .قاؿ كذلك أنو لما رجع من

نزكل إلى كطنو العليا شمر السلطاف بالرشاء بالدراىم الجزيلة لقتل الشيخ  ,كتبين عليو ذلك ,

قاؿ فشمر الشيخ في العمل الخفيف من عمل السر ؛ فأخذ مرتبة مائة كرابعة كخامسة([)]3

مائتين كمزجها بحركؼ تعطيل حركات فبلف حرفا بحرؼ سطرا كاحدا  .ككسره بأخذ حرؼ من

أخره كحرؼ من أكلو حتى تم السطر الثاني من كسط السطر األكؿ  ,ككذلك بكل سطر حتى

خرجت السطر األخر كالسطر األكؿ  ,كىو المسمى معهم بالزماـ  ,كنظم السطر الثاني أسماء

من أكلو إلى آخره كل أربعة أحرؼ منو اسما إف كانت جملة حركفو زكجا  ,كإف كانت فردا نظم

كل خمسة منو اسما؛ كزاد كل اسم منها في آخره ياؿ أكاؿ ؛ كأخذ جملتو بالجمل الكبير

عددا  ,كاستنطق العدد حركفا  ,أم جعل بدؿ العدد مما لو من الحركؼ حركفا  ,كجعلها اسما
كألحق آخره ائيل  ,كىو اسم عبراني معناه بالعربية اهلل  ,كما يقولوف إسرائيل كجبرائيل ؛

يضيفوف ذلك إلى اهلل ؛ كما تقوؿ ناصرا هلل كمحمدا هلل كسماء هلل كأرضا هلل  ,أم هلل تعالى ؛

فيكوف ىذا ىو الركحاني كتلك األسماء ىي القسم؛ كككل الركحاني بتعطيل حركاتو في كاغدة
كحثو بالقسم كرقم التكسير في قفا القرطاسة كطواىا ؛ كقاؿ لولده نبهاف علق ىذا على الماء

في قنطرة فلج ؛ كانت عند المسجد الذم قاـ فيو ؛ كىو مسجد الحشاة من بلد العلياء كأمره

أف ال يتركو بقدر ما يمس الماء ؛ فإنو إذا مس الماء مات بو  ,كلم يرد بو موتو قاؿ فبطلت ىمة
السلطاف كضعفت قوتو كذىبت مملكتو كخرج عليو أخوه سلطاف ابن السلطاف أحمد بن سعيد

؛ كتولى على جميع ما كاف في كاليتو ؛ كلم يبق في كاليتو غير الرستاؽ .

قاؿ كذىبت ىيبتو حتى أف السمك يأخذ من يد طارشو إذا حملو من السوؽ كال يقدر أف يذب

عنو  ,قاؿ كصار عبرة للناظرين كآية للمعتبرين  .قاؿ كعلم الناس جميعا أف ذلك كاف من

الشيخ فيو ؛ كخضع للشيخ كذؿ لو  ,كصار من أشد الناس ىيبة منو كفرقا من عملو كمعرفتو .

قاؿ كأمر الشيخ كلده بعد ذلك بزكاؿ العمل كتدميره لئبل يهلكو  .قاؿ كيجوز لو أف لو تركو إلى
أف يهلك في قوؿ بعض المسلمين في قتل الجبابرة غيلة  ,قاؿ كقد عمل بو في غيره من

الجبابرة قاؿ كال فائدة في رسم جميع ذلك  .قاؿ ككاف أكثر أمره في ىذا بالدعاء .

انتهى ما أردنا أخذه من كبلـ ناصر بن أبي نبهاف  .كبهذا السبب الذم ذكره صارت الدكلة

لسلطاف ابن اإلماـ  :كلم يذكر أبو نبهاف كال كلده لسلطاف ىذا شيئا يكرىونو منو في باب

الدنيا  ,كظاىر الحاؿ أف الحركات قد سكنت في أيامو كاستراح أبو نبهاف كأكالده .

ككاف الملك البحرم أياـ اختبلؼ اليعاربة متفرقا في أيدم عمالهم  ,مثل الهند كممباسة

كزنجبار كما بعدىا  ,ككل عامل قد استبد برأيو  ,كانفرد بما تحت يده  ,كادعى المملكة لنفسو

 ,فسعى سلطاف في رد ما أمكنو من ذلك  ,كلم يتم لو األمر كإنما تم لولده سعيد بن سلطاف .
كمات ا لسلطاف سعيد بن أحمد كبقيت الرستاؽ في أيدم أكالده حتى أخذىا منهم طالب بن

اإلماـ في أياـ سعيد بن سلطانبمعونة من سعيد لعمو على حسب ما يأتي ذكره إف شاء اهلل تعالى

.ثم قتل سلطاف ابن اإلماـ ؛ قتلو أىل الشماؿ  ,ككانوا قد آذكا عماف في زمانو يغزكنها في

سفن صغار من جهة البحر ؛ كدافعهم سلطاف حتى قتل  ,ثم دافعهم من بعده كلده سعيد بن

سلطاف حتىاستأصلهم  ,ككاف سلطاف قد ترؾ ابنو سعيدا صغيرا ؛ ككاف مقامهم بمسكد فزحف
إليو عمو قيس بن اإلماـ ككاف على صحار كما يليها فحاصره بمسكد كمعو أىل الشرقية

كقائدىم عيسى بن صالح ,كقاـ بأمر سعيد ابن سلطاف بعض أعمامو كبعض أخوالو من الجبور
فيقاؿ أف قيسا خلص مطرح كما حولها كدخل مسكد كلم يبق لسعيد إال الكيتاف كما عبل من

البنياف فعند ذلك أرسلوا لعيسى بن صالح ماال جزيبل في خفيو لبعضهم ككاف ىو القائد األكبر

 ,فلما أصبح اعتل بالحمى ؛ ففطن لو قيس بن اإلماـ فقاؿ لو ؛ أك حميت ؟ فإف كاف ذلك
فقم بيننا بالصلح ؛ فجرل الصلح بينهم على أف يكوف لسعيد مسكد فقط كلقيس باقي

المملكة  ,كافترقوا على ذلك  ,فما زاؿ سعيد يكبر حتى ظهر أعمامو كغيرىم ؛ كسعى في

تخليص ما بقي من ممالك العرب في أرض الزنج كخلصت لو؛ كأخذ جانبا عظيما من أرض

فارس  ,كدانت لو األمور بعد كقائع مشهورة كأحواؿ معركفة كطالت أيامو حتى قيل أنو عاش في

المملكة خمسين سنة  ,كقيل أكثر من ذلك كلطوؿ مدتو كثرة الحوادث في أيامو كخرجت عليو
طوائف كحاربتو أىل نجد كأىل الشماؿ كبنوا أبو علي  ,ككاف لو في الجميع كقائع كثيرة

كحركب متوالية كأخبار يطوؿ بها الكتاب  ,كقتل عمو قيس بن اإلماـ في صكة كانت بينو كبين
أىل الشماؿ في خورفكاف ؛ كقتل فيها كثير من العرب من أىل عماف ؛ كترؾ قيس كلدا اسمو

عزاف بن قيس كىو جد اإلماـ الذم سيأتي ذكره إف شاء اهلل تعالى  ,كسنفرد لبعض األحواؿ

الواقعة في أيامو بابا .

------------------------------------------------

----------------------------[ - ]3في نسخو كأربعة .
باب األحواؿ الواقعة في دكلة السلطاف سعيد بن سلطاف

كمن جملة ذلك أنو لما شخص نابو قتل ابن عم لو كاف قائما بأمر دكلتو على جهة النيابة ؛ كىو

بدر بن سيف بن اإلماـ  ,فسار الوشاة بينهما بالنميمة حتى كثب عليو سعيد فقتلو  ,ككاف

بنخل كاؿ من اليعاربة يسمى مهنا بن محمد بن سليماف  ,ثم قتل كصار حصنها لمالك بن

سيف بن سلطاف صاحب الحزـ  ,ككقعت منو مخالفة على سعيد بن سلطاف ؛ فحاربو سعيد

فأخرجو من الحصن  ,كصارت نخل لسعيد .

كمن جملة األحواؿ الواقعة في زمانو قدكـ مطلق بن محمد المطيرم  ,كىو عامل من قبل

سعود بن عبدالعزيز الوىابي  ,جاء إلى عماف بالجيوش بواسطة الغافرية من أىل الظاىرة كأىل

جعبلف ,كشايعهم على ذلك كثير من أىل النفاؽ ممن ينتحل بالدعول مذىب الحق  ,فقدـ في
سنة اثنتين كعشرين كمائتين كألف  ,فكاف قدكمو على عماف عذابا كاصبا كببلء كبيبل .

ذكر الشيخ ناصر بن أبي نبهاف أنو كاف قد استحل دماء المسلمين كشركهم ؛ كدعا الناس إلى

مذىبو؛ قاؿ كمن لم يدخل في مذىبو قتلو كسبى نساءه كذراريو كغنم أموالو  .كذكر غيره أف

عامل أىل القبلة بمعاملة أىل الشرؾ ؛ فضرب عليهم الجزية كأخذ منهم الخراج كتردد على

عماف ثبلث سنين يسير عنها كيرجع عليها  ,كأعد لو السلطاف سعيد بن سلطاف الرجاؿ للقتاؿ

 ,فما أغنوا شيئا ,كجاء لو بالعجم كالعرب فهزمهم بإزكي كصار إلى مطرح كدخلها كنهبها كأدل
إليو السلطاف الخراج ليدافعو عن الببلد حين لم تغن الرجاؿ شيئا  ,كذلك الختبلؼ كلمتهم

فيما بينهم بزعمهم الباطل أف ىذا غافرم كىذا ىناكم ؛ كاتخذ تواـ كىي البريمي معقبل كبقيت

فيها عماؿ أىل نجد حتى أزالهم اهلل على يد اإلماـ عزاف بن قيس رضي اهلل عنو .

قاؿ ناصر بن أبي نبهاف  :قاـ مطلق بحرب بلداف المعاكؿ ثبلثة أياـ  ,فقلنا للشيخ الزـ عليك
إعانة المسلمين  ,فدخل المسجد كدعا عليهم في الحين ثم خرج إلينا في صرح المسجد

كعلى الصرح غماء  ,فقاؿ في ىذه الليلة ليذىبوا عنهم  ,فلم يبيتوا تلك الليلة في بلداف

المعاكؿ من غير أف يدركهم أحد لمسيرىم  ,قاؿ ثم سار إلى الشرقية  ,فجئنا إلى الشيخ فقاؿ

 :اعملوا لو طريقة المزج بقتل فبلف بحركؼ النارية النحسة  ,قاؿ كنحن في بلد العليا من

كادم بني خركص قاؿ كأمرنا أف نجعلو في الموقد الذم نقد فيو كقت الشتاء فما لبث ثبلثة

أياـ إال كجاءت األخبار بقتلو ؛ كالعمل كاف ليقتل قاؿ ككنا قد عملنا ذلك بين يدم الشيخ .
قاؿ  :كقتلو في الشرقية كهوؿ قليلوف  ,كىو في جيش كبير .
قلت  :كىؤالء القاتلوف ىم رجاؿ الحجريين ؛ ككاف قتلو عند شكل أكالد عرفو علوم الواصل

جاءكا على حين غفلة  ,فسلطهم اهلل عليو بعد أف قتل من رجالهم سبعة بيده  ,ألنو كاف فارسا

عنيدا ,قالوا فأراد أف يجعل الدرع على نفسو فلم يمكنو لضيق الحاؿ  ,فاستول على فرسو

ككاف يطعن بشلفة في يده فسقطوا عليو على غير مباالة بالموت  ,فمكنهم اهلل منو كانهزـ قومو
بعد قتلو كقتل منهم مقتلو عظيمة ؛ كذىبوا ىائمين على كجوىهم ؛ كأراح اهلل منهم الببلد

كالعباد  ,ككاف قتلو على ما قيل في سنة خمس كقيل ثماف كعشرين كمائتين كألف .

كجاء كلده سعيد بن مطلق في طلب ثار أبيو في سنة خمسين كمائتين كألف  ,ركب في قوـ من
البريمي كجنبوا الخيل كأغاركا على بدية صبيحة العيد كىو يوـ الزينة فقتل منهم رجاال كقتلوا

منو رجاال  ,ثم عطفراجعا فلم يعاكد منهم أحد بعد ذلك  ,فهؤالء الوىابية الذين تراىم في
جعبلف كالظاىرةإنما ىم بقايا من أتباع مطلق النجدم الوىابي .

قاؿ ناصر بن أبي نبهاف كلما طغى األمير النجدم في جميع البلداف قلنا للشيخ عليك نصر

دين اهلل كنصر المسلمينواجب فقاؿ إف شاء اهلل اصبركا كانظركا بما يرسل عليهم من محو

آثارىم  .قاؿ فما كانبعده مدة غير طويلة فوصل السر إلى سلطاف مصر([ )]3كنزؿ عليهم

كمحاىم من نجد كقبض األمر إلى مصر ؛ كأرسل اهلل على كل من صار إلى مذىبهم من أىل

عماف من الشرقية بني بو علي السلطاف كالنصارل كمحوىم كلم يبق أحد إال من كتم نفسو أك
رجع إلى مذىب السنية.

قلت كقد رجعت بعد ذلك لبني بو علي قوة لكنها لم تبلغ القوة األكلى ؛ فإنهم كانوا قبل ذلك

أىل عدة كعدد كصولة يضرب بها المثل يعتقدكف القتاؿ دينا ؛ ككاف السلطاف سعيد بن سلطاف

قد جيش لهم الجيوش من أىل عماف فلم يغنوا فيهم شيئا  ,ككانوا كلما جاءىم بجيش ىزموه
ثم استعاف عليهم بالنصارل([ . )]2كجمع معهم أىل عماف فهزمهم بنو بو علي ثم جاء

بنصارل آخرين كجاءكا بشدة ال تقاكـ  ,كطلبوا أف يكونوا في قتالهم منفردين ال يكوف عندىم

أحد من العرب إال األدالء فهجم عليهم بنو بو علي في منزلهم الذم نزلوه فقتلوا منهم خلقا

كثيرا كقتلوا منهم كذلك  ,ثم رجع بنو بو علي ككمنوا للنصارل في موضع منخفض قريب من

ببلدىم فجاءت النصارل كالمدافع تسحب أمامهم  ,ككانت محشوة بالسبلسل فنظركا فلم يركا

أحدا  ,كظنوا أف القوـ قد كمنوا في الموضع المذكور فضربوا عود غاؼ كاف عند الموضع فظن
بنو بو علي أف النصارل قد رأكىم فخرجوا من مكمنهم ككثبوا على النصارل كثبة األسد الباسل
 ,فكانت المدافع تضربهم بالسبلسل فتأخذ منهم جانبا فيلتحموف حتى ضربوا رماة المدافع ,

ككاف قد قتل أكثرىم بالمدافع كانهزـ الباقوف إلى ببلدىم كدانوا حين استشعركا العجز ؛
فأسرىم النصارل كسبوا من ذراريهم  ,كحملوا من نساءىم إال من شاء اهلل .

ككذلك استعاف السلطاف بالنصارل على حرب أىل الشارقة من أرض الشماؿ فقهر بهم عدكه ,

ككانت ىذه االستعانةمنو أكؿ سبب تدخلت بو النصارل في ممالك المسلمين من أىل عماف

فبقوا آفة في ذراريو كعلة في مملكتو يظهركف الصداقة كيضمركف العداكة كإف أنكى األعداء من
يأتيك في صورة صديقك يظهر محبتك كيضمر ىبلكك  ,ثم خرج على السلطاف سعيد بن

سلطاف بن محمد بن ناصر الجبرم كاستعاف بأىل نجد كالغافرية كاستولى على سمد نزكل

كازكي كمنح كسمائل كسنا ككادـ  ,ككاف جبارا عنيدا ككاف على غير مذىب الحق ذكر الشيخ
ناصر أنو كاف حنفي المذىب  ,كالمشهور عند العامة أنو كاف كىابيا  ,كلكن الشيخ أعلم بو

ألنو قد عاصره كجاكره كذكر من كجوره كظلمو قطرة من بحر .

قاؿ كذلك أني كالشيخ ناصر بن محمد بن شايع الخركصي طنينا نسيئة([ )]1ماال لو بثمانية
قركش إفرنسيات  ,كجعل عليهالخراج في ذلك الماؿ اثني عشر قرشا ليسلمهن في ذلك

الحين  ,قاؿ كقس على ىذا فيما كراءه فمن حصد قيمة عشرين فلسا أخذ عليو ثبلثين ىذا في

غير زركع الحب  ,فإف الناس تركوا زراعتو أصبل كإف كانت األمطار تمطر كاألنهار تجرم فإنهم
تركوىا تسيح في السيوح ال يزرع بها أحد في خارج البلد فإذا قيل لهم كيف ىذا قالوا إذا

حصدنا ثبلثين صاعا أخذ منا عليو خراجا دراىم عن ذلك قيمة سبعين صاعا  ,كتبقى الغرامة
علينا لقيامو فوؽ ذلك  ,كجعل ابن صاحب الرسالة الثلبية قاضيا لو على البلد التي ىي من

نزكل بسم د  ,كسيأتي تماـ خبره كإنو طلب الشيخ ناصر ليقتلو  ,كإف الشيخ قتلو بعلم السر ,

كنذكر ذلك كلو إف شاء اهلل تعالى نقبل من كبلـ الشيخ ناصر .
------------------------------------------------

------------------------------

[ - ]3ىو األمير محمد علي جد العائلة المالكة بمصر ككاف يومئذ كاليا من قبل الدكلة

العثمانية على مصر ثم استقل بها استقبلال كاد يكوف تاما لما حارب الدكلة العثمانية كاحتل

الشاـ كقضى على الحركة الوىابية بالحجاز كطاردىا حتى بلغ عاصمتها الرياض فاحتلها ككادت

الوىابية تموت كينقطع أثرىا كالملك هلل يؤتيو من يشاء .

[ - ]2قلت أراد اإلنجليز كىذه البادرة كانت أكؿ ظهور االستعمار اإلنجليزم في الخليج

الفارسي بالفعل بعد أف مهدكا لو بالدسائس ثم أخذت بعد تظهر المنافسة الفرنسية لكنها لم

تستطع الصبر إزاء اليد اإلنجليزية فصفا الجو لآلخرين فكاف منهم ما يشاىد اليوـ من تمكنهم

بالخليج كجزيرة العرب كاألمر هلل .

[ - ]1الطنين بيع تمر النخل خاصة كقيل بيع ثمار األشجار .
ذكر كالية طالب ابن اإلماـ على الرستاؽ من قبل ابن أخيو السلطاف سعيد بن سلطاف

ككاف بالرستاؽ أكالد السلطاف سعيد ابن اإلماـ  ,ككاف طالب أعمى كلكنو يظهر التجلد

كالتصلب حتى أنو سقط يوما في حفرة حفرت لفسل نخلة  ,ككانت الحفرة غريزة نحو قامة

فالتحم عليو قومو يقولوف طحت طحت في ىيئة المتندـ على إغفالو فقاؿ ال كإنما أردت أف

أقيس غرزىا  ,ثم اخذ ينقد على حافرىا يقوؿ لم ال سويتها من ىنا كال حفرتها من ىنا  ,كإنما

كاف سقوطو فيها ألنو ال يرضى أف يقاد .
ككاف ىذا في ماؿ بالرستاؽ بعد أف صارت إليو كالماؿ من بيت الماؿ  ,ككاف قد استأذف ابن

أخيو السلطانسعيد أف يسير إلى الرستاؽ كطلب منو المعونة على ذلك فأعانو  ,كخرج في ىيئة

من يحضرللقبض حتى نزؿ في بيت الوقفاف من قرية عينى من الرستاؽ  ,ككاف قصرا عاليا فجاء
ملك الحصن كىو أحمد بن سعيد بن أحمد اإلماـ ليسلم على عمو  .ككاف قد ىيأ لو العسكر
ليمسكوه إذا دخل من الباب كيحيلوا بسد الباب بينو كبين من يتبعو من قومو  ,فلما دخل

أحمد قداـ قومو سد الباب دكنهم كأمسك طالب أحمد بيده  ,ككاف قد قاـ لو في ىيئة المحي

فقبض ىو كمن معو  ,ثم أمر بو فقيد ثم قاـ إلى الحصن كحاصره حتى فتح لو .

كانتقل أكالد سعيد بن أحمد إلى المنصور كمنهم من سكن كبل  ,كبقى طالب في الرستاؽ

عامبل من جهة ابن أخيو كملكها ملكا شديدا كحمى بعضهم عن بعض ككاف ذلك في آخر عمر

أبي نبهاف رضي اهلل عنو  ,كذكركا من ضبطو أنو كاف ال يرضى أف يحرص أحد مالو في

المصطاح كالجنور  ,كقيل أف رجبل حرص مالو في الجنور ليلة فعلم بو طالب فأرسل إليو

كىدده كقاؿ أنت ما اكتفيت بحمايتنا كال أدرم قالوا عاقبو أـ ال  ,كإف أىل الوشيل في أيامو

كثر فيهم سرقة الزرع كثمرة النخيل فأخبر بذلك فيقاؿ أنو أرسل قدر ثبلثين عسكرا من حيث

ال يعلم بهم كأمرىم أف يقفوا على أبواب حارة الوشيل بالليل  ,فكل من جاء من خارج بزرع أك

جداد قبضوا عليو ففعلوا ذلك كقبضوا على جملة اللصوص كجاءكا بهم إلى حصن الرستاؽ

كمعهم ما سرقوا فسجنهم طالب فأصبحوا مفقودين من الوشيل فتساءلوا عنهم فأتاىم الخبر

أنهم بسجن الرستاؽ فساركا إليو ليكلموه فيهم فما أطلقهم إال بكفالة من أعيانهم كارتفع الضر

عنهم بذلك .
كذكر الشيخ ناصر ابن أبي نبهاف أف طالب ابن اإلماـ كاف مضمرا للشيخ أبي نبهاف كأكالده كل

العداكة كإف أخاىمحمد بن اإلماـ كاف محسنا إلى الشيخ غاية اإلحساف  ,كمن فعل الجميل
ذكر بو كالعكسفي العكس  ,قاؿ كلم يزؿ طالب يحاكؿ للشيخ المكائد كيلتمس لو المعاند

حتى أجابو الريامي يعني الشيخ سليماف النبهاني  ,ككاف بنو رياـ جنده فأجاب طالبا إلى المراد

بإظهار العناد  ,قاؿ فنزؿ إلى الجار كىم بنو بحرم .

قاؿ ككانوا أشد عداكة للشيخ  ,كلكن لم يقدركا على مخاصمتو فيما مضى مجاىرة فوعدىم

بالنصرة كأمرىم أنيبدكا بالمضار ؛ كذىب عنهم كسار فأصبح الضر في بعض أمواؿ أصحاب

الشيخ كاحتصنوا في بيت كبيرىم حتى يصلهم الريامي فوصل الناس لئلصبلح فلم يقدركا

عليهم كحذرىم الشيخ أف ال يبدؤىم بالحرب أبدا فسار إليهم كلد الشيخ نبهاف ليكلم كبيرىم

في الصلح بغير سبلح  ,كربما من غير زـ لقميصو بزمامها من السرة بل شدىا من أمامو بعضها

علي .
ببعض  ,كنهاه كالده كقاؿ ال تخلف ّ

قاؿ ككاف كبيرىم أقرب المقربين مع كلد الشيخ نبهاف ؛ كربما كثر مالو بعطاء الشيخ نبهاف لو
فلما دنا من الباب كمعو أخوه الشيخ سعيد بن أبي نبهاف لينادم كبيرىم ضربوىما ببنادقهم

فأصابتهما كمات نبهاف في تلك الليلة كقتل منهم رجل كانهزموا إلى جبل بني رياـ  ,كأما سعيد

فقد عافاه اهلل بعد زماف كنزؿ بهم الريامي ككصل العبرم كأصلحوا الحاؿ بين الفريقين بالكف

عن بعضهما البعض ال غير  .كذكر غيره أف قتل نبهاف كاف في سنة ستة كثبلثين كمائتين كألف ,
قاؿ ككاف ذلك قبل موت الشيخ بسنة .
قاؿ الشيخ ناصر فلم يكف ذلك الجبار المريد في الشيخ كأكالده  ,كأخذ كبير الجار إليو

كأسكنو في بيتو كأحسن إليو كأثاره إلى ما أراده منو ؛ ككانت لهم حجرة في السفالة من العليا

فأمرىم أف يحتصنوا فيها  ,كفيها بيت مانع ليتيم كىي على مضيق الوادم كال طريق للبلداف من
العليا إليهن إال تحت الحجرة  ,فقطعوا الطريق عن المركر فيها من أصحاب الشيخ ؛ كذىب

كبيرىم إلى الريامي لينزؿ معهم كأرسل أصحاب الشيخ إلى عشيرتهم من بلد المشائق ,
ككصلوا قبل كصوؿ بني رياـ كأمرنا الشيخ بحربهم كقلنا حتى يبدأكنا .

قاؿ إف المسلمين حربوا من بغي بأقل من بغيهم  ,حربوىم حتى يهدموا حجرتهم فلم يبتدكىم

حتى مر رجل من نسل أحد آباءالشيخ يسمى حنظل في الطريق  ,فلما كاف بحذاء حجرتهم

ضربوه ببنادقهم من الحجرة فأصابتو ضربة في الورؾ كلم تقتلو  ,ككقعت الحرب يومئذ كاحتمى
كل فريق منهم في بيت كتركوا بيوتهم  ,كأحرقت المنازؿ كخشيت كثير من أمواؿ الفريقين

كأحاط أصحاب الشيخ بحجرة الجار .

قاؿ ككاف الوالي يومئذ على الفريقين صاحب نخل الشيخ سعيد بن سيف المعولي كاله

السلطاف سعيد بن سلطاف بن أحمد ؛ قاؿ كىو ابن أخ ىذا الجبار ؛ ككصل مع الفريقين كقد
صح معو المتعدل فقبض الحجرة كأمره الشيخ بهدمها  ,فقيل لو أف البيت المانع فيها الذم

ىم متحصنوف فيو أليتاـ ؛ قاؿ أىدموه كغرامتو فيما بينهم كبين اهلل  ,كفي الحكم عليهم ألنهم
ىم كانوا فيو السبب لهدمو فهدـ كصلح الحاؿ بالتوقيف عن الزيادة ؛ كبقي كذلك أشهرا ليس

لهم قوة على المعاندة كال للريامي إذ ليس لهم منع يتحصنوف بو .
قاؿ فلم يكف الجبار ما قد جرل من المضار  ,فلم يزؿ يطلب من ابن أخيو الرخصة في بناء

حجرتهم كأنو ىو المتكفل بهم إف تعدكا حتى سمح بذلك على غير رضا من الشيخ فحينما
بنيت ذىبوا بليل إلى العليا ؛ كرصدكا للساقي بالماء في األمواؿ كقتلوا رجبل من أصحاب

الشيخ يسمى عبيد بن سعيد الخركصي ككقعت الحرب بين الفريقين كأحاط أصحاب الشيخ

بالبيت ؛ ككصل الوالي كقبضو كأمر بهدمو كأمره الشيخ أف ال يتركوىم يسكنوف ىذه الحجرة ما
داموا على أحوالهم ىذه  ,كتوقف األمر كمات الوالي كجعل أخوه الشيخ خلفاف بن سيف كاليا
بعده فطمع الجبار أف ال يكوف مثل أخيو قويا كطلب كاجتهد لعمارة الحجرة فطاكعو السلطاف

 ,فعمركىا في حين  ,ثم إف أىلها منعوا الطريق عن المركر عن مسير أصحاب الشيخ إلى
أموالهم التي بالسفالة  ,كأقاموا الحرب .
قاؿ ككل ذلك طاعة للجبار كيمدىم بما يحتاجوف إليو كأحاط بهم أصحاب الشيخ كقاؿ

ككصل ىذا الوالي اآلخر كقبض أحد من كبرائهم ككقف الحرب كالمضار كأخذ الكبير إلى نخل

ليذىب بو إلى السلطاف كألحقو([ )]3أنا للصلح كصار كل منا آمنا من المضاررة في أموالو
فسمعنا حسا كأنو أحد تخشى في األمواؿ خفية في الليل فأرسلنا إليهم فقالوا نخشى بأمر

الشيخ  ,فمنعناىم فعلم بذلك فأحضرنا  ,فقاؿ من منعني منكم عن الخشي  ,فقلنا لو نحن ,

فقاؿ ىل يجوز ىذا في شرع المسلمين أف تمنعوني عن أخذ حق ىو لي ؟ كجائز لي أخذه ,
قلنا لو إف الوالي قد منع ذلك  ,فقاؿ ىل يجوز للوالي أف يوقفني عن أخذ حقي  ,فوقف

الحرب بحكم باطل ظلمني فيو  ,ألنو أخذ كبيرا منهم  ,ككقف الحرب كلم يهدـ البيت  ,فأنا

لم أحرب ألقتل أحدا بل ما كاف حربي إال لهدـ البيت  ,كقد عزمت على القوؿ حتى قرب

علي األمر فيحتاج إلى غرامة أخرل ,أليس ىذا من الباطل منو لي ,
حصوف المطلوب  ,فضيع ّ
كال شك أنو باطل لو كاف عارفا لعرؼ أف عليو غرامة ذلك لي  ,كالحكم أف عليو أف يحرب

معنا حتى يهدمو إف قدر على ذلك  ,ألنو منكر  ,كعلى كل من علم بو أنو صار في حكم

المنكر أف ينكره بهدمو مع القدرة على ذلك أك يعين من ينكره إذا علم أنو كذلك كقدر على

اإلعانة  ,كأمره ظاىر أنو على طريق المسلمين كبغيهم ظاىر كاإلياس من صبلحهم حاصل .

قاؿ فهذا على معنى قولو رحمو اهلل قاؿ كلم نقدر أف نكفو عن األمر بالخشي إال بالوعد مني لو
أني ال صالح على ىدمو  ,فقاؿ إف لم تهدمو كاف منك السبب على تركو ؛ فإذا كقع منهم ضرر

فأنت شريكهم في اإلثم ؛ قلت لو الطاعة هلل ثم لك  .قاؿ كذىبت مع الوالي كذىبنا إلى
السلطاف في مسقط  ,ككقع صلح السلطاف بأف نسلم لهم قيمة البيت كيهدـ .

إلي خفية عنهم  ,كدفعت ذلك إليهم كالبيت في قبض الوالي كأمر
قاؿ كدفع السلطاف الثمن ّ

بهدمو كىدـ  ,ككقفت الحرب لعجزىم عنها بغير منع  ,كلم تكن حيلة للجبار  ,إذ ال قدرة لهم
إال بالمنع قاؿ كلميكفو ىذا  ,إذ ليس لو إرادة إال ىبلؾ لشيخ كأصحابو الساكنين معو في بلده

مقدار خمسةكعشرين رجبل  ,كلكن معو عشيرة كأصحاب من بلدانو التي ىي بأسفل من حجرة
الجار كجاره مقدار مائة رجل يعني بني بحرم قاؿ كلكن ينزؿ معهم الريامي في مقدار سبعمائة

نفس  ,كاهلل أعلم قاؿ ككاف في نفس السلطاف من العداكة للشيخ كأكالده كإرادة السوء لهم ما

في ضمير عمو لهم  ,كالعلة كاحدة .

قاؿ كلكن قد تبين لو من قبل بضياع شيء من مالو  ,فتضعضعت عليو جميع أموره  ,فلما

صلح حالو معو صلحت أحوالو التي كانت تضعضعت عليو  ,كلم يقدر أف يتبين لو خوفا من
دعوتو إلى اهلل الجبار أف تؤثر فيو شيئا من آثار الدمار ؛ قاؿ كمن حيث أف الوالي ليس في

إرادتو ذلك  ,بل ال يرضى في احد الفريقين إال اإلنصاؼ بالعدؿ بينهما  ,كأدب المعتدم بما
يستحقو في الحكم  ,كبقي كذلك األحواؿ ساكنة بين الفريقين  ,قاؿ كلم يقدر المريد طالب

الجبار العنيد بعد ذلك على السعي في بناء الحجرة ما داـ الوالي حيا  ,كلم يبق زمانا إال كمات

– يعني الوالي خلفاف بن سيف – قاؿ كما كاف بينو كبين موت الشيخ إال مدة قليلة .

كذكر ذك الغبراء خميس بن راشد أف موت أبي نبهاف كاف يوـ ثالث من شهر الحج سنة سبع

كثبلثين كمائتين كألف  .قاؿ الشيخ ناصر  :ككاف عمره تسعين سنة عدد أحرؼ اسمو تعالى
ملك .
قاؿ كأما الجبار فإنو قبل موت الشيخ لم يزؿ يحاكؿ على كالية الرستاؽ لتكوف لو كالية

الفريقين ليفعل في كل منهما ما يهواه ىواه حتى اتفقت لو كتوالىا ؛ كلكن بقي الفريقاف في

كالية كلد الشيخ الوالي األكؿ سعيد بن سيف المعولي الذم ذكرناه  ,كسار في الفريقين سيرة

أبيو  ,كلم يقدر الجبار أف يعارض كىم في غير كاليتو إلى أف مات الشيخ كما ذكرناه ؛ فتشمر
المريد كابن أخيو جميعا إلظهار ما أكناه من العداكة كاإلرادة في أكالد الشيخ بسبب عداكتهم

ألبيهم  ,قاؿ كلم يكف الجبار إال ىبلؾ الشيخ كىبلؾ نسلو كأموالو كمنازلو كتدمير ما صنفو

من العلوـ النافعة ؛ كأنو في آخر أمره بعدما تولى الرستاؽ ليتولى الفريقين فيفعل في كل منهما

ما يهواه ىواه ؛ كلكن بقي الفريقاف في كالية صاحب نخل سيف بن الشيخ الوالي األكؿ الذم

ذكرناه سعيد بن سيف كأخ الوالي خلفاف بن سيف  ,قاؿ كسار الولد سيف في الفريقين سيرة

أبيو كعمو مدة قليلة .

قاؿ كلم يقدر الجبار يفعل ما يهواه ىواه في الفريقين كىما رعية غيره  ,كذلك مدة قليلة ثم
توفي الشيخ  ,قاؿ فحين توفي الشيخ تشمر الجبار إلى ما أراده في نفسو كقصده ؛ قاؿ

كالتمس من ابن أخيو السلطاف ليوليو الفريقين كيفسح لو أف يفعل في أكالد الشيخ ما يشاء ؛

قاؿ ف وجده أشد عداكة منو  ,كأنو ما كتم في حياة الشيخ ذلك إال فرقا منو  ,فخذؿ بذلك .
قاؿ كال طفى خدعا أف تأتلف ائتبلؼ العناصر كالخناصر بالبناصر ؛ كأكتب لو شيئا مما يبطل

عنو جميعاألعماؿ الطلسمانية كال تؤثر فيو جزما ؛ فأجبتو لذلك على عهد كميثاؽ أف يكف أذاه

عنإخوتي أكالد الشيخ ؛ فأجاب  ,كجعلت ذلك من أعظم الصبلح لهم  ,قاؿ فمزجت لو من

الحركؼ النارية الممتزجة ذكات النقطة منها بحركؼ تبطيل السحر من فبلف  ,كأتممت العمل

فيو بالطريقة التي عملها الشيخ في المزج بتبطيل حركات فبلف المقدـ ذكرىا كشربو في إناء

كفي كاغدة اتخذه حرزا  ,كىذا من أقول األعماؿ في ىذا  ,حتى قيل في المسحور إنو لو كاف
قد غاب حسو كانطرحت جثتو أفاؽ من ساعتو كحينو إذا شربو  ,فكل من عمل لو ذلك ال

يضره عمل .
قاؿ فلما عرؼ سره تشمر العدك للحرب ؛ فأمر الجار بقطع الطرؽ من حذا حجرتهم عن مركر

أكالد الشيخ كأصحابهم إلى سقي أموالهم كمعاناتها ؛ كقطعوا سقي أموالهم فأرسلوا عليهم

فقالوا ال نخالف طالب بن السلطاف فيما أمرنا ؛كىذا بأمره  ,فلم نصدقهم فراجعنا الجبار فقاؿ

لقد كذبوا كىو الكاذب  ,ككاف موضعا فيجبل أعبل من بيت األخوة مرصدا يسمى أىل عماف

ما كاف مثلو بومة ؛ كليس حيلة ليدخل البلد إال إذا قبض ذلك المرصد فهبط اإلخوة من بينهم

ليأمن السارقوف ألموالهم كليس لهم طريق إلى ذلك ألجل قطعهم الطريق فمركا في الجبل كىم

خمسة نفر من أكالد اإلخوة كأصحابهم فما كاف إال قليبل حين صاركا بحذاء حجرتهم إال

كالجار من أعبلىم يضربونهم بالبنادؽ ؛ كما كاف بينهم كبين أصحابنا أكثر من خمسة عشر باعا
فلم يصب أحد منا ؛ فسلوا سيوفهم ؛ فسل أصحابنا سيوفهم ؛ فأصابوا منهم رجلين كماتا في

الحاؿ كانهزموا جميعا كلم ندر من الجبار أف ىذه حيلة منو لقبض المرصاد الذم ذكرناه ؛ كىو

الذم يحصرنا بو عن الماء فأرسل إليو أناسا من بني رياـ كنزلوا فيو على غفلة منا ؛ كدعى بكل
ريامي حيث كاف كمن حيث ظن أنو ليجيبو  ,كنزلوا في مقدار ألف نفس ؛ كجاء ىو بنفسو إلى

حربي كأنا في بلد سوني ؛ كىي التي تسمى العوابي  ,كأنا في بيت صغير عند شريعة الفلج عند

بيت كبير لوالدم كلبعض عشيرتو جاءنا في مقدار ألف نفس  ,قاؿ كما معي غير ستة أنفار ؛
تركت ثبلثة منهم في بيتي كثبلثة في البيت المنسوب للشيخ كأرسل ابن عمو السلطاف إلى

العشائر ليعينوا عمو  ,فإذا جاءكا إلى الجبار قالوا على أم شيء تحربهم كعلى أم سبب  ,ألف

الحرب ال يكوف إال عن سبب فيحربوف إلى أف يؤدكا الواجب  ,فقاؿ ال أدرم ابن أخي أمرني
بذلك  ,كىذه خطوطو لي كمكتوب في آخرىا بعضها بخط يده حين نظرني إياه  :ال بد من

ىبلككم كإذا ساركا إلى السلطاف بذلك ؛ قاؿ ال أدرم عمي أراد لهم كىذا خطو  ,فلما عرفوا

منهما ذلك سكتوا عنهما .

