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املقدمة:
قال تعاىل « :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن
()1
�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم �إن اهلل عليم خبري».
ينظر الإ�سالم �إىل الإن�سان نظرة راقية فيها تكرمي وتعظيم قال تعاىل« :ولقد كرمنا بني �آدم
وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وف�ضلناهم على كثري ممن خلقنا تف�ضيال» (.)2
وهذه النظرة جعلت حلقوق الإن�سان خ�صائ�ص مميزة و�شاملة للحقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والفكرية كما �أنها عامة لكل فرد م�سلم ًا كان �أو غري م�سلم.
ول�سلطنة عمان دور كبري منذ القدم يف ن�شر الدين الإ�سالمي واملبادئ التي جاء بها ،فقد
�شارك العمانيون قدميا يف الفتوحات الإ�سالمية العظيمة برا وبحرا ,على �أن الإ�سهام الأبرز
لعمان متثل يف واقع الأمر يف قيامها بذلك من خالل ن�شاطها التجاري والبحري الكبري ,وقد
برز العديد من العلماء واملفكرين العمانيني الذين كان لهم الدور الأكرب يف حمل و�إبراز تعاليم
�شريعتنا ال�سمحة ,ويف عهد الإمام ال�صلت بن مالك اخلرو�صي كانت عمان مرتامية الأطراف,
وقد مت االعتداء والهجوم على �سقطرى ،وقتلوا وايل الإمام و�سلبوا ونهبوا البالد ومتلكوها قهرا.
فكتبت امر�أة من �أهل �سقطرى يقال لها الزهراء للإمام ال�صلت بن مالك ق�صيدة تذكر له
فيها ما وقع من جور وظلم وت�ستن�صره عليهم ومن �أبيات هذه الق�صيدة:
قل للإمام الذي ترجـى ف�ضـائلـــــــــه	اب� ��ن ال � �ك� ��رام واب�� ��ن ال� ����س��ـ��ادة ال �ن �ج �ـ� ِ�ب
�رب
ـــم
ك���ان���وا � �س �ن��اه��ا وك� ��ان� ��وا �� �س���ادة ال� �ع � ِ
وابن اجلحاجحة ال�ش ِّـم الذيـن ه ُ
ب �ـ �ع��د ال�����ش��رائ��ـ��ع وال� �ف���رق���ان وال �ك �ـ �ت �ـ� ِ�ب
�أم�ست �سقطرى من الإ�سالم مقفر ًة
فجمع الإمام اجليو�ش وجهز املراكب ,وعني عليهم خرية املجاهدين ال�شجعان ،وزودهم بكتاب
هو عبارة عن د�ستور تنظيمي مبنزلة وثيقة ع�سكرية ينتهجون نهجها ،وبحمد اهلل مت الن�صر
للجي�ش امل�سلم ،ف�أخذوا البالد وهزموا الأعداء ورجعوا ظافرين م�ستب�شرين ومن ين�صر اهلل
( - 1احلجرات)13 :
( - 2اال�سراء )70 :
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ين�صره .وهكذا خلد التاريخ �سرية الإمام املجاهد ال�صلت بن مالك اخلرو�صي � ،إذ مل يكن
هذا العهد جمرد وثيقة ع�سكرية ,بل ت�ضمنت �أحكاما فقهية وو�صايا �أخالقية وعالقات �إن�سانية
رفيعة امل�ستوى فكانت وثيقة حقوقية تدل على اهتمام العمانيني بحقوق الإن�سان منذ القدم.
ومن هنا جاء اهتمام اللجنة الوطنية حلقوق االن�سان بن�شر هذه الوثيقة كونها وثيقة �إن�سانية
راقية يف حفظ حقوق الإن�سان و�صون كرامته وت�سعى اللجنة كجزء من �أهدافها الإعالمية �إىل
ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان لدى املواطن واملقيم على �أر�ض ال�سلطنة ليكون هناك وعي حقيقي
يتمثل مبعرفة الإن�سان حلقوقه وواجباته� ,سائلني اهلل العلي القدير �أن تتكلل جميع اجلهود
املخل�صة يف حتقيق تعزيز حماية حقوق الإن�سان يف �سلطنة ُعمان.
