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وبعد المرسلين...  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هللا  الحمد 

قيادة تحــت  ُعمــان  في  الحديثــة  المباركــة  النهضــة  منــذ  تســارعت  فقــد 
كنوز  نشــر  في  الجهود  ـ  ورعــاه  اهللا  حفظــه  ـ   
جاللته  توجيهات  وتتوالى  بها،  يتصل  وما  ُعمان  في  الحضاري  اإلســالمي  التراث 

الفكري. الموروث  هذا  لتوثيق  حضارية،  كهوية  الفكري  بالشأن  باالهتمام 

الفائدة.  هامشــية  أو  عارضة  أعماالً  والتوثيقية  البيبليوغرافية  األعمال  تعد  فلم 
يعين  معرفي،  تراكم  إلى  وتشير  معلومات،  تقّدم  اإلثباتية،  وظيفتها  عن  فضالً  فهي 
الباحثين على المتابعة، ويفتح اآلفاق على الجديد والجّدي، ويؤشر إلى المستقبل 
العمل  أهمية  تأتي  هنا  ومن  إليه.  والتوجه  فيه  الســير  الدارسين  على  ينبغي  الذي 

كوسترس. مارتن  األستاذ  به  قام  الذي 

إن التوثيــق الذي قام به مارتن كوســترس أثبت عدة أمــور؛ األول: غزارة 
أن  والثاني:  اإلباضية.  بشــأن  األوروبيون  المســتعربون  بها  قام  التي  األبحاث 
اإلباضية  النصوص  علــى  التعرف  في  العلمية  األعمال  خــالل  من  تقدمًا  هناك 
علم  اتجاهات  وفي  المذهب،  بدايــات  عن  الكتابة  وفي  التاريخية،  الكتابة  في 
نتيجة  أنه  والثالث:  الحديثة.  األزمنة  مشــارف  وحتى  التاريخ  في  لديهم  العقائد 
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تاريخ  بكتابة  القيام  الممكن  من  صار  التاريخ،  واستكشــاف  النصوص،  نشــر 
لإلباضية. وشامل  وقائعي  وآخر  عقدي 

علمية  نشرة  أمرين:  إلى  نفتقر  نزال  وما  أننا  إلى  أشــير  أن  أوّد  الشأن  هذا  وفي 
أن  وأعتقد  اإلباضــي.  الفقهي  للتاريخ  علمية  وكتابة  الســير،  كتب  في  للرســائل 
أن  َبْيَد  عقائد؛  وتتضمن  فقهًا  وتتضمن  تاريخًا  تتضمن  فالســير  متصالن.  األمرين 
في  الســير  تنتهي  أن  وما  قليلة.  حولها  الدراســات  تزال  ما  فيها  الفقهية  الجوانب 
وهذه  والمغرب؛  المشرق  في  الفقهية  الموسوعات  تظهر  حتى  التاريخي،  االمتداد 
التجدد  سبب  هو  الذي  الفقهي  لالجتهاد  تتعرض  مفصلة  دراســة  إلى  تحتاج  كلها 

واالستمرار.

لقــد قام كوســترس بعمــل مفيــد وبــارز. دّون المعلومات عــن النصوص 
والذي  منها،  المستشــرقون  نشره  وما  والمغرب،  بالمشــرق  المنشــورة  اإلباضية 
كتبها  التي  والدراسات  البحوث  وّثق  كما  واإلســالمي.  العربي  العالمين  في  ُنشر 
لم  إنه  ثم  الحّية.  العالمية  باللغات  النواحي  شــتى  من  اإلباضية  عن  المستشرقون 
والمغرب.  المشرق  إباضية  عن  وغيرها  العربية  والنشــرات  العلمية  البحوث  يَْنَس 
جاد  عمل  والمهتمين  الباحثين  أيدي  متناول  في  يكون  نشره  أو  العمل  هذا  فبطبع 
كوسترس  عمل  فائدة  تقتصر  وال  الموضوعية،  ومن  الشمول  من  معتبر  بقدر  يتسم 
أســماء  الشــاملة  البيبليوغرافيا  هذه  خالل  من  نعرف  بل  أهميته.  رغم  ذلك  على 
البحث  تقّدم  في  أســهموا  الذين  والمســلمين،  والعرب  الغربيين  من  الدارســين 
بقاع  شــّتى  في  األجداد  تركه  الذي  الحضاري  األثر  وعن  المذهــب،  عن  العلمي 
إلى شبه القارة الهندية. األرض؛ وخاصة في ُعمان وشمال إفريقيا وشرقها وصوالً 
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ال شــّك أّن هذا الكتاب بعنوان: «بيبليوغرافيا اإلباضية» فيه هفوات ونواقص، 
محصورين،  كانا  2004م  عام  وفي  الســبعينيات،  مطلع  في  لي  أتيح  الذي  فالوقت 
وليبيا  وتونس  الجزائر  فــي  المتوّفرة  المعلومات  كافة  لتدوين  كافييــن  يكونا  ولم 
ومصر وســلطنة ُعمان، ولم أتمكن من دراسة عّدة مصادر ثانوية هامة. كما أدرُك 
أخطاء،  دون  إنجازها  ُيمكــن  ال  كهذه  البيبليوغرافيا  جمع  عمليــة  أّن  اإلدراك  كّل 
وما  اإلباضي  الفكر  في  الموجودة  العناويــن  أغلب  تتضّمن  بأنها  واثٌق  أنني  رغم 
مفيدة  أداة  العمــل  هذا  يشــّكل  أن  وآمـل  اإلباضية،  الموضوعــات  حول  يحــوم 

خبرة. الباحثين  ألكثر  مناسبة  ومرجعية  اإلباضي،  المذهب  عن  المبتدئ  للباحث 

وهذه البيبليوغرافيا تتألف من ثالثة أجـزاء، يضّم الجزء األّول: إباضية المغرب 
فإّنه  الثالث  الجزء  أّما  المشرق،  إباضية  الثاني:  الجزء  يضّم  بينما  مصـر)،  فيه  (بما 
نان  يتضم والثاني)  (األول  الجزأين   أن بالذكـر  والجدير  الثانوية.  المطبوعات  يضّم 
األعمال  هذه  ومعظم  مطبوعة،  ومخطوطات  وأعماالً  اإلباضيين،  المؤلفين  أعمال 

اإلباضي. التراث  إلى  منتمية  اعتبارها  يمكن 

(1) هــذه المقدمة ونص الكتاب أُدخلت عليهما تعديــالت وتقويمات كثيرة حتى نقيم النص 
(المراجع). اآلن.  عليه  هو  ما  على 
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التأليف: هذا  في  منهجي 
على  دقيقًا  أبجديًا  ترتيبًا  والثاني)  (األول  الجزأين  في  المعروضة  المواد  رتبت 
الشهرة  حسب  األسماء  هذه  رتبُت  كما  المؤلفين،  أسماء  وفق  الالتينية(1)،  الحروف 
األخيـر  باالسم  أو  والحارثي)،  والبهالني  الوارجالني  النســبة (مثل:  أو  العائلة  أو 

أطفيش). (مثل: 

جزئها  على  رتبتها  فهــذه  فالن»؛  بن  بصيغة: «فالن  جاءت  التي  األســماء  وأّما 
األّول (مثل: أحمد بن محمد)، أو باسم أبيه إن اشتهر به (مثل: ابن ماجد، أحمد).

إلى  كّلها  تــؤول  مختلفة  وتســميات  مختلفة  بترتيبات  األســماء  ذكر  ويمكن 
البهالني،  الرواحي،  مســلم  أبو  البهالني،  مســلم  أبو  مسلم،  أبو  فمثالً:  النســبة؛ 
الرواحي، أبو مســلم ناصر بن ســالم...، كّل هذه التســميات لشــخصية واحدة 
تحيلك إلى: «الرواحي، أبو مســلم ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محمد 

البهالني».  محمد  بن  عبداهللا  بن 

مع  القائمة  في  أسماءهم  أدرج  فإّنني  النســب،  بنفس  مؤلفين  عدة  وجود  وفي 
إلى  اإلشارة  فيها  لتجد  القائمة؛  تلك  على  االّطالع  من   بد فال  النســب.  ذكر  بداية 
القائمة  على  مدرج  مؤلف  كّل  اسم  أيضًا  تجد  كما  المؤلف.  اسم  بعد  أخرى  مادة 
تلك  على  المقصود  المؤلــف  اســم  إيجاد  ويمكن  األخيـر.  االســم  بعد  وبكنيته 

كنيتـه.  تعرف  ال  كنَت  وإن  القائمة، 

(1) للعلم فإّن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف على الحروف الالتينية كان قبل ترجمة البيبليوغرافيا 
إلــى العربية، فلما تُرجمت أعيد ترتيبها ألفبائيًا على الحروف العربية، وال  شــك في اختالف 
لوقوع  والكلمات  واألماكن  المصادر  من  كثير  بتصويب  قمنا  ولقد  الترتيبين.  هذين  بين  الواقع 
إلبقاء  ترك بعضها  مع  والفقرات  الجمل  من  كثيــر  صياغة  أعدنا  كما  ترجمتها،  عند  التصحيف 
أسهم  من  أنســى  التنويه بكل  ال  كما  الكتاب،  هذا  في  واضحة  والمترجمين  المؤلف  بصمات 

(المراجع). واالمتنان.  الشكر  جزيل  فلهم  وتوجيها،  ومالحظة  مراجعة  العمل  هذا  إخراج  في 
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اسم  أو  اسمـه  عقب  مؤّلف  أي  بها  قام  التي  واألعمال  المؤلفات  جميع  وأذكر 
األعمال  وترّتب  العنوان،  في  الموجود  نعتـه  أو  اســمه  وفق  أبجديًا،  مرتبة  عائلته 
إن  الطباعة  سنة  حسب  صفته  أو  الكتاب  اســم  أول  على  بعنوان: «نفســه»  أبجديًا 
المعلومات  أذكر  عنوان  كّل  وبعد  الطباعة.  سنة  َمجهولة  العناوين  أذكر  ثم  ُعرفت، 
العنوان  بعد  األول  فالمرجع  الثانويــة.  المراجع  أذكر  ثم  العمل،  بذلــك  المرتبطة 

العنوان.  هذا  منه  نت  دو الذي  الثانوي  المصدر  إلى  يشير 
عناوين  تحت  أو  «مجهول»  اسم:  تحت  فرتبتها  المؤلف  مجهولة  األعمال  وأما 
في  الموجود  تعريفه  أو  المؤلف  الســم  األبجدي  الترتيب  حســب  األعمال  تلك 

العنوان.
فيه.  المعروضة  والمواد  «كتاب»  كلمة  الترتيب  في  أراعِ  لم  أنني  كما 

القصد  فكان  البيبليـوغرافيــا  لهذه  الثانويــة  بالمراجع  الخـاص  الجـــزء  وأما 
مباشــرة  عالقة  لها  التي  تلك  أو  فقط،  إليها  المشــار  العناوين  ضّم  هو  بداية  منه 
العناويـن  دمج  قّررُت  األخير  في  لكنني  َلين،  األو الجزأين  في  المدرجة  بالعناوين 
التي ال تربطها عالقة مباشرة بالمؤلفات والموضوعات اإلباضية في الغالب، مثل 
والحياة  الحديث،  ُعمــان  وتاريخ  وميزاب  نفوســـة  وجبل  جربة  عن  ومواد  كتب 
قدر  مزدوجة  مراجعـات  إلــى  أضطّر  جعلني  ا  ِمم وغيرها،  زنجبــار...  في  الثقافية 
إطار  في  ما  موضوع  حول  العناوين  من  كبير  عدد  جمع  لي  يتسنى  حّتى  اإلمكـان 

غيره. دون  البيبليوغرافيا  من  الجزء  هذا 
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كتب  من  جمعها   تَم قد  البيبليوغرافيا  هذه  في  الواردة  المادة  هذه  أّن  شــّك  ال 
البحثية  رحالتي  على  عالوة  باإلباضية،  متعلقة  موضوعات  تتناول  شتى  ومقاالت 
الســبعينيات  مطلع  ففي  خاللها.  من  كثيرة  بيانــات  فيها  جمعُت  التي  المختلفــة 
وتونس  ميزاب،  ووادي  العاصمـــة  الجزائر  إلى  بحثية  برحلة  القيــام  من  نُت  تَمك
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وجربــة، وطرابلس، حيــث لقيُت كّل الحفــاوة والترحيب ممــن التقيت به من 
معهد  إلى  موصــول  والشــكر  اإلمكان.  بقدر  وســاعدوني  وغيرهم،  اإلباضييــن 
كما  عملي.  به  أتممُت  بمنحة  إمدادي  في  الفضل  له  الذي  ليدن  بمدينة  أوســتس 
ولكن  فردًا،  فــردًا  أذكرهم  أن  المســتحيل  ومن  جميعًا،  لهم  امتناني  عــن  أعرب 
من الواجب أن أخّص بالذكر على األقّل الشــيخ أبا اليقظان إبراهيم بن عيســى 
(ت:  1973م) في القرارة بميزاب، وكذلك الساســي بــن يحياتن من جربة، الذي 
مناطق  كل  في  رافقني  حيث  بالقرارة،  الحياة  بمعهد  التدريس  في  له  مساعدًا  كان 
ميزاب تقريبًا، كما أخّص بالشكر األستاذ محمد ناصر بربوشة بالجزائر العاصمة، 
وأصبحا  للدكتوراه  رســالتيهما  نهاية  في  كانا  اللذين  بجربــة  الجعبيري  وفرحات 

الكبير.  باالحترام  ُيحضون  الذين  الُكتاب  ومن  معروفين،  اآلن 

كما أخّص بالشــكر في جربة بمنطقة غيزن الشيخ سالم بن يعقوب (المتوّفى 
ينايــر 1991م)، والذي التقيُت به قبل عام من وفاته بواســطة فرحات الجعبيري، 

وتكريم.  محّبة  بكّل  مكتبته  لي  فتح  والذي 

الباروني  ســليمان  بنت  زعيمة  طرابلــس  مدينة  فــي  أيضًا  بالشــكر  وأخّص 
عن  َبحثًا  أجري  كنُت  فقد  حفاوة،   بكل بِي  بــت  رح والتي  1976م)  عام  (المتوفاة 
أخرى  ة  مر بها  لاللتقاء  الفرصــة  لي  ســنحت  كما  الوقت.  ذلك  في  والدها  حياة 
الفاضلة  إلى  وقّدمني  طرابلس  فــي  به  التقيُت  من  وأّول  1975م.  عام  نوڤمبر  في 
ة  زعيمـة، وبقّية أفراد أســرة الباروني هو عيســى بن يحيى الباروني، ُمحّقق عد

اإلباضي.  التراث  في  أعمال 

1972م،  يوليو  إلى  مايو  من  ونصفًا،  شــهرين  استغرقت  التي  الرحلة  هذه  وبعد 
انتقلُت إلى القاهرة في ســپتمبر من نفس العام، حيــث التقيُت هناك بِمحمد بن 
في  عاشوا  الذين  اآلخرين  جربة  إباضية  من  وعدد  أطفيش،  إبراهيم  إســحاق  أبي 

ألجيال. القاهرة 
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ولسوء الطالع أجبرتني الظروف أن أترك عملي كمساعد في قسم اللغة العربية 
بجامعة ليدن ســنة 1974م، حيث توقفْت بحوثي فــي المذهب اإلباضي (عملًيا) 
اللغة  قسم  من  مبكرًا  تقاعدُت  عندما  2003م،  سنة  حتى  ذلك  على  الوضع  واستمر 
بالمذهب  اهتمامي  رجع  ثم  بهولندا،  ماستريخ  في  زويد  هوج  مدرسة  من  العربية 
للدكتور  ممتّن  فإنني  المرحلــة  هذه  وفي  التوّقف،  هذا  بعد  أخــرى  مّرة  اإلباضي 
صالح ابن دريســو من منطقة ميزاب، والذي يعيش في مرسيليا فقد وفر لي عّدة 

ميزاب.  في  الهامة  المخطوطات  مكتبات  من  علمية  مواد 

بوزارة  الســالمي  الرحٰمن  عبد  للدكتور  الجزيــل  بالشــكر  أتقّدم  الختام:  وفي 
إتمام  من  تَمكيني  في  لي  مساعدته  على  ـ  ُعمان  سلطنة  الدينية  والشؤون  األوقاف 
والذي  2004م،  أبريــل  منتصف  إلى  فبرايــر  من  الفترة  خالل  مســقط  في  العمل 
مسقط،  في  وإقامتي  وجودي  أثناء  ة  ُمهم مواد  ة  عد إلى  الوصول  في  أيضًا  ساعدني 
البوسعيدي  سعود  بن  أحمد  بن  محمد  السيد  مكتبة  في  رئيسة  بصورة  عملُت  فقد 

السيب. بوالية 

التي  الُعمانية  الدينية  والشــؤون  األوقاف  وزارة  إلى  خاص  بشــكر  م  أتقد كما 
بن  عبداهللا  الشــيخ  الوزير  معالي  وخاصة  البيبليوغرافيا،  هذه  طباعة  بها  اســتطعنا 

المشروع. هذا  وطباعة  إلنهاء  المحّفز  اهتمامه  على  السالمي  عبداهللا  بن  محمد 

تشــاهد  لم  والتي  أنيمي،  لزوجتي  العمل  هذا  إهداء  أوّد  ـ  أيضًا  ـ  الختام  وفي 
على  وأشــكرها  المبكر،  تقاعدي  بعد  حتــى  الحاســوب  أمام  الجلوس  إّال  مّني 

البيبليوغرافيا. لهذه  النهائية  الصيغة  وضع  على  التركيز  مّكنني  الذي  صبرها 

كاسترس أتش  أم 
هولندا ـ  ماستريخ 
2006 م أبريل  في: 



(1)RƒeôdG

الســنة التي تُذكر بعد اســم المؤلف (أو المشــرف على التأليف) تدل على ســنة 
 (A) ف، وضعت لإلصدار األول حرففه، فإذا تعددت إصدارات ذلك المؤلصدور مؤل
المغرب،  إباضية  أعالم  معجم   :II  ،A 2000 والـ  مثــل: «باباعمي   ،(B) الثاني  ولإلصدار 

.«B 1987 (Wilkinson) ويلكينسون» الثاني».  الجزء  2000م،  سنة  المطبوع 
المغرب. إباضية  بيبليوغرافيا  في:  وهو  األول  الجزء  إَلى  إحالة  المغرب:   (SI)

المشرق. إباضية  بيبليوغرافيا  في:  الثاني  الجزء  إَلى  إحالة  المشرق:   (SII)

المنهج  في  وتعارفها  لوضوحها  استعملها  التي  والرموز  للمصطلحات  شرحًا  المؤلف  يذكر  لم   (1)
تلك  بعض  اســتحضار  فحاولنا  الشــرقيين،  الباحثين  من  كثير  عن  غائب  ذلك  ولكن  الغربي، 

(المراجع). الصفحة.  هذه  في  وشرحها  المترجمة  وغير  المترجمة  الرموز 

سابق O.Cمصدر 

المسيح ميالد  بعد  A.Dالتاريخ 

المسيح I.Dبعد 

تعريفه Q.Vسيأتي 

Sicهكذا

المسيح ميالد  B.Cقبل 

هجرية A.Hسنة 

بعد ما  إلى  C.Fمنقول 

المتحف في  التسجيل  O.Rرقم 
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اإلباضي:
إسحاق. إبراهيم بن  انظر: 

األزدي. عوف  المختار بن  الشاري  حمزة  أبو  انظر: 
يزيد. عبد اهللا بن  انظر: 

الترتيب. كتاب  السدراتي:  مناد  إبراهيم بن  يوسف بن  يعقوب  أبو  اإلباضي، 
مّياد  بن  إبراهيم  بــن  يوســف  يعقوب  أبو  الوارجالني،  المغرب،  انظر: 

السدراتي.
.xviii ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 

الكندي. ْزوّي:  الن الكندي  سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن 
اإلمامة. كتاب  اإلباضي:  إسحاق  إبراهيم بن 
.(762 / 145 (ت:   :406  ،2003 إبراهيم 

القدرّية. على  الرّد  كتاب  نفسه: 
.406  ،2003 إبراهيم 

عيسى. أبو  الخراساني،  الخراساني:  إسماعيل  إبراهيم بن 
الُعبيداني. الصحاري:  الُعبيداني  خلفان  سالم بن  إبراهيم بن 

العبري. العبري:  سعيد  إبراهيم بن 
العبري. الكدمي:  الحمراوي  العبري  محسن  سعيد بن  إبراهيم بن 

الكندي. النخلي:  الكندي  أحمد  سيف بن  إبراهيم بن 
الرستاقي. الرستاقي:  عبد اهللا  إبراهيم بن 

إسحاق. أبو  الحضرمي،  الحضرمي:  قيس  إبراهيم بن 
خوري. (ُمحقق)  خوري:  إبراهيم 

اإلبراوي:
بونفنت (Bonnenfant)، بول (Paul) وكوليت (Colette): ساحة البيت الكبير: 
منطقة إبراء ومضيرب. مجلة الدراسات الُعمانية (مسقط)، ج3، الجزء الثاني 

91 ـ 94.  ،(1977)
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قبلية  تكتالت  مكانيــة،  منظمة   :(Colette) كوليــت  الكبير،  البيت  ســاحة 
الثاني  الجزء  ج3،  الُعمانية (مســقط)،  الدراســات  مجلة  إبراء.  في  والقرابة 

المسكري. انظر:  95 ـ 106.   ،(1977)
اإلبراوي، اإلسماعيلي اإلباضي: انظر: المغرب: الباروني، عبد اهللا بن يحيى: ديوان، 

.199 ـ   195

مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 

د بن إسماعيل بن عبد اهللا بن إسماعيل  اإلبراوي، بلعرب بن مانع بن علي بن محم
الفرائض]. عن  [كتاب  اإلسماعيلي: 

أبريل  ـ /  1045ه القعدة  ذي  في  (حي   :83 ج3،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
1635م).

البيان. نفسه: 
التبيان. أو  البيان   :83 ج3،  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

إباض. عبد اهللا بن  إباض:  ابن 
صفرة. ابن  جامع  كتاب  صفرة:  أبي  ابن 

الصفراء. القائمة 
صفرة. أبي  عبد الملك بن  صفرة  أبو  انظر: 

عّفان. أبي  عبد اهللا بن  د بن  محم اليحمدي،  عّفان:  أبي  ابن 
المجوسي. انظر:  الحاجب:  ابن 

الفضل. الحواري،  الفضل:  الحواري،  ابن 
الحواري. د بن  محم الحواري  أبو  الحواري،  د:  محم الحواري،  ابن 

الرحيل. محبوب بن  سفيان  أبو  العبدي،  محبوب:  سفيان  أبو  الرحيل،  ابن 
الدين. شرف  الفارض،  مرشد بن  علي بن  عمر بن  الفارض:  ابن 

يوسف. د بن  محم انظر:  النجوي:  ابن 
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النضر: ابن 
ســليمان  النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بــن  ســليمان بن  أحمد بن  بكر  أبو 

النضر. بابن  عائلته  شجرة  باسم  المعروف  السمائلي، 
من  157 ـ 158:   ،A1976  (Wilkinson) ويلكنســون  73؛  اللمعة،  الســالمي: 
القضاة  قاضي  كان  جده  بعلمها:  مشهورة  عائلة  من  جاء  الرستاقية،  المدرسة 
وكتب  الباطنة  ســاحل  جنوب  أقصى  في  دما  بقرية  آنذاك  الرئيســة  بالقلعة 
كذلك  1136م)  530هـــ/  النضر (ت:  جده  كان  للقضــاة،  تعليميين  كتابيــن 
اد  مد ابن  وعائلة  الكدمي  سعيد  أبو  النضر،  ابن  جدًا.  ومشهورًا  كبيرًا  عالِمًا 
(اللذان كانا نشطاء سياسيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر) كانوا 
من نفس عائلة قبيلة (بنو النعب ما يسمى بقضاعة األصل). ابن النضر كان 
ناشطًا سياسّيًا في مسقط رأسه سمائل، وأثناء تحديه وعدم احترامه للشروط 
والقوانين التي وضعها خردلة بن سماعة لقي حتفه بأيدي النباهنه، ليظهروا 
تاريخ  على  نتحصل  لم  لألسف  السياســي.  المشهد  في  األولى  للمرة  اآلن 
الذي  مؤرخة)  ان (غير  غس د بن  محم إمامة  قبل  ذلك  كان  لكن  لذلك،  دقيق 
وحلفائهم  النباهنة  ضّد  الُعمانييــن  يوحد  أن  في  ناجحًا  الوقت  لبعض  كان 
الخامس /  القرن  أواسط  تقريبًا  الكاتب  يقول  مســتمر  وبشكل  الحساويين؛ 
كان  لكن  قتل،  عندمــا  العمر  من   35 فقط  يبلغ  النضر  ابن  عشــر.  الحادي 
هذا  في  احترقت  أعماله  جّل  وعالمًا.  شــاعرًا  كونه  معتبرة  بشهرة  تمتع  قد 
سيرة  في  الجمان  سلك  كتابه:  من  األجزاء  بعض  أن  رغم  بسمائل،  الهجوم 
جديد  من  الضوء  رأت  األثر»  مختلــف  جمع  في  البصر  ة  و«قر ُعمان،  أهل 
ابن  وفاة  بعد  مباشرة  الحّظ،  ولحســن  السالمي.  حميد  عبد اهللا بن  قِبل  من 
النْزوّي  وصاف  د بن  محم قِبل  من  جديد  من  قصائده  بعض  جمع  تَّم  النضر 
المعروف  الديــوان،  هذا  أشــهرها  وشــامالً.  كبيرًا  شــرحًا  فيها  ألف  الذي 
بالدعائم في اإلسالم، حيث تلقى شرحين كبيرين آخرين (أحمد بن عبد اهللا 
ابن  كتاب  ضمن  الذي  (1313هـ)،  عشــر  التاسع  القرن  إزكي،  من  الرقيشي 



بيبليوغرافيا اإلباضية 16

إن  وثالثة،  الميزابــي)  1914م)  (ت:  اطفيــش  يوســف  د بن  محم وّصاف، 
البرادي).  قِبل  مــن  واحد  ذلك  في  (بما  جزئية  كتــب  وهي  أكثر،  تكن  لم 
عّدة مخطوطات لكتــاب الدعائم موجودة وطبعت على األقّل في طبعتين. 
مة (من الســالمي: تحفة  تحقيق: عبد المنعم عامر لـ كتاب الدعائم، 1، مقد

تليها). والتي   354/1 األعيان، 
381/1 ـ 391. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

سليمان  أحمد بن  بكر  أبو  الُعماني،  النضر  ابن   :900 اإلســالم،  موســوعة 
.((Lewicki) (ليفيتسكي 

أصل  من  النضر  بنو  النضر.  ابن  324/2 ـ 332،  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
يشــير  حياته،  عن  مقتطفات  بإعطــاء  ناعبي.  النضــر  فابن  لذلك  النعــب، 
الخصيبي: خزانة األخبــار، مصباح األحاديث لـ جابر بن عبد اهللا اإلزكاني، 
األعيان،  تحفة  الســالمي:  األبصار).  بهجة  مجهول:  (انظر:  األبصار  وبهجة 
354/1 والتــي تليها، الذي يعطي تمامًا نفس المعلومات، لم تتم اإلشــارة 

صفحة  باقين.  غير  النضر  بنو   :331 صفحة  (327 ـ 331).  لشــعره  أمثلة  إليه. 
الناعبي). (انظر:  نعب  حول   :232

النعبيين،  إلى  ينتمون  الذين  النضر،  لبني   :166 األعيان،  إســعاف  السيابي: 
السمائلي  ســليمان  النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  ابن  األصل.  يَمنية  قبيلة 

الكتاب). من  أخرى  (معلومات 
.1290 / 690 حوالي  عاش   :28  ،1991 الزبير، 

نفسه:
سليمان. النضر بن  د  محم أبو  انظر: 

الُعماني. النضر  أحمد بن  بكر  أبي  قصيدة  شرح  مجهول:  انظر: 
مختلفة]. مواضيع  في  قصائد  [مجموعة  مجهول:  انظر: 

في  الرقاع  كتاب  سليمان:  النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  الســمائلي،  انظر: 
الرضاع. أحكام 
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ابن  يوســف:  د بن  محم الكلباني،  البيبليوغرافيا،  مــن  الثالث  الجزء  انظر: 
العلمية. وآثارها  النضر 

د بن  نفسه: كتــاب الدعائم أو ديوان، تحقيق: عبد المنعم عامر، مع تعليق لـ محم
 xiii) 1982م،  والثقافــة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  مجلدان،  وّصاف، 
تحقيق:  24×17ســم)  واحدة؛  صفحــة   ،580 صفحــة؛   340  ،pl.3 صفحــة، 
عبد المنعم عامــر. اعتمد على مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
على  المخطوط  يحتــوي  25 ســطرًا.  حوالي  ســم،   20×30 صفحــة،   511

صميم  سرور بن  مســاعد بن  الناســخ:  بيتًا.   2836 مجموع  في  قصيدة،   27

د بن ســعيد الشــبيبي، نهاية  (حميم) بن ســالم بن عامر بن علي بن محم
سعيد بن  لـ عبد اهللا بن  ُنسخ  لـ 1876م،  الموافق  1293هـ  شــعبان   18 النسخ 

النوفلي. سالم 
مة: هناك شروحات من قِبل أحمد بن عبد اهللا  تحقيق: عبد المنعم عامر، مقد
تَّم  اطفيش.  يوســف  د بن  محم قِبل  ومن  عشــر)  التاســع  اإلزكوي (القرن 
شيء  حياته  عن  المعروف  القصائد،  مؤلف  مغربي.  بخط   1940 العمل  طبع 
قليل (انظر: الســالمي: تحفة األعيان، 355/1 ـ 357)، هو أبو بكر أحمد بن 
قبيلة  من  وهو  سليمان.  النضر بن  هو  أبيه  جد  أحمد.  عبد اهللا بن  سليمان بن 
دما  في  أعلى  قاضيًا  كان  أحمد،  عبد اهللا بن  جده:  سمائل.  ومن  النضر،  بني 
ابن  أعماله).  عن  سليمان  النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  الســمائلي،  (انظر: 
النضر ربما عاش في القرن الســابع / الثالث عشر، لكن البعض يقول بأنه 
في  ُقتل  عشر.  الثاني  السادس /  أو  عشر  الحادي  الخامس /  القرن  في  عاش 

عمره. من  سنة   35

الســالمي، 2002، ص263، ُطبــع من قبل س.م. الرواحي. مســقط، وزارة 
.1981 والثقافة،  القومي  التراث 

.218 الجواهر،  البرادي: 
النضر،  ابــن  ديــوان  رقــم 71:   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  البارونــي، 
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صفحة،   172 البارونيــة  الخزانة  فــي  مخطوط  الدعائم،  مــن  ل  األو الجزء 
إباضي. فقه  21,5×14,5سم. 

د بن  محم أن  البطاشــي  يعتقد  382/1 ـ 383:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
النضر.  ابن  قصائد  بجمع  آخرين،  قِبــل  من  قيل  كما  قام،  من  ليس  وّصاف 
َكَتَب  واإلصابة.  الحل  كتاب  بعنوان  قصيــر،  تعليق  وصاف  د بن  محم َكَتَب 
مية وجعل هذا الجزء الخامس من كتابه الحل  كذلك شرح في القصيدة الال

وّصاف). د بن  محم النْزوّي،  (انظر:  واإلصابة. 
111 ـ 113. مالحظة   158  ،1966  (Cremonesi) كريمونسي 

بالترتيب  ودعاء  قصيدة   25  :(538  ،1949 409/2 (طبعة  بروكلمان،  كارل 
وّصاف  د بن  محم قِبــل  من  تعليق   .327  (Br. Mus. suppl.) األبجــدي 

.1967  (Kutluay) كتلوي  انظر:   .328  (Br. Mus. suppl.)
وقصيدة. الدعائم،  كتاب   :319  ،1926  (Gouvion) كوفيون 

باء. رقم 21590  الكتب،  دار  في  مخطوط   ،302  ،2001 هاشم 
الكتب  دار  في  مخطوط   ،(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

(القاهرة)، رقم 9113 حاء (إّنه الوســياني: السير). (انظر: هاشم 2001 وسّيد 
.(1961

د بن وّصاف، الذي قام  ـ : محم الخصيبي: شقائق النعمان، 326/2: تعليقات ل
د بن  محم مجلدان،  الرقيشــي،  عبد اهللا  أحمد بن  النضر؛  ابن  قصائد  بجمع 
د بن  محم اطفيش،  ذلــك  رغم  (انظر:  مكتمل.  غير  لكن  اطفيش،  يوســف 

بوتردين). النضر،  ابن  دعائم  شرح  يوسف: 
37 ـ 38، رقم 128: يوســف بن حمو عــدون (النصف  مكتبــة آل فضــل، 
الُعماني.  النضر  ابن  دعائم  شرح  عشر):  التاسع  عشر /  الثالث  للقرن  الثاني 
الورقة  بعد  مفقودة  أجزاء  23 ـ 26 سطرًا،  22×16ســم،  112 ورقة،  مخطوط، 
الصوم،  عن  أبواب  المكتبة.  في  رقم 021  مكتمــل.  وغير   ،87  ،67  ،66  ،12

والصدقة. اإليمان  ارة  الكف الحج،  الزكاة، 
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الدعائم.  كتاب  من  ألجــزاء  نســخ  مخطوطات،  313 ـ 317،  أرقام   ،90  ،89 نفسه: 
.1956 شاخت  انظر: 

ألجزاء  مخطوط  المكتبــة)،  في  (رقــم 26  رقم 348   ،114 آل يــدر،  مكتبة 
حديثة. نسخة  مكتمل.  22 سطرًا،  24,5×18سم،  66 ورقة،  الرابع،  األول  ـ 

نفسه: 115 ـ 116 أرقام 349 ـ 355، نسخ أخرى ألجزاء لـ كتاب الدعائم. رقم 350، 
بداية  الشماخي،  يوســف  أحمد بن  يوسف بن  عمر بن  قِبل  من  نســخه  تَّم 
أبي  لـ يحيى بن  القاهــرة،  الجاموس،  وكالة  في   ،1706 / 1118 صفر  شــهر 

القاسم.
102 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)  في  رقم 5 (رقم 10   ،10 صفحة  إروان،  مكتبة 
20,5×16ســم، 15 ســطرًا، مكتمــل، تاريــخ النســخ 29 جمــادى الثاني 
أبيات  في  العمــل  كل  244 ورقة.  مــن  مجموعة  فــي  ل  األو  .1884 / 1301

منظومة.
310 ـ 313،  أرقام  ص129 ـ 130،  (أ)،  ســعيد  عمي  الشــيخ  مؤسسة  مكتبة 
صفحة،   198 97 ورقة،  (32 ورقة،  الدعائم  كتــاب  لـ)  لـ (أجزاء  مخطوطات 

مكتمل. الكل  111 ورقة)، 

عدة  488 ـ 492،  أرقام  212 ـ 213  ســعيد (ب)،  عمي  الشيخ  مؤسسة  مكتبة 
الدعائم. كتاب  من  قصائد 

مخطوطات  المكتبة)،  في   44  ،24  ،19 (أرقــام  528 ـ 530  أرقام  226 ـ 227  نفسه: 
115 ورقة.  ،80  ،71 أجزاء،  أربعة  مكتمل،  لـ الدعائم، 

غير  26 سطرًا،  24×17ســم،  12 ورقة،  مخطوط،  رقم 601،  الشــيخ،  مكتبة 
جيد. بمخطوط  ليس  النهاية:  وفي  الوسط  في  البداية،  في  مكتمل 

من  تعليق  سير):  الشماخي:  (يذكر   44  ،A1885  (Motylinski) موتيلنســكي 
وفاته  بعد  الطهارات؛  جزء  إلى  وصل  ل  األو الجزء  يكمله.  لم  البرادي.  قِبل 
أعتقد.  ما  على  الــزكاة،  إلى  وصل  الذي  الجزء  األلــواح  في  بجمعه  قاموا 

يتحدث). (الشماخي 
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.544  ،A1905  (Motylinski) موتيلنسكي 
النامي 2001، 310: الطبعة الثانية. دمشــق 1966. في الصفحات 193 ـ 203: 
في  الملوشــائي؛  نوح  فتح بن  نصر  ألبــي  التوحيد  في  النونية  المنظومــة 
انظر:  المؤلف.  لنفــس  الصالة  في  الرائية  المنظومــة  203 ـ 211:  الصفحــة 

رقم 82.  ،391  ،1956 شاخت 
عن  طويلة  قصائد  على  اإلسالم  دعائم  كتاب  يحتوي   :73 اللمعة،  السالمي: 
أصــول الدين والفقه. الناس يقولون بأن هنــاك أربع قصائد عن األحكام، 
وواحــدة عن الصالة، وواحدة عن الوالية والبراءة. هناك عدة شــروحات، 
كبيرين،  مجلدين  في  النْزوّي،  وّصاف  د بن  لـ محم شرح  المثال  سبيل  على 
اإلزكوي  الرقيشــي  عبد اهللا  أحمد بن  قِبل  ومن  واإلصابــة،  الحل  وبعنوان 
إبراهيم  القاسم  أبي  قِبل  ومن  اإلســالم،  دعائم  على  الظالم  مصباح  بعنوان 
ذلك  بعد  الدعائم.  بعض  على  الحائم  شفاء  وبعنوان  مكتمل،  غير  البرادي، 

آخر. شرحا  اطفيش  يوسف  د بن  محم َكَتَب 
قِبل  من  ُنسخ  باء).   21590) الكتب  دار  في  مخطوط   ،319/1  ،1961 الســيد 
16 ســطرًا،  اإلباضي، (90 ورقة من  الاللوتي النفوســي  موســى  جمعة بن 
الشماخي  د  محم سليمان بن  قِبل  من  منســوخة  أخرى،  نسخة  22×16سم). 

(انظر:  22×15ســم).  1 ـ 87،  (ورقات  باء)،   22074) مجموعة  في  مصر.  في 
.(http:www.ibadiyah.net

أخرى،  مطبوعة  نسخة   .1932 / 1315 القاهرة  رقم 26:   ،383  ،1956 شــاخت 
مكتبة  في  مخطوطات   .(1)  484 القطب،  مكتبــة  في  لـ مجموعة،  بداية  في 
وّصاف  د بن  لـ محم تعليق  والبراءة.  الوالية  قصيدة  (2)؛   831  ،762 القطب، 
مجلدات)،   3) 763 القطب،  مكتبة  في  مخطوطات  واإلصابة،  الحّل  النْزوّي: 
764 (المجلد الثالث)، 765 (المجلد الرابع). تعليق ألبي القاســم البرادي، 

مخطوط، تاريخ النسخ 914 / 1508 ـ 9، مع بكلي في بّريان. شرح لحمو بن 
في  مخطوط  نــكاح)،  فرائض،  واعتقاد،  (نذور  قصائــد  ثالث  حول  عدون 
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يوســف  د بن  لـ محم تعليق  آل فضل).  مكتبة  (انظــر:   766 القطب،  مكتبة 
القطب،  مكتبة  في  مخطوطات  1326 / 1908 ـ 9،  الجزائر  مجلدان،  اطفيش، 
 119 الغّناء،  المكتبة  مجلدين)،  في   (autograph) تخطيطي  (رسم  197 ـ 198 

 1515 القطب،  مكتبة  فــي  مخطوط  مجهول،  تعليق  الحّج).  قصيدة  (شــرح 
(مجلد؟).  (1)

القاهرة  طبعة  الُعمانــي،  النضر  البــن  الدعائم  كتــاب  بعد  رقــم 82:   ،391 نفسه: 
الصالة  فــي  الرائية  والمنظومــة  النونيــة  المنظومــة  تأتــي   ،1932 / 1351

.2001 النامي،  انظر:  لـ الملوشائي. 
الُعماني،  النضــر  أحمد بن  بكــر  أبي  قصائد  شــرح   :183  ،1978 ســميث 

.1888 / 1306 نسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 
عامر. عبد المنعم  طبعة  على  نقد   :15  ،1993 العبيدلي، 

أو  البريطانــي  المتحــف  مخطــوط:   ،B1975  (Wilkinson) ويلكنســون 
.2915 / 2434

المجلد  الدعائم،  على  لـ تعليقات   :198  ،B1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
عبد اهللا  لـ خلف بن  اإلسالم  دعائم  شرح  في  الظالم  مصباح  لـ كتاب  الثاني 
ويلكنســون  في:  الكاتب  قِبل  من  ذكــره  تَّم  كما  عبــد اهللا  أحمد بن  (ليس 
مجموعة  عن  عبارة  هنا  نشر  ما  الرقيشي.  بحث   (158  ،A1976  (Wilkinson)
تعليق  من  مأخوذ  يبــدو  ما  على  أغلبها  مفيدة  قديمــة  معلومات  من  مهمة 

وصاف. البن 
تَّم  اإلســالم.  في  الدعائم  كتــاب   :368  ،B1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
د بن  محم) وّصــاف  ابن  قِبل  مــن  وفاته  بعد  مباشــرة  أخرى  مرة  إنجــازه 
وّصاف النْزوّي)، الذي شــرحه: ربما ذلك الذي يوجد بالمكتبة البريطانية، 
أو 2434، طبعة منسوخة (بدون تعليق) لـ 1932 (دمشق 1966، إعادة الطبع) 
القرن  أواخر  المدونة  الرواحي  د  محم لـ سالم بن  مهمة  مة  مقد على  تحتوي 
كذلك  هناك  منســوخة.  غير  مصادر  عدة  من  أخذت  والتي  عشــر،  التاسع 
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(؟)   487 مخطوط  اإلزكوي،  الرقيشــي  عبد اهللا  أحمد بن  لـ خلف بن  شرح 
الباروني،  المغرب.  انظر:  الثاني.  المجلد  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في 

وعظية]. لقصائد  [مجموعة  (ُمحقق)  يوسف:  د بن  محم
لـ 1351 / 1932،  طبعة   ،20 ملحوظــة   147  ،1988  (Wilkinson) ويلكنســون 
لـ سالم بن  كانت  الرئيســة  مة  المقد  .1966 / 1386 دمشــق  في  طباعته  أُعيد 
ــد الرواحي في ســنة 1311 / 1839، الذي ينقل كذلــك عن معاصره،  محم

الخروصي. نبهان  أبي  خلفان بن  يحيى بن  الزنجباري  القاضي 
في  ونشــر  نموذجــي  عمــل  ُاعتبــر   :38  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 
شــروحات عبر القرون، تمامًا بنفس طريقة القصيدة النونية ألبي نصر فتح 

المغرب. في  الملوشائي 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 22،   ،8  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1332 / 1913 ـ 4،  نسخ 
القرارة  الحيــاة،  معهد  مكتبــة  في  مكتمل  غيــر  مخطوط  الدعائم.  شــرح 

.(1972 (مايو  (ميزاب) 
في  مكتمل  غير  مخطوط  للغزالي.  رسالة  ومعه  النضر،  البن  الدعائم  كتاب 

.(1972 (مايو  رقم 87  القرارة،  بلحاج،  مكتبة 
األصل. الدعائم  كتاب  مجهول:  انظر: 

نصر. ألبي  الدعائم  كتاب  زياد:  عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  انظر: 
د. محم ناصر بن  منصور بن  الفارسي،  انظر: 

الجامع. كتاب  جعفر:  ابن  انظر: 
عبد اهللا. أحمد بن  اإلزكوي،  انظر: 

د بن راشد بن عزيز: نور السعادة في الحاصل والزيادة. انظر: الخصيبي، محم
واإلصابة. الحل  كتاب  وّصاف:  د بن  محم النْزوّي،  انظر: 

من  على  الرّد  في  المّنان  فيض  عامر:  حمد بن  ســعيد بن  الراشــدي،  انظر: 
القرآن. قِدم  ادعى 
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الظالم. مصباح  أحمد:  عبد اهللا بن  أحمد بن  خلف بن  الرقيشي،  انظر: 
د بن  محم سالم بن  الرقيشي،  شعر،  ديوان  سالم:  د بن  محم الرقيشي،  انظر: 

.[2003] سالم 
دعائم  شــرح  التام  الشــرف  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  الســالمي،  انظر: 

اإلسالم.
شــرح  يحيى:  صالح بن  يحيى بن  زكرياء  أبــو  األفضلي،  المغــرب:  انظر: 
على قصائــد الصوم والحّج والزكاة وكفارات اإليمان من دعائم ابن النضر 

الُعماني.
الحائم. شفاء  البرادي:  انظر: 

وعظية]. قصائد  [مجموعة  (ُمحقق).  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 
د. محم القاسم بن  أبي  يحيى بن  القاسم بن  أبو  الغرداوي،  انظر: 

النضر. ابن  دعائم  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
الحج. قصيدة  شرح  نفسه:  انظر: 

الدعائم. الُعماني،  النضر  ابن  الشيخ  ديوان  قّشار:  انظر: 
الدعائم. إعراب  مشكل  أحمد:  العباس  أبو  الشماخي،  انظر: 

العز. أبي  زكرياء  أبو  الشماخي،  انظر: 
.1967  (Kutluay) كتلوي  انظر: 

.B 2003 عبد الرحمن،  السالمي،  انظر: 
الفقه. في  كتاب  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 65،   ،11  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1282 / 1865 ـ 6،  سنة  نسخ 

واإلصابة. الحّل  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 39،   ،9  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  في  جزآن  1082 / 1671 ـ 2،  نسخ 
واإلصابة. الحّل  وّصاف:  د بن  محم النْزوّي،  انظر: 
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نفسه: كشف الحقائق لمن جهل الطريقة. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1985.
مية. الال نفسه: 

عن  (مخطوط).  اطفيش  يوســف  د بن  لـ محم تعليق   :263  ،2002 بوتردين، 
والبراءة. الوالية 

صفحة  في  اطفيــش.  يوســف  د بن  لـ محم تعليــق   :62  ،1976  (Ess) إس 
في  باعمارة  ملكيــة  في  مخطوط  الفرق،  بـ مبحــث  العمل  ســمي  العنوان 

وأفكارها. اإلسالمية  الفرق  يعالج  (ميزاب).  مليكة 
إس (Ess) 1977، 4: في كتاب الدعائم، طبعة دمشــق 1932، وفي الحارثي 

.1974

النضر.  ابن  المية  شرح  وّصاف:  د بن  محم النْزوّي،   :131  ،1994 الفارســي، 
والبراءة. الوالية  في  مية  الال

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،201/2 المخطوطات،  فهرس 
 202 الصفحة  علــى  مجموعة،  فــي  مكتمل،  غير  13 ســطرًا.  صفحــة،   12

مية، عشــر صفحات،  المخطــوط، بعنوان الوالية والبراءة الذي يشــبه الال
د  محم بشير بن  علي بن  صالح بن  قِبل  من  ُنســخ  17 ســطرًا،  22×16سم، 

مجموعة. في  1244 / 1828 ـ 9،  المحمودي، 
أربعة  في  التعليق  والبراءة.  الوالية  في   :326/2 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

اطفيش. يوسف  د بن  لـ محم مجلدات 
مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد، 208 (B)، رقم 476 (رقم 60 في المكتبة): 
24,5×17,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،  والبراءة].  الوالية  في  مية  الال [القصيدة 
الثالث  القرن  (أواخر  فّخار  إبراهيم  بهون بن  [الناســخ:  مكتمل.  33 سطرًا، 

العشرين)]. بداية  ـ  عشر  التاسع  أواخر  عشر /  الرابع  أوائل  ـ  عشر 
المعلقين  جميــع  من  التعليقات  الرجــز.  بحر  من   ،73 اللمعة،  الســالمي: 
د بن  ها في مجلد مستقل؛ محمللكتاب، باســتثناء البرادي، وأشاروا إلى أن

مجلدات. أربعة  في  تعليقًا  ألف  اطفيش  يوسف 
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الوهيبي، 1978، 21، رقــم 20، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجلد  1129 / 1716 ـ 7،  سنة  نسخ 

المية  وشرح  النضر  والبن  الحضرمي  إسحاق  ألبي  قصائد  [مجموعة  انظر: 
النضر]. ابن 

والبراءة. الوالية  في  قصيدة  انظر: 
والبراءة]. الوالية  في  الغّمة  كشف  [قصيدة  انظر: 

النضر. ابن  المية  شرح  أحمد:  خلف بن  الرقيشي،  انظر: 
حسن. عبد اهللا بن  د بن  محم الرقيشي،  انظر: 

ابن  المية  شرح  الغّمة،  كشــف  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  المغرب.  انظر: 
النضر.

الحج). (في  مية  الال نفسه: 
د بن ناصر بن  اشي: إتحاف األعيان، 385/1؟: تعليق لـ منصور بن محمالبط
في  النضر  المية بن  شــرح  خروصي:  (انظر:  الخروصي  مبــارك  خميس بن 

الحج).
ابن  المية  وشرح  النضر  والبن  الحضرمي  إســحاق  ألبي  قصائد  [مجموعة  نفسه: 

النضر].
البارونــي، ســعيد بن يوســف 2000، 21، رقم 97، مخطوط فــي الخزانة 

1261 / 1845 ـ 6. النسخ  تاريخ  23×16,5سم،  صفحة،   400 البارونية، 
مية. الال انظر: 

الرائّية. المنظومة  نفسه: 
13 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  في  (رقم 19  رقم 2   ،74 صفحة  إروان،  مكتبة 
علي بن  الخليل بن  إبراهيم  الناســخ:  مكتمل.  17 ســطرًا،  25,5×18,5سم، 
من  172 ورقة،  من  مجموعة  في  السابع   .1883 / 1300 القعدة  ذو   11 العرب، 
عن  بيتًا   113 الجنائز،  عن  بيتًا   114 الطهارات،  عن  بيتًا   159 172؛  إلى   159

الصوم.
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على  النورانية  األســرار  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثمينــي،  المغرب:  انظــر: 
دبوز  (خطأ)؛  النضر  ابن  المية  شرح   :104  ،2003 بوحّجام  الرائية،  المنظومة 

(خطأ). النضر،  البن  الرائية  المنظومة  على  تعليق   :274/1  ،1965

األثر. من  المختلف  جمع  في  البصر  مرآة  كتاب  نفسه: 
العثور  تَّم  فقط  صغير  جزء  مجلدات.   4  :388/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

عليه.
المختلف  جمع  في  البصر  مرآة  كتاب   :325/2 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

عليه. العثور  تَّم  فقط  مسودة  من  صغير  جزء  مجلدات.  أربعة  األثر.  من 
البصر. ة  قر انظر: 

الفقه. في  النضر  ابن  أحمد  قصائد  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 124،   ،16  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1306 / 1888 ـ 9،  نسخ 
والبراءة. الوالية  في  قصيدة  نفسه: 

عن  مختلفة   :viii 1/صفحــة  الدعائم،  لـ كتــاب  عامر  عبد المنعم  تحقيــق: 
مفقودة. مية.  الال

مية. الال انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

والبراءة]. الوالية  في  الغّمة  كشف  [قصيدة  نفسه: 
مكتمل،  21 سطرًا،  27×20ســم،  ورقات،   5 رقم 306:   ،87 آل فضل،  مكتبة 

المكتبة. في  رقم 140   ،1879 / 1296 الثانية  جمادى   26 النسخ  تاريخ 
مكتبة مؤسســة الشــيخ عمي ســعيد (a)، 112، رقم 265 (رقــم 9، مكتبة 

مكتمل. 14 سطرًا،  21×16,5سم،  ورقات،   7 مخطوط،  اشقبقب)، 
نفسه: 112، رقم 266 (رقم 27، مكتبة بن كاسي)، مخطوط، 4 ورقات، 25×18سم، 
بداية  صالح،  كاسي بن  موســى بن  باحمد بن  [الناسخ  مكتمل.  29 سطرًا، 

العشرين]. عشر /  الرابع  القرن 
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السابقة. المادة  انظر: 
ابن  المية  شرح  الغّمة،  كشــف  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  المغرب:  انظر: 

النضر.
األثر. من  المختلف  جمع  في  البصر  ة  قر نفسه: 

ضمن  األثر.  مــن  المختلف  جمع  في  البصــر  ة  قر  ،73 اللمعة،  الســالمي: 
قِبل  من  مكتبته  أُحرقت  أن  بعد  فقط  واحد  مجلد  منها  بقي  مجلدات  أربعة 

سماعة. خردلة بن 
األثر. من  المختلف  جمع  في  البصر  ة  قر  :356/1 األعيان،  تحفة  السالمي: 

من  النور  رأت  الباقية  األجزاء  بعض   :158  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون
السالمي. حميد  عبد اهللا بن  قِبل 

مجلدات.  4 األثر.  من  المختلف  جمع  في  البصر  ة  قر  :28  ،1991 الزبير، 
البصر. مرآة  انظر: 

ُعمان. أهل  سيرة  في  اْلُجمان  سلك  نفسه: 
تســع  فقط  فيها  بقي  مكتبته،  إحراق  بعد  مجلدان؛   :74 اللمعة،  الســالمي: 

مذكرات.
نفسه.  :356/1 األعيان،  تحفة  السالمي: 

إلى  أخرجت  الباقية  األجزاء  بعض   :158  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
 http://www.ibadhiyah.net/books السالمي.  حميد  عبد اهللا بن  قِبل  من  الوجود 
تحقيق:  مفقودان.  مجلدان  ُعمان،  أهل  ســيرة  في  الُجمان  ســلك  (ديسمبر): 

.xi مة،  مقد  ،1 الدعائم،  لـ كتاب  عامر  عبد المنعم 
مذكرات. تسع  فقط  بقي   :325/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

التقليد. في  الوصيد  كتاب  نفسه: 
مجلدان.  :74 اللمعة،  السالمي: 

التالية. المادة  انظر: 
التقليد. ذّم  في  الوصيد  نفسه: 
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1/صفحة  الدعائم،  لـ كتــاب  عامر  عبد المنعم  تحقيق:   .28  ،1991 الزبيــر، 
مجلدان. التقليد،  نقد  في  الوحيد  كتاب   :viii

مفقودان. مجلدان  325/2؛  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
مجلــدان. التقليــد،  فــي  الوصيــد   :356/1 األعيــان،  تحفــة  الســالمي: 

مفقود.  :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

النضر: ابن 
السمائلي. سليمان  النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  سليمان بن  أحمد بن  بكر  أبو 

عمر. راشد بن 
النضر. ابن  النضر:  ابن 

الكلوّية. السيرة  مجهول:  انظر:  عمر:  راشد بن  النضر،  ابن 
د بن رزيق: الفتح المبين في ســيرة السادة البوسعيديين.  ابن بخيت، حميد بن محم
د مرسي عبد اهللا. مسقط / القاهرة: وزارة التراث  تحقيق: عبد المنعم عامر ومحم
416 صفحة،   ،xiv)  ،1977 / 1397 العــرب،  ســجل  مطابع  والثقافــة /  القومي 

23,5×17سم).
العمل). (نفس  المبين.  الفتح  رزيق:  ابن  انظر: 

الُعمانِّي: البهلوي  بركة]  [بن  د  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو  بركة،  ابن 
القرن  (أواخر   :((Lewicki) (ليفتســكيى  140 ـ 141   ،I اإلســالم،  موسوعة 
الرابع / العاشر على بداية الخامس / الحادي عشر) من قرية بهال. معاصروه 
(مّداد)  اد  مد ابن  الُعماني  اإلباضــي  الكاتب  لكن  بالتحديد،  معروفين  غير 
ُقتل  الذي  محبــوب،  عبد اهللا بن  ســعيد بن  لإلمام  وتلميذًا  مدافعــًا  يعتبره 
ســنة 328هـ/ 939 ـ 940م. نفسه لعب جزءًا ال بأس به في الحياة السياسية 
ما  فقط  منها  بقي  والتــي  عديدة،  وتاريخية  شــرعية  أعماال  وألف  الُعمانية 
يلي: الجامع (أصول الفقه)؛ الموازنة (الحالة في ُعمان في عهد الصلت بن 
بعض  كذلك  ويعالج  851 ـ 886،  237 ـ 272/  الُمقــال  الخروصــي،  مالك 
مدح  السابقة)؛  المادة  مثل  (تقريبًا  السيرة  الشرعية)؛  وحلولها  المعتقد  نقاط 
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الشــرح  التعارف،  التقييد؛  يتابعونه)؛  الذين  وأولئك  العلم  مدح  (في  العلم 
جابر  ألبي  عمــل  الجامع،  على  تعليقــات  شــّك  (دون  جعفر  ابن  لجامع 

الشرعية). المبادئ  تطبيق  يعالج  اإلزكوي،  جعفر  د بن  محم
295/1 ـ 299. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

.(floruit) فلوريوته  حول  نقاش  337 ـ 338:   ،2001  (Crone) كرون 
سليمة (انظر:  بني  ســاللة  من  151 ـ 152:   ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون
(اليحمدي)  الخروصي  الصرح  في  عاش  94 ـ 97).  األعيان،  إسعاف  السيابي: 
رغم  الرســتاقي.  الحزب  نظر  لوجهة  الكاملة  المذهبية  للتنمية  مرّوج  لـ بهال. 
ذلــك، كان هذا هــو تعليمه، كمــا كان تعليم تلميذه أبي الحســن علي بن 
اإلمام  مثل  المعتدليــن  ضمــن  يعتبرون  لذلــك  البســياني،  علي  د بن  محم
يتضح  العلم.  لحملة  جماعة  آخر  في  عبد اهللا.  ســعيد بن  القاسم  أبي  الرحيلي 
جليًا من العوتبي (الصحاري، أبو المنذر ســالمة: كتاب األنســاب) أن كتابه 
الجامع هو أكثر اعتبارًا، لكن بعض أعماله األخرى هي التي تعتبر أكثر أهمية 
في مجال السياســة، ســيما شــرحه في كتاب الجامع البن جعفر. شيء من 
غير  ربما  اد،  مد ابن  سيرة  من  كثيرًا  المأخوذة   ،(Lewicki) لـ ليفيتسكي  سيرته 
المؤثر،  أبي  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم بأبي  اسمه  بخلط  قام  ألنه  صحيحة؛ 
الصلت بن  المؤثر  أبو  الُعماني،  البهلــوي  (انظر:  المؤثر  أبي  حفيد  هو  الذي 
يبدو  قوّي؛  بشــكل  الرحيلي  اإلمام  تأييد  في  قديمًا  مثاالً  كان  الذي  خميس) 
أن فلوريوت (floruit) ابن بركة كانت في النصف الثاني للقرن العاشر عوض 
مالك  أبو  هو  الصحيح  التعليــم  روى  عمن  األساســي  معلمه  األول.  النصف 
الرسمية  األسماء  في  (صالني؛  الصالني   (?SP) الخضر  د بن  محم ــان بن  غس

بالرستاق. الثاني  الجيل  علماء  أحد  تقريبًا  صالن)،  ُعمان:  المعتبرة: 
يحيى  عيســى  لـ طبعة  الثاني  للمجلد  مــة  مقد العبري،  ســعيد  إبراهيم بن 
د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو  الجامع:  لكتاب  األســفل)  (انظر:  الباروني 
ــان بن  غس مالك  أبو  هو  معلميه  أشــهر  بهال.  فــي  عاش  الســليمي.  بركة 
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مشهورة  مدرسة  لديه  بصحار.  حي  في  كسبان  صالن  من  الصالني،  الخضر 
الحسن  أبو  هو  مريديه  أشهر  الحي.  بذلك  مساجد  عدة  ببناء  وقام  بهال،  في 

البسياني. علي  د بن  محم علي بن 
الرابع /  القرن  الُعمانــي.  بركة  د بن  محم عبد اهللا  أبــو   :113  ،1974 النامي، 

بهال. حي  من  وكان  سلمة  بني  إلى  ينتمي  العاشر. 
البهلوي. بركة  ابن  فكر  في  قراءات   :2001 األدبي  المنتدى  انظر: 

.1994 علي  جابر بن  السعدي،  انظر: 
األئمة. معرفة  في  باب  نفسه: 

مخطوطة  مجموعــة  رقم 103:   ،21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  البارونــي، 
1360 / 1941 ـ 2،  النسخ  تاريخ  23×16سم،  صفحة،   131 البارونية،  بالخزانة 
حيث: سيرة أبي المنذر سلمة بن مسلم الصحاري؛ ظرف من كتاب الكفاية 
المختار بن  حمزة  أبي  خطبة  الكندي)،  ســليمان  موســى بن  د بن  لـ محم)
باب  الكلوية)؛  الســيرة  مجهول:  (انظر  وشــرحها  الكلوية  المقامة  عــوف؛ 
عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  رســالة  بركة؛  البن  األئمة  معرفة  في 

الخراساني). الُعماني  عطية  (شبيب بن  عطية  ابن  سيرة  مروان؛ 
الســالمي، 2001، 256: بــاب معرفة األئمة في ُعمان. في مجهول: الســير 

.604 اإلباضية، 
مخطوط  بُعمان،  األئمة  معرفة   :55  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
في لبوب، في السير الُعمانية، V279 ـ V284. انظر: مجهول: السير الُعمانية.

الموازنة. كتاب  انظر: 
رسالة  لـ السالمي:  األعيان  لـ تحفة  1347 / 1928 ـ 9  القاهرة  طبعة  آخر  على 
األعيان  تحفة  لكتــاب  كملحق  ســيظهر  كأنه  ُذكر  والعلماء.  األئمة  أســماء 

؟). عالقة  هناك  (هل  الثاني  المجلد 
اإلقليد. كتاب  نفسه: 

.72 اللمعة،  السالمي: 
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اإلقليد. كتاب  د:  محم سالم بن  د بن  محم اإلزكوي،  انظر: 
ل، ُطبع في  ـد األو نفسه: كتــاب الجامع. تحقيق: عيســى يحيى الباروني. المجلـ
ُطبع  الثاني،  المجلد  23,5×16,5ســم)،  صفحة،   640)  1971 / 1391 بيروت. 

22,5×16سم). صفحة،   615)  1973 / 1393 القاهرة،  في 
تعتمد نســخة الباروني على مخطوط في دار الكتب، القاهرة، تاريخ 1831 
نفوســة  جبل  في  إيجادهما  تَّم  مخطوطيــن  وعلى  (1246 / 1830 ـ 1)  بــاء 
يقول  3 ـ 4،  الثانــي،  ـد  المجلـ فــي  و1285 / 1868 ـ 9)  (1275 / 1858 ـ 9 
من  له  اســتعارتهما  تَّم  الثاني؟)  للمجلد  (فقط  المخطوطيــن   بأن اْلُمحّقق 
الخاصة.  الحمراني  ميلــود  وعلي بن  الباروني  أيوب  يوســف بن  مكتبات 
إبراهيم بن  قِبل  من  للمؤلف  قصيرة  سيرة  مع  صفحات  أربع  الثاني  للمجلد 

والكتاب. د  محم أبي  جامع  باسم  العمل  هذا  يعرف  العبري.  سعيد 
عبد اهللا بن  ــد  محم أبو  رقم 90:   ،20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
 462 البارونية،  الخزانــة  في  مخطــوط  بركة،  ابن  جامع  بركــة:  د بن  محم

1272 / 1855 ـ 6. النسخ  تاريخ  33×22سم،  صفحة، 
د. محم أبي  بجامع  ُعرف   :297/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

مكتبة  في  رقم 482  مخطوط،  جديدة،  طبعة  ســالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 
جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  بمســقط،  طبعة  البوسعيدي، 
القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية،  الطبعة  ل،  األو للمجلد  طبعة  مجلدان، 

24×17سم). صفحة،   640)  ،1974 / 1394 والثقافة، 
فرانشيســكا A 2002 (Francesca)، 219: تحقيق: أبي القاســم عيسى يحيى 

.1983 ُعمان،  مجلدان،  الباروني، 
هاشــم 2001، 301، مخطوط في دار الكتب، رقــم 1113 باء، 211114 باء. 

.1961 السيد  أسفل،  انظر: 
/http://www.ibadhiyah.net/books (ديسمبر 2001)، مخطوط في دار الكتب، 

.1961 سيد،  أسفل  انظر:  باء.   211114 باء،  رقم 1113 
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ل  مكتبة آل يدر، 49، رقم 148 (رقم 213 في المكتبة) مخطوط لألجزاء األو
النسخ  تاريخ  مكتمل،  21 ســطرًا،  24×15,5سم،  و154 ورقة،   140 والثاني، 

باحمد. د بن  محم قِبل  من  وقف   .1915 / 1333 7 رمضان 
مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 403 (رقم 403 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
الزاملي  د  محم الناسخ؟ بن  مكتمل.  23 ســطرًا،  18,8×19,5سم،  344 ورقة، 

المغاربة  من  االســتقامة  ألهل  وقف   .1856 / 1273 ل  األو ربيع   15 الُعماني، 
.1857 / 1773 شعبان   14 العلوي،  ناصر  د بن  محم قِبل  من 

د بن بركة البهلوي السلمي.  د عبد اهللا بن محم السالمي: اللمعة 71: أبو محم
الفقه. عن 

في  نســخة  باء).   21113) الكتب  دار  فــي  مخطوط   ،200/1  ،1961 الســيد 
عمر  حاتم بن  قاسم بن  قِبل  من  ُنسخ  مغربي،  بخط  مخطوط  من  مجلدين، 
 .532 إلى   271 من  270 ورقة،   ،1855 / 1271 رجب   18 (الكباوي)،  الكباوي 
باء)،  ثالثة (19831  نســخة  باء).  األولى (21114  النسخة  مثل  ثانية،  نســخة 
ُكتبت من قِبل خلفان بن عبد اهللا بن عيســى بن علي بن عيســى الصقري، 

20 سطرًا. 31×21سم،  صفحة،   621  ،3  ،1852 / 1269 8 محرم 
القطب،  مكتبة  فــي  مخطوطات  رقم 28،   ،384  ،1956  (Schacht) شــاخت 
745 (الجزء األول)، 746 (تاريخ النسخ 1243 / 1827 ـ 8). هذا بكل وضوح 

العمل المسّمى بالتقييد في موتيلنسكي A 1885 (Motylinski)، 19، رقم 20.
التراث  وزارة  في  مخطوط  د،  محم أبي  جامع   :169  ،1987  (Smith) سميث 

والثقافة. القومي 
151 ـ 152.  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون 

 308 الثاني،  المجلد   :25 ملحوظــة   643  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون
كيف  تبّين  التي  والقروض  والفائدة  والشراء  البيع  في  شاملة  دراسة  ورقات: 

نية. الس التطبيقات  مستوى  على  اإلباضي  القانون  أن 
رغم  الفقهية.  للمبادئ  كبير  عرض  آخر   :37  ،1990  (Wilkinson) ويلكنسون 
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مرجعيًا  عمالً  كان  بركة،  البن  الجامع  كتــاب  ال تغلق،  االجتهاد  أبواب  أن 
مهّمًا بالنسبة للموسوعيين الكبار المنتمين لفترة ثالثة أرباع المقبلة للقرن، 
الثالثة  واألعمال  الضياء،  [الصحاري]  العوتبي  مسلم  سلمة بن  كتاب  سيما 
د بن  محم عبد اهللا]  لـ [أبي  الشرع  بيان  النْزوّية،  كندة  عشيرة  أعضاء  قِبل  من 
انقراض  في  يبدو  (الــذي  الكفاية   ،(1115  /508 (توفي  [الكنــدي]  إبراهيم 
للمؤلف  المصنــف  وكتاب  الكنــدي  موســى  د بن  لـ محم كبير)  بشــكل 

.(1162 /557 ربما  (توفي  الكندي  عبد اهللا  أحمد بن  بكر]  [أبي  المشهور، 
د)،  الوهيبي، 1978، 9، رقم 38: مسائل في الشروط (من كتاب جامع أبي محم

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 
الوهيبي، 1978، 12، رقــم 78، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد   ،1783 / 1197 سنة  ُنسخ 
.2001 إبراهيم  الدسوقي،  انظر: 

.2000 المسعودي،  انظر: 
.2001 التيواجني،  انظر: 

وأهله. العلم  مدح  كتاب  نفسه: 
مجلدان.  :218 الجواهر،  البرادي: 

واحد. ضخم  مجلد  رقم 19:   .A  1885  ،19 موتيلنسكي 
د. محم أبي  منثورات  نفسه: 

.254  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
(انظر:  الباروني:  لـ طبعة  الثاني  للمجلد  تقديم  العبري.  ســعيد  إبراهيم بن 
أعاله) لكتاب الجامع: جــزء من أجوبته ما زالت موجودة معروفة بمنثورة 

د. محم أبي 
عن  عبارة  منثــورة   :42 ملحوظة   119  ،2002 ناصــر  د بــن  محم المنذري، 
الموضوع  حسب  ترتيب  أي  بدون  مختلفة (متناثرة)  وأجوبة  أسئلة  مجموعة 

الفصول. أو 
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المبتدأ. كتاب  نفسه: 
قِبل  من  ُنســخ  مجموعة،  في  صفحة،   39 مخطــوط،   ،137  ،2002 باجــو، 
نسخة  بدية،  السالمي،  مكتبة  في  1555 ـ 6.   /963 زياد،  عمر بن  عبد اهللا بن 

باجو. مع 
.71 اللمعة  السالمي: 

واألرض  الســموات  خلق  عن   :22  ،B 2001 ســعود،  أحمد بن  الســيابي، 
والمخلوقات.

(خطأ). المفسدات  نفسه: 
.254  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

الباروني (انظر:  لـ طبعة  الثانــي  للمجلد  تقديم  العبري،  ســعيد  إبراهيم بن 
الجامع. كتاب  أعاله) 

الموازنة. كتاب  نفسه: 
في  ُنســخت  التي  مجموعة  في  صفحة،   14 مخطوط،   ،137  ،2002 باجــو، 

بدية. السالمي،  مكتبة  في   .1714 / 1126

رقم 35   ،(Hinds xerox) مجهــول:  في  6 ـ 337 ـ 338:   ،2001  (Crone) كرون 
مختلف. مخطوط  من  ُنشر  384/2 ـ 420.   ،1986 كاشف،  في  الترقيم).  (واضع 
سيرة  مجهول:  في  بركة.  البن  الموازنة  كتاب  ســيرة   :24  ،2003 الجالودي، 

10/3 ـ 28. المحبوبين،  اإلباضية  العلماء 
د  كاشــف، 1986، 384/2 ـ 420: كتاب الموازنة عن الشيخ العالم أبي محم

البهلوي 5 . الُعماني  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن 
.71 اللمعة،  السالمي: 

الســالمي، 2000، 23، رقم 61 (باألحرى 62): حــاول المؤلف أن يزن كل 
بذلك  قام  مالك.  الصلت بن  اإلمام  عزل  مســألة  في  المهمة  النظر  وجهات 
مدرســته  نظر  لوجهات  جهته  من  تحيزًا  هناك  أن  رغــم  موضوعية  بطريقة 

.23  ،2001 السالمي،  الرستاقية. 
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229 ـ 242.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   ،248  ،2001 السالمي، 
د بن بركة. في  د عبد اهللا بن محم نفسه: 253: كتاب الموازنة عن الشــيخ أبي محم

456 ـ 480. الُعمانية،  السير  مجهول: 
419 ـ 435. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256 نفسه: 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 368: في الجوهر المقتصر. انظر: مجهول. 
الجوهر المقتصر: الجزء الثالث، 10، (iii). مناظرة متشددة للحزب الرستاقي 

التنازالت.  لكل الرافضة 
واألئمة  العلماء  من  العديد  ســير  على  يحتوي  رقم 1:   ،21  ،1978 الوهيبي، 
في  ُنسخ  والثقافة.  القومي  التـراث  وزارة  في  مخطوط  الُعمانيين،  والشيوخ 

األئمة. معرفة  في  باب  انظر:  واحد.  مجلد  1009 / 1600 ـ 1، 

د بن عبد اهللا بن  الوهيبي، 2003، 145: كتاب الموازنة عن الشــيخ أبي محم
401/2 ـ 417. اإلباضية،  علماء  سير  مجهول:  في  بركة.  د بن  محم

108 ـ 124. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148 نفسه: 
نفسه: 152: ومن كتاب الموازنة المنســوب إلى ابن بركة في الصلت [بن مالك]. 

ص33 ـ 36. المسلمين،  سير  مجهول:  في 
د بن بركة 5 . في  د عبد اهللا بن محم نفسه: 158: كتاب الموازنة للشيخ أبي محم

ص314 ـ 332. والجوابات،  السير  مجهول: 
الموازنة. كتاب  عفان:  أبي  عبد اهللا بن  د بن  محم اليحمدي،  انظر: 

الموازنة. كتاب  عثمان:  د بن  محم أحمد بن  النْزوّي،  انظر: 
رسائل]. [عدة  نفسه: 

.72 اللمعة،  السالمي: 
الزند. سقط  نفسه: 

انظر: النْزوّي، صالح بن عمر بن مبارك بن حمدان: قواعد الهداية في تفسير 
الهداية. أهل  من  واإلجماع  والرواية  اآلية 

بركة. د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو  الشيخ  ألفه  ا  ِمم نفسه: 
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الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 
.442 صفحة 

والبراءة  الوالية  في  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو  الشــيخ  ألفه  ا  ِمم نفسه: 
محبوب. وابن  مالك  وإلى  عبد اهللا 5  سعيد بن  اإلمام  عن 
19 ـ 28. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 

جعفر. ابن  جامع  شرح  نفسه: 
.7  .1 اللمعة،  السالمي: 

.249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
الجامع. جعفر:  ابن  انظر: 

بركة. د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبي  الشيخ  سيرة  نفسه: 
كرون (Crone) 2001، 6: في مجهول: (Hinds xerox)، رقم 36 (واضع الترقيم).
د بن بركة  د عبد اهللا بن محم الجالودي 2003، 25: ســيرة الشــيخ أبي محم
المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في  البهلوي 5.  الُعمانــي 

.2 ملحوظة   62 الجالودي،  انظر:  28/3 ـ 42. 

عن  رد  عن  عبارة  السيرة  هذه   :(61 (باألحرى  رقم 60   ،23  ،2000 السالمي، 
بعد  ظهرت  التي  االختالفات  مســألة  حول  معروف  غير  لـ شــخص  سؤال 
عقالنية  بطريقة  أكثــر  آراءه  بركة  ابن  عزز  مالــك.  الصلت بن  اإلمام  عزل 
ســعيد  أبي  نظر  وجهات  ضّد  تفاعل  الســيرة  هذه  في  تقليدية.  براهين  من 
مدرسة  من  كان  الذي  917 ـ 966)،  (305 ـ 355/  الكدمي  ســعيد  د بن  محم

22 ـ 23.  ،2001 السالمي،  المعتدلة.  نزوى 
تقارير  بركة  ابن  فيها  ربط  التي  الفتوى  من  نوع   :(63 رقم 62 (باألحرى   ،23 نفسه: 
عزل  مســألة  في  الخضر  ــان بن  غس مالك  أبي  شــيخه  نظر  وجهات  حول 

.23  ،2001 السالمي،  مالك.  الصلت بن  اإلمام 
بركة.  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبي  الشيخ  ســيرة   :248  ،2001 السالمي، 

242 ـ 250.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في 
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250 ـ 251.  .(2) السير  كتاب  مجهول:  في  بركة.  البن  فتوى   :248 نفسه: 
السير  مجهول:  في  بركة.  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبي  ســيرة   .33  :253 نفسه: 

480 ـ 498. الُعمانية، 
د بن بركة. في مجهول: السير اإلباضية.  نفسه: 256: 54. ســيرة الشــيخ أبي محم

407 ـ 419.

الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 
389 ـ 401. الصفحات 

د عبد اهللا بن بركة 5. في مجهول: الســير  نفسه: 158: ســيرة الشــيخ أبي محم
332 ـ 346. والجوابات. 

الُعماني  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبي  الشيخ  سيرة  البهلولي:  انظر: 
البهلولي.

 ،1984 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  مسقط،  التعارف:  كتاب  نفسه: 
.53 تراثنا  19×13سم).  صفحة،   54)

الناســخ:   ،1906 / 1324 صفر  من  األخير  اليــوم  المخطوط:  نســخ  نهاية 
حميد بن  لـ عبد اهللا بن  المنذري،  ســعيد  ســالم بن  بن  بدر  أبو ســالم 

السالمي. سلوم  بن 
ســيرة، ُكتبت بكل وضوح في الرّد على طلــب لنصيحة في مواضيع عديدة 

مختلفة.
اجتماعية. وعادات  لتقاليد  دراسة   :253  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

.71 اللمعة،  السالمي: 
في  بركة.  ابن  إلى  المنســوب  التعارف  كتاب  ومن   :152  ،2003 الوهيبــي، 

.28 صفحة  المسلمين.  سير  مجهول: 
.2001 سعيد،  سيف بن  مبارك بن  هاشمي،  انظر: 

التقييد. كتاب  نفسه: 
.(1999 السابعي  (مثل   :141  ،2000 داود،  أبو 
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تاريخ  بدية،  السالمي،  مكتبة  في  صفحة،   116 مخطوط،   ،137  ،2002 باجو، 
باجو. ملكية  في  صورة  963 / 1555 ـ 6.  النسخ 

.218 الجواهر،  البرادي: 
رقم 20.   ،19  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 

مكتبة  في  مخطوط  العمل،  لهذا  دراسة   :2001 عبد اهللا،  مبارك بن  الراشدي، 
22 سطرًا. 15×12سم،  316 ـ 431،  الصفحات  مجموعة،  في  السالمي، 

في  المسعودي  خميس  زهران بن  مكتبة  في  مخطوط   ،446  ،1999 السابعي، 
الرستاق.

.1564 / 972 النسخ  تاريخ  السالمي،  بمكتبة  مخطوط   ،9  ،2000 السالمي، 
.71 اللمعة،  السالمي: 

السيابي، أحمد بن سعود B 2001، 21 ـ 22: في هذا العمل دّون المؤلف أسئلة 
الصحاري. الصالني  الخضر  د بن  محم ان بن  غس مالك  أبي  شيخه  وأجوبة 

خوارزم. ألهل  سيرة  خراسان؛  ألهل  سيرة  مجهول:  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 
بركة. ابن  تقييدات  نفسه: 

بني  لعلي،  صالح  الحاج  مكتبة  في  40 ورقة،  مخطوط،   ،137  ،2002 باجو، 
باجو. مع  صورة  يسجن. 

السابقة. المادة  انظر: 
اإلزكوي. جعفر]  [بن  د  محم جابر  أبو  جعفر،  ابن 

مؤلف   (894  /281 (توفي   :((Lewicki) (ليفيتســكي   748/3 اإلســالم،  موسوعة 
لـ كتــاب مهم في الفقه بعنوان كتاب الجامع ويعــرف عادة بجامع ابن جعفر؛ 
ُينشر  لم  العمل  هذا  االسم.  نفس  لها  التي  األخرى  اإلباضية  األعمال  عن  لتميزه 
بعد كامال؛ هناك عدة مخطوطات له في ميزاب، أولها ُنسخت 914/ 1508. لعب 
ابن جعفر دورًا في األحداث السياسية كـ مؤيد لإلمام الصلت بن مالك (اْلُمقال 

.(249  ،1928  (Smogorzewski) (سموغورزسكي  851 ـ 886)  237 ـ 272/ 
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271/1 ـ 273. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
.202 ملحوظة   131  ،A 2002  (Francesca) فرانشيسكا 

حدث  عاصر  محبوب.  د بن  لـ محم تابع   :4 ملحوظة   61  ،2003 الجالودي، 
دورًا  لعب  (الذي  موسى  لـ موسى بن  ومؤيد  مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالة 
هامًا في إقالة اإلمام) وراشــد بن النضر (الذي عين إمامًا من قِبل موسى). 
البطاشــي:  عنه:  المســألة (انظر  هذه  في  متحيزًا  وأصبح  رأيه  غير  بعد  فيما 

206/1 ـ 208). األعيان،  إتحاف 
جعفر. د بن  محم األزهر بن  انظر:  ابنه،  عن 

القومي  التراث  وزارة  مســقط،  مجلــدات،   6 جعفر،  البن  الجامع  كتــاب  نفسه: 
 556 474؛  xvi؛   ،373 598؛  1؛   ،467 1؛   ،467) 1981 ـ 2001  والثقافــة، 

24×17سم). صفحة، 
مكتبــة البوســعيدي، (مــارس 2004): ُطبع فــي القاهرة من قِبل عيســى 
الذي  عامر،  عبد المنعم  قِبل  مــن  ُحققت  1 ـ 3  المجلدات  الحلبي.  البابي 
من  6 صفحات  بعد  3 ـ 18،  الصفحــات  ل،  األو المجلد  فــي  مة  مقد َكَتَب 
نســخ المخطوطات. ثالثة مقاطــع للمخطوط موجودة فــي وزارة التراث 
القومــي والثقافة، كل مقطع حوالي 565 صفحة، 30×20ســم، 28 ســطرًا، 
التراث  وزارة  فــي  مخطوطان  هناك  ل،  األو للمجلد  ســطر.   لكل كلمة   14

صالح بن  د بن  محم خلفان بــن  قِبل  من  ُنســخ  أحدهما  والثقافة،  القومي 
صفر   27 النخلي،  الجامعي  خلف  راشــد بن  خميس بن  علي بن  د بن  محم
المجلد  رتب  (الذي  البوسعيدي،  د  محم خلفان بن  لـ مهنا بن   ،1729 / 1142

ناصر بن  عمير بن  سيف بن  قِبل  من  نســخه  تَّم  الثاني  المخطوط  األول)؛ 
ل 1163 / 1750، لـ حارث بن  ســليمان بن ناصر القاســمي، 21 ربيــع األو
ل  د الجابري. الرقم المسجل للمجلد األو د بن راشد بن سعيد بن محم محم
 1994 / 1414 سنة  ُنشــر  الرابع  المجلد   .1982 له  الثالث  المجلد   ،1981 هو 
الخامس،  المجلد  فهــارس.  مع  الفضيالت،  محمــود  جبر  قِبل  من  وُحّقق 
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اْلُمحّقق،  نفس  الســادس،  المجلد  فهارس.   ،1995 / 1415 اْلُمحّقــق،  نفس 
فهارس.  ،2001 / 1422

.1983 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :123  ،2000 البهالني 
سعيد  وأبو  جعفر)،  ابن  جامع  شرح  بركة:  ابن  بركة (انظر:  البن  شــرح   :24 نفسه: 
الكدمي (259 ـ 326/ 872 ـ 3 ـ 937 ـ 8) َكَتَب كتابه المعتبر بطريقة مشابهة 

الجامع. كتاب  بها  رّتب  التي  للطريقة 
مجلدان.  :218 الجواهر،  البرادي: 

من  والثاني  ل  األو الجزء  رقم 49:   ،18  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
في  مخطوط  اإلزكوي،  جعفــر  د بن  محم جابر  أبي  إلى  المضــاف  الجامع 

21×16سم. صفحة،   558 البارونية،  الخزانة 
د بن جعفر،  نفسه: 22، رقــم 116: بــاب في النكاح مــن جامع أبي جابــر محم
 /994 النسخ  تاريخ  21×15سم،  صفحة،   367 البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

1585 ـ 6.

التراث  وزارة  في  مخطوطات  عدة   :273  ،271/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
كثيرة  إضافات  على  الكتاب  يحتوي  البوســعيدي.  ومكتبة  والثقافة  القومي 
لسالسة  نظرًا  األثر،  قرآن  باسم  الكتاب  هذا  يسمون  آخرين،  علماء  قِبل  من 
األديان،  عــن  كبيرة:  أبواب  ثالثــة  من  يتكون  بــه.  كتب  الذي  األســلوب 
بالد  عن  اليمن.  محلة  إزكي،  في  الدرامكة  من  المؤلف  والدماء.  واألحكام، 

17 ـ 21.  ،1993 البهالني،  انظر:  اليمن. 
د بن جعفر. دليل جامعة توبنكن: تهذيب اآلثار في تلخيص جامع الشيخ محم
يســجن.  بني  القطب،  مكتبة  في  مجلدان،  مخطوط،   ،307/1  ،1965 دبوز، 

فقه.
قِبل  من  ُحقــق  ل  األو المجلد  مجلــدات،  ثالثــة   :789  ،1987 الجعبيــري 
الحلبي،  البابي  عيســى  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  عامــر،  عبد المنعم 

صفحة).  467)
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ل  مكتبة آل يدر، 48، رقم 147 (رقم 95 في المكتبة)، مخطوط لألجزاء األو
والثاني، 164 ورقة، 21,5×16ســم، 25 ســطرًا، أجزاء مفقودة في الوســط. 

وقفًا. الكتاب  جعل  الذي  بنوح،  حمو بن  المدخل  صاحب 
األحكام.  جامع  المكتبة):  في  (رقم 101  رقم 404  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  26 ســطرًا،  30×19,5سم،  333 ورقة،  مخطوط، 
 .1704 / 1116 الثاني  جمادى   30 فنجا،  مســجد  في  الُعماني،  الهنائي  سالم 

338 ورقة. من   101 المجموعة  في  ل  األو
د بن  محم جابر  أبي  جامع  رقم 16:   ،18  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 

كبيران. مجلدان  الفروع،  في  اإلزكوري  جعفر 
القومي  التراث  وزارة  قائمــة  في  والثقافة.  القومــي  التراث  وزارة  مســقط، 

الخامس. الثالث،  الثاني،  المجلدات  شكل:   ،2003 / 1424 من  والثقافة 
بكلي  عبد الرحمن  ملكية  في  مجلدان،  مخطوط،   ،297  ،2001 النامي، 
محتويًا  البارونية،  الخزانة  في  مكتمل  غير  مخطوط  ميزاب؛  بّريان،  في 
ملكية  في  مخطــوط  صفحة؛   77 والحدود،  الدّيــات  في  باب  علــى 
جبل  الرحيبات،  (الحمران)،  مرساون  في  المرســاوني  ميلود  علي بن 

.(1969 (زهاء  نفوسة 
ُعمــان في التاريــخ، 1995، 253، 369 ملحوظــة 106: تحقيق: عبد المنعم 
عامر. مسقط، القاهرة: وزارة التراث القومي والثقافة، عيسى البابي الحلبي، 

.1993 العبيدلي،  أسفل:  انظر:  مجلدات،  ثالثة  (؟)،   1981

أبي  قِبل  من  إضافية  حواشــي  مع  مجلدات،  ثالثة   :71 اللمعة،  الســالمي: 
د. محم الحواري  أبو  الحواري،  انظر:  مصبح.  ابن  مثل  وآخرين،  الحواري 

النســخ  تاريــخ  مخطــوط،  رقــم 17،   ،381  ،1956  (Schacht) شــاخت 
(في   742 القطب،  مكتبة  في  مخطوط  بّريان؛  في  بكلي  مع  914 / 1508 ـ 9، 

مجلدين)، 743 (في مجلدين، نســخة قديمة)، 744 (مجلدان، تاريخ النسخ 
1150 / 1737، المؤلف يدعى أبو عبد اهللا). يقال: إّن هذا العمل يشّكل أساس 
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السادس /  القرن  أواســط  في  كان  أنه  يعني  هذا  النضر.  البن  الدعائم  كتاب 
عشر  الثالث  السابع /  القرن  في  المغرب  إلى  ُعمان  من  ُحمل  عشــر.  الثاني 

.(11 الجواهر،  (البرادي: 
بركة. البن  شرح  هناك   :249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

ُعمان  مجلدات،  ثالثــة  عامر.  عبد المنعم  تحقيق:   :218  ،1993 العبيدلــي، 
1981 ـ 1982.

كبيرًا  عمالً  يعتبر  مجلدات،  ثالثة   :150  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
المعلومات. من  لمزيد  السابق  المصدر  انظر:  الفقه.  في 

أحكام  على  يحتــوي   :11 ملحوظــة   278  ،1981  (Wilkinson) ويلكنســون 
د بن محبوب (انظر: رحيلي) الذي  القاضي اإلباضي الكبير أبي عبد اهللا محم

873م. سنة  توفي  حتى   863 من  صحار  في  قاضيًا  كان 
238 ـ 239.  ،1985  (Wilkinson) ويلكنسون 

متعددة  مخطوطات  مجلدات،  ثالثة   :368  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
بوزارة التراث القومي والثقافة وبني يســجن (ميزاب)، طبعة منشــورة من 

1981 ـ 1982. والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  قِبل 
التاسع. الثالث /  القرن  أواخر  ُكتب  ُعماني  شعري  ديوان  أهم  أول   :195 نفسه: 

فتح  عمروس بن  المغربي  العالم  فتاوى  في  يروي،   :37  ،1990 ويلكنســون 
كان  المبكرين.  العلماء  أحكام  وتهيئة  لتســجيل  محاولة  هناك  [المسكاني] 

جعفر. البن  الكبير  الديوان  في  شك  بال  هذا 
خلفان. مهنا بن  البوسعيدي،  انظر: 

الُمعتبر. كتاب  سعيد:  د بن  محم الكدمي،  انظر: 
الحسن. د بن  محم عبد اهللا  أبو  انظر: 

.16  ،2001 السالمي،  الدعوة،  سيرة  مجهول:  انظر: 
.10  ،2001 السالمي،  [سيرة]،  زيد:  جابر بن  الشعثاء  أبو  األزدي،  انظر: 

سعيد. د بن  محم إبراهيم  أبو  اإلزكوي،  انظر: 
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معاذ بن  إلى  جيفر  المهنا بن  اإلمام  سيرة  جيفر:  المهنا بن  اليحمدي،  انظر: 
15 ـ 16.  ،2001 السالمي،  حرب، 

األديان. في  جعفر  ابن  جامع  نفسه: 
وزارة  في  مخطوط  اإلزكوي،  جعفر  د بــن  محم رقم 1:   ،7  ،1978 الوهيبي، 

مجلدان. 1052 / 1642 ـ 3،  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث 
والتالية. السابقة  المواد  انظر: 

األحكام. في  جعفر  ابن  جامع  نفسه: 
سميث (Smith) 1978، 169، مخطوطات في وزارة التراث القومي والثقافة، 

.1801 / 1216 في  ُنسخ  (مكتمل؟)،  1056 / 1646؛  في  ُنسخ  ل،  األو المجلد 
في  جعفر  د بن  محم جابــر  أبي  مجموع   :(1972 (مايــو  يقظان  أبــي  قائمة 

جربة. في  مخطوط  الفروع، 
وزارة  في  مخطوط  اإلزكوي،  جعفر  د بــن  محم رقم 2:   ،7  ،1978 الوهيبي، 

مجلدان. 1083 / 1672 ـ 3،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث 
السابقة. المواد  انظر: 

خميس. جاعد بن  نبهان  أبو  الخروصي،  جاعد:  خميس،  ابن 
بكر: أبو  األزدي،  الحسن  بن  محمد  ُدريد:  ابن 

د بن  أبــو بكر محم :(J. W. Fuck فوخ) موســوعة اإلســالم، 757/3 ـ 758
الحســن األزدي. فقيه لغــوي ومعجمي. ولد في البصرة ســنة 223/ 837. 
حتى  ساللته  شــجرة  بإيجاد  وقام  الُعمانية  أزد  قبيلة  إلى  ينتمي  عربي  وهو 
وتنهب  تُدمر  أن  قبل  البصــرة  دريد  ابن  غادر  الزنج  حــرب  خالل  قحطان. 
لم  سنة.  عشرة  اثنتي  هناك  واستقر  ُعمان  نحو  واتجه   871  /257 شــوال  في 
بحاكم  التقى  مرة  ذات  القليــل.  إال  المقبلة  العقود  خالل  حياته  من  يعرف 
237 ـ 273/  (حكــم  عمارة  لـ بنــي  اإلباضي  مالــك  الصلت بن  ُعمــان، 
851 ـ 2 ـ 886 ـ 7). فــي إحدى قصائده تمت اإلشــارة إلى خليفة الصلت 

الجزر  إلى  كذلك  ســافر  الشاعر.  قبيلة  ألفراد  كعدو  النضر  راشــد بن  وهو 
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بعد  فيما  حياته  ســنوات  عن  الكثير  عرفنا  العربي.  الفارســي /  الخليج  في 
(270 ـ 362/  ميــكال  عبد اهللا بن  إســماعيل بن  العباس  أبي  تلميذه  بفضل 
 /321 شعبان   17 يوم  بغداد  في  عمره  من  سنة  لـ98  توفي  883 ـ 4 ـ 3/972). 

الجّبائي،  هاشــم  أبو  فيه  توفي  الذي  اليــوم  نفس  وهو   ،933 13 أغســطس 

أسفله. انظر:  أعماله.  بعض  عن  المعتزلي.  الزعيم 
113/1 ـ 183. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

.A 1992 أحمد  درويش، 
والتي   172  ،S I تليها)،  والتــي   112  ،1943 111 (طبعة   ،I بروكلمــان  كارل 

تليها.
مة. مقد اطفيش،  إبراهيم  إسحاق  أبي  تحقيق:  المالحن،  كتاب  دريد:  ابن 

ويلكنســون (Wilkinson) 1977، 186 ملحوظة 4: ابن دريد، أشهر عالِم في 
مالك بن  عشيرة  من  ُعماني،  نفســه  هو  التاســع،  للقرن  اللغة  وعلم  النحو 
فهم (انظر: الســيابي: إســعاف األعيان، 90 ـ 91). يبدو أن من الممكن أنه 
في  جهة  من  الموجودة  الُعمانية  التجاريــة  العائالت  إحدى  إلى  ينتمي  كان 
بشكل  يسافر  كان  شابًا  كان  ا  َلم نفســه.  ُعمان  في  أخرى  جهة  ومن  البصرة 
كبير بيــن المحالت التجارية الخليجية الكبرى. خالل ثورة الزنج فقد ابن 
أنه  رغم  ُعمان:  في  مهمًا  وقتًا  اســتغرق  ثّم  ومن  البصرة  في  ممتلكاته  دريد 
فإنه   ،886 في  الخروصــي  مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالــة  قبل  البالد  غادر 
هناك  أهلية  حرب  إلى  أخيرًا  أدت  التي  األحداث  في  كبير  بشــكل  متورط 

.(A 1976  (Wilkinson) (ويلكنسون 
خرافية]. [قصيدة  نفسه: 

.R 22 ـ   R 12 ورقات   ،(4)  1021 أو  ليدن،  جامعة  مكتبة  مخطوط، 
الدريدية. شرح  مجهول:  انظر:  نفسه: 

د بدر الدين  نفسه: ديوان شــعر اإلمام أبــي بكر بن دريد األزدي. تحقيــق: محم
.1946 القاهرة  الزر.  من  العلوي 
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.xxv ملحوظة  ل،  األو المجلد   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 
كامل  باســتعمال  اْلُمحّقــق  قــام   :151  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 

دريد. البن  مهمة  سيرة  على  تحتوي  التي  لـ العوتبي  القاهرة  لـ نسخة 
.238  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

د هارون. القاهرة، 1378 / 1958،  نفسه: كتاب االشــتقاق. تحقيق: عبد السالم محم
صفحة).  517  ،40)

كتاب   .368 ،B 1987 (Wilkinson) ويلكنسون   XXVI/I  ،1969 ويلكنسون  
وســتنفيلد  إف.  فون  اليدن،  جامعة  مكتبة  في  الموجود  التراثي  االشــتقاق 
أعيد  مجلــدان،   WUSTENFELD (GOTTINGEN) ،1854 (غوتنجــن) 
(تسمية  الُعمانية  القبائل  أسماء   ،298 ـ   292 الصفحات   ،1969 عام  طباعتهما 
 (Wilkinson) ويلكنســون   .(1 المالحظة   ،260 الصفحة   ،a 1949 الشــيوخ) 
الُعمانية  التقاليد  بعض  على  يحتوي  القبلية  التربية  قيمة  من  شيء   :1976 ،151

بينها. فيما  القبلية  الجماعات  وعالقات  العربية  للساللة 
1345 / 1926 ـ 7.  ،(Hyderababad) حيدرأباد  الجمهرة،  كتاب  نفسه: 

.xxvi1  ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 
كتاب  دريد  ابن  اســتعمل  العربية.  اللغة  معجم  1344 / 1925 ـ 6.  حيدرأباد، 

اإلسالم). (موسوعة  للخليل  العين 
 (Voorhoeve) (فورهــوف   C321 ـ   A أو  ليــدن  جامعــة  مكتبة  مخطــوط، 

اللغة. جمهرة   :(91 ،1957

.2001 الداودي  انظر: 
.4 ملحوظة   404  ،2002 ملخ،  انظر: 

السلفية  المطبعة  القاهرة:  اطفيش،  إبراهيم  إســحاق  أبي  تحقيق:  المالحن،  نفسه: 
19,5×14سم). صفحة،   129  ،xiii) 1347 / 1928 ـ 9 

فهارس. اطفيش.  قِبل  من  المؤلف  عن  مة  مقد
.1987 العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  طبعة   :305  ،2000 الحجازي، 
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في  رقم 64،  مجموعة،  فــي  القرارة (مزاب)،  بالحاج،  مكتبة  فــي  مخطوط 
.(1972 (مايو  جيدة  ظروف 

هيدلبــرج   ،(Thorbecke) تربــخ طبعــة   :E  748  6 ليــدن  جامعــة  مكتبــة 
.1882  (Heidelberg)

يحتوي على حوالي 400 كلمة لصالح هؤالء األشخاص الذين أجبروا على 
الحلف، أرادوا أن يتخذوا التحفظ المذهبي كمالذ لهم (موسوعة اإلسالم).

نظمًا. والممدود  المقصور  كتاب  نفسه: 
 ،(3)121 أو  ليدن  جامعة  مكتبة  المؤلف،  قِبل  من  ربما  تعليق،  مع  مخطوط 

191 ـ 192).  ،1957  (Voorhoeve) (فورهوف   (1)1016  ،(3)841

المقصورة. نفسه: 
 ،192  ،1957  (Voorhoeve) فورهــوف انظر:  ليدن.  جامعة  مكتبــة  مخطوط، 

(التينية). وترجمات  شروحات  لعدة 
مكتبــة جامعة ليدن G 7 858: شــرح مقصورة ابن دريــد، وبآخره ترجمة 

صفحة).  104) 1923؟)،  (حوالي  القاهرة  المؤلف. 
(270 ـ 362/  ميكال  عبد اهللا بن  إسماعيل بن  العباس  أبي  لتلميذه  تأليفة  تَّم 
المقتدر  للخليفة  وفارس  باألهواز  حاتــم  أبو  كان  الذي  883 ـ 4 ـ 3/972)، 

اإلسالم). (موسوعة  (932 ـ 8 ـ 907 / 320 ـ 295). 
واللجام. السرج  نفسه: 

.(1)  657 أو  ليدن،  جامعة  مكتبة  مخطوط، 
المقصورتين. شرح  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 6،   ،20  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1250 / 1834 ـ 5،  سنة  ُنسخ 

الكأل. من  حمدوا  وما  الرواد  وأخبار  والغيث  السحاب  صفة  نفسه: 
9 ـ 32. ورقة   ،(2)  657 أو  ليدن  جامعة  مكتبة  مخطوط، 

المطر. وصف  انظر: 
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تحقيق:  البقاع.  من  الرواد  العرب  نعتت  وما  والسحاب  المطر  وصف  كتاب  نفسه: 
عــّز الدين التنوخي، دمشــق: مطبعة الترقــي، 1382 / 1963، (112 صفحة، 

بدمشق. العربي  العلمي  المجمع  مطبوعات  25×18سم)، 

السحاب. صفة  انظر: 
بخيت. ابن  رزيق:  ابن 

النخلي: ان  غس سعيد بن  بخيت بن  زيق] بن  ُرَ [بن  د  محم حميد بن  رزيق،  ابن 
من  المبكر  تعليمه  تلقى   (1873 / 1290 13 ـ 14: (ت:   ،2000  (Rawas) روس
أنه  حتى  متفّوق  جد  كان  نزوى.  في  مدرســته  في  النْزوّي  سالم  حبيب بن 
تَّم اختياره كأحد القراء السبعة الذين يرافقون بشكل مستمر حبيبًا بن سالم 
توفي  أعمى.  كان  حبيبــًا  ألن  عال؛  بصوت  مســمعه  على  يقرؤون  والذين 

بمسقط.
.2000 الهاشمي 

ان  غس ســعيد بن  أوالد  من  كان  128/1 ـ 139:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
لشعره. أمثلة  النخلي. 

بالفتح  ملحق  في  ســلطان.  سعيد بن  الهمام  الســيد  ســيرة  في  التمام  بدر  نفسه: 
457 ـ 461. الصفحات   ،1977 طبعة  المبين، 

.1990 هاشمي  انظر: 
اإلمام  ســلطان بن  ســعيد بن  الحميد  الســيد  ســيرة  بعض  من  لمع  ذكر  نفسه: 
الصفحات   ،1977 طبعة  المبين،  الفتح  بكتاب  ملحق  في  ســعيد.  أحمد بن 

462 ـ 565.

د بن عبد المنعم الخفاجي. مســقط، وزارة  نفسه: ديــوان ابن رزيق. تحقيق: محم
25×17سم). صفحة،   157)  ،1983 / 1403 والثقافة،  القومي  التراث 

.C 11  8253 ليدن،  جامعة  مكتبة 
علــى الصفحة األخيــرة للديوان (صفحــة 149) توجد قصيــدة من كتاب 

105 ـ 107. الصفحات  على  كذلك  المرجان؛  فصوص 
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والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،120/2 المخطوطات،  فهرس 
ســالم بن  الســيد  مدح  في  قصائد  17 ســطرًا.  25×19ســم،  صفحة،   152

د. الصفحات األخيرة مفقودة.  سلطان بن أحمد بن سعيد األزدي وابنه محم
عبر النص كله العنوان فصوص المرجان يتكرر. على الصفحة 121 مخطوط 

رزيق. البن  قصائد  مع  صفحات  عشر  من 
األفكار. وفريد  األشعار  جوهر  انظر: 

عبد المنعم  تحقيق:  البوسعيديين.  السادة  سيرة  في  (المبرهن)  المبين  الفتح  نفسه: 
مطابع  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  عبد اهللا.  مرسي  د  ومحم عامر 
صفحة،   461  xiv)  ،1977 / 1397 الدين)،  عماد  شــمس   ،9) العرب  ســجل 

23,5×17سم).
 ثم (مكررة)،  193 ـ 208  الصفحات  تأتي   256 الصفحة  بعد  لدي،  كتاب  في 

مفقودة. 257 ـ 272  الصفحات  بالتالي  تليها.  والتي   273

تــم الكتاب في 23 ربيع اآلخر 1274/ 22 ديســمبر 1857. ُكتَِب بطلب من 
الســيد حمد بن سالم بن سلطان بن أحمد بن ســعيد البوسعيدي، (صفحة 
ل (الصفحات 1 ـ 212)  562). يتألف من ثالثة أقسام (أبواب). في القسم األو

يعالج المؤلف ســاللة البوسعيديين والتاريخ المبكر لإلسالم، ثم يلي ذلك 
 144 الصفحة  على   .(129 (الصفحــة  زيد  بجابر بن  بدءًا  أزد،  علماء  أشــهر 
حول  كان  الثاني  القسم  وأعمالهم.  الُعمانيين  المشــهورين  العلماء  بذكر  بدأ 
الساللة  من  السلطة  بمحول  وانتهاءًا  مســعود  بالجلندى بن  بدءًا  ُعمان،  أئمة 
القسم  213 ـ 349).  (الصفحات  البوســعيدي،  سعيد  أحمد بن  إلى  اليعاربية 
بدأ   457 الصفحة  على  البوســعيديين.  يعالج  350 ـ 455)  (الصفحات  الثالث 
 ،(1990 هاشمي  (انظر:  سلطان  سعيد بن  الهمام  الســيد  سيرة  في  التمام  بدر 
ســعيد بن  الحميد  الســيد  ســيرة  بعض  من  لمعًا  ذكر   462 الصفحة  وعلى 
581 ـ 614.  الصفحات  على  فهارس  ســعيد...  أحمد بن  اإلمام  ســلطان بن 

كمبردج. جامعة  مكتبة  في   (2892) مخطوط  على  الطبعة  هذه  تعتمد 
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قِبل  من   1984 لســنة  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبــل  من  أخرى  طبعة 
.(14  ،2000  (Rawas) (روس  اْلُمحّققين  نفس 

 1992 / 1412 والثقافــة.  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  الثالثــة،  الطبعــة 
.(3 ملحوظة   307  ،2002 اللواتي  15؛   ،2003 (الجالودي، 

(بلدســرة   1994 والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  الرابعة.  الطبعــة 
.(123  ،1998  (Baldissera)

.(244  ،2003 (مطاعني   2001 للطباعة،  الفردوس  صحار:  الخامسة،  الطبعة 
.1983 ُطبع   :18  ،1991 الزبير، 

238 ـ 240.  ،2003 18؛   ،1997 140 ـ 145؛   ،A 1975 فوزي 
.(4853 باريس   ،183 (كمبردج   823 رقم 7،   ،568  ،II S بروكلمان 

غّنام 1979، 119، مخطوط كمبردج 2892. يعتمد على مجهول: كشف الغمة.
.260  ،2001 هاشم 

بأن  مقتنعين   (Miles) وميلز   (ROSS) روس  19 ـ 20:   ،1966  (Miles) ميلــز 
سرحان بن  كتاب  من  حرفيًا  لكتابه  ل  األو القســم  جل  بنسخ  قام  رزيق  ابن 

الغمة. كشف  اإلزكوي  سعيد 
268 ـ 269.  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

(أبواب)  أقسام  ثالثة  من  العمل  هذا  يتألف  13 ـ 14:   ،2000  (ROSS) روس 
األموية  الخالفة  خــالل  الُعماني  التاريخ  منهــا  الثاني  البــاب  يخص  التي 
باإلمام  وانتهاءًا  مسعود  بالجلندى بن  بدءًا  اإلباضيين  األئمة  ذكر  والعباسية. 
اعتمد  يبدو،  ما  على  المؤلف،  سعيد.  آل بو  عائلة  مؤسس  سعيد،  أحمد بن 
من  كثير  عن  فضــالً  عدة،  ُعمانية  مصادر  من  معلوماتــه  وجمع  أخذ  على 
الواقدي،  إسحاق،  ابن  من  كل  أســماء  إلى  أشار  قدماء.  إسالميين  مؤلفين 
رزيق  ابن  اعتمد  الُعمانــي،  التاريخ  مناقشــة  أثناء  دريد.  وابن  المســعودي 
(هل  الكتاب  هذا  إلــى  يشــر  لم  أنه  رغم  العدواني،  عريق  د بن  محم على 
كذلك  انظر:  المقصود؟  هو  ُعمان  في  جرت  وأخبار  قصص  المعولي:  كتاب 
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عريق).  اســم  مع  عالقة  في  المهّذب  عريق:  عامر بن  د بن  محم المعولــي، 
إلى  باإلضافة  ـ : اإلزكــوي،  ل الغمة  كشــف  كتاب  من  مباشــرة  كذلك  نقل 
الُعماني  التاريخ  عن  فمعلوماته  عمومًا،  تصّرفه.  تحت  أخرى  ُعمانية  مصادر 
تواريخ  يغفل  مــا  كثيرًا  رزيق  ابن  وجيــزة.  لإلســالم  المبكرة  المرحلة  في 
األحــداث التي ذكرها ويتضــح أنه يقوم بتكرار معلومــات اإلزكوي فيما 
فيما  مؤلفين  قبل  مــن  المبين  الفتح  كتاب  اســتعمل  المرحلة.  هذه  يخّص 
حين  إليه  يرجع  الذي  األعيان)،  السالمي، (تحفة  حميد  عبد اهللا بن  مثل  بعد 
كتابه  في  رزيق  ابن  معلومات  ينقل  كذلك  السيابي  رزيق.  ابن  مادة  يستعمل 

باالسم. وذكره  التاريخ  عبر  ُعمان 
سرحان بن  وكتاب  العمل  هذا  بين  مقارنة   :B 1989  (Rubinacci) روبيناتشي 

الغمة. كشف  اإلزكوي  سعيد 
.A 1949 (vaccia vaglieri) فكليري  فتشيا 

ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 369: مكتبــة جامعة كمبردج، مخطوط، 
.1856 سنة  سلطان  سعيد بن  السيد  وفاة  إلى  يعود   .2892 إضافة 

الوهيبي، 1978، 22، رقم 1: نسخة مصورة في وزارة التراث القومي والثقافة 
واحد. مجلد  1275 / 1858 ـ 9،  سنة  منسوخ  لمخطوط 

من  ُعمان  وســادة  أئمة  تاريخ   :(P.G.  Badger) بدجــر  قبــل  من  تُرجــم 
 Burt) فرنكلن  بــورت  نيويورك:  إنتاج:   .1871 لنــدن،  661 ـ 1856.   A.D

.1974  (Franklin

العنوان. نفس  بخيت:  ابن  انظر: 
الشائع. الشعاع  األسفل:  انظر: 

البوسعيدية. السعود  سعد  المسماة  الجلية  السيرة  انظر: 
النونية. القصيدة  د:  محم سالم بن  اإلزكوي،  انظر: 

انظر:  آل بوســعيد.  عن   .1995 ــد  محم عبد اهللا بــن  الديــن،  جمال  انظــر: 
عبد الحسين.



51قسم المشرق ـ الجزء الثاني
CG

المرجان. قالئد  كتاب  نفسه: 
رزيق. ابن  ديوان  أعاله:  انظر: 

المقامات. نسق  إلى  المنسوب  الكرامات  علم  نفسه: 
مقامًا.  60 من  مجموعة   :128/1 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

نفسه.  :53  ،1991 الزبير، 
األفكار. وفريد  األشعار  جوهر  نفسه: 

شعر. ديوان   :128/1 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
نفسه.  :53  ،1991 الزبير، 

علي، عبد الخالق علي 1984، 237: جواهر األشعار (نسخة ضوئية لمخطوط 
والثقافة). القومي  التراث  وزارة  في 

رزيق. ابن  ديوان  أعاله:  انظر: 
الحلوانّية. صاحب  على  الرّد  في  العدنانية  القصيدة  نفسه: 
مسدسة. قصيدة   :128/1 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

نفسه.  :53  ،1991 الزبير، 
وزارة  في  ضوئية  نســخة  العدنانية.  القصيدة  رقــم 3:   ،22  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  ـ : مخطوط،  ل والثقافة  القومي  التراث 
الحلوانّية. سعيد:  د بن  محم عبد اهللا  أبو  القلهاتي،  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
العدنانّية. مناقب  في  النورانية  القدسية  القصيدة  نفسه: 

أمبوســعيدي 2003، 312، مخطــوط، رقــم 93 في وزارة التــراث القومي 
والثقافة.

مقتبسات. 421/1 ـ 432:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
(المتحف   .1851 / 1268 اكتمــل  شــرح  مــع   :568  ،II S بروكلمــان  كارل 

.(6565 أو  البريطاني 
المادة  تشبه  التي  القصيدة،  لهذه  أجزاء   :133/1 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
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عبد اهللا  أبو  ـ : القلهاتــي،  ل الحلواّنيــة  على  رد  عــن  عبارة  وهي  الســابقة. 
سعيد. د بن  محم

.xi ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 
ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 369، مخطوط للمجلد الثاني في المتحف 

.6565 أو  البريطاني 
السابقة. المادة  انظر: 

العين. قّرة  نفسه: 
ـ : مخطوط في وزارة  علي، علي عبد الخالق 1984، 237: نســخة ضوئيــة ل

قصائد. والثقافة.  القومي  التراث 
اللجين. سبائك  نفسه: 

قصائد (المتحف   .1827 / 1243 اكتمل  مخطوط:   ،569  ،II S بروكلمان  كارل 
.(7565 أو.  البريطاني، 
اللجين. سبائك  انظر: 

اللجين. سبائك  نفسه: 
وزارة  في  ـ : مخطوط  ل ضوئيــة  نســخ   :237  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

قصائد. والثقافة.  القومي  التراث 
اللجين. سبائك  انظر: 

البوسعيد. تاريخ  في  السعود  سعد  نفسه: 
البوسعيدية. السعود  سعد  المسماة  الجلية  السيرة  انظر: 

العدنانّية. الصحيفة  نفسه: 
البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط   ،312  ،2003 أمبوسعيدي 

89 ـ 91.  ،A 1979 فوزي 
12 ـ 13.  ،1997 فوزي 

(المتحــف   1842 / 1258 اكتمــل  مخطــوط،   ،569  ،II S بروكلمــان  كارل 
.(6569 أو  البريطاني 
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(477 ورقة).  6569 أو  البريطاني،  المتحف  مخطوط، 
.xi ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 

 ،6569 أو  البريطانيــة،  المكتبــة   :369  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
.1842 / 1258 في  ُنسخ  مخطوط 

القحطانّية. الصحيفة  نفسه: 
ُنسخ   ،3Afr.S مخطوطات  أوكســفورد،  جامعة   ،(Rhodes House) رود بيت 

كتب).  8 في  (478 ورقة،   ،1852 / 1269 في 
القومي  التــراث  وزارة  في  رقم 83  مخطــوط،   ،312  ،2003 ســعيدي  أمبو 

البوسعيدي. مكتبة  في  الثاني  الجزء  مخطوط  والثقافة. 
A 1979 91 ـ 94. فوزي 

241 ـ 242. 12 ـ 13؛2003،   ،1997 فوزي 
غير  عبارة  األولى  األربعة  الكتب   :145  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
معترف بها من العوتبي (انظر: الصحاري، أبو المنذر: كتاب أنساب العرب) 
في  فحتى  المثال،  سبيل  على  فهم.  أو  إدراك  دون  مستمر  بشكل  وتستعمل 
ـ : كتاب  عمل دراسة لساللة ما، في استطاعة ابن رزيق أن يقول بأن مؤلفا ل
العين، هــو الخليل الفراهيدي اليحمدي، دون التعليق حول الخالف. رغم 
ذلك، فإن أعمال ابن رزيق (القصيدة القدسية النورانّية؛ الصحيفة العدنانّية، 
 VI كتاب  خــاص  ـ : اســتعمال  ل معتبرة:  قيمة  ذات  القحطانّيــة)  الصحيفة 

القحطانّية. ـ : الصحيفة  ل
.369  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

القحطانّية. السيرة  انظر: 
433/1 ـ 438. األعيان،  إتحاف  البطاشي:  انظر: 

اليمنية. الصحيفة  نفسه: 
.1871  (Badger) بدجر  انظر:   .31  A  1990 الشاروني 

البائية. القصيدة  شرح  نفسه: 



بيبليوغرافيا اإلباضية 54

فوزي 1979، 70: بدأ بـ آل الجلندى وانتهى بـ اإلمام ســلطان بن مرشــد. 
اليعاربة. األئمة  آخر 
التالية. المادة  انظر: 

عبد المنعم  تحقيق:  ُعمــان.  أئمة  ذكر  في  باللمعان  الشــائع  الشــعاع  كتاب  نفسه: 
عامر، مســقط / القاهــرة: وزارة التــراث القومي والثقافة / عيســى البابي 

فهارس. مع  23,5×17سم).  صفحة   377  ،xix)  1978 / 1389 الحلبي، 
روس  قِبل  من  جزئيًا  (مخرجــة  صفحات  تســع  من  مة  بمقد عامر  طبعة  تبدأ 
(Rawas). انظر: أسفل)، ثم تلي قصيدة من 148 بيتًا في سبع صفحات، وُنسخ 
هذه  الرقم 275).  تحمل  (آخرها  صفحات  ثالث  في  األصلي  المخطوط  طبق 
21×15ســم)،  (خطأ).  صفحة   175) كامبردج  في  مخطوط  على  تعتمد  الطبعة 

نفسه. رزيق  ابن  قِبل  من  كتابتها  تمت  ربما  التي   ،(Badger) بدجر  تركة  من 
فوزي A 1979، 103 ـ 108؛ B 1979، 70؛ 1997، 14 ـ 14؛ 2003؛ 240 ـ 241.

 342 والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط   ،18/3 المخطوطات،  فهرس 
سالم  ناصر بن  ماجد بن  سليمان بن  الناسخ:  سطرًا.   17 21×17سم،  صفحة، 
مسبوق  1344 / 1925 ـ 6.  المالكي،  مسعود  خميس بن  لعامر بن  الحضرمي 
الديوان  من  بقصائد  ومتبوع  الشــائع،  الشــعاع  قصيدة  من  صفحات  بتسع 

صفحة).  38) المعلوي 
وزارة  قِبل  من  ُنشــرت  طبعة   (1873 / 1290 (توفي   :15  ،2003 الجالــودي، 

اْلُمحّقق. نفس  قِبل  من   ،1984 سنة  والثقافة  القومي  التراث 
القومي  التراث  وزارة  قِبــل  من  منشــورة  طبعة   :15  ،2000  (Rawas) روس 

اْلُمحّقق. نفس  قِبل  من   ،1984 سنة  والثقافة 
بيتًا   148 من  طويلة  قصيــدة  من  العمل  يتألــف   :15  ،2000  (Rawas) روس
ـ : 25 إمامًا إباضيًا عبر فترة ألف سنة. أول  التي ضمن فيها المؤلف أسماء ل
وآخرهم  األولى،  اإلباضية  اإلمامة  مؤســس  مسعود،  الجلندى بن  هو  اسم 
القصيدة  على  المعتمد  الكتاب  هذا  فكتب  اليعربي.  سيف  سلطان بن  اإلمام 
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األصلية، وتبنى أســلوب الكتابة الذي يســتعمله الرقيشــي اإلزكوي أثناء 
تأليف كتابه مصباح الظالم. في مثل هذا األسلوب من الكتابة يبدأ المؤلف 
غالبًا كل فقرة ببيت من قصيدته ويتبعها بتفسيره وتعليقاته التي عادة تغطي 
علــم داللة األلفاظ ومفردات النحو. ثم ينهي ذلك بإعطاء شــرح تاريخي 
يكرر  القصيدة.  في  إليها  المشار  واألحداث  الشعري  البيت  ذلك  بخصوص 
نقلها  والتي  المبين،  الفتح  كتاب  في  إليها  أشار  التي  المعلومات  رزيق  ابن 
بخصوص  جديدة  معلومــة  أي  يضف  لم  الُعمانية.  المصــادر  مختلف  من 
يعِط  لم  ضعيفة.  جد  المواضع  هذه  بخصوص  ومعلوماته  التاريخية،  القضايا 

حكموها. التي  والفترة  ذكرهم  الذين  اإلباضيين  األئمة  تواريخ 
مؤلفين  مع  بالتوازي  رزيق،  ابن  عمل  نوع  في  80 ـ 84:   ،A 2002 السالمي، 

آخرين. وعرب  ُعمانيين 
34 ـ 36.  ،A 1985 العبيدلي 

مخطوط  على  تعتمد   (1978 369: (طبعة   ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون
ســبقوا  الذين  األئمة  حول  أبيــات  184 (خطأ)  كامبــردج:  جامعة  بمكتبــة 

الجلّية. السيرة  أسفل:  انظر:  آل البوسعيد. 
الوهيبي، 1978، 22، رقم 4: نسخة بوزارة التراث القومي والثقافة لمخطوط 

واحد. مجلد  1156 / 1743 ـ 4،  منسوخ 
العنوان. نفس  مجهول:  انظر: 

البوسعيدية. السعود  سعد  المسماة  الجلّية  السيرة  نفسه: 
الشائع. الشعاع  كتاب  أعاله:  انظر:   .2893 ملحق  كمبردج،  مخطوط، 

الوهيبي، 1978، 4، رقم 10: منشور أو في طور النشر من قِبل وزارة التراث 
والثقافة. القومي 

المبين. الفتح  انظر: 
سعيد. ثويني بن  الحميد  السيد  مدح  في  الفريد  سلك  نفسه: 

 582 والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط   ،122/2 المخطوطات،  فهرس 
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يحتوي   .1846 / 1262 المؤلف،  يد  بخط  16 ســطرًا.  30×21ســم،  صفحة، 
في  كذلك  التيجان،  جوهرة  بعنوان:  للمؤلف  قصيدة  على  كذلك  المخطوط 

الزواج. لعقد  نموذج  وكذلك  ثويني،  السيد  مدح 
القحطانية. السيرة  نفسه: 

التراث  بوزارة  ـ : المخطــوط  ل ضوئية  نســخة  رقم 2:   ،22  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي 

القحطانية. الصحيفة  انظر: 
كتاب  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي،  انظر:  عبد اهللا:  د بن  محم رزيق،  ابن 

رزيق. ابن  د  محم عبد اهللا بن  تأليف  المشكالت،  حّل 
عربي. روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو  الكندي،  روح:  ابن 

اإلزكوي. [الرقيشي]  زاهر  سالم بن  د بن  محم الرقيشي،  زاهر:  ابن 
الشقصي. زياد  أحمد بن  زياد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  الُعماني:  زياد  ابن 

سعيد. زاهر بن  زاهر:  سعيد،  ابن 
سعيد. يحيى بن  زكرياء  أبو  يحيى:  زكرياء  أبو  سعيد،  ابن 

د بن  محم مبــارك:  عبد اهللا بن  ســليمان] بن  [بن  ناصر  د بن  محم ســليمان،  ابن 
مبارك. عبد اهللا بن  سليمان بن  ناصر بن 

شيخان. د بن  محم السالمي،  شيخان:  ابن 
صالح. د بن  محم أحمد بن  بكر  أبو  النْزوانِّي،  صالح:  ابن 

صفرة. أبي  المهّلب بن  صفرة:  ابن 
ابن ظاهر: درويش، أحمد 2000، 117: من صور؟ معاصر لإلمام سيف بن سلطان 
اليعربي، يســمى قيد األرض (ت: 1711). ألف ابن ظاهر شعرًا عن غزواته 

شفوية. بطريقة  (جزئيًا)  رويت  التي  وإفريقيا،  الهند  في 
د بن عّباد المصــري. قاضي ومفتي  ابــن عّباد: النامــي، 1974، 108 ـ 109: محم
بمصر. معاصر للربيع بن حبيب. تلميذ ألبي عبيدة مســلم [بن أبي كريمة 

المدونة. كتاب  في  عنه  ينقل  غانم  ابن  البصرة.  في  التميمي] 
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عباد. ابن  كتاب  نفسه: 
المدني. عّباد  ابن  كتاب   :219 الجواهر،  البرادي: 

واحد. كبير  مجلد  رقم 13:   ،18  ،A 1885  (Motylinsky) موتيلنسكي 
الثامن)  الثاني /  المدني (القرن  عّباد  د بن  محم  :385/2  ،A 2000و باباعمــي 
عّباد.  ابن  بكتاب  يســمى  الكالمية،  المســائل  عن  ضخم  جد  كتاب  كتب 

عّباد. أبو  كذلك  يسمى 
د بن أحمد بــن عبد الباقي  د بــن علي بن محم ــْزوّي، محمابــن عبد الباقي: الن

العقري.
الفرائض. كتاب  عبد الجبار:  ابن 

عشر). الخامس  التاسع /  القرن  (قبل  رقم 6:   ،17  ،A 1885 موتيلنسكي 
البرادي). (دليل   ،2  ،1978 الطالبي 

النْزوّي. السمدي:  ُعبيدان]  [بن  جمعة  عبد اهللا بن  د بن  محم ُعبيدان،  ابن 
عدّيم. سالم بن  ناصر بن  مسلم  أبو  الرواحي،  عدّيم:  ابن 

عّرابة. صالح بن  ثاني بن  سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  عّرابة:  ابن 
بنو. عرابة،  انظر: 

عريق. ابن  عريق:  ابن 
راشد. عامر بن  د بن  محم سليمان  أبو  المعولي،  عريق:  ابن 

ابن عطية، شبيب [بن عطّية] الُعماني الخراساني: شبيب بن عطّية الُعماني الخراساني.
الهجاري. الهجاري:  نصير  أحمد بن  الحسن بن  علي  ابن 

 (Vikør) ابن عمرو األزدى البصــري: انظر: الربيع بن حبيب، 1388 / 1968، فكور
.1993

الخراساني: غانم]  [بن  بشر  غانم  أبو  غانم،  ابن 
الثاني /  القرن  (أواخر   :(Lewicki (ليفيتســكي   120  ،I اإلســالم،  موسوعة 
الرســتمي  اإلمام  إلــى  َرَحل  التاســع)  الثالــث /  القــرن  وبداية  الثامــن 
عبد الوهــاب (168 ـ 208/ 784 ـ 823) بتاهرت، ليقــدم له كتاب المدونة، 
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استقر مع الشــيخ اإلباضي أبي حفص عمروس بن فتح، من جبل نفوسة، 
العناوين  جزءًا.  عشر  اثني  من  النسخة  هذه  تتألف  بالمخطوط.  احتفظ  الذي 
البرادي  القاسم  أبي  قِبل  من  ُجمعت  التي  اإلباضية  الكتب  دليل  في  دونت 
(القرن الثامن / الرابع عشر). الكتاب أصبح نادرًا جدًا. وهو أقدم رّد إباضي 
التميمي  كريمة]  أبي  [بن  مسلم  عبيدة  أبي  تعليم  حسب  العام،  القانون  في 
تالمذته. عن  روي  كما  754 ـ 75)  58 ـ 136/  المنصور،  حكم  تحت  (توفى 

602/2 ـ 604.  ،1991  (Ess) إس 
.111  ،1974 النامي، 

نفسه:
اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 

قتادة. أقوال  دعامة:  قتادة بن  السدوسي،  انظر: 
في  الترتيب  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  يعقوب  أبــو  الورجالني،  انظــر: 
الصحيح من حديث الرسول. جمع وترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم 

السالمي. حميد  عبد اهللا بن  الدين  نور  الشيخ  وشرحه  صححه  الورجالني. 
الغانمّية. نفسه: 

بشــمال  اإلباضية  علماء  كبار  من  عمروس  يعتبر  81 ـ 82:   ،1970 النامــي، 
المنتمين  المشــهورين  اإلباضيين  الشــيوخ  لقاء  فرصة  له  أُتيحت  إفريقيــا. 
تالمذة  تقاييد  سجل  الذي  غانم)،  (ابن  الخرســاني  غانم  بشــر بن  للشرق، 
اإلمام الثاني لإلباضية، أبي عبيدة (التميمي) في كتابه الغانمّية، ترك بشــر 
األخير  هذا  قام  وقد  تاهرت،  إلى  طريقه  في  عمروس  مع  كتابه  من  نســخة 

يده. في  وقع  حين  الكتاب  هذا  بتدوين 
مثل  النفوسي.  [المساكني]  فتح  عمروس بن  حفص  أبو  المســاكني،  انظر: 

المدّونة. كتاب 
الفتيا. اختالف  نفسه: 

واحد. مجلد  رقم 14:   ،18  ،A 1885  (Motylinski) موتلنسكي 
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باعتباره  الصغرى  المدونــة  في  البيوع  كتاب  مــع   :40  ،1976  (Ess) أس 
آخر يظهر على الصفحة األولى اســم كتاب الفتيا، رواية أبي غانم  عمالً 
كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبي  عن  حبيب  الربيع بن  عن  غانم  بشــر بن 

التميمي.
الفتيا. اختالف  كتاب  عبد الكافي:  عمار  أبو  الورجالني،  انظر: 

المدونة. نفسه: 
المدونة  كتاب  اإلباضي:  الخراساني  غانم  أبو  مطبوعة:  ونســخ  مخطوطات 
المجلد  اطفيــش.  يوســف  د بن  محم وشــرح:  وتحقيق  ترتيب  الكبــرى، 
صفحة،   294  ،3) الثاني:  ـد  المجلـ 23,5×16ســم)؛  صفحة،   368  ،5) األول: 
ماجد بن  سليمان بن  قِبل  من  ُنسخ  لمخطوط  منسوخة  طبعة  23,5×16سم)، 
 ،1971 / 1391 الثاني  ربيــع   2 األول:  (المجلد  الحضرمي،  ســالم  ناصر بن 
ـ : زهران بن ســليمان بن  ل 1359 / 1940) ل ـد الثاني: 20 ربيــع األو المجلـ
والنشــر  والترجمة  للتأليف  العربية  اليقظة  دار  قِبل  من  ُطبع  العزري.  عامر 
الحارثي  سليمان  حمد بن  ـ : ســالم بن  ل  ،1974 / 1394 ولبنان،  ســوريا  في 

الُعماني.
.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة  في 

الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 21، رقم 93: كتاب المدونة الصغرى، 
22×15,5سم. صفحة،   418 البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

د  محم تحقيق:  اطفيش.  يوسف  د بن  محم وتعقيب:  ترتيب  الكبرى.  المدونة 
 2894)  ،2001 اإلســالمي،  الغرب  دار  بيروت:  مجلدات،   4 الناصر.  الحاج 

اإلسالمي. الغرب  دار  دليل  في  عنه  معلن  هو  كما  24×17سم).  صفحة، 
دليل ســالم بن يعقوب: المدونة الكبرى. نســختان (في وكالة الجاموس / 
عياد،  عبد الرحمن بن  علي بــن  قِبل  من  وقف  عن  عبارة  واحــدة  البّحار). 
ربيع  اليزدي،  صالح  سعيد بن  الناســخ:  شعبان،  ابن  أبناء  قِبل  من  وأخرى 
الشماخي؛  ســعيد  قِبل  من  وقف  أخرى]،  1134 / 1721 ـ 2. [نســخة  الثاني 
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1134 / 1721 ـ 2. الثاني  جمادى   5 األحد  اليزدي،  صالح  سعيد بن  الناسخ: 
مكتبة البوسعيدي، (مارس 2004): المدونة الكبرى، مجلدان. مسقط، وزارة 
23,5×16,5سم). صفحة،   325  ،352)  ،1984 / 1404 والثقافة،  القومي  التراث 

والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  مجلــدان.  الصغــرى،  المدونــة  نفسه: 
1404 / 1984، (284، 388، 24×17ســم). مخطوطي المجلدين تَّم نســخهما 

من قِبل مانع بن سالم بن جاد الحسيني، ألبي عبيد حمد بن عبيد السليمي 
الثاني  والمجلد   1919 / 1338 صفر   30 اكتمل  ل  األو المجلد  نسخ  السمائلي. 
ل 1338 / 1919؛ نسخ المجلد الثاني اكتمل من قِبل  اكتمل في 30 ربيع األو

السمائلي. البكري  مبارك  سعيد بن  ثاني بن  عيسى بن 
نســخة  الســالمي؛  مكتبة  في  صفحة،   495 مخطوط،   ،299  ،2001 النامي، 

.(1969 (زهاء  النامي  ملكية  في  المخطوط  هذا  من  مصورة 
وبالغانمّية،  بالمدّونة  المعروف  الديوان  كتاب  236/2 ـ 237:   ،1961 الســيد 
ُنسخ  باء)،   22377) الكتب  دار  في  مخطوط  النفوســي،  فتح  عمر بن  رواية 

.(16×22 (154 ورقة،  1278 / 1861 ـ 2،  الثاني  ربيع  في 
نفسه: 42/3: مدونة أبي غانم الصغرى، عن اإلمام أفلح بن عبد الوهاب الرستمي، 
مخطــوط في دار الكتب. فــي مجموعة (21582 بــاء)، (الورقات 1 ـ 19، 

أبوغانم. صفري،  انظر:  29×20سم). 

قِبل  من  ترتيب  الكبرى،  المدونة  رقم 16:   ،381  ،1956  (Schacht) شــاخت 
يسجن.  بني  في  بكير  إبراهيم بن  مع  مخطوط  في  اطفيش  يوسف  د بن  محم
المدونة الصغرى، كذلك في مخطوط مع إبراهيم بن بكير. انظر: ملحوظة 8 
عن المدونة: أحقية ملكية هذا العمل بدون توثيق. في بعض األحيان ينسب 
ترجمة  تَّم  بعد  فيمــا  النكارية.  للفرقة  عالم  الفــزاري،  يزيد  عبد اهللا بن  إلى 
باألمازيغية  شــرحه  وتم  جهة  من  أخرى  بصياغة  وُكتب  جهة  من  العمل  هذا 
ـ : ربلت  (البربرية). مخطوطان لهذه النسخة معروفان: 1) المخطوط المجزأ ل
هذا  دراسة  تمت   .1290  ،1289 1288 / 1871 ـ 2،  النســخ  تاريخ   ،(Rebillet)
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 68 ،1907  (Motylinski) موتيلنسكي  قِبل  من  مصورة  نســخة  في  المخطوط 
مكتمل،   ،(Bossoutrot) بوســوتروت  مخطوط   (2 تليهــا؛  التي  والصفحات 
تونس  في  الوطنية  المكتبــة  في  مصورة  نســخة  1231 / 1816؛  ســنة  انتهى 
(انظر:  للباحثين.  أُعطيــت   (Bossoutrot) بوســوتروت  مالحظات  العاصمة، 

.(1985 أيوب  أسفل، 
يوسف  د بن  محم قِبل  من  ُحقق  رقم 10:   ،300  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
اطفيش، مجلدان. أُعيد تحقيقه من قِبل سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، 

.1974 / 1394

اطفيش،  يوسف  د بن  محم تحقيق:  الكبرى.  المدونة   :220  ،1993 العبيدلي، 
.1984 ُعمان  مجلدان، 

.1984 ُعمان  مجلدان،  الصغرى،  المدونة   :220 نفسه: 
القومي  التــراث  وزارة  في  مخطــوط  الكبرى،  المدونــة   :1978 الوهيبــي، 
أيوب  إضافية:  معلومات  مجلدان.  1353 / 1934 ـ 5،  ســنة  ُنســخ  والثقافة، 
موجودة  بوسوتروت،  أوغوست  جون  تراث  من  مصورة،  نســخة   :8  ،1985

العلمية،  واألبحــاث  الوطني  للمركز  العربــي  واألدب  اللســانيات  بمركز 
.V باريس   ،Rue de santant  ،13  ،(III (باريس  الجديد  سوربون 

89 ـ 122.  ،2000 البوسعيدي، 
الربيع بن  مع  اتصال  في  المؤلف  دقيق.  لوصف  38 ـ 42،   ،1976  ،(Ess) إس 
الثاني /  القرن  من  الثاني  للنصف  منتمية  أخرى  بصرية  وشــخصيات  حبيب 
ليفيتسكي  (انظر:  للمجتمع  الجزيرة  شــبه  شجرة  مثل  فقد  ذلك  رغم  الثامن. 
(Lewicki) في موسوعة اإلسالم، 536/3). ربما هذا هو سبب عدم وجود أي 
المدونة  كتاب  ربما  الســيرية.  اإلباضية  المغربية  المصادر  في  عنه  معلومات 
عبد الوهاب بن  اإلمــام  بزيارة  المؤلــف  قام  الجزيــرة.  شــبه  في  تأليفه  تَّم 
نسخة  وترك  المغرب،  في  784 ـ 824)  (168 ـ 208/  رســتم  عبد الرحمن بن 
النسخة  هذه  فقدت  المعصومة.  المكتبة  بتاهرت،  الرستمية  للمكتبة  كتابه  من 
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وإحراق   908  /296 سنة  المدينة  باجتياح  الشيعي  عبد اهللا  أبو  الفاطمي  قام  ا  َلم
كان  الذي  [المساكني]،  فتح  عمروس بن  حفص  أبو  الحظ  لحســن  المكتبة. 
(اْلُمقال  أفلح  د بن  محم يوســف بن  اإلمام  حكم  تحت  نفوسة  بجبل  قاضيًا 
281/ 984م) والذي توفي في وقعة مانو (283/ 896) ضّد األغالبة، قام بنسخ 

حاليًا  الموجودة  المدونة  كتاب  نسخ  نفوسة.  بجبل  اســتمرت  وهكذا  العمل، 
أو  الغانمية  كذلك  يسمى  العمل  المصدر.  هذا  على  الظّن  أغلب  في  اعتمدت 
 120/1 اإلسالم،  موسوعة   :(Lewicki) ليفيتســكي  (انظر:  غانم  بشر بن  ديوان 
ولوتورنو تليها؛  التــي  والصفحات   96  ،RO  ،1961  (Lewicki) وليفيتســكي 
(Le Tourneau) 1960، 330، والشــماخي: سير، 228، 3 والتي تليها. في هذه 

األيام نملك المدونة الكبرى والمدونة الصغرى. البرادي ال يعرف هذا الفرق. 
(انظر:  رؤيته)  له  يســبق  لم  الزكاة،  كتاب  عشر،  (الثاني  جزءًا   11 إلى  أشــار 
 (Schacht) شــاخت  وانظر:  رقم 12،   ،18  ،1885  ،(Motylinski) موتيلنســكي 
هناك   (Schacht) شــاخت  إليها  أشــار  التي  المخطوطات  جانب  إلى  أعاله). 
(جربة)  يعقوب  سالم بن  مكتبة  وفي  البارونية  الخزانة  في  أخرى  مخطوطات 
باب الصــالة والتكبير موجود (ربما من المدونة الكبرى). هناك مخطوطات 
كذلــك بمكتبات مطهري (مطّهر) في مليكة وبلحــاج في القرارة. (فان إس 
د بن  محم ملكية  في  الكبــرى  ـ : المدونة  ل مخطوطًا  رأى  نفســه)   (van Ess)
في  كالهما  من؟)،  ملكيــة  (في  الصغرى  المدونة  ومخطوط  بابانو،  يوســف 
د بن يوسف اطفيش، وكان ترتيبه في نفس  بني يسجن وكالهما بترتيب محم

المخطوطين). محتويات  تفاصيل  (تابع  تعليق.  عن  عبارة  الوقت 
602/2 ـ 604.  ،1991  (Ess) إس 

79 ـ 82.  ،2002  (Francesca) فرانشيسكا 
أبي  قِبل  من  ـ : الجناوني  ل الفقــه  أصول  في  مختصر  الوضع  كتــاب  تقديم 
نسخة  نفوسة  جبل  في  رأى  بأنه  يقول  اطفيش   :11 اطفيش،  إبراهيم  إسحاق 

األمازيغية. إلى  تُرجمت  الكبرى،  المدونة  من 
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تأليفها  تَّم  غانم.  أبي  مدونة  رقم 12:   ،18  ،1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
كتاب  الصيام،  كتاب  التالية:  المجلدات  من  تتكون  عبيدة.  أبي  طلبة  بقواعد 
كتاب  الطالق،  كتاب  النكاح،  كتاب  واألحكام،  األقضية  كتاب  الشــهادات، 
الوصايا،  كتاب  الصالة،  كتاب  واألحكام،  البيوع  كتاب  والحدود،  األشــربة 
يتحدث  البرادي  رأيت  أن  لي  يسبق  لم  الربا.  كتاب  والهدايا،  الهبات  كتاب 

العمل. هذا  من  جزء  كذلك  هو  الذي  الزكاة  كتاب  عن 
النامــي، 2001، 133 ـ 136 (طبعــة باللغــة اإلنجليزيــة، طبعــة جديــدة، 
 4 ملحوظة   133 الصفحــة  فــي  ومحتوياتهــا.  المدونــة  فــي  107 ـ 110): 

المدونة. مخطوطات  بعض  النامي  ذكر  ملحوظة 59)  (133 ـ 134 
المدونة  ُعرفت   .815  /200 زهــاء  المؤلــف  توفي   :586/1  ،1967 ســزكين 
د بن يوسف اطفيش؛ 2) المدونة  بترتيبين: 1) المدونة الكبرى بترتيب محم
يســجن.  بني  في  أوزكري  إبراهيم  مكتبة  في  المخطوطين)  الصغــرى (كال 
الفزاري.  يزيــد  عبد اهللا بن  إلى  كذلــك  منســوب  المذكور  اآلخر  الكتاب 

الثامن. الثاني /  القرن  علماء  آراء  على  يحتوي 
الصغرى،  والمدونة  الكبــرى  للمدونة  مناقشــة  15 ـ 16:   ،1993 العبيدلي، 

العنوانين. بين  واللبس 
عبد الوهاب  اإلمام  إلى  المدونة  ُحملت  247 ـ 250:   ،1985 ويلكنســون، 
ــا جاء ليزور  بواســطة مؤلفها أبي غانم بشــر بن غانم الخراســاني، َلم
المغرب. النســخة التــي تركها في تاهــرت ُفقدت أثناء حــرق المكتبة 
[أبي  قِبل  من  سّري  بشكل  مدونة  نسخت  الحظ،  لحسن  لكن  الرستمية، 
المؤلف  نسخة  من  نفوسة  جبل  في  [المساكني]  فتح  عمروس بن  حفص] 
ا ذهب إلى تاهرت ما زالت باقية (الدرجيني:  األصلية التي تركها عنده َلم
الصغرى،  بالمدونــة  هذه  األصلية  المدونــة  تُعرف   .(323/2 الطبقــات، 
المدونة  اطفيش  يوسف  د بن  محم قِبل  من  الشــائع  الترتيب  عكس  على 
 1976  ،(Van Ess) إس  فان  لكن  ممكنــا.  ذلك  يبدو  األقل  على  الكبرى. 
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الــذي رأى الصغرى، يقول: إنها عبارة عن عملين على األقل إن لم نقل 
دقيق  نقاش  بعد  بعــد.  فيما  ُجمعت  التي  هي  غانم،  أبــي  قِبل  من  ثالثة 
ليس  مشتق  المدونة  كتاب  أن  أَرى  قائال:   (Wilkinson) ويلكنسون  لخص 
لإلمام  المواد  من  معينة  مجموعة  بوضوح  سجل  الذي  غانم  أبي  من  فقط 
مصادر  من  كذلك  لكن  للمعلومات،  الخاص  جمعه  على  المعتمدة  أفلح 
أخــرى التي تحظى بمكانة في المدارس اإلباضية المنافســة. عرف هذا 
ربما  مهمة  بإضافات  فوق  فما  أفلح  اإلمام  عهد  منــذ  تراكميًا  نموا  العمل 
الوجود.  حيز  إلى  النكاري  المذهب  خرج  حين  الرستمية  بعد  ما  فترة  في 
أبي  عهد  إلى  رجوعًا  وأصلية  قديمة  معلومات  يقدم  العمل  هذا  بالتأكيد، 
على  ل  األو العقد  الثالث،  القرن  قبــل  مدون  غير  المادة  لب  لكن  عبيدة. 
المعاصر  الوقت  حتى  ُعمان  فــي  معروف  غير  بقي  عمل  وهو  أعتقد،  ما 

نسبيًا.
عبد الوهاب بن  لإلمام  كتب  بأنه  عرف   :35  ،1990  (Wilkinson) ويلكنسون 
ســفيان،  أبي  كتاب  مثل  الظن،  أغلب  في  لكن  رســتم]،  عبد الرحمن [بن 
ـ : ســبعة من تالمذة أبي عبيدة  ـ : ابنــه أفلح، يحتوي على آراء (فتاوي) ل ل

المؤّرج). وأبي  عبد العزيز  عبد اهللا بن  «المبدع»  (متضمنًا 
للمدونة. باألمازيغية  ترجمة  هناك   :306  ،1921  (Beguinot) بكوينوت 

لهذه  نسخة  هناك   ،(1972 (مايو  القرارة  المرموري،  محمد  بن  ناصر  حسب 
.((Schacht) شاخت  أيوب،  أعلى،  (انظر:  تونس  في  الترجمة 

للمدونة  تحقيق:  بتجهيز  اآلن  يقوم  الباروني  القاســم  أبي  يحيى  عيســى 
.(1975 (أكتوبر 

الســالمي:  وكتاب   .218 الجواهر،  البرادي:  كتاب  في  مختصر  بشــكل  ذكر 
.66 اللمعة، 

غانم. أبو  الصفري،  انظر: 
الزكاة. أحكام  في  رسالة  مسلم:  عبيدة  أبو  التميمي،  انظر: 
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مخطوط  في  الكل  هناك.  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  انظر: 
الكتب. دار  في   ،B 21582 مجموعة 

موتيلنسكي   ،1893  (De guinaudon)  ،1900  (Bossoutrot) بوسوتروت  انظر: 
.B 2004 مبارك،  خالد بن  الوهيبي،  1907؛   ،1897  (Motylinski)

ان. غس سالم بن  حمزة  أبو  الخروصي،  اللواح:  ان  غس ابن 
خلفان [بن  عبد اهللا بــن  خلفان بن  قيصر بن  خلفان بــن  عبد اهللا بن  قيصــر،  ابن 

الصحاري. سليمان  قيصر] بن 
.(1664 / 1075 في  (عاش  362/3 ـ 364  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

62/1 ـ 66: كتب ســيرة عن حكــم اإلمام  الخصيبــي: شــقائق النعمــان، 
(إمام  اليعاربــة  دولــة  مؤســس  اليعربي،  مالــك]  مرشــد [بن  ناصر بــن 
في شــكل نثر وأعاد  1034 ـ 1059 / 1624 ـ 1649). كتب هذه الســيرة أوالً 

قصائد  من  أجــزاء  63 ـ 66  الصفحات  علــى  نظم.  في  ذلــك  بعد  كتابتها 
بمناســبة فتح قصر الرســتاق، غزو ينقل، وقصائد مدح لإلمام ولسعيد بن 

اإلمام. والي  خلفان، 
عشر)  الســابع  عشــر /  الحادي  (القرن   :1 ملحوظة   33  ،A 1985 العبيدلي، 
توفي  األخير.  هذا  عن  سيرة  ألف  حيث  مرشد،  ناصر بن  ـ : اإلمام  ل معاصر 

اإلمام. وفاة  بعد 
.1979 وغنام   1984  (Cuperly) كوبرلي  الغّمة،  كشف  مجهول:  انظر:  نفسه: 

عبد المجيد  تحقيق:  اليعاربة.  دولة  مؤســس  مرشد،  ناصر بن  اإلمام  ســيرة  نفسه: 
حسيب القيسي. لندن: دار الحكمة، 1423 / 2002، (134 صفحة؛ 21×14سم).
ـ : القيسي: تعتمد هذه الطبعة على مخطوطة في المتحف البريطاني  مة ل مقد
وأخرى فــي وزارة التراث القومي والثقافة. أنهى المؤلف كتابة هذا العمل 

.1649 / 1059 مرشد  ناصر بن  توفي   .1640 مايو   15  /1050 محرم   23 يوم 
 343  ،23 إضافة  البريطانــي،  المتحف  في  مخطوط   ،(Bathurst) بثورســت 

يعربي. أول  الثاني.  الجزء 
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حسيب  عبد اهللا  تحقيق:   :((Smith) (ســميث   817  ،X اإلســالم،  موســوعة 
.1977 مسقط  القيسي، 

القيسي. حسيب  ـ : عبد المجيد  ل تحقيق:   :154  ،1994 الفارسي، 
97 ـ 103.  ،A 1979 فوزي 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،42/3 المخطوطات،  فهرس 
88 صفحة، 22×16سم، 17 سطرًا. الناسخ: علي بن عمر بن سعيد الخماسي 

الصــوري، 1251 / 1835 ـ 6. أجزاء مفقودة فــي البداية، في مجموعة، بعد 
بقصائد  متبوعة  الكندي،  إبراهيم]  د بن  محم عبد اهللا  ـ : [أبي  ل الكافية  النعمة 
المنحي.  المعولي  عمران  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي،  (ربما  ـ : المنحي  ل
نســخة   43 الصفحة  على  مرشــد).  ناصر بن  اإلمــام  مراثي  كتابــه:  انظر: 
د بن  محم علي بن  الناســخ:  15 ســطرًا.  22×16ســم،  صفحة،   114 أخرى، 
متبوعة  مجموعة  في  1188 / 1774 ـ 5.  البصري،  عبد السالم  عبد الهادي بن 

رمضان. ومسعود بن  رويشد  ـ : خميس بن  ل برثاءات 
قيصر بن  خلفان بن  عبد اهللا بن   :(538  ،1949 409 (طبعة   ،II بروكلمان  كارل 
مالك،  مرشد بن  ناصر بن  العادل  اإلمام  ســيرة   :1640 / 1050 كتب  سليمان 

.(1252 البريطاني  (المتحف  1034 ـ 1050 / 1640 ـ 1628  ُعمان،  إمام 
 ،343  ،23 إضافــة  البريطاني،  المتحــف  مخطوط  118 ـ 119،   ،1979 غنــام 
د بن  (50 صفحة، 13 سطر). تَّم 22 محرم 1050 / 1640. ُكتَِب بطلب من محم
الصفحات  غّنــام  في  هالل.  جمعة بــن  ثاني بن  وناصر بــن  الوالي  ســيف 
121 ـ 124 نــص من عمــل ابن قيصر عــن مرحلة اإلمام ناصر بن مرشــد 

.(33 30 ـ 2،   ،29 27 ـ 8،  21 ـ 2،  الصفحات  (المخطوط 
الثانية،  الطبعة  القيسي،  حسيب  عبد المجيد  تحقيق:   :15  ،2003 الجالودي، 

.1983 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
قاســم 2000، 450؛ العبيدلي، A 1985، 33 ملحوظة 1: تحقيق: عبد المجيد 

.1977 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  القيسي. 
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والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  مرشــد.  ناصر بن  اإلمام  ســيرة 
23,5×17سم). واحدة؛  صفحة   ،133)  ،1983 / 1403

كتاب ســيرة اإلمام ناصر بن مرشد. مسقط / القاهرة: وزارة التراث القومي 
جديدة. طبعة  الحلبي،  البابي  عيسى  والثقافة / 

32 ـ 34.  ،A 1985 العبيدلي، 
العبيدلي، 1988، 436 ملحوظة 35: المصدر الُعماني المبكر المشير للوجود 
مرشــد  ناصر بن  ـ : إمامة  ل تاريخه  في  قيصر  ابن  هــو  ُعمان  في  األوروبي 

اليعربي.
المكتبــة  فــي  مخطــوط  368 ـ 369،   ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
القيســي  ـ : عبد المجيد  ل تحقيق:  الثاني.  الجزء   ،343  ،23 إضافة  البريطانية، 
التراث  الثقافة  وزارة  (فــي  ُعماني  ومخطوط  المخطوط  هذا  على  المعتمدة 
زهاء  جديدة،  (طبعة  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشرت  الوطني) 

ناصر. ـ : اإلمام  ل معاصر  الظّن  غالب  في  قيصر  ابن  يعتبر   .(1977

وزارة  قِبل  مــن  النشــر  طور  في  أو  ُنشــر  رقم 14:   ،22  ،1978 الوهيبــي، 
التراث القومي والثقافة، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، نســخ 
وزارة  في  مصورة  نســخة  رقم 6:   ،23  ،O. C واحد  مجلد  1251 / 1835 ـ 6، 

واحد. مجلد   ،1649 / 1059 سنة  منسوخ  لمخطوط  والثقافة  القومي  التراث 
.1979 غّنام  الغّمة،  كشف  مجهول:  انظر: 

.1979 غّنام  عنوان)،  (بدون  مجهول:  انظر: 
النْزوّي. الرستاقي  [اليعربي]  مرشد  ناصر بن  يعربي،  انظر: 

الجروح]. وقياسات  الجراحات  في  [أرجوزة  نفسه: 
من  نظم  بيتــًا.   200 من  أزيد  362/3 ـ 363:  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
مختصر البســياوي. في الصحاري، عبد اهللا بن بشير بن مسعود: كتاب لقط 

البوسعيدي. مكتبة  في  رقم 1034  مخطوط،  صحار،  في  المؤلف  اآلثار 
البسياوي. مختصر  كتاب  د:  محم علي بن  الحسن  أبو  البسياوي،  انظر: 
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القرشي: المخزومي  كثير]  [بن  الوليد  د  محم أبو  كثير،  ابن 
192 ـ 197.  ،2000 أحمد  صالح بن  البوسعيدي، 

ــد: كتاب الفوائد في أصول  ابن ماجد، شــهاب الدين أحمد [بن ماجد] بن محم
علم البحر والقواعد والفصول. تحقيق: إبراهيم خوري. رأس الخيمة: مركز 

.1989 األميري،  الديوان  في  والوثائق  الدراسات 
الشــاروني A 1990، 19: أحمد بن ماجد المالح (القرن التاســع / الخامس 
علم  أصول  في  االختصــار  حاوية  كتب:  جلفار.  في  ولد  أنه  يبدو  عشــر). 
البحار؛ كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. كال الكتابين يحتويان 

وأرجوزات. قصائد  على 
الرحمانيات. مجهول:  انظر: 

أحمد). مقبول  (س.  856/3 ـ 859  اإلسالم،  موسوعة  انظر: 
.1924  (Ferrand) فراند  انظر: 

.2002 الجالودي،  انظر: 
.1986 التازي  انظر: 

.1971  (Tebbetts) تبتس  انظر: 
ماجد. ابن   ،368  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 

نفسه: النونية الكبرى مع ست قصائد أخرى. تحقيق: حسن صالح شهاب. مسقط، 
.1993 / 1413 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

فهــرس المخطوطات، 166/3: أحمد بن ماجد بن عمر بن فضل الســعدي 
القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  الكبرى،  النونّية  904 / 1498 ـ 9):  (توفى 
والثقافة. 100 صفحة، 21×15سم، 21 سطرًا. ُنسخ سنة 1157 / 1744 ـ 5. عن 
علم  أصول  في  االختصــار  حاوية  أخرى:  قصائد  خمــس  مع  البحار.  علم 
البحار؛ القصيدة المعربة؛ كنز المعالمة (المعالم؟)؛ مخمســة االستوائيات؛ 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشرت  الهادية.  قصيدة 
.1985 الخوري  انظر: 
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اد: مد ابن 
فضالة. اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  اد] بن  مد أحمد [بن  بكر  أبو 

د. محم أحمد بن 
الناعبي. انظر:  الناعبي.  اد]  مد [بن  د  محم اهللا بن  عبد 

النْزوّي. اد]  مد [بن  عبد اهللا  د بن  محم
آل مداد. انظر: 

اد. ُمد بابن  كذلك  إليه  يشار  اد:  مد ابن 
اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بــن  اد] بن  مد [بن  أحمد  أبوبكــر  اد،  مد ابن 

فَضالة:
عشر). السادس  العاشر /  القرن  (أواسط  76/2 ـ 90:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

آل مداد. انظر: 
اد. مد أحمد بن  األمة...  وباني  جوابات  العّباد،  خزانة  كتاب  جامع:  نفسه: 

اد] بــن  مد [بــن  أحمــد  أبوبكــر   :368  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
التراث  وزارة  في   2080 مخطوط  عشــر).  الســادس  (القرن  اد  مد عبد اهللا بن 
زيادات.  عــدة  يتضمن  (؟).  1138 / 1725 ـ 6  فــي  ُنســخ  والثقافة،  القومي 

النسخ. آلة  اختراع  هو  العنوان 
العّباد.  خزانة  اد:  مــد أحمد بن  ملحوظة:   235  ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون 
كتاب الجامع للقرن السادس عشر، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة.

البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 76/2 ـ 77، 374/3: خزانة العّبــاد، جوابات 
وزارة  في  مخطوط  اد،  مد أحمد بن  الجواد  العلم  العالم  األمة  رّباني  الشيخ 
خنبر بن  د بن  محم خلف بن  الناسخ:  (رقم 2080)،  والثقافة  القومي  التراث 
د بن  محم ـ : عبد اهللا بــن  ل 1138 / 1725 ـ 6،  الضنكــي،  غفيلــة  ســعيد بن 
اد المّدادي الناعبي العقري النْزوّي.  د بن عمر بن أحمد بن مد بشير بن محم

الجواد. كنز  مثل: 
التالية. المادة  انظر: 
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اد. مد أحمد بن  الشيخ  جوابات  من  الجواد  كنز  نفسه: 
مخطوط  المدادي،  عبد اهللا  اد بن  مد أحمد بن  رقم 46:   ،10  ،1978 الوهيبي: 
واحد. مجلد  1162 / 1748 ـ 9،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في 

القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  76/2 ـ 77،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
العباد. خزانة  مثل  باء).  (رقم 329  والثقافة، 

اد بن عبد اهللا المدادي. أسئلة  الجالودي، 2003، 67 ملحوظة 1: أحمد بن مد
كتاب  الكتابين  كال  أن  يبــدو  العباد.  خزانة  هــو  آخر  عمل  فقهية.  وأجوبة 

ومتماثالن. واحد 
السابقة. المادة  انظر: 

اد 5. مد أحمد بن  الفقيه  سيرة  نفسه: 
المحبوبيين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :26  ،2003 الجالــودي، 

.1 ملحوظة   67 الجالودي،  انظر:  146/3 ـ 186. 

في  اد.  مد أحمد بن  الفقيه  الشــيخ  إلى  تُنسب  سيرة   :249  ،2001 السالمي، 
511 ـ 544.  ،(2) السير  كتاب 

620 ـ 663. الُعمانية،  السير  مجهول:  في  اد.  مد أحمد بن  الفقيه  سيرة   :253 نفسه: 
د. محم أحمد بن  اد،  مد ابن  انظر: 

د بن  محم اإلمام  عن  اد  مد د بن  محم أحمد بن  ســيرة  د:  محم أحمد بن  اد،  مد ابن 
د. محم بركات بن  اإلمام  وابنه  إسماعيل 

البراءة  يبدي  اد  مــد ابن   :(120 (باألحرى  رقــم 119   ،35  ،2000 الســالمي، 
حمايتهم.  في  وفشــلوا  الشــعب  من  الزكاة  جمعوا  الذين  األئمة  أفعال  من 
األعيان،  إتحاف  البطاشــي:  انظر:  384/1؛  األعيان،  تحفة  الســالمي:  (انظر: 
إمامًا  كان  إسماعيل  د بن  محم  :35  ،2001 الســالمي،  78 ـ 85).  77/2 ـ 78، 

1500 ـ 1518. 906 ـ 924/ 

أحمد. بكر  أبو  اد،  مد ابن  انظر: 
آل مداد. انظر: 
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مفّرج). د بن  محم التأليف  في  (شاركه  فقهية  أجوبة  نفسه: 
عبد هللا بن  د بن  محم المكتبة):  في  (رقم 8  رقم 299  آل خالد،  عشيرة  مكتبة 
اد. مخطوط، 6 ورقات، 22,4×15,2ســم، 17 ســطرًا، مكتمل. الناســخ:  مد
(جزء   .1875 / 1292 الثاني  ربيع   12 الوارجالني،  صالح  داود بن  عيسى بن 
جانب  إلى  مجموعــة،  في  الثاني  ـ : الكنــدي؟).  ل الشــرع  بيان  كتاب  من 

الشرع. بيان  الُعماني:  الكندي  إبراهيم  د بن  محم
مفّرج. د بن  محم سليمان بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو  انظر: 

مفّرج. أحمد بن  انظر: 
ْزوّي. الن اد]  مد [بن  عبد اهللا  د بن  محم اد،  مد ابن 

فضالة. اد  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  د بن  محم انظر: 
آل مداد. انظر: 

الفوز. أهل  إسناد  معرفة  في  فصل  نفسه: 
.B 1996  (Radivilov) ردفيلوف  انظر: 

فقهية]. وأجوبة  [مسألة  نفسه: 
 3 مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقــم 148  رقم 485  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
سعيد بن  الناسخ:  البداية.  في  مكتمل  غير  32 سطرًا،  20×15,5سم،  ورقات، 
د بن محيمن، 5 رجب 1116 / 1704. الثاني في مجموعة من 174 ورقة،  محم
باإلضافة إلى (جزء من) أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي: كتاب الضياء.

[واألئمة]. وبلدانهم  وموتهم  العلماء  نسب  صفة  نفسه: 
النْزوّي. اد  مد عبد اهللا بن  د بن  محم  :112  ،1974 النامي، 

أبو داود 2000، 141، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة (رقم 156).
القومي  التراث  وزارة  مســقط،  اد.  مد ابن  ســيرة   :326  ،2003 البوسعيدي، 

.1984 والثقافة، 
القومي  التراث  وزارة  مسقط،  اد.  مد بن  عبد اهللا  ســيرة   :39  ،2000 بوتشيش 

.56 تراثنا   1984 والثقافة، 
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التراث  وزارة  قِبــل  من  ُنشــرت  ســيرة   :1 ملحوظة   67  ،2003 الجالودي، 
.1984 والثقافة،  القومي 

ليفتسكي B 1935 (Lewicki)، 179: كتاب نسب العلماء. في السير الُعمانية، 
917 / 1530 ـ 1. النسخ  تاريخ  لبوب،  في   1082 مخطوط 

.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  مخطوط   ،297  ،2001 النامي، 
مداد  بنو   (1511  /917 (توفي   :(118 (باألحرى  رقم 117   ،34  ،2000 السالمي، 
أقدم  عن  عبارة  هــذه  الثانية.  النباهنة  دولة  في  مشــهورين  كانوا  مفّرج  وبنو 
سيرة ُعمانية التي دونت فيها معلومات عن وفيات العلماء واألئمة الُعمانيين. 

.35  ،2001 السالمي،  بعد.  فيما  المؤرخين   لكل مرجع  عن  عبارة  وهي 
الســالمي، 2003، 77 ملحوظة: ُنشر من قِبل وزارة التراث القومي والثقافة. 

الكتاب. لمحتويات  صغيرًا  ملخصًا  السالمي  أعطى 
السالمي، 2001، 253: (لم يشر إلى أّي مؤلف): صفة نسب العلماء وموتهم 

663 ـ 697. الُعمانية،  السير  مجهول:  في  واألئمة.  وبلدانهم 
اد فيها صفة نسب  د بن عبد اهللا بن مد نفسه: 256: سيرة تنسب في آخرها إلى محم
581 ـ 604. اإلباضية،  السير  مجهول:  في  واألئمة.  وبلدانهم  وموتهم  العلماء 

سموغورزسكي (Smogorzewski) 1927، 55، مخطوط في لبوب، في 1082، 
.V 279 ـ   V 265 ورقات  الُعمانية،  السير 

ضمن  الُعمانية،  الســير  تتضمــن   :147  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
أو  العلماء  نســب  كصفة  متعددة  بطرق  الموصوف  عمل  األخرى،  األعمال 

.(1511 (توفي  اد  مد عبد اهللا بن  د بن  محم قِبل  من  العلماء  نسب  كتاب 
اد  د بن عبد اهللا بن مد الوهيبي، 2003، 146: سيرة تنسب في آخرها إلى محم
مجهول:  في  ـ .  اهللا  رحمهــم  ـ  وبلدانهم  وموتهم  العلماء  نســب  صفة  فيها 

تليها. والتي   564 الصفحات  الثاني،  الجزء  اإلباضية،  علماء  سير 
اد. مسقط، وزارة  اد: سيرة العّالمة اْلُمحّقق عبد اهللا بن مد انظر: عبد اهللا بن مد

.56 تراثنا،   .1984 يونيو  والثقافة،  القومي  التراث 
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الُعمانية. السير  مجهول:  انظر: 
.1998  (Radivilov) ردفلوف  انظر: 
اد. مد عبد اهللا بن  د بن  محم سيرة  نفسه: 

[واألئمة]. وبلدانهم  وموتهم  العلماء  نسب  صفة  انظر: 
اللمعة. السالمي:  الجامع،  كتاب  جعفر:  ابن  انظر:  مسبح:  ابن 

مفّرج. أحمد بن  انظر:  مفّرج:  ابن 
هاشم: ابن 

زيد بن  خنبش بن  هاشم بن  عبد اهللا بن  د بن  محم خلف بن  راشد بن  انظر: 
عمير.

العيني. هاشم  ابن  الرستاقي،  انظر: 
د بن عبد اهللا بن  انظر: الرستاقي، راشد بن عميرة بن ثاني بن خلف بن محم

العيني. هاشم 
وّضاح. صالح بن  المنحي،  وّضاح:  ابن 

يزيد. عادي بن  د  السي عادي:  د  السي يزيد،  ابن 
وّصاف. د بن  محم النْزوّي،  الُعماني:  وّصاف  ابن 

اإلزكوي. بكر  أبي  سعيد بن  د بن  محم إبراهيم  أبو 
الحضرمي. قيس  إبراهيم بن  إسحاق  أبو 

الدرمكي. سالم  د بن  محم سالم بن  اإلزكوي،  األحول:  أبو 
الحصين. علي بن  الحّر  أبي  رسالة  الحصين:  علي بن  الحّر  أبو 

وقتلهم. النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
النْزوانِّي. ْزوانِّي:  الن أحمد  الحسن بن  أبو 

عبد السالم: الحسن بن  أبو 
أبي  اإلمام  حفيد  يبــدو  ما  على  121/2 ـ 126:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
عمر بن  عامر بــن  خميس بن  د بــن  محم) عامر  خميس بــن  الحســن بن 
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له  119 ـ 120).  الصفحات  عنه  اليحمدي،  جابر  أبي  ــان بن  غس دهمان بن 
الزوجة  المطلقة،  نفقــة  زوجها)،  عنها  (المتوفى  المميتــة  عّدة  عن  قصيدة 

وغيرها. وسكنها،  وقسوتها 
الحسن. أبو  الراشدي،  الراشدي:  عبد اهللا  د بن  محم سفيان بن  الحسن  أبو 

د  محم الحســن بن  اإلمام  إلى  أحمد  ورد بن  ســيرة  أحمد:  ورد بن  الحســن  أبو 
.(1443 ـ   1436  / 846 ـ   839 (إمام  عامر  خميس بن 

إلى  الحسن  أبي  من  رسالة   :(114 رقم 113 (باألحرى   34  ،2000 الســالمي، 
بني  طرف  من  اإلمام  ضّد  الثورة  بعد  مساندته  عن  فيها  أعرب  التي  اإلمام، 

خروص. بني  إلى  ينتمون  الذين  الصلت 
البطاشــي: إتحاف األعيــان، 19/2: ورد بن أحمد بــن مفرج بن أحمد بن 
هذا  نصح   .(1470 / 874 ــة  الحج ذو   27 (توفي  د  محم أحمد بــن  مفرج بن 
الشيخ اإلمام أبا الحسن بن خميس بن عامر بقطع أشجار نخيل بني ربيع، 
اإلمام  ضّد  ثورته  في  الصلت  بني  ســاندوا  ألنهم  الصلت؛  بني  خدم  وهم 

(370/1 األعيان،  تحفة  (السالمي: 
البهلوي. مفرج  انظر: 

أحمد. علي بن  الحسن  أبي  عن  الحّل  في  أحمد:  بن  علي  الحسن  أبو 
.48 المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 

البسيوي. األصم:  البسيوي  د  محم علي بن  الحسن  أبو 
السابوري. السابوري:  الكندي  الحسين  د  محم علي بن  الحسن  أبو 

البسيوي. البسيوي:  علي  بن  د  محم علي بن  الحسن  أبو 
د بن  محم علي بن  الحسن  أبو  البسياني،  انظر:  الحسن:  أبي  د بن  محم الحسن  أبو 

اليحمدي. األزدي  [البسياني]  الحسن  د بن  محم علي بن 
الحسن. أبي  د بن  محم الحسن  أبي  من  جواب 

اإلباضيــة،  علمــاء  ســير  مجهــول:  فــي   :145  ،2003 الوهيبــي، 
2 / 473 ـ 478.
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د بن أبي الحســن 3. في مجهول: سير  نفسه: 145 جوابا من أبي الحســن محم
.451 / 2 اإلباضية،  علماء 

في  الحســن.  د بن  محم الحســن  أبي  جواب  ومــن   .79  :250  ،2001 الســالمي، 
642 ـ 643.  ،(2) السير  كتاب  مجهول: 

في  الحسن.  د بن  محم الحسن  أبي  د بن  محم الحسن  أبي  من  جواب   :256 نفسه: 
.649 اإلباضية،  السير  مجهول: 

وراشد. موسى  يتولى  من  في  الحسن  د بن  محم الحسن  أبي  من  جواب  نفسه: 
4 ـ 6. المسلمين  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 

(خطأ،  سنجه  د بن  محم إلى  الحسن  أبي  د بن  محم الحســن  أبي  من  سيرة  نفسه: 
التالية). المادة  انظر: 

السالمي، 2001، 24: فتوى. فسر أبو الحسن أن اإلطاحة باإلمام الصلت بن 
مجهول:  في  رأي.  مســألة  هي  وإنما  دينية  مسألة  ليســت  الخروصي  مالك 

اإلباضية. السير  (2)؛  السير  كتاب 
أيضًا. البيساني  سيرة  من  نفسه: 

6 ـ 9. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 
انظر:  (خطأ.  سنجه  د بن  محم الحسن  أبي  من  سيرة  سنجه:  د بن  محم الحسن  أبو 

السابقة). المادة 
التاسع)  الثالث /  القرن  أواخر   :(72 (باألحرى  رقم 71   ،25  ،2000 السالمي، 
 .(886 / 272 (سنة  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  خلع  مسألة  في  فتوى 
ينتمي المؤلف إلى المدرســة النْزوّية المعتدلة. يجب أال يعتبر خلع االمام 

عام. رأي  مسألة  باألحرى  لكنها  دينية  مسألة  مالك  الصلت بن 
د. محم علي بن  الحسن  أبو  البسيوي،  الحسن:  أبو 

(ُمحقق). د:  محم الحسن،  أبو 
الحواري. الُعماني:  ْزوّي  الن القّري  عثمان  الحواري بن  د بن  محم الحواري  أبو 

المعافري. اليمني:  الحميري  المعافري  السمح  عبد األعلى بن  الخطاب  أبو 
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السدوسي. السدوسي:  دعامة  قتادة بن  الخطاب  أبو 
غابش. عبد اهللا بن  النوفلي،  غابش:  الحبشي بن  الخير  أبو 

غابش. عبد اهللا بن  النوفلي،  الخير:  أبو 
أبو الشــعثاء جابر بن زيد األزدي الُعماني اليحمــدي الجوفي البصري: األزدي، 

زيد. جابر بن 
الكيذاوي. الكيذاوي:  الشوال  أبو 

السمائلي. السمائلي:  المجيزي  سالم  مسلم بن  سعيد بن  الصوفي  أبو 
المصري. المصري:  أحمد  العباس  أبو 

العبدي. العبدي:  العباس  صحار بن  العباس  أبو 
المبرد. المبرد:  يزيد  د بن  محم العباس  أبو 

عيسى. د بن  محم الحارثي،  الحارثي:  صالح  عيسى بن  د بن  محم الفضل  أبو 
أبو الفضل: انظر: الحضرمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن: شرح أبي الفضل في الفقه.
أبــو الفوارس بن [الملك األفخر] ســليمان بن [الملك العــادل] أبي المظفر بن 

الديوان. كهالن:  نبهان بن  (خطأ) بن  عمر  نبهان بن  سليمان بن 
النســخ  تاريــخ  مخطــوط،  رقــم 144،   ،398  ،1956  (Schacht) شــاخت 
بني  من  معروف  غير  أمير  هو  المؤلف  بّريــان.  في  بكلي  مع   ،1909 / 1327

144 ورقة؛   ،1874  (ROSS) روس  41؛   ،1871  (Badger) بادجر  انظر:  نبهان. 
.265  ،A 1949  (veccia vaglieri) فسيفكلري 

سليمان. سليمان بن  النبهاني،  انظر: 
الحديثي. الحديثي:  القاسم  أبو 

الرحيلي. َمْحُبوب:  د بن  محم عبد هللا بن  سعيد بن  القاسم  أبو 
الشجبي. الشجبي:  عبد اهللا  د بن  محم سعيد بن  القاسم  أبو 

نجاد: موسى بن  كهالن بن  المعالي  أبو 
المنحي.  نجاد  موسى بن  د  محم أبي  ابن   :372/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
 .374 صفحة  انظر:  نجاد.  موسى بن  المعالي بن  أبي  موسى بن  اإلمام  والد 



77قسم المشرق ـ الجزء الثاني
CG

د بن  محم و«الملك»  اإلمام  بين  الحرب  وحول  اآلخرين  العائلة  أفراد  حول 
شاذان. مالك بن 

موته. عند  ألقاها  نجاد  موسى بن  كهالن بن  المعالي  أبي  القاضي  توبة  نفسه: 
306 ـ 307. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

السالمي، 2000، 32، رقم 103 (في الحقيقة 104): (بداية القرن السادس / الثاني 
549 ـ 579 / 1154 ـ 1184). (إمام  المعالي  أبي  وسى بن  اإلمام  والد  عشر) 

في  نجاد.  موســى بن  كهالن بن  المعالي  أبي  توبة   :249  ،2001 الســالمي، 
.398 (2)؛  السير  كتاب  مجهول: 

الُعمانية. السير  (2)؛  السير  كتاب  مجهول:  في   :33 نفسه: 
علي  على  المسلمون  بها  احتج  التي  ة  الحج عن  سأل   :149  ،2003 الوهيبي، 

307 ـ 314. مجموعة،  سير  مجهول:  في  منه.  وبرئوا  خالفوه  حين 
رسالة  نص  على  لالطالع  372/1 ـ 374،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي:  انظر: 

هذه. التوبة 
علي. على  المسلمون  بها  احتج  التي  ة  الحج عن  سيرة  مجهول:  انظر: 

و1952.  1949 الكفافي  انظر:  المعالي:  أبو 
المعالي. أبي  لإلمام  الفقه  أصول  في  فصول  نفسه: 

الخزانة  في  مخطــوط  رقم 140،   ،25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1207 / 1792 ـ 3.  النســخ  تاريخ  21,5×16ســم،  صفحة،   17 البارونية، 
جواب  صفحة؛   12 الاللوتــي  ســهل  أبي  جوابات  جانب:  إلى  مجموعــة، 
د عبد اهللا الزاديني (ورقتين)، كتاب الهبة للشــماخي  ـ : أبي محم البــرادي ل

أخرتين. مخطوطتين  وعلى  1131 / 1718 ـ 9)،  في  نسخ  صفحة،   25)
الرحيلي. القرشي:  المخزومي  الرحيلي  محبوب  د بن  محم بشير بن  المنذر  أبو 

سلمة بن  المنذر  أبو  الصحاري،  الصحاري:  العوتبي  مســلم  سلمة بن  المنذر  أبو 
مسلم.

المؤثر. أبو  البهلوي،  البهلوي:  الخروصي  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبو 
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المضيربي. المضيربي:  خليفين  حميد بن  سعود بن  الوليد  أبو 
السيجاني. السيجاني:  غيالن  هاشم بن  الوليد  أبو 
الحضرمي. الحضرمي:  أيوب  وائل بن  أّيوب  أبو 

السالمي. السالمي:  حميد  عبد اهللا بن  الشيبة بن  د  محم بشير  أبو 
النضر. ابن  الُعماني:  السمائلي  النضر  أحمد بن  بكر  أبو 

الستالي. الستالي:  الخروصي  سعيد  أحمد بن  بكر  أبو 
النضر. ابن  سليمان:  أحمد بن  بكر  أبو 

عبد اهللا بن  د بــن  محم ســليمان بن  موســى بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكــر  أبو 
عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  السمدي:  األفلوجي  الكندي  المقداد 

السمدي. األفلوجي  موسى الكندي 
المنحي. المنحي:  جابر  أبي  عمر بن  أحمد بن  بكر  أبو 
النْزوانِّي. ْزوانِّي:  الن صالح  د بن  محم أحمد بن  بكر  أبو 

النْزوانِّي:  [الكنــدي]  موســى  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكــر  أبو  الكندي، 
القرن  من  مشهور  عالم  مالحظة:   139 كاشــف،  تحقيق:  االهتداء،  كتاب 
سنة  صالح  د بن  محم عبد اهللا  أبو  والده  توفي  عشــر.  الثاني  الســادس / 
ســنة  نفســه  أحمد  بكر  أبو  ـي  توفـ 536 / 1141 ـ 2.  أو  531 / 1136 ـ 7 

موســى  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  ألبــي  أســتاذًا  كان  546 / 1151 ـ 2، 

الكندي النْزَوانِّي اإلباضي المحبوبي، المؤلف لكتاب الجوهر الُمقتصر 
والمصنف. االهتداء  وكتاب 

السيرة. من  منتخب  نفسه: 
في  مخطوط  عشــر)  الحادي  الخامس /  (القرن   :19/3 المخطوطات،  فهرس 
الناسخ:  18 ســطرًا.  23×17ســم،  84 ورقة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
االهتداء  بكتاب  مسبوقة  مجموعة،  في  البهلوي.  راشــد  عمر بن  عبد اهللا بن 
أئمة  ورسائل  سير  على  تحتوي  الغافري.  سنان  خلف بن  بمقصورة  ومتبوعة 

ُعمانيين. وعلماء 
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االهتداء. كتاب  موسى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  انظر: 
صالح. د بن  محم أحمد بن  بكر  أبو  النْزوانِّي،  انظر: 

والمراجع   (Hinds xerox) مجهول:  انظر:  أخرى.  ســير  لمجموعات  بالنسبة 
هناك.

صالح. د بن  محم أحمد بن  بكر  ـ : أبي  ل التي  السيرة  من  منتخب  نفسه: 
انظر: الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى: كتاب االهتداء، تحقيق: 

االهتداء. لكتاب  الكاشف  مة  مقد كذلك  انظر:  138 ـ 172.  كاشف، 
صالح. د بن  محم أحمد بن  بكر  أبو  النْزوانِّي،  انظر: 

صالح. د بن  محم أحمد بن  بكر  أبي  سيرة  نفسه: 
 (1151 / 546 (توفي   :(107 الحقيقة  (في  رقم 106  32 ـ 33،   ،2000 السالمي، 
مسألة  في  النزوانية  المدرســة  إلى  صالح  د بن  محم عشــيرة  شيوخ  ينتمي 
خلع اإلمام الصلت بن مالك الخروصي، بالرغم من كونه أستاذًا ألبي بكر 
الكندي، مؤلف كتاب المصنف (انظر: الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا). 
قِبل  من  بنزوى  العقر  لحي  الدخول  ضّد  فعل  رد  بمثابة  الســيرة  هذه  كانت 

ان. غس أبي  د بن  محم اإلمام 
اإلمام  حــول  المؤلف  رأي  الســيرة  هــذه  تعكــس   :33  ،2001 الســالمي، 
ــان، الذي هجم على قرية نــزوى العقرية أثناء معارضة  د بن أبي غس محم

اإلمام. به  قام  الذي  التصرف  هذا  مع  هنا  المؤلف  يتفق  لم  له.  السكان 
الكنــدي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موســى: كتــاب االهتداء، تحقيق: 

190 ـ 194). (الصفحات  صالح  د بن  محم أحمد بن  سيرة  كاشف، 
د بن  ل، 3: سيرة أحمد بن محم انظر: مجهول: الجوهر المقتصر، الجزء األو

[النْزَوانِّي]. صالح 
صالح. د بن  محم أحمد بن  بكر  أبو  النْزوانِّي،  انظر: 

ســيرة  ســليمان:  موســى بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  انظر: 
البررة.
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اد. مد ابن  اد:  مد عبد اهللا بن  اد بن  مد أحمد بن  بكر  أبو 
اإلزكوي. اإلزكي:  اإلزكوي،  بكر  أبو 

المنذري. المنذري:  بكر بن  أبو 
دريد. ابن  دريد:  الحسن بن  د بن  محم بكر  أبو 

المسلمين. إلى  مرداس  بالل  أبي  رسالة  مرداس:  بالل  أبو 
.2001 النامي،  وقتلهم،  النهروان  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
الكدمي. الكدمي:  الحمراوي  العبري  هالل  علي بن  موسى بن  جابر  أبو 

جعفر. ابن  اإلزكوي:  جعفر  د بن  محم جابر  أبو 
أبو حفص عمر بن سعيد بن عبد اهللا بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي علي بن 

معّد. سعيد بن  عمر بن  حفص  أبو  البهلوي،  البهلوي:  معّد 
أحمد. د بن  محم عمر بن  حفص  أبي  على  سيرة  أحمد:  د بن  محم عمر بن  حفص  أبو 

179 ـ 180.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 
أبو حمدان الخطيب ناصر بن ســليمان بن ســالم الحارثي: (بتكليف من طرف) 

الحائر. إرشاد  شامس:  د بن  محم البطاشي، 
عوف. المختار بن  حمزة  أبو  اإلباضي:  األزدي  عوف  المختار بن  الشاري  حمزة  أبو 

عوف بن  المختار بن  حمــزة  أبــي  عــن  409/2 ـ 410:  و2000،  باباعمــي 
جمادي  (توفي  الشاري  الُعماني  األزدي  الُسليمي  مازن  يحيى بن  عبد اهللا بن 

.(748 / 130 ل  األو
اإلســالمية  الموســوعة  188/1 ـ 209؛  األعيان،  إتحــاف  البطاشــي:  انظر: 
الموســوعة   ،(pellat بلت  األزدي (فصل  عوف  المختار بن  VII، 524 ـ 525: 

ـ : أسماء األعالم إلى مجلدات X - I وإلى ملحق 1 ـ 6:  اإلســالمية. فهرس ل
حمزة. أبو  األزدي،  عوف  المختار بن   :314  ،2002 بريل:  ليدن: 

.1991 الحسن  أبو  انظر: 
المدينة. في  الشاري  حمزة  أبي  خطب  نفسه: 

خطب. ـ : أربع  ل نصوص  386 ـ 396:   ،2002 ناصر 
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52 ـ 54.  ،1999 د  محم يحيى بن  البهالني، 
في  مخطوط  مجموعة  رقم 103:   ،21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة البارونية، 131 صفحة، 23×16ســم، تاريخ النسخ 1360 / 1941 ـ 2، 
كتاب  من  ظرف  الصحاري؛  مســلم  سلمة بن  المنذر  أبي  ســيرة  إن  حيث 
حمزة  ألبي  خطبــة  الكندي]؛  ســليمان  موســى بن  د بن  محم [لـ  الكفاية 
الســيرة  مجهول:  [انظر:  وشــرحها  الكلوية  المقامــة  عــوف؛  المختار بن 
إلى  إباض  عبد اهللا بن  رســالة  بركة؛  البن  األئمة  معرفة  في  باب  الكلوية]؛ 

عطية. ابن  سيرة  مروان؛  عبد الملك بن 
وخطبه. الشاري  حمزة  أبي  عن  188/1 ـ 209:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

والمدينة. مكة  في  الخطب  266/2 ـ 269:  الطبقات،  الدرجيني: 
 48 40 ـ 41،   ،35 حديثــة،  نســخة  إنجليزية،  (طبعة   71  ،67  ،2001 النامي، 

.(115 مالحظة 
بطالب  المعروف:  يحيــى  عبد اهللا بن  اإلمام  ســيرة  يحيى:  عبد اهللا بن  انظر: 

الحّق.
.2001 النامي،  وقتلهم،  النهروان  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 

ُعدي. هيثم بن  انظر: 
.1991 الحسن  أبو  انظر: 

الخروصي. الخروصي:  اللواح  ان  غس سالم بن  حمزة  أبو 
السالمي. السالمي:  حميد  عبد اهللا بن  حمد بن  حميد  أبو 

السيجاني. السيجاني:  خليل  أحمد بن  خليل  أبو 
الكاملي. (ُمحقق)  الكاملي:  د  محم عبد اهللا بن  رأس  أبو 

الخصيبي. السمائلي:  الخصيبي  بخيث  خلفان بن  عزيز بن  راشد بن  الرشيد  أبو 
ْزوّي: النْزوّي،  أبو زكرياء يحيى بن سعيد بن أحمد بن قريش الهجاري العقري الن

العقري. قريش  سعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبو 
والبراءة. الوالية  في  زياد  أبي  سيرة  زياد:  أبو 
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1 ـ 4. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 
(عذرة). عزرة  خلف بن  زياد  أبو 

سليم. رزيق بن  د بن  محم عبد اهللا بن  زيد  أبو  الريامي،  الريامي:  زيد  أبو 
الريامي. الريامي:  سليم  رزيق بن  د بن  محم عبد اهللا بن  زيد  أبو 

السمائلي. السمائلي:  الجامعي  حميد  عبد اهللا بن  حميد بن  سرور  أبو 
السيرافي. النحوي:  السيرافي  القاضي  المرزبان  عبد اهللا بن  الحسن بن  سعيد  أبو 

سعيد. د بن  محم سعيد  أبو  الكدمي،  الُعماني:  سعيد  أبو 
البصري. عبد العزيز:  عبد هللا بن  سعيد  أبو 

أبو سعيد عمر بن علي بن علي بن عمر الرستاقي المعقدي: الرستاقي، أبو سعيد 
علي. عمر بن 

أبو سعيد عمر بن علي بن عمر بن علي عمر الرستاقي الوائلي المعقدي: الرستاقي، 
علي. عمر بن  سعيد  أبو 

القلهاتي. القلهاتي:  األزدي  سعيد  د بن  محم سعيد  أبو 
سعيد. د بن  محم سعيد  أبو  الكدمي،  الناعبي:  الكدمي  سعيد  د بن  محم سعيد  أبو 

أبو ســفيان محبوب بن الرحيل بن ســيف بن هبيرة العبدي المخزومي القرشــي: 
الرحيل. محبوب بن  سفيان  أبو  العبدي، 

الكندي. ْزوّي:  الن الكندي  ناصر  سعيد بن  سليمان بن  سالم  أبو 
سليمان  أبو  المعولي،  المعولي:  عبد اهللا  ســعيد  راشد بن  د بن  محم ســليمان  أبو 

راشد. عامر /  د بن  محم
المعولي. المعولي:  عامر  د بن  محم سليمان  أبو 

العدوي،  ــْزوّي:  الن الصائغ  العــدوي  مســعود  عبد اهللا بن  هالل بن  ســليمان  أبو 
عبد اهللا. هالل بن 

البوسعيدي. البوسعيدي:  قحطان  يعرب بن  سيف بن  صخر  أبو 
صفرة. عبد الملك بن  صفرة  أبو 

صفرة. أبي  ابن  انظر: 
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صفرة. أبي  عبد الملك بن  صفرة  أبو  انظر: 
ضمام. روايات  حبيب:  الربيع بن  انظر: 

اآلثار. كتاب  حبيب:  الربيع بن  انظر: 
سائب. ضمام بن  انظر: 

.1936  (Lewicki) ليفيتسكي  د،  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو  اللواتي،  انظر: 
الخلق. على  الحّجة  كتاب  مجهول:  انظر: 
صفرة]. عبد الملك بن  صفرة  أبي  [كتاب  نفسه: 

د بن  ـ : محم ل الشــرع  بيان  كتاب  في   :46  ،1998  (Francesca) فرانسيســكا 
رســالة،  هناك  182 ـ 185)  152/1 ـ 154،   ،1982 الكندي (ُعمــان  إبراهيــم 
ُكتبت في العراق ما بين 230 / 844 ـ 5 و237 / 851 ـ 2، ُوجهت إلى كّل من 
الرحيل)،  محبوب بن  ســفيان  أبي  (نجلي  سفيان  وأبي  د  محم عبد هللا  أبي 
فيما يخّص النزاع حول مسألة خلق القرآن الذي كان بين أبي عبد اهللا (توفي 
260 / 873) وعلماء ُعمان أثناء إمامة مهّنا بن جيفر (226 ـ 237 / 840 ـ 851).

68 ـ 69.  ،A 2002  (Francesca) فرانسيسكا  انظر: 
التالية. المواد  انظر: 

صفرة. عبد الملك بن  صفرة  أبي  حفظ  نفسه: 
ضمام. 218: بن  الجواهر،  البرادي: 

ـ : الربيع بن حبيب. َكَتَب روايات الربيع من  النامــي، 1974، 113: الضبط ل
األزدي. زيد  جابر بن  من  سائب  ضمام بن 

النامــي، 2001، 298: روايات ضمام، مخطوط فــي الخزانة البارونية، وفي 
القاهرة. الكتب،  دار 

ضمام. روايات  حبيب:  الربيع بن  انظر: 
والتالية. السابقة  المواد  انظر: 

صفرة  أبي  كتــاب  الثامن)  الثانــي /  القرن  (أواخر  صفــرة:  مالك بن  صفــرة  أبو 
صفرة. مالك بن 
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حبيب. للربيع بن  آثار  كتاب  من  جزء   :366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون
ويلكنسون (Wilkinson) 1990، 35. انظر: األزدي، أبو الشعثاء جابر بن زيد: 

جابر. كتاب 
السابقة. المواد  انظر: 

صفرة: أبو 
صفرة. أبي  ابن  انظر: 

التالية. المواد  انظر: 
كتاب  العوتبي:  مسلم  سلمة بن  المنذر  أبو  الصحاري،  (ُمحقق)  جاسر:  صفية،  أبو 

العربية. اللغة  في  اإلبانة 
صوفة. أبي  جامع  صوفة:  أبو 

أره. لم  والذي  جدًا  قديم  عمل   :72 اللمعة،  السالمي: 
الراشدي. الراشدي:  عاصم  أبو 

محبوب. د بن  محم عبد اهللا  أبو  الرحيلي،  القرشي:  محبوب  عبد اهللا ابن  أبو 
الكندي. روح:  د بن  محم عبد اهللا ابن  أبو 

البوسعيدي. البوسعيدي:  د  محم سيف بن  حمد بن  عبد اهللا  أبو 
األصم. األصم:  عثمان  أبي  عثمان بن  عبد اهللا  أبو 

العبري. الكدمي:  الحمراوي  العبري  راشد  خميس بن  ماجد بن  عبد اهللا  أبو 
الكندي  مقداد  عبد اهللا بن  د بن  محم سليمان بن  إبراهيم بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

الكندي. ْزوّي:  الن السمدي 
اليمان]. القاسم بن  عمر بن  القاسم  أبي  إلى  [سيرة  الحسن:  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

 ،1981 مسقط  جعفر،  ابن  جامع  في  جزء  في  محفوظ   :27  ،2001 السالمي، 
ل، 206. أمر قانوني في الجواب عن األســئلة المطروحة من  ـد األو المجلـ

القاسم. أبي  قبل 
األموي. األموي:  إسماعيل  أحمد بن  العباس  أبي  الشيخ  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
اهللا. حمد  عيسى بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو  السري،  عيسى:  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
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كتب  من  إلى  خالد  د بن  محم عبد اهللا  أبي  عن  جواب  خالد:  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
منح. أهل  من  إليه 

314 ـ 315. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 
عبد اهللا  أبي  ســيرة   :(110 الحقيقــة  (في  رقــم 109   ،33  ،2000 الســالمي، 
التي  الداخلية  الفتنــة  حول  اآلراء  عن  فتوى  منــح.  ألهل  خالد  د بن  محم
المؤلف  ورأي  الخروصــي  مالك  الصلت بن  اإلمــام  خلع  بســبب  وقعت 
التي  العلماء  آراء  خالل  من  يتضح  لإلمام.  موسى  موسى بن  معارضة  حول 
الرستاقية  المدرســة  إلى  ينتمي  كان  أنه  الســيرة  هذه  في  المؤلف  بها  أتى 

.33  ،2001 السالمي،  اإلمام)  (معارضي 
إليه  كتب  من  إلى  خالد  د بن  محم عبد اهللا  أبي  عن  جواب   :249  ،2001 سلم 

403 ـ 404.  ،(2) السير  كتاب  في  منح،  أهل  من 
د بن خالد. اشي: إتحاف األعيان، 281/1، في عديد من أعمال محمانظر: البط

الكندي. ْزوّي:  الن السمدي  الكندي  عربي  روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
إبراهيم  أبي  على  زائدة  د بن  محم عبد اهللا  أبي  ســيرة  زائدة:  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

اإلزكوي. بكر  أبي  سعيد بن  د بن  محم
القرن  من  ل  األو النصف   :(77 الحقيقة  (في  رقم 76   ،27  ،2000 الســالمي، 
اإلمام  انتخبوا  الذيــن  العلماء  بيــن  من  المؤلف  كان  العاشــر)  (الرابــع / 
أبا  القاســم ســعيد بن عبد اهللا (إمام 320 ـ 328 / 931 ـ 940). تمت اإلشارة 
ينجح  لم   .(435 ل،  األو (الجزء  األعيان  إتحاف  البطاشــي:  في  السيرة  لهذه 
في  إليه  أشير  كذلك   :27  ،2001 السالمي،  السيرة.  هذه  إيجاد  في  السالمي، 

.380 ل،  األو الجزء   ،1984 طبعة  والجوابات،  السير  كتاب  كاشف: 
القلهاتي. القلهاتي:  األزدي  سعيد  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

النخلي. النخلي:  عبد السالم  سعيد بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
النخلي. النخلي:  طالوت  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

السري. السري:  اهللا  حمد  عيسى بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
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المخزومي:  القرشي  هبيرة  سيف بن  الرحيل بن  محبوب بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
الرحيلي.

.248  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي  طرف  من  هكذا  إليه  أُشير 
محبوب. د بن  محم عبد اهللا  أبو  الرحيلي،  انظر: 

.112  ،1974 النامي،  قبل  من  هكذا  اليه  أُشير 
محبوب. د بن  محم عبد اهللا  أبو  الرحيلي،  انظر: 

د بن  محم عبد اهللا  أبي  ســيرة  مفرج:  د بن  محم سليمان بن  د بن  محم عبد هللا  أبو 
مفرج. د بن  محم سليمان بن 

.(115 الحقيقة  (في  رقم 114   ،34  ،2000 السالمي، 
(إمام  الخروصي  الخطــاب  عمر بن  اإلمــام  قاضي   :34  ،2001 الســالمي، 
885 ـ 894/ 1480 ـ 1488). تصريــح قانوني، أُمر به من قِبل اإلمام وأصدر 

وتم   1482 / 887 الثاني  جمادي   23 يوم  ُكتَب  النبهانية.  لعائلة  ملك  لمصادرة 
توقيعه من طرف العلماء والقضاة الذين كانوا مع المؤلف. (انظر: السالمي: 

.(371/1 األعيان،  تحفة 
د بن سليمان بن أحمد بن مفرج  اشي: إتحاف األعيان، 13/2 ـ 14: محمالبط
البهلوي (النصف الثاني للقرن التاســع / الخامس عشر). ابن عم أحمد بن 
مفرج بــن أحمد بن مفرج. كان من بين العلماء المشــهورين الذين أخذوا 

.1480  /885 سنة  الخروصي  د  محم الخطاب بن  عمر بن  اإلمام  قسم 
التأليف  فــي  (شــاركه  فقهية  أجوبة  عبد اهللا:  د بــن  محم اد،  مد ابــن  انظر: 

مفرج). د بن  محم
انظر: العدوي، خميس بن راشــد 2004. في صفحة 58: القاضي المحتسب 
الخامس  التاسع /  القرن  في  (توفي  مفرج  أحمد بن  ســليمان بن  د بن  محم

عشر).
البهلويون. مفرج  بنو  انظر: 

السليمي. السمائلي:  السليمي  عبيد  حمد بن  عبيدة  أبو 
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التميمي. التميمي:  كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبو 
معمر. معمر:  عبيدة  أبو 

التميمي. عبيدة،  أبو  انظر:  عبيدة:  أبو 
الهجاري،  الهجاري:  د  محم النظر) بن  (بن  النضر  أحمد بن  الحســن بن  علي  أبو 

النضر. أحمد بن  الحسن بن  علي  أبو 
البسياني. البسياني:  د  محم الحسن بن  علي  أبو 

اإلزكوي. اإلزكوي:  عزرة  علي بن  موسى بن  علي  أبو 
الجحدري. الجحدري:  طلحة  كامل بن  يحيى بن  علي  أبو 

عزرة. علي بن  موسى بن  علي  أبو  اإلزكوي،  علي:  أبو 
علي. أبي  ديوان  الكافي:  الُعماني  مهيرد  أبزون بن  المجوسي،  انظر:  علي:  أبو 

سعيد. عبد اهللا بن  الخليلي،  الخليلي:  خلفان  سعيد  عبد اهللا بن  عمر  أبو 
حبيب. الربيع بن  الفراهيدي:  عمر  حبيب بن  الربيع بن  عمرو  أبو 

عبد اهللا بن  بخصــوص  حبيب  الربيع بن  رســالة  حبيب:  الربيع بــن  انظر: 
وشعيب. المؤرج  وأبي  عبد العزيز 

الخراساني. الخراساني:  إسماعيل  إبراهيم بن  عيسى  أبو 
غانم]. [بن  بشر  غانم  أبو  غانم،  ابن  اإلباضي:  الخراساني  غانم  أبو 

الصفري. الصفري:  غانم  أبو 
(ُمحقق). عبد الستار  غدة،  أبو 

السالمي. اإلمام  جوابات  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي، 
السالمي. شيخان  بن  د]  محم] ديوان  شيخان:  د بن  محم السالمي، 

العمرد: مخلد بن  ان  غس أبو 
التميمي].  كريمة  أبــي  [بن  مســلم  عبيدة  ألبي  التابع   :115  ،1974 النامي، 
(هل  عبد العزيز.  عبد اهللا بن  مــع  مناظرات  له  حبيب.  الربيع بن  طبقــة  من 
حققها  التي  ة  الحج الرسالة  يقصد  [لعله  موجودة؟).  الرسائل  هذه  زالت  ما 

2008م]. بعمان،  التراث  وزارة  ونشرتها  الوارجالني  بابزيز  سليمان  الحاج 
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الهجاري. الخروصي:  الهجاري  قحطان  خالد بن  قحطان  أبو 
أحمد: د بن  محم عبد الرحمن بن  قصيدة  أبو 

بحي  مجيس  فــي  ولــد  (1319 ـ 1385 / 1901 ـ 1965)   :111  ،1991 الزبيــر، 
صحار. درس في صيعون بحضر موت. أصبح قاضيًا بمجيس تحت السلطان 
سعيد بن  السلطان  عينه  1913 ـ 1931).  البوسعيدي، (سلطان  فيصل  تيمور بن 

الشرعي. القضاء  في  المخطوطات  من  العديد  له  ظفار.  على  قاضيًا  تيمور 
كريمة  أبي  رسالة  كريمة:  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبو  التميمي،  انظر:  كريمة:  أبي  ابن 

المعافري. الخطاب  أبي  لإلمام 
أبو مالك عامر بن خميس بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن أحمد بن حديد بن 

المالكي. الشرياني:  المالكي  عمر  عبد هللا بن  خميس بن 
كتاب  بركة:  ابن  انظر:  الصحاري:  الصالني  الخضر  د بن  محم ان بن  غس مالك  أبو 

التقييد.
سليمان. الخضر بن  د)  محم (أبي  القاضي  كتاب  سليمان:  الخضر بن  د  محم أبو 

يتضــح   (1136 / 530 (ت.  197 ـ 8:   ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
د بن  ـ : محم ل الشرع  بيان  خاص  (بشكل  األخرى  األعمال  مضمون  من 
أهمية  له  ســليمان  الخضر بن  د)  محم (أبي  كتاب  أن  الكندي)  إبراهيم 
على  (النقاش  الضعيــف  اإلمام  عن  الدفــاع  تخص  التي  المســائل  في 

200 ـ 2). الصفحات 
بكر  (أبو  النضر  البــن  األكبر  الجد   :157  ،1976  (Wilkinson) ويلكنســون 

السمائلي). سليمان  النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  سليمان بن  أحمد بن 
للخضري. عرض  ا  ِمم ُعمان  ألهل  الفقه  في  مسائل  مجهول:  انظر: 

في  الرقاع  كتاب  سليمان:  النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  الســمائلي،  انظر: 
الرضاع. أحكام 

الحواري،  الســامي:  النزاري  القرشــي  اإلزكوي  الحواري  الفضل بن  ــد  محم أبو 
السامي. [الحواري]  الفضل بن 
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كثير. ابن  القرشي:  المخزومي  كثير  الوليد بن  د  محم أبو 
د بن  محم من  وجواباتهم  نزوى  أهل  آثار  من  الوليد:  الحســن بن  د ابن  محم أبو 

الحسن.
المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :24  ،2003 الجالــودي، 

68 ـ 70. صفحتان 
د بن  محم ألبــي  وجواباتهم.  نــزوى  أهل  آثار  ســيرة  في   :2 مالحظــة   66 نفسه: 

عشر). الثاني  السادس /  (القرن  الوليد  الحسن بن 
الحسن. د بن  محم من  جوابًا  نزوى  أهل  آثار  من  366/1 ـ 370:   ،1986 كاشف 

المدرسة  علماء  من  فتوى   :(101 الحقيقة  (في  رقم 100   ،31  ،2000 السالمي، 
ســنة  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  عزل  مســألة  في  النْزوّية  المعتدلة 
الثاني  السادس /  (القرن  الوليد  الحسن بن  د بن  محم أبو  كتبها   ،(886 / 272)
عشر). أغلب المضامين أُخذت من السير األخرى السابقة، وبالخصوص من 

.32  ،2001 السالمي،  روح.  ابن  سيرة 
في  الحسن  د بن  محم من  جواب  نزوى  أهل  آثار  من   :249  ،2001 السالمي، 

331 ـ 332.  ،(2) السير  كتاب  مجهول: 
انظر: أبو الحسن: جوابات من أبي الحسن وبعدها جوابات من ابن الروح.

عربي. روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو  الكندي،  انظر: 
الحوسني. من)  (بتكليف  الحوسني:  سيف  سلطان بن  حميد بن  د  محم أبو 

الخروصي. الخليلي:  أحمد  خلفان بن  سعيد بن  د  محم أبو 
بركة. ابن  السلمي:  البهلوي  بركة  عبد اهللا بن  د  محم أبو 

السالمي. السالمي:  حميد  عبد اهللا بن  د  محم أبو 
البهلوي. بركة،  ابن  الُعماني:  البهلوي  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو 

عبد اهللا. أبو  األصم،  األصم:  عبد اهللا  أبي  عثمان بن  د  محم أبو 
النْزوّي. العقري:  الجرمي  عثمان  د بن  محم موسى بن  عثمان بن  د  محم أبو 

المنحي. المنحي:  نجاد  موسى بن  نجاد بن  د  محم أبو 
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الضياء. كتاب  د:  محم أبو 
اكتمل  مليكــة،  في  باعمــارة  صالــح  مــع  مخطــوط   ،52  ،1976  (Ess) إس
21 جمادي الثاني 879/ 3 سبتمبر 1474. يتألف هذا المخطوط من جزأين (من 

أصل ما يزيد على 40): حول الناسخ: والمنسوخ (شامل) وحول قانون الزواج 
من  العمل  هذا  إلى  أُشــير  وغيرها).  الظهار،  اإليالء،  الزوجين،  بيــن  (الخيار 
بدون  رقم 25)   ،20  /  ،A 1885  (Motlynski) موتيلنســكي  (انظر:  البرادي  قِبل 
اسم المؤلف. يقول البرادي: إن هذا العمل أتى من الشرق، لذلك فهو مماثل 
الصحاري،  العوتبي  مســلم  ـ : سلمة بن  ل والشــريعة  الفقه  في  الضياء  لكتاب 
 (Smogorzewski) سموغورزســكي قبل  من  مختصر  بشــكل  للمؤلف  أُشــير 
النصف  في  المؤلف  عــاش  المنذر.  أبي  كنية  مع  لكن   ،4 حاشــية   51  ،1927

عشر. الحادي  الخامس /  القرن  من  ل  األو
النور. وكتاب  الضياء  كتاب  مجهول:  انظر: 

والشريعة. الفقه  في  الضياء  مسلم:  سلمة بن  المنذر  أبو  الصحاري،  انظر: 
د 5. محم أبي  الشيخ  سيرة  من  نفسه: 

634 ـ 643. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 
الكندي. الكندي:  أحمد  علي بن  عوض بن  مهنا بن  مزروع  أبو 

أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهالني الرواحي النبهاني: الرواحي، أبو مسلم 
سالم. ناصر بن 

الخصيبي. الخصيبي:  راشد  د بن  محم مرشد بن  معاذ  أبو 
الخروصي. الصقر:  ان بن  عز معاوية  أبو 

مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  الطائي:  مودود  حاجب بن  مودود  أبو 
الهاللي. الهاللي:  حاجب  حفص بن  حبيب بن  مودود  أبو 

مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  مودود:  أبو 
أبو نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصي: الخروصي، أبو نبهان 

خميس. جاعد بن 
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السيفي. انظر:  الخروصي:  د  محم خميس بن  جاعد بن  نبهان  أبو 
المصنف. عبد اهللا:  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  انظر:  خميس:  جاعد بن  نبهان  أبو 

خميس. جاعد بن  نبهان  أبو  الخروصي،  نبهان:  أبو 
خميس. خلفان بن  مانع بن  خلفان بن  شيخان بن  د بن  محم السالمي،  نذير:  أبو 

الباهلي. الدّهان:  الباهلي  إبراهيم  صالح بن  نوح  أبو 
السيابي السمائلي:  السيابي  شامس  حمود بن  سالم بن  هالل  أبو 

السمائلي. السمائلي:  اإلزكوي  خميس  سليم بن  خميس بن  وسيم  أبو 
السيابي. السمائلي:  السيابي  مهيل  حرمل بن  جميل بن  خلفان بن  يحيى  أبو 

أبــو يعقوب يوســف بن إبراهيم بــن مناد الســدراتي اإلباضــي: اإلباضي، 
السدراتي.

اليوسفي. اليوسفي:  سالم  خميس بن  حمدان بن  يوسف  أبو 
النْزوّي. ْزوّي:  الن العقري  المنذر  البشير بن  المنذر  أبو 

الحرب]. قواعد  في  [سيرة  عمر:  أحمد بن  بكر  أبو 
.264  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

عمر. أحمد بن  بكر  أبو  المنحي،  انظر: 
الخليلي  صالح  أحمد بن  خلفان بــن  ســعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم خليل  أبو 

الخليلي. الخروصي: 
صفرة. أبي  جامع  صفرة:  أبي  عبد الملك بن  صفرة  أبو 

خها جابر بن زيد  ُعمان في التاريخ، 1995، 252. تحتوي على السير التي رس
والذي  حبيب،  الربيع بن  هو  صفرة  أبو  منه  أخذ  الذي  المصدر  كان  األزدي. 

زيد. جابر بن  عن  السائب  ضمام بن  مصدره 
مفقود.  :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyat.net/books

السائب. ضمام بن  انظر: 
صفرة. أبي  ابن  انظر: 

غانم. ابن  غانم:  بشر بن  غانم  أبو 
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خلفان:  ســعيد بن  خليلي،  (ُمحقق)  جغيمان:  إبراهيم بن  د بن  محم األحســائي، 
الحكم. لطائف 

الشريف. النبوي  المولد  عبد اللطيف:  د بن  محم األحسائي، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 11،   ،22  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1268 / 1851 ـ 2،  في  ُنسخ 
سلطان  سيف بن  اإلمام  مدح  في  [قصيدة  مسعود:  قاسم بن  د بن  محم األحسائي، 

ممباسه]. فتح  بمناسبة 
الســالمي،  مكتبة  في  مخطوط  454/2 ـ 456،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
1104 ـ 1123 /  ســنة  إمامــًا  كان  اليعربي  ســيف  ســلطان بن  ســيف بن 

1692 ـ 1711.

أحمد. العباس  أبو  المصري،  المصري:  أحمد 
النضر. ابن  الُعماني:  السمائلي  النضر  أحمد بن 

الحارثي. الحارثي:  عبد اهللا  حميد بن  حمدون بن  أحمد بن 
خليل. أبو  السيجاني،  السيجاني:  خليل  أحمد بن 

الفارسي. الفنجاوي:  الفارسي  حمد  زهير بن  أحمد بن 
الخراسيني. الخراسيني:  سعيد  أحمد بن 

بكر. أبو  الستالي،  الستالي:  الخروصي  سعيد  أحمد بن 
السيابي. السيابي:  سعيد  أحمد بن 

الخليلي. السمائلي:  الخليلي  خلفان  سعيد بن  أحمد بن 
الكندي. (كاتب)  الكندي:  ناصر  سعيد بن  أحمد بن 

النضر. ابن  النضر:  سليمان بن  أحمد بن 
مدح  في  يحيى: [قصيدة  القاسم بن  أبو  المغرب:  انظر:  الُعماني:  ســيف  أحمد بن 

الدين]. ونسبة  العثمانيين 
ورد  عمر بن  د بن  محم أحمد بن  مفرج بن  أحمد بن  عمر بن  صالح بن  أحمد بن 

البهلوي. البهلوي: 
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موسى بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  الكندي:  عبد اهللا  أحمد بن 
األفلوجي  [الكنــدي]  المقــداد  عبد اهللا بن  د بــن  محم ســليمان بن 

السمدي.
الحارثي. الحارثي:  صالح  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن 

الرقيشي. اإلزكوي:  الرقيشي  عثمان  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن 
أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  ْزوّي:  الن السمدي  الكندي  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن 
[الكندي]  المقداد  عبد اهللا بن  د بن  محم ســليمان بن  موسى بن  عبد اهللا بن 

السمدي. األفلوجي 
الفضلي. الفضلي:  قاسم  أحمد بن 

ماجد. ابن  المالح:  ماجد  أحمد بن 
ماجد. ابن  فضل:  عمر بن  ماجد بن  أحمد بن 

راشــد بن  د بن  محم ربيعة بن  عدي بن  اد بن  مد ســليمان بن  مانع بن  أحمد بن 
النْزوّي. ْزوّي:  الن العقري  ان  غس أبي  ربيعة بن 

د القشاشي: انظر: الظفاري، عقيل بن عمر بن عبد اهللا بن علي اليمني:  أحمد بن محم
العقيدة.

إبراهيم. أحمد بن  د بن  محم الشجبي،  إبراهيم:  د بن  محم أحمد بن 
السالمي. د السالمي:  محم أحمد بن 

الرقيشي. الرقيشي:  بشير  د بن  محم أحمد بن 
النْزوّي. ْزوّي:  الن صالح  د بن  محم أحمد بن 

د بن عثمــان الجرمي العقري  د بــن عثمان بن موســى بن محم أحمد بــن محم
النْزوّي. ْزوّي:  الن

الحارثي. الحارثي:  عيسى  د بن  محم أحمد بن 
اد. مد ابن  اد:  مد د بن  محم أحمد بن 

اد. مد أحمد بن  بكر  أبو  اد،  مد ابن  المدادي:  اد  مد عبد اهللا بن  اد بن  مد أحمد بن 
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مفّرج. ابن  جوابات  مفّرج:  أحمد بن 
الوهيبــي، 1978، 10، رقم 41: أحمد بــن مفّرح (sic)، مخطــوط في وزارة 
التراث القومي والثقافة، نســخة حديثة، جزء واحــد ينبغي أن يكون: مفّرج. 
د بن  د: أجوبة فقهية (شاركه في التأليف محم اد، أحمد بن محم انظر: ابن مد
د بن عبد هللا: صفة نســب العلمــاء وموتهم  اد محم مفّرج). انظــر: ابن مــد

وبلدانهم، السالمي، 2000.
أحمد بن  مفّرج بن  أحمد بــن   :58  ،2004 راشــد  خميس بن  العدوي، 
ســعيد بن  عمر بن  البهلوي،  (انظــر:  المعّدي  ســعيد  عمر بن  مفّرج. 
بقي  العدل.  منهاج  كتابــه  في  مفّرج  ـ : أحمد بن  ل منقولة  أقــوال  معّد) 
من أســئلته فقط بعضها. ُنسب إليه كتاب بعنوان: جواهر اآلثار. عاصر 
التاسع /  القرن  أواسط  في  توفي  النبهاني.  المظفر  سليمان بن  السلطان 

عشر. الخامس 
أحمد بن  مفّرج بــن  أحمد بــن  6 ـ 12:   ،II األعيــان  إتحــاف  البطاشــي: 
القرن  من  ل  األو ورد (النصــف  أحمد بن  د بــن  محم أحمد بن  مفّرج بــن 
(انظر:  البهلوي  المعّد  عبد اهللا  ســعيد بن  عمر بن  عشر).  الخامس  التاسع / 
العدل  منهاج  كتاب  من  بأقوال  استشــهد  معّد)  سعيد بن  عمر بن  البهلوي، 
يوجد  (رقم 255)  والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  في  مفــرج.  ـ : أحمد بن  ل
ـ : أحمد بن مفّرج. عاصر حكماء النباهنة السلطان  بحجم صغير مع أسئلة ل
1466 ـ 7)   /871 (توفي  نبهان  المظفر بن  سليمان بن  المظفر بن  سليمان بن 
أحمد بن  توفي  874 / 1469 ـ 70).  (توفي  سليمان  المظفر بن  السلطان  وابنه 

بقليل. قبلهم  مفرج 
من  آخرين  وعلماء  المفــّرج  عن   ،2004 راشــد  خميس بن  العدوي،  انظر: 
حوالي  (توفي  ورد  د بــن  محم أحمد بن  مفّرج بن  أحمد بن  الشــيخ  بهال. 

839 / 1435 ـ 6).

بنو. البهلويون،  مفرج  انظر: 
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المآثر. جواهر  نفسه: 
عمر:  د بن  محم السيجاني،  في  إليه  أُشــير   :7/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

اإليجاز. كتاب 
مفّرج. أحمد بن  انظر:  مفّرح:  أحمد بن 

.11 ـ   1 األجزاء  المصّنف  الكندي:  موسى  أحمد بن 
القطب. مكتبة  في  مخطوط  جزء،   33  :307/1  ،1965 دبوز 

جزء،   40  :1 مالحظــة   53 التاريخ،  فــي  ُعمان   :(Phillips) فليبــس  كذلك 
 40  :20  ،1903  (IMBERT) أمبرت  557 / 1161 ـ 2.  المؤلــف  توفي  مفقودة، 

.1162 / 557 سنة  المؤلف  توفي  جزًءا، 
المصّنف. كتاب  موسى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  انظر: 

(ُمحقق). الليثي:  محمود  عبد اللطيف  أحمد 
العبيدلي. (ُمحقق)  العبيدلي:  أحمد 

المصّنف. عبد اهللا:  أحمد بن  بكر  أبو  النْزوّي،  (ُمحقق)  اهللا:  جاد  أحمد، 
األنصاري:  إبراهيم  د بن  محم يوسف بن  البياســي،  (ُمحقق)  جاسر:  شفيق  أحمد، 

اإلسالم. صدر  في  الواقعة  الحروب  في  اإلعالم 
ْزوّي: الن [األخشبي]  العزري  مهّيل  عامر بن  عبد اهللا بن  األخشبي، 

الفارســي، 1994، 201 ـ 202: (توفي 16 شوال 1351 / 1933) ولد في مدينة 
سالم بن  لإلمام  قاضيًا  ليعمل  ُعمان  إلى  عاد  زنجبار.  إلى  ســافر  الخشــبة. 

استقر. حيث  بنزوى،  وبعدها  بإبراء  بداية  الخروصي،  راشد 
.104  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 

 (1939 / 1358 شــوال   16 (توفي  216/3 ـ 220:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
رحل  بصــره.  فقد  الشــرقية.  بالمنطقة  بالمضيبــي  األخشــبية  بقرية  ولــد 
الخروصي  راشــد  ســالم بن  اإلمام  عهد  في  هناك.  للتدريس  زنجبار  إلــى 
وبعدها  عبــري  في  قاضيا  ليصبــح  ُعمان  إلى  عــاد  1913 ـ 1920)  (إمــام 
إلى  نزوى  في  وأســتاذًا  مفتيًا  قاضيًا،  وبقي  نزوى،  فــي  (1337 / 1918 ـ 9) 
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العديد  َكَتَب  1920 ـ 1954).  (إمــام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  حكم 
شعره. على  أمثلة  والنثر،  النظم  في  وأجوبة  القصائد  من 

الخصيبي). شأن  (شأنه   :114  ،1992 الزبير، 
الربيع بن  مســند  الصحيح،  الجامع  حبيب:  الربيع بن  (ُمحقــق)  د:  محم إدريس، 

و1415 / 1995.  1987 / 1407 حبيب، 
عمر. جمعة بن  درويش بن  المحروقي،  األدمي: 

اآلثار. جواهر  راشد:  عبد اهللا بن  سعيد بن  األدمي، 
عبد هللا بن  هــو  الناســخ:  مخطوط،   ،143/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
 ،1713 / 1125 صفر  المحروقي،  عمــر  جمعة بن  عمر بن  جمعة بن  عمر بن 
ابن  أجوبة  األدمي  رتب  السمدي.  الجهضمي  مسعود  علي بن  د بن  ـ : محم ل

عبيدان.
د بــن عبد اهللا بن جمعة بن عبيدان الســمدي: جواهر  ْزوّي، محمانظــر: الن

اآلثار.
اآلثار. جواهر  سالم:  علي بن  جمعة بن  الصائغي،  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
اآلثار. جوهر  الراشدي:  مبارك  عبد اهللا بن  سعيد بن  األدمي، 

1174 / 1760 ـ 1)  ســنة  (عاش  261/3 ـ 262  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
[النْزوّي]. عبيدان  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  ـ : محم ل األجوبة  من  مجموعة 

التالية. المادة  انظر: 
األزدي:

البصري. الجوفي  اليحمدي  الُعماني  األزدي  زيد  جابر بن  الشعثاء  أبو 
أبو حمزة الشــاري المختار بن عــوف [األزدي اإلباضي]: انظر: أبو حمزة 

العوف. المختار بن 
القلهاتي. انظر:  سعيد.  د بن  محم سعيد  أبو 

القلهاتي. انظر:  القلهاتي.  [األزدي]  سعيد  د بن  محم عبد اهللا  أبو 



97قسم المشرق ـ الجزء الثاني
CG

القلهاتي. انظر:  سعيد.  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
عاد. د بن  محم ناصر بن  د  محم أبي  سالم بن  ناصر  أبو 

الظفاري. انظر:  الظفاري.  األزدي  عبد القدوس  د بن  محم
دريد. ابن  انظر: 

.(G Strenziok) أزد  811 ـ 813:   ،I اإلسالمية  الموسوعة  انظر: 
حبيب. الربيع بن  انظر: 

األزدي]. [المحروقي  عمر  جمعة بن  درويش بن  المحروقي،  انظر: 
.1978  (Smith) سميت  التبيان،  كتاب  جمعة:  درويش بن  المحروقي،  انظر: 
البصري: الجوفي  اليحمدي  الُعماني  [األزدي]  زيد  جابر بن  الشعثاء  أبو  األزدي، 

مشهور،  ثقة   :((Rubinacci) (روبيناتشــي  359 ـ 60   ،II اإلســالم،  موسوعة 
بعد  اإلباضي  المجتمع  زعيــم  وهو  بنزوى،  ولد  اإلباضية.  وقاضــي  حافظ 
ل لإلسالم تَّم نفيه إلى المنطقة  وفاة عبد اهللا بن إباض. زهاء نهاية القرن األو
بســبب  آخرين،  إباضيين  زعماء  وبصحبة  العربية،  الجزيرة  لشــبه  الجنوبية 
بالتحديد  معروف  غيــر  وفاته  تاريخ  البصري.  الحاكم  مع  سياســي  خالف 
إلى  أشير  (الذي  الديوان  ألف   .(722 / 104  ،721 / 103  ،714 / 96  ،711 / 93)
للمجموعة  مؤلف  ربمــا  وهو  لألزكوي)،  الغّمة  كشــف  كتاب  في  مرجعه 
األساســية  الروابط  أهم  بمثابة  ويعتبر  والســير.  العادات  المعروفة  القديمة 

آلخر. جيل  من  اإلباضية  التعاليم  على  حافظت  التي 
ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 149  (18 أو 21 ـ 93 / 639 أو 2/641 ـ 2/711) 
فرق  قرية  أصل  مــن  اليحمدي  وهو  اإلباضي.  للمذهب  الروحي  المؤســس 
يثق  كان  العلم)،  بحر  عباس (المسمى  ابن  لمعلمه  حميم  صديق  نزوى.  قرب 
َشهدوا  الذين  من  رجال  سبعين  عن  العلم  أخذ  عائشــة،  أمنا  النبي ژ  بزوجة 
ــنة  للس معرفتهم  اإلباضيين  منه  اســتمد  الذي  التابعي  جابر  كان  بدر.  معركة 
دية، هذه اآلثــار تَّم تدوينها في كتاب يعتبر الثاني بعد القرآن الكريم  المحم
الفراهيدي  حبيــب  الربيع بن  قِبل  مــن  الصحيح،  الجامع  أو  المســند  وهو 
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إمام  سلفه  عن  وأخذ  حفظ  الباطنة  أصول  من  أزدي  وهو   ،(786 / 170 (توفي 
المجتمع البصري أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة [التميمي]، وهو نفسه أحد 
حقيقة  153 ـ 154:   ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون انظر:  جابر (لكن  تالمذة 
 (Wilkinson) ويلكنســون  كذلك  انظــر:  للنقد).  مالحظات  هنــاك  تاريخية، 
النقاش  اإلباضي؛  المذهب  تأسيس  في  جابر  دور  حول  133 ـ 136،   ،A 1982

وغالب  اإلباضي  للمذهب  مباشــرة  غير  مساهمة  عن  عبارة  ـ : «دوره  ب انتهى 
الفرقة». بمؤسس  ليس  الظّن 

74 ـ 85. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
23 ـ 93 /639 ـ 2/711). وليس   18) 57 ـ 64:   ،1994 الفارسي، 

21 ـ 96 / 2/641 ـ 5/714. 143/1 ـ 151:   ،1964 معمر 
48 ـ 70). جديدة،  نسخة  إنجلترا،  (طبعة  73 ـ 94   ،2001 النامي، 

642 ـ 712. 21 ـ 93/   :45  ،1991 الزبير، 
هناك. والمراجع   2000 داود  أبو  انظر: 

نفسه: انظر: السيابي، أبو هالل سالم بن حمود: إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء.
السدراتي:  مياد  إبراهيم بن  يوسف بن  يعقوب  أبو  ورجالن،  المغرب:  انظر: 

228 ـ 229.  ،2001 النامي،  العقول،  ألهل  الدليل  كتاب 
زيد. جابر بن  ديوان  نفسه: 

.108  ،1991 باء 
الفارسي، 1994، 61 ـ 62: مفقود. قيل بأنه يتألف من عشرة مجلدات كبيرة. 
اإلمام  فقه  وفي  حبيب  ـ : الربيع بن  ل المســند  في  إيجاده  يمكن  العمل  جل 

الموالية). المادة  (انظر:  زيد  جابر بن 
269 ـ 270.  ،2004 كهالن  الخروصي، 

النامي، 2001، 79 ـ 80 (نسخة إنجليزية، طبعة جديدة 53 ـ 54) 127 (102): 
بمعنى  اإلباضية  السجالت  في  األماكن  من  كثير  في  استعملت  ديوان  كلمة 

كتب». «مجموعة 
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من   :(34 ملحوظة   132 جديــدة  طبعة  إنجليزيــة،  (نســخة   7 ملحوظة   126 نفسه: 
في  المتضمنة  الصــالة  وكتــاب  النكاح  كتــاب  جابر  عملي  أن  الممكــن 
جابر  ديوان  من  جزء  تشــكل  مجهول)،  (انظر:  المعروض  الديوان  مخطوط 

هنا. إليه  المشار 
245 ـ 246.  ،1985  (Wilkinson) ويلكنسون 

ُعمان في التاريــخ، 1995، 251. عمله الكبير الذي دون فيه جابر الروايات 
التي سمعها عن أصحاب الرسول ژ باإلضافة إلى آرائه في التفسير والفقه.

.201/2  ،1991  (Ess) أس  اآلثار،  كتاب  حبيب:  الربيع بن  انظر: 
ومصنف  شــيبة  أبي  ابن  مصنف  خــالل  من  زيد  جابر بــن  لإلمام  فتــاوى  نفسه: 
عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور. ُجمعت وُرتبت من قِبل خلفان الطيواني. 

مسقط. الشرعية،  العلوم  معهد  منشورة،  غير  العالية  اإلجازة  أطروحة 
.512  ،2006 سالم  مسلم بن  الوهيبي، 

نفسه: فتــاوى اإلمام جابر بن زيد من خالل تفســير الطبري. ُجمعت وُرتبت من 
العلوم  معهد  منشورة،  غير  العالية  اإلجازة  رســالة  الهاشــمي.  مصعب  قِبل 

مسقط. الشرعية، 
.512  ،2006 سالم  مسلم بن  الوهيبي، 

د بكوش. بيروت: دار الغرب  نفسه: فقــه اإلمام جابر بن زيد. تحقيق: يحيى محم
24×17سم). صفحة،   729)  ،1986 / 1407 اإلسالمي، 

زيـد  ـ : جـابر بن  ل فقهـيــة  أســئلة  مع  مخطوط   ،62  ،1994 الفارســي، 
القومي  التراث  بــوزارة  منه  ونســخة  بلندن،  الملكية  بالمكتبة  موجود 

والثقافة.
د بكوش غرداية 1408 / 1988، مجلدين،  1993: تحقيق: محم (Vikør) فيكور

المجموع). في  صفحة   730)
.1988 بكوش  انظر: 

.1983 الصوافي  انظر: 
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جابر. كتاب  نفسه: 
اإلباضية  الفترة  مــن  مادة  أهم  ربمــا   :35  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون
(أبو  جابر  كتاب  القدامــى:  األســاتذة  من  لفتاوى  مجلد  عن  عبارة  األولى 
توفي  الذي  للحركة،  المفترض  التعليمي  المؤســس  زيد،  جابر بن  الشعثاء 
ألبي  األساســي  (المعلم  الســائب  ضمام بن  كتــاب  93 / 711 ـ 2)،  ســنة 
اإلباضي  المثلى «للمذهب  والقدوة  كريمة [التميمي]  أبي  مســلم بن  عبيدة 
المجموعة،  هــذه  جل  الفراهيدي.  حبيب  ـ : الربيع بــن  ل وآثار  األصلــي») 
صفرة  عبد الملك بن  صفــرة  أبي  قِبل  من  دونت  أنها  يتبيــن  الحقيقة،  في 
أهم  أحد  التاسع؛  الثالث /  للقرن  ل  األو الثلث  في  ربما  صفرة)،  أبي  (كتاب 

206 /821 ـ 2). زهاء  (توفي  عدي  الهيثم بن  هو  مصادره 
القاهرة  الكتب،  بــدار  مخطوط  زيد.  جابر بــن  كتاب   :138  ،2002 باجــو، 

باجو. مع  مكتوبة  نسخة  باء).   21582)
ُكتب  إّن  يقــال:   :(53 جديدة،  طبعة  إنجليزيــة،  (نســخة   79  ،2001 النامي، 
كريمة [التميمي]،  أبي  مســلم بن  عبيدة  أبي  ملكية  في  كانت  زيد  جابر بن 
وبعد ذلــك كانت عند الربيع بن حبيب، ثم عند أبي ســفيان محبوب بن 
د بــن محبوب (انظر:  الرحيــل (انظر: العبــدي)، وبعد ذلك عند ابنه محم

السير). (الوسياني:  بمكة  بكتابتها  قام  الذي  عبد اهللا)،  أبو  الرحيلي، 
زيد. جابر بن  الشعثاء  أبي  جوابات  انظر: 

مجموعة  في  (الكل  هناك  والمراجع  والعرايا  الودائــع  كتاب  مجهول:  انظر: 
الكتب). دار  في  باء   21582 مخطوط 

زيد. جابر بن  الشعثاء  أبي  جوابات  نفسه: 
النامي، 1970، 65 ـ 66، مخطوط، 32 صفحة، 21×15سم، 14 سطرًا. مغربي 
محتويات  من  المخطوط  لهذا  صفحة   32 أول  تحتل  التي  المراسالت  قديم. 
مختلطة؛ غير مؤرخ، لكن يبدو أنه قديم، ربما يعود للقرن السادس / الثاني 
نسخة  البارونية).  (الخزانة  الباروني،  د  محم يوســف بن  ملكية  في  عشــر. 
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مزاب.  يســجن،  بني  من  عمر  صالح بن  الراحل  ملكية  في  إنها  قيل  أخرى 
الورقة  وأتباعه.  زمالئه  إلى  زيد  جابر بن  من  رسالة   18 على  النص  يحتوي 
حول  الشرعية  آراءه  زيد  جابر بن  أعطى  الرســائل  هذه  في  أزيلت.  األولى 
معلومات  تعطي  كونها  في  الرسالة  هذه  أهمية  تكمن  عليه.  ُطرحت  أســئلة 
حول نشاطات جابر والوضعية التي كان يعيشها. أُرسلت هذه الرسائل إلى: 
غطريف بن  خليد،  طريف بن  يســار،  عثمان بن  (خثيم)،  خيثم  راشــد بن 
يســار،  يزيد بن  عبد اهللا،  نافع بن  عنيفــة،  عمر،  الحارث بن  عبد الســالم، 
عبد اهللا بن سعد (سعيد)، مالك بن أسيد، سالم بن ذكوان، نعمان بن سلمة، 
عبد الملك بن المخلد، حبرة بنت ضمرة. مباشرة بعد هذه المجموعة هناك 
مجموعة أخرى وهي عبارة عن مراسلة بين جناو بن فتى المديوني وبعض 
علماء إباضيين من فزان. أعتقد أن كلتي جهتي المراسلة تشكالن جزًءا من 
مراسلة  وتشكل  الجيطالي.  موســى  ـ : إسماعيل بن  ل األئمة  جوابات  كتاب 

بحوزتنا. التي  األولى  اإلباضية  الوثائق  أعاله  إليها  المشار  زيد  جابر بن 
زيد  جابر بن  جوابــات  رقم 28:   ،17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني 
وأجوبــة أخرى. مخطوط بالخزانة البارونية، 298 صفحة، 21×15ســم. في 
أبو  (الوارجالني،  الســدراتي  يوســف  يعقوب  أبي  جانب  إلــى  مجموعة، 
صفحة).   12) الفقه  معاني  في  رسالة  مّياد):  إبراهيم بن  يوســف بن  يعقوب 

إباضي. فقه 
فقه  البارونية،  بالخزانــة  مخطــوط   ،218  ،A 2002  (Francesca) فرانشيســكا 
فرانشيســكا  قالت   57 الصفحــة  في  64 ـ 91.  الورقــات  رقــم 1،  إباضــي، 
 (Schwartz) شــفارتز  قبل  من  المكتشــف  المخطوط  هــذا  إن   (Francesca)
 والذي لديه نسخة منه يتألف من 56 ورقة، 23 ـ 25 سطرًا لكل ،(Gottingen)
هذا  في  إباضيين؛  أئمــة  ســير  من  مجموعة  من  جزء  هي  الجوابات  صفحة. 
لإلحاطة  57 ـ 67  انظر:  مؤرخة.  وليست  ناسخ  أي  إلى  اإلشارة  تتم  لم  الجزء 
18 في هذا المخطوط. بعد مقارنة هذا المخطوط بالمخطوط الذي  بالرسائل 
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المخطوطات  أن   (Francesca) فرانشيســكا  اســتنتجت  أعاله،  النامي  وصفه 
مختلفات. الرسائل أرسلت إلى: راشد بن خيثم، طريف بن خليد، غطريف بن 
عبد الرحمن (قارن أعاله، النامي)، الحارث بن عمر، عنيفة، نافع بن عبد اهللا، 
ذكوان،  سالم بن  النامي)،  أعاله،  (قارن  ســعد  عبد العزيز بن  يسار،  يزيد بن 
المهلب،  عبد الملك بن  يســار،  عثمان بن  أسيد،  ملك بن  سلمة،  نعمان بن 
خيــرة بنت ضمرة القصيرية (قــارن أعاله، النامي). رســالة إلى: حارث بن 
والسلف،  كالصالة  التعبدي،  اإلخالص  حول  أســئلة  ـ : تســعة  ل أجوبة  عمر، 
د  محم عمــر (انظر:  الحارث بن  جابر  فتــوى  نّجار:  د  محم قبل  من  ترجمــة 
فتى  ـ : جناو بن  ل مراسلة  تأتي  جابر  جوابات  كتاب  بعد  مباشرة   .(1991 نّجار 
أن  تعتقد   (Francesca) فرانشيســكا جعلت  التي  فزان،  من  آخريــن  وإباضين 
الجيطالي  موسى  إسماعيل بن  قِبل  من  األئمة  جوابات  ـ : كتاب  ل القطعة  هذه 

مجلدات). ثالثة  في  األئمة  أجوبة  إلى  تشير   ،56 سير،  (الشماخي: 
الجعبيري 1987، 757، مخطوط في الخزانة البارونية، 27×12سم، 24 سطرًا. 

63 ـ 80. الصفحات  مجموعة،  في 
من  مخطوطة  مجموعة  الجعبيــري  أعار  69 ـ 70:  صفحــة   ،2002 الجعبيري 
البارونية)،  (الخزانــة  البارونية  المكتبة  فــي  مخبأة  ظلت  الباروني.  يوســف 
وقف المدرســة المسورية (بمسجد أبي مســور. انظر: قوجة 1998، 73 ـ 74 
الباروني (المتوفى  عيسى  سعيد بن  كان  حيث  153 ورقة)،   ،1975 والجعبيري 
خليفة  عمرو  اكتشــفها  أن  إلى  هناك،  درس  من  آخر  هو  خطأ)  1284 / 1986؛ 

جوابات  من  بعنــوان:  مجموعة  في  أعاله)  وصفــه  (انظر:   1967 فــي  النامي 
األئمة. نســخة أخرى، نســخه ربما مــن المجموعة المخطوطــة الموجودة 
مكتبة  في   1988 يونيو  في  الجعبيري  قِبــل  من  رؤيتها  تَّم  البارونية،  بالخزانة 
مطبوعة  نسخة  يسجن.  بني  في  (1287 ـ 1347 / 1869 ـ 1929)  عمر  صالح بن 
(رقم 616  ُعمان  روي،  ـ  بمسقط  اإلسالمية  بالمكتبة  موجودة  الرســائل  لهذه 
جيم)؛ يتضح من خالل الشروحات على الهامش أنها مطبوعة وبال شك من 
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للمحتويات  وصف  هناك  17 رسالة.  على  المجموعة  هذه  تشتمل  النامي.  قبل 
هناك. الرسائل  لهذه  وتحليل   2002 الجعبيري  انظر:  70 ـ 72.  الصفحات  في 

التالية. المادة  انظر: 
جابر. كتاب  انظر: 

زيد. جابر بن  رسائل  انظر: 
.2003  (Francesca) فرانشيسكا  انظر: 

د  محم خلف بن  ســعيد بن  تحقيق:  زيــد.  جابر بن  اإلمــام  جوابات  مــن  نفسه: 
 174)  ،1984 / 1404 الوطنــي،  والتراث  الثقافة  وزارة  مســقط،  الخروصي. 

24×17سم). صفحة، 
.1992 / 1412 طبع  إعادة   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 

الكتاب. هذا  وهيكلية  محتويات   :158  ،1991 درويش 
.98 فوزي1997، 

نفسه: 19: يتبــن من خالل التقديم للكتاب أنها في األصل عبارة عن رســالتين؛ 
آراء  تعكس  والتي  الشريعة،  وفي  الفقه  في  أسئلة  حسب  الفصول  في  مرتبة 

زيد. جابر بن 
الخزانة  في  مخطوط   ،17 مالحظة  43 ـ 44،   ،1998  (Francesca) فرانشيسكا 
(انظر:   (Schwarz) بشــفارتز  الخاصــة  المجموعــة  في  كذلــك  البارونية. 

.(10 ملحوظة   41  ،(Francesca) فرانشيسكا 
خليفات 1982، 119، مخطوط في الخزانة البارونية. نسخة بمعهد الدراسات 

(ألمانيا). توبنكن  جامعة  الشرقية، 
والفرائض. والطهارة  األحكام  حول  جابر  آراء  ملحوظة:   171  ،1991 عليان 

السابقة. المادة  انظر: 
موسى  د بن  محم تحقيق:  التســعة.  الكتب  في  زيد  جابر بن  اإلمام  مرويات  نفسه: 

باباعمي.
بعد. تُنشر  لم   :513  ،2006 سالم  مسلم بن  الوهيبي، 
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النكاح. كتاب  نفسه: 
في  المختلطة،  المحتويــات  ذو  المخطــوط  من  جزء   :66  ،1970 النامــي، 
الخزانة البارونية. وصف: 21 صفحة، 24 ســطرًا، 21,5×15,5ســم. الناسخ: 
عنوان   .1797 يناير   1  /1211 رجب   3 التاريخ:  يّدر.  شعبان بن  إسماعيل بن 
بخط  مكتوبة  األســئلة  في  األولى  والكلمات  الفصــول،  عناوين  الكتاب، 
مهم؛  جد  الكتاب  هذا  إعطاؤها).  فصل (تم   20 إلى  الكتاب  ينقســم  أحمر. 
ألنه يقدم آراء عن الزواج في الفترة المبكرة لإلسالم من طرف المتخصص 
الكبيــر في هذا المجال، المصمم من قِبــل عبد اهللا بن عباس كـ «جابر بن 
زيد أعلم الناس بالطالق» (الســالمي: حاشــية الجامــع الصحيح، القاهرة 

.(7  ،I 1326 / 1908 ـ 9؛ 

قول  من  النكاح  كتــاب  رقم 42:   ،18  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  33×23ســم.  11صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطــوط  زيد،  جابر بن 
سنة  ُنســخ  صفحة،   140) قتادة  قول  من  ل  األو الجزء  جانب  إلى  مجموعة، 
عن  الربيع  آثــار  من  ل  األو الجزء  السدوســي)؛  (انظــر:  1191 / 1777 ـ 8) 

الشغار  نكاح  كتاب  من  ل  األو الجزء  صفحة)؛   49) زيد  جابر بن  عن  ضمام 
من قــول عبد اهللا بن عبد العزيــز (69 صفحة) (انظر: البصري، أبو ســعيد 

عبد العزيز). عبد اهللا بن 
آراء  على  يحتوي   :(53 حديثــة،  طبعة  إنجليزية،  (طبعة   79  ،2001 النامــي، 
الجهة  معروفة  غير  ال تــزال  زيد.  جابر بن  من  إفادة  الزواج،  حول  شــرعية 
عبد اهللا بن  ســعيد]  [أبي  كتاب  في  متضمن  لكنه  الكتاب،  هذا  نقلت  التي 
هذا  رواه  ربمــا  أنه  بمعنى  البصــري)،  (انظر:  الشــغار  نكاح  عبد العزيــز: 

المؤلف.
من   :(34 ملحوظة   132 حديثــة،  طبعة  إنجليزيــة،  (طبعة   7 ملحوظــة   126 نفسه: 
مخطوط  في  المتضمنين  الصالة،  وكتاب  النــكاح  جابر  كتابي  أن  المحتمل 

جابر. ديوان  من  جزًءا  يشكالن  مجهول)،  (انظر:  المعروض  الديوان 
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المعروض. الديوان  مجهول:  انظر:  45 ـ 6:   ،1998  (Francesca) فرانشيسكا 
شفارتز (Schwartz) 1983، 304، رقم 49، مخطوط بالخزانة البارونية، مجموع 

.(1777 / 1191 (جربة،  الماي  السدريني،  صالح  الناسخ:  صفحة)،   11)  ،(A)
باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   ،251/2  ،1961 الســيد 

زيد. جابر بن  رسائل  انظر:  29×20سم).  19 ـ 23،  (ورقات 
اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 

انظر: مجهول: كتاب الودائع والعاريات والمراجع هناك (الكل في مجموعة 
الكتب). بدار  باء   21582 مخطوط 

.2003  (Francesca) فرانشيسكا  انظر: 
الرجوف. رسالة  نفسه: 

محتوياتها. عن  معلوم  ال شيء   :191/2  ،1991  (Ess) إس 
زيد. جابر بن  رسائل  نفسه: 

باجــو، 2002، 138: فــي مجموعة مخطــوط 21582 باء فــي دار الكتب، 
باجو. مع  مكتوبة  نسخة  القاهرة. 

لهذه  مكتوبة  نســخة  رســالة.  ـ : 17  ل مناقشــة  146 ـ 158:   ،1991 درويش، 
الرسائل بالمكتبة اإلسالمية، مسقط، روي، ُنسخت من مخطوط في بريطانيا 
على  أجوبة  عن  عبــارة  الرســائل  هذه  كل  مكتبة).  أي  في  تحديد  يتم  (لم 
الصفحة  ألن  أرسلت  لمن  معروف  غير  األولى  الرســالة  األخرى:  الرسائل 
األولى ليست موجودة. الرسالتان 3 و14 مرسلتان إلى طريف بن خالد؛ 16 
102 / 720 ـ 1)؛  (ت:  األزدي  صفــرة  أبي  المهلب بن  عبد الملك  إلى  و17 
سلمة؛  نعمان بن  إلى  و13   12 أســيد؛  مالك بن  إلى  إرســالها  تَّم  و15   10

عبد الرحمن  غطريف بن  يســار،  ان بن  غس إلى  أُرســلت  األخرى  الرسائل 
(رقم 5)  عمــر  الحارث بن  183 ـ 185)،  الصفحــات  فــي  النص  (رقــم 4 
يسار  يزيد بن  (رقم 11)؛  ذكوان)  ســالم بن  انظر:  (خطاء.  ذكوان  وسالم بن 

(رقم 6). عنيفة  (رقم 9)؛  سعد  عبد العزيز بن  (رقم 8)؛ 
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في  المخطوط  لهــذا  ومســتفيض  دقيق  نقــاش  27 ـ 31:   ،1976  (Ess) إس
جابر بن  قدم  خاللها  من  التي  شرعي  جواب  عشر  أربعة  البارونية.  الخزانة 
في  معتمد  معاصريه،  قِبــل  من  له  وضعت  التي  األســئلة  حول  نصائح  زيد 

نة. الس أو  القرآن  إلى  الرجوع  دوام  رأي  عن  ذلك 
مكتبة  في  الشرعية  زيد  جابر بن  قرارات  يجمل  نسبيًا  حديث  مخطوط   ،39 نفسه: 
نفس  (هل  غانــم؟).  البن  الكبرى  المدونة  من  (مأخوذ  يعقوب  ســالم بن 

جابر). اإلمام  فقه  أعاله:  انظر:  مقصودًا؟  كان  العمل 
فوزي 1997، 19 ـ 20: رسائل جابر بن زيد، مخطوط في المكتبة اإلسالمية، 
العالم  بقاع  مختلف  في  شــخصيات  إلى  رسالة   17 على  يحتوي  مســقط. 
بالخزانة  موجود  هو  الذي  العمل  ذلك  العمل  هذا  يشــبه  ربما  اإلســالمي. 
البارونية، بعنــوان: كتاب جوابات جابر بن زيد، الذي هو يحتوي على 18 

جوابات). أعاله:  (انظر:  رسالة. 
ضوئية  نسخة  يعقوب.  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   ،446  ،1999 الســابعي، 

(األردن). بالزرقاء  داود  أبو  صقر  سامي  مكتبة  في 
فقه  البارونية،  بالخزانة  مخطوط  رقم 50،   ،304  ،1983  (Schwartz) شوارتز، 

ظهر. 9 ـ 10  ظهر   85 ورقات   ،1 إباضي 
علّيــان، 1991 أعطى نص الرســالة 13، إلى نعمان بن ســلمة (الصفحات 
داود  أبو  (375 ـ 380).  المهلــب  عبد الملك بــن  إلــى  و16،  371 ـ 374)، 

 (161 يسار (الصفحة  يزيد بن  إلى  الثامنة  زيد  جابر بن  رســالة  أعطى   2000

.(163 (الصفحة  سعد  عبد العزيز بن  إلى  التاسعة  والرسالة 
زيد. جابر بن  الشعثاء  أبي  جوابات  أعاله:  انظر: 

الشيعة. أفراد  أحد  إلى  زيد  جابر بن  رسالة  نفسه: 
.(2001 (النامي،  وقتلهم،  النهروان  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 

زيد. جابر بن  اإلمام  روايات  نفسه: 
الجامع  كتــاب  في  الوارجالنــي  أدمجهــا  133 ـ 135:   ،2000 البوســعيدي، 
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زيد. جابر بن  عن  المقاطيع  األخبار  وسماها  حبيب،  ـ : الربيع بن  ل الصحيح، 
نقوالت. روايات = 

الســالمي، 2001، 10: السيرة التي تسجل أقوال جابر بن زيد. معروفة فقط 
؟). روايات...  جعفر). (مثل  ابن  جعفر (انظر:  ابن  جامع  في  قولة  خالل  من 
في  الترتيب  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  يعقوب  أبــو  الوارجالني،  انظــر: 
إبراهيم  يوسف بن  يعقوب  أبي  وترتيب  جمع  الرسول.  حديث  من  الصحيح 
الوارجالني. صححه وعلق عليه الشيخ نور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي.

الصالة. كتاب  نفسه: 
النامــي، 1970، 67 ـ 68: فــي نفس المخطوط المختلــط المحتويات مثل 
24 ســطرًا،  صفحة،   18 وصــف:  زيد.  جابر بــن  الشــعثاء  أبي  جوابــات 
في  أعطي  العنوان   .1796 يوليو   27  /1211 محرم   21 تاريخ:  22,5×16,5سم. 
ـ : عمرو بن  ل رواية  عن  عبارة  الكتــاب  هذا  زيد.  جابر بن  ـ : كتاب  ك النص 
السابع  الجزء  أنها  يبدو  جيدًا.  مرتبة  غير  المعلومات  زيد.  جابر بن  عن  هرم 
الملكية  صاحب  صحة  لكن  الناسخ،  قول  حد  على  قتادة،  أقوال  كتاب  من 

غامضة. تبدو 
الكتب،  دار  في  وكذلك  البارونية  الخزانة  في  مخطوط   ،302  ،2001 النامي، 

.(1969 (تقريبًا  القاهرة 
نفسه: 79 (نسخة إنجليزية، طبعة حديثة، 53): روي هذا الكتاب من قِبل حبيب بن 

زيد. جابر بن  من  هرم،  عمرو بن  من  الحرمي،  حبيب  أبي 
نفسه: 126 مالحظــة 7 (نســخة إنجليزيــة، طبعة حديثــة، 132 مالحظة 53) من 
المحتمل أن كتابي جابر: النكاح والصالة، المتضمنين في مخطوط الديوان 

جابر. ديوان  من  جزءًا  يشكالن  مجهول)،  (انظر:  المعروض 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  رقم 51،   ،Schwartz) 1983 ،304) شفارتز 
(جربة)،  مــاي  الصدريني،  صالح  الناســخ:  صفحة)،   12)  ،(A) مجمــوع 

.1777 / 1191
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.2003  (Francesca) فرانشيسكا  انظر: 
اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 

[سيرة]. نفسه: 
الســالمي، 2001، 10: معروفة فقط من خــالل تلميح في كتاب جامع ابن 

جعفر.
المنتظم  الجوهر  عاد:  د بن  محم ناصر بن  د  محم أبي  سالم بن  ناصر  أبو  األزدي، 

(إباضي؟). المتعلم.  تسهيل  لشرح 
بأرشــيف  مجموعة  في   :20  ،1996  (Vikør) وفيكــور   (O’Fahey) أوفهــي 
 ،1852 ديسمبر   12  /1269 صفر  شــهر  أواخر  النسخ  تاريخ   ،(1/14) زنجبار 

1 ـ 105). (الصفحات 
 3 مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقــم 159  رقم 547  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
ورقات، 23×16ســم، 17 ســطرًا، غير مكتمل. في مجموعــة من 14 عمل 
صغير (أرقام 535 ـ 548)، ومنها ثالثة من قِبل مؤلفين إباضيين (أرقام 535، 
أزبار)  (انظر:  أيوب)  (بن  عيسى  د بن  محم قِبل  من  ُكتبت  جلها   .(547  ،538

د بن يحيى بن  بزنجبار ســنة 1265 / 1848 ـ 9، أحدها ُكتب مــن قِبل محم
إبراهيم اليسجني، بزنجبار، سنة 1250 / 1834 ـ 5. كلها ُكتبت بخط مغربي. 
آل خالد.  عشــيرة  مكتبة  الشــرع،  بيان  إبراهيم:  ابن  د  محم الكندي،  انظر: 
عشــيرة  مكتبة  التوحيد،  مة  مقد جميع،  عمر بن  حفص  أبو  المغرب:  انظر: 

جميع]. ابن  [عقيدة  آل خالد: 
المتعلم. تسهيل  كتاب  علي:  د بن  محم علي بن  د بن  محم المنذري،  انظر: 

البهلوي. البهلوي:  [األزدي]  د  محم يزيد بن  عادي بن  األزدي، 
األزرق، إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبو بكر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة.
31×21ســم.  صفحة،   287 والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط 
 ،2004  (Declich) دكليــش  انظر:  إباضيًا.  ليــس  باألزرق.  معروف  العمل 

.72  ،2004 263؛ 
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مهنا بن  ـ : ناصر بن  ل المخطوط  نســخ   :357/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
اليعربي. سيف 

كارل بروكلمان II، 170، 252: إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبو بكر األزرقي: 
 .1412 / 815 بعــد  المؤلف  َكَتــَب  واألحكام.  الطــب  في  المنافع  تســهيل 
الكرماني:  الغيــث  أبي  د بــن  محم معلمــه  عمل  غــرار  على  تعديله   تَــم
د  ـ : محم ل والحكمة  الطب  في  ترجمة  كتاب  غرار  وعلى  األجســام  شــفاع 

.(1412  /815 (توفي  الهندي  اليمني  الصنوبري  علي  المهدوي بن 
مجلد  والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،23  ،1978 الوهيبــي، 

.1877 / 1294 في  الوائلي  مطر  د بن  محم سليمان بن  قِبل  من  شرح  واحد، 
نفسه: 24: مجهول: كتاب مختصر الرحمة في الطب والحكمة، مخطوط في وزارة 

.1649 / 1059 في  ُنسخ  واحد،  مجلد  والثقافة،  القومي  التراث 
مبارك. عبد اهللا بن  سليمان بن  ناصر بن  د بن  محم انظر: 

اإلزكوي، سرحان بن سعيد بن سرحان بن سعيد بن عمر السرحني الُعماني: (مؤلف) 
د بن ســعيد: الجامع المفيــد من أحكام أبي  انظر: الكدمي، أبو ســعيد محم

سعيد.
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  األمة.  ألخبار  الجامع  الغمة  كشــف  نفسه: 

.346 تاريخ  دمشق،  بالظاهرية،  مخطوط  على  يعتمد   .1980

.(J. C.  (Wilkinson) (ويلكنسون  قلهات   :500  ،I V اإلسالم،  موسوعة 
البوسعيدي. مكتبة  في  رقم 571  مخطوط،   ،224  ،1990 الحليم  عبد 

البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط   ،141  ،2000 داود  أبو 
المركزية  المكتبــة  في  ـ : المخطوط  ل ضوئيــة  نســخة   :219  ،1999 العاني 

بغداد. ـ : جامعة  ل
سرحان بن  سعيد بن  سرحان بن  239/3 ـ 241:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
سعيد بن عمر السرحاني اإلزكوي (عاش في 1167 / 1753 ـ 4). هل هو من 
مجلدين.  في  األمة،  افتراق  في  الغمة  كشف  لكتاب  مؤلف  أمبوعلي؟  عائلة 



بيبليوغرافيا اإلباضية 110

وفي  ل  األو الكتاب  من  أقدم  وهو  الغمة،  كشــف  بعنوان:  آخر  كتاب  هناك 
والثقافة. القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  فقط،  واحد  صغير  مجلد 

كشف  كتاب  مؤلف  جد  الســرحني،  عمر  سعيد بن  ســرحان بن  عن   ،241 نفسه: 
الغمة.

كوك (Cook) 1981، 165 ملحوظة 3 و4: سرحان بن عمر بن سعيد السرحاني 
ـ : عبد اهللا بن إباض إلى الخليفة عبد الملك بن مروان في  اإلزكوي. رسالتان ل
مخطوط المتحف البريطانــي (أو 8076)، ورقة 199 ـ 206. (انظر: عبد اهللا بن 

إباض).
وتحقيقات. مخطوطات  338 ـ 339،   ،2001  (Crone) كرون 

.1975 فوزي 
درســه  الذي  للمخطوط  فقرة   40 لمحتويــات  وصف   :171  .1975 فــوزي 
الصفحات   .(1974 عبد الجليل  ابن  (انظر:  مكتمل  مخطوط  أنه  يبدو  لمقاله. 
المغرب  بأرض  اإلباضي  المذهب  انتشار  (ذكر   22 الفصل  نص  179 ـ 186: 

وعلمائهم). أئمتهم  وذكر 

109 ـ 134.  ،1979 فوزي 
410 ورقة،  من  إحداهما  البريطاني،  بالمتحف  مخطوطان   ،68  ،1979 فوزي 
تاريخ  العقائد،  علــى  محتوية  فصــل   40  ،1782 زهاء  ُكتِــَب  صفحة،   819

(47 ورقة)  موجزة  نســخة  عن  عبارة  المخطوط،  نفس  في  الثاني،  وســير؛ 
في  موجودة  أخــرى  مخطوطات  تاريخية.  معلومــات  على  غالبــًا  تحتوي 
معهد  في  (القاهرة)،  الكتب  دار  في   ،(347 (تاريخ  دمشق  الظاهرية،  المكتبة 
(رقم 2582)  التيمورية  الخزانة  في  (القاهرة)،  للمخطوطات  العربية  الجامعة 
ونسخة  بغداد،  لجامعة  المركزية  المكتبة  في  ميكروفيلمية  نسخة  (القاهرة)، 

بغداد. بجامعة  الفنون  كلية  بمكتبة  مصورة 
اإلزكوي. ومصادر  للمحتويات  وصف  68 ـ 70:  نفسه: 

بغداد. اآلداب،  كلية  في  مخطوط   ،97  ،1997 فوزي 
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صفحة.  412 للمخطوط  15 ـ 17.  نفسه: 
سرحان بن  ســعيد بن  ســرحان بن  اإلزكوي،   :21/3 المخطوطات،  فهرس 
صفحة،   544 والثقافــة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط  الســرحني.  عمر 
وفي  مفقودة  تقريبًا  صفحة   12 المخطوط  بداية  في  25 ســطرًا.  32×21سم، 

عنوان:  تحت  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُطبع  8 صفحات.  آخره 
الغمة. كشف  كتاب  من  المقتبس  ُعمان  تاريخ 

بنو  قبيلة  من  الباعلوي،  سعيد  سرحان بن   :823  ،569  ،II S بروكلمان  كارل 
الُعمانية. علي 

لمخطوط  مصــورة  نســخة  اإلزكوي.  عمل  عــن  16 ـ 24،   ،2001 هاشــم 
بغداد. جامعة  العليا،  الدراسات  مكتبة  في  صفحة)   819 (410 ورقة = 

صفحة)؛   819) البريطانــي  بالمتحف  مخطــوط  22 ـ 23،   ،1978 خليفــات 
رقم 3182،  العاصمة،  بتونــس  الوطنية  المكتبة  فــي  مكتمل  غير  مخطوط 
في  مخطوط  رقــم T.347؛  دمشــق،  الظاهرية،  المكتبة  في  (497 صفحــة)؛ 

باريس.
مؤلفه  يعرف  لم  الــذي  مجهول،  مهم  ســجل   :452  ،1967  (Landen) لندن 

يقينًا.
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 391 (رقم 88 في المكتبة) مخطوط، 292 ورقة، 
المؤلف  هو  الناسخ:  البداية.  في  مكتمل  غير  23 ســطرًا،  ســم،   20.6×28.5

جديدة. طبعة  نفسه: 
األمة. اختالف  في  الغمة  كشف  رقم 31:   ،21  ،1885 موتيلنسكي 

كتاب  من  المقتبس  ُعمان  تاريخ  (ُمحقق)  حســيب:  عبد المجيد  القيســي، 
الخليجية،  الدراســات  دار  ظبي:  أبو  األمــة.  ألخبار  الجامع  الغمة  كشــف 
1976. حســب فــوزي 1997، 86 ملحوظــة 33، ترجمة لجزء من كشــف 

و35 ـ 38   ،33  ،4 لفصول  طبعة   ،338  ،2001  (Crone) كرون  حســب  الغمة. 
على أســاس مخطوطي دمشق ولندن، الطبعة الثالثة، مسقط، وزارة التراث 
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 4 الفصول  طبع  بإعــادة  العبيدلي،  قام   1985 في   .1992 والثقافــة،  القومي 
يعالج  المخطوطين.  نفــس  أســاس  على  أكاديمية  أكثر  طبعة  في  و34 ـ 38 
هــذان المخطوطان تاريخ ُعمــان منذ وصول األزديين إلــى 1140 / 1728. 
«الرسالة  حتى  وال  بعد،  عنها  شيء  أي  طبع  يتم  لم  التاريخية  غير  الفصول 

(.C ـ   O  ،(Crone) (كرون  إباض)  عبد اهللا بن  (انظر:  إباض»  إلبن  الثانية 
كتاب  من  المقتبس  ُعمان  تاريخ  (ُمحقق)  حســيب:  عبد المجيد  القيســي، 
كشــف الغمة الجامــع ألخبار األمة. تأليف ســرحان بن ســعيد اإلزكوي 
أبو  نفســه:   .1980 / 1400 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الُعماني. 

.1986 ظبي 
هو  كان  إذا  فيمــا  الشــكوك  بعض  هنــاك  10 ـ 12:   ،2000  (Rawas) رواس 
كتاب  مؤلف  أنه  الُعمانيون  اســتنتج  حال  أية  على  لكن  الصحيح،  المؤلف 
أحد  كتبه  مطبوع  غير  مخطوط  بحفظ  قمت  الحظ،  لحســن  الغمة.  كشــف 
الحياة  على  الضــوء  بعض  يســلط  والذي  اإلزكية  الســاللة  من  المنحدرين 
سعيد بن  بـ سرحان بن  ُعرف  اإلزكوي  الســرحاني،  يحيى  حسب  اإلزكوية. 
أعالم  السرحاني:  (يحيى  الســرحاني  سعيد  أحمد بن  عمر بن  ســرحان بن 
يعرف   .1737 / 1150 وتوفي   1650 / 1060 فــي  بإزكي  ولد  21 ـ 22).  وأدباء، 
حين  الغمة  كشف  كتابة  في  بدأ  أنه  يعتقد  وشاعرًا.  دين  عالم  كونه  اإلزكوي 
للتاريخ  وشاملة  عامة  تغطية  هذا  الغمة  كشــف  كتاب  يعطي  ســنة.   25 بلغ 
فصال.  أو  بابا  أربعين  من  الكتاب  هذا  يتشكل  سنة.  ألف  من  ألزيد  الُعماني 
لإلسالم،  المبكرة  المرحلة  في  ُعمان  بخصوص  قيمة  جد  معلومات  يتضمن 
حول  شاملة  تفاصيل  الثانية.  اإلباضية  اإلمامة  أنهيار  إلى  اإلسالم  مجيء  منذ 
من  أزيد  المؤلف  خصص  والعباسية.  األموية  الخالفتين  خالل  أعطيت  ُعمان 
حتى  األولى  القرون  خالل  اإلباضي  والمذهب  ُعمان  لتاريخ  فصول  ســبعة 
أعمال  من  المعلومات  بجمــع  اإلزكوي  قام   .1728 / 1141 فــي  عمله  إتمام 
إلى  يشر  لم  لألسف،  قبله.  ُعمانيين  علماء  عدة  قِبل  من  ُكتبت  التي  مختلفة 
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المختلفة  الُعمانية  األعمال  بمقارنة  لكن،  أســمائها.  بذكر  المصادر  تلك  كل 
قبلــه، وجدت أن اإلزكوي لــم يضف أي معلومة جديــدة. هناك قليل من 
مباشرة  الصحاري  العوتبي  سلمة  المنذر  أبي  كتاب  استعمل  أنه  على  الشك 
(أنســاب العرب). المؤلف الوحيد الذي أشار إليه اإلزكوي هو ابن الكلبي 
الثانية  اإلباضية  لإلمامــة  اإلزكوي  تغطية  نفســه.  العوتبي  عليه  يعتمد  الذي 
تغطية عامة ومختصرة، ربما بســبب نْدرة المعلومات التي حصل عليها. أو 
هذا  في  ضمن  حيث  وجيــزًا  يكون  لكي  بحاجته  ذلك  تفســير  يمكن  ربما 
مخطوطات  عــدة  هناك  وإســالمي.  ُعماني  عام  لتاريخ  قــرون  عدة  العمل 
 (8046 (أو  البريطانية  المكتبــة  في  مخطوط  مختلفة،  دول  فــي  العمل  لهذا 
(أو 8076؟)، المنسوخ 1290 / 1874، ليس في حالة جيدة، حيث هناك أخطاء 
في  مخطوط  مقروءة،  غير  المخطوط  أجزاء  مفقودة،  وصفحات  كثيرة  إمالئية 
مكتبة األسد في دمشق، تاريخ النسخ 1315 / 1897، في حالة جيدة ومقروء.

.1874  (ROSS) روس  انظر: 
المبين. الفتح  رزيق  ابن  كتاب  مع  مقارنة   :1989  (Rubinacci) روبيناتشي 

في  مخطوط  السرحني،  سرحان  عمر بن  ســرحان بن   :446  ،1999 السابعي 
رقم 58. والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

.1898  (Sachau) سشو 
عبد اهللا بن  بين  لمراســلة  ملخص  تليها:  والتي   52  ،1899  (Sachau) سشــو 

إباض). عبد اهللا بن  (انظر:  الغمة  كشف  من  مروان  الملك بن  وعبد  إباض 
صفحة)،  حاء)، (328  الكتب (12968  دار  في  مخطوط   ،257/2  ،1961 السيد 
 ،27 بالفصل  انتهى  التيمورية.  الخزانة  في   2582 للمخطوط  مصورة  نســخة 

مفقودة. أجزاؤه  الذي 
تحقيق:  (رقم 571).  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط   ،272  ،1998 ســهيل 
القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية.  الطبعة  القيســي.  حسيب  عبد المجيد 

.1986 والثقافة، 
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نسخة   .3462  /346 تاريخ  دمشــق،  بالظاهرية،  مخطوط   ،216  ،1993 العبيدلي 
 ،(Wendell Phillips) أُعطيت من قِبل سلطان سعيد بن تيمور إلى وندل فليبس
المؤلف.  اســم  إلى  أشــير  وفيه  العبيدلي  رآه  الذي  الوحيد  المخطــوط  وهو 

المخطوطين. لهذين  مصورة  نسخ  لديه  العبيدلي 
.1949  (veccia vaglieri) فكليري  فشيا 

.xiv ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 
يبدو  العمل:  هذا  لتقويم  142 ـ 143،   ،1976  (Wilkinson) ويلكنســون انظر: 
قبيلة  من  (ليس  اإلزكية  علي  أمبو  شجرة  من  سعيد  سرحان بن  قِبل  من  أنه 
بني علي كما تَّم ذكره من قبل روس (ROSS) 1874. حسب الدكتور مارتن 
 ،1967  (Bathurst) بتورســت قِبل  من  ُذكر  كما   ،Dr. (Martin) hinds هنــدز 
تحمل  كثيرة  مخطوطــات  بين  من  ـ  الدّمام  نســخة  ـ  واحد  مخطوط  فقط 
األولى  النظرة  منذ  العمل  هذا  يبدو  ســعيد).  سرحان بن  إلى  اإلسناد  صفة 
األهلية  الحرب  حتــى  تاريخ  وفيه  تاريخية)  (لـ أعمال  السلســلة  أصل  أنه 
اليعاربية بداية القرن الثامن عشــر. لكن (ويلكنســون (Wilkinson)) يعتقد 
أن ســرحان بن سعيد في الحقيقة ليس شــيء أكثر من مجرد ناسخ، وقام 
فقــط بإضافة مواد قليلة إلــى عمل جد قديم الذي ربمــا أصله هو كتاب 
الذي  عشر  الرابع  الثامن /  القرن  عمل  وهو  األمة،  اختالف  في  الغمة  كشف 
أبواب  بعض  رؤيتــه.  عدم  على  وحزن  البــرادي  المغربي  اإلباضي  عظمه 
تجدر  عشر.  السادس  القرن  في  اليوم  جمعها  تَّم  أن  ســبق  ربما  العمل  هذا 
اإلشــارة إلى أن العلماء الُعمانيين عندما يذكرون الكشــف وإعطاء عنوانه 
اهللا بن  لـ (عبد  معروف  جد  العمل  األول.  االسم  إلى  يشيرون  فإنهم  الكامل 
لم  التي  هي  المعلومات  من  الفردية  القطعة  فقط  وهناك  الســالمي،  حميد) 

األعيان). (تحفة  تاريخه  في  متضمنة  غير  أو  مناقشتها  يتم 
تاريخي  ســجل  يتضمن  مزيج  عمل   :372  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

.1728 سنة 
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نسخة  اإلزكوي.  ســعيد  عمر بن  ســرحان بن  رقم 7:   ،23  ،1978 الوهيبي، 
ســنة  منســوخ  ـ : مخطوط  ل والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  فــي  مصورة 

واحد. مجلد  1317 / 1899 ـ 1900، 

األمة. أحوال  في  الغمة  كشف  من  المقتبس   :78  ،1991 الزبير، 
الغمة. كشف  من  المقتبس  ُعمان  تاريخ  انظر: 

ُعمان. أهل  تاريخ  مجهول:  انظر: 
الغمة. كشف  مجهول:  انظر: 

.1966  (Miles) مايلز  المبين،  الفتح  رزيق:  ابن  انظر: 
هناك. والمراجع   1984 عسكري  انظر: 

النبوّية. القصيدة  نفسه: 
سعيد  حمد بن  سعيد بن  سرحان بن  97/1 ـ 99:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
تحتوي  التي  النبوّية،  القصيدة  من  شــعره،  أمثلة  بعض  اإلزكوي.  السرحني 

بيتًا.  107 على 
.78  ،1991 الزبير، 

مسقط،  األمة.  ألخبار  الجامع  الغمة  كشف  كتاب  من  المقتبس  ُعمان  تاريخ  نفسه: 
.1980 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

عبد الحليم 1990، 224: تحقيق: عبد المجيد حسيب القيسي. الطبعة الثانية. 
.1986 / 1407 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

التراث  وزارة  مســقط،  األولى.  الطبعة   :124  ،1998  (Baldissera) بلدســرة 
.1992 الثالثة  الطبعة   ،1980 والثقافة،  القومي 

األمة. ألخبار  الجامع  الغمة  كشف  األعلى:  انظر: 
الريامي: عامر  ناصر بن  عبد الرحمن بن  اإلزكوي، 

الخصيبي. عن  يروي  شعره.  عن  أمثلة  116 ـ 119:   ،1993 البهالني 
الخصيبي). (انظر:  71 ـ 75:   ،2000 البهالني 

درس   (1954 / 1374 ـي  المتوفـ) 268/1 ـ 280:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
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(إمام  الخليلي  عبــد اهللا  د بن  محم اإلمام  مــع  اتصال  في  وكان  نــزوى  في 
لزيارة  زنجبار  إلى  ســافر  1354 / 1935 ـ 6  في  نزوى.  بقصبة  1920 ـ 1954) 

واالســتغاثات  اإللهيات  في  قصائد  ألف  ُعمان.  إلى  رجع   ثم وأدباء.  علماء 
يشكل  هذا  كل  والمخّمســات؛  والمطارحات  والســلوكّيات  والتوّســالت 
قاضيا  كان  والده  زنجبــار.  رياض  عن  األزهار  نفحة  َكَتــَب  واحدًا.  مجلدًا 
كان  1913 ـ 1920)؛  الخروصي (إمام  راشد  ســالم بن  ـ : اإلمام  ل سمائل  في 
كذلك شــاعر وكتب ديوان، الذي قسمه إلى أجزاء خالل حياته؛ توفي في 
هبة  ضمنها:  مــن  عبد الرحمن،  لقصائد  أمثلــة   .1918 / 1336 الثانــي  ربيع 
األديب  صديقه  فيها  دعا  التي  القصيدة  الديــن؛  في  اهللا  ونصيحة  للمتعلمين 
الصفا  إخوان  ذكرى  في  قصيدة  الزيارة؛  إلى  البهالني  ســليمان  ســالم بن 
شــعراء  مع  بزنجبار  ل  األو اســتقراره  خالل  فيها  نافس  قصائد  زنجبار؛  في 
خميس  د بن  محم علي بن  اإلســماعيلي،  د  محم السلطان بن  مع  شيعيين، 

وآخرين. البرواني 
في  وكان  بنــزوى  درس   (1954 / 1374 ـي  توفـ) 111 ـ 112:   ،1991 الزبيــر، 
إلى  سافر  1920 ـ 1954).  (إمام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  مع  اتصال 
اإللهيات  في  قصائد  ألف  ُعمان.  إلى  رجع   ثم وأدباء.  علماء  لزيارة  زنجبار 
َكَتَب  والمخّمسات.  والمطارحات  والســلوكّيات  والتوّسالت  واالستغاثات 

مجلدين. في  شعر  ديوان 
البهالني. سالم  سليمان بن  سالم بن  الرواحي،  انظر: 

شعر. ديوان  نفسه: 
بّدية. السالمي،  مكتبة  في  مخطوط   ،283  ،2001 الكندي 

السليمي 2003، 398: ديوان الشاعر الفصيح عبد الرحمن بن ناصر الريامي، 
سليمي. مع  نسخة  البوسعيدي.  مكتبة  في  مخطوط 

اإلزكوي / إزكي:
حلفين  وادي  ملتقى  فــي  إزكي  تقع  48 ـ 49:   ،1976  (Anthony) أنطونــي 
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ووادي سمائل (تســمى وادي بني رواحة في تلك المنطقة) وهي آخر أهم 
مســتوطنة على الطريق المؤدية إلى الصحراء في إتجاه فهود أو ظفار. يبدأ 
أثناء  مهم  هدف  القرية  هذه  وتعتبر  إزكي  جنوب  إلى  تمامًا  الشــرقية  إقليم 
انقــالب 1950 من قِبل الحركــة الثورية الُعمانية. يعتبــر الهجوم العصابي 
أحد   1970 سنة  القرية  خارج  العســكرية  المخيمات  أحد  على  ُشــن  الذي 
قابوس بن  بالســلطان  أدى  الذي   1970 يوليو  إنقالب  في  المحفزة  العوامل 
من  المنطقة  سكان  جل  ُعمان.  في  الســلطة  وصول  إلى  البوسعيدي،  سعيد 
المنتمين  القرية  سكان  قطع  أهم  مع  آل بوســعيد،  وقبائل  رواحة  بنو  قبائل 

والهناوية. الغافرية  السياسية  الخالفات  إلى 
عبيد]  [حمد بن  عيد  أبو  إزكي  سكان  أشهر  أحد  15 ـ 16:   ،1990 الشاروني 
وعلم  الفرائض  علم  عن  ـ : كتب  ل مؤلف   ،1880 / 1280 في  ولد  الســليمي. 

جرجان. اإلسالم:  قبل  اسمه  السليمي).  (انظر:  التوحيد 
أن  محلية  عادات  تقــول   :9 ملحوظة   330  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
مستوطنة  أقدم  هي  هناك)  لصنم  اسم  إلى  نسبة  اإلسالم  قبل  (جرجان  إزكي 
في ُعمان، ســبقت النْزوّي بخمسين ســنة. في الحقيقة األحداث التقليدية 
المناطق  فــي  جنوبًا،  الوادي  عــن  البعيدة  القناة  أن  إلــى  تحيل  واألثريــة 
األصلية  األساسية  المستعمرة  وأن  تطويرها   ثم منطقة  أول  هي  الســاحلية، 

.(1983  (Wilkinson) (ويلكنسون  سلوت  هي 
ـ : إزكي،  ل تاريخية  دراسة  تليها:  والتي   208  ،1977  (Wilkinson) ويلكنسون 

قبلية. ومنظمة  مستوطنة 
.2000  ،1993 سليمان  د بن  محم يحيى بن  البهالني،  انظر: 

.1983 سالم  د بن  محم خلفان بن  المغتسي،  انظر: 
اإلزكوي:

بكر. أبي  سعيد بن  د بن  محم إبراهيم  أبو 
بكر. أبو 
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جعفر. ابن  انظر:  جعفر.  د بن  محم جابر  أبو 
الريامي. انظر:  الريامي.  رزيق  د بن  محم عبد اهللا بن  زيد  أبو 

عزرة. علي بن  موسى بن  علي  أبو 
د الفضل بن الحواري اإلزكوي السامي. انظر: الحواري، الفضل بن  أبو محم

السامي. [الحواري] 
انظر:  الســمائلي.  خميس [اإلزكــوي]  ســليم بن  خميس بــن  وســيم  أبو 

السمائلي.
الرقيشي. انظر:  الرقيشي.  عثمان  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن 

الرقيشي. انظر:  الرقيشي.  أحمد  جمعة بن 
خلف بن أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن بكر بن عثمان 

الرقيشي. انظر:  الرقيشي. 
المغتسي. انظر:  اليمني.  المغتسي  سالم  د بن  محم خلفان بن 

الدرمكي. سالم  د بن  محم سالم بن 
سعيد. سرحان بن 

موسى. أحمد بن  عامر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  سعيد بن 
المحروقي. صالح  بشير بن  عامر بن 
الريامي. د  محم سليمان بن  عامر بن 

الريامي. عامر  ناصر بن  الرحمن بن  عبد 
سعيد. أبي  سليمان بن  د بن  محم القاسم بن  أبي  علي بن 

جعفر. ابن  انظر:  جعفر.  د بن  محم
الرقيشي. انظر:  الرقيشي.  زاهر  سالم بن  د بن  محم

الدرمكي. د  محم سالم بن  د بن  محم
الريامي. الصارمي  مسعود  د بن  محم

الضبي. جابر  أبي  موسى بن 
العمري. انظر:  العمري.  د  محم بشير بن  د بن  محم ناصر بن 
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اإلزكوي. اإلزكوي: 
د بن سعيد بن أبي بكر: [سيرة إلى الحواري بن عثمان]. اإلزكوي، أبو إبراهيم محم
ل،  د األوالســالمي، 2001، 26: في جامع ابن جعفر، مســقط 1981، المجل
التاســع  الثالث /  القرن  أواخر  في]  ُعمانيًا [عاش  عالمًا  كان  الحواري   .177

العاشر. الرابع /  القرن  وبداية 
عثمان. [الحواري] بن  د بن  محم الحواري  أبو  الحواري،  انظر: 

التخصيص. كتاب  بكر:  أبو  اإلزكوي، 
واحد. مجلد   :218 الجواهر،  البرادي: 

رقم 23.  ،20  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
بكر. أبو  اإلزكوي،  انظر: 

العنوان. نفس  عبد اهللا:  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي.  انظر: 
عزرة: علي بن  موسى بن  علي  أبو  اإلزكوي، 

ـ   177 الثانية  جمادى   13 أو   10) 238/1 ـ 249:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
793 ـ 845).  /230 زهاء 

عزرة. علي بن  موسى بن   :74  ،193 البهالني 
فرنشيســكا (Francesca) 1998، 47 ملحوظة 27: أبو علي موســى بن علي 
قبيلة  من   (844  /230 ل  األو ربيــع  ـ   793  /177 الثانية  جمــادى   13 أو   10)
بنو ســامة. كان قاضيــًا وإمامًا حتــى توفي. من ضمن أهــم علماء ُعمان 
714 ـ 5 ـ 797 ـ 8)،  (96 ـ 181/  جابر  أبي  موسى بن  هو  خاله  المشهورين. 
أبي  [مسلم بن  عبيدة  أبي  قِبل  من  ُعمان  إلى  المرســلين  العلم  حملة  أحد 
كريمة التميمي]، والــذي نظم الثورة التي أدت إلى تحطيم الجلندى [؟؟] 

.(47  ،1980 السيابي   ،13  ،1983 مسقط  اللمعة،  (السالمي: 
النامي، 1974، 110: موسى بن علي بن عزرة. عالم ُعماني. ولد 10 جمادى 

845 ـ 6.  /231 ل  األو ربيع  توفي  793 ـ 4،   /177 األولى 
فتاوى  أن  الغمــوض  بعــض  هنــاك   :254  ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون 
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موسى بن علي (171 أو 200 ـ 230/ 231/ 787 ـ 8 ـ 844/ 5)، العالم الُعماني 
جمعها. سيتم  التاسع،  الثالث /  للقرن  الثاني  الربع  أواخر  تجاه  السابق 

علي. موسى بن  جامع  نفسه: 
مصر. قاضي   :72 اللمعة،  السالمي: 

البطاشــي: إتحاف األعيان، 248/1: يبدو أنه مفقود. على أية حال ليس في 
وزارة التراث القومي والثقافة وال في مكتبة البوسعيدي وال في العديد من 

األخرى. الخاصة  المكتبات 
مفقود.  :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

مجلدان. الفقه.  في  علي  أبي  جامع   :252  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
علي. ألبي  جامع  الصفراء:  القائمة 

اإلمام  إلــى  غيالن  هاشــم بن  وعن  عنــه  علي  موســى بن  مــن  جــواب  نفسه: 
حميد. عبد الملك بن 

كرون (Crone) 2001، 4: في مجهول: نسخة مصورة، 249 ـ 251. موسى بن 
بعدها. التي  السنة  أو   844  /230 سنة  توفي  مهمًا،  عالمًا  كان  علي 

وأهل  غيالن  وهاشم بن  علي  موســى بن  من  جواب   :154  ،2003 الوهيبي، 
المســلمين،  ســير  مجهول:  في  حميد.  عبد الملك بن  اإلمــام  إلى  إزكــي 

199 ـ 200.

نفسه: 161: جواب من موسى بن علي عنه وعن هاشم بن غيالن وأهل إزكي إلى 
250 ـ 255.  (1) السير  كتاب  مجهول:  في  حميد.  عبد الملك بن  اإلمام 

غيالن. هاشم بن  الوليد  أبو  السيجاني،  انظر: 
اإلمام. إلى  علي  موسى بن  من  كتاب  نفسه: 

211 ـ 215. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :154  ،2003 الوهيبي، 
الجزء  اإلباضية،  علماء  ســير  مجهول:  في  لإلمام.  موســى  من  كتاب   :144 نفسه: 

203 ـ 206. الصفحات  ل،  األو
نفسه: 161: كتاب من موسى إلى اإلمام. في مجهول: كتاب السير، (1) 326 ـ 332.
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كرون (Crone) 2001، 5: كتاب من موســى إلى اإلمام. في مجهول: نسخة 
323 ـ 329. رقم 20،  مصورة، 

[عبد  اإلمام  إلــى  موســى  كتاب  145/1 ـ 149:  األعيان،  تحفة  الســالمي: 
حميد]. الملك بن 

موســى بن  من  ســيرة   :(36 (باألحرى  رقم 35   ،16  ،2000 الســالمي، 
موســى بن  عاش  حميد.  عبد الملك بــن  اإلمــام  إلى  عــزرة  علي بن 
حفيد  هو  موسى  الجهاد.  عن  784 ـ 845.  177 ـ 230/  في  عزرة  علي بن 
أصبح  [السيجاني].  غيالن  هاشــم بن  مع  درس  جابر.  أبي  موســى بن 
جيفر (إمام  المهّنا بن  اإلمام  حكم  تحت  أهمية  أكثر  السياســة  في  دوره 

841 ـ 851). 226 ـ 237/ 

نفسه: 16، رقم 36 (باألحرى 37): سيرة موسى بن علي إلى عبد الملك بن حميد. 
إحدى الرســائل بخصوص المراسلة بين اإلمام والعلماء. طلب موسى من 
على  الضوء  تسلط  الحكومية.  المراكز  في  األشخاص  بعض  يعين  أال  اإلمام 

األولى. اإلمامة  في  العلماء  دور 
السير  مجهول:  في  لإلمام.  موســى  كتاب  من  هذا   :255  ،2001 الســالمي، 

215 ـ 218. اإلباضية، 
نفسه: 15: من موســى بن علــي إلى اإلمام عبد الملك بن حميد. نصح موســى 
اإلمام بعدم تعيين بعض الرجال في حكومة اإلمام. لهذا، فهذه السيرة تبّين 

اإلباضية. السير  مجهول:  في  الُعمانية.  اإلمامة  في  العلماء  دور 
علي. أبي  سيرة  نفسه: 

ل،  الوهيبــي، 2003، 144: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء األو
206 ـ 208. الصفحات 

302 ـ 305. المسلمين.  سير  مجهول:  في  علي.  ألبي  سيرة   :155 نفسه: 
رقم 30  مصورة،  نســخة  مجهول:  في  علي.  ألبي   :5  ،2001  (Crone) كرون 

الترقيم). (واضح 
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اإلباضية،  الســير  مجهول:  في  علي.  ألبي  ســيرة   :255  ،2001 الســالمي، 
218 ـ 220.

والشراة. العلماء  إلى  علي  موسى بن  سيرة  نفسه: 
الكبير  العالم  من  فقهية  سيرة   :(38 (باالحرى  رقم 37   ،16  ،2000 السالمي، 

والبراءة. الوالية  عن  ُعمان  في  العلماء  إلى  والعقد):  الحّل  أهل  (رأس 
يقسم  المفتي.  من  اإلباضية  العلماء  إلى  مرســل  بيان   :15  ،2001 السالمي، 
بين  العالقة  النعم.  ومكفــري  المســلمين،  ار،  الكف فرق:  ثالث  إلى  الناس 
تمت  والبراءة  الوالية  ومفهومي  توضيحها،  تَــّم  اإلباضيين  وغير  اإلباضيين 

اإلباضية. السير  مجهول:  في  مناقشتهما. 

األحاديث. مصباح  عبد اهللا:  جابر بن  اإلزكوي، 
الخصيبي. سيرة،  النضر،  ابن  انظر: 

اإلزكوي. أحمد  جمعة بن  الرقيشي،  أحمد:  جمعة بن  اإلزكوي، 
د  محم أبو  الســالمي،  انظر:  من)  (بتكليف  ســالم:  سعيد بن  سالم بن  اإلزكوي، 

النظام. جوهر  حميد:  عبد اهللا بن 
الدرمكي: سالم  د بن  محم سالم بن  اإلزكوي، 

الثامن  عشر /  الثالث  بداية  ـ  عشــر  الثاني  (القرن  93 ـ 95:   ،1993 البهالني 
قرية  عن  إزكي.  والية  في  اليمن  قرية  في  عاش  عشر).  التاسع  بداية  ـ  عشر 
(انظر:  المبين  الفتــح  رزيق:  ابن  عــن  ينقل  17 ـ 21.   ،O. C انظــر:  اليمن. 

الخصيبي).
رزيق:  (ابن   1809 / 1224 ـي  توفـ 232/3 ـ 237:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

المبين). الفتح 
1224 / 1819 ـ 10).  (توفي   :42  ،2000 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 
ُلقب بـأبي األحول. عين قاضيًا في بركاء من قِبل الســيد حمد بن ســعيد 
الدرمكي  د  محم سالم بن  د بن  محم والد  هو   .[(1792 (ت:  [البوســعيدي، 

أعاله). (انظر: 
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التاســع  عشــر /  الثالث  (القرن  116/1 ـ 123:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
من  شــعره،  عن  أمثلة  المبين.  الفتــح  زريق:  ابــن  كتاب  من  ينقل  عشــر) 
له  منزل  ببناء  قام  الذي  حمد  الســيد  فيها  يشــكر  قصيدة  من)  ضمنه (جزء 
د  محم خلفان بن  د بن  محم الوكيــل  مدح  في  قصيدة  (117 ـ 118)،  ببركاء 
اإلزكوي  األدمي  عامــر  بشــير بن  مدح  في  وأخرى   ،(119) البوســعيدي، 
الخروصي.  خميس  ـ : جاعد بن  ل مشهورة  قصائد  كذلك  كتب  (121 ـ 122). 

إزكي. من  المشهورين  الدرامكة  بعض  ذكر  تَّم   122 الصفحة  في 
الزبير، 1991، 77: (القرن الثاني عشر / الثامن عشر) ُعين كقاضي في بركاء 
حاكم  (وكيل،  البوسعيدي،  ســعيد]  أحمد بن  [بن  سعيد  حمد بن  قِبل  من 
النونّية  قصيدته  تعتبر  مشــهورًا.  شــاعرًا  كان  1784 ـ 1792).  بمســقط  جيد 

ُعمان. شعراء   لكل نموذج 
اإلزكوي. الدرمكي  سالم  د بن  محم ابن 

د بن  محم السيد  حققه  صفحة).   371)  ،2000 / 1421 ُعمان  الدرمكي،  ديوان  نفسه: 
البوسعيدي. سعود  أحمد بن 

صاحب  هو  البوسعيدي،  السيد  ملحوظة.   232/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
السيب. في  البوسعيدي،  مكتبة 

الدرمكي. ديوان  الدرمكي:  د  محم سالم بن  د بن  محم اإلزكوي،  انظر: 
ُعمانيين. لشعراء  قصائد  مجموعة  نفسه: 

بوزارة  مخطوط  الدرمكي.  د  محم ســالم بن  رقم 16:   ،21  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث 

البهالني 2000، 50 ملحوظة 2: في مكتبة البوسعيدي، (رقم 1065) مجموعة 
قصائده. بعض  حيث 

النونّية. القصيدة  نفسه: 
النص. 94 ـ 95:   ،1993 البهالني 

النونّية  ـ : القصيدة  ل مؤلف   :42  ،2000 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 
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المشــهورة في مدح السيد حمد بن سعيد [البوسعيدي، (ت: 1792)]، التي 
رزيق. ابن  بينهم  من  كثيرين،  ُعمانيين  شعراء  قِبل  من  نسخها  تَّم 

عبد الحسين. انظر:  آل بوسعيد.  عن 
اإلزكوي، سعيد بن عبد اهللا بن أحمد بن عامر بن أحمد بن موسى: االختصار من 

اآلثار. معاني 
عبد اهللا بن  ـ : أبي  ل موجــزة  نســخة   :259  ،310/1 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
مخطوطات  كبيرة.  مجلدات  أربعة  في  الشرع،  بيان  الكندي:  إبراهيم  د بن  محم
في وزارة التراث القومي والثقافة وفي مكتبة البوسعيدي. إحدى هذه المجلدات 
سالم بن  راشد بن  ناصر بن  خميس بن  قِبل  من  ُنسخت  البوسعيدي،  مكتبة  في 

1312 / 1894 ـ 5. في  الجابري،  المقيمي  سعيد  راشد بن  ناصر بن  مالك بن 
نسخة  اإلزكوي.  عامر  أحمد بن  عبد اهللا بن  سعيد بن   :114  ،1994 الفارسي، 
بيان  ســليمان:  إبراهيم بن  د بن  محم عبــد اهللا]  [أبو  ـ : الكنــدي،  ل موجزة 
غير  صفحة  لكن  البطاشي،  عن  ينقل  الفارسي،  (قطع).  أقسام   4 في  الشرع، 

األولى؟). الطباعة  من  (ربما  صحيحة 
المختصر. مختصر  السليمي:  سالم  صالح بن  سالم بن  السروري،  انظر: 

[قصائد]. المحروقي:  صالح  بشير بن  عامر بن  اإلزكوي، 
عشر)  الثامن  عشــر /  الثاني  للقرن  الثاني  (النصف  41 ـ 42:   ،2000 البهالني 
[كان] قاضيًا بالرستاق. جل قصائده عبارة عن المواعظ والنصيحة وذم الدنيا.
سليمان بن  عامر بن  الشيخ  رسالة  الريامي:  د  محم سليمان بن  عامر بن  اإلزكوي، 
ــد الريامــي الذي عاش فــي القرن الثالث عشــر. تحقيــق: مهّنا بن  محم
البوســعيدي،  مكتبة  في  مطبوعــة  نســخة  الخروصي.  عثمان  خلفان بــن 

21×15,5سم). (9 صفحات،   ،1999 / 1420

د بن عمر الريامي  جواب إلى خلف بن عبد اهللا بن خلف بن حبيب بن محم
ريام. بنو  تاريخ  يعرف  أن  أراد  الذي  زنجبار،  في 

الريامي. انظر: 
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األخضر]. ـ : الجبل  ل [وصف  نفسه: 
األعيان. تحفة  السالمي:  كتاب  في  ُذكر   :44  ،2000 البهالني 

االرتقاء. وسلم  المنتقاة  الُدَرر  نفسه: 
الوهيبي، 1978، 14رقم 106، مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، طبعة 
القومي  التراث  بوزارة  مخطــوط  رقم 48،   ،10  ،O. C واحد  مجلد  جديدة، 

واحد. مجلد  1290 / 1873 ـ 4،  في  ُنسخ  والثقافة، 
 25 في  منظوم  عمل  1243 / 1827 ـ 8)  زهاء  (توفي  42 ـ 44:   ،2000 البهالني 
التي  بالقضايا  وينتهي  والحقب  األموات  بحالة  يبدأ  مطول.  شرح  مع  فصالً 
حول  الشعيلي  سيف  أحمد بن  قِبل  من  دراســة  والهدمى.  المغرقين  تخص 

القضاء. معهد  بمكتبة  مخطوط  في  موجودة  العمل  هذا 
سعيد: أبي  سليمان بن  د بن  محم القاسم بن  أبي  علي بن  اإلزكوي، 

مكتبة الشــيخ، رقم 656: عمر بن ســعيد بن عبد اهللا بن معد: فائدة من منهاج 
الناسخ:  مكتمل.  19 سطرًا،  20×15,5سم،  ورقات،   3 مخطوط،  الشريف.  العدل 
كتاب  من  مسألة  األخير:  السطر  ادريســو].  [بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن 
علماء  قِبل  من  قصائد  اإلزكوي.  القاســم  أبي  علي بن  الفقيه  الشــيخ  عند  من 
.7 إلى   5 من  ورقات،   10 من  مجموعة  في  القهوة.  شرب  تحريم  عن  إباضيين 

للقرن  الثاني  النصــف  في  (ت:  293/2 ـ 294:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
عشر). السادس  العاشر / 

العدل. منهاج  معد:  سعيد بن  عمر بن  حفص  أبو  البهلوي،  انظر: 
مكتبة  مســقط:  الدرمكي.  ديوان  الدرمكي:  د  محم ســالم بن  د بن  محم اإلزكوي، 

.2000 والتاريخية،  الدينية  للشؤون  السلطان  لجاللة  الخاص  المستشار 
الدرمكي. ديوان  الدرمكي:  سالم  د بن  محم سالم بن  اإلزكوي،  انظر: 

التقييد. كتاب  نفسه: 
د بن ســالم الدرمكي. مخطوط بوزارة  الوهيبي، 1978، 16، رقم 131: محم

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث 
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الفقه. عن   :237/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
التقييد. كتاب  بركة:  ابن  انظر: 

المأثور. شرح  في  النور  نفسه: 
العمل  لهذا  الثاني  القسم  الفقه.  وأحكام  الشــريعة  عن   :35  ،2000 البهالني 
خطأ).   ،203/1 األعيان،  إتحاف  (البطاشــي:  الســالمي،  مكتبة  في  موجود 
د بن سالم  والد مؤلف النونّية المشــهورة (انظر: اإلزكوي، ســالم بن محم

الدرمكي).
البطاشي: إتحاف األعيان، 273/1: القسم الثاني لهذا العمل يوجد في مكتبة 
عشر /  الثاني  القرن  في  وعاش  إزكي  في  الدرامكة  من  المؤلف  الســالمي. 

عشر. الثامن 
الميراث. في  األدلة  أرجوزة  نفسه: 

.(598 ـ  ألف  (رقم  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط   ،35  ،2000 البهالني 
الريامي: الصارمي  سعيد  مسعود بن  د بن  محم اإلزكوي، 

المعروف  الصارمي،  مسعود  د بن  محم 73/2 ـ 75:  األعيان،  تحفة  السالمي: 
اليعربي  سيف  سلطان بن  اإلمام  والى  إمطي.  من  الســواد،  عين  بـ صاحب 
بمناسبة  قصيدة  1649 ـ 1680).  اليعربي،  مالك  ســيف بن  سلطان بن  (إمام 

طبعها. تَّم  القصيدة  هذه  ملحوظة:   74  ،C. O. البرتغال)  (من  بّتة  استرجاع 
حي  إمطي،  من  الريامي،  الصارمي  مســعود  د بن  محم  :86  ،1993 البهالني 

.(176  ،C. O. (وعنه  السواد 
سعيد  مســعود بن  د بن  محم 477/3 ـ 481:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
وعالِم  قاضيًا  [كان]  1081 / 1670 ـ 1)،  فــي  (عــاش  الريامي  الصارمي 
ضّد  اإلمام  جيــش  قائد  إزكي.  في  قريــة  وهي  ســيما،  في  عاش  نحو، 
حول  أُلفت  قصيدة  مــن  مقتطفات  (خطأ).  الهند  فــي  بّتة  في  البرتغال 
هذه المناسبة. مقتبسات من أرجوزة طويلة عن التفسير، تمت 29 رجب 

.1659 أبريل   22  /1069
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الصارمي. علي  مسعود بن  د بن  محم السالمي):   =) 164  ،1994 الفارسي، 
عشر)  السابع  عشر /  الحادي  (القرن  66/2 ـ 68:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
واليًا.  عينه  الذي  سيف،  سلطان بن  الثاني،  اليعربي  اإلمام  عهد  خالل  عاش 

بّتة. على  االستيالء  مناسبة  حول  قصيدة  66 ـ 68  الصفحات  على 
ســيما.  عن  32 ـ 33.   ،1993 البهالني  انظر:  إزكي.  بواليــة  إمطي  قرية  عن 

52 ـ 54. الصفحات  انظر: 
التي  هي  الكيني  الساحل  على  بات  قرية  أو  جزيرة  في  الظّن  أغلب  بّتة  مع 
تكــون معنية. ربما ختم البطاشــي بأن بّتة توجد بالهنــد؛ ألن في إحدى 
األبيات (في النص الذي أعطاه الســالمي) هناك مرجع إلى «الهندي». عن 
بــات. انظر: أبنكو (Abungu) 1996 والمراجع هناك. عن المناوشــات بين 
 ،1961 (Strandes) الُعمانيين والبرتغاليين. انظر: على سبيل المثال سترندس

بحرية. كقوة  ُعمان  ظهور   :16 الفصل 
الصرف]. في  وشرحها  [أرجوزة  نفسه: 

.(526 ـ  ألف  ـ  حاء  (رقم  البوسعيدي،  مكتبة  في  محطوط   :32  ،2000 البهالني 
عن  طويلة  أرجوزة  من  مقتبسات  478/3 ـ 480:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
التصريــف، اكتمل 29 رجب 1069/ 22 أبريل 1659. هناك شــرح عن هذه 
البوســعيدي،  مكتبة  في  شــرحها  مع  األرجوزة  لهذه  مخطوطات  القصيدة؛ 

و1057. رقم 526 
جابر. أبي  موسى بن  سيرة  الضبي:  جابر  أبي  موسى بن  اإلزكوي، 

(واضع  رقم 28  مصــورة،  نســخة  مجهول:  في   :5  ،2001  (Crone) كــرون 
الُعمانية  السياسة  في  سابقة  وشخصية  ُعمان  إلى  العلم  حملة  أحد  الترقيم). 

.797  /181 في  توفي  أن  إلى 
إلى  العلم  حملة  أحــد  وهو   :(31 (باألحرى  رقم 30   ،15  ،2000 الســالمي، 
حتى  مسعود  الجلندى بن  بعد  الُعمانية  السياسة  في  سابقة  وشخصية  ُعمان 
في  مهمًا  دورًا  لعب  795 ـ 808)  179 ـ 192/  كعب (إمــام  الوارث بن  إمامة 
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د بن أبي عفان اليحمدي  إعادة إقامة اإلمامة في ُعمان بتعيينه من قِبل محم
سياسة  رسالة  عن  عبارة  الســيرة  هذه  793 ـ 795).  (177 ـ 179/  اإلمامة  في 
عّفان.  أبي  د بــن  محم اإلمام  إقالة  أســباب  بشــرح  فيها  المؤلف  قام  التي 

142 ـ 143.  ،2000  (Rawas) رواس  انظر:   .13  ،2001 السالمي، 
201 ـ 203. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :255  ،2001 السالمي، 

ل،  األو الجزء  اإلباضيــة،  علماء  ســير  مجهول:  في   :144  ،2003 الوهيبــي 
189 ـ 191. الصفحات 

نفسه: 155: سيرة اإلمام موسى بن أبي جابر. في مجهول: سير المسلمين، 296 ـ 299.
الفقه،  عن  أعماالً  َكَتَب  إّنه  يقال:  222/1 ـ 223:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

اآلن. باقية  غير  األعمال  هذه  أن  يبدو  لكن 
التلخيص. كتاب  بكر:  أبو  اإلزكي، 

رقم 23.  ،20  ،1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
أبوبكر. اإلزكوي،  انظر: 

الدين. ألهل  جعفر  لألزهر بن  وكالم  نصيحة  جعفر:  األزهر بن 
الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

443 ـ 446. الصفحات 
جعفر. د بن  محم لألزهر بن  وكالم  نصيحة  جعفر:  د بن  محم األزهر بن 
461 ـ 464. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256  ،2001 السالمي، 

التالية. المادة  انظر: 
جعفر. د بن  محم األزهر بن  سيرة  نفسه: 

بداية  ـ  الثالث  القــرن  (أواخر   :(68 (باألحــرى  رقم 67   ،24  ،2000 الســالمي، 
القرن الرابع / أواخر القرن التاســع ـ بداية القرن العاشر) ابن العالِم المعروف 
المدرسة  مؤسسي  وأحد  جعفر  ابن  ـ : جامع  ل مؤلف  جعفر،  د بن  محم الفقه  في 
 /272 الخروصي (سنة  مالك  الصلت بن  اإلمام  خلع  مسألة  في  المعتدلة  النْزوّية 
886) (انظر: ابن جعفر). هذه السيرة عبارة عن رسالة تذكير بالسياسة التي نادى 
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الصلت بن  اإلمام  خلع  مسألة  في  للنظر  الُعماني  الشــعب  المؤلف  خاللها  من 
اإلمام  خلع  إلى  أدت  التي  األسباب  بشرح  بهذا  قام  عقالنية.  أكثر  بطريقة  مالك 

المسألة. حول  العلماء  من  مجموعة  آراء  تقديم  عبر  مالك  الصلت بن 
اإلباضية. السير  مجهول:  في   :24  ،2001 السالمي، 

السابقة. المادة  انظر: 
األسفر. كتاب  مجهول:  انظر:  األسفر، 

السرحاني السرحاني:  إبراهيم  إسماعيل بن 
السالمي. (ُمحقق)  السالمي:  حمد  إسماعيل بن 

الخّطابي. الخّطابي:  موسى  إسماعيل بن 
إسماعيل:

اليمن. من  ُعمان،  في  إسماعيل  بنو  137 ـ 139:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 
الراشدي. انظر:  إسماعيل.  راشد بن  بنو  139 ـ 141:   ،O. C

(ُمحقق). محمود:  د  محم إسماعيل، 
األحكام. في  اإليضاح  سعيد:  يحيى بن  زكرياء  أبو  حجاري، 

الكمال. مدارج  على  اآلمال  معارج  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي، 
اإلبراوي. اإلبراوي:  اإلباضي  اإلسماعيلي 

عبد اهللا بن  إســماعيل بن  د بن  محم علي بن  مانع بن  بلعرب بن  اإلســماعيلي، 
اإلبراوي. اإلبراوي:  اإلسماعيلي  إسماعيل 

علي: سالم بن  اإلسماعيلي، 
في  المحتوم  الظهور  رسالة  بطبع  قام  الذي   :138 األعيان،  إسعاف  السيابي: 

طموم. العّالمة  على  الرّد 
العنوان. نفس  سعيد:  قاسم بن  الشماخي،  المغرب:  انظر: 

[ديوان  ْزوّي:  الن [اإلسماعيلي]  سرحان  مسعود بن  غانم بن  سعيد بن  اإلسماعيلي، 
اإلسماعيلي]. سرحان  ابن 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،28/2 المخطوطات،  فهرس 
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عبد اهللا  د بن  محم عبد اهللا بن  الناســخ:  15 ســطرًا.  24×17سم،  صفحة،   18

الكنــدي، في نــزوى، 1121 / 1709 ـ 10. أجــزاء مفقودة فــي البداية، في 
اإلمام  مدح  في  الرسول ژ ،  مدح  في  قصائد  مجموعة،  في  مزرية،  وضعية 
وقصائد  1090 / 1679 ـ 80)،  (توفي  اليعربي]  مالك  [بن  ســيف  سلطان بن 

راشد. وعمر بن  الشيباني  د  محم صالح بن  عن  الرثاء  في 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 262/3 ـ 272: (القرن الحادي عشــر / الســابع 
عشــر) عاش في حجرة أسد، غرب ســمد نزوى. وهو إسماعيلي من بني 

ـ : شعره. ل أمثلة  بحري. 
الظفاري  [األصبحــي]  د  محم أحمد بن  عبد المنعم بــن  ــد  محم أبو  األصبحي، 

الظفاري. اليمني: 
اإلصالح.

علي  األمين بن  قِبل  من  زنجبار  في  ُنشــرت  جريدة  26 ـ 27:   ،2001 الكندي 
ل في ممبسا،  المزروعي (1891 ـ 1947)، بالعربية والسواحلية. ظهر العدد األو
الصحيفة  بنشر  ل  األو المزروعي  قام   .1932 فبراير   29  /1350 شوال   22 كينيا، 

أرسالن. ـ : شكيب  ل كثيرة  مقاالت  هناك  اإلصالح  في   .(1930 أكتوبر   25)
ظهرت  التي  رســمية  جريدة  اإلصالح.  حــزب  117 ـ 118:   ،1991 الزبيــر، 
د بن ســعيد البوســعيدي،  في زنجبار خالل حكم علي بن حمود بن محم
خطأ  الزبير،  يطلق  باريس).  في   1918 ديسمبر  توفي  1902 ـ 1911؛  (سلطان 
قِبل  من  ُنشــرت  النجاح،  الصحيفة  تســمى  اإلصالح.  حزب  جريدة  علــى 

.1911 / 1330 أكتوبر  ل  األو عددها  ظهر  اإلصالح.  حزب 
علي. األمين بن  المزروعي،  انظر: 

هناك. والمراجع   1981 حمدني  انظر:  زنجبار.  جرائد  عن 
ْزوّي: الن العقري  العزري  [األصم]  عبد اهللا  أبي  عثمان بن  عبد اهللا  أبو  األصم، 

 /631 الثانية  جمادى   17 ـي  توفـ) 439/1 ـ 456:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
د. محم أبو  كذلك   (1234
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أسفله،  الحكاية  نفس  األصم،  لقبه  يخص  ما  في  132 ـ 135:   ،1994 الفارسي، 
ويلكنسون (Wilkinson) 1987. من بين أعماله هناك: كتاب النور في التوحيد، 
مجلــد واحد؛ كتاب البصيرة، عــن األديان واألحكام، مجلديــن؛ التاج، 40 
مكتبة  في  والعشرين،  والسادس  ل  األو المجلد  باســتثناء  مفقودة  كلها  مجلدًا، 
مجلدًا،   50 الديانة،  أصول  عن  اإلبانة،  كتاب  والثقافــة؛  القومي  التراث  وزارة 
د بن  ـ : محم ل معاصرا  كان  األصم  كذلك.  المفقود  العقود،  كتاب  كلها؛  ُفقدت 
وإبراهيم بن   (125  ،O. C انظر:  1177؛   /572 رمضان   11 (توفي  الشجبي  سعيد 
 ،O. C انظر:  1169؛  /أكتوبر   565 محرم   20 (توفي  الســعالي  أحمد  د بن  محم
الكدمي،  ســعيد  أبي  من  األســئلة  من  العديد  حول  مختلفة  آراء  لديه   .(128

كذلك  هي  األصم  كنية  اآلراء).  هذه  شــرح  (تم  بركة  ابن  مع  فيها  إتفق  التي 
السليمي  بركة  عبد اهللا بن  إلى  العلماء  جل  يشير  الكنية  بهذه  لكن  د،  محم أبو 

.1234 / 631 الثانية  جمادى   17 األصم  توفي  بركة).  ابن  (انظر:  البهلوي 
ويلكنســون (Wilkinson) 1976، 159: مــن حي جرمة لعقــر نزوى (توفي 
المتجزء  تاريخ  مصادر  أهم  يبدو  ما  على  الذي  مشهور  مؤلف   ،1234/  631

.140 الغّمة،  كشف  لكتاب  روس  السيد  ترجمة  األواخر،  لألئمة 
ــد  محم أبــو   :26 ملحوظــة   346  ،194  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
ألنه  ليس  باألصــم،  يســمى   .(1234  /631 (توفي  عبــد اهللا  أبي  عثمان بن 
خجولة  إمرأة  فيها  وضعية  في  ال يســمع  انه  ادعى  ألنه  لكن  ال يسمع  فعالً 
ومحتشمة والتي تتردد في وصف الظروف الجد قاسية في شكاية لها أمامه.

د) عثمان بن أبي  1988، 140: أبو عبد اهللا (أبو محم (Wilkinson) ويلكنســون
عبد اهللا بن أحمد األصم العزري (بمعنى من العزور من بني ســامة) من عقر 

نزوى.
أحمد. إبراهيم بن  أحمد بن  د بن  محم شجبي،  انظر: 

الدين]. أصول  في  صالح،  د بن  محم أحمد بن  سعيد بن  أخيه  إلى  [رسالة  نفسه: 
كتاب  في  كذلك  الموجود  النص  440/1 ـ 448:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
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هذه  عشر)  الخامس  التاسع /  (القرن  البهلوي  ورد  سعيد بن  عمر بن  النور. 
449 ـ 451). الصفحات  على  (أجزاء  بيتًا   500 من  أرجوزة  في  الرسالة 

األحكام. كتاب  نفسه: 
كتاب  النْزوّي.  العقري  األصم  عبد اهللا  أبي  عثمان بن   :70 اللمعة،  السالمي: 

األحكام. في 
أحكام]. [مجموعة   :140  ،1988  (Wilkinson) ويلكنسون 

واألحكام. األديان  عن  البصيرة،  كتاب  انظر: 
األنوار. كتاب  نفسه: 

األصول. في   :70 اللمعة،  السالمي: 
.140  ،1988  (Wilkinson) ويلكنسون 

النور. كتاب  انظر: 
نفسه: كتاب البصيرة. مجلدان. مسقط، وزارة الثقافة والتراث الوطني، (1982 ـ ؟) 

24×17سم). صفحة؛   160  ،244)  ،1984

د عثمان بن أبي عبد اهللا األصم:  مكتبة البوسعيدي، (مارس 2004): أبو محم
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  ل،  األو المجلد  البصيــرة.  كتاب 
من  المخطوط  ُنســخ  23,5×17ســم).  صفحة،   244)  ،(1982 اإليداع:  (رقم 
عبيدان،  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  ـ : محم ل ربيع  بشير بن  محبوب بن  قِبل 
ليس هناك تاريخ. ُطبع في القاهرة من قِبل عيســى البابي الحلبي. المجلد 
صفحة،   160)  ،1984 / 1404 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثاني، 
خلف بن  عبد اهللا بن  عثمان بن  قِبل  من  المخطوط  نســخ  تَّم  23×16,5سم). 

بلحسن الرويحي (خطأ) النْزوّي، 14 رمضان 1075 / 1665. ُطبع في مسقط ـ 
ُعمان. جريدة  دار  قِبل  من  روي 

الناسخ:  البوســعيدي،  بمكتبة  مخطوط   ،77/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
إمامة  خالل  ســرحان،  عمر بن  سرحان بن  حمد بن  حرمل بن  ســرحة بن 
1059 ـ 1090 / 1649 ـ 1679)،  (إمام  اليعربي  مالك  ســيف بن  السلطان بن 



133قسم المشرق ـ الجزء الثاني
CG

مخطوط   ،419 نفســه:  اإلزكوي.  األدماني  مســعود  عمر بن  ـ : بشــير بن  ل
د بن  بصيرة األديان في مكتبة البوسعيدي (رقم 66)، الناسخ: سعيد بن محم
علي بن مســعود بن سنان الهنائي الرســتاقي، 1101 / 1689 ـ 90، في بندر 

د. محم علي بن  بنت  ـ : فرحة  ل بركا، 
د بن راشــد بن خلف بن  نفسه: 429، مخطوط بصيرة األديان، الناســخ: هو محم

لنفسه. 1099 / 1787 ـ 8،  د،  محم سرحان بن  د بن  محم
واألحكام. األديان  عن  مجلدان،   :132  ،1994 الفارسي، 

مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، الئحة 1424 / 2003: مجلدان (لم يتم 
البصيرة. صالح:  المنحي،  انظر:  المؤلف).  إلى  اإلشارة 

والسلوك. العبادة  عن  عبد اهللا.  عثمان بن   :256  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
األديان. في   :70 اللمعة،  السالمي: 

انظر:  1982 ـ 1984.  ُعمــان  مجلدان،  ــد.  محم أبو   :215  ،1993 العبيدلــي، 
الطبعة. لهذه  النقد  في  12 ـ 13  الصفحات 

ـي 631 /1234).  د (توفـ 367: أبــو محم ،B 1987 (Wilkinson) ويلكنســون
عبيدان).  ألبن  مخطوط  (من  جديــدة  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
كذلك مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة 1249 / 1833 ـ 4 ومقتبس 

مجهول). (انظر:  األشياخ  منثورة  كتاب  في 
الوهيبــي، 1978، 10، رقم 49: عثمان بــن عبد اهللا األصم: بصيــرة األديان، 
مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، نســخ ســنة 1297 / 1879 ـ 80، 

مجلد واحد.
وزارة  في  مخطوط  األحكام،  بصيرة  األصم:  عبد اهللا  عثمان بن  رقم 93:   ،13 نفسه: 

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث 
واألحكام. األديان  عن  مجلدًا،   40 الصفراء:  القائمة 

التبصرة. أسفله:  انظر: 
اإلبانة. كتاب  نفسه: 
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البطاشــي: إتحاف األعيان، 440/1: عن أصول الديانة، في خمسين مجلدًا، 
مفقودة. كلها 

كلها. فقدت  مجلدًا،   50 الديانة،  أصول  عن   :133  ،1994 الفارسي 
 ،1984 / 1404 والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط،  النور.  كتــاب  نفسه: 

24×17سم). (523 صفحة، 
.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 

واحد. مجلد  التوحيد،  في   :132  ،1994 الفارسي، 
علم  في  النور،  كتــاب  عبد اهللا.  عثمان بن   :256  ،1995 التاريــخ،  في  ُعمان 

التوحيد.
الكالم. علم  في  النور،  كتاب   :70 اللمعة،  السالمي: 

شاخت (Schacht) 1956، 393، رقم 102: عثمان األصم. النور في األصول، 
.(1)  826 القطب،  بمكتبة  مخطوط  التوحيد.  في  مختصر 

الكالم. علم  في   :140  ،1988  (Wilkinson) ويلكنسون 
األنوار. كتاب  انظر: 

التبصرة. نفسه: 
الوهيببي 1978، 16، رقم 122: عثمان بن عبد اهللا األصم، مخطوط في وزارة 

األول. المجلد  1085 / 1674 ـ 5،  سنة  نسخ  والثقافة،  القومي  التراث 
البصيرة. انظر: 

التاج. كتاب  نفسه: 
http://www.ibadhiyah.net/books (ديســمبر 2001): عثمان بــن أبي عبد اهللا 

التراث  وزارة  في   26 الجزء  مجلدًا.   51 أو   ،50  ،40 النْزوّي.  العزري  األصم 
رقم 219. والثقافة،  القومي 

البطاشي: إتحاف األعيان، 17/1، 439: 40، 48، 50 أو 51 مجلدًا. ُفقدت، باستثناء 
المجلدات 1 و26 (رقم 214)، الموجودة في وزارة التراث القومي والثقافة. اكتمل 
المجلد 26 سنة 601/ 1204 ـ 5، بمعنى 20 سنة قبل وفاة المؤلف. المؤلف يأخذ 
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د بن وصاف النْزوّي. ـ : محم من ابن النضر: الدعائم ومن تعليق عن هذا العمل ل
و26،   1 المجلدات  باستثناء  ُفقدت  كلها  مجلدًا،   40  :133  ،1994 الفارســي، 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  الموجودة 
ُعمان في التاريــخ، 1995، 256: عثمان بن أبي عبد اهللا. كتاب في الفقه في 

فقدانه. تَّم  الحظ  ولسوء  مجلدًا،   51

.70 اللمعة،  السالمي: 
المنقول  التاج،  ـ : كتابه  ل  26 كتاب   :197  ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
ـ : كتاب  من المخطوط األصلي سنة 1107 / 1699، تَّم جمعه مع الكتاب 60 ل
ـ : [أبي المنذر] ســلمة بن مســلم العوتبي [الصحاري]. في وزارة  الضياء ل

التراث القومي والثقافة.
التراث  وزارة  في  و26   1 ـد  المجلـ  :367  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

والثقافة. القومي 
و26   1 المجلد  مجلدًا،   51 كتبه،  أشهر   :140  ،1988  (Wilkinson) ويلكنسون 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في 
جزءًا.  51 األصول،  في  النْزوّي.  عبد اهللا  أبي  عثمان بن  الصفراء:  القائمة 

العقود. كتاب  نفسه: 
مفقود.  :440/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

مفقود.  :133  ،1994 الفارسي، 
عبد اهللا. أبو  األصم،  انظر:  عبد اهللا:  أبي  عثمان بن  د  محم أبو  األصم، 

األصم:
النْزوّي. العقري  العزري  [األصم]  عبد اهللا  أبي  عثمان بن  عبد اهللا  أبو 

علي بن  الحسن  أبو  البيسياوي،  انظر:  البيسوي.  د  محم علي بن  الحسن  أبو 
علي. د بن  محم

عبد اهللا. أبي  عثمان بن  د  محم أبو 
المغرب. انظر:  (ُمحقق)  إبراهيم:  إسحاق  أبو  اطفيش، 
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واألراضي. األمالك  أصول  حمد:  سعيد بن  األغبري، 
ويلكنســون (Wilkinson) 1977، 72 مالحظة 10: يتحدث عن حقوق االمتالك، 
ل:  األو مصدرين،  علــى  التقرير  هــذا  اعتمد   :(Wilkinson) ويلكنســون  َكَتــَب 
على  أساســًا  اعتمد  والذي  مســقط،  في  القضاة  أبرز  من  واحد  مع  مناقشــات 
القرن  في  الوقت  بعض  عاشوا  الذين  العلماء  أبرز  أحد  العنوان)،  المعرفة (انظر: 
النظام  جوهر  كتابه  في  ـ : السالمي،  ل واألودية  الموات  باب  هو  الثاني  الماضي. 
(.q. v). حول موضوع قوانين األرض. انظر: ويلكنسون (Wilkinson) 258 ـ 265.

األغبري:
حمد. سيف بن  سالم بن 

حامد. سعيد بن 
د. محم شيخان بن  حمد بن  سيف بن 

سيف. د بن  محم
عبد اهللا. د بن  محم

حمد. سيف  يعقوب بن 
حمد: سيف بن  سالم بن  األغبري، 

شعبان  1331 ـ 23  محرم   10) 216 ـ 119:   ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 
إزكي. في  السفالة،  سيماء  في  ولد  1912 ـ 1959)  1379/ديسمبر 

(الخصيبي). 76 ـ 79:   ،2000 البهالني 
فقيه،  العشرون)  عشر /  الرابع  القرن  43/3 ـ 50:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
قاض وشــاعر. كان قاضيًا في العديد من المناطق داخل ُعمان وكذلك في 
نظم  والوالي،  القاضي  وظيفتي  في  الآللي  بينها  من  أرجوزات  ألف  الباطنة. 
وأجوبة  القصائد  من  العديد  كذلك  ألف  المنسوب.  األثر  في  المطلوب  غاية 
د بن  ـ : محم ل والفرع  األصل  ـ : شامل  ل منقحة  طبعة  عن  فضالً  السجع،  في 

لشعره. أمثلة  اطفيش.  يوسف 
الخصيبي). (مثل   :76  ،1991 الزبير، 
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اآلثار. نظم  في  األنوار  أشعة  نفسه: 
.118  ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 

الشامل. نظم  في  األمل  بغية  نفسه: 
جزآن.  :118  ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 

ـ : شــامل األصــل والفرع  البــد أن تكــون هذه هــي الكتابة الشــعرية ل
الخصيبي. قبل  من  األعلى  في  إليها  المشار  اطفيش،  يوسف  د بن  ـ : محم ل

والفرع. األصل  شامل  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  المغرب:  انظر: 
نفسه: العقد الثمين في نظم التلقين. ُعدل من قِبل سيف بن حمد البطاشي. مسقط، 

24×17سم). صفحة،   308)  ،1984 / 1404 والثقافة  القومي  التراث  وزارة 
الطبعة  لهذه  المستعمل  المخطوط  ناسخ   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 

.1982 / 1402 القعدة  ذو   12 األغبري،  حمد  سيف بن  د بن  محم هو 
مكتبــة إيروان، صفحــة 81، رقــم 259 (رقم 16 في المكتبــة)، مخطوط، 
 21 النسخ  تارخ  البداية،  في  مكتمل  غير  33 سطرًا،  33×20,5سم،  21 ورقة، 

مهملة. مفكرة   ،1955 / 1374 رمضان 
ـ : السالمي؟ ل الصبيان  ـ : تلقين  ل مسجوعة  نسخة 

الثمين  العقد   :2003 / 1424 قائمــة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط، 
العنوان). (نفس  السالمي:  كذلك  انظر:  العمل؟).  (نفس 

األثر  في  المطلــوب  غاية  نظــم  والوالي،  القاضــي  وظيفتي  فــي  الآللــي  نفسه: 
المنسوب.

األثر  في  المطلــوب  غاية  نظــم  ـ : كتاب  ل أرجــوزة   :76  ،2000 البهالنــي 
المالكي. مالك  أبي  قِبل  من  المنسوب 

القاضي  وظيفتي  في  الآللي   :118  ،2001 يوســف  ســيف بن  األغبري، 
والوالي.