قاؿ كىو يضربنا بالبنادؽ كالمدافع ؛ كلكن جميع القوـ ال يضربنا من يضرب منهم إال بالباركت
؛ كقطع الخرؽ القديمة .

قاؿ ككنت أذىب إليو كأجلس معو في القوـ  ,كقد اتخذ معو شاعرا فاسقا متهما بالرجاؿ يسمى

سعيد بن أحمد اليحمدم ؛ فيهجو بنظمو من شاء أف يهجو بالصفات  .قاؿ ككفاه خبثا أف

سماه الشيخ سفلة من الرجاؿ  ,قاؿ كاتخذ متعلما متكلما خبيثا ثنياف بن ناصر المعولي  ,قاؿ
ككاف كثير الخبث مطاكعا لو في جميع أموره ؛ اتخذه ليعمل لو سيرا فيمن يريد أف يطعن فيو

بالباطل من المؤمنين  .قاؿ كاتخذ متعلما آخر يسمى سليماف كال فائدة في تعريفو  ,كفي ظاىر
األمر أنو عارؼ  ,فقاؿ الجبار كأنا معو في الحرب  :أتريد أف تعرؼ كرع سليماف ؟ قلت إليك
 ,فنادل الشيخ سليماف ؛ فقاؿ لبيك ؛ قاؿ حرب أكالد الشيخ جائز أـ ال ؟ قاؿ جائز حربهم

؛ قتلهم كىدـ بيوتهم كخشى أموالهم  ,كلم يدر أني مع الجبار حينئذ  .قاؿ فقلت لو بأم كجو

أجزت ذلك فينا ؛ فنكس رأسو استحياء مني كلم يستح من اهلل كقاؿ كيف نقوؿ ؟ لم نقدر أف
نسكن معهم إال أف نقوؿ بما يرضيهم فقلت ىذا كجو إذا كاف على ىذا أم كجو من طرؽ

الشيطاف .
قالوداـ الحرب كذلك سبعة أشهر  ,كخشيت ما بقي من أموالنا من العليا  ,كقطعت األشجار

,كنزؿ من البيت كلد الشيخ ماجد كمعو أحد عشر رجبل في الوادم ككر عليهم كقتل أنفارا
كانهزموا على كثرتهم كلم يقدركا بعد ذلك أف ينزلوا قاؿ كبعد ذلك َّ
انقد([ )]2جدار األجل ,
يعني بركة الماء التي يوردكف منها  ,كأيقنوا بالغلبة كالقتل  ,فعملت الحيلة كقلت لهم اكتموا

األمر  ,فصالحتو على أف نخرج من بيوتنا كنحوؿ طاعتنا  ,فأجاب إلى ذلك لظنو أنو ال يقدر

علينا ما داـ معنا ماء  ,كلم يعلم بذىابو  ,فحولنا ذلك كخرجنا كقبض البيوت كىدمها كدعى بنا
إلى الصلح ليحسب قيمة األمواؿ كمبلغ دية القتلى كيقاصص ما بيننا  ,فقلت ليس الحق

كذلك في قوؿ كالدنا إف المبتدم بالحرب ظلما عليو كل ما أفسده كالمحركب ظلما ليس

عليو شيء مما يفسده على من حربو  ,كال على من كاف معهم في إعانتهم في ظاىر األمر لعلو

سأؿ كتوقف .

ككقف الحرب كبعد مدة رجع اإلخوة إلى بيتهم ؛ كلم يسمح ليبنوه إال بناء ضعيفا ؛ كعاش

على أذائهم دائما في حياتو .

قاؿ ثم انتقلت إلى نزكل كسكنت في العبلية في موضع يسمى الجمى قريبا من مسجد خب
القش .

قاؿ ككلى أمرىا يومئذ ككثير من بلداف تلك النواحي التي تسمى عماف محمد بن ناصر الجيرم

حنفي المذىب  ,كبلغ من أمره ما قد بلغ  ,ثم ذكر من جبره بعضا ؛ ثم قاؿ كجعل ابن صاحب

الرسالة الثلبية قاضيا لو على البلدة التي ىي من نزكل سمد  ,قاؿ ككاف ىو أعلم من فيها .
قاؿ كأما أفضل من فيها فالشيخ العالم الورع الثقة السميدع الضرير علي بن سليماف العزرم
رحمو اهلل ؛ كىو من نسل العالمموسى بن علي رحمو اهلل  ,كمعهم أصحاب متعلموف كلكن

دكنو في العلم  ,كىم أىل زىد ككرع ؛ كقد بلغوا حدا من حدكد الكماؿ في الفضل قاؿ ككلهم
يقولوف ذلك القاضي  .كقاؿ في موضع آخر :

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3الظاىر أف المراد كألحقو بكتاب فيو  :أنا للصلح  .الخ .
[ - ]2أم انقض .
بياف ما كاف من كلد العبادم

من الكبلـ في أكالد الشيخ  ,كاله الحكم في نزكل كالي من أىل المذاىب ألربعة تولى على

ازكي كنزكل كمنح كأدـ كالية فلم ير أصحابهن أشد منو ظلما  ,إذ ليس ىو علىمذىبهم  ,فلم
يدخل قلبو بعض رحمة على أحد منهم حتى مات ؛ ككاف كلد علي بن مسعود العبادم كىو
الشيخ العالم عامر بن علي الذم كاله الحكم أكثر أىل زمانو في العلم ؛ كأما في العمل بو

فاإلعراض عن الكبلـ في بياف ذلك كرسمو أحرل كال فائدة لنا في ذلك  ,كلكن مما يدؿ على
بعض أحوالو بعض نظمو في أكالد الشيخ في ىذه الحرب الواقعة عليهم كما ترل  ,كمن يهد

اهلل فهو المهتدم ؛ كمن لم يهد اهلل فما لو من ىاد .

قاؿ  :كصل كتابك الشريف أيها الشيخ األبر العفيف الثقة الشيخ سليماف سلمك اهلل كعافاؾ
كأبقاؾ ذخرا لنا كلكافة المسلمين  ,ككفاؾ ما اكتنف دارؾ كموطنك كقرارؾ من غياىب الفتن

ما ظهر منها كما بطن  ,كفهمنا منو ما يشغل القلوب  ,فيذىل العقوؿ بل القضا قد مضى

فانقضى  ,كال حيلة في تغيير ما ترجمو القلم في اللوح المحفوظ  ,نسأؿ اهلل أف تكوف العقبى
في ىذا في اآلخرة كاألكلى خيرا إف شاء اهلل تعالى  ,كمن المرجو منك أف ال تقطع صغيرؾ

التعريف فيما يحسن كونو منك لو كما ىو لك كذلك النية كاالعتقاد كاهلل الموفق على موافقة
ذلك القوؿ بالعمل كعليك مني جزيل الشكر كالتحية كاإلكراـ .

كممن ذكرتهم كعرفتهم بالسبلـ من اإلخواف في اإلسبلـ من العبد الفقير الحقير المقر بالزلل

كالتقصير  ,عامر بن علي بن مسعود بن علي بن علي بن محمد بن خلف بن أحمد بن علي بن
محمد بن عباد بن محمد بن عباد العبادم بيده  ,كإف بدت حاجة تقضى إف شاء اهلل  ,كىاؾ

في معنى ىناؾ ىذه األبيات قلتها حين كفد على كتابك الكريم فذكرت المعاىد كصفاء الموارد
الذم كنت إليها كاردا كانظر عساىا تكوف قاضية إلى تلك المعاني ؛ قاضية على ما تعلق بها

من المباني فقلت شعرا :

محاألف تكوف لنا بقاع = مناديسا يدس بها المتاع
كعزا للرجاؿ إذا اعتراىا = اعتداء كافتتاف أك ضياع
كلكن الرجاؿ لهم طباع = تصاف بها المواضع كالضياع
فهذا ديدف النجباء منهم= كبعضهم لبعضهم سباع
أال يا أيها المرتاب فيما = نبأت بو فما عنو نزاع
فذاؾ الصدؽ كالحق المنير = حكى شمس النهار لو شعاع
كفاؾ بما تراه من الرزايا = بوادم بني خركص كالسماع
بموت ذكم الحلوـ فتى خميس= كرباني الورل كقع الشناع
لقد ذىبتمهابتو كضلت = فبل يرجى لها فيو ارتجاع
كتاه المحتموف بو فعابوا = كشيكا عاقهم عنو انتجاع
كشتت شملهم كذرل ذراىم= كناؿ حماىم العالي اتضاع
فلم تحميهم السمر العوالي = كال ما شيدكه كال اجتماع

فلميمنعهم حرص الصياصي = كال رصد الشوارع كالدفاع
لقد اخذكا بهذا األخذ لما=بليد الرأم صار ىو المطاع
تغلب قلبو األىواء حتى = بو جرت مطيتو الرعاع
تردد سيره في كل كاد تضعضعو الفدافد كالتبلع
فصبر ا بادم اآلرا جميبل= على ما ال لو عنو اندفاع
كلو ىو حيث ما نادل أبوه= كنادتو المحابر كالرقاع
ىلم بنا فنحن إليك حصن= بو مس العباىلة ارتياع
نناصردكننا كأبوؾ يوما= مضى في مضنا البطل الشجاع
فلباىا على عجل مجيبا = لصح لو على الجوزا ارتفاع
كلكن القضاء عليو جار = كعترتو فما عنو انصداع
عساىم غيركا فرموا بهذا = كغيرت المنازؿ كالبقاع
فما ظنالتعزز بالصياصي = كبالشم الركاسي لو امتناع
إذ اجتثت براثين البرايا = فدع من ال لو منا استماع
كإف منح الزماف بمثل ىذا = غريبا فهو منو لنا اختداع
فبل تغررؾ األحبلـ دار= بها الغوغا لمذىبها مطاع

فيا اهلل من زمن رماني = ببلول ال لها عني انقطاع
سول كف المنية فهو يقضي = لما يني الزماف بو انقشاع
فيا خسر البرايا حين أكدل = أبو نبهاف حاؽ بو الضياع
قاؿ الشيخ ناصر  ,ككتب سليماف في القرطاسة بعد ىذه :
كاصلكمأيها األخوة المشايخ ثنياف بن ناصر المعولي كسعيد بن أحمد اليحمدم قرطاسة فيها

ثبلثوف بيتا  ,فالمرجو منكم أف تنظموا على منوالها كل كاحد بعددىا كأرسلوا الجميع كبينوا في

نظمكم الصور الموجودة زيادة للبياف كلئلستحقاؽ لما كقع كجرل كأنتم محل النفس  ,فكونوا

كما ظننت فيكم  ,كالسبلـ من سليماف بيده قاؿ الشيخ ناصر  :كنحن ال لنا حاجة بأف نتكلم

في شرح ما رقمو سليماف  .كال ما نجده عن سعيد بن أحمد  ,كال عن ثنياف من الطعن في أىل
اإليماف بما ال يجوز في دين المناف  ,ألنهم ال من ضعفاء أىل العلم  ,فضبل أف يكونوا من

العلماء  ,بل ىم معركفوف أنهم من الجهبلء الذين يرضوف األمراء بما يريدكنو منهم على ما
يحبونو  ,كلو كاف على غير اعتداؿ الميزاف ميبل إلى ىول السلطاف .
قاؿ ككفى بسيرة الشيخ أبي نبهاف التي لوالي حصن السويق محمد بن السلماف أحمد ابن

سعيد بما أبداه فيها من الذـ لسعيد بن أحمد اليحمدم  ,دليبل على حسو  ,كقد جعلو كالي

نخل قاضيا في بلد نخل  ,كمات رجل لم يخلف غير خمر ؛ ككاف لولده حق عليو ؛ فحكم أنو
يجوز أف يباع لقضاء دينو إذا لم يوجد لو لوفاء دينو  ,فدعي بأىل الفسق كعرفوا أف ىذا ال من

الحق ؛ كنادكا بو على سبيل االستهزاء بو ليشهركا أمره شاىرا ظاىرا  ,كنادل أىل اإليماف

بالنكير مع أكلي األمر فلم يسمع لهم كباعوه ببل حياء من أحد ؛ فإذا كاف مثل ىذا كثنياف بن
ناصر إخوتو كىو يعلم بما يجرم منهم قاؿ كالناظم لهذه المنظومة إذا كاف يرضى من إخواف

ىؤالء الثبلثة كيرضى أف ينزؿ منزلتهم  ,فنحن نرضى أف ننزلو في الحكم الذم ينزؿ فيو ؛ كإف

كاف ال نرضى إال الحق .

كقاؿ في موضع آخر  :بقي طالب يعاكدىم في الحرب أربع عشرة سنة  ,كالثبلث سنين في

زماف كالدىم .

قاؿ كلما صرت بنزكل لم أكن أشتغل بأذل الجبار ؛ كلم زيل اإلخوة دائما مستأذين حتى ىموا

بالفرار من أرض عماف إلى ما شاءكا من الديار ؛ قاؿ كعرفوني أما أنفعنا بشيء من األسرار ,
فشمرت كعملت صورتين من شمع إحداىما صورة الجبار كاألخرل صورة السلطاف .

قلت  :التصوير حراـ كال أدرم بأم كجو استجازه الشيخ ناصر ؛ كال أقوؿ بجوازه حتى للمعنى
الذم أراده  .قاؿ كفرقت في األعضاء أعداد الوفق الثبلثي كمع كل عدد حرؼ كنكستهما في

التعليق كاتخذت لوحا من فضة كصورت فيو صورتين إحداىما معكوس رأسها مع قدميها  ,ىي

صورة السلطاف ؛ كاألخرل معها قائمة معتدلة كرسمت أنو الملك كاالنتزاع ؛ كل كلمة منها في
الصورة التي توافقها من الملك كالعز للقائمة ليكوف في السؤاؿ ممن ىو خير منو  ,كاالنتزاع
كالذؿ للمنكوسة ؛ قاؿ كتلوت عليهما كعلى صورتي الشمع ما قد أشرت إليو في ديواف

المصطفى الذم صنفتو كلو نظما على حركؼ المعجم في الصنعة الفلسفية كالحكمة الربانية ,

قاؿ كىو أخصر من النثر كأحضر  .قاؿ كرسمت المشار إليو في كتابي طرؼ األلطاؼ  ,كالسر
الخفي في شرح مربع الشكل القافي ؛ كالشكل األلفي ؛ قاؿ كالمراد بذلك ىبلؾ الجبار –

يعني طالب بن اإلماـ – كتضعضع ملك السلطاف ؛ يعني سعيد بن سلطاف  .قاؿ كلم أرد ىبلكو
خوفا أف يتولى بعده الجائر الظالم محمد ابن ناصر الجبرم ؛ كىو حنفي المذىب  ,فبل يؤمن
منو إذا تمكن ملكو في عماف أف يدعو الناس إلى مذىبو بالجور كالعدكاف .

قاؿ كعرفت األخوة أف اصبركا السنة كنصف سنة ؛ فعند انقضاء ذلك يقضي على الجبار

كيتضعضع ملكالسلطاف ؛ قاؿ كإنما احتاجا إلى ىذه المدة لما ذكرتو من الرسم لهم في تبطيل

األعمالعنهما ؛ ككاف يأتيني في بعض األكقات نوـ كثير كأعاني على ذلك أىل الورع كالتقول

منأىل سفالة نزكل بالقهوة التي ىي شربة البن ألقدر على التبلكة في بعض الليل كأقول فنفعت

؛ كيقولوف لي أكثر من التبلكة ؛ فأقوؿ لئبل يموت في دفعة من األلم  ,فبل يكوف عبرة لغيره من

أىل المظالم فطوؿ السقم أشد عذابا كجزاء في النقم .
قاؿ فماكاف أشهر إال كتألم كاستقم كصاح كناح كتحير  ,فلم يمكنو أف يقف في مكاف أبدا ؛
كلم يزؿ ينتقل بو على سواحل البحر من بلد المصنعة تشريقا من موضع إلى موضع ؛ يحمل

على أعواد الخشب  ,ال يقدر على القياـ  ,بل على جنبو يغلب كيتقلب حتى انتهى إلى مسقط
فلم يستطع الوقوؼ فيها مدة لتحيره  ,كثبت ينقل من موضع إلى موضع تشريقا من مسقط ؛
كداـ على ىذه الحالة سنة كاملة أك أكثر  ,كلم يزؿ كذلك يحمل كينقل راجعا إلى الرستاؽ ؛

ككصل كمات فيها عبرة ألكلي األلباب ؛ كلم نعلم لو كال علمنا أنو علم بو غيرنا أنو تاب  ,بل

لم يزؿ كىو على تلك الحاؿ على اإلصرار في الظلم إلى أف قضى نحبو  ,كمرده كمردنا جميعا

غدا إلى اهلل الملك الوىاب .

قاؿ كأما السلطاف فلم يزؿ يتضعضع عليو التوفيق حتى أخذ عليو شيء من حصوف البلداف

الشاسعة من كاليتو لو ؛ قالثم نهض رجل فقير متورع من أىل التقول في ظاىر حكمو زجر ؛

يعني أنو يزجر لو في الباطنة بموضع قرب صحار يقاؿ لو القصير  ,قاؿ كاسمو حمود بن عزاف

بن قيس بن السلطاف أحمد بن سعيد البوسعيدم  ,قاؿ كاف أبوه كجده كاليين على صحار

كنواحيها كمات عنو أبوه كىو في سن الصغر قاؿ  :كاختلس خفية بأناس قلة ؛ فأخذ حصن

صحار كىو في كالية السلطاف سعيد بن سلطاف بن أحمد بن سعيد قاؿ كسعى بغير حرب إلى
قبض ما بقي من الحصوف التي بنواحيها  ,كقد انتبهوا لو كتشمركا لحربو  ,فلم ينفعهم حزـ

كحصلت ىل جميع حصونها في أقل من شهر بأناس ال يزيدكف على أربعين نفسا  ,كحصن

ينقل أخذه بخمسة كعشرين نفسا ككلهم على حزـ منو  .قاؿ كسعى إلى الرستاؽ بسبعين نفسا
كما عنده من الطعاـ شيء ؛ بل يأكلوف القاشع كالتمر الضعيف في النهار  ,كاألرز كالعواؿ في

الليل ؛ فحصلت لو ؛ كالحركب فيها كانت قائمة في ثبلثة أياـ عبرة لؤلناـ .

قلت  :كذلك أف الرستاؽ بعد موت طالب صارت إلى سعود بن علي بن سيف كىو فيما أظن
أحد أكالد اإلماـ ؛ فيحكى عنو أنو صار فيها أجبر من طالب ؛ كاستغاث من ظلمو أىل

الرستاؽ كاهلل أعلم بحالو .

ثم أبق لو عبيد كخرج بنفسو في طلبهم حتى نزؿ بالمنصور  ,ككاف فيها رقيقة  ,كىو سلطاف بن

أحمد بن سعيد بن اإلماـ  ,فأنزلو على الرحب كالسعة  ,فبينما ىو نائم في المسجد كقت

الظهيرة إذ أتاه صاحب المنصور فضربو بتفق من المصباح  ,فقتلو  .ثم جمع صاحب المنصور

من حولو من األعراب كزحف على الحصن كحاصره كعند ذلك قدـ عليها حمود بن عزاف

فدخلها كالحرب قائمة  ,كلعل ذلك كاف لرغبة أىل الحصن فيو .

قاؿ الشيخ ناصر  :ككلما سار إلى حربهم السلطاف بجيش كبير في مقدار عشرة آالؼ ىزموىم
بمقدار مائتي نفس  .قاؿ كجيش عليهم في كقت مقدار سبعة آالؼ كثمانين رأس خيل  ,كقد

قلنا ال تخافوا  ,كلو جيش عليكم كمن األرض جميعا  ,فإنهم ليولوف األدبار بسر إلهي قد ستر

عنكم ؛ فتلقاىم أخوه قيس بن عزاف بن قيس بحصاف كاحد كخمسة كسبعين رجبل ؛ فظهر
عليهم بعد القتاؿ الشديد  ,فردىم على أعقابهم ككلوا األدبار  ,كصح فيهم القتل الكثير

كالجراح ؛ كلم يقتل من أصحاب قيس أحد ؛ كإنما جرح اثناف كعافاىما اهلل تعالى .
قاؿ كرفع حمود جميع المظالم ؛ كاجتنب جميع المآثم إال ما دخلو عن جهالة أنو يجوز لو في
ظنو قاؿ كأشهر توبتو مع جم كثير من المسلمين ؛ كلم تزؿ تتسهل لو األمور .

قلت  :كلما ذكره من صفات حمود بن عزاف اجتمع المسلموف عنده كىموا بتقديمو إماما ,

فلم يتفق ذلك ألمر أراده اهلل  ,ككاف حمود قد خلع الحصوف للمسلمين كقلدىم األمر كصار
كواحد منهم  ,فاجتمعوا يوما في مسجد البياضة من الرستاؽ ليعقدكا لو اإلمامة ؛ ثم اختبركه

بشركط يشرطونها عليو  ,كىي الشركط التي يشترطها المسلموف على اإلماـ الضعيف فأبى أف

يقبلها  ,كتفرقوا عنو كتركوه كمن يومئذ بقيت الرستاؽ في أيدم أكالد عزاف إلى حاؿ التاريخ

كأما صحار كما حولها فإنها أخذت منو بالحرب بعد أسر حمود بن عزاف ىذا  ,فإنو قد أسره

السلطاف ثويني بن سعيد باحتياؿ احتالو عليو في المواجهة  ,فأمسك كقيد كحمل إلى مسكد ,

كسجن فيها كمات في السجن .

ككاف لحمود في حياتو كلد اسمو سيف بن حمود  ,فطلع طلعة على خبلؼ سيرة أبيو ,

كاستولى بالغلبة على صحار كما حولها ؛كخاؼ منو أبوه كعمو ؛ فأمر بو أبوه بعض الخدـ فقتلو

في صحار.

كأما السلطاف سعيد بن سلطاف فإنو بعد ما مضى قرب الشيخ ناصر كأدنى منزلتو كضمو إليو

كأكرمو كأنعم عليو  ,فكاف إذا سار إلى السواحل حملو معو  ,فصلحت أموره بعد صحبتو ,

ككاف الشيخ ناصر لهم فظا غليظا ينكر عليهم في حضرتهم  ,ككانوا يلينوف لو كال يظهركف لو ما

يكره خوفا أف يصنع فيهم شيئا من السر اإللهي الذم اشتهر بو كعرؼ بعملو بين الخاص كالعاـ

كمات الشيخ ناصر في زنجبار كلو مع السلطاف قصص كال حاجة لنا بذكرىا .

كذكر ذك الغبراء خميس بن راشد العبرم قاؿ  :سمعت عبدالرحمن – يعني ناصر ابن أبي

نبهاف – أنو أكل الخبز بالماء كالليموف سنة في بلد نزكل من قلة ما في يده  ,ألنو سافر عن

بلده لما خاؼ على نفسو حين خشى مالهوىدـ بيتو طالب بن أحمد بن سعيد  :كقاؿ الشيخ

ناصر في ذلك :

معيشتناخبز لغالب قوتنا = كماء كليموف كملح كقاشع

فإف حصلت مع صحة الجسم كالتقى = فيا حبذا ىذا بما ىو قانع
قاؿ ذك الغبراء  :كعمت ىذه األخبار مع جميع الفرؽ اإلسبلمية كاليهودية كالنصرانية

كالمجوسية  ,فتأسفوا في نفوسهم بما أصاب عبدالرحمن  ,ثم اجتمعوا في بندر مسقط بحضرة

سيدىم كموالىم سعيد بن سلطاف  ,كقالوا ىذا عار لبستموه كمن عقبها نار شديدة ؛ فبل يرضى

أحد بمثل ىذا من األمراء في علمائهم .

قاؿ فكتب السيد إلى عبدالرحمن بالوصوؿ إليو ؛ فلما كصل عنده حياه ككرمو كعظمو ككساه ؛
كجعل لو فريضة معلومة كبيوتا مستورة  ,كتزكج لو من أحسن نساء أىل زمانو  ,كمهما مشى

خطوة في حضر أك في سفر أخذه في صحبتو كأطعمو من طعامو كاستشاره في أكثر أموره في

طوؿ زمانو إلى أف توفاه اهلل إلى رحمتو  .توفاه اهلل في حجره كجواره في بندر عباس .

كذكر في موضع آخر أف الشيخ ناصر توفي يوـ األحد كالعشرين من شهر جمادل األكلى سنة
ثبلث كستين كمائتين كألف  ,كمولده ببلد العليا في سنة اثنتين كتسعين كمائة كألف .

كتوفي الشيخ علي بن ناصر الريامي يوـ  31رجب سنة أربع كستين كمائتين كألف  ,يوـ الثبلثاء

كقت الظهر  ,كقبل موت الشيخ ناصر بيسير  ,قلد حمود بن عزاف أمر المسلمين على حسب
ما أشرنا إليو أكال  ,كنذكره اآلف مستوفى .

ذكر تقليد حمود بن عزاف للمسلمين

ككاف ذلك في أكؿ سنة اثنتين كستين كمائتين كألف  ,فإف حمودا في ىذا الوقت عزؿ نفسو من

الحصوف كقلد أمرىا للمسلمين  ,فجعل أمر الرستاؽ بيد الشيخ سعيد ابن خلفاف

الخليلي([ )]3كصحار بيد الشيخ حمد بن خميس السعدم  ,كالشيخ جميل ابن خميس

السعدم مؤلف القاموس([ )]2كجعل الخابورة بأيدم آؿ خميس  ,فغيركا المناكر  ,كأمركا

بالمعركؼ  ,أقاموا العدؿ كاجتهدكا طاقتهم  ,كطلبوا شخصا لئلمامة  ,ككاتبوا إخوانهم من كل

ناحية .
قاؿ ذك الغبراء  :لزمتنا دعوة علمائنا كإخواننا المسلمين  ,كقصدنا بالطاعة إليهم مسرعين

كنزلنا عندىم بمسجد البياضة  ,كالخلق من كل فج مجتمعوف  ,كاألمر بينهم شورل في نصب

حمود بن عزاف في يوـ رابع شهر شعباف  ,فأبى السيد حمود من عذر لو لعلو خفية .

قاؿ ككذلك اجتمعوا يوـ أربعة كعشرين من شعباف فأبى عن ذلك فتغلظت قلوبهم عليو ؛

ككذلك خميس بن جاعد الوالي  ,كالزاىد سيف بن محمد تعذرا مع المسلمين لعذر لهم في
زمانهم  ,قاؿ كقد طلب ىذا األمر الشيخ سيف بن مالك اليعربي  ,كأراد أف يقبض حصن

الرستاؽ  ,فأجابو الشيخ الخليلي  :كن في الحصن كأحد من المسلمين  ,كاجتهد في األمر
كالنهي  ,فلم يرض إال بالحصن كما كمجد المطلوب فرجع إلى كطنو .

كقاؿ في موضع آخر  :قد كثرت كاتبة شيخنا العالم سعيد بن خلفاف إلينا يريد منا أف نكوف في
خدمتو كنحن ننظر ما ىو فيو كعليو  ,كنؤخر الوصوؿ من علل كثيرة كسنبينها لئبل يظهر الجفاء
 ,فإف عماف قد مضت عليها سنين مجدبة كاأليدم مقلة كاالنتقاؿ ترل فيو خوفا على األنفس

كاألىل .
قاؿ  :كأنا قد باف لي من السلطنة كاألمراء كأىل اليسر كالفقر كالذم يدخل معو من إخوانو ؛
كالذين بيدىم قبضالحصوف كلهم ضده كيراءكنهم بألسنتهم  ,كقلوبهم متغيرة عليو ىو كمن

كااله  ,كخفت عليو من كيدىم غيلة فاحترؽ قلبي  ,ككتبت إليهما – يعني الشيخ الخليلي

كالشيخ سلطانبن محمد البطاشي – نصيحة مني  .قاؿ  :كأنا أقوؿ قد ظهر نور المسلمين في
سنة اثنتين كستين كمائتين كألف  ,كالسبب في ذلك أف السيد حمود بن عزاف قد كصل عند
الشيخ العالم سعيد بن خلفاف الخليلي كجاء بو إلى حصنو بالرستاؽ  ,كأمره أف يحكم بين

المسلمين  ,كأمنو الحصن كالبلد  ,فاجتهد الشيخ ىو كمن كااله من آؿ سعيد كغيرىم  ,كأراد
المسلموف أف ينصبوا إماما لهم الوالي سيف بن محمد السعيدم فأبى عن ذلك  ,ثم أشاركا

على الشيخ خميس بن جاعد الخركصي فلم يجدكا منو سبيبل  ,ثم عرفوا المسلمين من كل

جهة ليجتمعوا بالرستاؽ ؛ فلما صح جمعهم أشاركا باإلمامة للسيد حمود بن عزاف  ,فأراد منهم
إرادات فلم يقدركا  ,فأبى عن البيعة في المرة األكلى كالثانية  ,كصار إلى بيت لو في القصير ,

فالمسلموف احتسبوا كاجتهدكا في األمر كالنهي كإصبلح الرعية هلل كفي اهلل ؛ كالناس تنظر

إليهم شزرا  ,فلما عرفني الشيخ سعيد بن خلفاف بالوصوؿ معو لمدينة صحار قائما  ,كالشيخ

سلطاف بن محمد البطاشي بحصن الرستاؽ  ,فألزمت نفسي ككتبت لهما ىذا الخط ؛ ثم ذكر

الخط بطولو  ,كذكر في أكلو العذر الخاص بو المانع لو عن الوصوؿ ؛ كفي آخره نصيحة
للشيخين نصها .
في ىذه األياـ الناصر معدكـ  ,ألني أرل القائمين بالمساجد المريض كاألعرج كالسقيم

كاألعمى كالجابن عن الحرب ؛كأخبركم عن السادة الذم نسلهم من أكالد أحمد بن سعيد ,

قلوبهم مطمئنة بالحصوف في أيديهم متى أرادكىا سينزعونها من أيديكما ؛ ألف العساكر كالرعية
في أيديهم سرا كعبلنية  ,كلكن أكنوا في صدكرىم ما لم تحيطا بو في إصبلح دنياىم ال

لدينهم  ,كأنتما عملتما التعزيز كالقيود كأخذ الزكاة ؛ كقد كاف الذم بيده األمر أقول عشيرة

كأكثر أمواال  ,كالرعية لو مطيعة ؛كأمراء القبائل معهم رغبة كرىبة كما يشير عليهم في األمر إال
بلسانو كالحق يحتاج قيامو إلى ماؿ كرجاؿ تكوف بأيديهم السيوؼ المسلولة ؛ كاقفوف في أمر

األمير كل ساعة  ,يقوف بنفوسهم من الرعية حرا كشتاء ؛ ليبل كنهارا  ,ال يخافوف في اهلل لومة

الئ م ؛ كأمرىم شورل بينهم  ,كأنا أخبركم عن كثير من األمراء عمل برأيو دكف آراء المسلمين ,
أمره نبذ  ,فعاقبو ملكو كراء ظهره كقد عمل برأيو بلعرب بن حمير اليعربي في طمره للمسلمين

 ,كقتلو لبجاد بن سالم الغافرم كالشيخ عامر بن سليماف الريامي  ,فضعف أمره كاجتمعوا عليو

بنو غافر كألزموه بالحباؿ كأخرجوه من ملكو كأقاـ بفلج البزيلي .

كالسيد أحمد بن سعيد لما ملك كساد أطاعت لو الخبلئق كاستقاـ ملكو كخذؿ عدكه  ,فدلتو

نفسو بقتل أكابر بني غافر  .فلما قتلهم مشى على ديارىم بجيش عظيم فالتقوا باألثيلة فصح

عليهم الكسير  ,كىم فئة قليل ة ؛ فثارت بينهم العداكة كالبغضاء إلى أف ظهر في الملك سعيد
بن سلطاف كالسيد حمود بن عزاف ؛ فعمبل في الرعية بميزاف البصيرة كإصبلح الفريقين

فاستطاعوا إليهما  ,فمن عمل برأيهما إلصبلح دنياه ؛ فعسى يثبت أمره إلى بعض حين .
كأما إصبلح الدين فقل فيو المساعد ؛ إال إذا بركا إليكما آؿ سعد  ,كأنا كما رأيتو بعيني

كفكرت فيو بقلبيوغيرم كمثلي أرل البادم الذم سكن الصحارم يتقوه الذين معهم البلداف ؛

كأحاطت بهنالسيراف .
ككذلك السادة الكبراء يبذلوف ما في أيديهم من الدراىم ألمراء القبائل  ,ىذا طبعهم لسداد

خللهم ؛ كاهلل كعباده مطلعوف على أمرىم  ,كأنتما تنظراف ذلك كإف آؿ رأيكما على قياـ الحق
كالعدؿ بالسيف  ,فأريد البياف ألصل إليكما كلنسل سيوفنا كنبايع اهلل أنفسنا كنقاتل أعداء اهلل
كأعداءنا حتى تنفنا أركاحنا  ,كاالبتداء بالسادة ثم الذم يليهم إلى حيث تنتهي ؛ كالمراد إلى

طريق اآلخرة  ,كأما إف كقفتما على ىذه الحالة فأخاؼ عليكما الذىاب مما أنتما فيو كعليو ؛
ألف من راغم السلطاف كالعب الثعباف ؛ كغاص في البحر مع الحيتاف ؛ أك صادـ الراجل
الفرساف كالشجعاف سيبلى بالذؿ كاالمتحاف ؛ كالناصر كالمعين معدكـ في عماف ؛ كأراىا

أموالكما قليلة كأيديكما غير طويلة كليس معكما عشيرة  ,فانظرا ألنفسكما من الرأم الذم ىو

أصلح كأسلم  .كالناس في ىذا الزماف تميل بالكلية إلى الظلم كالفساد إال قليل من عباد اهلل
كتم إيمانو كعزؿ نفسو .
كالسيد حمود ابتلى باإلمارة فما مراده إال أف يبليكما من ببلئو ؛ كلو كاف حقان كصدقان منو لما

عزؿ نفسو عن الحصوف ؛ كلو كاف صحيحان منو ىذا بتقديمكما كصح مع نسل أحمد بن سعيد
لدخل في قلوبهم بالحاؿ كالحين  ,كأنهم سيعزلوف رؤكسكما نساؤىم ؛ كالخدـ قبل أكالدىم

كنسل أجدادىم  ,كآلهم كعشيرتهم كرعيتهم ؛ ألف كبل منهم يطلب الملك لنفسو دكف غيره ,

كالنفس أسلم لها مسكنها في الخياـ كالفيافي كالقفار عن سكن الحصوف التي لن تحرز

باألمناء كال تكافح عنها األمراء كاألكلياء ؛ كأرل من كل جهة عليكم عيونان ؛ كمع العيوف عيونان
 ,ألف أكثر الناس بضد الحق ؛ أمراؤىم يبرءكف من الدماء كاألمواؿ  ,كال يجعلوف رأيا لؤلكلياء

كال للنساء كاليتامى كاألرامل ؛ فاألقرب يوكل مالو  ,كلو كاف جاىبل كاألمواؿ الموقوفة تجرم

فيها الوكالة على ما سبق كسلف كلم يرضوا بتبطيل دفاترىم كشهادتهم إف كانوا على الحق أك

على الباطل يعملوف بو ؛ كيقتدكف بنسل الملوؾ المضلين ؛ كىذا أثبتوه بسيوفهم ؛ كيحكموف

بو على بعضهم بعضا ؛ فمن كانت لو قدرة كمعو عشيرة كأراد الحق ينفذ بينهم كيبدؿ سيرتهم

فبل يأتيهم كبلـ ؛ كلكن يسل سيفو عليهم حتى يفيئوا إلى أمر اهلل  ,فإذا لم يقدر على ما ذكرناه

فينكر عليهم بقلبو  ,كإما يجتنب عن أىل زمانو ألنهم كلهم في محافلهم يستهزئوف بالعلماء

كالتابعين لهم .

كأنا شاىدت أىل العلم كالمطاكعة كىم عدة كأجسامهم قوية كأموالهم جزيلة كل قبيلة عددىم

مثل آلسعيد أك أزيد  ,فسألتهم عن لزكـ الجهاد كالقياـ فأجابوني حملة العلم بالعذر  ,ألف أىل

الجور كالظلم شوكتهم قوية في زمانهم  ,في أيديهم الحصوف كالرعية  ,كىؤالء األشياخ عملوا
بالتقلية إلصبلح دينهم  ,كىم أعلم بذلك  ,كفي زماننا ىذا أنتما أئمة مذىبنا كبكما نقتدم

كبعلومكما نهتدم  ,كعليكما السبلـ من خادـ العلماء خميس بن راشد العبرم .
ىذا كبلمو بنص حركفو  ,كقد أظهر ما توسمو في أىل زمانو .

كقاؿ في كتاب آخر لبعض أصحابو  :كالسيد حمود قد فتح الباب لهما ؛ فلما دخبل سده
عليهما كىما ال يشعراف بأمره ؛ فيجب على من علم سد الباب أف يخبرىما بذلك .

كقاؿ في موضع آخر بعد أف ذكر الشيخ سعيد بن خلفاف الخليلي  ,قاؿ  :كأقبل معو السيد

حمود ظاىر أمره للسؤاؿ كباطنو يريد منو أف يتقول بو كيكتب لو لما يريد من األكفاؽ  ,فأقاـ

معو ببلد بوشر أياما  ,كأخذه في صحبتو كأنزلو في منزلتو كقاؿ لو  :كن أنت من الرستاؽ ؛
كاجتهد في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر  ,فاجتهد الشيخ ىو كمن معو كآؿ سعد ,

كأرادكا نصبو ليكوف إماما لهم فأبى  :ألنو يعرؼ نفسو ليس ىو من أىل اإلمامة ؛ فلما صار

األمر في أيديهم احتسبوا فجبوا الزكوات كأصلحوا األمواؿ الموقوفة  ,كعملوا في الناس التعزير
 ,كالقيود على الشريف كالضعيف ؛ كالسادة كالقبائل ينظركف إليهم كيستهزئوف بعملهم ,

مرادىم كشف خللهم مع الناس حتى يكثر عليهم الموشي كالحساد  ,فاستنزع السيد حمود

ككلده عليهم الحصوف كنبذىم كراء ظهره .

