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 ة م  د  ق  م  

 
 محًدا، وصالًة، وسالًما 

 
ْترار  لعباده  » ة  اتلامة، والرتبية الزاكية، َير ر وهلِل السياسة  الاكملة، واخِلَير

ك قسًما من   َّل  ِِلرْمِل هذه األمانة العظيمة فور ما فيه اخلَي  هلم، وإذ اختارركر 
ف مك ىلع طائفة من عباده؛  ك  ْن لك يف  قِ بالده، وحر ؛ يك  أنتر ْف هلل حيث  

   عونه وتسديده وتوفيقه حيث  هو.
لر به   لطانًا نرزر كر س  ر ْنيرِويًّا، ولرِكْن قرَّل  انًا د  لْطر لاًْك وس  رْم ي وِرثْكر م  إّن اهللر ل

فيه  ْسؤ وٌل  مر نْتر 
ر
أ سماواٍت،  بِْع  سر فرْوِق  ِمْن  السالم   عليه  يوم    جربائيل  

زر القيامة  الفر يرْومر  نْ ِع ؛  عر  ، ْكربر
ر
األ فقد    ِمنْه،  وأقرل   ةٍ  ذرر  اِل  ِمثْقر للسؤاِل    ْم 

 ....«جوابًا
ا هذب افتتح  ه  الرائعة  األديب  للكمات  مسلم  العالمة  بن  أبو  نارص 

رسالًة كتبها من  ه(  1339صفر    1املتوىف  )  اِحّ ور الين الر  هْ م الر ي  در سالم بن ع  
إىل مر   زجنبار  بِع  ْسِلِمنير  الْم  بن  اإمام  راشد  بن  سالِم  وِص ن  اخْلرر    سليمان 

ررها بتاريخ  ه(1338ذي القعدة    5)املتوىف   ر  ه، بعد  1332  خرربيع اآل  14، حر
 ه.  1331مجادى اآلخرة  12ا من نصب اإلمام يف تقريبً  عرشة أشهر
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، وضر  ها نصائحر ومواعظر ا  م  وأوْدرعر بِهر ًة وأفاكًرا ثاقبًة أشار  ر نرَي  نرها آراءر 
ر إلمام اىلع   ا أبو مسلم سياسيًّا م  ٍر  ، يتجَّل  ِمْن ِخاللِهر بًا قديًرا؛ ذا نرظر رر  ن اًك وُم 

وأف ٍق  و بعيد  إزاءر   أملك  وَّل  ادلكتور  اسع،  شيخنا  قال  كما  أقول  أن  إَّل  ها 
مس»ارص:  ن   ممد لقبًا أليب  أختذ  أن  يل  ملو جاز  الرسالة  ن خاللم  هذه  ل 

   .(1)«لسميت ه )املستشار السيايس(
ى  –ّق  ِبر   –إنها   ائِعِ   إحدر اِث   ررور ةِ   فِْقهِ   يف  اإِلبراِضّ   الرتر ياسر   الس 

ِعي ة ْ ا  الرش  ابِهر   لكماتها،   تشّدك  رائقة،  أدبية   قطعة  يه  ذلك  وقبل .  وآدر
ْقعر   درعْ   نرباتها،  وقع  من  اهليبة  ذكأخوت   عباراتها،  وتستوقفك   انلداء   ذلك  ور

 هل من ادلَّلَّلت أكرث من معىن.  فإنّ (  ح لاالص  العبد  أيها: )ثناياها  يف  املرتدد
سن  من  –وَّل أحسبك     ختتمها   حىت  تستفتحها  -  أفاكرها  وترابط  سبكها  ح 

  يف   إَّل  مسلم  أيب  حزيوم   من  تدفّقْت   أحسبها  َّل  كما  واحدة،  جلسة  يف
 ! ةحدوا  جلسة

وتذكَي لإلمام  بادلاعء  الرسالة  ق َّّلها،  افتتح  اليت  األمانة  بعظم  ه 
وحثه ىلع اَّلقتداء بسلفه من اخللفاء الراشدين  عليه،    ةن حقوق الرعيوبيا

رسد مجلة    واألئمة ثم  وإرشاده.  نصحه  يف  وأطال  نَية املهديني،  اقرتاحات 
كتب، وفتح املدارس  الأشار بها ىلع اإلمام، مثل: رضورة اختاذ مطبعة لنرش  

يف  و اكفة  الَّلأحناء    العلمية  انلهضة ،  وبث  املنربية،  اخلطابة  دور    تفعيل 
فأشار  واتلوعي اخلارجية  السياسة  شؤون  يف  أما  املجتمعات.  يف  عليه  ة 

 
 يت توثيقها. . سيأأبو مسلم والسياسة الرشعيةمن دراسة بعنوان:  (1)
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ب الصداقة  عرى  تلوثيق  اجلوار  أمراء  ذوي  بمصادقة  وماكتبة  الَّلان،  ني 
واِلرص  اإلسالمية،  اجلامعة  إلحياء  بني  ىلع  الغَية  الوحدة  أوارص  تقوية   

 فقيد  يفك. وختمها بتعزيته  لت املكتوبة داعية ذلاملنشوراني، وبث  املسلم
 ألمة العالمة الكبَي نور ادلين الساليم. ا

صنًعا  وعبها هذه الوقفة القصَية، ولقد أحسن سالة َّل تستوأفاكر  الر
ًة بكتا قر لحر بو مسلم ائع »ألربه اادلكتور ممد نارص حني نرشها ألول مرةٍ م 

مان« ع  ان  واح حس  وإبرازه، و(2)الر  الفضل  يف كشفها  يرجع   نورإيله  إىل   ا 
ام يف دراسته للأالطباعة، و ج  ا ادلكتور  ممد بوحر ررْشرهر ، (3)كتاب السابقاعد ن
د    أعر دراس ادلكتور  كما  أيًضا  نارص  مسلم ممد  »أبو  بعنوان  ا  رهر ل ليليًة  َتر ًة 

ت نْ  رْم  ل ْ والسياسة الرشعية«  برْعد  رشر راحل  خونا المنها أ  منثوراٍت   . واقتبسر (4) 
 .  (6)ر( مر يف )حديث الس   (5) الهالين بن ممد عزيز حيىيال

 
ح    (2) الرواحي  مسلم  ع  س  أبو  نارصبقلم:    ؛امنان  صالح  بن  مطابع  .  م1995  /هـ1416:  1ط  .حممد 

 فام بعدها.   197ص .امنسلطنة ع   /النهضة

الرواحي  (3) مسلم  »أبو  كتاب  يف  اإلسالمية  ن«؛  الرؤية  ام  ع  ّسان  بوحجامبقلم:    ح  نارص  :  1ط  .حممد 

ْع   م.1997هـ/ 1418  فام بعدها.  68ص. القرارة/ اجلزائر -يّة الرتاثنرش َجم

ما أبو مسلم إىل اإلمام سامل ب  -أبو مسلم والسياسة الرشعية  (4) ه ِب  جَّ يليّة لرسالٍة تموم
ل  ْ ن راشد حني  دراسة َتم

امن؛ د بن صال ح نارص بقلم:  ب وي عم باإلمامة يف ع  ممَّ    . صفحة 21 ة.غري منشور م.1997هـ/ 1417. حم 

البهالين    ولد  (5) قلبية  1391صفر    29  يومحييى  نوبة  إثر  هـ، 1424  صفر  29  ليلة اخلميسهـ، وتويف 

  ! صفرسع والعرشين من التا ، كتب أغلب مقدماهتا يوم ا دراسة وديوان  ترك أكثر من ثالثني و

م   (6) هـ/  1418: 2م. ط1997هـ/ 1417: 1ط؛ بقلم: حييى بن حممد بن سليامن البهالين. رحديث الس 

   صفحة.   240 امن.سلطنة ع   -إزكيم. مكتبة أيب مسلم/ 1999هـ/ 1420: 3م. ط1998
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ل    القارئ هلا »سيستجيل منها جوانب نَية من فكر هذا   فإن  وىلع ك 
وا الرشعية،  السياسة  يف  الرائد،  املسلم  اثلقافية  نله اإلصالح  ضة 

اخلا  والعالقات  اَّلجتماعية،  والعدالة  عرصه، رجواتلعليمية،  بها  برقر  سر ية، 
أقران   ذ  وب و فيها  أاألمجه.  فيها  مستقا  نل   العظيم  تكون  اهلل  كتاب  من  ة 

 الكريم.   وسنة نبيه 
ال، أو فقيها متضلعا،  ا فحويه تشهد بأن أبا مسلم لم يكن شاعرً 

متبتال   اعبدا  اكأو  بل  ْسب،  وزاعمة،  وحر سياسٍة  لر  ررج  هذا:  جانب  إىل  ن 
ي َّل  ودنيا،  دين  وقّل واعلم  والقوايف  بالعروض  ه  فهم  واملع  امالت  العبادات 

 . (7) تسيَي الشعوب، وقيادة املجتمعات« سياسةر   عن فهمه
رساتله مسلم  أبو  ومعىنالل  ختم  لفظا  ةٌ »  :بقوهل  يغة  فرْذلركر ِذهِ    هر

فرْوقر   ن كر 
ر
أ ْعلرم  

ر
أ نرا 

ر
أ ور ا  ْكت ب هر

ر
أ  ، ْؤِمِننير الم  ع   ترنْفر ْكررى  ًة، واذل  ترْذِكرر ا إيلكر  ْهِديهر

 
أ

ر كر بِه؛   ذرك 
 
وكر إيله، وأ ْدع 

ر
بًا فيما عندر  دِ ما أ ررايًة وروايًة وسياسًة وإيمانًا، وررغر

اب  ِعقر ِمْن  بًا  وررهر أنتر  اهلل،  ما  ىلع  اهلل   فثرب تركر  عنه،  ي لِْهيكر  ا  ِمم  اًرا  وفِرر ه، 
ابِِر   در ْطِع  وقر سبيله،  يف  واجلهاِد  اِتِه،  مر ر  ح  عن  ب   لذل  انًا  لْطر س  وزادركر  عليه، 

خَيً  اهلل   اكر  زر وجر ازررركر    اأعدائه،  وور ركر  نرارصر ْن  ومر نْتر 
ر
أ ْهِلِه، 

ر
وأ اإلسالم  عن 

ْمِر اهلِل مر 
ر
ِظيًما، ولرِكْن هلِل  عرك.  وقامر بِأ ف وزر فوًزا عر

ر
ْم فرأ عرك  نْت  مر ْترِِن ك  ويرا يلر

و ؤنٌ  ِتِه ش   «. يف خليقر

 
امنأبو مسلم الرواحي  (7)  . 719ص ؛حّسان ع 
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ّميها أ  قبساٌت هذه   (  ِمْن رسالٍة؛ ي سر ة  ْذلركر   –بو مسلم )فذلكة(. و)الفر
ةٌ   ة»لكم:  -العروس   ج ات   يف   كما رعر رْتر :  حسابه  أمجرلر   إذا  اِلاسب  قول   من  ُم 

لِكر    تشَي  العامّ   معناها  يف  ويه.  (8)«....قفزًيا   وكذا  وكذا  عدًدا،  وكذا  كذا  فرذر
عة  وجه  ىلع  املعىن  إمجال :  إىل ِمْن  يف  الُّسر  ) ة  ْذلركر )الفر هذه  موجزة.  عبارة   
األديب  كِ  انلقد  مزيان  يف  يه  مسلم  أيب  فكيفس  يِس  ذهب.  من  وٌر  و  ل  ط 

ا م هر ق  ْت حر ذر خر
ر
رو ي واتلهذيب واتلصحيح!!أ  ن اتلأين  والرت 

 النسخ املعتمدة يف ضبط انلص:  •
كت من  يشء  يف  الرسالة  هلذه  إشارة  أجد  ولم  لم  معارصيها،  ابات 

، واكن أول ظهور لن سختها املخطوطة  منها أو أحال إيلها  لر قر نر   أقف ىلع نصل 
عقو ثالثة  قليال،    دمنذ حنو  تزيد  بهاأو  اليت    أعِن  خ  انلاس  نقلهاالنسخة 

من    بعد سنة اكملة ـه1333ربيع اآلخر    13بتاريخ    ايلعرب   زهران بن خلفان
إرسا اآلخر    14بتاريخ    هلاتاريخ  تامة يف ُمملها،    ،ه1332ربيع  نسخة  ويه 

سقوط    رر ك  عر  واثلاثلة ا  سطرً   مخسة عرشحنو    عليها  اثلانية  صفحتيها  من 
 .من األسفل  ابسبب تمزقهم
س يف الوسط العماين صورة ورقية باألسود واألبيض من  انلا  لر وتداور 

ال اخلزانة  باسم  ترصيح  دون  النسخة،  َتهذه  بيت  ك  (9)هاأصلتفظ  وىلع   .
اكن  اك  حال  النسخة  هذه  تكن  ظهور  لم  نفيسة  بتحفة  للتعريف  فيا 

 
 ؛ مادة: فذلك.  العروس تاج (8)

 وما زلت  إىل اليوم ال أعرف مصدرها.   (9)
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قبل.  معروفة يف    من  وكبَي،    17ويه  واضح  نسخ  خبط  نص  صفحة،   ييل 
 أبو مسلم بالرسالة. صيدة انلونية اليت أِلقها فيها نصر الق  ةالرسال

« انلاسخ:  بقلم  النسخة  تمونقرأ يف خاتمة هذه  الو   قد    ، اردالكتاب 
منشئه  ولق  اهلل  جزى  اإلد  عن  خواكتبه  اعم  13يوم    ، ا َي سالم  اثلاين  ربيع 

ربيع اثلاين من صاحبه من زجنبار يف    14تاب يوم  وَترير الك هجرية،    1333
ان بن رسور بن سليمان بن  بن خلفزهران    قلم اِلقَي تم ب.  (10)م املذكوراالع

بيده ايلعرب  أستاذنا«.  مهنا  اعتمد  النسخة  هذه  بن   وىلع  ممد  ادلكتور 
يف نرشتنا  هلا    رمزت  . ويف نرشته اليت أخرجها ملحقًة بكتابه  صالح نارص

 رمز )ب(.  بهذه 
سنة   نسخة  2008ه/  1429ويف  من  صفحات  ثالث  ىلع  وقفت   م 

د  انة  زخه، يف  1362أخرى هلذه الرسالة، منسوخة سنة   رم  الِك بن م  يْخ مر الش 
رْبِيّ  العر رد  محر تقدم جديدا و(،  23رقم  )ب  بن  َّل  ومتأخرةيه  ناقصة  ألنها  ،  ؛ 

 . (11)هاولة من سابقتولعلها منق 
اخلط هذا  »تم  آخرها:  يف  ي   (12)جاء  بن يلع  ىلع  سيف  هلل:  العبد  د 

وأسأهل   انلحوي،  نارص  بن  حامد  األجل:  العارف  للشيخ  بيده،  الراشدي، 
 

ها. وال ي1332هذا سهٌو من كاتبه، صواب ه: من عام    (10) ستقيم  هـ كام نصت عليه النسخة )أ( اآليت وصف 

ا  13خ بتاريخ أن ينسخ الناس  ثاين من العام نفسه!ربيع ال  14مكتوبا بتاريخ  ربيع الثاين نصًّ

