اأين بن حمد ال�سليماين

رئي�س ق�سم مكتبة االدعاء العام

ن�شبه:
هو ال�سيخ الع ّالمة القا�سي :حممد بن �سام�س بن خنجر البطا�سي
ولد يف �سهر �سفر من عام 1330ه� ��1912/م ببلدة امل�سفاة من
اأعمال والية قريات ،تويف والده وهو ر�سيع ابن اأربعة اأ�سهر،ون�ساأ
يف قريته التي ولد فيها على مكارم االأخالق وح�سن الرتبية.

من أع��الم القض�اء

نبوغه املبكر وتعليمه:
ب��داأ ال�سيخ حممد حياته العلمية بو�سوله ال�سنة ال�سابعة من
عمره ،فقراأ القراآن الكرمي على اأخيه االأك��رب اأحمد بن �سام�س،
فما م�ست اإال اأ�سهر واأكمل قراءته ،ثم تع ّلم اخلط ،وقراأ يف كتاب
تلقني ال�سبيان لل�سيخ نور الدين ال�ساملي وهو الكتاب الذي يبداأ به
العمانيون تعليم اأبنائهم املبادئ ال�سرعية بعد القراآن الكرمي،ثم
اإن ال�سيخ ال�سام�سي قراأ االأ�سعار والق�س�س وحفظ منها الكثري
وهو يف �سنّ ال�سبا ،وملا بلغ الثالثة ع�سرة من عمره ِالتحق بنزوى
وان�سم اإلى املدر�سة اخلليلية حيث االإمام العدل الر�سي حممد بن
ّ
عبداهلل اخلليلي.
يحتل ال�سيخ حممد بن �سام�س مكانة علمية بارزة بني العلماء  ،وال
اأدل على ذلك من اأن ينال القرب من االإمام اخلليلي ملا راأى فيه
من النجابة والفطنة والبديهة ،وكان ي�ستعني به يف معرفة اأن�ساب
ن�سابة عمان» .
العرب  ،واأطلق عليه لقب» ّ
اأخذ ال�سيخ حممد العلم عن كبار علماء عمان ،التي كانت تزخر
بهم نزوى اآنذاك ومنهم:
• االإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي
(1299ه�1882/م1373-ه�1954/م).
• ال�سيخ العامل حامد بن نا�سر بن وجد ال�سكيلي
تويف (1364ه�1945/م)
• ال�سيخ العالمة عبداهلل بن عامر العزري
تويف (1358ه�1939/م)
• اأبو مالك ال�سيخ عامر بن خمي�س املالكي
تويف (1346ه�1928/م)
• ال�سيخ العالمة �سعيد بن نا�سر الكندي
تويف (1355ه�1936/م).
موؤلفاته:
اأثرى ال�سيخ البطا�سي املكتبة االإ�سالمية بكثري من اإنتاجه العلمي
منها� :سال�سل الذهب يف االأ�سول والفروع ،واالأدب غاية املاأمول
يف الفروع واالأ��س��ول ،واإر��س��اد احلائر يف اأحكام احلج والزائر،
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وك�سف االإ�سابة يف اختالف ال�سحابة ،حتفة االأ�سحاب على ملحة
االأعراب ،ونبذة عامة عن والية قريات ،ور�سالة يف �سالة اجلمعة،
وجمموعة جوابات ،وديوان �سعر ،ور�سائل �سغرية ،و�سرية ذاتية،
ومنظومة يف النحو وال�سرف ،وجمموعة اأراجيز يف الفقه  ،وتاريخ
بع�س االأحداث املعا�سرة ،ويف و�سف بع�س اال�سفار التي قام بها ،
وق�سائد عديدة يف الرثاء واال�ستنها�س واالإخوانيات ،وكثري منها
كان اأيام قيامه بنزوى ،وجمموعة بحوث فقهية وخطب ور�سائل
 ،وفهر�سة �سعرية لكتب امل�سنف ،ولباب االآثار ،ومنهج الطالبني،
وبع�سها يزيد على خم�سائة بيت ،وكتاب يف اأن�ساب عمان األفه
باال�سرتاك مع بع�س اأهل العلم.
كتابه �شال�شل الذهب:
يعد ال�سيخ حممد بن �سام�س البطا�سي ممن األف تاأليف ًا مو�سوعياً
مما اأثرى املكتبة االإ�سالمية بذخرية علمية تدل على علو �ساأنه يف
التاأليف ور�سوخ قدمه يف علوم ال�سريعة واللغة والتاريخ واالأدب.
ويعترب كتابه �سال�سل الذهب يف االأ�سول والفروع واالأدب اأ�سخم
منظومة يف تاريخ الرتاث االإ�سالمي ،الأن اأبياتها من الرجز تبلغ
مائة واأربعة وع�سرون ا َ
بيت ،وهي يف اأ�سول العقيدة والفقه
ألف ٍ
االإ�سالمي ،واأ�سول الفقه واحلديث النبوي واأ�سول احلديث ،
والتاريخ و�سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واخللفاء الرا�سدين،
و�سرية االأئمة من اأهل عمان وقد مكث على تاأليفه ثالث �سنوات
وهذا يدل على علو الهمة والر�سوخ يف العلم.

