
 0 

 
 الث واألربعوناإلصدار اثل

 

 قاملتفق واملفرت
   (1)  يف الرتاث الُعماين

 

 حترير الالكم يف

 ابن اإلمام( )سلطان
 

 
 

 بقلم

 



 1 

 

 
 
 
 

 املتفق واملفرتق يف الرتاث الُعمان سلسلة: 
 احللقة األول 

 حترير الالكم يف )سلطان ابن اإلمام( 
 
 
 
 
 

 مجيع احلقوق حمفوظة 
 الطبعة الرقمية األول 

 م 2022( ترشين اثلان ) نوفمرب ـه/1444ربيع اآلخر 

 
 
 

 
 ر الرقم ــــــحمبوب للنش

 مسقط/ سلطــــنة ُعمان 
 الربيـــد اإللكـــــرتوين: 

com.pd@gmail.mahboub 

 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حترير الالكم يف 

   )سلطان ابن اإلمام(



 3 

 

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
   اهلل،  سول ر سالم ىلعلا احلمد هلل، والصالة و

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 تمهيد: •

  فرتق ، أو ما اتفق اسمه وا تدخل يف باب املتفق واملفرتق  هذه مقالة  
ال  ه،مُ س  ر   يف  األعالم  أسماء  من  اتفق  ما  واختلفت  أي  واخلط،  لفظ 

باب  أشخاص  وهو  لعدم    هم.  العماين  الرتاث  أحباث  يف  كثريا  إيله  نفتقر 
تكرار األسماء يف األرسة إىل    –كغريهم    –  العمانيني  ل  ي  م  و   فيه،  اتلأيلف

 الواحدة، فتتشابه ويقع اخللط فيها.  
لطيفو مبحث   األسماء  األلفاظ؛    (1)تشابُه  من  واملفرتق  املتفق  يف 

وأ  قديما،  املسلمني  به علماء  فردوا هل مؤلفات، ومن طرائفه وغرائبه ُعين 
به: )معجم ابلدلان( عند حديثه  اتيف كهذا اخلرُب اذلي ساقه ياقوت احلموي  

يلها: »قال أبو عبد اهلل  عن )انلهروان( يف أرض العراق، وأعالم املنتسبني إ
احلميدي: قرأُت خبط أيب الفرج الُمع اَف  بن زكرياء  انلهرواين القايض قال:  

 
ه  سبق    (1) كتابُة  يفيل  الفقرات  »ةمقال  ذا  قضائي:  حمرض  يف  العامنية  وأعيدها  الذاكرة  باب «.  من  هنا 

 التذكري والفائدة.  
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الترشحججُت س أيام  ىن  ب م  فكنُت  أبا  نًة،  يا  ينادي:  مناديًا  إذ سمعت  يق؛ 
ف  ممن  نفس   يفقلت  الفرج.  انلاس خلق  كثري  قلت: يف  ثم  يريدين.  لعله   :

ب ه. فلما رأى أنه ال جييبه أحد    ج 
ُ
يكىن أبا الفرج، فلعله يريد غريي، فلم أ

ي  قلت:  ثم  أجيبه،  أن  فهممُت  املعاَف،  الفرج  أبا  يا  من يكون  نادى:  تفق 
املعاَف    جالفراسمه املعاَف وكنيته أبو الفرج، فلم أجبه. فرجع ونادى: يا أبا  

اسيم   ذكر  إذ  إياي  مناداته  يف  شكٌّ  يبق  لم  فقلت:  انلهرواين،  زكرياء  بن 
ن   وكن تريد؟ فقال: وم  ذا ما  أنا  ُب إيله، فقلت هل: ها  ن س 

ُ
أ ييت واسم أيب وما 

املعاَف  الفرج  أبو  فقلت:  من  أنت؟!  فلعلك  قال:  انلهرواين،  زكرياء   بن   
حنن   قال:  نعم،  قلُت:  الرشق؟  من  ن  نريدنهروان  فعجبُت  الغرب.  هروان 

أن وعلمُت  إيله،  نسب 
ُ
أ وما  األب  واسم  والكنية  االسم  باملغرب    اتفاق 

 .(2)موضًعا يُعرف بانلهروان غري نهروان العراق«
ومن لطائف هذا ابلاب عند العمانيني ما ورد يف وثيقة مياه بعض   

اثلاين   القرن  يف  املتعارصين  للفقيهني  شهادةٍ  من  نزوى    عرش: أفالج 
الزنوي،  س السليماين  بلعرب  بن  حممد  بن  سليمان  بن  حممد  بن  ليمان 

بن س بن حممد  الزنوي، وقد  وسليمان  الكندي  بلعرب  بن  بن حممد  ليمان 
ت ب  الكهما االسم  اخلمايس هل، فلما اطلع الشيخ سعيد بن بشري الصبيح   ك 

ا  نويلك ىلع شهادتيهما قال لصاحب الورقة: قل للشيخني يمزيا بني اسميهما 

 
بريوت/   -م. دار صادر1977هـ/  1397:  1؛ تأليف: ياقوت بن عبد اهلل احلموي. طجم البلدانمع (2)

 . 327/ ص5لبنان. مج
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شاهدين. فكتب األول: اذلي هو من بين حممد بن سليمان، وكتب اثلاين:  
 .  (3)  كندةاذلي هو من بين

ومن ذلك: ما ورد يف خمطوط )بداية اإلمداد( املكتوب بقلم مؤلفه  
سعود  ىلع   يُخ  الشَّ املؤلِّف   ابُن  ت ب   ك  إذ  الكندي؛  بن حممد  سليمان  الشيخ 