سقط/ م  -م. ذاكرة عامن2015هـ/  1436:  1ط)  أمايل الرتاث:  يب ها يف اجلزء األول من كتا ت  فْ صم وم   (11)

 .  225ص سلطنة عامن(

(12)  : امنينيهو اخلمطَّ رف الع   . الرسالة يف ع 
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تارة يعتدل وتارة يغرب!  احة يف إبطائه، لقلة اإلسعاف ممالس ن قبل املداد، 
يش ك  ىلع  وهو  ومعانيه،  حفظه  يرزقه  أن  أسأهل  تاريخ  واهلل  قدير.    25ء 

األول سنة   وسلم،  1362ربيع  اهلل عليه  ، وصَّل اهلل ىلع سيدنا ممد صَّل 
 . ( حول وَّل قوة إَّل باهلل العيل العظيم«. ورمزت هلا برمز )جوَّل

اآلخرة   مهمة يف مجادى  نسخة  الوقوف ىلع  يل  اهلل  يُّس   ـه 1431ثم 
سابمفوظة   واثلقافة  الرتاث  )بوزارة  املخطوطات  دار  ،  3078برقم  (  قايف 

  األديب   الشيخالرسالة بقلم    ضمن ُمموع حيوي عرشات انلصوص، ونصر 
، من بالد الشهوم يف عربي،  ه(1347)ت  هويمعيد الشر ممد بن ذياب بن س 

متق  نسخة  ُموّدة نويه  مجيل  ة  ومزيدة    ،خبط  السابقة  النسخ  من  أضبط 
ناسخ الساقطة منها، فرغ منها  أقل من  عليها، وتستدرك انلصوص  ها بعد 

 ساهلا.أشهر من تاريخ إر  ستة
مل العالمة نارص بن  تاب تصنيف العالم العاتم الكا: »يف آخره   قال

ثاين   يوم  يف  تمامه  واكن  الرواح،  عديم  بن  شوالسالم  شهر  سنة    من  من 
من هجرة سيدنا ممد صَّل اهلل عليه. بقلم اِلقَي: ممد بن ذياب    1332

ل  سو لصالة والسالم ىلع روا د هلل حق محده،  الشهويم بيده، واِلم بن سعيد  
خ األُمد األورع اثلقة األرشد  اهلل وحبيبه ممد صَّل اهلل عليه وسلم. للشي

اخلرو  :الفاضل سليمان  بن  راشد  بن  انارص  رزقه  فهللص؛  ما  حفظ  ه،  ي 
  .«والعمل به، إنه ويل اتلوفيق، وَّل قوة إَّل باهلل العيل العظيم
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بدا يل أنه  عتمد، إَّل فيما  ز )أ(، وجعلت نصها هو امل رمورمزت هلا ب
اِلاشية.   يف  ذلك  منبها ىلع  واضح،  وإشارات  سهو  بفوائد  والرسالة اغصة 

مق  املستطاع،  قدر  فيها  أوجزت  أين  غَي  اتلعليق،  رصا ىلع ضبط  تتقتيض 
ويسيل    شهيةالفتح  ناياه ما ييعني ىلع فهمه. ويف ثانلص وتوثيقه وبيان ما  

الف  قالماأل داد  م عن  مستقلة  رمحه دلراسة  مسلم  أيب  عند  السيايس  كر 
 اِلمد أوَّل وأخَيا، ومنه املدد والعون.  اهلل. وهلل 

 
 ه1443غرة الربيع األنور اجلمعة   -عربي

 م 2021أكتوبر  8
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 أ خطوطة وىل من املالصفحة األ



 13 

 
 أ من املخطوطة  خريةالصفحة األ



 14 

 
 ب الصفحة األوىل من املخطوطة 
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 ب من املخطوطة  خريةالصفحة األ
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 ج الصفحة األوىل من املخطوطة  
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 ج طة  ملخطوا من خريةالصفحة األ
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 الة[ الرس]نص 

 ( 13) ه1332ربيع اثلاين  14من زجنبار يوم 

 
  ع عبادك نف أ  ؛ممد  (14) [سيدنا] رسولك    ىلع  كْ وبارِ   مْ ل  وسر   ل  امهلل صر 

 .(16) معلوماتك (15) در در عر وصحبه   ىلع آهِلِ ووترىض،  ، كما َتبلعبادك
 أيب مسلم نارص  : وعونه   هإىل رمحة رب  من اكتبه العبد املذنب املفتقر

 اِحّ ور ر  م الي  در بن ع  بن سالم 
املهتدين وخليفة   املؤمنني وعصمة  وأمَي  املسلمني  إمام  إىل جناب 

العاملنير القائم  ،ب  الصالح  اهلل  العبد  بن    : بأمر  سلراشد  سالم  يمان  بن 
  ، ر كاملن   عنايِه انل  ،  اآلمر باملعروف  ،املعتصم بربه املتولك عليه  ؛وِصّ ر  اخلر 
   ةِ ور عْ يف در   ةر قر ادِ الص    ةر ضر هْ انل    ِض اهِ انل  

ر
  ، وهِلِ س   إىل اهلل ورر اِع ادل    ، اَّلستقامة  لِ هْ أ

 . اء اهللألعد دِ اهِ جر الم  
 

 .  ، وهو سهٌو منههـ1333وجعل تارخيه سنة ، ه ناسخ النسخة )ب( إىل آخر الرسالةقلصدير نهذا الت (13)

 )ب(.   زيادة من (14)

 سبق قلم.    يف )أ(: عدم. وهو (15)

  من )ب(.  « إىل هنا ساقطٌ كام َتب وترىضمن قوله: »  (16)
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ر
ر ونر   اهلل    كر در ي  أ    ،كمر در فيه قر   تر ب  وثر   ،كر در د  وسر   كر رصر

ر
   ،كتر ج   ح  ىلْعر وأ

ر
  ذر فر نْ وأ

 
ر
شر و  وقر   ،ك رر مْ أ    ورر ه  ظ    مر صر وقر   ،كتر ور طْ سر   مر ظ  وعر   ،كتر كر وْ ى 

ر
ِ وْ در بِ   اهللِ   اءِ در عْ أ   ، كتلر

ِ الظ   رر ابِ در  عر طر وقر     .ك رِ هْ قر بِ   نير مِ ال
ر   ،ه وبراكت ورمحة اهلل  كر يْ لر عر   سالمٌ    ةِ در اا الس  نر انِ ور خْ إِ   نْ مِ   كر لر بر قِ   نْ  مر وىلعر

أعوانِ   ،املسلمني    كر وىلع 
ر
بأمْ   كر ارِ صر نْ وأ مر   رِ والقائمني  عن    نير اب  واذل    ،كعر اهلل 

ْ اهلل    اِت مر ر  ح   يفدِ اهِ جر الم  تهدين  واملج  ،كتِ امر مر إِ   تر َتر   هِ ادِ هر جِ   ق  حر   اهللِ   ين 
  .بأنفسهم وأمواهلم

ِ الص    د  ب  ع  ال ا  ه  أي   عِ   ةً رر ظْ نر   رر ظر نر   اهللر   ن  إِ   ؛ح  ال للوقت   آكر رر فر   ،هِ دِ ابر يف 
عودا،أصلبر  بصَيةً   ،قلبا  (17)قاهمنوأ   هم  نفسا  ،وأنفذهم  اهم فوأو  ، وأزاكهم 

عزيمةوأنفذه   ،شكيمة  هموأشد    ، صربا وأعظمهم    ، زيانام يف    ،م  وأزهدهم 
   ،ادلنيا

ر
ن اكنت هذه  إَّل مر   وَّل يصلح للخالفة الكربى   ،يف العقىب  مْ ه  بر غر رْ وأ

   .الصفات صفاته
ر خلِ او وهلِل السياسة  الاكملة،   ْ   ة  َير لعباده    ار  تر اتلامة، والرتبية الزاكية، َير

العهذه األ   لِ مْ ِِلر   كر رر اختا  ما فيه اخلَي  هلم، وإذ ا من  ك قسمً َّل  فور   ظيمة مانة 
ْن لكك  الده، وحر ب ؛ يك  أنتر فِقْف هلل حيث   يف    مك ىلع طائفة من عباده؛ 

   عونه وتسديده وتوفيقه حيث  هو.

 
 م.  يف )ب(: وأتقاه  (17)
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ر   إّن اهللر  ر ْن قر كِ ا، ولر يًّ وِ ير نْ د  ا  انً طر لْ س  و   اًك لْ م    كر ثْ ورِ ي    مْ ل به    لر زر ا نر لطانً س    كر َّل 
السالم    يل  ائ جرب  سماواٍت   عِ بْ سر   قِ وْ فر   نْ مِ   عليه 

ر
أ يوم    (18)فيه  وٌل ؤ  سْ مر   تر نْ ، 

   ِع زر الفر   مر وْ ير ؛  (19) القيامة
ر
عر ربر كْ األ مْ نْ مِ   ل  وأقر   ةٍ ر  ذر   الِ قر ثْ مِ   نْ ،  فقد    للسؤالِ   ه، 

بكل قواك، ومجيع    -واخلطرات    اتنر كر والس    (20)راكتاِل  يف  واحرص   ،جوابًا
طاقتك   ومنتىه  ت   –جهدك،  فينأن  اهللتيه  مرضاة  إىل  وتفرّ ه  عن    ،  فيه 

   هه.خطه وماكرس
كِ   دْ مر اعْ  فاجْ   اِب تر إىل  ير   ه  لْ عر اهلل  س  ينِ مِ يف  وإىل  ر   هِ ي  بِ نر   ةِ ن  ك،  صَّل    دٍ م  م 

ا  هر لْ عر فاجْ   نير اِِلِ الص    ِف لر الس    ةِ َير سِ ا يف يسارك، وإىل  هر لْ عر جْ اهلل عليه وسلم فا 
اتل  كر يْ نر يْ عر   بر ْص ن   وإىل  شِ ور قْ ،  فاجعلها  الارر ثر ودِ ك  ارر عر ى  وإىل  فاجعله ك،    عدل 

والعيد والقريب، والويل والعدو، والصالح  انك بني الغيض واِلبيب،  مزي
  والطالح، والقوي والضعيف.

العدل سهما،    ل هل يفوجعا،  كمً من عباده ح    م لكل إن اهلل قد حك
القسط   يمتنع  بأقل  فال  الصالح  ير   ،ل  دْ العر   ه  ب  وجِ ي    (21)مما  عن    ِط ل  سر تر وَّل 

 ىلع الطال   اإلنصاف  
ر
ر كْ ح بأ    .ط  سْ القِ  ه  رر د  ا قر مم رثر

   كر إن  
ر
ر   ،الطاهرة  ةف اِلني مزيان  اهلل ىلع    أمنير   تر حْ بر ْص أ ل من    كر ليس 

 
ر
ىلع    كر يْ مر در قر   زر كر رْ مر   ْل عر فاجْ   ،هونر وَّل د  املزيان    ذاه  معيارر   ن  ازِ ور ما ي    قر وْ فر   رِ مْ األ

 
 ب(: عنه.  يف ) (18)

 مة: سقطت من )ب(.  يا قيوم ال (19)

 أسطر.   سبعةبسببه نحو  )ب( سقطتٌق يف بعد هذه الكلمة متز   (20)

  )ب(: عاّم.  يف (21)
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   نْ الراشدين مِ وأقدام اخللفاء    ،سلمصَّل اهلل عليه و  كر ي  بِ نر   مِ در قر   مركزِ 
ر
  كر تِ م  ئِ أ

ادل   ر نر   ةر ن  والسر   ،ةٌ مر قائِ   املعالمر و  ، واضحةٌ   ةر املحج    فإن    ،ينيف  ر وسِ   ،ةٌ َي  أهل    َير
األنف  اَّلست يف  وجهادِ موا واأل  ِس قامة  غَي  ال    ل  واملرشكني    ةِ سر امِ طر   غاة 
   .ىلع اهلوى   ةٌ سر س  ؤر وَّل يه م    ،وى الصر 

   نْ فني مِ لكر  ىلع الم    قد أوجب  اهلل  إن  
ر
  واَّلنقيادر   ،كطاعتر   كر رْصِ مِ   لِ هْ أ

   ،كر يِ هْ ألمرك ونر 
ر
ر   ه  ر  ا ظاهِ قًّ حر   يهمعل  ْب جِ وْ فأ ر   سر يْ لر و  .ه هللن  وباطِ   ،كر ل   نر مِ   كر ل

 
ر
ْ   رِ مْ األ  ن  إِ   ، ءٌ يشر

ر
 تأم    ،(22) د  اِلر   ف  يْ اِلجة وسر   لسان  تر نْ ما أ

ر
وتنىه    ،هب  رر مر ر بما أ

نر   ف  ،ىهر عما 
ر
نفسك    ْب جِ وْ أ عباده    وجْب ي    ؛عليك  (23)اهلل  رشط ىلع  من  لك 

 ْ يقته  رىلع غَي ط  َّل تهجم بهموهلم، و  لك  ه  راد  م    لك، وكن هلم حيث    ه  طر رشر
ا وسبيله  الطاهرة،  املرشوعة،  وسنته  ىلعفإملنَية،  املسلمني  من  اثلقة    نك 

ومِ  الوثىق،  العروة  ىلع  اهلل  ومن  اِل املتينة،  ىلعن  السم جة  اِلنيفية  حة   
ح  للموا   ِط وأعْ اليضاء،    اهلل    كمر فق 

ر
وأ ح    ذْ فِ نْ هل،  املخالف  اهلل    مر كْ يف 

 عليه.
بامل  باألمر  عنعليك  وانليه  تر   عروف  وَّل  ن  م  ةً ذر    رِ در زْ املنكر، 

تستخ وَّل  فترتكها،  املنكر    ةً ذر    ف  معروف  إنهمامن  ر   فتهملها.  من    انِ قر لْ خلر
 . (24) من رزقٍ   انِ صر قِ نْ ي  َّل ، وبان من أجلٍ ر  قر ا َّل ي  اهلل، وإنهم  ِق لْ خر 

 
 ل.  . فلي تأمّ يعةسيف احلق. أو املراد حدود الرش سخ، ولعلها: ا يف الن كذ (22)

ٌق يف بعد هذه الكلمة مت (23)  أسطر.   سبعةبسببه نحو  )ب( سقطتز 

انظر: اإلمام عيل بن أيب طالب. ن مقولة منسوبة إىل ..« إىل آخر العبارة؛ اقتباٌس مقوله: »إهنام خللقان. (24)

الرشيف  غةبالالهنج   اختاره  ما  كال  هـ406ت  الريض  )وهو  أيبمن  بن  عيل  املؤمنني  أمري  طالب(.    م 
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  بر لر وغر   ، والشقاق  ها ىلع ادلنيامعظم    بر الر كر ك يف أمة تر إن اهلل ابتعث
 
ر
أ اجلر بِ لر غْ ىلع  ر قر   ،وانلفاق  ل  هْ ها     ْت رص 

ر
   ار  ظر نْ أ

ر
ِ كْ أ ادلا   مْ هِ رثر اخلطر  مِ عن    نر هم 

بهم  و  د  العر  عليهم    فضاًل   ،املحيط  اهلل  واجب  باالقي  نمعن   ،طسْ قِ ل ام 
وا يف  ش  ارر هر فتر   ،ةن  السر لوك  وس    ،العدلواستئثار    ،وإقامة اِلدود  ،اِلقوقاذ  ف وإن
ر و  ،لمالظر    . وا ق  فِ ت  ير   َّل   أنْ وا ىلعق  فر وات    ،ةنر تْ وا يف الفِ ت  افر هر وتر   ،روْ جلر يف ا  (25)وا ف  الر ختر
   . ا إيله راجعونا هلل وإن  وإن  

