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الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد:
هذا الكتاب طُِبَع على نفقة

أوالد الفاضل
عممصد اهللا بن محمد بن خمخمشس الجامودي

ليكون صدقة جارية عن والدهم

ا وُذخرًا لهم تقبل اهللا منهم صدقتهم، وجعلها حمجِر
ولوالدهم عيجشد اهللا ـ تبارك وتعالى ـ





٥

اللهم لك الحمد كالــذي نقول وخيــًرا مما نقول، لك الحمــد ـ يا اهللا ـ 
ما اتســع المدى وما نجم خوى، اللهم لك صالتي ونسكي ومحياي ومماتي، 
وإليك مآبي، لك الحمد ربي كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، ولك 
الحمد في اليســر والعســر، ولك الحمد على نعمك التي ال يحصيها غيرك، 
والصالة والسالم على مســك الختام، وبدر التمام، قدوة األمم، وقمة الهمم، 

إمام الغر المحجلين، وخاتم األنبياء والمرسلين.

اهِــْي َفــَال أَحٌد َنــا اآلمِــُر الن َِنبي َنَعم َوَال  مِنــُه  َال  َقــولِ  فيِ   أََبـر

وعلى آله وصحبه أزكى الصالة وأتّم التسليم؛ أما بعد:

فإن اإلمام الرضي محمد بن عبد اهللا بن ســعيد الخليلــي ƒ رفيع القدر 
والعماد، مشــهور في الُقطر الُعماني وخارجه، اتفــق المحبون والخصوم على 
مكانته وعظيم منزلته، أقام حكمه على طريقة الخالفة الراشدة، فافتخرت بطلعته 
ت به أعين العباد، أحبه شــعبه، وحرسوه بأهداب العيون، وأطاعوه  البالد، وقـر
حاضًرا وغائـًبا، وجمعوا أخباره وسيره، فاألحبار بتسطيرها واضحة وألسن الثناء 

د اهللا مضجعه ومثواه، وجعل الجنة مسكنه ومأواه. بها ناطقة، بر
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دامت خالفته الراشــدة أربًعا وثالثين سنة وبضعة أشهر، تخللتها فترات من 
القوة والضعف والعلو والنزول كحال ســائر الدول بيد أنه قام في صالح األمة، 
وأقام الحدود واألحــكام، وحارب الفســاد، وعمر األرض، وأجــرى النفقات 
والرواتب، واعتنى بالفقراء والمساكين، وظهرت كراريس الضبط ودواوين الجند، 

اء. فكان كل هذا من محاسن الدولة وبريقها الالمع الوض

وبعد حمالت المرض التي َدَهَمت اإلمام المبجل في السنوات األخيرة من 
اء بدأ المتسللون يهجمون من الثغرات، والمتربصون يلعقون أصابعهم  إمامته الغر
نِية، عالوة على القبلية التي لم تفتر أنيابها عن  للحضوض الدنيوية واألطماع الد
التكشــير، وأهم من ذلك ضعف موارد الدولة التي تعتمد بشــكل أساسي على 

بيت المال والزكوات.

هكذا هي الدول، وهكذا هي دولة معين الفضل واإلحســان، عانت كثيًرا 
عبر تاريخها المشــرق، وفي هــذه الورقات حاولت طرح قضية لم يســبق لها 
الطرح، ترتكز على ميزانية دولة اإلمــام الرضي، ومداخيل الدولة(١)، ووظائف 
دولة اإلمام، وجند الدولة، وأعني بهــم: العاملين فيها وفرائضهم، وبيع أصول 
ت بها، وال ســيما في السنوات  الدولة لتغطية نفقاتها بســبب الفجائع التي مر

األخيرة(٢) من ُعُمر هذا اإلمام التقي.

الها من األمورالتي انتبهــت إليها دولة اإلمام الرضي  ســجالت مداخيل الدولة، وأصولها وعم  (١)
محمد بن عبد اهللا الخليلي، وقد وجدت إشارة إلى وجود سجل خاص بمداخيل بيت المال قام 
به القاضي منصور بن ناصر الفارســي، كما يوجد سجل بخط الشــيخ طالب بن علي الهنائي 
َبا وقفت على  حينما كان خازن بيت المال، وهذان الســجالن لم أقف عليهما، وأذكر أيام الص
كراريس وإحصائيات مداخيل الدولة من بيت المــال والزكاة غير أني لم أحتفل به آنذاك، ولم 

أقف على أثر له حينما عقلت.
أبرز الرسائل التي تشير إلى وجود خلل في ميزانية الدولة في السنوات األخيرة، تلك الرسالة   (٢)
ها المشــايخ: جدي القاضي ســعيد بن ناصر الســيفي، والقاضي سفيان بن محمد  التي خط
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وقد اعتمدُت في جمعي هــذا على عدد من المراجــع المخطوطة التي لم 
يسبق نشرها، وأبرزها السجل(١) الذي قام به الشيخ زاهر بن عبد اهللا العثماني في 
هذا الشأن، ومدونات جدي القاضي ســعيد بن ناصر السيفي، وأوراق وجدتها 
بخط الشيخ جمعة بن ســعيد الحوقاني، ونســخ أفالج نزوى التي في أمانتي، 

وأضفت إليها ما عثرت عليه في المراسالت والوثائق وما قيدته المخطوطات.

وقصدت من هذا العمل أن تكون مادة خامًة يعتني بها الباحثون والمهتمون 
بالدراسة والتحليل، والوقوف على مواطن الدروس والعبر فيها.

أســأل اهللا تعالى أن يتقبل منا صالح األعمال، وأن يجعلهــا خاصة لوجهه 
الكريم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا 

محمد وآله وصحبه أجمعين.

كتبه / أبو محبوب السيفي
حررته بتاريخ األحد ٣٠ ربيع اآلخر ١٤٤٣هـ

الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١م

ال الدولة زاهر بن عبد اهللا العثماني، وتم توجيه هذه  الراشدي، والشــيخ الحافظ لســجل ُعم
الرســالة للشــيخ القاضي ســعود بن حميد بن خليفين عامــل اإلمام، وتاريخهــا ٢٣/ ج٢/ 
١٣٧٠ هجرية، ورد عليهــم القاضي بتاريخ ١٦ رجب من الســنة المذكــورة، وهي من إمالء 

عامر بن علي الحبسي.
فني  الشكر موصول ألخي العزيز األستاذ أبي الخضر بدر بن ناصر بن زاهر العثماني، الذي شر  (١)

باالطالع على مكتبة جده الشيخ زاهر بن عبد اهللا العثماني، واالستفادة من مكنوناتها.
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السنةالضابط والحاسب لهاالنفقاتمقدار الميزانية
ألف  وســتون  مئــة 

قرش
وتسعون  ثمانية 

ألف فرش
بن  محمد  اإلمــام  بأمر  القضاة 

عبد اهللا الخليلي
١٣٥٧هـ

وأربعون  مئة وخمسة 
ألف قرش

بأمر مئة ألف قرش العثماني  زاهر بن عبــد اهللا 
اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي

١٣٦٦هـ

ألف  وخمســون  مئة 
قرش

دون مئــة ألف 
قرش

الهنائي  علي  طالب بن  الشــيخ 
بن  محمــد  مــة  العال بتدقيــق 

شامس البطاشي

١٣٦٨هـ

مئة وخمسة وخمسون 
ألف قرش

الهنائي مئة ألف قرش علي  طالب بن  الشــيخ 
خازن بيت المال

١٣٦٩هـ

ضعــف الدخــل في 
الدولة

الخليلي باإلســقاط  أمر اإلمام محمد بن عبد اهللا 
عن الناس لضعف دخل الدولة

١٣٧١هـ

هذا ما توصلت إليه من إحصائيات ميزانية دولة اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي، ويشير 
القاضي حمود بن عبد اهللا الراشدي إلى أن ميزانية الدولة تتفاوت من سنة إلى سنة حسب 
الغــالء والرخص والجدب والخصــب؛ غير أنها تتــراوح في غالب الســنوات بين مئة 
وأربعين ألف قرش ومئة وخمســين ألــف قرش إال أنه فــي ســنة ١٣٦٧ هجرية كانت 

المداخيل في حدود مئة وأربعين قرًشا، وما دخل في خزينة الدولة سبعون ألف قرش؟!
مخاريج الدولة: للوالة، والقضاة، والعسكر، وما يحتاجه الحصن، والعاملين رسميا 
ال بلدية، وغير ذلك من الوظائف  في الدولة من مؤذنين، وجباة، ومدرســين، وُعم

المتوفرة في دولة اإلمام.
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ملحوظاتالحصةاسم الفلج

فلج دارس
تسع بواد(١)
إال ربع بادة

خلفها اإلمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي 
لبيت مال المسلمين وهي مئتان وستة عشر أثر 

ماء. بخط القاضي منصور بن ناصر الفارسي.