قاؿ  :كالشيخ الخليلي لما خرج من الحصوف اجتهد في طلب علم الحرؼ  ,فما مضت سنوف
كثيرة إال كمات حمود ككلده .

ىذا كبلمو كاألمر هلل كحده .
كمدة تصرؼ المسلمين في ممالك حمود بن عزاف من أكؿ سنة اثنتين كستين إلى أكؿ سنة

ثبلث كستين على ما يظهر من تواريخ خطوطهم ؛ فوقت بذلك سنة تامة إال أف يكوف فوقها

بعض المدة اليسيرة كاهلل أعلم .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3ىو أحد أئمة العلم في زمانو  ,فقد تصدل للتأليف كأجاد فيو  ,كظهرت لو مؤلفات

جليلة كرسائل كثيرة  ,فيها من تحقيق المسائل ما ليس بعده ؛ كىو رحمو اهلل جد اإلماـ الحالي

أبي عبداهلل محمد بن عبداهلل الخليلي .
[ - ]2أم قاموس الشريعة ؛ كىو أكبر كتاب في الفقو ظهر لآلف ؛ إذ يبلغ تسعين جزءا

مستقل كلمها  ,كقد كقفت عليو كلو من خزانة قطب األئمة رحمو اهلل ؛ فقد استطاع مؤلفو أف

يحشرفيو كل أبواب الفقو كاألصوؿ كاآلداب الشرعية كما إليها ؛ كيوجد منو أجزاء في المكتبة

السلطانية بالقاىرة مخطوطة

ذكر موت محمد بن ناصر الجبرم

ككاف قبل خلع حمود الحصوف للمسلمين بكثير من السنين كإنما أخرنا ىذا ألف الكبلـ خرج

بنا إلى ذكر حمود فاستقصينا خبره  ,ذكر ناصر بن أبي نبهاف قاؿ كذلك أنو لما ملك المحمود

حمود الرستاؽ كخاؼ محمد بن ناصر الجبرم على ما تواله أف يتواله حمود كيغلب عليو .

قاؿ كظن أف التيسير لحمود كاف بسبب منى لو  ,قاؿ كأنا سكاف في نزكل على إحساف حمود

إلي  ,قاؿ كسرت من بلداننا إلى نزكل  ,قاؿ فرأيت الناس من طرؼ الجبرم قد أحاطوا بباب
ّ
البيت يريدكف قتلى  ,فذىبت عنهم من الجانب اآلخر إلى عقر نزكل .

قاؿ ككانوا ىم كأىل حوائر الوادم أشد الناس حبان للشيخ كأكالده كقالوا  :قد كظنا

علي
ككظك([ )]3فإف كاف فيك نفع للمسلمين فبل يجوز لك ترؾ ىذا الظلم قاؿ ككاف الواقع ّ
أنا كمن معي يوـ سبع كعشرين من ذم الحجة في سنة  3245تسع كأربعين كمائتين كألف .
قاؿ فقلت لهم قريبا يكوف إف شاء اهلل  ,ظنا أنو يحتاج للمدة كما قد احتاج السلطاف كالجبار

فهما ألجل ما ذكرناه  ,كأما ىذا فأمره قريب  ,قاؿ فما انقضى من اليوـ الذم كقع فيو األمر

إال شهراف يعجز سبعة أياـ إال كمات  ,كذلك في يوـ ثاني من شهر صفر سنة خمسين كمائتين

كألف .
قاؿ فإف قلت كيف ال تعمل ىذا العمل للحرب فالجواب لم أعملو لما ذكرتو من عمل تبطيل

األعماؿ عن السلطاف كالجبار  ,قاؿ كالتبطيل يحتاج إلى مدة كفراغ قاؿ كما قصدنا بإظهار

ىذا فخرا فإف كثيرا من أىل ىذا العلم يعلموف العمل قبل ينقضي يوـ كال ساعة من النهار إال

كاألمر قد مضى  ,قاؿ ككبلمنا ىذا يدؿ أنا أقل الناس علما فيو .

قاؿ  :كمن ملك شيئا من الرياضيات فهو أقول من ىذا كلو  ,قاؿ كمن علم منها علما فلينفع

المسلمين بو على ما جاز  ,قاؿ كإذا لم ينتفع بو كلم ينفع بو من ىو أىلو لم يكن لو فيو نفع ,

قاؿ كنفع المؤمنين مع القدرة من النصيحة لهم ىذا كبلمو كاهلل أعلم .

كقد ذكرت فيما تقدـ أف السلطاف أحسن إلى الشيخ ناصر كأف أموره قد تراجعت في آخر

زمانو  ,كقد تمكن من صحار بعد قبض حمود بن عزاف كجعل فيها كلده تركي بن سعيد كجعل

في مسكد كلده ثويني بن سعيد كفي زنجبار كلده ماجد بن سعيد  ,كبقي ىو يتردد في ممالكو
من زنجبار إلى مسكد كمن مسكد إلى زنجبار كبقيت الرستاؽ في يد قيس بن عزاف أخي

حمود كىو أبو اإلماـ عزاف .

كأما السويق فقد كانت في يد محمد بن اإلماـ  ,ثم صارت في يد كلده ىبلؿ ابن محمد ,

ككانت الباطنة قد زىرت زىرة حسنة ككثر فيها األخيار كالمتعلموف كفيهم الشيخ جميل بن

خميس مؤلف قاموس الشريعة  ,ككاف يسكن القرط ككاف شيخهم حمد بن خميس من خيارىم

 ,ككاف حبهم كميلهم إلى ملوؾ الرستاؽ ألنهم قد تسموا بالدين كعرفوا بالفضل ككانوا كثيرا

يزكركف قيس بن عزاف حتى قيل أنو يجتمع في اليوـ الواحد عنده في غرفة الصبلة مقدار أربعين
مطوعا كىو اسم لمن تسمى بالدين ككف عن المآثم  ,ككانوا يقرأكف عنده آثار المسلمين فما

زاؿ كذلك حتى انقضت أيامو كسيأتي خبر قتلو إف شاء اهلل تعالى في أياـ ثويني .
كحدثني الثقة أف أربعين رجبل من خيار أىل الباطنة من أىل البطحاء ذكركا الشراء فراغبوا فيو

كتعاقدكا عليو فقاـ عليهم أقاربهم ليمنعوىم منو لظنهم أنهم ال يقوكف عليو فأبوا إال الشراء

كتعاقدكا عليو كأخذكه ألنفسهم أكفانا كخرجوا ليأمركا بالمعركؼ كينهوا عن المنكر كقصدكا

إلى إخوانهم من أىل القرط  ,فحين اجتمعوا على ذلك كاخذكا في الخركج إذا ىم بطير أبيض

يسير أعبل من رؤكسهم يتبعهم حيث ساركا فعلم بهم ىبلؿ بن محمد بن اإلماـ صاحب السويق

فخرج إليهم بعسكره ليقطع بينهم كبين إخوانهم فلما رآىم على تلك الهيئة ىابهم ىو كمن معو
ككاف بطبل شجاعا فقاؿ لقومو أمهلوني حتى أسبرىم  ,فهول إليهم بفرسو فاستداركا صفا كاحدا

كالحلقة المفرغة ليحمي بعض ظهر بعض  ,فلما كصلت الخيل قربهم برؾ الذم حاذاىا منهم

على ركبتيو يريد أف يعقر الفرس فحرفها عنو ىبلؿ كأتى من الجانب الثاني ففعل من حاذاه
كذلك  ,ثم من الجانب الثالث ففعلوا كذلك  ,ثم رجع إلى قومو كمضى بهم إلى حصنو

كمضت الشراة كالطير على رؤكسهم لم يفارقهم حتى نزلوا عند إخوانهم بالقرط فأقاموا ىنالك

يأمركف كينهوف كلم يخبرنا الثقة أنهم عقوا اإلمامة على أحد منهم كإنما فهمنا منو أف أمرىم
شورل بينهم كىو اجتماع محمود .

كفي األثر أف لجماعة المسلمين جميع ما لئلماـ من أنفاذ األحكاـ كإقامة الحدكد  ,كقيل لهم

جميع ذلك إال الحدكد فبليقيمها إال اإلماـ  .ككاف السلطاف سعيد ابن سلطاف بمسكد فبلغتو

أخبارىم كخاؼ أف يعظم أمرىم فأرسل إليهم الهدايا كأعظمها لهم من غير أف يتعرض لهم

بحرب ظاىر  ,كإنما أرسلها على ىيئة المعونة كىي الحرب الباطن  ,ككاف ذلك من مكائد

الملوؾ  ,فلما كصلتهم الهدايا قاؿ بعضهم ال نقبلها كخافوا الفتنة كعرفوا أنها المكيدة كقاؿ

آخركف بل نأخذىا لنتقول بها على أمورنا  ,ثم اتفقوا على األخذ  ,فلما أخذكا الهدايا فارقهم

الطير األبيض ككقع فيهم الفشل كاختلفت كلمتهم كتفرؽ جمعهم  ,كرجع كل إلى منزلو من غير

أف يقتلوا أك يقتلوا .

كاهلل أعلم بما كاف عليو أكؿ أمرىم أكاف عقدا ال يجوز فسخو أـ كاف أمرا كاسعا اختاركه

ألنفسهم كيكوف لهم فيو الرجوع كالظن بهم ىذا الوجو الثاني كالثقة لم ينقل لنا أنهم توبوا أحدا
منهم كعابوه كاهلل أعلم بحقيقة األمر  ,كينبغي للعاقل أف ال يدخل في أمر يعجز عن إتمامو

كالفضائل كثيرة كالشراء درجة عظيمة ال يدركها إال الخواص من الخواص  ,كليس كل رجل

كأصحاب المرداس كاهلل يؤتي فضلو من يشاء .

ككاف السلطاف سعيد عامل من آؿ بوسعيد يقاؿ لو سيف بن محمد البوسعيدم ككاف عنده

بمنزلة جليلة  ,قاد لو الجيوش كتولى لو األعماؿ ثم رزقو اهلل تعالى حسن التوفيق فآب إلى اهلل

كتاب توبة نصوحا كباع أموالو كتخلص مما جناه تخلصا تاما أدل الواجب كزاد عليو االحتياط

كانقطع إلى اهلل في الفيافي كزيارة العلماء كاألفاضل كاشتهر باسم الزاىد فظهرت لو الكرامات

كانفتحت لو أبواب الخيرات كشهد لو بالفضل كل ناطق يعرفو ككجبت لو الوالية على الخاص

كالعاـ رضي اهلل عنو كأرضاه كأخباره كثيرة تحتاج إلى بسط طويل  ,كأذكر لك بعضها لقرابتها
كىي قطرة من بحر .

يقاؿ أنو كاف يتعبد في جبل من جباؿ سمائل فبينما ىو كذلك إذا ىو برجل غريب ال يعرفو قدـ

عليو فأخذه في العبادة حولو حتى استحقر الشيخ نفسو كاستقل عملو ؛ كقاؿ في نفسو ىكذا
الرجاؿ فأقاـ ثبلثة أياـ على ذلك الحاؿ  ,ثم أقبل الغريب عليو بعد الثبلث  ,كقاؿ لو يا ىذا

على أم مذىب أنت فقاؿ الشيخ على مذىب أىل االستقامة فقاؿ الغريب لو عبدت اهلل على

مذىب أىل السنة لكاف خيرا لك ثم تناكؿ ىذا الغريب كرقا من شجرة حين كانت قربهما كىي

شجرة التفلى فأكل منها  ,كقاؿ الشيخ لو عبدت اهلل على مذىب أىل السنة لصار لك المر

حلوا  ,كما ترل فوقع في نفس الشيخ أنو الشيطاف فقاؿ أم عدك اهلل تريد أف تضلني فتضاءؿ
الغريب بين يديو ثم لم يره فظهر أنو الشيطاف فعصمو اهلل منو  .كقيل أنو كاف يوما يتعبد

بمسجد معتزؿ في كادم المعاكؿ كمعو عابد آخر أعمى فأرسل إليو ىبلؿ بن أحمد البوسعيدم
بهدية عند جماؿ  ,ككاف ىبلؿ من أىل مسكد ككاف يكثر الصدقات على األفاضل كىو أخو

حمود بن أحمد صاحب رباط مكة فلما كصل الرسوؿ قاـ الزاىد يعالج لو طعاما فصنع لو

عرسية فغرفها لو في ليفة خشى  ,ثم قاؿ ىل ادع الرجل الذم في المسجد ليأكل كىو العابد

األعمى فأتاه فدعاه فقاؿ قد تعشيت فنظر فإذا ىناؾ نويات يسيرة يشك أتبلغ سبعا أـ ال

فرجع إلى الشيخ فأخبره فقاؿ ذاؾ ليس مثلي أنا أم لم تغلبو شهوتو مثل ما غلبتني فباتوا فلما

كاف السحر سمع الرسوؿ كىو نائم الشيخ كالعابد يصيحاف النار النار  ,فلما أصبحوا قاؿ

الشيخ للرسوؿ أتقرأف شيئا من القرآف ؟ قاؿ نعم قاؿ فاقرأ  ,فقرأ عليو " بسم اهلل الرحمن

الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر– إلى قولو تعالى –فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوـ عسير

على الكافرين غير يسير  ,فتلقاىا الشيخ يرددىا حتى غشي عليو كأخباره كثيرة كفضائلهشهيرة
.
كقد أدركت بعض من أدركو من الثقاة فأخبركني عنو بالعجب كاهلل يؤتي فضلو من يشاء كتوفي
الشيخ الزاىد بالشريعة من أرض سمد الشأف كقبره فيها رحمة اهلل عليو  ,ثم مات السلطاف

سعيد بن سلطاف في البحر في مسيره إلى زنجبار في مركب كاف لو فساركا بو كىو ميت حتى

أنزلوه بزنجبار فدفنوه فيها كذلك في سنة  , 3211ككاف قد عاش في الملك خمسين سنة ,
كقيل أكثر كخلف أكالدا كبموتو اقتسم الملك بين أكالده فصار ملك السواحل لماجد بن

سعيد.

ثم ملك من بعده برغش بن سعيد  ,ثم من بعده خليفة بن سعيد ثم علي بن سعيد ثم حمد بن

ثويني بن سعيد ثم حمود بن محمد بن سعيد ثم علي بن حمود بن محمد كال حاجة لنا بذكر
أخبار زنجبار كالسواحل  ,فإف غرضنا تاريخ عماف كلبرغش ابن سعيد مآثر حسنة فإف خلط

عمبل صالحا كآخر سيئا جمع األخيار كقراء اآلثار كالزـ العبادة كطبع جانبا من كتب المذىب
كجعل للحجاج مركبا يحملهم في كل عاـ من السواحل كعماف من غير نوؿ([ )]2كىم فيو
مكفولوف ذاىبين كراجعين كحج البيت كزار القبر كأجزؿ العطاء كأكرـ العلماء كرحم الفقراء

كنصب القضاء  ,كبسط أخباره تحتاج إلى مجلد كليس ذلك من غرضنا اآلف .

كأما مسكد كأكثر الحصوف من عماف فقد صار ملكها إلى كلد ثويني بن سعيد ثم من بعده إلى

سالم بن ثويني ثم من بعده اإلماـ عزاف رضي اهلل عنو ثم من بعده إلى تركي بن سعيد بن سلطاف

ثم من بعده إلى كلده فيصل بن تركي كىو صاحبها اليوـ  ,كسنذكر لكل كاحد بابان إف شاء اهلل

تعالى .

ككانجانب عظيم من أرض فارس في ملك السلطاف سعيد بن سلطاف  ,ككاف الوالي فيو سيف
بن نبهاف المعولي ككاف لو حزـ كسياسة  ,فما زاؿ يستفتح قبلع فارس كيستجلب رعاياىا ,

حتى دخل كثير منهم في طاعتو كعظم أمره ىنالك كقويت شوكتو كبلغ فيها مبلغا لم يبلغو غيره
 ,ثم عزلو السلطاف ثويني ككلى عليها سعيد بن أحمد البوسعيدم  ,فلم يحكم أمرىا  ,فثارت

عليو العجم فأخذكا ما استفتحو سيف بن نبهاف من بر فارس  ,كبقي لملوؾ عماف ما حوؿ
البحر  ,ثم ذىب أكثره كبقي األقل منو ؛ كاهلل الباقي .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3الضمير عائد إلى الجبار أم كظنا الجبار ككظك .
[ - ]2أم أجرة الركوب كىذا اللفظ اصطبلح طارئ .

باب األحواؿ الواقعة في دكلة السلطاف ثويني بن سعيد بن سلطاف
ككاف قد ملك عماف بعد أبيو كانفرد بها دكف إخوتو كخالفو أىل نخل كقتلوا خادمو سويلم بن

سالمين  ,ككاف كاليا عليهم من قبلو كعصبتهم الغافرية كجاؤا بجابر بن حمير اليعربي كبنوا لو

ثوارة نخل قلعة تقابل حصن السلطاف فقاـ عليهم السلطاف كحاصره جابر بن حمير كمن معو

فدخل عليو ناصر بن علي شيخ آؿ كىيبة يريد أف يسعى بينو كبينالسلطاف بصلح على أف

يخرج كيجعل لو جعبل فأبى جابر بن حمير فرشى ناصر السيابيين كخرجهم عن عصبة جابر ,

كساركا إلى بلدانهم ثم خرج عليو من أخرل ليكلمو فقاؿ لو اصنع ما شئت  ,كذلك حين رأل

ضياع الغافرية فجعل لو فيما قيل ستة آالؼ قرش فخرج من نخل كمضى إلى سيجا  .ثم بعد
ذلك سار إليو السلطاف بجيوشو بعد مدة كحاصر سيجا كدخلها كخرج منها جابر كمضى إلى

ج عبلف كسكن عند بني بحسن حتى مات  ,كفي أيامو كىو السلطاف ثويني اقتتل قيس بن عزاف
كىبلؿ بن محمد صاحب السويق  ,كذلك أف ىبلال كاف ميلو عند السلطاف ألنو ابن عمو ,

ككاف يمده ككاف قد رفع بينو كبين أىل الباطنة بعض المشاحنة كىم آؿ سعيد  ,ككاف قد كثرت

األفاضل فيهم ككاف ميلهم إلى قيس ابن عزاف لما يركف فيو من آثار الصبلح  ,ككاف طبعو

موافقا لطباعهم كسيرتو موافقة لسيرتهم فهموا أف يقوموا بو لؤلمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر

ككاف ملكو بالرستاؽ  ,كأرادكا أف يضموا إليو ملك الباطنة فجاؤا بو إليها كطلبوا من ىبلؿ

المواجهة لو فأنعم لهم بذلك كخرج إليهم في نفر قليل من أىل الخيل ككانوا قد تواعدكا على
مقيل في ماؿ بيت الماؿ يختص بو ىبلؿ فنزؿ ىبلؿ تحت بيذامة ىنالك  :كالبيذامة شجرة

عظيمة لها كرؽ عريض يقرب من االستدارة كليس بمستدير  ,كجاء قيس كمعو خيار أىل آؿ

سعد ككانوا قد أرادكا أف يقيموا الحجة على ىبلؿ ليأخذكه ببينة كبصيرة فإف امتنع عن الحق
يقتلوه .
ككاف قيس راس األمر  ,ككاف فد ىيأ خادما لو يقاؿ لو رصاص  ,كقاؿ لو إف قلت لك ىات
بشربو فاقتل ىبلال  ,ككاف ىبلؿ قد أحس بذلك في نفسو ؛ فأخذ خنجره في يده يعبث بو

يقطع بعض الخوص الذم كانوا جالسين عليو كىو خوص قد اجتمع من عمل القيض يكوف

كثيرا في المجالس ؛ فكلمو قيس كقاؿ لو  :إف ثويني جبار  ,كال يجوز لك أف تعينو على

المسلمين ؛ كنريد منك أف تكف نفسك عن معونتو ؛ فقاؿ أنا كثويني كال نتفارؽ  ,فقاؿ لو

قيس كاف على ىدل أك ضبلؿ ال تفارقو  ,قاؿ ال أجد منو بدان  ,قاؿ ال يجوز لك ذلك  ,قاؿ

أنا كثويني كرجل كاحد كال ينفك بعضنا عن بعض  ,ككاف قد فطن لما يريدكف كلكن منعو التكبر

عن الحق ككانت في نفسو شجاعة يرل أنهم ال يقدركف عليو بشيء فلما أيسوا منو قاؿ قيس

للخادـ شربة فوثب الخادـ ليأتيو بماء كال لوـ عليو  ,فإنو ىبلؿ فلما رأل قيس ذلك سل كتارتو
من غمدىا  ,كضرب ىبلال في جبينو ضربة يرل أنها كانت تكشف صحلة رأسو  ,فوقعت بادرة
الكتارة في البيذامة  ,ككانت من ىناؾ ناتئة قليبل فمنعت  ,كتارة عن استئصاؿ رأس ىبلؿ ,

فمن حين ذلك ضرب ىبلؿ بخنجره في غلصوـ قيس فقتلو كمات قيس من حينو ككثب ىبلؿ

إلى فرسو  ,ككاف الدـ قد غشى عينيو فرماه الحاضركف من أصحاب قيس بالرماح  ,فقضي عليو

كمات الرجبلف كبلىما ؛ كاألمر هلل ثم كثب آؿ سعد على حصن السويق فحربهم ( من فيو )

ككاف فيو أخت ىبلؿ جوخة بنت محمد بن اإلماـ فحربت بمن معها ثمانية عشر يوما ثم كثب

آؿ سعد على الحصن  ,ككانت تصب عليهم العسل كالخل المحررين فكثر فيهم القتل

كالجراح ؛ كلم يردىم ذلك حتى اقتحموا الحصن  ,ككاف رجل منهم قد أمسك بيده في مدفع

فنقع المدفع كرفس بقوة النقعة إلى داخل فدخل الرجل معو كقد صمت أذنو من النقعة ألنها

كانت مع إذنو  ,كخلص الحصن كخرجت المرأة بمن معها في أماف كقبض آؿ سعد الحصن

كجاؤا بأكالد حمود بن عزاف كىم صغار فجعلوىم فيو ليتبعهم الناس  ,كبقي في الرستاؽ عزاف

بن قيس كىو الذم نصب بعد إمامان كتولى المطاكعة أمر السويق .
ثم جمع السلطاف ثويني الجموع كسار إلى حرب آؿ سعد فتجمعوا لو بموضع يقاؿ لو الملدة

فاقتتلوا يسيرا  ,ثم دخل الناس بينهم بالصلح فاصطلحوا كرجع حصن السويق إلى السلطاف

كيقاؿ أف جوخة بنت محمد كانت قد طلبت من ابن عمها السلطاف النصرة على أىل الباطنة

فتمادل بها طمعا في الحصن ألنو ال يرل أخذه من يدىا كىي مستنصرة بو فإذا أخذ آؿ سعد

أمكنو حربهم عليو فتمت لو الحيلة بذلك  .ثم جمع السلطاف ثويني جموعا كسار إلى الرستاؽ
فحاصرىا مدة من الزماف ككاف فيها عزاف بن قيس كبنو عمو فلم تخلص لو ؛ كجاء الوىابي

صاحب البريمي ليصلح الحاؿ في ظاىر األمر  ,فحين علم السلطاف بمجيئو رجع عن حرب

الرستاؽ كمضى إلى ببلده  ,ثم خرجت على السلطاف خارجة من الوىابية يقدمهم السديرم ؛

الجو ؛ كجعلوا البريمي بها كاليتهم  ,ككاف خركجهم
ككانوا من أىل نجد ككانوا قد تولوا أرض َّ
بسبب ناصر بن علي شيخ آؿ كىيبة .

كسببذلك أف السلطاف قدـ عليو أخاه خليفين بن علي فأضمر ناصر في نفسو العداكة ؛

كأرسلللسديرم فجاء بو إلى جعبلف عند بو علي ككانوا على مذىبو فقاـ فيهم كأدكا لو

الطاعةعن حب كرغبة ؛ ثم ساركا بو فأخذكا حصن صور  ,ككاف شيخنا الصالح صالح بن علي

الحارثي في السواحل ؛ فوفق مجيئو منها خركج الوىابي المذكور  ,فطلب من السلطاف ثويني

الخركج إلى قتالو .

ككاف السلطاف قد استحقر شأف الوىابي فلم يكن قد قصد الخركج إليو لذلك فقاؿ لو أف كراءه
دكلة كأنو طالب ملك  ,كلو عصبة من الغافرية  ,كأخشى أف يكبر أمره ؛ فما زاؿ بو حتى أجابو

إلى حربو  ,ككاعده في يوـ معلوـ كقت الظهر ليصل بمن معو في سفالة أبرل في شريعة الزكيد
.
قاؿ الشيخ فلم يتخلف كصولو عن ذلك الوقت ؛ بل كصل فيو بعينو ثم سارا إلى بدية كأناخا

في الواصل  ,كأرسل إلى ناصر بنعلي رسبل ليصل إليو فلم يصل بالحاؿ  ,فلما كثرت عليو

الرسل جاء  ,فحين رآه السلطاف مقببل أخذ في لعنو كىو ال يسمعو حتى إذا كاف غير بعيد ألقى

ناصر عصا ه إلى السلطاف كقاؿ ىذا ظهرم للضرب كرجبلم للقيد كرقبتي للذبح مكرا كخديعة

 ,فقاؿ السلطاف أنت مسموح ما حملك على ما صنعت ؟ قاؿ الجلوس عند مدفع للصوص ؛

كمراده بذلك أنو قدـ على السلطاف يوما ببركا فلم يؤذف لو بالدخوؿ كجلس قداـ الباب عند

مدفع تصلب عليو اللصوص ينتظر اإلذف فلم يؤذف لو  ,فكاف ذلك السبب الذم حملو على

مظاىرة الوىابي في الباطن  ,فقاؿ لو السلطاف شنعت فارقع  ,فقاؿ نعم فسار ناصر إلى صور ,

كقاؿ للسديرم رأيت الهناكية قد اجتمعوا عليك كمعهم سلطانهم ؛ كقد جاءؾ ماال قبل لك بو

كال أقدر أنا على دفعو  ,كأخشى أف تقتل كأنا قد جئت بك فارجع إلى مأمنك  ,فأخرجو من

حصن صور  ,كرجع من حيث جاء .

ككاف تركي بن سعيد قد ضاؽ عليو الحاؿ بصحار لقلة مدخولها فدفعها إلى أخيو ثويني كانظم
إليو في مسكد كصاركا يدا كاحدة فحين قاـ السلطاف ثويني على السديرم من طريق البر أمر

أخاه تركي أف يبلقيو في صور بالمراكب من طريق البحر فسار السلطاف ثويني إلى صور  ,كفي
طريق مسيرىم بلغهم خركج الوىابي من صور بسبب ناصر بن علي فأراد بعض األكابر أف

يبلقوه فيقاتلوه فأبى السلطاف كاختار السبلمة لقومو مع حصوؿ المراد فلما كصلوا صور كافقوا

تركي في المراكب كلبث السلطاف بها قليبل من الزماف ثم رخص قومو  ,كركب مغربا كلم يدخل
مسكد بل قصد صحار كفيها كلده سالم بن ثويني كاف قد جعلو فيها لمقاكمة الوىابية القائمين
بالبريمي  ,كلسالم في أبيو غوائل كاف أبوه عنها غافبل  ,أراد أف يقتلو لينفرد بالملك  ,ككاف

السلطاف قد شركو في ملكو حتى ال يرد أمره  ,ككاف أحب أكالده إليو كالمقدر كائن .

إنمن ترجو بو دفع الببل= سوؼ يأتيك الببل من قبلو

كم كاثق بالناس حتى ما أتت = نوب الزماف غدكا عليو نوائبا

فبينما السلطاف نائما كقت الظهيرة في غرفة صحار إذ دخل عليو كلده سالم فضربو بتفق في

فؤاده فيما قيل فمات من ساعتو  ,ثم قيد عمو تركي كجاء إلى مسكد ككلى السلطنة كاألمر هلل
كحده  ,كذلك في سنة اثنتين كثمانين كمائتين كألف باليوـ السابع كالعشرين من شهر رمضاف

قبل الظهر بقليل كبقي مطركحا على فراشو بقية يومو كدفن بعد المغرب بساعة بغير تكفين كال

تغسيل ليلة الثامن كالعشرين منو  ,كفي ىذا الشهر كقعت سيوؿ عظيمة بعماف ككاف السيل

جارفا  ,كيقاؿ لها جرفة رمضاف  ,كأثرت في عماف خصبا كثيرا ككاف أخو السديرم قد سمع
بخركج السلطاف كالهناكية على أخيو الذم بصور فركب بمن معو من أىل الخيل كاإلبل ,

ككصل إلى منح فسمع بو الهناكية من أىل الشرقية فاجتمعوا لدفاعو كأقاموا بالمضيبي فكاف

جمعا عظيما  ,فسمع بذلك الوىابي فرجع من منح كجاء على طريق الجبل في طريق الشص ,
كماتت لو ىنالك خيل من صعوبة الطريق  ,ثم نزؿ من الجبل على كادم بني خركص  ,ثم إلى

الرستاؽ ثم إلى البريمي كىي كاليتو كأقاـ بها كاهلل أعلم بو .
باب األحواؿ الواقعة في دكلة السلطاف سالم بن ثويني

كذلك أنو لما قتل أباه بصحار كجاء ىو إلى مسكد ككصلو رؤكس القبائل  ,كاستحضر من شاء
منهم ليقول بهم أمره  ,أظهر المسلمين أنو إنما قتل أباه ليظهر العدؿ في األرض ؛ كاستدعى

ببعض أفاضل المسلمين كبعض مشايخ أىل الدين كقاؿ كقاؿ ككعد كأمل  ,كذلك أنو رأل ما

فعلو الشنيعة الشنعاء كأراد أف يرفعها كلو بمقاؿ زكر  ,فبينما ىم كذلك إذ جاء النصراني ككاف

قد تدخل عند الملوؾ كأظهر لهم التودد فلما قتل سالم أباه أظهر السخط لذلك كأطلق تركي

من قيده كىو مقيد في صحار  ,ثم جاء النصراني إلى مسكد كقاؿ لسالم اعتزؿ ال تصلح

للملك كقد قتلت أباؾ كأظهر لو الغضب فشاكر السلطاف سالم من حضره من أكابر المسلمين
فأجابوه بأف ال يصغي إلى قومو كيظهر لو الشدة ؛ فلما رد إليو الجواب ضرب النصراني بكمتو

على سطحة المركب ككاف يفعل ذلك إذا غضب  ,ثم قلع مركبو كمضى مسرعا فلم تكن لو

معاكدة في ىذا الخطاب .

ثم سار تركي إلى ينقل من الظاىرة كناصره أميرىا من الغصوف كقاـ معو كحرب صحار ككادت

تخلص لو بل يقاؿ أنها خلصت ؛ فبينما األمير العلوم يكتب الخطوط للقبائل بخلوص صحار

إذ نقع مدفع من قداـ الحصن ال يدرم من كواه فأصاب األمير فمات كانهزـ عسكره كبقي

تركي يتبعهم ليرجعوا إليو فأبوا ككانوا طوع أمرائهم دكف السبلطين كال ينتظم لهم أمر إال بأمير
من الغصوف .
ثم مضى تركي على كجهو في الببلد يلتمس النصرة على ابن أخيو من كل من كجد ككانت لو

ىمة كجلدة كجراءة  ,ثم التمس المسلموف من السلطاف سالم ما كعدىم بو من إظهار العدؿ

فبقي يمنيهم كيعدىم  ,كىو مع ذلك يخادعهم ؛ ثم أصبح تركي بن سعيد في الكوت الشرقي

ركب في خشبة كأخذ معو بعض الشحوح حتى جاءكا إلى الكوت فدخلو كفيو البلوش  ,فلما

عرفوه لم يقدركا على منعو فتحصن فيو  ,ككاف ينزؿ إليهم بليل فيقتل كيرجع  ,فكاف يزكرىم
زكرة الذئب  ,كممن قتلو تركي في ىذه الحالة عبداهلل بن مشارم بن سعد بن مطلق كلد

الوىابي الذم كاف عذابا على أىل عماف .

ثم أف تركي لم يجد في الكوت ما يقوـ بمؤنة من معو من طعاـ كشراب  ,كسعى بينهم بعض

الرؤساء أف يخرج من الكوت  ,فخرج سالما كمضى إلى الجانب الغربي ثم جاء على طريق البر
حتى كصبللشرقية كطلب من أىلها القياـ على ابن أخيو  ,ككانوا قد كرىوه لقتلو أبيو  ,فقاـ معو

كثير منهم  ,بل أكثرىم ؛ كىم بنو بو حسن كالججريوف كبعض الحرث ككبير الخارجين من

الحرث سعيد بن علي بن مسعود البركاني .

ككاف الشيخ صالح بن علي الحارثي كىو رئيس الهناكية على اإلطبلؽ لم يرض خركجهم ىذا

لما تقدـ من كعد السلطاف سالم أنيقيم العدؿ  .ككاف الشيخ صالح قد خرج من عند السلطاف
فوافق الجيش بسمد قاصدا لحربالسلطاف ؛ كالمقدـ فيهم رئيس بني بو حسن حمد بن مسلم

 .ككاف حمد ىذا ال يخالف الشيخصالح  ,فلما رأل الشيخ ذلك دخل في جملة الجيش كسار
معهم كىو يقوؿ لحمد بن سالم  :ال تعجل بالقوـ  ,كأرسل إلى السلطاف أف يأخذ حذره ,

فأكثركا المناخات حتى غضب سعيد بن علي البركاني فنهره الشيخ ؛ فلما دنوا من مطرح أراد

أف يؤخرىم فقاؿ حمد بن مسلم  :ليس عندنا للقوـ بهطة –يعني نفقة –فقاؿ الشيخ أنا

أعطيك لهم  ,فبقي يمد حمدا خفية  ,ثم استأذنهم أف يشرؼ على السلطاف فأذنوا لو  ,كدخل

عليو فرآه قد أىمل الحزـ  ,فأخذ يوبخو كيلومو  ,كأغلظ عليو  ,فقاؿ السلطاف قد أرسلنا إلى
القبائل فلم تصل ثم عملوا الحيلة أف يصلهم السلطاف بنفسو إلى مطرح في الغد  ,فجاء

السلطاف على الوعد  ,كسار إليو بعض أكابر الهناكية كمناىم بجميع ما طلبوا ؛ كذلك أنهم

طلبوا أف يكوف لتركي من كادم القاسم مغربا فقاؿ لكم ذلك كيصلكم الشيخ صالح في غد
بتماـ الجواب  ,فقالوا إف لم يصلنا إلى طلوع الشمس فبل ذمة بيننا  ,قاؿ نعم .

ثم رجع السلطاف إلى مسكد كجاء الشيخ بالغد بعد طلوع الشمس فبينما ىو يسير في البحر
فرأل القوـ قد ركضوا على مطرح كدخلوىا من الجانب الغربي كخلصوىا في ضحوة النهار
كمضوا إلى الركاية فحاصركىا  ,ككاف قد دخلهم بعض اختبلؼ كفشل ؛ ككانت مسكد قد

امتؤلت بالقبائل الغافرية  ,ككاف الشيخ قد رجع إليها بعد أف رأل دخوؿ الهناكية مطرح  ,ككاف
قد نصح للسلطاف باطنا كظاىرا لما كاف يعدىم بو من القياـ بالعدؿ .
ثم جاءالنصراني فحمل تركي في المراكب كذىب بو إلى الهند ؛ كقيل أف تركي اختار ذلك

بنفسو ؛رأل أف العرب ال تنفعو لعدـ اجتماعهم عليو  ,كبقي فيها حتى جاء المجيء الذم

حارب فيو اإلماـ عزاف رضي اهلل عنو  ,كسيأتي خبر ذلك .

ثم أف السلطاف سالما ىم بالغدر بالشيخ صالح بن علي ببركا فسيس لو أف يمسك في البرزة

إذا دخل للوجاه  ,ككانت البرزة في الحصن  ,فلما برز السلطاف كدخل الشيخ للوجاه لم يلبث

أف علم بدك الشيخ بالمكيدة المصنوعة لشيخهم  ,فانطلق كاحد منهم يسعى مسرعا إلى

الحصن كدخل البرزة ؛ كقاؿ للشيخ أدرؾ قومك فقد تضاربوا ؛ فخرج الشيخ يعدك كلم يتمكن
السلطاف من مكيدتو حتى خرجالشيخ ؛ فأخبره أصحابو بالمكيدة ككجدىم قد تهيأكا فركبوا من

حينهم مغربين  ,فانطلقتخيل السلطاف في أثرىم كعليها الوىابية  ,فأدركوا بعض البدك فوقع

بينهم بعض التناكشوقتل رجبلف من الوىابية أصحاب السلطاف كجرح رجل من البدك أصحاب

الشيخ ككانت ىذه الحالة من أكؿ أسباب النزكؿ للسلطاف سالم  ,بل أكؿ نزكلو قتل أبيو فإنو
لم يلبث في الملك إال مدة يسيرة فقد قيل إنو ملك سنتين كأشهرا فقط .
ثم سار الشيخ إلى حمد بن سالم بن سلطاف كىو ابن عم أبي السلطاف سالم  ,ككاف في

المصنعة فتواعدكا على أمر عجز حمد عن الوفاء بو كذاؾ ىو الخركج على السلطاف سالم

كمكث الشيخ معو يومين ثم ركب إلى الرستاؽ ثم توجو إلى كادم بني غافر كجاء على طريق

نجد المخاريم  ,ثم منهاعلى طريق عماف حتى كصل إلى الشرقية كىي كطنو فبقي الخطاب بينو

كبين الشيخ سعيد بن خلفاف الخليلي عالم عماف في ذلك الوقت  ,ككاف الشيخ صالح قد
تلمذ عنده كتعلم منو كأخذ عنو الدين  ,كذلك أخذ عنو جملة ممن أدركنا من المشائخ

كإلخواف ؛ ككاف عزاف بن قيس سلطانا على الرستاؽ ككاف حسن السيرة فيها  ,ككاف الشيخ
محمد بن سليم الغاربي في الباطنة كىو أعلم من فيها ذلك اليوـ كأفضل ؛ ككاف مسموعا

مطاعا فيهم لعلمو كفضلو  ,كأما الرياسة فلغيره فتكاتبوا كتخاطبوا ككانوا يحاكلوف ظهور العدؿ

في كل حين  ,فلم تمكنهم الفرصة ككاف الشيخ سعيد بن خلفاف قد ىيأ لذلك األسباب كادخر
الدراىم  ,كلم تزؿ الرسل كالمكاتبة بينهم حتى من اهلل عليهم بظهور العدؿ كاجتماع الشمل ؛

فقاموا جميعا على السلطاف سالم  ,فأخرجوه من مسكد كعقدكا اإلمامة على عزاف بن قيس

على حسب ما سيأتي شرحو إف شاء اهلل تعالى .
باب إمامة عزاف بن قيس بن عزاف ابن قيس بن اإلماـ

كىو اإلماـ المجتمع عليو من ىذه الدكلة رضي اهلل عنو ؛ كذلك أف المسلمين تكاتبوا كطلبوا

االجتماع كالقياـ على السلطاف سالم بن ثويني على حسب ما قدمنا ذكره  ,فكتب الشيخ

سعيد بن خلفاف الخليلي عالم ذلك العصر الكتب إلى رؤساء الشرؽ كأكبرىم منزلة كأكثرىم
نصرا شيخنا الولي صالح بن علي .

