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آةددد وصاهللددد واحلمددد واوصاة دددسالوصاةىدددسلواهللددد و  ددد  وااوووو

وع ؛صبو,صصحب 

صمن دداومدداوطدد  ب ووواام م دداةكتابدداحولدد  وا مدداخيوص ا   دداووف

ص تفداصحوقممت داوووو,ص زط ومنوصقتوألخ و,الباةع  واةنب يومتع د

صةعددمومددنوتماهللت داوفممدداو دد لو دااواةبحدد و دداوا هللعددتوووو.اةعهللممد و

ةهللشدم و دمبوبدنووووو"مداخيواحتافواألاماخيويفو دا ط وا و"و:كتابواهللم 

صاةتدابع ومدنوت دمووووومحد دواةباايد ,وصقد ولداص و تبدحواة دحاب وووووو

وو( ).ماخيا 

:وصمدداوكتبددد و دددا وبدددنومحدد دوبدددنويدددام واةىدددماب وبعنددد اخيوو

اةعندد اخيومددنو":واآلخدد واس  دد لوبدددو صكتابددو( )."ا مدداخيواددتواةتددا ط "

وو( )." ا ط وا ماخي

                                      
حتافواألاماخيويفو دا ط وبعدعواهللمدا ووووإبنولام واةبااي ,و مبوبنومح و(و )

 .09ددوو  ا ماخي,وصو

صزا الواةداا وو:ودددوو دهللان وا مداخيوووو5 ا وبنويام ,وا ماخيواتواةتدا ط ,و و(و )

 . د5 3 و,صاةاقاف 

:وددواةىدم،,و دهللان وا مداخيوووو  ,و ا وبنويام ,واةعن اخيومنو ا ط وا ماخي(و )

 . د4 3 و,مكتب واةضام يوةهللنش وصاةت زطح
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 دا ط ولضدا الووو":وفخ يوخهللممواةنجدا وبعند اخيووكتابووخيكماوت

 ددددد لويفوبعدددددعواا اةدددد،وااد افمددددد وصا قت دددددادط ووو"مدددداخيوا 

وو( ).ماخيةع 

اب احلممد و دهللااخيووووابد اسنع وصكاةكوماوكتبد واةد كت  ووو

منددداور ددد  وومددداخيقضددداطاوصإيدددكا حويفو دددا ط وا و:و"يفوكتابددد 

ص ددد وو."ل 15/ دددد3  م وضددداإل دددسلولتددد و دددق  واة صةددد واألباو

و,م ومدنواس داد واألصدهللم وووهللتكادمي وتجادويفوحبا وبتأصمهلل واةع

صم ضددد  وو تعهللددبوب دد  واإل ددسلووووصاطدداحواةدد وو يفواةواصخ  ص ددو

وو( ).حباناو اا

* * * * *

                                      
دا وصفا و:وددوَاماخيواأل دخي فخ ي,وخهللممواةنجا ,و ا ط ولضا الوا ماخي,و (و )

 . د5 3 و,ةهللنش وصاةت زطح

ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوو( )

ل,وم كدددزو 15و/ دددد3  ر ددد  واإل دددسلولتددد و دددق  واة صةددد واألباضدددم وو

 .ل995 و,اإل كن  ط وةهللكتاب
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وو.قهللددم وكددبمولكمتدد ودص ومتعدد دالويفوفددااحو تهللفدد إلا دد و

 ددددمووحمدددصو( ).مىدددتقهلل وبددداا  اوانددد واةتع طدددبوب ددداوا مددداخيوص عتدددتو

فددد واةداةددد،وفددد خيولددد صد ووفاحلددد صدواإلدا طددد وة قددداةم وصاةددد ص وو

ادنوووص دااومداوميمدز ووو,واإلقهللممم و  ول صد واإلدا ط واتواةع د  و

صةعددمويفوو( ).اطنوتلماة دد مددحواخددتسفويفو  اخهللدد ومددحواةبحددووغددم ,و

امت ادومهلل كوا ماخيوةبععواسنا بواجملداص الواداوقبدمواإل دسلومداوووووو

ومدحوتصوبعدعوبهللد اة اووو اوفم خهللدوو,عمواةبععو هلل ويفول صد اجي

مدددنوويدددم  او كمددداوطددد خموبعضددد و.ااةبحددد طنوتصو  ج ددداوتلماة ددد

مداخيوبداةممنومدنواةدد بوووووةتقدا وا ويدكوتخيواووص و( ).بهلل اة اومحواةممن

 ددداويفواةشددد  ومدددحوو ص ددد اخمو دددكاة اومع ددد ,وصكددداةكواةتقاوو

اةبحدد طنوصكدداةكواةتدد اخمواةىددكاة ,و دد ومدداولدد اوببعضدد  ووو

و.انوا ماخيوابعم  ومنوتةَبوااااواألم ,وصخ  ص 

                                      
سنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوابدد او( )

 .1صو,ور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

و.5صو,ونو ا ط وا ماخيم ا وبنومح دويام ,واةعن اخيو(و )

مددنوا دد واةنبدد الوإةوة اطدد وو"و,و ددا ط واةبحدد طنوصا مدداخيويلىدد واهللدد ومىدد وو

 5 اةع  واألم ي,وص

و؛54/ جزط الواةع ب,وجواام اة ,وصف :واةظ (و )

 . 5 صو, عم واألفداة ,وت  ا واةع ب
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منداومداووووصا ماخيوب اواةكدامومدنواحل اضد وصاةبهللد اخيواسشد   الووووو

صاسقا  ددداووصاقت دددادا  اوتهللدددبويفواج ا  ددداختصو( ).قبدددمواإل دددسل

و.بشكمومهللفتوةهللنظ 

  با دداوبأيددخاصووصقدد وص دحوادد الوتقدد ا ويفو ددب،واةتىددمم و

 وةظد ي,وصةعهللد وتممدموإةوووو دومدنوصجوو( )موةظ حممعظم اوومعمن 

تصددهلل اواةهللددد يواةدد ا دويفومعندد واةكهللمدد واألصددهلل وص بادد و عندد ووو

مناق وا تقاابوةهللىكاخيوصا ماخيوباةفعموو( ).اإلقام وصاةىكن 

ص ىدم واند وووو.ت ف وب اومنور صفو تهللف و شجحواهلل وذةدكو اوط

وو(3).خي,وصةعهلل اوكهللم وفا  م وت هللقتواهلل وا ماخيصاةبععوباسز

 الواةع بمددد ويفوا مددداخيويفواةزاصطددد واان بمددد واةشددد قم وةهللجزطدددوووص

اخلهللمجواةع ب واةدايووغ ب وآ ما,وصحتم وب اواةبحا ومنواةش  و

  وجز ومدنووحب واةع بوصوباان طف هلل اوانوبسدوفا س,وصمنو

                                      
و. 3/33ج ادواهلل ,واسف موج(و )

مددنوا دد واةنبدد الوإةوة اطدد وو"لىدد واهللدد ومىدد ي,و ددا ط واةبحدد طنوصا مدداخيوووو

 5 اةع  واألم ي,وص

و؛59 /3ج,وطاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخي:واةظ (و )

و؛9 ص,و ا وبنويام ,واةعن اخيومنو ا ط وا ماخيو

 .   اةتا ط وصاةبماخيويفوتةىابوقبا موا ماخي,وصو,و ادوبنو عم واانا  مو

 .59 /3جو,طاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخي:واةظ (و )

و؛9  /5طاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخيوج:واةظ (و3)

 . 53احلممي,واة صضواسعاا ويفوختواألقاا ,وصوو
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دواةشح ودطا وق لواادو د ووصط ىواةبععوتخيوبساحملم واان ي,و

وو( ).ضمنوا ماخيمنو

قبدددمووامشدد    وواصكاةددتو دد ق ووو,صمددنوتيدد  وم اة  دداوصدددحا ووو

صطعتت دداواةددبععوق ددب وا مدداخيوصم كددزو ددا الومددحوووووووو,اإل ددسل

وو( ).اةكامومنواسنا بوصاةبهلل اخي

 ددداو ددد  وصبيفولمن ددداوومدددنوتيددد  وبهللددد اخيوا مددداخيو(دبدددا)م طنددد و

وو( ).وزدواهلل و    وااصمن اوق لوصف واألومش   وةهللع ب

صق وايدت  وةد  ومدنواة مدا وووووو.ص ع واخل ومنواةبهلل اخيواةع ماةم 

وو(3). ما واخلام وكاخيوة وذك  وب واةع بطىم وباة

ص داووو,صق و دن وا دومنواةشع ا وبع ماخيواتوا   و تهللف 

و:تاجبينوق ا 

                                      
 .9  /5طاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخيوج:واةظ (و )

و؛ 0 / ج,و حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخيطاق(و )

و؛53 احلممي,واة صضواسعاا ,وصو

و45 وصاام اة ,وصف وجزط الواةع ب,و

 .  وص,وفخ يوخهللممواةنجا ,و ا ط ولضا الواماخي

طداق حوو)   ومنوت  ا واةعد بوبع مداخيوصكاةدتوقد مي اوق دب وا مداخيووووووو(وَدبا)(و )

 (.4 3/ احلم ي,ومعج واةبهلل اخيوج

و؛9  /5ج,وم ي,ومعج واةبهلل اخيطاق حواحل:واةظ (و3)

 .9  احلممي,واة صضواسعاا ويفوختواألقاا ,وصوو
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ووح وَتّة  وَ دَ ةد وَصِإخيوَتةدَبدأ

وَ َ طت واةَكشَحوَانوَ هلَلِ،واةَد اة و

وُتِلدُ،وا دمداخَيوِمدنول دّبد و  هلَلمم 

وداخِيددد ىوا دمددداوِ ديبوِبدح دِ،وُقددددَصمدو

واَادسَقدَ واداِيدٍبوَصَ د ى وم دتال 

واخِيددددددد ىوم َت اِةمدددددداوَتةداوَصاَادددَفدمدوووووووووووووووووووووووووووووووووو

وَ دَاَكدُ ومداوَ دَاَك دوِمدنو  هلَلمم 

وآةد دددددددداوَةددددددددزاَ وِبدد دددَصَةِكددَنواَسووووووووووووووووووووووووووووووووو

وَفدسوَتةدى وَةماِةَ وِباةَكهلَلن ى

ودُموَ دااواةَعدمِشوفاخِيدددَفدندمدَنوَصُكو

وِبداَسدجاَزاِلوَط لوِص ٍ واَصَطد مد 

واخِيدددددمدَنوَضدندَكوَصَصد َمدحَبدواَصَطد مد و

و:صق  واةشاا واآلخ ومنواةع  واةعبا  

ودمداخَيوتةدَفد  وبدقَعٍ  داوإخّيوت َضوا 

وو( )صمدؤَط د واةىدهللاداخيوتكد لوصدالِ،و

                                      
اهللد ووو,"صد  الوا مداخيويفواةشدع واةع بد وووو":واألبماحومأخ ذالومنوحبد وبعند اخيوو(و )

 . د339 /0/5 بتا ط وو/https://www.nizwa.comوم قح

https://www.nizwa.com/
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كاةدددتوق طددد ويفواجملدددا حووويدددكوتخيواقت دددادطاحوا مددداخيووووص 

واةز اام و داوطتد ف واداومدنومندابوص  بد وصممدا وصمق مداحوز اامد ووووووووو

,وصكدداةكوذكددا وت هللدد اوصةشددا   وصلدد كت  ويفواجملددا وووق طدد 

,و دداواةتجددا ي,واةددتيوصاةبحدد ي,وصا   ددا وباأل دد ا واةعاسمدد ووو

  ف وا ومنوخدتال,وصمد اةووصم قدحوجدد ايفو مدزواهللد ومىدت ىوووووووو

م كددزو ا جدد وسختهللددبواةىددهللح,وصوووا دداوجعهللدد او دد ق ووو( ),اةعددا 

واا  اوتثد  وصجعموةتج.و باد و ا يوب واةش  وصاةد بو ومامموة 

و( ).يفوكموم اكزواةتجا الواسش   الويفوآ ماوصتف طقماوامهللم   

طعدد واهللدد واألةىددابومددنواةعهللدد لواةدد وا تمددتوب دداواألمدد واددتووووووووو

صقد وتيدا واةقد آخيواةكد ط وةهللشدع بوصاةقبا دمويفوق ةد ووووووووو.اةع   

و: عاة

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

                                      
و؛ 0 / ج,و اخيطاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل(و )

و؛53 احلممي,واة صضواسعاا ,وصو

 .1 وصو9 ص,وفخ يوخهللممواةنجا ,و ا ط ولضا الواماخي

و؛ 0 / ج,وطاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخي(و )

و؛53 احلممي,واة صضواسعاا ,وصو

 .0واةاا  ,و ا ط وا ماخيواةىما  ,وصاب ااوحمم و
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  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

و.[  و:احلج اح]

صمدحوذةدكوووو.صد ا  واألةىابو وختهلل ومنواإليكا حواستعد دالو

يفوواصخ  ص دوو,فسوغن وان اول ود ا  واةاكمب واةىدكاةم و

و.يفواةع ددد  واةىدددابق واجمتمعدداحواازطددد الواةع بمددد ,وصخ  ص ددوو

ةددددتوقبا ددددموا مدددداخيوصتةىدددداب اوة ددددمب اومددددنواة  ا دددداحوووصقدددد وةا

ألةىدابوواخلاص ,وإضاف وإةوماوالتهللت ومنومكاة وبد وكتد،واوو

ص وميكددنواحلدد ط واددنو ددكاخيوا مدداخيودصخيوا ةاددس وووو.اةعامدد 

وو( ).منوقبا هلل اوصتةىاب ا

واخيوصاةىمبوكهلل  صتزدوااواةبح

و( )صت ضوا ماخيوبع وت ضواسشق وووووووووووووووووووووووووووووووووو

صصدددهللتوإةوا مددداخيومدددنواةدددممنويفووواألزدوتخيصطددد ىواةكدددامصخيو

ص د ز واةع طد ومدنوقبا دموووووتوصص  واألصسوصاخلدز جوإةوطاد بوووقص

                                      
يفوتةىدابوقبا دموا مدداخي,ووواةتدا ط وصاةبمدداخيوو,ومد ادوبدنو ددعم وااندا  ووو:واةظد و(و )

و؛ل1 9 و,دا واحلكم :وددوةن خيو  

مىدددا موووحممددد وبدددنوادددام واةعمىددد ي,وة ددد صومدددنواألةىدددابواةعماةمددد ووووووو

 . د1 3 ذاك الوا ماخي,وو:مىق وددو صمشج احومنواةاا واسخا  ,و 

و؛40 / اام اة ,وصف وجزط الواةع ب,وج:واةظ (و )

 . 5 و عم واألفداة ,وت  ا واةع بوص
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و:طق  واةشاا و( ).  ومأ باةع بوبع و ق  و

