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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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األعمال املشتركة
 )1القراءة ال َعربيَّة (لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بِ َها)؛ باالش�تراك
مع الدكتور ُم َح َّمد إبراهيم بن أمحد علي والدكتور راجي رامونِي:

ُ
نش�اط النامي عند ُحدود بلده ،ولَ ْم يَ ْمنَ ْعه عد ُم االس�تقرار من
ِف
لَ ْم يَق ْ
اذج من
مواصلة نتاجه الفكري ،وقد رأينا فيما س�بق وس�نرى فيما يأتِي نَ َم َ
أحس�ب َ -كتَبَ ُه يف
مؤلفات�ه وأبْ َحاثِ ِه يف دار ال ُغربة ،بل َّإن بعضها  -فيما
ُ
َم َح َّط ٍ
ات توقَّف عندها يف طريق َس َفرِه.
َّ
ويأيت هذا ُ
اس�تغل النامي فرصة وجوده
العمل ضمن هذا الس�ياق ،فقد
زائرا جبامعة متش�جان يف الواليات املتحدة األمريكية (بني سنيت 96
أستاذًا ً
1397هـ1977- 76 /م) لتأليف ٍُّم اللُّ َغ ِة العربية لغري
كتاب يُ َس ِّ
�ه ُل تَ َعل َ
أح َد مطالب اجلاليات املس�لمة هناك ،كما
الناطقين بِ َها ،وهو بذلك يُلَبِّي َ
التعرف على لغة القرآن الكرمي.
يساعد غري املسلمني ً
أيضا يف ُّ
والدكتور حممد إبراهيم بن أمحد علي الذي ش�ارك النامي َع َملَ ُه هذا من
توجه
مواليد مكة املكرمة سنة 1355هـَ ،د َر َس العلوم الشرعية يف بالده ،مث َّ
إىل دراس�ة القانون باللغة اإلجنليزية ،حىت حصل على ش�هادة الدكتوراه يف
القانون اإلسلامي سنة 1391هـ1971 /م ،ليتَ َرقَّى بعد ذلك يف املناصب
املقارن
زائرا لتدريس الفقه اإلسالمي َ
العلمية ،واليت كان منها انتدابُه أس�تاذًا ً
بكلية احلقوق ومركز الدراس�ات اإلسالمية والعربية ،جبامعة متشجان يف آن
نفسها
أربر بالواليات املتحدة األمريكية؛ عامي 1977- 76م ،وهي الفتر ُة ُ
ٍ
ٍ
وحبوث منش�ورة وغري منشورة،
مؤلفات
اليت قضاها النامي هناك .ولَُه ُج ْملَ ُة
وهو أحد ُ
الكتَّاب املعاصرين البارزين.
أعثر لَُه على ترمجة ،وقد نُ ِش َر عملُهم هذا
أما الدكتور راجي راموين فلم ْ
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ِخ ّط النامي اجلميل.
يف متشجان سنة 1398هـ 1978 /م ،مكتوبًا ب َ

69

الش ْعبِي (اجلزء األول)؛ باالشتراك مع أعضا ِء لَ ْجنَ ِة
الش� ْعر َّ
 )2ديوان ِّ
ِي يف ليبيا:
َج ْم ِع التراث َّ
الش ْعب ّ

ٍ
سنوات عاد النامي إىل
دامت
بعد مسير ٍة طويلة من البحث والدراس�ة ْ
بالده والتحق جبامعاتِ َها ُم َد ِّر ًس�ا و ُم َح ِ
لقاء
اض ًرا ،ليتس�نَّى لَُه يف هذه املرحلة ُ
النخبة املثقفة من األساتذة اجلامعيني والطالب الباحثني ،ويُخالطهم عن ٍ
قرب،
ويتبادل معهم مهوم الثقافة يف ليبيا والعامل اإلسالمي.
الدكتور علي س�ليمان الس�احلي
ويف بنغازي كان أبر ُز َم ْن لَقِيَ ُه النامي
َ
(ت1424هـ2004 /م) وهو ُ
رجل قانو ٍن وسياس�ة وثقافة واس�عة ،على
َوقُه لألدب البدوي،
َّأن أبْ َر َز ما يُ َميِّ ُز ُه تَ َعلُّ ُق ُه الش�ديد بالتراث الش�عيب ،وتَذ ُّ
فكان هذا ُ
اجملال َم َح َّط اهتمامه و َم َص َّب عنايته بعد اعتزاله السياسة والوظائف
العامة.
التحق الدكتور الس�احلي جبامعة قاريونس (جامعة بنغازي س�ابقًا) يف
ِب ذلك ب َِم َس�اعيه وجهوده
بنغازي س�نة 1390ه�ـ1970 /م ،وتَ َّم َعق َ
تأس�يس جلنة (مجع التراث الشعيب) سنة 1392هـ1972 /م بكلية اآلداب
ُ
وض َّم ْت يف ُع ْض ِويَّتِ َها ُك ًّ
ال من الدكتور عمرو
باجلامعة ،تولَّى هو رئاس�تهاَ ،
النامي واألس�تاذ علي بوزعكوك ،مث التحق للعمل بِ َها َج ْم ٌع من األس�اتذة
الش ْعر،
أساسا يف ِّ
وس َع ْت إىل لَ ْمل ََم ِة التراث الشعيب املتمثِّ ِل ً
الليبيني اجلامعينيَ ،
الر َوا ِة وا ُ
س�نوات ُ -
حل َّف ِ
ٍ
اظ أو
فَتَ َّم  -على مدى
التقاط جز ٍء َض ْخ ٍم من أف َْوا ِه ُّ
وأس َع َف ا َ
ِم.
ِن ُّ
مَ
ِم إذا كانوا أحياء ْ
حل ُّظ ب ُِمقَابَلَتِه ْ
الش َع َرا ِء أنْ ُف ِسه ْ
واقعا حيًّا بإصدارها َّأو َل أعمالِ َها يف ُم َجلَّ َديْ ِن بعنوان
وتَ َمثَّ َل َج ْه ُد اللجنة ً
(ديوان الشعر الشعيب) َض َّم عد ًدا من نفائس القصائد الشعبية لفحول الشعراء
استفدت هذه املعلومات من موقع جملة البحوث الفقهية املعاصرة  . www.fiqhia.comواستفدت
-69
ُ
من الربوفيس�ور تروبر يل جاس�يك أن الدكتور راجي راموين ما زال على قيد احلياة ،وميارس عمله إىل اليوم
يف جامعة متشجان.
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من مناطق خمتلفة يف ليبياُ ،م َذيَّ ً
ش�امل،
تبويب
بش�روح ملعاين األلفاظ مع ٍ
ال
ٍ
ٍ
وص� َد َر َّأو ُل ُم َجلَّ ٍد ع�ن كلية اآلداب جبامعة قاريونس س�نة 1397هـ/
َ
1977م ،بينما تأخر صدور الثاين إىل سنة 1413هـ1993 /م.
جاء يف تق�دمي الدكتور حممد فرج دغيم (عمي�د كلية اآلداب آنذاك)
ِص جلن ُة مجع التراث على نَ ْش ِر كل ما وقَ َع حتت
للمجلد األول قولُُه« :لَ ْم تَ ْحر ْ
وأوق ََع َها ،لتُ ْع ِط َي صور ًة صادق ًة
يديها من نصوص شعرية ،وإمنا اختارت َّ
أمهها ْ
الض ْر ِب من فنون القول ،الذي يُ َص ِّو ُر  -يف ِص ْد ٍق  -بيئ ًة عربي ًة يف
عن ه�ذا َّ
بداوتِ َها وجهادها واهتمام بَنِيها ب َِم َض�ار ِ
ِب منتجعاتِهم وخيلهم وإبلهم ،يف
�م َها لنا ِش ْع ُر الفحول من العصر
صور ٍة تُ ْش�بِ ُه إىل َح ٍّد بعي ٍد ُّ
الص َ
ور َة اليت َر َس َ
اجلاهلي وما تاله من ُع ُصور.
وأ َملُنا ْأن يكون هذا الش�عر بني أيدي القراء والدارسين عونًا لَ ُه ْم على
تصور حقبة كاملة ،إذ يلقى الض�وء على كثري من التقاليد والعادات والقيم
ُّ
تصويرا دقيقًا ،بل ويس�تفيد َم ْن يَ ْهتَ ُّم
اجلهاد
فترة
ر
و
ص
ي
كما
االجتماعي�ة،
ُ َ ِّ ُ
ً
70
بالتطور اللغوي الذي يَ ُم ّر بكثري من األلفاظ والتعبريات.»...
 )3دليل املؤلِّفني ال َع َرب ِّ
الليبيني ؛ باالشتراك مع َم ْج ُمو َعة ُكتَّاب:

آخ ُر من األعمال اليت شارك النامي فيها بفعالية بعد
موس
�وعي َ
هذا عم ٌل ُ
ّ
رجوعه من كمربدج واختالطه برجال الثقافة يف وطنه ،وقد تَبَنَّتْ ُه أمان ُة اإلعالم
والثقافة بالعاصمة الليبية طرابلسَ ،
وكلَّ َف ْت َج ْم ًعا من الباحثني بإعداده.

ظاهر من عنوانه يَهدف إىل التعريف بالعرب الليبيني
واملش�روع كما هو ٌ
الذي أس�هموا يف حرك�ة التأليف عرب عصور التاري�خ املتعاقبة ،منذ الفتح
اإلسلامي لليبيا إىل غاية س�نة 1396هـ1976 /م ،مع ُش ُمولِِه للمؤلفني
مصنفات قبل هذا التاريخ ،ويَ ْعتمد يف ترتيب موا ّده
األحياء الذين ُطب َِع ْت لَ ُه ْم
ٌ
أس َماء األعالم املؤلفني حسب تسلسلها اهلجائي ،وهو عم ٌل رائد يف بابه
على ْ
 -70اس�تفدت هذه املعلومات من مقال للدكتور فرج جنم بعنوان «الدكتور علي الس�احلي  ..السياسي
واألديب (2004 – 1924م)» منشور باإلنترنت على موقع منتدى ليبيا جيلwww.libyajeel.com :
 .وانظر كذلك للدكتور فرج جنم :اجلامعة الليبية وجالل الليبيني؛ احللقة السادسة.
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لَ ْم تسبق الكتابة فيه.

َت مسامه ُة النامي يف كتابة عشرات التراجم ألعالم اإلباضية الليبيني،
وتَ َمثَّل ْ
نذكر منهم على سبيل التمثيل:
 .1عمروس بن فتح املساكين (ت283هـ)  ..ص.300
 .2أبو عزيز صاحب اللقط (ت746هـ)  ..ص.16
 .3إبراهيم بن سليمان الشماخي (ق14هـ)  ..ص.5
 .4بلقاسم بن سليمان الشماخي (ق14هـ)  ..ص.97
 .5عبداهلل بن حيىي الباروين (ت1332هـ)  ..ص.235
 .6إبراهيم بن سليمان باشا الباروين (ق14هـ)  ..ص.6
 .7زعيمة بنت سليمان باشا البارونية (ت1396هـ)  ..ص.137
 .8علي حيىي معمر (ت1400هـ) ص.286

َص َد َر ُ
الدليل يف ُم َجلَّ ٍد ضخم عن مطابع الثورة يف بنغازي سنة 1397هـ/
تزامنت
الح ُظ أن األعمال املش�تركة اليت ساهم فيها النامي قد
ْ
1977م ،ويُ َ
ُكلٌّها يف ٍ
وقت واحدٍ ،يف فترة تدريسه اجلامعي.

«»10

َدماتُه على ُ
الكتُب
ُمق ِّ
 )1تقدميٌ لكتاب (مواقف فكرية) ل َِم ْح ُمود ُم َح َّمد الناكوع ( ُم َع ِ
اصر):

قيم يف
ِي ُم ٌ
حمم�ود حممد الناك�وع ُم َف ِّك ٌر لييبٌّ معاصر ،وكات�ب ِص َحاف ٌّ
كتب
ِن أَ َع ِّ
�ز أصدقائه ،له ٌ
بريطانيا ،مجعتْ�ه بالنامي صحب ٌة طويلة ،وكان م ْ
«الص ْح َو ُة اإلسالمية وقضايا للتحاور» و«االنْ ِح َطاط والنهوض-
ع ّدة أبر ُزهاَّ :
و«أقباس على طريق الشباب».
تأمالت يف الواقع العربِي»
ُّ
ٌ
وأخرجه حتت عنوان
قسما منها
اضرات
ٌ
ولَُه ُم َح ٌ
َ
ومقاالت متع ّددةَ ،ج َم َع ً
ونظرا لعالقته احلميم�ة بالنامي كتب هذا األخريُ تقدميًا
«مواق�ف فكرية»ً ،
مؤرخا يف ليبيا يوم االثنني  26مج�ادى األوىل 1391هـ19 /
للكت�اب؛ ً
ٍ
صفحات منهَ ،س َّج َل فيه انطباعاتِه حول
�ت
يوليو 1971مَ ،ش� َغ َل َحيِّ َز ِس ِّ
الواقع الفكري للمجتمعات املسلمة وحاجتها إىل التصور الصحيحُ ،مثْنِيًا على
الكاتب ومبار ً
ِكا لَُه جهده يف حماربة الفكر املنحرف وجتلية الفكر اإلسلامي
األصيل.
ِض لقضايا عديدة
م�ا َعبَّر عن إعجابه «بِ َهذا املَنْ َحى يف التأليف الذي يَ ْعر ُ
بصورة َّ
املتخصص
مركزة؛ تتجنب التفصيل الطويل الذي يضيق به غري الدارس
ِّ
َ 71
ِئ اجل ُّاد» .
الض ْحلة اليت يَ َعافُها القَار ُ
الس ْط ِحيَّة َّ
وتتخلَّص من َّ
جدير بالذ ْ
ور الكتاب تَ َزا َم َن مع ع�ودة النامي من بريطانيا
ِّك� ِر َّأن ُص ُد َ
ٌ
مكم ً
متابعا ألخبار بالده،
الغربة
دار
يف
بقائه
ة
د
م
كان
وقد
لدراسته،
ال
َ
َّ
ُ
ً
ولَ ْم تَ ْمنَ ْع ُه غَيْبَتُه اليت دامت قرابة مخس سنوات من خوض معركة كالمية مع
ِق
َّت يف مقاالته الفكرية الساب ِ
�ميهم  -تَ َجل ْ
أرباب الفكر املضلل  -كما يُ َس ِّ
ذْ
ِك ُر َها.
يقول النام�ي يف خامتة تقدميه لكت�اب صديقه الناك�وع« :ولَ َعلَّ ُه من
 -71الناكوع  :مواقف فكرية – مقدمة النامي ص. 16
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الكتاب َّأو َل ما أقرأ
دائما ْأن يَ ُكو َن ه�ذا
ُ
الذكري�ات اليت س�وف أَ ْعتَ ُّز بِ َها ً
وأن
ِل من أهم معاقل االستش�راقْ ،
ُربَ ٍة طويلة يف ديار الغرب ،ويف َم ْعق ٍ
بعد غ ْ
ِي املتواض َع مع
تك�ون هذه
الكلمات َّأو َل ما أَ ْكتُ ُب كذل�ك ،ألُ ِض َ
ُ
يف صوت َ
أخي األس�تاذ َم ْح ُمود الناكوع ُم ْعلِنًا معه نِ َهاي َة الف ْ
ِك ِر املُ َضلِّل ،و ُمبَ ِّش ًرا بفج ِر
اإلسالم املشرق».
الكت�اب أيضا ب ُِمق ّدم�ة للدكتور املصري حممد حممد حسين
�د َر
ُص ِّ
ُ
معا ،و ُطبِ َع س�نة
(ت1403هـ) الذي هو أحد أس�اتذة النامي والناكوع ً
1391ه�ـ1971 /م يف  231صفحة ،نش�رته دار الفتح ببريوت ،ودار
مؤخرا طبع ًة حديثة.
التراث العريب بطرابلس .كما أعيدت طباعته ً
ِم ِة اهللِ) لس�ليمان
 )2تقدميٌ لكتاب (ثَ ْو َر ُة أَبِي يَزِيد ِ ..ج َها ٌد ِإل ْعال ِء َكل َ
بن احلاج داود بن يوسف (ت1412هـ):
صوص علميَّ ٍة
يف فاحتة سنة 1400هـ1980 /م تَلَقَّى النامي َمجموع َة نُ ٍ
ِن
كتبها البَ َّحاثَ ُة يف التاريخ:
ُ
الش�يخ س�ليمان بن داود بن يوسف  ،وكان م ْ
الزنَاتِي
ُج ْملَتِ َه�ا بَ ْح ٌث ُم َر َّك ٌز َّ
يتحد ُث عن ثورة أيب يزي�د َم ْخلَد بن كيداد َّ
العبَيْ ِديِّني الفاطميني.
(342- 332هـ) على ُ
وقد َس ِع َد النامي بقراءته أيّما سعادة ،وفرغ منه يف جلسة واحدةْ ،
وأكبَ َر
َج ْه َد مؤلِّفه يف جتميع مادته ،وتنس�يق حمتوياته ،و َع َز َم على وفاء وعده بكتابة
72
تصدي ٍر له.

