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 لرمحن الرحيم هلل ابسم ا
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 صحبه ومن وااله آهل و  وىلع

 
 هالل الروايح  •

َسالِم   بن  الر  ِهالل  سيف  بن  سالِم  بن  ّمد  ُمح أبرز  ؛  ايحوَ بن  من 
املعارصي العحمانيني  يف  ن.  اخلطاطني  ِِلَ  اآلخرة    29وح َاَدى    25ه/  1343ُجح

بَ 1925يناير   ِ
ِزْنج يف  اإلفرييق،  ار  م  االثنني  بالرشق  فجر  شوال    8وتويف 

وأصلح آبائه  .  ن عمر جياوز املئة اعم ، عم يف مسقط2022ايو  م  9ه/  1443
الفضل  و  العلم  يف  ات بوادي املعاول، وهو سليلح أرسةٍ عريقةٍ مَ لِ سج من بدلة مح 

رَِف أفرادحها حبسن اخلط.  ،سخاءوال  عح
س الشيخ  واِله  ىلع  األول  تعليمه  ُممد  م  الِ تلّّق  وايح  ا بن  لر 

علوم  م1947  /ه1366)ت َدرََس  ثم  بزْنبار،  السلطانية  احلرضة  اكتب   )
مد بن سعيد بن نارص الكندي ،  ه(1365)ت  اللغة والفقه ىلع املشايخ: ُمح

َور بن   بن عبد ه(1360)ت  الراشدي   محودوقَسج العزيز    ، وابن عّمه سيف 
َّمد الروايح  . ه(1412)ت  بن ُمح
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ّمد  ُمح   األستاذ  وتلّق مبادئه ىلع يدسنة،    12  اخلط وعمرهبدأ كتابة  
الفزاري )ت تقريبا(1938ه/  1357بن سالم  ثم الزم اخلطاط املرصي  ،  م 

ا قدم إىل زْنبار، واستفاد منه حىت بعد رجوعه إىل مرص.   حافظ رمضان لَم 
اخلطاطني كبار  من  استفاد  للقاهرة    كما  املتكررة  زياراته  أثناء  املرصيني 

 القادر.  إلسكندرية، مثل: ُممد عبدوا 
نك حدثت  سنوملا  زْنبار  إىل    م1964ه/  1383ة  بة  منها  خرج 

م يلبدأ مشوار رحلة طويلة  1968ه/  1388واغدرها سنة    ،ممباسة يف كينيا
ثم إىل  زار فيها القاهرة ثم دمشق، فبغداد، فالكويت، ومنها إىل السعودية،  

  ر به األمر بعد ذلك يف ابلحرين اكتبًا أبوظيب، ثم زار أهله يف عمان، واستق 
 وات تقريبا. سن 6ملدة  يف اِليوان األمريي 
أواخر   يف  1975ه/  1395يف  اكتبا  وعمل  مان،  عح وطنه  إىل  اعد  م 

مدة   السلطاين  ابلالط  اكن    24ديوان  عّدة  مناصب  خالهلا  شغل  سنة، 
يف   والرباءات  األوسمة  دائرة  )مدير  السلطاين(آخرحها  ابلالط  ثم   ديوان 

 م. 1999 بداية سنة أحيل إىل اتلقاعد يف
  70  حنو ه إىل  مبكرة، وتعود أقدم لوحات   بدأ نتاجه اخلطي يف مرحلة

وهو  اآلن،  من  يصدرها    سنة  اكن  اليت  )انلهضة(  صحيفة  عنوان  اكتب 
بزْنبار،ال فيصل  بن  محود  بن  سيف  )املرشد(  و  سيد  جريدة  عنوان  اكتب 

 يص يف زْنبار.اليت اكن يرأسها أمحد بن سيف اخلرو
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العما الساحة  يف  ابلارزة  املعالم  الوتزتين  خبطوطه  مثل:  نية  رائعة، 
م، وقرص بيت الربكة، وبرج الصحوة. كما ترشف بكتابة اآليات  لَ رص العَ ق

