عمرو النامي
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 .2من مراســــــــالت النامي

ِسالَة إىل الشيخ أَبِي اليَق َ
ْظان إبراهيم
أ) ر َ

•

 أس�تا َذنَا اإلمام اجلليل الْ ُم َجاهد
ِزه .-
الصابر أبو اليقظان  -حفظه اهلل وأدا َم فضله وع َّ
َّ
وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
َّأما بعد؛ فأمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو ،وأُ َصلِّي وأُ َسل ُِّم على سيدنا
ِن املؤمنين .وأَبْتَه ُ
ِل إىل اهلل
رس�ول اهلل وعلى من تَبِ َع ُهداه ونَ َه َج س�بيلَه م َ
الع ْج َز َ
وأعتذر إليك
والك َس َل ويُعينَنَا على اخلري من العمل،
سبحانه ْأن يُ َجنِّبَنَا َ
ُ
من تقصريٍ كبريٍ هو ش�هادةٌ على ِ
تعيش يف
ضعف ه�ذه النفس اليت ما تزال ُ
ُ
ُ
ٍ
ِما يَ ُح ُّضها من ُص َو ِر اخلمول واجلمود
الع ْج ِز والتَّ َوانِي َّ
متاهات من َ
والض ْع ِف م َّ
يف كل ناحي ٍة بِ َه ِذ ِه الديار...
َي ُح َّجتَ َك؟
َ
كيف ُ
َي ُح َّجتَه وأ ْم َضى َعل َّ
أعتذر إليك بالتقصري وقد أقا ُم اهلل َعل َّ
ِن
ِي م ْ
ْ
ولك�ن ال َح ْو َل وال ق َُّو َة إال باهلل ...فلقد وصلَتْين ُكتُبُ َك ،وهي َحيْ ُث ه َ
واعتبارا واستفادةً ،ثُ َّم ال ُ
ً
أزال
ال
وإجال
ا
وإكبار
ا
ز
زا
ع
إ
اإلخوان
ونفوس
نفسي
ِ
ْ ً
ً
ً
ِر نفس�ي يف الكتابة َ
تطاولَ ِت األيا ُم
�و ُف يو ًما بعد يو ٍم ،حىت َ
إليك وتُ َس ِّ
أؤام ُ
فصارت أعوا ًما ..وقد كان يف كل تلك
ور
وامتد ِت ُّ
�هوراَّ ،
ْ
ْ
الش ُه ُ
فصارت ُش ً
ِ
ِ
واألحداث ما يكون له شأ ٌن فيما ْأكتُ ُب..
األحوال
ِن
م
الْ ُم َّد ِة َ
أس ِّط َر ُه إىل مقام َ
ِك
أكثر من َم َّر ٍة َ
لَ َق ْد َهيَّْأ ُت م ْ
بعض ما أري ُد أن َ
ِن نفس�ي َ
مر ٍ
ات كذلك بالكتابة إىل األس�تا ِذ العالم ِة الْ ُم َجاه ِد الشيخ
اجلليل ،و َه َم ْم ُت َّ
ُ
بعض األ َه ِّمـيَّة ،ثُ َّم ال يتهيأ يل ذلك وال أنَ ِّف ُذ ما نَ َويْ ُت،
بَيُّوض يف شؤو ٍن لَ َها ُ
أصبَ ْح ُت أخشى هذه َ
ُّب عليها بعو ِن
وأنا ْ
احلال م ْ
ِن نفسي ،ولعلِّي أستطي ُع التغل َ
اهلل سبحانه...
• مصدر الرسالة – عمرو النامي :دراسات عن اإلباضية (الترمجة العربية الصادرة عن دار الغرب اإلسالمي)؛
مقدمة بقلم الدكتور :حممد ناصر  ،ص.24 – 22
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املبار ُك بالتوفيق لنا يف نَ ْه َضتِنا اليت نَ ْعتَ ِز ُمها ،واليت
أثْل َ
َج ص�دري دعا ُؤ ُك ُم َ
ِخ َوا ُن
األو ِل املطبوع من كتاب ال َقنَا ِطرِ ،وأََّم َن اإل ْ
َ
ور ًة منها يف القس ِم َّ
رأيت ُص َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِيل تش�جيعكم حاف ًزا
كم
ن
ظ
�ن
س
ح
ِن
م
لنا
وكان
،
ك
ار
ب
مل
ا
ء
ا
ع
الد
وجم ِ
ِّ
َ
على ُّ َ َ َ
ْ ُْ
ودافعا على مواصلة العمل.
جدي ًدا ً
بقيت يف
أما بالنسبة لبقيَّ ِة األقسام فقد َّ
تأخ ْر ُت عن العمل فيها ألن مكتبيت ْ
ْ
ٍ
مكتبات به ،ولَ ْم تَتَ َهيَّأ يل
موطن ال
ِص َر وال س�بيل إليها اآلنَ 160،ونَ ْح ُن يف ٍ
مْ
َ
فرص ُة االس�تقرا ِر حىت اآلنِ ,ز ْد على ذلك أنين أ ْط َم ُع يف ا ُ
حل ُص ِ
بعض
ول على ِ
اب أو ِج ْربَ َة ،لعلَّكم تَ ْستَ ِحثُّو َن اإلخوا َن يف
النُّ َس ِخ املخطوط ِة من اإلخوا ِن بِمِي َز َ
النس�خ ا َ
َت بتاريخ ِ
تاريخ َطبْ ِع املطبوعة
ُم َوافَاتِنَا بِبعض
نسخها َ
خل ِّطيَّ ِة اليت َسبَق ْ
ِ
ِ
الكتاب للجز ِء ِ
ِ
األول فقط...
طوطات
ِن َم ْخ
البارونية ،فما لَ َد َّي م ْ
ُ
حل ُص ُ
�ر ا ُ
ول على بقية ُكتُ ِب اجليطايل املخطوطة األخرى:
َ
وحبَّذَا لو يَتَيَ َّس ُ
األئمة ،وشرح نونية أبِي نَ ْصرٍ ،فإنين أ ْع ِز ُم
ورس�ائل
احلج،
وكتاب
الفرائض،
َّ
ِّ
ُ
إخراج ٍ
الكامل
الع
االط
ذلك
ويستدعي
اجلليل،
خاص عن هذا العالِ ِم
ُ
كتاب ٍّ
َ
كام�ل مؤلَّفاتِه ْإن أ ْم َك َنَّ ،
فلعل إخوانَنَا ب�وادي ميزاب يُعينون يف هذا
على
ِ
األمر.
وت ،وس�وف أُ َس�اف ُِر إىل لندن بعد ُم َّد ٍة إلتْ َما ِم
قيم هذه املدة يف نَالُ َ
أنَا ُم ٌ
ِ
واحلصول على مكا ٍن يف
بالس�ف ِر
�رت
ُ
اإلجراءات املتعلِّق ُة َّ
الدراسة إذا َّ
تيس َ
ِخبَ ِر ذلك إذا كان.
وسأُوافيكم ب َ
إحدى اجلامعات الربيطانيةَ ...
عظيم يف تَ ْح ِ
ريك
الصيْ َ
للجبَ ِل هذا َّ
كان لزي�ار ِة اإلخوا ِن َ
�ف املاضي أَثَ ٌر ٌ
َت َ
ِز ِة الكهربائية َج َعل ِ
اجلبل بكامله
النفوس وإحيائها ،وقد كانت َج ْولَتُ ُه ْم كالْه َّ
َ
املشاعر يف ِ
وأمل
ماض رائ ٍع ،وواق ٍع ٍ
فاختلط ِت
ِض لَ َها،
ني ٍ
سائبٍ ،
يَنْتَف ُ
نفسه ب َ
ُ
غائ ٍم ،ونسأل اهلل التوفيق إىل الطريق ..وزيار ُة الشيخ بيوض حفظه اهلل سوف
يكون لَ َها أ ْع َظ ُم األث ِر إذا تَ َّم ْت ،فلعلكم تستعجلونه بِ َها.
ِص َر َ
منتصف سنة 1385هـ لقضاء اإلجاز ِة يف بالده ،غري
صيف سنة 1965م /املوافق
َ
 -160عا َد النامي من م ْ
َّأن ُّ
الظ َ
ِ
ِ
مر ًة أخرى ،وكان
مصر
إىل
ه
ع
و
ج
ر
ن
و
د
حالت
املسلمني
اإلخوان
اعتقاالت
يف
لة
ث
املتم
روف السياس�ية
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ّ
ِ
وأغراض ِه بِ َها.
وج َّل أدواتِ ِه
قد تَ َر َك مكتبته ُ
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الح ْظتُم أثَ َر الزيارة يف اس�تجابة
ُك ُّل اإلخوا ِن ب َ
ِخيْرٍ ،ولعلَّكم َ
السبْ ُق
الناس بإرس�ال أبنائهم للدراس ِة ب َِم َعاهدِكم ،وقد كان لِ ْز َو َار َة يف هذا َّ

معمر يَ ْخشى أن يكو َن ل َ
ُ
ِكثْ َر ِة
وال َف ْض ُل ،واألس�تا ُذ
الفاضل ُ
الشيخ علي يَ ْحيَى َّ
َّوبَا ِن يف املعهد ،ويرى أمهية
أثر يف
ِ
تكوين وحد ٍة تستعصي على الذ َ
الْ ُموفَد َ
ِين ٌ
التركيز عل�ى هذه الناحية ،حىت يكون يف تَ َخل ِ
ِ�م من االحتفاظ بوحدة
ُّصه ْ
ِم ذلك
الطابَ ِع
ٌ
انطباع باألخالق اإلسالمية الصحيحة يف ميزاب ،وحىت يُ َساه َ
ليصهم من َر َو ِ
يف تَ ْخ ِ
ِم هو يرى ضرور َة التركيز على
ِم هنا ،الْ ُمه ُّ
اس ِب أخالقِه ْ
خاصا حىت تكون فاحت َة ا َ
ومبعث األمل ،وال
خليْ ِر
َ
تربية ه�ذه اجملموعة تركي ًزا ًّ
ولكن ذلك ما أش�ار إليه أستاذُنا اجلليل ،فأحبَبْ ُت
حاج َة للتَّنْوِي ِه بِ ِمثْ ِل هذاْ ،
إ ِْطال َعكم عليه ،و ِمثْل ُ
ُك ْم ال يُنَبَّ ُه لِ َهذَا...
[ عمرو خليفة النامي ]
ُمنْتَ َصف َر َم َضان 1386هـ
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ب ) رسالة أخرى إىل أيب اليَق َ
ْظان

•

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وسلم
األستا ُذ ُ
ِ
السل ِ
الشريف شيخنا
املذهب
ِ
َف وبَ َر َكة
اجلليل العالم ُة اجملاه ُد بَقِيَّة َّ
أبو اليقظان إبراهيم  -حفظه اهلل تعاىل وزا َده ِرف َْع ًة . -
ِن األبنا ِء
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،والسال ُم على َم ْن يَلُو ُذ بكم م َ
املبارك الذي
واإلخوا ِن والس�ادة املشايخ ،والسالم على ِ
رياض ذلك الوادي َ
رجاالت اإلسالم األفذاذُ ،
ِ
ُر َة الزمان و َمنَارته،
انْ َك َش َف ُعبَابُُه عن
فكنْتُ ْم فيهم غ َّ
ُ
وكنْتُ ْم له أنْ َف ُه الذي يَ ْع ُط ُس عنه ،و َمنْ ِخ َر ُه الذي يَ ْش َم ُخ به.

�و ِق و ِعق ِ
الع ْجزِ،
اح َّ
وبع ُد؛ ها أنا ذا أ ْف َز ُع إىل القلم ُمتَ َر ِّد ًدا بني إِلْ َح ِ
َال َ
الش ْ
األو ُل ويَ ْع ِقلُنِي ِ
الكلمات َحيْ َرى أما َم ما يَتَتَابَ ُع يف أيَّامِنا
ِف
اآلخ ُر ،وتَق ُ
ُ
يَ ْح ِف ُزنِي َّ
ْ
َ
َ
س�ريعا،
ِت عاب ٌِر ،ول ِكنَّها تَبْتَلِ ُع األيا َم فَتَطوِيها طيًّا
ِن َح َواد َ
ِث هي كلُّها باه ٌ
ً
مْ
ِ
ِحار التقصري ،تدفعين َم ْو َج ٌة إىل
أج ُدنِي كلَّما أفَق ُ
ْت عل�ى حقيقتِ ِه غارقًا يف ب َ
َ
َ
ْ
أخرى ،ويقو ُدنِي أ ْم ُر ذلك إىل ٍ
حال من اخل َج ِل ،أ ْه ُر ُب منها إىل تقصريٍ أكبَ َر،
انقطعت فيها عنك.
فهذه ُم َّدةٌ طويلة قد َم َض ْت أ ْع َج ُب اليو َم كيف
ُ
القلب موصو ٌل ب َ
ْت ال تطاوعين نفسي
ولكن كما قُل ُ
ِكْ ،
ويعلم اهللُ َّأن َ
ُ ..
أكتب لِ َغيْر َ
بالكتابة َ
بأن ما أقولُه لك
ِك ،فيقطعين عنك هذا
الشعور َّ
إليك كما ُ
ُ
ِج ن َ
ِط ِ
ِما يَ ْع َج ُز
أو م�ا أريد أن أقولَه وأن أُ َعبِّ َر عنه هو خ�ار ُ
اق الكلمات ،وم َّ
الروح اليت تأبَى إال ْأن
ْأن
يس�تقر يف حروف على ق ِْر َط ٍ
اس ،ولكنه م ْ
ِن ُمناجاة ُّ
َّ

واضح من ثنايا الرس�الة أنَّها ُكتِبَ ْت يف نالوت بليبيا ،وتارخيُها اهلجري يوافقه  28ديس�مرب 1966م،
ٌ -161
َ
رس�ائل بينهما قبل هذا التاريخ
ونس�تفيد منها أ ْق َدمِيَّ َة املراس�لة بني النامي وأيب اليقظان ،فهو يُشير فيها إىل
ٍ
بسنوات.
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• مصدر الرسالة – عمرو النامي  :دراسات عن اإلباضية (الترمجة العربية الصادرة عن دار الغرب اإلسالمي)؛
ٍ
تعليقات عليها كتبها الدكتور حممد
ِض َع
مقدمة بقلم الدكتور  :حممد ناصر  ،ص . 26 – 24وسوف نقتبس ب ْ
باس ِمهِ .وقد راجعتُها على صور ٍة من أصلها منشورة على االنترنت مبوقع تاوالت.
ناصر ،ونَ ْخت ُِمها ْ
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ِّق يف أجوائها الطليق ِة الْ ُم َر ْف ِرفَة...
تُ َحل َ

ِن الل َّْو ِم
ِن ذلك ما في�هَّ ،
َي به م َ
َ�م اهللُ َّأن يف القلب م ْ
وأن ما يُل ُّ
ويَ ْعل ُ
ِح عل َّ
ِما يَ ْحم ُ
عن وفا ِء
ِ
والتأنيب َ
ِن َم َشاع ِر َّ
أش ُّ
بالع ْج ِز ْ
ِر َ
ِل م ْ
َي م َّ
الش ْو ِق اليت يُق ُّ
�د عل َّ
فيأخذا ِن على النفس
حقِّها يف َم َج�ال البيان واملواصلة،
�را ِن ُ
َ
ويتداخ ُل األ ْم َ
ِن ُك ِّل ذلك...
مسا ِربَ َها ب َِما يكون َ
أش َّد م ْ
ُ
أس�أل اهلل َ
فأنت وسيلَتُنا إىل ربِّنا
ناء والعافية ،وأسألك
الدعاء لنا َ
َ
لك الْ َه َ
فيما يَ ُحوط بنا من ِ
ضرباتُُه على اإلسلام
أهوال هذا الزمان الذي
َّ
اش�تد ْت َ
اع ِّ
والذلَِّة اليت يعيشها
واملسلمني ،فنشأ في ِه أجيالُنا على مصيبتني :مصيب ِة َّ
الضيَ ِ
اع 162اليت تَ ْعق ُ
اإلصالح.
ِل ألسنَتَ ُه ْم عن ندا ِء
ِ
املسلمون ،ومصيب ِة األَنْ َس ِ
ِن ُوجود احلقيب ِة الضائعة يف
َم ٍ
اض ب َ
وبالرغ ِم م ْ
أما أنا ف َ
ِح ْو ِل اهلل يف عمليّ ،
163
األخ فرحات إال أنَّ َها لَ ْم تَ ِصلْين بَ ْع ُد .وال زال بُ ْع ُدها
ِ�س كما أخربنِي ُ
تُون َ
�ر اهلل تعاىل فس�وف أنتهي من أم ِر هذه
يُقَيِّ ُدنِي عن بعض عملي ..وإذا يَ َّس َ
طريق عو َدتِي
الدراسة قبل هذا الوقت من العام القادم ،فإذا تَ َّم ذلك فسيكون ُ
�ع َد بإمضاء ٍ
وقت معكم ،فأسألكم َد َع َواتِكم
بإذن اهلل َ
أس َ
وادي ميزاب حىت ْ
حىت يُيَ ِّس َر اهلل تعاىل هذا.
ِد ِة ف ٍ
ُصول يف النقد األدبِي
ْت نفس�ي فتر ًة من الوقت بكتابة ع َّ
لقد َش� َغل ُ
ِد الْ َهاز ِ
ِل»،
ِن اجل ِّ
ْس؛ َس َّميْتُها «ف ُ
ُصو ٌل م َ
الر ْسمِيَّة يف َط َرابُل َ
�ر ْت يف اجلريدة َّ
نُ ِش َ
َضيَّ ِة الش�عر ا ُ
َع َر ْض ُت فيها لِق ِ
وأوض ْح ُت َخ َط َره
بع�ض ُد َعاتِهَ ،
حل ِّر ،وتَتَبَ َّع ُت َ
على اللغة والفكر اإلسلامي ب َِما يَ ْح ِملُه من َس ٍّم ُز َع ٍ
اف يف طيَّاته من األفكار
ِ
طيب.
املسمومة واملبادئ الْ َه َّدا َمة ،وكان
للمقاالت َص ً
دى ٌ