أربع بوادفلج الغنتق
بمجموع ســتة وتســعون أثر ماء، وتــم التصرف 
أثر. بخط  أثًرا إال ربع  بالبيع، وبقي منها خمسون 

القاضي منصور بن ناصر الفارسي
بخط أحمد بن عامر بن صالح العباديخمس بوادفلج ضوت

بتاريخ سبع بوادفلج عين َشَجب العبادي  صالح  عامر بن  أحمد بن  بخط 
١٢ ربيع األول ١٣٦٦ هجرية

بادة ونصف فلج أبي ذؤابة
بخط جدي القاضي سعيد بن ناصر السيفيالبادة

بخط محمد بن إبراهيم السيفي(٢)بادتانفلج بو حمار

باع اإلمام محمد بــن عبد اهللا الخليلي كثيــًرا من ماء بيت المال، وقد بلغ نســبة 
مبيعات بيت المال في بعض األصول إلى مقدار النصف، وال ســيما في السنوات 

الخمس األخيرة من حكم اإلمام الرضي.

البادة تساوي: أربعة وعشرين أثر ماء، فيكون المجموع مئة وأربعة وستين أثر ماء.  (١)
اإلحصائيات مستخرجة من نسخ أفالج نزوى، مخطوطات محفوظة أمانة لدى الباحث.  (٢)

ـ «��وى» (�� ا���ل) أ�الك ا�	و�� �� ا����ه 
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التاريخالشهودالكاتبالثمنالمشتريمقدار الحصةالبائع

اإلمام 
محمد بن 
عبد اهللا 
الخليلي

أثر ماء
حارث بن 
منصور 
اليعربي

 ٥٠
قرًشا

منصور بن
ناصر الفارسي

الجد سعيد بن 
ناصر السيفي
وعبد اهللا بن 
أحمد العبادي

١ ربيع 
اآلخر 
١٣٧٠هـ

سعيد بن أثر ماء
محمد

 ٥٠
قرًشا

محمد بن
إبراهيم السيفي

٣ صفر 
١٣٧٠هـ

سعود بنأثر ماء
حمد

 ٥٠
قرًشا

محمد بن
إبراهيم السيفي

٧ محرم 
١٣٧١هـ

سعود بن علي أثر ماء
البوسعيدي

 ٥٠
قرًشا

عبد اهللا بن
أحمد العبادي

سليم بن أثر ماء
سالم بن ودير

 ٥٠
قرًشا

عبد اهللا بن
أحمد العبادي

(١)

م سعر ماء «فلج الغنتق»، وانتقلت خمسة آثار ماء من ماء  ـ  في سنة ١٣٦٦ هجرية ُقو
بيت مال المسلمين للشيخ زهران بن سليمان بن عامر العزري لتسديد ديون الدولة 

التي اقترضها اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي لعز الدولة من الشيخ زهران.
ـ  وفي ســنة ١٣٦٨ هجرية، باع اإلمــام محمد بن عبد اهللا الخليلي ســبعة آثار ماء 
للشيخ زهران بن ســليمان بن عامر العزري لتســديد رواتب الُجند، ودفع ديون 

الدولة الحالة.

السيفي، الجد سعيد بن ناصر، سجل مخطوط بمكتبة وقف بني سيف.  (١)
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مقدار الفريضة شهرياأسماء المشايخ القضاة والوالة والجباة
ستون قرًشاعامر بن خميس المالكي

أربعون قرًشاعبد اهللا بن عامر العزري

عبد اهللا بن محمد الريامي

خمسون قرًشامحمد بن سالم الرقيشي

ناصر بن راشد الخروصي

خمسون قرًشاخلفان بن ُجمّيل السيابي

عبد اهللا بن راشد الهاشمي

خمسون قرًشاحمد بن عبيد السليمي

ثالثون قرًشاعبد اهللا بن محمد الخروصي

ثالثون قرًشاسالم بن حمد البراشدي

ثالثون قرًشاسعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

إبراهيم بن سعيد العبري

خمسون قرًشامحمد بن شامس البطاشي

ثالثون قرًشاسالم بن حمود السيابي

ثالثون قرًشاسعيد بن أحمد الكندي
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مقدار الفريضة شهرياأسماء المشايخ القضاة والوالة والجباة
ثالثون قرًشامنصور بن ناصر الفارسي

خمسة وعشرون قرًشازاهر بن سيف الفهدي

خمسة وعشرون قرًشاسليمان بن سالم الكندي

خمسة وعشرون قرًشاخالد بن مهنا البطاشي

خمسون قرًشاسفيان بن محمد الراشدي

خمسة وعشرون قرًشاسالم بن قسور الراشدي

سالم بن سعيد البراشدي

خمسة وعشرون قرًشامالك بن محمد العبري

راشد بن حمد الحجري

سعود بن عامر المالكي

سيف بن حماد بن أحمد الخروصي

أربعون قرًشاسالم بن محمد بن علي الحارثي

أحمد بن ناصر البوسعيدي

حميد بن سليمان الجابري

خمسة وعشرون قرًشاخالد بن هالل الهنائي

سليمان بن راشد الجهضمي

خمسة وعشرون قرًشاحمد بن سيف البوسعيدي

سالم بن حمود الجابري
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مقدار الفريضة شهرياأسماء المشايخ القضاة والوالة والجباة
خمسة وعشرون قرًشاعبد اهللا بن محمد البلوشي

حمد بن عبد اهللا بن حميد السالمي

غالب بن علي بن هالل الهنائي

مبارك بن سالم المقبالي

خمسة عشر قرًشازهران بن مبارك

عبد اهللا بن اإلمام سالم بن راشد الخروصي

ثالثون قرًشاجدي سعيد بن ناصر بن خميس السيفي

سليمان بن حامد البراشدي

ثالثون قرًشاأحمد بن حامد الراشدي

حمد بن عبد اهللا البوسعيدي

خمسة وعشرون قرًشاسالم بن سعيد العبدلي

سيف بن حمد األغبري

ثالثون قرًشاسعود بن سليمان بن جمعة الكندي

اله تختلف وفًقا لعدد من  يظهر أن مقدار الفريضة التي حددها اإلمام الخليلي لُعم
المحــددات منها: حجــم المنطقة وثقلها، وكذلــك الوظيفة، فقــد تكون القضاء 
وحدها، وبعضهم يجمع اإلمام له الوالية والقضاء، وعلى حسب مداخيل المنطقة 
التي يوضع فيها، وأيًضا على حسب فائض الخزينة وعجزها تجرى الرواتب، وهذا 
الجدول ال يمثل ســنة واحدة، بل هو توضيح لبعض مــا توصلت إليه من خالل 

الوثائق والمراسالت.



ديــوان الُجـــنــد ١٦

�>%��3ت ا�	و�� ��; ا��:�89 وا��23ة �� «+�* 17ت»

مقدار المستحقات من آثار بيت مال المسلميناسم الشيخ/ أو الوكيل
٣ آثارسفيان بن محمد الراشدي

٣ آثارسعيد بن أحمد الكندي

٧ آثارعيسى بن صالح السليماني

٣ آثارمنصور بن ناصر الفارسي

ناصر بن سلوم بن سعيد 
٥ آثارأمبوسعيدي ـ شيخ العقر ـ

٢١ أثرالمجموع

ـ «��وى»  ��اس �Aر@� ا�1ادي ا�:=<�� وا�'= َّ=A

اسالحـارة الفريضةمجموع الحر
كل حارس ٣ قروش من ٤ حراسحارة الوادي الشرقية

وقف الحارتين ٤ حراسحارة الوادي الغربية



١٧ديــوان الُجـــنــد

حارة الوادي الشرقية

حارة الوادي الغربية



ديــوان الُجـــنــد ١٨

Eـالح ��Cـ�� اإل�ـ�م

المجموع الكليعدد الرمي في كل صندوقعدد الصناديقنوع السالح
٢٠ ألف١٠٠٠ رمية٢٠بو عشر
٢٠ ألف١٠٠٠ رمية٢٠بو ست

٢٠ ألف١٠٠٠ رمية٢٠بو خمس
٢٠ ألف١٠٠٠ رمية٢٠موزر

٢٠ ألف١٠٠٠ رمية٢٠بو شوكة
٥٠ ألف١٠٠٠ رمية٥٠صمع

٢٠ ألف١٠٠٠ رمية٢٠بو فتيلة
الرصاص والكبريت 

بمقدار ثالثمئة قرشوالشوري

١٧٠ ألف رمية١٧٠ صندوًقاالمجموع

السنويةالفريضة الشهرية لكل حارسالعدد
٤٨ قرًشا للفرد سنويا، و١٩٢ قرًشا للمجموع٤ قروش٤ أفراد

اس ���ن ا�>الح َّ=A



١٩ديــوان الُجـــنــد

أ��Cب ا�K=ا�H �� IJ= ا�#>G=�9 +� «��وى»

اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في 
السنة
قرش

نوععمره
سالحه

عدد 
ملحوظتهرميه

١
القاضي الشيخ 
عامر بن خميس 

المالكي
قاضي القضاة ٦٠.٧٢٠..

