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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 صحبه ومن وااله آهل و  وىلع

 
 عمر لقمان •

عمر  و  َحم بن  عمر   بوعَ بن  اختصار  انة بَ ص  سليمان  الشهري  باسم    ا؛ 
ل  مَ »ع   ومَ ق  ر  لقب  ل»ان«،  الش  قمان«  احلكيم  عمر  وادله  بن  حمو  يخ 

 م(.  1965ـه/ 1385)ت
يوم  و   وادي   م 1942مارس    7ـه/  1361صفر    19دل  من  بالقرارة 

م  2022مارس    18ـه/  1443شعبان    15معة  اجلم  يو ، وتويف  مزاب باجلزائر
 سنة.    82، عن عمر جياوز زائر العاصمةباجل

حبث   الرتحال  يف  وشيخوخته  وكهويلته  شبابه  املخطوطات  أفىن  عن  ا 
عنهاوتنقيب   الغاية  وهل  ،  ا  ـهذه  حتقيق  مجيل،    ٌس فَ نَ يف  وصرب  وألجل  طويل 

من  ذلك جله  بالعالم  )  طاف  بالصني  إىلارشق    قوانزو(اكنتون    فيالدلفيا   ، 
اإلمريكية املتحدة  الصني،   بالواليات  فزار:    ومالزييا،   غرب ا، 

أملانيا،  و تشيكوسلوفاكيا،  و  وأوكرانيا،  بولونيا، وروسيا،  و  ،وأوزبكستان
اإل   بريطانيا، وـهونلدا،وفرنسا،  و املتحدة    ل  وج    وكندا،   ،مريكيةوالواليات 
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نان،  ردن، وبلوسورية، واأل  ،مرصويلبيا،  ونس، ووت ملغرب،  اك ادلول العربية؛  
مانو   ،واإلمارات  السعودية،و ومايل،    وكينيا  تزنانياكريقيا؛  دول إف وبعض    ،ع 

 . (1)وطة اجلزائرط  بن بَ حىت ل قب با ومعظم مناطق اجلزائر وحوارضـها.
نال   حىت  العليم  اتلحصيل  يف  جامعة  تدرج  من  ادلكتوراه  شهادة 

يف اجلزائر، وـهو يف اخلامسة    قسنطينةمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية باأل
 والستني من عمره. 

  م1993  ـه/1414  اعم يف خريف  وات طويلة، وزائر سنس يف اجل ر  دَ 
مان ع  بسلطنة  واإلرشاد  والوعظ  الرشيع  القضاء  معهد  إىل    ا س  ر  دَ م    انتقل 

اإلسالمية واحلضارة  اتلاريخ  سنوات    فقض ،  ملادة  مخس  صيف    إىلفيه 
ث1998  ـه/1419 إىلم،  اعد  فاشتغل  اجلزائر  م  بمعهد  أست،  حمارضا  اذا 

وـهران،  جبامعة  إفريقيضووع   احلضارة  لشمال  املخطوطات  خمرب  يف    ة ا 
نَ   .نفسها  اجلامعةب يف جامعة  أستاذا  مان  ع  إىل سلطنة  وأسس  ى،  وَ ز  ورجع 

املخطوطات واملغاربية   مرشوع  أحد    العمانية  بن  اخلليل  مركز  يف 
 ؛ اتلابع للجامعة. واإلنسانيّة ةالفراـهيدي لدّلراسات العربيّ 

 
عب  قال   (1) املغريب  َكنوناألستاذ  اهلل  )  يف  د  واألدب  كتابه  العلم  يف  املغرب  رجال  مشاهري  ذكريات 

املعروف    (505/  1  والسياسة للرحالة  ترمجته  أول  الطنجي:يف  بطوطة  َبُطو  ابن  اَطة»ابن  بفتح  لباء  ؛ 

ذكريات مشاهري  )وضم الطاء األوىل مع التخفيف، وبعضهم يشددها، واجلاري عىل األلسنة خالُفه«.  

املغرب   والسياسةرجال  واألدب  العلم  عّزوز.  يف  بن  حممد  به:  اعتنى  َكنون.  اهلل  عبد  تأليف:  :  1ط. 