واليته للق�ساء:
ُيعد ال�سيخ البطا�سي من كبار الق�ساة يف حمكمة اال�ستئناف
مب�سقط يف فرتة عمله ،يج ّله زمالوؤه ويعرتفون له باالأ�سبقية يف
معرفة االأحكام وف�سل النزاع ،ويرجع اإليه الق�ساة من خمتلف
املناطق الأخذ راأيه يف بع�س م�سائل النزاع واخل�سومات ،وهو

واإن كان معروف ًا ب�سدة االخت�سار يف ت�سبيب االأحكام ،ولكنه
اخت�سار غري خمل ،حيث يجمع كالم املتداعيني وطلباتهم
وم��ا ينتهي اإليه احلكم ال�سرعي يف كلمات م��وج��زة ،ومع
وب�سطا يف القول فتجده
هذا فاإن االأمر اإذا اقت�سى ّ
تو�سعا ْ
م�ستعد ًا ملا يتطلب ذلك ،فيت�سع �سدره لالإ�سهاب ،وي�سيل
قلمه لالإطناب.
ت��ول��ى ال���س�ي��خ حم�م��د ال�ق���س��اء ف ��رتة ط��وي�ل��ة ب� ��داأت بعام
1356ه� ��1937/م اإل��ى 1416ه� ��1996/م وهي �ستون �سنة،
ولكن تتخللتها فرتة انقطاع وبيان اأعماله كاالآتي:
 .1ويل ق�ساء قريات يف عام 1356ه ��1937/م وبقي بها
اأ�سهر ًا.
 .2عمل قا�سيا بوالية احلمراء.
 .3عمل قا�سيا ووالي ًا على بدبد عام 1361ه�1942/م.
 .4ع �م��ل ق��ا� �س �ي��ا ب �ج �ع��الن ب �ن��ي ب ��و ح �� �س��ن يف ح ��دود
1368ه�1949/م ملدة �سهر ،حيث اإنه اعتذر لالإمام عن
موا�سلته للعمل فيها وعاد اإلى بلده.
 .5عمل قا�سي ًا مبحكمة م�سقط ال�سرعية ثم االإ�ستئناف
مب���س�ق��ط يف ال��ف��رتة م��ن 1390ه � � � � ��1970/م واإل ��ى
1416ه� ��1996/م ،حيث اأحيل اإلى التقاعد بناء على
رغبته.
وكما يعلم اجلميع مع ا�ستالم جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم حفظه اهلل مقاليد احلكم يف البالد دخلت
عمان يف عهده مرحلة جديدة وعمتها نه�سة تنموية �ساملة
وتوجه �سيا�سي خمتلف يقوم على الت�سامح والعفو واحتواء
�سائر اأطياف التيار ال�سيا�سي وه��و ما اأثمر �سريعا واأت��ى
بالنتائج املرجوة منه ،فكان ال�سيخ حممد بن �سام�س اأول
قا�س يتم تعيينه يف احلكومة اجلديدة بتوجيه من جاللة
ال�سلطان حفظه اهلل وظل مرتبع ًا على كر�سي الق�ساء اأطول
مدة زمنية مل يتخللها انقطاع من بني الفرتات التي تولى
فيها الق�ساء.
وهذه ر�سالة �سكر وتقدير ح�سل عليها بعد تقاعده وهي من
معايل وزير العدل واالأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية مبينة جليل
خدمته ورفيع مكانته.
ف�سيلة ال�سيخ  //حممد بن �سام�س البطا�سي املحرتم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته -وبعد،،،،
�شكر وتقدير:
اإن الق�ساء فري�سة حمكمة و�سنة متبعة ،ور�سالة حق وعدل
واأمانة ،ال يتحملها وال يوؤديها اإال العلماء الذين تفقهوا يف
ال�سرع ووع��وا االأح�ك��ام وعرفوا ط��رق ا�ستنباطها ومتيزوا
باإعمال الفكر ورجاحة العقل.
جل�ستم جمل�س الق�ساء فاآ�سيتم بني النا�س يف جمل�سكم
وعدلكم وق�سائكم وانت�سرمت للحق ون�سرمتوه ورددمتوه اإلى
اأهله ،فاأديتم االأمانة كاملة مراعني يف كل اأعمالكم جانب