َش َغ َل َحيِّ َز عشر صفحات
وجاء
التصدير ش�افيًا وافيًا ،وأطال فيه النامي ف َ
ُ
املطبوع طبعتَه األوىل يف قس�نطينة بدار البعث اجلزائرية س�نة
م�ن الكتاب
ِ
ٍ
صفحات من القطع الصغري.
1402هـ1981 /م يف 110
إباضي من
مؤر ٌخ
النامي عالق ٌة وطيدةٌ بصاح�ب الكتاب ،وهو ِّ
ٌّ
وتربط َ
73
واس�ع
�ر َك أبْ َحاثًا عديد ًة يف َم َجاله ،وكان
َ
وادي مِي� َزاب يف اجلزائر  ،تَ َ
ِن َّ
الطرِيف أن نُش�ري هن�ا إىل ِص َف ٍة طالَ َما ُعر َ
ِف
االطالع كثريَ التنقيب ،وم َ
َ
أثر يف احلضارة
بِ َها
ُ
الش�يخ س�ليمان بن داود؛ هي تَكلُّ ُف ُه ن ْ
ِسبَ َة ُك ِّل شي ٍء له ٌ
أص ٍل إباضي ،أو ق ْ
ِي ،ويُفاخر بذلك أينما كان ،كما
ُل بَ ْربَ�ر ٍّ
اإلنس�انية إىل ْ
ِي (ت1406هـ)
كان صاحبُه ُ
الشيخ عبداهلل بن عبدالوهاب ّ
الشماحي اليَ َمن ّ
ِي،
�ب
العلماء واجلهابذة إىل ٍ
يَنْ ِس ُ
َ
ِي َصنْ َعان ّ
أصل َزيْ َد ٍّي ،أو على األق�ل يَ َمن ٍّ
أصل
الكعاك (ت1396هـ) يَ ْر ِج ُع الكثريَ إىل ٍ
املؤرخ التونسي عثمان ّ
وكذا ّ
تونسي!! والثالث ُة كانوا على صل ٍة وثيقة بينهم.
أيضا بكلمة لكل من :الدكتور عبداحلليم عويس (مصري
ُص ِّد َر
الكتاب ً
ُ
معاصر) والدكتور عمار الطاليب (جزائري معاصر).

تصديره واختتمه بالثناء على الكاتب ودوره يف التنقيب عن
افتتح النامي
َ
آثار التاريخ اإلسلامي ،وأش�ا َد يف ثناياه ب َِما ّدة البحث اليت تَ َص َّد ْت لعالج
مهية ب َِمكانٍ:
قضيتني تارخييتني ُه َما من األ ّ
العبَيْ ِديَّة وحقيقتها.
 األوىل :قضية الدولة ُضد الدولة املذكورة.
 -الثانية :حركة أيب يزيد َم ْخلَ ِد بن كيداد َّ

 -72انظر رسالة من النامي إىل الشيخ سليمان بن داود ؛ مؤرخة يف 1980 / 2 /18م .
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«»11
راسالت
ُم َ
متفرقة ،منها ما
ُكتِبَ ْت يف
َ
تواري�خ ِّ
وأكثرها َم ْخ ٌ
طوط غري منشور
نُ ِش َر،
ُ

ذات طابَ ٍع
تبوأ
مراسلات النامي أمهيَّ ًة كربى بني آثاره ،فهي  -بادئًا ُ -
ُ
تَ ّ
َ
علمي أديب ق َّ
َل ْأن حيتوي َه ْزال أو ُد َعابَ ًة أو تَبَا ُدل أخبا ٍر عابرةٍ« ،وكلُّها تَ ُدور
ْ 74
ْ
حول اهتماماته كمثقّف وكاتب ،يُ ْع ِطي َو ْقتَ ُه للفِك ِر وأل ْه ِل الفِكر» .
ُ
فرسائل النامي
ألوضاع هي يف ُم ْج َملِها قاسي ٌة أليم ٌة،
حي
مث إنَّها
ٍ
ٌ
تصوير ٌّ
حوادث باهت ٍة عابرة
ِره ،وشكوى من
َ
ِر تُ َخام ُ
إىل غريه بَ ٌّث ألشجا ٍن ومش�اع َ
َّات
تُالحقه،
ات تُ َح ِّف ُز َها ،و َم َش�ق ٌ
وتنفيس عن نَ ْف ٍس تعتريها  -يف آ ٍن  -تَ َطل َُّع ٌ
ٌ
ً
ُ
وحتريكا ِ
لساك ِن
رس�ائل غريه إليه فيجد يف ثناياها جتدي ًدا حلياته
تُثَبِّ ُطهاَّ .أما
َع ْزمِه ،وبَ ْعثًا ل َ
مهتِه ،وتَ َق ُع من نفس�ه موق َع اإلعزاز واإلكبار واإلجالل
ِن َّ
ِك َوام ِ
واالعتبار.
تغريب ونَ ْف ٍي
ٍ
تتح�دى كل
جانب آخر كانت رس�ائلُه وكلماته
ومن ٍ
َّ
األرواح مهما تباعدت
�ع
وإبعاد ،وتتج�اوز احلدو َد إىل ما وراءها ،وتَ ْج َم ُ
َ
روح متفائلة ونَ ْف ٍس طموح ٍة يُدركها ُّ
شيء
األجساد ،وتَ ِش ُّف عن ٍ
كل َم ْن وقع ٌ
وإن لَ ْم تكتحل عيناه يو ًما برؤيته.
منها يف يديهْ ،
وق هنا طرفًا من رسال ٍة كتبها َم ْن يَ ُع ُّد نَ ْف َسه تلميذًا للنامي ،وهو من
ونَ ُس ُ
تأثرا به وأكثر إعجابًا بشخصيته .يقول ُم َح َّمد
جيل الشباب الذين كانوا أشد ً
ابن الش�يخ علي حيىي معمر (ت 28حمرم 1415هـ 7 /يوليو 1994م) يف
رس�ال ٍة غري مؤرخة َح َّر َر َها بُ َعيْ َد العشرين من عمره« :إىل األستاذ الفاضل؛
تتشوق
رفيق القلوب ،وقدوة الش�باب يف اجلبل العظيم ..سلا ٌم من نفوس ّ
إىل مقابلتكم واجللوس إىل جانبكم ،وهل يُ ْم ِك ُن لإلنس�ان أن ينس�ى تلك
 -74الناك�وع :نظرات يف األعم�ال الفكرية واألدبية لعمرو خليفة النامي؛ منش�ور مبوقع الكاتب على
صفحات االنترنت.
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اجللس�ات اليت كانت تُ َر ْفر ُ
ِف فيها األرواح املؤمنة ،وذلك الصفاء الذي يَ ِش ُّع
من القلوب املطمئنة؟ ويا لَتِل َ
ْك اللحظات اليت تس�مو بعواطفنا لنعيش يف جو
اإلميان اخلالص مع تلك األحاسيس الشفيقة الرفيقة!
أستاذي عمرو؛ لقد كان نصييب من األخذ منك قليالً ،ولكن هذا القليل
َمل َ
بدأت
َك قلوبناَ ،
ِما ال جيِ ُده غريُنا ..فقد َ
وش َح َن نفوس�نا ،و َز َّودنا بكثريٍ م َّ
أبناء اجلبل العظام..
لنا الطريق ،وإنا  -إن شاء اهلل  -نُ ْحيِي ما خلَّفه أجدا ُدنا ُ
واهلل من وراء القصد.
ِج لنا التراث يف
َّإن لُ َج َج العلوم والبحور اليت تَ ْس�بَُح فيها وتَ ُخ ُ
وض لِتُ ْخر َ
السيْ َر فيها إن
ِي الل َ
ُّج ُج اليت أخذْنا على أنفس�نا َّ
مظهره اجلديد والالئق به لَه َ
شاء اهلل.
أخاذًا ،وهي وسيلتنا
روحا قوية مؤمنةَّ ،
وإن فيها لَ َج ْو َه ًرا َّ
َّإن ل َِر َس�ائلك ً
َو َي من س�لوكنا .وواهلل كثريًا ما
لالجتماع بك ...لِتَ ُش َّ
�د من عزائمنا ،وتُق ِّ
75
تَ َمنَّيْ ُت أن يقرأها مجي ُع شبابنا.»...
وقد َحف َ
ِظ ْت لنا األيا ُم ش�يئًا غري يسير من هذه املراسالت ،أَفَ ْد ُت منها
ماد ًة تارخيية ال بأس بِ َها عن حياة النامي ومسيرة عطائه ،ويكفي أن نَ ْعل ََم َّأن
َّ
أكثر من  50مراسل ًة متبادلة بني
بَيْ َن النامي َ
وشيْ َخيْهِ :علي ُم َع َّمر وأيب اليقظان َ
وجدت إشار ًة إليه:
وقفت عليه منها أو
ُ
بأهم ما ُ
الطرفنيُ .
وأرص ُد هنا قائم ًة ِّ
ُ
رسائل النامي إىل غريه:
■ أوال:
 .1رسالة إىل الشيخ علي حيىي معمر النَّالُوتِي اللييب من كمربدج ،مؤرخة
يف مجادى اآلخرة 1389هـ /سبتمرب 1969م.
 .2رس�الة إىل الش�يخ أيب اليقظان إبراهيم بن عيسى امليزايب اجلزائري،
َكتَبَه�ا من موطنه نالوت بُ َعيْ َد رجوعه من مصر ،وقُبَيْ َل س�فره إىل بريطانيا
مؤرخة يف  19ذي احلجة 1385هـ 9 /إبريل 1966م؛
إلكمال دراس�تهَّ ،
تتضمن تعزي ًة له يف ابنه الفقيد عيس�ى املتوفَّى يف حادث س�يارة يوم  6ذي
َّ
 -75اإلنقاذ (جملة اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا) العدد  : 45شعبان 1415هـ /يناير 1995م ؛ ص .24
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القعدة 1385هـ 27 /فرباير 1966م.

76

مؤرخة يف منتصف
 .3رس�الة إىل أيب اليقظان َكتَبَها من موطنه نالوتَّ ،
رمضان 1386هـ  /أواخر ديس�مرب 1966م ،يُ ْخب ُِره فيها ب َِع ْزمِه على إتْ َما ِم
دراسته يف اخلارج ،وااللتحاق بإحدى اجلامعات الربيطانية.
 .4رس�الة إىل أيب اليقظان كتبها من كمربدج ،مؤرخة يف  15ش�وال
1388هـ 4 /يناير 1969م.
مؤرخة يف
 .5رس�الة إىل أيب اليقظانَ ،كتَبَها من كمربدج على الراجحَّ ،
 21مجادى اآلخرة 1389هـ  4 /أغسطس 1969م ،وهو يعتذر فيها عن
يف ونتاجه
بعض نشاطه الثقا ّ
انقطاعه عن مراسلته فتر ًة من الوقت ،ويَ ْعر ُ
ِض له َ
العلمي.
ّ
 .6رس�الة إىل أيب اليقظ�ان كتبها من كمبردج ،مؤرخة يف رمضان
1390هـ /نوفمرب 1970م.
 .7رسالة إىل الشيخ سليمان بن داود بن يوسف امليزايب اجلزائري ،كتبها
مؤرخة يف  1ربيع اآلخر 1400هـ 18 /فرباير 1980م.
من نالوتَّ ،

الع َماين ،كتبها
 .8رس�الة إىل الشيخ أمحد بن محد بن س�ليمان اخلليلي ُ
مؤرخة يف  20صفر 1396هـ
من متش�جان بالواليات املتحدة األمريكية؛ َّ
 21 /فرباير 1976م.
 .9رس�الة إىل الشيخ أمحد اخلليلي ،كتبها من اهلند يف طريقه إىل اليابان،
مؤرخة يف ربيع اآلخر 1399هـ /مارس 1979م.
 .10رسالة إىل الش�يخ أمحد اخلليلي َكتَبَها من طوكيو عاصمة اليابان،
مؤرخة يف  22ربيع اآلخر 1399هـ 21 /مارس 1979م.
َّ
مؤرخة يف
 .11رس�الة إىل الشيخ أمحد اخلليلي كتبها من ُم ْمبَ ْي بالْ ِهنْدَّ ،

َ
رسائل سابق ٍة بينه وبني أيب
ِن أ ْق َد ِم ما وجدته من مراسلات النامي ،وهو يشري فيها إىل
 -76هذه الرس�الة م ْ
اليقظان قبل هذا التاريخ بسنوات ،وستأيت يف رسائل غريه إليه رسال ٌة تارخيُها أق َد ُم من هذه ،ويف هذا َمل َْم ٌح إىل
فكري ِّ
الدارس ل َِم ِسريَِة حياته العلمية .
مبك ٍر عند النامي ،ينبغي أن يقف عليه
توج ٍه ٍّ
ُّ
ُ
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 30مجادى األوىل 1400هـ 16 /إبريل 1980م.
مؤرخة يف 19
 .12رسالة إىل الش�يخ أمحد اخلليلي كتبها من نالوتَّ ،
رمضان 1400هـ 1 /أغسطس 1980م .