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املكرم /حممد بن عبداهلل الريامي
ع�ضو جمل�س الدولة
رئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إين �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،ومقاليد كل �شيء عنده الواحد الأحد ،العلي
اجلد ،الذي لي�س لعظمته ح ٌّد وال مللكه ع ٌّد ،وال لقدره �صاد وال لأمره را ٌّد ،وال له نظري وال م�ضاد,
تفرد بفطر اخللق ون�صر احلق ورتق الفتق ،وعال فدنا ،ودنا فن�أى ,و�سمع ور�أى ،و�أعلم و�أح�صى
وقدر وق�ضى و�أعز و�أذل ،وهدى و�أ�ضل ،و�آثر و�أقل ،و�أفهم و�أدل ،فهو الهادي الدليل ،وكل جبار
عنده ذليل ،وكثري عنده قليل ،وهو اجلواد بالتف�ضيل ،واملجازي ملن ع�صاه بالعذاب الوبيل،
و�أ�شهد �أن حممدا �أمني اهلل �أر�سله مبا �أنزله وف�ضله ،فعرفه اهلل العقول .و�أقام به احلجة على
اجلهول ،وتترب به الأوثان ،و�شرع به �شرائع الإميان ،ودفع به حزب ال�شيطان� ،أقمى عدوه به
كل جبار عنيد ،وكل معتد مريد .فحاربه الكفر و�أهله �إىل ت�شريد وتطريد ،وظهر �أمر اهلل وهم
كارهون ،و�أرادوا �أن يطفئوا نور اهلل ب�أفواههم ،وي�أبى اهلل �إال �أن يتم نوره ولو كره امل�شركون
؛ فاحلمد هلل على ق�ضائه الغالب ،ودينه الوا�صب وحقه الواجب ؛ كما هو �أهله من احلمد
والثناء ،وكل وجه لوجهه يعني ،و�أو�صيكم ونف�سي بتقوى اهلل غافر الذنب ،وقابل التوب �شديد
العقاب ،ذي الطول ال �إله �إال هو �إليه امل�صري ،ف�إليه فتوبوا ف�إنه يغفر الذنوب ملن تاب و�آمن
وعمل �صاحلا ثم اهتدى }،و�أنيبوا �إىل ربكم و�أ�سلموا له من قبل �أن ي�أتيكم العذاب
ثم ال تن�صرون ،واتبعوا �أح�سن ما �أنزل �إليكم من ربكم من قبل �أن ي�أتيكم العذاب
بغتة و�أنتم ال ت�شعرون� ,أن تقول نف�س يا ح�سرتى على ما فرطت يف جنب اهلل
و�إن كنت ملن اخلا�سرين� ،أو تقول لو �أن اهلل هداين لكنت من املتقني� ،أو تقول حني
ترى العذاب لو �أن يل كرة ف�أكون من املح�سنني{ قال اهلل تعاىل } بلى قد جاءتك
�آياتي فكذبت بها وا�ستكربت وكنت من الكافرين ،ويوم القيامة ترى الذين كذبوا
على اهلل وجوههم م�سودة �ألي�س يف جهنم مثوى للمتكربين ،وينجي اهلل الذين
اتقوا مبفازتهم ال مي�سهم ال�سوء وال هم يحزنون {.
فالزموا تقوى اهلل يف الغيوب وداووا بها داء العيوب ،وجتهزوا للقاء اهلل بالطاهرة من العيوب،
ف�إن اهلل يغفر ملن يحوب ثم ين�صح �إذ يتوب } ولي�ست التوبة للذين يعملون ال�سيئات
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حتى �إذا ح�ضر �أحدهم املوت قال �إين تبت الآن وال الذين ميوتون وهم كفار
�أولئك اعتدنا لهم عذابا �أليم ًا { فتوبوا �إىل اهلل من �سيء ما م�ضى ،و�أ�صلحوا فيما بقي مبا
عنكم به ير�ضى ،و�صونوا دينكم وال تبيعوا دينكم بدنياكم وال بدين غريكم ،وقفوا عن ال�شبهات
واحرموا عن حمارم ال�شهوات ،وغ�ضوا �أب�صاركم عن مواقعة اخليانة ،واحفظوا فروجكم عن
احلرام ،وكفوا �أيديكم و�أل�سنتكم عن دماء النا�س و�أموالهم و�أعرا�ضهم بغري احلق ،واجتنبوا
قول الزور و�أكل احلرام ،وم�شارب احلرام ،وجماعة ال�سوء ،ومداهنة العدو ،و�أدوا الأمانات �إىل
�أهلها} و�إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد اهلل �أوفوا ذلكم و�صاكم به لعلكم
تذكرون{ و�إذا حدثتم فال تكذبوا و�إذا وعدمت فال تخلفوا ،و�أقيموا ال�صالة بقيامها ،وقراءتها
وركوعها و�سجودها وحتياتها وتكبريها وت�سبيحها واخل�شوع فيها هلل ،ف�إن اهلل مدح امل�ؤمنني فقال
ا�ش ُعونَ }َ {2وا َّل ِذينَ هُ ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو
}َ ْ
قد �أَ ْف َل َح المْ ُ�ؤْ ِمنُونَ } {1ا َّل ِذينَ هُ ْم فيِ َ�صلاَ ِت ِه ْم َخ ِ
وج ِه ْم َحا ِف ُظونَ }{5
ُم ْع ِر ُ�ضونَ }َ {3وا َّل ِذينَ هُ ْم ِلل َّز َكا ِة َف ِ
اع ُلونَ }َ {4وا َّل ِذينَ هُ ْم ِلفُ ُر ِ
ي َم ُلو ِمنيَ}َ {6ف َم ِن ا ْب َت َغى َو َراء َذ ِل َك
�إِ اَّل َع َلى �أَ ْز َو ِ
اج ِه ْم �أ ْو َما َم َل َكتْ �أَيمْ َ ا ُن ُه ْم َف ِ�إ َّن ُه ْم َغ رْ ُ
اعونَ }َ {8وا َّل ِذينَ هُ ْم
َف�أُ ْو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َعا ُدونَ }َ {7وا َّل ِذينَ هُ ْم ِ أ
لَ َما َنا ِت ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َر ُ
َع َلى َ�ص َل َوا ِت ِه ْم ُي َحا ِف ُظونَ }� {9أُ ْو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َوا ِر ُثونَ } {10ا َّل ِذينَ َي ِر ُثونَ ا ْل ِف ْر َد ْو َ�س
هُ ْم ِفي َها َخالِدُ ون{َ فافهموا عن اهلل واقبلوا ما جاء من اهلل وال ترخ�صوا لأنف�سكم يف �شيء
من طاعته الواجبة دخال وال ك�سال ،وال تبيتوا �شيئا من معا�صيه عبال وال خبال وال تركنوا �إىل
من حا ّد ُه تع�صبا وال ميال ،ف�أخاف عند ذلك �أن يخذلكم ؛ }�إن ين�صركم اهلل فال غالب
لكم و�إن يخذلكم فمن ذا الذي ين�صركم من بعده وعلى اهلل فليتوكل امل�ؤمنون{.