وآخر
للتفرغ النهائي ل َِع َملِيُ ،
وقد توق ْف ُت عن هذا النش�اط الثقايف العا ّم ُّ
ما س�ا َه ْم ُت به يف ذلك النشاط فص ٌل طوي ٌل ٍ
الروتاري)،
ضاف عن (نوادي ُّ
وفكرتَ َها وس�يطر َة اليهود عليها وما يَ ُج ُّر ُه
ُ
ناقشت فيه نش�أ َة هذه النوادي َ
ِ
فرع لِ َهذا
ء
إنشا
ناس�بة
ِم
ب
وذلك
املس�لمني،
بالد
على
مصائب
من
ها
وجو ُد
ٍ
َ
ُ
أبعث إليكم نس�خ ًة من اجلريدة اليت نُ ِش َر فيها هذا
النادي يف ليبيا ،وس�وف ُ
ُ
الفصل عند ُحصويل عليها.
ْت من طباعة ومقابل ِة رس�ال ِة الش�يخ
أ ّما فِي نطاق العلم النافع فقد فرغ ُ
يوسف بن َخ ْل ُفون ،وبعثْ ُت بنسخ ٍة منها للشيخ اجلليل األستاذ بَيُّوض إبراهيم
وفرغت حىت اآلن من طباعة رس�ائل
 حفظه اهلل  -ل ُِمراجعتها ،فهي عنده،ُ
اإلمام جابر بن زيد على اآللة الراقنة من نس�خ ٍة قدمي ٍة رديئةٍ ،وسوف أطب ُع
ألبعث لكم منها لتصحيحه�ا ،أل ّن هناك بعض العبارات
�خ َ
منها عد َة نُ َس ٍ
وعلم ُت أ ّن نسخ ًة منها يف مكتبة الشيخ صاحل بن
َي تَ ْخرجيُها ًّ
جداْ ،
َص ُع َب َعل َّ
عمرَّ ،164
فلعل أح ًدا منكم يَ ْظ َف ُر بفرص ٍة ل ُِمقَابَلَتِها بذلك األصل ،وسوف يَت ُِّم
إرسالُ َها يف حدو ِد ِ
ِح ْو ِل اهلل تعاىل.
نصف شه ٍر ب َ
ُ
معمر من ُم َّد ٍة طويلةٍ ،ولكين
انقطعت عنِّي
ْ
رس�ائل الش�يخ علي يَ ْحيَى َّ
ِخيْرٍ ،وأنه َ
استبشر ُت به كثريًا،
أمر
انتقل
علم ُت أنه ب َ
ْ
واستقر بطرابلس ،وهذا ٌ
ْ
َّ
بعض
ف�إن كتابَه «اإلباضية يف موكب التاريخ» قد أَ ْحيَا يف نُ ُف ِ
َّ
وس الناس هنا َ
آخر
معانِي االعتزاز باملذهب والتعل ِ
ُّق به ،فإقامتُه بطرابلس سوف تكون ً
طورا َ
علمت َّأن الرس�ال َة الثالث َة اليت نَ َف ْحتُ ْم بِ َها رسال َة املسجد
الص َدد ،كما ُ
يف هذا َّ
ولكن لَ ْم تصلْنا منها نسخ ٌة بَ ْع ُد،
طبعها ،وأنَّها َ
امليناء بطرابلسْ ،
قد تَ َّم ُ
وصلَت َ
وهذه كلُّها طالئ ُع خريٍ وبركةٍ ،فنحم ُد اهلل كثريًا.

أحد ُ
ال طوي ً
�ر ُت فص ً
الكتَّ�اب اللِّيبيني قام يُ َر ِّدد
الر ِّد على َ
ال يف َّ
كما نَ َش ْ
الر ْمزِ،
ً
أفكارا ضالًّة حول تفسري القرآن ،يدعو فيها إىل تفسري القرآ ِن َح ْس َب َّ
َ
صدى حس ٌن.
للر ِّد الذي كتَبْتُ ُه ً
أيضا ً
ويُبطل بذلك املعجزات الربَّانية ،وكان َّ

سالمي الكثري إىل ش�يخنا اجلليل الش�يخ بيوض ،وإىل الساد ِة املشايخ
الع َّزابة ومجي ِع أحبابِنَا هناك ،وسالمي الكثري إىل األخ
وأساتذة املعهد َ
وج َما َع ِة َ
الكرمي األستاذ قاسم بكوش ،وإىل أجنالك األعزاء.

الرحال( .قاموس الفريوز آبادي -مادة نسع).
ْس ُ
 -162ا َألن َ
اعَ :ج ْم ُع ن ْ
ِس ٍع بالكسر ،وهو َسيْ ٌر تُ َش ُّد به ِّ
 -163ذ َ
ضياع حقيبة مؤلفاته وخمطوطاته وأطروحته  ( .د .حممد ناصر ).
َك َر يف رسال ٍة أخرى َ

 -164توجد هذه املكتبة ببين يزقن – والية غرداية  /اجلزائر  ( .د .حممد ناصر ).
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ابنكم الْ ُمتَ َحنِّن إليكم

عمرو خليفة النامي
165

 4أغسطس 1969م

 .2من مراســــــــالت النامي

ِسالَة إىل الشيخ أَبِي اليَق َ
ْظان إبراهيم
ج) ر َ

•



وصلَّى اهللُ علي سيِّدِنا ُم َح َّم ٍد َو َسلَّم

أُستاذَنا العزيز؛ بَ َر َك َة املَ ْذ َه ِب و َمنَ َاره :العالمة الشيخ أبو اليَق َ
ْظان

السال ُم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .والسالم على َم ْن يَلُو ُذ بكم من املشايخ
ُ
لقاءا
واألبنا ِء واإلخوان،
وأسأل اهلل تعاىل ْأن يُيَ ِّس َر لكم ُك َّل خريٍْ ،
وأن يُيَ ِّس َر يل ً
ُ
َ
بإذن اهلل  -أل َج ِّد َد العه َد ،وأتَ َز َّو َد من إش�راقة النور العزيزة؛ اليت
قريبًا بكم ْ -
ُ
شباب األ َّمة  -على اجلهاد والكفاح إلعالء كلمة اهلل ِ
وح ْف ِظ دينه.
تَ ُحثُّنَا َ -
ِع نفسي من املشاغل املتَّ ِصلَ ِة ألَ َض َع مشاعري على القرطاس ،فهي
إنين أَنْتَز ُ
ال تَنِي تَ َر َّد ُد يف القلب واخلاطر ُك َّل يو ٍم وحلظةٍ ،راجيًا أن يَقُو َم هذا باالعتذار
وقت طويل لَ ْم ْأكتُ ْب فيه
عين ،فأنا َخ ِج ٌل من تقصيري يف حقوقكم ،فهذا ٌ
وأنت خبريٌ باألمر.......
ألساتذيت ومشاخييَ ..
ُربَ ًة به،
إنَّن�ا يف َ
حببوح ِة رمضا َن وهو ٌ
أكثر غ ْ
غريب يف هذه البالد ،ونَ ْح ُن ُ
ولكن نُ َحاو ُ
لقاءات
الشباب املسلم صال َة القيام مجا َع ًة ،وتَ ْج َم ُعنا
ِل مع بعض َّ
ٌ
الع َمانِيَّيْ ِن
ُربَاء مع كل ذلك ،وقد
ُ
افتقدت األَ َخ َويْ ِن ُ
مجاعيٌَّة منتظم ٌة ،ولكننا غ َ
اصال ِن دراس�تهما ببغدا َد اآلن ،فقد كانا خريَ ِ
اللَّ َذيْ ِن يُ َو ِ
ُربيت
صاحبَيْ ِن يل يف غ ْ
بكامربدج.

ت من كمربدج يف بريطانيا  ،وتارخيُها امليالدي يوافق 21
 -165يَتَ َر َّج ُح من حمتويات الرس�الة أن تكون ُكتِبَ ْ
مجادى اآلخرة 1389هـ .
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أنتهي من تسليم
ير على َخيْ ٍر ولو كان بطيئًا،
عملي يَ ِس ُ
ُ
والتقدير اآلن ْأن َ
َ
َ
ُ
الرسالة يف شهر مارس القادم ،فأ ْسألُك ْم دعواتِكم.
ِل العامر بالعِبَا َد ِة يف
َك ْم أَتَ َمنَّى ْأن أَ ُكو َن معكم يف هذا الشهر املُبَ َارك؛ احلاف ِ

ِح ْو َزتِي.
• مصدر الرسالة :نسخة ُم َص َّورة ب َ
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وع
َر َار ِة العزيزة ،بني تلك القلوب العامرة باإلميان ،املتعلِّقة باملسجد ،ويف ُربُ ِ
الق َ
ذلك املس�جد امللي ِء باخلري ،بالقُرآ ِن يُ َد ِّوي يف َجنَبَاتِه ،واملالئك ُة تَ ُح ُّف أ ْه َل
ُ
الذ ْ
وأسأل [اهللَ] ْأن يُ َهيِّ َئ يل
ِج ٍّو ال يُ ْم ِك ُن ْأن يُ ْو َج َد يف غري القرارة.
ِّك ِر فيه ،وب َ
علي
�ع َد باحلياة هناك لفتر ٍة تُ َج ِّد ُد قليب ،وتُ ْحيِي ُروحي ،وتُف ُ
الفرص َة ألَ ْس َ
ِيض َّ
من فيوض الرمحة والربكة.
إنين سأس�عى َج ْهدِي لكي تكون عودتِي عن طريق الوادي العامر ،حىت
�ي ُم َّد ًة من الزمن معكم ،آنَ ُس فيه�ا بكم ،وأ ْغر ُ
ِ
ض علمكم،
ِف فيها فَيْ َ
أقض َ
التوفيق من
وبَ َر َكة دعائكم الذي أنْ َع ُم بربكت�ه يف أحوايل كلها اليت يكتنفها
ُ
ُ
واحلفظ والتسدي ُد.
اهلل
ِخ َوان الكرام :بَ ُّكوش
سالمي الكثري إليك وإىل أبنائك وأحفادك ،وإىل اإل ْ
قاسم وف َْر ُصوص ،وسالمي الكثري إىل املشايخ األساتذة :الشيخ بَيُّوض ،والشيخ
علي ،ولَُه ُك ُّل
َع ُّدون ،واألس�تاذ حممد علي َدبُّوز الذي ال أش�ك أنه عات ٌ
ِب َّ
اَ
وك ِّل األحباب الذين لَ ْم أَذ ُ
حل ِّق ،وسالمي إىل الش�يخ ناصرُ ،
أس َم َاء ُهم،
ْك ْر ْ
وأهل الفضل واخلري هنالك ،وأسألكم دعواتكم الصاحلات.
الع َّزابة ِ
وإىل َ
�را  -أُ َج ِّد ُد التَّ ْع ِزيَ َة يف فقيد اخلري والصالح
وإنَّنِي  -وإ ِْن جاء هذا ِّ
متأخ ً
واالستقامة َش�يْ ِخنَا ُم َح َّمد الثَّمِيين؛ الذي فَ َق ْدنا فيه ُركنًا لَنَا كان يَ ُس ُّد ثغر ًة
بالع َزا ِء فيه ،وإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون.
َّ
هام ًة ،ونَ ْح ُن أَ ْولَى َ
املقصر
ابنكم ِّ

عمرو خليفة النامي
[ رمضان 1390هـ  /نوفمرب 1970م ]

 .2من مراســـــــالت النامي

د ) رسالة من الشيخ َح ُّمو َف َّخار

•

 وصلَّى اهللُ على َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد وآلِِه
وص ْحبِ ِه َو َسلَّم
َ
شوال  22نفامرب 1392هـ1972/م
َّ 17

العزي ِز األستاذ الشيخ َع ْمرو نَامي
سعا َد َة أَ ِخينَا وصدي ِقنَا َ
ِس ْقيِ ِه َّ
ات ال ُقل ِ
الطا ِه ِر نَابِتَ َة البِال ِد
َع َم َر اهللُ به َم َو َ
ُوب إميانًا  ،ونَ َّمى ب َ
السال ُم عليكم ورمح ُة اهلل وبركاته
َّ
ِن َرفِيق ُ
َخار َح ُّمو بن ُع َمر
ِك ْم إىل َش ْر َو َس  :ف َ
مْ

َم ْرتُ ُمونا ب ِه
أخ�ي الكرمي ،منذ فارقتُك�م
ُ
والقلب ُم َعلَّ ٌق عن َدكم؛ ل َِم�ا غ َ
ِن َح َفاو ٍة وتَ ْك ِرميٍ ،وأَنْ َع ْش�تُُمونَا به من نش�اطكم النادر يف امليدان الثقايف
مْ
واالجتماع�ي ،فَبُور َ
الش�علة
ِن ِج َها ٍد ُمثْ ِمرٍَ ،
َّت يَ ٌد تَ ْمتَ ُّد إىل تلك ُّ
وش�ل ْ
ِك م ْ
ُ
ِم نُو َر ُه َولَ ْو
َّ
املقدس�ةِ ،تَ َو ُّد َط ْم َس� َها ،إنَّها م ْ
ِن نُو ِر اهلل ﴿وَيَْأبَى اهلل إِالَّ أَن يُت َّ
َ
ون﴾ [التوبة ،]32/وما أَ ْح َس ُب َ
حافظ إبراهيم يَ ْعنِي ِس َواكم لَ َّما
َك ِر َه الْكاف ُِر َ
قال ق َْولَه:
إِنِّي لَتُ ْط ِربُنِي

ُ
ِـــالل َكرِميًَة
اخل

َويَ ُه ُّزنِي ذ ْ
وء ِة والنَّــ َدى
ِك ُر ال ُْم ُر َ

َر َب
طَ
بَيْ َن

ِيب بِأَ ْوبَـــ ٍة َوتَ ِ
الق
ال َغر ِ
ِـز َة ال ُْم ْشتَ ِ
اق
الش َمــائ ِ
َّ
ِل ه َّ

َضيْنَاها بني َظ ْه َران ُ
ِيك ْم تارخييَّ ًة حقًّا ،ألنَّ َها
أَ َج ْل؛ لقد كانت األيا ُم التي ق َ
َع َر َض ْت أمام أنظارنا حيا َة قُرو ٍن َم َض ْت مليئ ًة باملكارم والعظائم ،وهي لِ َذل َ
ِك
• مصدر الرس�الة  :جملة احلياة ( دورية فكرية يصدرها معهد احلياة بالقرارة  /اجلزائر ) ؛ نش�ر مجعية التراث
– اجلزائر ؛ العدد الثالث  :رمضان 1420هـ ؛ وثيقة العدد ص . 181 – 179
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بار ْحنَ ُ
ِم َم وتُذ ِ
ِين
تَ ْش َ
ْكي يف النفس َجذ َ
اك ْم ُر ْحنَا ُم َز َّود َ
فلما َ
ْو َة األملَّ ،
�ح ُذ الْه َ
بَ
ِطاقَ ٍة جديد ٍة مزدوج ٍة ُمنْتَ َز َع ٍة من ليبيا املاضي وليبيا احلاضر ،وما ليبيا املاضي
غريَ َسلَ ِفنَا الصاحل الذي َح ِظينا باملُثُول أما َم رياضهم الف ِْر َد ْو ِسيَّ ِة املُنْبَتَّ ِة بالواحات
ِس األُبَا ُة
�م ،وما ليبيا احلاضر غريَ أَنْتُ ْم أيُّها األشاو ُ
يف ُك ِّل أطراف اجلبل األَ َش ِّ
ذمة التاريخ،
ُسالل ُة أولئك العباقرة ُّ
الشراة ،رمح ُة اهلل ورضوانه على الذاهبني يف َّ
ِن الالحقني،
ومعكم َر ُّب العاملني ،و َمعِيَّتُُه وتوفيقُه وتسدي ُده لصانعي التاريخ م َ
و ُم َج ِّددي التراث اخلالد املَ ِجيد.
وامتألت نَ ْف ِسي تَ َفا ُؤالً ب ُِم ْستَقْبَ ٍل
رورا
ْ
إِي َو َربِّ َك يا نَامِي؛ قد َط َف َح قليب ُس ً
اجلموع الغفرية من شبابنا
زاه ٍر لإلسالم بليبيا على أيديكم؛ لَ َّما شا َه ْد ُت تلك
َ
املُنْبَتَّ ِة يف دوائر الدولة ،عالية َ
ِح ْس ِن قيادتكم  -إن شاء اهلل
الك ْع ِب يف الثقافة ،فَب ُ
 وب ُِمشاركة األفذاذ من أنصاركم كالشيخ علي حيىي ُم َع َّمر يَ ْح ُد ُث التَّ َفا ُع ُلوالتأثري وتَ ْظ َه ُر املُ ْع ِج َزة.
وض ْع ًفا يف اإلرادة،
وخلُقِيًّ�اَ ،
َحقًّ�ا َّإن يف الش�باب ُر ُعونَ ًة و ُه َزاالً دينيًّا ُ
�ل وا ُ
وجبْنً�ا وبُ ْخالً ،وتَبَّت ا ُ
خللَّتَا ِن البُ ْخ ُ
جلبْ ُن ،غريَ َّأن القياد َة احلكيمة تصنع
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِزائي،
ع
أ
م
ك
ر
م
أ
وا
ِع
م
ج
أ
ف
األفاعيل،
ل
ع
ف
ت
املؤمنة
ة
العظيم
س
ف
ن
وال
األعاجيب،
َ
ْ ُ ْ َ ْ َّ
َْ َ
َّ ْ َ
�د ُدوا َض ْربَتَ ُك ْم وقُولُوا َكل َِمتَ ُك ْم تَ ِج ُدوا الدنيا كلَّها
س
مث
كم،
عناصر
وو ِّح ُدوا
َ ِّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِت َو َف ْر ُع َها فِي
ب
َا
ث
ا
ه
ل
ص
أ
ة
ب
ي
ط
ة
ر
ج
ش
﴿ك
ة
ب
طي
ة
كلم
ل
ث
م
و
ً،
ال
و
وخ
م
ك
ل
ا
ع
َ َ ََ
َ َ َِّ ْ َ ٌ
تَبَ ً
ِّ
الس َماء• تُ ْؤتِي أُ ُك َل َها ُك َّل ِحنيٍ بِإِذ ِ
ْن َربِّ َها﴾ [إبراهيم.]25-24 /
َّ
الداعِي إِىل ا ُ
حلسْـنَى َونَا َدى
أَ َّذ َن َّ
ـــع ُي َو َكا َدا
الس
ْ
ال تَقُولُوا آ َدنَا َّ