القرآنية يف كربيات جوامع السلطنة؛ مثل: جامع السلطان قابوس األكرب،  
و  السلطان  وجامع تيمور،  بن  ومسجد    جامعسعيد  وآخرها  الزلىف،  اخلور، 

 .  ، وجامع السلطان تيمورمزيونالسيدة امع ج
ل  سعيدتفضل  هوده  وتقديًرا  بن  قابوس  وسام    السلطان  فمنحه 

العَ  بقرص  وذلك  اثلاثلة،  اِلرجة  من  قابوس  يف    ملَ السلطان   22بمسقط 
 م. 1991ديسمرب  29ه/  1412ُجادى اآلخرة  

جما يف  متخصصة  رشكة  أسس  اتلقاعد  العريب  وبعد  اخلط  ل 
ا ىلع  والزخرفة  ال وانلقش  والدران  يلّة،  ملساجد  ِ

بطاقاَمْنج ت  وتصميم 
و واملعايدة.  وفن  اكن  اتلهاين  العريب  اخلط  تلعليم  معهد  افتتاح  إىل  يطمح 

 الزخرفة. 
أكرث لوحاته من ابتاكراته وأفاكره، ولم يدرس اخلط ىلع شيٍخ دراسًة  

فيها ىلع    وا ماماٌت باخلط، سارهتا  وبلعض أوالده وأحفادهمتأنية أو نظامية.  
 ته.منه طريق  وا ، وأخذمنواهل

 ******* 
حنو    قصةح   دأتج ب منذ  الكريمة  األرسة  هذه  مع  سنة؛    150اخلط 
مصبح    هاجرتعندما   بن  سعيد  بنت  غيثا  بن    الرواحيةالدة  )أم ُممد 

بتعليم إىل زْنبار لتشتغل  من بدلة مسلمات بوادي املعاول    سالم الروايح(
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عبد   واكن حفيداهاسلطان زْنبار،    برغش بن سعيد  يدسال  قرص  يفالصغار  
وس  هليبعثالم  العزيز  واآلخران  احلني  بني  رسائل  فشَ ا  انتباهَ خط    د  ،    هما 

للعمل يف قرصه فاستداعهما  برغش،  وهما  السلطان  دون  ،  آنذاك غالمان 
 . العرشين سنة

الشيخ    يخ بين رواحة. وسمعتح الرواية من بعض مشا   هكذا سمعتح 
ب الروايح  هالل  سالم  واِل ينسبهن  إىل  الدةا  إىل  وليس  إن  .  تهما،  ويقول 

عفي تهما واِل عب:  بنت  الرواحيةفة  سالم  بن  اهلل  زوجة  اكنت    د  تراسل 
 يكتبان هلا رسائلها. السلطان برغش، واكن عبد العزيز وسالم 

اثلالث  وأي   القرن  أواخر  زْنبار  إىل  هاجرا  فقد  احلال  واقع  اكن  ا 
حدو يف  اهلجري  سنة  عرش  الرسائل   ـهتقريبً 1299د  بكتابة  واشتغال  ا، 
بنماذج    ةٌ اغص    واملكتبات واإلرشيفاتح   واخلزائنح   .بار اِليوانية لسالطني زْن
كتاباتهما من  كتباه:  عديدة  ما  أشهر  ومن  ا.  بيت  بزْنبار  نقوش  لعجائب 

 ه. 1302ه سنة اذلي انتىه العمل يف تشييد
 َ َ شَ ومن هذه األرسة ت اِلرجة املمتازة،  من اخلطاطني من    منتخٌب   ّك 

اب   ،(1)والد سالم بن سيف  تتصدره الدة غيثا، ا ُممد بن سالم، ثم  منهثم 
اهللاأل وعبد  وسالم،  العزيز،  عبد  أبناؤحفاد:  ثم  الرمحن،  وعبد  ومن  هم.  ، 