بنزوى

سيف بن سلطان ٢
في معية اإلمام٢٠.٢٤٠..العميري

نصر اهللا بن ٣
مساعد ١٥.١٨٠..محمد الكندي

الكاتب

الشيخ عبد اهللا بن ٤
مدرس في علم ٢٥.٣٠٠..عامر العزري

الفقه وغيره

٥
سالم بن 

سليمان بن سالم 
الرواحي

معلم٨.٩٦...

حامد بن ناصر ٦
مدرس٥.٦٠...الضرير

سعيد بن ناصر ٧
ُمَتعلم٥.٦٠...السيفي



ديــوان الُجـــنــد ٢٠

اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في 
السنة
قرش

نوععمره
سالحه

عدد 
ملحوظتهرميه

شامس بن محمد ٨
وكيل في بيت ٦.٧٢...السيفي

المال
العدد 

٨.١٤٤١٧٢٨والمجموع

حمود بن زاهر ١
ُمَتعلم٦٠..٥...الكندي الضرير

ناصر بن محمد ٢
ُمَتعلم٦٠..٥...العامري

عبد اهللا بن ٣
مكاتب٦٠..٥...سليمان النبهاني

إحسان فقط٦٠..٥...أوالد زهران٤
حارس السوق٤٨..٤...إسماعيل التوبي٥

سالم بن بشير ٦
معلم قرآن٣٦..٣...الحوقاني

مرزوق بن محمد ٧
ُمَتعلم٢٤..٢...المنذري

أمين ميزان ١٨..- ١...صالح٨
السمن

أمين ومعاون ١٢..١...راشد بن عزيز٩
في السوق



٢١ديــوان الُجـــنــد

اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في 
السنة
قرش

نوععمره
سالحه

عدد 
ملحوظتهرميه

زهران بن مبارك ١٠
قاضي منح١٥.١٨٠...السعيدي

معاون قاضي ٢.٢٤...سعيد بن مسّلم١١
منح

إحسان فقط١٢٠.....رجال الجنبة١٢

٦٠.....مكتوم الجنيبي١٣

قاتُل قاتلِ 
اإلمام 

سالم بن راشد 
الخروصي 
5

العدد 
٢٤٩٠- ١٣.١٩٢والمجموع



ديــوان الُجـــنــد ٢٢

�>ـGـ= «�ـــ�وى»

عدد 
األنصار

اسم وقبيلة
العسكري

في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظتهالرمي

يأكل في الحصن٣٦..٣..حمدون بن حامد١
يأكل في الحصن٣٦..٣..حمد بن خليفين٢
يأكل في الحصن٣٦..٣..عبد اهللا بن هاشل٣

حمد بن محمد ٤
معاون عسكري٣٦..٣..العفيفي

سيف بن ٥
عسكري٣٦..٣..محمد بن عبد اهللا

في بيت سليط
يأكل في الحصن٢٤..٢..الخادم جمعة٦
٤٢..+٣...عسكر فرق٧

١٢٦.+١٠..عسكر برج القرن

له أرض في......خلف بن شاذان٨
بيت المال

٨
٣٣––––٢٥

..٣١
 .١٤٤
––––.١٧٥

..٣٧٢

.١٧٢٨
––––.٢١٠٠



٢٣ديــوان الُجـــنــد

ـ «��وى» ��ل ا��%#���� 

مقدار المبلغاسم الطالبالتسلسل
٥ قروشسعيد بن ناصر السيفي١
٥ قروشأحمد بن ناصر السيفي٢
٥ قروشيحيى بن عبد اهللا النبهاني٣
٥ قروشسعيد بن ماجد السيفي٤
٥ قروشالمعلم مرزوق المنذري٥
٥ قروشالمعلم حامد الشكيلي٦
٥ قروشسعود بن أحمد اإلسحاقي٧

توزيعهامقدار الوصيةالواصي
الشيخ حمدون بن 
حميد بن عبد اهللا 

الحارثي

يعطى الشيخ سعود بن حميد مئة وخمسين 
يتصرف  «نزوى»  إيصاله  يتم  والباقي  قرًشا، 

. ƒ فيه اإلمام
ُيعطــى منها أحمــد بن محمد بن عيســى أربعمئة قرشراشد بن حمود

الحارثي ١٠٠ قرش، والشيخ سعود بن حميد 
١٠٠ قرش عن حق لهما.

فاطمة بنت محمد 
البهلوية

تم تسليمها اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي ثالثمئة قرش
من طرف قاضيه سعود بن سليمان بن جمعة 

ـ . الكندي ـ قاضي بهال 

و�9�C ا���>&�� �#�ِّ ا�	و��



ديــوان الُجـــنــد ٢٤

مالحظةاسم صاحب النفقةالتسلسل

نبهان بن سيف ١
المعمري

استلم من زهران بن سيف ٦٠ قرًشا
كتب له اإلمام بروة للشــيخ علي بــن هالل وولده 
غالب القائمين بالرســتاق من أجل استالم المبلغ، 
فما حصل على شــيء منهما، فرجع لنزوى، فكتب 
له اإلمام كتاًبا ليستلم المبلغ المذكور من زهران بن 

عالي، فاستلمها منه. سيف الس
استلم منه ١٠ قروش من أجل البرج الحامي عندهم.سالم بن سيف العبري٢
استلم ٣٠ قرًشا إعانة له ألن بيته معرة ألضياف الدولة.غصن بن شامس٣
١٠٠ قرًشا لكل شارٍ ٥ قروش على القاعدة المعروفةمبلغ للشراة٤

زاهر بن سيف ٥
استلم في الشهر ١٥ قرًشا فريضة و١٠ للنازلالريامي قاضي إزكي

��� أ�O3K ا�:�8 زM=ان 
� ����Eن  P�E

ا�
E1#�	ي
�� ا���ل ـ �+ Q�Rـ و

�� أ�= اإل��م



٢٥ديــوان الُجـــنــد
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�>ـGـ= «�ـــ�وى»

عدد
األنفار

اسم وقبيلة النفر
العسكري

في 
الشهر
قرش

في 
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظتهالرمي

عسكري وناظر ١٠.١٢٠..سعيد بن بشير١
بلدية

اب الحصن٢ ٩٦..٨...سعّيد بو

٩٦..٨...شبط بواب الحصن٣

عسكري في ٨٤..٧...خالد بن صالح٤
قلعة نزوى

٨٤..٧...حمود بن سعيد٥

٨٤..٧...عبد اهللا بن سلّيم٦

٧٢..٦...سيف بن حمد٧

٧٢..٦...علي بن سليمان٨

٧٢..٦...عدي بن سعود٩

٧٢..٦...سيف بن عامر١٠

المجموع
٧١.٨٥٢..١٠



٢٧ديــوان الُجـــنــد

عدد
األنفار

اسم وقبيلة النفر
العسكري

في 
الشهر
قرش

في 
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظتهالرمي

٦٠..٥...عبد اهللا بن علي١١
يأكل في الحصن٦٠..٥...ناصر بن سالم الدرعي١٢

٦٠..٥...حمد بن سالم الرواحي١٣
مالحظ بيت المال 

وعسكري يأكل
في الحصن

حمود بن هاشل ١٤
٦٠..٥...الرواحي

وكيل ومحافظ 
المالية ويأكل 

في الحصن

حمدون بن محمد ١٥
٦٠..٥...الراشدي

٦٠..٥...منصور بن عايل١٦
يأكل في الحصن٦٠..٥...سليم بن خلفان الراشدي١٧

حمد بن سليمان١٨
٦٠..٥...أمبو علي

٦٠..٥...حمود بن سعيد الرواحي١٩
٦٠..٥...خلفان بن سعيد٢٠
٦٠..٥...سعيد بن سالم٢١

محمد بن عبد اهللا ٢٢
عسكري في ٦٠..٥...الراشدي

بيت سليط
٦٠..٥...سليمان بن حمد٢٣

المجموع 
١٣٦.١٦٣٢....٢٣



ديــوان الُجـــنــد ٢٨

عدد
األنفار

اسم وقبيلة النفر
العسكري

في 
الشهر
قرش

في 
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظتهالرمي

٤٨..٤..سويلم صوار العالية٢٤
٤٨..٤..سيف صوار السفالة٢٥

المجموع 
١٤٤١٧٢٨....٢٥

�>ـGـ= «�ـــ�وى»

