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َ
َ

َبسمَاهللَالرمحنَالرحيَم
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

َ
َ

َتمهيد:ََ •
 
 
مانيني،  عرية عند الع  ة صنعة ادلواوين الشنفيس منذ زمن بدراس  ب  غ  ر  أ

 ترتيب قصائدـها، وما اكن منها من إنشاء أصحابها أو صنعة   وأنماطها، وطرائق
أ قائله،  من خط  كتابًة  باتلقييد  منها  وصلنا  وما  شفاـهً غريـهم،  اتلليق  من و  ا 

 إـهماهلا ا أو  إتالفها عمدً لسانه، واملوجود منها واملفقود، وأسباب الفقد من حنو  
دات، وما  و  س  ات منها والم  ض  ي  ب  والم    فيها أو تسلط عوادي الزمن عليها،   والزـهد

اختلفتإبرازات    ت  د  تعد   أو  ومقدمات ه،  روايات    ه،  وخواتيمها،  ومقدماتها 
، وعنوانات ادلواوين، وما  قصائدـها وتوارخيها، وتسميات القصائد مىت ظهرت 

قضا ذلك من  اتلأشبه  ابلحث  إىل  أقرب  ابليا يه  إىل  منها  األثري  حث ارييخ 
تستديع   املنكبني،  عريضة  أنها  غري  جهيًداجهدً األديب.  ا.  واسعً   واستقراءً   ا 

أن أطرق جانوحسيب ايلو  املفقودة، مستفتحً بً م  ادلواوين  ي عىن بصنعة  ا  ا منها، 
 بهذه املادة. واهلل املسدد واملوفق. 

 
 



5 

 

َمقدمةَ: •
)القصائد   كتاب  اكن 

ابلارون الرحلة  يف   1  ية(العمانية 
شخصية   دراسة  إىل  يل  مدخال 
بن   عيىس  القايض:  األديب  مؤلفه 
)املولود   الطيواين  اعمر  بن  صالح 

واملتوىف  1889ـه/  1306سنة   م 
وـهو  م(.  1943ـه/  1362سنة  
ا دلى  نفيس لم يكن معروفً   كتاب  

وي   نرشه،  قبل    األثر    د  ع  ابلاحثني 
عيىس،   للشيخ  الوحيد  انلرثي 

تأرياملقد    ر  د  ص  والم   يف  املم  رحلة  خ 
باشا   سليمان  حياة  من  العمانية 

)ت م(. 1940ـه/  1359ابلاورين 
وأرشت  يف تقديم الكتاب إىل بعض  

املتناثرة  قص الطيواين  الشيخ  ائد 
مع بني دفيت كتاب، وـهو  اليت لم ت  

ـهذا   يف  استدراكه  إىل  أسىع  ما 

 
باكورة منشورات 1 ، صدر سنة ذاكرة عامن  ركزم  هو 

 صفحة.  192، يف م 2013هـ/ 1434

أوىل عىس  املقال ـهو حماولة   اذلي   ،
ـهذا   يطرق  ملن  أساًسا  تكون  أن 

 .  دمن بع ابلاب 
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له وصورة  الطيواين.  صالح  بن  عيسى  للشاعر  مفردة  يف   صورة 

عب  شبابه  بن  عيل  بالشيخ  الوسطجتمعه  يف  اخللييل  اهلل  وابنه  د   ،

 هالل بن عيل اخللييل )مصدر الصورتني: أحفاد الشاعر الطيواين( 
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أ ذلك  استجد  وقبل  األوىل  ـهنا:  معلومتني  صدور  وثق  بعد  عندي  ت 
 ، واثلانية أغفلت  ذكرـها آنذاك لضيق املقام. الكتاب

ذكرت    األول:أما   بما  متعلقة  قد فيه  صلة  من  اتلقديم  يف  ربطت  ه  يمة 
با عيىس  باشاالشيخ  ابلاروين    ؛ بلاروين  اح  ِكف  عن  أخباًرا  بتداـها  م  اكن  ب ما  ر 

ا من أبيه، أو من خاهل الشيخ سعيد بن نارص الكندي، ثم تيَّس   للشاب   ه  ِمع   س 
ِس   اثنتني وعرشين سنة    –املتحم  ابن   و ِسم اعم  أن ي    –وـهو  م  ـه، 1328ج  يف 

للبار ت ب   ك  ـهناك  ابلارويِن  وِمن   واكن  لقائه.  إىل  يتطل ع  أنه  خي  ِِب ه  يف  وين  ِحين ها   
الكندي األ نارص  بن  سعيد  الشيخ  إىل  فأرسل  العثمانية،  ادلولة  ستانة اعصمة 

)الو   ِ ـهذا  ِب  ل  يسأهل  عن خ  و ص  أنه  ر ت   الشيخ  سعيد: »وذ ك  فأجابه   ،) ك  كتاب  دل 
م   ِ قايض مسقط. ن ع  دل  ة  ِمن  و  د  ه  إىل مكة الودل  عيىس ِمن  ج  ؛ ـهذا العام قد توج 

هل  بن صال ا  ب د  ب ما  فر  بأنه سيتوجه إيلكم،  نلا  ر   ك  ي ذ  ل م   دل    الو  املذكور، وـهذا  ح 
دل     ر  لك ـهو قايض مسقط، رأي  من ـهناك، وـهذا الو   ـهو من أقاربنا، وأبوه كما ذ ك 

ِب  ه «  ل ب  العلم! ـهذا خ   .2ولعله أراد السياحة أو ط 
  ) دل   )الو  واعد   ، فانطفأت  ي ل ِهب ها،  ن   م  د   ِ

ت  ل م   احلماس  ة   و  ذ  ج  أن   و  وي ب د 
ان، فب ع د  شهٍر من تاريخ الرسالة الساب م  ه  إىل ع  قة نقرأ  عيىس بن صالح أد ر اج 

ابلاروين   إىل  الكندي  نارص  بن  سعيد  بن  د  م  حم  بعثها  رسالٍة  من  اتلايِل   انلص  
»وحِب الِ  أنه األ   باشا:  املكرمة  مكة  من  ف ك   ر  ع  اذلي  صالح  بن  عيىس  خ 

 
 (. ت  ز  و  ح  ب   رة  و  ص  هـ )م  1328جة ذي احل 25سعيد بن نارص الكندي إىل الباروين باشا؛ بتاريخ  كتبها الشيخرسالة  ن  م   2
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ل إيلنا سالًِما منذ سبع يلال، وال زال القلب   ه، وقد و ص  م  ز  ث ىن  ع  ؛ قد  َي  ور ك  س 
ج  من ص    .3دره اشتياقًا لِم القاتكم«يكاد أن خي  ر 

واجلديد يف ـهذا السياق: وثيقتان عثمانيتان؛ أوالـهما: رسالة خبط الشيخ   
»إىل يىسع البسملة:  بعد  فيها  قال  اخلامس،  حممد  العثماين  السلطان  إىل   

اخلامس،  خان  حممد  الغازي  املرشقني،  سلطان  املؤمنني  أمري  موالنا  جاللة 
ع   ادلستوري،  أخِب ص   ن    ز  اخلليفة  وبراكته.  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم  ه. 

إىل   مسقط  من  أتيت  العرب،  أبناء  من  بأين شاب  العلية ستااألجالتلكم  نة 
العلوم واملعارف، فاكن طرييق ىلع احلج الرشيف، فلما توجهت لزيارة   لطلب 
قِبه عليه الصالة والسالم وكنت  عن املدينة املنورة زـهاء عرشة فراسخ نهبوين  

 بال درـهم. وـها أنا مقيم    ، وبقيت  4امية األعراب، وأخذوا دراـهيم ورياش احلر
عثما حممد  بشارع  جدة  فببدلكم  أن أتلم ن،  وأترضع  سعادتكم  من  س 

أو بما   العظىم،  يبلغين دار اخلالفة  بما  العزيز. والسالم  ي تمدوين  بلغين وطين 
ي، يف ثاين أفندم. حرره عبد سموكم: عيىس بن صالح بن اعمر العماين املسكد

 ـه«. 1328ذي احلجة سنة 
وأم   تلخيص  ملسأتله،  فيها  العثمانية،  باللغة  اثلانية  ابلاب  ن  م  ر  والوثيقة 

والرسائل السابقة تشري إىل رغبة اعرمة  العايل بصف عطية هل لسداد حاجته.  