فَأَ ِجيبُو ُه ُج ُمــــو ًعا َوف َُرا َدى

بالس�نَِّة لِيَ ْه ُج ْر َن البِ ْد َع َة وا ُ
العاصمة؛ يُذ َّ
خل َرافَة ،فَإِنَّ ُه َّن األُ َّم َه ِ
ات اليت
َك ْر َن فيها ُّ
ات ،وما ا َ
ِن ا َ
ِن
جلنَّ ُة غريَ س�عادة احلياة وسعادة اآلخرةَ ﴿ ،وإ َّ
جلنَّ ُ
تَ ْح َت أَْق َدا ِمه َّ
الدا َر ِ
ون﴾ [العنكبوت.]64/
ان لَ ْو َكانُوا يَ ْع َل ُم َ
ِي الْ َحيَ َو ُ
َّ
اآلخ َر َة لَه َ
ِج تعليم البِنْ ِت ب ُ
الدين وا ُ
خلل ِ
ِك ِّل
ماد ِة ِّ
• ثُ َّم إضاف ُة َّ
يحيْ ِن إىل بَ َرام ِ
ُ�ق َّ
الص ِح َ
مدرس� ٍة َمل ْ
خاص ٍة أو ٍ
خاص ٍة لِتَ ْزوِي ِد َها
ْق
َكنَا توجي َهها ،أو َخل ُ
أوقات َّ
مدارس َّ
َ
الر ْس ِ
يج َة َو ْح ِد َها وفَرِي َد ِة
َص َر ْت فيه
ب َِما ق َّ
�ميَّة؛ لِتَنْ َشأَ أُُّم املُ ْستَقْبَ ِل نَ ِس َ
ُ
املدارس َّ
َع ْصرِها ،ثُ َّم تُ َربِّي ابنَها على َوتِريَتِ َها َص َّوا ًما ق ََّوا ًما َوقَّافًا عن َد ُحدود اهلل.
وثالث األقانيم :بَذ ُ
ال بالش�بابِ ،
خاص يف االتِّ َص ِ
وتوجيهِه
• ُ
ْل َم ْج ُهو ٍد ٍّ
الش ِّر ،وتُ َع ِّرفُ ُه ب َِماضي
ور َّ
الو ْ
ور َ
الع ْص ِر و ُع ُص َ
ِج َه َة اإلسالمية الصحيحة؛ تَقِي ِه ُش ُر َ
الع َظ َماء الذين َو َص َف ُه ُم الق ْ
ُط ُب َر ِح َم ُه اهلل بقوله فَأَ ْج َم َع:
أسالفِ ِه ُ
واجتَ َه ُدوا
ُوسـ ُه ُم يف اهللِ ْ
بَا ُعوا نُف َ

الع ِر ِم
َو َص َّدقُوا ق َْولََة َّ
ِي ذِي َ
الصـف ِّ

لَ ِك َّن َخ َط َر ٍ
َج ِة ُم َّد َة إقاميت عندكم قَ ْد
ات ُم ْس�تَ ْخل َ
الساذ َ
َص ًة من انطباعايت َّ
َصائِ ِه ب َِما
ِصا ل ُ
ِخل َ
وح ُم ْخل ً
َو ِل ،ولَ ِك ْن َح ْس ُب املَ ْر ِء أَ ْن يَبُ َ
تَ ُكو ُن ُم ْخ ِطئَ ًة َكبِ َد الق ْ
يَ ْعتَ ِق ُد أنَّ ُه ا َ
ِن أَ ْج ِل ذلك أَ ْر ُجو ْأن يُ َوافِيَنِي َر ُّد ُك ْم ب َِما يُ َط ْمئِنُنِي على ما
حل ُّق ،وم ْ
اص ًة ،وعن ُضروب نشاطكم َع َّام ًة؛ يف
َر عليه َحالُ ُكم يف التَّ ْعلِي ِم أَنْتُ ْم َخ َّ
ْاس�تَق َّ
ُ
ٍ
ونشاطات أخرى يف َميْ َدانِك ُم ال َف ِسيح.
التأليف ويف بناء املسجد...
ْوىُ ،
أَلْ َز َمن�ا اهللُ وإيَّ ُ
�م أَ َح َّق بِ َها وأَ ْهلَ َها ،وعِي ٌد
اك ْم َكل َِم َة التَّق َ
وكنَّا َو ُكنْتُ ْ
ِص ٌة ل ُ
ِزاء...
ِن ُك ِّل األَع َّ
ِك ِّل األَع َّ
َسعِي ٌد وتَ ْهنِئٌَة خال َ
ِزاء وم ْ

ـظ َم ا َ
ال تَقُولُوا َع ُ
خل ْط ُب ْاشتِ َدا َدا

الر َجـاء
ِمـ ُة اإلِنْ َســا ِن ِمفْـتَ ُ
ه َّ
اح َّ

ِن َ
آك َد َو ِ
�ب  -علَيْ ُكم َو ْض ُع ُم َخ َّط ٍط لثالث ِة
َوبَ ْع ُد؛ فَإ َّ
ِيما أَ ْح َس ُ
اج ٍب  -ف َ
ٍ
أهداف:
اص ٍة بالنساء ،ب ُ
ِك ِّل قري ٍة ِّ
وكل ناحي ٍة من
األو ُل:
اس�تحداث ُد ُر ٍ
ُ
وس َخ َّ
• َّ
272
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هـ ) رسالة من أيب اليقظان

•

وس ُة ما كان َوادِي مِي َزاب
لوال نَ ُف َ

قصيدة أليب اليقظان؛ مؤرخة يف :اجلزائر6 :مجادى األوىل 17سبتمرب
1384هـ1964 /م
ُ
والوادِي
ـــيل ف َ
النِّ
الربَا َ
َاض على ُّ

بالوادِي
فا ْع َج ْب ب َِوا ٍد ُمنْع
ٍ
ِـــش َ

َن نُ ُعوتَ ُك ْم
أين لِي أَ ْن أَ ْحمِــل َّ
ِن َ
مْ
َاء قُلُوب ُ
ِ
ُــوس ُك ْم
ِك ْم َونُف
لوال َصـف ُ

َماذا بَنَيْنَا للبِـــــال ِد َك َما بَنَى
ـم أَلْ َج ُموا املُ ْستَ ْصعِبَ ِ
ات َوأَ ْس َر ُجوا
ُه ْ
ـم َس َّد ُدوا
ـم َم َّه ُدوا ُه ْم َعبَّ ُدوا ُه ْ
ُه ْ
الس َعـا َد َة َها ُهنَا
َوب َ
ِم َج َ
ِح ْز ِمه ْ
ـم ُعوا َّ

ِيــق ا َ
ـم ُه ُم
اشوا َع َمال
َع ُ
َ
حليَا ِة َو ُه ْ
َولَنَ ْح ُن أَقْـــــ َزا ٌم إِ َز َاء ق ُُوا ُه ُم

أَ ْع َشــــابُ ُه فَنَ َم ْت بِ َز ْه ِر ِو َدا ِد
ُمنْ ُذ ا ُ
جل ُدو ِد إىل ِح َمى أَ ْجــ َدادِي

َ
ـــاك ف ََع ْونُُه
ِن َش ْي ٍء ُهنَ
إ ِْن كا َن م ْ

ِسال ِم تَ ْش َهـــ ُد أنَّها كا َ
حلادِي
فالو ْض ُع واإل
ُ
ِيضَـاح ثُ َّم قَوا ِع ُد الـ * إ ْ
َ
ِر ا َ
ـــر ِ
ِس َعـــا ِد
ات قَ ْد َم َّد ْت بِ َها
ِج ْس َر احلِيَاة لَنَا إىل اإل ْ
خليْ
َ
وقَنَاط ُ

للجيب َكنْ ٌز لَيْ َس يَفْــــنَى نَبْ ُع ُه

يا نَامــيًا َج َّد ْد َت َع ْه ًدا َص َّو َح ْت

فاس ْ
ورها
ْ
أل نَفُوسَـ َة كيف َم َّد ْت نُ َ

ِس َماع َ
ِيل ما ِخلْـــنَا لَنَا
لوال ُ
ابن إ ْ

َذ َه َب اإلما ِم الق ْ
ِسنَــا ِد
ُط ِب كاإل ْ

َّـــــق نِيلُنَا
َض ِل َعا ِم ِرنَا تَ َدف
وبِف ْ
َ

ىب َو ِو َها ِد
ِ
ـــاض َعلَى ُر ً
الريَ
بَيْ َن ِّ
لِْلق ْ
ُط ِب بَيْ َن نَ َوابِــــ ِع األَ ْوتَا ِد

ِن َش ْر ٍح لَنَا
لوال ُه
ـــما ما كا َن م ْ
َ
ابن بَ ْكــ ٍر ما تَأَ َّس َس َش ْعـبُنا
لوال ُ

ِس َدا ِد
مِيــــ َز ُ
اب إِ ْذ ِس ْرنَا بِ ِه ب َ

يا نامِـــيًا ُح ْز َت املَ َكا ِر َم والنَّ َما

ْ
َض َّخ ْم َت ق ْ
َـــط ِر ِم َدا ِد
َط َرتَنَا بِق

السـامِي لَ َما
لوال ُ
ابن يَ ْحيَى وابنُـ ُه َّ

ـح ُم ْزنُ َك بَيْنَنَا
مْ
ِن ُح ْس ِن َظنِّ َك َس َّ

وح ا َ
حلــــيَا ِة بِنَا ِد
نُف َ
ِخ ْت بِنَا ُر ُ

ُـوةٌ نَ َو ِويٌَّة
فالض
َّ
ْ
ــــع ُف ِمنَّا ق َّ

ِر بِفُيُ ِ
وضـــ ِه
والس ْ
َّ
ـع ُي ِمنَّا ُمثْم ٌ
وا َ
َضا
ات الْ َهــبَا ِء َم َع الف َ
َر ُ
خل ْص ُم ذ َّ

الر َج ِ
ْــو ِة األَ ْم َجا ِد ؟
ال َو َصف َ
بَيْ َن ِّ
الشبَ ِ
اب ُساللَِة األَ ْجـــ َدا ِد
بَيْ َن َّ

ــــم ُاء ل َ
أل ْحفَا ِد ؟
الع َظ
أَ ْسالفُنَا ُ
َ
َخيْ ً
ال فَل َْم نَ ْر َك ْب ُمتُـــو َن ِجيَا ِد
العـــبَّا ِد
ُه ْم أَ ْر َش ُدوا َو َغ َد ْوا َم َع ُ

و ُهــــنَ َ
ِق األَ ْخ َدا ِد
اك بَيْ َن َم َزال ِ
ـــر ِة األَ ْوال ِد
الو ُجو ِه بِنَ ْض
ب ُ
ِيض ُ
َ
اآلسا ِد
الض ْع ِف بَيْ َن َم َخـال ِ
يف َّ
ِب َ
َاض باألَ ْم َدا ِد
ُسبْ َحــــانَ ُه قَ ْد ف َ

والق ُّ
ــــر ِمنْ ُه يف التَّ ْع َدا ِد
ُل ُكثْ
ٌ

ــــض اهللِ ُدو َن نَفَا ِد
ُ
والنَّبْ ُع فَيْ

ِـن َك َما األَ ْج َسا ِد
ْم يَنْب ُ
ِض م ْ
والسق ُ
َّ
ِر َصــــا ِد
واهللُ يَ ْرق ُ
ُب َو ْه ُو بِالْم ْ
بِاهللِ يف َص ٍّف َعلَى اإلِلْ َحــــا ِد

َــح يف البُنَا ِة َوقَ ْد َغ َدا
وا ْهت ْ
ِف ألَ ْفل َ
ُ
ِـــك ْم أَ ْه ٌل لَُه
فَ ُه َو األَ َح ُّق ب َِو ْصف

طِبْقًا ل ِ
ــــوا ِد
ِطبْ ٍق يف قَنَا األَ ْط
َ

ــت أَ ْج َوا ُؤ ُه
َح
كالْ ُم ْز ِن ِح َ
ْ
ني تَالق َ

الوادِي
َت َوتَ َدفَّــق ْ
الحق ْ
َوتَ َ
َت يف َ

بَ ْد ٌر َك َو ِاكبُــ ُه أَنَ َار ْت أُْفقَـــنَا

الضا ِد
َت أَنْ َو ُار ُه يف َّ
فَتَ َكــــا َمل ْ

ُمتَ َهاطِـــ ً
ال َعنَّا َك َص ْو ِب ِع َها ِد

• املص�در  :دي�وان أيب اليقظان ج : 2ط : 3مكتبة الضامري ص  ، 97 – 95ومجي ُع ما َو َر َد يف القصيدة من
أس َما ِء ُ
اج ُع تفسريُه من املصدر املذكور .
الكتُ ِب واألشخاص يُ َر َ
ْ
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عبدالر ْح َمن
الشيخ بَ َك ِّلي
ِسالة من َّ
و) ر َ
َّ

•

حمم ٍد وآله
 وصلَّى اهللُ على سيِّدِنا َّ

وس َّد َد ُه وأعانه -
أخي الكرمي الدكتور عمرو النامي  -أبقا ُه اهلل َ
السال ُم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وبعد؛ فقد بلَ َغتْنِي رس�التُك ا َ
ِيم ُة َش ْو َق ما أَ ُكو ُن إليها ،ويا َما أَ ْع َظ َم
حلم َ
�ر ُت ْأن ِ
ِج
أج َد فيها ما يُثْل ُ
ف ََر ِح�ي إ ْذ أَبْ َص ْر ُت َخ َّط َك على غالفها ،واستبْ َش ْ
الص ْد َر ويُ َف ِّر ُج َ
ومستقبل
�ر بعه ٍد َسعي ٍد
ٍ
َّ
الك ْر َب ،ويَ ُح ُّل ُع ْق َد َة النَّ ْف ِس ،ويُبَ ِّش ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َت
ذ
إ
نا،
َي
ل
ع
ت
ر
م
ة
م
ه
ج
ت
م
ة
عابس
ة
فتر
د
ع
ب
وعنايته،
اهلل
ل
ض
ف
ب
م
�
اس
ْ
َ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
تواصل ْ
َ
ٍ
َ
بَ
َْ
ْ
ُ َ ِّ َ َ َّ
اب ا َ
ِخَ ،
وص ْف َو ُة َشبَ ِ
اإلشاعات
وكثُ َر ْت حولَه
جلبَ ِل َّ
ُ
أنباء اعتقالك َ
الشام ِ
أنت َ
إلينا ُ
166
َ
ِيم املُ ْق ِع ِد إشفاقًا على حيات ُ
ِكم اليت نَراها حيا ًة لالستقامة
املُ ْح ِزنَة ،فأ َخ َذنَا املُق ُ
َ
ِ
وق ،لَ ِك ْن:
يف ِديَا ِر
األصحاب احلبيبة ،واملُ ِح ُّب ال أبَالَ َك َش ُف ٌ
وع و َع ْن َع ٍ
ِن األُ ُط ِم
ِن ُّ
الد ُر ِ
ِعنَــايَ ُة اهللُ أَ ْغنَ ْت َع ْن ُم َضـا َع َف ٍة م َ
ـال م َ
ات َم�ا َم َك ُروا َو َح َ
﴿ َف َو َقا ُه اهللُ َس�يِّئَ ِ
اق ب ِ
ِآل ف ِْر َع ْو َن ُس�و ُء الْ َع َذ ِ
اب﴾
كرا هللِ إذ َسل ُ
ِن البَال ِء َ
الع ِجني ،
فح ْم ًدا ُ
مثل َّ
[غافرَ ،]45/
الش ْع َر ِة من َ
َّك ْم م َ
وش ً
َ
ثُ َّم إذا باألَ ِخ الدكتور أستاذًا يف جامع ٍة من جامعات أمريكا  ،يَ ْختَ ُ
ال كاأل َس ِد
�ل أَ ْصبَ َح ُح ًّرا َطلِيقًا َّ
الس�لُُه وقُيُو ُده  ،بَ ْ
ال  ،تَ َح َّط َم ْت َس ِ
الرئْبَ ِ
ِري ِد
كالطائِ ِر الغ ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ِّ
َ
َ
ِ
الع ْذبَ َة ُم ْط ِربَ ًة
ك
جي
ز
ِ
أها
د
د
ور
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ة
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ش
ك
ن
ا
ح
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ل
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أ
ف
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ن
ف
ل
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ش
َ
َ
ٍ
َ
َ
يَ ْ
َ
ُ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
ْ َّ َ
ْ
َ
اس�لَِة عه ًدا بَ َغ ْت عليه ُص ُر ُ
وف زمانه فَأ ْر َخ ْت ْأوتَ َاره ،
َش�هِيَّة َ ،
للم َر َ
وج ِّد ْد ُ
ولوال َّأن اهللَ َسل ََّم لَتَ َح َّط َم ْت قِيثَ َارتُه .
أمر ال يُطاق .كناي ًة عن شدته وهوله.
َ -166
أخ َذنَا ُ
املقيم املُْق ِعدُ :أي نَ َز َل بنا ٌ
ِخ َوة ،وهي يف أصلِ َها ال تَ ْخلُو من َسق ٍ
ْط َو َض ْعنَا
ِح ْو َزتِي؛ أ َم َّدنِي بِ َها أَ َح ُد اإل ْ
• مصدر الرس�الة :نسخة مرقون ٌة ب َ
ُستَ َطاع.
مكانَه فراغًا ،وأخطا ٍء َ
حاولْنَا تَ َج ُاو َز َها قَ ْد َر امل ْ
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•