 .13رس�ائل إىل الش�يخ إبراهيم بن عمر بَيُّوض امليزايب اجلزائري ،أو
(اإلمام أ ْفلَح) كما كان يُ َس ِّميه ،لَ ْم أ ْعثُ ْر على شي ٍء منها .
الع َماين ،لَ ْم أ ْعثُ ْر
 .14رسائل إىل الشيخ سامل بن محد بن سليمان احلارثي ُ
على شي ٍء منها.
الع َماين ،لَ ْم أ ْعثُ ْر
 .15رس�ائل إىل الشيخ َّ
الشيْبَة حممد بن عبداهلل الساملي ُ
على شي ٍء منها.
 .16رسائل إىل الدكتور عبداهلل بن فهد النفيسي ُ
الك َويْتِي ،لَ ْم أ ْعثُ ْر على
شي ٍء منها.
الصحايف األديب حممود حممد الناكوع اللييب ،لَ ْم أ ْعثُ ْر
 .17رس�ائل إىل ِّ
على شي ٍء منها.
 .18رس�ائل إىل الشيخ عبدالرمحن بَ َكلِّي امليزايب اجلزائري ،لَ ْم أ ْعثُ ْر على
شي ٍء منها.
معمر ،مل أ ْعثُ ْر على شيء
 .19رس�ائل إىل حممد ابن الش�يخ علي حيىي ّ
منها.
 .20رسائل إىل حممد احلاج ناصر املغريب  ،لَ ْم أ ْعثُ ْر على شي ٍء منها.

77

■ ثانيًا :رسائل غريه إليه:

مؤرخ�ة يف  6مجادى األوىل
 .1رس�الة من أيب اليقظ�ان من اجلزائرَّ ،
1384هـ 17 /سبتمرب 1964م.
ُ -77ك ُّل ما ذكرناه هنا ول َْم نَ ْعثُ ْر عليه ال نَذ ُ
مر ًة أخرى يف رس�ائل غريه إليه ،مع ترجيحنا َّأن املراسلات
ْك ُر ُه َّ
كانت متبادل ًة بني الطرفني.
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 .2رسالة من أيب اليقظان من اجلزائر ،مؤرخة يف ذي القعدة 1385هـ/
مارس 1966م ،خيربه فيها بوفاة ولده عيسى يف حادث سري.
 .3رسالة من الشيخ بيوض من اجلزائر ،مؤرخة يف ذي القعدة 1385هـ/
مارس 1966م.
مؤرخة يف 17
 .4رس�الة من الش�يخ َح ُّمو بن ُع َمر ف َ
َخار من اجلزائرَّ ،
شوال 1392هـ 22 /نوفمرب 1972م.

مؤرخة يف
 .5رسالة من الش�يخ بَ َكلِّي عبدالرمحن بن عمر من اجلزائرَّ ،
بَ ِّريان  1ذي القعدة 1396هـ 25 /أكتوبر 1976م.

أثن�اء ُو ُجو ِد النامي
 .6رس�الة من الش�يخ بَ َكلِّي ،غري ُم َؤ َّرخةُ .كتِبَ ْت
َ
بالواليات املُتَّحدة األمريكية بني س�نيت 1397- 96هـ 1977- 76 /م
زائرا جبامعة مشيجان .
أستاذًا ً

 .13رس�الة م�ن الدكتور عبداهلل بن فهد النفيس�ي ،من س�تانفورد
مؤرخة يف  27رمضان 1397هـ 11 /سبتمرب
بالواليات املتحدة األمريكيةَّ ،
1977م.
 .14رسالة من مولود قاسم نايت بلقاسم وزير التعليم األصلي والشؤون
مؤرخة يف
الدينية باجلزائر ،خبصوص امللتقى العاشر للفكر اإلسالمي يف َعنَّابةَّ ،
 2ربيع اآلخر 1396هـ 2 /إبريل 1976م.
ِخصوص امللتقى احلادي عشر
 .15رسالة من مولود قاسم من اجلزائر ،ب ُ
ِجالن ،لَ ْم ْأظ َف ْر بِ َها.
للفكر اإلسالمي يف َوار ْ
وإخراج،
أهم مراسالته ،وغريها كثريٌ ،وهي حباج ٍة إىل عناية
ٍ
هذه حصيل ُة ِّ
داعي لنشره .وسأوثِّ ُق يف قائمة املصادر
بعد حذف ما كانت له خصوصي ٌة وال َ
واملراجع ِ
ظفرت به منها بإذن اهلل.
آخ َر الكتاب ما
ُ

 .7رسالة من الشيخ حممد بن عبداهلل الساملي العماين ،مؤرخة يف مجادى
اآلخرة 1390هـ /أغسطس 1970م.
مؤرخة يف
 .8رسالة من الشيخ أمحد بن محد اخلليلي ،من َم ْسقَط ُبعمانَّ ،
 4مجادى اآلخرة 1396هـ 2 /يونيو 1976م .
مؤرخة يف 17
 .9رس�الة من الش�يخ أمحد بن محد اخلليلي من ُع َمانَّ ،
شعبان 1400هـ 30 /يونيو 1980م.

 .10رس�الة من ُم َح َّمد احلاج ناصر اجلزائ�ري مث املغريب ،من الرباط،
مؤرخة يف  1حمرم 1396هـ 3 /يناير 1976م.
َّ
مؤرخة (بني سنيت 96
 .11رسالة من حممد احلاج ناصر من الرباط ،غري َّ
1397-هـ1977- 76 /م أثناء وجود النامي بالواليات املتحدة).

مؤرخة يف  2مجادى
 .12رس�الة من حممد احلاج ناصر من الرب�اطَّ ،
اآلخرة 1396هـ 31 /مايو 1976م.
132
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«»12
َق َصائِ ُد وأَ ْش َعا ٌر
�ت يف تواري�خ متفرق�ة  ،منها ما
ُكتِبَ ْ
نش�ر  ،وأكثره�ا خمطوط غري منش�ور

ويبدو أن البدايات الش�عرية للنامي كانت متزامن ًة مع مرحلته دراس�ته
اجلامعي�ة يف بين غازي (1379هـ1959 /م 1382 -هـ1962 /م)؛ إذ
نَ ِج ُد يف رس�الة من صديقه  -أو تلميذه كما يُ َس ِّمي نفسه ُ -م َح َّمد بن علي
ب�ن حيىي ُم َع َّمر كال ًما يقول فيه« :أخربَنِي األخ ( ).....بقصيد ٍة قُ ْلتَ َها عندما
كنت يف اجلامعة يف بنغازي ،تكل َّْم َت فيها عن َمنْ ِزل ُ
ِك ْم هناك أيام الدراس�ة،
َ
79
فأرجو إرسالَ َها إن كان لك وقت».

ِم ْن َس ِم َع عنه ال يعرفه
ال أَ ُظ ُّن ش�ا ِع ِريَّ َة النامي تَ ْخ َفى على أحدٍ ،وكثريٌ م َّ
إال بقصيدته املش�هورة (أَُّما ُه ال تَ ْج َزعِي) ،مع َّأن لَُه َم ْج ُموع ًة من القصائد لو
ِحاج ٍة إىل عناية وتَجمي ٍع وترتيب ،فأصولُها
ِع ْت لَ َك َّونَ ْت ديوانًا ،وه�ي ب َ
ُجم َ
متفرقة يف أيدي أصحابه و ُم ِحبِّيه.
ِّ
ِث احلماسة
الش�بُْل من ذاك األس�د كما يُقَال َّ
وإذا كان ِّ
فإن النامي َور َ
معمر ،الذي تأثَّ َر به منذ
ِّ
الش ْ
�ع ِريَّ َة  -إ ِْن َص َّح التعبريُ  -من ش�يخه علي حيىي ّ
وش َّب على اعتباره القدو َة احلسنة وشاب على ذلك ،فكانت
نعومة أظفارهَ ،
الروح اليت تَ ْسرِي
ُ
َج الذي يَ ْحتَذِي به التلميذُ ،وكانت ُ
كتابات الشيخ األُنْ ُموذ َ
وإن تَبَايَنَت الكلمات.
يف أشعاره هي نَ ْف َسها تَ ْسرِي يف أشعار التلميذ ْ
يقول الشيخ سال ُِم بن يعقوب اجلريب (ت1408هـ1988 /م) متحدثًا
عن أدبية الش�يخ علي حيىي معمر« :كان الشيخ علي حيىي معمر  -رمحه اهلل
 َولُو ًعا باألدب نَثْرِه وشعره ،قدميِِه وحديثه ،لصفاء نفسيته ،و ِرقَّة وجدانه،ورهافة عاطفته ،وخصب ش�اعريّته ،ما ظهر يف كتاباته وتآليفه فيما بعد من
مجال األسلوب ،ودقة املعىن وحلو العبارة...

ِن بَ ْع ُد َ -د ْو ٌر يف صقل موهبته
ثُ َّم كان لِم ْ
ِحنَ ِة الس�جن عند النام�ي  -م ْ
األدبية وتنميتها ،فجادت قرحيتُه بأكثر شعره وهو بني قضبان السجون ،على
80
وأحاسيس نبيلةٍ».
َّأن قصائده يف ُم ْج َملِ َها «تدل على شا ِع ِريَّ ٍة فيَّاضة،
َ

ِق باملعرفة واملليء باألنش�طة الطالبية،
العب ِ
وهو الذي عاش يف ذلك اجلو َ
املتطل�ع إىل غ ٍد أفضل للدين واحلياة يف دنيا العروبة واإلسلام ،وقد كان له
فيه ال ِق ْد ُح املَُعلَّى ،حيث ش�ارك يف كل خلية فيه ب َِما أويت من شجاعة أدبية،
وذكاء وصدق نية ،وحسن استعداد ،يُلقي القصائد الشعرية ،وينظم األناشيد
احلماسية ،ويؤلّف املسرحيات التارخيية ،ويرجتل اخلطب النارية ،ما جعل منه
78
رائد الشباب وقائده آنذاك».

�ج ُن فهو الصانع احلقيقي للنامي الش�اعرَ ،س َ
�ك َب فيه ُدمو َعه
الس ْ
أما ِّ
وس َّطر بني ُجدرانه
وأحزانَه وأش�جانَه ،وكتب
خواطره ُّ
وتأمالتِه وذكرياتِهَ ،
َ
حات ولَ َف َح ٍ
ما أصابه م�ن نَ َف ٍ
ِز عليه من
ِن وراء قضبانه َم ْن يَع ُّ
ات ،وخا َط َب م ْ

 -78اإلنقاذ (جملة اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا) العدد  :45شعبان 1415هـ /يناير 1995م؛ ص .18
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توجهاته األدبيّة أس�بََق من ذلك ،فقد كان ُم ْغ َر ًما
بل ُربَّما كانت بواكريُ ُّ
ِما بقي من ذكريات صديقه الناكوع عنه
بالش�عر العريب تليدِه وحديثه ،وم َّ
يتمش�ى يف أروقة املدرسة أيا َم املرحلتني
أنه كان دائ َِم التَّ َغنِّي بالش�عر وهو َّ
اإلعدادية والثانوية.

أما األغراض اليت َط َرقَها النامي يف ش�عره فكانت َم ْح ُصور ًة  -يف الغالب
الس ْجن
 بني احلنني إىل الوطن واألهل ،والش�كوى من أَلَ ِم الغربة وقس�وة ِّشعره ُم َج ِّس ًدا ملعانا ٍة ومأساةٍ ،حاف ً
ِص َو ِر املرارة واالحتراق،
ال ب ُ
الكئيب  ،فجاء ُ
ألنه يعكس حرمانه من ُه ِويَّتِ ِه وانتمائه وتارخيه.
الو َط َن أُ ْغنِيَ ًة ف ْ
وخصوصا على
ِط ِريَّ ًة على كل لس�ان،
ً
َر َو أن نَ ِج َد َ
«وال غ ْ
لسان الش�اعر الذي يُ ِح ُّس ب َِما ال يُ ِح ُّس به غريُه ،نتيج َة آالم البعد ،وقسوة
81
الو ْج ِد والشوق واحلنني».
الفراق ،والتهاب مشاعر َ

 -79اإلنقاذ ( مرجع سابق ) ص . 24
 -80من ترمجة النامي يف معجم أعالم اإلباضية – قسم املغرب .
 -81قريرة زرقون نصر :احلركة الشعرية يف ليبيا يف العصر احلديث ج /1ص.402
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أهله وأصحابه.
فقوى صلته
ويف الس�جن َو َج َد النامي الفرص َة سان َ
ِح ًة ل ُِم َ
حاسبَة النفسَّ ،
�عر مالذَه احلصني ،وأنْ َز َل نفسه يف محى
بربه حيث ال ملجأ إال إليه ،واستَ ْش َ
ِم ًة
العقيدة والدين ،فجاءت
ِزة ٌّ
أش�عاره طافح ًة ب َِم َعانِي الع َّ
ُ
والشموخُ ،م ْستَْله َ
الشعور بالتفاؤل ،والتَّ َطلُّ َع إىل َغ ٍد ُم ْشر ٍ
ِق.
من تلك املعاين
َ
حور اخلليلية املعروفة ،كما اس�تخدم النَّ َم َط
وقد اعتمد يف قصي�ده البُ َ
ميل إىل
�ع ُره من ٍ
اإليقاعي املُ ْح َد َث املعتمد على وحدة التفعيلة ،ولَ ْم يَ ْخ ُل ِش ْ
كاملوش ِح األندلسي.
األشكال املستحدثة عند املولّدين
َّ
وقفت عليه من أشعاره:82
ِما ُ
وم َّ

( .1يف ِرثَا ِء عيسى) قصيدة ميمية يف  18بيتًا ،كتبها لشيخه أبِي اليقظان
يُ َع ِّزيه يف ولده عيس�ى الذي توفّي حبادث س�يّارة .والقصيدة مرفقة برسالة
مؤرخة يف نال�وت  19ذي احلجة 1385هـ 9 /إبريل 1966م .يقول يف
بعض أبياتِ َها:
ِن َز َمـا ٍن َس َعـاد ًة
ـاس نالوا م ْ
إذَا النَّ ُ

َمى
فَإ َّ
ِن َز َمـانِي َّ
بالشـــ َدائِ ِد قد ط َ

تَ َص َّر َم ُعمــري َحافِ ً
ال مِن ُصنُوفِ َها

ويُ ْشــبِ ُه ما يأتِي الذي قـد تَ َص َّر َما

( .2إىل أبِي اليَق َ
ْظان) قصيدة ميمية يف  32بيتا ،يُخاطب فيها أبا اليقظان،
ويَ ْم� َد ُح احلرك َة اإلصالحيَّة اليت قام بِ َها مع الش�يخ بيُّوض .والقصيدة غري
مؤرخة ،يقول يف فاحتتها:
َج َ
َ
ْـــظا ِن َربُّك بالنُّ ْع َمى
زاك أبا اليَق

الرائ َِعيْ ِن:
ويَ ْخت ُِمها بِ َهذيْ ِن البَيْتَيْ ِن َّ

ْما
وجنَّـبَ َك اآلال َم ُّ
َ
والسق َ
ــر َّ
والض َّ

وبعضها أم ّدنِي به مجع من أصدقاء النامي
وقفت على نُ َس ٍخ من أصولِها املخطوطةُ ،
ُ -82
بعض هذه األش�عار ُ
أكثرها يف كتاب األستاذ الناكوع عن الدكتور عمرو النامي ،مث رأيتها منشورة أيضا يف موقع
�ر ُ
ورفقائه ،ونُ ِش َ
(ليبيا املهجر) على اإلنترنت.
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بالص ْخ ِب َج ْم َعنا
ِـج
ُ
األبواق َّ
َول َْن تُ ْزع َ