: »هدية  مينِّ  :  خ  لأل  ظهر  الغالف  سعود  بن  ُسليمان  بن  مجعة  بن  اعمٍر   العزيز 
د  بن  أمحد    ، وكتب ُه العبُد الفقرُي هلل  أخوه: سعوُد بُن ُسليمان  بن  حممَّ الكنديِّ

يف   ه ،  بيد  ل     10الكنديُّ  األوَّ سعود  1352ربيع  الشيخ  هو:  ي  والُمه د  ه«. 
اجلمعة    يللة   )املولود  سنمُ لوا   ه،1329رجب    17الكندي  ه(.  1387ة   توَّفَّ 

)املولوُد   الكنديُّ  سعوُد  يُخ  الشَّ يُُّه  م  س  هو  إيله  ى  ه،  1331صفر    3والُمهد 
َّفَّ  ة   26والُمت و   .  (4) ه(، والكهما اكن قاضيًا فقيًها1434ذي احلجَّ

العربي،   مخيس  بن  سالم  املتعارصان:  الفقيهان  ابلابة:  هذه  ومن 
أبيهما وزمانهما، ولكُّ واحد  ها وامسق اف وسالم بن مخيس املحليوي؛ ات سُم 

   منهما ألف كتابا بعنوان: »فواكه البستان«!!. 
 

 
/  4ن بيانات النرش. جم. دو2009هـ/  1430:  1في. طمجع وترتيب: حممد بن عبد اهلل السيالنمري؛     (3)

 .55ص

تأليف: سليامن بن حممد بن    ؛عىل غاية املراد يف نظم االعتقاد  بداية اإلمداد  :مقدمة  انظر توثيق ذلك يف   (4)

الكندي الساملي   . هـ(1337)ت  أمحد  محيد  بن  اهلل  عبد  األصل:  صاحب  وتعليقات  بتصحيح 

العلمية  هـ(.1332)ت اللجنة  بصرية.  حتقيق:  و  بموقع  الشيباين.  تقديم  مبارك  بن  سلطان  مراجعة: 

 بركا/ سلطنة عامن.   -م. خزائن اآلثار2022ـ/ ه1443: 1ط
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 موضوع ـهذه املقالة:  •
عددٍ  يف  عليه  وقفُت  ما  املقالة:  هذه  حترير  ادلراسات  سبب  من   

واملؤرخني، من االستشهاد    احثنيمن لسان مجلة من ابل  هواألحباث، وسمعتُ 
»سلطابرسالة   باسم  اإلموقعة  بن  بم ن  العالقة  حسن  ىلع  السيد ام«  ني 

ه( والشيخ  1219 -1206سلطان بن أمحد بن سعيد )حاكم عمان بني سنيت 
)تال اخلرويص  مخيس  بن  جاعد  نبهان  أيب  ألفاظ  1237عالمة  ويف  ه(. 

ل وتقديره لشخص الشيخ أيب نبهان، كما  الرسالة ما يدل ىلع احرتام املرس 
 سيأيت نقُل نصها.  

زاده غموًض : »سلطان بهمبوقيع املوهذا اتل الرسالة    ا خلوُّ ن اإلمام« 
تاريخ،   اشتمال من  األ  اولعل  بعض  رص   ىلع  ُعمان  يف  السياسية    ف  حوال 

إىل   واشتهار  األذهان  اشتهاره  بقرينة  سعيد؛  بن  أمحد  بن  سلطان  السيد 
فيُقال  اإلمام،  أوالد  باسم  بعد  من  وأحفاده  بن  مثال:    أوالده  سالم  السيد 

اإلسل بن  وم امطان  اإلمام،،  بن  سلطان  بن  سالم  بن  محد  والسيد    السيد 
اإلمام، بن  سلطان  بن  سعيد  بن  بن السلطان  و   حممد  سعيد  بن  خليفة 

أحد كتبه: »بدر اتلمام يف سرية السيد   ابن رزيق  ّمَّ سلطان بن اإلمام، وس  
اإلمام« بن  سلطان  بن  سعيد  دواوينه المام  أحد  وسّم  يف  » :  ،  اتلمام  بدر 

 . «يين بن سعيد بن سلطان بن اإلمام ام ثومدح السيد الم
أيًض  ترسي  الشهرة  سعيد،  وهذه  بن  أمحد  اإلمام  أوالد  بقية  ىلع  ا 

د، ومّحاد بن اإلمام أمحد،  مام أمحإل يد بن ا: سعباتفنجد يف الوثائق واملاكت 
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ومرية بنت اإلمام أمحد، وخادل بن أمحد بن سعيد بن اإلمام أمحد، واإلمام  
العالمة أبو نبهان   ب  ت  ك  ن بن قيس بن اإلمام أمحد. و ن بن قيس بن عزا عزا 

اإلمام   بن  حممد  املحب  األمري  الودل  »إىل  سعيد:  بن  أمحد  بن  حممد  إىل 
 ك.  ل ىلع ذ س  ...«. وق  دأمح

وال ريب أن إثبات نسبة هذه الرسالة إىل السيد سلطان بن أمحد بن  
يعطي مؤشً  العالقة بني  سعيد  وا العلم ا ىلع  أنها    لطة يف عمان،لسُّ اء  كما 

 القليل اذلي وصلنا من الوثائق املنتمية إىل تلك احلقبة.  من 
سنوات ست  قبل  الوطين  املتحف  طالعنا  معروضة؛  ب  ثم  مخطوطة 

يف الوافية  الاكفية  يه  املخطوطات؛  )و  شح  دار  حمفوظات  من  يه 
»(1876رقم بقلم:  وهو  ؛  اإلمام«  بن  ابلطاقة حسب    –سلطان    تعريف 

و–املتحفية   ابلوسعيدي«،  سعيد  بن  أمحد  اإلمام  بن  »سلطان  هذا  قّوى  : 
بن  ا أمحد  املسلمني  إمام  األجمد  ووادله  »لسيده  نسخها  انلاسخ  أن  بليان  

