
سلسلة العبقريات التي ألفها عمالق األدب 
والفكر العربي عباس محمود العقاد ميكن 
اعتبارها مرشوًعا شاماًل يرصد كافة جوانب 
النبوغ اإلنساني، ويسلط الضوء على كفاحهم 

وحتديهم لظروف بيئاتهم الصعبة. 

نبذة عن سلسلة العبقريات 
العبقريات ... سلسلة من املؤلفات قام 
بتاليفها املفكر عباس محمود العقاد و تضم 
اخللفاء ال��راش��دي��ن و املسيح . العبقريات 
ليست س��رداً لألحداث التاريخية أو ألحكام 
اإلس��الم إمنا عبقرية النبي محمد و أبو بكر 
الصديق و عمر بن اخلطاب و عثمان بن عفان 
و علي ب��ن أب��ي طالب ه��ي إظ��ه��ار للعبقرية 
العربية التي أجنبت هذه الشخصيات و أن 
العبقرية ليست حكراً على أم��ة من االمم . 
كما يعارض الكاتب من يخٌطؤون أحد هؤالء 
الصحابة حيث يقول أنهم كلهم عباقرة و 
لكن احتاجت لهم األم��ة اإلسالمية في ظرف 
معني من الظروف . كما يتحدث الكتاب عن 
عبقرية املسيح و يشمل الكتاب دراس��ة عن 
املسيحية واملسيح في التاريخ و عن االناجيل 
. مع العلم ميكن أن جتد كتاب عبقرية املسيح 
باسم حياة املسيح و عبقرية عثمان باسم ذو 

النورين عثمان بن عفان .

عبقرية محمد
احتفى التاريخ العربي بالسيرة امُلحمدية؛ 
فأفرد لها املجلدات الطوال، التي ذكرت أحداث 
ميالد ونشأة النبي؛ وقد أسهبت رش تناول 
أحداث حياته من املولد حتى الوفاة بتفاصيل 
كثيرة ُمعززة باألسانيد ومغرقة رش تفاصيل 
األحداث وتواريخها؛ وملا وضع العقاد هذا 
الكتاب لم يكن هدفه عرًضا جديًدا للسيرة 
املحمدية بل أراد إبراز مالمح عبقرية النبي 
اإلنسان الذي اصطفاہ الله بظروف ُمختارة 
َصقَّلت شخصيته، وبقدرات إنسانية فذَّة 
مكَّنته من االضطالع بحمل الرسالة. كما 
يقدم لنا جوانب من حياة الداعي الرحيم، 
الرفيق بقومه، والعالم مبا يصلح لهم، فكان 
القائد العسكري النبيل، والسيارش املحنَّك الذي 
استطاع كذلك أن يدبر أمور دولة اإلسالم 
الوليدة مبهارة، كما يقترب من صفاته 
اإلنسانية فهو الزوج العطوف واألب احلنون 

رغم جسامة املهمة التي لها أرسل.

حياة املسيح
العمالق عباس محمود العقاد .. إمتألت 
املكتبات بابداعاته الفكرية وقد غزا التاريخ 
والشعر واألدب والدين والسياسة.. وكما 
عرفنا عبقرياته محمد وعلى وخالد وعمر .. 
نراه ميد بنفيس الكلم والفكر عن حياة املسيح 
عليه السالم. يناقش تاريخ ميالده وكيف هو 
في التاريخ واحلالة السياسية واالجتماعية 
في عصر امليالد وايضا الدينية والفكرية.. 
ويكتب في االناجيل ومدى اخالص التالميذ 
له . وفي اخلتام يخبرنا ماذا لو عاد املسيح 
؟ في خضم العقاد ننهل من الثقافة والفكر مع 
هذا الكتاب .. نقرأ الكلمة القوية ذات احلجة 
القومية نتدارس حياة املسيح من االناجيل 

والقرآن والتاريخ 

عبقرية الصديق
اعتنى الكثير من املؤرخني بترجمة سيرة 
الصحابي اجلليل »أبو بكر الصديق« فلم يعد 
هناك الكثير مما يقال عنها، وقد أدرك العقاد 
هذا األمر فجاء كتابه عن الصديق مختلًفا؛ 
فقدم دراسة نفسية حتليلية لشخصية 
الصديق ليتعرف على صفاته وسماته 
الشخصية ويستنبط بواعث سلوكه، فيسوق 
العقاد األخبار واحلوادث التاريخية ال 
ليعرضها هي نفسها بل ليضع يدہ على 
مفاتيح شخصية اخلليفة األول من خالل 
تعاطيه مع األحداث وتعامله مع الناس. كما 
يقترب من بيئته وحياته قبل اإلسالم وبعدہ 
وظروف إسالمه، ثم يعقد املقارنة بينه وبني 
»عمر بن اخلطاب« ليظهر الفروقات بني 
شخصياتهما وطباعهما، كما يقدم جوانب 

من إدارته لشئون اخلالفة رش الدولة اإلسالمية 
الوليدة وكيف ترشف جتاہ األزمات التي كادت 

أن تعصف بها.