•

فيك ُم َغالَبَ َة ُّ
أخي الك�رمي ؛ أنَا أُ ْكب ُِر َ
الظ ِ
اصلَ َة اجلهاد
روف القاس�ية و ُم َو َ
ِ�ي  ،حىت أَ ْم َكنَ َ
ِي ،
ِجر ِّ
َرى إىل القرن الس�ادس الْه ْ
�ك ْأن تَ ْر ِج َع ال َق ْهق َ
ال ِع ْلم ّ
�ي ا َ
خل َفا ِء إىل أيَّا ِمنَا  ،وذ ِ
َخريٍَة من
فَتَ ْك ِش َ
�ف لنا عن فريد ٍة علميَّ ٍة َظل ْ
َّت يف َط ِّ
َوق َ
استُ َك
ذخائر األسالف الغالية «:أَ ْج ِوبَ ِة ِ
ُك املُ ْر َه ُف َ
ابن َخ ْل ُفون» َ ،ش َاء ذ ْ
وح َّ
اَ
ِين
خلفِيَّ ُة أَ ْن تُبْ ِر َز َها بعد حتقيقها وتنسيقها و َطبْ ِع َها يف َش ْك ٍل ٍ
مجيل ُمتْ َع ًة للنَّا ِظر َ
اك اهللُ
�ج ِديَّ ًة َحلَّيْ َت بِ َها ِجي َد املكتبة اإلسالمية  ،فَلِلَّ ِه َد ُّر َك ! َحيَّ َ
 ،وق ْ
ِط َع ًة َع ْس َ
الح َظتِي عليها فإىل ف ُْر َص ٍة أخرى ْإن شاء اهلل .
َوبَيَّاك َّ .أما ُم َ
كتاب َّ
ِن ِخ ِّرجيِي
َّأم�ا ُ
«الطبَقَات» فقد أَبْ َر َز ُه األس�تا ُذ إبراهيم َطالي ،م ْ
ِن شبابِنَا املستقيمني ،إليك َمعِيَّ َة
اجلابرية وأستا ُذ األدب بثانوية البليدة ،وهو م ْ
وش ْك ًرا
الربيد نُ ْس َخ ًة منه َه ِديَّ ًة ِمنِّي إليك ؛ توثيقًا ألسباب األُ ُخ َّو ِة يف اهلل بيننا ُ ،
هللِ الذي أَنْ َقذ َ
َك من بَ َواتِ ِر الظلم والطغيان .
تاب «ال َقنَاطر» كيف َ
آل أَ ْم ُره ؟ ولَ َع َّل ُّ
الظ َ
ِ
الرا ِهنَ َة تُ َس�ا ِع ُد على
وك ُ
روف َّ
�كلَته  ،وبقيَّ ُة َم ْح ُصول َ
ُم َعالَ َج ِة ُم ْش ِ
َّق منه ؟ فَ َق ْد نَ َمى إِلَيْنَا
ِي ماذا تَ َحق َ
ِك األَ َدب ِّ
والع ْه� َد ُة على ا َ
ِد َة ُمؤلَّ ٍ
حل ِ
فات أيا َم اعتقالك  ،وليس
ْت ع َّ
اكي  -أنَّ َك َح َّقق َ
 ُب ُِم ْستَنْ َك ٍر على ِمثْل َ
ِص َد ِد
ِك ْأن يُ َحق َ
ِّق ذلك  ،أَ ْخب ِْرنَا ب َِما أَنْ َج ْز َت  ،وب َِما َ
أنت ب َ
إجنازِه  .أيَّ َد َك اهللُ َو َوفَّق َ
َك .
للشيْ ِخ اجل َ
ُ
واإلشراف
ِي الذي أُ ْسنِ َد إِلَ َّي حتقيقُه
َوا ِعدِ» َّ
وأما ُ
َّ
كتاب «الق َ
ِيطال ِّ
تأخ َر كثريًا عن ميعاده املُنْتَ َظر ؛ ل َِم َش ِ
�اك َل ا ْعتَ َر َضت املطبع َة
عل�ى َطبْعِه فقد َّ
ْل املطبعة من اجلزائر إىل غارداية  ،إىل
العربية يف هاتني السنتني األخريتني يف نَق ِ
َ
َ
اس�تمر ْت
ِن جدي ٍد  ،إىل أ ْز َم ِة الكاغِد اليت
تنظي ِم َها  ،إىل
ِ
العا ِملَ ِة م ْ
تكوين اليَ ِد َ
َّ
الع ْرقَلَ ِة  ،وبَ ْع ُد
حنو س�نة كاملة  ،إىل التحقيق اليَ َدو ِّ
ِي ،إىل غريها من أسباب َ
وسنَ ْش َر ُع  -حبول اهلل  -يف
فَإِنِّي
ُ
استطعت ْأن أ ْقتَر َ
ِب من هناية اجلزء األول َ ،
�ر ًة  ،ولَ َعلَّ ُه  -إذَا ْاستَ ْوفَت املطبع ُة على ساعتها  -يَبْ ُر ُز
َطبْ ِع اجلزء الثاين ُمبَ َ
اش َ
ً
األو ِل .
وشيكا إىل َّ
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ِ
ِن َع َج ِب األيَّام أن
فانتظ ُروا قريبًا ْإن شاء اهلل  ،فأنْ َت اآل َن قَر ٌ
ِيب ِمنَّا  .أَ َوم ْ
الكتاب من
ِن ليبيا !!!! ف َق ْد ق ََّر ْرنَا ْأن يَ ُكو َن
ُ
تَ ُكو َن أمريكا َ
أقرب إىل اجلزائر م ْ
ُج ْزأَيْ ِن  ،رغم جتري ِد ِه من ِ
تعاليق
حاشيَتِه إىل [  ] ...........واالكتفاء ِ
ببعض َ
ِن .
عليه  ،فاللَّ ُه َّم َس ِّد ْد ويَ ِّس ْر وأَع ْ

وجز» ألبِي َع َّما ٍر فقد ذ َ
عمار الطاليب الذي
وأم�ا ُ
كتاب «املُ َ
َّ
َك َر الدكتور َّ
ُ
أثر يف عالَ ِم
اعتم َد ُه يف أ ْط ُر َ
َ
وحتِه أنَّه َحقَّقه وعا ِز ٌم على َطبْعِه  ،وإ ِْن لَ ْم يَ ْظ َه ْر لَُه ٌ
َ
املطبوعات  ،ف َ
َك ْم سألْنَا َعنْ ُه ِمثْل َ
اجلواب  :ال يَ َز ُال َر ْه َن اعتقالِِه ! ولَ َع َّل
ِن
َك فَإ َّ
َ
أيضا  ،وما ذلك علي ِه ب َِعزِي ٍز .
اح ُه هو ً
اح َك َسيُ ْطل ُ
اهللَ الَّذي أَ ْطل َ
ِق َس َر َ
َق َس َر َ
• • •
ور َخ ًاء  ،إنَّ َما
الو َط ِن على عا َدتِ َها َز ْع َز ًعا ور َ
ِض ًاء ً ،
وبؤس�ا َ
أَ ْح َوالُنَا وحال ُة َ
اندفاع
ِين على طابع االستقامة هو
َق
وحيَّ َر َّ
َّ
�ي ُء الذي أ ْغل َ
ُ
األفكار َ
الشا ِهد َ
َ
الش ْ
وراء احلياة ِ
ني باحلياة الدنيا
الفاج َرة  ،غافِلِنيَ عن لقا ِء َربِّهم  ،راض َ
األُ َّمة بثيابِ َها َ
ْ
َسال ٌم على
ِي األم َ
واط َمأَنُّوا بِ َها  ]...........[ ،يَتَ َد َار َك الواد َ
ني لُ ْط ُف اهلل  ،ف َ
ُ
ِل من معاقله املَنِيعة َ .ه َدى اهلل األُ َّم َة إىل
وسال ٌم على اإلسالم يف َم ْعق ٍ
نَق َ
َاوتِ ِه َ ،
الد َاريْ ِن .
ما فيه سعا َدتُها يف َّ

َسلا ُم إخوان ِ
ِك أبنا ِء الوادي [ ]...........على نَ ْه ِج االستقامة  ،من
َ
ص الشيخ بَيُّوض والشيخ
مشايخ ورجال ِّ
َ
الدين و ُم َعلِّمي املدارس  ،وعلى األ َخ ِّ
َ
عظيما لَ َّما أبْلَ ْغتُ ُه ْم
َع ُّدون والشيخ يَ َمانُو  ،وكثريٌ غريُهم  ،وقد كا َن ُس ُر ُ
ور ُه ْم ً
سلا َمك  ،وأَ ْخبَ ْرتُ ُه ْم بتعيينك أستاذًا للدراس�ات الشرقية جبامعة ميشيجان
الع َم ِل فا ْع َم ْل [ ..................................
بأمريكا ُ ،
حيث ُح ِّريَّ ُة َ
ِين .
ِن املُنْتَ ِظر َ
 ] .......لَم َ
َحف َ
ِظ َك اهللُ َو َوفَّق َ
َك
ألخ َ
ُد ْم َت ِ
دائما
يك ً
الر ْح َمان بن ُع َمر
بَ َكلِّي عبد َّ
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أثناء ُو ُجو ِد النامي بالواليات املُتَّحدة
تأريخ ،
ور َدت الرسال ُة دون ٍ
حتواها أنَّها ُكتِبَ ْت َ
وظاهر من ُم َ
 -167هكذا َ
ٌ
زائرا جبامعة مشيجان .
األمريكية بني سنيت 1397- 96هـ 1977- 76 /م أستاذًا ً
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 .2من مراســـــــالت النامي

ِسالة إىل الشيخ علي حيىي ُم َع َّمر
ز) ر َ

•



وصلَّى اهللُ علي سيِّدِنا ُم َح َّم ٍد َوعلى آله وصحبه
وبارك
أُستاذَنا الكرمي العزيز الشيخ :علي يَ ْحيَى ُم َع َّمر  ..حفظه اهلل تعالَى َ
ور ْح َم ُة اهلل وبركاته ،وعلى األسرة الكرمية واألَنْ َج ِ
ال
يف َس ْعيِه .السال ُم عليكم َ
األ ِع ّزاء ..حفظكم اهلل تعاىل.
الصباح تَ ْحم ُ
�ار َة املُ َد َّونَ ِة وبقية
ِل إلَ َّي ب َ
وصلتين رس�التُك الكرمية هذا َّ
ِش َ
فج َز َ
ِي ُك َّل خري ،وما
اك اهللُ َخيْ ًرا ،وجزى َعنّي َ
الكتبَ ،
الشيخ الفاضل َّ
السالِم َّ
أظن أنّي أطيق صربًا عليها [كذا] حىت َر َمضان ،فأرجو التعجيل بإرسالِ َها ،أل ّن
ُّ
ُوصولَ َها يَ ُح ُّل كثريًا من املشاكل اليت تُ َحيِّ ُرنِي فِي جوانب من البحث.
كتبت حىت اآلن يف الرسالة ال ُف َ
صول التالية :الوالية والرباءة  60صفحة،
ُ
الدين  20صفحة ،جابر بن زيد ح�وايل  35صفحة ،أبو عبيدة
َم َس�الك ِّ
ُ
كتبت إىل الشيخ عبدالرمحن بن
مسلم  20صفحة ،كلّها يف اإلنْ ِجليزيّة .وقد ُ
ِجة عن نظام الوالية والرباءة
ُعمر أطلب منه فك�ر ًة عن األحكام الفقهيّة النات َ
ُ
أثر هذه
وعن مس�الك الدين ،ولَ ْم يَ ِص ْلنِي جوابُه بَ ْع ُد ،ألنّنِي أ ِح ُّب أن ّ
أوضح َ
األنظم�ة على الفقه .مثال ذلك :إبطال احل�دود يف الكتمان ،واإلبقاء على
�ل َّ
الطاعِن) وقد َو َج ْد ُت كال ًما طويال للش�يخ الوارجالين
ُح ْكم القتل (قَتْ ِ
َصر يف بُيوتِهم ...إىل آخره .وقد
يف هذا ،وكذلك مثالً :صالة ُّ
�را ِة والق ْ
الش َ
االستئناس برأي الشيخ،
أحببت
بعض هذه األمور ،ولكنّي
تَ َح َّد َد ْت فِي ذهين ُ
ُ
َ
فأرجو أن تُضيف ما لَ َديْ َك إ ِْن شاء اهلل.
ِح ْو َزتِي.
• مصدر الرسالة  :نسخة ُم َص َّورة ب َ
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املوضوعات اليت س�أواصل الكتابة فيها هيَ :م ْن ُهم اإلباضية؟ نش�أة
ُ
احلديث عن عبداهلل بن
اإلباضيّة ،اإلباضي�ة واخلوارج .ثُ ّم يأيت بعد ذل�ك
ُ
إباضِ ،
وس�بَ ِب ارتباط ْاسمِه باملذهب ،ثُ َّم الكالم
وصلَتِ ِه باحلركة واملذهبَ ،
عن جابر وأيب عبيدة ،مث نُ ُم ّو الفكر اإلباضيِ )1 :عل ُْم احلديث عن اإلباضية.
 )2الفقه اإلباضي )3 .علم الكالم عند اإلباضية ...ونبذة عن انتشار املذهب
احلديث عن الع ّزابة يف مسالك الدين
اإلباضي يف َش َمال إفريقيا ،وس�يدخل
ُ
وأنت تَ َرى أ ّن منهج الرسالة متأثّ ٌر بكتابك إىل َح ٍّد
عند الكالم عن الكتمانَ .
ِر هذا.
كبريٍ ِج ًّدا ،وأرجو أن تُق َّ
الوالية من كتاب القواعد،
ِي فهو كما ُ
�م َ
كنت أخربتُكَ :
ِس ُ
أ ّما الق ْ
الع َرب ّ
املتأخر ،وكتاب
َج من نَ َماذج الفقه
اإلباضي ّ
وربّما رسالة ابن َخ ْل ُفون كنموذ ٍ
ُ
ّ
ّ
املنهج قابِ ٌل
هذا
رة...
املبك
فتاويه
من
كنموذج
–
صغري
وهو
–
ابر
ِج
ل
النكاح
َ
ُ
ٌ
سائر عليه اآلن.
للتعديل ً
طبعا ،ولكنّين ٌ
وقد جاءتين رس�ال ٌة من َم َجلّة الدراسات اآلس�يوية يُخربونِي فيها أنّهم
ٍ
خطوطات إباضيّة جديدة
«و ْص ُف َم
وافَقُوا على نَ ْش ِر املقال الذي كتبتُه لَ ُهمَ :
َوي مركزي يف
أمر نافع بالنسبة لدراسيت ،ألنه يُق ِّ
من َش َ
�مال إفريقيا» وهذا ٌ
وربّما
البحث ،وبالنسبة للتعريف بذخائر املذهب .وسيُنْ َش ُر يف الربيع القادمُ ،
ِز ْدتُ ُه ْم فص ً
َصلَيْ ِن.
ال َ
آخ َر أو ف ْ

تألَّ ْمن�ا ِج ًّدا ل َِم ْوق ِ
ِف أولياء َطلَبَ ِة البعثة ،وأنا ال أ ُظ ُّن َّأن األ ْم َر كما َو َص ُفوا
وض َغ َط
البَتّ�ة ،غري أن َّ
ِب على األ ّمهات هو ال�ذي َحيَّر اآلباء َ
�و َق الغال َ
الش ْ
عليهم ،وإ ِْن َم َض ْوا على ّ
خطتهم إنّهم لَ ُس َف َهاء .وإ ّن اإلنسا َن لَيُ َر ِّح ُب بسياسة
التجويع َكل َْو ٍن من التربية يف هذا العصر املُتْ َخ ِم ْإن لَ ْم تُ ْو َجد.
ُ
�م ِم
وإن التَّ َر َف الذي ينش�أ على أنْ َما ِط ِه
َّ
ِس قُلوبَ ُهم يف َّ
الش َ
األطفال يَ ْغم ُ
أهم معانِي احلياة ،ول�و َعل َِم القو ُم أ ّن فِي تعلي ِم
القات�ل ،ويَحرمهم من رؤية ّ
وأين هؤالء من
أبنائه�م نَ َجا ًة لَ ُهم من النار لَ َما بَالَ ْوا ب َِما يأكل هؤالء األبناءَ .
ماءه ،وال ُ
يأكل َو ْجبَ ًة مطبوخ ًة إال
ِي الذي كان يَبُ ُّل َّ
البَ ْغ ُطور ّ
الشعِريَ ويَ ْش َر ُب َ
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َم َّر ًة يف األسبوع مع الصيام املتّصل !!
اب
�ددِهْ ،
ِص َ
الص َو َ
وأن يُبَ ِّص َر ُه ُم َّ
ِم اهللُ هؤالء فَ ْه َم ما ُهم ب َ
أرج�و أن يُْله َ
�خ ًصا يُ َف ِّض ُل أن تَ ْشبَ َع بَ ْط ُن ابنِه وال يُبالِي بإِنْقَا ِء ُر ِ
وحه
يف هذا األمر ،وإ ّن َش ْ
أش ُّد وأ ْع َظ ُم قيم ًة من األوالد !!
أبناء ُهم  ..فهي َ
هاء َ
الس� َف َ
لَ َسفِي ٌه ،وال تُؤتوا ُّ
ِف ب َِما يَ ْصلُح ،والقو ُم  -كما ذ َ
[كذا] .وأنا على يَق ٍ
َك ْر َت
ِج املوق َ
ني أنك ستُعال ُ
الشوق فانتحلوا هذه األسباب ّ
البطالة...
أيضا َ -غلَيَ ُهم
ُ
ً
أعجبَتْنِي ِج ًّدا يف موضوعها وأُس�لوبِ َها
َو َصلَتْنِي الرس�ال ُة الثالث�ة ،وقد َ
وكتبت رس�ال ًة إىل أمحد مشكان ُ
أشك ُره على إرسال النُّ َس ِخ اليت
وإخراجها،
ُ
ِما تكتُبه
بَ َع َث بِ َها إِلَ ّي ،وقد
ُ
أش�رت إىل أملي يف أن تكون الرس�ال ُة الرابعة م َّ
الشيخ أبو اليقظان ،فقد َ
ذك َر أنه
ِما َكتَ َب ُ
َ
أنت ،حىت يُباشر يف نشر اخلامسة م َّ
ُ
ُ
َض ُل أن ال تُنْ َش َر رسالتان متواليتان
ف
أ
ا
ن
وأ
املسجد.
لرسالة
ن
ي
ي
ر
خ
أ
رسالتني
د
ْ َ َْ ِ
َ ِّ
أ َع َّ
رأيت غري ذلك.
لنفس الكاتب ،إال إذا َ
�ل ُ
الكتُ َب اليت ذ َ
أرجو أن تُ ْر ِس َ
َك ْر َت مع عاش�ور الش�امس ،وتستطي ُع
االتصال به ع�ن طريق َم ْح ُمود الناكوع ،وهو ال�ذي يُحضره إليك إن لَ ْم
يُ َسافر ،أو مع (الطاهر العريب) ويَ ْع ِرفُه حممو ٌد أيضا ،وهو موجود يف طرابلس،
وسيأيت إىل كامربدج ال أدري مىت...
أرج�و أن أ ْعر َ
أمر هؤالء ِج ًّدا
ِف ماذا ّ
يتم يف موضوع البعثة ،فقد َحيّرين ُ
مع األسف ..سلامي إىل احلسن وحممد وخالد ومجيع األبناء ،وسالمي إىل
مجيعا إليكم.
األخ الكرمي حممد زعدود وأسرته وأبنائه ،وحتياتنا ً
ابنكم
عمـــرو النامي