و( )صدصخيوةقا  اوصاديوا ماخيووووووووصجن اخيوصم محوجن و اد

و( ).قبا مواألزدوصبا ة اويفوا ماخيمواةعم اة ويفوصق وفَ و

ص شددمواس دداد وإةوصدد ا وبدد واألزدوطقدد د  وماةددكوبددنوف دد وووو

دهللبدد واألزدواةت دد وبو(3)سددمسد,يفواةقدد خيواةادداة وقبددمواوبدد واةفدد سص

وو(5).يفوبععوة ال وا ماخيوسص عاطش  ومحواةف و,خيااهلل وا م

                                      
و؛   حلممي,واة صضواسعاا ويفوختواألقاا ,وصوا:واةظ (و )

و؛5 وصو عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي,

 .40 / اام اة ,وصف وجزط الواةع ب,وج

 .13 / اام اة ,وصف وجزط الواةع ب,وج:واةظ (و )

 . 1 / اام اة ,وصف وجزط الواةع ب,وج:واةظ (و )

مددنوا د واةنبدد الوإةوو"مداخيوولىد واهللدد ومىد ي,و ددا ط واةبحد طنوصا ووو:واةظد و(و3)

و5 ة اط واةع  واألم ي,وص

و؛4  عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي,وصو

اب اسنع واب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيكا حويفو دا ط وا مداخيووو:وصاةظ 

 .  وص,ومناور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

و.   واحلممي,واة صضواسعاا ويفوختواألقاا ,وص:واةظ (و5)

مددنوا دد واةنبدد الوإةوة اطدد وو"لىدد واهللدد ومىدد ي,و ددا ط واةبحدد طنوصا مدداخيوووو

و5 اةع  واألم ي,وص

و؛4  عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي,وصو

اب اسنع واب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيكا حويفو دا ط وا مداخيووو:وصاةظ 

 .  وص,ومناور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

صقدد و ددع وماةددكوبددنوف دد وةتادد ط ومدد ا دواسمددا ,وفعمددموبعددعوو

و( )و.األفسجواسش   ال

ااهللندد ىووابددين وإةوتخيوصصددموإةو ددصقدد وبقدد واحلكدد ويفوتبنا

و.صتق  ماواهلل وا ماخيواةهللاطنوااص اواةنيبو

ا مدداخيوتةدد ومندداودخهللدد اواألزدو و كم دداوغددموووووصطفخدد وت ددموو

و( )و.ت هلل ا

 وفم دداوخهللددم ومددنوصجددويددكوتخيوم اكددزوا مدداخيواحلضددا ط وص 

صاهللد و تسوتصة دكواةفد سواةداطنووووواةىكاخيومنواةع بوصغم د ,وو

يفووكمداوكداة اويفواةدممنوووو,منواةىمادالوصاةنف ذوي  كاخيوا و

وو( ).هلل كواةىا اةم و هللا واهللم  سصكاخيوو,ا ماخي

ةدبععوووصاطاحو   واهلل وصص  و  دا مومدنواةدنيبووووصجا حو 

 جدم وو"و.مداة وفق و صيوانوتب وي ادواةع و,زاما وفا سويفوا ماخي

جا ةداوكتداب واةدنيبوووو:وق طد ومدنوقد ىوا َمداخي؛وقدا ووووو:ومنوت دموِذَمدا وو

ِمددنموم َحممددٍ وَ   دد ِ وااوِإَةدد وَت مددِموا َمدداخٍي,ووو"يفوقاعدد ومددنوتدٍلوو

َيددَ اَداِلوَتخيو وِإةددَ وِإ واا,وصَتِةدد وَ   دد   وووَ ددسل ,وَتَمدداوَبعمدد  وَفددَأقُ صاو

                                      
 .  اة  م ويفواةتا ط واةع ماة ,وواةىماب ,(و )

امحد و دعم واةبدادي,وووو"وا ماخيو وحتك ومنوغدمواةع مداةم وو"و"وتةظ وان اخي(و )

   ق  وا ماخيواتواةزماخي,وص

 .0 صو,واس جحواةىاببواب احلمم و هللااخي( )



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

اا,وَصَتُدصاواةَزَكدددااَل,وَصخ ا ددد اواَسَىددداِجَ ,وَصَكدددَااوَصَكدددَاا,وصِإ وو

فهللدد وجندد وتلدد  اوطقدد تواهللمندداوذةددكوووووو:وقددا وتبدد ويدد ادوو".وَغددَزصم  ُك 

و.واةكتابولت وصج ةاوغسم اوفق ت واهللمنا

ُت مدددَ ا ومدددنوووو:فمدددنوكددداخيوط م ددداواهللددد وا َمددداخي وقدددا ووووو:وقهللدددت 

وو( ).ت اص ال

فدا سواهللدم  ومدحواةتشدا واإل دسلوبمدن  ويفووووووووصق و قهللد وةفد ذوو

وو( ).ا ماخي,وصمحوضعبواة صة واةفا  م وبامت ادواإل سلوصق   

صقمددموإةدد ولدد ثتومع كدد وبدد واةفدد سويفوا مدداخيوصبدد واألزدوووووو

وو( ).ص  لمهلل  وخا جوا ماخيواةت توب زمي واةف س

صجد واااد ومدنواجملد س,وووووصل وصصد  واإل دسلوإةوامداخيوووو

و(3).تخيو ؤخاومن  واازط وصق وتم وصاةداة،وتة  وف سو

كماوصج حوص و زا وبادط وا ماخيو ك ةا  واةقبهللم و شدكموو

                                      
؛وا  ددتمعابويفو93 /3ج,واإلصدداب ويفويممددزواة ددحاب ,وابددنولجدد :واةظدد (و )

 .91 /3ج,وصاب تمسا واألصحابوب امشواإل

ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوو( )

 .0 صو,ور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

اب اسنع واب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيدكا حويفو دا ط وا مداخيوووو:واةظ (و )

 .  صو,ومناور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

 .88ت  واةبهلل اخي,وصواةبسذ ي,وف(و3)



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

ةىددب وكددبمالومددنواةىددكاخيو عددمشواهللدد واة ادد ,وص شددت  واإلبددمو

و.ماةم وب و ا  واإلبمواةع بم اةع 

تو ويفواةبحدد طنوكاةددميددكوتخيواةعسقدد ومددحوبددينوابدد اةقووص 

ماةمد وصبد وووق ط ,وبمومتشابك وةتمجد واس دا  احوبد واألزدواةع ووو

وو( ).بينواب اةقم 

ومددداخيوقبدددمواإل دددسلوكدم ددداومدددنومندددا بواةعددد بووكاةدددتوا 

صاةتندد  واةدد طينوفم دداووو تهللادد واةدد طاةاحوبدد واةىددماصط وصاة ثنمدد وو

وامددداو كددد خيويدددب  وصةعهللددد اوتقددد بوو.اقبدددمواإل دددسلوكددداخيوردددا   و

كاةددتوقا مدد ويفوو( )طنويفوصجدد دواةن دد اةم ,وصاجمل  ددم و بدداةبح

مكاةددد وصةعدددموصجددد دواةفددد سوجعدددمواددداوووو.اا مددداخيوصاددداومعابددد  و

بعد دومدنوووو ةتند  و دكاة اوصامدبوصدس  ووووواصذةدكو بع دووو( ),خاص 

                                      
ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوو( )

و؛8 ر   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم ,وصو

 . 9 / اةمعق ب ,و ا   ,وجو

و؛88اةبسذ ي,وفت  واةبهلل اخي,وصو(و )

ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوووو

 .0 وصو8 اإل سلولت و ق  واة صة واألباضم ,وصوور   

و؛  3احلممي,واة صضواسعاا ,وصو(و )

 . 4/40ج ادواهلل ,واسف م,وجو



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

واة ثنمددد كمددداوكاةدددتووو.مندددا بو دددا واةددد طاةاحواةق طبددد ومن ددداوووو

و( ).احلقب و بويفو هللكمتجا الويفوا ماخيوكدم اومنوبسدواةع

و

اةعددا ومدداخيوااد افمدداوت هللدد اوةهللاابدد ومددحوو ويددكوتخيوم قددحوا 

.وبسدواةع بواسختهللف واتواةتوصاةبحد وصيفو تهللدبواا اةد،وووصمحو

اويفوم دداد و ددصمددنواة ددع،ول دد و هللددكواة ددسحواسبا ثدد وتخبا و

ص وو.دصخيواةت غددم تهللفدد ,وصةكددنواسدد ص واهللدد وت م دداوةهللتدداكمووو

مددداخيوصكددداةكوت دددبابووويدددكوتخيوقددد بواةبهللددد اخيوصبعددد  اوادددنوا ووو

صةعمدداخيواسقدداحو ا طدد ووو.قهللددمومددنوذةددكوطاةاابدد وطزطدد ومن دداوتصوو

جندد بويدد  وآ ددماوصاة دد وصغم دداومددنومنددا بوآ ددماوووق طدد ومددحو

و( ).ي  وآ ماوااسختهللف وصخ  ص 

لتدد وادد ووصقدد وتكدد حواس دداد وقدد الواة ددهلل ومددحواةبحدد طن,وووووو

اةبحد طنووودسبدوصاد وتخد صخيوبعدعووووو( ),نواةبح طنماخيومبعض  وا 

                                      
و.4 و عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي,وص:واةظ (و )

اب اسنع واب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيكا حويفو دا ط وا مداخيووو:وصاةظ 

 .  وص,وصة واألباضم مناور   واإل سلولت و ق  واة 

صدددانوبدددنو دددهللمماخيواةز ممددد و:وحت طددد وجمم اددد ومدددنواةبدددالا ,:وواةظددد (و )

وددددواةعسقدداحواةع ماةمدد و ندد بويدد  وآ ددماوو ,و ددهللااخيوبددنومبددا كواةشددمباةوص

 ,لو4 9 و/ د8 3 دا وذاك الوا ماخي,وو:مىق 

 .4/11 /اةن صي,وي  وصحمحومىهلل وج:واةظ (و )



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

ادو صةعددموامتددوو.اةددبععواآلخدد وو مددنوا مدداخي,وصجدد ىواخلهللدد وانددوووو

لك وا ماخيوقبمواإل دسلوإةواةبحد طنوكداخيوص ا و دااواخلهللد وووووو

ةدبععومهللد كوا مداخيوووووص شموتلد و  دا مواةدنيبووووو.تخ ىواتلماة 

نومهلل كوا مداخي,وصت د وا مداخيومدنوكداخيومدن  وووووووبةعبادوااوت م و"

وو( )."ةوامت ادولك وت موا ماخيوةهللبح طنإ"وح طنبباة

 دداوفم دداومددنوقبا ددموابدد اةقم وووو, دد وبددسدو جدد وصاةبحدد طنو

صكاةكوحمما اواةبح يومنوو,صغم اوقبمواإل سلوصيفوص   

و.مدنواأُلبهللد واس ضدحواةقد ط وةهللب د الووووووت  افومشا واخلهللدمجوابتد ا  وو

و.زادحو دددا واة دددهلل ووصبعددد و أ دددم واةب ددد الويفوا ددد وامددد ووو

و.ةتوتزدوا ماخيوت  ومك ةاحوجمتمحواةب  الصكا

اةعسقدداحواةىددهللمم وبدد وا مدداخيوصجماة دداوإ وتةدد وووووووص غدد وغهللبدد و

مدنواةتد   وصاة د ا واةعىدك يوووووويد  ويابواةعسق ومحواةفد سوو

وو( ).محواةف سويفوزمنومتق لواهلل واإل سل

صقدد وكدداخيوةع مدداخيوصقبا هللدد اوصددسحوق طدد وبدداةممن,ولمدد ومددنووو

وو( ).ةم وق متومنوة ال واةممنااةع ماسعهلل لوتخيوتصا مواةقبا مو

                                      
 .89 /4جواةقهللقشن ي,وصبحواألاش ,:واةظ (و )

 .01ددوو 1 ا واةىماب ,وا ماخيواتواةتا ط ,وص(و )

اةتدا ط وصاةبمدداخيويفوتةىدابوقبا دموا مدداخي,وووو,ومد ادوبدنو ددعم وااندا  ووو:واةظد و(و )

 .1  وصو1  ص



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

مادموجزطد الوووون داومكاخيوةع مداخيوصدسحومتق مد وببهللد اخيوق طبد وووووو

مددداخيوصا دددا واةتجدددا الوبددد و ددد ة ط،ووولمددد و عددد وا وو, ددد ة ط،

وو( ).عنتوصاة تاة و  وم   وةهللوص قا ىوصاةع ا وصغم ا

صقدد وو( ).بددموصلتدد وبددسدواةدد صسفددا سوصااندد ,وبوكمداو دد  ب و

 ال وا مدداخيوقبددموصصدد  وقبا ددمواألزدوكدداخيواةفدد سوطىددكن خيوةدد

قد ووصو.يكوتة  وكاة اواهلل وصدهلل وق طد وبدبسد  واألصدهللم وووووص و.اا

ل  وص ا وبمن  وصب ومنوصصدمومدنوقبا دمواألزدواةداطنوا دتق وووووو

وصكاةتوا وصس   وبع وذةدكومدحوت دموفدا سواةداطنوووووو.ب  واسقال

و( ).قبدددمواإل دددسلوبىدددتما  و دددن كددداة اوطىدددما صخيواهللددد وا مددداخيو

بدددموص عتدددتوا مددداخيوف ضددد وووو,مددداخيبعضددد  ويفواسقدددالوبع ووا دددتم ص

بددموو,اة دد ,وف دد وصا ددا واة ددسحواةتجا طدد وبدد وبددسدواةعدد بوو

وو(3).ص  اوفا سوصبسدواة  

ادداوا مدداخيوويددكوتخيوكادد الواأل دد ا واس مسمدد واسشدد   الويفووص 

                                      
و؛9  /5طاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخيوج:واةظ (و )

 .   احلممي,واة صضواسعاا ويفوختواألقاا ,وصوو

 .53 ىاةكوصاسماةك؛و,واس ابنوخ داذب:واةظ (و )

 .   /5ج,وطاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخي:واةظ (و )

و؛3/318ج,وطاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخي:واةظ (و3)

 .303احلممي,واة صضواسعاا ويفوختواألقاا ,وصوو



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

قممت دداوا قت ددادط ,وصادداودص  دداويفواةت اصددموا قت دداديومددحووووووو

فكداخيووو,جم ,وصمنوذةدكو د  وا مداخيووواةعا واخلا ج وا ب وصا

لم و هللتقد وب داو دا الوااند وصفدا سووووووو,ةتجا الواةتوصاةبح وا  ق 

وو( ).صاةع ب

و.يفواسناقد وواةتجا ط وكماوطع و   وصحا ومنوت  واأل  ا 

د هللمزواة  وصخزاة واةش  وصاةعد ا وصمع ةد ووووبأة ا"صق وصصفتو

بعدعوووص نىد،واداووو( ).ص  و   ومىتم الوصةمىتوم مسمد وو"اةممن

كفدددنوباددد ب ووكددد وتخيواة  ددد  و واسشددد   الواةددد وذ شددداألقم

وو( ).صحا ط 

 دد  واةشددح وص دد ووومن دداو,المشدد   وات دد اق ومدداخيع بكمدداوتخيو

صاددداواسقددد وق طددد وو,و ددد  وم مسمددد وط دددهلل او دددا واةدددتوصاةبحددد وو

 ا   دددداوكددددامال,ووو,ص دددد وت ضوخ ددددب و"وو(3). ناقدددد واس دددد الو

فجمعددد اوو, صخ ددد،وص خددداصمعاطشددد اوصفدددمالوصم ادة ددداوجمددد ال,وو

                                      
و؛ 4 وصو54 وصو 5 صو,و عم واألفداة ,وت  ا واةع ب:واةظ (و )