عدد 
األنصار

اسم وقبيلة
العسكري

في 
الشهر
قرش

في 
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظاتالرمي

٣٠ ٣٦..٣..حمدون بن حامد١
رمية

يأكل في 
الحصن

٣٠ ٣٦..٣..حمد بن خليفين٢
رمية

يأكل في 
الحصن

٣٠ ٣٦..٣..عبد اهللا بن هاشل٣
رمية

يأكل في 
الحصن

حمد بن محمد ٤
٣٠ ٣٦..٣..العفيفي

رمية
معاون 
عسكري



جامع عقر نزوى



ديــوان الُجـــنــد ٣٠

�1KT1ن 	و�� اإل��م و+=اIJ أS=ا�M اإل��م

الفريضةالعملاالسم
٣ قروشخادم اإلمامالخادم مبروك

٣ قروشناصر بن عامر العزريقاري العمي

ـ «نزوى» ٦ قروشمسؤول العسكرعقيد العسكر ب

كل واحد ٥ قروش٣٥ عسكرياعسكر «نزوى»

٤ قروشسوق «نزوى»كاتب السوق

ـ «نزوى»جابي الزكاة ٥ قروشب

غلة المساجدوكيلسالم بن عبد اهللا العامري

غلة المساجدوكيلمحمد بن صالح

ـ «نزوى»محمد بن خلفان البوسعيدي ٦ قروشوكيل بيت المال ب

٤ قروش_معالج أطفال

٣ قروشُمعلم قرآنسعود بن خلفان المنيجري

٣ قروشُمعلم قرآنمسلم بن سالم العامري

مؤذن صالة الجمعة
٣ قروشعامر بن سليمان الحوقاني

حامد بن حمدان مؤذن 
٣ قروشجامع العقر



٣١ديــوان الُجـــنــد

الفريضةالعملاالسم
سهيل بن أحمد بن

٣ قروشُمعلم قرآنعديم الصايغي

٦ قروشوكيل بيت المالخالد بن صالح الخروصي
٥ قروش. قرشان إحسانُمعلم قرآنجمعة بن حامد السعالي

٥ قروشمساعد قضاة
٣ قروشالمعلم خميس خادم آل عمير
إحسانسليمان بن عيسى العقري
إحسانمحمد بن ناصر الهاشمي
٣ قروشكاتبسليمان بن محمد القسيمي

٥ قروشجابٍسيف بن محمد

مسؤول وقف اإلمام شامس بن محمد السيفي
٣ قروشسلطان بن سيف اليعربي

طلبة العلم
كل طالب ٣ قروش
من وقف اإلمام 

سلطان بن سيف اليعربي
إحسانمرزوق بن محمد

٥ قروشأمين مخازن السالح
٣ قروشُمتعلمسعيد بن ماجد السيفي

قرشان في كل شهر من شاهد صكوكصالح بن سالم بن ناصر
زكاة البلد



ديــوان الُجـــنــد ٣٢

الفريضةالعملاالسم
ُعشر الغلةوكيلسالم بن سليمان الرواحي

ُعشر الغلةوكيل فلج مسلماتناصر بن خميس المعولي

مرجعه للقاضي والوالي عسكر الرستاق
ينفق عليهم من بيت المال

إحسان من األنصارسليمان بن محمد الهنائي

إحسان من األنصاررجال بني هناة

إحسان من األنصاررجال بني ريام

كل فرد ثالثة قروش١٠ أفرادعسكر محاربة قطاع الطرق

مكافئة لمن يقتله من بيت مقتل دياب بن طحنون
المال ألنه سبع ضارٍ

ل  المكافئة ١٠٠ قرش تكف
بها اإلمام (لم يتم قتله)

١٠٠ قرش(١)فريضة بدبد

الحوقاني، جمعة بن سعيد، ســجل مخطوط محفوظ في مكتبته، وقد آلت المكتبة لورثته   (١)
حاليا.



٣٣ديــوان الُجـــنــد

ُ�ـ�َّـ�ل 	و�ـ� اإل�ـ�م

ُ�ـ�َّـ�ل ـ�ـ	9ــ�

ملحوظاتالفريضةاالسم
قرشانسالم بن محمد

الفريضة السنوية ١٦٨ قرًشا

قرشانعلي ولد الدغيشي
قرشانحمدون

قرشانسعيد بن خميس
قرشانفايز بن خصيف
قرشانسعيد بن هاشل

قرشانشبيط

مقدار الفريضة شهرياالعامل
ثالثون قرًشاخلفان بن حارث بن ناصر البوسعيدي

ثالثون قرًشاسالم بن سيف اللمكي
١٥ قرًشاسعود بن سليمان بن محمد الكندي

عشرون قرًشاسلطان بن محمد الحبسي
١٥ قرًشاعبد اهللا بن خلفان بن حميد الجهضمي

ثالثون قرًشاعبد اهللا بن زاهر بن غصن الهنائي
خمسون قرًشاالسيد هالل بن علي البوسعيدي



ديــوان الُجـــنــد ٣٤
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اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
الوظيفةالرمي

١
القاضي الشيخ 

عبد اهللا بن محمد 
الخروصي

قاض٢٠ٍ رميةصمع٣٢ سنة٣٠.٣٦٠..

٢
مساعده الشيخ 
حمد بن عبيد 

السليمي
أبو ٤٥ سنة٢٠.٢٤٠..

مساعد ١٠٠ رميةخمس
للقاضي

نبهان بن سيف ٣
٢٥ رميةصمع٥٠ سنة١٦.١٩٢..البكري

مكاتب 
في سوق 

العالية

طالب بن حمد مولى ٤
٢٥ رميةصمع...٩٦..٨..بني سليمة

مكاتب 
في سوق 

السفالة

حمد بن حميد ٥
٢٥ رميةصمع٣٠ سنة٤٨..٤...الراشدي

مسؤول 
صوار 
العالية

٢٥ رميةصمع٣٠ سنة٤٨..٤...علي الدرمكي٦
مسؤول 
صوار 
السفالة
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اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
الوظيفةالرمي

حمد بن سعيد ٧
ناظر طرق ٢٥ رميةصمع...٤٨..٤...الرواحي

العاللية

سعيد بن نصير ٨
ناظر سوق ٢٥ رميةصمع٤٥ سنة٦٠..٥...الرواحي

العاللية

هالل بن مسعود ٩
٢٥ رميةصمع٤٠ سنة٦٠..٥..الرواحي

عسكري 
سوق 
العالية

الشيخ جبر بن سعود ١٠
إحسانصمع٣٥ سنة٣٠٠....الجبري

الشيخ حمد بن علي ١١
إحسانال شيء٩٠ سنة١٠٠....الهناوي

الشيخ خلفان بن ١٢
أبو شوكة ٣٢ سنة١٠٠....ناصر السعدي

إحسانوصمع

هالل بن محمد ١٣
إحسانصمع٦٠ سنة١٠.١٢٠..الرواحي

سيف بن هالل ١٤
إحسانصمع٦٥ سنة٨٠.....الشامسي

منصور بن ناصر ١٥
إحسانصمع٥٠ سنة٣٠.....الشامسي
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اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
الوظيفةالرمي

إحسانصمع٦٠ سنة٣٠.....حمد بن خالد هنآء١٦

سليمان بن زاهر ١٧
إحسانصمع٦١ سنة٦......البكري

حمد بن سيف ١٨
إحسانال شيء٧٠ سنة٨......البكري الضرير

إحسانال شيء٦٥ سنة٨......زاهر بن أحمد المداد١٩

شيخان بن هالل ٢٠
إحسانصمع٣٥ سنة٥......الشامسي

حمد بن سالم ٢١
إحسانصمع٥٠ سنة٥......الشامسي

محمد بن هالل ٢٢
إحسانصمع٥٥ سنة٥......الشامسي

٢٣
عبد اهللا بن 

سليمان بن حمد 
هناوي

إحسانصمع٣٥ سنة١٥.....