  ة ابلوسعيدي األزدي«، واكن الفراغ من النسخ سن  بن أمحد بن حممدسعيد  
 ه.  1171

عيد اعش  محد بن سالسيد سلطان بن أ أن    –باتلبعية    –وهذا يفيد  
 ـهوهو 1206سنة    ا طويال يف حياة وادله اإلمام أمحد، وأنه توىل احلكمعمرً 

وبعيدً  العمر.  من  والستني  اخلمسني  تُ بني  ذلك؛  عن  املخطوطة    ربزا  هذه 
املخطوطا  أخرى   صورةً  نسخ  يف  مشاركته  يف  تتمثل  سلطان،  ،  تللسيد 
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  جديدة يف ءة  إضاقدم  ي   –شك  بال    –ذلك  ، ولمحياته بالع    واهتمامه مطلع  
 .  العلميةع و زها املادة تُ مسرية حياته اليت 

سبق ما  إىل  لك  وحيتاج  نظر  إاعدة  تأمل،    ذزيادة  إىل  لك  واملنطلق 
»سلطان   مصطلح  بتحرير  بهيبدأ  املراد  وحتديد  اإلمام«  واستعراض  ابن   ،

 ليه. عاالحتماالت الواردة 

 
 لوطني صورة البطاقة املتحفية للمخطوطة املعروضة باملتحف ا



 9 

 
 وافية يف رشح الكافية؛ املعروضة باملتحف الوطنينسخة ال
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 ابن اإلمام«:  »مصطلح  •
غري يسري من أعالم عمان،    هذه الكنية: »ابن اإلمام« يتنازعها عدد  

أ نولعل  السيدة  به:  لصقت 
ُ
أ من  مرش قدم  بن  نارص  اإلمام  بنت  د  رصى 

األول،    ه(1103)ت  ايلعربية  بن سيف  اإلمام سلطان  اإلشارة  زوج  إذ جند 
 بلفظ: »بنت اإلمام«.   بعض الكتاباتإيلها يف 

الغاجنثم   نارص  بن  اإلمام حممد  أحفاد  ون يتسمّ ه(  1140)ت فري  د 
  لسيدبن نارص ابن اإلمام )مكتبة ا يد زة بنت نارص بن محمو  :كما يفبذلك، 

 (.  311؛ رقم حممد بن أمحد ابلوسعيدي 
ت   أوالدُ ّمَّ س  ثم  أيضا  به  سي    سلطاناإلمام  بن  اثلاين،  ايلعريب    ف 

محريوبعد   بن  بلعرب  اإلمام  أوالد  شواهدُ ايلعريب  هم  وستأيت  ذلك.    ،  ىلع 
بو بن  اكن  بلعرب  اللفظ:  بهذا  اسمه  يكتب  إمامته  قبل  محري  بن  لعرب 

سيف...   بن  سلطان  اإلمام  ابن  ايلعارب  ةُ واعمَّ محري  أئمة  يكتبون ذرية  ة 
ت يف  اللفظ  خبطوطهمهذا  جظر:  )ان  قييداتهم  اآلثارخمطوط  مكتبة  واهر   ،

انلاسخ:    ومنهم يف املتأخرين(.  1188السيد حممد بن أمحد ابلوسعيدي؛ رقم
اإلمام زه ابن  سيف  بن  مهنا  بن  سليمان  بن  رسور  بن  خلفان  بن  ران 

 سلطان بن مرشد ايلعريب. 
ب أمحد  اإلمام  أوالد  بابلوسعسعيد    نورأينا  يتسمون  أوالد  يدي 

ه أيضا، كما يف  تسمون بيسعيد بن أمحد  اإلمام    د ابنه  أوال، بل حىتاإلمام 
 ُ ن عديدة  أمحد  سخ خمطوطات  بن  سعيد  اإلمام  ابن  سيف  بنت  للسيدة  ت 
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رقم السيد؛  رقم 333)مكتبة  املخطوطات؛  ودار  و2079.  وقبل ها   (.3271، 
 مُجلة وثائق للسيدة أصيلة بنت اإلمام سعيد ابن اإلمام أمحد. 

ال املتأخرين جند هذه  قيس  ان بن  مام عزكنية عند أوالد اإل ثم يف 
وىلع شالكتهم أوالد  ابن اإلمام.  ( فيُقال مثال: قيس  ه1287)تابلوسعيدي  

)ت اخلرويص  راشد  بن  سالم  اإلمام،  1338اإلمام  ابن  اهلل  عبد  فيُقال:  ه( 
 وحيىي ابن اإلمام.  

ابن اإلمام« جمملًة دون تفصيل فيها يشء  من اإلبهام، وال  »عبارة  ف
من انرصا   بد  ترجح  ألح فقرائن  األعها  يف  د  اإلشاكل  وقع  هنا  ومن  الم. 

