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مقــــال

ـــــــــــري ..بني النتاج الفقهي والأدبي والتاريخي
تب�صرة المعتبرين

�أما «اجلوف» ففي حوزتها الكثري من البلدان ،وهي
ن��زوى وم��ا ج��اوره��ا من بلدان واجلبل الأخ�ضر وبهال
احل���م���راء ،وت�����س��م��ى ح����وزة كُ����� َدم ،ت��ق��ع ���ش��م��ال ب��ه�لا �إىل
مرتفعات اجلبل الأخ�ضر.
وي�����ض��م ق�����س��م ال��ظ��اه��رة ع�ب�ري وال�����س��ل��ي��ف وال��ع��راق��ي
ومقنيات ،وما جاورها من بلدان ،وكانت ت�سمى �سابقا
�أر�ض ال�سر� ،أما «�أر�ض اجلو» فهي الربميي وما جاورها
من بلدان ،ويذهب ال�شيخ �أنه يغلط كثري من العمانيني
في�سمى الربميي توام ،فيما توام هي �صحار.
كما كانت الر�ستاق وال��ع��واب��ي ت�سمى قدميا «�سوين
ال���ق���دمي���ة» ،ب���ا����س���م اجل���ب���ل امل���ط���ل ع���ل���ى ال���ع���واب���ي ،ث��م
ان�صرفت الت�سمية �إىل ال��ع��واب��ي ف��ق��ط ،وي��ذك��ر ال�شيخ
�أن ُدمى هي ال�سيب ،ويظهر يف مذكرته م�صطلح مدن
ِ
«احل َّدان» ،وهي البلدان الواقعة يف الأودية اجلبلية مما
يلي الباطنة ،من اخلابورة �إىل �صحم ،وتنتهي مذكرته
باحلديث عن بع�ض �أ�شهر الأودية يف ُعمان.

الرحلة �إلى الهند
ويف واحدة من مناذج النرث العماين احلديث يف �أدب
الرحالت ،يقدم ال�شيخ �إبراهيم العربي و�صفا لرحلته
�إىل الهند ،وهي الرحلة الثانية من بني خم�س رحالت
ق��ام بها خ��ارج ال��وط��ن� ،أح���داث الرحلة يف ع��ام 1948م،
مبعية ال�سلطان �سعيد ب��ن تيمور ب��ن في�صل (حكم:
1390 – 1350هـ1970 – 1932 /م) ،وا�ستغرقت ما يقرب
من �شهرين ،على ظهر ال�سفينة «دوارقة»،
انطلقت الرحلة من ميناء م�سقط �صباح يوم اجلمعة،
� 24صفر 1369ه������ـ1948/10/20-م ،وع��ادت �إىل م�سقط
���ص��ب��اح اجل��م��ع��ة ��� 24ص��ف��ر 1369ه��������������ـ1948/12/25-م؛
حيث و���ص��ف ال��رح��ل��ة منذ خ��روج��ه م��ن ب��ل��ده احل��م��راء
�إىل م�سقط ،وانطالق ال�سفينة ال�سلطانية من ميناء
م�سقط �إىل مومبي ،مرورا مبيناء كرات�شي بباك�ستان،
وو���ص��ف��ه التف�صيلي ملدينة ممبي و�صفا دق��ي��ق��ا ،ي�ؤكد
�إعجابه بها ،وتفاعله مع ما �شاهده فيها ،من معطيات
للح�ضارة ال��ع�����ص��ري��ة ،ك��ال�����س��ي��ارات ب���أن��واع��ه��ا وال��ف��ن��ادق
امل�����ش��ي��دة ب��ال��ط��راز احل��دي��ث ،وامل�����ص��ع��د ال��ك��ه��رب��ائ��ي �إىل
ال��ط��واب��ق امل��ت��ع��ددة ،وال���ق���ط���ارات واحل���اف�ل�ات م��ت��ع��ددة
الطوابق.
وي�صف يف رحلته مقام ال�سلطان تيمور ب��ن في�صل
ُ
امل��ق��ي��م يف مم��ب��ي ،وف���ن���دق ت���اج حم���ل ال����ذي ي��زي��د ع��دد
غرفه ع��ن  450غ��رف��ة ،و�أن��اب��ي��ب امل��ي��اه داخ��ل ك��ل غرفة،
كما ي�صف مقر �إقامته يف فندق لندن هوتيل ،يف �شارع
«جرانت رود» ،املتفرع عن �شارع «بالهوز».
