عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

1403هـ 1983 /م

 :نُق َ
ِل إىل املستشفى للعالج إىل أن حدثت عملية باب
العزيزية ،فأعيد إىل السجن

1404هـ 1984 /م

ُ :ش ِّدد اخلناق عليه يف السجن بعد إخفاق عملية «باب
العزيزية» يف شعبان 1404هـ  /مايو 1984م بالعاصمة
طرابلس

1404هـ 1984 /م

وس ِّوي باألرض
ُ :ه ِد َم بيته بعد إخالئه من ساكنيه ُ ،

1404هـ 1984 /م

 :انتقل أوالده للعيش عند جدهم خليفة النامي

1404هـ 1984 /م

 :تويف والده احلاج خليفة بعد أن أصيب بالعمى من شدة
احلزن.

1404هـ 1984 /م

 :نُق َ
أخباره وال يُ ْعل َُم مصريُه
وخفِيَ ْت
ِل إىل سجن خاص َ
ُ
إىل اآلن

ِس ُم الثاين
الق ْ

آثاره العلمية
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• متهيد:
�د عمرو النامي من ُ
الكتَّاب املُ َخ ْض َرمِنيَ الذي�ن أدركوا َز َم َن التأليف
يُ َع ُّ
ِّق يف اجلمع بني َم ِ
ِما
التقلي�دي و َع ْص َر الرس�ائل اجلامعيّة  ،وقد ُوف َ
ّ
حاس�نِه َ
الالئق بِ َها يف
ْق إىل اآلن مكانَ َها َ
ِما ،غري أ ّن كتاباته لَ ْم تَل َ
واإلف�ادة من َمنْ َه َجيْه َ
ُرفُوف املكتبة اإلسالمية.
املتعددة  -إال
وال تكاد تَ ِج ُد اليو َم باحثًا يف الشؤون اإلباضية  -ب َِمجاالتِ َها ِّ
مصدر من مصادره ،ومرج ٌع يس�تفيد منه ويبين عليه ،وكانت
وآثار النامي
ٌ
ُ
أمرا ال يَتَنَا َز ُع فيه اثنانُ ،
وك ُّل َم ْن َع َر َف عمرو النامي َع َر َف
التحقيق
يف
ه
براعتُ
ً
األصيل
عنه نش�ا َطه الدائب «يف خدمة املذهب ،والعناي�ة بالتراث اإلباضي
ِ
خدم ًة وحتقيقًا».70
طى ثابت ٍة واضحةٍ .يقول
ِن ّأول األمر ب ُ
وقد سار النامي يف هذا الطريق م ْ
ِخ ً
مقدمته لتحقيق القسم األول من (قناطر اخلريات)« :وأنا أَ ْش ُع ُر بعد
يف خات َِم ِة ِّ
ذلك َّأن عملي يف هذا القس�م هو َع َم ُل املبتدئ الذي يقع له اخلطأ ،ويعتريه
فأو ُل ُك ِّل َم ْر َك ٍب َص ْع ٌب.
َّ
الزلل ،ويَ ِس ُمه القصور ،وأرجو املعذرة؛ َّ

وجدت نفس�ي بني أن أبدأ العمل مع ضع�ف اآللة وقلة الزاد ،أو
وقد
ُ
ِق من يدي فيما أقصده
وأستَ ْوث َ
أن أُ ْر ِج َئ ذلك حىت أس�تكمل ُ
الع َّدة واألداةْ ،
َس�يْرِي
من العملُ ،
فرأيت أ ّن بدء العمل على حايل هذا خريٌ من اإلرجاء ،ف َ
ٌ
كفي�ل بأن يدلّين على ما أحتاجه من ال�زاد ،وبأن يُ َع ِّرفَين ما قد
يف الطريق
َ
ْ
َ
ِما َملَك ُت وأ ْح َسنْ ُت.
ْاستَ ْوفَيْـتُه منه؛
فأستكمل ما ينقصين ،وأستزي َد م َّ
�م إن ذلك يَ ُد ُّل ذوي العلم والفض�ل على موضع املالحظة والنصيحة
ثُ َّ
نصائحهم وتوجيهاتُهم ،فأستفي َد
واإلرشاد من عملي؛ ما أطم ُع أن تصلين بعده
ُ
71
خرب ًة ونصيحة ،واهلل سبحانه هو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل».
 -70من رسالة كتبها الشيخ أمحد بن محد اخلليلي إىل النامي ؛ بتاريخ  4مجادى الثانية 1396هـ .
 -71من مقدمة النامي لقناطر اخلريات ص (. )23( – )22
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

اس�تمر عليه فيما بعد،
وإذا كان النامي قد بدأ مسيرتَه بالتحقيق فإنه
َّ
�م ًة غالبة على أعماله .يُ ْدر ُ
ِك الق�ارئ ذلك من خالل قائمة آثاره
وكان ِس َ
اليت نس�ردها فيما يلي مرتَّب ًة حسب تسلسلها الزمين ،مع دراس ٍة َّ
مركزة لكل
ِدة فيه؛ يف إطا ٍر
�ن ُمحتوياتِه ،وتَ ْعر ُ
ِض ل َِم ْو ِض ِع اجل َّ
أثَ ٍر تتناول موضو َعه ،وتُبَيِّ ُ
تارخيي يُبْ ِر ُز مسرية املؤلِّف اليت قطعها حىت فرغ منه ،واملَُع ِّوقات اليت اجتازها
حىت استكمله.

والسجن واملضايقات وغريها.
ىن من املعاين اليت تُ ِ
تناو ِل ُك ٍّل منها
ه�ذا مع ً
وحي بِ َها حصيل ُة آثاره ،وقبل ُ
ٍ
باعتبارات
تتضم ُن تصنيفها
يف حديث خاص أض�ع بني يديها َخ ْم َس قوائمَّ ،
جوانب كثري ًة عن شخصية
ليستكش�ف منها
يتأمل فيها
َ
ع َّ
ِدةٍ ،وللقارئ أن َّ
َ
عمرو بن خليفة النامي.

َص ِر االعتناء عليها نو ًعا من
ولئ�ن رأى ُ
البعض يف التقيُّد بآثار اإلباضية وق ْ
التعص ِب وا ُ
فإن النامي ينظر إليه بِ ِمنْ َظا ٍر آخر ،هو ب ِ
ِخالف
جل ُمود واالنغالق؛ َّ
ُّ
ذلك تَ َما ًما ،فيقول يف مق ّدمته عل�ى (أجوبة ابن خلفون) بتحقيقه« :ونَ ْح ُن
دافعا ُلعلماء األمة للتدبُّر يف فقه املذهب
�ر آثار اإلباضية ً
نطمع أن يكون نَ ْش ُ
َوي اجلماع َة ،ويُ َو ِّح ُد ُصفوفَها،
اإلباضيَ ،و َو ْض ِع ِه يف مكانه الصحيح الذي يُق ِّ
أحوج ما يكونون فيه إىل َو ْح َد ِة ُصفوفهم،
ويَل ُُّم َش َع َث املسلمني ،يف َع ْص ٍر ُه ْم ُ
72
ِم يف الداخل واخلارج».
ِم ل َ
َ
ِص ِّد طغيان الطاغوت املتربِّص بِه ْ
ور ْص ِد ق َُّوتِه ْ
�م يَ ْع ُز ْب عن بال النام�ي هذا املعىن أب ًدا ،فقد َس َّ
األديب
�طر يَ َرا ُعه
ُ
ولَ ْ
الش�باب ..وغريُهم
كلم ًة رائعة قال فيها« :فإنين آمل ْأن يُ َو ِّج َه الباحثون من َّ
بعض جهودِهم إىل الكش�ف عن هذه ُ
الكنوز وإحيائها ونَ ْش� ِر
من العلماء َ
اس�نِها ،لِيَ ْعل ََم العالَ ُم كلُّه أ ّن َّ
َم َح ِ
كل َح ْفنَ ٍة من ٍ
تراب يف أرض اإلسلام قد
نداء ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل بدما ِء الشهداء
تَ َشبَّ َع ْت من ُذ ارت َف َع يف األفق ُ
ُ
�ع َل أمام
َجنْبً�ا إىل ٍ
جنب مع مداد العلماء ،وأ ّن هذه األ َّمة اليت أضاءت ْ
املش َ
73
الد ْور من جديد».
اإلنسانية يف املاضي
تستعد للقيام بذلك َّ
ُّ
آثاره
واضحا على الس�احة ال ِع ْلمِيَّةَ ،
وخل ْ
أثرا ً
َّدت ُ
وبعد؛ فقد تَ َر َك النامي ً
القيِّمة ذ ْ
عاطرا من بعده ،وهي ش�اه ٌد على مسري ٍة حافلة بالعطاء الزاخر؛
ِك ًرا ً
تتص�و َر إِتْ َما َم قرابة  25عم ً
ال
َارن� ًة بالزمن ال�ذي أُنْ ِج َز ْت فيه ،ولَ َك أن
َّ
ُمق َ
َ
الص ْفو كالسفر واالغتراب
خالل  15س�نة فقطَ ،شابَ َها الكثريُ من ُمك ِّدرات َّ
 -72من مقدمة النامي ألجوبة ابن خلفون ص . 12
 -73من كلم ٍة للنامي ألقاها سنة 1397هـ يف امللتقى العلمي بوارجالن  -اجلزائر .
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

تَ ْصن ُ
ِيف آثا ِر النَّامِي َح ْس َب َز َم ِ
ان ِكتَابَتِ َها

 .19مالمح عن ا َ
ِجالن 1397هـ 1977 /م
حل َركة ال ِع ْلمِيَّة بوار ْ
الش ْعبِي
الش ْعر َّ
 .20ديوان ِّ

1397هـ 1977 /م

.1

حتقيق « قَنَاطِر ا َ
خليْ َرات »

1385هـ 1965 /م

 .21دليل املؤلفني العرب الليبيني

1397هـ 1977 /م

.2

ِي
أطروحة يف ِّ
الش ْع ِر اجلا ِهل ّ

1387 -85هـ 1967 -65 /م

ُوسة »
 .22حتقيق « ِسيَر َم َشايِخ نَف َ

~ 1400هـ 1980 /م

.3

ختريج رسائل اإلمام َجابِر بن َزيْ ٍد

1389هـ 1969 /م

 .23تقدميٌ لكتاب « ث َْو َرة أبِي يَزِيد »

1400هـ 1980 /م

.4

مقاالت ف ْ
ِك ِريَّة
ٌ

1389 -88هـ 1969 -68 /م

الع ْدل واإلِنْ َصاف »
 .24حتقيق « َ

1400هـ 1980 /م

.5

حتقيق كتاب « َم َسائِل التَّ ْو ِحيد »

~ 1390هـ 1970 /م

اســـــالت
ُ .25م َر َ

تواريخ متفرقة

.6

مقال « َو ْصف َم ْخ ُط ٍ
وطات ِ
إباضيَّة » 1390هـ 1970 /م

قصائِ ُد وأَ ْش َعـــار
َ .26

تواريخ متفرقة

.7

الز َكاة »
حتقيق « رسالة َّ

~ 1391هـ 1971 /م

.8

حتقيق « رسالة ا َ
حلقَائِق »

~ 1391هـ 1971 /م

.9

دراسات يف اإلبَ ِ
اضيَّة »
أطروحة «
ٌ

1391هـ 1971 /م

ِسالم »
 .10حتقيق « ق ََواعِد اإل ْ

1391هـ 1971 /م

الدين »
 .11حتقيق « أُ ُصول ِّ

1391هـ 1971 /م

 .12حتقيق « أَ ْج ِوبَة ابن َخ ْلفُون »

1391هـ 1971 /م

 .13تقدميٌ لكتاب « َم َواقِف ف ْ
ِك ِريَّة »

1391هـ 1971 /م

 .14كتاب ظاهرة النِّفَاق

1394هـ 1974 /م

 .15حتقيق « أَ ْج ِوبَة ُعل ََما ِء ف ََّزان »

1396هـ 1976 /م

الر ّد على َجمِيع املُ َخالِفِني » 1396هـ 1976 /م
 .16حتقيق « َّ
 .17القراءة العربية لغري الناطقني بِ َها

1397 -96هـ 1977 -76 /م

الدين »
 .18ترمجة « أُ ُصول ِّ

1397 -96هـ 1977 -76 /م
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

تَ ْصن ُ
ِيف آثا ِر النَّامِي َح ْس َب َم َك ِ
ان ِكتَابَتِ َها

 .19مالمح عن ا َ
ِجالن آن آربر – متشجان  -الواليات املتحدة
حل َركة ال ِع ْلمِيَّة بوار ْ
الش ْعبِي
الش ْعر َّ
 .20ديوان ِّ

بنغازي – ليبيا

.1

حتقيق « قَنَاطِر ا َ
خليْ َرات »

القاهرة – مصر

 .21دليل املؤلفني العرب الليبيني

بنغازي – ليبيا

.2

ِي
أطروحة يف ِّ
الش ْع ِر اجلا ِهل ّ

القاهرة – مصر

ُوسة »
 .22حتقيق « ِسيَر َم َشايِخ نَف َ

ليبيا

.3

ختريج رسائل اإلمام َجابِر بن َزيْ ٍد

نالوت  -ليبيا

 .23تقدميٌ لكتاب « ث َْو َرة أبِي يَزِيد »

نالوت – ليبيا

.4

مقاالت ف ْ
ِك ِريَّة
ٌ

كمربدج – اململكة املتحدة

الع ْدل واإلِنْ َصاف »
 .24حتقيق « َ

دلْهي اجلديدة – الْهند

.5

حتقيق كتاب « َم َسائِل التَّ ْو ِحيد »

كمربدج – اململكة املتحدة

اســـــالت
ُ .25م َر َ

أمكنة متفرقة

.6

مقال « َو ْصف َم ْخ ُط ٍ
وطات ِ
إباضيَّة » كمربدج – اململكة املتحدة

قصائِ ُد وأَ ْش َعـــار
َ .26

أمكنة متفرقة

.7

الز َكاة »
حتقيق « رسالة َّ

كمربدج – اململكة املتحدة

.8

حتقيق « رسالة ا َ
حلقَائِق »

كمربدج – اململكة املتحدة

.9

دراسات يف اإلبَ ِ
اضيَّة »
أطروحة «
ٌ

كمربدج – اململكة املتحدة

ِسالم »
 .10حتقيق « ق ََواعِد اإل ْ

كمربدج – اململكة املتحدة

الدين »
 .11حتقيق « أُ ُصول ِّ

كمربدج – اململكة املتحدة

 .12حتقيق « أَ ْج ِوبَة ابن َخ ْلفُون »

كمربدج – اململكة املتحدة

 .13تقدميٌ لكتاب « َم َواقِف ف ْ
ِك ِريَّة »

نالوت – ليبيا

 .14كتاب ظاهرة النِّفَاق

السجن املركزي – طرابلس – ليبيا

 .15حتقيق « أَ ْج ِوبَة ُعل ََما ِء ف ََّزان »

آن آربر – متشجان  -الواليات املتحدة

الر ّد على َجمِيع املُ َخالِفِني » بوملان – الواليات املتحدة
 .16حتقيق « َّ
 .17القراءة العربية لغري الناطقني بِ َها

آن آربر – متشجان  -الواليات املتحدة

الدين »
 .18ترمجة « أُ ُصول ِّ

آن آربر – متشجان  -الواليات املتحدة
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

تَ ْصن ُ
يب
ِيف آثا ِر النَّامِي َح ْس َب َو ْض ِع َها املَ ْكتَ ّ
.1
.2
.3

حتقيق « قَنَاطِر ا َ
خليْ َرات »

ِي
أطروحة يف ِّ
الش ْع ِر اجلا ِهل ّ
ختريج رسائل اإلمام َجابِر بن َزيْ ٍد

مطبوع (  433صفحة )
مفقودة
مرقون (  43صفحة )

.4

مقاالت ف ْ
ِك ِريَّة
ٌ

منشورة ( ~  50صفحة )

.5

حتقيق كتاب « َم َسائِل التَّ ْو ِحيد »

مفقود

.6
.7

مقال « َو ْصف َم ْخ ُط ٍ
وطات ِ
إباضيَّة »

الز َكاة »
حتقيق « رسالة َّ

.8

حتقيق « رسالة ا َ
حلقَائِق »

مفقود

.9

دراسات يف اإلبَ ِ
اضيَّة »
أطروحة «
ٌ

مطبوعة (  265صفحة )

ِسالم »
 .10حتقيق « ق ََواعِد اإل ْ
الدين »
 .11حتقيق « أُ ُصول ِّ

 .12حتقيق « أَ ْج ِوبَة ابن َخ ْلفُون »

قصائِ ُد وأَ ْش َعـــار
َ .26

خمطوطة ومنشورة ومفقودة

مطبوع (  128صفحة )

مطبوع (  111صفحة )
مرقون (  77صفحة )
مطبوع ( ؟ )

الدين »
 .18ترمجة « أُ ُصول ِّ

مرقون ( ؟ )

 .19مالمح عن ا َ
ِجالن
حل َركة ال ِع ْلمِيَّة بوار ْ

منشور (  20صفحة )
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خمطوطة ومنشورة ومفقودة

مرقون (  60صفحة )

 .14كتاب ظاهرة النِّفَاق

الش ْعبِي
الش ْعر َّ
 .20ديوان ِّ

الع ْدل واإلِنْ َصاف »
 .24حتقيق « َ

مرقون (  415صفحة )

مفقود ( ~  20صفحة )

مطبوع (  166صفحة )

 .17القراءة العربية لغري الناطقني بِ َها

 .23تقدميٌ لكتاب « ث َْو َرة أبِي يَزِيد »

مطبوع (  10صفحات )

مفقود

 .13تقدميٌ لكتاب « َم َواقِف ف ْ
ِك ِريَّة »

الر ّد على َجمِيع املُ َخالِفِني »
 .16حتقيق « َّ

ُوسة »
 .22حتقيق « ِسيَر َم َشايِخ نَف َ

مفقود

منشور (  25صفحة )