املغريب2010هـ/  1430 الثقايف  الرتاث  مركز  امل   -م.  البيضاء/  ودار  الدار  املغربية.  حزمملكة   -ابن 

 (.  صفحة 1593. ثالثة أجزاء: بريوت/ لبنان
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الكتب:  دَ َص   من  هل  )رسالة  ر  بوارجالن  اإلسالميّة  احلضارة  معالم 
الو  وجستري(،  ما ودراسة؛  اينيَ س  سري  دكتوراه(،    حتقيق  يات  روا و)أطروحة 

،  منتقيات من الرّتاث )مقاالت وحمارضات(و)حتقيق(،    للبغطوري   األشياخ
 )حتقيق(.  ؛ أليب املنذر العوتيبن ورشح أقاويل املسلمنيأصول ادلي و

*** * 
أو    سمعت   رشاد  يق بمعهد القضاء الرشيع والوعظ واإلاتلحا   َل عنه 

اآلخر   ربيع  سبتمرب  1415يف  أحَظ 1994ـه/  ولم  علي  م،  ألنه  بادلراسة  ه 
اجلامعية للمرحلة  مدرسا  كنت  اكن  وأنا  اثلانوية.    ،  الصفوف  يف  ثم يومها 

اليت   املعلومات  حجم  من  دـهت  سنة  ألش  حافلة  حمارضة  يف  علينا  قاـها 
يف  1995ـه/  1416 اإلباضية  املخطوطات  عن  »ابلحث  عن  باملعهد،  م 

والعاملية«ا العربية  فيها  (2) ملكتبات  يستطع  لم  ساعتني،  حنو  استمرت   ،
 أخبار نسمعها ألول مرة.  رتي الصغري اإلحاطة بما تناثر علينا مندف

َ   وجلت    عندماو ن قد  اكن الشيخ عمر لقمااملخطوطات الفسيح    مَ اعل
ا  ا عن بعض األمور، ومستفيد  ، مستفس  ا إىل اجلزائر، فراسلت ه مرار  اغدرنا  

خرب  املجالمن  ـهذا  يف  الطويلة  نفسه،  ته  يهضم  اكن  أنه  غري  يروقه  و،  ال 
 م دون فعل. لالكة اكرث

 َ أحلحت  م  ول يف  عليه    ا  العلمية  رحلتكم  نرشتم  »ـهل  السؤال:  يف 
أنين أشعر أن الالكم يف املوضوع    ت؟« أجابين: »اعلم  ابلحث عن املخطوطا

 
   ىل اليوتيوب، ملن أحب االستامع إليها. املحارضة مرفوعة ع  (2)
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امل َ صار من مدح اإلنسان نلفسه، فلوال طلب اإلخوان ـهنا يف  ل ا  مَ ناسبات 
بعض  من    وقع  ما مثل    –نلاس  قمت بمحارضة يف املوضوع، ولوال اـهتمام ا

َ   –الفضالء يف السلطنة   يف انلفس ـهو رغبة    ، غري أن ما حيزّ ذلك  فعلت  ا  مَ ل
ا ت  سماع  متابعة  دون  رحاليت؛  ذكرتلفاصيل  كتابة  يف  املجدي  وما   !

  . (3)«هلل  –العزيز أيخ  –والقايص وادلاين قد مّج سماعها؟؟ دع األمور 
، وسمع  واحلفاظ عليه  رتاث اكن يستسهل الصعب يف سبيل حاية ال

مكتبة أحرقت بيد صاحبها وفيها خمطوطات نفيسة، فرتك أشغاهل  عن    ة  ر  مَ 
رـها من مكتبات؛  ا يف تدارك ما جاومنها، وطمع    جيد بقية    ه  ل  ا، عَ وسافر إيله

امل  تلىق  أن  وكم  خشية  نفسه.  ودّ س  صري  األبواب،  دونه  بغري  ق  ت  وبل 
  يلنال أطيب قوت يف حياته، وكم نفد زاده وماهل فتكفف وتعفف  ترحاب،  

 وـهو قوت املخطوطات.  
نه حيز يف قلبه ا ىلع أعماهل، غري أوال شكور    لم يكن ينتظر جزاء  

الفظّ يف    –يرى  أن   املعاملة  الكثريين  مقابل  من  لقيها  اليت  يف  ا  م  سم بَ تَ   –ة 
مرارا عن    َب تَ قليل، وقد كَ اذلين نالوا من تراثنا شيئا غري    وجوه )الفرجنة(

ال أسايلبهم   رَب ، وخَ جلس إيلهما منهم و شأن، وقابل عدد  مساعيهم يف ـهذا 
ا مأسوفا عليه يف  شىك منها نراـها واقع    ل ما  طاواحلال اليت  ن ملكرـهم.تفطّ و

 بدلاننا ايلوم.  