واعلموا �أين وليت عليكم يا مع�شر ال�شراة واملدافعة على جميع �سقطرى �أهل ال�سلم منها و�أهل
احلرب وعلى ال�صالة ،وقب�ض الزكاة واجلزية وامل�صاحلة وامل�ساملة واملحاربة لأهل النكث من
الن�صارى �أو من حاربكم من امل�شركني يف �سفركم �أو يف م�ستقركم على الأمر والنهي ،و�إعطاء
احلق ،ومنع الباطل ،و�إن�صاف املظلوم من الظامل ،وو�ضع الأمور يف موا�ضعها ،و�إعطاء كل ذي
حق ن�صيبه من العدل من قريب النا�س وبعيدهم ،و َق ْ�سم ثلث ال�صدقات على �أهلها ،وتزويج
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الن�ساء التي ال ي�صح لهن �أولياء يف موا�ضعهن مبن ر�ضني به �إذا كان لها كف�ؤا على ما ترا�ضوا به
من ال�صداق ،وال يكون ال�صداق �أقل من �أربعة دراهم ،و�إقامة الوكالء لليتامى والأغياب الذين
ال �أو�صياء لهم ،وال وكالء يف �أموالهم ،وفر�ض الفرائ�ض لليتامى يف �أموالهم ،وللن�ساء النفقات
على �أزواجهن بالعدل واملعروف  :حممد بن ع�شرية و�سعيد بن �شمالل فا�سمعوا لهما و�أطيعوا
لهما يف طاعة اهلل وفيما دعياكم �إليه من حق اهلل وجماهدة �أعدائه جمتمعني �أو متفرقني يف بر
�أو بحر ،ولت�صدق نياتكم وحت�سن رعايتكم وت�ألوا على احلق قلوبكم} ،وال تنازعوا فتف�شلوا
وتذهب ريحكم ؛ وا�صربوا �إن اهلل مع ال�صابرين{ }وال تكونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و�أولئك لهم عذاب عظيم{ }واذكروا نعمة
اهلل عليكم �إذ كنتم �أعداء ف�ألف بني قلوبكم ف�أ�صبحتم بنعمته �إخوانا ،وكنتم على
حفرة من النار ف�أنقذكم منها ،كذلك يبني اهلل لكم �آياته لعلكم تهتدون{.
�شفا
ٍ
فان�صحوا لوليكم ووازروهما وتكنفوهما وان�صروهما على احلق ،وال تخذلوهما و�أجيبوهما وال
تخلفوا وال تبط�ؤوا عن دعوتهما ؛ وتنا�صحوا فيما بينكم وال تغا�شوا وال تباغ�ضوا وال تغ�ضبوا وال
حتزنوا وال تكاذبوا وال تكالبوا وال حتا�سدوا وال تكايدوا وال متاكروا وال ت�ضاغنوا وال تطاعنوا يف
الأح�ساب وال تفاخروا يف الأن�ساب وال ت�ضادوا ؛ ف�إنه بلغنا عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه قال } :امل�سلم �أخو امل�سلم ال ي�ضاره وال ي�شاره وال مياكره ؛ وهم كالبنيان ي�شد
بع�ضه بع�ضا{ وتكون غيب بع�ضكم لبع�ض يف ال�شهادة وال�سرائر كالعالنية ك�أنهم نف�س واحدة
على كلمة واحدة ووالية واحدة وعداوة للعدو واحدة ؛ وحياة واحدة وميتة واحدة و�إن اهلل يقول
لنبيه } وكذلك جعلناكم �أمة و�سطا لتكونوا �شهداء على النا�س ويكون الر�سول
عليكم �شهيدا {.