الع  ه  أي   ِ الص    د  ب  ا     إين   ؛ح  ال
 
أ  ك عن ِعورج،  د  د  سر َّل 

 
أ ،  غٍ يْ عن زر   كر م  و  قر وَّل 

 َّل  و
 
غر   كر ه  ب  نر أ م  ةٍ لر فْ عن  نصيحة   ولكنها  أخيهإلٍم  سْ ،  ر فْ م    ،ىل  أداؤ  رتر ها،  ٌض 

ٌ عر تر م   ها. ني    إخالص 
 
ر
الس  عْ أ ادل  ق  حر   ةر سر اير ِط  يف  ها  هيِن  بِ تربية  األمة،   ذه 

ر
عن    زر اور جر تر تر   نْ أ

حر   إَّل  مْ هِ يئِ سِ م   ي  حىت   قل يف  حر   يف  وإَّل  ي قام   دل ؤد ى،    ةر يهر رِ كر ال   لِ مِ احتر و  ،حىت 
ك، وَّل سر فْ نر   م  حر رْ كما تر   عيفر الض    مِ حر هلل، وارْ   اَّلحتمال  مرضاةً يكون  حيث  

ا عن وقته، وَّل حقًّ  ْر حدًّ  تؤخ 
ر
أ ْن ىلع الِ جر ا عن    ق  اِلر   ذر حىت تأخ    لقوي  ه، وك 

 . هل  ق  اِل ذر حىت تأخ   (26) الضعيف عر منه، ومر 

 

  / قم  -م. مؤسسة الرافد للمطبوعات2010هـ/  1431:  1ار. طلعطابط نصه: قيس ِبجت  وضحققه  

 . 290، ص156بة رقم إيران. اخلط

وم     حد منهمواكل  يعني:،  ْلفسريها من اخلم عل تف، ول نسخ باخلاء املنقوطة َجيع اليف   (25) ق  خر يف  مقام اآليم

ه   وراجل ل ف  ْ خيم ذم  ، وم ا، وم ا بمْعدم ذم ذم ا. هم ذم  مادة: خلف.  ؛لعرب لسان اانظر:  اكم بمْعدم هم

 .)ج(ابتداء  النسخة هذا املوضع   نْ م   (26)
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اململك   ن  إِ  بالر    ةصالح  الرفق     ،(27)ةي  عِ يف 
ر
ب   ذِ خْ وأ منها  غَي  اِلق 

بالعر   دِ در ور واتل    ،ٍف نْ ع      ،لِ دْ إيلها 
ر
املظلوم   ،لِ ب  السر   ِن مْ وأ   الحر وصر   ،وإنصاف 

  إَّل ضغائن    (29)ةر تنالفِ   َي  ثِ وَّل ي    .(28) لحوا صر ح  لر إذا صر   ؛اكمك بوزراء اِللِ المر 
بضغائن    وانبساط    ،ةٍ خاص    اف  فر خْ تِ واسْ   ، ةٍ م  اع  ة  اءر رر جر   (30) ت ظهرها األلسن 

   ،رِسٍ و م    اق  شفر إو  ،ب القلو
ر
ْ   ة  ظر قر وير   ،وقٍ ز  رْ مر   ة  لر فْ وغر   ، ُِّس عْ م    ن  مْ وأ وَّل    .ومٍ ر  مر

   ةر نر تْ الفِ   ن  كِ سْ ي  
ر
أ ِ   ةِ د  الع    ذ  خْ إَّل  ي    د  اجلِ   ر  وإيثا   ،وِف خ  مر لْ ل   ،لِ زْ الهر ب  ذر تر لْ حني 

   .(31) بالقضاءرضا وال ،الصرب اع  رر اد  و  ،زم باِل ل  مر والعر 
لر إن   خَير   نْ مِ   الر نر تر   نْ ك  األمة  رْشِ   هذه 

 
أ عّما  م  ه  فر ْ ورصر   ْت بر العامة 

ر   مْ ه  بر انية والقاذورات الشيطانية حىت ت رْشِ سر فْ من اآلفات انل    مْ ه  قلوب   ك،  تر ب  مر
 

مس اقتب  (27) أبو  اس  من  كثريا  رئيسني:  لم  مصدرين  من  هنا  الواردة  األبرارآلثار  القاسم    أليب  ربيع 

يد.  البن أيب احلدرشح هنج البالغة  ، و واإلنصاف(  مسني منه يف العدلن الباب الثاين واخل)م  لزخمرشيا

عىل  وس منهام  توثيقأحرص  الضبط.    نصوصه  من  ونصو)ملزيد  األبرار  األخبارربيع  تأليف:  ص  أيب  ؛ 

الزخمرشي   عمر  بن  مهنا. ط(هـ538ت)القاسم حممود  األمري  عبد  م.  1992هـ/  1412:  1. َتقيق: 

للمط  منشورات لبن  -تبوعا مؤسسة األعلمي  البالغة:  ان. وبريوت/  تأليف: عبد احلميد  رشح هنج  ؛ 

.  م1961هـ/  1381:  1ط  َتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.هـ(.  656احلديد )تبن هبة اهلل ابن أيب  

 (.  القاهرة/ مرص -دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه

 د بن ِبرام. سأله يزدجرعن حكيمٍ قوال مأثورا    96/  11  رشح هنج البالغة  يب احلديد يفه ابن أذكر  (28)

 وكذا القول الذي بعده. 

 إىل« زائدة هنا. »ىل الفتنة. ولعل )أ(: وال يثري إيف  (29)

 . رشح هنج البالغة ص  ، وهو نم و)ج( ها. وأثبت  ما يف )ب(أ(: تثرييف ) (30)

ْن بام يف (31)  .  96/ 11 لبالغةرشح هنج ا واز 
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رشيفها،   إكرامِ ئل:  وسا  ِس مْ إىل ذلك إَّل خِبر   لك  ك، وَّل سبيلر تر بر يْ هر   مْ ه  رر عِ وت شْ 
ر   ةِ ضعيفها، وإاغثر   ةِ مْحر رر و ها  احِ ور سبيل رر   ها، وتأمنيِ و  د  عدوان عر   ف  يفها، وكر هِ ل

ْ  مْ لر اعو  .هاو  د  وغ    .  (32) ها من هذه اخلصالد  قِ فْ ما ت    رِ دْ قر ها بِ د  قِ أنك َت 
الع  ه  أي   ِ الص    د  ب  ا  قال صَّللر دْ العر   لر دْ العر   ؛ح  ال   نر ي  زر »   : اهلل عليه وسلم! 

   نر ي  وزر   . ِب اكِ ور الكر و   رِ مر والقر   ِس مْ الش    :بثالثةٍ   اءر مر الس    اهلل  
ر
  : بثالثةٍ   ضر رْ األ

ر   .(33) «لِ ادِ العر   انِ طر لْ لسر وا   رِ طر والمر   اءِ مر لر الع   ل   ه  كر لْ م    ان  طر لْ السر   رِ م  عْ ير   مْ وما 
   .(34)ةي  عِ ر  ال   انِ ير ْص عِ بِ   ه  ك  لْ م    بر رِ خر   ةِ ي  عِ الر    اِف صر نْ بإِ 

ر
اجل  قر وْ وأ   ِ   ،ينادل    (35) نر

 
ر
  .لدْ العر  (36) دِ در الع ى ور قْ وأ

َّل    لِ دْ بالعر   تر مْ كر إذا حر   ، ائرمر الض    ِث بْ وخ  ات  فساد انليّ   نْ مِ   كر يْ لر َّل عر 
الُّس    تر صح وف  ،باهلوى  عن  َّل  األعمال  ير   ،ائرعن  الع  ك  وَّل  إَّل   ان  رر مْ ون 

يف ثِ ور   نٌ ْص حِ   ل  دْ والعر   .لطانالسر   عدلي   ث  يْ حر   رر   يق 
ْ
ْ   َّل  ،(37)يقنِ   ِس أ ه  م  طِ حير

   .(38)انطر يْ الش   ال  ير كْ مِ  ر  وْ واجلر  ، اهلل ان  زير مِ  ل  دْ والعر  . يقنِ جر نْ مِ   ه  م  دِ هْ وَّل ير  ،ٌل يْ سر 

 
ْن ب (32)  . 97 -96/ 11 رشح هنج البالغة  يفامواز 

   .  387/ 3 ربيع األبرارده الزخمرشي يف ام بني يدّي من مصادر، وأورمل أجد خترجيه في (33)

   منسوبا لإلسكندر.  388/ 3 ارألبرربيع اورد هذا القول يف  (34)

. واجل نمن:  ملخطوطة: اخلري. وصواِبا ما أثبوردت يف األصول ا  (35) نَّة. وهَجت  ربيع قول ورد يف  ذا الع ج 

 ا ألنورشوان.  منسوب 388/ 3 األبرار

بطت يف )أ( بكرس الع (36)  ويف )ج( بضمها.  ني.ض 

ٍع   (37) ْوض  : أمرفع مم  اجْلمبمل  النِّيق 
 ة نيق.  ؛ مادلسان العربنظر: . ايف 

ْن بام يف  (38)  . 393/ 3 ربيع األبرارواز 
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   اهلل    مر حِ رر 
ر
  ، نفسه  ىلع  ور  وير    هِ تِ يف رعي    ل  دِ عْ ير   اكنر   !رر مر ع    نير نِ املؤمِ   َير مِ أ

الط  م  عِ طْ وي    وير   بر ي  هم 
ْ
الل  س  كْ وير   ،يظر لِ الغر   ل  ك  أ ر وهم    ، نر شِ اخلر   س  بر لْ ير و  ني 

اِلر طِ عْ وي   وير يد  زِ وير   ق  يهم  ر ور   ع  نر مْ هم   و  ه  دلر
ر
   .هلر هْ أ

ر
عر طر عْ أ رجال    أربعةر   ه  ءر ا طر ى 

   :فقيل هل  ، افً ثم زاده ألْ   ،مٍ هر رْ دِ   آَّلِف 
ر
  اهلل كما تزيد هذا؟   بدر ع  كر نر ابْ   يد  زِ تر   َّلر أ

  تر بر هذا ثر  ن  إِ  : الفق 
ر
  مر وْ ير   ه  وب  أ

 
  ر   فر هللا در بْ عر  ن  وإِ   ،دٍ ح  أ

ر
ر  وه  ب  أ    .(39) !ْت ب  ثْ ير  مْ ول

 
ر
الر   بنر   يرر رِ جر   اٍص ق  ور أيب    بن  د  عْ سر   در فر وْ أ اهلل  ع    يِل  جر عبد    رر مر إىل 
ع    ، باملدينة هل  قال انلاس  تر كْ رر تر   فر يْ كر   :ر  مر فقال    ؛ ةِ بر عْ اجل    اِح در قِ كر   مْ ه  ت  كْ رر تر   :؟ 
 
ر
األ امنو   ،شائ الط    ل  صر عْ منها  ِ الر    م  لقائِ ها  ر   دٌ عْ سر   فر يْ كر فر :  ال ق  .شائ قال مْ ه  ل   : ؟ 

   م  يقِ ي  ا اذلي  هر اف  قر هو ثِ 
ر
 : ؟ قالمْ ه  ت  اعر طر   فر يْ فكر   :قال.  (40)هالر صر عر   ز  مِ غْ ير و  ،هادر ور أ

و    ةر اعر الط    ونر در ؤر وي    ، اهر اِت قر ألوْ   الةر الص    ونر لر صر ي      اهلل    :قال   .اهر َّلِت إىل 
ر
إذا   !ربر كْ أ

 
 
  صالة  الت يمر قِ أ

 
  .(41)اعةمر اكنت اجلر  ة  اعر ا اكنت الط  ذر وإِ  ،ة  اكر الز   ِت ير د  أ

ِ الص    د  ب  ا الع  ه  أي    ، فمر كر ن  ائِ زر يه خر   كر تِ ي  عِ رر   وبر ل  ق    ن  إِ   ؛ح  ال
ر
فيها   تره  عْ در وْ ا أ

وإِ دْ جر ور  إِ مر الزِ تر م    كر تر ي  عر رر ور   كر ن  تره.     حر لر صر   نْ ان، 
ر
صر مر ك  د  حر أ  م  لْ ظ  و  . ر  اآلخر   حر لر ا 

   يل  زِ َّل ت    كر ن  ة، وإِ ي  لِ بر لْ الٌب لِ جْ تِ اسْ   ةِ ي  عِ الر  
ر
 مر ها إذا اشْ ادر قر حْ أ

ر
،  ِق فْ لر  ا  لِ ثْ مِ بِ   ْت ز  أ

 .(43)يف السياسة  قِ رْ اخل   لِ ثْ مِ بِ  (42) ر هاائِ مر تْه  ضر بر ي  لك عن سوٍء غر  ف  شِ كْ وَّل تر 

 
 .  111/ 3 األبرارربيع انظر:  (39)

ل:العم  (40)  صل.  ؛ مادة: ععربلسان الجاج وامليل. االعو صم

 . 94/ 11 الغةرشح هنج البانظر:  (41)

ها.  (42)  غيبة  ضامئر 
 
 يف )ج(: عن سوء
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أنها   ْب  ْ   ارٌ مر ثِ وهر    ،اةٌ ضر تر نْ م    وٌف ي  س  و   ،اةٌ نر تر قْ م    ر  ائِ خر وذر   ،اةٌ نر تر ُم 
ر
  اٌس رر حْ وأ

نِ   ن  فإِ   ؛اةٌ ضر تر رْ م   كر فر هلا  وط  ح  الو    ارِ فر نِ اًرا  كر انً ير غْ وش،  الير غْ ط  ا  ومىت ي  سر ان    ول، 
رر     .ولص  تر  ررْت ىلع أنْ در قر  ولر ق  تر  ْت ىلع أنْ قدر

 مر ن  وإِ 
ر
أ تر دِ يْ ا   بر يها 

ر
أل ْ ٌع  فر اهتِ نر سِ ل    كر لِ مْ تر   نْ لر ، 

ر
ْ أ تر نر سِ ل حىت   كر لِ مْ ترها 

تملك جسومها  ها،  جسوم تملكولن  واسِ ق    حىت  وَّل  لالستيالء    ةر طر لوبرها، 
إَّل   القلوب  اخلا  لِ دْ بالعر   املساواةىلع  ْ   ،ام  والعر   ص  ىلع    نِ ؤر الم    يففِ وختر

   عِ فْ رر   نْ مِ   اءفر عْ واإلِ   ،ِف واللكر 
ر
   اِع ضر وْ األ

ر
ا  ، لذا رر واأل أعناق   ىلع 

ر
اف  رْشر أل

   ع  مِ طْ وت    ،ةي  عِ الر    ةر ير لْ عِ   (44)يكعل  د  قِ َتْ   اثلاثلة  وهذه  ،واألماثل
ر
يف    اشر بر وْ األ