َسنُ ْعلِنُـها َح ْربًا إذا ل َْم تُفِــ ْد ِسل َْما

اسـتُنَا ا ُ
رضـوا لَنَا
حل ْسنَى ،فَإ ِْن َع ُ
ِسيَ َ

َع َر ْضـنَا لَ ُه ْم ِمنَّا ُّ
الص َّما
الظـبا وال َقنَا ُّ

مودة لألسرة البارونية يف ا َ
حل َّشان) كتَبَها
 .3مخسة أبيات َض َّمنها (تَ ِحيَّة َّ
لَ َّم�ا زار املكتبة البارونية يف حومة احلش�ان جبربة /تونس ،وهذه هي الزيارة
وس َّجل ُش ْك َره للحاج حممد الباروين
األوىل لهَ ،م َك َث فيها أكثر من أسبوعَ ،
واألبيات ُمثْبَتٌَة
وابنه يوس�ف على ضيافتهم وتس�هيالتِهِم اليت ْأك َر ُمو ُه بِ َها.
ُ
ال�ز َّوار باملكتبة ّ
مؤرخ�ة يف  7مجادى الثانية
يف مل ّ
َ�ف ُّ
خبط النامي اجلميلّ ،
1388هـ 31 /أغسطس 1968م ،وقد َسبَ َق نقلُها.
 .4قصيدة فائيّة يف ( َم ْدح ِج ْربَ َة وذ ْ
ِك ِر أ ْم َجادِها) كتبَها يف زيارته األوىل
جلربة س�نة 1388هـ1968 /م ،وكان يف رحل ٍة مع ش�باب اجلزيرة على
السل ِ
َف ...مث
شاطئ البَ ْحر ،فأنش�أ أبياتًا ُ
مطلعها :يَا بَ ْح َر ِج ْربَ َة َخبِّ ْرنِي َع ِن َّ
أعطى القصيدة للشيخ سالِم بن يَ ْعقُوب ،وفُ ِق َد ْت بعد ذلك.
والز ُهو ُر والفصائل) المِيٌَّة يف  19بيتًا؛ أبْ َد َعها يف العنرب رقم
( .5الع ُّ
ِ�ش ُّ
 4بالسجن املركزي يف طرابلس؛ يف رجب 1393هـ /أغسطس 1973م،
وأولُها قولُه:
َّ
ني َر َسائِلِي
ل َْو تَق
ْــــرئِ َ
َ

ِالر َســائ ِْل
قَ ْد ُكنْ ُت أَبْ َع ُث ب َّ

ني َخ َوا ِطرِي
أَ ْو تَل َْم ِحـــ َ

ألَ َض ْأ ِت ِمنْ ُه َّن املَ َشـــاع ْ
ِل

وفيها يَق ُ
ُول بعد ٍ
أبيات:
ْك املََعـاق ْ
ف ََعـ َد ْوا َعلى تِل َ
ِل

كانوا ُح َمــــا َة ُربو ِعنَا
ِش املُ َح ْصـ
َه َج ُموا على الع ِّ

•

ــل واملََعاو ْ
ـص ِن بِاملَنَ ِ
ِل
اج ِ
َ

َعا َد ْت ُح ُصـو ُن ِح َم ِ
اك َم ْر

•

تَــ َع ُك ِّل َهـا ِزلٍَة و َهاز ْ
ِل

ـت بِ َها ُّ
الذ ْؤبَـا ُن فِي
اس ْ
َج َ

َو َض ِح النَّهــا ِر َوال ُمنَاز ْ
ِل !
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الزيْنَبِيَّة
.6
ٌ
(كلم�ات إىل َزيْنَب) بائية يف  55بيتًا؛ عل�ى نَ ْه ِج القصيدة َّ
املش�هورة ،قالَ َها يف العنرب رقم  4بالس�جن املركزي يف طرابلس أو معتقل
احلصان األس�ود كم�ا يُ ْع َرف ،يف  18رجب 1393هـ 17 /أغس�طس
وزينب إحدى بناته وهي ُ
الكبْ َرى ،وفيها يقول ُمخاطبًا لَ َها :
1973م،
ُ
الضنَى
ـس والِ َد ِك َّ
ال تَ ْجـ َزعِي إ ِْن َم َّ

ــاق املَ ْه َر ُب
َض
َ
ـاء بِ ِه ف َ
َسبَ َق الق َ
َض ُ

أج َوائِ ِه
أَيَ ُه ُّ
ْب َّ
الصقْــ ِر فِي ْ
ــز قَل َ

اب يَنْ َع ُب ؟!
ُــر ٌ
بُو ٌم يُ َص ِّ
ـو ُت أو غ َ

ِــيع َة َسـيِّ ٍد
ـن يَ ْو ًما َصن
َ
أنَا ل َْم أَ ُك ْ

َي ب ِ
ـب
ِك ْس
ـــر ٍة فَأُ َر ِّح ُ
َ
يَ ْرمِـي إِل َّ
َاء ثَاغِـــــيٌَة َوتَيْ ٌس أَ ْج َر ُب
َع ْجف ُ

ِيش فِي قنن اجلــبال تُ ِظلُّنَــا
ونَع ُ

ويُ ِح ُ
ِ
ـب
يطنا
باحلفـــظ قَف ٌْر َسبْ َس ُ

ِجريَانُنَا َو ْح ُش الفَـالة فال
يُــرى
َ

َـب
فيها ِس َوى َسبُ ٍع يَ ِس
ــيح وث َْعل ُ
ُ

و ُه َ
ناك ال نَ ْخ َشى سوى ِذئْ ِب ال َغ َضى

يَ ْع ُدو على تِل َ
الشـــيا ِه فَيَنْ َه ُب
ْك ِّ

والو ْح ُش َو ْح ٌش ال يُـال ُم لِبَ ْط ِشــ ِه
َ

ـض ُب
ِيعتِ ِه يُغِـــريُ ويَ ْغ َ
ُه َو فِي َطب َ

ِيش ُهـــنَ َ
انئ
ِيشـ َة َه ٍ
اك ع َ
فَلَ َق ْد نَع ُ

ِب
الش َج
َولَ َق ْد يُ َسال ُِمنا ُّ
ُ
ـــاع املُ ْرع ُ

اك ل َ
يَ ْكفِي أبَ ِ
ِيـــش ُم َك َّر ًما
ِك ْي يَع
َ

( .7يا بَ ْد ُر) رائِيٌَّة يف  8أبيات؛ قالَ َها يف الس�جن املركزي بطرابلس ،يف
رجب 1393هـ /أغسطس 1973م ،يقول يف آخرها:
ُروحي

ومشاعـري

َ
إليـك

هـانئ ًة

تشــدو

مردد ًة

يــق
أَنَا ال أَ ِض
ُ

ِم
ِسو ِره ْ
بُ

أَبَ ًدا

يف
َه ّمي

غمر ٍة من وحي أفـكاري
وتصنـع

سحر

فَلَ َق ْد َهـ َد ْم ُت َجمِي َع

أشعاري
أَ ْس َوارِي

ِن َذ ْو ِب ال َق ْل ِب) نوني�ة يف  26بيتًا؛ قيلت يف  17رجب
( .8نَف َ
ْح� ٌة م ْ
1393هـ 16 /أغس�طس 1973م بالس�جن املركزي يف طرابلس .يقول
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يا ُه ُمـــو َم األَ ْح َزا ِن ُدونَ ِك غَيْرِي

فِ
الر َدى تَ َك َّس َر ْت ُدونِي
َســــ َها ُم َّ

ِي املَتِ ِ
العقِـــي َد ِة
ني
والديـ • ِ
ِّ
ـن َوفِي َع ْهــــ ِد ِه ال َقو ِّ
إِنَّنِي فِي ِح َمى َ

مقطوعات شعرية خياطب فيها الشباب؛ يف  21بيتا َّأولُ َها:
( .9ال ِف ْتيَة)
ٌ
يا فِتْـــيَ ًة نَ َش َر

الز َما ُن
َّ

ِم
بِه ْ

ــن اهلُ َدى أَبَ ًدا
ِسريُوا َعلَى َسنَ ِ

ومنها أبياته املشهورة:

تَهـيم

يف آخرها:

فِي

َد ْر ِب

َوتَبَــتَّلُوا

أَُّمتِنَا
ْح ِّق
لِل َ

قَــــنَادِيال
تَبْـــتِيال

األح ِذيَة) نونية يف  11بيتا؛ قالَ َها بالسجن
(الس ْج ُن أَ ْه َو ُن من تَ ْقب ِ
ِيل ْ
ِّ .10
املركزي يف طرابلس 73 /أو 1974م ،إثْ َر وفاة َع َّميْه :حممد بن عمر الع ّزايب،
ِح ُضور اجلنازة .يقول يف آخرها:
وسعيد بن أمحد النامي ،وعدم السماح له ب ُ
ِيل أَ ْح ِذيَ ٍة
ِن تَ ْقب ِ
ــن أَ ْه َو ُن م ْ
والس ْج ُ
ِّ

تُ ْردِي األُنُ َ
ِن
ِن َعف ِ
ِيـح ُمنْــت ٍ
وف بِر ٍ

ض يُ َدنِّ ُس َها
ِن أَ ْر ٍ
ــن أَ ْط َه ُر م ْ
والس ْج ُ
ِّ

نِـريُ ُّ
ٍ
الد َر ِن
الطـ َغا ِة بأَثْق
ِن َّ
َــال م َ

(الص ُمود) يف 21
( .11أ َُّما ُه ال تَ ْج َزعي) أو قصيدة (اإلباء)  ،أو قصيدة ُّ

صديق لَُه ْاس ُمه ( ُم َح َّمد
بيتًا؛ كتب األبيات الس�بع َة األوىل منها على لس�ا ِن ٍ
لطات
الس ُ
سافر إىل م ْ
ِص َر للدراسة وساف ََر ْت معه ُّأمه ،مث اعتقلتْ ُه ُّ
عبداهلل أبو ِس ّن) َ
فرج َع ْت ُّأمه العجوز بِ ُدونه.
وح َك َم ْت عليه بالسجن  15عا ًماَ ،
َ
وكانت كتاب ُة النامي لتلك األبيات يف لندن سنة 1967م ،مث أضاف إليها
بقية القصيدة بعد اعتقاله يف العنرب رقم  4بالسجن املركزي يف طرابلس بتاريخ
أشهر ق ِ
َصيدِه ،نُ ِش َر ْت يف
 14ربيع اآلخر 1394هـ 7 /مايو 1974م .وهي ُ
جملة ال ُغ َرباء ،ويف جملة صوت املسلم؛ عدد رجب 1402هـ /مايو 1982م،
َحنَ ًة ،مث
ويف ع ّدة مواقع على االنترنت،
َ
ِر ُق الفنية اإلسالمي ُة ُمل َّ
وأنش�دتْها الف َ
ُطبعت ضمن كتاب (قصائد إىل األم واألسرة) ُ
جرار ،وأثبتناها
حل ْسنِي أدهم َّ
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ْحقَات هذا الكتاب.
كامل ًة مع مناسبتها يف ُمل َ

83

ِر َس ِ
�جنيٍ) بائية ،قالَ َها يف العنرب رقم  1يف السجن املركزي
َ .12
(خ َواط ُ
بطرابل�س ،بتاريخ  26مج�ادى األوىل 1394ه�ـ 17 /يونيو 1974م،
ونشرت يف جملة الشرق اإلسالمي ،ومنها أبياتُه املشهورة اليت َّأولُها:
بالز ْهـ ِر ف َْو ِق َ
ِيب
َوتَ ْس َعـــ ُد َّ
الكث ْ

ض اَ
يب
َسيُ ْزهِـــر َر ْو ُ
حلـيا ِة َ
الع ِش ْ

الزنْ َزانة) بائية يف  12بيتا؛ قالَ َها بالس�جن املركزي يف
َ .13
ِر يف ِّ
(خ َواط ُ
 28شعبان 1394هـ 15 /سبتمرب 1974م .يقول فيها:
تَ َر ْك ُت اجلِـ َد َار
َو َد َار

يق
َو ِض َ

الز َمــــا ُن
َّ

اِ
جل َدار
بِ ِزنْ َزانَتِي

ات ا َ
إِلَى ذ ْ
ِك َريَ ِ
حلـيَا ِة

َاب
ال ِعذ ْ

َو ُد ْر ُت بِف ْ
اب
ِكرِي َعلَى ُك ِّل بَ ْ

ِن شعر التفعيلةُ ،كتِبَ ْت داخل السجن يف الثمانينيات
( .14إِلَْي ِك يا أُ َّما ُه) م ْ
م�ن التاريخ امليالدي ،وهي ُم ْه َداةٌ إىل ِّ
كل أٍُّم غُيِّ ُب ابنُها يف الس�جون ،فهي
تنتظره وال تعرف عن مصريه شيئًا .يقول يف بعض أبياتِ َها:
يـس يا أَُّمـا ُه  ،يف َحنَايَا قَـ ْلب ِ
الكبـري
ِك
ِد ِ
يف ُحبِّ ِك الق ِّ
ْ
ِك َّ
ـجر ِ
يف ِح ْضن ِ
هور
ِك ال ّدافِــي ويف ثَنَايَا ِح ْ
الط ْ
ـر ْة
َر ْس
ــت أَلْ َ
ُ
ـف َز ْه َ
غَ
َـرأْ ُت أَلْ
ــف َعــبْ َر ْة
َ
ق َ

ــغري
ىت َص
َولَ ْم أَ َز ْل بَ ْع ُد فَــ ً
ْ
ِـري...
ال ِزلْ ُ
ـت يا َّأمـا ُه ذلك ال َفـتَى املُـ َدلَّ َل َّ
الصغ ْ
***
 -83تَ ْحلُو القصيدة على لس�ان كل سج ٍ
الشاب
بعض أبياتِ َها
ني ومناضل يف س�بيل دينه ووطنه ،وقد اقتبس َ
ُّ
أح َمد حافظ عبداجلواد سعدات ( 19عا ًما) منفّذ عملية مستوطنة آلون مورييه؛ شرق نابلس ،ليلة
الفلسطيينْ :
وض َّمنها وصيّته اليت رفعتْها ُّأمه بعد استش�هاده بكل اعتزاز،
اجلمع�ة  22حمرم 1423هـ 5 /إبريل 2002مَ ،
الفضائيات العربية آنذاك.
وبَثَّ ْت ُصورتَها
ُ
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أش ُكو ِ
سطو َة الزمان
أريد أن ْ
إليك َ
أُرِيـ ُد ْأن أَبُـثَّ ِ
ان
ــك األحْـ َزا َن
واألشْــج ْ
َ
أنَا ُهنا تَ ْح ِ
ان
ُـضبَ ْ
ـج ُزنِي الق ْ
تَ ْح ِجـبُين َع ْن َو ْجـه ِ
األسْـو ُار والْ ُجـ ْد َر ْان
ِك
َ
ــب يا أَُّمـا ُه ْأن أَ َر ْاك
لَ َك ْم أُ ِح
ُّ
ـض ّمين يَــ َد ْاك
ـب أَ ْن تَ ُ
لَ َك ْم أُ ِح ُّ