 . 0 وصو49صو,واسىاةكوصاسماةك؛و ابنوخ داذب:واةظ 

 . 4 صو,و عم واألفداة ,وت  ا واةع ب:واةظ (و )

 .55 وص,و عم واألفداة ,وت  ا واةع ب:واةظ (و )

و؛ 0 وصو49اسماةك؛وصىاةكواس,و بنوخ داذبا:واةظ (و3)

و؛   صو,واامااة ,وصف وجزط الواةع ب

 . 5 صو,و عم واألفداة ,وت  ا واةع ب



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

 مدحوفدا سوووباةكوت بابواةا صالوصاةدند وفهللد وطكدنومدنواةد طد،وووووو

و( )."فم  

صب دداواةبمددتوو,دواةعدد بواندد واةعدد بوسكاةددتواحلجددازوت دد وبددو

مداةم وواةع صحتدم وب داوت د ا واس مسمد واةد و ىدتقا،وووووووو,احل ال

و.صغم  ومنواةتجا ال

 ومددنو وق ّطددمكددواصخ  ص ددو,ا مدداخيوصاحلجددازبدد وصاةدد صاب وو

صقدد وصصددبواةعهللمددا واةا طددبوبدد ووو.اط وصغم دداةندد ال وا قت دداد

وو( ).دقمق اواا ماخيوصمك وصصف 

إةوا مدداخيووص ؤكدد واة صطدداحوصصدد  وتخبددا وبعادد واة  دد  ووو

 داوطؤكد وووو( )مبك ال,وانو  طبواةقادم ومنواحلجازوةع ماخي,

حلجددازواةتجا طدد واس مسمدد وواصةعددموأل دد ا ووو.امددبو ددا واة ددسحو

                                      
و؛ 0 وصو49صوواةك؛وابنوخ داذب ,واسىاةكوصاسم:واةظ (و )

و؛   صو,واامااة ,وصف وجزط الواةع ب

 . 5 صو,و عم واألفداة ,وت  ا واةع ب

 .49وصو,,واسىاةكوصاسماةك؛ ابنوخ داذب:واةظ (و )

و؛4  / ابنولج ,واإلصاب ,وج(و )

و؛40 /3ابنواألثم,وت  واةداب وج

وابددد اسنع :وانددد وصخت جيا  ددداوق ددد وإ دددسلومدددازخيوبدددنواةعضددد ب وو:واةظددد ص

و؛  وص,وب احلمم و هللااخيا

 .1 وصو, عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي:وصاةظ 
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يفو ددااواألمدد ,وكمدداوتخيوقبا ددمووووووا وا مدداخيوكدداةكودص  ووصأل دد ا

األزدويفوا مددداخيوكدم ددداومدددنواةعددد بوكددداة اوطعظمددد خيومكددد ووووو

و.صل م اوصاةكعب 

صامددد صوبدددنووىصةعدددمواسناقشددد واةددد ودا حوبددد وابدددادوااهللنددد وو

مدد ىواسعهلل مدداحواستدد ف الوةدد ىوابددادواددنوووووواةعدداصو كشددبواددنوو

خبدا ووبأوام صوبنواةعاصوصانوتبم ,و اوط  واهلل ومع فد ودقمقد وو

و.مك وصت هلل ا,وص ااوطعن وامبواة سحوب واسناقت 

و؛كماوتخيواةعسقاحواةتجا طد وبد وا مداخيوصاحلجدازو عتدتوق طد وووووو

ةكدد خيوا مدداخيوصا ددا ويفوجهللدد،و ددهللحواةشدد  ومددنوااندد وصاة دد وووو

كمدداوتخيوةىددب وبعددعواةىددهللحوإةومدد خيوا ماةمدد وطددن واددنووو.صغم ددا

قدد وتجددازووووفقدد وص دوتةدد وو.امددبواةعسقدد وبدد وا مدداخيوصاحلجددازوو

وو( ).بععواة ف دوحبهلل ومنوةىمجوا ماخي

طقد  ووو,اومدنوةىدجوا مداخيووو  ازإكداخيوطهللدب ووووكماوثبدتوتةد ووو

اةهللباسواةايو:وص  ]صةب واإِلزا وصاة دا و"و:ابنواةقم ويفوزادواسعاد

كاخيو داؤ وصبد د وو:وقا واة اق يو.[طهللبى واةناسويفواإلل الواةم ل

مددنوةىددجوا مدداخي,و دد  ووو دد َ و ددت وتذ  ويفوثسثدد وصيددت,وصإزا  ووو

و( )."ت بع وتذ  وصيتويفوا ضوذ اا وصيت

                                      
 .3 5/5ابنو ع واةابقاح,وج:واةظ (و )

 .1  / جو,اةقم ,وزادواسعادابنو:واةظ (و )



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

صت ددموو,كدداخيوةهللج دد وباةدد ا الوصدد ا ويفوكافدد وبددسدواةعدد بوو

ا مدداخيو وطك ةدد او عددز واددنو هللددكواألخبددا ,وصط ددع،ومتابعدد وووووووو

و. اصإخيوصج حوبعضو,اة صاطاحول  وذةك

 طدد واةددزمينوةدد خ  واة صاطدداحواةتا  مدد ولدد  واةتحوصاختهللفددت

وتخبدا وبعاد واةدنيبووووو شمواس اد وإةوتخيصو( ).ماخياإل سلويفوا 
و( ).ق وةقهلل اوبععوتف ادوإةوا ماخيوصت هلل ا

 دد واةددايوبدداد وبدد ا الوواة  دد  ووكمدداوتخيومددنواسؤكدد وتخي

و,ىبنداوااهللند وواواد  وجمفد وصابدوومدنوصو,ماخيوإةواإل دسلولكالوا و

بدموةعدموووو,قبدمو دااواةتدا ط ووووص ااو وطنايفواسق وا ماخيوباإل دسلو

                                      
ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,و:واإليددكا حمددنوتفضددمومددنوحبدد و ددا و(و )

و؛3 وصو,قضاطاوصإيكا حويفو ا ط وا ماخي

و دا ط وا مداخيوصاخلهللدمجويفوصد  واإل دسل,ود ا د وصثا قمد ,ووووووووةفى ,صاسؤةبو

و؛0 ص

 .1 و عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي,وصو

و:ض ب وان دق  وإ سلومازخيوبنواة:واةظ (و )

و؛4  / ابنولج ,واإلصاب ,وجوو

و؛40 /3جو,ابنواألثم,وت  واةداب 

و؛  وص,واب احلمم و هللااخيواب اسنع :وخت جيا  اوان :وصاةظ 

 .1 وصو, عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي:وصاةظ 
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ةهللكتابددد و بددددينووو ددد واةددددايودفدددحواة  ددد  ووووصجددد دواةعسقددد ووو

حت طد ووويفاسؤ خد خيووووصاختهللدبوو.واةعاصنومحوام صوبواُاهللن ى

مدحوامد صوبدنووووومداخيواةفاالواةد وبعد وفم داواة  د  وإةولكدالوا ووووو

ة وبع وفدتحووا ا ط واة  تخيوواة صاطاحولم و اك وبععوو,اةعاص

يدكوتخيودخد  ومكد وحتدتو دهللا واةدنيبووووووووص و( ). ددوو8مك وادالوو

سددنو بقدد ومددنوبددسدواةعدد بوصإخيوبعدد حوةهللىددما ووووواكدداخيودافع ددو

صص صدوا دد وامدد صوبددنواةعدداصووووو,اامدداا وةدد ا الواة  دد  ووو

و.كحامموةهلل  اة وط جحو ااواألم 

لجد ووواق،ووكاةتوو  اة وام صمحوج دو صاط و اك وتخيو

وو.اة دا 

وواألة ددا يوطدد ومددحوتبدد وزوومندد وإةوكتدد،واة صاطدداحص شددمو

تصوإةوجمفدد و ددن ووااهللندد ىإةوو( ),األة ددا يوقددم وبددنو ددكن

                                      
يفوصددد  ووابدد اسنع واب احلممددد و ددهللااخي,و ددا ط وا مددداخيوصاخلهللددمجوووو:واةظدد و(و )

 .1 ود ا  وصثا قم ,وصددوواإل سل

مددنوا د واةنبدد الوإةوو"لىد واهللدد ومىد ي,و ددا ط واةبحد طنوصا مداخيووووو:واةظد و(و )

و55ة اط واةع  واألم ي,وص

و59 / صاب ,وجابنولج واإلو

و؛4  عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي,وصو

اب اسنع واب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيكا حويفو دا ط وا مداخيووو:وصاةظ 

 .  وص,ومناور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

ةواسهللد كووإو ااوطعدينو با داوبكتبد ووووإخيوصحواةتا ط وفصو( ) د4

طقهللد خيوت ممد وادنوووووصاألم ا وبع وصهللحواحل طبم وصتبنا وااهللن ىو 

صكاةددتو هللددكووو.صغم دداواةممامدد يفواةبحدد طنوصومددنوبعدد وادد وو

واة صاطداحواهللد وتخيوتبداووووبعدعووص ؤكد وو.يفو هللكواةىن و ما ت و

مداخيوةس دسلوقبدمووووكداخيوةد ودص ويفو عهللدم وت دموا وووووزطد واألة دا يوو

وو( ).اةعاصونصص  وام صوب

صاةدايوااتدتواةكتدابووووو صاطد ووصاألي  واةكتابواأل  وصكاخي

 د ووك اوص بع و ا  وصاضحويفواةعسق واة مس وأل موا ماخيوصمهلل 

و. د8و ن وواةعاصومحوام صوبنواةايوبع و

و تبددووب صاطدد ومدداخيووإةوت ددموا وواو شددمواة صاطدداحوةكتددابوووكمددو

يفووجا ةدداوكتددابواةددنيبووو:ويدد ادواةدد ما  ومددنوت ددمودمدداوقددا وو

,وتمدداوبعدد ,ومدداخيا ومددنوحممدد و  دد  وااوإةوت ددموو):و)قاعدد وتدل

تدصاواةزكداالوو,وفأق صاوبش ادالوتخيو وإةد وإ وااوصإةد و  د  وااووو

تخيوواةبددالا بعددعوصطدداك وو.و((اسىدداج وصإ وغددزص ك وصخادد او

                                      
و؛18صو,واةبسذ ي,وفت  واةبهلل اخي:واةظ (و )

,وماخيومناوص  واإل سلاب اسنع و هللااخي,وقضاطاوصايكا حويفو ا ط وا و

 .9 صو

ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوو( )

ل,وم كددزوو 15/ ددد3  ,ور دد  واإل ددسلولتدد و ددق  واة صةدد واألباضددم ووووو

 .ل995 ,اإل كن  ط وةهللكتاب
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دماولمن اوكاةتوحتتولكد و جدمومدنوت داص الوكىد ىوطقدا ووووووو

ص شددمواة صاطدداحوإةوكتددابو ىددهللم وابدد ااوبددنوو( )"بىددتجاخي"ةدد و

لمنمددداوقددد ماويفو  ددد ومدددنو,وبدددنو دددزاخيواهللددد واةامددداة وصمىدددهللم و

صكتد،ووو,صباطع اواهلل وقد م  ووفأ هللم اووق م ماواهلل واة    و

وو( ).وتم اا او اواهللم  ومنواة  ق ويفاة    وا وكتاب 

  د  ووةصصد  وصفد ومدنوتزدوا مداخيوووووصط جحوابد اسنع و دهللااخيووو

اددددد وصبعاددددد وسخ بددددد ووو دددددسم  وصدادددددا واة  ددددد  إصوااو

صةعمو ااواة ف وصغم وكاخيومنوت بابوبع واة  د  ووو( ).اةعب ي

وووو.ةعم صوبنواةعاصو

                                      
مددنوا د واةنبدد الوإةوو"لىد واهللدد ومىد ي,و ددا ط واةبحد طنوصا مداخيوووووو:اةظد و(و )

و5 ,وصة اط واةع  واألم ي

و؛4  عم واب اةفتا وااي  ,و ا ط وت موا ماخي,وصو

اب اسنع واب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيكا حويفو دا ط وا مداخيووو:وصاةظ 

 .  وص,ومناور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

مددنوا د واةنبدد الوإةوو"لىد واهللدد ومىد ي,و ددا ط واةبحد طنوصا مداخيووووو:واةظد و(و )

و5 ة اط واةع  واألم ي,وص

 . د339 /3/  بتا ط ووhttp://www.omvo.orgوص

ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوو( )

و؛1 صو,ور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

 .و35 صوو,ابنو ع ,واةابقاح:وصاةظ 

http://www.omvo.org/
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مداخيوومدنوت دموا وووتةداسووص   دا وواستع دالوصةتمج واا واة  ا م

و.ماخياإل سلويفوا واةتش اوصااااحوف اد توباة    و

وااتنداق  وماخيوبم وتبنا وااهللن ىويفولاة ولك وا و وجعهللص

يفواحواةزكداالومدنووووبنواةعاصووام صووصف ضوو,اإل سل

وو.اةفق ا واألغنما وص  زطع اواهلل و

مداخيوصاةىدابق ووواة دحاب ومدنوت دموا ووووطد  ب وبااجد وووصةعمومداو

وا تشدد افو ددا ط وا مدداخيومددحوطىدداا ويفمددنوت هللدد اوإةواإل ددسل,و

ومازخيوبدنواةعضد ط ووواة حاب وااهللممونصطتباد وإةواةا و.اإل سل

وكددددددأص ومددددددنو نقددددددموتخبددددددا  ويفوا   ددددددا وب  دددددد  وااوووو
قبدددموتخيووصمدددنواسؤكددد وتةددد ومسدددحوب  ددد  وااووو( ).ص  ددد طق 

وو.طقابهلل 

صط جع دددداوو,إةوابددددينوااهللندددد ىووص ددددااو دددداببوة  ددددا مووو

ص دددمأ  واةتف دددمموادددنووو( ).اجددد الامدددنو(و4)اةبدددالا خيوإةو دددن و

وو.ا لق وق ت 

                                      
وو0 يفواةتا ط واةع ماة وصوامح وبنو ع دواةىماب ,واة  م :واةظ (و )

 . د339 /3/  بتا ط ووhttp://www.omvo.orgوص

ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوو( )

 .5 صو,ور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

http://www.omvo.org/
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مددنووةاةددتولظ دداووومدداخياأللادطدد واةدد ا دالويفوفضددا موت ددموا ووو

تج طدد ومددحوقندداا وتةدد و  دداوبووو( ).ا دد وصاةبحدد وإةولدد ومدداوو اة 

اةبح وطدت واةعاد  واهللد و صاطداحوج طد الوميكدنوا  دتفادالومن داووووووووو

و.صحمح ومن او.صد ا ت ا

بددابويفو)ىددهلل ويفوصددحمح ويفوكتددابواةفضددا مووصقدد وصضددحوم

وو( ).(فضموت موا ماخي

ص ىمم واةبدابوب دااواةعند اخيوصيفوكتدابواةفضدا موحبد وذا د وووووووو

وصفمدد ولدد ط وصالدد و تبعدد واةشدد ا ووو,اددااواةفضددمواطعدد و أكمدد  

وس َ ج دووَبَعدَ وَ   د   واةهلَلدِ وووو))و:بد زالوو وتبدوو صاطد ومداوص دومدنوووفم