168

 -168الرسالة غري مؤرخة ،وأخبارها تشري إىل سنة 1389هـ1969 /م ،وحتديدا قبيل شهر رمضان.
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عمرو النامي

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

 .2من مراســـــــالت النامي

ِسالة إىل الشيخ علي حيىي ُم َع َّمر
ح) ر َ

•



وصلَّى اهللُ علي سيِّدِنا ُم َح َّم ٍد َو َسلَّم

أُستاذَنا العزيز الشيخ :علي حيىي معمر َ ..حف َ
ِظ ُه اهلل وأعانه
السال ُم عليكم ورمحة [اهلل] وبركاته.
وبَ ْع� ُد؛ ْ
ِخيْرٍ.
فأكتُ ُب لَ َك هذه الكلمات على َع َج ٍ
�ل؛ راجيًا أن تكون ب َ
وهذه ما َو َص ْلنَا إليه من َملا ِز ِم الكتاب الذي أرجو أن يَت َِّم يف أقرب وقت،
رغم اضطراب أمر املطبعة هذه األي�ام .إِنَّنِي يف حالٍَة يُ ْرثَى لَ َها من (البَ ْه َدلَة)
َ
ُّ
ِن َش ْه َريْ ِن أو أكثر،
بس�بب تعطل العمل يف املطبعة ،وأنا موجو ٌد يف القاهرة م ْ
وال يَ ْمنَ ُعنِي من زيارتكم إال الكتاب .يَ َّسر اهللُ أ ْم َر املُ ِض ِّي فيه.
أخذت رس�ال ًة من
للر ْحلَ ِة معك�م إىل املغرب ،وقد
ُ
ُ
أرج�و ْأن َأوفَّ�ق َّ
الدكتور حسني تُفِي ُد ضرور َة َس َفرِي إىل تونس واجلزائر واملغرب للبحث عن
وأر ُجو أن تعييين يف تَ ْح ِصيل َم َصاريف الرحلة من الوزارة.
املخطوطاتْ ،
احلاج َّإن ِ
اب س�ينتهي َطبْ ُع ُه يف حدود  20يو ًما أو ثالثني ،وال
الكتَ َ
يقول ُّ
الع َم ُل يف هذه البلد ويف ُك ِّل مكا ٍن
أدري!!! ....ماذا أف َْع ُل  -باهلل  -وهكذا َ
أشد الضيق ،ويَبْلُ ُغ بِي بعض األحيان عندما أتر ّدد
أحدٍ!  ..إنين يف ِّ
وعند كل َ
عل�ى املكتبة مرتني يف اليوم وأعو ُد بال َمالزِم ال أعرف ُ
آك ُل وال أنام وال أقرأ
وال أتَ َح َّدث إىل الناس! وهكذا....

وسيُ ْطبَ ُع لَ َها ُكلِّها بِ ُدون استثنا ٍء
أن أُ َص ِّح َح به املَالزم اليت أرس�لتُها مع أمحدَ ،
دور اجلماعة هناك.
َج� ْد َو ٌل وضعتُه يف أول الكتاب .أرج�و أن ال تَ ِض َ
يق ُص ُ
مجيعا.
سالمي إليهم ً
ْأر ُجو أن أف ُْر َغ ْ
ألكتُ َب َ
بدأت واح َد ًة ولَ ْم
كنت ُ
لك رس�ال ًة رائق ًة ،وقد ُ
ثالث َم ْخ ُط ٍ
وطات للقناطر -اجلزء
أُت َِّم َهاَ .و َج ْد ُت عند الش�يخ أبِي إسحاق َ
راج ْع ُت عليها ما كتبتُه ،أي القنطرتني
األول ،ونس�خة للكتاب كامالً ،وقد َ
األوىل والثانية.
َع َملِي يف الرسالة ُم َع َّط ٌل منذ ثالثة شهور النشغايل يف الكتاب ،والنتظاري
تأت بَ ْع ُد ،وأن�ا أ ُعو ُد فأعتذر عن َر َداءة ّ
وط�ات أوروبا اليت لَ ْم ِ
ِ
اخلط،
ل َِم ْخ ُط
تأخري الكثري عن الكتابة إليك .إنين َخ ِج ٌل
وعن الرسالة العاجلة هذه ،وعن ُّ
احلاج
منك ومن هذا التعطيل يف الكتاب الذي ال أتَ َح َّمل ذنبَه إال يف [ّ ]......
َو ْهبَة فيهَّ ،
َد ُر اخلَيْر.
ولعل اهلل يُق ِّ

األخ َويْ ِن إليك ،وسالم الدكتور حممد حممد حسني ،وسالمي الكثري
َسالم َ
مجيعا .س�أكتب لك قريبًا رسال ًة أُ ْر ِس�لُها إليك بطرف األخ عبداهلل
إليكم ً
مسعود.
[عمرو خليفة النامي]
 2صفر 1385هـ  2 /يونية 1365م.

َوق ََع ْت أخطاء مطبعيّ� ٌة كثريةٌ يف الكتابَ ،و َو َض ْع ُت لَ َها جدوالً لَ ْم ألْ َح ْق
ِح ْو َزتِي.
• مصدر الرسالة  :نسخة ُم َص َّورة ب َ
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عمرو النامي

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

 .2من مراســـــــالت النامي

 .2من مراســـــــالت النامي

ِسالة إىل الشيخ علي حيىي ُم َع َّمر
ط) ر َ

•



أُستاذَنا الفاضل اجلليل الشيخ :علي حيىي معمر  ..حفظه اهلل.
السال ُم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .وعلى َجمِي ِع األسرة واألبناء ،ولعلكم
يف خري وعافية.
لق�د َر َج ْع ُت من بنغازي ،ولَ ْم أُطِل املقا َم بطرابلس ،فقد َم َكثْ ُت بِ َها يو ًما
قرب موعد النش�اط املتكامل
واح ًدا ،ذهبْ ُت بَ ْع َد ُه إىل نالوت ،وقد أ ْع َجلَنِي ُ
والشباب» ،وكان حديثي
«الدين َّ
شار ْك ُت يف الندوة ب َِم ْو ُضوع ِّ
بالنادي ،وقد َ
أخلَ ْف ُت وعدي بزيارتك ،وفاتَنِي
في�ه طيّبًا والْ َح ْم ُد هلل .ونتيج ًة لذلك فق�د ْ
بذلك خريٌ كثري ،فأرجو املعذرة.
َّ
ِخيْرٍ ،ولعلَّنا نلتقي قريبًا.
لعل األهل واإلخوا َن ب َ
مع هذه الرس�الة نُ ْس َختا ِن من َمتْ ِن النونية ،وقد َو َّز ْع ُت منها َخ ْم َس نُ َس ٍخ
على عد ٍد من الطلبة الذين أبْ َد ْوا اس�تعدا ًدا ل ِ
وو َعدتُ ُهم ُمحاولََة َش ْر ٍح
ِح ْف ِظهاَ ،
أخذت نفسي ب ِ
ِح ْف ِظها كذلك.
عابر لألبيات اليت يَحفظونَ َها ،وقد
ُ

أرجو أن جند فرص ًة للّقاء ،ويُ َسل ُِّم عليك عيسى وحسن ومسعود ،وعلى
اإلخوان .والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.
من ابنك
عمـــرو النامي
1969 /...... / 19م
ِح ْو َزتِي.
• مصدر الرسالة  :نسخة ُم َص َّورة ب َ

284

أح َمد بن َح َمد ا َ
ِيلي
ي) رسالة من َّ
الش ْيخ ْ
خلل ّ

•

والسال ُم
 احلم ُد هلل َو ْح َده  ،والصال ُة َّ
ِي بَ ْع َده .
على َم ْن ال نَب َّ
وس َّد َد ُخ َطاه
فضيل َة األخ العزيز الدكتور عمرو خليفة النامي حفظه اهلل َ
السال ُم عليكم ورمحة اهلل وبركاتُه
َّ

بُ
ِسالَتَ ُك ُم الكرمي َة املُ َؤ َّر َخ َة  20صفر 1396هـ
ِك ِّل َش َر ٍف واعتزا ٍز تَلَقَّيْ ُت ر َ
معلومات جديدة ؛ عن نَ ْه َضت ُ
ٍ
ِكم
َت إىل معلوماتنا الس�ابقة عنكم
؛ اليت أضاف ْ
َ
َ
الدائِب يف ِخ ْد َم ِة امل ْذ َه ِب وال ِعنَايَ ِة بالتُّ َر ِ
اث اإلِبَ ِ
يل
اض ِّي األ ِص ِ
الوثَّابة ونشاطكم َّ
َ
َ
ُ
إلبرا ِز ِه ب َِو ْج ِه ِه امل ْشرِق ل ُِر َّوا ِد احل ِّق و ُع َّش ِ
اق احلقيقة .
ِخ ْد َم ًة وتَ ْحقِيقًا ؛ َ
َ
�وس ُم ِحبِّ َ
ِين
ِن أث ٍر يف نفس�ي ونُ ُف ِ
وك ْم كان لِ َهذا النَّبَأ املُبْه ِ
يك الَّذ َ
ِج م ْ
َع َرف َ
ِخ ْد َمت َ
وامتألت قُلوبُهم إعجابًا بك وب ِ
ِيق
َّت يف تَ ْحق ِ
ُوك
ْ
ِك لل ِع ْل ِم ؛ الَّتِي تَ َجل ْ
ابن َخ ْل ُفون  -رمحه اهلل  -وا ُ
جل ْز ِء األَ َّو ِل من القناطر َ .وفَّق َ
َك
أجوب�ة العالمة ِ
اهللُ  ،وأَ َخ َذ بِيَد َ
ِك إىل ما يُ ِح ُّب ويَ ْر َضى .
وص املخطوطات ِ
ِج ْم ِع َها
ِخ ُص ِ
َّأم�ا ب ُ
اإلباضيَّ ِة ب ُِع َما َن فق�د كانت تُ ْعنَى ب َ
َ
�مى دائر َة التُّ َراث  ،ثُ َّم أنْ َشأت احلكوم ُة َهيْئَ ًة
دائرةٌ بوزارة اإلعالم ُ
الع َمانِيَّ ِة تُ َس َّ
ض إليها
باس ِم «هيئة املخطوطات العمانية»  ،وف ُِّو َ
تَقُو ُم بِ َهذه اخلدم ِة استقالالً ْ
اإلش�راف على َطبْ ِع ُ
ُ
الدينِيَّة واألدبية  ،وقد ُر ِص َد لِ َهذه الْ َهيئة مِي َزانِيٌَّة
الكتُ ِب ِّ
البدء بطبع كت�اب « َمنْ َه ِج َّ
الطالِبِني»
َخ َّ
اص�ةٌ من الدول�ة  ،و كانت تنوي َ
الشق ِ
َت إلينا القيا َم
للشيخ َخمِيس بن سعيد َّ
ْص ِّي َ -ر ِح َم ُه اهلل تعاىل َ ، -و َو َكل ْ
ِل بني احل ِ
واآلخ ِر قد َعاقَنَا عن
الش�واغ ِ
ِن َّ
ِين َ
ولكن ما يَنْتَابُنَا م َ
بتصحيحه ْ ،
ِخ َوة  ،وهي يف أصلها ال تَخلُو من أخطا ٍء تَ َّم
ِح ْو َزتِي ؛ أ َم َّدنِي بِ َها أَ َح ُد اإل ْ
• مصدر الرس�الة  :نس�خة مرقون ٌة ب َ
تصحيحها بعد َع ْر ِض َها على كاتبها .
ُ

285

عمرو النامي

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

بالش ْي ِء الْ َهيِّن  ،فهو
الع َم ِل اجلليل  ،مع َّأن الكتاب ليس َّ
االس�تمرار يف هذا َ
يُ َجا ِو ُز عشرين ُم َجلَّ ًدا .
ِق عليها اس�م « :وزارة التُّ َراث
تطو َرت الْ َهيْئ ُة أخريًا إىل وزار ٍة أُطل َ
وقد َّ
ُ
صب وزير
السيِّد فَيْ َصل بن علي الذي كان َش َغ َل َمنْ َ
الق ْ
َومِي»  ،وأ ْسنِ َد ْت إىل َّ
أصبَ َح ْت مسؤول ًة
التربية والتعليم س�ابقًا  ،وقد اتَّ َس� َع ُ
نطاق الوزارة ُ
حبيث ْ
َ
َ
اش�تغال الوزير ببناء الْ َهيْك ِل
ولكن
الع َمانِيَّة جبانب التراث العما ّ
ينَّ ،
عن اآلثار ُ
َ
ِمة  ،وف َْو َر ُو ُص ِ
ول
ِي – حالِيًّا – أ ْوق َ
ال ِو َزار ِّ
َ�ف َ
الع َم َل إىل ف ََرا ِغ ِه من هذه املُه َّ
ُ
رسالتكم بَ َعثْ ُت بصور ٍة منها لرئيس الْ َهيْئَ ِة السابقة  ،و َع ِه ْد ُت إليه أن يُ ِجيبَكم
عما تَ ْسأَلُو َن عنه .
ٍ
بتفصيل َّ
�ر ُك ْم به أنَّنَا ق ُْمنَا َحالِيَّا بتصحيح « َم َشار ِ
ِق األنوار» وتَ ْحقِيقِه ،
وم َّ
ِما أُبَ ِّش ُ
وأَ َملُنا ْأن يُ ْطبَ َع قريبًا إن شاء اهلل .
تأليف
َ�ت إلينا وزار ُة التربية والتعليم َ
ِن ناحي ٍة أخرى فقد َو َكل ْ
هذا ؛ وم ْ
ِس السلطنة  ،وقد
ْق املذهب ؛ لالعتما ِد عليه يف َم َدار ِ
منهج للتربية اإلسالمية وف َ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِيم وأَ ْد َر َك
ل
ع
ت
ال
ر
ب
خ
ن
ِم
م
م
ك
ن
أ
ا
ِم
ب
و
،
لذلك
ة
ِيض
ر
الع
وط
ط
خل
ا
ع
ض
و
يف
نا
َّ
َ
ْ
َش َر ْع َ ِ
َ
َ ْ َّ ْ َ َ َ َّ ْ َ
َب يف مش�اركتكم لنا يف هذا العمل للداللة واإلرشاد ،
أ ْع َماقَه وأبْ َعا َده نَ ْرغ ُ
وعلي ِه فَإ ِْن َرأَيْتُ ْم ْأن تَتَ َف َّضلُوا باملوافقة على هذا الطلب نَ ْر ُجو ُم َوافَاتَنَا باإلجابة
العاجلة لِنَقُو َم ب َِما يَْل َز ُم لتيسري ُو ُصولكم إلينا .
أسأل اهللَ
التوفيق لنا ولكم إىل كل خري َ ،
وختا ًما ؛ ُ
الء َة من كل َش ٍّر،
َ
والك َ
وهو َح ْسبُنا َ
وك َفى  .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أخوكم  /أمحد بن محد اخلليلي

