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 الرحيم بسم اهلل الرمحن 
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 
 

 تمهيد:  •
 (2)افً ر  وظ  ا،  مً ل  ع    ئ  ل  م  واعًء    –  (1) حظقال اجلاكما    –  لنئ اكن الكتاب  

وإناءً (3)افً ر  ظ    ش   ح   فد  وج  ا  احً ز  م    ن  ح  ش    ،  أوعية  الع  ا؛  اكنوا  أنفسهم   مانيون 
 ا. ا كثيً خيً   مشحونةً  معارف، وآنيةً  روف  ، وظ  م  ل  ع  

فالرتا  عبث؛  الزتكية حمض  شىت  وليست  طرقوا  أنهم  شاهد ىلع  ث 
بالعلوم    ومرورا،  واتلارخيية  اللغة والعلوم الرشعية ا من  ؛ بدءً أبواب العلوم 

وا  وال انلظرية  االجتماعية  والعلوم  بالفلسفة  وانتهاء  فنون تلجريبية، 
 معتربة ما زالت يف يط النسيان.   ت هلم إسهاماتواكنواملعارف العامة.  

ب اتلعريف  إىل  تسىع  السلسلة  من  هذه  يف  نماذج  العمانيني  نتاج 
 يف سبيل رفع يشء من اجلهالة عنها.   ؛املعارف اإلنسانية

 
السالم هارون. طكتاب احليوان  (1) تأليف: أيب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ. حتقيق ورشح: عبد  :  2؛ 

 .  38/ 1تبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص. م. مك1965هـ/ 1384

: »أنا أول من سمى األوعية ظروفا«. انظر:  الظرف هنا بمعنى الوعاء. واجلمع ظروف. قال اخلليل  (2)

األنيس األديب  وُمنية  اجلليس  املوسونزهة  عيل  بن  العباس  تأليف:  )ت  ؛  ط1180ي  تقريبا(.  :  1هـ 

 . 124/ 1. النجف -ريةاملطبعة احليد م. منشورات1967هـ/ 1387

الر  الظ    (3) يف  احلح ف:  الوجه  ويف  البالغة،  هو  الذكاء.  لسان  القلب  ويف  ِجم سن،  ومكارم  فهو  األدب  اع 

 ؛ مادة: ظرف(. لسان العرباألخالق. )
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ة ( ة وح الك ل   • رأ نأاظأ ل  والم  ل م  اجلأدأ ات  ع  ن فأ صأ وذأج  م  م  ن 
 
 : قائق الدلة )أ

 

ت    ح  ض 
 
أ احل قِّ  ل ة   د و  ر  أال   وسا ع 

 
ن     القضاة  م وىسب ق ايض  بن   اد  

ت رت  ى  العلم  من  بفنون    أىت 
 

الع    ألهل  رئيسا ل  فصار   وم 
ان  م  )ع  يف  ن اق ب ه  ت  م  زك   ) 

 
أض  قد   ) )من ح  وسا ويف  م  ش   اءت 

ا  ب ثَّه  بها  ل م   ع   ألراكن  
 

 ( 4)فزانت وصارت بذاك عروسا 
من    اثلالث  اجلزء  خمطوط  يستفتح  األبيات   بهذه 

أ
ائ ق »ال قأ وأحأ  ك ل ة 

د ل ة«
أ
القايض  وهو    ،ال ألفه  واملناظرة؛  الالكم واجلدل  ل م   ع   ( 5) نادكتاٌب يف 

 (.  ه513رجب  17السبت    )تح  املن   (6) بن موىس بن ناد بن إبراهيم

 
تب    األبيات منقولة من  (4) خط الشيخ عبد اهلل بن عمر بن زياد الشقيص، وهي أكثر مما اقتبسناه، وقد كم

 لبيت األول سالف، والبقية قول عبد اهلل بن عمر بن زياد«.حاشيتها: »اعىل 

فالذي وجدتحه يف    (5) الصحيح هلذا االسم،  الضبط  كتب األنساب و  معجامتاللغة و  مصنفاتيحنظر يف 