 
 (.ت  ز  و  ح  رة ب  و  ص  هـ )م  1329حمرم  29من رسالة مؤرخة يف  3

ياش: يطلق عىل متاع املرء من لباٍس وفراش ودثار ) 4  ؛ مادة: ريش(.  لسان العرب الرِّ
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باشا،   ابلاروين  ولقاء  العثمانية  اخلالفة  دار  لزيارة  صالح  بن  عيىس  نفس  يف 
 .5ا من ذلك لم يتحقق هل شيئً  لكن  

 
 

 اسطنبول/ تركيا.   -مركز التاريخ العريب للنرشالوثيقتني: مصدر  5
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  هادة يف اليت أريد توثيقها بني يدي ـهذا املقال فيه ش  املعلومةَاثلانيةوأما 
: عبد اهلل بن يلع  الكوييت   يخ عيىس بن صالح الطيواين؛ كتبها األديبحق الش
عنوانه: »كم يف الزوايا من نفائس  هل  مقال    يف،  م(1954ـه/  1373)ت  الصانع
 يب  أشار فيه إىل أن حادثة وقعت بد  ،  6( الكويتية اكظمة)جملة    ن رش يف  ،اخلبايا«

صفر   إبريل  1358يف  إىلم  1939 ـه/  ت ه   ع  منهاد ف  اخلروج  مسقط      قاصًدا 
ابلاروين   باشا  سليمان  الشيخ  عند  ونزل  بها،  رحاهل  ط   فح  مان،  ع  اعصمة 

األ1940ـه/  1359)ت مدير  »واكن  مسقط«م(  يف  أنه آنذاك  وقاف  وذكر   .
، واكن وأخيه حممد   بالشيخني: عيىس بن صالح الطيواينمع عند ابلارويناجت

نز يعرفه ثم  فقط،  باملراسلة  قبل  من  يفما  بمزنهل  عيىس  الشيخ  ضيافة  يف    ل 
عن شعراء عمان،    أديب تارييخ رائقحديٍث بورش، واسرتسل الشيخ عيىس يف  

وأبدىاحلديث  تراىم  و الكويت،  أدباء  ذكر  معرفت  إىل  من  استغرابه   هالصانع  
 جيهلهم.   الصانع  نفسه اكن العميقة ببعض أدباء بالده مع أن

 
 

لفنون واالجتامع(؛ صاحب االمتياز املسؤول: عبد احلميد الصانع.  ة تبحث يف اآلداب والعلوم وا)جملة شهري  كاظمة 6

)نوفمرب(   الثاين  ترشين  األوىل:  السنة  اخلامس؛  العدد  الكويت.  يف  صخر    م.1948تصدر  أرشيف  املجلة:  ومصدر 

نظر ترمجة عبد اهلل الصانع  وا  (.archive.alsharekh.orgللمجالت العربية؛ املعروف حاليا بأرشيف الشارخ )

امن(2013هـ/ 1434: 1)ط 2392/ ص7مج املوسوعة العامنية يف  . م. وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة ع 
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لشيخ عيىس الواسعة ضمنت هل  ـهنا إىل أن عالقات اوال تفوتين اإلشارة  
القضاة  قايض  منصب  أن  ريب  وال  آنذاك،  العربية  الصحافة  يف  حضورا 

أخب 7بمسقط  فنجد  إيله،  األنظار  الصايصف  )املنهاج(  صحيفة  يف:  درة  اره 
بمص؛   الصادرة  )الشورى(  وجريدة  اطفيش،  إسحاق  أيب  لصاحبها  بمص؛ 

الطاـهر بزجنبارلصاحبها: حممد يلع  الصادرة  )الفلق(  اجلمعية   ، وصحيفة  عن 
ايلقظالعربية أيب  اجلزائر؛ لصاحبها:  الصادرة يف  )وادي مَياب(  ان ؛ وصحيفة 

 . سية، وصحف اجلزيرة العربيةإبراـهيم، وبعض الصحف اتلون

 
عندما أبرق السلطان تيمور تلغرافيا من هـ  1347ربيع اآلخر    5هذا املنصب مخس عرشة سنة كاملة؛ ابتداء من  توىل   7

لسلف ل ًفا  خ  بتعيينه  املتوىفلندن  اخلصيبي  عزّيز  بن  راشد  القايض  صفر    ه  األوىل 1347أواخر  بجامدى  وانتهاء  هـ، 

 هـ.  1362
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وحم اجتامعية(؛ صاحبها  سياسية رشقية  )جريدة  عيل  الشورى  حممد  املسؤول:  ررها 

اخلميس:    ؛ الصادر يوم196مرص. السنة الرابعة؛ العدد    /الطاهر. تصدر يف القاهرة

 م.1928أكتوبر  11هـ/ 1347ربيع اآلخر   27
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ي ة   
ن  ط  ة  و  يد  ر  ل ق )ج  ي ة  ز  الف 

ي اس 
ي ة  س 

ع  ام 
ت  ئ يس   اج  ة ور  يد  دير اجل ر  ي ة(. م 

ب وع  ي ة  أ س 
اع  د  ر  ول: حم  م  ؤ  ير امل س  ر  الت ح 

 ّ اين  و  الل الرب  
ي ة  بن ه 

ع  ر عن اجل م  ب ار. تصد  ن ج  ب ي ة بز  ر  د )  -الع  د  ة؛ الع  رش   ي ة ع 
ن ة الث ان  ة الباغ. الس  (  592حار 

اد ر  ب ت: الص   م. 1940مايو  18هـ/ 1359ربيع اآلخر   10يوم  الس 
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بو   السابقتني  املعلومتني  الشيخ  رٍ ت  وأشفع  وفاة  تاريخ  تفصيل  يه  ؛ 
وقف اليت  املصادر  اكتفت  فقد  الطيواين،  صالح  بن  بذكر    ت  عيىس  عليها 

، وظفرت بوثيقة يف مكتبة السيد حممد م1943ـه/  1362اريخ إمجاال سنة  اتل
ابلو أمحد  لبن  ص  ت ف  من هسعيدي  األخزيم  حممد  بن  سيف  كتبها  رسالة  ويه   ،

خادل بن  محود  إىل  مسقط  ع  العاصمة  بن  ِص زِ   بدلة  يف  أمبوسعيدي  من ي  يز  ا 
يها تاريخ الوفاة يوم اخلميس  ـه، يذكر ف1362مجادى األوىل    18قريات؛ بتاريخ  

األوىل    15 اكن  1943مايو    8 ـه)يوافقه:  1362مجادى  الرسالة  واكتب  يف م(. 
ل ِصيٍق   رجٍل  من  نفيسة  فائدة   فيه  بمسقط،  الرشعية  املحكمة  اكتب  وظيفة 

ِهد  وفبالشيخ عيىس، و  اته.ش 
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َصنعةَاليوان:ََ •
الشيخ   أشعار  من  املتفرق  مجع  من  بصدده  حنن  ما  إىل  اآلن  نعود 

إىل  الطيواين.   مكتوبة  إشارة  يدي  بني  ليس  أنه  إىل  ابتداء  انلظر  وألفت 
س هل،  ديوان  مقتضبة  وجود  إفادة  سوى  غريه،  مجعه  أو  بنفسه  صنعه  واء 

، ذكر يل  8الطائ مد بن صالح  بد اهلل بن حمأخذتها من ابلاحث مازن بن ع
عيىس    فيها بن  ـهاشم  الشيخ  الشاعر:  ابن  عند  اكنت  ادليوان  نسخة  أن 

وـهذه املعلومة  قدت.  ، ثم استعارـها منه بعض انلاس وف  ـه(1411)ت  الطائ
وجود  يف  األمل  الظ  حتيي  ييَّس  أن  اهلل  عىس  خمطوط،  يف  أصل  به  فر 

   مستقبل األيام.
م أوىف  انلعمان(  )شقائق  عيىس ولعل  الشيخ  بأشعار  أحاط  ، 9صدر 

)ت راشد اخلصييب  بن  الشيخ حممد  مؤلفه  أن يكون  يبعد  ـه( 1410وال 
مادته،  مجع  يف  عيىس  بن  ـهاشم  الشيخ  من  استفاد  اكنا    قد  فالرجالن 

  حكمة الرشعية بمسقط، ثم يف اتلدريس بمعهدمتصاحبني مزتاملني يف امل
   إعداد القضاة.

ابلحث   طول  بعد  الشيخ عيىس:  واملتحصل عندي  أشعار  سبعََمن 
، بني نظم طويل، ومقطواعت قصرية، حاولت ترتيبها زمنيا،  قصيدةََعرشة

 
اهلل الطائي 8 يونيو    4هـ/  1432رجب    2وهو يف زهرة شبابه يوم السبت    تويف املهندس الباحث مازن بن عبد 

 بعد انقضاء األجل.م، وكانت إفادته يل قبل وفاته بأسابيع قليلة، فانقطع األمل يف مراجعته 2011

عىل   9 النعامن  عامن؛  شقائق  شعراء  أسامء  يف  اجلامن  طسموط  اخلصيبي.  عزّيز  بن  راشد  بن  حممد  :  2تأليف: 

 فام بعدها.   201/ 3م. وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة عامن. 2016هـ/ 1437
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منها  ابلايق  تواريخ  يلع   وعزت  أكرثـها،  يف  ذلك  يل  إىل  10فتأىت  ـهنا  وأشري   .
اسم    إشاكيلة اتلحقق من النساخ  القصائد إيله إلغفال  صحة نسبة بعض 

مقائلها،   اإلغفال  يكون  أن  يستبعد  ال  لظروف  بل  نفسه،  الشاعر  ن 
ملتها األحداث الواقعة يف زمانه. وـهذه احلال تنطبق ىلع غريه ممن  سياسية أ

الكندي،   نارص  بن  سعيد  بن  سليمان  سالم  أيب  اكلشاعر  حكمه،  يف  ـهو 
 بن أمحد الكندي. والشيخ سليمان بن حممد  

ََاإلباَضََاجلزائرَيََالعالَمََمدحََيفََمقصورَة:  األوىل   القصيدة (1)
ها:  (. ـه 1332ت ) األئمةَقطبََاطفيشَفيوَسَبنَاحممد ل ع  ط   م 

ي ب ة  الشذى ة  بالغرب ط  م  ر  اجل و ى   ـهل ن س   حت  يِي فؤاًدا ذاب  ِمن  ح 
ن    ن  مِ  الخِ س  أحسن  نارص  بن  بن سعيد  أمحد  كتبها  نسخة  كندي؛  ها: 

األوىل    20بتاريخ   املحمي   ـه»ب1328مجادى  اخلور«مسقط  بمسجد    ة 
خاصة  مان  -)خزانة  النسخ،  (ع  تاريخ  عن  بعيد  غري  إنشائها  فتاريخ  ما  . 