وزار ال�شيخ العربي ثالث قرى وهي باندرة ومهيم
وب�سني ،تقع باندرة على �ساحل البحر ،وفيها م�سجد
ف�سيح ،ويف مهيم بيوت عالية ووا�سعة ،وركب القطار �إىل
بلدة ب�سني ،وهي بلدة زراعية ،يزرع فيها املوز ،والأرز.
و ُيذكر �أن��ه يف رحلته ه��ذه ا�ست�ضافه �شخ�ص عماين
ا�سمه عبدالغني بن نور بن حممد امليمني ،وي�صف �أي�ضا
�أنه يف قرية ب�سني ح�صن �أثري هائل مل ير ال�شيخ مثله
من قبل ،و�أ�شار له امليمني ب�أن العمانيني ا�ستولوا على
هذا احل�صن يف زمن الدولة اليعربية ،وال تزال �أخبار
العمانيني متداولة ومتناقلة منذ ذلك العهد ال�سالف،

ويف هذا �إ�شارة �إىل �أن جزءا من تاريخنا العماين ُعرِ َف
يف ه��ذه املُ��دن الهندية املن�سية ،واحلاجة ت�ستدعي �إىل
ب��اح��ث�ين م��ث��اب��ري��ن ي�����زورون ه���ذه ال���ق���رى ،ال��ت��ي وق��ع��ت
حتت ال�سيادة العمانية �آن��ذاك الوقت ،وتتبع �أخبارهم
و�آثارهم وما �شيدوه فيها من عمران و�آثار.
ووث���ق ال�شيخ ال��ع�بري �أث��ن��اء �إق��ام��ت��ه مب��دي��ن��ة مببي،
بع�ض االلتقاطات التي �صادفها ،و�شوارع مببي ،وبيوتها
العالية ،وم�ساجدها الكبرية التي تتو�سطها بحرية ماء
للو�ضوء واالغت�سال ،وفيها جامع كبري ي�سمى «جامع
ال��ق�����ص��اب» ،وال��ط��ري��ف ك��م��ا ي��ذك��ر ال�����ش��ي��خ ال���ع�ب�ري يف
مذكرته� ،أن��ه �صعد �إح��دى م���آذن اجلامع العالية ،وهي
امل��ئ��ذن��ة ال�شمالية م��ن م�سجد ال��ق�����ص��اب ،وح�سب عدد
درج��ات��ه��ا ف��وج��ده��ا ت��زي��د ع��ن م��ائ��ة درج���ة ،وم��ن هناك
�شاهد امل��دي��ن��ة م��ن ك��ل ج��ه��ة .ووث���ق ال�شيخ ال��ع�بري يف
مببي حديثا مع احلاج �أحمد بن حممد ال�شبيلي ،وهو
مالزم لل�سلطان تيمور بن في�صل بن تركي البو�سعيدي
(ح���ك���م1350-1331 :ه�����������ـ1932-1913 /م) ،وم���ن���دوب
حكومة ال�سلطنة يف مببي ،حيث ذكر له �أن عدد امل�ساجد
يف مب��ب��ي  150م�����س��ج��دا .وي�����س��رد يف رح��ل��ت��ه م�شاهدته
لل�سينما ،ن�ست�شف منه دخوله �إح��دى قاعات العر�ض،
ي��ق��ول يف و���ص��ف��ه( :ولأه����ل ه���ذه ال��ب�لاد اع��ت��ن��اء عظيم
بال�سينما ليال ونهارا ،ويف الليل �أك�ثر ،وال يكاد يوجد
�شارع من �شوارعها �أو حملة من حمالتها �إال وفيها بيت
�أو �أك�ثر لل�سينما ،ذات الأف�لام الوا�ضحة ،وهي ناطقة
ي��رى م�شاهدها العجب ال��ع��ج��اب ،وك��ي��ف ي�صرفون يف
ال��دخ��ول �إليها م�صاريف ك��ث�يرة ،تزيد وتنق�ص ح�سب
مو�ضع وقوف الناظر ،فكلما بعد موقفه عن مو�ضعها
درجة ،زاد عليه امل�صرف؛ لأن �إمكان النظر �إليها يزداد
بالبعد ،فكلما َب ُع َد �صفه منها� ،صلح نظره �إليها ،ما مل
يخرج عن حجرتها) ،وهذا الو�صف لقاعة ال�سينما هو
الأول لدى امل�شاهد العماين.