 
 م.  0200أغسطس  14هـ/  1421مجادى األوىل  14تنه باجلزائر يوم من رسالة مؤرخة يف با   (3)
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قضايا  معايشت    وأفادت   من  كثري  حتقيق  يف  للمخطوطات  الطويلة  ه 
رأسها:  الرتاث،   نسبة  ىلع  بتحقيق:  حتقيق  وأخبارـهم  األئمة  سري  كتاب 

بار األئمة بتحقيق عبد الرحن أيوب،  ة وأخالسريإسماعيل العريب، وكتاب  
وقد  يع الوسياين،  تابني بأيب زكرياء حيىي بن أيب بكر، وبأيب الربوعالقة الك

رأي    ىلعل  يف ـهذه املسألة مرارا، حىت استقر أخريا بعد حبث طوي  قوهل    دَ ترد  
 اطمأن إيله، يف مقدمة حتقيقه لسري الوسياين. 

سالو ابن  كتاب  قصة  به:  أفادين  طبعه  مما  ومالبسات  اإلبايض،  م 
ومرتني   خمتلف،  الطبعتنيبعنوان  حَ نقد  فوائده  ضوء  وىلع  مقاال    ت  ر  ر  . 

 حول الكتاب منذ أكرث من عرشين سنة.  
وقد ناـهز الستني من  متأخرا  يق  حق الشيخ عمر لقمان باب اتل   َق رَ طَ 

 الوسياين، وسري ابلغطوري، وسرية العوتيب إىل أـهل لكوة. رَي عمره، فأخرج س  
ـهو اشتغاهل    ومما  عنه:  معروف  األقبل    –غري  الك  بضبط    –لسابقة  عمال 

بن   احممد  األئمة  لقطب  املثاين«  جهل  ربقة  من  العاين  »ختليص  كتاب: 
أنه بيق  2001ـه/  1422سنة    القلم عنه  عَ فَ يوسف اطفيش، وقد رَ  م، غري 
ط   ثم  النسيان،  يط  به  عَ ب  يف  وعهدي  غريه.  يشتغل   بتحقيق  أيامه  آخر 

امل بمرشوعني وجيمع هل األشياخ  ديوان  غاربة، واجلواـهر  ما األصول اخلطية: 
 املنتقاة للربادي، وال أدري أين وصل فيهما.  

القضاء الرشيع، وآخرا    يف معهدأوال    –مان  وبني مقاََم الشيخ يف ع  
  إدارة    سوانح قدومه بني حني وآخر، واقرتحت  ننتهز  كنا    –يف جامعة نزوى  
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املجرة اإللكامل  أيامَ   مرة    ذاَت   موقع  عَ نتديات  معه،    دَ ق  رتونية  وره حيا لقاء 
املنتدى أعضاء  الرتاث،    فيه  شؤون  واملخطوطات  عن  الرتاث  »حوار  فاكن 

من األحد    يام:ىلع صفحات املجرة امليمونة يف األمع ادلكتور عمر لقمان«  
 ـه/  1428شعبان    22إىل اثلالثاء  ؛  م 2007سبتمرب    2 ـه/  1428شعبان    20
سؤاال من جمموع أسئلة كثرية   40جاب فيه عن حنو  ، أم 2007سبتمرب    4

 وجهت إيله.  
معه  تويلت   احلوار  أيام   تنسيق  ثالثة  حوار  ملدة  جممله  يف  واكن  ا  ، 

يكتب الشيخ إجاباته  مبارشا يف مكتيب بوزارة األوقاف والشؤون ادلينية،  
قبثم  ىلع احلاسوب،  مبارشة   املنتدى، ويراجعها  ـهكذا احلال  ل اإلدخال يف 

)ر وي(    يف يف  إقامته  مقر  يف  اثلالث  ايلوم  فجر  استداعين  ثم  اثلاين،  ايلوم 
 ل جواب أسئلة أخرى.  ا وصحح بعضها، وأكمفراجعنا اإلجابات مجيع  

ح   أن  ومن  يب  ظنه  للمش  سن  حبثية  رشحين  بورقة  امللتىق اركة  يف 
خالل   من  العربية  احلضارة  يف  اجلزائر  »مساـهمة  للمخطوطات  ادلويل 

ورية اجلزائرية بمناسبة  وزارة اثلقافة باجلمه   ه  ت  مَ ظ  وط«؛ اذلي نَ طالرتاث املخ 
اجلزائرية،   بالصحراء  أدرار  يف  العربية؛  للثقافة  اعصمة  اجلزائر  يف  اختيار 

اآلخر    شهر منتصف   رحلة  ،  م 2008  إبريل  ـه/1429ربيع  يف  فسافرت 
بورقعلمية   مشاراك  » مثمرة،  عنوانها:  اجلزائرّي  ة  املخطوط  َرة   إىل  ـه ج 

مَ  وانلتائجع  والطرق   األسباب   مؤتمرات اَن..  يف  يل  مشاركة  أول  ويه   ،»
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فيها ىلع كثري من أـهل الرتاث واملخطوطات، واكن الشيخ    خارجية، تعرفت  
 عمر لقمان خري معني وخري ديلل، مع أجناهل الكرام. 