اد. واألبيات السابقة تؤيد التخفيف. م: نِ مع ختفيف اجلي مكسورةبنون  هطح ب  الرتاجم ضم   جم

األح   (6) م هذه  تارخيهم،  س  أعالمها ودراسة  بتتبع  موة جديرة  بن  نجاد  القايض  أن  ى كان واسطة  سويبدو 

  منتصفم القرن اخلامس اهلجري بن شاذان   فاجلد نجاد بن إبراهيم املنحي توىل لإلمام اخلليلالعقد فيها،  

ونم  الفقهية )انظر مثال:  قم تقريبا،  ، وفيها 494،  466ص  اإلرشادوبصائر  الل عنه حفيده بعض األقوال 

  توىل  نجاد بن إبراهيم  يقول: »ووجدت عن جدي أيب إبراهيم نجاد بن إبراهيم...«(. واألب موسى بن 

وبسيا  وأدم  منح  األئمة ألح  ِِحماية  فيها  ،  د  بن سليامنيسانده  اخلمِِض  بن    .القايض  نجاد  القايض  وألبناء 

علمية وسياسيةموسى وأحفاده   البطايش يف  مكانة  املؤرخ  الشيخ  أخبارهم  استقىص  من  ،  األول  اجلزء 

   . اف األعيانإحتكتاب 
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بأبيات قال   ولعل الشاعر الستايل اكن أسبق إىل مدح القايض ناد 
 : (7)فيها

الم  ضَّ و    وأبيض   م  يَّ ح  اح   كٌ بار  ا 
 

ماء    وجهه  جاريىلع   الطالقة 
ش    صاغها   مٌ ي  هل  املاء  من   أصىف 

 
ون  ن  كوِّ م    فضة  من   ار  ض  ها 

وسماحة  ز  ربَّ م    ندة  يف   ة 
 

ووقار زرَّ ط  م    عفة  يف   ة 
جري   مقدام   مصمم   ءٌ وأروع 

 
أهوال  ورد  أغمار   ،ىلع   وخواض 

س    يت  ب  ي    م  الزاد  من   ( 8) ه  ك  فيكفيه 
 

 ( 9) ار  ر  غ    وليس يذوق انلوم غي   
ا  مصنفات وهذا  زالت  فما  ادلراسة،  من  ه   قَّ ح  ي ع ط   ل م   ن   مَّ م  ه  لعال م  

ّض، مع أنه أبدع وسبق يف تناول موضواعت فريدة، وهل عدد   أبكاًرا لم ت ف 
ب  املعروفة  سيته  منها:  املخطوطة  املؤلفات  )من  االستعدادـ  ، (10) (رسالة 

 
)انظر: نسخة خزانة الشيخ أِحد بن ِحد اخللييل؛ الورقة    رشح الدعائمابنح وصاف يف  األبيات نقلها    (7)

 (. وقد سقطت من النسخة املطبوعة. 83

امم     (8) ِمن هح بِِه  تمبمل غح  يح ا  مم  : ِقيلم وم اِب،  م الَّش  وم اِم  الط عم ِمنم  األمبدانم  ِسكح  يحم  ا  مم  : كةح واملحس  كح  معنى  املحس  يف  فهو   .

 ؛ مادة: مسك(.  : لسان العربنظر)اقيامت يقّومن صلبه«. »لح 

ِم قّلتحه (9) الم األمصمعي: ِغرارح الن و   ؛ مادة: غرر(.  لسان العرب. ) قم

)ت  (10) البطايش  ِحود  بن  سيف  الشيخ  سامها  السرية  )1420هذه  يف  األعيانهـ(  :  362/  1(  إحتاف 

لم منها ما يدل عىل أهنا رد   ّمى )االستعداد فيام ال يسع املكلف    )رسالة يف األصول(. ونمقم عىل رسالة تحسم

من   التاج(  )ابن  لصاحبها  التناد(  يوم  له  ًة  ج  حح اإلباضيةجهله  رسالٌة  غري  وهي  إىل  ،  وال  إليها  أهتِد  َلم  

