أبحاث ومقاالت
اث جدي ٌد البن عبد الباقي
كتاب المراقي تر ٌ
فهد بن علي السعدي
من الكتب اليت كنت أمسع هبا ومل أقف عليها كتاب املراقي ،تأليف حممد بن علي بن
()1
خاصةً بعد
تشوقت نفسي إىل معرفة حمتواه ومضمونهّ ،
عبد الباقي (حي609هـ)  ،ولطاملا ّ
املؤرخ البطّاشي أنه وقف على أور ٍاق منه يف خزانة أمحد بن عبداهلل احلارثي بوالية
أن ذكر ّ
القابل /سلطنة عمان( ،)2وهذه األوراق مل أطّلع عليها إىل وقتنا هذا.

فصل يف بعض أخبار أهل عمان ٍ
ووقفت بعد ذلك على ٍ
منقول من كتاب املراقي تأليف

وسلو األحزان تأليف
ابن عبد الباقي ،وهو
ٌ
ملحق بالقطعة الثانية من كتاب إيضاح البيان ّ
مخيس بن غسان بن حممد بن غسان الغساين اخلراسيين النزوي ،نسخها صاحل بن محد بن
حممد بن عبد اهلل بن حممد بن سيف البطراين النزوي ملؤلِّفها الشيخ مخيس بن غسان بن
حممد بن غسان الغساين اخلراسيين النزوي ،وكان متام نسخه هنار السبت  82مجادى األوىل
8821هـ ،وهي حمفوظة بدار املخطوطات العمانيّة؛ برقم ( .)8819ويقع الفصل املذكور
يف ثالث عشرة صفحة ،ويسبق الفصل الكالم اآليتِ « :زيادةٌ ِمن َغ ِْي ِ
الك ِ
تاب ِِمَّا َو َج ْدته ِم ْن
َ ْ ْ
َْ
ليف حمم ِد ب ِن علِي ب ِن ِ
ِ
تاب املراقي تَأْ ِ
كِ ِ
َخبا ِر أ َْه ِل عما َن َوفَضائِلِ ِه ْم
عبد الباقي يف ذ ْك ِر أ ْ
َ ٍّ
ْ
َّ
تاب املراقِي ،واحلمد هللِ
َحبْبت أَ ْن أ ْحلِ َق بِِه هنَا» ،وآخرهََ « :تَّ ما انْـتَ َخْبته ِمن كِ ِ
َوَمناقِبِ ِه ْم فَأ
ْ
َ َْ
ْ
َ
َ
السالم َعلَى حمَ َّم ٍد الن ِّ ِ ِ ِ ِِ َّ
ونظرا لقيمة الفصل
َو ْح َدهَ ،و َّ
الصالة َو َّ
َّيب َخ ْْي َخ ْلقه َوآله َو َسل َم»ً ،
ٍ
نص نادر يتيم من ٍ
مفقود حينها عندي؛ قمت بتحقيق الفصل املذكور
كتاب
العلميّة ،وهو ٌّ ٌ ٌ
ٍ
وكتابة مق ّد ٍ
سلسلة عنونتها بـ"جواهر خمفيّة من
مة له ،ونشرته سنة 8311هـ8089 /م ضمن
التاريخ العماين".
وكان من توفيق اهلل تعاىل أن عثرت على ن ْس َخ ٍة من كتاب املراقي ضمن دار املخطوطات
العمانيّة يف شهر مجادى الثانية 8312هـ ،يوافقه شهر مارس 8081م ،وهي فيها برقم
( ،)822وقد وقفت عليها أوًال ،ومل ِ
أهتد إىل معرفتها؛ إذ مل ترد اإلشارة إىل عنوان الكتاب
ّ

أبحاث ومقاالت
يف مجيع صفحاته ،وإّّنا يرد خالله التصريح باسم مؤلِّف الكتاب حممد بن علي بن عبد
()3
يتكرر امسه يف العديد من صفحات الكتاب ،مث وقفت على بابه احلادي
الذي
،
الباقي
ّ
والثالثني :يف ذكر فنت أهل عمان ،وعند قراءة حمتواه تذ ّكرت الفصل املنقول من كتاب املراقي

احدا،
البن عبد الباقي ،وعند املقارنة بينه وبني ما يقابله يف الباب املذكور وجدت احملتوى و ً
والكالم نفسه ،وتعليقات ابن عبد الباقي هي نفسها فيهما ،ومن هنا اهتديت إىل عنوان
الكتاب "املراقي" ،الذي هو من تأليف حممد بن علي بن عبد الباقي.
ٍ ٍ
ثقوب يف صفحاهتا األوىل بفعل
هذه النسخة حبالة جيّدة يف أغلب صفحاهتا ،ويوجد هبا ٌ
متز ٌق يف الورقة األخْية منها ،وهي كاملة األبواب ،عدا ٍ
نقص يف آخر مسائل يف
األرضة ،و ّ