 هالل بن سالم الروايح. هذا اليل األخري: الشيخ  

 
لسورة    (1) بديع  صخري  نقش  عىل  وقف  أنه  اخللييل  سليامن  بن  محد  بن  أمحد  العالمة  شيخنا  حدثني 

     اإلخالص يف )نخل(؛ بخط الشيخ: سامل بن سيف الرواحي. 
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واكن واِله  سنة،    12  وعمره  اخلط  كتابة  بدأحدثين الشيخ هالل أنه  
ا فيعرضه  يكتب خط  األستاذ األول هل،    ه(1366)ت   الشيخ سالم بن ُممد 

أساتذته يف هذا الانب اكن ُممد بن سالم الفزاري   ثاين وعليه ويصحح هل.  
تقريبا(1938 ـه/  1357)ت الكثري، م  عنه  نعرف  ال  مغمور  اكتب  وهو   ،  

تَ  اللوح وحياول  مح ل  عَ واكن  األستاذ ىلع  اتلقليدية، يكتب  بالطريقة  ه عليه 
 تالمذته تقليده.  

اخلط:   يف  اثلالث  رمضان؛  وأستاذه  زْنبار حافظ  إىل  قدم    مرصي 
بهاوأ  االقليلة،  سنوات    قام  قبيل  اغدرها  هالل: نقالبثم  الشيخ  قال   .
معه بعد خروجه    يف بيته وأخرى يأيت عندي، ثم تواصلتح   أزوره  تارة   كنت»

 .(2)«من زْنبار قبل االنقالب فكنت أزوره يف مرص
حياة   من  الزْنبارية  الفرتة  ا هذه  هالل  األربعني  تغرقت  س الشيخ 

َ   ن عرصح واكه(،  1383  -1343سنة األوىل من حياته ) املخطوطات قد    خِ سج ن
كآبائه الصنعة  هذه  يمارس  فلم  بالرحيل،  ِ   آذن  ل بكتابة  ،  اامً مَ إال  واكتىف 

ها عنده: لوحة نقش عليها اآلية الكريمة:  وأعزّ لوحات خطية، من أقدمها  
 ه. 1376بها سنة ﴿قل هل يستوي اذلين يعلمون واذلين ال يعلمون﴾، كت

كَ  ذلك  ل  َب تَ وقبل  )انلهضة(  صحيفة  عنوان  هالل  لسيد  الشيخ 
أول عددٍ  من  ابتداء  بن محود  سنة    سيف  هلا  ثم  م.  1951ه/  1370صدر 

 
سنة    آخر مرة  لقيهعروفا يف مرص. وذكر يل أنه  أخربين الشيخ هالل أن حافظ رمضان مل يكن خطاطا م   (2)

      م، قال: ثم ملا زرت مرص بعد ذلك بسنوات وجدته قد تويف.1982هـ/ 1402
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ه/  1379ي( ابتداء من سنة  صحيفة )املرشد= موْنوز االسم العريب ل   َب تَ كَ 
 م. 1959

   تلقاه من طلٍب   عنقبة الزْنبارية بما يرويه الشيخ هالل  وخنتم احل
أن ؛  وزير السلطان خليفة بن حارب   سعيديالسيد سيف بن سليمان ابلو

هلم   كبرية  يكتب  لوحة  الىلع  من  أبيات  بلوغ    شعرستة  بمناسبة  قيلت 
عمره من  السبعني  حارب  بن  خليفة  والسلطان  وح .  خليفة  قد  السلطان  ِل 

و1879ه/  1297سنة   يف  حاكمً   َب ِص نح م،  زْنبار  ىلع  احلجة    23ا  ذي 
م )=  1949ا بلغ السبعني من عمره سنة  وملم،  1911ديسمرب    26/  ه1329
الشاعران: أبو احلارث  وا هل احته( أقام1369 ُممد بن فاال شعبيا، وكتب 