ٌخ خطية عديدة تتكرر ضمن جمموعات السري العامنية؛ حتت عنوان:    سريةصاحبها. ول القايض نجاد نحسم

فإن   بعد؛  »أما  أوهلا:  يف  جاء  املنحي(.  موسى  بن  نجاد  القايض  برسالة  )سرية  يحعرف  أثٍر  عىل  وقفنا  ا 
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وكتاب  (11)(اإلرشادوصائر  ال )تاب  وك والرباهني )،  وكتاب (12)(األدلة   ،
صنفاته حسب  ويبدو أن كتاب )األكلة( من بواكي م.  (13))ضياء األبصار(

 ألخرى. فهم من إحاتله إيله يف كتبه اما ي  

 

مِ   –االستعداد فيام ال يسع املكلف جهله   ع   النظر   وأجلنا   عليها   وقفنا   فلام  التناد،  يوم  له  حجة  –فها  مؤل  بِزم

نا   معانيها   يف د    التاج،   بابن  املعروف  الرجل  عن  قواعدها   حمربة   املنهاج،   سبل  عن   خارجة  أشياء  فيها   وجم

م   ما   نقضها   يف   فلّخصنا    ذوي  أدلة  من   عرفانه  لنا   صح  ما   فيه   ورشحنا   احلق،  براهّيح   فيه  لنا   تمبمّي 

األخروي،  وفي .  «...الصدق والعذاب  اهلل،  وصفات  والكفر،  اإليامن،  حقيقة  يف  قيمة  مباحث  ها 

واخللود، وامليزان، والرصاط، والشفاعة، وما أشبه ذلك. ومما يؤيد نسبتمها للقايض نجاد إحالتحه فيها عىل  

كتاب  كتابه )األكّلة وحقائق األدلة( يف عدة مواضع، آخرها يف خامتتها حيث قال: »وأوضحنا يف هذا ال

املشاجر   العتالل  ودحضا  املعارض،  اخلصم  قطعا حلجة  مفرسا،  باهرا  دليال  فيه  وبيّنا  خمترصا،  رشًحا 

املناقض، وبرهنّاه عىل اختصار، وخلّصناه من غري إطالة وإكثار، ألنا قد أوردنا يف كتاب )األكلة وحقائق  

 األدلة( ما فيه اهلداية والبيان«.

(،  2129)برقم  يف دار املخطوطات العامنيةالثاين منه، حمفوظة    ، وهي للجزءمعروفة  له نسخة وحيدة  (11)

  150يقول يف ص  وحمتواها يف أحكام الوالية والرباءة، وتفصيل مقاالت الفرق اإلسالمية والرد عليها.

باب الرد عىل املشبهة: »وقد أوضحنا االحتجاج عليهم يف رسالة االستعداد، ويف كتاب األكلة  يف    منها 

يف الرد عىل املعتزلة: »وهلم أقاويل كثرية، واحلجج عليهم متظاهرة،   156وحقائق األدلة«. ويقول ص

    ينا عليها مستقصاًة يف كتاب األكلة وحقائق األدلة«. وقد أت

يف    178اإلرشاد(، فقال مثال صوبصائر  الهذا الكتاب معدود يف املفقودات إىل اآلن. أحال إليه يف )  (12)

. وقال «يف كتاب األدلة والرباهّي  الرد عىل بعض فرق الشيعة: »وقد أثبتنا االحتجاج عليهم مستقىص

أيب    244ص إمامة  ذكر  الصديقعند  وبرهنّاها،   بكر  إمامته  عىل  األدلة  رشحنا  »وقد  عنه:  اهلل  ريض 

 وأوضحنا يف ذلك الرباهّي وبيّنّاها؛ يف كتاب األدلة والرباهّي، بتوفيق رب العاملّي«.  
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ىلع  قال   اهلل   افرتض  ما  أول  فإن  بعد؛  »أما  ديباجته:  بعد  مؤلفه 
ي    ه:عباد وأن  توحيده،  حبقيقة  ويمجّ ف  ص  معرفته  يكون  وه  ما  بأحسن  دوه 

