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مليص:
لإلمام مح َّمد بن عبد هللا خليليلر ائا م مددد ف ر ملا خلحكم وخلسيائة وخلفداوى خل َّشرعيَّة .وقد
ئاات و ق منهج مديَّن ُعنر عناية تامة بأئِّها وأئائها ،ومرخ قها خألئائية وشكلها خليااجر،
وترتيبها خلدخخلر ،مع ما يُضاف إلى ذلك من خصا ص بنا ية ليكدمم ما تمت خلدنونة له بـ«خلبناء خلفنر
ٌ
هدف يحرص على
ر ائا م خإلمام خليليلر» .الموضوع ر هذخ خلبناء خلفنر أس وأئاس ،وخلمدلقِّر
إاضا ه وإيصا خلمدلومة إليه بحسب اجده وإمكاناته ،وخلطريق لذلك الحبة من بدء ومقدمة منائبة
تدضمن خلدحية وخلسالم ومدطيات خإلائا من ذكر للمرئم وخلمرئم إليه ،وندده بما يلب م َّما يك ِّون
ر عمومه برخعة خئدهال وحسن خو إلى خلموضوع ،يلر ذلك عرض خلموضوع بشكم موجز،
أو يه شرء من خإلطناب بالنظر إلى طبيدده ومقدضياته خلفقهيَّة وخلقضا ية ،وكذلك خلمقدضيات
خلسِّيائيَّة وخإل خاية وخلدوجيهية يما ئئم عنه خإلمام وأجاب ،وهو ر ذلك كله يشكم لحمة وخحدف مع
خلمقدمة ،ث َّم مع خليدام خلذي يلب أن تندهر به خلرئالة مع خلدعاء وخلدوقيع وذكر تاايخ خلمرخئلة.
وخإلمام ر بنا ه هذخ يقدبس ويض ِّمن من خلكداب وخلسنَّة ومدطيات خلدرخث ،بلغة أ بية ا يدة تفر
بالغرض وتقوم بالمطلوب ،مع ما يندابها من صوا وصيغ بالغية ال دة ،تمكن خلدخاس لهذه خلرئا م
من خإلشا ف بها ،وما خشدملت عليه من قوخعد خلبناء خلفنر وخصا ص خالاتقاء به .هذخ ونحوه ملا
عمم خلباحث ،وخهدمامه ر هذخ خلموضوع.

كلمات مفداحيَّة :خإلمام خليليلر .مرخئالت .بناء نر.

مقدمة:
ال بد قبم خليوض ر خلبناء خلفنر ر ائا م خإلمام خليليلر من خلوقوف على أهمية خلبحث،
وخإلشكالية خلدر يطرحها ،وخلمنهلية خلدر ئيدبدها ث َّم خلموضوعات خلدر ئيقف مدها ،و ر أولها خلبناء
خلفنر ر هذه خلرئا م جملة وتفصيالا ،إذ هو خلدمدف ر هذخ خلبحث ،وما يلر ذلك من أصوليات خلبناء
خلدلمر لمثم هذخ خلدوجه خلبحثر .و ر حديثنا عن خألهمية ،يمكننا خلقو إن خلرئا م قسيم مدقدم من
أقسام خلنثر خلفنر يما خشدمم عليه ر تااييه من حديث وحوخا ،وحكاية وقصة ،وئير ومقامات،
وخطب وائا م .بيد أن خليطب وخلرئا م كانت وما زخلت تدد عمدف للنثر خلفنر ،إذخ ما ذكر هذخ
خلنثر خنصر ت خلدقو إليها ون غيرها؛ لما يدمددان به من حضوا دّا  ،وما يحالن به من منزلة
ا يدة بين أجناس خأل ب ،إضا ة إلى ما خضطلدا به من أ وخا ووظا ف منذ خللاهلية ،وحدى يوم
خلناس هذخ.
على أن خلناظر ر هذه خلرئا م قد ال يرخها وال ينظر إليها نظرته إلى خلشق خلثانر من خأل ب
خلدربر ،وندنر به خلشدر خلذي ئا خلساحة خلدربيَّة م ّر خلسنين ،وذلك َّ
أن خلشدر له مقوماته خلدر تحا ظ
على بقا ه وتساعد على تدخوله و واخنه بين خلناس من إيقاع وموئيقى خخلية وخااجية وخاتباطه ر
كثير من خألحيان باألحدخث خلمهمة خلدر تم ّر بها خأل َّمة.
وابما ات هذخ خلناظر أن خلنثر قد أثبت جدخاته ،وخحد ّم مكانة ال قة عبر عصوا خأل ب كلها،
وأن قلَّة خلمحفوظ أو خلمد ّون منه ال تدنر قلَّة جدوخه ،وعظيم واه ر خلحياف خأل بية وخالجدماعيَّة
وخلدينيَّة وخلسِّيائيَّة وخإل خاية ر خلدالم خلدربر وخإلئالمر ،قد عبّر عن هذه خلحيوخت أيما تدبير،
والئيما ائا له خلدر ما برح اجا خلسيائة وخلحكم ،وخلدلم وخلفكر ،وخأل مة وخلقا ف يددخولونها يما
بينهم ،أو يدوجهون بها إلى غيرهم ،يديرون من خاللها شؤون اعيدهم ،وأوضاع ملدمداتهم.
وهنا قد نبسط خلقو عن خلدموم (خلنثر) خلذي خم يه خليصوص (خلرئا م) كالهما من مشكاف
وخحدف ،وما يصيب خألصم قد يلوي بالفرع أو يزاي به ،وابما كان واخء هذخ خلدوجه ر طرح
خإلشكالية خلنصوص خلدر أثبدها خلدكدوا أحمد اويش ر كدابه تطوا خأل ب ر ُعمان ،إذ يقو

مقااناا بين شقر خأل ب خلشدر وخلنثر ،وأيهما خلسا د ،ولم؟ «وال شك أن خلشدر يمثم خللنس خأل بر
خلغالب على خلدرخث خلدُمانر ،أو على خألقم خللنس خأل بر خلذي خحدفت خلميطوطات بلانب كبير منه
بالقياس إلى خللنس خأل بر خلمقابم ،وهو خلنثر ،ولدم مر ّ ذلك يدو إلى أمرين أولهما :خلطبيدة خلنغمية
ر خلشدر خلدر تلدله أكثر علوقاا بالذخكرف ،وأكثر قابلية للحفظ خلفر ي وخللماعر ،وبالدالر أكثر
ئهولة ر خالندقا وقداف على خلبقاء ر عصوا كانت خلمشا هة يها تمثم وئيلة ا يسية ر نقم
خلمدااف وخلفنون وخليبرخت وخلدلااب»(.)1
وكنا ألمدنا إلى مثم هذخ خلحديث عن ئيا ف خلشدر ،وعوخمم بقا ه وخئدمرخاه .وأ َّما خألمر خلثانر
خلذي أشاا إليه خلدكدوا اويش ،أن بدض خلدلماء خئدفا من هذه خلياصَّة ر قداف خلشدر على
خلدمائك ر خلذخكرف ،وخلدنقم على خأللسنة ر جدلهم (خلنظم) وئيلة يصوغون من خاللها مداا هم؛
يسهم تنقلها على ألسنة خلطلبة ،وجمهوا خلمددلمين يما ُعرف ر ُعمان وغيرها بنظم خلدلوم( )2وهو
ما دح خلباب وخئ ادا أمام هذه خلمنظومات لدسو مسدفيدف من خلنغمة خلشدرية خلمحفزف للذخكرف.
وحين عرّج على خلنثر ر خأل ب خلدُمانر خلقديم وصفه بقوله...« :وجدنا خلنثر على قلَّة خلمواوث
خلنسبر منه يثبت نفسه كظاهرف مدميزف ر خلدرخث خأل بر وخلدلمر ،ئوخء منه ذلك خلذي يندمر إلى
شريحة خلدأليف خلفقهر وخلداايير وخلفلكر وخلدلوم خلدربيَّة وخإلئالميَّة ،أو ذلك خلذي يندمر إلى خلنثر
خأل بر بالمدنى خلمددااف عليه»(.)3
وخإلشكالية خلدر تطرح نفسها هنا ،ال محالة ،خلدساؤ عن هذخ خلدأليف خلذي يندمر إلى شريحة خلفقه
وخلداايخ وخلفلك وخلدلوم خلدربيَّة خإلئالميَّة ،وخلذي قام على تأليفه وخلدناية به جمهرف خلدلماء خلفقهاء أو
خلمؤاخون وئوخهم ،هم يد ّد حقيقة من خلنثر خأل بر بالمدنى خلمددااف عليه ،ونحوه ائا م خإلمام
خليليلر ،هم تدد مثالا ر خلنثر خأل بر ،وما هر خلمقومات خأل بية خلدر تملكها لدد ّد ضمن قسيم خلنثر
خأل بر خلموخزي لقسيم خلشدر ،وهو ر عمومه م َّما يدطر لأل ب كيانه ونكهده وخصوصيده
اويش ،أحمد :تطوا خأل ب ر عُمان ،خا غريب للطباعة وخلنشر وخلدوزيع ،خلقاهرف1998 ،م ،ص.6-5
خلمصدا نفسه.
خلمصدا نفسه ،ص.7