َعدَ ِب,وَفَىدُب   وَصَضدَ ب    و,وَفَجداَ وِإَةد وَ   د ِ وووووووِإَة وَلٍ وِمنموَتلمَمداِ واة و

َماخَيوَتَ ممدَتوَمداوووَة موَتخَيوَت مَموا :وَفَقاَ وَ      واةهلَلِ وو.َفَأخمَبَ   واةهلَلِ و

وو( )(.(وَضَ ب  َكَ ُب َكوَص 

                                      
:وبعندد اخي وبددنوخهللمددمووتبدد وحممدد وتمحدد وبددنوحممددوووةهللشددم وو:مددنوذةددكوحبدد وو(و )

اةبحد و ت د وووصو,"مداخيوإحتافواألاماخيوباك وماوجا ويفوفضدا موت دموا وو"

بتددا ط ووhttps://www.noor-book.comو,"صددم واةف ا دد "منشدد  واهللدد وم قددحوص

 . د339 /5/  

 .00 /1يفوصحمح ,وكتابواةفضا م,وبابوفضموت موا ماخي,وجمىهلل وو( )

,و(فضددموت ددموا مدداخيوو)يفوصددحمح ,وكتددابواةفضددا م,وبددابوووو صا ومىددهلل وو( )

 .00 /1ج

https://www.noor-book.com/
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ثندددا وصمددداخيومنقبددد وصفضدددموأل دددموا فمددد وفو,صاحلددد ط وصاضدددح

 سم واسىدهللم ومدنوووصو  اهللم وصلىنو عامهلل  ومحومنوطفو,اهللم  

و.تذا  

تصددحابو  دد  وومدداو قدد ولددامهلل واةدد ا الومددنوإيددا الوإةوصفمدد 

صتخيوماددموذةددكو وو,مددنومنددا بوصقبا ددموتخدد ىاةعنددتوومددنوااو

 دتقبا وواص ااوماوصقدحوباةفعدمومدنولىدنوووووو.  مومنوت موا ماخي

اهللمدد ووتصمدداوكاةددو.إةددم  و فدد واةددنيبوت ددموا مدداخيوصمهلل ك دداوة

و.اةدهللظ وصاةعنبوصاإلطاا بععوتلما واةع بومنو

مداخيوقد لوفدم  ووووطعينوتخيوت دموا و)و:ددو مح وااددوطق  واةق  يبو

وو( ).(تف  ال,وصت  وا؛وألة  وتة وقهلل ب ...اهلل ,وصافاف,وص ابت

وو( ). واةانا واهللم  وصفضهلل  مكماوطق  واةن صيوف

و:ل ط واحلىنوبنو ادط وقا صمنواة صاطاحويفو ااواجملا و

.وِموا َمداخيَوِمدنموَت مدوو:وِمَمدنموَتةمدَت وُقهلل دت ووو:وَفَقداَ وِةد وووَةِقمتوابمَنوا َمد َو)

وُتَلِ ث َكوَماوَ ِمعمت وِمدنمووَفسَت:وَقاَ .وَةَع م:وِمنموَت مِموا َماخَي وُقهلل ت :وَقاَ 

:وَطُقد   ووَ دِمعمت وَ   د َ واةهلَلدِ وووو:َفَقداَ وو.وَبهلَل :و وُقهلل ت وَ    ِ واةهلَلِ و

                                      
 . 4/59اةق  يب,واسف  وساوتيكمويفو هللخم ومىهلل ,وج(و )

 .4/11 ,جاةن صي,وي  وصحمحومىهلل :واةظ (و )
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َقددا  وَةَ دداوا َمدداخي ,وَطنمَضددح وِبَجاِةِبَ دداواة َبحمدد  ,ووووووامهلَلدد  وَت مض دداوط وِإِةدد وأَل))

وو( ).((اة َحَجُ وِمنمَ اوَتف َضم وِمنموَلَجَتممِنوِمنموَغممِ َ ا

 ددب،و فضددممواحلددجومن دداو ووو احلدد ط وف ةددوصمددنوطدد ىوصددح 

طع دوإةوفضمهلل واسكاخي,وصإمنداوةبعد  وادنومكد ,وصقد وطكد خيووووووو

و.احل ط تبع وتقاا واإل سلويفوصقتواةتح ط وب

 تمدموتخيوطكد خيوذةدكوألة داووووو):ودددوو محد وااودددووطق  واةىدن يوو

تبع واةبسدواإل سمم وط م ا,وصاألج وبقد  واسشدق ,وصاهللد و دااووووو

وو( ).(من  وف  وتكا وتج  اوافمنوكاخيوتبع ودا  

 لدد و)):وس مدداخيوقددا أل ددموا ودادداو  دد  وااووصقدد وص دوتةدد 

صان وخت طجوو.(( وط صة ماخيوآمن اوب وصااوت مواةدبما وت موا 

و( ).ضعف وبععواةعهللما احل ط وصت ناد و



إةوت دددمووميكدددنوستدددابحواة صاطددداحوادددنو  دددا مواة  ددد  ووو

موابواةِىدوَتدواة جد واألص ومداوةقهللد وكُوووو؛ا ماخيومتابعت داومدنوصج د ووو

                                      
 .( 34ددوو 8/34ج)و,(اسىن )تمح ويفوو واإلمالط صا:واةظ (و )

  د339 /5/  بتا ط ووhttp://saaid.net/book/open.php?catو:واةظ و(و )

و,حتدافواألامداخيوبداك ومداوجدا ويفوفضدا موت دموا مداخيوووووووو‘و,اةعمداة و:واةظ (و )

 .3 وص
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إةوواددنو هللددكواة صاطدداحوضددمنواحلدد ط واددنو  ددا مواة  دد  وو

صاة جد واةاداة ومدنوخدس و صاطداحوت دموا مداخيووووووووو.  مهللد كوصاةعدا وو

صاسعهلل مددداحومدددنوكدددسواةاددد طق ومتددد ف الوووو.ادددنو هللدددكواة  دددا مو

إةووعد واة  د  وووبلد  و صاطد ووووصحتقمدبوصحتتاجومزطد ود ا د ووو

و( ).زمن دداوصة دد او(وجمفدد وصابددادوابددينوااهللندد يوو)مدداخيومهللكدد وا 

واددد ضواإل دددسلومدددحوامددد صوبدددنواةعددداصووكاةدددتو  ددداة وصاة

تهللددبوةدد واة  دداة ومددنووو صمددنواةابمعدد وتخيووو( ).أ ددهللمافواهللم مددا

ااومد وصقد وصد  وحممد ومحوووو. تص  اداوصمداو ضدمنووو صاط وألخد ىوو

صتة دداوةشدد حويفوصددحمف ووا هللددحواهللم دداوصدد  الوةهلل  دداة وذكدد وتةدد 

ا بم و وطاك وامس ا,وصتخيوتصمواة  اة وحب زالو داج ووو  ةىم 

و( ).آثا وةبناة 

مددنواة  دداة وو دد دوبعددعواةن دد صواةدد وميكددنواقتبا دد اووووووص

و.ب اوةس تش ادكماو  و

                                      
 .45 ددوو 4 حمم ومحم واا,وص:واةظ (و )

و؛01صو,وخهللمف وبنوخما ,و ا   (و )

ابد اا,واةد صضواألةدبويفو فىدموووووواةى مهلل ,وتب واةقا د وابد اة محنوبدنوووو

مكتبددد و:و ددد وابددد اة ؤصفو دددع ودددددواةقدددا  الوووو:واةىدددمالواةنب طددد ,وحتقمدددبوو

 .59 /3ج,واةكهللماحواألز  ط 
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اةهلّلدِ وإَةد وووِبىمِ واةهلّلِ واةّ لمَمِنواةّ ِلمِ وِمدنموم َحّمدِ وبمدِنوَابم ِووو:وصفم )

ل وَاهلَلد وَمدنمواّ َبدَحواة   دَ ىوَتّمداوَبعمد  وووووووَابمدٍ وابمَند مواة ج هلَلنمدَ ىوَ دسووووَجممَفَ وَص

هلَلَماوَفدِ ّة وَ   د   واةهلّلدِ ووووِلوَت مدهلِلَماوَ ىمدوو مدسوَتدما  ُكَماوِبِ َااَطِ واإِلوَفِ ّة 

ةمدددِاَ وَمدددنموَكددداخَيوَلّمددداوَصَطِحدددّبواة َقددد م  وَاهلَلددد وووأُلوإَةددد واةّنددداِسوَكاّفددد  و

ِلوَصّةممت ُكَمداوَصِإخيموَتَبممت َمدداوواوإخيموَتق َ  م  َمداوِباة ِ  مدسوواة َكداِفِ طَنوَفِ ّةُكَمدوو

َصَخممهلِلدد وَ ح ددّموووِلوَفددِ خّيوم هلل َكُكَمدداوَزاِ ددم وَانمُكَمدداوو مددسّ اوِباإِلَتخيمو  ِقدد

َصَكَتددَ،وُتَبددّ وبمددن ووو.وِبَىدداَلِتُكَماوَصَ ظ َ دد  وة ب ددّ ِ  وَاهلَلدد وم هلل ِكُكَمدداوووو

وو( ).(َكعمٍ،وَصَخَتَ واة ِكَتاَب

وص  اصموكت،واةىمالوصاةتا ط وق  وصفادالوامد صوبدنواةعداصووو

إةوا مددداخيوصمقابهللتددد وامفددد وصابدددادويفو صاطددد ومنق ةددد وانددد وووووو

و:بق ة 

إَةدد وواةمَتَ ممددت وإَةدد وا َمدداخَيوَفهلَلّمدداوَقددِ ممتَ اوَاَمدد مح َفَخَ جمددت وَلّتدد و)

َصَكدداخَيوَتلمهلَلددَ واةددّ ج هلَلممِنوَصَت مددَ هلَل  َماوخ هلُلق دداوَفُقهلل ددت وإّةدد وَ   دد   ووووووَابمددٍ 

إَةممكوَصِإَة وَتِخمكوَفَقاَ وَتِخد واة م َقدّ ل وَاهلَلدّ وِباةّىدّنووووووَ    ِ واةهلّلِ و

ِ وَلّتد وَطق دَ َتوِكَتاَبدكوث دّ وَقداَ وَصَمداوَ د ما  ووووووووَصاة م هلل ِكوَصَتَةاوُتصِصهلُلكوإَةممدو

وَيِ طَكوَة  وَصَ خمهلَلَحوَماوا ِبَ وِمنمو َتدما  كوإَة واةهلّلِ وَصلمَ   و:وإَةممِ  وُقهلل ت

َقداَ وَطدداوَاممد  صوإّةددكوابمددن ووو.ود صِةدِ وَصَ شمددَ   وَتخّيوم َحّمد  اوَابمدد    وَصَ   دد ُة  ووو

                                      
 . 4 وصوة واةكتابوصم اد  وان وحمم ومحم اا,:واةظ (و )
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َتب د ُكوَفدِ خّيوَةَنداوِفمددِ وُقد مَصال  وُقهلل دت وَمدداَحوووووووَ دّمِ وَق مِمدكوَفَكممدَبوَصددَنحَووو

َصَصِددمح وَتّةدد  وَكدداخَيوَت مددهلَلَ وَصَصددّ َ وِبددِ وَصَقدد مووووووَصَةدد موط ددؤمِمنموبدداةنيبووو

ِلوَقداَ وَفَمَتد ووو مدسوِسُكنمت وَتَةداوَاهلَلد وِمامدِموَ ت ِطدِ وَلّتد وَ دَ اِة واةهلّلد  وةِووووووو

ِانمددَ و:وم كو وُقهلل ددتطمددَنوَكدداخَيوإ مددسوواوَفَىددَأَةِن وَتَ ِبعمَتدد   وُقهلل ددت وَقِ طب ددوو

اةّنَجاِيددّ وَصَتخمَب م دد وَتخّيواةّنَجاِيددّ وَقدد موَت مددهلَلَ وَقدداَ وَفَكممددَبوَصددَنَحوووووو

َ دداِقَفُ وَصاةّ  مَبدداخي وَبع دد   وَقدداَ وَصاأَلَتَقددّ ص  وَصاّ :وَق مم دد  وِبم هلل ِكددِ  وَفُقهلل ددت

َمدداوَ ُقدد   وإّةدد  وَةددممَ وِمددنمووووَقدداَ وُاةمُظدد موَطدداوَاممدد  صو.وَةَعدد مو:وَ ِبع دد    وُقهلل ددت

َمدداوَكددَابمتوَصَمدداو:وَخ مددهلَلٍ وِفدد وَ ج ددٍموَتف َضددَحوَةدد  وِمددنمواة َكددِاِبوُقهلل تدد و

ِلواةّنَجاِيدّ ووَموَاهلِلدَ وِبِ  مدسووَةىمَتِحهلّل  وِفد وِدطِنَنداوث دّ وَقداَ وَمداوَتَ ىوِ َ ق دوووووو

وَقاَ وِبَأّيوَي مٍ وَاهلِلممتوَذِةَك و.َبهلَل :وُقهلل ت

ةّنَجاِيددّ وط خمددِ ج وَةدد  وَخ مج دداوَفهلَلّمدداوَت مددهلَلَ وَصَصددّ َ ووووووَكدداخَيوا:وُقهلل ددت

ََوَقاَ و وِبم َحّمٍ و وَصَاةهلّلِ وَة موَ َأَةِن وِد مَ م اوَصاِل  اوَماوَتامَاممت وَفَبهلَل

وط خمدِ ج وَةدكوَخ مج داوووو   وَتَ دَ   وَابمدَ كو ووِ َ ق َموَق مُة  وَفَقاَ وَة  وَطّندا  وَتخ دوو

حمددَ ث ا وَقدداَ وِ َ ق ددم وَ ج ددم وَ ِغددَ،وِفدد وِدطددٍنوَفاخمَتدداَ   ووووووَصَطددِ طن وِدطن دداوم و

ِةَنف ِىِ وَماوَتصمَنح وِبِ وَصَاةهلّلِ وَة مَةاواةّضّنوِبم هلل ِك وَةَ َنعمت وَكَماوَصدَنَحوو

َقدداَ وَابمدد  وو.وَصَاةهلّلددِ وَصددّ ق ت كو:وَقدداَ وُاةمُظدد موَمدداوَ ُقدد   وَطدداوَاممدد  صوُقهلل ددتوووو

أ م   وِبِ وَصط نمِ  وَانم   وُقهلل ت وَطأ م   وِبَااَاِ واةهلّلِ وَادّزووَفَأخمِب مِة وَماواّةِايوَط

َصَجدّموَصَطنمَ دد وَاددنموَمعمِ دَمِتِ وَصَطددأ م   وِبدداة ِبّ وَصِصدهلَلِ واةددّ ِلِ وَصَطنمَ دد وَاددنموووو