وقال تعاىل } كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س ت�أمرون باملعروف وتنهون عن املنكر
وت�ؤمنون باهلل ؛ ولو �آمن �أهل الكتاب لكان خري ًا لهم ،منهم امل�ؤمنون و�أكرثهم
الفا�سقون ،لن ي�ضروكم �إال �أذى ،و�إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم ال ين�صرون {
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وقد بغى ه�ؤالء الن�صارى وطغوا ونق�ضوا عهدهم ونرجو �أن يديل اهلل عليهم ،و�إىل اهلل نرغب
ونبتهل �أن يهدم حما�صنهم ؛ ويخرب بالعدل م�ساكنهم ويغنمكم �أموالهم وطعامهم �إن ربنا �سميع
قريب ؛ ف�إذا �سرمت �أو نزلتم ف�أكرثوا ذكر اهلل ،ف�إن بذكر اهلل تطمئن القلوب و قال اهلل } �إنا
نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون { و�شدوا على ربانية ال�سفن �أن ال يتفرقوا ،وال ي�سبق
بع�ضهم بع�ضا ،فمن �سبق فليق�صر على �أ�صحابه بقدر ما يكون حيث ي�سمع بع�ضهم دعاء بع�ض،
ف�إن عناهم معنى تكيف ووازر بع�ضهم بع�ضا �إن �شاء اهلل ؛ ف�إذا �أقدمكم اهلل اجلزيرة فتناظروا
وت�شاوروا و�أرجوا �أن ال يجمعكم اهلل على �ضالل ؛ ف�إن ر�أيتم �أن يكون �صمدكم ومنزلكم قريبا
من القرية الناكثة فتحا�صروهم ويكون ر�سلكم �إليهم من هناك وتر�سلون �إىل �أهل العهد الذين
مل ينق�ضوا عهدهم حتى ي�صل �إليكم وجوههم ور�ؤ�سا�ؤهم ،ف�إن ر�أيتم �أن يكون منزلكم يف القرية
حيث عود ينزل الوالة وال�شراة ،فافعلوا من ذلك ما اجتمع عليه ر�أيكم من بعد م�شورة �أهل اخلربة
بذلك ممن ترجون بركة ر�أيه وف�ضل معرفتهم ؛ ف�إذا �أر�سلتم �إىل �أهل ال�سلم والعهد ف�أعلموهم
مع ر�سلكم �أنهم �آمنون على �أنف�سهم ودمائهم وحرميهم وذراريهم و�أموالهم و�أنكم وافون لهم
بالعهد والذمة واجلزية على ال�صلح الذي يقوم بينهم ،بني امل�سلمني فيما م�ضى ؛ وال ينق�ض ذلك
وال يبدله ،ومروهم ب�إح�ضار جزيتهم �إليكم ،واختاروا �إليهم رجاال من خيارهم ،من يثبت �إىل
ال�صالح منهم ،فوجهوهم �إىل ه�ؤالء الناق�ضني لعهدهم ،الناكثني على امل�سلمني ببغيهم ،واجعلوا
ممن توجهون رجلني �صاحلني ممن يوثق بهم من �أه��ل ال�صالة ،ف��إن مل ميكنكم بعث اثنني
�صاحلني من �أهل ال�صالة فواحد فت�أمروهم �أن ي�صلوا �إىل الذين نق�ضوا العهد فتدعوهم عن
ل�ساين و�أل�سنتكم �إىل الدخول يف الإ�سالم ،و�إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة مع حقوق اهلل واالنتهاء
عن مع�صيته ،ف�إن قبلوا ذلك فهي �أف�ضل املنزلتني لهم ؛ وذلك ميحو ما كان من حدثهم ،لأن اهلل
يقول يف املحكم من كتابه } فاقتلوا امل�شركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واح�صروهم
واقعدوا لهم كل مر�صد ،ف�إن تابوا و�أقاموا ال�صالة و�آتوا الزكاة فخلوا �سبيلهم �إن
اهلل غفور رحيم { و�إن كرهوا �أن يقبلوا الإ�سالم ويدخلوا فيه فلتدعوهم �إىل الرجعة من
نكثهم والتوبة من حدثهم �إىل الدخول يف العهد الأول الذي كان بينهم وبني امل�سلمني ،على �أن لهم
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وعليهم احلق بحكم القر�آن وحكم �أهل القر�آن من �أويل العلم باهلل وبدينه من �أهل عمان ممن
نزل �إليهم �أمر امل�سلمني ،ف�إن �أجابوا وتابوا فلتقبلوا ذلك منهم ولت�أمروهم برتك ما يف �أيديهم
و�أيدي �أ�صحابهم من �أهل احلرب من ن�ساء م�سلمات ثم ال يتزوج ر�سلكم من عندهم حتى يقدم
معهم ر�ؤ�ساء �أهل احلرب وي�سلموا �إليهم الن�ساء امل�سلمات الالتي �سبوهن واجعلوا لر�سلكم �أجال
يف رجعتهم ملن �أجابهم وبال�سبايا �إىل ذلك الأجل �أن ال تظلموهم وال تخادعوهم وال متاكروهم
باملطل والتواين يف ذهاب الأيام ،ف�إن و�صلوا �إليكم مبن �أجابهم من �أهل احلرب.
وقد ا�ست�سلموا وتابوا من حدثهم وجا�ؤوا بالن�ساء امل�سلمات فاقبلوا ذلك منهم وال تعر�ضوا لأحد
ممن جاءكم تائبا م�ست�أمنا م�ست�سلما ب�سفك دمه ،وال انتهاك حرمته وال �سبي ذريته ،وال غنيمة
ماله ،وليكونوا مثلكم �آمنني ،واحفظوهم �أال يرجعوا �إىل هرب من �أيديكم ،وت�أمروهم �أن ير�سلوا
�إىل من وراءهم من �أ�صحابهم �أن يلقوا ب�أيديهم �إىل ما �ألقوا ه�ؤالء ب�أيديهم ،وت�أمروهم �أن
يبعثوا �إىل من وراءهم ب�إح�ضار جزية ه�ؤالء الذين قد �أمنتموهم املا�ضية وال يعلموا مبا تريدون
فيهم ف�إن جاء الذين وراءهم كما جاء ه�ؤالء و�ألقوا ب�أيديهم فاقبلوا ذلك منهم وخذوا جزية من
و�صل �إليكم منهم ؛ و�أما من مترد و�أراد �أن يبعث بجزيته ويقيم يف منزله على حدثه فال تقبلوا
ذلك منهم ومن �صار منهم �إىل �أمانكم وعهدكم فليكونوا يف �أ�سركم �آمنني ،و�أح�سنوا �إليهم
يف طعامهم و�شرابهم وامنعوهم ممن �أراد ظلمهم حتى تو�صلوهم �إىل وايل امل�سلمني �إن �شاء
اهلل ف�إن اهلل يقول } قاتلوا الذين ال ي�ؤمنون باهلل وال باليوم الآخر وال يحرمون
ما حرم اهلل ور�سوله وال يدينون دين احلق من الذين �أواتوا الكتاب حتى يعطوا
اجلزية عن يد وهم �صاغرون { ف�إذا �أعطوها فال �سبيل عليهم و�إن رجع �إليكم ر�سلكم
ف�أخربوكم ب�أنهم كرهوا الدخول يف الإ�سالم والرجعة عن نكثهم وحدثهم �إىل العهد والذمة
و�إعطاء اجلزية وكان يف ر�سلكم رجالن ثقتان �أو رجل واحد من �أهل ال�صالة ممن تثقون به
يف �صدق خربه فقد حل لكم عند ذلك منا�صبة ه�ؤالء الناكثني وحماربتهم باملكائد والقتل لهم
حيث وجدمتوهم بالبيات وغري البيات وغنيمة �أموالهم و�سبي ذراريهم الذين ولدوا يف حال
نق�ضهم ونكثهم.