علي بن سالم بن ٢٤
إحسانصمع٣٥ سنة٣٠....علي هناوي

حمد بن سليمان ٢٥
إحسانال شيء٧٠ سنة٥٠....الخروصي
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اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
الوظيفةالرمي

محمد بن عباد ٢٦
إحسانصمع٣٥ سنة٤٨..٤..الرواحي

سيف بن سالم ٢٧
إحسانصمع٤٥ سنة٢٥......عبودي

عبد اهللا بن محمد ٢٨
إحسان...٥٥ سنة٢٠.....الشجبي

المجموع
١١٠٢١٣٧...٢٨

سعود بن ناصر ١
٢٠٣٥..السعيدي

حميد بن سليمان ٢
٩..الحراصي

حمد بن محمد ٣
٨..الحراصي

الشيخ ثاني بن ٤
٨٠..حارث الجابري

نبهان بن حمود ٥
٣٠..الجابري

خلفان بن عبد اهللا ٦
٨٤..٧..الدفاعي
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اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
الوظيفةالرمي

١٢.....صوار هيل٧

١٢.....مؤذن هيل٨

٤٨..٤..ُمعلم سيجا٩

١٠٦٠.....علي بن سيف التوبي١٠

الشيخ حميد بن ١١
٨٠٥٥.....مسلم الندابي

عبد اهللا بن مسلم ١٢
٢٠٥٠.....الرمضاني

الشيخ محسن بن ١٣
١٠٠٥٠....زهران السيابي

عبد اهللا بن سعيد ١٤
٥٠٣٥..السيابي

سالم بن فريش ١٥
١٠.١٢٠٥٥مساعد قاضي فنجا

أبناء خلفان بن ١٦
٥٠محمد الهدابي

٣٠..جماعة التصاوير١٧

٣٠..ُمعلم في التصاوير١٨
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اسم وقبيلة النفرالتسلسل
في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
الوظيفةالرمي

َسّلوم بن محمد ١٩
١٣٧٠..العقيد الضرير

٢٠
الشيخ أحمد بن 
حامد الراشدي
ـ : وله ـ أيًضا 

..٣٠
..١٠

..٣٦٠
..١٢٠٤٥

الشيخ محمد بن ٢١
٣٠ ـ٣٦٠..٣٠..حارث الهشامي

...المجموع
٩١
٢٠١=١١٠

١٦٤٦
٣٧٨٣=٢١٣٧
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عدد 
اسم وقبيلة العسكرياألنصار

في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد
ملحوظاتالرمي

العقيد خميس بن ١
٨ فريضة٢٥ رميةصمع١٦٨٥٥..١٤..سويلم الرواحي

٦ قهوة

العقيد ناصر بن حمد ٢
٢٥ رميةصمع١٠٨٥٥..٩...الريامي

العقيد خلف بن ٣
٢٥ رميةصمع١٠٨٣٥..٩...ناصر الريامي

العقيد صالح بن ٤
٢٥ رميةصمع١٠٨٣٠..٩...سالم الرقيشي

٤٩٢٤.١٠٠..٤١.....المجموع

سالم زباروت مولى ٥
٢٥ رميةصمع٦٠٥٠..٥..بني هناة

زيد له في 
الشهر قرش 
ألنه يحافظ 
على سالح 
المسجونين

٢٥ رميةصمع٤٨٢٨..٤..ابنه سالم بن سالم٦

سليمان بن ناصر ٧
٢٥صمع٤٨٥٠..٤..الرواحي

رمية

سليمان بن علي ٨
٢٥ رميةصمع٤٨٤٠..٤..الرواحي
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عدد 
اسم وقبيلة العسكرياألنصار

في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد
ملحوظاتالرمي

سليمان بن حمد ٩
٢٥ رميةصمع٤٨٣٠..٤..الرواحي

حميد بن حمد ١٠
٢٥ رميةصمع٤٨١٨..٤..الرواحي

راشد بن سلوم ١١
٢٥ رميةصمع٤٨٣٠..٤..الرواحي

محمد ود الفرش ١٢
٢٥ رميةصمع٤٨٣٢..٤..الرواحي

خميس بن سالم ١٣
٢٥ رميةصمع٤٨٣٥..٤..الرواحي

١٣٢٢٥...٧٨.٩٣٦.....المجموع

يوسف بن ناصر ١٤
٢٥ رميةصمع٤٨٢٥..٤..الريامي

سيف بن ناصر ١٥
٢٥ رميةصمع٤٨٣٥..٤..الريامي

زهران بن سالم ١٦
٢٥ رميةصمع٤٨٣٠..٤..الريامي

سالم بن مرهون ١٧
٢٥ رميةصمع٤٨٤٠..٤..الريامي

سالم بن حميد مولى ١٨
٢٥ رميةصمع٤٨٣٠..٤..بني ريام

١٨٤٥٠...٩٨.١١٧٦.....المجموع
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عدد 
اسم وقبيلة العسكرياألنصار

في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد
ملحوظاتالرمي

٢٥ رميةصمع٤٨٣٥..٤..مطر بن زايد الريامي١٩
٢٥ رميةصمع٤٨٣٥..٤..سعيد بن حميد الريامي٢٠

علي بن سويد بواب ٢١
٢٥ رميةصمع٦٠٣٥..٥..بني ريام

الخادم سواد بواب٢٢
٢٥ رميةصمع٤٨٦٠..٤..بني راشد

سيف بن مسعود ٢٣
٢٥ رميةصمع٤٨٣٠..٤..الراشدي

عيسى بن ناصر ٢٤
٢٥ رميةصمع٤٨٢٠..٤..الراشدي

٢٤٦٥٠...١٢٣١٤٧٦....المجموع

حامد بن مرهون ٢٥
٢٥ رميةصمع٤٨..٤..الراشدي

حامد بن حمود ٢٦
٢٥ رميةصمع٤٨..٤..الراشدي

سليم بن حمود ٢٧
٢٥ رميةصمع٤٨..٤..الراشدي

أيام العيد٢٧.....عيدية للعسكر في السنة...

المجموع
..١٢

..١٢٣
=

.١٣٥

.١٧١
١٤٧٦
=

١٦٤٧
..٧٥..٣
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عدد 
األنصار

اسم وقبيلة
العسكري

في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظاتالرمي

٢٥ رميةصمع٦٠..٥..المياحي١
٦٠..٥..سعيد٢
٦٠..٥..حميد٣
٦٠..٥..سنان٤
٦٠..٥..سعيد٥
٦٠..٥..سليمان بن علي٦
٦٠..٥..الجامودي٧
٦٠..٥..الراجحي٨

٤٠.٤٨٠....المجموع

عبد الرحمن بن ٩
٦٠..٥..ناصر

٦٠..٥..خصيف١٠
٦٠..٥..محمد بن علي١١
٦٠..٥..ناصر بن سيف١٢
٦٠..٥..محمد بن مسعود١٣
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عدد 
األنصار

اسم وقبيلة
العسكري

في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظاتالرمي

٦٠..٥..سليمان بن عزان١٤
٦٠..٥..عامر بن سالم١٥

٧٥.٩٠٠.....المجموع
٦٠..٥..فايل١٦
٦٠..٥..الصوار١٧
٦٠..٥..عبد اهللا بن سعيد١٨
٦٠..٥..عبد اهللا بن محمد١٩
٦٠..٥..منصور بن علي٢٠
٦٠..٥..حارث٢١
٦٠..٥..محمد بن ناصر٢٢

١١٠١٣٢٠...المجموع
٦٠..٥..ناصر بن علي٢٣
٦٠..٥..سالم بن حميد٢٤
٦٠..٥..الخنجري٢٥
٦٠..٥..صربوخ٢٦