مطبوع (  6صفحات )

 .15حتقيق « أَ ْج ِوبَة ُعل ََما ِء ف ََّزان »

 .21دليل املؤلفني العرب الليبيني

مطبوع ( جملدان )

مطبوع ( جملدان )
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

تَ ْصن ُ
ِيف آثا ِر النَّامِي َح ْس َب َم ْن َه ِج ِه في َها
.1
.2
.3

حتقيق « قَنَاطِر ا َ
خليْ َرات »

ِي
أطروحة يف ِّ
الش ْع ِر اجلا ِهل ّ
ختريج رسائل اإلمام َجابِر بن َزيْ ٍد

حتقيق
ذايت ( أطروحة ماجستري )
ختريج

.4

مقاالت ف ْ
ِك ِريَّة
ٌ

ذايت ( مقاالت )

.5

حتقيق كتاب « َم َسائِل التَّ ْو ِحيد »

حتقيق

.6
.7

مقال « َو ْصف َم ْخ ُط ٍ
وطات ِ
إباضيَّة »

الز َكاة »
حتقيق « رسالة َّ

.8

حتقيق « رسالة ا َ
حلقَائِق »

حتقيق

.9

دراسات يف اإلبَ ِ
اضيَّة »
أطروحة «
ٌ

ذايت ( أطروحة دكتوراه )

ِسالم »
 .10حتقيق « ق ََواعِد اإل ْ
الدين »
 .11حتقيق « أُ ُصول ِّ

 .12حتقيق « أَ ْج ِوبَة ابن َخ ْلفُون »

الع ْدل واإلِنْ َصاف »
 .24حتقيق « َ

حتقيق

اســـــالت
ُ .25م َر َ

ذايت

قصائِ ُد وأَ ْش َعـــار
َ .26

ذايت

حتقيق (ملحق بأطروحة الدكتوراه)
حتقيق (ملحق بأطروحة الدكتوراه)

 .14كتاب ظاهرة النِّفَاق

حتقيق
حتقيق
ذايت ( باالشتراك )

الدين »
 .18ترمجة « أُ ُصول ِّ

ترمجة ( باالشتراك )

 .19مالمح عن ا َ
ِجالن
حل َركة ال ِع ْلمِيَّة بوار ْ

ذايت ( حماضرة يف ملتقى )
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 .23تقدميٌ لكتاب « ث َْو َرة أبِي يَزِيد »

ذايت ( مقدمة )

حتقيق (ملحق بأطروحة الدكتوراه)

ذايت

 .17القراءة العربية لغري الناطقني بِ َها

ُوسة »
 .22حتقيق « ِسيَر َم َشايِخ نَف َ

حتقيق

حتقيق

 .13تقدميٌ لكتاب « َم َواقِف ف ْ
ِك ِريَّة »

الر ّد على َجمِيع املُ َخالِفِني »
 .16حتقيق « َّ

 .21دليل املؤلفني العرب الليبيني

مجع ( باالشتراك )

ذايت ( مقال )

ذايت ( مقدمة )

 .15حتقيق « أَ ْج ِوبَة ُعل ََما ِء ف ََّزان »

الش ْعبِي
الش ْعر َّ
 .20ديوان ِّ

مجع وحتقيق ( باالشتراك )
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

تَ ْصن ُ
ِيف آثا ِر النَّامِي َح ْس َب َم ْو ُضو ِع َها
.1
.2
.3

حتقيق « قَنَاطِر ا َ
خليْ َرات »

ِي
أطروحة يف ِّ
الش ْع ِر اجلا ِهل ّ
ختريج رسائل اإلمام َجابِر بن َزيْ ٍد

الفقه
األدب
الفقه

.4

مقاالت ف ْ
ِك ِريَّة
ٌ

الفكر اإلسالمي

.5

حتقيق كتاب « َم َسائِل التَّ ْو ِحيد »

العقيدة

.6
.7

مقال « َو ْصف َم ْخ ُط ٍ
وطات ِ
إباضيَّة »

الز َكاة »
حتقيق « رسالة َّ

.8

حتقيق « رسالة ا َ
حلقَائِق »

الفلسفة واالصطالحات الشرعية

.9

دراسات يف اإلبَ ِ
اضيَّة »
أطروحة «
ٌ

الفكر اإلسالمي

ِسالم »
 .10حتقيق « ق ََواعِد اإل ْ
الدين »
 .11حتقيق « أُ ُصول ِّ

 .12حتقيق « أَ ْج ِوبَة ابن َخ ْلفُون »

قصائِ ُد وأَ ْش َعـــار
َ .26

موضوعات متعددة

الفقه

الفقه
العقيدة
التربية

الدين »
 .18ترمجة « أُ ُصول ِّ

العقيدة

 .19مالمح عن ا َ
ِجالن
حل َركة ال ِع ْلمِيَّة بوار ْ

التاريخ
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اســـــالت
ُ .25م َر َ

موضوعات متعددة

العقيدة

 .14كتاب ظاهرة النِّفَاق

الش ْعبِي
الش ْعر َّ
 .20ديوان ِّ

الع ْدل واإلِنْ َصاف »
 .24حتقيق « َ

أصول الفقه

الفقه

الفكر اإلسالمي

 .17القراءة العربية لغري الناطقني بِ َها

 .23تقدميٌ لكتاب « ث َْو َرة أبِي يَزِيد »

التاريخ

الفقه

 .13تقدميٌ لكتاب « َم َواقِف ف ْ
ِك ِريَّة »

الر ّد على َجمِيع املُ َخالِفِني »
 .16حتقيق « َّ

ُوسة »
 .22حتقيق « ِسيَر َم َشايِخ نَف َ

التاريخ

الفهرسة

الفكر اإلسالمي

 .15حتقيق « أَ ْج ِوبَة ُعل ََما ِء ف ََّزان »

 .21دليل املؤلفني العرب الليبيني

التاريخ

األدب
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

«»1

األول من كتاب « َقنَاطِر ا َ
خل ْي َرات»
تَ ْحقِيق القسم َّ

ِس َماعيل بن موسى اجلِيطايل النَّف ِ
ُوس ّي (ت750هـ)
للعالمة أيب طاهر إ ْ
مطبوع؛ مكتبة وهبة -القاهرة؛ ط1385 :1هـ/
1965م؛  403صفحات؛  15.5×24س�م +
 30صفحة ملقدمة التحقيق

وأو َل ما أَف َْر َزتْ ُه املطاب ُع من إنتاجه،
الع َمل يُ َع ُّد باكور َة أعمال النَّاميَّ ،
هذا َ
�م تَ ْظ َه ْر .وهو ُخطوةٌ ّ
مع َغلَبَ ِة َّ
مبكرة يف
الظ ِّن ْأن تَ ُكو َن لَُه أعما ٌل س�ابقة لَ ْ
ولعل ا َ
شاب لَ ْم يتجاوز السادس َة والعشرين من ُع ُمرِهَّ ،
جل َّو
ميدان التحقيق من ٍّ
ِي ،فَيَ َّس َر له اقتحا َم امليدان.
ِي الذي َو َج َد ُه يف م ْ
ِص َر َع َّز َز ُط ُم َ
وحه الذات َّ
الثقاف َّ
ِن أكثر ُ
وكت�اب (قَنَا ِط ِر ا َ
�ر ِ
الكتُب ُش�هر ًة يف مكتبة املذهب
ُ
ات) م ْ
خليْ َ
اإلباض�ي العامرة باملؤلفات الكثرية؛ «ذلك أنّه يبدو فري ًدا يف منهجه وطريقة
تأليفه ،واتِّجاه مؤلِّ ِف ِه الواضح فيه إىل َر ْس ِ
ِحيَا ِة اإلنسان
�م ُم َخ َّط ٍط متكامل ل َ
كتاب
التصور اإلسالمي ،ويُ َو ِّج ُه إليها دنيا وآخرةً .فهو ٌ
املسلم كما يُ َح ِّد ُدها ُّ
ٍ
نظرات قيّم ًة
ومهمات مسائلها -
ش�املٌ ،يَ ْج َم ُع  -إىل بيان أسرار العبادات ّ
يف التربية واألخالق ،ولَ َم َح ٍ
ات بارع ًة يف فلسفة التشريع اإلسالمي ،ومنهاجه

الذي ْاختَ َّط ُه لتنظيم احلياة واملُجتمع».
ِي اإلسالمي عند َج َماع ٍة من الشباب
وقد نَ َشأَ ْت فكر ُة إحياء التراث ال ِع ْلم ِّ
ٍ
املُثَق ِ
خطوات أُوىل لتحقيق
ِي املاضي ،واتَّخذوا
ِج�ر ِّ
َّف منذ أواخر القرن الْه ْ
َّف أو كاد ،فقد قامت أمامهم َعقَبَتَا ِن َص ُع َب
الفكرة« ،لَ ِك َّن َس�يَْر العمل تَ َوق َ
معا:
عليهم تذليلُهما ً
العقَبَ ُة األوىل عقبة ما ّدية ،وهي تَ ْم ُ
ويل املشروع واإلنفاق عليه .
َ -

أشخاص يُشرفون
والعقَبة الثانيــة عقبة فَنّية أو ِع ْلمِيّة ،وهي وجود
ٍ
َ -

 -من مقدمة النامي لكتاب (قناطر اخلريات) ص (. )15
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َد ُم للنشر ،وهذا َع َم ٌل ال يقوم
ِيق
وتصحيح ما يُق َّ
على املش�روع ويتولَّ ْو َن تَ ْحق َ
َ

املتخصصون».
به إال
ّ
العقَبَتَيْ ِن لَ ْم تَ ِق َفا طوي ً
�روع ،إ ْذ تَيَ َّسر لتلك
ولكن هاتني َ
َّ
ال ُدو َن تنفيذ املَ ْش ُ
َت يف
غ
وض
خ
ت
أن
�باب
الش
من
املَ ْج ُموعة
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ِمار التجرب�ة األوىل ،واليت تَ َمثَّل ْ
َ
تَحقيق (قناطر اخلريات) علي يد النَّامِي.
ِص َر يف جامعة
�را ِو ُد ِذ ْه َن النام�ي لَ َّما كان طالبً�ا بِم ْ
ب�دأت الفكر ُة تُ َ

وو َض َع لَ َم َساتِ ِه األوىل على َّ
الطبعة
اإلسكندريّة سنة 1383هـ 1963 /م َ ،
اَ
البارونية يف مصر س�نة 1307هـ ،ولَ َّما
حل َج ِريَّة للقناطر املطبوعة باملطبعة ُ
التم َس نُ َس ًخا َخ ِّطيَّ ًة منه،
اس�تقر َع ْز ُم ُه على الشروع يف إعداد الكتاب للطبع َ
ٍ
اجلزء
يظفر إال
�م ُل هذا ُ
بثلاث كلُّها للجزء األول من الكتاب ،ويَ ْش َ
فل ْ
َ�م ْ
ِر :ال ِعلْم واإلميان والصالة والصوم والزكاة واحلج واألمر باملعروف
َسبْ َع قَناط َ
تقسيما جدي ًدا،
والنهي عن املنكرَ .و َرأى النامي أن يتسا َم َح يف تقسيم الكتاب ً
قناطر
َج َع َل قَنْ َط َرتَ ْي ال ِعلْم واإلميان
فَ
ً
قس�ما َّأو َل ،على ْأن يَ ْش َم َل ُ
القسم الثانِي َ
العبادات اخلمس ،وبقيُّة الكتاب يف قسمني آخرين.
ظن النامي  -كانت بِذَاتِ َها أُ ُصوالً للطبعة
واملخطوطات ُ
ُ
الثالث َ -ح ْس َب ِّ
اَ
ِما حفظتْ ُه
م
و
اجلاموس،
بوكالة
العلم
طلبة
على
ا
ف
ق
و
كان
ا
ِم
ْ
ً
َ
َّ
حل َجريّة ،فهي م َّ

ِن عوادي الزمن خزان ُة طيلون بالقاهرة .فاعتَ َم َد عليها ،واستعان يف تَحقيقها
مْ
للش َّماخي؛ يف طبعته األوىل الصادرة عن دار الدعوة
 -من مقدمة علي صاحل الش�اوش لكتاب (اإليضاح) َّ
يف ليبيا سنة 1390هـ1970 /م .
ُ -
انظر  -النامي :مقدمة حتقيقه لكتاب العدل واإلنصاف ( مر )  /الصفحة األوىل .
 -الو َ
َح ُم َراد ٌ
خاص ًة للمكان الذي يكون
ِف يف معناه لل ُفنْ ُد ِق أو اخلَان،
َ
ش�اع استعمالُه يف م ْ
ِص َر َّ
ِكالَ ُة ُ :م ْص َطل ٌ
مأوى للتُّ َّجار املس�افرين و َم ْخزنًا لبضاعتهم( .انظر -رفعت موس�ى ُم َح َّمد :الوكاالت والبيوت اإلسالمية يف
ِن وكاالت مصر :وكالة ا َ
جلا ُموس ،أو وكالَ ُة املَغَا ِربَة ،أو وكالة البَ َّحار،
مصر العثمانية ص  52فما بعدها) .وم ْ
أح َم َد بن طولون بالقاهرة كانت مس�كنًا
أو وكال�ة طولون أو طيلون ،وكلُّها تَ ْس�مِيَ ٌ
ات لِ َدا ٍر ق ُْر َب جا ِم ِع ْ
خاصةً) الوافدين إىل مصر ،و َم ْخزنًا ل ِ
وتع َّد ْت َد ْو َرها التجاري إىل َد ْو ٍر
لإلباضية املغاربة (اجل ِْربِيِّنيَ منهم َّ
ِمَ ،
ِسلَ ِعه ْ
ومقرا ُ
للكتُ ِب املوقوفة عليهم ،وصار َد ْخ ُل ِك َرائِ َها يرجع لفقراء الطلبة
ِي أبْ َر َز؛ إ ْذ
أصبحت ً
ْ
مأوى لطلبة العلم ًّ
ثَقَاف ٍّ
وخ َّر َج ْت عرب ما يزيد عن أربعة قرون َج ْم ًعا غفريًا من أهل العلم .
عامتِهِمَ ،
أو َّ
وهي اآلن أَث ٌَر يُذ َ
ْك ُر ،فقد َش ِملَتْ َها َح ْملَ ُة مصادرة األوقاف وتَهدمي بعض األحياء العتيقة يف مصر ،أ ّما ُكتُبُها
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عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

السل ِ
َف الصاحل آنذاك الشيخ أيب إسحاق إبراهيم ْاط َفيِّش (ت 20شعبان
ببَقِيَّ ِة َّ
ِي ُع ُم ِر ِه األخرية ،وبأستاذه اجلليل الشيخ علي
1385هـ) الذي كان يف ِسن ِّ
حيىي ُم َع َّمر (ت1400هـ).
وو َّض َحت املنهج
ثُ َّم اس�تهلَّها ب ُِمق ّدمة قَيِّمة بَيَّنَ ْت رسالته اليت يسعى إليها َ

ِئ عن
بالتأمل والتدبُّر ،و ُمحتواها يُنْب ُ
الذي يَ ْم ِش�ي في ِه  ،وهي مقدم ٌة جديرةٌ ُّ
وعقل ُم ْدر ٍ
ِك ألوضاع عصره  ،وكان النامي
ٍ
ذه�ن متوقِّد ،وبصرية متفتحة ٍ ،
يرى يف عمله هذا ُصور ًة من ُص َو ِر النهضة ال ِع ْلمِيَّ ِة اإلصالحية اليت يَ ْعتَ ِز ُمها .
وقد فرغ من هذا القسم األول بالقاهرة يف شهر صفر 1385هـ /يونيو
1965م ،و ُطبِ َع ب َِمكتبة وهبة بالقاهرة يف السنة نفسها ،وكانت للنامي معرف ٌة

وثيقة بصاحبهاَ :ح َسن َو ْهبَة.
وحتِه ،وذ َ
َك َر يف
أش�ار النامي إىل َع َملِ ِه هذا يف غري ما موض ٍع م�ن أُ ْط ُر َ
حالت بينه وبني إِتْ َمام بقية
رس�ال ٍة لَُه إىل الشيخ أيب اليقظان
األس�باب اليت ْ
َ

األقسام .

حثيث إلخراج
عن املطبعة العربية بغرداية سنة 1419هـ1998 /م ،والعمل ٌ
ِن نُ َس ٍ
�خ َم ْخ ُطوط ٍة متع ّددة َم ْح ُفو َظ ٍة يف ميزاب غريِ النُّ َس ِخ اليت
بقية األجزاء م ْ
اعتَ َم َدها النامي.