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ف�أما من كان مولودا يف حال �سلمهم قبل �أن ينق�ضوا عهدهم ف�أولئك ال �سبي فيهم ،وحل لكم
�أي�ضا �سبي ن�سائهم ؛ واتقوا اهلل فيما غنمتم فال ت�ستحلوا قليال وال كثريا ،من ال�ش�سع فما فوقه،
وال وطء الن�ساء من ال�سبايا ف�إن ذلك حرام ؛ ومن اخليط املخاط وال تغلوا من ذلك �شيئا ف�إن
ذلك عار و�شنار ونار حتى تباع الغنائم فيحفظ خم�سها من وليته �أمركم حممد بن ع�شرية
و�سعيد بن �شمالل ،ف�إن حدث ب�أحدهما حدث فالباقي منهما يقوم مقام �صاحبه ،ف�إن حدث
بهما جميعا حدث فقد �أقمت مقامهما حازم بن همام ،وعبدالوهاب بن يزيد ،وعمر بن متيم.
و�أما ما قدرمت عليه من �سبي ن�سائهم وذراريهم الذين و�صفت لكم كيف يحل �سبيهم فال تبيعوهم
يل و�أنفقوا عليهم من مال اهلل من الغنائم حتى ت�صلوا بهم �إ ّ
هنالك حتى تو�صلوهم �إ ّ
يل ،و�إن
مل تقدروا على رجلني وال رجل من �أهل ال�صالة ممن تثقون به يف �إبالغ احلجة عليهم و�إبالغ
مقالتهم �إليكم ،فال تبيتوهم وال تغتالوهم بالقتل وال ت�سبوا لهم �سبيا وال ذرية وال تغنموا لهم
ماال ،حتى ت�سريوا �إليهم ب�أنف�سكم ،ف�إن كانوا متفرقني فر�أيتم �أن توجهوا منكم طائفة وتقيم
منكم طائفة يف ع�سكرهم �إن مل تخافوا مكائد الف�سقة على الطائفة اخلارجة من �أهل النجدة
والرحلة واخلفة ،حتى ي�أتوا �إىل من رجوا �أن يدركوهم يف تواحدهم وانفرادهم من جماعتهم،
ف�إذا و�صلوا �إليهم دعوهم �إىل الإ�سالم والدخول فيه ف�إن �أجابوا قبلوا منهم ،و�إن كرهوا دعوهم
�إىل الوفاء بالعهد والرجعة عن النكثة �إىل حكم القر�آن وحكم �أهله من امل�سلمني بعمان ،و�إن
قبلوا قبلوا منهم و�إن كرهوا هللوا اهلل وكربوه وحكموه وقاتلوهم ،ف�إن �أظفرهم اهلل بهم قتلوا
من قاتلهم يف املعركة و�سبوا ذراريهم الذين ولدوا بعد نق�ض العهد كما و�صفت لك �سباهم وال
يقتلوا موليا �إال �أن يقاتلهم ف�إن ا�ست�أ�سر �أخذوه ومل يقتلوه ،و�إن خفتم مكيدتهم واجتماعهم على
طائفة �إن وجهتموها فال توجهوا �إليهم طائفة دون طائفة ؛ ولكن ا�ستعينوا بالأدلة من �أهل العهد
و�سريوا ب�أجمعكم ف�إن خفتم على ع�سكركم وعلى ما تخلفون فيه من طعامكم فر�أيتم �أن تكوروا
ال�سفن �إىل البحر وتردوا فيها الأطعمة وتخلفوا فيها رجاال من رجالكم فافعلوا ثم �سريوا وال قوة
�إال باهلل �إىل حيث رجومت �أن تهجموا عليهم �أو على �أحد منهم و�إن كانت احلجة قد �صحت عندكم
كما و�صفت لكم برجلني ثقتني من �أهل ال�صالة �أو بواحد من �أهل ال�صالة ب�أنهم قد كرهوا
10

الدخول يف الإ�سالم والرجعة عن النكث �إىل العهد فلي�س عليكم �أن حتتجوا عليهم بعد ذلك وال
�أن تدعوهم ؛ فان�صبوا لواءكم و�أعطوه �أرجى لكم يف �أنف�سكم بالكرة على عدوكم والتخ�صي�ص
لواليكم ملن يتقدم وال يت�أخر ويثبت لواءه وال ينك�سه ،ويظهره وال يد�سه ،ثم اذكروا الآخرة وان�سوا
الدنيا ف�إنكم احلنفاء واهلل يحب الذين يقاتلون يف �سبيله �صفا ،ثم �سدوا ال�صفوف وقووا النيات
وجردوا ال�سيوف واجعلوا لكم ميمنة ومي�سرة وقلبا ،و�إن ر�أيتم �أن جتعلوا منكم كمينا لعدوكم
فافعلوا «وهي طائفة تكون ال يراها العدو حتى ت�أتي من ورائهم».