 4مجادى الثانية سنة 1396هـ
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سلطنة عمان  -مسقط ؛ ص.ب 244
العمانية» الس�ابقة هو  :شاعر
 -169يوافقه بالتأريخ امليالدي  2يونيو 1976م ،
ورئيس «هيئة املخطوطات ُ
ُ
الشرق أمحد بن عبداهلل احلارثي ( ت1415هـ ) .
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الش ْيخ ُس َل ْي َمان بن َدا ُود •
ك) رسالة إىل َّ
 ا َ
والسال ُم
حل ْم ُد هللِ َو ْح َد ُهَّ ،
والصال ُة َّ
ِم إىل
على َس�يِّ ِدنَا ُم َح َّم ِد بن عبداهلل ،وعلى آلِ�هِ وأصحابِ ِه و َم ْن َد َعا بدعوتِه ْ
الدين.
يو ِم ِّ
َضيلَ َة األَ ِخ َ
فِ
الشيْخ ُسليْ َمان بن َد ُاود
الك ِرميِ َّ
وبار َك يف ُع ُم ِرهِ ،وزا َد ُه َس َعا َد ًة َ
وك َرا َم ًة
حفظه اهللُ تَ َعاىلَ ،
والسال ُم على األبناء البَ َر َر ِة واألُ ْس َر ِة
السلا ُم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهَّ ،
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِن أَ ْه ِل ا َ
َ
َ
الح ،وأ ْسأل اهلل تَ َعالى لك ُم
الكرمية ،وعلى كافَّ ِة اإل ْ
والص ِ
خليْ ِر َّ
ِخ َوا ِن م ْ
العافِيَ َة والْ َهنَ َاء.
َ
وص اليت
�عو ٍد َم ْج ُمو َع َة النُّ ُص ِ
ِن األَ ِخ َع ْمرِو ِ
بن َم ْس ُ
تَ َس�ل َّْم ُت باألَ ْم ِس م َ
وس� ِع ْد ُت بِ َها أيَّ َما َس َعا َدةٍ ،وقد ق ََرأْ ُت بَ ْحثَ َك القَيِّ َم َع ْن ثَ ْو َر ِة
تَ َر ْكتُ ُموها َم َعهَ ،
ْس ٍة َو ِ
يق
اح َدةٍ ،وأَ ْكبَ ْر ُت َج ْه َد ُك ُم القَيِّ َم يف تَ ْجمِي ِع َم َّادتِهِ ،وتَنْ ِس ِ
أَبِي يَزِي َد يف َجل َ
َاء بالوعد فإنَّنِي عا ِز ٌم على التَّ َف ُّر ِغ ل ِ
ِكتَابَ ِة
ُم ْحتَ َويَاتِهِ ،ف َ
َج َاء ش�افِيًا كافِيًاَ ،و َوف ً
تصدي ٍر لَُه ،وإنَّ ُه لَ َش َر ٌف لِي أَ ْر ُجو ْأن أَ ُكو َن ِك َف ًاء لَُه.
أَ ُعو ُد فَأَ ْش ُ
�ك ُر ُك ْم على ُوفُود ُ
ِك ُم َّ
ْ�س للتَّ ْع ِزيَ ِة يف فَقِي ِدنَا
الطيِّ ِب إىل َط َرابُل َ
ِكم الش�يخ َعلِ�ي يَ ْحيَى ُم َع َّمر ،وق�د كان يف َم ِجيئ ُ
ِكم – وا َ
وفَقِيد ُ
حل ْم ُد هلل
ات َ ،وتَ ْسلِيٌَة عن املُ ِصيبَ ِة  ،فَال َع ِد ْمنَ ُ
للم ْعنَ ِويَّ ِ
– َج ْم ٌع لل ُقل ِ
ِن
اك ْم م ْ
ُوب َ ،
ور ْف ٌع َ
ُ
وج َز ُاك ُم اهلل تَ َعاىل ُك َّل َخيْ ٍر .
إْ
ِخ َوا ِن ِص ْد ٍق َو َوفَا ٍء َ ،
ِخ َوا ِن األَف ِ
َاض ِل ،
ِن اإل ْ
أَ ْر ُجو أَ ْن تُبَلِّ َغ َسلامِي إىل املَ َشاي ِ
ِخ وإىل َم ْن ِشئْتُ ْم م َ
وأَ ْر ُجو أَ ْن تَتَّ ِص َل ِ
الكتَابَ�ةُ بَيْنَنَا  ،وأَالَّ تَنْق ِ
َط َع َعنَّا أَ ْخبَ ُار ُكم َ ،ج َعلَ َها اهللُ َخيْ ًرا
• مصدر الرس�الة  :نس�خة مصورة من األصل  ،مأخوذة من صفحة الشيخ سليمان بن داود بن يوسف على
اإلنترنت . www.geocities.com/mzabgeo/sheikh.html :
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ُكلَّها  ،وأَ ْسأَلُ ُك ْم َد َع َوات ُ
ِكم .
ابنكم
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عمرو خليفة النامي
1980 / 2 / 18م

ل) رسالة إىل الشيخ أمحد بن محد اخلليلي

•



العالمة اجلليل َس َماحة صاحب الفضيلة الشيخ أمحد محد
أستا َذنَا الكرمي َ
ُ
الع َمانِيَّة َ ...حف َ
ِظ ُه اهلل تَ َعالَى
اخلليلي
ُم ْفتِي ِّ
الديَا ِر ُ
السلا ُم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،و َعلَى َم ْن يَلُو ُذ ب ُ
ِكم من أهل العلم
ُ
وأسأل اهللَ تعاىل لَ ُك ُم ا َ
الدنْيَا واآلخرة .
واخلري ،
خليْ َر والْ َهنَ َاء واملَُعافَا َة يف ُّ

وس ِع ْد ُت بِ ِه أيَّ َما َس َعا َد ٍة  ،وكان
اتَّ َصل ُ
ْت بكتابكم املُ َؤ َّر ِخ  17ش�عبان َ ،
ِ
بعض
فيما يَ ْح ِملُ ُه يف َطيَّاتِ ِه من
وح َّر َك فيها َ
أحيَا نَ ْف ِسي َ
عبارات التش�جيع ما ْ
ِن إخوانِنَا األفاضل ،
�رنِي َم ْوقِ ُع َع َملِي املتواض ِع منكم  ،وم ْ
النشاط  ،وقد َس َّ
التوفيق والقَبُ َ
ُ
ول .
ونسأل اهلل تعاىل
َ
«الع ْد ِل
اج َع ِة نَ ِّ
وس َّرنِي كثريًا ما أَبْ َديْتُ ُمو ُه من استعدا ٍد لِتَ َح ُّم ِل أعبا ِء ُم َر َ
ص َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
حل ُص ُ
اف»  ،ولَ ْو تَ َّم لَك ُم ا ُ
ول على نُ َس ٍ
واإلِنْ َص ِ
ْصى
�خ أ ْخ َرى منه لَكا َن ذلك أق َ
ُ
ُ
َّر ذلك ففي ِع ْلمِك ُم ال َغزِي ِر و ُم َم َار َس�تِك ُم
ما يُ ْر َجى لِ َه�ذا َ
العمل  ،وإذا تَ َعذ َ
ُ
الدائ َِم ِة لِبُ ُح ِ
َوام ِ
شاء اهلل تعاىل .
َّ
وث هذه ُ
ِض َها ما يَكو َن ِك َف َاء ُه ْإن َ
العلُو ِم وغ َ
ٍ
ِما
ِن
وقد ُ
رأيت فيما َس َر ْدتُ ُمو ُه م ْ
مالحظات ما َط ْمأَنَنِي وأَثْل َ
َج َص ْدرِي  ،م َّ
ِس عليكم  ،وقد ُكنْ ُت َع َز ْم ُت ْأن أَف ُْر َغ ُم َّد َة هذا
ال يَ ُف ُ
وت أَ ْمثَالَ ُك�م وال يَْلتَب ُ
ِ
وختريج بَقِيَّ ِة أحاديثه َ ،و َو ْض ِع
وص الواردة ،
الصيف لِتَت َِّم ِة بعض
حتقيقات النُّ ُص ِ
ِ
تَ َر ِ
�م ُم ْختَ َص َر ٍة ألعالمه  ،ولَ ْم أَتَ َم َّك ْن من ذلك بَ ْع ُد  ،وإ َِّن يف خطابكم وما
اج َ
�رتُ ْم إليه من إ ْم َكا ِن نَ ْش ِر ِه عندكم ما َح َّر َكنِي إىل بد ِء تَت َِّم ِة التحقيقات اليت
أَ َش ْ
ْأر ُج�و ْأن يَ ِج َد قَل َُم ُكم فيها جماالً للتصحيح والزيادة واالختصار  ،وس�وف
ِح ْو َزتِي .
• مصدر الرسالة  :نسخة خمطوطة ب َ
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أَبْ َع ُث بِ َها إليكم َ
حال ُح ُضو ِر َها إن شاء اهلل .

ْضا ٌل ال تُ ْح َصى  ،ونَ ْح ُن أَ ْح َو ُج ما
أخبارنا َح َسنٌَة واحلمد هلل  ،وهللِ علينا أَف َ
ُ
ُ
ُ
الترتيب
م
ت
وقد
.
الصاحلات
م
ِك
ت
دعوا
كم
ل
ونس�أ
،
وحفظه
رعايته
نكون إىل
َ
ُ
َّ
ُ
على أَ ْن أَ ْع َم َل بالتدريس يف كلية الدعوة اإلسلامية بطرابلس  ،و َطلَبَتُ َها من
املس�لمني غري الليبيني  ،و َع َز ْم ُت عل�ى أن تكون إقاميت بنالوت  ،وهي تَبْ ُع ُد
�ق ِة ولَ ِكنَّ ُه أَ ْر َو ُح ألهلي
بعض املَ َش َّ
ْس  ،وهذا أَ ْم ٌر فيه ُ
 270كيل�و عن َط َرابُل َ
وأُ ْس َرتِي .
تصحيح بعض
وأرج�و ْأن يُ َم ِّكنَنِ�ي اهللُ من إجنا ِز ما َع َز ْم ُت علي�ه من
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِ
كتاب
:
هي
ا
ه
ل
و
ص
أ
�ا
ه
ل
ع
م
ج
أ
اليت
ة
التالي
ع
واملش�اري
،
ة
م
َي
ق
ال
ص�وص
ُ ُ
النُّ
ُ
ْ َُ َ ُ َ
ِ ِّ َ
وحصلت له على
«جوابات اإلمام عبدالوهاب بن عبدالرمحن بن ُر ْس�تُم» ،
ُ
ثالث نُ َس ٍ
ِ
�خ ؛ إحداها خبط املرحوم الشيخ عبداهلل بن حيىي الباروين  ،وأخرى
َ
وسوف أُ ْر ِس ُل
العيْ َن ،
حديثة  ،والثالثة قدمي ٌة ِج ًّدا ولكنها كثري ُة ال َف َسا ِد تُ ْر ِم ُد َ
لَ ُك ْم بِ َها َ
حال إجنا ِز َها إن شاء اهلل .
والكت�اب اآلخر هو «التُّ َح ُف املَ ْخ ُزونَ ُة وا َ
الربِيع
ُ
ِ�ر املَ ُصونَة» أليب َّ
جل َواه ُ
ُسلَيْما َن بن يَ ْخلِف املَزاتِي يف األصول  .على َّأن َع َد َم إمكانيَّ ِة النَّ ْش ِر والتوزيع
ِج ً
وص اجلاهزة للنشر :
ِن النُّ ُص ِ
تَ ْج َعلُنِي أُق ِّ
َد ُم ر ْ
ال وأُ َؤ ِّخ ُر أخرى  ،فَلَ َد َّي م َ
 )1أَ ْج ِوبَ ُة ُعل ََما ِء ف ََّزان .
)2

)3
)4

وأسألكم دعواتكم .
أخوكم عمرو خليفة النامي
نالوت  19رمضان 1400هـ

الرد على املخالفني ؛ أليب َخ ْز ٍر يَ ْغال بن َزلْتَاف .
َّ
الدين ؛ لتَبْ ُغورِين بن عيسى .
أُ ُصول ِّ

رسالة احلقائق ( أُ ْط ُروفَ ُة املُفِيد ) ؛ للبَ َّرادِي .

الزمان .
فهي َم ْر ُكونٌَة عندي تَنْتَ ِظ ُر لَ َها
صالح َّ
َ

الس�ا َد ِة والعلماء واإلخوان الفضالء  ،وأسأل اهلل
سلامي لكم ولكافَّ ِة َّ
ِي اخلري على أيديكم ،
تع�اىل لكم الرعاية واحلفظ ْ ،
ِ�ح بكم ويُ ْجر َ
وأن يُ ْصل َ
290
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مـــا ُه
أ) إِلَ ْ
ــي ِك يا أُ َّ

•



ُمهداة اىل كل أ ٍّم غُــيّب ابنها يف السجون  ...فهي تنتظره وال تعرف عن
مصريه شيئا
إلي ِ
الصــغ َري ْة
أمــا ُه َ ..ه ِذ ِه القَصي َد ُة َّ
َهـديَّيت ْ
ـك يا َّ
ــزير ْة
َغ َم ْســتُ َها يف أ ْد ُمــعِي ال َغ
َ

الصــبُو ْر
يب َّ
نَـ َز ْفـتُ َها م ْ
ِن َقـ ْل َ
ِن نُـــو ْر
ِن أَ ْح ُر ٍف م ْ
قد ُص ْغتُ َها م ْ
َهـ ِديَّيت إِلَْي ِك بَ ْع َد َر ْح َلــ ٍة َطوِيـــ َل ْة
بـــي َل ْة
ِر َر
َم َ
قــيقَـ ٌة نَ
ــشاع ٌ
ْ
ْ


َهـ ِديَّـيت إِلَْي ِك يَا أُ َّمــا ُه َهــ ِذ ِه الــقَصي َد ْة
ــشاعِري َوئــي َد ْة
ـي ُت ْ
أن أَ َرى َم َ
ألنّــين أَبَ ْ
ِن نُـو ْر
ـر ٍف م ْ
أَ َر ْد ُت أَ ْن أَ ُصــو َغ َها يف أَ ْح ُ
ِر َعنِــي َد ْة
لَ ِكنَّــها
َ
مَـــشاع ٌ
ــص َ
اغ يف َقـصي َد ْة
َو َج ْ
ِر أَ ْن تُ َ
ـدتُ َها تَـ ْنـف ُ

الرقيـ َق ْة
ال تَـ ْع َ
ـجبـي م ْ
ِن َهــ ِذ ِه الْ َم َشا ِع ِر َّ
• املصدر  :موقع أخبار ليبيا www.akhbar-libya.com :
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ـر ًة َســعي َد ْة
ألنَّــها تُـرِي ُد أَ ْن تَ َ
عـيش ُح َّ
تَ ُحو ُم يف آ َفـاقِــها َّ
الطلِــي َق ْة

أُ َّما ُه يَا أُ
ُ
يب َّ
الص ِغريْ
نْــشو َد ًة يف َقـ ْل َ
ِـسانِي
أُ َّما ُه يا قَـصيد ًة تَـ ْن َس ُ
اب يف ل َ
بالشـوق وبا َ
حلـنَ ِ
ان
فـيض
يا َمـ ْنبَ ًعا يَ ُ
َّ

ُوح ِّ
بالط ِ
يـب وبال َعبــ ْري
يَا َو َ
احـ ًة تَـف ُ
ـشر ُ
ـجــو ْر
ـض َة النُّو ِر الذي يُ ْ
ِق يف َّ
يا َو ْم َ
الديْ ُ
األشــ َو ِ
ّـح ُرو ْر
ـشو َد َة ُّ
اق يَا أُنْ ُ
يا َم ْر َفأَ ْ
الش ْ


يـس يا أُ َّمـا ُه  ،يف َحنَايَا َقـ ْلب ِ
ِك الكبـ ْري
ِد ِ
يف ُحبِّ ِك الق ِّ
ِك َّ
ـجر ِ
يف ِح ْضن ِ
الطهو ْر
ِك ال ّدافِــي ويف ثَنَايَا ِح ْ
ــت أَلْ َ
ـر ْة
َر ْس
ُ
ـف َز ْه َ
غَ
ـرأْ ُت أَلْ
َ
ــب َر ْة
َق َ
ــف َع ْ
ىت َصــغ ْري
َولَ ْم أَ َز ْل بَ ْع ُد َفــ ً

الصغِـ ْري
ال ِزلْ ُ
ـت يا َّأمـا ُه ذلك الفَـتَى املُـ َدلَّ َل َّ

أري ُد أن أشكو ِ
إليك َس ْط َو َة الزمان
ِ
ان
ان
واألشْــج ْ
ــك األحْـ َز َ
أُرِيـ ُد ْ
أن أَبُـثَّ
َ
أنَا ُهنا تَ ْح ِ
ان
ُـضبَ ْ
ـج ُزنِي الق ْ
تَ ْح ِجـبُين َع ْن َو ْجـه ِ
ان
ـد َر ْ
ِك األسْـ َوا ُر والْ ُج ْ
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أن أَ َر ْ
اك
لَ َك ْم أُ ِح
ــب يا أُ َّمـا ُه ْ
ُّ
ـض ّمين يَــ َد ْ
اك
ـب أَ ْن تَ ُ
لَ َك ْم أُ ِح ُّ

أن أَ ْذر َ
ِك َّ
ـجر ِ
الط ُهو ْر
ْ
ِف ُّ
الد ُم َ
ـوع َفـ ْو َق ِح ْ
ــث لَ ْو َعـتِي لِقَـ ْلب ِ
ِك الكبــ ْري
َّ
َوأَ ْن أَبُ


الصـ َغا ْر
ـن أبًا يَ ْحـنُو َع َلى أَ ْطـفَالِ ِه ِّ
َفإنّنـي َوإ ِْن أَ ُك ْ
ِ
ِحا ْر
َوإ ِْن أَ ُك ْن َر َح ْل ُت يف
اآلفَـاق ُك ِّلهاُ ،
وخ ْض ُت يف َم َجاه ِ
ِل الب َ
وجئـت َّ
كل دا ْر
ـن َسا َف ْر ُت يف الْ َم َها ِم ِه البعي َد ْة ..
ُ
َوإ ِْن أَ ُك ْ

ِي الْ ُم َ
لألس َرا ْر
ْ
وإن أَ ُك ْن َر َشف ُ
شتاق ْ
ْت من َمنَابِ ِع الْ ِح َ
كم ِة َما أَنَا َر َع ْقل َ
األسـفَا ْر
ــن
ْ
ُ
من ْ
قـرأت آالفًـا َ
وإن أَ ُك ْ
ىت َصغـ ْري
َفـ َل ْم أَ َز ْل بَـ ْع ُد َفــ ً
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ب ) أُ َّما ُه ال تَ ْج َزعِي