اةّظهلل ددِ وَصاة ع دد مَصاخِيوَصَاددنمواةّزَةدد وَصَاددنمواة َخممددِ وَصَاددنموِاَبدداَداِلواة َحَجددِ ووووووو
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َقاَ وَماوَتلمَىَنوَ دَااواّةدِايوَطد ما  وإَةممدِ وَةد موَكداخَيووووووو.وّ هلِلمِ،َصاة َ َثِنوَصاة

َتِخددد وط َتددداِبع ِن وَاهلَلممدددِ وَةَ ِكبمَنددداوَلّتددد وة دددؤمِمَنوِبم َحّمدددٍ وَصة َ دددّ َ وِبدددِ و

إّةد  وإخيموو:وَصَةِكنموَتِخ وَتَضّنوِبم هلل ِكِ وِمنموَتخيموَطَ َا  وَصَطِ َموَذَةب اوُقهلل دتو

َاهلَل وَق مِمِ وَفَأَخَاواةّ َ َقَ وِمنموَغِنّمِ  موو     واةهلّلِ وَت مهلَلَ وَمهلّلَك  وَ 

َقدداَ وإخّيوَ ددَااوَةخ هلُلددب وَلَىددن وَصَمدداواةّ ددَ َقُ  وووو.وَفَ ّدَ دداوَاهلَلدد وَفِقِمِ دد مو

َ اِ وممددِمددنمواةّ ددَ َقاِحوِفدد واأَلوَفَأخمَب م  دد  وِبَمدداوَفددَ َضوَ   دد   واةهلّلددِ و

َص  ؤمَخدددا وَمدددنموَ دددَ اِ ِ و:وَطددداوَاممددد  صوَقددداَ .وِبدددِموَلّتددد واةمَتَ ممدددت وإَةددد واإِل

َفَقداَ وَصَاةهلّلدِ ووو.وَةَعد مو:وَمَ اِيمَناواّةِت وَ  مَا واةّشَجَ وَصَ ِ د واة ِمَماَ  وَفُقهلل ت

َماوُتَ ىوَق مِم وِف وب عمِ وَداِ ِ  موَصَكامَ اِلوَادَ ِدِ  موط ِامع د خَيوِبَ دَااوَقداَ ووووو

  َ وَطِ م وإَة وَتِخمِ وَفم خمِب    وُكّموَخَبدِ يوث دّ وووَفَمَكامت وِبَباِبِ وَتّطام اوَص

وإّة  وَدَااِة وَط مم اوَفَ َخهلل ت وَاهلَلممدِ وَفَأَخدَاوَتامَ اة د  وِبَضدب َعّ وَفَقداَ وَدا د   وووووو

جمهلِلَ وَفدَأَب ماوَتخيموَطد ما َ ِة وَتجمهلِلدَ وَفَنَظد محوإَةممدِ ووووووَفُأ مِ هلل توَفَاَ بمتوأَل

َجِتددكوَفددَ َفعمتوإَةممددِ واة ِكَتدداَبوَمخمت  م دداوَفَفددّعووووووَفَقدداَ وَ َكهلّلدد موِبَحاو

وَتّةدد وَ َتطمددتوَقددَ َت  وِمامددَموِقَ اَ ِ ددِ وإ َخاَ َمدد  وَصَقددَ َتوَلّتدد واةمَتَ دد وَتِخمددِ وَف

:وو  خمِب  ِة وَانموُقَ طمٍشوَكممَبوَصدَنَعتم وَفُقهلل دتوو َتَخا  وَتَ ّ وِمنم  وَقاَ وَت

َقداَ وَصَمدنموَمَعد   وووو.وةّ طِنوَصِإّمداوَمق   د   وِباةّىدممبِوووَ ِبع    وإّماوَ اِغ، وِف وا

 مدهلَلاِلوَصاخمَتدا  ص  وَاهلَلد وَغممدِ ِ وَصَاَ ُفد اووووووِغب  اوِفد واإلِواةّناس وَق موَ :وُقهلل ت

ٍ وَفَمداوَتامهلَلد  ووو   موَتّة  د موَكداة  اوِفد وَضدسووووِبع ُق ِةِ  موَمَحو  دَ ىواةهلّلدِ وإّطداووو

ِاِ واة َحَ َجددِ وَصَتةمددَتوإخيموَةدد مو  ىمددهلِل مواة َمدد مَلوووووَتَلدد  اوَبِقددَ وَغممددَ كوِفدد وَ ددوووو



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

كوَصَ تمَبعم  وط َ ّ  مكواة َخممدَموَصط ِبمد  وَخضمدَ اَ كوَفَأ مدهلِل موَ ىمدهلَل موَصَطىمدَتعمِمهلل وووووو

َقدداَ وَدامِندد وَطدد مِم و.ووَ دد مخ مموَاهلَلممددكواة َخممددم وَصاةّ َجددا  َاهلَلدد وَق مِمددكوَص 

 مج د ووَطاوَامم  صوإّة وأَلَجعمت وإَة وَتِخمِ وَفَقاَ وَ َااوَصا مِجحموإَةّ وَغ  اوَفَ 

َتخيموط ىمددهلِلَ وإخيموَةدد موَطِضددّنوِبم هلل ِكددِ وَلّتدد وإَذاوَكدداخَيواة َددد  وَتَ ممددت وإَةممددِ ووووووو

َفددَأَب وَتخيموَطددأ َذخَيوِةدد وَفاةمَ ددَ ف ت وإَةدد وَتِخمددِ وَفَأخمَب م  دد  وَتّةدد وَةدد موَتِصددمموو

َقاَ وإّة وَفّك مح وِفمَماوَدَا م ِن وإَةممِ وَفدِ َذاوَتَةداوووإَةممِ وَفَأصمَصهلَلِن وإَةممِ وَف

َ وَخممهلُل  وَ داووَماوِف وَطِ يوَص  َ و وس َتضمَعب واة َعَ ِبوإخيموَمهلّلك ت وَ ج  وَ بمهلُل

:وُقهلل ددت.وَةددممَ وَكِقَتدداِ وَمددنموَةدداَق وو    َندداوَصِإخيموَبهلَلَدددتموَخممهلُلدد  وَتة َفددتموِقَتددا

وِبدِ وَتخ د   وَفَقداَ وَمداوَةحمدن وووووو وَخدسوهلَلّماوَتطمَقَنوِبَمخمَ ِجَصَتَةاوَخاِ ج وَغ  اوَف

ِفمَمدداوَقدد موَرَ ددَ وَاهلَلممددِ وَصُكددّموَمددنموَت مَ ددَموإَةممددِ وَقدد موَتَجاَبدد  وَفَأصمددَبَحوووووو

ِلو  َ وَصَتخ    وَجِممع اوَصَصدّ َقاواةّنِبدّ ووو واإِل مسَفَأ مَ َموإَةّ وَفَأَجاَبوإَة

َبممَنواةّ َ َقِ وَصَبدممَنواة ح ك دِ وِفمَمداوَبممدَن   موَصَكاَةداووووووَصَخهلّلَماوَبممِن وَصو

وو( ).(ِن ِة وَا مة اوَاهلَل وَمنموَخاَةَف

                                      
ف ددمويفو   مدد،وو,عددادويفو دد يوخددمواةعبددادوزادواس,وابددنواةقددم ,وزادواسعددادو(و )

 ددما و  طدد ومددحواةكفددا وصاسنددافق ومددنولدد وبعدد وإةولدد وةقدد وااواددزوو

و؛404ددوو 40/ جوصجم

و؛8 صو,وصجز ومن وان وابنو سل,واألم ا و

ابدد اسنع واب احلممدد وو:اندد  جيدد وصختواص ف ددمس  واة  دداة وخددت:واةظدد ص

مندداور دد  واإل ددسلولتدد ووووو ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيووو

 .5 صو,و ق  واة صة واألباضم 



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

ىددما وصالدد ومددحو فدداصحويفواألةفددارو ددا واة صاطدد واةدد وص دحوب

انددد وواصخ  ص دددو,ذاحوت ممددد وكدددتىويفوم ضددد  وحبانددداو دددااو

بعد ووبموو,إ سلوام صوبنواةعاص با اوبتا   ا,واةايو  وبع و

صةعهللد اولد ثتويفوتصاخد واةىدن واةاامند ووووووو.اهللد واأل جدحوووفتحومكد و

,وصتخيوامدد صوبددنواةعدداصواةاهللددبومددنواجدد الولىدد،واجت دداديمددنوا

وو.مك 

كماو دأ  وت ممد واة صاطد و ع فد ومهللد كوا مداخيوباسماةدكومدنووووووووو

ل,وصحبا  وادنواةعسقد وبد ووووصيفواة ول,و  ا ويفواحلبش وتل ا 

و.صلوصمهللك ددد و  قدددمواحلبشددد وصمهللك ددداواةنجايددد ,وصبددد واةددد وووو

كماو ب وم قبومهللك وا ماخيوو.ص با اوبأل ا واةع  واةنب ي

ص وميكنواحل ط وادنو دا ط واإل دسلويفووووو.  اة واةنيبومنو

مدداخيودصخيوا  تشدد ادو دداوطدد  ب وب ددا واة  دداة ومددنوة دد صوووووووا 

و( ).ص صاطاح

األخبا وادنو صاطداحوة  دا موتخد ىومدنواة  د  وووووووو دحصكماو

و( ),تب ويدّ ادودددو جدمومدنوت دموَدمداوووووو صا ومن اوماوو.أل مواماخيو

يفوقاعدد ووجا ةدداوكتدداب واةددنيبو:وق طدد ومددنوُقدد ىوا َمدداخيوددددوقددا و

                                      
اب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيدكا حويفو دا ط وا مداخيووووواب اسنع :واةظ (و )

 .9 صو,ومناور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

 . 34/ طاق حواحلم ي,ومعج واةبهلل اخي,وجو:واةظ (و )



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

,ولتد وصجد ةاوغسم داوبتدّ الٍوووو,وفهلل وجند وتلد  اوطقد ؤ واهللمنداوووو...وتدط و

صكداخيوطؤم دٍاوطهللد وتمد   واهللد وا َمداخيوت د ا  ومدنووووووووو..وفق ت واهللمنداوو

و.كى ىوطقا وة وبىتجاخيووالت اص 

ومنوحمم و    وااوإةوت موا َماخي؛))واة  اة وصيفو

,وصتّةد و  د   وااوو,وفأِقّ صاوبش ادالوتخيو وإةد وإ وااو:وتماوبع  

صإ و,وصخّاددددددد اواسىددددددداج وكدددددددااوصكدددددددااوو,وصتّدصاواةزكددددددداال

و( ).((غزص  ك 

و(ا َمدداخيويفو)صفدد ولاةدد وصاحُلددَ اخيوووو:كمدداوص دحواإليددا الوإةو

و:اهللم و

صمىددهللم و(وةامدداة  ا)قدد لوابدد وااوبددنوامىدد واةممدداة ولمد وو

يفو   ومنوق م  وبعد وووبنو ا اخيواحلّ اة واهلل و    وااوا

صكت،وا وكتاب او داووو,فتحومك وفأ هللم اوصباطع اواهلل وق م  

كتبد وثابدتوبدنوقدم وبدنوووووو,ف ضواهللم  ومنواة د ق ويفوتمد اا وو

و().مشاس

و,كتدابومدنوحممدٍ و  دد  وااووو"صطظ د وتةد واةكتدابواةدد ا دوووو

                                      
حممدد ومحمدد واا,وةدد واةكتددابوصم دداد  واندد وو:واةظدد .و ددببوذك  ددا(و )

 .ط وصتجزا  اوص  وا ط الاصق وتيا وإةوم اد واة ص,و 4 ص

 . 5 /و ابنو ع ,واةابقاحواةكتى,جو:اةظ (و )



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

ةدددم و.و دداولدداذحوص ددحا وووو( )ةدد واألجددد افوةبادطدد واأل ددمافوصةازِوو

ص ومكمددا وم ابددبولتدد وط ضددحويفوووو,واهللددم  ويفواةنخددموخدد اصوو

:وصكا د،واة دحمف ووو.صاهللم  ويفوكمواش الوتص ا وص ب.واةَف ا 

صحممدد وبددنو,ويدد  و ددع وبددنوا بددادالوو.ثابددتوبددنوقددم وبددنوَيددّماسو

و( ).مىهلَلم 

:وم دّ ق اومدن  وطقدا وةد ووووووفبع واهللدم  وو...صق وكاة اوت هللم او

صكتددد،وةددد وفددد ا عوو.وَاطفددد وبدددنواةممددداخيواألزديومدددنوت دددمودبددداول 

فكددداخيوطأخددداوصددد قاحوووو.ص وطددد صوةددد واةكتدددابووو.اة ددد قاح

,وا  دّ صاووفهللمداو  د يفو  د  وااوووو.وصط ّدواهلل وفق ا   ,وتم اا 

صداا  ولاطف وإةواةت بد وفدأب اوصتمسعد  ويدت ووووو.وصمنع اواة  ق 

بدد وبكدد وفكتدد،ولاطفدد وإةوت...وصجعهللدد اوط  ددزصخيو...واةددنيبو

صكاخيومقمم داوو,واك مَ وبنوتب وج م,وَفَ ّج وتب وبك و( ).باةك

صكاخيوتص وبعدٍ وبعاد وإةووو,وفجا  وكتابوتب وبك و,وبَتباة 

و.إةوت مودبا,وِ  موفممنوِقبهللكومنواسىهللم و:تخي,وت مواة دال

                                      
 .ةنازة واأل مافوصبادط واألج اف:وكااويفواألصموصاة اجح(و )

و؛ 5 /و ,جابنو ع ,واةابقاحواةكتى(و )

صقدد و,و 4 وةدد واةكتددابوصم دداد  واندد وحممدد ومحمدد واا,وصوو:واةظدد و

 .ط وصتجزا  اوص  وا ط الاتيا وإةوم اد واة ص

احلدد ط واددنو صاطدداحواةكتددابوصم دداد  واندد وحممدد ومحمدد واا,وو:واةظدد (و )

 . 4 ص
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ومددحوامدد صوبددنواةعدداصوووص شددمواس دداد وإةوصقدد فوتزدوا مدداخيوو

و( ). واة دالصمهللكم اومحواة حاب ويفواةقضا واهلل

و:ماخيصف وتزدوا 

اةعددددس وبددددنوومدددداخيوفبعدددد وإةددددم  و  دددد  وااوت ددددهلل وت ددددموا )

احلضددد م وةدددمعهللم  ويددد ا حواإل دددسلوصط ددد  وتمددد اا وفخددد جووو

فددم  وت دد وبددنوطددت واةاددال وفهللقدد اووووصفدد   وإةو  دد  وااو

طقدم وتمد   وفقدا وووووفىأة  وتخيوطبعد ومع د و جدس وووو    وااو

ابعدداينوإةددم  وفدد خيوادد وو:بددنوخدد    بدد واةعبدد يوصامسدد ومدد  كو

ف ج دد ومع دد وإةوو,فمندد اواهللدد و,اهللدد ومندد وت دد صة وطدد لوجندد بو

و,مدداخيوصقدد لوبعدد   و ددهللم وبددنوامدداذواألزديويفوةدداسومددنوق مدد وا 

فدأخت و  د  وووو,اماوطعبد وصمداوطد ا وإةمد وووووفىأ و    وااو

فددد ااواددد وو,تد وااوتخيوجيمدددحوكهللمتنددداوصتةفتندداوو:فقددا ووااو

و( ).و(مع صت هلل و هللم وصمنو

* * * * *

و

                                      
و؛ 4 / ,وج اةاتي,و ا  :واةظ (و )