خلمدرو ة ،هذخ م َّما أخذ خلبحث على عاتقه خإلجابة عنه ضمن منهلية علمية مديَّنة.
يمكننر أن أتريث قليالا ر إطالق خلمسمى خلمنهلر مقابم شرء من خلدوصيف للدمم خلذي أنوي
خلقيام به ر اخئة ائا م خإلمام خليليلر وبنا ها خلفنر ،مثم هذخ خلدوجه يحداج إلى جمع خلمالحظات
وخحدف تلو أخرى ،ومحاولة خإل ا ف منها ر بناء تكاملر ر أئائاته و عا مه ،ومن ث َّم جداخنه
وأئقفده ووخجهده وتوخبده خلدا َّمة ،كم مالحظة ر ختلاه ،ث َّم تلمع خلمالحظات؛ ليدم مثم هذخ خلدمم
خالئدقرخ ر وخلدحليلر بآن وخحد ر بدء خلرئا م و ر عرضها وخدامها مع تددخ أنوخعها وتوجهاتها،
هذخ ما ئيغلب على منهلية خلبحث وتوجهه خلدلمر.
وأ َّما عن محاوا خلبحث وموضوعاته ،فر خلبدخية لنا وقفة مع خلمفهوم خللغوي وخالصطالحر
للرئالة ،يلر ذلك وقفة أخرى يسيرف ر خلددريف باإلمام ،ث َّم ائا له بدوجهاتها خلميدلفة من إ خاية
وئيائيَّة وعهو وإلى إخوخنه مشايخ ُعمان ،ومشايخ خلمغرب خلدربر ،ث َّم ندلف لداخئة خلبناء خلفنر
لهذه خلرئا م ،كلمة خليدام وبدض خلندا ج مدبوعة بالحوخشر و هرس خلمصا ا وخلمرخجع.

المفهوم اللغوي واالصطالحي للرسالة:
المفهوم اللغوي:
ترجع كلمة خلرئالة إلى خألصم خللغوي ( َا َئ َم) وهو يد على عد من خلمدانر خلحسية ،قد ذكر
خليليم أن خل َّرئْم :خلذي يه خئدرئا ولين ،وناقة َائْلة خلقوخ م ،أي َئل َسلة لينة خلمفاصم( ،)4وقا خبن
ايد« :خل َّرئْم :خلسهم خلسريع ،ناقة ائلة :ئريدة اجع خليدين ،وخلرِّئم خللبن ...وجاءت خإلبم
ضا»( .)5وقا خبن ااس« :خل َّر َئم :ما أائم من خلغنم
ضا وكذلك خلييم أي ا
أائاالا ،أي يدبع بدضها بد ا
إلى خلرعر ...وخل ِّرئْم :خللبن؛ ألنَّه يرئم من خلضرع»(.)6
خلفرخهيدي ،خليليم بن أحمد ،خلدين ،تحقيق . :مهدي خلميزومر ،و  .إبرخهيم خلسامرخ ر ،خا خلهلرف ،قم ،إيرخن ،ط1409 ،3هـ،
ج ،7ص.240
خبن ايد ،أبو بكر مح َّمد بن خلحسين :جمهرف خللغة ،تحقيق  .منير امزي خلبدلبكر ،خا خلدلم للماليين1987 ،م ،ج ،2ص.719
خبن ااس ،أبو خلحسين أحمد بن ااس بن زكريا خلقزوينر خلرخزي :مقاييس خللغة ،تحقيق عبد خلسالم مح َّمد هااون ،مطبدة مكدب

ضا.
وم َّما ئبق يمكن ا ّ خلمدنى إلى خالنبداث وخالمددخ ( )7وإلى كون خلشرء مقس اما يدلو بدضه بد ا
بيد أن هذخ خلمدلو خللغوي قد تطوا من خالئددما خلحسر إلى خالئديدخم خلمدنوي ،من ذلك قولهم:
()8

«ا َئم ر خلقرخءف :اتّم وحقق بال عللة»

()9

ويُقا « :ألقى خلكالم على ائيالته أي تهاون به»

ئلت إلى خلشرء إذخ خنبدثت نفسك إليه وأنِ َ
ضا أن خلرَّئم يدنر خلرخاء ،وخئدرْ َ
ست()10؛ يقو
ومن ذلك أي ا
ما ذكرناه إلى حديث آخر ر خلمفهوم خالصطالحر لهذه خلكلمة.
المفهوم االصطالحي:
ال شك أن هذه خلكلمة قد تطوات ،وصاات تسديدم بمدنى خلرئالة ،وهر تحميم جملة من خلكالم
خلمقصو بالداللة ،وكم ائالة يما بين خليلق هر خلوئاطة بين خلمرئم وخلمرئم إليه ر إيصا
خألخباا(.)11
وقد ذكر خبن خألنبااي عن ثدلب عن خبن خألعرخبر أن خلرئو وخلرّئيم وخلرئالة ئوخء( ،)12ومن
ذلك قو ُكثيّر عزف:
لقدددد كدددذب خلوخشدددون مدددا بُحدددت

()13

بليلددددى وال أائددددلدهم برئدددديم

عندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهم
رئيم هنا تدنر خلرئالة.
وم َّما وا ر خئددما خلرئو بمدنى خلرئالة قو خلدباس بن مر خس:
أال مددددددن مبلِّددددددغ عنِّددددددر خفا ددددددا

()14

ائددوالا بيددت أهلددك مندهاهددا

خإلعالم خإلئالمر ،طهرخن1404 ،هـ ،ج ،2ص.392
خلمصدا نفسه.
خبن منظوا ،مح َّمد بن مكرم ،لسان خلدرب ،خا صا ا ،بيروت ،ط1410 ،1هـ1990 /م (ائم).
خلمصدا نفسه (ائم).
ابن فارس :مقاييس خللغة ،ج ،2ص.392
خلكفوي ،أبو خلبقاء :خلكليات ،قابله  .عدنان اويش ومح َّمد خلمصري ،وزخاف خلثقا ة ،مشق1981 ،م ،ج ،1ص.385
خبن عبد خلبر ،يوئف بن عبد هللا :بهلة خلملالس ،تحقيق مح َّمد مرئم خليولر ،خلدخا خلمصرية للدأليف وخلدرجمة ط1980 ،1م،
ص.277
ُكثيّر عزف :يوخنه ،تحقيق  .إحسان عبّاس ،خا خلثقا ة ،بيروت1391 ،هـ1971/م ،ص ،110وينظر خللسان (ائم).
خبن مر خس ،خلدباس :يوخنه ،تحقيق  .يحيى خللبواي ،مؤئسة خلرئالة ،بيروت ،ط1991 ،1م ،ص.162

أنث خلرئو  ،إذ كان بمدنى خلرئالة.