أصول الدِّين مضافة إليها ،وهي ِمّا أضافه ابن عبد الباقي نفسه لكتابه( .)4وتقع هذه
النسخة يف  122صفحة ،وال يوجد هبا قيد اخلتام ،فهي جمهولة الناسخ وتأريخ النسخ،
ولكن بالنظر إىل تاريخ القيود اخلارجة عنها فهي تعود إىل حدود سنة 8803هـ ،فقد جاء
ٍّ
ط الناسخ ما مفاده أنه عرضه صاحل على نسخته يف عصر اإلمام سيف بن
خبط آخر غْي خ ّ
سلطان بن سيف بن مالك اليعريب ،وكان متامه ليلة النصف من صفر 8803هـ.
جعل املؤلِّف كتابه يف مخسة وثالثني بابًا ،ومل جيعل لكتابه مق ّدمةً ،وهذه هي أبوابه:
األول :يف األخبار ،والثاين :يف األخبار املرويّة عن النيب ﷺ ،والثالث :يف التقليد من جامع
أيب حممد رمحه اهلل ،والرابع :يف الناسخ واملنسوخ من جامع أيب حممد رمحه اهلل ،واخلامس :يف

الرد على يقول خبلق القرآن من القدريّة واملعتزلة ،والسادس :يف الناسخ واملنسوخ وما جاء
ّ
احلجة على من
فيه ،والسابع :يف احملكم واملتشابه من جامع أيب حممد رمحه اهلل ،والثامن :يف ّ
يدل
ي ّدعي الزيادة والنقصان يف القرآن من جامع أيب حممد رمحه اهلل ،والتاسع :يف األمساء وما ّ

مسمياهتا من جامع أيب حممد رمحه اهلل ،والعاشر :يف أحكام القرآن ،واحلادي عشر :يف
على ّ

ما يذكر الشيء ،ويراد غْيه إذا كان من سببه ،والثاين عشر :يف اإلضمار والكناية ،والثالث

العام ،والرابع عشر :يف املسألة هلل والدُّعاء ،واخلامس عشر :فيما يتعلّق
عشر :يف
اخلاص و ّ
ّ

أبحاث ومقاالت
بالكالم ،والسادس عشر :يف دفع احلجج ويف احلجج من كتاب بيان الشرع ،والسابع عشر:
احلجة بالعلماء وغْيهم ،والثامن عشر :فيما جيوز فتياه ويف جواز الفتيا ،والتاسع
يف قيام ّ
عشر :يف العامل واملتعلِّم ،والعشرون :يف الفتيا ،واحلادي والعشرون :يف الفتيا واألخذ هبا،
احلجة،
والثاين والعشرون :يف الفتيا واألخذ هبا ً
أيضا ،والثالث والعشرون :يف قبول الفتيا وقيام ّ

والرابع والعشرون :يف جواب املستفيت من العلم ،واخلامس والعشرون :فيمن جيوز له أن يفيت
بالرأي ،والسادس والعشرون :يف ضمان املفيت ،والسابع والعشرون :يف الفتوى ،والثامن

ذم التقليد ،والتاسع والعشرون :يف التعبّد يف الظواهر والسرائر ،والثالثون :يف
والعشرون :يف ّ
الفتوى وكيف يفعل املستفىت؟ واحلادي والثالثون :يف ذكر فنت أهل عمان ،والثاين والثالثون:
يف مبعث النيب ﷺ ،والثالث والثالثون :يف ِ
الفَرِق ،والرابع والثالثون :يف ذكر الفرقة الرابعة من
ّ
الفرق األربع ،وهم الشِّيع ،واخلامس والثالثون :يف ذكر ٍ
ِ
النيب ﷺ.
ألفاظ
من
شيء
َ
َ
ّ

اعتمد ابن عبد الباقي يف كتابه على ثالثة مراجع أساسية ،هي :جامع أيب حممد عبداهلل

بن حممد بن بركة (ق3هـ) ،واجلزء األول من بيان الشرع ،تأليف أيب عبداهلل حممد بن إبراهيم
بن سليمان الكندي (ت202هـ) ،والكشف والبيان ،تأليف أيب عبداهلل حممد بن سعيد
()5
يصرح هبا يف
صرح هبا يف بعض املواضع من كتابه  ،ومل ِّ
القلهايت (ق1هـ) ،وهذه املصادر ّ
أكثر األحوال(.)6
نقال دون تصر ٍ
ف منه إال يف أحوال
نقل ابن عبد الباقي حمتوى أبوابه من املراجع املذكورة ً
ّ
نادرةٍ باالختصار( ،)7وهذا هو بيان مصادر أبوابه املذكورة ،فنقل أبوابه األول ،والثاين،