واعلموا �أنه يقال �إن ال�سيوف مفاتيح اجلنة و�أن اجلنة حتت البارقة ،فال يهولكم عدوكم وهبوا
اهلل �أنف�سكم ،وام�ضوا �إليهم زحوفا والحموا لهم �صفوفا ،وليكن �شعاركم «ال �إله �إال اهلل حممد
ر�سول اهلل ،ال حكم �إال هلل ،وال حكم ملن حكم بغري ما �أنزل اهلل ،وخلعا وبراءة وفراقا جلميع
�أعداء اهلل» ،ف�إنها �ساعة تفتح لها �أبواب ال�سموات و�أبواب اجلنات وتزين فيها احلور العني،
وتهبط فيها املالئكة ،وي�أتي ن�صر اهلل ،وميدكم �إن �شاء اهلل ب�أ�ضعافكم من املالئكة ،ويقلل اهلل
عدوكم يف �أعينكم ؛ ويكرثكم يف �أعينهم ؛ فيجعل اهلل �أ�صواتكم بالتكبري والتحكيم كالرعد
القا�صف يف �أ�سماعهم ؛ ولوامع �سيوفكم كالربق اخلاطف يف �أب�صارهم ؛ وعند ذلك ال حت�صى
�أجوركم وما �أعد اهلل لل�صابرين ال�صادقني �أهل ال�سموات و�أهل الأر�ض من �أجوركم ؛ فا�صربوا
�ساعة يفرق اهلل فيها بني احلق والباطل ،وقولوا كما قال �إخوانكم لو �ضربونا حتى نبلغ الغاف
من عمان لعلمنا �أنا على حق ؛ و�أنهم على باطل ،وهم حزب ال�شيطان و�أنتم حزب الرحمن،
وقال اهلل تعاىل } �إمنا ذلكم ال�شيطان يخوف �أولياءه فال تخافوهم وخافوين �إن
كنتم م�ؤمنني { } ,وا�صربوا و�صابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون {.
ف�إن اهلل يقول } َيا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا �إِ َذا َل ِقي ُت ُم ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا َز ْحف ًا َف َال ُت َو ُّلوهُ ُم
الأَ ْد َبا َر}َ {15و َمن ُي َو ِّل ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َر ُه �إِ َّ
ال �أَ ْو ُم َت َح ِّيز ًا �إِلىَ ِف َئ ٍة َف َق ْد
ال ُم َت َح ِّرف ًا ِّل ِق َت ٍ
ري{ }َ {16ف َل ْم َت ْق ُت ُلوهُ ْم َو َلـ ِك َّن هّ َ
الل
َباء ِب َغ َ�ض ٍب ِّمنَ هّ ِ
ْ�س المْ َ ِ�ص ُ
الل َو َم�أْ َوا ُه َج َهن َُّم َو ِبئ َ
ني ِمنْهُ َبالء َح َ�سن ًا �إِنَّ هّ َ
َق َت َل ُه ْم َو َما َر َم ْيتَ �إِ ْذ َر َم ْيتَ َو َلـ ِك َّن هّ َ
الل َر َمى َو ِل ُي ْب ِل َي المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
الل
ول َو ِل ِذي
اع َل ُمو ْا �أَنمَّ َ ا َغ ِن ْم ُتم ِّمن َ�ش ْيءٍ َف�أَنَّ للِ هّ ِ ُخ ُم َ�سهُ َو ِلل َّر ُ�س ِ
َ�سم ٌ
ِيع َع ِل ٌ
يم{}َ {17و ْ
11

يل { فما غنمتم من �سالح �أو طعام �أو �أنعام �أو �أثاث
ال�س ِب ِ
ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوالمْ َ َ�سا ِك ِ
ني َوا ْب ِن َّ
فلي�س لأحد منكم �أن يذهب منه �شيئا قليال وال كثريا ،وال طعام وال غريه ؛ ف�أما الأثاث والطعام
والأنعام وما ثقل عليكم فال ميكن لكم حمله فذلك يباع كله فيمن يزيد باالجتهاد منكم يف طلب
غاية الثمن ،ويتوىل بيعه حممد بن ع�شرية و�سعيد بن �شمالل �أو من �شهد ذلك منهما ثم يعزل
خم�س ذلك حتى ي�صل �إ ّ
يل ،وتق�سم �أربعة �أخما�س على املقاتلة على من ح�ضر احلرب كلهم
بال�سواء ،وما كان من �سالح �أو ن�ساء �أو ذرية من الذين ولدوا بعد نق�ض العهد ف�أولئك يحملون
يل ويرفع وينفق عليه من مال اهلل من املغامن �إىل و�صولها ويرفع ال�سالح �إ ّ
�إ ّ
يل ،ومن غنم �شيئا
ووقع يف يده �شيء من الن�ساء فليتق اهلل فال يط�أهن حتى يبيعهن ويقب�ض ثمنهن؛ فمن �شككتم
فيه وا�شتبه عليكم فيه من الذراري ،ومل تدروا �أكان مولده بعد العهد �أو يف العهد فخلوا �سبيلهم
وال ت�سبوهم ؛ وما كان من امل�سلمات الالتي �سبوهن قد ولدن من �أحد منهم �أو كان يف بطونهن
َح َبل ف�إن �أوالدهن حلق �أمهاتهم امل�سلمات وهم م�سلمون مثل �أمهاتهم ،وال يكونن حلقا ب�آبائهم
ولو دخلوا يف العهد ورجعوا عن النكث و�إن كان من الن�ساء امل�سلمات امل�سبيات �أحد قد ارتد عن
الإ�سالم ُجبرِ ْ نَ حتى يرجعن �إىل الإ�سالم ؛ و�إذا التحمت احلرب بينكم وبينهم فال تقتلوا �صبيا
�صغريا وال �شيخا كبريا وال امر�أة ؛ �إال �شيخا �أو امر�أة �أعانوا على القتال.