مصادر رسائل اإلمام اليليلي وموضوعاتها:
ترك خإلمام خليليلر ملموعة من خلمكاتبات وخلمرخئالت للقا مين على أموا ولده أو للملوك
خلملاواين أو إلخوخنه خلمشايخ ر ُعمان و ر خلمغرب خلدربر ،مع ترخث قهر وملموعة من
خلفداوى وخلدهو للوالف وخلقضاف ،تو ر احمه هللا عام 1373هـ (.)15
نقطة خلبدخية عام (1385هـ) حيث لف إلى سيح عالم خلمطبوعات كداب وئم بـ«خلفدح خللليم ر
أجوبة خإلمام أبر خليم» ،وهو جوهرف نفيسة من نفا س خزخ ن خألجوبة خلدلمية خلمحققة لإلمام خلدالَّمة
خلرضر مح َّمد بن عبد هللا بن ئديد بن خلفان خليليلر ،وقد ضم خلكداب عالوف على هذه خألجوبة شيئاا
من آثاا من عاصر خإلمام كالدالَّمة خلشيخ عامر بن خميس خلمالكر ،وخلشيخ خلرضر عيسى بن صالح
خلحااثر ،وقطب خأل مة خمح َّمد بن يوئف خطفيَّش ،وغيرهم .وقد تولى طباعة خلكداب خلمطبدة
خلدمومية بدمشق بدناية خلدالَّمة عز خلدين خلدنوخر(.)16
وقد تدد ت محاوالت جمع آثاا خإلمام بصواها خلمدنوعة خبددخ اء من خلفداوى خلدلمية ،وخندقاالا إلى
خلمرخئالت خلشيصيَّة وخلسِّيائيَّة ،ومرو ااخ بالدهو وخألحكام .وتدد أولى هذه خلمحاوالت ما جمده
خلشيخ علر بن ناصر خلغسينر من داوى خإلمام ومرخئالته ،إالَّ أنَّها كانت قليلة ،بددها جاءت محاولة
خلشيخ ئالم بن حمد بن ئليمان بن حميد خلحااثر خلذي يبدو أنَّه توخصم خبددخ اء مع خلشيخ خلغسينر ث َّم
اغب بإتمام هذخ خلملموع وترتيبه ،وتوجيه خلدناية إليه؛ قام بذلك أحسن قيام إلى أن ت ّم توجيهه إلى
مشق لطباعده ونشره(.)17
خلسالمر ،أبو بشير مح َّمد خلشيبة بن نوا خلدين عبد هللا بن حميد خلسالمر :نهضة خألعيان بحرية عُمان ،من مكدبة خلدرخث . ،ت،
.م ،ص 376وما بددها ،وينظر :خلفدح خللليم من أجوبة خإلمام أبر خليم ،طُبع بإشرخف عز خلدين خلدنوخر عضو خلملمع خلدلمر
خلدربر بدمشق ،خلمطبدة خلدمومية ،مشق1385 ،هـ1965/م ،خلمقدمة.
خليليلر ،مح َّمد بن عبد هللا بن ئديد بن خلفان :خلفدح خللليم من أجوبة خإلمام أبر خليم ،جمع وترتيب خلشيخ ئالم بن حمد بن ئليم
خلحااثر ،هرئة أحمد بن ئالم خليروصر ،ذخكرف عُمان ،ط1437 ،1هـ2016 /م ،ص .5وهو خلطبدة خلحديثة من هذخ خلكداب.
خلمصدا نفسه ،خلمقدمة ،ص.7-6

جمع خلشيخ خلحااثر ر هذخ خلسفر ملموعة من خلوثا ق توزعت بين خلمرخئالت وخلفداوى،
أخذت خلمرخئالت منها جز اءخ يسي ارخ ،إذ إنها بلغت تس ادا وتسدين ائالة .وخللدير بالذكر أنَّها ر
خلطبدة خلقديمة للسفر تقع ر ئبع وتسدين ائالة ،وقد علم ضابطه أحمد بن ئالم بن موئى
خليروصر ذلك بدو ته إلى خلميطوط ،وحصوله منه على خمس وئبدين ائالة مسدقلة ر خلباب
خألو من أبوخب خلكداب ،وأضاف إليها أاب ادا وعشرين ائالة من خلمطبوع م َّما يدصم باإلمام من
خلمرخئالت م َّما لم يلده ر خلميطوط(.)18
وأ َّما خلفداوى قد شغلت خلحيز خألكبر من خلملموع ،إذ بلغت تسدما ة وعشر ( )910مسا م ر
أبوخب أصو خلدين ،وخلفقه وأصوله ،كما أنَّها تناولت شيئاا من خلسيائة خل َّشرعيَّة ،وبدض خلمباحث
خالقدصا يَّة وخالجدماعيَّة خلدر تدكس حالة خلدصر خلذي عايشه خإلمام(.)19
وأ َّما خلكداب خلثانر خلذي عرض لمكاتبات خإلمام خليليلر وئيرته خلدطرف من غير خلكداب خلمشاا
إليه بطبدده خلقديمة وخلحديثة ،هو كداب نهضة خألعيان بحرية ُعمان لمؤلفه أبر بشير مح َّمد شيبة بن
نوا خلدين عبد هللا بن حميد خلسالمر (1405هـ1985/م) وخلكداب خا ٍ من مدلومات خلنشر ومكانه
وتااييه عدخ قوله «مكدبة خلدرخث» و«من مكدبة خلدرخث» ،وهو مسدقطع من «ئيرف خإلمامين
خلمرشدين ئالم بن اخشد خليروصر ومح َّمد بن عبد هللا خليليلر ،وما حظيت به ُعمان ر أيامهما من
خلييرخت ،وما كان بزمانهما من خلنوخز وخلحوخ ث وخلفدوحات»( )20م َّما اآه خلمؤلف بأم عينه ،وكان
قريباا من ذلك كله ومدايناا له ،والئيما أنَّه كان خلدصا خلدر يدوكأ عليها وخلده خإلمام نوا خلدين
خلسالمر( )21وهو م َّمن عاصرهما ،وئدى ئديهما بحرية ُعمان.
وقد أ ر خلمؤلف لإلمام خليليلر يما ولر ذكر و اته قس اما لذكر نماذج من كداباته( ،)22من ذلك
عهو ه للقضاف (ثالثة عهو ) وأحكامه وقضاؤه بين خلناس (أابدة أحكام) ومكاتباته خلسِّيائيَّة إلى ملوك
خلمصدا نفسه ،خلمقدمة ،ص.9
خلمصدا نفسه ،خلمقدمة ،ص.8
نهضة خألعيان بحرية عُمان ،خلمقدمة ،ص.3
خلمصدا نفسه ،خلمقدمة ،ص.4
تنظر هذه خلمكاتبات ر نهضة خألعيان بحرية عمان.528-508 ،

خلسدو يَّة وأمرخ ها (ئت مكاتبات) محدفظاا لوحده بذكر ا و أابدة على هذه خلمكاتبات
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ر حين

خال كداب «خلفدح خللليم» بطبدديه من هذه خلر و  ،وكداباته إلى إخوخنه خلمشايخ ر ُعمان (كداب
وخحد) وثالثة نماذج من كداباته إلى إخوخنه خلمشايخ ر خلمغرب خلدربر على أن خلكداب خألخير منها
ر خالصة اأيه بفدوى خلدالم خلقرخاي ر هال شوخ  ،م َّما ئأله عنه خلمغاابة لم ير ر خلرئا م ر
كداب «خلفدح خللليم» ،وإنَّما وا ر «باب خلصيام و طرف خألبدخن»(.)24
مهما يكن ثمة نقطة أخرى ال بد من خلددرض لها كونها هر خألخرى تؤثر ر خلبناء خلفنر
لرئا م خإلمام ،وهر موضوعات هذه خلرئا م ،إذ خلموضوع بوجه عام يدنر خلمضمون بكمِّ ما
تحمله هذه خلكلمة من أهمية ر مدطياتها ،وما تدركه من أثر ر لغة خلدياطب وخلمدانر خلمطروحة،
وما قد يدبع ذلك من خصا ص تصويرية ،وأخرى تمس خللفظ وخلدركيب وخلمشاعر خلمبثوثة ،بد اءخ من
مقدمة خلرئالة ،ومرو ااخ بالدلاوز خلحسن إلى أ كااها ومدانيها ،وخندها اء بياتمدها ،حدَّى تاايخ
تحريرها مع مرخعاف للمدلقر ،وظيفده وطبيدده ووضده خالجدماعر وخلسيائر ،وئوى ذلك م َّما له
كبير خألثر ر صوغ خلرئالة ،وإخرخجها مدكاملة شكالا ومضموناا.
وعلى خلدموم تدد ت ائا م خإلمام وتدد ت مدها موضوعاتها بحسب ما وقفنا عليه من
مصا اها خلسابقة وأصوليات توثيقها ،ثمة ائا م له ر خإل خاف( )25وتولية خألموا ،وما يدبدها من
خلنظر ر خليصومات وخليال ات ،وثمة ائا م أخرى ر مياطبة خلمشايخ من أهم ُعمان عل اما َّ
أن
ائا له ر خإل خاف ،هر نفسها خلدر خاطب يها خلمشايخ من أهم ُعمان ،إذ كان يوجهها إليهم ،ويطلب
()26

منهم خلقيام بما يلب دله من أموا خإل خاف وئيائة خلناس
()27

خلمغرب خلدربر

وكذخ ائا له ر مياطبة إخوخنه ر

وثمة ائا م أخرى تنحو خلمنحى خلسيائر من مياطبة ملوك خللوخا:

ينظر :خلمصدا نفسه.522-515 ،
ينظر :خلفدح خللليم ،خلطبدة خلقديمة (خلدنوخر) ص ،245وخلطبدة خلحديثة (خليروصر) ص.174
خلفدح خللليم ،ص .79-1وثمة مدظم ائا له ،وعلى خلدموم ما ئوف يأتر من حوخش توثيقية هر من خلطبدة خلقديمة لكداب «خلفدح
خللليم ،خلدنوخر» إالَّ ما يشاا إليه أنَّه من خلطبدة خلحديثة.
خلمصدا نفسه ،ص ،33-32مع كثير من صفحات ائا م خإل خاف .من نهضة خألعيان بحرية عُمان.
خلمصدا نفسه ،ص ،52 ،51 ،13 ،12 ،11وتنظر ،ص.174

خلسدو يَّة( ،)28وئلطان مسقط( ،)29وخلقنصم خلبريطانر( ،)30وبدض خلسفرخء( ،)31ومن ائا له ما كان
يكدب به إلى خلقضاف( ،)32مثم هذه خلموضوعات خلمدنوعة خلدر حملدها ائا م خإلمام( )33ئددرك أث ارخ
–ال محالة -ر بنا ها خلفنر وشكلها خلدام ئوخء ر خلمقدمة أو خلياتمة وحدى من خال

قرخت

عرضها ،إذ ئوف تنسج بحسب طبيدة خلمدلقر ،وكونه مثالا من اجا خإل خاف وخلقضاء ،أو من اجا
خلسيائة وأصحاب خلسلطة من ملوك وأمرخء ،أو من وجوه خلقبا م ونحوهم م َّما تربطه باإلمام وشا ج
صدخقة وإخاء ،وكله ئندرض له بوجه أو بآخر يما يلر من هذه خلداخئة.

البناء الفني في رسائل اإلمام اليليلي:
مراعاة المناسبات في رسائل اإلمام اليليلي:
من خلمددااف عليه أن خلرئا م أنوخع ،منها خلرئا م خلياصَّة ،وهر خلمدبا لة بين خألقااب
وخألصدقاء ،وتسمى بالرئا م خألهلية ،و يها ينطلق خلكاتب بحرية تامة مدب ارخ ع َّما ر نفسه ،يبسط
خلكالم ون قيو أو تكلف ،ومنها خلرئا م خأل بية ،وهذخ خلنوع من خلرئا م يكون عا ف بين خأل باء ،وال
ييلو من بحث قضيَّة أ بية أو نقدية .ومنها خلرئا م خلرئمية ،وكانت تسمى خلرئا م خلديوخنية ،وهر
أنوخع ميدلفة( ،)34وكلها م َّما يكدب نث ارخ ،وال تلدم هذه خلرئا م شد ارخ إالَّ بمشقة( ،)35ويرخعى يها
خللانب خلددخولر ،أي ما يكون بين خلمرئم وخلمرئم إليه.

خلمصدا نفسه ،ص.45-40
خلمصدا نفسه ،ص.50
خلمصدا نفسه ،ص ،52وائالده هنا على لسان خلشيخ عيسى بن صالح.
خلمصدا نفسه ،ص( ،40-39مرخئلده لسليمان بن عبد هللا خلبااونر).
خلمصدا نفسه ،ص( ،34 ،17-14مرخئلده ألبر خلوليد خلقاضر).
تُنظر خلصفحات  529-505من كداب نهضة خألعيان بحرية عُمان ،وثمة مدظم خلرئا م خلمشاا إليها.
خلنويري ،شهاب خلدين أحمد بن عبد خلوهاب :نهاية خألاب ر نون خأل ب ،خا خلكدب وخلوثا ق خلقومية ،خلقاهرف ،ط1423 ،1هـ،
 .213/7وخلشنطر ،مح َّمد صالح :ن خلدحرير خلدربر ضوخبطه وأنماطه ،خا خألندلس للنشر وخلدوزيع ،خلسدو يَّة ،حا م ،ط،5
1422هـ2001/م ص.174
خلدسكري ،أبو هال خلحسن بن عبد هللا :كدابه خلصناعدين ،تحقيق علر مح َّمد خلبلاوي ومح َّمد أبو خلفضم إبرخهيم ،خلمكدبة
خلدصرية ،بيروت ،خلمكدبة خلدصرية1419 ،هـ ،ص.136

وم َّما ال خالف يه أن مدظم ائا م خإلمام خلدر أشرنا إليها آنفاا هر من قبيم خلرئا م خلرئمية،
ئوخء منها ما كانت ر إ خاف شؤون خلدولة ومصالح خلدبا أو ر مياطبة خلملوك وخألمرخء ،وعهو
خلوالف وخلقضاء ،وقد خشدرط كدابنا خلقدخمى ر مثم هذه خلرئا م خلفنية ائو اما وقوخعد ،أتى على
ذكرها خلقلقشندي ر كدابه صبح خألعشى ،ومنها خلفوختح وخليوختم وخللوخحق( )36وال ئيما خلبسملة وما
يليها من خلحمد ر بدخية خلرئالة( ،)37وتحسن مرخعاف موخقع آيات خلقرآن خلكريم ،وأبيات خلشدر،
وغيرها من خالئدشها خت.
وما من شك ر أن خألصو وخلقوخعد ر كدابة خلرئا م خلرئمية م َّما أشاا إليه خلكدّاب من قدخمى
ومحدثين تمثم خلبناء خلفنر لهذه خلرئا م ،ليس من خلناحية خلشكلية حسب ،وإنَّما من خال خلندا ج
خلمرجوف من هذه خلكدابة ،والئيما أن بدض خألقدمين ،وندنر به أبا هال خلدسكري قد ابط خلكدابة
بالسلطان ،كما ابط خليطابة بالدين( ،)38وإذخ كان خألمر بهذه خليطواف ،تُرى ما هر هذه خلقوخعد
خلشكلية خلمشدملة على خلبناء خلفنر للرئا م عامة ،ث َّم لرئا م خإلمام خاصَّة؟
ر خإلجابة عن خلسؤخ نلحظ أوالا بأو ضرواف خلمنائبة بين خلمقام بما يدنيه من أطرخف
وظروف ،أي خلمرئم إليه وخلغرض خلذي من أجله كدبت خلرئالة وبين خألئلوب وطريقة خلدناو م َّما
يلب مرخعاته ر هذخ خلنوع من خلكدابة ،إذ يلب مثالا تيير خللقب خلمنائب للمياطب ،ومرخعاف
خللانب خلشكلر خلمددلق بالدنوخن وخلدحية وخالبددخء وخليدام .وهو ر خلوخقع ليس شكليّاا على خإلطالق،
ضا مرخعاف
اال دداح بالبسملة أمر يددلَّق بالسنَّة خلنبويَّة ،وكذلك خلدحية وخلسالم ،وم َّما يلب مرخعاته أي ا
خلدرتيب خلمددمد ألجزخء خلرئالة :خلمقدمة ،وخلدرض ،وخلياتمة ،ويلب أن يكون يها خلحرص على
تهيئة خلمدلقر ذهنيّاا ونفسيّاا بمد جسوا من خلمو ف وخلثقة ئوخء من خألعلى إلى خأل نى ،أو من خأل نى
إلى خألعلى إالَّ أن يكون خلدوجه ذخ مالبسات عسكرية أو حربية أو وطنية ،وأ َّما خلدرض من

خلقلقشندي ،أحمد بن علر بن أحمد خلفزخاي :صبح خألعشى ر صناعة خإلنشاء ،خا خلكدب خلدلمية ،بيروت .208/6 ،وينظر :خبن
خألثير ،ضياء خلدين نصر هللا بن مح َّمد :خلمثم خلسا ر ر أ ب خلكاتب وخلشاعر ،تحقيق أحمد خلحو ر وبدوي طبانة ،خا نهضة مصر
للطباعة ،خلفلالة ،خلقاهرف . ،ت.96/3 ،
صبح خألعشى ر صناعة خإلنشاء ،ج.215 ،211/6
كداب خلصناعدين ،ص.136