والثالث ،والرابع ،والسابع ،والثامن ،والتاسع ،والعاشر ،واحلادي عشر ،والثاين عشر ،والثالث
عشر ،والرابع عشر ،وبعض الباب اخلامس عشر من جامع ابن بركة ،ونقل األبواب اخلامس،
والسادس ،والثاين والثالثني ،والثالث والثالثني ،والرابع والثالثني ،واخلامس والثالثني من
كتاب الكشف والبيان ،ونقل األبواب السادس عشر ،والسابع عشر ،والثامن عشر ،والتاسع
عشر ،والعشرين ،واحلادي والعشرين ،والثاين والعشرين ،والثالث والعشرين ،والرابع والعشرين،

أبحاث ومقاالت
واخلامس والعشرين ،والسادس والعشرين ،والسابع والعشرين ،والثامن والعشرين ،والتاسع
والعشرين ،والثالثني من اجلزء األول من كتاب بيان الشرع .وبقي الباب احلادي والثالثون يف
ذكر فنت أهل عثمان ،مل ِ
أهتد إىل مصدر أكثر ما جاء فيه عدا ما أورده من أول الباب إىل
آخر ما جاء فيه من تأريخ أئمة عمان يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني ،فهو من سْية أيب
أخبارا مل ترد فيها.
قحطان خالد بن قحطانّ ،
أشعارا ليست من السْية ،و ً
وتضمن ً

وحافظ ابن عبد الباقي يف الغالب على تسمية أبوابه كما وردت يف األصل الذي نقل منه
باب و ٍ
مادة أبوابه ،وقد جيمع يف ٍ
احد بابني أو أكثر وردا يف األصل ،ويشْي إىل بداية الباب
فصل يف كذا ،أو مسألة يف كذا كما ورد العنوان يف األصل ،وقد ال يشْي إىل
الثاين بقوله ٌ
باب و ٍ
قسم حمتوى ٍ
احد يف األصل إىل بابني يف كتابه ،ومها البابان
ذلك .ويف حالة نادرةٍ َّ
احلادي والعشرون ،والثاين والعشرون.
كرر حمتوى بعض أبوابه؛ كما
ونظرا لنقل ابن عبد الباقي احلريف من أكثر من مصدر فقد ّ
ً

هو احلال يف البابني الرابع والسادس.

أهم ما أضافه ابن عبد الباقي لكتابه هو تعليقاته على بعض ما أورده يف كتابه ،وبلغ
ّ
()8
قل املصنّف هلذا
األ
العبد
قال
"
له:
و
بق
يبتدئها
،
عدد تعليقاته به ثالثةً وثالثني تعلي ًقا
ّ
الكتاب عبد الباقي حممد بن علي بن حممد بن عبد الباقي"( ،)9أو "قال مؤلِّف هذا الكتاب

عبد الباقي حممد بن علي بن عبد الباقي"( ،)10أو "قال عبد الباقي حممد بن علي بن حممد
بن عبد الباقي"( ،)11أو "قال عبد الباقي حممد بن علي بن عبد الباقي"( ،)12أو "قال عبد
الباقي حممد بن علي"( ،)13أو "قال عبد الباقي"( ،)14أو "قال املؤلِّف"( ،)15أو "قال
املصنّف"( ،)16أو "قال املؤلِّف هلذا الكتاب"(.)17
وتعليقات ابن عبد الباقي ال تتجاوز يف الغالب األسطر املعدودة ،وقد تطول لتصل قريبًا
ٍ
صفحة( ،)18وهي يف جمملها استدر ٌاك على بعض ما نقله يف كتابه ،أو توجيهٌ له ،أو
من
تفسْيٌ وبيا ٌن للمشكل منه ،أو زيادة فائدة عليه.