األزيلة،   األبدية  وصفاته  اذلاتية،  أسمائه  يف  يلحدوا  ال  وأن  تمجيده،  من 
أحلد فيه خرس وندم، فاتلوحيد    ن  م، وم  ل  ه س  س  ف  ف به ن  فمن وصفه بما وص

انلظام،  أح جواهر  من  ويفيد  الالكم،  من  يستعمل  ما  ذي  سن  مدح  ألنه 
بغي صفته    ه هه باألنام، ووصف أحلد فيه وشبّ   ن  اإلكرام، ونيف قول م  اجلالل و

وأوهلا،  العلوم  أصل  فهو  واإلنعام.  اآلالء  ذو  اهلل  تعاىل  الالكم،  أصول    يف 
ومقودها  ل  وأج   وقوامها،  وداعمها  وأكرمها،  وأرشفها  وأفضلها،  وزمامها،  ها 

 ب ىلع حفظه وتعليمه.  ظفمن وفقه اهلل حرص يف تفهيمه، ووا 
وختبّ  بيان،  بغي  امللحدين  أقاويل  فيه  كرثت  العشواء  وقد  فيه  طوا 

رأيت   فلما  وعرفان،  علم  وأباطيلهم،    بغي  سقطهم  وكرثة  أقاويلهم،  فساد 
ف  ملذهبهم؛ داعين ذلك إىل تأيل  قد سطروها يف كتبهم، وزخرفوها قوةً   اليت

تصن ىلع  وحداين  الكتاب،  ودعمته هذا  األبواب،  من  فيه  حربته  ما  يف 
الم   وبرهن  ثَّ و  بالقواعد  الم  ت  قة،  باألدلة  لي  (14) ةق  نَّ ؤ  ه  وحقائقه،  استض،  بأدتله  ء 

 
قال:    وجدتح   (13) حّي  األكلة  من  الثالث  اجلزء  يف  نجاد  القايض  ذكرها  وحيدة  إشارة  عىل    خح س  »الن له 

اختالفح  وينقسم  عدة،  ً   وجوه  مفرس  ذلك  نحفظ  مقالة،  وثالثّي  نيف  عىل  فيه  هذا  املقاالت  وليس  ا، 

وسن له،  تفسري  بمنه بموضع  واملنسوخ،  الناسخ  يف  األبصار(  )ضياء  كتاب  يف  اهلل  شاء  إن  فرسه 

   وفضله...«.

 واإلحكام.  ، بمعنى: اإلجادة واإلتقانقمن التأن   (14)



 8 

طسَّ م  ت  وي   وثائقه،  بعرى  اتلوب،لً اك  قبول  اهلل  من  مين    ا  اخلطايا  وغفران 
 احلوب.  و

فته ىلع ضعف  وألّ   وجعلته لألجر ال للمفاخرة، وللتعلم ال للمناظرة،
وقلة بياين، ومعرتف  عليم ومعرفيت، وقلة فهيم وبصييت، مع لكة لساين،  

واتلصنيف،   انلظم  بتهذيب  ومقرص  اتلأيلف،  يف  قلت  باتلقصي  لكن 
ينتفع به يف اخللوة، وتنجيل به  عىس يزداد به أنسا، ويقر به عينا ونفسا، و

 .  بعض اهلموم والكربة
   (15) هت  ج   ر  وت  

 
األ )كتاب  ولَّ ك  بـ   ة 

 
األ وبره  لَّ د  حقائق  ادليلل    فيه  ت  ن  ة(، 

عليه من األصول الصحاح، وبرهنتها    قدرت  والعلة، وقدمت يف صدره ما  
م    يَّ ش    ن  باتلفسي واإليضاح، ألنه 

 
أ النيان، ىلع غي  به  و  ق  ت    س  د شوامخ  ى 

أردت    الفروع   وما  وأراكنه،  تشييده  وانهدم  وبنيانه،  عمله  طاح  واألراكن؛ 
 لحق املبني...«. بذلك إال حرزا لدلين، وبيانا ل