 .(45)ةي  نِ الس   ِب تر الرر 
الع  ه  أي   ِ لص  ا  د  ب  ا     ثالثة    كر تر ي  عِ رر   ن  إِ   ؛ح  ال

ر
  الء  ضر ف    ٌف نْ ِص   ؛اٍف نر ْص أ

والسياسةاسر ير الر    مِ كْ ِب    ونر اض  تر رْ م     ، كر ئانر غ  يمر ظِ وعر   يلتكر ِض فر   ونر م  لر عْ ير   ،ة 
 رْشِ بِ بِ   مْ ه  تر د  ور مر   ِق بْ تر فاسْ   ،كر حِ ْص ن    ة  بر يْ عر   ء ؤَّلفه  ،كر أعبائِ   لِ قْ ثِ   نْ مِ ك  ل  ونر ث  رْ وير 
   .اءِ غر ْص اإلِ  ِن سْ ِب   نصحهم ْب لِ جْ تر سْ وا  ،قاءالل  

ر  َْيٌ فيه خر  ٌف نْ وِص  ْ ه  حْ لِ ْص تر فاسْ  ،انِ رر اهِ ظر  ورشر ْ  يِب غِ م بالرت   . يبهِ والرت 

 
رج ما يف ضامئر ع اجلهل واحلمق خيواملعنى: تصن ؛ مادة: خرق.  العرب  لساناخل رق: اجلهل واحلمق.    (43)

 .ناسال

هذا  (44) النسخ  عند  يف  آخر  سقط  يبدأ  صفحتها املوضع  سوى  الرسالة  من  تبقى  ما  يستغرق  )ج(  ة 

 خرية.األ

 .  95/ 11 لبالغةرشح هنج ابام يف   نْ ز  وا (45)
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   ،عاعر رِ   ةٌ لر فر سر   ٌف نْ وِص 
ر
ي    ،اٍع در   ك   لِ   اعٌ بر تْ أ أقواهلم   نون  حر تر مْ َّل  يف 

ْ فر   ،دقْ يف املواَّلة إىل عر   ونر ع  جِ رْ وَّل ير   ،دٍ قْ نر وأعماهلم بِ  ئر  ىلع صغا معاقبتهم    ك  رتر
   ن  فإِ   ، هلم إىل ارتكاب العظائم  ةٌ اعر دْ اجلرائم مر 

ر
ِ نشوز املرأة    لر و  أ   ْت ِمر وس    ةٌ مر لكر

اب ة  انِ رر وأول حِ   ،اهر بِ     ةِ نر تْ الفِ   رر اثر مر   ن  وإِ   ،عليها  ْت در عِ وس    ةٌ در يْ حر   ادل 
ر
  ن  غِ ْض ت    ةٌ رر ثر أ

ر   مٍ لْ حِ   اط  رر فْ وإِ   ،ةاخلاص   ر   ٌل مر عر هلا    د  مِ خْ والم    ،ةام  لعا  ئ  ر  ي    ة  الر قر تِ وهو اسْ   يٌط سِ ب
  ةِ رْثر العر 

ر
 .(46)وهو الصرب ،هارِ آخِ  األعمال يف  ولِ ح  ف   نْ مِ  يمٌ ظِ عر   ٌل مر وعر  ،اهلِ و  يف أ
الع  ه  أي   ِ الص    د  ب  ا  ْ   نْير بر   يِِن  ادل    كر انِ طر لْ س  يف    كر ن  إِ   ؛ح  ال عظيمني    ِن يْ رر بر

 ْ أحر ِن يْ رر طِ ُم     -هما  د  : 
ر
أ فر (47) الرشيعة  ر  ب     -  همام  ظر عْ وهو   -واهلِل    -  تر سْ لر . 

ال فيه  سفينت ك  تكون  الحر حىت  هذا  غمرات  يف  املحمدية. س  ناجيًا    َيةر 
ْ يف  بر تر فر  ر بر تر العميق    هذا الحر رص  َْي كر فيه مهتديً ك  ويْلر   ، ٍظ قِ ير   حِذرٍ   رصر ا  ْن سر

   .ةي  نِ الس   ةِ ن  السر بنجوم 
الطريور وتر  اهلل  اليت  قر خ   وسلمع  سلكها صَّل  خ  كر لر وسر   ،ليه  ه  اؤ  لفر ها 

 
 
أ    هِ تِ م  ىلع 

 
مِ   ه  اؤ  نر مر وأ أقداور ومر   .اهر كْ ل  اسْ فر   هِ تِ ل  ىلع  عليه  ]مه  اقع   اهلل  صَّل 

   (48) [وسلم
ر
مِ خلا   امِ در قْ وأ املهتدين  ر   هِ دِ عْ بر   نْ لفاء  وإِ هر فِ ت عْ   مْ ل السنون،  ب ْت    نْ ا  هر

ع  . تر الفِ  ول  ي  ا س  هر تْ فر رر جر و  ،عليها ريح  اِلدر

 
 .  69/ 11 رشح هنج البالغةبام يف   نْ ز  وا (46)

  فاصل طويل.بعد  –حر السياسة بوهو  –لثاين لم البحر ا ذكر أبو مسسي (47)

 .  95/ 11 البالغةهنج  رشحبام يف   نْ ز  وا (48)
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أحاكم  ل  ور  ي    نْ مر   اهلل   ىلع  نفسر ؤَّل  وي  يل  ن  ه  ادلينحً ْص ؤيلك  يف    ،ا 
ر و   أحاكمر   د  ور    ،اهلوى   ُمالفة ا ىلع  وثباتً   ،طسْ القِ   د  ا ىلع حر وفً ق  وو    ، ا للعدليً ر  َتر
 هو    نْ مر   إىل  كر مِ اك  ح  

ر
العِ   ةً جر رر در   ع  فر رْ أ يف     ، مِ لْ منهم 

ر
ممارسةً ور قْ وأ   ، م اكلألح   ى 

 . يف املشاك بصَيةً  ذ  فر أنْ و
رر    ، املذهب   وفقهاءر   فيه علماءر   رْ اوِ فشر   ةٍ إيلك يف قضي    األمر    عر جر وإذا 

أ  يكر اهِ ونر  اهلل  و علي  اهلل  صَّلا  ممدً   ه  ي  بِ نر   رر مر أن  بمشاوه  أصحابهسلم    ، رة 
الم   المر طصوهو  ه  ب  وكتا  ،عليه  ل  ْنِ ير   ْح  والور   ،قف  ور الم    واملختار    ،ومص  عْ ىف 

فيهِ  ير   م  لْ عِ   القرآن  وما  اكن     ،ونك  ما 
ر
ال   ه  ر  مْ فأ ذوي  من  بمشاورة  صائر 

لر  وس   ودِ م  خِل    سر يْ الصحابة  اهلل عليه    وَّل   ،هتِ اير رر دِ   ةِ رر زْ نر وَّل    ،لمبصَيته صَّل 
 ِ  رر   فيهِ   رٍ دْ صر   ك     أن    اهلل    مر لِ عر   نْ كِ ولر   ، رأيه  ةِ ك  رِ ل

ْ
ور ب  ور    ،يٌ أ لغَيه صَّل    عر قر ما 

ع مِ لياهلل  وسلم  مر   اِب ور صر   نْ ه  مر   نر مِ   ةً بر هِ وْ الرأي  سبحانه  ر اهلل  ل   قْ فِ ت  ير   مْ ا 
ِ بر لِ   عليه الصالة والسالم.  هِ تِ ي  رشر

   بقصة  كر ب  سْ وحر 
 
قوع الصَية  و    نْ مِ   هِ َْيِ غر لِ   اهلل    ه  بر هر ور   وما  ،رٍ دْ ى بر ارر سر أ

ِ   . هِ امِ قر مر   ارِ در قْ مِ   نْ مِ   ص  ق  نْ َّل ير   اِلادثةر   ق  طابِ ي    ىلع رأٍي  اهلل عليه  صَّل    هِ امِ قر مر ول
ر   نْ ومر   اهللر   فر رر عر   نْ ىلع ك مر   وهل الفضل    ،يالْ الع    ة  جر رر ادل  وسلم     فإنْ   ،ه  فْ رِ عْ ير   مْ ل

عليه صَّل اهلل    هل فضٌل   َي  ذلك الغ  ربر  تر عْ  ي  َيه فالرأي غ  نْ  مِ انتفااًع   اهلل    رر د  قر 
 (49)ش .عليه وسلم

 
تّاب قديام، يشري إىل أن ما بعده ش   )ش( مما تعارف رمز (49)  . رٌ عْ عليه الك 
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 هلر    ا ومر   اب  حر الس    ه  ر  طِ مْ ي    رِ حْ اكلر 
 

   هِ يْ لر عر   نر مر  
ر
 ( 50) هِ ائِ مر   نْ مِ   ه  ن  أل

كتابنا  يف  املقام  هذا  ىلع  الالكمر  ْشبرْعنرا 
ر
أ  ( 51) ..........[.  ]..........  وقد 

ة)ا ياسر فا   لس  ورج    إيله،ِجْع  ر باإليمان(،  م  و  ه  هذا  هٌ وها  أل ْفنرا  ن ا  ك  إيلك.   
تراه كما  ةِ  ِتَير الور هذه  ىلع  ن    الكتابر  م  ير أن  علينا  قبلر  اهلل   ِكر  دبظهور    وتلر

و ش  ةِ؛ بِمر ي در ؤر لرٍب ِمْن أعّز األصحاب وأحّب األحباب؛ الشيِخ الغيور الْم  رةٍ وطر
سي بن  ليمان  ايلعربس  اهلل  (52)ف  ن   مر فر إِ تمبإ   ،  إِثِْر  وىلع  بأيّاٍم  امه،  اِمِه  ْتمر

وغ  (53)البشارةتْنا  جاءر  فاك  بُِب  اِلق،  ْمِس  موضوِع شر عنير  هو  الواقع     ن 
   الكتاب.

 
ّ الم رْ ط  ْس املنعوت بالبديع األم   القاسم هبة اهلل بن احلسني بن يوسف   يبأل   ي نسب  البيت  (50) ،  هـ(534)ت  يب 

وإنام  د  هْ أ  »وقبله:   الكريم،  ملجلسه  حزت  د  هْ أ    *ي  ما  له  نعام  ي  )وفي«.  ه  ئ  من  يف  خلكان  ابن  ات  قال 

  ريم  ْس أم   نْ وهذان البيتان م  األعيان(: »
؛ أليب األعيان وأنباء أبناء الزمانوفيات  «.ل إهنام لغريهه، وقد قير  عْ ش 

بكر   أيب  بن  بن حممد  أمحد  )تالعباس  لِّكان  خم عباس.هـ(. َتقي681بن  إحسان  هـ/  1398:  1ط  ق: 

 .  50/ ص6مج بريوت/ لبنان. -م. دار صادر1978

ل  مم حْ محلناه عىل هذا املم ولعل البياض مقصود إلبراز اسم الكتاب، ولو   )أ(.  كلمتني يفبياٌض بمقدار    (51)

 فيه.  طم قْ فال سم 

تمالم    (52) د   أحم هو   : ّ يب  اليمْعر  سيف  بن  امل   سليامن  السَّ الدين  نور  الشيخ   
ة  أذم إىل  ه   يْخ  شم ثمه   بمعم  ، نم امم بع  هل ّي 

بمارم ب
ْنج  ْم إليه لي دم ز  ب ه  ثم هنالك حتى وفاته )ولعلها كانت بعد وفاة أيب  ناء  عىل طملم كم ْم، ومم ه  لِّمم عم ْم وي  ه  سم رِّ

مد بن سليامن اليعريب، وكان من األم   ب: حم 
ق  كم من العم تمرم ٍم(. 

يبم بعد  ْسل  م بد  يفِّ ت و   ، ل 
بمارم  فماض 

ْنج  مغادرته ز 

االنقالب مع  )من   إثر  بتاريخ  الشيخ    مقابلة  اخللييل؛  محد  بن  إبريل   2هـ/  1425صفر    12أمحد 

 م(.2002

 يف )ب(: البشائر. (53)
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قر  إرساهل    نلا   ْ تريرُّس  ير رْم  إَّلول ذلك  وما  اِلارِض،  األواِن   أن   (54)بْلر 
ىلع  نرثِ   نْ مر   (55) بعضر  بطبعه  نا  در ورعر به  ْغبرتِ ق   ولِرر األنفقته،  رْشِهِ نرا 

ر ن يف    كيدة 
ثِْقنراالعمانية  نا  قطاربأ أصب   بالوعد  ور ب   اذلي  ترْذهر وهكذا  ٍة،  بِِقيعر ابًا  رسر ح 

طائٍل،  بِ هر ذْ مر   (56) أهل  أموال   فيما  نرا يف غَي  إنفاق ها  األشياء عليهم  وأصعب  
جر  ادلعوة. َّل  أهل  لْنراترع ود مصلحت ه ىلع  رْسر

ر
أ الكتاب   مر  نْي  رر عر وهو  إيلك،    ه  

 . (57) يدي خبط   و درةِ اليتسر م  ال
ر وعر     ارِ رر وقر   ،ةِ لر وْ دل  ع اعلينا بتوس   ن  م  ير   اهلل أنْ   سر

 
  ، واعدهاىلع ق  ورِ م  األ

ر   -  تعاىل  شاء اهلل   نْ إِ   -وا  ن  ك  مر تر تر ف   رشر  نْ ت    ،مال املسلمني  ِت يْ ِلر   ةٍ عر بر طْ مر   اذِ من اخت 
ر   ،(59)نيةادلي   (58)العربية  ات  املذهب والنرش  ب  ت  ك    افيه م عليك  ل  ه  سْ وذلك ي

    .(60) رْصر يف مِ  -اهلل   ه  در أي   - اِخ  م  الش   الشيخ ةِ رر ابر خر م  بِ  - إن شاء اهلل -

 
 إال: سقطت من )ب(.   (54)

 عض األصحاب. )ب(: ب يف (55)

 أهل: سقطت من )ب(.   (56)

عىل أثر لنسخته املرسلة إىل اإلمام، ال نعلم مصريه اآلن، فلم نقف  سة الرشعية،  كتاٌب يف السيا هذا    (57)

عىل   مؤلفه. ورصيح  مسودتوال  بخط  مسلم  عبار  ه  أيب  بم ة  ق  ه   فم ألَّ انعقاد  أّنه  يوم  )التي    اإلمامةيْلم  كانت 

ت ْس (هـ1331سنة    ى اآلخرةَجاد  12االثنني    ْ ملم رْيم أن األقدار  ينوي طباعته غم ْفه  ، وكان 
والتفات  أيب  .  ع 

سب لهمسلم إىل موضوع الك طبيقات بلم التبه من جهة التنظري، مقا ، ألنه يسد نقصا كبريا يف با تاب مما حي 

 عليه.   عثورسبيل الالعملية التي َتفل ِبا سرية اإلباضية يف عامن. وفيه خرٌي كثري لو يرس اهلل 

 (.  العربية: زيادة من )ب (58)
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ر
  لِ أهْ   ث  وحر   ،يف بالدك  ةِ ي  مِ لْ ىلع فتح املدارس العِ   -دي  سي    -  كر ثر ح  وأ

اتلربر  ىلع  هذااخلَي  سبيل  يف  ر   انر مر ع    كر رْصر مِ   ن  فإِ   ،العظيماملرشوع    اعت    مْ ل
ر     واجلهل    .لِ هْ اجلر   ةِ هر جِ   نْ العظيمة إَّل مِ   ةر طر قْ الس  هذه    ْط ق  سْ ي

 
يف    (61)املصائب  مر أ

  .(62) ين وادلنياادل  
لود  و  وبِ  ال ساع  ي  أرر لهنا  علماء  دين  الرأي اذلي    وهو جواز    ؛اه  ك ىلع 

اتلعل  رْبِ جر  ىلع  ثم    ،ةألما  يفعظيمة    ةٌ حر لر ْص مر   -ي  رِ مْ عر لر   -  ويه  ، مياألوَّلد 
 ْ أبناء األغنياء ىلع    ونفقة    ،املسلمني  مالم ىلع بيت  اء منهالفقر  نفقة    ل  عر ت 

   .ةن  لكتاب والسر من ا  أصوٌل هلا  لر د  تر   ،دينية ةٌ سياسي   ويه طريقةٌ   ،مآبائه

 
يف   (59) املطبعة  األ  فكرة  من  امن  م  ة يَّ ر  و  نمالتَّ ار  فكع  أيب  مال عند  لبيت  تابعة   اقرتحها  أنه  ويالحظ    سلم. 