خلمفروض أن يكون مرك ازخ بال تطويم وإعال بدي ادخ عن خلدفصيم خلمملوج ،مع خلدركيز على
خللوخنب خلمهمة ،وخئدبدا خلثانوي منها ،وأ َّما خلياتمة يشدرط يها توثيق خلصلة خلدر مهد لها ر
خلمقدمة بدبااف ميدصرف ،وغالباا ما تشفع بالدعاء ،وكذلك «يلب أن يكون خألئلوب ئهال ئل اسا ال
ييلو من نبرف وجدخنية ،ولكن ون تكلف ،كذلك ينبغر أن يحسن خلكاتب خلدأتِّر ،ينفذ إلى وجدخن
خلمدلقر من خلمدخم خلمنائب خلذي يروقه»(.)39
وخلال ت أن هذه خلقوخعد خلدنظيرية قد اوعيت تمام خلمرخعاف ر ائا م خإلمام خليليلر ،اإلمام -
احمه هللا -ماهر حاذق يضع خألموا ر نصابها ،ويياطب خلناس على قدا عقولهم وأ كااهم ،أنّى
توجهت هذه خأل كاا ،و ر أي مساا ئاات ،وهو م َّما ئنلحظه تبا اعا من خال ملموعة من خلرئا م
خلدر كدبها ر شؤون خلرعية وما يصلحها ،و ر ملا خلحفاظ على ُعمان بل ادخ مسدقالا له ئيا ته على
كا ة أاخضيه ،و ر ملا وحدف خلمسلمين وخلحفاظ على مقدئاتهم.
البدء والعرض واليتام:
البدء:
ئبق خلحديث يما يلب مرخعاته ر هذه خلدناصر خلمكونة با دال ها خلبناء خلفنر ر أئائه وكونه
غدخ مقن ادا لناظره أنَّه أمام بناء مدكامم ،إذخ ما لحق به زيا ف من هنا ،وأخرى من هناك ،وأضيفت إليه
شر ات مطلة زخ ته اوعة وجماالا ،قد خكدمم خلبناء م َّما لحقه من هذه خلزيا خت وخإلضا ات ،وندنر
بها خليصا ص خلدر تميز هذه خلرئا م كأن يدمد خلكاتب إلى خلسلع أو خلدوخزن خلموئيقى أو إلى
خالقدباس وخلدضمين ويحسن خالئدشها بآيات خلقرآن خلكريم وأحا يث خلنبر -عليه خلصالف وخلسالم،-
أو يدرج على شرء من خألشداا ونحوه خألمثا  ،وكذخ خألخباا خلدااييية خلدر غدت مضرب خلمثم ر
شأن من خلشؤون.
ولو أنا بدأنا نسددرض ائا م خإلمام ر خللوخنب خلمشاا إليها من بدء وعرض وخاتمة
وخصا ص مميزف ،لوجدنا خإلمام يبدأ ر كثير من ائا له بالبسملة ،وهو نمط مسدمد من خلقرآن
ينظر :ن خلدحرير خلدربر ،ص.177

خلكريم ،وخلسنَّة خلنبويَّة ،ويذكر أن ائو هللا ﷺ هو أو من خئدهم ائالده بالبسملة

()40

بددما

هللا خلرَّحْ َم ِن خلر َِّح ِيم﴾.
نزلت خآلية خلثالثون من ئواف خلنمم﴿ :إِنَّهُ ِمن ُئلَ ْي َمانَ َوإِنَّهُ بِس ِْم َّ ِ
و يما يلر خلبسملة م َّما يدضمنه خلبدء أو خالئدفداح نرى خإلمام يبين عن خلمرئم وهو شيصه ،وما
آ إليه من إمامة للمسلمين يقو « :بسم هللا خلرحمن خلرحيم من إمام خلمسلمين مح َّمد بن عبد هللا»(،)41
ث َّم يثنر بالمرئم إليه ،وهو خلشيخ عيسى بن صالح بن علر ،يدطيه من خأللقاب ،وييلع عليه من
خلصفات ما يحقق خلدوخصم على أوجه ،ويوقد جذوف خلحب وخلرضا ر نفسه ،يقو  ...« :إلى خلشيخ
خألكرم خألعز خألحشم ،خألخ خلرضر خلدالَّمة عيسى بن صالح بن علر ئلمه هللا تدالى»( ،)42هذخ مع
مالحظة خللملة خلدعا ية خلدر جاءت بآخره من ذكر خلمرئم إليه ،ووصفه بالصفات خلحميدف ،هذه
هر خليطوف خألولى من خالبددخء؛ إقامده وشا ج خلمو ف وخلدوخصم بينه وبين خلمرئم إليه ،ومن ث َّم إلقاء
خلدحية وخلسالم ،وهر قوله« :خلسالم عليكم واحمة هللا وبركاته على خلدوخم ،إنا نحمد هللا إليكم ال
زلت بحا خليير ،وأعالمنا وخلحمد هلل بيير ،وبدد )43(»...ونالحظ هنا تحية خإلئالم وإتباع خلسالم
بالدحميد وخإلخباا عن وضده ،ث َّم خلدزيد من خلحمد إلى قوله« :وبدد» ،وخألصم يها «أ َّما بدد» ،وهر
م َّما توقف عنده أهم خإلنشاء ،وذكروخ أنَّها كانت تدبع بالدعاء ،يقا « :أ َّما بدد ،أطا هللا
بقاءك ،)44(»...ونحو ذلك ،ونرى خإلمام هنا ختيذها مم ارخ إلى غرضه ،وعرضه وحسب ،قا :
ضا نحن ندطيه كم ئنة»( )45وذكر خلقلقشندي أن بدض خلكدّاب أعرض عنها ،ونقم
«وبدد إن مربا ا
عن أبر هال خلدسكري قوله« :وكان خلناس يما مضى يسددملون ر أوخ م صو خلرئا م «أ َّما
بدد» وقد تركها جماعة من خلكدّاب ال يكا ون يسددملونها ...ث َّم قا  :إن خئددملدها إتبا اعا للسلف
واغبة يما جاء يها من خلدأويم أنَّها صم خليطاب ،هو حسن وإن تركدها توخياا لمطابقة أهم

صفوت ،أحمد زكر :جمهرف ائا م خلدرب ،خلمكدبة خلدلمية ،بيروت. ،تا ،ج ،1ص.36
خلفدح خللليم ،ص.1
خلمصدا نفسه ،ص.1
خلمصدا نفسه ،ص.1
صبح خألعشى ،ج ،6ص.319
خلفدح خللليم ،ص.1

عصرك وكرخهة لليروج ع َّما أصلوه لم تكن ضا ارخ»(.)46
ما وا ر هذخ خالبددخء يمثم نموذ اجا من ائا م خإلمام ،يما إذخ هو خبددأ خلمرخئلة ،بيد أن
خلمالحظ ر خلكدب خلدر صدات عنه مليباا ال مبدد اا تلاوزه خبددخء خلبسملة وخلسالم و خوله ر
خلموضوع وخلر ّ خلمطلوب مباشرف ،من نحو ما كدب للشيخ عيسى مليباا« :أ َّما بدد قد وصلنر كدابك،
()47

وخعلم أن مسيركم وتوئطكم ر أمر خلصلح بين بنر غا ر وخصمهم وخلحاج خلشيخ زخهر»...

ضا« :أ َّما بدد قد
ضا« :أ َّما مسألة خلرئداق إن كانت من باب خألحكام )48(»...وكدب له أي ا
وكدب له أي ا
وصلنر كدابك ،وقد وصلنر باألمس كداب من خلشيخ ئليمان بن حمير»( )49وخلوخقع أن خإلخال هنا
بالسالم مدعاف للدساؤ  ...هم لضرواف خلر وعظيم خلمسألة خلمطروحة ،أو هم نقلة خلرئالة ج ّر وها
من مقدمدها؟
و ر خبددخءف أخرى لإلمام نلحظ ثاقب نظره وحسن تدبيره وخقددخاه على مدخواف خألمر ،وخلنفاذ إلى
قلب خلمياطب ،وحمله على خلقبو لما ئيطرحه من اأي أو إجابة أو دوى .يكدب مليباا عن أئئلة
وا ت إليه من علماء خلمغرب بسبب خالف وقع بينهم خلبسملة وخلدحميد ،ث َّم ينثنر إلى خلدعاء يمزجه
بآي خلذكر خلحكيم م َّما يحمم على ترقيق خلقلوب ،وإلهام خلطرف خآلخر أن مناط خألمر شريدة هللا ر
كدابه وئنة نبيه ،وأن خألموا وخضحة كون خلنبر -عليه خلصالف وخلسالم -أكمم خلدين وترك خلناس
على خلمحلة خلبيضاء ليلها كنهااها .ث َّم يدخم ر موضوعه بفصم خليطاب «أ َّما بدد» ذخك ارخ كدابه
ولما أائله إليه ،وال ينقطع عن خلدعاء بلمع خلشمم وخلدأليف بين خلقلوب إلى آخر خلرئالة حيث يددهم
بوضع خلمسا م ر أبوخبها(.)50
ومن خبددخءخته ما كان يياطب به خلملوك خلملاواين ،وهو ما ذكره صاحب نهضة خألعيان ،وقدم
له بقوله« :صدات بين خإلمام وعاهم خللزيرف خلدربيَّة :جاللة خلملك عبد خلدزيز ،خلرخحم وصاحب
صبح خألعشى.319/6 ،
خلفدح خللليم ،ص.2
خلمصدا نفسه ،ص.3
خلمصدا نفسه ،ص.3
خلمصدا نفسه ،ص ،12-11وينظر ائا م مماثلة ر نهضة خألعيان ،ص.528-525