 
اإلمامح   (15) استعملها  ممن  أشهر  وِمن   األبواب.  عنوانات  بمعنى:  األقدمّي  عند  )الرتاجم(  ِملمت  استحع 

هم بعضح ى  وتعد  الصحيح.  اجلامع  يف رشح  الساملي  العالمة  عليها  ى  شم ومم يف صحيحه.  هذا    البخاري 

[ كالما عن  299/  1االصطالح فأمط لمقم )الرتجة( عىل عنوان الكتاب. فقد اقتبس العوتبي يف الضياء ]

أمثلته   ومن  العقل(...«.  )شجرة  بكتاب  املرتجم  كتابه  يف  العتايب  عمرو  بن  كلثوم  »قال  فقال:  العتايب 

»وتم   أيضا  هنا:  نجاد  القايض  عم تح جم  ر  قول  يعني:  األكلة«  بكتاب  املخطوطات  انظر:    ه.تح ن  وم ن ه  باء  ألف 

الشيباين. طالعامنية مبارك  بن  سلطان  بقلم:  عامن  م.2018هـ/  1439:  1؛  سلطنة    -ذاكرة  مسقط/ 

 .  70عامن. ص
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لس اكشفة  املقدمة  عن  وهذه  مفصحة  اتلأيلف،  املؤلف،  بب  منهج 
ج    الكتابافتتح  فقد   َّ د  بمباحث  مناظرة خمالفيه،  يل  منهجه يف  بها  ة يلقرر 

أسا  السؤالفتناول  وأقسام  االستدالل،  املتعارف  (16) يلب  واملصطلحات   ،
فحة(، سني ص ا من مخعليها، والقياس وأنواعه )وقد أطال احلديث فيه حنوً 

واحلدود،   واإلجاع،  احلجج،  وأنواع  اخلطاب،  ووجوه  واتلعليل،  والرشط 
 واجلوهر والعرض، وأسباب االختالف وآدابه.  

ث عن دالئل وجود اخلالق  ثم دخل يف موضواعت علم الالكم، فتحد
وانل  تناول  العقلية  كما  الاب،  هذا  يف  امللحدين  ىلع  الرد  وأطال  قلية، 

والالعال  مسائل حدوث  واحلساب.  م،  والعث  اآلخر  وايلوم  والقدر،  قضاء 
اإلسالمية.    ش  وناق   الفرق  توحيد  مقاالت  إثبات  يف  مفصلة  أبوابا  وعقد 

اآليات  وتأويل  خبلقه،  تشبيهه  ونيف  مسأليت   اهلل،  يف  وأطنب  املتشابهة، 
 رؤية الاري، وخلق القرآن.

كتابه    –وهو   فصول  اعمة  ج  رٌ حمرِّ   –يف  كونه  من  أكرث  امعا  ناقد 
قتباسات قليلة تناسب املقام، فرتاه حيتج بقواعد أهل  ه من ال  ناقال، ولم خي   

اتلفسي   أهل  مذاهب  وينقل  اللغة،  أهل  بكالم  ويستشهد  اجلدل، 
وحياج  وواحلديث،  املعزتلة،  واحلشوية«،  ج  اإلرجاء  انلقل    صَّ ون  »ذوي  ىلع 

 
الك  (16) الساملي يف تعريفنا هبذا  الدين  نور  العالمة  الفضل إىل  السؤال يف  يعود  نقل عنه أقسام  تاب، فقد 

ِة   األمِدل  ائِقح  قم وحم ل ة 
األكِ »وكتابح  قال:  حيث  املرضية(  )اللمعة  يف  به  وأشاد  األنوار(،  بلِن)هبجة  اِد  ِن  جم

الفقه  أصول  بّي  فيه  مع  جم واحًدا،  زًءا  جح إال  منه  أمِجد   وَلم   أجزاء،  مخسة  يف  أنه  تح  د  جم وم  ، املمنمِحيِّ ى  وسم مح