المطلوب. غاية  خميس:  عامر بن  مالك  أبو  مالك،  أبو  المالكي،  انظر: 
المطلوب. غاية  في  المحبوب  النظم  انظر: 
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العمدة. شرح  على  العدة  نظم  في  النجدة  نفسه: 
.118  ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 

الناسك. وعدة  السالك  عمدة  أحمد:  العباس  أبو  المصري،  انظري 
في  المطلوب  غاية  كتــاب  نظم  وهو  المطلوب  غاية  فــي  المحبوب  النظم  نفسه: 
وزارة  مسقط.  المالكي،  خميس  عامر بن  العّالمة  للشــيخ  المنســوب  األثر 

24×17سم). صفحة،   249)  1984 / 1404 والثقافة،  القومي  التراث 
من  المؤلف  انتهى  الرجز.  بحر  في  الفقهية،  األحــكام  حول  نظم  في  كتاب 
المؤلف  مخطوط  تحرير  نهاية   .1962 / 1382 األولــى  جمادى   1 في  الكتابة 

البطاشي. حمود  سيف بن  قِبل  من   ،1983 / 1403 القعدة  ذو   25 هو 
المطلوب. غاية  خميس:  عامر بن  مالك  أبو  المالكي،  انظر: 

والوالي. القاضي  وظيفتي  في  الآللي  انظر: 
المنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  األنور  الصراط  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،29/2 المخطوطات،  فهرس 
1347 / 1928 ـ 9. نفسه:  المؤلف  يد  بخط  22 سطرًا.  22×18سم،  45 ورقة، 

د: محم شيخان بن  حمد بن  سيف بن  األغبري، 
أبنائه  حول  (1309 ـ 1380 / 1891 ـ 1960)   :2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 

116 ـ 139.  ،O. C. انظر:  ويوسف.  يعقوب  أحمد،  د،  محم سالم، 
حمد بن  سيف بن  الكامل:  االسم  3 ـ 7:  الصفحات  األكمام،  فتح  األغبري: 
هالل بن  ســعيد بن  عبد اهللا بن  عامر بن  ناصر بــن  د بن  محم شــيخان بن 
انظر:  إزكي.  والية  في  رواحة،  بني  ســيماء  سفالة  في  ولد  األغبري.  وهب 

حياته. تفاصيل  حول   O. C.
52 ـ 54. الصفحات  انظر:  سيماء  قريته  عن  114 ـ 115:   ،1993 البهالني 

63 ـ 68.  ،2000 البهالني 
وقاضيًا [في]  واليــًا  كان  ســيماء.  في  ولــد  220 ـ 222:   ،1994 الفارســي، 
الخروصي  راشــد  ســالم بن  اإلمــام  عنــد  الطائييــن  ووادي  دمــا  وادي 
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(إمام  الخليلي  عبــد اهللا  د بن  محم اإلمــام  عهد  في  1913 ـ 1920).  (إمــام 
عينه  إزكي.  على  وقاضيًا  واليًا  وبعدها  إبراء،  على  كوالٍ  عين  1920 ـ 1954) 

السلطان سعيد بن تيمور البوسعيدي، قاضي بالمحكمة الشرعية في مسقط، 
في  الشــرعية  للمحكمة  رئيســًا  أصبح   ثم المصنعة.  إلى  نقله  تَّم  ذلك  بعد 
خالد.  بني  وادي  على  وقاضيًا  واليًا  الخليلي  اإلمام  عينه  هذا  بعد  مســقط. 
سعيد بن  السلطان  قِبل  من  نزوى  إلى  آنذاك  وأُرســل  مســقط،  إلى  عاد  ثم 
في  المنية  وافته  حتى  نزوى  في  استقر  الفارســي.  والد  زميل  ليصبح  تيمور 
الورد  عن  األكمام  فتح  أرجوزة:  أعمالــه  ضمن   .1961 / 1380 القعدة  ذو   22

في  البســام  الورد  على  فيه  اعتمد  عمل  وهو  األحكام،  رياض  في  البســام 
الثميني. إبراهيم  ـ : عبد العزيز بن  ل األحكام  رياض 

.103 / 2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
الخصيبي: شــقائق النعمــان، 34/3 ـ 43: (ت. 22 ذو القعدة 1380 / 1961). 
فيما يخص المعلومات حول المؤلف شأنه في ذلك شأن الفارسي، والزبير. 

لشعره. أمثلة  األكمام.  فتح  ـ : نسخة  ل تقديم  على  اعتمدوا  الثالثة  كل 
ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 265 ـ 6، 268، 309: في البداية كان مؤيدًا 
الذي  للســلطان  مؤيدًا  أصبح  ذلك  وبعد  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم لإلمام 
عينُه قاضيًا مهمًا في مســقط سنة 1944، كان ســيف بن حمد آنذاك مؤيدًا 
عينه  وقد  الفترة  لتلك  السياسية  الدسائس  في  الحارثي  صالح  ـ : عيسى بن  ل
الســلطان قاضيًا في وادي بنــي خالد لكنه أُرغم ليزيلــه عن منصبه حين 
الذين  األهم  الخمسة  بين  من  كان   1954 ســنة  في  بوعلي.  بنو  منه  اشتكى 

الهنائي. علي  غالب بن  اإلمام  انتخبوا 
في  إزكي.  حي  في  ســيما  في  ولد   (1961 / 1380 (ت.   :85  ،1991 الزبيــر، 
دما  وادي  على  وحاكمًا  قاضيًا  كان  الخليلــي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  عهد 
وُعَين  إزكي.  في  قاضيًا  أصبح  1354 / 1935 ـ 6  ســنة  في  الطائيين.  ووادي 
سنة  وفي  السلطان،  قِبل  من  بمسقط  الشرعية  المحكمة  في  قاضيًا  بعد  فيما 
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1365 / 1946 في وادي بني خالد. بعد إعادة توحيد مســقط والســاحل مع 

في  قصائد  ألف  نزوى.  على  قاضيًا  تيمور  سعيد بن  السلطان  عينه  الداخل، 
مدح  التي  البسام،  الورد  عن  األحكام  فتح  أرجوزة:  َكَتَب  الشرعية.  األحكام 
وأجوبة  أســئلة  َكَتَب  ذلك،  عن  فضالً  الثميني.  إبراهيم  عبد العزيز بن  فيها 

البكري. ثاني  عيسى بن  قِبل  من  عليه  ُطرح  سؤال  ضمنها  من  النظم  في 
.2001 يوسف  سيف بن  األغبري،  انظر: 

األغبري. فكر  في  قراءات   :2002 األدبي  المنتدى  انظر: 
نفسه: البدر الســافر في أحكام صالة المســافر. مســقط، وزارة التــراث القومي 

.55 تراثنا  صفحة)   47)  ،1984 / 1415 والثقافة، 
في  اكتمل  الشرح.  مع  أرجوزة   :78  .77  ،2001 يوســف  سيف بن  األغبري، 

.1916 / 1334 شعبان   24

.67  ،2000 البهالني 
صفحة.  47 22 ـ 23:   ،2002 أحمد  صالح بن  الصوافي، 

قنوبي،  اإلسالم؛  في  الســفر  أحكام  معمر:  المغرب:  انظر:  الســفر.  صالة  عن 
عاصم:  أبو  الراشدي،  السفر،  صالة  حكم  في  المعتبر  الرأي  مبروك:  سعيد بن 
صالة السفر؛ السيابي، سالم بن حمود: القول المعتبر في أحكام صالة السفر.
عامر.  عبد المنعم  تحقيق:  األحكام.  رياض  في  البّســام  الورد  عن  األحكام  فتح  نفسه: 
24×17سم). صفحة،   404) ،1981 / 1401 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

ليدن. جامعة  مكتبة 
وجدول  والمخطوط)  الكاتب  حياة  حول  3 ـ 7،  (الصفحات  للتقديم  نسخة 

397 ـ 404). (الصفحات  المحتويات 
بيتًا،   35 تقريبــًا  صفحة  كل  في  30×20ســم،   ،245 في  موجود  المخطــوط 
1364/يناير  محرم   23 فــي  اكتمل  نفســه:  مخطوط  المؤلف  قِبل  من  ُكتبت 
على  باالعتماد  الشرعية،  األحكام  في  منظومات  جزأين.  إلى  منقسم   ،1945

الثميني. إبراهيم  ـ : عبد العزيز بن  ل البّسام  الورد 



141قسم المشرق ـ الجزء الثاني
CG

70 ـ 72.  ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 
64 ـ 66.  ،2000 البهالني 

هذا  تأليف  في  المؤلف  بدأ  ـ 19:   18  A  2002 أحمــد  صالح بن  الصّوافي، 
.1945 1364/يناير  محرم   23 في  واختتمه  1360 / 1941 ـ 2  في  العمل 

.215  ،1993 العبيدلي، 
الصفراء. القائمة 

والتي  البّســام،  الورد  عن  األحكام  فتح  أرجوزة:  َكَتَب   :85  ،1991 الزبيــر، 
الثميني. إبراهيم  عبد العزيز بن  على  فيها  أثنى 

البّسام. الورد  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  المغرب:  انظر: 
واأليمان. ارات  الكف في  الرحمن  فتح  نفسه: 

رجب   6 في  اكتمل  صفحة،   34 مخطــوط،   ،159 79 ـ 88،   ،2001 األغبري 
أرجوزة.  .1918 / 1336

.67  ،2000 البهالني 
.23  ،2002 أحمد  صالح بن  الصّوافي، 

نفسه: عقد الُدرر المنظوم في الفقه واألدب والعلوم. مسقط، وزارة التراث القومي 
24×17سم). صفحة؛   195  ،9)  ،1985 / 1405 والثقافة، 

وأحفاده  المؤلف  أبنــاء  كلمة  (8 صفحات)،  المحتويات  قائمة  من  نســخة 
لمصنفاته  البطاشــي  مهنا  خالد بن  الشــيخ  من  تقريض  واحــدة)،  (صفحة 

1 ـ 4). (الصفحات  سيف  سالم بن  الشيخ  ولده  ومصنفات 
ُذكُِروا  األشــخاص،  من  العديد  طرف  من  عليه  ُطرحت  أســئلة  على  أجوبة 

بأسمائهم.
72 ـ 74.  ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 
العمل. هذا  عن   :2002 عبد الحفيظ  حسن، 

نية،  الصّوافي، صالح بن أحمد 2002، 20 ـ 21: ُكتَب لتكملة عقد الآللي الس
أبجديًا. األسئلة  ترتيب  تَّم  قافية.  في  الكتاب  هذا  نثر.  شكل  في  ُكتَب  الذي 
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التراث  وزارة  مسقط،  النثرية.  المسائل  على  األجوبة  في  نية  الس الآللي  عقد  نفسه: 
24×17سم). صفحة،   308)  ،1984 / 1404 والثقافة،  القومي 

 .1982 / 1402 القعدة  ذو   12 د،  محم المؤلــف  ابن  قِبل  من  المخطوط  ُكتَب 
ذو   29 واكتمل  البطاشــي  حمــود  ســيف بن  قِبل  من  كان  تصحيــح  آخر 
ة 1404 / 1984. أجوبة على أســئلة ُطرحــت عليه من قِبل العديد من  الحج

بأسمائهم. جميعهم  ذكر  األشخاص، 
فتاوى. مجموعة  74 ـ 77:   ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 

.19  ،2002 أحمد  صالح بن  الصّوافي، 
القصائد. مختارات  في  الفرائد  عقد  ديوان  حمد:  سيف بن  د بن  محم األغبري، 

إبراء  نادي  قِبل  من  ُنشرت  الشــعر،  من  مجموعة  89 ـ 90:   ،2000 البهالني 
الرياضي.

األولى  جمادى  (1340 ـ 9  120 ـ 124:   ،2001 يوســف  ســيف بن  األغبري 
1448 / 1921 ـ 2 ـ 1997).

الطبعة الثانية مسقط 1415 / 1994. ُطبع في المطابع الذهبية، مسقط ـ روي.
التقليدي]. الطب  عن  [كتاب  نفسه: 

مخطوط.  ،126  ،2001 يوسف  سيف بن  األغبري، 
عبد هللا: د بن  محم األغبري، 

الجعبيري 1975، 296: القرن العاشر / السادس عشر. قصيدة ميمية إلى أهل 
المغرب، 84 بيتًا، والتي تشــير فيها األسطر 21 ـ 29 إلى أهم علماء جربة، 

32 ـ 33.  ،1 المالحظات  دفتر  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط 
ســالم بن  قِبل  من  ُنقل   :114 مالحظة   370  ،247  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
الويراني  يحيى  قاســم بن  قِبل  من  القاهرة  في  مكتوبة  نســخة  من  يعقوب 

1354 / 1935 ـ 6. األولى  جمادى  الجربي،  اآلجيمي 
مجهول:  انظر:  المغــرب.  إباضيي  مع  المشــرق  إباضيي  بين  مراســلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
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حمد: سيف بن  يعقوب بن  األغبري، 
 /1348 األولى  جمادى   10) 129 ـ 132:   ،2001 يوســف  سيف بن  األغبري، 

.(1929 أكتوبر   13

88 ـ 89.  ،2000 البهالني 
.1995 / 1415 مسقط  ُعمان،  سلطان  إنجازات  في  العرفان  نفسه: 

النهضة. مطابع  في  ُطبع 
شعر.  :158  ،131  ،2001 األغبري 

.1995 / 1415 مسقط  ُعمان.  تقاليد  في  المرجان  نفسه: 
النهضة. مطابع  في  ُطبع 

شعر.  :158  ،131  ،2001 األغبري 
البهالنــي 2000، 88 ـ 89: (ولد 1348 / 1929) من إزكي. ديوان مع 76 قصيدة 
في 2048 بيتًا. نشر في عام 1995 من القطاع الخاص، ُطبع في مطابع النهضة 
في مسقط. الدواوين األخرى التي ُنشرت بصورة شخصية هي: الترجمان فيما 

والفكاهة. الجد  بين  النباهة  األفنان،  شتى  في  الريحان  والزمان،  اإلنسان  بين 
والفكاهة. الجد  بين  النباهة  نفسه: 
شعر.  :131  ،2001 األغبري 

البهالني 2000، 88 ـ 89: 124 قصيدة في 3065 بيتًا، ُنشرت بصورة شخصية.
.1996 مسقط  األفنان.  شتى  في  الريحان  نفسه: 

روي. الذهبية،  المطابع  في  ُطبع 
شعر.  :157  ،131  ،2001 األغبري 

البهالني 2000، 88 ـ 89: 104 قصيدة في 2209 بيتًا، ُنشرت بصورة شخصية.
والزمان. اإلنسان  بين  فيما  الترجمان  نفسه: 

شعر.  :131  ،2001 األغبري 
البهالني 2000، 88 ـ 89: 207 قصيدة في 2485 بيتًا، ُنشرت بصورة شخصية.

المولي. المعولي /  األفوي: 
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العمري. (ُمحقق)  العمري:  ضياء  أكرم 
أمبوسعيدي:

العقر. أهل  آل أمبوسعيد  نسب  23 ـ 24:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 
[أجوبة  العقري:  ْزوّي  الن [األمبوســعيدي]  سعيد  سالم بن  حبيب بن  أمبوسعيدي، 

فقهية]. أسئلة  على  كثيرة 
البطاشي: إتحاف األعيان، 101/3 ـ 109: (عاش في 1167 / 1753 ـ 4). أمثلة ألجوبته.
د بن  السالمي: تحفة األعيان، 164/2 ـ 167: حبيب بن سالم بن سعيد بن محم
د بن أمبوسعيدي، العقري النْزوّي: سيرة إلى اإلمام بلعرب بن  خلف بن محم

.1748 / 1161 شعبان   27 يوم  أُرخت  1167 / 1753 ـ 4)،  (توفي  حمير 
األُّمة:

بعد  نشــرها  بدأ  األمة،  لحزب  زنجبار  في  جريدة   :284  ،26  ،2001 الكندي 
1958 ـ 1963.  الشــعبية،  الصين  جمهورية  من  عربية  مطبعة  على  الحصول 

لزنجبار. الوطني  األرشيف  في 
هناك. والمراجع   1981 الحمدني  انظر: 

المزروعي. المزروعي:  علي،  أمين بن 
بياسي. األنصاري: 

د بن عامر بن سيف: (ُمحقق) النوفلي، سعيد بن عبد اهللا بن غابش:  األيسري، محم
القريحة. وحي  ديوان 
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الدّهان: [الباهلي]  إبراهيم  صالح بن  نوح  أبو  الباهلي، 
فرانشيســكا (Francesca) 1998، 48 مالحظــة 31: عاش في البصرة، حيث 
درس مع جابر بن زيد وتعاون مع أبي عبيدة في تدريس المذهب اإلباضي: 
قِبل  من  الشغار  نكاح  كتاب  في  إيجادها  يمكن  نوح  أبو  حكم  حول  تقاليد 
الدرجيني:  105؛   ،88 ســير،  (الشــماخي:  [البصري]  عبد العزيز  عبد اهللا بن 

.(276 154/1 ـ 255،  الطبقات، 
السمه. مناقشة  192/2 ـ 193:   ،1991  (ESS) إس 

البحراني:
زياد. خلف بن 

النْزوّي. [البحراني]  سعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 

الخراسيني. النْزوّي  [البحراني]  سعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم
 (Anthony) البحراني: عن البحارنة كجماعة عرقية في ُعمان الحالي. انظر: أنطوني

بترسون. 13؛   ،1976

43 ـ 45.  ،A 2004  Peterson

البحراني: زياد  خلف بن  سيرة  زياد:  خلف بن  البحراني، 
مجهــول: فــي   (751 / 134 بعــد  ـي  توفـ)  :339  ،5  ،2001  ،(Crone) كــرون 

كتاب  في  مختصــر  بشــكل  ذكــرت  329 ـ 396:  رقــم 21،   ،(Hinds xerox)
في  نشأ  إنه  لنا  قيل  خلف  يخص  فيما  71/1 ـ 72.  األعيان،  تحفة  الســالمي: 
البحريــن، ذهب إلى البصرة في البحث عن الحقيقــة، التقى مع أبي عبيدة 
ُعمان.  إلى  ذهب   ثم من  هناك.  أســلم   ثم التميمي،  كريمة  أبي  [مســلم] بن 
تبدو  والتي  الجلندى،  فيها  سقط  التي  العباسيين  ضّد  المعركة  في  يشارك  لم 
أنهــا مصدر إحراج (قيل لنا إنه كان مريضًا)، لكن توفي في إزكي بعد ذلك 
بقليل. ترقيم السيرة وارد بغض النظر عما إذا كان هذا الترقيم صحيحًا أم ال.

السالمي، 2000، 13 ـ 14، رقم 26: من أصل بحريني. اِلتحق باإلمام الجلندى بن 
مســعود وبالذين يســمون شــراة (أولئك الذين يقاتلون في ســبيل  اهللا من غير 
رجعة). شــارك في مواجهة اإلمام ضّد العباســيين. تحتوي هذه الســيرة على 
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وجهات نظر الشراة حول المســاواة والشورى، وكذلك رفض لألفكار المتطرفة 
التي تتبناها بعض الطوائف اإلســالمية كالخوارج. فهي تقدم التفكير السياسي 

ل للقرن الثاني / الثامن. السالمي، 2001، 12. اإلباضي في النصف األو
ُعمان. بدية،  السالمي،  مكتبة  في  مخطوط   ،263  ،2002 السالمي، 

الســالمي، 2001، 250: سيرة خلف بن زياد. في مجهول: كتاب السير (2)، 
583 ـ 613.

107 ـ 136. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :255 نفسه: 
ل،  األو الجزء  اإلباضيــة.  علماء  ســير  مجهول:  في   :143  ،2003 الوهيبــي، 

83 ـ 106. الصفحات 
518 ـ 549. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150 نفسه: 

215 ـ 254. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :154 نفسه: 
332 ـ 399.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في   :154 نفسه: 

انظــر: الوهيبي، 2003، 136 ـ 140، لدراســة حــول هذه الســيرة: نعرف حول 
اد (مجهول: سير علماء  د بن عبد اهللا بن مد البحراني فقط من خالل ســيرة محم
اإلباضية، 566). أصلــه بحريني وذهب إلــى البصرة، حيث اِلتقــى أبو عبيدة 
مســلم بن أبي كريمة التميمي وأصبح تلميذه. من خــالل كتاب األثر عن أبي 
المؤثر (البهلوي، أبو المؤثر الصلت بن خميس: ســيرة أبي المؤثر الصلت بن 
اد أنه سافر إلى ُعمان والتحق باإلمام الجلندى بن مسعود.  خميس؟) ذكر ابن مد
 (Rawas) ا ذهب هذا اإلمام ليشن الحرب على خازم بن خزيمة (انظر: روس َلم
2000، 116 ـ 120)، خلف بن زياد كان مريضًا ولم يكن في اســتطاعته مرافقته 

إلى إزكي. فيما بعد اســتقر خلف بــن زياد في إزكي وبقي هنــاك حتى توفي، 
تقريبًا حوالي 134 / 751 ـ 2، أو بعد ذلك بقليل. ســيرته، في أكثر من 30 ورقة، 
كانت طويلة نســبيًا. تاريــخ كتابة هذه الســيرة غير معــروف، لكن من خالل 
محتوياتها، يتبين أنها ُكتبت بال شــك بعد فترة قليلة من سقوط اإلمامة األولى 
في ُعمان (134 / 751 ـ 2). أجزاء سيرته مدونة في كتاب بيان الشرع (أبو عبد اهللا 

د بن إبراهيم الكندي). وفي كتاب السالمي: تحفة األعيان، 71/1 ـ 72. محم
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الُدّرة. نفسه: 
فهرس المخطوطات، 37/2: خلفان، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
مدخل  صاحب  1133 / 1720 ـ 1.  نســخ  17 ســطرًا.  21×17ســم،  12 صفحــة، 

ناصر بن خلفان بن ناصر بن سهيل الراشدي، في مجموعة، قصيدة عن الصالة.
ســعيد [البحراني]  أحمد بن  علي بن  د بن  محم عبد اهللا بن  البحراني،  انظر: 

النْزوّي.
ْزوّي: الن [البحراني]  سعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم عبد اهللا بن  البحراني، 

من  ـ : أزيد  ل قصيدة  من  مقتبسات  374/3 ـ 376:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
286 بيتًا، عن الماء المســتعمل وما يجوز بــه الوضوء والصالة؛ خلف بن 

 15 القصيدة  هذه  كتابة  نهاية  «الُدرة».  القصيدة  هذه  ســمى  [الغافري]  سنان 
.1697 نوفمبر   30  / 1109 األولى  جمادى 

النْزوّي  العقري  علــي  د بن  محم عبد اهللا بن  165 ـ 166:   ،1994 الفارســي، 
الثاني  القرن  ثالثينات  ـ  عشــر  الســابع  عشــر /  الحادي  القرن  (ثمانينات 
الصالة؛  أحكام  عن  بيتًا   200 من  ـ : أزيد  ل قصيدة  كتب  عشر)  الثامن  عشر / 
ديوان  له  اســم «الُدّرة».  القصيدة  هذه  على  أطلق  الغافري  ســنان  خلف بن 

.(218 الجمان،  قالئد  سيف:  حمد بن  البوسعيدي،  (انظر:  مفقود 
الُدّرة. زياد:  خلف بن  البحراني،  انظر: 

ْزوّي الخراسيني: مختصر  د بن علي بن أحمد بن سعيد [البحراني] الن البحراني، محم
التبيان.

البطاشي: إتحاف االعيان، 466/3 ـ 467: (عاش في 1075 / 1664 ـ 5) مخطوط 
البوسعيدي. مكتبة  في 

التبيان. كتاب  جمعة:  درويش بن  المحروقي،  انظر: 
حميد: خاطر بن  البداعي، 

عيانًا  شاهدًا  كان  عشــر)  السابع  عشــر /  الحادي  (القرن   :57  ،1991 الزبير، 
سعيد  أحمد بن  حكم  تحت  مســقط  وقوع  بعد  جاءت  التي  األحداث  على 

المرحلة. هذه  عن  وكتب  البوسعيدي، 
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العبري. الكدمي:  الحمراوي  العبري  هالل  سالم بن  بدر بن 
اليحمدي. (ُمحقق)  اليحمدي:  هالل  بدر بن 

شقصّية. (ُمحققة)  الشقصّية:  حمد  بنت  بدرية 
الُعمانّية. السير  إبراهيم:  القاسم بن  أبو  الفضل  أبو  البرادي، 

قِبل  من  إليها  يشر  لم   :1053/1 اإلســالم،  موسوعة   :(Rubinacci) روبنشــي
إباضية)،   Handwoterbuch.v.s) ليفســكي  قِبل  من  ُذكرت  ســير.  الشماخي: 

لبوب. في  مخطوط 
الُعمانية. السير  مجهول:  انظر: 

األدمي. األدمي:  [البراشدي]  مبارك  عبد اهللا بن  سعيد بن  البراشدي، 
القحطاني: عبد الشيخ  الشيخ بن  الدين بن  محي  البراوي، 

لولي  اعتالء  بمناســبة  ميميــة  قصيــدة  92 ـ 94:   ،1995  (Ritchie) رتشــي 
تاريخ  ممباسه،  في  العرش  المزروعي  عثمان  د بن  محم أحمد بن  سالم بن 
عن  المية  قصيدة  106 ـ 109:  1826؛  يوليو   16  /1241 ة  الحج ذو   5 النســخ 
والي  ضّد   ،1828 ســنة  المزارع  قبل  من  ممباسه،  المســيح،  حصن  حصار 

علي. مبارك بن  الهنائي،  انظر:  زنجبار.  سلطان 
إباضيًا. مؤّلفًا  ليس 

الســاحل  على  بروة  مــن  1790 ـ 1869)  (زهــاء   :94  ،2003  (Bang) بنــج 
.1830 أواسط  تقريبًا  زنجبار  إلى  جاء  الصومالي. 

الدين. محي  الزنجباري،  انظر: 
.1966  (Freeman-Grenville) جرنفل  ـ  فريمن  انظر: 

البوسعيدي. انظر:  مطبعته)  في  (ُطبع  البوسعيدي:  سعيد  برغش بن 
الفليتي. الفليتي:  سيف  سليمان بن  البركاوي، 

البوسعيدي. المنحي:  البوسعيدي،  سالم  ناصر بن  البركاوي، 
مصر:  الحارث.  أبي  مقامات  خميــس:  علي بن  د بن  محم الحارث  أبو  البرواني، 

.1950 الصّديق،  مطبعة 
.6 ملحوظة   246  ،2004  (Reese) رييس 



151قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ü

الحارث. أبي  مقامات  د:  محم علي بن  د بن  محم المنذري،  انظر: 
.1915 النجاح،  زنجبار:  الحارث:  أبي  رحلة  نفسه: 

في  للسياحة  وصف  (1878 ـ 1953/9)   169  ،2005  (Sadgrove) ســدجروف 
وعدن. الحجاز  سوريا،  مصر، 

.2004  (Reese) رييس  انظر: 
البرواني:

خميس. علي بن  د بن  محم الحارث  أبو 
سالم. خميس بن  علي بن 

سالم: خميس بن  علي بن  البرواني، 
َكَتَب عدة قصائد في مدح برغش بن ســعيد، ســلطان زنجبار، قبل تدهور 
عالقتهما. تطبع هذه القصائد أحيانًا في الكتب التي تأتي من مطبعة برغش 

السلطانّية). (المطبعة  زنجبار  في 
المشــهور  عّمه،  ابن  مثل  (1852 ـ 1886)  534 ـ 5:   ،1971  (Martin) مارتن  
كـ إباضي،  حياته  بدأ  (رمليزة)  البرواني  خلفان  د بن  محم الرقيق  تجارة  في 
ُعمان،  إلى  ونفاه  برغش،  السلطان  سجنه  السبب  لهذا  شــافعيًا.  أصبح  لكن 

زنجبار. إلى  أعاده  أن  بعد  ثانية  مرة  وحبسه 
سن  بلوغه  قبل  حتى  والشعر  اللغة  في  بارع  تلميذ   :19  ،1992 شريف  أبدل 
قِبل  من  زنجبار  في  ُطبع  إباضي  كتاب  كل  عن  قصائد  يكتب  كان  الثالثين، 
القادرية  الحركة  تجاه  التحيز  بعض  يظهر  كان  ذلك  رغم  برغش.  الســلطان 
د بن صالح الفارسي. ُسجن  نة تحت تأثير محم وعاد إلى التمسك بأهل الس
المذهب  إلى  ليعود  معلمــه  أقنعه  أخيرًا  ُعمان.  إلى  وُنفي  برغــش  قِبل  من 
 1885 سنة  بقليل  ذلك  بعد  توفي  لكن  رسمي.  وبشكل  جديد  من  اإلباضي 

عمره. من  فقط   36 في   1886 أو 
عن  المشهورة.  البروانية  العائلة  من  زنجبار  في  ولد   :96  ،2003  (Bang) بنج 
زنجبار:  في  وانسجام  صراعات  محسن:  علي بن  برواني،  انظر:  العائلة.  هذه 

إبراء. حول  ُعمان،  في  الشرقية  إقليم  من  آل البرواني  أصل  مذكرات. 
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ُسنيا  عاد   ثم اإلباضية،  إلى  تحّول  ُســنيا،  كان   :63  ،1991  (Kagobo) كجبو 
أخرى. مرة 

(ُمحقق). توما:  يوسف  البستاني، 
البهالني. مسلم  أبي  ديوان  عديم:  سالم بن  ناصر بن  الرواحي، 

قِبل). من  التحقيق:  (تم  النظام.  جوهر  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي، 
البياسي. البسيوي،  البسياوي،  البسياني: 

البسيوي. انظر: 
د بن الحسن [البسياوي]  د بن علي بن محم البسياوي، أبو الحســن علي بن محم

اليحمدي: األزدي 
البسياوي، جامع أبي الحسن البسياوي، مسقط 1404 / 1984، 9/1: البسياني 
د ابن بركة، الذي  أو البسياوي. من بسيا في والية بهال. درس مع أبي محم
أبو   :152  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون  الصالني،  مالك  ألبي  تلميذا  كان 

أصم. أنه  يبدو  الصالني).  الخضر  د بن  محم ان بن  غس مالك 
300/1 ـ 307. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

العاشر. الرابع /  القرن  أواسط  إلى  ينتمي  شك  بال  335 ـ 336:   ،2001 كرون 
الجالودي، 2003، 62 ملحوظة 4: عاش في القرن الرابع / العاشــر. معاصر 
لإلمام راشــد بن الوليــد (328 ـ 342 / 939 ـ 953) وإمام حفص بن راشــد 
(445 ـ 453 / 1053 ـ 1061). يعتبــر أحــد المخلصيــن األقويــاء للحــزب 
الرســتاقي وأحد أشــهر المدافعين عن اإلمام الصلت بن مالك الخروصي 

(المقال 272 / 886).
لإلمامة  الكبير  المنّظر   :5 ملحوظة   340  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
المتشــدد  الرســتاقي  الحزب  مبدأ  نطاقي  في  أفكارها  بتطوير  قام  المبكرة. 

عهده. في  اإلمام  دور  َوَهَن  وكذلك 
الحسن. أبي  د بن  محم الحسن  أبو  انظر: 
نبيها ژ . بعد  األّمة  فيه  اختلفت  ما  أصل  نفسه: 
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تراجم  في  السير  جامع  مجهول:  في  متضمن   :1 ملحوظة   20  ،2001 هاشــم 
في  الهنائي  علــي  غالب بن  األســبق  اإلمام  مكتبة  في  مخطــوط  العلماء، 
حوالي   :1 ملحوظة   32 الصفحة  مختصــر.  تعليق   32 الصفحة  على  الدّمام. 

الُعمانية. السير  كتاب  مجهول:  في  صفحات،  عشر 
ما  أصل  الحســن:  أبي  الشــيخ  عن  ســيرة  124/2 ـ 145:   ،1986 كاشــف، 

نبيها ژ . بعد  األمة  فيه  اختلفت 
الوهيبي، 2003، 158: عن الشيخ أبي الحسن 5 في أصل ما اختلفت فيه 

70 ـ 115. والجوابات،  السير  مجهول:  في  د ژ.  محم نبيها  بعد  األمة 
األمة. فيه  اختلفت  ما  في  سيرة  انظر: 

بالمعروف. األمر  ذكر  نفسه: 
بالمعروف. األمر  ذكر  الحسن:  أبي  الشيخ  عن  سيرة  انظر: 

السؤال. أبطل  من  على  ة  الحج نفسه: 
الحدث  في  السؤال  أبطل  من  على  حّجة  البسياوي  الحسن  أبي  سيرة  انظر: 

بُعمان. الواقع 
القومي  التراث  وزارة  مســقط،  مجلدات،   4 البسياوي.  الحســن  أبي  جامع  نفسه: 
ُطبع  24×17سم).  244 صفحة؛  253؛  314؛  4؛   ،300)  ،1984 / 1404 والثقافة، 

روي. ـ  مسقط  والنشر،  للصحافة  ُعمان  جريدة  بدار 
.(4/1 االستقامة،  كتاب  ـ : الكدمي:  ل (تحقيق:  الحسن  أبي  د  محم تحقيق: 

اإلمام  مكتبة  في  مخطوط  الحســن،  أبي  جامع   :312  ،2003 ســعيدي  أمبو 
الدّمام. في  الهنائي  علي  غالب بن 

دليل ســالم بن يعقوب: جامع أبي الحسن البســياني الُعماني في التوحيد 
د بن ناصر خلف العلوي الُعماني  والنكاح والحدود إلخ. وقف من قِبل محم
إلى التالميذ اإلباضيين من جميع أنحاء المغرب، وأرسلها مع الحجاج من 
(انظر:  1273 / 1856 ـ 7.  شعبان   19 القاهرة،  في  الشــماخي  سعيد  إلى  مكة 

مسجل]). غير  [العنوان  خميس:  د بن  محم سالم بن  المنذري، 
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نفسه: جامع أبي الحسن البسياني الُعماني في التاريخ ونقد آراء الفرق اإلسالمية. 
األمة. فيه  اختلفت  فيما  سيرة  انظر: 

النامي، 2001، 300، مخطوط غير مكتمل، 139 ورقة، في ملكية يوسف بن 
مخطوط  النامي،  أرسل   .(1969 (زهاء  نفوســة  جبل  كباو،  الباروني،  أحمد 
لكن  واضح،  غير  مؤلفــه  والذي  ُعمان،  من  426 صفحــة  من  مكتمل  غير 
مرســل هذا المخطــوط أثبت له أنه «الســيرة الكبيرة للبســياني». تضمن 

مبكرين. ُعمانيين  لعلماء  سيرًا  المخطوط 
.1984 مسقط  البسيوي.  الحسن  أبي  جامع   :214  ،2000  :(Rawas) رواس 

مجلدين.  في  أو  ضخم  واحد  مجلد  في  البســياني،   :75 اللمعة،  الســالمي: 
نة، والعمل  د في قرن المسألة بالرجوع إلى القرآن والس يتبع أفعال أبي محم

البسياني. مختصر  كذلك  كتب  واألحكام.  األديان  في  كان 
كتابان  الحسن،  أبي  ومختصر  الحسن  جامع   :31 األعيان،  إسعاف  السيابي: 

ُعمان. في  الفقهية  األعمال  أشهر  من 
سميت (Smith) 1978، 169، مخطوطات في وزارة التراث القومي والثقافة، 

.1832 / 1248  ،1655 / 1066 ُنسخت 
في  زنجبار  في  نشره  تَّم  اِنتقاء  151 ـ 152.   ،1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
ِمْن قِبل سشو  1886 تحت عنوان مختصر البســياوي وشكل أساسًا لدراسةٍ 

هنا). أخرى  معلومات  (هناك   1894  (Sachau)
الخالفات  بموضوع  عالقة  لها  مادة   :204  ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنسون 

المذهبية.
ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 365، مخطوط في وزارة التراث القومي 

والثقافة.
التراث  وزارة  في  مخطوط  الحســن،  أبي  جامع  رقم 6:   ،7  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1284 / 1867 ـ 8،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي 
.1992 د  محم خلفان بن  المنذري،  انظر: 
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الحسن]. أبي  [الشيخ  جامع  نفسه: 
هذا العمل  219: جامع الشــيخ أبي الحسن. يقولون بأن  البرادي: الجواهر، 

رآه. بأحد  ألتقِ  ولم  أره  لم  لكن  المغرب،  إلى  ُحِمل 
لكن  البرادي)،  أره (يقول  لم  رقم 18:   ،19  ،1885  (Motylinski) موتيلنسكي
جربة  إلى  ُعمان  من  ُحِمل  أنه  أحمد  الربيع بن  الثقة  العالم  قِبل  من  لي  قيل 

اليراسني. زكرياء  عيسى بن  موسى  أبي  قِبل  من 
األصم 5 . البسيوي  د  محم علي بن  الحسن  أبي  جواب  نفسه: 

المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :26  ،2003 الجالــودي، 
98/3 ـ 107.

البسياوي.  د  محم علي بن  الحسن  أبي  الشيخ  جواب   :253  ،2001 السالمي، 
571 ـ 580. الُعمانية،  السير  مجهول:  في 

نفسه: من جواب الشــيخ أبي الحســن إذا ادعى المتولى للوالية واّدعى المتبرئ 
البراءة.

351 ـ 356. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 
والبراءة). الوالية  (في  السؤال  سيرة  انظر: 

روح. من ابن  جوابات  وبعدها  الحسن  أبي  من  جوابات  نفسه: 
465 ـ 467. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159  ،2003 الوهيبي، 

من  وجواباتهم  نزوى  أهل  آثار  من  الوليد:  الحســن بن  د بن  محم أبو  انظر: 
الحسن. د بن  محم

عربي. روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو  الكندي،  انظر: 
د علي رزقة (؟)،  نفسه: كتاب مختصر البســيوي. تحقيق: عبد القــادر عطا ومحم
الخليلي،  حمد  أحمد بن  قِبل  من  مة  مقد الخليلي.  علي  عبد اهللا بن  مراجعة: 
 ،347)  ،1977 / 1397 الوطني،  والثراث  الثقافة  وزارة  مســقط،  ُعمان.  مفتي 

24×17سم). 5 صفحات؛ 
عليه  يعتمد  الــذي  للمخطوط  نســخ   :(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
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الكتاب تَّم 5 شــوال 1322 / 1905، من قِبل عيسى بن عبد اهللا بن عيسى بن 
الكندي. عبد اهللا  ناصر بن  لسعيد بن  البشري،  بشير  سعيد بن 

.1986 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :145  ،2000 داود  أبو 
النعم،  سبوغ  بعنوان:  المعروف  الحسن،  أبي  مختصر   :219 جواهر  البرادي: 

واحد. مجلد 
علي بن  الحســن  أبو  رقم 155:   ،26  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  المختصر،  كتاب  الُعماني:  البســياني  د  محم

1120 / 1708 ـ 9. النسخ  تاريخ  23,5×16سم،  226 صفحة، 

الخزانة  في  مخطوط  البســياني،  علي  مختصر  من  كراســات  رقم 160:   ،26 نفسه: 
في  1271 / 1854 ـ 5.  النســخ  تاريــخ  20×15ســم،  63 صفحة،  البارونيــة، 

(154 صفحة). البيوع  حواشي  الويراني:  كتاب  إلى  باإلضافة  مجموعة، 
المجلد   ،1984 / 1404 مســقط  البســياوي،  الحســن  أبي  جامع  البســياوي: 
I، 7 ـ 8: ُنشــر هذا المختصر مــن قِبل وزارة التراث القومي والثقافة ســنة 
ُعمان،  لمفتي  مــة  مقد مع  الخليلي،  علي  عبد اهللا بن  تحقيــق:   ،1977 / 1397

الخليلي. حمد  أحمد بن 
الوطني  األرشــيف  في  مخطــوط  1001 ـ 103،   ،2004  (Declich) دكليــش 
باألرشيف.  منشورة  نسخة  أي  هناك  ليس  328 صفحة.   ،(10/5ZA) لزنجبار 
زنجبار. في  قط  ينشر  لم  ربما  الكتاب  هذا  أن  إلى   (Declich) دكليش  ذهب 
فوزي 1979، 161: مختصرالبسيوي، طبعة حجرية. زنجبار 1304 / 1886 ـ 7.

د بن  904  (935، طبعة 1949): أبو الحسن علي بن محم ،II كارل بروكلمان
الفقهي  والمختصر  زنجبار  في  البســيوي.  مختصر  الُعماني:  البسيوي  علي 

.1886 زنجبار  برغش،  السلطان  قِبل  من  ُطبع  واعتبارًا.  انتشارًا  األكثر 
.1906  (Guidi) كيدي 

1304 / 1886 ـ 7. زنجبار  حجرية.  طبعة  البسياوي،  مختصر   :310  ،2001 هاشم 
ـ : سشــو  ل مختصر  9 ـ 12:  اإلباضي:  الحق   ،1903  (IMBERT) إمبــرت 
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61 ـ 77)  (الفصل  المتابعة  قانــون  عن  لفصول  ترجمة   ،1894  (Sachau)
والميثاق (الفصل 58) في كتاب مختصر البسياوي ألبي الحسن علي بن 
ومقارنة  9 ـ 12)،  (الصفحات   (1886 (زنجبار  البســياني  علي  د بن  محم
ترجمه  الثميني،  إبراهيم  ـ : عبد العزيز بن  ل النيــل  لكتاب   21 الفصل  مع 

(12 ـ 19).  1895  (Zeys) زيس 
عن  تعليقًا  كتــب  زنجبار،  قاضي  الخروصي،  خلفــان  يحي بن  كتــب   :20 نفسه: 

المختصر.
.43 ُعمان،  سلطنة   ،1914  (Kajare) كجر 

1304 / 1886 ـ 7. زنجبار  حجرية،  طبعة   :31 ملحوظة   16  ،2002 خليفات 
مكتبة الســالمي، (مارس 2006): مختصر البسياوي، طبعة حجرية. زنجبار: 
المطبعة السلطانية، 1304 / 1886 ـ 7، (8 (؟) صفحات. فهرس، 254 صفحة، 

24×17سم).

موتيلنسكي (Motylinski) 1885، 19، رقم 17: مختصر أبي الحسن، بعنوان: 
أحد  أحمد،  الربيع بن  ذهني (البرادي)  إلى  أحضره  العمل  هذا  النعم.  سبوغ 

الثقات. العلماء 
.(1972 (يونيو  يعقوب  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط 

.192  ،2004  (Sadgrove) سدجروف 
البسياني. مختصر   ،75 اللمعة،  السالمي: 

القطب،  مكتبة  فــي  مخطوطات  رقم 19،   ،382  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الكتابة  عــن  جربة.  يعقــوب،  ســالم بن  مكتبة  في  مخطــوط   ،741  ،740

.14  ،1938  (Klein) كلين  انظر:  (النسبة).  المؤلف  نسب  ـ : اسم  ل الصحيحة 
مع  مخطوط  النعم.  ســبوغ  بعنوان:  الحســن،  أبي  مختصر  رقــم 29:   ،384 نفسه: 

العطف. في  حّمو  عمر بن 
نســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،174  ،1978 ســميث 

.1904 / 1322
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والثقافة،  القومــي  التــراث  وزارة   :365  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
الميراث  أحكام  في  باب   .1886 زنجبار  في  ُنشــر  البداية  في   .1976 / 1397

.1894  (Sachou) سشو  قِبل  من  تُرجم 
وزارة  قِبل  مــن  ُنشــر  البســيوي،  مختصر  رقم 15:   ،8  ،4  ،1978 الوهيبي، 
التراث القومي والثقافة، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، ُنســخ 

واحد. مجلد   ،1844 / 1260 في 
واحد. مجلد  الحسن،  أبي  مختصر   ،119  ،1991 الزبير، 

المختصر  من  اقتباسات  عن  300/1 ـ 302،  األعيان،  إتحاف  البطاشي:  انظر: 
آخرين. علماء  قِبل  من 

.1976  (Wilkinson) ويلكنسون  جامع،  انظر: 
النعم. سبوغ  انظر: 

ورد. راشد بن  سعيد بن  عمر بن  حفص  أبو  البهلوي،  انظر: 
الجروح]. وقياسات  الجراحات  في  [أرجوزة  قيصر:  ابن  انظر: 

انظر: الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا: الجوهر المقتصر، مكتبة البوسعيدي.
.1894  (Sachou) سشو  انظر: 

المقتصد. كتاب  نفسه: 
والقواعد  الدين  في  البسياوي.  الحســن  أبو   ،255  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

المذهبية.
البسياني. د  محم علي بن  الحسن  أبي  الشيخ  عن  نفسه: 

الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 
471 ـ 472. الصفحات 

.149  ،2003 الوهيبي،  راشد،  حفص بن  في  [سيرة]  انظر: 
سيرة. نفسه: 

ـ : مؤلف غير معروف  الســالمي، 2000، 24، رقم 66 (باألحرى 67): سيرة ل
أن  يتبين  الســيرة  هذه  محتويات  خالل  من  علي.  أبو  اســمه  شــخص  إلى 
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المؤلف هو البســياوي وأنه كتبها في أواخر القرن الخامس / الحادي عشر 
الســالمي،   .(1108 / 502 (توفي  الهجاري  أحمد  الحســن بن  علي  أبي  إلى 

.23  ،2001

مجهول:  في  البسياني.  د  محم الحسن بن  أبي  ســيرة   :249  ،2001 السالمي، 
384 ـ 398.  ،(2) السير  كتاب 

ــد  محم علي بــن  الحســن  أبــي  الشــيخ  ســيرة   :149  ،2003 الوهيبــي، 
287 ـ 306. مجموعة،  سير  مجهول:  في  البسياوي 5 . 

مجهول:  في  البسياني 5 .  د  محم علي بن  الحسن  أبي  للشيخ  سيرة   :159 نفسه: 
ـ .  533 والجوابات،  السير 

وعقده  عبد اهللا  المطهر بن  على  خروجه  أيام  راشــد  حفص بن  في  نفسه: [ســيرة] 
األول.

كرون (Crone) 2001، 335: في كاشف، 1986، 5/2 ـ 8: كذلك في السالمي: 
في  335 ـ 336   ،(Crone) كــرون  انظر:   .317 315/1 ـ 316،  األعيــان،  تحفة 

السيرة. هذه  تاريخ  مناقشة 
البسياوي  د  محم علي بن  الحســن  أبي  الشيخ  عن  5/2 ـ 8:   ،1986 كاشف 

األول. وعقده  عبد اهللا  المطهر بن  على  خروجه  أيام  راشد  حفص بن  في 
الحســن  أبي  ســيرة   :(78 (باألحرى  رقــم 77  27 ـ 28،   ،2000 الســالمي، 
قائد  عبد اهللا،  المطهر بن  مع  راشــد  حفص بن  اإلمام  حرب  عن  البســيوي 
مستعمالً  السيرة،  هذه  لنقاش  الســالمي،  انظر:  ُعمان.  إلى  البويهية  الحملة 

27 ـ 28.  ،2001 السالمي،  انظر:  355 ـ 336.   ،2001  (Crone) كرون  كذلك 
حفص بن  في  البسياني  د  محم الحســن بن  أبي  عن   :249  ،2001 السالمي، 

347 ـ 348.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  راشد. 
نفسه: 256، عن الشيخ أبي الحسن علي البسياني في حفص بن راشد أيام خروجه 
اإلباضية،  الســير  مجهول:  في  األول.  عقــده  وفي  صقر  المطهر بــن  على 

489 ـ 496.



بيبليوغرافيا اإلباضية 160

د البسياني في حفص بن  نفسه: 258، ســيرة عن الشيخ أبي الحســن علي بن محم
ل عن  راشــد أيام خروجه على المزهــر (خطأ) بن عبد اهللا، وفــي عقده األو
القاضي أبي بكــر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي. [في: ســير العلماء 
اإلباضية المحبوبيــن]، 96/2 ـ 106. (انظر: الحواري، أبو الحواري: مســألة 

عن أبي الحواري).
ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 365: فــي الجوهــر المقتصــر. ســيرة 
مجهول:  انظر:  عبد اهللا.  المطهر بن  ضّد  راشــد  حفص بن  اإلمام  بخصوص 

.(iv)  8 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر 
في  البسياوي  د  محم علي بن  الحسن  أبي  الشيخ  عن   :149  ،2003 الوهيبي، 
البسياوي). د  محم علي بن  الحسن  أبي  الشيخ  عن  (انظر:  راشد.  حفص بن 

حفص بن  في  البسياني 5  د  محم علي بن  الحســن  أبي  الشيخ  عن   :159 نفسه: 
راشد أّيام خروجه على المطهر بن عبد اهللا وعقده األول. في مجهول: السير 

492 ـ 493. والجوابات، 
د: سيرة عن الشيخ أبي الحسن  انظر: البســياوي، أبو الحسن علي بن محم
المطهر بن  على  خروجه  أيام  راشد  حفص بن  في  البسياني  د  محم علي بن 

األول. عهده  في  صقر 
وعقديه. راشد  حفص بن  عن  راشد:  حفص بن  انظر: 

[الكدمي]. سعيد  د بن  محم على  الرّد  في  [سيرة]  نفسه: 
106/2 ـ 112.  ،1986 كاشف،  في   :335  ،2001  (Crone) كرون 

د بن ســعيد ألبي  الجالــودي، 2003، 25، 63: ســيرة فــي الرّد على محم
المحبوبين،  اإلباضية  العلماء  ســير  في  البسيوي.  د  محم علي بن  الحســن 
أشــار  التي  األعمال  3؛  ملحوظة   63 الجالودي،  انظر:  141 ـ 145.  صفحتان 

ـ : الكدمي. ل هي  هنا  الجالودي،  إليها 
وهو  سعيد  د بن  محم على  الرّد  في  ســيرة   .9 106/2 ـ 112:   ،1986 كاشف 

الحسن. أبي  الشيخ  جواب 
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أبي  نظر  وجهات  علــى  رد   :(66 (باألحرى  رقم 65   ،24  ،2000 الســالمي، 
د بن سعيد الكدمي حول مسألة إقالة اإلمام الصلت بن خميس،  سعيد محم

.23  ،2001 السالمي،  بركة.  ابن  أستاذه  تحريض  في  المكتوب 
كتاب  مجهول:  في  سعيد.  د بن  محم على  الرّد  في   :248  ،2001 الســالمي، 

43 ـ 46.  ،(2) السير 
د بن ســعيد. في مجهول: الســير الُعمانية،  نفسه: 253: ســيرة في الرّد على محم

382 ـ 385.

د  د بن ســعيد لعلي بن محم الوهيبــي، 2003، 158: فــي الرّد علــى محم
61 ـ 70. والجوابات،  السير  مجهول:  في  البسياني. 

.(iii)  8 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
بالمعروف. األمر  ذكر  الحسن:  أبي  الشيخ  عن  سيرة  نفسه: 

146/2 ـ 174.  ،1986 كاشف 
اإلمامة. في  الحسن:  أبي  الشيخ  عن  سيرة  نفسه: 

175/2 ـ 222.  ،1986 كاشف 
التالية. المادة  انظر: 

واإلمامة. التوحيد  في  سيرة  نفسه: 
في  العقيدة  فــي  وجيزة  دراســة   :(79 (باألحرى  رقــم 78   ،28  ،2000 الســالمي، 
خاصة  اإلســالمية،  الفرق  عن  واختالفاتها؛  المختلفة  اإلســالمية  المذاهب 

.28  ،2001 السالمي،  المجسمة.  المشبهة،  القدرية،  المرجئة،  الخوارج،  عن 
السالمي: اللمعة، 75: سيرة البســياني. بعض الفرق وآراء الخوارج، وقواعد 

اإلمامة.
األمة. فيه  اختلفت  ما  في  سيرة  انظر: 

رقم 9.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

األمة. فيه  اختلفت  ما  في  سيرة  نفسه: 
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التي  الخالفات  حول   .8 الثانــي،  الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهــول:  انظر: 
اإلسالم. في  الفرق  إحداث  في  سببت 

(انظر:  نبيها ژ .  بعــد  األمة  فيه  اختلفت  مــا  أصل  الســير:  مجهول:  انظر: 
.(1986 كاشف، 

دليل ســالم بن يعقوب: ســيرة أبي الحسن البســياني الُعماني في مناقشة 
آرائها. ونقد  اإلسالمية  الفرق 

د: باب في ذكر  فهرس المخطوطات، 48/3: كتاب أبي الحسن علي بن محم
23×20سم،  28 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  الفرق، 
في  إلخ.  الكميلية،  القدريــة،  المرجئة،  النجدات،  األزارقة،  عن  17 ســطرًا. 

والبيان. الكشف  القلهاتي]  [كتاب  مع  مجموعة 
ذكر  البســيوي.  د  محم علي بن  الحســن  أبي  ســيرة   :35  ،1999 الســابعي 

والنجدات. األزارقة  ضمنها  من  مختلفة،  لفرق  آراء  المؤلف 
نبيها ژ . بعد  األمة  فيه  اختلفت  ما  أصل  انظر: 

البسياني. الحسن  أبي  جامع  انظر: 
واإلمامة. التوحيد  في  سيرة  انظر: 

العلماء. تراجم  في  السير  جامع  مجهول:  انظر: 
حضرموت. من  لداعية  البسيوي  الحسن  أبي  سيرة  نفسه: 

حضرموت  أهل  من  جواب   :(80 (باألحرى  رقم 79   ،28  ،2000 الســالمي، 
الدفاع. إمامة  حضرموت  في  هناك  أن  يعني  هذا  أسلحة،  لطلب 

رهن  حول  مسألتهم  بخصوص  رأيه  الحسن  أبو  أعطى   :28  ،2001 السالمي، 
الملكية.

نفسه: ســيرة أبي الحسن البســياوي على من أبطل السؤال في الحدث الواقع 
بُعمان.

د  محم علي بن  الحســن  أبي  ـ : ســيرة  ل معالجــة  72 ـ 79،   ،1979 فــوزي 
السؤال). أبطل  من  على  ة  الحج) البسيوي 



163قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ü

الهنائي  علي  غالب بن  األسبق  اإلمام  مكتبة  في  مخطوط   ،97  ،1997 فوزي 
الُعمانية. السير  مجهول:  انظر:  السعودية).  (العربية  الدّمام  في 

النامي، 1970، 78 ـ 79: ســيرة الشيخ أبي الحسن البسياوي حجًة على من 
المحتويات  مختلط  لمخطوط  جزء  بُعمان.  الواقع  الحدث  في  السؤال  ُيبطل 
تبيين  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن  العباس  أبو  النفوسي،  إلى  (باإلضافة 
أفعال العباد). وصف: 64 صفحة، 20 ســطرًا، 24,5×17ســم، تاريخ النسخ: 
رفض  الكتاب  هذا  في  التندميرتي.  عيســى  عمر بن  الناسخ:   ،1911 / 1329

في  اإلباضية  سمعة  تشويه  حاولوا  الذين  الُعمانيين  بعض  هجومات  المؤلف 
موضوع  تناول  ذلك  بعد  الدينية.  القضايا  حول  أســئلة  طرح  وجوب  مسألة 
الفرق اإلســالمية، مستنتجًا بأن اإلباضيين هم الجماعة المتمسكة بالطريق 
يتحدث  الســيرة  هذه  في  والبراءة.  الواليــة  موضوع  كذلك  تنــاول  الحّق. 
عهد  حدود  إلى  اإلسالمي  المجتمع  في  المبكرة  الخالفات  عن  البســياوي 
المذهبية  االختالفات  كذلك  ناقش  الحّق.  طالب  الكندي،  يحيى  عبد اهللا بن 
بالمعروف  األمر  لموضــوع  فصالً  خصص   ثم اإلســالمية.  الجماعات  بين 
بنقد  كتابه  المؤلف  واختتم   ،(2000  (Cook) كوك  (انظر:  المنكر  عن  والنهي 

اإلسالمية. المدارس  إلى  ينتمون  الذين  المشهورين  الدكاترة 
الواقع  الحدث  في  السؤال  أبطل  من  على  ة  الحج  :303  ،32  ،2001 هاشــم 
الدّمام  في  الهنائي  علي  غالب بن  األسبق  اإلمام  مكتبة  في  مخطوط  بُعمان، 

الُعمانية. السير  مجهول:  في  20 صفحة.  حوالي  (السعودية)، 
د البسياني 5  الجالودي، 2003، 25: ســيرة السؤال عن أبي الحسن محم
العلماء  سير  مجهول:  في  بُعمان.  الواقع  الحدث  في  السؤال  أبطل  من  على 

119 ـ 141. 2/صفحات  المحبوبين،  اإلباضية 
في  البســياني.  د  محم علي بن  الحســن  أبي  ســيرة   :24  ،2003 الجالودي، 
على  152 ـ 173.  الصفحات   /1 المحبوبين،  اإلباضية  العلماء  سير  مجهول: 
الحسن  أبي  الشــيخ  ـ : ســيرة  ك الســيرة  بهذه  الجالودي،  أتى   62 الصفحة 
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د البســياني على من أنكر السؤال في الحدث الواقع بُعمان،  علي بن محم
على  ة  الحج انظر:  152 ـ 173.  الصفحات  ل،  األو المجلد  في  المخطوط  في 

.4 ملحوظة   62 الجالودي،  انظر:  السؤال.  أبطل  من 
زنجبار. في  ؟)  (مخطوط   :31 ملحوظة   16  ،1978 خليفات 

.1986 كاشف،  في   :7  ،2000  (Rawas) رواس 
رواس (Rawas) 2000، 6 ـ 7: البسيوي. من قرية بسيا قرب بهال في دواخل 
أهم  بين  من  الحّجة  كتاب  يعتبر  العاشر.  الرابع /  القرن  خالل  عاش  ُعمان. 
المصادر للقرن الرابع / العاشر لدراسة سقوط اإلمامة اإلباضية الثانية. لكن 
المغزى األساسي لكتاب الحّجة يكمن في كون أن البسيوي يعالج وبإيجاز 
فيما  اإلباضي  الرأي  وخصوصًا  اإلســالم،  صدر  في  الخالفة  موضوع  مفيد 
علي  بين  بعد  فيمــا  أتت  التي  األهلية  والحــرب  عثمان،  بالخليفة  يتعلــق 
للفكر  اإلباضية  المدرسة  مؤسسي  تعاليم  خاص  وجه  على  تناول  ومعاوية. 
أتى  الذي  اإلباضي  المذهب  على  عظيم  تأثير  لها  التي  التعاليم  اإلسالمي، 
فيما بعد. بالرغم أن البسيوي لم يشر إلى المصادر التي اعتمد عليها، يبدو 
البهلوي  خميس]  [الصلت بن  المؤثر  أبي  عمل  على  كبير  بشكل  اعتمد  أنه 
(كتــاب األحداث والصفــات) وأبي قحطــان خالد الهجاري (ســيرة أبي 
الصلت بن  لإلمام  والمناصرين  المعاصرين  من  االثنين  أن  دام  ما  قحطان)، 
مالك (المخلوع 237 ـ 272 / 851 ـ 886). كتابات البسياوي مليئة بهجومات 
حادة على إمامة راشــد بن النضر ومناصريها. عبد اهللا بن حميد الســالمي، 

المؤلف. إلى  يرجع  ما  كثيرًا  األعيان)  (تحفة 
الحدث  في  السؤال  سيرة   :(64 (باألحرى  رقم 63  23 ـ 24،   ،2000 الســالمي، 
ة على من أبطل السؤال في الحدث الواقع بُعمان.  الواقع بُعمان أو سيرة الحج

الخروصي. مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالة  بعد  جاءت  التي  األحداث  عن 
السالمي، 2001، 23: سيرة السؤال في الحدث الواقع بُعمان أو سيرة الحجة 

بُعمان. الواقع  الحدث  في  السؤال  أبطل  من  على 
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نفسه: 248: ســيرة أبي الحسن البسياوي ُحجًة على من أبطل السؤال في الحدث 
43 ـ 27.  (2) السير  كتاب  مجهول:  في  بُِعمان.  الواقع 

السؤال  أهل  على  اْلُحجَة  البسياني  د  محم علي بن  الحســن  أبي  سيرة   :257 نفسه: 
في الحدث الواقع بُعمان. [في: سيرة العلماء اإلباضية المحبوبين]، المجلد 

152 ـ 173. الصفحات  األول. 
اْلُحجَة  البسياوي  د  محم علي بن  الحســن  أبي  سيرة   :149  ،2003 الوهيبي، 
330 ـ 348. مجموعة،  سير  مجهول:  في  الحدث.  في  السؤال  أبطل  من  على 
د البسياني 5 ُحجًة على من أبطل  نفسه: 158: سيرة الشيخ أبي الحسن علي بن محم

السؤال في الحدث الواقع بُعمان. في مجهول: السير والجوابات 40 ـ 61.
والبراءة). الوالية  (في  السؤال  سيرة  انظر: 

الحسن. أبي  الشيخ  عن  سؤال  انظر: 
.2000  ،1979 فوزي  انظر: 

والبراءة). الوالية  (في  السؤال  سيرة  نفسه: 
62/2 ـ 105.  ،1986 كاشف،  في   :335  ،2001  (Crone) كرون 

د  محم علي بن  الحسن  أبي  عن  الســؤال  سيرة  62/2 ـ 105:   ،1986 كاشف 
البسياوي 5 .

مجهول:  انظر:  المقتصر.  الجوهر  في   :365  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
.8 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر 

في  النْزوّي  الحزب  مع  الرستاقي  للحزب  التشدد  في  األخيرة  الحقيقة   :167 نفسه: 
جيله،  فيها  أصبح  التي  المرحلة  خالل  بركة  البن  تلميذ  الخالفية.  المسائل 

.1052/ 443 ديمقراطية  وبدون  مبدئية  والية  اإلمامة،  في  المتشدد  المذهب 
د البسياني.  السالمي، 2001، 253: 25. سيرة السؤال عن أبي الحسن علي بن محم

356 ـ 382. الُعمانية،  السير  مجهول:  في 
د البسياني الحجة على أهل  نفسه: 256: ســيرة السؤال عن الشــيخ علي بن محم
435 ـ 452. اإلباضية.  السير  مجهول:  في  بُعمان.  الواقع  الحدث  في  السؤال 
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152: عن علي البسياني من باب السؤال. في مجهول: سير   ،2003 الوهيبي، 
36 ـ 40. المسلمين، 

السؤال. أبطل  من  على  ة  الحج انظر: 
الحسن. أبي  الشيخ  جواب  من  انظر: 

والبراءة. الوالية  في  السؤال  سيرة  مجهول:  انظر: 
.1979 فوزي  الُعمانية.  السير  مجهول:  انظر: 

السؤال. سيرة  د:  محم علي بن  الحسن  أبي  علي بن  البسياوي،  انظر: 
البسياوي. د  محم الحسن  أبي  الشيخ  سير  نفسه: 

(يقول  رأيت  العمل  هذا  عن  رقم 22:   :19  ،1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
العمل  هذا  يحمل  المغــرب.  أهل  بخصوص  الثالثة  ـدات  المجلـ البرادي) 
ـ : أسماء  ل والئحة  للمذهب،  وعرضًا  فرقتنا  ضّد  ُقدمت  التي  للبراهين  رفضًا 

وآخرون. وَخَلفهم  الصحابة  صفوف  في  مهمين 
على  وقفت  د البسياني،  محم علي بن  الشــيخ  وسير   :219 جوهر،  البرادي: 

منها. ثالث 
البسياني. 107 ـ 108:   ،1952  (Rubinacci) روبنتشي 

الحسن. أبي  الشيخ  عن  سؤال  نفسه: 
356 ـ 395. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

النعم. سبوغ  نفسه: 
النعم. بسبوغ  المعروف  الحسن  أبي  مختصر   :219 الجواهر،  البرادي: 

علي بن  أبوالحســن  المكتبة):  في  (رقم 24  رقــم 193   ،64 آل يدر،  مكتبة 
(القرن  اليحمدي  األزدي  البســياوي  الحسن  د بن  محم علي بن  د بن  محم
الرابــع / العاشــر). مخطــوط، 199 ورقة، 21×19ســم، 15 ســطرًا، أجزاء 
عبد اهللا بن  (؟) بن  مصباح  اهللا بن  عبيد  الناســخ:   .141 الصفحة  بعد  مفقودة 
 23 اإلباضي،  الصّوافي  ســليمان  عمر بن  د بن  محم عبد اهللا بن  مصباح بن 
د بن المغربي المصعبي. ُكتَب على الغالف  شوال 1269 / 1853. نسخ لمحم
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الحاج  قِبل  من  وقف  النعم.  بســبوغ  المسمى  البســياوي  مختصر  األمامي: 
موسى. د بن  محم يوسف بن 

ســبوغ  مجهول:  المكتبة):  في  رقم 454 (رقم 127  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
الناســخ:  مكتمل.  26 ســطرًا،  20,4×15,5ســم،  85 ورقة،  مخطوط،  النعم. 
ل في مجموعة من 132 ورقة،  زيد بن يسفاو الوسياني، 900 / 1494 ـ 5. األو
أبو  البرادي؛  إبليــس؛  قصة  منها  حكايــات  مجموع  مجهــول:  جانب  إلى 

اإلباضية. مؤلفات  في  إبراهيم:  أبوالقاسم بن  الفضل 
ُعمــان في التاريخ، 1995، 254: تمت اإلشــارة إلى مختصر أبي الحســن 

مخطوطًا. زال  ما  األخير  مختلفين.  كـ كتابين  النعم  وسبوغ 
كـ كتابين  النعم  وسبوغ  الحسن  أبي  مختصر  الزبير  ذكر   :119  ،1991 الزبير، 

مختلفين.
البسياوي. مختصر  أعاله:  انظر: 

البسياوي:
(البســياوي)  الحســن  د بن  محم علي بن  د بن  محم علي بن  الحســن  أبو 

اليحمدي. األزدي 
د. محم الحسن بن  علي  أبو 

سفيان. يعقوب بن  يوسف  أبو 
التجديد. فن  البسيوي  علم   ،31  ،1945 السيابي 

د. محم علي بن  الحسن  أبي  علي بن 
د  د: سيرة عن الشيخ أبي علي الحسن بن محم البسياوي، أبو علي الحسن بن محم
عقده  في  صقر  المطهر بن  على  خروجه  أيام  راشــد  حفص بن  في  البسياني 

األول.
المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :25  ،2003 الجالــودي، 
ـ : سيرة  ك السيرة  بهذه  الجالودي،  أتى   62 الصفحة  على  96 ـ 104.  صفحتان 
على  خروجه  أيام  راشــد  حفص بن  في  البسيوي  الحســن  أبي  الشيخ  عن 
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انظر:  96 ـ 101.  صفحــات  المخطوط  فــي  صقر،  عبد اهللا بن  المطهر بــن 
.5 ملحوظة   62 الجالودي، 

راشد  حفص بن  في  [سيرة]  د:  محم علي بن  الحســن  أبو  البسياوي،  انظر: 
األول. وعقده  عبد اهللا  المطهر بن  على  خروجه  أيام 

ضياء  أكرم  تحقيق:  والتاريخ.  المعرفة  ســفيان:  يعقوب بن  يوسف  أبو  البسياوي، 
.1975 بغداد  العمري. 

(إباضي؟). 277 /890 ـ 1).  (توفي   :310  ،2001 هاشم 
كـ تعريف؟ تاريخ  قراءة  يمكن  هل 

البن  الكاتب  أدب  عمل  يحتوي   :154  ،IX بروكلمان  كارل  ســيزكين  قارن 
شكل  على  هذا  كذلك  ويوجد  المعرفة.  كتاب  على  فيه  أول  كـ فصل  قطيبة 

العرب. وتواريخ  اللغة  في  المنتخب  بعنوان:  مستقل  كتاب 
أبي  علي بن  عن  السؤال  ســيرة  د:  محم علي بن  الحسن  أبي  علي بن  البسياوي، 

البسياني. د  محم علي بن  الحسن 
الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

417 ـ 434. صفحات 
السؤال. سيرة  د:  محم علي بن  الحسن  أبو  البسياوي،  انظر: 

البياسي. البسياوي،  البسياني،  البسيوي: 
البسياوي. البسيوي: 

غانم. ابن  غانم:  بشر بن 
البَِشري. البَِشري: 

ومعادن  اآلثار  خزائن  عشــر؟)  التاسع  القرن  (أوائل  عيســى:  موسى بن  البشري، 
األسرار.

أســئلة  مجموعة  الخزائن.   :5/1 (ُمحقق)،   1973 حمد  ســالم بن  الحارثي، 
كبيرة. مجلدات   10 علماء:  عدة  قِبل  من  وأجوبة 

الخزائن. مختار   :316/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
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القومي  التراث  لــوزارة  قائمة  في  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  مســقط، 
1 ـ 14. المجلدات   :2003 / 1424 لطبعة  والثقافة 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوطان   ،172  ،1978  (Smith) سميث 
.1857 / 1274 نسخا  كالهما 

ويلكنســون (Wilkinson) 1987، 367، مخطوط للمجلد 7 في وزارة الثقافة 
الوطني. التراث 

القومي  التراث  وزارة  في   7 للمجلد  مخطوط  رقم 82،   ،13  ،1978 الوهيبي، 
.7 المجلد  1274 / 1857 ـ 8،  في  ُنسخ  والثقافة. 

عيسى. موسى بن  الشيخ  جامع  عيسى:  موسى بن  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

د الشاذلي.  نفسه: (تصنيف) مكنون الخزائن وعيون المعادن. مراجعة: هاشــم محم
1403 ـ 1982/4 ـ 3،  والثقافــة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  مجلد.   13

(318؛ 352؛ 334؛ 264؛ 232؛ 350؛ 320؛ 326؛ 271؛ 205، 1؛ 308، 2؛ 307؛ 
1 صفحة).  ،246 264؛ 

ديوان  األخير.  المجلد  هو   14 المجلد   :(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
الفقه.

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 61،   ،11  ،1978 الوهيبي، 
الخزائن.  مكنون  رقم 123:   ،16 و7،   2 المجلدان  1302 / 1884 ـ 5،  في  ُنسخ 

مجلدات. ثالثة  في  و3   2 المجلدان  1302 / 1884 ـ 5،  في  نسخ  مخطوط، 
السابقة. المادة  انظر: 

المنذر. أبو  النْزوّي،  ْزوّي:  الن العقري  المنذر  بشير بن 
الرحيلي،  المنذر:  أبو  القرشي،  المخزومي  الرحيلي  محبوب  د بن  محم بشــير بن 

المنذر. أبو 
البصري، أبو سعيد عبد اهللا بن عبد العزيز: كتاب نكاح الشغار من قول عبد اهللا بن 

البصري. عبد العزيز 
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باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   ،251/2  ،1961 الســيد 
(الجزء  144 ـ 148  والورقــات  الثالث)  ل،  األو (األجزاء  23 ـ 36  الورقــات 

سم).  20×29 (مغربي،  الرابع)، 
كتاب  من  ل  األو الجزء  رقم 42:   ،18  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
نكاح الشغار من قول عبد اهللا بن عبد العزيز، مخطوط في الخزانة البارونية، 
قول  من  ل  األو الجزء  إلى:  باإلضافة  مجموعة،  في  33×23ســم.  69 صفحة، 

الجزء  السدوسي)؛  (انظر:  1191 / 1777 ـ 8)  في  (ُنســخ  (140 صفحة)  قتادة 
كتاب  زيــد (49 صفحة)،  جابر بن  عن  ضمــام  عن  الربيع  آثار  مــن  ل  األو

(11 صفحة). زيد  جابر بن  قول  من  النكاح 
ل من كتاب نكاح الشــغار مــن قول عبد اهللا بن  نفسه: 22، رقــم 111: الجزء األو
عبد العزيز، مخطوط في الخزانة البارونية، 184 صفحة، 21,5×15سم، تاريخ 
النســخ 1212 / 1797 ـ 8. في مجموعة مع: كتاب الُعّمال، الجزء الثاني في 
أبو  التميمي،  (انظــر:  (98 صفحة)  اإلباضية  علماء  عليــه  اتفق  ا  ِمم اإلمامة 
ل من قول  عبيدة: كتــاب الُعّمال)؛ كتاب الصيام (39 صفحــة)؛ الجزء األو
الخامس  الجزء  (34 صفحــة)؛  زيد  جابر بــن  كتاب  (135 صفحة)؛  قتــادة 
من  الثاني  الجــزء  قتادة (135 صفحة)؛  قــول  من  المعروضة  المســائل  من 
واإلجارة (39 صفحة)؛  الجعــل  كتاب  حبيب (30 صفحة)؛  الربيع بن  ُفتيــا 
األحكام  كتاب  (19 صفحــة)؛  الكوفة  أهل  قول  من  والبيوع  الســلم  كتاب 
ال يجوز  وما  شاهدًا  فيه  القاضي  يكون  وما  الشــهادات  كتاب  (39 صفحة)؛ 
كتاب  (39 صفحة)؛  البيوع  أبواب  كتاب  (78 صفحة)؛  بشــهادته  الحكم  فيه 

(63 صفحة). والعيوب  التفليس  في  القضاء 
سعيد. أبو   :208/2  ،1991  (Ess) إس 

وأبو  عبد العزيز  عبد اهللا بن   :38 ملحوظة   49  ،1998  (Francesca) فرنشيسكا 
ـ : الربيع بن  ل تلك  من  مختلفة  مسائل  بإبقاء  قاموا  السدوسي  عمرو  المؤرج 
(انظر:  والقياس  الرأي  تخص  والتي  ودينية  فقهية  أسئلة  تخص  التي  حبيب 
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انظر:  208/2 ـ 209).   ،1991  (Ess) إس  119 ـ 121؛   ،104 ســير،  الشماخي: 
عبد العزيز  عبد اهللا بن  بخصوص  حبيب  الربيع بن  رسالة  حبيب:  الربيع بن 

وشعيب. المؤرج  وأبي 
نوح  وأبي  مسلم  عبيدة  أبي  أســتاذيه  عن  روى  107 ـ 108:   ،1974 النامي، 

الدّهان. نوح  صالح بن 
كذلك  البارونية.  الخزانة  فــي  أجزاء،  أربعة  مخطوط،   ،304  ،2001 النامي، 

.(1969 (زهاء  القاهرة  الكتب،  دار  في  مخطوط 
نفسه: 140 ـ 114: (طبعة باإلنجليزية، طبعة جديدة 113 ـ 114): من الممكن أن هذا 
الكتاب في األصل جزء من كتاب الديوان المعروض، وباعتباره مروي عن 
عبد اهللا بن عبد العزيز، فقد ُنســب إليه كما هو الشأن بالنسبة لكتاب أقوال 
مخطوط  في  مفقود  الثالث  الجزء  أجزاء.  أربعة  من  الكتاب  يتشــكل  قتادة. 
تشــكل   :(114)  141  O.C البارونية  الخزانة  مخطوطات  إحدى  وفي  القاهرة 

األولين. القرنين  في  اإلباضي  للقضاء  األهم  العمود  األعمال  هذه 
الخزانة  في  مجموعة  في  مخطوط  رقم 1،   ،300  ،1983  (Schwartz) شفارتز 

.1777 / 1191 الماي،  السدريني،  صالح  الناسخ:  (69 صفحة)،  البارونية، 
في  خفض.  تحت   ،475  ،VI اإلســالم،  موسوعة  انظر:  الشغار.  نكاح  عن 
ج  زو رجالً  أن  تعني  العبارة:  هذه  شــرح  تَّم  الشــغار،  نكاح  مخطوط  آخر 
صداق  أي  تحديد  دون  الرجل  ذلك  بنت  أخذ  مقابل  في  آخر  لرجل  ابنته 
طبعة  باإلنجليزية،  طبعة   ،140  ،2001 محظورة (النامي،  الحالة  هذه  (مهر). 

.(113 جديدة 
اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 

.2001 النامي،  النكاح،  كتاب  زيد:  جابر بن  الشعثاء  أبو  األزدي،  انظر: 
انظر: مجهول: كتاب الودائع والعاريات والمراجع هناك، الكل في مجموعة 

الكتب. دار  في   B 21582 مخطوط 
.2003  (Francesca) فرنشيسكا  انظر: 



بيبليوغرافيا اإلباضية 172

البصري:
عبد العزيز. عبد اهللا بن  أبوسعيد 

المنتفقي. د  محم صالح بن  د بن  محم
حبيب. الربيع بن  انظر: 

المنتفقي: د  محم صالح بن  د بن  محم البصري، 
الســالمي: تحفة األعيان، 101/2 ـ 104: جزء مــن قصيدة رثائية عن اإلمام 
1104 ـ 1123 / 1692 ـ 1711؛  زهاء  (إمام  سيف  سلطان بن  سيف بن  اليعربي 

الخيمة). رأس  (إقليم  السّر  في  المؤلف  عاش  الرستاق).  في  توفي 
بقية  450 ـ 453  الصفحات  على  448/3 ـ 453:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

السالمي. قِبل  من  أعطيت  القصيدة 
النار. من  بالروح  المدعي  على  الرد  اشي:  البط

واألجوبة  األســئلة  ـ : كتاب  ل الثالث  المجلد  في  ذكر   :60  ،1976  (Ess) إس 
الخليلي). خلفان  سعيد بن  د  محم أبو  الخروصي،  (انظر: 

اشي: البط
ساللتهم  وبينوا  رسموا  بّطاش  بنو  522/3 ـ 523:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

طّي. إلى  وليس  ان  غس إلى 
الخصيبي: شقائق النعمان، 161/1 ـ 162: تنتمي زعامة بنو بّطاش إلى أوالد 
المتشعبين  ُعدّي  أوالد  وإلى  فارس،  أوالد  من  المتشعبين  شامس  د بن  محم

ورد. أوالد  من 
أن  رغم  طّي،  ساللة  من  بّطاش  بنو  132 ـ 133:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 
يقول  الذي  البطاشــي،  شــامس  د بن  محم القاضي  قِبل  من  تفنيده  تَّم  هذا 

األزد. أصول  من  إنهم 
اشي: البط

خنجر. مهّنا بن  خالد بن 
مالك. الصلت بن  د بن  محم سلطان بن 
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حامد. حمود بن  سيف بن 
شامس. خنجر بن  شامس بن  د بن  محم

خنجر: مهّنا بن  خالد بن  اشي،  البط
الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  351/3 ـ 356:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
ابن  قرّيات.  قرية  في  المســفاة  من  والعشــرين)  الواحد  ـ  العشرين  عشــر / 
اإلمام  عينه  بنــزوى.  درس  شــامس.  خنجر بن  شــامس بن  د بن  ـ : محم ل
الفيحاء،  سمائل  في  قاضي  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم
ثم في بدية. بعد ذلك كان قاضيًا للســلطان ســعيد بن تيمور البوسعيدي، 
بمحكمة  قاضيًا  أصبــح  قابوس  الســلطان  حكم  تحت  مقاطعات.  عدة  في 
حيث  ظفار،  في   ثم اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  في   ثم االستئناف، 

شعره. عن  أمثلة   .(1983) األيام  هذه  يوجد 
مالك: الصلت بن  د بن  محم سلطان بن  اشي،  البط

عشر)  التاسع  عشر /  الثالث  154/1 ـ 162: (القرن  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
(انظر:  الخليلي  خلفان  ـ : ســعيد بن  ل معاصر  الطائيين.  وادي  قرى  إحدى  من 
قام  الخليلي).  صالح  أحمد بــن  خلفان بن  ســعيد بن  د  محم أبو  الخروصي، 
(ت:  البوسعيدي]  قيس  [بن  ان  عز حمود بن  ـ : السيد  ل الرستاق  قصر  بحراسة 
خلفان  ســعيد بن  فتاوي  إلى  فتاويه  أضيفت  لســمائل.  قاضيًا  أصبح   .(1850

أمثلة  األعيان.  تحفة  الســالمي:  كتاب  من  يقتبس  التمهيد:  كتاب  في  الخليلي 
بعض  ذكر  تَّم  161 ـ 162  الصفحات  على  معروف.  غير  وفاته  تاريخ  لشــعره. 
أوالد  إلى  بّطاش  بنــي  زعامة  تنتمي  بّطاش.  بني  من  آخرين  وشــعراء  علماء 

ورد. أوالد  لساللة  عدي  أوالد  وإلى  فارس  أوالد  لساللة  شامس  د بن  محم
اإليمان. قواعد  تمهيد  كتاب  خلفان:  سعيد بن  د  محم أبو  الخروصي،  انظر: 

تحقيق:  ودراسة.  وترتيب  جمع  البطاشــي 5.  العّالمة  ورســائل  جوابات  نفسه: 
د بن سالم الكندي. مسقط، وزارة األوقاف والشؤون الدينية،  ماجد بن محم

24×17,5سم). (400 صفحة،   ،2003 / 1424 الشرعية،  العلوم  معهد 
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المخطوطات  عن  23 ـ 29،  الصفحــات  البطاشــي.  عن  7 ـ 22،  الصفحات 
المســتعملة ومؤلفيها. الصفحات 33 ـ 49، نسخ طبق األصل (ألجزاء) هذه 

المخطوطات.
مخطوطات: عدة  على  الكندي  اعتمد  الطبعة،  هذه  عن 

 فتاوى ورسائل البطاشي مذكورة بشكل شمولي في كتاب الخروصي،  –
د ســعيد بن خلفان: تمهيــد قواعد اإليمان. بســبب ضعف  أبــو محم
اعتمد  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  العمل  لهذا  النشر  جودة 
د]  محم [بن  خميس  د بــن  ـ : محم ل األصلي  المخطــوط  على  الكندي 
النســخة  في  المتضمنة  غير  البطاشــي  مادة  فيه  وجد  الذي  الســيفي، 

اإليمان. قواعد  تمهيد  لكتاب  المنشورة 
منصور بن ناصر الفارســي، الفنجوي: غاية األوطــار في معاني اآلثار  –

25 ـ 27). الصفحات  (انظر: 
ناصر بن بخيت الرحبي: قّرة العينين من أجوبة الشيخين (انظر: صفحة  –

27 ـ 28).

العينين  – قّرة  الحبسي:  راشد  د بن  محم ســلطان بن  راشد بن  د بن  محم  
.(28 الصفحة  (انظر:  الشيخين  أجوبة  من 

19 ـ 28). – الصفحة  (انظر:  البلكفية  شرح  البطاشي: 
–  n  m  l ﴿ :اشــي: [رســالة عن معنى ما فــي اآلية القرآنيــةالبط 

.[﴾o
األسئلة. – بعض  فيها  وجدت  مخطوطات  عدة 

البلكفّية. شرح  نفسه: 
لهذه  مكتملة  غير  مخطوطــات   ،28  ،19  ،2003 د  محم ماجد بــن  الكندي، 
الحارثي،  ســليمان  حمد بن  ســالم بن  مع  40 ورقة  من  المكونة  الرســالة 
الرسالة،  هذه  في  الدينية.  والشــؤون  األوقاف  ـ : وزارة  ل اإلفتاء  مكتبة  وفي 
وهــي األطول لديه، قام المؤلف بشــرح بيتين للزمخشــري حول الرؤية، 
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الذي  الشيء  الزمخشــري،  على  أنكروا  الذين  ـ : الشــعراء  ل بأبيات  أتى   ثم
بيت  مع  بالمحاذاة  نفسه  للمؤلف  بأبيات  أتبعها   ثم ورفضه.  المؤلف  شرحه 
التوحيد  في  ميمية  منظومة  تلتها  األخير  وفي  شرحه،  تَّم  الذي  الزمخشري، 

كذلك. شرحها  حيث 
حامد: حمود بن  سيف بن  اشي،  البط

جمادى  1347 ـ 28  رمضــان  8/3 ـ 11: (23  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
وادي  قرى  إحدى  في  ولد   (1999 سبتمبر  1929 ـ 9  مارس   3  /1420 األولى 
إمامة  عاصمة  نزوى،  فــي  درس  قريته  في  االبتدائي  تعليمه  بعــد  الطائيين. 
1338 ـ 1374 / 1920 ـ 1954).  (إمــام  الخليلي  ســعيد  عبد اهللا بن  د بن  محم
وبعدها   1960 / 1380 من  زنجبار.  في  كان  1371 ـ 1374 / 1951 ـ 1954  مــن 
إبراء،  ضنك،  حسن،  بو  بني  جعالن  واليات:  عدة  في  قاضيًا  البطاشي  كان 
في  ليعمل  أتى   1981 / 1401 فــي  والطائيين.  دماء  وادي  بوشــر،  الســيب، 
قســم المخطوطات في وزارة التراث القومي، وفي 1410 / 1990 انتقل إلى 
الدينية  للشؤون  للسلطان  الخاص  المستشار  مكتب  إلى  الملكية،  المحكمة 

البوسعيدي. د  محم أحمد بن  السيد  والتاريخية، 
(تحقيق). نفسه: 

المطلوب  غاية  في  المحبوب  النظم  حمد:  ســيف بن  ســالم بن  األغبري، 
عامر بن  العّالمة  للشيخ  المنسوب  األثر  في  المطلوب  غاية  كتاب  نظم  وهو 

المالكي. خميس 
والشريعة،  الفقه  في  الضياء  العوتبي:  مسلم  سلمة بن  المنذر  أبو  الصحاري، 

الثالث. المجلد 
تأليف  المشكالت،  حّل  كتاب  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي،  انظر: 

رزيق. د بن  محم عبد اهللا بن 
سلطان. للشيخ  الظمآن  ومورد  الرحمن  فتح  نفسه: 

البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط   ،11/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
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جديدة  طبعة  ســنان،  خلف بن  الشيخ  وترجمة  شــعر  في  الوســنان  إيقاظ  نفسه: 
24×17سم). صفحتين،   ،258)  ،1995 / 1415

مكتبة البوســعيدي، (مــارس 2004). ُطبع في المطابع الوطنية، مســقط ـ 
روي.

.1998 في  ُطبع  ملحوظة:   125/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
عثيم. خلفان بن  سنان بن  خلف بن  الغافري،  انظر: 

األوائل. معرفة  إلى  السائل  إرشاد  نفسه: 
البطاشي: إتحاف األعيان، 10/3: الطبعة األولى 1408 / 1988، (456 صفحة).

ُعمان. علماء  بعض  تاريخ  في  األعيان  إتحاف  نفسه: 
ل، الطبعة الثانية، مســقط: مكتبة المستشــار الخاص لجاللة  ـد األو المجلـ
(584 صفحــة،   ،1998 / 1419 والتاريخيــة،  الدينيــة  للشــؤون  الســلطان 
 ،305)  ،1994 / 1415 مســقط  األولى،  الطبعة  الثاني،  المجلد  24×17ســم)؛ 

سيف بن  تحقيق:  األولى،  الطبعة  الثالث،  المجلد  24×17ســم)؛  صفحتين؛ 
د بن سعيد الهاشمي، مسقط: مكتبة المستشار الخاص لجاللة السلطان  محم

24×17سم). (564 صفحة،   ،2001 / 1422 والتاريخية،  الدينية  للشؤون 
اكتمل  الثاني  المجلد   .1991 / 1411 رمضــان   29 يوم  ل  األو المجلد  اكتمل 
 /1418 القعدة  ذو   20 اكتمل  الثالث  المجلد   .1993 / 1414 الثانية  1 جمادى 
ـ  طويلة  أحيانًا  ـ  كثيرة  عبارات  مع  الُعمانيين،  العلماء  عن   .1998 26 أبريل 

من  كثيرة  عبارات  12 ـ 14)؛  الثالث،  المجلد  المصادر (انظر:  أنواع  كل  من 
الشديد  لألســف  المخطوط.  مجموعات  ومن  المطبوعة  غير  المخطوطات 
لم يشــر المؤلف إلى هذه المصادر بشــكل مفصل (وجــدت في األثر). 
الصغيرة  أجزاءهم  ذكرت  الذين  المؤلفين  أدرج  لــم  البيبليوغرافيا  هذه  في 
الصفحات   ،2001 طبعــة  الثالث،  المجلد  في  أخرى.  كتــب  من  المأخوذة 
54 ـ 55،  50 ـ 51،  46 ـ 47،  42 ـ 43،  38 ـ 39،  34 ـ 36،  فارغــة:  التاليــة 

62 ـ 63. 58 ـ 59، 
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الســلطان  لجاللة  الخاص  المستشــار  مكتبة  مســقط:   :289  ،B 2003 َبّحاز 
.1998 والتاريخية،  الدينية  للشؤون 

واحد. مجلد  من  أزيد   :264  ،1994 الفارسي، 
النْزوّي،  كان  (كما  سليمان  د بن  محم ســاللة  من  الرستاق.  من  159 ـ 160:  نفسه: 

مؤخرًا. توفي  عامر).  بلعرب بن  سليمان بن 
الجالودي، 2003، 21: يوســف بن حمود بن حامد. مســقط، وزارة التراث 

مجلدان.  ،1994 والثقافة،  القومي 
الطبع؟). فشل  (تقريبًا   12 المجلد  ذكر   ،2 ملحوظة   64 نفسه: 

.1983 / 1403 النهضة،  مطابع  مسقط:   :417  ،1999 السابعي 
المجلد  1992؛  ل،  األو ـد  المجلـ  (1999 (توفي  85 ـ 87:   ،2002 الســالمي، 

العمل. هذا  عن   2002 السالمي،  انظر:   .1994 الثاني، 
.1994 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  في  طبعة   :263  ،2002 السالمي، 
أحمد  د بــن  محم الســيد  مكتبة  الســيب:  طبعــة،   :479  ،2002 يحمــدي 
المجلد  1419 / 1998؛  الثانية،  الطبعة  ل،  األو المجلد  مجلدين:  البوسعيدي، 

.1994 / 1415 األولى،  الطبعة  الثاني، 
وانبهم. أشكل  ما  حّل  في  الظالم  مصباح  نفسه: 

ـ : عــدة علماء معاصرين  11/3: أســئلة فقهية ل البطاشــي: إتحاف األعيان، 
وأسئلة  ترجمة  في  الودود  تحفة  ســلطان:  عبد اهللا بن  المحروقي،  للمؤلف. 

45 ـ 101. الصفحات  حمود،  سيف بن  اْلُمحّقق  الشيخ 
.2000 السناوي  انظر: 

حديثة  طبعة  ســعيد،  أحمد بن  اإلمــام  تاريخ  مــن  ُنبذ  الســعيد،  الطالــع  نفسه: 
24×17سم). (454 صفحة،   ،1997 / 1417

البطاشي: إتحاف األعيان، 10/3: الطبعة األولى 1417 / 1997، (454 صفحة).
(233 صفحة،  جديدة  طبعة  حديثة  نسخة  المهلب.  وآل  القائد  المهلب  تاريخ  نفسه: 

24×17سم).



بيبليوغرافيا اإلباضية 178

.1988 / 1408 األولى  الطبعة   :10/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
هناك. والمراجع  عبود،  انظر: 

شامس: خنجر بن  شامس بن  د بن  محم اشي،  البط
.(1999 / 1320 (توفي   :9/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

حاليًا (1983)  قرّيات.  ســفالة  من  98/3 ـ 105:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
د بن عبد اهللا الخليلي  قاضي بالمحكمة الشرعية في مسقط. عينه اإلمام محم
قاض  تيمور  سعيد بن  السلطان  عينه  بدبد.  بقرية  قاض  1920 ـ 1954)  (إمام 

الذهب. سالسل  قصيدة  من  شعره،  من  مثال  قرّيات.  بوالية 
في  المســفاة  في  1331 / 1912 ـ 3  ولد  الذهــب:  سالســل  لقصيدته  تقديم 
عمه  كنف  في  وترعــرع  عمره  من  الرابعة  فــي  وهو  والده  توفي  الشــرقية. 
مهّنا وأخوه عدّي. في 1343 / 1924 ـ 5 ذهب إلى نزوى للدراسة هناك. فيما 
بعد عمل واليافي الحمراء وبدبد، ثم قاضيا بقرّيات وجعالن. بعد استقالته 
استقر في نزوى. عينه السلطان قابوس بن سعيد البوسعيدي (سلطان 1970) 
وبقي  االستئناف،  بمحكمة  وعضًوا  العاصمة  في  الشرعية  بالمحكمة  قاضيًا 

.1981 حتى  فيها 
واألدب. الفقه  في  المنتخب  الدر  نفسه: 

.88  ،2001 محسن  الكندي، 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

التراث  وزارة  مسقط،  مجلدات،   9 واألصول.  الفروع  علم  في  المأمول  غاية  نفسه: 
القومي والثقافــة، 1404 ـ 1407 / 1984 ـ V) ،1987؛ 391؛ 337؛ 395؛ 317؛ 

24×17سم). 294 صفحة؛  261؛  362؛  288؛  277؛ 

مة  ـ : مقد ل، 5 صفحات ل د األومكتبة البوسعيدي، (مارس 2004): في المجل
 /1376 محرم   20 المؤلف  قِبل  من  النسخ  نهاية  البطاشي؛  مهّنا  ـ : خالد بن  ل
ُنشــر   7 المجلد  1405 / 1985؛  ُنشــرت  2 ـ 6  المجلدات   .1956 أغســطس 
 3 للمجلد   395 الصفحــة  في   .1987 / 1407 ُنشــر   9 المجلد  1406 / 1986؛ 
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و3   2 المجلد  (بمعنى   1957 / 1376 رمضــان   5 الثاني،  الجــزء  نهاية  تقول: 
.1958 / 1377 رمضان   5  ،7 الجزء  نهاية   :7 المجلد  آخر  في  واحد؟).  جزء 

غاية  هو  ل  األو عمله   .5 الصفحة  مة  مقد الذهب،  سالســل  المؤلف  قصيدة 
الفقه. وأصول  الدين  أصول  في  مجلدات،   4 في  المأمول، 

القومي  التراث  وزارة  مســقط،  والزائر.  الحــاج  أحكام  في  الحائر  إرشــاد  نفسه: 
24×17سم). (239 صفحة،   ،1980 / 1400 والثقافة، 

.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
للبيع  الحارثي.  ســالم  ســليمان بن  ناصر بن  الخطيب  حمدان  أبــو  قه  حق
اِالبن،  من  أو  الفحاحيــل،  مدينة  الكويت  رقــم 7002،  بريد،  صندوق  من: 
ُعمان،  الشــرقية،  الشــان،  ســمد  مدينة  في  الحارثــي  ناصر  حمدان بــن 

(239 صفحة).
.(1972 (مايو  (مزاب)  غرداية  اإلصالح،  جمعية  مكتبة 

نفسه: الكشــف عــن اإلصابة في اختالف الصحابة. مســقط: مكتبــة الضامري، 
23,5×16سم). (59 صفحة   ،1994 / 1414

الصفحة 51: اكتمل 27 ربيع الثاني 1407 / 1987، في الوادي الكبير، مطرح.
وزارة  مسقط،  مجلدات،   10 واألدب.  والفروع  األصول  في  الذهب  سالسل  نفسه: 
380؛  295؛  485، 3؛  (589؛   ،[1982] جديــدة  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث 

24×17سم). 492 صفحة؛  574؛  592؛  569؛  589؛  548؛ 

قِبل  من  المؤلف  عــن  وجيزة  مة  مقد  :(2004 البوســعيدي، (مــارس  مكتبة 
 .1981 / 1401 الثاني  ربيــع   27 بتاريخ  البطاشــي،  خنجر  مهّنا بن  خالد بن 
وأصول  الدين  أصول  عن  مجلدات،   4 فــي  المأمول،  غاية  هو  ل  األو عمله 
الذهب  سالسل  قصيدته  الحائرين.  إرشــاد  رســالة  هو  الثاني  وعمله  الفقه، 
مة لم يقل أي شــيء عن هذا العمل، الذي  عبارة عن أرجوزة. كاتب المقد
ـ : اطفيش (انظر:  ل النيــل  كتــاب  ـ : شــرح  ل منظومة  نســخة  عن  عبارة  هو 
في   .1982 / 1402 النشــر  كـ تاريخ   5 ـد  المجلـ يحمل  باباعمي).  األســفل، 
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(باستثناء  األبيات  وعدد  نســخه  إنهاء  تاريخ  المؤلف  يعطي  مجلد  كل  آخر 
ل، 20 جمادى األولى 1399 / 1979،  د األود الخامس والعاشر): المجلالمجل
المجلد  بيتًا؛   21450  ،1967 / 1387 صفــر   28 الثاني،  المجلد  بيتــًا؛   12771

جمادى   26 الرابع،  ـد  المجلـ بيتًا؛   8720  ،1969 / 1388 شــوال   24 الثالث، 
1390 / 1970؛  شــعبان   2 الخامس،  المجلد  بيتًا؛   9020  ،1969 / 1389 الثانية 
السابع،  المجلد  بيتًا؛   14194  ،1970 / 1390 ل  األو ربيع   1 السادس،  المجلد 
بيتًا؛   13000  ،1978 / 1398 رجب   14 الثامن،  المجلد  1386 / 1967؛  شوال   2
 10 العاشر،  المجلد  بيتًا؛   12800  ،1976 / 1396 رجب   13 التاســع،  المجلد 

.1970 / 1390 الثاني  ربيع 
في  ـ : أطفييش  ل النيل  كتاب  ـ : شرح  ل منظومة  طبعة   :402/2  ،2000 باباعمي 

بيتًا.  124000

في  واألدب  والفروع  األصول  في  أرجوزة   :99/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُطبع  مجلدات،   10

مجلدات.  10 في  رجزية،  فقهية  موسوعة   :88  ،2001 محسن  الكندي، 
القومي  التراث  ـ : وزارة  ل قائمة  في  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  مســقط، 

3 ـ 10. المجلدات  ـ : 1424 / 2003:  ل والثقافة 
مجلدات.  10 حوالي  الصفراء:  القائمة 

حامد:  حمود بن  سيف بن  البطاشي،  انظر:  حامد:  حمود بن  يوسف بن  اشي،  البط
.21  ،2003 الجالودي،  األعيان،  إتحاف 

سعيد. سرحان بن  اإلزكوي،  البعلوي: 
السمائلي: [البكري]  سعيد  خلفان بن  ثاني بن  عيسى بن  البكري، 

العشرين)  عشــر /  الرابع  (القرن  287/1 ـ 297:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
كـ ناســخ  ُعين  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  عينه 
ـ : قواعد اللغة العربية في ســفالة ســمائل، حيث عاش  ومدرس رســمي ل
مات  الســليمي.  عبيد  حمد بن  عبيد  أبــي  تالمذة  من  كان  المريــة.  بقرية 
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أبي  إلى  جواب  ضمنها  من  شعره،  عن  أمثلة  1362 / 1943 ـ 4.  ســنة  شهيدًا 
ومناطقها  سمائل  حول  طويلة  قصيدة  من  وجزء  مزاب،  في  إبراهيم  اليقظان 

بارزة. وشخصيات  قبائل  المختلفة، 
السمائلي: [البكري]  خلفان  ثاني بن  عيسى بن  موسى بن  البكري، 

عشر /  الخامس  عشر /  الرابع  (القرن  67/2 ـ 74:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
وَكَتَب  أجوبة  مع  فقهية  أسئلة  مجموعة  َكَتَب  والعشرين)  الواحد  ـ  العشرين 
ذلك شــعرًا. أمثلة عن شعره. على الصفحة 74 تَّم ذكر معلمين في المعهد 
(الرواحي؟)،  ســالم  سعيد بن  الناعبي،  حمد  علي بن  ســمائل:  في  الديني 
سالم بن  عبد اهللا بن  المعهد،  ومدير  الرواحي،  ســعيد  يوسف بن  يحيى بن 

الهاشمي. سليمان 
ـ : المؤلف  ل الذهبية  الســموط  كتاب  مة  مقد في  السيابي،  ســعود  أحمد بن 
والده،  اليوســفي،  خميس  حمدان بن  مع  درس   .(1917 / 1336 (ولد  5 ـ 6: 
حمد بن عبيد السليمي وخلفان بن جمّيل السيابي. عمل كناسخ رسمي في 
لمسجد  اإلسالمي  المعهد  في  كـمدرس  وعمل  والســيب.  ومطرح  سمائل 

.1992 سنة  تقاعد  سمائل؛ 
.1986 د  محم عبد الحليم،  انظر:  ُعمان.  في  واألدب  الشعر  عن 

واألجوبة. األسئلة  مجموع  نفسه: 
مع  نســخة  ســمائل.  المؤلف،  مكتبة  في  مخطوط   ،397  ،2003 الســليمي 

السليمي.
عيسى. موسى بن  الشيخ  جامع  عيسى:  موسى بن  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
ترتيب  واألدبية.  الفقهيــة  واألجوبة  األســئلة  في  الذهبّية  الســموط  كتاب  نفسه: 
حديثة  نســخة  معاذ.  أبو  الخصيبي،  راشــد  د بن  محم مرشــد بن  قِبل  من 
بمطابع  مســقط  في  ُطبع  5 صفحات؛23,5×16ســم).   ،320)  ،1993 / 1414

النهضة.
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الثاني  ربيع   27 يــوم  المؤلف  قِبل  من  اكتمل  للمخطوط  األخيرة  النســخة 
عبد اهللا  علي بن  عبد اهللا بــن  ومراجعة  تصحيــح   .1992 أكتوبــر   24  /1412

الخليلي. مجموعة أسئلة ُطرحت من قِبل المؤلف إلى عدة شيوخ مختلفين 
نظم. في  كلها  وأجوبتهم، 

السابقة. المادة  انظر: 
د بن إسماعيل بن عبد اهللا بن إسماعيل اإلسماعيلي  بلعرب بن مانع بن علي بن محم

اإلبراوي. اإلبراوي: 
النبهاني. النبهاني:  د  محم بلعرب بن 

آل مداد. مداد:  بنو 
سالم. ناصر بن  مسلم  أبو  الرواحي،  سالم:  ناصر بن  مسلم  أبو  البهالني، 

د: محم هالل بن  البهالني، 
هناك:  أعماله  بيــن  من   (1974 / 1395 ـي  توفـ) 108 ـ 110   ،2000 البهالنــي 
وشرح  حميد)  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي،  (انظر:  الشمس  طلعة  مختصر 
ديوان  عديم:  سالم بن  ناصر بن  مسلم  أبو  الرواحي،  (انظر:  مسلم  أبي  دالية 

البستاني). تومة  يوسف  تحقيق:  البهالني.  مسلم  أبي 
الرواحي. الرواحي:  [البهالني]  سالم  سليمان بن  سالم بن  البهالني، 

البهلوي:
 20 بعد  على  تقريبًا  تقع  (بهالء)  بهــال  13 ـ 14:   ،1976  (Anthony) أنطوني 
النباهنة،  حكم  ساللة  خالل  اإلمامة  عاصمة  وهي  نزوى،  غرب  شمال  ميالً 

عشر. السابع  القرن  إلى  عشر  الثاني  القرن  من  حكمت  التي 
النباهنة  زعمــاء  أيام  ُعمــان  عاصمة  هــي  بهال   :27  ،1990 الشــاروني 

الُعمانيين.
الجوف. في  بهال  قرية   :114 األعيان،  إسعاف  السيابي: 

بهال. والي  مكتب  بهال:  بهال.  (والية؟)  مدينة  عن  تاريخية  لمحة  مجهول: 
.1999 سليمان  ناصر بن  عبد اهللا بن  الحارثي، 
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.1999 أحمد  التميمي، 
التاريخ. عبر  بهال  انظر: 

البهلوي:
الخروصي. خميس  الصلت بن  المؤثر  أبو 

ورد. راشد بن  سعيد بن  عمر بن  حفص  أبو 
ُمعّد. سعيد بن  عمر بن  حفص  أبو 

بركة. ابن  انظر:  الُعماني.  [البهلوي]  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو 
د بن عمر بن  أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن محم

ورد.
القّصابي. ربيعة  سالم بن  راشد بن  سالم بن 

المحروقي. انظر:  المحروقي.  [البهلوي]  د  محم سالم بن 
د. محم سعيد بن 

األزدي. د  محم يزيد بن  عادي بن 
الشقصي. زياد  أحمد بن  زياد بن  عمر بن  اهللا بن  عبد 

الربخي. عبد اهللا  هالل بن  عمر بن  مبارك بن  اهللا بن  عبد 
سالم. سندي بن  د بن  محم

موسى. د بن  محم
اليحمدي. انظر:  اليحمدي.  [البهلوي]  د  محم يزيد بن 

السحتني. انظر:  السحتني.  العدوي  اليزيدي  [البهلوي]  د  محم يزيد بن 
البهلويون. مفرج  بنو  انظر: 

الُعماني: [البهلوي]  الخروصي  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبو  البهلوي 
موسوعة اإلسالم، I، 141 (ليفيتسكي (Lewicki)): مؤرخ ومحامي. معاصريه 
الذين  اإلباضيين  العلمــاء  ضمن  إّنه  يقــال:  لكن  بالتحديد،  معروفيــن  غير 
أدبيًا جد  عاشــوا في النصف الثاني من القرن الثالث / التاســع. ترك عمالً 
السياسية  الحياة  في  فعاالً  دورًا  كذلك  ولعب  التأريخ،  مجال  في  سيما  قّيم، 
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الخروصي  مالك  الصلت بــن  اإلمام  على  بشــدة  يدافع  كان  حيث  آنــذاك، 
أسفل. انظر:  أعماله  عن  273 / 886 ـ 7.  سنة  المخلوع 

263/1 ـ 266. االعيان،  إتحاف  البطاشي: 
الثالث /  القرن  في  نزوى،  في  عاش  بهال:  في  ُولد  81 ـ 82:   ،1994 الفارسي، 
الخروصي  اليحمــدي  جيفر  المهنا بــن  اإلمــام  انتخابات  حضــر  التاســع. 
د بن محبــوب الرحيلي  (عنــه، 78 ـ 80). درس مــع [أبــي عبــد اهللا] محم
الحواري.  أبي  د بن  محم الحواري]  ـ : [أبي  ل معاصرًا  وكان  (ت: 260 / 873)، 
حضر كذلك انتخابات اإلمــام الصلت بن مالك الخروصي (عنه، 82 ـ 85)، 

تنوف. قرب  الروضة  معركة  أثناء  بصره  فقد  منه.  أكثر  عاش  الذي 
.1 ملحوظة   61  ،2003 الجالودي، 

تليها. التي  والصفحات   162/1 األعيان،  تحفة  السالمي: 
جابر. د بن  محم جابر  أبي  إلى  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  من  كتاب  نفسه: 

403 ـ 413. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158  ،2003 الوهيبي، 
جعفر  د بن  محم جابــر  (أبو  جعفر  د بن  محم جابــر  أبي  إلى  ســيرة  انظر: 

اإلزكوي).
وزارة  مسقط،  الدرويش.  ياسين  جاســم  تحقيق:  والصفات.  األحداث  كتاب  نفسه: 

24×17سم). 79 صفحة؛   ،xxi)  ،1996 / 1417 والثقافة،  القومي  التراث 
الخروصي،  خميس  الصلت بــن  المؤثر  ـ : أبي  ك المؤلف  إلى  اإلشــارة  تم 
من   886 / 272 ســنة  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالة  حول  ســيما 
قِبل القاضي موســى بن موســى وتعويضه من قِبل راشد بن النضر، الذي 
مجموعة  في  مخطوط  على  معتمدًا  ُعمان.  في  أهلية  حرب  اندالع  في  سبب 

17 سطرًا. 24×13سم،  31 ورقة،  الُعمانية،  السير  جامع  بعنوان: 
.712/2  ،1991  (Ess) إس 

ـ : سيرة أبي المؤثر الصلت بن خميس (كتاب  فوزي 1979، 62 ـ 72، دراسة ل
والصفات). األحداث 
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الهنائي  علي  غالب بن  األسبق  اإلمام  مكتبة  في  مخطوط   ،97  ،1997 فوزي 
السعودية). (العربية  الدّمام  في 

المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :23  ،2003 الجالــودي، 
.1 ملحوظة   61 الجالودي،  انظر:  المؤلف.  عن  9 ـ 39.  1/ الصفحات 

23/1 ـ 85.  ،1986 كاشف،  في 
بالخصوص  تنــاول   :141  ،I اإلســالم،  موســوعة   :(Lewicki) ليفيتســكي 
(إمام  الخروصــي  مالــك  الصلت بــن  عهــد  في  ُعمــان  فــي  األحداث 

إقالته. وظروف  237 ـ 272 / 851 ـ 886) 

القومي  التراث  وزارة  مسقط،  األولى.  الطبعة   :1 ملحوظة   206  ،2002 ناصر 
.1986 والثقافة، 

روس (Rawas) 2000، 4 ـ 5: (القرن الثالث / التاسع). معروف عنه القليل، 
(237 ـ 273 / 851 ـ 885)  مالك  الصلت بــن  اإلمام  انتخابات  حضر  لكن 
بعد  280 / 893 ـ 4  ســنة  الثانية  اإلباضية  اإلمامة  ســقوط  قبل  ربما  توفي 
كتاب  يعّد  كتابه.  في  الحدث  هذا  إلى  يشــر  لم  ألنه  العباســي؛  التدخل 
غاية  في  وهــو  األساســية  الُعمانية  المصادر  أول  والصفــات  األحــداث 
األهمية، وأبو المؤثر كان شــاهد عيان على األحداث التي وقعت خالل 
الذي  للنزاع  دقيقًا  وصفًا  لنا  يعطي  الثانية.  اإلباضية  لإلمامة  األخير  العقد 
إلى  بعد  فيما  القضايا  هــذه  تطورت  مالك.  الصلت بن  إمامة  حــول  كان 
وعدنان)،  (قحطــان  ُعمان  في  قبيلتين  مــن  طائفتين  بين  مفتــوح  صراع 
المفضيــة إلى الحرب األهليــة التي أدت إلى ســقوط اإلمامة اإلباضية 
جمع  مصدر  أو  مؤلف  أي  إلــى  يشــر  لم  المؤثر  فأبو  ذلك  رغم  الثانية. 
نظرية  حول  فلســفية  أدلة  من  أساســًا  عمله  جل  يتكون  معلوماتــه.  منه 
اإلمامــة في الفكــر اإلباضي. المؤلــف كان واضحًا فــي تأييده لإلمام 
األحداث  إلى  بالرجوع  إمامتــه  عن  مدافعًا  مالك،  الصلت بن  المخلــوع 
التي عانى فيها المســلمون في القرن األول / السابع نتيجة نزاعهم حول 



بيبليوغرافيا اإلباضية 186

لمحاولة  دقيقًا  وصفًا  بذلك  أعطى  ومعاوية).  علي  بين  الخالفة (خصوصًا 
مالك.  الصلت بن  اإلمام  لخلع  النضر  راشد بن  وخلفه  موسى  موسى بن 
في  المؤثر  أبــي  كتاب  على  األخيرة  القــرون  في  المؤلفين  جــّل  يعتمد 
على  الثانية.  اإلباضيــة  اإلمامة  مرحلة  تخــّص  التي  باألحداث  اإلحاطة 
سبيل المثال ذكر عبد اهللا بن حميد السالمي هذا الكتاب بكّل وضوح في 

األعيان. تحفة  مؤلفه 
العمل. هذا  عن  4 ـ 5:   ،2000  (Rawas) روس 

الصلت بن  المؤثر  أبي  ســيرة  عن  يختلف   :2 ملحوظة   35  ،1999 السابعي 
خميس.

الســالمي: اللمعة، 74: أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي. األحداث 
مالك. الصلت بن  اإلمام  أيام  في 

من  يعّد   (891 / 278 ـي  توفـ)  :(53 (باألحرى  رقم 52   ،21  ،2000 الســالمي، 
من  وهم  الرستاقية،  المدرسة  التفكير  في  أوضحوا  الذين  األشــخاص  بين 
معارضي  على  المؤلف  رّد  السيرة  هذه  في  مالك.  الصلت بن  اإلمام  مؤيدي 
اإلمامة  الســيرة  هذه  تناقش  ضده.  واتهاماتهم  آرائهــم  إلى  مشــيرًا  اإلمام، 

سياسي. وكنظام  كمفهوم 
شكل  في  السيرة  أسلوب  لتطوير  القديمة  األمثلة  أحد   :20  ،2001 السالمي، 
الذي  الشــامل  الهيكل  تعطي  كونها  في  الرســالة  هذه  أهمية  تكمن  بحث. 

اإلمام. في  تتوفر  التي  األساسية  القيم  وكذلك  اإلمامة  نظام  يحدد 
157 ـ 178.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248 نفسه: 

في  خميس.  الصلت بن  المؤثر  أبي  تأليف  والصفات  األحداث  ســيرة   :252 نفسه: 
6 ـ 41. الُعمانية،  السير  مجهول: 

الســير  مجهول:  في  المؤثر.  أبي  تأليف  والصفــات  األحداث  كتــاب   :255 نفسه: 
305 ـ 333؟). (خطأ،  308 ـ 333  اإلباضية، 

.150  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون 



187قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ü

ويلكنســون (Wilkinson) 1978، 194: في الجوهر المقتصر (انظر: مجهول: 
.(7 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر 

المقتصر. الجوهر  في   :366  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
الوهيبــي، 2003، 144: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

295 ـ 320. الصفحات 
نفسه: 148: كتــاب األحــداث والصفات تأليــف أبي المؤثر. في مجهول: ســير 

14 ـ 47. مجموعة، 
السير  مجهول:  في  المؤثر 5.  أبي  تأليف  والصفات  األحداث  كتاب   :158 نفسه: 

209 ـ 239. والجوابات، 
.2000  ،1979 فوزي  انظر: 

بالشاهدين. قال  من  على  الرّد  في  والبرهان  البيان  كتاب  نفسه: 
.712/2  ،1991  (Ess) إس 

المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :23  ،2003 الجالــودي، 
39 ـ 58. 1/ الصفحات 

اإلمامة  مؤسسة  مبدأ  عن   :141  ،I اإلسالم،  موسوعة   :(Lewicki) ليفيتسكي 
.(886 / 272 (المقال  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  حدث  عالقة  في 

الخروصي. خميس  الصلت بن  المؤثر  أبو   :74 اللمعة،  السالمي: 
األحداث  كتاب  بعد  كتــب   :(54 (باألحرى  رقم 53   ،21  ،2000 الســالمي، 
عبر  النضر  راشــد بن  اإلمام  مســاعدي  أخطاء  المؤلف  ناقش  والصفــات. 
الجانب  بين  بعالقــة  قام  لإلمامة.  االتفاقية  خاتمــة  شــاهدوا  الذين  أولئك 
منظور  من  اإلمامة  مبــدأ  مناقشــة  طريق  عن  لإلمامة  والسياســي  العقائدي 

.20  ،2001 السالمي،  سياسية.  قضية  تصبح  أن  قبل  عقائدي 
قال  من  علــى  الرد  في  والبرهــان  البيــان  كتــاب   :248  ،2001 الســالمي، 

256 ـ 268.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  المؤثر.  أبي  تأليف  بالشاهدين. 
41 ـ 60. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :252 نفسه: 
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نفسه: 255: كتــاب البيان والبرهان في الرد على من قال بالشــاهدين تأليف أبي 
المؤثر منســوخ من نسخة معروضة على أبي الحواري. في مجهول: السير 

333 ـ 347. اإلباضية، 
155/1 ـ 185.  ،1986 كاشف،  في   :214  ،1993 العبيدلي، 

ويلكنســون (Wilkinson) 1978، 194 (انظــر: مجهــول: الجوهر المقتصر، 
المقتصر. الجوهر  في   .(7 الثاني،  الجزء 

المقتصر. الجوهر  في   :366  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
أبي  تأليف  بالشاهدين،  قال  من  على  رّدًا  البرهان،  كتاب   :145  ،2003 الوهيبي، 
320 ـ 334. الصفحات  الثاني،  الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول:  في  المؤثر. 

نفسه: 148: كتاب البيان والبرهان رّدًا على من قال بالشاهدين، تأليف أبي المؤثر. 
142 ـ 156. مجموعة،  سيرة  مجهول:  في 

الوهيبي، 2003، 158: كتاب البيان والبرهان في الرد على من قال بالشاهدين 
352 ـ 370. والجوابات،  السير  مجهول:  في  المؤثر 5.  أبي  تأليف 

والبراءة. الوالية  في  قصيدة  نفسه: 
.81  ،1994 الفارسي، 

السيرة. نفسه: 
خميس. الصلت بن  المؤثر  أبي  سيرة  انظر: 

خميس. الصلت بن  المؤثر  أبي  سيرة  نفسه: 
كرون (Crone) 2001، 6: في مجهول: (Hinds xerox)، رقم 33 (واضع الترقيم).
المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :24  ،2003 الجالــودي، 

85 ـ 109. 1/ الصفحات 

كاشف 1986، 269/2 ـ 281: سيرة الشيخ الفقيه أبي المؤثر الصلت بن خميس.
على  تحتوي  ســيرة   :141  ،I اإلســالم،  موســوعة   :(Lewicki) ليفيتســكي 

اإلباضي. للمذهب  المبكرة  للمرحلة  الشخصيات  أهم  عن  معلومات 
من  العديد  الســيرة  هذه  تناقش   (891 / 278 ـي  توفـ)  :35  ،1999 الســابعي 
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اإلشــارة  تمت  ومعاوية؛  علي  بين  التحكيم  رفض  ضمنها  من  المواضيع، 
األحداث  كتــاب  عن  مختلفة  النهــروان.  أهــل  من  العديــد  إلى  كذلــك 

والصفات.
السالمي، 2000، 21 ـ 22، رقم 54 (باألحرى 55): يتضح من خالل محتوى 
تعالج  التاســع.  الثالث /  القرن  أواســط  بداية  في  ُكتبت  أنها  الســيرة  هذه 
اإلســالمية.  الدينية  المدارس  بين  واالختالفات  اإلباضية  العقيــدة  موضوع 
في  والجبرية،  الجهمية  علــى  الرّد  في  فقرة:   12 على  الســيرة  هذه  تحتوي 
أسماء  في  الوعيد،  إثبات  في  والصفات،  األســماء  في  القدر،  في  التوحيد، 
أهل الكبائر، في قتال أهل البغي والجبابرة، في ذكر االختالف في أصحاب 
الرســول،  أصحاب  من  منه  يبرأ  من  أصحاب  ذكر  الناس،  فرق  ذكر  النبّي، 
ذكر أئمة المســلمين من أصحاب النبي ومن بعدهم، ذكر األمر بالمعروف 

.21  ،2001 السالمي،  والبراءة.  الوالية  في  المنكر،  عن  والنهي 
102 ـ 120.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 

كتاب  مجهول:  في  (خطــأ).  خميس  الصلت بن  إلى  المؤثر  أبي  مــن   :248 نفسه: 
291 ـ 298.  ،(2) السير 

 ،(2) الســير  كتاب  مجهول:  فــي  المؤثر.  أبي  عن  ســيرة   .46  :249 نفســه 
368 ـ 371.

الخروصي.  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  الفقيه  الشــيخ  سيرة   :255 نفسه 
347 ـ 364. اإلباضية،  السير  مجهول:  في 

خميس.  الصلت بن  المؤثر  أبي  الفقيه  الشــيخ  سيرة   :145  ،2003 الوهيبي، 
334 ـ 352. الصفحات  الثاني،  الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول:  في 

266 ـ 270. مجموعة،  سيرة  مجهول:  في  المؤثر 5 .  أبي  عن  سيرة   :149 نفسه: 
415 ـ 434. مجموعة،  سيرة  مجهول:  في   :149 نفسه 

نفسه: 155 ـ 156: ســيرة لإلمــام أبــي المؤثــر الصلت بــن خميــس (جامعــة) 
في  334)؛  القــدر (صفحة  في  333)؛  التوحيد (صفحــة  في  (صفحــة 327): 
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في  337)؛  (صفحة  الوعيــد  إثبات  في  336)؛  (صفحــة  والصفات  األســماء 
أســماء أهل الكبائر (صفحة 338)؛ في قتال أهــل البغي والجبابرة (صفحة 
340)؛ في ذكر االختالف في الصحابة (صفحة 242)؛ في ذكر الفرق (صفحة 

بالمعروف  األمر  في  348)؛  الصحابة (صفحــة  من  يبرأ  من  ذكر  فــي  346)؛ 

والنهــي عن المنكر (صفحة 350)؛ في أمر الواليــة والبراءة (صفحة 351). 
282/2 ـ 319.  ،1986 كاشف،  انظر:  327 ـ 352.  المسلمين،  سير  مجهول:  في 

مجهول:  في  خميس 5.  الصلت بن  المؤثر  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة   :158 نفسه: 
138 ـ 162. والجوابات،  السير 

والجوابات،  السير  مجهول:  في  المؤثر 5 .  أبي  الشــيخ  عن  ســيرة   :158 نفسه: 
506 ـ 511.

والجوابات. السير  كتاب  أسفل:  انظر: 
الُعمانية. السير  مجهول:  انظر: 

(أبو  جعفر  د بن  محم جابر  أبي  إلى  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  ســيرة  نفسه: 
اإلزكوي). جعفر  د بن  محم جابر 

إلى  خميس  الصلت بن  المؤثــر  أبي  الفقيه  ســيرة   :24  ،2003 الجالــودي، 
المحبوبين،  اإلباضية  العلماء  سير  مجهول:  في  جعفر.  د بن  محم جابر  أبي 

جعفر. ابن  انظر:  إليه.  المرسل  عن  58/2 ـ 68. 

254/1 ـ 275.  ،1986 كاشف 
269 ـ 277. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   .45  :255  ،2001 السالمي، 

النْزوّية.  المدرســة  في  قوية  شــخصية  جعفر  د بن  محم جابر  أبــو  كان   :21 نفسه: 
أبو  نقد  محبوب.  د بن  محم عبــد اهللا]  [أبي  يد  على  تعليمهم  تلقوا  كالهما 

بالهجران. ونصحه  لمعارضه  تأييده  في  زميله  وبشدة  المؤثر 
ويلكنســون (Wilkinson) 1978، 194: في الجوهر المقتصر (انظر: مجهول: 

.(7 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر 
المقتصر. الجوهر  في   :366  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
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الوهيبي، 2003، 144: ســيرة أبي المؤثر الصلت بن خميس إلى أبي جابر. 
256 ـ 265. الصفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول:  في 

د بن جعفر. في  نفسه: 148: من أبي المؤثر الصلت بن خميس إلى أبي جابر محم
186 ـ 195. مجموعة،  سير  مجهول: 

أبي  إلى  مشهورة  (رسالة)  ـ : ســيرة  ل مؤلف  أعمى.  كان   :116  ،1974 النامي، 
الســيرة  هذه  أن  يعتقد  البعض  كمخطوط.  موجــودة  جعفر،  د بن  محم جابر 
د بن جعفر إلى أبي المؤثر الصلت بن خميس. ُكتبت من قِبل أبي جابر محم

د بن  انظر: كتــاب من أبي المؤثر الصلت بن خميس إلــى أبي جابر محم
جعفر.

الُعمانية. السير  مجهول:  انظر: 
ُعمان. أهل  بأمر  المبتلى  خميس  الصلت بن  لإلمام  سيرة  نفسه: 

60 ـ 88. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :252  ،2001 السالمي، 
المبتلى  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  ســيرة  مالك:  الصلت بن  انظر: 

ُعمان. أهل  بأمور 
الخروصي. خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة  نفسه: 
88 ـ 149. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :252  ،2001 السالمي، 

والجوابات. السير  كتاب  نفسه: 
.81  ،1994 الفارسي، 

المؤثر  أبــي  ســيرة   :1 ملحوظة   31 الصفحــة  31 ـ 32.   ،2001 الهاشــمي 
الصلت بن خميس. مخطوط من حوالي31 ورقة، في مجموعة مخطوط في 

الُعمانية. السير  بعنوان:  الدمام،  في  علي  غالب بن  األسبق  اإلمام  مكتبة 
الُعمانية. السير  مجهول:  انظر: 

السيرة. أعاله:  انظر: 
والحرام. الحالل  في  آية  الخمسمائة  تفسير  نفسه: 

واحد. مجلد  الخمسمائة،  تفسير  كتاب   :219 الجواهر،  البرادي: 
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آية  خمسمائة  على  تعليق   :141  ،I اإلسالم،  موسوعة   :(Lewicki) ليفيتسكي 
والحرام. الحالل  في 

في  آية  الخمسمائة  تفســير  رقم 27:   ،20  ،1885  (Motylinski) موتيلنســكي 
والحرام. الحالل 

حسب  آية.  الخمسمائة  تفسير  أو  األحكام  آيات  تفســير   :122  ،2001 النامي، 
إبراهيم بن عمر بيوض، هناك مخطوطات في ميزاب. في الطبعة اإلنجليزية، 
طبعة جديدة، 98 (132 ملحوظة 13)، اسم المؤلف المشار إليه هو الصلت بن 

مالك.
الغناية. وكنز  الدراية  الحواري:  د بن  محم الحواري  أبو  الحواري،  انظر: 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير  عن 
معد: سعيد بن  عمر بن  حفص  أبو  البهلوي، 

ســعيد بن  عمر بن  حفص)  255/2 ـ 260: (أبو  األعيان،  إتحاف  البطاشــي، 
(القرن  البهلوي  معد...  علي بن  أبي  أحمد بن  عمر بن  سعيد بن  عبد اهللا بن 

عشر). السادس  العاشر / 
سنة  منسوخ  مخطوط  اإلباضي،  المذهب  أصول  في  أرجوزة  األسفل:  انظر: 

.1486 / 891

العدل. منهاج  نفسه: 
البهلوي.  ســعيد  عمر بن   :5/1 1973 (ُمحقق)،  حمــد  ســالم بن  الحارثي، 

العلماء. من  العديد  قِبل  من  وأجوبة  أسئلة  مجموعة 
فصول  بدأ  كبيرة.  مجلدات  أربعة  في   :80  ،2004 راشد  خميس بن  العدوي، 

1009 / 1600 ـ 1. توفي  مفرج.  ـ : أحمد بن  ل بأقوال  الكتاب 
ســعيد بن  عمر بن   :96/3 256 ـ 258؛   ،6/2 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي، 
عبد اهللا المعد البهلوي (القرن العاشــر / السادس عشر). في أربعة مجلدات 
في  مخطوطات  مفــرج.  ـ : أحمد بن  ل بأقــوال  الكتاب  فصــول  بدأ  كبيرة. 
مكتبة البوســعيدي، ووزارة التراث القومي والثقافــة. كتاب في الفقه، بدأ 
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من  كانت  المخطوطــات  أحد  مة  مقد  .1550 / 957 القعــدة  19  ذي  كتابتــه 
256 ـ 257)،  (الصفحات  البهلــوي  الربخي  عمر  مبارك بن  عبد اهللا بن  قِبل 
مخطوط  هناك   .(257 (صفحة  نفســه  المؤلف  مقدمته  كتب  آخر  ومخطوط 
1090 / 1679 ـ 80  في  السليماني،  بلعرب  د بن  محم ـ : جمعة بن  ل نسخ  آخر 

.(256 (صفحة  حفص  أبو  هي  المؤلف  كنية   .(96/3)
خميس بن  الناســخ:  الحارثي،  حمد  ســالم بن  مكتبة  في  مخطوط   ،142/3 نفسه: 

.1681 / 1092 الحارثي،  البرواني  عبد اهللا  بشير 
مبارك بن  أحمد بن  ســالم بن  الناســخ:  الرابع،  ـ : المجلد  ل مخطوط   ،159 نفسه: 
 ،1780 / 1194 النبــأ.  قريــة  من  الغنيمي،  ســليمان  ســعيد بن  ســيف بن 

الحارثي. عامر  سعيد بن  سليمان بن  ـ : خميس بن  ل
اد بن  مد عبد اهللا بن  ـ : مّداد بن  ل ُنسخ  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط   ،484 نفسه: 

1077 / 1666 ـ 7. النْزوّي،  الناعبي  المّدادي  اد  مد أحمد بن 
وزارة  في  مخطوط  البهلوي،  ســعيد  عمر بن   :174  ،1978  (Smith) سميث 

والثقافة. القومي  التراث 
التراث  وزارة  فــي  مخطوط  ســعيد،  عمر بن  رقم 28:   ،9  ،1978 الوهيبي، 

مجلدات.  4  ،1780 / 1194 سنة  ُنسخ  والثقافة،  القومي 
القاسم. أبي  علي بن  اإلزكوي  انظر: 

األقربين. وصية  في  قصيدة  نفسه: 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 386 (في مجموعة 87 في المكتبة): عمر بن سعيد 
البهلوي. مخطوط، 6 ورقات، 23,5×16,5ســم، 17 ســطرًا، مكتمل. الناسخ: 
من  المجموعة  آخر  في  1291 / 1874 ـ 5.  الُعماني،  الذيابي  ســعيد  سالم بن 

الرستاقي؟). سعيد  ـ : خميس بن  ل الطالبين  منهج  من  (جزء  141 ورقة 

اإلباضي. المذهب  وأصول  التوحيد  في  أرجوزة  نفسه: 
وزارة  في  مخطوط  البهلــوي،  ســعيد  عمر بن  رقم 19:   ،8  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1230 / 1814 ـ 5،  سنة  نسخه  تَّم  والثقافة،  القومي  التراث 
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اإلباضي. المذهب  أصول  في  أرجوزة  نفسه: 
في  مخطوط  البهلوي،  معد  سعيد بن  عمر بن  رقم 54:   ،10  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد   ،1486 / 891 سنة  نسخه  تَّم  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
[أرجوزة]. ورد:  راشد بن  سعيد بن  عمر بن  حفص  أبو  البهلوي، 

البطاشــي: إتحاف األعيــان، 449/1 ـ 451، 503 ـ 514: (النصف الثاني من 
القرن الثامن ـ التاسع / النصف الثاني من الرابع عشر ـ الخامس عشر) نظم 
األصم  أحمد  عبد اهللا بن  أبي  عثمان بن  د)  محم عبد اهللا (أبي  ألبي  الرســالة 
د بن صالح، عن أصول الدين. أرجوزة  إلى أخيه ســعيد بن أحمد بن محم
من حوالــي 500 بيتًا. مقتطفات على الصفحات 449 ـ 451. في الصفحات 
هذه  ضمن  من  فقهية.  مواضيــع  تتناول  التي  شــعره،  عن  أمثلة  503 ـ 514 

المقتطفــات نظم مختصر الخصال من قِبل أبي إســحاق إبراهيم بن قيس 
 ،(505 (صفحة  البسيوي  لمختصر  ونظم  453 ـ 455)  (الصفحات  الحضرمي 

(رقم 998). والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  له  مخطوط  يوجد  الذي 
أخيه]. إلى  [رسالة  األصم:  انظر: 

د بن  محم أحمد بن  مفرج بن  أحمد بــن  عمر بن  صالح بن  أحمد بن  البهلوي، 
اإلمام  أيام  آل نبهــان  ممتلكات  حجــز  بخصوص  [رســالة  ورد:  عمر بن 
الخروصي (إمام  إســماعيل  د بن  محم عبد اهللا بن  إســماعيل بن  د بن  محم

.[(6 ـ   1535 ـ   1 ـ   1500 / 942 ـ   906

البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 16/2 ـ 17 (من الســالمي: تحفــة األعيان، 
373/1 ـ 375).

البهلوي. البهلوي: 
األلفاظ. كتاب  القّصابي:  ربيعة  سالم بن  راشد بن  سالم بن  البهلوي، 

ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 371: ســالم بن راشد بن سالم البهلوي 
تاريخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  اليعاربة)،  مرحلة  (أواخر 

.1750 / 1163 النسخ 



195قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ü

كتاب  يحيى:  أبي  إبراهيم بن  عزيز بن  أبو  المغرب:  انظر:  اللقط (لقط).  عن 
اللقط.

الكاتب. أدب  في  الخيرات  جامع  نفسه: 
البطاشي: إتحاف األعيان، 88/3: سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة البهلوي. 
مخطوطــات في وزارة التــراث القومي والثقافة وفي مكتبة البوســعيدي، 
(رقم 101، 269 ورقة). عن أدب الكاتب وألفاظ الوصايا واإلقرار في البيوع 

إلخ. والعطايا،  والسلف  والرهن 
و114)  البوسعيدي، (رقم 101  مكتبة  في  المخطوط  نسختا  206 ـ 208:  نفسه 
الناســخ:  العوابي،  في  الخروصي،  عثمان  خلفان بن  مهّنا بــن  مكتبة  وفي 
خميس بن  ســعيد بن  ثاني بن  مســيب بن  مبارك بن  خميس بن  مبارك بن 
خلف بن  ـ : صالح بن  ل عنــدام،  وادي  في  القريتين  من  الســيابي،  ســعيد 
فيه  له  يجوز  وما  الكاتب  العمل:  لهذا   1 الفصــل  المقزحي.  الريامي  د  محم
فيما   :3 الفصل  وأنسابهم؛  البشر  أسماء  في   :2 الفصل  ال يجوز؛  وما  الكتابة 
سعيد  أحمد بن  اإلمام  أيام  المؤلف  توفي  والضاد.  بالظاء  الكتابة  فيه  يجوز 

.1762 أو   1757 / 1176 أو   1171 قبل  تقريبًا  البوسعيدي، 
البهالني،  انظر:  القريــة.  هذه  عن  إزكي.  واليــة  في  قرية  هي  مقــزح   :325 نفسه: 

55 ـ 56.  ،1993 د  محم يحيى بن 
نفسه: 403 ـ 404، مخطــوط فــي وزارة التراث القومي والثقافــة (رقم 142 باء)، 
البهلوي،  الشقصي  عبد اهللا  ســعيد بن  راشد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  الناسخ: 
د بن  محم ـ : علي بن  ل  ،1754 ينايــر   /1167 الثاني  ربيع  بالقّطاف،  الملقب 

البهلوي. القّصابي  عبد اهللا 
االستغفار]. في  [قصيدة  د:  محم سعيد بن  البهلوي، 

136، رقم 327 (رقم 8، مكتبة أشقبقب)،  مكتبة موسسة الشيخ عمي سعيد، 
مجموعة  في  ل  األو مكتمل.  23×16,5سم،  بيتًا،   34 واحدة،  ورقة  مخطوط، 

98 ورقة. من  قصائد 
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البهلوي  ربيعة  د بــن  محم ســعيد بن  بكرموش):  مكتبة  (رقم 7،  رقم 328  نفسه: 
الرابع  مكتمل.  15 ســطرًا،  22×16,5ســم،  4 صفحات،  مخطوط،  الُعماني. 

492 صفحة. من  مجموعة  في  عشر 
في  (رقم 129  رقــم 560   ،237  ،(B) ســعيد  عمي  الشــيخ  مؤسســة  مكتبة 
المكتبة): [قصيدة في االستغفار واالبتهال إلى اهللا] . مخطوط، ورقة واحدة، 
قبل  وموسى،  بابا  أحمد  حمو بن  [الناســخ  مكتمل.  18 سطرًا،  23×17سم، 

ورقات.  10 من  مجموعة  في  واألخير  الخامس   . [1957

ورقتان،  مخطــوط،  العنــوان].  [نفــس  المكتبة):  فــي  (رقــم 2  رقــم 561  نفسه: 
د بن ســعد اهللا العلواني،  23,5×17ســم، 20 ســطرًا، مكتمل. [الناسخ محم
مجموعة  في  والعشرون  الســابع  عشر] .  التاسع  عشر /  الثالت  القرن  أواخر 

قصائد.
23×16,5ســم،  بيتًا،   36 واحدة،  ورقة  مخطوط،  رقم 678،  الشــيخ،  مكتبة 

.3 إلى   2 من  ورقات،   6 من  مجموعة  في  الثاني  مكتمل.  18 سطرًا، 

الشقصي: زياد  أحمد بن  زياد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي، 
البطاشي: إتحاف األعيان، 197/2 ـ 230 (عاش سنة 983 / 1575 ـ 6) معاصر 
إسماعيل،  د بن  محم بركات بن  اإلمام  ومؤيد  إســماعيل  د بن  محم لإلمام 
وأرجوزات  قصائد  عدة  َكَتَب  942 / 1535 ـ 6.  لسنة  كإمام  القسم  أخذ  الذي 
حول األديان واألحكام. إذا تَّم جمعهما سيشكالن كتابًا ضخمًا. أمثلة كثيرة 

لشعره.
من  مثال  42 ـ 43  الصفحتيــن  في  41/1 ـ 45:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
قصيدتــه في أحكام الطــرق والحريم. في الصفحــات 43 ـ 45 أبيات من 

وأصحابهما. حدير  والمرداس بن  ياسر  عمار بن  رثاء  قصيدته 
الزبيــر، 1991، 114: (القــرن الثامن / الرابع عشــر، خطــأ) معاصر اإلمام 
د بــن إســماعيل (انتخــب إمامًا لســنة 906 / 1500 ـ 1؛ انهزم ســنة  محم
909 / 1504). كتب i. a: قصيدة مخمســة في ســيرة الرسول والخلفاء أهل 
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في  رثاء  والحريم؛  الطــرق  أحكام  فــي  قصيدة  ُعمان؛  وعلماء  االســتقامة 
حدير. والمرداس بن  ياسر  عمار بن 

زياد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  وسيرة  نصر  أبي  رائية  شرح  في  التواريخ  انظر: 
أحمد.

نفسه:
المغرب. أهل  إخواننا  إلى  المشرق  أهل  إخواننا  رسالة  مجهول:  انظر: 

الشــرع،  بيان  ســليمان:  إبراهيم بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو  الكنــدي،  انظر: 
.1994 الفارسي، 

شــرح  يحيى:  صالح بن  يحيى بن  زكرياء  أبــو  األفضلي،  المغــرب:  انظر: 
وغيرها. والشفعة  والعيوب  األحكام  في  الُعماني  زياد  ابن  قصائد 

د بن يوسف: (ُمحقق) [مجموعة قصائد تعليمية]. انظر: المغرب: الباروني، محم
الُعماني. زياد  البن  النونية  وشرح  النضر  البن  الدعائم  كتاب  نفسه: 

مخطوط في مكتبــة بالحاج، غرداية (مزاب)، 38 (ماي 1972). غير مرتب. 
ربما  العنوان  فــي  نصر  أبي  الُعماني.  زياد  كـابن  المؤلف  اســم  إعطاء  تَّم 

النضر. ابن  يكون  أن  الالزم 
حاشية وشرح البن زياد الُعماني. مخطوط غير مكتمل، رقم 66، في مكتبة 

(1972 (ماي  1186 / 1772 ـ 3  النسخ  تاريخ  (مزاب)،  غرادية  بالحاج، 
المغربي. النفوسي  نوح  فتح بن  نصر  أبي  قصيدة  شرح  انظر: 

انظر: المغرب: الملوشائي، أبو نصر فتح بن نوح: المنظومة النونية في التوحيد.
النونية  مــع  عالقة  هناك  أن  أم  الملوشــائي،  نونيــة  حول  شــرح  هذا  هل 
ســعيد بن  الراشــدي،  انظر:  النضر؟  البن  الدعائم  كتــاب  في  الموجــودة 

القرآن. قدم  ادعى  من  على  الرّد  في  المنان  فيض  عامر:  حمد بن 
اإلباضي]. الفقه  [في  الُعماني  ديوان  نفسه: 

في  الُعماني.  زيــاد  عمر بن  عبد اهللا بــن   :101  ،x غردايــة،  البيض،  اآلبــاء 
.(1972 (ماي  مجموعة 
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باء)،   22074) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   ،334/1  ،1961 الســيد 
22×15سم). 118 ـ 127،  (ورقات 

تعليمية] قصائد  [مجموعة  (ُمحقق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 
يحيى. عمر بن  عبد اهللا بن  الُعماني،  انظر: 

الفقه. في  المناظم  نفسه: 
.149/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

األحكام]. في  [منظومة  نفسه: 
مخطوط،  الُعماني.  زياد  عمر بن  عبد اهللا بن  رقم 310:   ،88 آل فضل،  مكتبة 
موسى بن  الناسخ:  النهاية.  في  مفقودة  أجزاء  27 سطرًا،  22×16سم،  ورقتان، 
99 ورقة،  من  مجموعة  في  عشر  الحادي  1186 / 1772 ـ 3.  يعقوب،  عمر بن 

المكتبة. في  رقم 004   ،91 إلى   90 من 
د بن يوسف: (ُمحقق) [مجموعة قصائد تعليمية]. انظر: المغرب: الباروني، محم

العلم]. طلب  في  [نظم  نفسه: 
عبد اهللا بن  المكتبــة):  في  (رقم 21  رقــم 6   ،74 صفحة  إروان،  مكتبــة 
15 ســطرًا،  20,5×16ســم،  11 ورقة،  مخطوط،  الُعماني.  زياد  عمر بــن 
في  الثالث   .1884 / 1301 الثانــي  جمــادى   29 النشــر  تاريخ  مكتمــل، 
أفلح  لإلمام  قصيدة  بعدها   .168 إلــى   157 من  244 ورقة،  من  مجموعة 
حول أدب العلم والمتعلم (انظر: المغرب: أفلح بن عبد الوهاب: قصيدة 

والمتعلم). المعلم  أدب 
.1519 / 925 سنة  كتبت  بائية،  قصيدة   :229/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الُعماني]. زياد  ابن  [قصائد  نفسه: 
مكتبة  رقــم 317 (رقــم 7،   ،132 ســعيد،  عمــي  الشــيخ  مؤسســة  مكتبة 
مكتمل.  15 ســطرًا،  22×16,5ســم،  23 صفحة،  مخطــوط،  بوكرمــوش)، 
الزرقي  إبراهيم  الدريســي بن  حّطاب  علي بن  الحاج  د بن  محم [الناســخ 
مجموعة  في  الرابع  عشر)].  التاسع  عشــر /  الثالث  القرن  القصوري (أواخر 
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من 492 صفحة، من الصفحة 307 إلى الصفحة 314 (مع ديوان الملوشائي، 
التالية:  القصائد  علــى  المخطوط  هذا  يحتوي  النضر)  البن  الدعائــم  كتاب 
واآلبار  الطرق  حدود  307 ـ 314)؛  (الصفحات  واأليمان  والدعاوي  األحكام 
في  أرجوزة  314 ـ 319)؛  (الصفحات  المضار  وصرف  الفسل  وحد  واألنهار 
الشفعة  319 ـ 322)؛  (الصفحات  البيع  به  يرد  وما  والحيوان  الدواب  عيوب 

322 ـ 329). (الصفحات  وأحكامها 
مكتبة مؤسســة الشــيخ عمي ســعيد، 496 ـ 497، رقــم 496 (رقم 19 في 
في  مفقودة  أجــزاء  15 ســطرًا،  22×16ســم،  16 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)، 
د بن الطاهر، 1289 / 1872 ـ 3. الرابع في مجموعة من  الوسط. الناسخ محم
الطرق  حدود  والدعاوي،  األحكام  التالية:  القصائد  على  يحتوي  226 ورقة. 

واألنهار وحد الفسل وفي صرف المضار، في عيوب الدواب والحيوان وما 
مكتمل. غير  النسخ  وأحكامها.  الشفعة  في  البيع،  به  يرد 

24×18ســم،  ورقات،   9 مخطوط  المكتبة)،  فــي  (رقم 24  رقــم 497   ،215 نفسه: 
الحاج  سليمان بن  حمو بن  صالح بن  يحيى بن  الناسخ:  مكتمل.  21 سطرًا، 

موســى المزابــي، 1310 / 1892 ـ 3. الرابــع في مجموعة مــن 131 ورقة. 
السابق. المخطوط  مثل  القصائد  نفس  على  تقريبًا  يحتوي 

قصائد  يوســف: (ُمحقــق) [مجموعة  د بن  محم الباروني،  المغرب:  انظــر: 
البوسعيدي. مكتبة  تعليمية]، 

عينّية]. [قصيدة  نفسه: 
مكتبة إروان، صفحة 75، رقم 32، (رقم 33 في المكتبة): عبد اهللا بن عمر بن 
السابع  مكتمل.  18 سطرًا،  20,5×15ســم،  ورقتان،  مخطوط.  الُعماني.  زياد 
في مجموعة من 383 ورقة، من 220 إلى 221. بعدها قصيدة لنفس المؤلف 

األئمة. إلى  اإلشارة  فيها  تمت  التي 
واألحكام]. الدعاوي  في  [قصيدة  نفسه: 

مكتبة عشــيرة آل خالد، رقــم 405 (رقم 101 في المكتبــة): عبد اهللا بن 
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26 ســطرًا،  30×19,5ســم،  ورقات،   3 مخطوط،  الُعماني.  زياد  عمر بن 
د بن سالم الهنائي الُعماني، [بعد 1116 / 1704 ـ 5]،  مكتمل. الناسخ: محم
الصفحات  من  676 صفحة،  مــن  مجموعة  في  الثاني  فنجا.  مســجد  في 

.671 إلى   666

د بن يوســف: (ُمحقق) [مجموعة من قصائد  انظر: المغرب: الباروني، محم
تعليمية].

األمة]. وافتراق  الصحابة  ذكر  في  [قصيدة  نفسه: 
مكتبة آل فضل، 93 ـ 94، رقم 330، مخطوط، 11 ورقة، 25×18سم. الناسخ: 

المكتبة. في  رقم 149   ،1788 / 1202 الثاني  ربيع   17 عمر.  موسى بن 
نفسه: قصيدة ُمخمسة في أمر الخالف بين الصحابة وفي ذكر األحداث التي جرت 

بينهم.
باء)،   20549) مجموعة  في  الكتب  دار  في  مخطوط   ،213/2  ،1961 الســيد 
مســلم  علي بن  حميد بن  قِبل  من  ُنســخ  22×18ســم).  67 ـ 79،  (ورقات 

الفرعي. مسلم  سيف بن  ـ : حمود بن  ل الخميسي، 
الخلفاء  حول  طويلة  قصيدة  205 ـ 212:   ،197/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
االســتقامة،  (أهل  أصحابنا  ورأي  علــي  خالفة  تحكيم  ومســألة  األربعة، 

.1519 / 925 سنة  كتبت  ذلك.  حول  اإلباضية) 
في  22 صفحة،  بيتًا،   272 مالحظــة:   .370  ،247  ،1995 التاريخ،  فــي  ُعمان 

(مزاب). يسجن  بني  باكلي،  سليمان  مكتبة 
أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بــن  الرقيشــي،  الوعظ؛  رســالة  الفرعي:  انظر: 
الحســن: مصباح الظالم، هاشــم 2001؛ الرقيشــي، أحمد بــن عبد اهللا بن 

باء).  20549 مخطوط  في  (الكل  الخامسة  القطعة  شرح  عثمان:  أحمد بن 
القاسم]. أبي  سليمان بن  الشيخ  بموت  عزاء  [رسالة  نفسه: 

في  (رقم 133  رقــم 302   ،110  ،(B) ســعيد  عمي  الشــيخ  مؤسســة  مكتبة 
عشر)  السادس  العاشــر /  الُعماني (القرن  زياد  عمر بن  عبد اهللا بن  المكتبة): 
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[الناســخ  مكتمل.  غير  31 ســطرًا،   ،26 29×21,5ســم،  ورقتان،  مخطوط، 
السابع  عشــر /  الحادي  (القرن  الغرداوي  المصعبي  القاســم  أبي  يحيى بن 

ورقات.  10 من  مجموعة  في  الخامس  عشر)]. 
في هذه الرســالة تمت اإلشارة إلى هؤالء الشــيوخ: سليمان بن أحمد أبو 
الجربي،  سعيد  موسى بن  األمير  الجربي،  عبد اهللا  سليمان بن  الجربي،  ستة 
الشــماخي،  عبد اهللا  ســالمة بن  النفوســي،  الشــماخي  عبد اهللا  إبراهيم بن 
د بن عبد اهللا المصعبي، موسى بن  يحيى بن عبد اهللا الشماخي، القاضي محم
المصعبي،  بقاســم  ســعيد بن  صالح بن  المصعبي،  البصيــر  ســحابة  أبي 
النفوسي،  الجادوي  يحيى  أحمد بن  المصري،  الشــماخي  إبراهيم  عمر بن 

النفوسي. الشماخي  عبد اهللا  عمر بن 
القاسم. أبي  سليمان بن  الجادوي،  المغرب:  انظر: 

مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  مراســالت  حول 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 

المغرب. ألهل  اللّواح  حائّية بن  شرح  نفسه: 
ـ : مبارك بن  الحسيني 2002، 530 مالحظة 1، 567، مخطوط في مكتبة خاصة ل

سناو. الراشدي،  عبد اهللا 
اللّواح. راشد  ان بن  غس سالم بن  حمزة  أبو  الخروصي،  انظر: 

جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  مراسالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 

المغربي. النفوسي  نوح  فتح بن  نصر  أبي  قصيدة  شرح  نفسه: 
ـ : ناصر بن  ل ُنســخ  مخطوط،  199/2 ـ 202،  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
 ،O. C. انظر:  عنــه  (للتعرف  الرحبي  عمر  عيســى بن  ناصر] بن  [بن  عبد اهللا 
القومي  التراث  وزارة  في  أخرى  نســخة  1190 / 1776 ـ 7.  في  507/2 ـ 511)، 

الصالة. في  الرائّية  للقصيدة  شرح  عن  عبارة  وهي  والثقافة. 
قابوس  الســلطان  ـ : جامعة  ل ُعمان  قاعــة  في  ـ : مخطوط  ل مصورة  نســخة 
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لقصيدة  زياد  ابن  شــرح  عمر:  عبد اهللا بن  البهلــوي،   :(BP 1989.178  .B33)
وأحكامها. الصالة  في  النفوسي  نوح  فتح بن  الشيخ 

والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،182  ،1978  (Smith) ســميث 
943 / 1536 ـ 7. التأليف  تاريخ 

والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 13،   ،20  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  943 / 1536 ـ 7،  في  ُنسخ 

(خطأ). نصر  ألبي  الدعائم  كتاب  الدعائم.  كتاب  انظر: 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  مراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
التالية. المادة  انظر: 

الصالة. في  الرائّية  القصيدة  شرح  نفسه: 
الُعماني. زياد  عبد اهللا بن  يعقوب:  سالم بن  دليل 

نصر. أبي  رائّية  شرح  انظر: 
نصر. أبي  رائية  شرح  مجهول:  انظر: 

انظر: المغرب: الملوشــائي، أبــو نصر فتح بن نوح: المنظومــة الرائّية في 
الصالة.

السابقة. المادة  انظر: 
نصر. أبي  رائّية  شرح  نفسه: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 415 (رقم 107 في المكتبة): عبد اهللا بن عمر بن 
النسخ  تاريخ  21 سطرًا،  23,7×16,6سم،  123 ورقة،  مخطوط،  الُعماني،  زياد 
(خطأ.  1068 / 1657 ـ 8  سنة  الكتابة  المؤلف  أكمل   .1846 / 1262 رجب   15

األعلى). وفي  التالية  المادة  في  التواريخ  انظر: 
الصالة. في  الرائّية  القصيدة  شرح  انظر: 
أحمد. زياد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  سيرة  نفسه: 

القرن  أواخر  ـي  توفـ)  :(121 (باألحــرى  رقــم 120   ،35  ،2000 الســالمي، 
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(إمام  إســماعيل  د بن  محم ـ : اإلمام  ل معاصر  عشــر)  الســادس  العاشــر / 
المؤلف  مدح  الســيرة  هذه  في  بــركات.  وابنــه  906 ـ 924 / 1500 ـ 1518) 

اإلمام بــركات على إعادة إعمار فلج ميثى في بهال. ُكتبت أواســط القرن 
.198/2 األعيان،   / العاشر 

إســماعيل  د بن  محم بركات بن  انتخب   :386/1 األعيان،  تحفة  الســالمي: 
ســنة  كـ إمام   [379  ،O. C. الهاجري،  إســماعيل  د بن  محم عبد اهللا بن  [بن 
هناك  اإلمام  هذا  عن  العهد  أخــذوا  الذين  العلماء  بين  من  942 / 1535 ـ 6. 

إمامة  بداية  ذكــر   ،309  ،1998 غباش  الشــقصي.  زياد  عمر بن  عبد اهللا بــن 
.1529 / 936 د  محم بركات بن 

الربخي: عبد اهللا  هالل بن  عمر بن  مبارك بن  عبد اهللا بن  البهلوي، 
الثاني  جمــادى  في  (عــاش  366/3 ـ 373:  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
1042 / 1633) في 1633 تَّم تعيينه من طرف اإلمام ناصر بن مرشد بن مالك 

واألحكام.  األديان  عن  واألرجوزات  القصائــد  من  العديد  َكَتَب  [اليعربي]. 
لشعره. أمثلة 

النحو]. في  [كتاب  األزدي:  د  محم يزيد بن  عبدي بن  البهلوي، 
.474/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

القلهاتي. للشيخ  الحلوانّية  القصيدة  شرح  نفسه: 
البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  457/1 ـ 474،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
في  المؤلف  عاش  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  فــي  ومخطوط  رقم 155، 
البهلوي  د  محم يزيد بن  والده  عشر.  الثالت  الســابع /  للقرن  ل  األو النصف 
العمل  هذا  مة  مقد أن  يبدو  الســحتاني).  (انظر:  السحتاني  العدوي  اليزيدي 
من  أجزاء  457 ـ 462).  الصفحات  على  (النص  آخر  شخص  قِبل  من  ُكتبت 

462 ـ 474. الصفحات  على  المؤلف  شرح 
الحلوانّية  القصيدة  شرح  يزيد:  عدي بن  السيد   :208/2 المخطوطات،  فهرس 
القومي  التــراث  وزارة  في  مخطــوط  عدنان،  وذّم  حميــر  ملوك  مدح  في 
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1199 / 1784 ـ 5.  سنة  ُنســخ  17 سطرًا،  23×17ســم،  508 صفحة،  والثقافة، 
مفقودة. صفحات 

الحلوانّية. الحميري:  األزدي  سعيد  د بن  محم عبد اهللا  أبو  القلهاتي،  انظر: 
األشعار]. [كتاب  سالم:  سندي بن  د بن  محم البهلوي، 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،58/2 المخطوطات،  فهرس 
سندي.  د بن  محم مفتاح بن  الناســخ:  18 سطرًا.  21×15ســم،  254 صفحة، 

واستغفار. شكر  مدح،  قصائد 
موسى: د بن  محم البهلوي، 

التاسع /  للقرن  الثاني  (النصف  113/2 ـ 117:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
أحمد بن  عبد اهللا بــن  د بن  محم موســى بن  ابن  ربمــا  عشــر)  الخامس 
من  المؤلف  لهــذا  قصيدة  النــْزوّي.  الســمدي  الكندي  علي  د بــن  محم
مخطــوط قديــم، تاريــخ النســخ 15 ذو القعــدة 1089 / 1679، من قِبل 
محبوب بن بشــير بن ربيــع الجحدري، في قرية يبريــن (خطأ، جبرين، 

بهال. إقليم  في  يبرين؟) 
د  محم أبي  الشيخ  سيرة  الُعماني:  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو  البهلولي، 

البهلولي. الُعماني  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن 
124 ـ 136. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148  ،2003 الوهيبي، 

بركة. د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبي  الشيخ  سيرة  بركة:  ابن  انظر: 
الريامّية: خصيب  راشد بن  بنت  عائشة  البهلوية، 

1143 / 1730 ـ 1). سنة  (عاشت  343/3 ـ 346:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
تركت  مشهورة.  قاضية  عشر).  السادس  العاشر /  (القرن   :111  ،1991 الزبير، 

(مخطوط). مجلدين  في  فقهية  أجوبة 
الشــيباني، ســلطان بن مبــارك 2004، 90 ـ 93: (القــرن الثانــي عشــر / 
الثامن عشــر). أجوبتها الفقهية، التي قيل عنها: إّنهــا في مجلدين، لم يتم 

العثورعليها بعد.
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البوسعيدي:
ثويني بن  حمد بن  السلطان  ســيرة  في  الجديد  العصر  أحوال  مرآة  مجهول: 

سعيد.
أحمد بن  اإلمام  تاريخ  من  ُنبذ  السعيد،  الطالع  حمود:  ســيف بن  البطاشي، 

سعيد.
المفيد،  الموجز  األزدي:  د  محم سيف بن  حمد بن  عبد اهللا  أبو  البوسعيدي، 

البوسعيد. تاريخ  من  ُنبذ 
سيف  أحمد بن  حمود بن  [أسفار  ســيف:  أحمد بن  حمود بن  البوسعيدي، 

البوسعيدي].
حكام  آل البوسعيديين  منصور:  قاســم بن  صالح بن  عبد اهللا بن  الفارســي، 

زنجبار.
المبين. الفتح  رزيق:  ابن 

ـ : آل بوسعيد. الخصيبي: شقائق النعمان، 316/3 ـ 320: تَّم ذكر أناس مشهورين ل
97 ـ 101. األعيان،  إسعاف  السيابي: 

سعيد. زاهر بن 
عبد الحسين. البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر: 

البوسعيدي:
خلفان بن  مهّنا بن  البوســعيدي،  انظر:  د.  محم خلفان بن  مهّنا بن  زهير  أبو 

عبد اهللا. د بن  محم
قحطان. يعرب بن  سيف بن  صخر  أبو 

األزدي. د  محم سيف بن  حمد بن  عبد اهللا  أبو 
سعيد. برغش بن 

سيف. أحمد بن  حمود بن 
سيف. حمدان بن  خلف بن 

د. محم هالل بن  سليمان بن  سيف بن  سالم بن 
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خلف. عبد اهللا بن  سالم بن 
النْزوّي. العقري  [البوسعيدي]  سعيد  راشد بن  عبد اهللا بن  سالم بن 

عامر. سيف بن  حمد بن  حارب بن  سعود بن 
أحمد. د بن  محم علي بن  سعيد بن 

بلعرب. د بن  محم بلعرب بن  سليمان بن 
عبد اهللا. علي بن  مبارك بن  سليمان بن 

سليمة. انظر:  سلطان.  سعيد بن  بنت  سليمة 
سعيد. مبارك بن  ناصر بن  سيف بن 

(شرح). تركي  فيصل بن 
(ُمحقق). سعود  أحمد بن  د بن  محم

سيف. عبد اهللا بن  د بن  محم
عبد اهللا. د بن  محم خلفان بن  مهّنا بن 

البركاوي. المنحي  [البوسعيدي]  سالم  ناصر بن 
بدر. هالل بن 

قحطان: يعرب بن  سيف بن  صخر  أبو  البوسعيدي، 
الزبير، 1991، 87: (القرن الرابع عشر / العشرين) من وادي قزح في الباطنة. 
قصائد  َكَتَب  الذي  1913 ـ 1931)،  فيصل (سلطان  تيمور بن  للسلطان  معاصر 
آخرين، مثل أبو الصوفي (انظر:  مدحه. عارض في قصائده بعض شعراء  في 

سالم. وأبو  المجيزي)  سالم  مسلم بن  سعيد بن  الصوفي  أبو  السمائلي، 
الزبير. مثل  230/1 ـ 231:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
األزدي: د  محم سيف بن  حمد بن  عبد اهللا  أبو  البوسعيدي، 

.(1997 / 1417 (توفي   :9/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ـ  عشــر  الرابع  (القــرن  308/3 ـ 321:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
في  الخضراء  بلدة  من  والعشــرين)  الواحد  ـ  العشرين  عشــر /  الخامس 
د بــن عبد اهللا الخليلي (إمام  الشــرقية. درس في نزوى أيام اإلمام محم
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البوســعيدي،  تيمور  ســعيد بن  الســلطان  حكم  تحت  1920 ـ 1954). 

وقرّيات،  السويق  خالد،  بني  وادي  في  واليًا  كان  1932 ـ 1970)  (سلطان 
وكان قاضيًا كذلك في صور. بعد ذلك عمل قاضيًا في وزارة اإلسكان، 
بالمحكمة  قاضيًا  تعيينه  تَّم  أخيــرًا  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  وفي 
أمثلة   .(1983) اليوم  حتى  يشــغله  الذي  المنصب  مســقط،  في  الشرعية 
من  مشــهورين  أناًســا  ذكر   ثم 316 ـ 321  الصفحات  على  شــعره.  عن 

آل بوسعيد.
الضامري،  مكتبــة  الســيب:  المســائل.  أجوبة  من  الســائل  إرشــاد  كتاب  نفسه: 

24×17سم). واحدة،  صفحة   ،270)  ،1992 / 1412

د بن  محم األصل  من  المخطوط  نســخ   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
عبد اهللا بــن علي بني عرابــة، 1 محرم 1411/ 24 يوليو 1999. أســئلة إلى 

عليها. وأجوبتهم  العلماء  مختلف 
للمحتويات. موجز  وصف  21 ـ 22:   ،2004 البراشدي 

الفقيه  الســيد  وأجوبة  أســئلة  من  النظمّية،  المســائل  في  الســنية  الجواهر  نفسه: 
راشد  سلطان بن  عبد اهللا بن  تحقيق:  البوسعيدي،  د  محم سيف بن  حمد بن 
 ،7)  ،1985 / 1405 والثقافــة،  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  المحروقي. 

23,5×16,5سم). 77 صفحة، 

.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
.(1922 / 1341 (ولد   :217  ،1993 العبيدلي، 

فقهية. أسئلة  عن 
حديثة  (نســخة  الثانية  الطبعة  البوســعيد.  تاريخ  من  نبذ  المفيــد،  الموجز  نفسه: 

24×17سم). (197 صفحة،   ،1995 / 1416

ومكتبتها. ُعمان  مطبعة  في  طبع 
(1988؟).  1987 مسقط  طبعة 

واحد. مجلد  البوسعيد،  تاريخ  في  المفيد  الموجز   :264  ،1944 الفارسي، 
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ُعمان  وسالطين  بأئمة   (1998 (ت:  حمد  سيف بن  بدأ   :94  ،2002 السالمي، 
بشعراء.  ثم وفقهاء،  بعلماء   ثم وزنجبار، 

عبد الحسين. البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر: 
ُعمان. شعراء  بعض  أسماء  في  اْلُجمان  قالئد  نفسه: 

البطاشــي: إتحاف األعيان، 545/3: قالئد الُجمان في معرفة بعض شــعراء 
.1993 مسقط  ُعمان. 

واحد. مجلد   :264  ،1994 الفارسي، 
مكتبة  في  رقم 1339  مخطوط،   ،319  ،2004 ســيف  مبارك بن  الهاشــمي، 

البوسعيدي.
.1993 / 1413 مسقط  ُعمان.  شعراء  بعض  سيرة  في   ...:83  ،2002 السالمي، 

ـ : الخصيبي. ل النعمان  ـ : شقائق  ل تتمة  من  نوع  90 ـ 91:  نفسه: 
مطبعته). في  (طبع  سعيد:  برغش بن  البوسعيدي، 

1870 ـ 1888. زنجبار،  سلطان 
وقف  طريقه  وفي  رسمية.  زيارة  في  أوربا  إلى  برغش  ســافر   1875 سنة  في 
في مصر (انظر: زاهر بن ســعيد). ربما خالل هذه الرحلة فكر أن بالده في 
عندما  القرار.  هذا  مصــدر  هي  مصر  وربما  عربية،  مطبعة  إلى  ماســة  حاجة 
عاد برغش من زيارة إنجلترا، أحضر معه مطبعة باستخدام النصوص العربية 
والرومانيــة، ومعه أناس ذوو تجربة في ميدان الطباعة من الخارج ليتكلفوا 
بمهمة تشغيلها. المطبعة السلطانية، أول مطبعة عربية في شرق إفريقيا، أولى 
برغش  اشترى   1884 سنة  في  1879 ـ 90.  ســنة  الكتب  طباعة  في  نشاطاتها 
بصحبة  بيروت  في  جسوت  األب  المشــهورة  بالمطبعة  أخرى  عربية  مطبعة 

.(188  ،2004  (Sadgrove) (سدجروف  إلدارتها  لبنانيين  موظفين 
ل (حســب علمي) ُطبع في 1879 وآخر واحد، فيما بين 1896  الكتاب األو

السالطين. خلفائه  من  أحد  تحت  و1902، 
التالية: المواد  انظر: 
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البســيوي،  – مختصر  كتاب  ــد:  محم علي بن  الحســن  أبو  البســياوي، 
.1886 / 1304

1885. (انظر:  – الخصــال.  مختصــر  إبراهيم:  إســحاق  أبو  الحضرمــي، 
السالمي).

في  – جزءًا   13) 1887 ـ 1897،  الزاد.  هيميان  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 
7218 صفحة). حوالي  مجلدًا،   14

السالمي). – (انظر:  االعتراض.  إزالة  نفسه: 
–  ،1) 1318 / 1900 ـ 1،  مســألة.  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو  النفوســي، 

148 صفحة).

السلطانية؟. – المطبعة  في  ُطبعت  النجاح.  انظر: 
د بن عمر: حاشــية الترتيــب. 1304 / 1887  – القصبــي، أبو عبد اهللا محم

مجلدات).  3) و1307 / 1890، 
– .1899 البرقّية.  اللوامع  سالم:  ناصر بن  مسلم  أبو  الرواحي، 
1297 ـ 1304 / 1879 ـ  – الشــريعة.  قاموس  خميس:  جميل بن  السعدي، 

مجلد).  15 في   ،90 ضمن  جزًءا   16) 80 ـ 1886 ـ 7)، 

مختصر  – نظم  الكمال  مــدارج  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  الســالمي، 
االعتراض  إزالــة  اطفيــش:  بكتــاب  متبــوع   .1898 / 1316 الخصــال. 

الحضرمي). 1 صفحة).(انظر:   ،115  ،5  ،2 (المجموع:  (49 صفحة)، 
(انظر:  – حبيب.  الربيع بن  مسند  ترتيب  يوسف:  يعقوب  أبو  الوارجالني، 

القصبي). أعاله، 
226 ـ 262.   ،1979 طبعة  األخبار،  جهينــة  المغيري:  انظر:  برغش  حكم  عن 

.233  ،O. C. المطبعة:  عن 
117 ـ 119.  ،2003  (Bang) بنج  انظر: 

المطبعة  المعلومات.  من  لمزيد   ،96  ،90  ،53  ،2004  (Declich) دكلش انظر: 
1880 ـ 1899. المصنوعة 
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.28  ،27  ،2003 الجالودي،  انظر: 
.32  ،31  ،2001 الكندي  انظر: 

سالم. خميس بن  علي بن  البرواني،  انظر: 
.1888  (Marras) مراس  انظر: 

.2004  (Sadgrove) سدجروف  انظر: 
الذي  سعيد،  برغش بن  عن  السطور  بعض   :229/2 األعيان،  تحفة  السالمي: 
تَّم مدحه على طباعته للكتب اإلباضية وعلى إعطاء باخرة كل سنة لتحمل 
الحجاج مجانًا من زنجبار إلى مكة. حسب المغيري 1979، 232، فالسلطان 

المناسك. ألداء  الحجاج  لحمل  باخرتين  يقدم  برغش 
يوســف.  د بن  محم الباروني،  المغــرب:  انظر:  األخــرى.  المطبعات  عــن 

عبد اهللا. سليمان بن  الباروني، 
بالحاج بن  قاسم  بكير بن  المغرب:  انظر:  اإلباضية.  الكتب  طبع  لجان  عن 

د. محم كاسي بن 
.2006  ،2004  (custerz) كستروز  انظر: 

وزنجبار). إفريقيا  (شرق  مجهول:  انظر:  سعيد:  برغش بن  البوسعيدي، 
البوسعيدي، حمود بن أحمد بن سيف: [أسفار حمود بن احمد بن سيف البوسعيدي].
فهرس المخطوطات، 22/3: (القرن الثالث عشر / التاسع عشر) مخطوط في 
الناسخ:  11 سطرًا.  24×19سم،  138 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
ســليمان  ناصر بن  اهللا  لعبد  1315 / 1897 ـ 8،  الريامــي،  ســيف  زهران بن 

المؤلف. رحالت  عن  شرح  اللمكي. 
التالية. المادة  انظر: 

هناك. والمراجع   1983  (Landau) لندو  انظر:  أخرى.  أسفار  وصف  عن 
ممباسا. ـ  والرسوم  األمصار  محاسن  ذكر  في  المنظوم  الدّر  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،22/3 المخطوطات،  فهرس 
سليم بن  سليمان بن  راشد بن  الناسخ:  15 ســطرًا.  23×18سم،  102 صفحة، 
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الحجاز،  مثل  مختلفة،  لبلدان  وصف  1124 / 1712 ـ 3.  الحســيني،  ســالم 
الخ. (الشام)،  سوريا  مصر، 

البوســعيدي،  ســيف  أحمد بن  حمود بن  عن  255 ـ 257:   ،1979 المغيري 
ل 1298 / 1881) وأعماله قيمة. رافق السلطان برغش بن  ي 10 ربيع األوتوف)
في  رحالته.  فــي  1870 ـ 1881)  زنجبــار  (ســلطان  البوســعيدي،  ســعيد 
وبهذه  الحج.  مناسك  ألداء  رحلة  في  برغش  رفقة  في  كان  1288 / 1871 ـ 2 

 1875 / 1292 في  فلسطين.  في  والقدس  وســوريا  مصر  إلى  سافرا  المناسبة 
.O. C). انظــر: كذلك بنج  رافق الســلطان في رحلــة إلى أوروبــا (254، 

المغيري). (من   118  ،2003  (Bang)
األبصار  تنزيه  ســعيد:  زاهر بن  كتاب  انظر:  هــذه.  أوروبا  إلى  الرحلة  عن 

زنجبار. سلطان  رحلة  في  واألفكار 
السالفة. المادة  انظر: 

الربيع. نفحات  ديوان  سيف:  حمدان بن  خلف بن  البوسعيدي، 
المؤلف. مع  مخطوط  جديدة،  طبعة  سالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 

د: محم هالل بن  سليمان بن  سيف بن  سالم بن  البوسعيدي، 
الفارســي، 1994، 226 ـ 227: ولد في قرية أدم، عاش في نزوى. درس مع 
بمسجد  مدرســًا  كان  المالكي.  خميس  وعامر بن  العزري  عامر  عبد اهللا بن 
الســلطان  حكم  وتحت  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلي  اإلمــام  عند  الفرض 
شعرية  قصائد  كتب  1932 ـ 1970).  (ســلطان  البوسعيدي،  تيمور  سعيد بن 

الفقهية. األسئلة  عن 
في  عالِم  نزوى.  عقر  فــي  عاش  366/1 ـ 372:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

شعره. عن  أمثلة  وزاهد.  تقي  رجل  كذلك.  وشاعر  والنحو،  القضاء  الفقه، 
ْزوّي: كتاب  البوسعيدي، سالم بن عبد اهللا بن راشد بن سعيد [البوسعيدي] العقري الن
األخبار واآلثار. مجلدان. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1405 / 1984، 

24×17سم). 3 صفحات؛   ،219 3؛   ،224)
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البطاشــي: إتحاف األعيان، 226/3 ـ 230: ترك بعــض الكتابات عن الفقه، 
التراث  وزارة  في  فيهــا  توجد  التي  المخطوطات  من  ومقطوعــات،  قصائد 

(رقم 600). البوسعيدي،  مكتبة  وفي  رقم 1667)  (مثال،  والثقافة  القومي 
الزبيــر، 1991، 77: (القرن الثاني عشــر / الثامن عشــر) قــاض بارز. ولد 
ســاللة  حكم  وبدايات  اليعارية  لواليــة  األخيرة  المرحلة  شــاهد  أدم.  في 
(إمام  البوسعيدي،  سعيد  أحمد بن  عهد  خالل  قاضيًا  تعيينه  تَّم  البوسعيدي. 
في  توفي  الذي   ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون حسب  1753 / 1783 ـ 4. 

في  فقهية  أجوبة  ترك   .(172/2 األعيان،  تحفة  (الســالمي:  1196 / 1781 ـ 2 

ونثر. نظم 
وضعت عالمة مكتوب عليها اســم البوســعيدي فوق اسم ســعيد بن خلفان 
هذا  وجواب  الخليلــي  خلفان  ســعيد بن  إلى  بســؤال  الكتاب  يبدأ  الخليلي. 
القالئد  كتاب  آخر  في  فجأة:  تقول   ،205 الصفحــة  الثاني،  المجلد  في  األخير. 
ــد ســيف صالح  ــة 1279 / 1863، الناســخ: محم والفرائــض..، 22 ذو الحج
سيف  عامر  علي  المســلمين  قاضي  لـ...  نسخة  اإلباضي.  األزدي  المســكري 
(بمبا)  الخضراء  والجزيرة  مذهبًا  المحبوبي  واإلباضي  نسبًا  األزدي  المسكري 
اإلباضية  العلماء  ســير  مجهول:  انظر:  محبوب.  يخّص  (فيما  ووطنًا.  مســكنًا 
هذه  لتنتهي  206 ـ 216)،  (الصفحــات  وقصائــد  أدعية  تلي   ثــم المحبوبين). 
النسخة بســؤال آخر إلى الخليلي (صفحات 216 ـ 219). لم يتم ذكر المؤلف 

مكان. أي  في 
عشر).  السابع  عشــر /  الحادي  القرن  أواخر  159: (توفي   ،1994 الفارســي، 
 .1985 / 1405 فــي  القومي  التراث  الثقافــة  وزارة  قِبل  من  ُنشــر  مجلدان، 

الصليبي. علي  د بن  محم تحقيق: 
مجلدان.  :260  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

الخليلي:  صالح  أحمد بن  خلفان بن  سعيد بن  د  محم أبو  الخروصي،  انظر: 
العنوان. نفس 
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 ،1994 الفارســي،  عامر:  ســيف بن  حمد بــن  حارب بن  ســعود بن  البوســعيدي، 
وعبري  صــور  مدينتي  والــي  شــاعر.   (7 ـ   1986 / 1407 ـي  توفـ) 233 ـ 234: 

البوسعيدي. تيمور  سعيد بن  للسلطان 
أحمد: د بن  محم علي بن  سعيد بن  البوسعيدي، 

كتب  نزوى.  عقر  من  1377 / 1957 ـ 8)  (ت:  235 ـ 236:   ،1994 الفارســي، 
فقدان  تَّم  فقد  البوسعيدي،  علي  د بن  محم أحمد بن  حسب  وأجوبة.  أسئلة 

قصائده.
الرّد  في  المسافر  زاد  بلعرب...:  د بن  محم بلعرب بن  ســليمان بن  البوســعيدي، 

24×17سم). (166 صفحة،   ،1997 / 1417 حديثة  نسخة  يناظر.  جاء  من  على 
القاسم بن  أبي  بلعرب بن  د بن  محم بلعرب بن  سليمان بن  الكامل:  االسم 
د بن يعرب بن أبي بكر بن دهمان بن أبي سعيد البوسعيدي،  يزيد بن محم
األحممتي. من الجناح في وادي بني رواحة، والية سمائل، المعروفة قديمًا 

البوسعيدي. مكتبة  في  الكتاب  رأيت  بحممة. 
من  على  الرّد  في  المسافر  زاد  279/3 ـ 281:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
والذي  المخطوط،  من  مقتبســات  البطاشــي  أعطى  يناظر.  بالباطل  جاء 
 14  /1085 ل  األو ربيع   9 يوم  اكتمل  الكتاب  إن  الناســخ:  كتب  آخره  في 
الراشدي،  عبد اهللا  مبارك بن  اْلُمحّقق  ملحوظة:  الصفحة 280،   .1674 يونيو 
مسقط 1417 / 1997. الكتاب كان عن مناظرات مع سكان قرية َدَبا، الذين 

إباضيين. ليسوا 
انظر:  والشارقة.  وفجيرة  ُعمان  بين  اليوم  ســيادتها  اقتســمت  التي  َدَبا،  عن 

دَبا.  ،29 الصفحة   ،1976  (Anthony) أنطوني 
معرفة  في  الحــكام  تذكرة  عبد اهللا:  علي بن  مبارك بن  ســليمان بن  البوســعيدي، 

واألحكام. الدعاوى 
الوهيبي، 1978، 12، رقــم 81، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد  1144 / 1731 ـ 2،  في  ُنسخ 
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الخصيبي. مثل  المعلومات  نفس  295/3 ـ 296:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
من  كان  المؤلف  316/3 ـ 317:  النعمان،  شقائق  راشد:  د بن  محم الخصيبي، 
بجمع  قام  العمل  هذا  فــي  اليعاربة.  أئمة  أحد  تحت  قاضيًا  كان  أدم.  قريــة 
عبيدان  ابن  الزاملي،  سعيد]  الصبحي، [صالح بن  بشــير]  فتاوى [سعيد بن 
ســعيد]  و[خميس بن  عبيدان)  جمعة بن  عبد اهللا بــن  د بن  محم (النــْزوّي، 

(وآخرون). الشقصي 
الزبير، 1991، 84 (القرن الثالث عشــر / التاســع عشر. خطأ). كتب كذلك 

فقهية. أجوبة 
للحكام. المنّظم  الحقل  مجهول:  انظر: 

المشتاق. ونزهة  العّشاق  سلوة  سعيد:  مبارك بن  ناصر بن  سيف بن  البوسعيدي، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوطات   ،59/2 المخطوطات،  فهرس 
1270 / 1853 ـ 4.  المؤلف،  يد  بخط  16 ســطرًا.  24×16ســم،  696 صفحة، 

قِبل  من  ُنسخ  معروف،  غير  مؤلف  قِبل  من  آخر  بديوان  متبوع  حب.  قصائد 
1264 / 1847 ـ 8. سعيد،  سالم بن  سعيد بن 

د عبد اهللا بن حميد: حاشية  البوسعيدي، فيصل بن تركي: (تحقيق) سالم، أبو محم
الصحيح. الجامع 

(ُمحقق). سعود:  أحمد بن  د بن  محم البوسعيدي، 
الدرمكي. ديوان  د:  محم سالم بن  اإلزكوي، 

الزهد  في  البصائــر  جالء  كتاب  عبــد اهللا:  د بن  محم موســى بن  الكندي، 
والروايات. والمواعظ 

الضياء. ضياء  مسلم:  سلمة بن  المنذر  أبو  الصحاري، 
عبد اهللا: سالم بن  خميس بن  د بن  محم البوسعيدي، 

ـ  عشــر  الثامن  عشــر /  الثالث  ـ  عشــر  الثاني  (القرن   :145  ،1991 الزبير، 
التاســع عشر) ولد في سمد. كان قاضيًا في الرســتاق. معاصرًا لجاعد بن 

فقهية. أجوبة  ترك:  الخروصي.  خميس 
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سيف: عبد اهللا بن  د بن  محم البوسعيدي، 
الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  140/2 ـ 144:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

شعره. عن  أمثلة  والعشرون)  الحادي  ـ  العشرون  عشر / 
عبد اهللا: د بن  محم خلفان بن  مهّنا بن  البوسعيدي، 

لباب  لكتاب  ل  األو الجزء  إلى  البوسعيدي،  د  محم سيف بن  ـ : حمد بن  ل مة  مقد
د  محم عبد اهللا بن  د بن  محم خلفان بن  مهّنا بن  زهير  أبو  أســفله):  (انظر:  اآلثار 
آل البوسعيدي. ولد في القرن الثاني عشر / الثامن عشر. عاش في مسقط، حيث 
كان أبوه (الملقب بالوكيل) المدير المالي لإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي. قام 
1182 / 1768 ـ 9.  سنة  مسقط  في  الوكيل  بمسجد  المعروف  المسجد  ببناء  والده 
رتب  علمية.  مســائل  عن  الخروصي  خميس  جاعد بن  مع  الرســائل  مهّنا  تبادل 
في  والثقافة.  القومي  التــراث  وزارة  قِبل  من  طبعه  تَــّم  الذي  جعفر،  ابن  جامع 
تدوين  في  بمســاعدته  الطيواني  عامر  ســعيد بن  وقام  بصره،  فقد  حياته  أواخر 

.1835 / 1250 شوال   8 يوم  أجزاء،  أربعة  إنهاء  تَّم  حين  توفي  اآلثار.  لباب  كتابه 
الزعماء  ضمن   :7 ملحوظــة   353  ،231  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
األوائل لحركة النهضة اإلباضية (أواخر القرن الثامن عشر). يبدو أنه شريك 

مسقط. في  الوكالء  عائلة  ربما  آل بوسعيد،  عائلة 
األديان. في  اآلثار  كتاب  نفسه: 

1978 ـ 172.  ســميث  في   (Wilkinson) ويلكنســون  قِبــل  مــن  ذكره  تَــّم 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  والرابع  الثاني  للجزأين  مخطوطات 

انظر: الصائغي، سالم بن سعيد، كتاب اآلثار في األديان؛ كتاب باب اآلثار.
خطب. خمسة  نفسه: 

نســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،173  ،1978 ســميث 
.1933 / 1352

تحقيق:  األخيــار.  والمتأّخرين  األوليــن  عن  الــواردة  اآلثار  لبــاب  كتاب  نفسه: 
1984 ـ 1987،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  شلبي.  عبد الحفيظ 
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391؛  373؛  439؛  459؛  352؛  344؛  453؛   ،3 497؛   ،4 598؛   ،5) جــزًءا   14

493 صفحة). 335؛  284؛  372؛  254؛ 

د البوسعيدي، 3 صفحات):  ل (من قِبل حمد بن سيف بن محم مة للجزء األو مقد
في أواخر حياته فقد المؤلف بصره وقام سعيد بن عامر الطيواني بمساعدته في 
شوال   8 مجلدات،  أربعة  من  االنتهاء  تَّم  عندما  توفي  اآلثار.  لباب  كتابه  تدوين 
تلي   ثم ؟).  أكثر  (أو  آخر  عالــم  قِبل  من  ُرتبت  األخرى  األجزاء   .1835 / 1250

د بن  صفحتان مع نســخة رثائية عن المؤلف من قِبــل علي بن ناصر بن محم
(القطعة)  الجزء  نهايــة  الثاني:  المجلد  نهاية  في  النبهاني.  ســليمان  عبد اهللا بن 
رمضان  في  اكتمل  مهّنا...؛  قِبــل  من  جزأين)  (أي  اآلثار  لباب  ـ : كتاب  ل ل  األو
د  محم علي بن  خميس بن  سعيد بن  خميس بن  سعيد بن  قِبل  من   1968 / 1387

المجلد  من  اإلباضي.  الُعماني  الرميســي  مفتاح  لعبد  اهللا بن  اإلباضي  البلوشي 
(القطعة)  الجزء  نهاية   :14 المجلد  كـُمحّقق.  الشــلبي  اسم  اختفى  وبعده  الرابع 

.1981 التاريخ  يحمل  ل  األو للمجلد  المسجل  الرقم  الرابعة. 
تندرج  موضوع  كل  وتحت  الموضوع،  حسب  اآلثار  لباب  كتاب  ترتيب  تَّم 
من  كذلك  نفسه؛  مهّنا  فيهم  بما  العلماء،  من  العديد  قِبل  من  ُطرحت  أسئلة 

المغرب. من  علماء  قِبل 
مجلد.  14  :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 

مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة ُنشرت حتى 1424 / 2003، 14 مجلًدا.
شــاخت  ملكية  في  مخطــوط  رقــم 40،   ،386  ،1956  (Schacht) شــاخت 
(Schacht)، تَــّم الحصول عليه من بمبا، ثالثــة مجلدات (غير مكتمل في 
انظــر:  و1315 ـ 1897 ـ 8.  1306 / 1888 ـ 9  التواريــخ  ويحمــل  البدايــة)، 
الصائغي  سعيد  ســالم بن  إلى  بالخطأ  ُنسب   .6  ،B 1898  (Sachau) سشــو 
عن  الواردة  اآلثار  لباب  كتاب  هــو  العنوان  حيث   ،349  ،SII بروكلمان  في 
مشــايخ المتأّخرين األخيار في األديان. انظــر: الصائغي: كتاب باب اآلثار 

.1987  (Wilkinson) ويلكنسون  ومالحظات 
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ـ : ويلكنسون (Wilkinson)): لباب  سميث 1978، 169، 172 (مع مالحظات ل
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  اآلثار، 

 14 الصفحة  العبيدلي،  انظــر:   .(1834 / 1250 (ت:   :217  ،1993 العبيدلــي، 
الطبعة. هذه  على  النتقادات 

والثقافة.  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 9،   ،7  ،1978 الوهيبي، 
مجلدات.  4 1310 / 1892 ـ 3،  في  نسخ 

مجلدات. ثالثة  الصفراء:  القائمة 
اآلثار. لباب  كتاب  الصائغي:  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
اآلثار. لقط  نفسه: 

مجهول طبعة جديدة: فهرس مخطوطات الفقه واألصول اإلباضية، مخطوط 
الحجري. ناصر  سالم بن  علي بن  مكتبة  في 
السابقة؟ المادة  من  اختيارات  هذا  يخّص  ربما 

اآلثار. لقط  الرمحي:  سعيد  علي بن  الرستاقي،  انظر: 
في  المؤلف  اآلثار  لقط  كتاب  مسعود:  بشير بن  عبد اهللا بن  الصحاري،  انظر: 

صحار.
هناك. والمراجع  اللقط  كتاب  موسى:  أبو  المغرب:  انظر: 

البركاوي: المنحي  (البوسعيدي)  سالم  ناصر بن  البوسعيدي، 
العشرين)  عشر /  الرابع  (القرن  372 ـ 375:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
373 ـ 375  الصفحة  على  الميراث.  علم  في  متخّصص  وشــاعر،  نحوي، 
كالهما  األخير.  هــذا  وجواب  الســليمي  عبيد  أبــي  العالم  إلى  ســؤال 

منظومان.
سيف: بدر بن  هالل بن  البوسعيدي، 

ـ : شعره. ل أمثلة  232/1 ـ 237:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
شمسية. صورة   :275  ،2001 الكندي 
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لرئيــس  نائبــًا  عمــل  (1314 ـ 1385 / 1896 ـ 1965)   :165  ،1991 الزبيــر، 
تيمور  ســعيد بن  للســلطان  شــخصي  ســكرتيرًا   ثم العدلية،  المحكمــة 
ُعين  ذلك،  بعد  مســقط.  في  بلدي  مجلس  ألول  رئيســًا   ثم البوســعيدي، 
كان  الخاصة.  المهام  في  البوســعيدي،  تيمور  ســعيد بن  للســلطان  مندوبًا 
المناهج  ُعمان؛  تاريــخ  (اُألوليات؟)؛  األّولّيات  كتاباته:  من  بارزًا.  شــاعرًا 

بدر. هالل بن  ديوان  اإلمالء؛  في  كتاب  المدرسية؛ 
انظر: المنتدى األدبي 1998: قراءات في فكر السيد هالل بن بدر البوسعيدي.
د علي الصليبي. مسقط،  د هالل بن بدر البوسعيدي. تحقيق: محمنفسه: ديوان السي
وزارة التــراث القومــي والثقافة، 1405 / 1985، (349 صفحة، 24×16ســم، 

مصور).
.8251  E  16  ،(Leiden) ليدن  جامعة  مكتبة 

الســيابي  حمود  ســالم بن  الشــيخ  فضيلة  بقلم  ـ : تقريظ  ل مصــورة  نســخة 
مة عن حياة وعمل المؤلف من قِبل اْلُمحّقق (7 ـ 31). (الصفحات 5 ـ 6)، مقد

علي  ـ : عبد اهللا بن  ل التراجم  كتاب  من  المؤلف  ســيرة  33 ـ 34:  الصفحات 
1314 ـ 1385 / 1896 ـ 1965. عاش  مسقط،  في  المؤلف  ولد  الخليلي. 

الصفحــة 35: معلومــات مــن علي بن جبــر الجبري: هالل بــن بدر بن 
نائبًا  عمل  البوســعيدي.  خلف  حمد بن  عبد اهللا بن  ســليمان بن  سيف بن 
تيمور  سعيد بن  للســلطان  خاصًا  ســكرتيرًا   ثم العدلية،  المحكمة  لرئيس 
تَّم  ذلك  بعد  مســقط.  في  ل  األو البلدي  للمجلس  رئيســًا   ثم البوسعيدي، 
أبرز  من  يعد  الخاصة.  المهام  في  تيمور  ســعيد بن  للســلطان  ممثالً  تعيينه 
المناهج  أجزاء؛  أربعة  في  ُعمان  تاريخ  األوليات؛  كتب  الشــعراء.  وأشــهر 
التونسي  ذينه  أبي  د بن  محم مع  القرآن  درس  اإلمالء.  في  كتاب  المدرسية؛ 
الطيواني.  صالح  وعيسى بن  الخصيبي  عزيز  راشــد بن  مع  العربية  ودرس 
الديوان  فوتوغرافية.  صورة   39 الصفحة  على   .1966 / 1385 رمضان   6 توفي 

.43 الصفحة  على  يبدأ 
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.1989 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية:  الطبعة 
علي، علي عبد الخالق 1984، 238، مخطوط لديوانه، ُنسخ من قِبل علي بن 

الجبري. جبر 
بين  ألفت  قصائد  مصور.  333 صفحــة،   :(Tubingen) توبنجن  جامعة  دليل 

و1965.  1896

الُعماني:  [البيــروي]  الحبســي  علي  جمعة بن  خميس بن  راشــد بن  البيروي، 
الديوان.

ســليمان  قِبل  من  ُجمــع   .1678 / 1089 ولــد   :569  ،S II بروكلمــان  كارل 
 ،400 كامبردج   ،1735 / 1148 رمضان  في  الُعماني  النْزوّي  العقري  دي  المحم
عنوان  تحت  األبجدي،  بالترتيــب  ملخص،   .6566 أو  البريطاني  المتحــف 

.525 كمبردج   ،1732 / 1145 من  فنون،  جملة  في  المحزون  سلوة 
[ديوانين]. خميس:  راشد بن  الحبسي،  انظر: 

سعيد: سالم بن  سيف بن  حمد بن  البيماني، 
الزبير، 1991، 52: (1322 ـ 1384 / 1903 ـ 1965) إنشاء المدرسة الحديثة في 
إصدار  في  شــارك  زنجبار.  من  المدينة  هذه  إلى  عــاد  أن  بعد   ،1962 بهال 

البيماني. أسئلة  من  المعاني  دروب  المثال  سبيل  على  َكَتَب  الحكم. 
سعيد: سعيد بن  ناصر بن  البيماني، 

الدينية  العلوم  درس  العشــرين)  عشــر /  الرابع  (القرن   :160  ،1991 الزبير، 
بمســجد بهال، وزاول عدة مهام متعلقة بالمال العام عند اإلمام ســالم بن 
الصواب  منهل  كتاب  أعماله:  إحدى  1913 ـ 1920).  (إمام  الخروصي  راشد 

والجواب. المسألة  في 
جديدة  طبعة  حديثة  نســخة  والجواب.  المســألة  في  الصواب  منهل  كتاب  نفسه: 

24×17سم). (202 صفحة،   ،(1988)
ـ  1384 / 1904 ـ 5  محــرم  (1322 ـ 18   :(2004 (أبريل  البوســعيدي،  مكتبة 

.1988 المسجل  الرقم  بهال.  في  ولد   (1964 مايو 
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الثامن). الثاني /  للقرن  ل  األو (النصف  كريمة:  أبي  مسلم بن  ُعبيدة  أبو  التميمي، 
مة  مقد شــرح  وفي  ســير،  الشــماخي:  في  ذكر  153/1 ـ 159:   ،1964 معّمر 
سرية  في  مدرسًا  كان  بالقّفاف.  لقب  اطفيش.  يوسف  د بن  ـ : محم ل التوحيد 

اج. الحج عن 
تالمذته  ضمن  ومن  البصــرة  في  درس   :72  ،B 1934  (Lewicki) لويســكي 
مؤلف  وهو  المغــرب.  إلى  اإلباضي  المذهب  حملــوا  الذين  العلم  حملــة 
األول /  للقرن  الثاني  النصف  إلى  ينتمون  شيوخ  عن  رويت  اآلثار  لمجموع 
العبدي،  وصحار  الســّماك  وجعفر بن  األزدي،  زيد  جابر بن  مثل  الســابع، 
صحار  أعمال  بيــن  من  النديم.  البــن  الفهرســت  كتاب  لمعاوية.  معاصر 

.1991 ُعبيدة.  أبي  عمل  مصدر  هو  ربما  الذي  األمثال،  كتاب  العبدي 
.(762 / 145 (توفي  418/2 ـ 420:   ،2000 باباعّمي 

303 ـ 305.  ،2001  (Crone) كرون 
ظهر.  69 ـ  وجه   66 ورقة  لبوب،  مخطوط  المشائخ،  طبقات  الدرجيني، 

238/2 ـ 248. الطبقات،  الدرجيني: 
193/2 ـ 194.  ،1991  (Ess) إس 

49 ـ 52.  ،2002  (Francesca) فرانشيسكا 
.2001 الجعبيري 

19 ـ 21.  ،1878  (Masqueray) مسقوراي 
.107  ،1974 النامي، 

71 ـ 94). حديثة،  طبعة  إنجليزية،  (نسخة  95 ـ 117   ،2001 النامي، 
83 ـ 86. سير،  الشماخي: 

.(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/people/abuobeidah.html

.1992 ُمبارك  الراشدي،  انظر: 
مناسك  في  علي: [كتاب  عمر بن  حفص  أبو  السدويكشــي،  المغرب:  انظر:  نفسه: 

الحّج].
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كثير. الفضل بن  إلى  مودود  وأبي  ُعبيدة  أبي  من  نفسه: 
مودود  حاجب بن  مودود  وأبي  كريمة  أبي  مسلم بن  ُعبيدة  أبي  سيرة  انظر: 

كثير. الفضل بن  إلى  الطائي 
المغرب. أهل  إلى  حاجب  مودود  وأبي  مسلم  ُعبيدة  أبي  كتاب  نفسه: 

[بن  حاجب  مودود  وأبي  كريمة]  أبي  [مســلم بن  ُعبيدة  أبي  ســيرة  انظر: 
المغرب. أهل  إلى  الطائي]  مودود 

وحاجب. ُعبيدة  أبي  من  درهم  ابن  فتنة  ذكر  فيه  ُعمان  أهل  إلى  كتاب  نفسه: 
مودود  حاجب بن  مودود  وأبي  كريمة  أبي  مسلم بن  ُعبيدة  أبي  سيرة  انظر: 

ُعمان. أهل  إلى  الطائي 
ُعبيدة. أبي  ُكُتب  ومن  نفسه: 

كــرون (Crone) 2001، 5: فــي مجهول: نســخة مصورة، رقــم 25 (ترقيم 
المخطوط).

61 ـ 63. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في   :254  ،2001 السالمي، 
ل،  الوهيبــي، 2003، 143: في مجهول: ســير ُعلماء اإلباضّيــة، الجزء األو

60 ـ 62. الصفحات 
ُعبيدة. أبي  مسائل  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة)،  في  رقــم 104  (رقم 228   ،71 صفحــة  إروان  مكتبــة 
16 ورقة، 22,5×17,5ســم، 17 ســطرًا، غير ُمكتمل فــي المنتصف، تاريخ 

.1855 / 1271 رجب   21 النسخ 
مكتبة الشــيخ، رقم 569، مخطوط، 9 ورقات، 34×24ســم، 28 سطرًا، غير 
ُمكتمل، تاريخ النســخ 11 شــوال 1307 / 1890. األخيــر في مجموعة من 
حبيب:  الربيع بن  لكتــاب  الوارجالني  ترتيــب  إلــى  باإلضافة  49 ورقــة، 

الرسول ژ. حديث  في  الصحيح 
العطفاوي،  يوســف  ملكية  في  ُمكتمل  غير  مخطوط   ،298  ،2001 النامــي، 

.(1969 (حوالي  مزاب  العطف، 
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نفسه: رســالة ابن أبي كريمة لإلمــام أبي الخّطاب المعافري. تحقيق: ســالم بن 
.1982 ُعمان  الحارثي،  د  محم

مســقط،  المعافري.  الخّطاب  أبي  لإلمام  الزكاة  في  كريمة  أبي  ابن  رســالة 
.34 تُراُثنا  (26 صفحة).  1982 ـ 3،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
الزكاة. عن   (761 (توفي  المغرب  في  إباضي  إمام  أول  إلى  رسالة 

الزكاة. (أحكام)  في  رسالة  انظر: 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
مودود. وأبي  ُعبيدة  أبي  رسالة  نفسه: 

(مخطوط  رقم 23  مصــورة،  نســخة  مجهول:  في   :5  ،2001  (Crone) كرون 
مرقم).

56 ـ 59. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :254  ،2001 السالمي، 
مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  انظر: 

المرجئة. على  الرّد  في  حاجب  مودود  وأبي  ُعبيدة  أبي  رسالة  نفسه: 
ل،  الوهيبــي، 2003، 143: في مجهول: ســير ُعلماء اإلباضّيــة، الجزء األو

55 ـ 58. الصفحات 
مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  انظر: 

أيضًا. وحاجب  ُعبيدة  أبي  من  رسالة  نفسه: 
281 ـ 285. المسلمين،  سير  مجهول:   :154  ،2003 الوهيبي، 

مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  انظر: 
كثير. الفضل بن  إلى  وحاجب  ُعبيدة  أبي  من  رسالة  نفسه: 

مودود  حاجب بن  مودود  وأبي  كريمة  أبي  مسلم بن  ُعبيدة  أبي  سيرة  انظر: 
الكثير. الفضل بن  إلى  الطائي 

الزكاة. (أحكام)  في  رسالة  نفسه: 
النامي، 1970، 67 ـ 68، مخطوط من 12 صفحة، 23 سطرًا، 22×16,5سم، 
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اليد،  بنفس  كتــب   .1797 أغســطس   5  /1211 محرم   30 النســخ:  تاريخ 
الثاني  اإلمام  من  رد  وهو  األزدي.  زيــد  ـ : جابر بن  ل الصالة  كتاب  مثل 
لإلباضية، أرســل إلى إسماعيل بن ســليمان المغربي، وهو شخص لم 
الكامل  شكله  في  المتبقي  الوحيد  العمل  وهو  ورفقاؤه.  قبل،  من  يعرف 
في  منتشــرة  الشــرعية  آراءه  لكن  كريمة،  أبــي  مســلم بن  عبيدة  ألبي 
بعض  بشــرح  عليها  الرّد  في  عبيدة  أبو  قام  آنــذاك.  اإلباضية  الكتابات 
فيها  يحاول  التي  الطريقة  مبينًا  الزكاة  بنظام  تتعلق  التي  التنظيمية  أفكاره 
المجتمع اإلباضي تأســيس نفســه وفق التعاليم اإلســالمية حول نظام 

الزكاة.
هاشم 2001، 301، مخطوط في دار الكتب، (رقم 21582 باء)، في مجموعة، 
هذا  من  جزءًا  أعطى  هاشــم  294 ـ 295  الصفحات  على  114 ـ 116.  ورقــة 

غانم. ابن  مدونة  في  الموجود  النص، 
على  باء.   21582 الكتــب،  دار  في  مخطوط   ،347 جديدة،  طبعة  إســماعيل 
شيوخ  إلى  ُعبيدة  أبي  رسالة  أعطى  إســماعيل  لعمله  337 ـ 338  الصفحات 

الزكاة. (أحكام)  في  رسالة  من  المأخوذة  بالمغرب،  اإلباضية 
مجموعة. في  باء،   21582 الكتب،  دار  في  مخطوط   ،119  ،1982 خليفات 

النامي، 2001، 298: رســالة في الزكاة ولمن تُعطــى، مخطوط في الخزانة 
.(1969 (حوالي  نقدية.  طبعة  على  اآلن  يعمل  النامي،  البارونية. 

من   :(102 ملحوظة   94 حديثة،  طبعة  إنجليزية،  (نسخة   3 ملحوظة  115 ـ 116  نفسه: 
هو  ُعبيدة  أبي  مسند  في  المذكور  المغربي  سليمان  إسماعيل بن  أن  الممكن 
بعد  المنتخب  الدفاع»  النفوسي، «إمام  زياد  إسماعيل بن  مثل  الشخص  نفس 

الحارث. وفاة 
في  مخطوط  المدّونة،  غانم:  ابن  كتاب  من  النص،  338 ـ 339:   ،2002 ناصر 

باء. رقم 1582  الكتب،  دار 
ودراسة: رسالة  لمخطوطات  وصف  499 ـ 572:   ،1992 الراشدي 
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في  – والثقافة  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الزكاة.  في  كريمة  أبي  رسالة 
يعتمد  الحارثي.  حمد  سالم بن  قِبل  من  ُحقق   ،34 رقم.  تُراُثنا،  سلســلة 

الكتب. دار  في  مخطوط  على 
مخطــوط في دار الكتب (الهيئة العامة للكتــاب). في مجموعة بعنوان:  –

آثار الربيع بــن حبيب البصري، رقم 4565 ـ 21582 باء (انظر: الربيع بن 
حبيب: كتاب اآلثار). هذه المجموعة نزلت في دار الكتب في 1939 وفي 
آخرها تقول: إن المخطوط كتب في 41، الذي ربما هو 1041 / 1631 ـ 2. 
إسماعيل  عمر بن  عبد الرحمن بن  الناسخ:  163 ورقة،  مخطوط  لمجموع 
الــزواري. ربما المجموعة المخطوطة هذه حملــت إلى دار الكتب من 
وكالة  كانت  الحــي  في  البنائية  األعمــال  بدأت  ا  َلم الجامــوس.  وكالة 
 .(2006 ،2004 (Custers) ابن طولون. انظر: كاســترز) الجاموس تقع في
بـ باب  ومتبوع  الناس،  علــى  يلي  ومن  العمال  بـ باب  المجموعة  تبــدأ 
الســكتة في كفارة اليمين؛ نسخة سيئة جّدًا. هذا المخطوط له 40 سطرًا 

العمال). كتاب  التميمي:  (انظر:  15×10سم.  صفحة،   لكل
الديوان  – عنــوان:  تحمل  مجموعة  في  البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط 

المعــروض أو ُمدونة أبي غانــم (انظر: ابن غانــم)، كال العنوانين تَّم 
تكرارهما. رسالة أبي ُعبيدة على الورقات 7 ـ 13؛ للمجموعة 594 ورقة 
(197 صفحة). نسخت كلها من قِبل عبد السالم بن عبد الرحمن النّجار 
المخطوطة  المجموعة   .1793 / 1207 ــة  الحج ذو   2 هو  النســخ  ونهاية 
وينتمي  بجربة  معقــل  بني  من  الناســخ:  فراغات.  بــدون  كذلك  هذه 
انظر:  مستاوة.  ورقلة. (عن  في  اليوم  ال يزالون  معقل  بنو  مســتاوة؛  إلى 

30×20سم. صفحة،   لكل 32 سطرًا  من  المخطوط  هذا   .(202 مريمي 
مخطوط في مذكرات في مكتبة ســالم بن يعقوب، نهاية النسخ رجب  –

ســالم بن  صالح بن  قِبل  من  األعظم  الكبير  الجامع  فــي   1777 / 1191

المغربي،  سليمان  إسماعيل بن  إلى  أرسلت  السدريني؛  يّدر  سليمان بن 
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الخزانة  في  نسخة  من  نسخ  المخطوط  هذا  أن  يبدو  أسئلة.  على  مجيبًا 
سم.  20×30 صفحة،   كل في  29 سطرًا  به  المخطوط  هذا  البارونية. 

بالمغرب. اإلباضية  إلى  غالبًا  كتبت  الرسالة 
شفارتز (Schwartz) 1983، 301، رقم 13، مخطوط في مكتبة سالم بن يعقوب، 

.1777 / 1191 (جربة)،  الماي  السدريني،  صالح  الناسخ:  12 ـ 18،  مجموع، 
إلى  أُرســل  الــزكاة  عــن  عــرض   :248  ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون 

.(4 المادة   ،1970 (النامي،  المغربي  سليمان  إسماعيل بن 
المعافري. الخّطاب  أبي  لإلمام  كريمة  أبي  رسالة  انظر: 
اإلباضّية. ُعلماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 

الزكاة. كتاب  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  المغرب:  انظر: 
انظر: مجهول: كتاب الودائع والعاريات والمراجع هناك، الكّل في مجموعة 

الكتب. دار  في  باء   1582/2 مخطوطة 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
كريمة. أبي  مسلم بن  أبي  سيرة  نفسه: 

يواصلوا  أن  رفقاءه  فيها  دعا  سياســية  سيرة  رقم 17:   ،12  ،2000 الســالمي، 
.10  ،2001 السالمي،  (السرية).  نشاطاتهم 

المشائخ. من  ُرستم  عبد الرحمن بن  عبد الوّهاب بن  إلى  ُعبيدة  أبي  سيرة  نفسه: 
المحبوبين،  اإلباضيــة  الُعلماء  ســير  مجهول:  في   :25  ،2003 الجالــودي، 

و2.  1 ملحوظة   58 الجالودي،  انظر:  145 ـ 147.  صفحتان 
عبد الوّهاب بن  إلى  ُعبيدة  أبي  ســيرة  ومن  320/2 ـ 324:   ،1986 كاشــف 

المشائخ. من  ُرستم  عبد الرحمن بن 
13، رقم 25: سيرة أبي ُعبيدة إلى اإلمام عبد الوّهاب بن   ،2000 الســالمي، 
عبد الرحمن بن ُرســتم. رســالة إلى اإلمام الرســتمي الثاني (168 ـ 208/ 
نفس  تلي  تَّم  اإلمــام.  هذا  قبول  الُنكارّيين  رفض  بعــد  كتبت  784 ـ 823). 
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الجوهر  مجهول:  فــي   (Wilkinson) ويلكنســون  أعطاها  كالتي  المعلومات 
الرســالة  هذه  أن  أضاف  دبوز  علي  د  محم ثم:   .(i) 5  ،II الجزء  المقتصــر، 
.12  ،2001 السالمي،  الجناوني.  عبد الحميد  ُعبيدة  أبي  قِبل  من  كتبت  ربما 

السالمي، 2001، 253: سيرة أبي ُعبيدة إلى عبد الوّهاب بن عبد الرحمن بن 
385 ـ 387. الُعمانية،  السير  مجهول:  في  ُرستم. 

.(i)  5  ،II الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
المغربي. ُعبيدة  أبو  المغرب:  انظر: 

جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 

مودود  حاجب [بن  مودود  وأبي  كريمة]  أبي  ُعبيدة [مســلم بن  أبي  ســيرة  نفسه: 
المغرب. أهل  إلى  الطائي] 

الراشدي 1992، 579 ـ 584: رسالة اإلمامين أبي ُعبيدة مسلم بن أبي كريمة 
المغرب. أهل  إلى  الطائي  (خطأ)  محمود  وحاجب بن  البصري  التميمي 

تَّم  التي  الطرابلسيين  اإلباضيين  إلى  رســالة  رقم 23:   ،13  ،2000 السالمي، 
الحارث بن  قتل  حول  نزاعهم  بعد  يتحول  لكي  ملح  بشــكل  فيها  دعوتهم 
األولى  اإلمامة  قبل  الحدث  هذا  وقع  المرادي.  قيــس  الجبار بن  وعبد  تليد 
الســمح  عبد األعلى بن  اإلمام  عند  (141 ـ 144 / 758 ـ 762)  المغــرب  في 
ـ : الوالية  ل اإلباضيــة  األحكام  حول  نقــاش  عن  عبارة  الســيرة  المعافري. 
الســالمي،  الداخلية.  للمواجهات  حّد  وضع  محاولة  في  والوقوف  والبراءة 

.11  ،2001

المغرب  أهل  إلى  وحاجب  ُعبيدة  أبي  مســلم  كتاب   :254  ،2001 السالمي، 
حيــن اختلفوا في أمر عبد الجّبار والحارث حتــى قتل بعضهم بعضا. في 

52 ـ 56. اإلباضّية،  السير  مجهول: 
أهل  إلى  حاجب  مودود  وأبي  مســلم  ُعبيدة  أبي  كتاب   :143  ،2003 الوهيبي، 
ل، الصفحات 50 ـ 55. المغرب. في مجهول: سير ُعلماء اإلباضّية، الجزء األو
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نفسه: 154: كتاب أبي ُعبيدة مســلم وحاجب بن مــودود إلى أهل المغرب حين 
وجدا  حين  عبد الجّبــار  وقاضيه  تليد  حارث بــن  اإلمام  أمر  فــي  اختلفوا 

275 ـ 281. المسلمين،  سير  مجهول:  في  قتيلين. 
مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  انظر: 

وقتلهم. النهروان  وأهل  صّفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
عن المراسلة بين إباضية المشرق والمغرب. انظر: مجهول: جواب من أهل 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان 
نفسه: سيرة أبي ُعبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي مودود حاجب بن مودود الطائي 

ُعمان. أهل  إلى 
السالمي، 2000، 13، رقم 23: رسالة إلى الُعمانيين حول اختالفات كانت 
حول قطبية بن درهم وســدوس بن يوسف، اللذان اشتريا رجال حرا من 
العلماء  قِبل  من  حكــم  إصدار  إلى  أدى  الذي  الشــيء  جهري،  ثابت بن 
وهــو البراءة من الرجلين، مما أدى إلى االختــالف بين العلماء وبعض 
مسعود  الجلندى بن  اإلمام  وفاة  بعد  شك  بال  الســيرة  هذه  كتبت  القبائل 
الســالمي،  ُعمان.  في  سياســية  اضطرابات  مرحلة  خــالل   ،(750 / 134)

.12  ،2001

الوهيبي، 2003، 143: كتاب إلى أهل ُعمان فيه ذكر فتنة ابن درهم من أبي 
ل، الصفحات  ُعبيدة وحاجب. في مجهول: سير ُعلماء اإلباضّية، الجزء األو

62 ـ 66.

مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  انظر: 
نفسه: سيرة أبي ُعبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي مودود حاجب بن مودود الطائي 

كثير. الفضل بن  إلى 
السالمي، 2000، 12، رقم 16: مذكرة حول الرأي اإلباضي في القدر والجبر 

واالختيار.
.10  ،2001 السالمي، 
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مجهول:  في  كثير.  الفضل بن  إلــى  مودود  وأبي  ُعبيدة  أبي  من  وهذا   :254 نفسه: 
59 ـ 61. اإلباضّية،  السير 

كــرون (Crone) 2001، 5: من أبي ُعبيدة وأبي مودود إلى الفضل بن كثير. 
مرقم). (مخطوط  رقم 24  مصورة،  نسخة  مجهول:  في 

في  كثير.  الفضل بن  إلى  مودود  وأبي  ُعبيدة  أبي  من   :143  ،2003 الوهيبي، 
58 ـ 60. الصفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضّية،  ُعلماء  سير  مجهول: 

سير  مجهول:  في  كثير.  الفضل بن  إلى  وحاجب  ُعبيدة  أبي  من  رسالة   :154 نفسه: 
285 ـ 290. المسلمين، 

مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  انظر: 
الحضرمي. أيوب  ووائل بن  كريمة  أبي  مسلم بن  ُعبيدة  أبي  سيرة  نفسه: 

عن  العقائدية؛  الكتابــات  أولــى  إحدى  رقــم 15:   ،12  ،2000 الســالمي، 
انظر:   10  ،2001 السالمي،  األبدي.  جهنم  وعذاب  الذنب  على  االستمرارية 

أيوب. وائل بن  أيوب  أبو  الحضرمي، 
الُعّمال. كتاب  نفسه: 

باباعّمي و2000، 316/1: منسوب إلى أبي ُعبيدة مسلم، مخطوط في مكتبة 
رقم 47. لعلي،  صالح  الحاج 

كتاب  مؤلف:  بــدون  رقــم 111:   ،22  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
مخطوط  اإلباضّية،  ُعلماء  عليه  اّتفق  ــا  ِمم اإلمامة  في  الثاني  الجزء  الُعّمال، 
كتاب  مع:  مجموعــة  في  21×16ســم.  98 صفحة،  البارونيــة،  الخزانة  فــي 
قتادة  قول  من  ل  األو الجــزء  1206 / 1791 ـ 2)؛  نســخ  (39 صفحة،  الصيام 
(34 صفحة)؛  زيــد  جابر بن  كتاب  1207 / 1792 ـ 3)؛  نســخ  (135 صفحة، 
نسخ  (135 صفحة،  قتادة  قول  من  المعروضة  المســائل  من  الخامس  الجزء 
نسخ  (30 صفحة،  حبيب  الربيع بن  ُفتيا  من  الثاني  الجزء  1206 / 1791 ـ 2)؛ 

عبد اهللا بن  قول  من  الشغار  نكاح  كتاب  من  ل  األو الجزء  1206 / 1791 ـ 2)؛ 

أبو سعيد  البصري،  1212 / 1797 ـ 8) (انظر:  نســخ  عبد العزيز (184 صفحة، 
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نســخ  (39 صفحة،  واإلجارات  الجعالــة  كتــاب  عبد العزيز)؛  عبد اهللا بــن 
1208 / 1793 ـ 4)؛ كتاب السلم والبيوع من قول أهل الكوفة (19 صفحة نسخ 

1211 / 1796 ـ 7)؛ كتاب األحكام (39 صفحة، نسخ 1207 / 1792 ـ 3)؛ كتاب 

بشهادته  الحكم  فيه  ال يجوز  وما  شــاهدًا  فيه  القاضي  يكون  وما  الشهادات 
نسخ  (39 صفحة،  البيوع  أبواب  كتاب  1201 / 1786 ـ 7)؛  نسخ  (78 صفحة، 
1207 / 1792 ـ 3)؛ كتاب القضاء في الِقراض من قول أهل المدينة، معروض 

القضاء  كتاب  1208 / 1793 ـ 4)؛  نسخ  (35 صفحة،  اإلباضّية  عرضه  صحيح 
1208 / 1793 ـ 4). نسخ  (63 صفحة،  والعيوب  التفليس  في 

النامي، 2001، 104 (طبعة إنجليزية، نسخة حديثة، 79): ُعّمال يعني «حكام».
اإلباضّية. ُعلماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 

الباروني. قتادة،  أقوال  السدوسي:  انظر: 
كوفة. أهل  من  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  انظر: 

إباض. عبد اهللا بن  إباض:  عبد اهللا بن  التميمي، 
(ُمحقق). الدين:  عّز  التنوخي، 

المطر. وصف  كتاب  ُدريد:  ابن 
المصالح. عين  علي:  صالح بن  الحارثي، 

الوسائل. خالصة  علي:  صالح بن  عيسى بن  الحارثي، 
الجليل. الفتح  عبد اهللا:  د بن  محم الخليلي، 

.1963 / 1383 المسند،  حبيب:  الربيع بن 
الصحيح. الجامع  حاشية  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي، 

الستالي. ديوان  سعيد:  أحمد بن  بكر  أبو  الستالي، 
العمى. جالء  جميل:  خلفان بن  السمائلي، 

سليمان... لطان  الس ديوان  سليمان:  سليمان بن  النبهاني، 
الصحيح. الجامع  شرح  نفسه: 

مقال.  ،1992 التنوخي  انظر: 
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الساساني. الساساني:  علي  ثابت بن 
د: (ُمحقق) الخروصي، سيف بن ناصر: كتاب جامع أركان اإلسالم. الثميني، محم

المغرب. أيضًا:  انظر 
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الشعثاء. أبو  األزدي،  البصري:  الُعماني  الجوفي  اليحمدي  األزدي  زيد  جابر بن 
اإلزكوي. اإلزكاني:  عبد اهللا  جابر بن 

عبد اهللا بن  د  محم أبو  الســالمي،  (ُمحقق)  ســعيد:  يحيى بن  خليفة بن  الجابري، 
البهّية. الدّرة  على  السنّية  المواهب  حميد: 

عرابة. سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  انظر:  د:  محم راشد بن  الجابري، 
األخضر  الجبل  أخبــار  في  الُجمان  ســلك  كتاب  حمدان:  منصور بن  الجابــري، 

ُعمان. أهل  وتاريخ 
سنة  ُجمع  مخطوط   ،10 ملحوظة  362 و 370   ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
 ،(Capt. Eric Rae) راي  إرك  الكابتيــن  لصالح  المنطقة  عــرب  قِبل  من   1959

والي السيق، وُنسب إلى منصور بن حمدان الجابري. نسخة مصورة توجد في 
ويقوم  بسيط،  جّد  فهو  متوقع،  هو  كما  البريطانية؟).  بالمكتبة  (األصلي  مسقط 
المعلومات  بعض  علــى  يتوفر  لكنه  ريــام.  بني  لســلوك  دفاعية  فكرة  بتقديم 
الهنائي  علي  غالب بن  انتخــاب  أثناء  للوضعية  مفيــدة  أرضية  ويقدم  المهمة 

.(1954) كإمام 
.252/1 النعمان،  شقائق  الخصيبي:  انظر:  اللجيلة.  بقرية  جابر  بني  عن 

الريامي. انظر: 
.2001  (Mershen) مرشن  انظر: 

أحمد. (ُمحقق)  أحمد:  اهللا  جاد 
الدرويش. (ُمحقق)  الدرويش:  ياسين  جاسم 

خميس. جاعد بن  نبهان  أبو  الخروصي،  الخليلي:  جاعد 
خميس. جاعد بن  نبهان  أبو  الخروصي،  الخروصي:  خميس  جاعد بن 

د بن  محم الســيفي،  انظر:  نبهان:  أبــو  الخروصي،  مبارك  خميس بــن  جاعد بن 
د. محم خميس بن 

نبهان. أبو  الخروصي،  الخروصي:  يحيى  مبارك بن  خميس بن  جاعد بن 
المصنف. عبد اهللا:  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي،  انظر:  نبهان:  أبو  خميس،  جاعد بن 



بيبليوغرافيا اإلباضية 240

السمائلي. السمائلي:  [الجامعي]  حميد  عبد اهللا بن  حميد بن  سرور  أبو  الجامعي، 
الرابع. المجلد  الجامع،  جعفر:  ابن  (ُمحقق)  الفضيالت:  محمود  جبر 

ناصر [الجبري]  د بن  محم جبر بن  علي بن  ســعود بن  جبر بن  علي بن  الجبري، 
السمائلي:

الرابع  64/2 ـ 67: (القران  النعمــان،  شــقائق  راشــد:  د بن  محم الخصيبي، 
مهمة  عائلة  من  والعشــرين)  الواحد  ـ  العشــرين  عشــر /  الخامس  عشر ـ 
الشرعية  والعلوم  البكري،  ثاني  عيسى بن  مع  العربي  النحو  درس  ورئيسة. 
والقانونية مع أبي عبيد الســليمي وأبي يحيى [خلفان بن جميل] السيابي. 

شعره. عن  أمثلة 
ُعمانية]. أشعار  [مجموع  مجهول:  انظر:  (تجميع)  نفسه: 

األبصار. ذوي  فتاوى  من  األثر  عقد  مجهول:  انظر:  وترتيب)  (تجميع  نفسه: 
الضامري. مكتبة  السيب:  القريحة.  وحي  نفسه: 

.65  ،2004 البراشدي 
الغالة  على  والرّد  التوحيد  كتاب  طلحة:  كامل بن  يحيى بن  علي  أبو  الجحدري، 

الشيع. وطوائف 
إس IV ،1991 (Ess)، 173. عــن هذا الفقيه، الذي أصبح إباضيًا فيما بعد. 

172 ـ 173.  ،O. C انظر: 
العقري  [الجرمي]  عثمــان  د بن  محم موســى بن  عثمان بن  د  محم أبو  الجرمي، 

نزوى. ْزوّي:  الن
عثمان. د بن  محم أحمد بن  النْزوّي،  الجرمي: 

كتاب  العوتبي:  مســلم  ســلمة بن  المنذر  أبو  الصحاري،  (ُمحقق)  صــالح:  جّزار 
العربية. اللغة  في  اإلبانة 

الغشري. انظر:  الجشري: 
األنباري. األنباري:  عبد السالم  أحمد بن  جعفر بن 

النخلي. النخلي:  عبد اهللا  السالمين بن  جعفر بن 
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الريامي: النّير  منير بن  الجعالني، 
البطاشي: إتحاف األعيان، 225/1 ـ 231. علم البطاشي قواعد التجويد للنّير.

عبد اهللا. ان بن  غس إلى  النّير  منير بن  كتاب  نفسه: 
عبد اهللا. ان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  سيرة  انظر: 

عبد اهللا. ان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  سيرة  نفسه: 
كرون (Crone) 2001، 4: العنوان أضيف فيما بعد. في مجهول: نسخة مصورة، 

233 ـ 249. رقم 9، 
ــان بن عبد اهللا. في كاشــف، 1986،  نفسه: 341: كتــاب منير بــن النّير إلى غس
233/1 ـ 253. في مجهول: نسخة مصورة، رقم 17، 294 ـ 309. انظر: كرون 

 :815 / 200 حوالي  توفي  الذي  الشــخص،  هذا  حول  341 ـ 342   (Crone)
منير. سيرة  أسفله  انظر:  اإلمام.  نفس  إلى  لمنير  أخرى  سيرة  عن 

اإلمام  إلى  ودستوري  تاريخي  محتوى  ذات  سيرة   :711/2  ،1991  (Ess) إس 
كاشف،  في  808 ـ 822 ـ 3).   / 192 ـ 207  (إمام  اليحمدي  عبد اهللا  ان بن  غس

233/1 ـ 253.  ،1986

.2002 الحجري  انظر: 
اإلمام  إلى  العجالني (خطــأ)  النّير  منير بن  ســيرة   :24  ،2003 الجالــودي، 
المحبوبين،  اإلباضية  علماء  ســير  مجهول:  في  الفجحي.  عبد اهللا  ان بن  غس

.1 ملحوظة   59 الجالودي،  انظر:  48/2 ـ 58. 

233/1 ـ 253.  ،1986 كاشف،  في 
33 ـ 34.  ،1999 السابعي 

السالمي: تحفة األعيان، 89/1 ـ 92: هل هذه هي الرسالة المشار إليها من قِبل 
132/1 ـ 133.  ،O. C كذلك  انظر:  (Wilkinson)؟  وويلكنسون   (Crone) كرون 

إلى  الريامي  نّير  منير بن  سيرة   :(33 رقم 32 (باألحرى   ،15  ،2000 السالمي، 
ــان بن عبد اهللا. يعّد منير بن النّير أحد حملة العلم األربعة الذين  اإلمام غس
مسعود (ت:  الجلندى بن  بعد  اإلمامة  إلرجاع  ُعمان  إلى  البصرة  من  أُرسلوا 
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134 / 751 ـ 2). رغم أن هذه الســيرة عبارة عن سيرة استشارية إلى اإلمام، 

فهي تخبر بشــكل غير مباشر الشيء الكثير عن الحالة الداخلية في ُعمان. 
الخليجي  المحيط  فــي  العنيفة  القراصنة  نشــاطات  عن  اإلمام  تحذيــر   ثم
هذا  ُعمان.  وغرب  البصرة  بين  البحر  في  شــخصًا   50 قتل  سيما  والهندي، 
نقطة  الحدث  هــذا  عّد  ويمكن  ُعماني  أســطول  أول  يبني  اإلمام  جعل  ما 
تحول في تحرير ُعمان من الحكم العباسي إلى نشر المذهب اإلباضي في 

.14  ،2001 السالمي،  إفريقيا.  وشرق  الهندي  المحيط 
ان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  ســيرة   :248  ،2001 السالمي، 

284 ـ 291.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  عبد اهللا. 
السير  مجهول:  في  عبد اهللا.  ــان بن  غس اإلمام  إلى  النّير  منير بن  كتاب   :255 نفسه: 

76 ـ 84. اإلباضية، 
ويلكنســون (Wilkinson) 1987، 340 ملحوظة 4، 371: كتاب منير بن النّير 
للقرن  الثاني  النصف  المقتصر.  الجوهر  في  عبد اهللا.  ــان بن  غس اإلمام  إلى 
عبد اهللا  ــان بن  غس لإلمام  كتب  متمرن.  البصــري  مرســل  الثامن؛  الثاني / 
النموذجي.  الســلوك  إلشــهار  808 ـ 823)  (208؟)/  (192 ـ 207  اليحمدي 

.6 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
ســير  مجهول:  في  ــان.  غس لإلمام  نّير  منير بن  كتاب   :143  ،2003 الوهيبي، 

75 ـ 83. الصفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء 
177 ـ 186. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148 نفسه: 

ســير  مجهول:  في  عبد اهللا.  ــان بن  غس اإلمام  إلى  النّير  منير بن  كتاب   :154 نفسه: 
188 ـ 199. المسلمين، 

394 ـ 403. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158 نفسه: 
234 ـ 250.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في   :161 نفسه: 

ــان بن عبد اهللا. في  نفسه: 161، كتــاب منير بــن النّير الجعالنــي إلى اإلمام غس
296 ـ 312.  ،(1) السير  كتاب  مجهول: 
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النّير. منير بن  اسمين  عن   :2 ملحوظة   22  ،2000 البهالني  انظر: 
.2001 النامي،  وقتلهم،  النهروان  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 

النّير. منير بن  العجالني،  انظر: 
الجلندى:

107 ـ 109. األعيان،  إسعاف  السيابي: 
المبين. الفتح  رزيق:  ابن  (ُمحقق)  د:  محم عبد اهللا  الدين،  جمال 

الرقيشي. اإلزكوي:  أحمد  جمعة بن 
الرقيشي. اإلزكوي:  الرقيشي  أحمد  جمعة بن 

الهنائي. السمائلي:  الهنائي  سعيد  خصيف بن  جمعة بن 
الحارثي. الحارثي:  الحنجري  هاشل  سليم بن  جمعة بن 

الصائغي. ْزوّي:  الن الصائغي  عبد اهللا  سالم بن  علي بن  جمعة بن 
اد: مد جمعة بن 

عشر).  الثامن  عشر /  الثاني  (القرن  96/3 ـ 98:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
األمثلة. بعض  فقهية.  مواضيع  في  شعرًا  كتب 

السعدي. السعدي:  خميس  جميل بن 

الشجبي. الشجبي:  خميس  جميل بن 
الجهضمي:

مالك بن  عوف بن  جهضم بن  بني  نســب   :104 األعيان،  إسعاف  السيابي: 
فهم. يعيشون في سمد الشان بالشرقية، التي تسمى كذلك بسمد الجهاضم. 
جماعة منهم يعيشــون بوادي الطائيين. أحد علمائهم القاضي ســليمان بن 

ظفار. في  حاليًا  يعيش  الذي  راشد، 
األزدي  [الجهضمي]  مصبح  رشيد بن  مسلم بن  راشد بن  سليمان بن  الجهضمي، 
حديثة  طبعة  األولى،  الطبعة  المسالك.  أقصر  إلى  الســالك  إرشاد  السمدي: 

24×17سم). (175 صفحة،   ،1994 / 1414

األولى  جمادى   25 الكتابة  من  االنتهاء   :(2004 البوســعيدي، (مارس  مكتبة 
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المحروقي  راشــد  ســلطان بن  عبد اهللا بن  قِبل  مــن  مــة  مقد  .1968 / 1388

الشان،  سمد  في  1331 / 1912 ـ 13  ســنة  المؤلف  ولد  7 ـ 8).  (الصفحات 
الدّرة  على  القويمة  المســالك  أخرى:  أعمال  1398 / 1977 ـ 8.  سنة  وتوفي 
ملحة  معاني  األحبــاب  تلقين  اإلســعاف؛  محّشــي  في  اإلرجاف  اليتيمة؛ 

الملحدين. على  الرّد  في  المبين  الحّق  كلمة  اإلعراب؛ 
سيرة. خميس،  حمدان بن  يوسف  أبو  اليوسفي،  انظر: 

عبد اللطيف  أحمــد  تحقيق:  اليتيمــة.  الــدّرة  على  القويمــة  المســالك  نفسه: 
(177 صفحة،   ،1993 / 1413 الضامــري  مكتبــة  الســيب:  الليثي.  محمود 

24,5×17سم).
الدّرة  لقصيدة  شــرح  القواعد.  عن  للمحقق:  مة  المقد 2 ـ 20،  الصفحــات 
(من  المخطوط  نســخ  من  االنتهاء  الرجز.  بحر  في  نظمت  التــي  اليتيمة، 
ل  األو ربيع   18 يــوم  هو  نفســه:  المؤلف  قِبل  من  100 صفحة)،  حوالــي 
يقول   .1948 / 1366 رجب   7 هو  الشــرح  كتابة  من  االنتهاء  1395 / 1975؛ 

اْلُمحّقق إّن مؤّلف الشرح والقصيدة نفسها في غالب الظّن نفس الشخص. 
إلى  ذهب   .1978 / 1398 في  توفي   ،1913 / 1331 ســنة  تقريبًا  المؤلف  ولد 
إفريقيا  شرق  إلى  ســافر  ذلك  وبعد  الشــان،  سمد  في  القرآنية  المدرســة 
كمدرس  عمل  دراســته.  ليتابع  نزوى  إلــى  أتى  ذلك  بعد  هنــاك.  للعمل 
وعمل  الخليلي،  اإلمام  عّينه  إبرا،  ووالية  المضيبي  ووالية  الشــان  بسمد 

واليات. ة  عد في  قاضيًا 
.164  ،2004 يحيى  خليفة بن  الجابري، 

السيرة. خميس،  حمدان بن  يوسف  أبو  اليوسفي،  انظر: 
الحضرمي. الفرقي:  الحضرمي  سعيد  سالم بن  المّر بن  الجوفي، 

كشف  كتاب  سفيان:  الحسن  أبو  الراشــدي،  (ُمحقق)  الطوخي:  د  محم الجوهري، 
الغوامض.
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مودود. حاجب بن  مودود  أبو  الطائي،  مودود:  أبو  الطائي،  مودود  حاجب بن 
انظر: الحرث  قبيلة  عن  الحارثي: 

42 ـ 43.  ،1976  (Anthony) أنطوني 
 (Colette le cour grandmaison) وكولت (Paul) بول ،(Bonnenfant) بونينفانت

.1977

.1986  ،1985  (Le cour crandmaison)
مع  الذي  كعب  آل الحارث بن  إلى  114 ـ 115:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 

إلخ. الغيوث،  السناويون،  الطوقيون،  الخناجرة،  الدغشة،  البراونة، 
عبد اهللا. حميد بن  حمدون بن  أحمد بن  خاصة  التالية،  المواد  انظر: 

.2001 سليمان  حمد بن  أحمد بن  الحارثي،  انظر: 
الحارثي:

د بن عيسى بن  د بن عيسى بن صالح. انظر: الحارثي، محم أبو الفضل محم
صالح.

سالم. سليمان بن  ناصر بن  الخطيب  أبوحمدان 
عبد اهللا. حميد بن  حمدون بن  أحمد بن 

علي. صالح بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن 
صالح. عيسى بن  د بن  محم أحمد بن 
الخنجري. هاشل  سليم بن  جمعة بن 

علي. د بن  محم عبد الصمد بن  حسين بن 
سالم. حمدان بن 

سليمان؟). (بن  سالم 
المضيربي. [الحارثي]  عبد اهللا  حميد بن  سليمان بن  حمد بن  سالم بن 

حمد. سالم بن 
د. محم سالم بن 

صالح. عيسى بن  د بن  محم سليمان  حمد بن  سعيد بن 
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الغيثي. سليم  راشد بن  سعيد بن 
سعيد.

ناصر. علي بن  صالح بن 
عيسى. صالح بن 

علي. صالح بن  عيسى بن  بنت  عائشة 
أحمد. اهللا بن  عبد 

ناصر. علي بن  صالح بن  عيسى بن 
صالح. عيسى بن  د بن  محم

الطباعة)  على  (المنفق  سالم:  سليمان بن  ناصر بن  الخطيب  حمدان  أبو  الحارثي، 
للبيع  والزائر.  الحاج  أحكام  في  الحائر  إرشاد  شامس:  د بن  محم البطاشي، 

الحارثي. سالم  حمدان بن  من 
عبد اهللا: حميد بن  حمدون بن  أحمد بن  الحارثي، 

أو  أو1324 ـ 1387 / 1905   1323) 16/2 ـ 24:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
سعيد بن  مثل  األسرة  نفس  من  وهو  المضيرب.  في  ولد  1906 ـ 1967 ـ 8) 

د بن عبد اهللا الخليلي (إمام  حمد بن سليمان. درس في نزوى مع اإلمام محم
مطارحات  له  آخرين.  وعلمــاء  العزري  عامر  اهللا بن  وعبــد  1920 ـ 1954)، 

د بن عيسى بن صالح الحارثي.  أدبية ومباحثات فقهية مع أبي الفضل محم
 1964 ثورة  بعد  زنجبار  في  بقي  زنجبار.  في  ليعيش  ذهب  حياته  أواسط  في 
حتى قتل يومًا مــن قِبل لصوص أحرقوا منزله ومكتبته الثمينة. ويعتبر من 
التي  نخل،  وقعة  خالل  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  رافقوا  الذين  بين 
على  الفضل.  أبي  مع  أدبية  ومطارحات  لشــعره  أمثلة  بجروح.  فيها  أصيب 
توفي  حميد  حمدون بن  والده  العائلة:  أفراد  بعض  وفاة  تواريخ   23 الصفحة 
حمد بن  1350 / 1931 ـ 2؛  سنة  توفي  حميد  عبد اهللا بن  1360 / 1941؛  ســنة 
توفي  حميد  سليمان بن  حمد بن  شقيقه  1342 / 1923 ـ 4؛  سنة  توفي  حميد 
1391 / 1971 ـ 2؛  ســنة  توفي  حميد  حمد بن  عبد اهللا بن  1389 / 1969 ـ 70؛ 
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ناصر بــن حمد بن حميــد فارق الحيــاة ســنة 1403 / 1982 ـ 3؛ علي بن 
1372 / 1952 ـ 3. في  توفي  حميد  حمد بن 

الكندي 2001، 212 ـ 213: رســالة إلى هاشــل بن راشــد المســكري من 
ذو   29 بتاريخ  الحارثــي،  حمدون  وأحمد بــن  الحارثي  حمــود  أحمد بن 

.1911 / 1329 القعدة 
علي: صالح بن  أحمد بن  عبد هللا بن  أحمد بن  الحارثي، 

الخصيبي: شقائق النعمان، 1/2 ـ 7: من أهل القابل والمضيرب في الشرقّية. 
قابوس بن  للسلطان  قصيدة  ضمنها  من  لشعره،  أمثلة  الشرق.  بشاعر  يسمى 

البوسعيدي. سعيد 
نفسه، وعبد اهللا بن حميد السالمي: اليسرى في إنقاذ جزيرة سقطرى. السيب: مكتبة 
قِبل  من  طباعته  أعيــد  20,5×14ســم).  (55 صفحة،   ،1992 / 1412 الضامري، 

الحارثي. سليمان  حمد بن  سعيد بن 
األعيان،  تحفــة  الســالمي:  في  ســقطرى  عن  والنص  للحارثــي  قصيــدة 
ذهبوا  الذين  جنوده  إلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  رســالة  مع  166/1 ـ 183، 

الحبشة. أيادي  من  الجزيرة  الستعادة 
86 ـ 101. 76 ـ 77،   ،1999 د  محم يحيى بن  البهالني،  انظر: 

انظر: الصلت بن مالك: سيرة اإلمام الصلت بن مالك إلى الجند المحاربين 
سقطري. جزيرة  إلى 

صالح: عيسى بن  د بن  محم أحمد بن  الحارثي، 
 ،1947 ســنة  والده  وفاة  بعــد   :319  ،304  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
صالح بن  ضّد  أحمد  األخير  هذا  أيد  السلطان،  مع  جيدة  عالقات  له  والذي 
للحرث.  (تميمة)  رئيسي  كشيخ  د  محم خلف  الذي  د،  محم شــقيق  عيسى، 
ســاعد  تيمور،  ســعيد بن  مع  عالقته  في  يتوقف  الوحيد  أمله  أن  بإدراكــه 
 ،1954 في  جعالن،  في  اإلمام  كوالي  الوظيفة  بقبول  ذلك  ولوكان  السلطان، 
االتحاد  أجل  من  واضحًا  خرج  الهنائي،  علي  غالب بن  اإلمام  ترشيح  أثناء 
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على  السلطان  استولى  أن  بعد  رجوعه  هي  مكافأته  السلطان.  مع  جديد  من 
الشرقية. هناوي  تميمة  أخيرا  أصبح  ا  َلم  ،1955 سنة  نزوى 

أنطوني (Anthony) 1976، 5 ـ 6: شــيخ رئيسي لقبيلة الحرث بالشرقية من 
ـ : قبيلة  ل شــيخًا  والده  ليخلف  طلبه  ورفض  إفشــال  تَّم  ا  َلم 1956 ـ 1971. 

الســلطان  مع  بتحالف  أحمد  قام  عيســى،  صالح بن  عمه  قبل  مــن  حرث 
ا فّر صالح بن عيسى من البلد سنة 1956،  ســعيد بن تيمور البوسعيدي. َلم
أحمد  الســلطان  عين  الهنائي،  علــي  غالب بن  اإلمــام  مؤيدي  وبصحبــة 
هو  ما  بعد  فيما  يقوي  ولكن  بنزوى.  مؤقت  والٍ  وكـ  الحرث  قبيلة  كـ شيخ 
ووارثه  الوحيد  ابنه  يزّوج  أن  الســلطان  أراد  عملي،  سياسي  تحالف  أساس 
النجاح  يتم  لم  لكن   .1970 أوائل  في  أحمد  بنات  بإحدى  سعيد  قابوس بن 
وهو   ،1970 يونيو  انقــالب  قبل  إلغاؤها  تَّم  حيث  االتفاقيــة  لهذه  واإلتمام 
رغبته  أو  قدرته  لعدم  نظرًا  البالد.  ســلطان  قابوس  فيه  أصبح  الذي  الوقت 
من  ُعمان  داخل  في  الشــديد  اإلداري  التحكم  الجديد؛  لألمر  الرضوخ  في 

.1971 سنة  مسقط  في  بيته  في  أحمد  حبس  السلطنة،  حكومة  طرف 
ُعمان. تاريخ  في  العنوان  حمود:  سالم بن  السيابي،  (بتكليف)  نفسه: 

الخنجري: هاشم  سليم بن  جمعة بن  الحارثي، 
شــاعر  العمر.  من  ســنة   80 حوالي   ،1967 / 1387 توفي   :46  ،1991 الزبير، 

المضيرب. من  حماسي. 
 80 حوالي   ،1967 / 1387 (توفي  255/1 ـ 267.  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
ســنة من العمر) من المضيرب في الشــرقية. شــاعر حماسي، الذي كتب 
ضمنه:  من  شــعره،  عن  أمثلة  إلخ.  ومطارحات...  والمدح  الرثاء  في  قصائد 
1920 ـ 1954)؛  (إمــام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمــام  مدح  في  قصيدة 
د بن عيســى الحارثي؛ قصيدة  قصائد معتمدة على أرجوزات من قِبل محم
في مدح العالم واألمير عيسى بن صالح بن علي الحارثي، الذي توفي سنة 
ـ : ســليمان بن حميد بن عبد اهللا الحارثي،  1365 / 1945 ـ 6؛ قصيدة رثائية ل
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حميد بن  ـ : حمد بن  ل واحدة  1354 / 1935 ـ 6؛  توفي  الذي  الشرفاء،  فارس 
1342 / 1923 ـ 4. سنة  المتوفى  الحارثي،  عبد اهللا 

التالية. المواد  انظر: 
الرحلة]. أدب  في  [رسالة  علي:  د بن  محم عبد الصمد بن  حسين بن  الحارثي، 

مخطوط  (918 ـ 984 / 1512 ـ 3 ـ 1576 ـ 7)   :79/2 المخطوطــات،  فهرس 
15 ســطرًا.  23×16ســم،  40 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي 
رحلة  عن  رســالة  1021 / 1612 ـ 3.  ســيف،  اإلمام  ســلطان بن  الناسخ: 
للشــاعر إلى العراق، أُرسلت إلى: الشــهيد الثاني الشيخ زين الدين، في 

مجموعة.
هناك. والمراجع   1983  (Landau) لندو  انظر: 

الشريفة. النخلة  عدل  في  الظريفة  التحفة  سليمان؟):  (بن  سالم  الحارثي، 
وزارة  في   ،1975 سنة  نسخ  مخطوط،   ،368  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

والثقافة. القومي  التراث 
النخلة. سليمان:  حمد بن  سالم بن  الحارثي،  انظر: 

المضريبي: [الحارثي]  عبد اهللا  حميد بن  سليمان بن  حمد بن  سالم بن  الحارثي، 
 .(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

القعدة  ذو   4 ولــد  الحارثي،  ســعيد  قبل  من  5 صفحة)   ،3) وجيزة  ســيرة 
علي  ســعيد بن  مع  القرآن  درس  المضيرب (الشــرقية).  فــي   1933 / 1351

عبد اهللا بن  الصبيان [لـ  تلقين  كتاب  العامري،  جميــع  وجمعة بن  المغيري، 
والبالغة  النحو  درس  وبعده  الراشدي،  حميد  ناصر بن  مع  السالمي]  حميد 
ا  مع ناصر بن ســعيد النعمانــي (1330 ـ 1418 / 1911 ـ 12 ـ 1997 ـ 8). َلم
أحمد  ســعود بن  مع  هناك  درس  نــزوى.  في  ليدرس  ذهب  ســنة   20 بلغ 
إلى  رجع   ثم تقريبًا،  ســنة  لمدة  البوسعيدي،  سيف  وســالم بن  اإلسحاقي 
المضيرب ليســتمر في الدراســة مع النعماني. بعد ذلك سافر إلى سمائل 
ليدرس لمدة سنة أو أكثر مع خلفان بن جميل السيابي، مرجع الفتوى بعد 
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من  ليســافر  المضيرب،  إلى  رجع  الخليلي.  عبد اهللا  د بن  محم اإلمــام  وفاة 
هناك إلى الظاهر ليدرس مع حمد بن نور الدين السالمي، حيث استفاد من 
رفقة سعيد بن حمد الحارثي. وصالح بن حمد الحارثي، وفي نفس الوقت 
د بن شامس البطاشي وسالم بن حمود السيابي وإبراهيم بن  يتصل مع محم
مجلدًا   10,000 من  مكتبة  ســالم  يملك  بُعمان.  سابق  مفتي  العبري،  سعيد 
تَّم   1976 في  أسفل.  انظر:  أعماله.  عن  ومخطوطات.  مطبوعة  ألعمال  تقريبًا 
تعيينه قاضيًا بوالية القابل، وفي الوقت نفسه كان عضو محكمة االستئناف. 
األوقاف،  بوزارة  العام  بالديوان  االســتئناف  بمحكمة  قاضيًا  عين   1991 في 
وفي 1992 قاضيًا بمحكمة الشكاوي (التظلمات)، حيث ما زال يشتغل إلى 

.(1999 (أغسطس  اليوم 
التي  اإلباضية،  إلــى  متشــددة  دعوة  عن  399 ـ 407،   ،1987 عبد ربه  انظر: 
المصري،  إسماعيل  ومصطفى بن  الشــماخي  سعيد  قاسم بن  عن  فيها  نقل 
السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  اطفيش،  يوسف  د بن  محم األئمة  قطب  وكذلك 

الرواحي. مسلم  وأبو 

بتكليف). أو  (تحقيق  نفسه: 
الوسائل. خالصة  ناصر:  علي بن  صالح بن  عيسى بن  الحارثي، 

الغناية. وكنز  الدراية  [الحواري]:  د بن  محم الحواري  أبو  الحواري، 
بالمدّونة. المعروف  الديوان  كتاب  غانم:  ابن 

خليل. أبي  أجوبة  من  الجليل  الفتح  عبد اهللا:  د بن  محم الخليلي، 
المصّنف. عبد اهللا:  أحمد بن  بكر  أبو  الكندي، 

الشرع. بيان  سليمان:  إبراهيم بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو  الكندي، 
الطالبين. منهج  الشقصي:  مسعود  علي بن  سعيد بن  خميس بن  الرستاقي: 

أحكام  في  المقنعة  الحجج  رســالة  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي، 
الجمعة. صالة 

الثمين. العقد  نفسه: 
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الّسّنية. المواهب  نفسه: 
الكبير. الجامع  النْزوّي:  السمدي  [الصبحي]  بشير  سعيد بن  الصبحي، 

الزكاة. (أحكام)  في  رسالة  كريمة:  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبو  التميمي، 
الدليل  (كتاب  العقول  ألهل  الدليل  كتاب  يوسف:  يعقوب  أبو  الوارجالني، 

والبرهان).
.1999 / 1419 النهضة،  مطابع  مسقط:  دية.  المحم الشريعة  إلى  الفقهية  المسالك  نفسه: 

جديدة [1998]، (491 صفحة،  طبعة  اإلسالمية،  الشريعة  إلى  النقّية  المسالك  نفسه: 
24×17سم).

مسقط  في  ُطبع  المؤلف.  قِبل  من  ُنشــر   .(2004 (أبريل  البوسعيدي،  مكتبة 
الحديثة. األلوان  بمطبعة 

.(.ill 75 صفحة،   ،8)  ،1990 / 1411 النهضة،  مطابع  مسقط.  النخلة.  نفسه: 
النخلة  عدل  في  الظريفة  التحفة  ســليمان؟):  (بن  ســالم  الحارثي،  انظر: 

الشريفة.
في  والنشر  للطباعة  اليقظة  دار  بيروت:  اإلباضية.  أصول  في  الفضية  العقود  نفسه: 

.1974 ولبنان،  سوريا 
(342 صفحة).  1983 / 1403 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

التاريخ  في  معاصر  مرجع  عن  عبــارة  المؤلف   :17  ،2000  (Rawas) رواس 
الحارثي  يعطي  بداياتها.  فــي  لإلباضية  عام  تاريخ  وهو  الُعماني.  اإلباضي 
المؤلف  يعتمد  إفريقيا.  وشمال  ُعمان  وعلماء  إباضيين  ألئمة  خاصًا  اهتمامًا 
الطبقات)  (في  الدرجينــي  مثل  إفريقيا،  شــمال  من  إباضيين  مؤلفين  على 
المصادر  على  وكذلك  اإلباضية  عن  الكتابة  أثناء  الســير)،  (في  والشماخي 
الُعمانيــة حين دراســة التاريخ اإلباضي الُعماني. يشــير فــي الغالب إلى 
مصادره ويتضح أنه اعتمد باألســاس على كتاب تحفة األعيان للســالمي. 
ُنشر كتاب العقود الفضية في 1974 في سوريا ولبنان وأعادت طباعته وزارة 

.1984 في  والثقافة  القومي  التراث 
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اليقظة  دار  قِبل  من  ُنشر   ،1974 / 1394 مكتمل   :166  ،1978  (Smith) سميث 
جديدة. طبعة  ولبنان،  سوريا  في  والنشر  للطباعة  العربية 

اهللا بن  وعبد  النهــروان  أهل  بين  دارت  التــي  المناظرة  50 ـ 59:  الصفحــات 
عباس. http://ibadhiyah.net/papers/munadharah.html، (7 صفحات)، (ديسمبر 

النهروان. كتاب  مجهول:  انظر:   .(2001

د: محم سالم بن  الحارثي، 
الخصيبي: شــقائق النعمان، 7/2: (ت: 17 جمادى الثاني 1394 / 1974) عين 
قاضيًا في القابل في الشــرقية من قِبل األمير عيســى بن صالــح الحارثي. 
شغل هذا المنصب إلى عهد السلطان قابوس بن سعيد البوسعيدي، (سلطان 

ـ ).  1970

(تحقيق). نفسه: 
الزكاة. (أحكام)  في  رسالة  عبيدة:  أبو  التميمي، 

المعافري. الخطاب  أبي  لإلمام  كريمة  أبي  ابن  رسالة  عبيدة:  أبو  التميمي، 
سعيد: الحارثي، 

صالح بن  سليمان،  حمد بن  سعيد بن  الحارثيين:  لهؤالء  قصيرة  سيرا  َكَتَب 
علي بن ناصر، ســالم بن حمد بن ســليمان، ولـ ناصر بن سعيد النعماني 

الذاتية). السير  (انظر: 
حمد: سليمان بن  حمد بن  سعيد بن  الحارثي، 

 :(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

المضيرب  في  ولد  الحارثي.  سعيد  قِبل  من  قصيرة (1 ـ 5 صفحات)  ســيرة 
(والية القابل) يوم 13 رجب 1346 / 1928. حفظ القرآن الكريم في السادسة 
الوليد  خالد بن  يزيد بــن  مثل  العلماء،  مــن  العديد  مع  درس  عمــره.  من 
سيف  ناصر بن  النْزوّي،  الكندي  ســليمان  سعود بن  المنحي،  البوسعيدي، 
واليًا  تعيينه  تَّم  الســبعينات  أوائل  في  النعماني.  سعيد  وناصر بن  البطاشي 
في الشــرقية، ثم في الرستاق، وترأس البعثة الُعمانية إلى الحج لمدة أربع 
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سنوات حتى ســنة 1400 / 1979 ـ 80، ليصبح بعد ذلك مدير معهد القضاء 
الشــرعي. حصل على التقاعد ســنة 1406 / 1985 ـ 6. عن منشوراته. انظر: 

أدناه.
صفحة  شعره.  عن  أمثلة  7/2 ـ 13:  النعمان،  شقائق  راشد:  د  محم الخصيبي، 
13: عمه من األب هو عبد اهللا بن سليمان بن حميد الحارثي، الذي عاد من 

1392 / 1972 ـ 3. سنة  وتوفي   (1964) هناك  الثورة  بعد  زنجبار 
علي. صالح بن  عيسى بن  بنت  عائشة  الحارثي،  انظر: 

حميد  اهللا بن  وعبد  عبد اهللا  أحمد بن  الحارثي،  انظر:  قِبل)  من  الطبع  (إعادة  نفسه: 
سقطرى. جزيرة  إنقاذ  في  اليسرى  السالمي: 

الرسول]. حياة  عن  [رسائل  نفسه: 
.(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

عدد   (2004 البراشدي  (في  الســيب  في  الضامري  مكتبة  منشــورات  قائمة  نفسه: 
الكبرى؛  بــدر  غزوة  ملخــص  اليســرى،  التالية:  الصغيــرة  المنشــورات 
من  للنبي ژ  ما  جملة  الشــذرات  األحزاب؛  غزوة  ملخص  االســتقطاب، 
الثبات  هوازن؛  غزوة  ملخص  التغابن،  مكة؛  فتح  ملخص  الشــّكة  غزوات؛ 

الرسول. حج  كيف  معرفة  إلى  الوصول  والنيات؛  األدعية  رسالة  في 
جديدة. طبعة  ُعمان،  ُعمان.  في  نبهان  بنو  نفسه: 

النبهاني. انظر: 
الضامري. مكتبة  السيب:  األحباب.  قلوب  في  الصواب  غرس  نفسه: 

ُعمان. أهل  لغة  عن  األغيان  إزاحة  نفسه: 
.(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

د بن يحيى 2005، 187: (نماذج مــن الدارجة الُعمانية في  الراشــدي، محم
.1991 / 1411 الفصحى).  العربية  قاموس 

.1985  Brocket بروكت  انظر:  الُعمانية.  العربية  عن 
القلب. مستودعات  إبراز  في  الرطب  اللؤلؤ  نفسه: 
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.165  ،2004 يحيى  خليفة بن  الجابري، 
.(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

.94  ،2002 السالمي، 
نفسه: كتاب من ُمميزات اإلباضية. السيب: مكتبة الضامري، 1411 / 1991، (35 صفحة، 

17×12سم).

(10 صفحات)   .http://ibadhiya.net/books/min-mumayizat-al-ibadhiyah

.(2001 (ديسمبر 
والبراءة؛  الواليــة  فريضة  الصالة؛  فــي  اإلمامة  العظمى؛  اإلمامــة  مة؛  مقد
الوعد والوعيد؛ تنزيه اهللا؛ خاتمة (قصيدة شــعرية من أبي مسلم [ناصر بن 

والرضوان. الفتح  الرواحي:  البهالني]  عديم  سالم بن 
واإليمان. السيف  في  والرضوان  الفتح  الرواحي:  انظر: 

نفسه: نتائج األقوال من معارج اآلمال. المجلد األول. السيب: مكتبة الضامري، طبعة 
24×17سم). صفحات؛   4  ،193) ذلك)،  بعد  أو   1988 / 1408 (رمضان  جديدة 

اآلمال. معارج  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  ـ : السالمي،  ل مقتطف 
الكمال. مدارج  نثر  األقوال،  نتائج  انظر:  الثاني  المجلد  عن 

األقوال. ونتائج  اآلمال  معارج  كتابي  تلخيص  انظر: 
الضامري،  مكتبة  السيب:  الثاني.  المجلد  الكمال.  مدارج  نثر  األقوال،  نتائج  نفسه: 

24×17سم). 4 صفحات؛   ،209)  ،1991 / 1411

إتمام  الســالمي،  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل يكتــب  لم   :208 5 ـ 6،  الصفحتــان 
وهو  توفي  ألنه  الكمال؛  مدارج  حول  يكتبه  كان  الذي  اآلمال  معارج  شرحه 
من  سيتشكل  كان  (الذي  شرحه  من  أجزاء  ثمانية  أنهى  شــبابه.  عنفوان  في 
إلى كتــاب النذور، الذي يأتي بعــد كتاب االعتكاف.  16 جــزء)، وصوالً 

في  منهجه  على  المنظومة  شرح  أكمل  السالمي،  الكتاب،  هذا  في  الحارثي، 
اآلمال. معارج  من  األقوال  نتائج  كتاب  اختصار 

الكمال. مدارج  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي،  انظر: 
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حياتي. بعنوان:  ذاتية  سيرة  نفسه: 
.(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

(خطأ). السالمي،  للشيخ  األقوال  ونتائج  اآلمال  معارج  كتابي  تلخيص  نفسه: 
.(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

األقوال. نتائج  انظر: 
منشور. غير  الجميع.  إلرضاء  السعي  في  الربيع  زهر  نفسه: 

.184  ،2004 األغبري 
المضيربي: [الحارثي]  الغيثي  سليم  راشد بن  سعيد بن  الحارثي، 

الخصيبي: شقائق النعمان، 306/3 ـ 308: (1299 ـ 1374 / 1881 ـ 2 ـ 1954 ـ 5) 
الصفحات  في  شــعره.  عن  أمثلة  والده.  كان  كما  زنجبار،  في  وحاكم  قاضي 

بزنجبار. قصائد  إلى  اإلشارة  تمت  307 ـ 308   ،306

الزبير، 1991، 79 ـ 80: (1299 ـ 1374 / 1881 ـ 2 ـ 1954 ـ 5) من المضيرب. 
قصائد  كتب  والده.  بعد  وحاكمًا  قاضيــًا  تعيينه  تَّم  زنجبار.  في  وعاش  ولد 
في مواضيع علمية متعددة. ألف خطبًا رثائية عن عيسى بن صالح الحارثي 
د الريامي  (زعيم الهناوية بالشرقية؛ 1874 ـ 1946) وأبي زيد عبد اهللا بن محم

1884 ـ 1945). بهال،  ومحافظ  الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام  (منتخب 
صالح: عيسى بن  ناصر بن  علي بن  صالح بن  الحارثي، 

أنطوني (Anthony) 1976، 96: تميمة لقبيلة حرث في إقليم الشــرقية شرق 
ُعمان ورئيس القبيلة الهناوية خالل النصف الثاني للقرن التاسع عشر. بداية 
سعيد  ثويني بن  مع  وتواطئه  لمحاوالته،   1859 ســنة  االهتمام  على  حصل 
ا  البوسعيدي، حاكم ُعمان، لتعويض سلطان زنجبار، شقيق ثويني ماجد. َلم
خلفان  سعيد بن  مع  تحالف  بإنشاء  وقام  ُعمان  إلى  عاد  المحاولة،  فشــلت 
كإمام  ان  عز عــن  اإلعالن  تَّم  ا  َلم البوســعيدي.  قيس  وعزان بن  الخليلــي 
عمل  آلل بو سعيد،  األساسية  الشجرة  من   1868 سنة  مسقط  على  واستولى 
وانحرفت   1871 سنة  ان  عز قتل  أن  إلى  الرئيسين  المستشارين  كأحد  صالح 
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الحركــة. على إثر ذلك قــام صالح بحمالت منتظمة خــالل ما تبقى من 
إلى  الحمالت  هذه  بقيت  ُعمان؛  على  والحكم  السيطرة  استعادة  بغية  القرن 
الغافري  معارضة  على  الهجوم  على  قدرته  عدم  بسبب  ناجحة  غير  كبير  حد 
إلى  الحصار  ومد  و1877،   1874 ســنة  مطرح  احتالل  من  تمكن  جانبه.  من 
مسقط سنة 1883 قبل االستيالء في نهاية المطاف على القرية (لكن من غير 
السلطان  أقنع  الهدنة،  من  شــهرين  بعد   .1895 في  عليها)  المطلة  الحصون 
بسبب  صالح  توفي  باالنسحاب.  المعارضين  البوســعيدي،  تركي  فيصل بن 
عيسى بن  ابنه  وخلفه  الموالية  الســنة  في  الشرقية  في  مناوشــة  بعد  جروح 

كتميمة. صالح 
 ((Wilkinson) (ويلـكـنســـون  355 ـ 6  اإلســـالم.  موســوعــة  ملحــق 
التاســع  القرن  من  الثاني  للنصف  بارز  زعيم  (1250 ـ 1314 / 1834 ـ 1896) 
عشــر وتميمة لقبائل شــرق ُعمان المعروفــة بهناوية الشــرقية. درس مع 
اآلخر  هو  كان  الذي  العالــم   ،(1971 ـ  (1820؟  الخليلي  خلفان  ســعيد بن 
في  بالقابل.  القبلي  المحيــط  في  ترعرع  رواحة.  بني  لهناوي  بــارزًا  زعيمًا 
مســتقيم  ثقة  عالم  أي  المحتســب،  باإلمام  صالح  وصف  اإلباضي  األدب 
اإلمام  فيه  يكون  الذي  العهد  هذا  إلى  اإلســالمي  المجتمع  ونصح  إلرشاد 
 (1946 (المتوّفى  عيســى  األكبر  ابنه  خلفه  وفاته  بعد  شــفافية.  بكّل  منتخبًا 
الذي، وبصحبة عبد اهللا بن حميد السالمي (المتوّفى 1914)، لعب دورًا كبيرًا 
في إعادة إقامة اإلمامة في وســط ُعمان سنة 1913. انظر: المقال للتفاصيل 

زنجبار. في  وكذلك  ُعمان  في  السياسة  صالح  نشاطات  عن 
 .(2001 (ديسمبر   http://ibadhiya.net/people/saeed-bin-hamede-al-harthi.html

ما  إلى  (إضافات  الحارثي.  سعيد  قِبل  من  (1 ـ 5 صفحة)  قصيرة  ذاتية  سيرة 
تَّم ذكره أعاله) ولــد صالح بن علي بن ناصر الحارثي (ذو الجناحين) في 
أبناء:  أربعة  له  والجهاد.  العلم  بين  جمع  أنه  تعني  الجناحين  ذو  المضيرب. 

علي. أحمد،  عبد اهللا،  عيسى، 
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91 ـ 92.  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
41 ـ 74. األعيان،  نهضة  السالمي: 

الحارثي. حرث /  فهرس:   ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
الجهاد. أحكام  في  الرشاد  علم  نفسه: 

الطغاة. عن   :72 األعيان،  نهضة  السالمي: 
نفسه: عين المصالح في جوابات الشــيخ صالح وهو اإلمام المحتسب صالح بن 
المطبعة  دمشق:  التنوخي.  الدين  عّز  تحقيق:  (1250 ـ 1314).  الحارثي  علي 

24×17سم). (454 صفحة،  جديدة  طبعة  العمومية، 
المحتويات:

المؤلف. – حفيد  الحارثي،  عيسى  صالح بن  قِبل  من  إهداء 
شيخنا  – سيرة  من  الجلي  الحق  الســالمي:  الدين  نور  1 ـ 45:  الصفحات 

حقيقية). لمعلومات  وجود  (ال  علي.  صالح بن 
د  – محم أبي  العّالمة  شــيخنا  ديوان  من  مختــارات  47 ـ 85:  الصفحات 

السالمي. سلوم  حميد بن  عبد اهللا بن 
مــة الكتــاب لمرتبه أبي الوليد ســعود بن  – الصفحــات 89 ـ 92: [مقد

مدح). (كلمات  الخليلي].  اإلمام  قاضي  خليفين،  حميد بن 
رمضان  – بداية  عمله  أنهى  المؤلف   .93 الصفحــة  في  بدأ  المصالح  عين 

.(445 (صفحة   1893 / 1310

مالحظة إضافية في األسفل للمرتب، الصفحات 445 ـ 446، بتاريخ 16  –
.1917 / 1335 شعبان 

اإلمام  صالح  الشــيخ  أجوبة  فــي  المصالح  عيــن   :29  ،2004 البراشــدي 
المحتسب صالح بن علي الحارثي. الطبعة الثانية. السيب: مكتبة الضامري، 

للمحتويات. موجز  وصف   .1993 / 1414

مكتبة  في  رقم 712  مخطوط،  جديدة،  طبعة  ســالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 
البوسعيدي.
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 ،1993 / 1414 الضامري،  مكتبة  السيب:   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
24×17سم). (417 صفحة، 

السالمي: نهضة األعيان، 72 مجلدًا كبيرًا مع رسائل وأجوبة، ُرتبت من قِبل 
الوليد. أبي  القاضي 

خليفين. حميد بن  سعود بن  الوليد  أبو  انظر: 
الجلي. الحق  حميد:  عبد اهللا بن  د  محم أبو  السالمي،  انظر: 

مســعود  د بن  محم للعالمة  الحارثي  علي  صالح بن  العّالمة  األمير  رســالة  نفسه: 
البوسعيدي.

سالم بن  مكتبة  في  مخطوط  جديدة،  طبعة  ســالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 
الحارثي. سليمان  حمد بن 

جديدة. طبعة  سالم،  خلفان بن  البوسعيدي،  انظر: 
عيسى: صالح بن  الحارثي، 

أنطوني (Anthony) 1976، 96 ـ 97: تميمة قبيلة حرث بإقليم الشرقية (شرق 
لقبيلة  كتميمة  ــد  محم أخاه  صالح  خلف  الهناويــة.  القبيلة  وزعيم  ُعمــان) 
د كان تميمة فقط لسنوات معدودة بعد وفاة عيسى بن صالح)  الحرث (محم
غالب بن  إمامة  صالح  دعم  أحمد.  د،  محم ابن  مــن  تحّد  على  التغلب  بعد 
البالد،  صالح  غادر   ،1955 ديسمبر  في  اإلمامة  ســقطت  ولما  الهنائي،  علي 
مع  عالقته  قطع  إمام».  و«وكيل  الشــرقية»  أمير  «كـ  بعد  فيما  لإلمامة  ممثالً 

مصر. في  عاش  ذلك  وبعد   1961 في  السابقة  لإلمامة  اآلخرين  الزعماء 
دًا  محم ابنه  خلف  الحارثي:  حرث /  فهرس:   ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
الســلطان  مع  بتعاون  بقيادة،  قام   1951 في   .1947 في  حارث  بنــي  كتميمة 
كان  البريمي.  واحة  احتلوا  الذين  الســعوديين  ضّد  إمامة  قوة  مســقط،  في 
الحصول  حاول  والده،  عند  كانت  التي  الصفــات  دون  لكن  طموحًا،  رجال 
من  البالد  مرغمًا  فغادر  ذلك،  يستطع  ولم  والسلطان.  اإلمام  بين  وفاق  على 
اإلمامة.  لحركة  البقية  من  مرفوضًا  وكان   ،1955 ديســمبر  في  السلطان  قِبل 
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الجمهورية  لمصلحة  األول»  «الوزير  المنفى،  في  الخاصة  بلعبته  يقوم  بينما 
إبراهيم بن  آخر،  أخ  كان  الستينيات)،  أواســط  هذا  بغداد (كان  في  الُعمانية 
أهل  جمع  وحاول  ُعمان  إلى  ليعود  الشــجاع  الرجل  كان  الذي  هو  عيسى، 
الخمسينيات)  (أواخر  السعودية  بالعربية  المنفى  من  السلطان.  ضّد  الشرقية 
د  محم أحمد بن  أخيــه  البن  الشــرقية  في  األرضية  تســوية  في  دورًا  لعب 
الحارثــي، المعروف بوفائه وإخالصه تجاه الســلطان في مســقط وأصبح 

الشرقية. لهناويي  تميمة 
عبد ربه 1987، 408 ملحوظة: توفي 8 أبريل 1987 في منزله في هيليوبليس، 

القاهرة.
الوسائل. خالصة  ناصر:  علي بن  صالح بن  عيسى بن  الحارثي،  (بتكليف)  نفسه: 
سالم. ناصر بن  مسلم  أبي  ديوان  سالم:  ناصر بن  سالم  أبو  الرواحي،  انظر:  نفسه: 

علي: صالح بن  بنت  عائشة  الحارثي، 
سليمان  حمد بن  ســعيد بن  زوجة  13/2 ـ 16:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

لشعرها. أمثلة  الحارثي. 
أحمد: عبد اهللا بن  الحارثي، 

أحمد بن  والد  1346 / 1927 ـ 8)  (توفي  6/2 ـ 7:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
صالح. أحمد بن  عبد اهللا بن 

نفسه: (تحقيــق) صــدق المشــاعر في رســالة الشــاعر. مســقط، 1411 / 1990، 
خريطة).  ،ill (239 صفحة، 

شعرية. مختارات 
ناصر: علي بن  صالح بن  عيسى بن  الحارثي، 

1365 / 1874 ـ 1946). الثاني  ربيع  1290 ـ 7  القعدة  ذو   23)
.47  ،1976  (Anthony) أنطوني 

99 ـ 100.  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
ويلكنسون (Wilkinson) 1987، فهرس: حرث / الحارثي: االبن األكبر للزعيم 
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توفي   .1896 سنة  رئيســي  كزعيم  أبيه  بخالفة  قام  حارث.  ـ : بني  ل الرئيســي 
لعب  فقد   ،(1914 (توفي  السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  جانب  إلى   .1946 ســنة 
دورًا رئيســًا في استعادة اإلمامة في وسط ُعمان ســنة 1913. رغم ذلك فإّن 
دائم  بشــكل  ويتصل  اإلمامة  حركة  في  المتشــددة  األمور  حول  تحفظات  له 
عبد اهللا  د بن  محم صهره  ترقية  في  نجح   1920 في  مســقط.  في  السلطان  مع 
والســلطان  البريطانيين  مع  الخالف  تســوية  إلى  ووصل  كـ إمــام،  الخليلي 
المناســبات  من  العديد  في  اإلمام  قرارات  بمعارضة  قام  الســيب).  (معاهدة 
مزيجًا  صالح  عيسى بن  اعتبار  يمكن  ذلك).  على  كأمثلة  أسفله  رسالة  (انظر: 

الُعمانية. القبلية  السياسة  في  طالئعيًا  دورًا  لعب  واألمير.  للعالم  مهمًا 
الكتاب. من  أخرى  أماكن  وفي  74 ـ 91  األعيان،  نهضة  السالمي: 

نفسه: خالصة الوســائل في ترتيب المسائل. تحقيق: عّز الدين التنوخي. بتكليف 
ابن المؤلف صالح بن عيسى الحارثي، مجلدان، دمشق: المطبعة العمومية، 
الثاني،  المجلد  صفحة)؛   II  ،578  ،viii) األول)،  المجلد  (خطأ   1356 / 1291

24×17سم). (كالهما  صفحة)،   vi  ،624) (خطأ)،   1956 / 1291

ســالم بن  بيد  1384 / 1964 ـ 5،  شــوال   8 اكتمــل  األول:  ـد  المجلـ نهاية 
األولى  جمادى   6 اكتمل  الثاني:  المجلد  نهاية  الحارثي.  ســليمان  حمد بن 

الحارثي. سليمان  حمد بن  سالم بن  بيد  1386 / 1966 ـ 7، 

بيروت. في  ُطبع  مجلدان،   :5/1 (ُمحقق)،   1973 حمد  سالم بن  الحارثي، 
في  أجوبة  على  يحتــوي  جدًا  ضخم  كتاب   :75 األعيان،  نهضة  الســالمي: 

الوسائل). خالصة  كتاب  هو  (ربما  المواضيع.  مختلف 
تالمذته،  بعض  قِبل  من  ُجمعت  ـ : فتــاوى  ل مجموعة   :121  ،1991 الزبير، 

مجلدين. في 
بالجوايح. اإلسقاط  منع  في  رسالة  نفسه: 

.75 األعيان،  نهضة  السالمي: 
الدريز. أحكام  على  العزيز  الرّد  نفسه: 
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.75 األعيان،  نهضة  السالمي: 
.121  ،1991 الزبير، 

نفسه: رســالة في الرّد علــى اإلمام الخليلي فيما حكم به بيــن الحجريين وبين 
راسب.

.75 األعيان،  نهضة  السالمي: 
صالح: عيسى بن  د بن  محم الحارثي، 

جمادى  (1316 / 1898 ـ 9 ـ 8  289/2 ـ 324:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
األولــى 1366 / 1947) (انظر: أســفل: إيضاح البيان) عــاش في القابل في 
الشرقية. والده عيسى بن صالح توفي سنة 1365 / 1945 ـ 6 وجده صالح بن 
الهند  من  عاد  ــا  َلم قصيدة  ـ : شــعره:  ل أمثلة  1314 / 1896 ـ 7.  ـي  توفـ علي 
5 محــرم 1358/ فبرايــر 1939 ورحلته إلى زنجبار كان البــد من إلغائها؛ 
(وصل  الشــرقية  إلى  الباروني  عبد اهللا  ســليمان بن  زيارة  بمناســبة  قصيدة 
إلى  بها  قام  رحلة  بمناسبة  واحدة  1343 / 1924 ـ 5)؛  ســنة  مسقط  الباروني 
ـ : ُعمان (مع كثير من أســماء لشــخصيات التقى بها)؛  المناطــق الغربية ل
الخيول،  سباق  حول  واحدة  البحرين؛  إلى  رحلته  بخصوص  أخرى  قصيدة 
الشاعر  مع  ســيما  األدبية،  المطارحات  من  العديد  كتب  كثيرًا.  يحبها  التي 
األدب  في  منظومة  وأجوبــة  أســئلة  وكذلك  الحارثي،  حمدون  أحمد بــن 
والفقه، وتخميســات. في الصفحات 317 ـ 320 سؤال إلى عبد الرحمن بن 
320 ـ 323  الصفحات  في  األخيــر.  هذا  جواب  مع  الريامي  عامر  ناصر بن 

الشعر. من  كثيرا  يكتب  لم  الذي  عيسى،  صالح بن  ـ : أخيه  ل شعر 
متابعًا  كونه  من  بالرغم  303 ـ 4:   ،268  ،265  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون
فصل  في  مسقط  في  الســلطان  زار  فقد  الخليلي،  عبد اهللا  د بن  محم لإلمام 
السلطان  مع  جيدة  بعالقات  تمتع  بعد  فيما  وكذلك  1934 ـ 5،  لسنة  الشتاء 
ـ : بني حارث. بعد وفاته سنة 1947  في مســقط. قام بخالفة والده كـشيخ ل

علي. صالح بن  أخوه  خلفه 
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عيسى بن  د بن  محم عبد اهللا  حميد بن  حمدون بن  أحمد بن  الحارثي،  انظر: 
صالح.

خلف. حسن بن  الريامي،  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

هناك. والمراجع   1983  (Landau) لندو  انظر: 
وجعالن. خالد)  (بني  وادي  ثورة  في  البيان  إيضاح  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،80/2 المخطوطات،  فهرس 
سليمان،  حمد بن  ســالم بن  الناسخ:  19 ســطرًا.  21×16ســم،  24 صفحة، 

خالد. بني  وادي  في  األحداث  عن  1368 / 1948 ـ 9. 

وزارة  في   1929 (مطبوع؟)  مخطوط   ،368  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
والثقافة. القومي  التراث 

عن   ،268 والصفحة   25 ملحوظة   358  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
القصيدة. هذه  محتويات 

العربية. الديار  إلى  العدلية  الرحلة  نفسه: 
والثقافة،  القومــي  التراث  بــوزارة  مخطوط   ،81/2 المخطوطــات،  فهــرس 
33 صفحة، 21×17سم، 16 سطرًا. الناسخ: عبد اهللا بن ماجد بن سعيد الراشدي، 

كان  الجبري.  علي  مسعود بن  جبر بن  علي بن  ملكية  دخل  1355 / 1963 ـ 7. 

المؤلف. زارهم  الذين  األشخاص  رحلة  عن 
هناك. والمراجع   1983  (Landau) لندو  انظر: 

السمائلي. السمائلي:  الفي  شبيط بن  حبراس بن 
الحبسي:

الخصيبي: شــقائق النعمان، 320/3 ـ 321: تَّم ذكر أناس بارزين من حبوس 
الحبوس. رشيد  وأوالد 

نزارية. أصول  من  40 ـ 45:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 
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الحبسي:
أحمد. جمعة بن  خميس بن  راشد بن 
د. محم سلطان بن  راشد بن  د بن  محم

أحمد: جمعة بن  خميس بن  راشد بن  الحبسي، 
الســالمي: تحفة األعيــان، 86/2 ـ 90: الزبيــر، 1991، 67: (1089 ـ 1150 / 
بالظاهرة.  صارخ  بني  عين  في  ولد  رســائل.  وصاحب  شاعر  1678 ـ 1737) 

فقد بصره في الســتة أشــهر األولى من عمره. ترعــرع تحت كنف اإلمام 
اإلمام،  هذا  وفاة  بعد   .(1692 زهاء  ـ   1680 (إمام  اليعربي  سلطان  بلعرب بن 
(إمام  سلطان  ســيف بن  اإلمام  مع  وبقي  الرســتاق  قرب  الحزم  إلى  انتقل 
زهاء 1692 ـ 1711). بعد وفاة ســيف اســتقر في نزوى. كتب قصائد كثيرة 

الحبسي. ديوان  في  القصائد  هذه  نشر  تَّم  اليعاربة.  عن 
«بالجامعة»  األدب  درس   :2 ملحوظة   336  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
إلى  انتقل  ذلك  بعد  جبرين.  في  بتطويرها  بلعرب  اإلمام  قام  التي  المعروفة 
نزوى.  في  استقر  األخير  هذا  وفاة  وبعد  بالرستاق  سلطان  سيف بن  محكمة 
القصيدة  266؛  الشــائع،  شعاع  رزيق:  ابن  كتاب  انظر:  ســيرته  تفاصيل  عن 
تليها؛  والتي   86/2 تحفــة،  الســالمي:  كذلك  تليها؛  والتي   132 القدســية، 

42 ـ 43). (خاصة  تليها  والتي   40  ،1965 والسيابي 
168 ـ 169.  ،1994 الفارسي، 

األمثلة  بعض  أعاله.  المعلومات  نفس  100/1 ـ 106:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
شعره. عن 

112 ـ 113. 98/2 ـ 100،  األعيان،  تحفة  السالمي:  كتاب  في  قصائد 
عامر. بلعرب بن  سليمان بن  النْزوّي،  انظر: 

[ديوانين]. نفسه: 
السيرة... كتاب  مع  ُجمع   .2893 ملحق  كمبردج،  بدجر،  وثائق  في  مخطوط 

رزيق. البن  سعيد  بو  آل 
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.xvi ل،  األو الجزء   ،1969  :(Wilkinson) ويلكنسون 
.6566 أو  البريطاني  المتحف  مخطوط   ،368  ،1975  (Wilkinson) ويلكنسون
ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 368، مخطوط مكتبة جامعة كمبردج، ملحق 

.2893

الحبسي. ديوان  انظر: 
الديوان. جمعة:  خميس بن  راشد بن  البيروي،  انظر: 

وزارة  مسقط،  الثانية.  الطبعة  عيســى.  عبد العليم  تحقيق:  الحبســي.  ديوان  نفسه: 
.1989 والثقافة،  القومي  التراث 

.1982 األولى  الطبعة   .1992 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
الزبير، 1991، 67: قصائد عن اليعاربة. تَّم نشر هذه القصائد في ديوان الحبسي.
لشــاعر  الخيلّية  القصيدة  196 ـ 197:   ،1999 ــد  محم يحيى بــن  البهالني، 
سلطان]  [سيف بن  ملكه  ما  ذكر  في  الحبســي  خميس]  [راشد بن  اليعاربة 

98/2 ـ 100). األعيان،  تحفة  (السالمي:  الخيل  من  األرض  قيد 
المحزون. سلوة  نفسه: 

والثقافة،  القومــي  التراث  بــوزارة  مخطوط   ،82/2 المخطوطــات،  فهرس 
ســلطان،  ســعيد بن  الناســخ:  21 ســطرًا.  ســم،   22×34 44 صفحــة، 

إلخ. هجر،  الغرام،  الحب،  في  قصائد  1260 / 1844 ـ 5. 

الديوان. جمعة:  خميس بن  راشد بن  البيروي،  انظر: 
د: محم سلطان بن  راشد بن  د بن  محم الحبسي، 

قاضي  1380 / 1960 ـ 1)  حوالي  320/3: (توفي  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
في المضيبي. قام بجمع فتاوى أحمد بن سعيد الخليلي وعبد اهللا بن حميد 

الشيخين. أجوبة  من  العينين  قرة  بعنوان:  كتاب  في  السالمي، 
الشيخين. أجوبة  من  العينين  قرة  نفسه: 

األســئلة  كل  واحدة.  قطعة  من  مخطوط   ،28  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي، 
من  العينين  قــرة  في  كذلك  حاضرة  الكتــاب  هذا  في  معالجتها  تمــت  التي 
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رتب  اإلضافات.  بعض  له  الذي  الرحبي،  بخيت  ـ : ناصر بن  ل الشيخين  أجوبة 
ولد  جميل.  بأسلوب  ُكتَب  وقد  فقهية  مواضيع  حســب  فصول  في  العمل  هذا 
الوليد  أبي  وفاة  بعد  1300 ـ 1305 / 1882 ـ 1887.  بيــن  المضيبي  في  المؤلف 
المضيبي  في  قاضيا  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  عينه  حميد،  ســعود بن 
سنة 1373 / 1953 ـ 4، وشغل هذا المنصب حتى وفاته 27 رجب 1378 / 1959.

الشيخين. أجوبة  من  العينين  قرة  بخيت:  ناصر بن  الرحبي،  انظر: 
غابش: عبد اهللا بن  الخير  أبو  الحبشي، 

الزبير). (انظر:  195/3 ـ 196:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
تلميذًا  كان  القابــل.  في  درس  الباطنة.  فــي  ودام  من   :114  ،1991 الزبيــر، 
(إمام  الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام  عينه  السالمي.  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل
1913 ـ 1920) قاضيــًا بمنطقــة بدية وبعد ذلك بإبــراء. زار زنجبار. كتب 

وقصائد  األصول  في  وأرجوزة  الحق  تأييد  في  الصدق  كلمة  بعنوان:  رسالة 
ومراسالت.

غابش. عبد اهللا بن  النوفلي،  انظر: 
ناصر. سعيد بن  أحمد بن  الكندي،  انظر: 

اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر:  الحبيب:  أبي  حبيب بن 
أمبوسعيدي. العقري:  ْزوّي  الن أمبوسعيدي،  سعيد  سالم بن  حبيب بن 

الفارسي. الفارسي:  يوسف  حبيب بن 
الحجري:

من  محترمين  إلى  اإلشارة  تمت  327/3 ـ 335:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الحجريين في بدية. مصدر الخصيبي هو علي بن سالم بن ناصر الحجري، 

الحوّية. في  عاش  الذي 
واحة  في  يعيشون  األزدي  أصل  من  123 ـ 124:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 
زعيمهم  حاليًا  الحجريين.  من  المطاوعة  هم  المشــهورون  َبدية).  بِدية (هنا: 

الحارثي. أحمد  عبد اهللا بن  أحمد بن  الوالي  هو 
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حجريين. فهرس،   ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
مسعود. مبارك بن  انظر: 

اإلمامة. كتاب  القاسم:  أبو  الحديثي، 
النديم). (ابن   11 ملحوظة   49  ،2001  (Sangusta) سنكوستة 

اسمه.  جل اهللا  في  التحكيم  نفسه: 
السابعي 1999، 27: من أكابر الشراة وفقهائهم (ابن النديم: فهرست، تحقيق: 

.(292 رمضان،  إبراهيم 
الحراصي  الســدراني  ســدران  ســالم بن  أحمد بن  علي  عبد اهللا بن  الحراصــي، 

السدراني. الصحاري: 
د الهجــاري، أبو علي: الهجاري،  حســن بن أحمد بن نصر (بن النضر) بن محم

النضر. أحمد بن  الحسن  أبو علي 
الريامي. الريامي:  خلف  حسن بن 

السيرافي. سعيد:  أبو  النحوي،  السيرافي  القاضي  المرزبان  عبد اهللا بن  حسن بن 
شهاب. (ُمحقق)  شهاب:  صالح  الحسن 

الُعماني. المقري:  الُعماني  سعيد  علي بن  [الحسن] بن  د  محم أبو  الحسن، 
الخصيبي  خلفتــان  أحمد بن  رحمة بــن  إســماعيل بن  فارس بن  الحســيفيني، 

الخصيبي. الحسيفيني: 
الحارثي. الحارثي:  علي  د بن  محم عبد الصمد بن  حسين بن 

نّصار. (ُمحقق)  نّصار:  حسين 
الحسيني:

السيابي: إسعاف األعيان، 76 ـ 77: البعض من بني حسين استقروا في وادي 
حسين.  بني  حارة  باسم:  حّي  تسمية  تَّم  حيث  بإزكي،  أخرى  وجماعة  عندام 

سمائل. وادي  في  سرور  في  منهم  جماعة  استقرت  الزمن  من  مرحلة  بعد 
البطاشي: إتحاف األعيان II، 269: يعيش بنو حسين في سرور وفي إسماعّية 

حسين. بني  محلة  يسمى  حّي  هناك  إزكي  وفي  والطائيين،  دماء  والية  في 
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شّوال  حسين بن  موســى بن  نجاد بن  سالم بن  خميس بن  ســالم بن  الحسيني، 
المحليوي. المحليوي:  [الحسيني] 

السروري: [الحسيني]  حمود  أحمد بن  عبد اهللا بن  الحسيني، 
78/2 ـ 84: (القرن الرابع عشر ـ الخامس عشر /  الخصيبي: شقائق النعمان، 
من  جزء  ضمنها  من  شــعره،  عن  أمثلة  والعشــرون)  الحادي  ـ  العشــرون 
 80 (صفحة  القرطبية  نهج  على  األدبية  اإلرث،  علم  في  البحث  غاية  قصيدة 
ملحوظة: ألف حسن قويدر قصيدة مثلثة وهي أطول من التي ألفها قطرب). 
الحسيني،  نصير  ـ : سيف بن  ل األبيات  بعض  هناك  83 ـ 84  الصفحتين  على 
سرور.  بقرية  العالقة  (في  مفقود.  شــعره  جل  الذي  سرور،  قرية  من  كذلك 

الرمضاني). مسلم  محسن بن  السروري،  انظر: 
المستنير،  د بن  محم عبد اهللا  أبو   (101  ،1943 (طبعة   201  ،I بروكلمان  كارل 
النحوي  العمل  لســيبويه.  تلميذًا  كان   ،(821 / 206 (تُوفي  بقطــرب  الملقب 

اليوم. إلى  يدرس  يزال  وما  مشهور  جد  لقطرب 
كارل بروكلمــان II، 774 (طبعــة 1943، 629) وSII، 725: حســن قويــدر 

(1204 ـ 1262 / 1789 ـ 1846). الخليلي 
الكيذاوي. شّوال:  حسين بن  موسى بن  الحسيني، 

الحضرمي:
بالحضارم  يسمون  حضرموت،  بنو  161 ـ 162:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 

الحضرمي). (مفرد 
الحضرمي:

الهمداني. قيس  إبراهيم بن  إسحاق  أبو 
أيوب. وائل بن  أيوب  أبو 

األعلى. عبد 
سالم.

صحاري. انظر:  عمر.  سعيد بن  مسعود بن  بشير بن  اهللا بن  عبد 
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عبد الرحمن. اهللا بن  عبد 
ناصر. ماجد بن  اهللا بن  عبد 

عمر. د بن  محم
سعيد. سالم بن  المّر بن 

سليمان: قيس بن  إبراهيم بن  إسحاق  أبو  الحضرمي، 
475 / 1082 ـ 3)  زهاء  ـي  توفـ) 152 ـ 153:   ،1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
زعيم المجتمع اإلباضي الحضرمي. هذا المجتمع الذي عادة ما يقر باإلمام 
الُعماني. استمر في إقرار سلطة اإلمام راشد بن سعيد اليحمدي الذي أخيرًا 
أخرج البويهيين من المنطقة الساحلية في أواسط القرن الحادي عشر، لكن 
كنتيجة هذا النظام القبلي «الشــاري» المتشــدد وخروج الكّل عن الشــرع 
(القانون) إّال الرأي الرستاقي حول األحداث التي جلبت اإلمامة األولى إلى 
الُعمانيين  اإلباضيين  مع  العالقات  قطع  قبل،  من  ونصف  قرن  عن  يقرب  ما 
سيؤدي  كان  الذي  الفعل  حضرموت،  في  مســتقالً  إمامًا  نفســه  عن  وأعلن 
هذه  تفاصيل  العربية.  الجزيرة  بشبه  اإلباضي  المذهب  إنهاء  إلى  األخير  في 
وبشكل  كتاباته  ُذكرت  النقاد.  السيف  ديوانه  في  ما  شــيئًا  موجودة  الحكاية 
لشــبه  المعنون  غير  عشــر  الرابع  القرن  ومخطوطة  إباضية  مصادر  في  كبير 
ــّنة النبوية  الجزيرة العربية، جمعه مع عمل من القرن الثاني عشــر في الس
(قارن   (Glaser) جالسير  مجموعة  من  جزءًا  يشكل  الذي  المنطقة،  نفس  من 
(انظر:  الخصال  مختصر  كتاب  هو   ،(762  ،1894 البريطاني،  المتحف  ملحق 
باسم  مسجوع  مقتطف  السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  منه  أخرج  الذي  أسفل)، 

الكمال. مدارج 
كان   :196 صفحة  191 ـ 200.  دمشق،  طبعة  النّقاد،  الســيف  ديوان  كذلك:  انظر: 
عشر. الحادي  الخامس /  للقرن  الثاني  النصف  بداية  والده  حياة  في  أمره  ظهور 

في  والوحيد  األخير  الشــاري  اإلمام   :38  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 
حضرموت.
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.10 ملحوظة   548  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
.5 ملحوظة   178  ،2002  (Francesca) فرانشيسكا  انظر: 

الرستاقي]. الحزب  آراء  عن  اإلعالن  في  [رسالة  نفسه: 
طرف  من  شــك  بال  لكن  مجهول،   :366  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر:  المقتصر.  الجوهر  في  إسحاق.  أبي 

.4 ل،  األو
والحجج. الدالئل  كتاب  نفسه: 

واحد. مجلد  بالحضرمي،  المعروف   :219 الجواهر،  البرادي: 
132 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  فــي  (رقم 15  رقم 175   ،58 آل يدر،  مكتبة 
قام   .1911 / 1329 رجب   13 النسخ  تاريخ  مكتمل،  25 سطرًا،  24×16,5سم، 

بالشريف. المَسمى  يحيى،  باحمد بن  د بن  محم قِبل  من  بالوقف 
بالحضرمي. المعروف  رقم 24:   ،20  ،1885  (Motylinski) موتيلنسكي 

.803 القطب،  بمكتبة  مخطوط  رقم 24،   ،383  :1956  (Schacht) شاخت 
.(1972 (مايو  مزاب  بيوض،  إبرهيم  مع  اليقظان:  أبي  قائمة 

في  المؤلف  ســيرة  (مع  1324 / 1906 ـ 7]  [القاهرة،  النّقاد.  الســيف  ديوان  نفسه: 
ملحق،  بدون  (160 صفحة  جديدة  طبعة  الباروني،  سليمان  بتكليف  ملحق). 

24×16سم).

للطبعة  مصورة  نسخة  الثانية،  الطبعة  الباروني،  زعيمة  إشــراف  تحت  طبعة 
 ،4) .1937 / 1393 والنشــر،  للطباعة  لبنــان  دار  قِبــل  من  ُطبعت  األولــى، 

ملحق). (بدون  24×16سم)  160صفحة، 

الُعمانّية،  المطبعــة  دمشــق:  في  ُطبعــت  الباروني،  ســليمان  طبعــة  نفس 
إشراف  الُعماني،  الســيابي  ســعيد  ســليمان بن  بتكليف  1386 / 1966 ـ 7. 

ملحق). (بدون  24×16سم)  (211 صفحة،  عيران.  محمود 
أســفل،  – انظر:  ذلك  (رغم  الحضرمي  إبراهيــم  ــد  محم أبو   :2 صفحة 

191 ـ 200).
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التي  – المعلومات  علــى  معتمدة  الحضرمي،  عن  191 ـ 200:  صفحــات 
أعطى  (الذي  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  من  البارونــي  عليها  حصل 
الهمداني  سليمان  قيس بن  إبراهيم بن  إســحاق  ـ : أبي  ك المؤلف  اسم 
وســالم  الكالم،  عن  العقول  أنوار  مشــارق  كتاب  مؤلف  الحضرمي)، 
الرواحي، ســكرتير ســلطان زنجبار، 200: آخر الجــواب، 10 رمضان 

الباروني. سليمان  1324 / 1906 ـ 7، 

المنفلوطي. – لطفي  مصطفى  قِبل  من  رسالة  201 ـ 202:  الصفحتان 
العمري  – إسماعيل  مصطفى بن  قِبل  من  رســالة  202 ـ 205:  الصفحات 

الفارضي (مصطفى بي إســماعيل باشــا صبري)، المتفقه على مذهب 
بمصر. بالحلمية   ،1906 / 1324 رمضان   5 سماوي،  بأمر  إباض  ابن 

رمضان  –  7 الشماخي،  سعيد  قاسم  قِبل  من  رسالة  205 ـ 209:  الصفحات 
.1906 / 1324

النّجار. – عبد الوهاب  قِبل  من  كلمات  209 ـ 210:  الصفحتان 
فّواز. – زينب  قِبل  من  كلمات  210 ـ 211:  الصفحتان 

الكويت،  النّقــاد.  الســيف  ديوان  الحضرمــي:  الهمداني  إســحاق...  أبــو 
ويلكنســون  xix, I, Arab settl؛   :(Wilkinson) (ويلكنســون  جديــدة  طبعة 
بما  المتنوعة،  الملحقات  جديدة.  طبعة  الكويت،   :365  ،1987  (Wilkinson)

(.1906 سنة  كتابتها  تمت  الباروني،  ـ : سليمان  ل ملحق  ذلك  في 
اإلمام  ديوان  اليحمدي:  هــالل  بدر بن  قِبل  من  فهارس،  مع  منقحة،  طبعة 
الحضرمي (الســيف النّقاد) لإلمام إبراهيم بن قيــس الهمداني الحضرمي. 
مسقط، روي: شركة المعالم لإلعالم والنشر، 1423 / 2002، (2، 496 صفحة، 

.1995 اليحمدي  انظر:  24×17سم). 

البارونية. األزهار  مطبعة  في  ُطبع   :83/1  ،1956 إبراهيم  اليقظان  أبو 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،83/2 المخطوطات،  فهرس 
عبد اهللا بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  الناسخ:  13 سطرًا.  21×16سم،  149 صفحة، 
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في  دخل  1173 / 1759 ـ 60.  اإلبراوي،  المســكري  سنان  علي بن  ربيعة بن 
ملكية عبد اهللا بن أحمد بن سعيد العوفي نزوى. في مجموعة متبوعة بديوان 
د بن عبد اهللا بن عمران المنحي. ُنشر من قِبل وزارة التراث القومي  ـ : محم ل
في  للمخطوط.  أخرى  نسخ  84 ـ 87  الصفحات  على   .1988 ســنة  والثقافة 
الشماخي،  مسرور  سليمان بن  ـ : عامر بن  ل أخرى  نسخة  هناك   84 الصفحة 

1275 / 1858 ـ 9.

مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 428 (رقم 110 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
د  محم عمر (؟) بن  الناســخ:  مكتمل.  17 ســطرًا،  22,7×16ســم،  76 ورقة، 

واألخير  (خطأ)  الخامس   .1856 / 1272 الثاني  جمادى   24 الُعماني،  الزاملي 
في مجموعة من 275 ورقة؛ إلى جانب الحضرمي: كتاب مختصر الخصال؛ 
أبو  [الصحاري]،  الكلوّية؛  المقامة  شرح  عمر:  (راشد؟) بن  مرشد  السعالي، 

الصحاري. سيرة  العوتبي:  مسلم  سلمة بن  المنذر 
أعاله  إليه  المشــار  بالفهرس  بدأ   :134  ،x (مزاب)،  غردايــة  البيض،  اآلباء 

.(1972 (مايو  191 ـ 200  الصفحات 
قِبل  من  ُنسخ  زاء).  الكتب (13520  دار  في  مخطوط   ،333/1  ،1961 الســيد 
األولى  جمادى   28 المعولي،  زامل  ســيف بن  علي بن  د بن  محم صقر بن 

22×16سم). ـ : 18 سطرًا،  ل (72 ورقة  1272 / 1855 ـ 6: 

249 ـ 250.  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
.1982 ُعمان   :217  ،1993 العبيدلي، 

المؤلف). سيرة  أعاله،  (انظر:  152 ـ 153   ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون 
الديوان. محتويات  عن   :10 ملحوظة   548  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون 

اليمن. في  حمالته   i. a سجالت   :38  ،1990  (Wilkinson) ويلكنسون 
الوهيبي، 1978، 20، رقم 4: ديوان شعر، مخطوط في وزارة الثقافة والثراث 

واحد. مجلد  1173 / 1759 ـ 60،  سنة  نسخ  الوطني، 
جهله. ال يسع  ما  كتاب  نفسه: 
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بروكلمــان II، 249: (حيث: كتب قبل القرن الثامن / الرابع عشــر) وصف 
من  (مخطوط   I  ،1209 ملحق  البريطاني،  المتحف  اإلباضي.  للفقه  مختصر 

اليمن).
.1967  (Kutluay) كتلوي  انظر: 

ابن  المية  وشرح  النضر  والبن  الحضرمي  إسحاق  ألبي  القصائد  [مجموعة  نفسه: 
النضر].

البارونــي، ســعيد بن يوســف 2000، 21، رقم 97، مخطوط فــي الخزانة 
1261 / 1845 ـ 6. النسخ  تاريخ  23×16,5سم،  400 صفحة،  البارونية، 

شــعبان   15 البارونية،  المطبعة  القاهرة:  حجريــة.  طبعة  الخصال،  مختصــر  نفسه: 
يوســف  د بن  محم بتكليف  23×16ســم).  231 صفحة،   ،15)  ،1893 / 1310

المجدلي. مسعود  وسليمان بن  الباروني 
.(1972 (مايو   124  ،x (مزاب):  غرداية  البيض،  اآلباء 

نفس النســخة مثل اآلباء البيض في مكتبة بالحــاج، القرارة (مايو 1972). 
البوســعيدي،  مكتبة  في  كذلك   .8  A  852 ليدن:  جامعة  مكتبــة  في  كذلك 
الخصال،  مختصر  الُعماني،  إسحاق  أبي  مختصر  كتاب  هذا   :(2004 (فبراير 
بالعناني.  الشهير  حلمي  حسن  بقلم  آخره:  في  المكتوب  فهرس،  15 صفحة. 

السالمي. مكتبة  انظر: 
أمبوســعيدي، 2003، 314: مســقط، وزارة الثقافــة والثــراث الوطنــي، 

.1984 / 1404

والثراث  الثقافة  وزارة  مســقط،   :494  ،2002 اليحمدي  526؛   ،2002 أرشوم 
.1983 / 1403 الوطني، 

البارونــي، ســعيد بن يوســف 2000، 16، رقم 17، مخطوط فــي الخزانة 
ليس  مخطوط  إلى  باإلضافة  مجموعة  في  22×16سم.  122 صفحة  البارونية، 

الصفات. في  القول  رسالة  والشماخي:  (16 صفحة)  إباضيًا 
ُعمــان  فــي  طبعــة   :5 ملحوظــة   ،178  ،2002  (Francesca) فرانشيســكا 
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منظومة:  في  المختصــر  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  َكَتــَب   .1983 / 1403

بعنوان:  الكتاب  لهذا  شــرح  وهناك  الخصال،  مختصر  بنظم  الكمال  مدارج 
الخصال. مختصر  نظم  الكمال  مدارج  على  اآلمال  معارج 

85 ورقة. مخطوط،   ،3 ملحوظة   36  ،2001 هاشم 
باء.  21591 (القاهرة)،  الكتب  دار  في  مخطوط   ،119  ،1982 خليفات 

زنجبار. السلطانية،  بالمطبعة   1885 طبع   :23 ملحوظة   60  ،2001 الكندي 
مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 424 (رقم 110 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
129 ورقة، 22,7×16سم، 18 سطرًا، مكتمل. الناسخ: عمر بن سعيد السعدي 

جانب  إلى  275 ورقة؛  من  مجموعة  في  بداية   .1856 / 1272 رجب  الُعماني، 
[صحاري]،  الكلوّية؛  المقامة  شــرح  عمر:  (راشــد؟) بن  مرشد  الســعالي، 
أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي: سيرة الصحاري؛ الحضرمي، أبو إسحاق 

النّقاد]. [السيف  الحضرمي  ديوان  إبراهيم: 
وفيه  إسحاق  أبي  عن  مروّي  الفقه  في  مختصر   :80 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 
قصيدة فــي الفقه وقصائد أخرى (مايــو 1972). نفس العمل مثل مختصر 

الخصال؟
مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004): مسقط، وزارة الثقافة والثراث الوطني، 

24×17سم). 240 صفحة،   ،1984 / 1404

المحبوبي  الحضرمي  قيــس  إبراهيم بن   :(2006 (مارس  الســالمي،  مكتبة 
األولى  جمادى  الســلطانية،  المطبعة  زنجبار:  الخصال.  مختصــر  اإلباضي: 
انظر:  بمحبوبي.  يتعلــق  فيما  23×16ســم).  218 صفحة،   ،2)  ،1886 / 1303

26 ـ 27.  ،2003 الجالودي،  المحبوبين،  اإلباضية  العلماء  سير  مجهول: 
نفسه: طبعــة حجرية طبعة جديــدة، (15، 230 صفحة، 24×15ســم). الترقيم غير 
حســن  بقلم  فهرس:  15 صفحة.  بعد  245 صفحة  يكون  أن  ويجب  صحيح 

بالعناني. الشهير  حلمي 
نابلس. في  لمخطوط  جزء   :435  ،1949  (Rubinacci) روبيناتشي 



بيبليوغرافيا اإلباضية 276

(والتي  وغريبة  مسبوقة  غير  بطريقة  العمل  هذا  ألف   :75 اللمعة،  الســالمي: 
شرحها). تَّم 

 1512 القطب،  مكتبة  في  مخطوط  رقم 23،   ،383  ،1956  (Schacht) شاخت 
الكمال  مدارج  السالمي:  قِبل  من  منظوم  مقتطف  466؛  منشورة،  طبعة  (1)؛ 

.(1)  477 القطب،  مكتبة  في  منشورة  طبعة  الخصال،  مختصر  نظم 
.249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

ويلكنسون (Wilkinson) 1976، 152 ـ 153: [مخطوط غير معنون]، المتحف 
ربما  اإلباضي.  القانون  حول  عرض  1 ـ 117.  الورقات   ،3744 أو  البريطاني 
كتبه  الذي  رقم 23)،   ،1956  (Schacht) (شاخت  الخصال  ـ : مختصر  ل مماثل 
جديدة. طبعة  القاهرة،  الكمال،  مدارج  منظومة:  قطعة  شكل  على  السالمي، 

ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 366: مختصر الخصال. مخطوط غير معنون. 
548 ملحوظة   ،1976  (Wilkinson) 1 ـ 117 (ويلكنســون 3744، الورقات  أو 
(انظر:  البريطاني  بالمتحف  موجود  ربما  العمل  هذا  ورقة1 ـ 17)  يقول:   ،10

ريو (Riou) 1894، 762). كذلك تَّم رؤية نسخة في ظروف جّد سيئة بمعهد 
الكمال  مدارج  بعنوان:  منظومة  قطعة  نشــر  تَّم  بنابلس.  الشــرقية  الجامعة 

.(1965 (حوالي  جديدة  طبعة  القاهرة،  السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  كتبها 
الوهيبي، 1978، 13، رقــم 87، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد  1155 / 1742 ـ 3،  سنة  ُنسخ 
مصر  في  طبع   :198 الباروني،  ســليمان  تحقيق:  النّقاد،  السيف  ديوان  انظر: 

زنجبار. في  أو  وبومباي 
ورد. راشد بن  سعيد بن  عمر بن  أبو حفص  البهلوي،  انظر: 

الخصال. مختصر  شرح  علي:  د بن  محم علي بن  المنذري،  انظر: 
الكمال. مدارج  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 

أيوب: وائل بن  أبو أيوب  الحضرمي، 
.278 الطبقات،  الدرجيني: 
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كرون (Crone) 2001، 308 ـ 309: آخر تاريخ وفاته يمكن تصديقه كان زهاء 
190 / 805 ـ 6.

مسلم  عبيدة  أبي  مع  البصرة  في  درس  حضرموت.  من   :110  ،1974 النامي، 
بعد  العراق  في  العلماء  مرجع  حبيب.  والربيع بن  التميمي]  كريمة  أبي  [بن 
يحيى  عبد اهللا بن  اإلمام  حروب  في  شارك  ُعمان.  اتجاه  في  الربيع  غادر  أن 
غانم  بشــر بن  أبو غانم  حضرموت.  في  اإلمامة  فــي  دورًا  ولعب  الكندي 

عنه. يروي 
نفسه:

مسلم بن  عبيدة  أبي  سيرة  كريمة:  أبي  مســلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  انظر: 
الحضرمي. أيوب  ووائل بن  كريمة  أبي 

.1996 بابزيز  انظر: 
الصلحاء. مسالك  نفسه: 

مخطوط  المشــايخ،  طبقات  (الدرجيني:   72  ،1934  (Lewicki) ليفيتســكي 
.(105 سير،  الشماخي:  78؛  لبوب، 

سيرة  في  عمل   (Lewicki) ليفيتســكي  ينســب   :309  ،2001  (Crone) كرون 
فهم. سوء  على  اعتمد  هذا  أن  يبدو  لكن  الصلحاء،  مسالك  بعنوان: 

 105 الصفحة  في   .278 الطبقات،  الدرجيني:  انظــر:  حق.  على   (Crone) كرون 
ـ : الشــماخي: ســير، المرجع الوحيد للعمل من قِبل أبي أيوب هو: ورأيت  ل
جزءًا فيه مناظرة أبي أيوب للمعتزلة مع رجل منهم يقال له: كهالن، وأصحابه.

اإلسالم. نسب  نفسه: 
2/رقم 24.  ،1986 كاشف،  في  عقائدي،  تصريح   :309  ،2001  (Crone) كرون

غير  (العنوان  األرثودوكسية  قضايا  في  سيرة   :264  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
إليه). مشار 

الســالمي، 2000، 12، رقم 21: ســيرة أبي أيوب وائل بــن أيوب، بعنوان: 
بعض  كذلك  لإلســالم.  األولى  المبادئ  في  مفيدة  وثيقة  اإلســالم.  نسب 
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اآلخر،  اليوم  في  اهللا  رؤية  التشبيه،  مثل  مناقشــتها،  تمت  الدين  في  األسئلة 
والعمل. بالقول  واإليمان 

كذلك  السيرة  هذه  ترفض  اإلسالمية.  التعاليم  ألهم  مقتبس   :2001 السالمي، 
يجمع  اإلسالم  أن  لفكرة  ومؤّيدة  اآلخر،  اليوم  في  اهللا  رؤية  وفكرة  التشــبيه 

والعمل. (االعتقاد)  اإليمان  بين 
في  اإلسالم.  نسب  أيوب 5  وائل بن  الشيخ  سيرة   :158  ،2003 الوهيبي، 

32 ـ 40. والجوابات،  السير  مجهول: 
السيرة. نفسه: 

 ،1986 كاشــف،  في   .(805 / 190 زهاء  (توفي   :344  ،2001  (Crone) كــرون 
346 ـ 356. الُعمانّية،  السير  مجهول:  في  46/2 ـ 61. 

الجالودي، 2003، 25: سيرة الشيخ وائل بن أيوب. في مجهول: سير العلماء 
111 ـ 119. صفحتان  المحبوبين،  اإلباضية 

أيوب 5 . وائل بن  الفقيه  عن  سيرة  46/2 ـ 61:   ،1986 كاشف 
كتاب  مجهول:  في  أيوب.  وائل بن  الشيخ  عن  سيرة   :248  ،2001 السالمي، 

20 ـ 27.  ،(2) السير 
نفسه: 253: 24. ســيرة الشيخ الفقيه أبي أيوب وائل بن أيوب. في مجهول: السير 

346 ـ 356. الُعمانّية، 
193 ـ 200. اإلباضية.  السير  مجهول:  في  نفسه:   :255 نفسه: 

في  الحضرمي.  أيوب  وائل بن  الفقيه  الشــيخ  ســيرة   :144  ،2003 الوهيبي، 
181 ـ 189. الصفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول: 

323 ـ 330. مجموعة،  سير  مجهول:  في  أيوب.  وائل بن  الشيخ  سيرة   :149 نفسه: 
.5 الثاني،  الجزء  المختصر،  جوهر  مجهول:  انظر: 

اإلسالم. وصفة  الدين  اعتقاد  في  سيرة  نفسه: 
انظر: القنوبي، عبد اهللا بن ســعيد بن ناصر: كتاب الشمس الشارقة... ويليها 

السيرة.
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الجوفي: الفرقي  [الحضرمي]  سعيد  سالم بن  المر بن  الحضرمي، 
(1243 ـ 1336 / 1827 ـ 8 ـ  الحضرمي  ســالم  202 ـ 204:   ،1994 الفارسي، 
مدح  في  قصيدة  كتب  الجوف.  بشــاعر  معروف  مشهور،  شاعر  1917 ـ 8). 

ُجمعت  إذا  1888 ـ 1913).  (سلطان  البوســعيدي،  تركي  فيصل بن  السلطان 
نزوى. بوالية  بفرق  توفي  كبيرًا.  مجلدًا  ستشكل  فإنها  قصائده 

عبارة  فرق   .1991 الزبيــر،  مثل  212/1 ـ 223:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
كذلك  كتب  الذي  سالم،  ناصر بن  أكبر،  أخ  له  نزوى.  قرب  مســتوطنة  عن 
شــعرًا، سيما قصائد في مدح شــيوخ عبري، كما فعل شقيقه األصغر. كال 
ـ : إبراهيم بن ســعيد  الشــاعرين تمت اإلشــارة إليهما في كتاب التبصرة ل
في  المعتبرين  تبصرة  محسن:  ســعيد بن  إبراهيم بن  العبري،  العبري (انظر: 
مآثر العبريين). أمثلة لشعره، من ضمنها قصيدته في التوبة واإلنابة إلى ربه 

217 ـ 222). (الصفحات  تعالى 
مدح  في  قصائد  كتــب  (1243 ـ 1336 / 1827 ـ 1917).   :152  ،1991 زهيــر 
الملوك واألئمة واألمراء وشــخصيات أخرى. كتب قصائد عن االنتصارات 
ألف  حياته  أواخــر  قرابة  بالحمراء.  العربيــة  اللغة  أســتاذ  كان  والحروب. 

المخطوط. في  ديوان  هناك  توبته.  حول  المخمسة  المشهورة  القصيدة 
الفقه. في  الفضل  أبي  شرح  عبد الرحمن:  عبد اهللا بن  الحضرمي، 

الوهيبي، 1978، 12، رقــم 74، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
(إباضي؟). واحد  مجلد  1152 / 1739 ـ 40،  سنة  نسخ 

الحواري. الفضل بن  جامع  الحواري:  انظر: 
ناصر: ماجد بن  عبد اهللا بن  الحضرمي، 

الفارسي، 1994، 232: (توفي 1397 / 1977) من فرق بنزوى. كان أعمى. ألف 
(إمام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم لإلمام  ومدح  متمنيات  قصائد  أخرى:  أشياء 
1920 ـ 1954)، خلفان بن جميل الســيابي، وعلمــاء آخرين، وكذلك قصائد 

ديوانه. منها  جمع  أدبية،  ونقاشات 
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الفارسي.  مثل  المعلومات  نفس  357/1 ـ 366:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
شعره. عن  أمثلة 
شعرية. مجموعة  نفسه: 

خاصة  مكتبة  في  مخطوط  1401 / 1980 ـ 1)  (توفي   :397  ،2003 الســليمي 
السليمي. مع  نسخة  نزوى:  في  (لإلمام؟) 

األمثال. وضرب  األفعال  فتح  عمر:  د بن  محم الحضرمي، 
الوهيبي، 1978، 19، رقــم 16، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

(إباضي؟). واحد  مجلد  1148 / 1735 ـ 6،  سنة  نسخ 
وعقديه. راشد  حفص بن  عن  راشد:  حفص بن 

327 ـ 329. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253  ،2001 السالمي، 
راشد  حفص بن  في  [سيرة]  د:  محم علي بن  أبو الحســن  البسياوي،  انظر: 

األول. وعقده  عبد اهللا  المطهر بن  على  خروجه  أيام 
اليوسفي. أبو يوسف:  اليوسفي،  سالم  خميس بن  حمد بن 

الرابسي. الراسبي:  سالم  راشد بن  حمد بن 
الفارسي. الفارسي:  د  محم زهير بن  حمد بن 

السمائلي. السمائلي:  الخروصي  ماجد  سليمان بن  حمد بن 
البيماني. البيماني:  سعيد  سالم بن  سيف بن  حمد بن 

أبو عبد اهللا. البوسعيدي،  البوسعيدي:  د  محم سيف بن  حمد بن 
الُشعيلي. الُشعيلي:  خلفان  د بن  محم صالح بن  حمد بن 

السالمي. أبو حميد:  السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  حمد بن 
أبو ُعبيد. الُسليمي،  السمائلي:  الُسليمي  مسلم  عبيد بن  حمد بن 

الحارثي. الحارثي:  ناصر  حمدان بن 
قيس. إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي،  الحمداني: 

الحمراوي:
العبري. انظر:  الكدمي.  [الحمراوي]  العبري  محسن  سعيد بن  إبراهيم بن 
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أبو جابر موســى بن علي بن هــالل العبري [الحمــراوي] الكدمي. انظر: 
العبري.

العبري. انظر:  العبري.  سعيد  راشد بن  خميس بن  ماجد بن  عبد اهللا  أبو 
العبري. انظر:  الكدمي.  [الحمراوي]  العبري  هالل  سالم بن  بدر بن 

البوسعيدي. البوسعيدي:  سيف  أحمد بن  حمود بن 
العبيداني. النخلي:  العبيداني  شنين  خلفان بن  حمود بن 

الرواحي. الرواحي:  د  محم سالم بن  حمود بن 
كتاب  األزدي:  د  محم أبو عبد اهللا بن  الصحاري،  (ُمحقق)  حســن:  هادي  حمودي، 

لغوي. طبي  معجم  أول  الماء. 

رزيق. ابن  رزيق:  حمد بن  حميد بن 
جالء  كتاب  جميل:  خلفان بن  السمائلي،  (بتكليف)  أبو سرور:  عبد اهللا،  حميد بن 

العمى.
الُسليمي. الُسليمي:  عبيد  حميد بن 

النْزوّي. ْزوّي:  الن ناصر  حميد بن 
الحميري:

النضر  أحمد بن  عبد اهللا بن  الحســن بن  أبي  أحمد بن  عمر بن  راشــد بن 
عمر. (راشد؟) بن  مرشد  السعالي،  انظر:  النْزوّي.  [الحميري] 
الحلوانّية. األزدي:  سعيد  د بن  محم أبو سعيد  القلهاتي،  انظر: 

الحواري:
الُعماني. النْزوّي  القّري  عثمان  [الحواري] بن  د بن  محم الحواري  أبو 

د الفضل بن الحواري اإلزكوي السامي: انظر، الحواري، الفضل بن  أبو محم
السامي. [الحواري] 

السامي. [الحواري]  الفضل بن 
الُعماني: ْزوّي  الن القري  عثمان  [الحواري] بن  د بن  محم أبو الحواري  الحواري، 

التاسع). الثالث /  القرن  (أواخر   :91  ،1994 الفارسي، 
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الثالث /  القرن  من  الثاني  (النصف  275/1 ـ 276:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
قرة بن  بني  قبيلة  إلى  أشــار  القّري  كان  إذا  ما  البطاشي  يعلم  لم  التاســع) 
ربيعة بن  قبائل بني  أشــهر  إحدى  عبد القيس،  وديعة بن  عمر بن  مالك بن 

أعمى. كان  أبو الحواري  بنزوى.  قري  جبل  منطقة  إلى  أو  نزار، 
الحواري بن  أبي  د بن  محم أبو الحواري   :4 ملحوظة   63  ،2003 الجالودي، 
د بن جعفر  عثمــان القــّري، المعروف باألعمــى. درس بنزوى مــع محم

خميس. الصلت بن  المؤثر  وأبي  اإلزكوي 
أبي  ـ : الشيخ  ل تلميذ   :21 ملحوظة   346  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
منتخبًا  كان  الذي  البهلوي)،  (انظــر:  الخروصي  خميس  الصلت بن  المؤثر 

.851 / 237 في  كـإمام  الخروصي  مالك  الصلت بن  لنسيبه 
الزبير، 1991، 145: (القرن الثالث / التاسع) كنيته هي أبو الحواري، معروف 

الحواري. أبي  جامع  كتاب:  هو  أعماله  أهم  باألعمى. 
ُفقد. وقد  الشرع  عن  عمل   :253  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

12 ـ 17. الغناية،  وكنز  الدراية  كذلك:  انظر: 
شــكل  في  آخرين،  علماء  إلى  باإلضافة  جعفر،  ابن  جامــع  إلى  [إضافات  نفسه: 

فهارس].
.71 اللمعة،  السالمي: 

واألحكام]. األديان  مسائل  في  [أجوبة  نفسه: 
.4 ملحوظة   63  ،2003 الجالودي، 

آية،   500 تفســير  في  الكفاية  وبلوغ  الغاية  منتهى  في  الغناية  وكنــز  الدراية  نفسه: 
مكتبة  مســقط:  عبد الرحمن.  الزناتــي  ــد  محم د  محم تحقيــق:  مجلدان. 