خللاللة عظمة خلملك ئدو بن عبد خلدزيز ،ئدو بن مكاتبات و ية كما ترى بدضها»( )51وبدض
هذه خلمرخئالت م َّما وا ر ترخث خإلمام خلملموع ر كداب «خلفدح خللليم»( ،)52وم َّما خبددأ به
خلمرخئلة خلمنقولة عنه ،بدؤه بالبسملة ،ث َّم قوله ذخك ارخ طر ه وشيصه ،ث َّم خلطرف خآلخر ،وقد أنزله
منزله ،قا « :من إمام خلمسلمين مح َّمد بن عبد هللا إلى خلملك خلمحدرم خلمدظم عبد خلدزيز بن
()53

عبد خلرحمن» ،

ث َّم توجه إلى ئالم خإلئالم وحمد هللا وخلصالف وخلسالم على نبيه «ئالم عليك

واحمة هللا وبركاته ،وبدد ،إنِّر أحمد هللا جم وعال وأصلر وأئلم على نبيه خلمصطفى وعلى
()54

آله»

ث َّم أقبم على عرضه وطرحه ،ونحوه مكاتبة أخرى إلى خلملك نفسه تنحو مقدمده خلمنحى

نفسه( ،)55وهذخ خبددخء آخر للملك نفسه ،يقو :
«خلحمد هلل وحده ،وخلصالف وخلسالم على من ال نبر بدده ،وعلى آله وصحبه خلذين جد وخ عهده،
وعلى خلدابدين لهم بإحسان إلى يوم خلدين .أ َّما بدد سالم من إمام خلمسلمين مح َّمد بن عبد هللا على
خلملك خلمبلم خلدزيز عبد خلدزيز بن عبد خلرحمن خلفيصم آ

ئدو ،

خلمحدرم واحمة هللا

وبركاته»(.)56
ومن خبددخءخته خلمميزف ما كان اخئم به ئليمان بن عبد هللا خلبااونر ،وكان م َّمن يسدى ر أموا
خلمسلمين ،وكان كلفه بحضوا مؤتمر لألمة خلدربيَّة وخإلئالميَّة وبحث قضيَّة وحدتها وخلد اع عن
مقدئاتها ،يقو ر مسدهم ائالده« :بسم هللا خلرحمن خلرحيم من إمام خلمسلمين مح َّمد بن عبد هللا بن
ئديد خليليلر إلى أخيه ذي خلشرف خلباذخ ،وخلملد خلشامخ ،خلملاهد ر هللا ،خلحامر لدينه ئليمان بن
ضا« :بسم هللا خلرحمن خلرحيم من إمام
عبد هللا خلبااونر ،أ َّما بدد ،إنا نحمد هللا إليك»( )57وكدب له أي ا
خلمسلمين مح َّمد بن عبد هللا بن ئديد خليليلر إلى جناب خلملاهد ر ئبيم هللا ،خلغيوا ر ين هللا،
نهضة خألعيان ،ص.515
خلفدح خللليم ،ص.45-40
نهضة خألعيان ،ص.516
خلمصدا نفسه.
خلمصدا نفسه ،ص.517
خلمصدا نفسه .ونحوه ائالده إلى ولر خلدهد ،ص ،518وائالده إلى أحد خألمرخء ،ص.522
خلفدح خللليم ،ص.39

أخينا خلشيخ ئليمان خلبااونر ،و قه هللا ،خلسالم عليكم واحمة هللا وبركاته»(.)58
وأ َّما عن خبددخءخت عهو ه ،كانت تأتر على خلنحو خآلتر« :بسم هللا خلرحمن خلرحيم خلحمد هلل
وصلى هللا على ئيدنا مح َّمد وآله ،قد أقمت خلشيخ عامر بن خميس ،وجدلده نا باا عنر ،وأجزت له ما
يلوز لر أن أجيزه له من صم خألحكام ،وخلنظر ر مصالح خإلئالم )59(»...وخلمالحظ ر خالبددخء:
خلدسمية ،وخلحمد ،وخلصالف على خلنبر ،ث َّم خلدخو ر خلدهد ،ومدى خلصالحية ...ث َّم خلدفاصيم خألخرى
خلدابدة للدرض وما يليه من خلياتمة.
ونحوه هذخ خلدهد ألحد خلقضاف ،وقد ختفق مع ما ئبق ر خالبددخء يقو يه« :بسم هللا خلرحيم خلحمد
هلل وصلى هللا على ئيدنا مح َّمد خلنبر وآله وصحبه وئلم ،قد جدلت ئدو بن حميد بن خليفين قاضياا
على ياا حبس وعلى ئناو و ياا خلشروج وخليضرخء وخليرما بوخ ي عندخم خلفليج وبلدف بدد وئمد
وتوخبدها؛ ليحكم بين أهلها بحكم هللا -جم وعال.)60(»...-
العرض:
كثي ارخ ما كان يدخم خإلمام ر عرضه بلسر لفظر ،وهو خلذي نُدت عند خلقدماء بفصم خليطاب،
م َّما أشير إليه ،بدد أن أنهى خلحديث عن طر ر خلمرخئلة ،تابَ َع مسلِّ اما وحام ادخ هلل  ومدل اما عن
حاله ،ث َّم قا « :وبدد»...؛ ليدخم ر خلموضوع مباشرف على خلنحو خآلتر« :خلسالم عليكم واحمة هللا
وبركاته على خلدوخم ،إنا نحمد هللا إليكم ال زلت بحا خليير ،وأعالمنا وخلحمد هلل خير ،وبدد إن
ضا نحن ندطيه كم ئنة من أجم خأليدام )61(»...وقد ال يضع «بدد» أو «أ َّما بدد» وإنَّما يذكر
مربا ا
حرف عطف يلج من خالله خلموضوع ،يقو بدد خبددخء آخر يلر قوله« :بدد» ،ث َّم خلدخو خلفدلر ر
خلموضوع من خال حرف خلدطف (ث َّم)« :وبدد إنا نحمد هللا  على كمِّ حا ث َّم هذخ خلكداب من
خلشيخ زخهر ،ويقو له علر خلندمانر ،إن يكن خألمر كذلك؛ أيها خلشيخ عيسى خألمم أن تلزم

خلمصدا نفسه ،ص.40
خلمصدا نفسه ،ص.693
خلمصدا نفسه ،ص.694
خلمصدا نفسه ،ص.1

()62

خلندمانر»...

ونحو هذخ ما بدأ به عرضه لموضوعه مع خلملك عبد خلدزيز ، ،يقو بدد ذكره

طر ر خلمرخئلة« :وبدد إنِّر أحمد هللا وأصلر وأئلم على نبيه خلمصطفى ث َّم إنَّه لما خندشرت ر
خلدالم ئيرف خلملك خبن خلسدو لدأمين خلسبم وإئدخء خلمدروف ...خلموضوع»(.)63
وأ َّما كدابه إلى إخوخنه خلمغاابة ،قد خخدلفت بدض موخزينه؛ لضرواف لم خلشدث ،و اء خطر
خليالف خلوخقع بينهم ،بدأ عرضه مدلاو ازخ طر ر خلمرخئلة بدخية؛ ليذكره بقوخعده خلدر مهد بها أنَّها
خلمرجع ر خلددامم ،وبث خلصلح بين خلمدياصمين ،قا « :بسم هللا خلرحمن خلرحيم خلحمد هلل أائم
إلى خلمؤمنين ائوالا من أنفسهم يدلمهم خلكداب وخلحكمة (ذخك ارخ خلكداب وخلسنَّة) ليندقم إلى بدء خلرئالة
من جديد مسددمالا «أ َّما بدد ،هذخ كداب يصم إن شاء هللا إخوخننا خلمغاابة أبا صالح وأبا إئحاق وأبا
خليقظان ومن مدهم من خأل اضم أصلح هللا أمرهم وأيقظ هممهم لمصالح ينهم و نياهم.)64(»...
وأ َّما عهو ه إنَّه لم يددمد يها أي موخصلة كالمية بين خبددخء خلمرخئلة ،وخلدخو ر موضوعه،
وإنَّما بدأ مباشرف بما يريد بحرف خلدحقيق «قد» بدد خلبدء بالدسمية وخلصالف على خلنبر يأتر قوله:
()65

«قد أقمت خلشيخ عامر بن خميس ،وجدلده نا باا عنر»