أبحاث ومقاالت
خاصة الباب احلادي والثالثني منه ،وهو يف ذكر فنت
وِمّا مييّز الكتاب أبوابه التارخييّة؛ ّ
مهمةً ،وال
أهل عمان؛ إذ يع ّد حمتواه عن تاريخ عمان يف القرون الثالثة األوىل مادةً تأرخييةً ّ
مرجعا ساب ًقا له أوردها بالصورة اليت عرضها ابن عبد الباقي فيه ،ويشبه عرضه ما جاء
أعلم ً

متأخر
الغمة ملؤلِّفه سرحان بن سعيد اإلزكوي (حي8891هـ) ،وهو ٌ
يف كتاب كشف ّ
كتاب ٌ
يصرح به واح ٌد منهما ،ويبقى كتاب املراقي البن
عنه ،ويبدو أ ّن مصدرمها واح ٌد ،ولكن مل ِّ
عبد الباقي هو األقدم منهما.
اث جدي ٌد البن عبد الباقي ،مل يكن يعرف منه إال امسه،
وخامتة القول أ ّن كتاب املراقي تر ٌ
اق قليلةٌ منه ،وهو يرجع إىل القرن التاسع اهلجري ،الذي مل يصلنا من تراثه إال القليل.
أو أور ٌ

( )1حممد بن علي بن عبد الباقي النزوي ،وشهرته ابن عبد الباقي ،كان حيًّا إىل سنة 609هـ8208 /م .فقيه ناظم
وضاح املنحي ،وعبداهلل بن مداد ،وغْيمها .من آثاره
للشعر ،من بلدة العقر من نزوى .أخذ العلم عن صاحل بن ّ
العلميّة :كتاب املراقي ،وهو موضوع هذا املقال ،وأرجوزة يف الفقه ،تقع يف أكثر من  2000بيت ،وأجوبة كثْية يف
خمتلف أبواب الفقه .يراجع :معجم الفقهاء واملتكلّمني اإلباضية /قسم املشرق ،فهد بن علي بن هاشل السعدي،
(ط ،8الناشر :مكتبة اجليل الواعد /سلطنة عمان8001 ،م).838-830/1 ،

( )2إحتاف األعيان يف تاريخ بعض علماء عمان ،سيف بن محود بن حامد البطاشي( ،الناشر :مكتبة السيد حممد بن
أمحد البوسعيدي /سلطنة عمان)؛ .881/8
( )3انظر :املراقي ص.11 ،1

ٍ
مسألة يف كتابه (ص )832إىل ما يأيت ،ومل ترد بعد إال ضمن هذه املسائل
( )4الدليل على ذلك أنه أحال معىن
املذكورة يف أصول الدِّين (ص123ـ ـ.)122
صرح مبصدره فيها سبعة ،وهي :األول ،والثالث ،والرابع ،والسابع ،والثامن ،والتاسع ،والسادس عشر.
( )5األبواب اليت ّ

يصرح مبصدره فيها بقيّة األبواب ،وعددها مثانية وعشرون بابًا ،وهي :الثاين ،واخلامس ،والسادس،
( )6األبواب اليت مل ِّ
وا لعاشر ،واحلادي عشر ،والثاين عشر ،والثالث عشر ،والرابع عشر ،واخلامس عشر ،والسابع عشر ،والثامن عشر،
والتاسع عشر ،والعشرون ،واحلادي والعشرون ،والثاين والعشرون ،والثالث والعشرون ،والرابع والعشرون ،واخلامس
والعشرون ،والسادس والعشرون ،والسابع والعشرون ،والثامن والعشرون ،والتاسع والعشرون ،والثالثون ،واحلادي
والثالثون ،والثاين والثالثون ،والثالث والثالثون ،والرابع والثالثون ،واخلامس والثالثون.
مثال :املراقي ص 32ـ22 ،36ـ ـ60 ،29
( )7انظر ً

أبحاث ومقاالت
( )8انظر :املراقي ص( 6 ،1تعليقان)( 12 ،11 ،98 ،36 ،88 ،82 ،83 ،تعليقان)( 12 ،ثالثة تعليقات)،
( 826 ،812 ،822 ،802 ،802 ،28 ،20 ،16تعليقان)،181 ،188 ،188 ،181 ،820 ،801 ،
( 133ثالثة تعليقات).131 ،

( )9انظر :املراقي ص.11
( )10انظر :املراقي ص.1

( )11انظر :املراقي ص.133 ،812
( )12انظر :املراقي ص.802 ،83

( )13انظر :املراقي ص،133 ،181 ،188 ،801 ،826 ،802 ،802 ،28 ،20 ،16 ،88 ،82 ،6
.131

( )14انظر :املراقي ص.133 ،16 ،12 ،98 ،36 ،6
( )15انظر :املراقي ص.12

( )16انظر :املراقي ص.188 ،820 ،826 ،12
( )17انظر :املراقي :ص.181 ،822
( )18انظر :املراقي :ص28ـ ـ.28