24×17سم). 227 صفحة؛   ،246)  ،1991 / 1411 االستقامة، 
تعتمد هذه الطبعة على مخطوطين، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
296 صفحة 17×12سم، 19 ـ 20 سطرًا. الناسخ: محسن بن زهران بن سالم بن 

سليمان  راشد بن  ناصر بن  لشيخه   ،1919 / 1337 شــوال   28 الشريقي،  سيف 
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الخروصي. ُنشــرت نسخة هذا المخطوط في نسخة أصلية من قِبل سالم بن 
موجود  الثاني  المخطوط  أسفل).  (انظر:  الحارثي  حميد  سليمان بن  حمد بن 
مصبح بن  الناسخ:  18 سطرًا.  15×10ســم،  362 صفحة،  السالمي،  مكتبة  في 
لم  الجبارة،  المجهودات  رغم   .1672 / 1083 رجب  الجرادي،  راشد  جراد بن 
ل، الصفحات 12 ـ 17  د األوينجح الناشر في إيجاد المخطوط الثالث. المجل
الثاني،  المجلد  للمخطوطين.  أصلية  نســخ  18 ـ 21  الصفحات  المؤلف؛  عن 

فهارس. الثاني.  للمجلد  ورقات  5 ـ 10  الصفحات 
آية   500 تفســير  في  الكفاية  وبلوغ  الغاية  منتهى  في  الغناية  وكنز  الدراية 
العربية  اليقظة  دار  [بيروت]:  حديثة  نســخة  الكريم.  القرآن  تفســير  من 
حققه  24×17ســم).  297 صفحة،   ،xi)  ،1974 / 1394 ولبنان،  ســوريا  في 
لمخطوط  أصلية  طبعة  الحارثي،  حميد  ســليمان بن  حمد بن  ســالم بن 
شــوال   28 الخروصي،  ســليمان  راشــد بن  ناصر بن  قِبــل  من  ُنســخ 
قِبل  من  المؤلف  عــن  صفحة  هناك  المخطوط  بداية  فــي   .1919 / 1337

الحارثي.
حمد بن  سالم بن  تحقيق:   :50 ملحوظة   ،53  ،1998  (Francesca) فرانشيسكا 

.1974 / 1394 بيروت  لمخطوط،  أصلية  نسخة  الحارثي.  حميد  سليمان بن 
اإلباضية. تفسير  في  الربا  حد  166 ـ 175:   ،2002  (Francesca) فرانشيسكا 

عمل  بســاطة  بكل  هذا  بأن  اقتراح  هناك   :272  ،2004 كهــالن  الخروصي، 
التفســير  في  عمالً  لديه  ألن   (767 / 150 (ت:  األزدي  ســليمان  مقاتل بــن 
هذا  على  أحكــم  وحتى  آيــة.  الخمســمائة  تفســير  تمامًا،  العنوان  بنفس 
خالل  ومن  الكتابين.  فــي  الموجودين  النصين  دقيق  بشــكل  قارنت  الرأي 
أبي  إلى  المنسوب  التفســير  أن  كيف  اكتشــفت  األولى  القليلة  الصفحات 
الفرق  سليمان.  مقاتل بن  كتبه  الذي  التفســير  كبير  حد  إلى  يشبه  الحواري 
عمل  في  المضافة  اإلباضية  (الشرعية)  القضائية  اآلراء  هو  المالحظ  الوحيد 
أبي الحواري، وكذلــك إزالة اآلراء غير اإلباضية. هذا ما يجعلني أثق بأن 
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المؤلف األساســي هو مقاتل بن سليمان وأن دور أبي الحواري ليس أكثر 
سليمان بن  مقاتل بن  الحسن  أبي  عن  للكتاب.  وتعديل  تصويب  مجرد  من 

.(233  ،I بركلمان  كارل  (انظر:  البلخي  بشر 
مؤتة. لجامعة  (أوجان؟)  عوجان  وليد  قِبل  من   1994 طبعة   :272 نفسه: 

الطباعة. في  حاليًا   :253  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
انظر: البهلوي، أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي: تفسير الخمسمائة 

آية.
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير.  عن 

الحواري. أبي  جامع  نفسه: 
أرشوم 2002، 526: مســقط، القاهرة: وزارة التراث القومي والثقافة، مطابع 

.1985 / 1405 العرب،  سجل 
مجلدات، خمس  في  ُطبع   :276/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

أبا الحواري  فإن  شــك  بدون  مجلدات،   5  :105 ملحوظة   408  ،2000 كوك 
المصنف. هو  ليس 

مجلدات.  5  :2003 / 1424 قائمة  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
ُعمان في التاريخ، 1995، 253: مجلدان ضخمان. صدر مرة ثانية في خمسة 

مجلدات.
مجلد  واألحكام،  األديــان  في  الحواري  أبي  جامع   :74 اللمعة،  الســالمي: 

واحد. كبير 
السالمي).  =) 249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

أن  ويلكنســون  يعتقد   :254  ،61 ملحوظــة   1985  (Wilkinson) ويلكنســون
وأحكام  شــرعية  وأجوبة  كتاباته  مجموعة  عن  تقريبًا  عبــارة  الجامع  كتاب 

وفاته. بعد  ستصدر 
التراث  وزارة  في  متعددة  مخطوطات   ،365  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

والثقافة. القومي 
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وزارة  في  مخطوط  الحواري،  أبي  الشيخ  جامع  رقم 7:   ،7  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1297 / 1879 ـ 80،  سنة  نسخ  والثقافة،  القومي  التراث 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  مجلدات،   5 الحواري.  أبي  جامع 
.1985

الحواري. الفضل بن  جامع  السامي:  [الحواري]  الفضل بن  الحواري،  انظر: 
السريرة. في  منه  يبرأ  إمام  في  الحواري  أبي  عن  مسألة  نفسه: 

المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :25  ،2003 الجالــودي، 
صفحتان 104 ـ 106. (انظر: البسياوي: سيرة عن الشيخ أبي الحسن علي بن 

راشد). حفص بن  في  البسياني  د  محم
الحواري. د بن  محم الحواري  أبي  سيرة  نفسه: 

463 ـ 476. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 
195 ـ 209. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158  ،2003 الوهيبي، 

حضرموت. ألهل  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  سيرة  نفسه: 
146 ـ 157.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 

د بن الحواري الُعماني  كاشف 1986، 338/1 ـ 365: سيرة أبي الحواري محم
حضرموت. أهل  إلى 

على  فيها  أجاب  التي  الحضرميين  إلى  طويلة  ســيرة   :74 اللمعة،  السالمي: 
إلخ. ُعمان  في  حدث  ما  في  أسئلة 

السالمي).  =) 249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
(خطأ). 265/1 ـ 338   ،1986 كاشف،  في   :214  ،1993 العبيدلي، 

مطولة  وســيرة  شــرعي  عمل  015 ـ 151:   ،1976  (Wilkinson) ويلكنســون
حضرموت. إباضية  إلى  مرسلة 

في  حضرموت،  أهل  إلى  رسالة   :203  ،365  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
األولى.  واإلمامة  الجلندى  بيــن  العالقات  تاريخ  يتناول  المقتصر.  الجوهر 

.6 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
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المهمة  المعلومات  بعض  على  يحتوي   :36  ،1990  (Wilkinson) ويلكنسون 
لرحلة  المناسب  التنظيم  عرض  مقام  في  المبكر  الُعماني  التاريخ  بخصوص 
المتبنى  الموقف  من  ينبعث  ألنه  اإلباضــي،  الفقه  في  مهم  موضوع  إنه  ما. 
تجاه المســلمين اآلخرين. إن الفكرة األساســية هنا هي كونهم أهل القبلة 
يكون  الجائز  الوحيد  القتل  الناس؛  حرمة  تنتهك  وال  ممتلكاتهم  وال تنتهك 

معلنة. حرب  في  القتال  في 
مجموعة  إلى  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  سيرة   :144  ،2003 الوهيبي، 
ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء  ســيرة  مجهول:  في  حضرموت.  مشايخ  من 

تليها. والتي   265 الصفحات 
عبد اهللا  أبي  إلى  الُعماني  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة  نفسه: 
د بن يحيى بن عبد اهللا بن مرة وأحمد بن سليمان  وأبي عمرو وأبي يوسف محم

حضرموت. أهل  من  إخواننا  يوسف،  الرحمن بن  وعبد  عمر  د بن  ومحم
المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :24  ،2003 الجالــودي، 

3 ـ 17. صفحتان 
الحواري بن  أبي  د بن  محم أبو الحواري   :4 ملحوظة   63  ،2003 الجالودي، 
جعفر  د بن  محم مع  نــزوى  في  درس  باألعمى.  المعروف  القــري،  عثمان 
جواب  عن  عبارة  الســيرة  هذه  خميس.  الصلت بن  المؤثر  وأبــي  اإلزكوي 
سعيد  زياد بن  ســلوك  حول  حضرموت  أهل  تســاؤالت  عن  الحواري  أبي 
(177 ـ 179 / 793 ـ 795)  عفــان  أبي  د بن  محم اإلمام  والة  أحــد  البكري، 

خطأ). 209/1 ـ 210،  األعيان،  إتحاف  (البطاشي: 
د بن  الســالمي، 2000، 26 ـ 27، رقم 74 (باألحــرى 75): أبو الحواري محم
الرابع /  القرن  بداية  ـ  التاسع  الثالث /  القرن  (أواخر  عثمان  الحواري بن  أبي 
العاشر) أحد الفقهاء الكبار في عهده. السيرة عبارة على األمثلة التي أُرسلت 
 702 / 83 حتى  ُعمان  حكم  الذي  الجلندى،  عشــيرة  حول  الحواري  أبي  إلى 

حميد. عبد الملك بن  اإلمام  حكم  فترة  خالل  بثورة  قام  والذي 
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الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  الشــيخ  ســيرة   :256  ،2001 الســالمي، 
يحيى بن  د بن  محم يوســف  وأبي  عمر  وأبــي  عبد اهللا  أبي  إلــى  الُعماني 
د بن عمر وعبد الرحمن بن أيوب:  ة وأحمد بن سليمان ومحم عبد اهللا بن مر

214 ـ 231. الُعمانية،  السير  مجهول:  في 
د بن الحواري الُعماني إلى أبي عبد اهللا وأبي  نفسه: 255: ســيرة أبي الحواري محم
د بن  د بن عبد اهللا بن قرة وأحمد بن سليمان ومحم عامر وأبي يوســف محم
عمر وعبد الرحمن بن يوســف من أهــل حضرموت. في مجهول: الســير 

اإلباضية، 278 ـ 290.
عبد اهللا،  أبي  إلى  عثمان  الحواري بــن  د بن  محم الحواري  أبي  من  ســيرة   :27 نفسه: 
د بن  محم ســليمان،  أحمد بن  عبــد اهللا،  د بن  محم يوســف  أبي  عامــر،  أبي 
عمر وعبد الرحمن بن يوســف، وأهل حضرموت. جواب عن األســئلة حول 
بثورة  قاموا  الذيــن   ،(702 / 38 حتى  ُعمان  فــي  المالكة  الجلندانييــن (العائلة 
اســتغالل  أجل  من  جيفر  المهّنا بن  واإلمام  حميد  عبد الملك بن  اإلمــام  ضّد 
علماء  سير  مجهول:  في  الكبار.  الطغاة  ثروة  حول  كذلك  أسئلة  ُطرحت  النفوذ. 

الُعمانية. السير  اإلباضية؛  السير  (2)؛  السير  كتاب  المحبوبين؛  اإلباضية 
السامي: [الحواري]  الفضل بن  الحواري، 

د الفضل بن الحواري القرشي النزاري السامي. البهالني 1993، 77: أبو محم
الحواري  الفضل بن  ــد  أبو محم 258/1 ـ 262:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

غالب. لؤي بن  سامة بن  بني  من  السامي،  اإلزكوي 
رواس (Rawas) 2000، 189، 190: شيخ بني سامة في السر. زعيم التحالف 
ضّد  الِحّداني (ُحّداني؟).  عبد اهللا  الحواري بن  إمامهــم  أيدوا  الذين  النزاري 
في  ُقتل  277 ـ 280 / 890 ـ 893).  (إمــام  الخروصي  تميــم  ان بن  عز اإلمام 

.(891 / 278) القاع  معركة 
251/1 ـ 257. األعيان،  تحفة  السالمي: 

.209  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
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17 ـ 18. األعيان،  إسعاف  السيابي:  انظر:  غالب.  لؤي بن  سامة بن  بني  عن 
الُعمانية. السير  مجهول:  انظر:  نفسه: 

الحواري. الفضل بن  أحبه  كتاب  نفسه: 
476 ـ 481. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

نفسه: عــن الفضل بن الحواري في أصل ما اختلــف الناس في زمانهم من عزل 
راشد. وتقديم  الصلت 

الصفحات  على  9 ـ 15.  المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 
راشد... إلى  الفضل …  كتاب  من  يوجد  ا  وِمم 15 ـ 17: 

النضر. راشد بن  إلى  الحواري  الفضل بن  كتاب  نفسه: 
481 ـ 482. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

على  الحواري  الفضل بــن  كتاب  مــن  يوجد  ا  ِمم  :249  ،2001 الســالمي، 
505 ـ 506.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  النضر.  راشد بن 

النضر. راشد بن  إلى  الحواري  الفضل بن  سيرة  انظر: 
والبراءة. الوالية  من  اإلنسان  واجب  في  الفضل  كتاب  من  نفسه: 
.352 المسلمين،  سير  مجهول:  في   :156  ،2003 الوهيبي، 

الســالمي، 2001، 249: ومن كتاب أحســبه عن الفضل بــن الحواري. في 
501 ـ 505.  ،(2) السير  كتاب 

الفقه. في  كتاب  نفسه: 
الوهيبي، 1978، 13، رقــم 89، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد   ،1715 / 1127 في  نسخ 
التالية. المادة  انظر: 

القومي  التراث  وزارة  مســقط،  األول.  المجلد  الحواري.  الفضل بن  جامع  نفسه: 
23,5×16,5سم). (292 صفحة،   ،1985 / 1406 والثقافة، 

1129 / 1716 ـ 7  سنة  المخطوط  نســخ   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
الفقه. عن  السمدي.  الجهضمي  راشد  عبد اهللا بن  قِبل  من 
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جامع  278 / 891 ـ 2):  ـي  تُوفـ) الحــواري  الفضل بن   :24  ،2000 البهالنــي 
الفضل بن الحواري. ُنشــر من قِبل وزارة التــراث القومي والثقافة. عرض 

إزكي. من  المؤلف  الشرعية.  آلرائه 
وزارة  قِبل  مــن  ُنشــر  واحد،  مجلد   :259/1 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
النســخ  تاريخ  مخطوط،  هناك  أجزاء.  ثالثــة  في  والثقافة  القومي  التــراث 
بركات  علي بن  د بن  محم راشــد بن  عبد اهللا بن  الناسخ:  1129 / 1716 ـ 7، 

الجهضمي. غانم  راشد بن  عامر بن  ـ : عبد اهللا بن  ل الجهضمي، 
كوك (Cook) 2000، 408 ملحوظة 104: ثالثة مجلدات، ُعمان 1985. العمل 

الحواري. الفضل بن  قِبل  من  ُيجمع  لم 
مخطوط،  المكتبــة)،  فــي  (رقم 95  رقــم 398  آل خالــد،  عشــيرة  مكتبة 
د بيه،  محم الناســخ؟ بن  مكتمل.  23 ســطرًا،  29,4×19,5ســم،  287 ورقة، 

بابًا.  30 على  الكتاب  يحتوي   .1690 / 1101 رمضان 
مجلدات، ثالثة   :2003 / 1424 قائمة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

 16 صفحة   O. C. انظر:   .1985 ُعمان  مجلدات،  ثالثة   :218  ،1993 العبيدلي، 
المؤلف. عن  لنقاش 

الحواري. أبي  جامع  د:  محم أبو الحواري  الحواري،  انظر: 
الفقه. في  الفضل  أبي  شرح  عبد الرحمن:  عبد اهللا بن  الحضرمي،  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
الحّق. على  واحدة  فرق  ثالث  الناس  فأصبح  الفضل  كتاب  من  مختصر  نفسه: 

17 ـ 19. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 
الحواري. الفضل بن  إلى  تنسب  سيرة  نفسه: 

أحد  التاسع)  الثالث /  (القرن   :(73 (باألحرى  رقم 72   ،25  ،2000 السالمي، 
الحرب  في  الخروصــي  مالك  الصلت بن  اإلمــام  ضّد  المعارضة  زعمــاء 
اإلمام  وإقالة  النضــر  راشــد بن  اإلمام  تأييد  حوافز  عن  ُعمان.  في  األهلية 

مالك. الصلت بن 
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.(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :24  ،2001 السالمي، 
النضر. راشد بن  إلى  الحواري  الفضل بن  سيرة  نفسه: 

اإلمامة  أحقية  تأييــد  أدلة   :(74 (باألحــرى  رقم 73   ،25  ،2000 الســالمي، 
الخروصي (في  مالــك  الصلت بن  اإلمام  إقالــة  إلى  أدت  التي  والحوافــز 

.(886 / 273

.(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :24  ،2001 السالمي، 
النضر. راشد بن  إلى  الحواري  الفضل بن  كتاب  انظر: 

النضر. راشد بن  اليحمدي،  انظر:  مالك.  الصلت بن  انظر: 
السالمي،  انظر:  (بتكليف)  ســيف:  ســلطان بن  حميد بن  د  أبو محم الحوســني، 

النظام. جوهر  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم
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البداعي. البداعي:  حميد  خاطر بن 
األشياخ. منثورة  (و):  قحطان  خالد بن 

القومي،  والتراث  الثقافــة  بوزارة  مخطوط  رقــم 84،   ،13  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  في  جزءان  1147 / 1734 ـ 5،  سنة  ُنسخ 

.II  ،III جزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
األشياخ. منثورة  مجهول:  انظر: 

قحطان. خالد بن  أبو قحطان  الهجاري،  انظر: 
أبو قحطان. الهجاري،  الخروصي:  الهجاري  قحطان  خالد بن 

البطاشي. اشي:  البط خنجر  مهّنا بن  خالد بن 
الرحبي. السروري:  الرحبي  مانع  سالم بن  هالل بن  خالد بن 

ناصر. علي بن  ناصر بن  الفارسي،  الخدوري: 
الخراساني:

إسماعيل. إبراهيم بن  عيسى  أبو 
غانم. ابن  انظر:  اإلباضي.  [الخراساني]  غانم  بشر بن  غانم  أبو 

الكتاب). في  أخرى  (معلومات  الُعماني  عطية  شبيب بن 
العجمي. حسين  إبراهيم بن  علي بن 

نصر. محمود بن 
عطية. هالل بن 

الخراساني، أبو عيسى إبراهيم بن إسماعيل: رسالة أبي عيسى إبراهيم بن إسماعيل 
الخراساني.

قِبل  من  ُنســخ  مخطوط   ،52  .O.C 135 ـ 141   ،1986  (Schwarz) شــفارتز 
قِبل  من  ُنســخ  مخطوط  يعقوب.  ســالم بن  مكتبة  في  يعقوب،  ســالم بن 

مزاب. غرداية،  المرموري،  د  محم ناصر بن 
إس 1991، 602/2: عن خالف خلف بن الســمح وســيادة الرستميين على 
جبل نفوسة. عاش المؤلف في خراسان بعد انهيار المجتمع البصري، لكن 
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 (Schwarz) بقي في تواصل مع أبي ســفيان محبوب بن الرحيل (شــفارتز
.(138  ،1986

سالم. ابن  المغرب:  انظر: 
عن مراسلة مع إباضية المشرق وإباضية المغرب. انظر: مجهول: جواب من 

المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل 
.1 المالئكة  توديع  في  باب  العجمي:  حسين  إبراهيم بن  علي بن  الخراساني، 

أُفهــي (O’Fahey) وفكــور (Vikør) 1996، 17 ـ 18: فــي أرشــيف زنجبار 
(89/5)، تاريخ النسخ 13 محرم 1304 / 11 أكتوبر 1886؛ الناسخ: سليمان بن 

(إباضي؟). (77 صفحة).  المنذري  د  محم علي بن 
مسائل. نصر:  محمود بن  الخراساني، 

شــفارتز (Schwarz) 1983، 308، رقم 110: (النصف الثاني مــن القرن الثاني / 
.R 161 ـ V158  .الثامن) مخطوط في الخزانة البارونية، فقه إباضي. ورقة واحدة

نصر. محمود بن  الُعماني،  انظر: 
سيرة. عطية:  هالل بن  الخراساني، 

كرون (Crone) 2001، 336 ـ 337: (توفي 134 / 751) تفاصيل، ونقاش لهذا 
الشخص.

توفي  الخراســاني.  عطية  هالل بن  ســيرة  رقم 26:   ،14  ،2000 الســالمي، 
مســعود،  الجلندى بن  لإلمام  قاضيًا  كان  عطية  هالل بــن  132 / 749 ـ 50. 

ُقتل  ُعمان.  إلى  البصــرة  من  أُرســلت  التي  اإلباضية  المفوضية  إلى  ينتمي 
هذه  اكتشاف  السالمي،  استطاعة  في  يكن  لم  اإلمام.  إلى  باإلضافة  بجلفار، 

.12  ،2001 السالمي،  السيرة. 
انظر: شــبيب بن عطية: سيرة شــبيب بن عطية الخراســاني، السالمي، 14، 

رقم 27.
القّيوم. الحي  طاعة  في  العلوم  فواكه  سعيد:  أحمد بن  الخراسيني، 

عشر). السابع  عشر /  الحادي  القرن  (نهاية   :77  ،2002 السالمي، 
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العنوان. نفس  عامر:  د بن  محم عبد اهللا بن  الخراسيني،  انظر: 
الخراسيني. انظر:  الخراسيني: 

د بن  ان بن محم د بن غس ــان بن محم د بن غس ــان بن محم خميس بن غس
عمر  د بن  محم ــان بن  غس د بــن  محم ــان بن  غس د بــن  محم ــان بن  غس

اني. الغس انظر:  النْزوّي.  [الخراسيني] 
د. محم أحمد بن  سعيد بن 

صالح بن سعيد بن مســعود الزاملي المعولي [الخراســيني] النْزوّي. انظر: 
الزاملي.

خنبش. د بن  محم عامر بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 
د بن  محم ان بن  غس د بن  محم ــان بن  غس عبد اهللا بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 

النْزوّي. عمر 
أحمد. د بن  محم

البحراني. انظر:  النْزوّي.  البحراني  سعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم
ْزوّي: خزانة  ان [الخراســيني] الن د بن غس الخراســيني، درويش بن جمعة بن محم

األخيار.
.173/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

التالية. المادة  انظر: 
العلوم... فواكه  أحمد:  سعيد بن  الخراسيني، 

مراجع  عن  كمؤلــف.  أحمد  ســعيد بن  أعطى   ،263  ،8  ،2001 الســالمي، 
عامر. د بن  محم عبد اهللا بن  الخراسيني،  انظر:  السالمي. 

ْزوّي:  الن [الخراسيني]  قاسم  عبد اهللا بن  د بن  محم أحمد بن  سعيد بن  الخراسيني، 
الخراسيني. د  محم أحمد بن  سعيد بن  سيرة 

أصول  في  صغيرة  ســيرة   :(126 (باألحرى  رقم 125   ،36  ،2000 الســالمي، 
الدين. تحتوي على فقرة فيها رد ضّد التقليد وسيرة في أئمة وعلماء ُعمان.

المؤلف  ضمن  وعقيدتها.  اإلباضية  للحركة  موجز  وصف   :36  ،2001 ســّلم 
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عن  عبارة  األخير  الفصل  تجيزه.  التي  الفرق  وتلك  التقليد  عن  كامل  فصل 
سعيد بن  الخراســيني،  في  والُعمانيين.  اإلباضيين  العلماء  وســيرة  فهرس 

220 ـ 248. ل،  األو المجلد  العلوم،  فواكه  أحمد: 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 247/3 ـ 248: (القرن الحادي عشــر / الســابع 
صالح بن  الزاملي،  (انظر:  اإلحرام  تكبيرة  (حاء)  ضّمة  في  ســيرة  عشــر). 

مسعود). سعيد بن 
ْزوّي:  الن [الخراسيني]  خنبش  د بن  محم عامر بن  د بن  محم عبد اهللا بن  الخراســيني، 
ومهّنا بن  ناصر  صالح  د بن  محم تحقيق:  القيوم.  الحي  طاعة  في  العلوم  فواكه 
عمر التيواجني. ثالث مجلدات، مسقط (ربما ُنشر من قِبل مكتبة البوسعيدي)، 

24×17سم). 1009 صفحة؛   ،654  ،772)  ،1995 ـ   1994 / 1416 ـ   1415

المؤلف،  عن  9 ـ 32،  ل،  األو ـد  المجلـ  :(2004 (أبريل  البوســعيدي،  مكتبة 
البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  ـد  المجلـ هذا  والمخطــوط.  العمل  هذا 
 3 البداية  فــي  25 ســطرًا،  536 صفحة،  المؤلفان)،  وجــده  الذي  (الوحيد 
ورقات مفقودة. في نهاية المجلد الثالث: تَّم الكتاب 2 شعبان 1163 / 1750، 
عبد اهللا بن  لشيخه  المنصوري،  فارس  داود بن  سالم بن  خميس بن  الناسخ: 
ل والثانــي للمخطوط لم  ـد األو مســعود بن عبــد اهللا الرزيقي. في المجلـ
في  ُطبع  ل  األو ـد  المجلـ معلومات.  أي  وال  ناســخ  أي  إلى  اإلشــارة  تتم 

.1994 / 1415 في  والثالث  الثاني  المجلدان   ،1995 / 1416

مجلدان،  1078 / 1667 ـ 8)  سنة  (عاش   :377/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
البوسعيدي. بمكتبة  ومخطوط  والثقافة  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط 

(رقم 2763)،  والثقافة  القومــي  التراث  بوزارة  مخطــوط  494 ـ 495،   ،430 نفسه: 
الصــوري،  الحماســي  علــي  ســعيد بن  عمر بــن  علي بــن  الناســخ: 
د بن خلف بن راشد بن سالم  د بن راشــد بن محم 1133 / 1720 ـ 1، لمحم

البهالني،  انظر:  القرية.  هذه  (عن  إزكــي  والية  في  مقّزح  قرية  من  الريامي، 
55 ـ 56).  ،1993 د  محم يحيى بن 
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 ،263  ،8  ،2001 السالمي،  العنوان.  نفس  سعيد:  أحمد بن  الخراسيني،  انظر: 
كمؤلف. أحمد  سعيد بن  أعطى 

د بن أحمد الخراسيني إلى  د بن أحمد: سيرة محم انظر: الخراســيني، محم
نفوسة. وأهل  القاسم  (أبي)  سليمان بن 

قاســم  عبد اهللا بن  د بــن  محم أحمد بــن  ســعيد بن  الخراســيني،  انظــر: 
الخراسيني. د  محم أحمد بن  سعيد بن  سيرة  النْزوّي:  [الخراسيني] 

عبد اهللا بن  مســعود بن  علي بن  ســعيد بن  خميس بن  الرســتاقي،  انظــر: 
مزاب. ألهل  الشقصي  سعيد  خميس بن  سيرة  الشقصي:  زياد  أحمد بن 

أحمد بن  علي بن  الحســن  ألبي  ســيرة  مرشــد:  ناصر بن  اليعربي،  انظر: 
لصالح بن  ســيرة  ودماء؛  والجو  الحدان  وديار  وحّتى  لِــَوى  والي  عثمان، 
عبد اهللا  ألبي  ســيرة  ُعمان؛  وشــرق  وإبراء  صور  والــي  المعمري،  ســعيد 
اليعربي  سيف  للسلطان بن  سيرة  الصير،  والي  الكندي،  راشــد  سليمان بن 

الدولة. مهام  عن  االعتذار  أراد  حين 
نفوسة. أهل  من  المغرب  أهل  مشايخ  سيرة  المغرب:  انظر: 

المغرب  أهل  من  سيرة  القاسم:  أبي  ســليمان بن  الجاودي،  المغرب:  انظر: 
القاسم. أبي  سليمان بن  القاضي  الشيخ  عن  صادرة 

الجادوي]. القاسم  أبي  سليمان بن  الشيخ  موت  في  عزاء  [رسالة  نفسه: 
د بن  محم عامر بن  د بن  محم عبد اهللا بــن  رقم 483:   ،135 آل فضل،  مكتبة 
ورقتان،  مخطوط،  (خطأ)   (1788 / 1203 في  (عاش  النْزوّي:  السمدي  خنبش 
موسى بن  الناســخ:  البداية،  من  مفقودة  أجزاء  26 ســطرًا،  21×15,5ســم، 

عشــر)،  الثامن  عشــر /  الثاني  القرن  من  الثاني  يعقوب (النصف  عمر بــن 
اسم  األخير  في   .1667 / 1077 رجب   5 أُرسلت  القصيدة  بالمكتبة.  رقم 086 

آنذاك. علمائها  وكّل  ُعمان  سلطنة 
الخراسيني. أحمد  د بن  محم سيرة  أحمد:  د بن  محم الخراسيني،  انظر: 

القاسم. أبي  سليمان بن  الجاودي،  المغرب:  انظر: 
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مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  في 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 

واسعتان]. [منثورتان  نفسه: 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 377/3: عن كل أنواع األسئلة. مخطوط بمكتبة 

.(2/138  ،1/138 (أرقام  البوسعيدي، 
نباتة]. ابن  خطب  على  [تعليق  نفسه: 

البطاشــي: إتحاف األعيــان، 377/3، 378 ـ 379، مخطوط بــوزارة التراث 
بني  من  بلعرب،  عامر...بن  بلعرب بن  ســليمان بن  بقلم  والثقافة،  القومي 
مالك  سيف بن  سلطان بن  اإلمام  من  نقله  الخراســيني.  سليمان  د بن  محم
خطبة  كل  إلى  تعليقًا  وأضاف  1059 ـ 1090 / 1649 ـ 1679)  (إمــام  اليعربي 

لخطبة. مثال  378 ـ 379  الصفحات  على  لإلمام.  دعاء  شكل  في 
ــد المصري  د بن محم نفسه: 377 ملحوظــة 2: ابن نباتــة هو جمال الديــن محم
لخطباء  متوالية  خطــب  من  الكتــاب  يتكــون  (686 ـ 768 / 1287 ـ 1366). 

المساجد.
انظر: كارل بروكلمان GAL، 82/1 (طبعة 1943، 81)؛ II، 10. كتاب الخطب 

إليه. مشار  غير 
د بن  ان بن محم د بن غس ان بن محم د بن عبد اهللا بن غس الخراسيني، عبد اهللا بن محم

ْزوّي: الن عمر 
عشر). السابع  عشر /  الحادي  (القرن  379/3 ـ 385:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الخيار. بيوعات  في  األخيار  خزانة  كتاب  نفسه: 
ــان النْزوّي  د بــن عبد اهللا بن غس اشــي: إتحاف األعيــان، 75/2: محمالبط

األول. الفصل  من  نص  الخراسيني. 
والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  ــد،  محم عبد اهللا بن  379/3 ـ 382:  نفسه: 
البوسعيدي.  بمكتبة  مخطوط  كذلك  مجلدات،  ثالثة  من  كبير  واحد  تجليد 
جمادى   4 هو  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  الثالث  المجلد  كتابة  نهاية 
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خزام  حصن  في  كان  المؤلف؛  بقلم  ربمــا   ،1635 نوفمبر   16  /1045 الثانية 
الشرقية. بإقليم  المضيبي،  والية  في  الشان،  بسمد 

بيع  في  األبرار  منهــاج  ســعيد:  د بن  محم أبو عبد اهللا  النخلي،  كتاب  انظر: 
الخيار.

سليمان بن  إلى  الخراسيني  أحمد  د بن  محم ســيرة  أحمد:  د بن  محم الخراسيني، 
نفوسة. وأهل  القاسم  (أبي) 

من  رســالة  عن  جواب   :(124 (باألحرى  رقــم 123   ،35  ،2000 الســالمي، 
مرشد  ناصر بن  اإلمام  من  بطلب  كتبت  رســالة  القاســم.  أبي  سليمان بن 
اليعربي، التي تَّم فيها مناداة اإلباضية بالمغرب ليتحدوا وينسوا صراعاتهم.

ل،  األو ـد  المجلـ العلوم،  فواكــه  الخراســيني:  فــي   :32  ،2001 الســالمي، 
203 ـ 212.

عزاء]. [رسالة  عامر:  د بن  محم عبد اهللا بن  الخراسيني،  انظر: 
القاسم. أبي  سليمان بن  الجادوي،  المغرب:  انظر: 

مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 

في  اآلثار  خزانة  ْزوّي:  الن ان [الخراســيني]  غس د بن  محم عبد اهللا بن  الخراســيني، 
وأحكامه. الخيار  بيوعات 

الخراســاني  ــان  غس د بن  محم عبد اهللا بن  رقم 110:   ،15  ،1978 الوهيبــي، 
الندوي. مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، ُنسخ في 1136 / 1723 ـ 4، 

أجزاء. ثالثة 
.205  ،2002  (Francesca) فرنشيسكا  انظر:  الخيار.  بيع  عن 

د بن سعيد بن عبد السالم: منهاج األبرار في  انظر: النخلي، أبو عبد اهللا محم
الخيار. بيع 

التالية. المادة  انظر: 
األخيار. خزانة  نفسه: 
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ويلكنســون (Wilkinson) 1987، 366: المؤلف كان واليًا لناصر بن مرشــد 
بسمد الشان. أربعة أجزاء. مخطوط أصلي من 580 صفحة في وزارة التراث 
القومي والثقافة (الجزء الثالث اكتملت في جمادى الثانية 1045 / 1635 ـ 6).

السابقة. المادة  انظر: 
العالم  الشيخ  ســيرة  ْزوّي:  الن د [الخراشي]  محم أحمد بن  ســعيد بن  الخراشــي، 

النْزوّي. الخراشي  د  محم أحمد بن  سعيد بن 
663 ـ 667. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 

الخروصي:
أنطونــي (Anthony) 1976، 54 ـ 55: بنــو خروص قبيلة متوســطة الكثافة 
خروص  بني  بوادي  أساسًا  القاطنين  الغربية  حجر  جبال  بسلســلة  السكانية 
ونخل.  والرستاق  (وقياداتهما)  العوابي  وبقرى  للجبال  البحرية  الجهة  على 
ريام.  بني  مع  تقريبًا «زبونية»  قريبة،  عالقة  ولديهم  وغافريون  إباضيون  وهم 
في  مثلهم  من  آخر  الوسطى،  القرون  أئمة  ســاللة  بإتمام  القبيلة  قامت  وقد 
أبناء  من  اثنان  1913 ـ 1920)  (إمام  الخروصي  راشــد  سالم بن  المركز  هذا 
1920 ـ 1954)،  الخليلي (إمام  عبد اهللا  د بن  محم لإلمام  كـ والة  عملوا  سالم 

الهنائي. علي  غالب بن  خليفتهم  يؤيدوا  لم  خروص  بنو  ولكن 
.((Rentz) (رنتز  خروص  بنو  1084 ـ 5:   ،IV اإلسالم،  موسوعة 

خروص  بني  ســاللة  عن  ميمية  قصيــدة   :179 المبين،  الفتــح  رزيق:  ابــن 
الخروصي. د  محم ـ : منصور بن  ل

111 ـ 114. األعيان،  إسعاف  السيابي: 
كقبيلة. خروص  فهرس:   ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

الخروصي:
البهلوي. انظر:  خميس.  الصلت بن  المؤثر  أبو 

الستالي. انظر:  الستالي.  [الخروصي]  سعيد  أحمد بن  بكر  أبو 
اللّواح. راشد  ان بن  غس سالم بن  حمزة  أبو 
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الهجاري. انظر:  الهجاري.  قحطان  خالد بن  قحطان  أبو 
الخليلي. (الخروصي)  أحمد  خلفان بن  سعيد بن  د  محم أبو 

الصقر. ان بن  عز معاوية  أبو 
يحيى. مبارك بن  خميس بن  جاعد بن  نبهان  أبو 

السمائلي. انظر:  السمائلي.  (الخروصي)  ماجد  سليمان بن  حمد بن 
السمائلي. انظر:  السمائلي.  (الخروصي)  سعيد  حمد بن  حمود بن 

نبهان. أبي  خميس بن 
جاعد. خميس بن 

سالم بن  أبو حمزة  الخروصي،  انظر:  اللّواح.  ــان  غس د بن  محم ســالم بن 
اللّواح. راشد  ان بن  غس

درويش. حسن بن  سعيد بن 
النخلي. [الخروصي]  نصير  د بن  محم خلف بن  سعيد بن 

الخروصي،  انظــر:  الخليلي.  صالــح  أحمد بــن  خلفان بن  ســعيد بن 
د. أبو محم

الخليلي. بشير  راشد بن  د بن  محم سعيد بن 
الغشري. بشير  د بن  محم راشد بن  د بن  محم سعيد بن 

النخلي. [الخروصي]  نصير  د بن  محم خلف بن  سليمان بن 
علي. سليمان بن  ناصر بن  سيف بن 

مالك. الصلت بن  انظر:  مالك.  الصلت بن 
خميس. الرحمن بن  عبد 

سليمان. راشد بن  سالم بن  اهللا بن  عبد 
منصور بن  الخليلي.  خليل  بشير بن  راشد بن  د بن  محم سعيد بن  د بن  محم

يحيى. مبارك بن  خميس بن  ناصر بن  د بن  محم
نبهان بن  أبــي  مبارك بن  خميس بــن  جاعد بــن  نبهــان  أبــي  ناصر بن 

عبد الرحمن.
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سليمان. د بن  محم ناصر بن 
نبهان. أبي  خلفان بن  يحيى بن 

اللّواح: راشد  ان بن  غس سالم بن  أبو حمزة  الخروصي، 
ان بن  غس سالم بن  المؤلف.  وتواريخ  اسم  عن  530 ـ 534:   ،2002 الحسيني 
الشّناوي  الخروصي  ــان  غس ان بن  غس أبي  د بن  محم راشــد بن  د بن  محم
بني  أجداد  أحد  خــروص.  بني  من  مشــتقة  جماعة  هم  لّواح  بنو  األزدي. 
لــّواح قام بصنــع األلواح في صلف العّالمة، شــمال ســتال، بوادي بني 
الخامس  التاســع /  للقــرن  الثاني  النصــف  في  المؤلــف  ولد  خــروص. 
سنة  عاش  فقد   ،(1991 خلفان  مهّنا بن  (الخروصي،  ســيرته  حســب  عشر. 
862 ـ 920 / 1457 ـ 1514 (انظر: كذلك أســفله: ديوان). توصل الحســيني، 

.1753 بعد  ـ   1489 / 981 بعد  ـ   895 عاش  أنه  خالصة  إلى  ذلك  رغم 
.1991 خلفان  مهّنا بن  الخروصي،  انظر: 

.2002  ،1996 الحسيني  انظر: 
نفسه:

انظر: البهلوي، عبد اهللا بن عمر بن زياد: شرح حائية بن اللّواح ألهل المغرب.
.1996 الحسيني  التالية،  المادة  انظر: 

ــان اللّواح  نفسه: ديــوان اللّواح. نظم الشــاعر الُعماني أبي حمزة ســالم بن غس
د علي الصليبي: مجلدان. مســقط،  الخروصــي (862 ـ 920). تحقيق: محم
305 صفحــة،   ،442)  ،1989 / 1409 والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة 

17×24سم).

روي. بمسقط،  ُعمان  جريدة  بمطابع  ُطبع  8 ـ 7.   C  8266 ليدن،  جامعة  مكتبة 
ســعيد بن  ســيف  ســليمان بن  قِبل  من   1785 / 1199 رجب  في  ُنســخ 
(؟)،  المسلماتي  المعولي  زامل  راشد بن  مسعود بن  خميس بن  خلف بن 
المعولي  زامل  خميس بن  خلف بن  ســعيد بن  سيف بن  ووالده  لشيخه 

نون). (مع  المسلماتي 
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والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط   ،170/2 المخطوطات،  فهرس 
سيف بن  ســليمان بن  الناســخ:  15 ســطرًا.  15×22ســم،  357 صفحة، 

وزارة  قِبل  مــن  نشــره  تَّم   .1785 / 1199 مســعود  خميس بن  خلف بن 
التــراث القومي والثقافة ســنة 1989. في الصفحة 171 نســخة أخرى، 
علي  سعيد بن  ســالم بن  الناسخ:  17 سطرًا.  17×22ســم،  376 صفحة، 

الصائغي.
وللمخطوطين  الصليبــي  لطبعة  نقدية  معالجــة  57 ـ 75:   ،1996 الحســيني 
مختلفة  محتويات  لهما  (اللذان  والثقافة  القومي  التراث  بوزارة  الموجودين 
مع  خروص،  بني  وادي  في  اللّواح  ـ : ديوان  ل آخر  مخطوط  هناك  ما).  نوعا 
رغم  ُفقد  الذي  المغرب،  في  األدباء  مع  نثر  شــكل  في  األخير  في  مراسلة 

شيء. كل 
حولهما  وما  وجربة  نفوسة  ألهل  رســالة  الملّوحي  ان  غس البن  244 ـ 250:  نفسه: 
الحائّية  ـ : القصيدة  ل معالجة  176 ـ 182،  الصفحات  في  والقرى.  البلدان  من 

القحطانية. الصحيفة  رزيق:  ابن  كتاب  في  ُذكرت  القصيدة  هذه. 
لّواح،  بني  من  لّواح.  بـ ابن  ُعرف  45/1 ـ 54:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
ـ : بني خروص.كتب ديوانًا كبيرًا، والذي نتمنى أن يطبع.  جزء من المقطع ل
الصفحات  في  األحســاء.  في  ألفه  ــد ژ ،  محم الرســول  مدح  في  قصيدة 
الســالم  عبد اهللا  ســعيد بن  د بن  محم أبي عبد اهللا  رثاء  في  قصيدة  49 ـ 52 

(انظر:  الحائّية  قصيدته  مــن  أبيات  هناك  52 ـ 54  الصفحات  وفي  النخلي، 
.(1996 الحسيني 

من  اللّواحي،  ان  غس د بن  محم ســالم بن   :133 األعيان،  إســعاف  السيابي: 
.(1996 الحسيني  (انظر:  المشهورة  ـ : الحائية  ل مؤلف  بدبد، 

الزبير، 77، 1991: (القرن التاسع / الخامس عشر) اللّواح. عالم وشاعر، من 
شعر. ديوان  له  خروص،  بني  وادي 

.2002  ،1996 الحسيني  1991؛  الدرديري  انظر: 
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الخليلي: صالح  أحمد بن  خلفان بن  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي، 
أنطوني (Anthony) 93، 1976: زعيم دين في أواسط القرن التاسع عشر. في 
وأصبح  البوسعيدي،  قيس  ان بن  عز اإلمام  مع  بالســلطة  التحق   1868 سنة 
مستشاره الخاص خالل الثالث سنوات التي حكم فيها اإلمام مسقط. قتل، 
ومعه ابنه أحمد، سنة 1871 حين استولى تركي بن سعيد البوسعيدي، على 
إمامًا  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم حفيده  انتخب  اإلمامة.  بإعادة  وقام  مسقط 

.(1920 (الصحيح:  (خطأ)   1913 لسنة 
جاعد  نبهــان]  [أبــي  ناصر بــن  تلميــذ   :2001  ،21  (Hoffman) هوفمــان 

.2003  (Hoffman) هوفمان  كذلك  انظر:  الخروصي. 
شعره. عن  أمثلة  333/2 ـ 346:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

25 ـ 52.  ،[2003] الناعبي 
السالمي: نهضة األعيان 326 ـ 331: (1236 ـ 1287 / 1820 ـ 1 ـ 1870 ـ 1) 
يســمى  بوشــر.  في  ولد  الخليلي.  عبــد اهللا  د بــن  محم اإلمــام  جد 
وابنه  قيس  ان بن  عز انتخابــات  في  طالئعيًا  دورًا  لعــب  بـ اْلُمحّقق. 
الســلطان  دفنه  قيس.  ان بن  عز علــى  عجيب  تأثير  لــه  كأئمة.  ناصر 
 51 بلغ  ا  َلم كذلك،  ابنه  ومعه  حي،  وهو  البوسعيدي،  فيصل  تركي بن 
العمر  من  يبلغان  اللذان  وأحمد،  عبد اهللا  ولدين،  ترك  العمر.  من  سنة 
وكان  عالمًا  أصبح  أحمد  ابنه  أبوهما.  توفي  ا  َلم ســنوات  وعشر  تسع 
ونثر.  نظم  شكل  في  مسائل  أجوبة  ألف  سمائل.  بوادي  وقاضيًا  مفتيًا 
ة  الحج ذو   11 الســمدي،  نهر  في  يســبح  كان  عندما  بالصرع  أصيب 
سمائل  على  ســلطانًا  كان  كذلك،  عالم  عبد اهللا،  وغرق،   1906 / 1324

ألبي  األعيان  تحفة  (من  ضده.  كانت  التــي  القرى  من  العديد  وحكم 
عبد اهللا حميد).

ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 231: (؟1820 ـ 1871) نجح، رغم أّنه بشكل 
(1868 ـ 1871). إمامًا  قيس  ان بن  عز مبايعة  في  مؤقت، 
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تلقى  حيث  ببوشــر،  ولد  (1226 ـ 1287 / 1811 ـ 1870)   :1991  ،79 الزبير، 
قيس. ان بن  عز اإلمام  رجال  أحد  بـ اْلُمحّقق.  ُلِقَب  تعليمه. 

.2000 23 ـ 24،  المحروقي  انظر: 
مراســالت  له  كانت  حيث  14 ـ 15،   ،1994 حمد  أحمد بن  الخليلي،  انظر: 
مع سعيد بن قاسم الشــماخي، السفير التونسي في القاهرة (والد قاسم بن 

سليمان). قاسم بن  سعيد بن  الشماخي،  (انظر:  الشماخي).  سعيد 
 ،1994 عبد اهللا  مبارك بن  الراشــدي،  (2003)؛  الناعبي  2000؛  خالص  انظر: 

.1995 اليحيائي  2001؛ 

الخليلي. فكر  في  قراءات   :1994 األدبي  المنتدى  انظر: 
نفسه: 

نبهان. أبي  ناصر بن  عبد الرحمن  انظر: 
العلم. في  الميمية  تخميس  سالم:  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر: 

العوارف. وطيبات  المعارف  ثمرات  نفسه:  انظر: 
د. محم خميس بن  د بن  محم السيفي،  انظر: 

نفسه:
 :(1994 الراشــدي  التالية (من  األعمال  إلى  أشــار   ،2000  ،24 المحروقي 
فتح  شعر،  ديوان  المســائل،  أجوبة  الحيوان،  زكاة  أحكام  الجهاد،  أحكام 
الدوائــر، إغاثة الملهــوف (انظر: عبد اهللا بن علي بــن صالح)، االنتصار 
مقاليد  األصــول،  كرســي  الخليلي،  اْلُمحّقــق  جوابــات  للزمخشــري، 
الشــيخ  على  الرّد  الرحمانية،  النواميــس  الخافــي،  المظهر  التصريــف، 
المنذري، رســالة في علم التجويد، سمط الجوهر الرفيع في فن البديع، 

اإليمان. قواعد  تمهيد 
القصائد  من  كثير  أعمالــه:  من  العديد  ذكر   ،331 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
«في الســلوك» (عن ســلوك شــعره انظر: المحروقي 2001)؛ مناظيم حول 
األصول؛  كرسي  كتاب  أسئلة؛  عن  أجوبة  قيس؛  ان بن  عز اإلمام  انتصارات 
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الطريق  تســهيل  في  الرحمانية  النواميس  كتاب  صرف)؛  عن  المقاليد (ألفية 
العروض  علم  في  الكافي  المضّمــن  الخافي  المظهر  الربانيــة؛  العلوم  إلى 
والقوافي (قصيدة في العروض)؛ رسالة السيف المذكر في األمر بالمعروف 
بمختلف  متعلقة  أســئلة  عن  (أجوبة  التمهيــد  كتاب  المنكر؛  عــن  والنهي 

إلخ. الزكاة؛  حول  أرجوزة  ضخمة)؛  مجلدات  أربعة  في  العلم،  مجاالت 
الجليل. الفتح  عبد اهللا:  د بن  محم الخليلي،  انظر: 

.2000 خالص  انظر: 
.1994 العربي  المنتدى 

أُرسلت إليه من عمر بن يوسف بن عدون  نفسه: [جواب عن رسالة من 30 سؤاالً 
اليسجني)]. (انظر:  اليسجني  المصعبي 

2002 ـ 239.  ،238 بوحّجام 
خلفان  ســعيد بن  بين  المناظرة   :151  ،1994 عبــد اهللا  مبارك بن  الراشــدي، 
يوسف بن  عمر بن  أســئلة  بخصوص  اطفيش  يوســف  د بن  ومحم الخليلي 
عدون، ومســائل أخرى موجودة في كتاب اطفيش: كشف الكرب (مزيد من 
151 ـ 156. صفحات  الراشدي  انظر:  الكتاب).  في  آخر  مكان  في  المعلومات 
مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
(إمام  قيــس  ان بن  عز بــأّن  إلخبارهم  بالمغــرب  اإلباضية  إلــى  [رســالة  نفسه: 

إمامًا]. بويع  قد  1868 ـ 1871) 

.2002  ،238 بوحّجام 
164 ـ 165.  ،1994 عبد اهللا  مبارك بن  الراشدي، 

أُرخت  149/2 ـ 250،  األعيان،  تحفة  الســالمي:  كتاب  في  موجودة  الرسالة 
.1869 / 1285 القعدة  ذو   12

جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
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الجهاد. أحكام  نفسه: 
الســاحل  من  الخراج  أخذ  في  مســألة  إلى  باإلضافة   :49  ،(2003) الناعبي 
ورسالة في الجهاد وأحكامه في مخطوط، رقم 2844 بوزارة التراث القومي 

الملكية. المحكمة  مكتبة  به  تبرعت  والثقافة، 
الخليلي. الشيخ  أجوبة  نفسه: 

الوهيبي، 10، 1978، رقم 52. مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، نسخ 
واحد. مجلد  1310 / 1982 ـ 3،  سنة 

الخليلي،  اْلُمحّقــق  أجوبة  جديدة:  طبعة  ســالم،  خلفان بن  البوســعيدي، 
البوسعيدي. مكتبة  في  رقم 43  مخطوط، 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  مجلدان.  واآلثار.  األخبار  كتاب  نفسه: 
(25سم).  ،1984

.1974 طبعة  كذلك 
مكتبة  (كتالوج  البوسعيدي،  راشد  عبد اهللا بن  سالم بن  إلى  منسوب  كذلك 

.((Exeter) إكستر  جامعة 
السلوك. وحسن  األخالق  عن   :(Tübingen) توبنكن  جامعة  كتالوج 

واآلثار. األخبار  كتاب  راشد:  عبد اهللا بن  سالم بن  البوسعيدي،  انظر: 
ُعمان. ألهل  واألجوبة  األسئلة  كتاب  نفسه: 

القطب،  مكتبــة  في  مخطــوط  رقــم 41،   ،1956  ،386  (Schacht) شــاخت
مجلدات. ثالث  751 ـ 753، 

إس (Ess) 1976، 60 ـ 61، مخطــوط بمكتبة القطب، 751 / 2/104، مشــار 
المجلد  اكتمل  مجلدات،  ثالث  رقم 41،   ،(Schacht) شــاخت  قِبل  من  إليه 
شــوال  في  الثالث  المجلد   ،1877 أكتوبر:   25  / 1294 شــوال   13 في  ل  األو
ُعمان  علمــاء  من  وشــرعية  دينية  األســئلة  طبيعة   .1880 ســبتمبر   /1297

سعيد بن  من  أغلبها  كانت  األجوبة  المغرب.  من  أســئلة  كذلك  اإلباضيين، 
شــاخت  قِبل  من  كذلك  العمل،  مؤلف  بذلك  يعد  الــذي  الخليلي  خلفان 
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الغافري  اســمه  آخر  قِبل  من  أخرى  أجوبة  أيضًا  هنــاك  أن  إال   ،(Schacht)
الثالث).  (المجلد  الكدمي  ســعيد  د بن  محم ســعيد  وأبي  األول)  (المجلد 
من  النار  من  الخــروج  المدعي  على  رّدًا  كذلك  نجــد  الثالث  المجلد  في 
ألبي  االستقامة  كتاب  إلى  يرجع  بدوره  (الذي  البطاشــي  اسمه  مؤلف  قِبل 
في  الخليلي  خلفان  ســعيد بن   (Schacht) شاخت  يصنف  الكدمي).  سعيد 
قرنين  عاش  بأنه   (Ess) إس  إخبار  تَّم  عشــر.  التاسع  عشــر /  الثالث  القرن 
الثالث  المجلد  فــي   .(1914 / 1332 (ت:  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  قبل 
جهنم  وعذاب  اهللا 8  وصفات  اهللا،  رؤية  القرآن،  كـخلق  دينية،  أسئلة  نجد 
األبدي (هنا عمل البطاشــي). في الجزء الثاني للمجلد تمت مناقشة أسئلة 
منفصل  عمل  في  جمعت  الكدمي  سعيد  د بن  محم سعيد  أبي  أجوبة  فقهية. 

الكدمي). (انظر: 
الحارثي، ســالم بن حمد 1973 (ُمحقق)، 5/1، جوابات... سعيد بن خلفان 

مجلدات. أربعة  الخليلي، 
هذا  ليس  الجوابات.  بـ كتاب  العمل  يسمى  حيث   ،6  ،1898  (Sachau) سشو 
نفس العمل مثل كتاب األجوبة ألبي يعقوب يوســف بن خلفون [المزاتي] 

.(445 سير،  الشماخي:  رقم 78؛   ،29  ،1885  (Motylinski) (موتيلنسكي 
الدالّية. بالمنظومة  الخليلّية  الدعوة  نفسه: 

الناعبي (2003)، 50: يسمى كذلك بـسموط الثناء. تلميذه جمعة بن خصيف 
الخصيبي:  وفي   (773 (صفحة  الجليل  الفتح  كتاب  في  شرحًا.  كتب  الهنائي 

.332/2 النعمان،  شقائق 
الدالّية. القصيدة  انظر: 

علي  راشد بن  عادل بن  تحقيق:  الخليلي.  خلفان  ســعيد بن  الشــيخ  ديوان  نفسه: 
250 صفحة   ،viii)  ،2003 / 1424 االستقامة،  مكتبة  روي:  مسقط،  المطاعني. 

22,5×16,5سم). وواحدة؛ 
قصائد  مع  مطبوعة  كتب  وأربعة  مخطوطة  عشــرة  اثنتي  اْلُمحّقق  اســتعمل 
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ـ : الخليلي. الصفحات 3 ـ 18، سيرة وجيزة. الصفحات 19 ـ 26: المحسنات  ل
للمخطوط  وصــف  27 ـ 31:  الصفحات  الخليلــي.  لشــعر  الفنية  البديعيــة 

وخالصات. العمل  أسلوب  32 ـ 33:  الصفحات  المطبوعة.  والكتب 
 2003 / 1424 الزراعة)  كلية  مقابل  األردنية،  (الجامعة  الوراق  مؤسسة  عّمان: 

24×17سم). واحدة،  251 صفحة   ،viii)
بمكتبة  ديوانه  ـ : مخطــوط  ل مصورة  نســخة   :723 / 1984 عبد الخالق  علي 

بسمائل. الخليلي 
العّبادي. عادل  تحقيق:  الضامري.  مكتبة  السيب:   :67  ،2004 البراشدي 

فهــرس المخطوطــات، 133/2: (1226 ـ 1287 / 1811 ـ 1870 ـ 1) [ديــوان 
الخليلي]. مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، 187 صفحة، 25×17سم، 
18 سطرًا. الناســخ: علي بن خميس بن راشــد القصابي، 1315 / 1897 ـ 8. 

مجموعة قصائــد في مواضيع مختلفــة، أجوبة عن أســئلة، وصف ألجداد 
ان بــن قيس وانتصاراتــه. يحتوي المخطوط كذلــك على بعض  اإلمام عز
القصائــد ألبي إســحاق إبراهيم بن قيــس الحضرمي. علــى الصفحة 114 
مجموعة مخطــوط المحتويــة على 23 صفحة مــع قصائــد للخليلي. في 
الصفحة 115 مجموعة مخطوطة محتوية على كتاب الخليلي في فتوح اإلمام 
ان بن قيس، أرجوزة في مدح الرسول  ! وقصيدة في وصف الحرب في  عز
البريمي (4 صفحات)، متبوعة بـقصيدة كشف الحقيقة [لمن جهل الطريقة، 

ـ : عبد اهللا بن حميد السالمي]. ل
السليمي 2003، 398، مخطوط بمكتبة أحمد بن حمد الخليلي، مفتي ُعمان.

الشيخين. ديوان  نفسه: 
المحروقي 2000، 280: أبو مسلم ناصر بن سالم البهالني وسعيد بن خلفان 
زاي)،  (رقم 1355 ـ 26  والثقافة  القومــي  التراث  بوزارة  مخطوط  الخليلي. 

.1939 / 1358 الثاني  ربيع   5 البهالني،  عديم  سليمان بن  سالم بن  الناسخ: 
سالم. ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر: 
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الدوائر. فتح  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،120/1 المخطوطــات،  فهرس 
مجموعة،  في  العروض.  علم  في  قصيدة  15 سطرًا.  34×20سم،  7 صفحات، 

الكافي. نظم  في  الخافي  مظهر  المؤلف  كتاب  بعد 
العروض. في  بائية  منظومة  مخطوط.   ،49  ،[2003] الناعبي 

البوسعيدي. بمكتبة  مخطوط   ،210  ،1994 عبد اهللا.  مبارك بن  الراشدي، 
اإلباضي. الفقه  في  كتاب  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط  رقــم 83،   ،1978  ،13 الوهيبي، 
واحد. مجلد   ،1912 / 1330 سنة  ُنسخ 

254 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط   ،48  ،[2003] الناعبي 
جديدة. طبعة 

المنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  الملهوف  إغاثة  نفسه: 
والثقافــة،  القومــي  التــراث  بــوزارة  مخطــوط   ،48  ،[2003] الناعبــي 
البوسعيدي.  بمكتبة  مخطوط  كذلك  1313 / 1895 ـ 6.  ُنسخ  136 صفحة، 

الدعوة. فقه 
المذكر.  بالسيف  الملهوف  إغاثة   :210  ،1994 عبد اهللا  مبارك بن  الراشــدي، 

البوسعيدي. بمكتبة  مخطوط 
المنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  المذكر  السيف  انظر: 

.1998 الربخي  انظر: 
للزمخشري. االنتصار  كتاب  نفسه: 
دراسة.  :50  ،[2003] الناعبي 

والفطر. األضحى  العيدين  خطبة  نفسه: 
[مجموعة]. انظر: 

تحقيق:  الصبيان،  تلقين  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  كتاب  انظر: 
التنوخي.
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القّيمة. المجموعة  (ُمحقق)  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  المغرب:  انظر: 
فيه  مجموع  (ُمحقق)  يحيى:  ســعيد  أبو القاســم  الباروني،  المغرب:  انظر: 

التوحيد. مة  مقد
الكافرين. من  والبراءة  للمؤمنين  الوالية  في  الدين  أصول  كرسي  نفسه: 

150 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط   ،48  ،[2003] الناعبي 
ُنسخ في 1314 / 1896 ـ 7. عن العقيدة. كان موضوع دراسة من قِبل الطالب 

البوسعيدي. خليفة 
الخليلي. للمحقق  أيضًا  األصول،  كرسي  الصفراء:  القائمة 

والبراءة. الوالية  في  الكرسي،   :346/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
جديدة. طبعة  سعيد  خليفة بن  البوسعيدي،  انظر: 

ســالم  د بن  محم ســالم بن  من  بطلب  النعم.  صدقــات  في  الحكم  لطائــف  نفسه: 
د بن إبراهيم [بــن] ُجغيمان [اإلحســائي]، طبعة  [الرواحــي]، تحقيــق: محم
حجرية. بومباي: مطبعة دتبرساد، 1309 / 1981 ـ 2، (120 صفحة، 21×14,5سم).
لطائف الحكم في صدقات النعم. تأليف الشيخ العّالمة سعيد بن خلفان بن 
عيســى  خميس بن  ســلطان بن  تحقيق:  ـ .  1287ه المتوفى  الخليلي  أحمد 
جديدة [2003]،  طبعة  الواعد،  الجيل  مكتبة  منشور (مســقط):  غير  الناعبي. 

24,5×17سم). (404 صفحة 
بمكتبة  موجودة  إحداهــا  مخطوطات.  ثالث  على  اعتمــد  الناعبي  تحقيق: 
القعدة  ذو   6 النســخ  من  االنتهاء  193 صفحــة،  (رقم 441)،  البوســعيدي، 
ـ : حميد بن  ل الحسيني،  ســعيد  سالم بن  ســعيد بن  قِبل  من   ،1848 / 1264

راشــد الرشيدي، الســاكن في الخضراء بالباطنة. المخطوط الثاني موجود 
 ،(Bb195  13k42 رقــم 1888 ـ) قابــوس  الســلطان  بجامعة  ُعمــان  بقاعة 
سعيد بن  قِبل  من   ،1850 / 1266 رمضان   18 النسخ  من  االنتهاء  152 صفحة، 

السبتي.  عبد اهللا  ناصر بن  أحمد بن  ـ : والده  ل الحســيني،  ســعيد  سالم بن 
ُنسخ  والثقافة (رقم 2844)،  القومي  التراث  بوزارة  موجود  الثالث  المخطوط 
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جمادى   12 التاريخ  النهاية  في  كثيرة؛  أخطاء  مع  مختلفين  ناسخين  قِبل  من 
.1887 / 1304 الثانية 

والمتمم  األساسي  النص  شرحها.  مع  منظومة  عن  عبارة  الحقيقة  في  العمل 
فهارس. اْلُمحّقق  أضاف  349 ـ 352).  1 (الصفحات  كملحق  أُعطي  للقصيدة 
الفقه  في  المواشــي  عن  الضرائب  في   :568  ،(GAL II S) بركلمــان  كارل 

.1891 بومباي  حجرية،  طبعة  اإلباضي، 
.837  ،1928 سركيس 

.[2003] الناعبي  انظر: 
سالم. د بن  محم سالم بن  الرواحي،  انظر: 

المنهاج. لسالك  المعراج  نفسه: 
د بن خميس الســيفي  الناعبي [2003]، 50: قصيدة نونّية. كتب تلميذه محم

لها. شرحًا  بنزوى 
الخليلي. خلفان  سعيد بن  الرباني  العالم  الشيخ  قصائد  مجموع  نفسه: 

السلطان  لجامعة  الرئيســة  بالمكتبة  مخطوط  280 ـ 281،   ،2000 المحروقي 
الخوض. قابوس، 
فتاوى. مجموعة  نفسه: 

د بن خميس الســيفي، في أربعة  الزبيــر، 79، 1991: جمعت من قِبل محم
مجلدات.

اإليمان. قواعد  تمهيد  كتاب  انظر: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  مجلدات،  ثالثة  التصريف.  مقاليد  نفسه: 

.1986 / 1407

.392  ،49  [2003] الناعبي 
والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،122/1 المخطوطــات،  فهرس 
اللمكي،  ســيف  راشد بن  الناســخ:  16 ســطرًا.  24×20ســم،  709 صفحة، 

للمؤلف. الصرف  علم  في  قصيدة  على  شرح  1298 / 1880 ـ 1. 
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د بن سالم بن  نفسه: 123: 433، 21×32ســم، 19 سطرًا. الناسخ: سالم بن محم
ســيف الرواحــي، 1304 / 1866 ـ 7. في مجموعة، بعد كتاب التيســير 
الصفحات  في  أخرى  ُنســخ  للمؤلف.  اليســير  الصرف  من  شــيء  في 

124 ـ 129.

الخصيبي: شــقائق النعمان، 346/2: أرجوزة فــي 1000 بيتًا عن الصرف، مع 
شرح.

الخليلي. للمحقق  والصرف،  النحو  في  الصفراء:  القائمة 
الصرف. علم  في  أرجوزته  عن  شرح   :79  ،1991 الزبير، 

خلف. حسن بن  الريامي،  انظر: 
.1994 الدسوقي  انظر: 

.1994 وزير  انظر: 
الساحل. من  الخراج  أخذ  في  مسألة  نفسه: 

الجهاد  في  رسالة  جانب  إلى  مطبوع.  ممتازة.  دراســة   :49  ،[2003] الناعبي 
القومي  التراث  بوزارة  رقــم 2844  مخطوط،  في  الجهاد  وأحكام  وأحكامه 

الملكية. المحكمة  مكتبة  به  تبرعت  والثقافة، 
والقوافي. العروض  علمي  في  الكافي  بنظم  الخافي  مظهر  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،121/1 المخطوطــات،  فهرس 
في  1311 / 1893 ـ 4.  النســخ  تاريخ  15 ســطرًا،  18×22ســم،  224 صفحة، 

للمؤلف. الدوائر  فتح  بكتاب  متبوعة  مجموعة، 
الخصيبي: شقائق النعمان، 346/2: المظهر الخافي المضمن الكافي في علم 

والقوافي. العروض 
222 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط   ،49  ،[2003] الناعبي 

جديدة. طبعة 
العروض. عن  قصيدة   :79  ،1991 الزبير، 

والقوافي]. العروض  علم  في  [الكافي  مجهول:  انظر: 
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العروض  في  الصافي  المنهل  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي،  انظر: 
والقوافي.

.1994 مصطفى  أحمد  العفيفي،  انظر: 
المنهاج. لسالك  المعراج  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،116/2 المخطوطــات،  فهرس 
سعيد  ســالم بن  سعيد بن  الناســخ:  19 ســطرًا،  24×18ســم،  15 صفحة، 

النبي  مــدح  في  وقصائد  المعــراج  عن  قصائــد   .1846 / 1262 الحســيني، 
ــد ژ واألنبياء الذين من قبله. في مجموعــة مع قصائد أخرى، التي  محم

المؤلف. نفس  الظن،  أغلب  في  كتبها، 
النفعية. نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،116/2 المخطوطــات،  فهرس 
وصف  1340 / 1921 ـ 2.  ســنة  نسخ  14 ســطرًا.  35×20ســم،  8 صفحات، 
 253/2 األعيان،  تحفة  الســالمي:  (انظر:  نفعا  في  الحرب  خــالل  لألحداث 
النضر  البن  ميــة  بـالال مســبوقة  مجموعة،  في  تليهــا).  التي  والصفحــات 

الخصيبي. عبد اهللا  ـ : سليمان بن  ل األوساخ  غسل  بـ قصيدة  ومتبوعة 
الربانية. العلوم  إلى  الطريق  تسهيل  في  الرحمانية  النواميس  نفسه: 

القطب،  مكتبة  في  منشورة  طبعة  رقم 93:   ،1956  ،393  (Schacht) شــاخت 
.1463

الجداول  في  جديــدة.  طبعة  حجرية،  طبعة  النورانية،  أو:   :36  ،1911 بكــر 
قرآنية. آيات  عليها  مكتوبة  الخرافية  واألوراق 

إلى... الطرق  تسهيل  346/2...في  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
الناعبــي [2003]، 48، مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، 85 صفحة، 

األسرار. علوم  مطبوع.  1268 / 1851 ـ 2.  ُنسخ 
جديدة. طبعة  حجرية،  طبعة   208  ،1996 صالح  د بن  محم ناصر، 

والثقافة.  القومي  التراث  بوزارة  مخطوطات   ،181  ،1978  (Smith) ســميث 
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 (Schacht) شاخت  التقليدي».  «الطب  بعنوان  العمل   (Smith) سميث  وضع 
والفلسفة». «الدغمائية  تحت  العمل  وضع  رقم 393،   ،1956  ،393

األسرار. في  الصفراء:  القائمة 
الطريق  تســهيل  في  الرحمانية  النواميس   :(2006 (مارس  الســالمي،  مكتبة 
طبعة  الخروصي،  الخليلي  أحمد  خلفان بن  سعيد بن  الربانية...  العلوم  إلى 
حجريــة، القاهرة، طبعة جديــدة، (صفحتان، فهــرس، 204 صفحة). حققه 

الباروني. يوسف  د بن  محم
الرحمانية. النواميس  نفسه: 

الرحمانية. النواميس  انظر: 
النورانية. نفسه: 

.1911 بكر  الرحمانية،  النواميس  انظر: 
دالّية. قصيدة  نفسه: 

كتب  ســعيد  خصيف بن  جمعة بن   :93  ،1994 د  محم عبد الحفيظ  حســن، 
ألف   .1898 / 1315 رمضــان   3 بتاريخ  69 صفحــة،  في  مخطوط  الشــرح، 

عنها. تخميسًا  الرواحي  سالم  ناصر بن  أبو مسلم 
الدالّية. بالمنظومة  الخليلية  الدعوة  انظر: 
تعالى]. اهللا  إلى  بها  ابتهل  [قصيدة  انظر: 

الخليلي. دالّية  شرح  انظر: 
الثناء. سموط  انظر: 

سعيد. خصيف بن  جمعة بن  الهنائي،  انظر: 
تعالى]. اهللا  إلى  بها  ابتهل  [قصيدة  نفسه: 

كتب  الهنائي  خصيف  جمعة بن  333/2 ـ 338:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
عنها. شرحًا 

دالّية. قصيدة  انظر: 
التجويد. علم  في  رسالة  نفسه: 
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.49  ،[2003] الناعبي 
وأحكامه. الجهاد  في  رسالة  نفسه: 

الســاحل  من  الخراج  أخذ  في  مســألة  جانب  إلــى   :49 الناعبــي [2003]، 
والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  رقم 2844  في المخطــوط،  الجهاد  وأحكام 

الملكية. المحكمة  مكتبة  قِبل  من  به  التبرع  تَّم 
المنذري. علي]  د بن  محم] الشيخ  على  الرّد  في  رسالة  نفسه: 

التراث  وزارة  وفي  البوســعيدي،  بمكتبة  مخطوطات   ،50  ،[2003] الناعبي 
90 صفحة. والثقافة،  القومي 

مكتبة  في  مخطوطــات  147 ـ 148،   ،1994 عبــد اهللا  مبارك بن  الراشــدي، 
عارض  90 صفحة.  والثقافــة،  القومــي  التراث  وزارة  وفــي  البوســعيدي، 
المفتي  بأن  الخليلي  قال  مسألتين.  في  الخليلي  خلفان  ســعيد بن  المنذري 
مختلف  سيتناول  الذي  للشخص  فقط  واحدة  نصيحة  يعطي  أن  عليه  يجب 
أي  بأن  الخروصي  وقال  تناولها،  في  اختيار  بأي  يقوم  لن  والذي  المســائل 

صحيح. وغير  باطل  فهو  محله  غير  في  وضع  دليل 
المنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  المذكر  السيف  نفسه: 

.346/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
الملهوف. إغاثة  انظر: 
الخليلي. دالّية  شرح  نفسه: 

البوســعيدي،  بمكتبة   (441) مخطوط  114 ـ 115،   ،108  ،2000 المحروقــي 
بعنوان: شرح دالّية الخليلي مع قصائد أخرى وميمّية الزكاة. في هذه الدالّية 
الخروصي،  في  هذا  شــأن  انظر:  الصوفية.  ميوالته  يرى  أن  للواحــد  يمكن 

المهج. حياة  قصيدة  شرح  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان 
الدالّية. بالمنظومة  الخليلية  الدعوة  انظر: 

أعاله:  الدالّية. (انظر:  تخميس  ســالم:  ناصر بن  أبو مســلم  الرواحي،  انظر: 
دالية). قصيدة 
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التصريف. مقاليد  شرح  نفسه: 
التصريف. مقاليد  كتاب  انظر: 

الزكاة. في  قصيدة  شرح  نفسه: 
الوهيبــي، 16، 1978، رقم 125، مخطوط بوزارة التــراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة 
الزكاة. عن  أرجوزة   :1991  ،79 الزبير، 

الزكاة. في  أرجوزة  انظر: 
البديع. علم  في  الرفيع  الجوهر  سمط  نفسه: 

المحتويات.  جدول  كبير، بدون  129 صفحة حجم  مخطوط،   ،1994  ،83 باز 
الناسخ: سالم بن ســعيد بن حمود بن سعيد الغاوي. يعالج هذا المخطوط 
علم  عامة)  و(بصفــة  المجازات  علم  أو  فــن  عن  عبارة  وهو  البديــع  علم 

الجميل. األسلوب 
نفسه:

مخطوط. البديع.  في  الرفيع  الجوهر  سمط   :49  ،[2003] الناعبي 
الثناء. سموط  نفسه: 

دالّية. قصيدة   :1991  ،46 الزبير، 
الدالّية. بالمنظومة  الخليلية  الدعوى  انظر: 

دالّية. قصيدة  انظر: 
انظر: الرواحي، أبو مســلم ناصر بن سالم: درك المنى في تخميس سموط 

الثناء.
من  واألديان  األحكام  مســائل  شــوارد  وتقييد  اإليمان  قواعد  تمهيد  كتاب  نفسه: 
د سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي. 13 مجلدًا، مسقط،  جوابات أبي محم
المجلد  399؛  276؛  (288؛  1407 / 1986 ـ 7.  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
صفحــة  285؛  264؛  304؛  276؛  415؛  379؛  332؛  310؛  288؛  viii؛  4؟؛ 

24×17سم). واحدة؛ 
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المجلد  من  العرب؛  سجل  بمطابع  ُطبع   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
في  ليس  الرابع  المجلد  العربيــة.  الكتب  إحياء  بمطبعة  بعــده،  وما  الثالث 
أحمد  هالل بن  د بن  محم قِبل  مــن  وقف   :330 صفحة  المجلد7،  المكتبة. 
البوســعيدي، نسخ من قبل ســعيد بن ناصر بن عبد اهللا الكندي، 11 شوال 
1336 / 1918. فــي المجلد الثامن قيل: القطعة الثالثــة من كتاب... المجلد 

ل  األو ربيع   21 كتــاب..،  من  الثالثة  القطعة  نهايــة   :275 الصفحة  العاشــر، 
الحادي  المجلد  العّبــادي.  صالح  عامر بن  قِبل)  من  (ُنســخ   ،1891 / 1309

الرابعة  القطعة  نهاية  عشر:  الثالث  المجلد  كتاب...  من  الرابعة  القطعة  عشر: 
عامر بن  هالل بن  قِبل)  من  1309 / 1892، (ُنســخ  القعدة  ذو   7 كتاب..،  من 

الوائلي. مطر  د بن  محم سليمان بن  قِبل  من  اكتمل  الخنجري،  سلطان 
قِبل  من  ُجمعت  ونثر،  نظم  في  فتاوى   :346/2 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
د) الســيفي، في أربعة مجلدات كبيرة. لم يعط  د بن خميس (بن محم محم

عنوان. أي  الخصيبي  لها 
الناعبي [2003]، 48، مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، طبعة جديدة. 
د) السيفي نزوى. طبعته  د بن خميس (بن محم ُجمعت من قِبل تلميذه محم
وزارة التــراث القومي والثقافة في 12 مجلدًا (خطأ). أســئلة وأجوبة دينية 

وفقهية.
الراشــدي، مبارك بن عبــد اهللا 1994 قام باســتعمال هذا الكتــاب بما فيه 
التراث  وزارة  من  والطبعة  للعمل  نقاش  206 ـ 208  الصفحات  على  الكفاية. 

والثقافة. القومي 
التراث  وزارة  في  الرابع  للمجلد  مخطوط  172 ـ 3،   ،1978  (Smith) سميث 

.1888 / 1306 نسخ  والثقافة،  القومي 
الثانــي،  ـد  المجلـ  (1871 ـ  (1820؟   :369  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

والثقافة. القومي  التراث  بوزارة   1217 مخطوط 
الوهيبي، 1978، 13، رقم 92: ســعيد بن خلفان بــن أحمد الخليلي: تمهيد 
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ســنة  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  بــوزارة  مخطوط  اإليمــان.  قواعــد 
والرابع. الثاني  المجلدان  1306 / 1888 ـ 9، 

األديان  في  مجلــدات،  ثالثة  للخليلي،  التمهيــد  كتاب  الصفــراء:  القائمة 
واألحكام.

الخصيبي. د،  محم سلطان بن  البطاشي،  انظر: 
فتاوى. مجموعة  انظر: 

د. محم خميس بن  د بن  محم السيفي،  انظر: 
.112 ملحوظة   409  ،2000  (Cook) كوك  انظر: 

23 ـ 25.  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي،  انظر: 
اليسير. الصرف  من  شيء  في  التيسير  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،118/1 المخطوطات،  فهرس 
سالم بن  د بن  محم ســالم بن  الناسخ:  20 ســطرًا،  32×21سم،  39 صفحة، 

ســيف الرواحي، 1305 / 1887 ـ 8. شــرح وجيز عن كتاب المؤلف مقاليد 
التصريف، نفســه: 119: 40 صفحة، 37×18سم، 19 سطرًا. الناسخ: سالم بن 

1309 / 1891 ـ 2. الرواحي،  سيف  سالم بن  د بن  محم
الزكاة. في  أرجوزة  نفسه: 

وجيز. شرح  مع   :346/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
الزكاة. في  قصيدة  شرح  انظر: 

الصقر. ان بن  عز معاوية  أبي  سيرة  الصقر:  ان بن  عز أبو معاوية  الخروصي، 
ان بن الصقر. في مجهول: سير  الوهيبي، 144، 2003: ســيرة أبي معاوية عز

.282 ـ  (؟)   272 صفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء 
ان بــن الصقر  الســالمي، 19، 2000، رقــم 48 (باألحــرى 49): ســيرة عز
ان أول عالم  ـي 268 / 882. يعد عز الخروصــي عن قضية خلق القرآن. توفـ
ـ : بني خروص (؟). هذه هي أقدم ســيرة ُعمانية عن قضية خلق  وقــاض ل
اســتمر  القرآن؛  بقدم  يؤمنون  الذين  أولئــك  إلى  المؤلف  ينتمــي  القرآن. 
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الخامس  التاسع /  القرن  حدود  إلى  المشرق  في  المسألة  هذه  حول  النقاش 
مترسخًا  كان  الرأي  هذا  منتشــرًا.  مخلوق  القرآن  بأن  الرأي  كان  ا  َلم عشر، 

الرستميين. األئمة  حكم  خالل  البداية،  منذ  المشرق  إباضية  صفوف  في 
بخلق  يقول  من  على  الرّد  في  الصقر  ان بن  عز كتاب   :2001  ،249 السالمي، 

104 ـ 407.  .(2) السير  كتاب  مجهول:  في  القرآن. 
ان بن الصقر. في مجهول: السير اإلباضية، 290 ـ 295. نفسه: 255: سيرة أبي معاوية عز
ان بن الصقر اليحمدي عــن قضية خلق القرآن. يعد  نفسه: 18: ســيرة من قِبل عز
أول عالم إباضي لـبني خروص (؟). انظر: السالمي: تحفة األعيان، المجلد 

البيان. روض  نفسه:  156؛  ل،  األو
ان بــن الصقر 5 . في مجهول: ســير  الوهيبــي، 149، 2003: كتــاب عز

315 ـ 319. مجموعة، 
(في  أفلح  اإلمام ابن  رســالة  أفلح:  د بن  محم أبو اليقظــان  المغرب:  انظر: 

القرآن). خلق 
يحيى: مبارك بن  خميس بن  جابر بن  أبو نبهان  الخروصي، 

زهاء  ـ   1734 / 1238 زهاء  ـ  139/1 ـ 154: (1147  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
يحيى بن  مبارك بن  خميس بن  جاعد بن  أبو نبهان  الكامل:  االســم   (1822

د بن حّيا بن زيد بــن منصور بن ورد بن اإلمام  عبد اهللا بــن ناصر بن محم
األزدي  اليحمدي  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  شاذان بن  الخليل بن 
القحطانــي. عاش في قرية العليا بوادي بني خروص. ينقل من الســالمي: 
ة 1237 / 1822. استشــهد أبو نبهان قبل  ي في 3 ذو الحجتحفة األعيان: توف
بزنجبار  توفي  1192 / 1778 ـ 9،  سنة  العليا  في  ولد  ناصر،  ابنه  بسنة.  والده 
قِبل  من  له  أُلفت  وقصائد  شعره  عن  أمثلة   .1847 / 1263 األولى  جمادى   21

آخرين. شعراء 
الكتب  من  كثير  240 ـ 241):  عربية،  257 (طبعة   ،1995 التاريــخ،  في  ُعمان 

أسفله). (انظر:  إليها  اإلشارة  تمت  بيده 
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الســيابي، أحمد بــن ســعود 2000، 54 ـ 57: مــن ضمــن الكتــب التي 
الكدمي  سعيد  د بن  محم ســعيد  أبي  أعمال  لكتاباته:  أبو نبهان  اســتعملها 
اإلشــراف)؛  زيادات  المفيد،  الجامع  المعتبــر،  كتاب  االســتقامة،  (كتاب 
كتاب  البيان)؛  إيضاح  األســفل:  (انظر:  الحيوان  حياة  الدميري:  الدين  كمال 
في  رسالة  األسفل:  (انظر:  الصحاري  العوتبي  مســلم  ـ : ســلمة بن  ل الضياء 
بشير  ســعيد بن  الشــيخ  جوابات  من  الكبير  الجامع  كتاب  العدد)؛  أحكام 

الوصايا). في  رسالة  األسفل:  (انظر:  الصبحي  بشير  ـ : سعيد بن  ل
ويلكنسون (Wilkinson) 188، 1977 ملحوظة 13: المؤسس الحقيقي لحركة 

ُعمان. في  اإلباضية  اإلصالح 
الشــخص  هو   :8 ملحوظة   221  ،231  ،253  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
يعد  ُعمان.  فــي  اإلباضية  الحركــة  محيي  العلمية  النهضــة  بأبي  المســمى 
بفقيه  ليس  مــزاب.  في   (1811 / 1226 يحيــى (ت:  ـ : عمي  ل معاصرًا  تقريبــًا 
لكن  الكدمي،  أبي سعيد  ل  األو الممتاز  القاضي  مســتوى  في  فحسب،  كبير 
لإلمام  مباشر  سليل  وهو  أخرى.  وعلوم  الشــرعية  العلوم  مجال  في  قويًا  كان 
تُعد  الذي  (237 ـ 272 / 851 ـ 886)،  الخروصــي  مالك  الصلت بن  «العادل» 
إقالته بمثابة إشارة النتهاء اإلمامة الثانية. معلمه هو سعيد بن أحمد بن سعيد 

القحطانية. الصحيفة  رزيق:  ابن  كتاب  في  موجودة  سيرته  النْزوّي.  الكندي 
ألف  وشــاعر.  عالم  خروص.  بني  بوادي  العليا  قرية  من   :45  ،1991 الزبير، 
كتبًا كثيرة (بعضها أســفله). قالئد المرجان فــي مدح أبي نبهان عبارة عن 

مدحه. في  قصائد  مجموعة 
الرئيس. بـ الشيخ  ُلّقَب  الخليلي.  جاعد  نبهان  أبي  شأن  شأنه 

الموالية. والصفحات   3  ،2003  (Hoffman) هوفمان  انظر: 
انظر: الخروصي، كهالن بن نبهان: الشيخ جاعد بن خميس، دراسة وتحقيق.

انظر: الخروصــي، مهّنا بن خلفان: ترجمة لحياة الشــيخ جاعد بن خميس 
الخروصي.
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.2002 خلفان  مهّنا بن  الخروصي،  انظر: 
نبهان. أبي  فكر  في  قراءات   :2000 األدبي  المنتدى  انظر: 

خميس. د بن  محم السيفي،  انظر:  نفسه: 
الوّهابية]. على  [الرّد  نفسه: 

نفســه  13؛  ملحوظة   214  ،2004 نفســه  4؛  ملحوظة   4  ،2001 هوفمان 
40 ـ 60،  الصفحات  مخطــوط،  مجموعة  في   :9 ملحوظــة   35  ،2005

أجوبة  مثل:  الوّهابية.  علــى  رد  (رقم 1766).  البوســعيدي،  مكتبة  في 
3؛  1 ـ 16،  الصفحات   ،378 مخطوط  البوســعيدي،  (مكتبة  نبهان  أبي 
داء  من  القلوب  شــفاء  وكتاب  40 ـ 60)  الصفحات   ،1766 ومخطــوط 
141 ـ 151،  الصفحات   ،320 مخطــوط  البوســعيدي،  (مكتبة  الكروب 
سؤال  عن  الجواب  في  كتبها  نبهان  أبي  مناظرة  من  النســخة  هذه   .(2
 6  /1223 محرم   6 بتاريخ  البطاشي،  الطيواني  خلف  عامر بن  قِبل  من 
انظر:  اإلسالم.  على  خطورة  أكثر  فرقة  أي  عن  متســائالً   ،1808 مارس 
4؛  ملحوظة   3  ،2003 نفســه  الموالية؛  والصفحات   2001  ،4 هوفمــان 
والصفحات   6  ،2005 نفســه  الموالية؛  والصفحات   205  ،2004 نفســه 

الموالية.
د بن سعيد 47، 2000: الرّد على الوّهابية. مخطوط  الهاشمي، سعيد بن محم

العظمى. بريطانيا  كامبردج،  جامعة  بمكتبة 
كتاب  في  النجــدي.  مقرن  د بــن  محم الشــيخ  على  رد   :2000  ،71 الصقــري 
.BP166 M.2.  331 قابوس،  السلطان  جامعة  بمكتبة  لمخطوط  نسخة  المستأنف، 

بشــير بن  المنذر  ألبي  المســتأنف  كتاب  يحتــوي   :31  ،2000 الظفــري 
نبهان،  أبي  قِبل  مــن  رســالتين  على  الرحيلي)  (انظر:  محبوب  د بن  محم
د بن  محم إلى  واألخرى  ُعمان  في  الوّهابية  اعتنقوا  الذين  تخص  إحداهما 
قابوس،  الســلطان  لجامعة  ُعمان  بقاعة  لمخطوط  نســخة  النجدي.  مقرن 
د بن  محم بشــير بن  أبو المنذر  عاش  (خطأ.   .BP166  M2. 371 ُعمان  رقم 
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محبوب أواخر القرن الثالث / التاسع). هل هذا كتاب المستأنف، مجموعة 
ـ : الرحيلي؟ ل المستأنف  بـكتاب  تبدأ  مخطوطات 

المستأنف. كتاب  انظر: 
الموالية. والصفحات   265/2 األعيان،  تحفة  السالمي:  انظر: 

األحكام. في  كتاب  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 33،   ،9  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1316 / 1898 ـ 9،  نسخ 
المحصنة. البيوت  أحكام  في  كتاب  نفسه: 

البيوت  أحكام  عن   :(241 جديــدة،  (طبعة   1995  ،257 التاريــخ،  في  ُعمان 
المحصنة.

المساجد. كتاب  انظر: 
والشفعة. والرهن  البيوع  أحكام  في  كتاب  نفسه: 

الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من كتاب مهّنا بن خلفان الخروصي: 
الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة  ترجمة 

البيوع. كتاب  انظر: 
أشبهها. وما  والمدارس  المساجد  أحكام  نفسه: 

متعددة  مخطوطات   ،102  ،2000 حامــد  عبد اهللا بــن  مبارك بن  الراشــدي، 
يقال  331 ورقة.  باء،   12  04  111 إحداهــا:  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة 

المستطاب. ـ : كتاب  ل الثاني  الجزء  هو  هذا  بأن 
المساجد. كتاب  انظر: 

والطالق. والنكاح  التزويج  أحكام  في  كتاب  نفسه: 
الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من كتاب مهّنا بن خلفان الخروصي: 

الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة  ترجمة 
نبهان. أبي  أجوبة  نفسه: 

مجموعة  في  ملحوظة13:   214  ،2004 نفســه  4؛  ملحوظة   4  ،2001 هوفمان 
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على  رد   .(378 البوســعيدي، (رقم  مكتبة  في  1 ـ 16،  الصفحات  مخطوطة، 
الكروب.  داء  من  القلوب  شــفاء  وكتاب  الوّهابية]  على  مثل [الرد  الوّهابية. 
والصفحات   205  ،2004 نفســه  المواليــة؛  والصفحات   4 هوفمــان،  انظر: 

الموالية.
فقهية. أجوبة  نفسه: 

مجلدات.  7  :45  ،1991 الزبير، 
والمدارس. المساجد  أركان  في  كتاب  نفسه: 

الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 
الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 

المساجد. كتاب  انظر: 
األوفاق. في  كتاب  نفسه: 

الصقــري 2000، 68، 73، مخطــوط بــوزارة التــراث القومــي والثقافــة 
عن  كذلك  العقلية.  لألمــراض  الروحانية  المعالجة  عــن  واو).  (1918 ـ 33 
علــم الحرف والحروز، وفي علم الفلك. كتــب المؤلف كذلك كتابًا آخر 
التراث  وزارة  في  (مخطوط  الشجرة  حرز  بعنوان:  جزء  وهناك  األوفاق،  في 

المؤلف. هذا  إلى  منسوب  2734 ـ 43)،  والثقافة،  القومي 
البيوع. كتاب  نفسه: 

عن  البيوع.  في  كتاب   :(240 عربيــة،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
األئمة. خالفة 

.45  ،1991 الزبير، 
والشفعة. والرهن  البيوع  أحكام  في  كتاب  انظر: 

الشرعية. األحكام  في  الدقائق  كتاب  نفسه: 
الصفراء. القائمة 

التالية. المادة  انظر: 
النفاق. أهل  أعناق  دقاق  كتاب  نفسه: 
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ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  رقم 35،   ،9  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1309 / 1891 ـ 2،  سنة 

ناصر بن  د بن  محم قِبل  مــن  وقف  الدقاق.  كتاب  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
المغرب؛  أنحــاء  جميع  من  اإلباضيين  للتالميــذ  الُعماني  العلــوي  خلف 
أرســله مع الحجاج من مكة إلى سعيد الشــماخي في القاهرة، 19 شعبان 

1273 / 1856 ـ 7.

المشقات. كتاب   :(240 عربية،  (طبعة   257  ،1955 التاريخ،  في  ُعمان 
الراشــدي، مبارك بن عبد اهللا بــن حامد 2000، 101: عــدة مخطوطات في 
200 صفحة،  باء،  رقــم 2313110  إحداها:  والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة 

المنذري. سنان  شامس بن  سالم بن  الناسخ: 
الســلطان  جامعة  بمكتبة  لمخطوط  نســخة   :73 62 ـ 63،   ،2000 الصقــري 
والثقافة  القومــي  التراث  بــوزارة  مخطوطــات   7  ،(P1G5  .132) قابــوس 
يعالج  دال).   554) البوســعيدي،  بمكتبــة  مخطوطات   4 بــاء)،   1196108)
هذا الكتاب ثمانية أســئلة أساســية، لكن تحت كل سؤال يندرج كثير من 
ل تصل هذه األعــداد إلى أكثر من  أعــداد أخرى؛ من خالل الســؤال األو
100 صفحــة. يعالج الكتاب الضرائب المجحفة التي وضعها الســلطان أو 

عامة. بصفة  العادلة  غير  األحكام  كذلك  ويعالج  المستبد،  اإلمام 
السابقة. المادة  انظر: 

الذنوب. ترياق  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط  رقــم 73،   ،12  ،1978 الوهيبي، 

مجلدان. 1205 / 1790 ـ 1،  في  ُنسخ 
الجوزي،  ابن  قِبل  من  القلوب.  وترياق  الذنوب  (خطأ)  دريات  رقم 11:   ،17 نفسه: 
1257 / 1841 ـ 2،  فــي  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 

واحد. مجلد 
أبو الفرج  الدين  جمال  أبو الفضائل  500/1 ـ 502:   ،GAL بروكلمــان  كارل 
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(زهاء  الجــوزي  عمر  د بن  محم علي بــن  الحســن  أبي  عبد الرحمن بــن 
510 ـ 597 / 1116 ـ 1200). كاتــب مشــهور، عالــم حنبلي متشــدد. كارل 

القلوب. عن  الران  وكشف  الذنوب  ترياق   :75  ،919  ،SI  ،GAL بروكلمان 
الحج. إلى  الطهارات  من  الدين  فقه  في  كتاب  نفسه: 

الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 
الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 

التالية. المادة  انظر: 
الفكر  دار  بيــروت:  ألدائه.  الخروج  أراد  لمــن  ينبغي  وما  ولوازمه  الحــج  نفسه: 

جديدة. طبعة  العربي، 
ـ : المخطوط، تاريخ  مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004) نسخة فوتوغرافية ل

مرقمة. غير  الصفحات   .1850 / 1266 القعدة  ذو   17 النسخ 
د بن سعيد 2000، 46: كتاب في الحج. سبع نسخ  الهاشمي، سعيد بن محم
سنة  ُنســخ  107 ورقات،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  المخطوط  من 
1302 / 1844 ـ 5، الناسخ: ســعيد بن حبيب المزروعي، تَّم نشر هذا العمل 

سبتمبر   /1266 القعدة  ذو   17 نسخ  الذي  للمخطوط  الفوتوغرافية  كالنســخة 
للنشر. جديدة  وطبعة  حديثة  نسخة   ،1850

التراث  وزارة  مســقط،  الخروصي،  خميس  جاعد بن  للشــيخ  الحّج  كتاب 
.68 تراثنا  19,5×14سم)  (79 صفحة،   ،1986 / 1406 والثقافة،  القومي 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 445 (رقم 121 في المكتبة)، مخطوط، 53 ورقة، 
الُعماني،  السعدي  مهّنا  سيف بن  الناسخ:  مكتمل.  19 سطرًا،  21,5×15سم، 
جواب  إلى  باإلضافة  233 ورقة،  من  مجموعة  في   .1841 / 1257 شــعبان   24

بشير:  سعيد بن  والصبحي،  المؤلف  نفس  قِبل  من  الحج  في  يجب  ما  حول 
.[ الحج عن  عنوان،  [بدون 

وزارة  في  مخطوطات  ســبعة  الحّج،  كتاب   :73 61 ـ 62،   ،2000 الصقــري 
مكتبة  في  مخطوطــات   4 بــاء)،  (1189 ـ 100  والثقافــة  القومــي  التراث 
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الناسخ  اسم  ذكر  بدون  فوتوغرافية،  كـ نسخة  ُنشر  حاء).   561) البوسعيدي، 
النشر. دار  وال 

.1986 ُعمان  في  في  ُنشر   :219  ،1993 العبيدلي 
التراث  بوزارة  مخطوط  الحــج.  في  كتاب  رقم 109:   ،15  ،1978 الوهيبــي، 

واحد. مجلد  1302 / 1884 ـ 5،  سنة  نسخ  والثقافة،  القومي 
الحج. إلى  الطهارات  من  الدين  فقه  في  كتاب  انظر: 

الحج. في  يجب  ما  حول  جواب  انظر: 
الحج. مناسك  في  النهج  خالصة  انظر: 

والصوم]. الحج  عن  عنوان،  [بدون  انظر: 
والصوم]. الحج  عن  عنوان،  [بدون  نفسه: 

مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 447 (رقم 122 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
(عيسى؟) بن  موسى  الناســخ:  مكتمل.  17 سطرًا،  21×15ســم،  252 ورقة، 

.1856 / 1272 شوال   20 الُعماني،  الغاربي  سعيد 
السابقة. المادة  انظر: 

الصيام. في  مسائل  كتاب  انظر: 
الحوائج. نفسه: 

طبعة  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  رقم 36،   ،1978  ،9 الوهيبي، 
واحد. مجلد  جديدة، 

الُمهج. حياة  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوطات   ،183  ،1978  (Smith) ســميث 

و1281 / 1864.  1839 / 1255 نسخ 
الُمهج. حياة  قصيدة  شرح  األسفل:  انظر: 

الشجرة. حرز  نفسه: 
التراث  بوزارة  مخطوط   ،47  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشمي، 

والثقافة. القومي 
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األوفاق. في  كتاب  انظر: 
العدد. في  كتاب  نفسه: 

الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 
الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 

الثقافة  بوزارة  مخطوط   ،46  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشمي، 
العدة. عن  الوطني.  والتراث 

الراشدي، مبارك بن عبد اهللا بن حامد 2000، 103: ُذكر من قِبل مهّنا بن خلفان 
الخروصي في ورقته غير المنشــورة حول حياة أبي نبهان. يذهب الراشــدي 

نبهان. أبي  جوابات  من  جزءًا  يشكل  ربما  وأحكامها  الِعدد  كتاب  أن  إلى 
والتراث  الثقافة  بوزارة  مخطوط  الِعدد.  كتاب   :73 63 ـ 64،   ،2000 الصقري 
قابوس  الســلطان  جامعة  مكتبــة  في  ونســخة  باء)  (104 ـ 1113  الوطنــي 
الضياء  كتــاب  من  العاشــر  الجزء  على  الكتــاب  يعتمــد   .(42K.144PB)

الصحاري. العوتبي  مسلم  ـ : سلمة بن  ل
واألدب. واألصول  الفقه  بين  العوتبي   :1998 حمد  أحمد بن  الخليلي،  انظر: 
مصبح بن  ســعيد بن  تحقيق:  الحيوان.  من  ويحرم  يحل  فيما  البيان  إيضاح  نفسه: 

جديدة. طبعة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الغريبي.  د  محم
.3 ملحوظة   3  ،2003 هوفمان 

.383  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي، 
ُعمان في التاريــخ، 1995، 257 (طبعة عربية، 240): تأويل تعاريف الحالل 

(اللحم). الحيوان  في  والحرام 
متعددة  مخطوطات   ،102  ،2000 حامــد  عبد اهللا بــن  مبارك بن  الراشــدي، 
139 ورقة،  باء،  رقم 108 ـ 1097  إحداها:،  والثقافــة،  القومي  التراث  بوزارة 

السعدي. مسعود  سويعد بن  سعيد بن  الناسخ: 
الســيابي، أحمد بن سعود 2000، 56 ـ 57: يعتمد على كتاب حياة الحيوان 
 ،1943 (طبعة   138/2  ،GAL بروكلمــان  (كارل  الدميــري.  الدين  ـ : كمال  ل
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الدميري  موســى  د بن  محم الديــن  كمــال  170 ـ 171:   ،S II 171 ـ 172)؛ 

الحيوان  دراســة  أبجديًا،  مرتب  الحيوان،  حياة  (754 ـ 808 / 1344 ـ 1405). 
الطب  في  اســتعمالها  واألمثال،  القديم  الشــعر  القديم،  األدب  القرآن،  في 

والمعتقد).
والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،73 64 ـ 66،   ،2000 الصقــري 

ألف).  774) البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوطان  باء)،  (108 ـ 1197 
القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  البيان.  إيضاح  رقم 32:   ،1978  ،9 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1249 / 1833 ـ 4،  نسخ  والثقافة، 
اإليجاز. كتاب  نفسه: 

سميث (Smith) 173، 1978، مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، ُنسخ 
.1782 / 1197 في 

اإلرشاد. كتاب  نفسه: 
ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  رقم 34،   ،9  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1251 / 1835 ـ 6،  في 
التراث  بوزارة  مخطوط   ،47  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشمي، 

1251 / 1835 ـ 6. سنة  ُنسخ  178 ورقة،  والثقافة،  القومي 
واإلرشاد. النصح  مقتضى  انظر: 

اإلشراف. كتاب  نفسه: 
المظالم. من  الخالص  في  المغانم  كتاب  انظر: 

نبهان. أبي  جامع  نفسه: 
بوزارة  مخطوط  الخروصي.  خميــس  جاعد بن  رقم 5:   ،7  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1259 / 1843 ـ 4،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث 
التراث  بوزارة  مخطوط   ،46  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشمي، 
سالم بن  الناسخ:  1256 / 1840 ـ 1،  سنة  ُنســخ  213 ورقة،  والثقافة،  القومي 

حميد. (خطأ) بن  خلوفة 
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مكتبة عشــيرة آل خالد، رقم 394 (رقم 91 في المكتبــة): أبو نبهان جاعد 
204 ورقة،  مخطــوط،  الطهــارات]،  نبهان [جــزء  أبــي  جامع  الخليلــي: 
الســليمي  علي  خميس بن  الناســخ:  مكتمل.  25 ســطرًا،  32,5×21ســم، 
الُعماني، 15 جمادى الثاني 1267 / 1851. ُنســخ من كتاب حديقة األفراح، 

فصل أذكياء ُعمان.
الصقــري 2000، 69، 73، مخطــوط بــوزارة التــراث القومــي والثقافــة 

(271 ـ 41).
الخروصي. خميس  جاعد بن  جوابات  جامع  نفسه: 

سميث (Smith) 1978، 173، مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، ُنسخ 
.1871 / 1288 1264 / 1847؛  1267 / 1850؛  في 

نبهان.  أبــي  جوابات   :46  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشــمي، 
مخطوط بوزارة التراث القومي والثقافة، 341 ورقة، ُنسخ سنة 1267 / 1850.

مجموعة  في  أغلبها  مختلفة،  مواضيــع  في  أجوبة   :73  ،69  ،2000 الصقري 
مخطوطة.

الوهيبــي، 1978، 9، رقم 30: جوابات أبي نبهــان. مخطوط بوزارة التراث 
واحد. مجلد  1266 / 1849 ـ 50،  سنة  ُنسخ  والثقافة،  القومي 

خميس. د بن  محم السيفي،  انظر: 
جواب. نفسه: 

 ،(40/8) زنجبار  أرشــيف  في   :19  ،1996  (Vikør) وفكور   (O’Fahey) أُفهي 
تاريخ النســخ 13 شعبان 1289/ 16 أكتوبر 1872، (65 صفحة). عن الصالة 

والنحو. والزكاة 
هوفمان 2005، 35 ملحوظة 11: فتوى، في مجموعة مخطوطات في أرشيف 

.7 صفحة  نفسه:  انظر:   .AZ840/ ،زنجبار
الخالف. أهل  من  زاهد  سؤال  على  جواب  نفسه: 

مكتبة الشــيخ، رقم 604، مخطوط، ورقة واحدة، 23×17ســم، 33 ســطرًا، 
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جامع  اطفيش:  كتاب  جانب  إلى  12 ورقة،  من  مجموعة  في  األخير  مكتمل. 
النصح]. في  [قصيدة  الملوشائي:  ورش؛  حرف 

الحج. في  يجب  ما  حول  جواب  نفسه: 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 444 (رقم 121 في المكتبة)، مخطوط، 75 ورقة، 
الُعماني،  السعدي  مهّنا  سيف بن  الناسخ:  مكتمل.  19 سطرًا،  21,5×15سم، 
إلى  باإلضافة  233 ورقــة،  من  مجموعة  في  ل  األو [قبــل1257 / 1841 ـ 2]. 
[بدون  بشــير:  ســعيد بن  والصبحي،  المؤلف  ـ : نفس  ل الحج]  في  [كتاب 

الحج]. عن  عنوان، 
ألدائه. الخروج  أراد  لمن  ينبغي  وما  ولوازمه  الحج  انظر: 

نبهان. أبي  جوابات  نفسه: 
مخطوطات  102 ـ 103،   ،2000 حامــد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشــدي، 
والوضوء  الطهارات  مجلدات:   7 والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  متعددة 
الغيثي،  د  محم سعيد بن  سالم بن  الناسخ:  225 ورقة،  باء)،  (1191 ـ 102 
أشبهها  وما  ارات  والكف والنذور  االعتكاف  أخرى؛  مخطوطات  عّدة  هناك 
(107 ـ 1996  الميراث  أخرى؛  ُنســخ  هناك  241 ورقة،  باء)،  (106 ـ 1195 
باء)،  (106 ـ 1194  وغيرها  والمضاربــة  والرهن  النكاح  212 ورقة؛  باء)، 
(104 ـ 1193  وأحكامــه  الطالق  النهاية؛  فــي  مفقودة  أجــزاء  110 ورقة، 

سالم بن  الناسخ:  234 ورقة،  باء)،  (101 ـ 1190  األحكام  208 ورقة؛  باء)، 
أجزاء  بــاء)،  (103 ـ 1192  متفرقــة  مســائل  الرواحي؛  أحمد  ســعيد بن 
204 ورقة،  باء)،  (109 ـ 1198  الزكاة  أحــكام  والنهاية؛  البداية  في  مفقودة 
فوتوغرافية  كنسخة  ُنشر  الحّج،  كتاب  الغداني؛  علي  د بن  محم الناســخ: 
كانت  إذا  ما  في  صغير  نقاش  يأتي   ثم البوســعيدي.  ـ : مكتبة  ب لمخطوط 
الراشدي  انظر:  ال.  أم  واحدًا  شامالً  عمالً  تشــكل  السبعة  المجلدات  هذه 

تليها. والتي   104 إضافي، 
والمدارس. والوصية  المساجد  في  جوابات  كتاب  نفسه: 
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ويلكنسون 1987، 366: ثمانية أعمال، بما فيها هذا العمل، في وزارة التراث 
والثقافة. القومي 

ُعمــان فــي التاريــخ، 1995، 257 (طبعة عربيــة، 240): كتاب المســاجد 
والمدارس.

المساجد. كتاب  انظر: 
الميراث. من  وشيء  الصكوك  من  جزء  نفسه: 

مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 565 (رقم 165 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
مأخوذة  ربما  حديثة.  نســخة  مكتمل.  18 سطرًا،  30×19,5ســم،  132 ورقة، 

من  مجموعة  في  األولى  أخرى.  وأعمال  ـ : السعدي،  ل الشريعة  قاموس  من 
ـ : نفس  ل الفرائض  من  المناســخات  في  مســائل  إلى  باإلضافة  175 ورقة، 

المؤلف.
نبهان. أبي  تأليف  من  جزء  نفسه: 

جاعد  أبو نبهان  المكتبــة):  في  (رقم 90  رقم 393  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
قبل  ُنسخ  مكتمل.  25 ســطرًا،  33×22ســم،  192 ورقة،  مخطوط،  الخليلي. 
سنة  أزبار  للشيخ  الصوري  علي  ســعيد بن  قِبل  من  وقف  1289 / 1872 ـ 3. 

1289 / 1872 ـ 3.

الحج. مناسك  في  النهج  خالصة  نفسه: 
الصحيح  الطريق  240 ـ 241):  عربية،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

الحج. مناسك  في 
ألدائه. الخروج  أراد  لمن  ينبغي  وما  ولوازمه  الحج  انظر: 

التنزيل. معالم  نفسه: 
.2003 هوفمان  التنزيل،  مقاليد  انظر: 

المظالم. من  الخالص  في  المغانم  كتاب  نفسه: 
الخالص  في  المغانم   :(241 عربيــة،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

البوسعيدي. مكتبة  في  المؤلف  بخط  مخطوط  المظالم.  من 



333قسم المشرق ـ الجزء الثاني ñ

د بن سعيد 2000، 46: كتاب المغانم في الخالص  الهاشمي، سعيد بن محم
اإلشراف. كتاب  أو  المظالم  من 

مهّنا بن  قِبل  من  ُذكــر   :103  ،2000 حامد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشــدي، 
خلفــان الخروصي في ورقة غير منشــورة عن حياة أبي نبهان. الراشــدي 
نفســه لم يجد نســخة منه وذهب إلى أن هذا العمل ربما هو مثل الدقاق 

النفاق. أهل  ألعناق 
اإلشراف]. كتاب  على  [زيادات  انظر: 

وجواب. سؤال  فقهية،  مجموعة  نفسه: 
على  فقهية  موســوعة   :(240 عربية،  (طبعة   257  ،1995 التاريــخ،  في  ُعمان 

وجواب. سؤال  شكل 
التأويل. حقائق  إلدراك  التنزيل  مقاليد  كتاب  نفسه: 

إلدراك  التنزيل  مقاليد   :(241 عربية،  (طبعــة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
وزارة  في  المؤلف  بخط  مخطوط  كثيــرة.  أجزاء  في  كتاب  التأويل،  حقائق 

والثقافة. القومي  التراث 
التأويل.  حقائق  إلدراك  التنزيل  مقاليد  76 ـ 78:   ،2000 إبراهيم  الدســوقي، 

المحتويات. عن 
جامعة  بمكتبة  نســخة   :46  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشمي، 
الصحيفة  كذلــك  متضمن  الكتاب   .42K.128PB رقــم  قابوس،  الســلطان 
قام  الفاتحة.  سورة  تفسير  هو  التنزيل  مقاليد  موضوع  رزيق.  البن  القحطانية 
من  التخرج  كبحث  له،  شرح  مع  العمل،  بنشر  الخروصي  نبهان  كهالن بن 

القضاء. معهد 
هوفمان 2003، 4 ملحوظة 6: معالم التنزيل. مخطوط بوزارة التراث القومي 

.32 صفحة  الغريبي،  تحقيق:  البيان،  إيضاح  في  ذكر  والثقافة، 
الخروصي، كهالن 2004، 274 ـ 275: يغطي العمل تفســير ســورة الفاتحة 
مقدمته  في  جاعد  يقول  ذلك،  مع  18 ـ 30 سطرًا.  مع  17 صفحة  من  مشكالً 
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التفسير  عن  آخر  جاعد  عمل  كامل.  إباضي  تفســير  كتابة  هو  هدفه  كان  إنه 
من  شامل  شرح  مع  المتشــابهات  من  بيتًا   40 لحوالي  مجموعة  عن  عبارة 
17 ســطرًا). أظهر بشكل مختصر اآلراء اإلباضية  (19 ورقة، كل واحدة في 
حول هــذه األبيات وأكثر أهميــة كيف أنها مرتبطــة بالمحكمات إلظهار 
لجميل بن  الشريعة  قاموس  في  موجود  فيها  الجيد  الجزء  الواســع.  عهدها 

السعدي. خميس 
بحث  جاعد.  نبهان  أبي  للشيخ  التنزيل  مقاليد  نبهان:  كهالن بن  الخروصي، 

منشور. غير  القضاء.  بمعهد  التخرج 
تفسير  في  التنزيل  مقاليد   :103  ،2000 حامد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشدي، 
لكن  كامالً،  للقرآن  تفسيرًا  يؤلف  أن  نوى  إنه  المؤلف  كتب  الفاتحة.  سورة 
توقف عن ذلك دون أن يشــير الناسخ إلى سبب هذا التوقف، واستمر مع 

والثقافة. القومي  التراث  بوزارة  مخطوطة  نسخة  الدين.  أصول  في  أسئلة 
الســلطان  جامعة  بمكتبة  لمخطوط  نســخة   :73 66 ـ 67،   ،2000 الصقــري 

الكتاب. فاتحة  تفسير  فقط  يعالج   .(42K.16.128PB) قابوس
الراشدي. والفقه]،  التوحيد  أصول  في  [موسوعة  انظر: 

الكتاب. فاتحة  تفسير  انظر: 
الفرائض. من  المناسخات  في  مسائل  نفسه: 

مكتبة عشــيرة آل خالد، رقم 566 (165 في المكتبــة)، مخطوط، 42 ورقة، 
من  مجموعة  في  األخير  حديثة.  نســخة  مكتمل.  18 ســطرًا،  30×19,5سم، 

ـ : نفس  175 ورقة، إلى جانب (جزء من الصكوك وشــيء مــن الميراث) ل

المؤلف.
الصيام. في  مسائل  نفسه: 

المحتويات. عن  78 ـ 79:   ،2000 إبراهيم  الدسوقي، 
الراشــدي، مبارك بن عبد اهللا بن حامد 2000، 102، مخطوط بوزارة التراث 

والثقافة. القومي 



335قسم المشرق ـ الجزء الثاني ñ

والبيوع. الصوم  في  كتاب  انظر: 
المساجد. كتاب  نفسه: 

الصقــري 2000، 61، 73: 7 مخطوطــات بــوزارة التراث القومــي والثقافة 
(269 ـ 39)، 5 مخطوطــات بمكتبة البوســعيدي، (39 ميــم). يحتوي هذا 
العمل على أربعة فصول (أبواب) و18 قســم (فصل). عناوين األبواب هي: 
في المســاجد وأحكامها؛ في الوصية للمسجد واإلقرار والعطية والقول في 
ذلك؛ في المدارس وأموالها والقول في المتعلمين فيها؛ في الحصون وبناء 

سور البلد.
المحصنة. البيوت  أحكام  في  كتاب  انظر: 

أشبهها. وما  والمدارس  المساجد  أحكام  انظر: 
والمدارس. المساجد  أركان  في  كتاب  انظر: 

والمدارس. والوصية  المساجد  في  جوابات  كتاب  انظر: 
الوصايا). في  (رسالة  انظر: 

أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبي  أحمد بن  أبو العباس  النفوســي،  المغرب:  انظر: 
اإلسالمية. العمارة  فقه  في  كتاب  األراضين،  وأصول  القسمة  بكر: 

وأحكامه). الدين  فقه  ومسائل  األصول  في  األثر  من  فقهية  (موسوعة  نفسه: 
ُعمان في التاريخ، 1995، 257 (طبعة عربية، 240): موسوعة فقهية من األثر 

(خطأ). وأحكامه  الدين  فقه  في 
الخروصي:  خلفــان  مهّنا بن  (من   18  ،2000 حمــود  بدر بــن  الخروصي، 
ترجمة لحياة الشــيخ جاعد بن خميس الخروصي): [موسوعة فقهية شاملة 

منثورة]. مسائل  في  األجزاء  ومتعددة 
في  منثورة  [مســائل   :103  ،A 2000 حامد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشــدي، 
أحكام الفقه]. ُذكر من قِبل مهّنا بن خلفان الخروصي في ورقته غير منشورة 
حول حياة أبي نبهان. يذهب الراشدي إلى أن هذه «األسئلة المتناثرة» ربما 

نبهان. أبي  جوابات  كتاب  في  موجودة 
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والفقه]. التوحيد  أصول  في  [موسوعة  نفسه: 
الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 

الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 
الدين  أصول  [موسوعة   :103  ،2000 حامد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشــدي، 
خلفان  مهّنا بن  قِبــل  من  هكذا  ُذكر  المخالفين].  علــى  والرد  الخالف  في 
الخروصي في محاضرة غير منشورة حول حياة أبي نبهان. يذهب الراشدي 
 ألن التأويل؛  حقائق  إلدراك  التنزيل  مقاليد  عمل  يشبه  تقريبًا  العمل  أن  إلى 
أن  حين  في  12 صفحة  في  الفاتحة  سورة  تفســير  يحمل  األخير  العمل  هذا 
بقية هذا العمل الضخم من 589 صفحة يعالج نفس الموضوع الذي تعالجه 

الدين. أصول  موسوعة 
واإلرشاد. النصح  مقتضى  نفسه: 

ُعمــان في التاريخ، 1995، 257 (طبعة عربية، 241): ســيرة الملوك القدماء 
واإلرشاد). النصح  (مقتضى 

اإلرشاد. كتاب  انظر: 
المستأنف. كتاب  نفسه: 

 ،(BP166.2M331 ،جامعة السلطان قابوس) صقر 2000، 73: مجموعة مخطوط
الخروصي. خميس  جاعد بن  نبهان  ألبي  رسائل  ة  عد على  تحتوي  التي 

والظفري. الصقري  الوّهابية]،  على  [الرد  انظر: 
ُعمان. أهل  من  المسلمين  عامة  إلى  رسالة  انظر: 

عدو. وجود  أثناء  رعيته  مع  اإلمام  تعامل  كيفية  في  رسالة  انظر: 
العربية]. القوة  تحليل  حول  [رسالة  انظر: 

المستطاب. نفسه: 
ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  رقم 31،   ،9، 1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1285 / 1868 ـ 9،  سنة 
ل في أحكام  الراشــدي، مبارك بن عبد اهللا بن حامد 2000، 103: الجزء األو
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القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  إلخ؛  التعبد،  القرآن،  قراءة  والبراءة،  الوالية 
والثقافة (111 ـ 1203 باء)، 232 ورقة. حســب دليــل وزارة التراث القومي 
المخطوط  في  شيء  ال  لكن  المســاجد،  أحكام  عن  الثاني  الجزء  والثقافة، 

هذا. إلى  يشير 
أشبهها. وما  والمدارس  المساجد  أحكام  انظر: 

نبهان. أبي  مجموعة  في  العقبان  نفائس  نفسه: 
شعر. ديوان   :(241 عربية،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

النحو. في  كتاب  نفسه: 
.(241 عربية،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

وأشكاله. الرمل  في  العقول  نزهة  نفسه: 
.240 عربية،  طبعة  التاريخ،  في  ُعمان 

الوصايا. عويص  حّل  في  القضايا  نفسه: 
الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 

الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 
مهّنا بن  قِبل  من  ُذكــر   :103  ،2000 حامد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشــدي، 
يقترح  نبهان.  أبــي  حياة  حول  منشــورة  غير  مقالة  في  الخروصي  خلفــان 
في  والنذور  االعتكاف  كتاب  من  جزءًا  يكون  ربما  العمل  هذا  أن  الراشدي 

كذلك. الوصايا  مناقشة  تَّم  هذا  األخير  العمل  في   ألن نبهان؛  أبي  جوابات 
الُمهج. حياة  قصيدة  نفسه: 

الُمهج. حياة  قصيدة  شرح  انظر: 
النونية. القصيدة  نفسه: 

.45  ،1991 الزبير، 
والديات. القصاص  في  كتاب  نفسه: 

الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 
الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 
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ألهل  البرية  في  ال وجود  أن  ادعى  حين  العبادي  على  نبهان  أبي  الشيخ  رد  نفسه: 
بقية. التقى 

األوفاق. في  كتاب  في   :73  ،70  ،2000 الصقري 
النجدي. مقري  د بن  محم الشيخ  على  رد  نفسه: 

الوّهابية). على  (الرد  انظر: 
ُعمان. أهل  من  المسلمين  عامة  إلى  رسالة  نفسه: 
المستأنف. كتاب  في   :71  ،2000 الصقري 

والظفري. الصقري  الوّهابية)،  على  (الرد  انظر: 
المستأنف. كتاب  انظر: 

العدو. وجود  أثناء  رعيته  مع  اإلمام  تعامل  كيفية  في  رسالة  نفسه: 
بمكتبة  لمخطوط  مصورة  نسخة  المستأنف،  كتاب  في:   :70  ،2000 الصقري 

.(BP166.2M331) قابوس  السلطان  جامعة 
والظفري. الصقري  الوهابية)،  على  (الرد  انظر: 

المستأنف. كتاب  انظر: 
األمير  السيد  إلى  الخروصي  خميس  جاعد بن  الرئيس  العّالمة  السيد  رسالة  نفسه: 
خلفان بن  مهّنا بن  تحقيق:  البوســعيدي.  سعيد  أحمد بن  اإلمام  د بن  محم
(45 صفحة،   ،2002 / 1422 البوسعيدي،  مكتبة  الســيب،  الخروصي،  عثمان 

24×17سم).

د بن اإلمام أحمد رّدًا عليه فيما  الصقري 2000، 71: رسالة وجهها إلى محم
نزوى. حادثة  إثر  أخبار  من  عنه  أتاه 

ســعيد،  أحمد بن  اإلمام  د بن  لمحم نبهان  أبي  رســالة   :32  ،2000 الظفري 
ســعود  أحمد بن  مكتبة  في  24 صفحــة.  من  ـ : مخطوط  ل مصورة  نســخة 

السيابي.
العربية. القهوة  تحليل  حول  رسالة  نفسه: 

.47  ،2000 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 
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نسخة  المستأنف،  كتاب  في:  القهوة.  حكم  في  رســالة   :70  ،2000 الصقري 
(BP166.2M331) قابوس  السلطان  جامعة  مكتبة  في  مخطوط  من  مصورة 

وظفري. الصقري  الوّهابية)،  على  (الرد  انظر: 
المستأنف. كتاب  انظر: 

الوصايا. في  رسالة  نفسه: 
كتاب  تابع  المؤلف  العمل  هذا  في   :57  ،2000 ســعود  أحمد بن  الســيابي، 
ـ : ســعيد بن بشير  الجامع الكبير من جوابات الشــيخ ســعيد بن بشــير ل

الصبحي.
المساجد. كتاب  انظر: 

الكالم. وعلم  الصرف  في  كتاب  نفسه: 
ُعمان في التاريخ، 1995، 257 (طبعة عربية، 241): كتاب عن الصرف وعلم 

الكالم.
والبيوع. الصوم  في  كتاب  نفسه: 

والوالء. الصيام  عن   :(240 عربية،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
الصيام. مسائل  في  كتاب  انظر: 

الجهاالت. كتاب  شرح  نفسه: 
.45  ،1991 الزبير، 

الجهاالت  كتاب  شرح   :A 2000 ،104 حامد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشدي، 
ألبي عمار عبد الكافي الوارجالني. ُذكر من قِبل مهّنا بن خلفان الخروصي 

نبهان. أبي  حياة  حول  منشورة  غير  مقالة  في 
عن المراسلة بين إباضية المشرق والمغرب. انظر: مجهول: جواب من أهل 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان 
الُمهج. حياة  قصيدة  شرح  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،101/2 المخطوطــات،  فهرس 
د  محم ســالم بن  رشاد بن  الناسخ:  17 ســطرًا.  23×16ســم،  395 صفحة، 
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على  مجموعة،  فــي  والتوحيد،  الزهــد  عن  1258 / 1842 ـ 3.  اليحمــدي، 
أخرى. المخطوط  نسخ  102 ـ 107،  الصفحات 

القومي  التــراث  بوزارة  (مخطــوط   1984  ،237 علــي  عبد الخالق  علــي؛ 
.1844 / 1260 اليحمدي،  سالم  رشاد بن  الناسخ:  133 ورقة،  والثقافة)، 

شرح  وأسلوب  المحتويات  عن  أساس  79 ـ 86:   ،2000 إبراهيم  الدســوقي، 
المهج. حياة  قصيدة 

بمكتبة  مخطــوط  مجموعة  فــي   :100 ملحوظــة   114  ،2000 المحروقــي 
من  (رقم 111).  وقصائــد  أخرى  وكتب  المهج  حياة  بعنوان:  البوســعيدي، 
خالل هذه القصيدة نرى أن الشــاعر له ميول إلى الصوفية. انظر: على هذا 
د سعيد بن خلفان: شرح دالّية الخليلي. األساس كذلك الخروصي، أبو محم
ُعمان في التاريخ، 1995، 257 (طبعة عربية، 240 ـ 241): شرح قصيدة حياة 

السلوك. في  الُمهج 
مخطوطات  عدة  103 ـ 104:   ،2000 حامد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشــدي، 
د  محم سليمان بن  سعيد بن  نسخها  إحداها  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة 

السعدي.
والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،73 67 ـ 68،   ،2000 الصقــري 

قاف).  111) البوسعيدي،  بمكتبة  مخطوطات   3  ،(Z1370 45 ـ)
نسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  رقم 2،   ،20  ،1978 الوهيبي، 

1260 / 1844 ـ 5.

حياة  قصيدة  شرح  خميس:  جاعد بن  نبهان  أبي  ناصر بن  الخروصي،  انظر: 
المهج.

الخروصي. خميس  جاعد بن  الشيخ  كتاب  نفسه: 
واألحكام. األديان  في  مجلدات،  ثالثة  الصفراء:  القائمة 

الكروب. داء  من  القلوب  شفاء  كتاب  نفسه: 
مجموعة  في   :13 ملحوظة   214  ،2004 نفســه  4؛  ملحوظة   4  ،2001 هوفمان 
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البوســعيدي،  مكتبة  في  141 ـ 151،  الصفحات  554 صفحة،  من  مخطوطة 
(رقم 320). الرّد على الوّهابية. مثل [الرد على الوّهابية] وأجوبة أبي نبهان. 

تليها. والتي   205  ،2004 نفسه  تليها؛  والتي   4  ،2001 هوفمان  انظر: 
انظــر: العبري، ماجد بن خميس بن راشــد بن عمر [العبــري] الحمراوي 

الخصيبي. الكدمي، 
نبهان. أبي  سيرة  نفسه: 

مخطوط   ،4 ملحوظــة   99  ،2000 حامــد  عبد اهللا بن  مبارك بن  الراشــدي، 
والثقافة. القومي  التراث  بوزارة 

الزمان. ملوك  سيرة  في  كتاب  نفسه: 
.47  ،2000 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 

اإللهية. الصناعة  نفسه: 
الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 

الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 
الكيمياء. صناعة  في  كتاب  نفسه: 

ُعمــان في التاريــخ، 1995، 257 (طبعــة عربية، 241): كتــاب عن صناعة 
الكيمياء.

إبليس. تفليس  كتاب  نفسه: 
الخروصي:  خلفــان  مهّنا بن  (من   18  ،2000 حمــود  بدر بــن  الخروصي، 

الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة  ترجمة 
الدين  ـ : عّز  ل إبليس  تفليس  في)  النفيس  (القول  كتاب  مع  عالقة  هناك  هل 
الذي  678 / 1279؟)،  (ت:  الواعظ  المقدسي  غانم  أحمد بن  عبد السالم بن 
كتبه مجاراة البن الجوزي (ت: 597 / 1200) في تلبيس إبليس؟ انظر: كارل 
 ،GAL I بروكلمان  كارل  انظر:   .(1943  ،587 (طبعة   451  ،GAL I بروكلمان 

.(1943  ،663 (طبعة   504

الكتاب. فاتحة  تفسير  نفسه: 



بيبليوغرافيا اإلباضية 342

 .(4)  1520 القطب،  بمكتبة  مخطوط  رقم 2،   ،379  ،1956  (Schacht) شاخت 
اآلثار. لباب  البوسعيدي:  في  المؤلف  إلى  أشير 

.(1969 (زهاء  يعقوب  سالم بن  بمكتبة  مخطوط   ،301  ،2001 النامي، 
التأويل. حقائق  إلدراك  التنزيل  مقاليد  انظر: 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير.  عن 
الطهارة. كتاب  نفسه: 

عملين   (Wilkinson) ويلكنسون  يملك   :143  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون 
عن الطهارة مجموع مع فصل الطهارة من كتاب المصنف من قِبل أحمد بن 

عبد اهللا...الكندي.
الطهارات. في  كتاب   :(241 عربية،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

التراث  بوزارة  مخطوطــات   5 الطهارات.  كتاب   :73  ،61  ،2000 الصقــري 
طاء).   273) البوسعيدي،  بمكتبة  مخطوطات   3 (273 ـ 43).  والثقافة  القومي 
يحتوي الكتاب على أربعة أبواب: في الطهارات وأحكامها؛ في الغسل من 

التيمم. في  الوضوء؛  في  الجنابة؛ 
الطب]. في  [كتاب  نفسه: 

.(241 عربية،  (طبعة   257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
نة]. نفسه: [كتاب يحتوي على الوصايا والنصائح والترغيب والترهيب من الكتاب والس
الخروصي، بدر بن حمود 2000، 18 (من مهّنا بن خلفان الخروصي: ترجمة 

الخروصي). خميس  جاعد بن  الشيخ  لحياة 
الزكاة. كتاب  نفسه: 

والثقافة.  القومــي  التراث  بوزارة  مخطــوط   ،143  ،1978  (Smith) ســميث 
5/1734 ـ 1822،  كتواريخــه  أعطى   ،143  ،1976  (Wilkinson) ويلكنســون 

.1238 A.H ـ   1147 زهاء  بمعنى 
التراث  بوزارة  مخطوط   ،46  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشمي، 

107 ورقات. والثقافة،  القومي 
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الوهيبــي، 1978، 16، رقم 126، مخطوط بوزارة التــراث القومي والثقافة، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة 

اإلشراف]. كتاب  على  [زيادات  نفسه: 
الخروصي:  خلفان  مهّنا بن  19 (من   ،18  ،2000 حمــود  بدر بن  الخروصي، 
على  وتعاليق  إضافات  الخروصي).  خميس  جاعد بن  الشــيخ  لحياة  ترجمة 

317 / 929 ـ 30). (ت:  النيسابوري  المنذر  البن  اإلشراف  كتاب 
د بن إبراهيم بن  495 ـ 496: أبو بكر محم ،GAL I سيزكين، كارل بروكلمان
المنذر المنذري النيســابوري (ت: حوالــي 318 / 930). عاش بمكة. َكَتَب: 
مذاهب  على  العلم  أهل  مذهب  على  العلماء  اختالف  في  اإلشــراف  كتاب 

األشراف.
المظالم. من  الخالص  في  المغانم  انظر: 

اإلشراف. زيادات  كتاب  سعيد:  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي،  انظر: 
الحج. مناسك  كتاب  خميس:  جاعد بن  نبهان  أبي  خميس بن  الخروصي، 

مخطوط  الخروصي.  نبهــان  أبي  خميس بن   :173  ،1978  (Smith) ســميث 
.1911 / 1329 ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة 

جاعد. خميس بن  الشيخ  عن  المناسك  كتاب  الصفراء:  القائمة 
التالية. المادة  انظر: 

الحج. مناسك  في  واألذكار  واألدعية  النية  نفسه: 
الخروصي.  جاعــد  خميس بن  رقــم 58:   ،388  ،1956  (Schacht) شــاخت 

مطبوع.
السابقة. المادة  انظر: 

الحروف]. وسر  الفلك  علم  في  [أعمال  درويش:  حسن بن  سعيد بن  الخروصي، 
.48  ،2000 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 

من  زيد:  جابر بن  أبو الشــعثاء  األزدي،  (ُمحقــق)  خلف:  ســعيد بن  الخروصي، 
زيد. جابر بن  اإلمام  جوابات 
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نصير: د بن  محم خلف بن  سعيد بن  الخروصي، 
كان   (1925 / 1344 صفر   9 (ولد  357/3 ـ 368:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
1932 ـ 1970) وقابوس بن سعيد  قاضيًا للسلطان ســعيد بن تيمور (سلطان 
بمحكمة  قاضيًا   (1983) حاليًا  والبريمي.  الرســتاق  بســمائل،  البوسعيدي، 

االستئناف.
.1999 د  محم سيف بن  الفارسي،  انظر:  نفسه: 

نفسه: دليل المســالك، شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك. مسقط، وزارة 
24×17,5سم). (76 صفحة،   ،(1985 (زهاء  والثقافة،  القومي  التراث 

في  المســالك  إحكام  بعنوان:  بيت)  القصيدة (248  نص  3 ـ 14،  الصفحات 
أحكام المناسك، التي كتبها المؤلف في المدينة، أواخر ذو القعدة بداية ذو 
الصفحات  والده.  بصحبة  الرسول  مســجد  زيارة  أثناء   ،1979 / 1399 ة  الحج
المؤلف  أكملها  والتي  السالك،  دليل  سماها  التي  القصيدة،  شرح  15 ـ 74، 

 25 اكتمل  األولى  للمســودة  النهائي  النســخ  1401 / 1981؛  ل  األو ربيع   16

.1981 / 1401 الثاني  ربيع 
المعنونة  لقصيدته  شرح  السالك،  دليل   :357/3 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

بيتًا.  248 على  تحتوي  التي  المناسك،  أحكام  في  المسالك  إحكام 
.1980 / 1401 سنة  كتب   (1925 / 1344 (ولد   :220  ،1993 أببدلي 

النظمية).  واألجوبة  األســئلة  واألدب (المســمى  الفقه  في  المنتخب  الــدر  نفسه: 
صفحة؛   x  ،274) ،1981 / 1402 والثقافــة،  القومــي  التراث  وزارة  مســقط، 

24×17سم).

والثقافة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط،  لمخطــوط،  مصــورة  نســخة 
 22 المخطوط  نســخ  نهاية  24×17ســم).  362 صفحــة؛   ،vi)  ،1999 / 1460

حســن بن  د بن  محم قِبل  من   ،1998 يوليو   17  /1998 / 1419 ل  األو ربيــع 
مة  مقد السمائلي.  الســروري  الرمضاني  علي  أحمد بن  علي بن  محسن بن 

السيابي. سالم  هالل بن  قِبل  من  صفحات  خمس  من 
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علي، علي عبد الخالق 1984، 237: مجموعة مخطوط لقصائده، مكتوبة من 
المؤلف. قِبل 

بالرستاق. مكتبة  في  نفسه: 
عن  وقصائد  وأســئلة  أجوبة  مجموعة   :357/3 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

لشعره. أمثلة  مختلفين).  علماء  (من  واألحكام  الفقه 
نخل. في  قاضيًا  كان  المؤلف  واألدب.  الفقه  في   :93  ،1990 الشاروني 

نفسه: قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 
24×17سم). واحدة؛  صفحة   ،411  ،5)  ،1983 / 1403

.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
الوضع. كتاب  أبو زكرياء:  الجناوني،  المغرب:  انظر: 

في مراســلة بين إباضية المشرق والمغرب. انظر: مجهول: جواب من أهل 
المغرب. أهل  إلى  ُعمان 

الخليلي: بشير  راشد بن  د بن  محم سعيد بن  الخروصي، 
الخصيبي: شــقائق النعمان، 106/1 ـ 113: أمثلة لشــعره، من ضمنه قصيدة 
ســعيد بن  مثل  وهو  خروص.  بني  عن  مدائح  الزاد،  خير  التقــوى  بعنوان: 

.(6 صفحة  المحتويات،  جدول   ،C.O.) الغشري  د  محم
خروص. بني  أئمة  حول  قصيدة  ألف   :83  ،2002 السالمي، 

د بن  محم راشد بن  د بن  محم ســعيد بن   :112 األعيان،  إســعاف  السيابي: 
خروص. بني  من  الغشري،  بشير 

الرستاق.  من  شاعر.  عشر18)  الثامن  عشر /  الثاني  81: (القرن   ،1991 الزبير، 
المحرمة،  المسائل  وتجنب  الرثاء،  التحدير،  مثل  مواضيع  قصائده  في  عالج 

كتبه. كذلك  شعر  ديوان  هناك  علمية.  مواضيع  عدة 
والمثوبة. العقوبة  وصف  في  التوبة  على  الباعث  نفسه: 

علي، علي عبد الخالق 1984، 237، مخطوط لهذا الديوان في وزارة التراث 
والثقافة. القومي 



بيبليوغرافيا اإلباضية 346

التراث  وزارة  مسقط،  الخفاجي.  عبد المنعم  د  محم تحقيق:  الغشري.  ديوان  نفسه: 
24×17سم). (436 صفحة،  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي 

.1981 المسجل  الرقم  الحلبي.  البابي  عيسى  قِبل  من  القاهرة  في  ُطبع 
عبد اهللا بن  د بن  محم هو  الطبعة  هذه  في  عليه  يعتمد  الذي  المخطوط  ناسخ 
ســعيد بن  د بن  محم ألخيه   ،1822 / 1237 األولى  جمادى  الخليلي،  د  محم

الشاعر. ابن  وهو  الخروصي،  الخليلي  بشير  راشد بن  د بن  محم
الخروصي  الخليلي  راشد  د بن  محم سعيد بن   :158/2 المخطوطات،  فهرس 
31×21سم،  254 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  الغشري. 
د الخليلــي، 1193 / 1779.  د بن عبد اهللا بن محم 25 ســطرًا، الناســخ: محم

د  محم تحقيق:   ،1981 ســنة  والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشــر 
31 صفحة  جــدًا،  حديثة  نســخة  من  يبدو  ما  على  الخفاجي،  عبد المنعــم 
قصائد:  مع  آخر  مخطــوط   159 الصفحة  على  مفقــود.  المخطوط  هذا  من 
144 صفحة، 35×22ســم، 25 سطرًا. الناسخ: حمود بن سالم بن خميس بن 

في  واألخير.  البداية  في  محذوفــة  أجزاء  1292 / 1875 ـ 6.  الزاملي،  طالب 
مجموعة.

الخروصي.  الغشــري  د  محم ســعيد بن  ديوان  رقم 13:   ،5  ،1978 الوهيبي، 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  النشر  طور  في  أو  ُنشر 

الجشري. انظر: 
األفكار. ومرآة  األخبار  سلك  نفسه: 

عن  بيتًا   100 مــن  أزيد  رائّية  قصيدة   :113/1 النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
معروف. غير  المؤلف  وفاة  تاريخ  بُعمان.  األحداث 

النخلي:  [الخروصي]  نصير  د بن  محم خلف بن  سليمان بن  الخروصي، 
54/2 ـ 64: (القرن الرابع عشر ـ الخامس عشر /  الخصيبي: شقائق النعمان، 
يزهو  المصطفى،  موكب  في  لشعره:  أمثلة  والعشــرون)  الحادي  ـ  العشرون 
بك المجد، ُعمان عبر التاريخ، النهضة الحديثة، سؤال إلى سعيد بن خلف 
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إلى  اإلشارة  تمت  63 ـ 64  الصفحات  على  األخير.  هذا  وجواب  الخروصي 
نخل. من  المشهورين  األشخاص  بعض 

البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء  انظر: 
أســاليب  في  األمجاد  حلية  علي:  ســليمان بن  ناصر بن  ســيف بن  الخروصي، 

الجهاد.
سالم بن  ـ : عبد اهللا بن  ل لتحقيقه  مقدمته  في  الســالمي،  حمد  إسماعيل بن 
راشد الخروصي: المسألة والجواب في الفقه، 20 ملحوظة. عاش في ستال 

زنجبار. في  توفي  خروص.  بني  بوادي 
الجهاد. على  الحث  في  األمجاد،  حلية  التالية:  للمادة  مة  مقد في 

المستشــار  مكتب  ُعمان:  مجلــدان.  االعتقاد.  مهمــة  شــرح  في  اإلرشــاد  نفسه: 
 ،268)  ،1999 / 1420 والتاريخية،  الدينية  للشــؤون  السلطان  لجاللة  الخاص 

24×17سم). 221 صفحة؛ 

من   ،1910 / 1328 الثانــي  وربيع  ل  األو ربيع  فــي  المخطوطات  إكمال  تَّم 
ســيرة  9 ـ 10:  ل،  األو المجلد  الزاملي.  خميــس  ســالم بن  حمود بن  قِبل 
قصيــرة للمؤلف من قِبل مهّنا بن خلفان بن عثمان الخروصي. ســيف بن 
يحيى  علي بن  سعيد بن  سليمان بن  ناصر بن  علي بن  سليمان بن  ناصر بن 
الخروصي. ولد بستال بوادي بني خروص، في 1370 (خطأ) هـ.. في بداية 
ـ ، انتقــل إلى زنجبار، تــاركًا والده، الذي كان مؤيــدًا قريبًا لإلمام  1300ه

ناصر  ســيف بن  بعده.  1317 / 1899 ـ 1900  توفي  والــذي  قيس،  ان بن  عز
المجلد  العمر.  من  ســنة   70 حوالي   ،1923 / 1341 رجب   12 بزنجبار  توفي 
كتاب  على:  أساســًا  العمل  هذا  في  اعتمد  بأنه  المؤلف  قــال   :215 الثاني، 
المصعبي،  بن إبراهيم  [ عبد العزيز  ـ :  ل المعالم  وكتاب  يعقوب  ألبي  الدليل 
ـ : اإلمام الخليلي وكتاب  مؤلف كتاب النيل إلخ. ورســالة شــمس الدين ل

إلخ. اطفيش،  يوسف  د بن  ـ : محم ل القواعد  مختصر 
1920 ـ 1954؟ إمام  الخليلي،  عبد اهللا  د بن  محم هو  الخليلي»  «اإلمام  هل 
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الدليل  كتاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  المغرب:  انظر: 
العقول. ألهل 

الدين. معالم  كتاب  إبراهيم:  عبد العزيز بن  التميمي،  المغرب:  انظر: 
بالعلم  المنوه  الخالص  الذهب  يوســف:  د بن  محم اطفيش،  المغرب:  انظر: 

القالص.
االعتقاد. مهمة  انظر: 

ســليمان  ناصر بن  ســيف بن  لشــيخنا  اإلســالم  أركان  جامع  كتــاب  نفسه: 
مطبعة  القاهرة:  الثمينــي.  د  محم تحقيق:   .1342 ـى  المتوفـ الخروصــي، 
(120 صفحة،  جديــدة  طبعة  اللوق)،  باب  البســتان،  (شــارع  الكيالني 

24×16سم).

.1912 / 1330 الثانية  جمادى   27 مكتمل  مخطوط   ،120 الصفحة 
القاهــرة،  الثانيــة،  الطبعــة  اطفيــش.  إبراهيــم  إســحاق  أبــي  تحقيــق: 

24×16سم). (119 صفحة،  1346 / 1927 ـ 8، 

.(1972 (مايو  القرارة  إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 
الخروصي:  سليمان  ناصر بن  سيف بن   :(2004 (فبراير  البوســعيدي،  مكتبة 
إبراهيم  إســحاق  أبي  قِبل  من  ومالحظات  إضافــة  اإلســالم.  أركان  جامع 
اطفيــش، طبعة جديــدة (أغلب الظــّن في القاهــرة: بالمطبعة الســلفية)، 
مأخوذ  العلم.  محبي  بعض  من  بطلب  22×16سم).  162 ـ 296،  (الصفحات 

القيمة. المجموعة  (تحقيق)  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  كتاب  من 
 ،1987 / 1407 والثقافــة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،   :(2004 (مــارس  نفسه: 

24×17سم). (153 صفحة، 
.(1972 (مايو  العربية  المطبعة  القاهرة:   :328 بّريان،  مسجد 

إســحاق  أبي  من  للبيع  وجيز.  وصف   :111 1/3 ـ 2،  (القاهــرة)،  المنهــاج 
أو  الكتاب)،  (لطبعه  العاصمة  تونس  في  االســتقامة  مكتبة  اطفيش،  إبراهيم 

زنجبار. في  الرواحي  سالم  من 
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معمر 2001، 166: الطبعة األولى، في القاهرة: مطبعة اآلداب 1331 / 1912 ـ 3. 
129 ـ 130.  ،1996 الطناحي  انظر:  اآلداب.  مكتبة  عن 

1407 / 1987، (153 صفحــة،  والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط، 
24×16,5ســم). من الصفحــة 130 فما بعد: خطبة عيــد الفطر، خطبة عيد 

االستسقاء. خطبة  األضحى، 
الخروصي  ســليمان  ناصر بن  ســيف بن   :260  ،1995 التاريخ،  فــي  ُعمان 

العقيري.
اآلباء البيض، غرداية (مزاب): x، 167؛ x، 136، (119 صفحة، 24×16ســم) 

.(1972 (مايو 
1342 / 1923 ـ 4. توفي  زنجبار.  من  كان  المؤلف 

القيمة. المجموعة  (تحقيق)  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  انظر: 
االعتقاد. مهمة  نفسه: 

.26  ،2000 المحروقي 
االعتقاد. مهمة  شرح  في  اإلرشاد  انظر: 

الحجية. المناسك  في  البهيجية  الدرر  خميس:  عبد الرحمن بن  الخروصي، 
الوهيبي، 1978، 12، رقــم 68، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد   ،1911 / 1329 نسخ 
سليمان: راشد بن  سالم بن  عبد اهللا بن  الخروصي، 

الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  335/3 ـ 345:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام  ابن  والعشرين)  الواحد  ـ  العشرين  عشر / 
حميد  عبد اهللا بن  الدين  نــور  هو  األم  جهة  من  جده  1913 ـ 1920).  (إمــام 
االستئناف.  محكمة  وعضو  الرســتاق  في  قاضي   (1983) حاليًا  الســالمي. 
344 ـ 345  الصفحات  على  راشد؛  ناصر بن  العالم  هو  عمه  شعره.  من  أمثلة 

العالم. هذا  لتالميذ  أسماء 
ـ : كتاب المســألة والجواب  إســماعيل بن حمد الســالمي، في مقدمتــه ل
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انتقلت  والــده،  وفاة  بعد  1335 / 1916 ـ 7.  ســنة  بنــزوى  ولد  الفقــه:  في 
عائلتــه إلى قريــة العوابــي، مركز بني خــروص. معلميه هــم: ناصر بن 
الفهدي  ســيف  زاهر بن  الخروصي،  حّماد  ســيف بن  الخروصي،  راشــد 
عمل   1950 / 1369 شــعبان  شــهر  منــذ  النبهاني.  ســليمان  وعبد اهللا بــن 
نخل،  في  قاضيًا  كان  1369 ـ 1373 / 1950 ـ 1953 ـ 4  مــن  ووال،  كـقاض 
حكم  تحت  ثم،  ومــن  بهالء،  في  مــن1373 ـ 1375 / 1953 ـ 4 ـ 1955 ـ 6 
سنة   19 لمدة  عمل  ذلك  وبعد  السويق،  في  عمل  تيمور،  سعيد بن  السلطان 
حتى  والرستاق،  نخل  في  سنة   17 لمدة  عمل  بعد،  وفيما  العوابي.  قرية  في 

.1976 / 1396 سنة 
طبعة  السالمي،  حمد  إســماعيل بن  تحقيق:  الفقه.  في  والجواب  المســألة  نفسه: 

الباطنة. بمطابع  ُطبع  23×16,5سم).  (157 صفحة،  جديدة، 
قصائد دينية، أســئلة وأجوبة فقهية في نظم ونثر؛ كذلك أســئلة فقهية إلى 
إبراهيم بن سعيد العبري وأجوبة هذا األخير. التاريخ األخير في المخطوط 

.1995 أغسطس   20  / 1416 ل  األو ربيع   4 هو 
شــرح  يحيى:  مبارك بن  خميس بن  ناصر بن  د بن  محم منصور بــن  الخروصي، 
المية ابن النضر في الحج، طبعة جديدة، (451 صفحة، 23×16ســم) نسخة 

للمخطوط. منشورة 
يحيى بن  قِبل  مــن  ُنســخ  النهاية:  في   :(2004 البوســعيدي، (مارس  مكتبة 
الثاني  جمــادى   24 الخروصي،  خميــس  جاعد بن  نبهان  أبــي  خلفان بن 
ة  1254 / 1838. على صفحة العنوان يظهر نفس االسم والتاريخ 13 ذو الحج

1294 / 1877 ـ 8.

البطاشــي: إتحاف األعيان، 385/1، مخطوط بمكتبة البوســعيدي: نســخة 
المكتبة. صاحب  قِبل  من  ُنشرت  المخطوط  لهذا  مصورة 

الحكم. مناسك  في  النضر  ابن  المية  شرح   :257  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
شاعر،  عالم،  شيخ،  عشر)  التاسع  عشر /  الثالث  (القرن   :153  ،1991 الزبير، 
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في  النضر  ابن  الميــة  شــرح  بينها  من  األعمال،  من  العديد  أعمــى.  قاض 
الحج.

خروص]. بني  ساللة  عن  ميمّية  [قصيدة  نفسه: 
الفتح  رزيق:  ابن  في   .48  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشــمي، 

.179 المبين، 
ســلمة بن  أبو المنذر  الصحاري،  (تحقيق)  عثمان:  خلفان بن  مهّنا بن  الخروصي، 

.4 المجلد  والشريعة،  الفقه  في  الضياء  العوتبي:  مسلم 
نبهان  أبي  مبارك بــن  خميس بن  جاعد بــن  نبهان  أبــي  ناصر بن  الخروصــي، 

عبد الرحمن:
(1192 ـ 1262 /   :(241 عربية،  (طبعة  257 ـ 258   ،1955 التاريــخ،  في  ُعمان 
مكتبته  ُسرقت  ا  َلم والده.  قرية  في  وقعت  التي  األحداث  بعد  1778 ـ 1847) 

بيته  يقيم  أن  ناصر  الشــيخ  عزم  كتابًا،   6000 من  أزيد  بثمــن  ال تقدر  التي 
بعد.  فيما  بوشر  إلى  وتحولت  دارسيت،  في  مدرســة  أسس  وهناك  بمسقط 
أشهر  بين  من  البوســعيدي.  سلطان  سعيد بن  الســلطان  عهد  في  هذا  كان 
أحمد بن  خلفان بــن  ســعيد بن  هناك  يده  على  تخرجــوا  الذين  العلمــاء 
البوســعيدي،  د  محم خلفان بن  مهّنا بن  المكفوف  والعالم  الخليلي  صالح 
فيما  رزيق.  د بن  محم حميد بن  والقاضي  والمؤرخ  الشــاعر  إلى  باإلضافة 
من  متألقًا.  كاتبًا  كان   .1847 / 1263 سنة  توفي  حيث  زنجبار،  إلى  رحل  بعد 
الحروف  علم  في  اآلفاق  درة  األوفــاق؛  غرائب  في  اآلفاق  عجائب  أعماله: 
في  اليقين  حق  المنى؛  غاية  األشعار؛  ومحك  األنوار  فلك  كتاب  واالوفاق؛ 
هوفمان  األصول،  قواعد  علم  في  العقول  تنوير  األسفل:  (انظر:  مجلدات   5
2001)؛ اإلخــالص لنور العلم [والخالص من الظلــم]، الموجودة بمكتبة 

الظاهر؛  الملك  حروف  شرح  في  الباهر  الكنز  الجواب؛  كتاب  البوسعيدي؛ 
المكنون  الزيــارج؛  في  المعــارج  المعارف؛  الحــرف؛  علم  في  الكشــف 
أسرار  في  الكرامات  منتهى  األســفار؛  مبتدأ  كتاب  المصون؛  أشــكال  في 
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على  األشراف  نيل  كتاب  األوفاق؛  علم  في  األشــواق  مستغرق  الرياضات؛ 
(خطأ)  الثائّية  شــرح  الملوك،  ملك  إلى  الســلوك  نظم  واألوفاق؛  الحروف 
األنوار  قبس  كتاب  الســلوك)؛  نظم  إيضاح  األســفل:  (انظر:  الفارض  البن 
العلوم  روضة  المكنونة؛  األســرار  في  المصونة  الرسائل  األســرار؛  وجامع 
الرسالة  الفوز؛  رسالة  كتاب  األوضاع؛  رســالة  والنجوم؛  الحروف  علم  في 
المصّفى؛  الصف  المصونة؛  األشكال  في  المكنونة  الرسالة  كتاب  المديدية؛ 
(انظر:  السواحلي  بالتدبير  النبات  خواص  في  العلي  الســر  الحال؛  ســالمة 
الشكل  في  الخفي  السر  السواحل)؛  نبات  في  الجلي  الســر  كتاب  األسفل: 

األلطاف. طرف  التنبيه؛  التهذيب؛  المعظم؛  السر  األلفي؛ 
ــد. باإلضافة إلى األعمال  ابــن رزيق: الفتح المبيــن، 150: كنيته أبو محم
للحجج؛  المستغرب  كتاب  إلى:  كذلك  رزيق  ابن  يشير  أعاله،  إليها  المشار 

اآلفاق. سراج  كتاب  الصون؛  رسالة 
ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 355 ملحوظة 20: احتفظ السيد سعيد تقريبًا 
معه  وأخذه  الديني  المرشــد  من  كنوع  ناصر  على  وفده  في  قســري  بشكل 

ماجد. للسيد  معلما  1847.كان  سنة  بزنجبار  هناك  توفي  إفريقيا.  شرق  إلى 
وادي  العلياء،  ببلد  ولد  (1192 ـ 1262 / 1778 ـ 1847)   :159  ،1991 الزبيــر، 
رســالة  ضمنها:  من  أعمال،  عدة  َكَتــَب  زنجبار.  في  ـي  توفـ خروص.  بني 
كتاب  اإلخالص؛  كتاب  واليقين؛  الحق  كتاب  المنى؛  غاية  كتاب  األوضاع؛ 
الكشف؛ كتاب المعارج؛ كتاب محك األشعار؛ كتاب مبتدأ األسفار؛ كتاب 

التهذيب. كتاب  الحال؛  سالمة 
.2003 هوفمان  انظر: 

الربانية. والحكمة  الفلسفية  الصنعة  في  المصطفى  الديوان  نفسه: 
.188  ،1994 عبد اهللا  مبارك بن  الراشدي، 

اليقين. الحق  نفسه: 
.35  ،2001 الكندي 
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األصول. علم  قواعد  في  العقول  تنوير  انظر: 
الملوك. ملك  حضرة  إلى  السلوك  نظم  إيضاح  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،108/2 المخطوطات،  فهرس 
293 صفحة، 32×21سم، 28 سطرًا. الناسخ: عبد الرحمن ناصر بن أبي نبهان 

قصيدة  شــرح  نزوى.  بســمد  الردة  قرية  في  1243 / 1827 ـ 8،  الخروصي، 
التصوف  عن  الفارض  ـ : عمر بن  ل الملوك  ملك  حضرة  إلى  الســلوك  نظم 

مجموعة. في  فصالً.   27 على  محتوية  أجزاء  ثالثة  إلى  منقسم  والتوحيد، 
تمت  الفارض  ابــن  تائّية  شــرح  أعاله)  1995 (انظر:  التاريــخ،  في  ُعمــان 
305 ـ 306)   ،1943 (طبعة   262  ،GAL I بروكلمان  كارل  في  إليه.  اإلشــارة 
الصغرى  والتائّية  الكبرى  التائّية  فقط  ثائّية،  أي  يشر  لم  الفارض  ـ : عمر بن  ل

إليهما. اإلشارة  تمت  التي  هي  السلوك)  (نظم 
انظر: عمر بن علي بن مرشد بن الفارض، شرف الدين: [ديوان ابن الفارض].

الظلم. من  والخالص  العلم  بنور  اإلخالص  نفسه: 
 ،2004 نفسه:  16؛  ملحوظة   12  ،2003 نفسه  15؛  ملحوظة   16  ،2001 هوفمان 
نســخه  ألف)،  (رقم 481  البوســعيدي،  بمكتبة  مخطوط   ،23 ملحوظة   215

نسخة  653 صفحة.   ،1850 نوفمبر   /1267 محرم   12 بداية  الهجري،  ســعيد 
ثانية (رقم 247 ألف)، ُكتب بخط المؤلف، بكتابة صغيرة جدًا مع تغييرات 

428 صفحة. كثيرة،  وتعديالت 
العقول. تنوير  انظر: 

اليقين. والحق  المبين  العلم  نفسه: 
اليقين. الحّق  انظر: 

األصول. قواعد  علم  في  العقول  تنوير  انظر: 
المغرب]. أهل  إلى  ناصر  الشيخ  [جوابات  نفسه: 

يوسف  سعيد بن  إلى  رسائل   :210  ،118  ،1994 عبد اهللا  مبارك بن  الراشدي، 
جربة. عن  الراشدي  قِبل  من  مصورة  المصعبي. 
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حول المراسلة بين إباضية المشرق وإباضية المغرب. انظر: مجهول: جواب 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 

السنن. أحكام  في  المنن  لطائف  نفسه: 
.35  ،2001 الكندي 

المهج. حياة  قصيدة  شرح  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط   ،109/2 المخطوطــات،  فهرس 
سعيد،  عيسى بن  موســى بن  الناسخ:  26 ســطرًا.  32×21ســم،  32 صفحة، 

بعد  مجموعة،  في  لوالده.  المهج  حياة  قصيدة  على  شرح  1264 / 1847 ـ 8، 

شــرح آخر لنفس القصيــدة، متبوع بثالث صفحات فــي األدعية من قِبل 
الخليلي. خلفان  سعيد بن 

المهج. حياة  قصيدة  شرح  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  انظر: 
.2002 العجمي  انظر: 

نبهان. أبي  ناصر بن  سيرة  نفسه: 
ظهور  قبل  ربمــا  ُكتبــت   :83  ،370  ،243  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
لكيفية  كمسودة  أساســًا  كتبت  ا  َلم  .1845 ســنة  بقليل  جديد  من  الوّهابيين 
غرابات  حول  «المســيحيون»  يطرحها  أن  يمكــن  التي  األســئلة  على  الرّد 
سابقة  وتعد  الخارجي،  العالم  على  جديدًا  طريقًا  توضح  اإلباضي،  المذهب 
تطويره  اطفيش  يوسف  د بن  محم بدأ  والذي  انفتاحًا،  أكثر  لحوار  نوعها  من 
تنوير  كتابه  يتابع  عشــر.  التاسع  القرن  أواخر  اإلســالمي  العالم  زعماء  مع 
الثاني  ربيع  فــي  األصلي  من  المنســوخ  األصول،  قواعد  علم  في  العقول 
التراث  وزارة  من  مخطوطــًا  جزءًا  يشــكل  مكتمل،  غير  1266 / 1849 ـ 50. 

قاموس  من   53 المجلد  باألســاس  هو  الذي  (82B؟)   881 والثقافة  القومي 
السعدي. خميس  ـ : جميل بن  ل الشريعة 

األصول. قواعد  علم  في  العقول  تنوير  انظر: 
السواحيلي. النبات  [ذكر]  في  الجلي  السر  كتاب  نفسه: 
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األسرار. في  الصفراء:  القائمة 
السواحيلي.  النبات  خواص  في  الجلي  السر   :265  ،2004  (Declich) دكلش 

1 ـ 77. صفحات   ،ZA2/30 ـ : زنجبار،  ل الوطني  األرشيف  في 
النبات  لخواص  الجلي  الســر   :13 ملحوظة   11  ،2003  (Hoffman) هوفمان 
ليس  زنجبار.  في  لمخطوط  نسخة   (Hoffman) هوفمان  اشترى  السواحيلي. 

البوسعيدي. مكتبة  في  ليس  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في 
السواحلي. النبات  ذكر  في  الجلي  السر   :35  ،2001 الكندي 

خواص  في  الجلي  السر   :(241 عربية،  257 (طبعة   ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
السواحلي. بالتدبير  النبات 

األلفي. والشكل  القافي  الشكل  مربع  شرح  في  الخفي  السر  نفسه: 
.118  ،1994 عبد اهللا  مبارك بن  الراشدي، 

األصول. قواعد  علم  في  العقول  تنوير  نفسه: 
ملحوظة   215  ،2004 نفســه  15؛  ملحوظة   16  ،2001  (Hoffman) هوفمــان 
المشكل  اليقين  والحق  المبين  العلم  كتاب  من  الثالث  المجلد  هو  هذا   :20

مخطوطة  مجموعة  في  موجود  جله.  ُفقد  والذي  ـ : ناصر،  ل أجزاء  ســتة  من 
بــوزارة التراث القومي والثقافة (رقم 2306)، 331 صفحة، تاريخ النســخ 1 
تليها؛  والتي   16  ،2001  (Hoffman) هوفمان انظر:   .1953 / 1373 الثاني  ربيع 

.3  ،2005 نفسه 
16: أغلب المادة في كتــاب تنوير العقول تمت  12 ملحوظة   ،2003 نفســه 

العلم. بنور  اإلخالص  المؤلف:  كتاب  في  كذلك  مناقشتها 
اليقين. الحق  انظر: 

نبهان. أبي  ناصر بن  سيرة  انظر: 
سليمان: د بن  محم ناصر بن  الخروصي، 

الزبير، 1991، 160: (توفي 1275 / 1858) عالم وشاعر. من سمائل. ألف ابن 
سليمان. ابنه  إلى  وأرسلها  له  ميمّية،  قصيدة  رثاء،  رزيق 
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الخزندار، عبد الرحمن: (ُمحقق): الرواحي، أبو مســلم ناصر بن سالم: ديوان أبي 
سالم. ناصر بن  مسلم 
الخصيبي. انظر:  الخصيبي: 

الكافّية. على  الخصيبي  شرح  الخصيبي: 
مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 408 (رقم 102 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
د الهيل،  182 ورقة، 30×21,4سم، 23 سطرًا، مكتمل. الناسخ: حسن بن محم

ـ : مجهول: حاشــية على  ل في مجموعة، متبوع ل قبل 1118 / 1706 ـ 7. األو
الكافية. على  الخصيبي  شرح 

أهل  كافّية  المحمــود:  موســى بن  عبد اهللا بن  موســى بن  عبد اهللا بن  انظر: 
المغرب.

الكافية. على  الخصيبي  شرح  على  حاشية  مجهول:  انظر: 
الخصيبي:

السمائلي. [الخصيبي]  بخيت  خلفان بن  عزيز بن  راشد بن  الرشيد  أبو 
راشد. د بن  محم مرشد بن  معاذ  أبو 

النْزوّي. انظر:  النْزوّي.  الريامي  [الخصيبي]  عامر  سليمان بن 
الحسيفيني. [الخصيبي]  خفتان  أحمد بن  رحمة بن  إسماعيل بن  فارس بن 

عزيز. راشد بن  د بن  محم
سالم. د بن  محم محمود بن 

السمائلي: [الخصيبي]  بخيت  خلفان بن  عزيز بن  راشد بن  أبو الرشيد  الخصيبي، 
الخصيبي: شقائق النعمان، 169/3 ـ 195: (1263 ـ صفر 1347 / 1847 ـ 1928) 
السلطان  علم  ا  َلم ســمائل.  ســفالة  في  ولد  النعمان.  شــقائق  مؤلف  والد 
جعله  1871 ـ 1888)،  (ســلطان  علمه  بشهرة  البوســعيدي،  سعيد  تركي بن 
فيه  كان  الذي  الوقت  في  زنجبار،  من  غنية  امرأة  من  يتزوج  الســلطان  هذا 
ا توفيت هذه المرأة وابنها، ورث أبو الرشيد كل  أبو الرشــيد فقيرًا جدًا. َلم
(سلطان  تركي  فيصل بن  الســلطان  عند  جدًا  مهمًا  شــخصًا  أصبح  ثروتها. 
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الخروصي  راشد  سالم بن  أصبح  ا  َلم سمائل.  بوادي  خاصة  1888 ـ 1913)، 

إمامــًا في 1913، فقد كثيــرًا من ممتلكاته، خاصة تلــك الموجودة بوادي 
في  الموجودة  ممتلكاته  حجز  تَّم  وقد  مسقط.  إلى  لالنتقال  واضطر  سمائل، 
سمائل ونخل، الشيء الذي دفع بعض الناس إلى معارضته، لكن تَّم إرجاع 
1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  عند  الممتلكات  هذه 
المحكمة  رئيس  1913 ـ 1931)  (ســلطان  فيصل  تيمور بن  الســلطان  جعله 
موجودًا،  زال  مــا  بعضها  والتي  منظومة،  أجوبة  كتب  بمســقط.  الشــرعية 
د بن  وتخميسات. إذا جمعت فتاويه، فستشكل كتابًا ضخمًا. تراسل مع محم
في  المراســلة  هذه  بعض  إيجاد  ويمكن  مزاب،  وادي  من  اطفيش  يوســف 
الصفحات  على  شعره.  عن  أمثلة  القطب.  أجوبة  في  الكرب  كشــف  كتاب 
مع   ،(1994 / 1394 شــوال   5 (ت:  رشيد  شــقيقه  الخصيبي  ذكر  175 ـ 178 

أمثلة لشــعره، وعلى الصفحات 178 ـ 181 ابنه مرشد، مع أمثلة في شعره. 
عن  القصائد  وبعض  المؤلــف  شــعر  عن  أمثلة  182 ـ 195  الصفحات  على 

آخرين. شعراء  قِبل  من  القهوة 
ولد  أبو الرشيد.  هي  كنيته  (1263 ـ 1347 / 1847 ـ 1928)   68  ،1991 الزبير، 
بســمائل، حيث درس وعمل هناك. عينه السلطان فيصل بن تركي (سلطان 
(سلطان  فيصل  تيمور بن  الســلطان  وعينه  مسقط  في  قاضيًا  1888 ـ 1913) 

مسقط.  في  الشــرعية  للمحكمة  ورئيســًا  وزيرًا   (1965 توفي  1913 ـ 1931، 

نظمية. وأسئلة  أجوبة  هو:  شهرة  أكثر  عمله 
موسى بن  البكري،  (ترتيب)  الراشــدي:  د بن  محم مرشد بن  أبو معاذ  الخصيبي، 

الذهبية. السموط  كتاب  ثاني:  عيسى بن 
 ،1998 خاصة،  طبعة  مسقط:  شعرية.  ملحمة  سمايل،  أهل  في  العسايل  نسيم  نفسه: 

24سم). (58 صفحة، 
.1993 مسقط  المناظرات.  نفسه: 

.117  ،2004 هيكل 
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التراث  وزارة  مســقط،  األصول.  فصول  جميل:  خلفان بن  أبو يحيــى  الخصيبي، 
23,5×16سم). (414 صفحة،   ،1982 / 1402 والثقافة،  القومي 

.1998 آل ثاني  انظر: 
الحسيفيني: [الخصيبي]  خفتان  رحمة بن  إسماعيل بن  فارس بن  الخصيبي، 

البطاشي: إتحاف األعيان، 251/2 ـ 253: (القرن العاشر / السادس عشر). من 
شناص. بإقليم  الحسيفين  قرية 

اآلثار. غرائب  كتاب  نفسه: 
مكتبة  في  مخطوط  177/3 ـ 178،  251/2 ـ 253؛  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
عمل  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  ومخطوط  (رقم 80)  البوســعيدي، 
ـ : أزيد من 100 باب. مجموع مقتبســات  ضخــم عن األديان واألحــكام ل
الشرع  بيان  مســلم)،  ســلمة بن  أبو المنذر  (الصحاري،  الضياء  كتاب  من 
أبو بكر  (الكندي،  المصّنــف  إبراهيم)،  د بــن  محم أبو عبد اهللا  (الكنــدي، 
أبي  جامع  عثمان)،  أبو عبــد اهللا  التاج (األصم،  كتاب  إبراهيم)،  أحمد بــن 
(ابن  د  محم أبي  جامع  جعفر)،  (ابن  جعفر  ابن  جامع  (البســيوي)،  الحسن 
جامع  ســعيد؟)،  يحيى بن  أبو زكرياء  (النْزوّي،  زكرياء  أبــي  جامع  بركة)، 
كتاب  (الكدمــي)،  ســعيد  أبي  جامع  (الحــواري)،  الحواري  الفضل بــن 
أبي  منثورة  قريــش)،  ســعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء  (النــْزوّي،  اإليضاح 

بركة؟). (ابن  د  محم
عزيز: راشد بن  د بن  محم الخصيبي، 

1409 / 1988 ـ 9). (ت:   :59  ،2003 بوحّجام 
ولد  (1336 ـ 1409 / 1917 ـ 8 ـ 1990)  النعمان:  شقائق  كتابه  إلى  مة  مقد
حمدان بن  مع  درس  سمائل،  في  نشــأ  والده،  وفاة  بعد  مســقط.  في 
يحيى]  و[أبو  الســليمي،  عبيد  حمد بن  أبو عبيد  اليوســفي،  خميس 
الخليلي  عبد اهللا  د بــن  محم اإلمام  عينه  الســيابي.  جميل  خلفان بن 
قاضيًا  أصبح   ثم ـ : بدبد.  ل قاضيًا   ،1951 / 1371 زهاء  بعد،  وفيما  معلمًا 
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معلمًا  التقاعد  علــى  حصوله  وبعد  مســقط  في  الشــرعية  بالمحكمة 
القضاء. بمعهد 

ألبي  الجمان  قالئــد  كتاب  (1912 ـ 89/1988)  88 ـ 91   ،2002 الســالمي، 
عبد اهللا حمد بن سيف البوسعيدي، عبارة عن تتمة لكتاب الخصيبي: شقائق 

90 ـ 91. السالمي،  انظر:  النعمان. 
.(1917 / 1336 (ولد   :220  ،1993 العبيدلي 

عزيز. راشد بن  أبو الرشيد  الخصيبي،  انظر:  والده.  عن 
(ُمحقق). نفسه: 

 ،2002 (السالمي،   .(371)  ،1992 مسقط  ُعمانيون.  شعراء  سعيد:  الصقالوي، 
ـ : الخصيبي). ل تحقيق:  ملحوظة:   87

العّالمة  الشيخ  أجوبة  في  المرجان  قالئد  عبيد:  حمد بن  أبو عبيد  السليمي، 
.1983 ُعمان  السالمي،  عبيد  حمد بن  عبيد  أبي 

المالح. األشعار  مختارات  في  الطّفاح  والمنهل  اح  د الص البلبل  نفسه: 
المؤلف  ابن  مكتبة  في  مخطوط   (1990 / 1410 (توفي   :397  ،2003 السليمي 

السليمي. مع  نسخة  مسقط.  في  مرشد 
والجواب. المسألة  في  الخطاب  فصل  كتاب  نفسه: 

يحيى  أبي  ـ : شــيخه  ل فتــاوى  مجموعة  النعمــان:  شــقائق  لكتاب  تقديم 
السيابي. جميل  خلفان بن 

الخطاب. فصل  كتاب  جميل:  خلفان بن  أبو يحيى  السيابي،  انظر: 
والبيان. الحكمة  في  والمرجان  اللؤلؤ  كتاب  نفسه: 

النعمان. ـ : شقائق  ل تقديم 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،117  ،2004 هيكل 

مسقط،  في  مرشد  المؤلف  ابن  مكتبة  في  مخطوط   ،397  ،2003 الســليمي 
السليمي. مع  نسخة 

والزيادة. الحاصل  في  السعادة  نور  نفسه: 
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بمستشــفى  له  زيارته  خالل  بوحّجام  المؤلــف  أخبر   :59  ،2003 بوحّجــام 
التي  اآلراء  مــن  الكتاب  هذا  بجمع  قام  أنه   ،1984 أغســطس  في  ســمائل 

النضر. البن  الدعائم  لكتاب  شرحه  من  اطفيش  استخلصها 
اطفيش  يوسف  د بن  محم شرح  من  مقتبس  النعمان:  شــقائق  لكتاب  مة  مقد

النضر). (هنا:  النضر  البن  الدعائم  كتاب  عن 
مسقط،  ُعمان.  شــعراء  أســماء  في  الجمان  ســموط  على  النعمان  شــقائق  نفسه: 
ـد األول: 22، 1، 13، 1، 5،  وزارة التراث القومــي والثقافة، 1984، (المجلـ
413 صفحة؛ المجلد الثاني: 6، 357 صفحة؛ المجلد الثالث: 9، 386 صفحة؛ 

24,5×17سم).
.83482  C  1 ـ  ليدن  جامعة  مكتبة 

ل، سيرة للمؤلف من قِبل حمود بن حمد بن علي  ُنسخ مصورة للمجلد األو
المحتويات  لجداول  مصورة  ُنســخ  (صفحتين).  للمؤلف  مريد  المسكري، 

الثالثة. األجزاء  كل 
ل، ثالثين صفحــة في المدح من قِبل:  د األوبعد جــدول محتويات المجل
شبيط،  حبراس بن  الرواحي،  ســالم  موســى بن  الخليلي،  علي  عبد اهللا بن 
سرور  حميد بن  عبد اهللا بن  [حميد بن  أبو ســرور  السيابي،  سالم  هالل بن 
أحمد بن  الطائي،  عيسى  هاشــم بن  الحارثي،  عبد اهللا  أحمد بن  الُعماني]، 
مع  للمؤلف،  مخطوط  من  صفحات  خمس   ثم ُعمان.  مفتي  الخليلي،  حمد 
الصفحات  على  موجودة  الكتــاب  عنوان  مع  القصيدة  له.  شــخصية  صورة 

.1983 / 1403 الثاني  ربيع   4 العمل  اكتمل  األول.  للمجلد  396 ـ 413 

القرن  إلى  المبكــرة  األوقات  منذ  ُعمانيين  لشــعراء  قائمة  المؤلف  أعطــى 
الواحد والعشرين، مع التأكيد على المرحلة من القرن الثالث عشر / التاسع 
األشعار  بعض  يقول  شاعر  كل  وعن  لشــعرهم  أمثلة  أعطى  فوق.  فما  عشر 
كلما  القبلية  واألحداث  والقبائــل  والمناطق  األحداث  بعض  عن  ويتحدث 
دعت الضرورة لذلك. في المجلد الثاني على ســبيل المثال، هناك حديث 
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الدوســي  األزدي  دوس  غانم بن  فهم بن  مالك بن  قِبل  من  ُعمان  غزو  عن 
عمــره (الصفحات  من  ســنة   120 بلغ  حين  ســليم  ابنه  يدي  بين  ووفاتــه 
أعطى  191 ـ 197،  الصفحــات  على  كذلك،  المجلد  هــذا  في  173 ـ 178) 

عن  تحدث  النباهنة،  عن  وبحديثه   ،1615 / 1024 حتى  النباهنة  الملوك  قائمة 
جمادى  ـ   1291) النبهاني  حمير  ســليمان بن  سيف بن  ناصر بن  حمير بن 
ـي والده فــي 19 ذو القعدة  الثانيــة 1338 / 1874 ـ 5 ـ 1920)، الــذي توفـ
[الريامي]  حمير  ســليمان بن  بين  كان  الذي  الخــالف  وعن   ،1876 / 1293

مرشن  انظر:  ُعمان.  إلى  المنفى  من  قليلة  ســنوات  عودته  بعد   ،1998 (ت: 
الذي   ،(1954 (إمام  الهنائي،  علي  غالب بن  اإلمام  وبين   (2001  (Mershen)
اضطر للجوء إلى الدّمام بالسعودية بعد بضعة سنوات وبصحبة أخيه طالب 
ا قام الســلطان ســعيد بن  َلم (ي بالقاهرة ســنة 1401 / 1980 ـ 1الذي توف)
قائمة  المؤلف  أعطى  201 ـ 216  الصفحات  على  ُعمان.  داخلية  بغزو  تيمور 
ـ : أئمة آل يحمــد وبني خروص (الذين كانوا من آل يحمد)، الذين بدؤوا  ل
ـ : أئمة يعاربة  حكم ُعمان بعد الجلندى. على الصفحات 221 ـ 226، قائمة ل
ـ : حكام آل بوســعيد (الصفحات 226 ـ 246)، مع بعض الكلمات عن  ثم ل
على   ،1888 إلى   1870 من  زنجبار  ســلطان  البوسعيدي،  ســعيد  برغش بن 

242 ـ 243. الصفحات 
خاصة  األولى  الطبقة  طبقات.  في  الشــعراء  أســماء  بترتيب  الخصيبي  قام 
مجموعات  مخطوط،  في  أو  مطبوعة  ســواء  دواوين،  لهم  الذين  بالشــعراء 
أو  شــعرية  مجموعات  ذوي  الشــعراء  تخّص  الثانية  الطبقة  مقطعــات.  أو 
ألفوا  الذين  للشــعّراء  الثالثة  الطبقة  دواويــن.  دون  غالبًا  لكن  مقطوعــات، 
مطبوعة،  غير  أو  مطبوعة  دواوين،  مع  واألمراء،  والملوك  األئمة،  في  قصائد 
المشهورين،  الشــعراء  من  تتألف  الرابعة  الطبقة  مقطوعات.  أو  مجموعات 
المؤلف  قــام  الخامســة  الطبقة  في   ثم قصائدهم.  وطبعــت  دونت  الذيــن 
واألحكام،  األديان  عن  أرجوزات  كتبوا  أذكياء  وعلماء  لشعراء  قائمة  بإعطاء 
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عشر /  الرابع  القرن  في  وقضاة  علماء  نرى  السادســة  الطبقة  في  إلخ.  سير، 
لم  لكن  المواضيع،  مــن  كثيرة  أنــواع  في  قصائد  كتبوا  الذين  العشــرين، 
أعطى  السابعة،  الطبقة  في  أخيرًا،  واألحكام.  األديان  عن  أرجوزة  أي  يكتبوا 
الواحد  عشــر /  الخامس  القرن  في  عاشــوا  الذين  للشــعراء  قائمة  خصيب 

إلخ. األدب،  الفقه،  عن  منظومة  وأجوبة  أسئلة  وكتبوا  والعشرين 
فيما يخّص مصادره، أشــار إليهم الخصيبي بشــكل نادر. بغض النظر عن 
األعيان،  تحفة  الســالمي:  من  أخذ  فقــد  بنفســه:  جمعها  التي  المعلومات 
سعيد  إبراهيم بن  كتاب  المبين،  الفتح  رزيق:  ابن  األعيان،  نهضة  السالمي: 

الغمة. كشف  مجهول:  المعتبرين،  تبصرة  العبري: 
الذين  أولئك  ذكرهم (خاصــة  تَّم  الذين  الشــعراء  من  كثير  كون  من  بالرغــم 
خالصة،  جمالية  طبيعة  ذا  شعرًا  ينظمون  والعشرين)  الواحد  القرن  في  يعيشون 
البيبليوغرافيا؛  هذه  في  الخصيبي  ذكرهم  الذين  الشعراء  أسماء  بنقل  قمت  فقد 
ألفوا  المحلية،  التاريخيــة  باألحداث  شــعرهم  في  مولعون  منهم  الكثير   ألن
الزبير،  أماكن.  أو  قبائل  أو  آخرين  وأناس  والسالطين،  ة  األئم مدح  في  قصائد 
1991 استعمل بكل وضوح عمل الخصيبي، وقد ذكر كذلك في فارس 1994.

.1990 الوطني  والتراث  والثقافة  وزارة  مسقط،   :124  ،2000 البهالني 
المحروقي 2000، 285: الطبعة الثانية. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة. 
قبل  ما  عصور  منذ  الُعمانيين  للشعراء  قائمة  أعطى   :220  ،7  ،1993 العبيدلي 

الحاضر. الوقت  حتى  اإلسالم 
.1984 مطبوع   :18  ،1991 الزبير، 

http://www.ibadhiyah.net/people/saeed-bin-haed-al-harthi.html. (ديسمبر 

.(2001

.2001 خميس  بنت  فايزة  اليعقوبي،  انظر: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الفرائض.  يتيمة  على  الفائض  النبع  نفسه: 

24×17سم). (142 صفحة،   ،1982 / 1402
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الصغيرة  األرجوزة  هذه  المؤلف  كتب   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
الثانية  جمادى   4 الكتابة  نهاية  الفرائض.  يتيمة  بعنوان:  المواريث  علم  عن 
أرجوزة   .1977 / 1397 ة  الحج ذو   23 النسخة  هذه  كتابة  نهاية   .1976 / 1396

أي  المؤلف  يقل  لــم  مة  المقد في  بيتًا.   240 إلــى  أضيفت  بيتًا،   236 من 
قصيدة  على  شرح  أنه  العمل  يبدو  األســفل).  (انظر:  اليوســفي  عن  شيء 

نفسه. للمؤلف 
الخصيبي: شــقائق النعمان، 236 ملحوظة 1: كان أبو يوســف حمدان بن 
توفي  لكن  اليتيمة،  الدرة  شــرح  على  يعمل  اليوســفي  سالم  خميس بن 
قبل إتمام هذا الشــرح. بــدأ الخصيبي في إتمامه. هــل العمل أعاله هو 

المقصود؟
اليوسفي. انظر: 

الرائق. األدب  في  الفائق  الزمرد  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،111/2 المخطوطات،  فهرس 
ســمائل،  في  المؤلف،  يــد  بخط  32 ســطرًا،  33×20ســم،  274 صفحــة، 

وقائمة  أخــرى  غريبة  قصائد  بعــض  هناك  النهايــة  فــي  1406 / 1985 ـ 6. 

شعرهم. عن  أمثلة  مع  إلخ،  األدباء،  العلماء،  عن  للمصادر. 
التراث  وزارة  قِبل  من  ُطبع   :222 الزكية،  الســيرة  حمد:  أحمد بن  الخليلي، 

مجلدات. ثالث  والثقافة،  القومي 
سالم: د بن  محم محمود بن  الخصيبي، 

عشر /  الخامس  ـ  عشر  الرابع  (القرن  103/2 ـ 108  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
العشرين ـ الحادي والعشرين) درس في مصر وعمل لمدة قصيرة في البحرين 
والكويت. رجع إلى ُعمان تحت حكم الســلطان قابوس بن سعيد. أمثلة عن 

الحب. نداء  كيوبيد،  أنت  المغّرد،  البلبل  شعره: 
ولد  172 ـ 174:  52 ـ 55،   ،2002  (Michalak-Pikulska) بكولسكا  ـ  ميشلك 
الشعرية  الدواوين  نشر   .1998 في  توفي   ،1934 في  أو   1927 في  سمائل  في 
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(مسقط  المجد  شــجرة  من  أوراق  إليها،  الناي،  صوت  حّب،  قيثارة  التالية: 
قصص  مجموعة  كذلك  نشــر  عنه.  والدفاع  وطنه  بحب  مليء  عمله   .(1987

172 ـ 174).  ،O. C (انظر:  للبيع  قلب  قصيرة: 
حب. قيثارة  نفسه: 

قصائد. مجموعة   :103/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
نبهان: أبي  خلفان بن  يحيى بن  الخصيبي، 

الحسن  ألبي  البسياوي  مختصر  على  شــرح   :20  ،1903  (IMBERT) إمبرت
البسياوي. علي  د بن  محم علي بن 

مة مختصر البسياوي  1898، مالحظتان: أُشير إليه كمؤلف لمقد (Sachau) سشو
1304 / 1886 ـ 7. زنجبار  البسياوي،  علي  د بن  محم علي بن  الحسن  ألبي 

ـ : قاموس  ل ل  األو المجلد  محتويات  لقائمة  كمؤلف  إليه  أُشــير  مالحظتان:  نفسه: 
1297 / 1879 ـ 80. زنجبار  للسعدي،  الشريعة 

ويلكنســون (Wilkinson) 1976، 144 ـ 145، 162، رقم 20: العشر األولى 
قاموس  خميس:  جميل بــن  للســعدي،  التســعين  المجلد  لطبعة  (16؟) 
نبهان (جاعد بن  أبي  خلفان بــن  يحيى بن  قِبل  من  تحقيقه  تَّم  الشــريعة 
المطبعة  في  الكتب  طباعة  على  أشرف  يبدو  ما  على  الخروصي).  خميس 
د بن  الســلطانية في زنجبار. انظر: على سبيل المثال: كتاب اطفيش محم
يوسف: هيميان الزاد إلى دار المعاد؛ السعدي، جميل بن خميس: قاموس 

الشريعة.
.1894  (Sachau) سشو  كذلك  انظر:   .(Sachau)  1898 سشو  انظر: 

مبارك. خميس بن  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  انظر: 
مبارك. خميس بن  جاعد بن  نبهان  أبي  ناصر بن  الخروصي،  انظر: 

سليمان. الخضر بن  د  أبو محم سليمان:  الخضر بن 
سليمان. الخضر بن  د  أبو محم الخضري: 

اإلسالم. قواعد  كتاب  شرح  موسى:  إسماعيل بن  الخّطابي، 
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نسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  رقم 37،   ،9  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد   ،1847 / 1263

السابقة. المادة  انظر: 
اإلسالم. قواعد  موسى:  إسماعيل بن  الخّطابي، 

ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  رقم 18،   ،8  ،1978 الوهيبي، 
طبعة  آخر،  مخطــوط  رقم 111،   ،15  ،O. C. واحــد،  مجلــد   ،1847 / 1263

هنا. المقصود  هو  الجيطالي  المغربي  المؤلف  الظّن  أغلب  في  جديدة. 
التالية. المادة  انظر: 

الخطيب: أبو حمدان [الخطيب] ناصر بن سليمان بن سالم الحارثي: الحارثي، أبو حمدان.
(ُمحقق). عبد المنعم:  د  محم الخفاجي، 

رزيق. ابن  ديوان  رزيق:  ابن 
الغشري. ديوان  الغشري: 

الغشري. ديوان  د:  محم سعيد بن  الخروصي، 
المولي. ديوان  المولي: 

شعر. ديوان  علي:  صالح بن  الخالسي، 
البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط   ،283  ،2001 الكندي 

عثمان  بكر بن  أحمد بــن  الحســن بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  خلف بن 
الرقيشي. اإلزكوي:  الرقيشي 

البوسعيدي. البوسعيدي:  سيف  حمدان بن  خلف بن 
البحراني. البحراني:  زياد  خلف بن 

عثيم. خلفان بن  سنان بن  خلف بن  الغافري،  الُعماني:  الغافري  سنان  خلف بن 
الزيادات. سنان:  خلف بن 

والثقافة،  القومي  التــراث  بوزارة  مخطوط  رقــم 45،   ،10  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة 

عثيم. خلفان بن  سنان بن  خلف بن  الغافري،  انظر: 
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العبري. الرستاقي:  العبري  عمر  وادي بن  عبد اهللا بن  خلف بن 
أبو زياد. أبو زياد:  (ُعزرة)،  عزرة  خلف بن 
الطيواني. وترتيب)  (جمع  الطيواني:  خلفان 

السليماني. ْزوّي:  الن القرشي  السليماني  بلعرب  د بن  محم جمعة بن  خلفان بن 
أبو يحيى. السيابي،  السمائلي:  السيابي  مهّيل  حرمل بن  بن  جميل  خلفان بن 

خطبة. عيدان:  عبد اهللا بن  خلفان بن 
أُفهي (O’Fahey) وفكور (Vikor) 1996، 20: في مجموعة بأرشيف الزنجبار 
(الصفحات   ،1850 فبراير   9  / 1266 ل  األو ربيع   27 النســخ  تاريخ   ،(14/1)

135 ـ 203).

الغمة. كشف  مجهول:  انظر:  قيصر:  خلفان بن 
المغتسي. اإلزكوي:  اليمنى  المغتسي  سالم  د بن  محم خلفان بن 

النبهاني. النبهاني:  حمد  خليفة بن 
الجابري. (ُمحقق)  الجابري:  سعيد  يحيى بن  خليفة بن 

خليفــة، عبد الكريم: (ُمحقق) الصحاري، أبو المنذر ســلمة بن مســلم العوتبي: 
العربية. اللغة  في  اإلبانة  كتاب 

الفراهيدي. الفراهيدي:  أحمد  الخليل بن 
الخليلي:

سمائل.  بوادي  قبيلة  عشيرة  هم  خليل  أوالد   :54  ،1976  (Anthony) أنطوني 
أصلهم من قبيلة بني خروص، قاموا بإعطاء شيخ (تميمة) قبيلة بني رواحة 
الخليلي  خلفان  سعيد بن  كان  ا  َلم الخليليين  شهرة  بداية  كانت  أجيال.  لعدة 
من  مسقط  حكم  الذي  قيس،  ان بن  عز لإلمام  األساســيين  المساعدين  أحد 
د بن  محم سعيد  حفيد  وكان  له.  وزيرًا  كان  الذي  ســعيد  مع  1868 ـ 1871 

د  محم أخ  البن  وابنين  1920 ـ 1954،  من  نــزوى  في  إمامًا  الخليلي  عبد اهللا 
البوســعيدي،  ســعيد  قابوس بن  الســلطان  حكومة  في  عليا  مراكز  أخذوا 

ـ ).  1970)
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عن   :11 ملحوظة   188 تليهــا،  والتي   182  ،1977  (Wilkinson) ويلكنســون 
الخليلية. العائلة 

العبسي. انظر: 
الخليلي:

سعيد. عبد اهللا بن  د بن  محم الخليلي،  انظر:  عبد اهللا.  د بن  محم خليل  أبو 
الخروصي. انظر:  الخروصي.  أحمد  خلفان بن  سعيد بن  د  محم أبو 

خميس. جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  انظر:  جاعد.  نبهان  أبو 
سليمان. حمد بن  أحمد بن 

السمائلي. [الخليلي]  خلفان  سعيد بن  أحمد بن 
د. أبو محم الخروصي،  انظر:  أحمد.  خلفان بن  سعيد بن 

الخروصي. انظر:  بشير.  راشد بن  د بن  محم سعيد بن 
الخروصي. انظر:  سعيد. 

خلفان. سعيد بن  اهللا بن  عبد 
السمائلي. [الخليلي]  خلفان  سعيد بن  عبد اهللا بن  علي بن  اهللا بن  عبد 

د بن راشد بن بشير بن خليل [الخليلي] الخروصي.  د بن سعيد بن محم محم
الغشري. د  محم سعيد بن  الخروصي،  انظر: 

صالح. أحمد بن  خلفان بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم
ُعمان). (مفتي  سليمان:  حمد بن  أحمد بن  الخليلي، 

(إشراف). نفسه: 
الشرع. بيان  د:  محم أبو عبد اهللا  الكندى، 

الغوامض. كشف  كتاب  سفيان:  أبو الحسن  الراشدي، 
العقول. أنوار  مشارق  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر:  (ُمحقق)  نفسه: 

زايد:  شــامس بن  جمال بن  العبري،  البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر:  نفسه: 
الصائم. دليل 

الضامري. مكتبة  السيب:  العلم.  أهمية  نفسه: 
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الضامري. مكتبة  السيب:  اإلباضي.  المذهب  انتشار  أماكن  نفسه: 
الضامري. مكتبة  السيب:  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  نفسه: 

الضامري. مكتبة  السيب:  اإلسالم.  في  المعنويات  أثر  نفسه: 
نفسه: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب. في المنتدى األدبي 1998: قراءات في 
64 ـ 76. الكتاب)،  هذا  في  أخرى  معلومات  (هناك  الصحاري  العوتبي  فكر 

مع  المقارنة  من  شيء  مع  الصحاري،  ـ : العوتبي  ل الضياء  كتاب  عن  أساسًا 
أســئلة  ناقش  الذي  الخروصي،  خميس  جاعد بن  نبهان  ألبي  العدد  كتاب 

الضياء. كتاب  في  كذلك  معالجته  تمت  الذي  الموضوع  في 
العدد. في  كتاب  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  انظر: 

فكر  في  قــراءات   :C 1998 األدبي  المنتــدى  في:  وأديبًا.  فقيهــًا  البهالنــي  نفسه: 
11 ـ 28. الكتاب)،  في  إضافية  (معلومات  الرواحي  البهالني 

األوقاف  وزارة  اإلفتــاء،  بمكتبة  العلمــي  البحث  قســم  مســقط:  الفتاوى.  نفسه: 
األجيال. الدينية /  والشؤون 

(511 صفحة،   ،2001 / 1421 الحج،  الصوم،  الزكاة،  الصالة،  ل،  األو المجلد 
(423 صفحة،   ،2003 / 1423 النــكاح،  فتاوى  الثاني،  المجلد  24×17ســم)؛ 

(501 صفحة،   .2003 / 1423 المعامــالت  فتــاوى  الثالث،  المجلد  نفســه)؛ 
الرابع؟ المجلد  نفسه)؛ 

.1998 / 1419 فقهية  فتاوى  نفسه: 
مكتبة  قِبل  مــن  ضوئي  قرص  في  منشــورة  فتاوى   :11  ،2004 البراشــدي 
فرحات بن  ـ : الجعبيري،  ل محاضــرة  إلى  باإلضافة  الســيب،  في  الضامري 

بالمرأة. اإلسالم  رحمة  علي: 
الضامري. مكتبة  السيب:  اإلسالم.  حقيقة  نفسه: 

22,5×15,5سم). (240 صفحة  1409 / 1988 ـ 9،  مسقط  الدامغ.  الحق  نفسه: 
خلق  في   .2 اهللا؛  رؤية  في   .1 الفصول:  1407 / 1986 ـ 7.  شــعبان   29 اكتمل 

النار. في  الكبائر  أهل  خلود  في   .3 القرآن؛ 
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ســالمة  الدامغ:  الحق  23 ـ 51:  ل،  األو المجلد   ،1992 صالح  د  محم ناصر، 
والتسامح. المرونة  التعصب؛  عدم  المنزع؛ 

السليمي 2003، 405: السيب، بيروت: مكتبة الضامري، مطابع دار الجديدة، 
1412 / 1991 ـ 2.

.218  ،2000  (Rawas) روس 
http//www.angelfire.com/ok5/ibadhiyah/index.html (فبرايــر 2005): الحق 

الدامغ.
الضامري. مكتبة  السيب:  اإللهي.  والعدل  الحساب  نفسه: 

تعالى. اهللا  رؤية  نفي  في  المقنعة  الحجج  نفسه: 
مكتبة  قِبل  من  ضوئي  قرص  على  منشــورة  محاضرة   :11  ،2004 البراشدي 
(معلومات  المذهبــي  التعصب  نبذ  إلــى  باإلضافة  الســيب،  في  الضامري 

الكتاب). هذا  في  إضافية 
انظر: إكلمن (Eickelman) 1990، الذي عالج الخالف بين الخليلي والمفتي 

المسألة. هذه  حول  باز  عبد العزيز بن  الكبير  السعودي 
ابن  فكر  في  قراءات   :2001 األدبي  المنتدى  في:  العلمي.  والبحث  بركة  ابن  نفسه: 

23 ـ 36. البهلوي،  بركة 
الضامري. مكتبة  السيب:  ونقصانًا.  زيادة  اإليمان  نفسه: 

الضامري. مكتبة  السيب:  والمصير.  المبدأ  بين  اإلنسان  نفسه: 
الضامري. مكتبة  السيب:  اإلسالم.  بمنظار  اإلنسان  نفسه: 

الضامري. مكتبة  السيب:  الزواج.  تكاليف  في  االقتصاد  نفسه: 
الضامري. مكتبة  السيب:  الفطرة.  لنداء  استجابة  والمرأة،  اإلسالم  نفسه: 

الضامري. مكتبة  السيب:  والمعراج.  اإلسراء  نفسه: 
نفسه: الجانب الفقهي واالجتهادي في سيرة أبي نبهان. في: المنتدى األدبي 2000: 
131 ـ 145. الكتاب)،  هذا  في  أخرى  (معلومات  نبهان  أبي  فكر  في  قراءات 

روي:  مســقط،  مجلدات،  ثالثة  التْنِزيل.  بيــان  من  أنوار  التفســير.  جواهر  نفسه: 
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226 صفحة،   ،1984 / 1404 ل،  األو (المجلد  1984 ـ 1988،  االستقامة،  مكتبة 
المجلد  نفسه؛  542 صفحة،   ،1  ،1986 / 1406 الثاني،  المجلد  ســم؛   17×24

نفسه). 4 صفحات،   ،607  ،1988 / 1409 الثالث، 
القرآن  تفسير  مظاهر  كل  حول  طويلة  محاضرة  على  ل  األو المجلد  يحتوي 
الكريم وتفسير للفاتحة؛ المجلد الثاني: سورة البقرة، آيات 1 ـ 29؛ المجلد 

30 ـ 96. آيات  نفسه:  الثالث 
.(2004 (فبراير  البوسعيدي،  مكتبة 

سالم. مسعود بن  العوفي،  انظر: 
أنوار  التفســير.  جواهر  في  الخليلي  منهج  159 ـ 160:   ،2004 الكندي  انظر: 

التنزيل. بيان  من 
هناك. والمراجع  الشيخ  ابن  انظر:  التفسير.  عن 

.1994 / 1414 االستقامة  مكتبة  روي:  مسقط،  وتفسيراتها.  الجملة  نفسه: 
نفسه: الخليلي فقهيًا ومحققًا. في: المنتدى األدبي 1994: قراءات في فكر الخليلي 

10 ـ 7. الكتاب)،  هذا  في  أخرى  (معلومات 
الخليلي. صالح  أحمد بن  خلفان بن  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 

الضامري. مكتبة  السيب:  وأهله.  بالدين  السخرية  خطورة  نفسه: 
في  قراءات   :2003 األدبي  المنتدى  في:  الفقهية.  مؤلفاته  في  السالمي،  منهج  نفسه: 

15 ـ 30. الكتاب)،  هذا  في  أخرى  معلومات  (هناك  السالمي،  فكر 
محاضرة. اإلسالم.  وظل  الجاهلية  نار  بين  المرأة  نفسه: 

http://ibadhiyah.net/lectures/woman-in-islam (35 صفحة) (ديسمبر 2001).

الضامري. مكتبة  السيب:  الذهبية.  المرحلة  نفسه: 
طالب. أبي  وعلي بن  عفان  عثمان بن  من  اإلباضية  موقف  نفسه: 

.(2001 (ديسمبر  (11 صفحة)   http://ibadhiyah.net/papers/shaykhan

الضامري. مكتبة  السيب:  اإلسالمية.  الوحدة  تقوية  عوامل  مقومات  نفسه: 
.1996 / 1416 الضامري،  مكتبة  السيب:  نة.  والس البدعة  بين  المعتدة  نفسه: 
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المحاضرة. هذه  لمحتويات  موجز  وصف   :14  ،2004 البراشدي 
(61 صفحة،   ،2000 / 1420 الضامري،  مكتبة  السيب:  المذهبي.  التعصب  نبذ  نفسه: 

.10 لإلسالم،  صحيح  فهم  أجل  من  محاضرات  سلسلة  22×15سم). 

األمريكية،  المتحــدة  الواليات  من  مســلم  تلميذ  من  رســالة  عن  باإلجابة 
ينتمون  ألنهم  إباضييــن  تالميذ  مع  االتصــال  عدم  من  تحذيره  تَــّم  الذي 
ســوء  بدحض  وقام  اإلباضية  لتاريخ  تقديمًا  الخليلي  أعطى  الخوارج،  إلى 
ذلك  في  مشيرًا  والحديثة،  القديمة  األعمال  في  اإلباضية  حول  خطير  تفاهم 
بالعدل.  عنهم  كتبوا  والذين  اإلباضيــة  عن  خطأ  كتبوا  الذين  المؤلفين  إلى 
ضمن التقارير االفترائيــة الخاطئة عن اإلباضية، ذكر الخليلي (الصفحة 41 
والتي تليها) تقرير من متحدث رســمي ســعودي في باريس في الصحيفة 
عن  حديثه  أثنــاء  قال  الذي   ،(1979.2.22 (رقــم 4412،  الدســتور  األردنية 
 ،1979 / 1400 في  مكة  في  الحرام  المســجد  على  اســتولت  التي  الجماعة 
فرد   700,000 حوالي  مــن  متعصبة  الخوارج، «فرقة  إلى  ينتمون  هــؤالء  أن 
ينتمون إلى البياضية ويعيشــون في الجزائر ومسقط وإفريقيا وتونس وليبيا 
وُعمان». وصف الخليلي كذلك (الصفحة 45 والتي تليها) لقاء يوم جمادى 
باز،  عبد اهللا بن  عبد العزيز بن  الشيخ  مع  ُعماني  لوفد   1986 / 1406 األولى 
نظر  وجهات  على  للحكم  الُعمانيين  باســتدعاء  قام  الذي  السعودية،  مفتي 
إلى  بالرجوع  فقط  إياهــم  ناصحًا  علني  نقاش  أي  رفــض  والذي  اإلباضية 
اللقاء  هذا  إلى  أشار  الذي   ،84  ،1995  (Skinner) سكنر  انظر:  الحّق.  الطريق 

.1990 اإلسالمي..،  الفقه  ندوة  كذلك:  انظر:  عنه.  المسفر  والنقاش 
 :5 ملحوظة   O. C. 125 الحدث  هذا   I.A عالــج   1990  (Eickelman) إكملن 
أحمد بن حمد الخليلي: من هم اإلباضية؟ ترجمة من قِبل أحمد بن حمود 

.(1988) جديدة  طبعة  الخيرية،  المطبعة  زنجبار:  المعمري. 
عرض  رفض  معاصر  إباضي  نقاش  ملحوظة:   1  ،2001  (Hoffman) هوفمان 

اإلباضي. للمذهب  حزم  ابن 
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تعالى. اهللا  رؤية  نفي  في  المقنعة  الحجج  انظر: 
.1987 سعود  أحمد بن  السيابي،  انظر: 

اإلباضي. المذهب  نشأة  نفسه: 
مكتبة  قِبل  من  ضوئي  قرص  على  منشــورة  محاضرة   :11  ،2004 البراشدي 
علي:  فرحات بن  الجعبيــري،  كتاب  إلى  باإلضافة  الســيب،  في  الضامري 

المغرب. إباضية  عند  العقائدي  التأليف 
(173 صفحة.   ،1998 / 1418 الضامــري،  مكتبــة  الســيب:  القناع.  وســقط  نفسه: 

24×17سم).

1414 / 1993 ـ 4. في  ألقيت  محاضرة  األصل  في 
مكتبة  قِبل  من  ضوئي  قرص  على  منشــورة  محاضرة   :11  ،2004 البراشدي 

الطّحان. عبد الرحيم  على  الخليلي  فيها  رد  التي  السيب،  في  الضامري 
الضامري. مكتبة  السيب:  اإلسالم.  في  القيادة  نفسه: 

اإلباضي. الفكر  ركائز  نفسه: 
السليمي 2003، 397، مخطوط؛ محاضرة أُلقيت في نزوى سنة 1987. نسخة 

السليمي. مع 
.1993 / 1413 الضامري،  مكتبة  السيب:  الحياة.  في  اإلنسان  رسالة  نفسه: 

المحاضرة. هذه  لمحتويات  موجز  وصف   :13  ،2004 البراشدي 
نفسه: شــرح منظومة غاية المــراد في نظم االعتقاد لإلمام نور الدين الســالمي، 
مسقط  في  ُطبع  24×17ســم).  192 صفحة؛   ،v)  .2003 / 1424 جديدة،  طبعة 

النهضة. مطابع  في 
.(2001 (ديسمبر   hhp://ibadhiyah.net/books/ghayat/almurad الموقع  في  النص 

اإلمداد؛  بداية  ــد:  محم ســليمان بن  الكندي،  (ُمحقق)؛  الكاملــي  انظر: 
فيه. مجموع 

.1994 / 1414 االستقامة،  مكتبة  روي:  مسقط،  تعالى.  اهللا  صفات  نفسه: 
.405  ،2003 السليمي 
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ُعمان:  الشقصية.  حمد  بنت  بدرّية  تحقيق:  اإلباضية.  للمرأة  الزكية  الســيرة  نفسه: 
24×17سم). (233 صفحة،   ،2000 / 1421 روي  ـ  مسقط  العالمية،  المطابع 

عن النساء اإلباضيات الجليالت في المغرب والمشرق، من القرون الثاني ـ 
العشرين. ـ  الثامن  عشر /  الخامس 

(1994؟)،  جديــدة  طبعة  إفريقيــا،  شــمال  في  اإلباضي  المذهب  انتشــار  نفسه: 
المعمري. حمود  أحمد  العربية  من  ترجمه  20سم).  (30 صفحة، 

الضامري. مكتبة  السيب:  المجتمع.  آفات  من  التحذير  نفسه: 
.2003 أكتوبر   /1424 شعبان  الُغبيراء،  مكتبة  بهالء:  أبريل.  كذبة  من  التحذير  نفسه: 
 /1425 صفر  رقم 7562 (11   ،XXXIV الوطن (مســقط)،  جريدة  في  مراجعة 

24 ـ 25.  ،(2004 1 أبريل 
.2000 / 1420 االستقامة،  مكتبة  روي:  مسقط،  وتعالى.  سبحانه  اهللا  تنزيه  نفسه: 

.405  ،2003 السليمي 
الضامري. مكتبة  السيب:  اإلسالم.  في  األبناء  تربية  نفسه: 

 .2001 األدبي  المنتدى  في:  الكدمي.  سعيد  أبي  اإلمام  عند  الفقهي  التأصيل  نفسه: 
49 ـ 65. أخرى).  معلومات  (هناك  الكدمي  سعيد  أبي  فكر  في  قراءات 

نفسه: الُعمانيون وأثرهم في الجوانب العلمية والمعرفية بشرق إفريقيا. إجراءات المجتمع 
177 ـ 191.  ،1992 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   ،1991 األدبي، 

المنذرية. العائلة  عن   :9  ،1999  (Vikør) وفكور   (Bang) بنج 
والمعرفية  العلمية  الجوانــب  في  وآثارهم  الُعمانيون   :284  ،2001 الكنــدي 
التراث  وزارة  مســقط،   ،1993 لعام  األدبي  المنتدى  حصاد  إفريقيا.  بشــرق 

والثقافة. القومي 
انظــر: بنج (Bang) 1999 والمراجع هناك. انظــر: أُفهي (O’Fahey) وفكور 

.1996  (Vikør)
السمائلي: [الخليلي]  خلفان  سعيد بن  أحمد بن  الخليلي، 

الفقهي  والمنهج  الذاتية  السيرة  جديدة:  طبعة  سالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 



بيبليوغرافيا اإلباضية 374

في  رقم 339  مخطوط،  الخليلي.  خلفان  سعيد بن  أحمد بن  العّالمة  للشيخ 
البوسعيدي. مكتبة 

ـ : [أحمد بن  ل الجوابات  كتاب   :21 اإلباضي،  الحّق   ،1903  (Imbert) إمبرت
مجلدات. أربعة  الخليلي،  خلفان؟]  سعيد بن 

 (1907 / 1324 ة  الحج ذو   11 (ت:  146/3 ـ 154:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
الصرع  لمرض  نتيجة  السمدي  وادي  في  غرق  سمائل.  وادي  في  وقاضي  مفتي 
َكَتَب شعرًا في السلوك والنصح، وأجوبة في  40 سنة.  الذي يصارعه ألزيد من 
نظم. إذا ُجمعت أجوبته التي ُكتبت منثورة ستشكل كتابًا ضخمًا. أمثلة لشعره.
خلفان؟]  سعيد بن  ـ : [أحمد بن  ل جوابات  كتاب   :6  ،1898  (Sachau) سشو 

مجلدات. أربعة  الخليلي، 
ة 1324 / 1864 ـ 5 ـ 1907)  السالمي: نهضة األعيان، 332: (1281 ـ 11 ذو الحج
َغَرَق  1920 ـ 1954).  (إمام  الخليلي  ســعيد  عبد اهللا بن  د بن  محم اإلمام  عم 
في  أسئلة  على  ـ : أجوبة  ل مجموعة  الصرع.  لمرض  نتيجة  السمدي  نهر  في 

إلخ. ونثر،  نظم 
الزبير، 1991، 28: (ت: 1354 / 1935، خطأ) عالم وشاعر مشهور في سمائل. 
ـ : فتاوى في شــعر وفي نثر، جزء منهــا في كتاب اإلجابات البن  مؤلف ل

الخليلي. عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  أخيه، 
نفسه: انظر: السيابي، أبو هالل سالم بن حمود: مقاصد األبرار على مطالع األنوار.

العينين. قرة  نفسه: 
الخليلي. سعيد  وأحمد بن  السالمي،  الدين  لنور  الصفراء:  القائمة 

د. محم سلطان بن  راشد بن  د بن  محم الحبسي،  انظر: 
خلفان: سعيد بن  عبد اهللا بن  الخليلي، 

 ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون  332 ـ 338؛  األعيان،  نهضة  الســالمي: 
الثانية  جمــادى  فــي  توفي  ســمائل.  بــوادي  قــوّي  رجــل  257 ـ 259: 

عبد اهللا  د بن  محم) المســتقبل  إمام  ــد،  محم ابنين:  تــاركًا   ،1914 / 1332
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الخليلــي، إمــام 1920 ـ 1954)، وعلــي، الــذي جلــس مع الســلطان 
ل  األو ربيع   28 مطــرح،  في  توفي  حتى  بوشــر  وادي  على  حاكما  وكان 
1368 / 1948 ـ 9. للتفاصيــل عــن دوره في السياســة. انظر: الســالمي، 

.(Wilkinson) وويلكنسون 
الزبير، 1991، 113 (القرن الرابع عشــر / العشرين) عاش في العالية بوادي 
فيصل  تيمور بن  للســلطان  المســلحة  القوات  زعمــاء  أحد  كان  ســمائل. 

1913 ـ 1931). (سلطان  البوسعيدي، 
ديوان. نفسه: 

الفخر،  الحماســة،  عن  ضخم  ديوان   :336  ،334 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
عبد اهللا  د بن  محم اإلمــام  ابنه  قام  المديح...  التشــبيه،  التشــبيب،  الغزل، 
الخليلي بتمزيق هذا العمل ولم يبق منه شيء، «باستثناء ما بقي على ألسنة 

قصائد).  338  ،336  ،335 (انظر:  الناس» 
شعره. عن  أمثلة  243/2 ـ 252:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

السمائلي: [الخليلي]  خلفان  سعيد بن  عبد اهللا بن  علي بن  عبد اهللا بن  الخليلي، 
مدح  في  قصيدة  شعره:  عن  أمثلة  253/2 ـ 288:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
أرسلها  التي  العليم  هبة  بعنوان:  قصيدة  األنوار؛  مجلى  بعنوان:  الرسول ژ 
إلى [أبي يحيى] خلفان بن جميل الســيابي في مدح كتبه األربعة (ســلك 
الــدرر، فصول األصول، بهجة المجالس، جــالء العمى)؛ جواب، بعنوان: 
البكري  عيسى  موسى بن  قِبل  من  المؤلفتين  قصيدتين  على  األعنة،  ســباق 
وأبي سرور حميد بن عبد اهللا؛ قصيدة فلسطين هّم كل عربي أصيل؛ معاهد 
اإلمام  عمه  على  رثائيــة  قصيدة  االســتقامة؛  رجال  إلى  اليم؛  بنت  الحب؛ 
اإلمام  على  أخرى  رثائيــة  1373 / 1954)؛  (ت:  الخليلي  عبــد اهللا  د بن  محم
حمد بن  إلى  منظوم  ســؤال  المقصورتين؛  أجزاء  الرهيب؛  الموقف  بعنوان: 
حيث  بوشــر،  في  عبد اهللا  والد  عاش  األخير.  هذا  وجواب  الســليمي  عبيد 
تيمور بن  للســلطان  بوشــر  وادي  أهل   لكل مفّوضًا  وحاكمًا  واليــًا  أصبح 
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 .1943 / 1362 سنة  وفاته  حتى  شغلهما  اللذان  المنصبان  البوسعيدي،  فيصل 
ثم تابع أخبارًا عن إدارة بوشر تحت السلطان قابوس بن سعيد وعن بعض 

إدارية. مناصب  أخذوا  الذين  عبد اهللا  عائلة  أفراد 
متشلك ـ بكولسكا (Michalak-Pikulska) 2002، 35 ـ 44: (1922 ـ 30 يوليو 

.(2000

.2001 النُعماني  انظر: 
العمي. جالء  جميل:  خلفان بن  أبو يحيى  السيابي،  قِبل)  من  تحقيقه  (تَّم  نفسه: 

البسياني. مختصر  كتاب  علي:  أبو الحسن  البسياوي،  منقحة)  (طبعة  نفسه: 
الخليلي. علي  عبد اهللا بن  ديوان  نفسه: 

التراث  وزارة  قبل  من  النشر  طور  في  أو  ُنشــر  رقم 12:   ،5  ،1978 الوهيبي، 
والثقافة. القومي 

التالية. المادة  انظر: 
مطابع  في  ُطبع   .1990 / 1410 مســقط  الثانية.  الطبعة  العبقرية.  وحي  ديوان  نفسه: 

23,5×16,5سم). (535 صفحة،  ُعمان،  جريدة  دار 
عن  مة  مقد  .1977.12.19  / 1397.12.29 بتاريــخ  المؤلــف  قِبــل  من  تمهيد 
شــوال   14 بتاريخ  الســيابي،  شــامس  حمود بن  ـ : ســالم بن  ل المؤلــف 

(21 ـ 25). الخليلي  علي  سعود بن  قِبل  من  مدح  (11 ـ 20).   1963 / 1382

(531 صفحة).  ،1978 / 1398 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
مدح  في  قصائد  36 ـ 37:   ،2002  (Michalak-Pikulska) بكولسكا  ـ  متشلك 

واألخوة. تاريخية  أحداث  الوطن،  حب  عن  الحكمة،  ومدح  الرسول ژ 
شعرية. موسوعة  النهى.  وحي  انظر: 

 ،1988 / 1408 والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  واألدب.  الفقه  بين  نفسه: 
24×17سم). (197 صفحة، 

.(2004 (أبريل  البوسعيدي،  مكتبة 
منظوم. فقهي  مقال 
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متشــلك ـ بكولســكا (Michalak-Pikulska) 2002، 37: عن مســائل لغوية 
معاصرة. ومتعلمة  مثقفة  شخصيات  مع  المؤلف  نقاش  شكل  في  ودينية، 

.88  ،2001 محسن  الكندي،  قِبل  من  إليه  مشار 
.1990 مسقط  والخيال.  الحقيقة  بين  نفسه: 

.42  ،2002  (Michalak-Pikulska) بكولسكا  ـ  متشلك 
.1973 للطباعة،  العربي  االتحاد  دار  القاهرة:  الحياة.  نافذة  من  نفسه: 

قصائد. مجموعة   :239  ،19 عبد الخالق  علي  علي، 
الحياة. نافذة   :288/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

نفسه: على ركاب الجمهور. من الشعر الحديث. مسقط: مطابع النهضة، 1408 / 1988، 
(141 صفحة).

على  يحتوي  37 ـ 42:   ،2002  (Michalak-Pikulska) بكولســكا  ـ  متشــلك 
لقيط  ال تحتكمي،  الفــاروق،  صرامة  أعمــل،  كيف  شــعرية:  روايات  أربع 
بـ الشعر  يسمى  للشعر  جديد  عهد  إلى  شجاعة  بكّل  الخليلي  دخل  وخيالء. 

القصصي.
التراجم. كتاب  نفسه: 

33 ـ 34. الصفحات  ديوان،  بدر:  هالل بن  البوسعيدي، 
نفسه: وحي النهى. موســوعة شعرية. شعر وتحقيق: للشــيخ عبد اهللا بن علي الخليلي. 
24×17سم). 25 صفحة،   ،4) ،1980 / 1400 الحديثة،  األلوان  مطبعة  روي:  مسقط، 

الشعر. عن  كتيب 
أبجديًا  رتبت  قصائد   :37  ،2002  (Michalak-Pikulska) بكولســكا  ـ  متشلك 

األخالق. في  وبخطب  بالحكمة  مملوءة 
العبقرية. وحي  ديوان  انظر: 

(إمام  صالح:  أحمد بــن  خلفان بن  ســعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم الخليلــي، 
1920 ـ 1954).

210 ـ 212.  ،1994 الفارسي، 
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.98  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
.1950 زهاء  اإلمام  وضعية  105 ـ 110:   ،1952  (Rentz) رنتز 

ســنة  ســمائل  في  ولد  تليهــا:  والتــي   323 األعيــان،  نهضــة  الســالمي: 
القعدة  ذو   13 الجمعــة  يــوم  باإلمامــة  المبايعــة  أخــذ  1299 / 1881 ـ 2. 

.(338  O. C.) نزوى  في   1920 / 1338

هذا  قِبل  من  مراســلة  األحكام،  الردود،  ونصــوص  اإلمام،  وفــاة  430 ـ 453:  نفسه: 
اإلمام. في 448 ـ 449 رسالة إلى أهل مزاب عن استعمال التليفون والتلغراف 
رجال  من  رســالة  449 ـ 453  الصفحة  على  رمضــان.  في  الهالل  رؤية  أثنــاء 
جماعة اإلصالح في مزاب إلى اإلمام، بتاريخ 11 ذو القعدة 1373 / 1953 ـ 4.
عبــد اهللا  د بــن  محم  :259  ،254  ،204  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
ولد  السالمي.  حميد  عبد اهللا بن  تالمذة  ضمن  من  كان  الخروصي.  الخليلي 
سنة 1881 ـ 2. هناوي قبلي. حكم أخوه األصغر على والية بوشر نيابة عن 

.1949 سنة  توفي  حتى  السلطان 
د سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي. انظر: جّده، الخروصي، أبو محم

التالية. المادة  انظر: 
د بن يوســف اطفيــش في «رؤية اهللا» فــي طبعة 1932  نفسه: [مراســلة مع محم

212 ـ 214]. النضر..،  البن  الدعائم  ـ : كتاب  ل
يوسف  د بن  محم إلى  خاصة  مزاب،  أهل  إلى  كثيرة  رسائل   ،2002 بوحّجام 
علي،  صالح بن  إلــى  موجهة  رســالة  المثال  ســبيل  على  انظر:  اطفيــش. 
من  الجليل  الفتح  كتاب  في  مزاب،  في  علي  وســعيد بن  يحيى  صالح بن 

51 ـ 52. خليل،  أبي  اإلمام  أجوبة 
السابقة. المادة  انظر: 

خلفان. ابن  جواب  على  حاشية  اطفيش:  المغرب:  انظر: 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
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ســعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم خليل  أبي  اإلمام  أجوبة  من  الجليل  الفتح  نفسه: 
خلفان بن أحمد بن صالح... الخليلي. تحقيق: عّز الدين التنوخي. دمشــق: 
تَّم  23,5×16ســم).  844 صفحــة،   ،V)  .1965 / 1385 العموميــة،  المطبعــة 

الحارثي. حمد  سالم بن  قِبل  من  التحقيق: 
.(1972 (مايو  رقم 1345  بّريان،  مسجد  مكتبة 

.(1972 (مايو   27 القرارة،  إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 
الحكم  من  كثير  على  المشــتملة  الرســائل  ـ : بعض  ب المجموعة  هذه  تبدأ 
خلفان  لســعيد بن  قصائد  771 ـ 841  الصفحات  على  (1 ـ 78).  والسياســة 

الخروصي). (انظر:  الخليلي 
سعيد. أحمد بن  خليلي،  عمه،  انظر: 

المنظوم. التاج  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  المغرب:  انظر:  الُعماني:  خميس 
جاعد بن  نبهان  أبــي  خميس بن  الخروصي،  الخروصي:  نبهــان  أبي  خميس بن 

خميس.
خميس. جاعد بن  نبهان  أبي  خميس بن  الخروصي،  الخروصي:  جاعد  خميس بن 

الضنكي. الضنكي:  المجرفي  خميس  رويشد بن  خميس بن 
خميس بن  الرستاقي،  الرستاقي:  الشــقصي  مسعود  علي بن  سعيد بن  خميس بن 

علي. سعيد بن 
السمائلي. أبو وسيم:  السمائلي،  اإلزكوي  خميس  سليم بن  خميس بن 

د بن  محم ــان بن  غس د بن  محم ــان بن  غس د بن  محم ــان بن  غس خميس بن 
عمر  د بن  محم ــان بن  غس د بن  محم ــان بن  غس د بن  محم ــان بن  غس

اني. ْزوّي: الغس اني الن الغس
خميس. جميل بن  السعدي،  السعدي:  الفي  خميس بن 

هاشم. سليم بن  جمعة بن  الحارثي،  الخنجري: 
الخوري، إبراهيم: (ُمحقق) ابن ماجد، شهاب الدين أحمد: كتاب الفواكه في أصول 

البحر. علم 
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العروض. أحمد:  الخليل بن 
الصفراء. القائمة 

أحمد. الخليل بن  الفراهيدي،  ربما 
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الرواحي. الرواحي:  د  محم حمود بن  داود بن 
سلوم. (ُمحقق)  سلوم:  داود 

عبد السالم. (ُمحقق)  عبد السالم:  داود 
الدرمكي:

اإلزكوي. انظر:  سالم.  د بن  محم سالم بن 
اإلزكوي. انظر:  اإلزكوي.  [الدرمكي]  د  محم سالم بن  د بن  محم

د. محم عبد اهللا بن  د بن  محم
ســعيد  أحمد بن  اإلمام  مــدح  [في  د:  محم عبد اهللا بــن  د بــن  محم الدرمكــي، 

البوسعيدي].
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،118/2 المخطوطات،  فهرس 
والنهاية.  البدايــة  في  مفقودة  فقرات  15 ســطرًا،  22×16ســم،  7 صفحات، 

اليعاربة. األئمة  مدح  في  أخرى،  قصائد  على  كذلك  يحتوي 
المحروقي. الُعماني:  األدمي  األزدي  المحروقي  جمعة  درويش بن 

الخراسيني. ْزوّي:  الن الخراسيني  ان  غس د بن  محم بن  جمعة  درويش بن 
درويش. الشيخ  كتاب  درويش: 

.(1972 (مايو  رقم 104  (مزاب)،  القرارة  إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 
كتاب  خميس:  الصلت بن  أبو المؤثر  البهلوي،  (ُمحقق)  ياســين:  جاسم  درويش، 

والصفات. األحداث 
األزرق. نافع بن  مسائل  مجهول:  (ُمحقق)  أحمد:  د  محم دّلي، 

بهيلي. الباهلي:  إبراهيم  صالح بن  أبو نوح  الدّهان، 
العقد  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي،  (ُمحقق)  د:  محم د بن  محم الدّهان، 

الثمين.
العريمي. الدهمشي: 





P

∫GòdG ±ôM





387قسم المشرق ـ الجزء الثاني P

ناصر. علّي بن  صالح بن  الحارثي،  الجناحين:  ذو 
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الراسبي:
السيابي: إســعاف األعيان، 120 ـ 121: من ســاللة األزد. استقر بنو راسب 
في الوافي في جعالن. كان ينتمي إلى هــذه القبيلة اإلمام عبد اهللا بن وهب 
الراســبي، الذي قتل في معركة النهروان. في جعــالن لديهم فخذان، أوالد 
كزعماء،  ربيع  وأوالد  صالح  علي بن  ياســر بن  سعيد،  ناصر بن  مع  فارس 
د بن خميس. هم ليســوا باألكثرية ولكنهم أناس  وكالزعيم ناصر بــن محم

كرماء وجسورون.
أعاله. إليهم  المشار  عن  مختلفون  راسب،  بنو  142 ـ 143:  نفسه: 

حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي،  انظر:  سالم:  راشد بن  حمد بن  الراسبي، 
المسفوح. الدم  نجاسة  في  األدلة  بيان 

إلى  معه  ومن  الراسبي  وهب  عبد اهللا بن  اإلمام  رسالة  وهب:  عبد اهللا بن  الراسبي، 
األقطار. في  المسلمين 

322 ـ 327. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :155  ،2003 الوهيبي، 
األولى. للطبقة  201/2 ـ 202:  الطبقات،  الدرجيني: 

العريمي. العريمي:  الدهمش  حمد بن  راشد بن 
المنحي. المنحي:  راشد  خلف بن  راشد بن 

عمير. زيد بن  خنبش بن  هاشم بن  عبد اهللا بن  د بن  محم خلف بن  راشد بن 
البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 155/2 ـ 196: عــن هذا المؤلــف، الطبيب 
المختص، وأعضاء آخرين لمنزل ابن هاشم وأعمالهم، مع مقتبسات كثيرة. 
ل للقرن  عاش راشد بن خلف في النصف الثاني للقرن التاسع ـ الثلث األو
السادس  للقرن  ل  األو الثلث  ـ  عشر  الخامس  للقرن  الثاني  النصف  العاشر / 

العربية. الجزيرة  في  الطب  في  دكاترة  مع  مراسلة  له  عشر. 
هاشم. ابن  انظر: 
مية. الال القصيدة  نفسه: 

في  مشــهورة  المية  قصيدة  كتب  155/2 ـ 158:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
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الطب، مع شرح عدة نســخ للمخطوط لهذا الشرح في مكتبة البوسعيدي، 
ووزارة التراث القومي والثقافة. إحدى النســخ الموجودة في وزارة التراث 
خلف،  ثاني بن  عميرة بــن  راشــد بن  لعلّي بن  نســخت  والثقافة  القومي 
حفيد ابن عم راشــد بن خلف. عدد من العلمــاء أضافوا زيادات إلى هذه 
راشــد بن  أخيه،  حفيد  المثال  ســبيل  على  شــروحات،  كتبوا  أو  القصيدة 
د بن علي بن جمعة المنذري (انظر: المنذري: [شرح  عميرة، وعلي بن محم
مة  اشــي أعطى مقتبســات من هــذه القصيدة ومقدمية]). البط القصيدة الال

إليها. المؤلف 
108 ـ 109: نفس المعلومات   ،2001 د بن ناصر بن راشــد  المنــذري، محم

البطاشي. مثل 
الرستاقي. هاشم  ابن  قصيدة  شرح  العيني:  هاشم  ابن  الرستاقي،  انظر: 

خلف. ثاني بن  عميرة بن  راشد بن  الرستاقي،  انظر: 
قري. القري:  د  محم خلفان بن  راشد بن 

الحبسي. ْزوّي:  الن الحبسي  أحمد  جمعة بن  خميس بن  راشد بن 
السيماوي. السيماوي:  الرواحي  العبسي  بلحسن  سعيد بن  راشد بن 

عرابة. سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  انظر:  الجابري:  د  محم سعيد بن  راشد بن 
اليحمدي. سعيد:  راشد بن 

اللمكي. الرستاقي:  اللمكي  سعيد  سيف بن  راشد بن 
الخصيبي. أبو الرشيد:  السمائلي،  الخصيبي  بخيت  خلفان بن  عزيز بن  راشد بن 

علي. راشد بن  اإلمام  توبة  علي:  راشد بن 
488 ـ 489. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159  ،2003 الوهيبي، 

نصر بن  أحمد بن  الحسن بن  أبو علي   :320/1 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
 1109 / 502 رمضان  (توفي  خروص  بني  بوادي  هجار  من  الهجاري،  د  محم
أو رمضان 503 / 1110). أحد شــيوخ القاضي نجاد بن موســى بن إبراهيم 

المنحي.
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الجالودي، 2003، 25: توبة اإلمام راشد بن علي من عمل القاضي أبي علي 
اإلباضية  العلماء  ســير  مجهول:  في  الهجاري.  نصر  أحمد بن  الحســن بن 
بهذه  الجالودي،  أتــى   64 الصفحة  علــى  93 ـ 94.  صفحتان  المحبوبيــن، 
الحسن بن  أبي  القاضي  عمل  من  علي  راشد بن  اإلمام  توبة  بعنوان:  السيرة 

الهجاري. أحمد 
الحسن بن  أبو علي  كذلك:  471 ـ 513 / 1078 ـ 1119)  (إمام   :2 ملحوظة   64 نفسه: 
توفي  خروص.  بني  بوادي  هجار  قرية  الهجاري،  د  محم نصر بن  أحمد بن 
بعض  بين  حوار  حول  السيرة  هذه  كتبت   .1109 / 503 أو   1108 / 502 ســنة 
القاضي  موســى،  نجاد بن  القاضي  بينهــم  من  الرســتاقي،  الحزب  علماء 
أو   1083 / 476 ـي  توفـ الذي  المنحي،  جابــر  وأبو  عمر  أحمد بن  أبو بكــر 

.(269  ،427 (خطأ)،   12 المجلد  األعيان،  إتحاف  (البطاشي:   1102 / 496

القاضي  عمل  على  علي  راشد بن  اإلمام  توبة  419/1 ـ 421:   ،1986 كاشف 
الهجاري. نصر  أحمد بن  الحسن بن  أبي 

راشد بن  اإلمام  توبة  ســيرة   :(93 (باألحرى  رقم 92   ،30  ،2000 الســالمي، 
راشــد بن  أحمد الهجاري،  الحســن بن  علي  أبي  القاضي  عمل  على  علّي 
عمل  على  توبته  اإلمــام  أعلن  401 ـ 513 / 1078 ـ 1119.  إمامــًا  كان  علي 
قاضيه وأحد زعمائه. كتبت السيرة يوم 11 ربيع الثاني 472 / 1079 ونسخت 

.1088 / 492

علي  أبي  القاضي  عمل  على  علي  راشد بن  اإلمام  توبة   :249  ،2001 السالمي، 
الحسن بن أحمد بن نصر الهجاري. في مجهول: كتاب السير (2)، 345 ـ 346.

323 ـ 324. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253 نفسه: 
نفسه: 30: سيرة بعنوان: توبة اإلمام راشد بن علي، كتبت من قِبل قاضيه أبي علي 
أكتوبر   10  /472 الثاني  ربيــع   11 في  الهجاري  نصر  أحمد بن  الحســن بن 
نجاد  موسى بن  حاكمه  عمل  على  التوبة  وأظهر  ندمه  عن  اإلمام  عبر   .1079

المنحي.
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القاضي أبي  عمل  على  علــي  راشــد بن  اإلمام  توبة   :148  ،2003 الوهيبي، 
مجموعة،  ســير  مجهول:  في  الهجاري.  نصــر  أحمد بن  الحســن بن  علي 

259 ـ 260.

.9 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
.24  ،2000 السالمي،  سيرة،  البسياوي:  انظر: 

هو  المؤلف  اســم  جابر،  أبي  عمر بن  أحمد بــن  أبو بكر  المنحي،  انظــر: 
الخروصي. راشد  سليمان بن  علي بن  راشد بن 

عبد اهللا  أبي  القاضي  من  جواب  عيسى:  د بن  محم أبو عبد اهللا  السّري،  انظر: 
التوبة  عن  ســأله  فيما  علي  راشــد بن  اإلمام  إلى  عيســى 5  د بن  محم

عليه. وما رد 
.2002 بدر  د  محم الهجري،  انظر: 

الحميري  النضر  أحمد بن  عبد اهللا بن  الحسن بن  أبي  أحمد بن  عمر بن  راشد بن 
عمر. (راشد؟) بن  مرشد  السعالي،  انظر:  ْزوّي:  الن

الكلوية. السيرة  مجهول:  انظر:  النضر:  عمر بن  راشد بن 
العيني  هاشــم  عبد اهللا بن  د بــن  محم خلف بن  ثاني بــن  عميرة بن  راشــد بن 

العيني. الرستاقي،  الرستاقي: 
الرزيقي. الرزيقي:  حمد  مبارك بن  راشد بن 

راشد 5. اإلمام  سيرة  راشد: 
الوهيبــي، 2003، 146: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

486 ـ 497. الصفحات 
سعيد. راشد بن  اليحمدي،  انظر: 

الراشدي:
إسماعيل. راشد بن  بنو  139 ـ 141:  األعيان:  إسعاف  السيابي: 

اليمن. من  ُعمان،  في  إسماعيل  بنو  137 ـ 139:  نفسه: 
اإلسماعيلي. انظر: 
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الراشدي:
عبد اهللا. د بن  محم سفيان بن  الحسن  أبو 

عاصم. أبو 
أحمد. سعيد بن 

ســالم بن  أحمد بن  راشــد بن  خلفان بن  عامر بــن  حمد بــن  ســعيد بن 
السناوي. [الراشدي]  عبد اهللا  مبارك بن  عبد اهللا بن 

هاشل. حمود بن  قسور بن 
عبد اهللا. مبارك بن 

(ُمحقق). سفيان  يحيى بن  د بن  محم
(ُمحقق). سفيان  يحيى بن 

عبد اهللا: د بن  محم سفيان بن  أبو الحسن  الراشدي، 
البهالني 1993، 111 ـ 113: (29 رمضان 1331 / 1913 ـ 20 صفر 1377 / 1957) 
58 ـ 59). المصدر  ولد فــي القريتين، منطقة إزكي (عنها انظــر: الصفحات 
كثيرة  األساسي لسيرته هو كتابه المنتخب من األحاديث النبوية. ترك أعماالً 

يطبعها. أن  سفيان  يحيى بن  نجله  حاول  مخطوط،  في 
69 ـ 71.  ،2000 البهالني 

كان   (1957 / 1377 صفر   20 (توفي  243/3 ـ 249  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
جعالن،  في  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلــي  عبد اهللا  د بن  محم لإلمام  قاضيًا 
غاية  بعنوان:  ألرجوزة  بداية  ضمنها:  من  شــعره،  من  أمثلة  وسمائل.  عبري 
اإلرشاد في شروط االجتهاد؛ قصيدة عن إعالم الموقعين عن رب العالمين 

.(621  ،S II بروكلمان  (كارل  تيمية  ابن  قبل  من 
األقضية. نفسه: 

أبي  إلى   3 الخطاب  عمر بن  الخليفة  لرســالة  دراسة   :71  ،2000 البهالني 
األشعري. موسى 

االجتهاد. شروط  في  اإلرشاد  غاية  نفسه: 
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.71  ،2000 البهالني 
عن  الموقعين  إعالم  عن  أرجوزة  243/3 ـ 249:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

.(126  ،S II بروكلمان  (كارل  تيمية  ابن  قِبل  من  العالمين  رب 
 ،1982 / 1422 االســتقامة،  مكتبــة  روي:  مســقط،  اإلســالم.  في  االعتقاد  نفسه: 

19,5×14سم). (48 صفحة، 
.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 

مخطوط. اإلسالم،  في  االعتقاد   :70  ،2000 البهالني 
عبد اهللا  د بن  محم ســفيان بن  للعالمة  الفوائــد  بحر  مــن  القواعد  جواهــر  نفسه: 
روي:  مسقط،  الراشــدي.  ســفيان  يحيى بن  د بن  محم تحقيق:  الراشــدي. 

24×17سم). 1 صفحة،   ،206)  ،2005 / 1425 االستقامة،  مكتبة 
.71  ،2000 البهالني 

نفسه: كتــاب كشــف الغوامــض في فــن الفرائض. أشــرف علــى تصحيحه... 
يحيى بن  تحقيق:  ُعمان.  لســلطنة  العام  المفتي  الخليلي...  حمد  أحمد بن 
يحيى بن  المؤلف،  أبنــاء  من  بطلب  الجوهري.  الطوخي  د  ومحم ســفيان 
د  محم لصاحبه  للطباعــة  العربي  االتحاد  دار  وإخوانه. [القاهــرة]:  ســفيان 
(175 صفحة،   1975 / 1395 الجيش)،  شارع  األرمن،  كنيسة   ،19) عبد الرازق 

26,5×20سم).
كتاب  على  أساســًا  يعتمد  1368 / 1948 ـ 9.  ل  األو ربيــع   11 يــوم  اكتمل 
علي  ـ : سعيد بن  ل الطالبين  ومنهج  اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم النيل  شرح 
النْزوّي:  عبيدان  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  لمحم الهدية  وســيرة  الرستاقي، 

عبيدان. ابن  جوابات  جمع 
طبعة مسقط روي: مكتبة االستقامة، 1421 / 2001 (186 صفحة، 24×17سم).
وتم  الشرعي  القضاء  معهد  قِبل  من  مســقط  في  ُنشــر   :69  ،2000 البهالني 

الميراث. مادة  في  للتالميذ  الدراسي  البرنامج  في  إدماجه 
الُعمانيين. الشعراء  من  لعدد  قصائد  مجموعة  انظر:  نفسه: 
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روي:  مسقط،  عميرة.  عبد الرحمن  تحقيق:  النبوية.  األحاديث  من  المنتخب  نفسه: 
.1988 / 1408 االستقامة،  مكتبة 

.187  ،2005 يحيى  د بن  محم الراشدي، 
مطبوع.  :70  ،2000 البهالني 
األحكام. في  الكالم  منتخب  نفسه: 

.112  ،1993 البهالني 
السفر. صالة  أبو عاصم:  الراشدي، 

 ،(2001 (ديسمبــر   ،http://www.ibadhiyah.net/papers/safar_prayer.htm

(9 صفحات).
عن صالة الســفر انظر: األغبري، ســيف بن حمد: البدر السافر في أحكام 
المسافر؛ القّنوبي: الرأي المعتبر في صالة السفر؛ السيابي، سالم بن حمود: 
في  السفر  أحكام  معمر:  المغرب،  الســفر؛  صالة  أحكام  في  المعتبر  القول 

اإلسالم.
سالم بن  أحمد بن  راشــد بن  خلفان بن  عامر بن  حمد بن  ســعيد بن  الراشدي، 

السناوي: [الراشدي]  عبد اهللا  مبارك بن  عبد اهللا بن 
 / 1314 شــوال  (1292 ـ 24  154/3 ـ 161:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
من  سنة  عشــرين  بلوغه  قبل  عالمًا  صار  ســناو.  في  ولد  1875 ـ 1897) 

العمر. كان يزور باســتمرار كال من صالح بن علي الحارثي، عبد اهللا بن 
توفي  آخرين.  وعلماء  البوســعيدي،  ســيف  حمد بن  الســالمي،  حميد 
الجدري.  بمرض  مطــرح،  مدينة  ميناء  في  الحّج  ألداء  طريقــه  في  وهو 
أنهى نونية فــي الرّد على أولئك الذين اّدعوا قدم القرآن، بعنوان: فيض 
حميد  عبد اهللا بن  كتبها  التي  القرآن،  بقدم  قــال  من  على  الرّد  في  المنان 
علم  في  الرشاد  أعالم  بعنوان:  قصيدة  كذلك  ألف  عنها.  شرحًا  السالمي، 
 ثم عليها،  شرحًا  كتب  من  أّوَل  السالمي  حميد  عبد اهللا بن  ويعّد  الجهاد، 
عبد اهللا]  أحمد بن  د [بن  محم سليمان بن   ثم الرقيشــي،  سالم  د بن  محم
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الكندي. أمثلة لشعره: فيض المنان (156 ـ 160، القصيدة بأكملها)، بداية 
الرشاد. أعالم  قصيدة 

الراشدي، مبارك بن عبد اهللا 2000: (زهاء 1287 ـ 1314 / 1870 ـ 1 ـ 1896 ـ 7).
طريقه  في  مطرح  مينــاء  في  توفي  298 ـ 299:  األعيان،  تحفة  الســالمي: 
من  سنة   20 بلغ  عندما   ،1897 / 1314 رمضان   24 يوم  الحج  مناسك  ألداء 
العمر. أصله من ســناو وانتقل إلى الفتح في الشرقية. كانت بداية تأليفه 
للشــعر، وأكمل قصيدة نونيــة في الرّد على الذين يّدعــون قدم القرآن، 
التي  والجهاد،  الدفاع  في  والمية  المنان،  فيض  اســم  عليها  أُطلق  والتي 

الرشاد. علم  سماها: 
بلوغه  عند  سناو.  في  ولد  (1292 ـ 1314 / 1875 ـ 1897)   :79  ،1991 الزبير، 
من  على  الرّد  قصيدتيــن:  كتب  العلم.  من  عاليًا  مســتوى  وصل  العشــرين 

والجهاد. الدفاع  في  والمية  القرآن  قدم  يدعى 
.2000 عبد اهللا  مبارك بن  الراشدي،  انظر: 

[قصيدتين]. نفسه: 
الوّهابي. مناظرة  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 

والجهاد. الدفاع  نفسه: 
النيل  كتاب  من  كثيرًا  المؤلف  فيها  أخذ  قصيدة  105 ـ 106:   ،2003 بوحّجام 

ـ : الثميني. ل
الرشاد. علم  انظر: 

القرآن. قدم  ادعى  من  على  الرّد  في  المنان  فيض  نفسه: 
الراشــدي، مبارك بن عبد اهللا 2000، 52: شــروحات من قِبل السالمي ومن 
عن  الخصيبي).  سيرة،  األعلى،  انظر:  الكندي (خطأ.  د  محم سليمان بن  قِبل 

عنوان. أي  يجد  لم  إّنه  الراشدي  يقول  األخير  هذا  شرح 
ســيرة،  األعلى،  القرآن (انظر:  قــدم  يّدعون  الذين  علــى  الرّد  على  نونيــة 

الخصيبي).
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89 ـ 94. صفحات   ،2000 الراشدي  في  النونية  القصيدة  لهذه  نص 
د عبد اهللا بن حميد: روض البيان على فيض المنان. انظر: السالمي، أبو محم
القرآن. خلق  بنفي  قال  من  على  الرّد  في  النونية  الملوشائي:  المغرب،  قارن 

(36 صفحة،   ،1983 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الرشــاد.  علم  نفسه: 
.48 ثراثنا  20×14سم). 

التعامل  كيفية  في  الحارثي.  سليمان  حمد بن  ســالم بن  للمخطوط:  الناسخ 
الجبابرة. مع 

د  الراشدي، مبارك بن عبد اهللا 2000، 61: ثالثة شروحات: من قِبل أبي محم
وسعود بن  الرقيشي  زاهر  ســالم بن  د بن  محم السالمي،  حميد  عبد اهللا بن 

الخصيبي). سيرة،  األعلى،  انظر:  (خطأ.  النْزوّي  الكندي  سليمان 
والجهاد. الدفاع  في  الرشاد  أعالم  نص  75 ـ 87:   ،2000 الراشدي 

حاشية  مع  الجهاد،  علم  في  الرشاد  أعالم  كتاب  الراشدي:  الصفراء:  القائمة 
الرقيشي. قِبل  من 

الرشاد. علم  على  الوقاد  النور  كتاب  سالم:  د بن  محم الرقيشي،  انظر: 
والجهاد. الدفاع  في  الرشاد  علم  إلى  السداد  طريق  السالمي:  انظر: 

والجهاد. الدفاع  انظر: 
سيرة. انظر: 

التوحيد]. [منظومة  نفسه: 
التوحيد  منظومة  في  حميد: [شــرح  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي،  انظر: 

ـ : الراشدي]. ل
[شاعر]. هاشل:  حمود بن  قسور بن  الراشدي، 

القريتين  قرية  مــن  1304 ـ 1360 / 1886 ـ 1942)  61 ـ 63:   ،2000 البهالنــي 
بالمنطقة الشــرقية إلزكي. أصبح قاضيًا في زنجبار (من كتاب البوسعيدي: 

الجمان). قالئد 
.100  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
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سفيان بن  أبو الحسن  الراشدي،  (ُمحقق)  ســفيان:  يحيى بن  د بن  محم الراشدي، 
الفوائد. بحر  من  القواعد  جواهر  عبد اهللا:  د بن  محم

د بن  محم سفيان بن  أبو الحسن  الراشدي،  (ُمحقق)  سليمان:  يحيى بن  الراشدي، 
الغوامض. كشف  عبد اهللا: 

البهلوي:  [الربخي]  عبــد اهللا  هالل بن  عمر بن  مبارك بن  عبد اهللا بــن  الربخي، 
البهلوي.

مالك بن  هنات بن  بني  من  هم  الرباخ   :415/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
ربخة. إلى  فهم، 

أصول  من  فهم  مالك بن  هناءة بن  بنو  91 ـ 92:  األعيان  إســعاف  السيابي: 
ربخة بن  حتى  أصلهم  يشــكلون  المناطق؛  هذه  إحدى  هم  الربوخ  األزدية. 

مالك. هناءة بن 
رستاقي. الرستاقي:  [الربيع]  نصيب  المّر بن  الربيع بن 

اإلباضي: البصري  الفراهيدي  األزدي  عمرو  حبيب بن  الربيع بن 
(توفي 170 / 786) انظر: موسوعة اإلسالم، A 651/3؛ A663 ،VII؛ A836 ،VII؛ 

.93/1  ،1967 سزكين  تليها،  والتي   32  ،1976  (Ess) إس 
زهاء  توفي  البصرة.  في  اإلباضي  للمجتمع  روحي  كزعيم  عبيدة  أبي  خليفة 
175 / 791 (170 / 786؟). مسنده، الذي تَّم ترتيبه كـمصنف، إلى مجموعات 

في  اليوم.  الموجودة  أخــرى  أحاديث  و/أو  نبوية  ألحاديث  الشــرع  قبل  ما 
أقدم  أول /  حســب  مرتبة  (كمجموعة  البداية  فــي  يعد  أن  يمكن  الحقيقــة 
راوي) وفيما بعد مرتب على شكل مصنف (منظم حسب المقتبس، المبني 

آخر. عالم  يد  على  الفصول)  في  تقسيم  على 
تابعة  منطقة  وهي  فراهيد،  أو  فرهود  بني  إلى  وينتمي  ُعمان  في  غطفان  من 
 .679 /60 عام  في  البصــرة  إلى  كبيرة  أعداد  في  هاجــرت  التي  ُعمان  ألزد 

و806. و190 / 796   180 بين  الظّن  غالب  في  توفي 
كان من ودام الباطنة. انتقل إلى البصرة، حيث درس، إلى جانب آخرين، مع 
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سائب]  [بن  ضمام  عن  كانت  آثاره  التميمي.  كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبي 
فيها.  توفي  حيث  ُعمان  إلى  رجع  بعد  فيما  عباس.  ابن  عن  زيد  جابر بن  عن 

.(25  ،1991 (الزبير، 
.2000 سيف  أحمد بن  صالح بن  البوسعيدي،  انظر: 

نفسه:
الفروع. كتاب  مجهول: 

حبيب. الربيع بن  لمسند  الترتيب  ترتيب  كتاب  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 
الترتيب. حواشي  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي، 

الصحيح. الجامع  حاشية  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 
الترتيب. حاشية  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني، 

حبيب. الربيع بن  فتيا  عمر:  عبد الرحمن بن  أبو زيد  الزواري، 
نفسه: انظر: الوارجالني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: كتاب الدليل ألهل العقول، 

228 ـ 229.  ،2001 النامي، 
العقيدة. كتاب  نفسه: 

الجامع  إلى  العمل  هذا  الوارجالني  أضاف  125 ـ 130:   ،2000 البوسعيدي، 
ثالث. كـجزء  الصحيح 

صفرة. عبد الملك بن  صفرة  أبي  قِبل  من  أعطي  (نقل)،  اآلثار  كتاب  نفسه: 
باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   ،233/2  ،1961 الســيد 
أبو عبيدة  التميمي،  (انظــر:  29×20ســم).  ل،  األو الجزء  73 ـ 80،  (ورقات 

.(1992 الراشدي  الزكاة،  (أحكام)  في  رسالة  كريمة:  أبي  مسلم بن 
ل من آثار الربيع  الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 18، رقم 42: الجزء األو
عن ضمام عــن جابر بن زيد، مخطوط في الخزانــة البارونية، 49 صفحة، 
قتادة  قــول  من  ل  األو الجــزء  إلى:  باإلضافة  مجموعــة،  في  33×23ســم. 

ل  األو الجزء  السدوســي)؛  (انظر:  1191 / 1777 ـ 8)  منســوخ  (140 صفحة، 
من كتاب نكاح الشــغار من قول عبد اهللا بن عبد العزيز (69 صفحة) (انظر: 
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جابر بن  قول  من  النكاح  كتاب  عبد العزيز)؛  عبد اهللا بن  أبو سعيد  البصري، 
.2002 فرانشيسكا  األسفل،  انظر:  (11 صفحة).  زيد 

إس (Ess) 1976، 36 ـ 37: يجب أن يكون مثل كتــاب الفروع. هل هذا النص 
ـ : المسند؟ في القاهرة مخطوط كتاب اآلثار مباشرة يسمى مسند أبي  األصلي ل

صفرة.
نفسه: 37 ملحوظة 30، مخطوط في مكتبة ســالم بن يعقوب، في مجموعة حيث 

قتادة. أقوال  فيها  يوجد 
الشرعية  المادة  يخّص  بل  بالمســند،  له  ال عالقة   :201/2  ،1991  (Ess) إس 
التي لها عالقة بطريقة أو بأخرى مع الشــخص الربيع بن حبيب: النصيحة 
التي قدمها لنفسه أو التي جمعها عن طريق ضمام بن السائب عن جابر بن 
زيد. كتاب اآلثــار، باإلضافة إلى أقوال قتادة، عبارة عن جزء من مجموعة 
عنوان  تحمل  والتي  زيد،  جابر بن  إلى  تعود  جهة  من  التي  كبيرة  معلومات 
الديوان المعروض على علماء اإلباضية ربما عبارة عن شــكل ديوان جابر 

بعد. فيما 
فرنشيسكا (Francesca) 1998، الصفحة 46 ملحوظة 23: تَّم ذكر ذلك كتاب 
اآلثار وفتيا الربيع بن حبيب في المصادر اإلباضية بـكتاب ضمام أو كتاب 

صفرة. أبي 
فرنشيسكا (Francesca) 2002، 220، مخطوط في الخزانة البارونية، الورقات 
في   .1777 نوفمبر   25  /1191 شــوال   23 السدريني،  صالح  الناسخ:  1 ـ 32، 
صالح  الناســخ:  حبيب،  الربيع بن  فتيا  32 ـ 49):  (ورقات  المجموعة  نفس 
شاخت  األســفل،  انظر:   .1777 ديســمبر   1  /1191 شــوال   29 الســدريني، 

الباروني. األعلى،  انظر:   .1983  (Schacht)
شــفارتز  قِبل  من  مكتشــف  البارونية،  الخزانة  فــي  مخطــوط  67 ـ 68،  نفسه: 
جزءان.  ســطر؛   29 49 ورقة،  المخطوط  نســخة.  عنده  الذي   ،(Schwartz)
الناســخ:   ،32 الصفحة  في  انتهى  حبيب)  الربيع بــن  (آثار  ل  األو الجــزء 
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25 نوفمبر   /1191 شوال   23 تاريخ  السدريني،  سليمان  سالم بن  صالح بن 
نفس  قبل  من  نســخه  تَّم  حبيب)  الربيع بــن  (فتيا  الثاني  الجــزء  1777؛ 

مسبوق  اآلثار  كتاب   .1777 ديسمبر   1  /1191 شوال   29 في  وأُرخ  الناسخ: 
مخطوط  ذكر  (68 ـ 69)   1970 النامي،  السدوسي.  دعامة  قتادة بن  بـأقوال 
فتيا  وكتاب  اآلثــار  لكتاب  مماثالً  يبــدو  الذي  ضمام،  روايــات  بعنوان: 
الربيــع. تَّم ذكر هذيــن الكتابين كذلك في المصــادر اإلباضية بـ كتاب 
ضّمام وفتيا الربيع. في دليل البرادي إلى كتابه طبقات المشــايخ تَّم ذكر 
ة علــى الخلق (انظر: األســفل)، روي من قِبل أبي  كتــاب بعنوان: الحج
قِبل  من  مروي  الفروع،  في  وكتاب  وضمــام،  حبيب  الربيع بن  عن  صفرة 
الهيثــم أو أبو الهيثم، من قِبل الربيع بن حبيب وســلطات أخرى. كتاب 
موتيلنسكي  (انظر:  الربيع  آثار  لكتاب  مماثالً  يكون  أن  يمكن  هذا  الفروع 
العربي  األدب  (تاريــخ  ســزكين  و9).  رقــم 8   ،17  ،1885  (Motylinsky)
على  محتويًا  القاهرة،  الكتب،  دار  في  مخطوطــًا  اآلثار،  كتاب  ذكر   (93 ،I
أبا  أّن  سزكين  فرضية  إّن  صفرة.  أبي  قِبل  من  مرويًا  الربيع،  قِبل  من   dicta

يعقوب الوارجالني قام بترتيب مسند الربيع على أساس كتاب اآلثار غير 
واألشخاص  المحتويات  نقاش  عن  36 ـ 37).   ،1976  (Ess) (إس  صحيحة 

67 ـ 72.  ،O. C. انظر:  حبيب.  الربيع بن  آثار  إسنادات  في 
فرنشيســكا  قِبل  من  وصفه  تَّم  الذي  للمخطوط   (Rebstock) ربســتوك  ذكر 
 welt des  ،vol  37)  1996  (Ciraldi) ـ : ســرلدي  ل مراجعته  في   (Francesca)
ـ : صالح بن  islams، 2، 1997، الصفحــة 230) 1191 / 1777، «في اختصار ل

سليمان». سالم بن 
السيد.  ،93  ،I العربي  األدب  تاريخ  سزكين، 

شــفارتز (Schwartz) 1983، 310، رقم 126، مخطوط في الخزانة البارونية، 
قتادة،  أقــوال  دعامــة [السدوســي]:  قتادة بن  كتــاب  مــع  مجموعة  فــي 
(49 صفحة)، الناسخ: صالح السدريني، الماي (جربة)، 1191 / 1777. كذلك 
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الخاصة.  (Schwartz) شفارتز  مجموعة  في 
ويلكنســون (Wilkinson) 1985، خاصــة 241 ـ 246. معــروف فــي ُعمان 

تنقيحه. بعد  صفرة،  أبي  بـ كتاب 
منســوخ  جربة،  من  مخطوط  آثــار.   :371  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

.1777 / 1191

ويلكنسون (Wilkinson) 1990، 35. انظر: األزدي، أبو الشعثاء جابر بن زيد: 
جابر. كتاب 

ضمام. روايات  األسفل،  انظر: 
الفروع. كتاب  انظر: 

اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 
.2003  (Francesca) فرنشيسكا  انظر: 

.2003 كهالن  الخروصي،  انظر: 
الترتيب  كتاب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  المغرب:  انظر: 
يوســف بن  يعقوب  أبي  وترتيب  جمع  الرســول،  حديث  من  الصحيح  في 
إبراهيم الوارجالني، صححه وعلق عليه الشيخ نور الدين عبد اهللا بن حميد 

السالمي.
انظر: مجهول: كتاب الودائع والعاريات والمراجع هناك، الكّل في مجموعة 

الكتب. دار  في  باء   21582 مخطوطة 
مخالفيه. على  ة  الحج في  الربيع  آثار  نفسه: 

انظر: الوارجالني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم، كتاب الترتيب في الصحيح 
.(2003 / 1424 المسند،  أو  الصحيح  الجامع  (األسفل،  الرسول.  حديث  من 

ضمام. كتاب  نفسه: 
.218 الجواهر،  البرادي: 

حسب  القرآن  خلق  حول  آراء  رقم 8:   ،17  ،1885  (Motylinsky) موتيلنسكي
وضمام. حبيب  الربيع بن  عن  صفرة،  عبد الملك بن  صفرة  أبي  روايات 
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زيد،  جابر بن  عن  آثــار  حبيب؛  الربيع بن  قِبل  من   :67 اللمعة،  الســالمي: 
ضمام. عن  صفرة،  عبد الملك بن  صفرة  أبي  وعن 

اآلثار. كتاب  انظر: 
ضمام. روايات  انظر: 

الخلق. على  الحّجة  كتاب  انظر: 
ضمام. كتاب  السائب:  ضمام بن  انظر: 

الفروع. كتاب  نفسه: 
اســمه  شــخص  قِبل  من  أعطى  البرادي.  إليه  أشــار   :36  ،1976  (Ess) إس 

اآلثار. كتاب  يشبه  ربما  الهيثم. 
الفروع. كتاب  مجهول:  انظر: 

الهيثم. انظر: 
حبيب. الربيع بن  فتيا  نفسه: 

فرنشيســكا  انظر:  للتفاصيــل.   ،72  ،2002  (Francesca) فرنشســكا  انظــر: 
.2003  (Francesca)
اآلثار. كتاب  انظر: 

ضمام. روايات  انظر: 
اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 

حبيب. الربيع بن  فتيا  عمر:  عبد الرحمن بن  أبو زيد  الزواري،  المغرب:  انظر: 
الحّق. معرفة  في  الخلق  على  الحّجة  كتاب  نفسه: 

صفرة  أبي  قِبــل  من  روي  البرادي.  قِبــل  من  ذكــر   :36  ،1976  (Ess) إس 
صفرة. عبد الملك بن 

ضمام. كتاب  انظر: 
الخلف. على  الحّجة  كتاب  مجهول:  انظر: 

.1996 بابزيز  انظر: 
مسائل. نفسه: 
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البارونية،  الخزانة  في  مخطوط،  رقم 128،   ،310  ،1973  (Schwartz) شفارتز 
الناســخ:  19 ـ 36،  قتادة،  أقوال  دعامة:  قتادة بــن  كتاب  مع  مجموعــة  في 

.1777 / 1191 (جربة)،  الماي  السدريني،  صالح 
حبيب. الربيع بن  عنه  سئل  ا  ِمم مسائل  نفسه: 

باجو، 2002، 138، مخطوط، 45 ورقة، تاريخ النســخ 1191 / 1777 ـ 8، في 
باجو. مع  نسخة  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة 

الصحيح. الجامع  أو  المسند  نفسه: 
منشورة. وطبعات  مخطوطات 

من  – الترتيب  المكتبــة):  فــي  رقــم 043 (رقم 113   ،16 آل يدر،  مكتبــة 
أبي  عن  حبيب  الربيع بــن  رواية  الرســول ژ ،  حديث  فــي  الصحيح 
مخطوط،  الوارجالنــي.  يوســف  يعقوب  أبــي  وترتيب  مســلم  عبيدة 
مكتمل.   ،1412 / 815 النســخ  تاريخ  21 ســطرًا،  19×14ســم،  89 ورقة، 

أحمد بن  صاحبــه:   :89 على  السدويكشــي.  يحيى  أحمد بــن  صاحبه: 
سعيد بن  مملكة  في  الباروني  أحمد  قِبل  من  مكتوب  المقدلي،  ســالم 
قِبل  من  أشترى   :89 على   .1853 / 1269 ل  األو ربيع   29 ُعمان،  ســلطان، 

1296 / 1878 ـ 9. في  إبراهيم  عيسى بن  قاسم بن  إبراهيم بن 
1082 / 1671 ـ 2

د بن  – محم أبو عبد اهللا  رقم 110:   ،22  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
على  ســتة  أبي  حاشــية  (1022 ـ 1088 / 1614 ـ 1677):  القصبــي  عمر 
ـ   1102 البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  الحديث،  فــي  الترتيب  كتاب 
(تاريخ  1082 / 1671 ـ 2  النســخ  تاريخ  22×16سم،  الصفحات،  (خطأ) 

.(1862 / 1279 انظر:  االنتهاء؛ 
.1681 / 1091

عبد اهللا  – أبي  كتاب  المكتبة):  فــي  (رقم 84  رقم 043   ،17 آل يدر،  مكتبة 
الترتيب.  حاشــية  السدويكشــي:  القصبي  ســتة  أبي  عمر بن  د بن  محم
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مخطوط، للجزء الثاني، 305 ورقة، 21×15,5سم، 21 سطرًا، أجزاء مفقودة 
موسى بن  يعقوب بن  يّســفاو بن  يعقوب بن  قِبل  من  ُنسخ  البداية.  في 
عبد الرحمن بن  زكرياء بن  نوح بن  صالح بن  القاسم بن  أبي  سعيد بن 
مسجد  في   ،1681 / 1091 شوال   11 النفوسي،  اإلباضي  التندميرتي  داود 
يحيى بن  ملكية  في  البارونــي.  د  محم ليعقوب بن  بجربة،  الكيــن  بني 

عيسى. صالح بن  عمه  ابن  إرث  من  أخذه  الذي  إبراهيم 
.1704 / 1115

الترتيب  – المكتبــة):  في  (رقم 111  رقــم 042  15 ـ 16،  آل يدر،  مكتبــة 
عن  حبيب  الربيع بن  روايــة   ،‰ الرســول  حديث  في  الصحيح  من 
مخطوط،  الوارجالني.  يوسف  يعقوب  أبي  وترتيب  مســلم  عبيدة  أبي 
سالم  علي بن  الناســخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  21×14,5ســم،  77 ورقة، 

من  اشتري  عيسى.  د بن  محم مكتبة  من   .1704 / 1115 رمضان  الجربي، 
اليسجني. المصعبي  داود  يوسف بن  د بن  محم كاتبه  قِبل 

1733 / 1145

القصبي:  – عمــر  د بن  محم أبو عبد اهللا  رقــم 020:   ،8 آل فضــل،  مكتبة 
ل،  األو المجلد  مخطوط،  الحديث.  في  الترتيب  على  ســتة  أبي  حاشية 
موسى  جمعة بن  الناســخ:  23 ـ 26 ســطرًا.  21,5×16ســم،  311 ورقة، 

البداية،  من  مفقودة  أجزاء   .1733 / 1145 رجب   20 النفوســي،  الاللوتي 
المكتبة. في  رقم 002 

أبو عبد اهللا  – المكتبة):  فــي  (رقم 126  رقم 453  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
في  الترتيب  كتــاب  على  ســتة  أبي  حاشــية  القصبي:  عمر  د بن  محم
الناسخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،   ،15.5×21 272 ورقة،  مخطوط،  الحديث. 
مجموعة  في  األخير  1145 / 1732 ـ 3.  األجيمي،  الليني  علي  د بن  محم

الوضع. كتاب  الجّناوني:  إلى  باإلضافة  329 ورقة،  من 
.(1773 / 1187)
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الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 45، رقم 539: أبو حفص عمر بن  –
عبد اهللا  (أبو  ستة  ألبي  الترتيب  شرح  في  اللبيب  نزهة  التالتي:  رمضان 
مخطوط  الجربي)،  السدويكشي  القصبي  ســتة  أبي  عمر بن  د بن  محم
ـي التالتي في  فــي الخزانــة البارونيــة، 58 صفحة، 22×16ســم. توفـ

.1773 / 1187

1204 / 1789 ـ 90.

مخطوط،  – الترتيب.  حواشــي  مختصر  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني، 
زهاء  الثميني  عاش  مة).  مقد  ،2003 (الشيباني  1204 / 1789 ـ 90  مكتمل 

.1808 أغسطس  ـ  1223 / 1717 ـ 8  رجب  ـ   1130

حواشي  – مختصر  الثميني:  إبراهيم  عبد العزيز بن   :16/1  ،1967 بكلي 
حديث.  عــن  حبيب.  الربيع بن  مســند  حاشــية  مختصر  الترتيــب. 
القصبي  عمر  د بن  محم ستة  أبي  قِبل  من  كان  الحاشــية  كتاب  أصل 
وال  1204 / 1789 ـ 90  فــي  اكتمل  مة:  مقد  ،2003 الشــيباني  الجربي، 

مخطوطًا. يزال 
إبراهيم  – عبد العزيز بن   :254  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 

مخطوط.  في  كبير  واحــد  مجلد  الترتيب،  حواشــي  مختصر  الثميني: 
وهي  كذلك)،  (مخطوط  الترتيب  حواشي  ـ : كتاب  ل المختصرة  النسخة 
حاشــية ألبي ستة السدويكشــي عن ترتيب في علم الحديث من قِبل 

الوارجالني. يوسف  يعقوب  أبي 
إبراهيــم  – عبد العزيز بــن  231 ـ 232:   ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون 

الترتيب. حواشي  مختصر  الثميني: 
عن  عبارة  التــي  الترتيب،  حواشــي  القصبي  ســتة  أبي  ـ : كتاب  ل ملخص 
ترتيب  الوارجالني  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  أبي  كتاب  على  حواشــي 

.1862 / 1279 حبيب.  الربيع بن  مسند 
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ترتيب  – على  حاشــية   :14  .185 أو  مخطــوط،  ليــدن،  جامعة  مكتبــة 
أنهى  الذي  ســتة،  أبي  د بن  محم قِبــل  من  حبيب.  الربيع بن  مســند 
حاشــية  بجربة.   1671 / 1082 الثانية  جمادى   12 الجمعــة  يوم  العمل 
يحتوي  الوارجالني.  إبراهيــم  يوســف بن  يعقوب  أبي  ترتيب  علــى 
والرابع  والثالث  الثاني  للجزء  األخير  الجزء  في  شرح  على  المخطوط 
النســخ  تاريخ  مغربي،  خط  174 ورقة،  للمخطوط  الترتيــب.  لكتاب 
4 ـ 5 صفــر 1279 / 1862، ُنســخ من قِبل علي بــن إبراهيم بن علي 
ليدن  العربية.  المخطوطات  دليــل   :(Witkam) ويتكم  انظر:  الباروني. 
(انظر:   .294 الصفحة  علــى  ـ : 142  ل تفســير  مع  291 ـ 294،  ـ ،   1983

.(1671 / 1082

.1872 / 1289

مكتبــة آل يدر، 16، رقــم 044 (رقم 165 في المكتبــة): الترتيب من  –
الصحيح في حديث الرســول ‰، روايــة الربيع بن حبيب عن أبي 
مخطوط،  الوارجالنــي.  يوســف  يعقوب  أبي  وترتيب  مســلم  عبيدة 
بهون بن  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  26 سطرًا،  24×17سم،  59 ورقة، 

من  مجموعة  فــي  التاســع   .1872 / 1289 صفر  صالح،  ســليمان بن 
زرقون  هذا  كتــب   :2 الصفحة  علــى   .254 إلى   195 مــن  314 ورقة، 

إبراهيم. إسماعيل بن  د بن  محم
مكتبة إروان، الصفحة 7، رقم 102 (رقم 2 في المكتبة): ترتيب الجامع  –

30×16,5ســم،  144 صفحة،  مخطــوط،  حبيب.  للربيع بن  الصحيــح 
دحمان،  إســماعيل بن  إبراهيم بــن  الناســخ:  مكتمــل.  24 ســطرًا، 

من  380 صفحة،  من  مجموعة  فــي  الثاني   .1873 / 1289 ة  22 ذو الحج

األخير. إلى   237 الصفحة 
د بن عمر القصبي:  نفسه: الصفحة 7، رقم 106 (رقم 4 في المكتبة): أبو عبد اهللا محم
25×17سم،  469 صفحة،  مخطوط،  الصحيح].  الجامع  ترتيب  على  [حاشية 
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1289 ـ 90 / 1872 ـ 3.  دحمان،  إسماعيل بن  إبراهيم بن  الناسخ:  28 سطرًا، 

479 ورقة. من  مجموعة  في  ل  األو
1304 / 1886 ـ 7.

انظر:  –  .93/1  ،1967 سزكين  كذلك  انظر:   .692  SI بروكلمان  كارل  انظر: 
رقم 64.  ،389  ،7 ملحوظة   379  ،1956  (Schacht) شاخت 

د بــن عمر بن  – 2004، 192: [القصبــي، محم (Sadgrove) ســدجروفي
أبي ســتة]: كتاب حاشية الترتيب، منشــور من قِبل المطبعة السلطانية 
على  حاشــية  مجلدات،  ثالثة  في  و1890 ـ 1،  1886 ـ 7  فــي  (زنجبار) 
انظر:  الوارجالني.  بترتيــب  حبيــب  ـ : الربيع بن  ل الصحيــح  الجامع 

1402 ـ 1404 / 1982 ـ 1984.

الصحيح  – الجامــع  على  للمحشــي  حاشــية  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
الموجود  مجلدات،  ثالثة  من  العمل  هذا  يتكون  حبيب].  [لـ الربيع بن 
منهمــا هما المجلدان الثانــي والثالث، من الذبائح وما يليها. نســخة 

مفقود. ل  األو المجلد  مخطوط.  في  أخرى 
القصبي:  – ســتة  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا   :298  ،2001 النامي، 

المسند. ترتيب  شرح 
نفوســة  جبل  جادو،  في  المقصي  صالح  ملكية  فــي  321 ورقة،  مخطوط، 

1886 ـ 7.  /  1304 زنجبار  أجزاء،   3  :310 نفسه:   .(1969 (زهاء 
1306 / 1888 ـ 9

ل والثاني، القاهرة،  – د األو149: المجل ،X :(مزاب) اآلباء البيض، غرداية
السالمي:  انظر:   .(1972 (مايو  400 صفحة)  10؛   ،453) 1306 / 1888 ـ 9 

.1908 / 1326 القاهرة  الجامع،  حاشية 
1315 / 1897 ـ 8.

1315 / 1897 ـ 8. – حجرية،  طبعة   :34  ،1976  (Ess) إس 
الصحيح  – من  ل  األو الجزء  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالني، 
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عبيدة  أبــي  عن  حبيب  الربيع بــن  رواية  اهللا ژ،  رســول  حديــث  في 
إبراهيم بن  يوسف بن  يعقوب  أبي  ترتيب  التميمي.  كريمة  أبي  مسلم بن 
نفوسة،  جبل  مشايخ  ديوان  من  الطهارات  كتاب  ويليها  الوارجالني،  مّياد 

24×16سم). 194 صفحة،   ،4) 1315 / 1897 ـ 8،  القاهرة  حجرية.  طبعة 
اآلبــاء البيض، غردايــة، X، 142. الصفحــات 1 ـ 177، ترتيــب؛ 178 ـ 194، 
ـ : سعيد بن أحمد بن يحيى الباروني النفوسي الجادوي (مايو 1972). طهارات ل

.1908 / 1325

الصحيح  – الجامــع  عنوان  تحــت  (خطأ)   1908 / 1325 مســقط  طبعــة 
أنها  الصواب  مســقط  سدراتة).  من   ،756  ،VIII اإلســالم،  (موســوعة 

التالية). المادة  (انظر:  القاهرة 
.1908 / 1326

الصحيح،  – الجامــع  حاشــية  حميد:  عبد اهللا بن  ــد  أبو محم الســالمي، 
البصري.  الفراهيــدي  عمــرو  حبيب بن  الربيع بــن  اإلمــام...  مســند 
البارونية،  األزهار  مطبعة  القاهرة:  الســالمي.  حميد  عبد اهللا بن  تأليف... 
واحد).  مجلد  فــي  (مجموعان  والثانــي  ل  األو ـد  المجلـ  .1908 / 1326

من  بطلب  27×19سم).  400 صفحة؛  فهرســت؛  صفحات.  عشر   ،453)
يعقوب  أبي  (بترتيب  (مسقط)  ُعمان  سلطان  تركي،  فيصل بن  السلطان 

[الوارجالني]). مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن 
السدراتي  – إبراهيم  يوسف بن  يعقوب  أبي  عن  صفحات  ثمان  من  مة  مقد

التميمي،  كريمة  أبي  مسلم بن  أبو عبيدة  حبيب،  الربيع بن  الوارجالني، 
األول:  للمجلد   453 الصفحــة  على  األزدي.  زيد  جابر بن  أبو الشــعثاء 
في  الصفحة:  هذه  أســفل   .1907 / 1325 ل  األو ربيع  في  المســودة  أكمل 
الكتابة  بداية  تقــول:  الكتاب،  هذا  منهــا  نقل  التي  (المخطوط)  نســخة 
ة  د الثاني: نهاية النسخ ذو الحج15 رمضان 1324 / 1906. في نهاية المجل

عيران،  محمود  طبعــة  (انظر:  شــاملة  حواش  الطبعة  لهذه   .1908 / 1325
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الطهارة،  كتاب  مواضيع،  عدة  يعالج  ل  األو المجلد   .(1968 / 1388 دمشق 
الصدقة،  الــزكاة /  كتاب  الصوم،  كتاب  الثاني:  ـد  المجلـ الصالة؛  كتاب 

.1963 / 1383 انظر:  الثالث.  المجلد  األذكار.  كتاب  الحّج،  كتاب 
– .93/1  ،1967 سزكين   .823  ،S II  ،692 691؛   ،S I بروكلمان  كارل 
حاشــية  – باء):   22065) الكتب  دار  في  مخطوط   ،239/1  ،1961 الســيد 

على  اإلباضي  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  أبي  ترتيب  على  السالمي، 
صحيح الربيع بن حبيب البصري الفراهيدي. الجزء الثالث. منسوخ من 
 ،6) 1326 / 1908 ـ 9،  الثانية  جمادى  خميس،  سيف بن  د بن  محم قِبل 
175 ورقة، أعداد مختلفة لألســطر، 33×21سم). النسخة الثانية (22281 

الناســخ،  قناوي  د  محم قبل  من  األولى،  النســخة  من  منســوخ  باء)، 
26×18سم). 21 سطرًا،  من  (765 صفحة   ،1942 / 1361

في  – مرسومة  لبوب،  في   :56  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
400 صفحة).  ،453) مجلدان   ،1908 / 1326 في  مصر 

د بن يوسف: ترتيب الترتيب لمسند الربيع بن حبيب في  – اطفيش، محم
حديث المصطفــى، طبعة حجرية، الجزائر، تَّم في محرم 1326 / 1908. 
العطفاوي  ــد  محم إبراهيم بن  (خطأ) بــن  عمــر  القاضي  مــن  بطلب 
د بن  محم قاسم بن  سليمان بن  عيسى بن  صالح بن  د بن  محم وشريكه 

18,5×13,5سم). (289 صفحة،  اليسجني.  صالح 
كتاب  مواضيع،  عدة  يعالــج:  هذا  الترتيب  ترتيب  كتاب  مــن  ل  األو الجزء 
األذكار؛  كتاب  الــزكاة،  كتاب  الصيام،  كتــاب  الصالة،  كتاب  الطهــارات، 
الجــزء الثاني: كتاب الحّج، كتاب الجهاد، كتــاب الجنائز، كتاب األذكار، 
األشربة  كتاب  الذبائح،  كتاب  األحكام،  كتاب  البيوع،  كتاب  النكاح،  كتاب 

إلخ. والنذور،  األيمان  كتاب  والنبيذ،  الخمر  من 
الترتيب  – ترتيب  لكتــاب  طبعة  رقم 64:   ،389  ،1956  (Schacht) شــاخت 

 121 القطب،  مكتبــة  فــي  مجموعة،  بدايــة  في  مطبوعــة  ـ : اطفيــش،  ل
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بدل  في  جواب  والسعوط؛  الدخان  حكم  في  رســالة  وبعدها:  (2) ـ (6)، 
أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك؛ جواب لعامر بن مسعود في مسائل 

العلية. ألحمد  جواب  شتى؛  مسائل  في  عبد اهللا  د بن  لمحم جواب  شتى؛ 
الربيع. – لمسند  األولين  للجزأين  الوارجالني  ترتيب  مة:  مقد  ،2003 الشيباني 

.1909 / 1327

الجامع  – بــاء):   21588) الكتب  دار  فــي  مخطوط   ،201/1  ،1961 الســيد 
الصحيح، ترتيب أبي يعقوب يوسف... الوارجالني (ت: 570 / 1174 ـ 5). 
أربعــة أجزاء في مجلد واحد. ُنســخ من قِبل ســيف بن علي الفرقاني، 
23×18ســم.  14 ســطرًا،  من  ورقات   205  ،1909 / 1327 الثانية  3 جمادى 
(انظر: 1328 / 1920 ـ 1، 1349 / 1930 ـ 1؛ 1415 / 1994 ـ 5؛ 1381 / 1961؛ 

أجزاء). أربعة  في  كّلها  الشيباني؛  طبعة   ،2003 / 1424

1328 / 1910 ـ 1.

نصيــر 1983، 809/2 (الصفحــة 60). فــي 810/2 أعطــى نصير نفس  –
ثم،  (96 صفحة).  1328 / 1910 ـ 1،  القاهرة   ،(1908 طبعة  (مثل  العنوان 
الربيع بن  مسند  الصحيح،  الجامع  حاشــية   :(79 (الصفحة   1331/2 في 

مجلدان.  ،1911 / 1329 القاهرة  حبيب. 
في  – مرة  أول  الســالمي،  نســخة  طبع  تَــّم  مــة:  مقد  ،2003 الشــيباني 

1328 / 1910، خــالل حياة المؤلــف، تَّم الطباعــة بمطبعة النجاح في 

القاهرة، بترتيب من قِبل قاسم بن سعيد الشماخي (ت: 1334 / 1915 ـ 6) 
.(1909 / 1327 (انظر:  أجزاء.  أربعة  في  الكتاب  ظهر  (خطأ). 

1332 / 1913 ـ 4.

للربيع بن  – الصحيــح  الجامع  حاشــية  رقم 91:   ،13  ،1978 الوهيبــي، 
في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  عمرو،  حبيب بن 

مجلدات. ثالثة  1332 / 1913 ـ 4، 

.(1928 / 1347)
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على  – حاشــية  داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،   :230/2 و2000،  باباعمي 
1287 ـ 1347 / 1871 ـ 1928. لعلي  عاش  مخطوط.  الربيع.  مسند 

1349 / 1930 ـ 1.

مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004): الجامع الصحيح، مســند اإلمام  –
الربيع بــن حبيب بن عمــر األزدي البصري ترتيــب... أبي يعقوب 
والعدل  الكبير،  التفســير  صاحب  الوارجالني،  إبراهيم  يوســف بن 
المطبعة  القاهــرة:  الثانية.  الطبعــة  والبرهــان.  والدليل  واإلنصــاف 
24×16ســم).  40 صفحة؛   ،45  ،78  ،80) 1349 / 1930 ـ 1،  الســلفية، 
السالمي.  حميد  عبد اهللا بن  مصححه  من  تنبيه  2 ـ 4:  الصفحات  على 
اطفيش  إبراهيم  إســحاق  أبا  أن  يتضــح   4 للجزء   35 الصفحــة  من 
بيروت /  الطبعة،  إعادة  كذلك  البوســعيدي،  مكتبة  في  اْلُمحّقق.  هو 
أجزاء،   4) جديدة،  طبعة  االستقامة،  مكتبة   / الفتح  دار  روي:  مسقط، 
في  مطبوعة  الطبعة:  هذه  نهاية  في  يوجد  24×16,5سم).  296 صفحة؛ 

1 رمضان 1388 / 1969 بالمطبعة العمومية، دمشق (انظر: 1388 / 1968) 
.(1909 / 1327 (انظر: 

الســلفية،  – المطبعة  القاهرة:   :156  ،X (مــزاب):  غرداية  البيــض،  اآلباء 
1349 / 1930 ـ 1، الطبعة الثانية، ترتيب أبي يعقوب يوسف الوارجالني، 

24×16سم)  40 صفحة؛   ،45  ،78  ،78  ،80) واحد  مجلد  في  أجزاء  أربعة 
.(1972 (مايو 

أبي  – ترتيب  رقــم 26:  (مزاب)،  القــرارة  إبراهيم،  اليقطان  أبــي  مكتبة 
الســلفية،  المطبعة  القاهرة:  الوارجالنــي.  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب 
1349 / 1930، الطبعة الثانية، أربعة أجزاء في مجلد واحد (80، 78، 45، 

.(1972 (مايو  40 صفحة) 

1349 / 1930 ـ 1،  – الســلفية،  المطبعة  القاهرة:   :2/383  ،37  ،1969 نصير 
مجلدين. في  أجزاء  أربعة 
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نصيــر 1969، 37، 2/384: الطبعــة الثانيــة، القاهرة: مكتبة ســركيس،  –
واحد. مجلد  في  أجزاء  أربعة  1349 / 1930 ـ 1، 

.1933 / 1352

(خطأ)،  – المسند  من   8 للمجلد  مخطوط   ،173  ،1978  (Smith) ســميث 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في   ،1933 / 1352 في  ُنسخ 

.1961 / 1381

األجزاء  – كل  القدس  طبعة  تشــمل   :87 ملحوظة   200  ،1991  (Ess) إس 
األربعة، كما هو الشأن بالنسبة لطبعة القاهرة 1930 نفس الشيء بالنسبة 
 .1985 في  مسقط  في  طبعها  أعيد  التي   ،1968 / 1388 في  دمشــق  لطبعة 

.(1909 / 1327 (انظر: 
د 2003، 434: الجامع الصحيح، مسند اإلمام  – الرواحي، ســالم بن محم

الثاني.  القــرن  أواخر  علماء  من  األزدي  عمــرو  حبيب بن  الربيع بــن 
.1961 / 1381 أجزاء.  أربعة  الثالثة.  الطبعة 

القدس  – في  الطبعة  نشر  تَّم  1381 / 1961 ـ 2  في  مة:  مقد  ،2003 الشيباني 
الصناعية. اإلسالمية  األيتام  بمطابع 

1963 / 1383

اإلمام  – مســند  الصحيح  الجامع  شــرح  من  الثالــث  الجزء  الســالمي: 
الربيع بــن حبيب بن عمــرو الفراهيدي األزدي لمؤلفــه... نور الدين 
العمومية،  المطبعــة  دمشــق:  الســالمي...  حميد  عبد اهللا بن  د  أبو محم
الديــن  عــّز  تحقيــق:  24×17ســم).  644 صفحــة؛   ،xiv) 1963 / 1383

أبي  مكتبة  السالمي.  د  محم ابني  وأحمد،  سليمان  من  بطلب  التنوخي. 
اليقظان إبراهيم، القرارة (مزاب)، رقم 28 (مايو 1972). تتمة للمجلدين 

.1908 / 1326 القاهرة،  في  المنشورين 
نفس الطبعة، مع نسخة حديثة وطبعة جديدة، من قِبل مكتبة االستقامة،  –

مسقط. ـ  روي 
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البيوع،  كتاب  الطــالق،  كتاب  النكاح،  كتاب  هــذا:  الثالث  المجلد  يعالج 
من  المحرمات  والنبيذ،  الخمر  من  األشربة  كتاب  الذبائح،  األحكام،  كتاب 
والعقل،  الديات  في  األيمان،  كتاب  والوعك،  الحمى  في  واألقوال،  األفعال 
إلخ.  اآلداب،  جامــع  باب  األموال،  فــي  الوعيد  الوصية،  المواريــث،  في 

شاملة. حواشي 
ومخطوطات  – منشــورة  طبعات  انظر:  1 ـ 3:  للمجلــدات  طبع  إعادات 

معروف. غير  بتاريخ 
مجلدات،  – ثالثة  في  التنوخي  طبعة   :87 ملحوظة   200  ،1991  (Ess) إس

غير  (هذا  للمجلدين.  األصلية  الطبعــة  مثل  المحتويات  نفس  لها  لكن 
صحيح).
.1968 / 1388

الوارجالنــي: الجامع الصحيح مســند اإلمــام الربيع بن حبيب بن  –
عمرو األزدي البصري أحد األفراد النبغاء من آخر القرن الثاني، على 
ترتيب الشــيخ اْلُمحّقق صاحب التفســير الكبير والعدل واإلنصاف 
الوارجالني.  إبراهيــم  يوســف بن  يعقوب  أبي  والبرهــان  والدليل 
الســيابي  ســعيد  ســليمان بن  من  بطلب  عيران.  محمود  تحقيــق: 
د النبهاني. دمشق: المطبعة العمومية، 1388 / 1968،  وبلعرب بن محم
(290 صفحة،  لألســماء،  فهرس  مع  واحد،  مجلد  فــي  أجزاء  أربعة 

.(2003 / 1424 (انظر:  24×17سم). 

ألنه  الســالمي؛  حميد  عبد اهللا بن  مصححه...  من  تنبيهات  3 ـ 5:  الصفحات 
الســالمي،  كتب  ومحققة،  صحيحة  الكتاب  هذا  في  الروايــات  كّل  بأن  قال 
عن  الغالب  في  يروي  شيخًا.  وعشرون  خمسة  له  الربيع  الرواة:  سلسلة  حول 
ضمام [بن الســائب البصــري الُعماني]؛ ثم عن أبي نــوح [صالح بن نوح 
عن  المروي  الجــزء  اآلخرين.  الشــيوخ  عن   ثم الُعماني]؛  البصري  الدّهــان 
[أبي  من  فيها  اآلثار  وأغلب  صفــرة،  عبد الملك بن  صفرة  أبو  َجمعُه  ضمام 



417قسم المشرق ـ الجزء الثاني Q

الشعثاء] جابر [بن زيد األزدي]، أحد شيوخ أبي عبيدة [مسلم بن أبي كريمة 
التميمي]. جابر له شيوخ كثيرون، لكن يروي غالبًا عن [أبي العباس] صحار 
بعض الشــيوخ،  روايات من  هناك  [بــن العباس] العبدي. في هــذا الجامع 
الروايات من الشيوخ اآلخرين توجد في كتب أخرى قام المرتب أبو يعقوب 
الجزء  في  المواد  بعــض  بإضافة  الوارجالني  مّياد]  [بن  إبراهيم  يوســف بن 
الروايات  هذه  وعّدت  عارضــوه،  الذين  ضّد  الربيع  فيها  احتــج  التي  الثالث 
المرتب  أضاف  الرابع  الجزء  في  صحيحة.  بأنها  المعارضيــن  قِبل  من  كذلك 
الربيع،  عن  القرشي]  هبيرة  ســيف بن  [بن  الرحيل  محبوب بن  عن  روايات 
وعن  الرستمي]  عبد الرحمن  عبد الوهاب بن  [بن  أفلح  اإلمام  عن  وروايات 
يقول  التوجيهية.  زيد  جابر بن  ورسائل  الخراساني]،  غانم  [بشر بن  غانم  أبي 
قام  يعقوب  أبا  إن  سعيد)  أحمد بن  أبو العباس  الدين  (بدر  الشــماخي  البدر 
على  مطبق  هذا  لكن  ضمام،  عن  الربيع  عن  الكتاب  هذا  في  روايات  بإدراج 
الوضوء  يجب  ما  باب  في  النــكاح)؛  من  يجوز  ما  (باب  فقط  واحد  حديث 
هناك حديث الربيع مروي عن أبي عبيدة عن ضمام؛ وفي باب الضيافة روى 
عن  عباس  ابن  عن  زيد  جابر بن  عن  ضمام  عن  عبيدة  أبي  عن  حديثًا  الربيع 
لمخطوطات  كثيرة  مخطوطات  بدراســة  قام  إّنه  السالمي:  يقول  الرسول ژ. 
بن  محمد  إليه  أرسل  أخيرًا  لكن  النقائص،  نفس  تقريبًا  كلها  لها  التي  ُعمانية، 
النسخة  هذه  استعملت  وقد  (مزاب)،  من  مكتملة  مخطوطة  أطفيش  يوســف 
إلى  حصري)  (بشكل  المالحظات  تشير  الطبعة.  هذه  إلخراج  الجامع  لكتاب 

.(1908 / 1326 (انظر:  أخرى  مخطوطات  في  تغيرات 
في نسختي، بعد الصفحة 288، تلي الصفحات 202 ـ 199، ملزمة خطأ، مع 

.202 الصفحة  على  أطفيش  [إبراهيم]  إسحاق  ألبي  المالحظات  بعض 
بالمطبعة   1969 / 1388 رمضان   1 ُطبعــت  تقول:  التي  الطبعة  هذه  نهاية  في 

.(1985 / 1406 (انظر:   (1909 / 1327 (انظر:  دمشق  العمومية، 
الزكاة /  الصوم،  الصــالة،  الطهارة،  مواضيــع،  عدة  يعالج:  ل  األو الجــزء 
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البيوع،  الطالق،  النكاح،  األذكار،  الجهــاد،  الحج،  الثاني:  الجزء  الصدقة. 
عائشــة،  عن  مروية  أحاديث  الكتاب  يحوي  والنــذور؛  األيمان  األحكام، 
عبيدة،  وأبي  جابر  مراســيل  وبه  هريرة،  وأبي  ســعيد  وأبي  عّباس،  وابن 
اإلمام  على  وغيره  عّبــاس  ابن  ثناء  وبه  روايات.  مــن  المصّنف  بلغ  وما 
الرابع:  الجزء  عدة.  وتفاسير  مواضيع  يحوي  الثالث:  الجزء  الشــعثاء.  أبي 

عدة. زيادات  يحوي 
نّص هذه الطبعة مشابهة لطبعة سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني، مسقط: 

.2003 / 1424 مسقط،  مكتبة 
فكور (Vikør) 1993: أبو عمرو األزدي البصري: الجامع الصحيح مسند  –

مسقط /  الســالمي.  حميد  عبد اهللا بن  تحقيق:  حبيب.  الربيع بن  اإلمام 
(396 صفحة).  ،[1985  ،1967/] 1388 بيروت، 

1402 ـ 1404 / 1982 ـ 1984.

د بن  – محم أبو عبــد اهللا،  القصبي،   :(2004 (مــارس  البوســعيدي،  مكتبة 
يعقوب  أبي  للعالمة  الترتيب  كتاب  الترتيب.  حاشــية  ستة:  أبي  عمر بن 
عبد اهللا  أبي  العّالمــة  بحاشــية  المحّشــي (خطأ)  الوارجالني.  يوســف 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  مجلدات،   8 عمر.  د بن  محم
 ،1982 / 1402 ل،  األو المجلد  (24×17سم).  1402 ـ 1404 / 1982 ـ 1984، 

(238 صفحــة)؛ تَّم طبع الحاشــية في الهامش؛ فــي البداية إعالن عن 
القعدة  6 ذو  الخروصي،  نبهان  أبي  خلفان بــن  يحيى بن  قِبل  من  وقف 
(الزنجباري).  برغــش  الســلطان  قِبل  من  عليه  مصــادق   ،1887 / 1304

المجلد الثاني، 1402 / 1982، (251 صفحة)؛ حاشية في الهامش. المجلد 
الثالث 1402 / 1982، (297 صفحة)؛ إعالن عن وقف من قِبل الخروصي، 
سعيد،  علي بن  السلطان  قِبل  من  عليه  مصادق   ،1890 / 1307 شعبان   17

ال شيء على الهامش. المجلد الرابع، 1402 / 1982، (303 صفحة)؛ نفسه. 
السادس،  المجلد  نفسه.  (226 صفحة)؛   ،1983 / 1403 الخامس،  المجلد 
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 ،1984 / 1404 الســابع،  المجلد  نفســه.  (226 صفحــة)؛   ،1983 / 1403

(329 صفحة)؛ نفسه. المجلد الثامن، 1404 / 1984، (158 صفحة)؛ نفسه؛ 
الرواحي.  عديم  سالم بن  ناصر بن  قِبل  من  مدح  155 ـ 158  الصفحات 
أن  رغم  و1890،  ـ : 1886 ـ 7  ل الزنجباريــة  للطبعة  طبع  إعادة  أنها  يبدو 

مجلدات. ثالثة  في  الطبعة  تلك 
.1985 / 1406

دمشــق:  – لطبعة  طباعة  إعادة   .1985 / 1406 االســتقامة،  مكتبة  مســقط: 
.1968 / 1388 العمومية  المطبعة 

بيروت  – الفتح،  دار  قبل  من  الطبع  إعادة   .1985 العربية،  المطبعة  غرداية: 
(التاريخ؟).

– .1993  (Vikør) فكور   ،1968 / 1388 انظر: 
.1987 / 1407

دار  – بمطبعة  ُطبعت  يوسف.  عاشور بن  إشــراف  إدريس.  د  محم تحقيق: 
مسقط،  االستقامة،  مكتبة  قِبل  من  نشــرت  دمشــق.  بيروت /  الحكمة، 

1415 / 1994 ـ 5). (انظر:   .1987 / 1407 بيروت،  العلمية،  الكتب  ودار 
1415 / 1994 ـ 5.

باباعمي 2000، 389/2: حاشــية على كتاب مسند الربيع بن حبيب في  –
عدة  الوارجالني.  إبراهيــم  يوســف بن  يعقوب  أبي  بترتيب  الحديث. 

مجلدات. خمسة  في  طالي،  ـ : إبراهيم  ل األخيرة  الطبعة  طبعات. 
الربيع بن  – مسند  الصحيح،  الجامع   :(2004 البوســعيدي، (مارس  مكتبة 

الوارجالني.  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  أبي  قِبل  من  الترتيب  حبيب. 
د إدريس وعاشور بن يوسف. بيروت / دمشق: دار الحكمة  تحقيق: محم
391 صفحة،   ،xvi) ،1995 / 1415 االســتقامة،  مكتبــة  روي:  ومســقط، 
(انظر:  واحد.  مجلد  في  أجزاء  أربعة  24×16,5سم)،  فهرس؛  5 صفحات 

.(1909 / 1327 1407 / 1987؛ 
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مة: في 1414 / 1994 قامت مكتبة مسقط بنشر طبعة  – الشيباني 2003، مقد
فهارس. مع  الوارجالني)  بترتيب  حبيب  الربيع بن  (المسند 

إبراهيم  – قِبل  من  ُمحققة  1415 / 1994 ـ 5،  في  كانت  طبعة  أحدث  نفسه: 
(قسنطينة). الجزائر  في  البعث  دار  قِبل  من  والمنشورة  طالي 

الربيع بن  – مسند  الصحيح  الجامع  (ُمحقق)  عبد اهللا:  سعود بن  الوهيبي، 
مكتبة  روي:  مسقط،  الفهارس.  ويليه  البصري  األزدي  عمرو  حبيب بن 

2003 / 1423  .1994 يوليو   /1415 صفر  مسقط، 
الجامع  – السدراتي:  مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني، 

الصحيح في أحاديث الرســول ژ لإلمــام الربيع بن حبيب بن عمرو 
يوســف بن  يعقوب  أبي  ترتيــب  175هـ).  ـي  توفـ) البصــري  األزدي 
واحد.  مجلد  في  جزءان  570هـ).  ـي  توفـ) الوارجالني  مّياد  إبراهيم بن 
مكتبة  الســيب:  الوارجالني.  بابزيز  إبراهيم  ســليمان بن  الحاج  إعداد: 

13×10سم). (300 صفحة،   ،2003 / 1424 الضامري، 
وعناوين  الروايات  نصوص  واألحمر؛  باألزرق  منشــور  صغير  جيبي  كتيب 

.742 إلى   1 (باألحمر)  مرقمة  الروايات  باألحمر،  منشورة  الفصل 
الوارجالني، أبو يعقوب يوســف بن إبراهيم بن مّياد السدراتي: كتاب  –

الترتيب في الصحيح من حديث الرسول ژ ويشتمل على: 1. الجامع 
مخالفيه،  على  ة  الحج في  الربيع  آثار   .2 الربيع،  اإلمام  مسند  الصحيح 
أبي  عن  أفلح  اإلمام  روايــات   .4 الربيع،  عن  ســفيان  أبي  روايات   .3
أبي  اإلمام  وترتيــب  جمع  زيد.  جابر بــن  اإلمام  مراســيل   .5 غانم، 
الشــيخ  عليه  وعلق  صححه  الوارجالني.  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب 
مبارك بن  ســلطان بن  تحقيق:  الســالمي.  حميد  عبد اهللا بن  الدين  نور 
حمد الشــيباني. مســقط: مكتبة مســقط، 1424 / 2003، (476 صفحة، 

16,5×12سم).
مة من قِبل اْلُمحّقق (5 ـ 14)؛ تنبيهات من قِبل  تحتوي هذه الطبعة على: مقد
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الصحيح  الجامع  23 ـ 329]،  الثاني،  ـ  األول  السالمي، (15 ـ 19)؛ [األجزاء 
الربيع  آثار  331 ـ 414]  الثالث،  (23 ـ 329)؛ [الجزء  حبيب  الربيع بن  مسند 
روايات  415 ـ 462]  الرابع،  [الجزء  (331 ـ 414)؛  مخالفيه  على  ة  الحج في 
أبي  عن  الرستمي  أفلح  اإلمام  روايات  (417 ـ 424)؛  الربيع  عن  سفيان  أبي 
زيد  جابر بن  عن  المقاطيع  األخبار  (424 ـ 432)؛  وغيره  الخراســاني  غانم 

(433 ـ 462).
مة من قِبل اْلُمحّقق (5 ـ 14): إســنادات الربيــع (ت: بين 175 / 791 ـ 2  مقد
و180 / 796 ـ 7) لها ثالثة رواة، مرتبة من قِبل الوارجالني حســب أسمائهم. 
كريمة  أبي  مســلم بن  عبيدة  أبــي  الربيع  شــيخ  عن  كانت  الروايــات  جل 
أبي  عن  يروى  كان  الذي  بقليل)،  ذلــك  بعد  أو  105 / 723 ـ 4  (ت:  التميمي 
إلى  الربيع  روايات  حملــوا  العلم  حملة  من  جماعة  زيد.  جابر بن  الشــعثاء 
الوارجالني  قام  عشــر  الثاني  السادس /  القرن  في  المغرب.  وإلى  المشــرق 
اسم  العمل  هذا  على  وأطلق  الموضوع  حسب  بترتيبها  570 / 1174 ـ 5)  (ت: 
مجلدين  في  الروايات  رتب  حبيب.  الربيع بن  اإلمام  مسند  الصحيح  الجامع 
بعض اإلضافات، مؤلفًا بذلك العمل كله في أربعة أجزاء. بعد  وأضاف إليها 
ستة  أبي  عمر بن  د بن  محم المحّشــي  كتب  الوارجالني،  من  قرون  خمســة 
الجربي (ت: 1088 / 1677 ـ 8) حاشــية في أربعة أجزاء لترتيب الوارجالني، 
(1304 / 1886 ـ 7  فــي  زنجبــار  فــي  الســلطانية  المطبعة  فــي  المطبوعــة 
و1308 / 1890 ـ 1)، وفيمــا بعد من قِبل وزارة التــراث القومي والثقافة بين 
طبعة  أحــدث  1402 ـ 1982/4 ـ 4).  (انظــر:  و1404 / 1983 ـ 4   1981 / 1402

بدار  ومنشــورة  طالي  إبراهيم  قِبل  من  ُمحققة  1415 / 1994 ـ 5،  فــي  كانت 
إبراهيم]  [بن  عبد العزيز  الديــن  ضياء  كتب  (قســنطينة).  الجزائر  في  البعث 
مختصر  بعنوان:  المحّشي،  ـ : حاشية  ل ملخص  1223 / 1808 ـ 9)  (ت:  الثميني 
كتب  مخطوط.  فــي  زال  وما  1204 / 1789 ـ 90  فــي  تَّم  الترتيب،  حواشــي 
صالح بــن عمر لعلي (ت: 1346 / 1927 ـ 8) حاشــية أخرى (مخطوط). بدأ 
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لترتيب  األولين  الجزأين  عن  شــرح)  حاشية (أو  كتابة  الســالمي،  الدين  نور 
الوارجالنــي في 1324 / 1906 ـ 7 وأنهى هذا العمــل في ثالثة مجلدات في 
لم  هناك.  ليطبع  القاهــرة  إلى  أرســل  حين  في   ،1908 / 1326 الثانية  جمادى 
وصلت  عمله،  إتمام  قبيل  لشرحه؛  فقط  واحدة  نسخة  السالمي،  الشيخ  يكتب 
د بن يوســف اطفيش، مع حواشي من  نســخة لترتيب الوارجالني من محم

السالمي. عمل  في  جزئيًا  تضمنها  تَّم  بذلك  التي  األخير،  هذا  قِبل 
البارونية  بالمطبعة  القاهــرة  في  األولى  للمــرة  حجرية  طبعة  الكتاب  طبع 
الثانية  الحجرية  الطبعــة  شــرح.  أو  تعديالت  بدون  1315 / 1897 ـ 8  فــي 
اطفيش  يوســف  د بن  ـ : محم ل الترتيب  ترتيب  بالجزائر:   1908 / 1326 فــي 
تَّم  السالمي،  نسخة  الربيع.  لمسند  األولين  للجزأين  الوارجالني  ـ : ترتيب  ل
الطباعة،  تمت  المؤلف،  حياة  خالل   ،1910 / 1328 في  األولى  للمرة  نسخها 
(ت:  الشــماخي  ســعيد  قاســم بن  قِبل  من  القاهرة،  في  النجاح  بمطبعــة 
1334 / 1915 ـ 6) (خطــأ). ظهر الكتاب في أربع كتيبات، واحد لكل جزء. 

األزهار  بمطبعة   1908 / 1326 طبعة  إلى  يشــر  لم  الشيباني  أن  الغريب  (من 
البارونية) قام أبو إسحاق إبراهيم اطفيش (ت: 1385 / 1965 ـ 6) في القاهرة 
بنشر الكتاب مضيفًا مالحظاته الخاصة (الطبعة الثانية 1349 / 1930 ـ 1، في 
تعتمد  بعدها  جاءت  التي  المطبوعات  الســلفية.  المطبعة  في  واحد)  مجلد 
القدس  في  الطبعة  هــذه  نشــر  تَّم  1381 / 1961 ـ 2  في  الطبعة.  هــذه  على 
بنشر  االستقامة  مكتبة  قامت  ُعمان  في  الصناعية.  اإلسالمية  األيتام  بمطابع 
العمل زهاء بداية «هذا القرن»، وفي 1414 / 1994 نشرت مكتبة مسقط طبعة 

بفهارس.
الســالمي،  أرســله  الذي  األصلي  المخطوط  عــن  الحالية  الطبعة  تعتمــد 
(مفتي  الخليلي  حمــد  أحمد بن  مكتبة  في  الموجود  للطبــع،  القاهرة  إلى 
في  العدوي  الفرقاني  عامر  علي بن  ســيف بن  قِبل  من  المنســوخ  ُعمان)، 

.(1909 / 1327 (انظر:  1326 / 1908 ـ 9 
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من  اْلُمحّققة  للنسخة  مشــابهة  اْلُمحّقق  مة  مقد عن  النظر  بغض  الطبعة  هذه 
التغيرات  إلى  المالحظات  تشــير   .1968 / 1388 دمشق  عيران،  محمود  قِبل 

.(1908 / 1326 (انظر:  أخرى  مخطوطات  في 
تاريخ. أي  بدون  ومخطوطات  منشورة  طبعات  هناك 

الصحيح  – من  الترتيب  رقم 128:   ،23  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
أربعة  عبيــدة،  أبي  عن  حبيب  الربيع بــن  رواية  الرســول  حديث  في 
أجــزاء، مخطوط فــي الخزانــة البارونية، 124 صفحة، 20.5x15ســم. 
(110 صفحات،  مســألة]  أبي  من  [أوراق  إلى:  باإلضافة  مجموعة،  في 
أبي  أحمد بن  أبو العباس  النفوســي،  (انظر:  909 / 1503 ـ 4)  منسوخة 

بكر). أبي  د بن  محم عبد اهللا 
الصحيح  – الجامع  على  (القصبي)  حاشــية   :345  ،272  ،1975 الجعبيري 

للربيع بــن حبيب. في أربعة مجلدات كبيرة. بعنــوان: كتاب الترتيب. 
مكتبة  في  المثال  سبيل  على  اإلباضية،  المكتبات  في  كثيرة  مخطوطات 

كبير. قياس  أجزاء،  أربعة  (مزاب)،  غرداية  في  حّمو  الحاج 
يعقوب  – أبــي  ترتيب  حبيــب.  الربيع بن  مســند  الصحيــح،  الجامــع 

الدينية. الثقافة  مكتبة  [القاهرة]:  الوارجالني.  إبراهيم  يوسف بن 
عمر بن  – د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبــي،  رقم 021:   ،8 آل فضل،  مكتبة 

ـدان الثانــي والثالث،  ة: حاشــية الترتيــب. مخطوط، المجلـأبي ســت
183 ورقة، 21,5×15,5سم، 25 سطرًا، ال ناسخ وال تاريخ. أجزاء مفقودة 

المكتبة. في  رقم 064  األخير،  وفي  الوسط  في  البداية،  في 
د بن عمر بن أبي ســتة: حاشــية  نفسه: 37، رقــم 127: القصبي، أبو عبد اهللا محم
ل  الترتيب. مخطوط، 212 ورقة، 21×15,5سم، 21 سطرًا، أجزاء مفقودة. األو
فــي مجموعة من كتابين، رقم 039 في المكتبــة. مجموعة فصول وأبواب 

والفضائل. اآلداب  عن  ـ : كتاب  ل
من  – الترتيب  المكتبــة):  فــي  (رقم 77  رقــم 041   ،15 آل يدر،  مكتبــة 
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أبي  عن  حبيب  الربيع بــن  رواية  الرســول ‰،  حديث  في  الصحيح 
عبيدة مسلم وترتيب أبي يعقوب يوسف الوارجالني. مخطوط لألجزاء 
من  مجموعة  فــي  مكتمل.  27 ســطرًا،  ســم،   20×30 66 ورقة،  1 ـ 4، 
205 ورقــة، من 89 إلى 154. المالك: يــدر باحمد بن الحاج حّمو بن 

1343 / 1924 ـ 5. في  وقفًا  المخطوط  جعل  الذي  يحيى، 
الجامع  – شــرح  من  ل  األو الجزء   :(2004 (مــارس  البوســعيدي،  مكتبة 

الصحيح مسند اإلمام... الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي تأليف... 
الطبعة  السالمي.  وأحمد  سليمان  من  بطلب  السالمي.  حميد  عبد اهللا بن 
قبل  من  صفحة   xi) جديــدة  طبعة  العالميــة،  المطابع  ُعمــان:  الثانية. 
453 صفحة،  فهرس،  صفحات  عشــر  السالمي،  عن  التنوخي  عزالدين 
ل  األو ربيع   7 الكتابــة  نهايــة   :453 الصفحة  علــى  24,5×16,5ســم). 
الكتاب،  هذا  منه  نســخ  التي  (المخطوط)  في  ملحوظة:  1325 / 1907؛ 

والثالث  الثاني  المجلدان   .1906 / 1324 رمضان   15 الكتابة  بداية  تقول: 
.1908 / 1326 القاهرة  لطبعة  إعادة  شك  بال  هذا  سيأتيان. 

الربيع بن  اإلمــام...  مســند  الصحيح  الجامع  شــرح  من  الثاني  الجــزء  نفسه: 
بطلب  الســالمي.  حميد  عبد اهللا بن  تأليف...  الفراهيدي.  عمرو  حبيب بن 
من ســليمان وأحمد الســالمي. الطبعة الثانية. ُعمــان: المطابع العالمية، 
فهرس.  394 ـ 400  صفحات  24,5×16,5سم).  (400 صفحة،  جديدة،  طبعة 
لطبعة  إعادة  الثالث  المجلد   .1908 / 1325 ة  الحج ذو   4 النســخ  من  انتهى 

.1908 / 1326 القاهرة 
الربيع بن  – اإلمــام  مســند  الصحيح  الجامع  شــرح  من  الثالث  الجــزء 

الجليل  العّالمة  الشــيخ  تأليف  األزدي.  الفراهيــدي  عمرو  حبيب بــن 
د عبد اهللا بن حميد الســالمي. تحقيــق: عّز الدين  نورالديــن أبي محم
د الســالمي. ُنشر من  التنوخي. بطلب من ســليمان وأحمد، ابني محم
644 صفحة،   ،xiv) ،قِبل مكتبة االستقامة، [مسقط، روي]، طبعة جديدة
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641 ـ 644  الصفحــات  فهرس،  630 ـ 640  (الصفحــات  24×17ســم). 

مطابع  قِبل  من  ُطبــع  ملحوظات.  هناك  المجلد  هــذا  في  تصحيحات. 
مسقط). النهضة، 

طبعة  – االســتقامة،  مكتبة  مســقط:   :(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
أعاله. إليه  أشير  ما  نفس  مجلدات،  ثالثة  الثانية،  الطبعة  جديدة، 

– .(1972 (مايو  و178  رقم 121  القطب،  مكتبة 
مكتبة الشــيخ، رقم 568: الصحيح في حديث الرســول ژ . مخطوط،  –

لـ؟)  (أجزاء  على  يحتوي  مكتمل.  28 ســطرًا،  ســم،   24×34 37 ورقة، 

إلى  باإلضافة  49 ورقــة،  من  مجموعة  في  ل  األو الوارجالنــي.  ترتيب 
عبيدة. أبي  مسائل  كريمة:  أبي  مسلم بن  أبو عبيدة  [التميمي]،  كتاب 

– .(1972 (مايو  رقم 239  بّرين،  مجيد 
يوسف...  – يعقوب  ألبي  ترتيب  رقم 6:   ،379  ،1956  (Schacht) شــاخت 

الجامع  أو  المســند  حبيب:  الربيع بن  لكتاب  الوارجالني  الســدراتي 
مكتبة  الرســول)،  حديث  فــي  (الصحيح  حجريــة.  طبعة  الصحيــح، 
السدويكشي:  ستة  أبي  قِبل  من  الترتيب  هذا  على  حاشية   .329 القطب، 
(انظر:  331 ـ 333  القطــب،  مكتبة  مجلدات،  ثالثة  في  منســوخة  طبعة 
د بن  محم قِبــل  من  الوارجالني  الترتيــب  ترتيــب  1304 / 1886 ـ 7). 

بداية  في  مطبوعة  178؛  القطــب،  مكتبة  في  التوقيع  اطفيش:  يوســف 
.(1908 / 1326 (انظر:   (1)  121 القطب،  مكتبة  مجموعة، 

http//ibadhiyah.net/hadith/musnad: نص الكتاب بأكمله (ديسمبر 2001).  –

(9 صفحات). المحتويات  جدول  بطباعة  قمت 
.1978  (Smith) سميت  1976؛   (Ess) إس  األسفل:  انظر: 

إس  56 ـ 57؛   ،1981  (Cook) كوك انظر:  حبيب.  الربيع بن  مسند  تاريخ  عن 
 (Francesca) فرنشيســكا  134/2؛   ،1991  (Ess) إس  36 ـ 38؛   ،1976  (Ess)
A 2002 ،1998؛ مســيجنون (Massignon) 1938؛ القّنوبــي 1995؛ القّنوبي: 
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 ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون  تليها؛  والتي   36  ،1982 الطالبي  مختصر، 
تليها. والتي   231

.2003 صالح  أبو 
«الثاني  يعتبر  الذي  المسند،  عن  عامة  معلومات  ملحوظة:   304  ،1985 بّحاز 

القرآن». بعد 
الضامري  مكتبة  قِبل  من  ضوئي  قرص  على  منشــور   :11  ،2004 البراشدي 

السيب. في 
المغرب. في  دراسته  تمت  ككتاب  إليه  أشير   :218 الجواهر،  البرادي: 

سليمان  رســائل  في  إليه  أشــير   :158  ،155/1 صفحات،  زعيمة:  الباروني، 
الباروني.

البوســعيدي، 2000، 47 ـ 84: مســند الربيع بن حبيــب. 1. تعريف اإلمام 
الربيع. 2. منهج اإلمام الربيع في مسنده. 2 أ. منهجه في ترتيب األحاديث. 

المتن. في  منهجه  ج.   2 الرواية.  في  منهجه  ب.   2
ـ : باب القدر والحذر والتطير  كوبرلي (Cuperly) 1984، 286 ـ 288: ترجمة ل
الربيع بن  لمســند  الترتيب  ترتيب  كتاب  يوســف:  د بن  محم أطفيش،  من 

حبيب.
.1982 دّجال 

ـ : المسند. ل مفصل  نقاش  32 ـ 38:   ،1976  (Ess) إس 
نفسه: 37: كتب شخص يسمى أبو عبد اهللا الُعماني شرحًا على ترتيب الوارجالني. 
الُعماني  الكندي  سليمان  إبراهيم بن  د بن  محم عبد اهللا  بأبي  ليس  شّك  بال 
نحو  توفي  العالــم  هــذا  ألن  رقــم 22)   ،382  ،1956  (Schacht) (شــاخت 
ألبي  مشابه  الشــارح  هذا  ربما  الوارجالني.  قبل  ســنة   60 508 / 1114 ـ 5، 

عن  ـ : المســند.  ل زنجبار  لطبعة  شــارح  المغربي،  عمر  د بن  محم عبــد اهللا 
في  والتي توجد  حاشية،  الجربي  أبو ستة  يســمى  شخص  كتب  الشرح  هذا 
في  تَّم  نفســه  العمل  (مزاب).  مليكة  في  بعمارة  صالح  مكتبة  في  مخطوط 
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1082 / 1671 ـ 2، لذلك فالمؤلف بال شــك هو أبو ستة القصبي (ت: ربيع 

.(1677 مايو   /1088 ل  األو
.200/2  ،1991  (Ess) إس 

.1998  (Francesca) فرنشيسكا 
اإلباضي  القضاء  أصــول  عن   ،2 الفصل  في   :2002  (Francesca) فرنشيســكا 
(هذا  حبيب  والربيع بن  التميمي  أبو عبيــدة  األزدي،  زيد  جابر بن  الحديث، 
يعالج  133 ـ 160)  (الصفحــات   4 الفصل  53 ـ 56).  الصفحات  علــى  األخير 
مسند الربيع بن حبيب، مع نقاش موثوقية المسند على الصفحات 136 ـ 144. 

.274  ،2003  (Francesca) فرنشيسكا  كذلك  انظر: 
من  العمل  رتــب  مجلدات،  ثالثــة  70 ـ 71:   ،1934  (Lewicki) ليفتســكي 
نحو  (وارجالن)  في  (عاش  السدراتي  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  أبي  قِبل 
لكتاب  المصادر  إحــدى  عشــر).  الثاني  الســادس /  للقرن  الثاني  النصف 

السير. الشماخي 
يعقوب  أبي  قِبــل  من  الترتيــب  يخــّص   :1938  (Massignon) مســيجنون 
أو  ـ : المســند  ل  (1174 / 570 ـي  المتوفـ) الوارجالني  إبراهيــم  يوســف بن 
 ،1985  (Wilkinson) ويلكنسون  (انظر:  الفراهيدي  حبيب  الربيع بن  صحيح 
صرح  المسند؛  تاريخ  بدراســة  التالميذ  من  جماعة  تقوم   .(9 ملحوظة   233

مّرة  قام  وأنه  والرابع  الثالــث  الجزأين  ترتيب  بإعادة  قــام  بأنه  الوارجالني 
لإلسنادات. نقدي  بترتيب  أخرى 

رقم 7.  ،17  ،1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
السدراتي:  مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  رقم 74:   ،27 نفسه: 

حبيب. الربيع بن  رواية  اهللا،  رسول  حديث  في  الصحيح  ترتيب 
د عيســى موســى: رســالة الجزائر الثقافية في: عالم الكتب (رياده)،  محم
 :1984 الشــيخ  ابن   :446  ،(1984 يوليو   /1404 (شــوال  رقم 2   ،5 ـد  المجلـ
55 ـ 105:  الصفحات  اإلباضيــة؛  في  والتفســير  القرآن  9 ـ 54:  الصفحات 
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إلى  رســالة  107 ـ 145:  الصفحات  اإلباضية؛  عند  ورواتها  روايتها  ــنة  الس
مجيبًا  المدينة،  في  اإلسالمية  بالجامعة  أســتاذ  مولر،  إبراهيم  خليل  الشيخ 

وجامعه. الصحيح  الجامع  حول  الشيخ  أسئلة  عن 
النامــي، 2001، 78 (طبعة جديدة إنجليزية، 53): روايات الربيع بن حبيب، 
عن أبي عبيدة [مســلم بن أبي كريمة التميمي] وضام [بن الســائب]، عن 

[األزدي]. زيد  جابر بن  الشعثاء]  [أبي 
الصحيح. الجامع  103 ـ 107):  إنجليزية،  جديدة  (طبعة  129 ـ 132  نفسه: 

.1995 مبارك  سعيد بن  القّنوبي، 
حبيب. الربيع بن  اإلمام  كتاب  من  مختصر  نفسه: 

.1994 محمود  سعد، 
عن  زيد  جابر بــن  عن  عبيدة  أبــي  عن  أحاديث   :67 اللمعــة،  الســالمي: 
ابــن عباس وغيرهم مــن الصحابة عن رســول اهللا. الترتيب ألبي يعقوب 
من  الترتيب  هذا  على  وشرح  الوارجالني]،  [الســدراتي  إبراهيم  يوسف بن 

[السدويكشي]. ستة  أبي  قِبل 
 (Lewicki) 7: انظر: ليفنســكي 379، ملحوظــة   ،1956  (Schacht) شــاخت
عن  عبارة  العمل  أن   ،410  ،1938  (Massignon) مسينون  أثبت   .70  ،B 1934

و234 / 848 ـ 9   833 / 218 بيــن  مرحلة  في  كان  تأليفــه  وأن  منتحل  كتاب 
.(36  ،1976  (Ess) إس  ذلك  رغم  (انظر: 

في  ُنسخ  (خطأ)،  للمسند   8 للمجلد  مخطوط   ،173  ،1978  (Smith) سميث 
1352 / 1933، في وزارة التراث القومي والثقافة. استعمل العمل كمصدر من 

قِبل الحارثي في كتابه العقود الفضية. انظر: على ســبيل المثال الصفحات 
كذلك  انظر:  149 ـ 156.  حبيب،  الربيع بن  عن  كامل  فصل  له  إلخ.   ،66  ،6
عاش  حبيب  الربيع بــن  إن  الحارثي  لنــا  يقول   149 الصفحــة  على   .276

 .711 / 93 في  توفي  الــذي  زيد  جابر بن  فيه  عاش  الــذي  الوقت  نفس  في 
إن   ،18 (الســالمي)،  الثمين  العقد  لكتاب  طبعته  في  كذلك  الحارثي  يقول 
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العلماء اإلباضيين يشــيرون إلى المسند في كّل مكان. عّز الدين التنوخي، 
في تحقيقه لكتاب عيســى بن صالح الحارثي: خالصة الوسائل في ترتيب 
ليس  الشيء.  نفس  كثيرًا  يقول   ،vii الصفحة  جديدة،  طبعة  دمشق،  المسائل، 
اإلباضية  األعمال  أسس  إحدى  يشكل  المسند  إن  قول  المبالغة  من  إذا  ربما 

العصور. مر  على  الشرعية 
.1992 التنوخي 

42 ـ 43.  ،1985 العبيدلي، 
محتويات  عن   ،30 ملحوظــة  245 ـ 246   ،1982  (Wilkinson) ويلكنســون 

الربيع. لمسند  الوارجالني  ترتيب 
231 ـ 259.  ،1985  (Wilkinson) ويلكنسون 

ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 149: (81 أو 21 ـ 639/93 أو 2/641 ـ 2/711) 
يعتبر أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي المؤسس الروحي للمذهب اإلباضي. 
اليحمــدي من أصل فرق قرب نزوى. الصديــق الحميم لمعلمه ابن عباس 
عائشة،  الرسول  بزوجة  يلتقون  ن  ِمم وهو  للعلم)،  المحيط  البحر،  (المسمى 
التابعي  جابر  يعــّد  بدر.  معركة  في  كانوا  الذين  مــن  رجالً   70 على  تعرف 
الشريفة.  النبوية  نة  بالس معرفتهم  مباشــر  بشكل  اإلباضيون  منه  استمد  الذي 
دونت هذه الروايات في كتاب يعتمد الثاني بعد القرآن الكريم وهو المسند 
 ،(786 / 170 الفراهيدي (ت:  حبيب  الربيع بن  قِبــل  من  الصحيح  الجامع  أو 
وهــو األزدي من أصول الباطنة والذي قام بتدويــن هذه الروايات وأخذها 
من سلفه إمام المجتمع البصري أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة [التميمي]، 
ـ : ويلكنســون  ل نقدية  مالحظات  ذلك  رغم  (انظر:  جابر.  تلميذ  نفســه  وهو 

تاريخية). حقيقة  153 ـ 154:   ،O. C. في   (Wilkinson)
بتجهيز  1870 ـ 1914)  (زهــاء  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  قام  152 ـ 153:  نفسه: 
الترتيب،  لكتاب  ومغربيــة  ُعمانية  مخطوطات  علــى  يعتمد  مدقق  تحقيق: 
والتــي رتب فيهــا عالم شــمال إفريقيــا أبو يعقوب يوســف بن إبراهيم 
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الوارجالني (ت: 570 / 1174) مجموعة أحاديث الربيع بن حبيب الفراهيدي 
بتطوير  كذلك  قــام  هذا،  عن  زيد  جابر بن  أبي الشــعثاء  عبر  رويت  التــي 
د بن  محم الكبير  معاصره  كذلك  أخرج  مجلدات،  أربعة  من  عريض  شــرح 
الترتيب.  هذا  عــن  ترتيب  (1236 ـ 1332 / 1820 ـ 1914)،  اطفيش  يوســف 
المكتوب  للترتيب  مجلدات  ثالثة  من  شــرحًا  نشــر  تَّم  الوقت  نفس  حول 
 (1677 / 1088 (ت:  القصبــي  أبي ســتة  الجربي  قِبل  من  مبكرة  مرحلة  في 
يرعى  الذي  برغش،  الســلطان  قبل  من  تأسيســها  تَّم  زنجبار (التي  بمطبعة 
مختصر  إلى  العمــل  هذا  تلخيص  تَــّم  أن  ســبق  لقد  اإلباضية).  النهضــة 
إلى  ينتمي  الذي  الثميني  إبراهيم  عبد العزيز بن  قِبل  من  الترتيب  حواشــي 
النهضة  لمؤسس  السابق  التلميذ  (1130 ـ 1223 / 1718 ـ 1808)،  يسجن  بني 
في  ومستغرق   ،(1811 / 1226 (ت:  يحيى  عمي  إفريقيا  شــمال  في  اإلباضية 
وشمال  ُعمان  من  الردود  هذه  مثل  على  (المعتمد  للمذهب  العجيب  عرضه 
من  واسع  شرح  بواسطة  فيه  التوســع  تَّم  بدوره  هذا  النيل.  كتاب  إفريقيا)، 
عمل  عن  كبيرًا  شرحًا  كذلك  أخرج  الذي  اطفيش،  يوســف  د بن  محم قِبل 

الخراساني. غانم  بشر بن  غانم  ألبي  المدونة  آخر،  إباضي  مبّكر 
أحاديث  لمجموعة  الوارجالنــي  يعقوب  أبي  قِبــل  من  الترتيب  عــن   :371 نفسه: 
دمشق  طبعة  اســتعملت  بـ المسند،  المعروفة  المشــهورة  حبيب  الربيع بن 
رغم  (انظر:   1908 فــي  األولى  للمــرة  المنشــورة  الســالمي،  لطبعة   1968

كتاب  األسفل  انظر:  الشــرح  عن  و1388 / 1968).   1908 / 1326 أعاله،  ذلك 
عبد اهللا بن حميد السالمي، (شرح الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب). 
تفاصيل أخرى عن هذه األعمال أعطيت في أطروحة النامي، 1971، الفصل 

231 ـ 259.  ،1985  (Wilkinson) وويلكنسون   ،IV
العقيدة. كتاب  انظر: 

انظر: العبدي، أبو ســفيان محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي: روايات 
سفيان. أبي  اإلمام 
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زيد. جابر بن  اإلمام  روايات  زيد:  جابر  أبو الشعثاء  األزدي،  انظر: 
روايات  رســتم:  عبد الرحمن بن  عبد الوهاب بن  أفلح بن  المغــرب:  انظر: 

أفلح. اإلمام 
الترتيب  كتاب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  المغرب:  انظر: 
يوســف بن  يعقوب  أبي  وترتيب  جمع  الرســول.  حديث  من  الصحيح  في 
حميد  عبد اهللا بن  الدين  نور  الشيخ  عليه  وعلق  صححه  الوارجالني  إبراهيم 

السالمي.
.2004 مبارك  خالد بن  الوهيبي،  انظر: 

انظر: مجهول: كتاب الودائع والعاريات والمراجع هناك، الكل في مجموعة 
الكتب. دار  في  باء   21582 مخطوط 

المؤرج  وأبي  عبد العزيــز  عبد اهللا بن  بخصوص  حبيب  الربيع بن  رســالة  نفسه: 
وشعيب.