وقوله« :قد جدلت ئدو بن حميد بن

خليفين قاضياا.)66(»...
وأ َّما عن عروضه ر هذه خلرئا م وخلموضوعات خلدر طرقها ،قد تنوعت بين موضوعات
إ خاية ،وأخرى ئيائية ،وثالثة ر خلدالقات خالجدماعيَّة خلدينيَّة بينه وبين خلمشايخ ،ولطالما نظر ر
أموا خلمسلمين ،ووحدتهم ،وخلحفاظ على مقدئاتهم من خال ما طرقه من أمثا هذه خلموضوعات
وغيرها ر ائا له لسفير ما أو تكليفه أحد خلمشايخ بمياطبة قنصم إنللدرخ ر وحدف خأل َّمة خلدُمانيَّة،
ّ
يفكرن بائدباحة شبر وخحد من أاخضيها ،وتأتر موضوعات عهو ه ر
ووحدف أاخضيها ،ال
خلواليات وخلقضاء مدممة لمثم هذه خلدوجهات.
خلمصدا نفسه ،ص.2
خلمصدا نفسه ،ص 40ونحوه ائا له إلى ئا ر خلملوك وخألمرخء خلسدو يين ،ص.45-40
خلمصدا نفسه ،ص.12-11
خلمصدا نفسه ،ص.693
خلمصدا نفسه ،ص.694

وأ َّما خإل خايات من ائا له ،دددلَّق بدصريف أموخ خلمسلمين ،ووضدها ر موخضدها لأليدام
وخألاخمم أو ألعطيات خلقبا م ،ث َّم ر حم خليصومات بين خلناس من ر ية وقبلية ،وقد يكون ر
تبرير أعطيات أو مندها وخلح ّد منها مع تحديد ر كثير من خألحيان للمبالغ خلدر تُوزع ،وقد تكون ر
خلر ّ على شكوى ما ،و ع مظلمة عن حر أو بطن من خلبطون خلدُمانيَّة( )67وئوى ذلك.
وأ َّما خلدرض خلسيائر لرئا له ،إنَّه يأخذ على خألغلب منحيين ،خلمنحى خألو  :ر تشليع ئيائة
خلملك عبد خلدزيز ،أو ولر عهده ،ومن جاء بدده ر أمن خلمملكة ،وخلحفاظ على خلحج ،وئالمة
خلحلاج ،وأمنهم ،واعايدهم ،ث َّم خلدوصية ببدض خلزوخا من قبله أو خلو و خلدر يرئلها لزيااف خلملك
ونقم تحيات خإلمام إليه( .)68وأ َّما عرضه ر خئدقبا ئليمان خلبااونر لدى عو ته إلى ُعمان ،ين ّم عن
حب عميق لهذخ خلرجم خلذي وصفه باللها  ،وخلحماية لدين هللا ،وخلسدر لالئدقال  ،ومن واخ ه حب
خإلمام نفسه لدينه وشريدة ابه وخئدقال بلده ،وقد أبان عن ذلك ر تكليف آخر للبااونر ليمثم
خلدُمانيِّـين ر ملمع يدقد ر مصر أو ر غيرها؛ لبحث شؤون خأل َّمة خلدربيَّة وخإلئالميَّة ،وخلد اع
()69

عن مقدئاتها

وكذلك نرى هذخ خالند اع خلوطنر ر طرحه وائا له يما كدبه خلشيخ عيسى بن

صالح بإذن خإلمام وعنه إلى قنصم بريطانيا ر مسقط ،و ر ائالده أمثا هذخ خلدرض ،يقو ...« :
ولذلك ضرواف إعالم جنابكم بائم خأل َّمة خلدُمانيَّة أن خأل َّمة ال تددرف بأي ختفاق خااجر يددلَّق بالبال
مع أي شيص كان ،وال تقبم مدخخلة أجنبية بأي صواف كانت ،وتمزق بسيو ها كم اخية محدثة مهما
كانت صبغدها ،ولو بشبر من خألاض خخم حدو مملكدها .)70(»...ناهيك عن عرضه على مشايخ
خلمغرب يما هدف إليه من وحدف صفهم ونبذهم خالخدالف وخلدقا هم على شرع هللا لما يه مصلحدهم
()71

يناا و نيا

وكذلك عرضه ر ائا له على خلمشايخ إخوخنه يما هو كا ن أو طاائ من أموا

خلمسلمين ر خلبال خلدُمانيَّة(.)72
خلمصدا نفسه ،ص 79-1إذ مدظم خلرئا م ر خلموخضع خلمشاا إليه تنحو هذخ خلمنحى.
خلمصدا نفسه ،ص.45-40
خلمصدا نفسه ،ص.40-39
خلمصدا نفسه ،ص.53
خلمصدا نفسه ،ص.12-11
خلمصدا نفسه ،ص 16 ،15 ،14 ،13وغيرها.

اليتام:
وهر خلنقطة خألخيرف من خللقاء خلذي جرى محر ااخ بيد خلمرئم إلى خلمرئم إليه ،وهو بمنزلة
لحيظات خلفرخق لما قد تضمه من عبااخت أخيرف ،إما ر توثيق عالقة ماضية ومحاولة توكيدها ،وأ َّما
ر خلع بدض عبااخت خلدلمم؛ لبث اوح خلمحبة من خألو إلى خلثانر ،وغالباا ما تكون أ عية أو
ئالمات له ولمن ر طر ه وحوزته على أنَّه من خلضرواي أن يأتر خلكالم خألخير موصوالا بما قبله
بلفظ مساعد أو ونه ،وبدد ذلك ال شرء ئوى تقييد هذه خلمرخئلة بالداايخ خلذي يدد ضرواف ال بد
منها( )73والئيما ر خلمرخئالت خإل خاية وخلسِّيائيَّة وخلدهو وئوى ذلك.
ولإلمام حظوف ر أكثر ما ئبق ذكره ،حين عرض ر ائالة أائلها للشيخ عيسى بن صالح ر
حم قضيَّة مالية ،وتوزيع بدض من خلما بين خأل رخ  ،قا ميدد اما« :ومرجع أمره إلى خلشيخ هو أعلم
()74

بموخضده وخلسالم»

و ر ائالة أخرى من خإلمام للشيخ عيسى ،وقد حم خلقضيَّة خلمالية كامالا،

قا « :وخلباقر يؤ ى ،حراته يوم  23من شهر امضان ئمة  .)75(»1360و ر ائالة ثالثة أشاا إلى
ما قراه بقوله« :هذخ ،وخلسالم حراته بيدي يوم  6جما ى خلثانية  )76(»1354و ر ائالة اخبدة ر
خليالف حو قضيَّة خلرئداق ،خدم مشل ادا خألطرخف على حم خليالف بما يشبه خلحكمة ،قا ...« :
إن كانت خألموا تلري على خللد وخالجدها ئدلري ،وإن كان على خلددذا وخالتكا
()77

هذخ وخلسالم ،يوم  12امضان ئنة »1354

ال تمضر،

و ر ائالة خامسة للشيخ عيسى بن صالح عن

خال ات وقدت أ ت إلى مقدم بدض خلرجا  ،خدم كدابه بقوله مدلقاا على تصر ات طر ر خلنزخع...« :
وخلقصد نرئم لهم أح ادخ يحكم ر خلقضيَّة وخلسالم حراته يوم ( 23؟) ئنة .)78(»1364
و ر مكاتباته خلسِّيائيَّة من نحو ائالده إلى خلملك عبد خلدزيز ،خلدر بث يها اوح خلدشليع لما

صبح خألعشى ر صناعة خإلنشاء.276/6 ،
خلفدح خللليم ،ص.2
خلمصدا نفسه ،ص.1
خلمصدا نفسه ،ص.3
خلمصدا نفسه ،ص.3
خلمصدا نفسه ،ص.5