عبقرية عمر 
هذا الكتاب هو دراسٌة جلوانب شخصية 
ُعمر بن اخلطاب وِطباعه النفسية وتعرٌف 
على مفاتيح شخصيته، لنفهم هذہ الشخصية 
العبقرية أكثر فهو أحد كبار صحابة النبي، 
واخلليفة الراشد العادل، وكان دخوُل ُعمَر 
اإلسالَم نقطَة حتوٍُّل كرشى رش حياته؛ حيث ظهر 
كرجل قوي الشخصية حاسم الرأي طالب 
للحق، أعز الله به اإلسالم فكان ظهيًرا إلخوانه 

املسلمني ضد ظلم اجلاهلية، فيصاحب النبي 
ويخدم دعوة اإلسالم بكل طاقته، ثم يصبح 
خليفة املسلمني بعد وفاة اخلليفة األول »أبي 
بكر«، فيوطد أركان الدولة الوليدة ويوسِّع 
من رقعتها، كما يرعى مصالح أبنائها رش عدل ال 

يخلو من الرحمة. 

عبقرية اإلمام علّي 
َبَرع »عباس محمود العقاد« رش تناول شخصية 
اإلمام »علي بن أبي طالب«، فقد جعل محور 
العرض هو مناحي النفس اإلنسانية، إذ 
استخلص من سيرة اإلمام ما يلتقي وخصائص 
هذہ النفس اإلنسانية عندہ. ففي سيرته ُملتقى 

بالعواطف اجليَّاشة واألحاسيس املتطلعة 
إلى الرحمة واإلكبار؛ ألنه الشهيد أبو الشهداء، 
وُملتقى بالفكر؛ فهو صاحب آراء فريدة لم 
يسبقه إليها أحد رش التصوف والرشيعة واألخالق، 
وُملتقى مع كل رغبة رش التجديد واإلصالح، 
فصار اسمه َعلًما على الثورة. كما َعرض الكاتب 
لطهارة نشأته، ونقاء رشيرته، وعلوِّ ِهمته، وقوة 
إرادته، وغزارة علمه وثقافته، وروعة زهدہ 
وحكمته، وصدق إميانه وشجاعته، وثباته 
على احلق ونرشته، وتضحيته رش سبيله بروحه، 
فقدم َعرًضا وافًيا كافًيا يجمع بني َدفََّتْي هذا 
العمل سيرة رجل من أعظم من أجنبت املدرسة 

امُلحمَّدية.

عبقرية خالد 

يقدم العقاد هذا الكتاب عبقرية »خالد بن 
الوليد« أو سيف الله املسلول؛ القائد العسكري 
الفذ الذي جتلَّت قدراته االستراتيجية رش حروب 
الرِّدة وفتح العراق والشام بعد أن كرش جيوش 
دول عظمى للفرس والروم بتكتيكات حربية 
سبقت عرشہ جعلته أحد القادة املميزين الذين 
لم ُيهزموا رش أكثر من ِمائة معركة حربية كبيرة، 
وعبقرية خالد العسكرية كانت عالمة مميزة 
من قبل إسالمه؛ حيث كان له دور بارز رش غزوة 
أحد وغزوة اخلندق. وبإسالمه كسب احلق 
قوة مخلصة ال يهمها مجد شخرش، بل تسعى 
لتحقيق ما آمنت به؛ فخدم الدين قائًدا وجنديا 

بنفس اإلخالص.