 .88وص,واةبسذ ي,وفت  واةبهلل اخي

 . 5 / ابنو ع ,واةابقاحواةكتى,وج:وو:اةظ (و )



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

جمفددد وصابدددادوابدددينووو)مددداخيوإةومهللكددد وا وعددد واة  ددد  ووب

فعددد ضواهللم مددداووب  ددداة ومدددحوامددد صوبدددنواةعددداصوو(وااهللنددد ي

اهللد ووواام صوبنواةعاصوصاةم دووفأ هللماوصتق واة    وو( )اإل سل

صتخددداوامددد صويفوداددد الواةنددداسوإةووو.مددداخيومدددحوصجددد دواسهللكددد وا 

صكدداخيوةدد ولدد ا وو.مدداخيمددحواةقمددالو  متدد واة مسمدد ويفوا اإل ددسلو

ماخيوص  باة ا,واةداطنوتخداصاوطىدأة ة وت د هلل ووووو  طمومحوت اقف وا 

جمم ادد ومددنووكمدداوت  ددمواة  دد  ووو( ).كددامالواددنواإل ددسلو

ومدداخي,وصكاةددتوبمددن  وصبدد و  دد  وااووووواألمدد ا وإةوقدد ىوا و
و.مدداخيوبعدد وصفدداالواة  دد  ووصقدد ولدد ثتو دالويفوا و( ).مكا بدداح

مددنواةقضددا واهللم دداو ىدداا الوجمفدد ووووصقدد ويكددنوتبدد بك وو

                                      
و؛01صو,وخهللمف وبنوخما ,و ا   (و )

اةى مهلل ,وتب واةقا د وابد اة محنوبدنوابد اا,واةد صضواألةدبويفو فىدمووووووووو

مكتبددد و:و ددد وابددد اة ؤصفو دددع ودددددواةقدددا  الوووو:واةىدددمالواةنب طددد ,وحتقمدددبوو

 .59 /3اةكهللماحواألز  ط ,وج

ابددنوق امدد ,وابدد ااوبددنوتمحدد وبددنوحممدد واامدداامهلل واسق  دد ,ومن دداجوووو(و )

 د  واهللد وممكد صفهلل وووواةقاص طنويفوفضمواخلهللفا واة اي طن,و اد  ومو

 .  لو ,ومكتب وجامع واسهللكو ع دوباة طاض,وص ق و34  :وحتتو ق 

اةظددد وحممددد ومحمددد واا,واة ثدددا بواةىما دددم وةهللع ددد واةنبددد يوصاخلسفددد وووووو(و )

 .43 اة اي ال,وصو
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مداخيوص طد وإ دسمم وخدس وووووث وا دتم حوا وو( ).ىصابادوابينوااهللن 

اةع دد  واإل ددسمم ,وإ وتة دداوكاةددتو دد  ب وب  طدد واةبحدد طنويفو

و.تلماخيوكامال

ط كددزواهللدد و ددؤ  واةدد  الوبتعهللددم واةندداسوووصكدداخيواة  دد  و

سعاذوبنوجبدموصتبد ووووابتوق ة فوتم  ودطن  وصاةتمىمواهلل واةناس,

إمنداوبعادت وممىد طنوووو)):وواةممنوم   واأليع يول وبعا وإة

وو( ).((ص و بعا اومنف طن

خيوة وقد وصجد و اهللد اومدنوبعدا  وةع مداوووووويكوتوص ا واةتعهللمماحو 

,وةكن اومب تواالوكاخيوطعهللمد ووصةدم اوصإخيو و نقموةناومباي ال

و.ة    وصاماة و

واكداخيوَ دوووةمد واس داد وتخيواة  د  ووووصةعمومنومداوتيدا حوإوو

و( ).حا وق دددب وا مددداخيوخيوةىدددب وإةوص دددواحا طخيوص ددداث بدددو ةددداكفت

وخ جوب ف ومنووت دموا مداخيووتخيوام صوبنواةعاصووص ؤك واة صطاح

صقدد م اواس طندد ووو,اة  دد  ووصفدداالوبعدد واخيو اكب دد فددم  و ددبعو

                                      
 . 4 / اةاتي,و ا   ,وج(و )

 .1  ابنو ممم ,واةىما  واةش ام ,وصو(و )

و.0  /3و ,وجابنو شال,واةىمالواةنب ط:واةظ (و )

و؛85 / جوابنو ع واةابقاحواةكتى,

 .1  /  اة احل واةشام ,و بمواا ىوصاة ياد,وج
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صبدداطع  وصجدد ىوبمندد وصبمددن  وووو,صاةتقدد اوبددأب وبكدد واة دد طبووو

وو( ).ل ا 

مدداة واسددؤ بواةع تمسددا واة ددحاب ومددنوت ددموا مدداخيوووو تبددحوو ددن

إحتدافوو"و:يفوكتابد ووفداك وو,اةشم و مبوبدنومحد دواةباايد ووو

اة دددحاب ومدددنووااددد د و"مددداخياألامددداخيويفو دددا ط وبعدددعواهللمدددا وا ووو

وةدداطنو  دداوصفدد صاواهللدد واةددنيبوووغددمواة ددحاب واو( ),مدداةم اةع 
وو.  ؤص و اك وتمسا

اةباايدد واةاادد واددؤ  واسدداك  طنومددنووواةشددم وصقدد و تبددحو

وو( ).اة حاب وصم اد و  اا   

 واسدداك  طنومددنواة ددحاب وووتكاددومددازخيوبددنواةدضدد ب وووصةعددم

جددنوصك اةدد ووصةعددمو بدد و  اتدد وبأخبددا وووو.يفواةاادد وايددم ا 

جيعمواةبالد وحباجد وإةويحدم ومداوطد  ب وب دا وووووووو,حمموةظ 

وو(3).منواة صاطاحو  إاااةاا و

                                      
 (.001 ) ق و,و89 / ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

 مبوبنومح وبنولام واةبااي ,واحتافواألاماخيويفو دا ط وبعدعواهللمدا وووو(و )

 .09ددوو  ا ماخي,وص

م واةبااي ,واحتافواألاماخيويفو دا ط وبعدعواهللمدا وووو مبوبنومح وبنولا(و )

 .09ددوو  ا ماخي,وص

اب اسنع واب احلمم و هللااخي,وقضاطاوصإيدكا حويفو دا ط وا مداخيوووو:واةظ (و3)

 .  صو,ومناور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 
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و:  بمنصمنوو, و تبعتومنو تطتوة وصحب ومنو ؤ  صق

 و:اةاما يوتب ويَ اِدواةع َماِةُ 

ق طدد ووصذمددا ,وصِذمددا ومددنوصددنعا و ومددنوا َمدداخيو,وتد كواةددنيَبو

ص تمددموتخيوطكدد خَيو.واةُ يددا ُ ومن دداوطقددا وبدداسم وصاس لدد ال؛وقاةدد 

 ( ).تصهلل ومنوذما وص كنوا َماخي

 :وتب وص ف َ الواألزدي

,و تهللدبويفوصدحبت وصيفوامسد ووو,و هللد،واألمدمواسشد   وووصاة واس

وو.امس  ورا  وبنو ا  وص  ومنواألزدومنودبا:وقمم

,وص وطفد ووكاخيوتب وصف الومىهللم اواهلل وا د واةدنيبوووذك و

و( ).ام وويفو جا ومنواألزدوق ط ودباو اهللم ,وصصف واهلل

 :ت  وبنوبم واةاال 

 وبددنواةعددسومدداخيوبعدد وإةددم  و  دد  وااوت ددهلل وت ددموا لدد و

احلضدد م وةددمعهللم  ويدد ا حواإل ددسلوصط دد  وتمدد اا ,وفخدد جوووووو

                                      
؛و(9 4) قدد و,و93 /3ج,واإلصدداب ويفويممددزواة ددحاب و,وابددنولجدد و:واةظدد (و )

و؛91 /3ج,وتمسا واألصحابوب امشواإلصاب ا  تمعابويفو

و.  وص,وفواألاماخيويفواهللما وا ماخيامح دواةبااي ,وإحت

؛و( 45) قدد و,و98 /3ج,واإلصدداب ويفويممددزواة ددحاب و,وابددنولجدد و:واةظدد (و )

 .90 /3ج,ويفوتمسا واألصحابوب امشواإلصاب وا  تمعاب
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 واةادال ,وفهللقد اوووَ بم,وفم  وت  وبنوَطصف   وإةو    وااو

طقددم وتمدد   ,وووس ,وفىددأة  وتخيوطبعدد ومع دد و جددووو  دد  وااو

 واد وااوتخيوجيمددحوكهللمتندداوصتةفتنددا,وفدد ااوادد ,وصت ددهللوووو:وفقددا 

و( ). هللم وصمنومع 

و:صا حوبنو هللم وبنولاص واألزمِدّيبنوَج مصوبنو َلَمام 

كداخيوجدّ يوتص ومدنوووو:واةهلّلدد ي,وقدا وابدنود طد وووووَجُ وابدنود طد ووو

ص دد ومددنواةىددبع و اكب دداواةدداطنوخ جدد اومددحوووو,ت ددهلل ومددنوآبددا  و

ماخيوساوبهللددت  وصفدااُلو  د  وااووووَامم صوبنواةعاصوإةواس طن وِمنموا 

وو( ).لت وصصموإةواس طن و 

و:اا اوبنو هللم 

قمددموإةدد وصفدد واهللدد واةددنيبو..و ددهللم وبددنوابددادصطقددا وومددنوا مدداخيو

 :صتةش 

ووو. تطتكوطاوخمواةتط وكهلل ا

و( ).اةش حوكتاب اوجا وباحلبومعهللم

                                      
  5 / ج,وصف وتزدوا ماخي,واةابقاحواةكتى,وابنو ع :واةظ (و )

 (.001 ) ق و,و89 / ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

 .(3335)و ق ,و 4 // ج,واإلصاب ,وابنولج :واةظ (و )
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 و:َصاِةح وبنواُستَ ِكم,وم ةومازخيوبنواةَدض  ب 

 دااوو:وقدا وَمدنموَ دَااواَةدايوَمَعدَك ووووو" سدازخيٍووقممو أ و     وااو

,و((ا دددَت مِصوِبدددِ وَخممددد  او)):وغسمددد وصدددان وبدددن واست كدددِم,وقدددا ووو

 ( ).,وقا وابنومن  فأاَتق وانَ واةنيِبو

و:وص حا وبنواةعباس

ل طاددد ويفواةب ددد ط ,وصكددداخيووو.وةددد وصدددحب و:وقدددا واةبخدددا يُو

ص صىو.و دكنواةب د الوصمداحوب داوووو.وط ك َن وتباواب واة محنوبابند و

 و.ابمن وَياِ  وة وب ااواإل نادوتة وت  واةنيبو

وصة  دددحا وتخبدددا وِلىددداخي,وصقددد و صىوص دددَحا وادددنواةدددّنيبوووو
 ( ).ل طا وتصوثسث 

و:ماة  واةُاهلَلااوبنوَااب 

يفو  دد ومددنوق مدد وبعدد وفددتحومكدد وفأ ددهللم اوصبدداطع اوووووووقدد لو

اوكتاب دوو,واهلل وقد م  وصكتد،واد و  د  وااووووو    وااو

و( ).اهللم  ومنواة  ق ويفوتم اا و اوف ض

                                      
 (.1 39) ق و,و13 / ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

 (. 393) ق و,و14 / ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

 . 5 / ج,وصف وث ماة وصاحُلَ اخي,واةابقاحواةكتى,وابنو ع :واةظ (و )
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و:ث واخِلاامُ ,وث واةَنب اةُ ,وُ مازخي وبنواةدض ب واةاا 

طقدا وإةد وةد وصدحب وةد وووووو:وذك يفواة حاب ,وصقدا وابمدن وِلَبداخيَوووو

فكىدد حواألصددنالوو:و صاطدد و  طهللدد ويفوإ ددسم ,وقددا وفم ا,فمدد وووو

داداوووصفمد وتخَيواةدنيبووو.و,وفأ دهللمت وصق مت واهللد و  د  وااووو

 :ة وق م الومن اوتصةىبو,ة ,وفأذ ،وااوان 

ووااوَخَبدتموَمِاَمِت ووإَةممَكوَ    َ 

 َ ج  ب واةَفَماِف وِمَنوا َماخَيوِإَة واةَع مِج

وِةَتشمَفَحوِة وَطاوَخممَ وَمنموَصِ َوواحَلَ او

   هلل ِجدددحوِباةَفدددِب وَصَت مِجددد وِة وَذةمدددَفم دمَفوو

و( ).صة و صاط 

وو( ):م ىمهللَم وبنو ّزاخي

 و:بشعٍ ومن وبع واةفتح,وصم ل وصف واهلل واةنيبو:وطقا 

وَلهلَلف ت وِبَ ِبواةَ اِقَ اِحوإَة ومَن و

ودِ،دك َم وِباةَ دددِنواةقِ مدنموَبممدددَحوِمدددَ َ اِة

                                      
 (.1585) ق و,و4  / ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

اإلصددداب ويفويممدددزو,وابدددنولجددد :واةظددد [:ومىدددهللم وبدددنو دددا اخيو]يفواألصدددمو(و )

 (. 100) ق و,و0 3/ ج,واة حاب 
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 ٍ ددددَناوم َحَمدددددد  وااوِفمددددِبأخَيوَ   

وَة  واةَ تس وَصاةُق مم  س وِمنموَ هلَلف  وَكعمدٍ،وووووووو

وٍ وتَ اَةاوِبب  مَ اخٍيوِمَنوااوَقاِبددد

 ود مِبدددِ واةَكدن وِمنموُرهلل َمددتَضاَ وِبِ واةَ لمَمووووووووووو

وتَاَزوِبِ واألةمَ اَ وَةَماوَ َقاَ ةَدتمو

و( )وص   ص  واةَعَ اِة وِف واحَلَناِدِسوَصاةَض مِبوووووووو

و.مدداخيوتصددبحتوضددمنواة  طدداحواةتابعدد وةهللددنيبو ويدكوتخيوا و
يفوم دالو تهللفد ويفووومنوغموت هللد اووا  اوا دومنواة حاب وصق وز

صميكددنوحت طدد وبعددعوو.اة ايدد طنو تصاخدد واةع دد واةنبدد يوصا دد

و:ام صوبنواةعاصوام واة وقالوب ا من  وصم

و:اةاقف واحلك وبنوتب واةعاص

صةدد و صاطدد وو,صددحب وصص  وتخدد  واامدداخيةدد وطقددا وو,تخدد واامدداخي

و( ).انوام و

                                      
 (. 100) ق و,و0 3/ ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

 (.189 ) ق و,و35 / ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )
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و: ةاعهللقلاطف وبنوحم نواة