كحدثني الثقة أنو لما كصلت الكتب إلى الشيخ المذكور سار بها بنفسو رسوال إلى حمد بن
مسلم رئيس بني بحسن ؛ ككانالسلطاف سالم قد تجند بأعداء الدين الوىابية كمنهم بنو علي .
قاؿ الثقة فحين كصلت جعبلف كقع الطاعوف في بني بو علي في ذلك اليوـ بنفسو كلم يصب

أحدا من أىل عماف غيرىم فشغلهم ذلك عن نصرة سلطانهم ؛ ككتب الشيخ سعيد بن خلفاف

إلى عزاف أف يسير إلى بركا  ,كضربوا لذلك مواعيد كجاء من مطاكعة الحجريين كمن معهم نيف

كعشركف رجبل ,فمركا على الشيخ صالح ثم تقدموه بيومين إلى سمائل لحضرة الشيخ الخليلي
سعيد بن خلفاف  ,ككاف قد اشتهر خبرىم كشاع ذكرىم كعرؼ مطلبهم  ,فلما سمع بهم كبير

حبس استهزأ بهم كقاؿ ىؤالء الخارجوف ال يستطيعوف أف يسموا حمارا لو أمسك لهم فكيف

يأخذكف مسكد كلم يعلم أف النصر بيد اهلل كقد قاؿ تعالى " إنا كفيناؾ المستهزئين " ثم لحق

الشيخ بمن معو بعد يومين كجاءكا إلى سمائل من طريق كادم بني ركاحة حتى نزلوا بالعبلية عند
الشيخ سعيد بن خلفاف الخليلي  ,ثم قاـ عزاف من الرستاؽ بمن حضر معو من قومو  ,ككانوا

قدر سبعين راكبا ركبوا منها كقت العصر ؛ كلحق بعد ذلك من لحق كىجموا بركا من ليلتهم ,
فدخلوىا كقت السحر من ليلة ثاني من جمادل األخرل سنة خمس كثمانين كمائتين كألف

ففتحها من يومو كأقاـ بها حتى دخل أىل الشرقية مطرحا  ,كذلك أف الشيخ صالح كمن معو
كالشيخ سيف بن أحمد الركاحي كمن معو قد خرجوا كمعهم عالمهم األكبر الشيخ سعيد بن

خلفاف الخليلي من عبلية سمائل إلى جانب مطرح  ,ككاف بنو جابر قد منعوىم الطريق  .ثم

جاءىم الشيخ علي بن جبر الجبرم كسار بهم ككاف لهم خفيرا من الغافرية حتى خلصهم من

حرـ بني جابر  ,ثم ساركا كنزلوا بفنجاء كىنالك أرسل إليهم السلطاف ىبلؿ بن أحمد

البوسعيدم كبعض أصحابو ليمنيهم كيعدىم بما أرادكا كيرجعوا عنو  .كلم يكن المشائخ قاموا

لطلب ماؿ كال لدكلة سلطاف  ,كإنما قاموا إلظهار الحق كإقامة العدؿ .

ككاف ىبلؿ بن أحمد سيدا فاضبل  ,كصار في دكلة المسلمين عضوا من أعضائها  ,ككاف من

أىل الخير كالمعركؼ ؛ فكلمهم فيما جاء بو من قبل السلطاف  ,فلم يقبلوا منو ماال كال كعدا ؛
كرجع عنهم من ىنالك إلى السلطاف فأخبره بتوجيههم إليو كبما أرادكا  .ثم ركبوا من فنجاء
مشرقين  ,كفارقهم الشيخ سعيد من طريق ليمر على بوشر  ,ككاف لو فيها منازؿ كأمواؿ ,

فقاؿ([ )]3فيها ثم القاىم ممن معو بموضع يقاؿ لو السليعة من أطراؼ الوطيو .

ثم ساركا جميعا حتى نزلوا بسويح الحرمل أكؿ ليلة تثني عشر من جمادل األخرل كىو الشهر
المتقدـ ذكره من السنة المتقدمة  ,ككاف نهوضهم من سمائل ليلة عاشر من الشهر المذكور ؛

كأحسب أني سمعت شيخنا يذكر أف مسيرىم من القابل ليلة سادس  ,أك قاؿ ليلة سادس من

الشهر المذكور  ,فلما أناخوا بالسويح قاـ أىل الحل كالعقد للمشورة يتشاكركف من أم موضع

يأتوف مطرح  ,فبينما ىم كذلك في تلك المشورة إذ أقبل رجل من عسكر السلطاف من طائفة

يقاؿ لها المشايخ ؛ فقاؿ الرجل أين الشيخ  ,يريد الشيخ صالح بن علي الحارثي فدلوه عليو ,

فأخذه بجانب عن الناس كقاؿ الشيخ لو :
( ما عندؾ ؟ )

قاؿ كم تعطوني إف دللتكم على الطريق الذم ال يصيبكم منو بأس ؟
فقاؿ الشيخ  :لك ما تريد .
فقاألريد أربعمائة قرش  .فقاؿ الشيخ لك ذلك  ,فقاؿ قوموا في أثرم  ,فقاموا في أثره كأرسلوا
معو طائفة من الناس ؛ كجاء الجمهور على الباب الكبير ؛ فجاء المشائخي بمن معو من

المثاعيب  ,كىي منافذ للسيل لم يكن عليها باب  ,كإنما كضع عليها شرباؾ من الخيزراف
فدفعوه بأيديهم .
ثم دخلوا كمضوا إلى الباب ففتحوه ألصحابهم  ,ككاف الوالي على مطرح يومئذ سيف بن

سليماف البوسعيدم  ,فوثب القوـ إلى بيت الوالي فهرب منو إلى مسكد عند سلطانو  ,ككانوا

قد تقدموا على الجند أف ال يأخذكا من أمواؿ الناس شيئا  ,فخالف األمر بدكم كىم أف يسلب

بانياف فسلط اهلل البانياف عليو كسلبو سبلحو  ,حتى مر الشيخ صالح عليو كسبلحو عند البانياف

فزجره كأمر البانياف برد سبلحو  .فهل سمعتم ببانياف يسلب بدكيا ؟ إال أنها كرامة خصوا بها

حين خالف أمرىم  .ككاف دخولهم كقت السحر من ليلة اثني عشر من الشهر المتقدـ فدانت

لهم كبقي الكوت فيو البلوش  ,فلما أصبح الصباح أرسل الشيخ إلى أىل األعماؿ أف يصبحوا

في أعمالهم ففتحت الدكاكين للتجارة كقامت الصناع في صنائعها كقاـ السوؽ كما ىو كلم

يعتد أحد من الجيش مع كثرتهم على أحد من الرعية مع ضعفهم  .كقاـ البلوش في الكوت إلى

كقت العشي فناىمهم بعض المسلمين أف ينزلوا كيعطوىم األماف فبينما ىم يتخاطبوف إذ سمع

بعض الجيش خطابهم فضربت البراعيم كزحف القوـ على الكوت فطلبوا األماف فأمنوا كخرجوا
آمنين بما معهم في أكؿ ليلة ثبلثة عشر  ,كفي تلك الساعة التي نزؿ بها أىل الكوت كصل

عزاف ابن قيس بمن معو من بركا فنزؿ في البيت الذم كاف فيو الوالي .

كمن غريب االتفاؽ أف الوالي الذم كاف فيها كىو سيف بن سليماف لم يرجع إليها إال في الليلة
التي تم فيهاأجلو فقتل عند تسور الخارجين على اإلماـ على سور مطرح ؛ ككاف الوالي قائد

الخارجينعلى حسب ما سيأتي بيانو  ,ثم باتوا بمطرح كقالوا في أكؿ ليلة أربعة عشر قصدكا

مسكدفتجمعوا أكال بالمطيرح كقعدكا للمشورة كيف يدخلوف مسكد  ,فقاؿ قائل انظركا أىل
الباطنة حتى يصلوا فتكوف حجتكم أقول كجيشكم أكثر  ,كقاؿ آخر للشيخ صالح  :لو

شاكرتنا ما خرجت من بلدؾ كحين خرجت ككصلت ىاىنا فبل تتأخر ساعة  ,فقاـ عزاف كالشيخ
كمن معهما من ساعتهم كاقفين فقالوا ىذا ىو الرأم ال غيره .
ثم تقدـ عزاف على العساكر كخطبهم كاقفا أف ال يغيركا كال يبدلوا كال يأخذكا من ماؿ الرعايا

شيئاككانوا قد أذنوا لهم في أخذ ما يجدكنو في بيت السلطاف ألنو في حكم بيت الماؿ  ,كقد

جعلوه لهم مكافأة كترغيبا  ,ثم مضوا على قصدىم ذلك كركبت طائفة منهم في الهوارم في

البحر  ,كالتقوا جميعا برياـ كصلوا ىناؾ ركعتين في جماعة قربة إلى اهلل تعالى كطلبا لقضاء
الحاجة كىو الفتح المبين .

ككانوا قد أرسلوا إلى قابض العقبة من يخدعهم بالدراىم فركبوا العقبة حتى كصلوا الباب كالتفق

ينقع فيهم  ,كلكن ببل رصاصوإنما أزالتو الدراىم  ,ثم زحموا الباب فانفتح كلعلو لم يغلق من

داخل كإنما أزالت غلقو الدراىم  ,ثم انحدركا ثم جاءكا على جهة الميابين كانقسموا ىنالك

طائفتين فجاء األكثر منهم إلى باب الصغير كجاء األقل شرقي الخور فقلوا السبللم على السور

فاندقت الجنود إلى مدافعة الجمهور كتفرغ الشرقيوف فتسورا بعد أف قتل منهم ثبلثة أنفس ,
كأما الجمهور الذين على الباب الصغير فإنها قصرت سبللمهم كرجعوا متحيزين كلما تسور

إخوانهم الشرقيوف كبركا في أعبل السور فهربت جنود السلطاف من أعبل السور  ,كمن حوؿ

األبواب فتوجو الداخلوف إلى الباب كفتحوه كأرسلوا إلى إخوانهم فدخلوا كىجموا جميعا على

بيت السلطاف كتحيز السلطاف إلى الكوت الغربي  ,ككاف إبراىيم بن قيس قد خرج من الرستاؽ
مغاضبا ألخيو عزاف فآكل إلى السلطاف سالم فأكرـ نزلو فجاءت ىذه الدخلة كإبراىيم عند

السلطاف فتحصن معو في الكوت ؛ ككاف إبراىيم أشد الناس حربا عند السلطاف ككاف الشيخ

سعيد بن خلفاف الخليلي قد تأخر عنهم في مطرح كإنما لحق بهم من بعد في تلك الليلة ككاف
الفتح المذكور في ليلة كاحدة كىي ليلة أربع عشر من الشهر المتقدـ فأصبحت الببلد خالصة

إال الكيتاف  ,فإنها حربت عند السلطاف سبعة أياـ فحاصرىم المسلموف كتجند سالم بالنصارل

فضربوا معو ضربة مدفع كاحدة .
ثمجاءىم النهي من دكلتهم كمنعوىم أف يدخلوا بين العرب  ,فبينما الشيخ صالح قاعد في

المنزؿ الذم نزلو بعد صبلة الفجر إذ جاء بانياف يبشره بأف دكلة النصارل منعت طارفتها من

الحرب  ,ككاف مدفع كبير أسود قد سحبو ثويني للرستاؽ  ,ككاف قد ترؾ عند باب الجزيرة

فأ خذكا حباال  ,كسار إليو بعضهم فربطها فيو كأحكم ربطها  ,ثم مدكاالحباؿ إلى الباب الكبير
ثم جذبوه إليهم جذبة صرخوا معها صرخة تزلزلت ألجلها الكيتاف ؛ فكاف سالم بن ثويني

يحدث الشيخ بعد أف جاء إليهم في دكلة عمو تركي يقوؿ إنكم لما صرختم تلك الصرخة لم

يبق عندم أحد على باب الكوت كإنما بقيت ىنالك بنفسي فتركوا المدفع تلك الليلة عند

الباب الكبير  ,فلما أصبحوا جاءكا ليخرجوا بو من الباب فلم يسعو فقشعوا لو الباب كأخرجوه

فسحبوه في الوادم ؛ ثم شرقوا بو إلى الميابين فنصبوه ىنالك مواجها للكوت الغربي فكاف

يضرب الكوت من ىنالك ككانت الرصاصة تثقب الجدارين كتسقط في البحر  ,فلما رأل سالم
ذلك داف كسارت األكابر بينهم على أف ينزؿ كيكوف ىو السلطاف كعزاف سيف دكلتو ؛ فنزؿ

في أحد كعشرين من الشهر المتقدـ كنزؿ في بيت ىبلؿ بن أحمد .

ثم أتاه من أتاه في ىيئة الناصح لو يخوفو من المقاـ عند المسلمين ؛ كيقوؿ لو انج بنفسك

فإني أخاؼ أف تقتل  ,كلم يكونوا قصدكا قتلو كإنما ىي المكيدة  ,فطلب منهم مركبا ينجو فيو
بنفسو كيتبرل من األمر باختياره  ,فأذنوا لو في ذلك فركب كمضى إلى القسم ؛ فكاف يحدث

الشيخ بعد رجوعو إليهم بعد انقضاء دكلة اإلماـ يقوؿ ىيبة عزاف في القسم كهيبتو في عماف

يخافونو فيها كأنو ملكها ؛ كال جرـ فإف اهلل قد نصر نبيو بالرعب مسيرة شهر ؛ كألىل الحق من

ىذه النصرة نصيبهم  ,كعند ذلك دانت األمور للمسلمين ؛ ككضعت الحرب أكزارىا من

مسكد كمطرح  ,فاجتمعوا كتشاكركا ؛ ككاف قد لحق بهم أىل الباطنة يقودىم الشيخ محمد بن

سليم الغاربي ؛ فتشاكركا في تقديم كاحد منهم فوقعت خيرتهم على عزاف بن قيس بن عزاف بن
قيس بن اإلماـ  ,فبايعوه إماما في بيت الشجر في مسكد  ,كىو أكؿ إماـ عقد عليو في ىذا

البلد  ,ككانت األئمة قبل ذلك إنما يعقد عليهم بنزكل  ,كعقد على بعض أئمة المتأخرين

با لرستاؽ كعلى بعضهم بنخل كعقد على بعض بمنح كبعض بينقل كاهلل أعلم بموضع الجلندل
كأظن عقده كاف بصحار .

------------------------------------------------

-------------------------------[ - ]3أم استراح كقت القاتلة .
ذكر بيعة اإلماـ عزاف بن قيس

حين كقعت خيرة المسلمين عليو بعد التشاكر كالتناظر ككاف رؤساء الحاضرين يومئذ الشيخ

سعيد بن خلفاف بن أحمد الخليلي كالشيخ صالح بن علي بن ناصر الحارثي كالشيخ محمد بن

سليم الغاربي  ,كمن معهم من إخوانهم ككجوه القبائل  ,كخاصة المسلمين كعامتهم ؛ فبايعوه

يوـ الجمعة بعد العصر في يوـ اثنين كعشرين من جمادل األخرل سنة خمس كثمانين كمائتين
كألف ؛ كبايعو الخاص كالعاـ ؛ كضربت المدافع إعبلما .

كصفة البيعة الموجودة في جوابات شيخنا الخليلي نصها :
بسم اهلل الرحمن الرحيم  :قد بايعناؾ على طاعة اهلل كرسولو  ,كعلى األمر بالمعركؼ كالنهي

عن المنكر ؛ كنصبناؾ إماما علينا كعلى الناس على سبيل الدفاع كعلى شرط أف ال تعقد راية ؛
كال تنفذ حكما كال تقضي أمرا إال برأم المسلمين كمشورتهم ؛ كقد بايعناؾ على إنفاذ أحكاـ
اهلل تعالى  ,كإقامة حدكده  ,كقبض الجبايات كإقامة الجمعات كنصرة المظلوـ ؛ كإغاثة

الملهوؼ كأف ال تأخذؾ في اهلل لومة الئم  ,كاف تجعل القوم ضعيفان حتى تأخذ منو حق اهلل ,
كالعزيز ذليبل حتى تنفذ فيو حكم اهلل  ,كأف تمضي على سبيل الحق  ,كأف تفني ركحك فيو ؛

كأف تعطينا على ذلك عهد اهلل  ,كميثاقو لنا  ,كلجميع المسلمين أ  .ىػ لفظ البيعة .

كىذه الشركط التي ذكركىا في ىذه البيعة  ,إنما ىي شركط يشترطها المسلموف على اإلماـ
الضعيف كي ال يدخل فيأمر ال يسعو الدخوؿ فيو  ,كإنما اختاركا عزاف لئلمامة مع أنو في

الجماعة من ىو أكثرمنو علما ,كال يبلغ علمو معشار ما عند بعضهم لكونو من بيت السلطنة ,

كتفرسوا فيهالصدؽ اليقين ؛ كقوة اإليماف كعزيمة الصبر ؛ كشدة الوفاء ؛ كحسن اإلتباع كغاية

الورع فصدؽ اهلل فيو ظنهم ؛ كقاـ بما حملوه من الواجبات ؛ ككفى بما عليو كزيادة حتى ذىبت

في سبيل اهلل ركحو  ,كالمسلموف عنو راضوف فرحم اهلل تلك األكصاؿ كنور اهلل ذلك المضجع

كقد أثنى عليو علماء عصره ثناء تاما  ,فمن ذلك ما ستجده في كتاب المسلمين إلخوانهم أىل
المغرب .
كقاؿ الشيخ جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي في سيرتو ؛ كفي يوـ اثنين كعشرين من ىذا

الشهر بعد العصر من يوـ الجمعة عيد المسلمين  ,كاف لهم عيد آخر بعقد اإلمامة لؤلمين ,

السيد األمجد عزاف بن قيس األرشد عن إجماع على ذلك ممن ىم حجة اهلل في ببلده على

من بها من عباده من علماء العصر كفقهاء المصر الشيخاف العالماف نيرا فلك العلم كالعبادة ,

كالورع كالزىادة سعيد بن خلفاف بن أحمد كمحمد ابن سليم األكحد  ,كمن معهم ممن ىو

الحجة من المسلمين  ,فهو إمامهم األمين  ,كالقائم بأمر رب العالمين  ,الذم كجبت كاليتو

كحرمت عداكتو  ,كلزمت نصرتو كحسنت سيرتو ؛ كنفذت كلمتو  ,كعند ذلك أخذ في دعوة

الناس إلى طاعة اهلل  .كأخذ من تغلب على معاقل المسلمين من الفسقة كالمجرمين بالنزكؿ

منها كالتخلي عنها ؛ فاستخلصها طوعا أك كرىا  .ثم شرع في رد المظالم كاألخذ على يد كل

ظالم فنسب معالم اإلسبلـ كحمل الناس على موافقة الشرع في الحبلؿ كالحراـ أ.ىػ المراد من

كبلـ الشيخ جمعة .

ككتب المسلموف إلى إخوانهم من أىل المغرب كتابا يبشركنهم بهذه النعمة التي من اهلل بها
عليهم كنص الكتاب – كىو بقلم المحقق الخليلي
قاؿ فيو  :بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل الذم أيد األحكاـ الشرعية بسيوؼ األئمة ,

كجعل طاعتهم كاجبة على جميع األمة ؛ كجعل الحجة لهم كعليهم في ذلك علماء الدين

الذين بهم كشفالغمة  ,ككشف بعدلهم كأنوار ىداىم حنادس الجور المدلهية  ,فهم الدعاة إلى

اهلل تعالى كالهداة إليو  ,كبهم أكمل دينو كأتمو  ,كصلى اهلل على سيدنا محمد الذم أرسلو

لجميع العالمين رحمة  ,كعلى آلو كصحبو الذين ال تنكر فضائلهم الجمة كسلم  ,كننهي إببلغ

السبلـ الوافر كتجديد الثناء الفاخر كنشر ىذا الخير العاطر إلى كافة من بأرجاء المغرب كأقطار

األرض من المسلمين أىل االستقامة في الدين من أىل العلم كالفضل كالحلم  ,كالفصل كالعقد
كالحل كأرباب العقل كالنقل من المشايخ الكراـ ؛ كجهابذة اإلعبلـ كأىل االجتهاد في اإلسبلـ

من ىم خيرة األناـ كالدعاة إلى دين الملك العبلـ  .سبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو .
أما بعد فالباعث لتحرير الكتاب يا أىل المغرب إعبلمكم بأف إخوانكم من أىل عماف قد قاموا
هلل تعالى في ىذا الزمانجهادا في سبيلو كابتغاء مرضاتو لما كثر الظلم كانتشر اإلثم كانتهك

المحرمات كعطلت الحدكد كسفكت الدماء كتعطلت األحكاـ كخربت المساجد كترأس

الفسقة كتعاظم الجهلة ,فانتدب لذلك أىل العلم كبقية السلف كأكلوا الغيرة على دين اهلل كذكك
الحمية فيو ,فباعوا أنفسهم هلل تعالى كخرجوا على سبلطين الجور  ,فأمكنهم اهلل من رقابهم
كأذؿ بهم شوكة الجبابرة فأخرجوىم من الممالك صاغرين ككانوا لهم بحمد اهلل قاىرين ؛

فقدموا لهم إماما ذا ثقة كدين كعقل كشهامة كبطش شديد في المعتدين  ,كىو اإلماـ األكحد
كالمقداـ المؤيد كالهماـ المسدد ذك السطوات الهائلة كالعزمات القوية لنصر اهلل تعالى إماـ

المسلمين عزاف بن قيس بن عزاف بن قيس بن اإلماـ  ,فهو اآلف القائم بعماف يأمر بالمعركؼ

كينهى عن المنكر كيظهر السنن كيميت البدع كيغيث الملهوؼ كيرشد الضاؿ كيفيض الخير

كيقبض على يد كل جبار عنيد كفاسق مريد  ,فينفذ فيهم حكم اهلل الشديد كال يتجاكز بهم إلى

ما لم يأذف اهلل بو من الوعيد .
كلما كانت ىذه من أكمل النعم الدينية كالمعارؼ اإللهية لظهور ما كاف درس من األحكاـ

الشرعية كجب أننعرفكم بها ألنكم شركاء في كل ما كاف من األمور الدينية المحمدية  ,ىذا ما
لزمبيانو كالسبلـ عليكم من كافة إخوانكم أىل عماف  ,من إماـ المسلمين عزاف بن قيس

,كمحمد بن سليم الغاربي  ,كصالح بن علي الحارثي  ,كسالم بن عديم الركاحي  ,كحمد بن

سليماف اليحمدم  ,ككاتب األحرؼ بأمرىم أخيكم سعيد بن خلفاف الخليلي بيده  ,تاريخ يوـ

اثني عشر من ذم القعدة سنة خمس كثمانين كمائتين كألف أ.ىػ الكتاب بتاريخو  ,فيكوف ىذا

الكتاب بعد البيعة بأربعة أشهر كبعض أياـ كلم نقف على جواب أىل المغرب لهذا الكتاب غير

أني كقفت على قصيدة كتبها عالم المغرب كقطب العلماء محمد بن يوسف أطفيش متعنا اهلل
بحياتو كىي قصيدة المية كتبها لئلماـ يذكر فيها أنو سيصل لنصرة اإلماـ  ,كقد غابت عني

القصيدة غير أني أحفظ منها قولو :

علىما بحر الركـ آتيك مسرعا = إذا شاء ربي أك ببر كرئباؿ
فانقضى أمر الدكلة قبل كصوؿ العالم المغربي كلكل امرئ ما نول .
ذكر سرية إبراىيم بن قيس أخي اإلماـ....
ذكر سرية إبراىيم بن قيس أخي اإلماـ

إلى قتل راشد بن عمير البريكي كزير سالم بن ثويني

قتل بشناص من الغربية كذلك أف ىذا الوزير لم يزؿ يطلب الغوائل للدكلة كيسعى في ىدمها ما

أمكنو طلبا لمنزلتو الدنيوية ؛ فلما ثبت ذلك عند اإلماـ كتحققو أرسل إليو أخاه إبراىيم في نفر
قليلين فنزلوا بلول كركبوا منها كأخذكا عندىم كاليها محمد بن سعيد الهنائي كساركا إلى ذلك
الوزير  ,ككاف قد خلف على نفسو كجعل حولو طبنجة  ,فلما كصلوا دخل إليو الهنائي كناداه

فأجابو كقاؿ نتخابر أم نتصافح باليدين فقاؿ الوزير نعم فمد الهنائي إليو يد الشماؿ ككاف قد
قبض باليمين خنجره ككذلك مد البريكي اليسرل ككاف قد قبض باليمين طبنجتو فمكنها من

صدر الهنائي فحرفها اهلل عن لبتو كأخذت من جنبو قليبل كضرب الهنائي البريكي بنصلو كألقاه

ميتا  ,ثم خرج إلى أصحابو كركبوا حتى كصلوا لول  ,كرجع إبراىيم إلى أخيو كأقاـ الهنائي

بلول جريحا ثم عافاه اهلل .
ذكر مواجهة القبائل لئلماـ

كذلك أنو لما نصب اإلماـ رضي اهلل عنو دانت لو القبائل ككاجهو أكابرىا ككجوىا كبايعوه البيعة

العامة  ,ككاف أكثر الناس قد حضركا البيعة إال من شاء اهلل فوفدت عليو الوفود فاىتزت عماف

فرحا بطلعتو السعيدة كأرسل إلى المعاقل ففتحت لو ككلى عليها الوالة كنصب القضاة كحث

الناس على طلب العلم  ,كخلصت لو جميع حصوف الباطنة في أسرع حاؿ  ,ككاجهو حمد بن

سالم بن سلطاف ابن اإلماـ كىو صاحب المصنعة  ,ككاف قد جمع بها ماال جزيبل كأكثره من

تركة آبائو الملوؾ  ,كلعل بعضو كاف مما جمعو بنفسو  ,فطلبوا منو مطلبا لم يذكره الناقل لجهلو

بو  ,فأبى ككقع بينهم بعض االختبلؼ  ,فأخذكه كأسركه كقيدكه كمضوا إلى ببلده المصنعة

فأخذكىا كأخذكا ما جمع بعد حكمهم عليو أنو بيت ماؿ كسيأتي إف شاء اهلل صورة الحكم في

ىذا كغيره  ,كأخذ اإلماـ من بيت حمد بن سالم بعض آنية الصفر فأرسل بها إلى بلدة الرستاؽ
 ,كلم يكن ذلك عن مشورة من المسلمين  ,فدخل في نفس المسلمين من ذلك شيء ألف

الشرط المتقدـ في البيعة يقتضي منعو من ذلك .

قاؿ شيخنا  :فدخلت على الشيخ سعيد في بيتو في مسكد ليلة بعد المغرب فرأيتو متعتبا على
اإلماـ بما صنع  ,كيقوؿ قد حملنا كاليتو على رقاب العباد كىذا صنيعو فنخشى أف يسألنا اهلل

عن ذلك .

قاؿ شيخنا  :فقلت أرفق قاؿ ككاف بين بيتو كبيت اإلماـ جدار يقتحم بين السطوح قاؿ

فأرسلت أمة تستحضر اإلماـ فاقتحمت الجدار إلى سطح اإلماـ  ,ثم جاء اإلماـ إليهم من
ىنالك .
قاؿ شيخنا  :فذكرت لو ما ذكره الشيخ سعيد  ,كما كقع في نفوس المسلمين من حمل األكاني
من غير مشورة ,قاؿ فدمعت عين اإلماـ كقاؿ  :ىذا كلو في نفوسكم علي كال تذكركنو لي لو
علي ذلك ما نزلت ىذه المنزلة كال
لم يكن ليديانة في كجوب إتباعكم لكنت مركءتي توجب ّ
نلت ىذه الدرجة إال بسببكم  ,ما أخذت األكاني تملكا كإنما أخذتها لكوف بيت ماؿ

المسلمين بالرستاؽ نستعين بها على ما يجوز لنا من ذلك كظننت أف حملها جائز  ,قاؿ فتهلل

كجو الشيخ سركرا بما سمع من انقياد اإلماـ كحسن نيتو  ,كأتموا لو ما صنع كعذركه بالتأكيل .
ككانت الغافرية من سوء رأيهم يركف أف الدكلة قد صارت للهناكية فأضمركا العداكة لئلماـ كمن

معو إال من عصمو اهلل منهم  ,فإف أفاضل الغافرية كالهناكية كلهم قد دخلوا تحت طاعة اإلماـ

كرضوا أمره  ,كإنما بقيت رؤساء القبائل كأتباعهم من كل جاىل مارؽ كمنافق كفاسق فدخلتهم
الحمية الجاىلية كتعصبوا العصبية الضالة  ,كصار أكثرىم يدا كاحدة في الضبلؿ كالبغي

كاشتهر بذلك أىل كادم سمائل من سيابيين كبني جابر كالرحبيين كالندابيين  ,كحرضهم على

ذلك إخوانهم من بني رياـ كالدركع كالجنبة كتشهر بها السيابيوف  ,فأكقع بهم اإلماـ الوقعة

المشهورة .

ذكر كقعة نفعا

كسببها العصبية الجاىلية  ,كذلك أف السيابيين قد سفكوا بعض الدماء بالباطل فدعاىم اإلماـ

لئلنصاؼ فأبوا  ,فقالوا حاكمنا البيض الهندية كالسمر الخطية  ,فجمع لهم اإلماـ الجموع

كركب الشيخ صالح كمن معو من الشرقية ليقطعوا عنهم مدد الجنبة كالدركع  ,فأقاموا في كادم
عنداـ بموضع يقاؿ لو غرامة قرب العلية كمعو أكابر آؿ كىيبة فبقوا ىنالك مرابطين .
كأما اإلماـ فإنو سار بمجموعة كأكثرىم من أىل الباطنة  ,كأما أىل الشرقية فإف عامتهم قد

تغلقت عليهم الطرؽ ألنهم في أيدم الغافرية  ,ثم سار اإلماـ بمجموعو حتى نزؿ فنجا ككاف
السيابيوف قد جمعوا لو جموعا عديدة فزحفوا إليو كزحف عليهم كالتقوا بموضع يقاؿ لو

السعادل بين فنجا كنفعا  ,فاقتتلوا قتاال شديدا  ,فولى السيابيوف كمن معهم األدبار كنصر اهلل

اإلماـ كمن معو فرجعت الغافرية إلى نفعا كتحصنوا بها  ,ككاف ىذا في يوـ اثنين كعشرين من

شواؿ من سنة خمس كثمانين كمائة كألف كىي سنة الفتح .

ثم زحف عليهم اإلماـ بمن معو كدخل نفعا يوـ أربع كعشرين فركن أىلها إلى الفرار بعد قتل

كقتاؿ  ,كقتل منهم جمعكثير فمكنو اهلل من ببلدىم كأنزلهم من صياصيهم كىدمها لئبل تكوف

مأكل لبغيهم  ,ككتبوا بذلك إلى الشيخ الخليلي  ,ككاف بمسكد كتابا حاصلو  :أف الواقع بفنجا

عرفناؾ بو كانتقلنا إلى بلد بدبد  ,كأراد المحبوف مواجهة رجاؿ السيابيين كمن شايعهم من

الباغين فثبتوا يعدكف بالمواجهة كيخلفوف فمضى ذلك اليوـ .

كفي اليوـ الثاني انقطع جوابهم على االمتناع إغترارا بمن شايعهم من الهمج كالرعاغ كظنوا أف

مواضعهم ال تراـ ؛ كمن لجأ إليهم ال يضاـ ؛ فلما كاف كقت الزكاؿ ملنا عليهم بجنود اهلل التي

ال تركعها األىواؿ ؛ كلم يحمهم سهل األرض كال الجباؿ ما جمعوا من كثرة الرجاؿ ؛فثبت

المسلموف أقدامهم كضربنا خلفهم كأمامهم ؛ كلم يزالوا ينتقلوف من جبل إلى جبلهاربين ؛ ككرار
المسلمين لهم طالبين حتى أحلنا اهلل بساحة دارىم ؛ كلم يبق أحد منهموال من أنصارىم  ,كىا

نحن بها قائموف كفي عقوبتها نازلوف ؛ كإذا نزلنا بساحة قومفساء صباح المنذرين ( كسيعلم

الذين ظلموا أم منقلب ينقلبوف )  ,كقد أكلت الحرب رجالهم مائة كخمسين رجبل قد تقضت

آجالهم  :كالسبلـ أ.ىػ لفظ الكتاب على ما ركاه لنا الثقة .

قاؿ كبعثوا بو رسوال إلى الشيخ ؛ ككاف شيخنا قد ركب من كادم عنداـ كجاء عقبة السوية

قاصدا مناصرة اإلماـ ؛ فلما كاف أكايلهم بالمراغة كصلهم خبر الفتح فرجع بعضهم يبشر

الشيخ بذلك  ,ثم سار شيخنا حتى نزؿ ىيل  ,ككانوا مع البغاة فأسر أكابرىم كمضى بهم إلى

اإلماـ فقيدىم اإلماـ عقوبة لتمردىم ككسرا لشوكتهم ؛ كأقاـ اإلماـ بنفعا يهدـ بركجهم المشيدة

كقبلعهم المنيعة كىدـ بركج من ناصرىم كأعانهم على بغيهم من بني جابر كغيرىم ؛ كقيد

الرؤساء كىرب كبيرىم حتى لحق بسالم بن ثويني  ,كلحق بو أيضا كبير بني رياـ ؛ كساركا

جميعا إلى رياض يستنصركف بأىل نجد فرجعوا بالخيبة .

كيقاؿ أنو لما كاف اإلماـ بنفعا قبل ىدـ بركجها نزؿ من جبالها رجبلف يعتزياف عزرة بن نزرة

يطلباف اإلماـ للمبارزة فهجموا على مجمع الشورل كرؤكس الجيش ككانوا بارزين فقاـ علي بن
سالم بن حسن العامرم ؛ كتلقى ألحدىما فمكنو اهلل منو كقتلو كقاـ سيف بن شيخاف العدكم
لآلخر فكاف غاية ما عند سيف أف يتقي عن نفسو ضرب السيف بترسو كالنزارم يقطع الترس

قطع البطيخ  ,ككاف سيف من شجعاف العرب  ,فلما أدركو النزارم ضحك كىي ضحكة حصلة
 ,فضربو بعض من حضر بتفق فأبقت منو بقية ؛ كىول على رجل يقاؿ لو سليماف بن سعيد ,

فوقعت ضربتو في ثومة سيف سليماف فقطعتها فاحتولوه فقتلوه ؛ ككاف قبل الدخلة التقى
رجبلف من سبور اإلماـ برجلين من أنصار نفعا يسبراف أيضا  ,ككاف التقاؤىم عند نخلة ىنالك .
قاؿ بعض سبور األماـ  :كاف صاحبي من أىل الشرقية يقاؿ لو سرحاف ؛ قاؿ فتوجو كاحد إلى

علي بسيفو  ,فحين ىممت
إلي  ,ككانترجلي على سقف ىنالك فحمل ّ
سرحاف كتوجو اآلخر ّ
بالحركة أنخشع السقف فانحنيت على جانب فوقعت الضربة في جذع النخلة فاىتزت من

أعبلىا إلى أصلها ؛ قاؿ كعزيت سرحاف ككاف قد قتل صاحبو  ,فقلت لو  :أكلني الكلب ؛
قاؿ فهول إليو كلمضو بسيف قبل أف أتراجع  ,فكاف ىذا السابر يحدث عن ىذه القصة

متعجبا من شجاعة سرحاف كالنزارم  ,ككاف ىذا المتحدث من أبطاؿ الرجاؿ  ,كلكن ال غاية

للشجاعة كاألقراف تعترؼ لؤلفراف .

ثم أف اإلماـ أرسل المقائيد إلى مسكد فسجنوا في الكيتاف كالصير ؛ ككانت ىذه أكؿ كقعة

ذلت بها رقاب األعداء ؛ كظهر بها منار الدين كسكنت بها الحركات كتقاصرت بها النفوس

عن أمانيها  ,كما النصر إال من عند اهلل كاهلل أعلم .
ذكر سرية فيصل بن حمود إلى نحو المشرؽ

كذلك أف اإلماـ جهز ابن عمو فيصل بن حمود بن عزاف في جماعة يسيرة ؛ فسار بها نحو
المشرؽ كمر على كادم مجبلص ثم شرؽ إلى صور ثم إلى جعبلف مستكشفا ألخبار الدار

كمستطلعا على أحوالها  ,فما نزؿ منزال إال ككاجهو من ىنالك طائعا كأجابو مستمعا  ,فلما

كصل جعبلف نزؿ في ببلد بني بو حسن  ,ككاجو أمير بني بو علي كنقلو للضيافة  ,ثم أرسل

إلى جماعة من الحرث فوصلوا إليو فركبوا جميعا إلى بدية ثم إلى بلداف الحرث ثم إلى مسكد

كرجع بالظفر كالفتح المبين .