عبقرية اإلمام محمد عبدہ
ُيقدم الكاتب الكبير »عباس العقاد« ترجمًة 
ودراسًة أمينة حلياة إمام التنوير رش العرش احلديث، 
»الشيخ محمد عبدہ«. فيعرض أحوال املجتمع 
الذي ُوِلد فيه الشيخ، وكذلك طبيعة القرية املرشية 
آنذاك، كما يبنيِّ حال األزهر والِفْكر الذي ساد 
شيوخه، مبيًِّنا طبيعة العلوم التي قدَّمها وطرق 
تدريسها. ثم ينتقل لطفولة الشيخ وحياته 
وتعلُّمه رش قريته »محلة نرش«، كما يقدِّم الشيوخ 
الذين أثَّروا رش مسيرته وشكَّلُوا وجدانه؛ فيتحدث 
عن أستاذہ األهم »جمال الدين األفغاني« ودورہ 
رش بلورة ِفْكر محمد عبدہ. ويعرض بشيء من 
التفصيل مواقف الشيخ من القضايا واألحداث 
الكرشى رش »الثورة العرابية«، وقضية »القومية 
العربية«. والكتاب خالصة ِفْكر الشيخ وفلسفته 
وأفكارہ اإلصالحية رش التعليم والثقافة، ودورہ 
التنويري رش املجتمع، وسعيه احلثيث إليقاظ 

الوعي املرشي.

نبذة عن الكاتب 
وشاعر،  كبير،  أديٌب  العقاد:  عباس 
وفيلسوف، وسيارش، ومؤرخ، وصحفي، وراهُب 
محراِب األدب. ذاع ِصيُته فمأل الدنيا بأدبه، 
ومثََّل حالًة فريدًة رش األدب العربي احلديث، 

ووصل فيه إلى مرتبٍة فريدة.
ُوِلد »عباس محمود العقاد« مبحافظة أسوان 
عام ١٨٨٩م، وكان والدہ موظًفا بسيًطا بإدارة 
السِّجالت. اكتفى العقاد بحصوله على الشهادة 
االبتدائية، غير أنه عَكَف على القراءة وثقََّف 
نفَسه بنفِسه؛ حيث َحَوْت مكتبُته أكثَر من 
ثالثني ألف كتاب. عمل العقاد بالعديد من 
الوظائف احلكومية، ولكنه كان ُيبِغض العمَل 
احلكوميَّ ويراہ سجًنا ألدبه؛ لذا لم يستمرَّ 
طوياًل رش أي وظيفٍة اْلتَحَق بها. اجَتَه للعمل 
الصحفي؛ فعمل بجريدة »الدستور«، كما أصَدَر 
جريدَة »الضياء«، وكتب بأشهر الصحف 
واملجالت آنذاك. َوَهَب العقاُد حياَته لألدب؛ فلم 
يتزوج، ولكنه عاش قصَص ُحبٍّ خلَد اثنَتنْي 

منها رش روايته »سارة«.
ُكرِّم العقاد كثيًرا؛ فنال عضويَة »َمجمع 
اللغة العربية« بالقاهرة، وكان عضًوا مراِساًل ل 
»َمجمع اللغة العربية« بدمشق وَمثيلِه ببغداد، 
وُمِنح »جائزة الدولة التقديرية رش اآلداب«، 
غير أنه رَفَض تسلَمها، كما رفض »الدكتوراہ 

الفخرية« من جامعة القاهرة.
كان العقاد مغواًرا خاض العديَد من املعارك؛ 
ففي األدب اصطَدَم بكبار الشعراء واألدباء، 
ودارت معركٌة حاميُة الوطيس بينه وبني أمير 
الشعراء »أحمد شوقي« رش كتابه »الديوان رش األدب 
والنقد«. كما أسََّس »مدرسة الديوان« مع »عبد 
القادر املازني« و»عبد الرحمن شكري«؛ حيث 
دعا إلى جتديد اخليال والصورة الشعرية 
والتزام الوحدة العضوية رش النباء الشعري. 
كما هاجم الكثيَر من األدباء والشعراء، مثل 
»مصطفى صادق الرافعي«. وكانت له كذلك 
معارُك فكريٌة مع »طه حسني« و»زكي مبارك« 

و»مصطفى جواد« و»نبت الشاطئ«.
شاَرَك العقاد بقوٍة رش ُمعتَرك احلياة السياسية؛ 
فانضمَّ حلزب الوفد، وداَفَع ببسالٍة عن »سعد 
زغلول«، ولكنه استقال من احلزب عام ١٩٣٣م 
إثَر خالٍف مع »مصطفى النحاس«. وهاجم 
امللَك أثناء إعداد الدستور؛ فُسِجن تسعة أشهر، 
كما اعترض على معاهدة ١٩٣٦م. حاَرَب كذلك 

االستبداَد واحلكَم املطلَق والفاشيَة والنازية.
تعدَدْت ُكُتُبه حتى تعدِت املائة، ومن أشهرها 
العبقريات، باإلضافة إلى العديد من املقاالت 
التي يصُعب َحْصرها، وله قصٌة وحيدة، هي 