 َ   –حلقه  وفاء    –مان اتلمست منه  ا فتح اهلل نلا بتأسيس ذاكرة ع  م  ول
م جيأن   ا مع  طبعه،  قاالته  نتوىل  كتاب  دفيت  بني  املتناثرة  وأحباثه  ملتفرقة 

وتفر مادته،  مجع  يف  السنتني  حنو  و   يغفقضينا  أحباثه،  حمارضاته،  مراجعة 
اختار هل عنوان: »منتقيات من    ووثائق، حىت اكتمل كتاٌب   يتها بصورذ  غ  وتَ 

عمان ذاكرة  عن  صدر  بدع2016ـه/  1437سنة    الرتاث«  من  م  كريم  م 
 حممد بن عبد اهلل بن حد احلاريث. الشيخ 

ب   الشيخ    َب وح  اتلحق اذلي  وـهو    –إىل  عن  كما  اشتغل  زمنا  يق 
عمره  اتلحقيق  ب  يشتغلأن    –أسلفت    سري  بقية  يف  انلاجحة  جتربته  بعد 

،  السري املغربية املتقدمة قد برزت إىل اعلم الطباعة  واكنت أمهات  الوسياين،  
ريخ ابن سالم، وسري أيب زكرياء، وسري الوسياين،  ، كتاحتقيق  أو شبه  بتحقيق  

الشمايخ  ،وطبقات ادلرجيين   رَي  س    وبقيت    .ت ملؤلف جمهول، واملعلقاوسري 
ماكن    غريَ ابلغطوري   أخواتها،  واجدة   بني  هلا  نأا  بعمل  وكنا  نظفر  أن  مل 

ل عليها  انلاَم  لم  ادلكتور  لكنا  اثلغرة،  الشيخ  يسد  فعزم  عنه خربا،  نسمع 
لق  »روعمر  عنوان:  حتت  وأخرجها  هلا،  اتلصدي  ىلع  ؛  األشياخ يات  امان 

توفيق اهلل تعاىل أن    «. واكن منأشياخ جبل نفوسة الشهري بسري ابلغطوري 
 ّ فس  املفقود،  انلاَم  حتقيق  ىلع  معمر  حيىي  يلع  الشيخ  مقدمة  بها    وجدنا 

 الشيخ لقمان رسورا كبريا، وأدرجها يف صدر حتقيقه. 
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الطويل من الرتحال وابلحث، فبعد أن اغدرنا إىل   ه ولم يقنعه رصيد  
ار كثريا من  ، فزوكندا  بالده وىل وجهه شطر الواليات املتحدة اإلمريكية

واكن  ممكتباته اكيلفورنيا  يأملا،  يف  الغرب  أقايص  إىل  يصل  أن أن  غري   ،
كورونا املأمول.تاعق  أوضاع  عن  آخ  ه  منواكنت  وصلتين  رسالة  مطلع ر  ه 
امليالدي  األوىل  2021ة  السنة  مجادى  منتصف   =( كَ 1442م  فيها:    َب تَ ـه( 

ن  ي  ، ووطأة ادل  »تقبل اهلل منا ومنكم. وقاكم اهلل رش الوباء، وقسوة الشتاء
آمني.   وسرته.  برضاه  ولكم  نلا  وختم  فضله.  من  ورزقكم  والغالء. 

 ري. فيالدلفيا/ أمريكا«. حمبكم: عمر لقمان اجلزائ 
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 اليات املتحدة اإلمريكية الو -كلورادو
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 الواليات املتحدة اإلمريكية  -بنسلفانيا 
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 كندا  -وتورنت

 
 كندا  -مونرتيال
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الدكتور عمر لقامن، إرشيفي اخلاص، الدكتور حييى بن هبون حاج احممد، صفحة   مصادر الصور: إرشيف

 األستاذ إبراهيم لقامن عىل فيس بوك 
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