ومن قتلتموه عند املحاربة فال متثلوا به ف�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن املثلة،
وكذلك ما �أخذمت من اجلزية فارفعوه �إ ّ
يل ،و�أما �إن كان فيها �شيء من ال�صدقات على �أحد
من �أهل ال�صالة فقب�ضتموه ففرقوا ثلثه على فقراء البلد باالجتهاد منكم يف ذلك وارفعوا �إ ّ
يل
ثلثيه والذي عليه عزم ر�أيي �أن يكون منزلكم يف القرية حيث كان ينزل والة امل�سلمني قبلكم
فتعمروا ع�سكركم وم�سجدكم بال�صلوات والذكر هلل بالغدو والآ�صال ،ثم ال تغفلوا عن احلر�س
يف الليل واجعلوه نوائب ًا بينكم يف كل ليلة حول قريتكم ف�إنه يقال �إن اهلل يباهي بنفر من عباده
من �أهل �أر�ضه مالئكته ،منهم مقدمة القوم �إذا حملوا وحاميهم �إذا انهزموا وحار�سهم �إذا
ناموا ،وتتموا ال�صالة مادمتم يف القرية ؛ و�إذا خرجتم �إىل �أكرث من فر�سخني من القرية
�صليتم ق�صرا وجمعتم ال�صالتني الظهر والع�صر ،والع�شاء والعتمة ،و�إن ح�ضرتكم ال�صالة
12

و�أنتم مواقعون لعدوكم وهم يف وجوهكم �أو من وراء ظهوركم و�أنتم يف القرية �أو يف ال�سفر،
ف�أي �صالة ح�ضرتكم يف ذلك الوقت فليقم الإمام م�ستقبل القبلة وخلفه طائفة من �أ�صحابه
وتقيم طائفة �أخرى يف نحر العدو م�ستقبلني بوجوههم وجوه العدو ،وحيث ي�سمعوا تكبري الإمام
جميعا فيوجه الإمام والطائفتان جميعا ويكرب الإمام تكبرية الإحرام وتكربها معه الطائفتان
جميعا ،ف�إن كان يف �صالة النهار قر�أ فاحتة الكتاب وحدها ،و�إن كان يف �صالة فيها قراءة قر�أ
فاحتة الكتاب و�سورة من ق�صار ال�سور ثم كرب الإمام وركع وركعت الطائفة التي وراءه معه؛
ووقفت الطائفة الأخرى يف نحر العدو غري راكعة وال �ساجدة ،فريكع الإمام وتركع الطائفة التي
خلفه وي�سجد الإمام وت�سجد الطائفة التي خلفه ،وي�سجد الإمام �سجدتني ثم يرفع الإمام ر�أ�سه
وينت�صب الإمام قائما ؛ ومت�ضي هذه الطائفة الذين كانوا خلفه فرتكد يف نحر العدو حيث كانت
الطائفة الأخرى ،وترجع الطائفة الأخرى فتقوم مقام الطائفة الذين كانوا خلف الإمام ،فتكون
خلف الإمام ،فيقر�أ الإمام ثم يركع وتركع معه الطائفة وي�سجد وت�سجد معه �سجدتني ثم يقر�أ
التحيات وي�سلم وت�سلم الطائفتان جميعا ،ثم ترجع هذه الطائفة �إىل �أ�صحابهم ،فهذه �صالة
احلرب يف مو�ضع التمام ويف مو�ضع الق�صر.
و�أما �صالة امل�ضاربني بال�سيوف عند التقاء الزحوف فهي خم�س تكبريات ،و�صالة الهارب
خم�س تكبريات حيث كانت وجوههم.
و�أما الطالب لعدوه في�صلي �صالة نف�سه �إذا كان ال يخاف عدوا ،و�إمنا هو الطالب لعدوه ،ف�إن
كان يف حد التمام �صلى متاما و�إن كان يف حد الق�صر �صلى ق�صرا.
ومما �أو�صيكم به �أن تتقوا اهلل وال تبيعوا �شيئا من الأ�سلحة ب�سقطرى ؛ وال ت�شربوا نبيذا وال
يحدثن �أحدكم امر�أة خاليا وال ي�شتمن بع�ضكم بع�ضا ؛ وال يكونن جمل�سكم يف لهو وال لعب وال
هزل وال كذب ،فمن ظفرمتا عليه �أنتما «�أعني حممد بن ع�شرية و�سعيد بن �شمالل» �أو �صح
معكما عليه �أنه �شرب نبيذا حراما �أو خال بامر�أة يحدثها غري ذات حمرم منه ممن ت�سبق �إىل
قلوبكم فيه التهمة� ،أو يكون منهم اللهو باللعب �أو بالغناء �أو ب�شيء مما يكرهه اهلل وامل�سلمون �أو
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�آذى �أحدا من امل�سلمني �أو واىل �أحدا من عدوهم �أو باع �سالحا يف �أر�ض احلرب فقد �أذنت لكما
يف قطع �صحبتهم و�إخراجهم من ع�سكركم وقطع النفقات والإدام عنهم ،ومن كان معه منهم
�شيء من �أ�سلحة امل�سلمني فت�ضمنونه �إال من تاب منهم وا�ستغفر ربه وراجع ما حتبون منه فاقبلوا
توبته و�أقيلوا عرثته وردوا عليه نفقته ورزقه �إىل �أن ي�سلمكم اهلل وترجعوا �إلينا �إن �شاء اهلل.