ها أمحد  واكتب  أنها من بواكري شعره، قاهلا وـهو ابن اثنتني وعرشين سنة.    ؤكدي 
عرشة    ابن مخسها وـهو  ط  ـه، ما يعين أنه خ  1313  سنة  بن سعيد من موايلد 

ون  سنة.   واشتهرت،  ذاعت  واجل وقد  املصية  الصحف  يف  زائرية  رشت 
 .11واتلونسية 

 
 الشكر مستحق للباحثني: فهد بن عيل السعدي، وحممد بن عامر العيرسي، عىل مساعدت يف مجع املادة. 10

ك  11 من  مقتبسة  األخرية  »العبارة  العريبتاب  اخلليج  يف  املعارص  لاألدب  صالح  اهلل    عبد  ألستاذ:«  بن  حممد  بن 

املنظمة العربية للرتبية و الثقافة    -والدراسات العربية  إصدار معهد البحوث    م.1974هـ/  1394:  1ط  الطائي.

 . ومل أظفر بالقصيدة منشورة يف يشء من الصحف.جامعة الدول العربية -و العلوم 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 



27 

 

 

 



28 

 

 
 



29 

 

 



30 

 

 
 



31 

 

 
 



32 

 

 
 



33 

 

 ترَكََبنََفيصلََالسلطانََرثاءََيفََعينية:  اثلانية  القصيدة (2)
ََبعرشََفيصلََبنََتيمورََالسلطانََابنهََوتهنئة  ،(ـه1331  سنة  املتوىف)

 :  12( انلعمان شقائق)  يف بيتني  سوى   منها  أجد لم .امللك

فروعها تساوت  قد  جمد   ودوحة 
 

ترعراع  وفرع  منها،  ثوى   ففرع 
س  انِ ر  د  وب    من  ـهوى  قد   مائه ـهذا 

 
تربعا   قد  العال  ختت  ىلع   وـهذا 

 
 

 والقصيدتان السابقتان أنشأـهما يف مسقط أيام  شبابه. 
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ََراشَدَبنَسالَمَاإلمامَمدحَيفَبائيةََقصيدة: اثلاثلة القصيدة (3)
َاخلروَص َ(م1920  -1913  /ـه 1338  -1331)َ َوتهنئتَهَ َبانلرصَ ََيَفَ

  شهر   حوايل   خالن س  بعض  هات  خ  أر    ،بيتا  37  يف  ويه:  ـَه1331ََسنةََحروبه
. 13سالم  أيب  للشاعر  منسوبة(  اخلزام   نرش)   يف  ن رشت  ـه،1331  رمضان

  املجموع  مثل)  الطيواين  الشيخ  إىل  نسبتها  ىلع  تنص   املخطوطات  بعضو
رقم  العمانية  املخطوطات  دار  ؛1346  رقم واملجموع  الشيخ  55،  ؛ مكتبة 

:  مثل )   أخرى   خمطوطات  ضمن  منسوبة  غري  ووردت  (.سالم بن محد احلاريث
  . 127  رقم  ريثاحلا   عيىس  بن  حممد  بن  أمحد  الشيخ  خبزانة  جموع امل
  ولعل .  (14ابلوسعيدي   أمحد  بن  حممد  السيد  مكتبة  ؛225  رقم  جموع امل و

  بن   عيىس  انلاسخ   خبط  أشعار  جمموع   يف   وردت   اليت  تلك  يه   نسخها  م أقد
  الشيخ   خزانة)  ـه1332  ان رمض  20  اخلميس  يللة  نسخه  البرشي؛  اهلل  عبد
 ربعة ألا  األبيات  ىلع  مقتصة  لكنها  ،(186  رقم  اخلنجري؛  سعود  بن  محد

 :  نصها وـهذا .أيضا فيها منسوبة غري ويه فقط، األوىل

 
سليامن بن سعيد بن نارص الكندي.    ؛ أليب سالمهج الصواب يف السؤال واجلواب ديوان نرش اخلزام، ويليه: املن 13

إعداد وختريج: عيسى بن حممد بن عبد اهلل السليامين، ومصطفى بن هالل بن بدر الكندي، وحمسن بن محود بن  

ومن املخطوطات التي .  54مسقط/ سلطنة عامن. ص  -م. ذاكرة عامن2017هـ/  1438:  1حمسن الكندي. ط

 بدار املخطوطات العامنية.   1393ع رقم ت بنسبتها أليب سالم: املجمورصح

درت يف هذا املجموع بعبارة: »قال بعض إخواننا األنصار«.   14  ص 
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 انلجائب    يوـهذ  اىفأرى انلص و
س   كأنا  نشاوى   قيناغدونا 

القلوب  وجدنا  صحونا   فلما 
اتلهاين أيادى  نمد   فقمنا 

اإل بأن  يقينا   هلعلمنا 
اهلز اهلمام  الغيوربفقام    ر 

ـ بلحر إن جئته يف الوفـهو ا  ود  ــــ
محريً  أىت  أن  تنوف   ا إىل   يف 

رىق محريي  نارص   فىت 
طائعني   ـهناة  ولب    هل 

الوىغ يف  دعوا  ما  إذا   يلوث 
سالمً  هلم  إماما   ا أقاموا 

يف  املشورة  أرادوا   ـهناك 
بنوهاوملا   ما  هلم   ستتم 

ما لوا  ضاف ف بعد  ضىح   زنوى 
ن أنفما  سوى  فيهم  انلصح   فع 

رست وملا   بزنوى     استقروا 
شي دوه وما  احلصون   فحازوا 

أتاـهاإو عظي  زيك   مجبيش 

املطالب  ختِب    بلوغ  عن   نا 
نِ   كؤوسا الراح   املشارب   م  ع  من 

بها   جانب أحاط  لك  من   األنس 
الراغو لك  األرض  يف   ب ئ ننرش 

نارص كنا    نلا   ارب حنحيث 
الساليم انلجائب   الفىت   يث 

الكتائب   يف  جئته  إن  الليث  ـهو 
املواـهب  جزيل  إيله   فسيقت 
الكواكب  ترىق  حىت  املجد   ذرى 

جانب إىل لك  من  احلق  دعوة    
املواـهب  أفاضوا  ما  إذا   حبور 

راشد   الغياـهب  فىت  يف   راشد 
 املصاعب القتحام  أمورـهم  

املآرب  نليل  بشكر   قاموا 
واجب  لك  هل  يؤدوا   داعـهم 
الكتائب  بكل  عليهم   يكروا 
عصائب  منهم  اخلري  منح   إىل 

وامل رشقها  هلم   غارب ودانت 
اجل والسباسب   بال  تضيق   به 
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فاستطالت  حصنها  ىلع   أناخ 
جميبً  فلب   سعودا   اونادوا 

عيىس  الرشق  من   امطيعً   وجاء 
ب تنادي إ أناخ  فقامت   زيك 

طواًع و رواحة  ت  يديها مد    
واستفتحوـها  سمائل     فساروا 

اهل عليه   املفدى  م  ماتعاىل 
اإلهل   أراد   الفتوحوملا 

قاٍض   قضاء    ولكن   اهلل   من 
قا األمر  هل  استتم   مت وملا 

منقادة القبائل   وـهذي 
الف  لك  سالمـهنيئاً  يا   تح 

 ر يا ـــــــفدمت ودام لك انلص
 ـذه مسقط أيا ساديت ـهـــــــــ

 رخت أناخ بها اجلور فاستصـــــ
 فقوموا إيلها جبيـــــــش عظيم

من  فت   وأرجو  قريبااهلل   حا 
 

 
تس انلجم  املراتب إىل  بأىلع   مو 

خي املراقب ولم  عني  اهلل  يف   ش 
الراكئب  يدو  احلق  دعوة   إىل 

اهلما األاعرب أـهذا  أمري   ؟ م 
انلوائب  مجيع  يف   تنارصه 
حارب  ظل  بها  شهرا  احلصن   سوى 

نادر   فيصل  انلوائب   فىت   يف 
راغب  يك  ولم  عنه   تنازل 
العواقب  فهذي  ضي عوه   ملا 
ختاطب  طواع  املعاقل   مجيع 

م تلبيه  جانب أتته  لك   ن 
بالسعدِ ئوـهن  اغئب   وانلحس    ،ت 

ـ فىت راشد نلت لك املط   الب ــــ
 من جمــــاوب؟  تناديكم  ـهل هلا

 وأعلت بصوت وأجـرت سواكب 
ـ   واضب يبيد الظالم حبد القــــ

املواـهب  بكل  إيلكم   يزف 
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أنها   ويبدو  قاهلا يف مسقط،  أنه  القصيدة  آخر   الشاعر  ومفهوم الكم 
اإلمام  إىل  ذللك   أرسلها  عليه،  السلطان  يلتحاىش غضب  خفيًة  نزوى  يف 

ا من  غفال  املخطوطات  أكرث  يف  منجندـها  بعض    شئها.سم  عليها  رد  وقد 
متهما   السلطان،  حاشية  من  وجحد    قائلهاالشعراء  اجلميل،  بنكران 

 ان عليه. معروف السلط
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َاإلمامَدايلةََقصيدةََالقصيدة الرابعة:   (4) ن  م  َز  ائِل  م  ر ِبَس  يفَح 
 مطلعها:  ـه، 1332حرم امل أنشأـها يف ؛  لمَبنَراشدَاخلروَصسا

 ا د  م  ملؤـها ر   يون  نكرته ع  أ لو  أبدا للحق نور  سناه  مرشق  
بقوهل:   ر ـها  د  وص  األعيان(،  )نهضة  يف  الساليم  الشيبة  »وقد  ذكرـها 

رٍّ غيور، ونفثة  يلٍث مصدور، واكن ـهذا   ا من مسقط، يه لكمة ح  أرسلها رِسًّ
قا بمسقط«الشيخ  القضاة  املجموع  .  15يض  يف  أيضا  إيله  رقم  ون سبت 