١٣٠١٥٦٠....المجموع
٦٠..٥..غريب١
٦٠..٥..عبيد٢
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عدد 
األنصار

اسم وقبيلة
العسكري

في 
الشهر
قرش

في
السنة
قرش

نوع عمره
سالحه

عدد 
مالحظاتالرمي

٦٠..٥..سعيد بن ناصر٣
٦٠..٥..سليمان بن سالم٤
٦٠..٥..سعيد بن هاشل٥

مجموع 
أفراد 
العسكر

٥
٢٦
=

٣١ جملة العسكر

..٢٥

.١٣٠
=
١٥٥

.٣٠٠
.١٥٦٠
=

١٨٦٠

جملة معاش العسكر الشهري 
والسنوي

١٠.١٢٠..سالم بن خلفان١
١٠.١٢٠..حماد٢
٩٦..٨..هاشل٣
٩٦..٨..محمد بن زهران٤
٩٦..٨..علي بن سالم٥
٨٤..٧..علي بن حمود٦
٨٤..٧..خلفان بن سعود٧
٨٤..٧..حمد بن سعود٨
(١)٨٤..٧..مرهون٩

العثماني، زاهر بن عبد اهللا، سجل مخطوط محفوظ بمكتبة حفيده أبي الخضر بدر بن ناصر بن   (١)
زاهر العثماني، وقد وجدت إشارة بخط الشيخ زاهر يشــير فيها إلى سجل واسع يشتمل على 
الها؛ و«إبراء»، و«بدبد»، وغيرها من حواضر دولة اإلمام، ولم  عسكر «الرستاق» وفرائضها وُعم

أقف على هذا السجل حتى إعداد هذا العمل.
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سنة التفويضمقدار الفريضةجهة الصرف
الشيخ صالح بن أحمد بن 

صالح الحارثي
مئة قرش من بيت مال المســلمين. 
والرطب،  للتمــر  قــرش  وثالثمئة 

وذلك مع االقتصاد.
١٣٥٢ هجرية تفوض للشــيخ صالح بــن أحمد فرائض الجند

الحارثي في الزيادة والتعليل
تفويض على حسب ما يراه مستحًقا أعطيات الناس والمحتاجين

على اختالف المقاصد

ملحوظاتمقدار الفريضةعامل اإلمام
الشيخ عبد اهللا بن 

محمد بن رزيق 
الريامي ـ أبو زيد ـ

مفوض مطلق من اإلمام محمد بن عبد اهللا 
الخليلــي علــى الزكــوات، والصدقات، 
ال  الُعم يحتاجه  ومــا  والخارج،  والداخل 
المقابــض  تحتاجــه  ومــا  والعســكر، 
والرصــاص  الســالح  مــن  والحصــون 
والصيانة؛ وما يرى فيه صالًحا في «بهال».

سعود بن سليمان بن 
جمعة الكندي

مئة وعشرون قرًشا 
له ولعسكره.

+=29ـ� «ـWـــال»
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ملحوظاتمقدار الفريضةعامل اإلمام
الشيخ سيف بن 

حمد األغبري
له  وقــرش،  قرش  مئة 
ولعســكره، ولــه فوق 
ذلك ربعان ماء ِمن ماء 
المســلمين،  مال  بيت 
ِمنحة يسقي بها ما شاء، 

إعانة للطعام.

في  الفريضة  إلى هذه  اإلشــارة  ورد 
للشــيخ  محمــد  اإلمــام  خطــاب 
األغبري: «بســم اهللا الرحمن الرحيم 
هذا ما افترقنا نحن والشيخ سيف بن 
بإزكي  حمد األغبري على أن يكون 
والًيا وقاضًيا، وله ِمن الُجعل في كّل 
شــهر مئة قــرش فّضة وقــرش، له 
إمــام  كتبــه  ليعلــم.  ولعســكره، 

المسلمين محّمد بن عبد اهللا بَيده.
يوم ٢٨ ِمن شــهر شــّوال ِمن سنة 

١٣٥٧هـ
وله فوق ذلــك ربعان مــاء ِمن ماء 
بيت مال المسلمين، ِمنحة يسقي بها 

ما شاء، إعانة للطعام».
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السنةالتوزيعمقدار القعد
ُتدفع للرواشد موّزعة بينهم على حسب ما اّتفقوا في تسعون قرًشا

توزيعها سابًقا في عادتهم، وعشــرون قرًشا ِمن قعده 
هو  يوّزعها  الراشــدي  حَمد  سالم بن  الشيخ  لجماعة 
على ما يراه بينهم. وبعد هذا مما بقي ِمن قعده ُيعمر 
منه السوق على نظر الشيخ سالم، ويخرج في مداراة 
الكّل، على  التــي تجَمع  المصالح  ِمن  البدو وغيرها 

مشورة بينه وبينهم.
عبد اهللا بن  الفلج  وكيل  ولقعده  للســوق  والقابض 
حامد. هذا مـا جــرى عليه التفويــض ِمـن اإلمام 

ـ أبقاه اهللا ـ 

١٣٦٦هـ
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من إمام المسلمين محمد بن عبد اهللا بيده إلى الشيخ المكرم الولد المحترم 
ا بعد: فكتابك وصلني، والحساب  إبراهيم بن سعيد العبري ســالم عليك؛ أم
الذي ذكرته ال أرى فيه بينك وبين العثماني كبير خالف إال أنك تعد الواصل 
فناك ليطلع أن  فناك بما عر عند الفقراء غير داخل في حســابك، ونحن إنما عر
زكاة داركم صارت بيدكم ـ يا معشــر العبريين ـ إنما الحاصل الخارج عنكم 
حروة مئة و ٦٠ قرًشا من ســبعمئة لم يكن الثلث، والزكاة سبعمئة كلها راجعة 
إلى فقرائكم وكبرائكم، وأنت تســأل في هذا الواصل، فهذا ال أراه مما يليق 

منك السؤال فيه، ونظرك أطول وأعال، والسالم.
ولقد وصلني كتابك من بني كلبان، وأنهم ألقــوا أزمة أمرهم إليك، فقد 
أصابوا ـ والحمد هللا ـ فاكتب لهم جواًبا مني موافًقا، والسالم. حرر يوم ١٦ من 

شهر ربيع األول ١٣٤٨.

ن خالًفا حاصًال في الحساب بين الشيخ زاهر بن عبد اهللا العثماني ـ مسؤول سجل وثيقة تبي»
ال الدولة والمالية بدولة اإلمام الخليلي ـ وبين الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري» تدوينات ُعم



٥١ديــوان الُجـــنــد
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الفريضةالعملاالسم
٣ قروشالخادم زايد

بريد ونقل طارش اإلمام
٥ قروشالمراسالت

قرشانإحسانحمود بن سالم العفيفي
منصور بن محمد بن 

قرشانإحسانسليمان السيفي

سعود بن سعيد بن سليم 
قرشانإحسانالقصابي السعالي

قرشان، ويعمل في العسكريةإحسانموسى بن علي الحسيني
قرشانإحسانمحمد بن زاهر الكندي

ناصر بن سلوم بن سعيد 
أمبوسعيدي

شيخ العقر.
٥٠ قرًشا لتجهيز عسكر من «العقر»من أنصار الدولة

قرشانإحسانمحمد بن علي السعالي

سيف بن هالل بن حمد 
المحروقي

من أنصار الدولة 
من «أدم»

األخــذ من فضلــة أموال المســاجد 
نفسه  وفي  عنده،  العلم  لطلبة  لينفقها 
ليتفــرغ للعلم ولمهمات المســلمين 

بمقدار (٦٠) قرًشا شهريا.

سعيد بن محمد المحروقي 
المجبر

تعاملت معه 
الدولة في شراء 

المصاحف

ديون (سنة ١٣٤٢هـ) على دولة المسلمين 
مــن كراريس جــزء النبأ بمقــدار (٤٢) 

قرًشا، وقد سددها اإلمام لولد المجبر.
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مقدار الفريضة السنوينوع النفقة

العناية بالحصن

من الفوائد أن اإلمام محمد بــن عبد اهللا الخليلي 
باع عدًدا من أمالك بيت المال، ومنها سنة ١٣٥٦هـ 
باع لسالم بن سيف بن سعيد الشايعي الخروصي 
ـ «نزوى» يســمى «الصفافير» من ســقي  خريًصا ب
«فلــج دارس» من «ســمد نــزوى»، بمبلغ ثالثة 
وذلك إلصالح  الدولة،  عز  لصالح  قرًشا  وثالثين 
أمر  الحصــن، وكان يكل  فــي  الترميمات  بعض 

اإلصالح إلى يوسف بن سعيد الرواحي.
عسكر حماية لصباحات سور 

العقر، وهي أربع صباحات:
ـ صباح السوق

ـ صباح أبي المؤثر
ـ صباح الشجبي
ـ صباح الصبخة

ـ  ،  يتناوب عسكريان على حراسة كل باب ـ غالًبا 
ويستلم كل حارس شهريا ثالثة قروش.