ِك َّ
ْأن أَ ْذر َ
ـجر ِ
ور
ِف ُّ
الد ُم َ
َـو َق ِح ْ
الط ُه ْ
ـوع ف ْ
ــث لَ ْو َعـتِي لِقَـ ْلب ِ
الكبــري
ِك
َوأَ ْن أَبُ َّ
ْ
السجن ،ونشرت يف جملة الشرق
ُ ( .15د ُم ٌ
وع) المية يف  26بيتًا ،قالَ َها يف ّ
اإلسالمي .منها قوله ُم َص ِّو ًرا ما أصابه:
« َول َْو َكا َن َه ًّما َو ِ
الحـتَ َم ْلتُه »
اح ًدا ْ

ـــيق َعن ا َ
َول ِ
حل ْم ِل
َك َّن َما أَلْقَى يَ ِض
ُ

َ
ـــاط ب ُِمف َْر ٍد
َول َْو َكا َن َه َّما قَ ْد أَ َح

ـو ُر البَذ ِ
ْل
ِن النَّ ِ
مَ
اس َهـانَ ْت ُدونَ ُه ُص َ

َ
َول ِ
ــــاط بِأُ َّمـــ ٍة
َكنَّ ُه َش ٌّر أَ َح

الو ْح ِل
الر ْعــيَا ُن فِي َح ْمأَ ِة َ
َوأَ ْوق ََع َها ُّ

( .16يا لَْي َل َة العيد) قافِيٌَّة يف  18بيتًا ،قالَ َها ليلة العيد وهو يف سجنه بعي ًدا
عن أهله وأحبابه 84.يقول فيها:
نَف ِ
َت
ْسي فِــ َد ُاء أَ ِحبَّائِي فَ َق ْد َع َصف ْ

ــات ُكلُّهـا ُح َر ُق
َج
ٌ
ِم َوبِي َخل َ
بِه ْ

ُضــبَا ٍن تُقَـيِّ ُدنِي
أَنَا ُهـنَا َر ْه َن ق ْ

ِق
وجفْـــين غَائ ٌِم َشر ُ
قَ ْلبِي َحزِي ٌن َ

َو ُه ْم َعلَى البُ ْعـــ ْد فِي قَيْ ٍد يُ َكبِّلُ ُه ْم

ِق
العـــيْ ِن تَْأتَل ُ
ِم و ُد ُم ُ
وع َ
مْ
ِن َش ْوقِه ْ

ِز الدين فرحات (عضو رابطة األدب اإلسالمي العالَمِيّة) مقاال بعنوان « :العيد يف عيون
َ -84كتَ َب األستا ُذ ع ُّ
الشعراء»؛ تتبّع فيه تفاعل الشعراء مع األعياد ،وتنوع أغراضهم الشعرية يف قصائدهم العيدية حسب الظروف
وتعرض لقصيدة النامي هذه حتت عنوان «العيد خلف قضبان السجن» .انظر املقال ب َِموقع بيت
اليت تَ ُم ُّر بِه ْ
ِمَّ ،
اجلود على شبكة االنترنت . www.aljoood.com
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مآثر األسالف.
( .17أُنْ ُش�و َد ُة الْ َه َزار) رائية يف  26بيتًا يَ ْح ِكي فيها َ
يقول فيها:
قْ
طى َخ َط َر ْت
ُل َسائِلُوا َعـنَّا ُخ ً
ِن ُك ِّل
مْ
نَ َظ َراتُ ُهم

ُمنْ َصل ٍ
ـضى قُ ُد ًما
ِت َم َ
َجـــ ِر
كالف ْ

ُم ْش ِرقَ ٌة

ِمثْل البُــ ُدو ِر ُو ُجو ُه ُه ْمَ ،وهل ُْم

تَ َر َك ْت

ــب النَّ ْش ِر
َطرِيقًا طَيِّ َ

َر َس َم ْت ُخ َطـا ُه
َوتَ َوقُّ ُد
عن َد

الز ْه ِر
َمنَاب َ
ِت َّ
كا َ
جل ْم ِر

العـــ َز َم ِ
ات
َ
الكريهــة

بَ ْس َم ُة البَ ْد ِر

مقطوعات شعرية ،منها هذه األبيات:
ُ ( .18ق ُطوف)
ٌ

ِلدا ِر
ْم َّ
ـو ِق ل َّ
الش ْ
َو َّد ْع ُت َد َار ِك َرغ َ
أَ ْم َسيْ ِت باألَ ْحـ َزا ِن

َات
َو َّ
الد ُار ذ ُ

أَ َحاد ٍ
ِيث وأَ ْخــبَا ِر

ِر ًة
غَام َ

ِن َدا ٍر إِىل َدا ِر
ـمو َم ِك م ْ
تُ ْهدِي ُه ُ

ِش ُت ْحمنَتَ َها
ألَ ْر ٍ
ض عْ

ْت َو ِحي ًدا غَيْ َر ُم ْخــتَا ِر
ث َُّم ْارتَ َحل ُ

ـــد َد ا َ
حل ْو ِل ال َزا ٌد وال أَ َم ٌل
َّ
ُمبَ

ِـالالت أَف َ
ِ
ْـكا ٍر
إِال غ

ـعا ِر
َوأَ ْش َ

ْب يَ ْع ِط ُفنِي
ْت فَإ َّ
أَنَّى ْارتَ َحل ُ
ِن القَـل َ

ِص َرا ِر
إِىل األَ ِحبَّـــ ِة يف َش ْو ٍق َوإ ْ

احتِ ِه
ِسيَ َ

ـرارِ!؟
ْـرا ٍر
ْ
وأش َ
َو َد ُار ُه نَ ْه ُب أغ َ

يَا َد ُار

نَف ِ
ْسي ال ِف َد ُاء

َو َكيْ َف يَ ْهـنَأُ قَلْـيب فِي

***

أُ َحاو ُ
الش ْعــ ِر َو ْه َو يَ ُص ُّدنِي
ِل ق َْو َل ِّ

َّب ؟
َو َه ْل يُ ْح ِس ُن ِّ
الس ِجنيُ املُ َكل ُ
الش ْع َر َّ

ِين املَ ْج ِد يَا َوطَين
بِاألَ ْم ِس ُكنْ َت َعر َ

َض َ
ـل فِي َس ْه ٍل َوأَ ْو َعا ِر
ِج الف ْ
َوتُ ْدر ُ

َوقَ ْد قَيَّ َد ْت ِش ْعـــرِي قُيُو ٌد َكثِريَةٌ

ُّ
ـــط َويَ ْش ُط ُب
تَ َرى قَلَمِي فِي َها يَ ُخ

َوافِي ق ِ
ات َو ِمثْلُ َها
َاسيَ ٌ
قُيُــــو ُد الق َ

ْسى َوأَ ْص َع ُب
قُيُــو ُد املََعانِي فَ ْه َي أَق َ

َخــــ ِر َعالِيَ ًة
َرف َْع َت أَلْ ِويَ ًة للف ْ

َار َم ْجـــ ٍد
َو ُص ْغ َت آث َ

أَ َّي آثَا ِر

َوأَ ْم َه َر ْت أَ ْر ُض َك األَبْ َط َ
ِن َد ِم َها
ال م ْ

ْــوا ِر
تَ ْس ُخو بِ ِه بَيْ َن أَنْ َجـا ٍد َوأَغ َ

واليَ ْو َم ال َش ْي َء غَيْ ُر ا ُ
حل ْز ِن يَا َو َطنِي

أَنَّ ِ
ات أَ ْطــيَا ٍر ألَ ْطــيَا ِر

( .19إِينَاس) قافيّة ،قالَ َها بعد والدة ٍ
إيناسا ،85قال فيها
�ماها ً
بنت له َس َّ
يُخاطبها:
ِسنِي
إِنِّي َد َع ْ
ـوتُ ِك « إِينَاسًـا » لِيُ ْؤن َ

يَ ْو ًما ُم َحـــيَّ ِ
يق
والض ِ
اك بَ ْع َد ال َق ْه ِر ِّ

( .20الوداع) َعيْنِيٌَّة قالَ َها ُم َخاطِبًا بالده .وهي ست ُة ٍ
أبيات فقط ،منها:
أنْ َت يا َم ْوطِـين
أنْ َت ظَــبْ ٌي

وس ا َ
جلوارِي
َع ُر ُ
ـاح
أتَ َ

َد ْه ُر َك ِمنْ ُه

َح َّف َها املَ ْو ُج

َهـــا ِزئًا

ف ُْر َصـ ًة ِّ
للذئَ ِ
ِن غـيْ ِر
ـاب م ْ

ِالع
بالق ِ
اع
َر ِ

الذهاب إىل َمنْ َفا ُه باليابان
ِب منه
ُ
ِراق) َرائِيٌَّة قالَ َها عندما ُطل َ
( .21لَ ْو َع ُة الف َ
عام 1399هـ1979 /م ،وقد َكتَبَه�ا يف دلْهِي اجلديدة بالْ ِهنْد أثناء توقُّ ِف ِه
بِ َها يف َخ ّط رحلته ،بتاريخ  16ربيع األول 1399هـ 14 /فرباير 1979م.
منها أبياته املشهورة :
 -85هكذا ذ ِ
بنت ْاس ُمها إيناس  ،فتأمل !!
ُك َر يف تقدمة القصيدة  ،وأنْ َك َر الكثريون أن تكون لَُه ٌ
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َوغَيْ ُر

�يءٍ) مقطوعة من شعر التفعيلة ،نُ ِش َر ْت يف َمجلّة
( .22قد َم َ
ات ُك ُّل َش ْ
الشرق اإلسالمي.
ات ال َع ْس َ
ِخبَا َر ِ
�ك ِريَّة) داليّة ،خا َط َب فيها بلدته
االست ْ
( .23يف ِس ْ
�ج ِن ْ
نالوت ،قالَ َها يف الس�جن املركزي بطرابلس يف  24ربيع األول 1402هـ/
 20يناير 1982م.
( .24ا ُ
حل ُّب) رائيّة يف  15بيتًا؛ َكتَبها يف مركز ش�رطة املدينة بطرابلس
يف  20رمضان 1402هـ 11 /يوليو 1982م ُم َخاطِبًا فيها «س�الِم قنان»
شقيق زوجته.
َ
ِب فيها نَ َزار قبّانِي ،قال
ِيس) قافيّة يف  35بيتًا؛ يُ َخاط ُ
( .25لَ ْ
�م تَ ُم ْت بِ ْلق ُ
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الس ِ
أصداء فجيع ِة بلقيس املرأة!! وبلقيس
ني
ِحتِ َها« :بَلَ َغت
َ
�ج َ
يف فات َ
ُ
القارئ َّ
فتجاو َب بِ َه ِذ ِه ا َ
َجات»َ .كتَبَها يف  16رمضان 1402م 7 /يوليو
خلل َ
األُ َّمة!! َ
1982م يف ُم ْعتَ َقلِ ِه ب َ
ِن أبياتِ َها ُم َخاطِبًا نزار:
ِط َرابُلْس .م ْ
ْمـــ ٌة
أَنْ َت فِي َر ْحلَ ِة ُع ْمرِي نَق َ

ِ
ــوق
ُس
تَنْ َح ُر األَ ْم َجا َد فِي لَيْ ِل الف ُ

َضـــيا ًعا َس ِ
اح ًرا

َوتَبِي ُع ا َ
ِ
ِيق
الرق ِ
حل ْر َف فِي ُس
ــوق َّ

ِـــر
ُحــ ْز ٌن غَام
ٌ

ِيق !
العر ِ
ِن املَ ْج ِد َ
ِمـالقًا م َ
ِجئْ َت ع ْ

َع ْن أَ ْح َزانِنَا

يل ا ُ
َوتُ ِح ُ
ِيـق !
ِن َعق ِ
جل ْر َح ِع ْق ًدا م ْ

تَنْ َعتُـ ُه

ات َّ
ث َُّم تَ ْم ِضي فِي بُنَــيَّ ِ
ِيق !
الطر ِ

ُرنِي ؟
تَ ْعذ ُ

َه َّدنِي

َوأَ ْعـيَتْنِي َطرِيقِي

ــصا
ِص ً
قَ

وح
ـر ٍ
مْ
ِن ُج ُ

الش ْع َر
ِع ِّ
تُبْد ُ
فَإذَا َه َّز َك

ُض األَ ْو َهـــا َم
تَنْف ُ
تُبْ ِص ُر

الد ْر َب َوقَـــ ْد
َّ

اعِـــر َه ْل
الش
أَيُّ َها َّ
ُ

قَـيْدِي

يـا َم َح ْولِي
أَق َ
ْـرأُ األَ َّ
َواللَّيَالِي َمـ َ
ؤى
أل ْت َعــيْنِي ُر ً

اع
ِن َضيَ ٍ
مْ

الضــا ِد أَ َحـالُوا َص ْوتَ َها
َع َر ُب َّ

ِن ف ِ
َهيْنَ َم ٍ
ِيـــق
ِ
ـيح َونَع
َح ٍ
ات م ْ

ُم ْش ِفقَـــ ًة

ِالعق ِ
ُـوق
َو َجا ُدوا ب ُ

أَ ْر َض َعتْ ُه ْم

ُحـبَّها

احو َها
َاسـتَبَ ُ
فْ

ِيـق
وح َو َحر ِ
ُـر ٍ
وق ُ
ـر ِ
ٍ
وق
َو َض
ــالل َو ُم ُ

مقطوعات يف  20بيتًا على غرار
( .26أَنْ َدلُ ِس�يَّات  -يا دموع العني)
ٌ
املوشح األندلسي .مطلعها:
َّ
ــت أ ْد ُمعِي
َاص
ْ
َه َّدنِي ُح ْزنِي وغ َ

العـس ِس
فِي ُس ُجـو ِن البَ ْغ ِي بَيْ َن
َ

العــــ ِ
ني ال تَ ْمتَنِعِي
يَا ُد ُم َ
وع َ

ُس
األَنْف ِ

َــاء
الد ْمـ ِع ِشف
إ َِّن فِي َّ
َ

ويَق ُ
ُول يف آخرها ُمشريًا إىل رفاقه:
َما َرأَ ْت

ِمثْـلَ ُهم

َضـ ً
َضــلَ ُه ْم
ال يُ َدانِي ف ْ
ال وال ف ْ

َض َّل َم ْن َج َّ
ِج ْه ٍل َحـبْلَ ُه ْم
ــذ ل َ

أو أَ ْكـيَ ِس
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اي َج ْم ًعا
َعـيْنَ َ

ِن َكيِّ ٍس
فِتْـــيٌَة م ْ

ٍ
ـــال َ ،و ْصلُ ُه ْم
ِس
َما أنَا يَ ْو ًما ب َ

ِس
ْـس وأُنْ ُس املَ ْجــل ِ
ُسل َْو ُة النَّف ِ

( .27الق َْي ُد وال َق َدر) رائية يف  21بيتًا ،نُ ِش َر ْت يف َمجلّة الشرق اإلسالمي،
يَ ْح ِكي فيها مأساة القيود املفروضة على األمة .يقول فيها:
ال تَ ْسألوا َعـــنِّي َو َع ْن َخبَرِي