قم فيه مباحثم علم الكالم«.  وأصول ق   الدين، وحم
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ك   املعزتلة303)ت  ائ  بَّ اجل     أيب يلعب  ت  من    األشعريسن  احل  أيب، وه( شيخ 
األشعرية324)ت إمام  ف  ه(  وابن  متلكيم  406)ت  ورك ،  من  وهو  ه( 

 .  األشاعرة
نوضح يف كتابنا هذا    –إن شاء اهلل    –»وحنن  وقال يف بعض مباحثه:  

يل   وهو كتاب األكلة وحقائ ) ب ه  واالتلباس، وي ن ج  الشَّ به  ول   ي ز  ق األدلة( ما 
ا ط  الغ  انلَّ به  ن   م  فِّق   و  ن   ل م  منء   ذلك  يف  ون ور د   الزيغ    اس،  أهل  قول 

سبيل ه،   نلا  ت ب نيَّ   ما  واملنهاج؛  السبيل  قصد  عن  اخلارجني  واالعوجاج، 
ح  نلا ديلل ه، وحنتّج عليهم   بما ي ب ني  به احلق  الواضح،    –إ ن  شاء اهلل    –و و ض 

نِّه«.   واملنهج  انلَّيِّ  الالئح، بتوفيق اهلل وعونه، وق ّوته وم 
اجل    د  ع  ي   مباحث  توظيف  ىلع  مثاال  الكتاب  يف  املؤلف  ل  د  منهج 

واملنطق يف علم الالكم، وهو من الكتب انلادرة عند العمانيني يف ذلك، بل  
ع   واجلغربً با  د  ق  نراه  للفلك  واألجرام  ا  األرض  يف  انلاس  واختالف  افيا 

نلقطة واخلط  ا يف بعض املسائل الرياضية اكوماهيتها، والزمان واملاكن، وبابً 
ية والعمود والشلك وادلائرة وقطر ادلائرة. واستعان يف هذا  والبسيط والزاو

 الاب األخي بالرسوم اتلوضيحية تليسي الفهم ىلع القارئ.  
لكوهو   ايف  يتوىخ  ذلك  مرااعةً   أنَّ   إلجياز  »ولوال  فيقول:  ا للمقام، 

أن نذكر هاهنا ما ال يليق باملوضع لم نغمض يف كشف تراكيب هذه    ه  ر  ك  ن  
ونق  واألراكن،  والطبائع  والرباهني  ادلوائر  القياسية،  احلجج  ذلك  ىلع  يم 
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ح   اتلطويل  كراهية  ولكن  ويف  ت  ثَّ اهلندسية،  اتلقصي،  أوم    ىلع  ه  ردناا 
 اهلل عليه باهلداية«.  نَّ كفاية، ملن م  

بع كثيون  عليه  اعتمد  منهم:  وقد  عبد   شيخالده؛  بن  اهلل    أمحد 
يد    شيخال(؛ يف كتاب »اجلوهر املقترص«، وه557الكندي )ت ع  س  د بن  حم  مَّ
ل   الق  )قاألزدّي  اِت   وه6ه  وال ي ان«.  ف  ش  »الك  كتاب  بن   شيخال( يف  عثمان 

   أيب عبد
 
ل بن مخيس  يِّ ج   الشيخ  ( يف كتاب »انلور«، وه631)ت  مّ ص  اهلل األ

)قالسعد وذكر  ه13ي  الرشيعة«.  »قاموس  يف  الساليم  اإلمام   (  ادلين  نور 
أجزاء، غي  ه1332)ت األكلة يف مخسة  كتاب  أن  املرضية«  »اللمعة  يف   )

ف   أجزائه  بعض  يف  ق  أن  متفرقة؛  أجزاء  منه  وتوجد  املخطوطات  د،  دار 
ورقم  2929)برقم    الع مانية أمحد  5423،  بن  حممد  السيد  مكتبة  ويف   )