أبو عمرو   :(Lewicki) (ليفنســكي  نــّكار   :113  ،VIII اإلســالم،  موســوعة 
من  إليه  المشــار  وهبي،  عالم  الثامن).  الثانــي /  (القرن  حبيب  الربيع بــن 
عبد اهللا بن  النكاريين  أطروحة  دحض  كمؤلــف   (172 (جواهر،  البرادي  قِبل 

وشعيب. عبد العزيز 
المغرب. أهل  إلى  حبيب  الربيع بن  سيرة  انظر: 

.2001 النامي،  وقتلهم،  النهروان  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
من  الشــغار  نكاح  كتاب  عبد العزيز:  عبد اهللا بن  أبو ســعيد  البصري،  انظر: 

.1998  (Francesca) فرنشيسكا  البصري،  عبد العزيز  عبد اهللا بن  قول 
يزيد. عبد اهللا بن  الفزاري،  انظر: 

ضمام. روايات  نفسه: 
(باإلضافة  المحتويات  مختلط  مخطوط  من  جزء  68 ـ 69:   ،1970 النامي، 
23 ســطرًا،  81 صفحة،  النكاح)؛  كتاب  زيــد:  جابر بن  األزدي،  إلــى 
من  ل  األو الجزء  هذا  معنون:  (51 صفحة)  ل  األو الجزء  21,5×16ســم. 
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جمادى   20 النســخ  تاريخ  زيد؛  جابر بن  عن  ضمام  عن  الربيع  آثــار 
الجزء  عنوانه:  (30 صفحة)  الثاني  الجزء   .1792 فبراير   23  / 1206 الثاني 
 26  / 1206 رمضان   4 النســخ  تاريخ  حبيب؛  الربيع بن  فتيا  من  الثاني 
أشير  (والتي  فصالً   25 إلى  النص  ينقســم  الجزء  هذا  في   .1792 أبريل 
ـ : البرادي  ل المنتقاة  الجواهر  كتاب  في  الكتاب  هذا  إلى  أشــير  إليها). 
صفرة،  عبد الملك بن  صفرة  أبي  حفظ  عنــوان:  تحت   (218 (الصفحة 
بـ كتاب  (اللمعة)  السالمي،  كذلك  إليه  أشار  ضمام.  بـ كتاب  المعروف 

ضمام.
فرنشيســكا (Francesca) 1998، 42 ملحوظــة 12، مخطــوط فــي الخزانة 
 ،(Schwartz) البارونية. نســخة كذلــك في المجموعــة الخاصة لشــفارتز
ملحوظة   41  ،1998  (Francesca) فرنشيســكا  (انظر:   (Göttingen) كوتنجــن 

.(1 ملحوظة   70  ،1999  (Francesca) فرنشيسكا  10؛ 

النامــي، 2001، 78 (طبعة جديدة إنجليزية، 53): رويت من قِبل أبي صفرة 
زيد. جابر بن  عن  ضمام  عن  حبيب  الربيع بن  عن  صفرة  عبد الملك بن 

اآلثار. كتاب  انظر: 
ضمام. كتاب  انظر: 

المعروض. الديوان  مجهول:  انظر: 
المغرب. أهل  إلى  حبيب  الربيع بن  سيرة  نفسه: 

الربيع بن  من  رســالة  هذه   :(30 (باألحرى  رقم 29   ،14  ،2000 الســالمي، 
حبيب إلى أهل تاهرت، بعد التفرقة التي وقعت حول إمامة عبد الوهاب بن 
ليوسف بن  النكارية  الثورة  بعد  171 ـ 208 / 788 ـ 824)  (إمام  عبد الرحمن 
اإلسالم،  موســوعة  انظر:  النكار.  عن  اإلمام.  بمســاعدة  الربيع  قام  فندين. 

.((Lewicki) (ليفسكي  112 ـ 114   ،VIII

الســالمي، 2001، 13: حسب السالمي، في مجموعة سير في وزارة التراث 
القومي والثقافة (انظر: مجهول: ســير العلمــاء اإلباضية المحبوبين)، لكن 
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الســالمي،  قبل  من  أعطيت  التي  المحتويات  جداول  في  تدون  لم  الســيرة 
األخرى. السير  مجموعات  أّي  في  وال   ،2003 والجالودي،   2001

أهل  إلى  وآخرين  الربيع  رســالة   :516  ،2006 ســالم  مســلم بن  الوهيبي، 
49/1 ـ 50؛  الطبقــات،  الدرجينــي:  فــي:  فندين.  ابــن  أمر  فــي  المغرب 
الوارجالني، أبو زكرياء: كتاب السيرة (تحقيق: أيوب 1985)؛ 94، الباروني، 

.158  ،(1987 مسقط  (طبعة  الرياضية  األزهار  سليمان: 
.(i)  5  ،II الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 

انظر: رسالة الربيع بن حبيب بخصوص عبد اهللا بن عبد العزيز وأبي المؤرج 
وشعيب.

جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 

الرحبي:
من  اإلقليم  في  يعيشون  اليمن.  من  145 ـ 146:  األعيان،  إســعاف  الســيابي: 
وادي ســمائل إلى وادي الطائيين، إلى ضواحي حطاط، وفي أماكن أخرى. 
سلطان بن  سعيد بن  هو  حاليًا  وقائدهم  د،  محم آل حســن بن  هم  زعماؤهم 
القرية  في  سالم  د بن  محم سيف بن  سعيد بن  د بن  محم حسن بن  سالم بن 
الصغيرة جردمانة بجبال وادي مذحج، حيث استقروا بها في العهود األخيرة.

الرحبي:
السروري. [الرحبي]  مانع  سالم بن  هالل بن  خالد بن 

بخيت. ناصر بن 
السروري. [الرحبي]  مانع  سالم بن  هالل بن  خالد بن  الرحبي، 

شــاعر  1372 / 1952 ـ 3)  329/1 ـ 342: (ت:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
مشهور من وادي سمائل. تَّم جمع قصائده في ديوان بعنوان: السحر الحالل. 
مزاب  يناجي  زنجبار  بعنوان:  قصيدة  كتب  وهناك  زنجبار،  بجزيرة  فترة  عاش 
لإلمام  قصيدة  بينها  من  شــعره،  عن  أمثلة  229 ـ 231).  الصفحات  على  (هنا 
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د بن عبد اهللا الخليلي (إمام 1920 ـ 1954) بمناســبة غزو الطو، وقصيدة  محم
خلفان بن  إلى  وســؤال  الرواحي  د  محم ســالم بن  د بن  محم الحارث  ألبي 

األخير. هذا  وجواب  [السيابي]  جميل 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
الجديدة. والنهضة  ُعمان  أبطال  كتاب  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،27/3 المخطوطات،  فهرس 
ُعمان،  عن  النهاية.  في  مفقودة  أجزاء  24 ســطرًا.  29×21ســم،  28 صفحة، 

السالمي. حميد  عبد اهللا بن  مثل  مهمة  شخصيات  وعدة  وسالطينها 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،174  ،1978  (Smith) سميث 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 4،   ،21  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة 

الحالل. السحر  نفسه: 
الزبير، 1991، 57: قاض، وشــاعر معاصر ورجل رسائل. من وادي سمائل. 

الحالل. السحر  قصائده:  جمع  وفيه  ديوانا  ألف 
في  الشاعر  مكتبة  في  للديوان  مخطوط   ،237  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

هالل. ناصر بن  الناسخ:  سرور. 
مخطوط  شعرية]،  [مجموعة  1370 / 1950 ـ 1)  (توفي   :398  ،2003 السليمي 

السليمي.  مع  نسخة  سمائل.  البكري،  عيسى  موسى بن  مكتبة  في 
الشيخين. أجوبة  من  العينين  قرة  بخيت:  ناصر بن  الرحبي، 

واحدة.  لقطعة  مخطوط  27 ـ 28،   ،2003 ــد  محم ماجد بن  الكنــدي،  انظر: 
الســالمي.  حميد  اهللا بن  وعبد  الخليلي  خلفان  ســعيد بن  أحمد بن  أجوبة 
يعمل أحمد كـسكرتير للسالمي. أتى بأجوبة هؤالء الشيوخ دون أي ترتيب 

آخرين. شيوخ  أجوبة  وأضاف 
د بن راشد بن سلطان: قرة العينين من أجوبة الشيخين. انظر: الحبسي، محم
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الرحيلي: 
.315 ـ   309  ،2001 كرون 

29 ـ 34.  ،2003 الجالودي، 
15 ـ 16. األعيان،  إسعاف  السيابي: 

فهرس.  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
الرحيلي:

محبوب. د بن  محم عبد اهللا بن  سعيد بن  القاسم  أبو 
محبوب. د بن  محم بشير بن  المنذر  أبو 

العبدي. انظر:  الرحيل.  محبوب بن  سفيان  أبو 
د بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي. أبو عبد اهللا محم
اإلمام  كتاب  محبــوب:  د بن  محم عبد اهللا بــن  ســعيد بن  أبو القاســم  الرحيلي، 

محبوب. د بن  محم عبد اهللا بن  سعيد بن 
.69 اللمعة،  السالمي: 

وكان  باإلمامة  بويع  عبــد اهللا.  د  محم أبي  ابن   :314  ،2001  (Crone) كــرون 
السالمي،  أعطى  الجلندى.  جانب  إلى  رأوه  أن  للُعمانيين  ســبق  إمام  أفضل 

320 ـ 328 / 932 ـ 939. تواريخه   (278  ،275 األعيان  (تحفة 
مفقود.  :(2001 (ديسمبر   http:www.ibadhiyah.net/books/

األمير  إلى  محبوب  د بن  محم عبد اهللا بن  سعيد بن  القاسم  أبي  اإلمام  سيرة  نفسه: 
العباسيين. وإلى  وجيه  يوسف بن 

320 ـ 328 / 931 ـ 940)  (إمام   :(76 (باألحرى  رقم 75   ،27  ،2000 السالمي، 
القتال. وقواعد  آداب  عن 

ــا حصل اإلمام على فوز في نــزوى، قام جندي  الســالمي، 2001، 27: َلم
بحبس  اإلمام  قــام  وجيه،  يوســف بن  األمير  منزل  باب  من  قفل  بســلب 
مسلم.  أي  ممتلكات  أخذ  ال يجوز  ألنه  القفل؛  إعادة  على  وأرغمه  الجندي 

.289 ل،  األو المجلد  األعيان،  تحفة  السالمي:  في 
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محبوب: د بن  محم بشير بن  أبو المندر  الرحيلي، 
د بن  محم بشــير بن  أبو المندر  254 ـ 255:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
د بن محبوب،  محبوب الرحيلي المخزومي القرشي شقيق عبد اهللا بن محم
يتم  لم  جلها  كثيــرة،  ُكتبًا  َكَتَب  عبــد اهللا.  ســعيد بن  اإلمام  والد  هو  الذي 
التوحيد؛  عن  الرضف،  كتاب  األصول؛  في  البســتان،  كتاب  عليها:  العثور 
كتاب حدوث العالم، الذي يسمى كذلك بـكتاب المستأنف، عن التوحيد؛ 
وأحكامها؛  الدار  أسماء  كتاب  اإلمامة؛  كتاب  نة؛  والس القرآن  أحكام  كتاب 
كتــاب الخزانة؛ كتــاب المحاربة. تاريــخ وفاته غير معــروف بالتحديد، 
مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالــة  بعد  توفي  إنه  يقولون  العلمــاء  بعض  لكن 

(272 / 885 ـ 6).
.314  ،2001  (Crone) كرون 

أبي  ابن  أبو المنذر   :21 ملحوظة   346  ،190  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
نائبة  في  فعالً  الُعمانيين  أرشد  الذي  الرحيل،  محبوب بن  د بن  محم عبد اهللا 
غزو اإلمامــة الذي أدى إلى وضع حّد لإلمامة الثانيــة. عّم اإلمام النْزوّي 

328 / 939 ـ 40). سنة  (قتل  د  محم عبد اهللا بن  سعيد بن  أبي قاسم 
نفسه:

.1997 فوزي  الُعمانية،  السير  مجهول:  انظر: 
جواب  ومن  روح؛  د بــن  محم عبد اهللا  أبي  إلى  جــواب  ومن  مجهول:  انظر: 
الوضاح  إلى  جواب  ومن  [البســياوي]؛  الحسن  د بن  محم الحســن  أبي  إلى 
عثمان بن وائل. هذه األجوبة في مجهول: سير المسلمين جاءت بعد الرحيلي: 
بشير بن  كتاب  الجوابات  بعض  ومن  كتابه  وقبل  األحداث،  في  بشــير  سيرة 

أجوبته. ربما  فهي  لذلك  وراشد،  موسى  حدث  في  محبوب  د بن  محم
وأحكامها. الدار  أسماء  كتاب  نفسه: 

البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 254/1، مخطــوط في مكتبة البوســعيدي، 
رقم 1358.
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د بن محبوب مختصر منه إلى من كتب من المسلمين. نفسه: كتاب بشير بن محم
الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

439 ـ 440. الصفحات 
بشير بن  المنذر  أبي  ســيرة   :(57 (باألحرى  رقم 56   ،22  ،2000 الســالمي، 
د بــن محبوب (مختصر من كتابه). جواب عن ســؤال حول رأيه في  محم
237 ـ 273 / 851 ـ 886)  (إمام  مالك  الصلت بــن  اإلمام  إقالة  عن  األحداث 
إلى  أدت  التي  األحداث  بسرد  المؤلف  قام  إمامًا.  النضر  راشــد بن  وتعيين 

األهلية. الحرب  بداية  حتى  مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالة 
اإلباضية. السير  مجهول:  في  21 ـ 22:   ،2001 السالمي، 

في  محبوب 5.  د بن  محم بشــير بن  كتاب  ومن   :152  ،2003 الوهيبــي، 
29 ـ 33. المسلمين،  سير  مجهول: 

الواقع  الحدث  [في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  ســيرة  انظر: 
بُعمان].

األصول. في  البستان  كتاب  نفسه: 
.152/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

.67 اللمعة،  السالمي: 
.314  ،2001  (Crone) كرون  انظر: 

المنذر. بشير بن  أبو المنذر  النْزوّي،  انظر: 
الحدث. في  الحكم  نفسه: 

الواقع  الحدث  [في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  ســيرة  انظر: 
بُعمان].

ويلكنســون  المقتصر،  الجوهر  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكــر  الكندي،  انظر: 
.1978  (Wilkinson)

نفسه: وفي جوابات بشير أن الجماعة إنما أشهرت الحكم على الحادث المجتمع 
تحريمه. على 
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40 ـ 42. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 
الواقع  الحدث  [في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  ســيرة  انظر: 

بُعمان].
موسى  حدث  في  محبوب  د بن  محم بشير بن  كتاب  الجوابات  بعض  ومن  نفسه: 

وراشد.
76 ـ 77. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 

الواقع  الحدث  [في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  ســيرة  انظر: 
بُعمان].

الخزانة. كتاب  نفسه: 
مجلدًا.  70  :67 اللمعة،  السالمي: 

إس (Ess) 1991، 712/2: 70 مجلــدًا. (مجهــول: كشــف الغمــة، تحقيق: 
.(293 العبيدلي، 

.314  ،2001  (Crone) كرون  انظر: 
المنذر. بشير بن  أبو المنذر  النْزوّي،  انظر: 

المحاربة. كتاب  نفسه: 
باجو، 2002، 137: في مجموعة مخطوطًا في وزارة التراث القومي والثقافة، 
11 ورقة، تاريخ النسخ 1299 / 1881 ـ 2 (رقم 134 ـ 1263). نسخة مع باجو.

البطاشــي: إتحاف األعيان 254 ـ 255، مخطوطات في وزارة التراث القومي 
والثقافة، في مكتبة البوســعيدي، (رقم 77)، وفي مكتبة إبراهيم بن ســعيد 
ل موضوع  العبري. يتشــكل الكتاب مــن أزيد مــن 80 فصالً، يعالــج األو
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واألخير تفســير الحماية، جواز الجباية 
والتقديم على الزكاة. يحتوي على زيادات كثيرة قام بها الناســخ: أو علماء 

جاءوا فيما بعد.
المحبوبين،  اإلباضيــة  العلماء  ســير  مجهول:  في   :25  ،2003 الجالــودي، 

147 ـ 167. صفحتان 
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المحاربة. في  فصل  24 ـ 29:   ،1988 كاشف 
.68 اللمعة،  السالمي: 

الجهاد. قواعد  عن   :(52 (باألحرى  رقم 51   ،19  ،2000 السالمي، 
193 ـ 205.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 

د بن محبوب. في مجهول:  نفسه: 253: كتاب المحاربة ألبي المنذر بشير بن محم
388 ـ 412. الُعمانية،  السير 

عليهم  الواجب  من  الذين  أنــواع  الدفاعية:  الجهاد  حرب  عن  مقالة  18 ـ 19:  نفسه: 
القتال، نقاش حول مفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقاش القتال 
لإلباضية  المركزية  القوة  بين  العالقة  الســيرة  هذه  توضح  المضطهدين.  ضّد 
المدق  تجاه  تحول  وتبين  المسلمين،  غير  ومع  آخرين  مسلمين  مع  ُعمان  في 

الدولة. تخص  مواضيع  معالجة  عند  السيرة  كتاب  جهة  من  األكبر 
.149  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون 

المحاربة،  كتاب  زائف:  اســم   :370  ،367  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
عائشة  للشــيخة  أخرج  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في  باء   124 مخطوط 
لمقتبســات  مجموعة  لكن  الرحيلي،  بعمل  ليس  البهلوية.  الريامية  بنــت... 
ومقــاالت لها عالقة بالموضوع، بما في ذلك جــزء صغير لعمل الرحيلي 
المعروف (أواخر القرن الثالث ـ بداية الرابع / التاسع ـ العاشر). ويلكنسون 

المحاربة. كتاب  من  مقتبسات  فقط  رأى   (Wilkinson)
أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبي  بشــير بن   :36  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 
كل  في  اإلمامتين  انهيــار  إن  المحاربة.  كتــاب  الرحيلي:  محبوب  ســفيان 
أدى  التاســع  الثالث /  القرن  في  األهلية  الحروب  فــي  وُعمان  تاهرت  من 
كيفية  مشكل  مة  المقد في  وجعل  عميق  بشــكل  اإلباضية  الحركة  إثارة  إلى 

الدين). في  (الخداع  التقية  وتطبيق  القدرات  على  استيالء  مع  التعامل 
في  محبوب.  بشــير بن  المنذر  ألبي  المحاربة  كتاب   :148  ،2003 الوهيبي، 

62 ـ 79. مجموعة،  سير  مجهول: 
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ــد محبوب 5. في  نفسه: 158: كتــاب المحاربــة ألبي المنذر بشــير بن محم
257 ـ 280. والجوابات،  السير  مجهول: 

والجهاد. الحروب  أحكام  في  الصفراء:  القائمة 
.314  ،2001  (Crone) كرون  انظر: 

مكتبة  المقتصــر،  الجوهر  عبــد اهللا:  أحمد بــن  أبو بكر  الكنــدي،  انظــر: 
.1978  (Wilkinson) وويلكنسون  البوسعيدي، 

المنذر. البشير بن  أبو المنذر  النْزوّي،  انظر: 
المستأنف. كتاب  نفسه: 

التالية. المادة  انظر: 
الوهابية]. على  [الرد  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  انظر: 

ذلك. وغير  العالم  وحدوث  التوحيد  في  الرضف  كتاب  نفسه: 
.68 اللمعة،  السالمي: 

كتاب   (887 / 273 ـي  توفـ)  :(51 (باألحرى  رقــم 50   ،19  ،2000 الســالمي، 
المذهب  في  مكتملة  سيرة  أقدم  هي  الســيرة  هذه  العالم.  وحدوث  الرضف 

اإلباضي.
الســالمي، 2001، 248: كتاب الرضف وحدوث العالم، كتاب المســتأنف. 

180 ـ 193.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في 
عن  المشرق  إلباضية  الفقهية  لآلراء  كامل  وصف  الســيرة  هذه  تتضمن   :18 نفسه: 
مهمة  نة،  الس العلى،  وصفاته  الحسنى  اهللا  أسماء  القرآن،  قواعد  اهللا،  وحدانية 

وقواعدهما. الحرب  ودار  اإلسالم  دار  ومفهومي  اإلمامة،  إقامة 
الرضف  بكتاب  يعرف  المنذر  ألبي  المســتأنف  كتاب   :148  ،2003 الوهيبي، 
47 ـ 62. الصفحات  مجموعة،  سير  مجهول:  في  العالم.  وحدوث  التوحيد  في 

في  الرضف.  بكتــاب  ويعرف  المنذر 5  ألبــي  المســتأنف  كتاب   :158 نفسه: 
239 ـ 257. والجوابات،  السير  مجهول: 

.314  ،2001  (Crone) كرون  انظر: 
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السابقة. المادة  انظر: 
المنذر. البشير بن  أبو المنذر  النْزوّي،  انظر: 

بُعمان]. الواقع  الحدث  [في  محبوب  د بن  محم بشير بن  المنذر  أبي  سيرة  نفسه: 
الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

382 ـ 389. الصفحات 
د بن محبوب، المحفوظة  2001، 3، 314: سيرة بشير بن محم (Crone) كرون

85 ـ 98. مصورة،  نسخة  مجهول:  في 
الجالودي، 2003، 24: ســيرة الحكم فــي الحدث. في مجهول: ســير العلماء 
اإلباضية المحبوبين، 1/ الصفحات 143 ـ 152. انظر: الجالودي، 60 ملحوظة 4.

السالمي، 2000، 22، رقم 55 (باألحرى 56): (توفي 273 / 887) سيرة أبي المنذر 
د بن محبوب في الحدث الواقع بُعمان يبدو أبو المنذر من خالل  بشير بن محم
كتاباته أقــّل صرامة في آرائة عن أبــي المؤثر الصلت بــن خميس الخروصي 
[البهلوي]. يحاول دراسة األسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط اإلمامة، وإلى 

وقوع الحرب األهلية في ُعمان. السالمي، 2001، 21.
4 ـ 11.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 

مجهول:  في  محبوب.  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  الشــيخ  سيرة   :255 نفسه: 
400 ـ 407. اإلباضية،  السير 

الحرب  حول  رأيه  على  مشــتملة  صغيرة  فتوى  شــكل  في  ســيرة   :21 نفسه: 
األهلية.

الحدث  في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  الشــيخ  ســيرة   :252 نفسه: 
150 ـ 160. الُعمانية،  السير  مجهول:  بُعمان.  الواقع 

الُعمانية،  السير  مجهول:  في  د.  محم بشير بن  المنذر  أبي  الشيخ  سيرة   :252 نفسه: 
161 ـ 186.

رؤية  تَّم  الحدث.  في  الحكم  ســيرة   :367  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
العمل. هذا  من  فقط  اقتباسات 
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الوهيبي، 2003، 148: سيرة أبي المنذر بشير بن محبوب في الحدث الواقع 
4 ـ 14. مجموعة،  سير  مجهول:  في  بُعمان. 

53 ـ 64. المسلمين،  سير  مجهول:  في  الحدث.  في  بشير  سيرة   :153 نفسه: 
الحدث  في  محبوب 5  د بن  محم بشير بن  المنذر  أبي  الشيخ  سيرة   :158 نفسه: 

9 ـ 18. والجوابات،  السير  مجهول:  في  بعمان.  الواقع 
د بن محبــوب مختصر منه إلــى من كتب من  انظــر: كتاب بشــير بن محم

المسلمين.
د. محم بشير بن  كتاب  الجوابات  بعض  ومن  انظر: 

ويلكنســون  المقتصر،  الجوهر  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكــر  الكندي،  انظر: 
.1978  (Wilkinson)
التالية. المادة  انظر: 

د بن محبوب 5 ، وبه أيضًا مجموعة أقوال علماء  نفسه: ســيرة بشــير بن محم
بُعمان. الواقع  الحدث  في  األولى  القرون 

48 ـ 99.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في   :161  ،2003 الوهيبي، 
السابقة. المادة  انظر: 

القرشي  هبيرة  ســيف بن  الرحيل بن  محبوب بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي، 
المخزومي:

محبوب؛  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيــل؛  محبوب بن  د بن  ـ : محم ب يعرف 
محبوب بن  أبو عبد اهللا بــن  القرشــي؛  محبــوب  د بــن  محم أبو عبــد اهللا 
الرحيل بن  محبوب بن  د بــن  محم أبو عبد اهللا  القرشــي؛  هبيرة  الرحيل بن 
د بن محبوب بن  ســيف بن عبيرة القرشــي المخزومي؛ أبو عبــد اهللا محم

المخزومي. محبوب  د بن  محم الرحيل؛ 
أبو عبد اهللا. كنية:  بدون  كذلك 

نفسه:
إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر: 
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ويجّمن الاللوتي: عقيدة التوحيد، كوبرلي (Cuperly) 1979، 67 ملحوظة 1.
كتاب  السدراتي:  مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

228 ـ 229.  ،2001 النامي،  العقول،  ألهل  الدليل 
نفسه:

بشير. ابنه:  العبدي).  (انظر:  الرحيل  محبوب بن  سفيان  أبي  ابن 
كرون (Crone) 2001، 313 ـ 314: أشهر ابن أبي سفيان، كان نشيطا تحت 
226 ـ 237 / 841 ـ 851)  (إمــام  اليحمدي  الفجحي  جيفر  المهّنا بن  حكم 
في  شــارك  توفي.  عندما  249 ـ 260 / 683 ـ 873،  من  بصحار  قاضيًا  وكان 
ولديه  جيفر  للمهّنا بــن  الســابقة  والمنزلة  القرآن  خلق  حــول  الجداالت 
كذلك خــالف مع متكّلم إباضي في مكة. تمتــع بتأثير كبير عند اإلمام 
عن  كذلك.  237 ـ 272 / 851 ـ 886)  الخروصي (إمــام  مالك  الصلت بــن 

األسفل. انظر:  أعماله 
الرحيل بن  محبوب بن  د بن  محم 250/1 ـ 253:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

المخزومي. القرشي  هبيرة  سيف بن 
الثامن،  الثاني /  القرن  أواخر  زهــاء  ولد   :2 ملحوظة   60  ،2003 الجالودي، 
عبد اهللا،  ان بن  غس اإلمام  عهد  خالل  كانت   (Filomuit)  .873 / 260 في  توفي 
مالك  الصلت بن  لإلمــام  صحار  في  قاضيــًا  أصبح   865 / 251 ســنة  وفي 

(237 ـ 272 / 851 ـ 885). الخروصي 
هبيرة  الرحيل بن  محبوب بــن  د بن  محم أبو عبد اهللا   :112  ،1974 النامــي، 
محرم  في  توفي  حيث  ُعمــان،  إلى  ذهب   ثم لمدة  مكة  في  بقي  القرشــي. 
260 / 873 ـ 4 في صحار. نســبت إليه سيرة إلى أهل المغرب في 75 جزًءا 

جماعة  إلى  الرحيل)  (بن  محبوب  د بن  محم الشــيخ  سيرة  األسفل:  (انظر: 
المغرب). أهل  أصحابنا  من 

149 ـ 150.  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون 
الصلت بن  منتخبي  أحد   :15 ملحوظة   549  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون 
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مالك وقاضيه في صحار، مســقط رأس عائلتــه والعاصمة التجارية لُعمان 
آنذاك. ينتمي إلى أواسط عائلة إباضية جد بارزة حيث تَّم نفي جده مع أبي 
البصريين،  ة  األئم أحد  كان  أبوه  ُعمان،  إلى  األزدي]  زيد  [جابر بن  الشعثاء 
رحيل)  (آل  العائلة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ُعمان.  في  إمامًا  كان  وحفيده 
هي الوحيدة في ُعمان التي أعلنت عالقة مع قريش من المؤيدين الرئيسين 

اإلسالمية. الوالية  لرئاسة  القريشية  المطالب  كل  برفض  يقوم  لنظام 
196 ـ 197.  ،1978  (Wilkinson) ويلكنسون 

أبي سفيان  بالبصرة  األئمة  آخر  ابن   :3  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
االتجاه  يمثل  بركة  ابن  كان  إذا   .873 / 260 ـي  توفـ الرحيل.  محبوب بن 
المتشــدد الذي فرق ُعمان إلى المدرســة الرســتاقية والنْزوّية، فإن أبا 
والعملية،  التوسط  مظهر  اإلباضي،  للمذهب  اآلخر  المظهر  يمثل  عبد اهللا 
المذهبيين  للممارســين  نقيضًا  الجديدة،  األفكار  وقبول  التكييف  قدرة 
إلى  الجازم  لالنتســاب  الرســتاقية  للسياســة  المتشــددة  األفكار  ذوي 
 ثم العراق  في  المذهبية  الخالفات  أوج  في  ترعرع  دة.  المتشــد المبادئ 
المشرق.  إلى  المغرب  من  اإلباضي  المجتمع   لكل روحي  كمرشد  نجح 
ُعمان.  في  ليعيش  جاء  ا  َلم «البدعــة»  من  إخراجه  الداخل  علماء  حاول 
في األخير ســلك طريقه ليقيم اإلمام العادل الذي نجح أبو عبد اهللا في 
قام  الكبير.  الدولي  ُعمــان  بميناء   ثم صحار،  في  قاضيــًا  فعينه  انتخابه 
الدولية  ُعمان  لتجــارة  األساســية  التجارية  القوانين  بتنمية  أبو عبــد اهللا 
تنظم  التي  القوانين  الحين،  ذلك  منذ  اإلمامة  قِبل  من  المراقبة  الخارجية 
الخارجية،  اإلقامة  المضاعفة،  الضرائب  مثل  الحديثة  الرنانة  المشــاكل 
ويلكنســون  (انظر:  وغيرها.  التجــاري،  التبادل  حقوق  الســلع،  إخراج 
الرحيل،  محبوب بن  د بن  محم اهللا  أبوعبد  فهرس:   ،O. C.  ،(Wilkinson)

المسائل). بعض  حول  آرائه  عن 
.2001  ،1999 الجعبيري  انظر: 
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نفسه:
.1998  (Crone) كرون الشرع،  بيان  إبراهيم:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  انظر: 
انظر: الوارجالني، أبو يعقوب يوســف بن إبراهيم: [شرح سير محبوب بن 

بالمشرق]. اإلباضية  تاريخ  في  الرحيل 
منكم  ذكر  من  وذكــر  تذكرون  إنكم  محبوب:  د بــن  محم عن  اآلثار  وفــي  نفسه: 

عزل؟.
42 ـ 48. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 

مالك. الصلت بن  لإلمام  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  العّالمة  من  جواب  نفسه: 
372 ـ 378. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :156  ،2003 الوهيبي، 

الكندي:  في  مالك.  الصلت بن  اإلمام  إلى  رد   :314  ،2001  (Crone) كــرون 
148 ـ 150.  ،28 المجلد  الشرع،  بيان 

د بن  نفسه: في الجــروح والديات واإلرث (خطأ) معروضة على أبي عبد اهللا محم
محبوب.

الخزانة  في  مخطــوط  رقم 127،   ،23  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونيــة، 25 صفحة، 23×16,5ســم، تاريخ النســخ 1280 / 1863 ـ 4. في 
فتاوى  (66 صفحة)؛  المعلقــات  كتاب  أطفيش:  إلــى:  باإلضافة  مجموعة، 
(الصفحات  [المليكي]  المصعبي  د  محم يوســف بن  يعقوب]  [أبي  للشيخ 
الملشــوطي  داود  عيســى بن  تبغورين بن  وضــع  من  كتــاب  92 ـ 106)؛ 

إباضية. غير  مخطوطات  وستة  1179 / 1765 ـ 6)؛  في  ُنسخ  (42 صفحة، 
واألرش]. والديات  الجروح  [في  مجهول:  المغرب:  انظر: 

محبوب. د بن  محم كتاب  نفسه: 
أعّده  الذي  مجلــدًا،   70 في  الكتــاب  313 ـ 314:   ،2001  (Crone) كــرون 
 ،1985  (Wilkinson) (ويلكنسون  ألحكامه  جامعًا   (Wilkinson) ويلكنســون 

.(218 الجواهر،  البرادي:   ،254

جزءًا  إّال  ير  لــم  البرادي  رقــم 15:   ،18  ،1885  (Motylinski) موتيلنســكي 
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هذا  فإّن  اليهراســني  قاســم  بكر بن  صالح  أبي  حســب  لكن  فقط،  واحدًا 
مجلدًا.  70 من  يتشكل  العمل 

سموغورزســكي (Smogorzewski) 1928، 248 ـ 249: عمل سيرة كبيرة من 
قيل. ما  حسب  جزًءا،   70

تلك  هي  ثابتة  جامع  مجموعة  أول   .254  ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون
د بن محبوب. لسوء  المكونة من أحكام ابن أبي ســفيان أبو عبد اهللا محم
اآلن  يبق  لم  مجلــدًا،   70 إلى  وصل  إّنه  يقال:  الــذي  العمل  فهذا  الحظ، 
في  المغرب  في  موجودًا  ال يزال  كان  األقّل  على  منــه  واحدًا  بابًا  أن  رغم 

البرادي. عهد 
.67 اللمعة،  والسالمي:   ،218 الجواهر،  البرادي:  كتاب  في  إليه  أشير 

د بن محبوب (بن الرحيل) إلى جماعة من  انظر: األسفل: سيرة الشيخ محم
المغرب. أهل  أصحابنا 

بن  يحيى  ملهى  وحفظ  القرآن.  وخلق  اهللا  أسماء  في  محبوب  د بن  محم عن  نفسه: 
يوسف  قاسم  بن  وعن  عقبة  الوّضاح  بن  وزياد  بن  الحكم  ســليمان  بن  عن 

القرآن؟. عن  سألهم  أّنه  منير:  معّال  بن  وعن 
48 ـ 49. المسلمين،  سير  مجهول:  في  152 ـ 153:   ،2003 الوهيبي، 

ـ : فيمن قال هداك اهللا... لغير الولي والدعاء بالرحمة (الصفحة 49)؛  متبوع ب
(الصفحة  به  الظّن  وإحسان  السكك  بعض  في  امرأة  على  رجالً  عاين  فيمن 
50)؛ فيمن يغتســل معّرى والدعاء بالرحمة (الصفحة 51). لم يشر إلى أي 

نفسه. المؤلف  هذا  قِبل  من  ربما  لكن  مؤلف، 
علي. د بن  محم إلى  محبوب  د بن  محم كتاب  نفسه: 

460 ـ 463. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 
الحضرمي. اإلباض  إلى  سيرة  نفسه: 

.314  ،2001 كرون 
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ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 365: في الجوهر المقتصر. انظر: ويلكنسون 
196 ـ 197.  ،B 1987  (Wilkinson)

في  حضرموت.  أهل  إلى  محبــوب  د بن  محم كتاب   :149  ،2003 الوهيبي، 
453 ـ 460. مجموعة،  سير  مجهول: 

نفسه: سيرة إلى المهّنا بن جيفر [الفجحي اليحمدي] (إمام 226 ـ 237 / 841 ـ 851).
 ،28 المجلد  الشرع،  بيان  الكندي:  قِبل  من  نقل   :314  ،2001  (Crone) كرون 

تليها. والتي   83

حضرموت. إمام  إلى  محبوب  بن  عبد اهللا محمد  أبي  سيرة  نفسه: 
الحضرمي  سليمان  أحمد بن  اإلمام  إلى  رسالة   :314  ،2001  (Crone) كرون 

237 ـ 272 / 851 ـ 886). (المقال  مالك  الصلت بن  اإلمام  باسم  مرسلة 
عبد اهللا  أبي  كتــاب  208 ـ 290:  رقم 14،  مصــورة،  نســخة  مجهول:  في   ،4 نفسه: 
 ،2001 (Crone) د بــن محبوب إلــى إمام حضرمــوت. انظر: كــرون محم

المؤلف. عن  313 ـ 314، 

إمام  إلى  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  كتاب   .80  :250  ،2001 الســالمي، 
644 ـ 653.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  حضرموت.  أهل 

د بن محبوب ومن قبله من المســلمين إلى  نفسه: 255: كتــاب أبي عبد اهللا محم
اإلباضية،  الســير  مجهول:  في  بينهم.  الحــرب  وقع  ا  َلم حضرموت  إمــام 

237 ـ 248.

(انظر:  اآلثــار...  جوهر  كتاب  فــي   :365  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
علي). جمعة بن  الصائغي، 

د بن محبــوب إلى إمام  الوهيبــي، 2003، 144: كتــاب أبي عبــد اهللا محم
225 ـ 236. ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول:  في  حضرموت. 

589 ـ 590:  الصفحات  على  577 ـ 589.  مجموعة،  ســير  مجهول:  في   :150 نفسه: 
على  الكتاب.  خاتمــة  في  عبد اهللا  ســليمان بن  ناصر بن  ســليمان بن  قول 

للكتاب. تاريخًا  الناسخ:  قول  590 ـ 596:  الصفحات 
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د بن محبوب إلى إمام حضرموت أحمد بن ســليمان. في  نفسه: 154: كتاب محم
171 ـ 188. المسلمين،  سير  مجهول: 

أحمد بن  حضرموت  إمام  إلى  محبــوب  د بن  محم كتاب  عبد اهللا  أبي   :161 نفسه: 
270 ـ 292.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في  سليمان. 

محبوب  د بن  ومحم مالك  الصلت بن  اإلمام  سيرة  مالك:  الصلت بن  انظر: 
حضرموت. إمام  سليمان  أحمد بن  إلى 

عزرة. خلف بن  زياد  أبي  إلى  محبوب  د بن  محم سيرة  نفسه: 
عزرة. خلف بن  يسمى  شخص  إلى  رسالة   :314  ،2001  (Crone) كرون 

225 ـ 232. رقم 7،  مصورة،  نسخة  مجهول:  في   :4 نفسه: 
الســالمي، 2000، 18، رقم 42 (باألحــرى 43): فتوى حول آراء بخصوص 

.17  ،2001 السالمي،  النهروان.  وأهل  ومعاوية  علي 
خلف بن  زياد  أبي  إلى  محبوب  د بن  محم ســيرة   :255  ،2001 الســالمي، 

233 ـ 237. اإلباضية،  السير  مجهول:  في  عزرة. 
الوهيبي، 2003، 144: في مجهول: سير علماء اإلباضية، الجزء األول، 221 ـ 225.

144 ـ 150. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153 نفسه: 
مكتملة  غير  وهي  عزرة  خلف بن  زياد  أبي  محبوب  د بن  محم ســيرة   :165 نفسه: 

226 ـ 234.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في  اآلخر.  من 
هناك. والمراجع  النهروان  كتاب  مجهول:  انظر: 

محبوب 5 . د بن  محم الفقيه  الشيخ  سيرة  نفسه: 
223 ـ 268.  ،1986 كاشف 

248 ـ 269. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :255  ،2001 السالمي، 
ل،  الوهيبــي، 2003، 144: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء األو

236 ـ 256. الصفحات 
395 ـ 415. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149 نفسه: 

115 ـ 138. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158 نفسه: 
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.1995 العبيدلي،  انظر: 
انظر: الصلت بن مالك: سيرة اإلمام الصلت بن مالك إلى الجند المحاربين 

ُسقطرى. جزيرة  في 
التالية. المادة  انظر: 

أهل  أصحابنا  من  جماعة  إلى  الرحيل)  (بن  محبوب  د بن  محم الشيخ  سيرة  نفسه: 
المغرب.

المحبوبين،  اإلباضية  العلماء  ســير  مجهول:  في   :29  ،24  ،2003 الجالودي، 
الرسالة  هذه  أن  يبدو   :2 ملحوظة   60  ،2003 الجالودي،  انظر:  173/1 ـ 195. 

ل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رســتم  كتبت إلى اإلمام الرســتمي األو
(208 ـ 258 / 823 ـ 271). عبد الوهاب  أفلح بن  الثاني  اإلمام  وابنه 

 233/2  ،1986 كاشــف،  في  الســيرة.  هذه  عن  235 ـ 236:   ،2002 بوحّجام 
.33  ،1991 الجعبيري  كذلك  انظر:   .268 ـ  (خطأ) 

السيرة. هذه  عن  65 ـ 67:   ،2003 بوحّجام 
من  مأخوذتان  المغــرب،  أهل  إلى  رســالتان  141 ـ 142:   ،2000 بوتشــيش 
 ،1994 مســقط  الفضيالت،  محمود  جبر  تحقيق:  الجامع،  جعفر:  ابن  كتاب 

.261 المجلد 4، 
كرون (Crone) 2001، 314 ملحوظة 139: ســيرة إلــى اإلباضيين المغاربة. 

(خطأ).  29 المادة   /2  ،1986 كاشف،  في 
د بن محبوب بن الرحيل بن هبيرة القرشي.  النامي، 1974، 112: أبو عبد اهللا محم
اســتقر في مكة، ثم ذهب إلــى ُعمان، حيث توفي في محــرم 260/ أكتوبر ـ 

[؟]. جزءًا.   75 في  المغرب  أهل  إلى  سيرة  إليه  نسبت  صحار.  في   873 نوفمبر 
إلى  محبوب  د بن  محم سيرة   :(45 (باألحرى  رقم 44   ،18  ،2000 السالمي، 
من  والمحكوم.  الحاكم  بين  العالقة  حول  أسئلة  على  جواب  المغرب.  أهل 
اإلباضيين  إلى  مرسلة  الموضوع  هذا  حول  القديمة  اإلسالمية  األعمال  بين 

ليبيا. في 
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أهل  من  جماعة  إلى  محبوب  د بن  محم الشيخ  سيرة   :248  ،2001 السالمي، 
86 ـ 102.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  المغرب. 

مجهول:  في  المغرب.  أهل  إلى  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  ســيرة   :249 نفسه: 
476 ـ 485.  ،(2) السير  كتاب 

مجهول:  في  المغرب.  أهل  إلى  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  ســيرة   :252 نفسه: 
186 ـ 214. الُعمانية،  السير 

إعطاء  يجب  كان  إذا  مــا  وخاصة  بالزكاة،  تتعلق  أســئلة  على  الرّد  في   :17 نفسه: 
د، بعدم  الــزكاة إلى الحكومة التي لم توفر لهم أيــة حماية. نصحهم محم
دفع الزكاة إلى أية حكومة أو شخص إال عند توفر شروط الحماية. أرسلت 
الشعب  دعوة  السيرة  هذه  اعتبار  ال يمكن  طرابلس.  إباضية  إلى  السيرة  هذه 
الســيرة  هذه  تضع  مبررة.  تكون  أن  دون  المركزية  الوالية  ضــّد  الثورة  إلى 
العلماء  سير  مجهول:  في  الخرافية.  اآللهة  في  االعتقاد  رفض  أسباب  كذلك 

اإلباضية. السير  (2)؛  السير  كتاب  المحبوبين؛  اإلباضية 
مجهول:  انظر:  المقتصر.  الجوهر  في   :365  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

.(6) الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر 
.194  ،1978  (Wilkinson) ويلكنسون 

محبوب. د بن  محم كتاب  األعلى:  انظر: 
.1995 العبيدلي،  انظر: 

.2001 النامي،  وقتلهم،  النهروان  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
هيبة. (ُمحقق)  هيبة:  رزق 

حمد: مبارك بن  راشد بن  الرزيقي، 
أنهى  صــور.  فــي  ولــد  68 (1312 ـ 1380 / 1894 ـ 1963)   ،1991 الزبيــر، 
بين  باخرة  كربان  تقريبًا  ســنة   30 لمدة  عمل  بركا.  بحّي  بهال  في  دراســته 
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هناك  قويًا.  زال  ما  بالشعر  اهتمامه  كان  لكن  إفريقيا.  وشرق  والبصرة  الهند 
طبع  تَّم  (شبيلي؟).  الشبيلي  الحضرمي  الشاعر  وبين  بينه  مشهورة  منافسات 

الهند. في  الرزيقي  ديوان 
الزبير. مثل   :117  ،2000 أحمد  درويش، 

الرستاقي:
حجر.  لجبال  قرية  أكبر  هي  الرســتاق  90 ـ 91:   ،1976  (Anthony) أنطوني 
اليعاربة  ســاللة  عاصمة  تعد  األخضر.  الجبل  إلى  الشــمالي  المدخل  وهي 
لألئمة الُعمانيين ولســاللة آل بوســعيد خالل النصف الثاني للقرن الثامن 
بقيت  الرستاق.  في  ســعيد  أحمد بن  األخيرة  الســاللة  مؤسس  دفن  عشر. 
 1917 سنة  حتى  بوسعيد  آلل  نسيبية  عائلة  أيدي  بين  مســتقلة  نصف  القرية 
إلى  منظّمة  الرســتاق  تكن  لم  اإلمامة.  قِبل  من  عليها  الســيطرة  تمت  حين 
السلطنة إال بعد مغادرة والي اإلمام غالب بن علي الهنائي (المنتخب كإمام 
تسكنها  المنطقة   .1955 ســنة  للمنطقة  الهنائي،  علي  وطالب بن   ،(1954 في 
تَّم  كبير  صخري  حصن  على  مهيمنة  خروص  وبنو  غافر  بنو  العبريين،  قبيلة 

المبكرة. األسس  على  اليعاربة  قبل  من  بناؤه 
موسوعة اإلسالم، VIII، 636 (سميث (Smith)): كلمة رستاق فارسية معرّبة 
قروية (انظر:  منطقــة  وقنص،  خيمات  معســكر  ســوف،  قرية  قرية،  بمعنى 
ويعرف  رؤيته،  يمكن  ال يــزال  الذي  الصلب  الحصن  إن  الســابق).  المقال 
حتى في القرن العشــرين بقلعة ابن شــروان (بمعنى أنوشروان)، له سلف 
اليعاربة  عهود  إلى  تاريخها  يرجع  الحالية  البناية  أن  رغم  اإلســالم،  قبل  ما 
أئمة  عشر).  الثامن  ـ  عشــر  السابع  عشر /  الثاني  ـ  عشــر  الحادي  (القرون 
الثاني  القرن  (كذلــك  آل بوســعيد  أئمة  وكذلك  واألواخر،  األوائل  يعاربة 
الرستاق  منطقة  تشكل  لهم.  عاصمة  الرستاق  يعتبرون  عشر)،  الثامن  عشر / 
 75,000 لحوالي  ســكانية  كثافة  ولها  قرية،   150 الحزم،  ذلك  في  بما  اليوم، 
نسمة. وتعتبر مركز االقتصاد التاريخي لعمان، وتقوم كذلك بإنتاج الكلس، 
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مركز  وهي  خاصة  تنقيب  منحلة  لديها  الرستاق  والمنجا.  السفرجل  العنب، 
السلطنة. في  العسل  إلنتاج 

فهرس.  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
التاريخ. عبر  الرستاق  انظر: 

الرستاقي:
عبد اهللا. إبراهيم بن 
العيني. هاشم  ابن 

الوائلي  [الرســتاقي]  عمر  علي بــن  عمر بن  علي بن  عمر بن  ســعيد  أبو 
المعقدي.

العبري. انظر:  العبري.  عمر  وادي بن  عبد اهللا بن  خلف بن 
خميس بن سعيد بن علي بن مسعود بن عبد اهللا بن أحمد بن زياد الشقصي.

اللمكي. انظر:  اللمكي.  سعيد  سيف بن  راشد بن 
خلف. ثاني بن  عميرة بن  راشد بن 

نصيب. المر بن  الربيع بن 
علي. سعيد بن  اهللا بن  عبد 

الرمحي. سعيد  علي بن 
هاشم. د بن  محم

الُعمانيين]. إلخواننا  البحر  أسباب  [مسائل  عبد اهللا:  إبراهيم بن  الرستاقي، 
الخزانة  في  مخطــوط  رقم 129،   ،24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
ثالث  إلى  باإلضافة  مجموعــة،  في  20,5×15ســم.  26 صفحة،  البارونيــة، 

إباضية. غير  مخطوطات 
الرستاقي. هاشم  ابن  قصيدة  شرح  العيني:  هاشم  ابن  الرستاقي، 

خلفان بن  مهّنا بن  مكتبة  في  مخطوط   ،57/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ســعيد بن  راشــد بن  عمير بن  عبد اهللا بن  الناســخ:  الخروصي،  عثمان 
ـ : أحمد بن  ل  ،1603 ديسمبر   / 1012 رجب  البهلوي،  الشــقصي  عبد  اهللا 
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الطب،  في  كتب  المخطوط  البهلوي.  القصابي  علي  أحمد بن  علي بــن 
نفســه؟  هاشــم  ابن  قِبل  من  كتب  الشــرح  هل  أخرى.  وقصائد  الوالدة 
هاشم  ابن  لمنزل  الطب  علماء  عن  تليها،  والتي   155/2 البطاشي،  انظر: 

الهاشمي). (أو 
زيد بن  خنبش بن  هاشم بن  عبد اهللا بن  د بن  محم خلف بن  راشد بن  انظر: 

مية. الال القصيدة  عمير: 
هاشم. ابن  انظر: 

الوائلي  عمر [الرستاقي]  علي بن  عمر بن  علي بن  عمر بن  أبو ســعيد  الرستاقي، 
المعقدي:

السادس /  للقرن  الثاني  (النصف  475/1 ـ 479:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
الرستاق. من  عشر)  الثاني 

منال]. اليوم  تسمى  إزكۤي  طريق  في  الداخلية  قرى  [من  قرية  وبال 
العقدي. منثورة  نفسه: 

المنثورة. معنى  وشرح  الشيخ  هذا  عن   :475/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
الســادس /  (القرن   :42 ملحوظة   119  ،90  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 
متناثرة  مختلفة  وأجوبة  أسئلة  من  مجموعة  عن  عبارة  المنثورة  عشر)  الثاني 

الفصول. أو  الموضوع  حسب  ترتيب  أي  بدون 
والصلة. الصالة  كتاب  نفسه: 

البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 475/1 ـ 476؛ 379/3، مخطــوط في مكتبة 
على  أكثر.  مجلدات  هناك  ربما  واحد  مجلد  في  (رقم 907)،  البوســعيدي، 
والثاني  اإلنســان  خلق  عن  ل  األو الفصل  مة.  المقد من  جزء   476 الصفحــة 
د بن  محم عامر بن  د بن  محم اهللا بن  لعبد  المخطوط  نسخ  تَّم  التوحيد.  عن 

1078 / 1667 ـ 8. الخراسيني،  خنبش 
د بن ناصــر 2002، 90، مخطوط في مكتبة البوســعيدي،  المنــذري، محم

رقم 907.
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الرستاقي. الولي  المقعدي  علي  عمر بن   :75 اللمعة،  السالمي: 
الرستاقي. المعقدي  علي  عمر  الصفراء:  القائمة 

األدب. زهرة  كتاب  نفسه: 
رؤيته. تتم  لم   :475 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

.90  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 
.75 اللمعة،  السالمي: 

الصفراء. القائمة 
نصيب: المّر بن  الربيع بن  الرستاقي، 

 (1982 / 1402 ة  الحج ذو   7 (توفي  37/2 ـ 43:  النعمان،  شقائق  الخصيبي 
1381 / 1961 ـ 2  في  مسقط،  في  الخور  مســجد  في  التعليم  مهنة  زاول 
كان  الذي  قيس،  إبراهيم بن  أحمد بن  ان  عز أبي  من  باســتدعاء  وذلك 
(سلطان  البوسعيدي،  يتمور  سعيد بن  السلطان  عهد  خالل  الداخلية  وزير 
مفتي  أصبح  (الذي  الخليلي  حمد  أحمد بن  وصل  لمــا  1932 ـ 1970). 

من  قادمًا  مسقط  إلى  تيمور)  ســعيد  قابوس بن  الســلطان  تحت  ُعمان 
مســجد  في  الثاني  المعلم  أصبح   ،(1964) هنــاك  الثورة  بعد  زنجبــار 

الربيع. لشعر  أمثلة   .1965 / 1385 في  هذا  كان  الخور؛ 
زياد  أحمد بن  عبد اهللا بن  مســعود بن  علي بن  بن  سعيد  خميس بن  الرســتاقي، 

الشقصي:
العلماء  أحد  اســتطاع   1624 فــي   :126  ،12  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون
القبليين  الزعماء  يقنع  أن  الشــقصي،  ســعيد  خميس بن  آنذاك،  المتبقيين  القلة 
سلطان)  بلعرب بن  مالك بن  مرشد (بن  ناصر بن  مع  باالتحاد  الرستاق  لمنطقة 
اليعربي، أحد أفراد ملوك اليعاربة المحليين. كان من عائلة مشاقصة لبني غافر.
البطاشي: إتحاف األعيان، 149/3 ـ 159. وصيته على الصفحات 151 ـ 155، 

.1656 أبريل   17  /1070 الثانية  جمادى   22 مكتوبة 
90 ـ 92.  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 
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إمامة  مؤسسي  أحد  عشر)  السابع  عشر /  الحادي  (القرن   :59  ،1991 الزبير، 
أبيه. وفاة  بعد  أمه  زوج  مرشد  ناصر بن  اإلمام  اليعاربة. 

المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  كتاب  نفسه: 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 376 (رقم 79 في المكتبة)، مخطوط، 5 ورقات، 
الُعماني،  الذيابي  د  محم ســباع بن  الناســخ:  17 ســطرًا.  22,7×16,3ســم، 
كتاب  من  (جزء  155 ورقة.  من  مجموعة  في  الثاني   .1878 / 1295 14 شعبان 

الطالبين؟). منهج 
مزاب. أهل  إلى  الشقصي  سعيد  خميس بن  سيرة  األسفل:  انظر: 

جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 
المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 

األخالق]. [في  نفسه: 
24×16,5ســم،  ورقات،   10 مخطوط،  رقــم 372،  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
د الذيابي الُعماني، 9 رمضان 1295 / 1878.  17 سطرًا. الناسخ: سباع بن محم

الطالبين؟). منهج  من  (جزء  201 ورقة.  من  مجموعة  في  األخير 
العظمى. اإلمامة  نفسه: 

األول. المجلد  الطالبين،  منهج  إلى  مة  مقد
المقتصدين. وبالغ  المريدين  منهج  نفسه: 

الوهيبي، 1978، 10، رقــم 44، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
األول. المجلد  1166 / 1752 ـ 3،  في  منسوخ 

الطالبين.  منهج  لكتاب  موجزة.  نســخة   :149/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
والثقافة  القومــي  التــراث  وزارة  فــي  ـدات  المجلـ لبعــض  مخطوطــات 

(رقم 3054).
التالية. المادة  انظر: 

حمد بن  ســالم بن  تحقيق:  مجلدًا.   20 الراغبين.  وبالغ  الطالبين  منهــج  نفسه: 
1979 ـ 1984،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الحارثي.  سليمان 
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255؛  327؛  279؛  250؛  398؛  vii؛   ،561 361؛  612؛  566؛  662؛  (646؛ 
 ،16 المجلد  الغالف:  (علــى   504  ،1/17 310؛  551؛  434؛  1؛   ،316 323؛ 

على   ،1 الجزء  الغالف:  (على   422  ،2/17 17/1)؛  العنــوان:  صفحة  على 
24×17سم. 255 صفحة،  560؛   ،434 2/17)؛  العنوان  صفحة 

القاهرة. في  مطبوع   .(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
اْلُمحّقق سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. المجلدات 1 ـ 4. مسقط / القاهرة: 
وزارة التــراث القومي والثقافة / عيســى البابي الحبلــي، 1979 ـ 1981 (646، 

سعيد. قابوس بن  السلطان  من...  بطلب  24×17سم).  612 صفحة،   ،566  ،662

أرشوم 2002، 11، 530: مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 / 1984، 
مجلدًا.  20

ســعيد  خميس بن  6 ـ 8:  األرقام   16  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الرســتاقي الُعمانــي: منهــاج الطالبين وبــالغ الراغبيــن. مخطوطات في 
187 صفحة،   ،177 عشر،  والثالث  عشــر  الثاني  المجلدين  البارونية  الخزانة 
21×15سم، تاريخ النسخ 1089 / 1678 ـ 9؛ المجلدين الرابع عشر والخامس 

1122 / 1710 ـ 1،  النســخ  تاريخ  21,5×16ســم،  220 صفحة،   ،155 عشــر، 
ل والثالث، 251، 363 صفحة، 23×16ســم، تاريخ النســخ  ديــن األوالمجل

1219 / 1804 ـ 5.

 ،10  ،9 األجزاء  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  المنهاج،  كتاب  رقم 27:   ،17 نفسه: 
1133 / 1720 ـ 1. النسخ  تاريخ  21×16سم،  404 صفحة،   ،18  ،17  ،12  ،11

في  الراغبين  وبالغ  الطالبين  منهج  علي:  سعيد بن  خميس بن  رقم 61:   ،19 نفسه: 
تاريخ  21,5×15,5سم،  526 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الصالة، 

1066 / 1655 ـ 6. النسخ 
والعتق  النكاح  جزء  الطالبين:  منهج  علي:  سعيد بن  خميس بن  رقم 62:   ،19 نفسه: 
تاريخ  20,5×15سم،  512 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  والمفقود، 

اليعربي. زمن  النسخ: 
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نفسه: 20، رقم 79: كتاب الفرائض من منهاج الطالبين، مخطوط في الخزانة البارونية، 
108 صفحة، 22×16ســم، تاريــخ النســخ 1214 / 1799 ـ 1800. في مجموعة، 

والفرائض  المواريث  اختصار  الوارجالنــي:  عبد الكافي  أبي عمار  جانب:  إلى 
فرائض. 363 صفحة).   ،40) إباضيين  غير  مخطوطتان  (129 صفحة)؛ 

نفسه: 21، رقــم 92: منهــاج الطالبين وبلوغ الراغبين، من جــزء 5 إلى جزء 13، 
مخطوط في الخزانة البارونية، 504 صفحة، 29×21ســم. في مجموعة، إلى 
20×14,5ســم،  98 صفحة،  الطالبين،  منهاج  مــن  الضمانات  كتاب  جانب: 
الدعاوي  في  األيمــان  في  ل  األو القــول  1170 / 1756 ـ 7؛  النســخ  تاريخ 
كتاب  1064 / 1653 ـ 4؛  النسخ  تاريخ  21×14ســم،  100 صفحة،  واألحكام، 

مؤلف. أي  إلى  يشر  لم  الفلك،  عن 
فرائض  كتاب  ســم؛   16.5×23 32 صفحة،  الوصايا،  كتــاب  رقــم 126:   ،23 نفسه: 

22,5×16سم. 89 صفحة،  المواريث، 
في  ُنســخ  23×14ســم،  129 صفحة،  الشــهادات،  كتــاب  رقــم 131:   ،24 نفسه: 

1065 / 1654 ـ 5.

نفسه: 26، رقــم 166: كتــاب األوالد وأموالهــم ومــا يجوز لهــم، 288 صفحة، 
409 صفحة،  الثانــي،  المجلد  1273 / 1856 ـ 7؛  في  ُنســخ  23×16,5ســم، 

1286 / 1869 ـ 70. في  ُنسخ  23×17سم، 

البطاشي: إتحاف األعيان، 80/3: إحدى المجلدات تَّم نسخها سنة 1118 / 1706 ـ 7، 
الحضرمي  عمر  سعيد بن  مسعود بن  بشير بن  ـ : الوالي  ل صحار،  حصن  في 

الصحاري.
والخامس،  الرابع  للمجلدين  مخطوطات  هناك  البوسعيدي،  مكتبة  في   :111 نفسه: 
الجحدري  سعيد  د بن  محم عبد اهللا بن  حمد بن  علي بن  سعيد بن  الناسخ: 

كامل. عبد اهللا بن  لحمد بن  1067 / 1656 ـ 7،  الرستاقي، 
(رقم 1923)،  الطالبين  منهــج  كتاب  مجلدات  إلحدى  مخطوط  هناك   :115 نفسه: 
ـ  فبراير   /1105 رجب  الصوري،  القلهاتي  راشــد  رجب بن  خادم بن  نسخه 
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مارس 1694، لنفسه. هناك مخطوط للمجلد 18، نسخه سعيد بن محمود بن 
1181 / 1767 ـ 8. الصوري،  القلهاتي  أحمد  الربيع بن 

سعيد بن  خنبر بن  د بن  محم خلف بن  الناسخ:   ،14 للمجلد  مخطوط   ،140 نفسه: 
 ،1728 / 1140 شــوال   1 الضنكية،  العالية  بحي  عاش  الذي  الغفيلي،  غفيلة 
 ،19 المجلد   :142 نفســه:  المنحي.  الشامســي  عامر  د بن  محم ـ : عامر بن  ل
1098 / 1688 ـ 7،  الحارثي،  البرواني  عبد اهللا  بشــير بن  خميس بن  الناسخ: 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في 
مجلد.  24  :149 نفسه: 

مسعود بن  أحمد بن  راشد بن  الناسخ:  ل،  األو للمجلد  مخطوط  هناك   :177 نفسه: 
1160 / 1747 ـ 8. النسخ  تاريخ  مسعود،  سالم بن 

والتاسع،  الثامن  للمجلدين  مخطوطات  هناك  البوســعيدي،  مكتبة  في   :203 نفسه: 
1166 / 1752 ـ 3،  الســمولي،  الحيلي  أحمــد  علي بن  أحمد بن  الناســخ: 
 19 للمجلد  مخطوط  كذلك  البوســعيدي؛  ســعيد  حمد بن  ـ : ســالم بن  ل
(رقــم 486) لنفس الشــخص، الــذي كان واليــًا لإلمام أحمد بن ســعيد 

1162 ـ 1198 / 1749 ـ 1783). (إمام  البوسعيدي، 
نفسه: 231 ـ 232، مخطوط للمجلد الرابع، عن الصالة، الناسخ: سالم بن علي بن 
الحسيني  شوال  حسين بن  مسعود بن  غانم بن  رجب بن  غانم بن  سالم بن 

1184 / 1770 ـ 1. (المحليوي)،  العليا)  قرية  إلى  (نسبة  العليائي 
نفسه: 258، مخطوط للمجلد 11 في مكتبة البوسعيدي، الناسخ: سعيد بن سالم بن 

.1776 / 1190 الثانية  جمادى   5 السروري،  الفارسي،  خلفان...  سعيد بن 
خلف بن  الناســخ:  البطاشــي،  مع  البيوع،  في   ،14 للمجلد  مخطوط   ،353 نفسه: 
1140 / 1727 ـ 8،  الضنكــي،  الغفيلي  غفيلة  ســعيد بن  خنبر بن  د بن  محم
في  كان  الذي  المنحي،  الشامســي  خلف  عامر بن  د بن  محم ـ : عامر بــن  ل

[اليعربي]. الثاني  سلطان  سيف بن  لإلمام  بهال  والي  1141 / 1728 ـ 9  سنة 
قام  البهلوي  الربخي  عبــد اهللا  هالل بن  عمر بن  مبارك بن  عبد اهللا بن   :373 نفسه: 
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بنســخ مجلد في جمادى الثانيــة 1042 / 1633، حين تَــّم توظيفه من قِبل 
[اليعربي]. مالك  مرشد بن  ناصر بن  اإلمام 

نفسه: 416، مخطوطات للمجلدين الثامن والتاسع في مكتبة البوسعيدي، منسوخة 
الضنكي،  الربخي  صالح  مســعود بن  ـ : ســعيد بن  ل 1146 / 1733 ـ 4،  في 
إحدى  من  ُنســخ  المخطوط  هــذا   أن المجلدات  إحــدى  في  كتب  الــذي 
في   (1649 / 1059 (توفي  اليعربي]  مالك  [بن  مرشــد  ناصر بن  اإلمام  كتب 

1182 / 1768 ـ 9.

(رقــم 20/6)،  البوســعيدي،  مكتبــة  فــي   28 للمجلــد  مخطــوط   ،428 نفسه: 
النْزوّي،  الناعبــي  المّدادي  بــن...  ســليمان  أحمد بن  د بن  محم الناســخ: 

لنفسه. 1107 / 1695 ـ 6، 

ديســمبر   /1156 القعدة  ذي  في  المنســوخة  المجلدات  بعــض  516 ـ 517:  نفسه: 
سالم بن  ـ : نجاد بن  ل الضنكي،  المزاحمي  علي  سليمان بن  الناسخ:   ،1743

.(1748 / 1161 (ت:  الغافري  اني  الغس ان  غس نجاد بن 
الثاني  اليعربــي  الحاكم  إمامــة  فــي  كتــب   :344  ،2001  (Crone) كــرون 
 1650 / 1060 في  اإلمامة  األخير  هذا  وصول  ذكر  وقد  ســيف،  ســلطان بن 
في  العبيدلي،  قِبل  من  أعطيت  عنه  إضافية  معلومات   .(638 ل،  األو (المجلد 

.1 ملحوظة   349 الغمة،  كشف  سعيد:  سرحان بن  اإلزكوي،  لكتاب  طبعته 
القومي  التراث  وزارة  في  مجلدًا   20 من  مخطوط  الحارثي،  قِبل  من  مة  مقد

والثقافة.
مســعود بن  علي بن  ســعيد بن  خميس بن  رقم 157:   ،45 آل فضل،  مكتبة 
عبد اهللا بن أحمد الشقصي الرستاقي. مخطوط، 524 صفحة، 23,5×16,5سم، 
يحيى بن  صالح بن  يحيى بن  موســى بن  الناسخ:  مكتمل.  25 ـ 26 سطرًا، 

في  و1189 / 1775 ـ 6،  1185 / 1771 ـ 2  بين  ما  اليسجني،  المصعبي  موسى 
المكتبة. في  رقم 007  لنفسه:  نسخه  بجربة،  الكبير  المسجد 

مكتبة عشيرة آل خالد، أرقام 363 ـ 366، 370، 371، 373 ـ 375، 377 ـ 384، 
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389 ـ 390 (أرقام 69 ـ 72، 75، 76 ـ 89 في المكتبة): 19 مجلد، مخطوطات، 

بين  تتراوح  مختلفة،  تواريخ  مختلفان،  ُعمانيان  ناســخان  مختلفة،  قياسات 
و1295 / 1878). 1291 / 1874 ـ 5  (األغلب  و1295 / 1878  1115 / 1703 ـ 4 

في  مخطوط،  الحــّج.  كتاب  المنهاج،  المكتبــة):  في  (رقم 161  رقــم 552  نفسه: 
أحكام  الطالبين.  منهــج   :(2004 (مــارس  البوســعيدي،  مكتبة  مجموعــة، 
التراث  وزارة  (مسقط،  حديثة  نســخة  غنايم.  نبيل  تحقيق:   .3 جزء  الطهارة، 
القومي والثقافة)، 1407 / 1996، (76 صفحة، 24×17سم). الموسوعة الميسرة 

الُعماني. للتراث 
غنايم.  نبيل  تحقيق:  الثاني.  الجزء  اإلســالمية،  اآلداب  في  الطالبين،  منهج  نفسه: 
 ،1996 / 1417 والثقافــة)،  القومــي  التراث  وزارة  (مســقط،  حديثة  نســخة 

الوطني. للتراث  الميسرة  الموسوعة  24×17سم).  (69 صفحة، 
(5 صفحات). مطبوعة،  نسخة  الطالبين.  منهج  فهرس  نفسه: 

.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  ملكية  في  ل،  األو المجلد  مخطوط، 
الوزارة  لهذه   2003 / 1424 قائمة  في  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

.20  ،18  ،1/17  ،2/16  ،15  ،14  ،12  ،6  ،4  ،3  ،1 المجلدات  تظهر 
يوسف بن  ملكية  في  الزواج،  عن   ،15 للجزء  مخطوط   ،302  ،2001 النامي، 
الخزانة  فــي  أخرى  مجلدات  نفوســة.  جبل  كابــاو،  في  الباروني  أحمــد 

.(1969 (زهاء  مجلدًا   21 من  مكتمالً  العمل  يتشكل  البارونية. 
أفهــي (O’Fahey) وفكور (Vikør) 1996، 8، 16، 17: في أرشــيف زنجبار 
(كتب وقف للعائلة المنذرية): يحيى بن شرف النووي: شرح منهاج الطالبين 
إفريقيا.  شرق  بساحل  واسع  بشكل  يستعمل  شــافعّي  مدرسي  كتاب   .(5/1)
د بن  منســوخ في 10 صفر 1265/ 5 يناير 1849، الناســخ: عبد اهللا بن محم
الشــقصي  مســعود  د بن  محم مســعود بن  عمر بن  عبد اهللا بن  ســعيد بن 
الشــيرازي:  علي  د  محم  :(ZA 5/31) كذلــك  (608 صفحــة).  الرســتاقي، 
الراغبين.  وبلوغ  الطالبين  منهاج  النووي:  كتاب  من  العبودية  حول  مقتبسات 
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 ،1886 مارس   20  /1282 القعــدة  ذو   3 المنذري  علي  د بــن  ـ : محم ل كتب 
(147 صفحة).

لعلماء. سير  ل  األو المجلد  في   :77  ،2002 السالمي، 
شــاخت (Schacht) 1956، 385، رقم 36: منهــاج الطالبين وبالغ الراغبين. 
للجزء  االولى  (الكراســة   (1)  831 القطب،  مكتبة  فــي  مجزأة:  مخطوطات 
والعبيد،  الدواب  وأحكام  المضــار  صرف  كتاب  بّريان:  في  بكّلي  األول)؛ 
كتاب  الثميني:  عبد العزيز  قِبل  من  وجيزة  نموذجية  نســخة  قديمة.  نســخة 
المنظوم  التاج  أو  القرارة؛  في  بالحاج  مع  مخطوط  المنهاج،  مختصر  التاج 
من درر المنهاج، مخطوطات في مكتبة القطب، 767 (األجزاء 8 ـ 16)، 768 
(األجزاء 17 ـ 25). مخطوطات مجزأة في المكتبة الغّناء، 119: مسائل الحج 
 (Schacht) لشــاخت التأكيد  تَّم  المنهاج.  من  فوائد   :265 التــاج،  كتاب  من 
عبد العزيز بن  الثميني،  المغرب:  انظر:  جزءًا.   21 يشــكل  بأكمله  العمل  أن 

المنظوم. التاج  إبراهيم: 
الرســتاقي،  علي  ســعيد بن  لخميس بن  المنهج   :74 اللمعــة،  الســالمي: 

21 مجلدًا.

ُعمــان  الحارثــي،  ســالم  تحقيــق:  مجلــدًا.   20  :223  ،1993 العبيدلــي، 
1979 ـ 1984.

 :XX/1 ،1969 (Wilkinson) 1972، 87 وويلكنســون (Wilkinson) ويلكنســون
قائمة علماء في كتاب كشف الغمة (دمشق، تاريخ 347، 528) (انظر: اإلزكوي، 
السعدي،  (انظر:   (307  ،8 (المجلد  الشــريعة  قاموس  وفي  ســعيد)  سرحان بن 

العمل. هذا  على  تعتمد  خميس)  جميل بن 
الشقصي،  ســعيد  خميس بن   :218  ،371  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
ناخب اإلمام اليعربي األّول. مخطوط غير مكتمل في وزارة التراث القومي 
والثقافة).  القومي  التــراث  وزارة  قِبل  مــن  جزئيًا  كذلك  (مطبوع  والثقافــة 
من  مهم  جد  حكم  يتضمــن   (1707 / 1118 (المخرج   18 للمجلــد  مخطوط 
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هام  إباضي  عمل  الباطنــة.  على  المهملة  األرض  بخصــوص  خميس  قِبل 
الفكر  استمرارية  يذكر  الوقت  نفس  وفي  كّله،  اإلباضي  الفقه  تدوين  يعرض 

اإلباضي.
التراث  وزارة  فــي  مخطوط  الطالبين،  منهــج  رقم 16:   8  ،1978 الوهيبــي، 

مجلدًا.  20 1196 / 1781 ـ 2،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي 
الفقه. عن   :59  ،1991 الزبير، 

الغوامض.  كشف  سفيان:  أبو الحسن  الراشدي،  انظر: 
حقوق  في  التاج  كتــاب  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثمينــي،  المغرب:  انظر: 

المعلوم. المنهاج  درر  من  المنظوم  التاج  كتاب  األزواج؛ 
.2006 عالم  انظر: 
.2006 بشير  انظر: 

الرستاقي. عمل  من  الوصية  عن  57 ـ 59:   ،1957 الكاملي  انظر: 
.1996 السيفي  انظر: 

.144  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

الرسول. تحفة  قصيدة  نفسه: 
خميس بن  المكتبة):  في   87 مجموعة  (في  رقم 387  آل خالد،  عشيرة  مكتبة 
مكتمل.  17 ســطرًا،  23,5×16,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،  الُعماني.  ســعيد 
في  الرابع  1291 / 1874 ـ 5.  الُعماني،  الذيابي  ســعيد  ســالم بن  الناســخ: 
مجموعة من 141 ورقة، من 137 إلى 138. (جزء من كتاب منهج الطالبين).

واألحكام. الدعاوى  في  األيمان  في  ل  األو القول  نفسه: 
 ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني،  الراغبين،  وبلوغ  الطالبين  منهج  انظر: 

رقم 92.  ،21

مزاب. ألهل  الشقصي  سعيد  خميس بن  سيرة  نفسه: 
كان  سعيد  خميس بن   :(125 (باألحرى  رقم 124  35 ـ 36،   ،2000 السالمي، 
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مة العلماء الذين عينوا ناصر بن مرشــد كإمام. كتبت السيرة بطلب  في مقد
صراعاتهم. وينسوا  يتحدوا  كي  إليهم  أرسلت  من  ودعا  اإلمام  من 

السالمي، 2001، 36: في الخراسيني، سعيد بن أحمد: فواكه العلوم، المجلد 
213 ـ 219. ل،  األو

عن  صادر  المغرب  أهل  إلى  ُعمــان  أهل  من  جواب   :150  ،2003 الوهيبي، 
634 ـ 649. مجموعة،  سير  مجهول:  في  سعيد.  خميس بن  الشيخ 

المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  كتاب  أعلى:  انظر: 
عن المراسلة بين اإلباضين في المشرق وأوائل في المغرب. انظر: مجهول: 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
الخيار. بيع  أمر  في  سعيد  خميس بن  ذكرها  طرف  وهذه  نفسه: 

548 ـ 550.  ،(2) السيرة  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 
الخيار. بيع  في  األبرار  منهاج  سعيد:  د بن  محم أبو عبد اهللا  النخلي،  انظر: 

د بن عبد اهللا بن هاشم العيني: الرستاقي، راشد بن عميرة بن ثاني بن خلف بن محم
البطاشي إتحاف األعيان، 160/2 ـ 185: (عاش في 1019 / 1610 ـ 1) الساللة 

و162.  161 الصفحتين  على  للمؤلف  الكاملة 
109 ـ 111.  ،2002 راشد  ناصر بن  د بن  محم المنذري، 

هاشم. ابن  انظر: 
.1981 ُعمان  مجلدان،  الشلبي.  د  محم تحقيق:  السبيل.  ابن  فاكهة  نفسه: 

العبيدلي، 1993، 7، 218: راشد بن عمير بن ثاني بن خلف بن هاشم. كتب 
التقليدي. الطب  عن   .(1910 في  منسوخ  مخطوط  (خطأ؛   1910 / 1328 في 

التراث  وزارة  قِبل  من  منشور  166 ـ 167:   ،162 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
مخطوط  مختصرة،  نســخة  كذلك  المؤلف  كتب  مجلدان.  والثقافة،  القومي 
166 ـ 167).  الصفحات  علــى  البوســعيدي، (رقم 436) (مقتبس  مكتبة  في 
كالهما  البيان،  منهــاج  وكتاب  (خطأ)  المجلب  كتاب  من  المؤلــف  اقتبس 
ـ : علي بــن جزلة، وكذلك مــن كتاب أبقراط، كتاب برء ســاعة (خطأ)،  ل
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كامل الصناعة، كتاب زاد المســافر، تذكرة الكحاليــن، كتاب لقط المنافع 
األقصراني)،  موجــز  المســمى  القانون،  موجز  الموجز (هذا  حــّل  (خطأ)، 

(بطلوميوس). (خطأ)  لبطليموس  جالينوس  سؤال  ماسويه،  يحيى بن  كتاب 
د بــن ناصر بــن راشــد 2002، 109 ـ 110: راشــد بن  المنــذري، محم
كتاب  أعماله  أهم  1019 / 1610 ـ 1).  في  الرستاقي (عاش  ثاني  عميرة بن 
فاكهة ابن السبيل، الذي ُطبع من قِبل وزارة التراث القومي والثقافة. في 
هذا العمل، وصف المؤلف تجارب طبية وعلمية كثيرة قام بها، ووصف 
عنه  ألف  والذي  العمــل،  هذا  في  لها.  المناســبة  والعالجات  األمراض 
وكتاب  (خطأ)  المجلب  كتاب  من  المؤلف  اقتبس  موجزة،  نسخة  كذلك 
أبقراط،  كتاب  مــن  وكذلك  جزلة،  ـ : علي بن  ل كالهمــا  البيان،  منهاج 
كتاب عن ساعة (خطأ)، كتاب زاد المسافر، تذكرة الكحالين، كتاب لقط 
لبطليموس  جالينوس  ســؤال  ماســويه،  يحيى بن  كتاب  (خطأ)،  المنافع 

(بطلوميوس). (خطأ) 
أبو علي  887 ـ 888:   S I 639)؛   ،1943 (طبعة   485/1 بروكلمان،  كارل  انظر: 
في  األبدان  تقويم  كتب:   .(1100 / 493 (المتوفي  جزلة  عيســى بن  يحيى بن 
تدبير اإلنســان أو منهاج البيان في تقويم األبدان، جداول ألمراض حسب 
أبجدية  قائمة  اإلنسان،  يشــتمله  فيما  البيان  منهاج  النجوم؛  جداول  أشكال 

لألدوية.
483)؛   ،1949 (طبعــة   368  ،II 269 ـ 270)؛   ،1943 (طبعــة  234 ـ 235  نفسه: 
أو   311 (المتوفي  الــرازي  زكريــاء  د بن  محم أبو بكــر  S I، 419 ـ 420: 
عالجها  يمكن  التي  األمراض  على  الساعة،  برء  كتاب   :(932 أو   923 / 320

واحدة. ساعة  في 
نفسه: 237 (طبعة 1943، 273)، 423: علي بن العباس المجوســي (المتوفي 994): 

الطبية. الصناعة  كامل 
المسافر. زاد  كتاب  ذكر  تَّم   :963/1 بروكلمان،  كارل  انظر: 
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أبو جعفر   :424  ،S I 274)؛   ،1943 (طبعــة   238/1 بروكلمــان،  كارل  انظر: 
زاد   :(1004 / 395 زهار  (المتوفي  الجزار  خالد بن  أبي  إبراهيم بن  أحمد بن 

طب. مختصر  الحاضر،  وقوت  المسافر 
(ت:  الكحال:  عيسى  علي بن  الدين  شــرف   :884 635)؛   ،1943 (طبعة   483 نفسه: 
العين.  فحص  فــي  كالســيكي  كتيب  الكحالين،  تذكرة   (1010 / 400 بعــد 

علي. بعيسى بن  األعيان  غالب  في  خطأ  المؤلف  يسمى 
العراقي:  الطيــب  عبد اهللا بــن  أبو الفــرج   :(635  ،1943 (طبعــة  482 ـ 483  نفسه: 
الذهبي  الشعري  البيت  عن  الحقن،  في  جالينوس  كالم   (1043 / 435 (توفي 

.de vrinis de pulsibus ـ : هيروكلس:  ل وشرح   (Pythagoras) ـ : بتاجورس  ل
تاريخ  الطب،  في  المنافع  األمان /  لقط   :920  ،S I 666)؛   ،1943 (طبعة   505 نفسه: 

الطبي. العلم 
نفسه: 457 (طبعة 1943، 598): علي بن النفيس القرشي (ت: 687 / 1288): الموجز. 
(ت:  اآلقسرائي  د  محم د بن  محم الدين  (شــمس)  جمال   :825  ،S I و نفسه 

الموجز. حّل   :(1378 / 779

أبو زكرياء   :416  ،S I 267)؛   ،1943 (طبعــة   233/1 بروكلمــان،  كارل  انظر: 
.(857 / 243 (ت:  ماسويه  ابن  (يوحنى)  يحيى 

.(1100 / 493 (ت:  جزلة  عيسى بن  يحيى بن   :246/3 سزكين،  انظر: 
بالتشريح. أبقراط  علم  في  كتاب   :133 نفسه: 

ماسويه. ابن  يحيى)  (أو  يوحّنا  أبو زكرياء  231 ـ 236:  نفسه: 
وأعماله. جالينوس  عن  68 ـ 140،  نفسه: 

الكحالين. تذكرة  الكحال:  عيسى  علي بن  337 ـ 340:  نفسه: 
السبيل. ابن  فاكهة  هاشم:  د بن  محم الرستاقي،  انظر: 

السالكين. مهيع)  (خطأ،  ومهبع  المتطببين  محالت  نفسه: 
عن  بيتًا،   220 حوالي  في  أرجوزة  176/2 ـ 177:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الطبية. األدوات 
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محالت  بعنوان:  أرجوزة   :110  ،2002 راشــد  ناصر بن  د بن  محم المنذري، 
بيتًا.  220 حوالي  في  السالكين،  ومهيع  المتطببين 

الشرح]. مع  اإلنسان،  جسد  في  الرئيسة  األعضاء  ذكر  في  [منظومة  نفسه: 
.182/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الهرم]. إلى  الطفولة  من  اإلنسان  سن  في  وشرحها  [منظومة  نفسه: 
.182/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الشرح]. مع  التشريح،  في  [منظومة  نفسه: 
من  مقتبسات  163 ـ 165  الصفحات  على   .182/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

(رقم 1126). البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط 
العليل. معالجة  في  السبيل  وبرهان  الدليل  مقاصد  نفسه: 

خلف  ثاني بن  عميرة بــن  راشــد بن   :191  ،1957  (Voorhoeve) فورهوف 
كارل  حسب   .957  ،S II بروكلمان  كارل   .(2796 (أو  380 صفحة  الرستاقي، 

الفقه. عن  كتب  والكتاب  حنفي  المؤلف  بروكلمان، 
مقتبس. 166/2 ـ 177:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الطبية  التجــارب  عن   :110  ،2002 راشــد  ناصر بن  د بــن  محم المنذري، 
األمراض. ومعالجات 

المتعلمين. منهاج  كتاب  نفسه: 
األمراض  عــن  واحد،  مجلد  162/2 ـ 163:  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
الهاشمي  خلف  ثاني بن  راشد بن  عميرة بن  البنه  كتبه  الذي  والمعالجات، 

واالقتبسات. مة  المقد الرستاقي. 
األمــراض  عــن   :110  ،2002 راشــد  ناصر بــن  د بــن  محم المنــذري، 

والمعالجات.
الكّي. في  رسالة  نفسه: 

البطاشــي: إتحاف األعيان، 167/2 ـ 176: رد صغيــر عن المعالجة بالكي. 
(رقم 1237). البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  من  مقتبسات 
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.110  ،2002 راشد  ناصر بن  د بن  محم المنذري، 
الميمية]. القصيدة  [شرح  نفسه: 

وأمراض  العين  جراحة  العين،  عن  177/2 ـ 182:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
مقتبسات. العين. 

110 ـ 111.  ،2002 راشد  ناصر بن  د بن  محم المنذري، 
الخيار. بيوعات  في  األخيار  خزانة  علي:  سعيد بن  عبد اهللا بن  الرستاقي، 

.173/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
الخيار. بيع  في  األبرار  منهاج  سعيد:  د بن  محم أبو عبد اهللا  النخلي،  انظر: 

اآلثار. لقط  الرمحي:  سعيد  علي بن  الرستاقي، 
ُعبيدان  البن  دراســة  ربما  الفقه.  عن   :395/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 

السمدي). ُعبيدان  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  محم (النْزوّي، 
طبعة جديدة مجهولة: فهرس مخطوطات الفقه واألصول اإلباضي: علي بن 

البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوطان  اآلثار.  لقط  الرمحي:  سعيد 
اآلثار؟ لباب  كتاب  خلفان:  مهّنا بن  البوسعيدي،  من  اختيارات 

اآلثار. لقط  خلفان:  مهّنا بن  البوسعيدي،  كتاب  انظر: 
السبيل. ابن  فاكهة  هاشم:  د بن  محم الرستاقي، 

الزبير، 1991، 151: (القرن العاشر / السادس عشر) دكتور في الطب وشاعر. 
مجلدين. في  مطبوع  السبيل،  ابن  فاكهة  إحداها:  الطب،  في  كتبًا  كتب 

السبيل. ابن  فاكهة  عمير:  راشد بن  الرستاقي،  انظر: 
الرقيشي:

عثمان  بكر بــن  أحمد بن  الحســن بن  أحمد بــن  عبد اهللا بــن  أحمد بــن 
اإلزكوي. [الرقيشي] 

اإلزكوي. [الرقيشي]  عثمان  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن 
بشير. د بن  محم أحمد بن 

اإلزكوي. [الرقيشي]  أحمد  جمعة بن 
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عثمان  بكر بــن  بلحســن بن  أحمد بن  عبد اهللا بــن  أحمد بــن  خلف بن 
اإلزكوي. [الرقيشي] 

اإلزكوي. [الرقيشي]  زاهر  سالم بن  د بن  محم
حسن. عبد اهللا بن  د بن  محم

عثمان  بكر بن  أحمد بن  الحســن بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  الرقيشــي، 
الظالم. مصباح  اإلزكوي:  [الرقيشي] 

روس 2000، 10، 221: ال وجود لمعلومات سيرته. يعتمد عمل الرقيشي في 
األصل على كتاب دعائم االسالم، الذي تَّم جمعه من قِبل أحمد بن النضر 
أسلوب  في  الظالم  مصباح  كتاب  ألف  عشــر.  الثاني  الســادس /  القرن  في 
شــعري، ويحتوي على ســيرة األئمة الخوارج للمحكمــة األولى وكذلك 
يتبين  مالك.  الصلت بن  إمامة  إلى  الُعمانيين  اإلباضيين  األئمة  ســيرة  على 
البهلوي.  الخروصي  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  عن  ينقل  الرقيشــي  أن 
إلى  أشار  الذي  الرقيشي،  بين  األســلوب  في  التشابه  من  نوع  كذلك  هناك 
مرحلة حكم كل إمام، واإلزكوي في كتاب كشف الغمة. حسابات الرقيشي 
إباضية.  نظر  وجهــة  على  تعتمد  قدمها  التــي  المعلومات  وكل  مختصــرة، 
المؤلف  تواريخ  أن  دام  ما  المصباح  كتاب  استعمل  الذي  من  القول  يصعب 
فليس  عشر،  الحادي  الســابع /  القرن  قبل  مثالً  عاش  إذا  لكن  معروفة،  غير 
وأخبار  المعولــي (قصص  الغمة)،  اإلزكوي (كشــف  أن  شــك  أدنى  هناك 
خاصة  معلوماته،  اســتعملوا  كلهم  آخرين  ضمن  رزيق  وابن  بُعمان)  جرت 
تلك التــي تخص تواريخ الحكم التي أعطاها عن كل إمام إباضي لإلمامة 
الكتب  دار  في  يوجد  الذي  فالمخطوط  الدراســة  هذه  عن  الثانية.  اإلباضية 

اإلشارة. رهن  باء)   20549  ،1877 / 1294 في  (ُنسخ  المصرية 
مخطوط،  اإلسالم.  دعائم  شرح  في  الظالم  مصباح   :230  ،1990 الحليم  عبد 
رقم 368 في مكتبة البوســعيدي، ورقم 792، وهو نســخة صغيرة مكتملة، 

رقم 368.
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البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط   ،141  ،2000 داود  أبو 
الدعائم،  شرح  في  الظالم  مصباح  203/3 ـ 204:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ـ : سالم الريامي المقزحي،  مخطوط في مكتبة البوسعيدي، (رقم 54)، ُنسخ ل

إزكي. بوالية  قرية  مقزح   ،325 نفسه:   .1619 ديسمبر   /1079 محرم 
هاشــم 2001، 304، مخطوط في دار الكتب، رقم 20549. نفســه 33 ـ 34، 
مخطوط في دار الكتــب، رقم 20549، 67 ورقة = 134 صفحة. مع قصيدة 
مخمســة عن الخالف بيــن الصحابة (صفحات أو ورقــات 67 ـ 79)، تَّم 

البهلوي. زياد  عمر بن  عبد اهللا بن  قِبل  من  تأليفها 
النضر. البن  الدعائم  كتاب  شارح   :256/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

على   5 القســم  يحتوي  الدعائم.  على  الظالم  مصباح   :302  ،2001 النامــي، 
.(1969 (زهاء  الكتب  دار  في  مخطوط  النضر،  ابن  المية  على  شرح 

جزأين،  في  النضر،  البن  الدعائم  كتاب  على  شــرح   :73 اللمعة،  السالمي: 
االسالم. دعائم  على  الظالم  مصباح  يسمى 

مصباح  أحمد:  خلف بــن  الرقيشــي،  األســفل،  وانظر:  التالية  المادة  انظر: 
الدعائم. كتاب  شرح  سالم:  د بن  محم والرقيشي،  الظالم 

 1978 (Wilkinson) انظــر: ابن النضر: كتاب الدعائــم، خاصة ويلكنســون
و1987.

في  هناك (الكل  والمراجع  مخمسة،  قصيدة  عمر:  عبد اهللا بن  البهلوي،  انظر: 
الكتب). دار  في  باء   20549 مخطوط 

الظالم. مصباح  كتاب  من  الخامسة  القطعة  شرح 
الســيد 1961، 58/2، مخطوط في دار الكتب. فــي مجموعة (20549 باء)، 
مســلم  علي بن  حمود بن  قِبل  من  ُنســخ  32×18ســم).  1 ـ 67،  (الورقات 
الخميسي، لصالح حمود بن سيف بن مسلم الفرعي، 2 رجب 1295 / 1878.
أحمد:  عبد اهللا بن  أحمد بــن  خلف بن  والرقيشــي،  الســابقة  المادة  انظر: 

الظالم. مصباح 
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المهم  معنى  في  التقييد  اإلزكوي:  [الرقيشي]  بشير  د بن  محم أحمد بن  الرقيشي، 
والمفيد.

مخطوط  الرقيشي،  بشير  د بن  محم أحمد بن   :132/1 المخطوطات،  فهرس 
18 ســطرًا.  22×16ســم،  626 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي 
 .1843 / 1259 غريب،  رويشد بن  ســعيد بن  سليمان بن  عبد اهللا بن  الناسخ: 

مجموعة، في  أجزاء،  عشرة  في  النحو،  عن 
في  (عاش  الرقيشــي  بشــير  د بن  محم أحمد بن  40 ـ 41:   ،2000 البهالني 
(رقم 902).  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  إزكي،  من  1147 / 1734 ـ 5). 

ملحوظة. انظر: 
البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 291/2، مخطــوط في مكتبة البوســعيدي، 

1147 / 1734 ـ 5. في  كتب  الكتاب  (رقم 902)؛ 
1147 / 1734 ـ 5. كتب   :35  ،[2003] سالم  د بن  محم سالم بن  الرقيشي، 

الرسم. علم  في  رسالة  د:  محم سالم  د بن  محم الرقيشي،  انظر: 
أحمد  جمعة بن  جــواب  [من  اإلزكوي:  [الرقيشــي]  أحمد  جمعة بن  الرقيشــي، 

النْزوّي]. عبد السالم  صالح بن  إلى  اإلزكوي 
واحدة،  ورقة  مخطوط،  اإلزكوي.  أحمد  جمعة بن  رقم 739:  الشيخ،  مكتبة 

مكتمل. 20 سطرًا،  24×18سم، 

اإلزكوي  الرقيشي  أحمد  جمعة بن  291/2 ـ 292:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
عشر). السادس  العاشر /  (القرن 

بكر بن  أحمد بن  الحسن بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  بن  خلف  الرقيشي، 
اإلزكوي: [الرقيشي]  عثمان 

عشــر /  الحادي  (القرن  116/3 ـ 124:  383/1؛  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
إلخ.  قريات،  الخيمــة)،  رأس  (اآلن  (الصير)  جلفار  حاكم  عشــر)  الســابع 
بين  توفي  سيف.  وسلطان بن  اليعربي]  مالك  مرشد [بن  ناصر بن  لإلمامين 

و1104 / 1692.  1679 / 1090 أواخر 
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الظالم. مصباح  نفسه: 
مخطوط،  الظالم.  مصبــاح  ـ : كتاب  ل  5 المجلد   :312  ،2003 أمبوســعيدي، 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  باء  رقم 1559 / 219 
دعائم  شرح  في  الظالم  مصباح   (1290 / 690 في  (عاش   :30  ،2000 البهالني 
عبد اهللا  أحمد بن  بــأن  يقولون  ملحوظة)  (انظر:  المؤلفين  بعض  اإلســالم. 

الكتاب. هذا  مؤلف  هو  الرقيشي 
التالية: المخطوطات  توجد  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  ملحوظة:   31 نفسه: 

اإلســالم  – دعائم  شــرح  فــي  الظالم  مصبــاح  مــن  الثانيــة  القطعــة 
(رقم 219 ـ 1559 باء)، مع خلف بن أحمد بن عبد اهللا الرقيشي كمؤلف.

اإلســالم  – دعائم  شــرح  في  الظــالم  مصباح  مــن  الخامســة  القطعــة 
االسم. نفس  مع  (رقم 1559)، 

اإلســالم  – دعائم  شــرح  في  الظــالم  مصباح  مــن  الخامســة  القطعــة 
للشرح. كمؤلف  عبد اهللا  أحمد بن  مع  (رقم 1735)، 

شرح  في  الظالم  مصابيح   :13/3 383/1 ـ 384؛  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
وعدة  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوطات  عدة  قطع.   4 في  اإلســالم.  دعائم 
في  المخطوطات  إحــدى  والثقافة.  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوطات 
د  محم عبد الرحمن بن  قِبــل  من  نســخها  تَّم  (رقم 1098)  األخيرة  المكتبة 
البطاشــي،  كهالن  بلعرب بن  د بن  محم بلعرب بن  د بــن  محم بلعرب بن 
مة أن الرقيشي  تاريخ النسخ 27 رمضان 1194 / 1780. يتضح من خالل المقد

النْزوّي. وّصاف  د بن  محم شرح  يعرف 
الوهيبــي، 1978، 15، رقم 114: مصباح الظالم في شــرح دعائم اإلســالم 

مجلدات.  5 1110 / 1698 ـ 9، 

ديوان. أو  الدعائم  كتاب  النضر:  ابن  انظر: 
الظالم. مصباح  الحسن:  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  الرقيشي،  انظر: 

عثمان. أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  الرقيشي،  انظر: 
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التاليتين. المادتين  انظر: 
النضر. ابن  المية  شرح  نفسه: 

اإلسالم. دعائم  في  مية  الال توجد  منفصل.  كتاب   :30  ،2000 البهالني 
القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  121/3 ـ 122،  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
قِبل  من  األموال  قسم  في  قصيدة  من  مقتبســات  البطاشــي  يعطي  والثقافة. 

الرقيشي.
مية. الال النضر:  ابن  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
خلف بن  وهو  والصير)  قريات  (خطأ،  الصير  قريــة  على  اإلمام  والي  كتاب  نفسه: 

أحمد.
546 ـ 548.  ،(2) السير  كتاب  في   :249  ،2001 السالمي، 

اإلزكوي:  [الرقيشي]  زاهر  سالم بن  د بن  محم الرقيشي، 
(عنها  النزار  قرية  في   ،5 ـ   1884 / 1302 في  ولد   :110 ـ   106 البهالني1993، 
انظر: الصفحات 22 ـ 24) بوالية إزكي. على الصحفات 126 ـ 127 القصيدة 

د). محم خلفان بن  المغتسي،  (انظر:  إزكي.  من  علماء  فيها  أشير  التي 
57 ـ 60.  ،2000 البهالني 

بين  من  1387 / 1967 ـ 8)  ـي  توفـ) 255/3 ـ 263:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الشخصيات المهمة خالل إمامة سالم بن راشد الخروصي (إمام 1913 ـ 1920) 
نخل  في  واليًا  كان  1920 ـ 1954).  الخليلي (إمــام  عبد اهللا  د بــن  محم وإمامة 
عمل  معقدة.  مشــاكل  يحل  أن  اســتطاع  األماكن  هذه  كّل  وفي  وعبري،  وأدم 
إزكي.  في  1932 ـ 1970)  (سلطان  البوسعيدي،  تيمور  سعيد بن  السلطان  لدى 
على  الســلطة.  في  شــغلوها  التي  والمراكز  أبنائه  ذكر  تَّم   256 الصفحة  على 
سالم  د بن  محم قِبل  من  آخر  عمل  أي  أجد  لم  الخصيبي:  يقول   256 الصفحة 
ـ : سعيد بن حمد [بن عامر]  الرقيشي أكثر من شرح على الذهبية في الجهاد ل

لشعره. أمثلة  الخصيبي).  سيرة،  الراشدي،  (انظر:  الراشدي 
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(1305 ـ 1387 / 1888 ـ  9 ـ 28   ،[2003] سالم  د بن  محم سالم بن  الرقيشي، 
سيرة.  .(1968 30 يناير 

اإلمامة.  في  كبير  مثال  307 ـ 309:   ،254  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
الذي  (1863 ـ 1927)،  المالكــي  خميس  عامر بن  تالميــذ  ضمن  من  وهو 
لينضم  الشرقية  إلى  الرحيل  قبل  إزكي  بقرية  رأســه  مســقط  في  معه  درس 
أخذ  إلى  وصــل  محلل   .(1914 (ت:  الســالمي،  حميــد  عبد اهللا بــن  إلى 
سنة.  عشرة  اثنتا  لمدة  (عبري)  الصاخبة  اإلقليمية  للحدود  الوالية  مسؤولية 
الخمسة  المنتخبين  ضمن  كان  الغافري.  حمير  ـ : ســليمان بن  ل حقود  عدو 

.1954 في  الهنائي  علي  غالب بن  لإلمام  األساسيين 
شــاعر.  قاض،  عالــم،  (1302 ـ 1387 / 1884 ـ 1967)   :146  ،1991 الزبيــر، 
الخليلي  عبــد اهللا  د بن  محم اإلمام  عهــد  في  الكبيرة  الشــخصيات  إحدى 

1920 ـ 1954). (اإلمام 
الثمين. العقد  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر:  نفسه: 

الرشاد. علم  في  الرشاد  أعالم  نفسه: 
واألصول. الفقه  في   :58  ،2000 البهالني 

خلفان. عامر بن  حمد بن  سعيد بن  الراشدي،  انظر: 
شعر. ديوان  نفسه: 

علي، علي عبد الخالق 1984، 237، مخطوط مع قصائد (في وزارة التراث القومي 
والثقافة).

إزكي. علماء  حول  واحدة  هناك  قصائده  ضمن   :58  ،2000 البهالني 
إزكي. علماء  حول  قصيدة  ألف   :83  ،2002 السالمي، 

رسالة  التالية:  القصائد  أعطى   [2003] ســالم  د بن  محم سالم بن  الرقيشي، 
في  النضر  العّالمة بن  الشيخ  لقصيدة  تخميس  (35 ـ 54)؛  الرســم  علم  في 
الطهــارة (57 ـ 80)؛ منظومة في حرب أهل الملــل وأحكامهم (81 ـ 90)؛ 
قصيدة في الحرب وصفة العمل فيها (91 ـ 94)، كتبت ســنة 1372 / 1953؛ 
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في  النقية  الــدرة  إزكي (98 ـ 100)؛  أهل  مــن  العلم  أئمة  ذكر  في  قصيــدة 
إلخ. (108 ـ 112)؛  الشرقية  رحلة 

الرسم. علم  في  رسالة  نفسه: 
(1302 ـ 1387 / 1884 ـ 5 ـ 1967 ـ 8)   :133/1 المخطوطــات،  فهــرس 
22×18ســم،  24 صفحة،  والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط 
1371 / 1951 ـ 2.  الغاوي،  حمود  ســعيد بن  سالم بن  الناسخ:  15 ســطرًا. 

بخط  نســخة  من  ُنســخ  العربية.  واألفعال  الكلمات  كتابــة  كيفية  شــرح 
المؤلف  الغانمي.  حميــد  عامر بن  حميد بــن  مدخل  صاحب  المؤلــف. 

زاهر. ابن  كذلك  يسمى 
35 ـ 54.  ،[2003] سالم  د بن  محم سالم بن  الرقيشي،  في 

كتاب  في  الموضوع  هذا  حول  فصل  على  تعتمد  لها،  شرح  مع  منظومة،   :5 نفسه: 
د بن بشير [الرقيشي] اإلزكوي: التقييد في معنى  الرقيشــي، أحمد بن محم

والمفيد. المهم 
الميراث. في  كتاب  نفسه: 
.58  ،2000 البهالني 

نفسه: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد. مســقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 
.1984

[بن  حمد  سعيد بن  منظومة  على  شــرح   :58 نفســه:   .124  ،2000 البهالني 
الراشدي. خلفان]  عامر بن 

.221  ،1993 العبيدلي، 
الرشاد. علم  حمد:  سعيد بن  الراشدي،  انظر: 

الدعائم. كتاب  شرح  نفسه: 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،172  ،1978  (Smith) سميث 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 24،   ،8  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1265 / 1848 ـ 9،  سنة  منسوخ 
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لقصيدة  تخميس  55 ـ 80:   ،[2003] ســالم  د بن  محم ســالم بن  الرقيشي، 
الطهارة. في  النضر  العّالمة بن  الشيخ 

عبد اهللا. أحمد بن  الرقيشي،  انظر: 
عبد اهللا. أحمد بن  خلف بن  الرقيشي،  انظر: 

 1978 (Wilkinson) انظــر: ابن النضر: كتاب الدعائــم، خاصة ويلكنســون
و1987.

الدعائم. كتاب  شرح  وّصاف:  د بن  محم النْزوّي،  انظر: 
اإلسالم،  دعائم  شــرح  الظالم،  مصباح  حســن:  عبد اهللا بن  د بن  محم الرقيشــي، 

الُعماني. النضر  المية بن  شرح  الثانية:  القطعة 
السليمي 2003، 398: (القرن الحادي عشر / السابع عشر) من الفرق، مخطوط 

السليمي. مع  نسخة  الشرقية.  الحارثي،  حمد  سالم بن  مكتبة  في 
السابقة. المواد  انظر: 

الرستاقي. الرستاقي:  [الرحمي]  سعيد  علي بن  الرمحي، 
السروري. السروري:  [الرمضاني]  مسلم  محسن بن  الرمضاني، 

الرواحي:
يقطنون  ُعمان.  قبائل  أكبر  من  رواحة  بنــو   :91  ،1976  (Anthony) أنطوني 
بمنطقة وادي بني رواحة، التي تعد تتمة لوادي ســمائل األعلى والوديان 
السياســي  الخالف  إلى  ينتمون  إباضيون  هم  األخضر.  للجبل  المجــاورة 
هذه  قرى  أهم  التاريخييــن.  خصومهم  مــن  ريام  بني  ويعّدون  الهنــاوي، 
من  وأجزاء  قاروت،  أعلى  (الخضيرة؟)،  والخضراء  العليا  ســمائل  القبيلة 
إلى  باألســاس  يرجع  األخير  القرن  في  القبيلة  هذه  مكانة  ضعــف  إزكي. 
انعــدام زعامة فاعلة وقوية. ولمقاومة هذا النقــص، تَّم تقديم عدة أجيال 
شيوخ  أبقوا  الذين  خروص،  لبني  الخليلي  عشيرة  إلى  القبيلة  هذه  لزعامة 
د بن عبد اهللا الخليلــي، كان إمامًا من  الرواحييــن الكبار. أحدهــم، محم

.1954 إلى   1920
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الخصيبي: شقائق النعمان، 181/2 ـ 183: تَّم ذكر عدد من مناطق وشخصيات 
رواحة. لبني  رئيسة 

العبسي. انظر: 
الرواحي:

البهالني. صالح  عديم بن  سالم بن  ناصر بن  مسلم  أبو 
د. محم سالم بن  حمود بن 
د. محم حمود بن  داود بن 

السيماوي. انظر:  السيماوي.  [الرواحي]  العبسي  بلحسن  سعيد بن  راشد بن 
البهالني. سالم  سليمان بن  سالم بن 

سالم. د بن  محم سالم بن 
حمد. سالم بن  المغتسي،  انظر:  سالم. 

(جمع). د  محم عبد العزيز بن  سيف بن  سعيد بن 
العبسي. [الرواحي]  سليمان  عمير بن  سليمان بن 

سالم. د بن  محم عبد العزيز بن  سيف بن 
سالم. موسى بن  عبد العزيز بن  سيف بن 

سليمان. سالم بن  موسى بن 
سليمان.  سالم بن  ناصر بن 

العبسي. [الرواحي]  عديم  سالم بن  ناصر بن 
عبد اهللا بن  د بن  محم صالح بن  عديم بن  سالم بن  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي، 

البهالني: د  محم عبد اهللا بن  د بن  محم
محرم،  في  ولد  مة:  مقد  ،1957 / 1377 ناصر،  مسلم  أبي  ديوان  األسفل،  في 
للشــاعر  معاصر  عبس.  قبيلة  من  جــزءًا  ُيعّدون  الذين  رواحــة،  بني  مركز 
سالم.  المّر بن  [السالمي]،  شيخان  د بن  محم سمائل،  في  سالم  خميس بن 

.1919 / 1338 صفر   1 بزنجبار،  توفي 
فوتوغرافية. صورة   :268  ،2001 الكندي 
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سالم  سليمان بن  ســالم بن  أخيه  ابن   :156/2 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
البهالنــي الرواحي كان كذلك شــاعرًا بــارزًا (انظر: الرواحي، ســالم بن 

البهالني). سالم  سليمان بن 
نفسه: 348 ـ 357: ولــد فــي 1273 / 1856 ـ 7 أو 1276 / 1859 ـ 60، توفي 2 صفر 

لشعره. أمثلة  العمر.  من  سنة   66  ،1920 / 1339

باعتبار  البهالني،  مسلم  بـ أبي  جيدا  يعرف   :99 89 ـ 91،   ،2001 المحروقي 
تلقى   ،1860 سنة  محرم  وادي  في  ولد  عبس.  ســاللة  من  شــجرة  البهالني 
سالم  د بن  محم وشــيخه  والده  يد  على  رأســه  مســقط  في  المبكر  تعليمه 
الرواحــي. في هذه األيام صديقه هو أحمد بن ســعيد بن خلفان الخليلي. 
تربي في وســط إســالمي كبير. والده ســالم بن عديم، كان قاضيًا لإلمام 
وفيما  ُعمان  في  نزوى  في  1868 ـ 1871)  (إمام  البوسعيدي،  قيس  ان بن  عز
البهالني  1870 ـ 1888)،  زنجبار  (ســلطان  ســعيد  برغش بن  للســيد  بعد 
الزعماء  بعض  شــخصية  قِبل  من  عليه  التأثير  تَّم  اإلباضي.  بالفكر  يشــيد 
اإلباضيين، سيما سعيد بن خلفان الخليلي (1811 ـ 1870)، الذي كان عالمًا 
في  زنجبار  إلى  أوالً  البهالني  انتقل  ممتازًا.  وسياســيًا  رائعًا  وشــاعرًا  كبيرًا 
حتى  هناك  بقي  وحينها   ،1888 ســنة  كانت  الثانية  والمرة  أباه  متبعًا   ،1878

وفاته ســنة 1920. خالل حياته في زنجبار، كان قريبًا من السالطين وشغل 
للسلطان  خاص  كمستشار  إحداها  ثويني،  حمد بن  السيد  عهد  في  منصبين 
مدن  مختلف  إلى  رحلة  في  ذهب   1889 ســنة  في  للقضاة.  كرئيس  واآلخر 
زنجبار  (سلطان  ســعيد  د بن  محم حمود بن  السيد  رفقة  في  إفريقيا  شــرق 
1896 ـ 1902). عن هذه الرحلة كتب كتاب: اللوامع البرقية (انظر: األسفل). 

ا مهد الطريق لُعمانيين  ى النجاح، ِممفي 1911 بدأ البهالني بنشر جريدة تسم
آخرين لنشر الجرائد في شرق إفريقيا، مثل: الكفاح (1928)، الفلق (1929)، 
(ريتشي  معروف)  غير  (التاريخ  اإلصالح   ،(1959) المرشد   ،(1951) النهضة 
(Ritchie) 1995، 2: اإلصالح، وهي جريدة أســبوعية بالعربية والسواحلية، 
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علي بن  األمين بن  قِبل  من   1932 فبراير   29  /1350 شــوال   22 نشــرها  تَّم 
الشــؤون  من  كال  تغطية  حين  معروف).  غير  (التاريخ  زنجبار  المزروعي)، 
التي  لألحداث  مهيمن  بشكل  جريدته  البهالني  خصص  والوطنية،  األجنبية 

أخرى. لمعلومات   2001 المحروقي  انظر:  شعره.  عن  ُعمان.  في  تحدث 
المحروقي 2000، 64 ـ 78، ســيرة. الصفحة 111 ملحوظة 1: في المجموع، 

ديني. طابع  ذات  منها   5,640 شعريًا،  بيتًا   9,897 أبو مسلم  كتب 
ُعمــان في التاريــخ، 1995، 260 (طبعــة بالعربيــة، 243): كاتب معروف: 
ديــة؛ النور المحّمدي؛ النفس  نثار الجوهر في األثر؛ كتاب النشــأة المحم
العقيدة  كتاب  الســؤاالت؛  كتاب  الصمدية؛  الفتوحــات  كتاب  الرحماني؛ 
الوهبية؛ كتاب عن التوحيد؛ المنظوم في الســلوك واإللهيات والتوسالت؛ 
بحقوق  االســتنهاض  في  لقصيدته  مجلد  واإلخوانيات؛  المراثي  في  مجلد 

إلخ. تعالى،  اهللا 
الزبيــر، 1991، 159 ـ 160: (1273 ـ 1339 / 1856 ـ 1920) ولــد فــي وادي 
أصبح  حيث  بزنجبار  استقر  العلماء.  وأشعر  الشعراء  بـ أعلم  يسمى  محرم. 
ثالثة  في  الجوهــر،  نثار  كتاب  ديــوان؛  هي:  المطبوعة  كتبــه  أهم  قاضيًا. 

البرقية. اللوامع  الوهبية؛  القصيدة  مجلدات؛ 
الرحماني. النفس  انظر: 

اإلباضية. مميزات  من  سليمان:  حمد بن  سعيد بن  الحارثي،  انظر: 
زنجبار. النجاح؛  النهضة؛  الفلق؛  انظر: 

ســالم بن  قِبل  من  هائم  طلــب  عــن  399 ـ 407،   ،1987 عبد ربــه  انظــر: 
الشماخي  سعيد  قاسم بن  نقل  حيث  لإلباضية،  الحارثي  ســليمان  حمد بن 
يوسف  د بن  محم األئمة  قطب  وكذلك  المصري،  إســماعيل  ومصطفى بن 

الرواحي. مسلم  وأبو  السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  اطفيش، 
.1994 عطية  انظر: 

.136  ،2003  (Bang) بنج  انظر: 
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انظر: غزل 2005، الصفحات 147 ـ 195، عن تفصيل لمهنة وأعمال الرواحي.
هناك. والمراجع   1997 بوحّجام  انظر: 

الرواحي. البهالني  فكر  في  قراءات   :1998 األدبي  المنتدى  انظر: 
المثال  ســبيل  على  انظر:  األعيان.  نهضة  الســالمي:  كتاب  في  قصائد  عدة  نفسه: 
113 ـ 126 (قصيدة رثائية عن عبد اهللا بن حميد السالمي)، 133 ـ 134، 173، 

181، 234، 268 ـ 322 (قصائد رثائية عن اإلمام سالم بن راشد الخروصي)، 

.1913 / 1331 زهاء  تبورا،  في  المؤلف  عاش   .334

الديوان. انظر: 
األسرار. وأرواح  األنوار  ألواح  نفسه: 

والتوسل  التضرع  وشــروط  الفرائض  في  نثر  عمل   :91  ،2001 المحروقي 
اهللا. إلى 

نفسه: العقيدة الوهبية، تأليف العّالمة الشــيخ ناصر بن ســالم بن عديم البهالني 
سعيد  اهللا بن  وعبد  القنوبي  ســعيد  صالح بن  تحقيق:   .(1339 / 1920 (توفي 

24×17سم). (420 صفحة،   ،2004 / 1425 مسقط،  مكتبة  مسقط:  القنوبي. 
اســتعملها  التي  للكتب  قائمة  مــع  العمل،  هذا  عن  13 ـ 25،  الصفحــات 
29 ـ 50،  الصفحات  على  19 ـ 20.  الصفحــات  على  الكتابة  أثناء  المؤلف 
فهارس.  المخطوطات.  لصفحات  أصلية  نســخ  51 ـ 56،  الصفحات  سيرة. 
التراث  وزارة  في  منهــا  اثنان  مخطوطات،  ثالث  علــى  الطبعة  هذه  تعتمد 
الناســخ:  22 ســطرًا،  30×21ســم،  132 ورقة،  األول:  والثقافــة.  القومــي 
ســالم بن ســليمان الرواحي (ابن اخ المؤلــف)، 1345 / 1926 ـ 7؛ الثاني 
د  أبو محم الناسخ:  19 ســطرًا،  21×17سم،  191 صفحة،  (رقم 5/2443 باء): 
الثالث  المخطوط  1351 / 1932 ـ 3.  الريامي،  زهران  ســليمان بن  أحمد بن 
يوجد في مكتبة البوســعيدي، (رقم 1739 عين): 181 صفحة، 23×18ســم، 

.1924 / 1343 األولى  جمادى  الرواحي،  سليمان  الناسخ:  17 سطرًا، 

17×12سم. وحده،  للنص  مسقط  مكتبة  طبعة  كذلك 
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18؛  ملحوظة   215  ،2004 نفسه   ،13 ملحوظة   10  ،2001  (Hoffman) هوفمان 
مكتبة  في  مختلفة  مخطوطــات  ثالث   :48 ملحوظة  42 ـ 43   ،2005 نفســه 
 /1343 األولى  جمادى   8 أُرخت  اعتمادًا  وأكثرها  النســخ  أقدم  البوسعيدي. 
(رقم 1739).  181 صفحة  ســليمان،  ســالم بن  الناسخ:   ،1924 6 ديســمبر 
رمضان   20 في  تأريخهــا  تَّم  111 صفحة)  عين،  (رقم 270  الثانية  النســخة 
الثالثة  النسخة  نجيم.  مسلم بن  ســيف بن  الناسخ:   ،1961 11 مارس   /1380

د بن سليمان  يبدو أنها طبعت بالحاسوب. تَّم طبعها من قبل سيف بن محم
نسخة  من  مسقط،  روي،  في  الشــرعية  العلوم  بمعهد  معلم  وهو  الفارسي، 
هذه  القنوبي.  ناصر  ســعيد بن  صالح بن  تالمذته،  أحد  بها  قام  مشــروحة 
النســخة مفيدة للهوامش التي تقدم مراجع إلى اآليات القرآنية واألحاديث 
لكن  آخرين،  إباضيين  ومؤلفين  اطفيش  يوســف  د بن  محم وأعمال  النبوية 
 (Hoffman) النص يحتوي على أخطاء كثيرة. انظر: عن هذه الرسالة هوفمان
2001، 10 والتي تليها؛ نفســه: 2004، 207 أسفل التي تلي. السيدة هوفمان 

(Hoffman) أكملت طبعة عربية مشروحة مع ترجمة إنجليزية (فبراير 2006).
.357/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

الوهبية. العقيدة  تصحيح):  (بدون  حيث   ،91  ،2001 المحروقي 
الســليمي 2003، 398، مخطــوط في مكتبة عبد اهللا بن ســالم الهاشــمي، 

السليمي. مع  نسخة  سمائل. 
الثنا. سموط  تخميس  في  المنى  درك  نفسه: 

المخمسة. القصيدة  هذه  بداية  356/2 ـ 357:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
الثنا. سموط  الخليلي:  خلفان  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 

149 ـ 150.  ،2005 غزل  انظر: 
البهالني. مسلم  أبي  ديوان  نفسه: 

مخطوطات:
فهرس المخطوطات، 44/2، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة،  –
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سليمان،  حمد بن  سالم بن  الناسخ:  20 سطرًا.  21×16سم،  148 صفحة، 

1358 / 1939. انظر: األســفل، المحروقي، 52. على الصفحات 45، 46، 

الكل  والثقافة.  القومــي  التراث  وزارة  فــي  أخرى  قصائد  مجموعــات 
.1980 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  طبعة  في  متضمن 

الكندي 2001، 283: ناصر بن سالم بن عديم الرواحي. مخطوط لديوان  –
لزنجبار. الوطني  األرشيف  في 

المحروقي 2000، 47، 279: ديوان أبي مســلم نسخة مصورة لمخطوط  –
سليمان بن  سالم بن  قبل  من  ونســخت  جمعت  المحروقي.  مكتبة  في 
 .1951 / 1371 شــعبان   17 المؤلــف،  ابن  البهالنــي،  عديم  ســالم بن 

أخرى. وشروحات  لوالده  سيرة  الناسخ:  أضاف  179 سطرًا.  للمخطوط 
نفسه: 47 ـ 48، 279: ديــوان الشــيخ أبي مســلم البهالني، مخطــوط في مكتبة 
الســالمي، بدية (رقم 24 ـ 9)، الناسخ: سالم بن سليمان بن سالم البهالني، 
22 رجب 1376 / 1956. هــذا المخطوط له 400 صفحة، 27 ســطرًا. أضاف 

الناسخ: سيرة وشــروحات. رتبت هذه المجموعة في ثالثة أجزاء: األذكار، 
المديح والمواعظ، المراثي. تعتمد علــى الوثائق القديمة في تركة المؤلف 
(على ســبيل المثال القالئد الدريــة في مدح خير البرية جاءت من مســند 
كتب من قِبل أحمد بن ســعيد بن خلفان الخليلــي)، وعلى وثائق المؤلف 
غير منشــورة (مثال ألواح األنوار وأرواح األســرار) وعلى المواد المطبوعة 

دية). اللوامع البرقية والنشأة المحم)
نفسه: 52: ديوان أبي مســلم الشــاعر الُعماني، مخطوط في وزارة التراث القومي 
الناســخ:   ،(44/2 المخطوطات،  (فهــرس  زاء)  (رقــم 1355 ـ 26  والثقافــة 
سالم بن سليمان بن ســالم بن عديم البهالني، 5 ربيع الثاني 1358 / 1939، 
148 صفحــة، 16 قاعدة. تَّم إضافــة العنوان فيما بعــد. يتضمن قصائد ألبي 

انظر:  ــد).  أبو محم الخروصي،  الخليلي (انظر:  خلفان  وســعيد بن  مســلم 
األعلى، فهرس المخطوطات، 44/2.
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الوهيبي، 1978، 5: ديوان ناصر بن ســالم بن عديم البهالني الرواحي.  –
(ربما  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  النشــر  طور  في  أو  ُنشــر 

البستاني). طبعة  مثل  ليس 
نفسه: 20، رقم 12: مجموعة قصائد من ديوان ابن عديم، مخطوط في وزارة التراث 
مثل  ليس  واحد. (ربما  مجلد  1343 / 1924 ـ 5،  سنة  منسوخ  والثقافة،  القومي 

البستاني). طبعة 
نفسه: ديوان أبي مسلم البهالني، العّالمة ناصر بن سالم بن عديم الرواحي الُعماني. 
 ،1928 / 1346 العربيــة،  المطبعة  القاهرة:  البســتاني.  تومة  يوســف  تحقيق: 

23×16سم). (82 صفحة، 
 .54  ،2000 المحروقي  الطبعة،  انظر: 

(خطأ).  1908 / 1326 القاهرة  ديوان،   :893  ،S  II بروكلمان  كارل 
.(1972 (مايو  رقم 113  إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 

تحتوي طبعة البستاني على سبيل المثال: الرائية المحكمة في شهداء نهروان 
(68 ـ 74)؛  الخروصي  راشد  ســالم بن  اإلمام  مدح  في  الميمية،  (46 ـ 58)؛ 
مجيبًا  الحائية،  (74 ـ 75)؛  المعمري  ســعيد  ســيف بن  الشــيخ  في  الدالية، 

إلخ. الرواحي...  عمير  سليمان بن 
د. محم البهالني، بن  انظر: 

.[1995] صالح  رزق،  انظر: 
ناصف.  النجدي  علي  تحقيق:  األول.  القســم  البهالني.  مســلم  أبي  ديوان  نفسه: 
الثانية  الطبعة  (301 صفحة).   ،1980 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

.1992

56 ـ 58.  ،2000 المحروقي  الطبعة،  هذه  عن  انظر: 
وتعتمد  دينية  قصائد  على  فقط  الطبعــة  هذه  تحتوي   :12  ،2000 المحروقي 
الرحمانية  النفس  مخطوط  في  المؤلف)  (ابن  البهالني  سالم  جمعه  ما  على 
النبهاني). الرحمانية...  النفس  األسفل:  (انظر:  البهالني  مسلم  أبي  أذكار  في 
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والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  طبعة  ذكر   ،188  ،1998 نزار  العاني، 
آخر،  ديوانًا  األخيــر  هذا  ذكر   .2004 علي  أحمد  ــد،  محم فعل  كما   ،1984

.1987 والثقافة  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
زمانه  شاعر  الُعماني  الرواحي  عديم  ســالم بن  ناصر بن  مســلم  أبي  ديوان  نفسه: 
وفريد أوانه. القاهــرة: دار القاهرة للطباعة (يطلب من مكتب إمامة ُعمان)، 

23×16سم). (398 صفحة،   ،1957 / 1377

جمعت القصائد من قِبل صالح الحارثي، الذي قام في أغلب الظّن بتحقيق: 
الطبع.

54 ـ 56.  ،2000 المحروقي  الطبعة،  هذه  عن  انظر: 
ُعماني  مواطن  قِبــل  من  مة  مقد المثــال:  ســبيل  على  الطبعة  هذه  تحتوي 
قصيدة  (3 ـ 15)؛  شــعره  وعن  وطنّي،  بشــاعر  وصف  الذي  المؤلف،  عن 
عن  (143 ـ 165)؛   (1914 ـي  المتوفـ) اطفيش  يوســف  د بن  محم عن  رثائية 
ـي 1337 / 1918 ـ 9) (165 ـ 173)؛ عن  أحمد بن ســعيد الخليلــي (المتوفـ
عبد اهللا بن  د بن  محم اإلمام  عن  تليها)؛  والتي   173) الغيني  سليم  راشد بن 
من  إمام  (خطأ.  (391 ـ 395)  الخروصي  الخليلي  أحمد  خلفان بن  سعيد بن 

.(1920 في  الرواحي   ،1954 في  توفي  الخليلي  اإلمام  1920 ـ 1954). 

تحقيق:  الُعماني.  الرواحــي  عديــم  ســالم بن  ناصر بن  مســلم  أبي  ديوان  نفسه: 
حديثة:  نسخة  الحارثي.  عيسى  صالح بن  من  بطلب  الخزندار.  عبد الرحمن 

(500 صفحة).  ،1986 المختار،  دار 
59 ـ 60.  ،2000 المحروقي  الطبعة،  هذه  عن  انظر: 

عديم  ســالم بن  ناصر بن  مســلم  أبي  ديوان  ملحوظة:   512  ،2002 عوضة 
الرواحي الُعماني شــاعر زمانه وفريد أوانه. تحقيــق: من قِبل عبد الرحمن 

.1986 حديثة،  نسخة  الخزندار. 
.1986 نزوى  في  ُطبع   :209  ،1996 صالح  د بن  محم ناصر، 

عديم. الشاعر بن  ديوان  من  نفسه: 
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والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،280  ،51  ،2000 المحروقــي 
(رقم 1341 ـ 11 زاء)، ُنسخ في 1343 / 1924، 134 صفحة، حوالي 17 سطرًا. 

.(51 الصفحة  (انظر:  آخرين  علماء  قِبل  من  قصائد  على  كذلك  يحتوي 
الشيخين. ديوان  الخليلي:  خلفان  وسعيد بن  نفسه: 

المحروقــي 2000، 280، مخطــوط فــي وزارة التــراث القومــي والثقافة 
5 ربيع  البهالني،  عديم  سليمان بن  سالم بن  الناسخ:  زاء)،  (رقم 1355 ـ 26 

.1939 / 1658 الثاني 
الخليلي. خلفان  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 

واإليمان. السيف  في  والرضوان  الفتح  نفسه: 
األربع. المنظومات  في: 

والرضوان. الفتح  في  قصيدة  انظر: 
الطيب. الكلم  نفسه: 

والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،49 المخطوطات،  فهــرس 
عمر بن  د بن  محم حمد بن  الناســخ:  14 ســطرًا.  20×15ســم،  34 صفحة، 

إلى  باإلضافة  آخر  مخطوط  في  كذلك  1348 / 1929 ـ 30.  الريامي،  سليمان 
كتاب مقدس النفوس (انظر: الصفحة 52). عن أسماء اهللا واألذكار الروحية.

دية. المحم بالمعاجز  التوسل  في  الصمدية  الكنوز  نفسه: 
مكتبة  في  للمخطــوط  مصورة  نســخة   :280 49 ـ 50،   ،2000 المحروقــي 
المحروقي، الناســخ: أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهالني، المؤلف 
كذلك  يحتوي  قاعدة،   32 حوالي  94 صفحة،   ،1918 / 1337 محرم   13 نفسه 

دية. المحم النشأة  كتاب  وكذلك  للمؤلف،  أخرى  قصائد  ثالث  على 
د بن  محم حمود بن  المعظــم  الســلطان  موالنا  رحلة  في  البرقية  اللوامــع  نفسه: 
سعيد بن ســلطان باألقطار اإلفريقية الشرقية. مسقط، وزارة التراث القومي 

.47 تراثنا  (42 صفحة).   ،1983 والثقافة، 
المحروقــي 2001، 90، 91: عــن رحلة قــام بها المؤلف ســنة 1889 إلى 
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سعيد  د بن  محم حمود بن  الســيد  برفقة  الشــرقية  اإلفريقية  المدن  مختلف 
الطبعة   ،1989 ســنة  زنجبار  في  أوالً  ُنشر  1896 ـ 1902).  زنجبار  (ســلطان 

رقم 47. تراثنا،   .1983 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية 
 /1316 شعبان  و3  رجب   4 بين  ما  الرحلة  هذه  وقعت   :69  ،2000 المحروقي 

.1898 ديسمبر  و17  نوفمبر   18

سدجروف 2004، 193: ... سنة 1316 هجرية. ُنشر من قِبل المطبعة السلطانية 
جنوب  إلى  زيارته  عن  آخر  لسفر  وصفًا  هناك  أن  يبدو   .1899 سنة  (زنجبار) 

نسخة. أي  على  العثور  يتم  لم  إفريقيا 
هناك. والمراجع   1983  (Landau) لندو  انظر:  أخرى.  أسفار  عن 

أشعار]. [مجموعة  نفسه: 
المحروقي 2000، 52، 280، مخطوط في مكتبة البوســعيدي، (رقم 1322)، 
اليزيدي،  فــالح  ســالم بن  عتيق  عبــد اهللا  أبو عبد الوهاب بــن  الناســخ: 
(الصفحات  مسلم  ألبي  قصائد  عشــر  على  يحتوي  قاعدة.   23 239 صفحة، 

 .(185  ،177  ،158  ،143  ،130 الصفحة  علــى  قصيدتان   ،106  ،105  ،89  ،71

الطّب  في  الرحمة  مختصر  بعنوان:  الطــّب،  عن  كتاب  على:  كذلك  يحتوي 
النضر،  ابن  شــعر  القري؛  د  محم خلفان بن  راشــد بن  قِبل  من  والحكمة، 

اطفيش. يوسف  د بن  ومحم السالمي،  حميد  عبد اهللا بن 
القومــي  التــراث  وزارة  فــي  مخطــوط   ،50/2 المخطوطــات،  فهــرس 
عبد اهللا،  موسى بن  الناســخ:  17 سطرًا.  21×17ســم،  152 صفحة،  والثقافة، 
آخرين.  ولشــعراء  البهالني  ســالم  ناصر بن  قصائد  عــّدة  1377 / 1957 ـ 8. 

134 صفحة،  والثقافــة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطــوط   ،51 الصفحة 
ـ : ناصر بن  22×18سم، 18 سطرًا. يتضمن قصائد يا للرجال ومقدس النفوس ل

حميد  عبد اهللا بن  اإلزكوي،  ســليم  ـ : خميس بن  ل قصائد  البهالني؛  ســالم 
البهالني  قصائد  أخرى.  وقصائد  الهنائي  سليم  ناصر بن  حميد بن  السالمي، 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من   1980 طبعة  في  نشرها  تَّم 
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قصائد]. [مجموعة  نفسه: 
(رقم 1131)،  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط   ،280 50 ـ 51،   ،2000 المحروقي 
د بــن يحيى بــن خلفان بن أبي نبهــان الخليلــي الخروصي،  الناســخ: محم
قصيدة  على  فقط  يحتــوي  13 ســطرًا.  مجلدين،  في  808 صفحة   ،1892 / 1310

ألبي مسلم، الصفحة 469. عن العناوين األخرى. انظر: المحروقي الصفحة 51.
المقصورة. نفسه: 

25 ـ 48. األربع،  المنظومات  في: 
فهــرس المخطوطــات، 48/2: الفضيلة والحرة. في مخطوط آخر ســميت 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط  بـ المقصورة،  القصيــدة  هذه 
عيسى بن  عبد اهللا بن  عيسى بن  الناسخ:  16 ســطرًا.  21×17سم،  31 صفحة، 

مجموعة. في  1342 / 1923 ـ 4،  البشري،  بشير  سعيد بن 
نفسه: 53: مقصورة ســيدي أبي مسلم شــاعر العرب، مخطوط في وزارة التراث 
يوسف بن  الناســخ:  17 ســطرًا.  21×17ســم،  23 صفحة،  والثقافة،  القومي 
حصن  في  1353 / 1934 ـ 5،  الراوحي،  الكاملي  ناصر  حميد بن  ســعيد بن 

مجموعة. في  نزوى، 
ناصر  منصور بن  المقصورة  أول  347/2 ـ 349:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

المقصورة. على  المنثورة  الدرر  بعنوان:  شرح  كتب  الفارسي، 
التراث  وزارة  في  مخطوط  مسلم،  أبي  مقصورة   :280  ،52  ،2000 المحروقي 
الرواحي،  سعيد  يوسف بن  الناسخ:  زاء)،  (رقم 1355 ـ 25  والثقافة  القومي 
على  كذلك  يحتوي  17 سطرًا.  حوالي  740 صفحة،   ،1934 / 1353 2 رمضان 

.(52 الصفحة  (انظر:  أخرى  وشعرية  نثرية  أعمال 
المنثورة. الدرة  د:  محم ناصر بن  منصور بن  الفارسي،  انظر: 

184 ـ 186.  ،2005 غزل  انظر: 
دية. مسقط 1406 / 1986، (221 صفحة،  نفسه: المولد النبوي المسمى بالنشأة المحم

22×15سم).
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الطبعة:  هذه  تتضمن  عبد العــال.  ياســين  قِبل  من  كبير  حجم  في  طبعة 
مــة من قِبل أبي إســحاق إبراهيــم اطفيش (الصفحــات 1 ـ 33)؛  مقد
األضحــى  العيديــن  خطبتــا  (35 ـ 108)؛  وخاتمــة  النبــوي  المولــد 
األضحى  خطبة  (111 ـ 122)؛  الخليلــي  خلفــان  ـ : ســعيد بن  ل والفطر 
لنفســه (123 ـ 134)؛ خطبة تقرأ عشــية عرفة، أعوذ باهللا من الشــيطان 
الخليلي  خلفان  ـ : ســعيد بن  ل االستســقاء  خطبة  (135 ـ 163)؛  الرجيم 

(179 ـ 219). أدعية  (163 ـ 177)؛ 
مة  مقد فيه  مجمــوع  يحيــى: (ُمحقق)  ســعيد  أبو القاســم  الباروني،  انظر: 
إبراهيم  إســحاق  أبي  قِبل  مــن  مة  مقد 177 ـ 186:  الصفحــات  التوحيــد. 

نص. 187 ـ 226:  اطفيش، 
اطفيش. إبراهيم  إسحاق  أبي  قِبل  من  مُحققة  [مجموعة]،  انظر: 

النبوي  المولد  علــى  يحتوي  مجموع   :(2004 (فبراير  البوســعيدي،  مكتبة 
وخطبتي  الرواحي 5 ،  عديم  سالم  لناصر بن  دية  المحم النشأة  المسّمى: 
جديدية،  طبعة  حديثة،  نســخة  المباركة.  األدعية  وبعض  وغيرهما،  العيدين 
الرواحي  د  محم سالم بن  حمود بن  من  بطلب  22×15سم).  (110 صفحات، 

دبي. الوطنية،  بالمطبعة  ُطبع  وحمد.  سعيد  وأخويه 
بكتاب  تبدأ  مجموعة  فــي  ُطبع  رقم 130:   ،396  ،1956  (Schacht) شــاخت
مة التوحيد، باإلضافة إلى كتاب الســالمي:  أبي حفص عمر بن جميع: مقد

.1951 / 1370 القاهرة  الثانية،  الطبعة  اإلنسان.  يلزم  ما  الصبيان  تلقين 
1345 / 1926 ـ 7. القاهرة،   :893  ،S II بروكلمان  كارل 

ملخص   :46  ،(2004 / 1425 مسقط  (طبعة  الوهبية  العقيدة  كتاب  إلى  مة  مقد
دي. المحم النور  كتاب  من 

دية. المحم النشأة  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

ا فتــح اهللا به من فيضه الوهبي على  دي ِمم نفسه: المولد المســمى بالنور المحم
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نسخة  حجرية.  طبعة  الرواحي..،  عديم  مسلم بن  أبي  الوهبي  اإلباضي  عبده 
19,5×13,5سم). (48 صفحة،  جديدة،  طبعة  حديثة 

.(2004 (فبراير  البوسعيدي،  مكتبة 
السابقة. المادة  انظر: 

النفوس. مقدس  نفسه: 
فهرس المخطوطات، 52/2، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، إلى 
سالم بن  الناسخ:  20 سطرًا.  25×18ســم،  11 صفحة،  الطيب،  الكلم  جانب 
سيف بن علي البلوشي، 1342 / 1923 ـ 4. عن أسماء اهللا واألدعية المباركة.

الظريفة. المطالب  فنون  في  القصائد  المنتخبات  نفسه: 
والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،280  ،51  ،2000 المحروقــي 
حوالي  134 صفحــة،   ،1917 / 1336 فــي  منســوخ  زاء)،  (رقــم 1300 ـ 11 
قِبل  ومن  شــيخان [السالمي]  ابن  قِبل  من  شعر  كذلك  يتضمن  19 ســطرًا. 

عدن. راعي  يسمى  شخص 
نفسه: كتاب النفس الرحماني في أذكار أبي مسلم النبهاني. مسقط: مكتبة مسقط، 

24×17سم). (424 صفحة،   ،2004 / 1424

الخليلي.  حمد  أحمد بن  قِبل  من  المؤلف  عن  محاضرة  5 ـ 18،  الصفحات 
الصفحــات 19 ـ 27، ســيرة المؤلف من قِبل ابنه ســالم بن ســليمان بن 

.1923 / 1341 رمضان   24 البهالني،  عديم  سالم بن 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،54/2 المخطوطات،  فهرس 
سالم  مســعود بن  سعيد بن  الناسخ:  22 ســطرًا.  32×21ســم،  302 صفحة، 

ســميث  49؛   ،2000 المحروقي  األســفل:  انظر:   .1953 / 1373 الزكوانــي، 
طبعة  في  نشــرها  تَّم  المخطوط  هذا  في  البهالني  قصائــد   .1978  (Smith)
مخطوط   55 الصفحة  على   .1980 والثقافــة،  القومي  التراث  وزارة  ديوانــه، 

361 صفحة. من  آخر 
الرحماني. النفس   :357/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
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الرحماني. النفس   :91  ،2001 المحروقي 
مســلم  أبي  أذكار  في  الرحماني  النفس  كتاب  هــذا   :48  ،2000 المحروقي 
إبراهيم بن  الناسخ:  (رقم 134)،  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  البهالني، 

24 سطرًا. 213 صفحة،   ،1940 / 1359 محرم   6 الكندي،  أحمد  سيف بن 
(رقم 1312)،  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  العنوان،  نفس   :279 48 ـ 49،  نفسه: 
حوالي  358 صفحــة،   ،1944 / 1363 القعــدة  ذو   9 أبو يوســف،  الناســخ: 

16 سطرًا.

مخطوط  البهالني،  مسلم  أذكار  في  الرحماني  النفس  كتاب  279 ـ 280:   ،49 نفسه: 
في وزارة التراث القومي والثقافة (رقم 1361 ـ 31 زاء)، الناســخ: سعيد بن 
302 صفحة،   ،1953 / 1373 الثانية  جمادى   9 الزكواني،  ســالم  مســعود بن 
حوالي 24 ســطرًا. يتضمن كذلك أربع قصائد أخرى. انظر: األعلى: فهرس 

المخطوطات.
نفسه: 49، 280: كتاب النفس الرحماني في أذكار الشيخ العّالمة أبي مسلم ناصر بن 
مكتبة  في  الموجــود  للمخطوط  مصــورة  نســخ  البهالني.  عديم  ســالم بن 
الناسخ:  ـ 6)،  ألف  (رقم 669/  الخوض  قابوس،  الســلطان  جامعة  المسجد، 
271 صفحة،   ،1954 / 1374 صفــر   1 الحســيني،  حمود  أحمد بن  عبد اهللا بن 
25 ســطرًا. يعتمد على عدة نسخ المخطوط، من بينها واحدة كتبت من قِبل 

 .1928 القاهرة  طبعــة  مســلم،  أبي  ديوان  وعن  اليوســفي،  خميس  حمد بن 
أخرى. قصائد  ثمان  كذلك  يتضمن 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،183  ،1978  (Smith) ســميث 
المخطوطات). فهرس  (انظر:   1953 / 1373 سنة  منسوخ 

.12 صفحة   ،2000 المحروقي  مسلم،  أبي  ديوان  األعلى:  انظر: 
النهروانية. نفسه: 

القصيدة. لهذه  بداية  350/2 ـ 351:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
تتضمن... سبتاني  طبعة  البهالني،  مسلم  أبي  ديوان  انظر: 
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هناك. والمراجع  النهروان  كتاب  مجهول:  انظر: 
النهروانية. القصيدة  6 ـ 7:   ،2005 هوفمان  انظر: 

دية. المحم النشأة  نفسه: 
العالمية. المطابع  ومسقط:  جديدة  طبعة  القاهرة   :91  ،2001 المحروقي 

.357/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
العالمية،  المطابع  روي:  مسقط،  دية.  المحم النشــأة  المسمى  النبوي  المولد 
مخصصة  كبير؛  الرســالة  شكل  27,5×19ســم).  (40 صفحة،  جديدة،  طبعة 

لألطفال.
دية. المحم النشأة  المسمى  النبوي  المولد  انظر: 

مسقط،  مكتبة  مســقط:  مجلدات،   5 األزهر.  الشــرع  علم  في  الجوهر  نثار  نفسه: 
24×17سم). 486 صفحة،   ،496  ،556  ،516  ،510)  ،2004 / 1424

النظام.  جوهر  حميــد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي،  كتاب  على  شــرح 
هالل]  قِبل [أبي  من  المؤلف  عن  مة  مقد 5 ـ 14،  الصفحات  ل،  األو المجلد 
هذا  طبع   .1979 / 1399 رمضان   26 [الســيابي]،  شامس  حمود بن  سالم بن 
الصفحات  الرواحي.  عديــم  ســالم بن  ناصر بن  قِبل  من  البداية  في  العمل 
6 يوليو   /1399 شعبان   10 السيابي،  سعود  أحمد بن  قِبل  من  سيرة  15 ـ 20، 

1979. الصفحــات 23 ـ 27، كلمة من قبل الناشــر (بدون اســم). في آخر 

في   .1918 / 1336 ل  األو ربيــع   24 ل  األو ـد  المجلـ اكتمل  الثاني:  ـد  المجلـ
آخر المجلد الرابع: المجلد الثاني أكتمل 24 شــوال 1337 / 1919. في آخر 

ذلك. قبل  توفي  لكن  مجلد،   22 كتابة  نية  له  المؤلف  الخامس:  المجلد 
كتبُه البوسعيدي، (فبراير 2004): [أغلب الظّن مسقط، وزارة التراث القومي 
مجلدات،  ثالثة  في  أصلية  طبعــة  مجلدات،  ثالثة  جديدة.  طبعة  والثقافة]، 
عالمة  والثاني،  ل  األو مجلديــن  في  ُعمان.  في  طبعــت  المؤلف.  يد  بخّط 
ال يقرأ  لكي  الرواحي،  د  محم سالم بن  حمد بن  من  بطلب  لصقت:  بيضاء 
هذا. في آخر الكتب، هناك عالمة تقول: طبعت في العهد الساطع لصاحب 
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البداية،  في  هذا  طبع  الثالث  المجلد  في  سعيد.  قابوس بن  السلطان  السمو 
والعالمــة البيضاء لم تعد مهمة. في نهايــة المجلد الثالث: خطط المؤلف 
لكتابة 22 مجلد، لكن فارق الحياة قبل إتمامها. المجلد األول: االنتهاء من 
ـ : سالم بن حمود  مة ل ل 1336 / 1918؛ مقد كتابة المخطوط هو 24 ربيع األو
شعبان   10 السيابي،  سعود  ـ : أحمد بن  ل للمؤلف  سيرة  1 ـ 9)؛  (الصفحات 
16 صفحة  المجموع  (فــي  10 ـ 14)؛  (الصفحــات   1979 يوليــو   6  /1399

نهاية  الثاني:  ـد  المجلـ ســم).   19×28.5 602 صفحة؛،  والفهرس،  مــة  للمقد
ـ : نفس الشــخص،  مة ل كتابــة المخطوط هو 24 شــوال 1337 / 1919؛ مقد
 ،306  ،1) مة،  مقد بدون  الثالث:  ـد  المجلـ القياس).  نفس  735 صفحة،   ،14)

القياس). نفس  1 صفحة، 
.154  ،2005 غزل 

.9  ،2001 المحروقي 
المحروقي 2000، 280، مخطوط في ثالثة أجزاء، منسوخ زهاء 1338 / 1919.

.357/2 نفسه:   .85/1 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
.157  ،1997 مصلح 

1400 / 1979 ـ 80. في  األولى  الطبعة   :1 ملحوظة   93  ،1986 طعيمة 
النونية. نفسه: 

والرضوان. الفتح  قصيدة  انظر: 
دي. المحم النور  نفسه: 

مطبوع. رقم 13:   ،380  ،1956  (Schacht) شاخت 
.357/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

الصمدية. والكنوز  دي  المحم النور   :21  ،B 1996 صالح  د بن  محم ناصر، 
دية. المحم النشأة  المسمى  النبوي  المولد  مختصرة:  نسخة 

خالفهم]. من  وتوبيخ  االستقامة  أهل  مذهب  إثبات  في  [قصيدة  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،56/2 المخطوطات،  فهرس 
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بشير بن  علي بن  صالح بن  الناســخ:  17 ســطرًا.  22×16ســم،  37 صفحة، 

العنوان  بنفس  آخر  مخطوط  (خطأ).  1244 / 1828 ـ 9  المحمــودي،  محمود 
الراشدين  األربع  الخلفاء  الرســول ژ ،  حياة  عن  قصيدة   .57 الصفحة  على 
تمت  القصيدة  هذه  االســتقامة.  أهل  من  الرســول ژ  أصحاب  المهديين، 

.114 الصفحة   ،1991 الزبير،  في  كذلك  إليها  اإلشارة 
الخروصي. راشد  سالم بن  اإلمام  بتعزية  قصيدة  نفسه: 

48 ـ 49. األربع،  المنظومات  في: 
والحرة. الفضيلة  قصيدة  نفسه: 

المقصورة. انظر: 
العالمية. المطابع  مسقط:  واإليمان.  السيف  في  والرضوان  الفتح  قصيدة  نفسه: 

.(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books/

1 ـ 25. األربع،  المنظومات  في: 
القصيدة. هذه  بداية  349/2 ـ 350:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

القصيدة  لهذه  الرئيســي  الهدف  127 ـ 128:   ،1996 صالح  د بن  محم ناصر، 
القصيدة  تعرف  الخروصي.  راشد  سالم بن  اإلمام  تأييد  على  التحريض  هو 

بالنونية.
186 ـ 189.  ،2005 غزل  انظر: 

اإلباضية. مميزات  من  حمد:  سعيد بن  الحارثي،  انظر: 
العلم. قصيدة  نفسه: 

.2004 يحيى  أحمد بن  الوردي،  انظر: 
األسنى. المعرج  قصيدة  نفسه: 

(رقم 24)،  بدية  الســالمي،  مكتبة  في  مخطوط   ،279  50  ،2000 المحروقي 
 ،1967 / 1386 القعدة  ذو   21 الرواحي،  د  محم ســالم بن  عيسى بن  الناسخ: 

12 سطرًا. زهاء  8 صفحة، 
الجبار. ذات  إدراك  عن  األبصار  طمس  قصيدة  نفسه: 
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والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،47/2 المخطوطات،  فهرس 
هاشل  حمود بن  قســور بن  الناسخ:  15 ســطرًا.  21×17ســم،  8 صفحات، 
الراشدي القروي، 1328 / 1910. في وضعية غير جيدة. قصائد عن التوحيد، 

التوبة. عن  األخير  والفصل  الميراث 
والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،279  ،49  ،2000 المحروقــي 
 9 الراشدي،  هاشــل  حمود بن  قســور بن  الناســخ:  زاء)،  (رقم 1394 ـ 64 

15 سطرًا. حوالي  14 صفحة،   ،1910 / 1328 الثانية  جمادى 
مسلم]. أبي  الشيخ  عن  [قصيدتان  نفسه: 

والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،279  ،50  ،2000 المحروقــي 
(رقم 1399 ـ 69 زاء)، الناسخ: سالم بن سيف بن علي البلوشي، 27 رمضان 

17 سطرًا. زهاء  12 صفحة،   ،1923 / 1342

الصالح. العبد  أيها  رسالة  نفسه: 
(إمام  الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام  إلى  رســالة   :220  ،1999 البهالني 

البالد. وتطوير  الجهاد  في  بالدخول  فيها  أقنعه  التي  1913 ـ 1920)، 

زنجبار. من  ورد  كتاب  انظر: 
صوفي. شعر  نفسه: 

والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،279  ،50  ،2000 المحروقــي 
61 ـ 62  الصفحات  15 ســطرًا.  حوالي  41 صفحة،  زاء)،  (رقــم 1322 ـ 84 

قصائد).  10) المحتويات   :20 ملحوظة 
واإليمان. السياسة  نفسه: 

الخروصي  راشد  ســالم بن  اإلمام  إلى  رســالته  في  ذكر   :166  ،2005 غزل 
(انظر: كتاب ورد من زنجبار). يبدو أنه كتب قبل 1913 إلى مَؤّيدي اإلمامة 

ُعمان. في 
السؤاالت. كتاب  نفسه: 

.91  ،2001 المحروقي 
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الفقه. في  السؤاالت   :166  ،1998 العامري 
.357/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

الثناء. تخميس  سموط  نفسه: 
العوارف. وطيبات  المعارف  ثمرات  انظر: 

الخليلي]. خلفان  سعيد بن  قِبل  [من  الدالية  تخميس  نفسه: 
.109  ،2000 المحروقي 

العلم. في  الميمية  تخميس  نفسه: 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،106  ،2001 المحروقي 

المحروقــي 2000، 67، 109، 279، مخطــوط فــي وزارة التــراث القومي 
الخليلي. خلفان  ـ : سعيد بن  ل قصيدة  تخميس  والثقافة. 

العوارف. وطيبات  المعارف  ثمرات  انظر: 
خلفان. سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 

التوحيد]. في  [كتاب  نفسه: 
.357/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

العوارف. وطيبات  المعارف  ثمرات  نفسه: 
الخليلي. خلفان  ـ : سعيد بن  ل دينية  لقصيدة  تخميس   :67  ،2000 المحروقي 

ـ : كتاب  ل ل  األو المجلد  للمؤلف،  ســيرة  في  الســيابي،  ســعود  أحمد بن 
هذه  أنهى  الخليلي.  خلفان  ســعيد بن  ـ : ميمية  ل تخميس   :20 الجوهر،  نثار 

وفاته. قبل  أيام  ثالثة   ،1920 / 1339 محرم   28 يوم  القصيدة 
الثناء. تخميس  سموط  كذلك:  يسمى   :21  ،1996 صالح  محسن بن  ناصر، 

العلم. في  الميمية  تخميس  انظر: 
خلفان. سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 

.1913 يوليو   30 (القاهرة)،  األهرام  في:  مسقط.  في  الثورة  نفسه: 
غزل 2005، 161 ـ 163: دراسة لهذه الرسالة ونتائجها لصالح الكاتب. وجهت 

المصري. إسماعيل  ومصطفى بن  الشماخي  سعيد  قاسم بن  إلى  الرسالة 
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الدهور. مر  على  الشهور  أجور  نفسه: 
الوهيبي، 1978، 17، رقــم 10، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد  1311 / 1893 ـ 4،  في  منسوخ 
د بن يوسف: أجور الشهور على مرور الدهور. انظر: المغرب: اطفيش، محم
إمام  إلى  الرواحي  عديــم  ناصر بن  مســلم  أبي  من  زنجبار  من  ورد  كتاب  نفسه: 
زنجبار،  اهللا.  أعزه  الخروصي  ســليمان  راشد بن  سالم بن  بُعمان  المسلمين 

.1915 فبراير   27  /1333 الثاني  ربيع   13

17 صفحة. والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،43  ،2005 غزل 
النهضة،  البهالني:  بال  تشغل  التي  األربعة  المواضيع  الرســالة  تشمل   :156 نفسه: 

واالستعمار. اإلسالمي،  اإلصالح  اإلسالم،  شمولية 
الرسالة. لهذه  تحليل  163 ـ 175:  نفسه: 

(كله؟)  النــص  عن  198 ـ 207،   ،1996 صالــح  د بــن  محم ناصــر،  انظر: 
والتواريخ.

 (Custers) كسترز  انظر:  الشماخي.  سعيد  قاسم بن  ذكر  تَّم  الرسالة  هذه  في 
.28  ،2006

الصالح. العبد  أيها  رسالة  انظر: 
ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر:  (ُمكلف)  د:  محم سالم بن  حمد بن  الرواحي، 

الجوهر. نثار  سالم: 
(ُمكلف). د:  محم سالم بن  بن  حمود  الرواحي، 

و... التوحيد  مة  مقد فيه  مجموع 
انظر: الرواحي، أبو مســلم ناصر بن ســالم: المولد النبوي المســمى النشأة 

دية. المحم
د: شرح نظم الدر الكاشف عن أبكار عراس المعاني. الرواحي، داود بن حمود بن محم
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،123/2 المخطوطات،  فهرس 
سالم بن  ناصر بن  د بن  محم الناســخ:  16 سطرًا.  22×18سم،  494 صفحة، 
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صالح بن  ســعيد بن  مدخل  صاحب  1224 / 1809 ـ 10.  عامــر،  د بن  محم
ـ : [عمر] بن  عبد اهللا العبادي النْزوّي. شرح على قصيدة نظم الدر الكاشف ل

صوفية. قصيدة  وهي  الفارض، 
الفارض. عمر بن  انظر: 

البهالني: سالم  سليمان بن  سالم بن  الرواحي، 
العشرون)  عشر /  الرابع  (القرن  156/2 ـ 173:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الرواحي،  (انظر:  البهالني  ســالم  ناصر بن  مسلم  أبي  أخ  ابن  محرم.  من 
قصيدة  شعره:  عن  أمثلة  كذلك.  بارز  وشــاعر  سالم)  ناصر بن  أبو مســلم 
شعري  تبادل  محرم،  منطقة  الباروني  عبد اهللا  ســليمان بن  وصول  بمناسبة 
وصول  بمناســبة  قصيدة  الريامي،  عامــر  ناصر بن  عبد الرحمن بــن  مع 
د الرواحي (قاضي في زنجبار) إلى ُعمان، قصيدة  د بن سالم بن محم محم
تاريخية.  ذكرى  بعنــوان:  أخرى  قصيدة  الجديد،  وطورهــا  ُعمان  بعنوان: 
على الصفحات 181 ـ 183 تَّم ذكر عدة مناطق وشــخصيات رســمية من 

رواحة. بني 
د بن سالم بن سيف: الرواحي، سالم بن محم

(هناك  الفلق  جريدة  في  ناشــطًا  وكان  زنجبار  في  عاش   :70  ،2001 الكندي 
أخرى). معلومات 

(ُمكلف). نفسه: 
[مجموعة]. الحكم.  لطائف  خلفان:  سعيد بن  د  أبو محم الخليلي، 

د بن يوسف: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة جامعة ليدن. اطفيش، محم
وعظية]. قصائد  [مجموعة  (ُمحقق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر:  نفسه: 

المغرب]. مع  [مراسلة  نفسه: 
إلى  رمضان  نهاية  بمناســبة  الطيبة  التمنيات  رقم 13:   ،341 و2000  باباعمي 
مكتبة  في   .1880 / 1297 رمضــان   15 بتاريــخ  متياز،  بنــوح]  [إبراهيم بن 
يسجن. غرادية/بني  التراث،  جمعية  مكتبة  في  مصورة  نسخة  متياز.  إبراهيم 



497قسم المشرق ـ الجزء الثاني Q

من  كتبت   ،1913 / 1331 األولى  جمادى   11 بتاريخ  رســالة،  رقم 45:   ،343 نفسه: 
قِبل ســليمان بن بكير بن داود المطهري من مليكة (مزاب)، إلى سالم بن 
د بن  د بن سالم الراوحي حول موضوع جمع المال لطباعة كتاب محم محم
أوزكري  إبراهيم  الحاج  مكتبة  في  توجد  نسخة  النيل.  شرح  اطفيش  يوسف 

صفحتين. يسجن،  بني  في 
د بن يوسف  نفسه: 344، رقم 59: رسالتين مع إبراهيم متياز حول طباعة كتب محم
اطفيش، زنجبار، 1344 / 1925 ـ 6 و1355 / 1936 ـ 7. نسخ في مكتبة الحاج 

صفحتين. يسجن،  بني  في  أوزكري  إبراهيم 
بوحّجام 2002، 241: مراسلة مع إبراهيم بن نوح متياز في مزاب، في 1920 

صفحتين. يسجن،  بني  في  متياز  إبراهيم  مكتبة  في  و1930. 
بنوح. إبراهيم بن  متياز،  المغرب:  انظر: 

جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 

.1996 / 1417 النهضة،  مطابع  مسقط:  الشريف.  الحديث  من  قبس  نفسه: 
(جامع). د:  محم عبد العزيز بن  سيف بن  سعيد بن  الرواحي، 

المختلفة،  األشــعار  من  المنتخبة  القصائد   :124/2 المخطوطــات،  فهــرس 
مخطــوط في وزارة التــراث القومــي والثقافة، 232 صفحة، 32×20ســم، 
32 سطرًا. الناسخ: هو الجامع، 1387 / 1967 ـ 8. قصائد، جلها عن التصّوف، 

إلخ. أدعية،  نثر،  في  ونصوص  سير 
العبسي: [الرواحي]  سليمان  عمير بن  سليمان بن  الرواحي، 

عشــر /  الرابع  القرن  بداية  ـي  توفـ)  :149/2 النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
سنة  توفي  الذي  ســالم،  ابنه  محرم.  بوادي  الســيح  من  شــاعر  العشرون) 
1352 / 1933 ـ 4، كان كذلك شــاعرًا. ابنا هذا األخير موسى وناصر كذلك 

والرواحي،  ســليمان  ســالم بن  موســى بن  الرواحي،  (انظر:  شــعرًا  ألفوا 
سليمان). سالم بن  ناصر بن 



بيبليوغرافيا اإلباضية 498

وفي  خلقية  تهذيبية  رســالة  سالم:  د بن  محم عبد العزيز بن  ســيف بن  الرواحي، 
عليه. والحث  العلم  فصل 

في  الفائض  النبع  كتاب  بعد  ُطبع  رقم 132:   ،397  ،1956  (Schacht) شاخت 
موسى. عبد العزيز بن  سيف بن  ـ : الرواحي،  ل الفرائض،  أصول 

التالية. المادة  انظر: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الفرائض.  أصول  في  الفائض  النبع  نفسه: 

24×17سم). (122صفحة،   ،1981 / 1401

النحوية. األصول  في  الوهبية  النفحة  كتاب  نفسه: 
الصفراء. القائمة 

سليمان: سالم بن  موسى بن  الرواحي، 
لشعره. أمثلة  150/2 ـ 153:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

العبسي. [الرواحي]  سليمان  ُعمير بن  سليمان بن  الرواحي،  انظر: 
سليمان: سليمان بن  ناصر بن  الرواحي، 

لشعره. أمثلة  153/2 ـ 156:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
العبسي. [الرواحي]  سليمان  ُعمير بن  سليمان بن  الرواحي،  انظر: 

الريامي:
أنطوني (Anthony) 1976، 89: إحدى أهم القبائل في الداخل والجبل األخضر. 
السياســي  الخالف  على  ســيطروا  األخير  القرن  وخالل  إباضيــون  ريام  بنو 
بركة  مطي (إمطي)،  من  كل  المستوطنات  أهم  تتضمن  الســلطنة.  في  الغافري 
قبيلة  دمرت  األخضر.  الجبل  في  وشريجة  وسيف  إزكي،  نزوى،  منح،  الموز، 
المناطق   .1957 سنة  البوسعيدي،  تيمور  سعيد بن  السلطان  أوامر  بسبب  تنوف 
الكبرى تتضمن أوالد راشــد، آل النباهنة، أوالد رقيش، أوالد ثاني، بنو توبة 
والشــرجيون. رغم أّن بني ريام كانوا في األصل عبارة عن اتحاد بسيط لعّدة 
تقريبًا.  قرنين  لمدة  آل نبهانة  تحت  كانت  المناطق  هذه  كل  زعامة  فإن  مناطق، 
 ،O. C انظر:  (عنه  (الغافري)  النبهاني  حمير  سليمان بن  هو  كان  تميمة  أحدث 
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107)، الذي غادر في اتجاه السعودية العربية بعد فشل الحركة الثورية الُعمانية 

سنة 1959. منذ ذلك الحين أصبحت القبيلة بدون زعامة وفقدت جل المكانة 
التي لديها. بنو رواحة هم الخصوم التاريخيين للقبيلة، في حين بنو ريام لهم 

البدوية. جنابة  قبيلة  مع  الماضي  في  خاصة  عالقة 
.((Smith) (سميث  ريام  بنو   :566  ،VIII اإلسالم،  موسوعة 

الخصيبي: شــقائق النعمــان، 197/2 ـ 198: عن الزعيــم الريامي حمير بن 
الثانية  جمــادى  ـ   1291) النبهاني  حمير  ســليمان بن  ســيف بن  ناصر بن 

الريامية. العائلة  في  الداخلي  النزاع  وعن  1338 / 1874 ـ 5 ـ 1920) 

133 ـ 135. األعيان،  إسعاف  السيابي: 
فهرس.  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

عامر بن  الشيخ  رسالة  الريامي:  د  محم سليمان بن  عامر بن  اإلزكوي،  انظر: 
الريامي. د  محم سليمان بن 

الجبل  أخبار  في  الجمان  ســلك  كتاب  حمدان:  منصور بن  الجابري،  انظر: 
ُعمان. أهل  وتاريخ  األخضر 
النبهاني. انظر:  النبهانة.  عن 

الريامي:
سليم. رزيق بن  د بن  محم عبد اهللا بن  زيد  أبو 

المشكالت. حّل  كتاب  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي.  انظر: 
خلف. حسن بن 

قاسم. سلطان بن  سالم بن 
سلطان. سالم بن 

الصارمي. د  محم مسعود بن  سليل بن 
النْزوّي. انظر:  النْزوّي.  [الريامي]  الخصيبي  عامر  سليمان بن 

الخفير. أبي  عمر بن  راشد بن  عامر بن  سليمان بن 
عامر. خلف بن  حامد بن  سليمان بن  عامر بن 
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اإلزكوي. انظر:  د.  محم سليمان بن  عامر بن 
اإلزكوي. انظر:  اإلزكوي.  [الريامي]  عامر  ناصر بن  الرحمن بن  عبد 

د. محم ناصر بن  علي بن 
اإلزكوي. انظر:  اإلزكوي.  الريامي  الصارمي  سعيد  مسعود بن  د بن  محم

الجعالني. انظر:  الجعالني.  [الريامي]  النير  منير بن 
سليمان بن  حســن بن  خلف بن  د بن  محم ســليمان بن  عامر بن  ناصر بن 

خلف. د بن  محم
اإلزكوي: [الريامي]  سليم  رزيق بن  د بن  محم عبد اهللا بن  أبو زيد  الريامي، 

رجب   4 توفي   .1648 / 1301 رمضــان   15 (ولد  102 ـ 103:   ،1993 البهالنــي 
.(1945 / 1364

54 ـ 55.  ،2000 البهالني 
كثيرون  مشــهورون  علماء   :14 ملحوظة   239  ،2002  (Eickelman) إكلمان 
ذا  كان   (1946 (المتوفي  والريامي  منزلة،  أصحاب  كانوا  الوقت  نفس  في 
السالمي.  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل البارزين  التالميذ  ضمن  كان  خاصة.  شهرة 
عمل في جل حياته كحاكم وقاض بهالء وكان مستشارًا محترمًا لإلمامين 
د  ســالم بن راشــد الخروصي (إمــام 1913 ـ 1920) وعبــد اهللا بن محم
بمناســبة  لتهنئته  جاءوا  الذين  المشــاهير  1920 ـ 1954).  (إمام  الخليلي 
أن  اســتطاعته  في  ما  كل  أن  الحظوا  إزكي،  في  كقاضي  لــه،  تعيين  أول 
يوفره لهم هو الماء، التمر وسنامورة وهو نوع من السمك، عوض القهوة 
التقليدية المعتادة أو طبق لحم مع أرز. خالل دراســاته، لم يسأل الشيخ 

مادية. مساعدة  عن  قط 
.(1945 / 1364 رجب   3 (توفي   :98  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
األعيان). نهضة  السالمي:  (من  95/1 ـ 98:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

(1301 ـ 1364 / 1883 ـ 4 ـ 1944 ـ 5)  420 ـ 425:  األعيان،  نهصة  الســالمي: 
ولــد في تنوف أو فــي إزكي. درس في الشــرقية علــى عبد اهللا بن حميد 
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بمسجد  التعليم  مهنة  ليزاول   1910 / 1328 ســنة  إزكي  إلى  ورجع  السالمي، 
الحواري. كان قاضيًا في إزكي لإلمام راشد الخروصي، وفي 1334 / 1915 ـ 6 
تَّم تعيينه كذلك حاكم في بهال. شــغل هذين المنصبين كذلك تحت حكم 

سنة. ثالثين  لمدة  ذلك  كل  الخليلي،  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام 
ويلكنســون (Wilkinson) 1987، 254 (مــن الســالمي: نهضــة األعيــان): 
الجماعة  راشــد،  أوالد  نســب  إلى  ينتمي  األب  جهة  مــن  (1884 ـ 1945) 
الشــيخية المركزية لقبيلة ريــام، في حين تنتمي أمه إلــى العائلة النبهانية 
الريامي  مع  وطيدة  عالقات  له  مشــهور،  إزكي  رجل  التحالف.  تزعم  التي 
الجبل األخضر، حيث أصل جّد جده. سنواته التكوينية قضاها في الشرقية، 
يدرس بصحبة أهم أمثال جيله تحت الســالمي، وأعضاء النهضة اآلخرين، 
قبل عودته ســنة 1910 ليؤسس مدرسته الخاصة بمسجد الحواري في نزار 
النبهاني  لمراقبة  بإزكي  كقاض  وعين   ،1913 في  اإلمام  ترشيح  حضر  إزكي. 
عين   1916 ســنة  في  ناصر.  حمير بن  لرعاية  هنــاك  واليًا  تعيينه  تَــّم  الذي 
على إحدى أهم  كوال لبهال وبقي هناك لمدة ثالثين ســنة القادمة مسؤوالً 
الرقيشي،  سالم  د بن  محم السابق  تلميذه  ُعمان.  وسط  في  األربع  الواليات 
الذي درس معه في البداية في مسقط رأسه إزكي قبل أن يلتحق بالسالمي، 
وصل  محلل  اإلمامة،  في  الهامة  األمثال  أحد  اآلخر  هو  أصبح  الشرقية،  في 
األوضاع (العبري)  الصعبة  اإلقليميــة  لحدودها  الوالية  مســؤولية  أخذ  إلى 

سنة. عشرة  اثنتي  لمدة 
.1990 البهلوي  انظر: 
.1990 البيماني  انظر: 

الحج؛  مناسك  في  كتاب  النحو؛  في  كتاب   :421 األعيان،  نهضة  الســالمي:  نفسه: 
السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  سأل  التي  أســئلة  عدة  زيد،  أبي  مشكالت  حّل 

معه. يدرس  كان  حين  حلها، 
جديدة. طبعة  ُعمان  المشكالت،  حّل  كتاب  نفسه: 
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أبي  أســئلة  على  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  ردود   :221  ،1993 العبيدلي، 
زيد.

المشكالت. حّل  كتاب  السالمي:  انظر: 
خلف: حسن بن  الريامي، 

ديوان  أعماله:  إزكي.  من   .(1970 / 1390 (ولــد  100 ـ 102:   ،2000 البهالني 
الحارثي؟)،  صالح  عيسى  د بن  محم (ديوان  الفضل  أبي  ديوان  دراسة  شعر؛ 
ـ : كتاب مقاليد التصريف  مطبوع؛ العادة السرية وأضرارها، مطبوع؛ دراسة ل
د ســعيد بن خلفان)؛ أطروحة دكتــوراة: الحريم  لـ الخروصــي، أبو محم)

اإلسالمي. الفقه  في  وأحكامه 
من). (بطلب  (بزنجبار)  قاسم:  سلطان بن  سالم بن  الريامي، 

الَجنة. وصف  في  الُجنة  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 
الجامعة. السيرة  نفسه: 

الشمس. طلعة  شرح  كتاب  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 
الصراط  رســالة  علي:  د بن  محم علي  د بن  محم علي بن  المنــذري،  انظر:  نفسه: 

المستقيم.
األفعال]. [تصريف  الصارمي:  د  محم مسعود بن  سليل بن  الريامي، 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،134 المخطوطات،  فهرس 
الرقيشي:  كتاب  بعد  مجموعة،  في  19 سطرًا.  22×16ســم،  36 صفحة، 

تصريف  في  قصيــدة  على  شــرح  والمفيد.  المهم  معنى  في  التقييــد 
األفعال.

األسرار  كشــف  الخفير:  أبي  عمر بن  راشــد بن  عامر بن  ســليمان بن  الريامي، 
المخزونة. الضمائر  إفراج  في  المصونة 

التراث  وزارة  فــي  مخطوط  287/3 ـ 288،  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
الخروصي؛  عثمان  خلفان بن  مهّنا بن  مكتبة  في  مخطوط  والثقافة؛  القومي 
ذو   4 الخروصي،  نبهان  أبي  خميس بن  عبد الرحمن بن  الناسخ:  مخطوط، 
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288 ـ 290  الصفحات  على  الرمل.  علم  عن   .1838 فبراير   29  /1253 ة  الحج
نزوى  عقر  في  المؤلف  ولد  بيتًا.   200 من  ألزيد  الوعظ  في  قصيدة  من  جزء 

الفلوجة. في  وعاش 
نهر  في  لغز  فيها  [قصيدة  عامر:  خلف بن  حامد بن  سليمان بن  عامر بن  الريامي، 

خصبة؟)]. غير  (أرض  إبارة  وقسمة  بهال 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،125/2 المخطوطات،  فهرس 
الشكيلي،  ســعيد  د بن  محم الناسخ:  12 ســطرًا.  17×10ســم،  9 صفحات، 
وأغراض  والفرائض  األلغــاز  في  ومقتطفات  قصائد  مجموعــة،  في   ،1298

عامة.
واألوائل. األواخر  خير  فضائل  في  الوسائل  أم  د:  محم ناصر بن  علي بن  الريامي، 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،126/2 المخطوطات،  فهرس 
د بن عامر  104 صفحات، 25×20ســم، 25 سطرًا. الناســخ: عبد اهللا بن محم

ـ : الريامي  ل قصائــد  على  المخطــوط  يحتوي  1383 / 1963 ـ 4.  العبــري، 
على  والتحريض  رثائيــة  وقصائد  الرســول ژ  مدح  في  آخرين،  وشــعراء 

فقهية. وأسئلة  الجهاد 
الجعالني. الجعالني:  [الريامي]  نّير  منير بن  الريامي، 

سليمان بن  حسن بن  خلف بن  د بن  محم سليمان بن  عامر بن  ناصر بن  الريامي، 
الذي   ،18 الســطر   ،252 األعيان،  نهضة  الســالمي:  انظر:  خلف:  د بن  محم

له. ضخم  ديوان  إلى  أشار 
البهلوية. الريامية: 





R

…Gõ`dG ±ôM





507قسم المشرق ـ الجزء الثاني R

الزاملي:
النْزوّي. العرقي  المعولي  [الزاملي]  سعيد  صالح بن 

النْزوّي. [الزاملي]  زامل  سعيد بن  صالح بن 
سالم. حمد بن  د بن  محم

المعولي. [الزاملي]  طالب  حمد بن  د بن  محم
(تمهيدات) ْزوّي:  الن [الزاملي]  زامل  سعيد بن  صالح بن  الزاملي، 

التبيان. كتاب  ُجمعة:  درويش بن  المحروقي، 
.1999 د  محم سيف بن  الفارسي،  انظر:  سالم:  حمد بن  د بن  محم الزاملي، 

القصيدة  شــرح  في  البركة  المعولي:  [الزاملي]  طالب  حمد بن  د بن  محم الزاملي، 
.1991 / 1420 البوسعيدي،  مكتبة  السيب:  الُمشتركة.  النحوّية 

زهاء  ولــد   :124 97 ـ 99،   ،2002 راشــد  ناصر بــن  د بــن  محم المنــذري، 
1308 / 1890 ـ 1 في خبة المعاول بإقليم السويق. توفي سنة 1390 / 1970 ـ 1. 

ولد فاقد البصر. درس في الرســتاق مع راشد بن سيف اللمكي، وبعد وفاة 
من  بقي  شــيذان.  د بن  محم مع  درس  1333 / 1914 ـ 5،  ســنة  األخيــر  هذا 
خلف  سعيد بن  لكن  النحو،  في  قصيدته  يكمل  لم  فقط.  متناثرة  أجزاء  شعره 
بإضافة  قام  الفارسي،  سليمان  د بن  محم وســيف بن  بإكمالها  قام  الخروصي 
د بن أحمد البوسعيدي، بتكليف طباعة كل من  د محمشــرح عنها وقام السي

المشتركة. النحوية  القصيدة  شرح  في  البركة  عنوان  تحت  وشرحها  القصيدة 
ْزوّي: الن الُخراسيني  المعولي  [الزاملي]  مسعود  سعيد بن  صالح بن  الزاملي، 

ل 1073 / أكتوبر  ي ربيع األواشي: إتحاف األعيان، 3/3، 25 ـ 330: (توفالبط
(إمام  اليعربي]  مالــك  [بن  مرشــد  ناصر بن  اإلمامين  عند  قاضــي   (1662

(إمام  [اليعربي]  مالك  سيف بن  وســلطان بن  1034 ـ 1059 / 1624 ـ 1649) 

ضريرًا. كان  1059 ـ 1090 / 1649 ـ 1679). 

النْزوّي.  العرقي  المعولي  الزاملي  ســعيد  صالح بن   :157  ،1994 الفارسي، 
1624 ـ 1649). (إمام  مرشد  ناصر بن  اإلمام  ناخبي  بين  من 
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مجموعة]. [أجوبة  نفسه: 
القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،330/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
والثقافة (رقــم 314 باء). هنا على الصفحات 325 ـ 327 جواب عن الزكاة، 
327 ـ 328  الصفحات  على   .1652 أغســطس   2  /1062 شــعبان   13 بتاريخ 
قصيدة عن ضّم (الهاء) من اســم الجاللة في تكبيرة اإلحرام أو تســكيُنها 

د). محم أحمد بن  سعيد بن  الُخراسيني،  (انظر: 
صالح. الشيخ  جوابات  انظر: 

المنثورة. الفتاوى  نفسه: 
العرقي  المعولي  الزاملي  سعيد  صالح بن   :78/1 الُنْعمان،  شقائق  الخصيبي: 

النْزوّي.
د بن ناصر 2002، 119 ملحوظــة 42: منثورة عبارة عن مجموعة  المنذري، محم
من أسئلة وأجوبة مختلفة ومتناثرة دون أي ترتيب حسب الموضوع أو الفصول.
في  الُحّكام  تذكرة  عبد اهللا:  علي بن  ُمبارك بن  سليمان بن  البوسعيدي،  انظر: 

واألحكام. الدعاوى  معنى 
والتالية. السابقة  المواد  انظر: 

صالح. الشيخ  جوابات  نفسه: 
الوهيبي، 1978، 11، رقم 63: صالح بن سعيد الزاملي المعولي العرقي النْزوّي، 
مجلد  1285 / 1868 ـ 9،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 

واحد.
مجموعة]. [أجوبة  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
البـَيان. ُمختصر  كتاب  نفسه: 

واحد. مجلد  رقم 129:  الصفراء،  القائمة 
إبراهيم بن  د بن  محم عبد اهللا  ألبي  الشــرع  بـَيان  ـ : كتاب  ل مختصرة  نسخة 

الكندي؟ سليمان 
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لويس  تحقيق:  زنجبار.  ُسلطان  رحلة  في  واألفكار  األبصار  تنزيه  ســعيد:  زاهر بن 
طبعة  والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  الثانية.  الطبعة  صابونجي. 

16×24سم).  ،slli (240 صفحة،   ،(1988) جديدة 
لطان برغش بن سعيد (حاكم زنجبار، 1870 ـ 1888). المؤلف كان قريبًا من الس

.1981 الوطني،  والتراث  الثقافة  وزارة  مسقط، 
(235 صفحة).  ،2002 الحكمة،  دار  لندن: 

.35 ملحوظة   43  ،2000 المحروقي 
.1879 نحلة  لندن:   :264  ،1987  (Pouwels) بولس 

لطان برغش بن  العبيدلي، 1988، 436 ملحوظة 35: وصف لرحلة قام بها الس
.1875 في  وبريطانيا  البرتغال،  فرنسا،  إلى  سعيد 

.1913 الطرازي  انظر: 
انظر: البوسعيدي، حمود بن أحمد بن سيف: الدّر المنظوم في ذكر محاسن 

ُممباسا. ـ  والرسوم  األمصار 
.1983  (Landau) الندو  انظر:  األخرى.  الرحالت  عن 

عبد الُحسين. انظر:  آل بوسعيد.  عن 
د بن  محم أبو الحواري  الحواري،  (ُمحقق)  ــد:  محم د  محم عبد الرحمن،  الزناتي، 
[الحواري] الُعماني اإلباضــي: الدراية وكنز الغناية في ُمنتهى الغاية وُبلوغ 

آية.  500 تفسير  في  الكفاية 
الزنجباري.

بزنجبار  خليل  علي  خليــل  قِبل  من   1939 في  ُنشــرت   :1981،13 الحمدني 
الجريدة  لهذه  كان  الجــزر.  في  وأحداث  العالم  أخبار  الســواحيلية.  باللغة 
األسبوعية، تصدر كّل يوم جمعة، وكانت توزع 1000، (حوالي 8 صفحات، 
الخليلي. وفاة  بعد  األربعينيات  أواخر  في  اإلصدار  عن  توقفت  22×17سم). 

بالعربية  ُنشرت  زنجبار.  صحيفة   :284  ،12 ملحوظة   60  ،27  ،2001 الكندي 
البوسعيدي. مكتبة  في  وتوجد   1419 لطبعة  رقم 2  والسواحيلية، 
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هناك. والمراجع   1981 الحمدني  انظر:  الزنجبارية.  الصحف  عن 
.2001 محروقي  الذاتية،  السيرة  سالم،  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر: 

كلوة. أخبار  في  السلوة  كتاب  الدين:  محي  الزنجباري، 
كتب   .1498 / 904 فــي  ولد   :(539  ،1949 409 (طبعــة   ،II بروكلمــان  كارل 
د بن حســين بن ســليمان تاريخ جزيرة كلوة، ساحل شرق  للســلطان محم
 1896 Strong إفريقيا. ملحق المتحف البريطاني، 600. ُنشر من قِبل سترونج

.(1895  Strong سترونج  انظر:  (خطأ؛ 
كان  زنجبار  قاضي  (1798 ـ 1869)  الوائلي  الدين  محي   :203  ،1962 هريس 
على تأليف كتاب السلوة في أخبار كلوة، الذي قام سلطان زنجبار  مسؤوالً 
قدمه  بدوره  الذي   (John Kirk) كرك  جون  السيد  إلى  بتقديمه  برغش  السيد 

رقم 2666). مخطوط،  (أو  البريطاني  المتحف  إلى 
كلوة. أخبار  في  السلوة  كتاب  مجهول:  انظر: 

براوي. انظر: 
.2002  (Declich) دكلش  انظر: 

المؤلف). (عن   1966  (Freeman-Grenville) جرينفيل  ـ  فريمان  انظر: 
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د الجبري]. د بن ناصر بن محم الساساني، ثابت بن علي: [ديوان مدح األمير محم
د بن  محم لـألمير  شــاعرًا  كان  170/1 ـ 176:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
ســمائل  وادي  في  المشــهورين  الجبور،  زعيم  الجبري،  ــد  محم ناصر بن 
أيضًا  (انظر:  األمير  هــذا  ألحداث  تفاصيل  تلي   ثم ُعمان.  أرجــاء  كل  وفي 
أمثلة  الغافري).  ناصــر  د بن  محم فهرس،   ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

الساساني. لشعر 
سعيد. سالم بن  المر بن  الحضرمي،  الحضرمي:  سالم 

الرواحي. الرواحي:  سالم 
الغيالني. (ُمحقق)  الغيالني:  سالم 

الهاللي. الهاللي:  ة  الحطي الحطيئة  سالم بن 
وكنز  الدراية  أبو الحــواري:  (ُمحقق)  الحارثي:  ســلمان  حمد بن  ســالم بن 

الغناية.
الحارثي. المضيربي:  الحارثي  عبد اهللا  حميد بن  سليمان بن  حمد بن  سالم بن 

السيابي. هالل،  أبو  السمائلي:  السيابي  شامس  بن  حمود  سالم بن 
الحسيني  شــوال  حسين بن  موسى بن  نجاد بن  ســالم بن  خميس بن  ســالم بن 

المحيلوي. المحيلوي: 
العبري. العبري:  عمر  خميس بن  سالم بن 

ذكوان. سالم بن  سيرة  ذكوان:  سالم بن 
راشــد  ناصر بن  مكتبة  في  مجموعة  فــي  مخطوط   ،141  ،2000 داود  أبــو 

الوليجة. العوابي،  إقليم  الخروصي، 
واسع. ونقاش  ترجمة،  نص،   :2001  (Crone) كرون 

173 ـ 224.  رقم 6،  مصورة،  نســخة  مجهول:  في   :4  ،2001  (Crone) كرون 
.O. C، 6 ـ 7: كذلــك فــي مخطوطتين، كتاب الســير (2) وكتاب الســير 
أحمد بن  مكتبة  في  والثاني  بدية،  في  السالمي،  مكتبة  في  ل  األو اإلباضية، 

نزوى. في  السيفي  ناصر 
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.1995 ُعمان  في  مطبوعة   :6 ملحوظة   100  ،2002 الجعبيري 
والتي   29 حديثة  نســخة  إنجليزية،  (طبعة  تليها  والتــي   62  ،2001 النامي، 
اإلسالمي  الدين  لمســار  دقيق  بوصف  سيرته  ذكوان  ســالم بن  بدأ  تليها): 
علي بن  الراشدين  الخلفاء  رابع  فيه  قبل  الذي  الوقت  إلى  ظهوره  بداية  منذ 
اهللا  دين  إلقامة  وذهبوا  اْلُمحّكمة  عنــه  تخلت  حين  في  الخالفة  طالب  أبي 
 O. C. انظر:  الغرض.  لهذا  بحياتهم  وضحوا  الخاصة،  بطريقتهم  األرض  في 
عن وصف سالم بن ذكوان للُمحّكمة وخلفهم وعن وصفه كذلك لسيرتهم. 

تليها). والتي   35) تليها.  والتي   67  O. C. كذلك  انظر: 
.167/2 و2000،  باباعمي 

النص. 340 ـ 385:   ،2002 ناصر 
.11  ،2001 السالمي،  رقم 22.  12 ـ 13،   ،2000 السالمي، 

552 ـ 582.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 سالم 
84 ـ 106. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :255 نفسه: 

ل،  األو الجزء  اإلباضيــة،  علماء  ســير  مجهول:  في   :143  ،2003 الوهيبــي، 
83 ـ 106. الصفحات 

487 ـ 511. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :146 نفسه: 
112 ـ 144. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153 نفسه: 

174 ـ 226.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في   :161 نفسه: 
هناك. والمراجع   1981  (Cook) كوك  انظر:  ذكوان.  سالم بن  عن 

وقتلهم. وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
32 ـ 33.  ،1999 السابعي  انظر: 

البهلوي. البهلوي:  القّصابي  ربيعة  سالم بن  راشد بن  سالم بن 
الشعيبي. الشعيبي:  سعيد  سالم بن 

اإلزكوي. (ُمكلف)  اإلزكوي:  سالم  سعيد بن  سالم بن 
الصائغي. المنحي:  الصائغي  عبد اهللا  سالم بن  علي بن  سعيد بن  سالم بن 
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الريامي. الريامي:  قاسم  سلطان بن  سالم بن 
الرواحي. الرواحي:  البهالني  سالم  سليمان بن  سالم بن 

الريامي. الريامي:  سيف  سالم بن 
األغبري. األغبري:  حمد  سيف بن  سالم بن 

البوسعيدي. البوسعيدي:  د  محم هالل بن  سليمان بن  سيف بن  سالم بن 
السروري. السروري:  الندابي  السليمي/  سالم  صالح بن  سالم بن 

البوسعيدي. البوسعيدي:  خلف  عبد اهللا بن  سالم بن 
النْزوّي. ْزوّي؟):  الن) راشد  عبد اهللا بن  سالم بن 

البوسعيدي. البوسعيدي:  راشد  عبد اهللا بن  سالم بن 
الهاللي. الهاللي:  (حطيئة)  عطية  سالم بن 

الكلباني. الكلباني:  سالم  علي بن  سالم بن 
ــان بن راشــد اللّواح الخروصي: الخروصي، أبو حمزة ســالم بن  ســالم بن غس

راشد. ان بن  غس
الحارثي. (ُمحقق)  الحارثي:  د  محم سالم بن 

سالم. د بن  محم سالم بن  اإلزكوي،  الدرمكي:  د  محم سالم بن 
سالم. د بن  محم سالم بن  الرواحي،  الرواحي:  د  محم سالم بن 

الطوقي. الطوقي،  د  محم سالم بن 
المحروقي. البهلوي:  المحروقي  د  محم سالم بن 

المغتسي. المغتسي:  د  محم سالم بن 
المنذري. المنذري:  خميس  د بن  محم سالم بن 

الرواحي. الرواحي:  سالم  د بن  محم سالم بن 
ان بن  ــان اللّواحي: الخروصي، أبو حمزة ســالم بن غس د بن غس ســالم بن محم

اللّواح. راشد 
في  األخبار  جهينة  علي:  سعيد بن  المغيري،  (ُمحقق)  أحمد:  عبد الرحمن  ســالم، 

زنجبار. تاريخ 
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السالمي:
قون  متفر هم  النزاريين.  من  هم  السوالم  69 ـ 70:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 

واحدة. زعامة  تحت  متحدين  وليسوا  ُعمان  في 
حميد. عبد اهللا بن  الشيبة بن  د  محم بشير  أبو 

حميد. عبد اهللا بن  حمد بن  حميد  أبو 
سلوم. حميد بن  عبد اهللا بن  د  محم أبو 

د. محم أحمد بن 
(ُمحقق). حامد  إسماعيل بن 

(ُمحقق). حمد  سعود بن 
د. محم سليمان بن 

(ُمحقق). سليمان  الرحمن بن  عبد 
(ُمحقق). د  محم اهللا بن  عبد 
عبد اهللا. سلوم بن  د بن  محم

خميس. خلفان بن  مانع بن  خلفان بن  شيخان بن  د بن  محم
حميد: عبد اهللا بن  الشيبة بن  د  محم أبو بشير  السالمي، 

الشــيبة بن  د  محم أبو بشــير  24/2 ـ 34:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
(مؤّلف  الدين،  نور  ابن  بالشــيبة.  المعروف  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن 
في  بدية،  المنتــرب،  في  عاش  ُعمان).  أهل  بســيرة  األعيان  تحفة  كتاب 
قيمة  مكتبة  لديه  الرستاق.  قرب  الحوقين  أصل  من  كانوا  أجداده  الشرقية. 
(والتي ما زالت موجودة). أمثلة عن شــعره، مــن ضمنها رحلة بدية إلى 

الهندية. الديار 
(1891 ـ 1985). 84 ـ 85:   ،2002 السالمي، 

في  لإلمام  واليًا  كان   1934 في   :268  ،138  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
خالد. بني  وادي  في  قاضيًا  كذلك  عمل  العوابي.  منطقة 

السالمي. شيخان  ابن  د]  محم] ديوان  شيخان:  د بن  محم السالمي،  (ُمحقق)  نفسه: 
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العرفان.  صاحب  على  الرّد  في  المبين  الحّق  العبري:  ســعيد  وإبراهيم بن  نفســه 
رقم 15. تراثنا،  (29 صفحة).   ،1981 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

 1988 والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  طبعــة،  كذلك   .158  ،1997 مصلــح 
.(2  ،2005  (Hofmann) (هوفمان 

هل   .(1  ،C 2005  (Hofmann) مجلة (هوفمــان عن  عبارة  العرفان  أن  يبــدو 
 1938 يوليو   9 نشره  تَّم  ل  األو عددها  التي  (الجزائر)  العرفان  جريدة  تخّص 
العرفان  (مجلــة)  عن  6)؟  ملحوظة  بالعربيــة)  (نص   480  ،1997 (قرقــش 
اهللا  وعبد  رقم 1769،   ،92  ،1969 بيوض  أحمد  آخرين:  اســتعمالين  وجدت 
صيدا  الزين.  عارف  أحمد  المدير   ، ـ   1909 صيــدا  كالهما:   ،158/1  ،1961

المقصود. هو  األخير  العرفان  هذا  أن  الممكن  من  لبنان.  في 
جديدة  طبعة  العربــي،  الكتاب  دار  القاهرة:  ُعمــان.  بحرية  األعيان  نهضــة  نفسه: 
خريطــة،  1380 / 1961)، (468 صفحــة،  شــعبان  الكتابــة  مــن  (االنتهــاء 
دار  بيروت:  الســالمي.  د  محم وأحمد بن  سليمان  من  بطلب  23×17ســم). 

24×17سم). (424 صفحة،   ،1998 / 1419 الجيل، 
جديدة. طبعة  الحلبي،  البابي  القاهرة:   :241  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

كتاب  دار  القاهرة:  في  طبعــة   :2 ملحوظة   233  ،2002  (Eickelman) إكلمن 
جديدة. طبعة  السر، 

اِالبن  من  األعيان  تحفــة  لكتاب  تتمة   :453  ،1967  (Landen) النديــن 
األكبر للســالمي، الذي يحكي قصة اإلمامة 1913 ـ 1955 واســتمرارية 
ُعمان.  داخلية  فــي  اإلمامة  إقامة  إلعادة  المحافظيــن  اإلباضيين  جهود 
قِبل  من  كبير  بشــكل  نشــر  العمل  لهذا  األصلي  المخطوط  إّن  يقــال: 
العصبة العربية للموظفين قبل طبعه. وضع لندن (Landen) تاريخ الطبع 

.1961 / 1380 في 
84 ـ 85.  ،2002 السالمي، 

عندما  الكتاب  هذا  كتب   :17 ملحوظة   357  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
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كان المؤلف فــي المنفى، وهو عضو المجلس األعلى لإلمام تحت حماية 
السعوديين. انظر: هذه الملحوظة عن مالحظات نقدية في العالقة مع مسألة 

.1925 زهاء  المرحلة  في  البريمي 
إمامة  عن  الكتــاب،  لهذا  تتمــة  عن  المؤّلف  تحــدث   54 الصفحــة  على 
وقائمة  ُعمان،  أئمة  قائمة  64 ـ 69  الصفحــات  على  الهنائي.  علي  غالب بن 
إمامة  خالل  الكتاب  على  المؤّلف  عمل  الخروصية.  العشيرة  ألئمة  منفصلة 
شــعبان  في  اكتمل  العمل  لكن   ،(1954 / 1920) الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم

.(453 (الصفحة   1961 / 1380

إلى  الخليلي  عبد اهللا  د بــن  محم لإلمام  رســالة  448 ـ 449  الصفحات  على 
التلغراف  أو  التلفون  اســتعمال  حول  سؤال  عن  مجيبًا  بالمغرب،  اإلباضية 
الصفحات  علــى  رمضان.  شــهر  آخر  في  الهــالل  رؤية  عن  اإلخبــار  في 
ُعمان،  أهل  إلى  ميزاب  في  اإلصالح  جمعية  أعضاء  من  رســالة  449 ـ 453 

الخليلي. اإلمام  وفاة  بعد   ،1954 / 1373 11 ذو القعدة  كتبت 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
 (Rentz) 1976؛ رنتز (Peterson) 1971؛ بترســن (Custers) انظــر: كســترز

.1949  (Veccia Vaglieri) فكليري  فشيا  1952؛ 

نفسه وناجي عساف: ُعمان، تاريخ يتكلم. دمشق: المطبعة العمومية، 1383 / 1963، 
السالمي. د  محم وأحمد بن  سليمان  من  بطلب  23×15,5سم).  (265 صفحة، 
الصفحات  وعلى  وعمان،  الخليج  عن  وتاريخية  جغرافية  عامة  مة  مقد بداية 
مة وجيزة عن الخوارج من قِبل أبي إسحاق إبراهيم اطفيش.  103 ـ 115 مقد

مشيرًا  ُعمان،  في  اإلمامة  موضوع  الكتاب  يعالج  فوق  فما   115 الصفحة  من 
من  البوسعيدي.  تيمور  ســعيد بن  الســلطان  إلى  واألئمة  الحكام  كّل  إلى 
والتأثير  االســتعمارية  اإلمبريالية /  معالجــة  تمت  فوق  فمــا   172 الصفحة 
ما بعد  مرحلة  216 ـ 232:  الصفحــات  (172 ـ 215).  الخليــج  في  األجنبي 
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اإلمام  عســاف:  ناجي  قِبل  مــن  (خطأ)،   231 الصفحــة  على  ثــم،   .1954

ودور  ُعمان  في  البريطاني  التأثير  ضوء  فــي  ودائمًا  الهنائي،  علي  غالب بن 
عالميًا  ُعمــان  مســألة  البريطانيين؛  قبل  من  اإلمام  أرض  احتــالل  النفط؛ 
علي  غالب بن  إمامة  حول  مفيدة  معلومة  أية  الكتاب  يوفر  لم  (246 ـ 254). 

الوجيزة. الهنائي 
حميد: عبد اهللا بن  حمد بن  أبو حميد  السالمي، 

 23 (توفي  249/3 ـ 254:  النعمــان،  شــقائق  ناصر:  د بن  محم الخصيبي، 
خالل  الشرقية.  في  بدية  بمنطقة  الظاهر  في  عاش   (1966 / 1385 شــعبان 
د بن عبــد اهللا الخليلي (إمام 1920 ـ 1954)، كان قاضيًا  حكم اإلمام محم
أمثلة  والعبادة.  للدراسة  ليتفّرغ  استقّل  حتى  المعاول  وادي  في  نخل،  في 

لشعره.
سلوم: حميد بن  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 

(زهــاء   :(Wilkinson) (ويلكنســون   993  ،VIII اإلســالم،  موســوعة 
الرســتاق،  قرب  الحوقين  في  ولــد  1869 ـ 1914)  زهــاء  1286 ـ 1332/ 

أصبح كفيفًا في الثانية عشرة من عمره. في حوالي 1890 انتقل السالمي، 
وقطن  (1834 ـ 1896)،  الحارثي  علّي  صالح بن  مع  ليدرس  الشرقية  إلى 
كـرئيس  مهمته  لكــن  الغرب  في  عمومًا  يعــرف  بالقابل.  قار  منــزل  في 
داخل  في  اإلمامة  إلعادة  مسؤوالً  كان  حيث  األساسي،  دوره  هي  النهضة 
ُعمــان من 1913 إلــى 1955، يحوي كتاب نهضة األعيــان بحرية ُعمان 
األعمال  ضمن  من  لوالده.  شاملة  سيرة  على  د (شــيبة)  محم ابنه  قِبل  من 
االثني والعشــرين المدرجة فيــه، يجب التنبه إلى مثل هذه الدراســات 
الفراهيدي  حبيــب  الربيع بن  لكتــاب  كطبعته  الكبيــر  اإلباضي  للعلــم 
تعاونه  إلى  كذلك  التنبــه  ويجب  مجّلدات،  ثالثة  من  شــرح  مع  حديث 
اطفيش  يوســف  د بن  امحم الكبير  الميزابي  والعالم  الناشــط  مع  الوثيق 

(1235 ـ 1332 / 1820 ـ 1914).
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نظم. في  له  أعمال  عدة  من  أجزاء  9/3 ـ 25:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
24 ـ 25.  ،2000 المحروقي 

السالمي. فكر  في  قراءات   :2003 األدبي  المنتدى 
الصفحات  على  ألعماله  قائمــة  تليها.  والتي   99 األعيان،  نهضة  الســالمي: 

107 ـ 110.

.2003 السرحني 
.1993 الصّوافي 

جديدة. طبعة  مبارك،  سلطان بن  الشيباني، 
.1988 العبيدلي 

تليها. والتي   253  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
16 ـ 40. (ُمحقق)،  عميرة  العقول،  أنوار  مشارق  األسفل، 

.(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/people/alsalimi.html

نفسه:
.823  ،S II بروكلمان  كارل  انظر: 

النقاد. السيف  ديوان  إبراهيم:  أبو إسحاق  الحضرمي،  كتاب  انظر: 
انظر: الحارثي، أحمد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن حميد الســالمي: اليسرى في 

سقطرى. جزيرة  إنقاذ 
المصالح. عين  علي:  صالح بن  الحارثي،  انظر: 

ناصر. سعيد بن  أحمد بن  الكندي،  انظر: 
تعريف  الم  فــي  رســالة  يوســف:  د بن  امحم اطفيش،  المغرب:  انظر: 

اإلباضية.
الُعماني. الصائغي  أرجوزة  سعيد:  سالم بن  الصائغي،  كتاب  انظر: 

.997  ،1928 سركيس  انظر: 
األصول. علم  في  العقول  أنوار  نفسه: 

طلعة  شــرح  مع  منظومة  األصول،  شــمس   :823  ،S II بروكلمــان  كارل 
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األنوار،  بهجة  حاشية  (في  مجّلدان  1317 / 1899 ـ 1900،  القاهرة  الشمس، 
.997  ،1928 سركيس  انظر:  التوحيد).  في  العقول  أنوار  شرح 

كتاب  على  شرح  الفقه،  عن  أرجوزة  12/3 ـ 13:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
بيتًا.  300 من  أزيد  في  الكمال،  مدارج 

مخطوط،  المكتبة)،  فــي  (رقم 240  رقــم 335  110 ـ 111،  آل يدر،  مكتبــة 
مجموعة. في  ل  األو مكتمل.  18 سطرًا،  25×16,5سم،  11 ورقة، 

.(1972 (مايو  السلفية)  المطبعة  (القاهرة:   1126 بّريان،  مسجد 
الضامري،  مكتبــة  الســيب:  الحقيقــة.  وكشــف  العقول  أنــوار  منظومتــا 

24×17سم). (83 صفحة،   ،1991 / 1411

عن  عبارة  األنوار  بهجة  الفقه.  عن  أرجوزة   :107 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
الشمس.  طلعة  لكتاب  ل  األو الجزء  حاشــية  في  منشورة  عنها،  وجيز  شرح 

العقول. أنوار  مشارق  يسمى  واسع  آخر  شرح 
على  تحتوي  جديــدة.  طبعة  ُعمان   :11 ملحوظــة   ،432  ،1988 العبيدلــي، 

الحقيقة. كشف  أخرى:  أرجوزة 
العقول. بأنوار  المسماة  العقيدة  هذه  انظر: 

العقول. أنوار  بهجة  انظر: 
الحقيقة. كشف  انظر: 

الحقيقة. وكشف  العقول  أنوار  منظومتي  انظر: 
العقول. أنوار  مشارق  انظر: 

العبادة. صحيح  إلى  السعادة  مفتاح  انظر: 
األلفية. على  الشمس  طلعة  شرح  كتاب  انظر: 

العقول. أنوار  شرح  انظر: 
الجزائر  متيــاز،  تحقيق:  اإلنســان،  يلزم  مــا  الصبيان  تلقين  كتــاب  انظر: 

بيتًا.  317 1352 / 1933 ـ 4: 

اكتمل  األصول، (31 صفحة).  معرفة  في  العقول  بأنوار  المسماة  العقيدة  هذه  نفسه: 
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ثويني بن  حمد بن  السلطان  من  بطلب   .1895 / 1313 الثاني  ربيع  أواخر  في 
صفحتان.  (466 صفحة،  العقول،  أنوار  ـ : مشارق  ب متبوع  سلطان.  سعيد بن 
من  بطلب   .1895 / 1313 الثانــي  ربيع   14 يوم  اكتمل  24×16ســم).  فهرس، 
وهو  زند،  بي  عزيز  بإشــراف  الطبع  سعيد.  د بن  محم حمود بن  الســلطان 
رئيــس تحرير جريــدة المحروســة. القاهــرة: مطبعة جريدة المحروســة، 

1314 / 1896 ـ 7.

.(2006 (مارس  السالمي،  مكتبة 
1893 ـ 1896.  زنجبار  ســلطان  كان  ســلطان  سعيد بن  ثويني بن  حمد بن 

1896 ـ 1902. زنجبار  سلطان  كان  سعيد  د بن  محم حمود بن 
األصول. علم  في  العقول  أنوار  انظر: 

العقول. أنوار  مشارق  انظر: 
الدين  نور  اإلمام  مكتبة  ُعمان:  واليهود.  النصارى  مخالفة  في  المجهود  بذل  نفسه: 
ومكتبتها. الباطنة  بمطابع  مطبوع  24×17سم).  (80 صفحة،   ،1995 السالمي، 
السالمي؛  الدين  نور  حمد بن  ســعود بن  الناشر،  كلمة  المحتويات:  جدول 
مة؛ في التحذير  تقديم: ســالم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثي؛ مقد
في  األجنبية؛  اللغة  تعلــم  في  النصارى؛  لباس  في  النصــارى؛  مدارس  من 
الحث  في  اإلســالم؛  بالد  النصارى  أدخل  الذي  الســبب  في  اللحى،  حلق 
على  والتنبيه  القوة  من  يستطاع  بما  للعدو  واالستعداد  والتآزر  التناصر  على 
التنبيه  ونحوها؛  النصارى  مطبوعات  من  التحذير  في  األول:  التنبيه  غوائله؛ 

.1910 فبراير   /1328 محرم  اكتمل  األطفال.  لتهذيب  الطريق  في  الثاني: 
القضايا  حول  أســئلة  على  زنجبار  ألهل  الســالمي،  أجاب  العمل  هذا  في 
الذين  ألولئك  حــاد  نقد  مع  أعاله،  المحتويات  جدول  في  إليها  المشــار 
هذه  مؤّلف  أدلة  الســالمي،  يعتبر  ويقلدونهم.  المســيحيين  مع  يتعاونــون 
عالج  اإليمان،  أساســيات  على  ال تعتمد  ألنها  له  ال معنى  كالم  الرســالة 
ومن  القرآن  مــن  مأخوذة  عريضة  بمقتبســات  المطروحة  األســئلة  بذلك 
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المحاسن]  كتاب [أبي  مثل  معاصربه  أعمال  ومن  لكن  الســنة،  موسوعات 
من  المسلمين  تحذير  في  الحيارى  إرشــاد  النبهاني  إســماعيل  يوسف بن 
القاهرة  رقــم 21:   ،764  ،763  ،S II بروكلمــان  (كارل  النصــارى  مدارس 
[والحجاب]  المرأة  تربية  [حرب]  طلعت  د  محم وكتاب  1322 / 1904 ـ 5). 

1317 / 1899 ـ 1900).  الترقــي،  مطبعة  القاهــرة:   :1242  ،1928 (ســركيس 
د بن يوســف اطفيش شــرح عقيــدة التوحيد تَّم ذكره  كذلك كتاب امحم
المهم  من  الطباعة).  خارج  في   21 الصفحة  1995؛  طبعــة  في   36 (الصفحة 
المصري،  إسماعيل  ومصطفى بن  الشماخي  سعيد  قاسم بن  أن  نالحظ  أن 
في  ذكرا   ،(2006  ،2004  (Custers) كسترز  (انظر:  مصر  في  يعيشان  كالهما 
األجنبية)  اللغات  تعلم  في  يرغبا  لم  تقيين  (كـ مسلمين  الزنجبارية  الرسالة 
(الصفحــة 47 في طبعة 1995؛ الصفحة 26 في المطبوع)، وأن الســالمي، 
المشارقة  نبراس  إسماعيل  لمصطفى بن   9 العدد  حتى  لديه  كذلك؛  يعرفهم 
(الصفحات  منهمــا  وينقل  يديه  بيــن  األولى  الهديــة  وكذلك  والمغاربــة 
هذه  خالل  من  المطبوع).  في  26 ـ 29  الصفحات  1995؛  طبعة  في  49 ـ 52 

بالسلف  تشبته  وكذلك  واضح،  جد  الواســع  الســالمي،  علم  فإن  المقالة 
يمارسها  التي  للضغوطات  الصارم  ورفضه  شيء  كل  في  وأتباعهم  الصالح 

اإلسالمية. الشعوب  على  المسيحيون 
 ،http://ibadhiyah.net/books/badhl-almajhood الموقــع  علــى  النــص 

(ديسمبر). (34 صفحة) 
كمخطوط  موجودًا  زال  ما  110 ـ 111:   ،2004 ســيف  مبارك بن  الهاشــمي، 

فقط.
48 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  فــي  (رقم 127  رقم 130   ،43 آل يدر،  مكتبة 
60 ورقة،  من  مجموعة  في  واألخير  الثاني  مكتمل.  16 سطرًا،  23×16,5سم، 

المؤّلف. فتاوى  بعد 
مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقم 48  رقــم 195   ،71 الصفحة  إيــروان  مكتبة 



بيبليوغرافيا اإلباضية 524

35 ورقة، 25×17,5ســم، 19 ســطرًا، مكتمل، تاريخ النسخ 27 ربيع الثاني 

.1926 / 1345

الكتاب. أهل  من  المشركين  تقليد  ضّد   :110 األعيان،  نهضة  السالمي: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 5،   ،17  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجّلد  جديدة،  طبعة 

94 ـ 97.  ،2005 غزل  انظر: 
.1982 شريفي  انظر: 

البرهان. سواطع  األسفل:  انظر: 
نفسه: بهجة األنوار، شــرح أنــوار العقول في التوحيد. مطبوع في حاشــية كتابه 
إلى  باإلضافة  األصول،  بشــمس  المسماة  األلفية  على  الشمس  طلعة  شرح 
1317 / 1899 ـ 1900،  الموســوعات،  مطبعة  القاهرة:  المقنعة.  الحّجج  كتاب 

.(997  ،1928 (سركيس  الثاني  المجلد 
مجلدان. جديدة،  طبعة  القاهرة،  طبعة 

روي:  مسقط،  الثالثة.  الطبعة  التوحيد.  في  العقول  أنوار  شرح  األنوار،  بهجة 
24×17سم). (171 صفحة،   ،2003 / 1423 االستقامة،  مكتبة 

تبدأ طبعة 2003 بـمنظومة أنوار العقول في التوحيد (3 ـ 19). على الصفحة 
قمت   ثم المنظومــة،  على  وجيزًا  شــرحًا  كتبت  أوالً  الســالمي:  يقول   20

بإضافــات على المنظومة، ثــم قمت بمراجعة الشــرح وكذلك اإلضافات 
الكل  أعطيت  األخير  وفــي  كذلك،  اإلضافات  على  شــرحًا  مضيفًا  بتمعن 
الوجيز  الشــرح  هذا  اكتمل   :171 الصفحة  األخير،  في  األنوار.  بهجة  عنوان 
1314 / 1896 ـ 7. كتبــه ســعيد بن خميس بن حمد بن ســالم المدســري 

علي. بني  خادم  البهلوي، 
بهجــة األنوار لإلمام نور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي. تحقيق: ماجد 

الضامري. مكتبة  السيب:  الكندي. 
.104 ملحوظة   157  ،1966  (Cremonesi) كرمونسي 
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الطبعة  التوحيد.  فــي  العقول  أنوار  شــرح  األنوار:  بهجة   :63  ،2003 دوري 
.1994 / 1414 النهضة،  مطابع  مسقط:  الثالثة. 

وزارة  مســقط،  األولى،  الطبعة   :112  ،2004 ســيف  مبارك بن  الهاشــمي، 
.1989 العدل، 

األول. المجلد  على  يعتمد   1949  (Moreno) مورنو 
مصلــح 1997، 157: بهجة أنوار العقول، حاشــية على كتاب شــرح طلعة 

.1985 / 1405 ومكتبتها،  الشرقية  المطبعة  ُعمان:  الثانية.  الطبعة  الشمس. 
على  وجيز  شــرح  عن  عبارة  األنوار  بهجة   :107 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
حاشــية  في  مطبوع  التوحيد،  في  العقول  أنوار  بعنــوان:  الفقه  عن  أرجوزة 
أنوار  مشــارق  هو  مطول  آخر  شــرح  الشــمس.  طلعة  لكتاب  ل  األو الجزء 

العقول.
طعيمات 2003، 126 ملحوظة 70: بهجة األنوار، شرح أنوار العقول. الطبعة 

.1991 الثانية، 
.1981 ُعمان   :11 ملحوظة   432  ،1988 العبيدلي، 

مكثف  شرح  مجّلدان.   ،1981 مســقط  الطبع،  إعادة   :159  ،1995 العبيدلي، 
اإلباضي. للقضاء 

والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  قِبــل  مــن  ُطبــع  31 ـ 32:   ،1989 عميــرة 
في  العمل  مخطوط  نســخ  األلفية.  على  الشــمس  طلعة  شــرح  حاشية  في 

1314 / 1896 ـ 7.

القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  النشر  طور  أوفي  منشور   :4  ،1978 العبيدلي، 
والثقافة.

األصول. بشمس  المسماة  األلفية  على  الشمس  طلعة  شرح  كتاب  انظر: 
العقول. أنوار  مشارق  انظر: 

انظر: كتاب الســليمي، أبو عبيد حمد بن عبيد: شــرح مختصر على بهجة 
األنوار.
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الســالمي،  مكتبة  حديثة:  طبعة  المســفوح،  الدم  نجاســة  في  األدلة  بيــان  نفسه: 
النهضة. بمطابع  مسقط  في  ُطبع  16,5×12سم).  (87 صفحة،   ،1997 / 1417

«المذهب  اعتنــق  الذي  الراســبي.  ســالم  راشــد بن  حمد بن  مع  مناظرة 
الموضوع  هذا  في  ســؤال  على  باإلجابة  الســالمي،  قام  بداية  الحشــوي». 
الحشوية  (18 ـ 87).  له  السالمي،  ورد  (15 ـ 17)،  الراسبي  رد   ثم (3 ـ 14). 
التقليديين  خاصــة  العلماء  لبعض  العام  بالمعنــى  ووضيع  مــزدر  مصطلح 
بريل  ليدن:  اإلسالم]،  موسوعة  [في   I-IX المجلدات  إلى  ومفاهيم  (قاموس 

131 ـ 132).  ،2000  ،(Brill)
.117  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 

الثالث. الجمل  في  األمل  بلوغ  نفسه: 
عمله  مختصر.  بشــرح  الرجز  النحو.  عن   :109 األعيــان،  نهضة  الســالمي: 

األول.
قصيدة  والثقافة.  القومــي  التراث  وزارة  قِبــل  من  مســقط  في  مؤّخرًا  طبع 

الجمل. بنية  في  تعليمية 
الجمل. تفصيل  في  األمل  بلوغ  انظر: 

والجمل. المفردات  في  األمل  بلوغ  شرح  انظر: 
الجمل. تفصيل  في  األمل  بلوغ  شرح  انظر: 

انظر: اليوسفي، أبو يوسف حمدان بن خميس: خالصة العمل في شرح بلوغ 
األمل.

الجمل. تفصيل  في  األمل  بلوغ  نفسه: 
القومي  التــراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،138/1 المخطوطــات،  فهــرس 
سالم بن  عبد اهللا بن  الناسخ:  20 سطرًا.  23×17سم،  14 صفحة،  والثقافة، 
في  الجمل  أحــكام  في  منظومة  1353 / 1934 ـ 5.  الخروصــي،  راشــد 

اإلعراب.
السابقة. المادة  انظر: 
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شعر. ديوان  نفسه: 
تقي. كمسلم  لتعيش  أدعية   :110 األعيان،  نهضة  السالمي: 

التراث  وزارة  فــي  مخطوط  الســالمي]،  [ديوان   :130 المخطوطات،  فهرس 
القومي والثقافة، 66 صفحة، 22×17سم، 20 سطرًا. عدة قصائد بأدعية روحية. 
د بن شيخان السالمي، المنقطعة بقصائد الزهراء  في مجموعة مع قصائد محم
ـ : الســالمي، (12صفحة)  الســقطرية وابن رزيق. على الصفحة 133 قصيدة ل

الحال. على  والرضا  القعود  عدم  للجهاد،  الحث  عن 
.116  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 

السليماني. د  محم عيسى بن  تحقيق:  السالمي.  الدين  نور  ديوان 
.1996 عيسى  السليماني،  انظر: 

الفنون]. مختلف  من  [وغيرها  ُعمان  نوازل  عن  الفتاوى  نفسه: 
طور  في  الثامن  المجلد  ضخمة.  مجّلدات   7  :109 األعيان،  نهضة  السالمي: 

السالمي. عبد اهللا  د بن  محم قِبل  من  اإلكمال 
الهاشمي، مبارك بن سيف 2004، 115: 8 مجلدات كبيرة، مخطوط في مكتبة 

السالمي.
 .I-IX المجلدات  إلى  المفاهيم  وفهرس  الشــرح  قاموس  اإلسالم،  موسوعة 
خاصة  القانــون،  عن  (نــوازل):  نازلة   :311  ،2000  ،(Brill) بريــل  ليــدن: 
أنها  حقيقة  بسبب  الفتوى  عن  مختلفة  مسألة،  حالة  خاصة،  حالة  المالكي، 

حقيقية. حالة  عن  بعيدة  حالة  هي  بل  شرعية  مشاورة  ليست 
الُعمانية. الفتاوى  نفسه: 

المشكالت. حّل  كتاب  ضمنها  من  أجزاء،   7 في   :160  ،2001 معمر 
المشكالت. حّل  كتاب  انظر: 

االعتقاد. في  المراد  غاية  (قصيدة)  (منظومة)  نفسه: 
د  محم عبد اهللا بن  رأس  أبــي  قِبل  من  ُنشــر   :343  ،1984  (Cuperly) كوبرل

(20 صفحة).  ،1951 / 1371 قسطنطينة  الجزائر /  الكاملي، 
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شاخت (Schacht) 1956، 393، رقم 99: منشور في مجموعة، الطبعة الثانية، 
مة التوحيد من قبل أبي حفص عمرو بن  القاهرة 1370 / 1951، مبتدئ بـمقد

.36 الغّناء،  المكتبة  في  أخرى  مطبوعة  جميع. 
سليمان بن  كتب  االعتقاد  نظم  في  أرجوزة   :108 األعيان،  نهضة  الســالمي: 

عنها. شرحًا  اإلمداد)  بداية  (انظر:  الكندي  د  محم
نظم  في  أرجــوزة  المراد:  غايــة   :11 ملحوظــة   432  ،1988 العبيدلــي، 

االعتقاد.
ـ : جوابـات اإلمام السالمي، 10: شـرح أحمد بن  ل ل د األومة في المجل مقد

الدين. أصول  عن  المية  قصيدة  ُعمان.  مفتي  الخليلي،  حمد 
المراد. غاية  منظومة  شرح  حمد:  أحمد بن  الخليلي،  انظر: 

اإلمداد. بداية  د:  محم سليمان بن  الكندي،  انظر: 
التوحيد. مة  مقد فيه  مجموع  انظر: 

القيمة. المجموعة  (ُمحقق)  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  المغرب:  انظر: 
المشكالت. حّل  كتاب  نفسه: 

الســالمي: نهضة األعيان، 109: الجزء الرابع من أســئلة أُرســلت إليه عن 
الريامي. د  محم عبد اهللا بن  زيد  أبي  تلميذه  قِبل  من  رسالة  طريق 

.114  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
الُعمانية. الفتاوى  األعلى:  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
د بن رزيق المكنى بأبي زيد  نفسه: كتاب حّل المشكالت، تأليف عبد اهللا بن محم
القومي  التراث  وزارة  مسقط،  البطاشــي.  حمود  سيف بن  تحقيق:  الريامي. 

24×17سم). (340 صفحة،  والثقافة، 
أسئلة  عن  ـ : السالمي،  ل أجوبة  البطاشي:   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
د بن رزيق الريامي اإلزكــوي، مريدة في القابل.  أبــي زيد عبد اهللا بن محم
على  أســئلة  عدة  الريامي  ألقى  1321 / 1903 ـ 4،  في  بلده  إلى  رجوعه  قبل 
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الناســخ:   ،1908 / 1326 رمضان   12 المخطوط  نســخ  من  االنتهاء  أســتاذه. 
البوسعيدي. ماجد  نجيم بن  مسلم بن 

ل لكتاب جوابات اإلمام السالمي، 14: المجلد الرابع  مة في الجزء األو مقد
أبو زيد  الكتاب).  في  أخرى  (معلومات  الســالمي،  اإلمام  جوابات  لكتاب 
أستاذه،  إلى  أسئلة  قدم  للسالمي،  مريد  الريامي،  رزيق  د بن  محم عبد اهللا بن 

عنها. أجاب  الذي 
عبد اهللا. د بن  محم أبو زيد  الريامي،  انظر: 

المشكالت. حّل  كتاب  مجهول:  انظر: 
على  صالح بن  الشــيخ  على  نقم  من  علــى  الرّد  في  الجلي  الحــق  كتاب  نفسه: 

الحارثي.
الصفراء. القائمة 

علي. صالح بن  الشيخ  سيرة  في  الجلي  الحق  رسالة  نفسه: 
.110 األعيان،  نهضة  السالمي: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،33/3 المخطوطات،  فهرس 
الطوقي،  عامــر  ســيف بن  الناســخ:  21 ســطرًا.  33×21ســم،  35 صفحة، 

1347 / 1928 ـ 9.

.111  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
السالمي. مكتبة  في  مخطوط 

المصالح. عين  كتاب  علي:  صالح بن  الحارثي،  انظر: 
قبيلة  زعيم  (1250 ـ 1314 / 1834 ـ 5 ـ 1896)  (الحارثــي)،  علــي  صالح بــن 
أحد  كذلك  األصــل).  العربية  الجزيــرة  (شــمال  الغافري  والتحالف  الحرث 

السالمي. مدرسي 
نفسه: حاشية الجامع الصحيح، مسند اإلمام... الربيع بن حبيب بن عمر الفراهيدي 
األزهار  مطبعة  القاهــرة:  الســالمي.  حميد  عبد اهللا بن  تأليــف...  البصري. 
عشــر صفحات.   ،453) والثاني،  ل  األو المجلدان   .1908 / 1326 البارونيــة، 
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الســلطان  من  بطلب  التحقيق:  تَــّم  27×19ســم).  400 صفحة؛  فهرســت؛ 
يوسف بن  يعقوب  أبي  (بترتيب  (مســقط).  ُعمان  سلطنة  تركي،  فيصل بن 

[الوارجالني]). مياد  إبراهيم بن 
السدراتي  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  أبي  عن  مة  المقد في  صفحات  ثمان 
التميمي،  كريمة  أبي  مســلم بن  أبي عبيدة  حبيب،  الربيع بن  الوارجالني، 
إتمام  األول:  للمجّلد   453 الصفحة  على  األزدي.  زيد  جابر بن  أبي الشعثاء 
نســخة  في  الصفحة:  هذه  أســفل  في   .1907 / 1325 ل  األو ربيع  المســودة 
رمضان   15 الكتابة  بداية  وتقول:  ذلك،  مــن  الكتاب  هذا  طبع  (للمخطوط) 
 .1908 / 1325 ة  الحج ذو  النسخ  نهاية  الثاني:  المجلد  آخر  في   .1906 / 1324

دمشق  عيران،  محمود  طبعة  (قارن  واســعة  حواشي  على  الطبعة  هذه  تتوفر 
.(1968 / 1388

ل يعالــج عدة مواضيع؛ الطهــارة، الصــالة؛ المجلد الثاني:  ـد األو المجلـ
األذكار. الحج،  الصدقة،  الزكاة /  الصوم، 

الصحيح. الجامع  شرح  األسفل:  الطبع،  إعادة  عن  انظر: 
الثالث  الجزء  رقــم 28:  (ميزاب)،  القرارة  إبراهيم،  اليقظان  أبــي  مكتبة 
عمر  حبيب بن  الربيع بــن  اإلمام  مســند  الصحيح  الجامع  شــرح  من 
حميد  عبد اهللا بن  د  محم أبــي  الدين  نور  لمؤّلفه...  األزدي  الفراهيــدي 
تحقيق:  24×17سم).  644 صفحة؛   ،IIX)  ،1963 / 1383 دمشق  السالمي... 
السالمي،  د  محم ابني  وأحمد،  ســليمان  من  بطلب  التنوخي.  الدين  عّز 

.(1972 (مايو 
حبيب بن  الربيع بن  اإلمام  مسند  الصحيح  الجامع  شرح  من  الثالث  الجزء 
د عبد اهللا بن حميد  عمــر الفراهيدي األزدي لمؤّلفه... نور الديــن أبو محم
الدين  عّز  تحقيق:  24×17سم).  644 صفحة؛   ،IIX) جديدة  طبعة  السالمي..، 
د الســالمي.  التنوخي. تَّم التحقيق: بطلب من ســليمان وأحمد، ابني محم

روي. مسقط،  االستقامة،  مكتبة  قِبل  من  الطبع  إعادة 
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البيوع،  كتاب  الطــالق،  كتاب  النكاح،  كتاب  هــذا:  الثالث  المجلد  يعالج 
والنبيذ،  الخمــر  من  األشــربة  كتــاب  الذبائح،  كتــاب  األحــكام،  كتاب 
المحرمات مــن األفعال واألقوال، في الحمى والوعك، كتاب اإليمان، في 
جامع  باب  األموال،  في  الوعيــد  الوصية،  المواريث،  في  والعقل،  الديات 

واسعة. حواشي  إلخ.  اآلداب، 
فيصل بن  السلطان  إلى  رســالة  في   :156 ـ   155  /1  ،1964 زعيمة  الباروني، 
سليمان  طلب   ،1910 أغسطس   21  /1328 شعبان   14 أرخت  الُعماني،  تركي 
اإلباضية  بالكتب  الكتابــة  في  ويزوده  له  يؤكل  أن  الســلطان  من  الباروني 
حبيب.  الربيع بن  مسند  ضمنها  من  التركي،  للبرلمان  الجديدة  المكتبة  من 
اهللا بن  وعبد  صالح (الحارثي)  عيسى بن  إلى  رســالة  في  157 ـ 158:  نفسه: 
خالل  وقع  الذي  الخطــأ  عن  ســليمان  يعتذر  جديدة)،  (طبعة  عبد الحميد 
د بن يوســف  جمع المســند بإدخال جزء «وفــاء الضمانة» (من قِبل امحم

واألصلي. الثالث  الجزء  بإنهاء  مشغوال  ال يزال  بأنه  قال  فيها.  اطفيش) 
كارل بروكلمــان S II، 823: (خطأ)، القاهــرة 1326 / 1908، مجلدان. كارل 

.691، 692  ،S I بروكلمان
العنوان،  نفس  نصير  يعطي   810/2 فــي   .(60 (الصفحة   809/2  ،1983 نصير 
 :(79 (الصفحة   1331/2 فــي  ثــم،  (96 صفحة).  1328 / 1910 ـ 1  القاهــرة 
 ،1911 / 1329 القاهرة  حبيب.  الربيع بن  مســند  الصحيح،  الجامع  حاشــية 
الترتيب  كتاب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  (انظر:  مجلدان 

الرسول). حديث  من  الصحيح  في 
حاشــية  باء):   22065) الكتــب  دار  في  مخطــوط   ،239/1  ،1961 الســيد 
على  اإلباضي  إبراهيــم  يوســف بن  يعقوب  أبي  ترتيب  على  الســالمي، 
من  منسوخ  الثالث،  المجلد  الفراهيدي.  البصري  حبيب  الربيع بن  صحيح 
د بن يوســف بن خميس، جمادى الثانيــة 1326 / 1908 ـ 9؛ (6،  قِبل محم
باء)،   22281) ثانية  نسخة  33×21ســم).  األعداد،  مختلفة  أسطر  175 ورقة، 
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د قناوي، 1361 / 1942، (765 صفحة  نقلها من النسخة األصلية الناسخ محم
18×26سم). ـ : 21 سطرًا،  ل

مصر  في  مصور  لبوب،  في   :56  ،1927  (Smogorzewski) سموغرزوســكي 
400 صفحة).  ،453) مجّلدين،   ،1908 / 1326 سنة 

الصحيح. الجامع  شرح  انظر: 
المسند. أو  الصحيح  الجامع  حبيب:  الربيع بن  انظر: 

في  الترتيب  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالنــي،  انظر: 
الرسول. حديث  من  الصحيح 

العلم. طلب  على  الحّث  نفسه: 
المنهــاج (القاهرة)، 8/1 (شــعبان 1344 / 1926)، 488: عن حديث: «اطلبوا 

بالصين». ولو  العلم 
نفسه: إيضــاح البيان في نكاح الصبيان. نســخة حديثة: مكتبــة اإلمام نور الدين 
بمطابع  مطبوع  24×16,5ســم)  (108 صفحــات،  جديدة،  طبعة  الســالمي، 

الباطنة.
الدين  نور  حمد بن  ســعود بن  قِبل  من  للمؤّلف  ســيرة  4 ـ 25  الصفحات 

.1996 يناير   15  /1416 شعبان   24 أرخت  السالمي، 
.749 القطب،  مكتبة  في  مخطوط  رقم 67،   ،389  ،1956  (Schacht) شاخت 

نفسه: العقد الثمين. نماذج من فتاوى نور الدين... عبد اهللا... السالمي، 1286 ـ 1332. 
مجّلدات،  ثالثة  المضيربــي.  الحارثي  ســليمان  حمد بن  ســالم بن  تحقيق: 
 ،515  ،496) 1393 ـ 1973/4 ـ 4،  العينــي)،  قصر   ،92) الشــعب  دار  القاهرة: 

تيمور. سعيد بن  قابوس بن  السلطان  من  بطلب  24×17سم).  434 صفحة، 

بقيت  ـ : األجوبة.  ل مجّلدات  ثمانية  تــرك  المؤّلف  توفي  ا  َلم 5 ـ 6:  مة،  مقد
الرقيشي  زاهر  سالم بن  د بن  محم قام  حتى  ســنوات  عشر  لمدة  مرتبة  غير 
مة لم يََر هذا الترتيب). ثم رتبها ســالم بن  بترتيبها (لكن مؤّلف هذه المقد

المواضيع. حسب  الحارثي  عبد اهللا  سليمان بن  حمد بن 
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الدهان. د  محم د  ـ : محم ل تحقيق: 
العقد الثمين من جوابات نور الدين. السيب: مكتبة الضامري، 1413 / 1993.

حمد  سالم بن  قِبل  من  ُحقق  مجّلدات،   4  :2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
الحارثي.

الوهيبي، 1978، 14، رقــم 99، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجّلد  في  أجزاء   3 جديدة،  طبعة 

السالمي. اإلمام  جوابات  انظر: 
الثمين. العقد  عبيد:  حمد بن  أبو عبيد  السليمى،  كتاب  انظر: 

خميس. د بن  محم السيفي،  انظر: 
الُجمل. أحكام  في  الجمل  كتاب  نفسه: 

الصفراء. القائمة 
فقهية]. [جوابات  نفسه: 

13 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  فــي  (رقم 127  رقم 165   ،54 يدر،  مكتبة آل 
في  ل  األو المؤّلف.  حياة  خالل  منســوخ  مكتمل.  16ســطر،  23×16,5سم، 

باحمد. د بن  محم قِبل  من  وقف  60 ورقة.  من  مجموعة 
التاليتين. المادتين  انظر: 

عبد الســتار  تحقيق:  مجّلدات،   7 الثانية.  الطبعة  الســالمي.  اإلمام  جوابات  نفسه: 
أبو غدة (تنســيق ومراجعة) وعبد اهللا السالمي، (إشــراف). بدية، المنترب: 
 ،597  ،626)  ،1999 / 1419 الســالمي،  مكتبة  الســالمي،  د  محم عبد اهللا بن 

24×17سم). 635 صفحة،   ،491  ،623  ،731  ،592

النهضة. بمطابع  مسقط  في  ُطبع 
مــة عن حياة وأعمــال المؤّلف وعن هذه  ل، 5 ـ 16: مقد ـد األو المجلـ
في  كتب  الســالمي،  مكتبة  في  الموجود  األصلــي  المخطوط  الطبعــة. 
18 مجّلدًا من مقاييس مختلفة؛ المجلد الثامن عشر، واألخير، وهو آخر 

مجّلد.
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عن  عبارة  الســالمي،  الرحمن  وعبد  خوجة  الدين  عــّز  تحقيق:   ،7 المجلد 
الفهرسة. موضوع 

الطبعة األولى، بدية: مكتبة اإلمام الســالمي، 1417 / 1996. ُطبع في مسقط 
النهضة. بمطابع 

المشكالت. حّل  انظر: 
الثمين. العقد  انظر: 

والتالية. السابقة  المواد  انظر: 
الدينية. والشؤون  األوقاف  وزارة  مسقط،  السالمي.  جوابات  من  نفسه: 

.173  ،2004 سليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 
والتالية. السابقة  المواد  انظر: 

المهتدين. وسراج  الدين  نور  جوابات  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 90،   ،13  ،1978 الوهيبي 

مجّلدان.  ،1913 / 1331 منسوخ 
السابقة. المادة  انظر: 

العربية،  المطبعــة  القاهرة:  واألحــكام.  األديان  علمــي  في  النظام  جوهــر  نفسه: 
1925 / 1344، (VIII، 756 صفحــة، 18× 12.5ســم)، أربعة أجزاء في مجّلد 

واحد، بطلب من يوســف توما البســتاني، صاحب مكتبة العرب بالفجالة 
إبراهيم اطفيش. إسحاق  ألبي  للمؤّلف  سيرة  مع  بمصر. 

أن  يتمنى  «شــخص  بطلب  اطفيــش،  إبراهيم  إســحاق  أبي  قِبــل  من  ُحقق 
يطبــع الحكمة»، وســليمان وأحمد الســالمي. القاهرة: دار الهنــاء للطباعة، 
 IV ،646 ،IX) ،واحد مجلد  في  أجزاء  أربعة  الرابعة،  الطبعة  1381 / 1961 ـ 2، 

اطفيش.  قِبل  من  المؤلف  وأعمال  حياة   :IX-I الصفحات  23×16سم).  صفحة؛ 
اطفيش. قِبل  من  تمهيد  644 ـ 646:  الصفحات 

إعادة الطبع للطبعة المشــار إليها أعاله، بتكليف من (ســالم بن سعيد بن 
سعيد  قابوس بن  الســلطان  اســمه)  على  ألصقت  بطاقة  اإلزكوي؛  ســالم 
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 ،1974 / 1394 شــبرى)،  بدوي،  أحمد   ،11) النصر  مطبعة  القاهرة:  [لُعمان]، 
24×17سم). II صفحة؛  185 ـ 282،  184؛  IV؛   ،363 157؛   ،X)

إبراهيم  أبو إسحاق  اْلُمحّققون  عشــرة.  الثانية  الطبعة   :152  ،2000 داود  أبو 
حمد  ســعود بن  قِبل  من  ُنشــر   .1993 ُعمان  العبــري.  وإبراهيم  اطفيــش 

السالمي.
مسقط  الحوســني.  ســيف  ســلطان بن  حميد بن  د  محم أبي  من  بتكليف 

.1984 / 1405

إسحاق  أبي  لطبعة  العاشرة  الطبعة   :314  ،2004 ســيف  مبارك بن  الهاشمي، 
111 ـ 112:  نفســه:   .1984 ُعمان،  العقيدة،  بمطابع  ُطبعت  اطفيش،  إبراهيم 

.1989 في  عشرة  الحادية  الطبعة 
اطفيش،  إبراهيم  إســحاق  أبي  لطبعة  الطبــع  إعادة   :683  ،1992 الراشــدي 

ُعمان. العقيدة،  بمطابع  ُطبعت 
حامد  سعود بن  قِبل  من  ُنشرت  عشــرة  الثانية  الطبعة   :61  ،2003 السرحني 

.1993 / 1413 المؤّلف،  حفيد  السالمي، 
بيان  24,5×17ســم).  (650 صفحة،  أجزاء،  أربعة  الســلفية،  بالمطبعة  طبعة 
184 ـ 185.   ،(1927 / 1346 األولــى  (ُجمادى   3  ،IV (القاهرة)،  الزهراء  في 

الخطيب. الدين  محب  قِبل  من  ُنشرت  شهرية،  جريدة  الزهراء 
الطبعة الحادية عشــرة، مســقط 1410 / 1989 ـ 90. طبعــت بمطبعة األلوان 

الحديثة.
ُعمان. مفتي  الخليلي،  حمد  ـ : أحمد بن  ل حواش  مع  مسقط،  طبعة 
.1981 الحلبي،  البابي  القاهرة:   :240  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

1381 / 1961 ـ 2. القاهرة   :343  ،2001  (Crone) كرون 
ـ : إبراهيم بن  ل مة  مقد مع   ،1925 / 1344 القاهرة   :823  ،S II بروكلمان  كارل 

اطفيش. اسحاق 
مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004): إعادة الطبع لطبعة اطفيش. أربعة أجزاء 
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 X ،1 داتفي مجّلدين. القاهرة: مطبعة الفجالة الجديدة، طبعة جديدة (المجل
367 صفحة؛  اطفيش،  إبراهيم  إســحاق  أبي  قِبل  من  للمؤّلف  سيرة  صفحة. 
تقديم:  280 ـ 283  الصفحات  23,5×16ســم).  285 صفحة؛   ،4/3 المجلدات 

اطفيش.
 .11 الطبعة  مجّلديــن  في  أجزاء  أربعة  (مــارس2004):  البوســعيدي،  مكتبة 
 ،1989 / 1410 العبــري.  وإبراهيم  اطفيش  إبراهيــم  إســحاق  أبو  اْلُمحّققون 
5 صفحــات؛   ،408  ،4/3 ـدات  المجلـ 8؛   ،496  ،XIII  ،2/1 ـدات  المجلـ)
الطبع  تَّم  المؤّلف.  حفيدا  وهما  وأحمد،  ســليمان  قِبل  من  ُنشر  24×17سم). 

الحديثة. األلوان  بمطبعة  مسقط  في 
.(1972 (مايو   1120 (ميزاب)،  بّريان  مسجد 

للبيع  ومراجعة.  إعالن   :469  ،(1926 / 1344 (شعبان   8/1 (القاهرة)،  المنهاج 
من راشــد بن أحمد الحبســي الزنجباري، أو من يوســف توما البستاني، 

المنهاج. من  أو  فجالة،  في  العرب  مكتبة  صاحب 
 ،(1927 أغسطس  ـ  يوليو   /1346 صفر  ـ  (محرم  1/3 ـ 2  (القاهرة)،  المنهاج 
من  كذلك  الرواحي؛  ســالم  أو  اإلزكوي  الحراصي  ســالم  من  للبيع   .110

العاصمة. تونس  في  االستقامة  مكتبة  من  أو  المنهاج، 
أجزاء   3  ،1925 / 1344 الســلفية،  المطبعة  القاهرة:   :2/197  ،27  ،1969 نصير 

مجّلدين. في 
إبراهيم  تحقيق:  1346 / 1927 ـ 8.  الســلفية،  المطبعة  القاهــرة:   :2/198  ،27 نفسه: 

مجّلدين. في  أجزاء   3 اطفيش، 
.(33 (الصفحة   74/2  ،1983 نصير 

إبراهيم  إسحاق  أبي  قِبل  من  ُحقق   :119  ،X غرداية (ميزاب)،  البيض،  اآلباء 
مجلد  في  أجزاء  أربعة  1346 / 1927 ـ 8،  السلفية،  المطبعة  القاهرة:  اطفيش، 

.(1972 (مايو  24×16سم)  3 صفحات؛   ،282 5؛   ،363  ،9) واحد، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوطات   ،166  ،1978  (Smith) ســميث
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منســوخ  ل،  األو ـد  المجلـ 1370 / 1950 (مكتملــة؟)؛  1343 / 1924؛  نســخت 
1338 / 1919 (نسختان)؛ المجلد الثاني، طبعة جديدة؛ المجلد الثالث، منسوخ 

 1916 / 1335 جديدة،  طبعــة   ،1920 / 1339  ،1924 / 1343 نســخ  1339 / 1920؛ 

ال). أم  مكتمالً  الكل  كان  إذا  ما  مؤكدًا  (ليس 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 26،   ،8  ،1978 الوهيبي، 

مجّلدان. 1342 / 1923 ـ 4،  سنة  منسوخ 
195 ـ 200،  اإلباضية،  تعريف  الم  في  رســالة  يوسف:  د بن  امحم اطفيش، 

النظام. جوهر  كتاب  من  مأخوذة 
ـ : أرجوزة  ل مراجعة:   :10  ،8/3 النعمان،  شقائق  راشد:  د بن  محم الخصيبي، 
قاموس  في  إليهــا  المشــار  المنحي،  الصائغي  علي  ســعيد بن  ســالم بن 
ـ : جميل بن خميس بن الفي السعدي. مراجعة: السالمي، توجد  الشــريعة ل

بدايتها. 10 ـ 12،  الصفحات  على  بيتًا.   14,000 في 
أزيد  والحكم.  واألحكام  األديان  في  أرجوزة   :108 األعيان،  نهضة  السالمي: 

القاهرة. في  مرتين  طبعت  أجزاء،  أربعة  في  بيتًا،   14,000 من 
41 ـ 42.  ،A 1985 العبيدلي، 

كتاب  نقائص  علــى  والتغلب  للتحديث  محاولــة   :435  ،1988 العبيدلــي، 
عشــر)  الثامن  (القرن  الصائغي  ســعيد  ســالم بن  كتبها  األبيات  آالف  من 
اإلباضية  اآلراء  بذكــر  قام  العالمي»  «النظام  حول  الجــزء  في  القضاء.  عن 
القديمة حول المجتمــع ومبادئ اإلصالح اإلباضية. إنها مهمة كّل فرد في 
المجتمــع أن يأمر بالمعــروف وينهى عن المنكر. يجــب على األفراد أن 
الحلول  يلتمســوا  وأن  االجتماعية  القضايا  في  العادلة  االتفاقية  على  يتفقوا 
يجب  والنتخابه  اإلمام.  انتخاب  يجب  العدل  وإلحراز  القرآنية.  التعاليم  في 
أن  يجب  األقل.  علــى  رجالً  أربعين  مــن  مكونة  جماعة  هنــاك  تكون  أن 
النتخاب  محدد  وغير  مؤقت  مجلس  من  نوعًا  ليشكلوا  رجال  ستة  ينتخبوا 
التاريخ  مــن  ألمثلة  ذلك  في  مرجــع  هناك  له.  النصيحــة  وتقديم  اإلمــام 
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مرشــد  ناصر بن  اإلمام  كان  مرجع  آخر  الُعماني.  ســيما  القديم،  اإلباضي 
(1034 ـ 1050 / 1624 ـ 1640).

ويلكنســون (Wilkinson) فــي موســوعة اإلســالم، VIII، 993: قطارة في 
للقضاة. توجيهي  بحث  من  كنوع  كتبت  وأحكام  إرشادات  أرجوزة 

حقوق  حول  بالحديث   :10 ملحوظــة   72  ،1977  (Wilkinson) ويلكنســون 
مصدرين  عن  الوصف  هذا  يعتمد   :(Wilkinson) ويلكنســون  كتب  الملكية، 
الذي  مسقط،  في  الرئيســيين  القضاة  أحد  مع  نقاشــات  ل،  األو أساســين. 
حمد  لسعيد بن  واألراضي  األمالك  أصول  كتاب  عن  أساســًا  معرفته  اعتمد 
الموات  باب  هو  الثاني  األخير.  القــرن  في  فترة  عاش  عالم  وهو  األغبري، 
أرجوزة  في  كتبهــا  وقد  النظام.  جوهــر  كتابه  في  ـ : الســالمي،  ل واألودية 
توجيهي  كبحث  ربما  كتبت  ُعمان.  علماء  قِبل  من  حتى  فهمها،  يســتعصى 
ألولئك الذين ســبق لهم أن درســوا هذا الموضوع، لكن إذا انحل معناها 
الجليل؛  الفتح  الخليلي:  عبد اهللا  د بن  محم) أخرى  فقهية  أعمال  بمســاعدة 
الصائغي: كنز األديب؛ الحارثي، عيســى بن صالح: خالصة الوسائل) فهي 
انظر:  األرض.  قوانين  موضوع  عــن  جدًا.  قيمة  معلومات  مصدر  أنها  تثبت 

258 ـ 265.  ،1977  (Wilkinson) ويلكنسون 
الجوهر. نثار  سالم:  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  كتاب  انظر: 

الحيران. داللة  سعيد:  سالم بن  الصائغي،  كتاب  انظر: 
الطريقة. جهل  لمن  الحقيقة  كشف  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،134/2 المخطوطات،  فهرس 
15صفحة، 27×20ســم، 25 سطرًا. باإلضافة إلى بعض قصائد أخرى ليست 

كتاب  بعد  مجموعة،  في  أخرى،  نســخة   135 الصفحة  على  ـ : الســالمي.  ل
كذلك  القصيدة  هــذه  تســمى  البحراني.  زياد  خلفان بــن  قِبل  مــن  الدّرة 

بـ السالمية.
قِبل  من   ،1910 نوفمبر   /1328 ل  األو ربيع   8 نســخها  اكتمل  التي  القصيدة، 



539قسم المشرق ـ الجزء الثاني ¢S

رسالة  يوسف:  د بن  امحم اطفيش،  في  بالفرقاني.  المعروف  علي  سيف بن 
179 ـ 195. اإلباضية،  تعريف  الم  في 

كشــف   :10 الســالمي،  اإلمام  جوابات  لكتاب  ل  األو المجلد  فــي  مة  مقد
اإلباضي. المذهب  في  أرجوزة  الطريقة.  جهل  من  على  الرّد  في  الحقيقة 

اآلباء البيض، غرداية: X، 106، (17 صفحة، 27,5×18سم)، 1338 / 1919 ـ 20، 
يحيى  عبد اهللا بن  بعــد  أتــى  الفرقاني.  علــي  ســيف بن  قِبل  من  منســوخ 
الباروني: هذا جواب سؤال الغرياني، الجزائر، جمادى األولى 1330 / 1912، 

.(1972 (مايو  (11 صفحة) 
الهاشــمي، مبارك بن سيف 2004، 115 ـ 116: ُكتَِب من قبل السالمي، سنة 
الزبير، بن  الهندي  للعالــم  كتب  الحج.  من  عودته  بعــد  1323 / 1905 ـ 6، 

علي األصغر عظيم أبادي، والذي كان للســالمي، نقاشات كثيرة معه حين 
بمكة. وجوده 

جهل  من  على  الــرّد  في  الحقيقة  كشــف   :110 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
اإلباضية. عن  أرجوزة  الطريقة. 

الحقيقة. وكشف  العقول  أنوار  منظومتي  انظر: 
العبادة. صحيح  إلى  السعادة  مفتاح  انظر: 

السالمية. انظر: 
اإلباضي  المذهب  في  الحقيقة  كشف  شرح  الوثيقة،  العرى  الســيابي:  انظر: 

وأصوله.
نفسه: كتاب اللمعة المرضية من أشــعة اإلباضية. في: مجموع ستة كتب، الجزائر 

54 ـ 80.  ،1968

1326 / 1908 ـ 9. القاهرة   :823  ،S II بروكلمان  كارل 
الذين  على  رد   :10 الســالمي،  اإلمام  ـ : جوابات  ل ل  األو المجلد  في  مة  مقد
وأن  األربعة  الســنية  المذاهب  تشــكل  بعد  ظهــرت  اإلباضية  بــأّن  قالوا 

قديمة. كتابات  أي  لديهم  ليس  اإلباضيين 
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108 ـ 109.  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
1368 / 1948 ـ 9. تونس  في  ُطبع   :129  ،1982 خليفات 

اإلباضية،  أشعة  في  المرضية  اللمعة  رســالة   :110 األعيان،  نهضة  السالمي: 
اإلباضية. عن  الدفاع  في 

بـخطبتي  بدأ  مجموعة  في  ُطبع  رقم 116:   ،395  ،1956  (Schacht) شــاخت 
جديدة. طبعة  الجزائر،  الجربي،  علي  ـ : سعيد بن  ل العيدين 

سموغورزوســكي (Smogorzewski) 1927، 50، 56: مصور في مصر ســنة 
161 ـ 366،  الصفحــات  أخرى،  أعمــال  إلــى  باإلضافــة  1326 / 1908 ـ 9 

هي  المشار إليها  الصفحات  آخر  الظن،  أغلب  في  198 ـ 235.  وبالخصوص 
اللمعة.

القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الســالمي،  عبد اهللا  د بن  محم قبل  من  طبعة 
 1981 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية،  الطبعة   .1981 والثقافة، 

.18 تراثنا  (35 صفحة).  و1983، 
ويلكنسون A 1976 (Wilkinson)، 144، 162، رقم A 21: في مجموع ستة كتب، 

في المغرب. لإلباضية   1905 سنة  ُكتَِب  عام  دعائي  عمل  جديدة.  طبعة  تونس، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 67،   ،11  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجّلد  1323 / 1905 ـ 6،  سنة  منسوخ 
.(2003 (يوليو   www.mara.gov.om/library/book/lamaah.html

الفقهية  المدارس  أقدم  اإلباضية  أن  إلى  المؤّلف  ذهب  أخرى،  أشياء  ضمن 
إباضية. ألعمال  مهمة  قائمة  وذكر  المعروفة.  األربعة 

مجلدًا.   18 الخصــال.  مختصر  نظم  الكمــال  مدارج  على  اآلمــال  معارج  نفسه: 
د محمود إســماعيل. مســقط، وزارة التراث القومي والثقافة،  تحقيق: محم
 ،293  ،334  ،254  ،288  ،222  ،300  ،382  ،319  ،318) 1403 ـ 1983/4 ـ 4، 

24×17سم). صفحة؛   ،318  ،287  ،333  ،294  ،276  ،303  ،256  ،310  ،271

مكتبة البوسعيدي، (مارس 2004): في آخر المجلد 18 يقول يتبع المجلد 19. 
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فقهي،  مختصر  عن  عبــارة  العمل  المجلدات،  جّل  في  المحرر  إلى  يشــر  لم 
كذلك. ذكرهم  تَّم  المستعملة  المخطوطات  ناسخي  الموضوع.  حسب  رتب 

ـ : جوابات اإلمام السالمي، 11: شرح على مدارج  ل ل د األومة في المجل مقد
مكتملة. غير  مجلدًا.   18 في  الكمال 

الجعبيري 1987، 794: ُنشــر من قِبل وزارة التــراث القومي والثقافة، طبع 
المجلد  (319 صفحة)،  ل  األو المجلد   ،1983 / 1403 العرب،  سجل  بمطابع 
تطبع. لم  وأخرى  طبع  بعضها  أخرى،  مجّلدات  هناك  (318 صفحة).  الثاني 

السيد 1961، 72/3، مخطوط في دار الكتب (22079 باء) معارج اآلمال على 
ل، ُنسخ من قبل حمود بن  مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال. الجزء األو
20 ســطرًا،  من  378 ورقة   ،4) 1318 / 1900 ـ 1،  الزاملي،  خميس  ســالم بن 
 ،15) 1321 / 1903 ـ 4،  الناســخ،  نفس  قبل  من  الرابع،  الجزء  23×18ســم). 

السابقة،  النسخ  من  أخرى  نســخة  21×16سم).  17 ســطرًا،  من  538 صفحة 

و519 صفحة،   1045) ،1941 / 1360 فهمي،  حســين  الناسخ:  قِبل  من  نسخت 
26×18سم).

.1983 / 1403 ُعمان  مجّلدًا،   18  :220  ،2002  (Francesca) فرنشيسكا 
.107  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 

غريب.  بأسلوب  الكمال  مدارج  على  شــرح   :108 األعيان،  نهضة  السالمي: 
تخص  التي  القضايا  تلي   ثم أوالً.  البيت  معنى  شــرح  تَّم  الشرح،  بداية  في 
فروع  ذكر  ذلك  بعــد  األدلة.  مع  بمقارنتها  وقام  األثر،  من  المســألة،  هذه 
القضية وأرجعها إلى جوهرها. ثم عاتب على االســتعمال الذي يدعيه هذا 
الموضــوع أعطى رده على ذلــك. بهذه الطريقة أصبحــت إحدى القضايا 
في  آخرها  الكبيرة،  الثمانية  المجلدات  المؤّلف  أكمل  مستقلة.  رسالة  بمثابة 

أكمله. لو  مجّلدًا   20 سيشكل  العمل  كان  واالعتكاف.  الصوم 
على  تفسيري  شــرح   :18 ملحوظة   433  ،11 ملحوظة   432  ،1988 العبيدلي، 

1983 ـ 4. ُعمان  مجّلد،   18 في  ُنشر  مخطوط،  في  مجّلدات   8 المدارج، 
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والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبــل  من  ُطبع   :38/1 (ُمحقق)،   1989 عميرة 
مجلدًا.  17 في 

مخطوط  الكمال،  مدارج  على  اآلمال  معارج  رقم 94:   ،13  ،1978 الوهيبي، 
مجّلدات،  4 1325 / 1907 ـ 8،  في  نسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في 

مجّلدات.  8 الكمال،  مدارج  على  شرح  الصفراء:  القائمة 
القاهرة  طبعة  الخصال،  مختصر  نظم  الكمال.  ـ : مدارج  ل  200 الصفحة  على 
مدارج  على  اآلمــال  معارج  إكمال  اســتطاعته  في  يكن  لــم  حديثة:  طبعة 
 16 كتابة  نيته  كانــت  حين  في  الشــرح،  لهذا  مجّلدات   8 أكمــل  الكمال؛ 

العمر. من  سنة   47  ،1914 فبراير   /1332 ل  األو ربيع   5 توفي  مجّلدًا. 
اآلمال. معارج  من  األقوال  نتائج  حمد:  سعيد بن  الحارثي،  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
واألحكام. األديان  علمي  في  الكمال  مدارج  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 64،   ،11  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجّلد  جديدة،  طبعة 

العبادة. صحيح  إلى  السعادة  مفتاح  انظر: 
والتالية. السابقة  المواد  انظر: 

نفسه: مــدارج الكمــال: نظم مختصر الخصــال [أبي إســحاق إبراهيم بن قيس 
طبعة  المنياوي،  حلمي  ــد  لمحم العربي  الكتاب  دار  القاهرة:  الحضرمــي]. 

19×13,5سم). (211 صفحة  جديدة 
16,5×12سم). (181صفحة،   ،2003 / 1423 الضامري،  مكتبة  السيب: 

أرجوزة   :11 الســالمي،  اإلمــام  ـ : جوابات  ل ل  األو ـد  المجلـ فــي  مــة  مقد
بيتًا.  2000 في  الخصال  ـ : مختصر  ل

القومي  التراث  وزارة  مسقط،  109 ـ 110:   ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
.1982 والثقافة، 

 1000 حوالي  في  الفقهيــة،  الفروع  عن   :12/3 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
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معارج  الحضرمي.  إســحاق  ألبي  الخصال  ـ : مختصر  ل منظومة  طبعة  بيتًا، 
الكمال. مدارج  على  شرح  عن  عبارة  اآلمال 

البيض.  اآلباء  أســفله،  الطبعة  نفس   :(2004 (فبراير  البوســعيدي،  مكتبة 
في  27×18سم.  1 صفحة؛   ،115 فهرس  5 صفحات.  أســفل:  إلى  أشــرت 
جازيت  بمطبعة  الكتــاب  هذا  طبع  تَــّم  يقول:  المحتويات  جــدول  آخر 
الشانبة (مطبعة صحيفة الشمبة، العقار الزراعي). هناك تقديم بتاريخ ربيع 
د بن  الثاني 1316 / 1898، مصادق عليه من قِبل الســلطان حمود بن محم
محقي  عن  االعتــراض  إزالة  بـ كتــاب  متبوع  الســالمي،  نص  ســعيد. 
السلطان  عن  (49 صفحة).  أطفيش  يوســف  د بن  امحم قِبل  من  آل إباض 
1896 ـ 1902)  زنجبار  (ســلطان  البوسعيدي،  سعيد  د بن  محم حمود بن 
 ،2003 (Bang) واهتمامه بالحركات الفكرية في الشرق الوسط. انظر: بنج

120 ـ 123.

مســجد بّريان، 1098، 99، 1100، 1102 (طبعة القاهرة، طبعة جديدة) (مايو 
.(1972

1316 / 1898 ـ 9. زنجبار   :302  ،2001 النامي، 
متبوعة  السلطانية،  المطبعة  زنجبار:  في  طبعة   :19  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
أطفيش  يوســف  د بن  لمحم آل إباض  محقي  االعتراض عن  إزالة  بـ كتاب 
زنجبار،  (ســلطان  ســعيد  د بن  محم حمود بن  مــن  بطلب  (49 صفحــة). 
ســليمان  ناصر بن  ســيف بن  تقديم:   49 الصفحــة  علــى  1896 ـ 1902). 

116 صفحة،   ،7 الكتــاب  مجمل   .1898 / 1316 الثانــي  ربيــع  الخروصي، 
.(1972 (مايو  سم   12×20 النص  27×18سم، 

.1983 مسقط   :221  ،2000  (Rawas) روس 
.1898 سنة  السلطانية  المطبعة  نشر   :192  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 

الفقه. عن  بيتًا   2000 من  أرجوزة   :108 األعيان،  نهضة  السالمي: 
القطب. مكتبة  في  منشورة  طبعة  رقم 23:   ،383  ،1956  (Schacht) شاخت 
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النية  بـ كتاب  تبدأ  التي  كتب،  خمسة  مجموع  مجموعة،  في  رقم 110:   ،394 نفسه: 
أطفيش. يوسف  د بن  ـ : امحم ل

العبيدلي، 1988، 432 ملحوظة 11: مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال 
.1983 ُعمان  الحضرمي،  إسحاق  ـ : أبي  ل

الكمال. مدارج  نثر  األقوال،  نتائج  حمد:  سعيد بن  الحارثي،  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

المتون. قاعدة  على  المناظيم  مجموع  كتاب  نفسه: 
وقصائد  العلم،  عــن  أرجوزات  مجموعة   :110 األعيــان،  نهضة  الســالمي: 

عرب. لشعراء 
مجموعة   :12 الســالمي،  اإلمــام  ـ : جوابات  ل ل  األو ـد  المجلـ فــي  مــة  مقد

السالمي. مكتبة  في  مخطوطة  منظومات، 
القومي  التراث  وزارة  مســقط،  والقوافي.  العــروض  في  الصافي  المنهــل  نفسه: 

(207 صفحة).  ،1986 / 1406 والثقافة، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،143/1 المخطوطات،  فهرس 

1321 / 1903 ـ 4. النسخ  تاريخ  17 سطرًا،  25×19سم،  267 صفحة، 

العفيفــي 1994، 49 ملحوظــة 8: المنهل الصافي في العــروض والقوافي. 
.1982 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

.109  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
شعري. 300 سطرًا  في  رائعة  أرجوزة   :109 األعيان،  نهضة  السالمي: 

والقوافي،  العروض  في  الصافي  المنهل   :12 ملحوظة   432  ،1988 العبيدلي، 
.1982 ُعمان 

الكالسيكي. العربي  الشعر  في  والقافية  الروي  عن 
والقوافي. العروض  في  الصافي  المنهل  شرح  انظر: 

بنظم  الخافي  مظهر  خلفان:  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  كتاب  انظر: 
والقوافي. العروض  علمي  في  الكافي 
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العقائد]. في  [منظومة  نفسه: 
19 ســطرًا،  25×18ســم،  ورقتان،  مخطوط،  رقم 303،   ،86 آل فضل،  مكتبة 
شــوال   10 أُلفت  مشــرقي.  خط  ناســخ،  ال  البداية.  فــي  محذوفة  أجــزاء 

المكتبة. في  رقم 144   ،1890 / 1307

والرؤية. القرآن  خلق  في  منظومات  نفسه: 
شاخت (Schacht) 1956، 393، رقم 100: مطبوعة في مجموعة، في المكتبة 

.36 الغّناء، 
القرآن. قدم  ادعى  من  على  الرّد  في  المنان  فيض  على  البيان  روض  انظر: 

طبعها  تَّم  جديدة.  طبعــة  ُعمان،  الحقيقة.  وكشــف  العقول  أنوار  منظومتي  نفسه: 
العالمية. بالمطابع 

الضامري،  مكتبــة  الســيب:  الحقيقــة.  وكشــف  العقول  أنــوار  منظومتــا 
24×17سم). (83 صفحة،   ،1991 / 1411

الطريقة. جهل  لمن  الحقيقة  وكشف  العقول  أنوار  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

حمد  وأحمد بن  عميــرة  عبد الرحمــن  تحقيــق:  العقول.  أنــوار  مشــارق  نفسه: 
 ،456) ،1989 / 1409 الجيل،  دار  بيروت:  مجّلــدان.  ُعمان).  الخليلي (ُمفتي 

24,5×17سم). 470 صفحة؛ 

وأعماله.  السالمي،  عن  ـ : ُعميرة  ل مة  المقد 9 ـ 42،  الصفحات  الفهارس.  مع 
الصفحــة 38: ُطبع ألول مرة في القاهرة، طبعة جديــدة. ُطبع للمرة الثانية 
ـ : ُمفتي ُعمان،  من قِبل مكتبة االستقامة في روي ـ مسقط، مع مالحظات ل

الدين). (أصول  العقيدة  عن  الخليلي.  حمد  أحمد بن 
جريدة  مطبعة  القاهرة:  قِبلي).  من  أسفل  الحظت  (كما  العقول  أنوار  ميثاق 
تحرير  رئيس  زند،  بي  عزيز  قِبل  من  ُحقق  1314 / 1896 ـ 7.  المحروسة، 
الطباعة  زنجبار.  سلطان  سعيد،  حمود بن  من  بطلب  المحروســة.  جريدة 
بعد  23×16سم).  (466 صفحة،   .1895 / 1313 الثاني  ربيع   14 في  اكتملت 
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ملكية  في  آخر.  فهرس  119 ـ 120،  الصفحات  يتبع  (فهرس)   466 الصفحة 
حمود بن  السلطان  اسم   .(1975 (نوفمبر  طرابلس  في  الباروني  أحمد  عمر 
السلطان  هذا  عن  1896 ـ 1902.  من  زنجبار  ســلطان  ســعيد،  د بن  محم
مع  اتصاالته  وعن  األوسط،  الشــرق  في  رحالته  في  الفكرية  واهتماماته 
عن  120 ـ 123.   ،2003  (Bang) بنــج  انظــر:  المحروســة.  تحرير  رئيس 

.1996 الطناحي  انظر:  المحروسة.  مطبعة 
في مــارس 2006 رأيت الطبعة المذكورة أعاله في مكتبة الســالمي. انظر: 

العقول. بأنوار  المسّماة  العقيدة  هذه 
 ،3)  ،1978 / 1398 العقيدة،  مطابع  ُعمان:  الخليلــي.  حمد  أحمد بن  تحقيق: 

.((2004 (مارس  البوسعيدي،  (مكتبة  24×17سم).  467 صفحة؛   ،IX
الخليلي.  حمود  أحمد بن  قِبل  من  مالحظــات  العاني،  المنعم  عيد  تحقيق: 

(591 صفحة).  ،1995 / 1416 الحكمة،  دار  دمشق: 
السالمي،  الدين  نور  اإلمام  مكتبة  السيب:  الخليلي.  حمد  أحمد بن  تحقيق: 

25سم). (591 صفحة،   ،2000

أبو حميد  العقــول،  أنوار  مشــارق  شــرح   :445 1 ـ 2،  المجلد   ،1963 دّبوز 
1314 / 1896 ـ 7. القاهرة  (خطأ)،  السالمي، 

الهاشمي، ُمبارك بن سيف 2004، 107 ـ 108: شرح على كتابه أنوار العقول. 
نقاش علمي للمدارس الفقهية اإلســالمية مثل الُمعتزلة واألشعرية وكذلك 

آخرين. من  اإلباضية  عن  قيل  لَِما  رفض 
المحروســة،  الجريــدة  بمطابــع  مطبــوع   :344  ،1975 الجعبيــري 

1314 / 1896 ـ 7.

شرح  وهو  اآلمال،  معارج  على  شــرح   :13/3 الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
إسحاق  أبي  قِبل  من  الخصال  ُمختصر  لكتاب  منظومة  وهو  الكمال،  مدارج 
معارج  على  آخر  شرح  عن  عبارة  األنوار  بهجة  الحضرمي.  قيس  إبراهيم بن 

اآلمال.
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ُمصلح 1997، 157: تحقيــق: أحمد بن حمد الخليلي. الطبعة الثانية. ُعمان: 
.1978 / 1398 العقيدة،  مطابع 

العقول  أنوار  قصيدة  على  مطول  شرح   :108  ،107 األعيان،  نهضة  السالمي: 
في التوحيد، أرجوزة عن الفقه. بهجة األنوار عبارة عن شرح وجيز، مطبوع 

الشمس. ـ : طلعة  ل ل  األو الجزء  حاشية  على 
شرح  مع  العقول،  أنوار  (قصيدة)  رقم 98:   ،393  ،1956  (Schacht) شــاخت 

1314 / 1896 ـ 7. محروسة،  القاهرة:  العقول.  أنوار  مشارق  للمؤّلف، 
 ،1978 العقيدة،  مطابع  مسقط:  الثانية،  الطبعة   :2 ملحوظة   88  ،1986 ُطعيمة 

الخليلي. أحمد  حواشي  مع 
العقول. أنوار  انظر: 

الحقيقة. وكشف  العقول  أنوار  منظومتي  انظر: 
نفسه: المواهــب الســنّية على الــُدّرة البهّية. تحقيق: خليفة بن يحيى بن ســعيد 

24×17سم). (207 صفحة،   ،2004 الواعد،  الجيل  مكتبة  مسقط:  الجابري. 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الحارثي.  حمد  ســالم بن  ُمحقق 

و67.  66 تُراُثنا  104 صفحة).   ،99) مجّلدين،   ،1989 / 1406

األجّرومّية  نظــم  البهّية،  الــدّرة  علــى  شــرح  عن  عبارة  الســالمي،  عمل 
األزهري  الِعمريطي  الدين  شرف  عميرة  رمضان بن  موسى بن  ـ : يحيى بن  ل

العربي. النحو  على  الشافعي. 
قِبل  من  األجّرومّية  نــص  الجابري،  لطبعــة  178 ـ 190.  الصفحــات  على 
د بن داود الصنهاجي؛ الصفحات 207 ـ 191، نص نظم األجّرومّية من  محم

الِعمريطي. يحيى  الدين  شرف  قِبل 
يحيى بن  أبو القاسم بن  الغرداوي،  المغرب:  انظر:  األجّرومّية.  مع  بالعالقة 
د [الغرداوي] الُمصعبي: شــرح األجّرومّية والمراجع  أبي بن القاســم محم

هناك.
الِعمريطي. ليحيى  أرجوزة  الِعمريطّية،  على  شرح  انظر: 
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ل فــي وزارة التراث  تعتمــد طبعة الجعبيري علــى مخطوطين. يوجد األو
قِبل  من  ُنســخ  16 ســطرًا،  متوســط،  بقياس  112 ورقة  والثقافة،  القومــي 
د بن راشــد بن حمّيد النوفلي، صفــر 1307 / 1889. المخطوط الثاني  محم
مكتبته:  في  ويوجد  الحارثي  ســليمان  حمد بن  ســالم بن  قِبل  من  ُنســخ 
79 ورقة ذات قياس كبير، 26 سطرًا، نهاية النسخ 4 ذو القعدة 1386 / 1967. 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  للطبعة  المخطوط  هذا  استعمل 
.109  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 

82 ـ 83.  ،2003 سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن  الكندي، 
الناشر). قبل  من  كان  (العنوان  العبادة.  صحيح  إلى  السعادة  مفتاح  نفسه: 

المنشور يحتوي على: أنوار العقول، مدارج األنوار، كشف الحقيقة. السيب: 
طبعة   ،(538231 تليفون  الجنوبية،  السالمي، (الحيل  الدين  نور  اإلمام  مكتبة 
نور  حمد بن  سعود بن  قِبل  من  مة  مقد 23×17ســم).  (215 صفحة،  جديدة، 

.2003 المسجل  الرقم   .2002 يوليو   25 السالمي،  الدين 
غانم]. ابن  [لـ  المدّونة  رّواة  عن  ُمالحظات  نفسه: 

مخطوط.  ،110  ،1974 النامي، 
الوّهابي. مناظرة  نفسه: 

الهاشمي، ُمبارك بن ســيف 2004، 117، مخطوط في مكتبة السالمي. رسالة 
األخير  هذا  أرســله  عندما  الحارثي،  علي  صالح بن  شــيخه  إلى  الســالمي، 
ُمحّرم   4 في  الوافي،  من  الوّهابي  ســالم  راشد بن  حمد بن  مع  نقاش  إلدارة 
من مختلف المذاهب الدينية حضروا  1311/ يوليو 1893. أزيد من 400 رجالً 

القرآن،  خلق  اهللا،  صفات  مثل  الفقهية  المســائل  حول  كان  الذي  النقاش  هذا 
إلخ. اهللا،  رؤية 

الحارثي  علــي  صالح بن  66 ـ 77   :2000 عبــد اهللا  مبارك بــن  الراشــدي، 
في  الراشدي  عامر  وســعيد بن  الحجري  ســلطان  الســالمي،  بإرســال  قام 
1311 / 1893 إلى نقاش مع حمد بن راشد بن سالم الهاشمي، «الرجل الذي 
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يعتبر رمز للحكمة». السالمي، كتب إلى الحارثي في نثر حول هذا النقاش، 
.(2000 الراشدي  في  (نصوص  منفصلتين.  قصيدتين  كتب  الراشدي  لكن 

العينين. ُقّرة  نفسه: 
الخليلي. سعيد  وأحمد بن  السالمي،  الدين  لنور  الصفراء:  القائمة 

د. محم ُسلطان بن  راشد بن  د بن  محم الحبسي،  انظر: 
الدين. نور  رسائل  نفسه: 

في  مخطوط   ،12 الســالمي،  اإلمام  ـ : جوابات  ل ل  األو المجلد  فــي  مة  مقد
السالمي. مكتبة 

تحقيق:  القرآن.  قِدم  ادعى  من  على  الرّد  في  المّنان  فيض  على  البيان  روض  نفسه: 
 ،1995 / 1415 الســالمي،  مكتبة  بدية:  الســالمي.  سليمان  عبد الرحمن بن 

24×17سم). (208 صفحة، 
النهضة  بمطابع  ُطبع   .421 البريدي  الرمز   ،4 ص.ب.  بدية،  السالمي،  مكتبة 

مسقط. في 
البحر  في  نونّية  الراشدي،  حمد  لسعيد بن  المّنان  فيض  على  السالمي  شرح 
الكامل، يناقض معها الراشدي قصيدة نونّية في ديوان الدعائم البن النضر، 
القصيدة منسوبة إلى ابن النضر في قدم القرآن. انظر: مقدمات عبد الرحمن 

البـَيان. روض  لكتاب  النقدية  طبعته  إلى  السالمي، 
صفحــات 8 ـ 13: اإلباضّية ومســألة خلــق القرآن. الصفحــات 14 ـ 19: 
من  مســتعملة  لمصادر  قائمة   20 الصفحــة  علــى  المخطوط.  محتويــات 
في  مخطوطات  ثــالث  على  الطبعة  هــذه  تعتمد  الســالمي.  عبد اهللا  قِبــل 
88 ورقة،  مكتمل:  إحداها  (21 ـ 22)،  الصفحات  (انظر:  الســالمي،  مكتبة 
التالية  الكتابات   .1896 / 1313 شــوال   12 نســخ  16 سطرًا،  18×13,5سم، 

ابن  نونّية  على  الرّد  في  [رســالة  الســالمي:  عبد اهللا  قِبل  من  الفهارس  في 
ابن  نونّية  علــى  الرّد  في  بعنــوان:  أخرى،  رســالة  النضــر] (153 ـ 157)؛ 
حمد بن  طرحــه  ســؤال  على  جواب  فــي  فتــوى  (158 ـ 165)؛  النضــر 
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ســيف البوســعيدي، حول مدى صحة نســبة هذه النونّية إلى ابن النضر 
(168 ـ 169)؛  القرآن  بِقــدم  قال  من  على  الرّد  فــي  منظومة  (166 ـ 167)؛ 
(170 ـ 173).  الدعائم  ديوان  كتابه  من  النضر،  ابن  إلى  المنســوبة  النونّية، 
الصفحات  الراشدي.  حمد  سعيد بن  عن  25 ـ 26  الصفحات  فهارس.  عدة 
27 ـ 30 عن ابن النضر. الصفحات 31 ـ 40 عن عبد اهللا بن حميد السالمي، 

وأعماله. تالمذته  أساتذته، 
انظر:  فقط.  كمخطوط  يوجد  ال يزال   :109  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 
المنسوبة  النونية  ُمناقضة  في  رســالة  الهاشــمي  يصف  حيث   ،110  ،O. C.

السالمي. عبد الرحمن  مطبوعه  ال يعرف  الهاشمي  النضر.  البن 
83 ـ 85.  ،2003 سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن  الكندي، 

أحمد  سعيد بن  الشيخ  قصيدة  على  شــرح   :110 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
الراشدي.

ـ : ســعيد الراشــدي  العبيدلي، 1988، 432 ملوحظة 11: شــرح على بيت ل
.(1896 / 1314 (توفي 

والرؤية. القرآن  خلق  في  منظومات  انظر: 
والجهاد. الدفاع  في  الرشاد  علم  إلى  السداد  طريق  انظر: 

ـ : الراشدي]. ل التوحيد  منظومة  عن  [شرح  انظر: 
المّنان. فيض  خلفان:  عامر بن  حمد بن  سعيد بن  الراشدي،  انظر: 

حمد بن  سالم بن  تحقيق:  الجمعة.  صالة  أحكام  في  الُمقنعة  الُحجج  رسالة  نفسه: 
(بعد  جديدة  طبعة  الســالمي،  الدين  نور  مكتبة  مســقط:  الحارثي.  سليمان 

22×16سم). (118 صفحة،   ،(1996 أغسطس   /1417 ل  األو ربيع 
.1897 / 1315 صفر   15 المخطوط  اكتمل 

منظومة. األصول،  شمس  إلى  باإلضافة   :823  ،S II بروكلمان  كارل 
القومي  التراث  وزارة  مســقط،   :7 ملحوظة   34  ،2005  (Hoffman) هوفمــان 
والثقافة، 1996. في الدفاع عن الدعاء الجماعي حتى في غياب اإلمام العادل.
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ـ : طلعة  ل الثاني  الجــزء  حاشــية  في  ُطبع   :109 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
الشمس.

ســركيس 1928، 997: ُطبع في حاشية شــرح طلعة الشمس، باإلضافة إلى 
الجزء  1317 / 1899 ـ 1900،  الموســوعات،  مطبعة  القاهــرة:  األنوار.  بهجة 

الثاني.
الطبع. إعادة   ،1981 ُعمان   :11 ملحوظة   432  ،1988 العبيدلي، 

القومي  التراث  وزارة  قِبــل  من  ُطبع  34/1 ـ 35:  (تحقيــق)،   1989 ُعميــرة 
والثقافة في 1405 / 1985 في حاشية شرح طلعة الشمس على األلفّية. اكتمل 
خميس بن  ســعيد بن  قِبل  من  1301 / 1883 ـ 4،  12 رمضان  العمل  نســخ 

البهلوي. حمد 
األلفّية. على  الشمس  طلعة  شرح  كتاب  انظر: 

الفاضحة. التلفيقات  على  الرّد  في  الواضحة  ة  الحج رسالة  نفسه: 
البوســعيدي، خلفان بن سالم طبعة جديدة، مخطوط، رقم 1660 في مكتبة 

البوسعيدي.
الذين  على  رد   :11 الســالمي،  اإلمام  ـ : جوابات  ل ل  األو المجلد  في  مة  مقد
يّدعون االجتهــاد دون أن يكونوا مؤهلين لذلك. ُطبع في المطبعة العالمّية 

الفقه. أُصول  عن  روي.  مسقط،  في 
يدعون  الذين  المعاصريــن  علــى  رد   :110 األعيــان،  نهضة  الســالمي: 

االجتهاد.
التوحيد. في  رسالة  نفسه: 

ـ : جوابات اإلمام الســالمي، 10: رســالة وجيزة  ل ل د األومة في المجل مقد
العقيدة. عن 

العقيدة. صواب  انظر: 
السالمية. نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،131/2 المخطوطات،  فهرس 
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سيف بن  فالح بن  ســالم بن  الناسخ:  13 ســطرًا.  35×20ســم،  23 صفحة، 

تســمى  أيضًا  القصيدة  هذه  مجموعة،  في  1339 / 1920 ـ 1،  الزيدي،  أحمد 
.(q.v.) الطريقة  جهل  لمن  الحقيقة  كشف 

العقيدة. صواب  نفسه: 
التوحيد. عن   :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/people/alsalimi.html

في  بـ رسالة  أيضًا  يعرف  مخطوط،   ،116  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 
.(Q. V.) التوحيد 
الُبرهان. سواطع  نفسه: 

وجيزة،  رسالة   :12 الســالمي،  اإلمام  ـ : جوابات  ل ل  األو المجلد  في  مة  مقد
إلخ. اللباس  عن  العصر،  تطورات  عن  زنجبار،  ساكنة  سؤال  على  جوابًا 

المجهود. بذل  انظر: 
األنوار. شمس  نفسه: 

عنها،  شــرح  كتب  الفقه.  أُصول  عن  ألفّية   :108 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
أطفيش  يوسف  د بن  امحم القاهرة.  في  مطبوع  مجّلدين،  في  الشمس،  طلعة 

تالمذته. منها  درس 
د السالمي، (.O. C، 107 ـ 108)، هذه القصيدة تختلف  لذلك، وحسب محم
الســالمي،  عنها  كتب  التي  الدين،  أُصول  عن  أرجــوزة  العقول،  أنوار  عن 
المادة  العقول.  أنوار  مشــارق  مطول،  وآخر  األنوار،  بهجة  مختصر،  شــرح 

السالمي. د  محم قبل  من  إليها  يشر  لم  األصول،  شمس  التالية، 
 1000 في  الفقه،  أُصول  عن  منظومة   :113  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 

الشمس. طلعة  في  عليها  علق  بيتًا. 
األصول. شمس  مثل  ملحوظة:11   432  ،1988 العبيدلي، 

التالية. المادة  انظر: 
األصول. شمس  نفسه: 

كارل بروكلمان S II، 823: شمس األصول، منظومة مع شرح طلعة الشمس. 
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القاهرة 1317 / 1899 ـ 1900، مجّلدان (في حاشية بهجة األنوار، شرح أنوار 
التوحيد). في  العقول 

عن  منظومة   :10 الســالمي،  اإلمام  ـ : جوابات  ل ل  األو ـد  المجلـ في  مة  مقد
عنها. شرح  عن  عبارة  الشمس  طلعة  بيتًا.   1000 في  الفقه  أُصول 

الشمس. طلعة  عن  جزأين  في  شرح   :14/3 الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 
مكتبة آل يّدر، 117، رقم 358 (رقم 240 فــي المكتبة)، مخطوط، 8 ورقات، 
25×16,5سم، 18 سطرًا، مكتمل. نســخة حديثة. في مجموعة، من ورقة 13 

إلى 20.
.70 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط  رقم 15،   ،381  ،1956  (Schacht) شاخت 

األنوار. شمس  السابقة:  المادة  انظر: 
العقول. أنوار  انظر: 

األصول. بشمس  الُمسّماة  األلفّية  على  الشمس  طلعة  شرح  كتاب  انظر: 
الشمس. طلعة  انظر: 

األصول. شمس  ألفّية  شرح  عبد اهللا:  ُسّلوم بن  د بن  محم السالمي،  انظر: 
النضر]. ابن  قِبل  [من  اإلسالم  دعائم  شرح  التام  الشرف  نفسه: 

على  شــرح   :10 الســالمي،  اإلمام  جوابات  من  ل  األو المجلد  فــي  مة  مقد
النضر. البن  الدعائم  كتاب  من  قصائد  بعض 

في  العمل  هذا  ذكر  السالمي،  117 ـ 118:   ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 
التأليفية.  حياته  من  األولى  السنوات  في  كتبه  إنه  وقال  العقول  أنوار  مشارق 

مفقود. العمل 
مفقود. الكتاب   :11 ملحوظة   432  ،1988 العبيدلي، 

النضر]. ابن  [لـ  اإلسالم  دعائم  شرح  التام،  الِشفاء  انظر: 
الجهاد]. علم  في  الرشاد  أعالم  على  [شرح  نفسه: 

والجهاد. الدفاع  في  الرشاد  علم  إلى  السداد  طريق  انظر: 
العقول. أنوار  شرح  نفسه: 
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والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،132/2 المخطوطات،  فهرس 
حمود  أحمد بن  عبد اهللا بن  الناســخ:  18 ســطرًا.  22×18ســم،  53 صفحة، 

التوحيد،  يلي   ثم وأركانه،  العلم  بـ أقســام  بدأ  1375 / 1955 ـ 6.  الحبسي، 
الكتب. المالئكة،  والرسل،  األنبياء 

األصول. علم  في  العقول  أنوار  انظر: 
والُجَمل. المفردات  في  األمل  ُبلوغ  شرح  نفسه: 

ُعميرة 1989 (ُمحقق)، 35/1: كتب بداية حياته العملية، في 1315 / 1897 ـ 8. 
.1986 / 1406 في  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  مطبوع 

ُبلوغ  هو  للمؤّلف  عمل  أّول  114 ـ 115:   ،2004 ســيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 
 ثم كـ قصيدة،  1305 / 1887 ـ 8،  فــي  كتب  والُجَمل،  الُمفــردات  في  األمل 
في  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشــر  عنه.  مختصر  شــرح  كتب 
1986. ضمــن فيه كتاب اإلعراب البن هشــام األنصاري. (انظر: موســوعة 

د عبد اهللا بن يوسف  اإلسالم، 801/3 ـ 802، ابن هشام، جمال الدين أبو محم
.(16  ،S II  ،(27  ،1943 (طبعة   23  ،II بروكلمان  كارل  Fleisch)؛  (فليسش 

األمل،  ُبلوغ   :12 الســالمي،  اإلمام  جوابات  من  ل  األو المجلد  فــي  مة  مقد
منظومــة في المفردات والُجَمــل في النحو، في 553 بيتــًا. عمل المؤّلف 

األول.
80 ـ 82.  ،2003 سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن  الكندي، 

الثالِث. الُجَمل  في  األمل  ُبلوغ  انظر: 
األمل. ُبلوغ  شرح  في  العمل  خالصة  اليوسفي:  انظر: 

الجمل. تفصيل  في  األمل  ُبلوغ  شرح  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،139/1 المخطوطات،  فهرس 
في  1311 / 1893 ـ 4،  النســخ  تاريخ  16 ســطرًا،  22×18ســم،  120 صفحة، 

140 ـ 142. الصفحة  في  أخرى  نسخ  مجموعة، 
الثالِث. الُجَمل  في  األمل  ُبلوغ  انظر: 
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المّنان]. فيض  على  [شرح  نفسه: 
المّنان. فيض  على  البيان  روض  انظر: 

الِعمريطي. ليحيى  أرجوزة  الِعمريطّية،  على  شرح  نفسه: 
مختصر. شرح   :109 األعيان،  نهضة  السالمي: 
النحو. عن  الِعمريطّية.  شرح  الصفراء:  القائمة 

كارل بروكلمــان S I، 677: شــرف الدين يحيى بن نــور الدين الِعمريطي 
طبعة  التقريب،  نظم  في  التدريب  نهاية  ألف   (1568 / 976 (توفي  الشــافعي 

البصري. الدين  ولي  د  محم عبد اهللا  قِبل  من  ـ : النهاية  ل منظومة 
البهّية. الُدّرة  على  السنّية  المواهب  انظر: 

الفراهيدي  عمر  حبيب بن  الربيع بن  اإلمام  ُمســند  الصحيح  الجامع  شرح  نفسه: 
الُعمومّية. المطبعة  دمشق:  التنوخي.  الدين  عّز  تحقيق:  األزدي. 

الصحيح  الجامع  شرح  من  ل  األو الجزء   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
ُمســند اإلمام... الربيع بن حبيب بن عمر الفراهيــدي. تأليف... عبد اهللا بن 
حمّيد الســالمي. بطلب من سليمان وأحمد السالمي. الطبعة الثانية. ُعمان: 
التنوخي  الدين  عّز  قِبــل  من  صفحة   XI) جديدة،  طبعة  العالمّيــة،  المطابع 
عن الســالمي، عشــر صفحات فهرس، 453 صفحة، 24,5×16,5سم). على 
ملحوظة:  1325 / 1907؛  ل  األو ربيــع   7 الكتابة  من  االنتهاء   :453 الصفحــة 
الكتابة  بدايــة  يقــول:  مطبوع،  كتــاب  من  النســخة  هذه  (مخطــوط)  في 
15 رمضان 1324 / 1906. المجلد الثاني والثالث سيأتي. انظر: أعلى: حاشية 

الجامع الصحيح؛ هذا بال شــك إعادة طبع للطبعــة الموجودة في القاهرة 
.1908 / 1326

الصحيح  الجامع  شرح  من  الثاني  الجزء   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
عبد اهللا بن  تأليــف  الفراهيدي.  عمــر  حبيب بن  الربيع بــن  اإلمام  ُمســند 
ُعمان:  الثانية.  الطبعة  السالمي،  وأحمد  سليمان  من  بطلب  السالمي.  حمّيد 
الصفحات  24,5×16,5ســم).  (400 صفحة،  جديدة،  طبعة  العالمّية،  المطابع 
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المجلد   .1908 / 1325 ــة  الحج ذو   4 يوم  اكتمل  النســخ  فهرس.  394 ـ 400 

إعادة  شك  بال  هذا  الصحيح؛  الجامع  حاشــية  أعلى:  انظر:  ســيلي.  الثالث 
.1908 / 1326 القاهرة  في  الموجودة  للطبعة  طبع 

حبيب بن  الربيع بن  اإلمام  ُمسند  الصحيح  الجامع  شرح  من  الثالث  الجزء 
أبي  الدين  نــور  الجليل  العّالمة  الشــيخ  تأليف  األزدي.  الفراهيــدي  عمر 
من  بطلب  التنوخي.  الدين  عّز  تحقيق:  الســالمي.  حمّيد  عبد اهللا بن  د  محم
االستقامة،  مكتبة  قِبل  من  ُنشــر  الســالمي.  د  محم ابني  وأحمد،  ســليمان 
الصفحات  24×17سم).  644 صفحة؛   ،XIV) جديدة،  طبعة  روي]،  [مسقط، 
630 ـ 640 فهرس، الصفحات 641 ـ 644 تصحيحات. في هذا المجلد هناك 

مسقط. النهضة،  مطابع  قِبل  من  طبع  ملحوظات. 
جديدة،  طبعة  االستقامة،  مكتبة  مســقط:   :2004 (مارس)  البوسعيدي  مكتبة 

أعاله. إليه  أشير  كما  مجّلدات،  ثالثة  الثانية،  الطبعة 
دليل مكتبة جامعة اكستر: المجلد الثالث، دمشق: المطبعة الُعمومّية، 1963، 

644 صفحة).  ،XII)
ل، الطبعة الثانية، القاهرة 1326 / 1908 ـ 9.  د األوفــوزي 1997، 100: المجل

.1963 دمشق  الثالثة،  الطبعة 
مجّلدات.  4 في  ُطبع   :113  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 

الجعبيري 1987، 794: الطبعة الثانية. ُعمان: المطابع العالمّية، طبعة جديدة، 
400 صفحة؛  الثاني،  المجلد  453 صفحــة؛  ل،  األو المجلد  مجّلدات،  ثالثة 
المطبعة  دمشق:  التنوخي.  الدين  عّز  تحقيق:  األولى،  الطبعة  الثالث،  المجلد 

644 صفحة.  ،1963 / 1383 الُعمومّية، 
(خطأ). 1236 / 1820 ـ 1  القاهرة   :129 خليفات 

جديدة. طبعة  مسقط،   :221  ،2000 رواس 
ل والثاني ُطبعا  ـدان األو الســالمي: نهضة األعيان، 108: 3مجلدات، المجلـ

البارونية. األزهار  بمطبعة 



557قسم المشرق ـ الجزء الثاني ¢S

36/1 ـ 37. العقول،  أنوار  مشارق  السالمي:  (ُمحقق)،  ُعميرة 
لإلمام  الصحيح  الجامع  البصري:  األزدي  عمــرو  ابن   :1993  (Vikør) فكور
الربيع بــن حبيب. تحقيق: عبد اهللا بن حمّيد الســالمي. مســقط / بيروت، 

(396 صفحة).  ،[1985  ،1967/] 1388

ـد  المجلـ  :137  ،1987 1؛  ملحوظــة   231  ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون 
.1968 دمشق  طبعة  أيضًا   .1963 دمشق  الثالث، 

الصحيح. الجامع  على  حاشية  انظر: 
والقوافي. العروض  في  الصافي  المنهل  شرح  نفسه: 

.12 السالمي،  اإلمام  ـ : جوابات  ل ل  األو المجلد  في  مة  مقد
والقوافي. العروض  في  الصافي  المنهل  انظر: 

للراشدي]. التوحيد  منظومة  على  [شرح  نفسه: 
الصفراء. القائمة 

والجهاد. الدفاع  في  الرشاد  علم  إلى  السداد  طريق  انظر: 
لناظمه...  األصول  بشمس  المسّماة  األلفّية  على  الشــمس  طلعة  شرح  كتاب  نفسه: 
بهجة  ل:  األو جليلين،  بكتابين  الحاشــية:  (في  هامشه  ُطرَز  وقد  الســالمي، 
أحكام  في  المقنعة  الُحجج  الثاني:  التوحيد،  في  العقول  أنوار  شرح  األنوار 
باب  (شارع  الموسوعات  مطبعة  القاهرة:  السالمي.  لمؤلفه...  الجمعة  صالة 
جديدة  طبعة  األهلية،  بالمحاكم  الخبير  حافظ،  إســماعيل  لصاحبها  الخلق) 
(في أو بعد 1317 / 1899 ـ 1900)، مجلَدان، (312، 317 صفحة، 27×19سم). 

الريامي. ُسلطان  سالم بن  من  بطلب 
.2004 (فبراير)  البوسعيدي،  مكتبة  في  مجلد  في  مجموعين  المجلدين  كال 

على  الشــمس  طلعة  شــرح  كتاب   :(2004 البوســعيدي، (مــارس  مكتبــة 
المقنعة  الُحجج  التوحيــد؛  في  العقول  أنوار  شــرح  األنوار:  بهجة  األلفّية؛ 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  مجلدان.  الجمعة.  صالة  أحكام  في 

الطبع. إعادة  23,5×17سم).  317 صفحة؛   ،312)  ،1981 / 1401
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حاشية  في  ملكيتي.  في   1981 / 1401 طبعة  إعادة  من  والثاني  ل  األو المجلد 
التوحيد. في  العقول  أنوار  شرح  األنوار  بهجة  ل  األو المجلد 

الريامي.  ُسلطان  سالم بن  من  بتكليف  الثاني  المجلد  البارونية:  الخزانة  في 
.(1972 (يونيو  الخلق)  باب  (بشارع  الموسوعات  مطبعة  القاهرة: 

الجعبيــري 1975، 344: الشــرح والنظم له: القاهرة: مطبعة الموســوعات، 
جديدة. طبعة  ل،  األو المجلد 

الفقه. أُصول  عن  ضخم  مجلد   :301  ،1949  (Moreno) مورينو 
نصيــر 1983، 803/8 (صفحــة 257). نفســه: 804/8 (صفحــة 257): شــرح 
طلعة الشــمس علــى األلفّية فــي األصول. القاهــرة: مطبعة الموســوعات، 

1322 / 1904 ـ 5.

.(1972 (مايو  الثاني  المجلد   ،150  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية.  الطبعة   :683  ،1992 الراشدي 

.1985 / 1405

في  1317 / 1899 ـ 1900.  الموسوعات،  مطبعة  القاهرة:   :997  ،1928 سركيس 
في  المقنعة  الُحجج  التوحيد؛  في  العقول  أنوار  شرح  األنوار  بهجة  الحاشية: 

الجمعة. صالة  أحكام 
تحقيق:  الســالمي.  لإلمــام  الشــمس  طلعة  شــرح   :62  ،2003 الســرحاني 
شمس)،  عين  خليفة،  بخيت  (شــارع  رشوان  مكتبة  القاهرة:  سعد.  محمود 

.1994 / 1414

عن  و309 صفحة.   305 مــن  مجلدين  29/1 ـ 31:  (ُمحقــق)،   1989 ُعميــرة 
أُصول الفقه. اكتمل العمل في صفر 1317 / 1899 ـ 1900. العمل مطبوع من 

.1985 / 1405 في  مجلدين  في  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل 
االستقامة. مكتبة  مسقط:  طبعة 

األنوار. بهجة  انظر: 
الجمعة. صالة  أحكام  في  المقنعة  الُحجج  انظر: 
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الشمس. طلعة  انظر: 
.2003 السرحني  انظر: 

النضر]. ابن  [لـ  اإلسالم.  دعائم  شرح  التام،  الِشفاء  نفسه: 
النضر]. ابن  [لـ  اإلسالم  دعائم  شرح  التام  الشرف  انظر: 

الشمس. طلعة  نفسه: 
24,5×17,5ســم،  17 ورقة،  مخطــوط،  رقــم 320،   ،91 آل فضــل،  مكتبة 
المكتبة.  في  رقم 163  حديثة،  نســخة  األخير.  في  مفقودة  أجزاء  19 سطرًا، 

األصول. كـشمس  العنوان  أعطي 
البوســعيدي، صالح بن أحمــد 2000، 270: الطبعة الثانية. مســقط، وزارة 

.1993 والثقافة،  القومي  التراث 
في  منشور  األنوار،  شــمس  شرح   :113  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشــمي، 

مجّلدين. في   ،1981 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
الرواحي، أبو مســلم: العقيــدة الوهبية (طبعة مســقط 1425 / 2004)، 385: 

رشوان. مكتبة  القاهرة: 
األصول. شمس  انظر: 

الشمس. طلعة  شرح  كتاب  انظر: 
منظومة. نسخة  أّلف  الذي  خميس،  حمدان بن  أبو يوسف  اليوسفي،  انظر: 

.1998 الهنائي  انظر: 
85 ـ 86.  ،2003 سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن  الكندي،  انظر: 

د. محم هالل بن  النبهاني،  انظر: 
اإلنسان. يلزم  ما  الصبيان  تلقين  نفسه: 

األصول،  علم  في  العقول  بـ أنــوار  ومتبوع  متياز،  نوح  إبراهيم بن  حققــه: 
24 صفحــة،  95؛   ،ix) 1352 / 1933 ـ 4،  العربيــة،  المطبعــة  الجزائــر: 

21×13,5سم).

العربي  االتحاد  دار  [القاهــرة]:  الثامنة،  الطبعة  التنوخــي،  الدين  عّز  حققه 
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الجيش)،  شارع  اآلرمن،  كنيســة   ،19) عبد الرازق  د  محم لصاحبها  للطباعة 
24×17سم). (208 صفحة،  [1973؟]، 

تلقين  اآلتية).  األســئلة  عن  (أجب  تماريــن  على  تحتوي  التنوخــي  طبعة 
الصبيان (الصفحات 1 ـ 129) متبوع بـأنوار رسالة النيات من قِبل هالل بن 
تُقرأ  (ُخطبة  والفطر  األضحى  العيدين  وُخطبتي  (131 ـ 163)  اليحمدي  زاهر 
عشــية عرفة؛ خطبة االستسقاء؛ أدعية ُمســتجابة) من قِبل سعيد بن خلفان 

الخليلي.
زاهر  ـ : هالل بن  ل النيات  بـ رسالة  متبوع  اإلنســان.  يلزم  ما  الصبيان  تلقين 
الخليلي؛  خلفــان  ـ : ســعيد بن  ل واالستســقاء  العيدين  وُخطب  اليحمدي 
وأدعيــة ُمســتجابة الطبعة 22، طبعــة حديثــة 1414 / 1993، (208 صفحة، 
في  ُطبع  المؤلف.  حفيد  الســالمي،  حمد  سعود بن  نشره  21,5×15,5سم). 

النهضة. بمطابع  مسقط 
دمشق:  التنوخي.  الدين  عّز  تحقيق:  ُعمان.  لمدارس  الصبيان  تلقين  رســالة 

جديدة. طبعة  الُعمومّية،  المطبعة 
الخزانة  في  مخطــوط  رقم 180،   ،28  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، 19 صفحة، 22×16سم. في مجموعة، مع 12 مخطوط غير إباضي.

المجموعة  إبراهيم:  أبو إســحاق  اطفيش،  في   :334  ،2001  (Crone) كــرون
28 ـ 125. القيمة، 

العشرون. الطبعة   1989 في   :114  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 
مطبوعة  طبعة   :11 السالمي،  اإلمام  جوابات  من  ل  األو المجلد  في  مة  المقد

فقه. الكويت.  في  العصرية  المطبعة  في 
معّمر. إشراف  تحت  دمشق  الُعمومّية،  المطبعة  طبعة   :160  ،2001 معّمر 

.1966 دمشق  السابعة،  الطبعة   :302  ،2001 النامي، 
الســالمي: نهضــة األعيان، 109: عــن االعتقاد وكيف يجــب على الناس 

أبنائهم. على  الُعمانيون  يقرأه  كتاب  أول  التعامل. 
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(الطبعة  مجموعة  فــي  مطبوع  رقــم 129:   ،396  ،1956  (Schacht) شــاخت 
جميع؛  ـ : عمرو بن  ل التوحيد  مة  بـ مقد بــدأ   ،(1951 / 1370 القاهرة  الثانية، 

.(1)  488 الُقطب  مكتبة  مطبوعة:  أخرى  طبعة 
نســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،173  ،1978 ســميث 

.1941 / 1360

.1963 دمشق   :371  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
كتاب  أصبح   :993  ،VIII اإلســالم،  موسوعة  في   (Wilkinson) ويلكنســون 

اإلباضيين. للتالميذ  القيم  اإلرشاد 
للسالمي. مختصرة  ذاتية  سيرة   V-VII الصفحات  على  متياز  طبعة  في 

التلقين. نظم  في  الثمين  العقد  سيف:  سالم بن  األغبري،  انظر: 
التوحيد. مة  مقد فيه  مجموع  انظر: 

اطفيش. إبراهيم  إسحاق  أبي  تحقيق:  [مجموعة]،  انظر: 
القيمة. المجموعة  (ُمحقق)  إبراهيم:  أبو إسحاق  أطفيش،  المغرب:  انظر: 

والجهاد. الدفاع  في  الرشاد  علم  إلى  السداد  طريق  نفسه: 
منظومة  شرح   :12 السالمي،  اإلمام  جوابات  من  ل  األو المجلد  في  مة  المقد

مكتمل. غير  الراشدي.  حمد  لسعيد بن  الرشاد  علم 
الراشدي، ُمبارك بن عبد اهللا 2000، 61: طريق السداد شرح أعالم الرشاد في 

السالمي. مكتبة  في  مخطوط  والجهاد،  الدفاع 
المّنان]. فيض  على  [شرح  انظر: 

للراشدي]. التوحيد  منظومة  على  [شرح  انظر: 
الرشاد. علم  عامر:  حمد بن  سعيد بن  الراشدي،  انظر: 

إســحاق  أبي  تحقيق:  واحد.  في  مجّلدان  ُعمان.  أهل  بســيرة  األعيان  تحفة  نفسه: 
العربي  الكتاب  دار  مطابــع  القاهرة:  الميزابي،  الجزائري  أطفيــش  إبراهيم 
سم).   17×24.5 324 صفحة،   ،404)  ،1961 / 1380 المنياوي)،  حلمي  د  محم)
د السالمي. هناك مخطوطات وطبعات. بطلب من سليمان وأحمد أبناء محم
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والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،29/3 المخطوطات،  فهرس 
30 ـ 32  الصفحات  على  20 سطرًا.  24×17سم،  429 صفحة،  الثاني،  المجلد 

الثاني. للمجّلد  الكل  447 صفحة)،   ،287  ،377) أخرى  نسخ 
ل، القاهرة 1332 / 1913 ـ 4 والقاهرة  د األو823: المجل ،S II كارل بروكلمان

1347 / 1928 ـ 9. مجّلدان،  1350 / 1931 ـ 2. 

مجّلدان.  ،1961 اإلمام،  مطبعة  القاهرة:   :312  ،1998 غباش 
حجرية  طبعة  أطفيش،  إبراهيم  إســحاق  أبي  تحقيق:   :322  ،2000 الحجازي 

1350 / 1931 ـ 2. (خطأ)، 
إبراهيــم  إســحاق  أبــي  تحقيــق:   :795  ،1987 344؛   ،1975 الجعبيــري 
1350 / 1931 ـ 2،  الشــباب،  مطبعة  الثانية،  الطبعة  ل،  األو المجلد  أطفيش. 
ـد الثانــي، الطبعــة األولــى، المطبعــة الســلفّية،  (352 صفحــة). المجلـ

(316 صفحة). 1347 / 1928 ـ 9، 

الجالــودي، 2003، 15: مجّلــدان في واحد. القاهرة: مطبعــة اإلمام، طيعة 
جديدة.

السلفّية،  المطبعة  القاهرة:  مجلدان،  اطفيش،  إبراهيم  إســحاق  أبي  تحقيق: 
1347 ـ 1350 / 1928 ـ 9 ـ 1931 ـ 2.

ل، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم اطفيش، الطبعة الثانية، القاهرة:  د األوالمجل
على  23×15ســم).  1 صفحــة،   ،352) 1350 / 1931 ـ 2.  الشــباب،  مطبعــة 
من   ،1913 / 1331 ُمحــّرم   26 يوم  اكتمل  (للمخطوط)  نســخ   :350 الصفحة 

حمّيد. سعود بن  قِبل 
.1974 / 1394 الطليعة،  دار  الكويت:  طبعة 

مســقط:  طبعة   ،1981 / 1401 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  طبعة 
.1993 في  اطفيش  إبراهيم  أبي إسحاق  طبعة  طبع  إعادة  االستقامة.  مكتبة 

الثاني. للمجلد  بيان  IV،1 (1347 / 1928 ـ 9):  (القاهرة)،  المنهاج 
اإلسالم. إشاعة  مكتبة  الجديدة:  دلهي  طبعة 
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1332 / 1913 ـ 4،  القاهــرة،  مطبعة   :(307 317/9 (صفحــة   ،1983 نصيــر 
(332 صفحة).

(332 صفحة). 1332 / 1913 ـ 4،  ل،  األو المجلد   :997  ،1928 سركيس 
مصر  في  مصور  لبوب،  في   :56  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 

(332 صفحة). ل  األو المجلد  1332 / 1913 ـ 4،  في 
و256 صفحة).   281) واحد،  في  مجّلدان  32/1 ـ 34:  (ُمحقق)،   1989 عميرة 

1911 ـ 12. يناير  ـ  ديسمبر   /1330 ُمحّرم  الكتابة  بدأ  المؤّلف  كبير.  حجم 
المنشّية. قرقول،  شارع   13 اإلمام،  بمطبعة  ُطبع   ،1914 / 1332  :450 نفسه: 

أبي  قِبل  من  الثانية  الطبعة  مجّلدان،   :371  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
يناير  أوائل  في  اكتمل  العمل   .1961 / 1380 القاهرة  أطفيش،  إبراهيم  إسحاق 

.1927 األولى  الطبعة   .1913

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 3،   ،21  ،1978 الوهيبي، 
مجلدان. 1342 / 1923 ـ 4،  في  ُنسخ 

األعيان:  تحفة  1347 / 1928 ـ 9  القاهــرة  طبعة  آخــر  في  أخرى:  معلومات 
المجلد  األعيان  ـ : تحفة  ل كملحق  ليظهر  ذكر  والعلماء.  األئمة  أسماء  رسالة 

األئمة؟). معرفة  باب  بركة:  ابن  مع  عالقة  هناك  (هل  الثاني 
 ،2003 18 ـ 19؛   ،1997 70 ـ 71؛   ،1979 145 ـ 154؛   ،1979 1975؛  فــوزي 

242 ـ 244.

ُعمان. أهل  لسيرة  المبرهن  األعيان  تحفة  كتاب  119 ـ 20:   ،1979 غنام 
24 ـ 25.  ،2001 هاشم 

113 ـ 114.  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 
رسالة  517 ـ 518:   ،1936 يوليو  (لندن)،  األسيوي  الملكي  المجتمع  صحيفة 

.(Guest) لجوست  مختصرة  نقد 
اإلباضية  اإلمامة  مؤسســي  أحد  كتبه  تاريخ   :453  ،1967  (Landen) النديــن
المحافظة في 1913. مصدر أساســي ألحداث ُعمانية قبل 1910، هذا العمل 
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رؤيتهم  تأســيس  على  المبنية  المتدينة  اإلباضيــة  الجماعات  رؤيــة  يعكس 
المثالية للسلوك الصحيح في الحياة العملية والسياسية في ُعمان. مثل تاريخ 
كمصدر  اســتعماالً  أكثر  يعّد  األعيان  تحفة  فإن  المبين)،  (الفتــح  رزيق  ابن 
كبيرة  أجزاء  االنتباه،  يثير  ا  ِمم عشــر.  الثامن  القرن  منتصف  بعد  ما  لمرحلة 
تاريخ  تعالج  التي  األبواب  في  كبير  حد  إلى  متشابهة  العملين  كال  لنصوص 
ثالث هو  مصدر  على  اعتمــدا  المؤّلَفين  كال  عشــر.  الثامن  القرن  قبل  ُعمان 

سعيد). سرحان بن  اإلزكوي،  (انظر:  الغمة  كشف  المجهول  الظنّ ـ  ـ غالب 
269 ـ 270.  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

أنه  بحكم  نوعه  من  فريدًا  العمل  هذا  يعــد  15 ـ 16:   ،2000  (Rawas) روس
الســالمي،  ذكر  أخرى.  ُعمانية  مصادر  في  المتوفرة  المعلومات  جّل  يحمل 
الصلت بن  المؤثر  أبي  كتاب  مثل  أعمالهم،  اســتعمل  الذين  المؤّلفين  كل 
خميــس الخروصــي البهلوي (كتاب األحــداث والصفــات)، أبو قحطان 
البيساوي  علي  أبي الحسن  قحطان)،  أبي  الحجاري (سيرة  قحطان  خالد بن 
الصحاري  العوتبي  ســالمة  أبي المنذر  الســؤال)،  أبطل  من  على  ة  الحج)
مصباح  اإلزكوي:  الرقيشــي  عبد اهللا  اإلزكوي (أحمد بن  العرب)،  (أنســاب 
الظالم؟؛ ســرحان بن سعيد بن سرحان اإلزكوي: كشــف الُغّمة؟) وهكذا. 
من  كثير  من  اقتبــس  الســالمي،  ُعمانية،  مصادر  من  االســتفادة  عن  فضالً 
ابن  اإلســماعيلي،  الطبري،  أبي عبيدة،  مثل  األوائل  المســلمين  المؤّلفين 
الحق  وقت  في  استخدمت  ـ : السالمي،  ل األعيان  تحفة  خلدون.  وابن  األثير 
من المؤّلفين مثل ســالم بن حمود السيابي (ُعمان عبر التاريخ) وسالم بن 

اإلباضّية). أُصول  في  ّية  الفض (العقود  الحارثي  حمد 
الســالمي: نهضة األعيان، 109: تاريخ ُعمان منــذ هجرة العرب إليها حتى 

1913 ـ 1920). (إمام  الخروصي  راشد  سالم بن  إمامة 
38 ـ 40.  ،1985 العبيدلي، 

خميس  ماجد بن  معلميه  عبر  141 ـ 142:   ،1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
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(1834/ 5 ـ 1896)  الحارثي  علي  وصالح بــن  1837 ـ 1927)  (زهاء  العبري 
أوائل  إلى  ينتمون  الذيــن  الكبار  اإلباضيين  للعلماء  الجهادية  اآلثــار  ورث 
سنة 1913.  اإلمامة  إقامة  في  أساســيًا  دورًا  لعب  وقد  عشــر،  التاسع  القرن 
الكثير  كتب  التي  أعماله،  دراسة  أثناء  المعلومات  هذه  تستحضر  أن  ويجب 
ذلك  كل  رغم  المؤمنين.  أواسط  القديمة  الشارية  الروح  استرجاع  بغية  منها 
إحدى  بتتبع  الحالي،  الكاتــب  يجد  وقد  تدقيقًا  أكثر  عالمًا  الســالمي  فيعّد 
على  تماما  متردد  أنــه  األعيان،  تحفة  لكتابه  اســتعملها  التي  المخطوطات 
بقرصنة  قام  أنه  باعتبــار  لذلك  حرفيًا.  األصلي  المخطوط  يحتويــه  ما  نقل 
بال  ومعتبرًا.  موثوقًا  عمله  اعتبار  فيمكن  التاريخية  المعلومات  من  جزء  كل 
أحداث  بخصوص  صحيحة  إضافية  معلومات  من  قليالً  هناك  أن  يبدو  شك 
حتى  األقل  (على  أخرى  مصادر  في  إيجادها  يمكن  المبكر  الُعماني  التاريخ 
لم  الســالمي،  إن  حيث  أخرى،  جهة  من  النباهنة).  لمرحلــة  األخير  الجزء 
أساسي،  بشكل  شفوي  وعمله  مادته،  تفسير  أو  لترتيب  كبيرًا  مجهودًا  يبذل 
فال يمكن تصديق األحداث دون دراســة معتبرة للخلفية القبلية واإلباضية: 
إلى  انقسمت  التي  األساسية  القضايا  حول  فقط  القليل  لديه  هذا  على  زيادة 

والنزواني. الرستاقي  حزبين 
19 ـ 29.  ،1979  (Wilkinson) ويلكنسون 

إســحاق  أبي  قِبل  من  الثانية،  للطبعة   202 الصفحة  على  ل  األو المجلد  في 
النســخ  إّن  يقال:  األولى  الطبعة  في   :1961 / 1380 القاهرة  أطفيش،  إبراهيم 

حمّيد. سعود بن  قِبل  من   ،1913 / 1331 ُمحّرم   26 يوم  اكتمل 
.1997 د  محم علي بن  العدوي،  انظر: 

.1965  ،1962  (Kumar) كومر  انظر: 
.2003 صالح  د  محم ناصر،  انظر: 

.2003 سالم  سليمان بن  حمدون بن  السالمي،  انظر: 
.2003 هالل  بدر بن  اليحمدي،  انظر: 
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د. محم سليمان بن  السالمي،  انظر:  قِبل)  ِمن  (كّلَف  د:  محم أحمد بن  السالمي، 
الســالمي، إســماعيل بن حمد: (ُمحقق) الخروصي، عبد اهللا بن ســالم بن راشد: 

الفقه. في  والجواب  المسألة 
رسالة  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  (ُمحقق)  حمد:  ســعود بن  السالمي، 

الجمعة. صالة  أحكام  في  المقنعة  الُحجج 
.1992 مسقط  شعر.  ديوان  صفنان.  حمد:  سعود بن  السالمي، 

73 ـ 74.  ،1998 نزار  العاني، 
قِبل). ِمن  (كّلَف  د:  محم سليمان بن  السالمي، 
النبهاني. ديوان  سليمان:  سليمان بن  النبهاني، 

األعيان. نهضة  عبد اهللا:  د بن  محم أبو بشير  السالمي، 
يتكّلم. تاريخ  ُعمان  نفسه: 

الصحيح. الجامع  حاشية  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 
النظام. جوهر  نفسه: 
األعيان. تحفة  نفسه: 

الستالي. ديوان  الخروصي:  سعيد  أحمد بن  أبو بكر  الستالي، 
نفسه:

نور  حمّيد،  عبد اهللا بن  د بن  محم ابن  35/2 ـ 37:  الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 
لشعره. أمثلة  الدين. 

د عبد اهللا بن حميد:  السالمي، عبد الرحمن بن سليمان: (ُمحقق) السالمي، أبو محم
القرآن. قدم  ادعى  من  على  الرّد  في  المنان  فيض  على  البيان  روض 

حميد:  عبد اهللا بن  ــد  أبو محم الســالمي،  (ُمحقق)  د:  محم عبد اهللا بن  الســالمي، 
السالمي. اإلمام  جوابات 

األصول. شمس  ألفّية  شرح  عبد اهللا:  سّلوم بن  حميد بن  السالمي، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 1،   ،18  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة 
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األصول. شمس  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 
خميس: خلفان بن  مانع بن  خلفان بن  شيخان بن  د بن  محم السالمي، 

101 ـ 102.  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 
103 ـ 106.  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 

 (1927 / 1346 ل  األو ربيع   18 (توفي  392 ـ 397:  األعيان،  نهضة  الســالمي: 
األئمة  ُقطب  مســقط.  في  ــلطان  الس مدح  فــي  قصائد  كتب  كبير،  شــاعر 
د بن يوســف اطفيش يسميه شيخ البـيان. هو ابن عم من جهة األب  امحم
بعد  الكبير  الثاني  الشــاعر  يســميه  الذي  الســالمي،  حمّيد  ـ : عبد اهللا بن  ل
وعاش  الرستاق  بمنطقة  الحوقين  في  ولد  زنجبار.  في  الرواحي  أبي مســلم 

أبو نذير. كنيته  الرستاق.  في  أساسا 
تالمــذة  ضمــن   :8 ملحوظــة   356  ،254  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
يدفع  من  مــدح  إلى  يميل  لكنه  بارز  شــاعر  الســالمي.  حميد  عبد اهللا بن 
ثمنًا أكثر، كما يفعل كثير من شــعراء العــرب. جعله ابن عمه يرى الضوء 
الدين  إلى  اهتدى  وبسببه  البوسعيدي،  تركي  فيصل بن  للســيد  مدحه  حول 
رجع  األخير  هذا  وفاة  بعد  المضيبي.  إلى  السالمي،  حميد  عبد اهللا بن  واتبع 
في  كتب  الذي  شــعره  بياضة.  بمسجد  مدرسة  أســس  حيث  الرستاق  إلى 
تمجيد حركة اإلمامة أدى به إلى أن يسمى بـ شيخ البيان. توفي سنة 1927 

392 ـ 397). األعيان،  نهضة  السالمي:  عبد اهللا  د بن  محم)
ُكنية  مــع  الُرســتاقي،  (1284 ـ 1346 / 1867 ـ 1926)   :147  ،1991 الزبيــر، 

مطبوع. شيخان  ابن  ديوان  الرستاق.  بمنطقة  الحوقين  في  ولد  أبو نذير. 
عبد اهللا بن  الباروني،  في  قصائد  بسيم.  األعيان،  نهضة  السالمي:  في  قصائد  نفسه: 

ديوان. يحيى: 
تمت  الســالمي؛  عبد اهللا  د بن  محم جمعــه  الســالمي.  شــيخان  ابن  ديوان  نفسه: 
النموذجّية،  المطابع  شــركة  عّمان:  أبو غّدة.  عبد الســّتار  قِبل  من  مراجعته 

(428 صفحة).  ،1979 / 1399
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شيخان  د بن  محم نذير)  أبي  البيان  الســالمي، (شــيخ  شــيخان  ابن  ديوان 
السالمي؛  عبد اهللا  د بن  محم جمعه  1284 ـ 1346 / 1868 ـ 1927.  الســالمي، 
القاهرة  الثانيــة.  الطبعة  أبو غــّدة.  عبد الســّتار  قِبــل  من  مراجعته  تمــت 
1416 ـ 1995،  والنشر،  للدراسات  الُصحفّية  المجموعة  الجيزة):  ـ  (العجوزة 

24×16سم). (408 صفحة، 
القاهرة  حجرية.  طبعــة   ،1892 / 1310 حوالي   :823  ،S II بروكلمــان  كارل 

الملحق. في  تالمذته  قصائد  مع  اإلباضيين  شيوخه  مدح  في  جديدة.  طبعة 
لشعره. أمثلة  189/1 ـ 212:  الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 

القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  النشــر  طور  في  أو  ُنشر   :5  ،1978 الوهيبي، 
والثقافة.

الضامري. مكتبة  السيب:  حديثة.  لطبعة  إعادة 
.1995 الكلباني  انظر: 

ديوان  على  ُمشــتمل  كتاب  هذا  يحيى:  عبد اهللا بن  الباروني،  المغرب:  انظر: 
الباروني. عبد اهللا 

يتكّلم. تاريخ  ُعمان  عبد اهللا:  د بن  محم السالمي،  كتاب  ظهور  على  إعالن 
قصيدة. انظر: 
الرستاق. فتح  نفسه: 

50 ـ 55. األربع،  المنظومات  في: 
قصيدة. انظر: 

ُسلطان. سعيد بن  تركي بن  فيصل بن  ُعمان  ُسلطان  مدح  في  الزمان  ُغّرة  نفسه: 
فهرس المخطوطــات II، 137، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

آخرين. لشعراء  قصائد  إلى  باإلضافة  21 سطرًا.  21×17سم،  16 صفحة، 

قصيدة. انظر: 
قصيدة. نفسه: 

كوبرلــي (Cuperly) 1979، 67 ملحوظة 1: في مكتبة الُقطب، في مجموعة 
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 د بن شــيخان ثم د الرحال ومحم ـ : محم مخطوطة التي تبدأ بـ قصائــد ل
تليها أدعية.

فهرس المخطوطــات II، 136، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
1368 / 1948 ـ 9.  خالد،  علي بن  الناسخ:  21 سطرًا.  22×17سم،  30 صفحة، 

اإلمام  مدح  مــع  الحزم،  اجتياح  حول  بقصيــدة  بدأ  وأدعية.  مــدح  قصائد 
8 صفحات  من  قصيدة   138 الصفحات  على  الخروصي.  راشــد  ســالم بن 
حول االجتياح اإليطالي لطرابلس، مع نداء وجه إلى الوالية العثمانية وإلى 

للطرابلسيين. العون  يد  لمد  المسلمين  كل 
السالمي. شيخان  ابن  د]  محم] ديوان  انظر: 

الزمان. ُغّرة  انظر: 
الرستاق. فتح  انظر: 

شيخان: د بن  محم يوسف بن  السالمي، 
الُعمانيين،  الُشعراء  من  لعدد  قصائد  مجموعة  في  شعر   :283  ،2001 الكندي 

بدية. السالمي،  مكتبة  في  مخطوط 
د الفضل بن الحواري اإلزكوي: الحواري، الفضل بن [الحواري]  السامي، أبو محم

السامي.
في  مختصر  كتاب  العدوي:  اليزيــدي  البهلوي  زنجبار  د  محم يزيد بن  الســحتي، 

النحو.
(القرن  األزد  السيد  اليحمد بن  394/1 ـ 396:...  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
مختصر  كتاب  من  مقتبسات  النحو  في  أعمال  كتب  عشر).  الثاني  السادس / 
د  محم [بن  يزيــد  عادي بن  والد  هو  مخطــوط.  في  الموجود  النحــو،  في 
الحلوانية  القصيدة  على  لشــرح  مؤلف  البهلوي)،  (انظر:  البهلوي]  األزدي 

457 ـ 474).  ،O. C. (انظر:  ـ : القلهاتي  ل
البهلوي. د  محم يزيد بن  اليحمدي،  انظر: 

مناد. إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  اإلباضي،  السدراتي: 
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السدراني، عبد اهللا بن علي بن أحمد بن سالم بن ســدران [السدراني] الحراصي 
الصحاري:

يعرف  ـ ؟)   1918 / 1336 122/2 ـ 125: (شعبان  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
شعره. عن  أمثلة  بالسدراني. 

قتادة: دعامة بن  قتادة بن  أبو الخطاب  السدوسي، 
واسط.  في   735 / 117 في  وتوفي   680 / 60 زهاء  ولد   :45  ،1998 فرنشيســكا 
والتفســير  واألدب  والمعاجم  األنســاب  فــي  والمعرفة  باألمثــال  اشــتهر 
إليها  وصل  البصرة،  في  حياته  جّل  وعاش  بدوي  أصل  من  كان  والحديث. 
لوحده، كان أعمى منذ والدته. أصبح تلميذًا للحسن البصري وابن سيرين. 
يــروي عن جابر بن عبد اهللا. كان متحمســًا للقدرية، وقــد تخلى عن هذا 
المذهب زهاء أواخر حياته. وهو الذي أطلق عليهم اســم المعتزلة. رواياته 
في تفســير القرآن حفظها ســعيد بن بشــير (ت: 168 / 784 ـ 5) (موسوعة 

.(748  ،IV اإلسالم، 
.1970  (Vitestam) فتستام  كذلك  انظر: 

قتادة. أقوال  نفسه: 
إس (Ess) 1976، 31 ـ 32: نقاش مفصل لهذا المخطوط في مكتبة سالم بن 
غانم  بشــر بن  غانم]  [أبي  قِبل  من  جمعت  فقهية،  ونصائــح  آثار  يعقوب. 