َستُف ِ
ْص ُح األيَّـــا ُم
فَ

َع ْن َخبَرِي

أح ِملُ ُه
ْ

َق بال َض َجــــ ِر
فِي ُك ِّل ُمنْ َطل ٍ

فالقَـــيْ ُد فِي أوطانِنَا قَــ َد ٌر

الع ُص ِر
عْ
ِشـنا نُكابِـــ ُد ُه َعلَى ُ

ْت
إِنِّي ألِف ُ

القَــــيْ َد

***
دى
َد ْع َعنْ َك ُحـ ْز َن ال َقل ِ
ْب ف ُهو َر ً

وا ُ
ِن َخ َ
حلــ ْز ُن ال يُنْ ِج َ
ـط ِر
يك م ْ

ـج َسبِيل َ
َك غَــيْ َر ُم ْكتَر ٍ
ِث
وانْ َه ْ

ـر ُخ َطى املُتَ َر ِّدد ا َ
حلــ ِذ ِر
وا ْه ُج ْ

ات ُح ْزن َ
ِك
ُـم ُ
ُظل َ

إ ِْن َط َغ ْت ِحقبًا

َستَنْ َجـــلِي
فَ

فِي ل َْم َح ِة

البَ َص ِر

( .28ي�ا لَْيلُ) المِيَّ�ة يف  17بيتًا ،خياطب فيها لَيْ َل الس�جن ،قال يف
آخرها:
يَا لَـيْ ُل ُز ْل َعــنَّا فَ َق ْد تَعِـبَ ْت

ات أَ ْطف ُ
ِن َو ْحشَـ ِة ُّ
الظــل َُم ِ
َال
مْ

َحتَّى تُ َكــنِّ َف ُه ْم

ــم ُ
ُحل َ
ال ؟!
السوا ِد َو ُه َّن أَ ْس َ
َل َّ

َماذَا َجــنَ ْوا

َ .29
ِماتُ َك) مقطوعة من ش�عر التفعيلة ،نش�رت يف جملة الش�رق
(كل َ
اإلسالمي .يقول فيها:
أخــبَ ُار املاضي  ..عِبَ ٌر بَيْ َضــــاء ال تَنْ َف ْد
َكل َِماتُ َك ْ
وعــزاء ِ
احلاضر تَنْ َف ُحـه  ..ب َِعزِيـمة َصبْ ٍر تَتَ َوقَّـــد
ُ
ات لِ َغـــ ٍد ٍ
ـد ْد
أحال ٍم يَتَ َج َّ
نار ٌ
آت َ ..منْـــب ُع ْ
و َم َ
ـــر يَتَ َف َّج ْر
َج
وعـزاء و َم
عِبَ ٌر
ـــنار  ..كلماتُ َك ف ْ
ٌ
ٌ
ٌ
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أخ َض ْر
كلماتُ َك َســيْ ٌل ال يُ ْق َه ْر  ..كلماتُ َك قِنْدِيـــل ْ
ور ٍة
ِ ( .30د َما ُء ال َع ْذ َراء) مقطوعة نثرية ش�عرية،
اس�تو َحاها من أُ ْس ُط َ
ْ
مغزى عميق ودالل ٌة بالغة.
مشهورة عند أهل نالوت ،لَ َها ً

َ .31
�ن يرتضي الذلّة
(الك ْل�ب) ميمي�ة ،يقارن فيه�ا بني الكلب و َم ْ
واملهانة.
( .32يا َر ُس َ
ول اهلل) َه ْم ِزيّة يف مدح الرسول  ،قالَ َها يف السجن ،وهي
جاو َزت أبياتُها املئة.
ِن أَ ْط َو ِل أشعارِهَ ،
مْ

حريصا  -كما رأى القارئ  -على
ه�ذا ُم ْج َم ُل ما ُ
عثرت عليهُ ،
وكنت ً
أي معلوم ٍة ُمفي َد ٍة حول القصيدة؛ موضو ِع َها وقافِيَتِها وزمانِ َها ومكانِ َها
ذكر ّ
حسب ما توافر عندي من مصادر.
ومناسبتِ َها،
َ
«إن مقاالت عمرو
يقول األس�تاذ الناكوع ُمبَيِّنًا نظرتَه إىل شعر الناميَّ :
النام�ي وقصائ َده  -رغم قلَّتها  -تَن ُِّم عن ق ٍ
�د
ُدرات غري عادية ،فهي تُ َج ِّس ُ
ٍ
طاقات عاطفي ًة ووجداني ًة وإنسانية هي من خصائص الشعراء واألدباء الكبار،
وتصويرا لتجارب عميق�ة األغوار ،ول ُِم َعانا ٍة
بعض قصائده تعبريًا
وج�اءت ُ
ْ
ً
وخاص ًة معاناة وجتارب الس�جون وما القاه من متاعب ال قِبَ َل
ش�خصية؛
َّ
لبش� ٍر بِ َها ،ما بالُ َك بأستا ٍذ جامعي وبشا ِع ٍر ُمثَق ٍ
رقيق املشاعر والوجدان!
َّف ِ
وبعض تلك القصائد َعبَّ َر ْت عن مشاعر األُبُ َّوة وما تُ ِكنُّ ُه من مودة وحنا ٍن إىل
ُ
ُ
أكثر ًّ
ٍ
حظا فيما َو َج ْدنا من
ن
ك
البنات
إن
بل
وذكور،
إناث
من
كبده
فلذات
َّ
َّ َ
86
قصائده».

 -86الناك�وع :نظرات يف األعم�ال الفكرية واألدبية لعمرو خليفة النامي؛ منش�ور مبوقع الكاتب على
صفحات االنترنت.
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«»13

ا َأل ْع َم ُ
ال امل ْفقُو َدة
أح َمد بن ُم َح َّمد
 )1تَ ْحق ُ
ِيق كتاب ( َم َسائل التَّ ْو ِحيد) للشيخ أبِي ال َعبَّاس ْ
َّ
َر َسطائي النفوسي (ت504هـ)
بن بكر الف ْ

َّأو ُل إش�ار ٍة لِ َهذا العمل نَ ِج ُدها يف رس�الة للنامي بَ َعثَها إىل الش�يخ أيب
اليقظان بتاريخ  15شوال 1388هـ 4 /يناير 1969م؛ ذ َ
َك َر لَُه فيها أنه أتَ َّم
تصحيح الكتاب ويُ َف ِّك ُر يف طبعه قريبًا.
َ

ٍ
خطوطات إباضي ًة مكتشف ًة
وأشار إليه كذلك يف مقاله الذي َو َص َف فيه َم
«كتاب فيه مس�ائل التوحيد
حديثًا ،وعنوا ُن الكتاب الكامل كما َو َر َد فيه:
ٌ
صرح النامي
ِما ال يَ َس ُ
�ع َ
م َّ
الناس َج ْهلُ ُه وغريُ ذلك من مسائل الكالم» ،وقد َّ
�خ ٍة ُم َح َّق َق ٍة منه اعتما ًدا على
يف آخر وصفه لَ�ه أنه ف ََر َغ قريبًا من إجنا ِز نُ ْس َ
88
املخطوطتين اللتني َعثَ َر عليهماَّ ،87
�د ذلك يف هوامش أطروحته ويف
وأك َ
89
فهرس مصادرها.
وكتاب أيب العباس هذا هو رس�ال ٌة ُم ْختَ َص َرةٌ فيما ال يس�ع جهله ،ذكر
ُ
النامي يف إحدى حماضراته أنّها « ُم َع َّدة للنش�ر» ،90وال ندري إن تيس�ر له
ذلك أم ال ،ومل أطلع على ما قام به .ونفهم منه أنه أَ َع َّده س�نة 1388هـ /
1969م أو قبلها بقليل.
جدي�ر بالذكر أن املخطوطتني املش�ار إليهما ُه َما م�ن أمالك خزائن
ٌ
املخطوطات اإلباضي�ة ب ِ
ِج ْربة يف تونس؛ األوىل :باملكتب�ة البارونية يف 16
وناس�خها وتاريخ نسخها َم ْج ُهوالن،
ِي َجميل،
ُ
صفحةُ ،كتِبَ ْت ب َ
ِخ ٍّط مغرب ّ
وال تزال باقي ًة بِاملكتبة كما ورد يف فهرس َم ْخ ُطوطاتِ َها.
 -87النامي :وصف خمطوطات إباضية؛ ص  16 - 15من الترمجة العربية لكاتب هذه األسطر (مر).
 -88انظر مثال  :ص  275من الترمجة العربية عن دار الغرب اإلسالمي.
 -89انظر  :الصفحة األوىل من قائمة املصادر املخطوطة يف آخر األطروحة.
 -90النامي  :مالمح عن احلركة العلمية بوارجالن ؛ ص .23
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والثانية :ب َِمجموعة آل البعطور يف  30صفحةُّ ،
وخطها مغريب قدمي ،وال
احتر َق ما بقي من هذه املَ ْج ُموعة بعد زيارة النامي لَ َها
أدري مصريَه�ا ،وقد َ
ٍ
بسنوات.
ولَ ْم أَ َّطلِ ْع على ثالث ٍة لِ َهاتني النسختني إىل اآلن ،وعليه تكون نسخة املكتبة
البارونية نسخ ًة نادرة ينبغي احلفاظ عليها.
 )2تَ ْحقيق (رسالة الزكاة) لإلمام أيب ُعبَْي َدة ُم ْسلِم بن أيب َكرِمية التميمي
(ت150هـ تقريبًا)
َعثَ َر النامي على خمطوط ٍة لِ َهذِه الرس�الة يف املكتبة البارونية جبربة (تونس)
َ�د َم وص ًفا لَ َها يف مقاله املش�ار إليه قبل قليل ،وقد ق�ال هنالك تعليقًا
 ،وق َّ
الوحي ُد الباقي على هيئَتِ ِه الكاملة
عليها ما ترمجته« :هذه الرس�الة هي
ُ
اإلنتاج َ
�د َّأن فتاواه متناثرةٌ يف كتب اإلباضية.
ألبِي ُعبيدة مس�لم بن أيب كريْ َم َة ،بَيْ َ
ول َ
للح َركة اإلباضية الناش�ئة يف ذلك الوقت
األو َل َ
�و ِن أبِي عبيدة الْ ُمنَ ِّظ َم َّ
ِك ْ
ادئ والقواع َد اليت يرتكز عليها نظا ُم الزكاة،
فهو يف رس�الته هذه يَ ْشرح الْ َمبَ َ
نفس�ه عليها يف هذا
ِض الطريق َة اليت يُ َحاول الْ ُم ْجتَ َم ُع
ويَ ْعر ُ
اإلباضي ْأن يُ َو ِّط َد َ
ُّ
91
اجلانب».
كما اعتمد النامي على النسخة نفسها يف رسالة الدكتوراه ،وأَثْبَتَها ضمن
مصادره املخطوطة يف آخر األطروحة ،مث أضاف ما ترمجتُه« :أَ َع َّد كاتب هذه
َد ُر
الدراسة نسخ ًة ُم َح َّق َق ًة منها» 92.وال أدري شيئا آخر عن هذا العمل .ويُق َّ
إجنا ُزه له قبل سنة 1391هـ1971 /م.
تَجدر اإلش�ارة إىل أن الرسالة ُطب َِع ْت طبع ًة سقيمة بدون حتقيق يف ُع َمان
سنة 1402هـ1982 /م ،مث أخرجها الدكتور مبارك الراشدي ضمن كتابه
«اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي وفقهه» ُم َح َّق َق ًة من ثالث نُ َس ٍخ
عثر عليها:
 -91النامي  :وصف خمطوطات إباضية ص  8من الترمجة العربية للكاتب (مر).
 -92انظر ص  298من الترمجة العربية عن دار الغرب اإلسالمي.
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إحداه�ا :من البارونية ،وهي غري النس�خة اليت َو َص َفه�ا النامي ،فتلك
نُ ِس َح ْت بتاريخ  30حمرم 1211هـ ،وهذه قُبَيْلَ َها سنة 1207هـ.
والثانية :من اهليئة العا ّمة للكتاب مبصر ،نُسخت سنة 1041هـ تقريبًا.
والثالثة :من مكتبة الش�يخ س�امل بن يعقوب جبربة ،نُس�خت س�نة
1191هـ.

ُ
ولئن فَ َق ْدنا َ
الفضل يف إخراج هذا
عمل النامي فلل ّدكتور مبارك الراشدي
93
إخراجا الئقًا بقيمته العلميّة.
النص
ً

 )3تَحقيق (رس�الة احلقائق) للعالمة أبِي القاسم بن إبراهيم البَ َّرادي
(ق9هـ)
َو َر َد ْت إش�ارةٌ يتيم ٌة يف أحد هوامش أطروحة النامي إىل هذا العمل ،إذ
ذَ
وص َّر َح أنه
َك َر أن الرس�الة ُطب َِع ْت  -بدون تَ ٍ
حقيق  -مع َمجموع رسائلَ ،
94
َح َّر َر نسخ ًة ُم َحقَّقة لَ َها .وذلك قبل سنة 1391هـ 1971 /م .ثُ َّم َو َج ْد ُت
يف رس�ال ٍة من النامي إىل الشيخ أمحد اخلليلي مؤرخ ٍة يف (نالوت  19رمضان
ص الرسالة جاه ٌز للنشر ،لكنه
1400هـ) تأكي ًدا ل َِما َس�بَ َق ،فقد ذكر َّأن نَ َّ
ينتظر صالح الزمان وتَ َح ُّس َن األحوال .