املخطوطاتب؛  1346 إيلهردووالعمانية.    دار  منسوبة  املجموع    ت  يف 
)رقم   احلار55الشعري  محد  بن  سالم  الشيخ  مكتبة  »جمموع  و  يث( ؛  يف 

واألمراء عمان  وسالطني  أئمة  ذكر  يف  دار 1393)رقم    «الشعراء  ؛ 
نارص   بن  سعيد  بن  صالح  بن  موىس  مالكه:  سماه  ـهكذا  املخطوطات( 

الشاعر    –الكندي   أقرباء  من  عنوانه    –وـهو  صفحة  كتبه ىلع  تقييد  يف 
  ـهبزجنبار.  1348ربيع األول  18بتاريخ 

جمموع قصائد رقم  مثل:  )  غري منسوبة   ت أخرى ووردت يف خمطوطا
أشعار خبط انلاسخ عيىس بن عبد اهلل  ، وجمموع  ؛ دار املخطوطات1404

بن خب ـه1332رمضان    20البرشي؛ نسخه يللة اخلميس   الشيخ محد  زانة 
 ولعل ـهذه النسخة األخرية يه األقدم تارخيا.  .(186جري؛ رقم سعود اخلن

 

 
بحرية عامن؛   15 األعيان  الساملي. طهنضة  بن محيد  بن عبد اهلل  الشيبة حممد  أيب بشري  دار 1بقلم:  : د. ت. مطابع 

 .  192القاهرة/ مرص. ص -الكتاب العريب
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ََراشَدََبنََسالَمََاإلمامََحروَبََيفََرائية:  سةاخلام  القصيدة (5)
   :مطلعها   ـه؛1335  سنة حدود يف  أنشأـها ،انتصاراتَهَوذكرَاخلروَص

 رِ م  الس    ةِ ي  ط  واخل    ةِ ي  فِ رش   بالم  
 

   ساد   
 
ِ  سلفوا يف سالف الع  ىل  األ  ص 

يتيمة    نسخة  هلا سوى  أجد  السيد1270جمموع  )لم  مكتبة  حممد    ؛ 
ثم   .بيتا  54، ويه طويلة يف  خبط حديث  إيله  بةمنسو(  بن أمحد ابلوسعيدي

؛  55رصية النسبة )يف املجموع الشعري رقم غري وجدت  نسخة أخرى هلا  
 دتان اثلاثلة والرابعة. تسبقها القصي   مكتبة الشيخ سالم بن محد احلاريث(
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َيفن َََبعدماََمسقطََإىلََالشوقََيفََميميَة:  السادسة  القصيدة (6)
بن    اهلل  ابن  أخيه األستاذ عبد    قصتها  ييك.  اتقريبً   ـه1340  سنة  قاهلا  ،عنها

:  فيقول  (األدب املعارص يف اخلليج العريب)كتاب  حممد بن صالح الطائ يف  
ود  بالد    ب  أح    ر  شاعِ » ن  ومِ   ،ا ألدبائهاعً م  جم     هسِ لِ جم     ن  مِ   ل  ع  وج    ، نلهضتهااع  ه 

ب  ةً ط  واسِ   هِ مِ اس   العربية، فاكن  إ لالتصال  العريب وسائر ابلالد  مارات اخلليج 
 .. به.  ل  ِص ت  ان ي  م  عن ع   ث  ه، واكن ابلاحِ م  ال اس  ج  س  م   ل  ِص اىل مسقط ي   القادم  

رئيسً   طوال    ل  مِ ع   أيام  حياته  واغدرـها  مسقط،  يف  للقضاة  أته  ش  ن    ا 
   ِف  عندما ن  

 
  ، ىل اهلندإ  خاهل الشاعر الكندي    واثنان من أبناء عمه وابن    وه  خ  أ

س  إ  ه  فات    رحابة    ،ائلم  ىل  تيمور  واكنت  السلطان  وتقدير    صدر  فيصل  ه بن 
  ان  ط  ل  الس    ر  فتأث    .ىل ماكن نشأتهإيشتاق فيها    قصيدةً   الشاعر    م  ظ  ن    لألدباء أن  

ق   أن  بعد  للعودة  واستداعه  س  ض  تيمور  منذ    ح  وأصب    ،سنوات  ع  ب   يف سمائل 
صديقً  ايلوم  ويستشريهذلك  به  يثق  خاصا  القصيدة«.  ا  نص  من   وـهذا 

صا أوردـها  وقد  نفسه،  انلعمان( املصدر  )شقائق  إخالل   16حب  مع  أيضا 
 : بكثري من أبياتها 

ترن م   ِديل   ـه  أو  ق   ب ر  الح   ا إذا 
 

ا   م 
 
وت و أ ف ر ًدا  ع   م  ادل  ِمين   اق ط    ت س 

رسى   إذا  للن ِسيم  اشتياقًا   وأصب و 
 

ا   ي ِنم  ه  م  الرياض  أفنان   انق  ع   ي 
كعهدنا  الصغري(  )وادي  ل   ـه   خلييل  

 
ي    ت ه   س  يِم  ك  الو س  ا؟ د   ن م  ن م  م  ب ر ًدا    

آِسٍن؟  غري   به  اجلاري  اؤ ه   م  ل    وـه 
 

ه ِدي  ِر  به    فع  خ  الص  يف  اب   ي ن س 
ا  م  ر ق 

 
 أ
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ماؤـها  املاء(  ب اسة  )ح  ت ر ى  يا   وـهل  
 

ا؟   م  الس  يف  ة  ر  ج  اكلم  ِعينًا  م   ي ِسيل  
ل  )مسجد الوادي( ىلع العهد ثابِت     وـه 

 
ن    ز  الم  ن    أِم  ت ه   اد  ما؟ ج  د  فته   دًى 

ِدنا  ه  كع  انلضري   ) )ابلاب  ذلك  ل    وـه 
 

د ع ج    به  ىم؟  حت  ف   اكدل   انلواظر 
ِدنا؟  ه  كع  انلمري   ) )اخل ر س  ذلك   وـهل 

 
ا   م  ع  ف  ِن م  ز  ه ِدي به ِمن  وابِل الم   فع 

اعمًرا  باذلكر  اكن  )كهًفا(  أنس    ولم 
 

ا   خمِي م  فيه  اكن  ريٍد  م  من   فكم 
ا  وِحه  بس  الشباب   ي ت   ق ض   معاـِهد  

 
ِحىم   هل  ي ضام   ال  ِليٍك  م  ِد  ه   بِع 

املل  اذليك  ـهو   ) ل  ي ص  )ف   السلطان 
 

ا   م  س  قد   ِ ني  اك  م  الس  فوق  ؤ د ِدهِ   بِس 
بن ب ِلها  احلاِدثات   ت يِن  م  ر  ا   ول م 

 
ا   م  وأب ر  أراد   ما  ودي  س  ح   ونال  

ع    ال  األوطان  عن  ت   إرادةٍ ن ز ح   ن  
 

حم  ت ما؟  أمًرا  ر ء   الم  ي ر د   ي ف    وك 
عزيزةٍ   بالٍد  يف  رحيل   فألقيت  

 
ا وخرِي    ي م  خ  د   ج  الم  ا  ل ه  و  ح   بالٍد 

ِبه   غري( وِشع  الص  ت  عن )وادي   وأصب ح 
 

ما   ر  ك  ي ًفا م   بِشع ِب )ابن إبراـهيم( ض 
ا   بِه  برِش   ن ا  ن ِعم  قد  ي ٍف(  د  ـه  )برئ   فـ 

 
ا س    ِزم  ر  ن اـها ِمن الو ر ِق م  غ  ن  م  ز   َق  الم 

ِظب ا  ت يِن  ق ر  م ضاٍن(  ر  )برئ    ؤ ـهاوكم 
 

ما!دلى    ح  ش 
 
ا املخضود حل  ًما وأ رـِه   ِسد 

ل ت َق   م  ري    خ  )امللتَق(  بق رب   واكن 
 

ا  ل م  ظ 
 
أ الل ي ل   إذا  اٍر  أق م  ِة  ل ع   بِط 

أن يِن   خت  ِِب ك   ادلرناز(  )ديرة  ل    وس 
 

ا   م  ن ع  م  فيها  ايلوم  ار   ن ه  ي ت    ق ض 
ائِهِ   بِم  رشبت   قد  حديد(   و)سفح 

 
ما قلبًا    ي ت  ور و    الظ  ه   ف  ش  ا   طال م 

م    قد  م  عندي  األوطان  رش  ف   ؛  م   ن ع 
 

ابًا وعلقما   ي م ص  ت يِن الض  ع  ر   ول و  ج 
حاسدٍ   بإغراِء  وا  د  ص  وإن    وق و يِم 

 
م    ـه  د  ص  ِمن   أر ى  ع ين   ما   ظ  ع 

 
أ  ِ  ابل ني 
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ت ه م ر  ذ ك  ما  إذا  إخواٍن  ب ة  ح   وص 
 

وع    د م  ِمين   ت ِسيل    ِ الع ني  ما     ن د   ع 
والقصيدتان األخريتان قاهلما يف سمائل حسب الظاـهر، يف فرتة نفيه   

 من مسقط.  