ه(  1396يم )تابن سميط احلرضه( وعمر بن أمحد  1372يلع الربواين )ت
لق منها يف ذاكرته  ل خبطه، وعَ قها الشيخ هالم  ستة أبيات بهذه املناسبة، نَ 

 بيٌت أليب احلارث يقول فيه:  
خح  اعما   بمآثرٍ   تج دِلَ سبعون 

 
تِ بانل    كح قد  عرصنا جببه  تج بَ ور   ة 

تتأهب    زْنبار  اكنت  اتلاريخ  ذلك  من  سنوات  عرش  بعد  ثم 
مرو بمناسبة  اذلهيب(  )ايلوبيل  يسىم  بما  ىلع  لالحتفال  سنة  مخسني  ر 

لشيخ هالل أن جيدد كتابة  حكم السلطان، وطلب السلطان حينها من ا 
يح  لم  األجل  أن  غري  السابقة،  يوم  األبيات  فتويف  السلطان،  ربيع    17مهل 

هالل  1960أكتوبر    9/  ه1380اآلخر   الشيخ  يشتغل  ولم  زْنبار م.    يف 
 .بوظيفة حكومية يف اِلواوين السلطانية وال يف غريها
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اغدر الشيخ هالل مع    م 1964ه/  1383ار سنة  نكبة زْنبوعقب  
كينيا،  الشيخ    أخيه ممباسة يف  إىل  فيها حىت سنة  عيىس  ه/  1388ومكث 

ا  . م 1968 فوصل  مستقر،  عن  يبحث  طويلة  رحلة  يف  خرج  لقاهرة  ثم 
المعة   بها  1968نوفمرب    22ه/  1388رمضان    1صباح  ومكث  حنو  م 

اأسبوعني ألخرية ملرص، فقد زارها قبل  . ولم تكن هذه زيارته األوىل وال 
ذلك،  دَ وترد    ،ذلك بعد  مرارا  اخلطاطني:  وليق    عليها  شيخ  القاهرة  يف  بها 

)وِل القادر  عبد  اآلخرة    1  ُممد    ؛ م 1917مارس    24  ه/1335ُجادى 
  س معه واستفاد منه، وجل  م(،1997مايو    2  ه/1417ذي احلجة    24  تويفو

  2  ه/1327شعبان   17 ُممد إبراهيم )وِل  كما ليق يف اإلسكندرية اخلطاط
دخل  ، وم(1970مايو    13  ه/1390ربيع األول    7  تويفو  ؛م 1909بتمرب  س

  ومستفيد.   مستمعٍ  وَل خح مدرسته تلحسني اخلطوط دح 
ديسمرب، ثم إىل   4  /رمضان  13إىل دمشق بتاريخ    مرص  ثم خرج من

نزل فيها يف ضيافة  ثم إىل الكويت وديسمرب،    10رمضان/  19بغداد بتاريخ 
زيارته    عبد يف  واكن  الكويت،  يف  عمان  إمامة  مكتب  رئيس  الغزايل  اهلل 

و  الساليم  الشيبة  أمح آنذاك  السعودية ابنه  إىل  منها  ثم  أخاه    د.  فيها  وزار 
الشيخ   أبوالكبري  إىل  ثم  سالم،  بن  نزهلا يف ضيافة  القايض ُممد  اليت  ظيب 

مان.األ واكن يف لك املحطات يبحث عن    ديب عبد اهلل الطايئ، ثم دخل عح
بيشء.   يظفر  فال  آل  عمل  سلمان  بن  ُممد  األمري  استداعه  خليفة  حىت 

ين السابق الشيخ عيىس بن سلمان آل خليفة( فعمل  حاكم ابلحر)أخو  



 10 

س ست  مدة  بابلحرين  األمريي  اِليوان  يف  سنة  اكتبا  أواخر  حىت  نوات 
الشيخ هالل:  1975 حرض أوالدي بناء ىلع  بيتا وأ األمري  وأعطاين  » م، قال 