سيدة فاضلة جتاوزت الس�تني ،ولكنها لتعلقها بفلذة كبدها الذي دفعته
أصرت أن تكون معه ،لتؤانسه وترعاه،
ظروفه لدراس�ة اهلندس�ة يف مصر ّ
فتفيض عليه من حناهنا ورعايتها .ويف ليلة كئيبة فوجئت برجال األمن يقرعون
الباب ،ويأخذون ابنها من بني يديها ،يف قضية سياسية مفتعلةُ ،حكم عليه بعد
بالسجن ملدة مخسة عش�ر عاما .ورجعت بدونه جتر ثقل عمرها وأثقاال من
احلزن الغامر .إىل هذه األم الفاضلة ،وإىل أمثالِ َها من األمهات الفضليات ،وإىل
ابنها الصابر ..عبداهلل حممد أبو سن ..هذه الكلمات املتواضعة.
عمرو النامي



ـض َّمـنِي يَــ َد ْ
اك
ـب ْ
أن تَ ُ
أُ ِح ُّ
أَ ْن أَ ْذر َ
ِك َّ
ـجر ِ
الطـ ُهو ْر
ِف ُّ
الد ُم َ
وع َفـ ْو َق ِح ْ
ِك َ
ـث لَ ْو َعـتِي لِقَـ ْلب ِ
الكبــ ْري
َوأَ ْن أَبُ َّ
َفال أَ َز ُ
ال َ
ذلك الفَــتَى املُـ َدلَّ َل َّ
الصغِـريْ
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•

22Colling Gardens S.W.5
London 1967

ِظ اهللُ
أَُّمــــا ُه ال تَ ْج َزعِي فَا َ
حلاف ُ
ِظ اهللُ
أَُّمــــا ُه ال تَ ْج َزعِي فَا َ
حلاف ُ

170

وهو َ
الكف ُ
ِيل ب َِما يف ال َغيْ ِب أَُّمـــا ُه
َ
إِنَّا َسل ْ
َكـــنا َطرِيقًا قد َخبَ ْرنَــا ُه

ِخ ّط النامي نَ َشره ألول مرة األستا ُذ الناكوع يف كتابه األخري عن الدكتور النامي ص.90
 -170من تقدميٍ ب َ
وواض�ح منه تاريخ القصيدة ومكان كتابتها ،وهو احلي الذي كان يس�كنه النام�ي يف لندن أول رحيله إىل
بريطانيا ،وقبل استقراره يف كمربدج .ويذكر احلاج عبداهلل حممد بوسن أنه عرف مناسبة القصيدة منذ سنوات
معدودة فقط ،بعد أن اطلع على ما كتبه النامي أعاله ،وكان يس�معها يف املاضي دون أن يعرف أهنا مهداة له
ولوالدته الفاضلة !! وقد اس�تمر سجنه من سنة 1965م إىل سنة 1971م ،حسبما ذكر يف أحاديثه املسجلة يف
موقع املنارة على االنترنت.
ْت على نسخ ٍة
أدهم
حلسين
واألسرة»
األم
إىل
• املصدر  :كتاب «قصائد
جرار ؛ ص  . 62 – 57وقد َح َصل ُ
ّ
ِ
ص الكتاب.
ن
ب
ا
ه
ت
ن
قار
ْ
ُ
َ
مرقون ٍة من أَ َح ِد اإلخوة َ َ ِّ
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ِيق الْ ُهـ َدى أَنَّى َو َج ْدنَــا ُه
َعلَى َطر ِ

ِن ُدعــا ِة ا َ
حل ِّق نَتْبَ ُع ُه ْم
يف َم ْو ِك ٍب م ْ
َعلَى ِحفَافَيْـ ِه يَا أَُّمــــا ُه َم ْرقَ ُدنَا

ِن َج َم ِ
اج ِمنَــا نُ ْر ِسي َز َوايَــا ُه
َوم ْ

أَُّمــا ُه ال تَ ْج َزعِي بَ ْل وابْ ِسمِي ف ََر ًحا

َر ْسنَــا ُه
َعلَى ِضفَافَيْــه نَ ْسقِي َما غ َ
َح ْز ُن قَ ْلب ِ
ِك َض ْع ٌف لَ ْس ُت أَ ْر َضــا ُه
فُ

الشهِــي ِد ا ُ
َح َهـا
ِن ِد َما ِء َّ
حل ِّر يَ ْسف ُ
َوم ْ

ِـــز يف ِص َغرِي
أَ ْر َض ْعتِنِي بِلِبَا ِن الع
ِّ

ِن َس ْط َو ِة َّ
الطـاغ ِ
ُوت أَ ْخ َشا ُه
ال َش ْي َء م ْ

أَُّمـــا ُه بَايَ ْع ُت َربِّي َوا ْعتَ َص ْم ُت بِ ِه

أَُّمــــا ُه َذل َ
وت بِ ِه
ِك َد ْربِي قَ ْد أَ ُم ُ

ات ُم ْحتَ ِســبًا
ىت إ ِْن َم َ
ال تَ ْج َزعِي لِ َف ً
ِظ اهللُ
أَُّمــــا ُه ال تَ ْج َزعِي فَا َ
حلاف ُ

ِف َد ْر َب ا َ
َما ُكنْ ُت أَ ْعــر ُ
خليْ ِر لَ ْوال ُه
فَال يَ ُسو ُؤ ِك َكـ ْأ ٌس ْإن َش ِربْنَـــا ُه

ـمى َما تَ َمنَّــا ُه
فَالْ َم ْو ُت يف اهللِ أَ ْس َ
الو ِك ُ
يل لَنَا بِال َغيْ ِب أَُّمــــا ُه
َو ُهو َ

مث أضاف إىل األبيات السبعة السابقة بقية القصيدة
يف عنرب رقم  4بالسجن املركزي يف طرابلس بتاريخ  14ربيع اآلخر
1394هـ  7 /مايو 1974م
ِم أَنَّ ُه ْم َغلَبُوا
أَُّمــــا ُه ال تُ ْش ِعرِيه ْ
إِنَّا َش َم ْخـنَا َعلَى َّ
الطاغ ِ
ُوت يف َش َم ٍم

ِم ِمنْ ِك «أَ َّوا ُه»
أَُّمــــا ُه ال تُ ْس ِمعِيه ْ

ِن ِسيَ ِ
ِحنَتَ ُه ْم
ـاط َّ
الصبْ ِر م ْ
نُذِي ُق ُه ْم م ْ
أَُّمــــا ُه ذ ْ
ِك َر ِ
اك يف قَ ْلبِي ُم َس َّط َرةٌ

فَل َْم يَ َر ْوا لِلَّذِي يَ ْر ُجو َن َم ْعنَــــا ُه
ــض َع ْطف ِ
ِك أَ ْحيَا يف ثَنَايَــا ُه
ُ
َوفَيْ

َو َم ُّر طَيْف ِ
ِسنِي
ِك يَا أَُّمــــا ُه يُ ْؤن ُ
ِيق ا َ
حل ِّق فَابْتَه ِ
ِجي
أَُّمـــا ُه َهذَا َطر ُ

ِض َها
َه ِزئْ ُت باألَ ْر ِ
ض َّ
والشـيْ َطا ُن يَ ْعر ُ

ـره
َع ِشق ُ
ْت َر ْك َب الْ ُه َدى والنُّ ُ
ور يَ ْغ ُم ُ

الر َج ُ
ال َو ُه ْم يَا أُُّم أَ ْشبَــــا ُه
نَ ْح ُن ِّ

إِنِّي َوإ ِْن ُصف ِ
ُضــــبَا ُن أَلْقَا ُه
َّت الق ْ
ـــــن ُدنْيَا ُه
ِلر ْح َم
ِ
ب ُِم ْسلِ ٍم بَ َ
اع ل َّ

ِيق الذ ِّ
ُّل َح َّ
ال ُه
يف َزيْفِـــــ َها بِبَر ِ
الو ْح ُي أَ ْضفَــا ُه
َع ِشق ُ
ْت ُح ْسنًا َعلَيْ ِه َ

َـت
ْت َم ْو ِك َب ُر ْس ِل اهللِ فَانْ َطلَق ْ
َع ِشق ُ

ُر ِ
ِ
َـــاق ُر ْؤيَـا ُه
وحي تَ َح َّو ُم فِي آف

ِـم
ٍ
اح ٌة ُدو َن تَ ْحل
ِس َ
ال َر َ
احتِه ْ
ِــيق ب َ

ــاء لِ َق ْلبِي ُدو َن َم ْغنَـــا ُه
َوال َهنَ َ
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ني
ِر َس ِج ٍ
جـ ) َخ َواط ُ

•



قاهلا يف عنرب رقم  1يف الس�جن املركزي بطرابلس  ،بتاريخ  26مجادى
األوىل 1394هـ  17 /يونيو 1974م
والش ْو ُق  ،والذ ْ
ـريَات
ُد ُمو ُع َك َّ ،
ِّك َ
ِيل النِّـــــ َداء
َوبُ َّح ُة َص ْو ٍت َذل ِ
ْب َك ِســـريٍ َم ُش ٍ
ـوق
َو َخ ْف َق ُة قَل ٍ

الصــــ َدى
وآ َه ُة ُح ٍّب َح َكا َها َّ
وح ا َ
أَ َعا َد ْت لِ َق ْلب َ
حليَــــاة
ِك ُر َ

يـب
َوم ْ
ِحنَ ُة لَيْ ٍل َشدِيــــ ٍد َع ِص ْ
يب
الش ْت بِأُف ِ
تَ َ
ْــق ِّ
الر ِح ْ
الضــيَا ِء َّ

ـــــر ُه َع ْن َد َوا ِء َّ
ِيب
َعتَا أَ ْم
الطب ْ
ُ
ـــال ا َ
ِ
ِيب
َت َص ً
ف ََواف ْ
حلب ْ
دى يف َخيَ

وب
َت َع ِن األُف ِ
ْــق لَ ْو َن ُّ
َوأَ ْجل ْ
الش ُح ْ

ِس ْجـن َ
ْت ب ِ
الر َضـــا
َع َزف َ
ِك لَ ْح َن ِّ

َما أَ ْس َك َت القَيْـــ ُد ف َ
ِيك ال ِغنَ َاء
فَ

َس َكنْ َت َوقَ ْد أَثْ َقلَتْ َك القُيُــــود
للس ْج ِن بَ ْع َد النِّفَــــار
َو َغنَّيْ َت ِّ
َو َصيَّ ْر َت ِزنْ َزانَـــ َة ال َق ْه ِر َربْعًـا

ِيب
َو َدا َو ْم َت َش ْد َو َك َ
كالعنْــــ َدل ْ
ِ
ِيـب
ـــك م ْ
ِن َه ْو ِل لَيْ ٍل َره ْ
َولَ ْم تَبْ
َوأَ ْخلَ ْد َت ل ُ
وب
ِ
ألنْ
ــر ْ
ــس بَ ْع َد الْ ُه ُ

يب
َوأَ ْس َم ْعــــتَ ُه ش ْد َو لَ ْح ٍن َع ِج ْ
يَلُف َ
ـــــس ق ِ
يب
ٍ
ُّك يف ثَ ْو ِب أُنْ
َش ْ

* * *

ض اَ
يب
ِر َر ْو ُ
حليَـــا ِة َ
الع ِش ْ
َسيُ ْزه ُ
ــاض
ٍ
الرضا فِي ِريَ
َوتَ ْس َط ُع َش ْم ُس ِّ
ٍ
ِـــالق
الس ْج ُن بَ ْعـ َد انْغ
َويَنْ َفر ُ
ِج ِّ

ْف اجلِـــ َدا ِر َ
ُهنَال َ
ِيب
ِك َخل َ
الكئ ْ
ــمات
َوأَنْف ُ
الس َ
َاس ُصـبْ ٍح َو ِضي ِء ِّ

ِالز ْهـــــ ِر ف َْو َق َ
ِيب
َوتَ ْس َع ُد ب َّ
الكث ْ
أَ َض َّر بِ َها لَيْ ُ
يب
ــل َكيْـــ ٍد َع ِص ْ

ُّ
الض ِ
ِيب
اح ظ
ِــــل َّ
الل املُر ْ
َويَنْ َز ُ
تَبَ ِ
ِيب
اشـــريُ ف ْ
َجــ ٍر ُمنِــريٍ قَر ْ
ــوب
ْ
َوأَنْسَـــا ُم َر ْو ٍح َر ِخ ِّي الْ ُهبُ

* * *

* * *

وب
ُد ُمو ُع َك َّ ،
ــر ْ
والش ْو ُق ِعنْ َد ال ُغ ُ
ِـيض ا َ
جلنَـــاح
ات َش ْع ٍب َمه ِ
َوأَنَّ ُ
َج ٍر َكث ِ
الظــــالل
ور ُة ف ْ
َو ُص َ
ِيف ِّ
َو َو ْج ُه َّ
الطفُــــولَِة فِي لَ ْه ِو َهـا

َ
ْبــك آفَاقَــــ ُه
ـاء ْت لِ َقل
أَ َض َ

ِيب َ
العــــذ ِ
ثيب
الرت ِ
َول ْ
َح ُن َ
الك ْ
َاب َّ
يب
يُ َداوِي ِج َر َ
احـــــاتِ ِه بِالنَّ ِح ْ
يب
ْق َجر
ْف أُف ٍ
بَ َدا َخل َ
ٍ
ِيــــح َخ ِض ْ
وخ ا َ
ِيب
َو َس ْم ُت ُّ
الشيُ ِ
حلـــز ُ
ِين املَه ْ
وب
َو َش َّع ْت بِأَنْ َوا ِر َهـــا يف ُّ
الـد ُر ْ

ِخ َو ِة .
ِح ْو َزتِي  ،أَ َم َّدنِي بِ َها أَ َح ُد اإل ْ
• املصدر  :نسخة مرقون ٌة ب َ
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د ) يا َر ُس َ
ول اهلل

•



يا َر ُسول اهلل
َعل َْو َت فليــس يُ ْدر ُ
ِك َك الثَّــنَ ُاء

والضياء
ور يَ ْس َطـــــ ُع
َ
ُ
فأنت النُّ ُ

حجـاب
الشـمس ليس لَ َها
وأنت
َ
ٌ
ُ
وأنت املصطفَى يَ ْجـل َ
ض
ُوك فَــيْ ٌ
َ

َاء
وأنت
َ
البـــــدر ليس ب ِه َخف ُ
ُ
نـــــاء
الس
ُ
من األنوار َجلَّـله َّ

شخص َ
ِ
ـك يا حبيبًا
أَ ُه ُّم ب َِمــ ْد ِح

فيمنعــــــين جاللُك والبَ َه ُاء

ـرا
تُبَــاهي ُ
آوتْ َك ف ْ
األرض أَ ْن َ
َخ ً

وح ْسبُ َك ِم ْدحـــ ًة قـرآ ُن ربِّي
َ

وتَ ْغب ُ
َ
الس َم ُاء
ِطها ل َِم ْو ِضع
ِـــــك َّ

***

األنبياء
اجتمـــــعت عليه
وما
ْ
ُ

َ
لست بذي بيا ٍن
رســــول اهلل ُ

عناء
فليس ل َِما أُ َكابِـــــــ ُد ُه ُ

جــاللُ َك ُم ْع ِ
ِي
ــج ٌز وأنـا َعـي ٌّ
ـو َل ذاك النُّــو ِر َج ْهدي
أُ َح ِّو ُم َح ْ

وإن حاولْ ُت يَ ْصــــ ِرفُنِي ا َ
حليَ ُاء
ْ
الضياء
فيَبْ َه ُرنِي ب َِر ْو َعــــــتِ ِه
ُ

بفـــيض منـك نَ ْحوي
َن
ٍ
فإ ِْن تأذ ْ

أشاء
فْ
َأش َرع يف مدحيـــــك ما ُ

وأَبْلُــــغ من ُه ما أرجـو وتأيت

• املصدر  :نسخة مرقونة للقصيدة حبوزة الباحث .
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الوفاء
َر َوائـــ ُع فيك يُبْ ِد ُعــها ُ

وشـوق
حب
ٌ
ويُظـهر حسنَــها ٌّ

والو َض ُاء
وتَ ْجلُو َها املهـــــابة َ

ويَنْ ُش ُر ع ْ
ِط َرهــــا يف الكون َحا ٍد

دعاء
لَُه يف ُك ِّل ناحـــــــي ٍة ُ

حبـيب اهلل يَ ْش ُدو
ِحــــبِّ َك يا
بُ
َ

والسماء
الكواكــــب
ـز
فتهتَ ُّ
ُ
ُ

وتنتفض البسيـــــطة يف ُهيَا ٍم
ُ

ٍ
الفضــاء
ِج
ُ
وإجــالل ويَ ْخــتَل ُ

***
َ
رســــــول اهلل إِنِّي
أتَْأ َذ ُن يا

ِ
جاء
بباب َّ
ـو ِق يَ ْحـــ ُدونِي َر ُ
الش ْ

هــائما وأعـــو ُد صبًّا
أُ َسل ُِّم
ً
ـــف لَ َها أُ َو ٌار
ـــج ال يَ ُك
تَأَ َّج
ُّ
ُ

ِ
انتشاء
وح
بالر ِ
ُ
ولألشـــــواق ُّ

للقـــــلب َّإما
ِ
ونور َك ماثـ ٌل
ُ

النداء
وج
َد َعا ٌ
َّ
شوق َ
ـــــد به ُ
جــــــ ُع والبُ َك ُاء
ِي التَّ َو ُّ
أَ َض َّر ب َ

ُوب شوقًا
ِيم َصبَـــــاب ًة وأَذ ُ
أَه ُ

الشفاء
َ
ـــــني ُ
و َم ْد ُح َك ُ
للم ِحبِّ

ونار ِ
اللقاء
الشوق يُ ْطفِـــــئُ َها ُ
ُ

َ
رســــــول اهلل إِنِّي
أَتَْأ َذ ُن يا

القضاء
وما َج ْهدِي وقد َح َكـــم
ُ

ِسين رفيـــ ٌق
َوحــي ٌد ليس يؤن ُ

بفيــــض منك حنوي
تأذن
ٍ
فإ ِْن ْ
ُ
َضــــل َ
ِك ال أبايل
ِن آل ف ْ
أك ْن م ْ

***

َ
الع َط ُاء
ـــــك يُْلتَ َم ُس َ
وم ْ
ِن َكفَّيْ
خاء
أَنَ َ
َي ضــــــي ٌق أم َر ُ
اخ َعل َّ