َباشاََسليمانََبمقدمََالرتحيبََيفََرائية:  السابعة   القصيدة (7)
  القصائد )  هكتاب    هان  م  ض    ـه؛1343  حمرم  6  يف  قاهلا   ،نعماََإىلََابلارويَن
  سليمان )  كتابه  يف  ايلقظان  أبو  وذكرـها  ،17(ابلارونية  الرحلة  يف  العمانية
 : نصها وـهذا 18( حياته أطوار يف  باشا ابلاروين

احلبيب   وصل  فقد  ى   اهلاجر   ب رش 
 

ضمائر   إيله  حن ت  بعدما   من 
يزف ه   الَّسور  واىف  وقد   واىف 

 
ا  وبشائر   بلالدحنو   طالئع 

به فخارً   ـ تاـهت عمان   ا مثلما اش
 

ومنابر   حمافل  إيله   ـتاقت 
لِ طارت    وشاًك ع  به   غرية   مان 

 
وح    منه   ظاـهر   ب  ومحية 

وصله   ترقب  فانل اس  به   أـهاًل 
 

نواظر شوقً   إيله  شخصت  وقد   ا 
رش  ت  ل  وع    نورـهافً به  وأرشق   ا 

 
جنح    عنها   ر  اعكِ   يللٍ   فاجناب 

من سليماأعين    اهلل  عبد  بن   ن 
 

ابلاـهر   الضياء  فهو  الورى   بهر 
العل   شاد  اذلي  الِبوين   ذاك 

 
صيت  لف  الغرب  بأقىص   طائر ه 

مهذب   العلوم  داماء   غو اص 
 

وعشائر   قبائل  عليه   حربت 
  

 .97ص امنيةصائد الع  الق 17

حياته؛   18 أطوار  يف  باشا  الباروين  إبراهيم. طسليامن  احلاج  اليقظان  أيب  املطبعة 1956هـ/  1376:  1بقلم:  م. 

 . 212/ 1اجلزائر/ اجلزائر.  -العربية
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خدمة  والعدالة  يانة  ادل   خدم 
 

واعمر   الريض  عمر   فكأنه 
اليت  الرشف  دوحة  من  نىم   شهم 

 
الزا   غصنها  انل  ـهو  املنيف   اض يك 

وصواـهل   جر ـها  جيوش  من   كم 
 

ـهام    ت  أو ط   حوافر    هلا   العداة 
قد  وكتيب  بكتيبةة  ها   لف 

 
الظافر يف    فهو  انلاس  يف  ال   اهلل 

الطليان    هل  بأسه   شهدت   موقف 
 

اـهر   الش  املقام  ذي اك   هلل 
بلسانه  جاـهدا  احلفيظة   نص 

 
ابلاتر   احلسام  فهو   وسنانه 

قفا    هل أثرً ولقد  ألسالف   ا 
 

العاطر   اثلناء  بيق  وقد   درجوا 
وأفلح   اهلجان  وأبرـهة   بلج 

 
عوف    اهلياج  وسليل   قساوريف 

م    شاخما   فه  جمدا  ين  لدل   ب ن و ا 
 

وافر   س  الظالم  يف  بدور  م    وـه 
وي    فعله  يشكر   ه د  مِ فاهلل 

 
انل ارص   املعني  هل  فهو   بالعون 

ـهم    ال  اعش  ليك   قد  إال   هل 
 

شعائر   لوتع  املسلمني   دلين 
ـ   من اهلل  عبد  بن  سليمان  يا   دم 

 
القادر   اإلهل  يؤي دك   ـصورا 

ساد    من  جوار  حللت   الورى ولقد 
 

 خادر    اغٍب   يلث    و  ـه    ن  م    (تيمور) 
امل  ه  ن  م    (فيصل)لك  مجنل   كف 

 
ماطر   فضل  سحاب   للمعتفني 

العل    من آل سلطان األىل شادوا 
 

اكنلجوم    مناقب   زواـهر فلهم 
حتي ة  وـهو  عليك  الم  الس   مين  

 
بها  انل ظام  ذا   خراآلتل     من 

أم   ألقاـها  يفوقد  عمان  ضيف  السيد  ام  هل  أقامها  مأدبة  بن    نادر 
 فيصل.
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  ، بلورشََابلاروينََبزيارةََالرتحيبََيفََميمية:  اثلامنة   القصيدة (8)
  ـه، 1343  لاألو  ربيع  2  يف  أنشأـها  عمان،  ربوع   يف  األوىل  رحلته  ضمن

  كتابه   يف  أيضا  ايلقظان  أبو  وذكرـها  ،19( العمانية  القصائد )  كتابه   وأودعها 
 :  نصها  وـهذا ،20( حياته أطوار  يف  باشا  ابلاروين نسليما)

مقدام  باسل  بطلعة   أـهاًل 
 

ام   بس  القنا  اشتجر  إذا   يلث 
بسيفه  اثلغور  حاط  بمن   أـهاًل 

 
وحسام  بمدافع  احلىم   وحىم 

بعز  اجليوش  فض  بمن   مهأـهال 
 

منام  كأس  العلياء  يف   وأراق 
بوصله  ور  الَّس  عم   بمن   أـهاًل 

 
نايم  شء  ولك  ابلالد   لك  

الوىغ    بسطوته  اشهدت  م   هلل 
 

إقدام   ومن  عزم  من   أبداه 
مفردا  واـهل  الص  منت  اعتل   فإذا 

 
بلهام  هلامٍ   م  ك  ل  ف    ه   لف 

جل ة  يقطع  الغو اص  امتطى   وإن 
  

بزمام  للفنا  األاعدي   قاد 
ال  العالِبوين  ـهذا  حاز   اذلي 

 
مقام  رفيع  اجلوزا  ىلع   وبىن 

 بن عبد اهلل مذ ايا    (بورش )  ت  ف  رش    
 

مثل    فيها  تمامأرشقت   بدر 
وصلك    برشت  ( بورش  )فبيوم   قد 

 
واإلنعام  واإلسعاد   باخلري 

فخارً   بغبطةتاـهت  منك  فيه   ا 
 

ايم  الس  ماك  الس  ـهام  ىلع   وعلت 
 فلقد نهضت مدافعا اكلل يث عن 

 
و  بوطن  قيام قمت  خري   ذاك 

 قدت اخلميس إىل األاعدي راغبا  
 

نظام   حبسن  منتظما  اهلل   يف 
  

 . 107ص امنيةالقصائد الع   19

 . 220/ 1 سليامن الباروين باشا يف أطوار حياته؛ 20
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ما ين  ف  ادل  قمت   ناـهجا يه  قد 
 

حزام  وشد  منطقة  لبس   ال 
فهذه   الربوع  عن  نزحت   فلنئ 

 
باإلكرام  املأـهول  ربعك   يه 

جامع   باحتاد  قومك   القوم 
 

األعوام  اغبر  من   وروابط 
دارنا  تناءت  وإن  حنن   فاألـهل 

 
و ال  لم  خري  احلق   ودين   ام ئ  

اإلخا   صدق  بكم  يلجمعنا   إنا 
 

األرحام  كأوارص   وأوارص 
القل  كماوب  تصبو  شوقا   ذلكركم 

 
مدام  كأس  لرشب  انل ديم   يصبو 

الورى   بني  رابط  أعظم  ين   فادل 
 

ختام  حلسن  جامعة   وأجل  
  ا عند الشيخ عيىس يف مزنهل ببورش.ويف ـهذه الزيارة نزل ابلاروين يومً  
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َدايلَة:  اتلاسعة   القصيدة (9) َيفَ َجوابَ َالشاعرَ َاملزيايبَ ََأيَبَ
 جمموع )   عمان  ألـهل  حتيةً   بعثها   هل  يدة صق  ىلع  عيىس،ََبنََإبراـهيمََايلقظاَن

  ويه   ـه1343  سنة  أواخر  قاهلا  ،(املخطوطات  دار   ؛2895  رقم  شعري 
نها  ،21( مانيةالع    القصائد)  كتاب  يف  بتمامها   كتاب ه   ايلقظان  أبو  وضم 

)شقائق    كما أوردـها اخلصييب يف،  22( حياته  أطوار  يف  باشا  روينابلا   سليمان)
 :  ونصها ، 24لصداح( )ابللبل ا اآلخر كتابهو 23انلعمان( 

ت   ظ   رقدا   من  ايلقظان   أبا   ِمن ا   أي ق 
 الكبدا   أنعش  بنظمٍ   بعثت  ملا

ب ث   25( ن  جِ ن  وِت ر  )  أنوار  بعثت  بها   ي 
 ـهدى   اكبلدور   فصارت  احلياة  روح

 

 
 .180ص امنيةالقصائد الع   21

 .238/ 1سليامن الباروين باشا يف أطوار حياته؛  22

 . 202/ 3شقائق النعامن؛  23

املالح؛  البلبل   24 األشعار  خمتارات  اح يف  الطَّفَّ واملنهل  اح  دَّ نسخة الصَّ اخلصيبي.  عزّيز  بن  راشد  بن  ملؤلفه: حممد 

 .256اتة )بحوزت صورة منها( صخمطوطة بقلم الناسخ: حممد أبو احلسن شح

فهكذا ض   25 وهو   . ن  رون ت ج  اسمه:  السينية. وصواب  األشعة  مكتشف  يعني  أنه  ويبدو  األصل،  يلهيلم بطت يف 

رونتجن   يف: 1923)ت  Wilhelm Konrad Roentgenكونراد  ترمجته  انظر  فيزيائي.  هولندي  عامل   م( 

العربية العربيةاملوسوعة  املوسوعة  هيئة  حترير:  الفكر  /؛  دار  النارش:  السورية.  سورية.   -اجلمهورية  دمشق/ 

 .  143/ ص10مج
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 جمتهدا  صاإلِخال   قالب  يف  أفرغت
 يدا   يمد    شعب  إىل  شعب  إحساس