و ُيعد كتاب «تب�صرة املعتربين يف تاريخ العربيني»،
الكتاب الوحيد املكتمل يف الت�أليف التاريخي والقبلي
لل�شيخ �إبراهيم العربي� ،ضمته الآث��ار العلمية لل�شيخ
يف اجل��زء الثامن والأخ�ي�ر م��ن املجلد ال��راب��ع ،وجت��در
الإ����ش���ارة �إىل �أن ه��ذه ال��ك��ت��اب ���ص��در حمققا ه��ذا ال��ع��ام
�أي�ضا ،عن ذاكرة ُعمان ،حققه حممد بن عامر بن �سيف
العي�سري.
وم����ن ال��ه��وام�����ش ال���ت���ي ذ َّي�����ل ب��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون الآث�����ار
ال��ع��ل��م��ي��ة لل�شيخ ال���ع�ب�ري ،ن��ق��ر�أ �أن����ه ت��وج��د م��ن ك��ت��اب
التب�صرة ن�سختان خمطوطتان� ،إح��داه��ا بخط �سعيد
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن حممد ال��دغ��اري ،مت ترقينها ويوجد
منها ن�سخة يف مكتبة وقف احلمراء الأهلية ،وهي التي
اعتمدها الباحثون كن�سخة �أ�سا�س� ،أما الأخرى فبخط
�سيف بن �ساعد ال��زك��واين ،توجد منها ن�سخة م�صورة
مبكتبة املخطوطات بوزارة الرتاث والثقافة� ،أما �أ�صل
املخطوطتني ف�لا يعرف لهما مكان حتى زم��ن �إع��داد
الآثار.
وبح�سب الباحث العي�سري ،ف�إن كتاب التب�صرة يعد
�أمنوذجا فريدا من بني امل�ؤلفات التاريخية العمانية،
يف تناول مو�ضوع حمدد بالإطار القبلي واملكاين ،وهو
ما ال نكاد جنده من بني قالئل تلك امل�ؤلفات با�ستثناء
بع�ض ر�سائل الأن�ساب التي ال تتعر�ض �إال للن�سب دون
غريه �إال ما ندر ،وترجم للعديد من الأعالم العمانية
يف الفقه والأدب وال�سيا�سة ،ب��داء م��ن ال��ق��رن احل��ادي
ع�شر وحتى ع�صر امل�ؤلف.
امل��ده�����ش يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ف���رادت���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة ،وم��ادت��ه
العلمية� ،أنه ا�ستطاع �أن يوثق مرحلة مهمة من مراحل
الإب����داع الإن�����س��اين لقبيلة ال��ع�بري�ين ،معليا م��ن ���ش���أن
�إبداعهم النرثي والنظمي ،يف ر�سائلهم وق�صائدهم،
ودوره�����م ال��ث��ق��ايف وال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي ،مب���ا يعد
مرجعا مهما وف��ري��دا ،ولعله املرجع الوحيد يف تاريخ
ب��ع�����ض ال�����ش��خ�����ص��ي��ات الأدب����ي����ة وال��ف��ك��ري��ة وال���زع���ام���ات
االجتماعية ،ومن كان له منهم دور �سيا�سي �سابق.
وجت����در الإ�����ش����ارة �إىل �أن ه���ذا ال��ك��ت��اب �أل���ف���ه ال�شيخ
ال��ع�بري بطلب م��ن امل����ؤرخ حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال�ساملي
(ت1985 :م)� ،صاحب كتاب «نه�ضة الأع��ي��ان» ،ما ي�شي
�أن لل�شيخ ال�ساملي دورا كبريا يف �إث���ارة حافز الت�أليف
والت�سجيل والتوثيق لل�شيخ العربي.
واخل�لا���ص��ة �أن م��و���س��وع��ة «الآث�����ار ال��ع��ل��م��ي��ة» لل�شيخ
�إبراهيم بن �سعيد العربي ،جمعت بني النتاج الفقهي
والتاريخي والأدب���ي ،فهي مزيج من كل ه��ذه امل�شارب،
لأن �صاحبها ثري العطاء ومتعدد املواهب.
------العنوان« :الآث��ار العلمية» ل�سماحة ال�شيخ العالمة
�إبراهيم بن �سعيد العربي.