غانم). ابن  (انظر:  الخراساني 
إس (Ess) 1977، 2: أقــوال قتادة من جزء كتــاب الديوان المعروض على 
ل  علماء اإلباضية. الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 18، رقم 42: الجزء األو
33×23ســم،  140 صفحة،  البارونية،  الخزانة  فــي  مخطوط  قتادة،  قول  من 
ل  األو الجزء  إلى:  باإلضافة  مجموعة،  في  1191 / 1777 ـ 8.  النســخ  تاريخ 
ل  مــن آثار الربيع عن ضمام عــن جابر بن زيد (49 صفحــة)؛ الجزء األو
من كتاب نكاح الشــغار من قول عبد اهللا بن عبد العزيز (69 صفحة) (انظر: 
جابر بن  قول  من  النكاح  كتاب  عبد العزيز)؛  عبد اهللا بن  أبو سعيد  البصري، 
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كتاب  كريمة:  أبي  مســلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  انظــر:  (11 صفحة).  زيد 
الباروني. العمال، 

النامــي، 2001، 137 (طبعة إنجليزية جديــدة، 111): في مجموعة مخطوط 
الســبعة  األجزاء  عناوين  اإلباضية.  علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول: 

قتادة. أقوال  كتاب  من 
شفارتز (Schwartz) 1983، 309، رقم 123، مخطوط في الخزانة البارونية، في 
 .1777 / 1191 الماي (جربة)،  السدريني،  صالح  الناســخ:  أجزاء،   7 مجموعة، 
 (Francesca) الخاصة انظر: فرنشيسكا (Schwartz) كذلك في مجموعة شفارتز

.10 ملحوظة   41  ،1998

اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 
.1970 النامي،  الصالة،  كتاب  زيد:  جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي،  انظر: 

اآلثار. كتاب  حبيب:  الربيع بن  انظر: 
170 / 680 ـ 735).   :(Pellat)  (60 748 (بالت   ،IV اإلســالم،  موســوعة  انظر: 

إباضيًا. ليس 
والنقاش. المحتويات  لوصف  72 ـ 78   ،2002  (Francesca) فرنشيسكا 

 (Francesca) فرنشيســكا  انظر:   .45  ،1998  (Francesca) فرنشيســكا  انظــر: 
.2003

انظر: فتستام (Vitestam) 1970: (توفي 117 أو 118 / 735 أو 736) أقوال قتادة.
سرحان بن سعيد [أمبو علي] بن سرحان الُعماني اإلزكاوي: اإلزكوي، سرحان بن 

سعيد.
[السرحني]. سعيد  عمر بن  سرحان بن  اإلزكوي،  السرحني: 

ُعمان. أئّمة  ذكر  في  الُجمان  قالئد  إبراهيم:  إسماعيل بن  السرحني، 
البهالنــي 2000، 93 ـ 99، مخطــوط المؤّلف، مهنــدس محترف، ولد 
فــي 1388 / 1963. البهالني أعطى أمثلة لخطب الســرحني التي ألقيت 

إزكي. بمسجد 
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إبراهيم: يوسف بن  السرحني، 
مخطوطة  إما  أعمالــه،  ضمــن   (1961 / 1386) 92 ـ 93:   ،2000 البهالنــي، 
في  وُحكُمها  اللحية  إســالمية؛  قطوف  إسالمية؛  أشــّعة  هناك:  مطبوعة،  أو 

اإلسالم. في  الوسيط  المسلم؛  زاد  الفكري؛  الغزو  اإلسالم؛ 
السروري:

رحبي. انظر:  الرحبي.  مانع  سالم بن  هالل بن  خالد بن 
الندابي. الُسليمي /  سالم  صالح بن  سالم بن 
الفرسي. خلفان  سعيد بن  سالم بن  سعيد بن 

الحسيني. انظر:  الحسيني.  حمود  أحمد بن  اهللا بن  عبد 
الرمضاني. مسلم  محسن بن 

الُسليمي / الندابي: سالم  صالح بن  سالم بن  السروري، 
بني  النضر،  ابن  مخزون  نفس  من  221/3 ـ 226:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

النعب. من  كانوا  النضر  بني  إن  يقول:  بعضا  أن  رغم  ُسليمة، 
الميراث. ولي  فرائض  في  ُمختصر  نفسه: 

رمضان   4 النسخ  نهاية  مخطوط،  221/3 ـ 225،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
ُسلطان  سيف بن  ُســلطان بن  اإلمام  منطقة  في   ،1620 أغســطس   3  /1029

(خطأ، هذا اليعربي إمــام حكم 1123 ـ 1131 / 1711 ـ 1719؛ في بداية هذه 
ل للقرن الثاني عشر / الثامن  اشــي كتب: النصف األوالســيرة الذاتية، البط

الكتاب. هذا  من  مقتبسات  عشر). 
الُمختصر. ُمختصر  نفسه: 

الشرع  بـَيان  ـ : ُمختصر  ل مختصرة  نسخة   :221/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
اإلزكوي]. موسى  [بن  عبد اهللا  ـ : سعيد بن  ل

د بن إبراهيم بن ســليمان: بـَيان الشــرع،  انظــر: الكندي، أبو عبد اهللا محم
.1994 الفارسي، 

اآلثار. معاني  في  االختصار  موسى:  عبد اهللا بن  سعيد بن  اإلزكوي،  انظر: 
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المواريث. خزائن  الفرسي:  خلفان  سعيد بن  سالم بن  سعيد بن  السروري، 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 160/3: (القرن الثاني عشــر / الثامن عشــر أو 
الثاني عشر ـ الثالث عشر / الثامن عشر ـ التاسع عشر) مخطوط في مكتبة 

الفرائض. عن  البوسعيدي، 
الرمضاني: مسلم  محسن بن  السروري، 

الخصيبي: شــقائق الُنعمان، 251/1 ـ 254: دّرس في اللجيلة، أهم قرية بني 
جابر في وادي سمائل. أحد تالمذته عبد اهللا بن محسن الجابري، وقد كتب 
معلومات  تلته   ثم عبــد اهللا).  252جواب  الصفحة   ،251 (الصفحة  قصيدة  له 
إلى  منظوم  ســؤال  252 ـ 253  الصفحات  على  اللجيلة.  في  الجابريين  عن 
الصفحات  في  مســلم.  عبد اهللا بن  شقيق  محســن  من  الُســليمي  ُعبيد  أبي 

سرور. في  المحلية  السياسية  الوضعية  حول  معلومات  253 ـ 254، 

اإلمام  بخصوص  ســيرتان  اهللا:  حمد  عيســى بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الســّري، 
الخروصي]. راشد  سليمان بن  [بن  علي  راشد بن 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 365: (النصف الثاني للقرن الخامس / الحادي 
.9  ،II الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر:  المقتصر.  الجوهر  في  عشر) 

88 ـ 93. صفحتان  المحبوبين،  اإلباضية  علماء  سير  مجهول:  انظر: 
حول  نصيحة  مع  علي  راشــد بن  لإلمام  سيرة  30 ـ 31:   ،2001 الســالمي، 
اإلمام  ومسؤوليات  مهامًا  تتضمن  اإلســالمية،  األخالق  في  مختلفة  قضايا 
يكون  التي  والظروف  الشورى  على  معتمدة  والمحكوم  اإلمام  بين  والعالقة 
فيها اإلمام مبررًا في اللجوء إلى العمل العسكري داخل البالد. في مجهول: 
السير  المحبوبين؛  اإلباضية  علماء  ســير  اإلباضّية؛  السير  (2)؛  السير  كتاب 

.413 ل،  األو المجلد   ،1984 طبعة  والجوابات،  السير  كاشف:  في  الُعمانية. 
العالم. وغير  العالم  اإلمام  بين  الفرق  نفسه: 

مجهول:  انظر:  المقتصر.  الجوهر  في   :365  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
.9  ،II الجزء  المقتصر،  الجوهر 
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المحبوبيين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  في   :24  ،2003 الجالــودي، 
82 ـ 88. صفحتان 

د بن عيسى 5  كاشف 1986، 396/1 ـ 408: عن القاضي أبي عبد اهللا محم
العادل. وغير  العادل  اإلمام  بين  الفرق  في 

كاشــف:  في  منشــورة   :(2003/12/22 (معلومات،   (Radivilov) راديفيلوف 
يوجد  النص  نفس  399 ـ 411).   ،1989 (طبعــة  والجوابات  الســير  (ُمحقق) 
السيد  لفيف.  جامعة  مكتبة  في  310 ـ 318  صفحة  رقم 1082،  مخطوط،  في 

مقال. وإعداد  النصين  بمقارنة  يقوم   (Radivilov) راديفيلوف 
وأحكام  السياسة  في  مذكرة   :(96 (باألحرى  رقم 95   ،30  ،2000 الســالمي، 
أن  بعد  كتبــت  أنها  يتضح  الســيرة  هذه  محتويــات  خالل  من  الشــريعة. 
دفاع».  «أئمة  كانوا  جلهم  ضعاف،  أئمة  ظهور  وبعد  ضعيفة  اإلمامة  أصبحت 
حاكم  عليه  يكون  أن  يجــب  لَِما  تعبير  عن  عبارة  الســيرة  هذه  الجوهري، 
ثالث  تعالج  الشريعة.  حسب  اإلمام  سلوك  يكون  أن  يجب  وكيف  المجتمع 
أن  اإلمام  على  يجب  التي  والشروط  اإلمام،  في  شــك  هناك  كان  إذا  نقاط: 

بها. علم  له  ليس  لمسائل  شرح  إلى  حاجة  في  اإلمام  كان  وإذا  يستوفيها، 
339 ـ 343.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 

بين  الفرق  في  السّري  عيسى  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  عن  سيرة   :253 نفسه: 
310 ـ 318. الُعمانية،  السير  مجهول:  في  العالم.  وغير  العالم  اإلمام 

514 ـ 520. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في  نفسه.   :256 نفسه: 
شــّك؛  في  كان  إذا  اإلمام  مكانــة  أُرســلت:  أساســية  مواضيع  ثالثــة   :31 نفسه: 
يؤدي  أن  اإلمام  على  يجب  التي  والطريقة  اإلمام؛  من  المطلوبة  واألوصاف 
علماء  سير  (2)؛  السير  كتاب  مجهول:  في  والتشــريعية.  القضائية  مهامه  بها 
طبعة  والجوابات،  السير  كاشف:  في  الُعمانية.  الســير  المحبوبين؛  اإلباضية 

.399 ل،  األو المجلد   ،1984

في  عيســى 5  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  عن   :146  ،2003 الوهيبي، 
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اإلباضّية،  ُعلماء  ســير  مجهول:  في  العالم.  وغير  العالم  اإلمام  بيــن  الفرق 
497 ـ 503. الصفحات  الثاني،  الجزء 

250 ـ 255. مجموعة،  سير  مجهول:  في  نفسه.   :148 نفسه: 
478 ـ 484. والجوابات،  السير  مجهول:  في  نفسه.   :159 نفسه: 

راشد بن  اإلمام  إلى  عيسى 5  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  من  جواب  نفسه: 
عليه. رّد  وما  التوبة  عن  سأله  فيما  علي 

المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :25  ،2003 الجالــودي، 
.3 ملحوظة   64 الجالودي،  انظر:  94 ـ 96.  صفحتان 

422/1 ـ 426.  ،1986 كاشف 
أبي  من  جــواب  ســيرة   :(94 (باألحــرى  رقــم 93   ،30  ،2000 الســالمي، 
التي  التوبة  عن  علي  راشد بن  اإلمام  إلى  الســّري  عيسى  د بن  محم عبد اهللا 
إمامًا  كان  علــي  راشــد بن   ،1079 / 472 توفي  الســّري  للعلماء.  بها  أدلى 
عليه  طرحه  الذي  السؤال  إلى  السّري  جواب  هذا  471 ـ 513 / 1078 ـ 1119. 

اإلمام.
د بن عيسى. في  السالمي، 2001، 249: جواب من القاضي أبي عبد اهللا محم

346 ـ 347.  ،(2) السير  كتاب  مجهول: 
د بن عيســى إلى اإلمام راشد بن علي  نفسه: 253: جواب القاضي أبي عبد اهللا محم
فيما ســأله عن هذه التوبة وما رّد عليــه فيها. في مجهول: الســير الُعمانية، 

324 ـ 327.

في  توبته  عــن  ســئل  أن  بعد  اإلمام  ســيرة  على  يعتمــد  أبو عبــد اهللا   :30 نفسه: 
501 / 1107. هذه ســيرة تناقش العالقة بين التوبة واالستقامة. تليها الحاجة 

والفعل. التوبة  بين  االتساق  إلى 
إلى  عيسى  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  من  جواب   :149  ،2003 الوهيبي، 

260 ـ 262. مجموعة،  سير  مجهول:  في  علي.  راشد بن  اإلمام 
د بن عيســى 5 إلى اإلمام  نفسه: 159: جــواب من القاضــي أبي عبد اهللا محم
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مجهول:  في  فيها.  عليه  رّد  وما  التوبة  هذه  عن  ســأله  حينما  علي  راشد بن 
489 ـ 492. والجوابات،  السير 

الحاضرين  أولئــك  عن  344/1 ـ 345،  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي:  انظر: 
راشد  ســليمان بن  علي بن  راشــد بن  هو:  اإلمام  التوبة.  رســالة  كتابة  في 

الخروصي.
السّري  جعفر  عيسى بن  د بن  محم عيســى بن  د بن  محم 535 ـ 536:  انظر:  نفسه: 
(477 / 1084 ـ 5)، من السّر في الظهرة. قاضي عند اإلمام راشد بن علي بن 
يد  على  توبته  عن  اإلمام  ســأله  الذي  هو  [الخروصي].  راشــد  سليمان بن 
الثاني  ربيع  فــي  الهجاري،  نصر  أحمد بن  الحســن بن  علي  أبي  القاضي 

أجابه. والسّري   ،1079 / 472

جابر. أبي  عمر بن  أحمد بن  أبو بكر  المنحي،  انظر: 
علي. راشد بن  اإلمام  توبة  علي:  راشد بن  انظر: 

راشد بن  على  عيسى 5،  د بن  محم أبو عبد اهللا  القاضي  شــرطها  ُشروط  نفسه: 
وأصحابه. علي 

409/1 ـ 418.  ،1986 كاشف 
الوهيبــي، 2003، 146: في مجهول: ســير ُعلماء اإلباضّيــة، الجزء الثاني، 

503 ـ 507. الصفحات 
حين  عاشوها  التي  الظروف   :(95 (باألحرى  رقم 94   ،30  ،2000 الســالمي، 

إماما. الخروصي]  راشد  سليمان بن  [بن  علي  راشد بن  أصبح 
343 ـ 345.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 

د بن عيســى الســّري على  نفسه: 253: ســيرة ُشــروط القاضي أبي عبد اهللا محم
318 ـ 323. الُعمانية،  السير  مجهول:  في  وأصحابه.  علي  راشد بن 

520 ـ 524. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في   :256 نفسه: 
عيسى  د بن  محم أبو عبد اهللا  القاضي  شــرطها  ُشــروط   :148  ،2003 الوهيبي، 
255 ـ 259. مجموعة،  سير  مجهول:  في  وأصحابه.  علي  راشد بن  على  السّري 
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على  السّري 5  عيسى  د بن  محم أبو عبد اهللا  القاضي  شرطها  ُشروط   :159 نفسه: 
484 ـ 488. والجوابات،  السير  مجهول:  في  وأصحابه.  علي  راشد بن 

.A  (II)  9  ،II الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
.2002 بدر  د  محم الحجري،  انظر: 

الخروصي: سعيد  أحمد بن  أبو بكر  الستالي، 
 /676 توفي  584 / 1188 ـ 9،  (ولــد  34/1 ـ 41:  الُنعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
1277 ـ 8) من ِســتال في وادي بني خروص. انتقل إلى محكمة نزوى، تحت 

النباهنة  بـ شــاعر  يســمى  كان  النبهاني.  معّمر  عمر  ُذهل بن  النبهاني  الملــك 
الستالي. لشعر  أمثلة  36 ـ 41  الصفحات  على  النباهنة.  مدح  في  قصائد  بسبب 

خروص  من  أصلــه   :22 ملحوظــة   350  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون
ا أحس أن هناك مكانا لشعره عند محكمة  عاصمة اســتال (ِستال)، لكن َلم

نزوى. بسمد  عاصمتهم  إلى  انتقل  النبهاني 
5 ـ 15. الصفحات  ديوان،  يحيى:  عبد اهللا بن  الباروني،  انظر: 

.1984 دومة  انظر: 
وأحمد،  ســليمان  من  بطلب  التنوخي.  الدين  عّز  تحقيق:  الســتالي.  ديوان  نفسه: 
 ،VIII  ،II) 1964 / 1383 ،د الســالمي. دمشــق: المطبعة الُعمومّية ابني محم

25×17سم). 470 صفحة؛ 

قِبل  من  إحداها  نسخ  ُعمانية.  مخطوطات  ثالث  على  التنوخي  طبعة  تعتمد 
ـ : سليمان بن حمير النبهاني واكتمل في ربيع  ســعيد بن عبد اهللا الدغاري ل
الغذالي،  حمود  عبد اهللا بــن  قِبل  من  ُنســخ  الثاني  1307 / 1889 ـ 9.  ل  األو
مة  مقد هناك  المالكي.  خميس  ـ : عامر بن  ل الكنــدي  زاهر  قِبل  من  والثالث 

الكبار. الُعمانيين  العلماء  حول  التنوخي 
.(1972 (مايو  (مزاب)  غرداية  اإلصالح،  جمعية  مكتبة 

وزارة  مسقط،   .1983 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   .1980 مسقط، 
.1992 / 1412 والثقافة،  القومي  التراث 
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حديثة. نسخة  القاهرة،   :222  ،2000  (Rawas) روس 
فهرس المخطوطات، 139/2، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
بلعرب بن  ُســلطان بن  الناســخ:  17 ســطرًا.  23×16ســم،  297 صفحة، 

حمير بــن ُســلطان اليعربــي، 1231 / 1815 ـ 6. قصائد مدح للُســلطان 
الســتالي  توبة  مع  (6 صفحات)  إضافات  األخير  في  نبهان.  بني  وملوك 
د عبد الرحمن ناصر بن  وساللة النباهنة؛ صفحة واحدة رثائية ألبي محم

نبهان. أبي 
الســيد 1961، 332/1، مخطوط في دار الكتب (14145 زاء). نسخ بتكليف 
السالمي، (101 ورقة  شــيخان  د بن  ومحم الســالمي،  حمّيد  عبد اهللا بن  من 
المصعبي  اطفيش  يوسف  د بن  محم إلى  مرسل  20×15سم).  17 سطرًا،  من 
قام  وأنه  واضحة  غير  صفحات  عدة  أن  النهاية  في  الناسخ:  كتب  اليسجني. 
بنقل النص بشكل أحسن بكل ما في استطاعته. نسخة ثانية في دار الكتب 
 ،1941 / 1360 الناسخ،  حمدي  حمود  قِبل  من  ل  األو من  نقل  زاء)،   14338)

26×19سم). 21 سطرًا،  من  (163 ورقة 
.XVII ،1/1969  (Wilkinson) ويلكنسون 

نباهنة. ملوك  أوائل  رثاء   :213  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
النبهاني. انظر: 
الستالي. توبة  نفسه: 

التراث  وزارة  في  مخطوط  نظم،  في   :372  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
والثقافة. القومي 

الستالي]. توبة  [تشريط  عبد اهللا:  سليمان بن  الباروني،  المغرب:  انظر: 
السّري:

مشكلة  الظاهرة،  منطقة  في  مكان  الســّر   :536/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
والغبي. العراقي،  العينين،  قرى:  ثالث  من 

الِسّر. فهرس،   ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
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القّصابي: سليم  سعيد بن  سعود بن  السعالي، 
الخصيبي: شــقائق النعمان، 342/1 ـ 348: (القرن الرابع عشــر / العشرون) 
ألف:  والتخدير.  الكي  طريق  عن  للطب  مزاول  رســائل.  ورجل  طّب  رجل 
د بن  محم اإلمام  بين  وقع  الذي  المشــهور  الحدث  نخل،  وقعة  في  قصيدة 
الصفحات  (هنا  حّراص  بني  وشــيوخ  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلي  عبد اهللا 
ـ : زميله الشــاعر سالم بن  342 ـ 344). على الصفحات 344 ـ 345 قصيدة ل

الُسليمي  عبيدة  أبي  إلى  سؤال  345 ـ 348  الصفحات  وعلى  الرقادي  حبيب 
األخير. هذا  وجواب 

رسائل  ورجل  طبيب  العشــرون)  عشــر /  الرابع  (القرن   :78  ،1991 الزبير، 
نخل،  وقعة  فــي  قصيدة  ألف:  والتخدير.  الكــّي  طريق  عن   للطب مــزاول 
الخليلي (إمام  عبــد اهللا  د بن  محم اإلمام  بين  وقع  الذي  المشــهور  الحدث 

منظومة. أسئلة  كذلك  كتب  حّراص.  بني  شيوخ  وبين  1920 ـ 1954) 

في  نخل  في  األحــداث  عن  355 ـ 365،  األعيــان،  نهضة  الســالمي:  انظر: 
1341 / 1922 ـ 3.

الكلوية. المقامة  شرح  عمر:  (راشد؟) بن  مرشد  السعالي، 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 426 (رقم 110 في المكتبة)، مخطوط، 30 ورقة، 
سعيد  (؟) بن  عمر  الناسخ:  مفقودة.  واحدة  ورقة  18 ســطرًا،  22,7×16سم، 
السعيدي الُعماني، 3 رجب 1272 / 1856. الرابع في مجموعة من 275 ورقة، 
الخصال؛ [الصحاري]،  مختصر  الحضرمي:  جانب  إلــى   ،173 إلى   143 من 
ديوان  الحضرمي:  الصحاري؛  ســيرة  العوتبي:  مســلم  سلمة بن  أبو المنذر 

النقاد]. [السيف  الحضرمي 
أحمد بن  عمر بن  راشد بن  كتب  402/1 ـ 406:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
(النصف  النــْزوّي  الحميري  النضر  أحمد بــن  عبد اهللا بن  الحســن بن  أبي 
الثاني للقرن السابع / الثالث عشر ـ بداية القرن الثامن / الرابع عشر) شرح 
أحمد بن  سعيد بن  الحســن بن  أبي  أحمد بن  الحســن بن  أبي  من  بطلب 
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735 / 1334 ـ 5).  أو  734 / 1333 ـ 4  القعــدة  ذي  ـي  توفـ) صالح  د بن  محم
403 ـ 406. الصفحات  على  الشرح  هذا  من  اقتباسات 

الكلوية. المقامة  األزدي:  سعيد  د بن  محم أبو سعيد  القلهاتي،  انظر: 
هناك. والمراجع   (Albrand) ألبرند  انظر:  كلوة.  عن 

شرح  كتاب  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر:  محمود: (ُمحقق)  ســعد، 
.2003 سرحان  الشمس،  طلعة 

السعدي:
السيابي: إسعاف األعيان، 148 ـ 149: أوالد سعد أمبو علي، وهم شق من طّي 

سمائل. عالية  في  أساسا  سعد  أوالد  في  يعيشون  األيام  هذه  الطائي).  (انظر: 
السعدي:

ماجد. ابن  انظر:  فضل.  عمر بن  ماجد بن  أحمد بن 
خلفان. الفي بن  خميس بن  جميل بن 

خميس. جميل بن  السعدي،  انظر:  الفي.  خميس بن 
السمائلي. [السعدي]  عبد اهللا  سيف بن  د بن  محم

الشريعة. قاموس  خلفان:  الفي بن  خميس بن  جميل بن  السعدي، 
سّتون مجلدًا ضمن 90، في 15 تجليد (المجلدان 4 و5 في كتاب واحد): ُطبع 
في زنجبار من قِبل يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي (قاضي زنجبار)، 
بأمر من الســلطان برغش بن ســعيد (1297 ـ 1304 / 1879 ـ 80 ـ 1886 ـ 7) 

.(176  ،2004  (Declich) دكلش  (انظر: 
الشــريعة  قاموس  شــلبي:  عبد الحفيظ  طــرف  من  (جزئيًا)  طباعــة  إعادة 
والثقافة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط،  الوســيعة.  طرقهــا  الحــاوي 
فــي  مجّلــدًا   90) يســتمر،  أن  مجلــدًا،   19 1404 ـ 1409 / 1983 ـ 1989، 

 ،543 380؛  336؛  382؛  517؛  3؛   ،425 6؛   ،422 287؛  (445؛  المجمــوع)، 
 21 في  اكتمــل   ،273 414؛  461؛  315؛  375؛  362؛  292؛  359؛  3؛   ،428 3؛ 

24×16سم). 536 صفحة؛  1274 / 1858؛  رمضان 
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التراث  وزارة  في  مخطوط  على  يعتمد  ل  األو المجلد   :6/1 شلبي،  تحقيق: 
المؤلف  قِبل  من  مة  مقد 1282 / 1865 ـ 6.  النســخ  تاريخ  والثقافة،  القومي 
كتاب  من  الكثير  علــى  العمل  هذا  يحتوي  8 ـ 10:  7 ـ 15)،  (الصفحــات 
د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  (انظر:  والفرع  لألصل  الجامع  الشــرع  بيان 
وكذلك  معينة،  مسائل  حول  ونقاشات  إضافات  مع  ســليمان)،  إبراهيم بن 
أعمال  ومن  الحاضــر،  وفي  الماضــي  في  آخرين  علمــاء  من  اقتباســات 
الُعمانيين  العلمــاء  يخص  فيما  (المخالفــون).  األخرى  الدينيــة  الطوائف 
الحاليين، خاصة اقتباســات من أعمال كتبت من قِبل أبي نبهان جاعد بن 
 .1840 / 1256 في  كان  الكتابــة  بداية  معالجتها.  تمــت  الخروصي  خميس 
المنحي؛  الصائغي  علي  سعيد بن  ـ : سالم بن  ل قصيدة  10 ـ 14،  الصفحات 
البشري  (هل  المالبشري  ســعيد  عيسى بن  ـ : موسى بن  ل قصيدة  14 ـ 15، 

من  كمحقق.  شلبي  اســم  اختفى  بعد  وما  الثالث  المجلد  من  المقصود؟). 
يحيى بن  لطبعة  إعادة  الطبعة  هذه  أن  يبدو  الرابع  للمجلد  األخيرة  الصفحة 
خلفان بــن أبي نبهان الخروصي (1299 / 1881 ـ 2)، بطلب من الســلطان 

سعيد. برغش بن 
اإلمام  حكم  خــالل  كتب   :(538  ،1949 (طبعــة   409  ،II بروكلمــان  كارل 
ُطبع  إباضي.  فقه  (1059 ـ 1079 / 1649 ـ 1668).  مالك  سيف بن  سلطان بن 
األسفل،  انظر:  مجلدات،   10 1297 ـ 1304 / 1879 ـ 80 ـ 1886 ـ 7،  بزنجبار 

.B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
السعدي.  الفي  خميس بن   :5/1 (ُمحقق)،   1973 حمد  ســالم بن  الحارثي، 
في  الجزائرية  األوقاف  وزارة  أعلنت  إلخ.  فتاوى  مجموعة  مجّلدًا.  تســعون 
جمادى األولى 1393 / 1973 طبعة هذا المخطوط في مكتبة القطب في بني 

يسجن.
1260 / 1844 ـ 5  أو  1240 / 1824 ـ 5  في  20 ـ 21:   ،B 1903  (Imbert) إمبرت
عبد اهللا  سليمان (أبو  د بن  ـ : محم ل الشرع  بيان  محتويات  موحد  عالم  عنوان 
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ـ : أحمد بن  ل المصنــف  وكتاب  الكندي)  ســليمان  إبراهيم بن  د بــن  محم
أعمال  وكذلك  الكنــدي)،  موســى  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  موســى (أبو 

مجّلدًا.  90 الشريعة،  قاموس  في  بعد،  فيما  أخرى 
مخطوط  سعيد،  خميس بن  الرســتاقي،  قِبل  من  الطالبين  منهج  إلى  مة  مقد

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مجّلدًا   92 من 
مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 430 (رقم 112 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
الذيابي  د  محم سباع بن  الناسخ:  مكتمل.  17 سطرًا،  23×16سم،  235 ورقة، 

باباعمي  فقهية.  مســائل  بعده:   .1879 / 1296 األولى  جمــادى   23 الُعماني، 
اســتعارة  تَّم  ربما  لذلك  أطفيش،  القطب  مكتبة  لصالح  وقف   :356  ،2002

إعادته. استحالت  المفاجئ  موته  وبسبب  أزبار،  الشيخ  قِبل  من  الكتاب 
21×15,5ســم،  151 ورقة،  مخطــوط،  المكتبة)،  فــي  (رقم 136  رقــم 472  نفسه: 
17 سطرًا، مكتمل. الناسخ: سيف بن مسلم السعدي الُعماني، 22 ذو القعدة 

إلى  باإلضافة  158 صفحة،  من  مجموعــة  في  واألخير  الثاني   .1856 / 1272

التوحيد. وقاعدة  التفريض  فريضة  مجهول: 
بالمطبعة  مطبوعــًا   ،16 المجلد  رأيــت   2006 مارس  في  الســالمي:  مكتبة 

السالمي. مكتبة  في  السلطانية، 
والثقافة،  القومــي  التــراث  وزارة  قِبــل  من  منشــور   :158  ،1997 مصلــح 

العرب. سجل  مطبعة  في  ُطبع   ،1983 / 1404

 238 ،II 1894، 122: ارتكب خطأ، ُنســخ فــي كارل بروكلمان (Rieu) ريو
وكففي.  (Schacht) شاخت  قِبل  ومن   ،568  ،S II  (308  ،1949 (طبعة 

المطبعة  فــي  مطبوعــة  مجّلــدًا   17  :189  ،2004  (Sadgrove) ســدجروف 
زنجبار. في  السلطانية 

مجّلدًا،   92 في  مكتمل  مخطوط  رقم 37،   ،385  ،1956  (Schacht) شــاخت 
648 ـ 739. القطب،  مكتبة  في  أطفيش،  يوسف  د بن  لمحم ُعمان  في  ُنسخ 

.X ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 
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المجلدات  رقــم 20:   ،162 144 ـ 145،   ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
العشــر األولــى (16؟) لطبعــة التســعين مجّلــدًا مــن قِبــل يحيى بــن 
في  طبعت  الخروصــي)  خميس  جاعد بن  نبهان (بمعنــى  أبي  خلفان بــن 
زنجبــار 1297 ـ 1299 / 1879 ـ 1881 ـ 2. بــدأ المؤّلــف هذا العمل ســنة 
1206 / 1791 ـ 2 (انظر: رغم ذلك ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)) (ليس 

كما ذكر في ريو (Rieu) 1894، 122، في عهود اليعاربة)، وكان جِد نشــيٍط 
عشر. التاسع  القرن  أواسط  في  اإلمامة  إعادة  محاوالت  في 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 371 و353 ملحوظة 7: جميل بن خميس 
مخطوط  عشر).  التاســع  للقرن  الثاني  النصف  ســعد،  يال  (من  السعدي 
قِبل  من  تقديمــه  تَّم  الذي  يســجن  بني  في  الغّنــاي  مكتبة  فــي  مكتمل 
د بن يوســف أطفيش. وقد أخذ عشــرين سنة لكتابته،  المؤلف إلى محم
بيــن 1260 و1280 / 1844 ـ 1863. جــزء من 90 مجّلــدًا (10 مجّلدات؟) 
1297 ـ 1299 / 1879 ـ 80 ـ 1881 ـ 2،  زنجبار،  في  برغش  بمطبعة  طبعت 
الخروصي.  خميــس  جاعد بن  نبهان  أبــي  خلفان بن  يحيى بن  تحقيــق: 
ســنة  ولد  المؤّلف  أن  إلى  تشــير   (7  ،1 (المجلد  مة  المقد هذه  أن  أعتقد 
ســيف  ســلطان بن  عهد  إلى  يعود  العمل  بأن  القول  إن  1206 / 1791 ـ 2. 

 (538  ،1949 (طبعة   409  ،II بروكلمــان  كارل  122؛   ،1894  (Rieu) (ريــو 
بالكامل. خاطئة  قولة  وآخرون)   ،568  ،II و

الوهيبي، 1978، 4، رقم 12: منشور أو في طور النشر من قِبل وزارة التراث 
في  منســوخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  والثقافة،  القومي 

مجّلدًا.  89 1284 / 1867 ـ 8، 

23 ـ 24. المحتوم،  الظهور  رسالة  قاسم:  الشماخي،  في  إليه  مشار 
كرون  الشــرع،  بيان  إبراهيم:  د بــن  محم أبو عبــد اهللا  الكندي،  انظــر: 

.1998  (Crone)
الحيران. داللة  سعيد:  سالم بن  الصائغي،  انظر: 
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إبراهيم. جميل بن  الشجبي،  انظر: 
السمائلي: [السعدي]  عبد اهللا  سيف بن  د بن  محم السعدي، 

الخصيبي: شــقائق النعمان، 281/1 ـ 286: (القرن الرابع عشــر / العشرون) 
جّل شــعره فقد، بســبب عــدم تدوينه حين غــادر ســمائل للذهاب إلى 
الوالي  عينه  حيــث  صحار،  إلى  ذهب  هناك  ومن  مســقط.  في  الســالطين 
ذلك  بعد  العقوبات.  محكمة  رئيس  البوســعيدي،  فيصل  حمد بن  الســيد 
بقليل استقر في بوشر، حيث علي بن عبد اهللا بن سعيد الخليلي، وهو األخ 
عبد اهللا،  البارزين  الشيوخ  ووالد  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم لإلمام  الشــقيق 
هالل وسعود، كان واليًا. بقي في بوشر حتى توفي سنة 1946، تحت الوالي 
قصيدة  ضمنها  من  لشــعره،  أمثلة  صهره.  كان  الذي  علــي  هالل بن  الثاني 
رد  1913 ـ 1931)،  (سلطان  البوسعيدي،  فيصل  تيمور بن  السلطان  مدح  في 
الصفحات  على  سمائل.  عن  قصيدة  الطيواني،  عامر  صالح بن  الشــيخ  إلى 
285 ـ 286 قصيــدة رثائية للشــاعر الكبيــر عبد اهللا بن علــي الخليلي عن 

د بن  محم عم  ابن  وهو  سعد،  أوالد  من  عبد اهللا  ناصر بن  خلفان بن  األديب 
د بن عبد اهللا الخليلي، والذي توفي سنة  سيف الســعدي وخال اإلمام محم

1381 / 1961 ـ 2.

البوسعيدي. البوسعيدي:  عامر  سيف بن  حمد بن  حارب بن  سعود بن 
السالمي. (ُمحقق)  السالمي:  حمد  سعود بن 

الُمضيربي. أبو الوليد:  الُمضيربي،  ُخليفين  حمّيد بن  سعود بن 
السعالي. السعالي:  القّصابي  سليم  سعيد بن  سعود بن 

المالكي. المالكي:  خميس  عامر بن  سعود بن 
خميس. د بن  محم سيف،  انظر:  الخليلي:  سعيد 

الراشدي. الراشدي:  أحمد  سعيد بن 
عبد اهللا  سليمان بن  د بن  محم ســعيد بن  أحمد بن  سعيد بن  أحمد بن  سعيد بن 

الكندي. ْزوّي:  الن الكندي 
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الكندي. ْزوّي:  الن الكندي  عامر  سليمان بن  أحمد بن  سعيد بن 
الخراشي. ْزوّي:  الن الخراشي  د  محم أحمد بن  سعيد بن 

الصبحي. النزوى:  السمدي  الصبحي  ثاني  د بن  محم بشير بن  سعيد بن 
الخروصي. الخروصي:  درويش  حسن بن  سعيد بن 

األغبري. األغبري:  حمد  سعيد بن 
الحارثي. الحارثي:  سليمان  حمد بن  سعيد بن 

الراشــدي  مبارك  ســالم بن  أحمد بن  خلفان بن  عامر بــن  حمد بن  ســعيد بن 
الراشدي. السناوي: 

ســعيد بن  الخروصي،  النخلي:  الخروصي  نصير  د بن  محم خلف بن  ســعيد بن 
نصير. د بن  محم خلف بن 

د. أبو محم الخروصي،  الخروصي:  الخليلي  صالح  أحمد بن  خلفان بن  سعيد بن 
الحارثي. المضيربي:  الحارثي  الغيثي  مسلم  راشد بن  سعيد بن 

الفارسي. السمائلي:  الفارسي،  مسلم  راشد بن  سعيد بن 
السروري. السروري:  الفرسي  خلفان  سعيد بن  سالم بن  سعيد بن 

الرواحي. (جامع)  الرواحي:  د  محم عبد العزيز بن  سيف بن  سعيد بن 
النساء. من  المعتدات  وصية  صالح:  سعيد بن 

ورقتان،  مخطوط،  المكتبة)،  في  رقم 406 (رقم 101  آل خالد،  عشيرة  مكتبة 
[بعد  الهنائي،  ســالم  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  26 ســطرًا،  30×19,5سم، 

من  676 ورقة،  من  مجموعة  في  الثالث  فنجا.  مسجد  في  1116 / 1704 ـ 5]، 

.673 إلى   671

الفارسي. الفارسي:  عبد اهللا  سعيد بن 
اإلزكوى. موسى:  أحمد بن  عامر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  سعيد بن 

األدمي. األدمي:  راشد  عبد اهللا بن  سعيد بن 
النوفلي. النوفلي:  غابش  عبد اهللا بن  سعيد بن 

وخطب]. أشعار  [مجموع  (جامع)  غابن:  عبد اهللا بن  سعيد بن 
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والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،153/2 المخطوطات،  فهرس 
مختلفين،  لشــعراء  مختلفة  قصائــد  23 ســطرًا.  28×24ســم،  116 صفحة، 

وخطبة  [الخروصي]  خميس  جاعد بن  نبهان]  [أبي  ـ :  ل أدعية  إلى  باإلضافة 
د بن عبد اهللا بن  لعبد اهللا بن سليمان الحارثي والتي أعلن فيها عن وفاة محم

1920 ـ 1954). (إمام  الخليلي  سعيد 
األدمي. األدمي:  الراشدي  مبارك  عبد اهللا بن  سعيد بن 

الرحيلي. أبو القاسم:  محبوب،  د بن  محم عبد اهللا بن  سعيد بن 
عبد اهللا. سعيد بن  الفارسي،  وزير:  ولد  عبد اهللا  سعيد بن 

الُعماني: علي  سعيد بن 
علي  سعيد بن  مدح  في  [قصيدة  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  المغرب:  انظر: 

الُعماني].
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
اإلسماعيلي. ْزوّي:  الن اإلسماعيلي  سرحان  مسعود بن  غانم بن  سعيد بن 

اإليضاح. كتاب  فرش:  سعيد بن 
األديان. في  مجّلدات،  ثالثة  الصفراء:  القائمة 

اإليضاح. كتاب  قريش:  سعيد بن  انظر: 
اإليضاح. كتاب  قريش:  سعيد بن 

مجّلدات. ثالثة  قاضي،   :72 اللمعة،  السالمي: 
اإليضاح. كتاب  قريش:  سعيد بن  انظر: 

القّنوبي. القّنوبي:  مبروك  سعيد بن 
البهلوي. البهلوي:  د  محم سعيد بن 

الصقالوي. الصقالوي:  د  محم سعيد بن 
راشد. د بن  محم سعيد بن  الخروصي،  انظر:  الخروصي:  العشري  د  محم سعيد بن 

الكندي. الكندي:  د  محم سعيد بن 
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د بن حمدون التوقي: (ُمحقق) انظر: النوفلي، سعيد بن عبد اهللا بن  ســعيد بن محم
غابش.

الخروصي،  العشــري:  الخروصي  الخليلي  بشــير  راشد بن  د بن  محم ســعيد بن 
بشير. راشد بن  د بن  محم سعيد بن 

الخروصي. الخروصي:  الغشري  بشير  د بن  محم راشد بن  د بن  محم سعيد بن 
أبو القاسم. الشجبي،  الشجبي:  عبد اهللا  د بن  محم سعيد بن 

النْزوّي. ْزوّي:  الن عبد اهللا  د بن  محم سعيد بن 
غيالن. هاشم بن  د بن  محم سعيد بن  خبر  غيالن:  هاشم بن  د بن  محم سعيد بن 

348 ـ 351. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 
المجيري. (؟):  المجيري  مسلم  سعيد بن 

السمائلي. أبو الصوفي:  السمائلي،  المجيزي  سالم  مسلم بن  سعيد بن 
الغريبي. (ُمحقق)  الغريبي:  د  محم مصبح بن  سعيد بن 

السيفي. نزوى:  السيفي  خميس  د بن  محم خميس بن  ناصر بن  سعيد بن 
ناصر. سعيد بن  الغيثي،  انظر:  الغيثي:  سعيد  ناصر بن  سعيد بن 

ُعمان. أهل  تاريخ  مجهول:  (ُمحقق)  عاشور:  عبد الفتاح  سعيد 
أبو الحسن. الراشدي،  الراشدي:  عبد اهللا  د بن  محم سفيان بن 

سلمة بن  أبو الُمنذر  الصحاري،  الصحاري:  العوتبي  إبراهيم  مســلم بن  سلمة بن 
العوتبي. مسلم 

اليعربي. اليعربي:  مالك  سيف بن  ُسلطان بن 
البطاشي. اشي:  البط مالك  الصلت بن  د بن  محم ُسلطان بن 

ترجمة  عربّيــة.  أميرة  ُمذّكرات  الســيدة:  ُســلطان،  ســعيد بن  بنت  ســالمة 
عبد المجيد حســيب القيسي. مســقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 

.1985 / 1406

.1973 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :455  ،2000 قاسم 
.(Emily Ruete) (1844 1924 ـ) روت  إميلي  مذكرات 
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.1886 روزنبرغ،  برلين:  عربية.  أميرة  مذكرات 
.1888 ودوني،  ورد  لندن:  عربية،  أميرة  مذكرات 

ذاتية.  سيرة  عربية:  أميرة  مذكرات  وُعمان:  زنجبار  أميرة  مولد  روت،  إميلي 
.1888 وشركاؤه،  أبليتون  نيويورك: 

 Trad. de) عربية  أميرة  مذكــرات  وُعمان:  زنجبار  أميرة  مولد  روت،  إميلي 
.1905  ،Dujarric باريس:   .(lʼallemand par L. Lindsay

.1907  ،Page & Co  ،(Doubleday) دوبليداي  نيويورك:  عربية.  أميرة  مذكرات 
 G.S.P. جرينفيــل  ـ  ـ : فريمان  ل مــة  مقد مع  طبعــة  عربية،  أميــرة  مذكرات 
 ،1981 غرب،  ـ  شرق  منشــورات   The Hague لندن /   .(Freeman-Grenville)

.ISBN 0.85692.062.2 19×13سم).  334 صفحة،   ،XVIII)
ُسلطان. سعيد بن  بنت  سليمة  انظر: 

 Shipman ؛ شيبمانa2004 (Declich) د حسن 1982؛ ديكلش انظر: عبد اهللا، محم
.2000

سعيد. د بن  محم أبو سعيد  الكدمي،  السلوتي: 
الُسلوك. جواهر  ديوان  عّرابة:  سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  (ُمحقق)  داود:  سّلوم، 

اإلمام  يعرب بن  الســيد  تمجيد  في  [قصيدتان  مســعود:  عمر بن  (؟)،  الســليعي 
سلطان]. بلعرب بن 

كارل بروكلمــان S II، 568، مخطــوط أمبروســينا (Ambrosiana)، ميالن، 
.(603 1917 ـ 1918،   (Griffini) (جريفني   II  ،129

.(Griffini) جريفني  انظر: 
(إمام  سلطان  بلعرب بن   :((Smith) (ســميث   292  ،XI اإلســالم،  موسوعة 

1091 ـ 1104 / 1680 ـ 1692).

1134 ـ 1135 /  من  نزوى  في  إمامًا  كان  بلعــرب  يعرب بن   :309  ،1998 غباش 
1721 ـ 1722؛ بلعرب بن سلطان كان إمامًا في يبرين (الجبرين)، 1078 ـ 1123 / 

1688 ـ 1711.
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سيف بن  سلطان بن  بلعرب بن  اإلمام  توفي   :76/2 األعيان،  تحفة  السالمي: 
.1681 / 1091 القعدة  ذو   26 مالك 

اليعربي. انظر: 
المنذري. المنذري:  عامر  علي بن  صالح بن  علي بن  صالح بن  الُسليفي، 

رزيق. ابن  رزيق:  سليل بن 
الريامي. الريامي:  الصارمي  د  محم مسعود بن  سليل بن 

سليمان بن إبراهيم بابزيز: (ُمحقق) الوارجالني، الحاج سليمان، بابزيز، المغرب.
العرقي  العوفي  إبراهيم  علي بــن  إبراهيم بن  د بن  محم إبراهيم بن  ســليمان بن 

العوفي. ْزوّي:  الن
بلعرب بن  عبد اهللا بن  بلعرب بــن  عبد اهللا بن  عامر بن  بلعرب بن  ســليمان بن 

النْزوّي. ْزوّي:  الن العرقي  سليمان  د بن  محم
البوسعيدي. البوسعيدي:  بلعرب...  د بن  محم بلعرب بن  سليمان بن 

الخروصي. النخلي:  الخروصي  نصير  د بن  محم خلف بن  سليمان بن 
سليمان بن راشد بن مسلم بن رشيد بن مصبح الجهضمي األزدي السمدي: الجهضمي.

واُألمراء. ُعمان  وسالطين  أئمة  ذكر  في  الُشعراء  مجموع  سرحة:  سليمان بن 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،140/2 المخطوطات،  فهرس 
الكندي،  صالح  موســى بن  الناسخ:  21 ســطرًا.  21×16ســم،  138 صفحة، 

من  وشــاعر  ُعمانيين  ـ : شــعراء  ل قصائد  زنجبار.  فــي  1348 / 1929 ـ 30، 

اليعربي  ســيف  ُســلطان بن  اإلمام  إلى  بالتهاني  يبدأ  المخطوط  المغرب. 
.1714 / 1126 في  البحرين  دخول  بمناسبة 

السيابي. الُعماني:  السيابي  سعيد  سليمان بن 
أبو سالم. الكندي،  ْزوّي:  الن الكندي  ناصر  سعيد بن  سليمان بن 

النبهاني. النبهاني:  سليمان  سليمان بن 
الُفليتي. البركاوي:  الُفليتي  سيف  سليمان بن 

النْزوّي. ْزوّي:  الن الريامي  الخصيبي  عامر  سليمان بن 
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الريامي. الريامي:  الخفير  أبي  عمر بن  راشد بن  عامر بن  سليمان بن 
الضنكي،  الضنكي:  الُمزاحمي  حمزة  عزيز بن  مســعود بن  علي بن  ســليمان بن 

مسعود. علي بن  سليمان بن 
الرواحي. العباسي:  الرواحي  سليمان  ُعمير بن  سليمان بن 

البوسعيدي. البوسعيدي:  علي  ُمبارك بن  سليمان بن 
السالمي. السالمي:  د  محم سليمان بن 

العلوي. العلوي:  د  محم سليمان بن 
الكندي. الكندي:  عبد اهللا  أحمد بن  د بن  محم سليمان بن 

اد المّدادي الناعبي  اد بن عبد اهللا بن مد اد بن أحمد بن مد د بن مد سليمان بن محم
الناعبي. ْزوّي:  الن العرقي 

النبهاني. النبهاني:  ُمظّفر  سليمان بن 
اللمكي. الُعماني:  اللمكي  ناصر  سليمان بن 

ســليمان بن ناصر بن سليمان بن عبد اهللا: قول ســليمان بن ناصر بن سليمان بن 
الكتاب. خاتمة  في  عبد اهللا 

589 ـ 590. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 
أبي  كتاب  محبوب:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي،  إلى  غالبًا  يشير  الكتاب 

حضرموت. إمام  إلى  محبوب  د بن  محم عبد اهللا 
مانع بن  علي بن  عبد اهللا بن  ســليمان بن  ناصر بن  سليمان بن  هو  هذا  هل 
د بن إســماعيل اإلســماعيلي الحميري اإلبروي؟ (عاش في  علي بن محم

309/3 ـ 311). األعيان،  إتحاف  (البطاشي:  1186 / 1772 ـ 3) 

السليماني:
الســيابي: إســعاف األعيان، 109 ـ 110: الســليمانيون من األصل األزدي. 

بوحسن. بني  وجعالن  ومنح،  نزوى،  في  يعيشون  أكثرهم 
ْزوّي:  الن القرشي  [السليماني]  بلعرب  د بن  محم ُجمعة بن  خلفان بن  الســليماني، 

الخالق. الملك  ِسّر  في  اآلفاق  شمس 
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القومي  التراث  وزارة  في  األوراق  بعض   :141/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
 .1720 ديسمبر   31  / 1133 ل  األو ربيع   1 الكتابة  بداية  األسرار.  عن  والثقافة. 

سليمان. د بن  محم بني  من  كان 
د عبد اهللا بن حمّيد:  د: (ُمحقق) الســالمي، أبو محم الســليماني، عيســى بن محم

السالمي. الدين  نور  ديوان 
الزنجباري]. برغش  السلطان  إلى  [رسالتان  سلطان:  سعيد بن  بنت  سليمة 

.(6261 (أو   420  ،1957  (Voorhoeve) فورهوف 
سلطان. سعيد بن  بنت  سلمة  انظر: 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  مسقط،  عربية.  أميرة  مذكرات  نفسه: 
سلطان. سعيد بن  بنت  سالمة  انظر: 

الُسليمي. السمائلي:  ُعبيد  حمد بن  أبو ُعبيد  الُسليمي، 
الُسليمي. الُسليمي: 

إلى  أصلهم  شجرة  وضعوا  الُسليميون   :63  ،1993 د  محم يحيى بن  البهالني، 
إزكي. بحي  الُسليمي  قرية  عن   O. C. انظر:  األزدي.  فهم  مالك بن  ُسليمة بن 
فهم.  مالك بن  ُســليمة بن  بني  نسب  94 ـ 97:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 
إمطي.  في  يعيشون  ُسليمة  بنو  بركة.  وابن  الشــاري  أبو حمزة  ينتمي  إليهم 

ريامة. ـ : بني  ل (بطن)  قبيلة  يعتبرون  حاليا 
الُسليمي:

اإلباضي. السمائلي  [الُسليمي]  مسلم  ُعبيد بن  حمد بن  ُعبيد  أبو 
ُعبيد. حميد بن 

السروري. انظر:  السروري.  الندبي  [الُسليمي]/  سالم  صالح بن  سالم بن 
ُعبيد. د بن  محم
بركة. ابن  انظر: 

اإلباضي: السمائلي  [الُسليمي]  مسلم  ُعبيد بن  حمد بن  أبو ُعبيد  الُسليمي، 
المرجان،  قالئد  كتابه  مة  مقد في  الذاتية  الســيرة  99 ـ 101:   ،1993 البهالني 
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الخليلي.  علي  اهللا بن  وعبد  الخروصي  خلف  ســعيد بن  قِبل  من  المكتوب 
27 ـ 28.  ،1993 البهالني  انظر:  إزكي.  والية  في  سّدي  رأسه،  مسقط  عن 

الخصيبي). (انظر:  53 ـ 54:   ،2000 البهالني 
.103  ،2004 سيف  ُمبارك بن  الهاشمي، 

ــة  الحج ذو  (1280 ـ 28  275/3 ـ 282:  الُنعمــان،  شــقائق  الخصيبــي؛ 
في  قاضيًا  كان  إزكــي.  بمنطقة  ســّدي  في  ولــد  1390 / 1863 ـ 4 ـ 1971) 

وتحت  1913 ـ 1920)  (إمام  الخروصي  راشــد  سالم بن  اإلمام  عند  سمائل 
ومرة  بدبد،  فــي  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلــي  عبد اهللا  د بــن  محم اإلمام 
سعيد بن  لطان  الس استدعاه  بصره.  فقد  حياته  وســط  في  سمائل.  في  أخرى 
تيمور ليكون مدرسًا في مسجد الخور في مسقط وقاضيًا أعطي أيضًا مهمة 
عبد اهللا  لسليمان بن  قصيدة  ضمنها  من  لشــعره،  أمثلة  االستئنافية.  المسائل 

الباشا. بفخامة  تُرحب  سمائل  بعنوان:  سمائل،  زار  حين  الباروني 
إزكي. في  عاش   :15  ،B 1990 الشاروني 

اإلمــام  عنــد  قاضــي  (1280 ـ 1390 / 1863 ـ 1970)   :52  ،1991 الزبيــر، 
قالئد  هناك:  أعمالــه  أهم  ضمن  أعمى.  كان  الخليلــي.  عبد اهللا  د بــن  محم

نظم. في  أجوبة  أيضًا  كتب  مجّلدات،   5 في  الجواهر  خزانة  المرجان؛ 
ناصر. منصور بن  الفارسي،  انظر: 

ُعبيد. حميد بن  الُسليمي،  انظر: 
ُعبيد. د بن  محم الُسليمي،  انظر: 

في  الفريد  العقد  الفارسي،  د  محم ناصر بن  منصور بن  كتاب  على  [شــرح  نفسه: 
التوحيد]. خالص 

250 صفحة. لحوالي  واحد  مجلد   :229  ،1994 الفارسي، 
الجِنان. وصف  في  الَجنان  بهجة  نفسه: 

.53  ،2000 البهالني 
.20  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 
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.15  ،B 1990 الشاروني 
األحكام. منهج  إلى  الُحّكام  هداية  كتاب  نفسه: 

الســيلمي،  مســلم  ُعبيد بن  د بن  محم رقــم 86:   ،13  ،1978 الوهيبــي، 
1344 / 1925 ـ 6،  في  نســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 
الســمائلي:  مســلم  ُعبيد بن  حمد بن  رقم 13:   ،17 نفســه:  واحد،  مجّلد 
في  نســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  الُحّكام،  هداية 

واحد. مجلد  1346 / 1927 ـ 8، 

األحكام. منهج  في  الُحّكام  هدايا   :53  ،2000 البهالني 
.20  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 

للُحّكام. الُمنّظم  الحقل  مجهول:  انظر: 
رين. الُمتأخ فتاوى  في  الُمبصرين  هداية  نفسه: 

البوسعيدي، خلفان بن سالم بن علي، طبعة جديدة، مخطوط، رقم 725 في 
البوسعيدي. مكتبة 

القومي  التراث  وزارة  مســقط،  واليمين.  الدعوى  أحكام  في  الثمين  العقــد  نفسه: 
24×17سم). (195 صفحة،   1983 / 1404 والثقافة، 

حمد بن  قِبل  من  1972 (خطــأ)،  الثاني  ُجمادى   8 اكتمل  المخطوط  نســخ 
الُسليمي  ُعبيد  ـ : حمد  ك أعطي  المؤلف  اســم  البوسعيدي.  حمد  عبد اهللا بن 

اإلباضي. السمائلي 
أمبوسعيدي، 2003، 231: مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 / 1983.

واليمين. الدعوى  في  الثمين  العقد   :53  ،2000 البهالني 
.20  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 

واليمين. الدعوى  في  الثمين  العقد   :15  ،B 1990 الشاروني 

الثمين. العقد  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 
السيفي. انظر: 

العنوان. نفس  ُعبيد:  د بن  محم الُسليمي،  انظر: 
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الحج. إرشاد  كتاب  نفسه: 
منشور.  :20  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 

الفقه. في  الجواهر  خزانة  نفسه: 
الفقه. عن  الجوهر.  خزانة   :20  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 

1982، (64 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الفرائض.  كرسي  نفسه: 
.31 تُراُثنا  19×14سم). 

رشــيد بن  قِبل  من   1974 / 1394 الثاني  ُجمادى   1 اكتمل  المخطوط  نســخ 
السمائلي. الخصيبي  عزّيز  راشد بن 

مكتبة البوسعيدي، (مارس 2004): الطبعة الثانية من قِبل عامر بن سعيد بن 
1416 / 1995، (61 صفحة،  النهضة،  بمطابع  مسقط  في  ُطبع  الُسليمي.  سيف 

المؤلف. أحفاد  قِبل  من  24×17سم).ُنشر 

(26 صفحة)  ،(2003 (يوليو   www.mara.gov.om/library/book/kursi.html

.20  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 
المتابعة. قانون  عن 

العنوان. نفس  ُعبيد:  د بن  محم الُسليمي،  انظر: 
األصول. مشكاة  نفسه: 

وزارة  في  مخطوط  الفقه،  أُصول  عن   :19  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 
واحد. مجّلد  والثقافة،  القومي  التراث 

األصول. مشكاة  ُعبيد:  حميد بن  الُسليمي،  انظر: 
الُسليمي.  ُعبيد  حمد بن  ُعبيد  أبي  العّالمة  الشيخ  أجوبة  في  المرجان  قالئد  نفسه: 
د بن راشد بن عزّيز [الخصيبي]. مسقط، وزارة التراث القومي  تحقيق: محم

24×17سم). 262 صفحة؛   ،5)  ،1983 / 1403 والثقافة، 
تالمذته. أسئلة  على  الُسليمي  ُعبيد  حمد بن  ُعبيد  أبي  أجوبة 

البهالني 2000، 54: أجوبة منظومة إلى أســئلة شعراء ورجال رسائل؛ 133: 
فقهية. أسئلة  على  جواب 
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.20  ،1996 سعيد  عبد اهللا بن  القّنوبي، 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُطبع   :15  ،B 1990 الشاروني 

التوحيد. علم  في  الشارقة  الشمس  نفسه: 
.53  ،2000 البهالني 

انظر: القّنوبي، عبد اهللا بن ســعيد بن ناصر: كتاب الشمس الشارقة... ويليها 
سيرة.

نفسه: شــرح ُمختصر على بهجة األنوار تلّقاه شــفهيًا تالمذة أبي ُعبيد الُسليمي. 
.30 تُراُثنا  (95 صفحة).   ،1982 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

األنوار. بهجة  السالمي:  حمّيد  عبد اهللا بن  د  محم أبي  عن  مختصر  شرح 
المحروقي 2000، 282: أبو ُعبيدة الُســليمي وخلفان بن جميل الســيابي: 
شــرح ُمختصر على بهجة األنوار. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 

.1988

العبيدلــي، 1993، 215: كما أخذ من قِبل تالمــذة أبي ُعبيد حمد بن ُعبيد 
وخلفان بن  (خطــأ)  (1270 ـ 80 ـ 1390 / 1853 ـ 1863 ـ 1970)  الُســليمي 

السيابي. جميل 
األصول. مشكاة  ُعبيد:  حميد بن  الُسليمي، 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 104،   ،14  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجّلد  جديدة،  طبعة 

األصول. مشكاة  ُعبيد:  حمد بن  أبو ُعبيد  الُسليمي،  انظر: 
السمائلي: [الُسليمي]  ُعبيد  د بن  محم الُسليمي، 

د. محم بدل  حمد  المؤّلف  يسمي   1993 العبيدلي، 
القومي  التراث  وزارة  مســقط،  واليمين.  الدعوى  أحكام  في  الثمين  العقــد  نفسه: 

(195 صفحة).  ،1983 / 1403 والثقافة، 
العنوان. نفس  ُعبيد:  حمد بن  أبو ُعبيد  الُسليمي،  انظر: 

نفسه: كرسي الفرائض. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1982، (64 صفحة).
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وزارة  في  مخطوط  السيلمي،  ُعبيد  د بن  محم رقم 129:   ،1978،16 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1240 / 1824 ـ 5،  في  نسخ  والثقافة،  القومي  التراث 

العنوان. نفس  ُعبيد:  حمد بن  أبو ُعبيد  الُسليمي،  انظر: 
الُسليمي.  ُعبيد  أبي  تالمذة  شــفهيًا  تلّقاه  األنوار،  بهجة  على  ُمختصر  شرح  نفسه: 

(95 صفحة).  ،1982 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
العنوان. نفس  ُعبيد:  حمد بن  أبو ُعبيد  الُسليمي،  أعلى  انظر: 

األنوار. بهجة  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 
السمائلي:

الشرقية  حجر  جبال  سمائل  وادي  يقسم  119 ـ 120:   ،1976  (Anthony) أنطوني 
عدة  هناك  بالسيب.  الســاحل  قرب  وينتهي  إزكي  قرب  يبدأ  الغربي.  حجر  عن 
وسمائل  سرور،  اللجيلة،  بدبد،  فنجا،  ومنها  الواد،  هذا  مدى  على  مستوطنات 
العليا والســفلى. المدود العليا للوادي تعرف بوادي بني رواحة وتهيمن قبيلة 
بنو رواحة على مجراه. األنبوب الذي تَّم بناؤه من قِبل التنمية البترولية لعمان 
إلى  الساحل  من  الرئيس  الطريق  وباعتباره  الوادي  يتبع  الساحل  إلى  فهود  من 
ويعتبر  للداخل.  مراقبة  مركــز  القدم  منذ  بســمائل  الحصن  يعتبر  ُعمان،  إقليم 

المياه. لوفرة  نظرًا  ُعمان  في  للفالحة  األساسية  المراكز  إحدى  كذلك 
.1999 الحراصي  انظر: 

السالمي،  الجامعي،  حمّيد  عبد اهللا بن  حمّيد بن  أبو سرور  السمائلي،  انظر: 
.2002

راشد. د بن  محم مرشد بن  أبو ُمعاذ  الخصيبي،  انظر: 
السمائلي:

السموالوي.
النضر. ابن  انظر:  النضر.  ابن 

الُمجيزي. مسلم  سعيد بن  الصوفي  أبو 
الخصيبي. انظر:  الخصيبي.  بخيت  خلفان بن  عزّيز بن  راشد بن  الرشيد  أبو 
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الجامعي. حمّيد  عبد اهللا بن  حمّيد بن  سرور  أبو 
الُسليمي. انظر:  الُسليمي.  مسلم  ُعبيد بن  حمد بن  ُعبيد  أبو 

السيابي. انظر:  السيابي.  شامس  حمود بن  سالم بن  هالل  أبو 
اإلزكوي. خميس  سلّيم بن  خميس بن  وسيم  أبو 

السيابي. انظر:  السيابي.  ُمحّيل  حرمل بن  جميل بن  خلفان بن  يحيى  أبو 
الخليلي. انظر:  الخليلي.  خلفان  سعيد بن  أحمد بن 

الهنائي. انظر:  السمائلي.  الهنائي  سعيد  خصيف بن  ُجمعة بن 
الفي. شبيط بن  حبراس بن 

الخروصي. ماجد  سليمان بن  حمد بن 
حمد بن ُعبيد بن مسلم. انظر: الُسليمي، أبو ُعبيد حمد بن ُعبيد: كتاب هداية 

األحكام. منهج  إلى  الُحّكام 
الخروصي. سعيد  حمد بن  حمود بن 

الفارسي. انظر:  السمائلي.  الفارسي،  مسلم  راشد بن  سعيد بن 
سليمان. النضر بن  أحمد بن  اهللا بن  عبد 

انظر:  السمائلي.  الخليلي  خلفان  ســعيد بن  عبد اهللا بن  علي بن  اهللا بن  عبد 
الخليلي.

الجبري.  ناصر  د بــن  محم جبر بن  علي بن  ســعود بن  جبر بن  علي بن 
الجبري. انظر: 

الشامسي. انظر:  السمائلي.  الشامسي  ناصر  منصور بن  علي بن 
البكري. انظر:  البكري.  سعيد  خلفان بن  ثاني بن  عيسى بن 

الطائي. انظر:  الطائي.  عامر  صالح بن  عيسى بن 
السعدي. انظر:  السعدي.  عبد اهللا  سيف بن  د بن  محم

البكري. انظر:  البكري.  خلفان  ثاني بن  عيسى بن  موسى بن 
الطائي. انظر:  السمائلي.  الطائي  عامر  صالح بن  عيسى بن  هاشم بن 

السيابي. انظر:  السيابي.  شامس  حمود بن  سالم بن  هالل بن 
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الُمجيزي: سالم  مسلم بن  سعيد بن  أبو الصوفي  السمائلي، 
ســمائل.  في  معلمًا  وكان  درس  224/1 ـ 230:  الُنعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
كان مستشــارًا للبوسعيدي، الســلطان فيصل بن تركي (ُسلطان 1888 ـ 1913)، 
(ُســلطان  تيمــور  وســعيد بن  1913 ـ 1931)  (ُســلطان  فيصــل  تيمور بــن 
1932 ـ 1970). توفي خالل حكم هذا األخير، في 1372 / 1952 ـ 3. كتب ديوانا 

لطان  الس مدح  في  ديوانه  نشــره.  تَّم  الذي  وتيمور،  فيصل  الســالطين  مدح  في 
لشعره. أمثلة  هذا.  منع  لطان  الس لكن  ُينشر،  كي  الخارج  إلى  أرسل  سعيد 

الصوفي. أبي  فكر  في  قراءات   :1998 األدبي  المنتدى  انظر: 
مسقط،  نصار.  ُحسين  تحقيق:  الُعماني.  مسلم  سعيد بن  الصوفي  أبي  ديوان  نفسه: 

.1982 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
.51  ،A 1998 إبراهيم  الدسوقي، 

النبوية. للهجرة  عشر  الرابع  القرن  في  الُعماني  المسكتي  الشعر  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،19/2 المخطوطات،  فهرس 
األزدي،  الُعماني  آل ســعيد  الناسخ:  16 ســطرًا.  26×23ســم،  216 صفحة، 

1356 / 1937 ـ 8، فــي اليابان. صاحب المدخــل خالد بن نبهان بن حمود 

وابنه  البوســعيدي،  تركي  فيصل بن  ــلطان  الس مدح  في  قصائد  الجابــري. 
تيمور. ُنشر من قِبل وزارة التراث القومي والثقافة في 1982، بعنوان: ديوان 

أخرى. نسخ   21  ،20 الصفحات  على  نصار.  حسين  تحقيق:  الصوفي،  أبي 
مكتبة البوسعيدي، (فبراير 2004): الشعر الُعماني المسكتي في القرن الرابع 
ســعيد بن  أبو الصوفي  الصوفي.  (خطأ)  أبي  ديوان  النبوية.  للهجرة  عشــر 
بمسقط،  الُعمانية  السعيدّية  الُحكومة  ُكّتاب  أحد  المســكتي،  الُعماني  مسلم 
طبعة حجرية. أوســاكا، اليابان: دار الطباع اإلسالمية العربية: 1356 / 1937، 
225 صفحة؛  لمســقط،  صور  صفحتين  مة،  للمقد صفحات  عشــر  (صورة، 

مرعي. سليمان  منصور بن  الطباعة:  دار  صاحب  21,5×15,5سم.) 
البوسعيدي. مكتبة  العنوان   :240  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 
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الجامعي: حمّيد  عبد اهللا بن  حمّيد بن  أبو سرور  السمائلي، 
العشرين)  عشــر /  الرابع  (القرن  368/3 ـ 377:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
فلسطين،  الماضي،  ُعمان  النبوية،  الهجرة  لشعره:  أمثلة  بارز.  وشاعر  قاضي 

رّبي. ببابك 
(ســمائل  ســرور  أبي  ديوان  أعماله:  44 ـ 52:   ،2002  (Michalak-Pikulska)

 ،(1982 (القاهرة  الُملتقى  أيكــة  إلى   ،(1975 (األردن  األدب  باقات   ،(1998

أبي  نحوّية   ،(1997 (القاهرة  الُطالب  ُبغية   ،(2000 (مســقط  اإلسالم  رياض 
سرور  أبي  نحوّية  شــرح  الُصدور.  إبهاج  النحو)،  في  واحد  (مجّلد  ســرور 
مجّلدات،  األدب (4  إطار  في  الفقه  شرح)،  مع  شعريًا،  بيتًا   1447 (مجّلدان، 
مســقط، وزارة التراث القومي والثقافة)، حاليــًا يعمل المؤّلف على كتاب 

اإلسالمية. الوحدة  بعنوان: 
سمائل. علماء  حول  قصيدة  ألف   :83  ،A 2002 السالمي، 

.1995 ُمبارك  د بن  محم الُسليمي،  انظر: 
العمى. جالء  كتاب  جميل:  خلفان بن  السمائلي،  قِبل)  ِمن  (كّلَف  نفسه: 

7 صفحات؛   ،325)  ،1991 / 1411 الضامري،  مكتبة  الســيب:  الُطالب.  ُبغية  نفسه: 
23,5×17سم).

في  الخمسة  اإلسالم  أركان  في  أرجوزة   :(2004 (أبريل  البوســعيدي،  مكتبة 
.1987 / 1407 رمضان   4 المخطوط  نسخ  نهاية  بيتًا.   1907

.1975 / 1395 للطباعة،  العربي  االتحاد  دار  القاهرة:  األدب.  باقات  ديوان  نفسه: 
.238  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

.403  ،2003 الُسليمي 
التراث  وزارة  مســقط،  مجلدين.  في  أجزاء  أربعــة  األدب.  إطار  في  الفقــه  نفسه: 

24×17سم). 329 صفحة،  1؛   ،466)  ،1990 / 1410 والثقافة،  القومي 
الفقه. عن   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 

شعر. ديوان   :88  ،2001 محسن  الكندي، 
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اإلسالم. أركان  في  السالم  ُطرق  نفسه: 
.368/3 الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 

اإلزكوي: خميس  ُسلّيم بن  خميس بن  أبو وسيم  السمائلي، 
الخصيبي: شقائق الُنعمان، 177/1 ـ 187: (القرن الثالث عشر ـ الرابع عشر / 
ان بن قيس  التاسع عشر ـ العشرين) أمثلة لشعره، من بينها قصيدة لإلمام عز
وصف  [1868 ـ 1871؟])،  1252 ـ 1287 / 1836 ـ 1871  (إمام  [البوســعيدي] 
(حمود بن  [البوســعيدي]  أحمد  حمود بن  للســيد  مدحية  وقصيدة  زنجبار 
سعيد  ـ : أحمد بن  ل رثائية  1896 ـ 1902؟)،  زنجبار  ُسلطان  سعيد،  د بن  محم

الخليلي. خلفان  لسعيد بن  منظوم  وسؤال  الخليلي، 
الخصيبي. من  مأخوذة  شعره،  عن  أمثلة  96 ـ 97:   ،1993 البهالني 

نفسه. 50 ـ 52:   ،2000 البهالني 
علي، عبد الخالق علي 1984، 237: مجموعة مخطوطة من قصائد في مكتبة 

السالمي.
الفي: شبيط بن  حبراس بن  السمائلي، 

الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  129/2 ـ 135:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
كطفل  أبيه  مع  وكان  (إمطى)  من  كان  والعشرين)  الحادي  ـ  العشرين  عشر / 
صغير في سمائل. أمثلة لشعره: ُعمان الصمود، على ضفاف الغدير، وسؤال 

األخير. هذا  وجواب  الخصيبي  إلى  منظوم 
الخروصي: ماجد  سليمان بن  حمد بن  السمائلي، 

الخصيبي: شــقائق الُنعمان، 200/3 ـ 205: (توفي 1351 / 1932) شــاعر، ورجل 
لشعره.  أمثلة  نظم.  في  وأجوبة  أسئلة  كتب  الشرقّية.  في  إبرا  في  قاضي  رسائل. 
خروص. بني  من  البارزة  الشخصيات  بعض  ذكر  تَّم  204 ـ 205  الصفحات  على 
الزبير، 1991، 52: (توفي 1351 / 1932) شاعر، وقاضي في إبرا في الشرقّية. 

نظم. في  وأجوبة  أسئلة  كتب 
الُسليمي. السيلمي:  ُعبيد  حمد بن  السمائلي، 
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الخروصي: سعيد  حمد بن  حمود بن  السمائلي، 
عشــر /  الرابع  (القــرن  247/1 ـ 251:  الُنعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
ورجل  شاعر  سمائل.  وادي  ُسفالة  في  الظفر  سيب  في  عاش  العشرين) 
كثيرًا  يفضل  بالشعر؛  فقط  نفســه  وشغل  قط  يعمل  لم  الذي  رســائل، 
تَّم  جلها  كثيــرة،  قصائد  كتب  والبحتري.  تمــام  وأبي  المتنبي  شــعر 
لبعض  اختفوا  حيث  معه،  رفيق  وبصحبة  غار  في  مجازفة  بعد  فقدانه. 
نهر  في  غرق  أخيرًا  منه.  يشــف  ولم  الصرع  بمرض  أصيب  الوقــت، 
الصفحات  على  لشعره.  أمثلة  1352 / 1933 ـ 4.  سنة  تقريبًا  منزله،  أمام 
وهم  ســمائل،  ســفالة  في  الخلوات  أهل  حول  معلومات  250 ـ 251، 

هو  جدهم  بركاء،  إلى  تنتمي  مستوطنة  وهي  الباسط،  من  البوسعيديون 
د. محم ناصر بن 

السيابي: إسعاف األعيان، 113 ـ 114: حمود بن حمد بن سعيد بن سيف بن 
مسعود بن  ُمبارك بن  سليمان بن  د بن  محم سليمان بن  د بن  محم ُعدّي بن 

خروص. بنو  ُعدّي،  ماجد بن  سليمان بن 
.1986 د  محم عبد الحليم،  انظر:  ُعمان.  في  واألدب  الشعر  عن 

سليمان: النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  السمائلي، 
النضر،  بني  إلى  ينتمي  عشر)  الحادي  الخامس /  112: (القرن   ،1991 الزبير، 

الفقه. في  قيمة  أعماالً  كتب  َدَما.  في  الُقضاة  قاضي  سمائل.  من  كان 
النضر. ابن  جد   :166 األعيان،  إسعاف  السيابي: 

والكتابة. الصكوك  في  اإلبانة  كتاب  نفسه: 
مفقود.  :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

 :VII صفحة  الدعائــم،  كتــاب  النضر:  ابــن  عامــر: (ُمحقق)  الُمنعم  عبــد 
4 مجّلدات.

مفقود.  :17/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
الرضاع. أحكام  في  الرقاع  كتاب  نفسه: 
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.(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

النضر. ابن  جد  هو  المؤّلف  مفقود.   :17/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
هذا  بأن  يقال  النضر  البن  الذاتية  السيرة  في  مجّلدان؛   :74 اللمعة،  السالمي: 

أحمد. عبد اهللا بن  الُقضاة  قاضي  جده،  قِبل  من  كان  العمل 
مجلد   :VII الصفحة  الدعائم،  كتاب  النضر:  ابن  (ُمحقق)  عامر:  الُمنعم  عبد 

واحد.
سليمان. الخضر بن  د  أبو محم انظر: 

الُسليمي. السمائلي:  [السيلمي]  ُعبيد  د بن  محم السمائلي، 
السمدي:

انظر:  النْزوّي.  خنبش [الســمدي]  د بن  محم عامر بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 
النْزوّي.

الكندي. انظر:  النْزوّي.  [السمدي]  الكندي  ان  غس د بن  محم اهللا بن  عبد 
د بن عبد اهللا بن المقداد  د بن إبراهيم بن ســليمان بن محم أبو عبد اهللا محم

الكندي. انظر:  النْزوّي.  [السمدي]  الكندي 
الكندي. انظر:  الكندي.  عربي  روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

عبد اهللا بن  د بن  محم ســليمان بن  موسى بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو 
الكندي. انظر:  األفلوجي.  الكندي  المقداد 

انظر:  النــْزوّي.  [الســمدي]  عبيدان  ُجمعة بن  عبد اهللا بــن  د بن  محم
النْزوّي.

د بن علي الكندي [السمدي]  د بن عبد اهللا بن أحمد بن محم موسى بن محم
الكندي. انظر:  النْزوّي. 

الصبحي. انظر:  النْزوّي.  [السمدي]  الصبحي  بشير  سعيد بن 
انظر:  األزدي.  الجهضمي  مصبح  رشــيد بن  مسلم بن  راشد بن  سليمان بن 

الجهضمي.
النضر. ابن  الُعماني:  [السمائلي]  النضر  أبو بكر بن  السمائلي، 
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السناوي:
9 ـ 10: مدينة قديمة   ،2000 عن ســناو. انظر: الراشــدي، ُمبارك بن عبد اهللا 
قبائل:  ثالث  مع  الرواشد،  سناو:  في  تعيش  مسقط.  عن  كم   210 تبعد  جّدًا، 
الصواوفة؛  آل براشــد؛  المحاريق؛  معّمر؛  بو  وآل  خميس  آل بو  المفاتيح، 
البرطمانييــن؛ العوامــر. أقل عــددًا هم: بنــو رواحة، المســالمة، الهدفة، 
الحواتــم، آل وهيبة، الجنبة. هنــاك ميناء قديم، يســمى بالعقير، الذي تَّم 
ويتم  الحارثي.  علي  صالح بن  من  بأمر  هدمه  تَّم  اليعاربة.  بمنطقة  تجديده 
الراشــدي  ســالم  يعقوب بن  القومي.  التراث  وزارة  قِبل  من  تجديده  حاليا 

وقبائلها. سناو  تاريخ  عن  رسالة  كتب 
سالم بن  أحمد بن  راشــد بن  خلفان بن  عامر بن  حمد بن  ســعيد بن  السناوي، 

الراشدي. الراشدي:  عبد اهللا  ُمبارك بن  عبد اهللا بن 
سيف بن  البطاشي،  المحروقي: (ُمحقق)  راشــد  ُسلطان بن  عبد اهللا بن  الســناوي، 

الظالم. مصباح  حمود: 
السيابي. السيابي: 

السمائلي. [السيابي]  شامس  حمود بن  سالم بن  هالل  أبو 
السمائلي. [السيابي]  ُمحّيل  حرمل بن  جميل بن  خلفان بن  يحيى  أبو 

الثانوي. األدب  انظر:  سعود.  أحمد بن 
(ُمعلق). سعيد  سليمان بن 

(ُمعلق). سالم  د بن  محم
السمائلي. [السيابي]  شامس  حمود بن  سالم بن  هالل بن 

السمائلي: [السيابي]  شامس  حمود بن  سالم بن  أبو هالل  السيابي، 
(1326 ـ 1414 /  التاريخ،  عبر  ُعمان  لكتابه  ل  األو المجلد  في  الذاتية  السيرة 

1908 ـ 1993).

ل  األو مركزه   (1908 / 1326 (ولد  75/3 ـ 98:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
عبد اهللا بن  علي بن  الخليلي  شقيق  اإلمام  كان  حين  بوشر  في  قاضيًا  كان 
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السلطانين  قِبل  من  مفوضًا  حاكمًا  تعيينه  وتم  هناك،  واليًا  الخليلي  سعيد 
1360 / 1941 ـ 2  زهــاء  البوســعيدي.  تيمور  وســعيد بن  فيصل  تيمور بن 
على  وقاضيًا  واليًا  تعيينه  تَّم  هذا  بعد  ســمائل.  إلى  ورحل  اســتقالته  قّدم 
واليًا  تعيينه  تَّم  1369 / 1949 ـ 50  سنة  وفي  الخليلي،  قبل  من  نخل  منطقة 
ســعيد بن  الســلطان  جعله  بُعمان.  أخرى  مناطق  عدة  في  وبعدها  جعالن 
المنصب  هذا  في  بقي  حيث  مسقط،  في  الشرعية  بالمحكمة  قاضيًا  تيمور 
القومي  التراث  وزارة  فــي  عمل  وأخيرًا  قابوس.  الســلطان  حكم  تحــت 
أرجوزة  بينها:  من  شعره،  عن  أمثلة  األســفل.  انظر:  أعماله.  عن  والثقافة. 
علم  في  الرفيع  العــرش  واألثر؛  الفقه  أصــول  في  الوطر  نيــل  بعنــوان: 
الشامخة؛  نزوى  قلعة  حول  وقفة  سمائل؛  وادي  الزهراء؛  الرياض  البديع؛ 
مراجع  (مع  سمائل  حول  قصيدة  الســالمي،  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل قصيدة 
الخروصي  د  محم خلف بن  سليمان بن  قِبل  من  إليه  سؤال  كثيرة)،  تاريخية 

السيابيين. عن  97 ـ 98  الصفحات  على  وجوابه. 
في  مســقط،  قرب  غال،  في  المؤلف  ولــد  16 ـ 17:   ،2000  (Rawas) روس
د بن عبد اهللا الخليلي وشغل مراكز  1326 / 1908. احتفظ بصحبة اإلمام محم

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  يعمل  حاليًا  ُعمان.  في  كقاضٍ  مختلفة 
1418 / 1997 ـ 8. توفي   :408  ،2003 الُسليمي 

العبيدلي، A 1985، 28 ملحوظة 2: ولد بَِغال، بوشر، في 1326 / 1908. كتب 
والتاريخ. األحكام  الفقه،  عن  كتابا   50

الشرف. أُصول  في  الُتحف  أغلى  نفسه: 
.80/3 الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 

.10 ل،  األو المجلد  التاريخ،  عبر  ُعمان  كتابه 
إسماعيل  ســيدة  تحقيق:  الخوارج.  من  اإلباضّية  تمييز  في  المناهج  أصدق  نفسه: 
ســجل  مطابع  والثقافة /  القومي  التراث  وزارة  القاهرة:  مســقط /  كاشــف. 

24سم). (154 صفحة،   ،1979 العرب، 
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والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،36/3 المخطوطات،  فهرس 
محسن  حسن بن  د بن  محم الناســخ:  20 ســطرًا.  21×16ســم،  52 صفحة، 

الرمضاني، 1398 / 1977 ـ 8. في مجموعة، متبوع بـ وهب السما في أحكام 
المؤّلف. لنفس  الدما 

65 صفحة.  :795  ،1987 الجعبيري  حسب 
بـ كتاب  متبوع  الطبعة.  لهذه  1 ـ 64  الصفحــات  على  أدب:   ،A 2001 الجعبيري 
وهب السما في أحكام الدما (65 ـ 106) وقصيدة ميمّية في القسامة (107 ـ 120).

الدماء. أحكام  في  السماء  وهب  بعنوان:  قصيدة  من  يتأّلف  الثاني  الجزء 
مكتبة إروان، صفحة 41، رقم 7 (رقم 1 في المكتبة): نسخة من المخطوط، 
مكة،  في  المؤّلف  قِبل  من  كتب  مكتمل،  23 ســطرًا،  22×16سم،  47 ورقة، 

.1965 / 1385 1 رجب 
إباض. ابن  مذهب  في  الهياض  أصفى  نفسه: 

.11 ل،  األو المجلد  التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 
والجواب. السؤال  في  الِخطاب  فصل  نفسه: 

.11 ل،  األو المجلد  التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 
نفسه: الحقيقة والمجاز في تاريخ اإلباضّية باليمن والحجاز. مسقط، وزارة التراث 

(154 صفحة).  ،1980 / 1400 والثقافة،  القومي 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،38/3 المخطوطات،  فهرس 
الرمضاني،  حسن  د بن  محم الناســخ:  21 سطرًا.  24×18ســم،  132 صفحة، 

الرياضي. المعهد  طلقات  بعد  مجموعة،  في  1400 / 1979 ـ 80. 

.10 ل،  األو المجلد  التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 
 ،1983 / 1403 والثقافــة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  الفاروق.  هــدى  نفسه: 

24×17سم). (165 صفحة، 
د بن  محم الناســخ:  1400 / 1980؛  شــعبان   12 في  العمــل  أكمل  المؤّلف 

.1980 يوليو   12  / 1400 شعبان   28 الرمضاني،  محسن  حسن بن 
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القاضي،  مكتــب  على  الخّطاب  عمر بــن  الخليفة  لرســالة  شــرح  من  نوع 
هذه  محتويات  على  تحتوي  قِبل؟)  من  13 ـ 20؛  (الصفحات  التي  وللقصيدة 
د بن يوسف اطفيش شرح كتاب  الرسالة. المؤلف يشير أيضًا إلى كتاب محم
النيل، الطبعة الثانية، المجلد 13، الصفحة 26 والتي تليها، حيث رسالة أيضًا. 
د] بن  محم عمر  [ألبي  العقد  في  ـ : المبرد،  ل الكامل  في  أيضًا  توجد  رســالة 
251)، في البيان   ،S I 161)؛   ،1943 154 (طبعة   ،I عبد رّبه (كارل بروكلمــان 
ـ : الجاحظ (كارل بروكلمان I، 153 (طبعة 1943، 158 ـ 159))، في  والتبيين ل

إلخ.  ،(126  ،S II بروكلمان  (كارل  الُموقعين  إعالم  [الجوزّية]  قّيم  ابن 
إنشــاء  في  الفضل  إليه  يرجع  الذي  الخّطاب،  عمر بن  إلى  يشــير  الفاروق 

القاضي. مكتب 
.11 ل،  األو المجلد  التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 

األحكام. بقواعد  الُحّكام  إعانة  نفسه: 
عبد العزيز بن  كتــاب  نظم   :10 ل،  األو ـد  المجلـ التاريخ  عبر  ُعمــان  كتابه 

البّسام. الورد  الثميني  إبراهيم 
للُحّكام. الُمنّظم  الحقل  مجهول:  انظر: 

مســقط،  مجّلدات،  ثالثة  واألحــكام.  األديــان  في  األنــام  إرشــاد  كتاب  نفسه: 
415 صفحة؛  ؟،   ،456) 1408 ـ 1988/9،  والثقافــة،  القومــي  التراث  وزارة 

24×17سم).

المكتبة.  في  الثاني  ـد  المجلـ ال يوجد   :(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
ل هو 21 ذو القعدة 1400 / 1980، من قِبل عبد اهللا بن  د األونهاية نسخ المجل
كان  الثاني  للمجلد  التأليف  نهاية  الرمضاني.  محســن  حسن بن  د بن  محم
 / 1403 رمضان   23 في  كان  النســخ  نهاية  1368 / 1949؛  القعدة  ذو   29 فــي 

الناسخ. نفس  قبل  من   ،1983 4 يوليو 
األديان  عن  بيتًا   120,000 مــن  أرجوزة   :76/3 الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

إلخ. واألحكام، 
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األديان  في  األنــام  إرشــاد   :10 ل،  األو المجلد  التاريــخ  عبر  ُعمان  كتابــه 
مجّلدات. عشر  تقريبًا  يعني  ا  ِمم بيتًا   120,000 في  قصيدة  واألحكام. 

مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، قائمة 1424 / 2003: 5 مجّلدات. (في 
.(5  ،3  ،2  ،1 المجلدات  القائمة: 

للطباعة  اإلسالمي  المكتب  بيروت:  ُعمان.  أهل  أنساب  في  األعيان  إسعاف  نفسه: 
فهارس. مع  24×17سم).  216 صفحة؛   ،V)  ،1965 / 1384 والنشر، 

المؤّلف: ســالم بن حمود بن شامس السيابي الســمائلي. هوامش من قِبل 
ـ : الصحاري:  إبراهيم بن سعيد العبري. هذا العمل يهدف ألن يكون إكماالً ل

العرب. أنساب  كتاب 
وزارة  في  رقم 400  مخطوط،  حديثة،  نسخة  ســالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 

والثقافة. القومي  التراث 
ويلكنســون 1977، 187 ملحوظة 5: بالرغم من أن هذا المؤلف يســتمد 
بين  أن  له  يســبق  والمحلية (لم  الكالســيكية  المصادر  في  الواقع  أحيانًا 
الصحاري،  (انظــر:  العرب  أنســاب  العوتبي  كتاب  من  نســخة  رأى  أنه 
أبو المنذر ســالمة (ســلمة) بن مســلم))، يعتمد جل عمله على معرفته 
دليل  بذلك  فهو  ساللتهم.  أنه  أنفسهم  به  يؤمنون  وما  للقبائل  الشــخصية 
من  المعاصرة  القبائل  طورتها  التي  الطريقة  من  الشــيء  بعض  لبيان  مفيد 

القديمة. الجماعات 
31 ـ 32.  ،A 1985 العبيدلي،  العمل:  هذا  عن 

النسب. مجموع  انظر: 
.A  1979 مجهول  انظر:  ُعمان.  في  قبائل  عن 

المذهب  أئّمة  ذكــر  على  ويشــتمل  الشــعثاء  أبي  أتباع  عن  الوعثاء  إزالــة  نفسه: 
سيدة  تحقيق:  واإلجماع.  والُســّنة  الكتاب  من  الصحيحة  وأُصوله  اإلباضي 
مطابع  والثقافة /  القومي  التراث  وزارة  القاهرة:  مســقط /  كاشف.  إسماعيل 

24سم). .Facsims؛  123 صفحة،   ،IV)  ،1979 العرب،  سجل 
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والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،35/3 المخطوطات،  فهرس 
21 سطرًا. 21×16سم،  96 صفحة، 

زيد. جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي،  انظر: 
.11 ل،  األو المجلد  التاريخ،  عبر  ُعمان  كتابه: 

(الكالم؟). الكلم  جوهر  نفسه: 
بعد  الفقه  عن  قصائد  من  مجموعة  79/3 ـ 80:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

النضر. البن  الدعائم  كتاب  أمثلة 
األعظم. الرسول  سيرة  في  دي  المحم التاريخ  جوهر  نفسه: 

.10 ل،  األو المجلد  التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 
نفسه: معالم اإلسالم في األديان واألحكام. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 

24×17سم). (264 صفحة،   ،1984 / 1404

.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
الجعبيــري A 2001، األدب: قصيــدة، في الزواج وقضايــا أُصولّية عقدّية، 

بيتًا.  20,000

بيتًا.  20,000 حوالي  قصائد،   :79/3 الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 
.223  ،1993 العبيدلي، 

بيتًا.  20,000 حوالي  قصائد،   :10 ل،  األو المجلد  التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 
نفسه: مقاصد األبرار على مطالع األنوار. مســقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 

24×17سم). (295 صفحة،   ،1983 / 1404

ـ : أرجوزة بعنوان: مطالع األنوار الفقهّية من قِبل أحمد بن سعيد بن  شــرح ل
خلفان الخليلي، عن الوصايا. الشــرح اكتمل في 26 ُجمــادى الثاني 1378/ 

21 يوليو 1982.

ـ : منظومة بعنوان: مطالع األنوار من قِبل  الجعبيري A 2001، األدب: شرح ل
الوصايا. عن  الخليلي،  خلفان  سعيد بن  أحمد بن 

التالية. المادة  انظر: 
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األبرار. مقاصد  على  األقمار  مطالع  نفسه: 
قِبل  من  الرجز  في  قصيدة  على  شــرح   :79/3 الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

الوصايا. عن  الخليلي  سعيد  أحمد بن 
سعيد  أحمد بن  رجز  شــرح   :10 ل،  األو المجلد  التاريخ،  عبر  ُعمان  كتابه: 

واحد. مجّلد  المتابعة،  قانون  عن  الخليلي. 
السابقة. المادة  انظر: 

القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  الســفر.  صالة  أحكام  في  الُمعتبر  القــول  نفسه: 
و17.  16 تُراُثنا  69 صفحة).   ،60) مجّلدان،   ،1981 والثقافة، 

القــول   :(2003 (يوليــو   www.mara.gov.om/library/AlQaolalmutabar.html

الُمعتبر في أحكام صالة الســفر. القســم األول. لم يشــر إلى أي مؤّلف، 
(14 صفحة).

أحكام  في  السافر  البدر  حمد:  ســيف بن  األغبري،  السفر:  صالة  عن  انظر: 
السفر؛  صالة  أحكام  في  الُمعتبر  الرأي  مبروك:  سعيد بن  القّنوبي،  الُمسافر؛ 
في  الســفر  أحكام  معّمر:  المغرب،  الســفر.  صالة  أبو عاصم:  الراشــدي، 

اإلسالم.
الُسلوك في  كتاب  نفسه: 

.11 ل،  األو المجلد  التاريخ،  عبر  ُعمان  كتابه: 
نفسه: طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب اإلباضي. مسقط، وزارة التراث 
العرب. سجل  مطابع  في  طبع  (160 صفحة).   ،1980 / 1400 والثقافة،  القومي 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،39/3 المخطوطات،  فهرس 
الرمضاني،  حسن  د بن  محم الناســخ:  21 سطرًا.  24×18ســم،  129 صفحة، 

والمجاز. الحقيقة  بعد  مجموعة،  في  1400 / 1979 ـ 80. 

.1987 / 1403 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :306  ،2000 الحجازي 
الجعبيــري A 2001، األدب: (160 صفحــة)؛ الجــزء األول: تراجم، الجزء 

عقيدة. الثاني: 
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قِبل  من  ُنشــر   .1980 العرب،  ســجل  مطابع  158: [القاهرة]:   ،1997 ُمصلح 
تُراُثنا. سلسلة  في   ،1981 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

.11 ل،  األو المجلد  التاريخ،  عبر  ُعمان  كتابه: 
نفسه: ُعمــان عبر التاريخ. 4 مجّلدات، الطبعة الخامســة. مســقط، وزارة التراث 
القومي والثقافة، 1421 / 2001، (276، 274، 272، 256 صفحة؛ 24,5×17سم).

القومي  التراث  وزارة  في  مخطوطات   ،41  ،40  ،37/3 المخطوطات،  فهرس 
242 صفحة،   ،130 واحــدة،  ملزمة  في  والثاني  ل  األو ـدان  المجلـ والثقافة. 
1391 / 1971 ـ 2.  فــي  ُنســخ  ل  األو المجلد  ســطر؛  و30   29 32×20ســم، 

ـدان الثالــث والرابع في ملزمــة واحدة، 352 صفحة، 35×12ســم،  المجلـ
27 سطرًا.

مســقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1982، 1406 / 1986 و1994. الطبعة 
.2001 الخامسة 

من  معلوماته  جمع  علــى  الســيابي  اعتمد  16 ـ 17:   ،2000  (Rawas) روس
عبد اهللا بن  كتاب  إلــى  يرجع  لديه.  المتوفرة  المختلفــة  الُعمانية  المصــادر 
العلماء  تخص  التي  المعلومات  إلى  ســيما  األعيان،  تحفة  السالمي،  حميد 
رزيق  ابن  ويذكر  التاســع،  الثالث /  القــرن  إلى  ينتمون  الذين  اإلباضييــن 
التي  والمواضيع  األفكار  بوفرة  الكتابة  في  أســلوبه  يتســم  مستمر.  بشكل 
جّدًا؛  مهمة  السيابي  كتابات  تعد  اإلباضي.  والمذهب  والفقه  التاريخ  تخص 

معاصر.  ُعماني كاتب  ألنه 
مع  األعيان،  تحفــة  الســالمي،  كتاب  على  شــرح   :40  ،A 1985 العبيدلي، 

الراهن. الوقت  إلى  الحديث  وجر  مهمة،  إضافات 
األعمال  على  شــرحًا  ما   حد إلى  الســيابي  عمل  يعد   :6  ،1993 العبيدلي، 
الوقت  وفي  ـ : الســالمي،  ل األعيان  تحفة  خاصة  التاريخية،  القيمة  الُعمانية 
نفسه يتضمن إضافات كثيرة، هذا الكتاب يعطي كذلك معلومات قيمة جّدًا 

المختلفة. األماكن  أسماء  في  تحدث  التي  التغييرات  حول 
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لكنها   ،1783 حوالــي  إلى  تعــود   :372  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
األولى. القياسية  المراجع  إلى  كثيرًا  تضيف 

.1986 مطبوع   :18  ،1991 الزبير، 
(372 صفحة،  جديدة،  طبعة  [دمشق]  حديثة  نسخة  ُعمان،  تاريخ  في  العنوان  نفسه: 

الحارثي. عيسى  د بن  محم أحمد بن  من  بطلب  23,5×17سم.). 
عمل  الحارثي.  عن  1 ـ 5  الصفحــات   .(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
تاريخي وجغرافي عام عن ُعمان، مع معلومات كثيرة حول القبائل الُعمانية.

.(1972 (مايو  (مزاب)  غرداية  اإلصالح،  جمعية  مكتبة 
ُعمان. تاريخ  عن  العنوان   :2 األعيان،  إسعاف  السيابي: 

.1966 بيروت  ُعمان.  تاريخ  عن  العنوان 
مطبوع.  :10 ل،  األو المجلد  التاريخ،  عبر  ُعمان  كتابه: 

لة. ثالثة مجّلدات، مسقط، وزارة التراث  لة في األحكام الُمأص نفسه: العقود الُمفص
24×17سم). 308 صفحة؛   ،322  ،241)  ،1982 / 1402 والثقافة،  القومي 

الطباعة،  فــي  خطأ  إلى  ذلك  يرجع   :(2004 (مــارس  البوســعيدي،  مكتبة 
بالمطبعة  طبع   .2  ،1  ،3 هــو:  الصحيح  الترتيب  بالخطأ؛  ُرتبت  المجلدات 
في  كانت  الكتابة  نهاية   :240 ل،  األو المجلد  مطرح.  ـ  مســقط  في  الشرقّية 
 .1971 / 1391 رمضان   17 فــي  كانت  الكتابة  بداية   ،1973 / 1393 5 رجــب 
 .1977 / 1397 رمضان   22 الرمضاني،  محســن  حسن بن  د بن  محم الناسخ: 

فقه.
وعقود  الزواج  عقد  في  قصيدة  مجّلدات،  ثالثة  األدب:   ،A 2001 الجعبيري 

بيتًا.  30,000 في  أخرى، 
مجّلدين.  في  بيتًا   30,000 فــي  أرجوزة   :78/3 الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشر 
األحكام  في  لة  الُمفص العقود   :10 ل،  األو ـد  المجلـ التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 

بيتًا.  30,000 في  مجّلدان.  لة.  الُموص
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الُمسّومة. الخيل  في  الُمنّظمة  العقود  نفسه: 
.79/3 الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 

مطبوع.  :11 ل،  األو المجلد  التاريخ،  عبر  ُعمان  كتابه 
وأُصوله. اإلباضي  المذهب  في  الحقيقة  كشف  شرح  الوثيقة،  الُعرى  نفسه: 

.10 ل،  األو المجلد  التاريخ  عبر  ُعمان  كتابه 
د عبد اهللا بن حمّيد: كشف الحقيقة لمن  شرح على كتاب السالمي، أبو محم

الطريقة؟ جهل 
اإلسالم. أُصول  نفسه: 

األديان  الفقــه،  عن  قصائد  مجمــوع   :80/3 الُنعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
واألحكام.

الدما. أحكام  في  السما  وهب  نفسه: 
فهرس المخطوطات، 36/3، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، في 

المناهج. أصدق  كتاب  مع  مجموعة 
الســيابي، أبو يحيى خلفان بن جميل بن حرمل بن ُمحّيل [الســيابي] السمائلي 

الُعماني:
52 ـ 54. انظر:  سيما.  عن  103 ـ 106.   ،1993 البهالني 

56 ـ 57.  ،2000 البهالني 
(1308 ـ 1392 / 1890 ـ 1972).  :9/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الخصيبي: شقائق النعمان، 51/3 ـ 60: (زهاء 1308 ـ 1391 / 1890 ـ 1971 ـ 2) 
د بن  ولد في سيما بمنطقة إزكي. تلقى تعليمه في سمائل. عينه اإلمام محم
أصبح  ذلك  بعد  الرستاق.  بحي  قاضيًا  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلي  عبد اهللا 
وبين  بينه  الذي  للخالف  ونظــرًا   1931 / 1350 من  بداية  مطرح،  في  قاضيًا 
الوالي اضطر إلى الرجوع إلى ســمائل، حيث اســتقر فــي غيلة الدك في 
بطلب  صور  في  قاضيًا  تيمور  سعيد بن  السلطان  عينه  سمائل.  وادي  سفالة 
من الوالي هناك الســيد ســعود بن علي بن بدر البوسعيدي. بعد أن سقط 
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شفي  أن  بعد  قاضيًا  الخليلي  اإلمام  عينه  حيث  ســمائل،  إلى  رجع  مريضًا، 
أمثلة  1368 / 1948 ـ 9.  زهاء  استقال.  حتى  شغله  الذي  المنصب  مرضه،  من 
من شعره من: سلك الدرر، جالء العمى، بهجة المجالس، فصول األصول، 

وجوابه. البطاشي  مهّنا  خالد بن  من  إليه  جاء  سؤال 
سالم بن  قِبل  من  للمؤّلف،  الذاتية  السيرة   :V-XIII الصفحات  العمى،  جالء 
حمود، اكتمل  30 جمادى 1382 / 1963، نقالً بالحرف من خّط الُمترجِم. اسم 
المؤّلــف الكامل هو: أبو يحيى خلفان بــن جميل بن حرمل بن ُمحّيل بن 
ولد  الُمصيب.  بني  قبيلة  من  هويشــل  سالم بن  الُمّر بن  ُسليم بن  علي بن 
إلى  تقع  التي  المدينة  إزكــي،  بحي  تيما،  ســيما،  في  1308 / 1890 ـ 1  في 
الخروصي  ســليمان.  راشد بن  سالم بن  اإلمام  تحتها.  ســيما،  من  الشرق 
في األوقاف في ســيما، ترك هذا المنصب  (إمام 1913 ـ 1920) عينه وكيالً 
وبعدها  سنتين،  لمدة  نخل،  في  ليدرس  اإلمام  أرســله   ثم 1335 / 1916 ـ 7. 

(توفي  [الخروصي]  راشد  ســالم بن  اإلمام  وفاة  بعد  نخل.  في  قاضيًا  عين 
قاضيًا  الخليلي  خلفان  ســعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم اإلمام  عينه   ،(1920

1345 / 1926 ـ 7.  في  شــخصية  ألسباب  المنصب  هذا  ترك  الرســتاق.  في 
فيما  الرســتاق.  والي  حامد  بدر بن  علي بن  هالل بن  كان  عندما  هذا  كان 
السيد  حيث  مطرح  قاضي  البوسعيدي،  فيصل  تيمور بن  لطان  الس جعله  بعد 
د بن أحمد بن ناصر بن خلفان الغّشــام آل بو سعيد كان واليًا. جعلته  محم
حمد بن  الســيد  عهد  في  1349 / 1930 ـ 1،  المنصب  هــذا  يغادر  الظروف 
نخل  من  انتقل  نفســه  الوقت  وفي  ُسلطان.  ســعيد بن  تركي بن  فيصل بن 
والي  بدر،  علي بن  سعود بن  السيد   1938 / 1357 في  ســمائل.  الفيحا،  إلى 
صور للُسلطان سعيد بن تيمور البوسعيدي، أمره أن يكون قاضيًا في صور. 
حين توفي الوالي 1362 / 1943، خلفان بن جميل لم يستطع أن يبقى طويالً 
الخليلي  اإلمام  عينــه   1946 / 1365 في  ســمائل.  إلى  ورجع  مركزه  وغادر 
1371 / 1951 ـ 2.  الظروف  بسبب  المنصب  هذا  وغادر  ســمائل،  في  قاضيًا 
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1373 / 1953 ـ 4  في  ســمائل.  إلى  رجع  ما  سريعا  لكن  زنجبار،  إلى  سافر 
الخارج. إلى  الثانية  رحلته  وهي  الحج،  مناسك  أدى 

قِبل  من  قاضيًا  ُعين  صور  في   :309  ،266  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
علي  غالب بن  لإلمام  الخمس  األساسيين  المنتخبين  ضمن  كان  ــلطان.  الس

.1954 في  الهنائي 
عمل  أبو يحيى.  ُكنيتــه:  (1308 ـ 1392 / 1890 ـ 1972)   :58  ،1991 الزبيــر، 
عدة  أّلف  وصور.  نخل  ســمائل،  مطرح،  الرســتاق،  في  طويلة  لمدة  قاضيًا 

منها. بعض  عن  أسفل  انظر:  أعمال. 
مة. مقد والجواب،  المسألة  في  الِخطاب  فصل  انظر: 

السمائلي. جميل  خلفان بن  أو  السيابي،  جميل  خلفان بن  اسمه: 
األنوار. بهجة  على  ُمختصر  شرح  ُعبيد:  حمد بن  أبو ُعبيد  الُسليمي،  انظر:  نفسه: 

واألحكام  العلــوم  من  كثيرة  فنــون  على  الُمشــتملة  المجالس  بهجــة  نفسه: 
األسئلة  ويليها  اإللهّية،  والوســيلة  الغيثية  القطرة  أيضًا  ويليها  والمواعظ، 
واألجوبــة النظمّيــة للمؤّلف أيضًا. دمشــق: المطبعة الُعمومّية (شــارع 
د بن  ومحم سعيد  سليمان بن  من  بطلب  حديثة.  نسخة  الوليد)،  خالد بن 

السيابيين. سالم 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  مطبوع   :56  ،2000 البهالني 

نظم،  في  وأجوبة  أســئلة  مجموع  55/3 ـ 57:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
محتوية على قصيدتين طويلتين، إحداها عن مواعظ ونصائح وِحكم وأمثال 

اإللهّية. والوسيلة  الغيثية  القطرة  تسمى  الثانية  وبحوث.  وفوائد 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية.  الطبعة   :408  ،2003 الُسليمي 

.1989 / 1409

.(1972 (مايو  رقم 31  القرارة،  إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 
.(1972 (مايو  غرداية  اإلصالح،  جمعية  مكتبة 
.(1972 (مايو  رقم 1369  بّريان،  مسجد  مكتبة 
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نفسه: فصل الِخطاب في المسألة والجواب. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 
24×17سم). 275 صفحة؛   ،250) مجّلدان،   ،1984 / 1404

خلفان  عبد اهللا بن  المؤّلــف  ابن  قِبل  من  كانت  واألســئلة  األجوبة  ترتيب 
د بن راشد بن عزّيز الخصيبي، تاريخ االنتهاء منه هو  السيابي وتلميذه محم

.1982 أغسطس   17  / 1402 شوال   27

الطهارات،  الدين،  أُصول  عن  وأجوبة  أســئلة  مجموع   :57  ،2000 البهالني 
النكاح  ــارات،  والكف والنذور  اإليمــان  الحج،  الصــوم،  الــزكاة،  الصالة، 

والحضانة. النفقات  الفراق،  والرضاع، 
مطبوعة. للمؤّلف.  فتاوي  مجموعة   :58  ،1991 الزبير، 

 ،1982 / 1402 والثقافــة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  األصول.  فصول  نفسه: 
23,5×16سم). (414 صفحة، 

2004): نهاية نسخ المخطوط ليلة عيد األضحى  مكتبة البوسعيدي، (مارس 
نسخة  من  اليوسفي،  خميس  حمدان بن  يوسف  أبي  قِبل  من   ،1947 / 1366

نثر. في  عمل  المؤلف.  يد  بخط 
والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُطبــع  ملحوظة:   56  ،2000 البهالني 

فصالً.  141 في  الفقه،  أُصول  عن 
الفقه. أُصول  عن   :57/3 الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 

واحد. مجلد   :7 والجواب،  المسألة  في  الِخطاب  فصل  السيابي: 
مطبوع. الفقه.  أُصول  عن   :58  ،1991 الزبير، 

.1998 آل ثاني  انظر: 
الُعماني.  السيابي  جميل  خلفان بن  للشيخ  الدماء  ميمّية  شرح  العمى.  جالء  نفسه: 
خالد بن  (شــارع  الُعمومّية  المطبعة  دمشــق:  التنوخي.  الدين  عــّز  تحقيق: 
الوليد)، 1964 / 1383 (XIII، 408 صفحة، 24×16سم). بطلب من عبد اهللا بن 

عبد اهللا. حمّيد بن  سرور)  (أبي  وتلميذه  الخليلي  علي 
 :407 الصفحة  أعلــى).  (انظر:  للمؤّلف  الذاتية  الســيرة   :V-XIII الصفحات 
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الُعماني  ســرور  حمّيد بن  عبد اهللا بن  حمّيد بن  ســرور  أبي  قِبل  من  كتبت 
الخروصي. خلف  سعيد بن  قِبل  من  قصيدة   ،XIV الصفحة 

الشرعي. القضاء  معهد  قِبل  من  ُطبع  ملحوظة:   56  ،2000 البهالني 
مع  (الدماء)،  القتل  حاالت  عن  قصيدة   :54/3 الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

العمى. جالء  سماها  التي  شرحها، 
.(1972 (مايو  غرداية  اإلصالح،  جمعية  مكتبة 
.(1972 (مايو  رقم 1374  بّريان،  مسجد  مكتبة 

القضاء  معهد  مسقط:  الثانية.  الطبعة   :186  ،2005 يحيى  د بن  محم الراشدي، 
.1991 / 1411 واإلرشاد،  الشرعي 

الســيابي: فصل الِخطاب في المسألة والجواب، 7: ميمّية، في بحر الرجز، 
والُجروح. الدماء  عن  واحد.  مجّلد  شرح،  مع 

الزبير، 1991، 58: جالء العمى، شــرح عن قصيدتــه الميمّية: الدماء، التي 
مطبوعة. والدّيات.  واألروش  الدماء  أحكام  تعالج 

الدماء. في  منظومة  نفسه: 
ناصر بن  طلــب  على  بناًء  مؤّلفــة   :XI العمى،  جــالء  عمله  علــى  مة  مقد

بيتًا.  417 في  الخروصي].  راشد  [بن  سالم  اإلمام  أخ  سليمان،  راشد بن 
.1991 الزبير،  العمى،  جالء  أعلى،  انظر: 

مية. الال القصيدة  نفسه: 
مــة على عمله جالء العمــى، XI-XII. كتب عــدة قصائد، من ضمنها  مقد
أعالم.  الحّق  حق  معالم  بـ على  تبدأ  التي  ميمّيــة»  و«أخرى  الغيثية،  القطرة 

نظمّية. أجوبة  أيضًا: 
.a2000 و باباعّمي  الذاتية،  السيرة  عمر:  عبد الرحمن بن  بكّلي،  انظر: 

د  لمحم العربي  الكتاب  دار  مطابع  القاهرة:  األثر.  ُغرر  الحاوي  الدرر  سلك  نفسه: 
حوالي  600 صفحــة،   ،551) مجلــدان،   ،1961 / 1380 المنيــاوي،  حلمــي 

السيابي. سالم  د بن  محم طلب  على  بناًء  24×17سم). 
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(عبد  النيل  في  أساســًا  بيتًا،   28,000  :XI العمى،  جــالء  عمله  على  مة  مقد
اطفيش). يوسف  د بن  محم) وشرحها  الثميني)  إبراهيم  العزيز بن 

التراث  وزارة  مســقط،  مجّلدان.  الثانية،  الطبعة   :331  ،2003 أمبوســعيدي، 
.1988 / 1409 والثقافة،  القومي 

شــرح  ـ : كتاب  ل نظم  الفقه،  عن  طويلة  أرجوزة  56 ـ 57:   ،2000 البهالنــي 
النيل، الذي شرح فيه أقوال وآراء العلماء في مسائل مختلفة؛ يتأّلف العمل 

بيتًا.  28,000 من 
و28,000  مجّلدين.  في  ـ : الثميني  ل النيل  ـ : كتاب  ل نظــم   :5/1  ،1967 بكّلي 

.1961 / 1380 العربي،  الكتاب  دار  مطابع  القاهرة:  في  ُطبع  بيتًا. 
في  األثر،  ُغــرر  الحاوي  الدرر  ســلك   :52/3 الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
ـ : كتاب  األحكام واألديان والسير، أرجوزة في 28,000 بيت؛ طبعة منظومة ل

وزيادات. نفسه  النص  مع  الثميني)،  إبراهيم  (لـ عبد العزيز بن  النيل 
مكتبة مســجد بّريان، رقم 1124 ـ 1125، حيث في الدليل مثل سلك الدرر 

.(1972 (مايو 
مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004): مجّلدان. مسقط، وزارة التراث القومي 

شعر. 23×16سم).  605 صفحة؛   ،560)  ،1981 / 1401 والثقافة، 
القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  مســقط  في  ُنشــر   :83  ،A 2002 الســالمي، 
والثقافة. على الصفحات 547 ـ 594 قائمة أئمة القرن الرابع عشر / العشرين.
بيتًا  ـ : 14,000  ل مجلدان.   :7 والجواب،  المسألة  في  الِخطاب  فصل  السيابي: 

مجّلد.  لكل
القائمة الصفراء: ســلك الدرر، نظمًا. في األديان واألحكام واألدب والسير، 

مجّلدان.
مطبوعة. الفقه.  عن  طويلة  أرجوزة   :58  ،1991 الزبير، 

قِبل): ِمن  (كّلَف  سعيد:  سليمان بن  السيابي، 
النّقاد. السيف  ديوان  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي، 
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ُمسند... الصحيح،  الجامع  حبيب:  الربيع بن 
المجالس. بهجة  جميل:  خلفان بن  أبو يحيى  السيابي، 

قِبل): ِمن  (كّلَف  سالم:  د بن  محم السيابي، 
المجالس. بهجة  جميل:  خلفان بن  أبو يحيى  السيابي، 

الدرر. سلك  نفسه: 
السمائلي: [السيابي]  شامس  حمود بن  سالم بن  هالل بن  السيابي، 

عشر/  الخامس  ـ  عشر  الرابع  (القرن  44/2 ـ 54:  الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 
والعشرين). الواحد  ـ  العشرين 

السيجاني. السيجاني: 
غيالن. هاشم بن  الوليد  أبو 

د. محم خليل بن  أحمد بن  خليل  أبو 
عمر. د بن  محم

غيالن: هاشم بن  أبو الوليد  السيجاني، 
البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 232/1 ـ 236: (أواخر القــرن الثاني ـ بداية 

سمائل. بمنطقة  قرية  سيجا،  من  التاسع)  بداية  ـ  الثامن  أواخر  الثالث / 
المسلمين. من  وغيره  غيالن  هاشم بن  من  حمّيد  عبد الملك بن  لإلمام  نفسه: 

251 ـ 254.  ،11 رقم.  مصورة،  نسخة  مجهول:  في   :4  ،2001  (Crone) كرون 
كاشــف 1986، 36/2 ـ 38: ســيرة للشــيخ هاشــم بن غيالن إلــى اإلمام 

حمّيد 5 . عبد الملك بن 
من  حمّيد  عبد الملك بن  اإلمام  إلى  138/1 ـ 140:  األعيان،  تحفة  السالمي: 

73 ـ 75.  ،1999 د  محم يحيى بن  البهالني،  انظر:  غيالن.  هاشم بن 
عبد الملك بن  اإلمــام  إلى  إزكي  وأهل  غيالن  هاشــم بن  عن  140 ـ 142:  نفسه: 

حمّيد.
الســالمي2001، 248: لإلمام عبد الملك بن حمّيد من هاشم بن غيالن. في 

.17  ،(2) السير  كتاب  مجهول: 
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إلى  غيالن  هاشــم بن  من  الجواب  هــذا  أّن  أعلــم  واهللا  33 [وأظــّن   :255 نفسه: 
اإلباضّية،  الســير  مجهول:  في  ُمكتمل).  (غير  حمّيد]  عبد الملك بن  اإلمام 

203 ـ 207.

عن إمامة عبد الملك بن حمّيد. انظر: السالمي: تحفة األعيان، 134/1 ـ 149.
حمّيد. عبد الملك بن  انظر: 

اإلمام  إلــى  غيالن  هاشــم بن  وعن  عنــه  علي  موســى بن  مــن  جــواب  نفسه: 
حمّيد. عبد الملك بن 

كــرون (Crone) 2001، 4: فــي مجهــول: نســخة مصــورة، رقــم 10، 
249 ـ 251. موسى بن علي كان عالمًا بارزًا توفي في 230 / 844 أو السنة 

التي بعدها.
وأهل  غيالن  وهاشم بن  علي  موسى بن  من  جواب   :255  ،2001 الســالمي، 
إزكــي إلى اإلمــام عبد الملك بن حمّيد. فــي مجهول: الســير اإلباضّية، 

214 ـ 215.

نفسه: 15: عمومًا مشــابهة لسيرة في المادة التالية. نصيحة إلى اإلمام في ضرورة 
اإلسالمي. بالشرع  التمسك 

اإلمام  إلى  غيــالن  من  جواب  أعلم،  واهللا  [أظــّن،   :144  ،2003 الوهيبــي، 
ل،  األو الجزء  اإلباضّية،  ُعلمــاء  ســير  مجهول:  في  حمّيد].  عبد الملك بن 

191 ـ 198. الصفحات 
اإلمام  إلى  إزكي  وأهل  غيالن  وهاشم بن  علي  موســى بن  من  جواب   :154 نفسه: 

199 ـ 200. المسلمين،  سير  مجهول:  في  حمّيد.  عبد الملك بن 
اإلمام  إلى  إزكي  وأهل  غيالن  وهاشم بن  علي  موســى بن  من  جواب   :161 نفسه: 

250 ـ 255.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في  حمّيد.  عبد الملك بن 
عزرة. علي بن  موسى بن  أبو علي  اإلزكوي،  انظر: 

د بن  نفسه: ســيرة إلى اإلمــام عبد الملك بن حمّيد من هاشــم بن غيالن ومحم
جعفر. وسعيد بن  علي  والعباس بن  علي  واألزهر بن  موسى 
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213 ـ 214. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في   :255  ،2001 السالمي، 
الســالمي: تحفة األعيان، 143/1 ـ 144: ســيرة إلى اإلمــام عبد الملك بن 
د بن موسى واألزهر بن علي والعباس بن  حمّيد من هاشم بن غيالن ومحم

جعفر. وسعيد بن  علي  ابني  د  ومحم وموسى  األزهر 
الســالمي:  مثل  عنوان  رقم 35):  (باألحرى،  رقم 34   ،16  ،2000 الســالمي، 
نصيحة  التاســع).  الثالث /  (القرن  إزكي  من  علمــاء  هؤالء  األعيان.  تحفة 

اإلمام. إلى  وتحذير 
الســالمي، 2001، 14 ـ 15: ســيرة موجهة إلى اإلمام عبد الملك بن حمّيد 
د بن موسى األزهر، األزهر بن علي، العّباس بن  من هاشم بن غيالن، محم
د ابني علي، وسعيد بن جعفر، كل  د، موسى ومحم األزهر، موسى بن محم
شكل  في  السيرة  هذه  التاســع.  الثالث /  القرن  في  إزكي  من  العلماء  هؤالء 
اإلباضّية؛  الســير  مجهول:  في  حوله.  الناس  بعض  بخصوص  لإلمام  نصح 

مصورة. نسخة 
هاشــم بن  من  حمّيد  عبد الملك بن  لإلمام  ســيرة   :144  ،2003 الوهيبــي، 
غيالن ومجموعة من المشــائخ. في مجهول: ســير ُعلماء اإلباضّية، الجزء 

201 ـ 202. الصفحات  ل،  األو
موسى  د بن  ومحم غيالن  هاشــم بن  من  حمّيد  عبد الملك بن  لإلمام   :154 نفسه: 
جعفر.  وســعيد بن  علي  د بن  ومحم األزهر  والعباس بن  علي  واألزهر بن 

200 ـ 202. المسلمين،  سير  مجهول:  في 
(إمــام  حمّيــد  عبد الملك بــن  اإلمــام  إلــى  غيــالن  هاشــم بن  ســيرة  نفسه: 

207 ـ 226 / 823 ـ 841).

كرون (Crone) 2001، 4، 336: في كاشف، 1986، 36/2 ـ 38. أيضًا في مجهول: 
حكم  الذي  سيرته،  على  معتمدة  تواريخه  290 ـ 292.  رقم 15،  مصورة،  نســخة 
المرجئة  انتشار  إلى  تشير  ألنها  مشهورة؛  نفسها  السيرة  208 ـ 226 / 248 ـ 841. 

أخويه،  د  محم وابُن  الملــك  عبُد  كان  الذي  هاشــم،  عن  صحار.  في  والقدرية 
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انظر:   .(304/8 جزء  الشريعة،  قاموس  (الســعدي،  مشهورين  عالمين  أيضًا  وكانا 
رقم 11،  (مجهول،  أيضًا  هاشــم  رسالة   .193  ،1978  (Wilkinson) ويلكنســون 

249 ـ 251). رقم 10،  (مجهول،  علي  موسى بن  251 ـ 254)، 

نفسه: 5: من هاشــم بن غيالن إلى اإلمام عبد الملك بن حمّيد. مجهول: نســخة 
مرقم). (مخطوط  رقم 32  مصورة، 

اإلمام  إلــى  غيالن  هاشــم بن  الشــيخ  عن  ســيرة   :25  ،2003 الجالــودي، 
المحبوبين،  اإلباضية  علماء  ســير  مجهول:  في  حمّيد 5 .  عبد الملك بن 

106 ـ 107. صفحتان 
34 ـ 35.  ،1999 السابعي 

المرجئة  القدرّية  تأثير  بخصوص  138/1 ـ 140.  األعيان،  تحفة  السالمي:  في 
صحار. في 

القدرية  وجــود  في   :(34 رقــم 33 (باألحــرى  15 ـ 16،   ،2000 الســالمي، 
والمرجئة في صحــار وتوام (اإلقليم الحالي للبريمي) وضرورة مضاداتهم. 
في  ُعمان  كانت  اإلســالمي.  العالم  في  الفقهية  الخالفــات  عصر  هذا  كان 
اإلمامة  تأسيس  بعد  الدينية  النقاشات  مراكز  وأحد  التجاري  االزدهار  بداية 

رقم 38.  ،14  ،2001 السالمي،  األولى. 
السالمي، 2001، 253: سيرة الشيخ هاشم بن غيالن إلى اإلمام عبد الملك بن 

340 ـ 342. الُعمانية،  السير  مجهول:  في  حمّيد. 
207 ـ 210. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في   :255 نفسه: 

ويلكنسون (Wilkinson) 1987، 345 ملحوظة 12، 368: في الجوهر المقتصر 
.(II)  6 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 

ل،  األو الجــزء  اإلباضّية،  ُعلمــاء  ســير  مجهــول:   :144  ،2003 الوهيبــي، 
198 ـ 201. الصفحات 

سير  مجهول:  في  غيالن.  هاشــم بن  من  حمّيد  عبد الملك بن  لإلمام   :149 نفسه: 
319 ـ 320. مجموعة، 
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27 ـ 28. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158 نفسه: 
مجهول:  في  حمّيد.  عبد الملك بن  اإلمام  إلى  غيالن  هاشــم بن  سيرة   :161 نفسه: 

292 ـ 296.  ،(1) السير  كتاب 
علي  حول  ذكر  وفيه  حمّيد  عبد الملك بن  اإلمام  إلى  غيالن  هاشم بن  سيرة  نفسه: 

والرسائل. الُخطب  وبعض  النهروان  وأهل 
316 ـ 322. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :155  ،2003 الوهيبي، 

بعض  على  أجاب  غيالن  هاشم بن  سيرة  في  رقم 37:   ،14  ،2001 السالمي، 
علي،  وحول  صّفيــن،  وقعة  حول  اإلمــام  قِبل  من  طرحت  التي  األســئلة 
(2)؛  الســير  كتاب  مصورة؛  نســخة  مجهول:  في  النهروان.  وأهل  ومعاوية 
السير اإلباضّية؛ سير علماء اإلباضية المحبوبين. في كاشف، 1984، المجلد 

.(36 صفحة  الثاني،  المجلد   ،1986 كاشف،  (انظر:   36 صفحة  ل،  األو
هناك. والمراجع  النهروان  كتاب  مجهول:  انظر: 

اإليجاز. كتاب  د:  محم خليل بن  أحمد بن  أبو خليل  السيجاني، 
لعدد  وأجوبة  أسئلة  مجموع   :5/1 (ُمحقق)،   1973 حمد  سالم بن  الحارثي، 

العلماء. من 
الخامس  التاســع /  (القرن   :537 315/3 ـ 316،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
في  المخطوط  من  جزء  (رقم 1150).  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  عشر) 
نادر. كتاب  أنه  يبدو   .1765 / 1197 في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

.74 اللمعة،  السالمي: 
الوهيبي، 1978، 13، رقــم 95، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

مجّلدان. 1075 / 1664 ـ 5،  في  ُنسخ 
اإليجاز. كتاب  عمر:  د بن  محم السيجاني،  انظر: 

اإليجاز. كتاب  عمر:  د بن  محم السيجاني، 
.7  ،II 524/1؛  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

اإليجاز. كتاب  د:  محم خليل بن  أحمد بن  أبو خليل  السيجاني،  انظر: 
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ال يرُث. ومن  يرُث  من  في  قصيدة  نبهان:  أبو سالم بن  السيد 
المكتبة)،  فــي   87 مجموعة  (فــي  رقم 385  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
الناســخ:  مكتمل.  17 ســطرًا،  23,5 × 16,5 ســم،  ورقتان،  مخطــوط، 
مجموعة  في  الثاني  1291 / 1874 ـ 5.  الُعماني،  الذيابي  ساعد  سالم بن 
الرســتاقي  ســعيد  خميس بن  (جزء   .130 إلى   128 من  141 ورقة،  من 

الطالبين؟). منهج 
شــرح  األزدي:  د  محم يزيد بن  عادي بن  البهلوي،  انظر:  يزيد:  عادي بن  الســيد 

القلهاتي. للشيخ  الحلوانّية  القصيدة 
كاشف. كاشف:  إسماعيل  سيدة 

األغبري. األغبري:  د  محم شيخان بن  حمد بن  سيف بن 
البطاشي. اشي:  البط حمود  سيف بن 

مسكري. المسكري:  هاشل  سالم بن  سيف بن 
الرواحي. الرواحي:  سالم  د بن  محم عبد العزيز بن  سيف بن 
الرواحي. الرواحي:  سالم  موسى بن  عبد العزيز بن  سيف بن 

الطوقي. الطوقي:  د  محم سيف بن 
الفارسي. الفنجاوي:  الفارسي،  سليمان  د بن  محم سيف بن 

الخروصي. الخروصي:  سليمان  ناصر بن  سيف بن 
البوسعيدي. البوسعيدي:  سعيد  ُمبارك بن  ناصر بن  سيف بن 

عّرابة. سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  انظر:  ناصر:  نّيان بن  سيف بن 
أبو صخر. البوسعيدي،  البوسعيدي:  قحطان  يعرب بن  سيف بن 

السيفي:
النْزوّي. [السيفي]  خميس  د بن  محم خميس بن  ناصر بن  سعيد بن 

النْزوّي. العرقي  [السيفي]  د  محم خميس بن  د بن  محم
ْزوّي: الن [السيفي]  خميس  د بن  محم خميس بن  ناصر بن  سعيد بن  السيفي، 

وشاعر.  قاضي  1374 / 1954 ـ 5)  (توفي   :238/3 الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 
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د بن  له قصائد في الفقه. عاش في عقر نزوى. قاضي نزوى عند اإلمام محم
إلى  أسئلة  فقهية،  ألسئلة  أجوبة  كتب  1920 ـ 1954).  (إمام  الخليلي  عبد اهللا 
معلمه أبي مالــك عامر بن خميس المالكي وعلماء آخرين. عن منظوماته، 

الشفعة. في  منظومة  ذكر  تَّم 
الخصيبي. انظر:  222 ـ 225:   ،1994 الفارسي، 

الخصيبي. انظر:   :81  ،1991 الزبير، 
ْزوّي: الن العرقي  [السيفي]  د  محم خميس بن  د بن  محم السيفي، 

1241 ـ 1333 / 1825 ـ 6 ـ 1914 ـ 5)  (حوالي   :233 األعيان،  نهضة  السالمي: 
أعماله:

العقد  – الخروصي:  خميــس  جاعد بن  نبهان  أبي  قِبل  مــن  أجوبة  مجموع 
أجزاء.  7 الثمين، 

د] سعيد [بن خلفان بن أحمد بن  – مجموع أجوبة من قِبل اْلُمحّقق [أبو محم
صالح] الخليلي [الخروصي]: التمهيد في أجوبة الشيخ سعيد، أربعة أجزاء.

شــرح على قصيدة ألبي نبهان والغشري عن حياة األئمة. انظر: أسفل:  –
وأئّمتهم]. خروص  بني  دولة  [ذكر 

في  قاضي  السّر.  علم  في  علماء  238/3 ـ 242:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
انظر:  البوسعيدي.  حمد  سيف بن  والسيد  الهنائي  زاهر  هالل بن  أيام  نزوى 

المنظومة. ألجوبته  أمثلة  السالمي.  أعلى، 
الســالمي، 2002، 83: ألــف قصيــدة عــن األئمــة اليعاربة تبــدأ باألئمة 

قحطان. بني  أئّمة  سيرة  أسفل:  انظر:  القحطانيين. 
د] سعيد بن خلفان بن  الزبير، 1991، 79: مجموعة فتاوى من قِبل [أبي محم

مجّلدات.  4 الخروصي،  الخليلي  صالح  أحمد بن 
والُســليمي،  الثمين  العقد  حمّيد:  عبد اهللا بــن  د  أبو محم الســالمي،  انظر: 

الثمين. العقد  ُعبيد:  حمد بن  أبو ُعبيد 
د سعيد بن خلفان الخليلي: كتاب تمهيد قواعد اإليمان. انظر: الخروصي، أبو محم
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النْزوّي. السمدي  [الصبحي]  بشير  سعيد بن  الصبحي،  انظر: 
24 ـ 25.  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي،  انظر: 

المنهاج. لسالك  المعراج  خلفان:  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر:  نفسه: 
وأئّمتهم]. خروص  بني  دولة  [ذكر  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،142/2 المخطوطات،  فهرس 
خميس  ـ : جاعد بن  ل قصائد  على  شــرح  15 سطرًا.  22×17سم،  70 صفحة، 

أئّمة  بـ سيرة  متبوعة  خروص،  بني  والية  عن  الغشري  وسعيد  [الخروصي] 
.(Q.V.) قحطان  بني 

خروص  بني  عــن  المية  أكمــل   :24  ،2003 ــد  محم ماجد بــن  الكنــدي، 
القصيدة. هذه  حول  وعلق  والغشري  خميس  ـ : جاعد بن  ل

والمديح]. المراثي  في  نظم  [ديوان  نفسه: 
مفقود. اآلن،  حتى   :24  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي، 

الثمين. العقد  نفسه: 
الخروصي  نبهان  أبي  أســئلة  مجموع   :24  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي، 

كبيرة. قطع  سبع  في 
الُحسنى. اهللا  بأسماء  األسنى  المعراج  نفسه: 

في  قاضيًا  كان  المؤّلــف  الروحّية.  التصريفات  في   :197  ،1994 الفارســي، 
.(1849 (ت:  البوسعيدي،  حمد  سيف بن  للسيد  نزوى 

اهللا  أسماء  شرح  في  األســنى  المعراج   :24  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي، 
كبيرة. قطع  ثالث  في  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  الُحسنى، 

قحطان. بني  أئّمة  سيرة  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،143/2 المخطوطات،  فهرس 
94 صفحة، 22×17سم، 16 سطرًا. في مجموعة، بعد: [ذكر دولة بني خروص 

العروض  علمي  فــي  الكافي  بنظم  الخافــي  ـ : مظهر  ب متبوعــة  وأئّمتهــم]. 
د). أبو محم (الخروصي،  الخليلي  خلفان  ـ : سعيد بن  ل والقوافي 
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الُسليمي. السيلمي: 
الرواحي: العباسي  بلحسن  سعيد بن  راشد بن  السيماوي، 

من  الرواحي.  العباسي  بلحسن  سعيد بن  راشد بن  87 ـ 92:   ،1993 البهالني 
52 ـ 54. انظر:  سيما.  عن  إزكي.  والية  من  سيما 

عشر)  الثامن  عشر /  الثاني  (القرن  113/1 ـ 115:  الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 
قرية سيما تحت إزكي. المؤّلف كان ضريرًا. كتب عدة قصائد مدحية لإلمام 
أحمد بن ســعيد البوســعيدي، (إمام 1753 / 1783 ـ 4)، وجاعد بن خميس 
شعره.  عن  األمثلة  بعض  (1147 ـ 1237 / 1734 ـ 5 ـ 1821 ـ 2).  الخروصي 

الُمبين. الفتح  رزيق:  ابن  من  نقل 
الزبير، 1991، 67: (القرن الثاني عشر / الثامن عشر). كتب عدة قصائد مدحية 
جاعد بن  ولـ  1753 / 1783 ـ 4)،  (إمام  البوســعيدي،  سعيد  أحمد بن  لإلمام 

(1147 ـ 1237 / 1734 ـ 5 ـ 1821 ـ 2). الخروصي  خميس 
شعره. عن  أمثلة  87 ـ 92:   ،1993 البهالني  [قصائد].  نفسه: 

جاعد بن  مدح  في  قصيدة  هنا:  أمثلة  متفرقة.  قصائد  36 ـ 36:   ،2000 البهالني 
الخروصي. خميس 
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(ُمحقق) هاشم:  الشاذلي، 
المعادن. وعيون  الخزائن  مكنون  البشري: 

سعيد. أبي  أحكام  من  الُمفيد  الجامع  سعيد:  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي، 
الجوفي. الفرقي  [الحضرمي]  سعيد  سالم بن  الُمّر بن  الحضرمي،  الجوف:  شاعر 

علي. صالح بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  الحارثي،  الشرق:  شاعر 
بدر. هالل بن  البوسعيدي،  الظريف:  الشاعر 

الخروصي. سعيد  أحمد بن  أبو بكر  الستالي،  النباهنة:  شاعر 
السمائلي: [الشامسي]  ناصر  منصور بن  علي بن  الشامسي، 

الخصيبي: شقائق الُنعمان، 375/1 ـ 379: قصيدة بمناسبة بناء قلعة في ُعالية 
أبي  إلى  سؤال  1365 / 1945 ـ 6.  الخليلي،  علي  عبد اهللا بن  قِبل  من  سمائل 

نظم. في  كالهما  األخير.  هذا  وجواب  الُسليمي  ُعبيد 
الخراساني: الُعماني  عطّية  شبيب بن 

184/1 ـ 187. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
كرون (Crone) 2001، 336 ـ 337، عن إمكانية العالقة بين شبيب وهالل بن 

.(751 / 134 بعد  (توفي  شبيب  عن   ،343 نفسه:  عطّية. 
شيخ  عطّية  شــبيب بن   :130  ،3 ملحوظة   164  ،2000  (Rawas) روس 
أول  تأسيس  في  [مسعود]  الجلندى بن  اإلمام  ســاعد  مشهور  إباضي 
األعيان،  تحفة  كتابه  فــي  الســالمي،  132 / 749 ـ 50).  (حوالي  إمامة 
الدور  أعدائه.  مــع  عنيفًا  كان  لكنــه  متدين،  كرجــل  شــبيب  وصف 
اإلباضيين،  الُعلماء  دور  مع  مصطدم  عطّية  ـ : شــبيب بن  ل السياســي 
اعتبر  من  كّل  يستبعد  من  هناك  حين  في  مرشــحًا،  إمامًا  البعض  يعده 

إمامًا. شبيبًا 
 .2000 (Rawas) الســالمي: تحفة األعيان، 104/1 ـ 106: انظر: أعلى، روس
ل  األو الخارجي.  كشبيب  ليس  الُعماني  شبيب   :104 الصفحة  على  ملحوظة 

صفري. والثاني  ُعماني،  إباضي  إمام 
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عطّية. شبيب بن  سحيرة  كتاب  نفسه: 
رقم 131. الصفراء،  القائمة 

والمرجئة. الشّكاك  على  عطّية  شبيب بن  كتاب  نفسه: 
لكن  صفريًا،  كان  شــبيب  رقم 5:   ،17  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنســكي
المذاهب التي تَّم شرحها في عمله هي مثلها التي عندنا (يتحدث البرادي). 

عبد السالم. إلى  أُرسل  عمله 
كرون (Crone) 2001، 343: كتاب شبيب بن عطّية إلى عبد السالم، رّد على 

309 ـ 315. رقم 18،  مصورة،  نسخة  مجهول:  في  والُمرجئة:  الشّكاك 
مذهب  شــرح  في  عطّية  شــبيب بن  كتاب   :(1972 اليقظان (مايو  أبي  قائمة 
في   ،(Motylinski) موتيلنسكي  حســب  وُعمان.  إفريقية  شمال  في  الُصفرّية 

مزاب.
إلى  عطّية  شــبيب بن  ســيرة   :(29 (باألحرى  رقم 28   ،14  ،2000 الســالمي، 
السيرة  هذه  عبد السالم.  سيرة  في  معلومة  أي  يجد  لم  السالمي،  عبد السالم. 
رد إلى أولئك الذين يقولون بالشك في استقامة أهل النهروان وإلى المرجئة. 
محتوياتها  في  وتشبه   ،786 / 170 قبل  توفي  شــبيبًا  ألن  160 / 780؛  في  كتبت 
الرّد الذي أرسل إلى المرجئة في سيرة سالم بن ذكوان. وجهات نظر المدونة 
في هذه السيرة تقدم العالقة العقائدية بين القول والعمل. عمومًا، فهي تعالج 
مثل  األخرى،  اإلســالمية  والجماعات  اإلباضي  الفكر  بين  المتبادل  التقارب 

.13  ،2001 السالمي،  المرجئة.  على  ردهم  في  الُمعتزلة، 
الســالمي، 2001، 255: كتاب شــبيب بن عطّية إلى عبد الســالم رّدًا على 

153 ـ 164. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في  والُمرجئة.  الشّكاك 
الشّكاك  في  عبد السالم  إلى  عطّية  شــبيب بن  كتاب   :154  ،2003 الوهيبي، 

159 ـ 163. المسلمين،  سير  مجهول:  في  والُمرجئة. 
نفسه: 144: كتاب شبيب بن عطّية 5 إلى عبد السالم رّدًا على الشّكاك والُمرجئة. 

152 ـ 154. الصفحات  ل،  األو الجزء  إباضّية،  ُعلماء  سير  مجهول:  في 
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نفسه: 161: كتــاب شــبيب بن عطّيــة 5 إلى عبد الســالم رّدًا على الشــّكاك 
312 ـ 317.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في  والُمرجئة. 

عطّية. شبيب بن  سيرة  نفسه: 
في  246/2 ـ 383.   ،1986 كاشــف،  فــي   :343  ،3  ،2001  (Crone) كــرون 
الكشف  كتاب  القلهاتي:  في  122 ـ 158.  رقم 4،  مصورة،  نســخة  مجهول: 
والبيــان، الورقــات a180 ـ B 195 (غيــر ُمكتمــل) (مخطــوط، المكتبة 

.(2606 أو  البريطانية، 
الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 21، رقم 103، مخطــوط مجموع في 
1360 / 1941 ـ 2،  النسخ  تاريخ  23×16ســم،  131 صفحة،  البارونية،  الخزانة 
كتاب  من  قطعة  الصحاري؛  مســلم  سلمة بن  الُمنذر  أبي  ســيرة  فيها:  التي 
حمزة  أبي  خطبــة  الكندي)؛  ســليمان  موســى بن  د بن  لـ محم) الكفايــة 
السيرة  مجهول:  (انظر:  وشرُحها  الكلوّية  المقامة  (.Q.V)؛  عوف  المختار بن 
إلى  إباض  عبد اهللا بن  رســالة  بركة؛  البن  األئمة  معرفة  في  باب  الكلوّية)؛ 

عطّية. ابن  سيرة  مروان؛  عبد الملك بن 
عطّية. شبيب بن  ـ : سيرة  ل معالجة  56 ـ 62،   ،A 1979 فوزي 

دار  في  مخطوط  الســيرة،  الخراساني:  عطّية  شــبيب بن   :97  ،1997 فوزي 
الكتب.

 ،2001 هاشم  باء.   22298 رقم.  الكتب،  دار  في  مخطوط   ،302  ،2001 هاشم 
صفحة 33 تعليق وجيز. صفحة 33 ملحوظة 2: في مجهول: قطعة من كتاب 
دار  في  المخطوط  رقم  38 صفحة،   = 19 ورقة  تقريبًا  لها  الســيرة  األديان. 
الكتب هو 22298 باء. الســيرة أشــير إليها في دليل البرادي (انظر: هاشم، 

.(129 صفحة 
المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :25  ،2003 الجالــودي، 

.4 ملحوظة   58 الجالودي،  انظر:  167 ـ 191.  صفحتان 
الُعماني. عطّية  شبيب بن  سيرة  346/2 ـ 383:   ،1986 كاشف 
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ملحوظة   44 حديثة،  نســخة  إنجليزية،  (طبعة   4 ملحوظة   51  ،2001 النامي، 
والبيان. الكشف  القلهاتي:  في   :(42

الســالمي، 2000، 14، رقم 27: ســيرة شــبيب بن عطّية الخراساني. شقيق 
من  المرسل  الوفد  ضمن  كانا  كالهما  الخراســاني).  (انظر:  عطّية  هالل بن 
البصرة إلى اإلمام الجلندى بن مسعود. كالهما قاتال مع اإلمام لتحرير ُعمان 
هذه  اإلمام.  وفاة  بعد  ُمحتسبًا  وعمل  ُعمان  في  استقر  شبيب  العباسيين.  من 
عّفان  د بن  محم وإمامة  اإلمام  وفاة  بعد  مرحلة  في  شــك  بال  كتبت  السيرة 
(177 ـ 179 / 793 ـ 795)، بمعنــى في مرحلة بيــن 140 ـ 165 / 756 ـ 781. 
هذا العمل يعتبر من أجمل األعمال التي كتبت في األدب السياسي العربي 

.(124  ،1996 (العبيدلي، 
موضوع  عن  تتحدث  سيرة   .2000 السالمي،  مثل  12 ـ 13:   ،2001 السالمي، 
مهــم أن اإليمان يجمع بين القول والفعل، الكاتب يدعو أيضًا إلى الجهاد 
المبادئ  إقامة  إعــادة  أجل  من  العدل  ســيما  التســاوي،  أجل  من  والثورة 

والشورى. األولى  اإلسالمية 
205 ـ 223.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  عطّية.  شبيب بن  سيرة   :248 نفسه: 

412 ـ 444. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253 نفسه: 
اإلباضّية. السير  مجهول:   :255 نفسه: 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 371: في الجوهر المقتصر. انظر: مجهول: 
.(II)  10/3 الجزء  المقتصر،  الجوهر 

ل،  الوهيبــي، 2003، 143: فــي مجهول: ســير ُعلماء إباضّيــة، الجزء األو
135 ـ 152. الصفحات 

79 ـ 101. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148 نفسه: 
79 ـ 103. المسلمين،  سير  مجهول:  في  عطّية.  شبيب بن  سيرة  ومن   :153 نفسه: 

والجوابات،  السير  مجهول:  في  الُعماني 5.  عطّية  شــبيب بن  سيرة   :158 نفسه: 
280 ـ 305.
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123 ـ 159.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في   :161 نفسه: 
.2001 النامي،  وقتلهم،  النهر  وأهل  صّفين  أخبار  مجهول:  انظر: 

األديان. كتاب  من  قطعة  مجهول:  انظر: 
.2000  ،A 1979 فوزي  انظر: 

السيرة. هذه  ملحق  في   :1998 الجهضمي  انظر: 
35 ـ 36.  ،1999 السابعي  انظر: 

الشجبي:
عبد اهللا. د بن  محم سعيد بن  القاسم  أبو 

إبراهيم. جميل بن 

إبراهيم. د بن  محم
النْزوّي. العقري  [الشجبي]  إبراهيم  أحمد بن  د بن  محم

عبد اهللا: د بن  محم سعيد بن  أبو القاسم  الشجبي، 
ويلكنسون A 1976 (Wilkinson)، 155: (توفي 573 / 1177) قيل بأنه كتب كتبًا.

الشريعة. قاموس  إبراهيم:  جميل بن  الشجبي، 
7/1 ـ 8. الجامع،  كتاب  بركة:  ابن  (ُمحقق)  يحيى:  عيسى  الباروني،  انظر: 

الشريعة. قاموس  خميس:  جميل بن  السعدي،  انظر: 
القلوب. مراهم  ْزوّي:  الن العقري  [الشجبي]  إبراهيم  أحمد بن  د بن  محم الشجبي، 

مخطوطات  عدة  والمواعظ.  الُزهد  عن   :397/1 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
في  مخطوط  و335)،   3384 أرقام  (مثــال  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في 
البطاشي.  الصلت  د بن  محم لطان بن  الس قِبل  من  ُنسخ  البوسعيدي،  مكتبة 
باألحرى  األصّم،  عبد اهللا  أبي  ُعثمان بــن  إلى  جوابًا  ال يتضمن  العمل  هذا 

منه. جوابا 
الفارسي، 1994، 130: عن الُزهد والمواعظ، مخطوط في مكتبة البوسعيدي، 
ومخطوط آخر في وزارة التراث القومي والثقافة (رقم 3374)، ُنسخ من قِبل 
عشر).  التاسع  عشر /  الثالث  (القرن  البطاشي  الصلت  د بن  محم ُسلطان بن 
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إلى   (1234 / 631 (توفي  األصّم  ُعثمان  عبد اهللا  ألبي  جواب  الناسخ،  حسب 
الرأي. في  اختالف  إلى  مشيرًا  الشجبي 

إبراهيم  د بن  محم  :(243 عربيــة،  (طبعــة   259  ،1995 التاريخ،  فــي  ُعمان 
المحبوب. ُمناجاة  في  القلوب  مراهم  الكندي:  الشجبي 

في  القلوب  مرهــم  إبراهيم:  د بن  محم أحمد بــن   :74 اللمعة،  الســالمي: 
والمواعظ. الزهد  في  المحبوب.  ُمناجات 

مخطوط  المحبوب،  وُمناجاة  القلــوب  مراهم  رقم 1:   ،16  ،1978 الوهيبي، 
الناســخ:  1115 / 1703 ـ 4،  في  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي 

واحد. مجّلد  الرستاقي،  سعيد  خلف بن 
الشريعة. مفتاح  نفسه: 

إبراهيم  د بن  محم  :(243 عربيــة،  (طبعــة   259  ،1995 التاريخ،  فــي  ُعمان 
الكندي. الشجبي 

د بن أحمد بن إبراهيم الشجبي العقري النْزوّي.  الفارسي، 1994، 130: محم
مفقود؟

الشريعة. مفتاح  كتاب  أحمد:  إبراهيم بن  أحمد بن  د بن  محم الشّحي، 
.75 اللمعة،  السالمي: 

الشريعة. مفتاح  كتاب  أحمد:  د بن  محم الشجبي،  انظر: 
ْزوّي: الن [الشرياني]  سعيد  علي بن  د بن  محم الشرياني، 

الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  380/3 ـ 383:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
د بن  عشر / العشرون ـ الحادي والعشرون) قاضي في عدة مناطق. إمام محم

لشعره. أمثلة  حفظه.  يحب  كان  1920 ـ 1954)  (إمام  الخليلي  عبد اهللا 
والُمبهمات. المقابل  أسمى  سعيد:  سالم بن  الشعيبي، 

إفريقيا. شرق  في  المؤّلف  ولد   :36  ،2001 الكندي 
الشعيبي، عامر بن سليمان: ديوان الشعيبي. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 

.23 تُراُثنا  (84 صفحة).   ،1982
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خلفان: د بن  محم صالح بن  حمد بن  الشعيلي، 
القرآن  حفــظ  شــعر.  ديوان  أّلــف  (1900 ـ 1975).   :52  ،1991 الزبيــر، 
والفقه  العربية  اللغة  في  دراســاته  وأكمل  عمره  من  الخامســة  السنة  في 
وكان  الخناجر.  صناعة  في  حرفيًا  كان  عشــرة.  الثانية  السنة  في  اإلباضي 
جماعات  عدة  قضاء  فــي  األربعة  الســنية  المدارس  فقه  في  جدًا  محنكًا 
الخليج  إقليم  في  الطبية  األعشاب  ميدان  في  بعلمه  مشهورًا  كان  شيعية. 

العربي.
األنصاري:  إبراهيم  د بن  محم يوســف بن  بياسي،  (ُمحقق)  أحمد:  جاســر  شفيق 

اإلسالم. صدر  في  الواقعة  الحروب  في  األعالم 
الشقصي:

زياد.  بني  ساللة  من  مشاقصة.  جمع   :126  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
وهم علماء من عشــيرة الشــيوخ التي تعيش في بهال، وهم الذين حاولوا 
ذلك  في  نجحوا  وأخيــرًا  فوق  فما  عشــر  الخامس  القرن  من  اإلمامة  إقامة 
عندمــا قام خميس بن ســعيد بتطوير تحالــف في إقليم الرســتاق لترقية 
ناصر بن مرشــد اليعربي إمامًا في 1624. أصبح المشاقصة، ومعهم مزارعة 
إقليم الرســتاق ذوي عالقة وطيدة مع الســلطة اليعربية في شــرق إفريقيا 

المعاصرة. العهود  حتى  هناك  مهمين  زعماء  وبقوا 
الشقصي:

الرستاقي. انظر:  الرستاقي.  مسعود [الشقصي]  علي بن  سعيد بن  خميس بن 
البهلوي. انظر:  البهلوي.  [الشقصي]  عمر  زياد بن  اهللا بن  عبد 

عبد اهللا بن عمر بن زياد بن أحمد [الشقصي] الرستاقي البهلوي. انظر: البهلوي.
الشــقصّية، بدرية بنت حمــد: (ُمحقق) الخليلي، أحمد بن حمد: الســيرة الزكّية 

اإلباضّية. للمرأة 
الشكيلي:

النزار. في  شكيل  بني  نسب  30 ـ 31:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 
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د بن ذخر بن ساري بن ُصبيح بن  الشــكيلي، ُمبارك بن ســعيد بن بدر بن محم
للُمهتدين. الهداية  صراط  الغافري:  [الشكيلي]  غانم 

بدر بن  ســعيد بن  ُمبارك بــن  رقــم 39:   ،385  ،1956  (Schacht) شــاخت 
د بن ذكر الشــكيلي الُعماني. مخطوط مــع إبراهيم بن بكير في بني  محم

يسجن.
 /1146 ة  الحج ذي  فــي  (عاش  424/3 ـ 425:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
العبري،  ســعيد  إبراهيم بن  مكتبة  في  مخطوط  الهداية،  ِصراط   (1734 مايو 
في  كانت  المؤّلف  قِبل  من  الكتابة  نهاية  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط 
12 ُجمــادى الثاني 1129/ 25 مايو 1717. يحتوي الكتاب على 107 فصالً، 

غافر  بني  وادي  فــي  ُســني  قرية  من  كان  المؤّلف  العلم.  طلب  عن  ل  األو
بحي الرســتاق. كان حاكم جلفار (حاليًا رأس الخيمة) لإلمام ُســلطان بن 

[اليعربي]. مالك  سيف بن 
[شاعر]. سمح:  علي بن  عيسى بن  د بن  محم الشكيلي، 

هذه  عنوان  فــي  106 ـ 107:   ،2002 راشــد  ناصر بن  د بن  محم المنــذري، 
الشكيلي.  حمد  عيسى بن  د بن  محم مثل  األســماء  أعطى  المنذري  المادة، 
شــعره،  ُجمع  إذا   .1975 / 1395 ـي  توفـ 1305 / 1887 ـ 8،  فــي  بحــال  ولد 

مجّلدين. من  أكثر  فسيشكل 
(ُمحقق). عبد الحافظ:  شلبي، 

اآلثار. ُلباب  د:  محم خلفان بن  مهّنا بن  البوسعيدي، 
الزاد. هميان  يوسف:  د بن  محم أطفيش، 

الشرع. بـَيان  إبراهيم:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي، 
الشريعة. قاموس  خميس:  جميل بن  السعدي، 

(ُمحقق). د:  محم شلبي، 
األزرق. ُمبارك:  عبد اهللا بن  سليمان بن  ناصر بن  د بن  محم

السبيل. ابن  فاكهة  عميرة:  راشد بن  الرستاقي، 
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ماجد. ابن  د:  محم ماجد بن  أحمد بن  الدين  شهاب 
أُخرى. قصائد  ست  مع  الُكبرى  النونية  ماجد:  ابن  (ُمحقق)  صالح:  حسن  شهاب، 

حمّيد. عبد اهللا بن  [شيبة] بن  د  محم أبو بشير  السالمي،  شيبة: 
خلفان. شيخان بن  د بن  محم السالمي،  البـَيان:  شيخ 
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اآلداب. جامع  الكندي:  الحسين  د بن  محم علي بن  أبو الحسن  الصابوري، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،128/2 المخطوطات،  فهرس 
د بن سليمان بن صالح  156 صفحة، 30×20ســم، 18 سطرًا. الناســخ: محم

البرواني الحارثي اإلبروي، 1207 / 1792 ـ 3. قصائد عن الســلوك الخلقي، 
مع  آخر  مخطوط   129 الصفحة  على  مجموعة،  في  الصابوري،  إلى  منسوبة 

مجموعة. في  (89 صفحة)؛  المؤّلف  هذا  قِبل  من  قصائد 
البوســعيدي،  مكتبة  في  قليلة  ورقات   :498/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
أحمد بن  عامر بن  د بن  محم بشير بن  الناسخ:  فنون)،  مجموعة  ـ  (رقم 27 
لصالح  مســقط،  بندر  في  1084 / 1673 ـ 4،  موســى،  عمر بن  موســى بن 

اإلزكوي. موسى  عمر بن  موسى بن  أحمد بن  سليمان بن  موسى بن 
الريامي. الريامي:  [الصارمي]  د  محم مسعود بن  سليل بن  الصارمي، 

اإلزكوي. اإلزكوي:  الريامي  [الصارمي]  سعيد  مسعود بن  د بن  محم الصارمي، 
الباهلي. أبو نوح:  الدّهان،  الباهلي  إبراهيم  صالح بن 

الكلباني. الكلباني:  جروان  د بن  محم خلف بن  صالح بن 
الراشدي. الراشدي:  خلفان  صالح بن 

الزاملي. ْزوّي:  الن العقري  المعولي  الزاملي  زامل  سعيد بن  صالح بن 
الزاملي. ْزوّي:  الن الخراسيني  المعولي  الزاملي  مسعود  سعيد بن  صالح بن 

الحارثي. الحارثي:  علي  صالح بن 
الخالسي. الخالسي:  علي  صالح بن 

المنذري. السليفي:  المنذري  عامر  علي بن  صالح بن  علي بن  صالح بن 
النْزوّي. ْزوّي:  الن حمدان  مبارك بن  عمر بن  صالح بن 

الحارثي. الحارثي:  عيسى  صالح بن 
عمر بن  د بن  محم عبد الســالم بن  د بــن  محم صالح بن  د بــن  محم صالح بن 

النْزوّي. الغالففي:  ْزوّي  الن عبد الرحمن 
النكاح. في  اإليمان  حقائق  د:  محم د بن  محم صالح بن 
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الوهيبي، 1978، 12، رقــم 76، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجّلد   ،1746 / 1159 سنة  منسوخ 

األديان  في  اإليمــان  حقائق  د:  محم د بــن  محم صالح بن  النــْزوّي،  انظر: 
واألحكام.

المنحي. المنحي:  وضاح  صالح بن 
ْزوّي: العدوي،  الصائغ، أبو سليمان هالل بن عبد اهللا بن مسعود العدوي [الصائغ] الن

عبد اهللا. هالل بن 
الصائغي:

عبد اهللا. سالم بن  علي بن  جمعة بن 
عبد اهللا. سالم بن  علي بن  سعيد بن  سالم بن 

عبد اهللا: سالم بن  علي بن  جمعة بن  الصائغي، 
أكتوبر   18  /1202 محرم   6 في  (توفي  91/3 ـ 96:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

نزوى. في  بعد  وفيما  منح  في  بداية  عاش   (1787

الفارســي، 1994، 172: جمعة بن علي بن ســالم بن عبد اهللا. قصيدة رثائية 
كتبها عنه علي بن مسعود العّبادي النْزوّي. انظر: البطاشي: إتحاف األعيان، 

.1809 / 1225 سنة  العّبادي  توفي  93/3 ـ 96. 

والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  مجّلــدات،   7 الجواهر.  جامــع  نفسه: 
1406 ـ 1407 / 1986، (316، 319، 318، 322، 320، 348 صفحة؛ 24×17سم).

ســجل  بمطابع  القاهرة  في  مطبــوع   :(2004 البوســعيدي، (مــارس  مكتبة 
العرب. نهاية نســخ المخطوط كان في 20 رمضــان 1264 / 1848، من قبل 
د بن  محم لشيخه  الحارثي،  ســعيد  ســليمان بن  خميس بن  ناصر بن  ابن 

المضيبي. في  الحبسي،  سعيد  السيد بن 
البوســعيدي، خلفان بن سالم طبعة جديدة، مخطوط، رقم 1153 في مكتبة 

البوسعيدي.
1202 / 1787 ـ 8). (توفي   42  ،2000 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 
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.1986 ُعمان  مجّلدات،   7  :222  ،1993 العبيدلي، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 40،   ،9  ،1978 الوهيبي، 

مجلدات،  5 1170 / 1756 ـ 7،  في  ُنسخ 
اآلثار. جواهر  انظر: 

األحكام. في  الجواهر  جامع  مجهول:  انظر: 
الجواهر. علي:  سعيد بن  سالم بن  الصائغي،  انظر: 

اآلثار. جواهر  نفسه: 
مجّلدين. في  ُطبع  اآلثار.  جواهر   :13/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

في  فقه  ديوان  الفّجار.  على  ة  والحج األبــرار  ومنهج  اآلثار  جواهر  91 ـ 92:  نفسه: 
مكتبة  في  منه  أجزاء  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  مجّلدًا،   14

الصفحة 92  على  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُطبعت  البوسعيدي. 
الطبعة  في  92 ـ 93:  الصفحــات  عشــر.  األربعة  المجلدات  محتويــات  عن 
[النْزوّي]  عبيــدان  عبد اهللا بن  د بن  محم كتــاب  مع  لبس  حدث  المنشــورة 
بطبع  بدؤوا  مجّلدين.  من  أكثر  في  ليس  الكتاب  هذا  أن  رغم  اآلثار،  جواهر 
مجّلد  أضافوا   ثــم ونصف،  مجّلدين  من  يتشــكل  الذي  عبيدان،  ابن  عمل 
ل للصائغي جانبًا. اســتمر هذا  د األوالصائغــي الثاني، في حين ترك المجل

المطبوعة. المخطوطات  كل  في  الفشل 
خلف بن  سعيد بن  خلف بن  د بن  لمحم المنسوخة  المجلدات  بعض   :429 نفسه: 
اآلثار  جواهر   :448 نفسه:  1175 / 1761 ـ 2.  األدمي،  النّساج  حجيج  حمد بن 
ار. مخطوط المجلد الثالث، الناســخ:  ة علــى الكف ومنهــج األبرار والحج
1192 / 1778 ـ 9،  الخصيبي،  درويش  عامر بن  د بن  محم سالم بن  ناصر بن 

النْزوّي. السمدي  الكندي  د  محم صالح بن  د بن  لمحم
اآلثار،  جواهر   :2003 / 1424 قائمة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط، 

اآلثار. جواهر  عبيدان:  عبد اهللا بن  د بن  محم النْزوّي،  انظر:  مجّلدًا.   20

ســميث (Smith) 1978، 172: جواهر اآلثار ومنهج األبرار، مخطوط في 
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وزارة التــراث القومي والثقافة، ُنســخ في 1300 / 1882؛ نســخة أخرى 
تاريخ. بدون 

.1986 ُعمان  مجلدًا،   16 اآلثار.  جواهر   :222  ،1993 العبيدلي، 
جواهر  كتاب   :369  ،371  ،7 ملحوظة   353  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
اآلثار ومنهاج األبرار وأسمائها. مخطوطات في وزارة التراث القومي والثقافة. 

14 مجّلدًا. 1178 / 1765؛  المنحي.  الصائغي  علي  جمعة بن  إلى  منسوب 
الوهيبي، 1978، 7، رقم 8: جواهر اآلثار، مخطوط في وزارة التراث القومي 

مجلدًا.  14 1175 / 1761 ـ 2،  سنة  منسوخ  والثقافة، 
مجّلدًا.  14 اآلثار.  جواهر  النْزوّي:  الصائغي  علي  جمعة بن  الصفراء:  القائمة 

هناك. والمراجع  الجواهر  جامع  انظر: 
اآلثار. جواهر  راشد:  عبد اهللا بن  سعيد بن  األدمي،  انظر: 

الفّجار. على  ة  والحج األبرار  ومنهج  اآلثار  جواهر  مجهول:  انظر: 
اآلثار  جوهر  كتــاب   :III  ،III الجــزء  المقتصر،  الجوهــر  مجهــول:  انظر: 
ـ : 14 مجلدًا ضخم، من قِبل جمعة بن علي  ومنهاج األبرار وأسمائها، نقد ل

عشر؟). الثامن  (القرن  الصائغي 
اآلثار. جواهر  عبيدان:  عبد اهللا بن  د بن  محم النْزوّي،  انظر: 

وأحكامه. النكاح  في  اآلثار  لباب  نفسه: 
التراث  وزارة  فــي  الثاني  للمجّلد  مخطوط   ،172  ،1978  (Smith) ســميث 

والثقافة. القومي 
اآلثار. لباب  خلفان:  مهّنا بن  البوسعيدي،  انظر: 

جوابات  من  اآلثار  باب  كتاب  علي:  ســعيد بن  ســالم بن  الصائغي،  انظر: 
.7 ملحوظة   353  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون  األخيار،  المتأخرين 

عبد اهللا: سالم بن  علي بن  سعيد بن  سالم بن  الصائغي، 
211 ـ 220.  ،8/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

الزعماء  ضمن   :7 ملحوظــة   353  ،231  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
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أصل  من  بارزين  علمــاء  عائلة  من  وهو  اإلباضية.  النهضة  لحركــة  األوائل 
منح، وهو مركز مهم للحفاظ على التقاليد اإلباضية، وكان عالمًا مبّرزا في 

المبين). الفتح  رزيق:  (ابن  ؟)  ـ   1783) أحمد  اإلمام  سعيد بن  عهد 
د بن سعيد 2000، 42: مؤّلف ألعمال كثيرة، من  الهاشمي، ســعيد بن محم
ضمنها: كتاب الجواهر، األرجوزة، اللباب، كتاب اإلرشاد، كتاب المضنون.
مؤّلف  عشــر.  التاســع  عشــر /  الثالث  القرن  في  عاش   :76  ،1991 الزبير، 

كثيرة. وقصائد  الفقه  عن  كثيرة  ألعمال 
الشريعة. قاموس  خميس:  جميل بن  السعدي،  انظر: 

د عبد اهللا بن حميد: جوهر النظام، العبيدلي، 1988. نفسه: انظر: السالمي، أبو محم
األديان. في  اآلثار  كتاب  نفسه: 

القومي  التراث  وزارة  الثاني،  الجزء   :371  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
.958 مخطوط  الرابع،  الجزء  480؛  مخطوط  والثقافة، 

العنوان. نفس  عبد اهللا:  د بن  محم خلفان بن  مهّنا بن  البوسعيدي،  انظر: 
النكاح  في  اآلثــار  لباب  علي:  جمعة بن  والصائغــي،  التالية  المــادة  انظر: 

وأحكامه.
األخيار. المتأخرين  جوابات  من  اآلثار  باب  كتاب  نفسه: 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 371، مخطوط 1603 شوال 1213 / 1798 ـ 9 
د بن عبد اهللا آل البوسعيدي، (49 فصالً)  ـ : مهّنا بن خلفان بن محم منسوخ ل
 ،169  ،1978  (Smith) ســميث  حســب  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في 

المؤّلف. هو  البوسعيدي، 
خلفان  ـ : مهّنا بن  ل ُنســخ  فصــالً   49 من  ضخم  مجّلــد   :7 ملحوظــة   353 نفسه: 
عن...  اآلثار  لبــاب  مثل  وضوح  بكل  هذا   .1799 / 1213 في  البوســعيدي، 
أبي  (حفيد  خلفــان  يحيى بن  القاضي  به  أخبــر  الذي  المتأخرين  العلمــاء 
 .(1898  (Sachau) (سشــو  الرئيســة  مصادرهم  إحدى  أنه  األلمانيين  نبهان) 
بروكلمان S II، 349، كان محقًا في نســبة هذا العمل إلى ســالم الصائغي 



بيبليوغرافيا اإلباضية 646

ملحوظة   ،386  ،1956  (Schacht) شــاخت  فعل  كما  مهّنا  إلى  نسبته  عوض 
.40 المادة  إلى 

المتأخرين  مشــائخ  عن  الواردة  اآلثار  لبــاب   :349  ،S II بروكلمــان  كارل 
األديان. في  األخيار 

الصائغي  سعيد  ســالم بن   :5/1 (ُمحقق)،   1973 حمد  ســالم بن  الحارثي، 
علماء. لعدة  وأجوبة  أسئلة  مجموعة  اللباب.  المنحي: 

اآلثار. لباب  عبد اهللا:  د بن  محم خلفان بن  مهّنا بن  البوسعيدي،  انظر: 
وأحكامه. النكاح  في  اآلثار  لباب  علي:  جمعة بن  الصائغي،  كتاب  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
الحيران. داللة  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 13،   ،8  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1310 / 1892 ـ 3،  في  ُنسخ 

عن  طويلة  أرجوزة  217 ـ 220:  211/3 ـ 213،  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
األديان واألحــكام، مخطوط. تَّم ترتيبها من جميل بن خميس بن الفي بن 
قاموس  كتابه  فــي  العمل  هذا  من  الكثيــر  اقتبس  الذي  الســعدي،  خلفان 
األرجوزة  هذه  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  اســتعمل  بعد  فيما  الشــريعة. 
مخطوط  واألحــكام،  األديان  علمــي  في  النظــام  جوهر  لكتابه  كأســاس 
المكتبة  نفــس  في  آخر  مخطــوط  (رقم 2019).  البوســعيدي،  مكتبــة  في 
.1802 ديسمبر   27  /1217 رمضان   2 بتاريخ  المؤّلف،  يد  بخّط  (رقم 1995)، 

مكتبة عشــيرة آل خالد، رقم 431 (رقم 112 فــي المكتبة): دالئل الحيران. 
سعيد  الناسخ: ؟ بن  مكتمل.  21 ســطرًا،  23×16ســم،  228 ورقة،  مخطوط، 
األولى  ُجمادى   23  ،1897 / 1315 األولــى  ُجمــادى   24 الُعماني،  العمــري 
تَّم  نفسه.  المؤّلف  قِبل  من  كتبت  التي  النســخة  من  منســوخ   .1879 / 1296

الشدياني. حماد  خلفان بن  سعيد بن  بزنجبار،  األصلي  صاحبه  من  شراؤه 
الحيران. داللة  أرجوزة  انظر: 
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اإلرشاد. كتاب  نفسه: 
الفي  خميس بن  جميل بن  قِبل  من  إليه  أشــار   :8/3 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

الشريعة. قاموس  في  السعدي 
السعدي  الفي  خميس بن  جميل بن  قِبل  من  إليه  مشــار   :76  ،1991 الزبير، 

الشريعة. قاموس  كتاب  في 
الجواهر. نفسه: 

مجّلدًا.  15  :260  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
هناك. والمراجع  الجواهر،  جامع  علي:  جمعة بن  الصائغي،  كتاب  انظر: 

اللبيب. وسالفة  األديب  كنز  نفسه: 
جامعة  مكتبة  مخطــوط،   ،1 ملحوظــة   ،B 1976  (Wilkinson) ويلكنســون
كمبردج، أدندا (Addenda) 2896، 32 باب األولى ضمن 63 بابًا. ويلكنسون 
 ،2896 (Addenda) 371: مكتبة جامعة كمبردج، أدندا ،B 1987 (Wilkinson)

22 ضمن 63 فصالً.

التراث  وزارة  في  باء  رقم 2600 / 406  مخطوط،   ،312  ،2003 ســعيدي  أمبو 
والثقافة. القومي 

رواس (Rawas) 2000، 13: ليس لدينــا أي معلومات بخصوص حياته، رغم 
أن ابن رزيق أشار إلى معروف بن ســالم الصائغي كأحد علماء القرن الثالث 
عشر / التاسع عشر (الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين). يعالج العمل 
بشكل عام موضوع الفقه والشــريعة حســب العلماء اإلباضيين. ويلكنسون 
(Wilkinson) (B 1976) كتب مقاالً يعتمد علــى الفصل الرابع، باب اإلمامة. 
يذهب ويلكنســون (Wilkinson) إلى أن الصائغي يعطي رأيًا معاصرًا لإلمامة. 
وليس رأي العلماء اإلباضيين المبكرين. حسب رأيي رغم ذلك فإن الصائغي 
يعبر عن رأي اإلمامة التي تبناهــا العلماء األوائل. مخطوط موجود في مكتبة 
جامعة كمبردج (إضافة 2896)، محتويًا على 63 بابــًا (خطأ؛ انظر: رغم ذلك 

.(1976 (Wilkinson) ويلكنسون



بيبليوغرافيا اإلباضية 648

ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 340 ـ 341: ربمــا للنصف الثاني للقرن 
عشر. الثامن 

أهله. غير  على  به  المضنون  كتاب  نفسه: 
النْزوّي. للصائغي  الصفراء:  القائمة 

آخر  كتاب  عــن   1 ملحوظة  انظــر:   :214/3 األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
وشــرحه  الخزرجي،  إبراهيم  عبد الوهاب بن  الدين  ـ : عّز  ل العنوان،  بنفس 
 ،1943 (طبعة   425/1 بروكلمــان،  كارل  انظر:  العبيدي.  الكافــي  عبد اهللا بن 

.755  ،498  ،S I رقم 58،   ،(545

الشرعية.  واآلداب  والفقه  الدين  أصول  في   :8/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
أجزاء. ثالثة  في 

في  عمله  المنحي.  الصائغي  علي  ســعيد بن  ســالم بن   :76  ،1991 الزبير، 
الشرعية. واآلداب  والفقه  الدين  أصول 

الفقه]. في  [نظم  نفسه: 
مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقــم 57  رقم 58   ،75 الصفحــة  إروان،  مكتبــة 
وفي  البداية  فــي  مفقودة  أجزاء  ســطرًا،   20 ســم،   18,5×23,5 195 ورقة، 

كاسي  بلحاج بن  مكتبة  في  نسخة  مع  مقارنتها  تمت  النســخة  هذه  النهاية. 
القراري،  قاسم  ونسخها   ،1803 / 1217 رمضان   2 في  أُلفت  والتي  القراري، 

.1854 / 1270 القعدة  ذو   14

التاليتين. المادتين  انظر: 
الحيران. داللة  أرجوزة  نفسه: 

القطب،  مكتبة  فــي  مخطوطات  رقم 35،   ،385  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.755  ،754

الحيران. داللة  انظر: 
والتالية. السابقة  المادة  انظر: 

الُعماني. الصائغي  أرجوزة  نفسه: 
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.307/1  ،1965 دبوز 
مخطوط غير مكتمل في مكتبة بالحاج، القرارة (مزاب)، رقم 55 (مايو 1972).
المبادئ  تختصر  أرجوزيــة  أبيات   :371  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  كثيرة  نسخ  الشرعية. 
ـ : األرجوزة التي قام بمراجعتها عبد اهللا بن حميد  الزبير، 1991، 76: مؤّلف ل

السالمي.
السابقتين. المادتين  انظر: 

انظر:  ْزوّي:  الن السمدي  [الصبحي]  ثاني  د بن  محم بشــير بن  سعيد بن  الصبحي، 
البوسعيدي، سليمان بن ُمبارك: تذكرة الُحّكام في معنى الدعاوى واألحكام.
ة 1150/ مارس  ي في 1 ذو الحجاشي: إتحاف األعيان، 249/3 ـ 253: (توفنفسه: البط
الوالي  إلى  رســالة  249 ـ 251  الصفحات  على  القّش.  خب  في  عاش   (1738

 .1731 مارس   14  /1143 شعبان   12 بتاريخ  البهلوي،  سالم  راشد بن  سالم بن 
هذه الفتوى سببت صراعًا بين اإلمام سيف بن ُسلطان الثاني اليعربي وُعلماء، 
من  بالمساعدة  ينادي  الذي  اإلمامة،  عن  ُسلطان  سيف بن  إزالة  إلى  أدى  ا  ِمم
ساللة  وبداية  اليعربية  الوالية  سقوط  إلى  بدوره  أدى  الذي   ،1737 في  الفرس 
واحدا؛  شهرا   ،1917 / 1131 إمامًا:  كان  الثاني  ُســلطان  سيف بن  آل بوسعيد. 
في  قائمة  (حســب  1115 ـ 1154 / 1738 ـ 1741  1140 ـ 1145 / 1728 ـ 1732؛ 

1131 / 1718؛   :309  ،1998 غبــاش  حســب  252/3 ـ 253؛  األعيــان،  إتحاف 
1140 ـ 1115 / 1728 ـ 1738). 1135 ـ 1137 / 1722 ـ 1724؛ 

عنوان]. دون  قانوني  [كتاب  نفسه: 
ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 372، مخطــوط 1496 في وزارة التراث 

حمير. بلعرب بن  القاضي  وضعه  والثقافة،  القومي 
الصبحي). ُذكر  (حيث   160 110/2 ـ 111؛  األعيان،  تحفة  السالمي: 

عــن بلعرب بن حمير. انظر: الســالمي: تحفة األعيــان، 144/2 وما تليها، 
160 ـ 168.
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بشير. سعيد بن  الشيخ  أجوبة  من  الكبير  الجامع  أسفل:  انظر: 
الحج]. عن  عنوان،  [بدون  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقم 112  رقــم 446  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
102 ورقة، 21,5×15سم، 19 سطرًا، مكتمل. الناسخ: موسى (عيسى؟) بن 

ل 1262 / 1846. األخير في  خلفــان الســعدي الُعمانــي، 23 ربيــع األو
جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  إلــى  باإلضافة  233 ورقة،  من  مجموعة 
خميس: جــواب حول ما يجب في الحج وكتاب فــي الحج، أيضًا من 

الخروصي. قِبل 
نفسه: الجامع الكبير من جوابات... سعيد بن بشير الصبحي. 3 مجّلدات، تحقيق: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الحارثي.  سليمان  حمد بن  سالم بن 

24×17سم). 236 صفحة؛   ،330  ،332)  ،1986 / 1407

شــوال   13 في  كانت  النســخ  نهاية   :(2004 (مــارس  البوســعيدي،  مكتبة 
نهاية  الحارثي.  حمّيد  سليمان بن  حمد بن  سالم بن  قِبل  من   ،1954 / 1373

التحرير، من قِبل نفس الشخص، 1383 / 1963 ـ 4. ُطبع في القاهرة بمطابع 
العرب. سجل 

أجوبة  من  الكبير  الجامع   :4/1 (ُمحقق)،   1973 حمد  ســالم بن  الحارثي، 
د بن  محم قِبل  من  العشرين  القرن  بداية  ُجمعت  بشــير.  سعيد بن  الشيخ 
رّتبه  مجّلدات،  ثالثــة  في  النْزوّي،  العرقــي  الســيفي  د  محم خميس بن 

كبير. واحد  مجّلد  في  الحارثي  سليمان  حمد بن  سالم بن 
مخطوط،  الصبحي.  جامع  حديثة:  نســخة  ســالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 

البوسعيدي. مكتبة  في  رقم 350 
واحد. مجّلد  الكبير،  الجامع  كتاب  رقم 122:  الصفراء،  القائمة 

صبنجي، لويس: (ُمحقق) زاهر بن سعيد: تنزيه األبصار واألفكار في رحلة سلطان 
زنجبار.

العبدي. أبو العباس:  العبدي،  العّباس  صحار بن 
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الصحاري:
أكبر  وتعتبر  مينــاء  هــي  صحــار  106 ـ 107:   ،1976  (Anthony) أنطونــي 
مستوطنة على ســاحل الباطنة. أصولها كانوا قبل التاريخ ويتضمن سكانها 
إلى  اإلسالُم  وصل  المســلمين،  وكذلك  واليهود  المســيحيين  الماضي  في 
ميناًء  صحار  كانت  العاص.  عمرو بن  قبل  من  الرسول ژ  حياة  في  صحار 
الكبير  المسلم  الرحالة  مّجدها  (وقد  الوســيط  العصر  في  مشــهورا  مزدهرا 
الفرس  قبل  من  المتوالية  الغــزوات  يلي  الذي  ســقوطها  حتى  بطوطة)  ابن 
مرشح  لتأييد   1730 في  ُعمان  بغزو  شــاه  نادر  جيوش  قامت  ا  َلم والبرتغال. 
لإلمامــة اإلباضية، كانت صحــار هي القرية الوحيدة التي قاومته بشــكل 
إلى  ناجــح. والي هذه القرية أحمد بن ســعيد البوســعيدي، وصــل أوالً 
إمامًا.  نفســه  ترشــيح  وتم  ُعمان،  خارج  بإبعادهم  قام   ثم الفرس  مع  هدنة 
األسرة  من  مستقلة)  شــبه  (أو  مســتقلة  صحار  بقيت  المواليين  القرنين  في 
تابعة  عائلة  قِبل  من  محكومة  باعتبارها  مســقط،  في  آل بوســعيد  الحاكمة 
للساللة المسقطية أو بحكم افتراض من قِبل أخ أو عم السلطان في مسقط. 
فهي  كذلك؛  مهمة  صحار   .1930 في  فقط  النهاية  إلى  َوَصَلت  الوضعية  هذه 

الجزي. وادي  عبر  البريمي  واحة  إلى  بوابة 
هناك. والمراجع   1983  (Barth) برث  انظر: 

الصحاري:
الُعبيداني. انظر:  الُعبيداني.  خلفان  سالم بن  إبراهيم بن 

العوتبي. [الصحاري]  إبراهيم  مسلم بن  سلمة بن  إبراهيم  أبو 
كتاب  بركة:  ابن  انظــر:  الصالني.  الخضر  د بن  محم ــان بن  غس مالك  أبو 

التقييد.
األزدي. د  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو 

العوتبي. مسلم  أبو 
الحضرمي. عمر  سعيد بن  مسعود بن  بشير بن  اهللا بن  عبد 
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قيصر بن  خلفان بن  عبد اهللا بن  خلفان بــن  قيصر بن  خلفان بن  اهللا بن  عبد 
قيصر. ابن  انظر:  سليمان. 

انظر:  الحراصي.  السدراني  سدران  ســالم بن  أحمد بن  علي بن  اهللا بن  عبد 
السدراني.

كّحالي. انظر:  الكّحالي.  خلفان  شنين بن  علي بن 
نوران. راشد بن  سعود بن  خلفان بن  عبد اهللا بن  علي بن 

الضياء. كتاب  العوتبي:  [الصحاري]  مسلم  سلمة بن  أبو إبراهيم  الصحاري، 
التراث  وزارة  فــي  رقم 105  مخطــوط،  312 ـ 313،   ،2003 أمبوســعيدي، 

والثقافة. القومي 
الكتاب  بأن  يقولون  يقول:  المؤّلف.  إلى  يشــر  لم   ،192 الجواهر،  البرادي: 

كبيرة. جّد  كتب  ثالثة  على  وقفت  واحدٍ.  كتابٍ  أو  جزءًا   50 من  يتأّلف 
سليمان بن  الناسخ:   ،4 للمجّلد  مخطوط   ،284/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
د بن  محم الرحمن بن  لعبد  1205 / 1790 ـ 1،  العامري،  حرمل  ســرحة بن 

البطاشي. بلعرب 
مخطوط  ســعيد،  خميس بن  ـ : الرســتاقي،  ل الطالبين  منهــج  إلى  مــة  مقد

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  ـ : 10 مجّلدات،  ل
وفروعه. الشرع  أُصول  في  جزء   24  :69 اللمعة،  السالمي: 

العاشر)  الرابع /  القرن  (بداية   :(86 (باألحرى  رقم 85   ،29  ،2000 السالمي، 
مؤّلف كتاب الضيــاء في 24 مجّلدًا، وهو أهم عمل ُعماني في الفقه. وهو 
الحادي)  الخامس /  القرن  (بداية  العوتبي  مســلم  سلمة بن  الُمنذر  أبي  جد 

عشر.
اللمعة). (السالمي:   249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

انظر: الصحاري، أبو الُمنذر سلمة بن مسلم العوتبي: الضياء في الفقه والشريعة.
وأخيه  علي  علي بــن  إلى  العوتبي  مســلم  ســلمة بن  إبراهيم  أبي  ســيرة  نفسه: 

كلوة. في  بينهما  الخالف  حدوث  بعد  علي  الحسن بن 
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.(85 (باألحرى  رقم 84   ،28  ،2000 السالمي، 
سيرة. العوتبي:  مسلم  سلمة بن  أبو الُمنذر  الصحاري،  انظر: 

العوتبي: إبراهيم  مسلم بن  (سلمة) بن  سالمة  أبو الُمنذر  الصحاري، 
الخامس /  للقرن  ل  األو (النصف  350/1 ـ 353:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

صحار. شرق  إلى  عوتب،  من  عشر)  الحادي 
.2002 ملخ 

.2 ملحوظة   27  ،A 1985 العبيدلي، 
ويلكنسون A 1972 (Wilkinson)، 86 ـ 88؛ A 1976، 153 ـ 154؛ 1978، 197؛ 

.273 ،1981

بصحار. عوتب  في  ولد  العاشر)  الرابع /  (القرن   :82  ،1991 الزبير، 
الصحاري. العوتبي  فكر  في  قراءات   :1998 األدبي  المنتدى  انظر: 

العربية. اللغة  في  األمانة  نفسه: 
الوهيبي، 1978، 19، رقــم 12، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجّلد  967 / 1559 ـ 60،  في  نسخ 
العربية. اللغة  في  اإلبانة  انظر: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  مجّلدان،  العرب.  أنســاب  كتاب  نفسه: 
1402 ـ 1404 / 1981 ـ 1984.

.127  ،1993 العبيدلي، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الرابعة.  الطبعة   :147  ،2000 داود  أبو 

.1994

في  مخطوط  العوتبي،  مسلم  سلمة بن  رقم 28:   ،929  ،S II بروكلمان  كارل 
.1717 / 1130 النسخ  تاريخ  القاهرة، 

عربي،   5019) باريس  في  الوطنية  المكتبــة  في  مخطوطات   ،A 1975 فوزي 
للبروفيسور  الخاصة  الملكية  وفي  (رقم 2461)،  الكتب  دار  في  291 ورقة)، 

(192 ورقة).  (Johnstone) جونستون 
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العرب. أنساب  ـ : كتاب  ل معالجة  81 ـ 89،   ،A 1979 فوزي 
حجم  178 صفحة  الكتب،  دار  في  مخطوط   ،9 ملحوظة   67  ،B 1979 فوزي 

كبير.
67 ـ 68. نفسه: 

11 ـ 12.  ،1997 فوزي 
التراث  وزارة  في  مخطوط  واألنســاب،  السير   :49/3 المخطوطات،  فهرس 
سعيد بن  الناســخ:  29 ســطرًا.  34×20ســم،  444 صفحة،  والثقافة،  القومي 
ـ : إبراهيم بن ســعيد بن  د الدغــاري، 1355 / 1936 ـ 7، ل عبد اهللا بــن محم

العبري. محسن 
رقم 2461  الكتب،  دار  في  مخطوط  34 ـ 36،   ،3 ملحوظة   18  ،2001 هاشم 
الناســخ:  1130 / 1717 ـ 8،  النســخ  تاريخ  كبير،  حجم  178 ورقــة  تاريخ، 

الرستاقي. راشد  د بن  محم مرشد بن 
الجالودي، 2003، 15: الطبعة الثالثة، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 

.1992

16 ـ 17.  ،1978 خليفات 
85 ـ 86،   ،1964  (Dembski) ديمبســكي  رقــم 4   ،1959  (Kubiak) كوبيك 

رقم 4.
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الثالثة.  الطبعة   :108  ،2002 اللواتي 

.1992 / 1412

مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004): مجّلدان. مسقط، وزارة التراث القومي 
24×17سم). تبويب؛  وعالمات  352 صفحة   ،390)  ،1984 / 1405 والثقافة، 

روس (Rawas) 2000، 7 ـ 8: يعتبر أهم مستند في السالالت العربية بشكل 
خاص  وجه  على  لُعمــان  أخرى  وقبائل  ـ : أزد  ل المبكــر  التاريخ  وفي  عام 
الخلق  منذ  أخذ  ل  األو أساســيين:  بابين  من  الكتــاب  يتألف  إليه.  توصلنا 
د ژ ، في حين يعالج الثاني السالالت القحطانية. يشبه  إلى الرســول محم
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أن  مادام  األشراف،  أنســاب  البالذري  كتاب  مجموعة  في  األنســاب  كتاب 
مختلفة.  مصادر  من  معلوماته  العوتبي  جمع  سيرية.  مقاالت  عن  عبارة  جّله 
(الذي  دريد  وابن  والواقدي  الكلبي  ابن  مثل  باالســم  إليهم  يشــير  أحيانًا 
يشــير إليه كلما يعالج المؤّلف أحداث الحــرب األهلية في ُعمان المؤدية 
فيما  ُعمانيين  مؤّلفين  قِبل  من  استعمل  الثانية.  اإلباضية  اإلمامة  سقوط  إلى 
بشكل  الغمة  كشــف  كتابه  في  اعتمد  فاإلزكوي  المثال،  ســبيل  على  بعد. 
واضح على العوتبــي، وبمقارنة الفصل الرابع (الذي يغطي مرحلة الهجرة 
األزدية إلى ُعمان وإبعاد الفارسيين) مع وصف العوتبي، يتبين أن اإلزكوي 
اســتعمل مادته بشكل مباشــرة دون أن يشــير إليه. أولئك الذين أتوا بعد 
كتاب  من  نفســه  اإلزكوي  أخذها  التــي  المعلومات  اســتعملوا  اإلزكــوي 
أوصاف  باستعمال  قام  القحطانية،  الصحيفة  في  رزيق،  ابن  مثالً  األنســاب. 
خاص  بشكل  واألزد  عام  بشــكل  القحطانية  حول  مباشــر  بشكل  العوتبي 
دون أن يذكر اســمه. الســالمي، كذلك (تحفة األعيان) استعمل معلومات 
فجوة  هناك  أن  إلــى  هنا  اإلشــارة  تجدر  إليه.  يشــير  دائمًا  لكنه  العوتبي، 
الخامس /  القرن  زهاء  المصنف،  كتــاب  فيه  جمع  الذي  التاريخ  بين  كبيرة 
جامعة  مكتبة  (في  حاليــًا  الموجود  ل  األو المخطوط  وبين  عشــر،  الحادي 
المعروفة  األخرى  الثالثة  المخطوطات   .1678 / 1089 في  منســوخ  درهم)، 
وفي   ،(1703 / 1115 (نســخ  لباريس  الوطنيــة  الخزانة  فــي  إيجادها  يمكن 
وزارة التــراث القومي والثقافة في مســقط (نســخ 1327 / 1918) وفي دار 
األسفل،  انظر:  1327 / 1918؛  سنة  كذلك  (نسخ  القاهرة  في  المصرية  الكتب 
كذلك  هناك  النسخ.  أفضل  األخير  يعتبر   .(1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
ومخطوطات  الكتب  دار  مخطوطات  على  المعتمد  للعمل  منشــورة  نسخة 
مســقط تَّم طبعها من قِبل وزارة التراث القومــي والثقافة في مجّلدين في 
الثالثة.  هذه  من  فقط  مخطوطين  على  النص  هذا  يعتمد   .1981 في  مســقط 

تصحيح. بدون  تركت  كثيرة  وإزاالت  فجوات  هناك 
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.74 اللمعة،  السالمي: 
التي  الشفهية  المعلومات  غير  من   :85  ،B 1998 ســعود  أحمد بن  الســيابي، 
الكبير  النسب  أو  النسب  جمهرة  هي:  المراجع  أهم  الصحاري  بنفسه  جمعها 
د بن السائب الكلبي (توفي سنة 204 / 819 ـ 20)؛  ألبي الُمنذر هشام بن محم
األندُلسي  حزم  ســعيد بن  أحمد بن  د بن  محم ألبي  العرب  أنســاب  جمهرة 
ُدريد  الحسن بن  د بن  محم بكر  ألبي  االشــتقاق  456 / 1064)؛  ســنة  (توفي 

.A 1998 قرقش  أيضًا  المصادر  أهم  الصحاري  عن  انظر:   .(933 / 321 (توفي 
أبو إبراهيم.  :249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  (ألمانيا):  توبنجن  جامعــة  دليل 
(390 صفحة).  ،1981 / 1402

27 ـ 30.  ،A 1985 العبيدلي، 
.IX-VIII ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 

الحالة  بناء  إلعادة  مرجع  أهم  86 ـ 88:   ،A 1972  (Wilkinson) ويلكنســون 
القبلية األولى في ُعمان. من خالل قراءة هذا الكتاب يتبين أن هذا الكتاب 
تَّم تأليفه في أواخر القرن الخامس / الحادي عشر. يبدو العوتبي من خالل 
المســمى  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  قِبل  من  مختصر  عمــل  في  مقطع 
أنه  و84)؛   78 جديــدة،  طبعة  (تونس  اإلباضية  أشــعة  من  المرضية  اللمعة 
بـ الضياء  المعروف  مجلــدًا   24 من  عمالً  كتب  الــذي  المؤّلف  حفيد  ابن 
والمغربية.  الُعمانية  اإلباضية  األوســاط  في  المشــهور  والشريعة  الفقه  في 
كالهما يســميان ســلمة بن مســلم العوتبي. جل محتوى الكتاب الضخم 
وسيرةٍ  لتاريخٍ  مزيجا  عالقة بُعمان. يقدم  ليســت له أية  األنســاب  للعوتبي 
حول بنية الســاللة العربية وليســت هناك أية محاولة (من قِبل ويلكنسون 
(Wilkinson)) لتقدير قيمته كمرجع جديد لدراسات عوض ُعمان. حيث إن 
كتاب األنســاب يحتوي على جل المعلومات األصلية فإنه مجّزأ ويعتبر ذا 
محفوظ  أخرى،  أصلية  مصادر  عدة  إلى  االنضمام  في  يســتعمل  حين  قيمة 
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لكتاب  السيرة  في  وأبواب  السالمي،  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل األعيان  تحفة  في 
خميس بن  لجميل بن  الشــريعة  ـ : قاموس  ل و9   8 والمجلد  الغمة  كشــف 

السعدي. الفي 
ينوي  إنه  قــال  العوتبي  أن  رغــم   :153  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
لم  الُعماني  تاريخــه  فإن  345 / 956 ـ 7؛  حتى  «الملــوك»  موضوع  معالجة 
سير  على  العمل  يحتوي  أخرى  جهة  من  التاســع،  القرن  وراء  ما  إلى  يمتد 
ابن بركة وأبي الحســن البسياني، اللذين ينتميان إلى القرن العاشر وأوائل 
الحادي عشــر. من المهم أن يعتقد أن هذيــن األخيرين تَّم إدخالهما؛ ألن 
القرن  أواخر  قبل  ما  إلــى  ينتمي  العوتبي  إن  نقول  كي  حقيقيًا  شــيئًا  هناك 
مثل  الحتواء  عشــر  الثاني  ـ  عشــر  الحادي  الســادس /  بداية  ـ  الخامــس 
المنذري:  ســاللة  نكتب  أن  جدا  الجميل  من  أنه  شــك  بال  المحتوى.  هذا 
كتاب  (مؤّلف  ســلمة  إبراهيم)  أبي  ابن  (أو  إبراهيم  مســلم بن  ســلمة بن 
عيسى بن  (بن  أحمد  أخيه  بصحبة  سلمة)  عيسى بن  (بن  مسلم  الضياء) بن 
ســلمة)، شــارك في معركة الروضة زهاء 887، وجعل بداية القرن الحادي 

األنساب. كتاب  تاريخ  عشر 
نفسه: 153 ـ 154: القاهرة، دار الكتب، مخطوط 2461، منسوخ 1718. انظر: كذلك 

.B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
باريس،  فــي  الوطنيــة  الخزانــة   :367  ،B 1718  (Wilkinson) ويلكنســون 
(جمادى  ثاني  مخطــوط  (291 ورقة).  (لـ 1703)   5019 عربيــة  مخطوطات 
للبروفيســور  خاصة  ملكية  فــي  (219 ورقة)   (1678 مايــو   /1089 األولــى 
نســخة  ثالث:  مخطوط  دورهام؟).  جامعــة  في  (حاليًا  جونســتون  الراحل 
الخروصي  خميس  جاعد بن  (مكتبة  الحمراء  في  الوقف  مكتبة  من   (1937)
وزارة  في   1858 (مخطوط  واألنساب  السير  في  بعنوان:  (5/1734 ـ 1822))، 
اآلن  إنتاجها  تَّم  األنساب  لكتاب  منشــورة  نسخة  والثقافة).  القومي  التراث 
 .1984 ،II د1981، المجل ،I دمن قبل وزارة التراث القومي والثقافة، المجل
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في  مجددًا  ظهرت  التــي  جدا  ناقصة  نســخة  من  مأخوذة  المخطوطات  كل 
اليعاربية. عهود 

الوهيبي، 1978، 5، 21، رقم 6: ُنشرت أو هي في طور النشر من قِبل وزارة 
مجّلد  1355 / 1936 ـ 7،  ســنة  منســوخ  مخطوط،  والثقافة،  القومي  التراث 

واحد.
دار  مخطوطات:  أربــع  على  الصــور  دراســة  تعتمد   :1991  (Hinds) :انظــر
األغبري  راشد  د بن  محم مرشــد بن  الناســخ:  رقم 2461،  القاهرة،  الكتب، 
الوطنية،  الخزانة  1718؛  يوليــو   30  /1130 رمضان   2 في  اكتمل  الرســتاقي، 
باريس مخطوطات عربية، رقم 5019، الناسخ: ربيعة بن راشد بن سرحان بن 
راشــد بن ربيعة بن ناصر الســهمي الدمــوي، اكتمل فــي 5 محرم 1115/ 
القسم  في  موجود  حاليًا  جونستون،  البروفيسور  ملكية  سابقًا  1703؛  21 مايو 

د بن  محم عبد الغني بن  الناســخ:  دورهــام،  الجامعة،  مكتبة  في  الشــرقي 
د البصــري المخزومي القرشــي الشــافعي، اكتمل في 29  عبد اهللا بــن محم
 Muzeum Narodowe w Krakowie, 1687؛  يوليــو   19  /1089 األولى  ُجمادى 
Biblioteka Czartoryskich, Rekopis arabski، رقم 2806، نسخه سعيد بن ياسر 

ناصر  خلف بن  ناصر بن  ســعيد بن  للقاضي  مبارك،  ســعيد بن  وسليمان بن 
 1837 12 نوفمبر   /1253 شعبان   13 يوم  زنجبار،  في  اكتمل  انه  يبدو  المعولي، 

رقم 4). 85 ـ 86،   ،1964  (Dembski) دمبسكي  (انظر: 
.1988  (Wilkinson) ويلكنسون  والشريعة،  الفقه  في  الضياء  انظر: 

األنساب. موّضح  أبو مسلم:  الصحاري،  انظر: 
الجاهلي  الشــاعر  عن  مختصر  [مؤّلف  علــي:  د بن  محم المنــذري،  انظر: 

العربية]. الجزيرة  لشبه  اإلسالم  قبل  ما  وتاريخ  القيس  امرؤ  المشهور 
2002؛  اللواتي  2002؛   (Declich) ديكلــش  2003؛   ،2002 أبــو داود  انظــر: 
 ،A 2002 الســالمي،  عبد الحميد؛  د  محم الرفاعي،  A 1998؛  د  محم قرقش، 

.1998 طه  A 1998؛  سعود  أحمد بن  السيابي،  92 ـ 93؛ 
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د بن أحمد بن سعود البوسعيدي. السيب: مكتبة  نفسه: ضياء الضياء. تحقيق: محم
24×17سم). (470 صفحة،   ،2004 / 1424 البوسعيدي، 

مخطوط في مكتبة البوســعيدي، غير مكتمل، أجــزاء محذوفة في البداية. 
ُنســخ في 976 / 1568 ـ 9 من قِبل سعيد بن عمر. في األخير يقول الناسخ: 
مة،  المقد انظر:  الكلمة.  هذه  معاني  (عن  القثمي  ســلمة  كتبه  العمل  هذا  إن 
المجلد  من  مقتبس  هذا  أن  مقتنع  ذلك،  رغم  اْلُمحّقق،  9 ـ 13).  الصفحات 

نفسه. الصحاري  قِبل  من  ـ : الصحاري  ل الضياء  ـ : كتاب  ل ل  األو
نفسه: الضياء في الفقه والشريعة. 24 مجّلدًا. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة.
532: تحقيق: ناصر بن راشــد المنذري. مسقط،   ،2002  (Arshūm) أرشــوم

.1991 / 1411 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
داللة  في  الضياء  كتاب  من  رقم 46:   ،18  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
في  20×14,5ســم.  16 صفحة،  البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  الجبابــرة، 
الشــماخي،  (انظر:  إباضي  غير  وواحد  مغربية  أعمــال  ثالثة  من  مجموعة 

ف. تصو الوصايا).  كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن 
نفسه: 19 رقم. 52: الجزء الثالث من كتاب الضياء، مخطوط في الخزانة البارونية، 

ف. تصو 1710 / 1608 ـ 9.  النسخ  تاريخ  20,5×15سم،  224 صفحة، 

البطاشــي: إتحاف األعيــان، 350/1 ـ 353، مخطوطات فــي وزارة التراث 
ل  األو المجلد  مة  مقد من  مقتبســات  البوسعيدي.  ومكتبة  والثقافة.  القومي 

البوسعيدي. مكتبة  في 
مكتبة  في  مخطوط  الضياء،  كتاب  د:  أبو محم رقم 7:   ،52  ،1976  (Ess) إس 
ســبتمبر   3  /879 الثاني  ُجمادى   12 النســخ  تاريخ  مليكة،  باعمارة،  صالح 
أحكام  وفي  والمنسوخ  الناسخ:  جزأين:  على  المخطوط  هذا  يحتوي   .1474

الزواج.
الصحاري. العوتبي  مسلم  سلمة بن  رقم 28:   ،929  ،S II بروكلمان  كارل 

أبو الُمنذر  المكتبــة):  فــي  (رقم 148  رقــم 484  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
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20×15,5ســم،  217 ورقة،  مخطــوط،  الضياء.  العوتبي:  مســلم  ســلمة بن 
د بن مهيمن، 5  20 ســطرًا، غير ُمكتمل في الوسط. الناسخ: سعيد بن محم

كتاب  إلى  باإلضافة  174 ورقة،  من  مجموعة  في  ل  األو  .1704 / 1116 رجب 
فقهّية]. وأجوبة  [مسألة  عبد اهللا:  د بن  محم اد،  مد ابن 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :(2004 البوســعيدي، (مارس  مكتبة 
 ،1990 / 1411 282) ،5991 / 1415 صفحــة)؛   ،II ؟؛   ،I (24×17ســم.)؛ 
 ،1991 / 1141  ،IV البطاشــي؛  حمــود  ســيف بن  تصحيح  (212 صفحة)، 
نفســه:   ،V الخروصي؛  ُعثمان  خلفان بن  مهّنا بن  تحقيــق:  (654 صفحة)، 
 ،204) ،1991 / 1411 ،VIII ؟؛ ،VII نفسه: (391 صفحة)؛ ،VI (401 صفحة)؛
د علي الصليبي؛ IX، نفسه: (258 صفحة)، ناسخ  مة لمحم 3 صفحات)، مقد
بني  مولى  (؟)،  المدرسي  سالم  حمد بن  خميس بن  ســعيد بن  المخطوط: 
 ،X الُعماني؛  اإلباضي  المالكي  ســالم  خميس بن  عامر بن  لشــيخه  علي، 
 1415 / 1995،  ،XII نفســه: (370 صفحة)؛   ،XI 4141 / 4991، (004 صفحة)؛ 

 ،XV (246 صفحة)؛  نفسه:   ،XIV (270 صفحة)؛  نفسه:   ،XIII 272) صفحة)؛ 

تحقيق:  (364 صفحــة)،   ،1415 / 1995  ،XVI (301 صفحــة)؛   ،1416 / 1996

 ،1416 / 1996 ،XVIII نفسه: (340 صفحة)، تحقيق: نفسه؛ ،XVII رزق هيبة؛
نفسه. تحقيق:  (325 صفحة)، 

هناك  اطفيش  إبراهيم  إسحاق  أبي  حسب   :1 ملحوظة   62/1  ،1965 النامي، 
مزاب. في  الُقطب  مكتبة  في  مخطوط 

البرادي:  ينقل   ،4 ملحوظــة   51  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
مسلم. سلمة بن  أبو الُمنذر  الجواهر:  كتاب 

ويلكنســون A 1972 (Wilkinson)، 86: العوتبــي من خالل نص في عمل 
أشّعة  من  المرضية  بـ اللمعة  يســمى  الســالمي،  حمّيد  لعبد اهللا بن  موجز، 
اإلباضّيــة (تونس، 78 و84)، أنه حفيد أو ابــن حفيد المؤّلف الذي كتب 
عمــال من 24 مجّلــدًا يعرف بـ الضياء في الفقه والشــريعة مشــهور في 
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مسلم  سلمة بن  يســميان  كالهما  والمغربية.  الُعمانية  اإلباضية  األوســاط 
مع  لبس  فيها  إبراهيم  أبي  ُكنية  فإن  بينهما  التفريق  يجب  كان  إذا  العوتبي. 
مسلم:  سلمة بن  أبو الُمنذر  منهما،  أحد  إلى  منسوبة  وأعمالهم  حفيده  كنية 
األنساب  نسخة  على  يكتب  أطفيش  إبراهيم  أبو إسحاق  المثال  سبيل  على 
ل،  د األوفــي القاهرة (دار الكتــب، مخطوط 2461؛ قارن. هامــش المجل
 ،1961 / 1380 القاهــرة  األعيان،  تحفة  للســالمي،  الطبعة  لهذه   52 صفحة 
وجوليان  1347 / 1928 ـ 9)  القاهــرة  المالحــن،  ُدريد  ابــن  إلى  ومقدمته 
يبدو  الخطأ  هــذا  فإن  هذا  من  أكثر  تليهــا.  والتــي   476/1  ،1856  Guilain

فــي األخير على األقل، حتى بداية القرن الســابع عشــر؛ ألنه يوجد في 
تاريخ  مخطوط،  (دمشــق  الُغّمة  كشــف  اإلزكوي  كتاب  في  العلماء  الئحة 
مأخوذ  كالهما   (307  ،8 (المجلد  الشــريعة  قاموس  والسعدي   ،(528  ،347

إعالن  فإن  لذلــك  الشــقصي.  ســعيد  ـ : خميس بن  ل الطالبين  منهاج  من 
الُمنذر  أبا  أن   4 ملحوظة   (51  ،1927)  ،(Smogorzewski) سموغورزوسكي 
الخامس /  للقرن  ل  األو النصف  في  الضياء،  كتاب  مؤّلف  مسلم،  بَن  سلمَة 

محدودة. بقيمة  عشر  الحادي 
بـ كتاب  يعرف  المختصر  شكله  في   :153  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون 

العوتبيين. بين  اللبس  في  أكثر  تفصيل  عن   O.C. انظر:  النور. 
وزارة  و13 (في   10  ،9  ،5  ،3 كتب   :197  ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنســون
التراث القومي والثقافة). من هذه األعمال األخرى أضع اآلن كتاب الضياء 
في أواخر القرن الخامس / الحادي عشــر؛ تأثر كثيرًا بالمدرســة الرستاقية 

بكثرة. ُذكرا  كالهما  البسياوي،  الحسن  وأبي  بركة  البن  التعليمية 
في   24 للمجّلد  أجزاء  عــدة  رأيت   :367  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون

والثقافة. القومي  التراث  وزارة 
الُعمانية  المصادر  فــي  كثيرًا  بحثت   :133  ،1988  (Wilkinson) ويلكنســون 
ا أدى بي إلى مراجعة: اآلراء القبلية أن مؤّلف الكتاب المشهور  األصلية ِمم
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المتشــكل من 24 مجّلدًا (كتــاب الضياء في أُصول الشــرع وفروعه)، هو 
للتاريخ  ومعرفتنا  تاريخنــا  من  كثير  ومنــه  األنســاب،  كتاب  مؤّلف  حفيد 
إبراهيم)  (بن  مســلم  ســلمة بن  هناك  أن  اآلن  مقتنع  أنا  وقبائلها؛  الُعماني 
في  أنه  رغم  أبو الُمنذر،  هي  كنيتــه  والذي  فقط،  واحد  الصحاري  العوتبي 

بأبي إبراهيم. أيضًا:  يكنى  األحيان  بعض 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط   ،14 رقم.   8  ،1978 الوهيبي، 

مجّلدًا.  12 912 / 1506 ـ 7،  في  نسخ 
صاحب  إبراهيم،  مســلم بن  ســلمة بن  أبو الُمنذر   :74 اللمعة،  الســالمي: 

الضياء.
الضياء. كتاب  مسلم:  سلمة بن  أبو إبراهيم  الصحاري،  انظر: 

النور. كتاب  أسفل:  انظر: 
الضياء. كتاب  د:  أبو محم انظر: 

النور. وكتاب  الضياء  كتاب  مجهول:  انظر: 
التاج. األصّم:  انظر: 

.1998 د  محم عبد الحفيظ  حسن،  انظر: 
ملخ  اإلســالم،  قواعد  الجيطالي:  (انظر:   2 ملحوظة   411  ،2002 ملخ  انظر: 

.(2002

خليفة،  عبد الكريم  تحقيــق:  مجّلدات،   4 العربية.  اللغة  فــي  اإلبانة  كتاب  نفسه: 
أبو صفّية.  جاسر  عّواد،  حســن  د  محم جّرار،  صالح  عبد الرحمن،  نصرت 

.1999 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
الشــريفة،  العربية  اللغة  في  اإلبانــة  كتاب   :166/1 المخطوطــات،  فهرس 
ل، 556 صفحة،  د األومخطوط فــي وزارة التراث القومي والثقافــة، المجل
راشد،  أحمد بن  زياد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  الناسخ:  12 سطرًا.  25×19سم، 

28×23ســم،  495 صفحة،  الثاني،  ـد  المجلـ  :167 نفســه:  967 / 1559 ـ 60. 

الثاني،  ـد  المجلـ  :168 نفســه:  984 / 1576 ـ 7.  النســخ  تاريــخ  12ســطرا، 
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ناصر  ماجد بن  ســليمان بن  الناسخ:  17 ســطرًا.  12×16سم،  516 صفحة، 

1343 / 1924 ـ 5. الفرقي،  الحضرمي 
العربية. اللغة  عن   :126  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

العربية. اللغة  في  (؟)  األمانة  انظر: 
.1998 إبراهيم  الدسوقي،  انظر: 

.2002 ملخ  انظر: 
.2002 الريامي  انظر: 

اإلمامة. كتاب  نفسه: 
أبو إبراهيم.  :249  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزوسكي 

.86  ،A 1972  (Wilkinson) ويلكنسون 
مأثور. غير  عمل   :153  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون 

مفقود.  :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

النور. كتاب  نفسه: 
الضياء. ـ : كتاب  ل مختصرة  نسخة   :412  ،2002 ملخ 

النور. كتاب  مجهول:  انظر: 
سيرة. نفسه: 

[الصحاري]،  المكتبــة):  في  (رقم 110  رقــم 427  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
27 ورقة،  مخطوط،  الصحاري.  ســيرة  العوتبي:  مسلم  سلمة بن  أبو الُمنذر 
د؟) بن سعيد العمري  22,7×16سم، 18 سطرًا، مكتمل. الناسخ: أحمد (محم
 173 من  275 ورقة،  من  مجموعة  في  الرابع   .1856 / 1272 شوال   6 الُعماني، 
إلى 198، باإلضافة إلى الحضرمي: كتاب ُمختصر الخصال؛ السعالي، مرشد 
الحضرمي  ديوان  الحضرمــي:  الكلوّية؛  المقامة  شــرح  عمر:  (راشــد؟) بن 

النّقاد]. [السيف 
في  مخطوط  مجموعة  رقم 103:   ،21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
1360 / 1941 ـ 2،  النسخ  تاريخ  23×16ســم،  131 صفحة،  البارونية،  الخزانة 
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التي فيها: ســيرة أبي الُمنذر سلمة بن مســلم الصحاري؛ طرف من كتاب 
حمزة  أبي  خطبــة  الكندي]؛  ســليمان  موســى بن  د بن  محم [لـ  الكفايــة 
الســيرة  مجهول:  [انظر:  وشــرُحها  الكلوّية  المقامــة  عــوف؛  المختار بن 
إلى  إباض  عبد اهللا بن  رســالة  بركة؛  البن  األئمة  معرفة  في  باب  الكلوّية]؛ 

عطّية]. [شبيب بن  عطّية  ابن  سيرة  مروان؛  عبد الملك بن 
الســالمي، 2001، 29: سيرة إلى علي بن علي وأخيه الحسن بن علي، بعد 
النــزاع بينهما في كلــوة. مخطوطات، رقم 138 و1409 فــي وزارة التراث 

والثقافة. القومي 
رقم 138  مخطوطات،  فــي  موجود   :197  ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
 138 مخطوط  فــي  أيضًا  والثقافــة).  القومــي  التــراث  وزارة  (فــي  و1409 
مع  عالقة  فــي  كتب  األخير  هــذا  إن  حيث  الكلوّية.  الســيرة  ـ : القلهاتــي  ل
كانت  ربما  السيرة  هذه  عشر،  الثاني  السادس /  القرن  منتصف  تجاه  األحداث 
أن  أعتقد  الحالة  هذه  في  األنساب).  مؤّلف  (بمعنى  الصغير  العوتبي  قِبل  من 

عشر. الحادي  الخامس /  القرن  أواخر  تجاه  كانت   (Floruit) العوتبي  فكرة 
وأخيه  الكلوي  علي  علي بن  إلى   :367  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
نفســه:   .(Q.V.) الكلوّية  الســيرة  مجهول:  فــي  الكلوي.  علي  الحســن بن 
الثالث  للمجلد  نســخة  مع  والبراءة،  الوالية  أخرى،  مواضيع  ضمن  يعالج، 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  ـ : الضياء.  ل
إلى  العوتبي  مســلم  ســلمة بن  الُمنذر  ألبي  ســيرة   :150  ،2003 الوهيبي، 
مجموعة،  سير  مجهول:  في  الكلوّيين.  علي  الحسن بن  وأخيه  علي  علي بن 

620 ـ 623.

سلمة بن  إبراهيم  أبي  سيرة  مسلم:  ســلمة بن  أبو إبراهيم  الصحاري،  انظر: 
علي. علي بن  إلى  العوتبي  مسلم 

.1981  (Wilkinson) ويلكنسون  كلوة،  أخبار  في  السلوة  كتاب  مجهول:  انظر: 
الكلوّية. السيرة  القلهاتي:  انظر: 
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132 ـ 136.  الصفحة  على  دقيق  نقاش   .1988  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
مواضيع  على  طويلة  أبــواب  مع  إباضية  مناظرة  عن  عبارة  العوتبي  ســيرة 
الشافعيين،  على  العوتبي  يركز  األخرى  المذاهب  بمناقشة  الفقه.  أصول  مثل 
نظر  وجهة  خالل  من  حين  في  اإلقليم،  في  لإلباضية  األساســين  المناقشين 
فقهيــة يهتم بترك كل ما يتعلــق بالمعتزلة. ما تَّم تضمينه في الســيرة هو 
إلى  نسبت  سيرة  في  كذلك  الموجود  الشيء  اإلباضي،  المذهب  لرواة  قائمة 
نسخة  إلى  أضيفت  كذلك   (Wilkinson) ويلكنسون  وجدها  والتي  العوتبي، 
هذه  والبراءة.  الوالية  مواضيع  يعالج  الــذي  الضياء،  لكتابه  الثالث  للمجّلد 
قبل  من  تكرارها   ثم الخاصة  العوتبي  صياغة  من  أنها  تبدو  التي  السلســلة 
الذي  العمل  مثل  ثانوية  مصــادر  قِبل  ومن  والبيان  الكشــف  في  القحطاني 
مجهول)  (انظر:  الغمة  وكشف   (7 ملحوظة   146 (انظر:  بمجهول  إليه  يشــار 

البسياني. بالحسن  وتنتهي 
العوتبي. مسلم  سلمة بن  الُمنذر  أبي  سيرة  نفسه: 

86): (بداية القــرن الخامس /  29، رقــم 85 (باألحــرى   ،2000 الســالمي، 
القرن  (بداية  العوتبي  مسلم  سلمة بن  إبراهيم  أبي  حفيد  هو  عشر)  الحادي 
كتاب  أهم  وهو  مجّلدًا،   24 في  الضياء  ـ : كتاب  ل مؤّلف  العاشــر)،  الرابع / 
ُعماني في الفقه. هذه الســيرة عن العقيدة والتكاليف الشرعّية؛ وهي عبارة 

العقيدة. في  الُمنذر  أبي  مع  مخالف  رأي  له  شخص  إلى  جواب  عن 
السير  كتاب  مجهول:  في  الشريعة.  تكاليف  على  شرح   :29  ،2001 السالمي، 
(2)؛ الســير الُعمانية. في كاشــف: كتاب الســير والجوابات، طبعة 1984، 

.39 الثاني،  المجلد 
المقصودة؟ هي  التالية  المادة  هل 

إبراهيم. مسلم بن  سلمة بن  الُمنذر  أبي  الشيخ  عن  معنى  في  تعليق  نفسه: 
المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :25  ،2003 الجالــودي، 

.3 ملحوظة   65 الجالودي،  انظر:  107 ـ 111.  صفحتان 
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39/2 ـ 45.  ،1986 كاشف 
سلمة بن  الُمنذر  أبي  الشــيخ  عن  معنى  على  تعليق   :248  ،2001 الســالمي 

18 ـ 20.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  العوتبي.  مسلم 
نفسه: 253: 23 تعليــق على معنى عن الشــيخ أبي الُمنذر ســلمة بن مســلم بن 

342 ـ 346. الُعمانية،  السير  مجهول:  في  إبراهيم. 
320 ـ 323. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

في  إبراهيم.  مسلم بن  سلمة بن  الُمنذر  أبي  الشــيخ  معنى  على  تعليق   :158 نفسه: 
28 ـ 32. والجوابات،  السير  مجهول: 

العقل]. عن  [أطروحة  نفسه: 
المقتصر (مجهول:  الجوهــر  فــي   :367  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون

المقتصر). الجوهر 
طّبي  ُمعجم  أول  المــاء.  كتاب  األزدي:  د  محم عبد اهللا بن  د  أبو محم الصحــاري، 
لغوي. تحقيق: هادي حسن حّمودي. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 

مجّلد). من  (أكثر   ،1996

(1000 ـ 1100). الطبي  التاريخ   :(Tübingen) جامعة  دليل 
.1073 / 466 توفي  المؤّلف  الماء.  كتاب  407 ـ 408:   ،2002 ملخ  انظر: 

األنساب. موّضح  العوتبي:  أبو مسلم  الصحاري، 
ســعيد  ـ : إبراهيم بن  ل مة  مقد  ،1965 / 1384 األعيــان،  إســعاف  الســيابي، 

مخطوط. ملحوظة،   3 العبري، 
العرب. أنساب  كتاب  مسلم:  سلمة بن  أبو الُمنذر  الصحاري،  انظر: 

الحضرمي: عمر  سعيد بن  مسعود بن  بشير بن  عبد اهللا بن  الصحاري، 
في1178 / 1764 ـ 5). (عاش  359/3 ـ 362:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

البّري. والجوهر  الدّري  الكوكب  نفسه: 
مكتبة  في  مخطــوط  الفقه،  عــن   :523  ،2006 ســالم  مســلم بن  الوهيبي، 

كاف). (رقم 354  البوسعيدي، 
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صحار. في  المؤّلف  اآلثار  ُلقط  كتاب  نفسه: 
مكتبة  في  مخطوط   ،360  ،2 ملحوظة   25  ،12/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
نفســه:  رقم 1034.  الثاني،  المجلد  رقــم 79،  ل،  األو المجلد  البوســعيدي، 
مسعود  سالم بن  ـ : جاعد بن  ل ُنســخ  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط   ،91

1169 / 1755 ـ 6. الرستاقي،  الُسالمي 
الجروح]. وقياسات  الجراحات  في  [أرجوزة  قيصر:  ابن  انظر: 

اآلثار. ُلقط  خلفان:  مهّنا بن  البوسعيدي،  انظر: 
الُمصّنف. ُمختصر  نفسه: 

في  كتاب  من  لجــزء  مخطوط  327/1 ـ 328،  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
التراث  وزارة  في  آخر  وجزء  المؤّلف،  بقلم  (رقم 847)،  البوسعيدي،  مكتبة 
في  مجلدان   :360 نفسه:  مة.  المقد من  مقتبســات  تليها   ثم والثقافة.  القومي 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  واحد، 
الُمصّنف. موسى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي،  انظر: 

مســائل  نوران:  راشــد بن  ســعود بن  خلفان بن  عبد اهللا بن  علي بن  الصحاري، 
منتقاة.

مخطوط في ملكية يوسف الباروني (طرابلس، يونيو 1972). نسخ في رمضان 
+ 6 صفحات،   986 كذلــك  + 6 صفحــات،  (493 ورقــة  1122 / 1710 ـ 1 

20×15سم). صفحة،   لكل 19 سطرًا 

زنجبار: صحيفة 
بالعربية  نشرت  زنجبار.  صحيفة   :284  ،12 ملحوظة   60  ،27  ،2001 الكندي 

البوسعيدي. مكتبة  في  ويوجد   1914 لسنة  كان  رقم 2  والسواحيلية، 
هناك. والمراجع   1981 المدني  انظر:  زنجبار.  صحف  عن 

الُصفري. غانم  أبي  ُمدونة  أبو غانم:  الُصفري، 
باء. رقم 21582  الكتب،  دار  في  مخطوط   ،348 حديثة،  نسخة  إسماعيل 

.42/3  ،1961 السيد  المدّونة،  غانم:  ابن  انظر: 
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في  الكل  هنــاك،  والمراجع  والعاريــات،  الودائــع  كتاب  مجهــول:  انظر: 
الكتب. دار  في  باء  رقم 21582  مجموع،  مخطوط 

الثانوي. األدب  انظر:  سالم:  د بن  محم سعيد بن  الصقالوي، 
د بن الخضر [الصالني] الصحاري: انظر: ابن  ــان بن محم الصالني، أبو مالك غس

التقييد. كتاب  بركة: 
أبو المؤثر. البهلوي،  البهلوي:  الخروصي  خميس  الصلت بن 

مالك: الصلت بن 
كإمام  إقالته  تمــت  237 ـ 273 / 851 ـ 886.  إمــام   :165  ،2003 الصمــادي 
الذي  اليحمدي،  النضر  راشــد بن  بمساعدة  موسى،  موســى بن  قِبل  من 
اإلسالمي  الشــرع  حســب  مالك  الصلت بن  إقالة  صحة  إن  اإلمامة.  أخذ 
أو  األحزاب  تشــكيل  إلى  وأدت  الُعمانيين  بين  خالف  مســألة  أصبحت 
والمدرسة  اْلُمقال  اإلمام  يؤيد  الذي  الصارم،  الرستاقي  (الحزب  المدارس 
والمعارضين)،  المؤيدين  بيــن  تصلح  أن  تحاول  التي  المعتدلة،  النْزوّيــة 

.893 / 280 سنة  العباسيين  بأيدي  اإلمامة  سقوط  إلى  أدت  وأخيرا 
 162 األعيان،  تحفة  السالمي:  انظر:  الخروصي.  مالك  الصلت بن  إمامة  عن 

فهرس.  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر:  تليها.  والتي 
مالك. الصلت بن  يقول  ما  هذا  مجهول:  انظر:  نفسه: 

الجمهور. إلى  مالك  الصلت بن  كتاب  نفسه: 
451 ـ 453. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

مالك. الصلت بن  اإلمام  سيرة  نفسه: 
156 ـ 177. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148  ،2003 الوهيبي، 

954 ـ 557. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150 نفسه: 
نفسه: 155: سيرة لإلمام الصلت بن مالك الخروصي. في مجهول: سير المسلمين، 

305 ـ 316.

الســالمي، 2001، 250: في مجهــول: كتاب الســير (2)، 613 ـ 621. انظر: 



669قسم المشرق ـ الجزء الثاني ¢U

جزيرة  في  الُمحاربين  الُجنــد  إلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  ســيرة  أســفل: 
سقطرى.

خليد. ان بن  غس إلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  سيرة  نفسه: 
ان حين تَّم تعيينه  السالمي، 2000، 18 ـ 19، رقم 47 (باألحرى 48): إلى غس

الكتاب. وأهل  المسلمين  الرعية،  حكم  كيفية  للرستاق.  واليا 
184/1 ـ 193. األعيان،  تحفة  السالمي:  في  17 ـ 18   ،2001 السالمي، 

ســهيل 1998، الملحــق 3 (الصفحــات 244 ـ 252) (من الســالمي: تحفة 
األعيان).

.2002 الحجري  انظر: 
سقطرى. جزيرة  في  الُمحاربين  الُجند  إلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  سيرة  نفسه: 

الســالمي، 2000، 18، رقــم 46 (باألحرى 47): ســيرة سياســية إلى جنود 
األسطول الُعماني قبل الذهاب السترجاع سقطرى من المسيحيين اإلثيوبيين 
إمامة  بتوسيع  يتعلق  مســتند  الحرب.  أحكام  عن  التاســع).  الثالث /  (القرن 

الهندي. المحيط  في  ُعمان 
الســالمي، 2001، 17: سيرة اإلمام الصلت بن مالك. (الفضل بن الحواري: 
ينسبون  آخرين  فإن  ذلك  رغم   ،(207 الثالث،  المجلد   ،(1985 جامع (مسقط 
أبو عبد اهللا).  الرحيلي،  (انظــر:  محبوب  د بن  محم إلى  الســيرة  هذه  تأليف 
أعلى:  انظر:   .168/1 األعيان،  تحفة  السالمي:  (2)؛  السير  كتاب  مجهول:  في 
ســيرة اإلمام الصلت بن مالك. بالغ رسمي إلى الجيش الُعماني المبعوث 

ُسقطرى. جزيرة  إلى 
(من  لُجنده  مالــك  الصلت بن  اإلمــام  وصّية  86 ـ 101:   ،1999 البهالنــي 

168/1 ـ 183). األعيان،  تحفة  السالمي: 
سهيل 1998، ملحق 2 (الصفحات 229 ـ 242) (من السالمي: تحفة األعيان).

ُسقطرى. جزيرة  إنقاذ  في  الُيسرى  عبد اهللا:  أحمد بن  الحارثي،  انظر: 

ُعمان. أهل  بُأمور  الُمبتلى  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  سيرة  نفسه: 
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المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :23  ،2003 الجالــودي، 
.60 الجالودي،  انظر:  58 ـ 85.  1/ الصفحات 

انظر: مجهول: سيرة إلى اإلمام الصلت بن مالك الُمبتلى بُأمور أهل ُعمان.
انظــر: البهلوي، أبو المؤثــر الصلت بن خميس: ســيرة لإلمام الصلت بن 

ُعمان. أهل  بأمر  الُمبتلى  خميس 
سليمان  أحمد بن  إلى  محبوب  د بن  ومحم مالك  الصلت بن  اإلمام  ســيرة  نفسه: 

حضرموت. إمام 
إلى  سياسية  ســيرة  من  نوع   :(44 (باألحرى  رقم 34   ،18  ،2000 الســالمي، 
أوقف  حين  النزاع  هذا  بدأ  اإلمام.  مع  لنزاعهم  حد  لوضع  حضرموت  أهل 
على  األموال  ليوزع  المال  خزانة  من  األســلحة  وباع  الحرب  تمويل  اإلمام 

الفقراء.
بن  عبد اهللا محمد  أبي  سيرة  محبوب:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي،  انظر: 

حضرموت إمام  إلى  محبوب 
يعرب بن  السيد  مدح  في  بيتًا،  و45   16 من  [قصيدتان،  مسعود:  عمر بن  الصليبي، 

ُسلطان]. بلعرب بن  اإلمام 
.1910  (Griffini) جريفني  انظر:  ميالن.  في  مخطوط 

اليعربي. انظر: 
(ُمحقق) علي:  د بن  محم الصليبي، 

كلوة. أخبار  في  السلوة  مجهول: 
.1987 / 1407 مسقط،  الرياضّية،  األزهار  سليمان:  الباروني، 

البوسعيدي. بدر  هالل بن  السيد  ديوان  بدر:  هالل بن  البوسعيدي، 
واآلثار. األخبار  كتاب  سعيد:  راشد بن  عبد اهللا بن  سالم بن  البوسعيدي، 

القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الكرب.  كشف  يوسف:  د بن  محم أطفيش، 
.1985 / 1405 والثقافة، 

اللّواح. ديوان  اللّواح:  ان  غس سالم بن  أبو حمزة  الخروصي، 
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غاية  على  اإلمداد  بداية  عبد اهللا:  أحمد بن  د بن  محم ســليمان بن  الكندي، 
الُمراد.

األدب. وعين  الُمهّذب  عامر:  د بن  محم أبو سليمان.  المعولي، 
زنجبار. تاريخ  في  األخبار  جهينة  علي:  سعيد بن  المغيري، 

األمل. ُبلوغ  شرح  في  األمل  خالصة  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 
ُبلوغ  شرح  في  العمل  خالصة  خميس:  حمدان بن  أبو يوســف  اليوســفي، 

األمل.
األدبي. الُمنتدى  انظر: 

الصوافي.
أشخاص  ذكر  تَّم  ـ : الحجريين.  ل قبيلة   :330/3 الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

تليها. والتي   330 الصفحة  على  بارزين 
كلوة. أخبار  في  السلوة  كتاب  مصبح:  عبد اهللا بن  الصوافي، 

ـ : محي  ل الكالوّية  ُســنة  كتاب  من  منسوخ  مخطوط،   ،216  ،1975 الســّيار 
الزنجباري  سعيد  برغش بن  ُسلطان  قِبل  من  أعطي  الذي  الزنجباري.  الدين 
ُجمادى   11 زنجبار،  فــي  البريطاني  الممثل   ،(John Kirk) كــرك  جون  إلى 

.1877 / 1294 األولى 
الرابع  بداية  ـ  عشر  التاسع  عشر /  الثالث  القرن  (اكتمل   :116  ،1991 الزبير، 
عاش  ُعمان  في  الوقت.  لبعض  عاش  حيث  بزنجبار،  ولد  العشرين)  عشر / 
مهمًا حول تاريــخ زنجبار: كتاب  في الســليف بحي العبري. كتــب عمالً 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشر  كلوة،  أخبار  في  السلوة 
كلوة. أخبار  في  السلوة  كتاب  مجهول:  انظر: 
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اإلزكوي. اإلزكوي:  [الضّبي]  جابر  أبي  موسى بن  الضّبي، 
السائب: ضمام بن 

246/2 ـ 248. الطبقات،  الدرجيني: 
اإلباضية  علماء  من   :30 ملحوظة  47 ـ 48   ،1998  (Francesca) فرانشيســكا 
كان  حيث  البصرة،  في  عاش  ُعمان.  في  (خطأ)  النبد  من  الثانية.  الطبقة  من 
كريمة  أبي  [مســلم بن  عبيدة  أبي  معلم  األزدي،  زيــد  ـ : جابر بن  ل تلميذا 
(الدرجيني:  األخير  هذا  وفاة  حتى  الحجاج  قِبل  من  معًا  ُســجنا  التميمي]، 
السيابي،  96؛  87 ـ 88،  ســير،  الشــماخي:  (خطأ)،  246/1 ـ 247  الطبقات، 

.(30 الرياضي،  المعهد  طلقات 
النامــي، 1974، 112: األصل مــن الندب في ُعمان. ولد فــي البصرة. من 
93 / 711 ـ 2).  ـي  المتوفـ) األزدي  زيد  جابر بــن  مع  درس  الثانية.  الطبقــة 
رواياته من جابر بن زيد األزدي تَّم تدوينها في كتاب روايات ضمام، الذي 

ُصفرة. عبد الملك بن  ُصفرة  أبي  قِبل  من  ُجمع 
لإلباضية  الكبار  الثالث  الدعاة  أحد   :138  ،A 1982  (Wilkinson) ويلكنسون 
ان، وأبو عبيدة  في البصرة. (االثنان اآلخران هما: جعفر بن الســّماك / السم
مســلم بن أبي كريمة). البصــري الُعماني المولد من أصــل بدوي، الذي 
عبيدة  ألبي  األول  المعلم  وهو  اإلباضية.  المصادر  إليه  تشير  ا  ِمم أشهر  يعّد 
مسلم بن أبي كريمة، حيث سجنا معًا من قِبل الحجاج، وهو ربما المرجع 
دورًا  كذلك  لعــب  األزدي.  زيد  جابر بــن  روايات  في  لإلباضيــة  الرئيس 
الماضية  العضوية  تحــدد  التي  والبراءة  الوالية  قواعــد  تحديد  في  طالئعيًا 

للمجتمع. والحالية 
ضمام. كتاب  نفسه: 

من  و78   77 الصفحات  فــي  ذكر  72 ـ 73:   ،B 1934  (Lewicki) ليفيتســكي
كتاب سير الشماخي. تقريبًا إنه نفس العمل كالذي ذكره البرادي (الجواهر) 
تحت عنوان كتاب الحّجة على الخلق في معرفة الحّق. حسب البرادي، تَّم 
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من  النصف  شــيخ  ُصفرة،  عبد الملك بن  ُصفرة  أبي  قِبل  من  العمل  تأليف 
ألبي  معاصر  سائب،  ضمام بن  أعراف  حسب  الثامن،  الثاني /  للقرن  الثاني 

كريمة. أبي  مسلم بن  عبيدة 
العمل  هذا  تأليــف  تَّم  ضمام.  روايــات  كتاب   :113  ،112  ،1974 النامــي، 
حبيب.  الربيع بن  مريدي  أحــد  ُصفرة،  عبد الملك بن  ُصفرة  أبي  قِبل  من 

القاهرة. الكتب،  دار  وفي  البارونية  الخزانة  في  مخطوطات 
ُصفرة  أبي  تأليف  الســائب.  ضمام بن  روايات   :237/2  ،A 2000و باباعمي 
حبيب،  الربيع بن  الهيثم،  الرواة:  من  سلســلة  ومعه  ُصفرة،  عبد الملك بن 

األزدي. زيد  جابر بن  السائب،  ضمام بن 
ُصفرة. عبد الملك بن  أبو ُصفرة  انظر: 

جابر. كتاب  زيد:  جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي،  انظر: 
ضمام. وكتاب  ضمام  روايات  حبيب:  الربيع بن  انظر: 

الحّق. معرفة  في  الخلق  على  ة  الحج نفسه: 
.237/2  ،A 2000و باباعمي 

.B 1934  (Lewicki) ليفيتسكي  ضمام،  كتاب  انظر: 
.A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي  ضمام،  كتاب  حبيب:  الربيع بن  انظر: 

السائب. ُضمام بن  السائب:  ضمام بن 
الفقه]. في  [قصيدة  المجرفي:  خميس  رويشد بن  خميس بن  الضنكي، 

يونيو   /1014 محــرم  في  (عاش  144/3 ـ 149:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
منها. مقتطفات  هنا  األبيات.  مئات  من  الفقه  في  قصيدة  كتب   (1605

المزاحمي: حمزة  عزيز بن  مسعود بن  علي بن  سليمان بن  الضنكي، 
 /1156 ة  الحج ذي  فــي  (عاش  290/3 ـ 295:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
نجاد بن  ســالم بن  نجاد بن  مــدح  في  قصيدة  مــن  جزء   (1744 نوفمبــر 
في حصن ضنك، وأجزاء  ــاني الغافري، قاض ووالٍ  ان الغس ســالم بن غس

أخرى. قصائد  من 
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الكندي. يحيى  عبد اهللا بن  الحّق:  طالب 
الطائي:

السيابي: إسعاف األعيان، 147 ـ 148: قبيلة طّي، اليمنية األصل. عدة قبائل، 
في  بوشــر  وادي  إلى  مســقط  إقليم  في  يعيشــون  الذين  الطائيين،  ضمنها 

جعالن. حتى  الجنوب،  في  وصور  قلهات  وادي  إلى  الشمال، 
الطائي:

مودود. حاجب بن  مودود  أبو 
السمائلي. [الطائي]  عامر  صالح بن  عيسى بن 

السمائلي. [الطائي]  عامر  صالح بن  عيسى بن  هاشم بن 
مودود: حاجب بن  أبو مودود  الطائي، 

زيد  جابر بن  الشعثاء  أبي  تالميذ  210/1 ـ 212:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
األزدي. معاصر للربيع بن حبيب وأبي ُعبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، 

و774 ـ 5. و158 / 753 ـ 4   136 بين  بمعنى  المنصور،  جعفر  أبي  أيام 
196/2 ـ 197.  ،1991  (Ess) إس 

نفسه:
حاجب. مودود بن  إلى  سير  مجهول:  انظر: 

انظر: التميمي، أبو ُعبيدة مســلم بن أبي كريمة: رســالة أبــي ُعبيدة وأبي 
مودود.

المرجئة. على  الرّد  في  حاجب  مودود  وأبي  ُعبيدة  أبي  رسالة  نفسه:  انظر: 
انظر: نفســه: سيرة أبي ُعبيدة [مســلم بن أبي كريمة] وأبي مودود حاجب 

المغرب. أهل  إلى  الطائي]  مودود  [بن 
انظر: نفسه: ســيرة أبي ُعبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي مودود حاجب بن 

ُعمان. أهل  إلى  الطائي  مودود 
انظر: نفسه: ســيرة أبي ُعبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي مودود حاجب بن 

كثير. الفضل بن  إلى  مودود 
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الُحّر. أبي  إلى  مودود  أبي  من  كتاب  نفسه: 
الحصين. الحّر بن  أبي  إلى  حاجب  مودود  أبي  سيرة  انظر: 

عبد اهللا. ان بن  غس لإلمام  مودود  أبي  نصيحة  نفسه: 
كــرون (Crone) 2001، 5: فــي مجهول: نســخة مصورة، رقــم 29 (ترقيم 
أن  ال يمكن  أنه  الواضح  من   .775 / 158 قبــل  توفي  أبو مودود  المخطوط). 

192 ـ 207 / 808 ـ 823. حكم  الذي  اإلمام،  لهذا  النصح  رسالة  كتب  يكون 
74 ـ 76. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في   :255  ،2001 السالمي، 

مودود  أبي  نصيحة  حاجب:  حفص بن  حبيب بن  أبو مودود  الهاللي،  انظر: 
عبد اهللا. ان بن  غس لإلمام 

درهم  ثابت بن  فتنــة  في  ُعمان  أهل  إلــى  حاجب  مودود  أبي  من  رســالة  نفسه: 
جهرين. ثابت بن  أمر  في  يوسف  وسدوس بن 

292 ـ 296. المسلمين،  سير  مجهول:   :154  ،2003 الوهيبي، 
حاجب. مودود  أبي  سيرة  نفسه: 

الصديق   .232 رقم 8،  مصورة،  نسخة  مجهول:  في   :4  ،2001  (Crone) كرون 
ُعبيدة. ألبي  المقرب 

الســالمي، 2000، 12، رقم 20: سيرة أبي مودود حاجب بن مودود الطائي. 
المساواة  ضرورة  فيها  شرح  والتي  الثورة  إلى  خاللها  من  دعا  سياسية  وثيقة 

والترشح. والشورى  الناس،  بين 
.11  ،2001 السالمي، 

67 ـ 74. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في  حاجب.  مودود  أبي  سيرة   :255 نفسه: 
سير  مجهول:  في  الطائي.  حاجب  مودود  أبي  ســيرة   :143  ،2003 الوهيبي، 

66 ـ 73. الصفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضّية،  ُعلماء 
511 ـ 518. مجموعة،  سير  مجهول:   :150 نفسه: 

من  هذا  كتابنا  بلغهــا  من  إلى  أولهــا  التي  مــودود  أبي  ســيرة  ومن   :153 نفسه: 
77 ـ 79. المسلمين،  سير  مجهول:  في  والبراءة.  الوالية  في  المسلمين 
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الحصين. بن  الحّر علي  أبي  إلى  حاجب  مودود  أبي  سيرة  نفسه: 
إلى  اإلباضية  المفوضية  فــي  كان  أبو الحر  رقم 18:   ،12  ،2000 الســالمي، 
عمر بن عبد العزيز. المؤّلف شرح سبب مغادرته البصرة، وكان الخوف من 

اإلعدام.
أبي  إلى  حاجب  مودود  أبي  من  كتاب   :254 نفســه:   .10  ،2001 الســالمي، 

.36 اإلباضّية،  السير  مجهول:  في  الُحّر. 
مجهول:  في  الُحّر.  أبي  إلى  مودود  أبي  من  كتاب   :5  ،2001  (Crone) كرون 
الثورة  في  مشاركا  كان  أبو الحّر  مرقم).  (مخطوط  رقم 26  مصورة،  نســخة 

.S 740 في  الجزيرة  شبه  في  الكبيرة  اإلباضية 
مجهول:  في  الُحّر.  أبــي  إلى  مودود  أبي  من  كتاب   :143  ،2003 الوهيبــي، 

.62 صفحة  ل،  األو الجزء  اإلباضّية،  ُعلماء  سير 
ســير  مجهول:  في  الُحّر.  أبي  إلــى  حاجب  مودود  أبــي  من  رســالة   :154 نفسه: 

290 ـ 292. المسلمين، 
.2001 النامي،  وقتلهم،  النهر  وأهل  صّفين  أخبار  مجهول:  انظر: 

السمائلي: [الطائي]  عامر  صالح بن  عيسى بن  الطائي، 
الخصيبي: شقائق الُنعمان، 205/3 ـ 212: (1362 / 1943) درس مع أبي ُعبيد 
أصبح  فرحان.  ُعبيد بن  األســود  والبحر  الكندي  أسد  ربيعة بن  الُســليمي، 
راشد بن  رشيد  ألبي   ثم ســمائل،  في  الُسليمي  ُعبيد  ألبي  قاض  مســاعد 
في  قاضيًا  تعيينه  تَّم  وبعدها  مسقط،  في  الشرعّية  بالمحكمة  الخصيبي  عزّيز 
سعيد بن  مسقط.  في  الســابقة  مهنته  إلى  عاد  ضّده،  معارضات  بعد  مطرح. 
عين  رشيد  أبي  وفاة  وبعد  ُسلطانًا (1932 ـ 1970)  أصبح  البوسعيدي،  تيمور 
قاضيًا هامًا. ضمن أبنائه هاشــم بن عيسى. في منزله في بوشر، خاصة في 
سيبا، حيث التقت عائلته مع علماء آخرين. أمثلة لشعره، من ضمنها قصيدة 
في جواب إلى أبي اليقظان إبراهيم في وادي مزاب وقصيدة بمناسبة زيارة 

لَِغالَ. الزنجباري  البوسعيدي  سعيد  برغش بن  لطان  الس
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السمائلي: [الطائي]  عامر  صالح بن  عيسى بن  هاشم بن  الطائي، 
الخامس  ـ  عشر  الرابع  (القرن  345/3 ـ 351:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
حمدان بن  مع  العربي  النحو  درس  والعشرين)  الحادي  ـ  العشرين  عشر / 
جده  كان  حين  الُسليمي.  ُعبيد  أبي  مع  والقضاء  والفقه  اليوســفي  خميس 
د بن  محم لإلمام  نزوى  في  قاضيا  الكندي،  ناصر  سعيد بن  األم،  جهة  من 
عمل  العالم.  هذا  مع  أيضــًا  درس  1920 ـ 1954)،  الخليلي (إمام  عبــد اهللا 
الشــرعّية  المحكمة  عضو  أصبح   ثم ومطــرح،  والســيب  بركة  في  قاضيا 
(ُسلطان  البوسعيدي،  تيمور  ســعيد بن  لطان  الس أيام  هذا  كان  مسقط.  في 
ــلطان  الس تحت  ســمائل.  في  قاضيًا  كان  الخليلي  لإلمام  1932 ـ 1970). 

المحاكم  نظام  تجديــد  بعد  مطرح.  فــي  قاضيًا  أصبح  ســعيد  قابوس بن 
اليوم  حتى  يشغلها  ال يزال  التي  المهنة  القضاء،  معهد  في  مدرســًا  أصبح 

لشعره. أمثلة   .(1983)
(محقق) الجوهري.  الطوخي: 

الطوقي:
د. محم سالم بن 

(ُمحقق). حمدون  د بن  محم سعيد بن 
د. محم سيف بن 

شعرّية]. [مجموعة  د:  محم سالم بن  الطوقي، 
في  مخطوط  العشرين)  عشــر /  الرابع  القرن  (توفي   :399  ،2003 الُســليمي 

الُسليمي. مع  نسخة  السالمي.  مكتبة 
د بن حمدون: (ُمحقق) انظر: النوفلي، سعيد بن عبد اهللا بن  الطوقي، سعيد بن محم

غابِش.
د: محم سيف بن  الطوقي، 

قصائد  مجموعة  في  ورســمية  شخصية  ورسائل  شعر   :283  ،2001 الكندي 
بدّية. السالمي،  مكتبة  في  مخطوط  الُعمانيين،  لشعراء 
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الطيواني، خلفان: (جمع وترتيب) األزدي، أبو الشعثاء جابر بن زيد: فتاوى اإلمام 
زيد. جابر بن 

ُمختصر  سليمان:  أبو الربيع  الباروني،  انظر:  عامر:  صالح بن  د بن  محم الطيواني، 
اإلباضّية. تاريخ 

د بن صالح بن عامر الطيواني، ُنشر  ـ : محم على الصفحات 51 ـ 59: مقال ل
اطفيش). إبراهيم  إسحاق  (ألبي  المنهاج  في 
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المطاعني. (ُمحقق)  المطاعني:  علي  راشد بن  عادل بن 
البهلوي. البهلوي:  األزدي  د  محم يزيد بن  عادي بن 

ُعمان. أهل  تاريخ  مجهول:  (ُمحقق)  عبد الفتاح:  سعيد  عاشور، 
الفزاري. الفزاري:  عامر 

اإلزكوي. اإلزكوي:  المحروقي  صالح  بشير بن  عامر بن 
خميس بن  حديد بن  أحمد بن  مسعود بن  أحمد بن  مسعود بن  خميس بن  عامر بن 

أبو مالك. الشرياني: المالكي،  المالكي  عمر  عبد اهللا بن 
الريامي. الريامي:  عامر  خلف بن  حامد بن  سليمان بن  عامر بن 

اإلزكوي. اإلزكوي:  الريامي  د  محم سليمان بن  عامر بن 
النْزوّي. ْزوّي:  الن العقري  غريب  عبد هللا بن  عامر بن 

العامري. العامري:  سليمان  بن  د  محم بن  عامر 
(ُمحقق). عبد المنعم:  عامر، 

األحكام. فتح  حمد:  سيف بن  األغبري، 
ممباسا. وقلعة  الُعمانيون  علي:  مبارك بن  الهنائي، 

المبين. الفتح  رزيق:  د بن  محم حميد بن  بخيت،  ابن 
1 ـ 3. األجزاء  الجامع،  كتاب  جعفر:  ابن 

الدعائم. كتاب  النضر:  ابن 
المبين. الفتح  د:  محم حميد بن  رزيق،  ابن 

.1993 العبيدلي،  التفسير،  تيسير  يوسف:  د بن  محم أطفيش، 
اللوازم. في  الدالئل  جمعة:  درويش بن  المحروقي، 

بُعمان. جرت  وأخبار  قصص  المعولي: 
األخبار. جهينة  علي:  سعيد بن  المغيري، 

المصّنف عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكر  النْزوّي، 
الدعائم. شرح  وّصاف:  د بن  محم النْزوّي، 
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العامري:
أنطوني (Anthony) 1976، 10: العوامر هم قبيلة كبيرة متفرقة على أرجاء قطعة 
في  استقروا  القبيلة  سكان  نصف  حوالي  الشرقية.  السعودية  إلى  تنتمي  واسعة 
وفي  إزكي)  جنوب  أميال  (بضعــة  قله  قرية  من  بالقرب  وبالخصوص  ُعمان، 

وغافريون. سنيون  هم  العوامر  العموم،  على  السيب.  قرب  الباطنة  ساحل 
إتحاف  البطاشي:  انظر:  السيب.  والية  في  والمعبيلة،  الحيل  في  العوامر  عن 

.285/3 األعيان، 
وزارة  مســقط،  البطولة.  أرض  من  قصائد  ســليمان:  بن  د  محم بن  عامر  العامري، 
التراث القومي والثقافة، 1980، (53، صفحة واحدة؛ 20×14,5سم) تراثنا 13.
اعتالء  بعد  ُعمان  إلى  المهجر  من  عادوا  الذين  بين  من  كان  معاصر.  شاعر 

.1970 سنة  للعرش  قابوس  السلطان 
.1991 للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  الوافد،  األلق  هالل:  العامري، 

قصائد.  74  ،1998 نزار  العاني، 
.1987 مسجل  رقم  مسقط،  الصمت،  جدار  على  الكتابة  نفسه: 

أشعار.  .74  ،1998 نزار  العاني، 
هالل: د بن  محم هالل بن  العامري، 

حول   .1953 ولد  73 ـ 82:   ،2002  (Michalak Pikulska) بيكولسكا  ميشاالك 
وأعماله. الشاعر 

أنوار  مشارق  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  (ُمحقق)  عبد المنعم:  العاني، 
العقول.

البهلوية. البهلوية:  الريامية  خصيب  راشد بن  بنت  عائشة 
الحارثي. الحارثي:  علي  صالح بن  عيسى بن  بنت  عائشة 

العبادي:
الســيابي: إســعاف األعيان، 110: العباديون هم من أصــول األزدية. كانوا 

نزوى. في  مشهورين 
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العبادي:
على  أبو نبهان  الشــيخ  رد  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصــي،  انظر: 

بقية. التقى  ألهل  البرية  في  ال وجود  أن  ادعى  حين  العبادي 
مسعود: علي بن  عامر بن  العبادي، 

والسالمي:  349/3؛  البطاشي،  .O. C؛  (انظر:  188 ـ 189:   ،1994 الفارســي، 
للســلطان  نزوى  والي  الكامــل).  لالســم  209/2 ـ 210،  األعيــان،  تحفة 
سعيد بن ســلطان البوسعيدي، (ســلطان 1806 ـ 1856). له ديوان شعر في 

األفكار. ومنار  األسرار  أنوار  انظر:  البوسعيدي.  بمكتبة  مخطوط 
 .(1835 / 1250 شــوال  في  (عاش  349/3 ـ 353  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

.468 الصفحة  في  الكامل  االسم 
إباضيًا. ليس   :209/2 األعيان،  تحفة  السالمي: 

.1996 / 1417 مسقط  األفكار.  ومنار  األسرار  أنوار  نفسه: 
الســيد  طرف  من  ُطبع   :349  ،2 مالحظة   95/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
البوســعيدي).  مكتبة  (صاحب  البوســعيدي،  ســعود  أحمد بن  د بن  محم

والرثاء. واألمداح  األسرار  قصائد  على  تحتوي 
للمتقي. التقية  من  ويحرُم  يحّل  فيما  المراقي  نفسه: 

(رقم 64). البوسعيدي،  بمكتبة  مخطوط   ،350/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
المرثات. نفسه: 

فهــرس المخطوطــات، 44/3، مخطــوط فــي وزارة التــراث القومي 
والثقافة، 48 ورقة، 26×20 ســم، 18 ســطرًا. الناســخ: الربيع بن ماجد 
ـ : جمعة بن علي الصائغي.  الكندي، 1343 / 1924 ـ 5. رثاء، المخمسة، ل
إبراهيم  د بن  محم عبــد اهللا  ألبي  الكافية  النعمة   I.A. مــع  مجموعة  في 

الكندي.
المستقيم. الصراط  نفسه: 

مخطوط.  ،94  ،93  ،2004 مبارك  سلطان بن  الشيباني، 
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الشرائع. في  المنثورة  مسعود:  علي بن  العبادي، 
والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 102،   ،14  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1206 / 1791 ـ 2،  في  ُنسخ 
الثامن  عشر /  الثاني  القرن  من  الثاني  (النصف  172 ـ 173   ،1994 الفارسي، 
عشــر) من نزوى. ربما له كتابات وشــعر، لكنها إما لم تكتشــف بعد أو 
علي بن  لجمعة بن  بيتًا   40 من  أكثر  في  الرثاء  من  جزءًا  نعطي  هنا  مفقودة. 
انظر:  اآلثــار.  جواهر  لكتاب  المؤلــف  وهو  الصائغــي،  عبد اهللا  ســالم بن 

.1809 / 1225 سنة  العبادي  توفي  93/3 ـ 96.  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
إباضيا. ليس   :209/2 األعيان،  تحفة  السالمي: 

د بن ناصــر 2002، 119 مالحظة 42: المنثــورة عبارة عن  المنــذري، محم
أو  للمواضيع  ترتيب  أي  دون  مختلفة  وأجوبة  أسئلة  من  (متناثرة)  مجموعة 

اللقط). كتاب  أبو موسى:  المغرب:  (انظر:  المقاالت. 
أبو الخطاب. المعافري،  اليمني:  الحميري  المعافري  السمح  بن  األعلى  عبد 

الفرائض. كتاب  الجبار:  عبد 
رقم 6.  ،17  ،A 1885  (Motlynski) موتيلنسكي 

شلبي. (ُمحقق)  شلبي:  الحافظ  عبد 
سالم. (ُمحقق)  سالم:  أحمد  الرحمن  عبد 

المغيري. المغيري:  زيد  حمد بن  الرحمن بن  عبد 
الخروصي. الخروصي:  خميس  الرحمن بن  عبد 

السالمي. (ُمحقق)  السالمي:  سليمان  الرحمن بن  عبد 
أبو قصيدة. أبو قصيدة:  أحمد،  د بن  محم الرحمن بن  عبد 

اإلزكوي. اإلزكوي:  الريامي  عامر  ناصر بن  الرحمن بن  عبد 
كمال. د بن  محم يحيى بن  أحمد بن  عبد الرحمن بن  كمالي،  يحيى:  الرحمن بن  عبد 
أبي  ديوان  ســالم:  ناصر بن  أبو مســلم  الرواحي،  (ُمحقق)  خزندار:  الرحمن  عبد 

سالم. ناصر بن  مسلم 
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أنوار  مشارق  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي:  (ُمحقق)  عميرة:  الرحمن  عبد 
العقول.

د بن  محم عبد الرحمــن  اإلمام  عــن  شــاذان:  مالك بن  د بن  محم الرحمن  عبــد 
علي. راشد بن  سعيد بن  إلى  شاذان  مالك بن 

.(II  ،I) الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
االهتداء. كتاب  موسى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي،  انظر: 

شاذان. مالك بن  د بن  محم انظر: 
الخروصي. سيرة  نبهان:  أبي  ناصر بن  الرحمن  عبد 

(1147 ـ 1237 /  المكتبة):  في  (رقم 163  رقم 557  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
24 ســطرًا،  23,5×16,5ســم،  29 ورقــة،  مخطــوط،  1734 ـ 5 ـ 1821 ـ 2) 

رمضان:  عمرو بــن  البدر  التالتــي،  جانب  إلــى  مجموعة،  فــي  مكتمل، 
نكتة  على  النضيــد  العقد  نفســه:  الشــماخي؛  مختصر  في  التراخي  رفــع 
التوحيد؛ المصعبي، أبو القاســم بن يحيى: [شرح األجرومية]؛ سدرات بن 
ـ : أبي القاســم سدرات بن الحسن]؛  الحســن بن نفاث بن نصر: [جواب ل
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم: جوابات مسائل. الجواب أُرسل إلى 

أسئلة. سبعة  عن  علي  سعيد بن 
أجوبة  بنهان (خطأ):  أبي  ناصر بن  عبد الرحمن   :569  ،II بروكلمان  كارل 
كمبردج  ُعمان.  في  الفرق  حول  الســبعة  خلفان  ســعيد بن  أســئلة  على 

.1355

الخليلي. صالح  أحمد بن  خلفان بن  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 
الزناتي. (ُمحقق)  الزناتي:  د  محم د  محم الرحمن،  عبد 

العوتبي:  مســلم  ســلمة بن  أبو المنذر  الصحاري،  (ُمحقق)  نصرة:  الرحمن،  عبد 
العربية. اللغة  في  اإلبانة  كتاب 

المهاجري. المهاجري:  أحمد  الرحيم بن  عبد 
ة. أبو غد (ُمحقق)  ة:  أبو غد الستار  عبد 
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الكلوية. السيرة  مجهول:  انظر:  صالح:  د بن  محم أحمد بن  سعيد بن  السالم بن  عبد 
عبد الســالم داود: (ُمحقق) الُعماني، هالل بن سعيد بن ثاني بن صالح بن عرابة: 

الملوك. مدائح  في  السلوك  جواهر  ديوان 
هارون. (ُمحقق)  هارون:  د  محم السالم  عبد 

النبوي  المولد  سالم:  ناصر بن  أبو مســلم  الرواحي،  (تحقيق)  ياسين:  العال،  عبد 
دية. المحم بالنشأة  المسمى 

عيسى. (ُمحقق)  عيسى:  العليم  عبد 
عطا. (ُمحقق)  عطا:  القادر  عبد 

إباض: اهللا بن  عبد 
إباض بــن  عبد اهللا بــن   (705 / 86 (ت:  263/2 ـ 264   ، A 2000و باباعمــي 

التميمي. المري  ثعلبة  تيم بن 
(T. Lewicki ليفيتسكي  (ت.  اإلباضية  648/3 ـ 649:  اإلسالمية  الموسوعة 

إباض. عبد اهللا بن  (رسالة)  كتاب  إباض:  اهللا بن  عبد 
المطبوعة: والنسخ  المخطوطات 

في  مجموع  المخطوط  رقم 103:   ،21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
1360 / 1941 ـ 2،  النسخ  تاريخ  16×23ســم،  131 صفحة،  البارونية،  الخزانة 
كتاب  من  قطعة  الصحاري؛  مســلم  سلمة بن  المنذر  أبي  ســيرة  فيها:  التي 
حمزة  أبي  خطبــة  الكندي]؛  ســليمان  موســى بن  د بن  محم [لـ  الكفايــة 
السيرة  مجهول:  (انظر:  وشرحها  الكلوية  المقامة  (Q.V)؛  عوف  المختار بن 
إلى  إباض  عبد اهللا بن  رســالة  بركة؛  البن  األئمة  معرفة  في  باب  الكلوية)، 

عطية. ابن  سيرة  مروان؛  عبد الملك بن 
كرون (Crone) 2001، 5، 337: ما يســمى بالرسالة األولى البن إباض إلى 
156 ـ 167).  (جواهر،  البرادي  في  المغربية  النســخة  مروان.  عبد الملك بن 
الجواهر،  البرادي:  من  (601 ـ 121   1953  (Rubinacci) روبيناتشــي  ترجمة 
تاريخ  مختصر  ســليمان:  الباروني،  فــي  المختصرة  النســخة  165 ـ 167). 
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(انظر،  325/2 ـ 345   ،1986 كاشف،  في  الشرقية  النسخة  20 ـ 23.  اإلباضية، 
الغمة،  كشــف  اإلزكوي:   .((I) 10/3 الجــزء  المقتصر،  الجوهــر  مجهول: 
البريطانية).  المكتبــة   8076 أو  (مخطوط  ظهــر   206 ـ  ظهر   199 الورقــات 
النهاية).  قبل  فجأة  (توقــف  413 ـ 425  رقم 23،   ،(Hinds xerox) مجهــول: 
(مكتبة  الُعمانية  الســير  في  كذلك   ،(A. Savchenko) شفشــنكو  أ.  حســب 
جامعة لبوب مخطوط 1082). فيما يخص اعتبار كوك (Cook) بأن هذا كان 
عبد الملك بن  إلى  زيد  جابر بن  من  محرفة)  أو  (أصلية  رســالة  عن  أصله 
المهلب. انظر: كرون (Crone) 302 ـ 303. فيما يخص هذه الرسالة األخيرة. 

375 ـ 380.  ،1991 عليان  انظر: 
كشف  اإلزكوي:  في  محفوظة  عبد الملك  إلى  الثانية  بالرســالة  يســمى  ما  نفسه: 
في  ملخص  البريطانية)؛  المكتبــة  (مخطوط،  206 ـ 212  الورقــات  الغمة، 
هذا  أن   (Cook) كوك  اعتبار  يخص  فيما  56 ـ 59.   ،1899  (Sauchau) سوشو 
كان أصله رســالة (أصلية أو محرفة) من جابر بن زيد إلى شيعي ما. انظر: 

302 ـ 303.  ،2001  (Crone) كرون 
فوزي 1997، 97: سيرة عبد هللا بن إباض. في مكتبة اإلمام األسبق غالب بن 

الُعمانية. السير  مجهول:  انظر:  السعودية).  (العربية  الدمام  في  الهنائي  علي 
مأخوذ  الغمة.  كشــف  سعيد:  سرحان بن  اإلزكوي،  في   :19  ،2001 هاشــم 
اإلمام  مكتبة  في  مخطوط  العلماء،  تراجم  في  [الســير]  جامع  مجهول:  من 
األسبق غالب بن علي الهنائي في الدمام (العربية السعودية) (انظر: مجهول: 
الســير والجوابات). ربما َنَقَل اإلزكوي هذه الرسالة من البرادي: الجواهر. 
هاشــم:  قال   32 صفحة  في  32 ـ 33.  الصفحات  في  موجود  مختصر  تعليق 

الُعمانية. السير  كتاب  في 
كاشف 1986، 325/2 ـ 345: سيرة عبد اهللا بن إباض إلى عبد الملك بن مروان.

مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  كتاب  129 ـ 137:   ،2005 نجار 
156 ـ 167). الجواهر،  البرادي:  (من 
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النص. 324 ـ 337:   ،2002 ناصر 
الجالودي، 2003، 25: في مجهول: سير علماء اإلباضية المحبوبين، 1/3 ـ 10.

عبد اهللا بن  من  لرسالة  ترجمة  106 ـ 121:   ،1953  :(Rubinacci) روبيناتشــي 
الجواهر. كتاب  البرادي:  من  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض 

عبد الملك،  إلى  إباض  ابن  من  لرسالتين  األولى  الرسالة  10؛   ،2001 سالم 
 ،1981 (Cook) كان أغلــب موضوعها حول عثمــان ومعاوية. انظر: كــوك

الحسن. وابنه  بعلي  الثانية  الرسالة  موضوع  يتعلق  57 ـ 61. 

كتاب  مجهول:  في  مروان.  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  سيرة   :248 نفسه: 
224 ـ 229.  ،(2) السير 

45 ـ 51. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :254 نفسه: 
شوارتز (Schwartz) 1983، 307، رقم 88: في البرادي: الجواهر، 156 ـ 167؛ 
في  مخطوط  298 ـ 304،  الغمة،  كشــف  سعيد:  ســرحان بن  اإلزكوي،  في 

(10 صفحات). مجموعة،  في  البارونية،  الخزانة 
ســمل 1998، 282 ـ 287: في الرســالتين، متبوعتان بنــص مكتوب باللغة 

18 ـ 27. الصفحات  إليه،  مشار  غير  كتاب  من  العربية 
الجواهر،  البرادي:  (من  إباض  ابن  رســالة  أعطى  355 ـ 370،   ،1991 عليان 

156 ـ 167).

في   :143  ،2003 اإلباضية  علمــاء  ســير  مجهول:  في   :143  ،2003 الوهيبي، 
44 ـ 50. صفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول: 

مجهول:  في  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  ســيرة   :148 نفسه 
101 ـ 108. مجموعة:  سير 

الرّد  في  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  من  كتاب   :154 نفســه 
254 ـ 265. المسلمين،  سير  مجهول:  في  الشكاك،  على 

مجهول:  في  مروان.  عبد الملك بــن  إلى  إباض  بن  عبد اهللا بن  ســيرة   :154 نفسه: 
265 ـ 275. المسلمين،  سير 
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السير  مجهول:  في  مروان.  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  سيرة   :158 نفسه: 
306 ـ 314. والجوابات، 

على  إبــاض  عبد اهللا بــن  وكتــاب  الشــكاك  علــى  رد  فيــه  كتــاب   :161 نفسه: 
399 ـ 416.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في  مروان.  عبد الملك بن 

كتاب  مجهول:  في  مروان.  عبد الملك بن  إلــى  إباض  عبد اهللا بن  من   :161 نفسه: 
.416  ،(1) السير 

و4.  3 المالحظات   165  ،1981  (Cook) كوك  إضافية:  معلومات 
إلى  إبــاض  البــن  رســائل  177 ـ 184:  الصفحــات  مالحظــات  51 ـ 67،  نفسه: 

عبد الملك.
23 ـ 26.  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 

إس (Ess) 1991، 187/2 ـ 189: مناقشة البن إباض ورسائله، أغلبها مأخوذة 
.1981  (Cook) كوك  من 

اإلباضة:  648/3 ـ 649،  اإلســالمية  الموسوعة  في   (Lewicki) ليفتســكي 
هنــاك في الســجالت اإلباضية رســالتان تحمــالن نصيحتيــن من ابن 
مروان  عبد الملك بن  مع  الحميمية  صداقته  على  تشــهدان  واللتان  إباض 
(65 ـ 86 / 685 ـ 705)؛ إحــدى هاتين الرســالتين عبــارة عن جواب من 
مع  عبد الملك  طــرف  من  إليــه  أُرســلت  رســالة  عن  اإلباضي  الرئيس 
سنان بن عاصم) انظر: الشماخي: سير، 77؛ البرادي: الجواهر، 156 ـ 167؛ 
هاتين  أولى  52 ـ 59.   ،1899  (Sachau) سشو 445 ـ 455؛  الُعمانية،  الســير 
إلى  فيها  اإلشارة  تمت  ألنه  67 / 686 ـ 7،  بعد  شــك  بال  ُكتبت  الرسالتين 
انهزام المختــار من قبل مصعب، أخ عبد اهللا بن الزبير، حيث وقعت هذه 
الحادثة في تلك الســنة. تحتوي رســائل ابن إباض على إشــارة موجزة 
(ســير،  الشــماخي  حســب  نوعها.  من  األولى  وهي  اإلباضية،  للمبادئ 
ضّد  جدلية)  مناظرات (كتابات  كتاب  مؤّلف  كذلــك  يعد  إباض  ابن   ،(77

المتشددة. الخوارج 
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الئحة أبــي اليقظان (مايو 1972): كتاب لإلمــام عبد اهللا بن إباض في الرّد 
علــى عبد الملك بن مــروان وكله أدلة مــن القرآن لمن أنكــر اإلباضية. 

.(Sic) ريكيس  حسب  جربة  وفي  مزاب  في  مخطوطات 
موتيلنســكي A 1885 (Motylinski)، 17، رقــم 3. ُكتَِب كــرّد على ما كتبه 
والتعاليم  للمبادئ  وشــرح  الفرقة  ضّد  لألدلة  رفض  مروان.  عبد الملك بن 

قرآنية. بآيات  مستدلة  الدينية، 
روبيناتشي (Rubinacci) 1952، 106: سشو (Sachau) 1899، 52 ـ 56، ُيعطي 
من  ويشكو  الغمة،  كشف  سعيد:  سرحان بن  اإلزكوي،  من  للرسالة،  مقتبسا 
للمخطوط  القاســية  الظروف  بســبب  كاملة  ترجمة  إعطاء  على  قدرته  عدم 

تصرفه. تحت  الموجود 
232 ـ 240.  ،1997 الصوافي 

شوارتز (Schwartz) 1980، مالحظة 31: طبعة للرسالة، باإلضافة إلى أخرى 
اإلنجاز. طور  في  الغمة،  كشف  في 

197 ـ 201. ل،  األو المجلد   ،1978 طالبي 
النامي. وقتلهم،  النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول: 

العلماء. تراجم  في  [السير]  جامع  مجهول:  انظر: 
.(i)  10/3 الجزء  المختصر،  جوهر  مجهول:  انظر: 

انظر: بــا، عمر بن الحاج صالح 1991. على الصفحات 115 ـ 125 رســالة 
(مأخوذة  مروان  عبد الملك بن  األمــوي  الخليفة  إلى  إباض  ـ : عبد اهللا بن  ل

132 ورقة). الفضية،  العقود  الحارثي:  من 
.2 مالحظة  41 ـ 42،   ،A 2002  (Francesca) فرانسيسكا  انظر: 

.2002 عبد الملك  الهنائي،  انظر: 
الغمة. كشف  سعيد:  سرحان بن  اإلزكوي،  انظر: 

.1978 خليفات  انظر: 
رقم 14. 11 ـ 12،   ،2000 السالمي،  انظر: 
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الحارثي. الحارثي:  أحمد  اهللا بن  عبد 
الحسيني. السروري:  الحسيني  حمود  أحمد بن  اهللا بن  عبد 

سليمان. النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  السمائلي،  أحمد:  اهللا بن  عبد 
األزرق. نافع بن  مسائل  مجهول:  انظر:  العباس:  اهللا بن  عبد 

بركة. ابن  د:  أبو محم البهلوي،  الُعماني  بركة  اهللا بن  عبد 
الصحاري. الصحاري:  الحضرمي  عمر  سعيد بن  مسعود بن  بشير بن  اهللا بن  عبد 

كشف  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي،  انظر:  الســتالي:  حميد  اهللا بن  عبد 
البيض. اآلباء  الطريقة،  جهل  لمن  الحقيقة 

د. أبو محم السالمي،  السالمي:  سلوم  حميد بن  اهللا بن  عبد 
عبد اهللا بن خلفان بن قيصر بن خلفان بن عبد اهللا بن خلفان بن قيصر بن سليمان 

قيصر. ابن  الصحاري: 
الهاشمي. الهاشمي:  صالح  رشيد بن  اهللا بن  عبد 

زياد. عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  الُعماني:  زياد  اهللا بن  عبد 
الخروصي. الخروصي:  سليمان  راشد بن  سالم بن  اهللا بن  عبد 

المولي. المولي:  سعيد  اهللا بن  عبد 
الرستاقي. الرستاقي:  علي  سعيد بن  اهللا بن  عبد 

الخليلي. الخليلي:  خلفان  سعيد  اهللا بن  عبد 
السناوي. (ُمحقق)  السناوي:  المحروقي  راشد  سلطان بن  اهللا بن  عبد 

الكندي. النخلي:  الكندي  د  محم سيف بن  اهللا بن  عبد 
األخشبي. ْزوّي:  الن األخشبي  العزري  مهيل  عامر بن  اهللا بن  عبد 

الحضرمي. الحضرمي:  عبد الرحمن  اهللا بن  عبد 
أبو سعيد. البصري،  أبو سعيد:  عبد العزيز،  اهللا بن  عبد 

عبد اهللا بن علي بن أحمد بن ســالم بن سدران الســدراني الحراصي الصحاري: 
السدراني.

الرؤوف. بالخالق  الملهوف  إغاثة  صالح:  علي بن  اهللا بن  عبد 
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الوهيبي، 1978، 12، رقــم 70، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
(إباضي؟). واحد  مجلد  حديثة،  نسخة 

المحروقي  أحمــد،  خلفان بن  ســعيد بن  د  أبو محم الخروصــي،  انظر: 
.24  ،2000

الخليلي. السمائلي:  الخليلي  خلفان  سعيد بن  عبد اهللا بن  علي بن  اهللا بن  عبد 
والمضار. األحكام  في  كتاب  علي:  اهللا بن  عبد 

 .(87/5) زنجبار  أرشيف  في   :17  ،1996  (Vikør) وفكور   (O’Fahey) أوفهي 
(إباضي؟) 150 صفحة).  (حوالي  الصفحات  ألرقام  ال وجود 

البهلوي. الُعماني:  البهلوي  الشقصي  أحمد  أحمد بن  زياد بن  عمر بن  اهللا بن  عبد 
الُعماني. الُعماني:  يحيى  عمر بن  اهللا بن  عبد 

الحبشي. الحبشي:  غابش  اهللا بن  عبد 
النوفلي. النوفلي:  غابش  اهللا بن  عبد 

الخراسيني. ْزوّي:  الن الخراسيني  ان  غس اهللا بن  عبد 
العبري. العبري:  خميس  ماجد بن  اهللا بن  عبد 

الحضرمي. الحضرمي:  ناصر  ماجد بن  اهللا بن  عبد 
البهلوي. البهلوي:  الربخي  عبد اهللا  هالل بن  عمر بن  مبارك بن  اهللا بن  عبد 

السالمي. (ُمحقق)  السالمي:  د  محم اهللا بن  عبد 
أبو رأس. الكاملي،  الكاملي:  د  محم اهللا بن  عبد 

البهلولي. د:  أبو محم البهلولي،  الُعماني  بركة  د بن  محم اهللا بن  عبد 
أبو زيد. الريامي،  أبو زيد:  الريامي،  سليم  رزيق بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 

الخزرجي. الخزرجي:  صالح  د بن  محم اهللا بن  عبد 
الطائي. الطائي:  عامر  صالح بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 

الخراسيني. ْزوّي:  الن الخراسيني  خنبش  د بن  محم عامر بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 
عمر  د بن  محم ان بن  غس د بن  محم ــان بن  غس عبد اهللا بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 

الخراسيني. الخراسيني:  ْزوّي  الن
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ْزوّي:  الن العقــري  البحراني  ســعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم اهللا بــن  عبد 
البحراني.

الكندي. الكندي:  ان  غس د بن  محم اهللا بن  عبد 
د بن محبوب بن  د بن محبوب بن الرحيل: الرحيلي، أبو عبد اهللا محم عبد اهللا بن محم

الرحيل.
الناعبي. الناعبي:  اد  مد د بن  محم اهللا بن  عبد 

كتاب  حميد:  عبد اهللا بن  د.  أبو محم السالمي،  انظر:  رزيق:  ابن  د  محم اهللا بن  عبد 
رزيق. د ابن  محم عبد اهللا بن  تأليف  المشكالت،  حّل 

عبد اهللا بن  اْلُمحّقق  العّالمة  ســيرة  فضالة:  اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد اهللا بن  عبد 
.56 تراثنا،   .1984 يونيو  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  اد،  مد

البطاشي: إتحاف األعيان، 67/2 ـ 69: (توفي أواخر القرن التاسع / الخامس 
رســالة،  كتب  واألوفاق.  الســّر  علم  والطب،  الفقه  في  كبير  عالم  عشــر). 
أحمد  د بن  محم الخطاب بــن  عمر بن  اإلمام  إلى  آخريــن،  علماء  بصحبة 
الخروصــي التي يوافق فيها على أمر اإلمام بمصــادرة ممتلكات النباهنة؛ 
الســالمي:  وفي  هنا،  (النص   1482 / 887 صفر   17 بتاريخ  الرســالة  خت  أُر

عبد اهللا. ومداد بن  عبد اهللا  د بن  محم والد  كان   .(373/1 األعيان،  تحفة 
آل مداد. انظر: 

الصوافي. الصوافي:  مصباح  اهللا بن  عبد 
المغرب. أهل  كافية  المحمود:  موسى بن  عبد اهللا بن  موسى بن  اهللا بن  عبد 

والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،182  ،1978  (Smith) ســميث 
شعر.

الكافية. على  الخصيبي  شرح  الخصيبي:  انظر: 
مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
الراسبي. الراسبي:  وهب  اهللا بن  عبد 
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يحيى. عبد اهللا بن  اإلمام  أشعار  يحيى:  اهللا بن  عبد 
رقم 30.  ،21  ،A 1985  (Motlynski) موتيلنسكي 

الحق  بطالــب  يســّمى  الكندي،  يحيــى  عبد اهللا بــن  اإلباضــي  الزعيــم 
إباضية  إمامة  أول  العربيــة  [الجزيرة]  جنوب  في  أّســس  (ت. 129 / 747)، 

والمدينة. ة  مك بفتح 
.A 2001 الجعبيري  انظر: 

الحّق. بطالب  المعروف  يحيى  عبد اهللا بن  اإلمام  سيرة  نفسه: 
السالمي، 2000، 12، رقم 19: (ت. 131 / 748) الزعيم اليمني قام بثورة ضّد 
األمويين ســنة 129 / 746. هذه السيرة ُفقدت. أُشير إلى هذا العمل من قبل 
الخطبة  ربما   :11  ،2001 السالمي،  أصحابنا.  كتب  تقييد  في  رسالة  البرادي: 

اليمن. دخوله  أثناء  ألقيت  التي 
ليفيتسكي (Lewicki) 1935م، 166: الدرجيني (طبقات) مأخوذة من هذا العمل 
مع  مطابق  شك  بال  العمل  هذا  المدينة.  في  الشــاري  حمزة  أبي  خطبة  القديم 

يحيى. عبد اهللا بن  سيرة 
خطب  على  كذلك  العمل  هــذا  يحتوي  رقم 29:   ،20 1885م،  موتيلنســكي 

عوف. المختار بن  حمزة  أبي 
عن  33 ـ 34):  حديثــة  نســخة  إنكليزية،  (طبعــة  66 ـ 67   ،2001 النامــي، 
الكندي  يحيى  ـ : عبد اهللا بن  ل رســالة  في  اإلباضية  غير  من  اإلباضية  موقف 
خميس:  جميل بن  (الســعدي،  د  محم عبد الرحمن بن  (حاكم)  حاكمه  إلى 

الشريعة). قاموس 
اليمن. فتح  بعد  يحيى  عبد اهللا بن  خطبة   :386  ،2002 ناصر 
الحّق. طالب  رثاء  في  الحسين  عمر بن  قصيدة  397 ـ 400:  نفسه: 

عوف. المختار بن  أبو حمزة  انظر: 
.2001 النامي،  وقتلهم،  النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 

عدي. هيثم بن  انظر: 
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إرســيليا  الحق،  طالب  785 ـ 786:   ،I اإلســالمية  الموســوعة  ملحق  انظر: 
.(Ersilia Francesca) فرانسيسكا 

 44 حديثة،  نســخة  إنجليزية،  (طبعة   6 مالحظــة   51  ،2001 النامي،  انظــر: 
.(44 مالحظة 

الفزاري. اإلباضي:  البغدادي  الفزاري  يزيد  اهللا بن  عبد 
القيسي. (ُمحقق)  القيسي:  حسيب  اهللا  عبد 

الطائي. الطائي:  د  محم اهللا  عبد 
الدين. جمال  (ُمحقق)  الدين:  جمال  د  محم اهللا  عبد 

(ُمحقق). مرسي:  د  محم اهللا،  عبد 
المبين. الفتح  بخيت:  ابن 
المبين. الفتح  رزيق:  ابن 

القيسي. (ُمحقق)  القيسي:  حسيب  المجيد  عبد 
السموالوي. السموالوي:  المعطي  عبد 
أبو صفرة. صفرة:  أبي  الملك بن  عبد 

أبو صفرة. صفرة:  الملك بن  عبد 
حميد. عبد الملك بن  اإلمام  سيرة  حميد:  الملك بن  عبد 

211 ـ 213. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :255  ،2001 السالمي، 
أيضًا. حميد]  [بن  عبد الملك  لإلمام  جواب  مجهول:  انظر: 

عن إمامة عبد الملك بن حميد. انظر: السالمي: تحفة األعيان، 134/1 ـ 149. 
.823 / 207 القعدة  ذي  في  أو   824 / 208 شوال  في  إماما  انتخابه  تَّم 

غيالن. هاشم بن  أبو الوليد  السيجاني،  انظر: 
العاني. (ُمحقق)  العاني:  المنعم  عبد 

الظفاري. د:  أبومحم اليمني،  الظفاري  األصبحي  د  محم أحمد بن  المنعم بن  عبد 
عامر. (ُمحقق)  عامر:  المنعم  عبد 

النبهاني. ْزوّي:  الن النبهاني  سعد  عبد اهللا بن  سليمان بن  اهللا بن  عبد 
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العبدي:
العباس. صحار بن  العباس  أبو 

المخزومي. القرشي  الرحيل  محبوب بن  سفيان  أبو 
العباس: صحار بن  أبو العباس  العبدي، 

بني  من  50 ـ 100 / 670 ـ 718)  ثانيــة،  (طبقة   :236/2  ،A2000و باباعمــي 
تالمذته  بين  ومن  األزدي  زيــد  جابر بن  مع  درس  ُعمان.  فــي  عبد القيس 
من  العديد  فــي  بارز  عالم  [التميمــي].  كريمة  أبــي  مســلم بن  أبو عبيدة 
كتاب  كذلك  إليه  وأسند  األمثال،  كتاب  أّلف  اللغة.  السيما  العلم،  مجاالت 

القدر. في 
 ،(1924 / 1343 ل  األو ربيــع   15)  3/1 الســلفية)،  المطبعة  (القاهرة:  الزهراء 
عن  اإلباضية  امتازت  كيف  مقاله  في  اطفيش  إبراهيم  أبو إسحاق  قال   :188

العرب. أمثال  في  عمال  ألف  العبدي  صحار  بأن  الخوارج 
الشخص. هذا  حول   ،110 مالحظة   287  ،2001  (Crone) كرون  انظر: 

المخزومي: القرشي  الرحيل  محبوب بن  أبو سفيان  العبدي، 
عالــم   :((T. Lewicki) ليفيتســكي 1230 (ت.   ،V اإلســالمية  الموســوعة 
حبيب  الربيع بن  وفاة  بعــد  الثامن.  الثاني/  القرن  في  عــاش  ومؤّرخ،  دين 
كريمة  أبي  (مســلم بن  عبيدة  أبي  بعد  البصرة  في  اإلباضية  زعيم  البصري، 
التميمي)، انتقلت مشــيخة المذهب إلى أبي ســفيان محبوب بن الرحيل. 
خالل  الخلفّية]  المغرب [انظر:  في  السمح  خلف بن  فرقة  على  حاكمًا  عمل 
فترة حكم اإلمام الرســتمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وكتب 
رســالة (أو عهدًا) إلى الزعيم اإلباضي عبد اهللا بن يحيى الكندي، المسمى 
جنوب  في  إباضية  إمامة  أّول  أسس  الذي   ،(747 / 129 (توفي  الحق  بطالب 
على  معروفًا  الرحيلي  محبــوب  أصبح  والمدينة.  مكة  فتح  والذي  الحجاز 
الشــيوخ  روايات  من  األعظم  القســط  له  وإن  مؤّرخ،  أنه  الخصوص  وجه 
(القرن  البرادي  دليل  في  إليه  المشــار  التاريخي،  عمله  القدماء.  اإلباضيين 
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التاســع / الخامس عشر) تحت عنوان كتاب أبي ســفيان، قام مقام أصول 
حيث  المشــائخ،  طبقات  لكتابه  األولى  األربعة  األقســام  لجمع  الدرجيني 

مرات. لعدة  به  يستشهد 
[؟؟] 230 / 844 ـ 5.  تقريبًا  توفي  البصرة،  في  اإلباضية  أئمة  آخر 

217/1 ـ 219. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
وأعمال  لحياة  ومفّصــل  نقدي  وصف  309 ـ 315:   ،2001  (Crone) كــرون 
ـ : أبي سفيان محبوب بن  وساللة هذا الشيخ. أعطى كرون (Crone) اسمه ك

العبدي. أو  القرشي  هبيرة  بن  العنبر/سيف /  الرحيل بن 
.32 مالحظة   48  ،1998  (Francesca) فرانسيسكا 

71 ـ 72.  ،B 1934  (Lewicki) ليفيتسكي 
177 ـ 178.  ،B 1935  (Lewicki) ليفيتسكي 

.1998 أحمد  صالح بن  الصوافي،  انظر: 
الرحيلي. انظر: 

سير  [شــرح  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  المغرب:  انظر:  نفسه: 
بالمشرق]. اإلباضية  تاريخ  في  الرحيل  محبوب بن 

سفيان. أبي  كتاب  نفسه: 
مقتطفات  إال  العمل  هذا  مــن  يبق  لم  312 ـ 313:   ،2001  (Crone) كرون 
هذا  أن  إلى   (145  ،105 (جواهــر،  البرادي  في  عبارتان  تشــير  مختصرة. 
العمــل تضمن تاريخ الفتــن األولى. العبارات فــي الدرجيني (طبقات) 
العمل  هذا  فإن  يبدو،  ما  على  شخصية.  سير  عن  عبارة  (سير)  والشماخي 
موضوع  تناول  أنه  كمــا  الفرقة  إلى  الرســول  من  لألمة  زمنية  تغطية  قدم 
تضمن  العمل  فهــذا  البرادي،  حســب  بعد.  فيما  بطبقة  طبقة  المســلمين 
والشــماخي  الدرجيني  في  العبارات  تتعلق  وعقائَد.  وكالمــًا  فقهًا  كذلك 
بالطبقــات األربعة من الصحابة إلى الربيع بــن حبيب. ليس واضحًا ما 
من  مقتطفات  نقل  أنه  أو  الكتاب  في  التصرف  كامل  للشــماخي  كان  إذا 
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الدرجيني فقط، لكن في الحقيقة كال منهما أعطى اســم جد أبي سفيان 
األخيرة. المسألة  فرجح  العنبر  باسم 

إس (Ess) 1991، 201/2 ـ 203: َكَتَب، ربمــا لعلمه أن البصرة ضاعت من 
المجتمع اإلباضي، وأن تاريخ شــيوخ البصرة هو الذي سيشــكل أساسا 
كّل التواريخ اآلتية من طرف الدرجيني والشــماخي إلخ. يقدم هذا العمل 
صورة تاريخية اســتقبلت على وجه الخصوص بشــكل جيد في صفوف 
المغاربيين؛ في ُعمان، في البداية، لم يكن هذا العمل مقبوالً قط. كان هذا 
المؤلف معروفا نسبيا في المغرب إذ أن رسالة إلى طالب الحق، الذي كان 
فعاال في اليمن ســنة 129 / 746 ـ 7، نسبت إليه. (انظر: األسفل، عهد على 

طالب الحق).
ليفيتســكي (Lewicki) الموسوعة اإلسالمية V 5، 1230: تمت اإلشارة إلى 
منه  جمع  الذي  الدرجيني  أصول  من  البرادي.  دليل  في  ســفيان  أبي  كتاب 

المشائخ. طبقات  كتابه 
تاريخ  فصول  في  رئيــس  مصدر  71 ـ 72:   ،B 1934  (Lewicki) ليفيتســكي 
كتاب  في  وغيرها.  وحضرموت  وعمان  البصرة  وســير  الشرق  في  اإلباضية 
سير الشــماخي (ذكر بها أكثر من مرة في الصفحات 67 ـ 117). اهتم بهذا 
يجب  أخرى،  متعددة  وسير  حبيب  للربيع بن  المســند  مع  بالموازاة  العمل 
التميمي. كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبي  تقاليد  المثال  سبيل  على  نذكر  أن 
عن  ســفيان.  أبي  كتاب  رقم 10:   ،17  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنســكي 

الدينية. والتعاليم  والدين  القانون 
السابعي 1999، 29 ـ 30: أبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي: 
والعقائد  والكالم  والفقه  األخبار  على  يشتمل  سفيان.  أبي  روايات  أو  كتاب 
روايات  انظر:   .(218 الجواهــر،  56؛  اإلباضية،  كتب  في  رســالة  (البرادي: 

سفيان. أبي  اإلمام 
.XVIII ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) ولكنسن 
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149 ـ 150.  ،A 1976  (Wilkinson) ولكنسن 
250 ـ 251.  ،1985  (Wilkinson) ولكنسن 

للشماخي. السير  كتاب  مرحلة  خالل   366  ،B 1987  (Wilkinson) ولكنسن 
للمذهب  المبكرة  للمرحلة  مهم  مصدر   :35  ،1990  (Wilkinson) ولكنســن 
اإلباضيين  سيرة  في  اإلباضي  التاريخ  بصوغ  فعال  أبو سفيان  بدأ  اإلباضي، 
المبكريــن المكتوبة خصيصا للمغاربة: لألســف الشــديد ظهر كتاب أبي 
ســفيان هذا فقط في عصر الدرجيني والبرادي والشــماخي (القرن السابع 

عشر). الخامس  إلى  عشر  الثالث  التاسع /  إلى 
.67 اللمعة،  والسالمي:   ،218 جواهر  البرادي:  طرف  من  باختصار  إليه  مشار 

.2001 النامي،  وقتلهم،  النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
.1935  (Lewicki) ليفيتسكي  انظر: 

الرحيلي. انظر: 
سفيان. أبي  كتاب  محبوب؟:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي،  انظر: 

الحّق. طالب  إلى  عهد  نفسه: 
سفيان. أبي  إلى  ُنسَب   :334  ،2001  (Crone) كرون 

279/2 ـ 290. الطبقات،  الدرجيني: 
ليفيتســكي B 1934 (Lewicki)، 71: في طبقات المشائخ للدرجيني (مخطوط 
 ،A 1935  (Lewicki) ليفيتســكي 78 ـ 825)،  الورقات   ،275  ،(Lwow) لبــوب

إباضية. عقيدة  على  تحتوي  التي  يحيى،  عبد اهللا بن  اإلمام  إلى  رسالة   :166

موتيلنسكي A 1885، 18، رقم 11: عقيدة كتبت إلى اإلمام عبد اهللا بن يحيى 
الكندي.

الحق)  (طالب  يحيــى  عبد اهللا بن  قــام  عندما  ُكتَب   :11  ،2001 الســالمي، 
الدرجيني. قبل  من  هذا  سجل  اليمن.  في  بانقالب 

متبوعة  الرســالة،  هذه  في  مرقمة):  صفحات  فيها  (ليس   ،1998 الســمائلي 
279/2 ـ 290) الطبقات،  الدرجيني:  (من  بالنص 
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29 ـ 30.  ،184  (Cuperly) كوبرلي  انظر: 
202/2 ـ 203.  ،1991  (Ess) إس  سفيان،  أبي  كتاب  أعلى،  انظر: 

واألصول. الفتاوي  كتاب  نفسه: 
مة من قبل اإلمام أفلح بن عبد الوهاب،  الئحة أبي اليقظان (مايو 1972): ومقد

جربة. في  مخطوط 
جيفر]. المهنا بن  اإلمام  إلى  [رسالة  نفسه: 

ليفيتســكي B 1935 (Lewicki)، 177 ـ 178: في مجهول: الســير الُعمانية 
239 ـ 249  رقــم 1082)،   ،(Lwow) لفــوف  جامعة  خزانة  فــي  (مخطوط 

و676.
توفي  أبو سفيان  227 ـ 237 / 841 ـ 851،  من  إمامًا  كان  جيفر  مهنا بن  خطأ؟ 

.825 / 210 سنة 
انظر: ســيرة أبي ســفيان محبوب بن الرحيل إلى اإلمام المهنا بن الرحيل 

اليمان. هارون بن  بشأن   (Sic)

سفيان. أبي  اإلمام  روايات  نفسه: 
كتاب  من  الرابع  الجزء  في  الوارجالني  وضعها   :130  ،2000 البوســعيدي، 

حبيب. ـ : الربيع بن  ل الصحيح  الجامع 
.1999 السابعي  سفيان،  أبي  كتاب  انظر: 

الترتيب  كتاب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  المغرب:  انظر: 
الرسول. حديث  من  الصحيح  في 

اليمان. هارون بن  أمر  في  حضرموت  أهل  إلى  سيرة  نفسه: 
(خطأ).  291/1  ،1986 كاشف،  في   :15 مالحظة   191/2  ،1991  (Ess) إس 

الجالودي، 2003، 24: في مجهول: سير علماء اإلباضية المحبوبين، صفحتان 
.4 مالحظة   59 الجالودي،  انظر:  32 ـ 41. 

308/1 ـ 324.  ،1986 كاشف،  في 
.264  ،1985 التاريخ،  في  ُعمان 
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.33  ،1999 السابعي 
.(41 الحقيقة  (في  رقم 40   ،16  ،2000 السالمي، 

307 ـ 312.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 
في  هارون.  أمر  في  حضرمــوت  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســيرة   :252 نفسه: 

249 ـ 260. الُعمانية،  السير  مجهول: 
في  هارون.  أمر  في  حضرمــوت  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســيرة   :255 نفسه: 

184 ـ 193. اإلباضية،  السير  مجهول: 
أهل  إلى  هارون  شأن  في  الرحيل  محبوب بن  رسالة   :144  ،2003 الوهيبي، 
الصفحات  ل،  األو الجــزء  اإلباضية،  علماء  ســير  مجهول:  في  حضرموت. 

173 ـ 181.

195 ـ 208. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148 نفسه: 
427 ـ 435. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158 نفسه: 

جيفر  مهنا بن  اإلمام  إلى  اليمان  هارون بن  رســالة  اليمان:  هارون بن  انظر: 
الرحيل. محبوب بن  شأن  في 

.(III)  5  ،II الجزء  المختصر،  جوهر  مجهول:  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

اليمان. هارون بن  أمر  في  ُعمان  أهل  إلى  سيرة  نفسه: 
المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :24  ،2003 الجالــودي، 

.3 مالحظة   59 الجالودي،  انظر:  17 ـ 32:  صفحتان 
276/1 ـ 307.  ،1986 كاشف،  في 

33  ،1999 السابعي 
298 ـ 307.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 

اليمان.  هارون بن  أمر  في  ُعمان  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســيرة   :252 نفسه: 
231 ـ 249. الُعمانية،  السير  مجهول:  في 

171 ـ 184. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   .255 نفسه: 
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ويلكنســون (Wilkinson) 1978، 193: (آخر أئمة البصرة) سيرة إلى الشعب 
اليمان. هارون بن  يخص  فيما  اليمني  الشعب  إلى  وأخرى  الُعماني 

فيما  مراسلة  المقتصر  الجوهر  في   :366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهــول  (انظر:  اليمان.  هارون بن  خالف  يخص 

.(III)  5  ،II
إلى  هارون  شــأن  في  الرحيل  محبوب بن  رســالة   :144  ،2003 الوهيبــي، 
ل، الصفحات  أهــل ُعمان في مجهول: ســير علماء اإلباضية، الجــزء األو

161 ـ 173.

195 ـ 208. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148 نفسه: 
نفسه: 159: ســيرة محبوب بــن الرحيــل رحمهمــا اهللا إلى أهل ُعمــان في أمر 

413 ـ 427. والجوابات،  السير  مجهول:  في  اليمان.  هارون بن 
جيفر  مهنا بن  اإلمام  إلى  اليمان  هارون بن  رســالة  اليمان  هارون بن  انظر: 

الرحيل. محبوب بن  شأن  في 
السابقة. المادة  انظر: 

(خطأ)  الرحيل  المهنا بن  اإلمام  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســفيان  أبي  سيرة  نفسه: 
اليمان. هارون بن  بشأن 

.(40 الحقيقة  (في  رقم 39   ،17  ،2000 السالمي، 
جيفر]. المهنا بن  اإلمام  إلى  [رسالة  انظر: 

العبري:
وتقع  الظاهرة.  بإقليم  قرية  أهــم  عبري  تعد   :44  ،1976  (Anthony) أنطوني 
تقريبــًا في نصف الطريق بين البريمي ونزوى. باعتبارها مركزًا ســابقًا في 
أهم  وربما  منافســة  مدينة  عبري  أصبحت  أخرى،  وبضاعات  العبيد  تجارة 
كانت  ودروع.  اليعاربة  قبيلتــي  من  القرية  هذه  ســكان  أغلب  البريمي.  من 
تَّم  حين   1953 حتى  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  حكم  ســيطرة  تحت 
غالب بن  اإلمام  قِبل  من  بالقوة  استرجاعها  تَّم  البالد.  من  اإلمام  والي  نفي 
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مسؤوالً  كان   1954 سنة  المنطقة  قبائل  مع  بانســجام  قام  الذي  الهنائي  علي 
السلطنة. قِبل  من  بالقوة  المتوالي  احتاللها  عن  مباشرًا 

العبريون (العبريون) قبيلة كبيرة بداخل ُعمان وغرب جبال الحجر في صف 
تمتد  األخضر.  للجبل  الجنوبي  المنحدر  فــي  بالحمراء  القيادة  مجالس  مع 
هذه القبيلة إلى فوق الجبل وهناك أراضي محبوســة تحت أيادي العبريين 
القبائل  إحــدى  هي  األراضي  وهــذه  الظاهرة.  بإقليــم  وكذلك  بالرســتاق 
إلى  بتأييدها  قاموا  التي   ،1913 ســنة  اإلباضية  اإلمامة  إرجاع  وراء  الغافرية 
المؤيد  الُعماني  اإلمام  ضّد  السلطان  مع  اّتفاق  هناك  ذلك  وبعد   .1955 سنة 
(الزعماء  المطوعيين  بإعطائهم  طويلة  لمدة  العبريون  ُعرف  الثورية.  للحركة 
عبري  وقرية  القبيلة  بين  عالقة  هناك  ليســت  اآلن  حتى  والقضاة.  الدينيين) 

عبري). قرية  إلى  ال يشير  العبري  عبري /  (لذلك 
.((Rentz) (رنتز  العبري  1004/3 ـ 5:  اإلسالم،  موسوعة 

العبــري: تاريخ وحضارة. ُعمــان: اللجنة العلمية الحتفاليــة والية العبري 
(135 صفحة،   1999 نوفمبــر  المجيد،  والعشــرين  التاســع  الوطني  بالعيد 

27سم).

(العبري؟). آل العبري  نسب  115 ـ 116:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 
العبري. العبريين /  فهرس:   ،B1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

التاريخ. عبر  العبري  انظر: 
العبري:

الكدمي. الحمراوي  [العبري]  محسن  سعيد بن  إبراهيم بن 
الكدمي. الحمراوي  [العبري]  هالل  علي بن  موسى بن  جابر  أبو 

أبو عبد اهللا ماجد بن خميس بن راشد بن عمر [العبري] الحمراوي الكدمي.
الكدمي. الحمراوي  [العبري]  هالل  سالم بن  بدر بن 

الرستاقي. [العبري]  عمر  وادي بن  عبد اهللا بن  خلف بن 
راشد. خميس بن 
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عمر. خميس بن  سالم بن 
خميس. ماجد بن  اهللا بن  عبد 

الكدمي: الحمراوي  [العبري]  محسن  سعيد بن  إبراهيم بن  العبري، 
(1312 ـ 1395 / 1898 ـ 1975).  :9/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

تالمذته. ومجموعات  مهنته   :240  ،2002  (Eikelman) إكلمن 
1314 ـ 1394 /  رجــب   7) 283/3 ـ 296:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
ة  1897 ـ 1975) كان زعيــم شــعبه (العبريين) وقريته (الحمــراء) خالل مد

(إمام  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم ـ : اإلمــام  ل عبري  قاضي  أصبح   ثم معينة، 
(سلطان  البوسعيدي،  تيمور  ســعيد بن  للسلطان  صحار  ولـ  1920 ـ 1954) 

هامًا  قاضيًا   ثم مســقط،  في  الشــرعية  بالمحكمة  قاضيًا   ثم 1932 ـ 1970)، 

بشكل  استمر  لكنه  مركزه،  من  رسميًا  إقالته  تمت  هذا  بعد  المحكمة.  بتلك 
غير رســمي في القيام بدور مهم وســط قضاة المحكمة، وهم ســعيد بن 
الســيابي،  حمود  ســالم بن  الطائي،  عيســى  هاشــم بن  الكندي،  أحمــد 
الســلطان  عينه  الخصيبي.  راشــد  د بن  ومحم الكندي  ســيف  إبراهيم بن 
في  توفي  ذلك  بعد  مباشرة  الســلطنة؛  مفتي  البوسعيدي،  سعيد  قابوس بن 
تمت   295 الصفحة  على  لشــعره.  أمثلة   .1975 / 1394 ســنة  سيارة  اصطدام 
إبراهيم بن  كتاب  في  عنهم  الحديث  تَّم  الذين  للشعراء  أسماء  إلى  اإلشارة 

المعتبرين. تبصرة  العبري:  سعيد 
 :309  ،7 ملحوظة   337 ساللة)،  (جدول   105  ،1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
خالفات  بسبب  اإلمام  قِبل  من  سجن  بأنه  يقول   1983  (Eickelman) إكلمن 
هو  هذا  وأن   (138 صفحة   (Wilkinson) ويلكنســون  (انظر:   1937 سنة  قبلية 
العلماء  من  كان  المركز.  عن  الســلطان  استشارة  إلى  به  أدى  الذي  الشــيء 

.1954 مايو   3 في  الهنائي  علي  غالب بن  لإلمام  الخمسة  الكبار 
بالمحكمة  قاضيــًا  كان  (1312 ـ 1395 / 1894 ـ 1975).   :25  ،1991 الزبيــر، 
جعله  أساسيًا.  قاضيًا  تيمور  ســعيد بن  السلطان  عينه  مســقط.  في  الشرقية 
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تبصرة  كتاب  أعماله  بين  من  ـ : السلطنة.  ل مفتيًا  ســعيد  قابوس بن  السلطان 
ونثرا. شعرا  الفقه  عن  رسائل  وكتب  العبريين،  تاريخ  في  المعتبرين 

.1990 محسن  حمد بن  العبري،  انظر: 
األعيان. إسعاف  حمود:  سالم بن  أبو هالل  السيابي،  انظر:  نفسه: 

 (2004 البراشــدي  (في  الســيب  في  الضامري  مكتبة  منشــورات  قائمة  في  نفسه: 
تعالى؛  اهللا  معرفــة  العلوم  أنفــع  التالية:  المنشــورات  إلى  اإلشــارة  تمت 
والميراث  الفرائض  أصــول  بيان  الحج؛  فريضة  أســرار  من  اإليمان؛  أركان 
الحضارة  الــزكاة؛  فضل  ومنافعها؛  حقوقهــا  المســاجد،  فضل  للمبتدئين؛ 
اإلسالمية؛ اإلسالم دين التكافل والتراحم؛ مبادئ اإلسالم ومعانيه؛ الصالة 

المبارك. رمضان  شهر  وداع  تعالى؛  اهللا  طاعة  تاركها؛  وحكم  فضلها  وبيان 
العرفان. صاحب  على  الرّد  في  المبين  الحق  نفسه: 

صغيرة. رسالة   .(1972 (مايو  بّريان  بكّلي،  ملكية  في 
د بن عبد اهللا: الحق المبيــن في الرّد على  انظر: الســالمي، أبو بشــير محم

العرفان. صاحب 
إبراهيم  الشــيخين  بقلم  وفتاوى  أجوبــة  في:  خــوارج.  ليســوا  اإلباضيون  نفسه: 
الدعوة،  دار  نالوت:  الُعماني.  العبري  ســعيد  وإبراهيم بن  الجزائري  بّيوض 

.5 ليبيا،  نالوت  المسجد،  رسالة  37 ـ 51.   ،1971 / 1390

الشــيخين  بقلم  وفتاوى  أجوبة  في:  المذهب.  في  المخالفين  وراء  الصــالة  نفسه: 
دار  نالوت:  الُعماني.  العبري  ســعيد  وإبراهيم بن  الجزائري  بّيوض  إبراهيم 

.5 ليبيا،  نالوت،  المسجد،  رسالة  19 ـ 35.   ،1971 / 1390 الدعوة، 
51 ـ 53  الصفحــات  انظر:   .1964 / 1384 الثانيــة  جمــادى  الكتابة:  إتمــام 

الموضوع. هذا  عن  السالمي،  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل وجواب 
العبريين. مآثر  في  المعتبرين  تبصرة  نفسه: 

بمكتبة  رقم 122  مخطوط،  جديدة،  طبعة  ســالم،  خلفان بن  البوســعيدي، 
البوسعيدي.
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إكلمن (Eickelman) 2002، 237 ملحوظة 11: المخطوط عن تاريخ العبريين 
هذا  عن  انتشــارها.  كيفية  إلى  ويشــير  األولى  المخطوطات  جزئيا  يشــكل 

و1998.  B 1991  (Eickelman) إكلمن  انظر:  المخطوط. 
قبيلة  تاريخ  في  المعتبرين  تبصرة   :312  ،2004 ســيف  مبارك بن  الهاشمي، 

البوسعيدي. مكتبة  في  رقم 122  مخطوط،  العبريين. 
.379 الصفحة  إلى  عنه  ينقل  الذي   ،376 األعيان،  نهضة  السالمي: 

جابر  أبي  ملكية  في  مخطوط  العبريين،  تاريخ  فــي  المعتبرين  تبصرة  كتاب 
.(1983  (Eickelman) (إكلمن  نزوى  العبري،  موسى 

جامعة  مكتبة  في  نسخة  منشور.  غير  العبريين.  أنساب  في  المعتبرين  تبصرة 
قابوس. السلطان 

العبريين. تاريخ  في  المعتبرين  تبصرة   :25  ،1991 الزبير، 
العبريين. تاريخ  انظر: 

العبريين. تاريخ  نفسه: 
منسوخ  ـ : مخطوط  ل ضوئية  نسخة   :366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
ـ : كتاب  ـ : هذا العمل، التي جمعت ل 1378 / 1958 في ملكية خاصة. أجزاء ل

الصفحات  على  خاصة  هناك،  منقحة  تظهر  األعيان،  نهضة  السالمي،  د  محم
(ويلكنســون  405 ـ 410  385 ـ 392،  375 ـ 379،  185 ـ 186،  97 ـ 99، 

.(6 ملحوظة   336  ،o. c  (Wilkinson)
السابقة. المادة  انظر: 

الكدمي: الحمراوي  [العبري]  هالل  علي بن  موسى بن  أبو جابر  العبري، 
العشرون).  عشر /  الرابع  (القرن  146/2 ـ 149:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

شعره. عن  مثال 
الحمراوي  [العبــري]  عمر  راشــد بن  خميس بن  ماجد بن  أبو عبــد اهللا  العبري، 

الكدمي.
92 ـ 93.  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 
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ماجد بــن  أبو عبــد اهللا  106/3 ـ 122:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
 1836 / 1252 رجــب  (ولد  الكدمي  الحمــراوي  العبري  راشــد  خميس بن 
بالحمراء.  ولد  يوليــو1927)   /1346 محرم   24 ـي  توفـ 1254 / 1838 ـ 9؛  أو 
الخروصي  خميــس]  [جاعد بن  نبهــان  أبي  ناصر بــن  رفقاء  ضمــن  كان 
ســلطان  ســعيد بن  عهد  خالل  زنجبار  إلى  معــه  وســافر  (1778 ـ 1847) 
بعد  عمره؟)  من  العاشــرة  سن  1806 ـ 1856) (في  البوســعيدي، (ســلطان 
ان بن  عز قيس بن  أيام  ذلك  كان  الرســتاق؛  إلى  رحل   ،(1854) والده  وفاة 
والتالميذ  العلماء  من  كثير  بجمع  قام  الذي   ،(1861 (ت:  البوسعيدي،  قيس 
عن  مختلف  االســم  أن  خميس (الحظ  راشــد بن  خميس بن  والده  حوله. 
نهضة  الســالمي:  د  محم كتاب  في  جــاء  الذي  أعاله،  أعطي  الذي  االســم 
جاعد بن  نبهان  ألبي  معاصــرًا  كان  الغبراء،  ذو  باســم:  المعروف  األعيان) 
خميــس الخروصي واْلُمحّقق ســعيد بن خلفان الخليلــي، توفي 23 ربيع 
رغم  الكروب (انظر:  داء  من  القلوب  شفاء  كتاب:  كتب   .1854 / 1271 ل  األو
داء  من  القلوب  شــفاء  كتاب  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  ذلك 

عنه. ومرثاة  شعره  عن  أمثلة  تلته   ثم الكروب) 
الوعظ  في  قصائــد  ألف  ســيرته.  385 ـ 392:  األعيــان،  نهضة  الســالمي: 
التي  المسائل  أجوبة  ُجمعت  إذا   .(386 جلها (الصفحة  مّزق  لكن  والحكمة، 

األقل. على  أجزاء  أربعة  فستشكل  كتبها 
 1836 بين  ولد   :5 ملحوظــة   356  ،252  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
لعب  (1780 ـ 1854)،  الغبراء  ـ : ذو  ب معــروف  والده،   .1927 توفي  و1838، 
 .1846 سنة  ان  عز حمود بن  حكم  تحت  اإلمامة  استعادة  محاوالت  في  دورًا 
بعد وفاة والده رحل إلى الرســتاق، التي أصبحــت تحت عائلة قيس فرع 
أشهر  من  مجلســه  وأصبح  اإلباضية،  النهضة  حركة  مركز  ـ : آل بوســعيد  ل
الحمراء.  عاصمة  العبريين  بمنطقة  حياته  جل  عاش  بُعمان.  التدريس  مراكز 
ان بن  عز تحت  اإلمامة  اســتعادة  إلى  أدت  التي  األحداث  في  آنذاك  شارك 
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عنفوان  في  زال  ما  نسبيًا  وهو  نفسه:  وجد  لذلك  وكنتيجة   1868 ســنة  قيس 
خارج  الســلطان  بطرد  ان  عز قام  حيــن  بهال  هي  والية  أهم  آخذًا  شــبابه، 
تحت  عاش  حيت  الرستاق  إلى  فر  ان  عز به  قام  الذي  االنقالب  بعد  ُعمان. 
ان بن قيس حتى حوالــي 1887. عندما عاد إلى بالده مع  حمايــة عائلة عز
تاريخ  سعيد:  إبراهيم بن  كشــيخ (تميمة) (العبري،  د  محم زهران بن  إعالن 
العبريين). فشــل في جعل قبيلتــه تؤيد عزانًا. لم يكــن حزبيًا في الحملة 
االنتخابية لإلمام سالم بن راشد الخروصي بتنوف سنة 1913، لكن بتوعيته 
وفاة  إثر  على  االنتخابات.  هذه  إلى  إيجابي  بشــكل  مباشرة  التحق  بذلك، 
ربما  نقل  لم  إن  تأثيــرًا،  األكثر  العالم  تقريبــًا  ماجد  أصبح  ســالم،  اإلمام 

ُعمان. في  األقوى، 
الســلفية)  المطبعة  (القاهرة:  الفتح  كتــاب  في  موجود  وفاته  عــن  وجيز  خبر 
ـ : محب الدين الخطيب، 70/2 (16 جمادى األولى 1346/ 10 نوفمبر 1927). ل

الكدمي: الحمراوي  [العبري]  هالل  سالم بن  بدر بن  العبري، 
الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  144/2 ـ 146:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

ـ : شعره. ل مثال  والعشرون)  الحادي  ـ  العشرون  عشر / 
جديدة. طبعة  الذهبية،  المطبعة  روي:  ُعمان.  أفالج  بعض  في  البيان  نفسه: 

هناك. والمراجع   1983 بومريقة  انظر:  الري.  عن 
الرستاقي: [العبري]  عمر  وادي بن  عبد اهللا بن  خلف بن  العبري، 

سلطان بن  اإلمام  وفاة  بعد  عاش  131/3 ـ 139:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
ـ : شعره  ل أمثلة   .1679 / 1090 ســنة  توفي  الذي  [اليعربي]،  مالك  ين  سيف 

الفقهية. األسئلة  عن 
القلوب. شفاء  سعيد:  خميس بن  العبري، 

ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 343 ملحوظــة 28: كبير، خليط العمل. 
سعيد  أحمد بن  بوســعيدي،  إمام  ل  أو انتخاب  في  شــارك  نفسه  المؤّلف 
تاريخ  كتابه  في  العبري،  ســعيد  إبراهيم بن  ضمن  1167 / 1753 ـ 4).  (في 
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العبريين أن شفاء القلوب هو مصدر السالمي، حول هذا االنتخاب. (تحفة 
.(169/2 األعيان، 

وزارة  مسقط،  األول.  المجلد  البســتان.  فواكه  عمر:  خميس بن  سالم بن  العبري، 
24×17سم). (236 صفحة،   ،1982 / 1402 والثقافة،  القومي  التراث 

عبد اهللا بن  قِبل  من  المخطوط  نسخ  تَّم   :(2004 البوســعيدي، (مارس  مكتبة 
د بــن أحمد بــن مانع بن علي اإلســماعيلي اإلبــروي، ربيع الثاني  محم

العبري. عمر  خميس بن  سالم بن  لشيخه   ،1734 / 1147

(1070 ـ 1160 / 1659 ـ 1747)  205/3 ـ 206:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
في مكتبة البوســعيدي، (مجموع 1554) هنــاك وصيته، كتبها خميس بن 
العبري،  عمــر  خميس بن  راشــد بن  مســعود بن  ســعيد بن  راشــد بن 
فواكه  كتاب  مؤّلــف  205 ـ 206).  الصفحــة  على  (هنــا  1271 / 1854 ـ 5 

في   ،1982 سنة  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُطبع  الذي  البستان، 
مجلدين.

خميس. سالم بن  المحيلوي،  انظر: 
منثورة. نفسه: 

غالبًا  فقهية،  أســئلة  عدة  على  يحتوي   :206/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
وصالح بن  الراشدي  خميس  ناصر بن  الصبحي،  بشير  سعيد بن  أجوبة  مع 

المعولي. الزاملي  سعيد 
خميس. ماجد بن  عبد اهللا بن  العبري، 

الخصيبي: شقائق النعمان، 122/3 ـ 134: (16 رمضان 1290 ـ شعبان 1335/ 
ديسمبر 1873 ـ 1917) نقل من العبري، إبراهيم بن سعيد: تبصرة المعتبرين. 
الدموع؛  أنواع  بذكر  الموجوع  الفؤاد  تسلية  شعره:  عن  أمثلة  بالرستاق.  ولد 
بعض  عن   134 الصفحة  وســكانها.  المسفاة  حول  قصيدة  الثمينة:  الجوهرة 
هو  العبريين  زعيم  حاليًا (1983)  الحمراء.  في  العبريين  ضمن  الشــخصيات 

حمد. مهّنا بن  عبد اهللا بن  الشيخ 
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العبسي:
السيابي: إسعاف األعيان، 32 ـ 36: بنوعباس من أصول نزاري. يعيشون في 
وادي محرم، غير بعيد عن وادي ســمائل، وفي ما يسمى بالوادي الغربي. 
األجزاء  في   O. C انظر:  عندام.  لوادي  العليا  المناطق  من  الشرق  إلى  كذلك 

المهمة.
العبسي:

عبد اهللا بن  د بن  محم صالح بــن  عديم بن  ســالم بن  ناصر بن  مســلم  أبو 
الرواحي. انظر:  الرواحي.  البهالني  د  محم

السيماوي. انظر:  السيماوي.  الرواحي  [العبسي]  بلحسن  سعيد بن  راشد بن 
الرواحي. انظر:  الرواحي.  سليمان  عمير بن  سليمان بن 
الصحاري: [الُعبيداني]  خلفان  سالم بن  إبراهيم بن  الُعبيداني، 

العشرين).  عشر /  الرابع  (القرن  391/1 ـ 393:  الُنعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
شعره. عن  أمثلة  مفقود.  شعره  جّل 

النخلي: [الُعبيداني]  شنين  خلفان بن  حمود بن  الُعبيداني، 
الخصيبي: شقائق الُنعمان، 212/3 ـ 216: (توفي حوالي 1360 / 1941) قاضي 

شعره. من  أمثلة  فيها.  وتوفي  ولد  حيث  صحم،  في  خاصة  الباطنة،  في 
الُغّمة. كشف  سعيد:  سرحان بن  اإلزكوي،  (ُمحقق)  أحمد:  العبيدلي، 

عبد اهللا. أبي  ُعثمان بن  أبو عبد اهللا  األصّم،  األصّم:  عبد اهللا  أبي  ُعثمان بن 
د:  ْزوّي، أبو محم د بن ُعثمان الجرمي العقــري الن ُعثمان بن موســى بن محم

النْزوّي.
العجالني. انظر:  (خطأ)  النّير:  منير بن  العجالني، 

الخراساني. الخراساني:  [العجمي]  حسين  إبراهيم بن  علي بن  العجمي، 

.2000 روس  المبين،  الفتح  رزيق،  ابن  انظر:  عريق:  د بن  محم العدواني، 
المعولي. المعولي:  العدوي  راشد  بن  عامر  د بن  محم أبو سليمان  العدوي، 

فقهية. مسائل  على  أجوبة  عبد اهللا:  هالل بن  العدوي، 
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والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 130،   ،16  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  حديثة،  نسخة 

هالل بن  أبو ســليمان   :41  ،2000 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشمي، 
الثاني  القرن  من  الثاني  (النصف  النْزوّي  الصائغ  العدوي  مسعود  عبد اهللا بن 

فتاويه. من  مجموعة  هناك  عشر)  التاسع  عشر / 
السحتني. السحتني:  [العدوي]  اليزيدي  البهلوي  د  محم يزيد بن  العدوي، 

ُعدي. هيثم بن  بن:  الهيثم  عدي، 
بنو: عرابة، 

.348/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
.163 األعيان،  إسعاف  السيابي: 

أركان  جامع  كتــاب  ســليمان:  ناصر بن  ســيف بن  الخروصي،  انظر:  العريقــي: 
.1995 التاريخ،  في  ُعمان  اإلسالم، 

التنوخي. (ُمحقق)  التنوخي:  الدين  عّز 
أبو معاوية. الخروصي،  اليحمدي:  الصقر  ان بن  عز

العزري:
النْزوّي: [األخشبي]  العزري  ُمحّيل  عامر بن  عبد اهللا بن  األخشبي، 

النْزوّي العقري  العزري  [األصّم]  عبد اهللا  أبي  ُعثمان بن  أبو عبد اهللا  األصّم، 
العزري. انظر:  العزري: 

يتكلم. تاريخ  ُعمان  عبد اهللا:  د بن  محم السالمي،  انظر:  ناجي:  عساف، 
البسيوي. مختصر  كتاب  علي:  أبو الحسن  البسياوي  (ُمحقق)  عبد القادر:  عطا، 

العقري:
النْزوّي. العقري  العزري  [األصم]  عبد اهللا  أبي  عثمان بن  أبو عبد اهللا  األصم، 

النْزوّي. [األمبوسعيدي]  سعيد  سالم بن  حبيب بن  أمبوسعيدي، 
النْزوّي. العقري  [البوسعيدي]  سعيد  راشد بن  عبد اهللا بن  سالم بن  البوسعيدي، 

مسعود. سعيد بن  صالح بن  الزاملي، 



بيبليوغرافيا اإلباضية 718

البيروي. انظر:  النْزوّي.  العقري  دي  المحم سليمان 
النْزوّي. العقري  [السيفي]  د  محم خميس بن  د بن  محم السيفي، 

النْزوّي. العقري  [الشجبي]  إبراهيم  أحمد بن  د بن  محم الشجبي، 
د بن إبراهيم بــن علي بن إبراهيم  العوفي، ســليمان بن إبراهيم بــن محم

النْزوّي. العقري  [العوفي] 
اد  مد عبد اهللا بن  اد بن  مد أحمد بن  اد بن  مد د بن  محم سليمان بن  الناعبي، 

النْزوّي. العقري  [الناعبي]  المدادي 
النْزوّي. [الناعبي]  العقري  اد  مد سليمان بن  مانع بن  أحمد بن  النائبي، 

المنذر. بشير بن  أبو المنذر  النْزوّي، 

سعيد. يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي، 
العقري. الجرمي  عثمان  د بن  محم موسى بن  عثمان بن  د  أبو محم النْزوّي، 

الربيع بن  عدي بــن  اد بن  مد ســليمان بن  مانع بــن  أحمد بن  النــْزوّي، 
العقري. ان  غس أبي  الربيع بن  راشد بن  د بن  محم

د بن عثمان الجرمي. د بن عثمان بن موسى بن محم ْزوّي، أحمد بن محمالن
عبد اهللا بن  بلعرب بن  عبد اهللا بن  عامر بن  بلعرب بن  ســليمان بن  النْزوّي، 

سليمان. د بن  محم بلعرب بن 
غريد. عبد اهللا بن  عامر بن  النْزوّي، 

علي. د بن  محم عبد اهللا بن  النْزوّي، 
النْزوّي،  انظر:  عبد الباقي.  أحمد بن  د بن  محم علي بن  د بن  محم النْزوّي، 

عبد الباقي. أحمد بن  د بن  محم علي بن  د بن  محم
.2005  (Bandyopadhyay) بادياي  بانديو  انظر:  العقري: 

.5 ـ   1954 / 1374 مخطوط،  ُعمان.  في  آل سعود  أّيام  في  الُجمان  عقود 
البريمي  إقليم  في  الوهابية  للسلطة  المزعوم  االستمرار  عن   :245  ،1964 كيلي 

.1873 بعد 
شعر. ديوان  دريد:  ابن  انظر:  (ُمحقق)  الدين:  بدر  د  محم العلوي، 
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المنذري. المنذري:  علي 
ناصف. (ُمحقق)  ناصف:  النجدي  علي 

الخراساني. الخراساني:  العجمي  حسين  إبراهيم بن  علي بن 
اإلزكوي. اإلزكوي:  سعيد  أبي  سليمان بن  د بن  محم القاسم بن  أبي  علي بن 

من  معهما  ومن  الحسين  زيد بن  إلى  طالب  أبي  علي بن  سيرة  طالب:  أبي  علي بن 
له. وجوابهم  المسلمين 

444 ـ 445. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253  ،2001 السالمي، 
مجهول:  (انظر:  أخرى  سير  مجموعات  في  طالب  أبي  لعلّي بن  أخرى  سير 

هناك) والمراجع  مصورة  نسخة 
الُعماني. الُعماني:  أحمد  علي بن 

د بن ناصر الجبري السمائلي: الجبري. علي بن جبر بن سعود بن علي بن جبر بن محم
البرواني. البرواني:  سالم  خميس بن  علي بن 
الرستاقي. الرستاقي:  الرمحي  سعيد  علي بن 

الكّحالي. الصحاري:  الكّحالي  خلفان  شنين بن  علي بن 
النْزوّي. ْزوّي:  الن عامر  علي بن 

الصحاري. الصحاري:  نوران  راشد بن  سعود بن  خلفان بن  عبد اهللا بن  علي بن 
المزروعي. المزروعي:  عبد اهللا  عثمان بن  علي بن 

عمران: علي بن 
أّلف   .(1754 (توفي  حمير  بلعرب بن  اإلمام  عاصر   :118  ،2000 أحمد  درويش، 

شفويًا. كان  شعره  جل  فارس.  أهل  مع  اإلمام  حروب  حول  شعرًا 
الزدجالي. الزدجالي:  خميس  عيسى بن  علي بن 

علي بن  أبو الحسن  البســيوي،  أبو الحســن:  األصّم،  البســياني  د  محم علي بن 
علي. د بن  محم

السابوري. أبو الحسن:  السابوري،  الكندي  الحسين  د بن  محم علي بن 
الغيالني. الغيالني:  خميس  د بن  محم علي بن 
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المنذري. المنذري:  د  محم علي بن  د بن  محم علي بن 
العّبادي. العّبادي:  مسعود  علي بن 

الشامسي. السمائلي:  الشامسي  ناصر  منصور بن  علي بن 
الغسيني. الغسيني:  ناصر  علي بن 

الريامي. الريامي:  د  محم ناصر بن  علي بن 
الُعماني:

المجوسي. انظر:  المجوسي.  الكافي  [الُعماني]  مهيرد  أبزون بن 
زياد. عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  انظر:  زياد.  ابن 

النضر. ابن  انظر:  النضر.  ابن 
بركة. ابن  انظر:  بركة.  ابن 

د بن [الحواري] بن ُعثمان الُقّري النْزوّي. انظر: الحواري. أبو الحواري محم
النضر. ابن  انظر:  السمائلي.  النضر  أحمد بن  بكر  أبو 

الكندي. انظر:  الكندي.  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو 

الكدمي. انظر:  السلوتي.  الكدمي  سعيد  د بن  محم سعيد  أبو 
سعيد. د بن  محم أبو سعيد  الكدمي،  انظر:  سعيد.  أبو 

الُمقرئ. [الُعماني]  سعيد  علي بن  الحسن بن  د  محم أبو 
النضر. ابن  انظر:  النضر.  أحمد بن 

زيد. جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي،  انظر:  األزدي.  زيد  جابر بن 
سنان. خلف بن 

سعيد. خميس بن 
اللمكي. انظر:  ناصر.  سليمان بن 

زياد. عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  انظر:  زياد.  اهللا بن  عبد 
زياد. عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  انظر:  زياد.  عمر بن  اهللا بن  عبد 

يحيى. عمر بن  اهللا بن  عبد 
أحمد. علي بن 
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وّصاف. د بن  محم النْزوّي،  انظر:  وّصاف.  د بن  محم
نصر. محمود بن 

عّرابة. صالح بن  ثاني بن  سعيد بن  هالل بن 
يوسف. سعيد بن  يوسف بن 

الُمقرئ: [الُعماني]  سعيد  علي بن  الحسن بن  د  أبو محم الُعماني، 
وجد  الُعمانيين،  المؤلفين  أعمال  في  247 ـ 249:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
القحطانية  الصحيفة  رزيق  ابن  كتاب  في  إليه  مشارًا  الشخص  هذا  البطاشي 
عن  اإليضاح  ـ : كتاب  ل مؤّلــف  الحســن،  د بن  بمحم رزيق  ابن  ذكره  فقط، 
علي  الحســن بن  د  أبو محم هــو  االســم  الســاللة.  في  مختّص  اإلغفال، 
عمر بن  معاوية بن  بنــي  القســاملة،  من  كان  أنه  رزيق  ابن  كتب  الُعماني. 
غير  لمؤلفين  أعمال  فــي  ذكره  تَّم  ذلك  رغم  المؤّلف  هــذا  فهم.  مالك بن 
ـ : الوقف واالبتداء والمرشد؛ وأصول القراءات،  ُعمانيين. يعتقد أنه مؤّلف ل
الملكي  القصر  في  الحســنية  الخزانة  في  يوجد  لها  مخطوط  مجلدين،  في 

.1106 / 500 بعد  عاش  بالرباط. 
د  العيسائي، سعيد بن ســليمان 2000، 57: (القرن الرابع / العاشر) أبو محم
أنه  يعتقدون  المؤرخين  بعض  بركــة.  ابن  مع  درس  ربما  الُمقرئ.  الُعماني 

والمرشد. واالبتداء  الوقف  الثمانية،  ـ : القراءات  ل مؤلف 
لم  أعاله  المذكور  المؤّلــف  القرآنية.  القراءة  شــكل  في  المذكورة  األعمال 

سيزكين. أو  بروكلمان  كارل  يذكره 
عثيم. خلفان بن  سنان بن  خلف بن  الغافري،  سنان  خلف بن  الُعماني، 

سعيد. خميس بن  الرستاقي،  خميس:  الُعماني، 
الرسول. تحفة  قصيدة  سعيد:  خميس بن  الُعماني، 

الرسول. تحفة  قصيدة  سعيد:  خميس بن  الرستاقي،  انظر: 
يحيى: عمر بن  عبد اهللا بن  الُعماني، 

زياد. عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  انظر: 
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قصائد  يوســف: (ُمحقــق) [مجموعة  د بن  محم الباروني،  المغرب:  انظــر: 
وعظية].