ذكر الحكم على أمواؿ الملوؾ من آؿ بو سعيد
كذلك أف الملوؾ من قبل اإلماـ قد أخذكا الجبايات من غير حلها ككضعوىا في غير أىلها ,

فتناظر المسلموف في أمرىا كتشاكركا في حكمها ؛ فرأل الشيخ الخليلي أف سبيل ىذه األمواؿ
سبيل أمواؿ بني نبهاف التي حكم فيها اإلماـ عمر بن الخطاب بن محمد الخركصي رحمو اهلل

تعالى كلم يفهم الشيخ الغاربي مأخذ ىذا الحكم ككقع بينهم في ذلك جداؿ طويل كبسط

كاسع  ,كأظهر لهم الشيخ الخليلي في ذؾ حججا كثيرة ؛ كألف فيو رسالة كاسعة  ,فسكت

الشيخ الغاربي كتشجع بقيةالعلماء كأمركا اإلماـ بالحكم فيها باالستغراؽ في يوـ ثامن من شهر

ذم الحجة من سنة خمس كثمانين كمائتين كألف كىي سنةالفتح ؛ فكم اإلماـ بذلك ككتبوا في
ذلك كتابا ذكركا فيو صورة الحكم  ,كنص الكتاب :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ىذا ما حكم بو سيدنا إماـ المسلمين الولد عزاف بن قيس بن عزاف في األمواؿ التي خلفها

اإلماـ أحمد بن سعيد ككلده اإلماـ سعيد بن اإلماـ  ,كأكالده قيس كسلطاف كمحمد بنو اإلماـ

أحمد بن سعيد  ,كاألمواؿ التي خلفها ىبلؿ بن محمد بن اإلماـ ؛ كسعود بن علي بن سيف ,

كأمواؿ السيد سعيد بن سلطاف كابنو ثويني ابن سعيد ؛ كسالم بن ثويني كعمالو سيف بن

سليماف بن حمد كسعيد بن محمد بن سعيد كأمواؿ بنت سيف بن محمد أـ السيد سعيد بن
سلطاف  ,كأمواؿ عزا بنت سيف زكجة السيد سعيد  ,كأمواؿ محمد بن ناصر الجبرم  ,قد

حكم بهذه األمواؿ المذكورة كلها لبيت ماؿ المسلمين  ,الستغراقها في الجبايات كالمظالم

المجهولة أربابها فكاف مرجعها لبيت الماؿ ؛ كقد حكم اإلماـ بذلك كأشهدنا عليو  ,بتاريخ يوـ

ثامن من شهر ذم الحجة من سنة خمس كثمانين كمائتين كألف  ,ككتبو بأمره الفقير سعيد بن

خلفاف بن أحمد الخليلي بيده  .كأنا بذلك شهدت على سيدنا اإلماـ ككتبتو بيدم كأنا صالح
بن علي الحارثي ىذا مني صحيح كبأمرم  ,كقد حكت بو كأشهدت عليو  ,كأنا العبد الفقير

إماـ المسلمين عزاف بن قيس ككتبتو بيدم ؛ فمضى الحكم  ,كأخذ اإلماـ تلك األمواؿ

كأضافها إلى بيت الماؿ كباع منها جملة أصوؿ كأنفذىا في عز الدكلة ؛ كذلك كلو بمشورة

المسلمين كبرأم الشيخ الخليلي .
كأما الشيخ الغاربي فإنو توقف في المسئلة كظن أف الحكم بهذا إنما يكوف في أمواؿ من مات

منهم ؛ دكف األحياء فكاف بعض شيوخنا يذكر لنا عنو أنو كاف يقوؿ إف الحي إذا أراد أف

يتخلص كقد أخذ مالو لبيت الماؿ فمن أين تركنو يتخلص  ,فحكم الحي خبلؼ حكم الميت

؛ كلم ينقل لنا جواب عن اعتراضو ىذا كالجواب الواضح أف يقاؿ  :إف الحكم باالستغراؽ ال

يكوف إال حيث تعذر على الحي التخلص من اختبلط المظالم كالجهل بأربابها كالجهل

بحقوقهم  ,فإف الخبلص مع الجهل بذلك أك بشيء منو متعذر قطعا إذ ال يمكنو أف يوصل

الحق إلى أىلو  ,فغاية تخلصو إذا شاء التخلص أف يجعلو في باب من أبواب منافذ األمواؿ

المجهوؿ ربها  ,كذلك ىو بيت الماؿ كالفقراء .

كقيل يكوف حشريا ال ينتفع بو ؛ كقيل يكوف أمانة في بيت الماؿ ؛ كإذا حكم اإلماـ فيو بقوؿ

من ىذه األقواؿ كجب قبوؿ حكمو لوجوب طاعتو  ,كصار ذلك القوؿ بمنزلة المجمع عليو ,

فخرج عن موضع النزاع إلى موضع اإلجماع إلجماعهم على كجوب طاعة اإلماـ كاهلل أعلم .
ذكر فتح الجو
ككاف معقلها البريمي كتسمى في القديم تواـ  ,ككاف بها السديرم عامبل لصاحب نجد  ,ككانوا

قد اتخذكىا معقبل لقربها من ناحيتهم  ,كذلك بعد أف تغلبوا على الببلد بمساعدة الغافرية

كبعض الهناكية في أياـ سعيد بن سلطاف  ,كسبب ذلك العقوبة التي عجلت على أىل عماف

بمخالفتهم شيخهم أبا نبهاف كقيامهم عليو حين قاـ على نزكل إلظهار العدؿ كما تقدـ  ,فقاموا

عليو فسلط اهلل عليهم عدكا من أنفسهم فجر عليهم أىل نجد ؛ فكاف منهم ما تقدـ ذكر

بعضو  ,كبقي معقلهم بالبريمي إلى أياـ ىذا اإلماـ  ,كالجو كالظاىرة كل في طاعتهم إال من

شاء اهلل  ,فمن الناس من أطاعهم راغبا  ,كمنهم من أطاعهم كارىا كالغلب طوع  ,فبقوا ىنالك
حكاما على الناس بالجبرية يحكموف بما تهول أنفسهم  ,كلهم في الناس عادات ظلم  ,فقدـ
رئيس النعيم محمد بن علي  ,ككاف تحت طاعتهم  ,فجاء حتى كصل الشيخ الغاربي بأرض

الباطنة  ,فذكر لو ما جاء بو كأنو يريد من اإلماـ أف يقوـ على البريمي ؛ فقاؿ لو الشيخ الغاربي

 :أنت ال تستطيع خبلفهم ألنهم حكاـ عليكم كنصحو مخالفة الضرر عليو في دنياه  ,فقاؿ ال
أىمهم إذا كاف عندم اإلماـ كجماعة المسلمين  ,فركب معو الشيخ الغاربي إلى اإلماـ ببركا ؛

فأخبره بما جاء لو محمد بن علي فتشاكر المسلموف كاتفقوا على القياـ  ,فركب اإلماـ بمن
معو ككتب ألمراء الجنود أف يبلقوه بمن معهم في صحار ؛ فتجمعت الناس من كل أكب ,

كاجتمع الجيش بصحار كاإلماـ معهم ؛ فركب بالجيش من ىناؾ كبات فلج القبائل  ,ثم قاؿ

بالعوىى  ,ككاف األمباء بها كثيرا  ,ككاف لحسنو ككثرتو فيها يضرب بو المثل  ,فيقاؿ أمباء

العوىى ؛ ككاف ذلك الوقت كقت نضاجو  ,فذكركا أف ثمر األمباء كاف يتساقط على فرش القوـ

كال يتناكؿ أحد منو شيئا ؛ فلما ىموا بالرحيل نفضوا فرشهم كبقي األمباء مكانو .
كذكركا أف خادما لئلماـ ؛ كقيل بل مزينو  ,كىو المحسن أخذ أمباة كاحدة فأكلها فآؿ من
اإلماـ على الزجر كالتوبيخ  ,كلم يبلغ بو حد العقوبة ألف الثمرة كانت ساقطة بنفسها ككاف

الورع تركها كما ترؾ ذلك باقي الجيش  ,كذلك الحاؿ من توفيق اهلل لئلماـ كحسن رعايتو  ,ثم

راح من العوىى كبات بالسهيبلت  ,ثم نشر منها كجاء على كادم الجزم  ,فوجد األعداء قد

سموا الموارد فنزحوا ماءىا الذم فيها ككانت غزارا  ,ثم سار بمن معو حتى جاء على منازؿ بني

كعب فدانوا لو ككاجهوه .

ثم سار كساركا معو حتى نزؿ البريمي  ,فخرج أىل الخيل من أىل نجد كالة الحصن ؛ كركب

أىل الخيل من أصحاب اإلماـ  ,ككاف في األعداء فارس يقاؿ لو مدغم  ,ككاف قد اشتهر

بالشجاعة كالبسالةكاإلقداـ في الحركب  ,فتقدـ للبراز فتقدـ لو من أصحاب اإلماـ شامس بن

حسن العامرم ,ككاف حولو ابن أخيو علي بن سالم  ,فرأس شامس أف العدك سيأخذه ؛ فأرسل

إليو الحربة كأطلقها من يده فلما رأل مدغم ذلك التقاىا برأس الفرس فرقعت فيو فسقط الفرس
ككقع الفارس على األرض  ,فضربو علي بن سالم بتفق فقضى عليو  ,فانهزـ الباقوف إلى

الحصن كتمنعوا بو ؛ ككاف حصنا رفيعا أحيط بخندؽ فحاصره اإلماـ كضربوه بالمدافع  ,كبذؿ

محمد بن علي بمن معو من قومو بذال حسنا شكره المسلموف على ذلك فخاؼ أىل الحصن

يوما أف يضرب الباب بمدفع ؛ فخرجوا ليجعلوا على الباب سيبة تقابل المدفع ؛ فجاءىم بعض

القوـ من جانب آخر فناقعوىم فدخلوا الحصن  ,كلم يخرجوا بعدىا لحرب  ,فأرىقهم الحصار

 ,ككانت عندىم الخيل كاإلبل فطلبوا األماف ليخرجوا من الحصن فأمنهم اإلماـ كنزلوا على يد
الشيخ الغاربي كخرجوا بما معهم من خيل كإبل كمتاع كدخلها اإلماـ بالفتح المبين .

ككانت مدة الحصار خمسة أياـ ؛ فأقاـ اإلماـ فيها لرفع المظالم كاألمر كالنهي ككاف ذلك فتحا

جليبل انقاد بو كل صعب  ,كماتت بو األعداء كبدا ؛ كرجع منها إلى أرض السر كىي الظاىرة

فملك ضنك كالغبى ؛ كانقاد أىل الظاىرة ككاجهو صاحب حصن العينين كىو برغش بن حميد
أكالد محمد بن ناصر الغافرم المتقدـ ذكره في حركب اليعاربة فأخذ لنفسو أمانا كأعطى كبلما

فقبل منو اإلماـ ذلك  ,ككلى على الظاىرة بريك بن سالمين الغافرم كجعل عليو عيونا ثم شك

في كاليتو  ,ككتب فيو سؤاال للشيخ الخليلي كنصو :

كما تقوؿ شيخنا إنا جعلنا الشيخ بريك بن سالمين كاليا في أطراؼ الظاىرة كبقي كسواس في

النفس من قبلو إذ اليوـ الدنيا كغدا اآلخرة  ,كنحن كإياؾ ما تكلفنا ىذا الشأف إال رجاء من اهلل

تعالى أف يمن علينا باجره  ,كنحن لم يرفع إلينا منو شيء  ,كقد أظهر لنا المناب كأعلن لنا مما

كاف عليو المآب ؛ فهل يسع تركو في فعل الوالية على ىذه الصفة إذا لم تشك الرعية منو شيئا
فيجب عزلو ؛ كإنما بقي على حالو التي ذكرتها لك كالضركرة إلى مثلو داعية إال إذا منعها عدـ

الجواز  ,صرح لنا يرحمك اهلل كقد جعلنا محمدا كمحمدا عليو عيونا كرقباء غير أف نظره أبعد
من نظرىما ؛ كأنت تعرؼ أحواؿ الجميع .

فأجابو الشيخ بقولو  :يترؾ على حالو كال بأس بذلك ما لم يرفع عليو ما يوجب عزلو ,

كاستخبركا عنو العيوف فإنهم أعلم بما منو يكوف كاهلل أعلم  ,ثم فسح لقومو كركب قاصدا كطنو

كىو الرستاؽ كأقاـ بها يأمر كينهى كينشر العدؿ ؛ كيبسط المعركؼ  ,كفيها كاجو ىبلؿ بن

زاىر رئيس بني ىناءة  ,كمحمد بن علي رئيس بني شكيل  ,ككانا قد أظهرا الخبلؼ كالتمرد ,

فقبض عليهما كأكثقهما بالقيود  ,ككاف بنو شكيل أنصار حصن بهبل  ,ككاف حصن بهبل قديما

في يدم اليعاربة  ,ثم صار إلى الغافرية كبإلزاـ محمد بن علي خلص ىذا الحصن  ,ككاف اإلماـ

قد لزمو لذلك كبخلوصو أطلقو اإلماـ فكاف ىذا ىو السبب في فتح بهلى .

كفي حاؿ قياـ اإلماـ على البريمي انخدع سالم بن ثويني اغترارا بمن كعده بالنصر كالمظاىرة

على اإلماـ  ,فأتى إلى نزكل  ,ككاف قد قصد القسم كالرياض كلم تكن نزكل يومئذ في يد
اإلماـ ,كإنما كانت في يد حمد بن سيف بن عامر البوسعيد  ,فلم يجد ما أملو من النصر

كالمظاىرة ثم قصد آؿ كىيبة يطلب منهم النصر كالمظاىرة على اإلماـ فآككه فأرسل اإلماـ

إليهم ابن عمو فيصل بن حمود في جماعة من جنود اهلل يقدمهم النصر فدخل سالم بن ثويني
الرعب كلم تحمو كثرة آؿ كىيبة كال كسعتو سيوحهم فخرج منها خائفا يترقب فرجع القائد

بالظفر كاهلل يؤتي فضلو من يشاء .
ذكر فتح منح

ككانت تحت صاحب نزكل ككاف عسكرىا بنو شكيل فركب إليها شيخنا صالح بن علي بمن

حضر معو من قومو ؛ ككاف في جملتهم علي بن سعيد بن محمد الجحافي ,ككاف على بدكيتو

ناصحا للدكلة تسخيرا من اهلل كحسن عناية  ,فقاؿ للشيخ إف جئت منحبمن معك جفلوا منك

؛ كتحصنوا عنك كلكني أتقدمكم لعلي أصادؼ منهم غرة فأنعم لو الشيخبذلك  ,فتقدمهم في

قدر عشرين راكبا ككانوا قد ركبوا إليها من القريتين ؛ فدخل علي بن سعيد سوؽ منح فصادؼ
كالي الحصن في السوؽ فقبض عليو كأسره قاؿ ما شأنك قاؿ ىذا الشيخ صالح كرائي كال

خبلص لك إال بفتح الحصن فوصل الشيخ كفتح الحصن بغير حرب كنزؿ من كاف فيو كصار

لئلماـ كاهلل أعلم .
ذكر فتح ازكي

ككانت في يد علي بن جبر بن محمد بن ناصر الجبرم صارت إليو في عهد محمد ابن ناصر

كبعد موتو صارت إلى كلده جبر  ,ثم إلى علي بن جبر ككاف ألىل ىذا البيت شرؼ كرئاسة في
قبائل الغافرية  ,ككانوا يعتقوف لهم منزلة السلطنة  ,كقد تقدـ أكؿ الباب أف علي بن جبر ىو

الذم خفر جماعة المسلمين بسفالة سمائل عند أكؿ قيامهم  ,كمن ىنالك انقطعت أخباره إال
أف الشيخ الخليلي  ,ذكره في قصيدة نفعا أنو كاف يومئذ في جيش البغاة المتجمعة لحرب

اإلماـ  ,فلما فتح اهلل على المسلمين بالنصر على أعدائهم من أىل نفعا كغيرىم  ,بعث اإلماـ

سرية ككلى عليها أخاه إبراىيم بن قيس  ,فساركا حتى نزلوا بوادم بني ركاحة الغربي  ,ككاف

بينهم كبين علي بن جبر مخاطبة في تخليص الحصن فخلصو لهم كىم بذلك الوادم ليلة سابع

من جمادل األخرل من سنة ست كثمانين كمائتين كألف  ,كحسن حاؿ علي بن جبر بعد ذلك

كالهداية بيد اهلل .

ثم سار إبراىيم إلى ازكي كنزؿ حصنها بجنود اهلل  ,كدعا أىل النزار إلى السمع كالطاعة

فأجابوه حين ىابوه كسمعواحين فزعوا  ,ككانوا قد تجبركا على جيرانهم من أىل اليمن كتعدكا

فيهم الحدكد حتى ىموا بالجبلء من أكطانهم فسكنهم إبراىيم في ببلدىم  ,كأذف لهم في تقوية

البناء على أنفسهم لكونهم مستضعفين كدفع عنهم الظلم كمنع عنهم الغشم .
ذكر فتح نزكل كىي بيضة اإلسبلـ ككرسي مملكة العرب

ككانت في يد حمد بن سيف البوسعيدم كاف آباؤه فيها كالة فتغلبوا عليها حين اختلت دكلة

أكالد اإلماـ  ,كصار بعضهم يقتل بعضا على الدنيا فبقوا فيها حتى أخذىا اإلماـ من يد حمد

بن سيف  ,كذلك أف إبراىيم توجو من ازكي إليها كنزؿ فرؽ كدعى أىل نزكل للدخوؿ في طاعة
اإلماـ فأجابوه لذلك كتلقوه بالكرامة كالسمع كالطاعة  ,إال القلعة فإنها امتنعت من اإلجابة ,

كدعا إبراىيم سيف بن سليماف النبهاني رئيس بني رياـ للسمع كالطاعة  ,ككاف سيف قد تغلب

على سمد نزكل  ,كجعل جامعها مرصدا ألنصاره كأحاطو بالقبلع العالية كالسيراف السامية ,

فأجابو حين دعاه ككاجهو فأزالوا من بيت اهلل األحداث الباطلة  ,كأسلم لهم برج بستاف قيس .
ثم حاصر المسلموف قلعة نزكل الشديدة األركاف الشامخة البنياف فأظهرت العتو كأقاموا على

حصارىا كركب اإلماـ إليها بمن معو فوصلها يوـ كاحد كعشرين من جمادل األخرل من سنة

ست كثمانين كمائتين كألف  ,فلما نزلها اإلماـ سلما سلطانها لو  ,كنعم ما صنع إذ عرؼ الحق

كأىلو فأداه لو  ,ككلى عليها اإلماـ سالم بن عديم الركاحي .

قاؿ الشيخ جمعة بن خصيف في سيرتو  :ثم نبض عرؽ النفاؽ للريامي يعني سيف بن سليماف
 ,فنصب الشقاؽ ثم خذلو اهلل كقاده إلى الوثاؽ ؛ فواجو اإلماـ يوـ عيد المسلمين من األياـ

بعد صبلة الجمعة يوـ أربو كعشرين من ىذا الشهر  ,المبارؾ فعاملو اإلماـ بما ىو أىلو فركبو

األدىم بعد أف ركب الكميت كاألدىم  ,كلم تحمو تلك العساكر كالجنود كما ذلك إال لطوؿ

تكبره كبغيو كالسمود أ.ىػ كبلـ جمعة بن خصيف  ,كذكر غيره أف سيف بن سليماف مات في

سجن اإلماـ كاهلل أعلم .
ذكر غزكة جعبلف
كسببها أف بنو علي نزعوا يد الطاعة كخرجوا من الجماعة كخالفوا اإلماـ  ,كلم ينقادكا لؤلحكاـ
كلم يرضوا أف يكونوا تبعا  ,كذلك العتقادىم الفاسد فإنهم كانوا على دين الوىابية كىم بقية

من أنصار نجد  ,كتعرفهم العامة باألزارقة ألنهم شابهوا األزارقة في تشريك أىل القبلة  ,فلم

تفرؽ العامة بينهم كبين األزارقة  ,كىم إنما أخذكا من األزارقة مسألة التشريك  ,كمن الحنابلة

مسئلة التشبيو ؛ كأخذكا من كل مذىب أغثو  ,كقالوا قد أصبنا دينا كما صنعت الصابئة  ,ككاف

اعتقاد الوىابية في المسلمين أسوأ اعتقاد  ,فمن ىنالك صعب عليهم االنقياد فحصنوا ببلدىم

كاستعدكا للحرب  ,ككانوا من قبل ذلك أنصار سالم بن ثويني فهموا بنصرتو فرماىم اهلل

بالطاعوف  ,كلم يرتفع عنهم حتى أخذت مسكد ؛ كلم يصب غيرىم من أىل عماف فكانت

ىذه الخصلة من كرامات ىذا اإلماـ  ,ككاف بنو بو علي أىل عدة كعدد كبسالة كشجاعة
كإقداـ ىائل يعتقدكف في الموت الشهادة  ,كيركف الفرار حراما ؛ كلهم سطوات ىائلة .

ككانت ملوؾ عماف من قبل اإلماـ لم يدكسوا أرضهم إال ما تقدـ من أمر سعيد بن سلطاف

كانتصاره عليهم بالنصارل  ,فعزـ اإلماـ بالمسير إليهم بعد فتح نزكل  ,ككتب ألمراء الجنود أف

يبلقوه بمن معهم في بدية ؛ كسار ىو بنفسو كمن معو من نزكل إلى بدية كاجتمع الجيش بها

كمن ىنالك قصدكا جعبلف كنزلوا بببلد بني بو حسن  .ككاف بنو بو حسن تحت طاعة اإلماـ
فأرسل إلى بني بو علي  ,النصائح  ,كأظهركا في أكؿ مرة العتو ثم انقادكا بعد ذلك لما يرل

اإلماـ فيهم ؛ كنزلوا على حكمو .
كيقاؿ أف سبب انقيادىم حصوؿ الرعب في قلوبهم بسبب كقع عند المسلمين من غير احتفاؿ
لو  ,كذلك أنو في ليلة من الليالي كقعضرب تفق في جيوش المسلمين في ىيئة النفضة ؛

كالنفضة ضرب متتابع فضرب الجيش كلو ؛ كل من سمع الضرب ضرب  ,فتواصل الضرب

بعضو ببعض ؛ كقاـ صاحب الجاردل فضرب من غير أمر فكاف يسمع لضرب التفق كالمدافع

دكم عظيم ؛ كصعقات ىائلة كدكراف كدكراف الرحى  ,ككاف ذلك كلو من غير قصد .
ّ

فأكرث األعداء رعبا كألبسهم ذلة كاستشعركا العجز عن مقابلة ما سمعوا بآذانهم ؛ كرأكا

بأعينهم فانقادكا متذللين  ,كجاءكا مذعنين لحكم اإلماـ على ما يرل فيهم من األحكاـ  ,فأخذ

اإلماـ أكابرىم كأكابر من ناصرىم من بني راسب كالهشم كحملوا إلى مسكد فقيدكا بالكيتاف

كأمر بقبلعهم فهدمت ؛ كسرا لشوكتهم كإطفاء لفتنتهم  ,ككانت عندىم قلعة مانعة فحفركا من

تحتها كأدخلوا في الحفر الباركت كقادكا الباركت إلى موضع يأمنونو فأحرقوه بالنار ؛ كاتصل

الحريق حتى ثار بباركت الذم تحت القلعة فنزعها صاعدا ؛ فكانت ترل في الجو كمثل
السحاب ثم تساقطت قطعا ؛ كفي ذلك يقوؿ المحقق الخليلي :

التسل عن قبلعهم كيف بالبا = ركت قد أصبحت تشق العنانا

فهي مثل الجباؿ سيرف تسػ = يار غماـ ثم انبثثن دخانا

كقبض عليهم حصن الميتة كجعلو مرصدا للمسلمين  ,ثم اقتضى نظره بعد ذلك ىدمو فهدمو ,
ثم رجعوا بالنصر كالظفر ؛ ككلى اإلماـ على ببلدىم سيف بن عامر ينفذ فيها األحكاـ كيكف

الناس بعضهم عن بعض ؛ ككاف انقياد بني بو علي كالتمكن منو في اليوـ الرابع عشر من شعباف

من سنة ست كثمانين كمائتين كألف قاؿ شيخنا  :فلما كصلنا إبرل راجعين من جعبلف تلقانا
كتاب من الشيخ الخليلي يعاتبنا على ما صنعناه في بني بو علي كأنشد فيو قوؿ القائل :

فإنالجرح ينفر بعد حين = إذا كاف البناء على فساد
قاؿ ككاف مراد الشيخ أف يحكم في بني بو علي بحكم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم في بني

قريظة ؛ إال أنو ال تغنم أموالهم كال تسبى ذراريهم  ,كذلك لخوفو على الدكلة منهم ؛ كقد ظهر
أخيرا ما تفرسو الشيخ الخليلي ؛ فكاف ذىاب الدكلة على أيديهم كما سيأتي ذكره .

كحبس أكابر بني بو علي في الكيتاف ما شاء اهلل من الزماف ؛ ثم إنهم خادعوا عقيد العسكر –

عسكر الكوت –كعملوا سياسة فيما بينهم فأرسل لهم قومهم من جعبلف جراب تمر  ,كأدخلوا
فيو حببل لينزلوا بو من الكوت ككاعدكىم على ليلة مخصوصة ؛ فأتوىم في تلك الليلة بسفينة

صغيرة ؛ فنزلوا من الكوت إلى السفينة فيالحبل كأصبحوا ىاربين .

كىذا العقيد كاف من أىل الحوقين من الخضور ؛ فيقاؿ إف بني بو علي كانوا يراسلونو كىو

ببلده إلى أف مات  ,كسكنت عماف بعد ىذه الغزكة كبها تمت فتوحات البلداف كلم يبق من

عماف إال حصن الحزـ ؛ كىو حصن ال تبعة لو ؛ كاستفتحو اإلماـ بعد ذلك ؛ كسيأتي خبر

فتحو إف شاء اهلل تعالى .

قاؿ الشيخ جمعة بن خصيف في سيرتو  :فها ىي اآلف مصر عماف قد نعمت باألماف ؛ ركضة

أنف بالعدلواإلحساف ؛ مستظلة بظل اإلنصاؼ  ,مستنيرة بأنوار أىل الفضل كالعفاؼ ؛ تنشر
فيها األعبلـ السامية كتنفذ األحكاـ الشرعية كتحي السنن المحمدية كتمات البدع الباطلية ,

كترد المظالم كيؤخذ بها الظالم فما منافق إال أذلو اهلل بنفاقو ؛ كال مشاقق إال رجع بالوباؿ عليو

شقاقو  ,فسوؽ األعداء في كساد ؛ كأمرىم حراـ عليو السداد ؛ كآراؤىم منكوسة  ,كتدابيرىم

منحوسة .

ذكر مسير اإلماـ بالجنود إلى البريمي لمدافعة أىل نجد كىم ملوؾ الوىابية
كيقاؿ لهم أكالد ابن سعود كالقائم فيهم يومئذ عبداهلل بن فيصل ؛ كسبب ذلك أنو كصلت

تعاريف من جهة الثغور الغربية بقدكـ ملك نجد لحرب المسلمين  ,فأرسل اإلماـ التعاريف مع

بعض الثقات إلى الشيخ الخليلي ككتب لو في ذلك ؛ ككاف بيت الماؿ قد نهكتو الدكؿ كأخذتو

المصاريف إلعزاز الدكلة ؛ فأجاز الشيخ الخليلي لهم االقتراض من الرعية على بيت الماؿ

لدفع ىذا العدك المخوؼ كما ستراه في كتبو لئلماـ  .ككاف ذلك في شواؿ من سنة ست

كثمانين كمائتين كألف ؛ كىذا جواب الشيخ الخليلي لئلماـ في ىذه القضية  .قاؿ رحمو اهلل :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إلى جناب سيدنا كعزيزنا الثقة األجل األكرـ األحشم المجاىد في سبيل اهلل إماـ المسلمين

عزاف بن قيس أعزه اهلل كنصره  ,سبلـ عليك كرحمة اهلل كبركاتو ؛ كتبك الشريفة كصلت  ,كما

بلساف خادمك محمد بن سليماف الخركصي عرفناه ؛ كتعاريف فيصل كمحمد بن علي كالسمار
نظرناىن  ,كىن صريحات في حالتين  ,إحداىما األخبار النجدية ؛ كالثانية األخبار العمانية

بوجود الضعف كالخيانة من أىل تلك األطراؼ  ,ككلهم يستدعي كصولك الحاؿ  ,كنحن قد

كنا نؤخرؾ ألجل التخفيف لكن نرل األمر يزيد ؛ كالداعي حثيث مسرع  ,ككذلك تعاريف زايد

 ,كاآلف ال نرل لك التأخير  ,كال نحب لك التواىن من يوـ إلى يوـ كال تسول([ )]3مثل بني

أمية إذ يدعوىم عاملهم بمصر فيكتبوف لو  :رفع األمور حتى أخذت مصر  .قلت ؛ الصواب

إنو عامل خراساف ؛ كىو نصر بن سيار  ,كالملك األموم يومئذ مركاف بن محمد ؛ كمنو أخذت

خراساف كجميع الممالك  ,كانقلبت الدكلة إلى بني عباس  ,رجع إلى كبلـ الشيخ .
قاؿ كانتزع الملك لكن نقوؿ تشمر كقم على بركات اهلل تعالى بجنود المسلمين من الشرقية

كالباطنة كغيرىا قبل كقوع الخلل في البريمي  ,كإذا كصل ابن سعود قبلك نخاؼ أف تنكشف

عن داىية ال يمكن تداركها ؛ فبل بد من القياـ إف كاف مرادؾ الدفاع عن ىذه الرعية من حد

بركا إلى البريمي كالظاىرة ,كنحن من استول خبر ابن مسعود إلى ىذا الوقت الذم غرمناه في

البريمي يقارب عشرة آالفلغير فائدة كال يمكن المقاـ على ىذا  ,كال يحرؾ ابن مسعود إال أىل

عماف ؛ فبل بد منقلع ىذه الشجرة الفاسدة من كل مخوؼ إف كانت في نصرة اهلل كرسولو

كإحياء مدة الدعوة؛ كإغاثة الفقراء كالمساكين كالخركج على ىؤالء البغاة من أىل الشماؿ

كغيرىم في سبيل اهلل كلو حكم الدفاع يلزـ جميع أىل عماف بأموالهم كأنفسهم على األشهر

كاألصح من قوؿ المسلمين  ,كقد أجزنا لك دعوتهم كجبرىم إليو كتأديبهم  ,كليس حد الجفا

إذا أحاط بكالخصم كتغلقت عليك البلداف ؛ كصارت يدىم القوية ككلمتهم العلية .
كليس جهاد بن سعود أكجب كال ألزـ من جهاد أىل عماف الذين يكاتبوف عليك العدك كيجركف

عليكالخصم مرادىم نزع ملكك كاستئصاؿ دكلتك  .قاؿ اهلل تعالى ( كأما تخافن من قوـ خيانة

فانبذ إليهم على سواء ) فكيف بمن يكاتب كيعاىد كيرسل كبالجملة فبل يستقيم أمرؾ كال

يستقر كال تسلم رعيتك بدكف ىذا نعم كقد أجزنا لك في ىذا الخركج القرض من الرعية على
بيت الماؿ كلو بالجبر كأمرناؾ بو فألزمهم إياه عن أمرنا كرأينا  ,كال تعطل أمور المسلمين كال

تسمع قوؿ المثبطين  ,فإف ىذا ىو الصحيح في النظر  ,كيشهد بصحتو األثر  ,كأنا أقوؿ إنك
أبلغهم إياه عني  ,كاحكم بو عليهم مني  ,فإني في ذلك مجتهد هلل كمتقرب إليو كإف كاف في

المسلمين من ينكر جوازه أك يرل باطلو فأنا أحاكمو إلى آثار المسلمين كسيرىم  ,كىي بحمد

اهلل موجودة  ,كإف كانت من مسائل االختبلؼ ؛ كلكن التوسع في الرأم المختلف فيو في

كقت الضركرة أعز للدكلة كأنفع لؤلمة  ,كال تنظر إلى ما يقولوف من مشقة الحاؿ كذىاب بعض
الماؿ ؛ فإف المريض ألجل طلب العافية يداكل بالبط كالكي كقطع بعض األعضاء لسبلمة

العمر ؛ كإف كاف ضعيف القلب يؤلمو ذلك من غير نظر في العواقب  ,فالعاقل ال يلتفت إليو ؛

كا لسبلـ من أحبائك الفقراء إلى اهلل تعالى كشركائك في المسرة كالمضرة ىبلؿ بن أحمد ككاتبو
كالقائل بو كالداعي إليو سعيد بن خلفاف الخليلي بيده .
ملحاؽ خير  :بحق أقوؿ إف رأينا ىذا  ,كنسأؿ اهلل اإلعانة عليو  ,لكن إذا كاف قياـ ىذا

الجيش كتكليف الرعية بالقرض كالقياـ باألمواؿ كاألنفس ؛ فإف كصل أىل نجد فقد تحققت
الضركرة كتبينت الحاجة كظهر الوجو  ,فإف أخرىم اهلل بلطفو ؛ فإف كاف ليكفيك من ىؤالء

يردكؾ بكلمة جميلة كطلب مسامحة  ,كلتكثر الوسائل كاألقواؿ كترجعوا عنهم
الخلق أف ّ

سالمين من بأسكم مثل بني بو علي إلى شهر كعادكا مخالفين  ,فاألكلى ترؾ القياـ في الحاؿ ,
فليس ىو الوجو الذم أردناه  ,كال الطريق الذم اعتمدناه كأمرناؾ بو كدعوناؾ لو ؛ كأجزنا لك

فيو ىذه الوجوه ؛ كإف كاف قصدؾ كشف قناع الحياة كالتقية  ,كقهر كل خصم من أىل الشماؿ

كالظاىرة المعاندين إلى حد مبلغ القدرة  ,ال تأخذؾ في اهلل لومة الئم كال قوؿ قائل  ,فهو

الوجو الذم أجزناه لك كأمرناؾ بو  ,كىو أكرـ كل صديق منقطع ؛ كاستبقائو عضدا لك مثل

زائد على ما تظاىرت منو األخبار عن أنو قاطع بخصامو ابن سعود ألجلكم فيستحق اإلكراـ ,

كمثل محمد بن علي لصحبتو السابقة كما باف عليو شيء كذلك ؛ لكن ال تترؾ لو الرأم فيمن

يستحق القهر كالضبط بالسياسة كنزع ما في يده مما إذا صرح في المكر يكوف في تركو على

الدكلة كىن كفي العاقبة ببلء مثل أناس ال يخافك أمرىم .

ككل من تعصب ألىل الباطل كلم يكفو كاجبو فيضبط معو .
ىذا رأينا إف كنت عازما عليو فتوكل على اهلل كسر على بركات اهلل ؛ كاهلل معك كال يخذؿ من
اهلل ناصره ؛ كال يضيع من كاف اهلل معو .

كإف رأيت غير ذلك فليس منا فيو أمر كال نقوؿ فيو شيء إال أف كل نازلة لها حكم  ,كاهلل
يتوالكم كيرعاكم ؛ كىو الذم يتولى الصالحين بفضلو ككرمو كالسبلـ .
ملحاؽ خير  :كاصلك ىذا التعريف ؛ فاعرضو على الشيخ محمد بن سليم  ,كيعرضو على كل
ذم معرفة  ,فإف كاف غير خارج عن الصواب فقد ألزمنا العمل بو إف كنت تراه صالحا كقواما

للدكلة ؛ كىو رأينا كال نلزمك إياه إف رأيت الصبلح في غيره  ,كأما نحن فنراه ىو الصبلح إف

قاؿ أحد ببطبلنو فلنقم عليو الحجة أك يصل إلينا كنحاكمو إلى آثار المسلمين كسيرىم .

كإياؾ كالتواىن يا عزاف كالوىانة يصبح أىل نجد كالظاىرة كالذين في قلوبهم مرض معسكرين

في البريمي  ,شد على أعداء اهلل كاقهرىم بحكم اهلل ؛ كأذلهم بعزة اهلل فإف عند االمتحاف يكرـ

المرء أك يهاف  ,كالحليم من فكر في العواقب كزايد كمحمد بن علي أعرؼ بما ىناؾ ؛

كخطوطهم كما ترل ؛ فعرؼ إبراىيم كصالح يبلقوؾ بجيشهم البريمي يأتوؾ بالسميع كالمطيع

كلو  ,كيأخذكا القرض كلزموه الناس  ,كإياؾ تسمع الوسائل كالمتشفعين جزاىم اهلل خيرا ,

كإياؾ أف تأخذ من الفقراء كالضعفاء كمثل أىل السيب كبركا الملدكدين بالغرامة ؛ كاالمتحاف

من زمن ثويني كسالم كتترؾ األقوياء كالمياسير أىل الباطنة ؛ فيكوف ذلك خارجا عن العدؿ ,
كمخالفا لسيرة األئمة الصالحين  ,كإف كاف الشيخ محمد ال يقدر يأمر فليسكت  ,كإف لم

يقدر يسكت فدبره يسير إلى صحار أك يجيء عندنا  ,كال يتعرض ألىل الرستاؽ كالباطنة

كغيرىم إف كاف مرادىم قواـ الدكلة كال يريد الضياع  ,كإال فسينكشف الغطاء عند اهلل تعالى

غدا يوـ القيامة  ,إذا أصبح ابن مسعود حاكما بعماف مستوليا على البريمي كالظاىرة كالشماؿ

كغاراتو تصل السد ؛ كال يكفيو من أىل عماف إال كما تحكم على ثويني يوـ غرمو يجيء مائة
ألف كينظر ىل يبقى يومئذ حكم كإمامة كدين كمعزة لئلسبلـ ؛ ليعرؼ ىو كغيره كيف العاقبة

في الدنيا كاآلخرة ؛ كىل استعمبل مثل ىذه الوجوه في الضركرة أقرب إلى مرضاة اهلل تعالى

كإتباع الحق  ,أـ تركها حياء من الناس كمداراة لهم أحسن  .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل لي
كلكم كالسبلـ .
ملحاؽ خير كسركر  :إذا تعين عزمكم على القياـ ؛ فالذم يحتاجو أىل الشرقية يأخذكنو من

القرض المسطر من ىناؾ أك من سمد أك من نزكل كازكي كبهبل  ,كرتبو لهم من تلك الجهة ,

كأنت مر على أىبللباطنة العزاز  ,كخذ منهم كمن غيرىم على الترتيب السابق كالذم يحصل

من ىنا لنجعلو مددا لكم فوؽ ذلك كالسبلـ كمن قبل ما جاء بلساف الولد محمد بن سليماف

شرحو لنا كجوابو  ,كذلك خذه من لسانو بالترتيب ؛ كنحن تكفلنا بالبياف في ىذه المهمة ؛

ألنها عظيمة الشأف فلم نشكل بها على جواب باللساف كالسبلـ .