مان  ـهذي ديت    ملا  ع   شاكرة   أس 
 أبدا  حنوكم  وقٍ مش  سالم    ت هدي

 أنِف ت  اذلي  الشعب  ذلك  فشعبها
 أودا   دينه  يف   يرى  أن   ـهماته

 به   احلماس  نِباس  بالشعر  أذكيت
ا  حبًرا  فعاد  الزبدا   يقذف  خضمًّ

 نائمة   ايلقظان  أبا  منه  أيقظت
 رقدا   ما  بعد   من  مستأسًدا  فهب  

 مرشقة   ويه  شمًسا  يكتم  شانيك
 وابتعدا   الشحناء  جانب  يلته  يا

 هلا  أنت  ايلقظان   أبا  األمام   إىل
 مجدا   من  رأي   وانبذ  برأيك  فاصدع

 حترسكم  األبطال   وإخوانك  ودم 
 حسدا   اذلي  رش  من  اهلل  عناية 

دتم  مغتبًطا   صار  حىت  الشعب  وح 
ًدا   آرائه  يف  قبل  من  واكن  قِد 
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 به  نطول  نرك   نلا  (مزاب)  تلكم
 غدا   السماك  ـهام   ىلع   فخر   وتاج 

 بها   يستضاء  بدور  من  أطلعت    كم
 أسدا   الوىغ   يف   ديلألاع  وأوجدت 

سعرـها   احلرب  يلث   الِبوين  منها   م 
 منفردا   اإلِسالم   خدمة   يف  صار  من

 طربا   به  فاـهزتت   مسقط  زار   قد
 وفدا   ماجد  ـهمام   من  به  أكرم

 ليك   املسلمني  إمام   حنو   وسار
 مت حدا   رشقال   جنب    الغرب   يمثل

ف ق    سىع  رابطة   جيادإ   يف  فو 
مان  شعب  بني  ما  ب ع دا   واذلي  ع 

مة   زالت  ما  طالرواب  تلك  حمك 
 وجدا   رابط  أقوى   ادلين  روابط

 عمدتنا   القطب  روح  اهلل  فريحم
 ـهدى   شمس   ادلين  فخر   يوسف   ابن   أعين 

 رافلة   ايلقظان  أبا  يا  فهاكها
 متقدا   الرشق  شوق    للغرب   تزف  



68 

 

بدار   2895املجموع ض املخطوطات )انظر مثال: وردت أيضا يف بع و
 املخطوطات العمانية(. 
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العارشة:  القصيد (10) أـهلََة  واستنهاضَ ابلاروينَ مدحَ يفَ رائيةَ
وطريقته.ََ دربهَ لسلوكَ يف  عمانَ مسقط  يف    ـه. 1345صفر    3أنشأـها 

أبو ايلقظان  أبو إسحاق اطفيش يف صحيفة )املنهاج(، وعنه نقلها  ونرشـها  
مَياب( إبراـهيم   )وادي  جريدة    يف   باشا   ابلاروين  سليمان)  كتابه  ويف 26يف 

 يقول فيها:   .28(انلعمان شقائق) صاحب أيضا اوأوردـه ،27( حياته أطوار
 
 
ل    إن    يِم و  ق  أ  رجاال   ا ي  للع 
 

 وفكر    رأي   نيلها  يف  هلم 
 عزمٍ   بنصال  ى ر  الك    حنروا   هلا 

 
 وكر    قصد    اتهاب  ث  و    ويف 

 سجًفا   مد    الغباوة  يلل  إذا 
 

ِب  علم  منهم  جاله   وخ 
 حموـها   قد  جهل  ظلمات  فكم 

 
 سطر  األسفار   من  يمىح  كما 

 علم  بلبان  أرواحهم  ا غذو  
 

 قدر  انلظراء   ىلع  هلم  فطال 
 الِبايا   ساس   ن  م    بني  ق  ر  فف   

 
بها   غمر    انلاس   يف  ومن  وجر 

 فصال   قال  إن    ن  م    بني   وفرق   
 

 ومكر  خدع  به  فىت  وبني 
 

 
ميزاب 26 احلاج    وادي  بن  إبراهيم  احلاج  اليقظان  أبو  اجلريدة:  مدير  مجعة(؛  يوم  كل  تصدر  أسبوعية  )جريدة 

م.  1926نوفمرب  26هـ/ 1345مجادى األوىل  20عيسى. تصدر يف اجلزائر. السنة األوىل. العدد التاسع: اجلمعة 

رها أبو اليقظان بقوله: » مضامر البيان، هتنئًة لصاحب الدولة   ال تزال فرسان البالغة يف عامن يتسابقون يفوقد صد 

علينا  ورد  ما  ذلك  من  أعامله.  وجليل  بفضله،  االعرتاف  بواجب  وقياما  باشا،  الباروين  سليامن  سعادة  أستاذنا 

سى بن صالح الطائي؛  دة عصامء من نظم فضيلة العالمة الشيخ عيأخريا مما سننرشه إن شاء اهلل. وإليك منه قصي

 طاب البالغة يف مملكة عامن. قال حفظه اهلل وأبقاه...«.  قايض قضاة مسقط، أحد أق 

 . 39/ 2سليامن الباروين باشا يف أطوار حياته؛  27

 . 203/ 3شقائق النعامن؛  28
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 ؟ قديما  جمدكم   أين  أقويم
 

 َّس   ون    وق  ي  ع    عنه  تقارص    
 رجال   أيدي   به  تلعب    ألم 

 
 ؟قص    العلياء   عن  بباعهم 

 م ضاع    مالكم   بيت    أقويم 
 

 وفر    للمال   به  رأي  فال 
 بقرم  لكم  الزمان  سمح  لقد 

 
 بر    اإلِسالم   خدمة  يف  هل 

 املزايا   ذو  الِبوين  الشهم  ـهو 
 

 ذمر   اهليجاء  يف   املجد  سليل 
ة  ه  ت  م  ن     وجادت   رشفًا   ن فوس 

 
 دـهر و  أيام  لع مان  به 

 الليايل  من   املزعجات  لوالو 
 

 وحبر  ز أجرا  هت  ر  و  اعت  ام  ل   
 صدق   أعوان   عنده   فكونوا  

 
 وكِب  حسد   يأخذكم    وال 

 رصًحا  لدلين  أقم    سليمان   
 

رِض    طمع   به  أودى  فقد   م 
د     د  ملواكوج  سلفوا  ن   م  ه د    ع 

 
وذكر    شأن  هلم   أئمتنا 

فاخدم  العدل  اإلمام    خت  ري  ك  
 

فألنت    واثب نت     بدر   رضاه 
جم    وال   جهول   استعىص  إذا  حت 

 
 وتِب   زيف   هعند  تساوى 

 عذب    األفواه   يف  املاء  م  فطع   
 

ر    األسقام   به  ن  م    فم  ويف   م 
 عزيًزا  فيه   قم  القطر  فهذا 

 
 نص  العرش  لإ   من  يفك  

 وللقصيدة نسخ خمطوطة.   
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ََأيَبََالصحايفََاألديَبََمدحََيفََةقافيَ :  عرشة  احلادية  القصيدة (11)
 يف   أنشأـها  ؛(مزيابََواديَ)ََجبريدتهََوتهنئتهََعيىس،ََبنََإبراـهيمََايلقظان
  يف   فنرشـها  ايلقظان،  أيب  إىل  وأرسلها  ـه،1345  احلجة   ذي  7  يف  مسقط
  وـهذا .  29( مَياب  وادي  حنو   عمان  إحساس: )عنوان  حتت  املذكورة  اجلريدة

 :  اكتبها إنشاء من  بديباجة رةً د  ص  م    نصها

الرحيم » الرمحن  اهلل  األس .  بسم  فضيلة  أيب  إىل  اجلليل  العالمة  تاذ 
ر  إبراـهايلقظان   الغراء.  مَياب(  )وادي  حمرر  عيىس؛  بن   يم 

 
به   ب  أ اهلل 

كم سابقا  عليكم ورمحة اهلل وبراكته. رقيم    به الصدع. سالم    ِب   اثلأي، وج  
 نا، وال زالت القلوب إيلكم سارحة، واألنظار إىل جهتكم طاحمة.  ف  رش   

وتهز   تصلنا  جريدتكم  زالت  مِ ن  مِ   ال  وحترك  العواطف،  كوامن  ا  ن  ا 
رنا ما اكن عليه سلفنا بتلك األصقاع؛ من  الش وق، وسواكن الصفا، وتذك 

تلك   عن  األوصال، وريض  تلك  اهلل  فرحم  ابلاذخ.  وامللك  الشامخ،  املجد 
 املهج. 

غ   منا  القلوب  سيل  ل  س  ولكما صدأت  الزالل،    ها  العذب  الوادي  ذلك 
القريض    ب  ما سكن، ود    ك  ر  حىت حت    الفضل يف  انلمل. و  دبيب    ىلع لساننا 

وب   اخلجل،  األبيات يف مطارف  إيلك ـهذه  نزف  فها حنن  للوادي.  رود  ذلك 
 إىل ابلحار.  االعتذار، ألنه كمن أـهدى ادلر  
 

ميزاب 29 مدي  وادي  مجعة(؛  يوم  كل  تصدر  أسبوعية  ب)جريدة  إبراهيم  احلاج  اليقظان  أبو  اجلريدة:  احلاج  ر  ن 

اجلمعة   العدد احلادي واألربعون:  السنة األوىل.  العنق. تصدر يف اجلزائر.  قاسم  امتيازها:   22عيسى. صاحب 

 م.1927جويلية )يوليو(    22هـ/ 1346املحرم 
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ادلولة   امللك يف ظفار، وصاحب  يزال جاللة  القطر: ال  وأخبار ـهذا 
إىل نزوى بعد أيام. وبدبد    يف بدبد منذ أشهر، وسريجعالشيخ ابلاروين مقيم  

ميال، ويه إىل سمائل أقرب، وـهذه ابلدل يه بيت    50ن مسقط  ذه تبعد عـه
ملك   ألحد  فيها  ليس  لكها،  اجتاحتها  مال  اليت  ابلالد  مجلة  من  ويه   ،