عبد الوّهاب. أفلح بن  قصيدة  تشطير  أحمد:  علي بن  الُعماني، 
مكتبة الشــيخ، رقم 734، مخطوط، ورقتان، 24×17سم، 24 سطرًا، مكتمل. 
التشــطير  هذا  أُلف  بيتًا.   88 من  قصيدة  ورقات.   9 من  مجموعة  في  األخير 
أثناء زيارة جبل نفوسة وكان مستاًءا لوضعيتهم، القرن الثالث عشر / التاسع 

عشر.
نفس  والمتعلم.  المعلم  أدب  قصيدة  عبد الوّهــاب:  أفلح بن  المغرب:  انظر: 

القصيدة؟
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
والنصائح. المواعظ  في  وصايا  نصر:  محمود بن  الُعماني، 

عقيدة  بعد  رقــم 137: طبعــة الحجريــة،   ،397  ،1956  (Schacht) شــاخت
1325 / 1907 ـ 8. الجزائر،  الجناوني،  يحيى  زكرياء  ألبي  التوحيد 

يحيى  زكريــاء  ألبي  التوحيد  عقيــدة  كتــاب  الجناوني:  المغــرب:  انظــر: 
محمود بن  وصايا  وتليها  نفوســة،  عقيدة  يسّمونها  التي  وهي  الجناوني… 
مع  والُمعاشــرة  الُصحبة  آداب  في  ورســالة  والنصائح  المواعظ  فــي  نصر 

والخلق. الخالق 
نصر. محمود بن  الخراساني،  انظر: 

د بن صالح بن عيسى بن سليمان بن قاسم بن  انظر: المغرب: المزابي، محم
اليسجني. صالح  د بن  محم

عّرابة: صالح بن  ثاني بن  سعيد بن  هالل بن  الُعماني، 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 87/3، 254: من بلدة الُعلية من قرية إحدى في 
في  البوسعيدي،  ُسلطان  سعيد بن  للُسلطان  قاضيا  كان  والطائيين.  دما  وادي 

زنجبار.
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لشعره. أمثلة  123/1 ـ 128:  الُنعمان،  شقائق  الخصيبي: 
الزبير، 1991، 165 ـ 166: (القرن الثالث عشر / التاسع عشر) قاضي، شاعر. 
في  قاضيًا.  عين  حيــث  زنجبار،  إلى  ســافر  الطائيين.  وادي  في  الُعلية  من 
لطان سعيد بن ُسلطان بن  ديوانه جواهر الُسلوك في مدائح الملوك مدح الس
الُعمانية  اإلمبراطورية  عاصمة  زنجبار  (جعل  البوســعيدي،  سعيد  أحمد بن 
قصائد  هناك  الديوان  هذا  في  وهالل.  د  محم وابناه   (1856 توفي   ،1832 في 

الكتاب. نشر  تَّم  واألقرباء.  األصدقاء  مع  منظومة  ومراسالت  غزلّية 
المهلوك.  العاشق  ُحزن  وتســلية  الملوك  مدائح  في  الُســلوك  جواهر  ديوان  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثالثة.  الطبعة  ســّلوم.  داود  تحقيق: 

25×17سم). (318 صفحة،   ،1984 / 1404

.C  82538 ليدن،  جامعة  مكتبة 
أسلوب  ومواضيع  تاريخ)  أّي  يعَط  (لم  الحياة  عن  مة  للمقد مصورة  نســخة 
(الصفحات  المخطوط  نقاش  من  وجزء  7 ـ 33)  (الصفحات  المؤلف  قصائد 

.(1979 سّلوم  (مثل  34 ـ 40). 

والده هو ســعيد بن ثاني بن صالح بن عّرابة. تعتمد هذه الطبعة على نسخة 
المخطوط. كل من المخطوط األصلي ونســخته ُكتِبا من قِبل المؤلف نفسه؛ 
النسخة األصلية نســخت 1342 / 1923 ـ 4 (انظر: رغم ذلك األسفل، سميث 

.1978 (Smith)
جامعة  بغداد:  عبد السالم.  داود  تحقيق:   :238  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

.1977 بغداد، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،151/2 المخطوطات،  فهرس 
ُسلطان بن  سعيد بن  لطان  الس مدح  في  13 ســطرًا.  28×19سم،  130 صفحة، 

آخرين.  ـ : شــعراء  ل قصائد  أيضــًا  وعائلته.  البوســعيدي،  ســعيد  أحمد بن 
صفحات فارغة كثيرة. على الصفحات 108 ـ 113 نص نثري عن قاضي في 

.1984 في  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشر  دهرة. 
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واحد. مجلد   :2003 / 1424 قائمة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،183  ،1978  (Smith) ســميث 
ُسلطان  سعيد بن  عن  مدحيات  من  يتأّلف  الديوان   .1833 / 1249 في  نســخ 

1807 ـ 1856). (حكم  الُعماني 
الوهيبي، 1978، 5: هالل بن سعيد بن عّرابة. ديوان جواهر الُسلوك في مدائح 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  النشر  طور  في  أو  ُنشر  الملوك. 
على  يحتوي  المخطوط  للمخطوط.  ووصف  دراســة  عن   1979 سّلوم  انظر: 
د بن  عشر قصائد لمؤلفين آخرين: ناصر بن سليمان، ابن عّم هالل (5)؛ محم
د  محم سعيد بن  راشد بن  (1)؛  ناصر  نّيان بن  سيف بن  (3)؛  المنذري  علي 
آخر.  مخطوط  من  نسخة  سّلوم  قِبل  من  المدروس  المخطوط   .(1) الجابري 
1342 / 1923 ـ 4 (انظر:  بتاريخ  نفســه  المؤّلف  قِبل  من  ُكتبت  النســخة  هذه 

.(1978  (Smith) سميث  األعلى،  ذلك  رغم 
.1982 سّلوم  انظر: 

والبراءة. الوالية  في]  [سيرة  يوسف:  سعيد بن  يوسف بن  الُعماني، 
مسألة  (في  نزوى  لمدرسة  ربما   ،1118 / 251 في  ُكتَِب   :29  ،2001 السالمي، 
فيما  واالتفاق  التوحيد  إلــى  دعا  المؤّلف  مالك).  الصلت بن  اإلمــام  إقالة 
كتاب  مجهول:  في  األهلية.  الحرب  إلى  أدت  التي  الخالفات  لتفادي  بينهم 

الُعمانية. السير  (2)؛  السير 
السابقة. المادة  انظر: 

والبراءة. الوالية  في  سيرة  يوسف:  سعيد بن  يوسف بن  الُعماني، 
 .1118 / 512 فــي  ُكتَِب   :(89 (باألحــرى  رقم 88   ،29  ،2000 الســالمي، 
الصلت بن  اإلمام  إقالة  مسألة  في  النْزوّية  المدرســة  إلى  ينتمي  المؤّلف 
الحزبين  بيــن  الوحدة  إلــى  دعا   .(886 / 272 الخروصــي (فــي  مالــك 

المتناظرين.
التالية. المادة  انظر: 
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نصر. محمود بن  كتاب  نصر:  محمود بن  [الُعماني؟]، 
36 ســطرًا،  24,5×18ســم،  ورقات،   3 مخطوط،  رقم 737،  الشــيخ،  مكتبة 

مكتمل.
الفارض: عمر بن 

نظم  إيضاح  خميــس:  جاعد بن  نبهــان  أبي  ناصر بن  الخروصــي،  انظــر: 
الملوك. ملك  حضرة  إلى  الُسلوك 

الفارض. عمر بن  ديوان  سعيد:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القلهاتي،  انظر: 
الكاشف. الدّر  نظم  شرح  حمود:  داود بن  الرواحي،  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
البهلوي. أبو حفص:  البهلوي،  ورد  راشد بن  سعيد بن  عمر بن 

ُمعد...  علي بن  أبي  أحمد بن  عمر بن  ســعيد بن  عبد اهللا بن  ســعيد بن  عمر بن 
ُمعد. سعيد بن  عمر بن  أبو حفص  البهلوي،  أبو حفص:  البهلوي، 

أبو حفص. البهلوي،  البهلوي:  ُمعد  سعيد بن  عمر بن 
ســعيد بن  عمر بن  أبو حفص  البهلــوي،  البهلوي:  ورد  ســعيد بن  عمر بــن 

ورد. راشد بن 
عمر بن علي بن عمر بن علي بن عمر الرســتاقي الوائلي المعقدي، أبو ســعيد: 

علي. عمر بن  أبو سعيد  الرستاقي، 
السليعي. (؟):  السليعي  مسعود  عمر بن 

سالم. عمر بن  علي بن  عبد اهللا بن  عمر بن  عقيل بن  عمران: 
اني]. الغس [العمرد  ُمخّلد بن  ان  أبو غس الُعمّرد: 

والتاريخ. المعرفة  يعقوب:  أبو يوسف  البسياوي،  (ُمحقق)  ضياء:  أكرم  العمري، 
العمري:

عمر. بنو   :348/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
وادي  اللجيلة (في  أهل  عمر،  بني  نســب   :165 األعيان،  إســعاف  السيابي: 

سمائل).
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شعر. ديوان  ُكلّيب:  د بن  محم العمري، 
يعيش في الرسيس (عنها انظر:  121 ـ 125: شــاعر معاصر.   ،1993 البهالني 
ــل والدعاء  الصفحة 39) في والية إزكي. قصيدته: فيض الرحمن في التوس

القرآن. بسور 
نزار  قرية  في  ولد  (1332 ـ 1416 / 1912 ـ 1996)  80 ـ 82:   ،2000 البهالنــي 
تذكر  لم  نزار  قرية  إزكي.  قلعة  في  مدرســة  ترأس  إزكي).  والية  قلب  (في 

.1993 البهالني  في 
.1986 سعيد  د  محم عبد الحليم،  انظر: 

د [العمري] اإلزكوي: [كتاب في الميراث]. د بن بشير بن محم العمري، ناصر بن محم
عشر)  الثامن  عشر /  الثاني  (القرن  512/3 ـ 516:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
مخطــوط في وزارة التــراث القومي والثقافة (رقــم 1481 ـ 193 باء). هذا 
األئمة  وراثة  في  العمل،  هذا  من  مقتبســات  المتبقي.  وحده  هو  المخطوط 

اليعاربة.
مخطوط  العمري،  بشير  د بن  محم ناصر بن  رقم 113:   ،15  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في 
الفرائد (خطأ،  ســبيل  في  كتاب   :104  ،2004 49؛   ،B 2004  (Declich) ديكلــش
الفرائــض؟). مخطــوط من مكتبــة المنذري في األرشــيف الوطنــي لزنجبار
(ZA43/8)، 548 صفحة. كتابات عن الفقه اإلباضي، خاصة على قانون اإلرث.

(ُمحقق) عبد الرحمن:  ُعميرة، 
النبوية. األحاديث  من  الُمنتخب  د:  محم سفيان بن  أبو الحسن  الراشدي، 

العقول. أنوار  مشارق  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 
د حسن (ُمحقق) الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي: كتاب  عواد، محم

العربية. اللغة  في  اإلبانة 
الصحاري. الصحاري:  [العوتبي]  مسلم  (سلمة) بن  سالمة  أبو المنذر  العوتبي، 

الصحاري. الصحاري:  [العوتبي]  أبو مسلم  العوتبي، 
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الدراية  الحواري]:  ــد [بن  محم أبو الحواري  الحواري،  (ُمحقق)  وليــد:  العوجان، 
الغناية. وكنز 

[العوفي]  إبراهيم  علي بن  إبراهيم بن  د بن  محم إبراهيم بن  سليمان بن  العوفي، 
المنافع. جواهر  ْزوّي:  الن العقري 

نوفمبر   /1123 شعبان  في  (عاش  276/2 ـ 277:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
وبعض  والعزائم  األسرار  (في  البوسعيدي،  مكتبة  في  ربما  مخطوط،   (1711

األدعية).
العوني، سالمة (سلمة) بن مسلم [العوني] الصحاري: الصحاري، أبو المنذر سلمة بن 

العوتبي. مسلم 
(ُمحقق) محمود:  عيران، 

النقاد. السيف  ديوان  قيس:  إبراهيم بن  الحضرمي، 
المسند... الصحيح،  الجامع  حبيب:  الربيع بن 
عمر: راشد بن  سعيد بن  د بن  محم العيسائي، 

أمثلة  1122 / 1710 ـ 1)  في  (عاش  436/3 ـ 444:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ـ : شعره. ل

الربعي. الكالعي:  الربعي  د  محم إبراهيم بن  عيسى بن 
البكري. السمائلي:  البكري  سعيد  خلفان بن  ثاني بن  عيسى بن 

الطائي. السمائلي:  الطائي  عامر  صالح بن  عيسى بن 
الحارثي. الحارثي:  ناصر  علي بن  صالح بن  عيسى بن 

فاتك: عيسى بن 
في  شارك  كبير.  شاعر  الســابع)  األول /  (القرن   :332/2  ،A 2000و باباعمي 

الشاري. حمزة  أبي  غزوات 
السليماني. (ُمحقق)  السليماني:  د  محم عيسى بن 

عيسى، عبد العليم: (ُمحقق) الحبسي، راشد بن خميس بن جمعة بن أحمد: ديوان 
الحبسي.
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الرستاقي. الرستاقي:  [العيني]  هاشم  ابن  العيني، 
هاشــم  عبد اهللا بن  د بن  محم خلف بــن  ثاني بن  عميرة بن  راشــد بن  العينــي، 

الرستاقي. الرستاقي:  [العيني] 
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الغافري:
أنطونــي (Anthony) 1976، 35 ـ 36: بنو غافــر قبيلة كبيرة في ُعمان وهي 
فرقتين.  إلــى  اليوم  افترقت  الغافريــة.  السياســية  المعارضة  شــكلت  التي 
وعادة  الرستاق،  قرب  األخضر  للجبل  الشرقية  المناطق  في  تعيش  إحداهما 
أكثر  وهي  الظاهرة  إقليم  في  الدريز  حول  تعيش  األخرى  اإلمام.  يؤيدون  ما 
انظر:  اإلمامة.  تأييد  إلى  تميل  الفرقة  هذه  كثافــة؛  وأكثرها  األولى  من  تنقال 

الهناوي. ـ  الغافري  القبلي  االتحاد  عن   36  ،C.O
الغافريين. الشيوخ  بعض  عن  94/1 ـ 97:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

لؤي بن  سامة بن  غافر بن  بني  نســب  18 ـ 19:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 
نسب  21 ـ 22:  الصفحة  غافر.  بني  في  آل العّطابي  نسب   :20 الصفحة  غالب. 

غافر. بني  في  علي  آل صالح بن 
اني. الغس انظر: 

الغافري:
عثيم. خلفان بن  سنان بن  خلف بن 

غانم  صبيح بن  ساري بن  ذخر بن  د بن  محم بدر بن  ســعيد بن  مبارك بن 
الشكيلي. انظر:  الشكيلي. 

ناصر. د بن  محم
المياحي. د  محم راشد بن  د بن  محم مّداد بن 

عثيم: خلفان بن  سنان بن  خلف بن  الغافري، 
التدريس  مهنة  زاول  عشر)  السابع  عشر /  الحادي  (القرن   :58  ،1991 الزبير، 
بلعرب بن  اإلمــام  قِبل  من  تأسيســها  تَّم  التي  (يبريــن)  جبرين  بمدرســة 
سلطان. جّل قصائده كانت حول الوعظ واإلرشاد واألحكام واإلقناع الديني 

مدحهم. في  وقصائد  األئمة  قها  حق التي  واإلنجازات 
سلطان بن  اإلمام  أيام  حتى  عاش  125/3 ـ 130:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
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سيف الثاني، الذي بويع باإلمامة سنة 1123 / 1711. كانت لديه مكتبة كبيرة 
اليوم. موجودة  تعد  لم  لكن  كتابًا.   9370 من 

الخصيبي: شــقائق النعمان، 85/1 ـ 94 (القرن الحادي عشر / السابع عشر) 
أمثلة  86 ـ 94  الصفحات  الشيخ.  هذا  عن  األعيان  تحفة  السالمي:  عن  ينقل 
عن شــعره، من ضمنها قصيدة كتبها لإلمام اليعربي الخامس، ســلطان بن 

1123 ـ 1131 / 1711 ـ 1719). (إمام  سلطان  سيف بن 
100 ـ 103.  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 

وترجمة  شعر  في  الوسنان  إيقاظ  حامد:  حمود بن  سيف بن  البطاشي،  انظر: 
سنان. خلف بن  الشيخ 

السمدي. عبيدان  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  محم النْزوّي،  انظر: 
سنان. خلف بن  انظر:  نفسه: 

الحلوانية. األزدي:  سعيد  د بن  محم أبوسعيد  القهالتي،  انظر: 
سنان. خلف بن  ديوان  نفسه: 

وزارة  في  الُعماني.مخطوط  ســنان  خلف بن  رقم 21،   ،21  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث 

مع  والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،154/2 المخطوطات،  فهرس 
قصائد (15 صفحة، نســخ 1211 / 1796 ـ 7، في مجموعة). الصفحة 115: قصائد 
في مدح اإلمام ســيف بن ســلطان اليعربي (25 صفحة، في مجموعة) الصفحة 
156: مقصورة الغافري (28 صفحة، ُنسخت سنة 1371 / 1951 ـ 2، في مجموعة).

قصيدة  61/2 ـ 64:  األعيان،  تحفة  حميد،  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي، 
1649 ـ 1680). (إمام  مالك  سيف بن  سلطان بن  اإلمام  انتصارات  حول 

وحكم. آداب  على  محتوية  مقصورة  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،50/3 المخطوطات،  فهرس 
23×17ســم، 18 ســطرًا. الناسخ: ســالم بن خميس بن ســالم المحيلوي، 

مجموعة. في   .1716 / 1128
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الُعماني. الغافري  عثمان  خلف بن  سنان بن  خلف بن  للشيخ  حسنة  موعظة  نفسه: 
رسالة].  22 به  [مجموع  مجهول:  المغرب:  انظر: 

الغافري. ناصر  د بن  محم اإلمام  سيرة  ناصر:  د بن  محم الغافري، 
في  مجهــول  مصنــف   (1728 (ت:   :370  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
تاريخ  والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في   187 مخطوط  مدحه، (أصلــي؟). 

.1877 فبراير  ـ  يناير   /1294 محرم  النسخ 
ـ : مجموعة شــعراء في مــدح اإلمام  انظــر: مجهــول: مجموعة قصائــد ل

الغافري. عامر  ناصر بن  د بن  محم
الرائقة  األشــعار  كتاب  المياحي:  د  محم راشــد بن  د بن  محم مداد بن  الغافــري، 

الفائقة. واألخبار 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،182  ،1978  (Smith) ســميث 

1221 / 1806 ـ 7. في  ُنسخ 
مثال  1112 / 1700 ـ 1)  في  (عاش  484/3 ـ 485  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

شعره. عن 
التراث  وزارة  فــي  مخطوط  ومواعظ]،  [أخبار   ،157/2 المخطوطــات،  فهرس 
القومي والثقافة، 712 صفحة، 29×21سم، 17 سطرًا، ُنسخ في 1121 / 1709 ـ 10.
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 11،   ،20  ،1978 الوهيبي، 

.1813 / 1229 في  ُنسخ  واحد،  جزء 
مياحة. وادي  وهناك  قبيلة،  هم  الميايحة 

أبو الخير. غابش  عبد اهللا بن  النوفلي،  أبو الخير:  غابش،  الغبشي بن 
أبو نبهان  الخروصــي،  انظر:  (ُمحقــق)  د:  محم مصبح بــن  ســعيد بن  الغريبي، 

الحيوان. من  ويحرم  يحل  فيما  البيان  إيضاح  خميس:  جاعد بن 
اليحمدي. عبد اهللا:  ان بن  غس

كتاب  بركة:  ابن  انظر:  أبو مالك:  الصحاري،  الصالني  الخضر  د بن  محم ان بن  غس
التقييد.
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اني: الغس
بني  قبائل  إحدى  الغساسنة،  عن  522/3 ـ 523:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

الغافري). (انظر:  غافر 
ضمن  يندرجون  األزد.  في  ان  غس بني  نسب   :121 األعيان،  إسعاف  السيابي: 

الخاصة. بساللتهم  متمسكون  لكن  آل حبس، 
د بن  ان بن محم د بن غس ان بن محم د بن غس ان بن محم اني، خميس بن غس الغس
اني]  الغس] عمر  د بن  محم ان بن  غس د بن  محم ــان  غس د بن  محم ان بن  غس

ْزوّي: الن الخراسيني 
األحزان. وسلو  البيان  إيضاح 

ة 1171/ أغسطس  اشي: إتحاف األعيان، 160 ـ 161 (عاش في ذي الحجالبط
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  في  (قطعة)  مقطعان   (1758

النظيم. الدر  خميس:  عامر بن  أبو مالك  المالكي،  (مؤّلف)  ناصر:  الغسيني، بن 
د. محم سعيد بن  الخروصي،  الَغشري: 

التراث  وزارة  مســقط،  الخفاجي.  عبد المنعم  تحقيق:  الغشــري.  ديوان  الغشري: 
.B  8293  5 ليدن:  جامعة  مكتبة  436 صفحة).   ،25)  ،1981 والثقافة،  القومي 

تحقيق:  الغشــري.  ديوان  الغشــري:  د  محم ســعيد بن  الخروصي،  انظــر: 
 ،1981 والثقافة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط،  الخفاجي.  عبد المنعــم 

24سم). (436 صفحة، 
د بن  محم عبد الســالم بن  د بن  محم صالح بن  د بــن  محم صالح بن  الغالفقي، 

النْزوّي. ْزوّي:  الن عبد الرحمن  عمر بن 
غنايم، نبيل: (ُمحقق) الرســتاقي: منهج الطالبين. أحكام الطهارة؛ منهج الطالبين، 

اإلسالمية. اآلداب  في 
سليم. راشد بن  سعيد بن  الحارثي،  الغيثي: 

شــرح  وهو  التوحيد،  بنور  التوحيد  إيضاح  ســعيد:  بن  ناصر  ســعيد بن  الغيثي، 
تحقيق:  المنذري.  علي  د بــن  محم علي بن  العّالمة  لمصنفه  التوحيد  لنور 
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معهد  مســقط:  شــريفي.  د  محم ومصطفى بن  باباعمي  موســى  د بن  محم
.1996 / 1417 واإلرشاد،  والوعظ  الشرعي  القضاء 

.411  ،2003 الُسليمي 
الخصيبــي: شــقائق النعمــان، 306/3: ســعيد بن ناصر بن ســعيد الغيثي 

(1300 ـ 1361 / 1882 ـ 3 ـ 1942 ـ 3). قاضي في زنجبار.
التوحيد. نور  المنذري:  انظر: 

الغيالني:
(ُمحقق). د  محم سالم بن 

خميس. د بن  محم علي بن 
جمعة. د بن  محم

(ُمحقق) د:  محم سالم بن  الغيالني، 
شعر. ديوان  عبد اهللا:  سعيد بن  الفارسي، 

ُعمان. في  الشعبي  األدب  من  جمعة:  د بن  محم الغيالني، 
البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء  كذلك  انظر: 

البحار]. [علم  خميس:  د بن  محم علي بن  الغيالني، 
فهرس المخطوطات، 167/3: (1300 ـ 1381 / 1882 ـ 3 ـ 1961 ـ 2) مخطوط 
15 ســطرًا.  22×18ســم،  242 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي 

1367 / 1947 ـ 8. الغيالني،  خميس  د بن  محم علي بن  صالح بن  الناسخ: 
الغيالني.  سالم  تحقيق:  ُعمان.  في  الشعبي  األدب  من  جمعة:  د بن  محم الغيالني، 

.1971 الوفاء،  مطابع  بيروت: 
رقم 3   ،26 الجزء   (D.C (واشنطن،  األوسط  الشــرق  جريدة  في  النظر  إعادة 
 1907 ســنة  المؤّلف  ولد   :(R. A. Mertz 353 ـ 354 (مرتز   ،(1972 (صيــف 
في صور. يعالج مواضيَع شــعبيًة وأحداثًا وتقلباِت الحياة القبلية في أوائل 
وكذلك  العامية  الدارجة  للعربية  باستعماله  بُعمان.  العشرين  القرن  وأواسط 
منفصلتين  قافيتيــن  نظام  على  تعتمــد  التي  الفردية  البديعية  للمحســنات 
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الشاعر  يتحدث  الكالسيكيين)،  الشعراء  لدى  المعروفة  واحدة  قافية  (عوض 
عن عادات وسير وعالقات ُعمان التاريخية مع شرق إفريقيا والهند والحياة 
واعتقاد  وأشكال  مشهورة  وتاريخية  قبلية  وشخصيات  صور  لمدينة  البحرية 

والخرافيين. الجهال  الُعمانيين  بعض 
د بن جمعة. انظر: الجزء الثالث من البيبليوغرافيا، الغيالني، سالم، بن محم
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الخصيبي. الحسيفيني:  الخصيبي  خفتان  أحمد بن  رحمة بن  إسماعيل بن  فارس بن 
الفنجاوي: [الفارسي]  حمد  زهير بن  أحمد بن  الفارسي، 

(ت: 1394 /  301/3 ـ 305:  النعمــان،  شــقائق  ناصر:  د بن  محم الخصيبي، 
تيمور  ســعيد بن  للســلطانين  ُعمان  في  مناطق  عدة  في  قاضي  1974 ـ 5) 

شعره. عن  أمثلة  سير.  حادثة  إثر  توفي  البوسعيدي.  سعيد  وقابوس بن 
الفارسي:

يمكن  ُعمان.  في  كثيرون  فرسان  هناك  82 ـ 83:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 
الباطنة،  وفي  الظاهرة  في  علــي،  بو  بني  ضمن  الجنابيين،  ضمن  إيجادهم 
في فنجا، وادي سمائل، في خضرا بني دفاع لوادي عندام، إلخ. ال نعلم ما 
أو  نزارية  أصول  من  كانوا  إذا  ما  وال  قبائــل،  عدة  أو  واحدة  قبيلة  كانوا  إذا 

.159 الصفحة  كذلك  انظر:  سابقين.  كبار  ألمثال  أسماء  تلي   ثم يمنية. 
الفارسي:

الفنجاوي. [الفارسي]  حمد  زهير بن  أحمد بن 
يوسف. حبيب بن 

د. محم زهير بن  حمد بن 
عبد اهللا. سعيد بن 

الفنجاوي. [الفارسي]  سيف  سليمان بن  د بن  محم سيف بن 
منصور. قاسم بن  صالح بن  اهللا بن  عبد 

فارس  عدي بــن  د بن  محم ســيف بن  د بــن  محم ناصر بن  منصور بــن 
الفنجاوي. [الفارسي] 

الخضوري. ناصر  علي بن  ناصر بن 
ناصر. منصور بن  ناصر بن 

د: محم زهير بن  حمد بن  الفارسي، 
الزبير، 1991، 51: (توفي 1394 / 1974) قاضي، رجل رســائل، شاعر. أّلف: 

ميراث. وأجوبة،  أسئلة  الميراث،  في  منظومة 
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السمائلي: [الفارسي]  مسلم  راشد بن  سعيد بن  الفارسي، 
عالم  1367 / 1947 ـ 8)  (ت:  348/1 ـ 356:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
الصفحات  على  فقدانه.  تَّم  شــعره  جل  الظبي.  بولد  ُلقب  وشاعر.  فيزيائي 
الجهمني  عبد اهللا  ثنى بن  للمعلم  قصيــدة  على  الرّد  في  قصيدة  351 ـ 354 

الصفحات  علــى  348 ـ 351).  الصفحــات  علــى  (الموجــودة  الســعالي 
على  األخير.  هذا  وجواب  المالكي  خميس  عامر بن  إلى  سؤال  354 ـ 355 

سالم بن  ســعيد بن  ـ : ســليمان بن  ل رثائية  قصيدة  355 ـ 356  الصفحات 
نفس  في  عاش  الذي  عشر)،  التاسع  عشــر /  الثالث  النبهاني (القرن  د  محم
عبد اهللا بن  عم  ابن  عن  الدّن (ســمائل)،  الفارسي،  سعيد  مثل  المســتوطنة 

النبهاني. د  محم
عبد اهللا: سعيد بن  الفارسي، 

الكبار.  ُعمان  شــعراء  ضمن  (1323 ـ 1411 / 1905 ـ 1990)   :80  ،1991 الزبير، 
د بن  ولد في صور. مريد لشعراء مثل حافظ المسكري، راشد الدهمشي ومحم
بلد  في  الشــعبي  األدب  كتاب  في  متضمنة  قصائده  من  جزء  الغيالني.  جمعة 

الوزير. بولد  لقب  الشراع. 
جمعة:  د بن  محم سالم بن  الغيالني،  البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر: 

الشراع. بلد  في  الشعبي  األدب 
د الغيالني. ُعمان. الرقم  نفسه: ديوان شعر. تَّم تأليفه ونشره من قِبل سالم بن محم

1984 ـ 5. المسجل 
الفنجاوي: [الفارسي]  سيف  سليمان بن  د بن  محم سيف بن  الفارسي، 

الخاس  ـ  عشــر  الرابع  377/3 ـ 380: (القرن  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
في  وحاليًا  مناطق،  عدة  في  قاضي  والعشــرون)  الحادي  ـ  العشرون  عشر / 

لشعره. أمثلة  بدية.  بوالية  المنترب 
العّالمة  للشــيخ  النظم  المشــتركة:  القصيدة  شــرح  في  البركــة  (تحقيــق)  نفسه: 
د  محم خلف بن  ســعيد بن  والشــيخ  الزاملي  ســالم  حمد بن  د بــن  محم
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للشــؤون  الســلطان  لجاللة  الخاص  المستشــار  مكتب  ُعمان:  الخروصي. 
24سم). (211 صفحة،   ،1999 والتاريخية،  الدينية 

.1996 / 1417 اإلشراق،  مكتبة  الشعر،  وسالفة  الفكر  خالصة  ديوان  نفسه: 
حياتي. نفسه: 

مكتبة  في  رقم 126  مخطوط،  جديدة،  طبعة  ســالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 
البوسعيدي.

الفارســي، عبد اهللا بــن صالح بن قاســم بن منصور: آل البوســعيديين حكام 
القومي  التــراث  وزارة  مســقط،  عبد اهللا.  أمين  د  محم ترجمــة:  زنجبار. 

.1982 والثقافة، 
.1994 الثالثة  الطبعة   .3 تراثنا   .1980 في  طبعة  كذلك 

الكندي 2001، 61 ـ 62 ملحوظة 34: مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 
عن   ،62 الكندي،  انظر:  الســواحلية.  باللغة  كثيرة  كتبًا  َكَتَب   .3 تراثنا   .1982

أعماله. بعض  عناوين 
مؤرخ  الفارسي.  منصور  قاسم بن  صالح بن  عبد اهللا بن   :144  ،1991 الزبير، 
البوســعيديين  عن  باإلنجليزية  كتابا  َكَتَب  كينيا.  في  القضاة  قاضي  معاصر، 
د  حــكام زنجبار، والذي تمت ترجمته إلى العربية مــن قِبل الُعماني محم

عبد اهللا. أمين 
.1942 الفارسي  انظر: 

فارس  عدي بن  د بن  محم ســيف بن  د بن  محم ناصر بن  منصور بن  الفارســي، 
الفنجاوي: [الفارسي] 

تُرتــب  (1313 ـ 1396 / 1895 ـ 6 ـ 1976)  227 ـ 231:   ،1994 الفارســي، 
أعماله وتُنســخ من قِبل ابنه ناصر (الغالف األخير الفارســي، 1994). ولد 
في  ليدرس  ذهب  1334 / 1915 ـ 6  ســنة  في  1331 / 1895 ـ 6.  سنة  بفنجاء 
الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم مثل  عصره،  علماء  على  يتردد  كان  حيث  نزوى، 
عامر  عبد اهللا بن  المالكي،  خميس  عامر بن   ،(1920 سنة  إمامًا  أصبح  (الذي 
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ست  بعد  الكندي.  سعيد  ســليمان بن  أبو سالم  األخشبي)،  (انظر:  العزري 
تسع  صغيرة  مدرسة  أســس  حيث  فنجاء،  إلى  رجع  الدراســة  من  سنوات 
عبد اهللا  د بن  محم اإلمــام  عينه  1342 / 1923 ـ 4  في  تلميــذًا.   40 من  ألزيد 
ـي عبد اهللا بن عامر العزري  ا توفـ الخليلــي واليًا وقاضيًا بمنطقــة بدبد. َلم
(1361 / 1942. انظر: األخشــبي)، جعله اإلمام أحــد قضاة نزوى، في نفس 
الوقت الذي يشــغل فيه منصبه في بدبد. درس في نزوى بمســجد الشيخ 
الخليلي  اإلمام  عينــه  إليهم).  اإلشــارة  تمت  تالمذته  أهم  من  كبيــر  (عدد 
وفاة  بعد  للمال.  وأمينــًا  قاضيًا   ثم أعلى،  وقاضيًا  وزيــرًا   ثم أعلى،  قاضيًا 
على  قاضيًا  تيمور  ســعيد بن  السلطان  عينه   ،(1954 (ســنة  الخليلي  اإلمام 
جمادى   27 توفي  السيابي.  جميل  خلفان بن  مع  يشغله  الذي  المركز  نزوى، 
اللغة  علم  في  البهية  الــدّرة  األعمال:  من  العديد  أّلف   .1976 / 1396 الثانية 
المنثورة  الدّرة  مفقود؛  250 صفحة،  حوالــي  من  مكون  واحد  جزء  العربية، 
(الرواحي،  البهالني  مســلم  أبي  مقصورة  على  شرح  المقصورة،  شرح  في 
مطبوع  280 صفحة،  حوالــي  من  واحد  جزء  ســالم)،  ناصر بن  أبو مســلم 
نظم،  في  وأجوبة  أســئلة  والفتوى،  األحكام  في  القصوى  الغاية  ومنشــور؛ 
جزء  منه،  كانت  واألجوبة  المعاصرين  العلماء  من  العديد  من  كانت  األسئلة 
واحد من حوالي 250 صفحة؛ غاية األوطار في معاني اآلثار، في نثر، أسئلة 
المنان  هداية  شرحه؛  مع  العلماء  من  العديد  من  جمعت  الفقه،  عن  وأجوبة 
ثبوت  في  الرحمن  هداية  رسالة؛  الســلطان،  زمن  الجمعة  إقامة  وجوب  في 
خالص  في  الفريد  العقد  230 صفحة؛  حوالي  مــن  واحد  جزء  القرآن،  خلق 
عنها  كتب  التي  250 صفحــة،  لحوالي  واحــد  جزء  في  منظومة  التوحيــد، 
أبو عبيدة [حمد بن عبيد] الُســليمي شــرحًا واحدًا؛ رياض األزهار وحلية 
300 صفحة،  من  أكثر  من  واحد  جزء  أبيات،  في  اآلثار،  علم  في  األســفار 
نحور  على  الفرائد  ســموط  النضر؛  البــن  الدعاء  كتاب  مثل  أســلوب  في 
الحســان الخرائد، في نظم، جزء واحد لحوالي 250 صفحة، في أســاليب 
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والبيان،  المعاني  علمي  إلى  األذهان  تقريب  ومنشور؛  مطبوع  متعددة،  أدبية 
جزء واحد لحوالي 250 صفحة، مفقود، رسائل أخرى، من ضمنها النصائح 
في الحّط في الجوائح، ورسالة عن األروش، لكن هذه الرسائل مزقت إربًا 

جمعها. إعادة  ويستحيل  إربًا 
ـي  توفـ) 60/3 ـ 75:  النعمــان،  شــقائق  ناصــر:  د بــن  محم الخصيبــي، 
جعلته  بدبد.  منطقة  قاضي  ســمائل.  وادي  في  فنجاء  من  1397 / 1976 ـ 7). 

الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمــام  عينه  حيث  نزوى،  إلى  يرحــل  الظروف 
حكم  تحت  المنصب  هــذا  في  واســتمر  هناك  قاضيا  1920 ـ 1954)  (إمام 
الخصيبي  ذكر  البوسعيدي.  ســعيد  وقابوس بن  تيمور  سعيد بن  السلطانين 
وأعطى  الفارسي،  قِبل  من  أعاله  كذلك  إليها  المشــارة  األعمال  من  العديد 
كان  المحتوى  جل  الفرائــد:  ســموط  كتاب  عن  الخصيبي  قال  أمثلة.  منها 
حول السلوك والوعظ والنصح وفيه رثاء وغزل ومدائح. العقد الفريد عبارة 
الُسليمي  عبيد]  [حمد بن  أبو عبيد  عنها  كتب  التي  بيتًا،   206 في  المية  عن 
تحدث  التي  واألروش،  الجروح  في  رائية  قصيدة  كذلك  أّلف  آخر.  شــرحًا 

الفرنسية. بالقروش  ارة  الكف دفع  عن  فيها 
25 ـ 27.  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي، 

د بن  ُعمان في التاريخ، 1995، 260 (طبعة بالعربية، 243): قاضي لإلمام محم
الدرر  أعماله:  ضمــن  مشــهور،  كاتب  1920 ـ 1954).  (إمام  الخليلي  عبد اهللا 
ـ : ناصر بن ســالم  البهّيــة؛ الدرر المنثورة، شــرح على كتــاب المقصورة ل
(الرواحي، أبو مسلم ناصر)؛ الدّر النضيد في معرفة التوحيد؛ الغاية القصوى؛ 
غاية األوطان؛ غاية االجتهاد، مدح خيرالعباد؛ هداية الرحمن في ثبوت خلق 
أحكام  في  النصائح  السلطان؛  عهد  في  الجمعة  إقامة  في  الرحمن  مّنة  القرآن؛ 

األذهان. تقريب  الفرائد؛  سموط  األزهار؛  رياض  الجوائح؛ 
الزبير، 1991، 153 ـ 154: قاض، عالم، شاعر، رجل رسائل. من فنجا بوادي 
الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  وفاة  حتى  نزوى  في  قاضيًا  كان  ســمائل. 
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(سلطان  تيمور  ســعيد بن  الســلطانين  حكم  تحت  ذلك  وبعد   ،(1954 (ت: 
1932 ـ 1970) وقابوس بن ســعيد البوسعيدي، (1970). كتب كتابًا عن علم 

البن  الدعائم  لكتاب  المشابه  واألحكام  األديان  في  قصائد  مجموع  الكالم، 
النضر. مجموعة قصائد أخرى تســمى: ســموط الفرائــد. قصيدة المية في 
حمد بن  أبو عبيد  كتب  التوحيد،  خالص  في  الفريد  العقد  تســمى  التوحيد 
عبيد الُسليمي شرح عليها. هناك قصيدة رائية عن الجروح واألروش، وكتب 

سالم). ناصر بن  أبومسلم  (الرواحي،  مسلم  ألبي  المقصورة  على  شرحًا 
المقصورة. شرح  في  المنثورة  الدّرة  نفسه: 

لحوالي  واحد  مجّلد  البهالني،  مسلم  أبي  مقصورة   :229  ،1994 الفارســي، 
ومنشور. مطبوع  280 صفحة، 

ومكتبتها  ُعمان  مطبعة  شركة  مسقط:  الدرر...  286 ـ 287:   ،2000 المحروقي 
.1990 المحدودة، 

المقصورة. سالم:  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر: 
اآلثار. معاني  في  األوطار  غاية  نفسه: 

البوسعيدي، خلفان بن سالم بن علي، طبعة جديدة، مخطوط، رقم 149 في 
البوسعيدي. مكتبة 

من  ُجمعت  الفقه،  عن  وأجوبة  أسئلة  نثر،  في  227 ـ 231:   ،1994 الفارسي، 
الخاص. شرحه  مع  علماء،  عدة 

25 ـ 27.  ،2003 د  محم ماجد بن  الكندي،  انظر: 
الخرائد. الحسان  نحور  على  الفرائد  سموط  نفسه: 

عدة  عن  250 صفحة،  لحوالي  واحد  جزء  نظم،  في   :229  ،1994 الفارســي، 
ومنشور. مطبوع  أدبية،  أساليب 

.1992 الضامري،  مكتبة  السيب:  الفرائد.  سموط   :412  ،2003 الُسليمي 
الخضوري: ناصر  علي بن  ناصر بن  الفارسي، 

تجربة  ذو  باخرة  ربــان  160: (1295 ـ 1388 / 1878 ـ 1968)   ،1991 الزبيــر، 
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في  مخطوط  البحار،  علم  في  األسرار  معدن  كتاب:  في  تجربته  دون  عالية. 
بكتابة  جيدًا  مخطوطات  كاتب  كذلك  كان  يعيــش.  كان  حيث  صور،  مدينة 

مخطوطًا.  16 حوالي  بنسخ  قام  واضحة. 
منصور بن  العّالمة  الشــيخ  سيرة  ملخص  ناصر:  منصور بن  ناصر بن  الفارســي، 

الفارسي. ناصر 
.(1994 (الفارسي،  األيام  عبر  نزوى  لكتابه  الخلفي  الغالف 

انظر: كذلك الجزء الثالث من البيبليوغرافيا، الفارسي، ناصر بن منصور بن 
ناصر.

البوري. البوري:  عمر  فاضل بن 
الفجحي:

عبد اهللا. ان بن  غس اليحمدي، 
جيفر. مهّنا بن  اليحمدي، 

حبيب. الربيع بن  الفراهيدي: 
الفراهيدي:

الســيابي: إســعاف األعيان، 92 ـ 94: بنو فراهيد بــن مالك بن فهم من 
أصول األزدية. يعيشــون في قرية الباطنة وحول ودام والســويق. وإليهم 
ينتمــي كل مــن الربيع بــن حبيب وأبي بكر بــن دريد وعالــم النحو 

الخ. أحمد،  الخليل بن 
أحمد: الخليل بن  الفراهيدي، 

90/1 ـ 106. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
401 ـ 402.  ،2002 ملخ 

.159  ،S I  ،(1943 طبعة   ،98)  100  ،I بروكلمان  كارل 
أحمد. خيل بن  انظر: 

نفسه: كتاب العين. مســقط، وزارة التراث القومــي والثقافة، ثالثة مجّلدات (في 
واحد؟) مجلد 
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السروري. السروري:  [الفرسي]  خلفان  سعيد بن  سالم بن  سعيد بن  الفرسي، 
واإلرشاد. الوعظ  رسالة  مسلم:  ابن  الفرعي، 

 20549) مجموعة  فــي  دارالكتب.  فــي  مخطوط   ،433/1  ،1961 الســيد 
مسلم  علي بن  حميد بن  نســخه  32×18ســم.  79 ـ 115،  الورقات  باء)، 
إلى  موجه  الفرعي.  مسلم  سيف بن  لحمود بن   ،1878 / 1295 الخميسي، 

ُعمان. حاكم 
في  (الكل  هناك.  والمراجع  مخمسة  قصيدة  عمر:  عبد اهللا بن  البهلوي،  انظر: 

الكتب). دار  في  باء   20549 مخطوطة  مجموعة 
سعيد. سالم بن  المر بن  الحضرمي،  الفرقي: 

الفزاري:
في  احترامًا  أكثر  جماعة  فزارة  بنو  70 ـ 71:  األعيان،  إســعاف  الســيابي: 
الوهيبة.  ضمن  جماعة  اليوم  يشــكلون  نزاري.  أصل  من  وهم  الجاهليــة، 
إليهم.  ينتمي  كان   (1920 (ت:  الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام  قتل  الذي 
حوزة  في  كذلك  ويوجدون  المحترمة  الشخصيات  إلى  الباطنة  منطقة  في 
ينتمون  صحار  حي  في  مخيليف  قرية  ســكان  جّل  الخابورة.  وفي  صحم 
كل  بعدوا  اليوم  الفزاريــون  الُعمانيين.  البدويين  ضمن  وبعضهــم  إليهم، 

قبل. من  بها  يتمتعون  كانوا  التي  والسمعة  المكانة  عن  البعد 
الفزاري:

عامر. بشير بن 
عامر.

يزيد. اهللا بن  عبد 
شعر]. [ديوان  عامر:  الفزاري، 

عاش  عشر)  الثامن  عشــر /  الثاني  (القرن  ملحوظة   88  ،87  ،1993 البهالني 
موجودا  زال  ما  يقال،  ما  حســب  على  ديوانه  إزكي.  بوالية  اليمن  بالد  في 

17 ـ 21. السابق  المرجع  انظر:  اليمن.  بالد  عن  إزكي.  شيوخ  أحد  مع 
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يزيد: عبد اهللا بن  الفزاري، 
فتاوى  مقاالت،  كتب  التاســع)  الثالث /  (القرن  و282/2:   ،A 2000 باباعمي
عن  الروافض.  على  الرّد  بعنــوان:  الكالم  علم  في  كتابًا  كتب  فقهية.  وكتبا 
ـ : أحمد  ل النجاة  كتاب  في  إليه  المشــار  زيدت،  قِبل  من  رد  هناك  الرّد  هذا 
الناصــر لدين اهللا (انظر: مديلونــج (Madelung) 1985). يقول النامي، خطأ 
ـ : عيسى بن  في دراســاته عن المذهب اإلباضي إن كتاب التوحيد الكبير ل
المصري،  (انظــر:  الفــزاري  كتاب  على  رد  عــن  عبارة  المصــري  علقمة 

الكبير). التوحيد  كتاب  علقمة:  عيسى بن 
الشــماخي:  من  أساســًا  (مأخــوذة  4 ـ 12   ،1985  (Madelung) مديلونــج 
البغدادي  يزيد  بـ عبد اهللا بن  كذلك  يســمى  الطبقات):  والدرجيني:  ســير، 
وعبد  اهللا بــن يزيد اإلباضي. في ســنة 179 / 795 غادر بغــداد وذهب إلى 
كذلك  كتب  أنــه  عنه  يقال  للقدرّية.  رفــض  فيه  كتابًا  أّلــف  حيث  اليمن، 
عبد اهللا بن  يعرف  إفريقيــا،  شــمال  إباضيٌة  ضمن  باعتباره  للصفرّية.  رفضا 
يزيد تحت اســم النسب بالفزاري. الفزاريون هم قبيلة عربية شمالية والتي 
شمال  إباضية  ضمن  من  الكوفة.  في  المشــهورة  عائالتها  بعض  اســتقرت 
الفرقة  وهي  النكاريــة،  تعاليمه  اتبعت  الــذي  الفقيه  الفــزاري  يعّد  إفريقيا 
عبد الرحمن  عبد الوهاب بن  مع  الرســتمي  الحكم  بداية  في  ظهرت  التي 
لهم.  إمامًا  عبد الوهاب  قبول  ورفضوا  المغرب  في  (168 ـ 208 / 785 ـ 823) 

9 ـ 12.  ،O. C انظر:  تعاليمه  عن 
نســخة  باإلنجليزية،  (طبعة  202 ـ 203   ،2001 النامي،   ،115  ،1974 النامي، 
التاســع.  ـ  الثامن  الثالث /  ـ  الثاني  القرن  الكوفة،  في  عاش   :(182 حديثة، 
وضع التأســيس الدينــي للُنكاريين. ذكر ابن النديم في فهرســته األعمال 
رئاب)،  يمان بن  المعتزلــة (انظر:  على  الرّد  كتاب  التوحيد،  كتــاب  التالية: 

االستطاعة. كتاب  الرافضة،  على  الرّد  كتاب 
اإلســالم،  موســوعة  1869؛   (Cherbonneau) شــربونو  انظر:  الُنّكار.  عن 
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 ،(S. M. Stern ســترن) 163 ـ 164: أبو يزيــد مخلد بن كيداد النّكاري ،I
موسوعة اإلسالم، VIII، 112 ـ 114 نّكار (ليفيتسكي (Lewicki))، النامي، 
2001، 201 ـ 208 (طبعــة باإلنجليزية، طبعة جديــدة، 180 ـ 187). انظر: 

الصلت بن  اإلمام  إلى  المغرب  أهل  من  ســيرة  مجهول:  المغرب،  كذلك 
مقاالتهم]. وذكر  تفكيرالنّكار  [في  مجهول:  مالك؛ 

406/1 ـ 414.  ،1991  (Ess) إس 
النهروان. كتاب  مجهول:  انظر: 

عبد اهللا بن  بخصــوص  حبيب  الربيع بن  رســالة  حبيب:  الربيع بــن  انظر: 
وشعيب. المؤرج  وأبي  عبد العزيز 

 (Madelung) انظر: المغرب: الملشــوطي: كتاب في أصول الدين، مديلونج
.1985

انظــر: مديلونــج (Madelung) 1985، 8 ملحوظة 24، في عالقة مع فشــيا 
.2 ملحوظة   15  ،1952  (vaccia vaglieri) فجليري 

.1985  (Madelung) مديلونج  انظر: 
.1956  (Schacht) شاخت  بـ المدونة،  المعروف  الديوان  غانم:  ابن  انظر:  نفسه: 

االستطاعة. كتاب  نفسه: 
الفهرســت،  النديم:  ابن  كتاب  ينقل  الذي   ،4  ،1985  (Madelung) مديلونج 

اإلباضي. يزيد  عبد اهللا بن   :182  ،(Flugel. G) فلوجل  الناشر 
.406  ،2003 إبراهيم 

والنهروان. صفين  معركة  نفسه: 
قائمــة أبي اليقظــان (مايو 1972)، مخطــوط في مزاب. قام موتيلنســكي 

القرارة. في   1885 في  بدراسته   (Motylinski)
.20 ملحوظة   407/1  ،1991  (Ess) إس  انظر: 

النهروان. كتاب  مجهول:  انظر: 
المعتزلة. على  الرّد  كتاب  نفسه: 
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النديم:  ابــن  بكتاب  يستشــهد  الــذي   ،4  ،1985  :(Madelung) مديلونــج 
اإلباضي. يزيد  عبد اهللا بن   :182 فلوجل،  تحقيق:  الفهرست، 

.406  ،2003 إبراهيم 
السباعي، http://ibadhiyah.net/books/khawarij/2-1-1.htm، صفحة 4 من 14. 

.(2001 (ديسمبر 
الروافض. على  الرّد  كتاب  نفسه: 

 .14 من   4 صفحة   ،http://ibadhiyah.net/books/khawarij/2-1-1.htm السباعي، 
.(2001 (ديسمبر 

الشيعة. ضّد   :407/1  ،1991  (Ess) إس 
.406  ،2003 إبراهيم 

مديلونج (Madelung) 1985، 4، الذي يستشــهد بابن النديم: الفهرست، 
الرافضة.  على  الــرّد  اإلباضي:  يزيد  عبد اهللا بــن   :182 فلوجل،  تحقيــق: 
الثالث /  (القرن  سالم،  ابن  كتاب  في  العمل  هذا  من  عبارة  إيجاد  يمكن 
على  الرّد  كتاب  يسمى  العمل  حيث   ،(Tripolitania تريبوليتنيا  التاســع، 

الروافض.
يزيد  عبد اهللا بن   :2 ملحوظة   133 ملحوظة،   17  ،1986  (Schwarz) شــفارتز 
اإلباضــي / الفزاري (ابن النديم: فهرســت، 183، البــرادي: تقييد الكتب، 
يزيد  اهللا بن  لعبد  رسالة  على  الزيدية  رد   :1985  (Madelung) مديلونج   ،283

القدرية). بدحض  قام  حيث 
الردود. كتاب  نفسه: 

النامــي، 2001، 203 ملحوظة 2، 304 (طبعة جديدة باإلنجليزية، 182، 220 
ملحوظة 174): ينسب إلى الفزاري. مخطوط غير مكتمل من 40 صفحة في 

.(1969 (زهاء  زوارة  في  العزابي  عياد  ملكية 
مديلونج (Madelung) 1985، 9: تَّم اكتشــاف مخطوط غير مكتمل من قبل 

.(319  ،263/1  ،1972 (النامي،  ليبيا  في  خاصة  مكتبة  في  النامي، 
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إس (Ess) 1991، 408/1 ملحوظة 36: في ملكية عياد العزابي، زوارة، ليبيا، 
.(174 ملحوظة   319  ،263/1  ،1972 (النامي،  40 ورقة 

التوحيد. كتاب  نفسه: 
الفهرســت،  النديم:  بابن  يستشــهد  الذي   ،4  ،1985  :(Madelung) مديلونج 

التوحيد. كتاب  اإلباضي:  يزيد  عبد اهللا بن   :182  ،(Flügel) فلوجل  تحقيق: 
يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  منه  أجزاء  407/1 ـ 408:   ،1991  (Ess) إس 

.406  ،2003 إبراهيم 
شعر. ديوان  عامر:  بشير بن  الفزاري، 

وشــاعر (عاش  وطبيب  فقه  عالم  67/3 ـ 77:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
فــي 1110 / 1698 ـ 9)، مخطوط فــي وزارة التراث القومــي والثقافة: جل 
اليعربي (إمام  مالك  ســيف بن  ســلطان بن  اإلمام  مدح  في  كانت  القصائد 

وسيف. بلعرب  وابنيه  1059 ـ 1090 / 1649 ـ 1679) 

الفزاري. مراسالت  نفسه: 
مكتبة  في  الم)  (رقــم 29  مخطوط   ،67  ،13/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
طبية. مسائل  في  النْزوّي  عامر  علي بن  الطبيب  مع  مراسلة    I.  A. البوسعيدي. 

وبشــير بن  النْزوّي  عامر  لعلي بن  الطب]  في  [مختصر  هنــاك  398 ـ 399:  نفسه: 
الم).  (رقم 29  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  في  عامرالفزاري 

إزكي. من  كان  الفزاري 
الحواري،  د:  أبو محم الســامي،  ْزوّي  الن القرشــي  اإلزكوي  الحــواري  الفضل بن 

السامي. [الحواري]  الفضل بن 
الفقه]. في  [منثورة  قاسم:  أحمد بن  الفضيالت، 

.57/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
.6 ـ   4 أجزاء  الجامع،  كتاب  جعفر:  ابن  (ُمحقق)  محمود:  جبر  الفضيالت، 

ــد: الصّيب في ِحكم أبي  د: (ُمحقــق) الحارثي، أبو محم الفّكــي، مصطفى محم
الطّيب.



751قسم المشرق ـ الجزء الثاني ±

.1923 حوالي  ـ   1850 كتاب  فلج  العوابي.  فلج 
ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 367، مخطوط في وزارة التراث القومي 

والثقافة.
فلــج ملكي (إزكــي). كتاب فلــج المفتوح زهــاء A. D 1825. (ُحلــل من قِبل 
 ،A. D  1909 زهــاء  المفتوح  فلج  كتاب   .(1977  (Wilkinson) ويلكنســون 

الخواص. ودفاتر  البيوع  لقعادة  سنوية  سجالت  عدة  إلى  باإلضافة 
ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 368، مخطوط في وزارة التراث القومي 

والثقافة.
الفلق:

ـ : زنجبار (حول هذه انظر:  المدني 1981، 10 ـ 11: جريدة الجمعية العربية ل
عربية  ـ  إنكليزية  شهرية  نصف  جريدة  99 ـ 110).   ،1965  (Lofchie) لفشــي
ـ : 400 نســخة (6 صفحات، 41,4×28,5سم). توقفت عن اإلصدار  مع بيع ل

المحكمة. قرار  بسبب   1954 يونيو   16 األخير،  عددها  في 
ل  األو العدد  ظهر  النجاح.  ـ : جريدة  ل اســتمرار  24 ـ 26:   ،2001 الكندي 
ا كان السيد سالم بن  ـ : جريدة الفلق 20 شوال 1347/ 1 أبريل 1929، َلم ل
سليمان  ناصر بن  من  ومساعدة  وبتشــجيع  العربية  الجمعية  رئيس  كندة 
(1895 ـ 1968)  تحريــر  رئيس  أول  هاشل المســكري  أصبح  اللملكي. 
إغالق  تَّم   1954 يونيو   19 فــي   .(265 الصفحة  على  فوتوغرافية  (صورة 
المذهبي،  واالنفصــال  اإلصالح  أجل  مــن  ســنة  لمدة  الصحيفة  مركز 
صارت  فصاعدا   1956 ومنذ  ســبت،  يوم  كل  تنشر  البداية  في  40 ـ 41: 

من السبت واألربعاء، في 1963، ومع الثورة في  تنشــر كل أسبوع بدالً 
في  الفلق  ُنشــرت   :42  ،O. C اإلصدار،  عن  الصحيفــة  توقفت  زنجبار 
فيما  بالعربية.  كلهــا  صفحات،  أربع  في  مصورة  صغيرة  جريدة  شــكل 
بعد ارتفعت عدد الصفحات إلى ستة ثم إلى ثمانية، أربع منها بالعربية 

باإلنجليزية. وأربع 



بيبليوغرافيا اإلباضية 752

ـ : هاشل بن راشد المسكري من الفلق موجودة في  نفسه: 284: مجموعة مقاالت ل
ـ : زنجبار. ل الوطني  األرشيف 

الوطني  لألرشيف  الجرائد  قسم  في  موجودة  1930 ـ 1935  الســنوات  نفسه: 
التونســي (رقم دال واو 523). سنوات 1926 ـ 1963 موجودة في األرشيف 
ـ : زنجبار (رقم RF 16426)، رقم 6، 1929.4.26، موجود في مكتبة  الوطني ل

البوسعيدي.
.2001 الكندي  انظر: 

.2001 المحروقي  سيرة،  سالم،  ناصر بن  أبومسلم  الرواحي،  انظر: 
البركاوي: [الُفليتي]  سيف  سليمان بن  الُفليتي، 

لشعره. مثال  125/2 ـ 128:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
الفنجاوي:

الفارسي. انظر:  الفارسي.  حمد  زهير بن  أحمد بن 
الفارسي. انظر:  الفارسي.  سليمان  د بن  محم سيف بن 

الفارسي. انظر:  د.  محم ناصر بن  منصور بن 
البوسعيدي. من)  (بتكليف  البوسعيدي:  تركي  فيصل بن 
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السدوسي. السدوسي:  دعامة  قتادة بن 
البراوي. البراوي:  [القحطاني]  عبد الشيخ  الشيخ بن  الدين بن  محي  القحطاني، 

القرشي:
د بن محبوب الرحيلي المخزومي. انظر: الرحيلي. أبو المنذر بشير بن محم

العبدي. انظر:  المخزومي.  [القرشي]  الرحيل  محبوب بن  سفيان  أبو 
[القرشــي]  هبيرة  ســيف بن  الرحيل بن  محبوب بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

الرحيلي. انظر:  المخزومي. 
الحواري،  انظر:  السامي.  النزاري  [القرشي]  الحواري  الفضل بن  د  محم أبو 

السامي. [الحواري]  الفضل بن 
كثير. ابن  انظر:  المخزومي.  كثير  الوليد بن  د  محم أبو 

د بن بلعرب الســليماني [القرشي] النْزوّي. انظر:  خلفان بن جمعة بن محم
السليماني.

الحواري. ْزوّي:  الن [القّري]  عثمان  الحواري بن  د بن  محم أبو الحواري  القّري، 
القّري:

وديعة  عمر بن  مالك بن  قّرة بن  بني  إلى  نســبة   :127  ،91  ،1994 الفارسي، 
ســمد  في  مكان  إلى  نســبة  أو  نزار،  ربيعة بن  قبائل  أشــهر  ـ : عبد قيس،  ل
نزوى يسمى بجيل قّري، وقد أطلق عليه هذا االسم الشيخ، بعض من بني 

الباطنة. في  صحم  إقليم  في  يعيش  ّقرة 
والحكمة. الطب  في  الرحمة  مختصر  د:  محم خلفان بن  راشد بن  القّري، 

المحروقي  أشــعار،  مجموعة  ســالم:  ناصر بن  أبو مســلم  الرواحي،  انظر: 
.52  ،2000

الراشدي. الراشدي:  هاشل  حمود بن  قّسور بن 
علي  عبد اهللا بن  عمر بن  عقيل بــن  الظفاري،  انظر:  د:  محم أحمد بن  القّشاشــي، 

العقيدة. اليمنى:  [الظفاري] 
البهلوي. البهلوي:  [القّصابي]  ربيعة  سالم بن  راشد بن  سالم بن  القّصابي، 
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كريمة. أبي  مسلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  القّفاف: 
علي: د بن  محم القلعي، 

من  بظفار.  مشــهورًا  قاضيًا  كان   (1232 / 630 ـي  توفـ)  :149  ،1991 الزبيــر، 
غريب  في  الحفاظ  كنز  المذهب؛  ألفاظ  في  المستغرب  هناك:  أعماله  ضمن 
األلفــاظ؛ أحاديث كّتــاب المذهب وكّتاب الفرائض؛ ألفــاظ المهذب في 

(إباضي؟). الفقه. 
القلهاتي:

صغيرة  صيد  قرية  عــن  عبارة  قلهات  82 ـ 83:   ،1976  (Anthony) أنطونــي 
إحدى  قلهات  تعتبــر  صور.  شــمال  من  ميالً   15 تقريبًا  ُعمان  خليج  علــى 
القــرى القديمة في ُعمان وتحتــوي على بعض البقايا القديمة في شــرق 
عبر  قلهات  إلى  أتوا  ُعمان  إلى  األولى  العربية  الهجرة  من  العربية.  الجزيرة 
هرمز  ملوِك  ميناءَ  المستوطنُة  أصبحت  المسيح.  قبل  الثاني  القرن  في  البحر 
وهي  بطوطة.  وابن  بولو  مركو  قِبل  من  زيارتها  تَّم  بقليل  ذلك  وبعد   ،1270

دالبوكورك  ألفنسو  تحت  البرتغاليين  قِبل  من  زيارته  تمت  ُعمانّي  ميناء  أول 
بشكل  القرية  تدهورت  ونتيجًة  قرون  ة  عد قبل  قلهات  ميناء  بني   .1507 في 

واألهمية. المسافة  في  كبير 
مستوطنة  أهّم   :((Wilkinson) (ويلكنســون   500  ،IV اإلســالم،  موســوعة 
ربما  ُعمان،  شرق  جنوب  (أزد)  فهم  ومالك بن  سليمة  بني  لقبيلتي  ساحلية 
بالجهة  القبيلتين  هاتين  عشائر  كذلك  استقرت  اإلسالم.  قبل  ما  عصور  قبل 
درجة  مارسوا  كركر)،  (بن  الجلندى  زعامة  وتحت  هرمز  لمضيق  الفارســية 
التحكــم بالمدخل من حصونهم إلى الخليج فــي دكدان وهزو حتى طرد 
الثاني  الســادس /  القرن  بداية  في  الدولة.  عضــد  قِبل  من  األخير  هذا  من 
عشر كانت العالقة القديمة بين الشعبين جنوب شرقي ُعمان (الذين أغلبهم 
إباضيــون) وهرمز، ثم الميناء المحلي لكرمان ناشــطًة. كانت قرية قلهات 
صحار  أخذته  دور  الموســمية،  للتجارة  الجديدة  منطقة  وأصبحت  محصنة 
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االســتيالء  تَّم  و617 / 1220 ـ 1  611 / 1214 ـ 5  بين  ما  وقــت  في  قبل.  من 
محمود بن  استولى  قليلة  ســنوات  بعد  الخوارزميين.  قِبل  من  قلهات  على 
وجعل  قيس  جزيــرة  على  القلهاتي  كاشــي)  (كوشــي،  الكوســتي  أحمد 
أرسلت  التي  بعثته  اختفت  حكمه،  تحت  ظفار  ذلك  في  بما  كله  الســاحل 
أن  رغم  660 / 1261 ـ 2.  ســنة  في  الجنوبية  الصحراء  في  ُعمان  داخل  إلى 
تقاعد  وأخيرًا  ودائم  مســتمر  بقلهات  فتعلقه  عاصمته،  هرمزا  جعل  محمودًا 
الساكنة  من  إقصاؤهم  وتم  فارســيين  أصبحوا  أحفاده  فإّن  ذلك  رغم  هناك. 
قبل  ما  وقت  في  الحاكمة.  للســاللة  المضاد  لإلباضية،  األساســية  العربية 
أواســط القرن الثامن / الرابع عشر ُدّمرت قلهات بشكل كبير بسبب زلزال 
الساحل  على  الموسمية  التجارة  مركز  مســقط  أصبحت  القرن  هذا  وخالل 
قط  يتم  لم   ،1508 في   (Albuquerque) ألبوكرك  قِبل  من  نهبت  ا  َلم الُعماني. 
إعادة إعمارها من قِبل البرتغاليين الذين قاموا بتنمية قريات كمســتوطنتهم 
زالت  ما  عشــر  الســادس  للقرن  الثاني  النصف  في  حصنًا.  األكثر  الجنوبية 
تجارة قلهات الثالثة المسقطية بالنسبة للعمالء البرتغاليين، لكن أثناء انتهاء 
إلى أَْوجِهِ،  استيالئهم في أواسط القرن السابع عشر، أصبح اندثارها واصالً 

محليًا. ميناًء  صور  بها  ضت  وُعو بل 
.2002  (Costa) كوستا  انظر: 

القلهاتي:
األزدي. سعيد  د بن  محم سعيد  أبو 

األزدي. سعيد  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
الكلوّية. السيرة  مجهول:  انظر: 

األزدي: سعيد  د بن  محم أبو سعيد  القلهاتي، 
أبو عبد اهللا  القلهاتــي،  األعلى  ســعيد (انظر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  كذلــك 
السيرة  أسفله،  ذلك  رغم  انظر:  والبيان؛  الكشــف  كتاب  ســعيد:  د بن  محم

.(1978  (Wilkinson) ويلكنسون  الكلوية، 
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الحلوانّية. نفسه: 
د بن ســعيد األزدي الحميــري (القرن  فهــرس المخطوطــات، 165: محم
والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  عشــر)،  الثاني  الســادس / 
محمود  بشــير بن  علي بن  الناســخ:  16 ســطرًا.  22×16ســم،  51 صفحة، 

العدنانية  من  مجدًا  أكثر  كونها  القحطانية  عن  1244 / 1828 ـ 9.  المحمودي، 
لشعراء  قصائد  مع  مجموعة  في  النزارية.  من  مجدًا  أكثر  كونها  اليمنية  وعن 
ـ : خلف بن  ل (مســكد)  مســقط  حكام  عن  19 صفحة  من  ونص  مختلفين، 

الغافري. سنان 
العنوان. نفس  سعيد:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القلهاتي،  انظر: 

الكلوية. السيرة  نفسه: 
انظر:  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،174  ،1978  (Smith) سميث

.122  ،1894  (Rieu) ريو  انظر:  158 ـ 159.   ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون 
.34  ،2001 السالمي،   .(112 (باألحرى  رقم 111  33 ـ 34،   ،2000 سامي 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 5،   ،21  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  في  جزءان  1240 / 1824 ـ 5،  في  ُنسخ 

 (Wilkinson) ويلكنسون  (قام  198 ـ 199:   ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنسون 
القومي  التــراث  وزارة  فــي   1409 والمخطوط   138 المخطــوط  بمعاينــة 
توالي  في  لخــالف  جّدًا  مهمًا  وصفــًا  وجدت  األخير  هــذا  في  والثقافة): 
الناس  بإبعاد  (أخ)  الخائب  المدعي  يقوم  حيث  كلوة  في  اإلباضيين  الحكام 
الحاكم  قام  اإلســماعيلي.  المذهب  في  وإدخالهم  اإلباضــي  المذهب  عن 
عمر بن  د بن  محم عبد اهللا  أبا  أرسلوا  الذين  الُعمانيين  مساعدة  بطلب  عندئذ 
التي  معاصريه  أسماء  خالل  من  الســيرة.  هذه  مؤّلف  وهو  القلهاتي،  سعيد 
خالل  وقعت  األحداث  هــذه  أن  جليًا  يتضح   ،1409 مخطــوط  في  أعطيت 
د بن  أواخر القرن الســادس / الثاني عشر. السيرة نفسها تؤّكد أن كنية محم

أبو سعيد. وليست  أبو عبد اهللا  هي  القلهاتي  سعيد 
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مفصل. نقاش  136 ـ 145  الصفحات  على   .1988  (Wilkinson) ويلكنسون 
الكلوية. المقامة  أعاله:  انظر: 

.1981 (Wilkinson) انظر: مجهول: كتاب السلوة في أخبار كلوة، ويلكنسون
سيرة. العوتبي:  مسلم  سلمة بن  أبو المنذر  الصحاري،  انظر: 

هناك. والمراجع   1838  (Albrand) ألبرند  انظر:  كلوة.  عن 
الحميري: األزدي  سعيد  د بن  محم أبو عبد اهللا  القلهاتي، 

السادس /  للقرن  الثاني  (النصف  398/1 ـ 438  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
عشر). الثاني 

عشر). الثامن  عشر /  الثاني  القرن  في  (توفي   :15  ،2003 الجالودي، 
العاشــر)  الرابع /  القرن  (بدايــة  29/1 ـ 34  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
تعرف  الحلوانّية،  تسمى  المسّدســة  منظومته  من  أجزاء  30 ـ 34:  الصفحات 
بطريقة  العدنانيين  فيها  ذكر  آل قحطان.  مدح  في  ألنها  بـ القحطانية؛  كذلك 
العدنانية  قصيدته  في  هذا  على  رزيق  ابن  رّد  اإلسالمية.  األخالق  عن  بعيدة 

عدنان. ـ : آل  ل مساعدته  فيها  أظهر  التي 
حول  معروف  قليل  شيء  اآلن  حتى   :139  ،1988  (Wilkinson) ويلكنســون 
الكشف  كتاب  كتب  أنه  باســتثناء  القلهاتي،  ســعيد  د بن  محم عبد اهللا  أبي 
في  يؤدي  وهذا  ســعيد  أبي  بكنية  خطأ  األحيان  غالب  في  ويدعى  والبيان. 
سعيد  د بن  محم سعيد  أبي  مع  التباس  في  اســمه  جعل  إلى  األحيان  بعض 

121 ـ 124).  ،1894  (Rieu) ريو  (مثال  الكدمي 
والبيان؛  الكشف  كتب  عشر)  الثاني  الســادس /  (القرن   :146  ،1991 الزبير، 
الكلوية؛ منظومة مسّدســة تســمى الحلوانّية، وتعرف كذلك بـ القحطانية؛ 

آل قحطان. تمدح  ألنها 
الكلوية،  السيرة  الحلوانّية،  أسفل،  (انظر:  سعيد  د بن  محم أبو سعيد  كذلك: 

.(B 1978  (Wilkinson) ويلكنسون 
الفارض. عمر بن  ديوان  نفسه: 
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مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 449 (رقم 123 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
علي  سالم بن  الناســخ:  مكتمل.  13 ســطرًا،  22,5×15,5ســم،  74 صفحة، 

الحارثي الُعماني، 29 محرم 1268 / 1851، في لجة الصفاريات قرب اليمن. 
الثاني واألخير في مجموعة من 148 صفحة، باإلضافة إلى مجهول: شــرح 

الدريدية.
الدين. شرف  الفارض،  مرشد بن  علي بن  وعمر بن  الفارض  عمر بن  انظر: 

الحلوانّية. نفسه: 
الحميري  األزدي  سعيد  د بن  محم أبو عبد اهللا   :166/2 المخطوطات،  فهرس 
45 صفحة،  والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  فــي  مخطوط  القلهاتــي، 
24×19سم، 18 سطرًا. الناسخ: سلطان بن سالم المسكري، 1308 / 1890 ـ 1، 

مجموعة). في  (46 صفحة،  أخرى  نسخة   167 الصفحة  على  مجموعة،  في 
سيرة. أعاله،  انظر: 

القحطانيين.  مدح  في  اقتباسات.  406/1 ـ 414:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
هذه  أّلف  الذي  هو  القلهاتــي  كان  إذا  ما  حول  الرأي  في  اختالفــات  هناك 
لقصائد  اقتباســات  البطاشــي  أعطى  415 ـ 421  الصفحات  على  القصيدة. 
مــن قِبل مؤّلفين غير معروفيــن في الرّد على الحلوانّيــة: الدامغة الكبرى 
ذم  في  الكبرى  الدامغة  و:  القحطانيــة،  ومدح  العدنانية  ذم  فــي  القحطانية 

العدنانية. ومدح  القحطانية 
الحلوانّية  القصيدة  شــرح  األزدي:  د  محم يزيد بن  عادي بن  البهلوي،  انظر: 

القلهاتي. للشيخ 
الحلوانّية. صاحب  على  الرّد  في  العدنانية  القصيدة  رزيق:  ابن  انظر: 

العنوان. نفس  األزدي:  سعيد  د بن  محم أبو سعيد  القلهاتي،  انظر: 
تحقيق:  مجّلدان.  واألديان.  الفرق  افتراق  شــرح  في  والبيان  الكشف  كتاب  نفسه: 
سيدة إسماعيل كاشف. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1400 / 1980، 

.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة  23,5×17سم).  556 صفحة،   ،377)
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إلى  البطاشي  أشار  األصول.  عن  398/1 ـ 401:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
فيها  بقي  الذي  كبيريــن،  مجلدين  في  منفصل،  عمــل  في  األمة  فرق  بيان 
في  مخطوطان  هناك  األجنبية.  المكتبات  في  بعضها  قليلة،  مخطوطات  فقط 
و1284 / 1867 ـ 8.  1290 / 1873 ـ 4  بتاريــخ  والثقافة  القومي  التراث  وزارة 
هناك كذلك مخطوطان في مكتبة البوســعيدي، أحدهما مجّلدان في كتاب 
(رقم 1376)  واآلخــر  1227 / 1812 ـ 3،  النســخ  تاريخ  (رقــم 777)،  واحد 
ل، بتاريخ النســخ 1174 / 1760 ـ 1، الناسخ:  د األويحتوي فقط على المجل
عبد اهللا بن سعيد بن عبد اهللا بن ربيعة بن علي بن سنان المسكري اإلبراوي.
وصف  فقط.  الثانــي  المجلد   ،2606 أو  البريطانــي،  المتحــف  مخطــوط، 
 :143  ،1967  (Kutluay) كتلوي 121 ـ 124.   ،1894  (Rieu) ريو في  للمخطوط 

واحد. مجّلد  في  والثالث،  الثاني  المجلدان 
مخطوط  كذلك   .2606 أو  البريطانية،  المكتبــة   :342  ،2001  (Crone) كرون 

1287 / 1870 ـ 1. منسوخ   ،(575 تاريخ  (الظاهرية،  دمشق  في 
يتشابه  ربما  الكدمي  سعيد  د بن  محم أبو سعيد  60 ـ 61:   ،1976  (Ess) إس 
معه. كتابه الكشف والبيان، الذي يوجد مخطوط له في المتحف البريطاني، 
تمــت معالجته في أطروحة كفافــي 1949 غير المنشــورة. انظر: الكدمي، 
إس  سعيد،  أبي  جوابات  من  المفيد  الجامع  ســعيد:  د بن  محم أبو ســعيد 

.1952  ،1949 كفافي  انظر:   .1976  (Ess)
فهــرس المخطوطات، 53/3 ـ 57، مخطوطات ألجــزاء من هذا العمل في 
من  نســخه  تَّم  (197 صفحة)  مخطوط  أقدم  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة 
1097 / 1685 ـ 6.  في  اإلســماعيلي  علي  مانع بن  أحمد بن  بلعرب بن  قِبل 

420 صفحة. وفيه  الثاني  المجّلد  هو  مخطوط  أكبر 
فقيه  ســعيد.  د بن  محم أبو ســعيد   :568  ،GAL S II بروكلمــان  كارل 
خلفان]:  الفي بن  خميس بن  جميل بن  في [السعدي،  إليه  أشير  إباضي. 
 314  ،312  ،XI 309؛   ،VIII 84؛   ،63  ،2  ،V 37؛   ،20/1 الشريعة،  قاموس 
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المتحف  ملحق  1297 ـ 1304 / 1879 ـ 80 ـ 1886 ـ 7).  زنجبــار  (طبعة 
.202 البريطاني 

كفافي 1952، 30 ـ 32: أبو سعيد. مخطوط أو 2606 في المتحف البريطاني. 
الجزء  فــي  ديني.  واآلخــر  تاريخي  أحدهمــا  جزأيــن،  من  عمــل  وهذا 
التاريخي، هناك فصــل في خالفة علي والذي يحتوي على وصف للفرقة 
(الصفحات  مختصرة  إنجليزيــة  بترجمة  هنا  الفصل  هــذا  كتب  الخارجية. 
األماكن،  بعض  في  واضح  غير  النص  ألن  مهم؛  االختصار  وهذا  32 ـ 48). 

الجزء  في  أساســية.  وغير  زائدة  مكررات  على  يحتوي  أخرى  أماكن  وفي 
طبيعيًا  اإلسالمية.  وللفرق  األخرى  للديانات  دراســة  هناك  للكتاب  الديني 
الكتاب  هذا  يحتوي  الصائبة.  الوحيدة  الفرقــة  هم  أنهم  اإلباضيين  ذكر  تَّم 
وصف  أثناء  المؤّلف  يحاول  اإلباضيين.  حول  كثيرة  معلومات  على  كذلك 
يعطي   ثم معتقداته،  عن  تختلف  كانت  إذا  يدحضها  أن  فرقة  كل  معتقدات 
اآلراء اإلباضية حول المســائل التي تمت مناقشــتها. إلى جانب هذا ذكر 
المعتقــد اإلباضي في آخر عمله. (لهذه األســباب المذكــورة هنا) اعتقد 
وجمعت  استمدت  القلهاتي  عمل  في  الخوارج  عن  المعلومات  أن  (كفافي) 

األولى. الخارجية  األعمال  من 
التراث  وزارة  القاهرة:  مسقط /  مجّلدان.  كاشــف.  إسماعيل  سيدة  تحقيق: 
الثاني  المجلد  في   ،1980 / 1400 العرب،  ســجل  مطابع  والثقافة /  القومي 

556 صفحة.

21 ـ 22.  ،2002 خليفات 
د  محم ملكية  في  ل  األو للمجّلد  مخطــوط  مجّلدًا.   11  :305  ،2001 النامي، 

.(1969 (زهاء  نفوسة  جبل  جادو،  في  الباروني 
روس (Rawas) 2000، 9 ـ 10: عاش خالل القرن الرابع / العاشر حسب سيدة 
ويلكنسون  ذلك  رغم  العمل.  هذا  بتحقيق:  قامت  التي  كاشــف،  إســماعيل 
(Wilkinson) أدرجه ضمن علماء القرن الســادس / الثاني عشــر حتى أوائل 
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يتكّون   .(370  ،B 1987  (Wilkinson) (ويلكنسون  عشر  الثالث  السابع /  القرن 
ل الجماعات اإلسالمية المختلفة  كتاب الكشف من جزأين: يعالج الجزء األو
ونقــد القلهاتــي لكل جماعــة، يعالج كذلــك مختلف المســائل المذهبية 
األساسية؛ الجزء الثاني ذو طابع تاريخي أكثر، وأشار على سبيل المثال إلى 
االنشــقاق الذي وقع بين المسلمين بعد أن أصبح عثمان خليفة والخالفات 
المتواليــة التي حدثت مــع توكيد خاص حول ظهور الخــوارج والنزاعات 
بعض  لديه  أن  كتاباتــه  خالل  مــن  يتضح  بينهم.  تطــورت  التي  المختلفــة 
التعاطف تجاه الخــوارج (المحكمة) وقام بنقد أحكام عثمان وعلي عمومًا، 
مثل  الُعمانيين  المؤّلفين  خاصة  المصادر،  هذه  ورواة  مصادره  القلهاتي  يذكر 
ـ : العوتبي والشجبي. بدراسة نفس القضايا الحاضرة  كتاب مفتاح الشــريعة ل

المؤّلفين. بين  واضح  تشابه  فهناك  الغمة  كشف  اإلزكوي  كتاب  في 
كبير.  واحد  مجّلد  أو  مجّلدان  والبيان،  الكشف  كتاب   :75 اللمعة،  السالمي: 

األمة. فرق  يعالج  والثاني  والسيرة،  التوحيد  موضوع  يعالج  ل  األو المجلد 
تاريخ  مجّلدين،  فــي  مخطوط  رقــم 88،   ،392  ،1956  (Schacht) شــاخت 

.747 القطب،  مكتبة  في   ،1877 / 1294 النسخ 
 14 من   7 الصفحة   1-1-2  ،http://ibadhiyah.net/books/khawarij/htm السابعي، 
(ديسمبر 2001): قضايا في علم الكالم والتوحيد والصفات واألديان والمذاهب 

المؤّلف. لمعاصري  مناقشة  كذلك  والفرق. 
القحطانية،  الصحيفة   :XX ل،  األو الجــزء   ،1969  (Wilkinson) ويلكنســون 

مشهورة. وقصيدة  الكلوية  السيرة  كذلك  المؤّلف  كتب   :r255

والبيان،  الكشــف  كتــاب  158 ـ 159:   ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
مخطوط مكتمل في الظاهرية (دمشق)، تاريخ 875. اهتمام بأصول المذهب 

الُعماني. والتاريخ  اإلباضي 
هــو  ليــس  أبو عبــد اهللا،  198 ـ 199:   ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنســون 

مسقط. في  مخطوط  أبو سعيد، 
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الملل  نوعية  عمــل   :8 ملحوظــة   242  ،A 1982  (Wilkinson) ويلكنســون 
أولى. مصادر  على  المعتمد  عشر  الثالث  السابع /  القرن  أوائل  في  والنحل 

والبيان،  الكشــف  كتــاب  370 ـ 371:   ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
(مزاب)،  يســجن  بني  في  الغّناء  مكتبة  فــي  رؤيته  تمت  مكتمل  مخطوط 

فقط. الثاني  المجلد   ،2606 أو  البريطانية،  المكتبة   ،18 مخطوط 
ل عبــارة عــن عرض  ـد األو 1988، 143: المجلـ (Wilkinson) ويلكنســون
يعالج  الثاني  المجلد  الرفض.  طريق  عن  استمرت  مناظرة  اإلباضية،  للعقيدة 
ألصول  مختصر  ببيان  وانتهى  والنحل  الملل  طريقة  على  فرقة  ـ : 73  ل أفكار 

العلم. حملة  قائمة  عبر  وانتشاره  اإلباضي  المذهب 
عبر  الكامل  اإلباضي  للمذهب  عرض   :38  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 
الصحيحة  الوحيدة  الفرقة  أنها  بتوضيحها  وانتهى  األخرى،  المذاهب  رفض 

والنحل. الملل  أدب  تنافس  في 
انظر: ابن عبد الجليــل 1974، حيث: أبو ســعيد. الصفحــات 185 ـ 187 وصف 
للكتاب، مع وصف للمخطوط أو 2606 في المتحف البريطاني على الصفحة 186.

هناك. والمراجع   1974 عبد الجليل  ابن  انظر: 
سيرة. الُعماني:  عطية  حبيب بن  انظر: 

(قصيدة). الكلوية  المقامة  نفسه: 
البداية.  402 ـ 403،  الصفحــات  402/1 ـ 406:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
النضر  أحمد بن  عبد اهللا بن  الحســن بن  أبي  أحمد بن  عمر  راشد بن  كتب 
القرن  بداية  ـ  عشــر  الثالث  الســابع /  للقرن  الثانــي  (النصف  الحميــري 
أبي  أحمد بن  الحســن بن  أبي  مــن  بطلب  شــرح  عشــر)  الرابع  الثامن / 
734 / 1333 ـ 4  صالح (ذوالقعدة  د بن  محم أحمد بن  ســعيد بن  الحسن بن 

403 ـ 406. الصفحات  على  الشرح  لهذا  مقتبسات  735 / 1334 ـ 5).  أو 
الكلوية السيرة  األسفل:  انظر: 

الكلوية. السيرة  مجهول:  انظر: 
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الكلوية. المقامة  شرح  عمر:  (راشد) بن  مرشد  السعالي،  انظر: 
الصالة. في  آمين  حكم  حمود:  مبروك بن  سعيد بن  القّنوبي، 

.(2001 (ديسمبر  (8 صفحات)   ،http://ibadhiyah.net/papers/ameen.html

عن الصالة. انظر: النامي، 2001، 151 ـ 153، (طبعة إنجليزية جديدة، 123 ـ 125).
نفسه: اإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، مكانته ومسنده. السيب: مكتبة الضامري، 

.1995 / 1416

للمحتويات. موجز  وصف  37 ـ 38:   ،2004 البراشدي 
ومسنده. مكانته  حبيب،  الربيع بن  اإلمام  كتاب  من  مختصر  نفسه: 

.(2001 (ديسمبر  (42 صفحة)   ،http://ibadhiyah.net/books/al-rabie

بخصــوص الفصل األخير: فــي ذكر االعتراضات التــي اعترض بها على 
 2000 المسند الصحيح ومؤّلفه اإلمام الربيع... ودحضها. انظر: البوسعيدي، 

هناك. والمراجع 
(256/3 صفحــة؛   ،1997 / 1417 شــعبان  حديثــة.  طبعــة  العينيــن،  قــرة  نفسه: 
لم   .2 وفتاوى،  ورسائل  بحوث  سلســلة  الحق،  معالم  من  19,5×13,5سم). 

المطبعة. إلى  يشر 
بخطبتين. الجمعة  صالة  في  العينين  قرة   :386  ،2000 د  محم ماجد  الكندي، 

شعبان  حديثة.  نسخة  الثانية.  الطبعة  الســفر.  صالة  حكم  في  المعتبر  الرأي  نفسه: 
1417 / 1997، (89 صفحة، 19,5×13,5سم). من معالم الحق، سلسلة بحوث 

.1 وفتاوى،  ورسائل 
المسافر. أحكام  في  السافر  البدر  حمد:  سيف بن  األغبري،  انظر: 

السفر. صالة  أبو عاصم:  الراشدي،  انظر: 
السفر. صالة  في  المعتبر  القول  حمود:  سالم بن  السيابي،  انظر: 

اإلسالم. في  السفر  أحكام  معمر:  المغرب:  انظر: 
عن  124 ـ 125):  إنجليزية،  جديــدة  (طبعة  152 ـ 153   ،2001 النامي،  انظر: 

السفر. صالة 



بيبليوغرافيا اإلباضية 766

االعتقاد.  مسائل  في  اآلحاد  بأحاديث  أخذ  من  على  الرّد  في  الحاد  الســيف  نفسه: 
(215 صفحة،  1418 / 1997 ـ 8،  مســقط،  كبيــرة.  وطبعــة  ثالثــة  مراجعة: 
في  ُطبع   .3 وفتاوى،  ورسائل  بحوث  سلسلة  الحق،  معالم  من  24×17سم). 

النهضة. بمطابع  مسقط 
 .2000 / 1420 حديثــة  نســخة  والعدوان.  البغي  لكتائب  الجارف  الطوفــان  نفسه: 

الضامري. مكتبة  السيب: 
القّنوبي، صالح بن ســعيد: (ُمحقق) الرواحي، أبو مســلم ناصر بن سالم: العقيدة 

الوهبية.
سعيد. صالح بن  القّنوبي،  انظر:  (ُمحقق)  سعيد:  عبد اهللا بن  القّنوبي، 

(ُمحقق) ناصر:  سعيد بن  عبد اهللا بن  القّنوبي، 
عبيد بن  حمد بــن  أبي عبيد  لـــ...  التوحيد  في  الشــارقة  الشــمس  كتاب 
الدين  اعتقاد  في  ســيرة  ويليها  الُعماني  الســمائلي  األزدي  مسلم الُسليمي 
وصفة اإلســالم لـ... أبي أيــوب وائل بن أيوب الحضرمــي، طبعة حديثة 

24×17سم). (158 صفحة،   ،1996 / 1417

117 ـ 137.  الصفحات  على  والثاني  23 ـ 109  الصفحات  على  ل  األو العمل 
حمد بن  سيف  ســعيد بن  المؤّلف،  أحفاد  نشــرها  المؤّلفين.  عن  مقدمات 

الُسليمي. عبيد 
أيوب. وائل بن  أبو أيوب  الحضرمي،  انظر: 

عبيد. حمد بن  أبو عبيد  الُسليمي،  انظر: 
سيف. سلطان بن  سيف بن  اليعربي،  األرض:  قيد 

(ُمحقق). حسيب:  عبد المجيد  القيسي، 
مرشد. ناصر بن  اإلمام  سيرة  قيصر:  ابن 

الغمة. كشف  سعيد:  سرحان بن  اإلزكوي، 
الغمة. كشف  كتاب  من  المقتبس  ُعمان  تاريخ  نفسه: 

عربية. أميرة  مذكرات  السيدة:  سلطان،  سعيد بن  بنت  سالمة 



∑

±É`μdG ±ôM





769قسم المشرق ـ الجزء الثاني ∑

(ُمحققة) إسماعيل:  سيدة  كاشف، 
أبطل  من  علــى  ة  الحج علي:  د بن  محم علي بن  أبو الحســن  البســيوي، 

السؤال.
والصفات. األحداث  كتاب  الصلت:  أبو المؤثر  البهلوي، 

الوعثاء. إزالة  حمود:  سالم بن  أبو هالل  السيابي، 
المناهج. أصدق  نفسه: 

والبيان. الكشف  كتاب  عبد اهللا:  د  أبو محم القلهاتي، 
المقتصر. الجوهر  كتاب  النْزوانِّي:  عبد اهللا  أحمد بن  أبو بكر  الكندي، 

االهتداء. كتاب  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكر  النْزوانِّي، 
قحطان. أبي  سيرة  خالد:  أبو قحطان  الهجاري، 

القومي  التراث  وزارة  مسقط،  مجّلدان.  ُعمان.  وأئمة  لعلماء  والجوابات  السير  نفسه: 
24×17سم). 512 صفحة،   ،429)  ،1986 / 1406 والثقافة، 

الطبعة الثانية مسقط، روي: دار جريدة ُعمان للصحافة والنشر، 1410 / 1989.
أمبو سعيدي 2003، 312، مخطوط، رقم 74 بوزارة التراث القومي والثقافة، 

مجّلدات. ثالث 
.94 ملحوظة   369  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

حسب السالمي، 2001، هناك كذلك طبعة 1984، معتمدة على مخطوط بوزارة 
التــراث القومي والثقافة، المكتوب في 7 جمــادى األولى 1009/ 13 نوفمبر 

.1600

األول: المجلد   ،(2004 فبراير  البوسعيدي،  مكتبة  (في   1986 طبعة 
البهلوي).. 1 (انظر:  (23 ـ 85).  أبو المؤثر  والصفات،  األحداث  كتاب 
(انظر: . 2 (86 ـ 154).  قحطان  خالد بن  قحطان  أبي  إلى  تنسب  سيرة 

الهجاري).
المؤثر. . 3 ألبي  بالشــاهَديْن،  قال  من  على  رّدًا  والبرهان  البيــان  كتاب 

البهلوي). (انظر:  (155 ـ 185).  الحواري  أبي  على  معروضة  نسخة 
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سيرة لبعض فقهاء المسلمين إلى اإلمام الصلت بن مالك (185 ـ 232). . 4
مجهول). (انظر: 

(233 ـ 253).. 5 عبد اهللا  ان بن  غس لإلمام  الجعالني  النّير  منير بن  سيرة 
د بن . 6 ســيرة من أبي المؤثر الصلت بن خميس إلــى أبي جابر محم

البهلوي). (انظر:  (254 ـ 275).  جعفر 
اليمان . 7 هارون بن  أمر  في  ُعمان  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســيرة 

أبوسفيان). العبدي،  (انظر:  (276 ـ 307). 
هارون بن . 8 أمر  فــي  حضرموت  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســيرة 

(308 ـ 324). اليمان 
رسالة هارون بن اليمان إلى اإلمام المهّنا بن جيفر في شأن محبوب بن . 9

(325 ـ 337). الرحيل 
حضرموت . 10 أهل  إلى  الُعماني  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  سيرة 

الحواري). (انظر:  (338 ـ 365). 
(انظر: . 11 (366 ـ 370).  الحسن  د بن  محم من  جوابًا  نزوى  أهل  آثار  من 

الوليد). الحسن بن  د بن  أبو محم
سيرة السؤال في الوالية والبراءة لبعض فقهاء المسلمين (371 ـ 380). . 12

مجهول). (انظر: 
مجهول).. 13 (انظر:  (379 ـ 390).  المسلمين  فقهاء  لبعض  سيرة 
(391 ـ 395).. 14 المسلمين  فقهاء  لبعض  سيرة 
د بن عيســى 5 في الفــرق بين اإلمام . 15 عن القاضي أبي عبد اهللا محم

العادل وغير العادل (396 ـ 408). (انظر: السري: الفرق بين اإلمام العالم 
وغير العالم).

الّسري 5 . 16 عيسى  د بن  محم أبو عبد اهللا بن  القاضي  شرطها  شروط 
(409 ـ 418). وأصحابه  علي  راشد بن  على 

الحسن بن . 17 علي  أبي  القاضي  عمل  على  علي  راشــد بن  اإلمام  توبة 
علي). راشد بن  (انظر:  (419 ـ 421).  الهجاري  نصر  أحمد بن 
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راشد بن . 18 اإلمام  إلى  عيســى 5  د بن  محم عبد اهللا  أبي  من  جواب 
فيها (422 ـ 426). (انظر:  عليه  رد  وما  التوبة  هذه  عن  سأله  فيما  علي 

السّري).
الثاني: المجلد 

راشد . 1 حفص بن  في  البسياني  د  محم علي بن  الحسن  أبي  الشيخ  عن 
ل (5 ـ 8). (انظر:  أيــام خروجه على المطّهر بن عبد اهللا وعقــده األو

راشد. حفص بن  في  [سيرة]  البسيوي): 
(9 ـ 23).. 2 المنحي  جابر  أبي  عمر بن  أحمد بن  بكر  أبي  القاضي  عن 
كتاب . 3 أبو المنذر:  الرحيلــي،  (انظر:  (24 ـ 29).  المحاربــة  في  فصل 

المحاربة).
ســيرة من اإلمام أبي زكرياء يحيى بن ســعيد 5 إلى أبي عبد اهللا . 4

د بــن طالوت النخلــي (30 ـ 35). (انظر: النــْزوّي، أبو زكرياء  محم
العقري). الهجاري  قريش  سعيد بن  يحيى بن 

حميد 5 . 5 عبد الملك بن  اإلمام  إلى  غيالن  هاشــم بن  للشــيخ  سيرة 
حميد). عبد الملك بن  لإلمام  أبو الوليد:  السيجاني،  (انظر:  (36 ـ 38). 

مســلم بن . 6 ســلمة بن  المنذر  أبــي  الشــيخ  عن  معنى  فــي  تعليق 
الصحاري). (انظر:  (39 ـ 45).  إبراهيم 5 

الحضرمي، . 7 (انظر:  (46 ـ 61).  أيوب 5  وائل بن  الفقيه  عن  ســيرة 
أبو أيوب).

البسيوّي 5 (62 ـ 105).. 8 د  محم علي بن  الحسن  أبي  عن  السؤال  سيرة 
الحسن . 9 أبي  الشيخ  جواب  وهو  سعيد  د بن  محم على  الرّد  في  سيرة 

د). محم علي بن  أبو الحسن  البسيوي،  (انظر:  (106 ـ 112). 
(113 ـ 123).. 10 كاملة]  وليست  ألحد  منسوبة  غير  [سيرة 
بعد . 11 األمة  فيــه  اختلفت  ما  أصل  الحســن:  أبي  الشــيخ  عن  ســيرة 

األمة). فيه  اختلفت  ما  أصل  البسيوي:  (انظر:  (124 ـ 145).  نبيها ژ 
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(146 ـ 174). . 12 بالمعروف  األمر  ذكر  الحســن:  أبي  الشــيخ  عن  سيرة 
البسيوي). (انظر: 

(175 ـ 222).. 13 اإلمامة  في  الحسن:  أبي  الشيخ  عن  سيرة 
(انظر: . 14 (223 ـ 268).  محبــوب 5  د بن  محم الفقيه  الشــيخ  ســيرة 

أبو عبد اهللا). الرحيلي، 
سيرة الشيخ الفقيه أبي المؤثر الصلت بن خميس (269 ـ 281). (انظر: . 15

خميس). الصلت بن  المؤثر  أبي  سيرة  البهلوي: 
انظر: . 16 16 ـ 28.  باألرقــام  صلة  (فــي  (282 ـ 283).  التوحيد  فــي   ...

 ،2003 الوهيبي،  خميــس،  الصلت بن  المؤثــر  أبي  ســيرة  البهلوي: 
155 ـ 156).

(284 ـ 287).. 17 القدر  في   ...
(288 ـ 289).. 18 والصفات  األسماء  في   ...
(290 ـ 291).. 19 الوعيد  إثبات  في   ...
(292 ـ 296).. 20 الكبائر  أهل  أسماء  في   ...
(297 ـ 299).. 21 والجبابرة  البغي  أهل  قتال  في   ...
الخروصي].. 22 مالك  الصلت بن  اإلمام  إلى  [سيرة  مجهول:  انظر:   ...
(300 ـ 308).. 23 النبي ژ  أصحاب  في  االختالف  ذكر  في   ...
(309 ـ 310).. 24 الناس  فرق  ذكر   ...
من . 25 وغيرهم  النبي ژ  أصحــاب  من  منه  يبرأ  مــن  أصحاب  ذكر   ...

(311 ـ 312). المسلمين  الرجال 
... ذكر أئمة المسلمين من أصحاب النبي ژ ومن بعدهم (313 ـ 315).. 26
(316 ـ 317).. 27 المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  ذكر   ...
(318 ـ 319).. 28 والبراءة  الوالية  أمر  في   ...
ومن سيرة أبي عبيدة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم من . 29

التميمي). (انظر:  (320 ـ 324).  المشايخ 
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(325 ـ 345).. 30 مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  سيرة 
(346 ـ 383).. 31 الُعماني  عطية  شبيب بن  سيرة 
د بن . 32 ــد عبد اهللا بن محم كتاب الموازنة عن الشــيخ العالم أبي محم

بركة). ابن  (انظر:  (384 ـ 420).  البهلوّي 5  الُعماني  بركة 
فهرس؛  – تليها:  والتــي   440 الصفحة  مصــادر؛  421 ـ 439:  الصفحــات 

محتويات. تليها:  والتي   510 الصفحة 
كرون (Crone) 2001، 339: يعتمد هذا المنشور على مخطوط 1854، رقم 2، 
غير  المخطوط  تمامًا  يشــبه  الذي  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مكتبة  في 
الجوهر  المؤقت  االسم  تحت   (Wilkinson) ويلكنسون  وصفه  الذي  المرقم 

المقتصر. الجوهر  مجهول:  انظر:  المقتصر. 
الجالودي، 2003، 35 ملحوظة 2: المخطوط الذي تعتمد عليه طبعة كاشف، 

.1600 / 1009 األولى  جمادى  في  مؤرخ 
انظر:  ســيرة.   34 على  هذه  كاشــف،  طبعة  تحتوي   :134  ،2003 الوهيبــي، 

السير. لكتب  األخرى  المنشورة  الطبعات  عن   2003 الوهيبي، 
هناك. والمراجع  مصورة  نسخة  مجهول:  انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 

عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي،  (ُمحقق)  د:  محم عبد اهللا بن  أبــو رأس  الكاملي، 
االعتقاد. نظم  في  المراد  غاية  حميد: 

الصحاري: [الكّحالي]  خلفان  شنين بن  علي بن  الكّحالي، 
الخصيبي: شقائق النعمان، 135/2 ـ 139: (القرن الرابع عشر ـ الخامس عشر / 
العشــرين ـ الواحد والعشــرين) أمثلة لشــعره: حب البالد ومطلب األمجاد، 

الجيش. الحجاب،  زعماء 
الكدمي:

العبري. انظر:  الحمراوي.  العبري  محسن  سعيد بن  إبراهيم بن 
العبري. انظر:  الحمراوي.  العبري  هالل  علي بن  موسى بن  جابر  أبو 

السلوتي. [الكدمي]  سعيد  د بن  محم سعيد  أبو 
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العبري. انظر:  الحمراوي.  العبري  راشد  خميس بن  ماجد بن  عبد اهللا  أبو 
العبري. انظر:  الحمراوي.  العبري  هالل  سالم بن  بدر بن 

السلوتِّي: [الكدمي]  الناعبي  سعيد  د بن  محم سعيد بن  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي، 
 (Wilkinson) 147 ـ 148، 156، ويلكنسون ،A 1976 (Wilkinson) ويلكنسون
وهي:  فقط  بكنيته  ُيذكــر  ما  وعادة  كثيرًا  به  يســتدل  مؤّلف   ،166  ،B 1987

وبهذا  وبهال.  الحمراء  بين  تقع  قرية  إلى  نسبة  الكدمي  نسبه  اسم  أبو سعيد. 
نسب  اســم  دفنه.  تَّم  حيث  حيل  (ذات)  دات  تســمى  منطقة  هناك  المكان 
أن  إلى  يحيل   ،307  ،VIII الشــريعة،  قاموس  في  المعطى  لســلوت  إضافي 
عائلته ربما نشــأت في هذه القرية المهمة في وقت ما باتجاه مجرى النهر 

بهال. من 
المعتدلة  النْزوانيــة  المدرســة  لمذهب  المؤيدين  أهــم  أبو ســعيد  يعد 
في  مالك  الصلت بن  اإلمــام  إقالة  وهي  ُعمان  في  الكبيرة  الفتنة  فــي 
النضر  براشــد بن  وتعويضه  موســى  موســى بن  قِبل  مــن   886 / 272

األولى  لشروحاته.  ميزتين  من  أهميته  تنبتق  أساسيًا،  اليحمدي.  (النضر) 
أو  تدوينه  تَّم  العاشــر  القرن  في  وأئمتهم  النــْزوّي  الحزب  تاريــخ  أن 
أن  هي  الثانية  الميزة  الشــروحات.  هذه  في  فقط  دقيق  بشــكل  ُسجل 
المسائل  إلى  واللين  السهل  الطريق  تقديم  أعادت  المعتدلة  أفكاره  تأثير 
أفكاره  فبفضل  المبكرة.  اإلباضية  الحركة  ميزت  التي  والمهمة  األساسية 
مرونة  أســاس  وعلى  ُعمان.  في  دائم  بشــكل  اإلمامة  تفقد  لم  أساســًا 
اإلمامة  قواعد  من  نوع  تطوير  إباضيون  منظرون  استطاع  النْزوّي  الحزب 
وتستمر  تبقى  أن  للمؤسسة  وسمحت  عشر  الثامن  القرن  في  ظهرت  التي 

عشر. الثاني  القرن  أواسط  حتى 
بكل  أحدهما  الُعمانــي،  ســعيد  ألبي  عملين  إلى  دليله  في  البرادي  أشــار 
وضوح هو كتاب زيادة األشراف. لذلك استمر في أن يقول بأن أبا العباس 
أحمد بن  العباس  أبــي  قصة  حكى  الدرجينــي)  (بمعنى  ســعيد  أحمد بن 
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أبي  مع  درس  قــد  األخير  هذا  أن  تبّين  التــي  [النفوســي]  بكر  د بن  محم
سعيد الُعماني [؟؟]. اآلن حسب القائمة التسلسلية ألبي عمار عبد الكافي، 
 ،(A 171 1935 ـ (Lewicki) قارن ليفتسكي) المذكورة في طبقات الدرجيني
فإن (Floruit) هــذا المغربي كانت النصف الثاني للقرن الخامس / الحادي 
الخامس  القرن  أواسط  سعيد  أبا  ليس  سعيد  أبا  سيجعل  فهذا  بالتالي  عشر: 
(باســم  مرارا  ذكر  ســعيد  أبا  أن  حقيقة  هو  أكثر  هذا  يؤكد  ومــا  الهجري. 
موسى بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  ألبي  المصنف  كتاب  في  فقط)  النسبة 
المتوفى  عشر،  الثاني  الســادس /  للقرن  ل  األو النصف  الكندي،  ســليمان 

.1162 / 557 سنة  تقريبًا 
282 ـ 294.  ،I األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

.(His Floruit) لتواريخ  نقاش   :340  ،2001  (Crone) كرون 
د بن  1976، 60: يبــدو لــي أنه مثل القلهاتي، أبي ســعيد محم (Ess) إس

.(568  ،S II بروكلمان  (كارل  هنا).  أخرى  معلومات  (هناك  سعيد 
نزوى. في  عاش   :99  ،1994 الفارسي، 

بقرية  توجد  التي  النعب،  قبيلة  من   :167 / 166 األعيان،  إســعاف  الســيابي: 
قبيلة  ســكان  من  كثير  المعاول.  ووادي  الطــّو  بين  نخل،  بإقليم  األجــال، 
النعب اليوم يعيشــون في كدم الحمراء وفي القرية وذات الخيل والعارض 

وبالدسيت. وغمر  القلعة  وفي 
عاش  الناعبي.  الكدمــي  ســعيد  د بن  محم أبو ســعيد   :146  ،1991 الزبير، 

اآلن. الحمراء  حي  الكدمية،  العارض  بقرية  ومات 
اإلشراف. زيادة  كتاب  انظر: 

الكدمي. سعيد  أبي  فكر  في  قراءات   :2001 األدبي  المنتدى  انظر: 
الُعمانية. السير  مجهول:  انظر:  نفسه: 

كرون  الشــرع،  بيان  إبراهيم:  د بــن  محم أبو عبــد اهللا  الكندي،  انظــر: 
.1998  (Crone)



بيبليوغرافيا اإلباضية 776

سعيد  د بن  محم مع  خلط  إلى  أشار   ،143  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون
121 ـ 124.  ،1894  (Rieu) ريو  في  القلهاتي 

البيوع. في  اإلشراف  كتاب  نفسه: 
الوهيبي، 1978، 10، رقــم 53، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجّلد  1324 / 1906 ـ 7،  في  ُنسخ 
سعيد بن  الناسخ:  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 59،   ،11 نفسه: 

العمل؟). (نفس  واحد  مجّلد  1299 / 1881 ـ 2،  في  البلوشي،  حمد 
واألحكام. البيوع  في  اإلشراف  كتاب  مجهول:  انظر: 

اإلشراف. زيادة  كتاب  انظر: 
أبو الحسن،  د  محم تحقيق:  واإلمامة).  والبراءة  الوالية  (في  االستقامة  كتاب  نفسه: 
ثالثة مجّلدات، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1405 / 1985، (242، 

(24×17سم). 262 صفحة،   ،255

األول:  المجلد  كالتالــي:  هي  الحســن  أبي  د  محم طبعة  في  المادة  ترتيب 
المجلد  والبراءة؛  الواليــة  أحكام  الثاني:  المجلد  والبــراءة؛  الوالية  قواعد 
اختيارها  تَّم  والبراءة  الوالية  عــن  المادة  والبراءة.  الوالية  تطبيقات  الثالث: 
مــن مخطوط فــي وزارة التراث القومــي والثقافة لحوالــي 1000 صفحة 
القعدة  ذي  في  نســخه  تَّم  االستقامة  ـ : كتاب  ل مخطوط  الحجم.  متوســطة 
أحمد بن  عبد اهللا بــن  راشــد بن  ســليمان بن  الناســخ:  1109 / 1797 ـ 8. 

المعولي. بلحسن  د بن  محم
منسوخ  البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط   ،240/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

1132 / 1719 ـ 20. في  بلعرب،  د بن  محم سليمان بن  د بن  ـ : محم ل
المبادئ  في  ديــوان   :2 ملحوظــة   177  ،A 2002  (Francesca) فرانسيســكا 

والشرعية. الفقهية  اإلباضية 
االستقامة. كتاب  سعيد:  د بن  محم أبو سعيد   :20  ،1902  (IMBERT) إمبرت 

459 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  في   137) رقم 473  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
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السعدي  مســلم  سيف بن  الناســخ:  مكتمل.  18ســطرًا،  21,5×15,5ســم، 
قصيدة. توجد  المخطوط  نهاية  في   .1857 / 1273 رمضان   27 الُعماني، 

نفسه: رقم 392 (رقم 89 في المكتبة): كتاب االستقامة في أصول الدين. مخطوط، 
مكتمل. 26 سطرًا.  32,2×31,3سم،  211 ورقة، 

.(1969 (زهاء  السالمي،  د  محم ملكية  في  مخطوط   ،305  ،2001 النامي، 
.1 ملحوظة   53 التاريخ،  ُعمان   :(Phillips) فليبس 

العمل. هذا  عن   :2001 رواس 
السالمي: اللمعة، 70 ـ 71: رد على أولئك الذين انحرفوا عن سيرة السلف 
أثناء  مالك.  الصلت بن  اإلمام  عهد  في  المنتفضين  بعض  على  حكمهم  في 
أصول  عن  مســتقال  عمال  العمل  أصبح  حتى  الموضوع  في  فصل  الكتابة، 

الدين.
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،172  ،1978  (Smith) ســميث 
انظر:  العمل.  هــذا  بتأليف  المحيطة  الظــروف  عن   .1695 / 1107 منســوخ 
 (Wilkinson) ويلكنســون  كذلك  انظر:   .212/1 األعيــان،  تحفة  الســالمي: 

.277 الفضية،  العقود  والحارثي:   ،147  ،a1976

ويلكنســون A 1976 (Wilkinson)، 147: يقول عبد اهللا بن حميد الســالمي، 
منه».  كلمة  كل  في  اســتفادة  هناك  فإن  حجمه...  من  «بالرغم   :(80 (لمعــة، 
أدرج اللمعــة ثالثة أعمال أخرى من قِبلــه: المعتبر، ومجموعة من جزأين 

األسفل). (انظر:  اإلشراف  زيادة  وكتاب  ـ : جوابات  ل
التراث  وزارة  في  مخطوطات  عدة   :366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
205 ـ 207.   ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنسون  في  تحليلها  والثقافة.  القومي 
الخالف  تطور  تعالج  األولى  السبعة  األبواب  بابًا.   46 على  الكتاب  يحتوي 

والنزوانِّي. الرستاقي  الحزبين  بين  المذهبي 
مخطوط  والبراءة،  الوالية  في  االســتقامة  سلم  رقم 29:   ،9  ،1978 الوهيبي، 
في وزارة التراث القومي والثقافة، ُنسخ في 1193 / 1779 ـ 80، مجّلد واحد.
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األســئلة  كتاب  الخليلي:  خلفان  ســعيد بن  د  أبو محم الخروصــي،  انظر: 
واألجوبة.

الحقائق. نهج  علي:  د بن  محم علي بن  المنذري،  انظر: 
128 ـ 131.  ،2001 الدرديري  انظر: 

.2001 السابعي  انظر: 
نفسه: الجامع المفيد من أحكام أبي ســعيد. 5 مجّلدات، تحقيق: هاشم الشاذلي. 
302؛  2؛   ،318) 1405 ـ 1985/6،  والثقافــة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط، 

23,5×16,5سم). 342 صفحة،  1؛   ،270 304؛ 

المجلد  العرب.  سجل  مطابع  في  ُطبع   :(2004 (أبريل  البوســعيدي،  مكتبة 
ثابت بن  قِبل]  من  [ُنسخ  سعيد.  أبي  الشــيخ  جوابات  كتاب  نهاية   :270  ،4
عبد اهللا بن  ســعيد بن  ناصر بن  د بــن  محم حجي بن  عيســى  مســعود بن 
عيسى بن رمضان الخضوري أصالً اإلباضي مذهبًا والصوري مسكنًا، للسيد 
(خطأ)   113 رجب   19 البوسعيدي،  د  محم سعيد بن  أحمد بن  اإلمام  طالب 
A.H المجلد 5، 340: تحقيق: هاشــم الشــاذلي؛ ُجمع من قِبل سرحان بن 

من  النسخ  اكتمل  السالمي،  عبد اهللا  حمد بن  قِبل  من  ُنسخ  اإلزكوي؛  سعيد 
سالم  سعيد بن  ناصر بن  لشيخه  الحارثي،  ســليمان  حمد بن  سالم بن  قِبل 

.1959 / 1378 شعبان   4 الُعماني. 
مجّلدات.  5  :2003 / 1424 قائمة  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

سعيد  د بن  محم ســعيد بن  د بن  محم أبو ســعيد   :13  ،1993 العبيدلي، 
 (Wilkinson) وويلكنسون (Smith) (أواخر القرن الرابع / العاشر). سميث
ـ : جوابات،  (انظر: المادة التالية) كالهما لم يشــر إلى النسخة األخرى ل
(انظر:  المغربية  النسخة  إلى   (Schacht) شاخت  إحالة  إلى  فقط  مشيرون 
تحت  للكتاب  مطبوعتان  نسختان  اآلن  هناك  الجوابات).  كتاب  األسفل: 
والجامع  ســعيد  أبي  جوابات  من  المفيد  الجامــع  متشــابهين:  عنوانين 
اإلزكوي  سعيد  سرحان بن  قِبل  من  ُجمعا  سعيد،  أبي  أحكام  من  المفيد 
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النسخة  كانت  فإذا  للكتاب.  المؤّلف  وكذلك  الجامع  هو  إنه  يقول  الذي 
للقضاء،  المخصص  بالجزء  فقط  وتبدأ  مجّلدات  أربع  من  مكونة  األولى 
ألي  المعهودة  بالبداية  وتبدأ  أجزاء  خمسة  من  تتكون  الثانية  النسخة  فإن 
انظر:  العلم.  ذكر  عن  يكون  الذي  الجزء  اإلســالمي:  الشــرع  عن  كتاب 

النقد. من  لمزيد   O. C
سعيد،  أبي  الشيخ  أحكام  في  المفيد  الجامع  رقم 116:   ،15  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجّلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 
التالية. المادة  انظر: 

نفسه: الجامــع المفيد من جوابات أبي ســعيد. مســقط، وزارة التــراث القومي 
.1985 / 1405 والثقافة، 

جوابات  من  3 ـ 4:  المجلدات  ســعيد.  أبي  أحكام  من  1 ـ 2:  المجلدات 
سعيد. أبي 

والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط،   :324  ،2003 أمبوســعيدي، 
أجزاء.  5  ،1985 / 1405

الدرديري 2001، 132: أســئلة متنوعة عن مواضيــع فقهية مختلفة، أُجيبت 
وفاته. بعد  ُجمعت  الكدمي،  سعيد  أبي  قِبل  من  عنها 

كتاب  خلفان:  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر:   :60  ،1976  (Ess) إس 
الكدمي  سعيد  د بن  محم سعيد  أبي  أجوبة  ُعمان.  ألهل  واألجوبة  األســئلة 
جمعت في مجّلد مســتقل، بعنوان: الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد. 
ل و22 ربيع الثاني 1248/ 5 أغسطس ـ  المخطوط تَّم نسخه بين 8 ربيع األو
يؤدي  ا  ِمم الخمسي.  حمود  مســلم بن  علي بن  قِبل  من   1832 18 ســبتمبر 

القرن  إلى  يرجع  الخروصي،  معاصره  مثل  الكدمي،  أن  خالصة  إلى  كذلك 
أحكام  عن  قضائية:  كلها  العمل  هذا  محتويات  عشــر.  الثامن  عشر /  الثاني 
القضاء، القسم، قانون المتابعة، الحبس بالتهمة. تقريبًا الكدمي يعرف جيدا 
معاصريه  أن  يعني  ا  ِمم [؟؟]،  القلهاتي  األزدي  ســعيد  د بن  محم سعيد  أبا 
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د بن  محم أبو عبد اهللا  القلهاتي،  انظر:   .1659 / 1070 قبل  حتى  يعيشون  كانوا 
والبيان. الكشف  كتاب  سعيد: 

من  المفيد  الجامــع   :2 ملحوظــة   117  ،A 2002  (Francesca) فرانشيســكا 
مجلدات.  4 1405 / 1984 ـ 5،  ُعمان  سعيد،  أبي  جوابات 

الســالمي: اللمعة، 71: كتاب الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد، مجلدان 
كبيران.

قِبل  من  ُجمعت  الكدمي  وفتاوى  أجوبة   :55  ،2000 ســعود  أحمد بن  السيابي، 
سرحان بن سعيد اإلزكوي، الذي أعطى العمل عنوان الجامع المفيد من أحكام 

مجّلدات. خمسة  في  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشر  سعيد.  أبي 
أبي  الشــيخ  جوابات  من  المفيــد  الجامــع   :169  ،1978  (Smith) ســميث 
 ،1688 / 1100 في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  سعيد، 

(نسختان).  1885 / 1303

الوهيبي، 1978، 7، رقم 4: جوابات الشــيخ أبي سعيد، مخطوط في وزارة 
واحد. مجلد  1303 / 1885 ـ 6،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث 

جوابات  المفيد /  الجامــع  كتاب   :366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  سعيد،  أبي  أحكام 

التالية. المادة  انظر:  السابقة.  المادة  انظر: 
الجوابات. كتاب  نفسه: 

.750 القطب،  مكتبة  في  مخطوط  رقم 38،   ،385  ،1956  (Schacht) شاخت 
.6  ،B 1898  (Sachau) سشو 

السابقة. المادة  انظر: 
الُعماني. سعيد  ألبي  المقّطعات  نفسه: 

سعيد. أبي  مقّطعات   :219 الجواهر،  البرادي: 
موتيلنســكي A 1885 (Motylinski)، 21، رقم 32. لم يسبق للبرادي أن رأى 

شئيًا منه.
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اإلشراف. زيادة  كتاب  انظر: 
د أبو الحسن. 4 مجلدات، مسقط، وزارة التراث  نفسه: كتاب المعتبر. تحقيق: محم
صفحتان،   ،228 219؛  (226؛  1405 ـ 1406 / 1984 ـ 1985،  والثقافة،  القومي 

24×17سم). 1؛   ،204

.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
الثقافة  بوزارة  مخطــوط  على  الطبعة  هذه  تعتمد  10 ـ 11:  ل،  األو ـد  المجلـ
في  مخطوط  وعلى  الحجم،  متوسطة  800 صفحة  حوالي  القومي،  والتراث 
تعالج  التي  المواضيع  اْلُمحّقق  اختار  البوســعيدي.  عبد اهللا  حمد بن  ملكية 
المجلد  العامة،  القواعد  يعالج  الطبعة  لهذه  ل  األو ـد  المجلـ والبراءة.  الوالية 
الشــريعة  قاموس  من  و9   8  ،7 األجزاء  العامة.  القواعد  هــذه  تطبيق  الثاني 
كتاب  من  الثالثة  األجزاء  هذه  من  المئة  في  ثمانين  نسبة  نقلت  ـ : السعدي  ل
المعتبر، الذي يحتوي في األصل على تسعة أجزاء. كذلك كتاب االستقامة 
لنفس المؤّلف كان عن الوالية والبراءة، مثل الجزء 3 من كتاب بيان الشرع 

الكندي. إبراهيم  د بن  ـ : محم ل
131 ـ 132.  ،2001 الدرديري 

مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 518 (رقم 155 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
سالم بن  عامر بن  الناســخ:  مكتمل.  17 ســطرًا،  22,5×15سم،  407 ورقة، 

باإلضافة  مجموعة،  في   .1754 / 1167 الثانية  جمادى   11 الشــماخي،  راشد 
اإلشــارة  تمت  كما  ُعمان].  ألهل  والكتب  األجــزاء  مجهــول: [معرفة  إلى 
 ثم الطيواني،  د  محم خلف بن  عامر بن  سعيد بن  المخطوط:  أصحاب  إلى 

الصفري. عيسى  علي بن  سعيد   ثم اليزجني،  عيسى  د بن  محم
اآلن  بقي  شامل.  موســوعي  مرجعي  عمل   :254  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

مجّلدات. تسعة  ضمن  من  فقط  مجّلدان 
بقي  األيام  هذه  جعفر.  البن  الجامع  شكل  في  ُكتَِب   :71 اللمعة،  الســالمي: 
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مجّلــدان فقط، واحد عن األصول واآلخر عــن الطهارات. بعض يقول إن 
أجزاء. تسعة  أو  ضخمًا،  واحدًا  مجّلدًا  هناك 

سميث (Smith) 1978، 172، مخطوطات في وزارة التراث القومي والثقافة، 
جديدة. طبعة   ،1841 / 1257  ،1768 / 1182 منسوخة 

ابن  جامع  كتاب  شاكلة  على  ُكتَِب   :147  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون
جعفر الجامع. األصل احترق في النار الرســتاقية المشار إليها سابقًا، لكن 
حميد  عبد اهللا بن  قِبل  من  ُيستعمل  وكان  بقي  (؟)  التسعة  أجزائه  من  واحدًا 
ما  غالبًا  المعتبر  كتــاب  تنقيحي.  عمل  في  آخر  يوجد  حين  في  الســالمي، 

فقط. العنوان  بهذا  إليه  ُيشار  حيث  الشريعة  قاموس  في  يذكر 
ابن  جامع  كتاب  عن  نقد  فصل.   99  :256  ،1985  ((Wilkinson ويلكنســون 

جعفر.
في  ـ : 1219 / 1804 ـ 5  ل مخطوط   ،366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
حمير  بلعرب بن  اإلمام  للســلطان بن  ُعِمَل  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
ـ : كتاب  اليعربــي .O. C، 345 ملحوظة 12: هذا العمل عبارة عن تعليقاته ل

الجامع. جعفر  ابن 
.37  ،1990  (Wilkinson) ويلكنسون 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 27،   ،9  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1182 / 1768 ـ 9،  في  ُنسخ 

األثر. في  المعتبر   :146  ،1991 الزبير، 
.24  ،2000 البهالني  الجامع،  جعفر:  ابن  كتاب  انظر: 

المعتبر. مسعود:  مبارك بن  انظر: 
.2001 عبد الحكيم  السعدي،  انظر: 

النونّية. القصيدة  نفسه: 
التي  الوحيدة  المؤّلف  هذا  قصيدة   :31  ،A 2001 ســعود  أحمد بن  السيابي، 

عهده. أحداث  وصف  المؤلف  بقيت. 
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تاريخيات. نفسه: 
عمال  كتب  الكدمي  ســعيد  أبا  أن  يروى   :293 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

محتوياته. أو  موضعه  عن  معروف  ال شيء  التاريخيات.  يسمى  تاريخيا 
عمال  كتب  ســعيد  أبا  إّن  يقال:   :31  ،A 2001 ســعود  أحمد بن  الســيابي، 

معروفة. غير  وجوده  أماكن  لكن  تاريخيات،  يسمى  تاريخيا 
اإلشراف. زيادة  كتاب  نفسه: 

ألبي  اإلشراف  ـ : كتاب  ل مبسطة  نســخة  340 ـ 341:   ،2001  (Crone) كرون 
د بن إبراهيم المعروف بـ ابن المنذر النيسابوري، الذي توفي في  بكر محم
317 / 929 ـ 30. هذا الكتاب األخير بال شك هو اإلشراف على مذاهب أهل 

العلم ألبي بكر بن إبراهيم بن المنذري النيسبوري، الذي درس مع تالمذة 
الشــافعي في مصر، لكنه أراد أن يعتبر مجتهدًا مستقالً، والذي استقر فيها 
 .(930 / 318 في  توفي  حيث   ،180/1  ،GAL بروكلمــان  مكة (كارل  في  بعد 
ة. البــرادي، الذي عرف  يبــدو أن الكدمي وجد هــذا العمل هناك في مك
قد  الكدمي،  بمعنى  الُعماني  ســعيد  أبي  تعقيب  خالل  من  المنذري  كتاب 
على  اإلشــراف  كتاب  بعنوان:  آخر  عمل  عن  يختلف  بشــكل  العنوان  قرأ 
وأعرب  المؤّلف.  معرفــة  بدون  األجزاء  بعض  رأى  الذي  الخالف  مســائل 
يحكي  أن  لــه  دفع  الذي  هو  الكتــاب  هذا  وضع  علــى  القدرة  عــدم  عن 
د. اإلشــراف على مســائل الخالف لم  القصة ألبي العّباس أحمد بن محم
المالكي  القاضي  عمل  لكنه  اإلطالق،  على  إباضيًا  كتابــًا  الحقيقة  في  يكن 

البغدادي. عبد الوهاب 
زيادات  أو  اإلشــراف،  كتاب  على  الزيــادة  132 ـ 141:   ،2001 الدرديــري 
مخطوطات  ثالث  اإلشــراف.  كتاب  على  سعيد  أبي  تعقيب  أو  اإلشــراف، 
كبير،  مجّلــد  فقه):  (رقــم 784  ل  األو البوســعيدي.  مكتبــة  فــي  مختلفة 
النسخ  تاريخ  سطرًا،   لكل كلمة  13 ـ 15  22 سطرًا،  34×20سم،  323 صفحة، 

عويمر بن  حمد بن  قِبل  من   ،1891 ســبتمبر  ـ  أغســطس   /1309 محرم   26
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ـ : يحيى بن خلفان بن أبي نبهان جاعد بن  خميس بن عويمر الخميســي، ل
هذا  محتويــات  عن  133 ـ 134  الدرديــري  انظــر:  الخروصــي.  خميــس 
منه):  ضوئية  نســخة  رقم 244  فقه،  (رقم 340  الثاني  المخطوط  المخطوط. 
سعيد بن  د بن  محم قِبل  من   ،1734 / 1146 رمضان  النسخ  تاريخ  14×10سم، 

المخطوط  مثل  المحتويات  الكندي.  ســعيد  ـ : سليمان بن  ل الكندي،  أحمد 
ل (الدرديــري 136). المخطوط الثالث (رقــم 1353) به 33 ورقة فقط،  األو
عبد العظيم  هــو  المؤّلف  أن  خطأ  ويذكــر  ناســخ،  وال  تاريخ  هناك  ليس 

581 ـ 656 /  1185 ـ 1258. عاش  الذي  المنذري، 
إبراهيم بن  د بــن  محم أبو بكر  495/1 ـ 496:  بروكلمــان،  كارل  ســزكين، 
المنذر المنذري النيســابوري (ت: زهــاء 318 / 930). عاش في مكة. كتب 
أهل  مذاهب  على  العلماء  اختالف  في  اإلشــراف  كتاب  المثال:  سبيل  على 

األشراف. مذاهب  على  العلم 
مجّلدات. أربع  في  مخطوط   ،254  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

د بن  محم بكــر  ألبي  اإلشــراف  كتاب  قالب  في   :71 اللمعــة،  الســالمي: 
317 / 929 ـ 30). (ت:  النيسابوري  المنذر  بـ أبي  المعروف  إبراهيم، 

لنفسه  بالنسخ  الخروصي  خميس  جاعد بن  أبو نبهان  قام   :65  ،2000 الصقري 
د بن إبراهيم النيسابوري مع شرح الكدمي. نسخة  ـ : محم كتاب اإلشــراف ل
BA 144). كتاب   .K 22) مصورة لمخطوط في مكتبة جامعة السلطان قابوس
دار  بيروت:  في  نشــره  تَّم  العلم  أهل  مذاهب  على  اإلشــراف  النيســابوري 

.1986 العربية،  النهضة 
أجزاء. أربعة  في  مخطوط،   ،55  ،2000 سعود  أحمد بن  السيابي، 

ابن  قِبل  من  عمل  قالــب  في  147 ـ 148:   ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
المنذر النيســابوري (ت: 317 /929 ـ 30). يشــير البرادي في دليله (كتالوج) 
إلى عملين ألبي سعيد الُعماني، أحدهما بكل تأكيد هو كتاب زيادة اإلشراف.

اإلشراف. زيادة  كتاب   :146  ،1991 الزبير، 
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البيوع. في  اإلشراف  كتاب  انظر: 
الُعماني. سعيد  ألبي  المقّطعات  انظر: 

واألحكام. البيوع  في  اإلشراف  كتاب  مجهول:  انظر: 
الخالف. مسائل  على  اإلشراف  كتاب  مجهول:  انظر: 

كتاب  على  خميــس: [زيــادات  جاعد بن  أبو نبهــان  الخروصــي،  انظــر: 
اإلشراف].

الكدمي. الكدمي: 
.2001 المحروقي  سيرة،  سالم،  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر:  كفاح: 

الربعي. الربعي:  د  محم إبراهيم بن  عيسى بن  الكالعي، 
سالم: علي بن  سالم بن  الكلباني، 

الخصيبي: شقائق النعمان، 108/2 ـ 119: (القرن الرابع عشر ـ الخامس عشر / 
أمثلة  رسمية.  مناسبات  حول  قصائد  عدة  َكَتَب  والعشرين)  الواحد  ـ  العشرين 
بنو  يعيش  اإلباء.  ُعمان  الجاللة،  عرش  قصيدة  من  جزء  ضمنها  من  لشــعره، 

سيف. حمد بن  هو   (1982) اليوم  وزعيمهم  الظاهرة  في  أساسًا  كلبان 
جروان: د بن  محم خلف بن  صالح بن  الكلباني، 

من  شــخص  مدح  في  قصيدة  117/2 ـ 118:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
بني  بوادي  ِستال  في  خروص  بني  أســماء  ذكر  فيها  تَّم  التي  خروص،  بني 

خروص.
الكندي:

(شهيد). كندة  118 ـ 120:   ،V اإلسالم،  موسوعة 
ُعمان. في  آل كندة  نسب  135 ـ 137:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 

الكندي:
الشــرع،  بيان  الكفاية،  مؤّلفي:  بــأن  يقولون  69 ـ 70:  اللمعــة،  الســالمي: 
والمصنف أبناء عمومة من جهة األب. مؤّلف كتاب بيان الشرع (أبو عبد اهللا 
الكندي  المقداد  عبد اهللا بــن  د بن  محم ســليمان بن  إبراهيم بن  د بن  محم
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أحمد بن  (أبو بكر  المصنف  كتاب  مؤلف  من  ســنًا  أكبر  وهو  الســمدي)، 
الســمدي  الكندي  المقداد  عبد اهللا بن  د بــن  محم ســليمان بن  عبد اهللا بن 

النْزوّي).
البصائر. جالء  عبد اهللا:  د بن  محم موسى بن  الكندي،  انظر: 

122 ـ 123.  ،1994 الفارسي،  انظر: 
135 ـ 137. األعيان،  إسعاف  السيابي:  انظر: 

.3 ملحوظة   547  ،b1987  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
الكندي. كندة /  فهرس،   ،B 1987 نفسه:  انظر: 

الكندي:
النْزوّي. [الكندي]  سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن 

النخلي. [الكندي]  أحمد  سيف بن  إبراهيم بن 
انظر:  الســابوري.  الحســين [الكنــدي]  د بن  محم علي بــن  الحســن  أبو 

السابوري.
عبد اهللا  د بن  محم ســليمان بن  موســى بن  عبد اهللا بن  أحمد بــن  بكر  أبو 

النْزوّي. السمدي  األفلوجي  [الكندي]  المقداد 
النْزوّي. [الكندي]  ناصر  سعيد بن  سليمان بن  سالم  أبو 

مقداد  عبد اهللا بن  د بن  محم ســليمان بن  إبراهيم بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
النْزوّي. السمدي  [الكندي] 

النْزوّي. السمدي  [الكندي]  عربي  روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
أحمد. علي بن  عوض بن  مهّنا بن  مزروع  أبو 

ناصر. سعيد بن  أحمد بن 
عبد اهللا. سليمان بن  د بن  محم سعيد بن  أحمد بن  سعيد بن  أحمد بن  سعيد بن 

عامر. سليمان بن  أحمد بن  سعيد بن 
د. محم سعيد بن 

عبد اهللا. أحمد بن  أحمد بن  د بن  محم سليمان بن 



787قسم المشرق ـ الجزء الثاني ∑

د. محم سليمان بن 
النخلي. [الكندي]  د  محم سيف بن  اهللا بن  عبد 

النْزوّي. السمدي  [الكندي]  ان  غس د بن  محم اهللا بن  عبد 
الكتاب). في  أخرى  (معلومات  يحيى  اهللا بن  عبد 

د بن الصلت. اشي، سلطان بن محمد بن سالم (ُمحقق) انظر: البط ماجد بن محم
[الكندي]. سليمان  د بن  محم كذلك  انظر:  سليمان.  د بن  محم

النْزوّي. السمدي  [الكندي]  عبد اهللا  د بن  محم سليمان بن  موسى بن  د بن  محم
د بن علي [الكندي] السمدي  د بن عبد اهللا بن أحمد بن محم موسى بن محم

النْزوّي.
(ُمحقق): سالم:  د بن  محم ماجد بن  الكندي، 

العّالمة  ورســائل  جوابــات  الصلت:  د بــن  محم ســلطان بن  البطاشــي، 
ودراسة. وترتيب  جمع  البطاشي 5 . 

األنوار. بهجة  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 
البصائر. جالء  كتاب  عبد اهللا:  د بن  محم سليمان بن  موسى بن  د بن  محم الكندي، 

الســالمي: اللمعة، 69: مثــل مؤلف كتاب الكفاية. عــن الزهد والمجالس 
الروحية.

العنوان. نفس  د:  محم موسى بن  الكندي،  انظر: 
الكفاية. كتاب  نفسه: 

في  واحد،  مجّلد  فقط  بقي  مجلــدًا.   51 122 ـ 123:   ،1994 الفارســي، 
سليمان بن  موسى بن  د بن  محم هو:  المؤّلف  اسم  البوســعيدي.  مكتبة 
الثاني  الســادس /  (القرن  النْزوّي  الســمدي  الكندي  عبد اهللا  د بن  محم

عشر).
مخطوط  مجموعة  رقم 103:   ،21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
النســخ  تاريخ  23×16ســم،  131 صفحــة،  البارونيــة،  الخزانــة  فــي 
مســلم  ســلمة بن  المنذر  أبي  ســيرة  توجد:  حيــث  1360 / 1941 ـ 2، 
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المختار بن  حمــزة  أبي  خطبة  الكفايــة؛  كتاب  من  ظــرف  الصحاري؛ 
عوف؛ المقامة الكلوية وشــرحها (انظر: مجهول: السيرة الكلوية)؛ باب 
في معرفة األئمة البن بركة؛ رسالة عبد اهللا بن إباض إلى عبد الملك بن 

عطية. ابن  سيرة  مروان؛ 
البوسعيدي. مكتبة  في  مجّلد  يوجد   :325/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

اآلن. مفقودة  مجّلدًا،   51  :256  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
مجّلدًا.  51  :69 اللمعة،  السالمي: 

مجّلدًا.  51  :157  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون 
مكتبة  في  واحد  مجّلد   :(2001 (ديســمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

البوسعيدي.
.1990  (Wilkinson) ويلكنسون  جامع،  بركة:  ابن  كتاب  انظر: 

.3 ملحوظة   547  ،B 1976  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
البصائر. جالء  كتاب  عبد اهللا:  د بن  محم موسى بن  الكندي،  انظر: 

ْزوّي: الن السمدي  علي  د بن  محم أحمد بن  عبد اهللا بن  موسى بن  د بن  محم الكندي، 
ويلكنســون B 1976، 547، ملحوظة 3: من أفــراد عائلة جد مثقفة من بني 
(معروفة  نزوى  بعالية  عاش  الذي  كندة)  (ساللة  األصفر  الحارث  السّيار بن 

النزوى). بسمد  كذلك 
ْزوّي: الن السمدي  علي  د بن  محم أحمد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم موسى بن  الكندي، 

الثاني  النصف  في  تقريبًا  (توفي  103/2 ـ 111:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
شعره. عن  أمثلة  عشر).  الخامس  التاسع /  للقرن 

موسى. د بن  محم البهلوي،  انظر: 
شعر. ديوان  نفسه: 

البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 105/2، مخطــوط في مكتبة البوســعيدي، 
105 ـ 110. الصفحة  على  أجزاء  سيئة.  ظروف  في  (رقم 228)، 

د بن  محم الناشــر  والروايات.  والمواعظ  الزهــد  في  البصائر  جالء  كتــاب  نفسه: 
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 ،2003 / 1424 البوســعيدي،  مكتبة  الســيب:  البوسعيدي.  ســعود  أحمد بن 
24×16,5سم). (479 صفحة، 

شــعبان  النســخ  نهاية  (رقــم 943)،  البوســعيدي،  مكتبــة  في  مخطــوط 
1264 / 1848، الناسخ: عامر بن سعيد بن خلفان بن مسعود الفرعي، لصالح 

(الصفحات  مة  المقد في  البوسعيدي.  د  محم عبد اهللا بن  د بن  محم سيف بن 
إذا  ما  مسألة  بمناقشة  الهاشــمي  سعيد  د بن  محم ســعيد بن  قام  13 ـ 17)، 

د بن  محم أو  العمــل  لهذا  مؤّلف  هــو  عبد اهللا  د بن  محم موســى بن  كان 
والحديثة  القديمة  المصادر  كل  مستعمالً  مفصل،  بشكل  سليمان  موسى بن 
ســليمان بن  موســى بن  د بن  محم أن  خالصة  إلى  وصل  أخيرًا  المتوفرة، 
هو  عشــر)  الثاني  الســادس /  الكندي (القرن  المقداد  عبد اهللا بن  د بن  محم
د بن  محم أحمد بن  عبد اهللا بــن  د بن  محم موســى بن  وأن  الكفاية  مؤّلف 
البصائر.  جالء  مؤّلف  هو  عشــر)  الخامس  التاســع /  (القرن  الكندي  علي 
د بن  محم بين  تربط  التي  للعالقة  تسلســليًا  جدوالً  كذلك  الهاشــمي  يقدم 
(القرن  الكنــدي  المقداد  عبد اهللا بــن  د بن  محم ســليمان بن  موســى بن 
د بن  محم عبد اهللا]  عمه [أبي  وابن  الكفاية  مؤّلف  عشــر)،  الثاني  السادس / 
(المتوفي  الكنــدي  مقداد  عبد اهللا بــن  د بن  محم ســليمان بن  إبراهيم بن 
أحمد بن  بكر]  [أبي  أخيه  وابن  الشــرع،  بيان  لكتاب  مؤّلف   ،(1114 / 508

الكندي  مقــداد  عبد اهللا بن  د بن  محم ســليمان بن  موســى بن  عبد اهللا بن 
المصنف. كتاب  مؤّلف   ،(1162 / 557 سنة  (المتوفى 

البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 103/2: يقــال: إّن مؤّلف هــذا الكتاب هو 
د بن موسى، أو موســى بن عبد اهللا بن موسى، وهذا غير  موســى بن محم

صحيح.
السادس  ـ  عشر  الخامس  العاشر /  ـ  التاســع  (القرن   :150  ،1994 الفارسي، 

البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط  الروحية،  والمجالس  الزهد  في  عشر) 
العنوان. نفس  موسى:  د بن  محم الكندي،  انظر: 



بيبليوغرافيا اإلباضية 790

ْزوّي: الن [الكندي]  سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن  الكندي، 
عشر /  الخامس  ـ  عشر  الرابع  (القرن  74/2 ـ 78  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
خارج  كثيرًا  سافر  فقد  لبصره  فقدانه  رغم  والعشــرين)  الواحد  ـ  العشــرين 

واإلفاقة. حزن  دمعة  من  أجزاء  ضمنها  من  لشعره،  أمثلة  للدراسة.  ُعمان 
اللبيب. مغني  نظم  األديب  حلية  نفسه: 

.75/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
األعاريب (كارل  كتب  عن  اللبيب  مغني  صاحب   (1360 هشام (ت:  ابن  هل 

المقصود؟ هو   (17  ،S II 28)؛   ،1949 (طبعة   23  ،(GAL II) بروكلمان 
النخلي: [الكندي]  أحمد  سيف بن  إبراهيم بن  الكندي، 

كان  البداية  في   (1975 / 1395 (ت:  297/3 ـ 301:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
البوسعيدي،  تيمور  ســعيد بن  السلطان  عينه  ذلك  وبعد  مسقط،  في  معلما 
(سلطان 1932 ـ 1970) قاضيًا في المحكمة الشرعية في مسقط، وعينه اإلمام 
د بن عبــد اهللا الخليلي (إمام 1920 ـ 1954) قاضيًا في نخل، ثم أصبح  محم
حياته  أيام  أواخر  حتى  ذلك  في  استمر  حيث  أخرى،  مرة  مسقط  في  قاضيًا 
تحت حكم الســلطان قابوس بن ســعيد. أمثلة عن شعره. على الصفحات 
300 ـ 301 تمت اإلشارة إلى أناس مشهورين وبارزين من الكنود في نخل.

د بن عبد اهللا بن  الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى بن سليمان بن محم
ْزوّي: الن السمدي  األفلوجي  [الكندي]  المقداد 

البطاشي: إتحاف األعيان، 326/1 ـ 338: انظر: الفارسي، 1994، الذي استعمل 
.1992 في  ُنشرت  التي  ل،  األو المجلد  البطاشي  لكتاب  األولى  الطبعة 

قريب   (1162 / 557 الثاني  ربيع  أواسط  (توفي  123 ـ 125:   ،1994 الفارسي، 
د بن إبراهيم، مؤّلف كتاب بيان الشــرع. درس مع  ـ : محم من جهة األب ل
في  اختالف  معه  لــه  الذي  النْزوّي،  الغالفقي  صالــح  د بن  محم أحمد بن 
إلى  شيخه  ينتمي  حين  في  الرســتاقي  الحزب  إلى  هو  ينتمي  حيث  الرأي، 

النزواني. الحزب 
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البصائر. جالء  عبد اهللا:  موسى بن  الكندي،  انظر: 
الشــرع،  بيان  ســليمان:  إبراهيم بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  انظــر:  نفسه: 

.1994 الفارسي، 
الذخيرة. كتاب  نفسه: 

والعرض. الجوهر  مسألة  يعالج  المقتصر:  الجوهر  إلى  مة  مقد كاشف، 
الفقه. عن  كتاب   :256  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

أعرف  ولم  قــط،  أره  لم  أعماله.  بعــض  في  ذكر   :70 اللمعــة،  الســالمي: 
حضرموت. ألهل  كتبه  إنه  يقولون  موضوعه. 

تحقيق:  ُعمان.  وعلماء  وأئمة  الرسول...  سير  من  والمنتخب  االهتداء  كتاب  نفسه: 
سيدة إسماعيل كاشف. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1406 / 1985، 

فهرس. مع  24×17سم).  (277 صفحة، 
يلي: بما  متبوع  كاشف،  طبعة  في  االهتداء  كتاب  نص 

صالح . 1 د بــن  محم أحمد بــن  بكر  ألبــي  الســيرة  من  المنتخــب 
.(139) (ت: 546 / 1151 ـ 2) 

النْزوانِّي، . 2 (انظر:   .(173) ــان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  إقرار  في  سيرة 
صالح). عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر 

ســعيد بن . 3 إلى  شــاذان  مالك بن  د بن  محم عبد الرحمن  اإلمــام  عن 
.(187) علي  راشد بن 

أحمد بن . 4 أبو بكر  صالــح (190). (انظــر:  د بن  محم أحمد بن  ســيرة 
صالح). د بن  محم

في . 5 اعترض  من  على  رّدًا  موســى  عبد اهللا بن  أحمد بن  للفقيه  ســيرة 
.(195) نزوى  من  عقر  ألهل  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  مع  حربهم 

6 ..(235) المخطوط)  في  للعنوان  وجود  (ال  واإلباضية  اإلسالم 
7 ..(240) الحضرمي  للعالء بن  كتبها  للنبي...  سيرة 

هناك. والمراجع  مصورة  نسخة  مجهول:  انظر:  السير،  كتب  عن 
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مة طبعة كاشــف، (صفحــات 5 ـ 18)، مخطوط (30×20.5 ســم، نص:  مقد
21.5×13.5 ســم، 22 ســطرًا حوالي 15 كلمة في الصفحــة) كتاب االهتداء 
الموجود بوزارة التراث القومي والثقافة في مصنف واحد مع كتب وســير 
أخرى. في نهايــة مخطوط الجوهر المقتصر كتب المؤّلف أو الناســخ: هنا 
نهايــة الكتاب الجوهــري من قِبل أبــي بكر أحمد بن عبد اهللا بن موســى 
الكندي النْزَوانِّي اإلباضي المحبوبي، مثال للحزب الرستاقي، واآلن يتبع، 
كتاب االهتداء المتضمن من نفس ذلــك الكتاب، من نفس المؤّلف. يغطي 
كتاب االهتــداء 59 صفحة، الصفحــات 77 ـ 136 من المخطوط. يشــرح 
المؤّلف ســبب تأليفه لهذا الكتــاب، وهو اختالف أهل ُعمان في مســألة 
اإلمامة محور الكتاب هو رفض لإلقالة التي قام بها موســى بن موسى في 
حق اإلمام الصلت بن مالك الخروصي (272 / 886) وتعويضه بـ راشــد بن 

النضر (إمام 272 ـ مقال 277 / 886 ـ 890).
.326  ،I األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

كاشف. إسماعيل  سيدة  تحقيق:   :312  ،1998 غبش 
مجّلدات. ثالثة   ،1985 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

القرن  في  المرشــدين  الُعمانيين  اإلباضيين  أحــد  يعد  8 ـ 9:   ،2000 روس 
معلومات  هناك  ليس  عشر.  الثاني  ـ  عشر  الحادي  الســادس /  إلى  الخامس 
(انظر:  المقتصر  الجوهــر  بعنوان:  آخر  كتابًا  كتب  أنه  باســتثناء  عنه  أخرى 
الجوهر  مجهول:  انظــر:  14؛  الصفحة  ينقل  روس  5 ـ 6؛  كاشــف،  تحقيق: 
المقتصر). حسب المؤّلف، فسبب كتابته لهذا الكتاب هو الوضعية العصيبة 
مشروعية  حول  والخالف  نزاعات  ظهور  ســببها  التي  ُعمان،  في  لإلباضية 
أيده  الذي  272 / 851 ـ 886)،  مقــال  ـ   237 (إمام  مالــك  الصلت بن  إمامة 
المؤّلف. ناقش كذلك بالتفصيل نظرية اإلمامة في الفكر اإلباضي. المصادر 
أبي  مثل  أجالء  لعلماء  كتابات  هي  مادته  جمع  في  استعملها  التي  األساسية 
أبي  الرحيل،  محبوب بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  خميس،  الصلت بن  المؤثر 
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إلى  أشار  عربي.  روح بن  د بن  محم عبد اهللا  وأبي  قحطان  خالد بن  قحطان 
معاصرين. علماء  إلى  أشار  أنه  كما  مناسبات  عدة  في  العلماء  هؤالء 
والرستاقية. النْزَوانِّية  في  ُعمان  أهل  تفرقة  عن   :70 اللمعة،  السالمي: 

الحزبين  بيــن  الفرق  بشــرح  قــام   :157  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
والنزواني. الرستاقي 

للفرق  تحليل  المقتصر.  الجوهر  في   :192  ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنسون 
الكائن بين الحزب الرســتاقي والنزوانِّي ونقاش مبــادئ الحزبين. تَّم ذكر 
 ،O. C انظر:  اإلمام.  إقالــة  مســألة  في  تكلموا  الذين  أجالء  علماء  من  عدد 
الصفحات  على  الرســتاقي.  ـ  النزواني  الحــزب  انفصال  عــن  166 ـ 168 

الموضوع. هذا  في  كتبوا  آخرين  علماء  ذكر  تَّم  166 ـ 167 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 369: في الجوهر المقتصر، وكذلك وزارة 
سيئة). (نسخة   372 مخطوط  والثقافة،  القومي  التراث 

الوهيبي، 1978، 17، رقــم 14، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجّلد  1120 / 1708 ـ 9،  سنة  منسوخ 

المقتصر. الجوهر  انظر: 
.2 ل،  األو الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 

المسلمين. لبعض  جواب  الموالية:  المادة  انظر: 
نفسه: جواب لبعض المسلمين وهو جواب هذه السيرة عن الشيخ الفقيه أحمد بن 
على  اعترض  من  على  منه  رّدًا  النْزَوانِّي  الُعماني  الكندي  موسى  عبد اهللا بن 

العقر. ألهل  ان  غس د بن  محم اإلمام  مع  حربهم  في  المسلمين 
الوهيبــي، 2003، 146: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

517 ـ 535. الصفحات 
الجالودي، 2003، 25 ـ 26: سيرة الفقيه أحمد بن عبد اهللا بن موسى رّدًا على 
ان ألهل  د بن أبي غس من اعترض من المسلمين في حربهم مع اإلمام محم
42/3 ـ 62.  المحبوبين،  اإلباضية  علماء  سير  مجهول:  في  نزوى.  من  العقر 
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أحمد بن  سليمان بن  عبد اهللا بن  أحمد بن   :3 ملحوظة   66 الجالودي،  انظر: 
.(1161 / 557 (ت:  النْزوّي  الكندي  المقداد  عبد اهللا بن 

على  رّدًا  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  للفقيه  ســيرة   :249  ،2001 الســالمي، 
أبي  د بن  محم د بن  محم اإلمام  مع  حربهم  في  المسلمين  على  اعترض  من 

317 ـ 329.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  العقر.  ألهل  ان  غس
نفسه: 253: 34. سيرة الفقيه أحمد بن عبد اهللا بن موسى رّدًا على من اعترض على 
ان ألهل العقر من نزوى. في  د بن غس المسلمين في حربهم مع األمام محم

498 ـ 525. الُعمانية،  السير  مجهول: 
رّدا  النْزَوانِّي  الكندي  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  الفقيه  الشــيخ  سيرة   :256 نفسه: 
ان  د بن غس منه على من اعترض على المسلمين في حربهم مع اإلمام محم

534 ـ 553. اإلباضية،  السير  مجهول:  في  نزوى.  من  العقر  ألهل 
الســيرة  فهذه  عمومًا  صالح.  د بن  محم أحمد بن  بكر  أبي  معلمه  ســيرة   :33 نفسه: 
تعكس الموقف اإلباضي من الشرع اإلسالمي بخصوص الجهاد والقتال. في 
المحبوبين؛  اإلباضية  علماء  سير  اإلباضية؛  السير  (2)؛  السير  كتاب  مجهول: 

195 ـ 234. االهتداء،  كتاب  الكندي:  في  الُعمانية.  السير 
مجموعة،  ســير  مجهول:  في  نزوى.  من  العقر  ألهل   :148  ،2003 الوهيبي، 

221 ـ 238.

نفسه: 159: ســيرة الفقيه أحمد بن عبد اهللا بن موســى رّدًا على من اعترض على 
من  العقر  ألهل  ــان  غس أبي  د بن  محم اإلمــام  مع  حربهم  في  المســلمين 

442 ـ 461. والجوابات،  السير  مجهول:  في  نزوى. 
البررة. سيرة  انظر: 

االهتداء. كتاب  انظر: 
صالح. د بن  محم أحمد بن  أبو بكر  انظر: 

التراث  وزارة  مسقط،  كاشف.  إســماعيل  السيدة  تحقيق:  المقتصر.  الجوهر  نفسه: 
24×17سم). (165 صفحة،   ،1983 / 1404 والثقافة،  القومي 
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موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبوبكر   :(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
كذلك  يسمى  الكتاب  إّن  كاشــف:  تقول  مة  المقد في  النْزَوانِّي.  الكندي 
التراث  بــوزارة  مخطوط  على  الطبعة  هــذه  تعتمد  الجوهري.  الكتــاب 
30×20,5سم،  77 صفحة،  مجموعة،  في  حاء)،   2 والثقافة (1854،  القومي 
وال لناسخٍ. جل النص  النص 21,5×13,5سم، 22 سطرًا، ال وجود لتاريخٍ 
الذرة  المعاصرة  العربية  اللغة  في  يعني  الذي  (المقتصر)،  الجوهر  يعالج 
23 ـ 32،  الفقرات  1 ـ 59 من المخطوط).  1 ـ 22، الصفحــات  (الفقرات 
الصفحــة 59 إلى آخــر المخطوط، كانت عن المذهــب اإلباضي وعن 
اإلســالم. يقول المؤّلــف في هذا الكتــاب: إنه يعالج مســألة الجوهر 
والعــرض في كتابــه الذخيرة. يشــير المؤّلف في غالــب األحيان إلى 
د بن  محم بشــير بن  المنذر  ألبي  المحاربة  كتاب  أهمهــا:  من  مصادره. 
نجاد بن  د  محم ألبي  األدلة  وحقائــق  األكّلة  الرحيلي)،  (انظر:  محبوب 
د]  محم [علي بن  الحسن  أبي  الشــيخ  ومختصر  المنحي)  (انظر:  موسى 

البسياوي). (انظر:  البسياني 
وزارة  مسقط،  أخرى:  نسخة  من  سجلت   :(2004 (أبريل  البوسعيدي،  مكتبة 
صفحة  على   .1985 / 1406 الغــالف:  ظهر  علــى  والثقافة.  القومي  التــراث 

24×17سم). (166 صفحة،   .1983 / 1403 العنوان 
الكندي.  النْزَوانِّي  عبــد اهللا  أحمد بن  أبو بكر   :339  ،2001  (Crone) كــرون 
التراث  وزارة  القاهرة:  مســقط /  كاشف.  إســماعيل  الســيدة  قِبل  من  ُحقق 

المقتصر. الجوهر   :3 ملحوظة   66  ،2003 والثقافة  القومي 
والمنطق. الفلسفة  عن  المقتصر.  الجوهر   :256  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

الكالم. أصول  عن   :70 اللمعة،  السالمي: 
والمنطق. الفلسفة  عن   :(102 (باألحرى  رقم 101  31 ـ 32،   ،2000 السالمي، 

األجزاء. عن   :32  ،2001 السالمي، 
.1985 ُعمان   :220  ،1993 العبيدلي، 
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عن  كتاب  المقتصــر.  الجوهر  فــي   :192  ،1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
د بن  األصــول. يتضمن اقتباســات كثيرة من أبــي المنذر بشــير بن محم

الحدث. في  والحكم  المحاربة  كتابيه  متضمنًا  [الرحيلي]،  محبوب 
مجهول:  انظر:  المقتصر.  الجوهر  في   :369  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

.1 ل،  األو الجزء  المقتصر،  الجوهر 
االهتداء. كتاب  انظر: 

صالح. د بن  محم أحمد بن  أبو بكر  انظر: 
ســالم بن  تحقيــق:  مجّلــدًا)   44 فــي  (منشــور  مجّلــدًا   42 المصنــف.  نفسه: 
حمد بــن ســليمان الحارثــي. مســقط، وزارة التــراث القومــي والثقافة 
160؛   ،XIII مجّلــدات:  ثالثة  في  أجــزاء   4) 1979 ـ 80 ـ 1404 ـ 1984/5، 

298؛  333؛  3؛   ،210 243؛  266؛  413؛  1؛   ،491  ،5 المجلد  439؛  423؛  336؛ 

224؛  314؛  162؛  237؛  243؛  176؛  177؛  258؛  189؛  312؛  310؛  164؛  191؛ 

 ،1/28 المجلد  3؛   ،257  ،2/27 ـد  المجلـ 253؛  1/27؛  ـد  المجلـ 277؛  198؛ 

159؛  364؛  ؟؛   31 المجلد  262؛  29؟؛  ـد  المجلـ 190؛   ،2/28 المجلد  256؛ 

158 صفحــة،   ،42 ـد  المجلـ 304؛  165؛  145؛  293؛  163؛  246؛  184؛  193؛ 

كله). للعمل  المحتويات  جدول  عن  عبارة 
ـدان 29 و31 غير حاضرين. في  مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004): المجلـ
المجلد 5 على صفحة العنوان تمت اإلشارة إلى عبد المنعم عامر كمحقق، 
لم   9 الكتــاب. في المجلد  الحارثي في ظهر  إلى  اإلشــارة  تمت  في حين 
صفحة  على  ل  األو الفصــل  يحتوي   ،11 المجلد  في  ُمحقق.  أي  إلى  يشــر 
طبعت  إليهم.  اإلشارة  تمت  المســتعملة  المخطوطات  ناسخو  فقط.  واحدة 
في القاهرة ومسقط. العمل عبارة عن موسوعة فقهية لمجموعة من العلماء، 
من المجلد 33 وما بعده، لم يشــر إلى أي تاريخ للنشــر، لكن من خالل 

.1984 / 1405 هو  التاريخ  الكتب،  ظهر  في  للُمحقق  إبالغ 
التراث  وزارة  القاهــرة:  مســقط /  أحمد.  اهللا  وجاد  عامر  عبد المنعم  تحقيق: 
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ثالثة  في  أجزاء  أربعة  1979 ـ 1980،  الحلبي،  البابي  عيسى  والثقافة /  القومي 
24×17سم). 439 صفحة؛  423؛  336؛  160؛   ،XIII) االستمرار)،  (في  مجّلدات 

أحمد بن  أبو بكــر  وأحمد:  عامــر  لطبعة  مجّلــدات  ثالث  إلى  مقدمــات 
الســمدي  الكندي  المقداد  د بن  محم ســليمان بن  موســى بن  عبد اهللا بن 
النْزوّي. القرن الســادس ـ الســابع / الثاني ـ الثالث عشــر. المصنف في 
ُعمان.  في  صــراع  مرحلة  كانت  عشــر  الثاني  الســادس /  القرن  جزءًا.   41

األئمة،  قِبل  من  آخر  وجزء  نبهان  بنــي  قِبل  من  ُحكم  الدولة  هذه  من  جزء 
مؤيدوا اإلمامة انقســموا إلى الحزب الرستاقي والنزواني. مؤلف المصنف 
ولد  حيث  نــْزوّي،  أصل  من  كان  أنه  رغــم  الرســتاقي  الحزب  إلى  ينتمي 
عمه،  ابن  مثقفة:  عائلة  من  وهو  عشر.  الحادي  الخامس /  القرن  أواخر  زهاء 
المقداد  عبد اهللا بن  د بن  محم سليمان بن  إبراهيم بن  د بن  محم [أبو عبد اهللا] 
د بن  محم آخــر،  له  عم  ابن  الشــرع.  بيان  لكتاب  المؤّلف  هــو  الكندي، 
الكفاية  كتاب  مؤلف  هو  الكندي،  المقداد  عبد اهللا بن  سليمان بن  موسى بن 
قام  صالح.  د بن  محم أحمد بن  بكر  أبــي  مع  درس  البصائر.  جالء  وكتاب 
وَكَتَب  الشرع  بيان  عمه  ابن  كتاب  وتحقيق:  بترتيب  المصنف  كتاب  مؤّلف 
ـ : كتاب  ل ل مة ُنســخت في بداية الجزء األو مة لهذا الكتاب هذه المقد مقد
على  ل  األو الجزء  مخطوط  يحتوي  معروف.  غير  ناســخ  قِبل  من  المصنف 
 لكل تقريبًا  كلمات  وعشر  صفحة   لكل 16 ســطرًا  20×16سم،  179 صفحة، 

ســطٍر. الجزء الثاني تَّم نسخه من ناسخ مختلف. هذا الناسخ: هو صاحب 
د بن أحمد بن عمر المحروقي البهلوي،  المخطوط المنسوخ، سالم بن محم
يحتوي  الثالث  الجزء  مخطوط  1103 / 1691 ـ 2.  رجــب  هو  إكماله  وتاريخ 
تقريبًا  كلمات  و10  صفحة   لكل 17 ســطر  20×14ســم،  296 صفحة،  على 
فصلين،  على  يحتوي  المصنــف  ـ : كتاب  ل هذا  الثالث  الجزء  ســطرًا.   لكل
(149 صفحة).  الطهارات  عن  والثاني  (147 صفحة)  النجاســات  عن  ل  األو
ل  األو الفصل  اد.  مد أحمد بن  اد بن  مد د بن  محم ســليمان بن  هو  الناسخ: 
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مخطوط  1098 / 1686 ـ 7.  في  الثاني  والفصــل  1097 / 1685 ـ 6  في  اكتمل 
 لكل 13 ـ 14 ســطرًا  17×13ســم،  395 صفحة،  على  يحتوي  الرابع  الجزء 
هو  الظّن  أغلــب  في  الناســخ:  ســطر.  كل  في  تقريبًا  كلمة   11 مع  صفحة 
(ضمن  العلماء  هؤالء  ذكر  تَّم  الرابع  الجزء  في  الرابع.  الجزء  ناســخ  نفسه 
د بن ســعيد الكدمي من قرية تقــع بين الحمراء  آخرين): أبو ســعيد محم
ســلمة بن  المؤثر)،  (أبو  البهلوي  الخروصــي  خميس  الصلت بن  وبهــال، 
د بن المصبح العالم من حيل بحي سمائل،  مسلم العوتبي الصحاري، محم

نزوى. من  [الكندي]  العربي  روح  د بن  محم أبو عبد اهللا 
والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط،   :325  ،2003 أمبوســعيدي 

مجّلدًا.  42  ،1984 / 1404

1 ـ 15).  المصنف (األجزاء  كتاب  في  التاريخية  النصــوص   :B 2003و بّحاز 
و2003. بّحاز  انظر:  1 ـ 15.  األجزاء  محتويات   ،289 الصفحة 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الحارثي.  حمد  سالم بن  تحقيق:   ،290 نفسه: 
.1984

ل، األجزاء 1 ـ 2، تحقيق: عبد المنعم عامر،  د األوباجو، 2002، 140: المجل
طبعة  الحلبي،  البابي  والثقافة/عيسى  القومي  التراث  وزارة  القاهرة:  مسقط / 

مجلدًا.  42 المجموع  في  جديدة. 
الخزانة  في  مخطوطات  رقم 179،   ،27  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
974 / 1566 ـ 7؛  في  ُنسخ  21×16سم،  151 صفحة،  الثالث،  الجزء  البارونية: 
في  كالهما  21×16ســم.  161 صفحة،  الصالة،  أحكام  عن  الخامس،  الجزء 

مغربية. إباضية  أعمال  مع  مجموعة 
البطاشي: إتحاف األعيان، 327/1 ـ 338: فقط منهاج الطالبين [لـ خميس بن 
سعيد الرســتاقي] هو الذي وصل إلى مستوى هذا العمل. عبد اهللا بن بشير 
التاسع  عشر /  الثاني  (القرن  الصحاري  الحضرمي  ســعيد]  مسعود بن  [بن 

الصحاري). (انظر:  مختصرة  نسخة  َكَتَب  عشر) 
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القومي  التراث  وزارة  فــي  16؟)  (للمجّلد  مخطوط   ،3 ملحوظــة   27/3 نفسه: 
مكتبة  في  الثانــي  للمجّلد  مخطــوط   ،44 نفســه:  والثقافــة (رقم 761). 
الريامي  الجفير  عمر  راشد بن  عامر بن  سليمان بن  الناسخ:  البوسعيدي، 
الفلوجي، 1112 / 1700 ـ 1، نفســه: 61: نســخة أخــرى للمجّلد الثاني، 
د بن عامر بن درويش الخصيبي النْزوّي،  الناسخ: ناصر بن سالم بن محم
بلحســن  راشــد بن  صالح بن  ناصر بن  ـ : أحمد بن  ل 1175 / 1761 ـ 2، 

للمجّلد  مخطوط  119 ـ 120،   ،66 نفســه:  النْزوّي.  السعالي  الصخبوري 
بلعرب بن  د بن  محم الناســخ:  والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في   40

ـ : بشير بن  ل  ،1635 مارس   /1044 شــوال  البوسعيدي،  يزيد  بلقاســم بن 
ـ : بني  ســعيد بن عبد اهللا، في مسجد العليا في حمامة (O. C، 53: قرية ل
رواحــة، في الوادي الغربي؛ تســمى اآلن بالجناه). نفســه: 160 ـ 161، 
حمد بن  صالح بن  الناسخ:  البوسعيدي،  مكتبة  في   23 للمجّلد  مخطوط 
1171/ أغسطس  ة  ْزوّي، ذو الحجد بن عبد اهللا بن سيف البطراني الن محم
د بن عمر  ــان بن محم د بن غس ــان بن محم ـ : خميس بــن غس 1758، ل

التراث  وزارة  في  للمجّلد  مخطوط  نفسه:  النْزوّي.  الخراسيني  اني /  الغس
جراد  راشد بن  جراد بن  مصبح بن  الناسخ:  (رقم 759)،  والثقافة  القومي 
للمجّلد  مخطوط   ،493 نفســه:   .1734 مايو   16  /1187 العامري،  الجرادي 
مســعود بن  د بن  محم الناســخ:  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في   16

1064 / 1653 ـ 4. الريامي،  الصارمي  سعيد 
كــوك (Cook) 2000، 408 ملحوظة 107: التعريــف بالعمل يبقى صعبًا نوعًا 
د (بن) عبد السالم تَّم ذكره لحدث وقع  ما، في مرحلة ما شخص اسمه محم
بنزوى في 886 / 1481 (المجلد 12، الصفحة 39)، ونفس الشــخص تَّم ذكره 

.(59  ،56  ،32 الصفحات   ،12 (المجلد  الكتاب  في  األماكن  كل  في  كذلك 
1979 ـ 1983. ُعمان  مجّلدات،   9  :219  ،A 2002  (Francesca) فرنشيسكا 

مجّلدًا.  41  :2/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
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مخطوطات  سعيد،  خميس بن  الرستاقي،  قبل  من  الطالبين  ـ : منهج  ل مة  مقد
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مجّلدًا  ـ : 40  ل

مســقط، وزارة التراث القومي والثقافــة، 1983، 42 مجّلدًا (المجلد 1/27، 
.(2/28 المجلد   ،1/28 المجلد  2/27؛  المجلد 

مجّلدًا؟  43  ،1985 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
البارونية (زهاء  الخزانة  فــي  مجّلدات  لعدة  مخطوط   ،305  ،2001 النامــي، 

مجّلدًا.  41 تشكل  المكتملة  األعمال   .(1969

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشر   :256  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
مجّلدًا.  42

.6  ،B 1898  (Sachau) سشو 
مجّلدًا.  41  :69 اللمعة،  السالمي: 

القطب،  مكتبة  فــي  مخطوطات  رقم 27،   ،384  ،1956  (Schacht) شــاخت 
24 ـ 25)،  (األجزاء   759 21 ـ 23)،  (األجزاء   758  ،(12  ،9  ،5 (األجزاء   757

.(33 (الجزء   761  ،(3 (الجزء   760

القومي  التراث  وزارة  في  مخطوطات  163 ـ 166،   ،1978  (Smith) ســميث 
نسخها. وتواريخ  رآها  التي  المجلدات   (Smith) سميث  أعطى  والثقافة. 

 (Wilkinson) 143 ـ 4، 157. يملك ويلكنسون ،A 1976 (Wilkinson) ويلكنسون
نسخة (أُرخت سنة 1839) في كتاب الطهارة مجموع في مجلد واحد مع عملين 
(5/1734 ـ 1822).  الخروصي  خميس  جاعد بن  نبهان  ألبي  الموضوع  نفس  في 
يقول ويلكنســون (Wilkinson) عــن المصنف بأنه «تقريبــًا المصدر التاريخي 

للمرحلة». قيمة  األكثر 
ويلكنســون B 1978 (Wilkinson)، 198: طبيعة عالقــة هؤالء المؤّلفين من 
كندة هي كون معلم مؤّلف كتاب المصنف هو نفســه تلميٌذ لمؤّلف كتاب 

.1162 / 557 زهاء  عبد اهللا  أحمد بن  وفاة  إلى  يشير  ذلك  كل  الشرع.  بيان 
نفسه: 204: العنوان الكامل للمجّلد 21 هو: في العمال واألموال وفي الزراعة وفي 
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إجارة الســفن وإجارة األحمال وفي عمل النســاج وغير ذلك. (بخصوص 
العمال). كتاب  أبو عبيدة:  التميمي،  انظر:  عمال.  المصطلح 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 369: حوالي 41 مجّلدًا. مخطوطات كثيرة 
من  جزئيًا  طبعت  كذلك  أخرى.  وأماكن  والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  في 
قِبل  من  جزأين  من  المصنف  مختصر  والثقافــة.  القومي  التراث  وزارة  قِبل 
عبد اهللا بن بشير الصحاري، البن والي الصحاري في عهد اليعاربة، موجود 
عبد اهللا بن   :198  ،O. C.  482 مخطــوط  والثقافــة،  القومي  التــراث  بوزارة 

الصحاري. الحضرمي  سعيد  مسعود بن  بشير بن 
وزارة  قِبل  من  النشــر  طور  في  أو  منشــور  رقم 11:   ،7  ،4  ،1978 الوهيبي، 
في  نسخ  والثقافة،  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط  والثقافة.  القومي  التراث 

مجّلدًا.  37 1145 / 1732 ـ 3، 

المصنف. موسى:  أحمد بن  انظر: 
.1990  (Wilkinson) ويلكنسون  الجامع،  بركة:  ابن  انظر: 

.2006 الهادي  انظر: 
.2006 يحيى  أحمد بن  الكندي،  انظر: 

.3 ملحوظة   547  ،B 1976  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
البررة. سيرة  نفسه: 

بكر  أبي  ســيرة  على  رّدًا   :(108 (باألحرى  رقم 107   ،33  ،2000 الســالمي، 
أكثر  قصيرة  فقهية  سير  عن  عبارة  البررة  ســيرة  صالح.  د بن  محم أحمد بن 

والقتال. الجهاد  في  سيرًة  كونها  من 
ُعمان. بدّية،  السالمي،  مكتبة  في  مخطوط   ،263  ،2002 السالمي، 

سيرتهم. في  طعن  من  على  الرّد  في   :70 اللمعة،  السالمي: 
الرستاقي،  الحزب  عن  الدفاع  عن   :157  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون 
كتابه  في  الســالمي،  قِبل  من  ُذكر  وقد  التاريخية  األهمية  بعض  عن  كذلك 

األعيان. تحفة 
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مجهول:  انظر:  المقتصر.  الجوهر  في   :192  ،1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
.(IV)  3  ،I الجزء  المقتصر،  الجوهر 

د بن  محم أحمد بن  معلمه  على  رّدًا   :369  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
ان على نزوى زهاء 1116. د بن أبي غس صالح بخصوص هجوم اإلمام محم

المسلمين. لبعض  جواب  انظر: 
صالح. د بن  محم أحمد بن  أبو بكر  انظر: 

الباطنة. من  وصلة  كتاب  مجهول:  انظر: 
الُعمانية. السير  مجهول:  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
نفسه: سيرة الفقيه أحمد بن عبد اهللا بن موسى رّدًا على من اعترض على المسلمين 

نزوى. من  العقر  ألهل  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  مع  حربهم  في 
.B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون  السابقة،  المادة  انظر: 

المسلمين. لبعض  جواب  انظر: 
التفسير. كتاب  نفسه: 

النحو. عن   :70 اللمعة،  السالمي: 
مطبعي. خطأ  ربما  التفسير  التيسير.  كتاب  انظر: 

التخصيص. كتاب  نفسه: 
ل  األو ربيــع  النســخ  تاريخ  73 صفحــة،  مخطــوط،   ،139  ،2002 باجــو، 
نسخة  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  االســتقامة،  مكتبة  في   .1889 / 1307

باجو. مع 
والبراءة. الوالية  في   :326/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

.(1969 (زهاء  النامي،  ملكية  في  مخطوط   ،305  ،2001 النامي، 
والبراءة. الوالية  في   :70 اللمعة،  السالمي: 

 (1161 / 557 102): (توفي  رقم 101 (باألحــرى  31 ـ 32،   ،2000 الســالمي، 
األصولي  المنطق  المؤّلف  ناقش  الســيرة  هذه  في  التخصيص.  كتاب  سيرة 
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والبراءة.  الوالية  في  العقدي  الجانب  على  وتطبيقه  والعموم  الخصوص  في 
والبراءة.  الوالية  مفهومي  يوضح  أن  المؤّلف  حاول   :32  ،2001 الســالمي، 
لكي  المنطقية  المقاربة  عبر  القرآنية  اآليات  تفســير  منهج  هو  إليه  نسب  ما 

العامة. والشاملة  الخاصة  البراهين  من  كالً  يستخلص 
أحمد بن  الفقيــه  تأليف  التخصيــص  كتــاب   .55  :249  ،2001 الســالمي، 

408 ـ 442.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  الكندي.  موسى  عبد اهللا بن 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،173  ،1978  (Smith) ســميث 

.1835 / 1251 منسوخ 
الوهيبــي، 1978، 14، رقم 108، مخطوط بوزارة التــراث القومي والثقافة، 

واحد. مجّلد  1251 / 1835 ـ 6،  سنة  نسخ 
العنوان. نفس  أبو بكر:  اإلزكوي،  انظر: 

النحو. في  التقريب  كتاب  نفسه: 
البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  326/1 ـ 327،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

(رقم 601).
دكلــش B 2004 (Declich)، 43؛ C 2004، 68، 122: في األرشــيف الوطني 

5 ـ 32). الصفحات   ،ZA 26/4) لزنجبار 
البوسعيدي. مكتبة  في  اللغة.  عن   :124  ،1994 الفارسي، 

التــراث  وزارة  فــي  مخطوطــات  195/1 ـ 199،  المخطوطــات،  فهــرس 
ســنة  أُرخت  43 صفحة  نســخة  و43 صفحة.   10 بين  ما  والثقافة،  القومــي 

867 / 1462 ـ 3.

أُفهي (O’Fahey) وفكور (Vikør) 1996، 16 ـ 17: في أرشيف زنجبار (19/5) 
سليمان بن  حمد بن  الناســخ:  1804؛  يونيو   16  /1219 ل  األو ربيع   8 نســخ 

الحارثي. عامر  سعيد بن 
الفرائض. في  التسهيل  كتاب  نفسه: 

صغير. مجّلد  الدينية،  الفرائض  عن   :70 اللمعة،  السالمي: 
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18 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  فــي  (رقم 147  رقم 141   ،46 آل يدر،  مكتبة 
حديثة. نسخة  مكتمل.  26 سطرًا،  25×19,5سم، 

التيسير. كتاب  نفسه: 
والقواعد. النحو  في  الصفراء:  القائمة 

القواعد. في  كتاب  التيسير،  كتاب   :256  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
الباطنة. أهل  إلى  منه  وصل  كتاب  نفسه: 

461 ـ 465. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159  ،2003 الوهيبي، 
الباطنة. من  وصل  كتاب  مجهول:  انظر: 

ْزوّي: الن [الكندي]  ناصر  سعيد بن  سليمان بن  أبو سالم  الكندي، 
الفارسي، 1994، 216 ـ 218: عاش في سمد نزوى. إذا جمعت كل قصائده، 

مجلد. من  أكثر  فستشكل 
مهتم  1379 / 1959 ـ 60)  (توفي  238 ـ 245:   ،I النعمان:  شقائق  الخصيبي: 
بالشعر أكثر من الفقه والقضاء. والده، سعيد بن ناصر، كان فقيهًا وقاضيًا 
مسقط  في  الحياة  وفارق  نزوى،  وفي  بوشــر  في  قاضيًا  عمل  مشــهورًا، 
فارق  نفسه  الكندي  أبو ســالم  1355 / 1936 ـ 7.  ســنة  العامرات  رأســه 
1379 / 1959 ـ 60.  في  فيها،  يعيش  كان  قرية  آخر  وهي  نزوى،  في  الحياة 
قصيدة  ضمنها  كثيــرة،  وقصائد  نظم  في  أســئلة  كتب  الكندي  أبوســالم 
مشهورة حاول من خاللها إيقاظ أهل ُعمان للتصدي لمؤامرات األجانب 
قصائد  عدة  كتب  239 ـ 243).  (الصفحات  1344 / 1925 ـ 6  سنة  ومكرهم 
في الغزل ومخمسات كثيرة عن األحداث وقصائد في مدح األئمة، وكتب 
243 ـ 244).  (الصفحات  إفريقيا  في  كان  ا  َلم ُعمان  إلى  حنينه  عن  كذلك 
قصيدة  المذكورتين،  القصيدتيــن  من)  (جزء  بينها  من  شــعره،  عن  أمثلة 
قِبل  من  عليه  وأمــن  التزكية  أخذ  ا  َلم الباروني،  عبد اهللا  ـ : ســليمان بن  ل
والية  لتنظيم  1920 ـ 1954)  (إمــام  الخليلــي  عبد اهللا  د بــن  محم اإلمام 
مرة  أول  في  ُعمان  إلى  الباروني  وصــل  ملحوظة:   241 [الصفحة  اإلمامة 
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في  ُعمان،  إلى  وصل  الذي  ل  األو التونسي  المعلم  1343 / 1924 ـ 5.  سنة 
د بوذينة المالكي التونسي المغربي، الذي  1333 / 1914 ـ 5، كان هو محم

لحكام  الباروني  زيــارة  إلى  كذلك  فيه  أشــار  وأدبّيًا  تاريخيًا  عمالً  أّلف 
عبيد  حمد بن  إلى  وأســئلة  مجّلدات)،  تسع  العمل  هذا  (يشــكل  مسقط 

األخير]. هذا  وجواب 
سعيد بن  المشهور  العالم  ابن  شاعر.   (1954 / 1379 (ت:   :83  ،1991 الزبير، 

الخصيبي. مثل  المعلومات  جل  وبعد  نزوى.  في  عاش  ناصر. 
الخزام. نشر  ديوان  نفسه: 

الُسليمي 2003، 399، مخطوط في مكتبة (المؤّلف؟) الخاصة، نزوى. نسخة 
الُسليمي. مع 

عبد اهللا بن  د بن  محم ســليمان بن  إبراهيم بن  د بــن  محم أبو عبد اهللا  الكنــدي، 
ْزوّي: الن السمدي  [الكندي]  المقداد 

308/1 ـ 319. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ـ : كتاب  ل مؤّلف   (1114 / 507 شعبان   23 113 ـ 117: (توفي   ،1994 الفارسي، 
(توفي  1/3 ـ 8:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي:  مجّلدًا.   73 في  الشــرع،  بيان 
د بن  12 رمضان 508 / 1115، حســب مجهول: كشــف الغمة) ابن عم محم

ـ : كتابي  د بن عبد اهللا بن مقداد الكندي، مؤّلف ل موسى بن سليمان بن محم
عبد اهللا بن  أحمد بن  بكــر  أبي  عم  ابــن  كذلك  األبصار.  وجــالء  الكفاية 
ـ : كتاب  د بن عبد اهللا بن مقداد الكندي، مؤّلف ل موسى بن سليمان بن محم
المصنف. قام األخير بترتيب كتاب بيان الشرع بعد وفاة المؤّلف. أمثلة من 

النعمة. وأرجوزة  العبيرية  قصيدة 
.(1115 / 508 رمضان   19 (توفي   :17 الصفحة  خالد،  آل  عشيرة  مكتبة 

البصائر. جالء  عبد اهللا:  د بن  محم موسى بن  الكندي،  انظر: 
إبراهيم. د بن  محم انظر: 

الجنة. وصف  في  العبيرية  نفسه: 
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الســالمي: اللمعة، 69: قصيدة، أّلفت فيها عدة شــروحات، آخرها من قِبل 
الجّنة). وصف  في  الُجّنة  (انظر:  أطفيش  يوسف  د بن  محم

د بن يوسف  الخصيبي: شقائق النعمان، 2/3 ـ 6: فقرات القصيدة. َكَتَب محم
(فيصل بن  ان  آل عز حمود  فيصل بن  السيد  من  بطلب  شرحًا  عليها  أطفيش 
.(1910 سنة  توفي  البوسعيدي،  سعيد  أحمد بن  قيس بن  ان بن  عز حمود بن 

مكتبة بن  (رقم 27،  رقم 318   ،133  ،(A) سعيد  عمي  الشيخ  مؤسسة  مكتبة 
نسخة  رقم 319،  مكتمل،  26 سطرًا،  25×18سم،  ورقتان،  مخطوط،  كاسي)، 

مكتمل. ورقات،   3 أخرى، 
مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد (B)، 234، رقم 551 (رقم 109 في المكتبة): 
24,5×17,5ســم،  ورقات،   3 مخطوط،  الجنة].  وصف  [في  العبيرية  القصيدة 

مكتمل. بيتًا،   83 16 سطرًا، 

23,5×15,5ســم،  ورقات،   4 مخطــوط،  الجنــة.  قصيــدة  رقــم 552:   ،235 نفسه: 
مكتمل. 19 سطرًا، 

الُعمانيين. من  لشرح  بطلب  58 ـ 59،   ،2003 بوحّجام  انظر: 
الجنة. وصف  في  العبيرية  نفسه: 

الجنة. وصف  في  العبيرية  انظر: 
الشرع. بيان  نفسه 

أمبوسعيدي، 2003، 313، مخطوط، رقم 386 / 80 باء، فقه، في وزارة التراث 
والثقافة. القومي 

جزءًا.  44  ،1988 / 1408 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :325 نفسه: 
مسقط،  الحارثي.  ســليمان  حمد بن  سالم بن  تحقيق:   :533  ،2002 أرشــوم 

مجّلدًا.  73  ،1993 / 1414 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
باباعمي 2002، 354 ـ 356: عن مخطوط في مكتبة عشيرة آل خالد (انظر: األسفل).
وزارة  قِبل  من  جزءًا   62 طباعة  تَّم  1984 ـ 1993،  بين  ما   :140  ،2002 باجو، 

والثقافة. القومي  التراث 
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بيان  من  النكاح  كتاب  رقم 108:   ،22  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة  فــي  مخطوط  العدة،  فــي  والمواعدة  العــدد  في   7 الجزء  الشــرع. 

20×14,5سم. 156صفحة،  البارونية، 
اد بن  اشــي إتحاف األعيــان، 73/2، 202: قام مّداد بــن عبد اهللا بن مدالبط
الذي  الشرع،  بيان  ـ : كتاب  ل  17 المجلد  بتعويض  فضالة  اد بن  مد د بن  محم
في  كتابتها  مّداد  أكمل  الزكاة.  عــن  أجزاء  ثالثة  من  ل  األو الجزء  هذا  ُفقد. 
منســوخة  إحداها  الجزء،  لهذا  نســخ  عدة  هناك   .1503 يوليو   / 909 محرم 
السمائلي،  أمبوعلي  رجب  فارس بن  د بن  محم عبد اهللا بن  سعد بن  قِبل  من 

الفارسي. األسفل،  انظر:  1179 / 1765 ـ 6. 

عامر بن  د بن  محم بشــير بن  الناســخ:  الثالث،  للمجّلد  مخطوط   :78/3 نفسه: 
مالك  ســيف بن  ســلطان بن  إمامة  خالل  اإلزكوي،  موســى  أحمد بن 
اليعربــي (إمام 1059 ـ 1090 / 1649 ـ 1679)، نســخها لنفســه بمســجد 

بإزكي. الحواري 
التي  الشــرع،  ـ : بيان  ل المجلد  بعض  هناك  البوســعيدي،  مكتبة  فــي   :112 نفسه: 
العلماء  ضمن  كان  الذي  الريامي،  ســليمان  منير بن  ـ : حمير بن  ل ُنســخت 

1145 / 1732 ـ 3. في  اإلمامَة  سلطان  سيف بن  بخلع  قاموا  الذين 
نفسه: 131: في وزارة التراث القومي والثقافة هناك مخطوط للمجّلد 46 (رقم 3536)، 

العبري. علي  طالب بن  ـ : خلف بن  ل 1064 / 1653 ـ 4،  سنة  ُنسخ 
نفسه: 141 ـ 142: مخطــوط للمجّلــد 38، ُنســخ من قِبــل خلفان بن عبد اهللا بن 

1075 / 1664 ـ 5. الصحاري،  سليمان  قيصر بن  خلفان بن 
عمر  جمعة بن  درويش بــن  قِبل  من  نســخها  تَّم  المجلدات  إحــدى   :169 نفسه: 

1054 / 1644 ـ 5. في  المحروقي 
المجلدات،  بعــض  بنســخ  قام  الجهضمي  بيان  د بن  محم ســالم بن   :238 نفسه: 
د بن أحمد بن راشد بن  د 16 ُنسخ له، من قِبل محم1087 / 1676 ـ 7. المجل

البوسعيدي. مكتبة  في  1048 / 1673 ـ 4،  البعدي،  المحرزي  د  محم
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خميس بن  سعيد بن  قِبل  من  المنســوخة  المجلدات،  إحدى  مخطوط   :256 نفسه: 
1067 / 1656 ـ 7. في  الطالبين،  منهج  كتاب  مؤّلف  ابن  الشقصي،  سعيد 

صالح بن  الناســخ:  البوســعيدي،  مكتبة  في   48 للمجّلــد  مخطــوط   :258 نفسه: 
ـ : سعيد بن  ل 1215 / 1800 ـ 1،  النْزوّي،  بالســعود  عزيز  عامر بن  حبيب بن 

النْزوّي. السليماني  بلعرب  سليمان بن  د بن  محم سليمان بن 
ـ : سعيد بن علي بن مسعود الرزيقي (القرن  نفسه: 262: مخطوط للمجّلد 13، منسوخ ل

العبري. عدي  د بن  محم سعيد بن  قِبل  من  غالبًا  عشر)،  الثامن  عشر /  الثاني 
ُنسخت  السالمي،  مكتبة  في  و19   ،18  ،17  ،15 للمجّلدت  مخطوطات   :312 نفسه: 
المّدادي  اد  مــد أحمد بن  اد بن  مد ســليمان بن  ناصر بن  ـ : ســليمان بن  ل

.(1966 أكتوبر   /1111 األولى  جمادى  في  (عاش  الناعبي 
د بــن ســالم العظــم، 1082 / 1671 ـ 2،  ـد 70، الناســخ: محم نفسه: 355: المجلـ
مجّلد  السعالي؛  النْزوّي  المعمري  راشــد  مسعود بن  د بن  محم ـ : عامر بن  ل
د بن عامر بن أحمد بن  ـ : نفس الشيخ، من قِبل بشير بن محم آخر منسوخ، ل
موسى اإلزكوي، 1081 / 1670 ـ 1. نفسه 373: المجلد 14، الناسخ: صالح بن 
مبارك بن مسعود بن مبارك بن فارس بن عبد اهللا بن سعيد الربخي البهلوي، 
(الذي  [اليعربي]  ســيف  سلطان بن  بلعرب بن  ـ : السيد  ل 1077 / 1666 ـ 7، 

1090 ـ 1104 / 1679 ـ 1692). اإلمام  يكون  أن  يفترض  كان 
نفسه: 416: مخطــوط للمجّلد 10 في وزارة التــراث القومي والثقافة (رقم 535)، 
ُنسخ من قِبل مسعود بن راشد... الربخي األزدي البهلوي، 1164 / 1750 ـ 1.
العبري،  إبراهيم  راشــد بن  عمر بن  الناســخ:   ،41 للمجّلد  مخطــوط   :425 نفسه: 

النْزوّي. عّباد  د بن  محم ـ : مبارك بن  ل 1087 / 1676 ـ 7، 

فارس  مبارك بن  مسعود بن  راشــد بن  الناسخ:   ،16 للمجّلد  مخطوط   :426 نفسه: 
1062 / 1651 ـ 2. الربخي، 

نفسه: 427: بعض المجلدات في وزارة التراث القومي والثقافة، ُنســخت من قِبل 
لنفسه. 976 / 1568 ـ 9،  الكندي،  بن...  سليمان  أحمد بن  د بن  محم



809قسم المشرق ـ الجزء الثاني ∑

د بن  محم الناســخ:  البوســعيدي،  مكتبة  في   58 للمجّلــد  مخطــوط   :431 نفسه: 
1083 / 1672 ـ 3. الجهضمي،  د  محم سالم بن 

د بن أحمد بن... اإلسماعيلي  نفسه: 447: مخطوط لمجّلد، الناسخ: عبد اهللا بن محم
د بن سيف بن سعيد الشيباني األدمي،  ـ : محم الحميري، 1145 / 1672 ـ 3، ل

إبراء. حصن  في 
د بــن  ـ : محم ل 1098 / 1686 ـ 7،  فــي  ُنســخت  ـدات  المجلـ بعــض   :482 نفسه: 

العبري. بن...  طالب  يوسف بن 
الناســخ:  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي   65 للمجّلد  مخطــوط   :484 نفسه: 

1112 / 1700 ـ 1. الغافري،  المياحي  د  محم راشد بن  د بن  محم مّداد بن 
ـ : نجاد بن  ل  ،1747 ســبتمبر   /1160 رمضــان   ،7 للمجّلــد  مخطــوط   :520 نفسه: 

.(1748 / 1161 (ت:  الغافري  اني  الغس ان  غس نجاد بن  سالم بن 
ما  نوعًا  يعد  بالعمــل  التعريف   :106 ملحوظــة   408  ،2000  (Cook) كــوك 
أخذ  كمصدر  الشرع  بيان  كتاب  إلى  متعددة  مرات  يرجع  المصنف  مشكلة؛ 
كتاب  من  نقل  المرات  إحدى  وفي   ،(70  ،16 الصفحــات   ،29 (المجلد  منه 

الكندي. بكر  ألبي  المصنف 
1988 ـ 294:   ،277 مسقط   ،3 المجلد   :1 ملحوظة   55  ،1998  (Crone) كرون 
د بن  ـ : محم ل شــروحات  مــع  الخارجي،  فــورك  الفضل بن  ألبي  ســيرة 
محبوب (ت: 260 / 873) (انظر: الرحيلي، أبو عبد اهللا) وأبو ســعيد الكدمي 
السعدي:  خميس  جميل بن  كتاب  في  الشيء  نفس  العاشر).  الرابع /  (القرن 
 ،VIII زنجبــار1297 ـ 1299 / 1879 ـ 80 ـ 1881 ـ 2،  الشــريعة،  قامــوس 
قِبل  من  بها  وعــد  وترجمة  أخرى  نســخة  الكندي.  عن  نقــالً  285 ـ 295، 

الثامن. الفصل   ،2001  (Crone) كرون  انظر:   .(Paketchhy) بكتشي 
كرون (Crone) 2001، 339: المجلدان 3 و28، مسقط، وزارة التراث القومي 

.1988 والثقافة، 
 ،237  ،I) األعيــان  إتحاف  في  البطاشــي  يقول  113 ـ 114:   ،1994 الفارســي، 
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مجّلدين:  وإنما  الشرع  بيان  كتاب  في  المفقود  هو  واحدًا  مجّلدًا  ليس  إنه  خطأ) 
مّداد بن  قِبــل  من  تعويضه  تَــّم  الزكاة،  عن   ،17 ـد  المجلـ و24.   17 ـد  المجلـ
تأليف  أكمل  الذي  الناعبي،  فّضالــة]  اد بن  مد د بن  محم [بن  اد  مد عبد اهللا بن 
الكتاب في محرم 909/ يوليو 1503. المجلد 24، عن أحكام الحج، عوض من 
ترتيبها  تَّم  معًا  المجلدات  كل  البهلوي.  الشقصي  عمر  زياد بن  عبد اهللا بن  قِبل 

عنوانه. الكتاب  أعطى  الذي  الكندي،  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  قِبل  من 
ســعيد بن  الشــرع.  بيان  لكتاب  موجزة  نســخة  ألفوا  العلماء  مــن  العديد 
(قطع)،  أقســام  أربع  في  نســخة  ألف  اإلزكوي  عامر  أحمد بن  عبد اهللا بــن 
القومي  التراث  وزارة  بمكتبة  الموجودة  اآلثار،  معاني  في  االختصار  تسمى 
الُسليمي  صالح  سالم بن  قِبل  من  تأليفها  تَّم  أخرى  موجزة  نســخة  والثقافة. 
السروري، في قسمين، غير منشورة. انظر: البطاشي: إتحاف األعيان، 310/1. 

.202  ،73/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي:  األعلى،  انظر 
مجّلدًا.  73 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :312  ،1998 غنبش 

د بن سليمان [الكندي]: (ت: 508 / 114 ـ 5)  1903، 20: محم (IMBERT) إمبرت
مجّلدًا.  70 الشرع،  بيان 

الخصيبي: شقائق النعمان، 2/3: 72 مجّلدًا. المؤّلف ابن عم أبي بكر أحمد بن 
مؤّلف  الكندي،  مقداد  عبد اهللا بن  د بن  محم سليمان بن  موسى بن  عبد اهللا بن 

المؤّلف. وفاة  بعد  الشرع  بيان  رتب  الذي  المصنف،  ـ : كتاب  ل
مكتبة آل يدر، 43 ـ 44، رقم 132 (رقم 100 في المكتبة)، مخطوط للجزء 5، 
156 ورقة، 20×15سم، 15 ســطرًا، مكتمل. الناسخ: عبد اهللا بن عمر (؟) بن 

3 (ملكية  الورقة  على   .1762 / 1176 ل  األو ربيــع  البهلوي،  العّطاف  ســعيد 
الورقة  على  سعيد.  عبد اهللا بن  موســى بن  صالح بن  ســالم بن  المدخل؟): 
 ثم القصابي).  (ربما  موسى  صالح بن  خميس بن  ـ : يوسف بن  ل ُنسخ   :156

يحيى بن  الحاج  ساللة  من  مأخوذ  الشــريف،  باحمد  د بن  محم ملكية  في 
.1928 / 1346 القعدة  ذو   2 د،  محم
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137 ورقة،   ،12 للمجّلــد  مخطوط  المكتبــة)،  في  (رقم 93  رقــم 133   ،44 نفسه: 
المفرجي،  علي  سعيد بن  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  14 سطرًا،  23×17سم، 

من  أتى  ـ : كتابين.  ل مجموعة  فــي  ل  األو  .1866 / 1283 األولى  ُجماَدى   13

ملكية  في  أتى  القمشــوعي.  المبارك  عبيد بن  ملكيــة  في  حرير  حنظل بن 
د، 2 ذو  د بن باحمد الشريف، مأخود من ساللة الحاج يحيى بن محم محم

.1928 / 1346 القعدة 
 ،292  ،291 (األرقام  289 ـ 362  األرقام  كاملة.  نسخة  آل خالد:  عشيرة  مكتبة 
األرقام  الدليل؛  هذا  فــي  الكندي)  غير  مؤّلفون  لهــا   ،362  ،355  ،344  ،299

في  مختلفون،  واحــد)  باســتثناء  (ُعمانيون  ناســخون  المكتبة.  في  1 ـ 68 
1292 / 1875 ـ 6 (األكثر  إلــى  1066 / 1655 ـ 6  من  بدًء  الســنوات،  مختلف 
59 ورقة.  من  مخطوط  رقم 535،  مختلفة،  قياســات  هجري)،  و1292   1291

قِبل  من  منها  ثالثة  535 ـ 548)،  (أرقــام  قصيرًا  عمالً   14 مــن  مجموعة  في 
د بن عيســى  مؤّلفين إباضيين (547، 538، 535). أغلبها ُكتبت من قِبل محم
د بن  (بن أيوب) (انظر: أزبار) بزنجبار في 1265 / 1848 ـ 9، واحد كتبه محم
يحيى بن إبراهيم اليسجني بزنجبار في 1250 / 1834 ـ 5. كلها بخط مغربي. 
أبو حفص  المغرب:  انظر:  المنتظم.  الجوهر  ســالم:  أبو ناصر  األزدي،  انظر: 
مة التوحيد، مكتبة عشيرة آل خالد: [عقيدة ابن جميع]. عمرو بن جميع، مقد

مكتبــة البوســعيدي، (مــارس 2004): بيــان الشــرع. تحقيــق: لجنة من 
عبد الحافظ  مراجعــة:  الخليلي؛  حمــد  أحمد بن  بإشــراف  ُعمان  علمــاء 
مجلدًا   46 1982 ـ 1993،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  شــلبي. 
1 ـ 16،  المجلدات  الحارثي.  سليمان  حمد بن  سالم بن  حققه  (24×17سم)، 
 ،152  ،214  ،213  ،306  ،215  ،344  ،391  ،444  ،348  ،319)  ،1984 / 1404

221، 220، 203، 254، 259، 248 صفحة)؛ المجلدان 17 و18، 1405 / 1985، 

(212، 223 صفحة)؛ المجلد 19، 1406 / 1986، (357 صفحة)؛ المجلدان 20 
 ،1988 / 1408 22 ـ 30،  المجلدات  320 صفحة)؛   ،283)  ،1987 / 1408 و21، 
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ـدات  المجلـ 243 صفحــة)؛   ،265  ،223  ،277  ،441  ،308  ،248  ،358  ،290)
31 ـ 33، 1412 / 1991، (196، 175، 180 صفحة)؛ المجلد 34، 1408 / 1988، 

ـدات 36/35، 1412 / 1992، (323 صفحة)؛ المجلدات  (125 صفحة)؛ المجلـ
 ،1992 / 1413  ،40/39 ـدات  المجلـ (446 صفحــة)؛   ،1992 / 1412  ،38/37

المجلدات  (369 صفحة)   ،1992 / 1413  ،42/41 ـدات  المجلـ (486 صفحة)؛ 
 ،1993 / 1413  ،46/45 ـدات  المجلـ (429 صفحــة)؛   ،1992 / 1413  ،44/43

(561 صفحــة)؛  1413 ـ 1993/4،   ،48/47 ـدات  المجلـ (388 صفحــة)؛ 
 ،52/51 المجلدات  5 صفحــات)؛   ،340)  ،1993 / 1413  ،50/49 المجلدات 

.54/53 المجلدات  (470 صفحة)؛   ،1993 / 1414

.56/55 المجلدات  (386 صفحة)؛  نفسه: 
.58/57 المجلدات  صفحتان)؛   ،366) نفسه: 

.60/59 المجلدات  4 صفحات)؛   ،564) نفسه: 
.62/61 المجلدات  صفحتان)؛   ،329) نفسه: 

.64/63 المجلدات  3 صفحات)؛   ،445) نفسه: 

.66/65 المجلدات  3 صفحات)؛   ،379) نفسه: 
.68/67 المجلدات  صفحتان)؛   ،361) نفسه: 
.70/69 المجلدات  صفحتان)؛   ،480) نفسه: 

مجلد. آخر   71 المجلد  صفحتان)؛   ،396) نفسه: 
نفسه: (149 صفحــة). فــي نهايــة كل مجّلــد، يشــير اْلُمحّقــق باختصــار إلى 
القومي  التراث  وزارة  مســقط،  األجزاء.  عليهــا  تعتمد  التي  المخطوطــات 
35 ـ 70،  المجلدات   ثم 2 ـ 34؛  المجلدات  يظهر:  ـ : 1412 / 2003  ل والثقافة 
مجلــدان في مجّلد واحد (36/35، 38/37، وهكــذا)؛ المجلد 71؛ المجلد 

الشرع. بيان  فهرس   :72

النامي، 2001، 305، مخطوط، عدة مجلدات في الخزانة البارونية. المجلد 3 
مجّلدًا.  73 يشكل  الكامل  العمل   .(1969 (زهاء  النامي،  ملكية  في 
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.1984 مسقط  مجّلدًا.   72  :218  ،2000  (Rawas) روس 
الســالمي: اللمعــة، 69: 72 أو 73 مجّلدًا، يقولون بــأّن كتاب الزكاة تمت 

بعده. العلماء  من  عدد  مكانه  وأخذ  إضافته 
ُعمان. بدّية،  السالمي،  مكتبة  في  مخطوط   ،263  ،2002 السالمي، 

شــاخت 1956، 382، رقم 22، مخطوط مكتمل مع صالح بن عمر في بني 
يسجن، حوالي 72 مجّلدًا؛ مخطوط في مكتبة القطب، 756 (المجلد الرابع 

1291 / 1874 ـ 5). النسخ  تاريخ  الوصايا،  ـ : كتاب  ل
ســميث (Smith) 1978، 166 ـ 169. علــى 166 ـ 167 قائمــة المحتويــات. 
مخطوطات في وزارة التراث القومي والثقافة. أعطى سميث (Smith) تواريخ 

النسخ.
1984 ـ 1988. مسقط  مجّلدًا.   72  :277  ،1988 سهيل 

والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في   98 للجزء  مخطوط   ،399  ،2003 الُسليمي 
فقه). باء،   80/386)

الحارثي. سالم  تحقيق:  منشورة.  مجّلدًا.   21  :220  ،1993 العبيدلي 
.157  ،B 7619  (Wilkinson) ويلكنسون 

ويلكنسون B 7819 (Wilkinson)، 198: المجلد 68 عن اإلمامة تمت دراسته 
المرقمة  غير  صفحاتها  والتي  رقم 1029،  نســخة،  من  (لألســف  بالتفصيل 
ٌم من قِبل السالمي، لكتاب  دون ترتيب). وهذا يؤكد أن هذا العمل كله ملق
تحفة األعيان. هناك شــيء من مضمون تاريخي يؤخر تاريخ انهيار اإلمامة 
إمامة  نهاية  األحداث  فــي  أدرجت  المذكورة  المصادر  بعض  لكــن  األولى 
د الخضر بن سليمان). بالتالي  راشد بن علي (بما في ذلك القاضي أبا محم
 3 المجلد  عشــر.  الحادي  الخامس /  القرن  آخر  في  العمل  وضع  إلى  أميل 

.203  ،O. C كذلك:  انظر:  كذلك.  دراسته  تمت  والبراءة  الوالية  عن 
تقريبًا  جدًا  كثيرة  نسخ  مجّلدًا.   72  :369  ،B 8719  (Wilkinson) ويلكنســون 
 68 للمجّلد   1029 مخطــوط  والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  فــي  مكتملة 
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القومي  التراث  بــوزارة  طباعته،  تمت  ل  األو ـد  المجلـ اإلمامة.  عــن  ُكتَِب 
 ،1978  (Smith) سميث  انظر:  المجلدات،  عناوين  ـ : قائمة  ل  .1983 والثقافة، 
166 ـ 169. ذكر سميث (Smith) مخطوطًا (1394 / 1974) [عبارة عن] قصيدة 

حيث  عبد السالم،  نجدة بن  قِبل  من  مخطوط  الشرع،  بيان  أجزاء  معرفة  في 
الشرع. بيان  لكتاب  المحتويات  قائمة  أخذ 

التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشــر  ل  األو المجلد  رقم 10:   ،7  ،4  ،1978 الوهيبي، 
مجّلدًا.  72 1235 / 1819 ـ 20،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي 

.1983 د  محم أبو الحسن،  انظر: 
308/1 ـ 318. األعيان،  إتحاف  البطاشي:  انظر: 

.1990  (Wilkinson) ويلكنسون  جامع،  بركة:  ابن  انظر: 
اآلثار. معاني  من  االختصار  أحمد:  عبد اهللا بن  سعيد بن  اإلزكوي،  انظر: 

المصنف. كتاب  عبد اهللا:  أحمد بن  أبوبكر  الكندي،  انظر: 
عبد السالم. نجدة بن  النخلي،  انظر: 

الشريعة. قاموس  خميس:  جميل بن  السعدي،  انظر: 
مختصر  الندابي:  الُســليمي/  ســالم  صالح بن  سالم بن  الســروري،  انظر: 

المختصر.
508 / 1114 ـ 5. زهاء  المؤّلف  توفي   .6  ،b1898  (Sachau) سشو  انظر: 

.3 ملحوظة   547  ،B 1976  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
وفروعه. الشرع  أصول  في  المرضية  اللمعة  نفسه: 

طويلة. أرجوزة   :113  ،1994 الفارسي، 
النعمة. كتاب  نفسه: 

قصيدة.  :255  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
(القرن  النْزوّي  الكندي  ســليمان  إبراهيم بن  د بن  محم  :143  ،1991 الزبير، 

واألحكام. األديان  في  النعمة  العاشر):  الرابع / 
النعمة. كتاب  انظر: 
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نفسه: كتاب النعمة. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1405 / 1985، (143 صفحة، 
23×16سم).

عبد اهللا بن  زاهر بن  قِبل  من   ،1927 / 1345 شــّوال   25 المخطوط  نسخ  نهاية 
ـ : ســهيل بن حمد بن شــامس  موســى بن صالح الكنــدي، في مطرح، ل

العامري.
.(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 

مكتبة  في  النعمة  ـ : أرجوزة  ل مخطوط   ،445/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
راشد بن  جميع بن  د بن  محم ُعدي بن  الناســخ:  (رقم 1873)،  البوسعيدي، 
1176 / 1762 ـ 3،  القرّيات،  والية  في  صّيــا  من  األخزمي،  جميع  د بن  محم

البطاشي. سلطان  سنان بن  د بن  ـ : محم ل
واألحكام. األديان  في  أرجوزة   :2/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

السالمي: اللمعة، 69: قصيدة معروفة بـ النعمة. وهي رجز عن أصول الشرع 
وفروعه.

التراث  وزارة  في  مخطــوط  النعمة،  أرجوزة  رقــم 20:   ،8  ،1978 الوهيبي، 
واحد. جزء  1353 / 1934 ـ 5،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي 

القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  الكافية،  النعمــة  منظومة  رقــم 3:   ،20 نفسه: 
قيصر:  ابن  كتاب  (انظــر:  واحد  جزء  1251 / 1835 ـ 6،  في  ُنســخ  والثقافة، 

مرشد). ناصر بن  اإلمام  سيرة 
الحج]. أمر  في  [نبذة  نفسه: 

12 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  في  رقم 344 (رقم 52  آل خالد،  عشيرة  مكتبة 
الخميسي  مســلم  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  18 ســطرًا،  23×16,5ســم، 

مخطوطين،  من  لمجموعة  األخيــرة  الصفحات  1291 / 1874 ـ 5.  الُعماني، 
ـ : الكندي؟). ل الشرع  بيان  كتاب  من  (جزء  126 ورقة 

رسائل]. [عدة  نفسه: 
.69 اللمعة،  السالمي: 
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رواح. في  أرجوزة  نفسه: 
مــن  مخطــوط  112 ـ 113،   ،2004 49 ـ 50؛   ،B 2004  (Declish) دكليــش 
 ZA 60/8 مجموعة  فــي  لزنجبار،  الوطني  األرشــيف  في  المنذري،  مكتبة 

3 ـ 160. الصفحات  270) صفحة)، 

الوصايا. كتاب  نفسه: 
 :756 القطب،  مكتبــة  مخطوط،  رقم 22،   ،382  ،1956  (Schacht) شــاخت 

1291 / 1874 ـ 5. النسخ  تاريخ   ،4 المجلد 
مزاب. في  موجودًا  زال  ما  الرابع  الجزء   :157  ،1976  (Wilkinson) ويلكنسون 

ْزوّي: الن السمدي  [الكندي]  عربي  روح بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي، 
277/1 ـ 280. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

الرابع /  بداية  ـ  التاسع  الثالث /  القرن  (أواخر  99 ـ 101:   ،1994 الفارســي، 
العاشر) كتب ســيرة عن األحداث في عهد اإلمام الصلت بن مالك، الذي 

المؤّلف. أيده 
باستثناء  له،  عمل  أي  رؤية  يتم  لم   :195  ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
النصف  إلى  ينتمي  أنــه  أخرى  مصادر  خالل  من  يبدو  لكن  المقتبســات، 

الكدمي. سعيد  ألبي  معلم  وأنه  العاشر  الرابع /  للقرن  الثاني 
روح. د بن  عبد اهللا محم ألبي  جواب  من  نفسه: 

634 ـ 638. السير(2)،  كتاب  مجهول:  في   :250  ،2001 السالمي، 
638 ـ 639.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  أيضًا.  جواب  وله  نفسه: 

638 ـ 620. مجموعة،  سير  مجهول:  في  آخر.  له  جواب  ومن  الوهيبي: 
99 ـ 123.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في   :161 نفسه: 

د بن روح. في مجهول: نســخة  2001، 3: من جواب محم (Crone) كــرون
98 ـ 122. رقم 3،  مصورة، 

الوهيبــي، 2003، 159: جوابات من أبي الحســن وبعدها جوابات من ابن 
465 ـ 467. والجوابات،  السير  مجهول:  في  الروح. 
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روح. د بن  عبد اهللا محم أبي  إلى  جواب  ومن  مجهول:  انظر: 
شيخة. د بن  محم إلى  روح  د بن  محم عبد اهللا  ألبي  جواب  نفسه: 

464 ـ 469. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256  ،2001 السالمي، 
روح. د بن  محم عبد اهللا  أبي  سيرة  نفسه: 

اإلمام  إقالة  مسألة  عن  فتوى   :(71 رقم 70 (باألحرى   ،25  ،2000 الســالمي، 
الصلت بن مالك الخروصي. ذهب ابن روح إلى أن الفكر يجب أن يعتمد 
على العقيدة، وال يمكن أن تكون هناك عقيدة بدون معرفة؛ هذا هو الطريق 

.24  ،2001 الحقيقة  إلى  الوحيد 
د بن روح. ظهرت في ازدهار  2001، 3، رقم 3: ســيرة محم (Crone) كرون
ويلكنسون  111/1 ـ 114؛  األعيان،  تحفة  (الســالمي،  العاشر  الرابع /  القرن 

.(167  ،1987  (Wilkinson)
د بن روح. في مجهول: ســير مجموعة،  الوهيبي، 2003، 150: ســيرة محم

596 ـ 598.

د  محم أبي  إلــى  الكندي  عربــي  روح بن  د بــن  عبد اهللا محم أبي  ســيرة  نفسه: 
الرحيلي). (انظر:  محبوب  د بن  محم عبد اهللا بن 

الســالمي، 2000، 24، رقم 68 (باألحرى 69)، (أواخر القرن الثالث ـ بداية 
الرابع / أواخر القرن التاسع ـ بداية العاشر) المؤّلف كان من مدرسة نزوى 
إليه  المرسل  الخروصي،  مالك  الصلت بن  اإلمام  إقامة  مسألة  في  المعتدلة 
قتل  بعد  الســيرة  هذه  كتبت  اإلمام.  معارضي  الرســتاق،  مدرســة  من  كان 
ان بن تميم في 280 / 893، وتتناول موضوع األيادي المشتركة في  اإلمام عز
العلماء  من  عديد  آراء  كذلك  تعطي  اإلمامة.  انهيار  إلى  أدت  التي  المســألة 

المسألة. لهذه  حّل  إيجاد  حاولوا  الذين 
اإلباضية. السير   ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :24  ،2001 السالمي، 

عمر. د بن  محم عمر بن  إلى  روح  د بن  محم عبد اهللا  أبي  سيرة  نفسه: 
السالمي، 2004، 24 ـ 25، رقم 69 (باألحرى 70): فتوى عن الوالية والبراءة. 
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.24  ،2001 السالمي، 
في  عمر.  د بن  محم عمر بن  إلى  آخر  له  جواب  ومن   :250  ،2001 السالمي، 

641 ـ 642.  ،(2) السير  كتاب  مجهول: 
الكندي، أحمد بن سعيد بن ناصر: (كاتب) هذا ديوان جامع ألربع قصائد متضمنة 
ا أراد قنصل اإلنكليز االكتشاف على  ذكر الواقع الذي يرفضه المشــارقة َلم
معدن الفحم المعاين (؟) هناك. [ُكتب من قِبل] أحمد بن ســعيد بن ناصر 

21×17سم). تقريبًا  (31 صفحة،   ،1916 نوفمبر   /1335 محرم   16 الكندي، 
نوفمبر  في  صــورت  زعيمة.  ابنته  مع  البارونــي  ـ : ســليمان  ل وثائق  ضمن 

.1975

شخص  إلى  أو  السالمي،  حميد]  عبد اهللا بن  د  محم [أبي  إلى  نسبت  قصيدة 
مســلم  ـ : ســعيد بن  ل األولى  القصيدة  على  رّدًا  1 ـ 6)؛  (الصفحــات  آخر 
(الصفحات  مســلم  ســعيد بن  قصيدة  6 ـ 12)؛  (الصفحات  (؟)  المجيري 
د عبد اهللا بــن حميد] الســالمي، مقّدمًا  ـ : [أبــي محم 12 ـ 22)؛ قصيــدة ل

ومجيبًا  البوســعيدي)  تركي  فيصل بــن  (ســلطان  «الملك»  إلى  بنصيحــة 
22 ـ 31). (الصفحات  مسلم  سعيد بن 

الســالمي: تحفة األعيــان، 310/2 ـ 312، وصف هــذا الحدث الذي وقع 
الفحم  معدن  موقــع  زيارة  اإلنكليــزي  القنصــل  أراد   .1901 / 1319 ســنة 
تيمور.  ابنه  فيصل  السلطان  أرســل  أن  بعد  حتى  ذلك،  من  وُمنع  المعاين 
بحثين  إنجاز  تَّم  و1902   1901 ســنة  في  أنه  كتب  155 ـ 156،   ،1967 لندن 
صور.  مدينة  من  أرض  تحت  ميالً   30 حول  اآلثار  علماء  قِبل  من  ميدانيين 
الميهرفة،  قِبل  مــن  مســكونة  بأنها  رفصَة   ،431  ،1966  (Miles) ميلز  ذكر 
المشارفة.  قبيلة  عن  شــخص.   1500 حوالي  من  إباضية  هناوية  قبيلة  وهي 
تاور  وتش  كذلك  ذكر  الذي  153 ـ 154،  األعيان،  إســعاف  السيابي:  انظر: 
صور   ،E 24  ،N 59 - 30 - 22 رفصــة  تقع  رفصة.  في  قلعة)  يقول  (الســيابي 

.E 32 - 59  ،N 34 - 22 تقع 
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سليمان بن  د بن  محم سعيد بن  أحمد بن  سعيد بن  أحمد بن  سعيد بن  الكندي، 
عبد اهللا:

ولد  1206 / 1791 ـ 2)  (المتوفي  244/3 ـ 245،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
في الردة، وهي قرية بنزوى، فيما بعد استقر في هجار بوادي بني خروص.

د بن  ومحم شريفي  د  محم مصطفى  تحقيق:  الكريم.  للقرآن  الميّسر  التفسير  نفسه: 
موســى باباعمي. ثالثة مجّلــدات، الطبعة األولى. مســقط، وزارة التراث 

24×17سم). 557 صفحة،   ،556  ،563)  ،1998 / 1418 والثقافة،  القومي 
.(2004 (فبراير  البوسعيدي،  مكتبة 

الخروصي، كهالن 2004، 273 ـ 274: (ولد بين 1130 / 1718 و1139 / 1727) 
وكتاب  الدين  علوم  إحياء  الغزالي  كتاب  على   رد منها  مختلفة  أعماالً  كتب 
أشــار  مقدمته،  في   .1757 / 1181 ة  الحج ذي   2 في  العمل  اكتمل  التفســير. 
ـ : البغوي (المتوفى  ل التنزيل  معالم  وهي:  األساســية،  مصادره  إلى  المؤّلف 
مدارك  682 / 1283)؛  (المتوفــى  ـ : البغدادي  ل التنزيــل  أنوار  526 / 1132)؛ 

ـ : الطبرســي  ل الجامع  جوامع  707 / 1307)؛  (المتوفى  ـ : النســفي  ل التنزيل 
 .(1144 / 538 (المتوفى  ـ : الزمخشــري  ل الكشــاف  548 / 1153)؛  (المتوفى 
أبو ســعيد  فيها  بما  األولى  اإلباضية  بمصادر  المؤّلف  أتى  هذا،  عن  فضال 
(المتوفى  الرحيل  محبوب بن  د بن  محم العاشــر)،  الرابع /  (القرن  الكدمي 
أتى  المعجمية  المشاكل  عن  العاشر).  الرابع /  (القرن  بركة  وابن   (874 / 260

خاص. بشكل  نظامي  غير  العمل  الفيروزابادي.  بـ قاموس 
الكريم. القرآن  تفسير  د:  محم سعيد بن  الكندي،  انظر: 

الميسر. التفسير  في  الكندي  منهج  149 ـ 152:   ،2004 الكندي  انظر: 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير.  عن 

ْزوّي: الن [الكندي]  عامر  سليمان بن  أحمد بن  سعيد بن  الكندي، 
الفارســي، 1994، 218 ـ 220: تمت اإلشــارة إليه في كتاب شقائق النعمان 

الخصيبي. راشد  د بن  ـ : محم ل  (265/3)
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كان  1383 / 1963 ـ 4)  (المتوفى  263/3 ـ 274:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الخليلي (إمام  عبد اهللا  د بــن  محم اإلمام  عند  ونخل  الرســتاق  بقرية  قاضيًا 
(ســلطان  البوســعيدي،  تيمور  ســعيد بن  الســلطان  تحت  1920 ـ 1954). 

مطرح  في  قاضيًا  أصبح  1324 ـ 1392 / 1906 ـ 1972)  عــاش  1932 ـ 1970؛ 

وبعدها في ظفار، حيث بقي لســنوات كثيرة. زهاء 1376 / 1956 ـ 7 أرجعه 
فترة  األجانب وبعد  شعبة  بمحكمة  قاضيًا  تعيينه  ليتم  مســقط  إلى  السلطان 
كل  آنذاك  زمالؤه  كان  حيث  الشــرعية،  المحكمة  قضاة  أحد  أصبح  وجيزة 
كان  والخصيبي.  الطائي  عيســى  هاشم بن  العبري،  ســعيد  إبراهيم بن  من 
الجبل  في  األحــداث  عن  قصيدة  ضمنها  مــن  لشــعره،  أمثلة  كبيرًا.  عالمًا 
عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  عن  رثائيــة  وقصيدة  1376 / 1956 ـ 7  في  األخضر 

الخليلي.
ذلك  وبعد  الرســتاق  منطقة  قاضي  1383 / 1963 ـ 4)  (ت:   79  ،1991 الزبير، 
د بن عبد اهللا الخليلي. قاضي في كل من الرستاق،  بحي نخل عند اإلمام محم
نخل، مطرح ومســقط، وظفار تحت السلطان ســعيد بن تيمور البوسعيدي. 

أخرى. ومواضيع  الفقه  عن  منظومة  وأجوبة  وأسئلة  كثيرة  قصائد  كتب 
الميسر]. [التفسير  نفسه: 

الكندي. أحمد  سعيد بن   :2002 الشعيلي  انظر: 
الكريم. القرآن  تفسير  د:  محم سعيد بن  الكندي،  انظر: 

الميسر. التفسير  سعيد:  أحمد بن  سعيد بن  الكندي،  انظر: 
الفرائض. أصول  عقد  على  الفائض  البحر  د:  محم سليمان بن  الكندي، 

الشيباني، سلطان بن مبارك 2004، 87: (القرن الرابع عشر / العشرين). نفس 
التالية؟ المادة  مثل  الشخص 

عبد اهللا: أحمد بن  د بن  محم سليمان بن  الكندي، 
.(1918 ديسمبر   /1337 صفر   14 (ت:  205 ـ 206   ،1994 الفارسي، 

 / 1337 صفــر  (1298 ـ 14  161/3 ـ 168:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
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صفر   1 (ت:  الكندي  عبد اهللا  ناصر بن  ســعيد بن  عم  ابن  1880 ـ 1 ـ 1918) 

راشــد  ســالم بن  لإلمام  قاضيًا  كان  األخير.  هذا  أخت  وابن   (1936 / 1355

عن العمل المشار  الخروصي (إمام 1913 ـ 1920) في نزوى ونواحيها. فضالً 
نظم. وفي  نثر  في  وأجوبًة  قصائَد  كتب  فقد  الموالية،  المادة  في  إليه 

.84  ،1991 الزبير، 
مســقط،  الصليبي.  علي  د  محم تحقيق:  المراد.  غاية  على  اإلمــداد  بداية  نفسه: 
واحدة،  صفحة   ،167)  ،1986 / 1406 والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة 

24×17سم).

أرجوزة  االعتقاد،  نظــم  على  شــرح   :108  ،254 األعيان،  نهضة  الســالمي: 
السالمي. حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل

السالمي. مثل   :162/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
ـ : السالمي. ل االعتقاد  نظم  في  المراد  غاية  على  شرح   :84  ،1991 الزبير، 

المراد. غاية  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 
الجهاد]. علم  في  الرشاد  أعالم  كتاب  على  [شرح  نفسه: 

الرشاد. علم  عامر:  حمد بن  سعيد بن  الراشدي،  انظر: 
النخلي: [الكندي]  د  محم سيف بن  عبد اهللا بن  الكندي، 

الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  97/2 ـ 102:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبي: 
عقول  كتابه  من   I. A شعره،  عن  أمثلة  والعشرين)  الواحد  ـ  العشرين  عشر / 

والمنسوخ. الناسخ  من  شيء  ذكر  في  العقيان 
شعرية]. [مجموعة  نفسه: 

نخل.  المؤّلف،  مكتبة  في  مخطوط  معاصر،  شــاعر   399  :2003 الُســليمي 
الُسليمي. مع  نسخة 

والمنسوخ. الناسخ  من  شيء  ذكر  في  العقيان  عقول  نفسه: 
البالغة،  علم  في  منظوم  كبير  عمل  97/2 ـ 98:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 

القرآن. وتالوة  القرآن  نزول  ترتيب  الفقه،  أصول 
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األخيار  خزانة  ْزوّي:  الن الســمدي  [الكندي]  ان  غس د بن  محم عبد اهللا بن  الكندي، 
الخيار. بيع  في 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  ُنشر   :156  ،1994 الفارسي، 
مكتبة  فــي  مخطوطات   ،4 ملحوظــة   83/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
حمد  سالم بن  مكتبة  وفي  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  وفي  البوسعيدي، 

المضيرب. والية  في  الحارثي 
الزعماء  أحد  عشر)  السابع  عشر /  الحادي  (القرن  115 ـ 116:   ،1991 الزبير، 
أرسله  1624 ـ 1649).  اليعربي،  (اإلمام  مرشــد  ناصر بن  لإلمام  السياسيين 
اإلمام مع الجيش إلى منطقة تســمى اْلجــو (البريمي) (؟). كتب كتابًا في 

الخيار. بيع  في  األخيار  خزانة  الفقه: 
د بن سعيد بن عبد السالم: منهاج األبرار في  انظر: النخلي، أبو عبد اهللا محم

الخيار. بيع 
نجاد. كهالن بن  أبو المعالي،  أبو المعالي:  نجاد،  موسى بن  كهالن بن 

الكيذاوي، موسى بن حسين بن شوال الحسيني: ديوان الكيذاوي. شعر موسى بن 
 ،1992 / 1412 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  شــوال.  حسين بن 

24×17سم). صفحتان؛   ،242)
سعيد بن  أحمد بن  اإلمام...  عهد  شوال «في   29 يوم  المخطوط  نسخ  اكتمل 
سعد بن  الناســخ:  1753 ـ 4 ـ 1783).  (إمام  البوســعيدي،  د  محم أحمد بن 

الهنائي. عبد اهللا  عمران بن  سعيد  عبد اهللا بن 
.1985 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :12  ،1995 عزة  أبو 

القومي  التراث  وزارة  (في  لديوانه  مخطوط   ،238  ،1984 عبد الخالق  علي، 
الهنائي. عبد اهللا  سعيد  الناسخ:  والثقافة). 

أبي  [ديوان  عشر)  السادس  العاشــر /  (القرن   :168/2 المخطوطات،  فهرس 
324 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  الكيذاوي]،  شوال 
عبد اهللا  عمران بن  عبد اهللا بن  ســعد بن  الناســخ:  18 ســطرًا.  30×20ســم، 
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ملوك  أحد  مظفــر،  ســليمان بن  المحســن بن  فالح بن  مدح  في  الهنائي. 
 169 الصفحة  على  عشر.  السادس  العاشــر /  القرن  في  عاش  الذي  النباهنة، 

(278 صفحة). أخرى  نسخة 
شوال بن  حســين بن  موســى بن  269/2 ـ 290:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
للقرن  الثاني  (النصف  المحليوي  الحســيني  الحســن  أبي  خاطر بن  ثاني بن 
السادس  للقرن  الثاني  النصف  عشــر /  الحادي  للقرن  ل  األو الربع  ـ  العاشــر 
بجوار  عندام  بوادي  محليا  قرية  من  عشر)،  السابع  للقرن  ل  األو الربع  ـ  عشر 
إلى  نسبة  زكية،  رائحة  تعطي  شجرة  والكيذاوة  الكيذاوي،  يسمى  الشان.  سمد 
تولوا  الذين  األواخر،  النباهنة  عن  مدحية  قصائد  أّلف  اللذيذ.  الجميل  شــعره 
محسن،  ســلطان بن  نبهان،  ـ : بني  ل ل  األو (الملك  هجري   970 قبل  الســلطة 
الســلطان  مدح  في  قصيدة   40 مــن  أزيد  َكَتَب  972 / 1564 ـ 5).  فــي  ـي  توفـ
فالح بن المحسن. لم يحتو ديوانه المنشور على كل القصائد، نحو 50 قصيدة 

مفقودة. كثيرة  أبيات  المطبوع  الديوان  في  القصائد  ومن  مفقودة،  أكثر  أو 
يسمى  عشر)  السادس  العاشر /  (القرن  54/1 ـ 62:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
ولد  العذب.  لشــعره  تمثيالً  زكية  رائحة  ذات  شــجرة  إلى  نســبة  الكيذاوي 
في محليــا (محلّيا، محالّية؟) في وادي عندام بالشــرقية. قصائد مدحية عن 
ـ : والده  ـ : عّرار بن فالح، ل النباهنة األواخر. على الصفحات 55 ـ 62 قصائد ل

العرش. توليه  بمناسبة  مظفر  سليمان بن  ولـ  سليمان  محسن بن  فالح بن 
التاسع /  القرن  أواخر  الظّن  أغلب  في  عاش   :190  ،1997  (Naboodah) نبودة

عشر. الخامس 
الزبير، 1991، 155: (القرن العاشــر / الســادس عشر) موسى بن حسين بن 
النباهنة  ملوك  في  مدحية  قصائد  كتب  بـ الكيذاوي.  لقب  الحســيني.  شوال 
القصائد  إحدى  بالشــرقية.  عندام  بوادي  (محالّية)  محلّيا  في  ولد  األواخر. 

فالح. عّرار بن  مدح  في  قصيدة  المشهورة 
شّوال. حسين بن  موسى بن  المحلي،  انظر: 

النبهاني. انظر:  النباهنة.  عن 
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اللمكي:
لمك،  بنو  أخرى،  قديمة  ُعمانية  لقبيلة  اسم   :47  ،2004  (Peterson) بترســن

بزنجبار. لمك  منطقة  في  أكثرها  يعيش 
اللمكي:

الرستاقي. [اللمكي]  سعيد  سيف بن  راشد بن 
ناصر. سليمان بن 
سليمان. ناصر بن 

الرستاقي: [اللمكي]  سعيد  سيف بن  راشد بن  اللمكي، 
93 ـ 94.  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 

ولد  (1262 ـ 1333 / 1845 ـ 1914)  135/3 ـ 146:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
[البوسعيدي]  ان  عز حمود بن  فيصل بن  الســيد  عاشر  الرســتاقية.  بقصرى 
علماء  درس  القصــرى.  بمســجد  معلمًا  وكان  العبري،  خميس  وماجد بن 
حميد  عبد اهللا بن  ســيف،  ســالم بن  أخاه  ضمنهم  من  كثيرين،  مشــهورين 
هاّمًا  قاضيًا  تعيينه  وتم  مفتيًا  كان  الرواحي.  شــامس  د بن  ومحم السالمي، 
كثيرة، من بينها: مجموع  على الرســتاق والمنطقة المجاورة. أّلف أعمــاالً 
مسائل في مختلف الدعاوى واألحكام، رسالة المسالك في علم المناسك، 
األعيان،  نهضة  الســالمي:  (من  نظم.  في  أجوبة  العلم،  فضائــل  عن  قصائد 
232 ـ 233)، أمثلة لشــعره وأجوبته على أســئلة زهران بن زاهر بن سعيد. 

.146 الصفحة 
92 ـ 94.  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 

الســالمي: نهضة األعيان، 232 ـ 233: مجموع مسائل في مختلف الدعاوى 
الســلوك؛  في  منظومة  العلم؛  فضائل  فــي  منظومة  والديانات؛  واألحــكام 
المناسك؛  علم  في  المسالك  رسالة  الحق؛  نشر  على  التحريض  في  منظومة 
الخروصي (إمام  راشد  سالم بن  لإلمام  المهمين  المستشارين  أحد  كان  إلخ. 

1913 ـ 1920).
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وشــاعر.  قاضي  قانوني،  67: (1262 ـ 1333 / 1845 ـ 1914)   ،1991 الزبيــر، 
ولــد بمنطقة قصرى الرســتاقية. كان مفتيــًا وتم تعيينه قاضيــًا هاّمًا على 
من  المشــهورين،  العلماء  من  كثيرًا  دّرس  المجــاورة.  والمناطق  الرســتاق 
مجموع  ضمنها:  من  كثيرة،  أعماالً  أّلف  الســالمي.  حميد  عبد اهللا بن  بينهم 
مسائل في مختلف الدعاوى واألحكام، رسالة المسالك في علم المناسك، 

منظومة. أجوبة  العلم،  فضائل  عن  قصائد 
اطفيش]. د  محم القطب  مدح  في  [قصيدة  ناصر:  سليمان بن  اللمكي، 

ورقة  مخطوط،  الُعماني.  ناصر  ســليمان بن  رقم 344:   ،97 آل فضل،  مكتبة 
بكير  إبراهيم بن  عمر بن  الناسخ:  مكتمل.  23,5×17سم،  أبيات،   10 واحدة، 
ل للقرن الرابع عشــر / العشرين). السابع في المجموع، على  النصف األو)

المكتبة. في  رقم 166   ،8 الورقة 
(األرقام  و634   633 األرقام   B 602 ـ 261  سعيد  عمي  الشيخ  مؤسسة  مكتبة 

مكتملين. أبيات،   10 كالهما  المكتبة).  في  و121   128

د بن يوسف: قصيدة في حق أمير دار السالم سليمان بن  انظر: أطفيش، محم
ناصر.

.2002  (Pesek) بسيك  انظر: 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
سليمان. ناصر بن  اللمكي، 

أخرى  معلومات  (هناك  ـ : النجاح  ل مســاعد  ناشر   :136  ،2003  (Bang) بنج 
الرواحي. سالم  ناصر بن  بصحبة  هنا)، 

هنا)،  أخرى  معلومات  (هناك  ـ : النجاح  ل مســاعد  ناشر   :26  ،2001 الكندي 
اللمكي  ُنفي   1914 يوليــو  في  الرواحي.  عديم  ســالم بن  ناصر بن  بصحبة 
زنجبار  في  العربية  الجمعية  تأسيس  في  شــارك  الهند.  إلى  مؤقت)  (بشكل 

فهرس.  ،O. C. أكثر  انظر:   .(O. C.  ،38)  1920 / 1342 سنة 
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دار  حاكم  ناصر،  سليمان بن  ابن  168 ـ 169:   ،2005  (Sadgrove) سدجروف 
الســالم، الذي وصل إلى السلطة والســيادة خادم األلمان. قام ناصر بنشر 
مجلد شــعر في مدح إمام ُعمان، سالم بن راشد الخروصي: تهاني اإلمام، 
المر بن  قِبل  من  قصائد  علــى  يحتوي  النجاح.  بمطبعة   1914 في  المطبوع 
ســليمان  عامر بن  العزري،  مهيل  عامر بــن  عبد اهللا بن  الحضرمي،  ســالم 

اإلباضي. عامر  سليمان بن  وعامر بن  المالكي 
اللّواح. راشد بن  ان بن  غس سالم بن  أبو حمزة  الخروصي،  اللّواحي: 

ان بن  غس سالم بن  أبو حمزة  الخروصي،  ــان:  غس د بن  محم ســالم بن  اللّواحي، 
اللّواح. راشد 

صبنجي. (ُمحقق)  صبنجي:  لويس 
راشــد بن  ســليمان بن  الجهضمي،  (ُمحقق)  د:  محم عبد اللطيف  أحمد  الليثــي، 

اليتيمة. الدّرة  على  القويمة  المسالك  مسلم: 
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العبري. أبو عبد اهللا:  الكدمي،  الحمراوي  العبري  راشد  خميس بن  ماجد بن 
الكندي. (ُمحقق)  الكندي:  سالم  د بن  محم ماجد بن 

أبو ُصفرة. ُصفرة:  مالك بن 
د بن  محم إلى  جليد  ــان بن  غس مالك بن  جواب  من  جليد:  ــان بن  غس مالك بن 

عربي. روح بن 
28 ـ 29. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :152  ،2003 الوهيبي، 

الرابع /  القرن  أواســط  60): (بداية  رقم 59 (باألحرى   ،23  ،2000 الســالمي، 
الرسائل  إحدى  روح.  د بن  محم إلى  خليد  ان بن  غس مالك بن  سيرة  العاشر) 
من المراسلة بين المدرســتين الرستاقية والنْزاونّية تحتوي هذه الرسالة على 
األهلية.  الحرب  بعــد  جاءت  التي  لألحداث  ووصفٍ  الرســتاق  علماء  آراء 
حاول المؤلف كذلك أن يدافع عن آراء الفضل بن الحواري في مسألة (إقالة 

اإلمام. معارضي  إلى  انتمائه  رغم  الخروصي)،  مالك  الصلت بن  اإلمام 
جدول  في  ال يبدو  اإلباضية (خطأ؛  السير  مجهول:  في   :22  ،2001 السالمي، 

المحتويات).
د بن  محم إلى  خليد  ــان بن  غس مالك بن  جواب  من   :145  ،2003 الوهيبي، 
الصفحة  الثاني،  الجزء  اإلباضية،  علماء  ســير  مجهول:  في  عربي.  روح بن 

440 ـ 441.

روح. د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  انظر: 
المالكي:

أحمد بن  مســعود بن  أحمد بن  مســعود بن  خميس بن  عامر بن  مالك  أبو 
الشرياني. [المالكي]  عمر  عبد اهللا بن  خميس بن  حديد بن 

مسعود. ناصر بن  مسعود بن  خميس بن  عامر بن  مالك  أبو 
خميس. عامر بن  سعود بن 

المالكي، أبو مالك عامر بن خميس بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن أحمد بن 
الشرياني: [المالكي]  عمر  عبد اهللا بن  خميس بن  حديد بن 
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الفارسي، 1994، 206 ـ 207: ولد في وادي بني خالد سنة 1280 / 1863 ـ 4. 
(إمام  الخروصــي  راشــد  ســالم بن  اإلماميــن  عنــد  نــزوى  فــي  عاش 
توفي  1920 ـ 1954).  (إمــام  الخليلي  عبــد اهللا  د بــن  ومحم 1913 ـ 1920) 

ســنة 1346 / 1927 ـ 8. كتب: غاية المرام في األديــان واألحكام، في أربع 
(انظر:  كبير  واحد  مجلد  في  المنسوب،  األثر  في  المطلوب  غاية  مجلدات؛ 
األغبري، سالم بن سيف بن حمد)؛ المنظومة البديعة في الدماء والجروح؛ 
تالمذته  ضمن  من  كذلك.  ومدرسا  قاضيًا  كان  وأجوبة.  أسئلة  النظيم،  الدر 
ســليمان  أحمد بن  ســعيد بن  الرقيشــي،  زاهر  ســالم بن  د بن  محم هناك 
ناصر  سليمان بن  سعيد بن  الفارسي،  د  محم ناصر بن  منصور بن  الكندي، 
السيفي،  خميس  ناصر بن  ســعيد بن  الحجري،  حمد  راشــد بن  الكندي، 
شريان بن  إلى  نســبة  الشرياني  المالكي  خميس  عامر بن  ســعود بن  وابنه 

أحمد. إلى  ينتميان  وخروص  وشاري  د،  محم شاري بن 
مسعود. ناصر بن  مسعود بن  خميس بن  عامر بن  أبو مالك  المالكي،  انظر: 

مسعود: ناصر بن  مسعود بن  خميس بن  عامر بن  أبو مالك  المالكي، 
.99  ،2004 سيف  مبارك بن  الهاشمي، 

1346 / 1863 ـ 4 ـ 1928)  رمضان  ـ   1280) 25 ـ 34:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
ولد بوادي بني خالد في الشرقّية. عاش بمنطقة عّز والقابل، وأخيرًا استقر في 
1913 ـ 1920).  (إمام  الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام  حكم  خالل  عالم  بدّية. 
رجع  آخرين،  علماء  ضغوطات  مــن  معاناة  بعد  نزوى.  في  هاّمًا  قاضيًا  أصبح 
د بن عبد اهللا الخليلي (إمام  إلى بدّية. كان ضمن المنتخبين األوائل لإلمام محم
عن  أمثلة  نزوى.  في  قاضيــًا  أخرى  مرة  اإلمام  هذا  عينه  وقــد  1920 ـ 1954)، 

شعره. عن األعمال التي ذكر الخصيبي، والتي أعطى منها أمثلة. انظر: األسفل.
الســالمي: نهضة األعيــان، 398 ـ 400: (1280 ـ 1346 / 1863 ـ 1927) عالم 
وأخيرًا  والقابل،  عز  في  عاش  الشرقية  في  خالد  بني  وادي  في  ولد  وشاعر. 

هاّمًا. قاضيًا  أصبح  بدّية.  في  استقر 
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ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 188، 254، 265: (زهاء 1863 ـ 1928) أحد 
المبايعة  أخذ  من  وأول   (1913) الخروصي  راشــد  سالم بن  اإلمام  منتخبي 
د بن عبد اهللا الخليلي (1920). خلف عبد اهللا بن حميد السالمي،  لإلمام محم
أوائل  السالمي،  توفي  أن  بعد  موجها  عالما  وأصبح  األخير،  هذا  تلميذ  وهو 

.1914

السالمي). (مثل   :111  ،1991 الزبير، 
مسعود. أحمد بن  مسعود بن  خميس بن  عامر بن  المالكي،  انظر: 

واألحكام  األديــان  في  المرام  غايــة   :400 األعيــان،  نهضة  الســالمي:  نفسه: 
األثر  في  المطلــوب  غاية  بيت)؛   28000 أجــزاء،  أربعــة  في  (أرجوزة 
سيف بن  سالم بن  األغبري،  (انظر:  واألحكام)  األديان  (عن  المنســوب 
حمد)؛ غاية التحقيق: في أحكام االنتصار والتغريق، رّدًا على عيسى بن 
عزيز  راشــد بن  ممتلكات  على  حكمه  في  وبخه  ا  َلم [الحارثي]  صالح 
الخصيبي، أي أن هذه الممتلكات تنتمي إلى بيت المال (على الصفحة 
نظم  في  األلطــاف  موارد  التغريــب)؛  أحكام  فــي  التحقيق:  غايــة   :75

القتل  في  منظومة  األصــول)،  في  (أرجوزة  واإلنصاف  العــدل  مختصر 
نثرية،  كثيرة  مســائل  بينها  من  أخــرى،  كثيرة  وأعمال  ــارة؛  الكف ودفع 

نظم. في  وكتاب 
مسعود. أحمد بن  مسعود بن  خميس بن  عامر بن  أبو مالك  المالكي،  انظر: 

المحبوب. النظم  سيف:  سالم بن  األغبري،  انظر: 
أجوبة. كتاب  نفسه: 

الصفراء. القائمة 
(223 صفحة،   ،1996 / 1416 الضامــري،  مكتبــة  الســيب:  النظيــم.  الــدّر  نفسه: 

24×17سم).

مكتبــة البوســعيدي، (مارس 2004): تقديم: ســالم بن حمد بن ســليمان 
عامر بن  أبو مالك  االســم:  أعطى  الحارثي  5 ـ 7).  (الصفحــات  الحارثي 
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عمر  عبد اهللا بن  خميس بــن  حديد بن  أحمد بــن  مســعود بن  خميس بن 
الشرياني. المالكي 

مالك  أبي  أجوبــة  من  النظيم  الــدّر   :(2004 (مــارس  البوســعيدي،  مكتبة 
 ،1982 / 1402 والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  مســقط،  بالمناظيــم. 
عن  الحارثي  سليمان  حمد بن  ســالم بن  مة  مقد 24×17سم).  (208 صفحة، 

1 ـ 4). (الصفحات  المؤلف 
جمعها  منظومة.  وأجوبة  أســئلة  مجموع   :32/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

الغسيني. ناصر  علي بن 
من  النظيم  الدّر  المالكي:  مسعود  خميس بن  عامر بن   :221  ،1993 العبيدلي 
أجوبة أبي مالك بالمناظيم. ُجمعت من قِبل علي بن ناصر الغسيني، ُعمان 

.1982

واألحكام. األديان  في  المرام  غاية  نفسه: 
الخصيبي: شــقائق النعمان، 26/3 ـ 28: بداية الكتاب. أرجوزة في أكثر من 

مجلدات.  4 بيتًا،   28000

المنسوب. األثر  في  المطلوب  غاية  نفسه: 
ضخم. كتاب   :22/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

عن  النظيم:  الدّر  إلى:  الحارثي  ســليمان  حمد بن  سالم بن  قِبل  من  مة  مقد
واألحكام. األديان 

المحبوب. غاية  في  المحبوب  النظم  حمد:  سيف بن  سالم بن  األغبري،  انظر: 
والتغريق. االنتصار  أحكام  في  التحقيق:  غاية  نفسه: 

الرجز (أرجوزة)  في  ـ : رسالة  ل أجزاء  29/3 ـ 32:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
(وهو  المال  لبيت  الخصيبــي  عزيز  راشــد بن  ممتلكات  حجر  يخص  فيما 

النعمان). شقائق  مؤلف  والد 
والتفريق،  االنتصار  أحكام  في  التحقيق  غاية   :174/2 المخطوطــات،  فهرس 
21×17ســم،  36 صفحة،  والثقافة،  القومــي  التــراث  وزارة  فــي  مخطوط 
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الرواحي،  الكاملي  ناصر  حميد بن  سعيد بن  يوسف بن  الناسخ:  18 سطرًا. 

األرجوزة  هذه  فصــول  مجموعة،  في  نزوى،  حصن  فــي  1351 / 1932 ـ 3، 

هي: في بيان الســبب الذي غرق به مال راشــد؛ فــي اعتراض المعترض 
ذلك. وغير  والسنة  الكتاب  من  االنتصار  أدلة  ذكر  في  عنه،  والجواب 

ا قام عامر بن خميس المالكي خالل حكم  الســالمي: نهضة األعيان، 75: َلم
حجز  حكم  بإصدار  1333 / 1914 ـ 5  ســنة  الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام 
ممتلكات راشــد بن عزيز لصالح بيت المال، قام عيسى بن صالح الحارثي 
بإهانته في رسائل كثيرة، لكن المالكي تمسك بسالحه وكتب أرجوزة طويلة 

موقفه. بشرح  فيها  قام  التي  التغريق  أحكام  في  التحقيق  غاية  اها:  سم والتي 
والجروح. الدماء  في  منظومة  نفسه: 

النظيم. الدّر  على:  سليمان  حمد بن  سالم بن  مة  مقد في  ُذكرت 
التراث  وزارة  مســقط،  واإلنصاف).  العدل  مختصر  (بنظم  األلطاف  مــوارد  نفسه: 

23×16,5سم). صفحتان،   ،62)  ،1985 / 1405 والثقافة،  القومي 
مكتبة البوســعيدي، (مارس 2004): االنتهاء من النســخ 21 جمادى الثانية 

اليوسفي. خميس  حمدان بن  يوسف  أبي  قِبل  من   ،1936 / 1355

الخصيبي: شــقائق النعمان، 28/3 ـ 29: بداية الكتــاب. أرجوزة في أصول 
واإلنصاف. العدل  ـ : مختصر  ل منظومة  طبعة  الفقه، 

األلطاف  موارد  المالكي:  مسعود  خميس بن  عامر بن   :221  ،1993 العبيدلي 
.1985 ُعمان  واإلنصاف،  العدل  مختصر  بنظم 

العدل  مختصر  ســعيد:  أحمد بن  أبو العباس  الشــماخي،  المغــرب:  انظر: 
واإلنصاف.

العدل  كتاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  المغرب:  انظر: 
واإلنصاف.

جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 



بيبليوغرافيا اإلباضية 838

خميس: عامر بن  سعود بن  المالكي، 
في  عاش   (1982 / 1403 صفر  (ت:  321/3 ـ 327:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 

شعره. عن  أمثلة  قاضيًا.  كان  الشرقية.  في  بدّية  بمنطقة  المنترب 
مجموعة  كتب  وقاض.  عالم   (1982 / 1403 ســنة  (توفي   :78  ،1991 الزبير، 

نظم. في  وأجوبة  أسئلة 
النسب. مجموع  انظر:  عبد العزيز:  د بن  محم مانع، 

غانم  صبيح بن  ســاري بن  ذخر بــن  د بن  محم بدر بــن  ســعيد بن  مبارك بن 
الشكيلي. الُعماني:  الغافري  الشكيلي 

الراشدي. الراشدي:  عبد اهللا  مبارك بن 
المعتبر. مسعود:  مبارك بن 

الحجري. انظر:  الحجريين.  عن   :328/3 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
المعتبر. كتاب  سعيد:  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي،  انظر: 

عبد األكبر: يزيد بن  د بن  محم أبو العباس  المبرد، 
107/1 ـ 112. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

(Burrell (بورل  المبرد  279 ـ 282:  اإلسالم،  موسوعة 
.1936 القاهرة  وقحطان.  عدنان  نسب  94 ـ 95:   ،1979 فوزي 

.168  ،S I 109)؛   ،1943 (طبعة  108 ـ 109   ،GAL I بروكلمان،  كارل 
المبرد. البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر: 

(ُمحقق). بنوح:  إبراهيم بن  متياز، 
الصبيان. تلقين  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 

المغرب. انظر: 
الضنكي. الضنكي:  [المجرفي]  خميس  رويشد بن  خميس بن  المجرفي، 

أمراء  في  اإلعالم  العرب.  قبائل  ذكر  في  المنتخب  ُعمان.  أهل  أنساب  النسب.  مجموع 
وقضاة عنيزة. دمشق / بيروت: المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، 1384 / 1965، 

آل ثاني. علي  بن...  أحمد  حققه...  24×17سم).  315 صفحة،   ،216)
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ُعمان،  أهــل  أنســاب  في  األعيان  إســعاف  الســيابي:  حمــود  ســالم بن 
(216 صفحة).  ،1965 / 1384

قبائل  نســب  ذكر  في  المنتخب  المغيري:  زيــد  حمد بن  الرحمن بن  عبــد 
297 صفحة).  ،4)  ،1965 / 1384 الثانية،  الطبعة  العرب، 

والقضاة  األمراء  من  عنيزة  ولي  فيمن  اإلعالم  المانع:  عبد العزيز  د بن  محم
األعالم، الطبعة األولى، 1384 / 1965، (الصفحات 299 ـ 304)؛ البيان فيمن 

305 ـ 312). (الصفحات   1965 / 1384 األولى،  الطبعة  عنيزة،  قضاء  ولي 
الناشر   VI الصفحة  (على   1964 / 1383 شعبان   17 يوم  السيابي  عمل  اكتمل 
قائمة  و193 ـ 194   169 الصفحــات  علــى   .1965 / 1382 شــوال   25 يقول: 
المصادر. غير معروف ما إذا كان المخطوط ُكتَِب من قِبل المؤلف نفســه؛ 

الهامش. في  وشروحات  تصحيحات  بإضافة  قام  العبري  سعيد  إبراهيم بن 
انظر: السيابي، أبو هالل سالم بن حمود: إسعاف األعيان (مثل هذه الطبعة، 

انفرادي). بشكل  نشرت  لكن 
ـ : السويدي؛  ل الذهب  ســبائك  من:  اقتباســات  على  المغيري  عمل  يحتوي 
عبد ربه]؛  ابن  الفريد [لـ  العقد  الملوك؛  وصايا  ـ : السيوطي؛  ل الجمان  قالئد 

األثير. ابن  تاريخ 
النيات  وكتاب  العيديــن  وخطبتا  الصبيان  وتلقيــن  التوحيد  مة  مقد فيــه  مجموع 
تحقيق:  واألدعية.  التوحيــد  في  المراد  غايــة  وقصيدة  دية  المحم والنشــأة 
ســالم بن  حمود بن  من  بتكليف  البارونــي،  يحيى  ســعيد  القاســم  أبي 
ــد الرواحي وإخوانــه في زنجبــار. الطبعة الثانية، أعــده للطبع أبو  محم
 ،1951 / 1370 الجديدة،  الفجالة  مطبعة  القاهرة:  اطفيش.  إبراهيم  إســحاق 

23×15سم). (235 صفحة، 
على: المجموعة  هذه  تحتوي 

عمرو بن  – حفص  أبي  عــن  اطفيش  إبراهيم  إســحاق  أبي  مة  مقد 1 ـ 4: 
سير)؛ الشماخي:  كتاب  (من  جميع 
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التوحيد؛ – مة  مقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  5 ـ 24: 
األحكام؛ – عن  أطفيش  إبراهيم  إسحاق  أبي  مة  مقد 25 ـ 38: 

الصبيان؛ – تلقين  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  39 ـ 125: 

العيدين؛ – خطبتا  خلفان:  سعيد بن  الخليلي،  126 ـ 137: 

النيات؛ – كتاب  زاهر:  هالل بن  اليحمدي،  138 ـ 168: 

للفائدة؛ – تكملة  األدعية  من  شيء  ذكر  169 ـ 175: 

المولد  – ذكــرى  في  أطفيش  إبراهيم  إســحاق  أبي  مــة  مقد 177 ـ 186: 

النبوي؛
المولد  – عديم:  ســالم بن  ناصر بن  مســلم]  [أبو  الرواحي،  187 ـ 226: 

النبوي؛
فهرست. – 228 ـ 235: 

[مجموعة] انظر: 
ُعمانيين. لشعراء  قصائد  مجموعة 

ـ : سيف بن  ل شعر  بدّية.  السالمي،  مكتبة  في  مخطوط   ،283  ،2001 الكندي 
الطوقي. د  محم

الُعمانيين. الشعراء  من  لعدد  قصائد  مجموعة 
سبيل  على  يتضمن  البوســعيدي.  مكتبة  في  مخطوط   ،283  ،2001 الكندي 

الراشدي. عبد اهللا]  [بن  د  محم سفيان بن  حسن]  ـ : [أبي  ل شعر  المثال 
شيخان  د بن  محم ـ : يوسف بن  ل شعر  بدّية.  الســالمي،  مكتبة  في  مخطوط  نفسه: 

السالمي.
176 صفحة،   ،xxiv) 1344 / 1925 ـ 6،  الســلفية،  المطبعــة  القاهــرة:  مجموعــة: 

20×14سم).

كذلك  أضاف  الــذي  (22 صفحة)،  اطفيــش  إبراهيم  إســحاق  أبي  مة  مقد
تلقين  الســالمي:  حميد  عبد اهللا بن  ـ  ـ  التالية:  األعمال  كل  إلى  مالحظات 

(1 ـ 111)؛ اإلنسان  يلزم  ما  الصبيان 
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ســعيد بن خلفان الخليلي الخروصي: خطبتا العيدين األضحى والفطر  –
(112 ـ 125)؛

يجري  – وما  العقــود  وألفاظ  النيات  كتــاب  اليحمدي:  زاهــر  هالل بن 
(126 ـ 168)؛ مجراهما 

(169 ـ 176). – فهرست 
نفسه: المجلد  في  أدرجت  هذا،  بعد 

صفحة   ،47  ،XVI) 1345 / 1926 ـ 7،  الســلفية،  المطبعة  القاهرة:  مجموعة. 
20×14سم). واحدة؛ 

(15 صفحة)؛ – اطفيش  إبراهيم  إسحاق  أبي  قِبل  من  مة  مقد
النشــأة  – المســمى  النبوي  المولد  الرواحي:  عديم  ســالم بن  ناصر بن 

(1 ـ 40)؛ دية  المحم
(41 ـ 47). – الخاتمة 

إعالن ووصف موجز في المنهاج (القاهرة، 1 ـ 2 محرم ـ صفر 1345 / 1926)، 
108 ـ 109: مجموعة. محتوية على: تلقين الصبيان مايلزم اإلنسان (السالمي)؛ 

العقود  من  وشــيء  النيات  ألفاظ  فــي  رســالة  (الخروصي)؛  العيدين  خطبتا 
د بن  محم ســالم بن  من  بطلب  ديــة (الرواحي).  المحم النشــأة  (اليحمدي)؛ 

زنجبار. من  الرواحي،  سالم 
النبوي. المولد  سالم:  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر: 

سالم. د بن  محم سالم بن  الرواحي،  انظر: 
فيه  مجموع  (ُمحقق)  يحيى:  ســعيد  أبو القاســم  الباروني،  المغرب:  انظر: 

التوحيد. مة  مقد
القيمة. المجموعة  (ُمحقق)  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  المغرب:  انظر: 

22سم). (208 صفحة،   ،1979 االستقامة،  مكتبة  مسقط:  العاشرة.  الطبعة  مجموعة: 
تتضمن:

اإلنسان؛ – يلزم  ما  الصبيان  تلقين  حميد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي، 
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النيات؛ – رسالة  زاهر:  هالل بن  اليحمدي، 
واالستسقاء؛ – للعيدين  خطب  خلفان:  سعيد بن  الخليلي، 
مستجابة. – أدعية 

التوحيد. مة  مقد فيه  ومجموع  السابقة  المادة  انظر: 
[مجموعة]: ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 367، مخطوط مؤلف 2424 في وزارة 
كتاب  مبسطة؛  سير  أخرى:  أشــياء  ضمن  يتضمن،  والثقافة.  القومي  التراث 
الجيطالي: قواعد اإلســالم؛ قصيدة ألبي سليمان المعولي؛ تاريخ اإلعصار 
ـ : 251 / 865، رســالة من الشيوخ اإلباضيين بالشمال اإلفريقي إلى  الكبير ل
وأبي  وسعيد  هالل  وابنيه   (1783 ـ   4/1753 (منتخب  سعيد  أحمد بن  اإلمام 
إلى   (1629 ـ   1624 (إمام  مرشــد  ناصر بن  اإلمام  رسالة  المعولي؛  سليمان 

بهال. بمنطقة  والي   ثم  ،(1680 ـ   1649) سيف  سلطان بن  عمه  ابن 
جواب  مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
.(Hinds xerox) مجهول 

3 ـ 5.  ،1981  (Cook) كوك  انظر: 
2 ـ 6.  ،2001  (Crone) كرون  انظر: 

ـ : مارتن  ل النامي،  ناوله  لمطبوع  مصورة  نسخة   :VII  ،2001  (Crone) كرون 
سالم بن  سيرة  تضمن  والذي  سنة،   25 يقارب  ما   ،(Marthin Hinds) هندس 
النســخة  ورقتان.   O. C. والتفاصيل،  المحتويات  مــن  لمزيد  انظر:  ذكوان. 

.Or  1402 ميكروفيلم  كمبريدج،  جامعة  بمكتبة  اآلن  موجودة  المصورة 
العناوين في هذه النســخة (انظر: األســفل) مدرجة في هذه البيبليوغرافيا، 

.(Crone) كرون  وضعه  الذي  المصحح  الترقيم  حسب  رتبت  لمراجع 
قبل  من  المصحح  الترقيــم  هو  أســفله  الترقيم  منظم.  غير  الترقيم  واضــع 
عليه  وضعت  الذي  الترتيب  إلى  تشير  اليمين  على  األرقام   ،(Crone) كرون 

األصل. في  العناوين 
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مجهول).. 1 (انظر:  3 ـ 85).  (الصفحات  والبراءة  الوالية  في  باب 
(انظر: . 2 85 ـ 98).  (الصفحــات  محبوب  د بن  محم بشــير بن  ســيرة 

أبو المنذر). الرحيلي، 
الكندي، . 3 (انظر:  98 ـ 122).  (الصفحــات  روح  د بن  محم جواب  من 

روح). د بن  محم أبو عبد اهللا 
122 ـ 158).. 4 (الصفحات  عطية  شبيب بن  سيرة 
مختصــر من كتــاب صفة أحــداث عثمان بــن عفــان (الصفحات . 5

مجهول). (انظر:  158 ـ 173). 

173 ـ 224).. 6 (الصفحات  ذكوان  سالم بن  سيرة 
(الصفحات . 7 عزرة  خلف بن  زياد  أبي  إلى  محبوب  د بن  محم ســيرة 

أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر:  225 ـ 232). 

سيرة أبي مودود حاجب (232). (انظر: الطائي، أبو مودود حاجب بن . 8
مودود).

(العنوان . 9 عبد اهللا  ان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  ســيرة 
233 ـ 249). (الصفحات  بعد)  فيما  أضيف 

اإلمام . 10 إلى  غيالن  هاشــم بن  وعن  عنه  علي  موســى بن  من  جواب 
عبد الملك بن حميد (الصفحات 249 ـ 251). (انظر: موسى بن علي. 

السيجاني). انظر: 
لإلمام عبد الملك بن حميد من هاشم بن غيالن وغيره من المسلمين . 11

السيجاني). (انظر:  252 ـ 254).  (الصفحات 
من كتاب فيه حديث مكاتبة علي بن أبي طالب (الصفحات 254 ـ 267).. 12
له . 13 وجوابه  العبــاس  عبد اهللا بــن  إلى  طالــب  أبي  علي بن  رســالة 

267 ـ 268). (الصفحات 
د بن محبوب إلى إمام حضرموت (الصفحات . 14 كتاب أبي عبد اهللا محم

الرحيلي). (انظر:  268 ـ 290). 
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(الصفحات . 15 حميــد  الملك بن  عبد اهللا  إلى  غيالن  هاشــم بن  ســيرة 
السيجاني). (انظر:  290 ـ 292). 

292 ـ 294). . 16 (الصفحات  األئمة]  أحد  إلى  عنوان  بدون  نصح  [رسالة 
مجهول). (انظر: 

294 ـ 309) . 17 عبــد هللا (الصفحات  ــان بن  غس إلى  النّير  منير بن  كتاب 
الجعالني). (انظر: 

والُمرجئة . 18 الُشّكاك  على  رد  عبد الســالم،  إلى  عطية  شبيب بن  كتاب 
309 ـ 315). (الصفحات 

من جواب القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد (الصفحات 315 ـ 318).. 19
(انظر: النْزوّي) توقف؛ الناسخ: الحظ الفراغ. استأنف؛ توقف من جديد، 

319 ـ 323.

(انظر: . 20 323 ـ 329).  (الصفحــات  اإلمــام  إلــى  موســى  من  كتــاب 
علي). موسى بن 

329 ـ 396).. 21 (الصفحات  البحراني  زياد  خلف بن  سيرة 
مجهول).. 22 (انظر:  396 ـ 413).  (الصفحات  الشك  أهل  على  رد  فيه  كتاب 
تَّم . 23 مكتمل،  غيــر  413 ـ 425).  (الصفحات  إباض  عبد اهللا بن  ســيرة 

المخطوط. توقيف 
للناسخ. المواد  ترقيم  فصاعدا  اآلن  من  فارغا.  تُرك   .(22)

الطائي،  انظــر:  التميمي.  (انظــر:  مودود.  وأبــي  عبيدة  أبي  رســالة   .(23)
حاجب). أبو مودود 

كثير. الفضل بن  إلى  مودود  وأبي  عبيدة  أبي  من   (24)
التميمي). (انظر:  عبيدة.  أبي  كتب  ومن   (25)

حاجب). أبو مودود  الطائي،  (انظر:  الحر.  أبي  إلى  مودود  أبي  من   (26)
مجهول). درهم. (انظر:  قت[يبة] (؟) بن  ذكر  فيه  ُعمان  أهل  إلى  وهذا   (27)
الضّبي). جابر  أبي  موسى بن  اإلزكوي،  (انظر:  جابر.  أبي  موسى بن  سيرة   (28)
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أبو مودود  الطائي،  (انظر:  عبد اهللا  ان بن  غس لإلمام  مودود  أبي  نصيحة   (29)
حاجب).

علي. ألبي   (30)
مالك. الصلت بن  يقول  ما  هذا   (31)

(32) من هاشم بن غيالن إلى اإلمام عبد الملك بن حميد. (انظر: السيجاني).
البهلوي). (انظر:  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  سيرة   (33)

اليحمدي،  (انظر:  حــرب.  معاذ بن  إلى  جيفر  المهنا بن  اإلمام  ســيرة   (34)
الفجحي). جيفر  مهنا بن 

د بن بركة.  د عبد اهللا بــن محم (35) كتــاب الموازنة عن الشــيخ أبي محم
بركة). ابن  (انظر: 

بركة. د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبي  الشيخ  سيرة   (36)
السالمي، 2001، 251 ـ 252، أدرج 22 سيرة، 393 صفحة، قائال بأن المخطوط 

يكتمل. لم 
صالح:  د بن  محم أحمد بــن  أبو بكــر  انظر:  أخــرى.  ســير  مجموعات  عن 
الجوهر  نفسه:  العلماء؛  تراجم  في  السير  جامع  مجهول:  السيرة؛  من  منتخب 
نفسه:  اإلباضية؛  السير  نفسه:   ،(2) الســير  نفسه:  (1)؛  السير  نفسه:  المقتصر؛ 
سير  نفسه:  المسلمين؛  ســير  نفسه:  مجموعة؛  سير  نفسه:  والجوابات؛  السير 
المسلمين واألئمة المتقدمين؛ نفسه: سير العلماء؛ نفسه: سير علماء اإلباضية؛ 
1986؛  كاشف،  الُعمانية؛  السير  نفسه:  المحبوبين؛  اإلباضية  علماء  سير  نفسه: 

االهتداء. كتاب  موسى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي، 
A 1979؛  فــوزي  2001؛   (Zemerman) وزمرمــان   (Crone) كــرون  انظــر: 
ناصر،  2003؛  الجالودي،  1998؛  الجهضمي  2001؛  هاشــم  2002؛  الحجري 
الســالمي،  2000؛  الســالمي،  (Radivilov)؛  ردفلوف  2002؛  صالــح  د  محم
1978b؛  ويلكنسون  C 1995؛  العبيدلي،  1998؛  سهيل  2003؛  صمادي   ،2001

.2003 مسلم  الوهيبي، 
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هناك. والمراجع  النهروان  كتاب  مجهول:  كذلك  انظر: 
الُعمانية. السير  البرادي:  المغرب:  انظر: 

[الرحمانّيات]. مجهول: 
درويش، أحمد 2000، 115: اسم مشترك لمخطوطات متعددة حول المالحة 
(علم البحار). أشــار درويش إلى العناوين. أشــار كذلــك إلى العديد من 

الموضوع. حول  كتبوا  الذين  صور  من  المؤلفين 
د. محم ماجد] بن  [بن  أحمد  الدين  شهاب  ماجد،  ابن  انظر: 

األشياخ]. رسائل  [مجموع  مجهول: 
رقم 2175  مخطوط،  حديثة،  نســخة  علي  سالم بن  خلفان بن  البوسعيدي، 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في 
القصائد]. [مجموعة  مجهول: 

الُسليمي. مع  نسخة  السالمي.  مكتبة  في  مخطوط   ،400  ،2003 الُسليمي 
ُعمان]. تاريخ  في  مصور  [مخطوط  مجهول: 

سنة  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  رقم 8:   ،23  ،1978 الوهيبي، 
1198 / 1783 ـ 4، مجلد واحد رقم 9؛ ُنســخ ســنة 1038 / 1628 ـ 9، مجلد 

واحد.
[1783 حدود  إلى  عنوان  بدون  ُعمان  [تاريخ  مجهول:  انظر: 

والقوافي]. العروض  علم  في  [الكافي  مجهول: 
مكتبة الشيخ، رقم 633، مخطوط: 7 ورقات، 23×16سم، 19 سطرًا، مكتمل، 

كاسي. بابا بن  كاسي بن  د بن  محم الناسخ: 
األعيان،  نهضة  الســالمي:  خلفان،  ســعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 
والقوافي. العروض  علمي  في  الكافي  بنظم  الكافي  مظهر  الخروصي:  331؛ 

الزهد]. [باب  مجهول: 
مخطوط،  المكتبة)،  في   87 مجموعة  (في  رقم 388  آل خالد،  عشيرة  مكتبة 
سعيد  ســالم بن  الناسخ:  مكتمل.  17 ســطرًا،  23,5×16,5ســم،  4 ورقات، 
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من  مجموعة  فــي  واألخير  الخامس  1291 / 1874 ـ 5.  الُعمانــي،  الذيابــي 
ـ : خميس بن سعيد الرستاقي؟). 141 ورقة. (جزء من كتاب منهج الطالبين ل

الزنادقة]. على  الرّد  في  [باب  مجهول: 
16 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  في  (رقم 2  رقم 291  آل خالد،  عشيرة  مكتبة 
الناسخ:  1290 / 1873 ـ 4.  النسخ  تاريخ  مكتمل،  17 سطرًا،  22,8×16,3سم، 
مجموعة  في  333 ـ 364  الصفحات  الُعماني.  الذيابي  د  محم ســباع بن  هو 

ـ : الكندي؟). ل الشرع  بيان  كتاب  من  (جزء  370 صفحة.  من 
عنوان]. [بدون  مجهول: 

والمســتلم  المؤلف  فتــوى،  شــكل  علــى  ســيرة   :24  ،2001 الســالمي، 
آراء  يخص  فيما  األسئلة  على  للرد  األمر  أصدر  معروفين.  غير  (المستلمون) 
ووجهات نظر المدرسة الرستاقية (في مسألة إزاحة اإلمام الصلت بن مالك 
عــن منصبه). في مجهول: ســير علماء اإلباضية المحبوبين. في كاشــف: 

.373 ل،  األو المجلد   ،1984 طبعة  والجوابات،  السير 
نفسه: 29 [بدون عنوان]. على مايبدو كتب في القرن الخامس / الحادي عشــر، على 
الحرب  أحداث  الســيرة  تشتمل  الرستاقية.  للمدرســة  مؤلف  من  الظّن  أغلب 
األهلية وتحاول أن تعرف بمفاهيم الوالية والبراءة. في مجهول: كتاب الســير 

.393 ل،  األو المجلد   ،1984 طبعة  والجوابات،  السير  كاشف:  في   .(2)
عنوان]. [بدون  مجهول: 

غّنام 1979، 120 ـ 121، مخطوط المتحف البريطاني أو 6568، (47 صفحة). 
بشير بن  د بن  محم أوالد  من  النخلي،  عبد اهللا  سليمان بن  جعفر بن  الناسخ: 
ُجمادى   20 خروص،  بني  وادي  في  العليا  بلد  من  النهيري  بشير  د بن  محم
الغّمة،  كشف  مجهول:  على  مجموعة  في  غالبًا  اعتمد   .1889 / 1308 األولى 

مرشد. ناصر بن  العادل  اإلمام  سيرة  كتاب  قيصر:  ابن  على  كذلك  لكن 
بُعمان. جرت  وأخبار  قصص  د:  محم أبو سليمان  المعولي،  انظر: 

[1783 حدود  إلى  ـ : ُعمان  ل معنون  غير  [تاريخ  مجهول:  انظر: 
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الغّمة). كشف  (حول  هناك  والمراجع   ،1984 العسكري  انظر: 
البريطاني،  المتحف  مخطوط   [1783 حدود  إلى  معنون  غير  ُعمان  [تاريخ  مجهول: 

 .(Bathurst) بتورست  استعمل   ،add I. 23. ،343 pt
ابن  مثل  المجلد  نفس  في   .23.343 البريطاني  المتحف  مخطوط   ،120  ،1974 غّنام 
 ،173 ـ   50 الصفحات  مرشــد،  ناصر بن  العادل  اإلمام  ســيرة  كتاب  قيصر: 

الغّمة. كشف  مجهول:  من  حرفيا  تقريبًا  المؤلف  نقله  13 سطرًا.. 

 add البريطانية  المكتبة  مخطــوط   ،366  ،b1987  (Wilkinson) ويلكنســون
هنا (إلى  المعلومات  من  المعولي (مزيدًا  تقرير  أخذ  األول.  الجزء   23.343

حدود نهاية عهد اإلمام أحمد بن ســعيد (1783)، وربما إضافة من طرف 
نفسه. المعولي 

عنوان]. [بدون  مجهول:  انظر: 
ُعمان]. تاريخ  في  مصور  [مخطوط  مجهول:  انظر: 

اإلسالم. ظهور  منذ  ُعمان  تاريخ  قصة  مجهول:  انظر: 
ُعمان. أهل  تاريخ  مجهول:  انظر: 

الغّمة). كشف  (عن  هناك  والمراجع   1984 العسكري  انظر: 
وبلدانهم]. وكناهم  أسمائهم  ومعرفة  العلماء  [تواريخ  مجهول: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،81/3 المخطوطات،  فهرس 
د بن  محم ســيف بن  سعد بن  الناسخ:  19 ســطرًا.  22×17سم،  39 صفحة، 

المذهب  تاريخ  1273 / 1856 ـ 7.  الجهوري (جهــوري؟)،  أحمد  راشــد بن 
اإلباضــي وســير كل العلمــاء اإلباضيين. فــي مجموعة، بعــد اليعربي، 

اليمن. أهل  إلى  كتاب  سيف:  سلطان بن 
[خطب]. مجهول: 

494 ـ 496.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 
 / 237 ـ   272 (إمام  الخروصي]  مالك  الصلت بن  اإلمام  إلى  [رســالة  مجهول: 

.(851 ـ   886
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186/1 ـ 232.  ،1986 كاشف،  في   :334  ،2001  (Crone) كرون 
.1958  ،1985  (Lewicki) ليفيتسكي  الُعمانية،  السير  مجهول:  انظر: 

األئمة]. أحد  إلى  عنوان  بدون  نصح  [رسالة  مجهول: 
292 ـ 294.  رقم 16،  مصورة،  نسخة  مجهول:  في   :4  ،2001  (Crone) كرون 
ــان بن عبد هللا (نسخة مصورة، رقم 29،  ما نصيحة أبي مودود لإلمام غسرب

مودود). حاجب بن  أبو مودود  الطائي،  (انظر:  الترقيم).  واضع 
وزنجبار]. إفريقيا  [شرق  مجهول: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،89/3 المخطوطات،  فهرس 
د بن  محم أحمد بن  خميس بن  الناسخ:  32 سطرًا.  36×22سم،  186 صفحة، 

ســنان البرواني. تاريخ ســاحل شــرق إفريقيا وزنجبار خــالل فترة حكم 
السلطان برغش بن ســعيد الوسعيدي. يحتوي على معاهدات بين بريطانيا 

العبيد. تجارة  إلغاء  بخصوص  وزنجبار 
ُعمانية]. [فتاوى  مجهول: 

32 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  في  (رقم 152  رقم 511  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
الثالثة  قديمة.  نسخة  والوسط.  البداية  في  مكتمل  غير  19 ســطرًا،  20,5×15سم، 
في مجموعة، من 131 إلى 163، إلى جانب [النفوســي،] أبو العباس أحمد بن 
الترغيب  د ژ ؛ [في  محم ســيدنا  وفاة  مجهول:  األلواح؛  كتاب  بكر:  د بن  محم
واألخالق]؛ فضائل نوافع األيام السبعة؛ [منظومة في ذكر الموت]؛ نسبة الدين؛ 

الكتب]. من  [مجموع  [الشماخي]:  علي  عامر بن  الميراث]؛  في  [مسائل 
النفوس]. تزكية  [في  مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقــم 99  رقم 224   ،61 صفحــة  إروان،  مكتبــة 
132 ورقة، 23×17ســم، 16 ســطرًا، مكان فارغ في الوســط. خط مشرقي. 

النفوس. تزكية  في  بائية  قصيدة  عن  تعليق  الُعماني.  المؤلف 
إزكي]. فلج  [كتاب  مجهول: 

.(J. C. Wilkinson) ويلكنسون  ملكية  في 
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اإلباضي]. الفقه  في  [كتاب  مجهول: 
القومــي  التــراث  وزارة  فــي  مخطــوط  رقــم 55،   ،11  ،1978 الوهيبــي، 
في  محيسين  د بن  محم ســعيد بن  نســخه  العنوان،  صفحة  بدون  والثقافة، 

واحد. مجلد  1115 / 1703 ـ 4، 

الفقه]. في  [كتاب  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 57،   ،11  ،1978 الوهيبي، 
في  الحارثي  ســليمان  خميس بن  ناصر بن  نســخه  العنوان،  صفحة  بدون 

واحد. مجلد  1249 / 1833 ـ 4، 

العاشــر  الكتاب  نســخة  إلى  أضيفت  اليعاربة  أئمة  قبل  ـ : مــا  ل [الئحة  مجهول: 
.(1667 / 1078 بتاريخ  موسى /  عبد اهللا بن  أحمد بن  (الكندي،  للمصنف 

والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة   :366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون
نسخ  الذي  المجهول  الكتاب  نســخة  من  شــك  بال  مســتمد   ،557 مخطوط 

.(1856 / 1273 بمنح  أخرجت  التي  النسخة  مجهول:  (انظر:  بمنح. 
ُعمانية]. أشعار  [مجموع  مجهول: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،75/2 المخطوطات،  فهرس 
قصائد  عبــد اهللا.  أحمد بن  الناســخ:  35 ســطرًا.  32×20ســم،  116 صفحة، 

بعض  ُعمان؛  وشيوخ  علماء  ســالطين،  أئمة،  مدح  في  مختلفين  ـ : شعراء  ل
جبر بن  علي بن  جمعهــا  آخرين.  شــعراء  على  أجوبة  عن  عبارة  القصائــد 
من  للمزيد  213 ورقة   ،O. C انظر:  عبد اهللا.  أحمد بن  نسخها  الجبري.  سعود 

القصائد. من  أخرى  مجموعات 
اطفيش]. يوسف  د بن  محم إلى  ُعمان  أهل  من  كتابًا   44 [مجموعة  مجهول: 

بوحجام  نقل  الجعبيري.  فرحــات  ملكية  في  مالحظة:   .51  ،2003 بوحّجام 
الرسائل. هذه  من  العديد  من 

مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  مراســالت  حول 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  من  جواب 
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فتاوى]. [مجموعة  مجهول: 
259 ـ 476.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 

سالم؛  أبو ناصر  األزدي،  انظر:  زنجبار (1/14).  أرشــيف  في  [مجموعة].  مجهول: 
د بن  خلفان بن عبد اهللا بن عيدان. كذلك كتابات من أبي إسحاق ومن محم

مؤّلف. أو  عنوان  بدون  وكتابات  السنوسي،  يوسف 
20 ـ 21.  ،1996  (Vikor) وفكور   (O’Fahey) أُفهي 

ُعمان]. ألهل  والكتب  األجزاء  [معرفة  مجهول: 
 3 مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقــم 155  رقم 519  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
راشد  سالم بن  عامر بن  الناسخ:  ُمكتمل.  17 سطرًا،  22,5×15سم،  ورقات، 
جانب  إلى  مجموعــة،  في   .1754 / 1167 الثانيــة  جمــادى   11 الشــماخي، 
المخطوط  هذا  يتضمن  المعتبر.  كتاب  سعيد:  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي، 

.803 إلى   799 من  المعتبر،  كتاب  آخر  من  مأخوذة  فصوال 
ُعمان. أهل  كتب  تصنيف  معرفة  مجهول:  انظر: 

مجهول: [نسخة أخرجت في منح 1273 / 1856 لكتاب مجهول الذي فيه معلومات 
السادس  القرن  أواسط  حدود  إلى  وأحداث  وشخصيات  تواريخ  عن  واقعية 

الزمنيين. قبل  من  عامة  المضمون  استوعب  عشر. 
.366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

وقتلهم. النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول: 
يزيد  عبد اهللا بن  من  كانت  (اآلثار)  النقوالت  جل  30 ـ 32:   ،1999 السباعي 
للمؤلف  الظّن  أغلب   .(54  ،53 اإلباضية،  كتب  في  رسالة  الفزاري (البرادي: 

هناك. والمناقشة   O. C انظر:  نفسه.  الفزاري 
إلى  يشير  21 ـ 20)،  حديثة،  نسخة  إنجليزية،  (طبعة  50 ـ 51   ،2001 النامي، 
للتنمية  اإلباضيين  لرؤى  معمقة  لتقارير  الئحــة  في  والنهروان  صفين  أخبار 
في  إليها  المشار  األخرى  األعمال  اإلســالمي.  للمجتمع  المبكرة  السياسية 
واالسكتشــاف  الصادق  البحث  البرادي:  كتاب  من  المأخوذة  الالئحة،  هذه 
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الرســالة  عثمان؛  أحداث  صفة  هــي:  واإلنصاف،  العدل  كتاب  شــرح  في 
النهر  أهل  هزيمــة  بعد  عباس  ابن  إلــى  طالب  أبي  علي بن  وجههــا  التي 
رسالة  الشيعة؛  أفراد  أحد  إلى  زيد  جابر بن  رســالة  عليها؛  عباس  ابن  ورد 
مرداس  بالل  أبــي  رســالة  مروان؛  عبد الملك بن  إلى  إبــاض  عبد اهللا بن 
أهل  إلى  وحاجب  كريمة  أبي  مســلم بن  عبيدة  أبي  رسالة  المسلمين؛  إلى 
وأبي  عبد العزيز  عبد اهللا بن  بخصوص  حبيب  الربيع بن  رســالة  المغرب؛ 
المؤرج وشعيب؛ رسالة أبي الحّر علي بن الحصين؛ كتاب سالم بن حطيئة 
محبوب  د بن  محم سيرة  الرحيل؛  محبوب بن  ســفيان  أبي  كتاب  الهاللي؛ 
األحداث  هذه  تقارير  الجعالنــي.  النّير  منير بن  ســيرة  المغرب؛  أهل  إلى 
الدرجيني:  الجواهر،  البرادي:  في  موجودة  اإلسالمي  المجتمع  في  المبكرة 
الطبقات، الشــماخي: سير. أعمال إباضية قديمة أخرى هي: سيرة سالم بن 
قحطان  خالد بن  قحطان  أبي  سيرة  الُعماني؛  عطية  شبيب بن  سيرة  ذكوان؛ 
وعبد  عوف  المختار بن  خطــب  إليها:  يضاف  أن  يمكن  والتــي  الهجاري؛ 

الكندي. يحيى  اهللا بن 
عفان. عثمان بن  أحداث  صفة  مجهول:  انظر: 

انظر: مجهول: رسالة علي بن أبي طالب إلى عبد اهللا بن العباس وجوابه له.
زيد. جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي،  انظر: 

إباض. عبد اهللا بن  (رسالة)  كتاب  إباض:  عبد اهللا بن  انظر: 
وأبي  كريمة]  أبي  [مســلم بن  عبيدة  أبي  ســيرة  أبو عبيدة:  التميمي،  انظر: 

المغرب. أهل  إلى  الطائي]  مودود  [بن  حاجب  مودود 
عبد اهللا بن  بخصــوص  حبيب  الربيع بن  رســالة  حبيب:  الربيع بــن  انظر: 

وُشعيب. المؤرج  وأبي  عبد العزيز 
إلى  حاجب  مودود  أبي  ســيرة  مودود:  حاجب بن  أبو مودود  الطائي،  انظر: 

الحصين. الحّر بن  أبي 
انظر: الهاللي، سالم بن الحطيئة (الحطية): كتاب سالم بن الحطيئة الهاللي.
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انظر: العبدي، أبو ســفيان محبوب بن الرحيل القرشــي المخزومي: كتاب 
ُسفيان. أبي 

د بن  محم الشــيخ  ســيرة  محبوب:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي،  انظــر: 
المغرب. أهل  أصحابنا  من  جماعة  إلى  الرحيل)  (بن  محبوب 

عبد اهللا. ان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  سيرة  الجعالني:  انظر: 
ذكوان. سالم بن  انظر: 

عطية. شبيب بن  سيرة  الخراساني:  الُعماني  عطية  شبيب بن  انظر: 
خالد بن  قحطان  أبي  ســيرة  قحطان:  خالد بن  أبو قحطان  الهجاري،  انظر: 

قحطان.
المدينة. في  الشاري  حمزة  أبي  خطب  عوف:  المختار بن  أبو حمزة  انظر: 

بطالب  المعروف  يحيــى  عبد اهللا بن  اإلمام  ســيرة  يحيى:  عبد اهللا بن  انظر: 
الحّق.

والنهروان. صفين  معركة  الفزاري:  انظر: 
هناك. والمراجع  النهروان  كتاب  مجهول:  انظر: 

المبرور. الحّج  مجهول: 
www.mara.gov.om/books/mabroor.html (22 صفحة).   ،(2003 (يونيو 

القومي  التراث  وزارة  مسقط،  العرفان.  شهاب  على  الرّد  في  اْلُمبّين  الحّق  مجهول: 
.15 تراثنا  (29 صفحة).   ،1981 والثقافة، 

واألحكام. العقود  من  أيديهم  بين  يجري  فيما  للحكام  المنّظم  الحقل  مجهول: 
البارونــي، ســعيد بن يوســف 2000، 21، رقم 95، مخطوط فــي الخزانة 

1224 / 1809 ـ 10. النسخ  تاريخ  30×21سم،  416 صفحة،  البارونية، 
الحكام. تذكرة  مبارك:  سليمان بن  البوسعيدي،  انظر: 

الحكام. إعانة  حمود:  سالم بن  أبو هالل  السيابي،  انظر: 
الحكام. هداية  كتاب  عبيد:  حمد بن  أبو عبيد  الُسليمي،  انظر: 

المحزون. وسلوة  المكنون  الدّر  مجهول: 
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الوهيبي، 1978، 18، رقــم 20، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجلد   ،1815 / 1230 مسعود،  سعيد بن  سليمان بن  هو  الناسخ: 

د بــن عبد اهللا بن جمعة بن عبيدان الســمدي: إيضاح  ْزوّي، محمانظــر: الن
األحزان. وسلوة  البيان 

اآلخرة. علوم  كشف  في  الفاخرة  الدرة  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 2،   ،17  ،1972 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1248 / 1832 ـ 3،  في  ُنسخ 
 :(538  ،1943 421 (طبعة   ،I بروكلمان  انظر:  ـ : الغزالــي؟  ل عمل  هذا  لعل 

.(6) ـ   746  ،S I
نفس  األدمي:  [المحروقي]  عمــر  جمعة بن  درويش بن  المحروقــي،  انظر: 

العنوان.
اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول: 

مخطوطتان   ،(110 حديثة،  نسخة  إنجليزية،  (طبعة   299  ،136  ،2001 النامي، 
النامي،  ناقش  الكتب.  بدار  واحد  ومخطــوط  البارونية،  بالخزانة  جربة  عن 
حديثة،  نســخة  إنجليزية،  (طبعــة  136 ـ 140  مــن  صفحاته  فــي  الكتاب 
العمل  هذا  يشــتمل  لمحتوياته.  عميقة  دراســة  بذلك  وأعطي  110 ـ 113)، 

كذلك  ويحتوي  اإلباضية  بالمرجعيــات  المرتبطة  الكتب  مــن  العديد  على 
على حكايات من مختلف مرجعيات البصرة والكوفة والمدينة المنورة فيما 
يخص مواضيع الشــرع المختلفة. مؤلف هذا العمل غير معروف لكن قيل 
إنــه من المحتمل أن يكون ابن غانم، مؤلف كتاب المدونة، ألن كثيرًا من 
المرجعيات  نفس  من  رويت  الكبير  المخطــوط  هذا  في  المتضمنة  األعمال 

المدونة. كتاب  في  كالتي 
المختلفة: المخطوطات  في  المتضمنة  لألعمال  الئحة 

كتاب أقوال قتادة، سبعة أجزاء. (انظر: السدوسي، أبو الخطاب قتادة بن  –
قتادة). دعامة بن 
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زيد). – جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي،  (انظر:  زيد.  ـ : جابر بن  ل الصالة  كتاب 
ضمام). – (روايات  حبيب  الربيع بن  ـ : آثار  ل ل  األو الجزء 
حبيب. – الربيع بن  ـ : فتيا  ل الثاني  الجزء 
أبو سعيد). – البصري،  (انظر:  عبد العزيز  ـ : عبد اهللا بن  ل الشغار  نكاح  كتاب 
زيد. – ـ : جابر بن  ل النكاح  كتاب 
الصيام. – كتاب 
كتــاب الممتنعين من الحدود من اإلمام. فــي مخطوط القاهرة: كتاب  –

أبي  مسلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  (انظر:  الناس.  على  يلي  ومن  العمال 
العمال). كتاب  كريمة: 

كتاب  – مجهول:  (انظر:  الكوفيين.  إلى  منســوب  األيمان،  ارات  كف كتاب 
الكوفة). أهل  قول  من  (الصغير)  ارات  الكف

التميمي. – كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  ألبي  حكايات  الوصايا،  كتاب 
الديات. – كتاب 
الكوفيين. – إلى  منسوبة  آراء  أصولها،  وتقنين  القسمة  كتاب 
البيوع. – كتاب 
الحدود. – أبواب 
األحكام. –
وتقنين  – الشــفعة  كتاب  مجهول:  (انظر:  أصولها.  وتقنين  الشــفعة  كتاب 

ذلك). في  والحكم  أصولها 
كتاب الجعل واإلجارات، آراء منسوبة إلى أهل المدينة المنورة. (انظر:  –

اإلباضية)). (لعلماء  المدينة  أهل  فتاوى  مجهول: 
المنورة. – المدينة  أهل  إلى  منسوبة  آراء  القراض،  في  القضاء  كتاب 
والعيوب. – التفليس  في  القضاء  كتاب 
الكوفيين. – إلى  منسوبة  آراء  الديات،  كتاب 
الكفاالت. – كتاب 
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كتاب  – مجهول:  (انظــر:  الكوفة.  أهــل  أقوال  والعارية،  الودائــع  كتاب 
الكوفة). أهل  من  والعاريات  الودائع 

العارية. – كتاب 
الشهادات. – كتاب 

بالخزانة  مخطــوط  رقــم 106،   ،21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
22,5×16سم. فارغة)،  51 ـ 60  (الصفحات  230 صفحة  البارونية، 

البارونية  الخزانة  في  مخطوطات  45 ـ 46،   ،1998  (Francesca) فرانسيســكا 
يحتوي  159/1 ورقة).   ،1971 نفســه  1970؛  النامي،   CF) الكتــب  دار  وفي 
حبيب  الربيع بن  فتيــا  حبيب،  الربيع بن  آثــار  على:  المعــروض  الديوان 
شرعية  آراء  على  يحتوي  والذي  األخير،  العمل  لهذا  الناقل  النكاح.  وكتاب 
يوجد  العمل  هــذا  وألن  لكن  معروف.  غيــر  زيد [األزدي]،  ـ : جابر بــن  ل
عبد اهللا بن  ســعيد]  ـ : [أبي  ل الشــغار  نكاح  كـ كتاب  المخطوط  نفــس  في 
فرانسيسكا  انظر:  الناقل.  هو  األخير  هذا  يكون  ربما  [البصري]،  عبد العزيز 

.2003  (Francesca)
من  رويت  التي  السير  من  مجموعة   :33  ،A 2002  (Francesca) فرانسيســكا 

والمدينة. والبصرة  الكوفة  من  السنية  المرجعيات  طرف 
في  ُنســخ  جربــة  مــن  مخطــوط   ،241  ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون 
ألطروحته  وأيضًا   (1970) لمقاله  النامي،  اســتعمله  الذي  1191 / 1777 ـ 8، 

جربة  في  العمل  لهذا  نســختين  هناك  فإن  النامي،  حسب  الرابع).  (الفصل 
فضــال عن أخرى في دار الكتــب بالقاهرة (انظر: ســزكين I، 93). يتألف 
قتادة  أقوال  كتاب  ضمنها  من  القديمة،  األعمال  مــن  العديد  من  العمل  هذا 
عمل  مثال:  جزئيــة،  أعمال  إلى  باإلضافة  حبيــب،  الربيع بن  آثــار  وكتاب 
عــن الصالة من قِبل حبيب بن أبي حبيب، وقد أُخذ هذا العمل وبشــكل 
المجموعة  هذه  وتحتوي  زيــد.  جابربن  كتاب  بعنوان:  عمــل  من  ملحوظ، 
عبيدة،  أبي  تالمذة  أحــد   أنجزه  عمل  على  أخرى،  أعمــال  ضمن  كذلك، 



857قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ω

عبد اهللا بــن عبد العزيز، حول الــزواج والطالق روي مــن قِبل اإلباضيين 
القدماء أبي نوح وأبي عبيدة، رســالة ألبي عبيدة عن الزكاة، حكايات من 
مواضع  حول  ومكة  المدينة  بالبصــرة،  اإلباضية  غير  المرجعيات  مختلــف 
الكبير  المخطوط  هــذا  في  المتضمنة  األعمال  من  كثير  كــون  القانون.  في 
مأخــوذة من نفس المراجع مثل المدونة جعلــت النامي، يؤمن (أطروحة، 

غانم. البن  عمل  بأنه  159 ـ 164) 

في  جميعها  هنــاك،  والمراجع  والعاريــات  الودائع  كتــاب  مجهول:  انظر: 
الكتب. بدار  باء   21582 لمخطوط  مجموعة 

عمر. عبد الرحمن بن  أبو زيد  الزواري،  المغرب:  انظر: 
اإلباضية. السير  مجهول: 

النســخ  تاريخ  اإلباضية،  الســير  من  مختارات   :7  ،2001  (Crone) كــرون 
نزوى.  في  السيفي  ناصر  ـ : أحمد بن  ل الخاصة  المجموعة  في   .1728 / 1141

هذا  يصف  الســالمي،  حميد  عبد اهللا بن  حفيد  ابن  الســالمي،  عبد الرحمن 
الرمز ورمز آخر من مجموعة لعائلته في بدية في أطروحة الدكتوراه بجامعة 

.(2001 عبد الرحمن  السالمي،  2002؛  عبد الرحمن  السالمي،  (انظر:  ُدرهم. 
باباعمــي وI ،A 2000، 317، رقــم 24، مخطــوط، رقــم 158 فــي مكتبة 
مجهول:  كذلك  انظر:  اإلباضية؛  علماء  ســير  مجهول:  (انظر:  البوســعيدي، 

مجموعة). سير 
الســالمي، 2001، 254 ـ 256، يعطــي محتويات هذه المجموعة (73 ســيرة، 
460 صفحة) (ترقيم السير من طرف السالمي، غير صحيح في بعض األماكن. 

صححتها):
4 ـ 7).. 1 (الصفحات  الحضرمي  العالء بن  إلى  كتبها  النبي ژ  سيرة 
7 ـ 9).. 2 (الصفحات  الوداع  خطبة  هذه 
9 ـ 14) . 3 (الصفحات  طالب  أبي  علي بن  إلى  الصديق  بكر  أبي  رسالة 

(خطأ).
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(الصفحات . 4 طالب  أبــي  علي بن  إلى   3 الخطاب  عمر بن  رســالة 
(خطأ). 12 ـ 14) 

جواب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أبي عبيدة (الصفحات . 5
14 ـ 16).

6 ..(16 (الصفحة   3 الصديق  أبو بكر  مات  يوم  طالب  أبي  علي بن  حديث 
16 ـ 17).. 7 (الصفحات  الخطاب  عمر بن  إلى  أبو بكر  عهده  ما  هذا 
هذا مختصر فيه أحداث عثمان بن عفان (الصفحات 17 ـ 24). (انظر: . 8

مجهول).
24 ـ 25). . 9 (الصفحات  النهروان  أهــل  إلى  طالب  أبي  علي بن  كتاب 

النهروان). كتاب  مجهول:  (انظر: 
جــواب أهل النهــروان لعلي بن أبــي طالب (صفحــة 25). (انظر: . 10

النهروان). كتاب  مجهول: 
25 ـ 30).. 11 (الصفحات  عباس  ابن  مع  المسلمين  مناظرات 
من . 12 كتاب علي بن أبي طالب إلى عبد اهللا بن العباس حين أخذه ماالً 

30 ـ 31). (الصفحات  بالحجاز  ولحق  البصرة 
العباس . 13 عبد اهللا بن  إلى  طالب  أبي  علي بن  مكاتبة  حديث  فيه  كتاب 

31 ـ 37). (الصفحات 
كتاب فيه رّد على أهل الشّك (الصفحات 37 ـ 45). (انظر: مجهول).. 14
(الصفحات . 15 مــروان  عبد الملك بن  إلــى  إبــاض  عبد اهللا بن  ســيرة 

إباض). عبد اهللا بن  (انظر:  45 ـ 51). 

اختلفوا . 16 حين  المغــرب  أهل  إلى  وحاجب  عبيدة  أبي  مســلم  كتاب 
(الصفحات  بعض  بعضهم  قتــل  حتى  والحارث  عبد الجبار  أمر  في 
52 ـ 56). (انظــر: التميمي، أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمة: ســيرة 

مودود  [بن  حاجب  مودود  وأبي  كريمة]  أبي  [مســلم بن  عبيدة  أبي 
المغرب). أهل  إلى  الطائي] 
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56 ـ 59).. 17 (الصفحات  اهللا  رحمهم  مودود  وأبي  عبيدة  أبي  رسالة 
وهــذا من أبي عبيدة وأبي مودود إلــى الفضل بن كثير (الصفحات . 18

59 ـ 61). (انظــر: التميمي: ســيرة أبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة 

كثير). الفضل بن  إلى  الطائي  مودود  حاجب بن  مودود  وأبي 
61 ـ 63).. 19 (الصفحات  عبيدة 5  أبي  كتب  من  وهذا 
كتــاب من أبي مودود حاجب إلى أبي الحــّر (الصفحة 63). (انظر: . 20

إلى  حاجب  مودود  أبي  سيرة  مودود:  حاجب بن  أبو مودود  الطائي، 
الحسين). الحّر ابن  أبي 

االختالف . 21 وقع  حين  درهم  ذكر؟ بــن  فيه  ُعمان  أهل  إلى  كتاب 
بيــن أهل ُعمــان في زمــن أبي عبيــدة وحاجــب (الصفحات 
قطيبة  ذكر  فيه  ُعمــان  أهل  إلى  وهذا  مجهول:  63 ـ 67). (انظــر: 

درهم). (؟) بن 
الطائي، . 22 (انظــر:  67 ـ 74).  (صفحــات  حاجــب  مودود  أبي  ســيرة 

مودود). حاجب بن  أبو مودود 
74 ـ 76).. 23 (الصفحات  عبد اهللا  ان بن  غس لإلمام  مودود  أبي  نصيحة 
ــان بن عبــد اهللا (الصفحات . 24 كتــاب منير بــن النّير إلــى اإلمام غس

اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  سيرة  الجعالني:  (انظر:  76 ـ 84). 

عبد اهللا). ان بن  غس
84 ـ 106).. 25 (الصفحات  ذكوان  سالم بن  سيرة 
البحراني).. 26 (انظر:  107 ـ 136).  (الصفحات  زياد  خلف بن  سيرة 
136 ـ 153).. 27 (الصفحات  عطية  شبيب بن  سيرة 
كتاب شــبيب بن عطية إلى عبد الســالم ردًا على الُشّكاك والمرجئة . 28

153 ـ 164). (الصفحات 
رســالة هارون بــن اليمان إلــى اإلمــام المهنا بن جيفر في شــأن . 29

164 ـ 170). (الصفحات  الرحيل  محبوب بن 
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اليمان . 30 هارون بن  شأن  في  ُعمان  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  سيرة 
أبو سفيان). العبدي،  (انظر:  171 ـ 184).  (الصفحات 

هارون . 31 أمــر  في  حضرموت  أهــل  إلى  الرحيل  محبوب بــن  ســيرة 
184 ـ 193). (الصفحات 

ســيرة الشــيخ الفقيه وائل بن أيوب (الصفحات 193 ـ 200). (انظر: . 32
أبو أيوب). الحضرمي، 

اإلزكوي، . 33 (انظر:  201 ـ 203).  (الصفحات  جابر  أبي  موسى بن  سيرة 
الضّبي). جابر  أبي  موسى بن 

اإلمام . 34 إلى  غيالن  هاشــم بن  من  الجواب  هذا  أن  أعلم  واهللا  [وأظن 
(انظر:  203 ـ 207).  (الصفحات  مكتمل)  (غير  حميد]  عبد الملك بن 

أبو الوليد). السيجاني، 
(الصفحات . 35 حميد  عبد الملك بن  اإلمام  إلى  غيالن  هاشــم بن  سيرة 

207 ـ 210).

211 ـ 213).. 36 (الصفحات  حميد  عبد الملك بن  اإلمام  سيرة 
غيالن . 37 هاشــم بن  مــن  حميد  عبد الملك بــن  اإلمــام  إلى  ســيرة 

وســعيد بن  علي  والعباس بن  علي  واألزهر بن  موســى  د بن  ومحم
أبو الوليد). السيجاني،  (انظر:  213 ـ 214).  (الصفحات  جعفر 

إلى . 38 إزكي  وأهل  غيالن  هاشم بن  وعن  عنه  علي  موسى بن  من  جواب 
اإلزكوي،  (انظر:  214 ـ 215).  (الصفحات  حميد  عبد الملك بن  اإلمام 

عنه). علي  موسى بن  من  جواب  عزرة:  علي بن  موسى بن  أبو  علي 
215 ـ 218).. 39 (الصفحات  لإلمام  موسى  كتاب  من  هذا 
أبو علي . 40 اإلزكوي،  (انظر:  218 ـ 220)  (الصفحات  علي  ألبي  ســيرة 

عزرة). علي بن  موسى بن 
(الصفحات . 41 حــرب  معاذ بن  إلــى  جيفــر  المهنا بن  اإلمــام  ســيرة 

اليحمدي). (انظر:  220 ـ 233). 
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(233 ـ 237). . 42 عزرة  خلف بن  زياد  أيي  إلى  محبوب  د بن  محم سيرة 
أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر: 

إلى . 43 المســلمين  من  قبله  ومن  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  كتاب 
ا وقــع الحرب بينهم (الصفحــات 237 ـ 248).  إمــام حضرموت َلم
إمام  إلى  محبوب  عبد اهللا بن  أبي  ســيرة  أبو عبد اهللا:  الرحيلي  (انظر: 

حضرموت).
248 ـ 269).. 44 (الصفحات  محبوب  د بن  محم الفقيه  الشيخ  سيرة 
جعفر . 45 د بن  محم جابر  أبي  إلى  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  سيرة 

البهلوي). (انظر:  269 ـ 277).  (الصفحات 
عبد اهللا . 46 أبي  إلى  الُعمانــي  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  ســيرة 

وأحمد بن  قــري  عبد اهللا بن  د بــن  محم يوســف  وأبي  عامر  وأبي 
أهل  من  يوســف  الرحمن بن  وعبــد  عمــر  د بــن  ومحم ســليمان 
الشــيخ  ســيرة  الحواري:  (انظر:  278 ـ 290)  (الصفحات  حضرموت 

الحواري). أبي  الفقيه 
290 ـ 295). (انظر: . 47 صقر (الصفحــات  ان بــن  عز معاوية  أبي  ســيرة 

الخروصي).
د بن أفلح (الصفحات 295 ـ 305). (انظر: المغرب: . 48 رسالة اإلمام محم

د بن أفلح: رسالة اإلمام بن أفلح (في خلق القرآن). أبو اليقظان محم
كتاب األحداث والصفات تأليف أبي المؤثر (الصفحات 308 ـ 333). . 49

البهلوي). (انظر:  305 ـ 333؟).  (خطأ، 
كتــاب البيــان والبرهان ردًا على مــن قال بالشــاهدين تأليف أبي . 50

(الصفحات  الحواري  أبي  على  معروضة  نســخة  من  منسوخ  المؤثر 
333 ـ 347).

الخروصي . 51 خميــس  الصلت بن  المؤثــر  أبي  الفقيه  الشــيخ  ســيرة 
البهلوي). (انظر:  347 ـ 364).  (الصفحات 
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قحطان . 52 (خطــأ)  أبي  خالد بــن  قحطان  أبــي  الفقيه  الشــيخ  ســيرة 
الهجاري). (انظر:  364 ـ 400)  (الصفحات 

(الصفحات . 53 محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  الشــيخ  سيرة 
الرحيلي). (انظر:  400 ـ 407). 

(الصفحات . 54 بركة  د] بن  محم اهللا بن  [عبد  د  محم أبي  الشــيخ  ســيرة 
بركة). (انظر:  407 ـ 419). 

بركة . 55 د بن  محم عبد اهللا بــن  د  محم أبي  الشــيخ  عن  الموازنة  كتاب 
419 ـ 435). (الصفحات 

أهل . 56 على  حجة  البســياني  د  محم علي بن  الشيخ  عن  الســؤال  سيرة 
(انظر:  435 ـ 452).  (الصفحــات  بُعمان  الواقع  الحدث  في  الســؤال 

أبو الحسن). البسياوي، 
(انظر: . 57 452 ـ 461).  (الصفحــات  المســلمين  فقهــاء  لبعض  ســيرة 

مجهول).
461 ـ 464).. 58 (الصفحات  جعفر  د بن  محم لألزهر بن  وكالم  نصيحة 
د بن شيخة (الصفحات . 59 د بن روح إلى محم جواب ألبي عبد اهللا محم

الكندي). (انظر:  464 ـ 469). 

60 ..(469 (الصفحة  الحسن  أبي  د بن  محم الحسن  أبي  من  جواب 
ســيرة اإلمام الصلت بن خميس المبتلى بأمر أهل ُعمان قال بعض: . 61

إنهــا من أهل المغــرب (الصفحــات 469 ـ 489) (انظــر: المغرب: 
مجهول).

أيام . 62 راشد  حفص بن  في  البســياني  علي  الحســن  أبي  الشــيخ  عن 
(الصفحات  ل  األو عقــده  وفــي  صقــر  المطّهر بن  علــى  خروجــه 

راشد). حفص بن  في  [سيرة]  البسياوي:  (انظر:  489 ـ 496). 

أهل . 63 إلى  أحمد  ســعيد بن  يحى بن  زكرياء  أبي  القاضي  عن  جواب 
النْزوّي). (انظر:  496 ـ 501).  (الصفحات  حضرموت 
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د بن . 64 ســيرة اإلمام أبي زكرياء يحيى بن ســعيد إلى عبد اهللا بن محم
يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  (انظر:  502 ـ 504)  (الصفحات  طالوت 

العقري). الهجاري  قريش  سعيد بن 
سيرة اإلمام راشد بن سعيد المضيئة إلى أهل المنصورة (504 ـ 514). . 65

اليحمدي). (انظر: 
الفرق . 66 في  السري  عيســى  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  عن  ســيرة 

514 ـ 520) (الصفحات  العالم  وغير  العالم  اإلمام  بين 
العالم). وغير  العالم  اإلمام  بين  الفرق  السري:  (انظر: 

السري . 67 عيسى  د بن  محم أبو عبد اهللا  القاضي  شــرطها  شــروط  سيرة 
520 ـ 524). (الصفحات  وأصحابه  علي  راشد بن  على 

عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي (الصفحات . 68
524 ـ 532).

د بن صالح (الصفحات 532 ـ 534). (انظر: النْزوّي).. 69 سيرة أحمد بن محم
ردًا . 70 النْزَوانِّي  الكندي  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  الفقيه  الشيخ  سيرة 

د بن  منه على من اعترض على المسلمين في حربهم مع اإلمام محم
(انظر:  534 ـ 553).  (الصفحــات  نــزوى  من  العقر  أهل  إلى  ــان  غس

المسلمين). لبعض  جواب  أبو بكر:  الكندي، 
553 ـ 581). . 71 (الصفحــات  المنحي  موســى  نجاد بن  القاضي  ســيرة 

د). أبو محم المنحي،  (انظر: 
صفة . 72 فيها  اد  مد عبد اهللا بن  د بن  محم إلى  آخرها  في  تنســب  ســيرة 

581 ـ 604).  (الصفحــات  واألئمة  وبلدانهم  وموتهم  العلماء  نســب 
اد). مد ابن  (انظر: 

باب . 73 بركة:  ابن  (انظر:   .(604 (الصفحــة  ُعمان  في  األئمة  معرفة  باب 
األئمة). معرفة  في 

هناك. والمراجع   (Hinds xerox) :مجهول انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 
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البوسعيدية. السعود  سعد  المسماة  الجلّية  السير  مجهول: 
.533 كمبردج   .1804 / 1219 حتى  البوسعيدي،  تاريخ   :569  ،S II بروكلمان 

العنوان. نفس  رزيق:  ابن  انظر: 
الُعمانية. السير  مجهول: 

لبوب،  جامعة  بمكتبة  مخطوط   ،179  ،178  ،B 1935  (Lewicki) ليفتســكي 
إلى  العبدي  الرحيل  محبوب بن  سفيان  أبي  رسالة  على  يحتوي  رقم 1082. 
العلماء  نسب  وكتاب   (851 ـ   841 / 237 ـ   227 (إمام  جيفر  المهنا بن  اإلمام 

العلماء). نسب  صفة  اد:  مد ابن  (انظر:  اد  مد البن 
الئحة  على  العمل  هذا  يحتوي   :2 ملحوظة   77  ،1958  (Lewicki) ليفتسكي 
مالك.  الصلت بن  اإلمــام  إلى  ســيرة  اإلباضية:  لتقســيمات  74 ـ 75)   ،II)

الخروصي]). مالك  الصلت بن  اإلمام  إلى  [رسالة  مجهول:  (انظر: 
أبو عبد اهللا  310 ـ 318)  (الصفحات  علــى  كذلك  المخطوط  هذا  يحتوي 
العالم.  وغيــر  العالم  اإلمــام  بين  الفرق  [الســري]:  عيســى  د بن  محم
فولف،  (رد  الســيرة  هذه  في  دراســة  على  يعمل   (Radivilov) ردڤولف 

.(2003 ديسمبر 
.(V284 ـ   V279 (الورقات  بُعمان  األئمة  معرفة  مجهول:  انظر: 

قِبل  من  عنونت  (كما  الُعمانية  السير  مجهول:  من  سير  ثالث   a1979 فوزي 
اإلمام  مكتبة  في  سير  مجموعة  والجوابات)،  الســير  مجهول:  انظر:  فوزي؛ 
الصفحات  الســعودية.  العربية  الدمام،  في  الهنائي  علي  غالب بن  األســبق 
62 ـ 72:  الصفحات  الموالية)؛  (والصفحات  عطية  شبيب بن  سيرة  56 ـ 62: 

والصفات) (انظر:  األحــداث  خميس (كتاب  الصلت بن  المؤثر  أبي  ســيرة 
البسيوي  د  محم علي بن  الحسن  أبي  ســيرة  72 ـ 79:  الصفحات  البهلوي)؛ 

البسياوي). (انظر:  السؤال)  أبطل  من  على  ة  الحج)
علي  غالب بن  األســبق  اإلمام  بمكتبة  مخطوط   ،85  ،10  ،1997 فــوزي 
(رســائل،  الســير  ضمن  والجوابات).  الســير  مجهول:  (انظــر:  الهنائي 
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قحطان  أبي  إباض،  ـ : عبد اهللا بن  ل الســير  تلك  المخطوط  هذا  في  سير) 
المؤثر  أبي  الُعماني،  عطية  شبيب بن  الهجاري)،  (انظر:  قحطان  خالد بن 
علي بن  الحســن  أبي  البهلوي)،  (انظر:  الخروصــي  خميس  الصلت بن 
بكر  أبي  الحــواري،  الفضل بن  اإلزكوي،  الرقيشــي  البســياوي،  د  محم
(انظر:  محبوب  د بن  محم بشير بن  المنذر  أبي  الكندي،  عبد اهللا  أحمد بن 

الكدمي. سعيد  أبي  الرحيلي)، 
بعنوان:   ،(1405) كمبــردج  جامعة  بمكتبة  ميكروفيلم   :9  ،2000 الســالمي، 

.((Hinds xerox) مجهول:  (انظر:  الُعمانية.  السير 
في  ويلكنسون  بأرشــيف  ميكروفيلم  عنوان].  [بدون   :8  ،2001 الســالمي، 
ـ : مقال  مكتبة جامعة إكســتر. كان فــي األصل بجامعة لبوب؛ اســتعمل ل
الُعمانية).  السير  هو  فالعنوان  (لذلك  اإلســالمية.  الموســوعة  في  اإلباضية 
في  697 صفحة.  فــي  ســيرة  أربعين  على  هــذه  الســير  مجموعة  تحتوي 

المحتويات: جدول  السالمي،  أعطى  252 ـ 253  الصفحات 
1 ـ 6).. 1 (صفحة  الحضرمي  العالء بن  إلى  كتبها  النبي ژ  سيرة 
ســيرة األحداث والصفــات تأليف أبي المؤثــر الصلت بن خميس . 2

البهلوي). (انظر:  6 ـ 41).  (الصفحات 
كتاب البيان والبرهان على من قال بالشاهدين ألبي المؤثر (الصفحات . 3

41 ـ 60).

(الصفحات . 4 ُعمان  أهل  بأمر  المبتلى  خميس  الصلت بن  اإلمام  سيرة 
60 ـ 88).

سيرة الشيخ الفقيه أبي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (الصفحات . 5
البهلوي). (انظر:  88 ـ 149). 

الحدث . 6 في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  الشــيخ  سيرة 
الرحيلي). (انظر:  150 ـ 160).  (الصفحات  بُعمان  الواقع 

161 ـ 186).. 7 (الصفحات  د  محم بشير بن  المنذر  أبي  الشيخ  سيرة 
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المغــرب (الصفحات . 8 أهل  إلــى  محبوب  د بن  محم الشــيخ  ســيرة 
أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر:  186 ـ 214). 

د بن الحــواري الُعماني إلى أبي . 9 ســيرة الشــيخ أبي الحواري محم
عبد اهللا بن  يحيى بــن  د بن  محم يوســف  وأبي  عمر  وأبــي  عبد اهللا 
أيوب  الرحمن بن  وعبــد  عمر  د بن  ومحم ســليمان  وأحمد بن  مرة 

الحواري). (انظر:  214 ـ 231).  (الصفحات 
اليمان . 10 هارون بن  أمر  في  ُعمان  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســيرة 

أبو سفيان). العبدي،  (انظر:  231 ـ 249).  (الصفحات 
هارون بن . 11 أمر  فــي  حضرموت  أهل  إلى  الرحيل  محبوب بن  ســيرة 

249 ـ 260). (الصفحات  اليمان 
سيرة هارون بن اليمان إلى اإلمام المهنا بن جيفر (الصفحات 260 ـ 280).. 12
د بن . 13 ســيرة من أبي المؤثر الصلت بن خميس إلــى أبي جابر محم

البهلوي). (انظر:  280 ـ 295).  (الصفحات  جعفر 
(الصفحات . 14 المسلمين  فقهاء  لبعض  والبراءة  الوالية  في  السؤال  سيرة 

مجهول). (انظر:  295 ـ 307). 

مجهول).. 15 (انظر:  307 ـ 310).  (الصفحات  المسلمين  فقهاء  لبعض  سيرة 
الفرق . 16 في  السري  عيســى  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  عن  ســيرة 

310 ـ 318). (الصفحات  العالم  وغير  العالم  اإلمام  بين 
على . 17 السري  عيســى  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  شــروط  ســيرة 

318 ـ 323). (الصفحات  وأصحابه  علي  راشد بن 
أحمد . 18 الحسن بن  أبي  القاضي  عمل  على  علي  راشد بن  اإلمام  توبة 

323 ـ 324). (الصفحات  الهجاري 
راشــد بن . 19 اإلمام  إلى  عيســى  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  جواب 

علــي فيما ســأله عن هــذه التوبة ومــا رّد عليه فيهــا (الصفحات 
السري). (انظر:  324 ـ 327). 
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327 ـ 329).. 20 (الصفحات  وعقديه  راشد  حفص بن  عن 
عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي (الصفحات . 21

329 ـ 340).

حميد . 22 عبد الملك بن  اإلمــام  إلى  غيالن  هاشــم بن  الشــيخ  ســيرة 
أبو الوليد). السيجاني،  (انظر:  340 ـ 342).  (الصفحات 

إبراهيم . 23 مسلم بن  سلمة بن  المنذر  أبي  الشــيخ  عن  معنى  في  تعليق 
الصحاري). (انظر:  342 ـ 346).  (الصفحات 

سيرة الشيخ الفقيه أبي أيوب وائل بن أيوب (الصفحات 346 ـ 356). . 24
الحضرمي). (انظر: 

(الصفحات . 25 البسياني  د  محم علي بن  الحســن  أبي  عن  السؤال  سيرة 
البسياوي). (انظر:  356 ـ 382). 

د بن سعيد (الصفحات 382 ـ 385). (انظر: . 26 سيرة في الرّد على محم
[الكدمي]). سعيد  د بن  محم على  الرّد  في  [سيرة]  البسياوي: 

رســتم . 27 عبد الرحمن بن  عبد الوهاب بــن  إلــى  عبيــدة  أبي  ســيرة 
التميمي). (انظر:  385 ـ 387).  (الصفحات 

(الصفحات . 28 محبوب  د بن  محم بشير بن  المنذر  ألبي  المحاربة  كتاب 
الرحيلي). (انظر:  388 ـ 412). 

412 ـ 444).. 29 (الصفحات  عطية  شبيب بن  سيرة 
من . 30 معهما  ومــن  الحســين  زيد بن  إلى  طالب  أبي  علي بن  ســيرة 

444 ـ 445). (الصفحات  له  وجوابهم  المسلمين 
445 ـ 455).. 31 (الصفحات  إباض  عبد اهللا بن  سيرة 
بركة . 32 د بن  محم عبد اهللا بــن  د  محم أبي  الشــيخ  عن  الموازنة  كتاب 

بركة). ابن  (انظر:  456 ـ 480).  (الصفحات 
(الصفحات . 33 بركــة  د بــن  محم عبد اهللا بــن  ــد  محم أبي  ســيرة 

480 ـ 498).
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على . 34 اعترض  من  على  ردًا  موسى  ين  عبد اهللا  أحمد بن  الفقيه  ســيرة 
من  العقر  ألهل  ــان  غس د بن  محم اإلمام  مع  حربهم  في  المســلمين 
جواب  أبو بكر،  الكنــدي،  498 ـ 525). (انظر:  نــزوى (الصفحــات 

المسلمين). لبعض 
د بن . 35 ســيرة اإلمام أبي زكرياء يحيى بن ســعيد إلى عبد اهللا بن محم

النْزوّي). (انظر:  525 ـ 555).  (الصفحات  طالوت 
(الصفحات . 36 المنصورة  أهل  إلى  المضيئة  سعيد  راشد بن  اإلمام  سيرة 

اليحمدي). (انظر:  555 ـ 571). 