حرر يوـ  21شواؿ سنة  3211فعمل اإلماـ رحمو اهلل تعالى بمقتضى ىذا اإلفتاء كأخذ

القرض من الرعية كأمرعمالو فاقترضوا لو ؛ ككتب ألمراء الجنود أف يبلقوه بالبريمي ؛ فسارت
إليو جنود اللهمن كل جانب  ,كركب ىو بمن معو من جهة الباطنة  ,كجاء ابن عمو فيصل

كأخوه إبراىيم كشيخنا بمن معهم من جهة الشرقية  ,كالتقت الجموع كلها بالبريمي عند اإلماـ

.

ككاف رجبلف من الدركع قد قطعا الطريق  ,كقتبل كنهبا  ,فطلبا للحكم  ,فجاءت بهم الدركع

إلى أمير الجيش الجائلي من جهة الشرقية في ىذه السرية  ,فدفعوىما إليو ( ببسيا ) فقيدىما

األمير كأرسل بهما إلى مسكد  ,فلما رجع اإلماـ إليها من سفرتو ىذه استحضر الرجلين

كسألهما بلطف عما صنعاه  ,فأقر أحدىما بالقتل كاآلخر بأخذ األمواؿ ؛ فأنر بقطع رأس القاتل
؛ كأمر أف تقطع يد كرجل المقر بالنهب  ,فأقيم الحد عليهما بالفرضة قبل نصف النهار كعاش

مقطوع اليد كالرجل قليبل ثم مات .

ككاف قبلذلك قد قيد رجل ىاشمي برجل حبسي صاحبو إلى ازكي فقتلو فقبض عليو كإلى ازكي
كأرسل بهاإلماـ إلى مسكد  ,كأرسل اإلماـ إلى كلي المقتوؿ كأحضر القاتل للخصومة فأقر

بالقتل ؛ كعرضت الدية على الحبسي فقاؿ ال أقبل إال القود  ,فقيد كقتل  ,ككاف بقتلهم إحياء
حدكد اهلل .

ككاف ملك نجد كىو عبداهلل بن فيصل قد جفا أخاه سعود بن فيصل كطرده فوفد المطركد على
اإلماـ فوافق ىذا السفر ؛ فسار مع اإلماـ إلى البريمي  ,ثم ترخص بعد ذلك كنفعوه كحرضوه

على أخيو  ,كأظن أني سمعت شيخنا يقوؿ أنهم أعطوه ألف قرش كفرسا ؛ فلما سار من

عندىم قتل أخاه  .كذلك أنهم التقوا على ماء بنجد فاقتتلوا  ,فكانت القاضية على عبداهلل بن
فيصل  ,كذلك بعد رجوع اإلماـ إلى كطنو  ,فإنو قد كاف أقاـ بالجموع في البريمي ينتظر قدكـ
ملك نجد  ,ككاف زايد بن خليفة أمير بني ياس قد أظهر ألىل نجد الخصومة  ,كأظهر لئلماـ

المناصرة ؛ كطلب منو اإلماـ المواجهة فواجهو بالبريمي في عدد من الخيل كالرجاؿ فأكرـ
اإلماـ مثواه  ,كرجع إلى بلده شاكرا ؛ كبلغ ملك نجد انتظار جنود اهلل لو فخمدت ىمتو

كسكنت حركتو ؛ كيقاؿ إنو رجع القهقرم من اإلحساء كاهلل أعلم بما ىنالك  ,غير أنو لم يصل

إلى عماف  ,كرجعت جنود اهلل بالظفر كالتأييد  ,كهلل العزة كلرسولو كللمؤمنين .

------------------------------------------------

-------------------------------[ - ]3الظاىر أف األصل  :ال تسوؼ .
ذكر فتح الحزـ

كىو الحصن الذم بناه اإلماـ سلطاف بن سيف بن سلطاف ؛ كىو من أعاجيب الزماف  ,ككانت

فيو بقايا اليعاربة كبعضهم من نسل اإلماـ الباني  ,كلمنعة ىذا الحصن كقوتو لم يقدر أحد على

إخراجهم منو حتى أخرجهم ىذا اإلماـ بعد حصار شديد  ,ككانوا قد بغوا على أىل الرستاؽ

بغيا شاىرا  ,كلم تتأت حماية الرعية إال بإخراجهم من حصنهم  ,فسارت إليهم أمراء الجنود
كأحاطوا بالحصن كجعلوا عليو السيب كرابطوا زمانا طويبل .
ككاف من سياسة شيخنا أف يرد إلى الحصن كل من خرج منو ليتعاكنوا على أكل ما فيو ؛ فينفذ

بسرعة ؛ فكلما أراد أحد منهم أف يخرج  ,من نساء أك ذرية أمر برده إلى الحصن  ,كاستشكل

ذلك بعض من لم يبلغو مبلغو ؛ كقاؿ كيف تردكف إلى البغي من يريد أف يفر منو  ,فكاف جوابو

أنهم ما خرجوا إال لتقوية البغي  ,أرادكا أف يستبقوا المتاع للمحاربة ؛ كالحصن ال يقدر عليو إال

بذىاب متاعهم ؛ فلما طاؿ عليهم الحصار كاشتد عليهم األمر بعد أف كانت لهم في المرابطين

كقعات كقتل سيدىم  ,كيقاؿ إنو نقع بو محزمو في زكرة زارىا المرابطين  ,فلما طاؿ عليهم

األمد كاشتد عليهم األمر خاطبهم الشيخ الغاربي في الخركج من الحصن على أماف بما معهم ,

فأجابوه إلى ذلك كخرجوا على يديو كبذلك تم الفتح لئلماـ .
ككتب الشيخ الخليلي إلى كالي اإلماـ على الرستاؽ عبداهلل بن محمد الهاشمي في حرب

الحزـ كتابا فيو بياف ما يسع في حربو أحببنا ذكره ىا ىنا ألنو من جملة أحكاـ اإلماـ ؛ قاؿ كما

ذكرتو من قبل الرمية التي للحزـ فإف جعلت على األغنياء فجائز كإف جعلت على األمواؿ

جميعا كل بقدره حتى من ماؿ من ال يملك أمره فجائز  ,فاألكؿ جهاد كالثاني دفاع اليعاربة عن
الرستاؽ لبغيهم المشهور أمر غير منكور  ,كعسى اهلل أف ييسر المخرج فإنو لطيف بعباده .

كأماالشيخ خميس بن جاعد فقد سمعت عنو من زماف أنو عائد عاثرا ال قوة لو كينبغي أف

تكفوىؤلنو كبير السن إذا ضعفت قوتو كقلت ىمتو ( فهو ) غير ملوـ كأنا أخبرني عنو الشيخ
يحيى منذ زماف  ,إنو كذلك اسألو عنو فيقوؿ لي بنحو ىذا من حالو كاهلل يكفي الدكلة بمن

يستطيعها كاهلل ال يضيعها  ,كلو اعتذر مثل يحيى كمثلك لرأيت أف نشد عليو كاهلل كلي كل خير
بفضلو ككرمو كالسبلـ .
ككتب لو أيضا ما نصو  :كبعد  ,فقد عرفناؾ سابقا أف تكفينا شغل الحزـ  :بجعل أىل الرستاؽ

ككأنك لم تسمح بذلك إلى اإلماـ لعلك رأيت ذلك أصعب عليك من ضياع دكلة المسلمين ؛

كعرفتنا سابقا من قبل فلج العوابي فأرسلنا لك تعريفا لوكيلو كعرفناؾ أف تلتمس بالقرض كغيره

على دكلة المسلمين من أمواؿ محمد بن طالب كغيرىا  ,فلم يبن لنا منك امتثاؿ كنحن لم نقم
ىاىنا عبثا كال لعبا كإنما أقمنا هلل مقاما نعز بو دينو كنرضى بو كجهو كنتقرب بو إليو ال نرضى

بفشل ألىل الحق كال نخفي جهدا من كل كجو نقدر عليو مما يعز اإلسبلـ كأىلو فإف كنت منا

فالمراد قيامك بما ذكرناه لك كلو قد ألزمناؾ ذلك كلم نوسع لك في التأخر عن شيء منو .

كاهلل سبحانو قد جعلنا اآلف ناظرين في مصالح اإلسبلـ لهذا اإلماـ  ,فليس لكم إال إتباعنا ما

دمنا على الحق  ,كإياؾ كالتواىن بشيء مما أمرناؾ بو بعد كصوؿ كتابي ىذا إليك فنعده منك

خبلفا للحق كأىلو  ,كنحن لو رأينا سبيبل إلى الرفق بالرعية كالمساىلة لهم ؛ لكنا أحوج إلى

ذلك كأكلى بو  ,كلكن نرل أمرا جليبل كخطبا جسيما ال يمكن التساىل فيو كاحتماؿ القليل بل
الكثير من األمواؿ أكلى من استئصاؿ الدكلة  ,كظهور أعداء اهلل تعالى على الممالك  ,كلم

نجد اآلف السبيل إال بتكليف الرعية  .كالسبلـ .
ذكر خركج تركي بن سعيد بن سلطاف على اإلماـ

كذلك بعد أف دانت األمور كسكنت الحركات كظهر العدؿ كاإلنصاؼ  ,كأخذ الحق من القوم

للضعيف كذلت رقاب الجبابرة كالمعاندين  ,فعند ذلك نجم بالرؤساء نفاقهم ككاتبوا تركي بن

سعيد سرا فيما بينهم  ,ككاف قد ركب إلى الهند في دكلة ابن أخيو سالم بن ثويني على حسب
ما قدمنا ذكره  ,فجاء تركي في مركب للنصارل كدخل بو مكلى مسكد كتوسط بين الكيتاف

فرأل بيارؽ المسلمين بيضاء تنور كالبيارؽ([ )]3ىي الرايات  :سميت بذلك لبريقها كلمعانها
 ,فلما رال ذلك ىالو كقاؿ اهلل يعيننا عليك حتى تكوني حمراء  ,ككانت الرايات الحمر من

شعار آؿ سلطاف ابن اإلماـ كالرايات البيض من شعار آؿ عزاف بن قيس  ,ثم جاكز بو المركب

كأنزلو في لنجة كركب في خشبة إلى الشماؿ فتعصبت لو الغافرية أجمع كباطنتهم رؤكس النفاؽ

من الهناكية فتجمع غافرية الشماؿ عند تركي يريدكف أخذ البريمي  ,فقاتلهم زايد بن خليفة

دكنها فهزمهم اهلل كفرؽ جموعهم  ,فسار تركي إلى محضة ؛ كىي من ببلد النعيم  ,فأقاـ بها

كأظهر غافرية عماف الخبلؼ  ,كرئيسهم برغش بن حميد صاحب العينين كباطنهم رؤساء آؿ

كىيبة كغيرىم ؛ فخرج اإلماـ بمن معو ككانوا غير كثير حتى جاء المضيبي ككاجهو الرؤساء

المنافقوف كأرضوه في الظاىر ؛ كفي قلوبهم من الشحناء ما في قلوب إخوانهم على رسوؿ اهلل

صلى اهلل عليو كسلم كمن معو .

ثم أمر اإلماـ شيخنا أف يسير بمن معو مقدمة لو إلى جانب الجوؼ كالظاىرة فركب شيخنا

ممن معو حتى نزؿ نزكل  ,ككاف الجنبة كالدركع من جملة من خالف اإلماـ ؛ كأبوا عن االنقياد
 ,فخشى شيخنا أموالهم التي لهم بطيمسا كالردة ثم جاء البدك ؛ كىم الجنبة كالدركع فكمنوا

في كاد ىنالك ؛ فجاء الصريخ فخرجوا لهم فلم يركا أحدا  ,ثم رجعوا ثم جاء الصريخ الثاني

فرجعوا إليهم  ,فتراءت الفئتاف فوقع بينهما بعض الرياح بالبنادؽ كأصابت البدك غرة من

أصحاب الشيخ كمن أىل نزكل فقتلوا منهم رجاال  ,ثم انحاز إلى موضعو ؛ كرجع الشيخ بمن

معو إلى نزكل  ,ثم لحقهم اإلماـ بالجيش .

كسمعت شيخنا يقوؿ إف اإلماـ كاف قد عزـ على عزـ رأل أف يكوف فيو الحزـ كىو أف يتخذ

نزكل كطنا كينتخب معو من شجعاف العرب ألف راكب يجعلهم عنده بنزكل يستغني بهم عن

جر الجيوش ؛ فإف قبائل عماف ال تكاد تتفق القبيلة كلها على حربو بعد ما مضى  ,كإف اتفقت
القبيلة على حربو فإنو يصبحهم بألف راكب كىو فيهم فبل تقاكمهم قبيلة كىم منتخبوف من

شرارة العرب فيخف بذلك المغرـ عن بيت الماؿ كعن الرعية  ,كتستريح الرعية في أكطانها
كيكفيهم اإلماـ بشرارتو أمر الحركب .

قاؿ  :كعلى ىذا كاف صمم عزمو ؛ قاؿ كصلى في نزكل كطنا في ىذه المرة غير أف الداعي
كاف حثيثا ؛ فاختار اهلل لو ما عنده قبل أف يتم ىذا الحاؿ ؛ كنرجو لو من اهلل أجره أك لو

أراداهلل بأىل عماف خيرا ألبقى لهم إمامهم كأتم لو عزمو .

كأقوؿ أف ىذا الرأم لهو الرأم كينبغي أف يوصى بو أكؿ المسلمين آخرىم فمن استطاعو منهم
فليفعلو .
ثم سار اإلماـ بجيشو من نزكل ككاف قد كتب ألمرائو بالباطنة أف يبلقوه بالجموع بالظاىرة ليرد

الخارجين عن طاعتو إلى الطاعة  ,كيدخلهم في الجماعة ؛ ككاف قد بقى لبرغش بن حميد

حصن العينين كيبرين صفح عنهما اإلماـ حين كاجهو بالغبى  ,كأظهر لو الطاعة ثم اغتر بآراء

المنافقين  ,كنزع يده من الطاعة كتجمع معو من عادل اإلماـ كنزلوا معو بيبرين  ,فمر عليهم

جيش اإلماـ فناقعوىم قليبل بالتفق أرادكا أف يخرجوىم من يبرين للقتاؿ فلم يخرجوا  ,كتحصنوا
كغرب اإلماـ بجيشو إلى الظاىرة  ,ككاف أىل الباطنة من جموعو قد سبقوا إليها كخرجت
بيبرين ّ

لهم الغافرية من عبرم فاقتتلوا بلجمة عبرم قتاال ثبتت فيو أىل الباطنة ثباتا حسنا حمدت فيهم

مواقفهم فرجعت عنهم الغافرية القهقرل .

ثم كصل اإلماـ بجيشو الظاىرة ؛ كأحاط بحصن العينين ككاف فيو عماؿ برغش ابن حميد

فحاصره مدة يسيرة ؛ ثم فتحو اهلل لو كألقى اهلل الرعب في قلوب األعداء كتشتتوا أيادم سبا ؛

ىم بالمسير إلى
كىربوا في البوادم فكبر ذلك على المنافقين من قوـ اإلماـ ككاف اإلماـ قد ّ

ضنك فأرسل المنافقوف إلى رؤكس األعداء أف القوا اإلماـ بضنك كنحن أىل الشرقية لسنا معو
كال نسير معو ؛ ككانت األعداء تهاب أىل الشرقية أكثر من غيرىم ؛ فلما أرسلوا إليهم بذلك

كىم اإلماـ بالمسير إليهم فأظهر لو رؤساء الشرقية الخبلؼ ؛
تجمعوا بضنك كفيهم تركي ّ

ككانوا قد أأشاركا إليو أف يتأخر عن ضنك فلم يسمعهم فجعلوا ذلك سببا للخبلؼ ؛ فأظهركا

ما أضمركا كبركوا في مباركهم  ,فعاتبهم من شاء اهلل من األفاضل كنصحوىم عن خذالف إمامهم

كخوفوىم عقوبة الخبلؼ ؛ فأعاركىم أذنا صماء ؛ فركب اإلماـ بمن أطاعو من أىل الباطنة

كغيرىم فسار بهم كتخلف أىل الشرقية .

غرب اإلماـ ركب أىل الشرقية مشرقا إال شيخنا كمن معو فإنهم ساركا مع اإلماـ ككانوا من
فلما ّ
أكبر أنصاره فجاءكا إلى ضنك من مدخل الوادم ؛ ككانوا قد اخذكا معهم بني زيد أىل فدل ؛

ككانوا قدقدموىم على مضيق الوادم ليمنعوا العدك مقاعد القتاؿ ؛ ككاف في نفس بني زيد ما
في نفوس الخائنين  ,ككاف اإلماـ قد أعدىم لو فصاركا عليو ؛ فلما توسط الجيش الوادم

جاءىم الضرب من بني زيد كغيرىم فكانت الهزيمة على المسلمين كقتل منهم خلق كثير كأكثر
المقتولين من أىل الباطنة ؛ فاستشهد من أفاضلهم خلق ؛ كاستشهد سالم بن سيف الفرعي

ككاف كاليا لئلماـ على بدية ككاف فاضبل ناسكا زاىدا معرضا عن الدنيا  ,كيقاؿ أنو لكما رأل

الجيش انهزـ ؛ تقدـ ىو نحو العدك  ,كقاؿ لمثل ىذا جئنا يعني الشهادة فاستشهد رحمة اهلل

عليو .

كيقاؿ أنو ما كجد في خرجو بعد موتو إال سركاؿ يصلي بو كمسواؾ يتسوؾ بو كلم يترؾ إال كتبا

بيعت في صداؽ امرأتو اآلجل .

كقيؤلنو قيل لو أف الناس انهزموا فقاؿ عاىدتو على أف ال أفر .
ثم رجع المسلموف فكانت ىذه الحالة أكؿ حالة ظفرت بها األعداء كما ىي بالظفر لو عقلوا

كإنما عي النار بل أكؿ حالة ظفركا بها بالردة في الوقعة التي كانت بأطراؼ نزكل كهلل الملك

الدائم .

ثم رجع اإلماـ إلى مسكد كخافت الخونة على نفوسها القتل كعملوا أنهم قد أظهركا الخبلؼ
لئلماـ كما كاف اإلماـ أراد بهم قتبل  ,كإنما خافوه على أنفسهم في زعمهم فبالغوا في زكاؿ

الدكلة كنزع الملك من يد اإلماـ كبذلوا في ذلك كل البذؿ كتكاتبوا من شرؽ الببلد كغربها

كسار سعيد بن ناصر رئيس آؿ كىيبة إلى بني بو علي ؛ كأقاـ معهم قدر شهرين يحرضهم على
اإلماـ  ,كجاء ناصر بن عامر رئيس الحبوس إلى غبى البادية  ,فقاـ عند بعض رؤسائها

المنافقين كبقيت المكاتبة فيما بينهم ؛ كالطركس تتراسل من جعبلف إلى الغبى  ,كمن الغبى إلى

جعبلف كمنهم إلى الغافرية الذين بعماف كالظاىرة فلم يزالوا على ذلك حتى عقدكا من نفاقهم

سرايا فجاءت سرية فيها أكثر آؿ كىيبة كبعض الناس من غيرىم كعليها تركي بن سعيد قصدكا
إلى سمد الشاف كتلقاىم فيصل بن حمود كشيخنا بجيش  ,فنزؿ البغاة بالميسر كجيش

المسلمين بسمد  ,كبقوا كذلك بعضهم يرصد بعضا .
ثم جاء البغاة من كاد غربي سمد يريدكف أف يدخلوا سمد من أعبلىا فوقف لهم حبوس الركضة

أعلى الوادم فمنعوىم عما أرادكا كرجعوا القهقرل  ,كسار تركي إلى سناك كأقاـ بها  ,قامت

قائمة من جعبلف فيها بني بو علي كناس من بني بحسن كقائدىم سيف بن سليماف آؿ بو
سعيدم الذم كاف كاليا لسالم بن ثويني على مطرح فساركا إلى مسكد من جانب كادم

مجبلص حتى نزلوا بسد ركم كقامت قائمة من الهشم على كادم بني خالد ؛ كقامت قائمة من

العبريين كغيرىم ؛ كفيها برغش بن حميد على بهلى فأحاطوا بها ؛ ككاف فيها شيخنا ماجد بن
خميس العبرم كاليا لئلماـ كعسكره العوامر  ,ككاف قد تهيأفيها لحصار ثمانية عشر سنة ,

كبالجملة فكل من كاف لو ضغن أك حقد ثار يومئذ كجمع الكل البغي كشغل كبل ما يليو  ,كلم

يكن بباؿ المسلمين أف سرية جعبلف تصيب غرضها لقلة عددىم ؛ كلكن ليقضي اهلل أمرا كاف
مفعوال  ,فخرج من حضر من المسلمين للبغاة الذين بالسد فيقاؿ انو جاءت سحابة فأمطرت

على جماعة المسلمين فبطلت تفاقهم كلم يكن من ذلك شيء على جماعة البغاة فرجع

المسلموف إلى السيراف .

كسار بالليل إليهم البغاة  ,فتسوركا مطرح كاإلماـ يقاتل من أعلى السور ؛ كجاءت ضربة تفق

فأصابت اإلماـ  ,فاستشهد رضي اهلل عنو كقيل إف الضربة كانت من الذين معو في داخل السور
كاهلل أعلم بحقيقة األمر .
كقتل على السور قائد البغاة سيف بن سليماف ؛ كدخل البغاة مطرح ثم قصدكا مسكد ؛ ككاف

فيها الشيخ الخليلي كإبراىيم بن قيس أخو اإلماـ  ,فسمعت بعض شيوخنا أف الشيخ الخليلي
دعا إبراىيم لينصبو إماما على الناس بعد قتل أخيو  ,فشاكر إبراىيم ىبلؿ بن زاىر الهنائي ,
ككاف ىبلؿ من جملة من نافق  ,فقاؿ لو إف ىذه دكلة ذاىبة  ,فتدارؾ صحار لئبل تذىب

عليكم كىي مملكة آبائك  .فركب إبراىيم إلى صحار  ,فقاؿ الشيخ الخليلي خذلك اهلل كما
خذلتنا  ,فما قامت إلبراىيم بعدىا قائمة ؛ كلما أخذ بلدة جاء السلطاف فأخرجو منها كما

سيأتي ذكره .

كتحصن الشيخ الخليلي في الكوت الشرقي كمعو بعض بني ركاحة  ,كأرسل البغاة إلى تركي

فجاءىم  ,كحاصر الشيخ حتى خانو من معو كلم يقدر عليهم أف يحربوا  ,كيقاؿ أنو جاء للشيخ
بعض رؤساء الهناكية أنينزؿ على أيديهم فلم يقبل أف ينزؿ على أيديهم لما علم من خيانتهم ,

كنزؿ على يدقنصل النصارل([ )]2ظنا منو أنهم ال يرضوف في ذمتهم ؛ كرأل أنو قد استوثق
لنفسو  ,فخانو القنصل كسلمو إلى تركي فلما جيء بو بين يدم تركي قاؿ لو أخرجتمونا من

أكطاننا كفعلتم كفعلتم  ,قاؿ الشيخ ما فعلنا إال ما تقتضيو الشريعة  ,فأمر بو فقيد ىو ككلده

محمد بن سعيد كحمل إلى الكوت فتركا ىنالك ؛ فلم يخرج خبرىما  ,كاهلل سائلو عما صنع .
كقيل إف تركي كاف منتظرا في قتل الشيخ ؛ كأف بعض عمالو كىو ثويني بن محمد خاؼ أف

يعفو عنو تركي  ,فسار إليو بغير إذف فقتلو ىو ككلده  ,فسلط اهلل على ثويني من قتلو في مأمنو

كيقاؿ إف اإلماـ بقي ثبلثة أياـ لم يدفن فلم يتغير  ,ثم دفن بعد ذلك في جبركه من مطرح ,

فكاف أكؿ إماـ دفن بها فيما علمنا  ,ككاف قتلو ليلة ثامن من ذم القعدة سنة سبع كثمانين

كمائتين كألف  ,كدخلت البغاة مطرح يوـ ثامن  ,ككاف كصوؿ البغاة بالسد يوـ رابع ككانت مدة

إمامتو سنتين كأربعة أشهر كخمسة عشر يوما رضي اهلل عنو .

ككاف رجل من بني بو حسن كىو منذرم األصل يقاؿ لو ابن الصباع ؛ كاسمو محمد بن حمد

بن جميع  ,ككاف من أنصار اإلماـ ككاف مشهورا بالبأس  .فلما أخبر عن قتل اإلماـ ىول على
جيش البغاة  ,فلم يزؿ يقاتلهم حتى قتل رحمة اهلل عليو .

ثم سارت بشائر البغاة إلى البلداف يبشر بعضهم بعضا ككاف الحصار على بهلى قائما فنادكا

الوالي كىو شيخنا ماجد أف اإلماـ قتل فلمن تحرب ؟ قاؿ فظننت أنها خدعة فضربت فأال في

المصحف  ,قاؿ فخرج لي قولو تعالى ( فخلف من بعدىم خلف أضاعوا الصبلة كاتبعوا

الشهوات ) .

قاؿ فعلمت أف األمر قد قضى كصممت على أف ال أنزؿ من الحصن بل أدافع عنو قاؿ فقامت

علي العسكر كقالوا ال نحرب معك بنفسك كنحن نخشى على بلداننا التضييع ؛ فإف شئت
ّ

فخذ لنفسك كجها كإال خرجنا عنك  ,ككاف معو العوامر  .قاؿ فقلت أما أنا فبل آخذ كجها ,

فأخذت العسكر ألنفسهم أمانا كتدلى الشيخ من الحصن بحبل إلى األرض  ,كذلك لئبل يكوف

قد مكن البغاة من معقل المسلمين ثم نجا بنفسو حتى أصبح من الليل بمسجد البياضة من
الرستاؽ ؛ ككانت الرستاؽ كالحزـ قد بقيتا في يد فيصل بن حمود عم اإلماـ ؛ كسيأتي تماـ

خبرىم إف شاء اهلل تعالى في الباب اآلتي .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3البيارؽ جمع بيرؽ اسم للراية كىذا اللفظ تركي ال عربي كاهلل أعلم .
[ - ]2كال يخفى أف النصارل يريد بهم المؤلف اإلنجليز ؛ كىو أصحاب الدسائس ىنالك
كالمدبركف لهذا االنقبلب  .فليتأمل مغزل خيانة قنصلهم للعبلمة الخليلي رحمو اهلل بعد أف
استناـ لو كنزؿ على يده  ,كلكن االستعماريوف ال ذمة لهم كال دين إال بقدر الحاجة .

ذكر أحكاـ اإلماـ عزاف بن قيس
كقد تقدـ ذكر أكثرىا ؛ فمن ذلك التغريق ألمواؿ الجبابرة المستغرقة في الجبايات كالمظالم .

كمنها جبره الرعايا على الجهاد بأموالهم كأنفسهم  ,ألنو دفاع عن المصر ؛ كالدفاع يلزـ كل

بالغ قادر  .كمنها جواز أخذ القرض على بيت الماؿ من الرعية ألجل الدفاع عن المصر  ,كقد
فعلوا ذلك في مسيرىم إلى البريمي لدفاع أىل نجد .

كمنها إنقاذ ما فضل من غلة ماؿ مسجد شبيب الذم بالظاىرة في مصالح الدكلة اإلسبلمية

كفي نظر مصالح اإلسبلـ على قوؿ من يقوؿ إنها من أمواؿ اهلل تعالى كىو قوؿ موجود في

األثر .

كمنها حجر أكل الحلول كالفواكو من أموا ؿ مسجد الرستاؽ  ,ككاف قد كجد ألىلها فيها

التوسع بمثل ذلك ؛ كأمر أف ينفذ فضلة غلتها في المتعلمين ؛ ككتب في ذلك كتابا إلى كالي

الرستاؽ  ,كىو شيخنا عبداهلل بن محمد الهاشمي قاؿ فيو :

بسم اهلل الرحمن الرحيم  :من إماـ المسلمين عزاف بن قيس إلى الشيخ المحب المكرـ

المحترـ الناصح العزيز الثقة الفاضل األخ عبداهلل بن محمد الهاشمي ككافة المتعلمين سلمكم

اهلل تعالى كعافاكم كحرسكم كحماكم  ,سبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو نحن بخير نحمد اهلل

على ما أكالنا من سبوغ نعمو ؛ كنعرفك فالواصل إليك سالم ابن ىاشل الجرادم  ,قد بعثناه

إلى بلدكم معلما في النحو  ,كقد جعلنا لو في كل شهر ثمانية قركش ؛ كمن كاف من أىل البلد

فبل شيء لو إال الفقراء  ,كمن كاف من الغرباء فلو قرشاف  ,كيكوف ذلك من أمواؿ المتعلمين

التي عندكم  ,من فضلة أمواؿ المساجد ؛ كقد حجرنا أكل الحلول كالفواكو بالفضلة  ,كرأينا

صرفها في ىذا األمر الذم يربي العلم كيقوم الدين  ,كيكوف التعليم في جميع المساجد ككل

كقت يقيم المتعلموف في مسجد  ,فقيامهم([ )]3كاحرص على ذلك كذمرىم كشمر بنفسك
كانصحهم  ,كأغلظ لهم القوؿ كسارعوا إلى إحراز ىذه الخصلة الشريفة .

كمنها تجويزه أخذ المغرـ من أمواؿ أىل الرستاؽ حتى من ال يملك أمره لينفذ في حرب الحزـ

ألف اليعاربة الذين كانوا فيو كانوا قد بغوا على أىل الرستاؽ كعلى أموالهم كاشتهر ذلك كعرفوا

بو فكاف األخذ من األمواؿ في ىيئة الدفاع عنها كقد تقدـ ذكر ذلك .

كمنها طني الزكا ة في رؤكس النخل فيأخذىا المستطني بقيمة مخصومة يدفعها إلى اإلماـ كيأخذ
الزكاة لنفسو  ,كقد كقع بينهم في جواز ىذا الحاؿ مباحثة فأكؿ من أشار بفعلو شيخنا صالح

كاستنكره شيخنا ماجد كطلب الوجو فيو فكتب شيخنا صالح بذلك إلى المحقق الخليلي

فأجابو بقولو منكوإليك يعود ؛ يعني أنت أجب عنو بنفسك  ,ثم كتب شيخنا ماجد في ذلك
كتابا لشيخنا الهاشمي كإلى اإلماـ على الرستاؽ  ,فأرسل الوالي الكتاب إلى اإلماـ فأرسلو
اإلماـ إلى الشيخ الخليلي فأجاب عنو كنقض ما اعتل بو كأثبتوا ذلك رأيا لهم كعملوا بو

لمصلحة رأكىا .

كمنها صبلتو الجمعة في أسفاره ككاف األصحاب ال يركف لئلماـ أف يصلي الجمعة إذا سافر ,

كممن رأل جواز ذلك عمر بن عبدالعزيز رحمو اهلل تعالى كتبعو على ذلك ىذا اإلماـ  ,كلعلهم

رأكا في ذلك مصلحة قد خفيت علينا كما يراه الحاضر ال يراه الغائب  ,كالنبي صلى اهلل عليو

كسلم لم يصل الجمعة في شيء من أسفاره كال صبلىا أئمة المسلمين من قبل عزاف بن قيس ,
إال في أكطانهم غير صحار فإنها لم تنقطع الجمعة عنها من عهد الصحابة إلى يومنا ىذا ,

يصلونها فيها خلف البار كالفاجر كالعادؿ كالجائر  ,ألنها من األمصار الممصرة  ,كقد صلت

الصحابة الجمعة في األمصار الممصرة خلف البار كالفاجر كاهلل أعلم .

------------------------------------------------

--------------------------------

[ - ]3في ىذه العبارة خرـ  :كلعل صوابها فقيامهم على تلك األمواؿ  .كقولو  :كذمرىم أراد
عنفهم على الكسل كالتخلف عن دركسهم كاهلل أعلم .

ذكر كرامات اإلماـ عزاف بن قيس
كقد ذكركا لو كرامات كثيرة نحفظ بعضها كغاب عنها األكثر  .فمنها ما ذكركه أنو بقي بعد أف
قتل ثبلثة أياـ لم يدفن كىو مع ذلك لم يتغير  ,يذكركف أنو كشف عن كجهو فرأكه كأنو حي .

كمنها ما قدمنا ذكره عند قيامو على سالم بن ثويني أف الطاعوف نزؿ على أنصار عدكه كشغلهم

عن نصرتو  ,كلم يصب أحدا غيرىم أصبل  ,كبقي فيهم حتى خلصت مسكد .

كمنها ما حدث بو رجل من أىل الشرقية أنو قاؿ  :كاف لي ماؿ بوادم بني خالد قد كنزت منو

ستين جرابا كلي ماؿ آخرأديت زكاتو لعامل اإلماـ كأخفيت نصف الستين جراب كىي غلة ماؿ

الوادم  ,بل قلت لهم إنو جاء ثبلثوف جرابا  ,فأخذ مني زكاة ثبلثين جرابا قاؿ فأما الماؿ الذم
أخرجت جميع زكاتو فبقي تزيد غلتو  ,كأما الماؿ الذم أخفيت نصف غلتو فلم يزد على ثبلثين

جرابا من عهد اإلماـ إلى كقتو ىذا ككانت المدة قدر عشرين سنة تقريبا  ,فقيل لو لعلك أك لم

تسمده  ,قاؿ بل زدتو ماء كسمادا .

كمنها كثرة الخيرات في زمانو كنمو البركات كزيادة الغبلؿ على المعتادة زيادة لم يركىا قبلو كال
بعده  ,كنعمت في أيامو الرعية كعاشت في ظل عدلو كأمانو  ,يسير الواحد فيها حيث يشاء ال

يخشى إال اهلل تعالى .

كمنها أف المنافقين الذين جاىركه بالعداكة من قومو ذىب أكثرىم في الفور حتى أف بعضهم لم
يصل بيتو بل سلط اهلل عليهم الموت بعضهم بالجدرم كبعضهم بغيره كبعضهم مات فجأة من

غير مرض  ,كمن مات منهم مات في أسوأ حاؿ  ,كمن عاش منهم عاش في شر معيشة  ,ثم

سلط على ذراريهم فمنهم من انقرض كلم يعقب عقبا  ,كمنهم من سلب عزتو التي كاف فيها ,

كمنهم من سلب نعمتو .

كمنها أف رجبل من أىل النفاؽ سمع الثناء على اإلماـ من الحاضرين  ,فقاؿ اسكتوا لئبل أتغوط

من فمي يعني أنو سيقولكبلما خبيثا  ,فسلط اهلل بالحاؿ آفة صار بها يخرج غائطو من فمو ثم

مات ؛ كمنها أف اهلل تعا لى سلط على المتعاملين عليو الخوؼ من بعضهم بعض كأغرل بينهم

العداكة كالبغضاء فهم يتقاتلوف كيتناىبوف دائما  ,ككقعت بينهم الملحمات العظيمة فهم على

ذلك إلى يومنا ىذا .

كمنها أف اهلل تعالى أرسل عليهم بعد قتلو ريحا شديدة قلعت أكثر نخيلهم كصارت عبرة

للناظرين كيسموف تلك الريح ضربة الشلى  ,كلشهرتها بينهم يتذاكركف بها تاريخ ما جهلوا
تاريخو .

كمنها أف برغش بن سعيد سلطاف زنجبار لما بلغتو قتل اإلماـ ضرب مدفعا فرحا مائة ضربة

كضربة  ,كذلك ألنو خاؼ على ملكهفأرسل اهلل عليهم ريحا شديدة حشرت زنجبار ككسرت

المراكب كخربت البيوت فيقاؿ إنها كانت تأخذ سقوؼ البيت كمصابيحو  ,كالتجأ برغش إلى

المسجد فقاؿ لو بعض األفاضل ىذه المائة ضربة كالضربة فلم تبق بزنجبار شجرة قائمة إال ما

غرس بعد ذلك إال قليبل من ذلك  ,كيقاؿ إف طرقها قد تعمت من كثرة ما كقع من جذكر

الشجر  .فاعتبركا يا أكلي األلباب .
ىذا ما حضرنا من ذكر كراماتو رضي اهلل عنو  .كأما فضائلو فكثيرة كناىيك أنو قد باع نفسو هلل
كحسبك بثناء العلماء عليو  ,كقد أطنبوا في ذلك كما تقدـ كاهلل أعلم .