 ابن اإلمام«. تفسري عبارة »سلطان 
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 خمطوط منسوخ ملوزة بنت نارص بن محيد بن نارص ابن اإلمام
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 خمطوط اإلرشاد؛ منسوخ لبنت سيف ابن اإلمام سعيد بن أمحد
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 تقييدات عىل خمطوط جواهر اآلثار  

 اليعرب سلطان بن سيف بن مالك إلمام  بن اريثار لوالدنا محهذا كتاب جواهر اآل »

   «يدهبن اإلمام سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعرب ب إمام املسلمني سلطانكتبه 
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   رسالة سلطان ابن اإلمام إىل الشيخ جاعد:  •
ت  مراسال   االستشهاد بها ىلع وجودُث ك  ي  اليت    داولةئق املتمن الوثا

نبالشيخ  و  ن بن أمحد بن سعيدبني السيد سلطا   هان جاعد بن مخيس أيب 
 :(5) هذه الرسالة

 

ن   بن مبارك  وادل  »ها:  صِّ ن    ُل ق  وهذا  بن مخيس  العالم جاعد  الشيخ  نا 
مُ فك  نعرّ   –اهلل  سلمه    –يص  اخلرو القوم  بعدما صاحلهم  ترشيقً   قبلة  أن  ا 

ويم س عزان،  ىلع  يؤمّ روا  ابلاطنة  أهل  يق ريان  ثم  وينوهم  أخذوا  تلوهم، 
وص أمو بأانل نا  مع  ا لوالم.  رجال  مخسة  من  وافل  هاربني  وطنهم، هلهم 
يوم    والسيد سعيد وصل عنده ودل يلع بن سعيد الظاهريتلت رجالم.  وقُ 
منه  3 يريدوا  للصلح،  القوم  بعثه  اهلل  اج  املو  رمضان،  خيار.  ىلع  وهو  ه، 

ابلاطنة من    ربلالد معنا من احلّوال كثري، وقد خلت ديايكون. وا   أعلم بما
اكذهو أهلها،   وحنن  لفعا  الضيقة،  األماكن  عمار  يف  حزم  يف  وكونوا  ل، 

 
 يخ مهنا بن خلفان اخلرويص، وال أدري أين أصُلها.وقفُت عىل صورة هلا يف خزانة الش   (5)
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ا بن سيف مع  يبدو. واألخ مالك  فيما  احلال  برباكء،    لسيد سعيدمنتظرين 
  أعجبنا نعّرفك. وإن أراد املسلمون منك املواجهة فال نلا وال لك عذر من 

انل املسلمني نلرتاجع  وس  ،  وقته.  عند  يشء  ولك  أوالدك    م  لِّ ظر  ىلع  نلا 
 «.  ودل سلطان بن اإلمام ن  م موالسال   جريانك.و

ن بن أمحد بن  ينيف نسبة هذه الرسالة إىل السيد سلطاوإمعان انلظر  
نرى،   سعيد،  كما  اتلاريخ  من  ُغفل   أن  ويه  رمضان    وعندي  يف  تارخيها 
ح ، فيه ترصّ ه، يدل ىلع ذلك سياق األحداث املذكورة فيها1225 ـهأو  1224
إىل    ول بدخ »بُعمانة  باطالوهابية  املذكور  ن  وعزان  عزان«،  صاحلهم  عدما 

اإلمام عزان بن قيس بن    دُّ هنا هو عزان بن قيس بن أمحد بن سعيد )ج  
قيس بن أمحد بن سعيد يف وقعة خورفاكن   أبوه  ويّف قيس(، وقد تُ   عزان بن

  .ه، فتوىل هو ماكنه1223سنة 
فحارصها  واكن بيده،  صحار  مطلق  ت  ز املجيش  طويال  طريي  منا 

 
 
أ ا وقع بينهم وبني أمريها عزان بن قيس كما  لحً ُص   منها، ولعّل وا  سُ ي  حىت 

إنهم   ثم  الرسالة،  واتلفّ تشري  ابلحر  إىل  ابلاطنة  رجعوا  دخلوا  حىت  عن  وا 
ساكنها،   من  اكنوا  الرسالة  يف  إيلهم  املشار  انلوافل  ولعل  املصنعة،  طريق 

ري  شحسبما تجماورة    إىل بدلان  ونزحوا   «اه»وقد خلت ديار ابلاطنة من أهل
 .  ّوال كثري«الرسالة: »وابلالد معنا من احلُ 
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الرس  يف  اتلرصيح  مرت وجاء  سعيد«  »السيد  باسم  والسالة  ياق  ني، 
 رً ك  س  ع  يقتيض أن يكون املراد: سعيد بن سلطان، واكن مُ 

ُ
رسل  ا برباك، وقد أ

 .  إيله »ودل يلع بن سعيد الظاهري« للمفاوضة والصلح
»واألالرسال   اكتب  قول    ل  وتأمَّ  يعين  ة  وهو  سيف«  بن  مالك    –خ 

األحوال  حسب   ايلعاربة  مالك    –قرائن  رؤساء  أحد  ايلعريب؛  سيف  بن 
ن ساندوا سعيد بن سلطان يف أول عهده، وقد تويف يف بعض وقائعه مع  اذلي 

  ة ىلع قوي  قرينة  بـ »األخ«    ه  ت  ع  ه. ويف ن  1226أو   ـه1225الوهابية يف حدود سنة  
ويبىق السؤال:    ب يعريب،ميل إىل أن الاكتلين أما جيع  ة الاكتب به، وهذاصل

هو سيف  هل  بن  ملالك  مباش  قوة  أخ   عن  للتعبري  جمازية  أخوة  يه  أو  ؟ 
   الصلة بينهما؟

 مالك بن سيف:   •
ي وهو  هذا  ايلعريب،  بن سيف  مالك  نسب  ابلحث عن  إىل    –قودنا 

مد  مكتبة السيد حم)  بسيوان احلالكم ابن رزيق يف مقدمته ىلع د حسب  
بن سيف بن سلطان ايلعريب، توىل  ك  الم  –  (94بن أمحد ابلوسعيدي؛ رقم 

  ه، 1219لسيد مهنا بن حممد بن سليمان ايلعريب سنة  ا   مقتلحصن خنل بعد  
.  ن أول أمره مناوئا للسيد سعيد بن سلطان، ثم صار يف صف واحد معهواك

 ذهاب دوتلهم.  عاربة بعدبيق من ايل  ن  واكنت خنل يه مركز م  
سؤ نطرح  سيف  وهنا  بن  مالك  هل  آخر:  بن  ابن  اال  سيف  لإلمام   