(الصفحات . 37 البســياوي  د  محم علي بن  الحســن  أبي  الشيخ  جواب 
571 ـ 580).

580 ـ 619). . 38 (الصفحــات  المنحي  موســى  نجاد بن  القاضي  ســيرة 
د). أبو محم المنحي،  (انظر: 

اد، . 39 مد ابن  620 ـ 663). (انظر:  اد (الصفحات  مد أحمد بن  الفقيه  سيرة 
أبو بكر).

صفة نسب العلماء وموتهم وبلدانهم واألئمة (الصفحات 663 ـ 697). . 40
النْزوّي). اد]  مد [بن  عبد اهللا  د بن  محم اد،  مد ابن  (انظر: 

هناك. والمراجع   (Hinds xerox) :مجهول انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 
والجوابات: السير  مجهول: 

مجموعة  والجوابات،  للســير  المحاور  جدول   :159 157 ـ   ،2003 الوهيبي، 
العربية  الدمام،  في  الهنائي  علي  غالب بن  األســبق  اإلمام  بمكتبة  مخطوط 
الســعودية. تحتوي المجموعة على 47 ســيرة، الســيرة األخيــرة تبدأ في 

.533 الصفحة 
على: المجموعة  هذه  تحتوي 

1 ..(3 (الصفحة  الحضرمي  للعالء بن  النبي ژ  سيرة 
مجهول).. 2 (انظر:   .(7 (الصفحة  المسلمين  آثار  من 
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د بن محبوب 5 في الحدث . 3 سيرة الشيخ أبي المنذر بشير بن محم
الرحيلي). (انظر:   .(9 (الصفحة  بُعمان  الواقع 

18). (انظر: . 4 منثورة (الصفحة  مســائل  المســلمين،  بعض  عن  جواب 
مجهول).

سيرة الشيخ هاشم بن غيالن لإلمام عبد الملك بن حميد (الصفحة 27). . 5
السيجاني). (انظر: 

إبراهيم . 6 مســلم بن  ســلمة بن  المنذر  أبي  الشــيخ  معنى  في  تعليق 
الصحاري). (انظر:   .(28 (الصفحة 

سيرة الشيخ وائل بن أيوب 5 نسب اإلسالم (الصفحة 32). (انظر: . 7
أبو أيوب). الحضرمي، 

من . 8 على  حجة  البسياني 5  د  محم علي بن  الحســن  أبي  الشيخ  سيرة 
أبطل السؤال في الحدث الواقع بُعمان (الصفحة 40). (انظر: البسياوي).

9 ..(61 (الصفحة  البسياني  د  محم لعلي بن  سعيد  د بن  محم على  الرّد  في 
بعد . 10 األمة  فيه  اختلفت  ما  أصل  في  الحســن 5  أبي  الشــيخ  عن 

البسياوي). (انظر:   .(70 (الصفحة  د ژ،  محم نبيها 
(انظر: . 11  .(115 (الصفحة  محبوب 5  د بن  محم الفقيه  الشــيخ  سيرة 

أبو عبد اهللا). الرحيلي، 
(الصفحة . 12 خميس 5  الصلت بن  المؤثر  أبي  الفقيه  الشــيخ  ســيرة 

البهلوي). (انظر:   .(138

(الصفحة . 13 قحطــان 5  خالد بن  قحطان  أبي  الفقيه  الشــيخ  ســيرة 
الهجاري). (انظر:   ،(162

14 . .(195 (الصفحة  الُعمانــي  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  ســيرة 
الحواري). (انظر: 

15 . .(290 (الصفحة  المؤثر 5  أبــي  تأليف  والصفات  األحداث  كتاب 
البهلوي). (انظر: 
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الرضف . 16 بكتــاب  وُيعــرف  المنــذر 5  ألبي  المســتأنف  كتــاب 
الرحيلي). (انظر:  (الصفحة 239). 

محبوب 5 . 17 بــن  د  محم بشــير بن  المنــذر  ألبــي  المحاربــة  كتــاب 
الرحيلي). (انظر:  (الصفحة 257). 

18 ..(280 (الصفحة  الُعماني 5  عطية  شبيب بن  سيرة 
المراسلة بين اإلمام علي بن أبي طالب، كرم اهللا وجهه، وأهل النهروان . 19

النهروان). كتاب  مجهول:  (انظر:   .(305 (الصفحة 
20 ..(306 (الصفحة  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  سيرة 
د عبد اهللا بن بركة 5 (الصفحة 332). . 21 كتاب الموازنة للشيخ أبي محم

بركة). ابن  (انظر: 
22 ..(332 (الصفحة  بركة 5  عبد اهللا بن  د  محم أبي  الشيخ  سيرة 
23 ..(346 (الصفحة  ان  غس أبي  د بن  محم السيد  سيرة 
كتاب البيان والبرهان على من قال بالشاهدين تأليف أبي المؤثر 5 . 24

البهلوي). (انظر:   .(352 (الصفحة 
25 . .(370 (الصفحة  مالك  الصلت بن  اإلمام  إلى  المغرب  أهل  من  سيرة 

مجهول). المغرب:  (انظر: 
عبد اهللا 5 . 26 ــان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالنــي  النّير  منير بن  ســيرة 

(الصفحة 394).
د بن . 27 محم جابر  أبي  إلى  خميــس  الصلت بن  المؤثر  أبي  من  كتاب 

البهلوي). (انظر:   .(403 (الصفحة  جابر 
أمر . 28 في  ُعمــان  أهل  إلى  اهللا  رحمهمــا  الرحيــل  محبوب بن  ســيرة 

أبو سفيان). العبدي،  (انظر:   .(413 (الصفحة  اليمان  هارون بن 
في . 29 حضرموت  أهل  إلى  ـ  اهللا  رحمهما  ـ  الرحيل  محبوب بن  ســيرة 

.(427 (الصفحة  اليمان  هارون بن  أمر 
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شــأن . 30 في  جيفر  المهنا بن  اإلمــام  إلــى  اليمان  هارون بــن  ســيرة 
.(435 (الصفحة  الرحيل  محبوب بن 

على . 31 اعترض  من  على  ردًا  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  الفقيه  ســيرة 
ان ألهل العقر من  د بن أبي غس المسلمين في حربهم مع اإلمام محم
نزوى (الصفحــة 442). (انظر: الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن 

المسلمين). لبعض  جواب  موسى: 
كتاب وصل منه إلى أهــل الباطنة (الصفحة 461). (انظر: مجهول: كتاب . 32

موسى). عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي،  الباطنة). (انظر:  من  وصل 
جوابات من أبي الحسن وبعدها جوابات من ابن روح (الصفحة 465). . 33

روح). د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  (انظر:  البسياوي).  (انظر: 
في . 34 الســؤال  ســيرة  مجهول:  (انظر:   .(467 (الصفحة  الصلــح  كتاب 

والبراءة). الوالية 
مجهول).. 35 (انظر:   .(470 (الصفحة  المسلمين  لبعض  سيرة 
36 ..(475 (الصفحة  أيضًا  المسلمين  لبعض  سيرة 
اإلمام . 37 بين  الفرق  في  عيسى 5  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  عن 

السري). (انظري   .(478 (الصفحة  العالم  وغير  العالم 
السري 5 . 38 عيسى  د بن  محم أبو عبد اهللا  القاضي  شــرطها  شــروط 

.(484 (الصفحة  وأصحابه  علي  راشد بن  على 
39 ..(488 (الصفحة  علي  راشد بن  اإلمام  توبة 
اإلمام . 40 إلى  عيسى 5  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  من  جواب 

راشــد بن علي حينما ســأله عن هــذه التوبة ومــا رد عليه فيها 
سري). (انظر:  (الصفحة 489). 

حفص بن . 41 في  البسياني 5  د  محم علي بن  الحسن  أبي  الشيخ  عن 
(الصفحة  ل  األو وعقده  عبد اهللا  المطّهر بن  على  خروجه  أمام  راشــد 

البسياوي). (انظر:   .(492
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عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي (الصفحة 493).. 42
ســيرة من اإلمام أبي زكرياء يحيى بن ســعيد 5 إلى أبي عبد اهللا . 43

النْزوّي). (انظر:   .(502 (الصفحة  النخلي  طالوت  د بن  محم
البهلوي).. 44 (انظر:   .(506 (الصفحة  المؤثر 5  أبي  عن  سيرة 
األزهر بن . 45 إلــى  قحطان 5  خالد بــن  قحطان  أبي  الشــيخ  ســير 

الهجاري). (انظر:   .(511 (الصفحة  جعفر  د بن  محم
سيرة اإلمام راشد بن سعيد 5 المضيئة إلى أهل منصورة (الصفحة 519). . 46

(انظر: اليحمدي).
د البسياني 5 (الصفحة 533). . 47 سيرة للشيخ أبي الحسن علي بن محم

البسياوي). (انظر: 
من  مجموعة  والجوابات.  الســير   :278  ،2000 أحمد  صالح بن  البوسعيدي 

.1989 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الثانية.  الطبعة  العلماء. 
الطبعة  العلماء.  من  مجموعة  والجوابات.  السير   :446  ،339  ،1999 السابعي 
الثانية. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة. نسخة من المخطوط األصلي 
نســخة  العوابي;  بحي  الخروصي  ســليمان  راشــد بن  ناصر بن  مكتبة  في 
أخرى في مكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس (رقم 549). (انظر: مجهول: 
.(2003 الوهيبي،  المسلمين،  سير  مجهول:  انظر:  السابعي;   ،(1) السير  كتاب 

العلماء. تراجم  في  السير  جامع  مجهول:  انظر: 
.A 1979 فوزي  الُعمانية،  السير  مجهول:  انظر: 

عن مجموعات سير أخرى. انظر: مجهول: (Hinds Xorox) والمراجع هناك.
التالية. المادة  انظر: 

كاشف،  إسماعيل  سيدة  تحقيق:  ُعمان.  وأئمة  لعلماء  والجوابات  الســير  مجهول: 
.1986 / 1406 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  مجلدان. 

المحتويات. عن   1986 كاشف،  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 
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الكلوّية. السيرة  مجهول: 
ويلكنســون (Wilkinson) 1981، 273: أولى الوثائق التي تشكل السيرة الكلوية 
قبل  من  عشــر،  الثاني  القرن  بداية  إلى  تاريخها  يرجع  ربما  رســالة،  عن  عبارة 
كلوة،  من  أخوين  إلى  أبو المنذر)  الصحاري،  (انظر:  العوتبي  مســلم  سلمة بن 
علي بن علي والحسن بن علي. أساسًا هي عبارة عن مناظرة إباضية، والمالحظة 
في  متشــددين  أصبحتم  بأنكم  «ســمعنا  أننا  هي  إليهم  أرســلت  بمن  الوحيدة 
الدين»، الشــيء الذي ربما يحيل إلى أنهم يروجون وبشدة لالعتقاد اإلباضي. 
المقامة  بعنوان:  نظم،  شــكل  على  نثرية  قطعة  من  وتتكون  تعقيدا  أكثــر  الثانية 
أبو عبد اهللا)  القلهاتي،  (انظر:  القلهاتي  سعيد  د بن  محم قِبل  من  كتبت  الكلوية، 
تذكر بنجاح اإلباضيين في إرســال أحد أعضائهم لمساعدة إخوانهم الكلويين. 
حدود  إلى  اســتمرت  أنها  يبدو  التي  األحداث  بهذه  مهتمًا  كان  نفســه  المؤلف 
أواخر القرن الثاني عشــر وبداية القرن الثالث عشــر، لكــن قصته هذه كانت 
من  ذلك  من  قرن  بعد  ربما  ُكتَب  مختصرًا  شرحًا  معها  أّن  لوال  الفهم  مستعصية 
ارتباط  لها  ومميزة  محترمة  عالمة  عائلة  وهــي  النضر،  ابن  عائلة  من  رجل  قِبل 

274 ـ 275). (الصفحات  القلهاتي  عائلة  مع  وثيق 
:372  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

المقامة الكلوية من قِبل القلهاتي (هناك معلومات أخرى هنا) مع شرح  –
أحمد بن  عبد اهللا بن  الحســن بن  أبي  أحمد بن  عمر بن  ـ : راشــد بن  ل

عشر). الثالث  القرن  السابع /  (القرن  النضر 
مسلم:  – سلمة بن  أبو المنذر  الصحاري،  (انظر:  العوتبي  طرف  من  سيرة 

علي. والحسن بن  علي  علي بن  الكلويين  األخوين  إلى  سيرة) 
ســعيد بن  – ـ : عبد الســالم بن  ل الفردوس  كتاب  من  التوحيد  عن  فصل 

(1225 / 622 (ت.  أحمد 
القصيدة الحميرية، وهي القصيدة المشهورة لنشوان بن سعيد الحميري  –

.(1178 / 573 (توفي 
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في  التفاصيل  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  فــي  و1409)   138) مخطوطان 
ويلكنسون (Wilkinson) 1988 (انظر: الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم: 

سيرة).
الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 21، رقم 103، مخطــوط مجموع في 
1360 / 1941 ـ 2،  النشر  تاريخ  23×16ســم،  131 صفحة،  البارونية،  الخزانة 
وفيها: سيرة أبي المنذر سلمة بن مسلم الصحاري؛ ظرف من كتاب الكفاية 
د بن موســى بن ســليمان الكندي)؛ خطبة أبي حمزة المختار بن  لـ محم)
في  باب  وشــرحها؛  الكلوية  المقامة  هنا)؛  أخــرى  معلومات  (هناك  عوف 
معرفة األئمة البن بركة؛ رسالة عبد اهللا بن إباض إلى عبد الملك بن مروان؛ 

عطية. ابن  سيرة 
كلوة. أخبار  في  السلوة  كتاب  مجهول:  انظر: 

سعيد. نشوان بن  الحميري،  انظر: 
هناك. والمراجع   (Albrand) ألبرند  انظر:  كلوة.  عن 

ان. غس أبي  د بن  محم اإلمام  إقرار  في  السيرة  مجهول: 
.(I)  3 ل،  األو الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 

اإلمام  إقرار  في  ســيرة  صالح:  د بن  محم أحمد بن  أبو بكر  النْزوانِّي،  انظر: 
ان. غس أبي  د بن  محم

من  العدل  في  لهم  وما  األئمة  أســماء  ذكر  في  باللمعان  الشائع  الشــعاع  مجهول: 
الشأن.

بروكلمان S II، 569: مع تعليق تاريخي، براون Brawne، كتالوج 11 (II؟)، 
ُعمان. خوارج  أمراء  حول  قصيدة   19

كمبردج. جامعة   ،U  ،10  (13)  ،Broune لبرون  شرقية  مخطوطات  مخطوط، 
الشائع. الشعاع  كتاب  رزيق:  ابن  انظر: 

واإليمان. السيف  في  والرضوان  الفتح  مجهول: 
1 ـ 25. األربع،  المنظومات  انظر: 
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الشريفة. المباركة  اللمعة  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،95/3 المخطوطات،  فهرس 
الفرقاني،  علي  ســيف بن  هو  الناسخ:  13 ســطرًا.  28×19سم،  46 صفحة، 

اإلباضية. تاريخ  1324 / 1906 ـ 7. 

المأثور. الشرع  في  المنثور  اللؤلؤ  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 133،   ،16  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  في  جزأين  1187 / 1772 ـ 4،  في  الُعماني  عامر  بشير بن  نسخه 

النحو. في  الهادي  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 11،   ،19  ،1978 الوهيبي، 
د الفارسي، 1255 / 1839 ـ 40، جزء واحد. د بن ناصر بن محم الناسخ: محم

والبراءة. الوالية  في  باب  مجهول: 
3 ـ 85. رقم 1،   ،(Hinds xerox) مجهول:  في   :3  ،2001  (Crone) كرون 

الوهيبــي، 2003، 161: باب في الوالية والبراءة من آثار المســلمين، به 
الســير  كتاب  مجهول:  في  األولى.  القرون  في  العلمــاء  أقوال  مجموعة 

3 ـ 48.  ،(1)
السالمي، 2001، 249: في ذكر الوالية والبراءة. في كتاب السير (2)، 443 ـ 459.

المسلمين. آثار  من  انظر: 
ُعمان. في  األئمة  معرفة  باب  مجهول: 

األئمة. معرفة  في  باب  بركة:  ابن  انظر: 
النهروان. أهل  من  الصحابة  بعض  مجهول: 

.(2001 (ديسمبر  (صفحتان)   http://ibadiyah.net/papers/nahrawan.html

هناك. والمراجع  النهروان  كتاب  مجهول:  انظر: 
األبصار. بهجة  مجهول: 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 367: مصدر لتاريخ النباهنة المبكر مأخوذ 
.1932 / 1351 طبعة  النضر،  البن  الدعائم  كتاب  مة  مقد من 
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القاهرة:  مسقط /  عاشــور.  عبد الفتاح  ســعيد  تحقيق:  ُعمان.  أهل  تاريخ  مجهول: 
 ،1980 / 1400 العــرب،  ســجل  مطابع  والثقافة /  القومــي  التــراث  وزارة 

24×17سم). (189صفحة، 
سيف بن  د بن  محم ناصر بن  لسيده:  فرحان،  أبو سالم  هو  المخطوط  ناسخ 
السلطان بن  حكم  نهاية  إلى  العمل  استمر  1313 / 1895 ـ 6.  المعولي،  أحمد 
 ،(1741 / 1154) البوســعيدي،  سعيد  أحمد بن  حكم  وبداية  اليعربي  مرشــد 
الصفحات  مجموعة،  فــي  رقم 385،  دمشــق،  الظاهرية،  مكتبة  في  مخطوط 

227 ـ 418.

الثالثة  الطبعة   .1986 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الثانية.  الطبعة 
.1992 / 1412

138 ـ 140.  ،A 1979 فوزي 
فــوزي 1997، 17: غالبها مثــل قصص وأخبار المعولــي (التي انتهت في 
في  انتهى  (الذي  الغّمــة  كشــف  كتاب  من  كذلك  المأخوذ   ،(1744 / 1157

على  يحتوي   .1783 / 1198 ســنة  إلى  التاريــخ  عالج  لكــن   ،(1728 / 1140

نسبيًا. المعولي  كتاب  في  الموجودة  تلك  من  أكثر  معلومات 
مع  بالجمع  لندن،  في  البريطانية  المكتبــة  في  مخطوط   ،237  ،2003 فوزي 
.(II أضاف 23، 343، الجزء) ابن قيصر: سيرة اإلمام العادل ناصر بن مرشد
د بن أحمد 2002، 53: وزارة التراث القومي والثقافة  العبري، سالم بن محم

.1983

الجالودي، 2003، 15: الطبعة الثالثة، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 
.1783 حتى  ُعمان  تاريخ   .1992

ـ : تاريخ ُعمان كتلك الموجودة في  رواس 2000، 13: يغطي نفس المرحلة ل
كشف الغّمة لإلزكوي، لكن انتهى سنة 1154 / 1741. وبالتالي فهذا الكتاب 
ســنة  انتهى  الذي  الغّمة  كشــف  كتاب  في  مدونة  غير  بمعلومــات  يزودنا 
1141 / 1728. المؤلف لم يشر إلى المصادر أو المؤلفين الذين استقى منهم 
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معلوماته. ُطبع العمل من قِبل وزارة التراث القومي والثقافة في مسقط سنة 
عاشور. عبد الفتاح  حققه   ،1980

الغّمة.  كشــف  مجهول:  مثل  المرحلة  نفــس  يغطي   :36  ،1985 العبيدلــي، 
كشف   .1741 / 1154 سنة  الكتاب  هذا  ُكتَب  ربما  تقريبًا.  متشابهان  الكتابان 

.1728 / 1141 سنة  انتهى  الغّمة 
.[1783 حدود  إلى  معنون  غير  ُعمان  [تاريخ  مجهول:  انظر: 

الغّمة. كشف  سعيد:  سرحان بن  اإلزكوي،  انظر: 
بعمان. جرت  وأخبار  قصص  راشد:  د بن  محم أبو سليمان  المعولي،  انظر: 

ُعمان. أهل  تاريخ  عبد اهللا:  سالمين بن  جعفر بن  النخلي،  انظر: 
األحكام. في  الجواهر  جامع  مجهول: 

التراث  وزارة  في  رقم 5  للمجلد،  مخطوطات   ،169  ،1978  (Smith) سميث 
.1766 / 1180  ،1756 / 1170 في  ُنسخ  والثقافة،  القومي 

التراث  لوزارة  قائمة  في  الموجود  مجلدات،  سبعة  الجواهر،  جامع  هذا  هل 
1424 / 2003؟ والثقافة،  القومي 

الجواهر. جامع  علي:  جمعة بن  الصائغي،  انظر: 
العلماء. تراجم  في  السير  جامع  مجهول: 

علي  غالب بن  األسبق  اإلمام  بمكتبة  مخطوط   ،1 مالحظة   20  ،2001 هاشم 
الهنائي بالّدّمام. المتضمن في هذا المخطوط هو: البســياوي، أبو الحســن 

نبيها ژ. بعد  األمة  فيه  اختلفت  ما  أصل  علي: 
د بن علي: سيرة فيما اختلفت فيه  انظر: البسياوي، أبو الحسن علي بن محم

األمة.
.19  ،2001 هاشم  إباض،  عبد اهللا بن  كتاب  إباض:  عبد اهللا بن  انظر: 

الوهيبي. والجوابات،  السير  مجهول:  انظر: 
هناك. والمراجع   (Hinds xerox) مجهول:  انظر:  سير.  مجموعات  عن 

طالب. أبي  لعلي بن  النهروان  أهل  جواب  مجهول: 
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السالمي، 2001، 254: في مجهول: السير اإلباضية، 25. نفسه: 24 ـ 25: كتاب 
النهروان. أهل  إلى  طالب  أبي  بن  علي 

هناك. والمراجع  النهروان  كتاب  مجهول:  انظر: 
منثورة. مسائل  ـ  المسلمين  بعض  عن  جواب  مجهول: 

18 ـ 27. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158  ،2003 الوهيبي، 
مجموعة  عن  عبارة  منثورة   :42 مالحظة   119  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 
الفصول. أو  الموضوع  حسب  ترتيب  أي  بدون  مختلفة (متناثرة)  وأجوبة  أسئلة 

المسلمين. بعض  عن  منثورة  جوابات  مجهول:  انظر: 
أيضًا. حميد]  [بن  عبد الملك  لإلمام  جواب  مجهول: 

ل،  الوهيبــي، 2003، 144: فــي مجهول: ســير علم اإلباضية، الجــزء األو
202 ـ 203. الصفحات 

المادة السابقة في O. C عبارة عن سيرة هاشم بن غيالن وجماعة من الشيوخ 
إلى عبد الملك، لذلك فالجواب هنا كذلك ربما يكون إلى اإلمام وليس منه.

المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 
626 ـ 634. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 

انظر: المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  المراسلة  عن 
المغرب. – أهل  كافية  المحمود:  موسى بن  عبد اهللا بن  موسى بن  عبد اهللا بن 
ميمية. – قصيدة  عبد اهللا:  د بن  محم األغبري، 
يبشــرونهم  – المغرب  أهل  من  إخوانهم  إلى  ُعمان  أهل  كتــاب  مجهول: 

قيس. ان بن  عز اإلمام  بمبايعة 
د بن يوسف اطفيش]. – نفسه: [مجموعة 44 كتابًا من أهل ُعمان إلى محم
إليهم. – وردهم  جربة  أهل  إلى  ُعمان  أهل  قصيدة  نفسه: 
جربة. – أهل  إلى  ُعمان  أهل  بها  بعث  رسالة  نفسه: 
وجربة). – ونفوسة  مصعب  (بنو  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  رسالة  نفسه: 
نفسه: رسالة أهل ُعمان إلى الشيخين يونس التعاريتي ويحيى السمومني. –
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المغرب. – أهل  إخواننا  إلى  المشرق  أهل  إخواننا  رسالة  نفسه: 
المنكر. – عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  المشارقة  بعض  رسالة  نفسه: 
مالك. – الصلت بن  اإلمام  إلى  المسلمين  فقهاء  بعض  سيرة  نفسه: 
نوح  – فتح بن  نصر  أبي  قصيدة  شرح  زياد:  عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي: 

المغربي. النفوسي 
المغرب. – ألهل  اللّواح  هائّية بن  شرح  نفسه: 
اإلباضي. – اإلسماعيلي  اإلبراوي، 
اطفيش]. – يوسف  د بن  محم مع  (مراسلة  عبد اهللا:  د بن  محم الخليلي، 
اإلباضية  – إلى  [رسالة  الخليلي:  خلفان  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي، 

بالمغرب].
الجهاالت. – كتاب  شرح  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي، 
الخروصي، ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس: جوابات الشيخ ناصر  –

المغرب. أهل  إلى 
الوضع. – كتاب  نظم  في  الشرع  قواعد  خلف:  سعيد بن  الخروصي، 
الخراساني، أبو عيسى إبراهيم بن إسماعيل: رسالة أبي عيسى إبراهيم بن  –

الخراساني. إسماعيل 
الشيخ  – موت  على  عزاء  [رسالة  عامر:  د بن  محم عبد اهللا بن  الخراسيني، 

الجادوي]. القاسم  أبي  سليمان بن 
د بن أحمد الخراسيني إلى  – د بن أحمد: ســيرة محم الخراســيني، محم

نفوسة. وأهل  القاسم  (أبي)  سليمان بن 
[مجموع]. –
األلطاف. – موارد  خميس:  عامر بن  أبو مالك  المالكي، 
المغرب]. – ألهل  والتهنئة  السالم  في  [قصيدة  عبد اهللا:  د بن  محم المعولي، 
عبد اهللا. – د بن  محم سعيد بن  النْزوّي، 
المغرب. – أهل  إلى  حبيب  الربيع بن  سيرة  حبيب:  الربيع بن 
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السروري. – [الرحبي]  مانع  سالم بن  هالل بن  خالد بن  الرحبي، 
د بن  – محم الشــيخ  ســيرة  محبوب:  د بن  محم أبو عبــد اهللا  الرحيلــي، 

المغرب. أهل  أصحابنا  من  جماعة  إلى  الرحيل)  (بن  محبوب 
المغرب. – أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  كتاب  سعيد:  خميس بن  الرستاقي، 
مزاب. – ألهل  الشقصي  سعيد  خميس بن  سيرة  نفسه: 
متياز  – نوح  إبراهيم بن  مع  [مراسلة  سالم:  د بن  محم سالم بن  الرواحي، 

مزاب]. في 
448 ـ 453. – الصفحات  ُعمان،  بحرية  األعيان  نهضة  السالمي: 
التميمي، أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمة: كتاب أبي عبيدة مسلم وأبي  –

المغرب. أهل  إلى  حاجب  مودود 
المعافري. – الخطاب  أبي  لإلمام  كريمة  أبي  رسالة  نفسه: 
الزكاة. – (أحكام)  في  رسالة  نفسه: 
نفسه: سيرة أبي عبيدة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم من  –

المشائخ.
عبد الوهاب. – أفلح بن  قصيدة  تشطير  أحمد:  علي بن  الُعماني، 
اطفيش]. – د  محم القطب  مدح  في  [قصيدة  ناصر:  سليمان بن  الُعماني، 

المغرب: كذلك  انظر: 
المشرق. – نحو  رحلة  األوز:  عبد العزيز بن 
يوسف. – بكر داوود بن  أبو 
الدين]. – ونسبة  الُعمانيين  مدح  في  [قصيدة  يحيى:  القاسم بن  أبو 
أفلح  – د بن  محم اليقظان  أبي  اإلمام  ســيرة  أفلح:  د بن  محم اليقظان  أبو 

ُعمان. أهل  إلى 
عبد اهللا  – إبراهيم بن  كتبها  المغاربة،  من  مرســلة  تهنئة،  [رسالة  مجهول: 

مرشــد  ناصر بن  اإلمام  تعيين  بمناســبة  اإلباضي،  اليفرني  الشــماخي 
(1024 ـ 1050 / 1616 ـ 1641)]. اليعربي 
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وجربة]. – ونفوسة  مزاب  مشائخ  من  [رسالة  نفسه 
ُعمان. – ألهل  موجهة  جربة  أهل  رسائل  من  مجموعة  نفسه: 
مالك. – الصلت بن  اإلمام  إلى  المغرب  أهل  من  سيرة  نفسه: 
المبتلى  – خميس  الصلت بن  اإلمام؟)  إلى  (خطأ،  إلى  اإلمام  ســيرة  نفسه: 

بأمر أهل ُعمان قال البعض إنها من أهل المغرب (الصفحات 469 ـ 489).
نفوسة. – أهل  من  المغرب  أهل  مشائخ  سيرة  نفسه: 
د الباروني ألهل ُعمان. – د: رسالة عبد اهللا محم الباروني، أبو عبد اهللا محم
الغرداوي، أبو القاسم بن يحيى بن أبي القاسم: [قصيدة في مدح المذهب  –

الدين]. ونسب  اإلباضي 
سالم. – ابن 
الَجنة. – وصف  في  الُجنة  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 
ُعمان. – ألهل  أجوبة  نفسه: 
نفســه: [جواب فقهي لرســالة من عبد اهللا بن راشد بن صالح الهاشمي  –

الُعماني].
شتى. – مسائل  في  عبد اهللا  د بن  لمحم جواب  نفسه: 
اطفيش  – يوسف  الحاج  د بن  محم الحاج  الســيد  الشــيخ  جواب  نفسه: 

واألزارقة. الصفرّية  على  الرّد  في  ُعمان  علماء  لبعض 
الكرب. – كشف  نفسه: 
الُعماني]. – علي  سعيد بن  مدح  في  [قصيدة  نفسه: 
فيصل]. – ُعمان  سلطان  مدح  في  [قصيدة  نفسه: 
د]. – محم حمود بن  زنجبار  سلطان  مدح  في  [قصيدة  نفسه: 
عن  – صادرة  المغرب  أهل  ســيرة  القاســم:  أبي  ســليمان بن  الجادوي، 

القاسم. أبي  سليمان بن  القاضي  الشيخ 
زكرياء. – د بن  محم سعيد بن  عمر بن  الجربي، 
ُعمان]. – أهل  إلى  [رسالة  داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي، 
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الُعمانيين. – اإلخوة  إلى  رسالة  نفسه: 
ُعمان  – ألهل  جواب  موسى:  إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي  المليكي، 

والفروع. األصول  في  إليه  وردت  أسئلة  على 
داود. – بكير بن  سليمان بن  المطهري، 
ُعمان]. – علماء  إلى  القانون  في  أسئلة  تحمل  [رسالة  بايزيد:  قاضي، 
د. – محم كاسي بن  بالحاج بن  القراري، 
[مراسلة]. – إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني، 

باباعمي  2003؛  أمبوســعيدي،  1982؛  د  عبد محم 1990؛  عبد الحليم  انظر؛ 
ســالم بن  خلفان بن  البوســعيدي،   ،2003  ،2002  ،a1999 بوحّجام  2002؛ 

1991؛    ،1975 حديثة،  نسخة  الجعبيري  2000؛  بوتشيش  حديثة؛  نسخة  علي 
.1981 التازي  2004؛   ،2001  (Sadgrove) سدجروفي  1980؛  كاشف، 

المسلمين. بعض  عن  منثورة  جوابات  مجهول: 
11 ـ 17.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 

.545  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  قديمة.  منثورة  من  جوابات   :249 نفسه: 
منثورة. مسائل  ـ  المسلمين  بعض  عن  جواب  مجهول،  انظر: 

الفجار. على  ة  والحج األبرار  ومنهج  اآلثار  جواهر  مجهول: 
143 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)  في  (رقم 97  رقم 400  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
د بن سالم بن راشد الُعماني،  30,3×20,5سم، 26 سطرًا، مكتمل. الناسخ: محم
ــان  غس ـ : خميس بن  ل األصلية  الملكية  دخول   .1782 / 1196 ل  األو ربيــع   8

أزبار. للشيخ  الصوري  علي  سعيد بن  قِبل  من  بالوقف  قام  الُعماني.  اني  الغس
اآلثار. جواهر  علي:  جمعة بن  الصائغي،  انظر: 

المقتصر. الجوهر  مجهول: 
وغير  مرقم  غير  مخطــوط  192 ـ 195،   ،B 1978  (Wilkinson) ويلكنســون 
معرف في وزارة التراث القومي والثقافة في مسقط، ربما الجوهر المقتصر. 

أجزاء. ثالثة  إلى  بالفعل  ينقسم  أنه  المخطوط  لهذا  األولى  الدراسة  تبّين 
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هنا: المواد  بين  ومن  األول:  الجزء 
الكندي . 1 موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر]  ـ : [أبي  ل المقتصر  الجوهر  كتاب 

الكتاب). من  آخر  مكان  في  أخرى  (معلومات 
آخر . 2 مكان  في  أخرى  معلومات  المؤلف)  نفس  قِبل  من  االهتداء  كتاب 

الكتاب). من 
ان، المحتوية . 3 د بن أبي غس مراسالت متعددة بالخصوص حول اإلمام محم

على:
أبو بكر  النْزوانِّي،  (انظر:  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  إقرار  في  السيرة    (I)

صالح). د بن  محم أحمد بن 
إلى  شــاذان  مالك بن  د بن  محم عبد الرحمــن  اإلمــام  من  رســالة    (II)
سعيد بن راشد بن علي وإلى الناس الذين أضلهم. (انظر: عبد الرحمن 

شاذان). مالك بن  د بن  محم
النْزوانِّي،  (انظــر:  (النْزَوانِّي).  صالــح  د بن  محم ـ : أحمد بن  ل ســيرة   (III)

صالح). د بن  محم أحمد بن  أبو بكر 
سيرة  الكندي:  (انظر:  (الكندي).  موسى  عبد اهللا بن  ـ : أحمد بن  ل سيرة   (IV)

البررة).
ان (الذين الزموه ليسوا  د بن أبي غس لقد رفض أهل نزوى شكر اإلمام محم
االستســالم  على  وأجبر  510 / 1116 ـ 7)،  في  عاشــوا  ربما  لكن  معروفين، 

لإلمامة. الجيد  التصرف  حدود  تقارب  بطريقة 
 (III) تقــدم الوثيقة األولــى المعلومات األوليــة إلى األحداث فــي حين
و (IV) عبارة عن جدال ساخن إلى حد ما بين معلم مؤلف كتاب المصنف 
األخير  هذا  يؤيد  البــررة)  بســيرة  يســمى  في (iv) (ما  وتلميذه.  (الكندي) 
وبشــدة اإلمام وأثناء الدفاع عنه ناقش العديد من الرحالت المشكوك فيها 

لإلمامة. الماضي  بالتاريخ  المتعلقة  األهمية  وذات 
إلى  سلوكه  أدى  الذي  اإلمام  هو  علي  راشــد بن  لغز.  عن  عبارة   (II) البند 
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ما  مرحلة  في  منافس:  إلمام  تقديمهم  وفي  الرســتاقي  الحزب  في  انشــقاق 
إلى  ربما  الرسالة  كاتب  اســم  يشير  ــان.  غس أبي  د بن  محم ربما  هذا  كان 
له  والذي  القديمة  اإلمامــة  صفوف  في  لعضو  آخــر،  وقت  في  اختيارهم، 
هنا مشــاجرة مع ابن اإلمام األســبق. وفي هذا الصدد ربما تجدر اإلشارة 
آخر لشــاذان بن اإلمام الصلت بن مالــك هو ربما آخر إمام  إلى أن دليالً 
لهــذه المرحلة كلها: أصبحت المنطقة التي يحكمها في نزوى أخيرا تحت 

وباطنة. غدف  على  قبل  من  سيطروا  الذين  النباهنة  سيطرة 
صغيرة . 4 فقرة  بفضــل  وهذا  الحضرمي.  األعلــى  قبل  من  النبي  ســيرة 

مجهولة عبارة عن إدانة للحزب الرســتاقي مــن قبل الحضرميين وهو 
(الحضرمي). قيس  إبراهيم بن  إسحاق  أبي  طرف  من  ربما 

مة  مقد االهتداء،  كتاب  موسى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي،  انظر: 
ـ : كاشف، ل

منها  الكثير  الســير،  بعض  من  نســخة   29 من  يتكون  هــذا  الثاني.  الجزء 
تحت  السير  هذه  ترتيب  يمكن  الزمني  للتسلســل  طبقا  قصوى.  أهمية  ذات 

اآلتية: العناوين 
األولى. اإلمامة  مرحلة  من 

باألئمة.. 5 ْون  المسم البصريين  من  سير 
الحركة  نظم  الــذي  «اإلمام»  كريمة،  أبــي  مســلم بن  عبيدة  أبي  من    (I)
الثامن  الثانــي /  للقرن  ل  األو النصــف  فــي  الدعوة  علــى  اإلباضية 
عبد الوهاب بن  إلى  اإلمامات،  لتأســيس  األولى  المحاوالت  وترأس 
(168 ـ 208 / 784 ـ 823)  لتاهرت  الثاني  الرستمي  اإلمام  عبد الرحمن، 
الرسالة  هذه  النكارية.  اختالف  في  ســببًا  للسلطة  اعتالؤه  كان  والذي 
فيما يخص ترشــيُحُه، يجب أن يتعامل معها بشــك وشبهة. إن كنت 
أظن  الحقيقة  في  عبيدة،  أبــي  لوفاة  جديدة  محطة  تقدم  فهي  صريحا 

حبيب الربيع بن  رسالة  أنها 
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سيرة  التميمي:  (انظر:   (Et Seq)  136  ،1960  (Le Tourneau)  CF. الفراهيدي 
المشايخ). من  رستم  عبد الرحمن بن  عبد الوهاب بن  إلى  عبيدة  أبي 

البصرة  في  إمامًا  كان  الذي  الحضرمي)  أيــوب  (وائل بن  أيوب  أبي  من    (II)
حين أُسست اإلمامة الكاملة في ُعمان أواخر 170 / 786 ـ 7 (غير مدقق).
الُعماني  الشــعب  إلى  البصرة)  أئمــة  (آخر  الرحيل  محبوب بن  ســيرة   (III)
وأخرى إلى الشعب اليمني تخص هارون بن اليمان، ورسالة من هارون 
(انظر:  (226 ـ 237 / 841 ـ 851)  جيفــر  مهنا بــن  الُعماني  اإلمــام  على 

أبو سفيان). العبدي، 
المبكرة.. 6 الُعمانية  الرسالة 

عبد اهللا  ان بن  غس اإلمام  إلى  (الجعالني)  الريامي  النير  منير بن  ســيرة    (I)
إلى  إرســالهم  تَّم  الذين  األربعة  البصريين  العلم  حملة  آخر  كان  منير 
أطيح  حين  اإلمامة  تأســيس  في  للمســاعدة  األزدية  غير  ُعمان  قبائل 

ُعمان. شرق  جنوب  في  جعالن  رأسه  بمسقط  دفن  الُجلندى.  بنظام 
شرفته  (192 ـ 207 / 808 ـ 823)  عبد اهللا  ــان بن  غس اإلمام  إلى  الرسالة  هذه 
بعض  عن  بالمعلومــات  بالخصــوص  تهتم  الصالــح.  بالســلف  بالتشــبه 
(الذي  مســعود  الُجلندى بن  وبالخصوص  األولى،  اإلباضية  الشــخصيات 
األولى  المحاولة  العباســي  العهد  بدايــة  في  األمد  القصيــرة  إمامته  تقدم 

ُعمان). في  اإلباضية  اإلمامة  لتأسيس 
اإلمام  إلى  غيالن [الســيجاني]  هاشــم بن  الوليد]  من [أبــي  ســيرة    (II)

207 ـ 226 / 823 ـ 841). (إمام  حميد  عبد الملك بن 
اإلمام  لهذا  النصائــح  من  العديد  قدم  الذي  القوية  الشــخصية  هاشــم  كان 
في  بدأتا  اللتين  والقدرّية  المرجئة  المدرسة  بنجاح  مهتمًا  بالخصوص  وكان 
ذلك  في  الكبير  اآلخــر  العالم  مع  اشــتبك  المهنا  حكم  فترة  فــي  صحار. 
القرآن  خلق  مسألة  حول  الرحيل  محبوب بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  الوقت 

.(851 / 237 (تاريخ  المهنا  قبل  توفي  أنه  يبدو  الكريم. 
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حضرموت. أهل  إلى  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  جواب   (III)
المغرب. أهل  إلى  [الرحيلي]  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  ألبي  سيرة    (IV)

أكثــر أو أقــّل األعمــال المعاصــرة بخصوص عــزل الصلت بــن مالك 
.(886 / 272)

العديد . 7 فهناك  والعلماء  نفسه  اإلمام  بين  المراسالت  مختلف  عن  فضالً 
دغمائية  أساسًا  لتشكل  كتبت  التي  مؤيديه  قبل  من  المهّمة  األعمال  من 
(آراء متمسكة بها) للحزب الرستاقي. من ضمنها األعمال التالية. والتي 
البيان  كتاب  والصفات،  األحداث  كتــاب  دقيقًا:  تاريخيًا  تفصيالً  تعطي 
أبي  طرف  من  كلها  جعفر،  د بن  محم جابر  أبي  إلى  ورسالة  والبرهان، 
الصلت بن  أبو المؤثر  البهلوي،  (انظــر:  الخروصي  خميس  المؤثر ابن 

قحطان. خالد بن  قحطان  ألبي  سيرة  خميس)؛ 
وبتاريخ  والنْزوّي  الرســتاقي  الحزب  بين  المناظرات  بموضوع  متعلقة  مادة 

عشر. الحادي  الخامس /  القرن  في  اإلمامة 
(انظر: . 8 التاليــة:  البســيوي  الحســن  أبي  أعمال  إلى  تشــير  ضمنها  من 

البسياوي).
والبراءة). الوالية  (في  السؤال  بسيرة  تسمى  معاصريه  إلى  سيرة    (I)

(II)  سيرة في أصل ما اختلفت فيه األمة. كان هذا حول االختالف المبكر 
اإلسالم. تشعب  في  سبب  الذي 

هذا  كان  إذا  ما  واضحًا  ليس  مالحظة:  الكدمي.  سعيد  أبي  إلى  جواب   (III)
الحزب  لنزاعات  العــام  الرفض  من  جزءًا  أو  إليه  مباشــرًا  جوابا  فعال 

النْزوّي.
(IV)  سيرة حول رحلة حفص بن راشد ضّد المطير بن عبد اهللا خالل عقده 
الخامس /  القرن  أواســط  تقريبًا  إمامًا  كان  حفــص  األول.  (انتخاب) 
الحادي عشــر. هناك خالف حول الوسيلة التي نجح بها والده ويبدو 
سلوكه،  في  الشــك  من  الرغم  على  بعد.  فيما  أجريت  االنتخابات  أن 
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العراقي  الغــزو  من  بلده  عن  دافع  الــذي  فهو  قويًا  زعيمــًا  كان  فإنه 
السيرة). هذه  إليه  تشير  (والذي 

(تقريبًا . 9 علي  راشــد بن  بموضوع  المتعلقة  الوثائــق  من  كاملة  سلســلة 
إلى  امتد  ربما  لكن  عشــر  الحادي  الخامس /  القرن  من  األخيــر  الربع 
اإلمامة  فيها  أســقطت  التي  المدة  هي  هذه  513 / 1119 ـ 20).  حوالــي 
لهذه  عميقة  دراسة  منافسين.  أئمة  انتخاب  في  الرســتاقي  الحزب  وبدأ 
ضمن  المستعصية  التاريخية  المرحلة  هذه  تفســير  في  ستساعد  الوثائق 

إلى: نشير  الوثائق  هذه 
القاضي  إلى  علي  بن  راشد  اإلمام  قِبل  من   (1079 / 472) ســنة  التوبة    (I)
أبي علي الحسن بن أحمد بن نصر الهجاري (ت. 502 أو 503 / 1109) 

علي). راشد بن  (انظر:  وآخرون. 
د بن عيســى بن حمد اهللا  ـ : القاضــي أبي عبد اهللا محم (II)  ثالث ســير ل

السّري.
شرطها)؛ شروط  السري:  (انظر:  باإلمام  لإلقرار  فرضها  التي  الشروط  (أ)   

اإلمام؛ إلى  أرسله  توبته،  حول  رأيه  (ب) 
العالم. وغير  العالم  اإلمام  بين  الفرق  بعنوان:  سيرته  (ج)  

إلى  سعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي   (SIC) اإلمام  لســيرة  األولى  البوادر   (III)
د بن طالوت النخلي. ُقتل أبو زكرياء سنة  أبي عبد اهللا محم (sic) اإلمام
ال أحد  الحقيقة  في  الجامع.  يســمى  كتابا  ترك  وقد  472 / 1079 ـ 80، 

ين  ســعيد  يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  (انظر:  إمامًا  كان  االثنين  من 
العقري). الهجاري  قريش 

بعنوان:  عمل  من  مأخوذا  المقطع  هذا  يكون  أن  الممكن  من  الثالث.  الجزء 
تتضمن: غّمة.  لكّل  الكاشفين  األمة  في  بالحق  القائمين  األئمة  سيرة  كتاب 

ـ : عبد اهللا بن إباض مع الخليفة عبد الملك بن . 10 (I) المراسلة المشهورة ل
إباض). عبد اهللا بن  (انظر:  مروان. 
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ـ : إمامة  ل الباقين  من  شــبيب  كان  الُعماني.  عطّية  شــبيب بن  ســيرة    (II)
ُعمان. بوسط  إباضية  والية  إبقاء  حاولوا  والذين  مسعود  الُجلندى بن 

الرســتاقي  للحزب  متشــددة  مناظرة  هذه  بركة.  البن  الموازنة  كتاب   (III)
الوسط. والحلول  التنازالت   لكل الرافض 

ـ : مجموعة تتضمن كتاب منثورات األشياخ. (انظر: مجهول). II.  كتاب II ل
مجلدًا   14 من  األطروحة  وأسمائها،  األبرار  ومنهاج  اآلثار  جوهر  III.  كتاب 
كبيرًا، فيما يبدو من قِبل جمعة بن علي الصائغي (القرن الثامن عشر؟)
انظر: الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى: كتاب االهتداء، تحقيق: 

المقتصر. الجوهر  نفسه:  انظر:  5 ـ 18.  كاشف،  إسماعيل  السيد 
هناك. والمراجع   (Hinds xerox) مجهول:  انظر:  لسير.  أخرى  مجموعات 

الكافية. على  الخصيبي  شرح  على  حاشية  مجهول: 
الكافية. على  الخصيبي  شرح  الخصيبي:  انظر: 

األعياد. خطب  مجهول: 
الوهيبي، 1978، 17، رقــم 12، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
الناسخ: عبيدة بن سعيد بن حميد، 1302 / 1884 ـ 5، مجلد واحد (إباضي؟).

المغرب. أهل  إخواننا  إلى  المشرق  أهل  إخواننا  رسالة  مجهول: 
ورقات،   3 مخطوط،  المكتبة)،  فــي  (رقم 89  رقم 579   ،190 آل يدر،  مكتبة 
20,5×14,5سم، 23 سطرًا، مكتمل. الناسخ: إبراهيم بن سليمان بن الحاج بن 
عبد اهللا بن  هو  المؤلف  ربما  1142 / 172 ـ 30.  المصعبي،  عبد اهللا  إبراهيم بن 

زياد).. أحمد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  (البهلوي،  زياد  عمر بن 
مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  حول 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
السمومني. ويحيى  التعاريتي  يونس  الشيخين  إلى  ُعمان  أهل  رسالة  مجهول: 

الخزانة  في  مخطــوط  رقم 565،   ،46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
بعض  رسالة  جانب:  إلى  مجموعة،  في  22×16سم.  الصفحات،   3 البارونية، 
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الخزانة  في  مخطوط  المنكــر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  المشــارقة 
(17 صفحة). البارونية 

الصدغياني. [التعاريتي]  سعيد  يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي،  المغرب:  انظر: 
 .94  ،34  ،33  ،1998 قوجــة  انظــر:  الســمومني.  يحيــى  زكرياء  أبــي  عن 
ضّد  قوي  موقف  له   .1510 / 916 في  بجربة  حاكمًا  شــيخًا  كان  الســمومني 

الدفاع. إمام  موقع  وأخذ  اإلسباني  الغزو 
مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
وجربة). ونفوسة  مصعب  (بنو  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  رسالة  مجهول: 

الخزانة  في  مخطــوط  رقم 537،   ،45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
ُكتَب  1198 / 1783 ـ 4.  النسخ  تاريخ  23×16,5سم،  الصفحات،   5 البارونية، 
ســنة 1180 / 1766 ـ 7. في مجموعة، إلى جانــب: متن الجهاالت في علم 
التوحيد (34 صفحة، ُنسخ 1259 / 1843 ـ 4) (انظر: المغرب: مجهول: كتاب 

الجهاالت).
مجهول:  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  حول 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
جربة. أهل  إلى  ُعمان  أهل  بها  بعث  رسالة  مجهول: 

الخزانة  في  مخطــوط  رقم 570،   ،46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الشيخ  رسالة  جانب  إلى  مجموعة،  في  24×17سم.  الصفحات،   3 البارونية، 

(11 صفحة). الجمعة  صالة  في  السدويكشي  عبد اهللا 
حول المراسلة بين إباضية المشرق وإباضية المغرب. انظر: مجهول: جواب 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
المنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  المشارقة  بعض  رسالة  مجهول: 

الخزانة  في  مخطــوط  رقم 565،   ،46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
أهل  رســالة  جانب:  إلى  مجموعة،  في  22×16ســم.  17 صفحة،  البارونية، 
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ُعمان إلى الشيخين يونس التعاريتي ويحيى السمومني (3 صفحات) (انظر: 
الصدغياني). [التعاريتي]  سعيد  يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي، 

حول المراسلة بين إباضية المشرق وإباضية المغرب. انظر: مجهول: جواب 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 

له. وجوابه  العباس  عبد اهللا بن  إلى  طالب  أبي  بن  علي  رسالة  مجهول: 
267 ـ 268.  ،(Hinds xerox) مجهول  في   3  ،2001  (Crone) كرون 

أخرى. سير  مجموعات  في  كذلك 
وقتلهم. النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 

المحبوبيين. اإلباضية  علماء  سير  مجهول: 
المخطوط. لهذا  دراسة   ،2003 الجالودي،  انظر: 

 ،191 مجلــدات (195،  ثالثة  فــي  مخطــوط  26 ـ 27،   ،2003 الجالــودي، 
سطرًا.  كل  في  كلمة   15 تقريبًا  و25 ســطرًا،   24 37×23ســم،  186 صفحة)، 

اآلخرين،  ساعد  وقد  الخميسي،  مسلم  علي بن  حمد بن  األساسي،  الناسخ: 
جيدًا  كان  المخطوط  الغادي.  ســليم  د بن  محم شــيخه  مع  استقروا  الذين 
تاريخ  الغادي،  ســليم  د بن  محم قِبل  مــن  نســخة  من  ُنقل  وربما  ما  نوعا 
البوسعيدي،  سعيد  برغش بن  السلطان  إلى  إهداؤه  تَّم  1299 / 1881؛  النسخ 
الزنجبــاري (ســلطان 1287 ـ 1305 / 1870 ـ 1888). المخطــوط كان فــي 
القومي  التراث  وزارة  فــي  اآلن  وموجود  الرواحي  د  محم ســالم بن  ملكية 
بحاز.  إبراهيم  من  نســخة  الجالودي،  تلقى  3557 ـ 3559).  (أرقام  والثقافة 
بين  ارتباطا  هناك  أن  المحتمل  من  أنه  الجالودي،  يذكر  العنوان،  خالل  من 
بالنســبة  الرحيلي).  (انظر:  المحبوبية  والعائلة  المخطوط  هــذا  (محتويات) 
واآلثار،  األخبار  كتاب  عبد اهللا:  ســالم بن  البوسعيدي،  في  محبوب،  لكلمة 
205/2، تمت اإلشــارة إلى هذا الشــخص كصاحب المخطوط: علي عامر 

وسيف (خطأ) المسكري األزدي نسبًا واإلباضي المحبوبي مذهبًا والجزيرة 
قيس:  إبراهيم بن  أبو إســحاق  الحضرمي،  انظر:  ووطنًا.  مســكنًا  الخضراء 
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173 ـ 174:   ،1983  (Rebstok) ربســتوك  السالمي.  مكتبة  الخصال،  مختصر 
 (Cherbonneau) أتباع أبي يزيد مخلد بن كيداد [النكاري] (عنه انظر: شربنو
1869) يسمون أنفسهم بالمحبوبيين. الموسوعة اإلسالمية 659/3 (ليفتسكي 

في  كثرة  كانــوا  بالمحبوبيين.  أنفســهم  يســمون  النكاريــون   :((Lewicki)
العربية.  الجزيرة  وجنوب  ُعمــان  في  كذلك  يوجدون  كانوا  لكن  المغرب، 

اليمان. هارون بن  علمائهم  أبرز  بين  من 
ثالثة  المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  86/3 ـ 88:  المخطوطات،  فهرس 
مجلدات، نفس المخطوطات التي تمت دراستها من قبل الجالودي، 2003. 
من خالل وصف المحتويات في هذا الفهرس: يمكن االستنتاج أنها تتناول 

العلماء. سير 
محتويات هذه المجموعات موجودة كذلك في السالمي، 2001، 257 ـ 258. 
ل من 33 إلى 41 (الصفحات 5 ـ 195)،  د األوعدد سير السالمي، في المجل
المجلد  وفي  4 ـ 192)  (الصفحــات   65 إلى   42 مــن   2 الثاني  المجلد  في 

2 ـ 186). (الصفحات  38 ـ 41   ،69  ،68  ،36  ،67  ،66 الثالث: 
ثالثة  في  سيرة   42 على  المخطوط  هذا  يحتوي  23 ـ 26:   ،2003 الجالودي، 

سير:  9 ويتضمن  195 صفحة  على  ل  األو المجلد  يحتوي  مجلدات، 
5 ـ 9).. 1 (الصفحات  الحضرمي  إلى  النبي ژ  سيرة 
9 ـ 39). . 2 (الصفحات  المؤثــر  أبي  لإلمام  والصفــات  األحداث  كتاب 

البهلوي). (انظر: 
كتــاب البيــان ورد على من قــال بالشــاهدين، تأليف أبــي المؤثر . 3

39 ـ 58). (الصفحات 
(الصفحات . 4 ُعمان  أهل  بأمور  المبتلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  ســيرة 

58 ـ 85).

سيرة الشيخ الفقيه أبي المؤثر الصلت بن خميس (الصفحات 85 ـ 109). . 5
البهلوي). (انظر: 
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(الصفحات . 6 قحطــان  خالد بــن  قحطــان  أبي  الفقيه  الشــيخ  ســيرة 
الهجاري). (انظر:  109 ـ 143). 

بُعمان . 7 الواقع  الحدث  في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  الشــيخ  سيرة 
أبو المنذر). الرحيلي،  (انظر:  143 ـ 152).  (الصفحات 

السؤال . 8 أهل  على  [حجة  البســياني  د  محم علي بن  الحسن  أبي  سيرة 
(الصفحات   [(257  ،2001 (الســالمي،  بُعمــان  الواقــع  الحــدث  في 

سيرة). البسياوي:  (انظر:  152 ـ 173). 

إباضية . 9 من  جماعة  [إلى  الرحيل)  (بن  محبوب  د بن  محم الشيخ  سيرة 
أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر:  173 ـ 195).  (الصفحات  المغرب] 

سيرة:  24 على  ويحتوي  191 صفحة  الثاني  المجلد 
د بن الحواري الُعماني إلى أبي . 1 سيرة الشيخ الفقيه أبي الحواري محم

د بــن يحيى بن عبد اهللا بن مرة  عبد اهللا وأبي عمر وأبي يوســف محم
إخواننا  يوسف،  الرحمن بن  وعبد  عمر  د بن  ومحم سليمان  وأحمد بن 

الحواري). (انظر:  3 ـ 17)  (الصفحات  حضرموت  أهل  من 
ســيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل ُعمان فــي أمر هارون بن اليمان . 2

أبو سفيان). العبدي،  (انظر:  17 ـ 32)  (الصفحات 
ســيرة محبوب بن الرحيــل إلى أهل حضرموت فــي أمر هارون بن . 3

32 ـ 41). (الصفحات  اليمان 
شــأن . 4 في  جيفر  المهنا بن  اإلمــام  إلــى  اليمــان  هارون بن  رســالة 

41 ـ 48). (الصفحات  الرحيل  محبوب بن 
(الصفحات . 5 عبد اهللا  ان بن  غس اإلمام  إلى  العجالني  النّير  منير بن  سيرة 

48 ـ 58).

(الصفحات . 6 جعفر  د بن  محم جابر  أبي  إلى  خميس  الصلت بن  ســيرة 
أبو المؤثر). البهلوي،  (انظر:  58 ـ 68). 
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د بن الحســن (الصفحات . 7 من آثــار أهل نــزوى وجواباتهم من محم
مجهول). (انظر:  68 ـ 70). 

سيرة . 8 مجهول:  (انظر:  70 ـ 74)  (الصفحات  الوالية  في  الســؤال  سيرة 
والبراءة). الوالية  في  السؤال 

مجهول).. 9 (انظر:  74 ـ 79).  (الصفحات  المسلمين  الفقهاء  لبعض  سير 
79 ـ 82).. 10 (الصفحات  المسلمين  الفقهاء  لبعض  سيرة 
بين . 11 الفرق  في  عيســى 5  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  عن  ســيرة 

العالم وغير العالم (الصفحات 82 ـ 88) (انظر: السري: الفرق بين اإلمام 
العالم). وغير  العالم 

إلى . 12 عيســى 5  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  القاضــي  عمل  من  ســيرة 
[سيرتان  السري:  (انظر:  88 ـ 93)  (الصفحات  وأصحابه  علي  راشد بن 

علي]). راشد بن  اإلمام  حول 
الحســن بن . 13 علي  أبي  القاضي  عمل  من  علي  راشــد بن  اإلمام  توبة 

أحمد بن النضر الهجاري (الصفحات 93 ـ 94). (انظر: راشد بن علي).
د بن عيســى 5 إلى اإلمام . 14 جــواب من القاضي أبــي عبد اهللا محم

راشد بن علي فيما سأله عن التوبة وما رد عليه (الصفحات 94 ـ 96). 
سري). (انظر: 

حفص بن . 15 في  البسياني  د  محم الحسن بن  علي  أبي  الشــيخ  عن  سيرة 
(الصفحات  ل  األو عقده  في  صقر  المطير بن  على  خروجه  أيام  راشــد 

البسياوي). (انظر:  96 ـ 104). 

(الصفحات . 16 الســريرة  في  منه  يبرأ  إمام  عن  الحواري  أبي  عن  مســألة 
د). محم أبو الحواري  الحواري،  (انظر:  104 ـ 106) 

سيرة عن الشيخ هاشم بن غيالن إلى اإلمام عبد الملك بن حميد 5 . 17
السيجاني). (انظر:  106 ـ 107).  (الصفحات 
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إبراهيم . 18 مسلم بن  ســلمة بن  المنذر  أبي  الشــيخ  عن  معنى  في  تعليق 
(الصفحات 107 ـ 111) (انظر: الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم).

سيرة الشيخ وائل بن أيوب (الصفحات 111 ـ 119). (انظر: الحضرمي، . 19
أبو أيوب).

د البسياني 5 على من أبطل السؤال . 20 سيرة السؤال عن أبي الحسن محم
البسياوي). (انظر:  119 ـ 141).  (الصفحات  بُعمان  الواقع  الحدث  في 

141 ـ 154) (انظر: . 21 ســعيد (الصفحات  د بن  محم على  الرّد  في  ســيرة 
د بن  د: [سيرة] في الرّد على محم البسياوي، أبو الحسن علي بن محم

[الكدمي]). سعيد 
من . 22 رســتم  عبد الرحمن بن  عبد الوهاب بن  إلــى  عبيدة  أبي  ســيرة 

سيرة). التميمي:  (انظر:  145 ـ 147)  (الصفحات  المشائخ 
(الصفحات . 23 محبوب  د بن  محم بشير بن  المنذر  ألبي  المحاربة  كتاب 

الرحيلي). (انظر:  147 ـ 167) 

167 ـ 191).. 24 (الصفحات  عطية 5  شبيب بن  سيرة 
إلى . 25 طالب  أبي  علي بن  ســيرة  هنا:  أضاف   ،258  ،2000 [الســالمي، 

191 ـ 192)]. (الصفحات  المسلمين  من  معهم  ومن  الحسين  زيد بن 
سير:  9 ويتضمن  186 صفحة  الثالث  المجلد 

سيرة عبد اهللا بن إباض إلى عبد الملك بن مروان (الصفحات 1 ـ 10).. 1
د عبد اهللا بن بركة 5 . 2 ســيرة (كتاب) الموازنة عن الشــيخ أبي محم

بركة). ابن  (انظر:  10 ـ 28).  (الصفحات 
البهلوي 5 . 3 الُعمانــي  بركة  عبد اهللا بــن  د  محم أبي  الشــيخ  ســيرة 

28 ـ 42). (الصفحات 
من . 4 اعترض  مــن  على  ردًا  موســى  عبد اهللا بن  أحمد بــن  الفقيه  ســيرة 

ونزوى  العقر  ألهل  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  مع  حربهم  في  المسلمين 
المسلمين). لبعض  جواب  أبو بكر:  الكندي،  (انظر:  42 ـ 62).  (الصفحات 
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د بن . 5 سيرة اإلمام أبي زكرياء يحيى بن سعيد 5 إلى عبد اهللا بن محم
[الصفحات  النــْزوّي).  (انظر:  63 ـ 85)  (الصفحــات  النخلي  طالوت 

.[1 مالحظة   26 الجالودي،  انظر:  65 ـ 85. 

المنصورة . 6 أهــل  إلى  المضيئة  ســعيد 5  راشــد بن  اإلمام  ســيرة 
85 ـ 98). (الصفحات 

(الصفحات . 7 األصم 5  البسياوي  د  محم علي بن  الحسن  أبي  جواب 
البسياوي). (انظر:  98 ـ 107). 

107 ـ 146).. 8 (الصفحات  المنحي 5  موسى  نجاد بن  القاضي  سيرة 
146 ـ 186).. 9 (الصفحات  اد 5  مد أحمد بن  الفقيه  سيرة 

.2001 عبد الرحمن  السالمي،  انظر:   .2000 عبد الرحمن  السالمي،  انظر: 
هناك. والمراجع   (Hinds xerox) :مجهول انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 

العلماء. سير  مجهول: 
لبوب  في   1082 مخطــوط   ،5 ملحوظة   156  ،a1935  (Lewicki) ليفتســكي 

ُعمانيين. ـ : علماء  ل قائمة   .(Lwow)
.B 1996و  A 1996  (Radivilov) ردفولف  انظر: 

المتقدمين. واألئمة  المسلمين  سير  مجهول: 
(انظر:  الســابعي  ناصر  مكتبة  في  مخطوط  مجموعة   :165  ،2003 الصمادي 
561 ورقة. للمجموعة   .1733 / 1146 سنة  ُنسخ  السويق،  في   (2000 السابعي 
هناك. والمراجع   (Hinds xerox) :مجهول انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 

المسلمين. سير  مجهول: 
المسلمين  ســير  ـ : كتاب  ل المحتويات  جدول  151 ـ 156:   ،2003 الوهيبي، 
(سير المسلمين، بمعنى اإلباضيين)، مجموعة مخطوطة في مكتبة ناصر بن 
راشــد الخروصي فــي والية العوابي (انظــر: مجهول: كتاب الســير (1)، 
المجموعة  تحتوي   .(1999 السابعي  والجوابات،  الســير  مجهول:  السابعي؛ 

.378 الصفحة  في  تبدأ  آخرها  سيرة،   60 على 
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التالية: السير  على  المجموعة  هذه  تحتوي 
1 ..(1 (الصفحة  شهد  رجل  في  أولها  والبراءة  الوالية  في  زياد  أبي  من  سيرة 
وراشد . 2 موسى  يتولى  فيمن  الحسن  د بن  محم الحسن  أبي  من  جواب 

الحسن). د بن  محم أبو الحسن  (انظر:   (4 (الصفحة 
د بن . 3 محم أبو الحسن  6). (انظر:  أيضًا (الصفحة  البيســاني  ســيرة  من 

الحسن).
عن الفضل بن الحــواري في أصل ما اختلف الناس في زمانهم عزل . 4

الحواري). (انظر:   (9 (الصفحة  راشد  وتقديم  الصلت 
(انظر: . 5  (15 (الصفحــة  راشــد...  إلى  الفضل...  كتاب  مــن  يوجد  وما 

الفضل). الحواري، 
على . 6 واحدة  فرق  ثالث  على  الناس  فأصبح  الفضل  كتاب  من  مختصر 

الفضل). الحواري،  (انظر:   .(17 (الصفحة  الحق 
الوالية . 7 في  بركــة  د بن  محم عبد اهللا بن  ــد  أبو محم الشــيخ  ألفه  ا  ِمم

محبوب  وابن  مالك  وإلى  عبد اهللا 5  ســعيد بن  اإلمام  عن  والبراءة 
بركة). ابن  (انظر:   (19 (الصفحة 

8 ..(28 (الصفحة  بركة  ابن  إلى  المنسوب  التعارف  كتاب  ومن 
عربي . 9 روح بن  د بن  محم إلى  جليد  ــان بن  غس مالك بن  جواب  ومن 

روح). د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  (انظر:   (28 (الصفحة 
29). (انظر: . 10 محبــوب 5 (الصفحة  د بن  محم بشــير بن  كتاب  ومن 

أبو المنذر). الرحيلي، 
11 ..(33 (الصفحة  الصلت  في  بركة  ابن  إلى  المنسوب  الموازنة  كتاب  ومن 
(انظر: . 12  .(36 (الصفحة  الســؤال  باب  من  البسياني  محمد  علي بن  عن 

د). محم علي بن  أبو الحسن  البسياوي، 
الحادث . 13 على  الحكم  أشــهرت  إنما  الجماعة  أن  بشــير  جوابات  وفي 

أبو المنذر). الرحيلي،  (انظر:   .(40 (الصفحة  تحريمه  على  المجمع 
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منكم . 14 ذكر  من  وذكر  تذكرون  أنكم  محبوب  د بن  محم عن  اآلثار  وفي 
أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر:   (42 (الصفحة  عزل 

15 ..(48 (الصفحة  أحمد  علي بن  الحسن  أبي  عن  الحّل  في 
سعيد بن . 16 عمر بن  وقال  والقرآن،  اهللا  أسماء  في  محبوب  د بن  محم عن 

عن  يحيى  (؟) بن  ملهى  عن  يعقوب  وحفظ  عبد اهللا،  أبا  أن  (؟)  محرز 
وعن  يوسف  قاسم بن  عقبة،  الوّضاح بن  وزياد بن  الحكم  سليمان بن 
الرحيلي،  (انظر:   (48 (الصفحة  القرآن  عن  ســألهم  أنه  منير  معلى بن 

أبو عبد اهللا).
فيمن قــال هداك اهللا... لغيــر الولي والدعاء بالرحمــة (الصفحة 49) . 17

السابقة). المادة  عنوان  أبو عبد اهللا،  الرحيلي،  (انظر: 
به . 18 الظّن  وأحسن  الُقرى  سكك  بعض  في  امرأة  على  رجالً  عاين  فيمن 

(نفسه).  (50 (الصفحة 
(نفسه).. 19  (51 (الصفحة  بالرحمة  والدعاء  عاريا  يغتسل  فيمن 
الولي (الصفحة . 20 في  سعيد  يحيى بن  زكرياء  القاضي أبي  جوابات  ومن 

سعيد). يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  (انظر:   (52

النْزوّي، . 21 (انظــر:   (52 (الصفحة  خلفــه  تصلي  هل  تاب   ثم زنــا  فيمن 
السابقة). المادة  عنوان  سعيد،  يحيى بن  أبو زكرياء 

ســيرة بشــير فــي األحــداث (الصفحــة 53). (انظــر: الرحيلي، . 22
أبو المنذر).

د بن روح في عقــدة اإلمام أيام الفتنة . 23 ومــن جواب أبي عبد اهللا محم
مجهول). (انظر:   .(64 (الصفحة 

د بن الحســن في الضعفاء هل عليهم . 24 ومن جواب أبي الحســن محم
الســؤال عن األمراء واألئمة من جار ومن عدل (الصفحة 65). (انظر: 

مجهول).
مجهول).. 25 (انظر:   (76 (الصفحة  وائل  عثمان بن  الوّضاح  جواب  ومن 
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حدث . 26 في  محبوب  د بن  محم بشــير بن  كتاب  الجوابات  بعض  ومن 
أبو المنذر). الرحيلي،  (انظر:   .(76 (الصفحة  وراشد  موسى 

ومن سيرة أبي مودود التي أولها: إلى من بلغ كتابنا هذا من المسلمين . 27
حاجب). أبو مودود  الطائي،  (انظر:   (77 (الصفحة  والبراءة  الوالية  في 

28 ..(79 (الصفحة  عطية  شبيب بن  سيرة  ومن 
مختصر من كتاب في صفة أحداث ُعمان (الصفحة 103). (انظر: مجهول).. 29
30 ..(112 (الصفحة  ذكوان  سالم بن  سيرة 
31 . .(144 عزرة (الصفحة  خلف بن  زياد  أبي  إلى  محبوب  د بن  محم سيرة 

أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر: 
مجهول).. 32 (انظر:   .(105 (الصفحة  حاجب  مودود بن  سيرة 
كتاب شبيب بن عطية إلى عبد السالم في الُشّكاك والمرجئة (الصفحة 159).. 33
ومن جــواب القاضي يحيى بن ســعيد أبي زكريــاء (الصفحة 163). . 34

سعيد). ين  يحيى  أبو زكرياء،  النْزوّي،  (انظر: 
ســليمان . 35 أحمد بن  حضرموت  إمــام  إلى  محبوب  د بــن  محم كتاب 

أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر:   (171 (الصفحة 
36 . .(188 (الصفحة  عبــد اهللا  ــان بن  غس اإلمام  إلى  النّير  منير بــن  كتاب 

الجعالني). (انظر: 
اإلمام . 37 إلى  إزكي  وأهل  غيالن  وهاشم بن  علي  موســى بن  من  جواب 

أبو علي  اإلزكــوي،  (انظر:   .(199 (الصفحــة  حميــد  عبد الملك بن 
أبو الوليد). السيجاني،  انظر:  علي.  موسى بن 

موسى . 38 د بن  ومحم غيالن  هاشــم بن  من  حميد  عبد الملك بن  لإلمام 
د بن علي وســعيد بن  واألزهر بــن علي والعباس بــن األزهر ومحم
جعفــر (الصفحــة 200). (انظــر: الســيجاني، أبو الوليد: ســيرة إلى 
موسى  د بن  ومحم غيالن  هاشــم بن  من  حميد  عبد الملك بن  اإلمام 

جعفر). وسعيد بن  علي  والعباس بن  علي  واألزهر بن 
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39 ..(202 (الصفحة  عباس  عبد اهللا بن  إلى  طالب  أبي  علي بن  كتاب 
40 ..(204 (الصفحة  علي  إلى  العباس  عبد اهللا بن  جواب 
اإلزكوي، . 41 (انظر:   .(211 (الصفحــة  اإلمام  إلى  علي  موســى بن  كتاب 

علي). موسى بن  أبو علي 
42 ..(215 (الصفحة  البحراني  زياد  خلف بن  سيرة 
كتاب عبد اهللا بــن إباض إلى عبد الملك بن مروان في الرّد على أهل . 43

.(254 (الصفحة  الشك 
44 ..(265 (الصفحة  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  سيرة 
حين . 45 المغرب  أهــل  إلى  مودود  وحاجب بــن  مســلم  عبيدة  أبي  كتاب 

ُوجِدا  حين  عبد الجبار  وقاضيه  تليد  الحارث بــن  اإلمام  أمر  في  اختلفوا 
قتيلين (الصفحة 275). (انظر: التميمي. انظر: الطائي، أبو مودود حاجب).

46 ..(281 (الصفحة  أيضًا  وحاجب  عبيدة  أبي  من  رسالة 
47 ..(285 (الصفحة  كثير  الفضل بن  إلى  وحاجب  عبيدة  أبي  من  رسالة 
(انظر: . 48  .(290 (الصفحة  الحّر  أبي  إلى  حاجب  مودود  أبي  من  رســالة 

الطائي).
درهم . 49 ثابت بن  فتنة  في  ُعمان  أهل  إلى  حاجب  مودود  أبي  من  رسالة 

.(292 (الصفحة  جهرين  ثابت بن  أمر  في  يوسف  وسدوس بن 
اإلزكوي، . 50 (انظر:   .(296 (الصفحة  جابر  أبي  موســى بن  اإلمام  ســيرة 

الضبي). جابر  أبي  موسى بن 
ان بن عبد اهللا (الصفحة 299). (انظر: . 51 نصيحة إلى أبي مودود لإلمام غس

عبد اهللا). ان بن  غس اليحمدي، 
موسى بن . 52 أبو علي  اإلزكوي،  (انظر:   .(302 (الصفحة  علي  ألبي  سيرة 

علي).
(انظر: . 53  .(305 (الصفحــة  الخروصي  مالــك  الصلت بن  لإلمام  ســيرة 

أبو المؤثر). البهلوي، 
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ذكر . 54 وفيه  حميد  عبد الملك بن  اإلمام  إلى  غيالن  هاشم بن  من  جواب 
حول علي وأهل النهروان وبعض الخطب والرســائل (الصفحة 316). 

النهروان). أهل  كتاب  مجهول:  انظر:  السيجاني.  (انظر: 
في . 55 المسلمين  إلى  معه  ومن  الراســبي  وهب  عبد اهللا بن  اإلمام  رسالة 

.(322 (الصفحة  األقطار 
ســيرة لإلمام أبي المؤثر الصلت بن خميس (جامعة) (الصفحة 327): . 56

األســماء  في  334)؛  (الصفحة  القدر  في  333)؛  (الصفحة  التوحيد  في 
في  337)؛  الوعيــد (الصفحة  إثبات  فــي  336)؛  والصفــات (الصفحة 
والجبابرة  البغي  أهــل  قتال  في  338)؛  (الصفحة  الكبائر  أهل  أســماء 
(الصفحــة 340)؛ في ذكر االختالف في الصحابة (الصفحة 242)؛ في 
(الصفحة  الصحابة  من  يبــرأ  من  ذكر  في  346)؛  (الصفحة  الفرق  ذكر 
في  350)؛  (الصفحة  المنكر  عــن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  348)؛ 

البهلوي). (انظر:   .(351 (الصفحة  والبراءة  الوالية  أمر 
الوالية . 57 وفي  ويحرم  يحل  فيما  اإلنســان  واجب  في  الفضل  كتاب  من 

الفضل). الحواري،  (انظر:   .(352 (الصفحة  والبراءة 
58 . :(352 (الصفحة  (جامعة)  ســيرة  حرب  معاذ بن  إلى  المهنا  اإلمام  من 

الصالة  في  355)؛  (الصفحة  الوضوء  في  354)؛  (الصفحة  التوحيد  في 
(الصفحة  المواســاة  في  359)؛  (الصفحة  الــزكاة  في  357)؛  (الصفحة 
362)؛  (الصفحة  األطفال  فــي  361)؛  (الصفحة  البعولة  أمر  في  360)؛ 

في  باب  365)؛  (الصفحة  الرقيق  فــي  باب  362)؛  (الصفحة  القدر  في 
الطالق (الصفحــة 369)؛ صك في التزويج (الصفحة 369)؛ صك في 
التزويج (الصفحة 370)؛ كالم في عقد التزويج (الصفحة 370). (انظر: 

اليحمدي).
د بن محبوب لإلمام الصلت بن . 59 جواب من العّالمة أبــي عبد اهللا محم

الرحيلي). (انظر:   .(372 (الصفحة  مالك 
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من تأليف قومنا في بالغات بني هاشم (الصفحة 378). (انظر: مجهول).. 60
هناك. والمراجع   (Hinds xerox) :مجهول انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 

حاجب. مودود بن  إلى  سير  مجهول: 
150 ـ 159. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :154  ،2003 الوهيبي، 

مودود. حاجب بن  أبو مودود  الطائي،  انظر: 
اإلباضية. علماء  سير  مجهول: 

اإلباضية،  علماء  ـ : ســير  ل المحتويات  جدول  142 ـ 146:   ،2003 الوهيبي، 
مجهول:  (انظر:  (رقــم 158).  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوطة  مجموعــة 
سيرة،  و29   49 على  وتحتوي  جزأين  من  المجموعة  تتشكل  مجموع).  سير 
في  موجودة  المخطوط  لنفس  أخرى  نســخة   .564 الصفحة  في  تبدأ  آخرها 
(انظر:  اإلباضية  الســير  بعنوان:  (رقم 543)،  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة 

المحبوبين). اإلباضية  علماء  سير 
كاآلتي: هي  ل  األو الجزء  محتويات 

1 ..(3 (الصفحة  البحراني  وإلى  الحضرمي  للعالء  النبي ژ  سيرة 
2 ..(6 (الصفحة  وفاته  قبل  النبي ژ  وداع  وصية 
3 ..(7 (الصفحة  طالب  أبي  علي بن  إلى  الصديق  بكر  أبي  رسالة 
4 ..(11 (الصفحة  طالب  أبي  علي بن  إلى   3 الخطاب  عمر بن  رسالة 
5 ..(13 (الصفحة  طالب  أبي  علي بن  جواب 
6 ..(15 (الصفحة  الصديق  أبو بكر  مات  يوم  طالب  أبي  علي بن  حديث 
7 ..(15 (الصفحة  الخطاب  عمر بن  إلى  الصديق  بكر  أبي  عهد 
8 ..(16 (الصفحة  حياته  آخر  الصديق  بكر  أبي  عهد 
مختصــر من كتاب فيه صفة أحداث عثمان بــن عفان (الصفحة 16). . 9

مجهول). (انظر: 
(انظر: . 10  .(23 (الصفحــة  النهروان  أهــل  إلى  طالب  أبــي  علي بن  كتاب 

النهروان). كتاب  مجهول: 
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(نفسه).. 11  .(24 (الصفحة  طالب  أبي  لعلي بن  النهروان  أهل  جواب 
12 ..(24 (الصفحة  عباس  ابن  مع  المسلمين  مناظرة 
من . 13 ماالً  أخذ  حين  عباس  عبد اهللا بــن  إلى  طالب  أبي  علي بن  كتاب 

.(29 (الصفحة  بالحجاز  ولحق  البصرة 
14 ..(30 (الصفحة  عباس  عبد اهللا بن  إلى  طالب  أبي  علي بن  مكاتبة  حديث 
15 ..(31 (الصفحة  طالب  أبي  علي بن  إلى  عباس  عبد اهللا بن  جواب 
مجهول).. 16 (انظر:   .(36 (الصفحة  الشك  أهل  على  رد  فيه  كتاب 
17 ..(44 (الصفحة  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  سيرة 
المغرب . 18 أهــل  إلى  حاجب  مــودود  وأبي  مســلم  عبيدة  أبــي  كتاب 

الطائي). (انظر:  التميمي)  (انظر:   .(50 (الصفحة 
رسالة أبي عبيدة وأبي مودود حاجب في الرّد على المرجئة (الصفحة 55).. 19
20 ..(58 (الصفحة  كثير  الفضل بن  إلى  مودود  وأبي  عبيدة  أبي  من 
21 ..(60 (الصفحة  عبيدة  أبي  كتب  من 
الطائي، . 22 (انظــر:   .(62 (الصفحــة  الحّر  أبــي  إلى  مــودود  أبي  كتاب 

حاجب). أبو مودود 
وحاجب . 23 عبيدة  أبي  من  درهم  ابن  فتنة  ذكر  فيه  ُعمان  أهل  إلى  كتاب 

.(62 (الصفحة 
24 ..(66 (الصفحة  الطائي  حاجب  مودود  أبي  سيرة 
25 ..(73 (الصفحة  ان  غس لإلمام  حفص  حبيب بن  مودود  أبي  نصيحة 
الجعالني).. 26 (انظر:   .(75 (الصفحة  ان  غس لإلمام  النّير  منير بن  كتاب 
27 ..(83 (الصفحة  ذكوان  سالم بن  سيرة 
28 ..(106 (الصفحة  البحراني  زياد  خلف بن  سيرة 
29 ..(135 (الصفحة  الُعماني  عطية  شبيب بن  سيرة 
الُشــّكاك . 30 على  ردًا  عبد الســالم  إلــى  عطية 5  شــبيب بن  كتاب 

.(152 (الصفحة  والمرجئة 



903قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ω

31 ..(154 (الصفحة  الرحيل  محبوب بن  شأن  في  اليمان  هارون بن  رسالة 
ُعمان . 32 أهــل  إلى  هــارون  شــأن  في  الرحيــل  محبوب بــن  رســالة 

العبدي). (انظر:  (الصفحة 161). 
حضرموت . 33 أهــل  إلى  هــارون  شــأن  في  الرحيل  محبوب بن  رســالة 

.(173 (الصفحة 
34 ..(181 (الصفحة  الحضرمي  أيوب  وائل بن  الفقيه  الشيخ  سيرة 
موسى بن . 35 اإلزكوي،  189). (انظر:  جابر (الصفحة  أبي  موسى بن  سيرة 

الضبي). جابر  أبي 
عبد الملك بن . 36 اإلمام  إلى  غيالن  هاشم بن  من  جوابًا  أعلم،  واهللا  أظّن، 

السيجاني). (انظر:   .(191 (الصفحة  حميد 
37 ..(198 (الصفحة  حميد  عبد الملك بن  اإلمام  إلى  غيالن  هاشم بن  سيرة 
من . 38 ومجموعة  غيالن  هاشم بن  من  حميد  عبد الملك بن  لإلمام  سيرة 

.(201 (الصفحة  المشائخ 
39 ..(202 (الصفحة  أيضًا  عبد الملك  لإلمام  جواب 
أبو علي . 40 اإلزكوي،  (انظــر:   .(203 (الصفحة  لإلمام  موســى  من  كتاب 

علي). موسى بن 
نفسه).. 41 (انظر:   .(206 (الصفحة  علي  أبي  سيرة 
اليحمدي).. 42 (انظر:   .(208 (الصفحة  جيفر  المهنا بن  اإلمام  سيرة 
43 . .(221 (الصفحة  عزرة  زياد خلف بن  أبي  إلى  محبوب  د بن  محم سيرة 

أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر: 
حضرموت . 44 إمــام  إلى  محبــوب  د بــن  محم عبــد اهللا  أبي  كتــاب 

(الصفحة 225).
45 ..(236 (الصفحة  محبوب 5  د بن  محم الفقيه  الشيخ  سيرة 
ســيرة أبي المؤثر الصلت بن خميس إلى أبي جابر (الصفحة 256). . 46

البهلوي). (انظر: 
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مشــائخ . 47 من  مجموعة  إلى  الحواري  د بــن  محم الحواري  أبي  ســيرة 
الحواري). (انظر:   .(265 (الصفحة  حضرموت 

خطأ).. 48  ،227 (الصفحة  الصقر  عزان بن  معاوية  أبي  سيرة 
أفلح بن . 49 المغــرب:  (انظر:   .(282 (الصفحــة   3 أفلح  اإلمام  رســالة 

عبد الوهاب).
فصول. ثالثة  إلى  ينقسم  الثاني  الجزء 

الفصل األول: في ســير الذين يبرؤون من موســى بن موســى وراشد بن 
مالك: الصلت بن  ويتولون  النضر 

كتاب األحداث والصفات تأليف أبي المؤثر (الصفحة 295). (انظر: . 1
البهلوي).

كتاب البرهان ردًا على من قال بالشاهدين تأليف أبي المؤثر (الصفحة 320).. 2
3 ..(334 (الصفحة  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة 
(انظر: . 4  .(352 (الصفحة  قحطان  خالد بن  قحطان  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة 

الهجاري).
(انظر: . 5  .(382 (الصفحة  محبوب  د بن  محم بشير بن  المنذر  أبي  سيرة 

الرحيلي).
د بن بركة الُعماني (الصفحة 389). . 6 د عبد اهللا بن محم سيرة الشيخ أبي محم

بركة). ابن  (انظر: 
بركة . 7 د بن  محم عبد اهللا بــن  د  محم أبــي  الشــيخ  عن  الموازنة  كتاب 

بركة). ابن  (انظر:   (401 (الصفحة 
البسياني . 8 د  محم علي بن  الحســن  أبي  علي بن  عن  الســؤال  ســيرة 

البسياوي). (انظر:  (الصفحة 417). 
مجهول).. 9 (انظر:   .(434 (الصفحة  المسلمين  فقهاء  لبعض  سيرة 

من . 10 كتب  من  إلــى  منه  مختصر  محبوب  د بــن  محم بشــير بن  كتاب 
أبو المنذر). الرحيلي،  (انظر:   .(439 (الصفحة  المسلمين 
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عربي . 11 روح بن  د بن  محم إلــى  خالد  ــان بن  غس مالك بن  جواب  من 
.(440 (الصفحة 

12 ..(441 (الصفحة  أحد  إلى  منسوبًا  أجده  لم  الجوابات  بعض  من 
13 . .(442 (الصفحة  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن  د  أبو محم الشيخ  ألفه  ا  ِمم

بركة). ابن  (انظر: 
النضر. وراشد بن  موسى  موسى بن  عن  الواقفين  سير  في  الثاني:  الفصل 

كالتالي: هي  الثاني  الفصل  محتويات 
14 ..(443 (الصفحة  الدين  ألهل  جعفر  لألزهر بن  وكالم  نصيحة 
(انظر: . 15  .(446 (الصفحة  عربــي  روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  جواب 

الكندي).
16 ..(451 (الصفحة   3 الحسن  أبي  د بن  محم الحسن  أبي  من  جواب 
سيرة إلى اإلمام الصلت بن مالك المبتلى بأمور أهل ُعمان (الصفحة 451).. 17

المسلمين. من  متفرقة  شتى  سير  في  الثالث:  الفصل 
كالتالي: هي  الثالث  الفصل  محتويات 

18 . .(471 (الصفحة  البســياني  د  محم علي بن  الحســن  أبي  الشــيخ  عن 
البسياوي). (انظر: 

19 ..(472 (الصفحة  الحسن  أبي  د بن  محم الحسن  أبي  من  جواب 
(انظر: . 20  .(478 (الصفحة  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  القاضــي  جواب 

النْزوّي).
ســيرة اإلمــام أبي زكريــاء يحيى بن ســعيد 5، إلــى عبد اهللا بن . 21

.(484 (الصفحة  النخلي  طالوت  د بن  محم
22 ..(486 (الصفحة  راشد 5  اإلمام  سيرة 
بين . 23 الفرق  فــي  عيســى 5،  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  القاضي  عــن 

أبو عبد اهللا  الســري،  (انظر:   .(497 (الصفحة  العالم  وغير  العالم  اإلمام 
عيسى). د بن  محم
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على . 24 عيســى 5،  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  شــرطها  شــروط 
.(503 (الصفحة  وأصحابه  علي  راشد بن 

المنحي (الصفحة . 25 جابر  أبي  عمر بن  أحمد بــن  بكر  أبي  القاضي  عن 
.(507

النْزوّي).. 26 (انظر:   .(515 (الصفحة  صالح  د بن  محم أحمد بن  سيرة 
الفقيه . 27 الشيخ  عن  الســيرة  هذه  جواب  وهو  المســلمين  لبعض  جواب 

أحمد بن عبد اهللا بن موســى الكندي الُعمانــي النْزَوانِّي ردًا منه على 
ــان  د بن غس من اعترض على المســلمين في حربهم مع اإلمام محم

أبو بكر). الكندي،  (انظر:   .(517 (الصفحة  العقر  ألهل 
28 ..(535 (الصفحة  المنحي، 5  موسى  نجاد بن  القاضي  سيرة 
اد فيها صفة نسب . 29 د بن عبد اهللا بن مد سيرة تنسب في آخرها إلى محم

ابن  (انظر:   (564 (الصفحــة  اهللا  رحمهم  وبلدانهــم،  وموتهم  العلمــاء 
اد). مد

هناك. والمراجع   (Hinds xerox) :مجهول انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 
مجموعة. سير  مجهول: 

مجموعــة،  ـ : ســير  ل المحتويــات  جــدول  147 ـ 150:   ،2003 الوهيبــي، 
النســخ  تاريخ  (رقم 2010)،  البوســعيدي  مكتبــة  في  مخطوطة  مجموعــة 
المجموعة  تحتوي  1181 / 1767 ـ 8.  نســخة  السير  بعض  1183 / 1769 ـ 70؛ 

.667 الصفحة  في  تبدأ  آخرها  سيرة،   74 على 
هي: المخطوط  هذا  محتويات 

1 ..(1 (الصفحة  الحضرمي  للعالء بن  كتبها   ‰ النبي  سيرة 
الواقع . 2 الحدث  فــي  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  ســيرة 

الرحيلي). (انظر:   .(4 (الصفحة  بُعمان 
14). (انظر: . 3 المؤثــر (الصفحة  أبي  تأليف  والصفات  األحــداث  كتاب 

البهلوي).
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وحدوث . 4 التوحيد  في  الرضف  بكتاب  يعرف  المنذر  ألبي  المســتأنف 
الرحيلي). (انظر:   .(47 (الصفحة  العالم 

(انظر: . 5  (62 (الصفحة  محبوب  بشــير بن  المنذر  ألبي  المحاربة  كتاب 
الرحيلي).

6 ..(79 (الصفحة  عطية  شبيب بن  سيرة 
7 ..(101 (الصفحة  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  سيرة 
د بن . 8 محم عبد اهللا بــن  د بن  محم أبــي  الشــيخ  عن  الموازنة  كتــاب 

بركة). ابن  (انظر   (108 (الصفحة  بركة 5 
البهلوي . 9 الُعماني  بركة  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبي  الشــيخ  سيرة 

.(124 (الصفحة 
د بن أبي عفان إلى المشايخ كتبها إليهم قبل . 10 كتاب الموازنة للسيد محم

عبد اهللا) د بن  محم اليحمدي،  (انظر:   .(136 (الصفحة  عليه  خروجهم 
المؤثر . 11 أبي  تأليف  بالشاهدين  قال  من  على  ردًا  والبرهان  البيان  كتاب 

البهلوي). (انظر:   (142 (الصفحة 
12 ..(156 (الصفحة  مالك  الصلت بن  اإلمام  سيرة 
ــان بن عبد اهللا 5 . 13 ســيرة منير بن النّيــر الجعالني إلــى اإلمام غس

.(177 (الصفحة 
جعفر . 14 د بن  محم جابــر  أبي  إلى  خميس  الصلت بن  المؤثــر  أبي  من 

البهلوي). (انظر:   (186 (الصفحة 
ســيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل ُعمان فــي أمر هارون بن اليمان . 15

أبو سفيان). العبدي،  (انظر:   .(195 (الصفحة 
ســيرة محبوب بن الرحيــل إلى أهل حضرموت فــي أمر هارون بن . 16

.(208 (الصفحة  اليمان 
رســالة هارون بن اليمان إلى اإلمام المهنا بن جيفر في شأن محبوب . 17

.(215 (الصفحة 
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ســيرة الفقيه أحمد بن عبد اهللا بن موســى رّدًا على من اعترض على . 18
من  العقر  ألهل  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  مع  حربهم  في  المسلمين 
عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكنــدي،  (انظر:   .(221 (الصفحة  نزوى 

المسلمين). لبعض  جواب  موسى: 
كتاب وصل مــن الباطنة (الصفحة 238). (انظر: مجهول: كتاب وصل . 19

الباطنة). من 
كتاب الصلح (الصفحة 240). (انظر: مجهول: سيرة السؤال في الوالية . 20

والبراءة).
مجهول).. 21 (انظر:   .(243 (الصفحة  المسلمين  لبعض  سيرة 
22 ..(248 (الصفحة  المسلمين  لبعض  سيرة 
د بن عيســى 5 في الفرق بين اإلمام . 23 عن القاضي أبي عبد اهللا محم

السري). (انظر:   (250 (الصفحة  العالم  وغير  العالم 
على . 24 السري  عيســى  د بن  محم أبو عبد اهللا  القاضي  شــرطها  شــروط 

.(255 (الصفحة  به  وأوصى  علي  راشد بن 
أحمد بن . 25 الحسن بن  علي  القاضي بن  عمل  علي  راشد بن  اإلمام  توبة 

.(259 (الصفحة  الهجاري  نصير 
راشد بن . 26 اإلمام  إلى  عيسى  د بن  محم عبد اهللا  أبي  القاضي  من  جواب 

سري). (انظر:   (260 (الصفحة  علي 
راشد . 27 حفص بن  في  البيساوي  د  محم علي بن  الحسن  أبي  الشيخ  عن 

البسياوي). (انظر:   (262 (الصفحة 
(انظر: . 28  (263 (الصفحــة  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  اإلمام  ســيرة 

النْزوّي).
البهلوي).. 29 (انظر:   (266 (الصفحة  المؤثر 5  أبي  عن  سيرة 
(انظر: . 30  .(270 (الصفحة  قحطان 5  خالد بن  قحطان  أبي  الشيخ  سيرة 

الهجاري).
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المنصورة . 31 أهــل  إلى  المضيئة  ســعيد 5  راشــد بن  اإلمام  ســيرة 
(الصفحة 275).

(الصفحة . 32 البســياوي 5  د  محم علي بن  الحســن  أبي  الشيخ  سيرة 
.(287

موته . 33 قبل  ألقاها  نجاد  موسى بن  كهالن بن  المعالي  أبي  للقاضي  توبة 
.(306 (الصفحة 

خالفوه . 34 حين  علي  على  المســلمون  بها  احتج  التي  ة  الحج عن  ســأل 
.(307 (الصفحة  منه  وبِرئوا 

أهل . 35 من  إليه  َكَتَب  مــن  إلى  خالد  د بن  محم عبد اهللا  أبي  عــن  جواب 
.(314 (الصفحة  منح 

أبو معاوية).. 36 (انظر:   (315 (الصفحة  الصقر 5  ان بن  عز كتاب 
37 . (319 (الصفحة  غيــالن  هاشــم بن  من  حميد  عبد الملك بن  لإلمــام 

السيجاني). (انظر: 
إبراهيم . 38 مسلم بن  ســلمة بن  المنذر  أبي  الشــيخ  عن  معنى  في  تعليق 

مسلم). سلمة بن  أبو منذر  الصحاري،  (انظر:   (320 (الصفحة 
الحضرمي، . 39 (انظــر:   (323 (الصفحــة  أيوب  وائل بن  الشــيخ  ســيرة 

أبو أيوب).
أبطل . 40 من  على  حجة  البســياوي  د  محم علي بن  الحســن  أبي  ســيرة 

البسياوي). (انظر:   (330 (الصفحة  الحدث  في  السؤال 
41 ..(348 (الصفحة  غيالن  هاشم بن  د بن  محم سعيد بن  خبر 
وادعى . 42 للوالية  المتولــى  ادعى  إذا  الحســن  أبي  الشــيخ  جواب  من 

البسياوي). (انظر:   (351 (الصفحة  البراءة  المتبرئ 
البسياوي).. 43 (انظر:   (356 (الصفحة  الحسن  أبي  الشيخ  عن  سؤال 
د بن محبوب (الصفحة 395)، (انظر: الرحيلي، . 44 سيرة الشيخ الفقيه محم

أبو عبد اهللا).
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البهلوي).. 45 (انظر:   .(415 (الصفحة  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  سيرة 
سيرة الشيخ الفقيه أبي قحطان خالد بن قحطان (الصفحة 434) (انظر: . 46

الهجاري).
47 ..(451 (الصفحة  الجمهور  إلى  مالك  الصلت بن  كتاب 
(انظر: . 48  .(453 (الصفحة  حضرموت  أهل  إلى  محبوب  د بن  محم كتاب 

أبو عبد اهللا). الرحيلي، 
49 ..(460 (الصفحة  علي  د بن  محم إلى  محبوب  د بن  محم كتاب 
الحواري).. 50 (انظر:   (463 (الصفحة  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  سيرة 
الحواري).. 51 (انظر:   (476 (الصفحة  الحواري  الفضل بن  أحبه  كتاب 
52 ..(480 (الصفحة  النضر  راشد بن  إلى  الحواري  الفضل بن  كتاب 
جواب القاضي أبي زكرياء يحيى بن ســعيد بن أحمد (الصفحة 482) . 53

النْزوّي). (انظر: 
54 ..(487 (الصفحة  ذكوان  سالم بن  سيرة 
الطائي).. 55 (انظر:   (511 (الصفحة  حاجب  مودود  أبي  سيرة 
56 ..(518 (الصفحة  البحراني  زياد  خلف بن  سيرة 
57 ..(549 (الصفحة  مالك  الصلت بن  اإلمام  سيرة 
(انظر: . 58  (557 (الصفحة  حرب  معاذ بن  إلى  جيفر  المهنا بن  اإلمام  سيرة 

اليحمدي).
د بن محبوب إلى إمام حضرموت (الصفحة 577) . 59 كتاب أبي عبد اهللا محم

الرحيلي). (انظر: 
الكتاب . 60 خاتمة  فــي  عبد اهللا  ســليمان بن  ناصر بن  ســليمان بن  قول 

.(589 (الصفحة 
61 ..(590 (الصفحة  للكتاب  تاريخا  الناسخ:  قول 
أبو عبد اهللا).. 62 الكندي،  (انظر:   (596 (الصفحة  روح  د بن  محم سيرة 
د بن روح (الصفحة 598). (انظر: الكندي).. 63 من جواب ألبي عبد اهللا بن محم
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علي . 64 علي بن  إلــى  العوتبي  مســلم  ســلمة بن  المنــذر  ألبي  ســيرة 
الصحاري،  (انظر:   .(620 (الصفحة  الكلوّيين  علي  الحســن بن  وأخيه 

سيرة). العوتبي:  مسلم  سلمة بن  أبو المنذر 
سيرة من أهل المغرب صادرة عن الشيخ القاضي سليمان بن أبي القاسم . 65

القاسم). أبي  سليمان بن  الجادوي،  المغرب:  (انظر:   .(623 (الصفحة 
مجهول).. 66 (انظر:   (626 (الصفحة  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
67 ..(634 (الصفحة  د 5  محم أبي  الشيخ  سيرة  من 
خميس بن . 68 الشيخ  عن  صادر  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 

علي). سعيد بن  خميس بن  الرستاقي،  (انظر:   ،(643 (الصفحة  سعيد 
(الصفحة . 69 مالك  مرشــد بن  ناصر بن  المنصور  المؤيد  اإلمام  عهد  من 

مالك). مرشد بن  ناصر بن  اليعربي،  (انظر:   (649

الكندي . 70 عبــد اهللا  راشــد بن  ســليمان بن  الوالي  إلى   3 له  عهد  من 
.(652 (الصفحة 

من كالم له 3 إلى اإلمام سلطان بن سيف بن مالك (الصفحة 654).. 71
72 ..(655 (الصفحة  اليعربي  مالك  سيف بن  سلطان بن  اإلمام  سير  عهود 
د الخراشــي النْزوّي . 73 ســيرة الشــيخ العالم ســعيد بن أحمد بن محم

.(663 (الصفحة 
(انظر: . 74  .(667 (الصفحة  نفوســة  أهل  من  المغرب  أهل  مشــائخ  سيرة 

مجهول). المغرب: 
هناك. والمراجع   Hands xorx مجهول:  انظر:  أخرى.  سير  مجموعات  عن 

الدعوة. سيرة  مجهول: 
السالمي، 2001، 16: معروف فقط من خالل عبارة مقتبسة من كتاب الجامع 
ل،  األو المجلد   ،1981 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  (مسقط،  جعفر.  البن 
بما  التاسع،  الثالث /  القرن  أواخر  ُكتبت  السيرة  هذه  بأن  القول  يمكن   (226

وهارون. محبوب  قضية  إلى  تشير  أنها 
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جيفر  المهنا بن  اإلمام  إلى  اليمان  هارون بن  رسالة  اليمان:  هارون بن  انظر: 
الرحيل. محبوب بن  شأن  في 

الرحيل... محبوب بن  سيرة  الرحيل:  محبوب بن  أبو سفيان  العبدي،  انظر: 
المسلمين. فقهاء  لبعض  والبراءة  الوالية  في  السؤال  سيرة  مجهول: 

371/1 ـ 380  ،1986 كاشف 
السالمي، 2000، 29، رقم 86 (باألحرى 87): ربما ُكتبت في القرن الخامس / 

الصلح. بـ كتاب  الكتب  بعض  في  السيرة  هذه  سميت  عشر.  الحادي 
295 ـ 307. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :252  ،2001 السالمي، 

حول  اآلراء  في  النظر  تعيد  وغيرها  الســيرة،  هذه   .(2000 الســالمي،  (مثل  نفسه: 
أنها  كما  معاوية.  ويزيد بن  سفيان  أبي  معاوية بن  عفان،  عثمان بن  الخليفة 

اإلسالم. في  والبراءة  الوالية  أسباب  تناقش 
270 ـ 280 / 883 ـ 893. بين  ما  ُكتبت  ربما   :215  ،1993 العبيدلي، 

70 ـ 74. صفحتان  المحبوبين،  اإلباضية  علماء  سير  مجهول:  انظر: 
الصلح. كتاب  مجهول:  انظر: 

والبراءة). الوالية  (في  السؤال  سيرة  د:  محم أبو الحسن  البسياوي،  انظر: 
ُعمان. أهل  بأمور  المبتلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  إلى  سيرة  مجهول: 

الثاني،  الجزء  اإلباضيــة،  علماء  ســير  مجهول:  في   :145  ،2003 الوهيبــي، 
451 ـ 471. الصفحات 

الســالمي، 248: ســيرة إلى اإلمام الصلت بن مالك المبتلــى بأمر ُعمان، 
268 ـ 284).  ،20) السير  كتاب  في  المغرب.  أهل  من  لعلها 

أهل  بأمور  المبتلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  ســيرة  مالك:  الصلت بن  انظر: 
ُعمان.

خوارزم. أهل  سيرة  مجهول: 
العقيدة  عن  آراء  على  يحتوي   :(83 (باألحرى  رقم 82   ،28  ،2000 السالمي، 

والتوحيد.
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إلى  ُعمان  أهل  من  العاشــر  الرابع /  القرن  في  ُكتَب   :28  ،2001 الســالمي، 
باألخص  بشــأن بعض المســائل العقدية،  شــرح اآلراء الُعمانية  إخوانهم، 

السالمي. مكتبة  في  مخطوط  التقييد،  كتاب  بركة:  ابن  في  والبراءة.  الوالية 
علي. على  المسلمون  بها  احتج  التي  ة  الحج عن  سيرة  مجهول: 

مكتمل. غير  398 ـ 401،   ،(2) السير  كتاب  في   :249  ،2001 السالمي، 
أبي المعالي  القاضي  توبــة  نجاد:  موســى بن  كهالن بن  أبو المعالي  انظر: 

.2003 الوهيبي،  نجاد،  موسى بن  كهالن بن 
والبراءة. الوالية  موضوع  في  للوالية  المتولي  ادعاء  في  سيرة  مجهول: 

أن  النص  خالل  من  يتبين   :(103 (باألحرى  رقم 12   ،32  ،2000 الســالمي، 
المؤلف ينتمي إلى مدرسة نزوى المعتدلة في مسألة خلع اإلمام الصلت بن 
الثاني  الســادس/  القرن  في  ُكتبت   .(886 / 272 (مخلــوع  الخروصي  مالك 

.32  ،2001 السالمي،  خاتمة.  وال  مة  مقد ال يوجد  عشر. 

الدين. أصول  في  وأقسامها  والبراءة  الوالية  في  سيرة  مجهول: 
111): ينتمي المؤلف إلى المدرسة  33، رقم 110 (باألحرى   ،2000 السالمي، 
الخروصي  مالــك  الصلت بن  اإلمــام  خلع  مســألة  في  المعتدلة  النْزوّيــة 

(سنة 272 / 886).
وترتيبها.  والبراءة  الوالية  موضوع  تعالج  التي  الســيرة   :33  ،2001 السالمي، 

.(2) السير  كتاب  مجهول:  في 
حضرموت. ألهل  سيرة  مجهول: 

أواخر  زهاء  كتبت  ربمــا   :(113 (باألحرى  رقم 112   ،34  ،2000 الســالمي، 
قصائد  من  مأخوذة  اســتدالالت  هناك  ألن  عشــر؛  الثالث  الســابع /  القرن 

النضر. ـ : أحمد بن  ل
بالشــعور  ونصح  المواضيع  مختلف  المؤلف  ناقش   :33  ،2001 الســالمي، 
بالمســؤولية تجاه اإلمامة. وهو من المدرســة الرســتاقية (في مسألة خلع 

.(2) السير  كتاب  مجهول:  في  مالك)  الصلت بن  اإلمام 
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خراسان. ألهل  سيرة  مجهول: 
الســالمي، 2000، 28، رقم 83 (باألحرى 84): القرن الرابع / العاشر. ُكتبت 
من  أســئلة  على  تحتوي  رســالة  على  يجيبون  ُعمان،  من  علمــاء  قِبل  من 

خراسان.
الســالمي، 2001، 28: ُكتبت في القرن الرابع / العاشر ـ الخامس / الحادي 
عشر. تتضمن عرضًا للمبادئ العامة لإليمان في الدين اإلسالمي. في كتاب 

السالمي. بمكتبة  مخطوط  بركة،  البن  التقييد 
المسلمين. لبعض  سيرة  مجهول: 

337 ـ 339.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 
أخرى  سيرة  243 ـ 248.  مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148  ،2003 الوهيبي، 

248 ـ 250. الصفحات  على  المسلمين  لبعض 
الصفحات  على  470 ـ 475.  والجوابات،  الســير  مجهول:  في   :159 نفســه: 

أيضًا. المسلمين  لبعض  سيرة  475 ـ 478: 

مالك. الصلت بن  اإلمام  إلى  المسلمين  فقهاء  لبعض  سيرة  مجهول: 
مرحلة  في  ُكتبت  186/1 ـ 232.   ،1986 كاشــف،  في   :215  ،1993 العبيدلي، 

البصرة. من  ربما  األخير،  هذا  إمامة  فترة  خالل  حدث  الذي  االضطراب 
181/1 ـ 228 (ليس  والجوابــات،  الســير  فــي  236 ـ 237:   ،2002 بّحــاز 
من  ُكتبت  السيرة  هذه  أن  يعتقد   ،1991 الجعبيري   .(1986 طبعة  كاشــف، 

مغربي. إباضي 
67 ـ 68.  ،2003 بوحّجام 

185/1 ـ 232.  ،1986 كاشف،  في 
المسلمين. فقهاء  لبعض  سيرة  مجهول:  انظر: 

مالك. الصلت بن  اإلمام  إلى  المغرب  أهل  من  سيرة  مجهول:  المغرب:  انظر: 
عن المراسلة بين إباضية المشرق وإباضية المغرب انظر: المشرق، مجهول: 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
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المسلمين. فقهاء  لبعض  سيرة  مجهول: 
الجالودي، 2003، 24: في مجهول: سير علماء اإلباضية المحبوبين، صفحتان 
 61 الجالودي،  (انظر:  79 ـ 82  4)؛  مالحظــة   65 الجالودي،  (انظر:  74 ـ 79 

مع  وقارن   ،5 والمالحظة  رقــم 29   ،63 الصفحة  كذلك  انظــر:   .(5 مالحظة 
هناك. واضح  خطأ  رقم 17؛   ،24 الصفحة 

391 ـ 395. 379/1 ـ 390؛   ،1986 كاشف،  في 
452 ـ 461. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256  ،2001 السالمي، 

307 ـ 310. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :252 نفسه: 
الوهيبــي، 2003، 145: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

434 ـ 439. الصفحات 
مالك. الصلت بن  اإلمام  إلى  المسلمين  فقهاء  لبعض  سيرة  مجهول:  انظر: 

و. أحمد  موسى بن  انظر: 
وجواباتهم. نزوى  أهل  آثار  من  سيرة  مجهول: 

نزوى. أهل  آثار  من  مجهول:  انظر: 
سيرة. مجهول: 

المعروف  غير  المؤلف  ينتمي   :(88 (باألحرى  رقم 87   ،29  ،2000 السالمي، 
خلع  مسألة  في  الرستاقية  المدرسة  إلى  عشر  الحادي  الخامس /  القرن  إلى 
أحداث  رويت  أوالً   .(886 / 272 (ســنة  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام 

والبراءة. الوالية  موضوع  نوقش   ثم األهلية،  الحرب 
سيرة. مجهول: 

على  الجواب  فــي  فتوى   :(67 (باألحــرى  رقم 66   ،24  ،2000 الســالمي، 
خالل  من  المؤلف  يعطي  المعروف،  غير  المؤلف  إلى  أُرسلت  التي  األسئلة 
الصلت بن  اإلمام  خلع  مسألة  في  الرستاقية  المدرســة  نظر  وجهات  أجوبته 

.(886 / 272 (سنة  الخروصي  مالك 
الدريدّية. شرح  مجهول: 
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مكتبــة عشــيرة آل خالد، رقــم 448 (رقم 123 فــي المكتبــة)، مخطوط، 
علي  ســالم بن  الناســخ:  مكتمل.  16 ســطرًا،  22,5×15,5ســم،  70 ورقة، 

ل 1267 / 1851، في لجة الصفارّيات قرب  الحارثي الُعمانــي، 30 ربيع األو
د بن  محم القلهاتي،  جانب  إلى  148 صفحة،  مــن  مجموعة  في  أوالً  اليمن. 

الفارض. عمر بن  ديوان  سعيد: 
دريد. ابن  انظر: 

نصر. أبي  رائّية  شرح  مجهول: 
مخطوط،  مكتبــة)،  في  (رقــم 105  رقــم 412  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
ة  81 ورقة، 26,7×20سم، 26 سطرًا، الورقة األولى ناقصة. الناسخ؟ بن ببش

مجموعة  في  ل  األو  .1586 / 994 شــعبان   26 الوارجالني،  د  محم (؟) بن 
152 ورقة.

انظر: الُعماني، عبد اهللا بن زياد (؟). انظر: المغرب: الملوشائي (؟)؛ التالتي (؟).
الُعماني. النضر  أحمد بن  بكر  أبي  قصائد  شرح  مجهول: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،183  ،1978  (Smith) ســميث 
.1888 / 1306 ُنسخ 

واإلصابة. الحّل  كتاب  وّصاف:  د بن  محم النْزوّي،  انظر: 
.1967  (Kuluay) كتلوي  انظر: 

األنوار. بهجة  على  مختصر  شرح  مجهول: 
عبيد. حمد بن  أبو عبيد  الُسليمي،  انظر: 

البصر. ذوي  فتاوي  من  األثر  عقد  مجهول: 
الجبــري (توفي  جبــر  علي بــن  وترتيــب  جمــع   :397  ،2003 الُســليمي 
الُسليمي. مع  النسخة  خاصة.  مكتبة  (الجامع؟)  في  مخطوط   ،(1998 / 1418

اإلباضية). (لعلماء  المدينة  أهل  فتاوى  مجهول: 
باء)،  مجموعة (21582  في  الكتب،  دار  في  مخطوط   ،159/2  ،1991 الســيد 

29×20سم. واإلجارة،  الجعل  بكتاب  بدأ  85 ـ 90،  الورقات 
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اإلباضية. علماء  على  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 
مجموعة  هنــاك،  والمراجع  والعاريــات  الودائــع  كتــاب  مجهول:  انظــر: 

الكتب. دار  في  باء   21582 المخطوط 
التوحيد. وقاعدة  التفريض  فريضة  مجهول: 

 7 مخطوط  المكتبــة)،  في  (رقــم 136  رقم 471  آل خالــد،  عشــيرة  مكتبة 
السعدي  مسلم  سيف بن  الناسخ:  ُمكتمل.  19 سطرًا،  21×15,5سم،  ورقات، 
إلى  158 ورقة،  من  مجموعة  في  أوالً   .1856 / 1272 القعدة  ذو   22 الُعماني، 

الشريعة. قاموس  السعدي:  مسلم  سيف بن  لـ)  (جزء  جانبى 
سعيد. د بن  محم على  الرّد  في  مجهول: 

د بن  د: [سيرة] في الرّد على محم انظر: البسياوي، أبو الحسن علي بن محم
[الكدمي]. سعيد 

خلفه. تصلي  هل  تاب   ثم زنا  فيمن  مجهول: 
52 ـ 53. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 

زكرياء  أبي  القاضي  جواب  من  ســعيد:  يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  انظر: 
سعيد. يحي بن 

به. الظّن  وإحسان  القرى  سكك  بعض  في  امرأة  على  رجالً  عاين  فيمن  مجهول: 
50 ـ 51. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 

اهللا. أسماء  في  محبوب  د بن  محم عن  أبو عبد اهللا:  الرحيلي،  انظر: 
بالرحمة. والدعاء  الولي  لغير  اهللا...  هداك  قال  فيمن  مجهول: 

49 ـ 50. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 
اهللا. أسماء  في  محبوب  د بن  محم عن  أبو عبد اهللا:  الرحيلي،  انظر: 

له. بالرحمة  والدعاء  عاريا  يغتسل  فيمن  مجهول: 
51 ـ 52. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 

اهللا. أسماء  في  محبوب  د بن  محم عن  أبو عبد اهللا:  الرحيلي،  انظر: 
اإلباضي. الفقه  في  قصائد  مجهول: 
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والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 118،   ،15  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  حديثة،  نسخة 

اإلباضي. الفقه  في  مشروحة  قصائد  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 121،   ،15  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  1054 / 1644 ـ 5،  في  ُنسخت 
اإلسالم. ظهور  منذ  ُعمان  تاريخ  قصة  مجهول: 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،255  ،2003 فوزي 
في  مخطوط  اإلســالم،  ظهور  منذ  ُعمان  تاريخ   :313  ،2003 أمبوســعيدي، 

.(Badger) بدجر  قِبل  من  تُرجم  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة 
.[1782 حتى  عنوان  بدون  ُعمان  [تاريخ  مجهول:  انظر: 

مجهول: قصص وأخبار جرت بُعمان. تحقيق: عبد المنعم عامر. الطبعة الثانية مسقط، 
24×17سم). (184 صفحة،   ،1983 / 1403 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

العرب. سجل  مطابع  في  ُطبع 
.326  ،2003 أمبوسعيدي، 

.71  ،1979 فوزي 
بُعمان. جرت  وأخبار  قصص  عامر:  د بن  محم أبو سليمان  المعولي،  انظر: 

وجوابهم. جربة  أهل  إلى  ُعمان  أهل  قصيدة  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط  رقم 130،   ،24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
القاسم:  أبي  عيسى بن  أبو موســى  الباروني،  (انظر:  مجموعة  في  البارونية، 

الباروني). الغدامسّية،  الرسالة 
مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 

هناك. والمراجع  المشرق  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
اليعربي. مرشد  اإلمام بن  ورثاء  وعظ  في  قصيدة  مجهول: 

ورقة  مخطوط،  بالمكتبــة)،  (رقم 101  رقــم 407  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
الهنائي،  سالم  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  26 سطرًا،  30×19,5سم،  واحدة، 
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[بعد 1116 / 1704 ـ 5]، بمســجد فنجا. األخير في مجموعة من 676 ورقة، 
1143 / 1730 ـ 1. في  ُنسخ  سليمان،  د بن  محم قِبل  من  فوائد  ذلك  بعد 

األديان. كتاب  من  قطعة  مجهول: 
المجموعة،  في  الكتب،  بدار  مخطوط   ،305  ،2 مالحظة   33  ،2001 هاشــم 

باء. رقم 22298 
.2001 هاشم  عطية،  شبيب بن  سيرة  الُعماني:  عطية  شبيب بن  انظر: 

نبهان. أبي  مدح  في  المرجان  قالئد  مجهول: 
خميس  جاعد بن  نبهان  أبي  على  ثنــاء  قصائد  مجموعة   :45  ،1991 الزبير، 

الخروصي.
ُعمان. ألهل  واألجوبة  األسئلة  كتاب  مجهول: 

د سعيد بن خلفان: كتاب األسئلة واألجوبة ألهل  انظر: الخروصي، أبو محم
ُعمان.

الخالف. مسائل  على  اإلشراف  كتاب  مجهول: 
اإلشراف  بكتاب  ليس  هذا  رقم 33:   ،21  ،A 1885  (Motlinski) موتيلنسكي 
ألبي بكر بن المنذر. القسط األكبر من هذا العمل كتب بأمر من أبي سعيد 

المعلومات. من  لمزيد   O. C انظر:  الُعماني. 
اإلشراف. زيادة  كتاب  سعيد:  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي،  انظر: 

واألحكام. البيوع  في  اإلشراف  كتاب  مجهول: 
 ،748 القطب،  بمكتبة  مخطــوط  رقم 48،   ،387  ،1956  (Schacht) شــاخت 
تاريخ النسخ 1294 / 1877. تناول فقط موضوع المعامالت. ربما جزء لعمل 

الكدمي. سعيد  د بن  محم سعيد  أبي  بكالم  يستشهد  وشامل.  عميق 
البيوع. في  اإلشراف  كتاب  سعيد،  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي،  انظر: 

األشياخ. كتاب  مجهول: 
اإلمام  عهد  فــي  العلماء  من  عــدد  كتبه   :253  ،1995 التاريــخ،  في  ُعمــان 
بدما،  بالمهجر  إقامتــه  فترة  (192 ـ 207 / 808 ـ 822)  عبــد اهللا  ــان بن  غس
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ُكتَب  فقد.  قد  منها  والبعض  المجلدات،  من  العديد  اآلن.  بالسيب  المسماة 
حديثة. موسوعة  غرار  على 

الســالمي: اللمعة، 74: حول الشيوخ في معســكر العدو. قرأت (السالمي) 
األحكام. حول  المجلد  هذا 

الفتاوى،  من  مجموعــة   :(2001 (ديســمبر   http://www.ibadhiyat.net/books

فقدت اآلن، كتبت من قِبل مجموعة من العلماء حين وجودهم بدما (السيب) 
المجموعة  على  المصنــف  أطلق  ــان.  غس اإلمام  أيام  البحر  هجمة  لمواجهة 

وأحكامها. اإلمام  رهائن  في  الرهائن  كتاب  وكذلك  األشياخ  كتاب  اسم: 
الرهائن. كتاب  مجهول:  انظر: 

األصفر. كتاب  مجهول: 
قط. أجده  لم   :72 اللمعة،  السالمي: 

األسفار. مبتدئ  نبهان:  أبي  ناصر بن  الخروصي،  هو  لعله 
الحج. في  الجامع  كتاب  مجهول: 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،173  ،1978  (Smith) سميث 
مجهــول: كتاب الحّجة على الخلق في معرفة الحــف، رواية عن أبي صفرة عن 

ضمام. عن  حبيب  الربيع بن 
القرآن. حول  آراء  رقم 8.   ،17  ،A 1885  (Motlinski) موتيلنسكي 

الحّق. معرفة  في  الخلق  على  الحّجة  كتاب  حبيب:  الربيع بن  انظر: 
ضمام. انظر: 

األصل. الدعائم  كتاب  مجهول: 
ُعمان  من  الرفقاء  بعض  رقم 21:   ،19  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنســكي 
هذا  نسخ  إن  قالوا  (875 / 1471 ـ 2)،   1475 سنة  مّكة  في  بهم  التقيت  الذين 
العمل الموجــود في ُعمان يتألف من 41 قصيدة. حتى اآلن عرفنا منها 18 

البرادي). قاله  (ما  فقط 
الدعائم. كتاب  نظر:  ابن  انظر: 
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الرهائن. كتاب  مجهول: 
وأحكامها. اإلمام  رهائن  عن   :74 اللمعة،  السالمي: 

وأحكامها. اإلمام  رهائن  في  الرهائن،  كتاب  الصفراء:  القائمة 
األشياخ. كتاب  مجهول:  انظر: 

د علي الصليبي، مسقط، وزارة  مجهول: كتاب السلوة في أخبار كلوة. تحقيق: محم
خريطتان). 24×16سم،  (62 صفحة،   ،1985 / 1405 والثقافة،  القومي  التراث 

ملكيتي. في  فوتوغرافية  نسخة 
المتحف  في  مخطوطــة  على  الطبعة  هــذه  تعتمد  10 ـ 14:  الصفحــات 
البريطانــي Or. 2666. في كتاب زنجبار، الذي تمت طباعته في القاهرة، 
الناســخ، عبد اهللا بــن مصبح الصوافــي، مؤلف المخطــوط. المخطوط 
األولى  جمــادى  في   5 اكتمل  الــذي  الصوافي،  مصبــح  ـ : عبد اهللا بن  ل
مكتمل  الرمضاني،  حسن  د بن  محم قِبل  من  مؤخرًا  ُنســخ   ،1877 / 1294

في  فصول   10 من  يتألــف  وهو   .1984 10 نوفمبر   / 1405 فبرايــر   16 في 
سلطان  سعيد  برغش بن  من  بأمر  الصوافي  قِبل  من  تأليفه  تَّم  30 صفحة. 

مة  مقد مع  كلــوة،  ـ : حكام  ل قائمة  مجرد  من  أكثر  ليســت  وأنها  زنجبار 
طويلة حول بيان العقل وآدابه. قال في المخطوط بأن مؤلفه األصلي ولد 

.1499 / 904 شوال  في 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،85/3 المخطوطات،  فهرس 
الرمضاني،  حســن  د بن  محم الناسخ:  19 ســطرًا.  30×22ســم،  30 صفحة، 

1405 / 1984 ـ 5. ُنســخ من مخطوط منســوخ من قِبــل عبد اهللا بن مصبح 

أن  للمخطوط  والخاتمة  مة  المقد خالل  من  يبدو   .1877 / 1294 في  الصوافي 
المؤلف. هو  يكون  ربما  الصوافي 

 (1498 / 904 سنة  (ولد  الدين  محيي   :(539  ،1949 (طبعة   409  ،II بروكلمان 
.600 إضافي،   Br. Mus

الملكية  الجمعية  مجلــة  كلوة.  تاريخ  (تحقيــق)   :Strong. S. A ســترونك 



بيبليوغرافيا اإلباضية 922

ـد 54 (1895)، 385 ـ 430. ترجمــة في فريمان ـ  اآلســيوية (لندن)، المجلـ
.(Freeman-Genzville) جزنفل 

37 ـ 58. زنجبار،  تاريخ  في  األخبار  جهينة  علي:  سعيد بن  المغيري،  في 
.145  ،1988  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 

الكلوّية. السيرة  مجهول:  انظر: 
الصوافي. انظر: 

كلوة. أخبار  في  السلوة  كتاب  الدين:  محيي  الزنجباري،  انظر: 
هناك. والمراجع   (Albrand) البرند  انظر:  كلوة.  عن 

.(1) السير  كتاب  مجهول: 
4 ـ 7  الصفحات   ،http://ibadhiyah.net/books/khawarij/2-1-1.htm الســابعي، 
الذي  البسيوي،  د  محم علي بن  الحســن  أبو  جمعه   :(2001 (ديســمبر   14 من 
ربما أضاف سيرًا من نفسه. هناك عدة مخطوطات لهذا العمل، لكن المكتمل 
يوجد بمكتبة ناصر بن راشــد بن سليمان الخروصي في العوابي. بعض هذه 
الســير ُطبعت من قِبل وزارة التراث القومي والثقافة. (انظر: مجهول: الســير 

(2003 الوهيبي،  المسلمين،  سير  مجهول:  1999؛  السابعي  والجوابات، 
ضمنها: من 

ذكوان. – سالم بن  سيرة 
اليمان  – هارون بن  عن  القرشي  الرحيل  محبوب بن  ســفيان  أبي  رسالة 

العبدي). (انظر:  حضرموت.  وأهل  ُعمان  أهل  إلى 
ان بن عبد اهللا اليحمدي  – ســيرة المنير بن النّير الجعالني إلى اإلمام غس

.(822 / 207 (ت. 
سيرة [أبي الوليد] هاشم بن غيالن السيجاني إلى اإلمام عبد الملك بن  –

حميد.
(انظر:  –  (891 / 278 (ت.  الخروصي  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  سيرة 

البهلوي).
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الرابع /  – (القرن  الخروصي  الهجاري  قحطان  خالد بن  قحطان  أبي  سيرة 
الهجاري). (انظر:  العاشر) 

اختلفت  – ما  أصل  (بسياني):  البسيوي  د  محم علي بن  الحسن  أبي  سيرة 
األمة). فيه  اختلفت  فيما  سيرة  (البسياوي:  نبيها ژ .  بعد  األّمة  فيه 

مناظرة بين ابن عباس وأهل حروراء. في بعض المخطوطات المتضمنة  –
عالقة  أية  وجود  عدم  من  بالرغم  الُعماني،  عطية  شــبيب بن  سيرة  في 

الصنفين. بين 
عليه. – وجوابهم  النهروان  أهل  إلى  علي  رسالة 
النهروان. – أهل  شأن  في  عباس  وابن  علي  بين  مراسالت 
الخوارج  – أمر  في  مــروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  رســالة 

إلخ. تبعه...  ومن  األزرق  نافع بن  وفي  فيهم  رأيه  وبيان 
صمادي 2003، 165: مجموعة مخطوط في مكتبة البوســعيدي، ُنســخ في 

672 ورقة. من  المجموعة  هذه  تتكون   .1769 / 1183

160 ـ 161:   ،2003 نفسه  البسياني.  الحسن  أبو  جمعه   :136  ،2003 الوهيبي، 
مكتبة  في  مخطوطــة  مجموعة   ،(1) الســير  ـ : كتاب  ل المحتويات  جــدول 
سيرة،   19 على  المجموعة  تحتوي  المضيرب.  في  الحارثي  حمد  ســالم بن 

.416 الصفحة  في  تبدأ  سيرة  آخر 
كالتالي: المحتويات 

باب في الوالية والبراءة من آثار المسلمين، به مجموعة أقوال العلماء . 1
.(3 (صفحة  األولى  القرون  في 

أقوال . 2 مجموعة  أيضًا  وبه  محبوب 5،  د بن  محم بشــير بن  ســيرة 
(انظر:   .(48 (صفحة  بُعمان  الواقــع  الحدث  في  األولى  القرون  علماء 

أبو المنذر). الرحيلي، 
د بن روح (صفحة 99). (انظر: الكندي).. 3 من جواب ألبي عبد اهللا محم
4 ..(123 (صفحة  عطية  شبيب بن  سيرة 



بيبليوغرافيا اإلباضية 924

(انظر: . 5  .(159 (صفحة  عفان  عثمان بن  أحداث  صفة  فيه  كتاب  مختصر 
مجهول).

6 ..(174 (صفحة  ذكوان  سالم بن  سيرة 
د بن محبوب إلــى أبي زياد خلف بن عــزرة، وهي غير . 7 ســيرة محم

أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر:   .(226 (صفحة  اآلخر  من  مكتملة 
8 ..(234 (صفحة  عبد اهللا  ان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  سيرة 
جواب من موسى بن علي عنه وعن هاشم بن غيالن وأهل إزكي إلى . 9

انظر:  علي.  250). (انظرموسى بن  حميد (صفحة  عبد الملك بن  اإلمام 
السيجاني).

10 ..(255 (صفحة  عباس  وابن  طالب  أبي  علي بن  بين  ما  مكاتبات 
أحمد بن . 11 حضرموت  إمام  إلــى  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  كتاب 

الرحيلي). (انظر:   .(270 (صفحة  سليمان 
12 . .(292 (صفحة  حميد  عبد الملك بن  اإلمام  إلى  غيالن  هاشم بن  سيرة 

السيجاني). (انظر: 
13 ..(296 (صفحة  عبد اهللا  ان بن  غس اإلمام  إلى  الجعالني  النّير  منير بن  كتاب 
الُشــّكاك . 14 على  رّدًا  عبد الســالم  إلــى  عطية 5  شــبيب بن  كتاب 

.(312 (صفحة  والمرجئة 
إلى . 15 أحمد 5  ســعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبي  القاضي  جواب  ومن 

ومن  د  محم النعمان بن  ابنــي  وأحمد  د  محم بكر  وأبــي  عبد اهللا  أبي 
النْزوّي). (انظر:   .(317 (صفحة  بحضرموت  اإلخوان  من  قبلهما 

علي).. 16 موسى بن  (انظر:   .(326 (صفحة  اإلمام  إلى  موسى  من  كتاب 
17 ..(332 (صفحة  البحراني  زياد  خلف بن  سيرة 
عبد الملك بن . 18 إلى  إباض  عبد اهللا بن  وكتاب  الشك  أهل  رد  فيه  كتاب 

إباض). عبد اهللا بن  انظر:  مجهول.  (انظر:   .(399 (صفحة  مروان 
19 ..(416 (صفحة  مروان  عبد الملك بن  إلى  إباض  عبد اهللا بن  من 



925قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ω

هناك. والمراجع   (Hinds xerox) :مجهول انظر:  أخرى،  سير  مجموعات  عن 
.(2) السير  كتاب  مجهول: 

السالمي،  مكتبة  في  واحد  مجلد  في  مخطوط  مجموعة   :9  ،2000 السالمي، 
السير. كتاب  بعنوان:   ،1780 / 1120 النسخ  تاريخ  بدّية،  في 

248 ـ 250:  ،2001 السالمي،  في  موجودة  653 صفحة)  سيرة،   80) المحتويات 
1 ـ 4).. 1 (الصفحات  الحضرمي  العالء  إلى  النبي ژ  سيرة 
الواقع . 2 الحدث  فــي  محبوب  د بن  محم بشــير بن  المنذر  أبي  ســيرة 

الرحيلي). (انظر:  4 ـ 11).  (الصفحات  بعمان 
11 ـ 17).. 3 (الصفحات  المسلمين  بعض  عن  منثورة  جوابات 
(انظر: . 4  .(17 (صفحة  غيالن  هاشم بن  من  حميد  عبد الملك بن  لإلمام 

السيجاني).
العوتبي . 5 مســلم  ســلمة بن  المنذر  أبي  الشــيخ  عن  معنى  في  تعليق 

سالمة). أبو المنذر  الصحاري،  (انظر:  18 ـ 20).  (الصفحات 
الحضرمي، . 6 20 ـ 27). (انظر:  أيوب (الصفحات  وائل بن  الشــيخ  سيرة 

أيوب). وائل بن  أبو أيوب 
سيرة أبي الحســن البسياوي حجًة على من أَبطل السؤال في الحدث . 7

27 ـ 43). (الصفحات  بعمان  الواقع 
البسياوي، . 8 (انظر:  43 ـ 46).  (الصفحات  سعيد  د بن  محم على  الرّد  في 

سعيد  د بن  محم على  الرّد  في  [ســيرة]  د:  محم علي بن  أبو الحســن 
[الكدمي]).

هذا عن الشيخ أبي الحسن في اإلمامة (الصفحات 46 ـ 50). (البسياوي، . 9
هي؟). كيف  واإلمامة  التوحيد  في  سيرة  د:  محم علي بن  أبو الحسن 

(البسياوي؟).. 10 50 ـ 86).  (الصفحات  الحسن  أبي  الشيخ  عن  وهذا 
المغرب . 11 أهــل  من  جماعة  إلــى  محبــوب  د بن  محم الشــيخ  ســيرة 

أبو عبد اهللا). الرحيلي،  (انظر:  86 ـ 102).  (الصفحات 
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102 ـ 120). . 12 (الصفحات  خميس  الصلت بن  المؤثر  أبي  الشــيخ  سيرة 
البهلوي). (انظر: 

(الصفحات . 13 قحطــان  خالد بــن  قحطــان  أبي  الفقيه  الشــيخ  ســيرة 
الهجاري). (انظر:  120 ـ 146). 

(الصفحات . 14 حضرموت  ألهل  الحواري  د بن  محم الحواري  أبي  سيرة 
146 ـ 157).

157 ـ 178). . 15 (الصفحات  المؤثر  أبي  تأليف  والصفات  األحداث  كتاب 
البهلوي). (انظر: 

16 ..(179 (صفحة  معروف]  غير  مؤلف  قِبل  من  مكتمل  غير  [نص 
179 ـ 180).. 17 (الصفحات  أحمد  د بن  محم عمر بن  حفص  ألبي  سيرة 
كتاب الرضف وحدوث العالم، كتاب المستأنف ألبي المنذر بشير بن . 18

الرحيلي). (انظر:  180 ـ 193).  (الصفحات  محبوب  د بن  محم
(الصفحات . 19 محبوب  د بن  محم بشير بن  المنذر  ألبي  المحاربة  كتاب 

193 ـ 205).

205 ـ 223).. 20 (الصفحات  عطية  شبيب بن  سيرة 
كتاب علي إلى المسلمين من أصحاب النهروان (الصفحات 223 ـ 224).. 21
ســيرة عبد اهللا بــن إباض إلــى عبد الملك بــن مــروان (الصفحات . 22

224 ـ 229).

د بن بركة (الصفحات . 23 د عبد اهللا بن محم كتاب الموازنة للشيخ أبي محم
بركة). ابن  (انظر:  229 ـ 242) 

(الصفحات . 24 بركــة  د بن  محم عبد اهللا بــن  د  محم أبي  للشــيخ  ســيرة 
242 ـ 250).

250 ـ 251).. 25 (الصفحات  بركة  البن  فتوى 
عليه . 26 خروجهم  قبل  المشايخ  إلى  ــان  غس أبي  د بن  محم للسيد  سيرة 

251 ـ 256). (الصفحات 
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المؤثر . 27 أبي  تأليف  بالشاهدين  قال  من  على  رّدًا  والبرهان  البيان  كتاب 
البهلوي). (انظر:  256 ـ 268).  (الصفحات 

أهل . 28 من  لعلها  ُعمان،  بأمر  المبتلى  مالك  الصلت بن  اإلمام  إلى  سيرة 
مجهول). (انظر:  268 ـ 284).  (الصفحات  المغرب 

ان بن عبد اهللا (الصفحات . 29 سيرة منير بن النّير الجعالني إلى اإلمام غس
284 ـ 291).

(انظر: . 30 291 ـ 298).  (الصفحات  خميس  الصلت بن  إلى  المؤثر  أبي  من 
البهلوي).

ســيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل ُعمان فــي أمر هارون بن اليمان . 31
أبو سفيان). العبدي،  (انظر:  298 ـ 307)  (الصفحات 

سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل حضرموت في أمر هارون بن اليمان . 32
307 ـ 312). (الصفحات 

محبوب بن . 33 شــأن  في  جيفر  المهنا بن  إلى  اليمان  هارون بن  رســالة 
313 ـ 316). (الصفحات  الرحيل 

ســيرة للفقيه أحمد بن عبد اهللا بن موســى رّدًا على من اعترض على . 34
ألهل  ان  غس أبي  د بن  محم د بن  محم اإلمام  مع  حربهم  في  المسلمين 

أبو بكر). الكندي،  (انظر:  317 ـ 329)  (الصفحات  العقر 
(الصفحات . 35 (رقم 34)  السيرة  هذه  على  مردود  الباطنة  من  وصله  كتاب 

مجهول). (انظر:  329 ـ 331) 

د بن الحسن (الصفحات 331 ـ 332). . 36 من آثار أهل نزوى جواب من محم
الوليد). الحسن بن  د بن  أبو محم (انظر: 

مجهول).. 37 (انظر:  334 ـ 337)  (الصفحات  الصلح  كتاب 
مجهول).. 38 (انظر:  337 ـ 339)  (الصفحات  المسلمين  لبعض  سيرة 
د بن عيســى في الفــرق بين اإلمام العالم . 39 عن القاضي أبي عبد اهللا محم

د بن  محم أبو عبد اهللا  السري،  (انظر:  339 ـ 343)  (الصفحات  العالم  وغير 
اهللا). حمد  عيسى بن 
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راشد بن . 40 على  عيسى  د بن  محم أبي عبد اهللا  القاضي  شــرطها  شروط 
343 ـ 345). (الصفحات  وأصحابه  علي 

توبة اإلمام راشد بن علي عمل القاضي أبي علي الحسن بن أحمد بن . 41
345 ـ 346). (الصفحات  الهجاري  نصر 

د بن عيسى (الصفحات 346 ـ 347) . 42 جواب من القاضي أبي عبد اهللا محم
عيسى). د بن  محم أبو عبد اهللا  السري،  (انظر: 

راشد (الصفحات . 43 حفص بن  في  البسياني  د  محم الحســن بن  أبي  عن 
راشد). حفص بن  في  [سيرة]  البسياوي:  (انظر:  347 ـ 348) 

عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي (الصفحات . 44
348 ـ 354).

طالوت . 45 د بن  محم عبد اهللا بن  إلى  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  ســيرة 
يحيى بن  أبو زكرياء  النــْزوّي،  (انظر:  354 ـ 367)  (الصفحات  النخلي 

العقري). الهجاري  قريش  سعيد بن 
البهلوي).. 46 (انظر:  368 ـ 371)  (الصفحات  المؤثر  أبي  عن  سيرة 
جعفر . 47 د بن  محم األزهر بن  إلــى  قحطان  خالد بن  قحطان  أبي  ســيرة 

الهجاري). (انظر:  371 ـ 375)  (الصفحات 
(الصفحات . 48 المنصورة  أهل  إلى  المضيئة  ســعيد  راشد بن  اإلمام  سيرة 

اليحمدي). (انظر:  375 ـ 384) 

(انظر: . 49 384 ـ 398).  (الصفحات  البسياني  د  محم الحسن بن  أبي  سيرة 
البسياوي).

50 ..(398 (الصفحات  نجاد  موسى بن  كهالن بن  المعالي  أبي  توبة 
(الصفحات . 51 علي  على  المســلمون  بها  احتج  التي  ة  الحج عن  ســيرة 

مجهول). (انظر:  مكتملة)  غير  398 ـ 401، 

من . 52 مجهول:  402 ـ 403). (انظر:  المســلمين (الصفحــات  آثار  بعض  من 
المسلمين). آثار 
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أهل . 53 من  إليه  كتب  مــن  إلى  خالد  د بن  محم عبد اهللا  أبي  عــن  جواب 
403 ـ 404). (الصفحات  منح 

ان بن الصقر في الرّد على من يقول بخلق القرآن (الصفحات . 54 كتاب عز
أبي  سيرة  الصقر:  ان بن  عز أبو معاوية  الخروصي،  (انظر:  404 ـ 407). 

الصقر). ان بن  عز معاوية 
الكندي . 55 موســى  عبد اهللا بن  أحمد بن  الفقيه  تأليف  التخصيص  كتاب 

أبو بكر). الكندي،  (انظر:  408 ـ 442).  (الصفحات 
اليحمدي).. 56 (انظر:   .(442 (صفحة  سعيد  راشد بن  لإلمام  قصيدة 
في ذكر الوالية والبراءة (صفحات 443 ـ 459). (انظر: مجهول: باب في . 57

والبراءة). الوالية 
مجهول).. 58 (انظر:  459 ـ 479).  (الصفحات  فتاوى]  [مجموعة 
(الصفحات . 59 المغرب  أهــل  إلى  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  ســيرة 

الرحيلي). (انظر:  476 ـ 485). 

[مجموعة آثار] (الصفحات 486 ـ 494). (انظر: مجهول: من آثار المسلمين).. 60
مجهول).. 61 (انظر:  494 ـ 496).  (الصفحات  [خطبة] 
آثار . 62 من  مجهــول:  (انظر:  486 ـ 494).  (الصفحــات  آثــار]  [مجموعة 

المسلمين).
501 ـ 505). . 63 (الصفحات  الحواري  الفضل بن  عن  أحســبه  كتاب  ومن 

الحواري). (انظر: 
النضر . 64 راشــد بن  إلى  الحــواري  الفضل بن  كتــاب  من  يوجــد  ا  ِمم

الحواري  الفضل بن  كتاب  الحواري:  (انظــر:  505 ـ 506).  (الصفحات 
النضر). راشد بن  إلى 

عبد اهللا . 65 أبي  إلى  أحمد  ســعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبي  الفقيه  جواب 
(انظر:  506 ـ 511).  (الصفحات  النعمان  ابني  وأحمد  د  محم بكر  وأبي 

أحمد). سعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي، 
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511 ـ 544). . 66 (الصفحات  اد  مد أحمد بن  الفقيه  الشيخ  إلى  تنسب  سيرة 
أبو بكر). اد،  مد ابن  (انظر: 

جوابات . 67 مجهول:  (انظر:   .(545 (الصفحــة  قديمة  منثورة  من  جوابات 
المسلمين). بعض  عن  منثورة 

كتاب والي اإلمام على قرية الصير (خطأ، قريات والصير) وهو خلف بن . 68
الرقيشي). (انظر:  546 ـ 548).  (الصفحات  أحمد 

(الصفحات . 69 الخيار  بيع  أمر  في  ســعيد  خميس بن  ذكرها  طرفة  وهذه 
الرستاقي). (انظر:  548 ـ 550). 

70 . .(551 (الصفحة  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  جواب  الكتاب  غير  من 
النْزوّي). (انظر: 

552 ـ 582).. 71 (الصفحات  ذكوان  سالم بن  سيرة 
البحراني).. 72 (انظر:  583 ـ 613).  (الصفحات  زياد  خلف بن  سيرة 
613 ـ 621).. 73 (الصفحات  مالك  الصلت بن  اإلمام  سيرة 
621 ـ 634). . 74 (الصفحات  حرب  معاذ بن  إلى  جيفر  مهنا بن  اإلمام  من 

اليحمدي). (انظر: 
(انظر: . 75 634 ـ 638).  (الصفحات  روح  د بن  محم عبد اهللا  ألبي  جواب  من 

الكندي).
638 ـ 639).. 76 (الصفحات  أيضًا  جواب  وله 
639 ـ 641).. 77 (الصفحات  آخر  له  جواب  ومن 
641 ـ 642).. 78 عمر (الصفحات  د بن  محم عمر بن  إلى  آخر  له  جواب  ومن 
642 ـ 643). . 79 (الصفحات  الحسن  د بن  محم الحســن  أبى  جواب  ومن 

الحسن). أبي  د بن  محم أبو الحسن  (انظر: 
د بن محبوب إلى إمام أهل حضرموت (الصفحات . 80 كتاب أبي عبد اهللا محم

الرحيلي). (انظر:  644 ـ 653). 

هناك. والمراجع   (Hinds xerox) مجهول:  انظر:  أخرى،  سير  مجموعات  عن 



931قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ω

ذلك. في  والحكم  أصولها  وتقنين  الشفعة  كتاب  مجهول: 
باء)،   21582) مجموعــة  في  الكتب،  بدار  مخطوط   ،238/2  ،1961 الســيد 

سم.  20×29 80 ـ 85،  ورقات 
الصلح. كتاب  مجهول: 

.337 ـ   334  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 
240 ـ 243. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148  ،2003 الوهيبي، 

467 ـ 470. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159 نفسه: 

والبراءة. الوالية  في  السؤال  سيرة  مجهول:  انظر: 
الضياء. كتاب  مجهول: 

ثالثة  (البرادي)  رأى  مجلدًا.  أو  جــزءًا   50 يقولون   :219 الجواهر،  البرادي: 
جّدًا. ضخمة  كتب 

الباروني، ســعيد بن يوسف 2000، 18، رقم 46: من كتاب الضياء في داللة 
الجبابرة. مخطوط بالخزانة البارونية، 16 صفحة، 20×14,5سم. في مجموعة، 
إلى جانب كتاب الوصايا ألبي ســاكن عامر الشماخي (50 صفحة)، حاشية 
حاشية  السدويكشي (20 صفحة)،  ســعيد  ـ : عبد هللا بن  ل الصالة  إيضاح  على 
شــرح  (22 صفحة)،  ـ : الشــماخي  ل والهبة  الشــفعة  كتاب  على  ســتة  أبي 

(18 صفحة). العضد  للعالمة  المنسوب  الوضع  رسالة  على  السمرقندي 
الخزانة  في  مخطوط  الضياء،  كتاب  مــن  الثالث  الجزء  رقم 52:   ،19  ،O. C

1017 / 1608 ـ 9. النسخ  تاريخ  20,5×15سم،  224 صفحة،  البارونية، 
نســخة  بأن  الناس  يقول  رقم 25:   ،20  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنســكي 
ثالثة  (البرادي)  رأيت  لقد  المغرب.  إلى  حملت  مجلدًا   40 من  ألكثر  كاملة 
ة أقسام تعالج موضوع التوحيد،  مجلدات كبيرة؛ ينقســم كّل واحد إلى عد

أخرى. ومواضيع  األحكام  البيع،  الحيض،  الطالق،  الصالة، 
النور. كتاب  مجهول:  انظر: 

الضياء. كتاب  د:  أبو محم انظر: 
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الفقه. في  الضياء  كتاب  سالمة:  أبو المنذر  الصحاري،  انظر: 
الكوفة. أهل  قول  من  (الصغير)  ارات  الكف كتاب  مجهول: 

ســالم بن  مكتبة  في  مخطوط  رقــم 104،   ،308  ،1983  (Schwartz) شــوارتز 
.1777 / 1191 الماي،  السدريني،  صالح  الناسخ:  37 ـ 46.  مجموع(ة)،  يعقوب، 

اإلباضية. علماء  إلى  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 
النهروان.  كتاب  مجهول: 

لفيتسكي B 1934 (Lewicki)، 69 ـ 70: ذكر عدة مرات في الشماخي: سير، 
51 ـ 55. حول التحكيم بعد معركة صفين وحول معركة النهروان. استعمل 

هــذا العمل كذلك مــن قِبل البــرادي: جواهر. كتب التقرير حول ســلطة 
زيد  جابر بن  معلمه  عــادات  نقل  الذي  الفزاري،  يزيد  عبد اهللا بن  المحكم 
كانت  النهروان  كتاب  في  األخــرى  العادات   .(5 ـ   714 / 96 (توفي  األزدي 

الهمداني. الحكم  ومسعود بن  إبراهيم  عّتاب بن  المحكم  من 
البرادي:  قِبــل  من  العمل  هذا  إلــى  أشــير   :8  ،1985  (Maelung) مايلونــغ
إنسان  كأهم  الفزاري  يزيد  عبد اهللا بن  إلى  أشير  سير.  والشماخي:  الجواهر، 

معروف.  غير  لمؤلف  تقليدي 
صفين  معركة  عن  يــروي  رقم 2:   ،16  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنســكي 
والنهروان. أكبر قســط من هذا العمل مؤلف حســب سير عبد اهللا بن يزيد 

يكتب). (البرادي  المؤلف  ال أعرف  لكن  الكتاب  رأيت  لقد  الفزاري. 
 (Brocklman) 1952، 104 ـ 105: يشــير بروكلمان (Rubinacci) روبيناتشــي
وهو  812 / 827 ـ 8)،  ـي  توفـ) مزاحم  ناصر بن  إلــى   (214  ،SI  ،GAL (كال 
أن  المحتمل  مــن  ليس  لكن  النهروان،  ـ : كتــاب  ل كمؤلف  شــيعي،  مؤلف 
للبرادي  يسبق  لم  البرادي.  قِبل  من  المســتعمل  العمل  مؤلف  هو  هذا  يكون 
يعتمد  الفزاري، الذي  لكن يذكر دائمًا عبد اهللا بن يزيد  الكتاب،  اسم  ذكر  أن 

سيره. على  العمل  جل 
انظر: بالنهروان.  يتعلق  فيما  أخرى  كتابات 
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وقتلهم. – النهر  أهل  أخبار  مجهول: 
هناك. – والمراجع   (Hinds xerox) نفسه: 
عّباس. – اهللا بن  وعبد  النهروان  أهل  بين  دارت  التي  المناظرة  نفسه: 
– .2000 السالمي،  الشك،  أهل  على  رد  فيه  كتاب  نفسه: 
النهروان. – أهل  من  الصحابة  بعض  نفسه: 
– .(1) السير  كتاب  نفسه: 
رقم 21. –  ،(2) السير  كتاب  نفسه: 
و10. – رقم 9  اإلباضية،  السير  نفسه: 
و20. – رقم 19  والجوابات،  السير  نفسه: 
رقم 54. – المسلمين،  سير  نفسه: 
و11. – رقم 10  ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  نفسه: 
اإلسالم. – صدر  في  الواقعة  الحروب  في  اإلعالم  البياسي: 
والنهروان. – صفين  معركة  الفزاري: 
50 ـ 59. – الفضّية،  العقود  حمد:  سالم بن  الحارثي، 
إلى  – محبوب  د بن  محم سيرة  محبوب:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي، 

عزرة. خلف بن  زياد  أبي 
النهروانّية. – سالم:  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي، 
إلى  – غيالن  هاشــم بن  سيرة  غيالن:  هاشــم بن  أبو الوليد  الســيجاني، 

اإلمام عبد الملك بن حميد وفيه ذكر حول علي وأهل النهروان وبعض 
والرسائل. الخطب 

– .(M. Morony (مروني  النهروان  912 ـ 913:   ،VII اإلسالم،  موسوعة  انظر: 
– .9  ،2001 السالمي،   .13  ،10  ،9  ،8 أرقام   11  ،2000 السالمي،  انظر: 
1952 ـ 1953. –  (Veccia Vaglieri) فكلري  فسيا  انظر: 

الضياء. كتاب  مختصر  النور،  كتاب  مجهول: 
رقم 26.  ،20  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
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العمل؟). (نفس  المشرق.  ألهل  النور  كتاب   :219 الجواهر،  البرادي: 
الضياء. كتاب  مجهول:  انظر: 

النور. كتاب  الضياء؛  كتاب  مسلم:  سلمة بن  أبو المنذر  الصحاري،  انظر: 
الكوفة. أهل  من  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول: 

الســيد 1961، 25/2، مخطوط في دار الكتب. فــي مجموعة (21582 باء)، 
29×20سم. 122 ـ 125،  الورقات 

أصولها  وتقنين  الشــفعة  كتاب  نفســه:  المدينة؛  أهل  فتاوى  مجهول:  انظر: 
البصري،  النــكاح؛  كتــاب  زيد:  جابر بن  األزدي،  ذلــك؛  فــي  والحكــم 
كتاب  غانم:  ابــن  الشــغار؛  نكاح  كتاب  عبد العزيز:  عبد اهللا بن  أبو ســعيد 
المسند؛  نفسه:  اآلثار؛  كتاب  حبيب:  الربيع بن  بالمدونة؛  المعروف  الديوان 
في  رسالة  مســلم:  أبو عبيدة  التميمي،  الصفري؛  غانم  أبي  مدونة  الصفري: 

الكتب. دار  في  باء)   21582 (مخطوط  مجموعة  في  كلها  الزكاة.  أحكام 
كتاب  عبد الرحمن:  أبو زيد  الزواري،  (مغرب):  كذلك  المجموعة  نفس  في 
نفسه:  حبيب؛  الربيع بن  فتيا  كتاب  نفســه:  الديات؛  كتاب  نفســه:  البيوع؛ 

الصيام. كتاب  نفسه:  الشهادات؛  كتاب  نفسه:  التفليس؛  في  القضاء  كتاب 
الباروني. العمال،  كتاب  كريمة:  أبي  مسلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  انظر: 

اإلباضية. علماء  إلى  المعروض  الديوان  مجهول:  انظر: 
اإلمام  بمبايعة  يبشرونهم  المغرب  أهل  من  إخوانهم  إلى  ُعمان  أهل  كتاب  مجهول: 

قيس. ان بن  عز
ــد 1999، 214 ـ 215 (الســالمي: تحفة األعيان،  البهالنــي، يحيى بن محم

249/2 ـ 250).

أهل  من  جواب  انظر:  المغرب.  وإباضية  المشرق  إباضية  بين  مراسالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان 

المشكالت. حّل  كتاب  مجهول: 
مكتبة  في  مخطوطــات   ،4 مالحظــة   473/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
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د بن  ـ : محم ل فتاوى  على  يحتوي   .(2018  ،704  ،193 (أرقام  البوســعيدي، 
470 ـ 473)،   ،O. C الناعبي] (عنــه  المــدادي  اد...  مد أحمد بن  عمر [بــن 

الشقصي. علي  خميس بن  النبهاني،  رمضان  مسعود بن 
المشكالت. حّل  كتاب  حميد:  عبد هللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 
غّمة. كل  الكاشفين  األمة  في  بالحق  القائمين  األئمة  سيرة  كتاب  مجهول: 

الثالث. الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
عفان. عثمان بن  أحداث  صفة  كتاب  مجهول: 

واحد. مجلد  ومعاوية،  عثمان  أحداث  صفة  كتاب   :219 الجواهر،  البرادي: 
مؤلف  قِبل  من  اآلن  مفقود  العمل  190 ورقــة:   ،344  ،2001  (Crone) كرون 
اإلباضية  للكتب  الئحتــه  في  البرادي  قِبــل  من  إليه  المشــار  معروف  غير 
وفي  الجواهر  الخــاص  كتابه  في  خبرة  له  والــذي   (283/2  ،1978 (طالبي 
مجهول:  في  الموجود  عثمــان  أحداث  صفة  كتاب  مــن  مختصر  المجهول 
فيه  الكتاب  هذا  أصله.  في  الشــرق  من  كتاب  (158) (Hinds xerox ـ 173). 
معلومات من الشــيعي الكوفــي األعمش (توفي ســنة 148 / 745) ويعطي 
شكر،  دون  جله   ،(767 / 150 حوالي  (ت.  إسحاق  ابن  من  المقتبسات  نفس 
ُكتب  ال يبدو أنه  العمل  لذلك فهذا  واحدة.  مناسبة  تســميته في  من  بالرغم 

سنوات. بعدة   770 / 150 قبل 
رقم 1.  ،16  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 

النامي، 2001، 52 (طبعة إنجلترا، نسخة حديثة، 21): أحداث. األعمال التي 
في  توضيحها  تَّم  عفان  عثمان بن  الراشدين  الخلفاء  ثالث  طرف  من  ُقدمت 

ذكوان. سالم بن  سيرة  وفي  إباض  عبد اهللا بن  رسالة  وفي  العمل  هذا 
الســابعي 1999، 28 ـ 29: المشــار إليه من قِبل البرادي: رســالة في كتب 
صفة  فيه  مختصر  هــذا  معنون:  مخطوطًا،  زال  مــا  مفقود.   .53 اإلباضيــة، 
لعلي بن  الناس  ومبايعة  عليه  المســلمون  نقم  وما  عفان  عثمان بن  أحداث 
وبين  بينه  جــرت  التي  علي  حرب  من  كان  والــذي  بعده  من  طالب  أبــي 
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ومفارقة  ســفيان  أبي  ومعاوية بن  والزبيــر،  وطلحــة  المؤمنين  أم  عائشــة 
طالب. أبي  لعلي بن  الخوارج 

رقم 7.  ،11  ،2000 السالمي، 
عفان. عثمان بن  أحداث  صفة  كتاب   :283/2  ،1978 طالبي 

وقتلهم. النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
الُعماني. الطب  في  كتاب  مجهول: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 3،   ،24  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة 

وأحكامه. الطالق  في  كتاب  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 128،   ،16  ،1978 الوهيبي، 
ُنسخ من قِبل سعيد بن علي بن حديد السيابي سنة 1117 / 1705 ـ 6، مجلد 

واحد.
الربيع. عن  أشياخه  عن  الهيثم  رواية  الفروع.  في  كتاب  مجهول: 

رقم 9.  ،17  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
الفروع. كتاب  حبيب:  الربيع بن  انظر: 

القبر. وأخبار  المواعيظ  في  كتاب  مجهول: 
الوهيبي، 1978، 17، رقــم 15، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

(إباضي؟). واحد  مجلد  حديثة،  نسخة 
النكاح. في  كتاب  مجهول: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 56،   ،11  ،1978 الوهيبي، 
1133 / 1720 ـ 1،  في  عامر  د بن  محم عامر بن  نسخه  العنوان،  صفحة  بدون 

واحد. مجلد 
.(SIC) الغرامي  سبيل  في  كتاب  مجهول: 

آو فــراي (O’frahey) وفكور (Vigor) 1996، 19 ـ 20: في أرشــيف زنجبار 
1823؛  سبتمبر   25  /1239 محرم   20 النسخ  تاريخ  (رمل)،  التنبؤ  عن   ،(43/8)
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لعلي بن  المعولي،  الحميدي  مسعود  خميس بن  علي بن  عبد اهللا بن  الناسخ: 
(إباضي؟). (543 صفحة).  المنذري،  د  محم

ُعمان. في  واألشياخ  واألئمة  العلماء  سيرة  في  كتاب  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 2،   ،21  ،1978 الوهيبي، 

واحد. مجلد  حديثة،  نسخة 
الشك. أهل  على  رد  فيه  كتاب  مجهول: 

رقم 22،   ،(Hinds xerox) :مجهول في  331 ـ 332:   ،5  ،2001  (Crone) كرون
الفرقة  عثمــان:  قتل  أثناء  ظهرت  التــي  الثالثة  الفرق  إحــدى  396 ـ 413. 

عدل،  بغير  ُقتــل  بأنه  قالت  والثانية  عــدال  ُقتل  عثمان  بــأن  قالت  األولى 
بأنه  لنا  يقول  والمؤلف  الشــك  أهل  من  هم  الثالثة  الفرقة  الثالثة.  وتوقفت 
 (Crone) كرون أعطى  عليهم.  للرد  المرجئة  غير  حجج  على  االعتماد  يمكن 

المخطوط. من  الترقيم)  (واضح  378 ـ 380  ـ : الصفحات  ل ترجمة 
السالمي، 2000، 11، رقم 13: يناقش عدالة أهل النهروان في رفضهم لقبول 

.9  ،2001 السالمي،  ومعاوية،  علي  بين  التحكيم 
37 ـ 45. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :254  ،2001 السالمي، 

ل،  الوهيبــي، 2001، 142: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء األو
36 ـ 44. صفحة 

هناك. والمراجع  النهروان  أهل  كتاب  مجهول:  انظر:  النهروان.  عن 
األشياخ. منشورات  كتاب  مجهول: 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson) 369 ـ 370، مخطوط 882 في وزارة التراث 
سجالت  رســميا؛  ُســجلت  التي  القرارات  من  مجموعة  والثقافة،  القومي 
إلخ،  الوالة،  إلى  إرشــاد  لرسائل  نسخ  األئمة؛  انتخابات  ومواعيد  القســم 
ُجمع  (ربما  القدماء  العلماء  من  الصادرة  األحكام  من  مجموعة  على  يفصل 
في القرن الســادس / الثاني عشــر). مع توضيحات لقرارات مستقبلية إلى 

البصيرة. األصم:  انظر:  اليعاربة.  عهود 
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التراث  وزارة  فــي  الثاني  للمجلد  مخطوط   ،174  ،1978  (Smith) ســميث 
 :(Wilkinson) ويلكنسون  أضاف   .1734 / 1147 ســنة  ُنسخ  والثقافة،  القومي 
الفترة  منذ  اإلباضيــون  الشــيوخ  أصدرها  التي  القرارات  يحلل  كتاب  هذا 
الزراعة،  حــول  جدًا  مهمًا  موضوعا  يتضمــن  اليعاربة.  عهد  إلــى  المبكرة 

مالية. قضايا  إلى  باإلضافة  وغيرها،  األفالج، 
مجموعة  عن  عبارة  منثورة  رقم 42:   ،119  ،2002 ناصر  د بن  محم المنذري، 
حســب  ترتيب  أي  بدون  مبعثرة)  ـ  (متناثــرة  مختلفة  وأجوبة  أســئلة  من 

الفصول. أو  الموضوع 
.2  ،3 جزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 

قحطان. خالد بن  انظر: 
الباطنة. من  وصل  كتاب  مجهول: 

238 ـ 240. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148  ،2003 الوهيبي، 
الســالمي، 2000، 33، رقم 108 (باألحرى 109): ســيرة مــن أهل الباطنة، 
الكندي،  البررة (انظر:  لســيرة  ومؤيدة  ــان  غس أبي  د بن  محم لإلمام  مؤيدة 
أبي  د بن  محم اإلمام  سيرة  بعد  ُكتبت  شك  بال  عبد اهللا).  أحمد بن  أبو بكر 

النْزوّية. العقر  حي  سكان  إلى  ان  غس
الســالمي، 2001، 249: كتاب وصل من الباطنة رّدًا على هذه الســيرة. في 
أحمد بن  للفقيه  سيرة  إلى:  جواب  329 ـ 331.   ،(2) الســير  كتاب  مجهول: 
مع  حربهم  في  المســلمين  على  اعترض  من  على  رّدا  موســى  عبد اهللا بن 

أبوبكر). الكندي،  (انظر:  العقر  ألهل  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام 
نفسه: 33: بيــان من أهل الباطنة مفاده تأييد لســيرة أبي بكر عبد اهللا بن موســى 
أبي  د بن  محم اإلمــام  ضّد  معلميه  ســيرة  خاللها  من  رفض  التي  الكندي 
التي  الرســالة  هذه  في  صالح).  د بن  محم أحمد بن  أبو بكر  ــان (انظر:  غس
في  لســلوكه.  مدح  وفيها  اإلمام  أعمــال  تأكيد  فيها  تَــّم  الباطنة  مــن  أتت 

.339/1 األعيان،  تحفة  السالمي:  (2)؛  السير  كتاب  مجهول: 
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الباطنة. أهل  إلى  منه  وصل  كتاب  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكر  الكندي،  انظر: 
أهل  إلى  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  ســيرة  ــان:  غس أبي  د بن  محم انظر: 

العقر.
338/1 ـ 341. األعيان،  تحفة  السالمي:  انظر: 

األمة. ألخبار  الجامع  الغّمة  كشف  مجهول: 
األمة،  اختالف  في  الغّمة  كشف  التالية:  العناوين  يدرج   ،189  ،A2003 بحاز 
كشف  األمة،  فرق  وبيان  الغّمة  كشف  األمة،  به  تشاجرت  فيما  الغّمة  كشف 

األمة. ألخبار  الجامع  الغّمة 
سعيد بن  عّمي  بمكتبة  مخطوط  األمة،  به  تشاجرت  فيما  الغّمة  كشف   :193 نفسه: 
علي الجربي، غرادية، 111 ورقة، 20 سطرًا، 19,5×14سم. نسخه عّمي سعيد 
مة [ألبي الفضل أبي القاسم بن]  (ت. 927 / 1520) قبل 889 / 1484. مع مقد

البرادي. إبراهيم 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  األمة،  به  تشــاجرت  فيما  الغّمة  كشف   :194 نفسه: 
تكون  أن  الممكن  من  775 / 1373 ـ 4.  في  ُنســخ  21×15سم،  235 صفحة، 

ُعمان. من  البرادي  أحضرها  التي  النسخة  هي 
نفسه: 193 ـ 194، مخطوط بمكتبة بابكر ابن مسعود الغرداوي (ت. 1325 / 1907)، 
139 ورقة، 20,5×14سم، 21 سطرًا. الناسخ: أبو القاسم ابن يحيى المصعبي، 

.1687 / 1099 القعدة  ذو   12

تونس. الوطنية،  المكتبة  في   3182 مخطوط  234؛   ،1976 باجّية 
الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 27، رقم 167: كشف الغّمة فيما تشاجرت 

21×15سم. 235 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  األمة،  به 
تاريخ   .1728 / 114 حوالــي  كتبت   ،(1949 طبعة   ،409 (539  ،II بروكلمــان 

سير. شريعة،  والغرب،  الشرق  في  الوسط،  في  اإلباضي  اإلسالم 
ـ : عقيــدة أهل ُعمان في  كوبرلــي (Cuperly) 1984، 145 ـ 167: مناقشــة ل
مخطوط  رقم 8076.  البريطاني،  المتحف  مخطــوط  العمل.  لهذا   29 الفصل 
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حسب  (497 صفحة).  رقم 3182،  تونس،  في  الوطنية  المكتبة  في  ـ : كشف  ل
[من  والبيان  للكشــف  مختصرة  نســخة  فهي   ،186  ،1974 عبد الجليل  ابن 
الســالمي:  في  ُعمان  أهل  عقيدة  فصل  د].  محم أبو عبد اهللا  القلهاتــي،  قِبل 
على  جديدا  شــيئا  التحديد  وجه  على  ال يعطي  79/1 ـ 85،  األعيان،  تحفة 
تمت  الذي  قيصر،  خلفان بــن  مؤكد  ربما  (الدغمائي).  التعنتي  المســتوى 
أنه  من  بالرغم  المؤلف،  هو  الكشــف،  كتاب  في  مرات  عدة  إليه  اإلشــارة 
من  المصادر.  إلى  اإلشــارة  دون  أخرى  أعمال  من  نصوصًا  ينقــل  ما  كثيرا 
اإلمام  لسيرة  المؤلف  قيصر،  خلفان بن  كـ عبد اهللا بن  نعرفه  أن  المســتحيل 
ناصر بن مرشــد، اكتمل في ســنة 1050 / 1640 (قارن المتحف البريطاني، 
 ،A 2003 بّحاز  انظــر:   .((538  ،1949 (طبعــة   II بروكلمان  1؛  رقــم 1252، 

والبيان. الكشف  وكتاب  الغّمة  كشف  بين  التشابه  في  للنقاش  203 ورقة 

ذكر  في   :27 الفقرة   .8076 أو  البريطاني  المتحف  مخطوط   ،119  ،1979 غّنام 
ظهور اإلمام ناصر بن مرشــد... وذكر األئمة من بعده إلى وقوع الفتنة بين 
العادل  اإلمام  سيرة  كتاب  قيصر:  ابن  على  بالكامل  المؤلف  اعتمد  اليعاربة. 
كشــف  من  جدًا  صغير  نص  ـ : غّنام  ل  124 الصفحــة  في  مرشــد.  ناصر بن 

الغّمة.
ابــن عبد الجليل 1974، 186 ـ 187، مخطوط فــي المكتبة الوطنية، تونس 
قِبل  من  1264 / 1874 ـ 8  في  ُنسخ  497 صفحة).  في  فقرة   40) (رقم 3182)، 
والده،  ألجل  اإلزكــوي  خلف  د بن  محم ســليمان بن  عامر بن  عثمان بن 
لكتاب  مختصر  نص  أنه  يبدو  النخلي.  رزيق  د بن  محم حميد بن  الشــاعر 
حول  تتحدث  التي  األجزاء  الغّمة  كشــف  في  للقلهاتي؛  والبيان  الكشــف 
الطوائف  حول  تتحدث  التي  األجزاء  وكذلــك  د ژ  محم بعثة  قبل  التاريخ 
غير اإلســالمية، الموجودة في كتاب الكشــف والبيان، أزيلت (رغم ذلك 

.(B 1975 فوزي  الغّمة،  كشف  اإلزكوي:  انظر: 
ل،  األو الجزء   ،43 المجلد  (بومباي)،  ـ : البنغال  ل اآلســيوي  المجتمع  مجلة 
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الغّمة.  كشــف  مجهول،  مهم  لســجل  ترجمة  111 ـ 196:   ،(1874) رقــم 2 
 .(217  ،2004 ناصر  خالد  (وســمي،  خطأ  السجل  هذا  مؤلف  على  التعرف 

؟).  (ROSS) ـ : روس ل (الترجمة 
تاريخ  (دمشــق)،  الظاهرية  في  مخطوط   ،148  ،1986  ،(Schwarz) شــوارتز 

عشر. الثامن  عشر /  الثاني  القرن  في  المعروف  غير  المؤلف  عاش   .346

.1979 غّنام  عنوان]،  [بدون  مجهول:  انظر: 
غّنام   ،[1783 حدود  إلــى  نزوال  عنوان  بدون  ُعمان  مجهــول: [تاريخ  انظر: 

.1979

.1979 غّنام  المبين،  الفتح  رزيق:  ابن  انظر: 
ألخبار  الجامع  الغّمة  كشــف  الُعماني:  سعيد  ســرحان بن  اإلزكوي،  انظر: 

األمة.
.A 1985 العبيدي  انظر: 

هناك. والمراجع   1984 العسكري  انظر:  الغّمة.  كشف  عن 
األمة. اختالف  في  الغّمة  كشف  مجهول: 

219 الجواهر،  البرادي: 
رقم 31.  ،21  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 

التالية. المادة  انظر: 
واألمراء. ُعمان  وسالطين  أئمة  ذكر  في  الشعراء  مجموع  مجهول: 

والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،182  ،1978  (Smith) ســميث 
حديثة. نسخة 

العلمية. الفنون  مجموع  مجهول: 
الوهيبي، 1978، 12، رقــم 80، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

(إباضي؟). الرماحي.  سليمان  عمر بن  قِبل  من  1234 / 1818 ـ 9  سنة  ُنسخ 
الُعماني. الشعر  من  منتخبة  شعرية  مجموعة  مجهول: 

يتكلم. تاريخ  ُعمان  السالمي:  عبد اهللا  د بن  محم كتاب  ظهر  في  إعالن 
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ناصر بن  د بن  محم اإلمــام  مدح  في  شــعراء  لمجموعة  قصائد  مجموعة  مجهول: 
الغافري. عامر 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،97/3 المخطوطات،  فهرس 
حميد بن  برغش بن  ملكية  في  دخلت  18 ســطرًا.  33×21سم،  254 صفحة، 

الغافري. عامر  ناصر بن  د بن  محم راشد بن  حميد بن  راشد بن 
ناصر. د بن  محم الغافري،  انظر: 

وشأن  وعمر  بكر  أبي  الشــيخين  شأن  في  وخارجي  شيعي  بين  محاورة  مجهول: 
ذلك. في  قيل  وما  الحكمين 

إسماعيل طبعة جديدة، 349، مخطوط في دار الكتب (القاهرة)، 19882 باء.
نفسه  :182  ،1978 خليفات 

عفان. عثمان بن  أحداث  صفة  كتاب  من  مختصر  مجهول: 
185 ـ 173. رقم 5،   ،(Hinds xerox) مجهول:  في   :4  ،2001  (Crone) كرون 

خالفته.  فترة  خالل  عفان  عثمان بن  ـ : إنجازات  ل موجز   :9  ،2001 السالمي، 
.190  ،2001  (Crone) كرون  انظر: 

الوهيبــي، 2003، 161: مختصــر فيه صفــة أحداث عثمان بــن عفان. في 
159 ـ 174.  ،(1) السير  كتاب  مجهول: 

عفان. عثمان بن  أحداث  صفة  كتاب  مجهول:  انظر: 
ُعمان. أحداث  صفة  في  كتاب  من  مختصر  مجهول: 

103 ـ 112. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 
والصفات؟. األحداث  كتاب  خميس:  الصلت بن  أبو المؤثر  البهلوي، 

النامي، 2001، 52 (طبعة إنجليزية، نسخة حديثة، 21): أحداث = ابتكارات.
رقم 8. اإلباضية،  السير  مجهول:  انظر: 

سعيد. ثويني بن  حمد بن  السلطان  سيرة  في  الجديد  العصر  أحوال  مرآة  مجهول: 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،98/3 المخطوطات،  فهرس 
أحمد بن  سعيد بن  أحمد بن  اإلمام  حول  17 سطرًا.  33×23سم،  34 صفحة 
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ســعيد  ثويني بن  وحمد بــن  [البوســعيدي]،  األزدي  ــد  محم أحمد بــن 
فيه  المخطوط  البوسعيدية.  لإلمامة  العائلية  الشــجرة  جدول  [البوسعيدي]. 

الصفحات. بعض  في  تكرار  وهناك  التنظيم  في  االضطراب  من  نوع 
البوسعيدي. انظر: 

للخضري. ُعرض  ا  ِمم ُعمان  ألهل  الفقه  في  مسائل  مجهول: 
الخزانة  في  مخطــوط  رقم 115،   ،22  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

873 / 1468 ـ 9. النسخ  تاريخ  20,5×15سم،  193 صفحة،  البارونية، 
سليمان. الخضري بن  د  أبو محم انظر: 

مجهول: مســائل نافع بن األزرق، عن عبد اهللا بن العباس؛ من طريقين: رواية أبي 
اآلجري.  علي...  د بن  محم طاهر  أبي  رواية  الختلي،  جعفر...  أحمد بن  بكر 
للطباعة  الجابي  (الجفان   (Limassol) لمســول  الدلي.  أحمد  د  محم تحقيق: 

سم).  24  ،Ill (255 صفحة،   ،1993 / 1413 والنشر، 
.C 11 8297 ليدن  جامعة  مكتبة 

.(3849 (عام  دمشق  ظاهرّية،  مخطوط 
عباس. عبد اهللا بن  إلى  منسوب 

.1971 عائشة  عبد الرحمن،  انظر: 
 A. J. (ونسينك  األزرق  نافع بن  877 ـ 878:   ،VII اإلســالم،  موسوعة  انظر: 

.(Wensink

بُعمان. األئمة  معرفة  مجهول: 
األئمة. معرفة  باب  بركة:  ابن  انظر: 
ُعمان. أهل  كتب  تصنيف  معرفة  مجهول: 

ـ : بيان  ل رقم 72  المجلد،  ظهر  في   :366  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
وزارة  في   1283 مخطوط  إبراهيم)،  د بن  محم أبو عبد اهللا  الشــرع (الكندي، 
إلدراج  اليعاربة،  عهــد  في  كانت  ربما  محاولة،  والثقافــة.  القومي  التراث 

القلهاتي). (حتى  القدماء  ُعمان  علماء  كتب  الئحة 
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ُعمان]. ألهل  والكتب  األجزاء  [معرفة  مجهول:  انظر: 
المسلمين. آثار  من  مجهول: 

7 ـ 9. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :158  ،2003 الوهيبي، 
السير  كتاب  مجهول:  في  المسلمين:  آثار  من  بعض   :249  ،2001 الســالمي، 

402 ـ 403.  ،(2)
ـ : آثار]. في مجهول: كتاب السير (2)، 486 ـ 494. مجموعة  نفسه: 249: [مجموعة ل

.500 ـ   496 ،O. C في  أخرى 
والبراءة. الوالية  في  باب  انظر: 

الحسن. د بن  محم من  وجواباتهم  نزوى  أهل  آثار  من  مجهول: 
الوليد. الحسن بن  د بن  أبو محم انظر: 

هاشم. بني  بالغات  في  قومنا  تأليف  من  مجهول: 
.378 المسلمين،  سير  مجهول:  في   :156  ،2003 الوهيبي، 

طالب. أبي  علي بن  مكاتبة  حديث  فيه  كتاب  من  مجهول: 
254 ـ 267.  ،(Hinds xerox) مجهول:  في   :3  ،2001  (Crone) كرون 

عباس. ابن  مع  المسلمين  مناظرة  مجهول: 
ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علمــاء  ســير  مجهول:  في   :143  ،2003 الوهيبي، 

24 ـ 29. الصفحات 
25 ـ 30. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :254  ،2001 السالمي، 

السابقة. المادة  انظر: 
حروراء. وأهل  عباس  ابن  بين  مناظرة  مجهول: 

35 ـ 36.  ،1999 السابعي  انظر: 
.(1) السير  كتاب  مجهول:  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
مالك. الصلت بن  يقول  ما  هذا  مجهول: 

الكاتب). (ترقيم  رقم 31   ،(Hinds xerox) مجهول:  في   :5  ،2001  (Crone) كرون 
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مالك. الصلت بن  انظر: 
هل  الضعفاء  في  علي [البسيوي]  د بن  محم الحسن  أبي  إلى  جواب  ومن  مجهول: 

عدل؟. ومن  جار  من  واألئمة  األمراء  عن  السؤال  عليهم 
65 ـ 76.  المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 

حبوب. د بن  محم بشير بن  أبو المنذر  الرحيلي،  انظر: 
أيام  اإلمام  عقــدة  في  روح  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  إلى  جواب  ومن  مجهــول: 

الفتنة.
64 ـ 65. المسلمين،  سير  مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 

عبد اهللا بن  ألبي  جواب  من  روح:  د بن  محم أبو عبد اهللا بــن  الكندي،  انظر: 
روح. د بن  محم

محبوب. د بن  محم بشير بن  أبو المنذر  الرحيلي،  انظر: 
وائل. عثمان بن  الوضاح  إلى  جواب  ومن  مجهول: 
76 ـ 77. مجهول:  في   :153  ،2003 الوهيبي، 

محبوب. د بن  محم بشير بن  أبو المنذر  الرحيلي،  انظر: 
درهم. (؟) بن  قتيبة  ذكر  فيه  ُعمان  أهل  إلى  وهذا  مجهول: 

 scribe’s رقم 27  مصـورة،  نسخـة  مجهـول:  في   :5  ،2001  (Crone) كـرون 
.(numbering)

وقع  حين  درهم  ابن  ذكر؟  فيه  ُعمان  أهل  إلى  كتاب   :255  ،2001 السالمي، 
السير  مجهول:  في  وحاجب،  عبيدة  أبي  زمن  في  ُعمان  أهل  بين  االختالف 

63 ـ 67. الصفحات  اإلباضية، 
ناصر. سعيد بن  أحمد بن  الكندي،  انظر:  مسلم:  سعيد بن  (المجيزي)،  المجيري 

السمائلي. أبو الصوفي:  السمائلي،  [المجيزي؟]  مسلم  سعيد بن   ، المجيزي 
أبو سفيان. العبدي،  الرحيل:  محبوب بن 

الحضرمي،  انظر:  اإلباضي:  الحضرمــي [المحبوبي]  قيس  إبراهيم بن  المحبوبي، 
السالمي. مكتبة  الخصال،  مختصر  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق 
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المحروقي:
الســيابي: إســعاف األعيان، 63 ـ 64: المحاريق من أصول نزارية. يعيشون 
من  زعماؤهم  أتــى  وهناك  كبيــر  وتأثير  ســلطة  لديهم  حيث  أدم،  بقريــة 
وهناك  بهال  في  جماعــة  كذلك  هناك  أعمامهم.  أبنــاء  خميس  آل علي بن 

ُعمان. أرجاء  كل  في  يعيشون  أفراد 
المحروقي:

األدمي. [المحروقي]  عمر  جمعة بن  درويش بن 
البهلوي. [المحروقي]  د  محم سالم بن 

اإلزكوي. انظر:  اإلزكوي.  [المحروقي]  صالح  بشير بن  عامر بن 
(ُمحقق). السناوي  [المحروقي]  راشد  سلطان بن  اهللا بن  عبد 

األدمي: [المحروقي]  عمر  جمعة بن  عمر بن  جمعة بن  درويش بن  المحروقي، 
(1020 ـ 1086 / 1611 ـ 1676). 169 ـ 173:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

عشــر /  الحادي  (القرن  الدالئل:  ـ : كتاب  ل عامر  عبد المنعم  لطبعــة  مة  مقد
اإلمام  إن  يقــول  األعيان،  تحفة  الســالمي:  أدم.  في  ولد  عشــر)  الســابع 
ســلطان بن سيف بن مالك اليعربي توفي بعد وفاة المحروقي، يوم 16 ذو 
كتب  و1649.   1570 بين  المحروقي  عــاش   .1649 نوفمبر   22  /1091 القعدة 

.1636 سنة  حوالي  الدالئل  كتابه 
مة من قِبل عبد اهللا بن ســلطان بن راشــد المحروقــي إلى طبعة 1991  مقد
ـ : كتاب الدالئل: ولد 1020 / 1611 ـ 2 في أدم، التي تعد العاصمة والمركز  ل

.1676 / 1086 ة  الحج ذو   19 توفي  للصحراء.  التجاري 
قاضي  أدم.  قرية  من  عشر)  السابع  عشر /  الحادي  (القرن   :63  ،1991 الزبير، 

التبيان. وكتاب  الدالئل  كتاب  هي:  أعماله  أهم  اليعاربة.  والية  في 
البيان. كتاب  نفسه: 

مجلدان. الصفراء:  القائمة 
البطاشي: إتحاف األعيان، 13: جامع البيان، مخطوط في مكتبة البوسعيدي.
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الدالئل. وكتاب  البيان  كتاب  مؤلف   :84 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
التبيان. كتاب  انظر: 

الخيرات. دالئل  نفسه: 
الوهيبــي، 1978، 14، رقم 100، مخطوط بــوازرة الثقافة والتراث الوطني، 

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة 
د  ومحم عامر  عبد المنعــم  تحقيق:  والوســائل.  اللوازم  في  الدالئل  كتــاب  نفسه: 
والثقافة  القومــي  التراث  وزارة  مســقط،  الثانية.  الطبعــة  هــارون.  الهادي 

477 صفحة).  ،X)  ،[1980]
القاهرة.  في  العرب  سجل  بمطابع  طبع   (2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
والثقافة  القومــي  التــراث  بوزارة  مخطوطتيــن  علــى  الطبعة  هــذه  تعتمد 
الصفحتان  21 سطرًا،  29×17ســم،  330 صفحة،  األولى:  و1153).  (رقم 1144 
الريامي،  العمــري  خلفان  ســرور  ســيف بن  صاحبها  مفقودتان،  األخيرتان 
425 صفحة،  الثانية:   .1905 / 1323 صفر   29 زنجبار،  من  بالكتاب  أتى  الذي 
التوبي  أحمد  حمدان بن  ـ : سعيد بن  ل ُنسخ  مكتمل.  17 ســطرًا،  29×20سم، 

مة  بمقد الطبعة  تبدأ  لناســخ.  ال وجود   .1788 / 1203 ل  األو ربيع   4 الريامي، 
من خمس صفحات وخمس صفحات لنسخ أصلية للمخطوطات المستعملة.
نفســه (فبراير 2004): القاهــرة: المطبعة األدبية (بســوق الخضار القديم)، 
األدبية  المطبعة  عن  25×18ســم).  (148 صفحة،   ،1902 / 1320 رجب  أواخر 

96 ـ 97.  ،1996 الطناحي  انظر:  المصرية. 
 ،1991 / 1411 والثقافــة،  القومي  التــراث  وزارة  مســقط،   :(2004 (مــارس  نفسه: 
ُطبع   :307 الصفحة  على  الذهبية.  بالمطابع  طبع  24×17سم).  (312 صفحة، 
للمادة  نسخ  إعادة  عن  عبارة  الطبعة  فهذه  لذلك   ،1902 / 1320 رجب  أواخر 
مة من قِبل عبد اهللا بن سلطان بن راشد  الســابقة. على الصفحات 3 ـ 5 مقد
الصفحة  على  للمخطوطــات.  أصلية  ُنســخ  6 ـ 14  الصفحات  المحروقي. 

.1877 / 1294 شوال   8 النسخ  نهاية   :306
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تحقيــق: من قِبل ســليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجالني. الســيب: مكتبة 
على  الطبعة  هذه  تعتمد  24×17سم).  (413 صفحة،   ،2004 / 1425 الضامري، 
الحارثي،  سالم  ملكية  في  مخطوط  مطبوعة،  ونســخة  التالية  المخطوطات 
 11 اإلبروي،  الحارثي  رجب  سعيد بن  راشد بن  عيسى بن  قِبل  من  منسوخ 
سلطان بن  سيف بن  اإلمام  عهد  في  جعالن،  قرية  في   ،1704 / 1115 شعبان 
من  منســوخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  اليعربي؛  ســيف 
ان …. المعولي  د بن سالم بن خلف بن سليمان بن غس قِبل راشد بن محم
لمكتبة  المنشــورة  الطبعة  1199 / 1785؛  الثانــي  جمــادى   27 الحبــراوي، 
التوبي  أحمد  حمدان بن  ـ : ســعيد بن  ل مخطوطها  نســخ  والتي  الضامري، 
نسخه  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  1294 / 1844؛  شــوال   8 الريامي، 
الخروصي،  علي...  د بن  محم ســالم بن  يوســف بن  حميد بن  عبد اهللا بن 
لصالح شيخه سعيد بن يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي، 11 صفر 

.1885 / 1303

.326  ،2003 سعيدي  أمبو 
الخزانة  فــي  مخطوط  رقــم 2،   ،16  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

التوحيد. 22,5×15سم.  425 صفحة،  البارونية، 
الخزانة  في  مخطوط  والمسائل،  اللوازم  على  المشتمل  الدالئل  رقم 55:   ،19 نفسه: 

التوحيد.  .1716 / 1128 النسخ  تاريخ  22×16سم،  228 صفحة،  البارونية، 
د بن  محم صالح بن  الناسخ:  مخطوط،   ،497/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
مسلم بن  لصالح  1086 / 1765 ـ 6،  الســليفي،  الهاشــمي  علي  ســعيد بن 

الصوافي. خلف  وهب بن 
في  الدالئل  كتــاب  الُعماني:  جمعــة  درويش بن  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
الُعماني،  البوسعيدي،  ســيف  أحمد بن  وقفه:  مخطوط،  والمسائل.  اللوازم 
في  الباروني،  عمر  يحيى بن  مع  القاهرة  إلى  أرسله  (جربة).  الجزيرة  ألهل 

1240 / 1824 ـ 5. الربيعيين  إحدى 



949قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ω

كارل  1320 / 1902 ـ 3.  القاهــرة   :893  ،(GAL II S) بروكلمــان  كارل 
درويش بــن  حيــث:   :(538  ،1949 (طبعــة   409  ،(GAL II) بروكلمــان 
الدالئل  كتــاب  الُعماني:  العدنــي  اإلباضي  المحروقــي  عمــر  جمعة بن 
بالقاهرة  ُطبع   ،(32a البريطاني،  المتحف  (ملحق  والوســائل.  اللوازم  على 

1320 / 1902 ـ 3.

أو  البريطانية،  المكتبة  في  والوســائل.  الدالئل  كتاب   :120  ،1982 خليفات 
.1967  (Kutluay) كتلوي  انظر:   .2085

ـ : كتــاب البيان وكتاب  الخصيبــي: شــقائق النعمــان، 84/1: مؤلف ل
الدالئل.

مكتبــة آل يدر، 57، رقم 173 (رقم 165 في المكتبــة): كتاب الدالئل على 
24,5×17ســم،  111 ورقة،  ل،  األو الجــزء  مخطــوط  والوســائل.  اللــوازم 
 27 صالح،  ســليمان بن  بهون بن  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  28 ســطرًا، 

إلى   63 من  314 ورقة،  من  مجموعــة  في  الثاني   .1872 / 1289 الثاني  ربيع 
إبراهيم. الحاج  إسماعيل بن  الحاج  د بن  محم زرقون  صاحبه   .173

مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقم 25  رقــم 4   ،9 الصفحة  إيــروان،  مكتبة 
بالحاج بن  الناســخ:  مكتمــل.  22 ســطرًا،  22×16ســم،  137 ورقــة، 

ل في مجموعة  صالح بن (؟) عبد اهللا، جمــادى الثانية 1183 / 1769. األو
رقم 104   ،12 الصفحة  أخــرى:  نســخة   .137 إلى   1 من  153 ورقة،  من 
12 سطرًا،  18,5×14,5ســم،  255 ورقة،  مخطوط،  المكتبة)،  في  (رقم 3 
الثانية  جمــادى   17 العبــري،  أحمــد  خلفان بــن  الناســخ:  مكتمــل. 

.1827 / 1242

مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد (A)، 25، رقم 66 (رقم 7، مكتبة اشقبقب)، 
حّمو بن  الناســخ:  مكتمل.  28 ســطرًا،  23×17,5ســم،  108 ورقة،  مخطوط 
عدون بــن الحاج عمر بن عّدون القراري، 1297 / 1879 ـ 80. متبوع بســيرة 

اإلحرام. تكبيرة  أمر  في  نزوى  أهل  إلى  المؤلف  لنفس 
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المكتبة):  في  رقم 152 (رقم 03   ،57  ،(B) سعيد عمي  الشيخ  مؤسسة  مكتبة 
الدالئــل على اللــوازم والوســائل. مخطــوط، 212 ورقة، 22,5×18ســم، 
إلى  (نسبة  المعسكري  د  محم أبو الحســن ابن  الناسخ:  مكتمل.  20 سطرًا، 

الجزائر). في  معسكر 
فقط  هناك.  ووصف   32 الدليل،  ملحق  انظر:  البريطاني.  المتحف  مخطوط، 

.1967  (Kutluay) كتلوي  انظر:  حاضرة.  األولى  فصالً   19

مخطوط فــي مكتبة بالحاج، القرارة (مزاب)، رقــم 86. في ظروف جيدة، 
.(1972 (مايو  1283 / 1866 ـ 7  النسخ  تاريخ  سميك،  مجلد 

 .1877 / 1294 النســخ  تاريــخ  رقــم 44:   ،386  :1956  (Schacht) شــاخت 
زهاء  جيدًا  نجاحًا  المؤلف  حقق   .805  ،804 القطب،  مكتبة  في  مخطوطات 
 ،(538  ،1949 (طبعــة   409  ،(GAL II) بروكلمــان  كارل  1300 / 1882 ـ 3. 

1320 / 1902 ـ 3. القاهرة   :893  ،(GAL II S) بروكلمان  كارل 
األزدي:  المحروقي  عمر  جمعة بن  درويش بن   :173  ،1978  (Smith) سميث 
الدالئل على اللوازم والوسائل، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة. 
 ،386  ،1956  (Schacht) شــاخت  إفريقيــا.  شــمال  في  معروفة  مخطوطات 
أضاف  1300 / 1882 ـ 3.  زهــاء  النجاح  حقــق  المؤلف  إن  يقول  رقــم 44، 
ويلكنســون (Wilkinson): كان قاضيًا مشهورًا عهَد اليعاربة، بمعنى 1724 ـ 
الدالئل،  ـ : كتاب  ل مخطوط  البريطاني  للمتحف  عشر.  الثامن  القرن  أواسط 
كذلك  انظر:  األولى.  فصــالً   19 على  فقط  يحتوي  هذا  أن  رغــم   ،2085 أو 

.281 الفضية،  العقود  الحارثي: 
هارون،  الهادي  ــد  ومحم عامر  عبد المنعم  تحقيق:   :220  ،1993 العبيدلــي 

.1980 ُعمان 
قبل  توفي  المبكرة،  اليعاربة  (مرحلة   370  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
ل، بمعنى 1680). المكتبة البريطانية، أو 2085 (19  السلطان بن ســيف األو

والثقافة. القومي  التراث  بوزارة  مخطوطات  عدة  فقط).  األولى  فصالً 
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في  مخطوط  والوســائل،  اللوازم  في  الدالئل  رقــم 17:   ،8  ،1978 الوهيبي 
واحد. مجلد  1268 / 1851 ـ 2،  سنة  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

 ،156/1 صفحات،  الباروني:  زعيمة  كتاب  في  المؤلف  إلى  اإلشــارة  تمت 
ـ : ســليمان الباروني، بتاريخ 14 شــعبان 1328/ 21 أغسطس  في رســالة ل
أن  السلطان  طلب   I. A خاللها  من  التي  بمســقط،  تركي  فيصل بن   ،1910

واحدة  بينها  ومن  المطبوعة،  اإلباضية  الكتب  نســخ  تقديم  مهمة  له  يوكل 
إسطنبول.  في   (Ottoman) أوطمان  لبرلمان  الجديدة  المكتبة  إلى  لدرويش، 
لذلــك، ربما عمل درويش، ُطبــع (في القاهرة) بطلب من قِبل الســلطان 

تركي. فيصل بن 
اآلخرة. علوم  كشف  في  الفاخرة  الدرة  نفسه: 

القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،170/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
والثقافة.

ـ : كتاب  ل  2004 لطبعــة  المحروقي  راشــد  ســلطان بن  عبد اهللا بن  تقديــم 
400 صفحة. من  مخطوط  الدالئل، 

اآلخرة. علوم  كشف  في  الفاخرة  الدرة  مجهول:  انظر: 
واالعتبار. الفكر  نفسه: 

ـ : كتاب  ل  1991 لطبعــة  المحروقي  راشــد  ســلطان بن  عبد اهللا بن  تقديــم 
بـ مواعظ  الكتــاب  رقم 286.  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطــوط  الدالئل، 

والنصائح. السير  الرسائل،  من  كثيرا  كذلك  المؤلف  كتب  وإرشادات. 
ـ : كتاب  ل  2004 لطبعــة  المحروقي  راشــد  ســلطان بن  عبد اهللا بن  تقديــم 

بقليل. المؤلف  وفاة  قبل  كتب  مخطوط،  الدالئل، 
القومي  التــراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقــم 107،   ،14  ،1978 الوهيبــي، 
.O. C، 18، رقم 16،  والثقافة، ُنســخ في 1086 / 1675 ـ 6، مجلد واحــد 
1186 / 1772 ـ 3،  في  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 

واحد. مجلد 
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التبيان. جامع  نفسه: 
التبيان. كتاب  انظر: 

األخيار. خزانة  نفسه: 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 173/3: أشــير إليه في آخر أرجوزة الشيخ ابن 
النْزوّي،  (انظر:  (رقــم 229)  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  عبد الباقي، 

العقري). عبد الباقي  أحمد بن  د بن  محم علي بن  د بن  محم
د بن سعيد بن عبد السالم: منهاج األبرار في  انظر: النخلي، أبو عبد اهللا محم

الخيار. بيع 
فتنة. بينهم  جرت  ا  َلم الخضراء  أهل  إلى  سيرة  نفسه: 

مكتبة مؤسســة الشــيخ عمــي ســعيد (A)، 55، رقم 15 (رقــم 7، مكتبة 
الناسخ:  مكتمل.  17 ســطرًا،  23×17,5سم،  ورقتان،  مخطوط،  اشــقبقب)، 
الثانية  جمــادى   18 القراري،  عــّدون  عمر بن  الحاج  عّدون بــن  حّمو بن 
1297 / 1880. الرابــع واألخير في مجموعة من 111 ورقة. الرســالة جاءت 

(ورقتان). للحاكم]  ونصيحة  موعظة  [كالم  بعد 
الخضراء]. [الجزيرة  زنجبار.  شمال  بمبا،  جزيرة  هي  الخضراء: 

اإلحرام. تكبيرة  أمر  في  نزوى  أهل  إلى  سيرة  نفسه: 
مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد (A)، 356، رقم 151 (رقم 7، مكتبة اشقبقب)، 
الحاج  عّدون بن  حّمو بن  [الناسخ  17 سطرًا.  23×17,5سم،  ورقتان،  مخطوط، 
من  111 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني   .[1880 / 1297 القراري،  عّدون  عمر بن 

اللوازم. على  الدالئل  المؤلف  كتاب  بعد  جاءت  الرسالة   .109  V إلى   108  V
جمعة. درويش بن  الشيخ  من  سيرة  نفسه: 

ورقات،   4 مخطوط،  المكتبة،  في  رقم 292 (رقم 2  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
د الذيابي الُعماني،  22,8×16,3سم، 17 سطرًا، مكتمل. الناسخ: سباع بن محم
من  (جزء  370 صفحة  مــن  مجموعة  في  واألخير  الثالــث  1290 / 1873 ـ 4. 

الشرع؟). بيان  الكندي  كتاب 
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المتثاقل. وتنشيط  الغافل  تنبيه  نفسه: 
ـ : كتاب  ل  2004 لطبعــة  المحروقي  راشــد  ســلطان بن  عبد اهللا بن  تقديــم 

مخطوط. الدالئل، 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 170/3: تنبيه الغافل وتنشيط المتثاقل، مخطوط 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في 
التبيان. كتاب  نفسه: 

ـ : كتاب  ل  1990 ـ : طبعة  ل المحروقي  راشــد  ســلطان بن  عبد اهللا بن  مة  مقد
بعد. تطبع  لم  مجلدات،   4 البوسعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  الدالئل، 

مــة من قِبــل عبد اهللا بن ســلطان بن راشــد المحروقــي لطبعة 2004  مقد
ـ : كتــاب الدالئل: جامع التبيان الجامع لألحــكام واألديان، مخطوط في  ل

مجلدات. أربع  البوسعيدي،  مكتبة 
ســالم بن  الناســخ:  مخطوط،   ،170  ،37/3 األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
خلف بن  ـ : أحمد بن  ل ُنسخ   ،1667 / 1078 النْزوّي،  عثمان  عمر بن  أحمد بن 
مكتبة  في  مخطوطــات  التبيان.  جامع  أو  التبيــان  كتاب   :163 نفســه:  عباد. 
ـ : كتاب  ل مخطوط   ،238 نفسه:  مطبوعة.   .(848  ،157  ،74 (أرقام  البوسعيدي، 
والثقافة  القومي  التراث  وزارة  فــي  ـ : اإلبراوي؟)  ل أم  (لـ المحروقي  التبيان 
الناسخ:  الجهضمي،  بن...  راشــد  عامر بن  عبد اهللا بن  يد  بخط  (رقم 3011)، 
(خطأ).   1702 مايو  ـ  أبريــل   /1113 ة  الحج ذو  الحوقاني،  عبــد اهللا  أحمد بن 
درع بن  مسعود بن  علي بن  د بن  محم درع بن  الناسخ:  مخطوط،   ،347 نفسه: 
ـ : درويش بن جمعة [المحروقي]،  ة 1151 / 17393، ل عرفة المعمري، ذو الحج

باء). (رقم 2627 ـ 96  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 
 ،295 مخطوط،  المكتبــة)،  في  (رقم 98  رقم 401  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
 .1689 أكتوبر   /1101 محرم   6 في  ُنســخ  مكتمل.  25 سطرًا،  28,5×19 سم، 
وقف من قِبل ســعيد بن علي الصوري في 1267 / 1850 ـ 1 للشــيخ آزبار 

يحيى. بن  د]  و[محم
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زامل  سعيد بن  صالح بن  قِبل  من  تمهيدات   :107 األعيان،  إسعاف  السيابي: 
اليعاربة. األئمة  تحت  نزوى  في  قاضي  النْزوّي،  الزاملي 

المحروقي  جمعة  درويش بن   :5 (ُمحقق)،   1973 حمد  ســالم بن  الحارثي، 
علماء. لعدة  وأجوبة  أسئلة  مجموع  األدمي. 

(سبتمبر  القاهرة  في  اطفيش  إبراهيم  إسحاق)  أبي  (بن  د  محم مع  مخطوط 
رجب   2 في  ُنســخ  التبيان،  وكتــاب  األحكام  في  الثانيــة  القطعــة   :(1972

1291 / 1874 ـ 5 من قِبل عبد اهللا بن مصباح بن عبد اهللا الصوافي الســليفي، 

سعيد  صالح بن  فتاوى  مع  بـ 38 صفحة  متبوع  سم).   21×32 (634 صفحة، 
الزاملي.

جامع  األزدي:  المحروقي  جمعة  درويش بن   :172  ،1978  (Smith) ســميث 
التبيان في األحكام. مخطوطات في وزارة التراث القومي والثقافة، منسوخة 

تاريخ. بدون  أخريان  نسختان   ،1676 / 1087

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  التبيان،  جامع   :1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1081 / 1670 ـ 1،  في  ُنسخ 

التبيان. مختصر  أحمد:  علي بن  د بن  محم البحراني،  انظر: 
البيان. كتاب  علي:  مانع بن  بلعرب بن  اإلبراوي،  انظر: 

البهلوي: [المحروقي]  د  محم سالم بن  المحروقي، 
الخصيبي: شــقائق النعمان، 81 ـ 84: (القرن الحادي عشــر / السابع عشر) 

شعره. عن  أمثلة 
(ُمحقق). السناوي:  [المحروقي]  راشد  سلطان بن  عبد اهللا بن  المحروقي، 

الظالم. مصباح  حمود:  سيف بن  البطاشي، 
النظمّية. المسائل  في  الَسنِّية  الجواهر  سيف:  حمد بن  أبو هالل  البوسعيدي، 

الخليلي. خلفان  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  الخليلي:  الُْمحّقق 
المحلي، موسى بن حسين بن شّوال: ديوان موسى بن حسين بن شّوال، المعروف 

بالمحّلي.
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.6560 أو  البريطاني،  المتحف   :568  ،(GAL S II) بروكلمان  كارل 
.6560 أو  البريطاني،  المتحف  مخطوط،   ،B 1975  (Wilkinson) ويلكنسون 

973 ـ 1033 / 1565 ـ 1624)  (زهاء   :370  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
كتب   :28 ملحوظة   350  ،O. C.  6560 أو  البريطانية،  المكتبة  المحّلي.  ديوان 

األواخر. النباهنة  مدح  في 
د بن عبد اهللا السالمي، وناجي عّساف:  ـ : محم حسب إعالن في آخر كتاب ل

مطبوع. يتكلم،  تاريخ  ُعمان 
ـ : موسى بن حسين بن شّوال،  الوهيبي، 1978، 20، رقم 9: ديوان الكيذاوي ل
1254 / 1838 ـ 9،  فــي  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 

واحد. مجلد 
شّوال. حسين بن  موسى بن  الكيذاوي،  انظر: 

النبهاني. انظر:  النباهنة.  عن 
المحليوي، ســالم بن خميس بن ســالم بن نجاد بن موسى بن حسين بن شّوال 

واالختصار. التقييد  كتاب  الحسيني: 
فــي  (عــاش   :365  ،204/3 288/2 ـ 289،  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
منســوخ  (رقم 596)،  البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  1121 / 1709 ـ 10) 

 .1774 / 1188 الثانية  جمادى   26 الراشــدي،  علي  خميس بن  ـ : عبد اهللا بن  ل
نظم. وفي  نثر  في  فقهية،  أسئلة  عن  علماء  لعدة  أجوبة 

االستقامة. كتاب  الكدمي:  (ُمحقق)  أبو الحسن:  د  محم
إدريس. (ُمحقق)  إدريس:  د  محم

الثميني. (ُمحقق)  الثمينى:  د  محم
الشربيني. الشربيني:  الخطيب  د  محم

علي. د بن  محم المنذري،  المنذري:  د  محم
هارون. (ُمحقق)  هارون:  الهادي  د  محم

العلوي. (ُمحقق)  العلوي:  الدين  بدر  د  محم
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األحسائي. األحسائي:  جغيمان  إبراهيم بن  د بن  محم
السمدي  الكندي  مقداد  عبد اهللا بن  د بن  محم ســليمان بن  إبراهيم بن  د بن  محم

الكندي. أبو عبد اهللا:  ْزوّي،  الن
أبو الحسن. أبو الحسن:  الحسن،  أبي  د بن  محم

عفان. أبي  عبد اهللا بن  د بن  محم اليحمدي،  عفان:  أبي  د بن  محم
العقر. أهل  إلى  ان  غس أبي  د بن  محم اإلمام  سيرة  ان:  غس أبي  د بن  محم

نزوى.  في  حي  هو  العقر   :(105 (باألحرى  رقم 104   ،32  ،2000 الســالمي، 
السيرة  هذه  أســلوب  الحي.  هذا  سكان  إلى  نصيحة  على  الســيرة  تحتوي 
مثل  كذلك  يوجد  نفســه  النص  هذا  أدبــي.  إلى  ديني  أســلوب  من  تحول 
المعالي بن  أبي  موســى بن  اإلمام  إلى  مالك  د بن  محم ـ : للملك  ل ســيرة 
التاريخية  المصادر  قلــة   .1184 / 579 في  بينهما  الحــرب  قبل  كتبت  نجاد، 
كلتا  أن  يعتقد  فالبعض  وبالتالي  السيرتين،  بين  للتفريق  صعبا  األمر  جعلت 

الشخص. نفس  من  واحدة  سيرة  عن  عبارة  السيرتين 
المحبوبين؛  اإلباضية  علماء  ســيرة  مجهول:  في   :32  ،2001 الســالمي، 
الســير الُعمانية. الُكّتاب الُعمانيون يعتبرون هذه الســيرة ملحمة؛ ألنها 
في  دينّيًا.  مؤلفا  كونهــا  من  أكثر  وأدبي  فني  عمل  محتوياتها  وحســب 
ســنة  في  فعالً  كتبت  الســيرة  هذه  أن  دراســتنا  خالل  من  يظهر  البداية 
(2)؛  الســير  كتاب  مجهول:  (في  مالك  د بن  محم قِبل  مــن   1181 / 576

اإلمام  نصح  أجل  مــن   (343 ل،  األو المجلد  األعيان،  تحفة  الســالمي: 
موســى بن أبي المعالي بن موســى بن نجاد قبل انــدالع الحرب في 
منظم  وغير  جّدًا  مختلط  المرحلة  هــذه  فتاريخ  ذلك،  رغم   .1184 / 579

هذه  كتب  من  بصراحة  نحدد  أن  اســتطاعتنا  في  يكن  ولم  إلينا  بالنسبة 
األصل. في  السيرة 

عليه.  خروجهم  قبل  المشائخ  إلى  ــان  غس أبي  د بن  محم للسيد  سيرة   :248 نفسه: 
251 ـ 256.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في 
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السير  مجهول:  في  ان.  غس أبي  د بن  محم السيد  سيرة   :158  ،2003 الوهيبي، 
346 ـ 352. والجوابات، 

رســالة  في  379 ـ 380:  375/1 ـ 377،  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي:  انظر: 
المعالي بن  أبــي  موســى بن  اإلمام  إلى  شــاذان  مالك بن  د بــن  ـ : محم ل
ان  غس أبي  د بن  محم الســيد  سيرة  معنونة:  هنا  والرسالة  نجاد،  موســى بن 
د بن أبي  اشــي إلى أن محمإلى المشــايخ، واقتباســات منها. يذهب البط

واحد. شخص  مالك  د بن  محم الملك)  أو  و(اإلمام  الخروصي  ان  غس
أعطى  التي  بأكمله  السيرة  نص  343/1 ـ 348:  األعيان،  تحفة  السالمي:  انظر: 

375/1 ـ 377. األعيان،  إتحاف  البداية:  البطاشي  فيها 
شاذان. مالك بن  د بن  محم انظر: 

.2000 السالمي،  الباطنة،  من  وصل  كتاب  مجهول:  انظر: 
الشّحي. الشّحي:  أحمد  إبراهيم بن  أحمد بن  د بن  محم

البوسعيدي. (ُمحقق)  البوسعيدي:  سعود  أحمد بن  د بن  محم
المجوسي. انظر:  أحمد:  د بن  محم

الخيار. بيع  في  إسماعيل  د بن  محم اإلمام  سيرة  إسماعيل:  د بن  محم
اإلمام  من  شــرعي  تقرير   :(119 (باألحرى  رقم 118   ،34  ،2000 الســالمي، 
الخياري.  البيع  يمنع   ،1512 / 918 الثاني  جمادى   6 في  إصداره  تَّم  وقاضيه، 
األعيان،  إتحاف  البطاشــي:  381 ـ 384؛  األعيــان،  تحفة  الســالمي:  (انظر: 

.35  ،2001 السالمي،   .(74/2

د بن إسماعيل الحاضري  د بن إسماعيل بن عبد اهللا بن محم اإلمام هو: محم
379/1 ـ 385). األعيان،  تحفة  السالمي:  (انظر: 

د بن سعيد بن عبد السالم: منهاج األبرار في  انظر: النخلي، أبو عبد اهللا محم
الخيار. بيع 

نبهان. بني  أموال  بتأميم  إسماعيل  د بن  محم اإلمام  سيرة  نفسه: 
أحمد بن  فتــوى  مع   :(117 (باألخــرى  رقــم 116   ،34  ،2000 الســالمي، 
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إسماعيل بن صالح، أُصدرت سنة 917 / 1511، وتم التصديق عليها من قِبل 
القضاة الذين كانوا معه. (انظر: السالمي: تحفة األعيان، 373/1 ـ 374؛ انظر: 

.35  ،2001 السالمي،   .(16/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
رواحة. بني  أموال  بتأميم  إسماعيل  د بن  محم اإلمام  سيرة  نفسه: 

906 ـ 924 / 1500 ـ 1518)  (إمام   :(116 (باألحرى  رقم 115   ،34  ،2000 الســالمي، 
ثورتهم  بسبب  رواحة  بني  ممتلكات  لحجز   ،1503 / 909 ســنة  أُصدر  أمر، 
(انظر:  النبهانــي  ســليمان  ســليمان بن  للســلطان  وتأييدهم  اإلمــام  ضّد 
األعيان،  إتحاف  البطاشي:  كتاب  في  نص  379/1؛  األعيان،  تحفة  السالمي: 

.35  ،2001 السالمي،  71/2 ـ 72). 

الجوهري. الجوهري:  الطوخي  د بن  محم
دريد. ابن  دريد:  الحسن بن  د بن  محم

د بن  د بن الحســن: انظر: مجهول: من آثار أهل نــزوى وجواباتهم من محم محم
الحسن.

الحسن. د بن  محم أبو عبد اهللا  أبو عبد اهللا:  الحسن،  د بن  محم
أبو الحواري. الحواري،  الُعماني:  ْزوّي  الن القري  عثمان  الحواري بن  د بن  محم

األموي. أبو عبد اهللا:  األموي،  إسماعيل  أحمد بن  العباس  أبي  الشيخ  د بن  محم
أبو جابر. جعفر،  ابن  اإلزكوي:  جعفر  د بن  محم

الغيالني. الغيالني:  جمعة  د بن  محم
الزاملي. المعولي:  الزاملي  طالب  حمد بن  د بن  محم

أبو عبد اهللا. أبو عبد اهللا:  خالد،  د بن  محم
النبهاني. النبهاني:  خليفة  د بن  محم

السيفي. ْزوّي:  الن العقري  السيفي  د  محم خميس بن  د بن  محم
الغماري. الغماري:  راشد  د بن  محم

النوفلي. النوفلي:  سعيد  راشد بن  د بن  محم
الحبسي. الحبسي:  د  محم سلطان بن  راشد بن  د بن  محم
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عزيز. راشد بن  د بن  محم الخصيبي،  عزيز:  راشد بن  د بن  محم
العقلي. العقلي:  رشيد  د بن  محم

أبو عبد اهللا. الكندي،  ْزوّي:  الن السمدي  الكندي  عربي  روح بن  د بن  محم
أبو عبد اهللا. أبو عبد اهللا:  زائد،  د بن  محم

اإلزكوي. الدرمكي:  سالم  د بن  محم
السيابي. السيابي:  سالم  د بن  محم

زاهر. سالم بن  د بن  محم الرقيشي،  اإلزكوي:  الرقيشي  زاهر  سالم بن  د بن  محم
اإلزكوي. اإلزكوي:  الدرمكي  د  محم سالم بن  د بن  محم

أبو عبد اهللا. أبو سعيد،  القلهاتي،  القلهاتي:  األزدي  سعيد  د بن  محم
أبو سعيد. الكدمي،  الكدمي:  سعيد  د بن  محم

اإلزكوي. أبو إبراهيم:  اإلزكوي،  بكر  أبي  سعيد بن  د بن  محم
أبو عبد اهللا. النخلي،  عبد السالم:  سعيد بن  د بن  محم

المدني. المدني:  سالمة  د بن  محم
السالمي. السالمي:  عبد اهللا  سلوم بن  د بن  محم

أبو عبد اهللا. أبو عبد اهللا:  مفّرج،  د بن  محم سليمان بن  د بن  محم
بيان  سليمان:  إبراهيم بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  انظر:  سليمان:  د بن  محم

.1903  (Imbert) إمبرت  الشرع، 
مرشــد  اإلمام بن  ورثاء  وعظ  فــي  قصيدة  مجهول:  انظــر:  ســليمان:  د بن  محم

اليعربي.
أبو الحسن. أبو الحسن:  سنجه،  د بن  محم

البهلوي. البهلوي:  سالم  سندي بن  د بن  محم
األغبري. األغبري:  حمد  سيف بن  د بن  محم

السعيدي. السمائلي:  السعيدي  عبد اهللا  سيف بن  د بن  محم
البطاشي. اشي:  البط شامس  خنجر بن  شامس بن  د بن  محم

السالمي. السالمي:  خميس  خلفان بن  مانع بن  خلفان بن  شيخان بن  د بن  محم
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البصري. البصري:  المنتفقي  صالح  د بن  محم
الطيواني. الطيواني:  عامر  صالح بن  د بن  محم

نصر:  محمود بن  الُعماني،  من)  (بطلب  ســليمان:  عيسى بن  صالح بن  د بن  محم
المواعظ. في  وصايا 

أبو عبد اهللا. النخلي،  النخلي:  طالوت  د بن  محم
أبو سليمان. المعولي،  المعولي:  عريق  راشد بن  عامر بن  د بن  محم

األيسري. (ُمحقق)  األيسري:  سيف  عامر بن  د بن  محم
عّباد. ابن  المدني:  المصري  عّباد  د بن  محم

األحسائي. األحسائي:  عبد اللطيف  د بن  محم
األغبري. األغبري:  عبد اهللا  د بن  محم

د [شــيبة] بن عبد اهللا بن  د بن عبد اهللا الســالمي: الســالمي، أبو بشير محم محم
حميد.

اليحمدي. اليحمدي:  عفان  أبي  عبد اهللا بن  د بن  محم
النْزوّي. عبيدان:  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  محم
الرقيشي. الرقيشي:  حسن  عبد اهللا بن  د بن  محم

الخليلي. الخليلي:  صالح  أحمد بن  خلفان بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم
المعولي. المعولي:  د  محم راشد بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم

البوسعيدي. البوسعيدي:  سيف  عبد اهللا بن  د بن  محم
الخيار. بيع  في  األبرار  منهاج  عبد السالم:  عبد اهللا بن  د بن  محم

البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط   ،13/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
العنوان. نفس  عبد السالم:  سعيد بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  النخلي،  انظر: 
عبيدان. جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  محم النْزوّي،  عبيدان:  عبد اهللا بن  د بن  محم

المعولي. المنحي:  المعروي  المعولي  عمران  عبد اهللا بن  د بن  محم
الدرمكي. الدرمكي:  اد  مد عبد اهللا بن  د بن  محم

اد. مد ابن  ْزوّي:  الن اد  مد عبد اهللا بن  د بن  محم
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أبنية  في  الآلل  كتاب  فضالــة:  اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بــن  د بن  محم
األفعال.

كتابًا  كذلك  كتب  917 / 1511 ـ 2)  (توفي   :72/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
عن النحــو، والتي توجد بعض ورقاته من البداية في مكتبة البوســعيدي، 
الذي  المؤلف:  يقول  هذا  النحو  كتاب  مة  مقد في  رقم 736).  مجموعة،  (في 
ألهم العقول النورانية وحدانيتها ألهمني أن أؤلف مختصرًا في أبنية األفعال 

والكسر. والفتح  الضم  الثالث  الحركات  على  مشتمالً  الثالثية 
األفعال. أبنية  في  الآلل  كتاب  اد:  مد عبد اهللا بن  الناعبي،  انظر: 

النْزوّي. اد]  مد [بن  عبد اهللا  د بن  محم اد،  مد ابن  انظر: 
آل مداد. انظر: 

كتاب  عبيد:  حمد بن  أبو عبيد  الُسليمي،  انظر:  السيلمي:  مسلم  عبيد بن  د بن  محم
األحكام. منهج  إلى  الحكام  هداية 

.2000  (Rawas) روس  المبين،  الفتح  رزيق،  ابن  انظر:  العدواني:  عريق  د بن  محم
القلعي. القلعي:  علي  د بن  محم

المنذري. المنذري:  علي  د بن  محم
البحراني. الخراسيني:  ْزوّي  الن البحراني  سعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم

الشرياني. ْزوّي:  الن الشرياني  سعيد  علي بن  د بن  محم
األرجوزة. صالح:  علي بن  د بن  محم

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،145/2 المخطوطات،  فهرس 
حميد بن  حمد بن  علي بن  الناســخ:  17 ســطرًا.  21×17ســم،  14 صفحة، 

األحداث  وعن  المؤلف  بها  مر  التي  األقاليم  عن  1351 / 1932 ـ 3.  عبد اهللا، 
(إباضي؟). مجموعة،  في  ُعمان،  في 

هناك. والمراجع   1983  (Landau) لندو  انظر:  األسفار.  عن 
النْزوّي. ْزوّي:  الن العقري  عبد الباقي  علي بن  د بن  محم

اإلباضي. الفقه  في  أرجوزة  عبد الباقي:  عبد اهللا بن  علي بن  د بن  محم
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والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقم 21،   ،8  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد   ،1844 / 1260 في  ُنسخ 

النْزوّي. ْزوّي:  الن العقري  عبد الباقي  أحمد بن  د بن  محم علي بن  د بن  محم
الحضرمي. الحضرمي:  عمر  د بن  محم

أبو عبد اهللا. السّري،  السري:  اهللا  حمد  عيسى بن  د بن  محم
الحارثي. الحارثي:  صالح  عيسى بن  د بن  محم

الشكيلي. الشكيلي:  سمح  علي بن  عيسى بن  د بن  محم
األحسائي. األحسائي:  قاسم  د بن  محم

العمري. العمري:  كليب  د بن  محم
إلى  مالك  د بن  محم الملك  به  بعث  الذي  الخطاب  شــاذان:  مالك بن  د بن  محم

معه. كان  ومن  نجاد  موسى بن  المعالي بن  أبي  موسى بن  اإلمام 
ان. غس أبي  د بن  محم انظر: 

375/1 ـ 377. األعيان،  إتحاف  البطاشي:  انظر: 
.2002 الحجري  انظر: 

علي. راشد بن  سعيد بن  إلى  شاذان  مالك بن  د بن  محم سيرة  نفسه: 
األمير  هو  المؤلــف   :(106 (باألحرى  رقــم 105   ،32  ،2000 الســالمي، 
هذه  كتبت  علي.  راشــد بن  اإلمام  ابن  ربما  هو  إليه  والمرســل  األسبق 
ل للقرن السادس / الثاني عشر. وهي عبارة عن  الســيرة في النصف األو
ســعيد بن راشــد الذي وصف بالخزي  إلى  مالك  د بن  تهديد من محم
في  الداخلي  التقســيم  مرحلة  خالل  الرســالة  هذه  كتبت  وقد  والكذب، 

واألمراء. األئمة  بين  ُعمان 
 296  ،1992 طبعــة  األعيان،  إتحاف  البطاشــي:  في   :33  ،2001 الســالمي، 
187 ـ 189  االهتداء،  كتاب  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكر  الكندي،  في  (خطأ). 
د بن  (خطأ). الرسالة في كتاب االهتداء كانت من قِبل عبد الرحمن بن محم

الكتاب). في  أخرى  (معلومات  شاذان  مالك بن 
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ان. غس أبي  د بن  محم انظر: 
الرحيلي،  القرشــي:  المخزومي  الرحيلي  هبيرة  الرحيل بن  محبوب بن  د بن  محم

أبو عبد اهللا.
الخزرجي. الخزرجي:  حسن  محفوظ بن  د بن  محم

الدّهان. (ُمحقق)  الدّهان:  د  محم د بن  محم
شعر. ديوان  فضالة:  اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد د بن  محم

التاسع /  للقرن  الثاني  28 ـ 65: (النصف   ،21/2 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
البوســعيدي، (رقم 625).  مكتبة  في  مكتمل  غير  مخطوط  عشــر)  الخامس 

شعره. عن  أمثلة 
آل مداد. انظر: 

اإلزكوي. اإلزكوي:  الصارمي  سعيد  مسعود بن  د بن  محم
فقهية. أجوبة  عبد اهللا:  د بن  محم اد،  مد ابن  انظر:  مفّرج:  د بن  محم

الكندي. الكندي:  موسى  د بن  محم
الغافري. الغافري:  ناصر  د بن  محم

د  د بن ناصر بن سليمان بن عبد اهللا بن مبارك: األزرق. مجلدان. تحقيق: محم محم
.1986 ُعمان  شلبي، 

قِبل  من  1218 / 1803؟  ســنة  في  الكتاب  كتب   :219  ،7  ،1993 العبيدلــي، 
 O. C انظر:  التقليدي.  الطب  عن  البوســعيدي.  أحمد  حنظل بن  ســيف بن 
الصفحــة 12 للنقد عن هذه الطبعة؛ يقول الكاتب في الخاتمة أنه نقل هذا 
ابن  يظهر  البوسعيدي.  أحمد  حنظل بن  ســيف بن  الحاكم  لســيده  الكتاب 
سليمان، رغم ذلك، على صفحة العنوان مؤلفا وتم إكمال اسم البوسعيدي، 

كتبه. بكلمة: 
أبي بكر. عبد الرحمن بن  إبراهيم بن  األزرق،  انظر: 

الرستاقي. الرستاقي:  هاشم  د بن  محم
النْزوّي. الُعماني:  ْزوّي  الن وّصاف  د بن  محم
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د بن يحيى الُعماني: انظر: المغرب: أبو القاســم بن يحيى: [قصيدة في مدح  محم
الدين]. ونسبة  الُعمانيين 

الراشدي. (ُمحقق)  الراشدي:  سفيان  يحيى بن  د بن  محم
المبرد. أبو العباس:  المبرد،  يزيد  د بن  محم

يوسف. حبيب بن  الفارسي،  انظر:  المعيني:  يوسف  د بن  محم
شلبي. (ُمحّقق)  شلبي:  د  محم

أبو بشير. السالمي،  السالمي:  حميد  عبد اهللا بن  شيبة بن  د  محم
الخفاجي. (ُمحقق)  الخفاجي:  عبد المنعم  د  محم

الصليبي. (ُمحقق)  الصليبي:  علي  د  محم
عبد الرحمن. (ُمحقق)  عبد الرحمن:  الزناتي  د  محم د  محم

إسماعيل. (ُمحقق)  إسماعيل:  محمود  د  محم
عبد اهللا. (ُمحقق)  عبد اهللا:  مرسي  د  محم

والمعراج. اإلسراء  قصة  ذكر  في  (؟):  يوسف  د  محم
 .(41/8) زنجبار  أرشــيف  في   :19  ،1996  (Vikør) وفكور   (O’Fahey) أُفهي 
 /1278 شوال   27 النســخ  تاريخ  النجوي،  بـ ابن  (إباضي؟)  المؤلف  يعرف 
د المنذري. في مجموعة  27 أبريل 1862، الناسخ: سليمان بن علي بن محم

(عن  معنون)  (غير  البرزنجي؛  عبد الكريم  حسن بن  جعفر بن  إلى  باإلضافة 
تاريخ  وأحد،  بدر  أهل  وأســماء   ،(18  ،O. C انظر:  المالكي.  المؤلــف  هذا 

شعرية]. ومجموعة  [نثر  1860؛  أكتوبر   5  /1277 ل  األو ربيع   20 النسخ 
الخصيبي. الخصيبي:  سالم  د بن  محم محمود بن 

الخراساني. الُعماني،  الُعماني:  الخراساني  نصر  محمود بن 
سعد. (ُمحقق)  سعد:  محمود 

عيران. (ُمحقق)  عيران:  محمود 
الزنجباري. الزنجباري:  الدين  محي 

البراوي. البراوي:  القحطاني  عبد الشيخ  الشيخ بن  الدين بن  محي 
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شّوال:  حسين بن  موسى بن  بن  بجاد  ســالم بن  خميس بن  سالم بن  المحليوي، 
التراث  وزارة  مســقط،  الرحمن.  طاعة  طريــق  إلى  الهادي  البســتان  فواكه 
 ،451 مجلدات، (459،  ثالثة   ،1989 ـ   1988 / 1409 ـ   1408 والثقافة،  القومي 

24×17سم). 395 صفحة، 

.8266 ـ   B 16 18 ـ ليدن،  جامعة  مكتبة 
الصفحات  ل،  األو ـد  المجلـ) المؤلف  قِبــل  من  مة  ـ : المقد ل مصورة  نســخة 
المجلد  محتويات  457 ـ 458)،  (الصفحات  ل  األو المجلد  محتويات  3 ـ 5)، 

393 ـ 394). (الصفحات  الثالث  المجلد  محتويات   ،(451 (الصفحة  الثاني 
فقهية. أسئلة  عن  وأجوبة  أسئلة 

سمد  من  بالقرب  عندام،  بوادي  قرية  محليا  المحليوي.  هو:  المؤلف  نسب 
الشان (البطاشي: إتحاف األعيان، 269/2). االسم الصحيح كذلك في كتاب 

و204.  195/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
يقول:  المؤلف  يد  بخــط  مخطوط  في   :289/2 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

إبرا. حصن  في  1148 / 1735 ـ 6،  سنة  الكتابة  نهاية 
 ،1734 / 1147 ُجمع  العبري.  عمر  خميس بن  سالم بن   :214  ،1993 العبيدلي 

الكتاب. وجامع  مؤلف  حول  لنقاش   16 الصفحة   O. C انظر:   .1982 ُعمان 
عمر. خميس بن  سالم بن  العبري،  انظر: 

عوف. المختار بن  أبو حمزة  أبو حمزة:  عوف،  المختار بن 
د بن محبوب الرحيلي [المخزومي] القرشي:  المخزومي، أبو المنذر بشير بن محم

الرحيلي.
أبو سفيان. العبدي،  القرشي:  الرحيل  محبوب بن  أبو سفيان  المخزومي، 

د بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي:  المخزومي، أبو عبد اهللا محم
الرحيلي.

كثير. ابن  القرشي:  [المخزومي]  الكثير  الوليد بن  د  أبو محم المخزومي، 
ان. أبو غس العّمرد:  مخلد بن 
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.1996 بابزيز  انظر: 
الهنائي. الهنائي:  حمد  سعيد بن  مّداد بن 

الناعبي. ْزوّي:  الن الناعبي  د  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  مّداد بن 
الغافري. الغافري:  المياحي  د  محم راشد بن  د بن  محم مّداد بن 

اد بن فضالة: القصيدة النونية في ذكر حملة المذهب اإلباضي. د بن مد مّداد بن محم
البطاشي: إتحاف األعيان، 21/2، 22، 24 ـ 28، (القرن الثامن / الرابع عشر، 

التاسع). للقرن  ل  األو النصف 
آل مداد. انظر: 

مّداد:
البطاشي، إتحاف األعيان، 21/2 ـ 102: بنو مّداد عاشوا في محلة عقر النْزوّية. 

يمنية. أصول  من  وهم  الناعبي)  (انظر:  النعب  إلى  ينتمون 
اليعاربة. والية  خالل  آل مداد  علماء  قائمة  473/3 ـ 475:  نفسه: 

فّضالة. اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  انظر: 
اد. مد أحمد بن  أبو بكر  اد،  مد ابن  انظر: 

أحمد. اد،  مد ابن  انظر: 
النْزوّي. اد  مد عبد اهللا بن  د بن  محم اد،  مد ابن  انظر: 

فّضالة. اد بن  مد د بن  محم مّداد بن  انظر: 
فّضالة. اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  د بن  محم انظر: 

فّضالة. اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد د بن  محم انظر: 
اد. مد د بن  محم عبد اهللا بن  الناعبي،  انظر: 

[الناعبي]  العقري  اد  مــد ســليمان بن  مانع بن  أحمد بن  الناعبي،  انظر: 
النْزوّي.

النْزوّي. [الناعبي]  اد  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  مّداد بن  الناعبي،  انظر: 
عبد اهللا بن  اد بن  مد أحمد بن  اد بن  مد د بن  محم سليمان بن  الناعبي،  انظر: 

النْزوّي. العقري  [الناعبي]  المّدادي  اد  مد
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اد بن عدّي بن ربيعة بن  ْزوّي، أحمد بن مانع بن ســليمان بن مدانظــر: الن
العقري. ان  غس أبي  ربيعة بن  راشد بن  د بن  محم

اد. مد أحمد بن  أبو بكر  اد،  مد ابن  عبد اهللا:  اد بن  مد أحمد بن  المّدادي، 
اد  مد عبد اهللا بن  اد بــن  مد أحمد بن  اد بــن  مد د بن  محم ســليمان بن  المّدادي، 

الناعبي. ْزوّي:  الن العقري  الناعبي  [المدادي] 
عّباد. ابن  عّباد:  ابن  المدني، 

فقهية]. [مسائل  سلمة:  د بن  محم المدني، 
100 ـ 150 / 718 ـ 767)  الثالث:  (الطبقــة   :378/2  ،a و2000،  باباعمي 
كريمة  أبي  مســلم بن  عبيدة  أبا  فيها  خالف  فقهية  مســائل  كتابة  في 

التميمي.
عّباد. ابن  عّباد:  د بن  محم المدني، 

الحضرمي. الجوفي:  الفرقي  الحضرمي  سعيد  سالم بن  المّر بن 
السعالي. السعالي:  عمر  (راشد؟) بن  مرشد 

الخصيبي. أبو معاذ:  الخصبي،  راشد  د بن  محم مرشد بن 
المرشد:

 1950 في  زنجبــار  في  المنشــورة  الصحيفة   :284  ،26  ،2001 الكنــدي 
واإلنجليزية  العربية  باللغة  ُنشــرت  الخروصي.  سيف  أحمد بن  قِبل  من 
الوطني  باألرشيف  توجد  الصحيفة  أعداد   .1954 ســنة  حتى  والسواحلية 

لزنجبار.
في  (الزعيم)   (Mwongozi) مونكــوزي  تأســيس   ثــم  :14  ،1981 المدنــي 
والسواحلية  باإلنجليزية  الصحيفة،  الخروصي.  ســيف  أحمد  قِبل  من   1942

الوطني  الحزب  وهو  وحزبها،  العربية  للجمعية  مقاالت  نشــرت  والعربية، 
نسخة  مائة  تطبع  صفحات.  ثمانية  مع  40×28,5سم،  هو  قياسها  الزنجباري. 
اإلصدار  عن  الجريدة  توقفت  القروية.  بالمنطقة  عرب  قرائها  أغلب  يوم.  كل 

البالد. الجريدة  هذه  صاحب  غادر  ا  َلم  1964 ثورة  بعد 
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اســتقر الخروصي جنوب البحر، هانتس، إنجلترا، حيث أســس المنظمة 
سم،   20×33) (1964 ـ 1990)  الحّر  زنجبار  صوت  بنشــر  وقام  الزنجبارية 
صفحتين).  أو  صفحة  من  بيان  أحيانًا  أقل،  أحيانًا  10 ـ 20 صفحات،  زهاء 
ظهرت بشــكل منتظم، حسب ما رأيت، على األقل من 1971 إلى 1981. 
المجلد   :1981 فقط  رأيت  منتظم (شخصيًا،  غير  بشــكل  تقريبًا   ،1981 من 
16 أرقــام 1 ـ 3 (ينايــر / مارس)، يونيــو، أكتوبر. 1982: مــارس، مايو، 

أغسطس،  يوليو /  فبراير،  يناير /   :1986 أغسطس.  يوليو /   :1985 أغسطس. 
الحّر  زنجبار  صوت  جريــدة  أصبحت  بعد  فيما  نوفمبر).  أكتوبــر /   :1987

الجريــدة المتداولــة بشــكل منتظم بزنجبــار (رقم 9 (ســبتمبر 1990)، 
(نوفمبر  رقم 11  نفسه:   ،(1990 (أكتوبر  رقم 10  سم،   21×29.5 8 صفحات، 

نفسه).  ،(1990

لالستعمار  دراسية  حالة  لكوبا.  األولى  اإلفريقية  زنجبار:  س:  أ.  الخروصي، 
(48 صفحة).  ،1967 الُسري،  رتشموند،  الجديد. 

الجديد.  االســتعمار  ضحية  زنجبــار.  احتضار  ســيف:  أحمد  الخروصي، 
رتشــموند، الســري: طبع الشــؤون الخارجية، يونيــو 1969، (23 صفحة، 

صحفة). 21×14سم، 

الخروصي، أ. س: رســائل تَــّم تهريبها من زنجبار. جنــوب البحر 1971، 
18×12سم). (32 صفحة، 

1942 ـ 1963.   (Mwongozi) مونكــوزي   :297  ،1965  (Lofchie) لوفتشــي 
الحزب   ،1956 إلى   1942 من  العربية  الجمعية  مع  مشــتركة  لكن  مســتقلة، 

.1963 إلى   1956 من  الزنجباري،  الوطني 
.2001 المحروقي  سيرة،  سالم،  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر: 

الضنكي. الضنكي:  حمزة  عزيز بن  مسعود بن  علي بن  سليمان بن  المزاحمي، 
المزروعي:

أصول  من  هم  (مزارعــة)  المزارعي  79 ـ 81:  األعيان،  إســعاف  الســيابي: 
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نزارية. ليسوا تحت زعامة واحدة ويعيشون في أماكن متفرقة في كل أرجاء 
سمائل،  سفالة  في  العليا،  بالرستاق  المزارعة  برج  في  شــناص،  في  ُعمان، 

إفريقيا. شرق  في  مشهورون  وهم  الهاجر.  في  خاصة 
الذرية. كوكب  عمر:  فاضل بن  البوري،  انظر: 

.1995  (Ritchie) رتشي  انظر: 
المزروعي:

علي. األمين بن 
نافع. عبد اهللا بن  علي بن 

عبد اهللا. عثمان بن  علي بن 
علي: األمين بن  المزروعي، 

فوتوغرافية. صورة  (1891 ـ 1947)   :267  ،2001 الكندي 
د بن قاسم المزروعي  1995، 1 ـ 3: سيرة مختصرة لمحم (Ritchie) رتشــي
نافع بن  عبد اهللا بــن  علي بن  األمين بــن  الكامــل:  االســم  ممباســه.  في 
مزروع بن عبد اهللا بــن خميس بن علي بن عبد اهللا بن علي المزروعي. ولد 
المزروعية  العائلة   .1891 يناير   27  / 1308 الثانية  جمادى   15 يوم  ممباسه  في 
العائلة  فــي  ل  األو كان  جــّده   .(O. C (21 ـ 20  ُعمانــي  أصل  مــن  كانت 
جريدة  بإصدار  قام   1930 سنة  في  الشافعية.  المدرسة  تبنى  الذي  المزروعية 
والسواحلية،  بالعربية  أسبوعية  جريدة  أصدر   1932 وفي  الســواحلية،  باللغة 
تسمى اإلصالح. في ديســمبر 1932 أصبح قاضيًا ممباسه وفي يونيو 1937 
قاضيــًا هاّمًا بكينيا، وهي مســتعمرة بريطانية آنــذاك. توفي في 8 جمادى 

.1947 أبريل   /1366 األولى 
عن  اإلصالح.   1932 وفــي  الصحيفة  نشــر   1930 في   :194  ،1985 صغيرون 

193 ـ 195. الصفحات   O. C انظر:  وعمله.  المزروعي 
عن جــده، علي بن عبد اهللا بن نافع المزروعــي (1825 ـ 1894). انظر: بنج 

95 ـ 96.  ،2003  (Bang)
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14 ـ 16.  ،b2005  (Hoffman) هوفمان  كذلك  انظر:  المزروعية.  العائلة  عن 
علي. مبارك بن  الهنائي،  انظر: 

اإلصالح. انظر: 
هناك. والمراجع   1981  (Pouwels) بولوس  انظر: 

األطفال. هداية  نفسه: 
.36  ،2001 الكندي 

المزارع. تاريخ  نفسه: 
ويلكنســون  ملكية  في  مخطوط  الشــرقية،  إفريقيا  في  المزارع  والية  تاريخ 

.(Wilkinson)
من  إنجليزية  لترجمة  نســخة  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  فــي  مخطوط 
قِبل رتشــي (Ritchie)، بعنوان: تاريخ الساللة المزروعية لممباسه. ُنشر في 

.1995 أكسفورد، 
الشــرقية،  إفريقيا  في  المزارعة  واليــة  تاريــخ   :176  ،1998 صغيــرون 
أخرى  نسخة  مكة.  في  القرى  أم  لجامعة  التوثيقي  المركز  في  مخطوط 
في  الحضرمي  العلوي  السّقاف  جعفر  علي بن  الشــيخ  عائلة  ملكية  في 

مكة.
.1995 صغيرون   :1995  (Ritchie) رتشي  انظر: 

المسكري:
عالية  هي  المساكرة  لقبيلة  األصلي  الموطن   :2 ملحوظة   98  ،2001 الكندي 
إبراء في الشرقية، بعض األفراد يعيشون في صور، ولديهم جماعات بدوية. 
شخص،   8000 حوالي  يشــكلون  أنهم   1919 في  كتب   1966  (Miles) مايلز 
أصول  من   .6000 كانوا  أنهم   1906 سنة  في  كتب   1908  (Lorrimer) لوريمر 
هم  زعماؤهم   1965 في  عمرو.  عمران بن  األسود بن  أوالد  من  وهم  أزدية، 

عمه. وأبناء  المسكري  راشد  هاشل بن 
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عمران بن  األسود بن  أوالد  كانوا  122 ـ 123:  األعيان،  إســعاف  الســيابي: 
الشرقية  في  إبراء  عالية  في  استقّروا  األصل.  األزدي  عامر،  مزيقيا بن  عمرو 
وبعض قرى أخرى ولديهم فرق كثيرة. حاليا زعيمهم هو هاشــل بن راشد 

عمه. وأبناء 
إبراء  في  شــخص   8000 اإلباضيين،  الغافريين،   :432  ،1966  (Miles) ميلــز
هذا   (Miles) ميلز  كتــب  الحارثيين.  مع  عداء  في  فرقة،   19 واليحمــد (؟)، 

.1919 سنة 
المســاكرة  يملكون  المســاكرة:  فهــرس،   ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
في  الســهلية  المنطقة  في  والمســتوطنات  إبراء  قريــة  من  العليا  المنطقــة 
عندام  وادي  في  النهر  مجرى  باتجاه  للحرث  األساســية  الدار  تمتد  الوراء. 
الشــمال  لغة  قِبل  من  كثيرا  المحصــورة  الحــدود  إلى  الســفلى  إبراء  من 
للحرث،  عدواتهم  بســبب   .(262 (الصفحة  الخريس  رأس  الوهبية،  للرمال 
دخل المســاكرة في التحالف الغافري المتشــكل من السيابيين والرحبيين 
يتكون  والذي  الشــرقية،  في  الهنائي  التحالف  (ضد  جابر  وبني  والنضبيين 
يبقوا  أن  يحاولون  لكنهم  والوهبيين).  والحبســيين  والهجريين  الحرث  من 
التجارة  نقل  في  الرفيقيين  مثل  جليــة  خدمة  وتقديم  اإلمكان  قدر  منعزلين 
في  األحداث  في  تورطوا  المســاكرة  شيوخ  (الصفحة 263).  المنطقتين  بين 

(الصفحة 264). زنجبار 
إبراء. انظر: 

المسكري:
خميس. سالم بن  خميس بن 

هاشل. سالم بن  سيف بن 
سلطان. سالم بن  علي بن 

علي. راشد بن  هاشل بن  راشد بن  هاشل بن 
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المسكري، خميس بن سالم بن خميس: قطع المشاجرة في اتصال قبائل المساكرة.
علي بن  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   ،284  ،2 ملحوظة   98  ،2001 الكندي 

إبراء. المسكري،  سالم 
هاشل: سالم بن  سيف بن  المسكري، 

في  عاش  1343 / 1924 ـ 5)  (توفي  393/1 ـ 395:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
كذلك  عاش  الذي  المسكري،  هاشل  راشــد بن  هاشل بن  عم  ابن  زنجبار. 
على  شعره.  عن  أمثلة  إبراء.  عالية  رأسه  مسقط  إلى  رجع  لكنه  زنجبار،  في 
المساكرة،  البارزين  الناس  بعض  إلى  اإلشــارة  تمت  394 ـ 395  الصفحات 

والمغيرين. اإلسماعيليين 
262: صــورة فوتوغرافية لســلطان بن ســالم بن هاشــل   ،2001 الكنــدي 

ـ : سيف. ل أخ  ربما  بمبا)،  جزيرة  في   1960 (ت:  المسكري 
إبراء. بخبر  الورى  نشر  سلطان:  سالم بن  علي بن  المسكري، 

إبراء. في  المؤلف،  أبناء  مكتبة  في  مخطوط   ،285  ،2001 الكندي 
علي: راشد بن  هاشل بن  راشد بن  هاشل بن  المسكري، 

في  إبراء  عالية  فــي  ولد  (1895 ـ 1968)  تليهــا:  والتي   71  ،2001 الكنــدي 
التي  ربيعة،  أوالد  فرقة  إلى  ينتمي   .1895 / 1313 أو   1893 / 1311 سنة  الشرقية 
لم  وألنه  يتيما  أصبح  العاشرة  ســن  بلغ  لما  المساكرة.  لقبيلة  فرقة  أكبر  تعد 
إفريقيا  شــرق  في  تجار  وهم  عمه،  أبناء  كنف  تحت  ترعرع  إخوة؛  لديه  يكن 
والهند وقاموا بأخذه إلى زنجبار، حيث دخل المدرسة العربية. بعد هذا رجع 
إلى ُعمان، حيث درس مع سيف بن علي بن عامر المسكري (ت: 26 محرم 
إلى  رجع   ثم 404 ـ 405).  األعيان،  نهضة  السالمي:  عنه:  (انظر   (1936 / 1355

زنجبار، حيث أصبح مباشــرة عضو الجمعية العربية، وفي سنة 1345 / 1926 
من  الفلق  صحيفة  إصدار  بداية  من  مباشــرة  اإلداري.  المجلس  عضو  أصبح 
قِبــل هذه الجمعية في أبريــل 1929، أصبح رئيس التحريــر (أبريل 1929 ـ 

.(1953 سبتمبر  ـ   1954 يونيو   ،1953 أكتوبر  ـ   1946 يناير   ،1932 أبريل 
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في  توجد  الفلــق  في  المنشــورة  مقاالته  مجموعــة   :284  ،2001 الكنــدي 
إبراء. في  أبنائه  بحوزة  شعره  مجموعة  لزنجبار.  الوطني  األرشيف 

.2001 الكندي  انظر: 
أبو عبيدة. التميمي،  التميمي:  كريمة  أبي  مسلم بن 

عّباد. ابن  عّباد:  د بن  محم المصري، 
الفّكي. (ُمحقق)  الفّكي:  د  محم مصطفى 

الهاشمي. وترتيب)  (جمع  الهاشمي:  مصعب 
المضيرب:

المنزل  ســاحة   :(Colette) وكوليت   (Paul) بــول   ،(Bonnenfant) بوننفنت 
 ،3 (مســقط)،  الُعمانية  الدراســات  مجلة  والمضيرب.  إبراء  منطقة  الكبير: 

91 ـ 94.  ،(1977) الثاني  الجزء 
بونينفنت (Bonnenfant)، بول (Paul) وكوليت (Colette) وسالم بن حمد بن 
بالمضيرب.  االجتماعي  والتاريــخ  المعمارية  الهندســة  الحارثي:  ســليمان 

107 ـ 135.  ،(1977) الثاني  الجزء   ،3 (مسقط)،  الُعمانية  الدراسات  مجلة 
المضيربي:

خليفين. حميد بن  سعود بن  الوليد  أبو 
الحارثي. انظر:  الحارثي.  عبد اهللا  حميد بن  سليمان بن  حمد بن  سالم بن 

الحارثي. انظر:  الحارثي.  الغيثي  سليم  راشد بن  سعيد بن 
خليفين: حميد بن  سعود بن  أبو الوليد  المضيربي، 

ل 1373 / 1953 فــي  ـي ربيــع األو الســالمي: نهضــة األعيــان، 429: توفـ
المضيرب، حيث كان قاضيًا وحاكمًا لمدة 35 ســنة عند اإلمامين سالم بن 
(إمام  الخليلي  عبــد اهللا  د بن  ومحم 1913 ـ 1920)  (إمام  الخروصي  راشــد 
كذلك  له  ويعمل  السالمي،  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل تلميذًا  كان  1920 ـ 1954). 

عبد اهللا،  حميد بن  عائلة  المضيرب  في  للتدريس  السالمي،  اختاره  سكرتيرا. 
نثر،  وفي  شعر  في  مســائل  وأجوبة  رسائل  ألف  المشايخ.  شــيخ  هو  الذي 
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الحارثي  علي  صالح بــن  أجوبة  بترتيب  كذلــك  قام  قصائد.  كذلك  ـف  ألـ
صالح. الشيخ  أجوبة  في  المصالح  عين  وسماها 

د بن ناصر: شقائق النعمان، 220/3 ـ 237: نفس المعلومات مثل  الخصيبي، محم
الكرب  كشف  وسماها  اطفيش  يوسف  د بن  محم أجوبة  كذلك  رتب  الســالمي. 
سليمان بن  وصول  بمناسبة  قصيدة  ضمنها  من  لشعره،  أمثلة  القطب.  أجوبة  من 
ذهب  حيث  الطائيين،  وادي  إلى  رحلة  عن  أرجوزة  الدريز؛  إلى  الباروني  عبد اهللا 
عيسى  د بن  لمحم قصيدة  على   رد طي؛  وبني  عرابة  بني  بين  مسألة  في  للحكم 

البحرين. إلى  الحارثي  عيسى  د بن  محم رحلة  بمناسبة  قصيدة  الحارثي؛ 
حميد  اهللا بن  لعبد  تلميذًا  كان  1373 / 1953 ـ 4)  ـي  توفـ)  :78  ،1991 الزبير، 
د بن  محم واإلمام  الخروصي  راشــد  سالم بن  اإلمام  عند  والي  الســالمي. 
ـ : صالح بن علي الحارثي  عبد اهللا الخليلي. كتب قصائد عدة ورتب أجوبة ل
د بن يوســف  ـ : محم ـي 1896) (انظــر: عين المصالــح) وأجوبة ل المتوفـ)

الخليلي. إمامة  أواخر  زهاء  توفي  الكرب).  كشف  (انظر:  اطفيش 
المصالح. عين  علي:  صالح بن  الحارثي،  انظر: 

الكرب. كشف  يوسف:  د  محم اطفيش،  المغرب:  انظر: 
ســعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  (ُمحقق)  علي:  راشــد بن  عادل بن  المطاعني، 

الخليلي. خلفان  سعيد بن  الشيخ  ديوان  الخليلي:  خلفان 
المعروي:

د. محم راشد بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي، 
المنحي. [المعروي]  [المعولي]  عمران  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي، 

الوائلي [المعقدي]،  الرســتاقي  عمر  علي بن  عمر بن  علي بن  عمر بن  المعقدي، 
علي. عمر بن  أبو سعيد  الرستاقي،  أبو سعيد: 

المصباح. كتاب  النير:  المنير بن  معلى بن 
البهالني 2000، 24: (القرن الثالث / التاسع) مفقود، لكن تمت اإلشارة إليه 

إزكي. من  المؤلف  أخرى.  كتب  عدة  في 
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وصفين. الجمل  كتاب  أبو عبيدة:  معمر، 
.(466  ،VI العارفين،  هداية  (بغدادي:   27  ،1999 السابعي 

واليمامة. البحرين  خوارج  نفسه: 
األشراف (حاجي  أنســاب  البالذري:  في  جلها  مفقود.   27  ،1999 الســابعي 

.(725 الظنون،  كشف  خليفة: 
المعولي:

أصول  من  شــمس  معولة بن  بنو  106 ـ 107:  األعيان،  إســعاف  الســيابي: 
األزدية.

للمعاول. دقيقة  دراسة  تليها:  والتي   162  ،1977  (Wilkinson) ويلكنسون 
واحد. مجلد  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  المعولي.  ديوان  المعولي: 

المعولي:
راشد. عامر /  د بن  محم سليمان  أبو 

.2003 الجالودي،  وأخبار،  قصص  عامر:  د بن  محم سليمان  أبو 
الزاملي. انظر:  النْزوّي.  العقري  [المعولي]  الزاملي  سعيد  صالح بن 

الزاملي. انظر:  الزاملي.  طالب  حمد بن  د بن  محم
د. محم راشد بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم

المنحي. المعروي  [المعولي]  عمران  عبد اهللا بن  د بن  محم
سالم. ناصر بن 
المعولي. انظر: 

راشد: عامر بن  د بن  محم أبو سليمان  المعولي، 
ة 1190/ 24 يناير  اشي: إتحاف األعيان، 457/3 ـ 461: (ت: 13 ذو الحجالبط

المعاول. وادي  في  (آفي)،  أفي  في  عاش   (1777

ــد (بــن عامر بن  1977، 162: أبو ســليمان محم (Wilkinson) ويلكنســون
المعولي. العدوي  عبد اهللا)  سعيد بن  راشد، بن 

البن  القحطانية  الصحيفــة  في  أعطيت  كما  ســيرته،  في   :1 ملحوظــة   186 نفسه: 
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د بن  محم سليمان  بأبي  المؤلف  ســمي  تليها)،  والتي   261 (الصفحة  رزيق 
المعولي. عبد اهللا  سعيد بن  راشد بن 

د بن عامر  231، 253 ملحوظة: أبو سليمان محم ،B 1987 (Wilkinson) ويلكنسون
المعولي. ضمن الزعمــاء األوائل لحركة النهضة اإلباضيــة. كان معاصرًا لإلمام 
ـي بعده بقليل  أحمد بن ســعيد [البوســعيدي] (منتخب 1753 / 1783 ـ 4) وتوفـ

حسب سيرة ابن رزيق الموجودة في الصحيفة القحطانية، فكل أعماله باقية.
الحادي  (القرن  المعولــي  عريق  عامر بن  د بــن  محم  :147  ،1991 الزبيــر، 
سعيد  أحمد بن  اإلمام  قِبل  من  مسقط  في  قاضيًا  عّين  عشر).  السابع  عشر / 

1753 / 1783 ـ 4). (إمام  البوسعيدي، 
عريق. ابن  فكر  في  قراءات   :2002 األدبي  المنتدى  انظر: 

المهذب. نفسه: 
مخطوط  المعولي،  راشد  عامر بن  د بن  محم رقم 72:   ،12  ،1978 الوهيبي، 
نفســه:  واحد.  مجلد  جديدة،  طبعــة  والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  فــي 
في  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  فــي  مخطوط  رقــم 105،   ،14

واحد. مجلد  1306 / 1888 ـ 9، 

عريق  راشــد بن  عامر بن  د بن  محم  :78/1 النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
الميراث. في  المهذب  كتاب  المعولي: 

د بن عامر بن عريق المعولي: المهذب  السيابي: إسعاف األعيان، 107: محم
الميراث. في 

في  المهذب  المعولــي:  عريق  عامر بــن  د بــن  محم  :147  ،1991 الزبيــر، 
مطبوع. المواريث. 
التالية. المادة  انظر: 

مســقط،  الصليبي.  علي  د بن  محم تحقيق:  مجّلدان.  األدب.  وعين  المهذب  نفسه: 
441 صفحة؛   ،448) 1408 ـ 1988/9 ـ 9،  والثقافــة،  القومــي  التراث  وزارة 

سم).  17×24



977قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ω

التراث  وزارة  في  مخطوط  على  تعتمد   :(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
القومي والثقافة، 273 صفحة، 28,5×19سم، 27 سطرًا، 21 كلمة لكل سطرًا. 
أبو ســليمان  للمؤلف:  الكامل  االســم  المؤلف.  عن  35 ـ 38  الصفحــات 
د بن  محم راشــد بن  عبد اهللا بن  ســعيد بن  راشــد بن  عامر بن  د بن  محم
المواريث.  فرائــض  الكتاب  يعالج  المعولــي.  علي  د بن  محم خميس بــن 
بــدأ المؤلف الكتابة ســنة 1145 / 1732 ـ 3. توفي في مســقط يوم 13 ذو 
الصكوك  كتابة  عن  التهذيب،  بعنوان:  آخر،  كتابا  كتب   .1777 / 1190 ة  الحج

والوصايا.
الكتابــة  بدايــة  الميــراث،  عــن   :457/3 األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 

1145 / 1732 ـ 3.

.15  ،A 2002 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 
(1150 / 1737 ـ 8  أوليــة  نســخ   :370  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
و1190 / 1776 ـ 7) للرد الفقهي هذا موجودة بوزارة التراث القومي والثقافة.

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 58،   ،11  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1139 / 1726 ـ 7،  سنة  ُنسخ 

.2002 عبد اهللا  سعيد بن  العبري،  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

المعاول. أنساب  في  نبذة  نفسه: 
الورقات   ،3463 تاريخ  مخطوطات  دمشق،  األسد،  مكتبة   :219  ،2000 روس 

420 ـ 427.

.16  ،A 2002 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 
 ،385 تاريخ  دمشق،  الظاهرية،  مكتبة  في  مخطوط   ،94  ،A 2002 الســالمي، 

18 ورقة.

ويلكنســون (Wilkinson) 1977، 186 ملحوظة 1: تشكل النبذة الصفحات 
385 (والذي  تاريخ  دمشــق  لمخطوط  تليها)  والتي  األخيرة (420  القليلــة 
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ـ : ُعمان  يتشــكل البقية منه مــن القصيدة الحميريــة وتاريخ المعولــي ل
نسخ  عن  عبارة  الثالثة  األعمال  كل  بُعمان؛  جرت  وأخبار  قصص  بعنوان: 
وجود  يمكن   .(1896 في  إزكي  في  الساكن  المعولي  الشيخ  لصالح  مكونة 
الصحيفة  في  المؤلــف  ســيرة  تحت  متضمن  المعاول  نبذة  محتوى  جّل 

القحطانية.
دمشق  مخطوط  مع  ُجمع  مخطوط   ،370  ،A 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 

القحطانية. الصحيفة  رزيق:  ابن  في  كذلك  بُعمان].  جرت  [وأخبار  قصص 
بُعمان. جرت  وأخبار  قصص  األسفل:  انظر: 

المغاربة. بخصوص  قصيدة  نفسه: 
د بن ســعيد A 2002، 16: قصيدة إلى أهل جبل  الهاشــمي، سعيد بن محم
البن  القحطانية  الصحيفة  في  بيتًا.   57 في  (مزاب)،  ومصعب  جربة  نفوسة، 

545 ـ 547. الصفحات  رزيق، 
المعولي. أبو سليمان  حيث:  [مجموع]،  انظر: 

د: [قصيدة في  د بن عبد اهللا بن سعيد بن راشد بن محم انظر: المعولي، محم
المغرب]. ألهل  والتهنئة  السالم 

.1979 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  بُعمان.  جرت  وأخبار  قصص  نفسه: 
.1980 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  ُعمان،  أهل  تاريخ  مثل: 

فــوزي A 1979، 135 ـ 138، مخطوط في المتحــف البريطاني (أو 6568)، 
العربية  للمخطوطــات  وصفية  (قائمة  المتحــف  مخطوطات  دليل  حســب 
تَّم   ،(33 الصفحة   ،1894 منذ  البريطاني  المتحف  وكالء  قِبل  من  المقتبســة 
اسم  وال  عنوان  أي  يحمل  وال   (A. Jayakar)جيكر قِبل  من  المخطوط  منح 
المكتبة  في  موجود  آخر  مخطوط  عنوان]).  [بدون  مجهول:  (انظر:  المؤلف 
الوطنية في باريس (بلوشت Blochet 1925، 48) (رقم 5126 عربية)، منسوخ 
الفصل  في  يظهــر  العنوان  لكن  عنــوان،  أي  دون   ،1853 فــي  زنجبار  في 
مخطوط  كذلك  هناك  الفهرس.  في  يظهر  المعولي،  المؤلف،  اســم  األول؛ 
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ُنســخ   ،(159  ،1947 تاريخ) (ِعّش  دمشــق (رقم 385  الظاهرية،  المكتبة  في 
المعاول  نســب  في  نبذة  مع  مجموع  مؤلف؛  دون  لكن  بعنوان:   ،1896 في 

ـ : المعولي. ل
تحقيق:   (1783 / 1198 بعــد  (المتوفي   :38 ملحوظــة   86  ،17  ،1997 فوزي 
في  ُطبع   ،1979 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  عامر.  عبد المنعم 
القاهرة (انظر: الجالودي، 2003 والرواحي 2003). يعتمد أساسًا على كشف 
عمل   .1728 / 1140 في  اكتمل  الذي  اإلزكوي،  ســعيد  ـ : سرحان بن  ل الغمة 

.1744 / 1157 سنة  اكتمل  المعولي 
لندن  في  البريطانيــة  المكتبة  فــي  مخطوطات  236 ـ 237،   ،2003 فــوزي 
(رقم 570 ـ 6568) (انظر: مجهــول: [دون عنوان])، في المكتبة الوطنية في 
المؤّلف  توفي   .(385 (تاريخ  دمشق  في  الظاهرية  وفي  عربية)   5126) باريس 
بعد 1198 / 1783. يعالج تاريخ اليعاربة بعد اإلمام ناصر بن مرشد اليعربي. 
الذي  مرشد،  ناصر بن  اإلمام  ســيرة  قيصر:  ابن  لكتاب  تتمة  من  نوع  وهو 
 ،1728 سنة  توقف  الذي  الغمة،  كشف  اإلزكوي:  ولكتاب   ،1639 في  توقف 

.1744 / 1157 حتى  المعولي  استمر 
والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،58/3 المخطوطات،  فهرس 
د بن  محم خلفان بن  سالم بن  الناسخ:  14 ســطرًا.  17×12سم،  277 صفحة، 

على  1163 / 1749 ـ 50.  المعولي،  زامل]  عبد اهللا بن  [بن  سليمان  خلفان بن 
الصفحة 59 مخطوط من 75 صفحة، 37×26سم، 25 سطرًا. الناسخ: ناصر بن 
ُنسخ   ،1743 / 1156 [الصحيح:  1247 / 1831 ـ 2  عرابة،  ثاني بن  سليمان بن 
قِبل  من  كانت  المعقوفتيــن  بين  (اإلضافات  زنجبــار]  في  متوني  قلعة  في 

.(A 2002 الهاشمي 
 :(569 S) 1297 ،III S ،(653 ،1949 طبعــة) 503 ،(GAL II) كارل بروكلمــان
انظر:  بزنجبار.  مخطوطــات  وزنجبار.  ُعمــان  ســجل   .1742 / 1154 بعد  كتب 
.23  ،1938  (Klein) كلين  انظر:  تليها.  والتي   473/1  ،1856  (Guillain) جويالن 
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من   1741 / 1154 ســنة  كتب   :1949 طبعة   ،682  ،(GAL II) بروكلمان  كارل 
دمشق). الظاهرية،  (في  مجهول  مؤلف  قِبل 

المخطوطات  عن  23 ـ 30:   :A 2002 ســعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 
محتوياتها. وعن  العمل،  لهذا  المنشورة  والطبعات 

تحقيق:  المعولــي.  رشــيد  د بن  محم أبو ســليمان   :15  ،2003 الجالودي، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  األولى،  الطبعة  عامر،  عبد المنعم 

.1783 / 1198 بعد  المؤّلف  توفي   .(1997 فوزي  (انظر:   1983

روس (Rawas) 2000، 12 ـ 13، 219: المعولــي األفــوي. ربما أحد علماء 
الُعماني  التاريخ  مرحلة  الكتاب  هذا  يغطي  عشر.  الثامن  عشر /  الثاني  القرن 
منذ هجرة األزد قبل اإلســالم حتى أواخر مرحلة اليعاربة في القرن الثاني 
رغم  مؤّلف.  أي  وال  مصدر  أي  إلى  المؤّلف  يشــر  لم  عشر.  الثامن  عشر / 
لكتاب  وتلك  كتابه  يعطيها  التي  المعلومات  بين  كبير  تشــابه  فهناك  ذلك، 
في  عمله  المؤّلف  أنهى  ُعمان.  أهل  تاريخ  ومجهول:  الغمة  كشف  اإلزكوي 
11 ـ 5126)،  (تاريخ  باريس  في  الوطنية  المكتبة  في  مخطوط   ،1852 / 1269

في  آخر  مخطــوط  وجميل.  واضــح  بخط   ،1852 / 1269 النســخ  تاريــخ 
النسخ  تاريخ  228 ـ 417)،  الورقات   ،3463 (تاريخ  بدمشــق  األســد  مكتبة 
حذفها. تَّم  صفحات  وعدة  النسخة،  هذه  في  مهم  حذف  هناك   .1895 / 1313

الرواحي 2003، 439: تحقيق: عبد المنعم عامر. الطبعة الثانية. مسقط، وزارة 
.1983 / 1403 والثقافة،  القومي  التراث 

.(1997 فوزي  (انظر:  العرب.  سجل  بمطابع  القاهرة  في  ُطبع 
د بن عامر بن راشد المعولي. ذكره  36 ملحوظة 2: محم ،A 1985 ،العبيدلي
العبيدلي،  انظر:   .1783 بعد  مباشــرة  توفي  األفاوي،  بالمعولي   1979 فوزي 

الكتاب. هذا  عن  36 ـ 37، 

 .385 تاريخ  دمشــق،  الظاهريــة،   :250  ،B 1975  (Wilkinson) ويلكنســون 
المعاول. أنساب  في  نبذة  مع  مجموع 
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سجل  الغمة...  كشــف  كتاب  من  أخذ   :370  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
للمخطوط  مطبوعة  نسخة  اليعاربة.  عهد  أواخر  حتى  اإلزكوي  سعيد  سرحان بن 
ُعمان  ألهل  تاريخا   1980 سنة  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  نشرها  تَّم 
وزارة  قِبل  من  نشــرها  تَّم  بعنوان)  (لكن  أخرى  مجهولة  طبعــة  موصوف،  غير 
ُعماني.  ـ : مخطوط  ل مصــورة  نســخة  من   1979 ســنة  والثقافة  القومي  التراث 
مخطوط، الظاهرية (دمشق)، تاريخ 385، الورقات 227 ـ 418. يعطي ويلكنسون 
المعولي. راشد  عامر /  د بن  محم أبو سليمان  هكذا:  المؤلف  اسم   (Wilkinson)

.1744 زهاء  سعيد،  أحمد بن  اإلمام  إلى  فهم  مالك بن  من 
.1967  (Bathurst) بتورست  قِبل  من  استعمل 

المعاول. أنساب  في  نبذة  انظر: 
بُعمان. جرت  وأخبار  قصص  مجهول:  انظر: 

ذكر  حيث   ،2000  (Rawas) روس  المبيــن،  الفتح  رزيــق:  ابن  كتاب  انظر: 
ُعمان. ـ : تاريخ  ل مؤلفا  العدواني  عريق  د بن  محم يسمى  شخص 

د. محم أبو سليمان  المعولي،  انظر: 
ُعمان. أهل  تاريخ  عبد اهللا:  سليمان بن  جعفر بن  النخلي،  انظر: 

التهذيب. كتاب  نفسه: 
مكتبة  في  مخطوط   ،15  ،A 2002 ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  الهاشــمي، 
الشرعية،  والكتابات  اللغة  فقه  عن  و1399.  رقم 1398  مجلدان،  البوسعيدي، 

والوصايا. الصكوك  كتابة  مثل 
كتاب  المعولي:  عريــق  راشــد بن  عامر بن  د بــن  محم  :79  ،2002 عطايــا 
التهذيب في الفصاحة، مخطوط في مكتبة البوسعيدي، مجلدان، رقم 1398.

عريق  راشــد بن  عامر بن  د بن  محم  :78/1 النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
الفصاحة. في  التهذيب  كتاب  المعولي: 

العقري  الخراســيني  [المعولي]  الزاملي  مســعود  ســعيد بن  صالح بن  المعولي، 
مسعود. سعيد بن  صالح بن  الزاملي،  ْزوّي:  الن
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د: محم راشد بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي، 
الخصيبي: شقائق النعمان، 69/1 ـ 81: من معرى، التابعة لمنح. كتب قصائد 

شعره. عن  أمثلة  ذلك  تلي  معاصريه.  اليعاربة،  أئمة  عن  كثيرة  مدحية 
معرى  من  عشر)  السابع  عشــر /  الحادي  (القرن  147 ـ 148:   ،1991 الزبير، 
التابعــة لمنح. شــاعر. جل عمله عبــارة عن قصائد مدحيــة، خاصة أئمة 
الوعظ  عن  عبارة  قصائــده  فمواضيع  ذلك،  عن  فضــالً  عهده.  في  اليعاربة 

الرسول ژ. مدح  في  قصيدة  كتب  وقد  واإلرشاد، 
عبد اهللا. د بن  محم المعولي،  انظر: 

المغرب. ألهل  والتهنئة  السالم  في  قصيدة  نفسه: 
مكتبة آل يــدر، 126، رقم 384 (رقم 106 في المكتبة)، مخطوط 3 ورقات، 
صالح،  موسى بن  ســعيد بن  الناسخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  25,5×17,5سم، 

.7 إلى   5 الورقة  من  96 ورقة،  من  مجموعة  في  الرابع  1117 / 1705 ـ 6. 

مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد (B) 253، رقم 612 (رقم 88 في المكتبة): 
[رسالة من أهل ُعمان إلى أرض المغرب]. مخطوط، ورقتان، 19,5×15سم، 
25 سطرًا، مكتمل، 59 بيتًا. [الناسخ بهون بن أحمد بن سعيد، أواخر القرن 

الرسالة  24 ورقة.  من  مجموعة  في  عشر  الرابع  عشر].  التاسع  عشر /  الثالث 
المنظومة تَّم تأريخها ســنة 1107 / 1695 ـ 6. تهاني من ُعمان إلى اإلباضية 
لتعيينهم  نفوسة  أهل  مدح  ووارجالن.  مصعب  جربة،  نفوسة،  في  بالمغرب، 

ووارجالن. بمزاب  قصور  سبعة  إلى  اإلشارة  تمت  لإلمام. 
بخصوص  [قصيدة  راشــد:  عامر /  د بن  محم أبو ســليمان  المعولي،  انظر: 

المغاربة].
مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
[ديوان  المنحي:  المعــروي  [المعولي]  عمــران  عبد اهللا بن  د بــن  محم المعولي، 

المنحي].
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مخطوط  عشر)  السابع  عشر /  الحادي  (القرن   :190/2 المخطوطات،  فهرس 
فــي وزارة التراث القومي والثقافة، 160 صفحة، 21×16ســم، 15 ســطرًا. 
الناسخ: خلف بن خميس بن خلف بن خميس بن خلف السمدي النْزوّي، 
مرشــد بن  ناصر بن  اإلمام  مدح  فــي  مجموعة،  فــي  1173 / 1759 ـ 60، 

الصفحة  على  اليعربي.  مالك  سيف بن  ســلطان بن  واإلمام  اليعربي  مالك 
د بن  191 نســخة أخرى: 458 صفحة، 31×21سم، 19ســطرًا. الناسخ: محم

اإلمام  مدخــل  صاحب  اإلزكــوي.  الُســليمي  عمر  د بن  محم ســليم بن 
ســيف بن سلطان بن يعرب اليعربي. ُنشــر من قِبل وزارة التراث القومي 

.1984 في  والثقافة 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 548/3: ديوان المعولي. مســقط، وزارة التراث 

.1992 والثقافة،  القومي 
المعولي. ديوان  سالم:  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي،  انظر: 

.1967  (Bathurst) باثورست  انظر:  اليعربي.  انظر:  اليعاربة.  عن 
مرشد. ناصر بن  اإلمام  مراثي  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،192/2 المخطوطات،  فهرس 
عبد الهادي  د بن  محم علي بن  الناســخ:  15 سطرًا.  22×16سم،  90 صفحة، 

قِبل  من  اإلمام  بســيرة  مســبوقة  مجموعة،  في  1188 / 1774 ـ 5.  النصري، 
نسخة   193 الصفحة  على  مختلفين.  شــعراء  لعدة  رثائية  قصائد  الصحاري. 
سعيد  عمر بن  علي بن  الناسخ:  17 ســطرًا.  22×16سم،  58 صفحة،  أخرى: 

1251 / 1835 ـ 6. الصوري،  الخماسي 
.40/3 المخطوطات،  فهرس  مرشد،  ناصر بن  اإلمام  سيرة  قيصر:  ابن  انظر: 

سالم: ناصر بن  المعولي، 
الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن  119 ـ 121:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الطيب،  نفحة  شــعره:  عن  أمثلة  والعشرين)  الحادي  ـ  العشــرين  عشر / 

ُعمان. سعد 
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يوسف. حبيب بن  الفارسي،  يوسف:  بن  د بن  محم المعيني، 
اإلزكوي: اليمني  [المغتسي]  سالم  د بن  محم خلفان بن  المغتسي، 

بوالية  قرية  اليمن  إزكــي.  علماء  عن  قصيدة  128 ـ 136:   ،1993 البهالنــي 
17 ـ 21). الصفحات  (انظر:  إزكي 

.(1928 / 1349 (ولد  83 ـ 87:   ،2000 البهالني 
84/2 ـ 97: (القرن الرابع عشر ـ الخامس عشر /  الخصيبي: شقائق النعمان، 
علماء  عن  قصيدة  خاصة  شــعره،  عن  أمثلة  والعشرون)  الواحد  ـ  العشرين 
الهوامش  في  شرحها  تَّم  التي  باألسماء،  مليئة  84 ـ 96)،  (الصفحات  إزكي 

الخصيبي. قِبل  من 
.1986 سعيد  د  محم عبد الحليم،  انظر:  ُعمان.  في  واألدب  الشعر  عن 

التاريخ. زورق  على  نفسه: 
إزكي. بوالية  قرية  اليمن،  علماء  عن  القصيدة،  نص  19 ـ 21:   ،1993 البهالني 

البهالنــي 2000، 25 ملحوظــة 2، 27، 124، مخطــوط، 1983. قصيدة عن 
إزكي. وعلماء)  (شعراء 

حمد: سالم بن  المغتسي، 
كذلك  البهالنــي  يســميه   (1934 / 1355 (ولــد  90 ـ 92:   ،2000 البهالنــي 

الرواحي. سالم  بالدكتور 
.1986 سعيد  د  محم عبد الحليم،  انظر:  ُعمان.  في  واألدب  الشعر  عن 

عبد المنعم  تحقيق:  زنجبار.  تاريخ  في  األخبار  جهينة  علي:  ســعيد بن  المغيري، 
البابي  عيســى  والثقافة /  القومي  التــراث  وزارة  القاهــرة:  مســقط /  عامر. 

23×16,5سم). 532 صفحة،   ،9  ،XXIII)  ،1979 الحلبي، 
لطبعة  مة  مقد في  1357 / 1938 ـ 9.  ســنة  في  العمل  هذا  كتابة  المؤلف  بدأ 
ســالم بن  قِبل  من  للمؤّلف  ســيرة  هناك   ،XVII-XVII الصفحــات   ،1979

األصلي  المخطوط  ســلفه.  عن  قليلة  وصفحات  الريامي،  ــد  محم علي بن 
573 صفحة وكتب من قِبل عدة ناسخين مختلفين. على الصفحات 37 ـ 58: 
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373 ـ 470:  الصفحات  على  مجهول).  كلوة (انظر:  أخبار  في  الســلوة  كتاب 
رحلته  471 ـ 473،  الصفحات  أوروبا.  إلى  حارب  خليفة بن  السلطان  رحلة 
الثانية.  إليزابث  الملكــة  تتويج  لحضــور   ،1953 ســنة  إنجلترا  إلى  الثانية 
الصفحات 473 ـ 478: رحلته الثالثة إلى لندن وهي زيارة غير رســمية سنة 

التالية). المادة  (انظر:   .1960

الطبعــة الثانيــة، مراجعة: علي الصليبــي، مســقط، وزارة الثقافة والتراث 
.1986 / 1406 الوطني، 

.27 ملحوظة   210  ،2003  (Bang) بنج  انظر:  أخرى.  طبعات  عن 
القومي  التراث  وزارة  في  ل  األو الجزء  مخطوط   ،60/3 المخطوطات  فهرس 
بـ 4 صفحات  مسبوق  النص  17 ســطرًا،  33×21سم،  373 صفحة،  والثقافة، 
بدأ  السالمي.  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل قصيدة  أيضًا  وهناك  المؤّلف  ســيرة  مع 
الجزء  مخطوط   61 الصفحــة  على  1357 / 1938 ـ 9.  ســنة  الكتابة  المؤّلف 

25 سطرًا. سم،   22×29 204 صفحة،  الثاني، 
جمعــة  علي بــن  ســعيد بن   :269  ،247 ملحوظــة،   54  ،2001 الكنــدي 
مقاالت  ســبع  كتب   .269 الصفحة  على  فوتوغرافية  صورة  (1882 ـ 1963) 
ملحوظة   54 الصفحة  علــى  مختصرة  ســيرة  الفلق.  الزنجبارية  الجريدة  في 
ســنة  جعالن،  في  المشــايخ  فلج  في  ولد  األخبار).  جهينة  إلى  مة  مقد (من 
المغيري،  ســعيد  جمعة بن  العالم  جده،  كنف  تحت  ترعــرع   .1882 / 1300

في  الخضــراء).  (الجزيــرة  بمبــة  إلى   1905 / 1323 ســنة  أرســله  الــذي 
في  زنجبار.  في  الشــريعة  مجلس  عضو  زنجبار  حكومة  عينته   1932 / 1351

إلى  رحلة  في  حارب  خليفة بن  زنجبار،  ســلطان  رافق   1937 / 1356 ســنة 
السادس. جورج  الملك  تتويج  حفلة  لحضور  إنجلترا 

جهينة  «عند  المقولة:  إلى  إحالة  عن  عبارة  العنوان   :1965  (Schacht) شاخت 
الخبر اليقين». بفضل ابني المؤّلف السيد جمعة والسيد علي تمكن شاخت 

المخطوط. رؤية  من   (Schacht)
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ويلكنسون (Wilkinson) 1981، 272 ملحوظة 4: سعيد بن علي بن جمعة بن 
سنة  ُعمان)  جعالن (جنوب  في  بوحسن  بني  بالد  في  ولد  المغيري.  ســعيد 
1300 / 1882، أُرســل ليعيش مع عمه في شكشــك فــي الجزيرة الخضراء 

(بمبة)، حيث اســتقر حتى وفاة هذا األخير فــي 1325 / 1907 ـ 8. يبدو أنه 
رجع إلى ُعمان أثناء حصول زنجبار على االستقالل وقام بوصف األحداث 

.1961 حدود  إلى  هناك 
وزارة  قِبل  من  النشــر  طور  في  أو  منشــور  رقم 5:   ،22  ،4  ،1978 الوهيبي، 
والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  مصورة  نســخة  والثقافة؛  القومي  التراث 

واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  لمخطوط، 
.81  ،1991 الزبير، 

.1995 أحمد  عبد الرحمن  سالم،  انظر: 
وزارة  مســقط.  1937 ـ 1960.  أوربا،  إلى  حارب  خليفة بن  الســلطان  رحلة  نفسه: 

24×17سم). (122 صفحة،   ،1985 / 1405 والثقافة،  القومي  التراث 
الصفحات   .1953 فــي  لندن،  إلى  الثانيــة  الرحلة  111 ـ 113:  الصفحــات 

.1960 في  لندن،  إلى  الثالثة  الرحلة  113 ـ 118: 

373 ـ 478. زنجبار،  تاريخ  في  األخبار  جهينة  في  كذلك 
هناك. والمراجع   1983  (Landau) لندو  انظر:  أخرى.  رحالت  عن 

النسب. مجموع  انظر:  زيد:  حمد بن  عبد الرحمن بن  المغيري، 
بنو: البهلويون،  مفّرج 

5/3 ـ 19. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
مفّرج. د بن  محم سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  انظر: 

أحمد. ورد بن  أبو الحسن  انظر: 
مفّرج. أحمد بن  انظر: 

أحمد بن  مفّرج بن  أحمد بــن  عمر  صالح بــن  أحمد بن  البهلــوي،  انظر: 
ورد. عمر بن  د بن  محم
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مفّرج. أحمد بن  انظر:  مفّرج:  أحمد بن  المفّرجي، 
المقرئ. [الُعماني]  سعيد  علي  الحسن بن  د  أبو محم الُعماني،  المقرئ: 

علي. عمر بن  أبو سعيد  الرستاقي،  علي:  عمر بن  المقعدي، 
مكتبــة البوســعيدي، (مــارس 2004): ُطبع فــي ُعمان. علــى الصفحات 

عليه. والحث  العلم  فضل  وفي  خلقية  تهذيبية  رسالة  111 ـ 119: 

شاخت (Schacht) 1956، 390، رقم 72: اكتمل في 1356 / 1937 ـ 8، القاهرة 
1357 / 1938 ـ 9.

السابقة. المادة  انظر: 
ماجد. ابن  انظر:  ماجد:  أحمد بن  المالح، 

البصري المنتفقي: 
عمرو بن  (بني)  إلــى  المنتفقي  يرجع   :449/3 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

صعصعة. عامر بن  بني  مناطق  إحدى  كعب،  عقيل بن  عامر بن 
أصل  من  صعصعة.  عامر بن  عمر بن  بنو   :57 األعيان،  إســعاف  الســيابي: 

نزاري.
.1998  (Bandyopadhyay) بنديوبداي  انظر:  المنحي: 

المنحي:
جابر. أبي  عمر بن  أحمد بن  بكر  أبو 
نجاد. موسى بن  نجاد بن  د  محم أبو 

الصائغي. انظر:  علي.  جمعة بن 
راشد. خلف بن  راشد بن 

الصائغي. انظر:  علي.  سعيد بن  سالم بن 
وّضاح. صالح بن 

ــد المعولــي [المنحي]  د بــن عبد اهللا بن ســعيد بن راشــد بن محم محم
المعولي. انظر:  المعروي. 

المعولي. انظر:  المعروي.  المعولي  عمران  عبد اهللا بن  د بن  محم
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البوسعيدي. انظر:  البركاوي.  المنحي  البوسعيدي،  سالم  ناصر بن 
جابر: أبي  عمر بن  أحمد بن  أبو بكر  المنحي 

راشــد بن  اإلمام  عهد  في  عاش  344/1 ـ 345:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
في  المتشدد  الحزب  إلى  ينتمي  كان  الخروصي.  راشد  سليمان بن  علي بن 
قضّية موسى بن موسى وراشد بن النضر (في مسألة إقالة اإلمام الصلت بن 
د بن عيسى (ت: 501 / 1107 ـ 8)،  مالك). معاصر للقاضي أبي عبد اهللا محم
 ،(1108 / 502 (ت:  الهجاري  نصر  أحمد بن  الحســن بن  أبي علي  القاضي 
المنحي  موسى  ونجاد بن  508 / 1114 ـ 5)  (ت:  الكندي  إبراهيم  د بن  محم

علي. راشد بن  اإلمام  توبة  حضروا  الذين  ضمن  وكان   ،(1119 / 513 (ت: 
علي.  راشــد بن  اإلمام  عهد  في  عاش   :2 ملحوظة   65  ،2003 الجالــودي، 
اإلمام  إقالة  مسألة  (في  الرستاقي  الحزب  إلى  ينتمي  كان   .1025 / 416 توفي 
 ،(1107 / 501 عيسى (ت:  أحمد بن  عبد اهللا  ألبي  معاصر  مالك).  الصلت بن 
نجاد بن   ،(1108 / 502 (ت:  الهجاري  نصــر  أحمد بن  أبي علي بن  القاضي 
اإلمام  توبة  حضروا  الذين  ضمن  وكان   ،(1119 / 513 (ت:  المنحي  موســى 

خطأ).  ،269/1 األعيان،  إتحاف  (البطاشي:  علي  راشد بن 
اهللا. حمد  عيسى بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  السّري،  انظر: 

المنحي. جابر  أبي  عمر بن  أحمد بن  بكر  أبي  القاضي  عن  نفسه: 
9/2 ـ 23.  ،1986 كاشف 

348 ـ 354.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 
329 ـ 340. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253 نفسه: 

524 ـ 532. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256 نفسه 
الوهيبــي، 2002، 146: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 

507 ـ 515. الصفحات 
493 ـ 502. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159  ،2003 الوهيبي، 

عمر. أحمد بن  أبو بكر  انظر: 
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التالية. المادة  انظر: 
المنحي. عمر  أحمد بن  بكر  أبي  سيرة  نفسه: 

اإلباضية  علمــاء  ســير  مجهول:  في   :2 ملحوظــة   65  ،2003 الجالــودي، 
إلى  يشر  لم  حيث   ،25 الصفحة  ذلك  رغم  انظر:  101/2 ـ 106.  المحبوبيين، 

السيرة. هذه 
السيرة   (1103 / 496 (المتوفي   :(99 (باألحرى  رقم 98   ،31  ،2000 السالمي، 
هذا  إلى  ال داعي  بأنــه  يرى  المؤّلف  اإلمامة.  عقد  حــول  فتوى  عن  عبارة 

اإلمام. على  متفقون  الناس  كان  إذا  التعاقد 
السير  اإلباضية؛  السير  (2)؛  السير  كتاب  مجهول:  في   :31  ،2001 السالمي، 

315 ـ 317. ل،  األو المجلد  األعيان،  تحفة  السالمي:  الُعمانية. 
السابقة. المادة  انظر: 

نجاد: موسى بن  نجاد بن  د  أبو محم المنحي، 
خنبش بن  اإلمام  رسالة  من  أجزاء  356/1 ـ 361:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ا عيّنه قاضيًا وأجزاء  إلى نجاد بن موسى َلم (ي 510 / 1116 ـ 7المتوف) د محم
البوسعيدي،  مكتبة  في  (رقم 73)  مخطوط  من  األخير.  هذا  رد  رســالة  من 
قاضيًا  كان  موسى  نجاد بن   :368 الصفحة  كثيرة.  فارغة  أماكن  تتخلله  الذي 
وراشد بن  خنبش  د بن  محم خنبش بن  ان،  غس أبي  د بن  محم األئمة  تحت 
علي [بن ســليمان بن راشــد الخروصي]. انظر: الصحفات 369 ـ 372 عن 

.1119 / 513 رجب  في  وفاته  ظروف 
أبي  د بن  محم اإلماميــن  عند  قاضي   :1 ملحوظــة   66  ،2003 الجالــودي، 
أعمدة  أحد   .(1122 / 516 ـي  هاشــم (المتوفـ د بن  محم وخنبش بن  ــان  غس
في  الخروصي  مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالة  مسألة  (في  الرستاقية  المدرسة 

الهجاري. نصر  أحمد بن  الحسن بن  علي  أبي  مع  درس   (886 / 272

الرستاقي  للحزب  الموجه  القاضي   :155  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنســون
كتبًا. أّلف  أنه  عنه  ذكر  عشر.  الحادي  القرن  أواخر 
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450 ـ 513 /  (زهــاء   :12 ملحوظــة   146  ،1988  (Wilkinson) ويلكنســون 
1058 ـ 1119).

انظر: البطاشــي: إتحاف األعيان، 354/1 ـ 380، عن نجاد بن موسى وأفراد 
النجادية. العائلة  من  آخرين 

األدلة. كتاب  نفسه: 
الصفراء. القائمة 

ُعمان في التاريخ، 1995، 255: نجاد بن إبراهيم: حقائق األدلة، 5 مجلدات،
األدلة. وحقائق  األكلة  كتاب  انظر: 

األدلة. وحقائق  األكلة  كتاب  نفسه: 
مكتبة  في  ل  األو للمجلــد  مخطــوط   361/1 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 

مة. المقد من  اقتباسات  السالمي. 
الدين. وأصول  الفقه  أصول  عن  أجزاء،   5  :72 اللمعة،  السالمي: 
األدلة. وحقائق  األكلة  كتاب   :1 ملحوظة   66  ،2003 الجالودي، 

مفقود.  :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

األدلة. كتاب  انظر: 
مكتبة  المقتصــر،  الجوهر  عبــد اهللا:  أحمد بــن  أبو بكر  الكنــدي،  انظــر: 

البوسعيدي.
واإلرشاد. البصائر  كتاب  نفسه: 

الضالل.  وفرق  والبــراءة  الوالية  عن   :362/1 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
التراث  وزارة  فــي  الثاني  للمجلــد  مخطوط  مجّلــدات،  خمس  في  ربمــا 
على  إطراء  قصيــدة  من  األســطر  بعض  باء).  (رقم 336  والثقافــة  القومي 
المنحي،  حرمل  ســالم بن  عبد اهللا بن  خلف بــن  ـ : علي بن  ل العمــل  هذا 
الناسخ:  المخطوط،   :143/3 نفسه:   .1748 / 1161 رمضان   11 بتاريخ  مخطوط 
عشر)،  السابع  عشر /  الحادي  (القرن  المحروقي  عمر  جمعة بن  خميس بن 
د بــن عبد اهللا بن جمعة بن ُعبيدان  د بــن عبد اهللا بن ُعبيدان (محم ـ : محم ل
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1106 / 1694 ـ 5). المتوفي  النْزوّي،  السمدي 
البصائر. كتاب   :1 ملحوظة   66  ،2003 الجالودي، 

مفقود  :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

والبصائر. اإلرشاد  كتاب   :157  ،2002 أحمد  صالح بن  الصوافي، 
األصول). (في  اإلرشاد  كتاب  انظر: 

البصيرة. كتاب  وّضاح:  صالح بن  المنحي،  انظر: 
الضالل. فرق  كتاب  نفسه: 

.1 ملحوظة   66  ،2003 الجالودي، 
الحوالة. كتاب  نفسه: 

الصفراء. القائمة 
.1 ملحوظة   66  ،2003 الجالودي، 

إبراهيم. نجاد بن   :255  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
اإلرشاد. كتاب  انظر: 

األصول). (في  اإلرشاد  كتاب  نفسه: 
كتاب  مؤلف  حســب   :12 ملحوظــة   146  ،1988  (Wilkinson) ويلكنســون 
اإلرشاد  المسمى  األجزاء  الخماسي  المشهور  كتابه  إلى  باإلضافة  المصنف، 
نجاد  موسى بن  نجاد بن  كتب  فقد  الحوالة،  يســمى  وكتاب  األصول)  (في 
(زهاء 451 ـ 513 / 1059 ـ 1119) شــرحا بعنوان: الزيادة عن كتاب اإليضاح 
الوارجالني،  المغــرب:  (انظــر:  أجزاء.  ثالثــة  من  المكون  زكريــاء  ألبي 

األحكام؟). في  اإليضاح  كتاب  بكر:  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء 
الصفراء. القائمة 

والبراءة. الوالية  في  اإلرشاد  كتاب   :1 ملحوظة   66  ،2003 الجالودي، 
إبراهيم. نجاد بن   :255  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

والحوالة. األصول  في   :72 اللمعة،  السالمي: 
والبصائر. اإلرشاد  كتاب   :157  ،2002 أحمد  صالح بن  الصوافي، 
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http://www.ibadhiyah.net/books (ديسمبر 2001): نجاد بن موسى بن نجاد.

واإلرشاد. البصائر  كتاب  انظر: 
الحوالة. كتاب  انظر: 

المنحي 5. موسى  نجاد بن  القاضي  سيرة  نفسه: 
الجالــودي، 2003، 26: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة المحبوبيين، 

107/3 ـ 146.

عن  رّد  السيرة.  هذه  من  مقتبسات  362/1 ـ 366:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ابن  يسمى  شخص  قِبل  من  جهله  المكلف  ال يســع  فيما  االستعداد  رسالة 

التاج.
السيرة. كتاب  المنحي:  إبراهيم  نجاد بن   :255  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

المخالفين. على  الرّد  في  النجاد  سيرة   :72 اللمعة،  السالمي: 
السالمي، 2000، 31، رقم 99 (باألحرى 100): (توفي 513 / 1119) المؤلف هو 
594 ـ 597 / 1197 ـ 1200).  جد اإلمام أبي المعالي بن موسى بن نجاد (إمام 
مالك  الصلت بن  اإلمام  إقالة  مسألة  في  الرستاقي  الحزب  إلى  عائلته  تنتمي 
االستعداد  رسالة  على  للرد  علمية  ســيرة  عن  عبارة  السيرة  هذه  الخروصي. 
الســالمي،  األشــعرية.  رد  التاج،  ابن  قِبل  من  جهله  المكّلف  ال يســع  فيما 

.32  ،2001

580 ـ 619. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253  ،2001 السالمي، 
581 ـ 619. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256 نفسه: 

الثاني،  الجزء  اإلباضية،  علمــاء  الســير  مجهول:  في   :146  ،2003 الوهيبي، 
535 ـ 564. الصفحات 

الخالف. أهل  على  للرّد  (المعروفة)  السيرة  كتاب  الصفراء:  القائمة 
راشد: خلف بن  راشد بن  المنحي، 

أمثلة  1071 / 1660 ـ 1)  (ت:  178/3 ـ 182:  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
الفاسدة. والبيوع  الخيار  بيع  الربا،  عن  ـ : قصائد  ل
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وّضاح: صالح بن  المنحي، 
د بن  محم وّضاح بن  صالح بــن  133/2 ـ 137:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

.(1470 / 875 الثانية  جمادى   3 (ت:  الحسن  أبي  د بن  محم الحسن بن  أبي 
البصيرة. كتاب  نفسه: 

مجلدان.  :74 اللمعة،  السالمي: 
يشر  (لم  مجلدان   :003 / 1424 قائمة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 

البصيرة. عثمان:  أبو عبد اهللا  األصّم،  انظر:  للمؤّلف). 
التبصرة. كتاب  انظر: 

البصائر. كتاب  نجاد:  موسى بن  نجاد بن  المنحي،  انظر: 
المنحي. وّضاح  صالح بن  جوابات  نفسه: 

والثقافة.  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،174  ،978  (Smith) ســميث 
 ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر:  875 ـ 471/6.  ســنة  المؤلف  توفي 

.12 ملحوظة   161

في  موجودة  ـ : أجوبته  ل صغيرة  مجموعة   :133/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
مجموعات  كذلك  باء)،  (رقم 128  والثقافة  القومي  التراث  بوزارة  مخطوط 
الصفحات  الحارثي.  حمد  ســالم بن  مكتبة  وفي  البوســعيدي،  مكتبة  في 

أجوبته. عن  أمثلة  133 ـ 136 

وزارة  في  مخطــوط  وّضاح،  ابن  جوابات  رقــم 43:   ،10  ،1978 الوهيبــي، 
واحد. مجلد  جديدة،  طبعة  والثقافة،  القومي  التراث 

التبصرة. كتاب  نفسه: 
واألحكام،  األديان  فــي   ،133/2 526/1 ـ 527،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

(رقم 331). والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط 
البصيرة. كتاب  انظر: 

المنذري:
 (Hoffman) هوفمان  B 2004؛   (Declich) دكلــش  انظر:  المنذرية  العائلة  عن 
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 (Vikør) وفكور (O’Fahey) 75 ملحوظة 38؛ الخليلي 1992؛ أُفهي ،A 2005

.1992 صغيرون  1996؛ 

المنذري:
بكر. أبو 

د. محم علي بن  سليمان بن 
علي. اهللا بن  عبد 

علي. د بن  محم علي بن  د بن  محم علي بن 
سعيد. مسعود بن  عمر بن 
د. محم علي بن  د بن  محم

الخالف. مسائل  على  اإلشراف  كتاب  مجهول:  انظر:  أبو بكر:  المنذري، 
عنوانًا]. يسّجل  [لم  خميس:  د بن  محم سالم بن  المنذري، 

ناسخ. أو  مؤّلف  هو  هل  متأّكدا  لست 
25 سطرًا  1972)، (31×20سم،  يعقوب (يونيو  ســالم بن  مكتبة  في  مخطوط 
ناصر بن  د بن  محم قِبل:  من  وقف  مرقمة).  غير  الصفحات  صفحة،  كّل  في 
الذين  القاهرة]  في  الجاموس  وكالــة  [في  المغاربة  للتالميذ  العلوي  خلف 
 19 في  ُنسخ  الشــماخي،  سليمان  قاسم بن  ســعيد بن  إشراف  تحت  كانوا 
ما  عكس  على  يخلق،  لم  القرآن  إن  المؤّلف  يقول  1273 / 1856 ـ 7.  شعبان 

البسياني). الحسن  أبي  جامع  كتاب  البسياوي:  (انظر:  المغاربة.  يقوله 
د: محم علي بن  سليمان بن  المنذري، 

د. لمحم األصغر  األخ   .(1887 زهاء  (توفي   :267  ،A 2004  (Declich) دكلش 
النبي. مدح  في  نفسه: 

أُفهي (O’Fahey) وفكور (Vikør) 1996، 8، 17: في أرشيف زنجبار (5/20). 
مجموعة قصائد في مدح النبّي ژ؛ ليس واضحًا القصائد المكتوبة في هذه 
10 أكتوبر   /1304 محرم   12 يوم  اكتملت  نفسه.  سليمان  قِبل  من  المجموعة 

د. محم للقاضي  أخ  هو  سليمان  (84 صفحة).   ،1886
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الحريري. ملحة  شرح  نفسه: 
زنجبار  أرشــيف  فــي   :15  ،8  ،1996  (Vikør) وفكــور   (O’Fahey) أُفهــي 
د القاســم الحريري (المتوفى  (4/11). تعليق عن ملحة اإلعراب ألبي محم
رجب   30 اكتمل   .(488  ،S II 277؛   ،GAL I بروكلمــان  516 / 1122) (كارل 

.1861 فبراير   11  /1277

تحفة  الســليفي:  عامر [المنذري]  علي بن  صالح بن  علي بن  صالح بن  المنذري، 
المتكلم. وبشارة  المتعلم 

1183 / 1769 ـ 70)  فــي  (عاش  331 ـ 332:  األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
مخطــوط في وزارة التراث القومي والثقافة (رقــم 3455). يحتوي الكتاب 
األجوبة  بعض  القســم.  عن  وآخرها  الطهارات  عن  أولهــا  فصالً،   15 على 
ة  الحج ذو   1 (المتوفي  الصبحي  بشير  سعيد بن  من  جاءت  الكتاب  هذا  في 
1150/ مــارس 1738)، ســالم بن عبد اهللا البوســعيدي، ســالم بن خميس 

اإلزكوي  سعيد  سرحان بن  المنذري،  ساعد  د بن  محم سيف بن  الهاشمي، 
 332 الصفحة  على  ملحوظات  (في  إلخ.  1167 / 1753 ـ 4)،  في  عاش  (الذي 
يقول محقق كتاب إتحاف األعيان، 3، إن هؤالء الشــيوخ عاشوا في القرن 
القومي  التراث  وزارة  في  له  آخر  عمل  هناك  عشــر).  التاسع  عشر /  الثالث 

(رقم 1612). المؤلف  يد  بخط  ومخطوط  (رقم 1710)،  والثقافة 
فقهية. مسائل  نفسه: 

الوهيبي، 1978، 16، رقم 132: صالح بن علي بن صالح المنذري، مخطوط 
في وزارة التراث القومي والثقافة، ُنسخ في 1183 / 1769 ـ 70، مجلد واحد.

معنون]. [غير  علي:  عبد اهللا بن  المنذري، 
 ،(39/8) زنجبار  أرشــيف  في   :19  ،8  ،1996  (Vikør) وفكــور   (Bang) بنج 
 /1268 رجب   16 النسخ  تاريخ  الحج،  مناسك  عن  مجموعة  (248 صفحة). 
(الذي  المنذري  د  محم علي بن  د بن  محم عبد اهللا بن  الناسخ:   .1852 مايو   5

المنذري. د  محم علي بن  د بن  ـ : محم ل الجامع)  ربما  هو 
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علي: د بن  محم علي بن  د بن  محم علي بن  المنذري، 
فــي  ولــد  (1866 ـ 1925)  8 ـ 9:   ،1999  (Vikør) وفكــور   (Bang) بنــج 
ُعماني،  أصل  من  العائلة  و60.   1850 فــي  إباضيًا  قاضيًا  أبــوه  عمل  زنجبار. 
(سلطان  البوسعيدي،  سلطان  سعيد بن  السيد  عهد  قبل  زنجبار  في  واستقّرت 
 1908 ســنة  ومنذ  القرن،  بداية  زهاء  د  محم علي بن  عمل  بدأ  1832 ـ 1856). 

األسفل. انظر:  أعماله.  (بعض)  عن  زنجبار.  قرية  في  إباضيًا  قاضيًا  كان 
.A 1999  (Bang) بنج  انظر: 

فهرس.  ،2003  (Bang) بنج  انظر: 
األمة. فيه  اختلفت  ما  وبيان  العقيدة  في  نفسه: 

19 ســطرًا،  19,5×16ســم،  ورقات،   6 مخطوط،  رقم 614،  الشــيخ،  مكتبة 
في  الثالث  ادريسو].  [بن  ســليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
إزهاق  اطفيش:  كتاب  إلى  باإلضافة   ،27 إلى   22 من  30 ورقة،  من  مجموعة 
وحروف  وآيات  المرســلين  [عدد  مجهول:  التفســير]؛  [في  نفسه:  الباطل؛ 

القرآن].
الصبيان. أم  استخراج  في  باب  نفسه: 

في  550 صفحة  من  ألزيــد  مخطوط  في   :269  ،A 2004  (Declich) دكلــش 
عرافة. تكون  الصبيان  أم   ،(ZA 2/2) لزنجبار  الوطني  األرشيف 

الصبيان. لتعليم  األديان  اختصار  كتاب  نفسه: 
التراث  وزارة  قِبل  مــن  ُطبع   :38 ملحوظة   41  ،2005  (Hoffman) هوفمــان 

.1986 والثقافة،  القومي 
ســميث (Smith) 1978، 174، مخطوط في وزارة التــراث القومي والثقافة 

.1952 / 1372 سنة  في  ُنسخ 
الوهيبي، 1978، 12، رقــم 71، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجلد  1372 / 1952 ـ 3،  سنة  في  ُنسخ 
بنج (Bang) 2003، 155: كتاب اختصار (أو مختصر) األديان لتعليم الصبيان. 
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التراث  وزارة  قِبل  مــن  طبعه  وأعيد  1332 / 1913 ـ 4  فــي  القاهرة  في  ُطبع 
.1986 مسقط  والثقافة،  القومي 

هوفمــان (Hoffman) 2001، 9 ملحوظــة؛ نفســه 2004، 215 ملحوظة 17، 
الشــرقية  إقليم  بدّية،  حي  المنتــرب،  في  الســالمي،  مكتبة  في  مخطــوط 
بالمذهب  تتعلق  المنذري  قِبل  من  فتوى  هناك  الرسالة  هذه  قبل  (رقم 209). 
وتم  المكتبة  هذه  بقيت  8 ـ 9).   ،2001  (Hoffman) هوفمان  (انظر:  الســني 
الحفاظ عليها من قِبل العائلة الســالمية، خاصــة من قِبل حفيد عبد اهللا بن 

حمزة. السالمي،  حميد 
الصبيان. لتعليم  األديان  مختصر  كتاب  انظر: 

نفسه: جواب على الرسالة المنسوبة إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي النصراني.
بخصوص  كتب   .1891 في  اكتمل   :9  ،1999  (Vikør) وفكــور   (Bang) بنج 
النقاش الدينّي الذي شــارك فيه كهنة مســيحّيون فــي زنجبار. بقيت فقط 
أحمد بن  الخليلي،   .(ZA  8/9) زنجبار  أرشــيف  في  العمل،  هذا  من  أجزاء 
عليها  الحفاظ  تَّم  مخطوٍط  نســخَة  هناك  إن  يقول  وأثرهم،  الُعمانيون  حمد: 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من 
بـ سيرة  كذلك  الرسالة  هذه  إلى  يشار   :4 ملحوظة   234  ،2003  (Bang) بنج 
في  مخطوط  نسخة  لزنجبار.  الوطني  األرشــيف  في  فقط  أجزاء  المستقيم. 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة 
األرشيف  في  مخطوط  129 ـ 130،   ،C 2004 47؛   ،B 2004  (Declich) دكلش 

.(ZA  8/10) لزنجبار  الوطني 
النصارى.  على  الرّد  في  كتاب   :40 ملحوظة   25  ،2003  (Hoffman) هوفمان 
هذا  أصالة  تمكن  والثقافة.  القومــي  التراث  وزارة  في  رقم 2089  مخطوط، 
من  كامل  بشــكل  مناقشــته  يســتمد  الكاتب  أن  حقيقة  في  الجدلي  العمل 
الدالئل  مواقفه.  لصنع  مألوفة  غير  نصوص  الغالب  في  مســتعمالً  اإلنجيل، 

غائبة. المسيح  ألوهية  ضّد  العادية  اإلسالمية 
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أُفهي (O’Fahey) وفكور (Vikør) 1996، 9 ـ 12، 18: كتب ما بين 19 رجب 
و23 رمضان 1308/ 28 فبراير و2 مايو 1891. األجزاء الباقية هي الصفحات 
عن  الدفاع  في  رد  العمل).  (آخــر  302 ـ 316  282 ـ 297،  63 ـ 78،  1 ـ 50، 
حقيقة اإلسالم كتب في الرّد على رسالة القرن التاسع أو العاشر والمنسوبة 
عبارة  الهاشمي  إسماعيل  عبد اهللا بن  إلى  الرسالة  الكندي.  عبد المسيح  إلى 
من  لدعاوي  الكندي  يدعى  نصراني،  ربما  مســيحي،  من  لطيف  رفض  عن 
الفترة]  [في  إما  كتبت  والتي  اإلســالم،  إلى  ليهتدي  المسلمين  زمالئه  قِبل 
820 ـ 30، أوبعد 300 / 912. مؤلف (الجواب) هو أحد أبناء قاضي السلطان 

كذلك. قاضٍ  نفسه  وهو  سلطان  سعيد بن 
وزارة  في  مخطوط  المســيحية،  على  الرّد  رقم 103:   ،14  ،1978 الوهيبــي، 

واحد. مجلد  1309 / 1891 ـ 2،  في  ُنسخ  والثقافة،  القومي  التراث 
المستقيم. الصراط  انظر: 

.(Troupeau تروبو) 120 ـ 121: الكندي، عبد المسيح ،V ،انظر: موسوعة اإلسالم
 ،a2005  (Hoffman) هوفمان  انظر:  الكندي.  لرد  المنذري  رفض  معالجة  عن 

تليها. التي  والصحفات   64

نفسه: هــذا جواب لشــيخنا القاضــي... (؟) زنجبار، 15 جمــادى األولى 1365/ 
(14 صفحة).  ،1946 17 أبريل 

د  1996، 21: مطبوع. في ملكية مولم محم (Vikør) وفكور (O’Fahey) أُفهي
صالح. د  محم إدريس 

الصبيان. لتعليم  األديان  مختصر  كتاب  نفسه: 
القيمة،  المجموعة  (ُمحقــق)  إبراهيم:  أبو إســحاق  اطفيش،  المغــرب:  انظر: 
أعطي  التاريخ  1332 / 1913؛  شعبان  في  الكتابة  من  المؤلف  انتهى  251 ـ 282. 

.(282 (الصفحة  العمل  آخر  في 
الحقائق. نهج  نفسه: 

إفريقيا  مركز  في  مخطــوط   ،21  ،1996  (Vikør) وفكور   (O’Fahey) أُفهــي 



999قسم المشرق ـ الجزء الثاني Ω

الشرقية للبحث في العادات الشفهية واللغات الوطنية اإلفريقية (إكروتنال). 
حســب مكلي Mkelle 1981 ـ 1988، العمل عبارة عن ترتيب ألبي سعيد: 
إكروتنال.  عن  ُعمان.  في  المذهبية  الخالفات  إلى  ويشير  االستقامة،  كتاب 

.2001 خميس  انظر: 
التراث القومي  وزارة  رقم 1602 فــي  مخطوط،   ،313  ،2003 أمبوســعيدي، 

والثقافة.
دكلش C 2004 (Declich)، 131: حول من إكروتنال إلى األرشــيف الوطني 
د بن  لزنجبار. ُنســخ في 18 رجب 1340/ 12 مــارس 1922، من قِبل محم

عيثي. ناصر بن  لسعيد بن  سعيد،  خميس بن  سيف بن 
وزارة  في  مخطوط   ،37 ملحوظة   41 18 ـ 19،   ،B 2005  (Hoffman) هوفمان 
جمادى   2 المؤّلف  يــد  على  كتب  رقــم 2602،  والثقافة،  القومــي  التراث 
ألبي  االســتقامة  ـ : كتاب  ل ملخص  عن  عبــارة  وهو   .1896 / 1314 األولى 

الكدمي. سعيد 
الُســليمي 2003، 400، مخطــوط فــي وزارة التــراث القومــي والثقافــة 

(رقم 2602).
د بن سعيد: كتاب االستقامة في الوالية والبراءة. انظر: الكدمي، أبو سعيد محم

التوحيد. نور  نفسه: 
شاخت (Schacht) 1956، 393، رقم 103: طبعة منشورة في مكتبة القطب، 438.

.9  ،B 1999  (Vikør) وفكور   (Bang) بنج 
1319 / 1901 ـ 2  القاهــرة  في  ُطبع   :5 ملحوظــة   234  ،2003  (Bang) بنــج 
(الخليلي،   1990 مســقط  واألوقاف،  العدل  وزارة  قِبل  من  طباعته  وأعيدت 

.(183 وأثرهم،  الُعمانيون  حمد:  أحمد بن 
الضامري. مكتبة  السيب:   :60  ،2004 البراشدي 

أسفله. إليه  المشار  علي  د بن  محم ابن   :36  ،2001 الكندي 
التوحيد. بنور  التوحيد  إيضاح  ناصر:  سعيد بن  الغيثي،  انظر: 
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المسيحية. على  الرّد  نفسه: 
الكندي  إسحاق  عبد المسيح بن  إلى  المنســوبة  الرسالة  على  جواب  انظر: 

.1978 الوهيبي،  النصراني، 
االســتقامة،  مكتبة  روي:  الثالثــة.  الطبعــة  المســتقيم.  الصــراط  رســالة  نفسه: 

16,5×12سم). (28 صفحة،   ،1980 / 1400

ُكتَِب بطلب من سالم بن سلطان بن قاسم الريامي (هناك معلومات أخرى). 
.1899 / 1317 األولى  جمادى   9 يوم  اكتمل 

األولى  جمــادى   9 الحجريــة،  طبعة   :105  ،X غردايــة:  البيــض،  اآلبــاء 
.(1972 (مايو  سم)   14×19.5 (32 صفحة،   ،1899 / 1317

المنذري،  ذلــك  رغم  انظــر:   .9  ،B 1999  (Vikør) وفكــور   (Bang) بنــج 
المستقيم. الصراط  كتاب  علي:  د بن  محم

83 ـ 84:  اإلسالمية،  األولى  الهدية  إســماعيل:  مصطفى بن  المصري،  انظر: 
نشر  القاهرة  في  الشماخي  ســعيد  قاسم بن  وصديقه  إسماعيل  مصطفى بن 

فعال؟). بنشرها  قاموا  هل  (أو  الرسالة  لديهم 
االستقامة،  مكتبة  مسقط:   :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

1400 / 1980 ـ 1.

الكندي  إسحاق  عبد المسيح بن  إلى  المنســوبة  الرسالة  على  جواب  انظر: 
النصراني.

تليها. والتي   19  ،B 2005  (Hoffman) هوفمان  انظر: 
الخصال. مختصر  شرح  نفسه: 

بنــج (Bang) وفكور B 1999 (Vikør)، 9: تعليق على مختصر الخصال من 
الحضرمي. قيس  إبراهيم بن  إسحاق  أبي  قِبل 

دكلش C 2004 (Declich)، 132: ليس هناك أي أثر لهذا الشرح في األرشيف 
لزنجبار. الوطني 

مية. الال القصيدة  شرح  نفسه: 
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عن  المشهورة  مية  الال القصيدة  شــرح   :158/2 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
د بن عبد اهللا بن هاشم بن خنبش بن  الطب من قِبل راشد بن خلف بن محم
(رقم 965)،  البوســعيدي،  مكتبة  في  المؤلف  بقلم  مخطوط  عمير.  زيد بن 
كذلك  هناك  المجلد  نفــس  في   .1823 / 1238 الثانية  جمادى  الكتابــة  نهاية 
د بن صالح بن  شرح للمنذري، منسوخ في زنجبار من قِبل خميس بن محم

صبح. ـ : بني  ل مولى  خميس، 
د بن عبد اهللا بن خميس بن خنبش بن زيد بن  انظر: راشد بن خلف بن محم

مية. الال القصيدة  عمير: 
األجرام  علم  في  المخفية  األســرار  كشف  ساعد:  مســعود بن  عمر بن  المنذري، 
األعلمي  مؤسســة  بيروت:  مجلدات،  ثالثــة  الحرفية.  والرقوم  الســماوية 

24×17سم). 252 صفحة؛   ،294  ،349)  ،2003 / 1423 للمطبوعات، 
.alaalami@yahoo.com اإللكتروني:  البريد  7120؛  ص.ب.  الناشر:  عنوان 

طبعــة مســقط / القاهــرة: وزارة التراث القومــي والثقافة / أمــون للتجليد 
الكتب  ترقيم،  (بدون  مجلدات،  ثالثــة  في  أجزاء   6  ،1986 / 1406 والطباعة، 
 E 1 ســمكها تقريبًا 2سم، 33×21ســم، صورة). في مكتبة جامعة ليدن، 3 ـ
نسخه  تَّم  لمخطوط  أصلية  طبعة  نشــر  وتم  جميل  بشــكل  ُجلدت  ـ 8565. 
سنة 1298 / 1881. االســم الكامل للمؤّلف هو: عمر بن مسعود بن سعيد بن 
السليف.  من  المنذري،  سنان  منذر بن  عمر بن  مبارك بن  عمر بن  مسعود بن 
كتــب عن الفقــه والطــب واألدب درس مــع ســالم بن عبد اهللا بن خلف 
آل البوسعيدي، في أدم. توفي المنذري سنة 1160 / 1747. تَّم نسخ المخطوط 
من قِبل حميد بن علي بن مسلم الخميسي الُعماني، بطلب من قِبل السلطان 
.1878 / 1295 صفر   4 (الزنجباري)،  البوسعيدي،  سلطان  سعيد بن  برغش بن 

القومي  التراث  وزارة  في  مخطوطات  117/3 ـ 124،  المخطوطــات،  فهرس 
برغش بن  للسلطان  كتبت  منها  ثالثة  العمل،  لهذا  الســتة  لألجزاء  والثقافة 

جميل. بشكل  مزينة  الزنجباري،  البوسعيدي،  سعيد 
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المجلدات   :2003 / 1424 قائمة  في  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
4 ـ 6.

410/3 ـ 412. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،   :271  ،A 2004  (Declich) دكلش 

.1983

والنجوم. الطلسمات  علم  في  المكتوم  السر  كتاب  نفسه: 
فيه  الذي  200 صفحــة،  من  مخطــوط   ،271  ،A 2004  (Declich) دكلــش 
المخطوط  ُنسخ  المؤّلف؟).  األســرار (لـ نفس  بعنوان:  ديني  كتاب  كذلك 
سعيد  سليمان بن  د بن  ـ : محم ل المنذري  سعيد  سالم بن  بدر بن  قِبل  من 
ســعيد  برغش بن  عهد  خالل  لزنجبار  المنذريين  القضاة  أحــد  المنذري، 

1870 ـ 1888). زنجبار  (سلطان 
علي: د بن  محم علي بن  د بن  محم المنذري، 

الزبيــر، 1991، 149: (توفي 1286 / 1869) قاضي، عاش في ملندي بشــرق 
إفريقيا. أحد القضاة الكبار في عهد السيد سعيد بن سلطان (سلطان زنجبار 
زنجبار  (سلطان  سلطان  سعيد بن  ماجد بن  السيد  عهد  حتى  1832 ـ 1856) 

التوحيد،  عن  الدامغة،  الخالصــة  المثال  ســبيل  على  كتب  1856 ـ 1870). 

ُكتبت في عهد السيد ماجد. انظر: المزروعي، علي بن عثمان، عن رد على 
الكتاب. هذا 

.38 ملحوظة   75  ،2005  (Hoffman) هوفمان  انظر: 
.A  ،B  ،C 2004  ،2002  (Declich) دكلش  انظر: 

الشيخ  على  الرّد  في  رسالة  خلفان:  ســعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر:  نفسه: 
المنذري. علي]  د بن  محم]

عرابة. سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  انظر: 
امرؤ  االسالم  قبل  ما  فترة  في  عاش  الذي  المشهور  الشاعر  على  وجيز  [رّد  نفسه: 

الفترة]. تلك  في  العربية  الجزيرة  شبه  وتاريخ  القيس 
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دكلش A 2004 (Declich)، 267 ملحوظة 31: في األرشيف الوطني لزنجبار، 
العمل  لهذا  األساســي  المصدر  4 ـ 7.  الصفحات  (104 صفحة)،   ZA  3/37

هو كتاب األنســاب ألبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (هناك 
الكتاب). في  أخرى  معلومات 

خرائط  الفلك،  علم  لجداول  104 صفحة  على  يحتوي   ZA  3/37 268 ـ 269:  نفسه: 
ة  الحج ذو   28 مــن  المنذري،  وســليمان  د  محم قِبل  من  وجيزة  وكتابــات 

.1859 أغسطس   11  /1276 محرم   11 إلى   1856 أغسطس   30  /1272

.[1857 سنة  كتب  والطب،  األوفاق  في  عنوان  دون  [مقال  نفسه: 
 .(2/4) زنجبار  أرشيف  في   :15  ،7  ،1996  (Vikør) وفكور   (O’Fahey) أُفهي 
ديســمبر   15  /1274 الثاني  ربيع   27 الملكية  تاريخ  مؤرخ،  وغير  مرقم  غير 

.1857

التي  الصوفية  الطريقة   :35 ملحوظــة   38  ،13  ،B 2005  (Hoffman) هوفمان 
في  الغيبية.  األمور  إظهار  في  تأثيرها  ووعود  لحفظهــا  خاصة  تعاليم  تحمل 
أوراق  من  خليط  هــي  لزنجبار،  الوطني  األرشــيف  في   ZA  2/4 مخطوط 
وأرخت  د،  محم شقيق  سليمان  قِبل  من  كتبت  والطّب  األوفاق  في  مختلطة 

.1857 ديسمبر   14  /1274 الثاني  ربيع   27 يوم 
شعري. ديوان  نفسه: 

.26  ،2000 المحروقي 
نفسه: جواب السائل الحيران المشتبه عليه فهم آيات القرآن في جواز رؤية الباري 
والوعظ  الشرعي  القضاء  معهد  مســقط:  المزروعي.  عبد اهللا  علي بن  تعالى، 

(160 صفحة).  ،1997 واإلرشاد، 
.22 ملحوظة   37  ،B 2005  (Hoffman) هوفمان 

الدامغة. الخالصة  انظر: 
الدامغة. الخالصة  نفسه: 

أنه  ويبدو  التوحيد،  عن  7 ـ 8:   ،1996  (Vikør) وفكور   (O’Fahey) أُفهي 
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في  الســابغة  الدروع  في:  عليه  الرد  وكان  صوفية.  غيــر  نظر  وجهة  من 
نافع  عبد اهللا بن  علي بن  قِبل  من  وتعالى  ســبحانه  الباري  رؤية  مســألة 
انظر:  الرجل  هــذا  (عن  (1240 ـ 1312 / 1824 ـ 5 ـ 1894)  المزروعــي 

.(8  ،O. C
266 ـ 267.  ،2004  (Declich) دكلش 

.36  ،2001 الكندي 
الحيران. السائل  جواب  انظر: 

عبد اهللا. عثمان بن  علي بن  المزروعي،  انظر: 
.1980 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  الحارث.  أبي  مقامات  نفسه: 

المحروقي  أشار  المقامات.  فن  في   .47 ملحوظة   44  ،26  ،2000 المحروقي 
أن هــذا العمــل كتب مــن قِبل المنــذري. انظــر: رغم ذلــك البرواني، 

الحارث. أبي  مقامات  خميس:  علي بن  د بن  محم أبو الحارث 
والصرف. النحو  في  كتاب  نفسه: 

المتعلم. تسهيل  كتاب  انظر:   .26  ،2000 المحروقي 
اإلرشاد. رسالة  نفسه: 

أُفهي (O’Fahey) وفكور (Vikør) 1996، 7، 20: في أرشــيف زنجبار (9/1) 
وفاة  بعد  ُنســخت  ربما  1884؛  يوليو   16  /1301 رمضان   23 النســخ  تاريخ 

(19 صفحة). المؤلف، 
اإلسناد  المغربي.  عيسى  د بن  لمحم كتبت  السلوك؛  آداب  نقط  مختلف  عن 
مكتبة  مخطوطات  فهــرس  انظر:  فقــط.  محاولة  عن  عبــارة  المنذري  إلى 
أزبار  عيسى  د بن  محم هو  األصلي  المكتبة  هذه  صاحب  آل خالد.  عشــيرة 
ـي 1296 / 1872)، الذي بقي في ُعمان لمدة طويلة وحمل إلى بني  المتوفـ)
د بن  يسجن في ميزاب مكتبة غنية لمخطوطات ُعمانية. ولعل هذا هو محم

المغربي؟. عيسى 
دكلــش A 2004 (Declich)، 267 ملحوظــة 31: أطــول عمــل للمؤلــف، 
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النســاء،  تزيين  األراضي،  بيع  األطفال،  من  اإلباضــي  الموقف  بخصوص 
 ،ZA 9/1 لزنجبار،  الوطني  األرشيف  في  السالم.  إلقاء  دون  المنزل  ودخول 

35 صفحة.