ج��م��ع وت��رت��ي��ب وت��ع��ل��ي��ق :د.ع��ل��ي ب��ن ه�ل�ال ال��ع�بري،
وجمعة بن نا�صر ال�صارمي ،وحممد بن �سعيد ال�شبلي.
النا�شر :مركز الدرا�سات العمانية ،جامعة ال�سلطان
قابو�س ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.
�سنة الن�شر2015 :م.
fuyodh2@yahoo.com
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«الآثـــار العلميـــة» لل�شيــخ �إبراهيـــم الـعـبــــ
محُ َّمد احل�ضرمي
َب ْعد مرور  40عاما على وفاة ال�شيخ العالمة �إبراهيم بن �سعيد العربي ،فقيه وقا�ض و�شاعر (1395-1314هـ1975-1896/م) ،واملفتي العام ال�سابق
لل�سلطنة� ،صدرتْ له وعنه هذا العام  3كتب ،بني ندوة �أقيمت يف النادي الثقايف عام 2013م ،ن�شرت مطبوعة يف كتاب هذا العام ،وبني كتاب حققه �أحد
الباحثني العمانيني وهو كتاب «تب�صرة املُع َتبرَ ين يف تاريخ العَبرْ يني» ،و�آثار عِ لمية �صدرت عن مركز الدرا�سات العمانية بجامعة ال�سلطان قابو�س،
وهو �أمر الفت؛ �إذ بقي ال�شيخ جمهوال طوال �أربعة عقود ما�ضية� ،إال ما علق يف �أذهان من عرفه من النا�س ،وما ُيبث له من حلقات وبرامج �إذاعية،
كان ال�شيخ قد �سجلها لإذاعة �سلطنة عُمان .و َر ْغم �أن الأربعني عاما التي تف�صلنا عن وفاته �إىل اليوم لي�ست قليلة� ،إال �أنه مبجرد �صدور هذه الأعمال،
وبالأخ�ص «الآثار العلمية» التي نحن ب�صدد عر�ضها ،وك�أمنا بعث ال�شيخ حيا من جديد ،وعاد �إبراهيم العربي للحياة مبا خلفه من �آثار علمية ،يتوزع
بني نرث ونظم ،وخطب ومقاالت ،و�أحاديث �إذاعية ومراجعات ،وتوثيقات وتراجم� ،أ�شرف عليها الدكتور علي بن هالل العربي ،الذي ا�ضطلع مبهمة
ال�صارمي ،و�سليمان بن �سيف الكندي ،وحممد بن �سعيد ال�شعيلي.
اجلمع والرتتيب والتعليق ،تعاون معه كل من :جمعة بن نا�صر َّ
تت�ألف الآثار العلمية من ثمانية �أجزاء� ،ضمتها �أربعة
جملدات ،مبا ي�شكل مو�سوعة متكاملة ،يتناول الأول:
ال�����س�يرة ال��ذات��ي��ة للمفتي ال���راح���ل ،و���ش��ع��ره ،ور���س��ائ��ل��ه
ووث���ائ���ق و���ص��ور ���ض��وئ��ي��ة ع��ن��ه ،ال��ت��ق��ط��ت ل��ه يف ح��ي��ات��ه،
و�أث��ن��اء �أداء مهامه الوظيفية .ويتناول ال��ث��اين فتاواه
ال��ن�ثري��ة ،و�أج��وب��ت��ه امل��ط��ول��ة ،واع�ترا���ض��ات��ه ومراجعاته
وتعليقاته ال��ت��ي كتبها على بع�ض امل�سائل العلمية يف
اجلوانب الفقهية ،بح�سب تراتبية امل�سائل يف كتب الفقه
الإ�سالمي .ويتناول الثالث فتاواه النظمية ،مبا ي�شكل
دي��وان��ا ك��ام�لا لل�شيخ ،ويظهر فيها الأ���س��م��اء ال�شعرية
التي طارحته وعددهم � 36سائال ،تعك�س تلك املنظومات
اهتمامات ال�شعراء يف تلك ال��ف�ترة بامل�سائل الفقهية،
وا�ستفتائهم له نظما ،وخ�ص�ص املجلد الرابع خلطبه
ومقاالته ،كما �ضم «ر�سالة يف بلدان ُعمان ونواحيها»،
و�شرح لالمية العالمة ال�شاعر �أحمد ابن الن�ضر (ق:
6هـ12/م) املعروفة بالمية الوالية والرباءة ،ومطلعها:
(�آم��ن��ت ب��اهلل ال��وه��وب املف�ضل ..ال��واح��د ال��ف��رد القدمي