ي  ذلك، وهذا  يرجح  األخبار  اثلاين؟ ظاهر  ايلعريب  إسلطان  الوراء،  عيدنا  ىل 
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أنه اكن صغريا   تؤكد  واملصادر  اثلاين،  بن سلطان  سيف  تاريخ  يف  للبحث 
العلماء  1131حني وفاة وادله سلطان بن سيف اثلاين سنة   ه، وهذا ما دفع 

نص اإلما إىل  بن سلطانب  املهنا  ت  م  لم  اذلي  واحدة   م  دُ ؛  سنة    إمامته سوى 
اآلخرة   مجادى  اآلخرة  1131من  مجادى  بعض  1132 ـهإىل  من  ويُفهم  ه، 

اثل بن سلطان  أن سيف  أاملخطوطات  إمامً اين  املدة مع صغر  قيم  ا يف هذه 
 .  ةنت صورية شلكياألوىل هل، واك  مة  سنه، فتكون هذه اإلما 

م  ن  وتزام   عدد  ظهور  مع  اآلخرينذلك  الزعماء  السلطة،    ن  يف 
بن نارص    كيعرب بن بلعرب، ويعرب بن نارص، ثم نازعهم فيما بعد حممدُ 

ه، وانتهت إمامته بمقتله هو وخصمه  1137صب إماما سنة الغافري؛ اذلي نُ 
مان مرة  ثم اعد أهل عُ   ه.1140سنة    خلف بن مبارك الناوي يف وقت واحد 

فنصب اثلاين  سلطان  بن  سيف  إىل  اثلإمامً وه  أخرى  للمرة  سنيت  ا  بني  انية 
 ه. 1146و 1140

املص من  مجلة  ترصيح  بن  ومع  سيف  بأن  العمانية  اتلارخيية  ادر 
  يف هذه املرة؛ جند الشيخ حممد بن اعمر املعويل يقول   م  لُ قد بلغ احلُ   سلطان

من مجيع عمان، حىت   الرشُّ   ف  ق  و  و  »  : مًعالناوي  الغافري وا   تعليقا ىلع وفاة
  –بين اغفر     صغري، وهو عندصيبوهو    –ن بن سيف  أن سيف بن سلطا

القتال من    هُ ل  مح    القبائل، ووقف  بهال ونزوى، وتراىض عليه  إىل  بنو اغفر 
العجم، ميجء  قبل  وهذا  ىلع    عمان،  ونقموا  األحوال،  ختلفت  ذلك  وبعد 

 سيف هذا، وأقاموه،  
 
، ووقع منهم ما وقع يف ُعمان، حىت  إىل العجم  ل  س  ر  ثم أ
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وأو  احلج من سنة مخسني ومئة سنة وألف  ُل جميئهم يف شهر  رصفهم اهلل، 
  . (6) ا عرش سنني، واهلل أعلم«ثوسنة، ومك

تقديرً  القول  نستطيع  حال؛  سيفا  وىلع لك  وُ   أن  سلطان  يف  بن  دل 
دارت به    م حيسن السياسة، ث ـهوتوىل اإلمامة وهو صغري ال1125حدود سنة  

م  اثلال1156ات سنة  ادلوائر حىت  مطلع  فقط.   ـهوهو يف  فال  ثني من عمره 
خ   يكون  أن  أوالدً   ف  لَّ ريب  وإن  وراءه  بالغني.  غري  صغارا  يف    ا  أخذنا 

ا من أوالد  ودلً   ناهد  د   ـهوع  1226سنة  يف حدود  االعتبار وفاة مالك بن سيف  
ر  وَّ ص  ت   سنة بعد وفاة وادله، وهو أمر مُ سيف بن سلطان فيكون اعش سبعني

 مقبول.  
س بن  مالك  مع:  اسمه  اتفاق  إىل  اإلشارة  بن  بقيت  بن سلطان  يف 

وهو  مر ايلعريب،  من  كما    –شد  بن  حفيد    –نسبه  يظهر  سلطان  اإلمام 
املتوَّف ايلعريب  أيضا سنة  مرشد  أين1156  لمه، غري  أجد مشاركة سياسية     

  )اخلزانة   سوى إشارة يتيمة يف بعض املخطوطاتولم أرصد هل    لذا الرجل،
  ّص ه هو املقصود يف نما جيعل كفة األول راجحة، وأن  ،(150الشيبانية؛ رقم

   الرسالة. 
 

 
َب قصص وأخبار أياَم دولة اليعاربة وبعدهم م     (6) د املعويل  ؛ تأليف: حممد بن عامر بن راش  التاريخن ع 

ض1190)ت وصححههـ(.  بن  بطها  فهد  طا:  السعدي.  عُ 2016هـ/  1437:  1عيل  ذاكرة    -امنم. 

 . 44مسقط/ سلطنة عامن. ص
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   :سيف  سلطان ابن اإلمام •
هل سلطان ابن اإلمام  التساؤل السابق: نعود هنا إىل الرسالة نلطرح 

قال يف ايلعريب؟ يُ   يف بن سلطان بن سيفاكتب الرسالة هو أخ  ملالك بن س
  د  ي  جواب السؤال ما قيل يف مالك بن سيف من حيث اإلماكُن واالحتمال، ب  

عليم، جيعلنا نتأىن   اثلاين( اكن هل حضور   بن سلطان   بن سيف)اأن سلطان 
 يف جواب هذا السؤال.  