وأُ ِشريُ يف األخري إىل َّأن َطلَبَ َة معهد َع ِّمي سعيد بغرداية /قسم الشريعة قد
ِمتهم إىل اقتفاء أثر النامي وحتقيق أمنيّته بطبع بقية األجزاء ،فسعوا
ْ
نش�طت ه َّ
إىل إخ�راج قنطرة الصالة ووظائفها من الطهارات يف طبعة قش�يب ٍة صدرت
َت ش�رقًا وغربًا ،وبقي منها عد ٌد ال بأس به يف دار الكتب املصرية ،ويف مكتبة الشيخ أيب إسحاق اطفيّش
فتفرق ْ
َّ
آلت إىل مكتبة الش�يخ أمحد بن محد اخلليلي ُبع َمان ،ويف مكتبة الشيخ سالِم بن يعقوب الذي نَ َس َخ
ِصر اليت ْ
بِم ْ
محلها معه إىل ِج ْربَ َة يف تونس ،مع خمطوطات متفرقة يف ميزاب وجبل نفوس�ة .ولألستاذ
نصوصا عديدة منها و َ
ً
وذجا) فرغ منها
العزيز أمحد مصلح رس�الة ماجس�تري بعنوان (الوقف اجلربِي يف مصر ..وكالة اجلاموس ن َُم ً
ِي َمجهول فِي
يف 1426هـ2005 /م .ولكاتب ه�ذه الصفحات ٌ
حبث عنوانه( :وكالة طولونٌ ..
صرح ثقاف ٌّ
قلب القاهرة) غري منشور.
اقتبست جانبًا منها ووضعتُه يف
 -انظر مقدمة النامي على حتقيق القناطر ؛ من ص ( )1إىل ص ( .)23وقد
ُ
امللحقات ّ
ليطلع عليه القارئ.
واعتمدت هنا هذه الطبعة املصورة .وقد َص َد َر (قناطر اخلريات)
ُ -ص ِّور الكتاب بعد ذلك باجلزائر ونُ ِش�ر ،
ُ
كامال بعد ذلك يف طبعات ع ّدة ل َْم تعتمد حتقيق النامي!
 -انظ�ر مثلا الصفح�ات  263 ،232 ،187 ،177 ،97من الترمجة العربية الص�ادرة عن دار الغرب
اإلسالمي.
احلديث عن مشروعاته اليت
ارتأيت  -بعد سرد آثار النامي  -أن أُْف ِر َد
 -سيأيت احلديث عنها فيما يلي  .وقد
َ
ُ
وح احلياة فيها بإذن اهلل .
ل َْم تتجاوز َح َّد األُ ْمنِيَّات ،
ْ
وبقيت بعد صاحبها تنتظر َم ْن يبعث ُر َ
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«»2

َاالت ِع ْلمِيَّ ٌة وف ْ
ِك ِريَّة
َمق ٌ
�ت يف كمبردج /املللك�ة املتحدة،
ُكتِبَ ْ
الص ُحف الليبية والربيطانية؛ بني
يف
ت
ونُ ِش َر ْ
ُّ
سنيت 1389- 88هـ 1969- 68 /م

حد َث عن مقاالت النامي بعد َس ْر ِد قائم ِة آثاره
كنت قد َع َز ْم ُت على أن أتَ َّ
ُ
ٍ
مؤلفات وتَ ْح ٍ
ٍ
ودراس�ات ،غري أنِّ�ي َو َج ْد ُت تلك املقاالت تَتَّ ِح ُد
قيقات
من
زمانًا ومكانًا ،فزمانُ َها بني َسنَتَ ْي 1389- 88هـ1969- 68 /م يف الفترة
أواخر عهد النظام امللكي وبدايات النظام اجلمهوري يف
اليت َش ِه َد ْت فيها ليبيا َ
ُ 19جمادى اآلخرة سنة 1389هـ /أول سبتمرب سنة 1969م ،وما ْاكتَنَ َف
أوضاع سياس�ية وثقافية .ومكانُها مدينة كمربدج ُم ْغتَ َر ُب
تلك املرحلة من
ٍ
النامي و َم ِح ُّل دراس�ته طيل َة مخس سنوات لنيل ش�هادة الدكتوراه باململكة
املتحدة.
وقبل أن نُ ِح َ
يط ب ُِمالبس�ات الوضع الذي ُكتِبَ ْت فيه املقاالت نرص ُد هنا
اع إىل ما تناولتْ ُه
قائم ًة بعناوينها وتاريخ نش�رها يف الصحف الليبية ،مع إِلْ َم ٍ
ٍ
موضوعات:
من
َ ( .1م ْه ُر ا َ
(العلَم) احلكومية
حل َضا َر ِة ال َغ ْربِيَّةِ) :مقا ٌل بدي ٌع نُ ِش َر يف صحيفة َ
بطرابُل�س العاصمة؛ يف عددها الصادر بتاريخ  6ش�عبان 1388هـ28 /
أكتوبر 1968م ،تَ َح َّد َث فيه عن احلضارة الغربية وموقفها من اإلسالم ،وما
تبتغيه من شعوب العالَ ِم اإلسالمي ضريب ًة لنشر مبادئها الزائفة ،و َد ْو ِر أذنابِ َها
ني يف صفوف املسلمني ،وسيأيت املقال ب ُِر َّمتِه يف ملحقات هذا الكتاب.
املُتَ َغ ْل ِغلِ َ
ٍ
مقاالت الحقة ،غري
وقد َو َع َد النامي ب ُِمتابعة احلديث حول هذا املوضوع يف
أظفر بِ َها.
أنّي لَ ْم ْ

ُ ( .2ف ُص ٌ
ِد الْ َهاز ِ
�ر بصحيفة
�ول من اجل ِّ
ِل  -توابع التوابع)َ :مقَا ٌل نُ ِش َ
الصاد ِر بتاري�خ  22ذي احلجة 1388هـ 11 /مارس
(العلَ�م) يف َع َد ِد َها َّ
َ
88

�ع ِر ا َ
ِي الذي بدأ
1969مَ ،و َض َع فيه النامي صور ًة خيالية س�اخرة ِّ
للش ْ
حل َداث ِّ
ٍ
مقاالت
ِح ُة
عام ًة والليبية خاصة .وهذا املقال فات َ
يظهر على الس�احة العربية َّ
َضيَّ ِة الشعر ا ُ
نفسه بقولهَ « :ع َر ْض ُت فيها لِق ِ
حل ِّر،
يف النقد األديب وصفها النامي ُ
وأوض ْح ُت َخ َط َره على اللغة والفكر اإلسلامي ب َِما
بعض ُد َعاتِهَ ،
�ت َ
وتَتَبَ َّع ُ

يَ ْح ِملُه من َس ٍّم ُز َع ٍ
اف يف طيَّاته من األفكار املسمومة واملبادئ الْ َه َّدا َمة».
ِد الْ َهاز ِ
وص ْلبَا ٌن  ..وأش�يا ُء أخرى):
( .3فصول من اجل ِّ
ِيس ُ
ِل  -نَ َواق ُ
الصاد ِر بتاري�خ  27ذي احلجة
(العلَ�م) يف َع َد ِد َها َّ
�ر بصحيفة َ
َمقَ�ا ٌل نُ ِش َ
1388هـ 16 /مارس 1969م ،تابَ َع فيه نَ ْق َد الش�عر احلر ،ونقل شيئًا من
واستَ ْش َه َد بِ َها على
س�خافاته ومها ِزلِِه عن بعض األدباء الليبيني املعاصرينْ ،
ِم لتعابريهم
تأثُّر َم ْن يُ َس ّميهم (الببغاوات) بأدب النصارى وشعرهم ،وتَ ْر َدا ِده ْ
ِف باملرصاد ّ
لكل َم ْن يس�لك هذا املس�لك ،وقال
وألفاظهم .ثُ َّم َو َع َد أن يَق َ
الصلْبَان والنواقيس واآللِ َه َة اليت تعيش يف
يف آخ�ر مقاله« :فحىت عندئ ٍذ نَتْ ُر ُك ُّ
أدمغة شعرائنا ا ُ
حم ًدا
جل ُدد ،ونَ ْش َه ُد ْأن ال إله إال اهلل وأال معبود سواهَّ ،
وأن ُم ّ
وأن مجي َع ما جاء به َح ٌّق من عند َربِّنا».
عب ُده ورسولهَّ ،
(العلَم)
َ ( .4ر ْم ٌز أَ ْم غ ْ
َم ٌز يف القرآن ! «َ :)»1مقَا ٌل ُم َط َّو ٌل نُ ِش َر بصحيفة َ
الصاد ِر بتاري�خ  1صفر 1389هـ 18 /إبريل 1969مَ ،ر َّد فيه
يف َع َد ِد َها َّ
«أحد ُ
أفكارا ضالًّة حول تفسير القرآن ،يدعو
على َ
الكتَّاب اللِّيبيني قام يُ َر ِّدد ً
10
الر ْمزِ ،ويُبطل بذلك املعجزات الربَّانية».
فيها إىل تفسري القرآ ِن َح ْس َب َّ
واملردو ُد عليه هو الصادق النَّيْ ُهوم (ت 1415هـ1994 /م) 11يف مقاالته

 -من رسالة كتبها النامي أليب اليقظان ( مؤرخة يف  4أغسطس 1969م ) ،سبق ذكرها.
 -10املصدر نفسه
 -11الص�ادق النيهوم ( 1356هـ 1937 /م – 1415هـ 1994 /م ) :كاتب صحايف ،ولد يف بنغازي
بليبيا ،ودرس علومه اجلامعية يف القاهرة ،وأعد أطروحة الدكتوراه يف األديان املقارنة ،مث تنقل بني أملانيا وأمريكا
وفنلندا دارس�ا ومدرس�ا مادة األديان املقارنة .مارس الكتابة الصحفية ،وكتب مقاالت يف صحيفة «احلقيقة»
وجمليت «األس�بوع العريب» و «الناقد» ،كما شارك يف إنشاء املؤسسة العامة للصحافة يف ليبيا ،وأصدر سلسلة
من املوس�وعات العربية أمهها« :تارخينا» و «هبجة املعرفة» .له عدة كتب منها« :حتية طيبة وبعد» و«القرود»
و«إسلام ضد اإلسلام» وغريها .هاجر إىل جنيف س�نة 1396هـ1976 /م وتويف بِ َها .انظر ترمجته يف:
النيهوم :إسالم ضد اإلسالم (ترمجة يف أوله) وأباظة واملاحل :إمتام األعالم ص ،192وحممد خري رمضان يوسف:
تتمة األعالم . 235 /1
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(الرمز يف
�رها بصحيفيت (احلقيقة) و (الرائد) الليبيَّتَيْ ِن ،وكانت عن َّ
اليت نَ َش َ
�يح بِ ُدو ِن
القرآن) ،وم ْ
ِن ْأكثَ ِر َها جدالً مقالته اليت بعنوان (إىل َمتَى يَ َظ ُّل املَ ِس ُ
12
أَ ٍب؟) إذ أح َدثَ ْت ُردو َد ف ِْع ٍل يف عدة دوائر دينية وصحافية وأدبية.

متحدثًا عن هذا الكاتب« :ولوال أنين أعرف الصادق النيهوم
يقول النامي ِّ
جيّ ًدا لَ َكتَبْ ُت غريَ هذا عن هذا األمر ،فأنَا أ ْعر ُ
شخصا ال ينطلق من
الص َ
ادق ً
ِف َّ
�س واضح ٍة فيما يفعل أو يَ ْكتُب ،وهو يصنع ذلك استجاب ًة ل َِما يقرأ أو ما
أُ ُس ٍ
ٍ
واضح للحياة ،أو
يطرأ عليه من
أحوال تكتنف حياته اليت ال يَ ْح ُك ُمها تَ َص ُّو ٌر ٌ
ٌ
سلوك ثابت َم ْحدو ٌد .ولذلك فعندما نَ َش َر بعض فصوله عن الرمز يف القرآن يف
وقلت نَ ْوبٌَة ستمضي
جريدة احلقيقة
حس�بت ذلك على ما ق َّ
َد ْمتُه من أحوالهُ ،
ُ
ب َِما جاءت.
شيء غريُ ذِي قيم ٍة يف الواقع؛ ال من ناحية اجلهد والدراسة والبحث
وهو ٌ
للصادق عندما
العلمي الس�ليم ،وال من ُ
ونتائجه ،فالناس يَق َْرأُو َن َّ
آثاره ُ
حيث ُ
أسلوب الليبيني يف
يتح ّدث لَ ُهم عن صديقته السائحة األجنبية اليت ال يعجبها
ُ
املَُغا َزلة ،ويضحكون من ذلك ،ويقرأون لَُه عندما يُتَ ْر ِج ُم لَ ُهم رس�الة العامل
اجلرار إىل حبيبته يَل َْع ُن فيها الناس ُّ
اب يف بنغازي ،وقد
والذبَ َ
التشيكي س�ائق َّ
أيضا ،ولكنهم عندما يُبْ ِص ُرون موضوع الرمز يف
بعضه�م ً
يَ ْض َح ُك من ذلك ُ
القرآن فهم يضحكون قبل قراءته.
فالذي يعرف الص�ادق من ق ُْر ٍب يَ ْعر ُ
ِف ِصلَتَ ُه بالقرآن ،و الذي ال يَ ْع ِرفُ ُه
يَ ْعر ُ
الطالب فيها
ِف أن مناهج كلية اآلداب وقس�م اللغة العربية فيها ال تُ َؤ ِّه ُل
َ
الباحث
ملواجهة مثل ه�ذا البحث دون رعاي ٍة أكادميية أمين�ة ،يَ ْخ َض ُع فيها
ُ
إلشراف أحد الدارسين من العلماء املختصني ،وهو أَ ْم ٌر لَ ْم يَتَيَ َّس ْر للصادق
اضطالع صاحبنا بِ ِمثْل
عل�ى األقل يف موضوع الرمز يف القرآن ،ولذلك فإن
َ
13
هذه الدراسة أَ ْم ٌر تَ ُح ُّف ُه الكثري من املزالق واملخاطر».

َم ٌز يف القرآن ! « )»2تتمة املقال الس�ابق ،نُ ِش َر بصحيفة
َ ( .5ر ْم ٌز أَ ْم غ ْ

العالَم .
 -12انظر  -الناكوع  :الدكتور عمرو النامي سريته ومواقفه صَ / 34م َجلَّة َ
 -13النامي  :رمز أم غمز يف القرآن (. )1
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الص�اد ِر بتاريخ  14صفر 1389هـ 1 /مايو 1969م،
(العلَم) يف َع َد ِد َها َّ
َ
(خ َز ْعبَ ِ
الت) النيه�وم كما يصفها  -واليت تَنَ َاولَ ْت والد َة
على
د
الر
فيه
تاب�ع
ُ
َّ َّ
«أن ُك َّل ما فعله [
سيدنا عيس�ى عليه السلام ومعجزاتِه  -وأَثْبَ َت النامي َّ
النيهوم ] هو أنَّه َع َّدل قلي ً
وجاء لِيُ َز ِّو َرها
ال يف عقيدة اليهود يف هذه املس�ألةَ ،
دليل».
على القرآن من غريِ مستَنَ ٍد وال ٍ
ْحق صحيفة
�ر ب ُِمل َ
( .6حقيق�ة وأهداف نوادي ُّ
الروتاري) :مقال نُ ِش َ
(العلَم) الش�هري الصادر يف مجادى األوىل 1389هـ /أغسطس 1969م،
َ
وكان ذلك إِثْ َر َس َماح حكومة العهد املَل ِ
فرع لنوادي الروتاري يف
َك ِّي بإنشاء ٍ
14
ليبيا ،ودعا فيه إىل ضرورة إلغاء قرار السماح بإنشاء مثل هذا النادي.
«وآخر ما سا َه ْم ُت به يف ذلك
قال النامي يف رسال ٍة منه إىل أيب اليقظان:
ُ
النش�اط فص ٌل طوي ٌل ٍ
�ت فيه نشأ َة هذه
الروتاري) ،ناق ْ
َش ُ
ضاف عن (نوادي ُّ
مصائب على
وفكرتَ َها وسيطر َة اليهود عليها وما يَ ُج ُّر ُه وجو ُدها من
َ
النوادي َ
15
فرع لِ َهذا النادي يف ليبيا».
بالد املسلمني ،وذلك ب ُِمناسبة إنشا ِء ٍ
.7
�ر بصحيف�ة (الثَّ ْو َرة) يف عددها
ٌ
(كلمات للثورة) :مقا ٌل طوي ٌل نُ ِش َ
الصادر بتاريخ  23ش�عبان 1989هـ 4 /نوفمبر 1969م ،خا َط َب فيه
القائمني على ثورة ّأول سبتمرب ،وذكر مربّرات تلك الثورة وأهدافهاَ ،و َو َّضح
ما يُ ْرتَ َجى منها وما يُ ْع َق ُد عليها من ٍ
آمال.
توجهها السياسي.
.8
مقاالت ْ
ٌ
أخ َرى لَ ْم تُنْ َش ْر بسبب ُّ
***
مقاالت الناميَّ ،
هذا ُّ
ِ
ولعل األس�تاذ َم ْح ُمو َد حممد
كل ما َوقَ ْف ُت عليه من
َ�ف معه يف َص ٍّف واح ٍد ملواجهة
الناك�وع -
صديق النامي ورفيقَه الذي َوق َ
َ
االحنرافات الزائغة يف ميادين الفكر والسياس�ة  -أَ ْح َس ُن َم ْن يشرح لنا حقيقة
الوضع يف تلك املرحلة .
 -14راجع حول هذه القضية  -الناكوع  :مواقف فكرية ص 18
 -15من رسالة كتبها النامي أليب اليقظان ( مؤرخة يف  4أغسطس 1969م )  ،سبق توثيقها .
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يقول يف مقاله عن النامي مبجلة العالَم« :بينما كان عمرو النامي يف غربته
تلك من أجل العلم والدراس�ة (1971 -1967م) كان يتابع أخبار الوطن
تفاعالت ثقافية وسياس�يةَّ ،
ٍ
بعض ما تنش�ره
وما جيري فيه من
وظل يرصد َ
الصحف الليبية من مقاالت فكرية وأدبية ،أو ما تنش�ره من شعرٍ ،وال يَ ُفوتُه
ٍ
دالالت ال يَ ْر َضى
ْأن يُقَيِّ َمها ،وأن يُ َعبِّ َر عن موقفه من اجتاهاتِ َها وما تَ ْع ِك ُسه من
عنها يف بعض األوقات ،ويف بعض ذلك اإلنتاج.
أكتب عا َد ًة عمو ًدا
ُ
كنت أنا يف تلك السنوات صحافِيًّا يف صحيفة َ
(العلَم) ُ
ٍ
بعضها
يوميا وأَ ْكتُ ُب أحيانًا
مق�االت يف بعض الصحف واجملالت األخرىُ ،
ونظرا لعالقة الصداقة بيين وبني عمرو النامي،
حكوميّة ،وبعضها مس�تقلةً ،
ونظرا الهتماماتنا بالفكر والثقافة ،وحواراتنا املتواصلة أحيانًا واملتقطعة أحيانًا
ً
ْ
ُ
ٍ
�ر بصحيفة
ش
ن
ت
مقاالت
ب
ت
ك
ي
أن
ْنا
ق
ف
ت
ا
فقد
اجلامعة؛
يف
�ا
ن
ك
منذ
أخرى
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
(العلَم).
َ
وح ّرية
الس�تينات بالعصر الذهيب للصحافة الليبيةُ ،
ويُ ْم ِك ُن َو ْص ُف ِع ْق ِد ِّ
التعبري على صفحاتِ َها ،ما كان منها ناطقًا باسم الدولة ،أو ما كان منها قطا ًعا
ِيش بِ َد ْع ٍم من الدولة.
خاصا ،وغالبًا يَع ُ
ًّ