الأول) ،ك��م��ا ���ض��م مت��ه��ي��دا ل��ك��ت��اب «�إ���س��ع��اف الأع���ي���ان يف
�أن�����س��اب �أه����ل ُع���م���ان» ،ل��ل�����ش��ي��خ امل������ؤرخ ���س��امل ب���ن ح��م��ود
ال�سيابي (ت1993 :م) ،و���س��ج��ل رح��ل��ت��ه يف ال��ه��ن��د التي
ق��ام بها ب�صحبة ول��ده عبدالعزيز ع��ام 1949م ،وبع�ض
الرتاجم التي كتبها ال�شيخ الراحل عن ال�شيخني �أبي
���س��ع��ي��د ال��ك��دم��ي (ق4 :ه������ـ10/م) ون����ور ال��دي��ن ال�����س��امل��ي
(ت1914 :م) ،وينتهي املجلد بكتاب «تب�صرة املعتربين
يف ت��اري��خ ال��ع�بري�ين» ،وه��و ال��ك��ت��اب ال��وح��ي��د ال���ذي �ألفه
ال�شيخ يف ن�سب القبيلة التي ينتمي �إليها ،كا�شفا عن
�أهم العلماء العربيني ومرا�سالتهم وعالقاتهم ب�شيوخ
القبائل...وغريهم.
ه��ذه الآث���ار املتكاملة ،ت�شكل م��ا تبقى م��ن احل�صيلة
العلمية لل�شيخ ال��ع�بري ،وب��ان��ورام��ا احل��ي��اة الثقافية
التي �أنتجها خالل حياته ،وفيها نب�ضه وح�سه الأدبي،
وم�����ش��اع��ره ووال�ؤه وان��ت��م��اءات��ه ،ك��م��ا مي��ك��ن ا�ست�شفاف
�أح�لام��ه و�آم��ال��ه ،وب��اع��ت��ب��اره فقيها ومفتيا فهو ين�شد
اال�ستقرار وال�سعادة للجميع.
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ويف اخل��ط��ب ال��ت��ي �سجلت ع��ن��ه ،ه��ن��اك خطب خا�صة يك�شف عن عالقاته القوية بكبار ال�شخ�صيات ال ُعمانية
ب���ي���وم اجل���م���ع���ة ،و�أخ�������رى خ��ا���ص��ة ب��ال��ع��ي��دي��ن «ال��ف��ط��ر وال�شعراء والأدب��اء والوجهاء و�شيوخ القبائل وغريهم،
والأ�����ض����ح����ى» ،و�أخ������رى ق��ال��ه��ا يف م��ن��ا���س��ب��ات خم��ت��ل��ف��ة ،وتبلغ  120ر�سالة ووثيقة.
كاخلطبة التي �ألقاها بني يدي جاللة ال�سلطان قابو�س
ر�سالة في جغرافيا عُ مان
املعظم -حفظه اهلل -يف يوم ت�سليم الراية ل�شرطة ُعمان
وت��ع ُّ��د ه���ذه ال��ر���س��ال��ة وث��ي��ق��ة ج��غ��راف��ي��ة م��ه��م��ة ،لأن��ه��ا
ال�سلطانية ،وخطبة قالها ت�أبينا للعالمة ال�شيخ ماجد
بن خمي�س العربي (ت1972 :م) ،ويف �أحاديثه الإذاعية ت�����س��ل��ط ال�������ض���وء ع��ل��ى اجل���غ���راف���ي���ا ال��� ُع���م���ان���ي���ة ،وامل����دن
امل�سجلة ي�سلط ال�ضوء على الآداب والقيم واحل�ضارة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ،وال��ت�����س��م��ي��ات ال��ت��ي مل ت��ع��د ت��ذك��ر ال��ي��وم،
يف الإ�����س��ل�ام ،واحل�����ث ع��ل��ى ال��ع��ل��م وال��ب��ر ب��ال��وال��دي��ن ،ح��ي��ث ان��ق��ر���ض��ت وا���س��ت��ب��دل��ت ب���أ���س��م��اء ج���دي���دة ،كتبها
ومكانة املر�أة يف الإ�سالم ،وحتذيره من ال�شيوعية وذكر ال�شيخ �إبراهيم العربي يف رحلته �إىل جمهورية م�صر
م�ضارها ،وق َّدم تف�سريا ل�سورة الع�صر ،وواكبت �أحاديثه العربية ع��ام 1394ه���ـ1974 /م ،بطلب من ال�شيخ �سامل
الإذاعية كثري من املنا�سبات الدينية ،كالإ�سراء واملعراج بن حمد احلارثي (ت2006 :م) ،وال��ذي ب��دوره �أحلقها
بكتابه «العقود الف�ضية يف الأ�صول الإبا�ضية» ،ويف هذه
و�شهر رم�ضان واحلج.