ومن �أراد من �أهل �سقطرى من �أهل ال�صالة من رجال �أو ن�ساء �أو �صبيان �أن يخرجوا معكم
�إىل بالد امل�سلمني فاحملوهم يف حمولتكم ،و�أنفقوا عليهم من مال اهلل حتى ي�صلوا �إىل بالد
امل�سلمني �إن �شاء اهلل ،ومن كان هنالك من �أوالد ال�شراة و�أعوان امل�سلمني فاحملوهم �إىل بالد
امل�سلمني ف�إن تلك دار ال ت�صلح لهم بعد تالحم احلرب بيننا وبينهم.
واعلموا �أنه ال يحل لأحد من امل�سلمني نكاح ن�ساء الن�صارى من �أهل �سقطرى ال ن�ساء �أهل العهد
منهم وال ن�ساء �أهل احلرب �إال ن�ساء الذين يقر�أون الإجنيل من �أهل العهد منهم ؛ ف�أما من ال
يقر�أ الإجنيل منهم من �أهل العهد ،فال يحل نكاح ن�سائهم ،وال �أكل ذبائحهم ،وال طعامهم ،و�أما
�أهل احلرب فال يحل نكاح ن�سائهم ،قر�أوا الإجنيل �أو مل يقر�أوه ،وال ت�ؤكل ذبائحهم كانوا من
�أهل العهد �أو من �أهل احلرب ،وما ا�شتبه عليكم من الأمر الذي �أنتم فيه فلم جتدوه يف الآثار وال
يف الكتاب وال يف ال�سنة ،وال يف كتابي هذا فقفوا عنه حتى توردوه �إ ّ
يل �إن �شاء اهلل ،و�إن انق�ضى
الأمر بينكم وبني عدوكم �إىل ر�أ�س الزجن ف�أخرجوه يف ر�أ�س الزجن ،وال تخلفوا بعد �أن ينق�ضي
الأمر بينكم وبينهم و�إن مل ينق�ض الأمر بينكم وبينهم �إىل تربمة فت�أخروا �إىل تربمة �إن �شاء
اهلل ف�إين �أرجوا �أن يكون معكم من الطعام ما يكفيكم �إىل ذلك �إن �شاء اهلل.
ال تختلفوا يف �آرائكم وال يف �سلمكم وال يف حربكم ،وليكن ر�ضاكم واح��د ًا وغ�ضبكم واحد ًا،
ووليكم واحد ًا وعدوكم واحد ًا �سوي ودمكم �سواء ،ف�إين �أ�س�أل اهلل �أن يهديكم لالئتالف و�أن
ي�ؤمنكم وي�ؤمن بكم من املخاوف ،و�أن يعيذكم ويعيذ بكم من االرجت��اف واالخ�ت�لاف ،و�أن
يك�سيكم كل خلق واف ،وكل علم كاف ،وكل عمل �صاف ،و�أن يدفع بكم �أهل الإنطاف ،وميلك
ويجب بكم منهم املطامع ،وي�صم
بكم �أهل ال�شرك والإ�سراف و�أن يجربكم منهم امل�صارعّ ،
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بكم منهم امل�سامع ويح�صدهم لكم بالقواطع اللوامع ،وي�أ�سرهم لكم يف املجامع ،حتى يحيي
بكم ال�شرائع ويهب لنا فيكم �أكمل ال�صنائع ،ويجعلكم و�إيانا منه يف احلمى والودائع ،و�أ�ستودع
اهلل �أنف�سكم ودينكم وخوامت �أعمالكم ف�إنه خري حافظ وهو �أرحم الراحمني ،وال جعله اهلل
�آخر العهد بيننا وبينكم ،وذكرنا و�إياكم برحمته و�أيدنا و�إياكم بع�صمته ،وزادنا و�إياكم من
نعمته ،وهدانا و�إياكم حلكمته ،و�أعاذنا و�إياكم الفنت والإحن واحلزن ،وجعل كلمتكم العليا
وكلمة الذين كفروا ال�سفلى ،و�أيدكم بروح القد�س الذي ال يهزم وال يغلب ،و�أذل ال�شيطان وحزبه
بالرعب والرهب والغرق ،وقطعهم �شذر ًا مذر ًا ،ومنحكم منهم �أدبار ًا وهتك بكم منهم �أ�ستار ًا,
و�أهلك بكم منهم �أرواح ًا و�أب�شار ًا ،و�أ�صالهم بكم بوار ًا ونار ًا� .آمني يا رب العاملني و�صلى اهلل
على �سيدنا حممد وعبده ور�سوله خامت النبيني وعليه ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته� ،شهد اهلل
على ما نقول وكفى به �شهيد ًا� ،أ�شهدكم اهلل ومالئكته ،نا�صرين و�ضاربني لوجوه الكافرين،
وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم ،وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ،ونعم املوىل ونعم الن�صري
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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