ناسخا    ب  ت  ك   سلطان هذا بقلمه مجلة وافرة من املخطوطات، واكن 
ده يوقع تارة باسم »سلطان بن اإلمام« وتارة  خط مجيل، وجنمتقنا صاحب  
بن اإلمام  ن اإلمام سيف« وتارة يذكر نسبه اكمال: »سلطان  باسم »سلطان ب

بن   يبعث ىلع  سيف  املنسوخات ال  ايلعريب«، وتشابُه خطوط هذه  سلطان 
الاكتب، شخصيات  تعدد  يف  ب   الشك  واحد   اكتب  هو  مجيع بل  يف  عينه 

 ز    ،اتلوقيعات
تقارُ   د  اثلاين   توارخيها  ب عليه  القرن  من  اثلاين  انلصف  يف 

 عرش، وهو عرص اإلمام أمحد بن سعيد. 
الشامنسوخاته:    فمن احلبس ديوان  ا   عر  خطوطات؛  مل)دار 

يوم  (2469رقم الكتاب نلفس    نسخُت » ه، وقال:  1168صفر    20؛ فرغ منه 
بن    طلبا ملرضاة ريب، وأنا الفقري هلل مالك قرطاسه: سلطان بن اإلمام سيف

د الريض الوادل الزيك اثلقة انليق ه بيدي يف عرص السيسلطان ايلعريب، كتبتُ 
املس إمام  أ لمني:  األكرم األجمد  بن  بن سعيد  ابلوسعيدي، ريض  أمحد  محد 

 .  «اهلل عنه
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 ُ يوم  ون منها  فرغ  الرشيف،  املصحف  من  األول    26سخة  ربيع 
 .  )خزانة خاصة( »سلطان ابن اإلمام«عها باسم ه، ووقّ 1182

:  بقلموض،  رُ األندلس ىلع املنظومة اخلزرجية يف الع    السبيت  شحُ و
اإلمام » ابن  يوم  ؛  سلطان  بن مبارك اخلرويص«  بن مخيس    21ألخيه جاعد 

السيد1179شعبان   ابلوسعيدي   ـه)مكتبة  أمحد  بن  رقمحممد  (.  1933؛ 
اجل»وكتاب   املقروض يف  املوسيىقانلهج  بني  »سلطان  «والعروض  مع  كتبه  ؛ 

يوم  اب السيد حممد بن أمحد1187فر  ص  1ن اإلمام«  ؛  ابلوسعيدي   ـه)مكتبة 
  (.1950رقم

ىلع    خ  س  ون   يشتمل  الميجممواع  شح  آخرها  متفرقة،  ة  موضواعت 
نسخها للشيخ    ،«سيف  »سلطان ابن اإلمام   ها باسمع  قَّ و  األفعال البن مالك،  

 الوايل سليمان بن نارص بن سليمان بن خلفان الشقيص، يف تا
 
 نيَّ  ب  ت  ريخ لم أ

 .(2179ار املخطوطات؛ رقم)د وجه  قراءته
ت   نهج األبرار   هُ ك  لَّ م  ومما  يده: كتاب  بقلم مؤلفه  وكتب عليه خبط  ؛ 

قرطاسه: سلطان  كتب عليه: »مالك  الشيخ سالم بن عبد اهلل احلمسعيدي؛  
ان بن سيف ايلعريب األزدي بيده، حامًدا  بن إمام املسلمني سيف بن سلط

)مكتبة   « 1167ع األول سنة  من شهر ربي  28اثلالثاء و  حده. تارخيه يوم هلل و
ويف أول خمطوط تفسري الُقيّم  (.  850سعيدي؛ رقمالسيد حممد بن أمحد ابلو 

رقم ابلوسعيدي؛  أمحد  بن  حممد  السيد  ت  18)مكتبة  باسم  م  جُم    ك  لُّ م  (  ل 
 دون تفصيل.  «سلطان ابن اإلمام »
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جوابا  جاع   فقهيا  ووجدُت  الساليمللشيخ  مسعود  بن  سالم  بن  ،  د 
يكتب اسمه تارًة كما    يف، وهو انلاسخ أيضا، واكنوالسائل: سلطان بن س

ب وتارة  اإلمام »لفظ  تقدم،  ابن  بـ  «سلطان  نفسه  ينعت  وهو  ، «الودل»، 
 .«وادلنا» وخُياطب شيخه بلفظ 

انلور الالمع يف فرق اإلسالم وما حوته  »ويبدو أنه هو مؤلف كتاب  
هل «اجلوامع ابلوسعيد،  أمحد  بن  حممد  السيد  )مكتبة  فريدة  نسخة  ي؛   

 ه.1172حمرم  21م( فرغ من تأيلفه يوم السبت 216رقم
د  ومع وضوح شخصية سلطان )ابن سيف بن سلطان اثلاين( وتعدُّ 

وارتبا نستطكتاباته،  ال  مخيس؛  بن  جاعد  بالشيخ  بطه  اجلزم  كونه  يع 
أ جلملة  السابقة،  الرسالة  أهمُّ اكتب  األول: ا  ها سباب  هل  أن  ثنان:  جند  ال  نا 

كتاباته اليت رصدناها تتوقف مع    اثلالث عرش، فكُّ   تارخيا موثقا يف القرن
كتابةً  هل  جند  ال  بل  عرش،  اثلاين  القرن  هذا    نهاية  من  األخري  العقد  يف 

 ه. 1187القرن، وآخر تاريخ موثق هل هو سنة 
حنتمل األمر    يفأننا كما احتملنا يف تقدير عمر مالك بن س   اثلاين:

يُ نفس فهل  سلطان،  مع  السه  جاوز  رجل  من  للشيخ  تصور  يقول  أن  بعني 
»م   مخيس:  بن  اإلمام«  ن  جاعد  بن  سلطان  كتاباته    ؟ودلك  يف  نرى  وحنن 