مداخيوواهلل وا وا تعمهلل وتب وبك ووة وصحب ,و,صقممواةبا ق 

بع وَازم واك مد ,وفهللد وطدز واهللم داوإةوتخيومداحوتبد وبكد وداداووووووووو

مدداخيوإةواإِل ددسلوفأ ددهللم اوكهللدد  وإ وت ددموَدَبددا,وصاةددسلوووووت مددَموا 

صاةعدد وصضددبا واةاددتيواةدهللفددا  وبدداةد واسعجمدد وصاةددسلوصاةفددا و

وو( ).صااوتاهلل 

 :اصوتب واب واا,وَةِزطمواةب  البنوتب واةعوااماخي

اهللدد واةاددا ب,ووووت ددهلل ويفوَصف دد وثقمددب,وفا ددتعمهلل واةددنيُبووووو

مدداخيو,وثدد وا ددتعمهلل وا مدد واهللدد وا ووووصَتقددَ  وتبدد وبكدد وثدد وا مدد ووو

صاةَبحمَ طنو ن ومخ واش ال,وث و كنواةب د الولتد ومداحوب داووووو

و صىواامداخيوادنواةددنيّبوووو.يفوخسفدِ ومعاصطد وقمدمو ددن ومخىد وووو
و( ).محومىهلل تلادطَ ويفوصح

و:وام صوبنواةعاص

و.صفاحت داوويد واةىد م وتمدموم د ووووام صوبدنواةعداصوبدنواةق ووو

و,صقمموبد واحل طبمد وصخمدتوووو.ت هلل وقبمواةفتحويفوصف و ن ولاخي

وو.خيوإ سم وكداخيواهللد وطد واةنجايد وص د وبدأ ضواحلبشد وووووووإوصقمم

                                      
 (.434 ) ق و,و1  / ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

 (. 533) ق و,و349/ ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )
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و,طق بدد وصط ةمدد وسع فتدد وصيددجاات ووووصسدداوت ددهلل وكدداخيواةددنيبوووو

صتم  وبأب وبك وصام وصتبد وابمد الوووو,ىس مصص  وغزاالوذاحواة

ثد ووو.ص د وتمم داوووفمداحووو,مداخيوبنواا ا وث وا تعمهلل واهلل وا ا

ص  وو.كدداخيومددنوتمدد ا واألجنددادويفواا ددادوباةشددالويفوزمددنوامدد ووو

 صىوامد صوادنوووو.د االواةع بويفواإل دسلوص  ومنوو.ام وفهللىا 

امدد صوإمدد الوم دد ويفوزمددنوامدد وبددنوووووو صصةددو.تلادطدد واةددنيبو

و.ثدد وازةدد وس صتبقددا واامدداخيوقهللددموو,ص دد واةددايوافتتح دداوو,باخلاددا

و( ).اج المنواثس وصت بع وو  يفو ن صو. ن ااشوحن و ىع و

 وو:اةعس وبنواحَلضمَ م 

احلضدد م و ددكنومكددَ وصلدداةبوَلدد مبوبددنووبددنوصاةدد  وابدد ااو

مدددن  وَاممدد صوبدددنووو,صةهللعدددس وادد اُلوإخدد الٍووو.تممدد وصاةدد وتبددد و ددفماخيووو

صا تعممواةدنيُبووو.مٍمومنواسش ك وبب  احلض م ,وص  وَتص وَقت

مداحو دنَ وووو.اةَعس واهلل واةبح طن,وصتقّ  وتب وبكد ,وثد وامد وووو

و( ). صىوانواةنيبو.وصقممو ن وإل ىوصاش طن.وت بحواش ال

و:واةق ي واسخزصم و ام صوبنو شال ج م اك م وبنوتب 

ثددد وو,  ددد  وااو كددداخيوكأبمددد ومدددنوتيددد واةنددداسواهللددد وو

                                      
و؛و / ج,وحاب اإلصاب ويفويممزواة ,وابنولج :واةظ (و )

و.1  /3صابنواألثم,وت  واةداب ,وجووو

 (. 543) ق و,و301/ ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )
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صصج  وو.ت مواة دال قتا  جوإةواس طن وث وإةصخ  االواةفتح ت هلل 

مداخيوفظ د واهللدم  وثد وإةواةدممنووووووإةوجدمشوا و اة د طبو تب وبك 

وثدد و جددحوفخدد جوإةواا ددادواددالوصفا دد وفا تشدد  وا ددتعمهلل وووو
بأجنددادطنوصقمددموطدد لو قتددم اهللدد وصدد قاحو دد ازخيواددالوصفا دد وصتةدد و

و ( ).اةمم كويفوخسف وام 

و:تب وزط واألة ا ي

اختهللدبويفوامسد ,وصقمدموةد وصدحب ,وص د وووووووو,خز ج وتة ا ي

صةدد ودص ويفودادد الوو. ددنواددحواةقدد آخيواهللدد وا دد و  دد  وااوو

و ( ).ت موا ماخي

* * * * *

                                      
و؛(8 54) ق و,و304/ ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,وابنولج :واةظ (و )

 .88واةبسذ ي,وفت  واةبهلل اخي,وصو

و؛18صو,واةبسذ ي,وفت  واةبهلل اخي:واةظ (و )

و؛3/18ج,واإلصاب ويفويممزواة حاب ,ولج ابنووو

و؛3/18لايم واهلل واإلصاب ,وج)ابنواب اةت,وا  تمعاب

و؛ 9 /5ابنواألثم,وت  واةداب ,وج

,واب اسنع و هللااخي,وقضاطاوصايكا حويفو ا ط وا ماخيومناوص  واإل سلو

و.9 صو
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صكددداخيوب ددداوو,مددداخيوقددد وت دددهللمتوتطدددالواة  ددد  وواةدددتوا ك

ومهللكدد ,وصقدد وبعدد واة  دد  وو(وىادوابندداوااهللندد بدداسنددا وصا)
صجيمددددحوو.طقددددم وصددددس   وامدددداخيوتمددددم ا وبعمددد صوبددددنواةعدددداصوإةو

صطىداا  ووو,مداخيوصام صوتمدموا ووصق و  يفواة    وو.ص قا   

وو( ).زط واألة ا يوواهلل واة  قاحوتب 

مددنوقبا ددمو(واألزد)ومددنوبعددعا  دد حووصبعدد وصفدداالواة  دد  وو

ص د ووو(اةبدا ق وولاطفد وبدنوحم دنووو)ماخي,وف ج وتب بك وإةم  وا 

اك مد وبدنوتبد وج دموبدنوووووو)صو( ) نوثبتواهلل وإ سم ومدنواألزدو

فاةت د صاواهللدم  ,وووو(دبداو)فقدا سواس  د طنواند وم طند وووووو( ),( شال

                                      
و؛01خهللمف وبنوخما ,وصو(و )

,وة ةىدد ,ولدد صبواةدد دال؛واةكسادد واأل81اةددبسذ ي,وفتدد  واةبهللدد اخي,وصوو

ثابدتوبدنووو:وامسد وثابدتوبدنوزطد ,وصقمدمووووو(:وتب وزط وثابتواألة دا يو)؛و18 صو

قم وبنوزط وص  وصاة وزط وبدنوثابدتواةدايوايدت  و مدحواةقد آخي,وص د ومدنووووووووو

ابدنوو)األة ا ومنوبينواحلا  وبنواخلز جوة وصحب و  يفوتص وخسف وااماخيو

 (.05 ,و 0 ,و لج ,واإلصاب وج

 نواةقهللعاة وص  وتبد بك واهللد وا مداخيوص د يفوتبد بك وص د ووووووولاطف وبنوحم(و )

؛وابددددنولجدددد ,واإلصدددداب وو18 / ابددددنووابدددد اةت,وا  ددددتمعاب,وجو)واهللم ددددا؛

 (.1  / ج

اك م وبنوتب وج موام صوبنو شالواسخزصم ,وت هلل واالوواةفتحوصلىدنوو(و )

وإ ددسم ,وخدد جوإةواس طندد وصايددت  و  دداد وضدد واس  دد طنوتطددالوتبدد وبكدد وو

ابدددنوااددد زي,وصدددف و)تشددد  ويفواةممددد كويفوخسفددد وامددد وواة ددد طب,وا 

 (.304/ ؛وابنولج ,واإلصاب وج9 1/ اة ف الوج



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

مددداخي,وفدددأق واهللم ددداووصا دددتقالواألمددد وةس دددسلومددد الوتخددد ىويفوا و

تب بك ولاطف وبنوحم ن,وصا تم و مهلل وتطالوتب وبكد وطدؤديووو

مدداخي,وفمجمددحوصدد قا  اوصط زا دداويفوتب اب دداوووووصاجبدد ويفوص طدد وا و

).امم ,وصطبع وب اوإةواس طن صجيمحواازط ومنواة
 )
و 

صقدد ويددا كوت ددموا مدداخيويفواةفتدد  واإل ددسمم ,وصكدداخيومددن  وو

قددددادالوكبددددا ,وصتثدددد صاوص ددددأث صاوبتم ددددمواألم ددددا ,وصا حتددددمووووو

و().إةواةب  الوفكاخيوا وب اوكااف وكبمالااااحومن  و

صغم داووواةب د الوايدت  زاويفووصكاخيومن  وصمنوتبنا   واهللمدا وو

و()و.م ويفواسش  منواألم ا واإل سم

* * * * *

                                      
 .8  / ج,و؛واةمعق ب ,و ا   88صو,واةبسذ ي,وفت  واةبهلل اخي(و )

ابدد اسنع واب احلممدد و ددهللااخي,وقضدداطاوصإيددكا حويفو ددا ط وا مدداخيومندداوو( )

 . 5وص,ور   واإل سلولت و ق  واة صة واألباضم 

صزا الوو  ومىدن واة بمدحوبدنولبمد،واةف ا مد ي,واادامحواة دحمح,ووووووو:وةظ او( )

 4 3   خيواإل سمم واةع ماةم ,ومىق واألصقافوصاةش



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

ماخيوصبهلل اة اوصتقاةمم اومدنوواحواة صاطاحواسختهللف وانو ا ط وا ●

كتدد،واةبهللدد اخيواةدد و  دداومددحواةاكمددزواهللدد وم دداد واةتددا ط و

غادددتواةكدددامومدددنواسعهلل مددداحويفوج اةددد،و ا  مددد وحتتددداجووووووو

بعددعووص  جمدد وددددوصةعددمو ندداكومدنوقددالوبدداةكوةتجممدحوص صدد وددددوو

 .امو ااواس ض   سبواة  ا احواةعهللماوس

اةتحقمددبواةعهللمدد واةدد قمبوة صاطدداحواحلدد ط واسنىدد ب وا ددتم ا و●

صمتابعد ويد صلا  اوص عهللمقداحووووو,ذاحواة هلل وبع ماخيوةهلل    و

صاةاكمدزواهللد ومداوطىدتج وووووو.حد واةب اوطاد يووو,اةعهللما واهللم ا

و.ص تاجوةاةكومنوكت،واة جا 

ة يدددخاصواةع ماةمددد واةتا  مددد وواةعمدددمواهللددد وحت طددد واألمسدددا ●

ةمتىدن وةهللبدالا ومدنووووو؛ شكمهلل اوب ق صاةقبا موصاألماكن,وص

و.ا  تخ الواأل هلل وةتهللكواألمسا خا جوا ماخيو

 كامدددبواةتددداجوخددد ا  وصت ددداة و ا  مددد وا ماةمددد ,و عدددتينوووووو●

ل اثماحوصغم ا,وص ب وبا تخ الواةتقنماحواحل طا ,ومنواإل

ةمىدددد موو؛ طادددد وإخيو دددددمحواألمسددددا واةتا  مدددد وباألمسددددا واحلو

و.قبمواةبالا وصاألجما واا ط الواةتع فواهللم اومن

* * * * *



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

أبوو اسنون ع ون بون أبور المورب  مود بون          نابن األثري، عز الدي

/ هوووو036ت، )بووون عبدالوااووود ال ووويبانر  م مووود بووون عبووودالمري

 (.ب8331

دا وإلمددا واةدداا و:وددددوبددمصحوُت دد واةدابدد ويفومع فدد واة ددحاب  -

 (.وح.ود)و,اةع ب 

 (.هو303، ت)أبو بمر أمحد بن  مد اهلمذانر ، ابن الفقيه

و,ب طددددددم:وةمدددددد خيواحمل ص دددددد ,و ت دددددد وكتددددددابواةبهللدددددد اخي -

و.ل 88 / د 9  

  .(هو 831 ت،) ابن تيمية، تقر الدين أمحد بن عبدالنالب

:وصحددوبدموو3,و اةىما  واةش ام ويفوإصس واة ا وصاة ام  -

 (.ح.ود)و,دا وإلما واةاا واةع ب 

ابون اروور، بووهاي الوودين أبووو الف ول أمحوود بوون ع وور بوون  موود   

 (.هو133ت، )العنقالنر 

و,مابعدد واةىددعادالوو:واإلصدداب ويفويممددزواة ددحاب وددددواةقددا  الوووو -

 . د8   



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

ابد اة ؤصفوو:و,وم اجعد و"يد  وصدحمحواةبخدا يووو"فتحواةبا يو -

و,ألز  طددد مكتبددد واةكهللمددداحوا:و دددع وصآخددد طنودددددواةقدددا  الو

و. د08  

 (.هو348ت، )ابن انبل، اإلماب أبر عبداهلل أمحد 

 . د08  و,اسكتب واإل سم :ومىن واإلمالوتمح وددوبمصح -

  (.هو336 ،ت)ابن سعد،  مد بن منيع الزهري 

 (.ح.ود)و,دا وصاد :واةابقاحواةكتىوددوبمصح -

 (.هو334ت، )ابن سالب، أبو عبيد القاسم 

:ودددددواةقدددا  الو مددد وخهللمدددمو ددد اس,و وحم:واألمددد ا ,وحتقمدددب -

و. د05  و,مكتب واةكهللماحواألز  ط 

 (.هو403، ت) ابن عبدالرب، يوسف بن عبداهلل النمري القرطيب

ددددو(ولايددم واهللدد واإلصدداب )ا  ددتمعابويفومع فدد واألصددحاب,و -

 . د8   :واةقا  ال

ابن قدامة، أبو  مد موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن  مود  

 (.هو036، ت)سر اجلماعي ر املقد

من دداجواةقاصدد طنويفوفضددمواخلهللفددا واة ايدد طن,و ادد  وووووو -

لو ,ومكتبددد و34  :وم ددد  واهللددد وممكددد صفهلل وحتدددتو قددد وو

و.  جامع واسهللكو ع دوباة طاض,وص ق و



 

 

 الُعمانيون وصالتهم  بالنيب  

 .(هو381ت، )ابن ه اب، أبو  مد عبدامل ك املعافري 

م داف واةىدقاوصإبد ا م واإلبمدا ىووووو:و,ولقق داواةىمالواةنب ط  -

و(.ح.ود)دا واةكن زواألدبم ,و:وددواةقا  الصاب احلفمظويهلليبو

األصوخرري، أبوو اسو اب إبووراهيم بون  مود الفارسور املعوورو        

 (.هو340، ت)بالمرخر 

 .ل1 0 و,ب طم:وةم خيواحمل ص  ,ومىاةكواسماةك -

مشس الدين أبر عبداهلل  مد بن أمحد بن أبر بمور  ، الب اري

 (.هو316،ت)البناء ال امر املقدسر 

ةمددددد خيو,وقا دددددم ويفومع فددددد واألقددددداةم ووكتدددددابوتلىدددددنواةتو -

 .ل094 و,ب طم:واحمل ص  

أبووووو اسنوووون أمحوووود بوووون ايوووون بوووون  ووووابر بوووون داود     ، الووووبال ري