ِس ٍ
نوع
�م منها ٌ -
والرس�ال ُة من إبداعات العالمة البَ َّرادي ،وهي  -يف ق ْ
ٍ
تعريفات دقيقة لبعض املفاهيم العلمية،
ِي فيها بوض ِع
من التأليف َّ
الر ْمزِيُ ،عن َ
�د من املصادر اإلباضية القليلة يف عل�م املُ ْص َطلَحات ،أو ما يُ ْع َر ُف قدميًا
وتُ َع ُّ
با ُ
حلدود.
 -93انظر -مبارك الراش�دي :اإلمام أبو عبيدة مس�لم بن أيب كرمية التميمي وفقهه ص  499فما بعدها.
ص
الح�ظ أن النام�ي كان معتنيًا خبدمة نصوص قدمية يف التراث اإلباضي ،وال خيفى أ ّن إش�كاالتِ َها أ ْع َو ُ
ويُ َ
بعض حتليالته ودراس�اته
وأكثر ،بَيْ َد أنه صاحب خرب ٍة و ُدرب ٍة و ُممارس�ة يف هذا اجلانب ،وقد ْأو َد َع أطروحتَ ُه َ
لتلك النصوص ،فيما ُوفِّق إىل حتقيق بعض منها ،وش�اءت األقدار أن تقطع عليه ُم ِضيَّه يف هذا الدرب ،فأبقى
مطرزة حبواش�يه وتعليقاته ومالحظاته يف ثناياهاُ ،لربّما كان يأمل يو ًما أن يُخرجها وينشرها.
ً
نصوصا خمطوطة ّ
ونشري هنا كمثال على ذلك إىل كتاب (أقوال قتادة) الذي َعثَر على نسخته املخطوطة يف املكتبة البارونية ،ولو
قُ ّدر ملكتبته البقاء لوجدنا فيها – على أغلب الظن – أمثل ًة أخرى كثرية.
 -94انظر األطروحة ص  232من ترمجة دار الغرب اإلسالمي.
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القارئ إليها؛ هي أن النامي لَ َّما أشار إىل رسالة
ِت
َ
وهنا نكت ٌة أريد أن أَلْف َ
�ما َها  -بني قوسين « -أُ ْط ُروفَ َة
احلقائق يف مكتوبه إىل الش�يخ اخلليلي َس َّ
الع َّدايل (باحث تونسي
املفيد» ،وهذا االسم لَ ْم أَ ِج ْد ُه وار ًدا عند الدكتور سامل َ
وح ْس َب النص الذي أخرجه من
معاصر) الذي قام بتحقيق الرسالة فيما بعدَ .
فإن الْ ُم َؤلِّف لَ ْم يُ ِش ْر إىل هذه التسمية يف مقدمته وال
َم ْخ ُطوطتني ا ْعتَ َم َد ُه َماَّ 95
اخ َص ْد َر أي َم ْخ ُطوطةٍ.
خات َِمته ،وال قَيَّ َدها النُّ َّس ُ
نفسه يذكر يف تقدمته للرسالة أن الربادي كثريًا ما يشري إىل
لكن العدايل َ
أمهية هذه الرس�الة ويُحيل عليها يف سائر مؤلفاته .ونَق َ
َل مثاال عليه كال ًما لَُه
(البحث الصادق واالستكشاف عن حقائق كتاب العدل
يف كتابه املس�مى
َ
واإلنصاف) ونَ ُّصه« :أركان الكفر أربعة :الرغبة والرهبة والشهوة والغضبة،
�ن لَ ْم يَ ْح َف ْظ نفس�ه حيث يرغب أو حيث يرهب أو حيث يش�تهي أو
فم ْ
َ
ُ
األمر قد تكل َّْم ُت عليه يف أ ْط ُروفَ ِة املُفِيد كال ًما
وهذا
كفر،
فقد
يغضب
حيث
ُ
مفي ًدا» 96.ويف هذا النص غناية وكفاية ،فالتس�مية من عند املؤلِّف ،وكان
َح ِريًّا ب ُِم َح ِّققَها ْأن يُ َس ِّميَ َها بِ َها.
ِيق ِ
ْران بن ُم َح َّمد البغطوري
 )4تَ ْحق ُ
(سيَر َم َش�ايِخ نَفُوسة) للشيخ َمق َ
(ق6هـ تقريبًا)
ِ
ِم للشيخ
(س�يَ ُر مشايخ نَ ُف َ
وس َة) أو (سرية أهل نفوسة) ُم َصنَّ ٌف تارخيي ُمه ٌّ
97
ُ
حمد البَ ْغطوري النَّ ُف ِ
وسي (ق6هـ)؛ أتَ َّم تألي َفه سنة 599هـ،
َمق َْران بن ُم ّ
خصوصا جبل نفوسة،
وهو مع ِص َغ ِر َح ْج ِم ِه مرج ٌع يف تاريخ املغرب اإلباضي،
ً
ِي عن سائر املصادر التارخيية املغربية املشهورة.
ويَ ْمتاز ب ِق َد ِم ِه النِّ ْسب ِّ
 -95إحدى النس�ختني يف احلقيقة طبعة حجرية باملطبعة البارونية مبصر سنة 1316هـ  ،وقد رآها النامي،
والثانية خبط الش�يخ س�امل بن يعقوب اجلريب عندما كان مقيما مبصر يف وكالة اجلاموس  ،وال أستبعد اطالع
نسخ لَ َها من جربة وجبل نفوسة  .راجع :
النامي عليها فناسخها شيخه  ،وقد أشار أيضا إىل وقوفه على عدة ٍ
األطروحة ص  300ط :دار الغرب  /قائمة املصادر.
 -96سامل العدايل  :رسالة احلقائق أليب الفضل الربادي ( حتقيق وتقدمي ) ص  2من مقدمة احملقق.
 -97ذ َ
مر ٍ
ات سابقة ،لكن
ترج َمتُه« :لقد ُ
َك َر النامي يف أطروحته ما َ
كتبت ْاس َ
�مه هكذاُ :م َح ّمد بن ُمق ِّ
َرن يف َّ
أخذًا من اللفظة الرببرية اليت تَ ْعنِي :عظيم وكبري و ُم ِس ّن،
الصحيح  -حسب ما يبدو لِي  -أنهَ :مقْران أو ُمقْرانْ ،
وتُنطق إما َمقران أو ُمقران»( .انظر قائمة املصادر يف آخر أطروحة النامي).
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الكت�اب التارخيي القيّم يف ِع َداد الْ َمفقودات إىل أم ٍد ليس
وقد كان هذا
ُ
بالبعيد ،حىت َعثر عليه
الش�يخ س�ال ُِم بن يعقوب الْ ِج ْربِي (ت1408هـ/
ُ
�ر ِة البَ ْع ُطور يف َوالَغ جبربة التونس�ية،
1988م) َّ
�را ضمن جمموعة أُ ْس َ
مؤخ ً
وو َص َفها النامي ضمن مقاله عن املخطوطات املُ ْكتَ َش� َف ِة حديثًا بأنّها يف َو ْض ِع
َ
َسيِّ ٍئ وتقاسي البلل ،ومجي ُع صفحاتِ َها يف حالة رديئة ملحوظة ،لكنها  -حىت
أيضا إىل ما بَلَ َغ ُه عن وجود
تلك اللحظة  -ما زالت قراءتُها ُم ْم ِكن ًة ،وأش�ار ً
ِف عليها.
نسخة أخرى يف ُهون بليبيا ،إال أنه لَ ْم يَق ْ

ذات قيم ٍة تراثية معتربةَّ ،
ولعل
ِح هذه
السير َ
وبالنظر إىل ما َس�بََق تُ ْصب ُ
ُ
دافعا للنامي إىل حتقيقها واالعتناء بِ َها  ،غري
نُ ْد َر َة أُ ُصولِ َه�ا املخطوطة كانت ً
أنِّي ما ِزلْ ُت أس�تغرب عد َم اإلشارة إىل هذا العمل يف شي ٍء من تراجم النامي
اليت َوقَ ْف ُت عليها ،98بل يُ ْكتَ َفى بذكره عند الترمجة لش�يخه علي حيىي معمر
حتقيق النامي
نظرا إىل أنه َكتَ َب ِّ
مقد َم ًة َص َّد َر بِ َها َ
(ت1400ه�ـ1980 /م) ً
99
للكتاب.
أص ْل إليه ،ولَ ْم أَ ِج ْد َم ْن ذ َ
ومع أنّي لَ ْم ِ
ِس بتقدمي
َك َر أنه وقف عليه؛ أَ ْس�تَْأن ُ
كدليل على تَ َمامِه ونَ َجزِه ،كما َّأن سؤال الشيخ بَ َكلِّي
الش�يخ علي معمر لَُه
ٍ
100
للنامي يف رسال ٍة إليه« :هل أَتْ َم ْم َت حتقيقَه وتنوي طبعه قريبًا؟» فيه إشارةٌ
وس ْعيِ ِه إىل نشره وطباعته.
إىل أن النامي كان معروفًا باهتمامه بِ َهذا الكتاب َ

 -98ول َْم ِ
أج ْد ُه يذكره بنفسه يف كتاباته ،إنّما وجدتُه يُحيل على خمطوطته اخلاصة من هذه السري عند رجوعه
إليها .انظر مثال  :حتقيقه ألجوبة علماء فزان ص . 18
 -99انظر ترمجة الشيخ علي حيىي معمر يف معجم أعالم اإلباضية – قسم املغرب ،مع مصادر الترمجة.
 -100من رسالة غري مؤرخة؛ حبوزة الباحث.
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َّق
ِي لَ ْم تَتَ َحق ْ
أَمِان ُّ
رأيت من املفيد هنا أن
بعد اس�تعراض مؤلَّفات النامي وآثارِه املختلف�ة ُ
�روعاتِ ِه اليت لَ ْم تَتَ َج َاو ْز َح َّد األُ ْمنِيَّات ،وبَقِيَ ْت بعد صاحبها
ْ
أس ُر َد قائم ًة ب َِم ْش ُ
ِ
وجلُّها  -كما َس�يَتَّ ِض ُح للقارئ
اهلل.
بإذن
فيها
احلياة
وح
ر
ث
ع
ب
ي
ن
م
ر
ظ
ت
ُ
تَنَْ ُ َ ْ َْ َ ُ ُ َ
ٍ
جانب النقص
 ُمتَ َعلِّ ٌقبأعمال أَنْ َج َزها النامي وأراد أن يبين عليها أو يستكمل َ
ٍ
ورتَّبْتُ َها َز َمنِيًّا حس�ب
فيها ،وقد َج َم ْعتُ َها من
إش�ارات متناثرة يف كتاباتهَ ،
أ ْق َدمِيَّ ِة مصادرها.
ه�ذا ما َظ َه َر لَنَاَّ ،
ولعل ما يف نَ ْف ِ
�س صاحبها ْأكثَ ُر من ذلك ،وكما قيل
ُ
«اآلجال تَق َ
ْط ُع اآلمال» ولكل ا ْمر ٍ
ِئ ما نوى.
يُرِي ُد املَ ْر ُء أَ ْن يُ ْؤتَى ُمــنَا ُه

َويَــ ْأبَى اهللُ إِال َمـا أَ َرا َدا

وهذه هي القائمة:
 )1تَحقيق بقيَّة أقس�ام (قناطر اخلريات) للجيطالِي ،وقد كانت َّ
خطتُه
ْأن يُ َخ ِّر َج الكتاب يف أربعة أقس�ام :األول :لقنطرتَي العلم واإلميان ،والثاين:
للم ْهل َ
حالت
للمنْ ِجيَات 101.لَ ِك ْن ْ
ِكات ،والرابعُ :
لقناطر العبادات ،والثالثُ :
ٌ
الشيْ ِخ أبِي
بينه وبني إِتْ َما ِم بقية األقس�ام
ظروف َش َر َحها يف رس�ال ٍة لَُه إىل َّ
تأخ ْر ُت عن العمل
اليقظان إبراهيم قال فيها« :أََّما بالنس�بة لبقيَّ ِة األقسام فقد َّ
موطن ال
ِص َر وال س�بيل إليه�ا اآلن ،ونَ ْح ُن يف ٍ
فيها ألن مكتبيت بَقِيَ ْت يف م ْ
مكتبات به ،ولَ ْم تتهي ْأ يل فرص ُة االستقرا ِر حىت اآلنِ ,ز ْد على ذلك أنين أطم ُع
اب أو ِج ْربَ َة ،لعلَّكم
يف احلصول على ِ
بعض النُّ َس ِخ املخطوط ِة من اإلخوا ِن بِمِي َز َ
النسخ ا َ
َت بتاريخ ِ
نسخها
خل ِّطيَّ ِة اليت َسبَق ْ
تَ ْستَ ِحثُّو َن اإلخوا َن يف ُم َوافَاتِنَا بِبعض ِ
ِ
الكتاب للجز ِء ِ
ِ
األول
طوطات
ِن َم ْخ
َ
البارونية ،فما لَ َد َّي م ْ
تاريخ طبع املطبوعة ُ
102
فقط.» ...
 -101انظر  -مقدمة النامي على القسم األول من القناطر ص ( ، )19ومقدمة هيئة طلبة قسم الشريعة مبعهد
عمي سعيد على القسم الثاين ص  :ض ض .
 -102من رسالة كتبها النامي أليب اليقظان  ،مؤرخة يف منتصف رمضان 1386هـ .
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ِف على نُ َس ٍخ أ ْق َد َم وأَ َص َّح للقسم األول الذي
كما كان النامي يَْأ ُم ُل ْأن يَق َ
َحقَّق�ه من القناطر ،وقد َر َجا إ ِْن تَ َّم لَُه ذل�ك ْأن يَ ُعو َد إىل مراجعته مراجع ًة
103
دقيقة ،ويُل ِ
ْح َق ذلك يف ملحق خاص ب َِما يُ ْطبَ ُع بعده من أقسا ٍم.
 )2دراس� ُة حياة اجليطالِي َوف ْ
ِكرِه .قال يف مقدمة تَ ْحقِيقِه لكتاب قناطر
َّ
ض فيها بالدراسة
اخلريات:
ِن بَ ْع ُد فرص ًة أَتَ َع َّر ُ
«ولعل اهلل س�بحانه يُيَ ِّس ُر لِي م ْ
104
عام ًة واإلباضي خاصة» .وقال
َّ
املفصلة ل َِم ْوقِ ِع اجليطايل من الفكر اإلسالمي َّ
ُ
احلصول على بقية ُكتُ ِب اجليطايل
يتيس ُر
يف رسالته أليب اليقظانَ :
«وحبَّذَا لو َّ
األئمة ،وشرح نونية
املخطوطة األخرى :الفرائض ،وكتاب احلج ،ورس�ائل َّ
إخراج ٍ
خاص عن هذا العالِ ِم اجلليل ،ويس�تدعي
أبِي نَ ْصرٍ ،فإنين أ ْع ِز ُم
كتاب ٍّ
َ
َ
�نَّ ،
ُ
فلعل إخواننا بوادي
االطالع
ذل�ك
الكامل على ِ
ُ
كامل مؤلَّفاتِه ْإن أ ْمك َ
105
ميزاب يُعينون يف هذا األمر».
 )3تقدميُ َو ْص ٍف لبقية املخطوطات اليت اكتَ َش� َفها أثناء رحلته يف َش َمال
�ف فيه ُج ْملَ ًة من
َ�دم على إِثْ ِر َها مقاالً َو َص َ
إفريقية س�نة 1968م ،واليت ق َّ
106
املهمة.
املخطوطات اإلباضية َّ
�ر ُف فيها باملذهب
 )4كتاب�ة ُمق ِّ
َد َم ٍة َضافِيَ ٍة لرس�الة ابن َخ ْلفُون؛ يُ َع ِّ
«ولكن َح َ
أسباب
ال ُدو َن ذلك
وتطوره ،قال النامي:
ٌ
ْ
وأئمتِ ِه ونشأته ُّ
اإلباضي َّ
َج َعلَتْنِي أُ ْر ِج ُئ كتابة ذلك إىل مناس�ب ٍة أخرى ،أرجو أن يُ َهيِّئَ َها اهلل تعاىل ب َِمنِّ ِه
107
وكرمه».
ِيق املَ ْج ُموعة الثانية من أجوبة علماء َف َّزان اليت تشمل (جوابات
 )5تَ ْحق ُ
َّ
وفتاوى الشيخ بَكار بن حممد ال َف َّزانِي) ،وقد تواف ََر ْت لدى النامي  -زياد ًة على
�خ ٌة أخرى ألجوبة بكار
األصل القدمي الذي َحق َ
َّق منه اجملموع َة األوىل  -نُ ْس َ
108
ِخ ِّط احملقق الفاضل الشيخ عبداهلل بن حيىي الباروين رمحه اهلل.
بَ
 -103انظر – مقدمة النامي ص (. )22
 -104النامي  :املقدمة ص (. )18
 -105من رسالة كتبها النامي أليب اليقظان ؛ سبقت اإلشارة إليها .
 -106راجع مقدمة النامي ملقاله املنشور مبجلة الدراسات السامية .
 -107مقدمة النامي على أجوبة ابن خلفون ص . 9 – 8
 -108انظر مقدمة النامي على أجوبة علماء فزان ص . 8 – 7