ول��ق��د �أف���رد الباحثون بجمع الآث���ار العلمية لل�شيخ الوثيقة يق�سم ُعمان تق�سيما جغرافيا �إىل عدة �أق�سام
َجر ،والرمال ،واجلوف ،والظاهرة،
�إبراهيم العربي م�ساحة وا�سعة يف اجل��زء الأول منها ،وهي :الباطنة ،واحل َ
تطرقت �إىل والدته يف «البيت العايل» مبدينة احلمراء ،واجل���و ،واحل���دان ،والأودي����ة ،ويف ك��ل م��ن ه��ذه الأق�سام
ال�سابع من رجب عام 1314م ،املوافق  11دي�سمرب 1896م ،حوزة كبرية من البلدان؛ فالباطنة كما يراها ال�شيخ يف
�����س�يرة ن��ق��ر�أ ا���س��م ال�شيخ بالكامل ون�سبه ،فهو ذلك الوقت ،هي القرى املحاذية لبلدان اخلليج العربي،
وم��ن ال ِّ
�إبراهيم بن �سعيد بن حم�سن بن زهران العربي ،ن�سبه من ال�سيب وحتى «خطمة مالحة» غربا.
َ��ج��ر ،وه��ي ما ارتفع عن الباطنة جنوبا ،وقرب
واحل َ
ميتد �إىل عمران بن را�شد بن عمر ،اجلد الأكرب لأ�سرة
�أوالد عمران التي ينتمي �إليها ال�شيخ� ،أم��ه م��وزة بنت م��ن اجل��ب��ال ،وي�سمى احلجر ن�سبة �إىل حجر اجلبال،
حميد بن عبداهلل العربية� ،أ�صلها من قرية العراقي و�أكرث بلدان ُعمان حجرية ،وتقع يف هذا الق�سم ،وي�شمل
بوالية عربي ،در�س يف احلمراء على يد العالمة ماجد هذا الق�سم بلدان م�سقط ،وامتدادا �إىل طيوي وقلهات
ب��ن خمي�س ال��ع�بري ،ث��م التحق مب��در���س��ة �شيخ البيان و�صور.
�أم���ا ال���رم���ال ،ف��م��ا انف�صل ع��ن اجل��ب��ال م��ن الناحية
ال�شاعر حممد ب��ن �شيخان ال�ساملي يف ال��ر���س��ت��اق (ت:
1927م) ،تعلم على يديه علم العرو�ض والبالغة و�سائر اجلنوبية ،و�أكرث �سكانها من البدو ،وهذا الق�سم وا�سع
ال�صحاري واملفازات ،يت�صل بالربع اخلايل غربا ،وحدود
فنون العربية.
وتك�شف الر�سائل القليلة التي ح�صل عليها الباحث ظفار جنوبا.
وي��ذك��ر ال�شيخ �أن بع�ض ب��ل��دان احل��ج��ر �أط��ل��ق عليها
ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب���ن ه��ل�ال ال���ع�ب�ري ع���ن ع�ل�اق���ات ال�����ش��ي��خ
الوا�سعة ،وهي ر�سائل قليلة بالنظر �إىل تركة الر�سائل ال ُعمانيون بال�شرقية ،وه��ي من بلدان العوامر وحتى
التي �ضاعت ،ومل يجد لها �أثرا ،لقد �ضاع الكثري منها حدود بدية ،فيما يطلق على بلدان العوابي ووادي بني
ب�سبب الإهمال وعدم اجلمع والتوثيق ،وانتقال ال�شيخ خرو�ص والر�ستاق بالغربية ،و�أطلق على �سمائل لقب
يف ال�سكنى من مدينة �إىل �أخ��رى ،فقد كانت حياته يف «الفيحاء» ،لأنها فواحة بروائح الثمار والأزهار ،و�أطلق
ت��رح��ال داخ���ل ال��وط��ن وخ���ارج���ه ،وم���ا ب��ق��ي م��ن ر���س��ائ��ل على �إزكي لقب «جرنان».