اهلل �سبحانه وتعالى.
عملتم فرتة طويلة اأر�سيتم فيها مبادئ احلق والعدل وم ُثل
وتقاليد اأ��س��رف مهنة عرفها التاريخ االإن���س��اين ،قدمتم
خال�سة فكركم وجهدكم فاأثريتم بالتجربة الفقه وعمقتم
بعلمكم فهم االأحكام عرب االيام وال�سنني.
اإزاء كل ما قدمتم ال منلك اإال اأن نتقدم اإليكم بال�سكر
والعرفان ،فهذا اأق ّل ما يكن اأن نقدمه تقديرا خلدمتكم
الطويلة املمتازة التي اأديتموها لوطنكم ،ق�سيتم فعدلتم
وحققتم االأم��ن واالأم��ان واال�ستقرار فا�ستقام امر النا�س
و�سلح حالهم.
ن�سرع اإلى اهلل عز وجل اأن يثيبكم بقدر ما قدمتم ،وطاملا
اخرتمت اأن تعتزلوا الق�ساء باإرادتكم فاإننا نتمنى لكم حياة
طيبة كرية اأملني اأن يتوا�سل عطاوؤكم الفكري خدمة للحقل
الق�سائي الذي منحتموه معظم �سنني حياتكم.
وتقبلوا منا خال�س ال�سكر والتقدير .
حمود بن عبداهلل احلارثي –وزير العدل واالأوقاف وال�سئون
االإ�سالمية.
حرر1416/8/11 :ه� 1996/1/2 -م.
ولل�سيخ ال�سام�سي جمموعة اأح�ك��ام �سرعية وه��ي اأحكام
ق�سائية يف ق�سايا عديدة جمعها البع�س يف حياته ،والبع�س
ا�ستغل بها ابنه احلارث �سنة 1996م من خالل اأر�سيف وزارة
العدل ،وتُعد هذه االأحكام ال�سرعية كما يذكر ابنه احلارث
مليئة باآثار امل�سلمني وباأقوال العلماء ال�سابقني مع ا�سطحابها
للدليل غالب ًا ،وجميع اأحكام ال�سيخ ال�سام�سي بداية من �سنة
1970م حمفوظة يف وزارة العدل وهي تقدر باالآالف ،اأما ما
قبل النه�سة فاأكرثها اأتى عليها الدهر والقليل منها باأيدي
اأ�سحابها.
وفاته:
لطاملا ردّد ال�سيخ حممد بن �سام�س البطا�سي مرار ًا عديدة
هذين البيتني من �سعره:
وح َّم مماتي
الهُ ّم اأ�ساألك ال�سهادة اإن دنا اآنُ انق�سا اأجلي ُ
فاأموت يف كرم كموت اأئمتي ب ْلج ومردا�س وذي الثفَنات
ثم ي�ستدرك ويقول مل ي�ساأ اهلل لنا نيل ال�سهادة فنموت يف
اجلهاد ،حتى يكون موتا كموت بلج ومردا�س وذي الثفنات
ويعلم اهلل اأنا جاهدنا وطلبنا املوت يف �سبيله ولكن فال اأقل
من اأن ن�سال اهلل ح�سن اخلامتة.
ويف �سبيحة يوم العيد غرة �سوال �سنة 1420ه�2000/م خرج
بالنا�س ل�سالة العيد فاأ ّمهم ومل ي�ستطع اخلطبة فاأمر ابنه
احلارث اأن يخطب بالنا�س واأخذ ي�سار املحراب ،ومل مت�س
دقائق اإال و�سقط على االأر�س وقد غادرت روحه ج�سده على
و�سوئه ويف حمراب �سالته واأمام يدي ربه رحمه اهلل تعالى.
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