(العلَم) ما بني سنة 1969 -1968م عد ًدا من املقاالت
نَ َش َر ْت صحيف ُة َ
النقدية لعم�رو النامي؛ كانت تدور حول( :احلض�ارة الغربية وموقفها من
اإلسالم والعالَم اإلسالمي)( ،الش�عر احلديث  -نَ َماذج ليبية)  ،واختار لَ َها
ساخرا والذ ًعا لبعض اإلنتاج
عنوان( :فصو ٌل من اجل ِّ
ِد الْ َهازِل) و َع َك َس ْت نق ًدا ً
َت من ثقاف ِة وقِيَ ِم
َت من موازين الشعر العريب ،وانْ َفل َ
الشعري اللييب الذي انْ َفل َ
�و ِر البيئ ِة العربية اإلسلاميةَ ،
وكثُ َر ْت فيه  -على َح ِّد إش�ارات النامي
ُ
وص َ
الشبَّان الليبيون من
النواقيس
والصلْبَا ُن وأش�ياء أخرى ،وهي ثقاف ٌة تَ َعل ََّمها ُّ
ُّ
جمالت :الطليعة والكاتب واآلداب البريوتية  ...وغريها.
أما املقاالت اليت أثارت َد ِويًّا هائال يف تلك األيام فهي املقاالت اليت أنشأها
ِ
كتابات الصادق
عمرو النامي بعنوان (رم ٌز أم غم ٌز يف القرآن) وفيها رد على
�ر بعضها اآلخر يف صحيفة
النيهوم؛ اليت نش�رها يف صحيفة (احلقيقة) ونَ َش َ
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ِن أكثرها جدالً مقالته بعنوان (إىل
(الرائد) وكانت عن (الرمز يف القرآن) ،وم ْ
أح َدثَ ْت ُر ُدو َد ٍ
أفعال يف عدة دوائر دينية
مىت يَ َظ ُّل املس�يح بِ ُدو ٍن أَ ِب؟) حيث ْ
وصحافية وأدبية.
ومن بني ردود الفعل تلك كانت مقالة عمرو النامي اليت أرسلها من مدينة
(العلَم) بتاريخ 1969/4/18مَ ...
وك َش َف النامي أن
كامربدج ونُ ِش َر ْت بـ َ
ما يردده النيهوم قد سبقه إليه الباطنيُّة نظريًّا وتطبيقيًّا...
ويبدو أ ّن َج َّو كامربدج ومناخها األكادميي قد أشاع االطمئنا َن واالرتياح
عند الدكتور عمرو النامي ،فعندم�ا حدث التغيري يف ليبيا يف 1969/9/1م
�ب مقال ًة بعنوان
وانتهى النظ�ام امللكي َ
وح َّل حمل�ه النظام اجلمهوري َكتَ َ
وو َض َع فيها
(كلمات للثورة) نُ ِش َر ْت بصحيفة (الثورة) يف 1969/11/14م؛ َ
ِ
االجتاهات الفكريَّ َة السياسي َة
مربرات الثورة ،ومهمة اجليش ...وتناولت املقال ُة
القائمة يف البالد يف ذلك الوقت ...كما تَ َح َّد َث يف مقالته الطويلة عن الثورة
واإلسالمّ ،
وأكد أن اإلسلام هو األصل وهو األساس يف أحداث اإلصالح
16
املنشود يف ليبيا ،فال توجد يف ليبيا عقيدةٌ غري عقيدة اإلسالم.»...
الناكوع أيضا يف ٍ
مقال له بعن�وان (نظرات يف األعمال الفكرية
ويق�ول
ُ
اص َل الكتاب َة النَّ ْق ِديَّ َة طبقًا ملناهج النَّ ْق ِد
واألدبية لعمرو خليفة النامي)« :ولو َو َ
يف ِ
ِي كما َد َر َس ُه يف اجلامعة ،وكما ق ََرأ عنه يف ُكتُ ِب النقد العريب؛
األدب َ
الع َرب ِّ
لَ َكا َن أكبَ َر أُ ْس�تَا ٍذ يف النقد األديب يف ليبيا؛ ألنَّ ُه ِ
يب تَتَل َْم َذ على
صاح ُب قَلَ ٍم أد ّ
ُكتُ ِب مصطفى صادق الرافعي ،وحممود عباس العقَّاد ،وسيد قطب ،وحممود
حممد حسني.
شاكر ،وحممد ّ
كم�ا كان يَق َْرأُ ل ُ
ني من أمث�ال :نزار قبّاين ،ونازك
ِك ِّل الش�عراء املُ ْح َدثِ َ
والسيَّاب ،والشابّي ،وأمحد رفيق املهدوي...
املالئكة ،وعبدالوهاب البيايتَّ ،
وش�عر العصور
�ع َر اجلاهلي
وغريِه�م ،وقَبْ َل ُك ِّل هؤالء كان قد َد َر َس ِّ
الش ْ
َ
ِح ْك ِم تَ َخ ُّص ِص ِه يف دراس�ة اللغة العربية واألدب العريب يف كليَّ ِة
اإلسلامية ب ُ
 -16جملة العالَم ع : 468السبت  7شعبان 1413هـ  30 /يناير 1992م .
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اآلداب باجلامعة الليبية 1962- 1958م.
العالَمِيِّنيَ وما تُ ْر ِج َم لَ ُه ْم
عمرو النامي يقرأ لكبار األُ َدبَاء والشعراء َ
وكان ُ
ِن ُكتُ ٍب سواء منهم َم ْن كان ُر ِ
ِن أمثال:
وسيًّا أو أوربيًّا أو أمريكيًّا أو هنديًّا ،م ْ
مْ
تولستوي ،ودوستوفسكي ،وشكسبري ،وهنجواي ،وطاغور وغريهم ،وكان
النوع
يَ ْد ُعو إىل قراءة ُك ِّل ش�ي ٍء ل َِم ْع ِرفَ ِة العالَ ِم ال�ذي نَع ُ
ِيش فيه ،وأَ َّهلَ ُه هذا ُ
ِي ُمتَ َع ِّد ِد املصادرَ ،ج َعلَ ُه ُم ْدر ً
ِكا لثقافة العصر ،مع
من القراءة إىل َك ْس ٍب َم ْع ِرف ٍّ
17
ِي».
التَّ َم ُّس ِك بأُ ُصولِِه اإلسالمية واهتما ِم ِه باألدب َ
الع َرب ّ
***
هذا عن مقاالته الفكرية ،أما يف إطار تَ َخ ُّصصه العلمي فلم ِ
أج ْد لَُه سوى
ٍ
مكتش� َفة حديثًا يف
مقال واحد ،حيمل اس�م( :وصف َم ْخ ُطوطات إباضية َ
18
َش َمال إفريقية) ،وهو مقا ٌل ُم َط َّول باللغة اإلجنليزية عنوانه األصلي:
(A DESCRIPTION OF NEW IBADI
) MANUSCRIPTS FROM NORTH AFRICA
�ره النام�ي يف الع�دد األول من اجملل�د اخلامس عش�ر من جملة
نَ َش َ
(الدراسات الس�امِيَّة) (( )Journal of Semitic Studiesالصفحات
 )87-63التي يُصدرها جيمس بار ( )James Barrوزميله بوس�وورث
( )C.E.Bosworthباململكة املتحدة ،ويبدو أن النامي كتبه هناك خالل
الفترة اليت قضاها فيها للدراسة سنة 1390هـ1970 /م.
 -17الناك�وع  :نظ�رات يف األعمال الفكرية واألدبية لعمرو خليفة النامي ؛ منش�ور مبوقع الكاتب على
صفحات االنترنت .
موج ٍز للمخطوطات اليت وصفها
وص َّد َره ب َِع ْر ٍ
 -18قام كاتب هذه األس�طر بترمجة هذا املقال إىل العربية َ ،
ض َ
النامي فيه ،مع تس�ليط الضوء على األعمال اليت توالت عليها من نقد أو حتليل أو حتقيق ؛ سواء من قبل النامي
أو غريه  ،ومل تنشر هذه الترمجة بعد.
هذا ؛ وقد َس�بَ َق إىل ترمجة هذا املقال :األستاذ عمر بن قاس�م موسى واعلي (اجلزائر) سنة 1419هـ/
عمي سعيد بغرداية مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس املعهد ،وقد أضاف لَ َها
1998م ،ونشرها معهد ّ
ِ
وج َدها يف مكتبات وادي ميزاب.
املترج ُم َ
وصف جمموع ٍة من املخطوطات اليت َ
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جزء من نتاج رحلته العلمية يف
وهذا املقال  -الواق�ع يف  25صفحة ٌ -
الديار اإلباضية بش�مال إفريقية الستكش�اف املخطوطات اإلباضيةَ ،ض َّمنه
وص َّر َح يف
وص ًفا وافيًا ألكثر من عش�رين َم ْخ ُطو ًطا اكتشفها خالل الرحلة َ ،
ٍ
خمطوطات أخرى يأ ُم ُل يف تقدميِ مقاالت قادم ٍة عنها.
ِحتِه َّأن ثَ َّم َة
فات َ

وس�ة بليبيا يف ربي�ع األول 1388هـ  /يونيو
وقد بدأت الرحل ُة يف نَ ُف َ
1968م ،وانتهت يف ميزاب اجلزائر يف مجادى اآلخرة 1388هـ /س�بتمرب
طابعا علمِيًّا َر ْسمِيَّا ألنَّها
ِجزيرة جربة التونس�ية ،وأَ َخذ ْ
مرورا ب َ
َت ً
1968مً ،
تَ ْخ ِد ُم أطروحة الدكتوراه التي كان النامي بصدد إعدادها ،لذلك تَ َّم تغطي ُة
نفقاتِ َها من قِبَ ِل وزارة التعليم الليبية ،واجلامعة الليبية يف بين غازي.
والنهج الذي سلكه النامي يف املقال يُنظر إليه من جوانب ع ّدة:

• َّأولُهاُ :
إدراكه أمهيَّ َة الفهرسة العلمية للكتب اإلباضية ،ففي الوقت الذي
كات وذيو ٌل
وو ِض َع ْت لَ َها
َكثُ َر ْت فيه
مستدر ٌ
فهارس املصنفات عند اآلخرين ُ
ُ
َ
نصيب اإلباضية منها س�وى صفحات يسيرة ،وال نَ ِج ُد يف التراث
لَ ْم يكن ُ
اإلباضي تصني ًفا يف هذا الفن خال رس�التني متأخرتني نو ًعا ما :رس�الة أيب
القاسم الربادي (ق9هـ) ولُ ْم َع ُة نور الدين الساملي (ت1332هـ).
• ثانيها :رغم عناية بعض املستش�رقني بزيارة معاقل اإلباضية ،ونش�ر
�ف ،وال يُ َع َّو ُل يف
ِم؛ تبقى مادةٌ غني ٌة وافرة لَ ْم تُ ْكتَ َش ْ
تقارير عن اكتش�افاتِه ْ
ان تراثهم ،كما
اكتش�افها إال على اإلباضية أنفسهم ،لِتَيَ ُّسر وقوفهم على َم َظ ِّ
أنَّهم أ ْق َد ُر على التعامل مع نصوصهم من غريهم.
• ثالثه�ا :كان النامي على يق ٍ
ني بضرورة التعريف باملخطوطات اليت َعثَ َر
ِظ بِ َها ،لكنه يُ ْدر ُ
عليها يف رحلت�ه ،واملكتبات اليت تَ ْحتَف ُ
ِك – يف ذات الوقت
فهارس ش�امل ٍة ملُ ْحتَ َوياتِ َها ،فذلك عم ٌل ش�اق
– ْأن لَيْ َس ب َِم ْق ُدو ِر ِه إعدا ُد
َ
يس�تلزم زمنًا ليس بالقصري ،لذا َع َّجل ب َِمقال�ه هذا الذي أعطى فيه األولوية
خاص ًة يف
لنوادر املخطوطات ،ولعله ارتأى نش�ره باإلجنليزية لتعميم فائدتهَّ ،
الوسط االستشراقي الذي كان َم ْعنِيًّا بِ ِمثْ ِل هذه الكتابات.
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َر َّك� َز النامي يف املقال على وصف املخطوطات القدمية اليت صنفها علماء
نظرا لقيمتها العلميَّة ونُ ْد َر ِة ُوجو ِد َها ،فتناول احلديث عن
اإلباضية املتقدمون؛ ً
رس�ائل اإلمام أبِي الشعثاء جابر بن زيد (ق1هـ) وكتاب النكاح والصالة
له ،ورسالة أيب عبيدة مسلم يف الزكاة (ق2هـ) ،وروايات ضمام (ق2هـ)،
وجوابات األئمة الرستميني عبدالوهاب وأفلح (ق3- 2هـ) ،ومؤلَّفات أبِي
أح َمد بن حممد بن بكر الفرسطائي (ق6-5هـ) ،ومؤلفات َع ْم ُروس
العباس ْ
بن فتح (ق3هـ) ،وجمموعة م�ن املصنفات التارخيية املغربية األوىل ،أقد ُمها
كتاب ابن سالم (ق3هـ).
يُ َع ُّد هذا املقال ُمنْ َطلَقًا ألبْ َح ٍ
�اث أخرى أتَ ْت بعده ،كما يتبني ذلك من
19
قائم�ة آثار النامي ،وهو يُ ْكث ُِر من اإلحال�ة إليه فيما تاله من أعماله  ،وقد
�ر َف على كتابته الدكتور ر .ب .سريجينت ( ،)R.B.Serjeantوهو
ْ
أش َ
ذكرها.
املشرف ُ
نفسه على أطروحة الدكتوراه اآليت ُ
***

«»3
أطروحة
«دراسات فِي اإلباضية»
ٌ
مطبوع؛ باللغة اإلجنليزية؛ ط :1اجلامعة
الليبية – بنغ�ازي /ليبيا؛ 1392هـ/
1972م؛  265صفح�ة من احلجم
املتوسط

اع النامي ،أطروح�ة دكتوراه باللغة اإلجنليزية؛ تَ ْح َت
أَ ْر َو ُع ما َخ َّط ُه يَ َر ُ
(تطور الفكر اإلباضي ودراس�ة نظام الوالي�ة والرباءة عند اإلباضية)
ُعنوان ُّ
ِش ْت
قد َمها جبامعة كمربدج باململكة املتحدة سنة 1391هـ1971 /م ،ونُوق َ
َّ
الباحث درجة الدكتوراه يف الفلسفة
يف شهر مايو من السنة نفسها ،ونال بِ َها
ُ
والدراسات العربية واإلسالمية.
تتكون األطروح ُة من قسمني كبريين:
ّ

يتضمن تفصي ً
ال لنشأة املذهب وتعري ًفا بأعالمه املؤسسني،
• القسم األولّ :
وعرضا للتراث اإلباضي يف املَ َجالَيْ ِ
ِب
ِي ،مع تَ ٍ
ً
والع َقد ّ
حليل ل َ
ْهي َ
ِجوان َ
�ن ال ِفق ّ
املذهب يف الفقه والعقيدة والسياس�ة الش�رعية ،وجيمع ذلك ُكلَّ ُه
تَ َميَّ َز بِ َها
ُ
فصو ٌل سبعة:
 .1نشأة اإلباضية وموقفهم من اخلوارج.
 .2جابر بن زيد مؤسس املذهب اإلباضي.
 .3أبو عبيدة اإلمام الثاين للجماعة اإلباضية يف البصرة.
 .4الفقه اإلباضي – مصادره ومميزاته.
 -19انظر مثال  :رس�الة الدكتوراه ص ،223 ،221 ،212 ،144 ،139 ،138 ،132 ،115 ،79 ،78
 242 ،236 ،225من الترمجة العربية عن دار الغرب اإلسلامي  .وأجوبة علماء فزان ص  .42 ،7ومالمح
عن احلركة العلمية بوارجالن ص 24 ،23 ،16
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 .5علم الكالم عند اإلباضية ،والفرق املنشقّة عنها.
 .6مبدأ الوالية والرباءة عند اإلباضية.
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 .7مسالك الدين عند اإلباضية.
• القسم الثانِي :تَ ْحلي ٌل لنصوص يف أُ ُص ِ
الباحث
الدين والفقهَ ،ح َّق َق َها
ُ
ول ِّ
حتقيقًا ِع ْلمِيًّا وهي:
 قسم من كتاب (قواعد اإلسالم) للجيطايل. منت (أصول الدين) لتبغورين امللشوطي . أجوبة ابن خلفون .القس�م األول ،وتُ َع ُّد إثباتً�ا ل َِما تَ َو َّص َل إليه
وكل هذه النصوص تَ ْخ ِد ُم
َ
الباحث من حقائق علمية ،وسيأيت احلديث ُم َف َّص ً
ال عنها فيما يلي.
ُ
ِر
ويكف�ي القارئ ليتصور نفاس�ة هذه األطروحة أن نَ ْس�تَ ْعر َ
ِض َم َحاو َ
مق ّدمتها الرصينة اليت تَ َض َّمنَ ْت تعري ًفا باإلباضية ،وأَ ْص ِل تس�ميتها ،وأماكن
وجود أتباعها.
ِ
�ر ٍد ٍ
الدراسات
واس�عا -
واف يعكس ِّاطال ًعا
ثُ َّم َ
ً
تناو َل النامي  -يف َس ْ
ِم يف
العلميَّ َة اليت َّ
حتدثَ ْت عن اإلباضية ،فبدأ بكتابات املستش�رقني وإسهاماتِه ْ
هذا اجلانبّ ،
وركز حديثه على فهارس املخطوطات واملطبوعات اليت خدمت
املذهب اإلباضي ،مث ثَنَّى جبهود بعض الباحثني العرب يف هذا اجملال ،وأش�ار
نفس�ه من رحالت علمية هدفُها األول استقصاء كنوز التراث
إىل ما قام به ُ
اإلباضي يف معاقله.
َف النامي القارئ ح�ول أمهية ُع َمان وضرورة
وعند هذه النقطة ْاس�تَ ْوق َ
استكشاف ما فيها ،ومع أنه لَ ْم يستطع زيارتِ َها إال أن بعض إخوانه العمانيني
أشرت يف احلديث
َز َّوده مبخطوطات مشرقية قيمة ،أفادته يف أطروحته ،وقد ُ
الع َمانِيِّ�ني ،وأعي ُد ُهنا التذكريَ بكلمة
ِن عالقته مع ُ
ِب م ْ
ع�ن حياته إىل جوان َ
حمد بن عبداهلل الساملي،
الش ْك ِر اليت تص ّدرت األطروحة َ
ُّ
وشملت املشايخُ :م ّ
وسالِم بن محد احلارثي؛ من أهل ُع َمان.
ولَ ْم يترك احلديث عن ُع َمان حىت َس َر َد قائم ًة بأحباث املستشرقني َح ْولَ َها،
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ثُ َّم َع َّرج إىل ذكر جهود الباحثني األوربيني يف ترمجة بعض املؤلفات اإلباضية
اليت تعكس صور ًة عن حياة اإلباضية الفكرية والسياسية.
ويف املقابل اس�تنكر موق�ف الباحثني املس�لمني ونظرتَهم إىل اإلباضية
خوارج َ
وأهل بِ َد ٍع ،وعدم اهتمامهم اجل ّدي بتكوين صورة أوضح
باعتبارهم
َ
عن املذهب اإلباضي من خالل دراسة آثارهم ،غري أنه استثىن مواقف يسرية
كانت ثَ َم َر َة املس�اعي اإلباضية احلثيث�ة إىل التقارب مع إخوانِهِم ،وتصحيح
النظرة املتوارثة عنهم.
َت هذه املساعي حسب رأي النامي يف شيئني:
تَ َمثَّل ْ
نشر آثار اإلباضية وطباعة كتبهم لتوفريها أمام الباحثني.
 -أَ َّولُ ُهماُ :

 والثاين :عرض آرائهم وأفكارهم وتارخيهم بإنصاف دون تش�ويه أوتَ ْهوِيل.