شامخي لسابق خربته  ، مع اإلشارة عىل اإلمام بمخابرة الشيخ الإعزاز الدولة  املسلمني؛ مل ما يراه فيها من 

 .  جلانبيف هذا ا

  ف  هـ( الن3341َّقاسم بن سعيد بن قاسم بن سليامن الشامخي )ت  (60)
ا ر  اجم هم م    يب   رْ ، اجل  ألجداده  أصال    وس 

صاحب  مؤلفات عديدة، ن يف مرص، ودعاة اإلباضية املتأخري ؛ أحدةومسكنا ووفاا ولد  م آلبائه، املرصي  

»نربا جملة  واملغاربة«ومنشئ  املشارقة  القاهرة  س  يف  باكورة    ؛يف  كبرية  جهود  وله  اإلباضية،  الصحف 

ب اإلبايض  الرتاث  والنرشإحياء  يف:    .الطباعة  ترَجته  اانظر  سعيد  بن  راقاسم  الصحافة لشامخي  ئد 

مسقط/    -نم. ذاكرة عام2015هـ/  1436:  1. طلطان بن مبارك بن محد الشيباينبقلم: س   ؛اإلباضية

   سلطنة عامن. 

 است دركت يف احلاشية بخط خمتلف. املصائب: سقطت من )أ( و (61)

النظامية  فكرة  (62) التَّ فكامن من األيف ع    فتح املدارس  ام  فصل فيها القول في  وقدة عند أيب مسلم.  يَّ ر  و  نمار 

 .  جاين، واجلمع بني العلوم اإلسالمية والعلوم العرصيةإلزامية التعليم، والتعليم امل ييل، مقرتحا:
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م    يف   مْ وبقاؤك   ألبنائهم  اآلباء  اختيار  ىلع  اجلهلة  ا  دًّ جِ   ِضر تعليم 
 با

 
ير   ،ةم  أل اجل  رْبً شِ   بها  م  د  قر تر َّل  ت    ،ودم  ا عن مركزها يف     ِت كر رِ ولو 

 
الراقية    م  مر األ

الظر  يف  مجودها  ر   ،واجلهلة  مر لْ ىلع  ور هر عْ زر ير   مْ ول جهة    نْ مِ   ير ُّْسِ قر   عٌ ازِ ا 
ر   ؛كوماتاِل بر مر ل اتلقدر غر لر بْ مر   ْت غر لر ا  من  ما    قر وأحر   .العرصيةالعلوم  يف    مِ ها 

العل  ُّْسِ والقر   ِع ا يزر اإلِ ب  نيكو اإل يه  ْ   ،ةسالميوم  ختر    بها   ج  ر  اليت 
 
من    ة  م  األ

   .فضيلة والكمالالة وانلقص إىل الذر الر   نر ومِ   ،الظلمة إىل انلور
هذه    -  َّلير وْ مر   -  كدر هْ جر   دْ هر فاجْ  املسلمني   ارر ير خِ   عْ وامْجر   ،ة ط  اخل  يف 

وز  ه  ءر وعلما والالدرر الق    اءر مر عر م     ،ى 
ر
ْ وأ    ،ةي  مِ لْ العِ   ةِ ضر هْ بانل    مْ ه  مْ زِ ل

ر
ر   مْ قِ وأ   م  ه  ل

والمر مر اجل    يف  اخلطباءر  انله   مْ ه  نوثر حير    واملجتمعاِت   لِ افِ حر ع  هذه    ، (63) ضةىلع 
ِ   مْ ه  نورص   بر وي   الراهنةالقاء ىلع    ة يفب  غر المر   وءِ س  ب العاقبة    ِن سْ وِب    ، هذه اِلالة 

 رر و  نر م إذا تر واتلقدر 
 
   .ينية والعلوم اَّلسالميةباملعارف ادل   ة  م  ت األ

هلموف  شِ كْ وير  ور   ن  ادل    ،اجلهل  ةِ اءر در رر   هِ جْ عن  هو  الوحيد    اء  وأنه 
للتوحر   ب  بر والس    إىل  ،ائنوالضغاوات  والعد  اتلقاطعو  والرشارة  شاألصيل 

 
 
األ فيه  تقع  مما  ذلك  ومر   ، ةاجلاهل  م  مر غَي  والسقوط  الرشور     ِت وْ من 

 
  مِ مر األ

   .انير بالعِ  دٌ اهر شر وم    ،نِ ه اثناَيتلف فيَّل ما وذلك   ،ايًّ ينِ ا ودِ يًّ بِ ا أدر موتً 
انل    ن  أ  -نا  در ي  سر   -  مْ لر عْ وتْلر  تر   ةر ضر هْ هذه  ال  ن  ك  مر تر َّل  ِ شر ت  من   الْكً شر   كر

ر بال ا إَّليًّ س  حِ     ع  جِ رْ مر  ذْ إِ  ،كر نْ مِ   ةِ ام  اتل   ةِ امر رص 
ر
ْ إِ  رِ مْ األ  .كر يلر

 
ال  (63) ثنايا هذه  األ  أخرى  رةفكفقرة  يف  التَّ فكمن  واستغالل    ، هي توجيه اخل طبة عند أيب مسلميَّ ر  و  نمار 

 ية. صالح الرعالدعايات إىل ما فيه  املنابر لبّث 
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الر أم   فهو  اثل  ر  حْ ا  تع(64)ةس  اي  الس    ر  ب   اين  أنتر  أنّ .  ر   لم  ي ْن َّل  وس   س  مر
ه. ود  ْنر لْكر ي  الم   َّل    اْنً وكر ف،  ْنر َّل ير   بًرا   مدية انلبوية املح  ةِ اسر ير الس    نر مِ   كر ونر ع 

 ىنر فْ ير 
ر
ِ نياك وأمِر س  ينك ود  ه يف تدبَي دِ  من قْ فِ نْ ، فأ   قر وْ وفر   الكفايةر   دِ لطانك؛ تر

ئل س  ولقد  مِ   الكفاية.  ر:  مر ع  املؤمنني     نْ أمَي 
ر
الس  مْ ل  عر تر   نر يْ أ   ة اسر ير تر 

فأجاب  (65)ويةانلب مِ ائِ سر ؟  ك    نْ لره:  اليت  اخلّطاب   نْ مِجرال 
ر
أ اب  عر ها يف شِ اعر رْ ت  

   ة!ك  مر 
أمة ممد صَّل اهلل عليه وسلم يه  بها  سة اليت ساس  يالسيعِن أن ا

عينً  يكن  لم  وما  السالم،  عليه  سياسته  بِ عني  اس  نْيٍ عر ا  منها،    تمدادٌ فهو 
ة، إنما  كر نْ مارسة وح  مأو ب  تعليمٍ السياسة ب  ذر يكن أخر   ه لمأنو   عليها،  وٌ ذْ وحر 

يف شعاب مكة اخلطاب  أبيه  يرىع مجال   .  (66)اكن 
ر
أ ْ لر عْ واهلل  ير   ل  عر م  حيث 

عباورساتله،   سياسة  يعل  األم  حيث   هذه  ر   مر ع  ساس  لقد  سياسًة    ةر ده. 
ْن بعده ِمْن ساسة األمة، وتار    .ذلكب افحٌ يخ  سَيته اكفٌل طأتعربر فيها مر

هذا    فومع 
ر
أ وت  رِ جر ِبر   حادثةٍ   ك     يِمر رْ تر   أنْ   كر جر ور حْ ما  ك   در ها،    اوي 

ومر مِ هر رْ مر بِ   ٍح رْ ج   ا  كر عر ه،  من  بمد  اِل  هلل  والسياس   ةِ كر نْ رجال  ة  واتلجارب 
ْن  وِ وذر   ير   َّلي األصالة يف الرأي مر

ْ
ْن َّل  ادً هْ جر   كر ول  أ  به  رص  قْ تر   يف املناصحة، ومر
 

ما   (64) عىل  قول  عطٌف  من  »تقدم  ال  ه:  الصَّ بْد   العم ما  عظيمني  أُّي  ْين   بمْحرم نْيم  بم يِّ 
ين  الدِّ ْلطمان كم  س  يف  إ نَّكم  ؛  ح 

 : ْين  رم
ْط  مها أخم  د  هام  -حم  «. ...بمْحر  الرشيعة -وهو أمْعظمم 

 من )ب(.  النبوية: ساقط (65)

ناسخ، ملشاِبة هناية لبدو ذلك بسبب انتقال نظر االفقرة إىل هذا املوضع ساقٌط من )ب(، ويمن أول    (66)

 ما بعدها.  رة بنهاية الفقرة السابقة هلا، فكتب األوىل وانتقل نظره إىل الثانية فأسقطها وكتب هذه الفق
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تر   ق  قائِ ِل وا  .اِلقيقة  اكِ رر دْ إِ   ونر د    الصَية   إِ   الصائرر   وت  ف  َّل    رِ ظر انل    انِ عر مْ مع 
   تابر ثْ تِ واسْ 

 
ْ   ورِ م  األ سي    نْ ومِ   .الرأي  ِض ومر عبدِ الكم  ور نا  بن  اهلل   ٍب هْ د 

اثل    (67)ِب  اسِ الر   عنه    (68) اتنر فِ ذي  اهلل  ِ »  :رض    نْ مِ   َْيٌ خر   أِي ر  ال  َي  مخر
  .(69) «هَيِ طِ فر 

 
 20ليلة اجلمعة  محكمة بعد معركة صفني  ا للعبد اهلل بن وهب الراسبي: صحايب جليل، بويع إمام  (67)

النهروان  استشهد    ومل يلبث حتىهـ،  37شوال   الكامل يف  :  انظر أخباره يف  هـ.38صفر    7ريخ  بتا يوم 

قيق: زكي مبارك، وأمحد  هـ(. َت285؛ تأليف: أيب العباس املربد )تاألدب والنحو والترصيف اللغة و

ط شاكر.  اإلمام  2008هـ/  1429:  1حممد  مكتبة  والتوزيع.  للنرش  مرص.    -البخاري  القاهرة/ 

ومعه: عيو و:    .1021،  992،  974،  945،  925،  917،  909،  891،  890ص املقاالت،  ن  كتاب 

ّي )ت  املسائل واجلوابات؛ هـ(. َتقيق: حسني 319تأليف: أيب القاسم عبد اهلل بن أمحد بن حممد البمْلخ 

ط كردي.  احلميد  وعبد  كردي،  وراجح  للدراسات 2018  /هـ1439:  1خانصو،  الفتح  دار  م. 

ن/ األردن.    -والنرش امَّ ن دريد  ؛ تصنيف: أيب بكر حممد بن احلسن باالشتقاق  و:   بعدها.فام  118صعم

السالم حممد هارون. ط321األزدي )ت عبد  مكتبة 1979هـ/  1399:  2هـ(. َتقيق:  م. منشورات 

 .  515ص بغداد/ العراق.  -املثنى

ان  »:  ؛ مادة: ثفن(العرب  لسان)ل يف  النفثات. وهو خطأ. قا يف )أ( ذي    (68) ْنسم ْكبمة  اإْل  : ر  نمة 
بْد   الثَّف  عم

ق يلم ل  ، وم

ْهٍب ااهللَّ  ئ يس  اخلم  ْبن  وم ب يِّ رم
اس  نمات  لرَّ و الثَّف  ج  ذ  ار  ت ه  وم الم  صم

ة  ثْرم كم
انم أمثَّ  ل  ود  كم ج  منَّ ط ولم الس 

أل  نمات ه  ، وم  . «رم يف  ثمف 

ع  (69) يف  رواه  اجلاحظ  والتبينينه  والتبيني.  111/  2  البيان  أيب البيان  تأليف:  بحر    ؛  بن  عمرو  عثامن 

 -م. مكتبة اخلانجي1998هـ/  1418:  7م حممد هارون. ط. َتقيق: عبد السالهـ(255اجلاحظ )ت

وم قال يف )لسان العرب؛ مادة: فطر(: »  القاهرة/ مرص. ه  ، وم الطِّنيم ْتمب    فمطمْرت  العجنيم وم نمه ث مَّ ختم
ه  أمن تمْعج  زم

ه    اْسم  وم َّْرته،  َخم ْد  فمقم رم 
ليمْختمم  ْكتمه   تمرم ا  إ ذم وم  ،

ت ه  اعم سم ْن 
ل  م  ك  وم ري. 