153

عمرو النامي

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

ِي؛
 )6تَ ْحق ُ
ِيق القصيدة احلجازية أليب يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالن ّ
اليت َو َص َف فيها رحلته إىل الديار املقدسة لتأدية فريضة احلج ،وقد نَ َّو َه النامي
بقيمتها العلمية ونَق َ
ٍ
مقتطفات منها يف غري موض ٍع من أبْ َحاثِه ،وقال يف مقدمة
َل
مهية ،قد
حتقيقه ألجوبة علماء َّفزان« :وهي قصيدةٌ طويل ٌة على ٍ
جانب من األ ّ
109
َ
السبيل لذلك».
نَ ْف ُر ُغ لدراستها وحتقيقها إذا يَ َّس َر اهللُ تعاىل

خاص ،ومنها
ِ�ي يف ُم َجلَّ ٍد ّ
َ )7ج ْم ُع جواب�ات أبِي يعقوب الوارجالن ّ
امللحق بكتاب العدل واإلنصاف ،وقد آثَ َر
جوابُ�ه ملُ َح َّمد بن داود األبديالنِي َ
النامي إس�قا َطه من نسخته اليت حقَّقها آ ِم ً
ال يف حصوله على أجوبة أخرى يف
110
املستقبل.
ِي وكتابه (العدل
 )8كتاب ُة دراس� ٍة تفصيلية عن أبِي يعقوب الوارجالن ّ
واإلنصاف) ،وقد َع َز َم أول األمر عل�ى أن يُ َض ِّم َن ذلك مقد َمته على حتقيق
العدل ،غري أنه رآها تَ ُط ُ
ّ
ول حىت تَ ْخ ُرج عن حجم املقدمة إىل ٍ
مستقل،
كتاب
111
فآثَ َر إرجاء ذلك إىل وقت آخر.
ِيج رسائل اإلمام جابر بن زيد (ت93هـ) إىل أَتباعه
 )9تَ ْخر ُ

كانت بداي ُة العالقة بني النامي وهذه الرسائل سنة 1388هـ1968 /م
ِي (ت
عندما اكتَ َش َ
�ف نُ ْسخ ًة منها يف مكتبة الشيخ يوسف بن ُم َح َّمد ُ
البارون ّ
 6رمضان 1417هـ 15 /يناير 1997م ) با َ
حل َّشان يف جزيرة جربة بتونس،
ٍ
خمطوطات إباضي ًة نادرة.
كما ذكر ذلك يف مقاله الذي َو َص َف فيه
وجاء اكتش�افُه لَ َها أثناء زيارته األوىل للمكتبة البارونية  -وقَيِّ ِم َها الشيخ
يوس�ف بن حممد  -يف شهر مجادى األوىل 1388هـ /أغسطس 1968م،
�ن رحلته العلمية اليت دامت أربعة أش�هر يف ديار اإلباضية بالش�مال
ِض ْم َ
اإلفريقي .مث رقنها باآللة الكاتبة سنة 1389هـ1969 /م يف  43صفحة.

 -109املرجع السابق ص . 42
 -110انظر مقدمة النامي على العدل واإلنصاف .
 -111انظر املرجع السابق  .وقد أشار عليه بذلك أيضا الشيخ بَ َكلِّي عبدالرمحن بن عمر يف رسالة كتبها إليه
مؤرخة يف بَ ِّريان  25أكتوبر 1976م .
َّ
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ويَ ْح ِكي نَ ْف ُسه قص َة اشتغاله بِ َها يف رسال ٍة َو َّجهها إىل أيب اليقظان إبراهيم
112
«أما يف ن َ
ِط ِ
اق ال ِع ْل ِم النافع
بن عيسى (ت1393هـ1973 /م) قال فيهاَّ :
ْت من طباعة ومقابل ِة رس�ال ِة الشيخ يوس�ف بن َخ ْل ُفون ،وبعثْ ُت
فقد فرغ ُ
بنسخ ٍة منها للشيخ اجلليل األستاذ بَيُّوض إبراهيم  -حفظه اهلل  -ل ُِمراجعتها،
وفرغت حىت اآلن من طباعة رسائل اإلمام جابر بن زيد على اآللة
فهي عنده،
ُ
ألبعث لكم منها
الراقنة من نسخ ٍة قدمي ٍة رديئةٍ ،وسوف أطب ُع منها عد َة نُ َس ٍخ َ
َّ
وعلم ُت
ا،
جد
رجيها
خ
ت
َي
ل
ع
ب
ع
ص
العب�ارات
بعض
هناك
ألن
لتصحيحها،
َ
ًّ
َ ُ َ َ َّ ْ
ْ
أن نسخ ًة منها يف مكتبة الش�يخ صالِح بن عمرَّ ،113
فلعل أح ًدا منكم يَ ْظ َف ُر
بفرص ٍة ل ُِمقَابَلَتِها بذلك األصل ،وس�وف يَت ُِّم إرسالُ َها يف حدو ِد ِ
نصف شه ٍر
ِح ْو ِل اهلل تعاىل.»...
بَ
خطوات أخرى ،كما نلحظ ذلك يف
ويبدو أن بداية العمل هذه لَ ْم تُ ْعقِبْها
ٌ
النسخة املتداولة من الرسائل اآلن ،114وهي نسخ ُة النامي  -بال َش ٍّك  -اليت
أَ ْو َد َع َها نُتَ ًفا متناثرة من مالحظاتهِ ،ز ْد على ذلك أن الرسائل كانت من ضمن
وخال
السامِيَّةَ ،115
املخطوطات اليت وصفها النامي يف مقاله مبجلة الدراسات َّ
الوصف من إش�ار ٍة إىل حتقيقها أو النيّة يف إعدادها للطبع ،كما َسل َ
َّط الضوء
ُ
بتحليل موجز معتَ ِم ًدا على
أيضا يف أطروحته ،وتن�اول بعض جوانبها
ٍ
عليها ً
116
النسخة اليت َخ َّرجها.
ص الذي َخ َّر َج ُه كان َم َح َّط أنظار الباحثني ،وعليه بَنَ ْوا
وعلى ُك ٍّل َّ
فإن النَّ َّ

 -112النامي :رسالة إىل أيب اليقظان ( مؤرخة يف  4أغسطس 1969م ) – يف مقدمة الترمجة العربية ألطروحة
النامي عن دار الغرب اإلسالمي ؛ ص . 26
«ج ْمعِيَّة التراث» اجلزائرية لفهرسة خمطوطات
 -113تَ َّم ال ُعثُو ُر على هذه النس�خة فيما بعد يف إطار جهود َ
َف عليها الشيخ فرحات اجلعبريي وتَ َر َّج َح لديه أنَّها منسوخة من النسخة البارونية .انظر:
وادي ميزاب ،وقد َوق َ
اجلعبريي :حتليل رس�ائل اإلمام جابر (مط) ص ( .70ضمن كتاب  :امللتقى العلمي األول حول تراث سلطنة
عمان) وأضاف الباحث ابن إدريس�و أن ب َِمكتبة الش�يخ صاحل بن عمر ل َْعلِي نسختني من هذه الرسائل .انظر
– ابن ادريسو  :الفكر العقدي عند اإلباضية حىت هناية القرن الثالث اهلجري ص.173
وصلت صورةٌ منها إىل ُع َمان بطريق ٍة ما  ،وهي حمفوظ ٌة اآلن
النظر أن هذه النسخة املرقونة
ْ
ِما يَْلف ُ
 -114م َّ
ِت َ
ِم  ،ورسال ُة النامي إىل أيب اليقظان املنقولة
باملكتبة اإلسالمية العا ّمة يف ُروِي  ،وإليها رجع الباحثون يف دراساتِه ْ
أعاله تفيد إرسالَه نُ َس ًخا من هذه الرسائل إىل وادي ميزاب  ،وال نعلم مصريها اآلن.
 -115انظر املقال ص .66 – 65
 -116انظر ص  142 ،123 ،92 ،89 ،87من الترمجة العربية عن دار الغرب اإلسالمي .
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ويتضمن  17رس�ال ًة أو جوابًا من َم ْجموع  18يف
ِم،
َّ
ِم وحتليالتِه ْ
دراس�اتِه ْ
117
األصل املخطوط  ،موجه ًة إىل  14من أتباع اإلمام جابر.
ونَذ ُ
ْك ُر هنا من الدراس�ات اليت بُنِيَ ْت على نص الرس�ائل الذي َخ َّرجه
النامي :دراس َة الدكتور أمحد درويش يف كتابه «جابر بن زيد  -حياةٌ من أجل
ال ِعلْم» (مطُ :ع َمان 1408هـ1988 /م) ،ودراس َة الدكتور صالِح بن أمحد
الص َّوايف يف كتابه «اإلمام جابر بن زيد العماين وآثاره يف الدعوة» (مطُ :ع َمان
َّ
1409هـ1989 /م) ،ودراسة األس�تاذ زايد اجلهضمي يف رسالته «حياة
عمان الفكرية حىت نِ َهاية اإلمامة األوىل 134هـ» (مطُ :عمان 1419هـ/
1999م) ،ودراس�ة سامي صقر أبو داود يف رس�الته «اإلمام جابر بن زيد
وأثره يف احلياة الفكرية والسياس�ية» (م�طُ :ع َمان 1420هـ2000 /م)،
ودراس َة الشيخ فرحات بن علي اجلعبريي يف بَ ْحثِ ِه «تَ ْحليل رسائل اإلمام جابر
بن زيد تَ ْمهي ًدا لتحقيقها» (مط :األردن 1423هـ2002 /م).
عبدالر ْح َمن بن
قيق كتاب (جوابات اإلم�ام عبدال َو َّهاب بن
 )10تَ ْح ُ
َّ
ُر ْس�تُم)؛ ذ َ
َك َر ذلك يف رس�ال ٍة َو َّج َهها إىل الشيخ أمحد بن محد بن سليمان
118
اخلليل�ي؛ َكتَبها من نالوت بتاريخ  19رمض�ان 1400هـ ،قال فيها :
صوص
«وأرجو ْأن يُ َم ِّكنَنِي اهللُ من إنْ َجا ِز ما َع َز ْم ُت عليه من
تصحيح بعض النُّ ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
كتاب جوابات اإلمام
هي:
ا
ه
ل
و
ص
أ
ا
ه
ل
ع
م
ج
أ
اليت
ة
التالي
ع
واملش�اري
ِ،
القَيِّ َمة
ُ ُ
ُ
ْ َُ َ ُ َ
وحصلت له على ِ
ثالث نُ َس ٍخ؛ إحداها
عبدالوهاب بن عبدالرمحن بن ُر ْستُم،
ُ
ِخ ّط املرحوم الشيخ عبداهلل بن يَ ْحيَى الباروين ،وأخرى حديثة ،والثالثة قدمي ٌة
بَ
وسوف أُ ْر ِس ُل لَ ُك ْم بِ َها َ
َ
حال إنْ َجا ِز َها
العيْ َن،
ِج ًّدا ولكنها كثري ُة ال َف َسا ِد تُ ْر ِم ُد َ
إن شاء اهلل.»...
ويبدو أنه َعثَ َر على النس�خة احلديثة فيما بعد؛ إذ ذ َ
َك َر س�ابقًا يف مقاله
ٍ
خمطوطات ُم ْكتَ َش� َف ٍة حديثًا أنه رأى نسختني للجوابات؛ كلتامها
عن وصف
يف املكتب�ة البارونية جبربة :األوىل خبط الش�يخ الباروين ،والثانية خبط مغريب
ِل ُس َ
أمر يبعث على التساؤل !! إال ْأن نَ ْحتَم َ
قوط الرسالة الثامنة عشرة من النسخة الواصلة ُع َما َن
 -117وهذا ٌ
 ،وهو احتما ٌل وار ٌد وقائم ما ُد ْمنَا نَ ْج َه ُل طريق َة ُوصولِ َها .
 -118انظر الرسالة ب ُِر َّمتِ َها يف ملحقات هذا الكتاب .
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قدمي.

119

ِيق كتاب (التُّ َحف املَ ْخ ُزونَ�ة وا َ
جل َواهِر املَ ُصونَة) أليب الربيع
 )11تَ ْحق ُ
أيضا من املش�روعات اليت ذ َ
َك َرها
س�ليمان بن يَ ْخلِف (ت471هـ) ،وهو ً
ِن
النامي يف رسالته اآلنفة الذكر إىل الشيخ أمحد اخلليلي ،و َم ْخ ُطوطاتُه كانت م ْ
بَيْ ِن ما َو َص َفه يف مقاله ،وقد قال هنالك بعد وصف إحدى خمطوطاته« :وقد
البارونِيَّة ب ِ
ِج ْربَ َة ،والعنوا ُن
ُ
رأيت نس�خ ًة أخرى من كتاب التُّ َح ِف يف املكتبة ُ
الْ ُم ْع َطى للكتاب يف هذه املخطوطة هو :كتاب التُّ َحف يف األصول.
َّأم�ا البَ َّرادِي فقد ذكر هذا الكت�اب يف قائمته بعنوان :كتاب أبِي الربيع
َ
وأضاف
س�ليمان ابن يَ ْخلَف الْ َم َزاتِي يف الكالم (يعين العقيدة) يف ُم َجلَّ َديْن.
�ر اجلزء األول .وذ َ
أيضا يف كتابه اآلخ�ر :البَ ْحث الصادق
�ر ُه ً
َك َ
أن�ه لَ ْم يَ َ
واالستكش�اف يف شرح كتاب العدل واإلنصاف (خمطوط) َو َس َّماه :التُّ َح َف
ِر الْ َم ُصونَة.
الْ َم ْخ ُزونة والْ َج َواه َ
ووفقًا للشماخي؛ فإ ّن عنوان هذا الكتاب هو :كتاب الْ ُمتْ َحف يف األصول،
لكن العنوان الصحيح هو ذاك الذي نَقَله البَ َّرادي ،وهذا األخريُ ِّ
أيضا َّأن
يؤك ُد ً
َّ
120
أش َر ِف تصان ِ
ِيف أهل الدعوة يف الكالم واألصول».
ِن ْ
الكتاب م ْ
وذكر يف مقدمة حتقيقه كت�اب العدل واإلنصاف َّأن أَْق َد َم ما َو َص َل إلينا
ِن ُم َصنَّ َف ِ
ات املََغا ِربَة يف أص�ول الفقه كتاب( :التُّ َحف الْ َم ْخ ُزونة والْ َج َواهِر
مْ
خمطوطات من هذا الس�فر
وج ُد لدينا
ٌ
الْ َم ُصونَ�ة) يف جزأي�ن ،وأضاف« :تُ َ
121
النفيس ،ونَ ْح ُن بصد ِد حتقيقه وإعداده للنشر» .كما أحال عليه يف هوامش
122
حتقيقه.
هذا؛ وقد أشار النامي يف رسالته للشيخ اخلليلي إىل َّأن َع َد َم إمكانية النشر
وأن لديه ُج ْملَ ًة من
خاص�ةً َّ
والتوزي�ع تَ ْج َعلُه يتر ّدد يف خدمة هذه الكتبَّ ،
النصوص اجلاهزة تنتظر َم ْن يُبْ ِر ُزها إىل نور املطابع.
 -119انظر مقاله املنشور مبجلة الدراسات السامِيَّة.
 -120انظر املرجع السابق  .والترمجة من الكاتب .
 -121مقدمة النامي على العدل واإلنصاف ص ج .
 -122انظر مثال الصفحات .278 ، 257 ، 222 ، 73 ، 71
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