املش�ايخ األعالم:
َر ِس هذه البذرة الطيب ِة
�ن يَ ْر ِج ُع لَ ُهم ف ْ
ُ
وأَبْ َر ُز َم ْ
َض ُل غ ْ
س�ليمان باش�ا الباروين (ت1359ه�ـ1940 /م) وعل�ي حيىي معمر
(ت1400هـ1980 /م) من ليبيا ،وأبو إسحاق (ت1385هـ1965 /م)
وأبو اليقظان (ت1393ه�ـ1973 /م ) وإبراهيم بَيُّوض (ت1401هـ/
1980م) وحممد علي دبُّوز (ت 1402هـ1981 /م) من اجلزائر ،وسليمان
اَ
جلا ُدوِي (ت1370هـ1950/م) وحممد الثَّمِيين (ت1390هـ1970 /م)
ٍ
ِجهوده.
من تونس ،وقد تناول النامي ُك َّل واحد منهم
بتعريف موج ٍز ب ُ
املنطلق
ور َجا أن تكون
َ
ثُ َّم َختَ َم بتوضيح غرضه من الدراسة وهدفه منهاَ ،
وتفاء َل باملسار الذي
لفتح أف ٍ
ُق جديد يف ميدان الدراس�ات اإلسالمية البنّاءةَ ،
توصل إليه من نتائج.
صار ُم َم َّه ًدا لتلك الغاية من خالل ما َّ
أ ّما ُملحقات األطروحة املوجودة يف القس�م الث�اين منها فهي على هذا
الترتيب:

 )1تَحقيق القس�م الثانِي من الباب األول من كتاب (قواعد اإلسالم)
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ِس َماعيل بن موسى اجليطايل النفوسي (ت750هـ)
للعالمة أبِي طاهر إ ْ

ٍ
بأبواب يف
�د َر ُه مؤلُِّفه
كتاب فِ ْق ٍه يف َم ْج ُموعِهَ ،ص َّ
و(قواعد اإلسلام) ُ
العلم�اء املتق ّدمني ،ويتبوأ مكان ًة
العقي�دة  -اليت هي الفق ُه األكرب  -كعادة ُ
معترب ًة بني أسفار تراث املكتبة اإلباضية إلجيازه وإِلْ َمامِه.
وتَ ْج ُدر اإلش�ار ُة إىل َّأن َّأو َل املبا َد َرات إىل نشره كانت من طرف الشيخ
ِصر
حممد بن يوس�ف الباروين (ت بعد1322ه�ـ) يف مطبعته البارونية بِم ْ
القاهرة س�نة 1297هـ ،مث حاول الش�يخ أبو إس�حاق إبراهيم اطفيش
إخراجه ُم َح َّققًا  -كما أخربين بذلك ابنه احلاج حممد حفظه
(ت1385هـ)
َ
َ
فتصدى ل ُه الش�يخ عبدالرمحن
حالت دون ذلكَّ ،
اهلل  20-غير أن الظروف ْ
بن عمر بَ َكلّي (ت1406ه�ـ1986 /م) واعتىن بتصحيحه والتعليق عليه،
ٍ
بطبعات
املتداوالن اآلن
وأصدره يف جزأين سنة 1397هـ1977 /م ،و ُه َما َ
خمتلفة.
و َع َم ُ
ْح ٍق باألطروحة الس�ابقة ،وهو واح ٌد من
�ل النامي ُح ِّر َر كجز ٍء ُمل َ
نص�وص ثالثة أَلْ َحقَها بأطروحته لتقدمي نَ َماذج من النتاج اإلباضي يف َم َجالَي
ٍ
الفقه والعقيدة.
يقول النامي يف مقدمة حتقيقه ألجوبة ابن خلفون« :كان ضمن مشروع
أطروحيت اليت قدمتها لنيل ش�هادة الدكت�وراه من جامعة (كامربدج) حتقيق
جزءا
ثالث�ة نصوص تتصل كلها بالتراث اإلباض�ي .كان ُّ
النص األول فيها ً
إس َماعيل بن موسى اجليطايل،
من كتاب (قواعد اإلسلام) تأليف أيب طاهر ْ
21
ويتعل�ق ببحث موضوع الوالية والرباءة وتفاصيله�ا .ويتعلق النص الثاين
ب َِمس�ائل أصول الدين عند اإلباضية ،أو ب َِمبَ ِ
اح ِث علم الكالم عندهم ،وهو
كتاب (أصول الدين) تأليف تبغورين بن داوود بن عيس�ى امللش�وطي .أما
النص الثالث فهو هذه الرس�الة اليت نقدمها للق�ارئ ،وهي بَ ْح ٌث يف الفقه
 -20من مقابلة أجريتُها معه يف ُعمان ؛ شوال 1421هـ  /يناير 2001م.
 -21أف�رد النامي فصال كامال لدراس�ة نظام الوالية والبراءة عند اإلباضية ،وهو الس�ادس من فصول
األطروحة.
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تعرض فيه صاحبُه أبو يعقوب يوس�ف بن خلفون لإلجابة عن عدد
املقارنَّ ،
22
من مسائل الفقه».
نص قواعد اإلسالم هو الوحيد  -من النصوص الثالثة  -الذي
ويبدو أن َّ
لَ ْم يُ ْطبَ� ْع ،إذ َحذ َ
َف النامي ملحق النصوص من طبع�ة اجلامعة الليبية اآليت
23
ذْ
إخراج
تيس َر له
ِك ُرهاَ ،
ُ
وو َعد يف املقدمة أن ينش�ر النصوص ُم ْف َر َد ًة  ،وقد َّ
َّق إىل
أجوب�ة ابن خلفون ،وأ َع َّد تَحقيقَه ألصول الدين للنش�ر بَيْ َد أنه لَ ْم يُ َوف ْ
24
َد ْر لَُه أن يَرى النور.
حقيق قواعد اإلسالم فلم يُق َّ
طباعته ونشره ،أما تَ ُ
 )2تَ ْحقِي�ق (أص�ول الدين) للش�يخ تَْب ُغورين بن داود بن عيس�ى
امللشوطي (ق6هـ) .وهذا هو النص الثاين من النصوص امللحقة باألطروحة،
ويتعل�ق ب َِمباحث علم الكالم عند اإلباضية ،وهو َمتْ ٌن َمتِنيٌ يف أصول العقيدة
اإلباضية ،اعتم�ده املغاربة منهم يف التدريس واحلف�ظ ،ووضعوا عليه عدة
س�ت نسخ خمطوطة؛ كلها من
حرره النامي معتم ًدا على
ّ
ش�روح وحواشَّ .
خزائن ليبيا ما خال واحدة من جربة ،واكتفى بتخريج النص مع إثبات الفروق
بني النسخ يف الْ َهامش.
ويب�دو أنه أعاد النظر فيه مرة أخرى ،وأضاف إليه وعلّق عليه ،إذ يَذ ُ
ْكر
(الرد على َجميع الْ ُم َخالفني) 25أنه ف ََر َغ من تَحقيقه
يف مقدمة حتقي�ق كتاب َّ
27
وإعداده للنشر ،26وأكد ذلك يف إحدى مراسالته.
َد ْر لَُه الظهور؛
املعدة للنشر لَ ْم يُق َّ
وإذا كان هذا العمل يف صورته املتكاملة َّ

 -22ابن خلفون  :أجوبة ابن خلفون؛ مقدمة احملقق ؛ ص . 8
 -23انظر  :النامي :دراسات يف اإلباضية ص  41من الترمجة العربية عن دار الغرب اإلسالمي .
 -24ال أدري إن كان ه�ذا العم�ل ال يزال موجو ًدا أم فُ ِق َد  ،ول َْم ِ
أج ْد َم ْن ذكر أنه اطلع عليه .ولعله موجود
ضمن ذخائر مكتبة الشيخ بكلي عبدالرمحن بن عمر يف ّبريان /ميزاب – اجلزائر .
 -25اليت فرغ منها سنة 1396هـ 1976 /م .
 -26ص (ي) من املقدمة .
 -27النامي  :رسالة إىل الشيخ أمحد اخلليلي؛ مؤرخة يف  :نالوت  19رمضان 1400هـ .
غير واح ٍد أنه أجنزه إجنازا متكامال
قُل ُ
ْ�ت :وم�ع أنّي ل َْم أطّلع على عمله هذا يف طوره األخري فقد ح ّدثين ُ
حيث كتاب ُة مقدمة مس�تقلة لَُه ،والترمج ُة ملؤلفه ،والتعريف به وبأصوله
كما فعل مع «أجوبة ابن خلفون» ،من ُ
املخطوطة ،مع وضع فهارس لَُه يف األخري.
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فما بقي بني أيدينا اليوم ليس إال نس�خة من�ه يف هيئته األوىل كجز ٍء ملحق
باألطروحة ،وقد تفضل األس�تاذ محو بن عيس�ى الش�يهاين فحقق حاشية
ْحقًا ببحثه
املصعيب على (أصول الدين) ،وجعل حتقيق النامي ل َِمتْ ِن تبغورين ُمل َ
تتميما للفائدة.28
ً
ويَ ُعو ُد اش�تغال النامي مر ًة أخ�رى بِ َهذا الكتاب ُمتَ ْر ِج ًم�ا لَُه إىل اللغة
اإلجنليزية ،فعندما س�افر إىل الواليات املتحدة األمريكية (وحتدي ًدا يف مدينة
ِمتُُه إىل ترمجت�ه ،لِيَ َّطلِ َع الناطقون
آن آربر التابعة لوالية متش�جان) َد َعتْ ُه ه َّ
باإلجنليزية على ٍ
مثال للتراث اإلباض�ي الكالمي ،ويتعرفوا عن ٍ
قرب بعقيدة
اإلباضية ومبادئهم.
يقول النام�ي يف ُمحاضرته ب ُِملتقى وارجالن (مالمح عن احلركة العلميَّة
كتاب (أصول الدين)
ِجالن ونواحيها)« :ولَُه  -أي الش�يخ تبغورين ُ -
َبوار ْ
َّ�م فيه يف مس�ائل العقيدة وناقش األصول العش�رة :التوحيد ،والقدر،
تَ َكل َ
�ن املَنْ ِزلَتَيْ ِن ،والوالية والعداوة،
والع�دل ،واملَنْ ِزلََة بَيْ َن املَنْ ِزلَتَيْ ِن ،وأال َمنْ ِزلََة بَيْ َ
واألس َماء واألحكام ،ثُ َّم عقّب عليها
�ماء والصفاتْ ،
واألمر والنهيْ ،
واألس َ
ب ُِمنَاقشة مسائل الرؤية والشفاعة والصراط وامليزان وعذاب القرب و غريه».
ثُ َّم َ
كتاب جيد التصنيفَ ،ح َس�ن التبويب ،س�هل
أضاف قولَه« :وهو ٌ
وترج ْمتُه إىل اللغة اإلنْجليزية بالتعاون مع
العبارة ،وقد َح َّق ْقتُه تَ ْحقيقًا علميًّاَ ،
األستاذ الدكتور :تروبر يل جاسيك  Trover Le Gassickأستاذ األدب
29
العريب احلديث يف جامعة متشجان  Michiganوهو ُم َع ٌّد للنشر».
ِي االتصال بالربوفيسور تروبر يل جاسيك؛
وم ْ
ِن تَ ْوفِيق املوىل ْأن يَ َّس َ
�ر ل َ
باع طويل يف ترمجة ُكتُب
الذي ما زال على قيد احلياة يف متشجان ،وهو ذُو ٍ
التراث العريب ،ويَ ْحتَف ُ
�خ ٍة من ترمجة أص�ول الدين مرقونة على اآللة
ِظ بنُ ْس َ
 -28انظر  :محو بن عيسى الشيهاين :حاشية أيب يعقوب يوسف بن ُم َح َّمد املصعيب على رسالة أصول الدين
لتبغورين – دراس�ة وحتقيق ( حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا – جامعة حممد اخلامس /الرباط ،السنة اجلامعية
اطلعت على صور ٍة من األصل املرقون من
1416- 1415ه�ـ 1995- 1994 /م) ص  .423 – 364ث َُّم
ُ
هذا التحقيق (امللحق باألطروحة) عند الدكتور تروبر يل جاسيك.
 -29النامي  :مالمح عن احلركة العلمية بورجالن ص . 25 – 24
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يتضمن تعري ًفا
الكاتب�ة يف  132صفحة ،يف ّأولِ َها تقدميٌ يقع يف  13صفحةَّ ،
وأهم أصوله العقدية ،مع وصف للمخطوطات
باملذهب اإلباضي وأبرز أئمتهّ ،
30
املعتمدة يف التحقيق.
 )3تَحقيق (أجوبة ابن َخ ْلفُون) للعالمة أبِي يعقوب يوسف بن َخ ْلفُون
املزاتِ�ي (ق6هـ) .وهذا ثالث النصوص امللحق�ة باألطروحة ،قدمه النامي
أس�بَقُها إىل الظهور والنشر ،فقد
أُنْ ُموذ ً
َجا للفقه املقارن عند اإلباضية ،وهو ْ
�خا منه يف رحلته العلمية
بدأت عناية النامي به ُمبَ ِّك ًرا؛ عندما اكتش�ف نُ َس ً
بشمال إفريقية س�نة 1388هـ1968 /م ،وق ّدم وص ًفا ملخطوطتني منه يف
مقاله املنشور س�نة 1390هـ1970 /م ب َِم َجلَّة الدراسات السامِيَّة ،وأشار
فيه إىل أنه يف طور إعداد طبعة حمققة لَه.
مؤرخ�ةٍ يف 1389هـ1969 /م
بل َص َّر َح  -قبل ذلك  -يف رس�ال ٍة َّ
أنه فرغ من طباعة ومقابلة رس�الة الشيخ يوسف بن خلفون ،وبَ َع َث بنسخ ٍة
اج َعتِ َها ،31وما كاد يُت ُِّم أطروحته يف كمربدج
منها للش�يخ إبراهيم بَيُّوض ل ُِم َر َ
حتى كانت أجوبة ابن خلفون أوىل اهتماماته ،فانتهى من إعدادها للنش�ر
بعد عودته إىل ليبيا يف بنغ�ازي بتاريخ  25ربيع األول 1392هـ 9 /مايو
وص َدرت الطبعة
1972مُ ،معت ِم ًدا على أربع نسخ َم ْخ ُطوطة كلها من جربةَ ،
األوىل سنة 1394هـ1974 /م عن دار الفتح ببريوت يف  128صفحة من
القطع املتوسط.
َكتَ َب النامي مقدم ًة وجيز ًة للكتاب بعد أن كانت نِيَّتُه اإلطال َة فيها؛ ُم َع ِّرفًا
باملذهب اإلباضي وأئمته ونش�أته وتطورهُ ،م َع ِّر ًجا إىل ذكر الكتاب ومؤلِّفه،
ص مضبو ًطا ُم َخ َّر ًجا ،وقد أبانت تعاليقه عليه عن َس َع ِة ا ّطالعه على
ثُ َّم أَثْبَ َت النَّ َّ
خبايا التراث اإلباضي ،32ثُ َّم ختم الكتاب بفهرسني :فهرس بأعالم اإلباضية
انتهاء النامي من إخراج الكتاب بالعربيّة يف ُصورته املتكاملة ،ش�ام ً
ال املقدمة والدراس�ة
 -30وهو ما يُ َر ِّج ُح َ
ترج َم ُه على هذا النَّ َسق إىل اإلجنليزية.
والتحقيق ،ث ُّم َ
 -31انظر نص الرس�الة يف أول الترمجة العربية ألطروحة النامي الصادرة عن دار الغرب اإلسلامي ؛ ص
 . 26وقد س�بق نقل النص املراد منها يف احلديث عن ختريج رس�ائل اإلمام جابر  ،وستأيت برمتها يف ملحقات
هذه الدراسة.
 -32م�ن املخطوطات اليت اعتمدها يف تعليقاته :كتاب الفرائض للجيطايل ،وأقوال قتادة ،وجامع ابن بَ َركة،
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مع التعريف بِهِم ،وفهرس باألحاديث النبوية مع خترجيها.
ورسالة العالمة ابن خلفون هذه تُ ْح َف ٌة علمية فريدة ،ق َّ
َل أن يوجد نظريُها
مادتِ َها ،وهي «األوىل يف مؤلفات أهل املغرب
يف وضوحها وسالستها وغزارة َّ
ِل فيها املؤلف بإيراد آراء املذاهب األخرىُ ،
اإلباضية اليت يَ ْحتَف ُ
وك ُّل َم ْن أَلَّ َف
قبلها م�ن إباضية املغرب يف الفقه  -فيما نعل�م  -كان يَ ْهتَ ُّم بإيراد أحكام
33
املذهب وأقوال أئمته وال يلتفت إىل غريهم».
وهي يف أصلها أجوب ٌة ل َِم َس�ائ َ
ِل َو َر َد ْت إىل املؤلف من بعض أهل عصره،
ِخات َِم ٍة بديعة يف أصول
تَ َو َّس َع يف عرضها بذلك املنهج اجلديد املتميز ،و َذيَّلَها ب َ
الفقه وأدب االختالف.
ولعل من نافلة القول أن نورد هنا عبارة مجيلة امتدح فيها الشيخ عب ُدالرمحن
بن عمر بكلي َ
عمل النامي هذا يف رس�ال ٍة كتبها إليه قال فيها خياطبه« :أخي
الكرمي؛ أنا أُ ْكب ُِر َ
فيك ُم َغالَبَ َة الظروف القاس�ية ومواصلة اجلهاد العلمي حىت
فتكشف لنا عن فريد ٍة
ِي،
َ
ِجر ّ
َرى إىل القرن السادس الْه ْ
أَ ْم َكنَ َك أن تَ ْر ِج َع ال َق ْهق َ
َّت يف طي اخلفاء إىل أيامنا ،وذخرية من ذخائر األسلاف الغالية؛
علميّة َظل ْ
ش�اء َذ ْوق َ
وحاس�تُ َك اخلفيّة أن تُبْ ِر َزها بعد
(أجوبة ابن خلفون)،
َ
ُك املُ ْر َهف َّ
مجيل ُمتْ َعة للناظرين ،وقطعة عسجدية
شكل ٍ
تَ ْحقِيقِها وتنس�يقها وطبعِها يف ٍ
َ 34
ُ
َحلَّيْ َت بِ َها ِجي َد املكتبة اإلسالمية ،فلِلَّ ِه َد ُّر َك! َحيَّ َ
اك اهلل وبَيَّاك».