ط  فمط ري.    الفم وم  فمه   ،
اك ه  إ ْدرم ْن  عم أمعجلته   

ٍ
يشء

إ يّ ي    : ال  ْوهل   قم قم نْه  
م  وم ري؛ 

ط  الفم والرْأيم  ط ريايم  الفم الرْأي   رشم   صاحبه فخ  .«ْم:  عقل  يف  ختمر  ما  الرأي:  مري 

 . و  رم صدر منه رسيعا دون تم وأعمل فكره فيه. والفطري: ما 
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اِل ا  إن    م  ث   ر قائق  ي حر   ر  كْ الفِ   ل  غِ تر شْ ليت  إىل  فيها    د  فيها  الرأي  إصابة 
ْ   مٌ سْ قِ   :انِ مر سْ قِ  حتياط  باَّلاملحذور  ىلع    نْ عِ تر فاسْ   .وٌب ل  طْ مر   مٌ سْ وقِ   ،ورٌ ذ  مر

خاص  إَّل    الُّس     انِ مر تْ وكِ   ،ظقر ير واتل    مِ زْ واِلر   ،ِظ واتلحفر     ةِ عن 
ر
 ( 70)ةِ عر زر ور ور   كر رِ مْ أ

ىلع    ،انكطر لْ س    َيِ دبِ ت  بالص    مِ سْ قِ واستعن    ، والعزيمة  واثلبات  رْبِ املطلوب 
ر الت    مِ در وعر   ِت بر ثر واتل   و  ِع ُّسر األناة  إىل  يفتقر  اتل  ، ةدر ؤر تلر ا فيما  سل  اك وعدم 
   .ل  جر والعر  املبادرة   ه  ز  وِ عْ فيما ت   ِط بر ثر ل واتل  اق  ثر واتل  

   (71)ةٌ كر لر ذْ فر   هِ ذِ هر 
 
تر رر كْ اذل  و  ،ةً رر كِ ذْ تر   إيلكر ا  يهر دِ هْ أ   ، نير نِ مِ ؤْ الم    ع  فر نْ ى 

 
ر
ور هر ب  ت  كْ أ  ا 

ر
 نر أ

ر
أ    م  لر عْ ا 

ر
   ما  قر وْ فر   كر ن  أ

ر
   ،إيله  وكر ع  دْ أ

 
  وروايةً   ايةً رر دِ   ؛هبِ   كر ر  ك  ذر وأ

ي  م  ا مِ ارً رر وفِ   ،ابه قر عِ   نْ ا مِ بً هر ورر   ،اهلل  ا فيما عندر بً غر ورر   ،اوإيمانً   ةً وسياس   يكر هِ لْ ا 
مىلع  اهلل    كر تر ب  فثر   ،عنه أ  ح    ب  ذل  لا  انً طر لْ س    كر وزادر   ،عليه  نتر ا    ، هِ اِت مر ر  عن 

 ن اإل ا عخَيً   اهلل    اكر زر وجر   ،أعدائه  رِ ابِ در   عِ طْ وقر   ،يف سبيله  واجلهادِ 
ر
  ، هِ لِ هْ سالم وأ

 
ر
ر نر  نْ ومر  تر نْ أ  بِ   وقامر   كر رر ازر وور  كر ارصر

ر
   .ك عر مر   اهللِ  رِ مْ أ

 
:وم )مادة: وزع(: » لسان العرب قال يف  (70) الم يلم القضاءم قم ن  ملمَّا وم  احلمسم

يث  د  عم  يف  حم زم ْن وم
.  ةٍ الم ب دَّ ل لنَّاس  م 

ي والرشِّ  دِّ ن  التَّعم وهنم عم ف  ٍة: أمي أمْعواٍن يمك  ايم وم يف  ر  ، وم
عٍ   والفمساد  ْن واز  ع   . م  ف هم ويمزم ْن سلطاٍن يمك 

أمي م 

ْعن   ْم، يم ه 
ْن بمْعض  هم عم  .«بمهي السلطانم وأمصحا بعضم

ٌة  »: فذلك(:  مادة)  القاموس املحيطقال يف    ة: كم لم ذْ فم   (71) عم م رْتم غم منه، خم  : أهناه  وفمرم سابمه 
من قوله  إذا  فمْذلمكم ح 

: فمذل كم كذا وكذاأَْجملم  سابمه 
  ة.معنى احلاصل واملجمل واخلالصكة يدور حول «. ومفهوم الفذلح 
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ْ   اوير  ك  ِِن تر يلر  فر   مْ ك  عر مر   ت  نْ  
ر
  هِ تِ خليقر يف    هللِ   نْ كِ ولر   ،ايمً ظِ عر ا  فوزً   وزر ف  أ

قضاه    ،ؤنٌ و  ش   ما  ر    ولوَّل  يلعر يفو    نْ مِ   اهلل  ادلر   قوع  َّل    (72)يونحبائل  اليت 
 ْ    حالٍ   وىلع ك     -  هِ تِ مر عْ نِ  واهلل  نِ وْ عر نها إَّل بِ يل م  جر رر ُمر

ر
 سْ فأ

ر
  حر الصالِ   ءر اعر ادلر   كر ل  أ

   ،جرر بتعجيل الفر 
ر
 نر وأ

ر
أ   كر عر اهلل مر   ئةِ بمشي  ت  نْ ك  لر   -  اكنٍ  بمهللا  نر مِ   كر أن    م  لر عْ ا 

المر   وَّل  (73) لر وْ حر وَّل    .نْيِ ير نر سْ ى اِل  در حْ إِ بِ   اهلل    يِضر قْ ير   حىت    ،ِط شر نْ والمر   هِ رر كْ يف 
  . العظيم يِل  لعر  اإَّل باهلل ةر و  ق  

بها    ت  دْ صر قر ها وت  عْ ضر ور   ،إيلكر   ةهر ج  ور م    (74)أهديها  ةٌ يدر ِص هذه قر   ؛يدِ ي  سر 
إَّل    ، ة بكرثةٍ ي  انِ مر يف األقطار الع    رش تنتلها  عر بْ طر   د  ْص واكن القر   ، اهللإىل  ادلعوةر 

وبر نر نر يْ بر   ْت حالر   املقاديرر   أن   ْ   ألن    ،(75) هاعِ بْ طر   نْير ا  العر ك  وبر س  مر   زر اجِ عر ال  در بْ م 
 
ر
ِ اِض مر   نْير بر   حر بر ْص أ

   غر
ر
معوتً ق  مْ مر   (76)دِ سر األ ِ   (77) [...... ..]  ا  لر ِئ َّلور   ِب بر سر ل  ، مْ ك   

ْ  إِ يِل يْ ومر   ِق لر عر وتر   ،مك  يلر
ر
   .مك  ابِ بر سْ  بأ

 
قطع  ثقال كاهله بالديون، وقد تويف بعد ثامين سنوات من   إار عليه سببا يفكان تضييق حكومة زنجب  (72)

 ومل يستطع وفاء كل ديونه. راتبه، 

 وال حول: ساقطة من )أ(.   (73)

 )ب(.   أهدُّيا: سقطت من  (74)

قصيدته    (75) يعني  أنه  الظن  املسامة  أغلب  والرضوان  »النونية  واإليامالفتح  السيف  وهي  نيف  قصيدة «، 

إرساهلا خمطوطة  لإلمام  و مسلم اإلشارة إليها يف آخر الرسالة. وقد استعجل  بعيد أبليغة، سي    استنهاضية

وتم  بنرشها،  م يم تعجيال  ش  رسَّ من  أقل  بعد  طبعها  تاريخ  أمر   من  البارونية  هذهرين  املطبعة  يف  الرسالة  ه 

 .  رياميعىل نفقة الشيخ املحسن حممد بن سلطان بن قاسم ال ،هـ1332رة َجادى اآلخرة ؛ غبمرص

   .األسد ي  كَّ بني فم  اضغي األسد:مبني  (76)
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اِلر   ادر وزر  ًّ   ةِ قر لْ يف  كر   (78)ايلر جريدة  نر بْ تر ما  يف   )اه 
ر
 ى در حْ إِ   (امرر هْ األ

الش    ةِ طر بواسِ   ،ةي  رْصِ المِ   (79)اجلرائد ر   نْ مِ   ِخ  ام  الشيخ  ر   ةِ ور عْ در   رْشِ ن ل ا  م  املسلمني 
د  فاكن  ،(80)دة ي  ؤر م  ال  كمتلر  وْ در   قامْت  بر   انر امتناعِ   إىلا  اعيً ذلك    ِت يْ عن 

ير   عِ طْ وقر   ،كومةاِل   اليت  األسباب  ر مجيع  الض     ب  ت  رتر  . (81) ةي  وِ ير اِلر   ات  ورر عليها 
اعْ   اِلمد  و ر هلل  نِ نر فْ رتر بأنها     ةٌ مر عْ ا 

ر
أ اهلل  عِ   ،علينا  بها  مر عر نْ من    اهلل خَيٌ   در نْ وما 

   .وأبىق

 
)أ(    (77) يف  كلمةبياض  البياض  بمقدار  أن  ويبدو  نقاطا.  البياض  مكان  ناسخ  )ب(  أصل  . ووضع  من 

 مفهوٌم عند القارئ. به أبو مسلم ما هوالرسالة، قصد 

 التوت احللقة: انعقدت وتثمنّت. يعني: زاد األمرم تعقيدا.  (78)

 سقطت من )ب(.   اجلرائد: (79)

املرصية  (80) األهرام  جريدة  يف  مقاال  مسلم  أبو  األربعاءيف  ،كتب  يوم  الصادر  عددها  شعبان    26   

»  م،1913يوليو    30  /هـ1331 مسق  الثورةبعنوان:  سعيد  نرشه    «طيف  بن  قاسم  األخوين:  بواسطة 

ها آنذاك جربائيل كان يرأس َترير،  واألهرام جريدة يومية  .مصطفى بن إسامعيل املرصيالشامخي، و

 .  فاةمرصي املولد والو، وهو لبناين األصل م(1943هـ/ 1362)ت القْ بشارة تم 

والة األمر يف    الستنهاضية مسامعم ه ائد  قصا   فأزعجْت   لإلمامة يف عامن،جنى أبو مسلم ثمن مواالته    (81)

هـ  1331منذ أواخر سنة    قطعت عنه حكومة زنجبار راتبه التقاعدي،ثم    هم،مضاجع  ْت زنجبار وأقضَّ 

عيلِّ بن مح  ود بن  يف زمن السلطان  هـ  1326وكان قد استقال من مهمة القضاء حوايل سنة    حتى وفاته.

( مّمد  دهـ(،  1329  -  1320حم  التقاع  ضيقث  .وطملمبم  اإلنجليزيت  م  )النجاح(عىل    ةاإلدارة    صحيفته 

   م.1914هـ/ سبتمرب 1332 يف شوال امأغلقته حتى ومطبعتها 
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مر   ة  ي  قِ وبر  ِ   نْ مِ   وه  ذ  خ    (82)ناعر ما  ِ   ،ز وَْي  فر   مْ ك  مِ خادِ   انِ سر ل   دِ ي  الس    يِح رسر
  .(83)ودل بن مح   صر يْ فر 

الشيخِ ي  سر   ة  يبر ِص وم   ِ الس    دنا     ،هورر لظر ا  ِت مر صر قر   (84) يِمّ ال
ر
الم  الر سر وأ   جر هر ت 

اآلم  ولر نر لر فر   ،اقمن  مِ   ، اءزر العر   ن  سْ ح  فيه    مْ ك  ا  اهلل    ، ٌف لر خر   فائٍت   ك     نْ ويف 
  ، املسلمني معك  رِ بأمْ   وم  ق  ير   نْ  مر اهلل  شاء  نْ املسلمني إِ   ض  و  عر وي    كر ض  و  عر ي    واهلل  

   (85) دْ قر لر   ؛عنه  اهلل    ِضر ورر 
ر
   مر و  وقر   ، ةعر دْ لِ اوأمات    ،ةر ن   السر ىير حْ أ

ر
ر   ،(86)در ور األ ر ون   رشر

   .هلل عليها ة  مْحر رر فر  ، لر دْ والعر  مر لْ العِ 

 
 نا. ولعله سهو من كاتبه. تبت يف )أ(: جامعما معنا: ك   (82)

اهلل  فريوز  (83) عبد  ربن  فاضل،:  والزهد،  جل  بالورع  وقفت   ل  موصوٌف  بالعلم،  عناية  َجلة  عىل  ه 

متلكها  محوخمطوطات  بن  فيصل  السيد  عند  وكان  أعتقه،  ثم  تقديرا  د  وتويف    هـ 1360  تيسن  بني، 

زنجبار1370و يف  كالم  هـ  ومفهوم  حاملم ،  كان  هو  أنه  هنا  مسلم  اإلماما  أيب  إىل  أملرسالة  السيد  .  ا 

، حمسن جليل  ان بن قيس بن عزان، ابن عم اإلمام عزفيصل فهو فيصل بن محود بن عزان البوسعيدي

بنى   الرستاق،  أهل  كثريةمن  أوقافا  وجعل  مدارس  وأسس  الذي   مساجد  وهو  وأهله.  العلم  خلدمة 

ال إىل  )تعطلب  اطفيش  يوسف  بن  احممد  األئمة  قطب  اجلزائري  قصيدتني  1332المة  رشحم  هـ( 

الال النعامنيتني:  البن  فصم ض مية  بريية،  والعم يف    القطب    فم نَّ،  لألوىل، اف«  اإلنص»اإلسعاف  رشحا 

أرخ العالمة الساملي وفاته يف آخر تويف يف الواصل من بدية، وة« رشحا للثانية.  نَّيف وصف اجلم   ةنَّو»اجل  

 ـ.  ه1328َجادى األوىل  12َتفة األعيان« يوم صفحة من كتابه »

وف  (84) العكانت  ليلة  اة  الساملي  الدين  نور  األول    5المة  الر1332ربيع  هذه  كتابة  قبل  بنحو هـ  سالة 

 أربعني يوما.  

 : سقطت من )أ(.  لقد (85)

ج.  (86) وم
د: الع   (.ادة: أود؛ ملسان العرب)األموم
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بر  أن  نر غر لر وقد  بر   ا  لك  اختاروا  بن   جدر ما  :(87)نْيِ خر يْ الش    هدر عْ املسلمني 
 ِ ر   ،(88) ي  رْبِ يس العر مخر ة  اير فر ما كِ هب   ي إن  رِ مْ عر ولر   ،(89)ييِل  لِ اهلل اخلر   بن عبد   در م  وم 
وير ك  ينر عِ ي    أنْ   املسؤول  واهلل    ،ةاءر فر وكر  ر نْ م   و  قر وي    ،مك  در ي  ؤر وي    مْ ك  رص 

ر
أ   ، مك  رر مْ ي 

ر نْ وير  ،مك  ءر أعدا ُِّسر كْ وير     .مك  تِ م  هِ بِ  افر صر نْ اإل و  انر سر حْ واإلِ   لر دْ العر  رش 
ًقا  ،ق  حر لْ ا لِ مً املسلمني خادِ   امر مر يا إِ   مْ د  وتْلر  ف  ور   اعمالً   ،إيله  الً واِص   ،هل  م 

  نْ إِ  مْ ك  يف  لِ حر  عداءِ األ (90)صائلة م  سْ وحر واتليسَي    والفتح   رْص  انل  و  د  در مر الو  .به
 . شاء اهلل  

 
ر
أنْ ج  رْ وأ يف  ين  فإِ   ،بةباملاكتر   ِنفر رشر  ت    و    م  دِ وخا  ،يكر اعِ در   رِ طْ الق    هذا 

 
ر
 ن  م  ير حىت    ،كتِ َّلير طاعتك وور ب  ىبر قْ يف الع    و الفوزر ج  أرْ   ،كر تِ ج  ح    د  ي  ؤر وم    ،كر رِ مْ أ

عِن  يلعر    اهلل    ،  (91)ويفرج 
ر
ِ   كر تِ مر دْ خِبِ   لر ِص ت  فأ  اهلِل،    هِ جْ ور ل

ر
أل   الزلفة  لِ جْ َّل 

 وأ   .(92)كىلع ذل  رٌ قادِ   واهلل    .ِب سر كر واتل  
ر
  ، كصلوات  يف أعقاب   يل  ادلاعءر   كر ل  سأ

 
 عىل رأس رجال الدولة.  ن  يْ ارم شم تم ْس يعني: اختارومها لك م   (87)

خ املعمرين، عارص دولة اإلمام عزان بن  د الشيو هـ( أح1346بن راشد العربي )ت  ماجد بن َخيس  (88)

 مني اخلرويص واخللييل. درك دولة اإلما قيس، وأ

 ن راشد اخلرويص.  اإلمام سامل بهـ( خليفة  1373حممد بن عبد اهلل بن سعيد بن خلفان اخللييل )ت (89)

 سطوهتم. صائلة األعداء: تطاوهلم و (90)