هل أربابها،  ، فج  30السيول يف عص اإلمام الصلت بن مالك يف القرن الرابع
نظ  وهلا  املسلمني.  يد  يف  قبيضة  اإلفصارت  منحها  وقد  عمان.  يف  مام   ائر 

املواصالت  الشيخ   ألجل  مسقط  من  لقربها  هل،  مركزا  يلتخذـها  ابلاروين   
رشع   وقد  بعيد،  زمن  منذ  اخلراب  أيدي  به  لعبت  حصن  وبها  الِبيدية، 
ماؤـها   نضب  أربعة  عيون؛  سبعة  وبها  واحلجارة،  باللكس  بنائه  يف  الشيخ 

ه م د وقوع  ؤـها بل  نذ قرون، وثالثة لم ينضب ما للقحط الواقع اذلي لم ي عه 
حا( تدخل باحلصن ومنه خترج لسيق اجلنان اليت  ية، واحدة تسىم )الر  جار

املسجد   عمر  منها:  ابلالد  ـهذه  يف  إصالحات  أجرى  وقد  احلصن.  حول 
غرس   ومنها:  احلصن.  بناء  ومنها:  خاربا.  اكن  بعدما  احلصن  حول  اذلي 

ه  غري ذلك من فعل الصالح. جزااألشجار وتصليح انلخل، ومد  الطرق، و
 ا. وسنوافيكم إن شاء اهلل تعاىل بنقل األخبار.  اهلل خري

الفتنة،   العمانيني واحلضارم من  الواقع يف زجنبار بني  وربما بلغكم 
ـهدرا،   دماؤـهم  وذـهبت  احلضارم  ىلع  العمانيون  الوطنيون  غضب  وقد 

ب يستهزؤون  اكنوا  بعدما  السلطان خليفة،  ويعدون  وعرفوا حق جاللة  ه، 

 
 ه: القرن الثالث.  كذا يف األصل، وهو سبق قلم. وصواب  30
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راعي أنهم  القعيطي  أنفسهم  العفو  ا  منه  يطلبون  أصبحوا  املالك،  حاكم 
ف   وأمواهلم،  أرواحهم  قومه،  قً ر  واذلمة ىلع  سيوف  من  من  ا  ومسمع  بمرأى 

نهم وـهم عدد   كثري يزيدون بالضعف    حكومة بريطانيا احلامية للبالد، فأم 
 مانيني. عن الع  

 وإيلكم القصيدة املومأ إيلها:  
حقوق ه    صاِح  تقِض  ج   ع  الربع    ذاك 

 
ع  لست     أرىض  وال   ه  وق  ق  أنساه 

مرتع    فيه  للمجد   مربع  
 

ة    عتيق  اكنت  مىت  فيه   والعل 
ربع    العز    ذاك  ا   ،أنبت   م 

 
 أ

 
أزـهارً   عيناك  أنيقة  أبصت    ا 

فارٍس   من  به  اهلل   حجة 
 

طريقه    جنهل  فلم  ادلين   أوضحوا 
ديننا   الرثيا  فوق  غدا   لو 

 
اخلليقة    أدركوه.  خري   قاهل 

به  احلسن  العل  خلق   أما 
 

خليقة   زالت  ال  ايلقظان   بأيب 
للعل  طموحا  يلثا  يزل   لم 

 
مشوق ه    نفس  نيلها  يف   وهل 

منفردا  للهدى  يدعو   قام 
 

رفيقه    احلق  نرى   وبـ)واديه( 
فىت  أنت  إنما  عيىس  ابن   يا 

 
رقيقة  س  ف  ن    ت  ف  أنِ   حتيا  أن   ك 

حتدو    ليك قمت  لذلكرى   القوم 
 

العميقة    اجلهل  رقدة  من   ينهضوا 
ذائدا   فاختذت    سيفا   احلق 

 
نهجً   القول  وطريقة وصالح    ا 

رسمدا   مزاب(  )وادي   فليعش 
 

ظهريً   أنت   للحقيقة وتلعش   ا 
ضفته  يف  بالعزم   واقفا 

 
رحيقه    وتسقينا  الكأس   تمأل 

فم    الغرب   يتبعه؟   ن  نهض 
 

بالسبق    أنِت   ) )مزون   حقيقة  يا 
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زم اهلل  رىع  مض يا  قد   انا 
 

حل  نعدو  ال  يعرب   وقه بلين 
مض وزمانً   قد  لسعيد   ا 

 
طريقه    سار  ومن  سلطان   جنل 

أرضنا  ن  م    تز ي  يف   ؟ عذيري 
 

عريقة   اكنت  وحدتنا   إنما 
جذلٍ   يف  ِعش   ايلقظان  أبا   يا 

 
ف توق ه    رت اقًا  للشمل   جامًعا 

ماكث  ن فوع   )واديك(   سيل  
 

عبيقة طافح    ري اه   اكملسك 
 . «بن صالح الطائـه. أخوكم: عيىس 1345ذي احلجة   7 مسقط؛ يف 
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ََبَنََسعيدََالسلطانََتهنئةََيفََسينية:  عرشة   اثلانية  القصيدة (12)
  جمموع )   م 1940  /ـه 1359  سنة  ؛بظفارََقابوَسََالسلطانََجنلهََبمولََتيمور
  يف   اخلصييب  الشيخ  نقلها  وقد  ،(املخطوطات  دار   ؛2895  رقم  شعري 

ها  31( انلعمان شقائق)  : ونص 

نفوسا   ى ب رش البشري  أحىي   فقد 
 

كؤوسا  وأدار  الَّسور  مخر   من 
بشائرا   ابلالد  إىل  يزف   واىف 

 
مأنوسا   باهلنا  أصبح   واللك 

ا   ائِه  ب ر ح  من  األحشاء   شىف   ولقد 
 

قابوسا   د يع  بمولود   نبأ 
أرشقت  مان  ع  مودله  ِم   ف ِبي و 

 
شموسا   ن  رِص  الظلماء   وحنادس 

يع رٍب   ذؤابة  من  ر  حتد   فرع 
 

ي وىس   جرح  لك  نؤمل   فيه 
جن  قساورٍ ـهو  وشبل   أقياٍل   ل 

 
املحروسا   شخصه  يكلؤ   فاهلل 

العال واملجد  ِخيس  وانلدى   فله 
 

اخِليس  وذاك  يفظه   ا اهلل 
جنابة    لك  فيه  نؤمل   إن ا 

 
قدموسا  عز ه  حمتد   ؟ أوليس 

يزل   ولم  املليك  عني  به   قر ت 
 

مغموسا   وسالمة  صحة   يف 
ا   أيها  هل يا  من  املعظم   مللك 

 
دى  قابوسا الرواس  حت  أبا  يا   م 

وبانلدى  باحلسام  اململك   أنت 
 

بلقيسا   ال  أنت  رأي   وسديد 
إن  سيكون  إنه  بشبلك   أبرش 

 
نفيسا   انلفيس  ىلع  اإِلهل   شاء 

قادم   أيمن  لإلِسالم   ويكون 
 

ورئيسا   حاكًما  يعرب   ولشعب 
 

 
 . 201/ 3شقائق النعامن؛  31
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الردى من  يقيه  أن  نسأل   اهلل 
 

أيًضا    إبليساويقيه  ا  د ـه   من 
قابوس    أبو  ملكه ـهذا  س   أس 

 
تأسيسا ب  ىه  الس  ـهام  يف   العدل 

فذا  ت ه  ِحري  للنعمان  اكن   إن 
 

نفوسا   نداه  أحىي  اهلدى   أـهل 
رأيه   شفاء   معضلة  لك   يف 

 
وجايلنوسا  بقراٍط  ِطب    ؟ ما 

أوس    أو  اجلود  يف  حاتم   إذا   –ما 
 

قيسا  -أنصفت     إن  عنده   شء 
ف اه     حوهلإن   ينرث  ادلر    خلت 

 
أح  يف  القاموسا فكأن   شائه 

فضل ه  لكن   الشعر  تركت   إين 
 

 قد ـهاج يف  من القريض رسيسا  
فالعل   وابرش  قابوس  أبا   فاسلم 

 
حمبوسا   عندكم  أراـها   وقًفا 
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أو   تصيًا  إنشائها  تاريخ  ىلع  هلا  وقفت   مجيعها  السابقة  والقصائد 

 أجد هلا تارخيا. تلايلة فلم تقريبا. أما القصائد ا
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َََختميَسََيفََمقطوعة:  عرشة  اثلاثلة  دةالقصي (13) ََىارَ بَ تَ ََبيت 
  بن   ـهالل  واألديب  الكندي،  سيف  بن  إبراـهيم  اكلشيخََزمانه،ََشعراءَ ََفيه
  أمحد   والسيد  احلاريث،  عيىس   بن  حممد  واألمري  ابلوسعيدي،  سيف  بن  بدر
 :  عيىس  الشيخ ختميس ص  ون  . 32وغريـهم ابلوسعيدي، إبراـهيم بن

 فتندما  ر  غ  ت    أن    -  ك  ت  ي  د  ف    -  ر  حاذِ 
املحر    بمعارشٍ   مغنما جعلوا   م 
درـهما  ينالوا  كيما   وتعنتوا 
 

 
وإنما  اإلهل  عبدوا  فما   كذبوا 

 
وعجوال   سبائكا  انل ضار   عبدوا 

 

 

 
األمري: حممد بن عيسى بن صالح احلارثي. حتقيق وتصحيح: حسن بن خلف ؛ للشاعر  ديوان أيب الفضل انظر:   32

ط وال1995هـ/  1415:  1الريامي.  للنرش  الضامري  مكتبة  ص  -توزيعم.  عامن.  سلطنة   .409السيب/ 