ويبلغ المقدار السنوي (٢٨٨) قرًشا.

ضيوف الدولة

على حســب النازل، وقد زار ســنة ١٣٥٠ هجرية 
اإلمام رجالن من بالد مصعب، وهما: محمد بن 
صالح وعيسى بن إسماعيل، وكان مقر اإلقامة في 
بنو ســيف،  البســتان»، والقائــم عليهم  «بيــت 

وتحملت الدولة مبلًغا يعادل ٢٠ قرًشا.
ونزل في «بيت البستان» ـ أيًضا ـ مشعان بن ناصر 

السعودي.
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مقدار الفريضة السنوينوع النفقة
تختلف سنويامساعدة الشباب للزواج

شراء قرطاس للدولة

١٠٠ قرش سنويا، وقد ينفد الورق نادًرا، ومن طرف 
نفاد الورق على الدولــة أن رجًال قصابًيا جاء إلى 
القصابي  فاشتكى  اإلمام، وكان معه صبي صغير، 
تأكل بســرهم في  الطليقة  اإلبــل  بأن  اإلمام  إلى 
الخليلي  اإلمام  فيه، فطلب  الذي يجففونه  المكان 
ا إلى الشيخ خالد بن هالل  قرطاســة، ليكتب خط
الهنائي ـ عامله على منح ـ ليرســل خيله المدربة 
على مطاردة اإلبــل وإجفالها، فأخــذ المتعلمون 
يبحثون عن قرطاسة، فما وجدوا فرجعوا يخبرون 
اإلمام بأنهم لم يجدوا ورقة، فقال صبي القصابي: 
دولة بكبرها ما فيها قرطاسة! فقال اإلمام: «ِإيه ولد 
ال تستخف، نحن عندما يكون معنا شيء سنكتب 
أموال  القرطــاس فلن نأخذ  يتوفر  فيه، وعندما ال 

الناس، ال تستخف يا ولد».
فأمر اإلمام أحد عســاكره وهو ســالم ولد بدوي 
بالخيل،  ليأتي  ـ «منح»  ب الشيخ خالد  إلى  ليذهب 
ت مطاردة اإلبل، وحصل  فذهب، فأحضرها، وتم

المقصود.
5 حريًصا علــى عدم ضياع  وقد كان اإلمــام 
والسطور،  الكلمات  مقاربة  فيطلب  الدولة  أوراق 
اله،  ويستغل القصاصات الورقية لتكون رسائل لُعم
فلم تكن ُترمى قصاصة ورقيــة من أمالك الدولة 

دون فائدة.
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مقدار الفريضة السنوينوع النفقة
مسعود  بن  ســالم  بن  سليمان 

الكندي
٥ قروش (اإلنابة عن اإلمام لصالة الجمعة)

سالم بن علي ومحمد بن سيف
وعلي بن محمد

لكل واحد من المذكورين قرشان إعانة لهم على 
ختان أوالدهم لفقرهم وعوزهم.

الصلح بين الخصوم

٤٠٠ قرش بذلتها الدولة من أجل كف شر بين «بني 
بوحسن» و«بني ُهناة»، وسبب ذلك في تراكم دين 
على الدولــة، ونقص فــي البر والســكر وجميع 
حوائج الحصن لتأخر الُعمال، فتحمل اإلمام ذلك.

الُعمال لإلمام في قصاصة طالًبا إجراء  فكتب أحد 
المســتحقات والمتأخــرات: «ســالم عليك ـ أيها 
اإلمام ـ ورحمــة اهللا وبركاته، أما بعُد: أنســيت أم 
استعجلنا، ال جرم، فالحال اقتضى ما ترى المحرم، 

وصفر، وربيع، وربيع الجملة ٤؟».
فرد عليه اإلمام: «الجواب: ما نسيت وتناسيت، من 
أجل أن بعض األمور أهــم من بعض، وإني رأيت 
إرسال دراهم الحال لكف شر بين «بني بو حسن» 
ال عن خرج الحصن  و«بني هناة» أولى، وتعذر الُعم
متعللين بالُعســر، فاقتضى الحال أن نشــتري البر 
والســكر وجميــع حوائــج الحصن علــى ذمتنا؛ 
ا من  فتجمعت حروة خمســمئة قرش، ولم نــر ُبد

تسليمها، واآلن فكرتي في شأنك، والسالم».
إبراهيم بن ســعيد  وفي رســالة من اإلمام للشــيخ 
كاب، فرد عليه:  ال الر العبري عندما طلب بعض الُعم
كاب فأمرها سهل، لكن حدثت حوادث في ا الروأم»
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مقدار الفريضة السنوينوع النفقة

الصلح بين الخصوم

«ســمائل»، وفي «الالجال»، ونريد أن نرســل ُرسًال 
لكفاف الفتنة، وتكون معهم، فسامح، والسالم.

وإذا لم يكف الرسل لكفاف الحادث، فال ُبد من 
أن نقصدهم بأنفســنا طلًبا لحسم الباطل وإظهاًرا 

للحق؛ واهللا المعين».

للنوازل

دون تحديد
منها: عالــج اإلمام عــدًدا من المرضــى على نفقة 
الدولة، ومن ذلك جريح من آل وهيبة أصيب بطلق 

نار، واستمر لمدة شهرين على حساب الدولة.
ومنهــا: ترميم بــاب الحصــن عن طريــق الصانع 

سويد بن سليمان السليماني.
ومنها: كتيبة طرد نصراني متسلل، وكان لكل ُجندي 

ُثمن قرش على هذا الخروج.
ر عليه اإلمام محمد بثالثين قرًشا فضًة.إصالح مرغاد فلج الغنتق أج

براءة ذمة اإلمام

خصص اإلمام الرضي محمد بن عبد اهللا الخليلي 5 
في وصية وفاتــه مبلًغا مقــداره (٥٠٠) قــرش يكون 
مرجعها لدولة المســلمين حوطة منه أن يكون أخرج 

شيًئا من بيت مالهم ووضعه في غير موضعه.
وأوصى اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي لمحمد بن 
الســيباني، وخميس بن ســعيد اإلسماعيلي،  سالم 
وحارث بن منصور اليعربي، وهم من رجال «نزوى» 
المــال، والزكوات،  لوجود معامــالت تتعلق ببيت 
واقتراض اإلمام منهم لصالح الدولة، فهم مصدقون 

عليه فيما يقولون إن لهم عليه حقا، وموصٍ بأدائه.
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مقدار الفريضة شهريامادة التدريساسم المعلمالتسلسل

عبد اهللا بن عامر بن مهيل ١
العزري

التفسير 
١٥ قرًشاوالحديث

سعود بن أحمد بن محمد ٢
٥ قروشالبالغةاإلسحاقي

ناصــر بن وجد ٣ حامد بن 
٥ قروشالنحوالشكيلي

حمود بن زاهر بن ســليم ٤
٥ قروشالفقه وعلومهالكندي

بــن محمد بن ٥ مــرزوق 
خميس المنذري

الفقه وعلوم 
٥ قروشالعربية

٣٥ قرًشاالمجموع
ملحوظة: يتناوب المشايخ في تدريس مجموعة مواد ـ غالًبا ـ ويقومون بشروحات 
في فنون متعدد إال ما كان من الشيخ حامد بن ناصر الشكيلي ـ سيبويه زمانه ـ فقد 