 .: مكاهنا يف )ب(: بالفرجويفرج عني (91)

ر، بعد نحو  ه بعيدا عنها يف زنجبا َتقيق رجاء أيب مسلم بالرجوع إىل عامن، فقىض نحبهلل تعاىل  مل يشأ ا  (92)

 سبع سنوات من تاريخ هذه الرسالة.
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ر
  ةِ امر در وإِ   ، وإقامتها  ،يف إعالء لكمتك  تعاىل  و لك مبتهال إىل اهلل ع  دْ كما أنِن أ

   .األحوال  وسائر  واألفعال واألعمالال وتوفيقك وتسديدك يف األقو  ،كر رْصِ نر 
 ين  إِ   م  ث  

 
أ ْ   ةِ قر ادر صر م  بِ   كر يْ لر عر   َي  شِ   جنر    ،(93) دٍ أمَي 

 
ىلع  الساحل    ءِ را مر وأ

الاخلل ب    ،(94)فاريسيج  ع    دٍ فْ ور   الِ سر رْ إِ   نْ مِ   د  وَّل   رر تلوثيق 
 
األ   ةِ والصداقر   ةِ فر لْ ى 

ْ   ةِ ب  غر المر   َْيِ خر والسياسة    ِن سْ ح    نْ لك مِ يف ذف  ،مه  نر يْ وبر   كر نر يْ بر    .كر  عليىفر ما َّل َير
ر  ِ وختر ت    در فْ الور   َي     ه  ل  سِ رْ اذلي 

ر
 ،أكرث  أو  ِن يْ رر فر نر   ؛نير مِ لِ سْ الم    اءِ مر لر ع    نْ مِ   ونر ك  ير   نْ أ

الس  قر الع    نر ومِ  والفِ وِ ذر   ةِ اسر الء  الصائر  ي  د  ؤر وي    ،ه  ت  َير ِص بر   يكر ِض رْ ت    نْ مر   ةِ نر طْ ي 
  . (95) كسِ فْ ما يف نر  قر وْ فر  كر نْ عر 

ِ   ْب ِت واكر  ْ   انر طر لْ وس    ،(97) اءعر نْ صر   امر مر وإِ   ،(96)ةك  مر   يفر رشر ِ   ،(98)ٍج ِلر  ذْ واخت 
   أمَيٍ   مع ك   

 
أ العر جزير  اءِ رر مر من  َّل  أن    تر عْ طر تر اسْ   نِ وإِ   ،(99)وسياسةً   ايدً   ِب رر ة 

   .ْل فافعر  ةؤدي لك الصداقت واحدة  العرب إَّل كتلةً  تدع جزيرةر 

 
مؤسس اململكة  و   جد آنذاك،؛ أمري نهـ(1373العزيز بن عبد الرمحن آل سعود )ت  يعني امللك: عبد  (93)

 . الحقا  لسعوديةالعربية ا

 راء فارس والكويت والبحرين وقطر. يشمل أم هذا الوصف (94)

امن من األل قة إىل الدول املجاورةإرسال وفٍد للصدا  فكرة (95)  ة عند أيب مسلم. يَّ ر  و  نمار التَّ فكع 

 هـ(.  1350رشيف احلسني بن عيل اهلاشمي )تيعني: ال  (96)

 . 170/ 8للزركيل هـ(. ترَجته يف األعالم 1367تيعني: اإلمام حييى محيد الدين العلوي ) (97)

(98)   ْ كان حاكمها آنذاك السلطان عيل بن أمحد بن  ة العربية. ورج: إحدى إمارات جنوب اجلزيسلطنة حلم

 .  262/ 4زركيل هـ(. ترَجته يف األعالم لل1333تعيل العبديل )

 ة عند أيب مسلم. يَّ ر  و  نمار التَّ فكمن األ توثيق العالقات اخلارجية وإرسال السفراء فكرة (99)
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ب  و ع  نْ مِ   مْ ك  لر   د  َّل  بن  الشيخ سليمان  الر   بدماكتبة    ،(100) وِنّ ار  اهلل 
الغر ص  دْ فقر  طرابلس  حرب  بعد  األيرً زِ ور   (101) ِب رْ ار  ُملس  يف  يف  عيان  ا 
ْ   .(102)نبولتاسأ ْ ا  س  لِ وُمر هذا    ةِ بر تر اكر ويف م    ،لوك األتراكم    ءِ أبنا  س  لِ ألعيان ُمر

واتلعرر  الع    ِف الرجل  ادلولة  وإىل  بوا إيله  سياس ثمانية  ر تر عْ م    ةٌ سطته    ، عِ فْ انل    ة  ربر
   .(103) فائدةال  عظيمة  

 
البارو  (100) حييى  بن  اهلل  عبد  بن  )تينسليامن  باشا  بسليامن  الشهري  أحد  ه1359؛  اإلباضية ـ(؛  أعالم 

 ياسة والفكر. املتأخرين اجلامعني بني الس

التي    (101) هـ  1330هـ وذي القعدة  1329شوال    ما بنيوإيطاليا  الدولة العثامنية    رت بنيداهي احلرب 

إحدى الواليات العثامنية    ؛الل والية طرابلس الغربالحت  م(1912أكتوبر  م حتى  1911سبتمرب  )=  

ال  صارتالتي   ليبيا.تعرف  باسم  يف   يوم  احلرب  »تاريخ  بعنوان:  عنها  مفرد  كتاب  باشا  وللباروين 

 . طرابلس الغرب«

عهد  (102) أثناء  الثاين  الترشيع  جملس  عىل  أ ْطل قم  الذي  االسم  هو  األعيان:  س  
ْل  الدولة    جمم يف  الدستور 

حكومة  العثامنية زوال  حتى  فيه  العمل  استمرَّ  وقد  عام  أ،  انظر:  1923ستانبول  املوسوعي م.  املعجم 

التارخيية الباروين عضوا يف  وقبل ذلك ك.  201ص  .  سهيل صابانتأليف:  ؛  للمصطلحات العثامنية  ان 

ْل س» وثماناملم   جمم و»املبو   «بْع  العثامين،  الربملممان  جملس  الطريقهو  عىل  اجلمع  اسم   لكلمة  عوثان«  الفارسية  ة 

املجلس  يف  املندوب  وهو  العربية،  و199ص  السابق    )املرجع  »املبعوث«  احلرب (.  يف  تقديرا جلهوده 

    وية جملس األعيان.بعضنية كافأه الباب  العايل يف الدولة العثام

يف سنواهتا نية حتى مع مؤاخذاهتم عليها  ا عن الدولة العثاملوأعالم اإلباضية مل يتخالتاريخ يشهد أن    (103)

  هار »عواطف  ، وحيرصون عىل إظ ون جانب احلفاظ عىل الوحدة اإلسالميةب  لِّ غم األخرية، وظلوا ي  
 
اإلخاء

 ّ ِّ والوئام  امل يلِّ
 . كام يعرّب عنها أبو مسلم «اإليامين 
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ْ أمّ  جنر أمَي  مع  صداقتكم  لوصول    فتح    ا هر دِ فوائِ   لر فأقر   دٍ ا  الطريق 
انلا واآلالح  س  ال إي  رِ َّلت  الع  ة  مملكتك  رأيٌ   .(104)ةي  انِ مر ىل    ، يلر  إِ   هر ج  ور تر   هذا 

لر يًّ ورِ رضر    اه  وأرر  لسيامً وَّلزِ   مْ ك  ا  إقامة    رر ظر انل    م  ك  رْص  وقر   .ستكما  ىلع 
ادل   مملكتكينالشعائر  يف  فر ية  د  قر م  ادل    رِ ظر انل    ولِ ط    ونر ط  سياسة  ين  يف 

  يِق دِ من الص    ارِ ثر كْ واإل
ر
ْ   رٌ مْ أ     .(105) نلظرإىل ا اج  تر حير

اهلندِ   ن  إِ   م  ث   حِ ت  سياسر   ،إسالمية  ةً ي  ينِ دِ   اٍت مجعي    يف    ، سالم اإل  ة  اطر ير ها 
   نْ فإِ 

ر
ْ ابً فاكتبوا كت  الً بْ وا معها حر د  قِ عْ تر   أنْ   سبيال  مت  يْ رأ بإرساهل    ل  ف  كر تر نر   ن  ا وحنر
ور   ،إيلهم منر هْ ج  ور   نرشاٌت و   إعالناٌت نهم  منا  تْ لر صر وقد  إيلكم  ن  ا    ، ةً خر سْ نها 

إِ  ر   نْ وهذا  ر   عْ فر نْ ير   مْ ل إشاعر   أقلر   ،ض   ير   مْ ل فيه  املمالك   ة  ما  يف  املسلمني  دعوة 
الكر   ظهار  واإل  ، ةسالمياإل أعدائنا  أن  فر مع  اَّلسال   رة  ارْ أهل  قد    طر بر تر م 

ر   ،(106) عضال بهم  بعض   اجلامعة  ه  تْ عر ومجر اإل ىلع  سالمية  اإل  م    خاءِ عواطف 
ّ لمِ اوالوئاِم   يمايِن  اإل   .(107)يل 

ير   دعوة  وإظهار   اَّلسالمية  األمم  إىل مجيع  لسائر    ف  شِ كْ املسلمني 
 األحناء اإل 

ر
أ إقامة الشعائر    رااعةِ وم    ، قصدامل   ِن سْ ح    نْ عليه مِ   مْ ت  نْ سالمية ما 

 
التَّ فكمن األإعداد القوة والتزود بالسالح    (104) الغربية آنذاك  كان  ، وقدة عند أيب مسلميَّ ر  و  نمار  ت الدول 

 . ض حربم مكيدٍة لنزع السالح من أيدي الشعوبختو

 ة عند أيب مسلم. يَّ ر  و  نمار التَّ فكمن األ ن الصديق وادخاره لوقت الشدةإلكثار ما (105)

 يف )ب(: ببعض. (106)

تقدمي    (107) ما  عىل  هذا  األ  عطف  التَّ فكمن  مسلم يَّ ر  و  نمار  أيب  عند  اإلباضية عىل وحة  األمة  ، وحرص  دة 

 . اإلسالمية
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الِ وإم  ، ةِ ن  السر   اءِ ير حْ وإِ   ،ينيةادل تر ك  وأن    ،ةِ عر دْ اتة  لم  للم  ض  هر نْ م   ِك لْ وا 
ح  َّلهلل    ةٌ َْير غر   مت ك  نرْهضر   وإنما  ،طانوالسل ح    ،هِ اِت مر ر  نتهاك   ، دوده وتعطيل 

ب    ةً رر جر حر   مْ ك  وفِ ق  وو   ا  ومِ ع  لْ يف  تكتسبون    ،فرينلاكالقوم  شاء    -وبهذا  إن 
ا  –اهلل   وا حسن  إيلكمثلقة بكم،  ليسكهضتنر   ن  إو،  (108)مليل  كما    تم 

 . اوغَيهجلرائد  م يف اهؤ  وأويلا  مْ ك  ؤ  عنكم أعدا ه  يع  شِ ي  
لود  و  وبِ    رسالةٍ   ةِ ورر ا يف ص  منشورً   (109)معكم  العلماء  د  أحر   فر ن  صر   ي 

عن عقيدتكم  فيها    ف  شِ كْ ي   ،لكماى إىل مجيع املسلمني يف مجيع املدر هْ ت  
 ، سياستكم  نْي  ا هو عر وم  ، كمد  ِص قْ وما مر   ،نهضتكم  وِع ض  وْ َيتكم ومر وسِ 

نِلر هر ونر ل  سِ رْ ت    م  ث   ت    ، ايلم األق ها يفقر ر  فر ون    ،ربا ا يف زجنه عر بر طْ ا إيلنا  ونها إىل  ل  سِ رْ أو 
الش   مرصم  الشيخ  يف  يطبعها  بواسطة  ،اخ  الارون  الشيخ  إىل  شيخ  ال  أو 

  .(110)لشماخا
سياسةٌ ف  ؛ةِ لر مْ وباجل      هذه 

 
عل  َي  شِ أ ر   مْ ك  ر  ظر ونر   ،يكمبها   أىلعر

ر
وأ  مّ تر  

 
ر
   .لمر كْ وأ

 
 من )ب(.   قوله: »وِبذا تكتسبون...« إىل هنا ساقطٌ من  (108)

  )ب(: عنكم.  يف (109)

األهذا    (110) التَّ فكمن  أبوة  يَّ ر  و  نمار  عليها  حيرص  اإلعمسلم  التي  وسائل  بتوظيف  بث ،  يف  املتاحة  الم 

املغرضة. الدعايات  دابر  الصحيحة، وقطع  فيها  اض واإليامناألغربعنوان »ة  وله مقال  الصورة  «، حث 

زيارة عامن أه ، والوقوف عىلاجلمعيات اإلنسانية واإلسالمية عىل  الواقع فيها، ومؤازرة  لها يف   حقيقة 

يف صحيفة   املقالة  نرشاإلنجليز وأعواهنم، التي يثريوهنا ضد اإلمامة يف عامن.  هنضتهم، وصد شائعات  

   رسالة. هـ، ويرتجح أنه كتبها بعد هذه ال1332اد سنة يف أحد أعد جبار،( بزنالنجاح)
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اننا إخو  نْ مِ   كر لر بر قِ   نْ مر   ةِ ف  وىلع اك  ،وعليك السالم ورمحة اهلل وبراكته
بن  مر يْ لر س    الورع  املخلص  الشيخ    :ا ن  دلر    نْ مِ   معليك  م  ل  سر وي    ،املسلمني ان 

ر  عبد  ديْ مح  اِلارثر   بن  عبد    ه  ل  بْ وشِ   ،(111)اهلل  سل  الكريم  بن   ،(112)يماناهلل 
 بانلرص و مْ ك  لر  ونر ع  دْ وير  ،عليكم ونر م  ل  سر م ي  لك ونر ص  لِ خْ والم  

ر
   .دِ يْ األ

 
ر
أ اهلل  رر جْ وقد  عر   ى  لسان  الض    هِ دِ بْ ىلع  دنا  لسيّ   نْيِ تر ي  ثِ رْ مر   يِف عِ العاجز 

اهلل رمحه  ْ   ، الشيخ  َتر ْ إِ   ه  ج  ور ن  سر   طبعهما   امِ مر تر   در عْ وبر   ،الطبع  تر وهما    مْ ك  يلر
اهلل   نْ إِ   خِ سر النر   ضر عْ بر  انلر وهذه    .(113)شاء     ة  ي  ونِ القصيدة 

ر
منكر ج  رْ أ تأمر  أن    و 

ر   نْ مِ كثار  إلبا وإخِ سْ ن القبائلشهارها  شيوخ  مع   سر عر   ، ها 
ر
أ ر   نْ اها    نْ مِ   كر ر  َت 

   ز  ه  وتر   ،عواطفهم
ر
أ ِ رْ من  ا  ،مْ هِ ِت اي  حير الواهنر عْ ضر ور   لغايةِ وهلذه  هذه  ىلع   ، َيةِ ت ا 

ْ  ،ينا لَّل  ن  مِ   سياسةً   ( 115).(114)لمنياملس ِف اطِ ور عر ا لِ يكً رِ وَتر

 
م   (111) مح  بن  ن  لمياْمم احلارثي  س  اهلل  عبد  بن  ْ   هـ(1354)ت  يْد  الرشَّ أحد  فم فارس  عامن    وجهاءاء؛  يف  العرب 

 وزنجبار.  