باب دكلة السلطاف تركي بن سعيد ابن سلطاف ابن اإلماـ
كىو الذم خرج على اإلماـ عزاف كقد تقدـ ذكره غير مرة  ,كلما قتل اإلماـ رضي اهلل عنو
كدخلت البغاة الببلد أرسلوا إلى تركي كىو بسناك فسار إليهم كاستول على الكرسي ملكا

بالقهر كالغلبة على طريقة آبائو  ,ككاف إبراىيم بن قيس قد سار إلى صحار كفيصل بن حمود
إلى الرستاؽ  ,ككاف بلول عامل لئلماـ يقاؿ لو محمد بنسعيد الهنائي  ,فركب السلطاف في

مركب كجاء في البحر كمر على صحار كفيها إبراىيم كالوالي عنده  ,فلم يكن منو بصحار أمر
بل جاكز عنها إلى لول فركب عاملها من صحار إليها ؛ فلما أصبح أخذ من حضر كىم قدر

خمسة كأربعين رجبل ؛ كنزؿ بهم الساحل ليلتقي جنود السلطاف عند نزكلهم من البحر فوجدىم
قد نزلوا في سور ىنالك  ,فدخل الوالي كمن معو في نخل مقابل للسور كترابطوا ىنالك قليبل ,
ثم انحاز الوالي إلى الجانب الغربي من السور كتستركا ببيوت ىنالك ككقف الوالي في سكة

غير متستر ينظر من يسير كيجيء  ,فكلما رأل كاحدا كثب عليو بالسيف كثبة األسد كىرب
منو بعض القوـ حتى دخلوا البحر  ,ثم جاءت رصاصة فضربتو في مدمع عينو فرفعتو من

األرض قدر ذراع ثم سقط ميتا فلما رأل أصحابو ذلك ىربوا كبقي منهم أربعة أرادكا حملو ؛

فأدركهم الضرب ؛ فأخذ كاحد منهم التفق كالثاني الكتارة كالثالث الخنجر ببل قطاعة ؛ ثم نجوا

بأنفسهم إلى الحصن  ,كفيو كلده سيف بن محمد ككاف شابا  ,فقاـ بالحرب أعوانو جاء قوـ

السلطاف فمثلوا بالوالي مثلة منكرة  ,حتى أنهم قطعوا إحليلو كألقموه فاه  ,كجاءت بو من الغد

نساء في سمة خباط كاللحم المقطع .

ثم نزؿ السلطاف بمن معو كجر الجاردل على الحصن كقاـ الحرب ثبلثة أياـ كسار بينهم الناس

 ,ككاجهو سيف بن محمد كنزؿ منالحصن  ,ككلى عليو السلطاف كاليا ؛ ثم رجع كجهز جيشا

كلى عليو بدر بن سيف بن سليماف البوسعيدم ؛ كحاصر صحار كفيها إبراىيم ؛ كطاكلهم في
الحصار حتى خرج إبراىيم منها كجاء إلى الرستاؽ ؛ كفيها ابن عمو فيصل بن حمود .

ككاف فيصل ىذا قد غلبو أمر السياسة كأحب التخلي عن المملكة ؛ كاتفق رأيو كرأل من حضر
من المسلمين أف ينزلعن الحصوف التي في يده كيدفعها إلى إبراىيم  ,فقطع لنفسو قطعا من

بيت الماؿ كاشترط أف تكوف لنفسو قواما فأنعموا لو كنزؿ من الحصوف كأقاـ ببيت القرف ,

ككاف في حياة إبراىيم مكرما محترما  ,كقاـ إبراىيم بأمر المملكة كأرسل إليو السلطاف غارة

فصبحتو أكؿ النهار كىو في الحزـ نائم ؛ فأتاه الصريخ فقاـ من فوره كركب حصانا كخرج إلى

القوـ فهزمهم كىو بنفسو قبل أف يلحق عليو غيره  ,كفي القوـ أك أكثر من ال يحب قتلو

للعصبية الباطنية ؛ كألجأىم ىنالك إلى مضيق كاستجار بو بعضهم فأجاره  ,كيقاؿ إف في القوـ
خياال كىو من خداـ اليعاربة  ,فقصده إبراىيم ليقتلو فهرب على فرسو فسقطت خنجره من

حزامو  ,فقاؿ لو إبراىيم سقطت خنجرؾ يا خادـ  ,فقاؿ ما عليها خنجر ؛ كما كاف ىمو إال

النجاة بنفسو  ,كخلصت للسلطاف تركي حصوف الساحل كلها .

كأماحصوف عماف فإنها تفرقت على الرؤساء الذين كانوا بها قبل اإلماـ  ,فرجعت نزكل إلى

حمد بن سيف الذم أخذىا اإلماـ من يده  ,كرجعت بهلى إلى برغش بن حميد الغافرم كسمد

نزكل إلى الريامي .

ثم إف برغش بن حميد قبض على شيوخ العبريين بسياسة من بعضهم لبعض  ,كقتلهم في سجنو
بعض أقاربهم  ,ثم سلط اهلل على برغش أخاه ناصر بن حميد فقتلو كقتل أخاه راشدا كصارت

بهلى كيبرين إلى ناصر كىو صاحبهما اليوـ .
كأما نزكل فإنها بقيت في يد حمد بن سيف زمانا  ,ككاف عسكره بني ىناءة ؛ ككاف قد اتخذ

ىبلال ابن زاىر رئيس بني ىناءة صاحبا خاصا فاحتاؿ ىبلؿ على حمد فأخرجو منها كقبضها
ىبلؿ لنفسو ؛ كأظهر للناس أنو فيها نائب السلطاف  ,ثم انكشف الحاؿ بعد ذلك أنو ليس

بنائب  ,بل ىو مستقل بها لنفسو  ,كبقي فيها مدة طويلة حتى مات حمد بن سيف كجاء كلده

إلى نزكل فضرب ىبلال بتفق فقتلو ككاف ذلك في أياـ السلطاف فيصل بن تركي  ,فأرسل إليها

عاملو فحربها فأخذىا من أكالد ىبلؿ بن زاىر ككلى عليها سيف بن حمد قاتل ىبلؿ .

ثم سار إبراىيم بن قيس إلى المصنعة فأخذىا من عامل السلطاف ؛ فأرسل السلطاف إليها مركبا

للنصارل فحربها  ,فخرجمنها إبراىيم كجاء سالم بن ثويني إلى الشرقية  ,كأقاـ ببدية يطلب
النصرة على عمو السلطاف تركي فلم يتفق لو ذلك ثم مضى إلى الهند كمات بها .

كفي آخر ذم القعدة من سنة تسعين كمائتين كألف خرج شيخنا صالح بن علي الحارثي – كىو

المراد عند إطبلؽ لفظة شيخنا – بمن معو من المطاكعة كغيرىم على السلطاف  ,فساركا

كتعجل الشيخ بمن معو من مقدمة الجيش ليناؿ غرة من مسكد فطلع عليهم الفجر دكنها ,

فرجعوا كأناخوا بسويح الحرمل ؛ كتجمع الجيش ىنالك ككاف قد صادفهم بعض الحطابين

فأخبركا عنهم في مسكد ؛ ككاف السلطاف مريضا فخرجت إليهم جنوده كأكثرىم الوىابية ,

كعليهم رؤساء الدكلة ؛ فجاءكا إلى السويح بع ّدىم كعديدىم  ,فالتقاىم بوادر الجيش ,

فاقتتلوا يسيرا ثم انهزمت جنود السلطاف ؛ فركبهم الجيش قتبل كأكسعهم طعنا كضربا  ,فقتلوا
منهم خلقا كثيرا  ,ثم دخلوا مطرح كنزؿ الجيش بها كسالمهم الكوت .

كأرسبللسلطاف إليهم عاملو بدر بن سيف ليرضيهم بما أرادكا ؛ فقاؿ الشيخ ال نرضى إال

بدخولمسكد  ,فقاؿ العامل أنا أدخلكم إياىا  ,فليصحبني من شئت من قومك  ,ككاف ذلك
تلطفامنهم ليتمكنوا من المكيدة ؛ فأرسل الشيخ عنده سبعين رجبل ؛ كفيهم رئيس الحجريين

ىبلؿ بن سعيد كحمود بن سعيد الحجافي  ,فدخلوا مسكد كاتفقوا أف يأتيهم الشيخ بالجيش

من الغد  ,كما كاف عند السلطاف لهم مدافعة لكونو مريضا  ,كألف أنصاره من القبائل لم تصلو ,

فاستحضر السلطاف حمود الحجافي كشكى لو الحاؿ كتلطف بو كخلع عليو الخلع كمناه

رد عني القوـ بما شئت كلك ما شئت .
األماني كقاؿ لو ّ

قاؿ شيخنا  :فلما كاف الغد خرجت بالجيش من مطرح إلى مسكد ؛ فلما صرنا بالعقبة إذا

نحن بمحمود مقببل  ,قاؿ فأخذني في ناحية كقاؿ إف السلطاف يمد لك الفرائض كيمنيك بما

تحب كيعطيك اآلف ستة آالؼ قرش كترجع عنو  ,قاؿ فقلت اتق اهلل ما لهذا جئنا ؛ إنما جئنا

إلظهار العدلوتقويم األمر  ,قاؿ نحن ال نريد ملكا ؛ فإما أف تأخذ ىذا الوجو كإما أف أفرؽ ىذه
الدراىم في الجيش كأخذلهم بها  .قاؿ كقد علمت أنو إف لم أقبل سيفعل ما قاؿ  ,فقلت لو
إف لم يكن لك بد عن ىذا فخذ لنا منو خمسين ألفا  ,قاؿ يكفيكم ىذا .

علي القوـ  ,فطاكعتو كخرجنامن
قالشيخنا فلن نقدر عليو إال بما يريد  ,كعلمت أنو سيفسد ّ
مطرح ؛ ثم قاموا على السلطاف مرة أخرل ككتبوا إلبراىيم بن قيس أف يبلقيهم فبلقاىم بمن

معو ؛ كجاءكا على الركاية كحاصركىا ؛ ثم تخاكف القوـ كرجعوا من غير شيء  .ثم قاموا على

السلطاف قياما ثالثا كفيهم أخو السلطاف عبد العزيز بن سعيد  ,فساركا حتى أقلوا([)]3

السبللم على سيراف مسكد ؛ فقصرت السبللم فسقط بعضها على األرض كجنود السلطاف

تضربهم من أعبل السيراف  ,فرجعوا عنها من غير شيء .
كسبب خركج عبد العزيز عندىم على أخيو ما كقع بينو كبين أخيو من الضغن على الدكلة .

كذلك أف عبدالعزيز كاف بالهند كأرسل إليو أخوه السلطاف كضمو إلى نفسو كاستعاف بو على

أمره ,كاستخلصو على مملكتو حين خرج لحرب النزار من ازكي  ,ككاف السلطاف قد قدـ بعض

رؤساءالهناكية  ,فاحتالوا عليو حتى خرج من مسكد كسار إلى جؤاذر كملكوا أخاه عبد العزيزبن

سعيد طمعا فيما عنده فلم يجدكا عنده ما تأملوا ؛ فكاتبوا السلطاف تركي أف يأتيهمإليهم

بمسكد كعملوا الحيلة لعبد العزيز  ,فأخرجوه من مسكد إلى سمائل كعقب السلطاف لمسكد

 ,كخرج عبد العزيز من سمائل إلى الشرقية ؛ كأقاـ بسمد الشاف زمانا كخرج على أخيو فلم

يتفق لو مطلوبو  .ثم سار إلى الهند في أياـ فيصل بن تركي كأقاـ بها زمانا كمات فيها  .ثم أف
السلطاف بعد رجوعو من جؤاذر قبض على الرؤساء الذين احتالوا عليو كفيهم حمود بن سعيد

الحجافي فقيدىم ؛ كسكنهم فما فكهم منو إال شفاعة شيخنا  ,ككاف لو عنده كلمة .
ثم خرج إبراىيم بن قيس ملك الرستاؽ فأخذ المصنعة مرة أخرل كجعل عليها عامبل  ,كرجع

من ىنالك كأحاط بالعوابي  .ثم جاء السلطاف بجنوده إلى المصنعة ؛ فجاء إبراىيم إلى آؿ

سعد يطلب نصرتهم  ,كأقاـ بالملدة يعدكنو فلم يفوا لو حتى خلصت المصنعة للسلطاف كرجع

جيش إبراىيم عن العوابي خاليا  ,كرجع إبراىيم إلى الرستاؽ ؛ ثم جاء أىل سركر يستنصركف
على جيرانهم بني جابر  ,كطلبوا من شيخنا أف ينصرىم  ,كأقاـ رئيسهم عند عبد العزيز بن

سعيد بسمد الشاف يطلب منو النصرة ؛ فاتفقوا على نصرتو ؛ فساركا جميعا حتى مكنوىم في

أماكنهم كأذلوا خصمهم  .ككاف السلطاف قد ماؿ بعصبيتو إلى بني جابر  ,فأخرج إليهم بعد

ذلك بعض أكالده  ,فسار شيخنا كأقاـ بوادم الراؾ من الجرداء  ,فرجع جيش السلطاف كلم
يكن بينهما قتاؿ  ,ثم خالف السلطاف بنوا بطاش  ,فبقوا كذلك مدة ثم تمكن السلطاف من

رئيسهم فقتلو كجمع لهم جندا فسار إليهم يقدمهم كلده فيصل ؛ فدخلوا بلدانهم كتمكنوا منها

.

ثم خرجإبراىيم بن قيس كأخذ حصن السويق من الباطنة  ,فجاءه مركب للنصارل من قبل

السلطاف ,فخاطبو بالخركج فخرج قبل أف يضرب  ,ثم رجع من ىنالك إلى الرستاؽ  ,كأقاـ بها

زمانا ,ثم خرج فأحاط بالعوابي كحاصرىا بضعة عشر يوما كضرب حصنها بمدفع فخلصت لو ,

ككاف ذلك آخر عمر السلطاف تركي  .كفي سنة إحدل كثبلثمائة كألف مات الشيخ محمد بن

سليمالغاربي رحمة اهلل عليو ككاف موتو بالخبة من الباطنة كفيها قبره ؛ كفي ىذه السنةأيضا مات

بالشرقية الشيخ سعيد بن علي الصقرم  ,ككاف رجبل فاضبل يؤكم األخيار كيحب العلماء كبينو

كبين علماء المغرب مكاتبة([ )]2كلو عندىم خصوصية  .كفي آخر سنة خمس كثبلثمائة كألف
مات السلطاف تركي بن سعيد كاستول من بعده كلده فيصل بن تركي على الكرسي .

------------------------------------------------------------------------------[ - ]3في األصل قلوا ؛ فإف لم تكن ىذه لغة عمانية فصوابو أقلوا  ,أم رفعوا كما صححناه
كاهلل أعلم .

[ - ]2رأيت لو مكاتبات مع شيخنا قطب األئمة ككاف يرسل إليو بعض تآليفو ليبرزىا إلى عالم
المطبوعات منها كتبو الثبلثة في الببلغة كتب على كل منها بخط القطب  :يرسل إلى الشيخ

سعيد الصقرم ليطبعو ثم يرده .

كقد رأيت مثل ىذا على كثير من تآليفو األكلى كيظهر أنو كاف عازما على طبع كثير من تآليف
شيخنا كلم تسعفو المقادير فعجلتو بالموت رحمهما اهلل كلو ثواب نيتو فنية المؤمن خير من

عملو كالحمد هلل

باب دكلة السلطاف فيصل بن تركي ابن سعيد بن سلطاف بن اإلماـ

كلي السلطنة في اليوـ الذم مات فيو أبوه  ,ككاف ىو أكسط إخوتو؛ ككاف أحسنهم سياسة

كحزما  ,فاستول على الكرسي كأرسل رسلو إلى شيخنا يذكر لو كفاة كالده كيطلب منو المهادنة

كالصلح  ,فعقدكا الصلح بينهما ثم أخذ في جمع الجيوش كخرج بها إلى الرستاؽ في أكؿ سنة

ست كثبلثمائة كألف  ,كعسكر ببركا كأتاه بعض الرؤساءبكلمة في الرجوع عن الرستاؽ كترد

إليهم العوابي ألنها أخذت منهم قريبا فظنوا أف الخركج ألجلها فلم يقبل ذلك ؛ كمضى بنفسو

في الجيش حتى دخل الرستاؽ كعسكر في برج المزارعة كسحبت المدافع كقربت من الحصن

كضرب بها الحصن كفيها يومئذ إبراىيم بن قيس كأكالد أخيو اإلماـ عزاف  .ككاف ممن اشتهر
يومئذ بالدفاع سعود ابن اإلماـ  ,فإنو كاف أكثر ملوكها دفاعا كبقي الحرب كذلك زمانا  ,ثم

تخاكنت جنود السلطاف كجاء أىل الباطنة لنصر إبراىيم بجيش عظيم كتبين للسلطاف الخيانة

في قومو فرجع عنها بدكف شيء كبقيت العوابي في يد إبراىيم كرجع السلطاف إلى مسكد .
كفي أكؿ سنة اثنتي عشرة كثبلثمائة كألف دخل شيخنا كادم دما ؛ ككاف بها بنو شهيم قوـ

أظهركاالبغي كطلب منهم شيخنا الحق فأبوا كسار إليهم بالجنود كدخلها بعد أف ظنوا أنها مانعة

ال يقدر عليها  .كدما ىذه غير دما المشهورة في الكتب فإف المشهورة في السيب  ,كليست
بمانعة ألنها أرض من الباطنة  ,كىذه كاد قد اكتنفتو الجباؿ الشامخة  ,ثم كقع بين السلطاف

كبين شيخنا بعض أشياء في النفوس ككتب إليو شيخنا كتابا ذكر لو فيو أنو ال يملك إال نفسو

يعني أنو ال يعطيو ذمة إال عن نفسو ؛ فقيل إف السلطاف استنكر الكتاب كقاؿ لو قائل  :إف ىذا
الكتاب يشعر برد البرل فأعرض السلطاف عن الكتاب كجعلو كبل شيء كلعلو إنما فعل ذلك

رغبة في استبقاء الصحبة .

ثم خرج عبداهلل بن صالح بن علي الحارثي  ,كسار إلى نزكل في جماعة عديدة ألمر مهم

ىنالك  ,ثم رجع مننزكل على طريق ازكي ثم على كادم بني ركاحة ثم على سمائل ثم دخل

مسكد فقابلهم السلطاف باإلكراـ  ,فلما كاف بعض الليالي ىجموا على بيت السلطاف كعلى

سائر المقابض فتمكنوا منها كخرج السلطاف إلى الكوت  ,ثم جاء شيخنا بالجيوش كمعو سعود

ابن اإلماـ حتى نزلوا بسويح الحرمل ككتب للسلطاف كتابا كشف لو فيو القناع أنو حرب لو ,

فقاـ الحرب في مسكد كنصرت الغافرية السلطاف كالهناكية الشيخ  ,ككذلك الرحبيوف نصركا
الشيخ  ,كقاـ الحرب نيفا كعشرين يوما ,ثم دخل الناس بالصلح بينهم كدفع السلطاف إلى

الشيخ اثني عشر ألف قرش كتوثقوا على أشياء لم يف السلطاف بشيء منها ؛ ككانت ىذه

الدخلة في شعباف من ىذه السنة  ,ثم رجع الشيخ إلى كطنو القابل من الشرقية كأقاـ بها .
كفي اليوـ السابع من ذم الحجة كقت الضحى من سنة اثنتي عشرة كثبلثمائة كألف مات

عبداهلل ابن شيخنا صالح بن علي  ,كسبب كفاتو مرض أصابو بين أىلو بعد رجوعهم من كاقعة

حرب مس قط األخير بمدة تزيد على الشهرين قليبل  ,كقد كاف في كقتو منفردا بالسياسة في

الحركب كالتدبير في الدكؿ كالبسالة في األمور كالشجاعة في اإلقداـ ؛ ككاف على كفق مراد

كالده المذكور  ,كقد سارت بسمعتو الركباف كاشتهر بهذا الوصف في جميع البلداف مع صغر

سنو فإنو توفي كىو كلد عشرين سنة أك فوقها بقليل  ,كفي سنة أربع عشرة كثبلثمائة كألف في
يوـ األربعاء كقت العصر لست مضين من ربيع اآلخر توفي شيخنا الصالح صالح بن علي بن

ناصر بن عيسى بن صالح الحارثي  ,كسبب كفاتو أنو خرج مجاىدا في جيش  ,فحمل على

بلد الجيلة –ككانت من أعواف الجبابرة – في ضحى ذلك اليوـ فأصابتو رصاصة في فخذه

فبقي جريحا حتى توفي شهيدا في كقت العصر ؛ كلم يمت رضي اهلل عنو حتى أقر اهلل عنو بنيل
مطلوبو في أىل الجيلة ؛ فإف أكالده الكراـ حملوا بمنمعهم من األقواـ على أكلئك الظلمة ,

فاستفتحوا دارىم كمحوا آثارىم ؛ فبقي القوـ بينطريد كأسير كقتيل  .ثم أمر بو ابنو عيسى
فحمل إلى عبلية سمائل فدفن فيها  ,غفر اللهلو كرحمو كرضي عنو كبرد مضجعو آمين .

كقد كاف رضي اهلل عنو أعلم أىل زمانو في الحبلؿ كالحراـ كأشدىم حرصا على قواـ اإلسبلـ

كأكثرىم خصاالفي صفات الكراـ  ,ككاف أحد الثبلثة الذين دارت عليهم مملكة إماـ

المسلمين عزاف بنقيس رضي اهلل تعالى عنو .

كأما قريناه اآلخراف فهما شيخنا سعيد بن خلفاف بن أحمد بن صاؿ الخليلي الخركصي كشيخنا
محمد بن سليم الغاربي ثم استشهد ذلك اإلماـ ككزيره شيخنا الخليلي كبقي ىذا الشيخ من

بعدىما محاربا للجبابرة كمسارعا إلى أعماؿ اآلخرة ؛ كلو في ذلك كقائع مشهورة كأحاديث
مذكورة .

كقد استشهد رضي اهلل كعمره يناىز الستين سنة  ,كتأمر بعده كلده عيسى ابن صالح  ,كرجع
من الجيلة إلى كطنو  ,فلما كصل كطنو بلغو أف السلطاف جمع الجيوش لحرب بني ركاحة ,

ككاف بنو ركاحة من أنصار الشيخ  ,ككاف السلطاف قد طمع بموت الشيخ أف يصيب من أنصاره
غرة فجمع الجموع كأرسل إليو عيسى يكاتبو بالتأخير عن الحرب كيمنيو بالوجوه الجميلة فبل

يرل في أجوبتو إال الخشونة فجمع السلطاف جنوده كسار إلى كادم سمائل كنزؿ بسيجا  ,ككاف

بنو جابر من أعوانو كأنصاره  ,كركب األمير عيسى بمن خف معو حتى نزلوا العبلية من سمائل
كفيها أكالد الشيخ الخليلي .
ككاف أحمد بن سعيد كلد الشيخ الخليلي عالما فاضبل ؛ ككاف قد رأل في منامو قولو تعالى (

سيهزـ الجمع كيولوف األدبار )  ,فاستبشر الشيخ كبشر إخوانو  ,فلما جاكز السلطاف إلى سيجا

ككانوا يظنوف أن و يقصد العبلية  ,أراد األمير عيسى أف يركب إلى الوادم الغربي ليحميو خوفا

عليو من السلطاف ؛ فقاؿ رؤساء العبلية أف ىذه مكيدة من السلطاف  ,كأنو لم يقصد الوادم ,

كإنما قصد العبلية ؛ فعمل األمير كمن معو حيلة  ,فأرسلوا من يصيح بالقوـ فركبوا في ىيئة من

يثبت الصائح حتى دخلوا الوادم الغربي كنزلوا فيو كأخذكا مقاعدىم للقتاؿ  ,ككاف السلطاف قد
أرسل إلى رؤساء بني ركاحة أف يواجهوا  ,فواجهوا على يد شيوخ بني غافر كمنهم – كىو

كبيرىم – ناصر بن حميد صاحب بهلى  ,فلما كصلوا أمر بهم السلطاف فقيدكا  ,فكلمو

الشيوخ فيهم فأبى أف يطلقهم  ,كرأل أنو ال خفر لهم عليو ألنو سلطانهم  ,فدخل ذلك في

نفس الشيوخ ألنهم يركنو نقصا في منزلتهم كتضييعا لذمتهم ؛ ككاف ذلك سببا لخذالف السلطاف

 ,فمشى بعض الشيوخ إلى بعض كاتفقوا أف ال يجتهدكا في حربو ؛ فأمر بالمسير إلى الوادم

كخرج ىو في أكلهم فخرج الجيش أجمع  ,فلما قربوا من الوادم انحاز الشيوخ الذين اتفقوا

على خذالف السلطاف على جانب في موضع يسترىم عن الضرب جبل ؛ كاندفع باقي جنود
السلطاف إلى الوادم كأكثرىم بذال فيهم بنو جابر فوقع الضرب من الجانبينوكانت الصمع

يومئذ قليلة ال يوجد منها عند األمير كأصحابو في ذلك الوقت إال قدر ثبلثين تفقا كىي التي

ىزت القوـ  .كأما جند السلطاف فكاف عندىم من الصمع شيء كثير قيل أف عددىا في دفتر
السلطاف كاف أربعة كعشرين مائة تفق([. )]3

كأما عددالرجاؿ من جنود السلطاف فقد كانوا آالفا كثيرة فوقع الضرب من الفريقين كضرب

مدفع السلطاف ؛ ثم كقعت على المدفع خلة قيل إنها انكسرت رجلو ثم انكشفت جنود

السلطاف بعد أف كادكا يشارفوف الوادم فأصيب منهم قتلى تزيد على أربعين رجبل فيما قيل

فرجعوا على أعقابهم ككاف السلطاف بنفسو يحرضهم على فرس قدامهم  ,فلما انهزموا رجع

السلطاف إلى حصن سمائل ثم منها إلى مسكد ؛ كلم يقتل من أصحاب األمير أحد إال رجل

كبير السن من بني ركاحة كاف في زرع ىنالك فجاءتو رصاصة سائبة فقتلتو ؛ فرجع األمير بمن
معو بالنصر كالسبلمة كفي شواؿ كقت المغرب ليلة أربعة كعشرين من ىذه السنة كىي سنة

أربعة عشر كثبلثمائة كألف توفي سعيد بن حمد بن عامر بن خلفاف الراشدم ببندر مطرح ككاف
قاصدا لحج بيت اهلل الحراـ باألجرة عن غيره فأصابو فيها ألم الجدرم فمات منو  ,كدفن في
ذلك البندر بالموضع المعركؼ بالعريانة  ,غفر اهلل لو كرضي عنو ؛ ككاف من أىل سناك فانتقل
منها إلى الفتح من بلداف الشرقية  ,ككاف مسارعا إلى الخيرات معركفا بالسكينة كالوقار تاركا

لحظوظ النفس كمتصفا بالكماالت اإلنسانية ؛ مجدا في تحصيل العلم النافع كفي االستفادة

كاإلفادة فيو  ,كمهر في العلم مع صغر سنو فإنو توفي كعمره نيف كعشرين سنة على التحرم ,

كمات بعد أف شرع في التصنيف فإنو قد صنف منظومتين فائقتين في فنهما  :إحداىما في الرد

على من ي ّدعي قدـ القرآف نونية سماىا فيض المناف  ,كالثانية المية في الدفاع كالجهاد سماىا

علم الرشاد .

كفي سنةخمسة عشر كثبلثمائة كألف في اليوـ التاسع عشر من شعباف توفي أبو عبداهلل حمد

بن سيفبن سعيد بن راشد البوسعيدم رضي اهلل عنو ؛ كسبب موتو رحمة اهلل عليو أنو خرج

حاجا من عماف عن غيره ؛ ككاف قد حج عن نفسو فتوجو أكال ( إلى ) أرض السواحل  ,كمر

على ساحل الهند ؛ فأصابو ألم الجدرم بالبندر المعركؼ ( بمبي ) كىو يومئذ في يد النصارل

أخزاىم اهلل تعالى كأذلهم  ,كقد كاف عالما فاضبل نبيها فطنا نزيها اتفق كل من يعرؼ حالو على
تفضيلو على سائر فضبلء مصره في دىره  ,ككاف سنو يوـ توفى نيفا كأربعين سنة  ,بل كاف إلى

الخمسين أقرب ؛ كفي سنة ستة عشر كثبلثمائة كألف في اليوـ الرابع من المحرـ عند غركب
الشمس توفي كالدم حميد بن سلوـ السالمي في بندر جدة من ألم الجدرم .

كفي يوـ أحد عشر من ىذا الشهر المذكور توفي إبراىيم بن قيس أخو اإلماـ بالرستاؽ ككاف

ملكها  ,كملكها من بعده سعود بن اإلماـ عزاف بن قيس ككاف إبراىيم قد خلف كلدين أحدىما

صغير جدا يقاؿ لو أحمد بن إبراىيم كالثاني رجل شاب يقاؿ لو سعيد بن إبراىيم  ,ككاف

إبراىيم قد ج عل عسكر قلعة الرستاؽ من بني ىشاـ كرئيسهم ناصر بن محمد المخطوـ ,

فاتفقوا ىم كمن حضر من رؤساء الهناكية على تقديم سعود  ,فلما دخل سعود الحصن ىرب

سعيد على فرس كمعو رجبلف أك ثبلثة أىل خيل حتى جاءكا الحزـ  ,ككانت رؤساء الهناكية قد

جعلوا في الحزـ نائبا من أىل الباطنة يقاؿ لو حمداف ليمنع الحصن من سعيد  ,فلما جاء سعيد
صادؼ حمداف على باب الحصن فأمسكو  ,كقاؿ ال بد من فتح الحصن أك أقتلك فناداىم أف
افتحوا لو ففتحوا لو فدخل ؛ فلما دخل سعيد الحصن ظهرت حجتو على من فيو فأخرجهم منو

كبقي ىو كأعوانو .
ككاف سعود بن عزاف ثقة تقيا فاضبل مرضيا  ,كاف شيخنا يفضلو على أبيو اإلماـ قبل عقد

اإلمامة ,ككاف قد ىم بعقد اإلمامة عليو بالقابل من الشرقية ؛ ككتب للقبائل أف يحضركا البيعة ؛

فجاءت القبائل بعضهم قد كصل كبعضهم في الطريق فكاف من األمر المقدر أف حصلت موانع

عن تماـ ذلكالعزـ  ,كال حاجة إلى ذكر ما منع .

فلما تولى سعود الرستاؽ كتب إلى أفاضل المسلمين كرئيسهم عيسى بن صالح فحضركا معو

الرستاؽ  ,كفيهم أيضا ابن عم اإلماـ فيصل بن حمود  ,ككصل شيخنا ماجد بن خميس العبرم

؛ كقاؿ سعود بن عزاف قد كنتم تحاكلوف معقبل للمسلمين تقيموف فيو العدؿ ؛ كقد مكنني اهلل

من ىذا المعقل فقبضتو لكم حتى تصلوا ؛ فإما أف تكونوا شركائي في األمر كإما أف أخرج إلى

بيتي  ,فقاؿ لو المسلموف  :كن مكانك كنحن إف شاء اهلل تعالى من كرائك كمن أعوانك ,

كىذه ثقات الرستاؽ يعينوؾ على مهماتك الحاضرة كتكلموا فيما بينهم أف ينصبوه إماما على

المسلمين كعلى ذلك صمم عزمهم  ,ككانت الناس من األطراؼ ينتظركف تقديمو إماما لعلمهم
بأىليتو ؛ ككتب بعض األفاضل من بعض األطراؼ في ذلك قصيدة ميمية أحفظ منها قولو :

فإنشاء اإللو فمن قريب = يقاؿ لو اإلماـ ابن اإلماـ
فلم يقدر اهلل ذلك  ,كال يكوف إال ما يريد اهلل ؛ ككما تكونوا يولي عليكم ؛ فانفشل األمر

كضعف العزـ كرجع كل إلى بلده  ,كمات حمود بن سعيد الحجافي بالرستاؽ في ىذه المرة ,
كبقي سعود بن عزاف أميرا عادال على الرستاؽ كما يتعلق بها كالعوابي ؛ كسار فيما ملك سيرة

حسنة  ,ككلى أمره العلماء كالثقات ؛ كجعل نفسو كواحد منهم.
كفي شواؿ من ىذه السنة قصد األمير عيسى بن صالح كبعض أصحابو الحج على طريق البر ,

فمر على سعود بن عزاف بالرستاؽ  ,ثم على زايد بن خليفة في بوظبي  ,ثم إلى قطر  ,ثم إلى
اإلحساء ثم إلى نجد ثم إلى المدينة ثم إلى مكة  ,ككاف بنو ىشاـ كىم عسكر قلعة الرستاؽ

قد شق عليهم ما رأكه من عدؿ سعود كحسن سيرتو ؛ كشق على رؤساء النفاؽ من أىل الرستاؽ
كغيرىم ذلك فخافوا أف يكبر أمره كقد رأكه يكبر ؛ فعملوا المكيدة فيو كاحتالوا عليو بواسطة

أخيو حمود بن عزاف فأدخلوا حمودا الحصن خفية ليلة ثماني كعشرين من شواؿ من سنة ست

عشرة كثبلثمائة كألف ؛ فلما طلع الفجر خرج سعود بن عزاف للصبلة بالجماعة الذين الزموه

في غرفة الصبلة  ,فصلى بهم ركعة من فريضة الفجر ؛ فلما قاـ إلى الثانية نقعت فيو من كرائو

التفاؽ فقتلتو من حينو ,كضربت رجبل من كرائو من حبوس الركضة كاف معو يسمى محمد بن

مطر  ,كىو خاؿ حمود بن عزاف ؛ كالضاربوف فيهم بعض رؤساء بني ىشاـ  ,كمكنوا حمود بن

عزاف كىو أخو سعود من الحصن  .كدفن سعود تحت الحصن من الجانب الغربي  ,فقيل إنهم
كانوا يركف األنوار عليو ساطعة  ,كبقي حمود في يد بني ىشاـ آلة ككسيلة لهم على ظلم أىل

الرستاؽ .
كأما العوابي فإف كاليها بعد قتل سعود سلبها إلى سعيد بن إبراىيم  ,ثم أساء سعيد في أىلها
السيرةفتعصبوا بالعبريين فأحاطوا بها كأخرجوا عسكر سعيد  ,كتمكن منها السلطاف فيصل

فصارت لو إلى اليوـ  ,كفسدت أمور الرستاؽ كسلط اهلل عليهم اآلفات من جدرم كطاعوف ,

كسلط عليهم الظلمة يسومونهم سوء العذاب  ,قامت قائمة من أكابر آؿ سعد أىل الباطنة

كأرادكا أف يحتالوا على حصن الرستاؽ ليدخلوه كيمسكوه عن بني ىشاـ  ,ففطنوا لهم فوقع
بينهم ضرب كقتل في الفريقين  ,كقتل ناصر بن محمد رئيس بني ىشاـ ؛ كذلك كلو داخل

الحصن كترأس بعده أخوه حارث بن محمد ؛ كبقيت الرستاؽ لحمود بن عزاف اسما كلحارث

ابن محمد معنى ؛ كفسدت أمورىا كاختصمت رعيتها ؛ كاحترب أىل الغشب كتعصبوا بالقبائل

الخارجية ككقعت بينهم الحرب ؛ فلما رأل حمود بن عزاف كحارث بن محمد فساد األمور

عليهم كاختبلؼ الرعايا كتبوا لؤلمير عيسى أف يصلهم  ,ككاف األمير قد تأخر عنها ألنو ال

يعرؼ لها قابضا أمينا  ,فمن قدر اهلل تعالى أف أظهر سعيد بن إبراىيم المتاب ؛ ككتب بعض

ثقات الرستاؽ بتوبتو ككاف ذلك منو مخادعة للمسلمين يطلب بها الرستاؽ فيما ظهر من أمره

بعد ذلك .

إذاسبحت قيطوف ىمت بسرقة= فحذرؾ من قيطوف حين تسبح
فركب األمير كمن معو من الشرقية ؛ ككاف السلطاف قد نشب أظافيره بالرستاؽ طمعا فيها ,

حتى قيل إنو كاف بنو ىشاـ يعدكنو بها  ,فأرسل كلده تيمور كخادمو سيف دكلتو سليماف بن

سويلم في مركب فأنزلهم بالسيب ثم ارتفعوا إلى الخوض كأرسلوا قوما من بني جابر فقطعوا

عقبة القرط على طريق األمير  ,ككاف طريقا ضيقا ؛ فجاء األمير على سركر  ,ثم منها إلى فنجا

بعد مناقعة حصلت بين بعض القوـ كبين أىل العمقات من السيابيين بعد طلوع الشمس بنحو

ساعة ؛ ثم قالوا بفنجا ثم راحوا منها كانحدركا في كادم فنجا فوافقوا بعض سبور قوـ السلطاف

ىنالك فأمسكوه معهم  ,فقبل غركب الشمس بقليل كصلوا قرب عقبة القرط  ,فرآىم الرصد

فنقعوا فيهم ؛ فعقل القوـ ركابهم كركضوا على من بالعقبة فانهزموا ككلوا األدبار  ,كال ندرم ما

الذم كقع فيهم .

كأماقوـ األمير فلم يصب أحدا منهم بأس  ,ال في أكؿ النهار كال في آخره  .ثم ساركا حتى

عرسوا بفليج السيد ؛ ثم نشركا حتى قالوا بوادم المعاكؿ في بلد حبرل  ,ثم راحوا حتى باتوا
بين العوابي كالرستاؽ  ,ثم صبحوا الرستاؽ فتلقاىم حمود بن عزاف بأىل الخيل في عبلية
الرستاؽ للتجليل كاإلكراـ ثم ساركا معو حتى أنزلهم مسجد البياضة  ,كىنالك كاجو أمراء

العسكر من بني ىشاـ فذكر لهم ما كتبوه لو ككعدكه بو ؛ كىو أف تكوف الدار داره كالحصن
حصنو ؛ فلم يجد منهم كفاء  ,كأقاـ ثبلثا يراجعهم في الوفاء بما كعدكا فامتنعوا ؛ فخرج

غاضبا كىو يعزـ على أف يأتوا بسعيد بن إبراىيم من الحزـ كيقاكموا الحصن بحرب .
مل اإلقامة بين بني ىشاـ لكونهم قد استطالوا عليو كحكموا المقابض
ككاف حمود بن عزاف قد ّ
دكنو ؛ فأرسل إلى األمير أف ينتظره أك يصل إليو بصباح الشرجة فأرسل إليو األمير أني انتظرؾ

بمسجد قصرل فوصل حمود بن عزاف مسجد قصرل كأظهر التسليم كاإلذعاف  ,كقاؿ ال أحب

أف أكوف ىنا بين بني ركاحة إال أف تزيلوىم عني  ,فمكث عندىم  ,كأرسلوا إلى سعيد بن

إبراىيم كجاءكا بو ؛ كبقي حارث بن محمد يماكرىم  ,كيعدىم كيمنيهم ؛ ككاف السلطاف قد نزؿ

بالمصنعة كأرسل كلده تيمور بجيش  ,كأقاـ في جما  ,كأرسل خادمو كعاملو سليماف بن سويلم

بجيش كأقاـ بالعوابي ؛ ككاف كلده نادر بن فيصل ببركا كمعو قوـ كالسلطاف في مركبو بإزاء

المصنعة  ,كتارة يشرؽ بو كتارة يغرب  ,كالكل يحاكلوف الرستاؽ ؛ كحارث يماكر الجميع ,

كأقاموا على ذلك شهرا .