خطاه – قد حقق تلك الرس�ائل ،وهو بصدد نشرها يف رسالة املسجد لدار
35
الدعوة.»...
***
الص ُة الكالم عن ملحقات األطروحة ،وقد أشرف عليها األستاذ
هذه ُخ َ
الباحث على
الربوفيسور ر .ب .سيرجينت ( ،)R.B.Serjeantواعتمد
ُ
قائمة متميزة من املصادر واملراجع َش�ملت املخطوطات واملطبوعات العربية
والدراسات االستشراقية واملقاالت واملقابالت ،36وتُ َع ُّد هذه الدراس ُة األوىل
املوضوع بطرح معاص�ر  ،ومنهج دقيق  ،وتَحليل
من نوعها التي تناولت
َ
عميق ،مع مادة علمية غزيرة .
ٍ
َح َّر َر النامي نس�خة مرقون ًة لِ َهذه الرس�الة يف  430صفحة من احلجم
النصوص
القس�م األول منها على  396صفحة  ،وأُثْبِتَت
املتوسط ،37حاز
ُ
ُ
امللحق�ة بالبحث فيما بقي .ثُ َّم تَ َك َّر َمت اجلامع�ة الليبية يف بنغازي ُم َمثَّلَ ًة يف
كلية اآلداب بطباعة األطروحة  -الطبعة األوىل  -ونَ ْشرِها سنة 1392هـ/
1972م ،واخت�ار لَ َها النامي نفس�ه عنوان (دراس�ات يف اإلباضية) أو:
( ،)STUDIES IN IBADHISMوكان رئي�س اجلامع�ة آنذاك:
األستاذ عمرو الشيباين ،وعميد معهد اآلداب فيها :الدكتور منصور كيخيا،
وأشرف على طبع الرسالة :الس�يد عبدالرمحن الشريدي رئيس دائرة الطبع
والنشر .والنسخة املتداولة اآلن – خاصة يف ُعمان – صورةٌ من هذه الطبعة،
وقد خرجت الرسالة يف  265صفحة َشملت القسم األول فقط ،أما النصوص
امللحقة يف القس�م الثاين فمنها ما ُطبِ َع مفردا ،ومنها ما لَ ْم يُ ْطبَ ْع إىل اآلن كما
سبق بيانُه.

معمر بقيمة رسائل ابن خلفون وأشار إىل
وقبل ذلك نَ َّوه ُ
الشيخ علي حيىي َّ
َج رائع
اعتناء النامي بِ َها ،فقال« :وقد
ُ
اطلعت على رس�ائله تلك ،وهي نَ ُموذ ٌ
من التحقيق العلمي ومناقش�ة مشاكله على ضوء آراء علماء األمة ال علماء
املذهب فقط ،مع االعتماد أساس�ا على السنة النبوية املطهرة وآراء الصحابة
رضوان اهلل عليهم ،وقد علمت أن األخ الدكتور عمرو النامي – س�دد اهلل

واس�تمر االعتماد – وم�ا زال – على هاتين الطبعتني ،حىت ظهرت
َّ

وجوابات اإلمام عبدالوهاب ،وجوابات اإلمام أفلح ،وروايات ِض َمام ،ومدونة أيب غانِم ،وكتاب النكاح جلابر
بن زيد ،ونكاح الشغار لعبداهلل بن عبدالعزيز ،والديوان املعروض على علماء اإلباضية.
 -33من تقدمي النامي ألجوبة ابن خلفون ص . 17 – 16
 -34من رسالة غري مؤرخة  ،حبوزة الباحث .

 -35علي حيىي معمر  :اإلباضية يف موكب التاريخ ح /4ص230
َجاالت الفكرية ،وحرص على
 -36س�عى النامي إىل احلصول على كل ما يَ ُم ُّت بصلة إىل اإلباضية يف شىت امل َ
زيارة معاقل اإلباضية ومظان تراثهم ،والوقوف على ما تَحويه خزائن املخطوطات ،كما ّ
مكنته ثقافته الواس�عة
مرجعا بذاتِ َها .
من االستفادة من كتابات املستشرقني باإلجنليزية والفرنسية ،لذلك تُ َع ُّد قائمة مصادر أطروحته ً
الشيخ فرحات اجلعبريي يف «البعد احلضاري».
اعتم َد صور ًة منها ُ
 -37هذه النسخة هي اليت َ
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«»4

طبع� ٌة أخرى ُبع َمان قبل فترة وجيزة (1420هـ1999 /م تقريبًا) يف 318

الدقَّ ُة والترتيب ،زياد ًة على أنَّها لَ ْم ِ
ِجدي ٍد
ُصها ِّ
صفح�ة ،وهي طبع ٌة تَنْق ُ
تأت ب َ
على سابقتيها.

وقبل ُم َّد ٍة يسير ٍة أَنْ َج َز ْت مجعي ُة التراث بالق�رارة اجلزائرية ترمج ًة عربية
لِ َهذه األطروحة ،غري َّأن دار الغرب اإلسالمي َسبَ َقتْها إىل طباعة ترمجة أخرى
صدرت يف مطلع عام 1421ه�ـ2001 /م  ،يف  387صفحة من احلجم
املتوسط بعنوان( :دراسات عن اإلباضية).
ومش�روع َج ْمعِيَّة التراث كان بإش�راف الدكتور حممد ناصر ،وتَ َّمت
ُ
ترمجة األطروحة كاملة من طرف األس�تاذ الس�وداين حسن طه ،وراجعها
ُ
املش�رف مع األس�تاذين :فوزي بن يونس بن حديد وحممد بن موسى بابا
عمي .أما ترمجة دار الغرب اإلسلامي فقام بِ َها :ميخائيل خوري ،بإشراف
ّ
َ
الدكتور حممد ناصر.
ة
وافي
ة
مقدم
ا
ه
ل
ع
ض
و
مث
ار،
جر
ماهر
الدكتور
ً ً
َََ َ
ُ
ّ
َّ
ِن األجدر اإلشار َة هنا إىل احتمال وجود نسخة عربية لألطروحة
ولعل م َ
ٍ
وتضافرت
واح�د من معارفه،
ْ
نفس�ه ،وقد َح َّدثين بذلك غريُ
كتبها النامي ُ
ني
أقوالُ ُه ْم على تأكيد اشتغال النامي بِ َها وحديثِه
املستمر عنها ،لكنَّا لَ ْم نَ َر َها ع َ
ِّ
ِي الراحل
اليقني ،وقد
ْ
ترددت ٌ
أنباء عن وجودها يف مصر يف حوزة األمري ُ
الع َمان ِّ
صاحل بن عيس�ى بن صاحل بن علي احلارثي (ت شعبان 1407هـ) ؛ الذي
ِ
ٍ
اتصال بالنامي.
سنوات ُع ُم ِر ِه األخري َة بالقاهرة وتويف بِ َها ،وكان على
َضى
قَ

كتاب
«ظاهرة النِّفاق يف إطار املوازين اإلسالمية»
ِب يف الس�جن
مطبوع؛  166صفحة؛ ُكت َ
بليبي�ا ُ 21جمادى اآلخ�رة 1394هـ/
الس�لَفِيَّة/
 12يوليو 1974م؛ و ُطبِ َع بالدار َّ
الكويت؛ 1396هـ1976 /م.

هذا الكتاب ألَّ َف ُه النامي يف السجن املركزي بطرابلس عندما اعتُق َ
ِل للمرة
الثانية مع أستاذه الشيخ علي حيىي ُم َع َّمر و َع َد ٍد من املثقَّفني ،إثر خطاب زوارة
ِحن ُة قراب َة
يف  12ربيع األول 1393هـ 15 /إبريل 1973م ،ودامت هذه امل ْ
س�نتني .ومن العجيب أن يَْلقَى النامي يف السجن مكتب ًة واسعة تَ ُض ُّم الكتب
تداولُ َها !! وقد ساعدتْ ُه يف إعداد كتابه هذا.
املُ َصا َدرة اليت يُ ْمنَ ُع ُ
َ
«تسليط الضوء على ظاهرة النفاق
َص َد النامي من دراسته التحليلية هذه
قَ
األحداث يف سرية الرسول
املوازين اإلسلامية ،وكما َك َش َفتْها
كما تُ َح ِّد ُدها
ُ
ُ
38
ُص ٍ
ولَّ ،أولُها وثانيها َح َّدد فيهما املشكلة
 .»و َو َض َع كتابَه هذا يف سبعة ف ُ
أقرب ما
واملنه�ج وبيَّ َن أصل االصطالح ،ثُ َّم كان الفصلان الثالث والرابع َ
وتطورا ،أما اخلامس
اس�تعرضت ظاهرة النفاق نشأ ًة
يَ ُكونا ِن فصوال تارخيية
ْ
ً
فيصب يف موضوعه األس�اس وهو ظاهرة النفاق يف إطار
من فصول الكتاب ّ
املوازين اإلسلاميةْ ،أو َض َح فيه موقف املنافقني من العقيدة والصالة والنفقة
ُ
ومجعا
والصدقات واجلهاد ،وجاء
الفصل الس�ادس خالص ًة ل َِما تَق َّ
َدم وإجيا ًزا ً
للمالمح العامة لِ َهذه الظاهرة ،بينما أفرد الفصل األخري للحديث عن أحكام
املنافقني.
أمور تُ َميِّ ُز َ
عمل النامي هذا عن غريه من الدراسات يف موضوعه:
وثَ َّم َة ٌ

ِي ،واألول هو
الع َقد ّ
• أوالُ :
ِي َ
تناولُه ظاهر َة النفاق م�ن جانبيها َ
والع َمل ّ
 -38النامي  :ظاهرة النفاق ص . 9
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املعىن الش�ائع للنفاق ،وهو الذي كان على عهد الرسول  ،ونَ َز َل القرآ ُن
بكشف أستار املتلبّسني به .أما الثاين فيعين :عدم التزام املرء بواجبات اإلسالم
وتركا ،وهو ما اصطلح اإلباضي ُة  -والنامي منهم  -على تسميته ُ
فعال ً
(ك ْف َر
وغالب َم ْن َ
يدرس هذا اجلانب األخري ،وقد نَبَّه
النِّ ْع َمة).
ُ
تناول الظاه�رة لَ ْم ْ
النامي يف أول كتابه إىل خطورة اجلهل حبقائق اصطالحات اإلسالم و ُم ِ
وحيَاتِ َها
الشرعية.

َّ
يت الوحيد الذي َص َدر للنامي إذا اس�تثنينا
ولعل هذا الكتاب هو اإلنتاج الذا ّ
دراس�ته األكادميية ،وباقي أعماله يندرج ضمن َم َج ِ
�ال التحقيق واإلخراج
42
والترمجة.

• ثانيًا :معايشة النامي لِ َهذه الظاهرة يف شىت ميادينها وب ُِم ْختَل ِ
ِف أشكالِ َها،
ُ
وإدراكه خطورة هذا «العدو املس�تتر الذي يَ ْم ِشي معك كت ًفا ٍ
وربّما
بكتفُ ،
39
فرضا
بف�رض» .لذلك جعل التنبي�ه إىل مثل هذه الظواهر
ٍ
يصل�ي معك ً
ُ
وأبعادها وكشف خباياها وأصولِ َها من جالئل أعمال الفكر اإلسالمي ،وهو
وو ْض ِع َها
يَ َرى َّ
«أن ِّ
التصدي لكشف هذه األفكار الشاذة والضالالت الزائفة َ
َ
ِن أ ْو َج ِب الواجب�ات جتاه هذه األمة؛
يف موضعه�ا الصحيح من تارخين�ا م ْ
لتصحيح تارخيها أوال ،ولوضع أجيالِ َها على الطريق الصحيح ل َِما يستقبلها من
40
الزمان ،وحىت ال يتكرر عليها مآسي هذه النماذج الكريهة».
وخطر
خطر تَ ْميِي ِع املفاهيم واالصطالحات،
• ثالثًا :اتّبا ُع ُه ً
َ
منهجا يُ َجنِّبه َ
التطرف و ُم َج َاو َز ِة احلد يف اس�تعمالِ َها يف آ ٍن واحد ،وهو ما أشار إليه بقوله:
ُّ
ُ
االرتباط رأسا بالقرآن
«واملنهج الذي س�نحاول التزا َمه يف هذا البحث هو
ُ
َ
ِ
بناء العقيدة اإلسالمية  ،-ثُ َّم بالبيان
ه
ل
د
ن
ت
س
ي
الذي
األساس�ي
النص
 وهوََْ ُ ُ ُ
الصحيح من س�نة النيب ،- 
ِي  -وهو
ُ
الصحيح الصادق لِ َهذا النص القرآن ِّ
ض هذه النصوص يف إطار السيرة وأحداثه�ا ،وتَ َجنُّ ُب التأويل امللتوي
و َع ْر ُ
41
الذي يُ َحاو ُ
ِل َ
رأي ُم َعيَّ ٍن أو ُو ْج َه ِة نظ ٍر معينة مسبقة».
صرف النص لتأييد ٍ
تأخ َر صدور الكتاب حىت سنة 1396هـ1976 /م؛ إذ قامت بإخراجه
َّ
الدار الس�لفية بالكويت يف  166صفحة من القطع املتوس�ط خبط صغري،
ُ
 -39العب�ارة بني عالميت التنصيص مقتبس�ة من رس�الة مفتوحة لعبداهلل بن فهد النفيس�ي إىل عبدالعزيز
الرنتيسي؛ مؤرخة يف  :الكويت ؛ اجلمعة  13ربيع اآلخر 1424هـ (منشورة يف صفحات االنترنت) .
 -40النامي  :تقدمي كتاب ثورة أيب يزيد ص . 11 – 10
 -41النامي  :ظاهرة النفاق ص 22
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 -42م�ع أمهية الكتاب و ُعمق تَحليله ل َْم ِ
أج ْد َم ْن تناوله بالدراس�ة ،وحىت الدراس�ات املكتوبة يف موضوعه
ل َْم تعتم ْده ول َْم ترجع إليه ،ولعل من أهم أس�باب ذلك :قلة عدد نس�خه الصادرة يف طبعته األوىل والوحيدة،
وتوزيعها يف نطاق حمدود.
اطلعت بع َد ح ٍ
ني على سلس�لة مقاالت كتبها (حممد اخلويل) حتليال ألفكار الكتاب ،نُش�رت يف جملة
ث َُّم
ُ
(النهضة) الصادرة بسلطنة عمان يف األعداد  – 142 ،141 ،140أكتوبر 1980م
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حتقيق «أجوبة ُع َلماء َف َّزان»
اجملموعة األوىل

ِد يف آن آربر  -الواليات
مطبوع؛  111صفحة؛ أُع َّ
املتحدة 5 :مج�ادى األوىل 1396هـ 4 /مايو
1976م؛ و ُطبِ َع ب َِمطابع دار البعث – قس�نطينة/
اجلزائر؛ 1411هـ 1991 /م