 (.هو382، ت)البغدادي 

 ضددد اخيو:وا ِنددد و  اجعتددد وووصاةتعهللمدددبواهللمددد و,وفتددد  واةبهللددد اخي -

/و دددد08  و,دا واةكتددد،واةعهللممددد :وبدددمصح,وحممددد و ضددد اخي

و.ل018 

 (.وه 431 ،ت)نني البيهقر، أبو بمر أمحد بن اس

دا و:وددوبدمصحوو اب اسعا وقهللعج ,و :و,وحتقمبد  مواةنب ال -

 . د395 و,اةكت،واةعهللمم 



 

 الُعمريعبدالعزيز بن إبراهيم . د

، ت)الوووودين أبووووو عبووووداهلل يوووواقوت بوووون عبووووداهلل  يبووووها ،اسموووووي

 (.هو030

 (.ح.ود)و,دا واةكتابواةع ب :ومعج واةبهلل اخيوددوبمصح -

 (. هو266ت، )اسمريي،  مد بن عبداملنعم 

مكتبددد و:وددددوبددمصحووو ا ويفوخددتواألقادددا ,و واةدد صضواسعاددوو -

 .ل083 و,ةبناخي

 (.هو316، ت)أبو القاسم عبيداهلل بن  عبداهلل ، هُخردا ب

و.ل880 و,ب طم:وةم خيواحمل ص  ,وكتابواسىاةكوصاسماةك -

ووووو  806)خ يفوووة بووون خيووواي، ابووون أبووور ُهوووبري  ال ي ووور الع وووفري   

 (.هو346

و اةع مد ي,و وتك لوضدما وو:و ا ط وخهللمف وبنوخما ,وحتقمب -

و. د08  و,مؤ ى واة  اة :وددوبمصح

عبوووودالرمحن بوووون عبووووداهلل بوووون أمحوووود   النووووهي ر، أبووووو القاسووووم  

 (.وه318، ت)اخل عمر 

 دددد و:واةدددد صضواألةددددبويفو فىددددمواةىددددمالواةنب طدددد ,وحتقمددددب -

,ومكتبد واةكهللمداحواألز  طدد وو:وابد اة ؤصفو دع ودددواةقدا  الوووو

 .59 /3ج
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، ت) الووودينعبووود الووورمحن بووون أبووور بمووور  وووال      النووويوطر ، 

 (.هو288

وددددو  ,وتبدد وا ددحبواحلدد طينواألثدد يووو:حتقمددب,ويدد  ومىددهلل و -

دا وابددنوافدداخيوةهللنشدد وووو:اخلددتودددداسمهللكدد واةع بمدد واةىددع دط ووو

 .ل004 و/ د4 3 صاةت زطحو

 .(هو243 ،ت) مد بن يوسف   اسر ال امرال

م داف ووو:,وحتقمب بمواا ىوصاة يادويفو  يوخمواةعباد -

  ال,واجملهللددد واألاهللددد وةهللشدددؤصخيواب اة الددد وصآخددد صخي,واةقدددا

و. د00  ددو 0  اإل سمم ,و

 (.هو306، ت)اإلماب أبو القاسم س يمان بن أمحد ، الخربانر

ددددووو  ,وتبدد وحممدد واأل ددم   وو:واحملقددب,واسعجدد واةكددبموو -

 .ل  9 /و د  3 وو,دا واةكت،واةعهللمم :وبمصح

 .(هو386ت، )الخربي، أبو  عفر  مد بن  رير 

 (.ح.ود)و,دا واةفك :وددوبمصحوهلل ك ا ط واألم وصاس -

 (.هو883، ت)اإلماب الربيع بن ابيب : الفراهيدي

مىدددددن واإلمدددددالواة بمدددددحوبدددددنولبمددددد،ووو,واادددددامحواة دددددحمحو -

صزا الواألصقدافوصاةشدؤصخيووو,ودددو دهللان وا مداخيوووو  ,واةف ا م ي

 .ل5 9 /و د4 3 ,واة طنم 
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  .عمر بن إبراهيم، أبو العباس أمحد بن رطيبالق

حتقمددبوحمدد واةدد طنوو,مددنو هللخددم ومىددهلل واسف دد وسدداوتيددكم -

 . د1 3 دمشب,ودا وابنوكام,وودط،ومىت ,

 (.هو138ت، )الق ق ندى، أبو العباس أمحد بن ع ر 

صزا الواةاقافدد و:وصددبحواألاشدد ويفوصددناا واإلةشددا وددددواةقددا  الو -

 (.ح.ود)و,صاإل يادواةق م 

 (.هو340، ت)أبو اسنن ع ر بن اسنني بن ع ر ، املنعودي

حممد وحمد واةد طنوووو:وحتقمدبو,و ،وصمعادخيواا   م صجواةا -

 .ل 01 /و د 0  دا واةفك و:وددوبمصحو  ,واب احلمم 

 (.هو 080 ،ت)النووي، أبو زكريا اين بن بر  

ي  وصحمحومىهلل ,وإا ادوجمم ا ومدنواأل دا االوب يد افوووو -

دا واخلددددمو:وددددددودمشدددبوو اهللددد واب احلممددد وتبدددد واخلدددم,و ووو

 . د4 3 

 (.هو334، ت)د بن يعقوي اهلمدانر، اسنن بن أمح

حممددد وبدددنواهللددد واألكددد  وو:وحتقمدددب,وصدددف وجزطددد الواةعددد بو -

و,دا واةممامد وةهللبحد وصاةااد وصاةنشد وووو:وواة طاض,واحل اة 

و.ل011 /و د01  
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 (. د 8 وت،)اليعقوبر، أمحد بن أبر يعقوي بن  عفر بن وهب 

و. د10  دا وصاد و:و ا ط واةمعق ب وددوبمصح -

 .، سعيداألفغانر

دا و:ودددددوبدددمصحو ت ددد ا واةعددد بويفوااا هللمددد وصاإل دددسل,و و -

 .ل013 و,اةفك 

 .أمحد سعيد: البادي

مكتبدد وو:،وددددوا مدداخيوِمددددواةَىددوو  ,وق دد وا مدداخيواددتواةَزمدداخيوو -

 .ول0 9 /و د339 ,واةضام يوةهللنش وصاةت زطح

 .سيف بن محود بن اامد: البخابر

,واادز واألص و,وإحتافواألاماخيويفو ا ط وبعدعواهللمدا وا مداخيووو -

مكتددد،واسىتشدددا واخلددداصواسةددد وو:ودددددو دددهللان وا مددداخيوو3 

 .ل4 9 /و د1 3 و,اةىهللااخيوةهللشؤصخيواة طنم وصاةتا  م 

 .إيروس. د: ب دينريا

/و ددد9 3 ,و  ,واةكتابدداح ويفواسىدداج واةع ماةمدد واةق ميدد و -

 .ل990 
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 . مداهلل، يدمح

جمم اددددد واة ثدددددا بواةىما دددددم وةهللع ددددد واةنبددددد يوصاخلسفددددد وووو -

 و. د 39 و,دا واةنفا  :ودوبمصح3,و ي الاة ا

 .عبداملنعم عبداسميد س خان/ األستا  الدكتور، س خان

منددداور دد  واإل دددسلوو)قضدداطاوصإيددكا حويفو دددا ط وا مدداخيوووو -

,وددددددددو(ل 15/ ددددددد3  لتدددددد و ددددددق  واة صةدددددد واألباضددددددم وووو

 .ل995 و,م كزواإل كن  ط وةهللكتاب:واإل كن  ط 

د ا ددددددد وو, ددددددا ط وا مدددددداخيوصاخلهللدددددددمجويفوصدددددد  واإل ددددددسلوووو -

ول991 م كزواإل كن  ط وةهللكتاب,وصثا قم ,

 .ال يخ أمحد بن سعود: النيابر

مكتبد وو:واةَىِم،وددوا مداخيوددوو  ,واة  م ويفواةتا ط واةع ماة  -

 .ل5 9 /و د4 3 و,اةضام يوةهللنش وصاةت زطح

ذاكد الوو:ودددو دهللان وا مداخيودددومىدق وووووو  ,ويخ ماحوا ماةم  -

 .ل1 9 /و د8 3 و,ا ماخي

 (.ب8223/ هو8484، ت) بن محود بن بامس سامل، النيابر

ددددوو ددهللان ووو5 ,وا مدداخيواددتواةتددا ط ,وااددز واألص وصاةادداة وووو -

 . د5 3 و,صزا الواةاا وصاةاقاف :وا ماخي
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مكتبددد و:ودددددو دددهللان وا مددداخيو  ,واةعنددد اخيوادددنو دددا ط وا مددداخي -

و.ل5 9 /و د4 3 و,اةضام يوةهللنش وصاةت زطح

 .انن صاحل: بهاي

صزا الو:وددو هللان وا مداخيوو  ,وتقهللم ط منو ا ط وحب ط وا ماخيواة -

 .ل 99 /و د  3 و,اةاا واةق م وصاةاقاف 

 .س خان مبارك بن محد، ال يبانر

 ددا ط واةاباادد وصاساب ادداحواةع ماةمدد واددتوقدد خيومددنواةزمدداخيوووو -

,ودددو دهللان وا مداخيوووو  ,و(ل011 دددووو818 /و د01  ددوو05  )

 .ل5 9 /و د4 3 و,ذاك الوا ماخي,ومىق 

دددووو  ,وةوذخا  واةداا واةفكد يواةع مداة ووومفتا واةبال وإ -

و.ل5 9 /و د4 3 و,ذاك الوا ماخي,ومىق ,و هللان وا ماخي

 .عبد اهلل بن  مد: الخائر

مكتبدد واة بمعدداخيو:وددددواةك طددتو  ,و ددا ط وا مدداخيواةىما دد  -

 .ل998 و,ةهللنش وصاةت زطح

 .سعيد عبدالفتاح: عابور

و,فدد صزا الواةدداا وصاةاقا:ومىددق ددددوو  ,وا مدداخيت ددمو ددا ط و -

 .ل995 و/ د4 3 
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 .ع ر،  واد

دا واةعهللدد و:وددددوبددمصحواسف ددمويفو ددا ط واةعدد بوقبددمواإل ددسل -

و.ل014 و,ةهللمسط 

 .محد بن  مد بن خ يلأ: مانرالُع

,وفضدددا موت دددموا مددداخيوبددداك ومددداوجدددا ويفاحتدددافواألامددداخيو -

و. د3 3 

 . مد بن عامر: العينري

ج احو  ا موص قمم احوصم شدو)ة  صومنواألةىابواةع ماةم و -

حممددد وبدددنوادددام و:وادددحوصحتقمدددب,و(مددنواةددداا واسخاددد  و

و,ذاكدد الوا مدداخي:ومىددق ,وددددو ددهللان وا مدداخيوو  ,واةعمىدد ي

 .ل4 9 /و د1 3 

 .روبرت  ريان، الندن

حممد وتمد ووو:و  اد و,و(اصم دم وومىدم اوول854 منداوو)ا ماخيو -

,وإمساامموبنوتمح وبنو ا صخيواةزدجاة :وم اجع ,واب اا

/و ددددو1 3 و,ا الواةددداا وصاةاقافددد وصز:ودددددو دددهللان وا مددداخيووو4 

و.ل4 9 
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 :جمموعة من الباا ني

,واةعسقدداحواةع ماةمدد و ندد بويدد  وآ ددماوصاة دد وصاةمابدداخيوووووو -

 دهللااخيوبدنووو,وصانوبنو دهللمماخيوبدنوصدانواةز ممد وووو:وحت ط 

:ومىددق ,وددددو ددهللان وا مدداخيو  ,ومبددا كوبددنومحدد واةشددمباة 

 .ل4 9 /و د8 3 ذاك الوا ماخيو

    . انني ع ر املنري: املنري

 ددا ط واةبحدد طنوصا مدداخيوددددومددنوا دد واةن ب ددَ الوإةوة اطدد واةع دد و -

و.ل999 ,وجامع واةك طت:وددواةك طتو  ,واألم ي

 .فرري خ يل: النرار

دا وصفا وةهللنشد وو:واأل دخي,وددوَاماخيو  ,و ا ط ولضا الوا ماخي -

 .ل3 9 /و د5 3 صاةت زطحو

 .ال يخ مداد بن سعيد بن محد، اهلنائر

دا و:وددددوةندد خيوو  ,ووتةىددابوقبا ددموا مدداخيوواةتددا ط وصاةبمدداخيويفو -

و.ل1 9 احلكم و

http://avb.s-oman.net/archive/index.php/t-و-

0038  .htmlو

http://saaid.net/book/open.php?cat-و

http://saaid.net/book/open.php?cat
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https://www.nizwa.comوو- 

https://www.noor-book.comو-

* * * * *
و

و

و

و

و

و

و

و

https://www.nizwa.com/
https://www.noor-book.com/
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و و............................................................ي م 

 3و.............................................................ا ماخي

 8و......................................... كاخيوا ماخي

   و...اة طاةاحواةىا  الويفوا ماخيوقبمواإل سل

 3 و.............صسحوا ماخيوباةعا وصبسدواةع ب

 8 و...............................اسق وا ماخيوباحلجاز

 9 و..................لوإةوا ماخيصص  وتخبا واإل س

 5 و...................................ا ماخيويفواةىن واةنب ط 

 1 و.....صم ف دط وإةوا ماخيو  ا مواة    و

 5 و...........واهللم وو(يفوا ماخي)اخيوَ صف ولاة وصاحُل

 1 و..........................ا ماخيوتصاخ واةع  واةنب ي

 0 و...........................منوت موا ماخيواة حاب 

 39و...............................اةاما يوتب وي ادواةعماة 

 39و.............................................تب وصف الواألزدي

 39و.........................................ت  وبنوبم واةاال 

  3و.........نو هللم واألزديمحام وبنوج صوبنوصا حوب
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  3و.....................................................اا اوبنو هللم 

  3و..............................................صانوبنواست كم

  3و...............................................صحا وبنواةعباس

  3و....................................اب ااوبنواهلل واةاماة 

  3و...................................مازخيوبنواةدض ب واةاا  

  3و...................................................مىهللم وبنو زاخي

 33و...........................منواة حاب وبع ماخيومنومَ 

و33و.........................احلك وبنوتب واةعاصواةاق و

و35و.............................لاطف وبنوحم نواةقهللعاة و

 35و........................................ام صوبنواةعاصو

 34و..........................................اةعس وبنواحلض م 

 34و...............اك م وبنوتب وج موام صوبنو شال

 31و...............................................زط واألة ا يوتب 

 38و....................ص ط وا ماخيويفوا  واة اي طن

 59و................................خاي واةبح وص  صما  

  5و............................................اس اد وصاس اجح

و