 .«تركتهم هناك سالم وكنتح طليب من دار ال
هال الشيخ  كتابات  من  يشء  ىلع  للحصول  أسىع  زلت  يف  وما  ل 

 َ  ىلع يشء إىل اآلن.  أقفج  ام  الفرتة ابلحرينية، ول
عح  بالده  يف  املقام  به  واستقر  عصاه  ألّق  منثم  ابتداء  ُمرم    مان؛ 

أبصارح م،  1976يناير    ه/1396 تكاد  عن    وال  حتيد  من  يشء  العمانيني 
ماكن،كتاب يف لك  املنترشة  بقلمه،   وإنج   اته  أنها  يدركون  ال  الكثريون    اكن 
العاصمة ُمفكح  أيضا ىلع جدران جامع    َب تَ طوطه، وكَ ة خباّل ربيات جوامع 

مسلمات.   ببدلة  َمني  قطعناالط  بسيار   وكم  مرورا    اتناالطريق  وذهابا  جيئة 
و الصحوة،  برصنا  بربج  رفعنا  لوجدنا  لو  هالقليال  هو  الشيخ  الاكتب  ل 

صفر   الصحوة.  »برج  أكتوبر  1406عليه:  َ 1985ه/  ول منذ  م  م«.  أخربتحه  ا 
وقال:    َف استحبدلت بها كتابٌة حديثة تأس  أن كتابته أزيلت و  ةقليلسنوات  

 
ح
   لذلكرى! إيل   عيدتج لو أ

خَ  اليت  الكتب  عنوانات  أليب  ط  ومن  الوهر  نثار  كتاب  بقلمه:  ها 
ت اذلي يضا، ومصحف سور املنجيامسلم ابلهالين، والنشأة املحمدية هل أ

لشيخ سعيد بن محد  اكن منترشا يف جوامع اِليوان، وكتاب اللؤلؤ الرطب ل
كَ   احلاريث. نادي    َب تَ كما  عن  تصدر  اكنت  اليت  )الغدير(  جملة  عنوان 

   املضريب. 
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  رشطة عمان السلطانية، وشعار جملس اِلولة، شعار    ط  وهو اذلي خَ 
، وشعار املطار  رس السلطاين العماينوشعار احل  سطبالت العمانية،وشعار اإل

ا  ن  مِ   نج . ومَ قناة االستقامة من أواخر تصاميمه  واكن شعارح   .السلطاين اخلاص
لرأينا  الواز  من     واألخريةاألوىل   اللوحتني  ولو فتحنااز سفر؟  يملك جو   ال

 خط الشيخ هالل. 
أن   يرى  اخلطية  مآثره  يف  َ غَ   واملتأمل  إتقان  ريج يف  عليه  يتفوق  قد  ه 
صاحبح  أنه  غري  اخلطوط،  أنواع  يف   مدرسةٍ   بعض  خاص  طابع  ذات 

ترا  حني  العني  ختطئها  تكاد  ال  ورسمه،  احلرف  أول  تشكيالت  من  ها 
وفَ و  وقد طَ ظرة،  ن الساح َض رَ ع احلرف  العمانية،  ه ىلع  ا من  غف به حنوً وشح ة 

اإلبداع ُمصورً  فيها  يرى  يكن  لم  سنة،  عح تسعني  يف  أو ُمشورً مح ا  يف  ر،  ا 
 . زاوية
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 جدة غيثا بن سعيد الرواحيةدرة للكتابة نا

 هـ1308سنة  سلامتالطمني ببلدة م مسجدعىل مصحف موقوف ب

 )املصدر: أمحد بن محد املعويل املسلاميت(
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 حمالة بالنقوش الرواحية ،  »بيت العجائب« يف زنجبار لبوابات صور

 (Mwalim A. Mwalimللمؤلف    DOORS OF ZANZIBARكتاب  )املصدر: 
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 سنة 21، وعمره آنذاك  سنة من اآلن 79من نوادر منسوخات الشيخ هالل، كتبها قبل 