تليها. وما   114 50؛   ،B 2004  (Declich) دكلش  انظر: 
.23 ملحوظة  37 ـ 38   ،B 2005  (Hoffman) هوفمان  انظر: 

المستقيم. الصراط  كتاب  نفسه: 
شاخت (Schacht) 1956، 393، رقم 104: طبعات منشورة في مكتبة القطب، 

رقم 272. الغناء،  المكتبة  رقم 500؛ 
.(1972 (مايو  رقم 164  القرارة،  إبراهيم،  اليقطان  أبي  مكتبة 

المستقيم. الصراط  د:  محم علي بن  المنذري،  انظر: 
المتعلم. تسهيل  كتاب  نفسه: 

مة إلى النحو في العربية  267 ملحوظة 31: مقد ،A 2004 (Declich) دكلــش
ُكتَِب للمبتدئين، في األرشيف الوطني لزنجبار ZA 8 /40، الورقات 6 ـ 15 

109 ـ 111.  ،C 2004  (Declich) دكلش  انظر: 
والصرف] النحو  في  [كتاب  انظر: 

لشرح  المنتظم  الجوهر  ناصر:  د  محم أبي  سالم بن  أبو ناصر  األزدي،  انظر: 
المتعلم. تسهيل 

المنذري، ناصر بن راشد: (ُمحقق) الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي: 
والشريعة. الفقه  في  الضياء 

الجابري. الجابري:  حمدان  منصور بن 
الخروصي. الخروصي:  مبارك  خميس بن  ناصر بن  د بن  محم منصور بن 

الفارســي،  فارس  عدي بن  د بن  محم ســيف بن  د بن  محم ناصر بن  منصور بن 
الفارسي. الفنجوي: 

المنظومــات األربــع: دمشــق: المطبعــة العموميــة، طبعة جديــدة (55 صفحة، 
21,5×14سم).
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تتضمن:
الفتح  – الرواحــي:  عديم]  [بــن  ســالم  ناصر بن  مســلم]  [أبو  1 ـ 25: 

واإليمان. السيف  في  والرضوان 
المقصورة. – نفسه:  25 ـ 48: 

الخروصي. – راشد  سالم بن  اإلمام  بتعزيات  قصيدة  نفسه:  49 ـ 50: 

الرستاق. – فتح  السالمي:  شيخان بن  د بن  محم 50 ـ 55: 

الجعالني. الجعالني:  الريامي  النّير  منير بن 
المهاجري. أحمد  عبد الرحيم بن  ديوان  أحمد:  عبد الرحيم بن  المهاجري، 

القومي  التــراث  وزارة  فــي  مخطــوط   ،183  ،1978  (Smith) ســميث 
والثقافة.

معد. سعيد بن  عمر بن  البهلوي،  المهدي: 
األصفر. كتاب  صفرة:  المهلب بن 

صفرة. للمهلب بن  األصفر  كتاب  الصفراء:  القائمة 
(موسوعة  العتكي؟  األزدي  أبو ســعيد  صفرة،  أبي  المهلب بن  هو  هذا  هل 

.((Crone) كرون   ،357  ،VII اإلسالم، 
الفجحي. جيفر  مهّنا بن  اليحمدي،  جيفر:  المهّنا بن 

الخروصي. (ُمحقق)  الخروصي:  عثمان  خلفان بن  مهّنا بن 
البوسعيدي. البوسعيدي:  د  محم خلفان بن  مهّنا بن 

التيواجني. (ُمحقق)  التيواجني:  عمر  مهّني بن 
الضبي. جابر  أبي  موسى بن  اإلزكوي،  جابر:  أبي  موسى بن 

د  د والحسن بن محم موسى بن أحمد و: ســيرة موسى بن أحمد وأحمد بن محم
(وزير  صلهام  د بن  محم عبد اهللا  أبي  إلى  د  محم وراشد بن  د  محم وعمر بن 

.(1033 ـ   1016 / 425 ـ   407 إمام  شاذان،  خليل بن  اإلمام 
السالمي، 2000، 28، رقم 80 (باألحرى 81): مع نقد لعدة مسؤولين في حكومة 

اإلمامة.
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السالمي، 2001، 28: جماعة من العلماء الُعمانيين يشتكون إلى الوزير حول 
الرشوة لبعض محافظي اإلمام الذين لم تظهر أسماؤهم. في السالمي: تحفة 
إبراهيم:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  (مــن   300 ل،  األو المجلد  األعيان، 

الشرع). بيان 
النْزَوانِّي  أحمد  الحسن بن  أبي  سيرة  أحمد:  أبو الحسن بن  النْزوانِّي،  انظر: 

رسالة. على  رّدا 
المسلمين. فقهاء  لبعض  سيرة  مجهول:  انظر: 

الكيذاوي. الكيذاوي:  شوال  حسين بن  موسى بن 
المحلي. المحلي:  شوال  حسين بن  موسى بن 

الرواحي. الرواحي:  سليمان  سالم بن  موسى بن 
اإلزكوي. أبو علي:  اإلزكوي،  عزرة  علي بن  موسى بن 

موسى بن علي بن هالل العبري الحمراوي الكدمي، أبو جابر: الكدمي، أبو جابر.
البشري. البشري:  عيسى  موسى بن 

البكري. السمائلي:  البكري  خلفان  ثاني بن  عيسى بن  موسى بن 
عيسى. موسى بن  الشيخ  جامع  عيسى:  موسى بن 

الوهيبي، 1978، 12، رقــم 77، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجلد  1333 / 1914 ـ 5،  سنة  في  ُنسخ 

عيسى؟. موسى بن  البشري،  انظر:  عيسى؟  موسى بن  البكري،  انظر: 
د بن علي الكندي الســمدي  د بــن عبد اهللا بن أحمد بــن محم موســى بن محم

الكندي. ْزوّي:  الن
ُعمان]. األفوي: [تاريخ  راشد [المعولي]  عامر بن  د بن  محم أبو سليمان  المعولي، 
عنوان.  وال  تقديم  بدون  المخطوط   .N  5126  ،65  ،1925  (Blochet) بلوشت 
 1854 24,5×17ســم)،  (72 صفحة،  1269 / 1852 ـ 3،  زنجبــار،  في  ُنِســَخ 
 ،(Ruete) روت  السيد  مكتبة  في  األعيان  تحفة  السالمي،  نسخة  في  (حاشية 

ليدن). جامعة  مكتبة 
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وأخبار. قصص  راشد:  عامر /  د بن  محم أبو سليمان  المعولي،  انظر: 
.1983  (Savioli) سفيولي  انظر:  سعيد:  عبد اهللا بن  المعولي، 

التراث  وزارة  مســقط،  المعولي.  ديــوان  ســالم:  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي، 
.1992 والثقافة،  القومي 

.181/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
.35  ،A 2002 سعيد  د بن  محم سعيد بن  الهاشمي، 

وزارة  القاهرة:  مســقط /  الخفاجي.  عبد المنعــم  تحقيق:  المعولي.  ديــوان 
التــراث القومــي والثقافة / مطبعة عيســى البابي الحلبــي، 1404 / 1984، 

25سم). (458 صفحة، 
.8250  B  25 ليدن:  جامعة  مكتبة 

سعيد. عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي،  انظر: 
عمران. عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي،  انظر: 

الغافري. الغافري:  [المياحي]  د  محم راشد بن  د بن  محم مّداد بن  المياحي، 
مياحة. وادي  وهناك  قبيلة،  عن  عبارة  المياحية: 
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يتكلم. تاريخ  ُعمان  عبد اهللا:  د بن  محم أبو بشير  السالمي،  انظر:  عّساف:  ناجي 
 1911 في  نشــرت  زنجبار.  في  الوطني  الحزب  جريدة   :24  ،2001 الكندي  النادي: 

محدود. انتشار  لديها  اللمكي.  سليمان  حارث بن  قِبل  من 
هناك. والمراجع   1981 المدني  انظر:  زنجبار.  في  الصحف  عن 

جاعد بن  نبهــان  أبي  ناصر بن  الخروصــي،  الخروصي:  نبهــان  أبي  ناصر بن 
خميس.

الخروصي،  عبد الرحمن:  نبهــان  أبي  مبارك بن  خميس بــن  جاعد بن  ناصر بن 
خميس. جاعد بن  نبهان  أبي  ناصر بن 

الرحبي. الرحبي:  بخيت  ناصر بن 
المنذري. (ُمحقق)  المنذري:  راشد  ناصر بن 

البوسعيدي. البركاوي:  المنحي  البوسعيدي،  سالم  ناصر بن 
المعولي. المعولي:  سالم  ناصر بن 

الرواحي الرواحي:  سليمان  سالم بن  ناصر بن 
أبو مسلم. الرواحي،  الرواحي:  البهلوي  عديم  سالم بن  ناصر بن 

البيماني. البيماني:  ساعد  سعيد بن  ناصر بن 
اللمكي. اللمكي:  سليمان  ناصر بن 

الحارثي. من)  (بطلب  الخطيب:  أبو حمدان  الحارثي،  سالم  سليمان بن  ناصر بن 
عرابة. سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  انظر:  سليمان:  ناصر بن 

د بن  د بن خلف بن حسن بن سليمان بن محم ناصر بن عامر بن سليمان بن محم
الريامي. الريامي:  خلف 

الفارسي. الفارسي:  الخضوري  ناصر  علي بن  ناصر بن 
الهاشمي الهاشمي:  د  محم ناصر بن 

العمري. اإلزكوي:  العمري  د  محم بشير بن  د بن  محم ناصر بن 
الخروصي. الخروصي:  سليمان  د بن  محم ناصر بن 

مالك. مرشد بن  ناصر بن  اليعربي،  مالك:  مرشد بن  ناصر بن 
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ناصف، علي النجدي: (ُمحقق) الرواحي، أبو مســلم ناصر بن ســالم: ديوان أبي 
البهالني. سالم  ناصر بن  مسلم 

األصل (انظر:  الناعبيون  هم  النضر  بنو   :324/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي:  الناعبي: 
النضر). ابن 

ُعمان.  أرجاء  كّل  في  منتشــرون  النعب   :332/2 النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
يوجــد أغلبهم في الالجــال (وادي آل أجال). لديهــم عالقات وطيدة مع 
النعبيين،  إلى  ينتمي  الكدمي  ســعيد  د بن  محم أبو ســعيد  اإلمام  المعاول. 

النعبيين. إلى  كذلك  ينتمون  مّداد  أوالد  إّن  ويقال: 
الســيابي: إســعاف األعيان، 166 ـ 167: (المعلومــات التي أُعطيــت من قِبل 
الخصيبي جاءت من السيابي). هذه األيام الكثيرون من قبيلة النعب يعيشون في 

كدم بالحمراء، في القرية، في ذات الخيل، العارض، القلعة، غمر وبالد سيت.
آل مداد. انظر: 

الكدمي  [الناعبــي]  ســعيد  د بن  محم ســعيد بن  د بن  محم أبو ســعيد  الناعبي: 
الكدمي. انظر:  السلوتي. 

النْزوّي. [الناعبي]  العقري  اد  مد سليمان بن  مانع بن  أحمد بن 
المدادي  اد  مد عبد اهللا بن  اد بن  مد أحمد بن  اد بن  مد د بن  محم سليمان بن 

النْزوّي. العقري  [الناعبي] 
اد. مد اهللا بن  عبد 

النْزوّي. [الناعبي]  اد  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  مّداد بن 
سعيد. د بن  محم الكدمي،  انظر: 

اد. مد عبد اهللا بن  د بن  محم النْزوّي،  انظر: 
النْزوّي،  ْزوّي:  الن [الناعبي]  العقري  اد  مد ســليمان بن  مانع بن  أحمد بن  الناعبي، 

العقري. اد  مد سليمان بن  مانع بن  أحمد بن 
اد  مد عبد اهللا بن  اد بــن  مد أحمد بن  اد بــن  مد د بن  محم ســليمان بن  الناعبــي، 

ْزوّي: الن العقري  [الناعبي]  المّدادي 



1013قسم المشرق ـ الجزء الثاني ¿

البطاشــي: إتحاف األعيان، 300/3 ـ 309 (عاش فــي رمضان 1112/ فبراير 
 /1090 محرم   28 في  المكتوبة  وصيتــه،  301 ـ 309  الصفحات  على   (1701

12 مــارس 1679، إضافــة بتاريخ 12 رمضــان 1112/ 21 فبراير 1701. في 

البوسعيدي. مكتبة  في  رقم 487  مخطوط، 
األفعال. أبنية  في  الآلل  كتاب  اد:  مد د بن  محم عبد اهللا بن  الناعبي، 

الكتاب،  بداية  مــن  الصحفات،  بعض   :18/1 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
الذي  المؤّلف:  يقول  مة  المقد في  (رقم 736).  البوسعيدي،  مكتبة  في  توجد 
األفعال  أبنية  في  مختصرًا  أؤّلف  أن  ألهمني  وحدانيته  النورانية  العقول  ألهم 

والكسر. والفتح  الّضم  الثالث  الحركات  على  مشتمالً  الثالثية 
البطاشي. مثل   :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/books

الآلل  كتاب  فضالة:  اد بن  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  د بن  محم انظر: 
األفعال. أبنية  في 

آل مّداد. انظر: 
اد الناعبي. مسقط، وزارة التراث القومي  نفسه: سيرة العّالمة اْلُمحّقق عبد اهللا بن مد

وساللته. حياته  عن   .56 تراثنا  20×15سم).  (73 صفحة،   ،1984 والثقافة، 
ـ : عقر  ل الجرمة  فــي  عاش   :144  ،O. C. رقــم 56   ،264  ،1994 الفارســي، 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  قِبل  من  التاريخية  سيرته  طبع  تَّم  النْزوّي. 
.(1511 / 917 (توفي   :2 ملحوظة   306  ،2002 اللواتي 

المؤّلف. حول  االلتباس  عن   :17  ،1993 العبيدلي 
ْزوّي: الن [الناعبي]  اد  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  مّداد بن  الناعبي، 

الفارسي، 1994، 149 ـ 150: (أواسط القرن العاشر / السادس عشر) مفتي نزوى.
73/2 ـ 90. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

د بن إبراهيم بن سليمان: بيان الشرع،  انظر: كتاب الكندي، أبو عبد اهللا محم
.73/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

مّداد. آل  انظر: 
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الريامي)  ريام (انظر:  بنــي  قبيلة  من  جماعة  النبهانة   :66  ،1976 أنطوني  النبهانــي: 
آل نباهنة  يعطي  اآلن.  منهارة  تنوف،  بقرية  سابقا  المتمركزة  ُعمان  داخل  في 
ريام  بني  لشــيوخ  يأتي  مؤخرًا  اإلباضيين.  لألئمة  الوســيط  العصر  ســاللة 
ا غادر الشيخ الريامي الرئيس سليمان بن  ى 1959 َلمالكبار من آل نبهانة حت
حمير (عنه انظر: O. C 107)، البالد بعد تمرد فاشــل وقام السلطان آنذاك، 

يخلفه. من  اختيار  بمنع  البوسعيدي،  تيمور  سعيد بن 
 :551/3 نفســه:  النباهنة.  عــن  485/1 ـ 500:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
الثانية  النبهانيــة  الواليــة  إلى  ينتمــون  الذين  النباهنــة  لســالطين  قائمــة 

(964 ـ 1026 / 1556 ـ 1617).
ُعمان. ملوك  آل نبهان،  ساللة  116 ـ 118:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 

نفسه: 150 ـ 153: ســاللة نباهنة طــّي (انظر: الطائي). هم يختلفــون عن النباهنة 
بالحمام  صنــب،  قرية  في  بوشــر  بوادي  يعيشــون  أعاله.  إليهم  المشــار 

الدن. قرية  في  خاصة  وبسمائل، 
ديوان. أبو الفوارس:  انظر: 

الذرية. كوكب  عمر:  فاضل بن  البوري،  انظر: 
في  نبهان  بنو  حمد:  ســليمان بن  حمد بن  سعيد بن  الحارثي،  كتاب  انظر: 

ُعمان.
191/3 ـ 197. النعمان،  شقائق  عزيز:  راشد بن  د بن  محم الخصيبي،  انظر: 
الكيذاوي. ديوان  الحسيني:  شّوال  حسين بن  موسى بن  الكيذاوي،  انظر: 

حسين بن  موسى بن  ديوان  شــّوال:  حسين بن  موســى بن  المحلي،  انظر: 
شّوال.

الريامي. انظر: 
الستالي. ديوان  سعيد:  أحمد بن  أبو بكر  الستالي،  انظر: 

النبهاني). حمير  سليمان بن  شأن  (عن   2001  (Mershen) مرشين 

هناك. والمراجع   ،B 2004 ناصر  قاسم  د بن  محم بوحّجام،  انظر: 
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النبهاني:
نبهان. عمر بن  نبهان بن  كهالن بن  المعالي  أبي  نبهان بن  سالم  أبو 

سالم. ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر:  مسلم.  أبو 
د. محم بلعرب بن 

حمد. خليفة بن 
سليمان. مظفر بن  سليمان بن  سليمان بن 

مظفر. سليمان بن 
اهللا. سعد  عبد اهللا بن  سليمان بن  اهللا بن  عبد 

خليفة. د بن  محم
نبهان: عمر بن  نبهان بن  كهالن بن  المعالي  أبي  نبهان بن  أبو سالم  النبهاني، 

البطاشي: إتحاف األعيان، 480/1 ـ 485: (زهاء القرن السابع / الثالث عشر) 
والعطية،  واإلقرار  الشهادة  المواريث،  عن  قصائده،  بعض  الملوك.  عائلة  من 
د بن إبراهيم بن  فــي مدح كتاب بيان الشــرع (من قِبل أبي عبــد اهللا محم

الكندي). سليمان 
الصحيح. الجامع  حبيب:  الربيع بن  د:  محم بلعرب بن  النبهاني، 

النبهاني، سليمان بن سليمان بن مظفر بن سليمان: ديوان السلطان سليمان بن سليمان 
د  محم أبناء  وأحمد،  ســليمان  من  بطلب  التنوخي.  الدين  عّز  تحقيق:  النبهاني. 

24×17سم). (372 صفحة،   1965 / 1384 العمومية،  المطبعة  دمشق:  السالمي. 
.1992  ،1984 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  النبهاني.  ديوان 

.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  ملكية  في  مخطوط 
.(1972 (مايو  (مزاب)  غرادية  اإلصالح،  جمعية  مكتبة 

.1510 / 915 سنة  المؤّلف  توفي   .1984 مسقط،  190 ـ 191:   ،1997 النبودة 
.XVII ل،  األو المجلد   ،1969  (Wilkinson) ويلكنسون 

ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 12، 214: (توفي زهاء 909 / 1503) ملك 
سليمان. ـ : مظفر بن  ل األكبر  االبن  النبهاني. 
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شعره. عن  التفاصيل  بعض   (1505 / 910 (توفي   :83  ،1991 الزبير، 
يقول   26 الصفحة  على  شــعره.  وعن  الشــاعر  عن  مة  مقد التنوخي  طبعة  لـ 

سليمان. ـ : سليمان بن  ل الثاني  الديوان  هو  هذا  إن  التنوخي 
أبو الفوارس. انظر: 

.1993 نزار  العاني،  انظر: 
.1994 شكري  بركات،  انظر: 

ديوان. مظفر:  سليمان  النبهاني، 
.262  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

التالية. المادة  انظر: 
اهللا: سعد  عبد اهللا بن  سليمان بن  عبد اهللا بن  النبهاني، 
شعره. من  بعض  213 ـ 216:   ،1994 الفارسي، 

الخصيبي: شقائق النعمان، 310/1 ـ 322: (1319 ـ 1352 / 1901 ـ 2 ـ 1933 ـ 4) 
أمثلة  القاهرة.  في  يعيش  الذي  عبد اهللا،  يحيى بن  ابن،  لديه  نزوى.  في  عاش 
الزبير،  قِبل  من  إليها  المشــارة  القصيدة  من)  (جزء  ضمنها  من  شــعره،  عن 
خميس بن  عامر بن  إلى  وســؤال  األخضر  الجبل  نباتات  في  وقصيدة   ،1991

المالكي. مسعود 
الزبيــر، 1991، 113: (1319 ـ 1352 / 1901 ـ 1933) شــاعر في نزوى. كتب 
د بن عبد اهللا الخليلي (إمام  على ســبيل المثال قصيدة في مدح اإلمام محم
ولقاءهم  جعالن  أهل  إلى  علي  بني  وصــول  فيها  ذكر  التي  1920 ـ 1954)، 

النصر. بعد  بزيارته  قاموا  حين  باإلمام 
غنايم. (ُمحقق)  غنايم:  نبيل 

عدد  أي  هناك  أن  ال يبــدو   :35 ملحوظة   230  ،2003  (Bang) بنــك  النجــاح: 
متبقى.

ناصر بن  نفي  تَّم  عندما   ،1914 يوليو  في   :49  ،48 ملحوظة   57  ،2005 غزل 
ســليمان اللمكي إلى الهند، وهو الذي كان رئيس التحرير في تلك السنة، 
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عنوان  تحت   1929 في  جديد  من  ظهرت  وقد  اإلصدار.  عن  النجاح  توقفت 
الفلق. العدد الوحيد لجريدة النجاح الموجود كان بتاريخ 22 ديسمبر 1911. 
وهو العدد 8 في الســنة األولى من اإلصدار. توجد نســخة بوزارة التراث 

البوسعيدي. مكتبة  في  وأخرى  والثقافة  القومي 
في  األولى  العربيــة  الجريــدة   :4 ملحوظــة   59 23 ـ 24،   ،2001 الكنــدي 
ل في تشرين  زنجبار، المنشورة من قِبل الحزب اإلصالحى. ظهر العدد األو
مرتين  تخرج  كانت  وقــد  صفحات؛  أربع  في   ،1911 أكتوبــر   /1330 ل  األو
ل كان هو أبو مســلم البهالني؛ في يوليو 1914  كل أســبوع. ناشــرها األو
خلفه ناشرًا، ناصر بن سليمان اللمكي، تَّم نفيه إلى الهند وتوقفت الجريدة 
عن اإلصدار. يتضح من خالل العدد 8 بداية 1330/ 22 ديســمبر 1911، أن 

شهر. كل  في  مرات  ثالث  ُنشرت  الجريدة 
للشعر  منشورة  مجموعات  كذلك  هناك  النجاح  مطبعة  في   :24 ملحوظة   60 نفسه: 
اإلمام  ترشيح  بمناسبة  قصائد  مجموع   1914 في  ُعمانيين،  شــعراء  قِبل  من 
اإلمام  عن  رثائية  قصائد  هناك  أّن  إلى  باإلضافة  الخروصي.  راشد  سالم بن 
في  نسخ  البوســعيدي.  تركي  فيصل بن  الســلطان  مدح  في  وقصائد  نفسه 

لزنجبار. الوطني  األرشيف 
قِبل  من  ُنشــرت  زنجبار،  في   1911 في  بدأت  جريدة   :90  ،2001 المحروقي 
البهالني  خّصص  والوطنية،  الخارجية  للشؤون  بتغطيته  البهالني.  مسلم  أبي 
النجاح  جريدة  توفــر  بُعمان.  تقع  التي  لألحــداث  مهيمن  بشــكل  جريدته 

الُعماني. التاريخ  دراسة  في  للمؤرخ  الكثير  الشيء 
كانت  التي  العربية  األســبوعية  الجريدة   :4 ملحوظة   176  ،1999 صغيــرون 
ة أدباء ُعمانيين كبار  تنشــر في زنجبار. إلى جانب أبي مسلم الرواحي، عد
كانوا على افتتاحيتها بما فيهم: ناصر بن ســليمان اللمكي، عيسى بن علي 

البرواني. خميس  علي بن  د بن  ومحم البرواني 
.26 ملحوظة   212  ،1985 صغيرون 
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.2001 المحروقي  سيرة،  سالم،  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  انظر: 
هناك. والمراجع   1981 المدني  انظر:  زنجبار.  في  الجرائد  عن 

المنحي. د:  أبو محم نجاد،  موسى بن  نجاد بن 
النخلي. عبد السالم:  نجدة بن 

نجيم بن عبد السالم: [قصيدة في مدح السيد أبي العرب سلطان بن مالك اليعربي].
البطاشي: إتحاف األعيان، 523/3 ـ 526: تولى حكم الرستاق حتى أخرجه 
من  1034 ـ 1059 / 1624 ـ 1649)  (إمــام  اليعربي  مرشــد  ناصر بن  اإلمام 

القصر.
اليعربي. انظر: 

النخلي:
حوالي  الحجر،  إقليم  غرب  في  قرية  نخل:   :67  ،1976  (Anthony) أنظونــي
20 ميال جنوب بركة (على ســاحل الباطنــة) بثكنة جبل نخل التي تفصل 

التي  اليعاربة  أشهرها  صغيرة،  قبائل  عدة  تســكنها  سمائل.  وادي  عن  نخل 
لهذه  أخرى  قبائل   .1737 إلى   1625 من  اإلباضيين  األئمة  ساللة  منها  تخرج 

(الكندي). والكنود  حراص  وبني  السالميين  تتضمن  القرية 
النخلي:

الكندي. انظر:  الكندي.  أحمد  سيف بن  إبراهيم بن 
أبو عبد اهللا بن طالوت. انظر: النْزوّي، أبو زكرياء يحيى بن سعيد: سيرة للشيخ 

النخلي. طالوت  د بن  محم
عبد السالم. سعيد بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

عبد اهللا. سالمين بن  جعفر بن 
العبيداني. انظر:  النخلي.  العبداني  شنين  خلفان بن  حمود بن 

رزيق. ابن  انظر:  بخيت.  ابن  انظر:  بخيت.  رزيق بن  د بن  محم حميد بن 
الخروصي. انظر:  الخروصي.  نصير  د بن  محم خلف بن  سعيد بن 

الخروصي. انظر:  الخروصي.  نصير  د بن  محم خلف بن  سليمان بن 
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الكندي. انظر:  الكندي.  د  محم سيف بن  اهللا بن  عبد 
عبد السالم. نجدة بن 

في  األبرار  منهاج  عبد السالم:  د بن  محم سعيد بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  النخلي، 
الخيار. بيع 

الناســخ:  مخطــوط،   ،45/3  ،295  ،129/2 األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
ألحمد بن  1030 / 1620 ـ 1،  البهلوي،  الربخي  هالل  مبارك بن  عبد اهللا بن 
القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،444/3 نفسه:  النْزوّي،  عبد اهللا  سالم بن 

والثقافة.
العنوان. نفس  عبد السالم:  عبد اهللا بن  د بن  محم انظر: 

األخيار. خزانة  ان:  غس د بن  محم جمعة بن  درويش بن  الخراسيني،  انظر: 
خزانة  النْزوّي:  [الخراسيني]  ان  غس د بن  محم عبد اهللا بن  الخراسيني،  انظر: 

وأحكامه. الخيار  بيوعات  في  اآلثار 
األخيار. خزانة  عمر:  جمعة بن  درويش بن  المحروقي،  انظر: 

الخيار. بيع  في  إسماعيل  د بن  محم اإلمام  سيرة  إسماعيل:  د بن  محم انظر: 
الخيار. بيوعات  في  األخيار  خزانة  سعيد:  عبد اهللا بن  الرستاقي،  انظر: 

في  سعيد  خميس بن  ذكرها  ُطرف  وهذه  سعيد:  خميس بن  الرستاقي،  انظر: 
وأحكامه. الخيار  بيع  أمر 

الحكام. وترجمة  األحكام  سير  كتاب  نفسه: 
السادس  العاشر /  للقرن  الثاني  (النصف   :295/2 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
التراث  وزارة  فــي  مخطوط  الحكام،  وترجمة  األحكام  ســر  كتاب  عشــر) 
عمر بن  مبارك بن  عبد اهللا بــن  الناســخ:  باء)،  (رقم 278  والثقافة  القومــي 
مجّلدات،  ضمن  واحد  مجّلد  1030 / 1620 ـ 1،  الربخــي،  عبد اهللا  هالل بن 
أساســًا عن البيوع. في الصفحة األخيرة كتب الناســخ: هذا ما وجدته من 
ســعيد بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  تأليــف...  الحكام،  ونزهة  األحكام  ســّر 

عبد السالم.
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السادس  العاشر /  (القرن  عبد السالم  سعيد بن  د بن  محم أبو عبد اهللا   :129/2 نفسه: 
ـ : كتاب سر األحكام ونزهة الحكام، مخطوط  عشر) ربما من نخل. مؤّلف ل

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في 
444/3: ســر األحكام ورحمة الحكام، مخطوط فــي وزارة التراث القومي  نفسه: 

الفقه. عن  باء).  (رقم 278  والثقافة 
ُعمان. أهل  تاريخ  عبد اهللا:  سالمين بن  جعفر بن  النخلي، 

(انظر:   6568 أو  البريطاني،  المتحف  في  مخطوط   ،82  ،A 2002 الســالمي، 
وأخبار  قصص  راشد:  عامر بن  د بن  محم أبو ســليمان  المعولي،  ذلك  رغم 

بُعمان). جرت 
ُعمان. أهل  تاريخ  مجهول:  انظر: 

الشرع. بيان  أجزاء  معرفة  في  قصيدة  عبد السالم:  نجدة بن  النخلي، 
.114  ،1994 الفارسي، 

سميث (Smith) 1987، 166، مخطوط (1394 / 1974) الذي يشير إلى محتويات 
الكندي. سليمان]  [بن  إبراهيم  د بن  محم عبد اهللا]  ـ [أبي  ل الشرع  بيان  كتاب 

السروري. السروري:  الندابي  الُسليمي/  سالم  صالح بن  سالم بن  الندابي، 
ان [الخراسيني] النْزوّي: خزانة  د بن غس الندوي: انظر: الخروصي، عبد اهللا بن محم

وأحكامه. الخيار  بيوعات  في  اآلثار 
الحواري،  الســامي:  [النزاري]  القرشــي  الحواري  الفضل بن  د  أبو محم النزاري، 

السامي. [الحواري]  الفضل بن 
ْزوانِّي، أبو الحســن ابن أحمد: سيرة أبي الحســن بن أحمد النْزَوانِّي رّدًا على  الن

رسالة.
لإلمام.  قاضيًا  كان  المؤّلف   :(82 (باألحرى  رقم 81   ،28  ،2000 الســالمي، 
عنوان الرســالة لــم يذكر. ربما عبــارة عن جواب إلى موســى بن أحمد 

و). أحمد  موسى بن  و(انظر: 
.302/1 األعيان،  تحفة  السالمي:  في   :28  ،2001 السالمي، 
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أحمد بن  ســعيد بن  الحســن بن  أحمد بن  أبو الحســن ابن  هو  هــذا  هل 
إتحاف  (البطاشــي:  578 / 1182)؟  ل  األو ربيع  (المتوفي  صالــح  د بن  محم

501/1 ـ 502). األعيان، 
ْزوانِّي، أبوبكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى الكندي: الكندي، أبو بكر أحمد بن  الن

موسى. عبد اهللا بن 
د بن أبي  د بن صالح: سيرة في إقرار اإلمام محم ْزوانِّي، أبوبكر أحمد بن محم الن

ان. غس
انظر: الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى: كتاب االهتداء، تحقيق: 
ان الذي  د بن أبي غس كاشف، 173 ـ 186. منسوب إلى أبي بكر أحمد محم
االهتداء.  ـ : كتاب  ل كاشف،  مة  مقد كذلك  انظر:  الرستاقي.  الحزب  من  كان 

190 ـ 194. 154 ـ 172،  139 ـ 153،  االهتداء،  كتاب  أخرى،  سير  عن  انظر: 
.(I)  3  ،I الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 

صالح. د بن  محم أحمد بن  أبو بكر  انظر: 
لبعض  جــواب  موســى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكــر  الكنــدي،  انظــر: 

المسلمين.
ان. انظر: السالمي: تحفة األعيان، 338/1 ـ 341. د بن أبي غس عن إمامة محم

النْزوّي. صالح:  عبد اهللا بن  أحمد بن  ْزوانِّي،  الن
النْزوانِّي. النْزوّي،  ْزوانِّي:  الن

5 فبراير   /1424 ــة  ــْزوّي: (جريدة) ُعمان (مســقط)، رقــم 8383 (14 ذو الحج الن
2004)، الصفحــة 2 (أحمد الكندي): تقع واليــة نزوى على بعد 170 كلم 

باإلضافة  مجاورة  قرى  عدة  نزوى  قرية  جانب  إلى  تتضمن  مســقط.  غرب 
إلى  الوالية  هذه  تنقســم  إداريًا،  األخضر  والجبل  المــوز  بركة  نيابتي  إلى 
تحدها  الغرب  وفي  الشــرق  في  إزكي  والية  نزوى  قرية  تحد  مناطق.  ثالث 
الذي  األخضر،  الجبل  الشــمال  وفي  أدم  والية  الجنــوب  وفي  بهال  والية 
والية  خالل  جنوبًا  األوديــة  تجري  الباطنة.  إقليم  عن  ُعمــان  داخل  يفصل 
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المصلة،  وادي  الســويحرية،  وادي  تنضم  الحجري،  الوادي  وأهّمها  نزوى، 
بالوادي  يسمى  واحد،  مياه  شــالل  الكل  ليشكل  سميط  ووادي  كمه  وادي 
الجزيرة  شــبه  بحر  إلى  وانتهاًء  نزوى  قرية  قلب  عبر  يصب  الذي  األبيض، 
من  يجري  الذي  األســود)،  الوادي  (أو  كلبوه  وادي  كذلــك  هناك  العربية. 
بالحالة.  محليًا  والمعروف  بهال  عن  نزوى  تفصــل  التي  الجبال  من  الغرب 
والمسجد،  القصر  قرب  يوجد  كان  الذي  المنبع  من  أتى  نزوى  اســم  أصل 

نز. أو  نزو  عين  يسمى 
التاريخ. عبر  نزوى  انظر:  نزوى.  عن 

ْزوّي: الن
الكندي. انظر:  الكندي.  سليمان  أحمد بن  إبراهيم بن 

الحواري. انظر:  القري.  عثمان  الحواري بن  د بن  محم الحواري  أبو 
العقري. المنذر  بشير بن  المنذر  أبو 

عبد اهللا بن  د بن  محم سليمان بن  موسى بن  عبد اهللا بن  أحمد بن  بكر  أبو 
الكندي. انظر:  السمدي.  األفلوجي  الكندي  المقداد 

أحمد. سعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبو 
العقري. الهجاري  قريش  سعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبو 

الكندي. انظر:  الكندي.  ناصر  سعيد بن  سليمان بن  سالم  أبو 
العدوي،  انظر:  الصائغي.  العدوي  مسعود  عبد اهللا بن  هالل بن  ســليمان  أبو 

عبد اهللا. هالل بن 
أصم. انظر:  العقري.  العزري  األصم  عبد اهللا  أبي  عثمان بن  عبد اهللا  أبو 

د بن عبد اهللا بن المقداد  د بن إبراهيم بن ســليمان بن محم أبو عبد اهللا محم
الكندي. انظر:  السمدي.  الكندي 

الكندي. انظر:  السمدى.  الكندي  عربي  روح بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
العقري. الجرمي  عثمان  د بن  محم موسى بن  عثمان بن  د  محم أبو 

د بن  محم ربيعة بــن  عدي بن  اد بــن  مد ســليمان بن  مانع بن  أحمد بــن 
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النْزوّي،  انظــر:  النْزوّي.  الناعبي  العقري  ــان  غس أبي  ربيعة بن  راشــد بن 
مانع. أحمد بن 

صالح. د بن  محم أحمد بن 
د بن عثمان الجرمي العقري. د بن عثمان بن موسى بن محم أحمد بن محم

الصائغي. انظر:  الصائغي.  علي  جمعة بن 
ناصر. حامد بن 

حبيب بن ســالم بن ســعيد األمبوســعيدي، [النْزوّي] العقــري. انظر: 
أمبوسعيدي.

السليماني. انظر:  القرشي.  السليماني  بلعرب  د بن  محم جمعة بن  خلفان بن 
د بن  محم ــان بن  غس د بن  محم ــان  غس د بن  محم ــان بن  غس خميس بن 
اني /  د بن عمر الغس ان بن محم د بن غس ان بن محم د بن غس ان بن محم غس

اني. الغس انظر:  الخراسيني. 
الخراسيني. انظر:  الخراسيني.  ان  غس د بن  محم جمعة بن  درويش بن 

الحبسي. انظر:  الحبسي.  أحمد  جمعة بن  خميس بن  راشد بن 
النضر  أحمد بن  عبد اهللا بن  الحســن بن  أبي  أحمد بن  عمر بن  راشــد بن 

عمر. (راشد؟) بن  مرشد  السعالي،  انظر:  الحميري. 
البوسعيدي. انظر:  العقري.  البوسعيدي،  سعيد  راشد بن  عبد اهللا بن  سالم بن 

الكندي. انظر:  الكندي.  سليمان  سعود بن 
الكندي. انظر:  الكندي.  عامر  سليمان بن  أحمد بن  سعيد بن 

الخراشي. انظر:  الخراشي.  د  محم أحمد بن  سعيد بن 
د بن عبد اهللا بن قاسم الخراسيني. انظر: الخراسيني. سعيد بن أحمد بن محم

الصبحي. انظر:  السمدي.  الصبحي  ثاني  د بن  محم بشير بن  سعيد بن 
اإلسماعيلي. انظر:  اإلسماعيلي.  سرحان  مسعود بن  غانم بن  سعيد بن 

عبد اهللا. د بن  محم سعيد بن 
السيفي. انظر:  السيفي.  خميس  د بن  محم خميس بن  ناصر بن  سعيد بن 
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البيروي. انظر:  العقري.  دي  المحم سليمان 
العوفي  إبراهيم  علي بــن  إبراهيم بن  د بــن  محم إبراهيم بن  ســليمان بن 

العوفي. انظر:  العقري. 
بلعرب بن  عبد اهللا بن  بلعرب بن  عبد اهللا بن  عامر بن  بلعرب بن  سليمان بن 

العقري. سليمان  د بن  محم
الريامي. الخصيبي  عامر  سليمان بن 

المدادي  اد  مد عبد اهللا بن  اد بن  مد أحمد بن  اد بن  مد د بن  محم سليمان بن 
الناعبي. انظر:  العقري.  الناعبي 

سعيد بن  صالح بن  الزاملي،  انظر:  العقري.  المعولي  الزاملي  سعيد  صالح بن 
مسعود.

انظر:  النْزوّي.  الخراســيني  المعولي  الزاملي  مســعود  سعيد بن  صالح بن 
الزاملي.

حمدان. مبارك بن  عمر بن  صالح بن 
عمر بن  د بن  محم عبدالسالم بن  د بن  محم صالح بن  د بن  محم صالح بن 

الغالففي. [النْزوّي]  عبد الرحمن 
العقري. غريب  عبد اهللا بن  عامر بن 

العّبادي. انظر:  العّبادي.  بن...  مسعود  علي بن  عامر بن 
النبهاني. انظر:  النبهاني.  اهللا  سعد  عبد اهللا بن  سليمان بن  اهللا بن  عبد 

األخشبي. انظر:  النْزوّي.  األخشبي  العزري  مهيل  عامر بن  اهللا بن  عبد 
الخراسيني. انظر:  الخراسيني.  خنبش  د بن  محم عامر بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 
د بن  محم ان بن  غس د بن  محم ــان بن  غس عبد اهللا بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 

الخراسيني. انظر:  الخراسيني.  [النْزوّي]  عمر 
النْزوّي.  العقري  البحراني  ســعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم اهللا بن  عبد 

البحراني. انظر: 
الخراسيني. انظر:  الخراسيني.  ان  غس د بن  محم اهللا بن  عبد 
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الكندي. انظر:  السمدي.  الكندي  ان  غس د بن  محم اهللا بن  عبد 
األصم. انظر:  عبد اهللا.  أبي  عثمان بن 

عامر. علي بن 
الكندي. انظر:  الكندي.  سليمان  إبراهيم بن  د بن  محم

الشجبي. انظر:  العقري.  الشجبي  إبراهيم  أحمد بن  د بن  محم
السيفي. انظر:  العقري.  السيفي  د  محم خميس بن  د بن  محم

السمدي. عبيدان  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  محم
اد. مد ابن  انظر:  اد.  مد عبد اهللا بن  د بن  محم

انظر:  الخراسيني.  [النْزوّي]  البحراني  ســعيد  أحمد بن  علي بن  د بن  محم
البحراني.

الشرياني. انظر:  الشرياني.  سعيد  علي بن  د بن  محم
د بن  محم النْزوّي،  انظــر:  النْزوّي.  العقري  عبد الباقي  علي بــن  د بن  محم

عبد الباقي. أحمد بن  د بن  محم علي بن 
العقري. عبد الباقي  أحمد بن  د بن  محم علي بن  د بن  محم

وّصاف. د بن  محم
الناعبي. انظر:  الناعبي.  اد  مد د بن  محم اد بن  مد عبد اهللا بن  مّداد بن 

السمدي.  الكندي  علي  د بن  محم أحمد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم موسى بن 
الكندي. انظر: 

اليعربي. انظر:  الرستاقي.  اليعربي  مرشد  ناصر بن 
العقري: المنذر  بشير بن  أبو المنذر  ْزوّي،  الن

عمل. أّي  إلى  اإلشارة  يتم  لم  220/1 ـ 221.  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
الفارسي، 1994، 66 ـ 70: ولد زهاء 106 / 724 ـ 5 في عقر نزوى. توفي في 
186 / 802. اســتغرق مدة طويلة في البصرة ليــدرس مع الربيع بن حبيب. 

بعد أن أنهى دراســته، رجع إلى ُعمان حيث بدأ مهنة التدريس في نزوى. 
موســى بن  أبي علي  الجعالني،  النّير  المنير بن  مثل  لعلمــاء  معاصر  وهو 
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لم  الفجحي.  المعلى  د بن  محم السيجاني،  غيالن  هاشم بن  اإلزكوي،  علي 
هذا. المنذر  أبي  قِبل  من  ُكتَِب  عمل  أي  إلى  الفارسي،  يشر 

الزبير، 1991، 34: (القرن الثاني / الثامن) من ضمن أعماله: كتاب المحاربة؛ 
الرصف  كتاب  األصول؛  في  البســتان  كتاب  مجلدًا؛   70 في  الخزانة  كتاب 

العالم. حدوث  كتاب  التوحيد؛  في 
د بن  منسوب من قِبل الزبير، خطأ. انظر: الرحيلي، أبو المنذر بشير بن محم

محبوب.
ْزوّي، أبو زكرياء يحيى بن سعيد: من جواب القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد. الن
كرون 2001، 5: في مجهول: نسخة مصورة 315 ـ 318. عن سيرة أخرى من 
وفاته  تاريخ  أعطت  حيث  رقم 21،   ،1986 كاشف،  انظر:  المؤّلف.  هذا  قِبل 

.1079 / 472 وهو 
سعيد.  يحيى بن  زكرياء  أبي  جواب  الكتاب  غير  من   :249  ،2001 السالمي، 

.551 الصفحة   ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في 
في  ســعيد.  يحيى بن  زكرياء  أبي  القاضي  جــواب   :146  ،2003 الوهيبــي، 

478 ـ 484. الصفحات  الثاني،  الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول: 
في  الوالي.  في  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  القاضي  جوابــات  ومن   :153 نفسه: 
تصلي  هل  تاب   ثم زنا  فيمن  ـ : 21.  ب متبوع   .52 المســلمين،  سير  مجهول: 
نفسه. ـ : المؤّلف  ل ربما  مؤّلف؛  أي  إلى  يشر  لم  حيث   ،(52 (الصفحة  خلفه 
نفسه: 154: ومن جوابات القاضي يحيى بن ســعيد إلى زكرياء. في مجهول: سير 

163 ـ 171. المسلمين، 
العقري. الهجاري  قريش  سعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  انظر: 

سعيد. يحيى بن  زكرياء  أبي  اإلمام  سيرة  نفسه: 
263 ـ 266. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

طالوت. د بن  محم عبد اهللا بن  إلى  سعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  اإلمام  سيرة  نفسه: 
العقري. الهجاري  قريش  سعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  انظر: 
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ْزوّي، أبو زكرياء يحيى بن سعيد بن أحمد: جواب القاضي أبي زكرياء يحيى بن  الن
أحمد. سعيد بن 

482 ـ 487. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 
سعيد. يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  انظر: 

حضرموت. أهل  إلى  أحمد  سعيد بن  زكرياء بن  أبي  القاضي  عن  جواب  نفسه: 
496 ـ 501. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256  ،2001 السالمي، 

التالية. المادة  انظر: 
أبي  إلى  أحمد 5  ســعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبي  القاضي  جواب  ومن  نفسه: 
من  قبلهما  ومن  د  محم النعمان بن  ابنــي  وأحمد  د  محم بكر  وأبي  عبد اهللا 

بحضرموت. اإلخوان 
317 ـ 326.  ،(1) السير  كتاب  مجهول:  في   :161  ،2003 الوهيبي، 

د بن  اشــي: إتحاف األعيــان، 341/1 ـ 343: (جزء مــن؟) النص. محمالبط
القرن  في  حضرموت  فــي  شــبام  في  ســلطانين  كانا  أحمد  وأخوه  النعمان 
السادس / الثاني عشر وهم إباضيون. مؤّلف هذه السيرة لم يعرفه البطاشي.
الســالمي، 2000، 31، رقم 97 (باألحرى 98): ســيرة أبي زكرياء يحيى بن 
النعمان بن  ابني  أحمد  بكر  وأبي  د  محم عبد اهللا  أبي  إلى  أحمد  ســعيد بن 
د وأهل حضرموت. توفي المؤّلف 472 / 1079. رّدًا على جواب إباضي  محم
السيرة  هذه  خالل  من  بها.  اصطدموا  سياســية  مسائل  حول  حضرموت  من 
الخامس /  القرن  فــي  اإلســالمية  المدارس  بين  الدينية  الصراعات  بعــض 
زكرياء  أبا  أن  هو  السيرة  هذه  في  األهم  ولكن  واضحة،  كانت  عشر  الحادي 
أن  رغم  صراعاتهم،  في  التقية  مبــدأ  لتطبيق  حضرموت  في  اإلباضيين  دعا 

اإلباضي. الفكر  في  يعرف  ما  نادرًا  المبدأ  هذا  تطبيق 
أحمد  سعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبي  الفقيه  جواب   :249  ،2001 الســالمي، 
الســير  كتاب  في  النعمان.  ابني  وأحمد  د  محم بكر  وأبي  عبد اهللا  أبــي  إلى 

506 ـ 511.  ،(2)
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اإلباضية. السير   ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :31 نفسه: 
العقري. الهجاري  قريش  سعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
العقري: الهجاري  قريش  سعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء  ْزوّي،  الن

340/1 ـ 343. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
108 ـ 109: (القرن الخامس / الحادي عشــر) أبو زكرياء   ،1994 الفارســي، 
الحســن بن  علي  ألبي  الشــقيق  األخ  النْزوّي،  العقــري  ســعيد  يحيى بن 
سعيد بن قريش (فريش؟) العقري النْزوّي (عنه O. C، 107). كتب عددًا من 
د بن  الكتب، من بينها كتاب اإليضاح في األحكام والقضاء وسيرة إلى محم
طالوت النخلي. لديه كذلك مراســالت خارج ُعمــان، حيث أعطى جوابه 
د  محم النعمان بن  ابني  (خطأ)،  د  ومحم أحمــد  بكر  وأبي  عبد اهللا  أبي  إلى 
ا كانا سلطاني شبام، ومشايعيهم من أهل حضرموت. قتل أبو زكرياء سنة  َلم

472 / 1079 ـ 80.

أحمد. سعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  انظر: 
والقضاء. األحكام  في  اإليضاح  كتاب  نفسه: 

البطاشــي: إتحــاف األعيــان، 340/1، مخطــوط في مكتبة البوســعيدي، 
والثقافة. القومي  التراث  وزارة  نشرته  (رقم 812). 

أبو زكرياء  والثقافة.  القومي  التراث  وزارة  نشــرته   :108  ،1994 الفارســي، 
الحســن بن  علي  ألبي  الشــقيق  األخ  النْزوّي،  العقــري  ســعيد  يحيى بن 

النْزوّي. العقري  (فريش؟)  قريش  سعيد بن 
(القرن  سعيد:  يحيى بن  أبو زكرياء   :(2004 (مارس  البوســعيدي،  مكتبة 
مجّلدات،   4 األحــكام.  في  اإليضاح  كتــاب  عشــر)  الحادي  الخامس / 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  إسماعيل.  محمود  د  محم تحقيق: 
24×17ســم).  واحــدة،  صفحــة   ،269 277؛  278؛  (271؛   ،1984 / 1404

عبد اهللا بن  زاهر بن  قِبل  من   1922 / 1340 رجب   20 في  ُنسخ  المخطوط 
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مســعود  خميس بن  عامر بن  مالــك  أبي  ـ : شــيخه  ل الكندي،  موســى 
المالكي.

اإليضاح  كتاب  سعيد:  يحيى بن  أبو زكرياء   :255  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 
مجلدات.  4 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط،  القضاء.  أحكام  في 

كتاب  (خطأ):  الهجاري  ســعيد  يحيى بن  أبو زكرياء   :72 اللمعة،  السالمي: 
مجلدين. في  ربما  األحكام،  في  اإليضاح 

مجلدات.  5  :31  ،2001 السالمي، 
العبيدلي، 1993، 217: أبو زكرياء يحيى بن سعيد الهجاري: (ت: 472 / 1079) 
د محمود إســماعيل. 4 مجلدات، ُعمان  اإليضاح في األحكام. تحقيق: محم

.1984

القضاء. أحكام  في  الهجاري:  سعيد  يحيى بن  أبو زكرياء  الصفراء:  القائمة 
اإلمامة. كتاب  نفسه: 

قريش  ســعيد بن  يحيى بن  أبو زكرياء   :1 ملحوظة   65  ،2003 الجالــودي، 
.(1119 / 513 أو   1108 / 502 أو   1079 / 472 (ت:  النْزوّي  العقري 

اإلمامة. كتاب  العوتبي:  مسلم  سلمة بن  أبو المنذر  الصحاري،  انظر: 
الرقاع. كتاب  نفسه: 

البطاشي: إتحاف األعيان، 340/1: يقال: إّنه كتب كذلك كتاب الرقاع. يحب 
ـ : عبد اهللا بن  ل الرضاع  أحكام  فــي  الرقاع  كتاب  مع  العمل  هذا  يختلط  أال 

سليمان). النضر بن  أحمد بن  عبد اهللا بن  السمائلي،  (انظر:  أحمد 
د بن  محم عبد اهللا بن  إلى  ســعيد 5  يحيى بن  زكرياء  أبي  اإلمام  ســيرة  نفسه: 

النخلي. طالوت 
المحبوبين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  فــي   :26  ،2003 الجالــودي، 
انظر:  الهجاري.  سعيد  أبو زكرياء بن   :6 ملحوظة   47 الجالودي،  63/3 ـ 65. 

.1 ملحوظة   65 الجالودي، 
النص. من  جزء  340/1 ـ 341:  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
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30/2 ـ 35.  ،1986 كاشف 
يحيى بن  زكرياء  أبي  ســيرة   :(97 (باألحرى  رقم 96   ،31  ،2000 الســالمي، 
المؤلف  توفي  طالوت.  د بن  محم عبد اهللا بن  إلى  الهجاري  قريش  سعيد بن 
502 / 1108. أحــد أشــهر علمــاء ُعمان. أهــم أعماله كتــاب اإليضاح في 

األحكام وكتاب اإلمامة. هذه الســيرة عبارة عن جــواب لإلمام أبي زكرياء 
أبو زكرياء  عبر  اإلمامة.  حالة  بنقد  األخير  هــذا  قام  أن  بعد  طالوت  ابن  إلى 
كتبت  متى  الســيرة  من  يتضح  لــم  لكن  طالوت،  لرأي بن  معارضتــه  عن 
وال نــوع النقد وعلى أي إمــام. ربما كتبت خالل حكم حفص بن راشــد 

(472 ـ 513 / 1079 ـ 1119). علي  راشد بن  أو  (455 ـ 472 / 1054 ـ 1079) 
عبد اهللا بن  إلى  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  سيرة   :249  ،2001 الســالمي، 

354 ـ 367.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  النخلي.  طالوت  د بن  محم
525 ـ 555. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253 نفسه: 

د بن  محم عبد اهللا بن  إلى  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  اإلمام  ســيرة   :256 نفسه: 
502 ـ 504. اإلباضية،  السير  مجهول:  في  طالوت. 

عبد اهللا بن  إلى  الهجاري  قريش  ســعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبي  سيرة   :31 نفسه: 
مفقودة. النهاية   .(2000 السالمي،  (مثل  طالوت.  د بن  محم

الوهيبــي، 2003، 146: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 
484 ـ 486. الصفحات 

عبد اهللا  أبي  إلى  ســعيد 5  يحيى بن  زكرياء  أبي  اإلمام  من  ســيرة   :159 نفسه: 
502 ـ 506. والجوابات،  السير  مجهول:  في  النخلي.  طالوت  د بن  محم

مجهــول: الجوهر المقتصر، الجزء الثاني، 9، (III): البوادر األولى لســيرة 
عبد اهللا  أبي  (خطأ)  اإلمــام  إلى  ســعيد  يحيى بن  زكرياء  أبي  (خطأ)  اإلمام 
وترك  472 / 1079 ـ 80،  ســنة  أبو زكرياء  ُقتل  النخلــي.  طالوت  د بن  محم
أبو زكرياء  والنــْزوّي،   ،2000 الســالمي،  األعلــى،  انظر:  الجامــع.  كتاب 
يحيى بن  زكريــاء  أبي  القاضي  جــواب  ومن  أحمد:  ســعيد بن  يحيى بن 
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ابني  وأحمد  ــد  محم بكر  وأبــي  عبد اهللا  أبــي  إلى  أحمد 5  ســعيد بن 
.2000 السالمي،  بحضرموت،  اإلخوان  من  قبلهما  ومن  د  محم النعمان بن 

األخ  النْزوّي،  العقري  ســعيد  يحيى بن  أبو زكرياء   :108  ،1994 الفارســي، 
النْزوّي.  العقري  (فريش؟)  قريش  ســعيد بن  الحسن بن  علي  ألبي  الشقيق 

السيرة. هذه  من  ينقل 
د بن عثمان الجرمي العقري: النّيف. د عثمان بن موسى بن محم ْزوّي، أبو محم الن
د بن  د عثمان بن موسى بن محم اشي: إتحاف األعيان، 346/1: أبو محمالبط
عثمان الجرمي، من موقــع الجرمة، الموجودة في عقــر، نزوى (توفي في 
عن  كتب  الذي  النّيــف،  لكتاب  مؤّلف   .(1141 ديســمبر   /536 الثاني  ربيع 

األحكام.
د بن العقري النْزوّي (نهاية  الفارسي، 1994، 118: عثمان بن موسى بن محم
القرن الخامس ـ بداية القرن الســادس / الحادي عشر ـ الثاني عشر) توفي 

.1141 ديسمبر   /536 الثاني  ربيع  في 
د بن  محم ربيعة بن  عدي بــن  اد بن  مد ســليمان بن  مانع بن  أحمد بن  ْزوّي،  الن

العقري: ان  غس أبي  ربيعة بن  راشد بن 
عشر)  الخامس  التاســع /  (القرن  91/2 ـ 102:  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

إلخ. القمر،  أوجه  عن  قصيدة  من  المرجانية،  الفريدة  من  أجزاء 
آل مداد. انظر: 

شرح. مع  القمر،  أوجه  عن  قصيدة  نفسه: 
البوسعيدي. مكتبة  في  مخطوط  92/2 ـ 97،  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

العربية. وبيان  النحو  عوامل  في  المرجانية  الفريدة  نفسه: 
البوســعيدي،  مكتبة  في  مخطوط  91/2 ـ 92،  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
ســعيد بن  خنجر بن  د بن  محم خلف بن  الناســخ:  بيتًا،   390 (رقم 1155)، 
ـ : صالح بن  غفيلة الغفيلي الضنكي، 16 جمادى الثانية 1143 / 1731، ُنسخ ل

منه. مقتبسات  الضنكي.  الشقصي  صالح  أحمد بن  سعيد بن 
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صالح. د بن  محم أحمد بن  سيرة  صالح:  د بن  محم أحمد بن  ْزوّي،  الن
األحداث  حول  ســيرة   (1151 / 546 (توفي   :264  ،1995 التاريخ،  في  ُعمان 

نزوى. في 
532 ـ 534. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :256  ،2001 السالمي، 

الوهيبــي، 2002، 146: في مجهول: ســير علماء اإلباضيــة، الجزء الثاني، 
515 ـ 517. الصفحات 

البررة. سيرة  أحمد:  الكندي،  انظر: 
.(iii)  ،3 ل،  األو الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 

الجرمي  عثمان  د بــن  محم موســى بن  عثمان بن  د بن  محم أحمد بن  ــْزوّي،  الن
الموازنة. كتاب  العقري: 

مفقود. العمل  عشر)  الثاني  السادس /  (القرن   :131  ،1994 الفارسي، 
الموازنة. كتاب  بركة:  ابن  انظر: 

الموازنة. كتاب  عفان:  أبي  عبد اهللا بن  د بن  محم اليحمدي،  انظر: 
ناصر: حامد بن  ْزوّي،  الن

بسيا  في  ولد  ُعمان.  بـ ســبويه  لقب  لساني،  207 ـ 209:   ،1994 الفارســي، 
كان  نزوى.  إلى  ذهب  العشرين  عشــر /  الرابع  القرن  بداية  في  بهال.  بإقليم 
ليدرس  1913 ـ 1920)  الخروصي (إمام  راشد  ســالم بن  اإلمام  عينه  أعمى. 
عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  عند  ذلك  في  واســتمر  نزوى،  مسجد  في  القواعد 

الفقه. عن  أسئلة  كذلك  كتب  1920 ـ 1954).  (إمام  الخليلي 
عشــر  الرابع  القرن  بداية  قرابة  ولــد  322 ـ 328:  النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الهجري (1300 هـ. بدأ يوم 12 نوفمبر 1882) في بســيا، قرية تنتمي إلى بهال. 
درس في نزوى وفيما بعد مدرس فيها. ثم تَّم تعيينه مدّرســًا قبل حكم اإلمام 
حكم  مرحلة  حتى  بنزوى  التدريس  في  واســتمر  الخروصي  راشــد  ســالم بن 
أبي  إلى  أسئلة  ضمنها  من  شــعره،  عن  أمثلة  الخليلي.  عبد اهللا  د بن  محم اإلمام 
مالك المالكي على الصفحة 328 تمت اإلشارة إلى بعض المدرسين في نزوى.
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هجري.  عشــر  الرابع  القرن  أواخر  توفي  ومعلم،  قاضي   :49  ،1991 الزبير، 
(انتهى في 20 نوفمبر 1978). ولد في بسيا، قرية تابعة إلى بهال. زاول مهنة 
في  واستمر  الخروصي  راشد  سالم بن  اإلمام  حكم  قبل  نزوى  في  التدريس 
د بن عبد اهللا الخليلي. أّلف شــعرًا  ى حكم اإلمام محمهذه المهنة هناك حت

فقهية. مسائل  وكتب 
اآلثار. خالصة  راشد:  عبد اهللا بن  سالم بن  ْزوّي،  الن

القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،231/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
أبي  راشد بن  عامر بن  ســليمان بن  الناســخ:  (رقم 359 ـ 6326)،  والثقافة 
سعيد  زوجة  والد  راشد،  عبد اهللا بن  سالم بن  ـ : عبد اهللا بن  ل النْزوّي،  الخفير 

المؤّلف. ابن  ربما  هو  الذي  النْزوّي،  العقري 
عبد اهللا: د بن  محم سعيد بن  ْزوّي،  الن

(إمام  اليعربي  مرشــد  ناصر بــن  لإلمام  معاصــر   :155  ،1994 الفارســي، 
ربما  المغرب؛  أهل  عن  وسيرة  اإلمام  هذا  عن  ســيرة  كتب  1624 ـ 1649). 

.(22/2 األعيان،  تحفة  السالمي:  (انظر:  المغرب  بزيارة  قام 
مجهول:  انظر:  المغــرب.  وإباضية  المشــرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
واليمن. نزار  مناقب  ذكر  في  المؤتمن  عامر:  بلعرب بن  سليمان بن  ْزوّي،  الن

.82  ،1991 الزبير، 
عامر بن  بلعرب بــن  ســليمان بن   ،88  ،87/2 األعيــان،  تحفة  الســالمي: 
د بن ســليمان  عبد اهللا بــن بلعرب بــن عبد اهللا بن بلعــرب، من بني محم

الحبسي. خميس  لراشد بن  سيرة  العمل  هذا  في  الُعماني.  النْزوّي  العقري 
عبد اهللا بن  عامر بن  بلعرب بن  ســليمان بن  159 ـ 160:   ،1994 الفارســي، 
النْزوّي.  العقــري  ســليمان  د بن  محم بلعرب بن  عبد اهللا بــن  بلعرب بــن 

مفقود. شعره  الساللة.  في  مختص 
واليمن. نزار  فهرس،   ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
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الخصيبي  عامر  سليمان بن  قصيدة  الريامي:  الخصيبي  عامر  ســليمان بن  ْزوّي،  الن
النْزوّي. الريامي 

الخزانة  فــي  مخطوط  رقم 559،   ،46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  البارونــي، 
قصيدة  إلى:  باإلضافة  مجموعــة،  في  21,5×15ســم.  9 صفحات،  البارونية، 
اإلمام أفلح بن عبد الوهاب بن رستم في أدب العالم والمتعلم (4 صفحات).
اآلية  تفســير  في  الهداية  قواعد  حمــدان:  مبارك بن  عمر بن  صالح بن  ــْزوّي،  الن

الهداية. أهل  من  واإلجماع  والرواية 
الســالمي.  مكتبة  في  مخطوط  332/3 ـ 333،  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
ابن  لكتاب  موجزة  نسخة  عن  عبارة  هذا  الكتاب،  آخر  في  المؤّلف،  حسب 

الزند. سقط  بركة: 
ســقط الزند هو عنوان مجمــوع قصائد ألبي العــالء أحمد بن عبد اهللا بن 

المعري. سليمان 
د بن  محم عبد الســالم بن  د بن  محم صالح بــن  د بن  محم صالح بــن  ْزوّي،  الن
ــْزوّي] الغالفقي: كتاب حقائق اإليمان في األديان  عمر بن عبد الرحمن [الن

واألحكام.
بداية  ـ  العاشــر  للقرن  الثاني  (النصف   :261/2 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
الحادي عشــر / النصف الثاني للقرن السادس عشــر ـ بداية السابع عشر) 
ـد 10 في مكتبة البوســعيدي، (رقــم 176)، عن الوصايــا، اإلقرار،  المجلـ
عن  كتب  الذي   ،12 ـد  المجلـ إلخ.  العطيــة،  العارية،  األمانــة،  المواريث، 

باء). (رقم 242  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  في  موجود  النكاح، 
د النــْزوّي: حقائق اإليمان،  1978، 166: صالح بــن محم (Smith) ســميث
ســنة  ُنســخ   ،13 المجلد  والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  فــي  مخطــوط 
النساء،  عدة  الطالق،  الصدقة،  التالية:  المواضيع  على  محتويا   ،1678 / 1089

إلخ. الحيض، 
النْزوّي:  صالــح  د بــن  محم صالح بــن  رقــم 98:   ،14  ،1978 الوهيبــي، 
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ســنة  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  اإليمان،  حقائــق 
مجلدًا.  12 1089 / 1678 ـ 9، 

النكاح. في  اإليمان  حقائق  د:  محم د بن  محم صالح بن  انظر: 
األنوار. كتاب  نفسه: 

التراث  وزارة  فــي  مجلدان  مخطوط،   ،261/2 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
القومــي والثقافة. من خالل المثال الذي أعطاه البطاشــي من هذا العمل، 
 :333/3 فقهية. نفسه:  علماء عن أســئلة  مجموع أجوبة من عدة  يعتبر تقريبًا 
والثقافة  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط  1016 / 1607 ـ 8،  ســنة  ُكتَِب 

باء). (رقم 345 ـ 2781 
األعالق. وجواهر  األخالق  مكارم  العقري:  غريب  عبد اهللا بن  عامر بن  ْزوّي،  الن

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،197 المخطوطــات،  فهرس 
د بن سليمان بن  442 صفحة، 32×22سم، 20 سطرًا. الناسخ: سليمان بن محم

على  يحتوي  كلوة  بنــدر  في  1205 / 1790 ـ 1،  المعولي،  مســعود  علي بن 
عدة قصائد من قِبل شعراء مختلفين، بدأ بنزوى على الصفحات 199 و200 
نسختان أخريان (360 صفحة، 300 صفحة)، كذلك قصائد لشعراء مختلفين، 
خميس  مسلم بن  عمران بن  قِبل  من  المنسوخة  الثانية،  النسخة  بنزوى:  بدًء 
برغش بن  السيد  هو  فيها  المدخل  صاحب  1286 / 1869 ـ 70،  في  القرياتي 

سعيد. أحمد بن  اإلمام  سلطان بن  سعيد بن 
القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،349/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 

.1692 مايو   23  /1103 رمضان   7 النسخ  تاريخ  (رقم 1327)،  والثقافة 
سميث 1978، 183: عامر بن عبد اهللا: كتاب مكارم األخالق في جواهر األغالق. 

.1862 / 1279 منسوخات  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوطان 
في  األخالق  مكارم  كتاب  عبد اهللا:  عامر بــن  رقم 14:   ،20  ،1978 الوهيبي، 
ســنة  ُنســخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  األغالق،  جواهر 

واحد. مجلد   ،1862 / 1279
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الفزاري. مراسالت  عامر:  بشير بن  الفزاري،  انظر:  عامر:  علي بن  ْزوّي،  الن
السمدي: عبيدان  جمعة بن  عبد اهللا بن  د بن  محم ْزوّي،  الن

1106 / 1694 ـ 5). (توفي   :143/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
أعمى. كان   (1692 أكتوبر   2  /1104 محرم   21 يوم  (توفي  461 ـ 465:  نفسه: 

مهم وعالم خالل إمامــة اإلمام بلعرب بن  العبيدلــي، 1993، 219: قــاضٍ 
(1090 ـ 1 ـ 1104 / 1679 ـ 80 ـ 1692). سلطان 

ـ : بلعرب بن  مهم ل ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 337 ملحوظة 8: قاضٍ 
ســلطان، النصف الثاني للقرن الســابع عشــر. إلى جانب خلف بن سنان 
شــائع،  رزيق:  (ابن  (يبرين)  بالجبرين  بلعرب  بجامعة  الفقه  أنشــأ  الغافري 

.(206

عيثم. خلفان بن  سنان بن  خلف بن  الغافري،  انظر: 
عبيدان. ابن  الشيخ  أجوبة  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقــم 62،   ،11  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجّلد  1089 / 1678 ـ 9،  في  ُنسخ 

في  ُنشــر  عبيدان.  جوابات ابن   :48  ،13/3 األعيــان،  إتحــاف  البطاشــي: 
مجلدين. مخطوط للمجلد الثاني في مكتبة البوسعيدي، الناسخ: مسعود بن 
1177 / 1763 ـ 4،  الســمولي،  الحيلي  الرمضاني  أحمــد  علي بن  أحمد بن 

الهاجري. المزروعي  سالم  ـ : أحمد بن  ل
القومي  التراث  وزارة  نشــرتها  ثالثة،  أو  مجّلدين  في  464 ـ 465:   ،462 نفسه: 
ســعيد بن  قِبل  من  األجوبة  ُجمعــت  مجّلــدات،  ثالثة  فــي  والثقافــة 
عنوان  المجموعة  أعطــى  الذي  األدمــي،  الراشــدي  مبارك  عبد اهللا بن 

اآلثار. جواهر 
 285 مخطــوط  جــزءان،   :369  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 

والثقافة. القومي  التراث  وزارة  في  ـ : 1126 / 1714،  ل
اآلثار. جواهر  انظر: 
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في  الحكام  تذكرة  عبد اهللا:  علي بن  مبارك بن  سليمان بن  البوسعيدي،  انظر: 
واألحكام. الدعاوى  معنى 
(جوابات). الحوائج  كتاب  نفسه: 

ويلكنســون B 1987 (Wilkinson)، 369، مخطوط في وزارة التراث القومي 
والثقافة.

األحزان. وسلوة  البيان  إيضاح  نفسه: 
الوهيبي، 1978، 12، رقــم 79، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 

واحد. مجّلد  1186 / 1772 ـ 3،  سنة  ُنسخ 
المحزون. وسلوة  المكنون  الدر  مجهول:  انظر: 

عبيدان. ابن  جامع  نفسه: 
كبيرة. مجموعة  الصفراء:  القائمة 

مســقط،  مجّلدًا.   20 الفّجار).  على  ة  والحج األبرار  (ومنهج  اآلثــار  جواهر  نفسه: 
1؛   ،300) 1405 ـ 1406 / 1985 ـ 1986،  والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة 
320؛  316؛  320؛  348؛  329؛  306؛   ،1986 / 1406  ،4 المجلد  340؛  1؛   ،319

368 صفحــة؛  320؛  320؛  335؛  328؛  314؛  320؛  322؛  338؛  327؛  326؛ 

العرب. سجل  بمطابع  القاهرة  في  ُطبع  24×17سم). 

 :364 الصفحة   ،20 المجلد  آخر  في   :(2004 (مارس  البوسعيدي،  مكتبة 
ة  والحج األبرار  ومنهج  اآلثار  جواهــر  ـ : كتاب  ل  8 (قطعة)  قســم  آخر 
وغيرها  الطرق  في  المضار  في  األحكام  عن  كان  الذي  الفّجار،  علــى 
البحر  وفي  الشــفع  وفي  واألودية  الصوافي  وفي  المســاجد  بناء  وفي 
والجروح  الدمــاء  عن   ،9 بالقســم  متبوعة  ســتكون  وفي...  وحريمــه 
للمسلمين  يكون  أن  يجوز  وفيمن  اإلمام  وصفة  اإلمام  وفي  والقصاص 

و... الجهاد  وفي 
مجّلدات. ثالثة  في  ُنشر   :3 ملحوظة   48/3 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

نفسه: 191، مخطوط، الناسخ: عبد اهللا بن عمر بن جمعة بن عمر بن جمعة بن عمر 
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علي بن  د بن  ـ : محم ل  ،1713 مــارس   2  /1125 صفر   4 األدمي،  المحروقي 
السمدي. الجهضمي  مسعود 

للطبعة   48 الصفحة  حتى  الثالث  ـد  والمجلـ والثاني  ل  األو المجلدات   :463 نفسه: 
من  كانت  األخرى  المجلدات  عبيــدان،  ابن  قِبل  من  كانت  مجّلــدًا   20 في 

الصائغي. سالم  علي بن  جمعة بن  قِبل 
ـدات 5 إلى 20  العبيدلــي، 1993، 14 (العبيدلــي، 1994، 13 ـ 14): المجلـ

الصائغي. علي  جمعة بن  إلى  حقا  تنسب  أن  يجب 
عبيدان. الشيخ ابن  أجوبة  انظر: 

اآلثار. جواهر  راشد:  عبد اهللا بن  سعيد بن  األدمي،  انظر: 
اآلثار. جواهر  سالم:  علي بن  جمعة بن  الصائغي،  انظر: 

سفيان. ابن  جوابات  جمع  الهدية:  سيرة  نفسه: 
.167 الغوامض،  كشف  د:  محم سفيان بن  أبو الحسن  الراشدي، 

العقري: عبد الباقي  أحمد بن  د بن  محم علي بن  د بن  محم ْزوّي،  الن
البطاشــي: إتحاف األعيان، 139/2 ـ 154: (النصف الثاني للقرن التاســع ـ 
بداية العاشر/ النصف الثاني للقرن الخامس عشر ـ بداية السادس عشر) هو 
الذي قام بتدوين أمر اإلمام عمر بن الخطاب [الخروصي] لحجز ممتلكات 
د بن  محم اإلمام  أمــر  على  وافق  الذي  وهو  887 / 1482 ـ 3،  فــي  النباهنة 
د بن إسماعيل). كثير من  إسماعيل لحجز ممتلكات بني رواحة (انظر: محم
أجوبته عن أســئلة فقهية، في نثر ونظم، يمكن وجودها في أعمال مؤلفين 
عليه  الحصول  عن  البطاشــي  عجر  الذي  األصول،  عن  كتابًا  كتب  آخرين. 
لكتابه  بالنســبة  نفســه  الشــيء  كذلك  هذا  كان  زارها.  التي  المكتبات  في 
المراقــي، الذي وجد منها البطاشــي صفحات قليلة فــي مكتبة أحمد بن 
ألزيد  واألحكام  األديان  عن  أرجوزة  أّلف  المضيــرب.  في  الحارثي  عبد اهللا 

ألجوبته. وأمثلة  األرجوزة  لهذه  أجزاء  فصالً.   75 من 
النْزوّي  العقري  عبد الباقي  علي بن  د بن  محم 139 ـ 140:   ،1994 الفارسي، 
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(القرن الثامن / الرابع عشر). كتب منظومة من 5000 بيتًا تقريبًا عن األديان 
الفقه. عن  وأجوبة  أسئلة  كذلك  الخلق.  ومبدأ 

وّصاف: د بن  محم ْزوّي،  الن
السادس /  للقرن  الثاني  النصف  536/1 ـ 537)  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

عشر). الثاني 
واإلصابة. الحّل  كتاب  نفسه: 

البرادي: الجواهر، 218: الحل البن وّصاف، مجلدان كبيران أو أربعة صغيرة.
الحّل  من  الثاني  الجزء  رقم 59:   ،19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
607 صفحة،  البارونيــة،  الخزانــة  فــي  مخطــوط  واإلصابــة،  والتحريــم 

1270 / 1853 ـ 4. النسخ  تاريخ  22×16,5سم، 

البن  الدعائم  ـ : كتاب  ل وجيز  شرح   :537  ،382/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
القومي  التراث  وزارة  قِبــل  من  ُطبع  مجلدات (قطــع).  ثالث  في  النضــر. 

النضر). البن  الدعائم  شرح  (انظر:  والثقافة 
شرح  واإلصابة،  الحّل  كتاب  الُعماني:  وّصاف  ابن  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
الشماخي،  قاسم  ســعيد بن  قِبل:  من  وقف  والرابع  ل  األو المجلد  الدعائم. 
في  1250 / 1834 ـ 5.  األولــى  جمادى  تونس،  إلى  المخطوط  حمــل  الذي 
828 / 1424 ـ 5. القعدة  ذي  غروب  بعد  االثنين  اكتمل  الرابع:  المجلد  نهاية 

القطب. مكتبة  في   :307/1  ،1965 دبوز 
المكتبة)،  في  92 ـ 94  (األرقام  395 ـ 397  األرقام  آل خالد،  عشــيرة  مكتبة 
مخطوطات: المجلد 2، 271 ورقة، 21×15,5سم، 25 سطرًا، مكتمل، الناسخ: 
المجلد  1774؛  ديســمبر   /1188 رمضان  بداية  الباروني،  موســى  عيسى بن 
ناصر  عبد اهللا بن  الناســخ:  مكتمل،  30 سطرًا  33×21,5ســم،  174 ورقة،   ،2
29,5×19,5سم،  262 ورقة،   ،1 المجلد  1265 / 1849؛  شوال   23 اإلسماعيلي، 

.1849 / 1265 رجب   5 اإلسماعيلي،  ناصر  عبد اهللا بن  الناسخ:  مكتمل، 
مكتبة إيروان، الصفحة 9، رقم 1 (رقم 45 في المكتبة)، مخطوط 277 ورقة، 
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د بن خنجر، 16 رمضان  22 سطرًا، مكتمل. الناسخ: سيف بن خلف بن محم

النفوسي. سالمة  قِبل  من  جمعت  بأسئلة  متبوع   .1756 / 1169

أربعة  أو  ضخمان  مجلدان  رقم 28:   ،20  ،A 1885  (Motylinski) موتيلنسكي 
صغيرة. مجلدات 

السالمي:  حميد  ـ : عبد اهللا بن  ل تحقيق:  سليمان،  عبد الرحمن بن  السالمي، 
روض البيــان 178: الحّل واإلصابة في شــرح الدعائــم. مجلدان. تحقيق: 
 .1982 / 1402 والثقافــة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  عامر.  عبد المنعم 

النضر). البن  الدعائم  شرح  (انظر: 
في  مخطوط  واإلصابة،  الحّل  الدعائم،  شــرح  رقم 23:   ،8  ،1978 الوهيبي، 
واحد. مجلد  1200 / 1785 ـ 6،  سنة  منسوخ  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

النضر. ابن  المية  شرح  انظر: 
الُعماني. النضر  أحمد بن  بكر  أبي  قصائد  شرح  مجهول:  انظر: 

 (Wilkinson) انظــر: ابن النضر: كتــاب الدعائم، الســالمي، وويلكنســون
.B 1987

التالية. المادة  انظر: 
مســقط /  عامر.  عبد المنعم  تحقيق:  مجلدان.  النضر.  البن  الدعائم  شــرح  نفسه: 
القاهرة: وزارة التراث القومي والثقافة / عيسى البابي الحلبي، 1402 / 1982، 

580 صفحة).  ،430)
القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،277/3 األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
إبراهيم بن  د بن  محم إبراهيم بن  سليمان بن  الناسخ:  (رقم 2118)،  والثقافة 

.1711 نوفمبر   /1123 شعبان  النْزوّي،  العقري  العوفي  إبراهيم  علي بن 
الربخي  فارس  مبارك بن  مســعود بن  راشــد بن  الناســخ:  مخطوط،   ،410 نفسه: 
ان الصبحي الكدمي.  ـ : عمر بن سليمان بن غس البهلوي، 1069 / 1658 ـ 9، ل
نفسه: ملحوظة: شرح الدعائم البن النضر وكتاب الحّل واإلصابة عبارة عن 

واحد. عمل 
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د بن وّصاف البّزار النْزوّي، القرن الســادس /  الفارســي، 1994، 131: محم
أجزاء. ثالثة  في  النضر،  البن  الدعائم  ـ : كتاب  ل شرح  عشر.  الثاني 

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط   ،172  ،1978  (Smith) ســميث 
د بن  ـ : محم ل العنــوان  ونفس  العمــل  هذا   .1675 / 1086 ســنة  في  ُنســخ 
الكتاب  عن  شروحات  عن  عبارة  أخرى)  معلومات  (هناك  الرقيشــي  سالم 
 ،a1976  (Wilkinson) ويلكنســون  انظــر:  النضر.  البن  الدعائم  المشــهور 
157 ـ 158، مشــيرا إلى اسم أحمد بن عبد اهللا الرقيشي وابن وّصاف. انظر: 

كذلك سزكين، GAS I، 586. ابن وّصاف كتب في أواسط القرن الخامس / 
الذي  رقم 26،   ،383  ،1956  (Schacht) شــاخت  كذلك  انظر:  عشر.  الحادي 
الحارثي:  كذلك  انظر:  واإلصابة.  الحّل  العنوان  وّصاف  ابن  ـ : شرح  ل أعطى 

278 ـ 279. الفضية،  العقود 
واإلصابة. الحّل  كتاب  انظر: 

الدعائم. كتاب  النضر:  ابن  انظر: 
العز. أبي  أبو زكرياء بن  الشماخي،  المغرب:  انظر: 

النضر. ابن  المية  شرح  نفسه: 
النضر  البن  ميــة  الال القصيدة  382/1 ـ 383:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
الخامس  الجزء  وجعله  شرحًا  كتب  وّصاف  ابن  والبراءة.  الوالية  عن  كانت 

واإلصابة. الحّل  ـ : كتاب  ل
والبراءة. الوالية  عن  كانت  مية  الال القصيدة   :131  ،1994 الفارسي، 

نّصار، حسين: (ُمحقق) انظر: السمائلي أبو الصوفي سعيد بن مسلم: الشعر المسكتي 
الُعماني.

عبد الرحمن. (ُمحقق)  عبد الرحمن:  نصرت 
زنجبارمن  في   1949 في  طبعت   :284  ،7 ملحوظة   59  ،26  ،2001 الكندي  النهضة: 
قِبل الســيد سيف بن حمود بن فيصل البوســعيدي، (صورة على الصفحة 
تم   1953 في  التحرير.  رئيــس  فيها  كان  والتي  الفلق،  غــادر  أن  بعد   ،(266
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أحمد بن  قام   1954 فــي  البريطانية.  الســلطات  قبل  من  الصحيفــة  إغالق 
توقفت   1955 في  الصحيفة؛  هذه  نشــر  باسترجاع  اللمكي  ناصر  د بن  محم

كامل. بشكل  اإلصدار  عن 
لزنجبار. الوطني  األرشيف  في  1945 ـ 1954   :284  ،2001 الكندي 

المدني 1981، 18 ـ 20: أُسست أوائل 1951 من قِبل سيف حمود، وهو فرد 
من  سنة   19 في  وهو  زنجبار  إلى  ُعمان  من  هاجر  الذي  الملكية،  العائلة  من 
عمــره والذي أصبح زنجباريا بحصوله على الجنســية. أصبح نائب رئيس 
الفلق  صحيفة  جمعية  ألن  الخاصة؛  صحيفته  بتأسيس  قام  العربية.  الجمعية 
األشخاص  جواز  حول  كان  الذي  اإلدارة  مع  الجمعية  خصام  ينشر  تدعه  لن 
لوائح  في  بتســجيلهم  زنجبار،  مواطني  فقط  وليس  المحميين،  البريطانيين 
حمود  سيف بن  زنجبار.  في  الحماية  حكومة  لممثلي  الشــعبية  االنتخابات 
على  هجوماته  بســبب  مالية  غرامة  عليــه  وفرضت  مرات  عدة  حبســه  تَّم 
الحكومة. نشرت النهضة باإلنجليزية والعربية. في بداية 1953 بدأت جريدًة 
اختفت  السنة  تلك  من  أغســطس  شــهر  من   14 اليوم  بعد  شــهرية.  نصف 
الجريدة حتى نهاية السنة. ظهرت من جديد يوم 24 يونيو 1954 وبعد شيء 

المحرر. صحة  تدهور  بسبب  اإلصدار  عن  توقفت  الوقت  من 

هناك. والمراجع   1981 المدني  انظر:  زنجبار.  في  الجرائد  عن 
حميد. عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  السالمي:  الدين  نور 

النوفلي:
غابش. عبد اهللا بن  سعيد بن 

أبو الخير. غابش  اهللا بن  عبد 
سعيد. راشد بن  د بن  محم

د بن  محم تحقيق:  القريحــة.  وحي  ديوان  غابش:  عبد اهللا بن  ســعيد بن  النوفلي، 
مسقط،  الطوقي.  حمدون  د بن  محم وســعيد بن  العيسري  ســيف  عامر بن 

24سم). (172صفحة،   ،2000 األنوار،  مشارق  تسجيالت  روي: 
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أبو الخير: غابش،  عبد اهللا بن  النوفلي، 
ســنة  صفر  شــهر  أواســط  352 ـ 354: (توفي  األعيان،  نهضــة  الســالمي: 
المجدين  التالميــذ  وأحد  الباطنــة.  فــي  ودام  مــن  كان  1339 / 1920 ـ 1) 

وقارئًا  وكاتبــًا  منســقًا  وعمل  القابل  في  الســالمي،  حميد  ـ : عبد اهللا بــن  ل
لرسائلهِ. بعد أن استقر في جعالن لبعض الوقت، بقي في زنجبار لمدة سنة 
تقريبًا. كان قاضيًا لإلمام سالم بن راشد الخروصي (إمام 1913 ـ 1920) في 

واليًا. كذلك  أصبح  حيث  وإبراء،  بدّية 
غابش. عبد اهللا بن  أبو الخير  الغبشي،  انظر: 

نفسه: 
في  أرجوزة  الحق؛  تأييد  في  الصدق  كلمة  رســالة   :354 األعيان،  نهضة  السالمي: 
المؤلف  يعرف  كثيرة.  ومراســالت  قصائد  األصول؛  في  أرجوزة  الميراث؛ 

أبو الخير. هي  كنيته  غابش،  بالغبشي بن 
غابش. عبد اهللا بن  أبو الخير  الحبشي،  انظر: 

القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الثانية.  الطبعة  الحّق.  تأييد  في  الصدق  كلمة  نفسه: 
.23 تراثنا  (46 صفحة).   ،1981 / 1401 والثقافة، 

المتابعة. قانون  عن  قصيدة 
الجمل. تفسير  في  األمل  بلوغ  سعيد:  راشد بن  د بن  محم النوفلي، 

الوهيبي، 1978، 19، رقــم 10، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجلد  1307 / 1889 ـ 90،  في  ُنسخ 





`g

AÉ`¡`dG ±ôM





1047قسم المشرق ـ الجزء الثاني `g

حمودي. (ُمحقق)  حمودي:  حسن  هادي 
شــأن  في  جيفر  المهنا بن  اإلمام  إلى  اليمان  هارون بن  رســالة  اليمان:  هارون بن 

الرحيل. محبوب بن 
(مع  التي  اإلباضية  الشــعيبية  من  عضوًا  يعّد   :336  ،2001  (Crone) كــرون 
من  تفرعت  التي  المبتدعين،  بشــعيبية  لها  ال عالقة  لكاشف)  االحترام  كل 
العجاردة. تطورت الشــعيبية اإلباضية حول شعيب بن معروف، الذي تبنى 
كرون  انظر:  محبوب.  سفيان  أبي  مع  هارون  نقاش  تاريخ  عن  آراءه.  النكار 

.311  ،(Crone)
إس (Ess) 1991، 212/2: له آراء نكارية، دافع عنها في رسالته إلى المهنا بن 
226 ـ 237 / 840 ـ 851).   :711  ،O. C) 226 ـ 238 / 841 ـ 853)  (إمــام  جيفر 
خصمه هو محبوب بن الرحيل، الذي حاول، مع رســالتين مرســلتين من 
السيطرة  أجل  من  وحضرموت،  ُعمان  في  اإلباضية  المجتمعات  إلى  البصرة 

البدعة. على 
الجالودي، 2003، 24: في مجهول: سير علماء اإلباضية المحبوبيين II، 41 ـ 48.

325/1 ـ 337.  ،1986 كاشف،  في 
.16  ،2001 السالمي،  انظر:   .(42 (باألحرى  رقم 41   ،17  ،2000 السالمي، 

313 ـ 316.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 
السير  مجهول:  في  جيفر.  المهنا بن  اإلمام  إلى  اليمان  هارون بن  سيرة   :252 نفسه: 

260 ـ 280. الُعمانية، 
164 ـ 170. اإلباضية،  السير  مجهول:  في   :255 نفسه: 

ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 368: في الجوهر المقتصر. معاصر ألبي سفيان 
(226 ـ 237 / 841 ـ 851).  جيفــر  مهنا بن  اإلمام  مع  مراســلة  العبدي).  (انظر: 

.(III)  5 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر  مجهول:  انظر: 
الوهيبي، 2003، 144: رسالة هارون بن اليمان في شأن محبوب بن الرحيل. 

154 ـ 161. الصفحات  ل،  األو الجزء  إباضية،  علماء  سير  مجهول:  في 
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215 ـ 221. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148 نفسه: 
435 ـ 442. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159 نفسه: 

الرحيل… محبوب بن  سيرة  الرحيل:  محبوب بن  أبو سفيان  العبدي،  انظر: 
إلى  جيفر  المهنا بن  اإلمام  ســيرة  الفجحي:  جيفر  مهنا بن  اليحمدي،  انظر: 

حرب. معاذ بن 
.2003 الجالودي،  المحبوبين،  اإلباضية  علماء  سير  مجهول:  انظر: 

(ُمحقق). د  محم عبد السالم  هارون، 
االشتقاق. دريد:  ابن 

صّفين. وقعة  مزاحم:  نصر بن  المنقري، 
د الهادي: (ُمحقق) المحروقي، درويش بن جمعة: الدالئل على اللوازم. هارون، محم

الشاذلي. (ُمحقق)  الشاذلي:  هاشم 
الطائي. السمائلي:  الطائي  عامر  صالح بن  عيسى بن  هاشم بن 

السيجاني. غيالن:  هاشم بن 
الهاشمي:

صالح. راشد بن  اهللا بن  عبد 
وترتيب). (جمع  مصعب 

د. محم ناصر بن 
راشد. عبد اهللا بن  يعقوب بن 

الرستاقي. هاشم  ابن  قصيدة  شرح  العيني:  هاشم  ابن  الرستاقي،  انظر: 
يوسف:  د بن  محم اطفيش،  المغرب:  انظر:  صالح:  راشد بن  عبد اهللا بن  الهاشمي، 

الُعماني]. الهاشمي  صالح  راشد بن  عبد اهللا بن  من  لرسالة  فقهي  [جواب 
الهاشمي، مصعب (جمع وترتيب) األزدي، أبو الشعثاء جابر بن زيد: فتاوى اإلمام 

الطبري. تفسير  خالل  من  زيد  جابر بن 
د: محم ناصر بن  الهاشمي، 

الخامس  ـ  عشــر  الرابع  (القرن   :129 ـ   128/2 النعمان،  شــقائق  الخصيبي: 
الشادي. نغمة  لشعره:  مثال  والعشرون).  الواحد  ـ  العشرون  عشر / 
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راشد: عبد اهللا بن  يعقوب بن  الهاشمي، 
1400 / 1979 ـ 80)  (ت:  387/1 ـ 390:  النعمــان،  شــقائق  الخصيبــي: 
حكومة  في  مناصب  عــدة  شــغل  الرســتاق.  العيني،  من  كانوا  عائلته 
والده  1932 ـ 1970).  (سلطان  البوســعيدي،  تيمور  سعيد بن  السلطان 
1920 ـ 1954)  (اإلمام  الخليلــي  عبد اهللا  د بن  محم لإلمام  قاضيــا  كان 

شعره. من  أمثلة 
الهجاري:

بني  وادي  في  هجار  تسمى  قرى  هناك   :320/1 األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
أخرى. وأماكن  النخل،  والية  في  الحواسنة.  بني  وادي  في  خروص، 

الهجاري:
النْزوّي. انظر:  قريش.  سعيد بن  يحيى بن  زكرياء  أبو 

النضر. أحمد بن  الحسن بن  علي  أبو 
قحطان. خالد بن  قحطان  أبو 

النضر: أحمد بن  الحسن بن  أبو علي  الهجاري، 
علي. راشد بن  اإلمام  توبة  علي:  راشد بن  انظر: 

قحطان: خالد بن  أبو قحطان  الهجاري، 
وادي  في  هجار  قرية  من  التاسع)  الثالث /  (القرن   5  ،2000  (Rawas) روس 
خميس  الصلت بن  المؤثــر  ألبي  معاصرًا  أبو قحطــان  كان  خروص.  بني 
ـ : إمامة راشد بن النضر، الذي كان ـ مع موسى بن  البهلوي ويعتبر خصمًا ل

.886 / 272 سنة  مالك  الصلت بن  اإلمام  خلع  في  ـ  موسى 
269/1 ـ 270. األعيان،  إتحاف  البطاشي: 

قحطان. خالد بن  انظر:  نفسه: 
قحطان. خالد بن  قحطان  أبي  جامع  نفسه: 

مجلدان.  :74 اللمعة،  السالمي: 
البطاشــي: إتحاف األعيان، 269/1: جامع أبي قحطان. جزء من المخطوطة 
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البهلوي،  عمر  سعيد بن  عمر بن  َنســَخه  (رقم 36)،  البوسعيدي،  مكتبة  في 
المكتبة  نفس  في  933 / 1526 ـ 7.  النسخ  تاريخ  إسماعيل،  د بن  محم لإلمام 

(رقم 37). آخر  جزء 
في  صدر  والفقه.  الدين  أصول  في  الجامع   :254  ،1995 التاريــخ،  في  ُعمان 

مجلدين.
مفقود.  العمل  هذا  جّل  رقم 58):  رقم 57 (باألحرى،   ،22  ،2000 الســالمي، 

.22  ،2001 السالمي، 
ـ : كتاب  ل مؤلف  خــروص.  بني  وادي  في  الهجار  مــن   :26  ،1991 الزبير، 

قحطان. أبي  بكتاب  المعروف  الجامع، 
قحطان. خالد بن  قحطان  أبي  سيرة  نفسه: 

 II العاشــر)  الرابــع /  القــرن  (أوائــل  333 ـ 334:   ،2001  (Crone) كــرون 
كاشــف، 1986، 86/1 ـ 154. كتــب ســيرته ليجعــل الُعمانييــن «يفهمون 
(إمام  الخروصي  مالــك  الصلت بن  على  بالثورة  قاموا  الذيــن  أولئك  خطأ 

وأقالوه». 237 ـ 272 / 851 ـ 886) 

.712/2  ،1991  (Ess) إس 
في  قحطان.  خالد بن  قحطان  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة   :24  ،2003 الجالودي، 
انظر:  109 ـ 143.  الصفحات   /1 المحبوبيين،  اإلباضية  علماء  سير  مجهول: 
والكتب  85 ـ 143،  الصفحــات  (خطأ):  (حيث   1 ملحوظة   62 الجالــودي، 

بركة). ابن  قِبل  من  كانت  إليها  المشار 
بخصوص  أخبارًا  تقــدم  قحطان.  أبي  ســيرة  5 ـ 6:   ،2000  (Rawas) روس 
اإلعــراض ألهل َدَبا خالل خالفــة أبي بكر. كذلــك معلومات مهمة عن 
مســتقلة  إلمامات  تأسيســها  حتى  البصرة  في  األولى  البوادر  منذ  اإلباضية 
الذي  الخالف  يعالج  النــص  بقية  إفريقيا.  وشــمال  وُعمان  حضرموت  في 
يدافع  أبو قحطان  الثانية.  اإلباضية  اإلمامة  أواخر  اإلمامة  مســألة  حول  كان 
قدم   .(886 / 272 (مقال  مالك  الصلت بن  المقال  اإلمام  حقوق  عن  بحماس 
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خالل  ُعمان  في  لألمــور  العامة  الحالة  حول  جّدًا  كثيــرة  معلومات  كذلك 
المرحلة.  تلك  علماء  عن  سيما  الثانية،  اإلباضية  لإلمامة  األخيرة  الســنوات 
التاســع.  الثالث /  للقرن  األساســية  المصادر  أحد  أبي قحطان  عمل  يعتبر 
كتاب  في  كتاباتهم.  في  عمله  علــى  يعتمدون  الُعمانيين  المؤّلفين  من  كثير 
اإلمامة  موضوع  عالج  ا  َلم قحطان  أبي  اسم  إلى  اإلزكوي  أشار  الغمة  كشف 
السيابي  فعل  كما  يذكره،  ما  كثيرا  األعيان،  تحفة  السالمي:  الثانية.  اإلباضية 

.1986 كاشف،  في  ُنشرت  السيرة  هذه  التاريخ.  عبر  ُعمان  كتابه  في 
.35  ،1999 السابعي 

الرابع /  القرن  بداية  ـي  58): (توفـ رقم 57 (باألحرى   ،22  ،2000 الســالمي، 
اإلمام  المؤّلف  أيد  المرحلــة).  لهذه  التاريخية  المصادر  أهم  أحد  العاشــر) 
موســى بن  خاصة  عارضوه،  الذين  أولئــك  ضّد  وكان  مالــك  الصلت بن 
وصول  حتى  األهلية  الحــرب  بعد  وقعت  التي  لألحداث  وصٌف  موســى. 
إلى  القرامطة  وصــول  بعد  أتوا  الذين  ولألئمة  بــور)،  (ابن  نور  د بن  محم
ُعمان. تحتوي هذه السيرة كذلك على اقتباس من رسالة لإلمام الصلت بن 
د بن سنجة حول التطورات التي أدت إلى  ى محممالك إلى صديق له يسم

.22  ،2001 السالمي،  اإلمامة.  من  إقالته 
ُعمان. بدية،  السالمي،  بمكتبة  مخطوط   ،263  ،2002 السالمي، 

أبي  خالد بن  قحطان  أبي  الفقيه  الشــيخ  سيرة   .52  :255  ،2001 الســالمي، 
364 ـ 400. اإلباضية،  السير  مجهول:  في  قحطان.  (خطأ) 

الصمادي 2003، 165 ـ 166: في مجهول: سير المسلمين واألئمة المتقدمين. 
كاشف،  (تحقيق:  والجوابات  السير  مجهول:  وفي  السير.  مجهول:  في  كذلك 
1986). للسيرة 33 ورقة. المؤلف كان معاصرًا إلمامة الصلت بن مالك (إمام 

ذلك. ضّد  كان  اإلمام:  هذا  إقالة  عن  رأيه  وصف  237 ـ 273 / 851 ـ 886). 

.151  ،A 1976  (Wilkinson) ويلكنسون 
ويلكنسون B 1987 (Wilkinson)، 336: في الجوهر المقتصر. انظر: مجهول: 
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وصف  منطلق  بوضــوح  هذه  تشــكل   .7 الثاني،  الجزء  المقتصر،  الجوهر 
لإلمامة المبكرة في طريقها إلى الحرب األهلية. كما روي من قِبل كشــف 

اإلزكوي). سعيد  (سرحان بن  الغّمة 
في  قحطان.  خالد بن  قحطان  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة   :145  ،2003 الوهيبي، 

352 ـ 372. الصفحات  الثاني،  الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول: 
سير  مجهول:  في  قحطان 5 .  خالد بن  قحطان  أبي  الشــيخ  ســيرة   :249 نفسه: 

270 ـ 275. مجموعة، 
مجموعة،  سير  مجهول:  في  قحطان.  خالد بن  أبي  الفقيه  الشيخ  سيرة   :149 نفسه: 

434 ـ 451.

مجهول:  في  قحطان 5.  خالد بن  قحطان  أبي  الفقيه  الشــيخ  سيرة   :158 نفسه: 
162 ـ 195. والجوابات،  السير 

.2001 النامي،  وقتلهم،  النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
الخروصي. الهجاري  قحطان  خالد بن  أبو قحطان  سير،  مجهول:  انظر: 

الُعمانية. السير  مجهول:  انظر: 
قحطان. خالد بن  انظر: 

السيرة. لهذه  لدراسة   2003 حمادي  انظر: 
د بن جعفر. نفسه: سيرة الشيخ أبي قحطان خالد بن قحطان 5 إلى األزهر بن محم

511 ـ 519. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159  ،2003 الوهيبي، 
علماء  آراء  المؤلــف  شــرح   :(59 رقم 58(باألحرى   ،22  ،2000 الســالمي، 
والده  خلف  الــذي  جعفر،  د بن  محم األزهر بن  إلى  الرســتاقية  المدرســة 

.22  ،2001 السالمي،  النْزوّية.  (المعتدلة)  للمدرسة  زعيما 
110 ـ 146.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :248  ،2001 السالمي، 

د بن  محم األزهر بن  إلــى  قحطان  خالد بن  قحطــان  أبي  ســيرة   .47  ،249 نفسه: 
371 ـ 375.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في  جعفر. 

.2003 الصمادي  انظر: 
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البوسعيدي. البوسعيدي:  بدر  هالل بن 
السيابي. السيابي:  شامس  حمود بن  سالم بن  هالل بن 

عّرابة. صالح بن  ثاني بن  سعيد بن  هالل بن  الُعماني،  عّرابة:  سعيد بن  هالل بن 
اليحمدي. اليحمدي:  ناصر  ظاهر بن  هالل بن 

العدوي. العدوي:  عبد اهللا،  هالل بن 
الخراساني. الخراساني:  عطية  هالل بن 

البهالني. البهالني:  د  محم هالل بن 
العامري. العامري:  هالل  د بن  محم هالل بن 

الهاللي:
حاجب. حفص بن  حبيب بن  مودود  أبو 

(عطية). الحطيئة  سالم بن 
ذكوان. سالم بن  انظر:  ذكوان.  سالم بن 

لإلمام  مــودود  أبي  نصيحة  حاجب:  حفص بــن  حبيب بن  أبو مودود  الهاللــي، 
عبد اهللا. ان بن  غس

.213/1 األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
حبيب بن  مودود  أبي  سيرة   :(32 (باألحرى  رقم 31   ،15  ،2000 الســالمي، 
وتقدم  ســلفه  الّتباع  نصيحة  عبد اهللا.  ــان بن  غس اإلمام  إلى  الهاللي  حفص 

الثامن). الثاني /  (القرن   :14  ،2001 السالمي،  الناس.  بين  والمساواة  العدل 
.132/1 األعيان،  تحفة  السالمي: 

ــان.  غس لإلمام  حفص  حبيب بن  مودود  أبي  نصيحة   :143  ،2003 الوهيبي، 
73 ـ 75. الصفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضية،  علماء  سير  مجهول:  في 

ان بن عبد اهللا. انظر: الطائي، أبو مودود حاجب: نصيحة أبي مودود لإلمام غس
الفجحي. عبد اهللا  ان بن  غس اليحمدي،  انظر: 

الهاللي. الحطيئة  سالم بن  كتاب  (عطية):  الحطيئة  سالم بن  الهاللي، 
.219 الجواهر،  البرادي: 

واالحتجاج. والنقض  العقائد  عن  كتابًا  َكَتَب   :167/2  ،A 2000و باباعمي 
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مفقود. 102 / 720)؛  (زهاء   :342  ،2001  (Crone) كرون 
اإلباضية. المذهب  عن  رقم 4:   ،17  ،a1885  (Motylinski) موتيلنسكي 

السابع)  األول /  للقرن  الثاني  (النصف   :104  ،1952  (Rubinacci) روبيناتشي 
المشارقة. لإلباضية  عمل  أقدم 

الثاني  (النصف  الهاللي،  (عطية)  الحطيئة  ســالم بن   :28  ،1999  الســابعي 
العقائد  في   :219 اإلباضية،  كتب  في  رسالة  البرادي:  السابع).  ل /  األو للقرن 
سير،  الشــماخي:  232؛   ،II 7/1؛  الطبقات،  الدرجيني:  واالحتجاج؛  والنقد 

مسقط). (طبعة   75/1

.2001 النامي،  وقتلهم،  النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  انظر: 
الهنائي:

أصول  من  فهم  مالك بن  هناءة بن  بنو  91 ـ 92:  األعيان،  إســعاف  السيابي: 
األزديــة. هذه األيام توجد قيادة آل هناءة في أيــدي أوالد زاهر بن غصن. 

زاهر. عبد اهللا بن  ربما  هو  الزعيم  حاليًا، 
الهنائي:

السمائلي. [الهنائي]  سعيد  خصيف بن  جمعة بن 
سيف. سليمان بن 

علي. مبارك بن 
حمد. سعيد بن  مداد بن 

السمائلي: [الهنائي]  سعيد  خصيف بن  جمعة بن  الهنائي، 
الخليلي.  خلفان  ـ : سعيد بن  ل تابع  163/1 ـ 170:  النعمان،  شقائق  الخصيبي: 
غير  جمعة  وفاة  تاريخ  عنها.  واألجوبة  الشــيخ  إلى  مســجوعة  ألسئلة  أمثلة 
معروف، ربما في بداية القرن الرابع عشر / العشرين. كتب شرحًا في القصيدة 
ـ : سعيد بن خلفان الخليلي (انظر: الخروصي،  الدالية تسمى ســموط الثناء ل
هذا  قِبل  من  سيرة  ذكر  االعيان،  تحفة  السالمي:  خلفان).  سعيد بن  د  أبو محم
وشعراء  علماء  بعض  إلى  اإلشارة  تمت  168 ـ 170  الصفحات  على  المؤّلف. 

وزعمائهم. هناء  بني  زعامة  في  تفاصيل  وكذلك  آخرين،  هناء  بني 
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د 1994، 93: الشرح الذي كتبه في قصيدة الخليلي  حسن، عبد الحفيظ محم
.1898 / 1315 رمضان   3 بتاريخ  69 صفحة،  في  مخطوط  عن  عبارة 

مكتبة  فــي  مخطــوط  الخليلــي،  داليــة  شــرح   :280  ،2000 المحروقــي 
ربيع   28 سعيد،  خصيف بن  جمعة بن  الناســخ:  (رقم 441)،  البوســعيدي، 

.1875 / 1292 الثاني 
هذا  قبل  من  ســيرة  إلى  اإلشــارة  (تمت   264/2 األعيان،  تحفة  الســالمي: 

السيرة). هذه  من  (مأخوذ   267 المؤلف)، 
الطب.  بعلوم  مهتم  عشر)  التاسع  عشــر /  الثالث  (القرن   :46  ،1991 الزبير، 
خلفان  ـ : سعيد بن  ل الثناء  ســموط  تسمى  الدالية  القصيدة  في  شرحًا  كتب 

خلفان). سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  (انظر:  الخليلي 
الخليلية  الدعوة  الخليلــي:  خلفان  ســعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  انظر: 

الدالّية. بالمنظومة 
سيف: سليمان بن  الهنائي، 

الخصيبي: شــقائق النعمان، 168/1 ـ 169: عــاش في الحوض (الخوض؟) 
في عالية ســمائل. بعض األبيات من قِبله. تاريخ وفاته غير معروف، ربما 

العشرين. عشر /  الرابع  القرن  بداية 
عامر.  عبد المنعم  تحقيــق:  ممباّســا.  وقلعة  الُعمانيون  علي:  مبارك بــن  الهنائي، 

.9 تراثنا   1980 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مسقط، 
تراثنا   .1994 / 1415 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  مســقط،  الثالثة.  الطبعة 

مؤّلف. دون   .9
المزروعي. انظر: 

البراوي. انظر: 
علي. مبارك بن  الهنائي،  البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر: 

الهنائي، مداد بن ســعيد بن حمد: بصيرة األلباب إلى دار المآب. المجلد األول. 
23×16سم). (243 صفحة،   ،1995 / 1416 الضامري،  مكتبة  السيب: 

صفحة 342: نهاية الكتابة 16 شعبان 1412/ 2 ديسمبر 1992. االنتهاء األخير 
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.1994 نوفمبر   4  /1415 الثاني  جمادى   2 في  كان 
عــن اتباع العلم، التوحيد، القرآن، الفتــاوى والمفتون. لبعض الفصول تَّم 
ـ : السعدي،  ـ : القلهاتي، قاموس الشريعة ل استعمال كل من الكشف والبيان ل

ـ : الكندي. ل الشرع  بيان  بركة،  البن  الجامع 
الجامع. بركة:  ابن  انظر: 

الشرع. بيان  إبراهيم:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  انظر: 
والبيان. الكشف  سعيد:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القلهاتي،  انظر: 

الشريعة. قاموس  خميس:  جميل بن  السعدي،  انظر: 
الضامري. مكتبة  السيب:  الرضاع.  غوامض  عن  القناع  كشف  نفسه: 

هبة، رزق: (ُمحقق) الصحاري، أبو المنذر ســلمة بن مســلم العوتبي: الضياء في 
.18 ـ   16 المجلدات  والشريعة،  الفقه 

الناجي. الناجي:  الهيثم  هيثم بن 
عدي: هيثم بن 

قِبل  من  الهيثم  عــرف   :29 ملحوظــة   47  ،1998  (Francesca) فرانشيســكا 
ويلكنســون (Wilkinson) (1982، 243) بالهيثم بــن عدي، مؤرخ وتقليدي 
 .821 / 260 ســنة  حوالي  وتوفي   378 / 120 ســنة  الكوفة  في  ولد  خارجّي، 
ســنة  مكة  أهل  إلى  المختــار  حمــزة  ألبي  خطبة  أشــهر  نعــرف  بفضله 
129 / 746 ـ 7 (كــوك (Cook) 1981، 8، 78). انظر: ليدر Leder 1991. ربما 

الناجي). (انظر:  الناجي  الهيثم  الخارجي  مع  مطابق  الهيثم 
السابعي 1999، 39 ـ 40: عن مدى كونه خارجيًا أم ال. مؤّلف لكتاب الخوارج.
انظر: عبد اهللا بن يحيى: سيرة اإلمام عبد اهللا بن يحيى المعروف بطالب الحّق.

عوف. المختار بن  أبو حمزة  انظر: 
هيثم:

عدي. هيثم بن  انظر: 
الناجي. انظر: 

الفروع. كتاب  مجهول:  انظر:  هيثم: 



h

hGƒ`dG ±ôM





1059قسم المشرق ـ الجزء الثاني h

أبو أيوب. الحضرمي،  الحضرمي:  أيوب  وائل بن 
[الوائلي]  الرســتاقي  عمر  علي بن  عمر بن  علي بن  عمر بن  أبو ســعيد  الوائلي، 

علي. عمر بن  أبو سعيد  الرستاقي،  المعقدي: 
أحمد. ورد بن  أبو الحسن  أبو الحسن:  أحمد،  ورد بن 

عبد اهللا. سعيد بن  الفارسي،  وزير:  ولد 
كثير. ابن  د:  أبو محم القرشي،  المخزومي  كثير  وليد بن 





…
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عبد العال. (ُمحقق)  عبد العال:  ياسين، 
اليحمدي:

األزد. من   :111 األعيان،  إسعاف  السيابي: 
اليحمدي:

(ُمحقق). هالل.  بدر بن 
حمود. هالل بن  حمد بن 

الفراهيدي. أحمد  خليل بن 
سعيد. راشد بن 

مالك. الصلت بن  انظر:  مالك.  الصلت بن 
أبو معاوية. الخروصي،  انظر:  صقر.  عّزان بن 

الفجحي. عبد اهللا  ان بن  غس
عّفان. أبي  عبد اهللا بن  د بن  محم

الفجحي. جيفر  مهّنا بن 
ناصر. زاهر بن  هالل بن 
البهلوي. د  محم يزيد بن 

حرب. ُمعاذ بن  إلى  جيفر  المهّنا بن  اإلمام  سيرة  الفجحي:  جيفر  المهّنا بن  اليحمدي، 
كرون (Crone) 2001، 6: في مجهول: نسخة مصورة، رقم 34 (مخطوط ُمرقم). 
نفسه: 318: المهّنا بن جيفر الفجحي اليحمدي (إمام 226 ـ 237 / 841 ـ 851).
السالمي، 2000، 16 ـ 17، رقم 38 (باألحرى 39): أجوبة إلى ُمعاذ بن حرب 
بخصوص مســائل فقهية مثل الصفات اإللهّية، نفي الشــبهّية عن اهللا، نفي 
مســائل  وبخصوص  والعمل،  القول  في  اإليمان  اآلخر،  اليوم  في  اهللا  رؤية 
الفاتحة،  في  البســملة  قراءة  ين،  الخف على  المســح  في  الوضوء  مثل  فقهية 
القضايا  عن  أيضًا  الســفر.  وصالة  الصالة  في  والُقنوت  والضــّم  الرفع  منع 

كالعبودية. االجتماعية 
621 ـ 346.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :250  ،2001 السالمي، 
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مجهول:  في  حرب.  ُمعاذ بــن  إلى  جيفر  المهّنا بن  اإلمام  ســيرة   .41  :255 نفسه: 
220 ـ 233. اإلباضّية،  السير 

الجامع  كتابــه  في  جعفر  ابــن  قال  الفتــاوى.  بعــض  علــى   رد 15 ـ 16:  نفسه: 
الصفحة  الثاني،  ـد  المجلـ  ،1981 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  (مســقط، 
علي  موســى بن  أبو علي  القاضي  كتبها  الســيرة  هذه  بأن  مالحظات   ،(46

ـي 237 / 851) لإلمــام (انظر: اإلزكوي، أبو علي موســى بن علي بن  توفـ)
والشــرعية  الفقهية  المراكز  بمختلف  تتعلق  قضايا  في  اإلمام  ناقش  عزرة). 
تعكس  السيرة  هذه  في  رســمت  التي  الردود  كل  اإلباضيون  يشــغلها  التي 
تزال  ما  والتي  والسنيين،  اإلباضيين  بين  الموجودة  األساســية  االختالفات 

اليوم. حتى  قائمة 
ُعلماء  سير  مجهول:  في  جيفر.  المهّنا بن  اإلمام  سيرة   :144  ،2003 الوهيبي، 

208 ـ 221. الصفحات  ل،  األو الجزء  اإلباضّية، 
557 ـ 577. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150 نفسه: 

 :(352 (صفحة  (جامع)  ســيرة  حرب  ُمعاذ بن  إلى  المهّنا  اإلمــام  من   :156 نفسه: 
(صفحة  الصالة  في  355)؛  (صفحة  الوضوء  في  354)؛  (صفحة  التوحيد  في 
األزواج  في  360)؛  (صفحة  المواســاة  في  359)؛  (صفحة  الزكاة  في  357)؛ 

باب  362)؛  (صفحة  القدر  فــي  362)؛  (صفحة  األطفال  في  361)؛  (صفحة 
في الرقيق (صفحة 365)؛ باب في الطالق (صفحة 369)؛ صّك في التزويج 
التزويج  عقد  فــي  كالم  370)؛  (صفحة  التزويج  فــي  صّك  369)؛  (صفحة 

352 ـ 372. المسلمين،  سير  مجهول:  في   .(370 (صفحة 
في  جيفر  المهّنا بن  اإلمام  إلى  رســالة  اليمان: (200 / 815)  هارون بن  انظر: 

الرحيل. محبوب بن  شأن 
149 ـ 151   ،2001 النامــي،  انظر:  ين.  الخف على  المســح  في  الوضوء،  عن 

121 ـ 123). حديثة،  طبعة  إنجليزية،  (نسخة 
ُعمان. أفالج  معرفة  في  البيان  إيضاح  سالم:  بدر بن  اليحمدي، 
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مكتبة  رقم 226في  مخطوط،  جديدة،  طبعة  ســالم،  خلفان بن  البوسعيدي، 
البوسعيدي.

هناك. والمراجع   1982 بومريقة  انظر:  الري.  عن 
اليحمدي، بدر بن هالل: (ُمحقق) الحضرمي، أبو إسحاق إبراهيم بن قيس: ديوان 

النّقاد. السيف 
الفراهيدي: أحمد  الخليل بن  اليحمدي، 
220/2 ـ 224.  ،1991  (Ess) إس 

تميم  عمرو بن  أحمد بن  الخليل بن  962 ـ 964:   ،IV اإلســالم،  موســوعة 
ولد  مشهور.  لغوي  فقيه   .(Sellheim (ســلهيم  اليحمدي  األزدي  الفراهيدي 
سنة  العمر،  من  السبعين  فوق  وهو  فيها،  وتوفي  البصرة،  في  نشأ  ُعمان،  في 
175 / 791 أو 170 / 786 أو 160 / 776. في عنفوان شــبابه التزم بالصفرية(1)، 

معلمه. تأثير  تحت  السنية(2)  اعتنق  لكن 
والته]. إلى  سعيد  راشد بن  اإلمام  من  سير  [مجموعة  سعيد:  راشد بن  اليحمدي، 

المحتويات:
على  – توليه  قبل  القاســم  قحطان بن  د بن  محم المعالي  أبي  إلى  ســيرة 

األعيان،  تحفة  السالمي:  من  110 ـ 112،   ،1999 البهالني  (انظر:  صحار. 
309/1 ـ 311).

(انظر:  – منح.  على  توليه  قبل  ســعيد  عبد اهللا بن  د  محم أبي  إلى  ســيرة 
308/1 ـ 309). األعيان،  تحفة  السالمي: 

سناو. – آدم،  منح،  على  توليه  قبل  نجاد  موسى بن  إلى  سيرة 
عبارة  الثالث  السير  هذه   :(91 (باألحرى  رقم 90  29 ـ 30،   ،2000 السالمي، 
متساو.  بشكل  الناس  مع  والتعامل  الشــرع،  لتطبيق  اإلمام  والي  دعوة  عن 

.30 السالمي2001، 

(المراجع). اإلباضية.  مذهب  على  ومات  إباضي  أنه  أطفيش  القطب  يؤكد  خطأ  (2) هذا   (1)
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أخذ  304 ـ 314.  األعيان،  تحفة  السالمي:  انظر:  ســعيد.  راشد بن  إمامة  عن 
.1034 / 425 ُمحّرم  في  توفي   .1033 أواخر   /425 بداية  في  إماما  البيعة 

سعيد. راشد بن  لإلمام  قصيدة  نفسه: 
.442  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 

305/1 ـ 306؟ األعيان،  تحفة  السالمي:  في  القصيدة 
عقيل. مع  معركته  وصف  في  راشد  اإلمام  قصيدة  نفسه: 

األعيان،  تحفة  113 ـ 114 (الســالمي:   ،1999 ــد  محم يحيى بن  البهالنــي، 
305/1 ـ 306).

المنصورة. أهل  إلى  الُمضيئة  سعيد 5  راشد بن  اإلمام  سيرة  نفسه: 
المحبوبيين،  اإلباضيــة  علماء  ســير  مجهول:  في   :26  ،2003 الجالــودي، 

.1 ملحوظة   64 الجالودي،  انظر:  85/3 ـ 98. 

السند.  عاصمة  كانت  المنصورة   :(92 (باألحرى  رقم 91   ،30  ،2000 السالمي، 
اإلمام يعالج بعض المسائل الفقهية. ويذكر فيها التوسع اإلقليمي والتوسع في 
شرق  جنوب  مع  والعالقة  عشــر،  الحادي  الخامس /  القرن  مدى  على  التعلم 
.30  ،2001 السالمي،  الرسالة.  إليهم  أُرسلت  الذين  العلماء  ذكر  تَّم  أيضًا  آسيا. 

375 ـ 384.  ،(2) السير  كتاب  مجهول:  في   :249  ،2001 السالمي، 
555 ـ 571. الُعمانية،  السير  مجهول:  في   :253 نفسه: 

504 ـ 514. اإلباضّية،  السير  مجهول:  في   :256 نفسه: 
ويلكنســون B 1987، 210: اليحمــدي ملك الرســتاق، الذي ســاعده ابنه 
من  ُعمان  وتحرير  مســتقلة  إمامة  إقامة  إلعادة  راشــد  حفص بن  المحارب 

جديد. من  (األحساء)  حسا  إلى  التوسع  وبداية  األجانب 
275 ـ 287. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :149  ،2003 الوهيبي، 

519 ـ 533. والجوابات،  السير  مجهول:  في   :159 نفسه: 
الذاتية. السيرة  قيس،  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي،  انظر: 

راشد. انظر: 
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موسى بن  األهلية  الحرب  قادة  عن  اليحمدي  ســعيد  راشد بن  اإلمام  سيرة  نفسه: 
النضر. وراشد بن  موسى 

السالمي، 2000، 29، رقم 89 (باألحرى 90): نوع من وثيقة سياسية من قِبل 
اإلمــام، مع توقيع كذلك للعلماء الذين كانوا معه، كتبت في قرية ســوني 
الســيرة  هذه  تعتبر   .1052 / 443 شــوال   14 الخميس  يوم  حاليًا)  (العوابــي 
إحدى أهم وثائق األئمة والزعماء في الحرب األهلية في مسألة إقالة اإلمام 
الصلت بن مالك الخروصي (في 272 / 886)، لكونها تحاول توحيد الشعب 

29 ـ 30.  ،2001 السالمي،  عليها.  يّتفقوا  أن  لهم  يمكن  مسألة  وراء 
312/1 ـ 313. األعيان،  تحفة  السالمي: 

الفجحي: عبد اهللا  ان بن  غس اليحمدي، 
األعيان،  تحفة  الســالمي:  (192 ـ 207 / 808 ـ 823)   :2001،318 كــرون 
 ،(8076 أو  البريطانية،  المكتبة  (مخطوط   259 الغمة،  كشــف   126  ،122

خمس  دام  حكم  بعــد  207 / 822 ـ 3  القعدة  ذي  فــي  مات  بأنه  قــال 
خلفه  ينتخب  لم  السالمي.  تواريخ  يؤّكد  ا  ِمم أشهر،  وسبعة  سنة  عشرة 
المصادر  لكن  قيل،  كما  وفاته  بعد  سنة  تقريبًا   ،208 شــوال  حتى  أحد 
لذلك  فارغا  اإلمامة  كرســي  فيها  كان  التي  المرحلة  هذه  إلى  تشــر  لم 
أن  يمكن  انًا  غس أن   (1 جدول   10  ،1987)  (Wilkinson) ويلكنسون  ظن 
 .207 ســنة  العرش  توّلى  قد  كان  خَلفه  أن  أو   ،208 ســنة  توفي  يكون 
بهذا  لكن   207 في  للعرش  خلفه  اعتالء  وضعت  بالفعل  المصادر  بعض 

آخر. مشكل  خلف  تَّم 
عبد اهللا. ان بن  غس لإلمام  مودود  أبي  نصيحة  نفسه: 

299 ـ 302. المسلمين،  سير  مجهول:   :155  ،2003 الوهيبي، 
مودود. حاجب بن  أبو مودود  الطائي،  انظر: 

(إمام  عبد اهللا  ــان بن  غس اإلمام  إلى  ســيرة  النير:  منير بن  الجعالني،  انظر: 
192 ـ 207 / 808 ـ 823).
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عّفان: أبي  عبد اهللا بن  د بن  محم اليحمدي، 
كشــف  حســب  177 ـ 179 / 794 ـ 796)  (إمام   :317  ،2001  (Crone) كرون 
177 / 794 ـ 5  في  الوارث  مكانه  واحتل  إقالتــه  تمت  عّفان  أبي  ابن  الُغّمة، 
لكن  ـ 1.   279 / 175 في  انتخابه  سيضع  ا  ِمم الحكم.  من  وشهر  سنتين  بعد 
177 / 794 ـ 5  سنة  انتخابه  تَّم   ،(111/2 األعيان،  (تحفة  الســالمي،  حســب 
 ،10 صفحة   ،B 1987)  (Wilkinson) ويلكنســون  179 / 796 ـ 7.  سنة  وأُقيل 
قديمة  مصادر  من  ينقل  ألنه  دقيقًة؛  تواريَخ  يعطي  السالمي،  يلي   (1 جدول 
وليس لديه أي مشــكل مع الحكم الذي أتى فيما بعد. فعلنا نفس الشيء. 
لم  الذي   ،(258  ،A 1949)  (Veccia Vaglieri) فكليــري فيشــيا  عــن  خالفًا 

السالمي. كتاب  يستعمل 
د بن أبي عّفان إلى المشــايخ كتبها إليهم قبل  نفسه: كتاب الُموازنة للســيد محم

عليه. خروجهم 
136 ـ 142. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :148  ،2003 الوهيبي، 

الُموازنة. كتاب  بركة:  ابن  انظر: 
الُموازنة. كتاب  ُعثمان:  د بن  محم أحمد بن  النْزوّي،  انظر: 

يجري  وما  العقــود  وألفاظ  النيات  كتــاب  ناصر:  زاهر بن  هالل بــن  اليحمدي، 
مجراها.

ُطبع  1318 / 1900 ـ 1.  في  انتهى   :68 رقم.   389  ،1956  (Schacht) شــاخت 
مة التوحيد  في مجموعة (الطبعــة الثانية. القاهرة، 1370 / 1951)، بدأ بـ مقد
ـ : الســالمي، في  ـ : عمرو بــن جميع؛ طبعة أخــرى بعد تلقين الصبيان ل ل

. (2)  488 الُقطب،  مكتبة 
التوحيد. مة  مقد فيه  مجموع  انظر: 

اطفيش. إبراهيم  إسحاق  أبو  حققها  [مجموعة]،  انظر: 
تحقيق:  الصبيــان،  تلقين  حمّيــد:  عبد اهللا بن  ــد  أبو محم الســالمي،  انظر: 

التنوخي.
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البهلوي: د  محم يزيد بن  اليحمدي، 
د بن سعيد 2004، 23: كتب أعماال عن اللغة العربية. الغيالني، سعيد بن محم

العدوي. اليزيدي  البهلوي  د  محم يزيد بن  السحتني،  انظر: 
الجّحافي. الجّحافي:  إبراهيم  يحيى بن 

الخروصي. الخروصي:  نبهان  أبي  خلفان بن  يحيى بن 
يحيى بن  أبو زكرياء  النْزوّي،  أبو زكرياء:  الهجاري،  قريش  ســعيد بن  يحيى بن 

العقري. [الهجاري]  قريش  سعيد بن 
الراشدي. الراشدي:  سفيان  يحيى بن 
البهالني. البهالني:  د  محم يحيى بن 
السحتني. البهلوي:  د  محم يزيد بن 

السحتني. السحتني:  العدوي  [اليزيدي]  البهلوي  د  محم يزيد بن  اليزيدي، 
اليعربي:

على  اليعاربة.  ـ : أئمــة  ل قائمة  552/3 ـ 553:  األعيــان،  إتحاف  البطاشــي: 
اليعربي. عائلة  حول  معلومات  162 ـ 166  الصفحات 

زهران. نصر بن  في  آل يعرب  119 ـ 120:  األعيان،  إسعاف  السيابي: 
أحمد بن  اإلمام  مدح  د: [فــي  محم عبد اهللا بن  د بن  محم الدرمكي،  انظــر: 

البوسعيدي]. سعيد 
الحبسي. ديوان  خميس:  راشد بن  الحبسي،  انظر: 

اليعاربة. دولة  مؤّسس  مرشد  ناصر بن  اإلمام  سيرة  قيصر:  ابن  انظر: 
جرت  وأخبار  قصص  راشد:  عامر بن  د بن  محم أبو سليمان  المعولي،  انظر: 

ُعمان. في 
المنحي]. [ديوان  عمران:  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي،  انظر: 

د. محم راشد بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د بن  محم المعولي،  انظر: 
ُسلطان بن  أبو العرب  السيد  مدح  في  عبد الســالم: [قصيدة  نجيم بن  انظر: 

اليعربي]. مالك 
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يعرب بن  السيد  مكانة  في  [قصيدتان  مسعود:  عمر بن  (؟)،  السليعي  انظر: 
ُسلطان]. بلعرب بن  اإلمام 

مسعود. عمر بن  الصليبي،  انظر: 
.1967  (Bathurst) بتورست  انظر: 

اليعربي:
مالك. سيف بن  ُسلطان بن 

ُسلطان. سيف بن 
ناصر. سيف بن 

مالك. مرشد بن  ناصر بن 
مالك: سيف بن  ُسلطان بن  اليعربي، 

البطاشي: إتحاف األعيان، 162/3: (16 ذو القعدة 1090/ 20 ديسمبر 1679).
يليها. وما   45/2 األعيان،  تحفة  السالمي: 

ويلكنســون b1987، 13، 46، 219، 348 ملحوظــة 12، 351 ملحوظــة 33: 
اإلمــام اليعربي، 1649 ـ 1680. فــي يناير 1650 طرد البرتغاليين من شــبه 
قلعة  بتشــييد  قام  وخلفه.  مرشــد  ناصر بن  اإلمام  عم  ابن  العربية.  الجزيرة 

.1680 ديسمبر   /1091 القعدة  ذو   16 هو  وفاته  تاريخ  بنزوى.  كبيرة  دائرية 
اليمن]. أهل  إلى  [كتاب  نفسه: 

والثقافة،  القومي  التــراث  وزارة  في  مخطوط   ،69/3 المخطوطات،  فهرس 
د  محم ســيف بن  د بن  محم الناسخ:  16 ســطرًا.  22×17ســم،  4 صفحات، 
على  الُمتوكل  اليمن،  إمام  إلى  رسالة  1271 / 1854 ـ 5.  الصحاري،  الرحيلي 
مجموعة. في  باخرة.  غرق  بخصوص  القرشي،  القاسم  أبي  إسماعيل بن  اهللا 
إلى  رســالة  1059 ـ 1079 / 1649 ـ 1668.  إمام   :568  ،S II بروكلمــان  كارل 
اإلمام زيدت إســماعيل بن قيس القرشي العلوي، مبينا صداقته، والجواب 
عنها (أمبروســينا Ambrosiana، ميالن VII ،VI ،119 ،Milan) انظركريفيني 

.((129 1910 ـ 1911،   ،(Griffini)



1071قسم المشرق ـ الجزء الثاني …

31 ـ 33.  ،2003 أكوع  انظر: 
ُسلطان بن  اإلمام  كتاب  174 ـ 176:   ،1999 د  محم يحيى بن  البهالني،  انظر: 
نفسه:  57/2 ـ 59).  األعيان،  تحفة  (السالمي:  اليمن  صنعاء  ملك  إلى  سيف 
177 ـ 178: جواب ملك صنعاء اليمن (السالمي: تحفة األعيان، 59/2 ـ 60).

اليعربي. مالك  سيف بن  ُسلطان بن  اإلمام  سير  عهود  نفسه: 
655 ـ 663. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 

انظــر: اليعربي، ناصر بن مرشــد بن مالــك: من كالم لــه 3 إلى اإلمام 
مالك. سيف بن  ُسلطان بن 

ُسلطان  سيف بن  لإلمام  النصارى  كتاب  ســيف:  ُســلطان بن  سيف بن  اليعربي، 
عليه. اإلمام  وجواب 

ــد 1999، 198 ـ 199 (الســالمي: تحفة األعيان،  البهالنــي، يحيى بن محم
108/2 ـ 109).

37 ـ 39.  ،2003 األكوع 
سيف بن ُسلطان بن سيف اليعربي، يسمى قيد األرض، إمام 1104 ـ 1123 / 

1692 ـ 1711.

البطل. د  محم أبي  بسيرة  طل  من  قطرة  أول  ناصر:  سيف بن  اليعربي، 
والثقافة،  القومــي  التراث  وزارة  فــي  مخطــوط   ،70 المخطوطات،  فهــرس 
المؤّلف،  قبــل  من  صــور  في  ُنســخ  20 ســطرًا.  23×19ســم،  172 صفحة، 

إلى  رحالته  خــالل  له  حدث  ومــا  المؤلف  رحلــة  قصــة  1373 / 1953 ـ 4. 

مة عن ُعمان. أربع صفحات لســيرة المؤّلف المولود  شــرق إفريقيا، مع مقد
النســخ  تاريخ  تدوين  تَّم  للمخطوط  األولى  الصفحة  علــى  1308 / 1890 ـ 1. 

1365 / 1945 ـ 6، حين ظهر على الصفحة 386 (خطأ) التاريخ 1373 / 1953 ـ 4.

هناك. والمراجع   1983  (Landau) الندو  انظر:  أخرى.  رحالت  عن 
مالك: مرشد بن  ناصر بن  اليعربي، 

النْزوّي  الرستاقي  [اليعربي]  مرشــد  ناصر بن  153 ـ 154:   ،1994 الفارسي، 
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اليعربي. انتخب إماما في الرستاق في 1024 / 1615. انتقل إلى نزوى. توفي 
يوم 10 ربيع الثاني 1050 / 1640، بعد أن كان إمامًا لمدة 26 سنة. تَّم تأييده 
صالح بن  النْزوّي،  النبهاني  راشد  رمضان بن  مسعود بن  مثل  أئمة  قِبل  من 

الكندي. د  محم عبد اهللا بن  النْزوّي،  العرقي  الزاملي  سعيد 
يوم  توفي   .1624 ســنة  إمامــا  انتخــب   :205  ،201  ،1966  (Miles) ميلــس

.1649 أبريل   14  /1059 الثاني  11 ربيع 

 31 ملحوظة   218، 351 151 ـ 152،   ،13  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
يعربي،  إمام  أول  ســلطان.  بلعرب بن  مالك بن  مرشــد بن  ناصر بن  و32: 
التاريخ  بدأ  ومعه  أقويــاء  ألئمة  جديد  خط  إقامة  أعيــد  معه  1624 ـ 1649. 

مرشد  ناصر بن  الخمســينيات.  حتى  ويختفي  يظهر  الذي  لإلمامة  المعاصر 
ل،  األو سيف  سلطان بن  عمه  ابن  قبل  من  خالفته  تَّم  فقط.  واحدة  بنتا  ترك 
حيث تَــّم تحطيم الملوك بداية إمامته وانســحب البرتغال واّتحدت ُعمان 

واحد. حاكم  تحت 
مرشد. ناصر بن  اإلمام  سيرة  قيصر؛  ابن  سيرة  قيصر:  ابن  انظر: 

مالك. مرشد بن  ناصر بن  المنصور  المؤّيد  اإلمام  عهد  من  نفسه: 
649 ـ 651. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 

المعمري. سعيد  صالح بن  الوالي  إلى   3 له  عهد  من  نفسه: 
651 ـ 652. مجموعة،  سير  مجهول:   :150  ،2003 الوهيبي، 

لوالته. مرشد  ناصر بن  اإلمام  من  سير  أسفل:  انظر: 
الكندي. عبد اهللا  راشد بن  سليمان بن  الوالي  إلى   3 له  عهد  من  نفسه: 

652 ـ 654. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 
لوالته. مرشد  ناصر بن  اإلمام  من  سير  أسفل:  انظر: 

مالك. سيف بن  ُسلطان بن  اإلمام  إلى   3 له  كالم  من  نفسه: 
654 ـ 655. مجموعة،  سير  مجهول:  في   :150  ،2003 الوهيبي، 

[مجموع]. انظر: 
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لوالته. مرشد  ناصر بن  اإلمام  من  سير  أسفل:  انظر: 
مالك. سيف بن  ُسلطان بن  اليعربي،  انظر: 

المنهج. نفسه: 
.77 اللمعة،  السالمي: 

الصير. والي  الكندي،  راشد  سليمان بن  عبد اهللا  ـ : أبي  ل سيرة  نفسه: 
الســالمي، 2000، 36، رقم 126 (باألحــرى 127): إقليم جلفار ـ وهو اآلن 

ُعمان. غرب  وجنوب  ـ  الخيمة  رأس 
السالمي، 2001، 37: سيرة ألبي عبد اهللا سليمان بن راشد بن عبد اهللا الكندي، 
الخراسيني:  انظر:  24/2 ـ 34.  األعيان،  إتحاف  البطاشي:  انظر:  الصير.  والي 

256/1 ـ 265. العلوم،  فواكه 
انظر: أعلى: من عهد له 3 إلى الوالي سليمان بن راشد بن عبد اهللا الكندي.
وديار  وحّتى  لِــَواء  والي  ُعثمان،  أحمد بن  علي بن  الحســن  ألبي  ســيرة  نفسه: 

ودماء. والجّو  الحّدان 
.(127 (باألحرى  رقم 126   ،36  ،2000 السالمي، 

انظر:   .1641 أبريــل   /1050 ة  الحج ذي  فــي  كتب   :37  ،2001 الســالمي، 
العلوم،  فواكه  الخراســيني:  انظر:  24/2 ـ 34.  األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

256/1 ـ 265.

ُعمان. وشرق  وإبراء  صور  والي  المعمري،  سعيد  لصالح بن  سيرة  نفسه: 
.(127 (باألحرى  رقم 126   ،36  ،2000 السالمي، 

انظر:  24/2 ـ 34.  األعيان،  إتحاف  البطاشــي:  انظر:   :37  ،2001 الســالمي، 
256/1 ـ 265. العلوم،  فواكه  الخراسيني: 

المعمري. سعيد  صالح بن  الوالي  إلى   3 له  عهد  من  أعلى:  انظر: 
الدولة. مهاّم  عن  االعتذار  أراد  حين  اليعربي  سيف  لطان بن  الس سيرة  نفسه: 

.(127 (باألحرى  رقم 126   ،36  ،2000 السالمي، 
الســالمي، 2001، 37: كتب بعد أن اســتقال ُســلطان بن ســيف من مهام 
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الخراســيني:  انظر:  24/2 ـ 34.  األعيان،  إتحــاف  البطاشــي:  انظر:  اإلمامة. 
256/1 ـ 265. العلوم،  فواكه 

مالك. سيف بن  ُسلطان بن  اإلمام  إلى   3 له  كالم  من  أعلى:  انظر: 
لوالته: مرشد  ناصر بن  اإلمام  من  سير  نفسه: 

وديار  – وحّتى  لَِوى  والي  ُعثمان،  أحمد بن  علي بن  الحســن  ألبي  سيرة 
ودماء. والجّو  الحّدان 

ُعمان.  – وشــرق  وإبراء  صور  والي  المعمري،  ســعيد  لصالح بن  ســيرة 
المعمري). سعيد  صالح بن  الوالي  إلى   3 له  عهد  من  أعلى:  (انظر: 

(لـ إقليم  – الصير  والي  الكندي،  راشــد  سليمان بن  عبد اهللا  ألبي  ســيرة 
أعلى:  (انظر:  ُعمان).  غرب  وجنوب  ـ  الخيمة  رأس  اآلن  وهو  ـ  جلفار 

الكندي). عبد اهللا  راشد بن  سليمان بن  الوالي  إلى   3 له  عهد  من 
الدولة.  – مهاّم  عن  االعتذار  أراد  حين  اليعربي  ســيف  لطان بن  الس سيرة 

مالك). سيف بن  ُسلطان بن  اإلمام  إلى   3 له  كالم  من  أعلى:  (انظر: 
السالمي، 2000، 36، رقم 126 (باألحرى 127). انظر: المواد األربعة السابقة.
ناصر بن  اإلمام  عهد  172 ـ 173:   ،1999 ــد  محم يحيى بن  البهالني،  انظر: 

24/2 ـ 26). األعيان،  تحفة  (السالمي:  سيف  ُسلطان بن  أخيه  البن  مرشد 
ـ : اإلمام ناصر بن  انظر: البطاشــي: إتحاف األعيان، 116/3 ـ 118: رســالة ل

لقرّيات. واليًا  كان  عندما  الرقيشي،  أحمد  خلف بن  إلى  مرشد 
البسياوي. أبو يوسف:  البسياوي،  سفيان  يعقوب بن 

الهاشمي. الهاشمي:  راشد  عبد اهللا بن  يعقوب بن 
األغبري. األغبري:  حمد  يوسف بن  يعقوب بن 

الظفاري. الظفاري:  األصبحي  د  محم أحمد بن  عبد الُمنعم بن  د  أبو محم اليمني، 
المغتسي. اإلزكوي:  [اليمني]  المغتسي  سالم  د بن  محم خلفان بن  اليمني، 

الظفاري. الظفاري:  علي  عبد اهللا بن  عمر بن  عقيل بن  اليمني، 
السرحني. السرحني:  إبراهيم  يوسف بن 
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يوسف بن أبي إبراهيم بن مناد السدراتي اإلباضي: اإلباضي، أبو يعقوب. المغرب.
الُعماني. الُعماني:  يوسف  سعيد بن  يوسف بن 

البّياسي. البّياسي:  األنصاري  إبراهيم  د بن  محم يوسف بن 
السالمي. السالمي:  شيخان  د بن  محم يوسف بن 

الُبستاني. قِبل)  ِمن  (كّلَف  البستاني:  تومى  يوسف 
سالم: خميس بن  حمدان بن  أبو يوسف  اليوسفي، 

الخصيبي: شــقائق الُنعمان، 298/1 ـ 310: (القرن الرابع عشــر / العشرون) 
في  الفارســي،  د  محم ناصر بن  مع  ليــدرس  ذهب  الســيب  في  منزله  من 
عبد اهللا  د بن  محم اإلمام  عينه  حيث  سمائل،  في  ليدرس  ذهب  بعدها  فنجا. 
عدة  بعد  ســمائل.  ُعالية  فــي  معلمًا  كان  1920 ـ 1954)  (إمــام  الخليلــي 
بدبد.  من  قريبة  هي  التي  الفرفارة،  إلى  انتقل  هناك،  التدريس  من  ســنوات 
ســنة  المدينة  في  توفي  باُألجرة؛  الحّج  ألداء  مرات  عدة  وذهب  فقيرًا،  كان 
لطبعة  منظومة  نســخة  هناك  أعماله  ضمن  لشــعره.  أمثلة  1384 / 1964 ـ 5. 

عبد اهللا بن حمّيد الســالمي، طلعة شــمس األصول ولـ شرح الدّرة اليتيمة 
الشــرح.  هذا  يتّم  ولم  ـي  توفـ 966؟).   S II 133؟؛   ،S I بروكلمــان  (كارل 
الخصيبي،  (انظــر:   (1 ملحوظة   299 (صفحــة  إكمالها  فــي  بدأ  الخصيبي 
الصفحات  على  الفرائــض).  يتيمة  على  الفائض  الوهب  راشــد:  د بن  محم
الصفحات  وعلى  الخليلي،  علي  عبد اهللا بن  قِبــل  من  عنه  رثائية  307 ـ 309 

الحارثي. عبد اهللا  أحمد بن  قِبل  من  رثائية  309 ـ 310 

القويمة  المسالك  رشيد:  مسلم بن  راشــد بن  سليمان بن  الجهضمي،  انظر: 
اليتيمة. الُدّرة  على 

القومي  التراث  مسقط:وزارة  الُشبراوي.  الشيخ  المّيات  على  الراوي  إســعاد  نفسه: 
.33 تُراُثنا  (48 صفحة).   ،1982 والثقافة، 

د الُشبراوي عن النحو العربي: المنظومة  تعليق على قصيدة عبد اهللا بن محم
د بن  محم عبد اهللا بن   :390  ،S II بروكلمــان  (كارل  النحــو  في  الُشــبراوية 
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عامر بن شــرف الدين القاهري الُشبراوي األزهري الشافعي، توفي في ذي 
.(1757 أغسطس   /1171 ة  الحج

مسقط،  الصليبي.  علي  د  محم تحقيق:  األمل.  ُبلوغ  شرح  في  العمل  خالصة  نفسه: 
24×16,5سم). (143 صفحة،   ،1986 / 1406 والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

في  األمل  بلــوغ  الســالمي،  حمّيد  عبد اهللا بن  كتاب  على  مختصر  شــرح 
الُمفردات والُجَمل، كتب بتشــجيع عبد اهللا بن علي الخليلي. اكتمل العمل 
ل  األو ربيع   26 يــوم  اكتمل  المخطــوط  نســخ  1371 / 1952؛  شــعبان  في 

نفسه. المؤلف  قِبل  من   1957 / 1377

الُجَمل  في  األمل  ُبلوغ  رسالة  حمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السالمي،  انظر: 
الثالِث.

والُجَمل. الُمفردات  في  األمل  ُبلوغ  شرح  نفسه:  انظر: 
الُعماني. الُعماني:  يوسف  سعيد بن  يوسف بن 

❖   ❖   ❖
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د. محم عبد اهللا  أبو  األموي،  النّقاش:  ابن 
د بن إبراهيم: بيان  أبو الفضل بن فورك الخارجي: انظر: الكندي، أبو عبد اهللا محم

.1998  (Crone) كرون  الشرع، 
البرذعي. البرذعي:  عبد اهللا  د بن  محم بكر  أبو 

شجاع. أبي  شرح  شجاع:  أبو 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 101،   ،14  ،1978 الوهيبي، 

(إباضي؟). واحد  مجلد   ،1847 / 1263 في  ُنسخ 
شجاع. أبي  ألغاز  حّل  في  اإلقناع  كتاب  الخطيب:  د  محم الشربيني،  انظر: 

هل أبو شــجاع المشار إليه في بروكلمان I ،392 (طبعة 1943، 492 ـ 493) 
المقصود؟ هو  كان 

د  محم أبو  عقيل  أبي  علي بن  الحسن بن  د  محم أبو  الُعماني،  الُعماني:  د  محم أبو 
إباضي] [غير  اإلمامي.  الشيعي  الحّذاء 

آل الشــيخ:  عبد العزيز  أحمد بــن  د بن  محم عبد اهللا بــن  د بن  محم أحمد بــن 
آل الشيخ.

الخوارج. نصيحة  في  المناهج  إبانة  عبد السالم:  أحمد بن  جعفر بن  األنباري، 
الكتب  دار  في  مخطوط  عشر)،  الثاني  الســادس /  (القرن   :97  ،1997 فوزي 

(القاهرة).
(انظر:  sic؛  باء  رقــم 45499  الكتب،  دار  في  مخطوط   ،303  ،2001 هاشــم 

خليفات).
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عشر)،  الســابع  عشــر /  الحادي  القرن  أواخر  (توفي   :181  ،1978 خليفات 
الصحيح)  الرقم  هو  (هــذا  باء   25499 (القاهرة)،  الكتــب  دار  في  مخطوط 

هاشم). (انظر: 
الُدّرة  إســماعيل:  أحمد بن  العباس  أبي  الشــيخ  د بن  محم عبد اهللا  أبــو  األموي، 

المرشدة. العقيدة  شرح  في  الُمفردة 
والتحكيم. األذكار  كتاب  عبد اهللا:  د بن  محم بكر  أبو  البرذعي 

الســابعي 1999، 27: مؤّلف خارجي (ابن النديم: فهرست، تحقيق: إبراهيم 
.(292 رمضان، 

(إباضي؟) البرعي]  [ديوان  الهاجري:  علي  أحمد بن  عبد الرحيم بن  البرعي، 
وزارة  في  مخطوط  803 / 1400 ـ 1)  (توفي   :38/2 المخطوطــات،  فهرس 
الناسخ:  19 ســطرًا.  21×15ســم،  صفحة،   162 والثقافة،  القومي  التراث 
وقصائد  النبي ژ  مــدح  في  قصائد  1140 / 1727 ـ 8.  جمعــة،  علي بن 
هذا  أخرى (ألجزاء)  نســخ  39 ـ 42  الصفحة  على  روحية.  مجالــس  في 

الديوان.
الذرية. كوكب  عمر:  فاضل بن  البوري، 

إباضيًا. مؤلفًا  ليس  ربما 
نســخة  مخطوط،  ملحوظة،   54  ،7 ملحوظــة   ،5  ،1995  (Ritchie) رتشــي 
إفريقيا. شرق  في  والمزارع  النباهنة  عن   .(Ritchie) رتشي ملكية  في  مصورة 

المزروعي. انظر:  المزارع.  عن  النبهاني.  انظر:  النباهنة.  عن 
الواقعة  الحروب  في  اإلعالم  األنصاري:  إبراهيم  د بن  محم يوســف بن  البّياسي، 
في صدر اإلســالم. تحقيق: شــفيق جاســر أحمد. الطبعــة األولى، ُعمان 

إباضيًا). (ليس   .1987 / 1407

418 ـ 419.  ،1999 السابعي 
العاني 1999، 219: (ت: 654 / 1256 ـ 7) نسخة مصورة لمخطوط في مكتبة 

رقم 283 ـ 294. العراقي،  العلمي  المجمع 
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جمال  588 ـ 589:   ،S I  ،(224  ،1943 (طبعــة   347  ،I العربي  األدب  تاريخ 
(ت:  البّياسي  األنصاري  إبراهيم  د بن  محم يوســف بن  الحجاج  أبو  الدين 
بروكلمان  ذكر  العاصمة.  بتونس  اســتقر  إسبانيا،  في  بيزا  من   .(1255 / 654

المغربية. الحماسة  كتاب:  كذلك   Brockelmann

البّياســي  األنصاري  إبراهيم  د بــن  محم يوســف بن   :61/1  ،1961 الســيد 
الواقعة  بالحروب  اإلعالم  كتاب  لفع)  ف55  1255 ـ 6   /653 (ت:  األندلسي: 
ل  األو المجلدين  نســخ:  عدة  الكتب.  دار  في  مخطوط  اإلســالم،  صدر  في 
399 تاريخ في دار الكتب  والثاني (10526 حاء)، منســوخين من المخطوط 
من قِبل إبراهيم بســيوني التهالوي، 12 ربيع الثاني 1376 / 1856 ـ 7؛ (310 
نسخة  حاء)،   11670) الثانية  النسخة  28×18سم)  ـ : 21 سطرًا،  ل صفحة  و677 
حاء)،   8739) ثالثة  نسخة  و166 ورقة.   88 تاريخ،   399 المخطوط  من  مصورة 
د فهمي خضر، 1360 / 1941،  منسوخة من المخطوط 399 تاريخ من قِبل محم

الخوارج. عن   I.a 26×19سم).  ـ : 21 سطرًا،  ل صفحة  و570   292)
 14 من   9 صفحة   http://ibadhiyah.net/books/khawarij/2-1-1.htm السباعي، 

.1255 / 653 توفي   :(2001 (ديسمبر 
النهروان. كتاب  مجهول:  انظر: 

د الحّذاء الشيعي  د [الحســن] بن علي بن أبي عقيل أبو محم الحســن، أبو محم
الُعماني. اإلمامي: 

الحميرية]. القصيدة  على  [تعليق  سعيد:  نشوان بن  الحميري، 
ل،  األو الجزء   ،1969  (Wilkinson) 385 (ويلكنسون تاريخ  دمشق،  مخطوط، 

.(VIII

فهرس المخطوطات، 94/2 ـ 99: أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان اليمني 
أقدمها  ـ : [الحميرّية]،  ل النســخ  مختلف  1177 ـ 8).   /573 (متوفى  الحميري 
تسمى  سطر).   18 21×19ســم،  صفحة،  984 / 1576 ـ 7 (107  ســنة  ُنســخت 

حمير. لملوك  مدح  عن  عبارة  القصيدة  هذه  بالنشوانّية.  كذلك  القصيدة 
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التراث  وزارة  في  مخطوط  الحميرية،  القصيدة   :182  ،1978  (Smith) سميث 
انظر:   .1178  /573 في  المؤلف  توفي   .1953 / 1373 ُنســخ  والثقافة،  القومي 

SI, 527 ـ 8. بروكلمان  كارل 
.(Kremer. H. von) كرمر  انظر: 

ليس  وSI, 527 ـ 8،   (364  ،1943 (طبعــة   I, 300 بروكلمــان  كارل  انظــر: 
إباضيًا.

.1988  (Wilkinson) ويلكنسون  انظر: 
الكلوية. السيرة  مجهول:  انظر: 

النشوانّية. القصيدة  نفسه: 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطــوط   ،100/2 المخطوطات،  فهرس 
سالم  ســلطان بن  عامر بن  الناسخ:  18 ســطرًا.  ســم،   19×24 صفحة،   116

بالقصيدة  غالبًا  تسمى  حمير.  ملوك  مدح  في  1308 / 1890 ـ 1.  المســكري، 
بالقصيدة  ومتبوعة  الشعراء  ـ : مختلف  ل قصائد  بعد  مجموعة،  في  الحميرية. 

الحميري. سعيد  د بن  محم قِبل  من  الحلوانّية 
مسقط،  الثاني.  المجلد  الكلوم.  من  العرب  كالم  ودواء  العلوم  شمس  نفسه: 

سم).  16.5×23.5 صفحة،   455)  [1983] والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
إبراهيم:  د بن  محم عبــد اهللا  أبو  الكندي،  انظر:  فورك:  الفضل بن  أبــو  الخارجي، 

.1998  (Crone) كرون  الشرع،  بيان 
الخزرجي:

صالح. د بن  محم بن  اهللا  عبد 
حسن. محفوظ بن  د بن  محم

صالح: د بن  محم عبد اهللا بن  الخزرجي، 
مسندم.  في  ومفت  قاض  (1296 ـ 1363 / 1878 ـ 1943)   :115  ،1991 الزبير، 
توفي وُدفن في خصب، َكَتَب عدة كتب ومخطوطات؛ أهمها: ديوان الخطابة 
مديح  في  العشــاق  بســتان  المنبرية؛  الخطب  في  التّمّية  البدور  المســّمى 
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جنات  إلى  الخلود  عشر؛  الرابع  القرن  حوادث  في  البشــر  إتحاف  الخالق؛ 
الخلود؛ اللؤلؤ المكنون في مديح النبّي المأمون؛ كتاب مولد النبي؛ ديوان 
األمثال  في  الذهب  سبائك  الخزرجي؛  بـ قصائد  المعروف  جزأين،  في  شعر 

البصيري. اإلمام  بردة  تخميس  العرب؛  بين  السائدة  والحكم  واألقوال 
العيســري 2002، 235 ـ 336: مثل الزبير. َذَكَر العيسري األعمال التالية التي 
لم يشر إليها من قِبل الزبير، فتاوى بعنوان: مطلع األنوار البهية منبع األسرار 
الخطب  في  البدرية  األنــوار  يســمى  الخطابة  ديوان  المطبعة)؛  (في  الفقهية 
البرزنجي (مطبوع)؛  للمؤلد  المنجي  الشاهد  الزبير)؛  انظر:  المنبرية (مطبوع؛ 
فقدت  أعماله  جّل  (مطبوع).  مضان  شهر  وداع  المعارج؛  كتاب  على  شواهد 

أيديهم. في  األعمال  هذه  وقعت  الذين  أولئك  قِبل  من  اإلهمال  بسبب 
عن مولد البرزنجي من قِبل جعفر بن حسن بن عبد الكريم... البرزنجي المدني 
102 ـ 118.   ،1962 هريس  انظر:  شــافعي.  شيخ  (1101 ـ 1179 / 1690 ـ 1766)، 
من  البرزنجي،  مولد  مختصر  ذكــر  517 ـ 518،   ،(GAL II S) بروكلمان  كارل 

1302 / 1884 ـ 5. العاصمة  تونس  التونسي،  الدين  جمال  أحمد  قِبل 
د بن محفوظ بن حسن: الدرر الحسان في أحكام اإلسالم واإليمان. الخزرجي، محم
توفي  حياته.  جّل  قاضيًا  كان  مســندم.  من  مطبوع.   :238  ،2002 العيســري 

1401 / 1980 ـ 1.

االعتقاد. بيان  إلى  الرشاد  تحفة  السيد:  د  محم الدهياني، 
بروكلمان S III، 1311 ـ 1312: ُكتب في ُعمان سنة 1305 / 1887. (إباضي؟).

الكالعي: [الربعي]  إبراهيم  عيسى بن  الربعي، 
النحو  في  وعالم  لغوي   (1087 / 480 ـي  توفـ) 408 ـ 409:   ،2002 ملــخ 
459 / 1066 ـ 7  في  الغريب  نظــام  كتابه  كتب  حيث  اليمن،  في  عــاش 
األمالي  السابق،  عمله  أسطر  مع  كتب،  حيث  ُعمان،  إلى  اللجوء  طلب 
القومي  التراث  وزارة  مسقط،  حمودي.  حســن  هادي  (تحقيق:  الُعمانية 

.(1992 والثقافة، 
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كارل بروكلمــان GAL I، 279 (طبعة 1943، 331)؛ S I، 492: الربعي. نظام 
القديمة. القصائد  في  المتجاوزة  للكلمات  شرح  الغريب، 

خميس: عيسى بن  علي بن  الزدجالي، 
في  بارزة  شخصية  (1312 ـ 1387 / 1894 ـ 1967)  118 ـ 119:   ،1991 الزبير، 
معاصرين  وعلماء  زعماء  من  رســالة   22,000 من  أزيد  بجمع  قام  صــور. 
للقرن  ل  األو النصف  فــي  الخليج  في  للحياة  مفصلة  صورة  يعطي  ــا  ِمم
فيه  ســجل  الذي  الحاوي،  مخطوط،  في  كتبه،  كتاب  هناك  عشــر.  الثاني 

الشرقّية. إقليم  في  التنوير  زعماء  أحد  كان  ومالحظاته.  ذكرياته 
.37  ،2004  (Peterson) بترسون  انظر:  إثنية.  كجماعة  الزدجالية  عن 

التاريخ. عبر  صور  انظر:  صور.  عن 
األربعة. المذاهب  على  الربع  كتاب  عبد الُمعطي:  السموالوي، 

الوهيبي، 1978، 10، رقــم 42، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
(إباضي). واحد  مجلد  جديدة،  طبعة 

الســمالوي  الشــبلي  عمر  ســالم بن  عبد الُمعطي بــن  هــو  هــذا  لعــل 
(1110 / 1698): الُمرّبــع في حكــم العقائد والمذاهــب األربعة، في قانون 

444)؟  ،S II بروكلمان  (كارل  الزواج 
النحوي: [السيرافي]  القاضي  المرُزبان  عبد اهللا بن  الحسن بن  أبو سعيد  السيرافي، 

ُعمان. في  الوقت  بعض  درس  النحو.  في  وعالم  حنفي  قاضي 
405 ـ 406.  ،2002 ملخ 

.(Geneviève Humbert) 668 ـ 669   ،IX اإلسالم،  موسوعة 
.174  ،S I 115)؛   ،1943 (طبعة   113  ،I بروكلمان  كارل 

ُشجاع. أبي  ألفاظ  حّل  في  اإلقناع  كتاب  الخطيب:  د  محم الشربيني، 
والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  في  مخطوط  رقم 117،   ،15  ،1978 الوهيبي، 

(إباضي؟). واحد  مجلد  1569 ـ 70،   /977 في  ُنسخ 
ُشجاع. أبو  انظر: 
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عبد العزيز: أحمد بن  د بن  محم عبد اهللا بن  د بن  محم أحمد بن  الشيخ، 
تخرجه  بعد  مجيس.  جزيرة  في  ولد   :60  ،2000 ســليمان  ســعيد بن  العيسائي، 
قاضي  نائب  أصبح  ذلــك  بعد  خصب.  في  درس  هناك،  القرآنية  المدرســة  في 
25 فبراير   /1403 األولى  جمادى   13 في  توفي  صحار.  لمدينة  الشرعية  المحكمة 
1983. مــن بين أعماله: ظل الغمام في حقــوق ذوي األرحام، في نظم. الزهرة 

المنيرة في مسائل الرّد الشهيرة، في نظم؛ قصيدة الرحلة الحجازية، حول الحج.
مسندم. في  وترعرع  ولد  ألنه  إباضيًا،  ليس  ربما 

البحرين. مجمع  شرح  فرشتهي:  اللطيف بن  عبد 
الوهيبــي، 1978، 15، رقم 120 مخطوطة فــي وزارة التراث القومــي والثقافة، 
.315 ،II نسخة حديثة، جزء واحد. هذا ليس عمالً إباضيًا. انظر: كارل بروكلمان

الدهمش: حمد بن  راشد بن  العريمي، 
صور.  من  مشهور  شــاعر  (1305 ـ 1386 / 1887 ـ 1986)   :67  ،1991 الزبير، 
ــلطان  الس تحت  صور  في  الديوان  في  أمينا  عمل  إفريقيا.  شــرق  في  تاجر 
سعيد بن تيمور البوسعيدي، (ُسلطان 1932 ـ 1970). كان يسمى بالدهمشي.

التاريخ. عبر  صور  الثانوي،  األدب  انظر: 
سالم: عمر بن  علي بن  عبد اهللا بن  عمر بن  عقيل بن 

مرباط  في  عاش  ولســانّي.  فقيه   (1617 / 1026 (توفي   :117  ،1991 الزبيــر، 
في  الحفاظ  كتب:  بعمران.  لقب  واليمــن.  والمدينة  مكة  في  درس  (ظفار). 
غريب األلفاظ، في النحو؛ اللفظ المستغرب واللفظ المهذب؛ كذلك كتاب 

إباضيًا). ليس  أعتقد  ما  (على  العقيدة.  عن 
األجرومية. شرح  د:  محم سليمان بن  العلوي، 

إباضيًا). ليس  ربما  (المؤّلف  إفريقيا  شرق  في  ولد   :36  ،2001 الكندي 
عــن التعاليق األخــرى حول األجروميــة. انظر: المغرب: الغــرداوي، أبو 
شرح  المصعبي:  [الغرداوي]  د  محم القاســم بن  أبي  يحيى بن  القاســم بن 

هناك. والمراجع  األجرومية 
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الشــيعي  الحّذاء  د  محم أبو  عقيل  أبي  علي بن  الحســن بن  د  محم أبو  الُعماني، 
اإلمامي:

د الُعماني.  ى أبو محماشــي: إتحاف األعيان، 70: (167/ 783 ـ 4) يسمالبط
إباضي] [غير  الرسول.  بحبل  ك  والُمتمس والفّر  الكّر  ـ : كتاب  ل مؤّلف 

الفارض]. ابن  [ديوان  الدين:  شرف  الفارض،  مرشد بن  علي بن  عمر بن 
1180 ـ 1 ـ 1234 ـ 5)  (576 ـ 632/  160/2 ـ 162:  المخطوطــات،  فهــرس 
مخطوطات مع قصائد، ُنسخت من قِبل الُعمانيين، لذلك هناك اهتمام في ُعمان 
معروف؛  غير  المؤّلف  شــرح،   221 الصفحة  على  اإلباضّي.  غيــِر  المؤلف  بهذا 

25 سطرًا). 28×18سم،  صفحة،   496) مفقودتان  واألخيرة  األولى  الصفحة  ألن 
مؤسســة  القاهرة:  الفارض.  ابن  ديوان   :238  ،1984 عبد الخالق  علي  علي، 

1353 / 1934 ـ 5. اإلسالمية،  المطبوعات 
كارل بروكلمان I، 262 (طبعة 1943، 305)؛ S I، 462: ولد يوم 4 ذو القعدة 
577/ 12 مارس 1182 في القاهرة. عاش لبعض الوقت في مكة وتوفي سنة 

له. ال مثيل  مثاالً  يبقى  روحانيًا  شاعرًا  باعتباره  القاهرة.  في   1235  /632

التالية. المادة  انظر: 
 ،600)  ،1993 / 1414 حديثة  نسخة  مجلدان.  فتاوى.  يوســف:  حبيب بن  الفارسي، 
XIII، 660 صفحة؛ 24×17سم). في أغلب الظّن تَّم نشره بمكتبة البوسعيدي.

مكتبة  فــي  مخطوطات  علــى  يعتمــد   :(2004 (أبريــل  البوســعيدي،  مكتبــة 
نهاية  رقــم 1472).  الثاني،  المجلد  رقــم 1471،  ل،  األو (المجلد  البوســعيدي، 
عبدالرحمن بن  قِبل  من   ،1924 / 1343 الثاني  ربيع   19 هو  الثاني  المجلد  نســخ 
د بن  محم للمؤلف:  وجيــزة  بســيرة  الطبعة  تبدأ  المجيســي.  قصيدة  د بن  محم
يوســف المعينــي (1276 ـ 8 صفــر 1329 / 1859 ـ 60 ـ 1911) ولــد في مجز 
أقســام  بعض  في  الدرر  نظم  أخرى:  أعمــال  كذلك.  توفي  حيــث  الصحارية، 
الحديث والخبر (في نظم)؛ كفاية األطفال في التوحيد (في نظم)؛ قطوف دانية 
في التوحيد (في نظم)؛ اتحاد اإلخوان في ذكر بعض ما يجب على اإلنسان في 
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التوحيد)؛  (عن  األنام  على  اعتقاده  يجــب  فيما  المرام  (ُزهرة؟)  زهرة  التوحيد؛ 
اإلعراب؛  سلم  على  الباب  فتح  شرحه:  مع  نظم)،  النحو (في  في  اإلعراب  سلم 
ســموط الدرر في مصطلح تحفة ابن هجر وشرحها؛ طرفة التبيان، شرح تحفة 
األعالم  نور  واإلعادة؛  الجمعة  إقامة  حكم  على  الســعادة  إخوان  تنبيه  الصبيان؛ 

الضالل. تباشير  من  الهومة  مولد  أن  على  الجهال  تنبيه  األوهام؛  إزالة  في 
في  قسم  جزيرة  في  ولد  58 ـ 59:   ،2000 ســليمان  ســعيد بن  العيســائي، 
1286 / 1869 ـ 70. عالم شــافعي، الذي درس بمكــة. في 1299 / 1881 ـ 2 

في  مغب  بقرية  الدينية  بالمدرســة  التدريس  بدأ  حيث  مســقط،  إلى  رجع 
في  عاشوا  الذين  القواســم  قِبل  من  تأسيســها  تَّم  والتي  1304 / 1886 ـ 7، 

المؤلف. لهذا  عمل  ـ : 13  ل قائمة  مسقط. 
النحو. في  اإلعراب  سلم  نفسه: 

الوهيبي، 1978، 19، رقــم 18، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
واحد. مجّلد   ،1893 / 1311 في  ُنسخ 

171/1: فتح األبواب إلى سلم اإلعراب، مخطوط في  فهرس المخطوطات، 
الناسخ:  18 سطرًا.  21×16سم،  229 صفحة،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 

.1893 / 1311 الهجري،  د  محم عبد اهللا بن 
المؤّلف. أعمال  السابقة،  المادة  انظر: 

المجوسي. المجوسي:  [الكافي]  الُعماني  مهيرد  أبزون بن  الكافي، 
كمال: د بن  محم يحيى بن  أحمد بن  عبد الرحمن بن  الكمالي، 

ة  الحج ذو  1299 ـ 26  محرم   7)  :60  ،2000 ســليمان  ســعيد بن  العيسائي، 
ُعِرَف  إباضيًا.  ليس  القشــم.  بجزيرة  كاروان  في  ولد  1379 / 1881 ـ 1969) 

شــهود  ـ : منظومة  ل مؤّلف  يحيى.  عبد الرحمن بــن  بـ الشــيخ  الباطنة  في 
بيتًا.  618 في  دالّية  قصيدة  التوحيد؛  عن  الحق، 

القاسمي،  عن  ينقل  العيسري  العيســائي.  مثل  233 ـ 234:   ،2002 العيسري 
.1993 كاملة 
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الشيخ  موالنا  بفتاوى  العليا  الرتبة  أحمد:  كمال بن  د بن  محم يحيى بن  الكمالي، 
يحيى.

الشيخ  ولد  الكمالي.  د  محم من  ـ : يحيى  ل مخطوط   ،230  ،2002 العيســري 
بالقشم،  الكمالية  بالمدرســة  درس  1209 / 1794 ـ 5.  ســنة  القشم  بجزيرة 

.1887 / 1304 الثاني  ربيع   23 في  توفي  الباطنة.  وفي  بخصب  وكذلك 
أحمد: علي بن  عوض بن  مهّنا بن  أبو مزروع  الكندي، 

الزبير، 1991، 154 ـ 155: (توفي 1069 / 1658) عالم ومؤرخ. ربما هو الذي 
ذكر  في  الواردين  حديقة  َكَتَب  صاللة.  غرب  بامزروع  مســجد  بتصميم  قام 

السالطين. ووفادات  ومراسالت  هدايا 
الُدّرة  إســماعيل:  أحمد بن  العباس  أبي  الشــيخ  د بن  محم عبد اهللا  أبو  الالّموي، 

المرشدة. العقيدة  شرح  في  الُمفردة 
19×15ســم،  15 ورقة،  مخطــوط،  رقم 033،  12 ـ 13،  آل فضــل،  مكتبــة 
في  ل  األو قديمة.  نســخة  تاريخ،  وال  ناســخ  ال يوجد  ُمكتمل.  23 ســطرًا، 

الكالم.  وعلم  العقيدة  عــن  المكتبة.  في  رقم 119  41 ورقــة،  من  مجموعة 
(إباضي؟). النّقاش.  بـ ابن  معروف  المؤلف 

كينيا،  بســاحل  صغيرة  جزيرة  وهي  الُمو،  من  المؤلف  أن  تعنــي  الالموي 
الرأس. جنوب 

األطفال. فهم  إلى  الآللي  عقد  تقريب  عبد الغني:  عبد العزيز بن  الالموي، 
هوفمان (Hoffman) 2005، 29 ـ 30، 44 مالحظة 57، مخطوط، رقم 667 تاء، 
هذا  سنيًا.  عالمًا  األموي  كان  البوسعيدي.  مكتبة  في  240 ـ 253،  الصفحات 
العمل عبارة عن نثر يشرح فيه قصيدته المعنونة عقد الآللي. يشير المؤلف 
الخروصي. نبهان  أبي  خلفان بن  يحيى بن  اإلباضي  الشيخ  مع  مراسلة  إلى 

نفسه: 43 مالحظة 55: يوجد كذلك في مكتبة البوســعيدي، مخطوط، رقم 579 أ، 
الصفحات (101 ـ 105) بعنوان: أسئلة وأجوبة من وإلى عبد العزيز األموي، 
يتضمن   .1882 سبتمبر   26  /1299 القعدة  ذو   13 يوم  المؤلف  قِبل  من  كتبت 
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واحد  وســؤال  النحو،  قضايا  حول  إباضيين  علماء  مع  مراســلة  المخطوط 
القانون. في  قضية  حول 

كينيا،  بســاحل  صغيرة  جزيرة  وهي  الَُمو،  من  المؤلف  أن  تعنــي  الالّموي 
الرأس. جنوب 

94 ـ 95.  ،2003 بانق  انظر:  (1838 ـ 1896).  المؤلف  عن 
علي. أبي  ديوان  الكافي:  الُعماني  مهيرد  أبزون بن  المجوسي، 

أحمد،  د بن  محم قِبل  من  ُجمع   (1038 / 430 (المتوفي   :404  ،2003 إبراهيم 
الحاجب. بـ ابن  المعروف 

انظر: البطاشي: إتحاف األعيان، 516 ـ 519، عن بعض المصادر حيث تمت 
الشخص. هذا  إلى  اإلشارة 

.1984 ناجي  انظر: 
الخالصة  علي:  د بن  محم المنــذري،  انظر:  نافع:  عبد اهللا بن  علي بن  المزروعي، 

الدامغة.
عبد اهللا: عثمان بن  علي بن  المزروعي، 

الزبير، 1991، 118 (القرن الثالث عشــر / التاسع عشر) كتب كتابا، بعنوان: 
د المنذري  د بن علي بن محم الدروع السابغة، الذي رد فيه على كتاب محم

الدامغة. الخالصة  التوحيد:  عن 
علي. د بن  محم المنذري،  انظر:  المزروعي.  عبد اهللا  علي بن  هو  االسم 

الناسك. وعدة  السالك  عمدة  أحمد:  أبو العباس  المصري، 
الوهيبي، 1978، 13، رقــم 88، مخطوط في وزارة التراث القومي والثقافة، 
بروكلمان  (كارل  (إباضي؟)  واحد.  مجلد  1239 / 1823 ـ 4،  ســنة  في  ُنسخ 

138؟).  ،GAL S II

انظر: األغبري، سالم بن سيف بن حمد: النجدة في نظم العدة على شرح العمدة.
الثالثة.  الطبعة  هارون.  عبد السالم  تحقيق:  صفين.  وقعة  مزاحم:  نصر بن  المنقري، 

.1990 / 1410 الجيل،  دار  بيروت: 
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.551  ،2006 سالم  مسلم بن  الوهيبي، 
النهروان. كتاب  مجهول:  انظر: 

الهيثم: الهيثم بن  الناجي، 
طبعة  (فهرست،  النديم  ابن   :29 ملحوظة   47  ،1998  (Francesca) فرانشيسكا 
عملين:  الخارجي  هذا  إلى  نسب   (VI  ،V الجزء  1871 ـ 2،  ليبزيك  فلوجل، 

الملحدين. على  والرد  اإلمامة  كتاب 
عدي. هيثم بن  انظر: 

الخوارج. ألخبار  المعارج  منهج  منصور:  عبد العزيز بن  عثمان بن  الناصري، 
ـي 1259 / 1843 ـ 4) مخطوط في دار  إســماعيل طبعة جديــدة، 349: (توفـ

تيمورية. ـ  تاريخ  رقم 2144  الكتب، 
دار  في  مخطوط  الخــوارج،  ألخبار  العوارج  منهاج   :182  ،1978 خلفيــات 

تيمورية. تاريخ،   1244 (القاهرة)،  الكتب 
الكتــب  دار  منصــور.  عثمان بــن  نصــري،   :220  ،2000  (Rawas) روس 

رقم 531. مخطوط،  القاهرة،  المصرية، 
تاريخ  في  النبهانية  التحفة  الطائي:  [النبهاني]  موسى  حمد بن  خليفة بن  النبهاني، 

.4 ـ   1923 / 1342 القاهرة،  الثانية.  الطبعة  العربية.  الجزيرة 
ُعمانيًا. ليس  المؤّلف   .250  ،1977  (Wilkinson) ويلكنسون 

التالية. المادة  انظر: 
األزهر،  القاهرة:  الثانيــة.  الطبعة  النبهانيــة.  التحفة  خليفــة:  د بن  محم النبهانــي، 

.4 ـ   1923 / 1342

.381  ،B 1987  (Wilkinson) ويلكنسون 
السابقة. المادة  انظر: 

في  البيهسية  إلى  ينتمي  خارجي   :600 ـ   599/2  ،1991  (Ess) إس  رئاب:  يمان بن 
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بكر؛  أبي  إمامة  إثبــات  كتاب  القدر؛  في  الُمعتزلة  علــى  الرّد  كتاب  مؤلف: 
كتاب الرّد على المرجئة (سانجوستين (Sanagustin) 2001، 49 ملحوظة 11).



CG
اإلباضــي، أبــو يعقــوب يوســف بن • 

إبراهيم بن مناد السدراتي 13
إبراهيم بن أحمد بن ســليمان الكندي • 

النْزوّي = الكندي 13
إبراهيم بن إسحاق اإلباضي 13• 
إبراهيم بــن إســماعيل الخراســاني = • 

الخراساني، أبو عيسى 13
الُعبيداني •  خلفان  ســالم بن  إبراهيم بن 

الصحاري = الُعبيداني 13
إبراهيم بن سعيد العبري = العبري 13• 
إبراهيم بن ســعيد بن محســن العبري • 

الحمراوي الكدمي = العبري 13
الكندي •  أحمــد  ســيف بن  إبراهيم بن 

النخلي = الكندي 13
 • = الرســتاقي  عبــد اهللا  إبراهيم بــن 

الرستاقي 13
 • = الحضرمــي  قيــس  إبراهيم بــن 

الحضرمي، أبو إسحاق 13
إبراهيم خوري = (ُمحقق) خوري 13• 
اإلبراوي، اإلســماعيلي اإلباضــي: انظر: • 

المغرب = الباروني، عبد اهللا بن يحيى 14

اإلبراوي، بلعرب بــن مانع بن علي بن • 
د بــن إســماعيل بن عبد اهللا بــن  محم

إسماعيل اإلسماعيلي = 14
ابن إباض = عبد اهللا بن إباض 14• 
ابن أبي صفرة 14• 
د بن •  ابن أبي عّفــان = اليحمدي، محم

عبد اهللا بن أبي عّفان 14
ابن الحاجب: انظر: المجوسي 14• 
ابــن الحــواري، الفضــل = الحواري، • 

الفضل 14
ــد = الحواري، أبو •  ابن الحواري، محم

د بن الحواري 14 الحواري محم
ابــن الرحيــل، أبــو ســفيان محبوب = • 

العبدي، أبو سفيان محبوب بن الرحيل 14
ابــن الفــارض = عمــر بن علــي بن • 

مرشد بن الفارض، شرف الدين 14
د بن يوسف 14•  ابن النجوي: انظر: محم
ابن النضر = ابن النضر 28• 
د بن رزيق •  ابن بخيت، حميد بــن محم

28
د •  ــد عبد اهللا بن محم ابن بركة، أبو محم

[بن بركة] البهلوي الُعمانِّي 28
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د [بن جعفر] •  ابن جعفر، أبــو جابر محم
اإلزكوي 38

ابن خميس، جاعــد = الخروصي، أبو • 
نبهان جاعد بن خميس 43

ابن ُدريد = محمد بن الحسن األزدي، • 
أبو بكر 43

ابن رزيق = ابن بخيت 47• 
ــد [بن •  ابــن رزيــق، حميد بــن محم

ــان  زيق] بن بخيت بن ســعيد بن غس ُرَ
النخلي 47

د بن عبــد اهللا: انظر: •  ابــن رزيــق، محم
د عبد اهللا بن حميد  الســالمي، أبو محم

56
ابــن روح = الكنــدي، أبــو عبــد اهللا • 

د بن روح بن عربي 56 محم
د بــن •  ابــن زاهــر = الرقيشــي، محم

سالم بن زاهر [الرقيشي] اإلزكوي 56
ابن زياد الُعماني = البهلوي، عبد اهللا بن • 

عمر بن زياد بن أحمد بن زياد الشقصي 
56

ابن سعيد، زاهر = زاهر بن سعيد 56• 
ابن ســعيد، أبــو زكرياء يحيــى = أبو • 

زكرياء يحيى بن سعيد 56
د بن ناصــر [بن •  ابــن ســليمان، محم

 = مبــارك  عبد اهللا بــن  ســليمان] بن 
ســليمان بن  ناصر بــن  د بــن  محم

عبد اهللا بن مبارك 56
د بن •  ابــن شــيخان = الســالمي، محم

شيخان 56

ابــن صالــح = النْزوانِــّي، أبــو بكر • 
د بن صالح 56 أحمد بن محم

ابن صفرة = المهّلب بن أبي صفرة 56• 
ابن ظاهر = درويش، أحمد 56• 
ابن عّباد = النامي، 56• 
د بن •  ــْزوّي، محمابــن عبد الباقي = الن

د بن أحمد بن عبد الباقي  علي بن محم
العقري 57

ابن عبد الجبار 57• 
د بن عبد اهللا بن جمعة •  ابن ُعبيدان، محم

[بن ُعبيدان] السمدي = النْزوّي 57
ابــن عدّيــم = الرواحــي، أبو مســلم • 

ناصر بن سالم بن عدّيم 57
هالل بــن •  الُعمانــي،  عّرابــة =  ابــن 

سعيد بن ثاني بن صالح بن عّرابة 57
ابن عريق = ابن عريق 57• 
ابــن عريــق = المعولي، أبو ســليمان • 

د بن عامر بن راشد 57 محم
ابن عطية، شــبيب [بن عطّيــة] الُعماني • 

الخراساني = شــبيب بن عطّية الُعماني 
الخراساني 57

ابن علــي الحســن بن أحمد بن نصير • 
الهجاري = هجاري 57

ابــن عمــرو األزدى البصــري: انظــر: • 
الربيع بن حبيب 57

ابــن غانم، أبو غانم بشــر [بــن غانم] • 
الخراساني 57

ــان اللــواح = الخروصي، أبو •  ابن غس
ان 65 حمزة سالم بن غس
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ابــن قيصــر، عبد اهللا بــن خلفــان بن • 
قيصر بن خلفان بن عبــد اهللا بن خلفان 

[بن قيصر] بن سليمان الصحاري 65
ــد الوليد [بن كثير] •  ابن كثير، أبو محم

المخزومي القرشي 68
ابــن ماجد، شــهاب الديــن أحمد [بن • 

د 68 ماجد] بن محم
اد 69•  ابن مد
اد 69•  اد = يشار إليه كذلك بابن ُمد ابن مد
اد] بن •  اد، أبوبكر أحمــد [بن مد ابن مد

اد بن  د بن مد اد بــن محم عبد اهللا بن مد
فَضالة 69

د = ســيرة •  اد، أحمد بن محم ابــن مــد
اد عــن اإلمام  د بن مد أحمد بــن محم
اإلمــام  وابنــه  إســماعيل  د بــن  محم

د 70 بركات بن محم
ابن مسبح: انظر: ابن جعفر 73• 
ابن مفّرج: انظر: أحمد بن مفّرج 73• 
ابن هاشم 73• 
ابن وّضاح = المنحي، صالح بن وّضاح • 

73
ابن يزيــد، الســيد عــادي = الســيد • 

عادي بن يزيد 73
ـْزوّي، •  ابــن وّصــاف الُعمانــي = النـ

د بن وّصاف 73 محم
د بن سعيد بن أبي بكر •  أبو إبراهيم محم

اإلزكوي 73
أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي • 

73

أبــو األحــول = اإلزكوي، ســالم بن • 
د بن سالم الدرمكي 73 محم

أبو الحّر علي بن الحصين = رسالة أبي • 
الحّر علي بن الحصين 73

أبــو الحســن بن أحمــد النْزوانِــّي = • 
النْزوانِّي 73

أبو الحسن بن عبد السالم 73• 
د بن عبد اهللا •  أبو الحسن سفيان بن محم

الراشدي = الراشدي، أبو الحسن 74
أبو الحســن ورد بــن أحمد = ســيرة • 

ورد بن أحمــد إلى اإلمام الحســن بن 
د خميس بن عامر 74 محم

أبو الحسن علي بن أحمد 74• 
د البســيوي •  أبو الحســن علي بن محم

األصم = البسيوي 74
د الحســين •  أبو الحســن علي بن محم

الكندي السابوري = السابوري 74
ــد بن علي •  أبو الحســن علي بن محم

البسيوي = البسيوي 74
د بن أبي الحسن: انظر: •  أبو الحسن محم

د بن  البسياني، أبو الحسن علي بن محم
د بن الحســن [البسياني]  علي بن محم

األزدي اليحمدي 74
د بن سنجه = سيرة من •  أبو الحسن محم

د بن سنجه 75 أبي الحسن محم
أبو الحســن = البســيوي، أبو الحسن • 

د 75 علي بن محم
د = (ُمحقق) 75•  أبو الحسن، محم
د بــن الحواري بن •  أبو الحــواري محم
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ـْزوّي الُعمانــي =  عثمــان القــّري النـ
الحواري 75

أبــو الخطــاب عبد األعلى بــن الســمح • 
المعافري الحميري اليمني = المعافري 75

أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوســي • 
= السدوسي 76

أبو الخير الحبشي بن غابش = النوفلي، • 
عبد اهللا بن غابش 76

أبو الخير = النوفلي، عبد اهللا بن غابش • 
76

أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي الُعماني • 
اليحمدي الجوفــي البصري = األزدي، 

جابر بن زيد 76
أبو الشوال الكيذاوي = الكيذاوي 76• 
أبو الصوفي سعيد بن مســلم بن سالم • 

المجيزي السمائلي = السمائلي 76
أبو العباس أحمد المصري = المصري • 

76
أبو العباس صحار بن العباس العبدي = • 

العبدي 76
د بن يزيــد المبرد = •  أبو العبــاس محم

المبرد 76
د بن عيســى بن صالح •  أبو الفضل محم

د بن عيســى  الحارثي = الحارثي، محم
76

أبو الفضل: انظر: الحضرمي، عبد اهللا بن • 
عبد الرحمن 76

أبــو الفوارس بــن [الملــك األفخــر] • 
أبــي  العــادل]  [الملــك  ســليمان بن 

المظفر  بــن ســليمان بن نبهان بن عمر 
(خطأ) بن نبهان بن كهالن = الديوان 76

أبو القاسم الحديثي = الحديثي 76• 
عبد هللا بــن •  ســعيد بن  القاســم  أبــو 

د بن َمْحُبوب = الرحيلي 76 محم
د بن عبد اهللا •  أبو القاسم ســعيد بن محم

الشجبي = الشجبي 76
أبو المعالي: انظر: الكفافي 77• 
د بن محبوب •  أبو المنذر بشــير بن محم

الرحيلي المخزومي القرشي = الرحيلي 
77

أبــو المنذر ســلمة بن مســلم العوتبي • 
الصحــاري = الصحاري، أبــو المنذر 

سلمة بن مسلم 77
خميــس •  الصلت بــن  المؤثــر  أبــو 

الخروصــي البهلوي = البهلــوي، أبو 
المؤثر 77

أبو الوليد ســعود بن حميد بن خليفين • 
المضيربي = المضيربي 78

أبو الوليد هاشم بن غيالن السيجاني = • 
السيجاني 78

أبو أّيوب وائل بــن أيوب الحضرمي = • 
الحضرمي 78

د الشــيبة بن عبد اهللا بن •  أبو بشــير محم
حميد السالمي = السالمي 78

أبو بكــر أحمد بــن النضر الســمائلي • 
الُعماني = ابن النضر 78

أبــو بكر أحمد بــن ســعيد الخروصي • 
الستالي = الستالي 78
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أبو بكر أحمد بن سليمان = ابن النضر • 
78

أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى بن • 
عبد اهللا بــن  د بــن  محم ســليمان بن 
المقداد الكندي األفلوجي الســمدي = 
الكندي، أبو بكــر أحمد بن عبد اهللا بن 

موسى الكندي األفلوجي السمدي 78
أبو بكــر أحمد بن عمر بــن أبي جابر • 

المنحي = المنحي 78
د بــن صالح •  أبــو بكر أحمد بــن محم

النْزوانِّي = النْزوانِّي 78
اد بــن عبد اهللا بن •  أبو بكر أحمد بن مد

اد 80 اد = ابن مد مد
أبو بكر اإلزكــوي، اإلزكي = اإلزكوي • 

80
أبو بكر بن المنذري = المنذري 80• 
د بن الحســن بن دريد = •  أبو بكر محم

ابن دريد 80
أبو بالل مــرداس = رســالة أبي بالل • 

مرداس إلى المسلمين 80
أبو جابــر موســى بن علي بــن هالل • 

العبري الحمــراوي الكدمي = الكدمي 
80

د بــن جعفر اإلزكوي = •  أبو جابر محم
ابن جعفر 80

أبو حفص عمر بن سعيد بن عبد اهللا بن • 
سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي علي بن 
معــّد البهلوي = البهلــوي، أبو حفص 

عمر بن سعيد بن معّد 80

د بن أحمد = •  أبو حفص عمر بــن محم
د بن  سيرة على أبي حفص عمر بن محم

أحمد 80
ناصر بــن •  الخطيــب  حمــدان  أبــو 

سليمان بن سالم الحارثي = البطاشي، 
د بن شامس 80 محم

المختار بــن •  الشــاري  حمــزة  أبــو 
عــوف األزدي اإلباضــي = أبو حمزة 

المختار بن عوف 80
ــان اللواح •  أبــو حمــزة ســالم بن غس

الخروصي = الخروصي 81
أبو حميــد حمد بــن عبد اهللا بن حميد • 

السالمي = السالمي 81
أبو خليل أحمد بن خليل السيجاني = • 

السيجاني 81
د الكاملي = •  أبو رأس عبد اهللا بــن محم

(ُمحقق) الكاملي 81
أبو الرشيد راشد بن عزيز بن خلفان بن • 

بخيث الخصيبي السمائلي = الخصيبي 
81

أبو زكرياء يحيى بن سعيد بن أحمد بن • 
ـْزوّي =  قريــش الهجــاري العقري النـ
النْزوّي، أبو زكرياء يحيى بن ســعيد بن 

قريش العقري 81
أبو زياد 81• 
أبو زيــد الريامي = الريامــي، أبو زيد • 

د بن رزيق بن سليم 82 عبد اهللا بن محم
د بن رزيق بن •  أبو زيد عبد اهللا بــن محم

سليم الريامي = الريامي 82
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أبو ســرور حميد بــن عبد اهللا بن حميد • 
الجامعي السمائلي = السمائلي 82

عبد اهللا بــن •  الحســن بن  ســعيد  أبــو 
المرزبان القاضي الســيرافي النحوي = 

السيرافي 82
أبو سعيد الُعماني = الكدمي، أبو سعيد • 

د بن سعيد 82 محم
أبــو ســعيد عبد هللا بــن عبد العزيز = • 

البصري 82
أبو سعيد عمر بن علي بن علي بن عمر • 

الرســتاقي المعقدي = الرســتاقي، أبو 
سعيد عمر بن علي 82

أبــو ســعيد عمر بن علي بــن عمر بن • 
علي عمر الرستاقي الوائلي المعقدي = 

الرستاقي، أبو سعيد عمر بن علي 82
د بــن ســعيد األزدي •  أبو ســعيد محم

القلهاتي = القلهاتي 82
د بن ســعيد الكدمي •  أبــو ســعيد محم

د بن  الناعبي = الكدمي، أبو سعيد محم
سعيد 82

أبــو ســفيان محبوب بــن الرحيل بن • 
ســيف بن هبيــرة العبــدي المخزومي 
ســفيان  أبــو  العبــدي،   = القرشــي 

محبوب بن الرحيل 82
أبو ســالم سليمان بن ســعيد بن ناصر • 

الكندي النْزوّي = الكندي 82
د بن راشد بن سعيد •  أبو ســليمان محم

عبــد اهللا المعولــي = المعولــي، أبــو 
د بن عامر / راشد 82 سليمان محم

د بن عامر المعولي = •  أبو سليمان محم
المعولي 82

أبو سليمان هالل بن عبد اهللا بن مسعود • 
ـْزوّي = العدوي،  العدوي الصائــغ النـ

هالل بن عبد اهللا 82
أبو صخر ســيف بن يعرب بن قحطان • 

البوسعيدي = البوسعيدي 82
أبو صفرة عبد الملك بن صفرة 82• 
أبو صفرة مالك بن صفرة 83• 
أبو صفية، جاسر = (ُمحقق) الصحاري، • 

أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي 84
أبو صوفة = جامع أبي صوفة 84• 
أبو عاصم الراشدي = الراشدي 84• 
أبــو عبد اهللا ابــن محبوب القرشــي = • 

د بن محبوب  الرحيلي، أبو عبد اهللا محم
84

روح = •  د بــن  محم عبد اهللا ابــن  أبــو 
الكندي 84

د •  أبو عبــد اهللا حمد بن ســيف بن محم
البوسعيدي = البوسعيدي 84

أبو عبد اهللا عثمان بن أبي عثمان األصم • 
= األصم 84

أبو عبد اهللا ماجد بن خميس بن راشــد • 
العبري الحمراوي الكدمــي = العبري 

84
د بــن إبراهيم بن •  أبــو عبــد اهللا محم

د بن عبد اهللا بن مقداد  سليمان بن محم
الكندي الســمدي النْزوّي = الكندي 

84
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د بن الحسن = [سيرة إلى •  أبو عبد اهللا محم
أبي القاسم عمر بن القاسم بن اليمان] 84

د بن الشيخ أبي العباس •  أبو عبد اهللا محم
أحمد بن إسماعيل األموي = األموي 84

د بن عيسى = السري، •  أبو عبد اهللا محم
د بن عيسى بن حمد اهللا  أبو عبد اهللا محم

84
د بن خالد 85•  أبو عبد اهللا محم
د بــن روح بن عربي •  أبو عبــد اهللا محم

الكندي السمدي النْزوّي = الكندي 85
د بن زائدة 85•  أبو عبد اهللا محم
د بن ســعيد األزدي •  أبــو عبــد اهللا محم

القلهاتي = القلهاتي 85
ســعيد بن •  د بــن  محم عبــد اهللا  أبــو 

عبد السالم النخلي = النخلي 85
د بن طالوت النخلي = •  أبو عبد اهللا محم

النخلي 85
د بن عيسى بن حمد اهللا •  أبو عبد اهللا محم

السري = السري 85
د بــن محبوب بــن •  أبــو عبــد اهللا محم

الرحيل بــن ســيف بن هبيرة القرشــي 
المخزومي = الرحيلي 86

ســليمان بن •  د بــن  محم عبــد هللا  أبــو 
د بن مفرج = ســيرة أبــي عبد اهللا  محم
د بن مفرج 86 د بن سليمان بن محم محم

أبــو عبيــدة حمد بــن عبيد الســليمي • 
السمائلي = السليمي 86

أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي • 
= التميمي 87

أبو عبيدة معمر = معمر 87• 
أبو عبيدة: انظر: أبو عبيدة، التميمي 87• 
أبو علي الحسن بن أحمد بن النضر (بن • 

د الهجاري = الهجاري،  النظر) بن محم
أبو علي الحسن بن أحمد بن النضر 87

د البسياني = •  أبو علي الحســن بن محم
البسياني 87

أبــو علــي موســى بن علي بــن عزرة • 
اإلزكوي = اإلزكوي 87

أبو علــي يحيى بــن كامل بــن طلحة • 
الجحدري = الجحدري 87

أبــو علــي = اإلزكــوي، أبــو علــي • 
موسى بن علي بن عزرة 87

أبو علــي: انظر: المجوســي، أبزون بن • 
مهيرد الُعماني 87

أبــو عمــر عبد اهللا بــن ســعيد خلفان • 
الخليلي = الخليلي، عبد اهللا بن ســعيد 

87
أبو عمــرو الربيع بــن حبيب بن عمر • 

الفراهيدي = الربيع بن حبيب 87
إســماعيل •  إبراهيم بــن  عيســى  أبــو 

الخراساني = الخراساني 87
أبو غانــم الخراســاني اإلباضي = ابن • 

غانم، أبو غانم بشر [بن غانم] 87
أبو غانم الصفري = الصفري 87• 
أبو غدة، عبد الستار (ُمحقق) 87• 
ان مخلد بن العمرد 87•  أبو غس
أبو قحطان خالد بن قحطــان الهجاري • 

الخروصي = الهجاري 88
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د بن •  أبو قصيــدة عبد الرحمن بن محم
أحمد 88

ابن أبي كريمة: انظر: التميمي، أبو عبيدة • 
مسلم بن أبي كريمة 88

أبو مالك عامر بن خميس بن مسعود بن • 
أحمد بن مسعود بن أحمد بن حديد بن 
خميس بــن عبد هللا بن عمــر المالكي 

الشرياني = المالكي 88
د بن الخضر •  ــان بن محم أبو مالك غس

الصالني الصحاري: انظر: ابن بركة 88
د الخضر بن سليمان 88•  أبو محم
د الفضل بن الحواري اإلزكوي •  أبو محم

القرشي النزاري الســامي = الحواري، 
الفضل بن [الحواري] السامي 88

ــد الوليد بن كثيــر المخزومي •  أبو محم
القرشي = ابن كثير 89

د ابن الحسن بن الوليد 89•  أبو محم
د حميد بن ســلطان بن سيف •  أبو محم

الحوسني 89
ــد ســعيد بن خلفان بن أحمد •  أبو محم

الخليلي = الخروصي 89
ــد عبد اهللا بن بركــة البهلوي •  أبــو محم

السلمي = ابن بركة، البهلوي 89
د عبد اهللا بن حميد السالمي = •  أبو محم

السالمي 89
د بن بركة •  ــد عبد اهللا بــن محم أبو محم

البهلوي الُعماني = ابن بركة 89
د عثمان بن أبي عبد اهللا األصم •  أبو محم

= األصم، أبو عبد اهللا 89

موســى بن •  عثمان بــن  ــد  محم أبــو 
د بــن عثمان الجرمــي العقري =  محم

النْزوّي 89
ــد نجاد بن موســى بن نجاد •  أبو محم

المنحي = المنحي 89
د 90•  أبو محم
أبو مزروع مهنا بــن عوض بن علي بن • 

أحمد الكندي = الكندي 90
أبو مســلم ناصر بــن ســالم بن عديم • 

البهالني الرواحي النبهاني = الرواحي، 
أبو مسلم ناصر بن سالم 90

د بن راشــد •  أبــو معاذ مرشــد بن محم
الخصيبي = الخصيبي 90

ان بن الصقر = الخروصي •  أبو معاوية عز
90

أبو مودود حاجب بن مودود الطائي = • 
الطائــي، أبو مــودود حاجب بن مودود 

90
أبو مودود حبيب بن حفص بن حاجب • 

الهاللي = الهاللي 90
أبــو مــودود = الطائــي، أبــو مودود • 

حاجب بن مودود 90
أبو نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بن • 

يحيــى الخروصــي = الخروصي، أبو 
نبهان جاعد بن خميس 90

د •  أبو نبهان جاعد بــن خميس بن محم
الخروصي: انظر: السيفي 91

أبــو نبهــان جاعد بــن خميــس: انظر: • 
الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا 91
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أبــو نبهــان = الخروصي، أبــو نبهان • 
جاعد بن خميس 91

د بــن •  أبــو نذيــر = الســالمي، محم
شيخان بن خلفان بن مانع بن خلفان بن 

خميس 91
أبو نــوح صالح بــن إبراهيــم الباهلي • 

الدّهان = الباهلي 91
أبو هالل ســالم بن حمود بن شــامس • 

السيابي السمائلي = السياب 91
أبو وســيم خميس بن سليم بن خميس • 

اإلزكوي السمائلي = السمائلي 91
أبو يحيى خلفان بن جميل بن حرمل بن • 

مهيل السيابي السمائلي = السيابي 91
أبــو يعقــوب يوســف بن إبراهيم بن • 

مناد الســدراتي اإلباضــي = اإلباضي، 
السدراتي 91

أبو يوسف حمدان بن خميس بن سالم • 
اليوسفي = اليوسفي 91

أبو المنذر البشــير بن المنــذر العقري • 
النْزوّي = النْزوّي 91

أبو بكر أحمد بن عمر 91• 
د بن عبد اهللا بن سعيد بن •  أبو خليل محم

الخليلي  صالــح  أحمد بن  خلفان بــن 
الخروصي = الخليلي 91

أبو صفرة عبد الملك بــن أبي صفرة • 
91

أبو غانم بشر بن غانم = ابن غانم 91• 
إبراهيم بــن •  د بــن  محم األحســائي، 

جغيمان 92

د بن عبد اللطيف 92•  األحسائي، محم
د بن قاسم بن مسعود •  األحســائي، محم

92
أحمد المصري = المصري، أبو العباس • 

أحمد 92
أحمد بن النضر الســمائلي الُعماني = • 

ابن النضر 92
أحمد بن حمدون بــن حميد بن عبد اهللا • 

الحارثي = الحارثي 92
أحمد بن خليل السيجاني = السيجاني، • 

أبو خليل 92
أحمد بــن زهير بــن حمــد الفارســي • 

الفنجاوي = الفارسي 92
 • = الخراســيني  ســعيد  أحمد بــن 

الخراسيني 92
أحمد بن ســعيد الخروصي الستالي = • 

الستالي، أبو بكر 92
أحمد بن سعيد السيابي = السيابي 92• 
أحمد بــن ســعيد بن خلفــان الخليلي • 

السمائلي = الخليلي 92
أحمد بن ســعيد بن ناصــر الكندي = • 

(كاتب) الكندي 92
أحمد بــن ســليمان بن النضــر = ابن • 

النضر 92
أحمد بــن ســيف الُعماني: انظــر: أبو • 

القاسم بن يحيى 92
أحمد بن صالح بــن عمر بن أحمد بن • 

د بن عمر بن  مفرج بن أحمد بــن محم
ورد البهلوي = البهلوي 92
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أحمد بن عبد اهللا الكنــدي = الكندي، • 
أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى بن 
د بن عبد اهللا بن المقداد  سليمان بن محم

[الكندي] األفلوجي السمدي 93
أحمد بــن عبد اهللا بــن أحمد بن صالح • 

الحارثي = الحارثي 93
أحمد بــن عبد اهللا بــن أحمد بن عثمان • 

الرقيشي اإلزكوي = الرقيشي 93
أحمد بــن عبد اهللا بن موســى الكندي • 

ـْزوّي = الكنــدي، أبــو  الســمدي النـ
موســى بن  بكر أحمد بــن عبد اهللا بن 
عبد اهللا بــن  د بــن  محم ســليمان بن 
األفلوجــــي [الكنـــدي]  المقـــداد 

السمدي 93
أحمد بن قاسم الفضلي = الفضلي 93• 
أحمد بن ماجد المالح = ابن ماجد 93• 
أحمد بن ماجد بن عمر بن فضل = ابن • 

ماجد 93
اد بن •  أحمد بن مانع بن ســليمان بن مد

د بن راشــد بن  عدي بن ربيعة بن محم
ــان العقري النْزوّي =  ربيعة بن أبي غس

النْزوّي 93
ــد القشاشــي: انظــر: •  أحمد بــن محم

الظفاري، عقيل بــن عمر بن عبد اهللا بن 
علي اليمني 93

د بن إبراهيم = الشجبي، •  أحمد بن محم
د بن أحمد بن إبراهيم 93 محم

السالمي •  د الســالمي =  محم أحمد بن 
93

د بن بشــير الرقيشي = •  أحمد بن محم
الرقيشي 93

د بن صالــح النْزوّي = •  أحمد بن محم
النْزوّي 93

د بن عثمان بن موسى بن •  أحمد بن محم
د بــن عثمــان الجرمــي العقــري  محم

النْزوّي = النْزوّي 93
د بن عيســى الحارثي = •  أحمد بن محم

الحارثي 93
اد •  اد = ابن مد د بن مــد أحمد بن محم

93
اد = •  اد بن عبد اهللا بــن مد أحمد بــن مد

اد، أبــو بكر أحمد بن  المــدادي ابن مد
اد 93 مد

أحمد بن مفّرج 94• 
أحمد بن مفّرح: انظــر: أحمد بن مفّرج • 

95
أحمد بن موسى الكندي 95• 
أحمد عبد اللطيف محمود الليثي 95• 
أحمد العبيدلي = (ُمحقــق) العبيدلي • 

95
أحمد، جاد اهللا 95• 
أحمد، شفيق جاسر 95• 
األخشــبي، عبد اهللا بن عامر بــن مهّيل • 

العزري [األخشبي] النْزوّي 95
د 96•  إدريس، محم
األدمــي = المحروقــي، درويش بــن • 

جمعة بن عمر 96
األدمي، سعيد بن عبد اهللا بن راشد 96• 
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مبارك •  عبد اهللا بــن  ســعيد بن  األدمي، 
الراشدي 96

األزدي، أبــو الشــعثاء جابر بــن زيــد • 
[األزدي] الُعمانــي اليحمــدي الجوفي 

البصري 97
د •  األزدي، أبو ناصر ســالم بن أبي محم

د بن عاد 108 ناصر بن محم
ــد •  محم يزيد بــن  عادي بــن  األزدي، 

[األزدي] البهلوي = البهلوي 108
األزرق، إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبو • 

بكر 108
ســعيد بن •  ســرحان بن  اإلزكــوي، 

ســرحان بن ســعيد بن عمر السرحني 
الُعماني 109

اإلزكــوي، عبد الرحمن بــن ناصر بن • 
عامر الريامي 115

اإلزكوي / إزكي 116• 
اإلزكوي 117• 
اإلزكوي = اإلزكوي 119• 
د بــن •  اإلزكــوي، أبــو إبراهيــم محم

سعيد بن أبي بكر 119
اإلزكوي، أبو بكر 119• 
اإلزكوي، أبو علي موســى بن علي بن • 

عزرة 119
اإلزكوي، جابر بن عبد اهللا 122• 
اإلزكوي، جمعة بن أحمد = الرقيشي، • 

جمعة بن أحمد اإلزكوي 122
اإلزكوي، سالم بن ســعيد بن سالم انظر: • 

د عبد اهللا بن حميد 122 السالمي، أبو محم

د بن ســالم •  اإلزكــوي، ســالم بن محم
الدرمكي 122

اإلزكوي، سعيد بن عبد اهللا بن أحمد بن • 
عامر بن أحمد بن موسى 124

اإلزكــوي، عامر بــن بشــير بن صالح • 
المحروقي 124

د •  اإلزكوي، عامر بن ســليمان بن محم
الريامي 124

اإلزكــوي، علي بــن أبي القاســم بن • 
د بن سليمان بن أبي سعيد 125 محم

د •  د بن ســالم بن محم اإلزكــوي، محم
الدرمكي 125

د بن مســعود بن سعيد •  اإلزكوي، محم
الصارمي الريامي 126

اإلزكوي، موسى بن أبي جابر الضبي = • 
سيرة موسى بن أبي جابر 127

اإلزكي، أبو بكر 128• 
األزهر بن جعفر 128• 
د بن جعفر 128•  األزهر بن محم
األسفر، 129• 
إســماعيل بن إبراهيــم الســرحاني = • 

السرحان 129
إسماعيل بن حمد السالمي 129• 
 • = الخّطابــي  موســى  إســماعيل بن 

الخّطابي 129
إسماعيل 129• 
د محمود 129•  إسماعيل، محم
اإلســماعيلي اإلباضــي اإلبــراوي = • 

اإلبراوي 129
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مانع بــن •  بلعرب بــن  اإلســماعيلي، 
إســماعيل بن  د بــن  محم علي بــن 
اإلســماعيلي  إســماعيل  عبد اهللا بــن 

اإلبراوي = اإلبراوي 129
اإلسماعيلي، سالم بن علي 129• 
اإلســماعيلي، ســعيد بــن غانــم بــن • 

[اإلســماعيلي]  ســرحان  مســعود بن 
النْزوّي 129

ــد عبد المنعم بن •  األصبحــي، أبو محم
د [األصبحــي] الظفاري  أحمد بن محم

اليمني = الظفاري 130
اإلصالح 130• 
األصم، أبــو عبــد اهللا عثمان بــن أبي • 

عبد اهللا [األصم] العزري العقري النْزوّي 
130

ــد عثمان بــن أبي •  األصــم، أبــو محم
عبد اهللا: انظر: األصم، أبو عبد اهللا 135

األصم 135• 
اطفيش، أبو إسحاق إبراهيم = 135• 
األغبري، سعيد بن حمد 136• 
األغبري، سالم بن سيف بن حمد 136• 
األغبري، سيف بن حمد بن شيخان بن • 

د 138 محم
د بن سيف بن حمد 142•  األغبري، محم
د بن عبد هللا 142•  األغبري، محم
األغبــري، يعقوب بن ســيف بن حمد • 

143
األفوي 143• 
أكرم ضياء العمري 144• 

أمبوســعيدي، حبيب بن سالم بن سعيد • 
[األمبوسعيدي] النْزوّي العقري 144

اُألّمة 144• 
أمين بن علي، المزروعي = المزروعي • 

144
األنصاري 144• 
د بن عامر بن سيف 144•  األيسري، محم

Ü

الباهلي، أبــو نوح صالح بــن إبراهيم • 
[الباهلي] الدّهان 147

البحراني 147• 
البحراني، خلف بن زياد 147• 
د بن علي بن •  البحراني، عبد اهللا بن محم

أحمد بن سعيد [البحراني] النْزوّي 149
د بن علي بن أحمد بن •  البحرانــي، محم

ســعيد [البحراني] النْزوّي الخراســيني 
149

البداعي، خاطر بن حميد 149• 
البــراوي، محــي الدين بن الشــيخ بن • 

عبد الشيخ القحطاني 150
العبــري •  هــالل  ســالم بن  بدر بــن 

الحمراوي الكدمي = العبري 150
بدر بن هالل اليحمدي 150• 
بدرية بنت حمد الشقصّية 150• 
البــرادي، أبــو الفضل أبو القاســم بن • 

إبراهيم 150
البراشدي، ســعيد بن عبد اهللا بن مبارك • 

[البراشدي] األدمي = األدمي 150
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برغش بن سعيد البوسعيدي 150• 
البركاوي، سليمان بن سيف الفليتي = • 

الفليتي 150
البركاوي، ناصر بن ســالم البوسعيدي، • 

المنحي = البوسعيدي 150
د بــن •  البروانــي، أبــو الحــارث محم

علي بن خميس 150
البرواني، علي بن خميس بن سالم 151• 
البستاني، يوسف توما 152• 
البســيوي، •  البســياوي،   = البســياني 

البياسي 152
د بن •  البسياوي، أبو الحسن علي بن محم

د بن الحســن [البسياوي]  علي بن محم
األزدي اليحمدي 152

د •  البســياوي، أبو علي الحسن بن محم
167

البسياوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان • 
168

البسياوي، علي بن أبي الحسن علي بن • 
د 168 محم

البســياوي، •  البســياني،   = البســيوي 
البياسي 168

البسيوي = البسياوي 168• 
بشر بن غانم = ابن غانم 168• 
البَِشري = البَِشري 168• 
البشري، موسى بن عيسى 168• 
ـْزوّي = •  بشــير بن المنــذر العقري النـ

النْزوّي، أبو المنذر 169
د بن محبــوب الرحيلي •  بشــير بن محم

المخزومــي القرشــي، أبــو المنذر = 
الرحيلي، أبو المنذر 169

عبد اهللا بــن •  ســعيد  أبــو  البصــري، 
عبد العزيز 169

د •  د بــن صالح بن محم البصــري، محم
المنتفقي 172

البطاشي 172• 
البطاشي، خالد بن مهّنا بن خنجر 173• 
ــد بــن •  اشــي، ســلطان بــن محمالبط

الصلت بن مالك 173
البطاشي، يوســف بن حمود بن حامد: • 

انظــر: البطاشــي، ســيف بن حمود بن 
حامد 180

البعلوي = اإلزكوي، سرحان بن سعيد • 
180

البكري، موســى بن عيسى بن ثاني بن • 
خلفان [البكري] السمائلي 181

د بن •  بلعرب بن مانع بــن علي بن محم
إســماعيل  عبد اهللا بــن  إســماعيل بن 

اإلسماعيلي اإلبراوي = اإلبراوي 182
د النبهانــي = النبهاني •  بلعرب بن محم

182
بنو مداد = آل مداد 182• 
البهالني، أبو مســلم ناصر بن سالم = • 

الرواحي، أبو مسلم ناصر بن سالم 182
د 182•  البهالني، هالل بن محم
البهالني، ســالم بن ســليمان بن سالم • 

[البهالني] الرواحي = الرواحي 182
البهلوي 182• 
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البهلوي 183• 
البهلوي أبــو المؤثر الصلت بن خميس • 

الخروصي [البهلوي] الُعماني 183
البهلوي، أبو حفص عمر بن ســعيد بن • 

معد 192
البهلوي، أبو حفص عمر بن ســعيد بن • 

راشد بن ورد = [أرجوزة] 194
البهلوي، أحمد بــن صالح بن عمر بن • 

د بن  محم أحمد بن  مفرج بن  أحمد بن 
عمر بن ورد 194

البهلوي = البهلوي 194• 
البهلوي، ســالم بن راشــد بن سالم بن • 

ربيعة القّصابي 194
د 195•  البهلوي، سعيد بن محم
البهلــوي، عبد اهللا بن عمر بــن زياد بن • 

أحمد بن زياد الشقصي 196
البهلوي، عبد اهللا بــن مبارك بن عمر بن • 

هالل بن عبد اهللا الربخي 203
د •  البهلــوي، عبدي بــن يزيد بــن محم

األزدي 203
د بن سندي بن سالم 204•  البهلوي، محم
د بن موسى 204•  البهلوي، محم
عبد اهللا بــن •  ــد  محم أبــو  البهلولــي، 

د بن بركة الُعماني 204 محم
البوسعيدي 205• 
البوســعيدي، أبــو صخــر ســيف بن • 

يعرب بن قحطان 206
البوســعيدي، أبــو عبــد اهللا حمد بــن • 

د األزدي 206 سيف بن محم

البوسعيدي، برغش بن سعيد 208• 
البوسعيدي، برغش بن سعيد 210• 
البوســعيدي، حمود بن أحمد بن سيف • 

210
البوسعيدي، خلف بن حمدان بن سيف • 

211
ســيف بن •  ســالم بن  البوســعيدي، 

د 211 سليمان بن هالل بن محم
البوســعيدي، ســالم بــن عبــد اهللا بن • 

راشد بن ســعيد [البوســعيدي] العقري 
النْزوّي 211

حارب بــن •  ســعود بن  البوســعيدي، 
حمد بن ســيف بن عامر = الفارســي 

213
د بن •  البوسعيدي، سعيد بن علي بن محم

أحمد 213
البوســعيدي، ســليمان بن بلعرب بــن • 

د بن بلعرب... 213 محم
البوســعيدي، ســليمان بن مبارك بــن • 

علي بن عبد اهللا 213
ناصر بــن •  ســيف بن  البوســعيدي، 

مبارك بن سعيد 214
البوسعيدي، فيصل بن تركي 214• 
د بن أحمد بن سعود •  البوســعيدي، محم

214
د بــن خميس بــن •  البوســعيدي، محم

سالم بن عبد اهللا 214
د بن عبد اهللا بن سيف •  البوسعيدي، محم

215
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خلفان بــن •  مهّنا بــن  البوســعيدي، 
د بن عبد اهللا 215 محم

البوسعيدي، ناصر بن سالم (البوسعيدي) • 
المنحي البركاوي 217

البوســعيدي، هالل بن بدر بن ســيف • 
217

البيروي، راشد بن خميس بن جمعة بن • 
علي الحبسي [البيروي] الُعماني 219

البيماني، حمد بن ســيف بن سالم بن • 
سعيد 219

البيماني، ناصر بن سعيد بن سعيد 219• 

ä
التميمي، أبو ُعبيدة مسلم بن أبي كريمة • 

223
التميمي، عبد اهللا بن إباض = عبد اهللا بن • 

إباض 232
التنوخي، عّز الدين 232• 

ç
ثابت بن علي الساســاني = الساساني • 

235
د 235•  الثميني، محم

ê

جابر بن زيد األزدي اليحمدي الجوفي • 
الُعماني البصري 239

جابر بن عبد اهللا اإلزكانــي = اإلزكوي • 
239

الجابــري، خليفة بن يحيى بن ســعيد • 
239

د 239•  الجابري، راشد بن محم
الجابري، منصور بن حمدان 239• 
جاد اهللا أحمد = أحمد 239• 
جاســم ياســين الدرويش = الدرويش • 

239
جاعد الخليلي = الخروصي، أبو نبهان • 

جاعد بن خميس 239
 • = الخروصــي  خميــس  جاعد بــن 

الخروصي، أبو نبهان جاعد بن خميس 
239

جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي، • 
أبو نبهان 239

جاعد بــن خميس بــن مبارك بن يحيى • 
الخروصي = الخروصي، أبو نبهان 239

جاعد بن خميس، أبو نبهان: 239• 
الجامعي، أبو سرور حميد بن عبد اهللا بن • 

حميد [الجامعي] السمائلي = السمائلي 
240

جبر محمود الفضيالت 240• 
الجبــري، علي بن جبر بن ســعود بن • 

د بــن ناصــر  علي بــن جبر بــن محم
[الجبري] السمائلي 240

الجحدري، أبو علي يحيى بن كامل بن • 
طلحة 240

د عثمان بن موسى بن •  الجرمي، أبو محم
العقري  [الجرمــي]  عثمــان  د بن  محم

النْزوّي = نزوى 240
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د بن •  ْزوّي، أحمد بن محمالجرمي = الن
عثمان 240

جّزار صالح 240• 
الجشري 240• 
جعفر بن أحمد بن عبد السالم األنباري • 

= األنباري 240
جعفر بن السالمين بن عبد اهللا النخلي = • 

النخلي 240
الجعالني، منير بن النّير الريامي 241• 
الجلندى 243• 
د 243•  جمال الدين، عبد اهللا محم
جمعة بن أحمد اإلزكوي = الرقيشــي • 

243
جمعة بن أحمد الرقيشــي اإلزكوي = • 

الرقيشي 243
جمعة بــن خصيف بن ســعيد الهنائي • 

السمائلي = الهنائي 243
جمعة بن ســليم بن هاشــل الحنجري • 

الحارثي = الحارثي 243
جمعة بــن علي بــن ســالم بن عبد اهللا • 

الصائغي النْزوّي = الصائغي 243
اد 243•  جمعة بن مد
جميل بن خميس الســعدي = السعدي • 

243
جميل بن خميس الشــجبي = الشجبي • 

243
راشــد بن •  ســليمان بن  الجهضمــي، 

مسلم بن رشيد بن مصبح [الجهضمي] 
األزدي السمدي 243

الجوفــي، المّر بــن ســالم بن ســعيد • 
الحضرمي الفرقي = الحضرمي 244

د الطوخي = 244•  الجوهري، محم

ì

حاجب بن مودود الطائــي، أبو مودود = • 
الطائي، أبو مودود حاجب بن مودود 247

الحارثي 247• 
الحارثي، أبو حمدان الخطيب ناصر بن • 

سليمان بن سالم 248
الحارثــي، أحمــد بــن حمــدون بــن • 

حميد بن عبد اهللا 248
الحارثي، أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن • 

صالح بن علي 249
نفسه، وعبد اهللا بن حميد السالمي 249• 
د بن عيسى بن •  الحارثي، أحمد بن محم

صالح 249
هاشــم •  ســليم بن  جمعة بن  الحارثي، 

الخنجري 250
عبد الصمد بن •  حســين بن  الحارثــي، 

د بن علي 251 محم
الحارثي، سالم (بن سليمان؟) 251• 
الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان بن • 

حميد بن عبــد اهللا [الحارثي] المضريبي 
251

د 254•  الحارثي، سالم بن محم
الحارثي، سعيد 254• 
الحارثي، سعيد بن حمد بن سليمان بن • 

حمد 254
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الحارثي، ســعيد بن راشــد بن ســليم • 
الغيثي [الحارثي] المضيربي 257

الحارثي، صالح بــن علي بن ناصر بن • 
عيسى بن صالح 257

الحارثي، صالح بن عيسى 260• 
الحارثي، عائشــة بنــت صالح بن علي • 

261
الحارثي، عبد اهللا بن أحمد 261• 
الحارثي، عيســى بن صالح بن علي بن • 

ناصر 261
حبراس بن شبيط بن الفي السمائلي = • 

السمائلي 264
الحبسي 264• 
الخصيبي 265• 
د بن راشد بن سلطان بن •  الحبسي، محم

د 266 محم
الحبشــي، أبو الخيــر عبد اهللا بن غابش • 

267
حبيب بن أبي الحبيب 267• 
حبيب بن سالم بن ســعيد أمبوسعيدي، • 

النْزوّي العقري = أمبوسعيدي 267
حبيب بن يوســف الفارسي = الفارسي • 

267
الحجري 267• 
الحديثي، أبو القاسم 268• 
الحراصــي، عبد اهللا بن علــي أحمد بن • 

سالم بن ســدران الســدراني الحراصي 
الصحاري = السدراني 268

حسن بن أحمد بن نصر (بن النضر) بن • 

د الهجاري، أبو علي = الهجاري،  محم
أبو علي الحسن أحمد بن النضر 268

حسن بن خلف الريامي = الريامي 268• 
حســن بن عبد اهللا بن المرزبان القاضي • 

ســعيد =  أبــو  النحــوي،  الســيرافي 
السيرافي 268

الحسن صالح شهاب 268• 
د [الحسن] بن علي بن •  الحسن، أبو محم

سعيد الُعماني المقري = الُعماني 268
الحســيفيني، فارس بــن إســماعيل بن • 

الخصيبي  خلفتــان  رحمة بن أحمد بن 
الحسيفيني = الخصيبي 268

د بن •  حســين بن عبد الصمد بــن محم
علي الحارثي = الحارثي 268

حسين نّصار 268• 
الحسيني 268• 
الحسيني، سالم بن خميس بن سالم بن • 

نجاد بن موســى بن حســين بن شّوال 
[الحســيني] المحليــوي = المحليوي 

269
الحســيني، عبد اهللا بن أحمد بن حمود • 

[الحسيني] السروري 269
الحسيني، موسى بن حسين بن شّوال = • 

الكيذاوي 269
الحضرمي 269• 
الحضرمــي، أبــو إســحاق إبراهيم بن • 

قيس بن سليمان 270
الحضرمــي، أبو أيــوب وائل بن أيوب • 

276



بيبليوغرافيا اإلباضية 1106

الحضرمــي، المر بن ســالم بن ســعيد • 
[الحضرمي] الفرقي الجوفي 279

الحضرمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن 279• 
الحضرمي، عبد اهللا بــن ماجد بن ناصر • 

279
د بن عمر 280•  الحضرمي، محم
حفص بن راشد 280• 
حمد بن خميس بن ســالم اليوســفي، • 

أبو يوسف = اليوسفي 280
حمد بن راشــد بن ســالم الراسبي = • 

الرابسي 280
د الفارســي = •  حمد بــن زهير بن محم

الفارسي 280
حمد بن ســليمان بن ماجد الخروصي • 

السمائلي = السمائلي 280
حمد بن ســيف بن ســالم بن ســعيد • 

البيماني = البيماني 280
د البوسعيدي = •  حمد بن سيف بن محم

البوسعيدي، أبو عبد اهللا 280
د بــن خلفان •  حمد بــن صالح بن محم

الُشعيلي = الُشعيلي 280
حمد بــن عبد اهللا بن حميد الســالمي، • 

أبو حميد = السالمي 280
حمد بــن عبيد بــن مســلم الُســليمي • 

السمائلي = الُسليمي، أبو ُعبيد 280
حمدان بن ناصر الحارثــي = الحارثي • 

280
الحمدانــي = الحضرمي، أبو إســحاق • 

إبراهيم بن قيس 280

الحمراوي 280• 
حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدي = • 

البوسعيدي 281
حمود بــن خلفان بن شــنين العبيداني • 

النخلي = العبيداني 281
د الرواحي = •  حمود بن ســالم بن محم

الرواحي 281
حمودي، هادي حسن 281• 
حميد بن حمد بن رزيــق = ابن رزيق • 

281
حميد بن عبد اهللا، أبو سرور = 281• 
حميد بن عبيد الُسليمي = الُسليمي 281• 
حميد بن ناصر النْزوّي = النْزوّي 281• 
الحميري 281• 
الحواري 281• 
د بــن •  محم أبو الحــواري  الحــواري، 

[الحواري] بــن عثمان القــري النْزوّي 
الُعماني 281

الحواري، الفضل بن [الحواري] السامي • 
287

حميد بــن •  ــد  أبو محم الحوســني، 
سلطان بن سيف 290

ñ
خاطر بن حميــد البداعــي = البداعي • 

293
خالد بن قحطان 293• 
خالد بن قحطان الهجاري الخروصي = • 

الهجاري، أبو قحطان 293
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خالد بــن مهّنا بن خنجر البطاشــي = • 
البطاشي 293

خالد بن هالل بن سالم بن مانع الرحبي • 
السروري = الرحبي 293

ناصر بــن •  الفارســي،   = الخــدوري 
علي بن ناصر 293

الخراساني 293• 
الخراســاني، أبو عيســى إبراهيم بــن • 

إسماعيل 293
الخراساني، علي بن إبراهيم بن حسين • 

العجمي 294
الخراســاني، محمود بن نصر = مسائل • 

294
الخراساني، هالل بن عطية 294• 
الخراسيني، أحمد بن سعيد 294• 
الخراسيني 295• 
جمعة بــن •  درويش بــن  الخراســيني، 

ان [الخراســيني] النْزوّي  د بن غس محم
295

الخراسيني، سعيد بن أحمد 295• 
أحمد بــن •  ســعيد بن  الخراســيني، 

د بن عبد اهللا بن قاسم [الخراسيني]  محم
النْزوّي 295

د بــن •  محم عبد اهللا بــن  الخراســيني، 
د بن خنبش [الخراسيني]  عامر بن محم

النْزوّي 296
د بــن •  محم عبد اهللا بــن  الخراســيني، 

ان بن  د بن غس ان بن محم عبد اهللا بن غس
د بن عمر النْزوّي 298 محم

د بن أحمد 299•  الخراسيني، محم
ان •  د بن غس الخراسيني، عبد اهللا بن محم

[الخراسيني] النْزوّي 299
د •  الخراشــي، ســعيد بن أحمد بن محم

[الخراشي] النْزوّي 300
الخروصي 300• 
ان بن •  الخروصي، أبو حمزة سالم بن غس

راشد اللّواح 302
ســعيد بن •  ــد  أبو محم الخروصــي، 

الخليلي  صالــح  أحمد بن  خلفان بــن 
304

ان بن الصقر •  الخروصــي، أبو معاوية عز
319

جابر بــن •  أبو نبهــان  الخروصــي، 
خميس بن مبارك بن يحيى 320

الخروصــي، خميس بــن أبــي نبهــان • 
جاعد بن خميس 343

الخروصي، سعيد بن حسن بن درويش • 
343

الخروصي، سعيد بن خلف 343• 
خلف بــن •  ســعيد بن  الخروصــي، 

د بن نصير 344 محم
د بــن •  محم ســعيد بن  الخروصــي، 

راشد بن بشير الخليلي 345
خلف بــن •  ســليمان بن  الخروصــي، 

د بن نصير [الخروصي] النخلي =  محم
346

الخروصــي، ســيف بــن ناصــر بــن • 
سليمان بن علي 347
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الخروصــي، عبد الرحمن بــن خميس • 
349

ســالم بن •  عبد اهللا بــن  الخروصــي، 
راشد بن سليمان 349

د بــن •  محم منصور بــن  الخروصــي، 
ناصر بــن خميس بــن مبارك بن يحيى 

350
الخروصي، مهّنا بــن خلفان بن عثمان • 

351
نبهــان •  أبــي  ناصر بــن  الخروصــي، 

جاعد بــن خميس بــن مبارك بــن أبي 
نبهان عبد الرحمن 351

د بن سليمان •  الخروصي، ناصر بن محم
355

الخزندار، عبد الرحمن 356• 
الخصيبي: انظر: الخصيبي 356• 
الخصيبي 356• 
الخصيبي، أبو الرشيد راشد بن عزيز بن • 

خلفان بن بخيت [الخصيبي] السمائلي 
356

د بن •  الخصيبي، أبو معاذ مرشد بن محم
الراشدي 357

الخصيبي، أبو يحيــى خلفان بن جميل • 
358

الخصيبــي، فارس بــن إســماعيل بن • 
رحمة بن خفتان [الخصيبي] الحسيفيني 

358
د بن راشــد بن عزيز •  الخصيبــي، محم

358

د بن ســالم •  الخصيبي، محمود بن محم
363

أبي •  خلفان بن  يحيى بــن  الخصيبــي، 
نبهان 364

ــد •  أبو محم  = ســليمان  الخضر بــن 
الخضر بن سليمان 364

ــد الخضر بــن •  الخضــري = أبو محم
سليمان 364

الخّطابي، إسماعيل بن موسى 364• 
الخّطابي، إسماعيل بن موسى 365• 
الخطيــب = أبو حمــدان [الخطيــب] • 

ناصر بن ســليمان بن سالم الحارثي = 
الحارثي، أبو حمدان 365

د عبد المنعم 365•  الخفاجي، محم
الخالسي، صالح بن علي 365• 
خلف بن أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن • 

الحســن بن أحمد بن بكر بــن عثمان 
الرقيشي اإلزكوي = الرقيشي 365

خلف بن حمدان بن ســيف البوسعيدي • 
= البوسعيدي 365

خلف بن زيــاد البحرانــي = البحراني • 
365

خلف بــن ســنان الغافــري الُعماني = • 
الغافري 365

خلف بن سنان 365• 
خلف بــن عبد اهللا بــن وادي بــن عمر • 

العبري الرستاقي = العبري 366
خلف بــن عــزرة (ُعــزرة)، أبو زياد = • 

أبو زياد 366
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خلفان الطيواني 366• 
د بن بلعرب •  خلفان بن جمعة بــن محم

السليماني القرشي النْزوّي = السليماني 
366

خلفان بــن جميل بــن حرمل بن مهّيل • 
السيابي السمائلي = السيابي، أبو يحيى 

366
خلفان بن عبد اهللا بن عيدان 366• 
خلفان بن قيصر 366• 
د بن ســالم المغتســي •  خلفان بن محم

اليمنى اإلزكوي = المغتسي 366
خليفة بن حمد النبهاني = النبهاني 366• 
خليفة بن يحيى بن سعيد الجابري 366• 
خليفة، عبد الكريم 366• 
 • = الفراهيــدي  أحمــد  الخليل بــن 

الفراهيدي 366
الخليلي 367• 
الخليلــي، أحمد بن حمد بن ســليمان • 

367
الخليلــي، عبد اهللا بن ســعيد بن خلفان • 

374
الخليلي، عبد اهللا بــن علي بن عبد اهللا بن • 

سعيد بن خلفان [الخليلي] السمائلي 375
د بن عبد اهللا بن سعيد بن •  الخليلي، محم

خلفان بن أحمد بن صالح 377
خميس الُعماني 379• 
خميس بن أبــي نبهــان الخروصي = • 

الخروصــي، خميس بــن أبــي نبهــان 
جاعد بن خميس 379

الخروصــي = •  جاعــد  بــن  خميــس 
الخروصــي، خميس بــن أبــي نبهــان 

جاعد بن خميس 379
خميس بن رويشد بن خميس المجرفي • 

الضنكي = الضنكي 379
خميس بن ســعيد بن علي بن مســعود • 

الرســتاقي،   = الرســتاقي  الشــقصي 
خميس بن سعيد بن علي 379

خميس بن ســليم بن خميس اإلزكوي • 
السمائلي، أبو وسيم = السمائلي 379

ــد بن •  ــان بــن محم خميــس بــن غس
د بن  ان بن محم د بن غس ان بن محم غس
د بن  ان بن محم د بن غس ان بن محم غس
ــاني  الغس عمر  د بــن  محم ــان بن  غس

اني 379 ْزوّي = الغسالن
خميس بن الفي الســعدي = السعدي، • 

جميل بن خميس 379
جمعة بــن •  الحارثــي،   = الخنجــري 

سليم بن هاشم 379
الخوري، إبراهيم 379• 
الخليل بن أحمد 380• 

O
ــد الرواحي = •  داود بن حمود بن محم

الرواحي 383
داود سلوم 383• 
داود عبد السالم = عبد السالم 383• 
د •  د بــن عبد اهللا بن محم الدرمكي، محم

383
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درويش بــن جمعــة المحروقي األزدي • 
األدمي الُعماني = المحروقي 383

ــان •  د بن غس درويش بن جمعة بن محم
الخراسيني النْزوّي = الخراسيني 383

درويش 383• 
درويش، جاسم ياسين 383• 
د أحمد 383•  دّلي، محم
الدّهــان، أبو نــوح صالح بــن إبراهيم • 

الباهلي = بهيلي 383
د 383•  د بن محم الدّهان، محم
الدهمشي = العريمي 383• 

P
ذو الجناحيــن: الحارثــي، صالح بــن • 

علّي بن ناصر 387

Q

الراسبي، عبد اهللا بن وهب 391• 
راشد بن حمد بن الدهمش العريمي = • 

العريمي 391
راشــد بن خلف بن راشــد المنحي = • 

المنحي 391
د بن عبد اهللا بن •  راشد بن خلف بن محم

هاشم بن خنبش بن زيد بن عمير 391
د القري 392•  راشد بن خلفان بن محم
راشــد بن خميس بــن جمعة بن أحمد • 

الحبسي النْزوّي = الحبسي 392
راشــد بن ســعيد بن بلحســن العبسي • 

الرواحي السيماوي = السيماوي 392

د الجابري 392•  راشد بن سعيد بن محم
راشد بن سعيد 392• 
راشــد بن ســيف بن ســعيد اللمكــي • 

الرستاقي 392
راشــد بن عزيز بن خلفان بــن بخيت • 

الخصيبــي الســمائلي، أبو الرشــيد = 
الخصيبي 392

راشد بن علي 392• 
أبــي •  أحمد بــن  عمر بــن  راشــد بن 

الحســن بن عبد اهللا بن أحمد بن النضر 
الحميري النْزوّي 394

راشد بن عمر بن النضر 394• 
راشــد بن عميرة بن ثاني بن خلف بن • 

د بــن عبد اهللا بــن هاشــم العيني  محم
الرستاقي = الرستاقي، العيني 394

راشــد بن مبارك بن حمــد الرزيقي = • 
الرزيقي 394

راشد 394• 
الراشدي 394• 
ســفيان بن •  أبو الحســن  الراشــدي، 

د بن عبد اهللا 395 محم
الراشدي، أبو عاصم 397• 
الراشدي، ســعيد بن حمد بن عامر بن • 

خلفان بن راشــد بن أحمد بن سالم بن 
عبد اهللا بن مبارك بن عبد اهللا [الراشدي] 

السناوي 397
الراشــدي، قســور بن حمود بن هاشل • 

399
د بن يحيى بن سفيان 400•  الراشدي، محم
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الراشدي، يحيى بن سليمان 400• 
الربخي، عبد اهللا بــن مبارك بن عمر بن • 

هالل بن عبــد اهللا [الربخي] البهلوي = 
البهلوي 400

الربيع بــن المّر بــن نصيــب [الربيع] • 
الرستاقي = رستاقي 400

الربيع بــن حبيب بــن عمــرو األزدي • 
الفراهيدي البصري اإلباضي 400

الرحبي 433• 
الرحبــي، خالد بن هالل بن ســالم بن • 

مانع [الرحبي] السروري 433
الرحبي، ناصر بن بخيت 434• 
الرحيلي435• 
ســعيد بن •  أبو القاســم  الرحيلــي، 

د بن محبوب 435 عبد اهللا بن محم
د بن •  الرحيلي، أبو المندر بشير بن محم

محبوب 436
د بــن •  محم أبو عبــد اهللا  الرحيلــي، 

هبيرة  سيف بن  الرحيل بن  محبوب بن 
القرشي المخزومي 442

رزق هيبة 450• 
الرزيقي، راشد بن مبارك بن حمد 450• 
الرستاقي 451• 
الرستاقي، إبراهيم بن عبد اهللا 452• 
الرستاقي، ابن هاشم العيني 452• 
علي بن •  عمر بن  أبو ســعيد  الرستاقي، 

عمــر بــن علي بن عمــر [الرســتاقي] 
الوائلي المعقدي 453

الرستاقي، الربيع بن المّر بن نصيب 454• 

الرستاقي، خميس بن سعيد بن علي بن • 
مســعود بن عبد اهللا بــن أحمد بن زياد 

الشقصي 454
الرستاقي، عبد اهللا بن سعيد بن علي 467• 
الرستاقي، علي بن سعيد الرمحي 467• 
د بن هاشم 467•  الرستاقي، محم
الرقيشي 467• 
الرقيشي، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن • 

الحســن بن أحمد بن بكر بــن عثمان 
[الرقيشي] اإلزكوي 468

د بن بشــير •  الرقيشــي، أحمد بــن محم
[الرقيشي] اإلزكوي 470

الرقيشــي، جمعة بن أحمد [الرقيشــي] • 
اإلزكوي 470

الرقيشي، خلف بن أحمد بن عبد اهللا بن • 
أحمد بن الحســن بن أحمد بن بكر بن 

عثمان [الرقيشي] اإلزكوي 470
د بــن ســالم بن زاهر •  الرقيشــي، محم

[الرقيشي] اإلزكوي472
د بن عبد اهللا بن حســن •  الرقيشــي، محم

475
الرمحــي، علي بــن ســعيد [الرحمي] • 

الرستاقي = الرستاقي 475
الرمضاني، محسن بن مسلم [الرمضاني] • 

السروري = السروري 475
الرواحي 475• 
الرواحي، أبو مســلم ناصر بن ســالم بن • 

د بن عبد اهللا بن  عديم بن صالح بــن محم
د البهالني 476 د بن عبد اهللا بن محم محم
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د 495•  الرواحي، حمد بن سالم بن محم
د 495•  الرواحي، حمود بن سالم بن محم
د 495•  الرواحي، داود بن حمود بن محم
الرواحي، ســالم بن ســليمان بن سالم • 

البهالني 496
د بن سالم بن •  الرواحي، ســالم بن محم

سيف 496
بــن •  ســيف  بــن  ســعيد  الرواحــي، 

د 497 عبد العزيز بن محم
الرواحي، ســليمان بن عمير بن سليمان • 

[الرواحي] العبسي 497
الرواحــي، ســيف بن عبد العزيز بــن • 

د بن سالم 498 محم
الرواحي، موسى بن ســالم بن سليمان • 

498
سليمان •  سليمان بن  ناصر بن  الرواحي، 

498
الريامي 498• 
د بن •  الريامي، أبو زيــد عبد اهللا بن محم

رزيق بن سليم [الريامي] اإلزكوي 500
الريامي، حسن بن خلف 502• 
الريامي، سالم بن سلطان بن قاسم 502• 
د •  الريامي، ســليل بن مســعود بن محم

الصارمي 502
الريامي، ســليمان بن عامر بن راشد بن • 

عمر بن أبي الخفير 502
الريامي، عامر بن ســليمان بن حامد بن • 

خلف بن عامر 503
د 503•  الريامي، علي بن ناصر بن محم

[الريامــي] •  نّيــر  منير بــن  الريامــي، 
الجعالني = الجعالني 503

الريامي، ناصر بن عامر بن ســليمان بن • 
حســن بن  خلف بــن  د بــن  محم
د بــن خلــف: انظر:  ســليمان بن محم

السالمي 503
الريامية = البهلوية 503• 

R

الزاملي 507• 
الزاملــي، صالح بــن ســعيد بن زامل • 

[الزاملي] النْزوّي 507
د بن حمد بن سالم 507•  الزاملي، محم
د بــن حمد بــن طالب •  الزاملــي، محم

[الزاملي] المعولي 507
الزاملي، صالح بن ســعيد بن مســعود • 

[الزاملي] المعولي الُخراســيني النْزوّي 
507

زاهر بن سعيد 509• 
د •  د محم الزناتــي، عبد الرحمــن، محم

509
الزنجباري 509• 
الزنجباري، محي الدين 510• 

¢S

الساساني، ثابت بن علي 513• 
سالم الحضرمي = الحضرمي، المر بن • 

سالم بن سعيد 513
سالم الرواحي = الرواحي 513• 
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سالم الغيالني 513• 
ســالم بن الحطيئة (حطيئة) الهاللي = • 

الهاللي 513
سالم بن حمد بن سلمان الحارثي 513• 
سالم بن حمد بن سليمان بن حميد بن • 

عبد اهللا الحارثي المضيربي = الحارثي 
513

ســالم بن حمود بن شــامس الســيابي • 
السمائلي = أبو هالل، السيابي 513

سالم بن خميس بن ســالم بن نجاد بن • 
موســى بن حسين بن شــوال الحسيني 

المحيلوي = المحيلوي 513
ســالم بن خميس بن عمــر العبري = • 

العبري 513
سالم بن ذكوان 513• 
ربيعة •  ســالم بن  راشــد بن  ســالم بن 

القّصابي البهلوي = البهلوي 514
سالم بن ســعيد الشــعيبي = الشعيبي • 

514
سالم بن سعيد بن سالم اإلزكوي 514• 
ســالم بن ســعيد بن علي بن سالم بن • 

عبــد اهللا الصائغي المنحــي = الصائغي 
514

ســالم بن سلطان بن قاســم الريامي = • 
الريامي 515

البهالني •  ســالم  ســليمان بن  سالم بن 
الرواحي = الرواحي 515

ســالم بن ســيف الريامي = الريامي • 
515

ســالم بن ســيف بن حمد األغبري = • 
األغبري 515

سالم بن سيف بن سليمان بن هالل بن • 
د البوسعيدي = البوسعيدي 515 محم

ســالم بن صالح بن ســالم الســليمي/ • 
الندابي السروري = السروري 515

ســالم بن عبد اهللا بن خلف البوسعيدي • 
= البوسعيدي 515

سالم بن عبد اهللا بن راشد (النْزوّي؟) = • 
النْزوّي 515

سالم بن عبد اهللا بن راشد البوسعيدي = • 
البوسعيدي 515

ســالم بن عطيــة (حطيئــة) الهاللي = • 
الهاللي 515

ســالم بن علي بن ســالم الكلباني = • 
الكلباني 515

اللــّواح •  راشــد  ــان بن  غس ســالم بن 
الخروصــي = الخروصــي، أبو حمزة 

ان بن راشد 515 سالم بن غس
د الحارثي 515•  سالم بن محم
د الدرمكي = اإلزكوي، •  ســالم بن محم

د بن سالم 515 سالم بن محم
د الرواحي = الرواحي، •  ســالم بن محم

د بن سالم 515 سالم بن محم
د الطوقي، الطوقي 515•  سالم بن محم
د المحروقي البهلوي = •  ســالم بن محم

المحروقي 515
د المغتســي = المغتسي •  سالم بن محم

515
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د بن خميس المنذري = •  سالم بن محم
المنذري 515

د بن ســالم الرواحي = •  سالم بن محم
الرواحي 515

ــان اللّواحي = •  د بن غس سالم بن محم
ان بن  الخروصي، أبو حمزة سالم بن غس

راشد اللّواح 515
ســالم، عبد الرحمن أحمد = (ُمحقق) • 

المغيري، سعيد بن علي 515
السالمي 516• 
د الشيبة بن •  الســالمي، أبو بشــير محم

عبد اهللا بن حميد 516
نفسه وإبراهيم بن سعيد العبري 517• 
نفسه وناجي عساف 518• 
د عبد اهللا بن حميد بن •  السالمي، أبو محم

سلوم 519
د 566•  السالمي، أحمد بن محم
السالمي، إسماعيل بن حمد 566• 
السالمي، سعود بن حمد 566• 
السالمي، سعود بن حمد 566• 
د 566•  السالمي، سليمان بن محم
النبهاني، سليمان بن سليمان 566• 
د بن عبد اهللا •  الســالمي، أبو بشــير محم

566
د عبد اهللا بن حمّيد •  الســالمي، أبو محم

566
الســتالي، أبو بكــر أحمد بــن ســعيد • 

الخروصي 566
السالمي، عبد الرحمن بن سليمان 566• 

د = 566•  السالمي، عبد اهللا بن محم
الســالمي، حميد بن ســّلوم بن عبد اهللا • 

566
د بن شيخان بن خلفان بن •  السالمي، محم

مانع بن خلفان بن خميس 567
د الفضل بن الحواري •  السامي، أبو محم

اإلزكوي 569
ــد زنجبــار •  الســحتي، يزيد بــن محم

البهلوي اليزيدي العدوي 569
السدراتي 569• 
السدراني، عبد اهللا بن علي بن أحمد بن • 

سالم بن ســدران [السدراني] الحراصي 
الصحاري 570

قتادة بــن •  أبو الخطــاب  السدوســي، 
دعامة بن قتادة 570

ســرحان بن ســعيد [أمبــو علي] بــن • 
سرحان الُعماني اإلزكاوي = اإلزكوي، 

سرحان بن سعيد 571
الســرحني = اإلزكــوي، ســرحان بن • 

عمر بن سعيد [السرحني] 571
السرحني، إسماعيل بن إبراهيم 571• 
السرحني، يوسف بن إبراهيم 572• 
السروري 572• 
الســروري، ســالم بن صالح بن سالم • 

الُسليمي / الندابي 572
سعيد بن •  سالم بن  سعيد بن  السروري، 

خلفان الفرسي 573
السروري، محســن بن مسلم الرمضاني • 

573



1115 مسرد أعالم بيبليوغرافيا المشرق

د بن عيسى بن •  السّري، أبو عبد اهللا محم
حمد اهللا 573

الســتالي، أبو بكــر أحمد بــن ســعيد • 
الخروصي 577

الســعالي، ســعود بن ســعيد بن سليم • 
القّصابي 579

السعالي، مرشد (راشد؟) بن عمر 579• 
سعد، محمود 580• 
السعدي 580• 
السعدي، جميل بن خميس بن الفي بن • 

خلفان 580
سيف بن •  حمد بن  حارب بن  سعود بن 

عامر البوسعيدي = البوسعيدي 584
سعود بن حمد السالمي 584• 
سعود بن حمّيد بن ُخليفين الُمضيربي، • 

أبو الوليد = الُمضيربي 584
ســعود بن ســعيد بن ســليم القّصابي • 

السعالي = السعالي 584
ســعود بن عامر بن خميس المالكي = • 

المالكي 584
سعيد الخليلي 584• 
سعيد بن أحمد الراشدي = الراشدي 584• 
سعيد بن أحمد بن ســعيد بن أحمد بن • 

د بن سليمان بن عبد اهللا  ســعيد بن محم
الكندي النْزوّي = الكندي 584

ســعيد بن أحمد بن ســليمان بن عامر • 
الكندي النْزوّي = الكندي 585

د الخراشــي •  ســعيد بن أحمد بن محم
النْزوّي = الخراشي 585

د بــن ثاني •  ســعيد بن بشــير بن محم
الصبحي الســمدي النزوى = الصبحي 

585
سعيد بن حســن بن درويش الخروصي • 

= الخروصي 585
ســعيد بن حمد األغبــري = األغبري • 

585
سعيد بن حمد بن ســليمان الحارثي = • 

الحارثي 585
ســعيد بن حمد بن عامر بن خلفان بن • 

أحمد بــن ســالم بن مبارك الراشــدي 
السناوي = الراشدي 585

نصير •  د بــن  محم خلف بن  ســعيد بن 
الخروصــي النخلــي = الخروصــي، 
د بن نصير 585 سعيد بن خلف بن محم

ســعيد بن خلفان بــن أحمد بن صالح • 
الخليلــي الخروصــي = الخروصــي، 

د 585 أبو محم
ســعيد بن راشــد بن مســلم الغيثــي • 

الحارثي المضيربي = الحارثي 585
ســعيد بن راشــد بن مســلم الفارسي، • 

السمائلي = الفارسي 585
ســعيد بن ســالم بن ســعيد بن خلفان • 

الفرسي السروري = السروري 585
د •  سعيد بن سيف بن عبد العزيز بن محم

الرواحي 585
سعيد بن صالح 585• 
سعيد بن عبد اهللا الفارســي = الفارسي • 

585
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ســعيد بن عبد اهللا بن أحمد بن عامر بن • 
أحمد بن موسى = اإلزكوى 585

ســعيد بن عبد اهللا بن راشــد األدمي = • 
األدمي 585

ســعيد بن عبد اهللا بن غابش النوفلي = • 
النوفلي 585

سعيد بن عبد اهللا بن غابن 585• 
ســعيد بن عبد اهللا بن مبارك الراشــدي • 

األدمي = األدمي 586
د بن محبوب، •  سعيد بن عبد اهللا بن محم

أبو القاسم = الرحيلي 586
سعيد بن عبد اهللا ولد وزير = الفارسي، • 

سعيد بن عبد اهللا 586
سعيد بن علي الُعماني 586• 
سرحان •  مســعود بن  غانم بن  سعيد بن 

اإلسماعيلي النْزوّي = اإلسماعيلي 586
سعيد بن قريش 586• 
ســعيد بن مبروك القّنوبــي = القّنوبي • 

586
د البهلــوي = البهلوي •  ســعيد بن محم

586
 • = الصقــالوي  ــد  محم ســعيد بن 

الصقالوي 586
د العشــري الخروصي •  ســعيد بن محم

586
د الكنــدي = الكندي •  ســعيد بن محم

586
د بن حمدون التوقي 587•  سعيد بن محم
د بن راشــد بن بشــير •  ســعيد بن محم

 = العشــري  الخروصــي  الخليلــي 
ــد بن  الخروصــي، ســعيد بــن محم

راشد بن بشير 587
د بن •  د بن راشد بن محم سعيد بن محم

بشير الغشري الخروصي = الخروصي 
587

د بن عبد اهللا الشجبي = •  ســعيد بن محم
الشجبي، أبو القاسم 587

د بن عبد اهللا النْزوّي = •  ســعيد بن محم
النْزوّي 587

د بن هاشــم بن غيالن •  ســعيد بن محم
د بن هاشم بن  خبر ســعيد بن محم =

غيالن 587
 • = (؟)  المجيــري  مســلم  ســعيد بن 

المجيري 587
ســعيد بن مســلم بن ســالم المجيزي • 

الســمائلي، أبو الصوفي = الســمائلي 
587

ــد الغريبي •  ســعيد بن مصبح بن محم
587

د بن •  سعيد بن ناصر بن خميس بن محم
خميس السيفي نزوى = السيفي 587

سعيد بن ناصر بن سعيد الغيثي 587• 
سعيد عبد الفتاح عاشور 587• 
د بن عبد اهللا الراشدي = •  سفيان بن محم

الراشدي، أبو الحسن 587
العوتبي •  إبراهيم  مســلم بن  ســلمة بن 

الصحــاري = الصحــاري، أبو الُمنذر 
سلمة بن مسلم العوتبي 587
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ُسلطان بن ســيف بن مالك اليعربي = • 
اليعربي 587

د بن الصلت بن مالك •  ُســلطان بن محم
البطاشي = البطاشي 587

ســالمة بنت سعيد بن ُســلطان، السيدة • 
587

أبو ســعيد •  الكدمــي،   = الســلوتي 
د بن سعيد 588 محم

سّلوم، داود 588• 
السليعي (؟)، عمر بن مسعود 588• 
الُســليفي، صالح بن علي بن صالح بن • 

علي بن عامــر المنــذري = المنذري 
589

سليل بن رزيق = ابن رزيق 589• 
د الصارمي •  ســليل بن مســعود بن محم

الريامي = الريامي 589
سليمان بن إبراهيم بابزيز 589• 
د بــن •  محم إبراهيم بــن  ســليمان بن 

إبراهيم بــن علي بن إبراهيــم العوفي 
العرقي النْزوّي = العوفي 589

عامر بــن •  بلعرب بــن  ســليمان بن 
عبد اهللا بــن  بلعرب بــن  عبد اهللا بــن 
د بن ســليمان العرقي  بلعرب بــن محم

النْزوّي = النْزوّي 589
د بــن •  محم بلعرب بــن  ســليمان بن 

بلعرب... البوســعيدي = البوســعيدي 
589

د بن نصير •  ســليمان بن خلف بن محم
الخروصي النخلي = الخروصي 589

سليمان بن راشد بن مسلم بن رشيد بن • 
مصبح الجهضمي األزدي الســمدي = 

الجهضمي 589
سليمان بن سرحة 589• 
سليمان بن سعيد الســيابي الُعماني = • 

السيابي 589
ســليمان بن ســعيد بن ناصــر الكندي • 

النْزوّي = الكندي، أبو سالم 589
سليمان بن سليمان النبهاني = النبهاني • 

589
سليمان بن ســيف الُفليتي البركاوي = • 

الُفليتي 589
ســليمان بن عامــر الخصيبــي الريامي • 

النْزوّي = النْزوّي 589
ســليمان بن عامر بن راشد بن عمر بن • 

أبي الخفير الريامي = الريامي 590
سليمان بن علي بن مسعود بن عزيز بن • 

حمزة الُمزاحمــي الضنكي = الضنكي، 
سليمان بن علي بن مسعود 590

سليمان بن ُعمير بن ســليمان الرواحي • 
العباسي = الرواحي 590

ســليمان بن ُمبارك بن علي البوسعيدي • 
= البوسعيدي 590

د السالمي = السالمي •  سليمان بن محم
590

د العلــوي = العلوي •  ســليمان بن محم
590

د بن أحمد بن عبد اهللا •  ســليمان بن محم
الكندي = الكندي 590
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اد بن أحمد بن •  د بن مد سليمان بن محم
اد المــّدادي  اد بــن عبد اهللا بــن مــد مد

الناعبي العرقي النْزوّي = الناعبي 590
ســليمان بن ُمظّفر النبهاني = النبهاني • 

590
ســليمان بن ناصر اللمكــي الُعماني = • 

اللمكي 590
سليمان بن ناصر بن سليمان بن عبد اهللا • 

= قول سليمان بن ناصر بن سليمان بن 
عبد اهللا في خاتمة الكتاب 590

السليماني 590• 
ُجمعة بــن •  خلفان بــن  الســليماني، 

د بن بلعرب [الســليماني] القرشي  محم
النْزوّي = شمس اآلفاق في ِسّر الملك 

الخالق 590
د 591•  السليماني، عيسى بن محم
سليمة بنت سعيد بن سلطان 591• 
الُســليمي، أبو ُعبيــد حمد بــن ُعبيــد • 

السمائلي = الُسليمي 591
الُسليمي = الُسليمي 591• 
الُسليمي 591• 
الُســليمي، أبو ُعبيد حمد بــن ُعبيد بن • 

مسلم [الُســليمي] الســمائلي اإلباضي 
591

الُسليمي، حميد بن ُعبيد 595• 
د بن ُعبيد [الُســليمي] •  الُســليمي، محم

السمائلي 595
ســعيد بن •  أبو الصوفــي  الســمائلي، 

مسلم بن سالم الُمجيزي 598

حمّيد بــن •  أبو ســرور  الســمائلي، 
عبد اهللا بن حمّيد الجامعي 599

خميس بــن •  أبو وســيم  الســمائلي، 
ُسلّيم بن خميس اإلزكوي 600

السمائلي، حبراس بن شــبيط بن الفي • 
600

ماجد •  ســليمان بن  حمد بن  السمائلي، 
الخروصي 600

الســمائلي، حمد بن ُعبيد الســيلمي = • 
الُسليمي 600

الســمائلي، حمود بن حمد بن ســعيد • 
الخروصي 601

السمائلي، عبد اهللا بن أحمد بن النضر بن • 
سليمان 601

ُعبيد [السيلمي] •  د بن  محم الســمائلي، 
السمائلي = الُسليمي 602

السمدي 602• 
السمائلي، أبو بكر بن النضر [السمائلي] • 

الُعماني = ابن النضر 602
السناوي 603• 
عامر بن •  حمد بن  ســعيد بن  السناوي، 

خلفان بن راشــد بن أحمد بن سالم بن 
عبد اهللا بن ُمبارك بن عبد اهللا الراشدي = 

الراشدي 603
السناوي، عبد اهللا بن ُســلطان بن راشد • 

المحروقي 603
السيابي = السيابي 603• 
السيابي، أبو هالل ســالم بن حمود بن • 

شامس [السيابي] السمائلي 603
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السيابي، أبو يحيى خلفان بن جميل بن • 
حرمل بن ُمحّيل [الســيابي] الســمائلي 

الُعماني 612
السيابي، سليمان بن سعيد = (كّلَف ِمن • 

قِبل) 617
د بن سالم 618•  السيابي، محم
السيابي، هالل بن ســالم بن حمود بن • 

شامس [السيابي] السمائلي 618
السيجاني = السيجاني 618• 
الســيجاني، أبو الوليد هاشم بن غيالن • 

618
السيجاني، أبو خليل أحمد بن خليل بن • 

د 622 محم
د بن عمر 622•  السيجاني، محم
السيد أبو سالم بن نبهان 623• 
السيد عادي بن يزيد 623• 
سيدة إسماعيل كاشف 623• 
د •  ســيف بن حمد بن شــيخان بن محم

األغبري = األغبري 623
سيف بن حمود البطاشــي = البطاشي • 

623
سيف بن ســالم بن هاشل المسكري = • 

مسكري 623
د بن سالم •  سيف بن عبد العزيز بن محم

الرواحي = الرواحي 623
سيف بن عبد العزيز بن موسى بن سالم • 

الرواحي = الرواحي 623
د الطوقــي = الطوقي •  ســيف بن محم

623

د بن ســليمان الفارسي، •  سيف بن محم
الفنجاوي = الفارسي 623

سيف بن ناصر بن ســليمان الخروصي • 
= الخروصي 623

ســيف بن ناصر بــن ُمبارك بن ســعيد • 
البوسعيدي = البوسعيدي 623

سيف بن نّيان بن ناصر 623• 
البوسعيدي •  قحطان  يعرب بن  سيف بن 

= البوسعيدي، أبو صخر 623
السيفي 623• 
السيفي، سعيد بن ناصر بن خميس بن • 

د بــن خميس [الســيفي] النْزوّي  محم
623

د •  د بــن خميس بن محم الســيفي، محم
[السيفي] العرقي النْزوّي 624

السيلمي = الُسليمي 626• 
السيماوي، راشــد بن سعيد بن بلحسن • 

العباسي الرواحي 626
الشاذلي، هاشم 629• 

¢T
شــاعر الجوف = الحضرمــي، الُمّر بن • 

الفرقي  ســعيد [الحضرمي]  ســالم بن 
الجوفي 629

شــاعر الشــرق = الحارثي، أحمد بن • 
عبد اهللا بــن أحمد بــن صالح بن علي 

629
الشاعر الظريف = البوسعيدي، هالل بن • 

بدر 629
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شــاعر النباهنــة = الســتالي، أبو بكر • 
أحمد بن سعيد الخروصي 629

الشامســي، علي بــن منصور بن ناصر • 
[الشامسي] السمائلي 629

شــبيب بن عطّية الُعماني الخراســاني • 
629

الشجبي 633• 
الشــجبي، جميل بن إبراهيم = قاموس • 

الشريعة 633
د بن أحمد بن إبراهيم •  الشــجبي، محم

[الشجبي] العقري النْزوّي 633
د بن أحمد بن إبراهيم بن •  الشّحي، محم

أحمد 634
د بــن علي بن ســعيد •  الشــرياني، محم

[الشرياني] النْزوّي 634
الشعيبي، سالم بن سعيد 634• 
الشعيبي، عامر بن سليمان 634• 
د بن •  الشعيلي، حمد بن صالح بن محم

خلفان 635
شفيق جاسر أحمد 635• 
الشقصي 635• 
الشقصّية، بدرية بنت حمد 635• 
الشكيلي 635• 
الشكيلي، ُمبارك بن ســعيد بن بدر بن • 

ُصبيح بن  ساري بن  ذخر بن  د بن  محم
غانم [الشكيلي] الغافري 636

د بن عيسى بن علي بن •  الشكيلي، محم
سمح 636

شلبي، عبد الحافظ 636• 

د 636•  شلبي، محم
د •  شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محم

= ابن ماجد 637
شهاب، حسن صالح 637• 
د •  شــيبة = الســالمي، أبو بشــير محم

[شيبة] بن عبد اهللا بن حمّيد 637
د بن •  شــيخ البـَيان = الســالمي، محم

شيخان بن خلفان 637

¢U

علي بــن •  أبو الحســن  الصابــوري، 
د بن الحسين الكندي 641 محم

د •  الصارمي، سليل بن مســعود بن محم
[الصارمي] الريامي = الريامي 641

د بن مســعود بن سعيد •  الصارمي، محم
 = اإلزكــوي  الريامــي  [الصارمــي] 

اإلزكوي 641
صالح بــن إبراهيــم الباهلــي الدّهان، • 

أبو نوح = الباهلي 641
د بن جروان •  صالح بن خلف بــن محم

الكلباني = الكلباني 641
صالح بن خلفان الراشــدي = الراشدي • 

641
صالح بــن ســعيد بن زامــل الزاملي • 

ـْزوّي = الزاملي  المعولي العقــري النـ
641

صالح بــن ســعيد بن مســعود الزاملي • 
المعولي الخراسيني النْزوّي = الزاملي 

641
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صالح بن علــي الحارثــي = الحارثي • 
641

صالح بن علي الخالســي = الخالسي • 
641

صالح بن علي بــن صالح بن علي بن • 
عامر المنــذري الســليفي = المنذري 

641
صالح بــن عمر بن مبارك بــن حمدان • 

النْزوّي = النْزوّي 641
صالح بن عيســى الحارثي = الحارثي • 

641
د بن •  د بن صالح بن محم صالح بن محم

عمر بــن  د بــن  محم عبد الســالم بن 
عبد الرحمن النْزوّي الغالففي = النْزوّي 

641
ــد = حقائق •  د بن محم صالح بــن محم

اإليمان في النكاح 641
صالح بن وضاح المنحي 642• 
بــن •  هــالل  أبو ســليمان  الصائــغ، 

عبد اهللا بن مســعود العــدوي [الصائغ] 
النْزوّي = العــدوي، هالل بن عبد اهللا 

642
الصائغي 642• 
الصائغي، جمعة بن علي بن ســالم بن • 

عبد اهللا 642
الصائغي، سالم بن ســعيد بن علي بن • 

سالم بن عبد اهللا 644
د بن •  الصبحي، ســعيد بن بشير بن محم

ثاني [الصبحي] السمدي النْزوّي 649

صبنجي، لويس 650• 
صحار بن العّبــاس العبدي، أبو العباس • 

= العبدي 650
الصحاري 651• 
الصحاري، أبو إبراهيم ســلمة بن مسلم • 

[الصحاري] العوتبي 652
الصحاري، أبو الُمنذر سالمة (سلمة) بن • 

مسلم بن إبراهيم العوتبي 653
د •  د عبد اهللا بن محم الصحاري، أبو محم

األزدي 666
الصحاري، أبو مسلم العوتبي 666• 
الصحــاري، عبــد اهللا بــن بشــير بــن • 

مســعود بن ســعيد بن عمر الحضرمي 
666

عبد اهللا بــن •  علي بــن  الصحــاري، 
خلفان بن ســعود بن راشــد بن نوران 

667
صحيفة زنجبار 667• 
الُصفري، أبو غانم 667• 
د بن سالم •  الصقالوي، ســعيد بن محم

668
د بن •  ان بن محم الصالني، أبو مالك غس

الخضر [الصالني] الصحاري 668
الصلت بن خميــس الخروصي البهلوي • 

668
الصلت بن مالك 668• 
الصليبي، عمر بن مسعود = 670• 
د بن علي 670•  الصليبي، محم
الصوافي، عبد اهللا بن مصبح 671• 
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¢V

الضّبي، موســى بن أبي جابر [الضّبي] • 
اإلزكوي = اإلزكوي 675

ضمام بن السائب = ُضمام بن السائب • 
676

الضنكي، خميس بن رويشد بن خميس • 
المجرفي 676

الضنكي، سليمان بن علي بن مسعود بن • 
عزيز بن حمزة المزاحمي 676

•

طالب الحّق = عبد اهللا بن يحيى الكندي • 
679

الطائــي، أبو مــودود حاجب بن مودود • 
679

الطائــي، عيســى بن صالح بــن عامر • 
[الطائي] السمائلي 681

الطائي، هاشــم بن عيسى بن صالح بن • 
عامر [الطائي] السمائلي 682

الطوخي 682• 
الطوقي 682• 
د 682•  الطوقي، سالم بن محم
حمدون •  د بن  محم ســعيد بن  الطوقي، 

682
د 682•  الطوقي، سيف بن محم
الطيواني، خلفان 683• 
د بــن صالح بن عامر •  الطيوانــي، محم

683

´

عادل بن راشد بن علي المطاعني 687• 
األزدي •  ــد  محم يزيد بــن  عادي بــن 

البهلوي = البهلوي 687
عاشور، سعيد عبد الفتاح = 687• 
عامر الفزاري = الفزاري 687• 
عامر بن بشــير بن صالــح المحروقي • 

اإلزكوي = اإلزكوي 687
مســعود بن •  خميس بــن  عامر بــن 

أحمد بن مسعود بن أحمد بن حديد بن 
خميس بــن عبد اهللا بن عمــر المالكي 

الشرياني = المالكي، أبو مالك 687
عامر بن سليمان بن حامد بن خلف بن • 

عامر الريامي = الريامي 687
ــد الريامي •  عامر بــن ســليمان بن محم

اإلزكوي = اإلزكوي 687
عامر بــن عبد هللا بــن غريــب العقري • 

النْزوّي = النْزوّي 687
د بن سليمان العامري = •  عامر بن محم

العامري 687
عامر، عبد المنعم 687• 
العامري 688• 
د بن ســليمان •  العامــري، عامر بن محم

688
العامري، هالل 688• 
العاني، عبد المنعم 688• 
عائشة بنت راشــد بن خصيب الريامية • 

البهلوية = البهلوية 688
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عائشــة بنت عيســى بن صالح بن علي • 
الحارثي = الحارثي 688

العبادي 688• 
العبادي، عامر بن علي بن مسعود 689• 
العبادي، علي بن مسعود 690• 
عبــد األعلــى بــن الســمح المعافري • 

المعافــري،   = اليمنــي  الحميــري 
أبو الخطاب 690

عبد الجبار 690• 
عبد الحافظ شلبي 690• 
عبد الرحمن أحمد سالم 690• 
عبد الرحمن بــن حمد بن زيد المغيري • 

= المغيري 690
عبد الرحمن بن خميــس الخروصي = • 

الخروصي 690
عبد الرحمن بن ســليمان الســالمي = • 

690
د بــن أحمد، •  عبــد الرحمن بــن محم

أبو قصيدة = أبو قصيدة 690
عبد الرحمن بن ناصر بن عامر الريامي • 

اإلزكوي 690
عبد الرحمن بن يحيى 690• 
عبد الرحمن خزندار 690• 
عبد الرحمن عميرة 691• 
د بن مالك بن شاذان •  عبد الرحمن محم

691
عبد الرحمــن ناصر بن أبــي نبهان = • 

سيرة الخروصي 691

د الزناتي = •  ــد محم عبد الرحمن، محم
(ُمحقق) الزناتي 691

عبد الرحمن، نصرة 691• 
عبد الرحيم بــن أحمــد المهاجري = • 

المهاجري 691
ة 691•  عبد الستار أبو غد
عبــد الســالم بن ســعيد بن أحمد بن • 

د بن صالح 692 محم
عبد السالم داود 692• 
د هارون 692•  عبد السالم محم
عبد العال، ياسين 692• 
عبد العليم عيسى 692• 
عبد القادر عطا 692• 
عبد اهللا بن إباض 692• 
عبد اهللا بن إباض 692• 
عبد اهللا بن أحمــد الحارثي = الحارثي • 

697
عبــد اهللا بن أحمد بن حمود الحســيني • 

السروري = الحسيني 697
الســمائلي، •   = أحمــد  بــن  اهللا  عبــد 

عبد اهللا بن أحمد بن النضر بن ســليمان 
697

عبد اهللا بن العباس 697• 
عبد اهللا بــن بركــة الُعمانــي البهلوي، • 

د = ابن بركة 697 أبو محم
عبد اهللا بن بشير بن مسعود بن سعيد بن • 

عمر الحضرمي الصحاري = الصحاري 
697
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عبد اهللا بن حميد الستالي 697• 
عبد اهللا بن حميد بن سلوم السالمي = • 

د 697 السالمي، أبو محم
قيصر بــن •  خلفان بــن  اهللا بــن  عبــد 

خلفان بــن عبــد اهللا بــن خلفــان بــن 
قيصر بــن ســليمان الصحــاري = ابن 

قيصر 697
عبد اهللا بن رشيد بن صالح الهاشمي = • 

الهاشمي 697
عبد اهللا بــن زياد الُعمانــي = البهلوي، • 

عبد اهللا بن عمر بن زياد 697
عبد اهللا بن سالم بن راشــد بن سليمان • 

الخروصي = الخروصي 697
عبد اهللا بن ســعيد المولــي = المولي • 

697
عبد اهللا بن ســعيد بن علي الرستاقي = • 

الرستاقي 697
عبد اهللا بن ســعيد خلفــان الخليلي = • 

الخليلي 697
عبد اهللا بن سلطان بن راشد المحروقي • 

السناوي = (ُمحقق) السناوي 697
ــد الكندي •  عبد اهللا بن ســيف بن محم

النخلي = الكندي 697
عبد اهللا بــن عامر بــن مهيــل العزري • 

األخشبي النْزوّي = األخشبي 697
عبد اهللا بن عبد الرحمــن الحضرمي = • 

الحضرمي 697
عبد اهللا بــن عبد العزيز، أبو ســعيد = • 

البصري، أبو سعيد 697

عبــد اهللا بــن علــي بــن أحمــد بــن • 
سالم بن ســدران الســدراني الحراصي 

الصحاري  = السدراني 697
عبــد اهللا بن علي بــن صالــح = إغاثة • 

الملهوف بالخالق الرؤوف 697
عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن سعيد بن • 

خلفان الخليلي الســمائلي = الخليلي 
698

عبد اهللا بن علي 698• 
عبد اهللا بن عمر بــن زياد بن أحمد بن • 

أحمد الشــقصي البهلــوي الُعماني = 
البهلوي 698

عبد اهللا بن عمر بن يحيــى الُعماني = • 
الُعماني 698

عبد اهللا بن غابش الحبشــي = الحبشي • 
698

عبــد اهللا بن غابش النوفلــي = النوفلي • 
698

ان الخراسيني النْزوّي = •  عبد اهللا بن غس
الخراسيني 698

عبد اهللا بن ماجد بن خميس العبري = • 
العبري 698

عبد اهللا بن ماجد بن ناصر الحضرمي = • 
الحضرمي 698

عبد اهللا بــن مبارك بن عمر بن هالل بن • 
عبد اهللا الربخــي البهلــوي = البهلوي 

698
د الســالمي = (ُمحقق) •  عبد اهللا بن محم

السالمي 698



1125 مسرد أعالم بيبليوغرافيا المشرق

د الكاملي = الكاملي، •  عبد اهللا بن محم
أبو رأس 698

د بن بركــة الُعماني •  عبــد اهللا بــن محم
د = البهلولي 698 البهلولي، أبو محم

د بن رزيق بن ســليم •  عبد اهللا بــن محم
الريامــي، أبو زيد = الريامــي، أبو زيد 

698
د بــن صالح الخزرجي •  عبد اهللا بن محم

= الخزرجي 698
د بــن صالح بن عامر •  عبــد اهللا بن محم

الطائي = الطائي 698
د بن •  د بن عامر بن محم عبد اهللا بن محم

خنبش الخراسيني النْزوّي = الخراسيني 
698

د بــن عبد اهللا بــن •  عبــد اهللا بــن محم
د بن  ان بن محم د بن غس ان بن محم غس
عمر النْزوّي الخراســيني = الخراسيني 

698
د بن علي بن أحمد بن •  عبد اهللا بن محم

ـْزوّي =  ســعيد البحراني العقــري النـ
البحراني 699

ان الكندي = •  د بن غس عبد اهللا بن محم
الكندي 699

د بــن محبوب بــن •  عبــد اهللا بــن محم
أبو عبــد اهللا  الرحيلــي،   = الرحيــل 

د بن محبوب بن الرحيل 699 محم
اد الناعبي = •  د بن مــد عبد اهللا بن محم

الناعبي 699
د ابن رزيق 699•  عبد اهللا بن محم

اد بن •  د بن مد اد بــن محم عبد اهللا بن مد
فضالة 699

عبد اهللا بن مصباح الصوافي = الصوافي • 
699

عبــد اهللا بــن موســى بن عبد اهللا بــن • 
موسى بن المحمود 699

عبد اهللا بن وهب الراســبي = الراسبي • 
699

عبد اهللا بن يحيى 700• 
عبد اهللا بــن يزيــد الفــزاري البغدادي • 

اإلباضي = الفزاري 701
عبد اهللا حسيب القيسي 701• 
د الطائي = الطائي 701•  عبد اهللا محم
د جمال الدين 701•  عبد اهللا محم
د مرسي 701•  عبد اهللا، محم
عبد المجيد حسيب القيسي 701• 
عبد المعطي السموالوي = السموالوي • 

701
عبد الملك بن أبــي صفرة = أبو صفرة • 

701
عبد الملك بن صفرة = أبو صفرة 701• 
عبد الملك بن حميد 701• 
عبد المنعم العاني 701• 
ــد •  محم أحمد بــن  المنعم بــن  عبــد 

د =  األصبحي الظفاري اليمني، أبومحم
الظفاري 701

عبد المنعم عامر 701• 
عبد اهللا بن ســليمان بن عبد اهللا بن سعد • 

النبهاني النْزوّي = النبهاني 701
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العبدي 702• 
العبدي، أبو العبــاس صحار بن العباس • 

702
العبدي، أبو سفيان محبوب بن الرحيل • 

القرشي المخزومي 702
العبري 708• 
العبري 709• 
العبري، إبراهيم بن ســعيد بن محســن • 

[العبري] الحمراوي الكدمي 710
العبــري، أبو جابر موســى بن علي بن • 

هالل [العبري] الحمراوي الكدمي 712
العبري، أبو عبد اهللا ماجد بن خميس بن • 

راشــد بن عمــر [العبــري] الحمراوي 
الكدمي 712

العبري، بدر بن سالم بن هالل [العبري] • 
الحمراوي الكدمي 714

العبري، خلف بــن عبد اهللا بن وادي بن • 
عمر [العبري] الرستاقي 714

العبري، خميس بن سعيد 714• 
العبري، سالم بن خميس بن عمر 715• 
الُعبيداني، إبراهيم بن ســالم بن خلفان • 

[الُعبيداني] الصحاري 716
شــنين •  خلفان بن  حمود بن  الُعبيداني، 

[الُعبيداني] النخلي 716
العبيدلي، أحمد 716• 
ُعثمان بــن أبــي عبــد اهللا األصــّم =• 

أبي  ُعثمان بــن  أبو عبــد اهللا  األصــّم، 
عبد اهللا 716

د بن ُعثمان •  ُعثمان بن موســى بن محم

د =  ــْزوّي، أبو محمالجرمي العقري الن
النْزوّي 716

العجالني، منير بن النّير 716• 
العجمــي، علي بن إبراهيم بن حســين • 

[العجمي] الخراســاني = الخراســاني 
716

د بن عريق 716•  العدواني، محم
د بن عامر •  العدوي، أبو ســليمان محم

بن راشد العدوي المعولي = المعولي 
716

العدوي، هالل بن عبد اهللا 716• 
ــد البهلــوي •  العــدوي، يزيد بــن محم

اليزيدي [العدوي] السحتني = السحتني 
717

عدي، الهيثم بن = هيثم بن ُعدي 717• 
عرابة، بنو 717• 
العريقي 717• 
عّز الدين التنوخي 717• 
ان بن الصقر اليحمدي = الخروصي، •  عز

أبو معاوية 717
العزري 717• 
عساف، ناجي 717• 
عطا، عبد القادر 717• 
العقري 717• 
د بدر الدين 718•  العلوي، محم
علي المنذري = المنذري 719• 
علي النجدي ناصف 719• 
علي بــن إبراهيم بن حســين العجمي • 

الخراساني = الخراساني 719
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د بن •  علي بــن أبــي القاســم بن محم
ســليمان بن أبــي ســعيد اإلزكوي = 

اإلزكوي 719
علي بن أبي طالب 719• 
علي بن أحمد الُعماني = الُعماني 719• 
علي بــن جبر بــن ســعود بن علي بن • 

د بــن ناصــر الجبــري  جبر بــن محم
السمائلي = الجبري 719

علي بن خميس بن ســالم البرواني = • 
البرواني 719

علي بن ســعيد الرمحي الرســتاقي = • 
الرستاقي 719

علي بــن شــنين بن خلفــان الكّحالي • 
الصحاري = الكّحالي 719

علي بن عامر النْزوّي = النْزوّي 719• 
علي بن عبد اهللا بن خلفان بن سعود بن • 

راشد بن نوران الصحاري = الصحاري 
719

علي بن عثمان بن عبد اهللا المزروعي = • 
المزروعي 719

علي بن عمران 719• 
علي بن عيسى بن خميس الزدجالي = • 

الزدجالي 719
ــد البســياني األصــّم، •  علي بــن محم

أبو الحســن = البســيوي، أبو الحسن 
د بن علي 719 علي بن محم

د بن الحســين الكندي •  علي بــن محم
الســابوري، أبو الحســن = السابوري 

719

د بــن خميس الغيالني = •  علي بن محم
الغيالني 719

د •  د بــن علي بــن محم علي بــن محم
المنذري = المنذري 720

علي بن مســعود العّبــادي = العّبادي • 
720

علي بــن منصور بــن ناصر الشامســي • 
السمائلي = الشامسي 720

علي بن ناصر الغسيني = الغسيني 720• 
ــد الريامي = •  علي بن ناصر بــن محم

الريامي 720
الُعماني 720• 
د الحسن بن علي بن •  الُعماني، أبو محم

سعيد [الُعماني] الُمقرئ 721
الُعمانــي، خلف بــن ســنان الغافري، • 

خلف بن سنان بن خلفان بن عثيم 721
الرســتاقي، •   = خميــس  الُعمانــي، 

خميس بن سعيد 721
الُعماني، خميس بن سعيد 721• 
الُعماني، عبد اهللا بن عمر بن يحيى 721• 
الُعماني، علي بن أحمد 722• 
الُعماني، محمود بن نصر 722• 
الُعمانــي، هالل بن ســعيد بن ثاني بن • 

صالح بن عّرابة 722
يوسف •  ســعيد بن  يوسف بن  الُعماني، 

724
يوسف •  ســعيد بن  يوسف بن  الُعماني، 

724
[الُعماني؟]، محمود بن نصر 725• 
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عمر بن الفارض 725• 
ورد •  راشــد بن  ســعيد بن  عمر بــن 

البهلوي، أبو حفص = البهلوي 725
عمر بن ســعيد بن عبد اهللا بن سعيد بن • 

عمر بن أحمد بن أبــي علي بن ُمعد... 
البهلــوي،   = أبو حفــص  البهلــوي، 

أبو حفص عمر بن سعيد بن ُمعد 725
عمر بــن ســعيد بن ُمعــد البهلوي = • 

البهلوي، أبو حفص 725
عمر بــن ســعيد بن ورد البهلــوي = • 

البهلوي، أبو حفص عمر بن ســعيد بن 
راشد بن ورد 725

عمر بن علي بــن عمر بن علي بن عمر • 
الرستاقي الوائلي المعقدي، أبو سعيد = 

الرستاقي، أبو سعيد عمر بن علي 725
عمر بن مســعود الســليعي = السليعي • 

725
عمران = عقيل بــن عمر بن عبد اهللا بن • 

علي بن عمر بن سالم 725
ــان ُمخّلد بن [العمرد •  الُعمّرد = أبو غس

اني] 725 الغس
العمري، أكرم ضياء 725• 
العمري 725• 
د بن ُكلّيب 726•  العمري، محم
د بن بشــير بن •  العمري، ناصر بن محم

د [العمري] اإلزكوي 726 محم
ُعميرة، عبد الرحمن 726• 
د حسن (ُمحقق) الصحاري، •  عواد، محم

أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي 726

العوتبي، أبو المنذر ســالمة (سلمة) بن • 
مسلم [العوتبي] الصحاري = الصحاري 

726
العوتبي، أبو مسلم [العوتبي] الصحاري • 

= الصحاري 726
العوجان، وليد727• 
إبراهيم بــن •  ســليمان بن  العوفــي، 

د بن إبراهيم بــن علي بن إبراهيم  محم
[العوفي] العقري النْزوّي 727

العونــي، ســالمة (ســلمة) بن مســلم • 
[العونــي] الصحــاري = الصحــاري، 
أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي 727

عيران، محمود 727• 
ــد الربعي •  عيســى بن إبراهيم بن محم

الكالعي = الربعي 727
عيســى بن ثاني بــن خلفان بن ســعيد • 

البكري السمائلي = البكري 727
عيســى بن صالح بــن عامــر الطائــي • 

السمائلي = الطائي 727
عيســى بن صالح بــن علي بــن ناصر • 

الحارثي = الحارثي 727
 • = الســليماني  ــد  محم عيســى بن 

السليماني 727
عيسى، عبد العليم 727• 
العيني، ابن هاشم [العيني] الرستاقي = • 

الرستاقي 728
العيني، راشــد بن عميرة بــن ثاني بن • 

د بن عبد اهللا بن هاشــم  خلف بــن محم
[العيني] الرستاقي = الرستاقي 728
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Æ
الغافري 731• 
الغافري، خلف بن ســنان بن خلفان بن • 

عثيم 731
د بن ناصر 733•  الغافري، محم
د بن راشــد بن •  الغافري، مداد بن محم

د المياحي 733 محم
الغبشي بن غابس، أبو الخير = النوفلي، • 

عبد اهللا بن غابش أبو الخير 733
د •  الغريبي، ســعيد بن مصبح بــن محم

733
ان بن عبد اهللا = اليحمدي 733•  غس
د بن الخضــر الصالني •  ــان بن محم غس

الصحاري، أبو مالك 733
اني 734•  الغس
ــان بــن •  ــاني، خميــس بــن غس الغس

ان بن  د بن غس ان بن محم د بن غس محم
ــان  د بن غس ــان بن محم د بن غس محم
د بــن عمر  ــان بن محم د بــن غس محم

اني] الخراسيني النْزوّي 734 الغس]
الغسيني، بن ناصر 734• 
د •  الَغشري = الخروصي، سعيد بن محم

734
الغشري 734• 
د بن صالح بن •  الغالفقي، صالح بن محم

د بن  محم عبد الســالم بن  د بــن  محم
عمر بن عبد الرحمن النْزوّي = النْزوّي 

734
غنايم، نبيل 734• 

الغيثي = الحارثي، ســعيد بن راشد بن • 
سليم 734

الغيثي، سعيد بن ناصر بن سعيد 734• 
الغيالني 735• 
د 735•  الغيالني، سالم بن محم
د بن خميس •  الغيالنــي، علي بــن محم

735
د بن جمعة 735•  الغيالني، محم

±
فــارس بــن إســماعيل بن رحمــة بن • 

أحمد بن خفتان الخصيبي الحســيفيني 
= الخصيبي 739

الفارســي، أحمد بــن زهير بــن حمد • 
[الفارسي] الفنجاوي 739

الفارسي 739• 
د •  الفارســي، حمد بن زهير بــن محم

739
الفارســي، ســعيد بن راشــد بن مسلم • 

[الفارسي] السمائلي 740
الفارسي، سعيد بن عبد اهللا 740• 
بــن •  ــد  محم بــن  ســيف  الفارســي، 

سليمان بن ســيف [الفارسي] الفنجاوي 
740

الفارسي، عبد اهللا بن صالح بن قاسم بن • 
منصور 741

د بن •  الفارسي، منصور بن ناصر بن محم
د بن عدي بــن فارس  ســيف بن محم

[الفارسي] الفنجاوي 741
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ناصر •  علي بــن  ناصر بــن  الفارســي، 
الخضوري 744

الفارســي، ناصر بــن منصور بن ناصر • 
745

فاضل بن عمر البوري = البوري 745• 
الفجحي 745• 
الفراهيدي 745• 
الفراهيدي، الخليل بن أحمد 745• 
الفرسي، سعيد بن ســالم بن سعيد بن • 

خلفان [الفرسي] السروري = السروري 
746

الفرعي، ابن مسلم 746• 
الفرقي = الحضرمي، المر بن سالم بن • 

سعيد 746
الفزاري 746• 
الفزاري، عامر 746• 
الفزاري، عبد اهللا بن يزيد 747• 
الفزاري، بشير بن عامر 750• 
الفضل بن الحواري اإلزكوي القرشــي • 

د = الحواري،  ْزوّي السامي، أبو محمالن
الفضل بن [الحواري] السامي 750

الفضيالت، أحمد بن قاسم 750• 
الفضيالت، جبر محمود 750• 
د 750•  الفّكي، مصطفى محم
فلج العوابي. 751• 
فلج ملكي (إزكي) 751• 
الفلق 751• 
الُفليتي، ســليمان بن ســيف [الُفليتي] • 

البركاوي 752

الفنجاوي 752• 
فيصل بن تركي البوسعيدي 752• 

¥
قتادة بن دعامة السدوسي = السدوسي • 

755
القحطانــي، محي الدين بن الشــيخ بن • 

عبد الشــيخ [القحطانــي] البــراوي = 
البراوي 755

القرشي 755• 
د بــن •  محم أبو الحــواري  القــّري، 

الحواري بن عثمــان [القّري] النْزوّي = 
الحواري 755

القّري 755• 
د 755•  القّري، راشد بن خلفان بن محم
قّســور بن حمود بن هاشل الراشدي = • 

الراشدي 755
د 755•  القّشاشي، أحمد بن محم
القّصابي، سالم بن راشــد بن سالم بن • 

ربيعة [القّصابي] البهلــوي = البهلوي 
755

القّفاف = التميمي، أبو عبيدة مسلم بن • 
أبي كريمة 756

د بن علي 756•  القلعي، محم
القلهاتي 757• 
د بن ســعيد •  القلهاتي، أبو ســعيد محم

األزدي 757
ســعيد •  د بن  محم أبو عبد اهللا  القلهاتي، 

األزدي الحميري 759
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القّنوبــي، ســعيد بن مبروك بن حمود • 
765

القّنوبي، صالح بن سعيد = 766• 
القّنوبي، عبد اهللا بن سعيد 766• 
القّنوبــي، عبد اهللا بن ســعيد بن ناصر • 

766
قيــد األرض = اليعربــي، ســيف بن • 

سلطان بن سيف 766
القيسي، عبد المجيد حسيب 766• 

∑
كاشف، سيدة إسماعيل 769• 
د •  الكاملــي، أبــو رأس عبد اهللا بن محم

773
الكّحالــي، علي بــن شــنين بن خلفان • 

[الكّحالي] الصحاري 773
الكدمي 773• 
سعيد بن •  د بن  محم أبو سعيد  الكدمي، 

د بــن ســعيد الناعبــي [الكدمي]  محم
السلوتِّي 774

الكدمي = الكدمي 785• 
كفاح 785• 
د •  الكالعي، عيســى بن إبراهيم بن محم

الربعي = الربعي 785
الكلباني، سالم بن علي بن سالم 785• 
د بن •  الكلباني، صالح بن خلف بن محم

جروان 785
الكندي 785• 
د بن سالم 787•  الكندي، ماجد بن محم

ــد بــن موســى بــن •  الكنــدي، محم
د بن عبد اهللا 787 سليمان بن محم

د بن موسى بن عبد اهللا بن •  الكندي، محم
د بــن علي الســمدي  أحمد بــن محم

النْزوّي 788
د بن عبد اهللا بن •  الكندي، موسى بن محم

د بــن علي الســمدي  أحمد بــن محم
النْزوّي 788

الكندي، إبراهيم بن أحمد بن ســليمان • 
[الكندي] النْزوّي 790

الكندي، أبو بكــر أحمد بن عبد اهللا بن • 
د بــن  محم ســليمان بن  موســى بن 
األفلوجي  المقداد [الكندي]  عبد اهللا بن 

السمدي النْزوّي 790
الكندي، أبو سالم سليمان بن سعيد بن • 

ناصر [الكندي] النْزوّي 804
بــن •  ــد  محم أبو عبــد اهللا  الكنــدي، 

ــد بن  إبراهيم بــن ســليمان بــن محم
عبد اهللا بن المقداد [الكندي] الســمدي 

النْزوّي 805
روح بن •  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي، 

عربي [الكندي] السمدي النْزوّي 816
الكندي، أحمد بن سعيد بن ناصر 818• 
الكندي، ســعيد بن أحمد بن سعيد بن • 

د بن سليمان بن  أحمد بن سعيد بن محم
عبد اهللا 819

الكندي، سعيد بن أحمد بن سليمان بن • 
عامر [الكندي] النْزوّي 819

د 820•  الكندي، سليمان بن محم
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د بن أحمد بن •  الكندي، سليمان بن محم
عبد اهللا 820

ــان •  د بن غس الكنــدي، عبد اهللا بن محم
[الكندي] السمدي النْزوّي 822

كهالن بن موسى بن نجاد، أبو المعالي • 
= أبو المعالي، كهالن بن نجاد 822

الكيذاوي، موســى بن حسين بن شوال • 
الحسيني 822

∫
اللمكي 827• 
اللمكي، راشــد بن ســيف بن ســعيد • 

[اللمكي] الرستاقي 827
اللمكي، سليمان بن ناصر 828• 
أبو حمــزة •  الخروصــي،  اللّواحــي = 

ان بن راشد بن اللّواح 829 سالم بن غس
ان = •  د بن غس اللّواحي، ســالم بن محم

ان بن  الخروصي، أبو حمزة سالم بن غس
راشد اللّواح 829

لويس صبنجي = صبنجي 829• 
د 829•  الليثي، أحمد عبد اللطيف محم

Ω

ماجد بــن خميس بــن راشــد العبري • 
الحمــراوي الكدمــي، أبو عبــد اهللا = 

العبري 833
د بن ســالم الكندي = •  ماجد بــن محم

الكندي 833
مالك بن ُصفرة = أبو ُصفرة 833• 

ان بن جليد 833•  مالك بن غس
المالكي، أبو مالك عامر بن خميس بن • 

مســعود بن  أحمد بــن  مســعود بن 
خميس بــن  حديد بــن  أحمد بــن 
عبد اهللا بن عمــر [المالكي] الشــرياني 

833
المالكي، أبو مالك عامر بن خميس بن • 

مسعود بن ناصر بن مسعود 834
المالكــي، ســعود بن عامر بن خميس • 

838
د بن عبد العزيز 838•  مانع، محم
د بن •  مبارك بن ســعيد بن بدر بن محم

ذخر بــن ســاري بن صبيح بــن غانم 
الشــكيلي الغافري الُعماني = الشكيلي 

838
مبارك بن عبد اهللا الراشدي = الراشدي • 

838
مبارك بن مسعود = المعتبر 838• 
د بن يزيد بن •  المبرد، أبو العبــاس محم

عبد األكبر 838
متياز، إبراهيم بن بنوح 838• 
المجرفي، خميس بن رويشد بن خميس • 

[المجرفي] الضنكي = الضنكي 838
غّنام 848• 
المجيري (المجيزي)، ســعيد بن مسلم • 

945
المجيزي، سعيد بن مسلم [المجيزي؟] • 

الســمائلي، أبو الصوفي = الســمائلي 
945
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العبــدي، •  الرحيــل =  بــن  محبــوب 
أبو سفيان 945

المحبوبي، إبراهيم بن قيس الحضرمي • 
[المحبوبي] اإلباضي 945

المحروقي 946• 
جمعة بــن •  درويش بــن  المحروقــي، 

عمر بــن جمعة بن عمــر [المحروقي] 
األدمي 946

د [المحروقي] •  المحروقي، سالم بن محم
البهلوي 954

المحروقي، عبد اهللا بن سلطان بن راشد • 
[المحروقي] السناوي 954

الخروصــي، •   = الخليلــي  اْلُمحّقــق 
د ســعيد بن خلفــان الخليلي  أبو محم

954
المحلي، موســى بن حســين بن شّوال • 

954
خميس بــن •  ســالم بن  المحليــوي، 

حسين بن  موسى بن  نجاد بن  سالم بن 
شّوال الحسيني 955

د أبو الحسن 955•  محم
د إدريس 955•  محم
د الثمينى 955•  محم
د الخطيب الشــربيني = الشربيني •  محم

955
د بن •  د المنذري = المنذري، محم محم

علي 955
د الهادي هارون 955•  محم
د بدر الدين العلوي 955•  محم

د بن إبراهيم بن جغيمان األحسائي •  محم
= األحسائي 956

د بن •  د بن إبراهيم بن سليمان بن محم محم
عبد اهللا بن مقداد الكندي السمدي النْزوّي، 

أبو عبد اهللا = الكندي 956
د بن أبي الحســن، أبو الحسن = •  محم

أبو الحسن 956
د بــن أبــي عفــان = اليحمدي، •  محم

د بن عبد اهللا بن أبي عفان 956 محم
ان 956•  د بن أبي غس محم
د بن أحمد بــن إبراهيم بن أحمد •  محم

الشّحي = الشّحي 957
د بن أحمد بن ســعود البوسعيدي •  محم

957
د بن أحمد 957•  محم
د بن إسماعيل 957•  محم
 • = الجوهــري  الطوخــي  د بــن  محم

الجوهري 958
د بن الحسن بن دريد = ابن دريد •  محم

958
د بن الحسن 958•  محم
 • = أبو عبــد اهللا  الحســن،  د بــن  محم

د بن الحسن 958 أبو عبد اهللا محم
عثمــان •  الحواري بــن  د بــن  محم

ـْزوّي الُعمانــي = الحواري،  القري النـ
أبو الحواري 958

د بن الشــيخ أبي العباس أحمد بن •  محم
إسماعيل األموي، أبو عبد اهللا = األموي 

958
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د بن جعفر اإلزكوي = ابن جعفر، •  محم
أبو جابر 958

د بن جمعة الغيالنــي = الغيالني •  محم
958

د بــن حمد بــن طالــب الزاملي •  محم
المعولي = الزاملي 958

 • = أبو عبــد اهللا  خالــد،  د بــن  محم
أبو عبد اهللا 958

د بــن خليفة النبهانــي = النبهاني •  محم
958

د الســيفي •  د بــن خميس بن محم محم
العقري النْزوّي = السيفي 958

د بن راشــد الغمــاري = الغماري •  محم
958

د بن راشــد بن ســعيد النوفلي = •  محم
النوفلي 958

د •  محم ســلطان بن  راشد بن  د بن  محم
الحبسي = الحبسي 958

د بن راشد بن عزيز = الخصيبي، •  محم
د بن راشد بن عزيز 959 محم

د بن رشيد العقلي = العقلي 959•  محم
د بــن روح بــن عربــي الكنــدي •  محم

السمدي النْزوّي = الكندي، أبو عبد اهللا 
959

د بن زائد، أبو عبد اهللا = أبو عبد اهللا •  محم
959

د بن سالم الدرمكي = اإلزكوي 959•  محم
د بن ســالم الســيابي = السيابي •  محم

959

الرقيشــي •  زاهر  ســالم بن  د بــن  محم
د بــن  محم الرقيشــي،   = اإلزكــوي 

سالم بن زاهر 959
ــد الدرمكي •  د بن ســالم بن محم محم

اإلزكوي = اإلزكوي 959
د بــن ســعيد األزدي القلهاتي = •  محم

القلهاتي، أبو سعيد، أبو عبد اهللا 959
د بن ســعيد الكدمي = الكدمي، •  محم

أبو سعيد 959
د بن ســعيد بن أبي بكر اإلزكوي، •  محم

أبو إبراهيم = اإلزكوي 959
د بــن ســعيد بن عبد الســالم = •  محم

النخلي، أبو عبد اهللا 959
د بن ســالمة المدنــي = المدني •  محم

959
د بن سلوم بن عبد اهللا السالمي = •  محم

السالمي 959
د بن مفّرج، •  سليمان بن محم د بن  محم

أبو عبد اهللا = أبو عبد اهللا 959
د بن سليمان 959•  محم
د بن سليمان 959•  محم
 • = أبو الحســن  ســنجه،  د بــن  محم

أبو الحسن 959
د بن سندي بن ســالم البهلوي = •  محم

البهلوي 959
د بن ســيف بن حمد األغبري = •  محم

األغبري 959
د بن ســيف بن عبد اهللا الســعيدي •  محم

السمائلي = السعيدي 959
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د بن شــامس بن خنجر بن شامس •  محم
البطاشي = البطاشي 959

د بن شيخان بن خلفان بن مانع بن •  محم
خلفان بن خميس السالمي = السالمي 

959
د بن صالــح المنتفقي البصري = •  محم

البصري 960
د بن صالح بن عامــر الطيواني = •  محم

الطيواني 960
د بن صالح بن عيســى بن سليمان •  محم

960
د بن طالوت النخلــي = النخلي، •  محم

أبو عبد اهللا 960
د بــن عامر بــن راشــد بن عريق •  محم

المعولي = المعولي، أبو سليمان 960
د بن عامر بن سيف األيسري 960•  محم
د بن عّباد المصري المدني = ابن •  محم

عّباد 960
د بــن عبد اللطيف األحســائي = •  محم

األحسائي 960
د بن عبــد اهللا األغبري = األغبري •  محم

960
د بن عبد اهللا السالمي = السالمي، •  محم

د [شــيبة] بن عبد اهللا بن  أبو بشير محم
حميد 960

ــد بــن عبــد اهللا بــن أبــي عفان •  محم
اليحمدي = اليحمدي 960

ــد بــن عبــد اهللا بــن جمعــة بن •  محم
عبيدان  = النْزوّي 960

د بن عبد اهللا بن حسن الرقيشي = •  محم
الرقيشي 960

د بن عبد اهللا بن سعيد بن خلفان بن •  محم
أحمد بــن صالح الخليلــي = الخليلي 

960
د بن عبد اهللا بن سعيد بن راشد بن •  محم

د المعولي = المعولي 960 محم
د بن عبد اهللا بن ســيف البوسعيدي •  محم

= البوسعيدي 960
د بــن عبد اهللا بن عبد الســالم = •  محم

منهاج األبرار في بيع الخيار 960
د بن عبد اهللا بن عبيدان = النْزوّي، •  محم

د بن عبد اهللا بــن جمعة بن عبيدان  محم
960

د بــن عبد اهللا بن عمــران المعولي •  محم
المعروي المنحي = المعولي 960

اد الدرمكي = •  د بن عبد اهللا بــن مد محم
الدرمكي 960

اد النْزوّي = •  د بــن عبد اهللا بن مــد محم
اد 960 ابن مد

د بن •  اد بن محم د بن عبد اهللا بن مد محم
اد بن فضالة 961 مد

د بن عبيد بن مسلم السيلمي 961•  محم
د بن عريق العدواني 961•  محم
د بن علي القلعي = القلعي 961•  محم
د بن علي المنذري = المنذري 961•  محم
د بــن علي بــن أحمد بن ســعيد •  محم

 = الخراســيني  ـْزوّي  النـ البحرانــي 
البحراني 961
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د بــن علي بن ســعيد الشــرياني •  محم
النْزوّي = الشرياني 961

د بن علي بن صالح 961•  محم
د بن علي بــن عبد الباقي العقري •  محم

النْزوّي = النْزوّي 961
د بن علي بن عبد اهللا بن عبد الباقي •  محم

961
د بن أحمد بن •  د بن علي بــن محم محم

ـْزوّي = النْزوّي  عبد الباقي العقري النـ
962

د بن عمر الحضرمي = الحضرمي •  محم
962

د بن عيسى بن حمد اهللا السري = •  محم
السّري، أبو عبد اهللا 962

د بن عيسى بن صالح الحارثي = •  محم
الحارثي 962

د بــن عيســى بن علي بن ســمح •  محم
الشكيلي = الشكيلي 962

د بن قاسم األحسائي = األحسائي •  محم
962

د بن كليــب العمــري = العمري •  محم
962

د بن مالك بن شاذان 962•  محم
الرحيل بــن •  محبوب بــن  د بــن  محم

هبيرة الرحيلي المخزومي القرشــي = 
الرحيلي، أبو عبد اهللا 963

د بن محفوظ بن حســن الخزرجي •  محم
= الخزرجي 963

د الدّهان 963•  د بن محم محم

اد بن •  د بن مد اد بــن محم د بن مد محم
فضالة 963

د بن مســعود بن ســعيد الصارمي •  محم
اإلزكوي = اإلزكوي 963

د بن مفّرج 963•  محم
د بن موســى الكنــدي = الكندي •  محم

963
د بن ناصــر الغافــري = الغافري •  محم

963
ــد بــن ناصــر بــن ســليمان بن •  محم

عبد اهللا بن مبارك 963
د بن هاشم الرستاقي = الرستاقي •  محم

963
د بــن وّصاف النــْزوّي الُعماني = •  محم

النْزوّي 963
د بن يحيى الُعماني 964•  محم
د بن يحيى بن ســفيان الراشــدي •  محم

964
د بن يزيد المبــرد، أبو العباس = •  محم

المبرد 964
د بن يوسف المعيني 964•  محم
د شلبي 964•  محم
ــد شــيبة بن عبد اهللا بــن حميــد •  محم

السالمي = السالمي، أبو بشير 964
د عبد المنعم الخفاجي 964•  محم
د علي الصليبي 964•  محم
د الزناتي عبد الرحمن 964•  د محم محم
د محمود إسماعيل 964•  محم
د مرسي عبد اهللا 964•  محم



1137 مسرد أعالم بيبليوغرافيا المشرق

د يوسف 964•  محم
د بن سالم الخصيبي = •  محمود بن محم

الخصيبي 964
محمود بن نصر الخراساني الُعماني = • 

الُعماني، الخراساني 964
محمود سعد = (ُمحقق) سعد 964• 
محمود عيران 964• 
محــي الدين الزنجبــاري = الزنجباري • 

964
محي الدين بن الشــيخ بن عبد الشــيخ • 

القحطاني البراوي = البراوي 964
خميس بــن •  ســالم بن  المحليــوي، 

سالم بن بجاد بن موسى بن حسين بن 
شّوال 965

 • = أبو حمــزة  عــوف،  المختار بــن 
أبو حمزة المختار بن عوف 965

بشــير بن •  أبو المنــذر  المخزومــي، 
د بن محبوب الرحيلي [المخزومي]  محم

القرشي = الرحيلي 965
المخزومــي، أبو ســفيان محبوب بــن • 

الرحيل القرشــي = العبدي، أبو سفيان 
965

د بــن •  محم أبو عبــد اهللا  المخزومــي، 
هبيرة  سيف بن  الرحيل بن  محبوب بن 

القرشي = الرحيلي 965
ــد الوليــد بن •  المخزومــي، أبو محم

الكثيــر [المخزومي] القرشــي = ابن 
كثير 965

ان 965•  مخلد بن العّمرد = أبو غس

مّداد بــن ســعيد بن حمــد الهنائي = • 
الهنائي 966

د •  اد بــن محم مّداد بــن عبد اهللا بــن مد
الناعبي النْزوّي = الناعبي 966

د •  د بــن راشــد بن محم مّداد بــن محم
المياحي الغافري = الغافري 966

اد بن فضالة 966•  د بن مد مّداد بن محم
مّداد 966• 
اد بن عبد اهللا  = •  المّدادي، أحمد بــن مد

اد 967 اد، أبو بكر أحمد بن مد ابن مد
اد بن •  د بن مد المّدادي، سليمان بن محم

اد  اد بــن عبد اهللا بــن مد أحمد بــن مد
[المدادي] الناعبي العقــري النْزوّي = 

الناعبي 967
المدني، ابن عّباد = ابن عّباد 967• 
د بن سلمة 967•  المدني، محم
د بن عّبــاد = ابن عّباد •  المدنــي، محم

967
ســعيد•  بــن  ســـالم  بـــن  المـــّر 

 = الجوفـــي  الفرقـــي  الحضـرمــي 
الحضرمي 967

مرشد (راشــد؟) بن عمر الســعالي = • 
السعالي 967

د بن راشــد الخصبي، •  مرشــد بن محم
أبو معاذ = الخصيبي 967

المرشد 967• 
المزاحمــي، ســليمان بــن علــي بن • 

مســعود بن عزيز بن حمزة الضنكي = 
الضنكي 968
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المزروعي 969• 
المزروعي، األمين بن علي 969• 
المسكري 970• 
المسكري، خميس بن سالم بن خميس • 

972
المســكري، سيف بن ســالم بن هاشل • 

972
المســكري، علي بن ســالم بن سلطان • 

972
المسكري، هاشل بن راشد بن هاشل بن • 

راشد بن علي 972
مســلم بن أبــي كريمــة التميمــي = • 

التميمي، أبو عبيدة 973
د بن عّبــاد = ابن عّباد •  المصري، محم

973
د الفّكي 973•  مصطفى محم
مصعب الهاشمي 973• 
المضيربي 973• 
ســعود بن •  أبو الوليــد  المضيربــي، 

حميد بن خليفين 973
المطاعني، عــادل بن راشــد بن علي • 

974
المعروي 974• 
المعقــدي، عمر بن علي بــن عمر بن • 

الوائلــي  الرســتاقي  عمــر  علي بــن 
[المعقدي]، أبو ســعيد = الرســتاقي، 

أبو سعيد عمر بن علي 974
معلى بن المنير بن النير 974• 
معمر، أبو عبيدة 975• 

المعولي 975• 
د بن عامر بن •  المعولي، أبو سليمان محم

راشد 975
المعولي، صالح بن ســعيد بن مســعود • 

الزاملي [المعولي] الخراســيني العقري 
النْزوّي = الزاملي، صالح بن سعيد بن 

مسعود 981
د بن عبد اهللا بن سعيد بن •  المعولي، محم

د 982 راشد بن محم
د بــن عبد اهللا بن عمران •  المعولي، محم

[المعولي] المعروي المنحي 982
المعولي، ناصر بن سالم 983• 
د بــن بن يوســف = •  المعينــي، محم

الفارسي، حبيب بن يوسف 984
د بن ســالم •  المغتســي، خلفان بن محم

[المغتسي] اليمني اإلزكوي 984
المغتسي، سالم بن حمد 984• 
المغيري، سعيد بن علي 984• 
المغيري، عبد الرحمن بن حمد بن زيد • 

986
المفّرجي، أحمد بن مفّرج 987• 
ــد •  أبو محم الُعمانــي،   = المقــرئ 

الحسن بن علي سعيد [الُعماني] المقرئ 
987

المقعدي، عمر بن علي = الرســتاقي، • 
أبو سعيد عمر بن علي 987

المالح، أحمد بن ماجد 987• 
المنتفقي = البصر 987• 
المنحي 987• 
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المنحي أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي • 
جابر 988

د نجاد بن موسى بن •  المنحي، أبو محم
نجاد 989

المنحي، راشد بن خلف بن راشد 992• 
المنحي، صالح بن وّضاح 993• 
المنذري 993• 
المنذري، أبو بكر 994• 
خميس •  د بن  محم ســالم بن  المنذري، 

994
د •  المنــذري، ســليمان بن علي بن محم

994
المنذري، صالح بن علي بن صالح بن • 

علي بن عامــر [المنذري] الســليفي 
995

المنذري، عبد اهللا بن علي 995• 
د بن علي بن •  المنذري، علي بــن محم

د بن علي 996 محم
المنذري، عمر بن مســعود بن ســاعد • 

1001
د بن •  د بن علي بن محم المنذري، محم

علي 1002
المنذري، ناصر بن راشد 1005• 
منصور بن حمدان الجابري = الجابري • 

1005
ــد بــن ناصــر بن •  منصــور بــن محم

 = الخروصــي  مبــارك  خميس بــن 
الخروصي 1005

د بن سيف بن •  منصور بن ناصر بن محم

د بــن عدي بن فارس الفارســي،  محم
الفنجوي = الفارسي 1005

منير بــن النّيــر الريامــي الجعالني = • 
الجعالني 1006

المهاجري، عبد الرحيم بن أحمد 1006• 
المهدي = البهلوي، عمر بن ســعيد بن • 

معد 1006
المهلب بن صفرة 1006• 
المهّنا بن جيفــر = اليحمدي، مهّنا بن • 

جيفر الفجحي 1006
مهّنا بــن خلفان بن عثمــان الخروصي • 

1006
د البوسعيدي = •  مهّنا بن خلفان بن محم

البوسعيدي 1006
مهّني بن عمر التيواجني 1006• 
موســى بن أبــي جابــر = اإلزكــوي، • 

موسى بن أبي جابر الضبي 1006
موسى بن أحمد 1006• 
موسى بن حسين بن شوال الكيذاوي = • 

الكيذاوي 1007
موسى بن حســين بن شوال المحلي = • 

المحلي 1007
موسى بن سالم بن سليمان الرواحي = • 

الرواحي 1007
موســى بن علي بــن عــزرة اإلزكوي، • 

أبو علي = اإلزكوي 1007
موســى بن علي بــن هــالل العبــري • 

 = أبو جابــر  الكدمــي،  الحمــراوي 
الكدمي، أبو جابر 1007
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موســى بن عيسى البشــري = البشري • 
1007

موســى بن عيســى بن ثاني بن خلفان • 
البكري السمائلي = البكري 1007

موسى بن عيسى 1007• 
عبد اهللا بــن •  د بــن  محم موســى بن 

د بــن علــي الكنــدي  أحمد بــن محم
السمدي النْزوّي = الكندي 1007

د بن عامر بن •  المعولي، أبو سليمان محم
راشد [المعولي] األفوي 1007

المعولي، عبد اهللا بن سعيد 1008• 
د بن عبد اهللا بن ســالم •  المعولــي، محم

1008
د بن راشــد بن •  المياحي، مّداد بن محم

د [المياحي] الغافــري = الغافري  محم
1008

¿

ناجي عّساف 1011• 
النادي 1011• 
ناصر بــن أبــي نبهــان الخروصي = • 

نبهــان  أبــي  ناصر بــن  الخروصــي، 
جاعد بن خميس 1011

ناصر بن جاعد بن خميس بن مبارك بن • 
أبي نبهان عبد الرحمــن = الخروصي، 
ناصر بــن أبي نبهــان جاعد بن خميس 

1011
الرحبــي = الرحبي •  ناصر بن بخيــت 

1011

ناصر بن راشد المنذري 1011• 
ناصر بن ســالم البوســعيدي، المنحي • 

البركاوي = البوسعيدي 1011
ناصر بن ســالم المعولــي = المعولي • 

1011
ناصر بن ســالم بن سليمان الرواحي = • 

الرواح 1011
ناصر بــن ســالم بن عديــم البهلــوي • 

الرواحي = الرواحي، أبو مسلم 1011
ناصر بن ســعيد بن ســاعد البيماني = • 

البيماني 1011
ناصر بن ســليمان اللمكــي = اللمكي • 

1011
ناصر بن ســليمان بن ســالم الحارثي، • 

أبو حمدان الخطيب 1011
ناصر بن سليمان 1011• 
د بن •  ناصر بن عامر بن سليمان بن محم

ســليمان بن  حســن بن  خلف بــن 
د بن خلف الريامي 1011 محم

ناصر بــن علي بــن ناصــر الخضوري • 
الفارسي = الفارسي 1011

د الهاشــمي = الهاشــم •  ناصر بن محم
1011

د •  د بــن بشــير بن محم ناصر بــن محم
العمري اإلزكوي = العمري 1011

د بن ســليمان الخروصي •  ناصر بن محم
= الخروصي 1011

ناصر بن مرشــد بن مالك = اليعربي، • 
ناصر بن مرشد بن مالك 1011
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ناصف، علي النجدي 1012• 
الناعبي 1012• 
د بن سعيد بن •  الناعبي = أبو سعيد محم

د بــن ســعيد [الناعبــي] الكدمي  محم
السلوتي 1012

الناعبي، أحمد بن مانع بن ســليمان بن • 
اد العقــري [الناعبــي] النــْزوّي =  مــد
النْزوّي، أحمد بن مانع بن ســليمان بن 

اد العقري 1012 مد
اد بن •  د بن مد الناعبي، سليمان بن محم

اد  اد بــن عبد اهللا بــن مد أحمد بــن مد
المــّدادي [الناعبــي] العقــري النْزوّي 

1012
اد •  د بــن مد الناعبــي، عبد اهللا بــن محم

1013
اد بن •  الناعبــي، مّداد بن عبد اهللا بــن مد

اد [الناعبي] النْزوّي 1013 د بن مد محم
النبهاني 1014• 
النبهاني، أبو سالم نبهان بن أبي المعالي • 

كهالن بن نبهان بن عمر بن نبهان 1015
د = الربيع بن •  النبهاني، بلعرب بن محم

حبيب 1015
ســليمان بن •  ســليمان بن  النبهانــي، 

مظفر بن سليمان 1015
النبهاني، سليمان مظفر 1016• 
النبهانــي، عبــد اهللا بــن ســليمان بن • 

عبد اهللا بن سعد اهللا 1016
نبيل غنايم 1016• 
النجاح 1016• 

د = •  نجاد بن موسى بن نجاد، أبو محم
المنحي 1018

نجدة بن عبد السالم = النخلي 1018• 
نجيم بن عبد السالم 1018• 
النخلي 1018• 
د بن سعيد بن •  النخلي، أبو عبد اهللا محم

د بن عبد السالم 1019 محم
النخلي، جعفر بن ســالمين بن عبد اهللا • 

1020
النخلي، نجدة بن عبد السالم 1020• 
الندابــي، ســالم بن صالح بــن ســالم • 

الُسليمي / الندابي السروري = السروري 
1020

الندوي 1020• 
د الفضل بن الحواري •  النزاري، أبو محم

القرشي [النزاري] السامي = الحواري، 
الفضل بن [الحواري] السامي 1020

النْزوانِّي، أبو الحسن ابن أحمد 1020• 
النْزوانِّي، أبوبكــر أحمد بن عبد اهللا بن • 

موســى الكندي = الكنــدي، أبو بكر 
أحمد بن عبد اهللا بن موسى 1021

د بن •  محم أحمد بن  أبوبكــر  النْزوانِّي، 
صالح 1021

النْزوانِّي، أحمد بن عبد اهللا بن صالح = • 
النْزوّي 1021

النْزوانِّي = النْزوّي، النْزوانِّي 1021• 
النْزوّي 1021• 
المنذر •  بشــير بن  أبو المنذر  ـْزوّي،  النـ

العقري 1025
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النــْزوّي، أبو زكريــاء يحيى بن ســعيد • 
1026

النْزوّي، أبو زكرياء يحيى بن ســعيد بن • 
أحمد 1027

النْزوّي، أبو زكرياء يحيى بن ســعيد بن • 
قريش الهجاري العقري 1028

د عثمان بن موسى بن •  ْزوّي، أبو محمالن
د بــن عثمان الجرمــي العقري =  محم

النّيف 1031
النْزوّي، أحمد بن مانع بن ســليمان بن • 

د بن  اد بن عدي بــن ربيعة بن محم مد
ان العقري  راشــد بن ربيعة بن أبي غس

1031
د بــن صالح •  ــْزوّي، أحمد بــن محمالن

1032
د بن عثمان بن •  ْزوّي، أحمد بــن محمالن

د بن عثمــان الجرمي  موســى بن محم
العقري 1032

النْزوّي، حامد بن ناصر 1032• 
ـْزوّي، ســالم بن عبد اهللا بن راشــد •  النـ

1033
د بــن عبد اهللا •  ْزوّي، ســعيد بن محمالن

1033
ـْزوّي، ســليمان بن بلعرب بن عامر •  النـ

1033
النْزوّي، ســليمان بن عامــر الخصيبي • 

الريامي 1034
النــْزوّي، صالح بن عمر بــن مبارك بن • 

حمدان 1034

د بن صالح بن •  ْزوّي، صالح بن محمالن
د بن  محم عبد الســالم بن  د بــن  محم
عمر بن عبد الرحمن [النْزوّي] الغالفقي 

1034
النــْزوّي، عامر بــن عبد اهللا بــن غريب • 

العقري 1035
النْزوّي، علي بن عامر 1036• 
د بن عبد اهللا بن جمعة بن •  ْزوّي، محمالن

عبيدان السمدي 1036
د بن •  د بــن علي بن محم ْزوّي، محمالن

أحمد بن عبد الباقي العقري 1038
د بن وّصاف 1039•  ْزوّي، محمالن
نّصار، حسين 1041• 
نصرت عبد الرحمن 1041• 
النهضة 1041• 
نــور الديــن الســالمي = الســالمي، • 

د عبد اهللا بن حميد 1042 أبو محم
النوفلي 1042• 
النوفلــي، ســعيد بن عبد اهللا بن غابش • 

1042
النوفلي، عبد اهللا بن غابــش، أبو الخير • 

1043
د بن راشد بن سعيد 1043•  النوفلي، محم

`g
هادي حسن حمودي 1047• 
هارون بن اليمان 1047• 
د 1048•  هارون، عبد السالم محم
د الهادي 1048•  هارون، محم
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هاشم الشاذلي 1048• 
هاشــم بن عيســى بن صالح بن عامر • 

الطائي السمائلي = الطائي 1048
هاشم بن غيالن = السيجاني 1048• 
الهاشمي 1048• 
الهاشــمي، عبد اهللا بن راشــد بن صالح • 

1048
الهاشمي، مصعب 1048• 
د 1048•  الهاشمي، ناصر بن محم
الهاشــمي، يعقوب بن عبد اهللا بن راشد • 

1049
الهجاري 1049• 
الهجاري، أبو علي الحسن بن أحمد بن • 

النضر 1049
الهجاري، أبو قحطــان خالد بن قحطان • 

1049
هالل بن بدر البوسعيدي = البوسعيدي • 

1053
هالل بن ســالم بن حمود بن شــامس • 

السيابي = السيابي 1053
هالل بن ســعيد بن عّرابة = الُعماني، • 

هالل بن ســعيد بن ثاني بن صالح بن 
عّرابة 1053

هالل بن ظاهر بن ناصــر اليحمدي = • 
اليحمدي 1053

هالل بن عبد اهللا، العــدوي = العدوي • 
1053

هالل بن عطية الخراساني = الخراساني • 
1053

د البهالنــي = البهالني •  هالل بــن محم
1053

د بن هــالل العامري = •  هالل بن محم
العامري 1053

الهاللي 1053• 
الهاللي، أبو مودود حبيب بن حفص بن • 

حاجب 1053
الهاللــي، ســالم بن الحطيئــة (عطية) • 

1053
الهنائي 1054• 
الهنائــي، جمعة بن خصيف بن ســعيد • 

[الهنائي] السمائلي 1054
الهنائي، سليمان بن سيف 1055• 
الهنائي، مبارك بن علي 1055• 
الهنائي، مداد بن سعيد بن حمد 1055• 
هبة، رزق 1056• 
هيثم بن الهيثم الناجي 1056• 
هيثم بن عدي 1056• 
هيثم 1056• 

h

وائل بن أيوب الحضرمي = الحضرمي، • 
أبو أيوب 1059

الوائلــي، أبو ســعيد عمر بــن علي بن • 
الرســتاقي  عمــر  علي بــن  عمر بــن 
الرســتاقي،   = المعقــدي  [الوائلــي] 

أبو سعيد عمر بن علي 1059
ورد بن أحمد، أبو الحسن = أبو الحسن • 

ورد بن أحمد 1059
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ولد وزير = الفارسي، سعيد بن عبد اهللا • 
1059

وليد بــن كثيــر المخزومي القرشــي، • 
د = ابن كثير 1059 أبو محم

…

ياسين، عبد العال 1063• 
اليحمدي 1063• 
اليحمــدي، المهّنا بن جيفــر الفجحي • 

1063
اليحمدي، بدر بن سالم 1064• 
اليحمدي، بدر بن هالل 1065• 
الفراهيدي •  أحمد  الخليل بن  اليحمدي، 

1065
اليحمدي، راشد بن سعيد 1065• 
الفجحي •  عبد اهللا  ــان بن  غس اليحمدي، 

1067
د بــن عبد اهللا بن أبي •  اليحمــدي، محم

عّفان 1068
اليحمــدي، هالل بــن زاهر بــن ناصر • 

1068
ــد البهلوي •  اليحمــدي، يزيد بــن محم

1069
يحيى بن إبراهيم الجّحافي = الجّحافي • 

1069
نبهــان •  أبــي  خلفان بــن  يحيى بــن 

الخروصي = الخروصي 1069
يحيى بن ســعيد بن قريــش الهجاري، • 

أبو زكريــاء  ـْزوّي،  النـ  = أبو زكريــاء 

قريش [الهجاري]  ســعيد بن  يحيى بن 
العقري 1069

يحيى بن ســفيان الراشدي = الراشدي • 
1069

د البهالنــي = البهالني •  يحيى بن محم
1069

د البهلوي = الســحتني •  يزيد بــن محم
1069

ــد البهلــوي •  اليزيــدي، يزيد بــن محم
[اليزيدي] العدوي السحتني = السحتني 

1069
اليعربي 1069• 
اليعربي، ُســلطان بن ســيف بن مالك • 

1070
اليعربي، ســيف بن ُســلطان بن سيف • 

1071
اليعربي، ناصر بن مرشد بن مالك 1071• 
يعقوب بن سفيان البسياوي، أبو يوسف • 

= البسياوي 1074
يعقوب بن عبد اهللا بن راشد الهاشمي = • 

الهاشمي 1074
يعقوب بن يوسف بن حمد األغبري = • 

األغبري 1074
عبد الُمنعم بــن •  ــد  أبو محم اليمنــي، 

ــد األصبحي الظفاري =  أحمد بن محم
الظفاري 1074

د بن ســالم •  اليمنــي، خلفان بــن محم
المغتسي [اليمني] اإلزكوي = المغتسي 

1074
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اليمنــي، عقيل بن عمر بــن عبد اهللا بن • 
علي الظفاري = الظفاري 1074

 • = الســرحني  إبراهيــم  يوســف بن 
السرحني 1074

منــاد •  إبراهيم بــن  أبــي  يوســف بن 
اإلباضــي،   = اإلباضــي  الســدراتي 

أبو يعقوب 1075
يوسف بن سعيد بن يوسف الُعماني = • 

الُعماني 1075

د بن إبراهيم األنصاري •  يوسف بن محم
البّياسي = البّياسي 1075

د بن شيخان السالمي = •  يوسف بن محم
السالمي 1075

يوسف تومى البستاني 1075• 
اليوســفي، أبو يوســف حمــدان بــن • 

خميس بن سالم 1075
يوسف بن سعيد بن يوسف الُعماني = • 

الُعماني 1076
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