أن يف  »بلفظ    –شبابه  يف    –ه خاطبه  السابقة  يعود  أن  يتصور  فهل  األخ«، 
 الوادل«؟بلفظ »شيخوخته يلخاطبه 
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ـ 1167ان ابن اإلمام سيف بن سلطان سنة ج األبرار؛ بقلم: سلطخطوط هنقيُد متلُّك مل  ه
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 هـ1168سنة  ديوان احلبيس؛ بقلم سلطان ابن اإلمام سيف
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 بقلم سلطان ابن اإلمام هـ 1179رشح املنظومة اخلزرجية سنة 
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ـ 1187النهج املقروض؛ بقلم سلطان ابن اإلمام سنة   ه
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 ع بقلم سلطان بن اإلمام سيفجممو
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 طان ابن اإلمام بلعرب: سل •
ال حريةً   سابقة القرائن  هُ يف  تزيدين  حتديد  وما  يّ وِّ   الرسالة،  اكتب  ة 

ي    دمُت  كونه  إىل  فيُ ي  ب  رُ ع  أميل  شخصية:  ن  مكا  إىل  االحتمال  يتوجه  أن 
ه املتقدم، غري  يِّ م  س  ك    وهو ناسخ  عريب،  سلطان ابن اإلمام بلعرب بن محري ايل 

جُ  انلصف    لَّ أن  يف  فتوارخيها  منسوخاته  عرش،  اثلالث  القرن  من  األول 
 أقرب إىل تاريخ الرسالة. 

ي  تارةً وجنده  باإلمجال  توقيعه:    كتيف  اإلمام »يف  بن  ، «سلطان 
تارةً ّص ف  ويُ  بن  » أخرى:    ل  سلطان  بن  محري  بن  بلعرب  اإلمام  بن  سلطان 

بلفظ  «سيف أحيانا  وال يرصح  كتاب    .«ام اإلم »،  من  نسخته  مثال:  )انظر 
و   باسم  ع  قَّ املعترب؛  بن  »ها  سلطان  بن  محري  بن  بلعرب  اإلمام  بن  سلطان 

ايلعريب  سيف سلطان  بن  بلعرب  بن  مالك  دار  ه1219سنة    «بن  ؛ 
 (.  1128املخطوطات رقم

العمر أصغر س  وهو يف لكن أوالد سيف بن سلطان اثلاين،  من    ان   
ال  وىلع ه،  1167ة  رب بن محري تويف سنه اإلمام بلعكبري، فوادلُ ليس بالقدر 
س   تكون  الرسالة  أثناء    –ه  نُّ هذا  تزيد،  تقارب    –تاريخ  أو  ربما  والستني 

،  «دل  الو  »يف الستني من عمره أن ينعت نفسه بـ    يخٍ من شليس من املألوف  
مربّ   أنّ غري   ي  رً هل  حني  ذللك  جاعد   نُ ر  ق  ا  بالشيخ  ب   نفسه  خياطبه  ـ  اذلي 

آن اذلو  ،«الوادل» العمر  من  اثلمانني  يناهز  اكن  زيادةً ي  تقدير    ذاك،  ىلع 
 ماكنته العلمية. 
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فيها    ومنسوخاُت  الكثرية  بلعرب  بن  مما  نصسلطان  نسخه  يب  
نبهان،   أيب  ي  للشيخ  ن  تُ ع  ن  وهو  ما  بمثل  فيها  ف  هُ ت  ع  ه  الرسالة،  جميف  موع  يف 

( يشتمل ىلع  1897وسعيدي؛ رقمخمطوط )مكتبة السيد حممد بن أمحد ابل
للغزا اتل اتلوحيد  علم  يف  وغريهجريد  إ؛  يل  الشيخ    «هلوادل» نسخه  نه  يقول 

 ه.1214رمضان  24جاعد بن مخيس اخلرويص يوم األربعاء 

للشيخ الكندي    املصنف   كتاب  خمطوط اجلزء اثلامن عرش منيف  و
مهن )خ الشيخ  اخلرويص زانة  عثمان  بن  خلفان  بن  رقما  واكن  » ول:  يق   (1؛ 

:  إىل اهلليد الفقري  ىلع    1226تمامه يوم السبت وتمام شهر رمضان يف سنة  
سلطان بن بلعرب بن محري بن سلطان ايلعريب، نسخه لشيخه ووادله العالم  

يف بيت    الزنيه: جاعد بن مخيس بن مبارك بن حيىي اخلرويص، وأنا ساكن  
بني    ةٍ ل  وص    وهذه العبارة األخرية تدل ىلع مزيد قرٍب .  «العلياءالصاروج من  

 .  الرجلني
العل إقامته يف  أن  زمويبدو  فياء دامت  اثلامن  نا،  يف خمطوط اجلزء 

أيضا  املصنف  من  ابلوسعيدي؛    والعرشين  أمحد  بن  حممد  السيد  )مكتبة 
الرابع من شهر احلج من ستم هذا اجلزء عشية ايل» يقول:    (28/1رقم نة  وم 
سنة[ست ]ومئيت  سنة  املصطىف حممد    (7) ة وعرشين  هجرة  من  سنة  وألف 

العريب آهل وصحبه وس ، صىل اهلل عليه وىلعانليب  الفقري    العبد  يد  لم، ىلع 

 
ض النساخ أن حيذفوا خانة املئات، وأحيانا خانة األلوف من التواريخ؛ إتكاًء عىل فهم  جرت عادُة بع   (7)

 القارئ هلا.  
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سيف   بن  سلطان  بن  محري  بن  بلعرب  بن  سلطان  عليه:  املتولك  اهلل  إىل 
ال  ايلعريب ووادله  لشيخه  نسخه  ونور  بيده،  اإلسالم  قدوة  الفقيه  عالم 