 )املصدر: الشيخ حممد بن أمحد احلارثي(
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النوان صحيفة )النهضة(  ع و  سيد سيف بن محودالتي كان حيررها  يوم اخلميس  بزنجبار،  أعدادها  أول  ع اآلخر ربي  9ظهر 

آخر عدد    وصدر   )كام يظهر يف الشكل األعىل(  وكتب صفحة عنواهنا الشيخ هالل الرواحي  م،1951يناير    18هـ/  1370

هب يومهلا  الشكل  ثم  م1951أغسطس    16هـ/  1370القعدة    12  ذا  ابتداء.  مرص؛  خطاطي  أحد  عنواهنا  الع   كتب  دد  من 

 مرص  عقب عودة رئيس حتريرها منيظهر يف الشكل األدنى( )كام  م1951أغسطس  23م/ 1970القعدة  20 الصادر يوم
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أصدرها أمحد بن سيف اخلرويص وعيل بن حمسن باللغتني السواحلية واإلنجليزية، جريدة أسبوعية )مونجوزي( 

عرش عاما من ظهورها أضيف هلا القسم العريب بتحرير أمحد  دنى( ثم بعد تسعة )الشكل األ م1941الربواين عام 

بعنوان   م1959أكتوبر  23هـ/ 1379ربيع اآلخر  20، وصدر أول عدد منه بتاريخ مد بن نارص اللمكي بن حم

 )املرشد( الذي خطه قلم الشيخ هالل الرواحي )الشكل األعىل(
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 مع إخوانه يف زيارة للشيخ عزان بن راشد الصقري وايل مليندي يف كينيا حيبن سامل الروا الشيخ حممد

 الثاين من يسار الصورة(ويظهر الشيخ هالل ضمن اجلالسني يف الصف األوسط )

 
 م1956هـ/ 1376يف مأدبة بزنجبار سنة 

 ويظهر الشيخ هالل يف وسط الصورة 

 )مصدر الصورتني: خزانة الشيخ القايض حممد بن سامل الرواحي( 
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 صورة جتمع بعض أوالد الشيخ سامل بن حممد الرواحي وأحفاده 

 اليمني من  ثاين اجلالسنيوالشيخ هالل هو 

 مكتبة الشيخ هالل بن سامل بن حممد الرواحي( )املصدر:
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 أبكر اللوحات التي نمقها الشيخ هالل  من

 م1956هـ/ 1376كتبها بزنجبار سنة 
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 ( 3757دار املخطوطات كتابة نادرة بخط حممد بن سامل الفزاري )
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 حافظ رمضان  لوحة بقلم اخلطاط املرصي نزيل زنجبار:

 ( در: خزانة الشيخ سعيد بن عيل املغرييصامل)
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 رسالة بقلم اخلطاط املرصي: حافظ رمضان 

 ( در: خزانة الشيخ سعيد بن عيل املغرييصامل)
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 ري حممد بن سلامن آل خليفة األم

 
 الشيخ هالل يف البحرين
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 م1980هـ/ إبريل 1400الصادر يف مجادى األوىل  29جملة الغدير؛ العدد املصدر: 
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 م1980 مايوهـ/ 1400 خرةالصادر يف مجادى اآل  30جملة الغدير؛ العدد املصدر: 
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 غالف الغدير األول واألخري؛ بقلم الشيخ هالل
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 م السلطان قابوس من الدرجة الثالثة؛ للشيخ هالل وبقلمه براءة وسا
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 م( 2016نوفمرب  7هـ/ 1438صفر  7مكتبة الرواحي العامة )يف افتتاح 
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 ة( ثقاف افتتاح املكتبة؛ يصافحه السلطان هيثم بن طارق )أيام كان وزيرا للرتاث واليف

 
 م(2018مارس  19هـ/ 1439رجب  2يف منزله العامر )
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