يا َر ُس َ
ول اهلل
ُ
َّ
هِــــالل نُورِك يف ربـي ٍع
أهل
ني َشيْبَ َة بعـــــد ُح ْز ٍن
فقر ْت ع ُ
َّ

وأَ ْعلَى من َمقَــــام َ
أهل
ِك بَيْ َن ٍ
رضيعا
وس ْد َت على بين سعـــ ٍد ً
ُ

الضياء
واستفــــاض بِ َها
ِمبَ َّك َة
َ
ُ
بيك إذ َ
لِ َف ْق ِد أَ َ
ـــــزاء
الع
فيك َ
ُ
العــــــالء
وأوال ٍد فكان لك
ُ
فأنت لَ ُه ْم  -وقد َسغِــبُوا َ -ر َخ ُاء
َ
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أزالوا من فُــــؤاد َ
ِك َّ
كـل سو ٍء

ِ
شفــــاء
األمالك لَ ْم َسـتُ ُه ْم
ِن
مَ
ُ

نور
فعند األربع
َ
ـــــني جالك ٌ

َر َج ْع َت ل ِ
ـــن أُِّم َك بعد ح ٍ
ني
ِح ْض
ِ

والنقاء
الطهـــــر قَلْبَ َك
وح َّل
َ
ُ
ُ

الغطــــاء
الر ْح َم ِن وانْ َك َش َف
ُ
من َّ

َ
اللقاء
ِس َها فما ط
َــــــال ُ
لِتُ ْؤن َ

واستـفاضت
الوحي حولك
ْ
وفاض ُ
ُ
وكنْ َت بشــــار ًة يف الوحي قب ً
ال

االصطــــــفاء
هدايتُـه وتَ َّم
ُ
البناء
فتَ َّم ْت واستقـــــام بك ُ

واستمرت
َضـــا
َر َض ْع َت اليُتْ َم غ
ْ
ًّ
ـــدك وهو بَ ٌّر
ِج
ِّ
ـب ل َ
َولَ ْم يُ ْكتَ ْ

َ
ابتالء
عليك شــــــدائ ٌد فيها ُ

فيــــض َش ْو ٍق
وكان من النبوة
ُ

َ
اللقاء
إليك فَ ُف ْز َت
وانتظـــــم ُ
َ

َ
وافـــــاك َر ْه ٌط
ِم
وبَيْ َن بيوتِه ْ

اس َ
ِش ْخ ِص َك  -كي يُ َو ِ
البقاء
بَ
ـيك ُ -

***

َ
قريب
أراك اهلل فيــــــهم من ٍ

الفناء
َّ
بأن َ
العيش غايَتُــــــه ُ

ٌّ
وكل للتراب وليـــــس يُ ْغنِي

لدى ِ
ِـــــداء
املوت املَ َو َّد ُة والف
ُ

ُ
ـــل تدري
َ
قرأت َولَ ْم تَ ُك ْن م ْ
ِن قَبْ

قضى َج ٌّد فقـــــام عليك َع ٌّم

ِي فِي َمبَ َّرتِـــــــه ال َغنَ ُاء
َحف ٌّ

الو ْح َي َص ْرفًا
ولََّقنَ َك األم
ُ
ــــني َ

لِذ َ
َاء
َاك
ِ
الفضـــــل وهو له ِكف ُ
قاء
َو َع ْونًا حني أَ ْر َهقَـــــ ُه َّ
الش ُ

نورا
َ
أتيت َ
الناس بالقـــــرآن ً

َص َد ْع َت بـه فثـــاب إليك َر ْه ٌط

وكذ َ
األشقياء
َّبك الطغــــــا ُة
ُ

نـــاك منهم
َص َ
ربت على الذي َع َّ

األصفياء
وآ َز َر َك التقــــــا ُة
ُ
بالء
أُبَا ًة ال يُ َز ْعـــــــ ِز ُع ُه ْم ُ

ِ
األهــــوال ِر ْد ًءا
وكنت لَ ُهم من
َ

َ
ـــــك والْ َم َض ُاء
و ِعنْ َد اهلل َع ْز ُم

وصد ْت
َعتَ ْت عن أمر َخالقـــها َّ

اجلفاء
واستَــــــبَ َّد بِ َها ُ
ق َُريْ ٌش ْ

يَ ُحوط َ
ــــر َوهو أ ْه ٌل
َص
ُك ال يُق ِّ
ُ
ـع ِي حينًا
َ
الس ْ
وكنت رفيـــقَه يف َّ

ْت له َعلِــــيًّا حني َع َّض ْت
َك َفل َ
ُ
وكنْ َت بِ َهـــاش ٍم بَ ًّرا وكــانوا

ُص ُ
العنَ ُاء
روف العــــيش ْ
واشتَ َّد َ
بِأَ ْمر َ
ِك فِي الشـــــدائ ِد أَ ْحفِيَ ُاء

***
كــــ َة فِي نقا ٍء
َد َر ْج َت ِ
بأرض َم َّ

َس َما ُط ْه ًرا شبـــــابُ َك وال َفتَ ُاء
َاء
َعنَـــــــا ُؤ َك َّ
والرف ُ
واملود ُة َّ

فيضا
تُل ُِّم بِ َدا ِر َهـا فتعـــــيش ً

انقــــضاء
من األشواق ليس لَه
ُ

وخ َّص َك من خدجيـــ ِة ُك ُّل َخيْ ٍر
َ

ـــعفُوا وكانوا
فما َو َهنُوا وما َض
ُ

النداء
كتابًا ُخ َّط حـــــني أتى ُ
السماء
لِتَتْل َُو ما َحبَـــــتْ َك به
ُ

الشفــــــاء
ويف آيـات ِه لَ ُه ُم
ُ

ُ
حريصا
وكنْ َت على هــــدايتهم ً

وافـتراء
ِم عــــــنا ٌد
ُ
ولَ َّج بِه ْ

َم َضيْ َت على سبــــيل َ
ِك يف ٍ
ثبات

َولَ ْم تأبَ ْه ب َِما مكــــروا وجاءوا

َ
ِيـــــك يف ٍ
دأب وتُ ْعنَى
تَ ُر ُّب بَن

ِك حني َ
بشأن َ
ــــداء
النـ
ُ
وافاك ِّ

َولَ ْم تَْأنَ ْس بقوم َ
ِك حـــني َضلُّوا

واخلالء
فآنَ َس َك التَّ َعـــــــبُّ ُد
ُ

فما تَ َر ُك َ
الش ْعب نَ ْهـبًا
ــن ِّ
وك َر ْه َ
وأنت ب ِ
ِحفْــــظ ربِّ َك يف أما ٍن
َ

يَ ُحوط َ
َاء
ُك من عنـــــايته ِوق ُ

وعنـــــ َد اهلل شوق َ
والدعاء
ُك
ُ

وعا َم ا ُ
فيــــض
جاء َك منه
ٌ
حل ْز ِن َ

الر َح َم ِ
انقــــضاء
ات ليس له
ُ
من َّ

تَ ِح ُّن إىل احلقيـــــق ِة يف ُهيَا ٍم
ِخل َْو ٍة يف الغــــار تدعو
ِيت ب َ
تَب ُ
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حِــراء
ـر ُك َك الْ ُهــيَا َم بِ َها
ُ
ويَ ْش َ

بعض أهــــلك ذا عنا ٍد
وإ ِْن يَ ُك ُ
ُ
وكنْ َت بِ َهاشـــــم بَ ًّرا وكانوا

والء
ففيهم رأفـــــــ ٌة َولَ ُهم ُ
بأ ْمر َ
ِك فِي الشـــــدائد أَ ْحفِيَ ُاء
وفاء
لقومك واستـــــبا َن لَ ُهم ُ
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فكا َن لِلَيْلَ ِة اإلســــــرا ِء أُنْ ٌس
ِن من كبار اآلي أَ ْم ًرا
تُ َعـــــاي ُ
وصلَّى
و ُز ْر َت املسجـــد األقصى َ

وارتقاء
ـــــراج بشخصك
وم ِْع
ُ
ٌ
ِالء
الص
تَ ِض ُ
يق ب َِو ْص ِف ِه ُّ
ُ
ــــح ُف امل ُ
األنبياء
وراء َك يف ِح َمــــــا ُه
ُ
َ

ِ
ورا
َّب قو ُمك
وكذ َ
اآليــــات ُز ً

فهم قـو ٌم ُجفَــــــاةٌ أ ْغ ِويَ ُاء

ـــــديق قو ٌل
للصـ
ِّ
وتَ َّم هناك ِّ

تُبَار ُ
والســـــماء
ِك ُه البسيـط ُة
ُ

***

َو ُم قَــــتْل َ
َك َ ،ض َّل قو ٌم
أرا َد الق ْ

وس ُاءوا
َأرا ُدوا قَـتْ َل َسيِّــــدِهم َ

َّت
فشا َه ْت تلك ْ
اح َ
وضل ْ
أشــــبَ ٌ

َاء
وكان البَ ْغ ُي منهم والبَـــــذ ُ
والع َد ُاء
أَ َض َّر بِ َها الل
َ
ّجـــــاج ُة َ

ـدوا
ِص َت على الْ ُه َدى منهم َو َص ُّ
َحر ْ
تَتِي ُه بِذ ْ
ــــرت َ
َوافِي
ِج
ِك ِر ه ْ
ِك الق َ
َ
وسار ْت
تَ َر ْك َت القـــو َم يف ِس ٍّر
َ
وانتظار
شوق
ولألنصــــــا ِر ٌ
ٌ
ْت َس ْهــــ ً
ال
َحلَل َ
َحلَل َ
ِم ف َ
ْت بِ َدا ِره ْ

أَطَافُوا حول َر ْكب َ
ِك يف ُهــــيِا ٍم
بِأَ ْمـ ِر اهلل تَ َّم لَ َها مســــــريٌ
ف ََع َّز بنصـــــــرهم هلل دي ٌن
وخاب البَ ْغ ُي وانقَـــلبَ ْت ب ِ
ِخ ْز ٍي
َ
ِن ُجنــــود اهلل َج ْم ٌع
فَ
َح ْولَ َك م ْ
ــــر املُ َؤ َّز ُر ليس فيهم
ُه ُم النَّ ْص
ُ
وذاك ا َ
جليْ ُش ال يُثْـــــنِي ِه َو ْه ٌن
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اخلفاء
ركـــــاب ِّ
ُ
احلق يَ ْس ُترها ُ
لِق ُْرب َ
واحتفاء
ِك واحتفـــــا ٌل
ُ

والثّـــــواء
فطاب بِ َها مقا ُم َك
َ
ُ
َاء
وللق ْ
َصـــــوا ِء م ْ
َر ٍب ُرغ ُ
ِن ط َ

وكا َن لَ َها ل َِم ْسجــــد َ
اهتداء
ِك
ُ

وح ُّق ا َ
النــداء
حل ُّق وارتفَـــ َع
َ
ُ

واستَــــتَ َّب َ
ناء
لك الْ َه ُ
ِع َداتُ َك ْ
ُم َه ِ
وأنصـــــــار َس َو ُاء
اج َرةٌ
ٌ
اللقاء
نُ ُك ٌ
وص حني يَ ْحـــــتَ ِد ُم ُ

وال يُْلهِي ِه بَيْـــــــ ٌع أو ِش َر ُاء

***
َس ًرا
السـيْ َف إ ْذ أُ ْخـر ْ
ِج َت ق ْ
َش َه ْر َت َّ

ـــــر ا َ
الد َم ُاء
َسالَ ْت تَنْ ُص
حل َّق ِّ
فَ
ُ

و َم َّز َق َص ْولََة ُ
الكـــفَّا ِر « بَ ْد ٌر »
ــــنات
ٌ
وفِي « أُ ُح ٍد » ُد ُر ٌ
وس بَيِّ

وارتَفَــــــ َع الل َِّو ُاء
و َع َّز ِّ
الد ُ
ين ْ
نُ ِص ْر َت ب ِه وكا َن ب َ
ــــناء
ِك ال َغ
ُ

ِن « األحـ َز ِ
اب » َكيْ ٌد
ِح م َ
ولَ ْم يُ ْفل ْ

فبَ ُاءوا بالْ َهزمية حـــــني جاءوا

فتَ َّم القَــــــتْ ُل فيهم وا َ
الء
جل ُ

ِن اليَ ُهــــود عليك بَ ْغ ٌي
وكان م َ
ور ْم َت ا َ
ـــت ق َُريْ ٌش
حل َّج فا ْعتَ َر َض
ْ
ُ

وذ َ
واعتداء
ِم ِعنَــــــا ٌد
ُ
َاك بِه ْ

الر ْض َوا ِن » فَتْ ًحا
َ
فجاء ْت « بَيْ َعــ ُة ِّ

َاءوا
َوتَ َّم ُّ
ْح إ ْذ َر َج ُعوا وف ُ
الصــــل ُ

لَ َها يف ُك ِّل ناحـــــــي ٍة ل َِو ُاء

فسار ْت دعو ُة اإلســـال ِم تَ ْسرِي
َ

واهتـــــداء
وع
وكان لَ َها ُر ُج ٌ
ُ

ــح » فانقا َد ْت ق َُريْ ٌش
َ
وجاء « ال َفتْ ُ
َو َت ُ
وكنْ َت عند النَّ ْصـــ ِر بَ ًّرا
َعف ْ

ُه ُم ُّ
َاء لَيْ َس لَ ُهم فِـــــ َد ُاء
الطلَق ُ
لُ
َاء
ِك ٍّل بَ ْعــــــــ َد بَيْ َعتِ ِه َوف ُ

الوفُـــــو ُد ُم َهنِّئَ ٍ
ات
َ
وجاءتْ َك ُ
اج ف َْو ٌج بَ ْعــــ َد ف َْو ٍج
ِي األَف َْو ُ
هَ

ــــــد وال تُ َس ُاء
تَتَابَ ُع ال تُ َص
ُّ
ـــــر وانْتَ َظ َم البِنَ ُاء
وجاء النَّ ْص
َ
ُ
َ
هنـــــاك وال ُم َك ُاء
فال َج ْه ٌل

َ
ِين اهلل َحقًّا
هنالك تَ
ــــــم د ُ
َّ
الناس بالتوحــــي ِد صرفًا
َ
وح َّج ُ
وسار ْت
وأ ْعلَى اهللُ ُح َّجـــــتَ ُه َ

ــــــض ُاء
َ
بِ َها ُ
ور يُ ْستَ
اآليات نُ ٌ

كتاب ُم ْح َك ٌم وبَيَــــا ُن ِص ْد ٍق
ٌ
وع
ين تُ ْظه
وسار ِّ
ِـــــر ُه ُج ُم ٌ
الد ُ
َ
ُ

فَذ ْ
ِي اهلل َع ٍ
ال
ِك
ُ
ــــــر َك يا نَب َّ

ني ا َ
َاء
يُبِ ُ
حل َّق لَيْ َس بِ ِه َخــــــف ُ

***

َاء
ِر ُه النَّق ُ
َّرةٌ ويُ ْظه ُ
ُم َظـــــــف َ
يُ َر ِّد ُد ُه على َ
النــــــ َد ُاء
الك ْو ِن ِّ
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ِي اهلل قَـــــ ْد ُر َك ف َْو َق ق َْولِي
نَب َّ
وش ْأنُ َك ال يُ ِح ُ
يط به َمقَـــــا ٌل
َ

ِالء
ب َِما ال يُ ْستَ َط ُ
اع لَُه ْاجـــــت ُ
َاء
َو َهـــــذا النَّـ ْز ُر لَيْ َس بِ ِه َوف ُ

فِ
اقتفاء
َجئْ ُت َولِي على األَثَــــ ِر ُ

بِبَاب َ
ـــــراء قَبْلِي
الش َع
ِك َح َّو َم ُّ
ُ
حاولْ ُت َج ْهدِي
فَإ ِْن أُ ْخف ْ
ِق فقـــد َ

وح ْسبِي يف َه َو َ
اك االقْـــــتِ َد ُاء
َ
خاء
الس ُ
َوأَنْ َت البَ ْح ُر ِش َيمــــتُ َك َّ

َضـــل َ
ُك قد َحبَانِي
وإ ِْن أُ ْح ِس ْن فَف ْ

***
ُ
ـــــكو
ِي اهلل إِنِّي ِجئْ ُت أَ ْش
نَب َّ
ْـــــت ُهنَا َوإِنِّي
ِي اهلل ِضق
ُ
نَب َّ
َش َك ْو ُت َ
ٍ
وضيْ ٍق
ـــك َ
ِن َضنْ
إليك م ْ
َر ُس َ
ِن بَعِي ٍد
ول اهلل ِجئْـــــتُ َك م ْ
بِبَاب َ
ـــت اليَ ْو َم َر ْحلِي
ِك قد َو َض ْع
ُ
أؤم ُ
ــل َ
ســريعا
اجا
ْـر ً
ِّ
ً
فيك إِف َ

ــــق ا َ
حل ْش ِر يُ ْغنِي
ِ
و َع ْونًا عند َضيْ
َ
ض
َجو ُد َك غاي ٌة
ونَـــــداك فَيْ ٌ
فُ

ِ
َـــــاسي َر َج ُاء
إِلَيْ َك َو ُك ُّل أَنْف

لَيُ ْر ِه ُقنِي بِذَا ا َ
العنَ ُاء
حلـــــبْ ِس َ

ناء
لِتَ ْغ ُم َرنِي البَ َش
َ
ــــــاش ُة والْ َه ُ

يُ َرافِقُـــــــين َم ِدحيُ َك والثَّنَ ُاء
احــــتِي َوب َ
َاء
ِك ِّ
و ِعنْ َد َك َر َ
الشف ُ
َاء
وف َْو ًزا ال يُ َك
ِّ
ـــــــد ُر ُه َشق ُ
َويَ ْش َملُنِي ِو َدا ُد َك وا َ
ـــــباء
حل
ُ
ِض ُاء
ليس لَُه انْق َ
َس ِخ ُّي النَّـــــبْ ِع َ
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