يقوم به خلملك من خدمة للحلاج ،وحرص على أمنهم ،نرخه خدمها بالحكمة وخلدعاء ،قا  ...« :و ر
خلحقيقة أن ضيلة خلمرء ميبوءف تحت لسانه ،وهللا خلمس ّد ر خلقو وخلدمم ،وال حو وال قوف إالَّ باهلل
خلدلر خلدظيم ،ال مللأ من هللا إالَّ إليه ،حرا يوم  10شوخ  )79(»1369ونحوه كداب آخر يمضر على
خلنحو خلسابق يقو  ...« :لددخم تحت قوله ﷺ :خلدخ على خليير كفاعله ،وهللا حسبنا وندم خلوكيم،
وال قوف إالَّ باهلل خلدلر خلدظيم ،ال مللأ من هللا إالَّ إليه ،حرا يوم  10شوخ  .)80(»1369وخلمالحظ
وحدف خلداايخ ر خلرئالدين مع خخدالف مضمونِر بينهما ،وتفسير ذلك خصوصية خلرئالة خألولى
وعمومية خلرئالة خلثانية ر آن وخحد؛ قوله« :و ر خلحقيقة أن ضيلة خلمرء ميبوءف تحت لسانه»
وإنَّما أاخ بذلك مح َّم ادخ ،وهو خبن خلدالَّمة خلسالمر ،ح ّمله هذه خلرئالة توصية به ،وضماناا لحقه عند
خلملك ،وحمله خلثانية خلدا َّمة خلدر يمددح يها خإلمام خلملك برعاية خلحلاج وخلوقوف على أمنهم ،وما
يسدى إليه من وحدف خلمسلمين.
و ر ائالة ثالثة أخبر خلملك بو د ئيمر لزيااته وخلسالم عليه أنهاها على خلنحو خآلتر« :وليم َّرخ
عليكم مسلِّ َم ْين مؤ ِّ يـ ْين بدض وخجبكم .هذخ مهم والزم ،وهللا يحفظكم وخلسالم عليكم وعلى من يدز
لديكم من لدنا كذلك محر ااخ  19ذي خلقددف ئنة  .)81(»1370و ر ائالة اخبدة لولر خلدهد ئدو بن
خلملك عبد خلدزيز ،ئدو بن إخباا عن تفويض مح َّمد بن عبد هللا خلسالمر لبناء بيت للدُمانيين ر
أاض خلمملكة ،وكان خدمه على خلنحو خآلتر ...« :وهو خلمفوض من قبلنا وقبم خلدُمانيِّـين ر خألمر،
هذخ وحراته يوم  25ذي خلقددف  1371ث َّم إن أتم خلسالم منَّا على أعيان أصحابكم ومن هنا كذلك
يسلمون عليكم أعيان خألصحاب»( .)82وما ذكرناه هنا من مكاتبات خإلمام خليليلر ومرخئالته مع
إخوخنه ملوك خلسدو يَّة هو ر ملا خلشوخهد خلفنية خلالزمة إلتمام اخئة خليدام وبدض موخصفاته
م َّما تميزت به كدب خإلمام(.)83
خلمصدا نفسه ،ص.41
خلمصدا نفسه ،ص.42
خلمصدا نفسه ،ص.42
خلمصدا نفسه ،ص.43
خلذي يمكن خإلشااف إليه أن مكاتبات خإلمام ر هذخ خالتلاه بلغت ئت مكاتبات ،وهر م َّما وا ر خلفدح خللليم ،طبدة مشق،
إشرخف عز خلدين خلدنوخر ،وطبدة ذخكرف عُمان خلدر ضبط نصَّها ووضع هاائها :أحمد بن ئالم بن موئى خليروصر ،وال خالف

ومن هذخ خلقبيم مرخئلده للسفير خلبااونر ينهر يها هذه خلمرخئلة بدأكيد خلدكليف للسفااف وطريق
ذلك ،يقو  ...« :وأخبر ائولنا بك ِّم ما يلزم لنحيط به عل اما ،وهللا خلميسر وخلسالم ،حرا  3محرم
 ،)84(»1343وكذلك ائالده خألخرى إليه ،يقو « :وخلمندظر من جنابك موخ اتنا باألخباا خلصحيحة
بدون اصلة ،وهللا تدالى نسأله أن يو قك وخلمسلمين أجمدين لما يه خير ينهم و نياهم آمين،
امضان خلمدظم .)85(»1343
وهذخ ابما خخدلف خليدام ر خلدهو خلدر كان يوصر به للوالية وخلقضاء؛ لما يها من صيغة
خلحزم وخألمر ،ولما تحداجه أموا خلوالية وخلقضاء لمثم هذه خلنبرف ،فر توليده للشيخ عامر بن خميس
خدم خلكداب بقوله ...« :وحرات هذخ وأنا إمام خلمسلمين مح َّمد بيدي يوم  22ذي خلحلة ئنة
()86

»1342

و ر توليده عامر بن خميس خلمالكر نا باا عنه ر إقامة صالف خللمدة بنزوى ،خدامه

قوله ...« :وحرات بيدي ،وأنا إمام خلمسلمين مح َّمد بن عبد هللا»( )87و ر عهده لسفيان بن مح َّمد بن
عبد هللا خلرخشدي بديد نصحه له بالمناصحة بينه وبين خلوخلر وأن على خلوخلر إنفاذ حكمه وجدنا صيغ
خلدعاء ،ث َّم ما مر من خلدبااخت خألخيرف ر خلرئا م خلسابقة قا  ...« :وال حو وال قوف إالَّ باهلل خلدلر
خلدظيم ،وصلى هللا على ائوله مح َّمد ،وعلى آله وصحبه وئلم ،وخلحمد هلل اب خلدالمين .كدبده وأنا
إمام خلمسلمين مح َّمد بيدي يوم  9من شهر جما ى خألخرى .)88(»1364
وال شك أن تأكيده كدابة هذه خلدهو بيده هو من باب آخر تأكيد لنفاذ أمره وحصوله ّ
وأن على
خلمرئم إليهم تنفيذ هذخ خلدهد بحذخ يره.

بين خلطبددين ،وإنَّما وقع خليالف مع ما وا ر كداب نهضة خألعيان بحرية عُمان لمح َّمد خلشيبة بن نوا خلدين خلسالمر ،قد أوا أابدة
ا و على ائا م خإلمام من خلملك عبد خلدزيز ،ومن ولر عهده ئدو بن خلملك عبد خلدزيز ،ومنه حا توليه حكم خلمملكة ،ومن خألمير
وخلر خلشرقيَّة ئدو بن عبد هللا بن جلوى .تُنظر خلر و ر نهضة خألعيان ،ص.522 ،521 ،519 ،516
خلفدح خللليم ،ص.39
خلمصدا نفسه ،ص.40
خلمصدا نفسه ،ص.693
خلمصدا نفسه ،ص.694
خلمصدا نفسه ،ص.697

خاتمة:
جرت خلدا ف أن تلحق اخئة خلبناء خلفنر ر خلرئالة خلنثرية بداخئة خصا صها خلمميزف لها ،من
حيث هر جنس أ بر له أ بيده ولغده وأئلوبه ،وما يشيع يه من إيلاز أو إطناب ومن تضمين
وخقدباس ،وما يرتا ئطواه من صوا وخيا  ،وكلماته من ئلع وإائا  ،أو توخزن ر خلموئيقى
وخإليقاع؛ ليحقق ذلك كله أ بية هذخ خللنس ،وتميزه عن ئا ر خألجناس.
غير َّ
أن ما عرضنا له من اخئة خلبناء خلفنر ر ائا م خإلمام وإن لم يكدمم إالَّ بالدوجه لما
ذكرناه آنفاا من وجهات ائية جديدف ما نسدطيع له وصوالا مع محدو ية خلوقت ،وعد خلصفحات،
وضيق درف خلدرض ،هذخ مدعاف لبدض خالخدياا خلبحثر ر ائا م خإلمام نذكره هنا؛ ليدم مع خلبناء
خلفنر صواف ميزتها خالكدما  ،يما خنطوت عليه من اخئة خالبددخء وخلدرض وخليدام ،ث َّم هذه خلوقفة
مع أئلوب خلدرض ،وطبيدة خلدضمين وخالقدباس.
أئلوب خإلمام وطرحه لكلماته وتدابيره عفو خلياطر م َّما يحداجه خلمقام وحسب من غير ما تقييد
بسلع أو توخزن ر خإليقاع ،هو خلذي أعطى لهذه خلرئا م كنهها ،أئلوب خإلائا  ،ومرخعاف خلمقام،
ومياطبة خلمدلقر على قداه وعقله واتبده من غير ما ئلع ونحوه م َّما كانت عليه ائا م خلرئو -
عليه خلصالف وخلسالم -وخلصحابة خلكرخم ،هو خلذي أعطى ائا م خإلمام أوالا وأخي ارخ خلميزف خلفنية
وخليلو وخلروعة ،وأ َّما عن تضمينه خلقرآن خلكريم وأحا يث خلنبر -عليه خلصالف وخلسالم -قد جاء ر
موخضده خللا ف خلمفصلية م َّما يدطلبه خلمقام ،ويحداجه خلمدلقر؛ لحمله على خاللدزخم بأمر ما ،من نحو
ما م ّر بنا من خئدشها مطو بالقرآن ،وخألحا يث خلشريفة ر مياطبده خلمغاابة؛ لحملهم على
خلدصالح يما بينهم ،وئوى ذلك كثير قد تلده موج ازخ أو مطوالا بحسب خلحاجة إليه ،وضرواف
خالئدشها به.
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