ثم إنحارث بن محمد كىو أمير الحصن أرسل إلى األمير عيسى كإلى سعيد بن إبراىيم أف

يدخلواعليو الحصن للمشورة كالنظر على شرط أف ال يزيد من دخل على سبعة أنفس ؛ فشاكر

األمير من حضره يقوؿ  :يسعني أف أدخل معو  ,فأجيب أف الدخوؿ ليس بتمليك  ,كلو كاف

سعيد جائرا جاز لك الدخوؿ معو على ىذا الحاؿ  ,فإنو دخوؿ للمشورة فقط  ,فدخلوا كبقوا

في المشورة كحارث يشرط الشركط على سعيد  :أنك تكوف أنت الملك على شركط ذكرىا ,

فلم يتفقوا تلك الليلة  ,ثم أصبحوا فلم يتفقوا إال بعد الظهيرة أك بعد الظهر  ,كذلك أف حارثا

يشترط على سعيد أف ال يبرز في الحصن كال يدخلو إال بأربعة أعبد كعسكر الحصن كلو من

جماعة حارث  ,ككانوا يريدكف غير ىذه الشركط ؛ فأبى حارث إال التمسك بها  ,كال قدرة لهم
على زكالو بالقهر ؛ فلما رأكا ذلك أعطوه ما طلب  ,كضربت المدافع إعبلما بأف الملك سعيد
بن إبراىيم  ,كأطلق حارث الباب فارتفع األمير ككجوه قومو في الحصن ؛ كأقاموا في الغرؼ ,

كحارث مع ذلك يماكر السلطاف كيعده كيمنيو  ,كالسلطاف مقيم على ما تقدـ .
ثم انكشفت لهم أحواؿ حارث  ,كاطلعوا على بعض مكاتبتو للسلطاف ككاف يعد السلطاف

بإدخالو في حصن الرستاؽ ؛ ككاف حصن المزاحيط في يد السلطاف أعطاه إياه حمود بن عزاف

كقت مخالفتو ىو كابن عمو سعيد بن إبراىيم  ,كبقي في يده إلى اليوـ  ,كلم يكن للسلطاف منو

فائدة لكن لو بقبضة غوائل  ,فوصل كلده تيمور يوما ببعض قومو إلى حصن المزاحيط  ,ثم

رجع إلى جما .

ثم إف األمير ككجوه قومو قد صمم عزمهم على إخراج حارث كمن معو حين رأكا أنو مخادع

فعملوا لذلكحيلة كأظهركا أف األمير يقيم بالرستاؽ عند سعيد ابن إبراىيم كيرخص قومو يرجعوف

إلىالشرقية فقالوا لوجوه القوـ من شاء منكم الرخصة فليجيء بكرة عندنا  ,ككاف مقامهم

بالحصن ككاف مقاـ البدك خارجا  ,فلما تعالموا بالرخصة جاءكا كقت الضحى كاجتمعوا كلهم
بالحصن ؛ كحارث لم يفطن للمكيدة ككاف من مخادعتو أف أظهر أنو تائب يتعاطى النسك .

ككاف سالم بن عمير من كجوه القوـ  ,ككاف حارث قد اتخذه صاحبا ال يفارقو مكرا كخداعا
كأراد سالم بن عمير أف يكتب كصية عند القاضي راشد بن سيف اللمكي فخرج في ذلك
الوقت إلى القاضي بقصرل ليكتب لو ؛ كصحبو حارث كالناس يجتمعوف بالحصن ألخذ

الرخصة في الظاىر.
ككاف األمير كمن معو قد أخرجوا دفتر القوـ الذم فيو كتابة نفقاتهم  ,كأخرجوا كيس القركش

ككل من رأل ذلك من البدك قعد  ,كلم يفارقهم كيبل يكوف اإلنفاؽ كىو غائب  .ثم أبطأ عليهم

حارث  ,فقاؿ قائل  :أرسلوا إليو يذىب من ىناؾ ؛ فأبى األمير إال أف يأخذه بحجة كبياف ؛ ثم
خرج إليو األمير بنفسو كال أقوؿ منفردا بل يحتمل أف يكوف معو رجبلف  ,ككاف قبل ذلك قد
أرسل إليو فلم يحضر ؛ فلما سار إليو تبلقوا بالطريق  ,فقاؿ حارث – أك سالم – ما ىناؾ ؟

قاؿ سعيد بن إبراىيم أبي أف نرخص القوـ كجماعة حارث في الحصن كقاؿ أنو يخشى على

نفسو منكم كيخاؼ أف تصنعوا بو مثل ما صنعتم بسعود ؛ فلما دخلوا الحصن كرأل حارث

القوـ مجتمعين فيهأيقن بالذؿ كاستشعر العجز كعلم أنو ال محالة خارج من الحصن ؛ كقاؿ لو

األمير كمن معو قد أعطيناؾ جوابا([ )]2أف تكوف في الحصن كاليا كنحن نفي لك بذلك كلكن
رخص جماعتك كابق عندؾ اثني عشر رجبل حتى يأمن سعيد بن إبراىيم من غوائلكم ؛ كقاؿ
حارث ال أقيم إال بجماعتي كال لي مقاـ بعدىم  ,فقالوا لو إذف يكوف ذلك برأيك فبل تقل

أخرجناؾ ؛ فحمل جميع ما في الحصن مما قدر على حملو كأعطوه عن األثقاؿ دراىم بقدر

قيمتها كزيادة كأتوه بالركاب كخرج بين المغرب كالعشاء كأرسوا معو الخفراء كصحبوه إلى

العوابي  ,كفيها سليماف بن سويلم خادـ السلطاف ككاليو فلما رأل السلطاف ذلك أيس من

الرستاؽ كرخص باقي الجنود كرجع إلى مسكد  ,ككاف ىذا آخر رجب من سنة إحدل كعشرين

كثبلثمائة كألف .

ككاف ركوب األمير بمن معو من الشرقية إلى الرستاؽ في أكاخر جمادل األخرل من السنة
المذكورة فمدة المرابطة قدر شهر .
ثم بقي سعيد بن إبراىيم في حصن الرستاؽ كالحزـ  ,ككانوا يظنوف فيو بعض الخير ككانوا يركف

أنهم لميدخلوه في حصن الرستاؽ كإنما أدخلو حارث لكنهم أخرجوا حارثا عنو كبقي ىو كىم

في الحصن ؛ ككانوا قادرين على إخراجو أيضا غير أنهم لم يجدكا األصلح في الحاؿ كلم يتهيأ
لهم ذلك الحين إال السكوت عن التقديم كالتأخير  ,ككانوا يظنوف منو غير ما كقع  ,ككاف قد
أظهر لهم الجميل كأعطاىم العهود ؛ فرخص األمير جنوده كبقي ىو كمعو خادـ يخدمو عند

سعيد في حصن الرستاؽ ليكوف مطلعا على أحوالو مقوما العوجاجو كبقي سعيد يداريو ما داـ
عنده .
ثم آنس األمير منو االنحراؼ عما كاف عاىدىم عليو ككتب إلى بعض كجوه قومو يخبرىم عن
الحاؿ الواقعة من سعيد  ,فسار إليو منهم جماعة كرجعوا جميعا إلى الشرقية كبقي سعيد بن

إبراىيم ىنالك  ,كأظهر بعد خركج األمير عنو ما كاف يستره من خبث السريرة كسوء السيرة

كظلم الرعية ,كأفسد في األرض كلم تزؿ اليعاربة تحاكؿ حصن الحزـ حتى كجدكا لو فرصة في
أياـ سعيد خادعوا خادما من الخداـ قابضا على الحصن فجاء بهم كأخفاىم في خيمة قرب

الحصن حتى أصبح الصبح ككاف في كقت الضحى يجد لذلك فرصة ككاف قد أخرىم ألجلها ,

فلما كاف ذلك الوقت أشار إليهم بدخوؿ الحصن فجاءكا إلى الباب فوجدكه مفتوحا فدخلوا

في البرج ككاف في البرج رجل من بني رياـ يقاؿ لو خصيف كمعو ابنو  ,فلما رآىم ظهركا من

الدرجة ضربهم كقتل منهم ؛ فرأكا أف يحاصركه لظنهم أنو ال مغيث لو كال شك فهو نازؿ كبقي

يمانعهم ؛ ككاف سعيد بن إبراىيم في الباطنة كسارت إليو الرسل فركب في الحاؿ كجاء أىل

الرستاؽ كأحاط سعيد كمن معو بالحصن  ,كأرسل لهم خصيف حببل من دريشة البرج فصعدكا

فيو فلم تشعر اليعاربة إال كالقوـ قد مؤلكا الحصن فأيقنوا بالغلبة كخرجوا على يد ناصر بن

راشد كبير بني غافر بعد أخذ سلبهم كقتل من قتل منهم قبل األماف فبقي سعيد على سوء
سيرتو في الرعية حتى أخذه اهلل بغتة في مأمنو .

كذلك أنو في يوـ أربعة كعشرين من ربيع األكؿ سنة  3111دخل أكالد فيصل بن حمود بن

عزاف كىما محمد كإبراىيم مع سعيد بن إبراىيم في الحصن بإذف منو لهم كمرادىم في ظاىر

األمر ينظركف كلده  ,ككاف ابن أختهم ككاف طفبل صغيرا كدخل معهما رجل من أصحابهما يقاؿ
لو سيف بن حمد القمشوعي ؛ كقد باطنوا أربعة من خدامو كاحدىم مملوؾ سعيد  ,فلكا

تمكنوا فوؽ الحصن ضربوا سعيدا ثبلث ضربات تفق كثبلث ضربات خنجر فوقع صريعا ميتا
بالحاؿ كأرادكا قبض أخيو أحمد بن إبراىيم .
ككاف في حد االحتبلـ فهرب عنهم بالحاؿ كتوجو إلى الحزـ  ,ثم التفتوا إلى باقي الخداـ

فقتلوا منهم أربعة كركض إلى القلعة اثناف من الخداـ الذين مع أكالد فيصل كالقمشوعي كخادـ

قبضوا برج الحديث الذم أعبل من الصباح ككاحد من الخداـ في برج الريح كىو مملوؾ سعيد
كاسمو مسعود كبقي النقع بينهم كباقي خداـ سعيد في الصباحات كمع الخدـ بنو غافر  ,كمن

أراد من أىل الببلد يسير معهم منعو الخداـ كبنو غافر كبقي النقع بينهم من الضحى إلى صبلة

الظهر  ,ثم أف خداـ سعيد نادكا خادمة تفتح لهم الصباح الداخل الذم يدخل إلى السكنة من

الجانب التحتي  ,فدخلوا على أكالد فيصل من ىناؾ  ,فلم يشعركا إال كالضرب من تحتهم

ككرائهم  ,فضرب عليهم الخادـ المسمى الفيل  ,فعند ذلك ركضوا إلى القلعة  ,أعني محمد

كإبراىيم فضرب إبراىيم على باب القلعة ؛ ثم ضرب الخادـ المسمى سالم بن الحميدم على
ستار القلعة  ,ثم ركض بنو غافر كالخداـ إلى برج الحديث ؛ فضربوا الباب فأصابت سيف

القمشوعي فمات  ,فاستجار الخادـ المسمى دركيش  ,ثم جاءكا إلى القلعة كبقي النقع بينهم

كمحمد بن فيصل  ,فألجأكه إلى غالة منها بعدما ضرب منهم جملة بين قتيل كجريح ؛ فاستجار

بهم فلم يجيركه  ,كتعلق بمن يرجو منو النفع منهم فلم يجبو أحد  ,فحرقوا عليو بالنار  ,فلما

أحس بالهبلؾ ألقى نفسو من دريشة ضيقة إلى خارج الحصن  ,فضربوه قدر عشر ضربات تفق

فمات  ,كالخادـ الذم في برج الريح أخذ شملة فدالىا إلى خارج الحصن ؛ فهرب إلى بلد
العوابي فقبضو عامل السلطاف فيصل .
ثم رجع أحمد بن إبراىيم كىو أخو سعيد المقتوؿ إلى الرستاؽ بوفوده من بني غافر كأىل

الحوقين كغيرىم  ,فدخل الحصن كصار عدد القتلى ثمانية خداـ كالسادة ثبلثة  :الجملة أحد

كطرشوا
عشر قتيبل كخمسة جرحى  ,منهم زىراف بن شيخاف الغافرم ؛ ثم مات من جراحاتو ّ

آلؿ سعد  ,ككصلت فرقة منهم لتركيد األمور ؛ كأرسلوا بذلك رسوال إلى األمير بالشرقية فكتبوا
لو بهذا الواقع  ,كذكركا لو أف القائم فيها اآلف أحمد بن إبراىيم ؛ كطلب منو بعضهم الوصوؿ

لتركيد األمر ,فلم ير للوصوؿ معنى ؛ فلما رأل من انقبلب حاؿ سعيد بن إبراىيم بعدما تمكن
 ,فأحمد بن إبراىيم ىو اآلف ملك الرستاؽ ؛ فهذه أحواؿ الرستاؽ بعد إبراىيم بن قيس إلى

اآلف  ,ذكرتها لك متتابعة على طريق االختصار الستحضار الفائدة كجمعها في موضع كاحد ,

كإف خالف أسلوب التاريخ .

كأما حارث فإنو لما خرج من الرستاؽ سار إلى الوادم الغربي من كادم بني ركاحة كىو كطنو ,
فأقاـ بها حتى قتل  ,سلط اهلل عليو ثبلثة أنفس كانوا أعوانو فيما قبل على قتل سعود بن عزاف

فقتلوه غيلة في مأمنو  ,ثم قتل الثبلثة بعده قتلهم جماعة حارث  .كىذه كلها عقوبات تتبعهم
من خيانتهم في قتل الشهيد سعود ابن اإلماـ عزاف رحمهما اهلل .

ككذلك سلط اهلل على من عاكنو كلو بمشورة  ,فلم نعلم أف أحدا تشهر بمعونة في ذلك إال

كقد سلط عليو فقتل  ,كمن بقي منهم ينتظر القتل  ,ككاف شيخ المعاكؿ ناصر بن محمد قد
تشهر بذلك  ,فسلط اهلل عليو رجبل من جماعتو فقتلو في مأمنو نهارا  ,كما زاؿ أىل الدنيا

يتقاتلوف على الدنيا ؛ يقتل بعضهم بعضا .

تفانىالرجاؿ على حبها = كما يحصلوف على طائل
كفي أكؿ سنة تسعة عشر جرل فلج الظاىر بالشرقية بعبلية بدية على يد شيخنا الفاضل جمعة
بن سعيد بن علي المغيرم رحمو اهلل ؛ فجاء نهرا مباركا  ,كتوفي ىذا الشيخ ليلة رابع من ذم

القعدة من سنة ثبلثة كعشرين  ,ككصلنا نعيو ببكة يوـ رابع ذم الحجة  ,ككاف قد مات في

صبلة العشاء اآلخر بمسجد الظاىر كىو يصلي بالناس كما كاف بو من بأس  ,فحين قاـ إلى

الركعة الثالثة خر ميتا رحمة اهلل عليو .

كفي أكؿ سنة تسعة عشر أيضا خرج من مسكد بالوز اإلنجليز ؛ كيقاؿ لو القنصل ؛ كمعناه

بالعربيةالوالي([ )]1فجاء على طريق قريات ؛ كمنها إلى صور  ,كمنها إلى كادم مسلق ؛ ككاف
قد استأذف السلطاف في ذلك  ,ككاف قد ىم أف يدخل الشرقية من رفصة المشارفة  ,كانتدب
لمنعو شيخنا األمير كرؤساء القبائل كتعاقدكا على منعو خوؼ غوائلو ؛ ككتبوا بذلك إلى رئيس

المشارفة ؛ كركب األمير إلى بدية ثم إلى جعبلف في معارفة الناس لدفع الشر المتوقع بمنعو .

ككتب البالوز إلى السلطاف فيصل بالواقع فداخلتو الحمية في رد ىذا القنصل ؛ إذ كاف عن ابنو

خرج  ,فركب بمن حضر معو البحر كنزؿ بصور ؛ ككاف قد حمل معو ما يحتاج إليو  ,فيقاؿ إف
متاعو من الدراىم غرقت بو الماشورة عند التنزيل من المركب .

ثم أرسل السلطاف إلى بعض رؤساء الصواكيع  ,كىم من شيوخ بني بحسن فذمرىم عند البالوز

كأرسل معو كلده تيمور  ,ككاف يومئذ يقارب االحتبلـ  ,فركب األمير من القابل كمعو كجوه قومو

؛ كنزلوا بالمنترب من بدية كركب معهم رئيس الحجريين ىبلؿ بن سعيد كمعو كثير من

مطاكعتهم كبعض قومو ؛ كساركا جميعا حتى نزلوا بالفليج من بلداف المشارفة ؛ ثم ركبوا من

ىنالك قاصدين الرفصة لمنع البالوز كأعوانو ؛ فإذا ىم قد دخلوا الرفصة ؛ فرجع األمير كمن

معو كالبالوز كمن معو يسيركف كراءىم كلم يعاجلوىم سياسة منهم  ,خافوا الفرقة بين المسلمين
كرجعوا متحرفين لقتاؿ كمنتظرين للفرج حتى كصلوا موضعا يقاؿ لو أـ الخم ؛ كىو مرصد

للقتاؿ أحاطت بو الجباؿ ؛ كالطريق بين الجباؿ في الوادم  ,فهنالك قبضوا عليهم الطريق ؛

ككاف الوقت حرا كالشمس في كبد السماء ؛ فوجهت إليهم التفاؽ كىموا بقتلهم إف لم يرجعوا
إلى أعقابهم .
ثم رأل األمير أف يكلم تيمور لعلو أف يرجع من غير قتاؿ ؛ فأتى إليو كسط قومو كالنصراني قد

جلس في األرض مادا رجليو متحيرا ؛ فكلم األمير تيمور في ذلك قبل إطبلؽ التفاؽ ؛ فأجابو

برفق كلين كاتفقوا على أف ينزلوا جميعا بالفليج كيكتبوا بالواقع إلى السلطاف ؛ ككاف بصور ؛
فنزلوا بالفليج كقد أمنوا بعضهم بعضا ؛ كقد كاف في أكؿ األمر إنما كصل عند األمير كجوه

القوـ ؛ كحين نزلوا بالفليج كصارت تأتيهم الرجاؿ متوالية ؛ كصار السلطاف ينفق على الفريقين

؛ كلما آيس البالوز من كصوؿ الشرقية طلب أف يرل معدف الضحاـ ؛ كيسمى الفحم كىو جبل
فيو حجر يحمل لوقيد النار في المراكب كغيرىا ؛ كأكثر علم المراكب عليو  ,فاقتضى رأيهم
أف يسمحوا لو برؤيتو  ,كلم يرفض بعض الناس بذلك فقطعوا لو في طريق المعدف  ,ككاف معو

تيمور بن فيصل كبعض الناس من أصحاب األمير فأطلق القاطعوف فيهم التفاؽ ؛ كأصابت

ضربة منهم الحصاف الذم تحت البالوز فقتلو ككقع البالوز على بطنو في األرض  ,فصار يرفس
برجليو كهيئة السابح في البحر ؛ فوثب بعض من كاف معو من أصحاب األمير فكفوىم عن

النقع ؛ ثم ساركا حتى كصلوا جبل الضحاـ فأركه إياه على عجل كأزعجوه في الرجوع  ,فلم

يتمكن من رؤيتو كما أراد .

ثم رجعوا إلى منزلهم كأرسل البالوز إلى األمير أف يأتيو أك يأذف لو في إتيانو  ,فقاؿ األمير  :ال

أراه كال يراني  ,ثم رجعوا إلى صور ككاجهو رئيس الحجريين السلطاف بصور كمعو بعض الناس

من كجوه القوـ كأعطاىم السلطاف عطايا  ,كأرسل لؤلمير ىدايا ( فانقلبوا بنعمة من اهلل كفضل
لم يمسسهم بسوء ) كرد اهلل كيد البالوز في نحره  .نسأؿ اهلل أف يحفظ ببلد اإلسبلـ .
كفي ذم القعدة من ىذه السنة قتل شيخ بني علي  ,كىو حاكم ينقل من الظاىرة كىو ىبلؿ بن

غصن ؛ ككاف فيما سمعنا رئيسافاصبل  ,آمرا ناىيا  ,شديدا على أىل المناكر ؛ كثير العبادة

كالتبلكة ؛ كاصطلحت فيأيامو بلدانو كاستراحت رعاياه  ,ككاف ىبلؿ بن غصن قد جهز جيشا
لحرب فدل ؛ فقتل كالجيش محاصرا لها ؛ ككانت قد أمر على الجيش ابن أخيو سليماف بن

سناف ككانوا ينتظركف فتحها ؛ كبقتلو تفرؽ الجيش عن أميره ؛ كرجعوا عنها بعدما عاينوا الظفر .
ككاف قتلو على يد ابن أخيو خلف بن سناف بن غصن كىو أمير ينقل اليوـ  ,كيقاؿ إف قتلو كاف

عن شورل من السلطاف ككاليو سليماف كمن رغب في خلف في الملك بعد عمو  ,كيقاؿ إف

ىبلؿ بلغو أف خلفا سيقتلو  ,قاؿ ما أصنع بو ؟ يقضي اهلل ما كاف قاضيا ؛ ال يحل لي أف أقتلو
بالتهمة  ,كال يجمل لي أف أشتت أقاربي فبينما ىبلؿ جالس بعد صبلة العشاء األخيرة في

المسجد يذكر اهلل إذ دخل عليو خلف  ,فقاؿ كيف تأخرت إلى اآلف  ,يعني على الصبلة ,

كىو ظن أنو جاء ليصلي  ,فقاؿ اآلف جئت  ,ثم أرسل أىل بيت ىبلؿ إلى ىبلؿ الخادمة

لتنذره كتحذره من خلف  ,فدعتو ليخرج إليها ؛ فيحن خرج إليها نقع فيو خلف من كرائو بتفق

فوقع على األرض كىو يقوؿ  :ال إلو إال اهلل ثم قضى نحبو كلم يتمكن خلف من ملك ينقل إال
بعد أف قتل جملة من أقاربو كخدامهم ؛ ثم دانت لو األمور كهلل األمر كلو .

كفي سنة ثبلثة كعشرين كثبلثمائة كألف خرجت من بيتي بالقابل قاصدا حج بيت اهلل الحراـ

فمررت على السلطاف فيصل ذاىبا كراجعا  ,كقابلني ىو كأكالده باإلجبلؿ كاالحتراـ  ,كمن لم

يشكر الناس لن يشكر اهلل ؛ كطلبت منو الخلوة على لساف كلده تيمور  ,ككلمتو في اجتماع

الشمل كالقياـ بالعدؿ كجمع العرب تحت راية كاحدة  ,فقاؿ إف حصل لكم ذلك بقبوؿ عمي

نريد غيره ؛ كأراد بعمو عبدالعزيز بن سعيد .
كمعنى قولو إنكم إف اجتمعتم على ىذا الحاؿ ال نريدؾ بل نريد عمك ؛ فتجاىلت لو كأني لم

أفطن لما أراد  ,كقلت لو من غيرؾ ؟ أم ال يوجد غيرؾ ممن ىو أىل لهذا كالحجة عليو في

ىذا  ,فقاؿ إف الوالي سليماف سيخرج إلى الشيخ عيسى لمواعدة بينهم  ,كالجواب يكوف على
لسانو  ,فما ينقلو عني فهو مني ؛ ككنت قد كتبت لو عند رجوعي من الحج في المركب برفع

العشور كالكرنتينة عن الحجاج  ,فرفعهما من تلك السنة إلى ىذا العاـ إال سنة كاحدة لم يكن

ىو فيها بمسكد ؛ فكرتن الحجاج كعشركا ؛ ثم رجعت إلى الوطن سالما شاكرا كالحمد هلل

تعالى  .ككنت قد اجتمعت في مكة برجاؿ من علماء قومنا ؛ ككاف رجل منهم يقاؿ لو الزبير بن
علي األصغر من أىل عظيم أباد من أرض الهند قد سبقني إلى مكة ؛ كلما سمع بوصولي أتى

إلي في بيت الرباط كسألني عن أصوؿ المذىب كفركعو ؛ كأىلو كمحلو  ,فشرحت لو ذلك
ّ
شرحا كافيا كافيا  ,كطلب مني بعض كتب المذىب فدفعت إليو مشارؽ األنوار  ,ككاف لم

علي مرارا
يحضر غيرىا ؛ كالكبلـ في ذكر جميع ما سأؿ عنو يطوؿ بو الكتاب  ,ثم بقي يتردد ّ

كيناظرني في الخبلؼ كالواقع بيننا كبينهم  ,ككاف رجبل أديبا حسن الجداؿ ذا ذكاء كفطنة ال

من
يكابر الحجة إذا رآىا  ,ككاف ىو السبب في االجتماع بعلماء اآلفاؽ في ذلك العاـ  ,كقد ّ
علي بإظهار الحجة على جميعهم فاعترؼ بعضهم بالحق الذم في أيدينا ؛ فمنهم من قاؿ
اهلل ّ

إف األ باضية أقرب الفرؽ إلى الحق  ,كقائل ذلك عبد الرزاؽ البغدادم ؛ كمنهم من قاؿ  :أعلم
أف األصلح كاألسلم ما أنتم عليو  ,كقائل ذلك الزبير ؛ ككاف يكنى أبا عبداهلل ؛ كقلت لو

حاشاؾ أبا عبداهلل أف تترؾ األصلح كاألسلم ؛ فسكت كلم يجب  ,كلم يكن بعد ىذه المقالة
بيني كبينهم مناظرة .
كفي آخر سنة أربعة كعشرين جاء الوالي سليماف بن سويلم إلى الشرقية للمواعدة التي جرت
بينو كبين األمير ؛ فقابلو األمير ككجوه قومو باإلجبلؿ كاالحتراـ ؛ كفي ليلة إحدل عشر من

شهر الحج من ىذه السنة مات الشيخ المرحوـ أحمد بن الشيخ سعيد بن خلفاف الخليلي ؛

ككاف عالما فاضبل فجاء الخبر كالوالي عند األمير بالقابل .

ثم قصد الوالي سليماف راجعا إلى السلطاف كصحبو كجوه الناس من أىل الشرقية  ,ككاف

السلطاف قد جعل سليماف سيف دكلتو ككاف قد أذؿ لو كثيرا من القبائل ككانت القبائل قد

أظهرت لسليماف العداكة منم السيابيوف فوقف لو فتية من رجاؿ السيابيين على طريق العق

ككمنوا لو في جبل ىنالك عل الطريق  ,حيث ال يراىم المار فبينما الوالي كمن معو يسيركف

ضحى إذ نقعت التفاؽ في الوالي كىو على ناقتو فسقط ميتا كانكب عليو خادـ لو فضرب

فوقو ؛ فالتفت القوـ إلى الضارب فإذا ىم قد صعدكا الجبل كالظباء كنقعوا فيهم فلم يصيبوا

أحدا كاختفوا عنهم بالجبل .

ىم السلطاف بحرب السيابيين كسخط األمير عليهم بما صنعوا حيث قتلوه كىو خارج من
ثم ّ
ببلده كعنو كجوه قومو كجاء شيوخهم ليرضوا األمير فلم يقبل منهم  ,ثم رجعوا إلى ببلدىم

ككاتبوا السلطاف فكتب لهم بالعفو في الظاىر كىو يريد أف يأخذىم بالحيلة فرجعوا بكتاب

السلطاف إلى األمير كأركه إليو كطلبوا منو المسامحة فسامحهم  ,ثم رجعوا إلى ببلدىم كأخرج

السلطاف كلده نادرا إلى سمائل ككاله عليها كأظهر نادر أنو يأمر فيها كينهى كشد على أىل
المناكر كىو مع ذلك يعمل الحيلة لرئيس السيابيين سيف بن محسن .

ككاف رجل من بني ىناءة يقاؿ لو سعيد بن خميس بن حويسن قد كاطئ نادرا على قتل سيف ,

كبقي يعمل الحيلة  :يظهر لسيف التودد كيريو الخطوط التي تأتيو من السلطاف كأكالده ,

ككشف لو أخبارىم فكاف يأتيو بخبر كل حادثو تزيد عنهم كللناس غوائل ؛ كالمأخوذ غافل

فاطمأف سيف بن محسن إلى قولو كصدقو في زعمو ككاف ال يمتنع منو متى جاء كىو مع ذلك
ال يظن أف مثلو يقول على مثل ذلك فأتاه يوما كمعو رجل من العسكر كأنو يصحبو في الطريق

فأرسل إلى سيف بن محسن ليجيئو في موضع من أطراؼ نفعا فأتاه منفردا  ,كقيل أف بعض

قومو أراد أف يصحبو فمنعو ؛ فلما كصل تلقاه سعيد بن خميس بالترحيب كاللين كأعطى سيف
رجبل بنا ليخدـ قهوة كيشغل العسكرم كدخل ىو كسعيد في مسجد ىنالك ليأخذ منو السر

الذم جاءه بو فجلس سيف على دريشة في المسجد  ,فجاء العسكرم من كرائو كنقع فيو من

خارج الدريشة كخر ميتا ككثب سعيد كالعسكرم الذم معو إلى حصن بدبد  ,كضربوا المدافع
سركرا ككانوا يركف أنهم قد أخذكا ثأر كاليهم سليماف بن سويلم  ,كبعد ذلك رجع نادر إلى

حضرة أبيو بمسكد  ,كترأس من بعد سيف ابن أخيو محسن بن زىراف بن محسن  ,ككاف فيما
قيل يطلب غره من السلطاف كأكالده حتى كاف ذات يوـ خرج السلطاف إلى نخل كأناخ بها ,

ككاف في قومو رئيسا بني عمر  :سالم بن مرىوف  ,كخليفة بن عبيد ؛ ككاف قاتل سيف بن
محسن من جماعة ىذين الرئيسين  ,فلما كانا في ىجعة من الليل نقعت التفاؽ في سالم

كخليفة فماتا من ذلك كأشتد لذلك غضب السلطاف  ,كقيل لو إف السيابيين ىم القاتلوف ,

كرجع من نخل حتى كصل فليج السيد كأرسل كلده نادرا كبعض القوـ إلى بدبد  ,كمضى ىو

إلى مسكد ثم جمع الجموع كأرسلها على كلده ببدبد  ,ثم أرسل كلده تيمور كغصت بدبد
بالجنود ككاجو رؤساء السيابيين كىم مع ذلك ينكركف القتل فأخذكا أعيانهم كقيدكىم ثم

أرس لوا إلى بعض البنياف بنفعا فهدموه كحملوا المقائيد إلى مسكد كحبسوا بالكوت زمانا ثم
أطلقوىم .
كفي يوـ اثني عشر قبل العصر بقليل في جمادل األكلى من سنة ثماف كعشرين كثبلث مائة

كألف ,مات فيصل بن حمود بن عزاف ابن عم اإلماـ ببلد الوصل من بدية  ,كفيها قبر ككاف قد
تردد عليها مرارا كتزكج منها كسكن فيها كحمل المرأة إلى الرستاؽ  ,ككانت فاضلة صالحة

كماتتبالرستاؽ  ,كجاء في ىذه المرة األخيرة في أكاخر سنة سبع كعشرين  ,كأقاـ أياما كتزكج

منها بامرأة أخرل ,فما طالت أيامو حتى مات بالتاريخ المتقدـ  ,ككاف معو كلداه محمد

كإبراىيم  ,كبعد أياـ العزاء ركب إلى الرستاؽ كأقاما بها حتى قتبل بالحصن على حسب ما تقدـ

.

كالحمد هلل رب العالمين كصلى اهلل على سيدنا محمد النبي كآلو كسلم .
قد تم الجزء الثاني من السيرة المسماة ( تحفة األعياف بسيرة أىل عماف ) تأليف شيخنا

العبلمة نور الدين أبي محمد عبداهلل بن حميد بن سلوـ السالمي رحمو اهلل كغفر لو كنور

ضريحو --------------------------------------------
------------------------------------

[ - ]3لعلو أراد ألفين كأربعمائة أك سقط الواك للناسخ كاألصل أربعة كعشرين كمائة فليتأمل .
[ - ]2كذا في األصل كلعلو أراد جواب طلب الحارث كإال فهذه اللغة عامية كقد استعملها
المصنف كثيرا رعاية للسواد من العامة على ما يظهر أك احتفاظا باألصل المأخوذ منو ككاف

الصواب فأعطيناؾ كتابا أك عهدا فليتأمل .

[ - ]1صوابو  :نائب الدكلة أك ككيل الدكلة  ,أما الوالي فهو حاكم الوالية
كلمة لمصحح الكتاب

أحمد على آالئك يا من جعل التاريخ عبرة كذكرل  ,كأشكرؾ على عونك كتوفيقك إيام إلى
إظهار ىذا الكتاب الجامع لكثير من سير األئمةكالسلف الصالح أىل المزايا العظمى ؛

كالصبلة كالسبلـ على المبعوث بالحسنى  ,سيدنامحمد رسوؿ الهداية إلى أعظم الزلفى  ,كآلو

كأصحابو الذين نالوا بجبلئل أعمالهم الدرجات العلى .
كبعد فقد تم طبع الجزء الثاني من ( تحفة األعياف بسيرة أىل عماف ) فكمل بو ىذا الكتاب

الفريد الذم كشف لنا حاؿ قطر من أعظم األقطار اإلسبلمية تاريخا كأىمها شوكة كدكلة  ,كقد

كاف تاريخ عماف – كال يزاؿ معظمو – عنا غامضا ؛ كلكن ىذا الكتاب يبين لنا عن صفحات
منو جليلة  ,كأطوار فخيمة  ,كذكريات تحمل إلينا أنباء جميلة كأخرل عليلة أسيفة  ,ككم بين

طيات التاريخ من عبر  ,كآيات بينات كاف منها نذير للبشر  ,كتقلبات ىي إحدل الكبر .

كلقد أحسن المؤلف رحمو اهلل في ترتيب أطوار الحكم بعماف من إمامة كملكية حسب الزماف ,
منذ ظهور الحكم المستقل فيعهد التابعين إلى آخر أياـ المؤلف ؛ فكاف حسن ىذا الترتيب ,

إحدل مزايا الكتاب  ,كلئن فات المصنف أف يضم إلى كتابو كثيرا من رسائل أئمة العلم إلى

أئمة الحكم إذ لها عبلقة بتاريخهم فإنو لم يدخر كسعا في جمع عهود األئمة إلى كالتهم

كقوادىم كأمرائهم  ,ككأنو رحمو اهلل يرل أف يحفل بشأف األئمة  ,حيث كاف يذكر ما احتول كل
إماـ عليو من كرائم الفعاؿ كمحاسن الخصاؿ  ,كما ازدىر بو عهده من علم كعدؿ كدين

كمساكاة بين الناس في الحق  ,كمشاكرة أىل الحل كالعقد من العلماء في تصرفاتو ؛ بحيث
يخرج القارئ من مطالعتو ؛ كقد تصورت لو صفحة من تاريخ الحكم الشوركم كما كاف في

عهد الخلفاء الراشدين كمقتضى ما يرشد إليو الكتاب العزيز كإنو لتنزيل رب العالمين .
كلميحفل بذكر أطوار الحكم الفردم كما فيو من سوء االستبداد كاقتراؼ المنكرات ,

كالظلممن شيم تلك النفوس غالبا ؛ ككاف من مقتضى التاريخ أف يلم بكل أدكار األئمة التي
يكتب عنها الكتاب إال أنو ربما يعتذر عن المؤلف بأف علماء الشريعة يتورعوف عن ذكر

حوادث الجورة ؛ كما يأتونو من الجرائم بدعول أف ذلك من قبيل نشر الباطل ؛ كالحق أف ىذا

ليس بعذر كأخطأ من يلتمسو  ,كإنما المصنف لم يحفل قي تاريخو ىذا بعهد الجورة تفصيبل

لعدـ كقوفو عليو يجعلو كاثقا مما يكتب ,كيدلك على ىذا أنو ذكر بعض كقائع من ىذا القبيل

ككشف عن أسرار بعض المستبدين كما بيتوه من حيل توصلوا بها إلى الحكم كسفك دماء بريئة

صعدكا على جثثها إلى أريكة الملك  ,كامتطوا غواربها إلى أطماعهم فكانوا كباال على األمة
حينا من الدىر كما كقع في عصر بني نبهاف .

كالحق أنعماف ليفتخر بعظمتو التاريخية  :عظمة العلم كالفتح كنشر لواء اإلسبلـ في كثير من

أقطار الشرؽ كاألقطار اإلفريقية كجهاد أئمتو  ,ككثير من ملوكو في حفظ استقبللو  ,كيحق لو
أف يباىي بأئمتو الهداة الراشدين الذين رفعوا فيو منار الحق كالدين ؛ كأقاموا حدكد اهلل ببل

ىوادة  ,كلم يخافوا لومة الئم ( قل إف الفضل بيد اهلل يؤتيو من يشاء كاهلل كاسع عليم ؛ يختص
برحمتو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم ) .
( أبو إسحاؽ )
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