َ
الشريط الصحرواي الذي يَ ْمتَ ُّد
(ف ََّزا ُن) كلم ٌة تَ ْش َم ُل  -باملعىن اجلغرايف -
43
جنوب ليبي�ا من حدود مصر إىل حدود اجلزائ�ر  ،وقد كانت معق ً
ال من
العلماء
معاق�ل اإلباضية زمنًا غري قصري ،وظهر فِي ُمختلف نواحيها َع َد ٌد من ُ
َّ
األعالم؛ كعبداخلالق الف ّزانِي ،وعبدالقادر بن َخلَف ،وإدريس الفزاين ،وبَكار
بن حممد الفزاين ،وأيب احلس�ن َجنَّاو بن فتى املديوين ،وعبداحلميد الفزاين،
�م يكن فيها غريُهم لكفاها
وكلُّه�م من أعيان القرن الثالث للهجرة ،ولو لَ ْ
44
شرفًا َو َم ْج ًدا.
ِما َعثَ َر عليه النامي يف جولته ال ِع ْلمِيَّة بالشمال اإلفريقي َمخطوط ٌة
وكان م َّ
ٍ
حتويات متعددة تَ ُض ُّم :رس�ائل اإلمام جابر بن زيد ،وجوابات جناو
ذات ُم
ُ
بن فتى ،وأجوبة اإلمامني عبدالوهاب بن عبدالرمحن وأفلح بن عبدالوهاب،
البارونية جبربة.
وهي من أمالك اخلزانة ُ
وق�دم ل ُِم ْحتويات ه�ذه املَ ْج ُموعة وص ًفا كامال يف مقال�ه45؛ ما عدا
َّ
(جوابات جناو) فقد أش�ار إليها إشار ًة عابرةً ،غري أنّها َح ِظيَ ْت بعنايته فيما
تقس�يم
بعدَ ،فع َز َم على إخراجها معتم ًدا على هذه النس�خة اليتيمة ،ورأى
َ
مضمونِ َه�ا إىل جمموعتني :األوىل حتوي أجوب�ة جناو بن فىت وعبدالقهار بن
خلف ،والثانية حتوي أجوبة بكار بن حممد الفزاين ،ويَ ْج َم ُع اجملموعتني أنّهما
 -43علي حيىي معمر  :اإلباضية يف موكب التاريخ ح 2اإلباضية يف ليبيا ق / 2ص 51فما بعدها .
 -44تَ ْر َج َم لَ ُهم النامي يف حديث مستفيض َصدَّر به كتاب (أجوبة علماء فزان).
 -45النامي :وصف خمطوطات إباضية مكتشفة حديثا ص( 65جملة الدراسات الساميّة).
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من (أجوبة علماء فزان) ،وقد َو َّضح الدواف َع اليت َد َعتْ ُه إىل هذا التقسيم والفرز
46
بينهما.
ويف آن آرب�ر بالواليات املتحدة األمريكية س�نة 1396هـ1976 /م
زائرا
صحب النامي املَ ْج ُموعة األوىل معه ،واش�تغل بِ َها فترة وجوده أستاذًا ً
يف متشجان ،وأَنْ َج َز نسخ ًة ُم َح َّق َق ًة لَ َهاَ ،ص َّدرها مبق ّدم ٍة وافي ٍة شافيةٍ ،تناولت
األقدار
لكن
دراستها وترمجة مؤلفيها ً
وعرضا مفصال لتاريخ فزان وأعالمهاَّ .
َ
47
ِن ُح ْس ِن احلظ أنه بَ َع َث
لَ ْم تُ ْس� ِع ْف ُه إىل طباعتها مع أنّها جاهزة للنشر  ،وم ْ
48
ُ
عمر
بنسخ ٍة منها إىل الشيخ عبدالرمحن بَ َكلِّي يف بَ ِّريان  ،فكت َ
ِب لِ َهذا العمل ٌ
ض اهلل لَُه األس�تا ُذ إبراهيم
جدي ٌد بعد غياب صاحبه وانقطاع أخباره ،حىت قَيَّ َ
حممد طالي ،فأخذ صور ًة منه ْ
وأك َم َل حتقيق�ه ،49و ُطبِ َع ب َِمطابع دار البعث
بقسنطينة سنة 1411هـ1991 /م يف  111صفحة من احلجم الصغري.

 -46انظر مقدمة حتقيقه ألجوبة علماء فزان ص.8
 -47كما ذكر ذلك يف رسالة منه إىل الشيخ أمحد اخلليلي؛ مؤرخة يف :نالوت  19رمضان 1400هـ.
 -48طالي  :توطئة لكتاب « أجوبة علماء فزان » ص  . 6وقد صرح الش�يخ بكلي نفس�ه بوصول الكتاب
إليه يف رسالة وجهها إىل النامي بتاريخ  25أكتوبر 1976م .
وظاهر َّأن النامي فرغ من إِنْ َجا ِز هذا العمل بتمامه ،ول َْم يَتَبَيَّ ْن يل ماذا
ِب على غالف املطبوع،
 -49هكذا ُكت َ
ٌ
أضاف الشيخ طالي إكماال للتحقيق !
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الر ِّد َع َلى َجمِيع املُ َخالِفَني»
حتقيق «كتاب َّ
أليب َخ ْزر يَ ْغال بن َزلْتَاف ( ت380هـ )

مرق�ون؛  77صفح�ة  8 +صفح�ات
للمقدمة؛ فرغ من�ه يف بوملان  -الواليات
املتحدة 26 :مج�ادى األوىل 1396هـ/
 25مايو 1976م

ُ
تتكرر مع هذا الكتاب،
احلال ُ
نفس�ها اليت رأيناها يف أجوبة علماء فَ ّزان ّ
فقد اكتش�ف النامي َمخطوطتني لَُه يف رحلته املشار إليها فيما سبق ،إحدامها
باملكتبة البارونية ،والثانية يف َمجموعة َمخطوطات آل البَ ْع ُطور ب ِ
ِج ْربَة ،وأعطى
َّق به إىل الواليات
وص ًفا لَ ُه َم�ا يف مقاله ،50مث اصطحب
الكتاب وم�ا يتعل ُ
َ
املتحدة أثناء عمله بِ َها ،وما ْإن ف ََر َغ من حتقيق (أجوبة علماء فزان) حىت شرع
يف كتاب أيب خزر ،فانتهى منه يف الشهر نفسه سنة 1396هـ1976 /م.

فهارس فنّيّ ًة يف آخر الكتاب.
َ

ص النامي موضوع كتاب العالم�ة أيب َخ ْز ٍر وقيمته العلمية بقوله يف
لَ َّخ َ
تصديره لَُه« :تتناول هذه الرس�الة عد ًدا من مسائل أصول الدين ،أو بعبارة
أخرى مسائل علم الكالم ،وتكتس�ب أمهيتها العلمية يف أنَّها حتفظ لنا آراء
َح ْسب؛ ولكنها تنتمي إىل فتر ٍة
مبكرة ألحد أعالم إباضية املغرب ،ليس ذلك ف َ
51
زمنية لَ ْم يَ ِص ْلنَا منها إال ُ
القليل النادر من املؤلفات».
ونُشير أخريًا إىل عم�ل الدكتور ونيّس عامر (األس�تاذ احملاضر جبامعة
الزيتون�ة) املعنون بـ (كتاب الرد على مجيع املخالفني أليب خزر  -دراس�ة
أساس�ا لدراسته ،ولَ ْم
وحتقيق وتعليق) ،الذي بَنَاه على عمل النامي واعتمده ً
52
يَ ِز ْد عليه سوى تعليقات قليلة متناثرة.

احنصر ُ
نص الكتاب اعتما ًدا على النسختني السابقتني،
عمل النامي يف حترير ِّ
ٍ
صفحات خبط اليد،
ضمونه ومؤلِّفه يف ثَمانِي
مع كتابة مقدم ٍة له َع َّرف ْ
َ�ت ب َِم ُ
َّ
ِن غري املق ّدمة اليت
وظل
ُ
الكتاب مرقونًا على اآلل�ة الكاتبة يف  77صفحة ،م ْ
َخ َّطها النامي بيده ،حىت اعتىن به الباحثان :احلاج سعيد مسعود أستا ُذ الفلسفة
محو َك ُّروم،
واألدب العريب مبعهد عمي س�عيد بغرداي�ة،
ُ
والباحث أمحد بن ّ
فأتَ َّما حتقيقه يف  112صفحة ،وما يزال ينتظر الطبع.
احلديث عن بعض
إخراج الكتاب ف ََّو َت عليه
ويبدو أن اس�تعجال النامي
َ
َ
القضايا املهمة اليت تقتضيها منهجي ُة التحقيق العلمي ،مثل :عنوان املخطوط،
ونس�بتُه إىل مؤلفه ،وأس�لوبه ومنهجه ومصطلحاته ...فاستدركها الباحث
أيضا :مقارن ُة النص
ِما زاده هذا األخريُ ً
كروم يف تَمهيده للكت�اب .وكان م َّ
بالع ْط ِ
�ف يف اجلزائر ،إضاف ًة إىل َو ْض ِع ِه
بنس�خة ثالثة من أمالك دار التالميذ َ
 -50النامي :وصف خمطوطات إباضية ص.82
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 -51ص (و) من نسخة النامي .وص 7من نسخة احلاج سعيد وكروم.
لبوس آخر ،وكان األحرى به أن ينسب
 -52ليس َع َم ُل الدكتور ونيس سوى حياك ٍة أخرى لعمل النامي يف ٍ
اجلهد لصاحبه ،ثُم يس�تدرك عليه ما فاته ،كما فعل احملقّقان (احلاج س�عيد وأمحد كروم) ،أما أن ينقل نسخة
أبع ُد
النامي دون مراجعتها على خمطوطة أخرى ،ويُثقل النص حبواش�يه الطويلة مث ينسب التحقيق لنفسه فذلك َ
ما يكون عن األمانة العلمية.
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«»7
اضرة
ُم َح َ

ِجالن ونواحيها
مالمح عن احلركة العلميَّة ب َوار ْ

الر ْستُمِيَّة حتّى أواخر القرن السادس اهلجري
منذ انتهاء الدولة ُّ
منشورة ؛  20صفحة ؛ جملة األصالة ع/42
 :43صفر – ربي�ع األول 1397هـ /
فرباير – م�ارس 1977م ؛ مطابع البَ ْع ِث
ُسنْ ِطينة  /اجلزائر
– قَ

إس�ها ًما من النامي يف امللتقى احلادي عش�ر للفكر اإلسالمي بوارجالن
املنعقد تَ ْح َت إشراف وزارة التعليم باجلمهورية اجلزائرية (يف الفترة بني –17
 26صفر 1397هـ 15 – 6 /فرباير 1977م) وتلبي ًة لدعوة األستاذ مولود
شار َك ب ُِمحاضر ٍة
قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية؛ َ
مس�تعرضا املراحل اليت َم َّر ْت
ِجالن،
ً
ألقاها يف امللتقى عن احلركة العلمية َبوار ْ
واضحا فيما
بِ َه�ا طيلة ثالثة قرون ،وما أبْ َر َزتْ ُه من ٍ
أثرا ً
نتاج حض�اري تَ َر َك ً
جاورها من النواحي.
ِره�ا وزارة التعليم األصلي
و(األصال ُة) جملٌَّة ثقافية ش�هرية كانت تُ ْصد ُ
ويرأس حتريرها آنذاك :عثمان ش�بوب ،وقد
والش�ؤون الدينية باجلزائ�ر ُ ،
ٍ
خصيص بعض أعدادها لس�رد
َد َر َج ْت على نش�ر
ِ
مقاالت علميَّ ٍة رائعة ،وتَ
أعمال املؤتَ َمرات َّ
املنظمة من ط�رف وزارة التعليم ،ويف مقدمتها :ملتقيات
ِن ِع ْق ٍد
الفكر اإلسلامي ،اليت تناولت موضوعات إسالمية عامةَ ،عبْ َر أكثر م ْ
الز َمن.
من َّ
ُ
الفضل يف إنش�اء األصالة سنة 1391هـ1971 /م إىل األستاذ
ويعود
املناضل يف سبيل العربية :مولود قاسم نايت بلقاسم (ت1413هـ1992 /م)،
وهو رج ٌل ذو ثقافة عالية ،وغَيْ َر ٍة ش�ديدة على احلضارة العربية اإلسلامية،
التعليم العريب اإلسالمي
أس َس معاهد التعليم األصلي باجلزائر ،ويَ ْعنِي به:
وقد َّ
َ
114

عضوا يف َمجامع اللغة العربية
األصي�ل ،و َع َق َد الندوات وامللتقيات ،وانْتُ ِخ َب ً
حريصا على أن تستعيد اللغة العربية مرك َزها
بدمشق والقاهرة و َع َّمان ،وكان ً
53
ومكانتها يف اجلزائر ،و ُم ْهتَ ًّما بإبراز التاريخ اإلسالمي املشرق فيها.
(مؤر َخ ًة يف :اجلزائر  2ربيع اآلخر
هذا؛ وقد ُ
رأيت لَُه رس�ال ًة إىل النامي َّ
1396هـ 2 /إبريل 1976م) يدعو ُه فيها إىل املش�اركة يف امللتقى العاشر
املقرر انعق�ا ُده ب َِمدينة َعنَّابة اجلزائري�ة يف 1396هـ/
للفكر اإلسلامي َّ
َ
ظروف النامي لَ ُم تُ ْس� ِع ْف ُه ،ولَئ ِْن فاتَ ُه ملتقى َعنَّابَة لَ ْم يَ ُفتْ ُه
1976م ،54غريَ أن
َد َم هذه الورقة العلمية فيه.
ِجال َن ،فق َّ
ملتقى َوار ْ
ِجالن
�ر ْت هذه احملاضر ُة بعن�وان (مالمح عن احلرك�ة العلميَّة َبوار ْ
نُ ِش َ
الر ْس�تُمِيَّة حتّى أواخر القرن الس�ادس اهلجري)
ونواحيها منذ انتهاء الدولة ُّ
باللغتين العربية والفرنس�ية يف عدد جملة (األصالة) رق�م  43/42اخلاص
بفعالي�ات امللتقى الصادر يف :صفر -ربيع األول 1397هـ /فرباير -مارس
55
1977م عن مطابع البعث بقسنطينة /اجلزائر.
ِن امللتقى احلادي عش�ر للفكر اإلسلامي
وحيث َّإن وارجالن – َم ْوط َ
أدركت جلن ُة التوصيات مدى
ش�هدت حضارة إسالمية إباضية زاهر ًة
– قد
ْ
ْ
هتم وزارة التعليم
أمهية التراث اإلباضي وضرورة دراس�ته،
ْ
فأوص�ت «أن تَ ّ
ِّف
األصلي والش�ؤون الدينية ببعث التراث اإلباضي يف نواحيه املتعددة ،فتُ َكل َ
ِ
وط�ات اليت ما تزال يف حوزة األفراد واجلماعات من
يبحث عن الْ َم ْخ ُط
َم ْن ُ
لض ْربِ َها ونَ ْش ِر َها ،كما تعمل على إعداد ببليوغرافيا
اإلخوان اإلباضيني؛ تَمهي ًدا َ
َّف بِ َهذا األمر
املوزعة يف أحناء العالَمْ ،
وأن يُ َكل َ
مستوفا ٍة شاملة لكتب اإلباضية َّ
ش�خص ذو كفاية وجتربة يف هذا امليدان» .ونَ َّو َه ْت بكفاية الدكتور عمرو
ٌ
 -53انظ�ر :العالونة :ذيل األعالم  ،199 /2وحممد خري :املس�تدرك على تتمة األعالم  .275وقد مرض
األس�تاذ مولود قاس�م ،وزاد من مرضه مؤامرة إلغاء املعاهد الدينية اليت أنشأها سنة 1396هـ ،وتأل ََّم عندما
وزير الش�ؤون الدينية اجلدي ُد َمجل َة األصالة سنة 1401هـ ،كما ألغى ملتقيات الفكر اإلسالمي ،وتأل ََّم
أ ْع َد َم ُ
قرارا بتوقيف العمل باللغة العربية! وتويف بعدها متحسرا
أكثر عندما أصدر اجمللس االستشاري عام 1412هـ ً
كئيبا!!.
ِح ْو َزتِي).
(نسخة
املذكور
التاريخ
يف
خمطوطة
رسالة
-54
مصورة ب َ
ّ
 -55انظر الصفحات  33 - 14من العدد املذكور.
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خليفة النامي يف هذا املَ َجال خلربته الطويلة فيه.

56

كما اقترحت اللجن ُة أن تُ َؤلَّ َف من الس�ادة :املهدي البوعبديل ،وسليمان
داود بن يوس�ف ،وعم�رو النامي ،وفرحات اجلعبيري؛ جلن ٌة خاصة تقوم
ٍ
باإلعداد إلصدار ٍ
دراس�ات وحبوثً�ا عن اإلباضية يف تارخيها
يتضم ُن
كتاب َّ
َّف بتلك الدراسات والبحوث َع َد ٌد من الدارسني يف خمتلف
وحاضرها ،ويُ َكل َ
أحناء العالَم ،بإش�راف ومتابعة اللجنة ،ثُ ّم تتولّى وزار ُة التعليم األصلي طباع َة
57
باس ِم َها.
الكتاب وإصداره ْ
ِجامعة متش�جان يف
زائرا ب َ
ٌ
جدير بالذكر أن النامي كان آنذاك أس�تاذًا ً
وح َّضر ما ّد ًة أ ّولية
امللتقى،
فترة
ل
قبي
منها
فقدم
األمريكية،
املتحدة
الوالي�ات
َ
ْ
ل ُِم َحاضرته من خالل مطالعاته الس�ريعة يف مكتب�ات ميزاب ،مث رجع أيا ًما
متوج ًها إىل وارجالن مكان
قالئ�ل إىل وطنه ليبيا ،ليخرج منه عن طريق الربّ ِّ
انعقاد امللتقى ،وكان يف ُصحبته أستاذه الدكتور عمرو التومي الشيباين ،فق ّدم
أيضا ،مس�تغال تلك
ِج َهتَ ُه بعد انتهاء امللتقى ً
وج َع َل ميزاب و ْ
ورقته البحثيةَ ،
58
الفرصة املتاحة لزيارة إخوانه بِ َها.