ورئيسها  أحد مؤسيس اجلمعية العربية بزنجبار،  هـ(  1391ي )تامن بن محيد احلارث عبد اهلل بن سلي  (112)

 لعقود من الزمن.  

نارص  م بعناية الشيخ  1915هـ/  3313ح بزنجبار سنة  صدرت املرثيتان مطبوعتني يف مطبعة النجا   (113)

 بن سليامن اللمكي.

  العواطفم   تكم رَّ الساكنة، وحم   ائمم ه العزت  نونيّ   ها، فاستنهضْت و  ج  رْ مم  قم دم هذه السياسة من أيب مسلم صم   (114)

  الكامنة.

النس  (115) انتهت  املوضع  هذا  بتواريخ يف  )أ(  النسخة  وانفردت  النونية.  القصيدة  نص   يليها  )ب(،  خة 

ل املذكورة آخ   ة.ر الرسالاجل مَّ



 45 

ب   املسلمون  وب  رْشر أيها   ىرْشر ى 
 

 ظلمةْ   كر   واجنلْت   ور  نلر ا  أرشقر  
 املنصوب من جانب اللـ  باإلمام  

 
األئم    قطب  الربهان  عظيم   ةْ ـه 

تأرَي    اعمر   جاء   أو   ه)غفران( 
 

ر )نر   خر   رصر حاكٌم(     َْير اهللر 
 
 ةْ م  أ

          =(1331 =(                                                    )1331) 
مج     تآريخ ِ   (116) اهل  ينطق  إ  ةِ نر سر ب املظهور  إمام  بن  سلمامة  سالم  مني 

  جز نارص بن سالم ع العبد الوضيع العاْض . ور راشد اخلروص؛ أيده اهلل تعاىل
 م الرواح: بن عديّ 

أَّل .  1331قام قمر اإلباضية  .  1331قام نرص اإلباضية  .  1331غفران  
الغالون   هم  اهلل  س  جنمٌ .  1331إن حزب  ا طالع  بدولة  .  1331خلروص  عيد 

رجع اِلق  .  1331بق رضوان من اهلل  .  1331مؤيد    مام شارٍ سالم بن راشد إ 
ك   عنيد  وخاب  إنا .  1331جبار  دًى  ه  مر  كر حر ل  يا  مبينا    كفتحنا  فتحا 

لسلطان  و هِ .  1331 وانلرص  الفتح  اَّلستقامة  بر  ألهل  اهلل  جاء .  1331من 
األمر   إن الاطل  ل  ق الاطء اِلق وزهالبشارة وقل جا.  1331اِلق وقيض 

أهل عمان  خَيبارك اهلل  .  1331ا  اكن زهوق هنيئا  .  1331ة  مان  أهل ع  يا  آهٍ 
عليكم   اهلل  نعمة  واشكروا  بياةٍ  أئمة  .  1331لكم  وجنعلهم  طس 

ا ربن.  1331لوارثني  وجنعلهم  باِلق  حسب:  قومنا  وبني  بيننا  افتح  . 1331ا 
اهلل   اغرة  يا  وما  .  1331حيّل  بغافلاعدل  الاغني أَّل.  1331  اهلل  جنم  أفل   

 
ل . 154 (116) ْضع  قيمة عددية لكل حرف:  اجل مَّ ا للتاريخ، ويعتمد عىل وم اخ  رمز  الن سَّ   .حساٌب يستعمله 

 . 1331فها تساوي سنة روأيب مسلم من العبارات اآلتية أن جمموع القيمة العددية حل ومقصود
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برهاننا  .  1331أشائر وبشائر ملن وفق  .  1331اجلهاد    اءظهر الفساد ج.  1331
جا قد  انلاس  أيها  يا  قل  ربكم  بني؛  من  برهان  سالم.  1331ءكم  قم   يا 

طاب إمام  اِلق ألمة يدعون إىل  .  1331ة يف األرض  حقا؛ إن جعلناك خليف
الغب.  1331اخلَي   بي  .1331َياء  إمامة  سالم دول.  1331اإلسالم    ضةشأن  ة 

 . 1331ملسيح ا تباشَي نزول
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شاكر. ط حممد  وأمحد  مبارك،  للنرش 2008هـ/  1429:  1زكي  البخاري  اإلمام  مكتبة  والتوزيع.   -  

 القاهرة/ مرص.  

املقاالت، .13 واجلواومعه:    كتاب  املسائل  تأليف:  باتعيون  بن  ؛  أمحد  بن  اهلل  عبد  القاسم  أيب 

)ت ّي  البمْلخ  خانصو319حممد  حسني  َتقيق:  كردي،  ورا  ،هـ(.  كردي  وعبدجح  طاحلميد   .1  :

ن/ األ -والنرشاسات م. دار الفتح للدر2018هـ/ 1439 امَّ     ردن.عم

   .لعربلسان ا .14

 ؛ تأليف: سهيل صابان.  املعجم املوسوعي للمصطلحات العثامنية التارخيية .15

البالغة .16 الريض ت  هنج  الرشيف  اختاره  ما  املؤم406)وهو  أمري  أيب  هـ من كالم  بن  عيل  نني 

وضب حققه  ططالب(.  العطار.  ِبجت  قيس  نصه:  الرافد  2010هـ/  1431:  1ط  مؤسسة  م. 

 قم/ إيران.   -للمطبوعات

األ .17 الزمان؛وفيات  أبناء  وأنباء  لِّكان    عيان  خم بن  بكر  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  العباس  أليب 

 بريوت/ لبنان.  -م. دار صادر1978هـ/ 1398: 1ن عباس. طهـ(. َتقيق: إحسا 681)ت
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 من هذه السلسلة  ر  د  ص  

 لفاٌت من ذخائر الرتاث العامينأشتاٌت مؤت

املبتدأ؛ .1 د    كتاب  ممَّ حم  أيب  العالمة:  الرابع  تأليف  القرن  علامء  )من  ّي  ل يم  السَّ ة  كم بمرم بن  بن حممد  اهلل  عبد 

.  اهلجري(.   ّ
يْبماين  الشَّ مد  ك بن محم بمارم م  لطان  بن  ه: س  نمصَّ بمطم  صفحة.    32م.  2014هـ/  1435ىل  الطبعة األوضم

امن امن. التصنيف املوضوعي: أصول الدين. -ذاكرة ع   مسقط/ سلطنة ع 

ل ِك  .2 لمك ّي املتطبّب: َخيس بن     للمبتدئني؛رسالة يف ِعْلِم الف  سامل بن َخيس اهلاشمي )من علامء  تأليف الفم

اهلجري(.  عرش  الثالث  بن    القرن  ك  بمارم م  بن  لطان   س  ها:  نمصَّ بمطم  األوىل  ضم الطبعة   . ّ
يْبماين  الشَّ مد  هـ/ 1435محم

امنصفحة.  31م. 2014 امن.  -ذاكرة ع   م الفلك.  التصنيف املوضوعي: علمسقط/ سلطنة ع 

؛ .3 الِِبّ آية  تفسري  يف  عرش   رسالة  الثالث  القرن  علامء  )من  احل بميْيش  عامر  بن  سعيد  الشيخ:  تأليف 

بمارم   اهلجري(.  لطان  بن م  ها: س  بمطم نمصَّ .  ضم ّ
يْبماين  مد الشَّ صفحة.    20م.  2014هـ/  1435الطبعة األوىل  ك بن محم

امن امن. التصنيف املوضوع -ذاكرة ع   ي: التفسري. مسقط/ سلطنة ع 

أ د بّ  .4 ْلٌِس  ي    َم  يل النَّْزو  ليامن بن أمحد امل فمضَّ ، وس  ّ
يّب النَّْخيل  ْيق اليمْعر  زم د بن ر  ممَّ ميْد بن حم  ْين: مح  رم

اع  بني الشَّ

اهلجري(.   عرش  الثالث  القرن  أعالم  .  )من  ّ
يْبماين  الشَّ مد  محم بن  ك  بمارم م  بن  لطان   س  ه:  نمصَّ بمطم  األوىل  ضم الطبعة 

امنصفحة.  30م. 2014هـ/ 1435 امن. التصنيف املوضوعي: األدب.  -ذاكرة ع   مسقط/ سلطنة ع 

ان .5 ض  م  ْهِر ر  اع ش  د  طْب ة  و  ْن تأليف الشيخ الفقيه: الوليد بن س  ؛  خ  ّي )م  ك النيساب ورّي الك ْلو  ار  يم ليامن بن 

ادس اهلجري(.   السَّ القرن  لامء  كع  بمارم م  بن  لطان   ها: س  نمصَّ بمطم  .  ضم ّ
يْبماين  الشَّ مد  هـ/ 1435الطبعة األوىل    بن محم

امنصفحة.  31م. 2014 امن. التصنيف املوضوعي: الرقائق واملواعظ. -ذاكرة ع   مسقط/ سلطنة ع 

نرسالة يف معر .6 ام  ا: جمهوٌل يف القرن العارش اهلجري أو بعده بقليل.  ؛  فة كتب أهل ع  هم فم ها:  ألَّ بمطم نمصَّ ضم

ب ك  بمارم م  بن  لطان   .  س  ّ
يْبماين  الشَّ مد  امنصفحة.    56م.  2014هـ/  1435الطبعة األوىل  ن محم مسقط/   -ذاكرة ع 

امن. التصنيف املوضوعي: الفهرسة الوصفية )الببليوغرافيا(.    سلطنة ع 

اهلل بن هاشم القري الرستاقي    : خلف بن هاشم بن عبدتأليف؛  منظومة ابن هاشم يف املثلث من اللغة .7

.  سع اهلجري(.  )من علامء القرن التا ّ
يْبماين  مد الشَّ ك بن محم بمارم لطان  بن م  ها: س  بمطم نمصَّ هـ/ 1435الطبعة األوىل  ضم

امنصفحة.  29م. 2014 امن. امسقط/ سلطن -ذاكرة ع   لتصنيف املوضوعي: اللغة.ة ع 
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م .8 اه  ر  وق  لداهِنِم  وب  م  ن اه  وك  الِعْلم  أهل  ْعِرف ة  م  يِف  ال ٌة  ال  ؛ِرس  يف  أو تأليف: جمهول،  اهلجري  التاسع  قرن 

لطان  قبله بقليل.   ها: س  بمطم نمصَّ .    ضم ّ
يْبماين  مد الشَّ ك بن محم بمارم صفحة.   32م.  2015هـ/  1436الطبعة األوىل  بن م 

امن امن. التصنيف املوضوعي: التاريخ. -ذاكرة ع   مسقط/ سلطنة ع 

بي ة .9 ر  الع  ت عليم  ثِّ عىل  احل  م ؛  رسالة يف  حم  بن  يد  ز  يم الشيخ:  )متأليف  ّي  الب ْهلمو  ّي  و  دم العم د  القرن  مَّ ن علامء 

.  السادس اهلجري(.   ّ
يْبماين  مد الشَّ ك بن محم بمارم لطان  بن م  ها: س  بمطم نمصَّ  40م.  2015ـ/  ه1436الطبعة األوىل  ضم

امنصفحة.  امن. التصنيف املوضوعي: اللغة العربية. -ذاكرة ع   مسقط/ سلطنة ع 

الت وْ  .10 وِل  أ ص  الساملي )ت؛  ِحيدَم  ل ٌة يف  ميْد  بن مح  اهلل  الدين عبد  نور  العالمة:  الشيخ  هـ(. 1332تأليف 

  . ّ
يْبماين  الشَّ مد  محم بن  ك  بمارم م  بن  لطان   س  ها:  نمصَّ بمطم  ذاكرة  صفحة.    26م.  2014هـ/  1435األوىل  الطبعة  ضم

امن امن. التصنيف املوضوعي: أصول الدين. -ع   مسقط/ سلطنة ع 

ي ا .11 السِّ يف  ِعي ةرسالتان  ْ الرش  ِة  ّ )ت ؛  س 
ين  امم الع  ّي 

د  اليمْحمم يد 
ع  سم بن  د 

اش  رم هام:   هـ(.445لإلمام  نمصَّ بمطم  ضم

  . ّ
يْبماين  الشَّ مد  بن محم ك  بمارم م  بن  لطان   امنصفحة.    32م.  2015هـ/  1436بعة األوىل  الطس  مسقط/   -ذاكرة ع 

امن. التصنيف املوضوعي: السياسة الرشعية.   سلطنة ع 

ي اح  اإليضاح يف  .12 وِم والرِّ النُّج  ِة يف  احِلْكم  ِمن   اهلل   أ ْود ع   القرن احلادي عرش   ؛ما    جمهول يف 
ين  امم ع  تأليف: 

بمااهلجري.   م  بن  لطان   س  ه:  نمصَّ بمطم  .  ضم ّ
يْبماين  الشَّ مد  محم بن  ك  األوىل  رم صفحة.    39م.  2015هـ/  1436الطبعة 

امن امن. التصنيف املوض -ذاكرة ع   وعي: علوم األرض واملناخ.مسقط/ سلطنة ع 

ث اٌت يف ِعْلِم الت ْجِويد .13 ب اح  ّي )من علامء  أجاب عنها ال؛  م  ادي النَّْزو  د بن بمشري املمدَّ ممَّ شيخ: عبد اهلل بن حم 

اهلجري(.  الق عرش  الثاين  .  رن  ّ
يْبماين  الشَّ مد  محم بن  ك  بمارم م  بن  لطان   س  ها:  نمصَّ بمطم  األوىل  ضم هـ/ 1436الطبعة 

امنصفحة.  31 م.2015 امن. التصنيف املوضوعي: القرآن وعلومه. -ذاكرة ع   مسقط/ سلطنة ع 

ِعْلِمي ة .14 الٌت  راس  لْ   م  خم بن  سعيد   : يبمنْي 
األمد  نْي   يْخم الشَّ )تبمنْيم  ين  امم الع  اخللييّل  أمحد  بن  ان  هـ( 1287فم

)ت ّي  امل رْص  ّي  خ  امَّ الشَّ ليامن  س  بن  م 
قاس  بن  بمطم  هـ(.  1301وسعيد  مد  ضم محم بن  ك  بمارم م  بن  لطان   س  ها:  نمصَّ

  . ّ
يْبماين  األوىل  الشَّ امنصفحة.    42م.  2015هـ/  1436الطبعة  ع  التصنيف    -ذاكرة  امن.  ع  سلطنة  مسقط/ 

 ول الدين، والفقه وأصوله.املوضوعي: أص

يفرس .15 ِديث الرش  اِم احل  أ ْقس  ّي ا؛  الٌة يف  ق  امل نْتمف  ال ح  د بن صم ممَّ ّي )من علامء القرن  تأليف الشيخ: حم  ري  لصِّ

.  .  الثاين عرش اهلجري( ّ
يْبماين  الشَّ مد  بن محم ك  بمارم م  بن  لطان   ها: س  نمصَّ بمطم  م. 2015هـ/  1436وىل  الطبعة األضم

امن صفحة. 19 امن. التصنيف املوضوعي: احلديث وعلومه.  -ذاكرة ع   مسقط/ سلطنة ع 