. 171( ص201احلارثي )رقم  املحفوظة يف خزانة الشيخ أمحد بن حممد بن عيسى    خمطوطة الديوانوراجعت ه من  

 (. 3)رقم  احلارثي  بن محيد انة الشيخ أمحد بن عبد اهلل بن محدحمفوظ بخزوله نسخة أخرى يف جمموع شعري 
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ََوبَيََبينهََمشرتكةََرائيةََقصيدة:  عرشة  الرابعة  القصيدة (14)
َابن َخاهلَ َالشاعَرَ َأيبَ َسَ َ َمل  َانسليمَ َبنَ َسعيدَ َبنَ َنارصَ   الكندَيَ

  يف   وليس  سنة،  14  بنحو  السن  يف  يكِبه  سالم   وأبو  ،(ـه1379ت)
  املطبوع  سالم   أيب  ديوان  به  أخل  مما  ويه  زمانها،  ىلع  مؤرش  القصيدة

 برقم )  شعري   جمموع   يف  وحيدة  نسخة   ىلع  هلا  وقفت  (.  اخلزام   نرش)   بعنوان
  قصيدة   ـهذه: »بعبارة  اسخانل  رـهاد  ص    ؛( العمانية  ملخطوطاتا   دار  يف   3144

  لألول   الصدر  ارتاال،  صالح   بن  وعيىس  سعيد  بن  سليمان  خوةاإل  قاهلا
 :  نصها وـهذا«. للثاين والعجز   منهما،

الس    ن  مِ  قد نظر  يب   ظ    ِف ج  خالل    
 

بِ   فاتر    ر    هِ ي  ن  ي  ع  الطرف  و   ح 
لكما    عين  يبعد   فغدا 

 
ابلص  ساق  ىلع  أسىع   جئته 

اتلفات    منه   عندما  فبدا 
 

فعقر   فتعاىط  رآين   قد 
م  ق  شاـهدته   ن  لت:  عندما   يل؟ 

 
املصطِب    مين  عز   لقويم   يا 

قد  ابلان  كقضيب  قوام   ذو 
 

ل    العشاق  خطر م  قتل  أن   ا 
مرشق  مجيل  وجه   وهل 

 
سفر  أن  ملا  األقمار   فضح 

قد    طويل  جيد   حىكوهل 
 

بهر   قد  جبمال  ريم   جيد 
رنا  إذ  كحيل  طرف   وهل 

 
سيفً لقت  الصب  شهر ال  قد   ا 

د  خص  ناحلوهل   قيق 
 

لم    به  الطرف  نظر ثبت   ا 
مش   إذ  ثقيل  ردف   وهل 

 
خطر   يف  منه  العشق  أـهل   لك 

كما   اخلد  ىلع  الورد   وضع 
 

الشعر   جعد  ىلع  الليل   وضع 
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أسطرا عليه  اخلال   كتب 
 

خدودي    ورد  جىن   فاحلذرعن 
زورة  منه  أطلب   جئته 

 
ن  قد  وعين  الوصل   فر فأىب 

خلفه   ورويح  يعدو   فمض 
 

 قف يل، يا أخا ابلدر األغر  قلت: 
خجال   تيها  عين   فانثىن 

 
بانلظر  ق  ر  يلته     حلايل 

يلتهم  فيه،  صحيب    المين 
 

باخلِب  أدرى  فالصب   عذروا 
ترمحين   أما  ظيب  يا   آه 

 
السهر   تباريح   جفين   قرحت  

مسبلكيف    ودميع   أسلوه 
 

انله    مثل  جاريا  خدي  ؟فوق   ر 
قادين  اصطبارا  رمت    لكما 

 
 ! يصطِب  أن  أىب  قلب    حنوه 
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عرشة:   (15) اخلامسة  نظمََالقصيدة  أيبََََللشيخوجههََسؤالَ

ب ي د ؛ عن الفرق بني أسماء اذلات اإلهلية، وأسماء  محدَبنَعبيدَالسليَمََع 
 :  وجممله ثالثة أبياتاألفعال.  
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لسؤايل موضحا  أجبين   خلييل  
 

بمثا  مقرونة   ل بتفرقة 
ربن  أفعال  أسماء  يف  الفرق   ا فما 

 
املتعايل؟   الواحد  ذات   وأسماء 

مانع   ثم  واـهب   نصري   معني 
 

جالل؟   اِت  ذِل  أم  لفعٍل   صفات  
يف  ، وال جند  33(انرج قالئد املواجلواب من حمتويات كتاب )والسؤال   

ألول وـهلة صدور السؤال من الشيخ    مستغربا  تاريخ انلظم، ويبدواملصدر  
امل الشيخ مح 1362توىف  عيىس  من  واجلواب  املتوىف  ـه،  والواقع  1390د  ـه، 

متقدم عليه بنحو إحدى  ـه، أما املجيب ف1306أن السائل من موايلد سنة  
ذلك.عرشة س من  أبعد  ـهو  ما  والدته  تاريخ  يف  وقيل  األقل،  ولعل    نة ىلع 

الشيخ عيىس وجه سؤاهل ـهذا ملا اكن مساعدا لشيخه أيب عبيد السلييم يف  
ل  زمن اإلمام اا     ـهتقريبا. 1340 -1338خللييل بني سنيت لقضاء بسمائل أو 

 

 

 
رقم  املرجان    قالئدانظر:   33 )خمطوط  السليمي  عبيد  بن  محد  عبيد  أيب  العالمة  الشيخ  أجوبة  دار 2543يف  ؛ 

وانظر طبعته األوىل الصادرة عن وزارة الرتاث القومي والثقافة؛  .  110،  109املخطوطات العامنية(؛ الصفحتان  
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إيلهََوجههََىلعَسؤالََنظمََََجوابالقصيدة السادسة عرشة:   (16)
 :  اجلواب  . يقول يف أول مسألة فقهية؛ عن 34منصورَبنَنارصَالشاميس

ه   زاـهر  ابلدر   جل  خي  جوابًا   إيلك 
 

اعطِ   البسيطة  بآفاق  وع   ه  ر  ي ض 
تبخرتاي   الآليل  عقد  ىلع   تيه 

 
يناظره؟فمن    ذا  ومن  يباريه   ذا 

ِخل ت ه    ادلر  عدد  ما  إذا   جواب 
 

فاخره  تنظم  معانيه   بسلك 
ن    ىلع  وزـهره  رِ و  ينور   الربيع 

 
أزاـهره   إال  الروض  زـهرات   فما 

جيد    به  اعطل    حتل  وـهو   العل 
 

 وكيف؟ ومنصور  ىلع ذاك نارصه! 
يف    منصور  يا  انلدىرويدك   حومة 

 
نظما   ادلر  ـهادي   وناثره  ألنك 

يم    يف  اعئم   صفي ك    ابلالدة 
 

طائره  الغباوة  أيك  يف   ترنم 
راتعا  ابلطالة  يف  زمانا   تمادى 

 
واغفره  عنه  اذلنب  مايح   ورب ك 

ةٍ   شد  كتائب   دـهرا  به   ألم ت 
 

ضائره  فادلـهر  انلفس  عزيز   ولك  
 ولكن  لطف اهلل ال زال شامال 

 
 

 
باِت تم ل ز  ق   ه   35ز  بواتر   الزمان 

 ثم رشع يف جواب السائل، إىل أن قال يف ختامه:  
 فسائل وال تسأم، فمن خيطب العل

 
حممودة     ومصادره  موارده 

  
أمنصور   34 مل  الشاميس:  نارص  األبن  والد  يكون  أن  واحتملت   ترمجة.  له  نارص جد  بن  منصور  بن  عيل  ديب 

يكون   وأن  القصيدة،  ناسخ  عبارة  يف  القلم  سبق  احتامل  إىل  السعدي  بن عيل  فهد  الباحث  نبهني  ثم  الشاميس. 

شيخ التي بعدها؛ كالمها للاملقصود: منصور بن نارص الفاريس، ألن القصيدة التي قبلها يف املجموع، والقصيدة  

 فيه. الفاريس. وهو احتامل وجيه. فلي نظر 

»  الصحاحيف   35 لزب(:  )مادة:  الل  للجوهري  واجلمع   ، وقحط  ة   شد  أي   ، ة  ب  ز  ل  ألن ه وأصابتهم  بالتسكني،  بات   ز 

 «.  صفة
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زمانه  عليه  أفىن  لو  العلم   فذو 
  

 وحاطت به من لك وجه عساكره 
مَّسبال  اخلمول  بأثواب   وصار 

 
تساوره  احلادثات  دليه   وباتت 

ورصفها رفي  الليايل  رغم  ىلع   ع  
 

نارصه؟فما    واهلل  األيام   تصنع 
ِطالب ه    إال  العلياء  ل م   س   فال 

 
ه    دفاتر  إال  اتلوفيق  أجنم    وال 

األ   خزانة  )يف  خمطوطان  واجلواب  سعيد    ستاذ والسؤال  بن  سالم 
(، وزمانهما أيام  تويل الشيخ عيىس القضاء بمسقط حسب  3الغاوي؛ رقم

 الظاـهر. 
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السابعة عرشة:   (17) سمائليائيالقصيدة  يفَوصفَ ، حصلت  ةَ
منصور   بن  يلع  األديب:  القارئ  بصوت  هلا  سميع  تسجيل  يف  عليها 

 ، مطلعها:  36الشاميس 

اهلداية   شمس   يا  شمس   يا   أال 
  

آية    الفت ان  ن ي ِك  ج  ِك  ق   وح 
وـهذا لك ما تبَق  منها يف التسجيل السميع لألسف، ولم أقف عليها  

 كتوبة. م
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