يف  ا تمامه  واكن  اخلرويص،  حيىي  بن  مبارك  بن  مخيس  بن  جاعد  ألعالم: 
 . «بيت الصاروج من بدل العلياء

تم  »( يقول:  2840؛ رقمن الستايل )دار املخطوطاتيف خمطوط ديوا و
ىلع يد العبد األقل هلل: سلطان بن بلعرب بن محري بن سلطان بن سيف بن  

من    1231ان من سنة  رمض  مالك ايلعريب، يوم السادس والعرشين من شهر 
خه لشيخه ووادله العالم الفقيه وحيد عرصه: جاعد بن  الجرة انلبوية، نس

 .  «حيىي اخلرويص العليايئ يس بن مبارك بنمخ
)خزانة الشيخ سالم بن     فيه خمطوطانمواًع م جمونضيف إىل ما تقدّ 

رقم السيباين؛  سعيد  بن  ن(55خلفان  اثلقة  »ما  سخه؛  الشيخ  وحمبه  ألخيه 
: نبهان ابن الشيخ الفقيه والعالم انلبيه جاعد بن مخيس بن مبارك  كرم امل

اخلرويص  حيىي  م«بن  فرغ  اثل.  يوم  األول  القعدة    19ثاء  الن  ه،  1227ذي 
 ه.  1228حمرم  20وفرغ من اثلاين يوم 

يُ   ومجيعُ  سبق  سلطان    حُ جِّ ر  ما  يف  كفة  بلعرب  اإلمام  نسبة  ابن 
 . (8) ا نطمنئ إيلهرأي ركونً لالرسالة إيله، وجيعلنا نركن إىل هذا ا

 

 
العزيز   (8) الباحث  النفيسة يف مادة هذه املقالة، عىل فوائدفهد بن عيل السعدي؛    :ال يفوتني هنا شكر  ه 

 وهو أمٌر يزيدين اطمئنانا إىل ما وصلُت إليه من نتائج.
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ـ 1219املعترب؛ بقلم سلطان ابن اإلمام بلعرب سنة   ه
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ـ 1197وبقلمه سنة  سلطان بن اإلمام بلعرب بن محري من نظمقصائد   ه

 (98الدين الساملي؛ رقم )مكتبة اإلمام نور
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ـ 1226اجلزء الثامن عرش من املصنف، بخط سلطان بن بلعرب سنة   ه



 36 

 
ـ 1226من املصنف، بخط سلطان بن بلعرب سنة  العرشونواجلزء الثامن   ه

 



 37 

 
 هـ1231ن بلعرب بن محري للشيخ أب نبهان سنة ديوان الستايل؛ نسخه سلطان ب



 38 

 
ـ 1227ابن الشيخ جاعد سنة جمموع نسخه سلطان بن بلعرب لنبهان   ه

 



 39 

 
 هـ1228نبهان ابن الشيخ جاعد، سنة  ان بن بلعرب لكتاب املالحن؛ نسخه سلط
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 خلالصة: ا •
اإلمام »  مصطلح    ع  ناز  ت      «أوالد 

ُ
األ من  يسري  غري  اليت  عدد   رس 

عُ  به    وسياُق   مان،حكمت  املراد  حتديد  يف  تساعد  اتلاريخ  وقرائن  الالكم 
وت   إمجاهل،  انلا   عُ ف  ر  عند  األسماءاإلشاكل  اتفاق  عن  مصطلح  تج  أن  غري   .

حد  يف زمان وا   أعالمٍ   إشاكال؛ التفاق ثالثة  اكن أكث    «سلطان ابن اإلمام »
وتل    استعماهل،     «سلطان»اسم    ر  رُّ ك  ىلع 

ُ
أ ىلع احلكم  تني متعاقبتني  رس   عند 

   يف عمان، هما ايلعاربة وابلوسعيد.
  تساؤالت   أثرُت   ربماو   متفاوتة.بنسٍب   مفتوحةً   وتظل االحتماالُت 

بعضها قاطعة،  يف  نتيجة  إىل  الوصول  وجهات  قصدً   دون  تقليب  إىل  مين  ا 
املرجو من  الراجح  وبيان  و انلظر،  إىل  لكُّ   م  دَّ ق  ت  ما  ح.  يدفعنا  م  اله  ا  ي  ل  وقوف 

، والعناية بباب  قبل تأويلها  ، واتلأين يف حتريرهاارخييةاتل  حاتمع االصطال
خشية الوقوع يف مزالق تُبىن عليها  سماء املتشابهة؛ وفرز األ   املتفق واملفرتق

   .استنتاجات  تارخيية
جوابً  لا  أجد  لم  اليت  الكثرية  التساؤالت  يمكنين  ا  ومع  شافيا؛ 

سائل وخمطوطات إىل السيد  من ر   سبقنيف نسبة أي يشء مما  إىل    االطمئنان
ه   تماالت إىل غريه، وتظل االحسلطان بن أمحد بن سعيد، وأن القرائن توجِّ

نسبي  حقبتُ  القصرية  مفتقرةً ه  تُ   ا  جادة،  دراسات  املحليةلِّ غ  إىل  املصادر  ،  ب 
          وتنبش الوثائق املتفرقة. 
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ال من    ايلعربيان  سلطانانأما  فبينهما  اإلمامني  ابنا  انلاسخان 
ي  املشرتكة ما  الفرزالقواسم  يتفقا    صّعب عملية  أن  العجيب  بينهما، ومن 

تقدُّ  أن  غري  نبهان،  أيب  للعالمة  النسخ  زمان  يف  أحدهمم  وتأخُّ   زمان  ا  ر  
    ا. اآلخر قادنا إىل نتيجة نطمنئ إيلها يف اتلفريق بني كتاباتهم

 واحلمد هلل أوال وأخريا.  