)رقم ويف 158  بالسيب  ويف  (  ببدية،  الساليم  اإلمام  مكتبة    الشيخ   خزانة 
 .(17)وهو جدير بالنرش وادلراسةسيف بن عبد العزيز الروايح.   محد بن

 
نسخة دار املخطوطات  :  اثنتان منها من خمطوطات القرن العارش  ،جل  هذه النسخ للجزء األول منه   (17)

، وورقتها األخرية متمزقة، ويرتجح أهنا بقلم الناسخ عمر بن سعيد ابن  وهي مبتورة األول 2929برقم 

ث فهد السعدي( بقي منها  )كشف عنها الباح 5423أيضا برقم معد البهلوي. ونسخة دار املخطوطات 

حدامها أوراق متفرقة فقط يف خزانة الناسخ سيف بن  إنحو عَّشين ورقة فقط. واثنتان منها متأخرتان:  

د اخلضوري. والثانية: نسخة بقلم الشيخ: إبراهيم بن سيف بن أِحد بن سليامن الكندي، كتبها سنة  ِح

مالك1344 أيب  للشيخ  وقف  هـ  املالكي،  مخيس  بن  أصلها.   تح عامر  أين  أدري  وال  هلا،  مصورة    عىل 

الش خزانة  نسخة  تعود  وانفردت  نسخة  وهي  منه،  الثالث  للجزء  بكوهنا  الرواحي  سيف  بن  ِحد  يخ 
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ويف تلقيبه  ا،  أيًض   دولة    بقيت اإلشارة إىل أن القايض ناد اكن رجل  
أيام دولة اإلمامني:  يض القضاة( مؤرش ىلع  بـ )قا ذلك، وقد اكن املتصدر 

بن   وابنه حممد  بن حممد،  السادس اهلجريخنبش  القرن  .  خنبش؛ مطلع 
  د  ه  وقد نقل الشيخ املؤرخ سيف بن محود الطايش يف )إحتاف األعيان( ع  

هشام اإلمام   بن  حممد  بن  العالمة    خنبش  موىس إىل  بن  جعله  مَّ ل    ناد  ا 
يوم   ونيف   26اثلالثاء    قاضيا  العهد    .(18)رجب سنة مخسمئة    إشارات ويف 

خوّ  إدارية  تراتيب  إىل  السياسة  بديعة  حسن  عن  تنم  لقاضيه،  اإلمام  هلا 
 نة سياسية كبية للقايض. وتويح بماك واتلنظيم،

 
 
 

 

النسخة  للقرن العارش أيضا، متلكها الشيخ عبد اهلل بن عمر بن زياد الشقيص، وعليها تصحيحاته. بقيت  

   ، ونقل منها يف هبجة األنوار، ال أدري أين هي اآلن.يف اللمعةبالوقوف عليها لساملي مام ااإل رصحالتي 

األعيانانظر    (18) الس356/  1  إحتاف  مكتبة  يف  للعهد  خمطوطة  نسخة  وراجع  أِحد  ،  بن  حممد  يد 

   .  73البوسعيدي؛ رقم 
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 )األكِّلة وحقائق األدلة(   مقدمة املؤلف لكتابمن  اتصفح 

 ( 5423؛ رقم العامنيةخطوطات دار امل)
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 تضمن فصوال يف علم اهلندسة، تظهر فيها بعض األشكال واجلداول  تمن خمطوط )األكِّلة وحقائق األدلة(  اتصفح 

 ( 2929؛ رقم  العامنيةخطوطات دار امل)
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 )األكِّلة وحقائق األدلة(   ة العنوان للجزء الثالث منصفح

 ( خزانة الشيخ ِحد بن سيف بن عبد العزيز الرواحي)
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 (  العنوان واملقدمة للجزء الثاين من )البصائر واإلرشاد ة صفح

امنية؛ رقم  )  ( 2129دار املخطوطات العح
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   ن حممد لقاضيه نجاد بن موسىمن عهد اإلمام خنبش بة صفح

 ( 73دي؛ رقم مكتبة السيد حممد بن أِحد البوسعي)