كان متخصًصا في تدريس النحو دون غيرها من المواد.
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ملحوظاتاســــم الطـالـبالتسلسل
أحمد بن شامس بن خنجر البطاشي١
أحمد بن ناصر بن خميس السيفي٢
أحمد بن ناصر بن منصور البوسعيدي٣
جابر بن علي بن حمود المسكري من أهل «إبراء»٤
حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي٥
حمد بن عبد اهللا بن حمد البوسعيدي٦
حمد بن محمد بن زهير الفارسي٧
حمد بن محمد بن سليم العميري البهلوي٨
حمود بن عبد اهللا بن حامد البراشدي٩
حمود بن محمد بن شماس البطاشي من «قريات»١٠
خالد بن هالل بن سالم الرحبي١١
خالد بن مهنا بن خنجر البطاشي من «قريات»١٢
خلفان بن حارث بن ناصر البوسعيدي١٣
سالم بن حمد بن سليمان الحارثي١٤
سالم بن حمود بن سالم الحبسي١٥
سالم بن سعيد بن علي البويقي من «المصنعة»١٦
سالم بن قسور بن حمود الراشدي١٧
سالم بن سليمان بن عمير الرواحي١٨
سالم بن سيف بن سالم البلوشي١٩
سالم بن سيف بن سليمان البوسعيدي٢٠
اش بن سليمان العامري٢١ سرحان بن مر
سعيد بن حبيب بن صروخ الغطريفي٢٢
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ملحوظاتاســــم الطـالـبالتسلسل
سعيد بن حمد بن خميس الخروصي٢٣
سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي٢٤
سعيد بن راشد بن سيف الخنجري٢٥
سعيد بن ماجد بن سليمان السيفي٢٦
سعيد بن ناصر بن خميس السيفي٢٧
سفيان بن محمد بن عبد اهللا الراشدي٢٨
سليمان بن راشد بن مسلم الجهضمي٢٩
سليمان بن سالم بن مسعود الكندي٣٠
سيف بن حمدان بن سعيد السبتي٣١
سيف بن حمود بن حامد البطاشي٣٢
سيف بن راشد بن نبهان المعولي٣٣
سيف بن سعود بن سليم الشبيبي٣٤
سيف بن محمد بن سليمان الفارسي٣٥
سيف بن هالل بن حمد المحروقي٣٦
عبد الرحمن بن ناصر بن عامر الريامي٣٧
عبد اهللا بن أحمد بن سالم الشامسي٣٨
عبد اهللا بن سالم بن عبيد اللزامي٣٩
عبد اهللا بن سليمان بن عبد اهللا النبهاني٤٠
عبد اهللا بن سليمان بن ناصر الذهلي٤١
عبد اهللا بن محمد بن خمّيس البلوشي٤٢
علي بن سالم بن علي الحميدي٤٣
علي بن سالم بن ناصر الحجري الحباسي من «بدية»٤٤
علي بن سيف بن ناصر البحري الرستاقي٤٥
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ملحوظاتاســــم الطـالـبالتسلسل
علي بن ناصر بن سيف المفرجي البهلوي٤٦
عيسى بن حمود بن علي الرواحي٤٧
محمد بن حمد بن محمد المعولي٤٨
محمد بن سالم بن حمد البراشدي من «سناو»٤٩
محمد بن سيف بن سليمان الرواحي٥٠
محمد بن شامس بن خنجر البطاشي٥١
محمد بن علي بن سعيد الشرياني٥٢
مداد بن سعيد بن حمد الهنائي٥٣
منصور بن ناصر بن محمد الفارسي٥٤
ناصر بن حميد بن سعيد الراشدي٥٥
ناصر بن سعيد بن سالم النعماني من الخبة بوالية «السويق»٥٦
ناصر بن مسعود بن سعيد الحراصي من «طيمساء» بـ «نزوى»٥٧
ناصر بن سالم بن سليمان الرواحي٥٨
نبهان بن سيف بن سالم المعمري٥٩
موسى بن سالم بن سليمان الرواحي٦٠
هاشم بن عيسى بن صالح الطيواني٦١
يوسف بن سعيد بن حميد الرواحي٦٢
يحيى بن سالم بن راشد المحروقي٦٣
يحيى بن عبد اهللا بن سعد اهللا النبهاني٦٤
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ـ عرف النشــاط العلمي الذي قام به اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي في 
ـ «مدرسة اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي» باعتباره المشرف  عاصمته «نزوى» ب
األعلى على المدرسة، ومرجع العلوم فيها، وهذا المصطلح ظهر فيما بعد إال أن 
ـ «نزوى» تحت  اســتقطاب اإلمام للطلبة من المناطــق، وحثهم على الدرســة ب
إشــرافه، وفي الحصــن وخارجه، وإجــراء األجور لهــم، ورعايته لســكناهم 
ومعايشــهم، وضبط أخالقهــم وتعليمهم يدل علــى فعلية قيام هذه المدرســة 
المباركة، وقد ظهــرت آثارها اليانعــة، وثمارها الطيبة، وذلــك بتخرج العلماء 

هاد وطالب اآلخرة. الفحول، والمؤلفين الكبار، والنحويين والصالحين والز

ـ مقر «مدرسة اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي» عاصمته «نزوى»، والتعليم 
يتوزع في مجموعة مساجد أبرزها «جامع عقر نزوى»، ثم مساجد العقر كمسجد: 

«شواذنة»، و«الفرض»، و«الشيخ»، وغيرها، ومرجعية كل ذلك لإلمام 5 .

َدَرَس في «مدرسة اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي» مئات الطلبة، ووفد  ـ 
كبان، وأَم حاضرة  إلى مدرســته من كل أرجاء «ُعمان»، وطار بصيت مدرسته الر
العلم في وقته المغاربة من أمثال: محمد بن صالح وعيســى بن إسماعيل، ومن 
السعودية: مشعان بن ناصر، ومن دبي: محمد بن سعيد، ومن اليمن: صالح بن 

علي اليمني.

ـ مجموع ميزانية المدرســة الخاص باإلحســان على الطلبة ثالثمئة قرش 
شهريا، وهو المتوسط من مجموع السنوات.

ـ لكل طالب قبضة عطاء تمر أو رطب.


	 اهللا ا������ 5� �@3=9= �� �	ر�E اإل��م ���	 



٦١ديــوان الُجـــنــد

ـ مجموع طلبة المدرسة يتفاوت من سنة ألخرى، وقد تصل ذروة الطلبة إلى 
(١٥٠) طالًبا.

ـ ســكن الطلبة في غرف مخصصة بحصــن نزوى، ولهــم ـ أيًضا ـ بيت 
المحاشي في حارة الوادي، وال يشمل السكن طلبة العلم بنزوى ألنهم يرجعون 

إلى بيوتهم بعد الدراسة كل يوم، وال يسكنون مع الطلبة.

ـ ُيعطى كل طالب منتظم في المدرسة قرشــين، وقد يزيد العطاء إلى أربعة 
قروش شهريا العتبارات يراها اإلمام محمد بن عبد اهللا الخليلي كالسكن خارج 
الحصن، ويعطى الطالب محمد بن علي الشرياني قرشين على انتظامه، وقرشين 

آخران ألنه قارئ حسن يقرأ لإلمام، ومثله ـ أيًضا سالم بن سليمان الرواحي.

ـ يوزع اإلمــام محمد بن عبد اهللا الخليلي عيديات للطلبة في المناســبات، 
العيدين: (الفطر واألضحى)، وتشمل العيدية: (دشداشة، إزار، مصر).

ـ يتم اإلنفاق على المدرســة مــن بيت المال ومن مــال المتعلمين كوقف 
ـ «نزوى»، ومن أموال اإلمام خاصة ونفقاته. اإلمام سلطان بن سيف اليعربي ب

ـ تختلف الُمدد الزمنية التي يجلس فيها الطلبة فمنهم شــهر وشهرين مثل 
سالم بن سيف بن حمد األغبري مكث شــهرين في مدرسة اإلمام فقط، وواله 
اإلمام القضاء والوالية، وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ومن الطلبة َمن 
الزم اإلمام سنوات طويلة مثل: ناصر بن سالم الرواحي الزم اإلمام إحدى عشرة 
ـ «نزوى» مثل: سالم بن  سنة، ومنهم من انتقل مهاجًرا للعلم، وبقي طوال عمره ب

سيف بن سليمان البوسعيدي األدمي ثم النزوي.
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بعد هــذه الجولة االقتصادية فــي ميزانية دولة اإلمــام محمد بن عبد اهللا 
الخليلي ونظام العسكر والجند والوظائف، وأصول بيت المال أكون قد ختمت 

هذه النبذة السريعة المجدولة.

أسأل اهللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن يختم لنا 
بصالحات األعمال، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وصل اللهم وسلم على سيدنا 

محمد وآله وصحبه أجمعين.
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