 -56انظر ص  163-162من العدد السابق.
َت،
 -57انظر ص  164-163من العدد نفسه .ويبدو أن هذا املقترح بقي حربًا على ورق ،فال اللجن ُة تَ َش َّكل ْ
ِما يُ ْؤ َس ُف لَُه أن يكون هذا مصريَ غالب املقترحات والتوصيات اليت
وال ما أُ ْسنِ َد إليها نُ ِّف َذ على أرض الواقع .وم َّ
تنادي بِ َها ُ
آالف الندوات العلمية املنعقدة يف عالَ ِمنَا العريب !!
أخذت هذه املعلومات من مجلة مصادر شفهية.
-58
ُ
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«»8
ِيق كتاب «ال َع ْدل وا ِإلنْ َصاف»
تَ ْحق ُ

ِي ( ت570هـ )
أليب يعقوب الوارجالن ّ
مرق�ون؛  400صفح�ة  14 +صفحة
للمقدم�ة؛ فرغ من�ه يف ِدلْهِي اجلديدة/
اهلند 1 :مجادى اآلخرة 1400هـ17 /
إبريل 1980م

ِص ُة هذا العمل يَحكيها عمرو النامي بنفس�ه يف مقدمته فيقول« :بَ َدأَ ْت
ق َّ
ِصلَتِي بكت�اب العدل واإلنصاف للوارجالين عند اش�تغايل بتحقيق كتاب
قرأت يف ترمجة اجليطايل أنه كان يَحفظ
القناطر للجيطايل س�نة 1963مُ 59.
ويَ ْد ُر ُس كتاب العدل واإلنصاف يف أصول الفقه يف ثالثة أجزاء..60
وكنت
الفن يف املكتبة اإلباضية،
ُ
وقد تَ َعلَّق ُ
ْت بالكتاب النعدام ُكتُ ِب هذا ِّ
ْت
�ر اهللُ وصادف ُ
َ
دائم البحث عنه فيما أبْ َح ُث عنه من كتب التراث؛ حىت يَ َّس َ
ِن األستاذُ :الْ َهادي احلاج إبراهيم ،فقد
م
املؤ
ة
الداعي
اهلل
يف
أخينا
عند
منه
ة
نسخ
ً
ُ ُ
ِ
ِ
�د ِة تَ َعلُّقِي به ،وكانت لديه
وش
بالكتاب
باهتمامي
ِم
ل
ع
و
،
ة
ب
ر
ج
يف
به
التقيت
َّ
ُ
ْ ََ َ َ
َ
َب إليه ْأن يُ َسل َِّمها
ل
فط
مرزوق،
بن
الصادق
األستاذ
إىل
أعارها
قد
منه
ة
نسخ ٌ
َ
يل ،وكان ذلك سنة 1968م.
ومن ذلك احلني وأنا على ِصلَ ٍة وثيقة بِ َهذا الكتاب مطالَ َع ًة ودراس�ة ،ثُ َّم
ش�غلت نفسي بإعداد هذا الكتاب وتَ ْحقيقه منذ أوائل السبعينات ،ولَ ْم تَ ُك ْن
ُ
ٍ
أمور
شغلتين
فقد
االس�تقرار،
من
واحدة
ة
وتري
على
الوقت
هذا
طوال
أيامي
ٌ
متش�عبة عن التفرغ الكامل للعلم والدراسة ،على َّأن ِر ْف َقتِي لِ َهذا الكتاب لَ ْم
ّ
َ
َ
ِ
دائما إىل
ا
ع
مدفو
نفسي
د
ج
أ
وأنا
ا،
ه
�د
ش
أ
و
الظروف
أصعب
يف
حىت
تنقطع
َ
ُ
ِّ
َ
ً ً
أجل كتابًا فَل ُ
تقدميه على غريه من األعمال والْ َم َها ّم ،وكما َّأن ل ُ
ِك ِّل ٍ
كتاب
ِك ِّل ٍ
احلديث عنه يف أول هذا الفصل.
تقدم
ُ
 -59هذا أول عمل أجنزه النامي ،وقد َّ
الع َمانية).
 -60ذكر ذلك الشماخي يف سريه ( 196 /2طبعة وزارة التراث ُ
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أَ َجلٌ ،وهذا أَ َوا ُن فراغي من إعداده للنشر».

61

ِن أَ َج ِّل ما أُلِّ َف
ُ
وكتاب (العدل واإلنصاف يف أصول الفقه واالختالف) م ْ
َ
ونظرا ألمهيته
يف موضوع�ه عند اإلباضية ،وم ْ
ِن أ ْق َد ِم تصانيفهم يف هذا الفنً ،
62
عندهم تناوله عد ٌد غري قليل منهم بالشرح واالختصار والتعليق.
نفس�ه بشرف خدمة
وقد كان النامي  -كما يظهر من مقدمته  -يُ َمنِّي َ
ِن أُصوله املخطوطة ما يُعينه على حتقيقه،
الس ْفر اجلليل ،ويرجو ْأن يَ ِج َد م ْ
هذا ِّ
حتصل عليه لَ ْم يتجاوز نس�ختني؛ ثالِثَتُهما نسخ ُة البَ َّرادي يف شرحه
بَيْ َد َّأن ما َّ
املوسوم (البحث الصادق واالستكشاف يف حتقيق معاين العدل واإلنصاف)،
ِي ،وكانت مساعيه يف احلصول
ِجر ّ
وكلُّها نُ ِس َخ ْت يف القرن الثالث عشر الْه ْ
ٍ
خاص ًة من ُعمان – غريَ آتي ٍة بنتيج ٍة  ،مع غلبة ظنِّه
على
خمطوطات أخرى – َّ
63
بوجودها فيها.
�م يَ ُك ْن ُكلُّ ُه مصروفًا له  -بل
وبع�د ْأن َص َر َف النامي يف إخراجه وقتًا لَ ْ
 -61من مقدمة النامي على العدل واإلنصاف ص  :أ  .وذلك ما تكرر على لس�ان النامي يف مواضع عدة،
فقد ذ َ
ِصدد إعداد طبعة حمققة للكتاب (ص 230
َك َر يف أحد هوامش أطروحته (1391هـ1971 /م) أنه ب َ
أخ َذ ُه معه بغية
من ترمجة دار الغرب) ،وعند رحيله إىل الواليات املتحدة (بني 1397-96هـ1977-76 /م) َ
خدمته والفراغ من حتريره (انظر مقدمة طالي على أجوبة علماء فزان ص ،)5وقال يف ُمحاضرته بورجالن سنة
1397هـ1977 /م أنه أتَ َّم تَحقيقه وإعداده للنشر (انظر ص 31من احملاضرة املنشورة مبجلة األصالة).
ب�ل إننا نَ ِج ُد يف بعض كتابات النامي إش�ارة إىل فراغه من خدمة الكت�اب قبل هذا التاريخ ،ولعل ذلك
راج ٌع إىل تفاؤله بإخراج الكتاب يف مس�تقبل قريب ،غري أن الظروف اليت َش َر َحها حالت دون تَحقيق مبتغاه.
نصه« :الكتاب [يعين العدل
(انظ�ر كتابه :ظاهرة النفاق [1394هـ1974 /م ] ص 159هامش 1؛ وفيه ما ُّ
واإلنصاف] خمطوط ،وقد وفقين اهلل سبحانه إىل حتقيقه وتَهيئته للطبع») ،ويبدو أن ذلك ل َْم يَت َِّم بالصورة املطلوبة
حىت كتابة هذه املقدمة باهلند سنة 1400هـ 1980 /م .
وإذا رجع القارئ إىل ما استعرضناه من أعمال أَنْ َج َزها خالل هذه الفترة أ ْد َر َك مدى اشتغاله عن الكتاب،
زيادة على ظروف أخرى َم َّر بِ َها  .ويكفي أن نعلم أن النامي منذ بداية سنة 1388هـ 1968 /م حىت تاريخ
فراغه من هذا الكتاب س�نة 1400هـ1980 /م تَنَقَّل بني :ليبيا واململكة املتحدة واجلزائر والواليات املتحدة
َح َّطة األخرية َكتَ َب مقدمة الكتاب أثناء توقفه بِ َها ل ُِم َّدة
األمريكي�ة وماليزيا واليابان والفلبني واهلند ،ويف هذه امل َ
أيام.
 -62انظر للفائدة -مصطفى باجو :أبو يعقوب الوارجالين وفكره األصويل مقارنة بأيب حامد الغزايل (رسالة
ماجستري) ص 155فما بعدها .طبعة وزارة التراث العمانية.
وقفت على أكثر من عش�ر نس�خ َمخطوطة لكتاب العدل واإلنصاف يف ُعمان ،غري أ ّن ُس َ
بل اتصال
ُ -63
العمانيني كانت متعثرة ،ول َْم تسنح له الفرصة بزيارتِ َها بنفسه ،إضافة إىل عدم وجود مكتبات خاصة
النامي مع ُ
أو ُدو ٍر َر ْسمِيّة للمخطوطات آنذاك ُبعمان.
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ومتاع�ب  -ارتقى الكتاب من مرحلة
ومصاعب
كانت تُنازعه فيه أش�غا ٌل
ُ
ُ
بتعليقات َ
ٍ
قالئل
املخطوط إىل مرحلة املرقون على اآللة الكاتبة القدميةُ ،م َو ّش ًى
حواش
ِئ َّأن كاتبَها لَ ْم يكن لِيَ ْر َضى باالكتفاء هبا ،مع ٍ
ُح ِّر َر ْت على َع َج ٍل ،تُنْب ُ
يكتب عندها
لَ ْم تُ َس َّو ْد ولَ ْم تُبَيَّ ْ
ض ،بل َج َع َل لَ َها النامي أرقا ًما يف األسفل ومل ْ
فر َغ منها يف 1
وو َض َع ِّ
مقد َم ًة َع َّرف ْ
ش�يئًاَ ،
َت بالكتاب ومؤلِّفه ومنهج حتقيقه؛ َ
مجادى اآلخرة 1400هـ 17 /إبريل 1980م بِ ِدلْهِي اجلديدة.
ِن عرض عمله هذا على غريه من
ونظرا ل َِما س�بق رأى النامي ْأن ال بُ َّد م ْ
ً
تعليق شي ٍء عليه لَ ْم يَتَيَ َّس ْر لَُه  ،فبَ َع َث نسخ ًة
ما
ب
ر
الذين
عصره
أعالم
تيسر لَ ُهم ُ
َّ
ُ
َّ
منه إىل شيخ ُع َما َن و ُم ْفتِي ديارِها أمحد بن محد بن سليمان اخلليلي؛ مشفوع ًة
64
برسالة يدعوه فيها إىل إبداء مالحظاته عليها.
وظهرت
يتأخ ْر َر ُّد الشيخ أمحد ،فنظر يف بعض الكتاب نظر ًة فاحصة،
ولَ ْم َّ
ْ
ٍ
أمهها :وجو ُد أخطاء
له بض ُع
مالحظات عليه أبداها للنامي يف جواب رسالتهُّ ،
والس�كوت عن مواضع يف الكتاب ما كان ينبغي
مطبعية يف النص املرقون،
ُ
ص إىل نُ َس ٍ
ص
أن تَ ُم َّر دون تعليق،
َار ُن هبا ،وفيما يَ ُخ ُّ
وافتقار النَّ ِّ
�خ أخرى يُق َ
ُ
هذه املالحظة األخرية أبدى اس�تعدا َده ملراجعة الكتاب على خمطوطة ُعمانية
َف عليها.
وق َ
املتفرغ لِ ِمثْل هذا العمل ،فارتباطاتُه
الشيخ
اخلليلي ً
وما كان ُ
أيضا بالرجل ِّ
ُّ
ال تُ ْس� ِع ُف ُه إلجنازهِ ،ز ْد على ذلك أنَّه لَ ْم يَ ِجد النس�خ َة اليت كان قد ظفر بِ َها
َّأوالً وذ َ
َك َرها للنامي يف رسالته ،وهي نسخ ٌة كانت َمحفوظ ًة ب َِم ْسجد الوكيل
بالعاصمة مس�قط ،وقد َوقَ َفتْها امرأةٌ من أهل ُع َمان؛ حسبما َر َس َخ يف ذاكرة
65
الشيخ.
ِجواب النامي على رد الشيخ
 -64ل َْم أظفر بِ َهذه الرس�الة وال ب َِر ِّد الش�يخ أمحد اخلليلي عليها ،بل ظفرت ب َ
اخلليلي (س�يأيت توثيقه الحقا) ،وأخربين سيدي الشيخ أمحد بن محد اخلليلي ب َِمضمون تلك الرسائل .وال يبعد
أن يكون النامي قد بعث بنُ َس ٍخ من عمله أيضا إىل مشايخ ميزاب ،ويف مقدمتهم الشيخ عبدالرمحن بكلي الذي
أش�ار إليه يف شيء من رس�ائله للنامي ،بل يؤكد ذلك ُش ْك ُر النامي له يف خامتة مقدمته للكتاب على توضيحه
ما أشكل عليه من حبوثه.
 -65من مقابلة مع الش�يخ أمحد بن محد اخلليلي ؛ بتاريخ مج�ادى األوىل 1425هـ  /يوليو 2004م وقد
بعض مالحظاته على عمل النامي اليت ما تزال عالقة بذهنه.
ْاستَ َف ْد ُت من الشيخ َ
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َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

وس� ِع َد ب َِما أبداه من
أما النامي فقد تَ َس�ل ََّم رسال َة الشيخ بكل ُسرورٍَ ،
اس�تعداد ملراجعة النص على نُ َس ٍخ أخرى ،مث أردف قائال له يف رسالة بعثها
ٍ
َج صدري،
�ر ْدتُ ُمو ُه من
إليه« :وقد ُ
مالحظات ما َط ْمأَنَنِي وأثْل َ
رأيت فيما َس َ
كنت َع َز ْم ُت ْأن أَف ُْر َغ ُم َّد َة
ِم�ا ال يَ ُف ُ
وت أمثالَ ُك ْم وال يلتبس عليكم ،وق�د ُ
م َّ
لتتمة بعض حتقيقات النص�وص الواردة ،وختريج بقية أحاديثه،
هذا الصيف َّ
وإن يف خطابكم
ِن ذلك بَ ْع ُدِّ ،
َ
وو ْض� ِع تراجم خمتصرة ألعالمه ،ولَ ْم أَتَ َم َّك ْن م ْ
َ
تتمة التحقيقات
بدء
إىل
ِي
ن
ك
ر
ح
ما
كم
د
عن
نشره
إمكان
من
إليه
م
ت
أش�ر
وما
ُ
َ
َّ
َ َّ
اليت أرجو أن يَ ِج َد قَل َُم ُكم فيها جماال للتصحيح والزيادة واالختصار ،وسوف
66
أبعث بِ َها إليكم حال حضورها إن شاء اهلل».
ِف على أث ٍر له
�ف على ْأن لَ ْم نَق ْ
وإذا تفاءلنا خريًا بِ َهذا اخلطاب فإنَّا نَْأ َس ُ
بعد ذلك يف الواقع ،وال ندري ْإن تَيَ َّسر للنامي إِتْما ُم ُم َراده يف الكتاب أو ال،
أخباره بعد فترة يسيرة من هذا التاريخُّ ،
وكل ما بقي يف أيدينا
فقد
ْ
انقطعت ُ
هو نسخ ٌة منه يف صورته األوىل غري املكتملة ،وهي يف  400صفحة من دون
67
َت َحيِّ َز  14صفحة يف أوله.
ترقيما مستقال َ
وش َغل ْ
ِّم ْت ً
املقدمة اليت ُرق َ
َّت متداول ًة فِي ٍ
نطاق َم ْح ُدودٍ ،ولَ ْم يس�ت ِف ْد منها إال
وهذه النس�خة َظل ْ
اعتم َدها الدكتور مصطفى باجو يف رس�الة
القلّ� ُة القليلة من الباحثني ،وقد َ
املاجستري املوسومة (أبو يعقوب الوارجالين وفكره األصويل مقارن ًة بأيب حامد
68
كتاب العدل ُ
فطبِ َع طبع ًة
الغزايل) وجعلها األساس يف اقتباساته وإحاالته .أما ُ
غري حمققة يف جملدينَ ،ص َد َرا عن وزارة التراث القومي والثقافة ُبعمان س�نة
1404هـ1984 /م ،بعناية الشيخ الراحل سامل بن محد بن سليمان احلارثي
(ت1427هـ).
 -66من رسالة كتبها النامي إىل الشيخ اخلليلي ؛ مؤرخة يف  :نالوت  19رمضان 1400هـ  ،نسخة مصورة
حبوزة الباحث( .وهي بنصها يف ملحقات هذه الدراسة).
�رح النامي أن الذي طبع النص على اآللة الكاتبة هو الفاضل :فؤاد الثلثي ،والذي توىل طباعة املقدمة
َ -67ص ّ
ه�و الفاضل :عبداهلل علي حبيح .وهذه املقدمة كانت يف عداد املفقودات ،وختلو منها النس�خة اليت اعتمدها
الدكتور باجو يف دراسته ،كما ختلو منها نسخة الشيخ أمحد بن محد اخلليلي أيضا .وقد يَ َّسر اهلل يل العثور عليها
ضمن حمفوظات إرش�يف مكتب اإلفتاء بوزارة األوقاف والش�ؤون الدينية يف ُع َمان ،وإتْما ًما للفائدة وضعتها
ُبر ّمتها يف امللحقات.
 -68انظر أطروحته املطبوعة ص.138
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