»سارة«.
ُتوفي عام ١٩٦٤م تارًكا ميراًثا فكريا وأدبيا 

ضخًما، ومنرشًا شاغًرا مَلن يخلفه.
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احلضارة العربية و اإلسالمية هي حضارة كتب ومكتبات كان 
لها أكبر األثر في تقدم وازده��ار احلضارة االنسانية في العصر 
احلديث ، ومن املعلوم  ان  اإلس��الم يحض على العلم ويعتبره 
فريضة على كل مسلم، وقد ابتدأ القرآن الكرمي نزوله باآليات 
“اقرأ باسم ربك ال��ذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اق��رأ وربك 
األك��رم ال��ذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم” وكانت اآلية 
القرآنية “ن والقلم وما يسطرون” وقوله تعالى: “إمنا يخشى 
الله من عباده العلماء” وقوله أيضاً : “يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات”. وقد أحب املسلمون الكتب حباً ملك 
عليهم مشاعرهم وذكر ول ديورانت في كتابه )قصة احلضارة( “ 
لم يبلغ حب الكتب في بلد آخر من العالم إال في بالد الصني في عهد 
منج هواجن ما بلغه في بالد اإلسالم في القرون الثامن والتاسع 

والعاشر واحلادي عشر«. 
وم��ن املتفق عليه ان��ه ب��دأت احلركة العلمية االسالمية  في 
القرن األول الهجري، بجمع ال��ق��رآن الكرمي ونسخه، وجمع 
احلديث الشريف وتدوينه، والترجمة إلى العربية عن اليونانية 
والفارسية والهندية وغيرها من اللغات، والدراسات الفقهية، 
واألش��ع��ار واألن��س��اب، وتسجيل السيرة النبوية وامل��غ��ازي، 
وظهرت املكتبات اخلاصة، وتطورت املكتبات ونضجت وازدهرت 
في القرن الثاني الهجري )الثامن امليالدي( وبلغت ذروتها في 
القرن الرابع. وشهد القرن الثاني الهجري تطوير أو اختراع 
ال��ورق الذي نقل احلركة العلمية نقلة مهمة وبعيدة فازدهرت 
صناعة النشر )ال��وراق��ة(. وبنيت في عهد اخلليفة العباسي 
هارون الرشيد مكتبة بيت احلكمة التي كانت مركزاً مهماً لترجمة 
الكتب التي جمعها املسلمون من خزائن الكتب في مختلف أرجاء 

العالم  وكان املأمون يرسل العلماء املتخصصني للبحث عن الكتب 
وجمعها من مصادرها  ، وعرفت أيضاً مكتبات املساجد واملكتبات 
اخلاصة واملكتبات العلمية والبحثية ومكتبات اخلالفة ومكتبات 

املشافي. 
وكان املسجد مركزاً للعلم والدراسة إضافة إلى العبادة وذلك 
حتى زمن قريب ومازال بعضها كذلك حتى اآلن في أنحاء كثيرة 
من العالم اإلسالمي وأماكن جتمع املسلمني، واشتهرت مساجد 
كثيرة باعتبارها مراكز للعلم والفقه والبحث كاملسجد احلرام في 
مكة املكرمة واملسجد النبوي في املدينة املنورة واملسجد األقصى 
في ال��ق��دس، واملسجد األم��وي في دمشق، واجل��ام��ع األزه��ر في 
القاهرة، ومسجد الزيتونة في تونس، ومسجد قرطبة، وجامع 

املنصور في بغداد.
لذلك فانه على الرغم من تفوق احلضارة الغربية في الوقت 
احلالي، إال أن البدايات كانت عربية في العديد من املجاالت، حيث 
أثرى العلماء العرب واملسلمون العلم في تخصصات مختلفة، 
باإلضافة إلى األدب العربي الذي ألهم الكثير من الكتاب الغربيني، 

ونواحي أخرى متعددة . 
ولالسف الشديد اذا س�ألت أحدهم : من هم العلماء األكثر تأثيراً 
في التاريخ ؟ .. تك��ون اإلج�اب�ة : اينشتاين ، داروين ، غاليليو، 
نيوتن .. وغي��رهم .. وهي إج�ابة صحيح��ة بالش��ك ، ملا قدمه 
هؤالء من علوم واختراعات وأفك��ار ، كانت هي السبب الرئيسي 
فى تقدم االنس��انية ..لكن ، هل فع��ال كانوا هم الرّواد األوائل فى 
تقدم البش��رية ، ولم يسبقهم علم��اء آخرون مّهدوا لهم العلوم 
واملعارف التى جعلتهم يبتك�رون مايبتك��رون ؟ بالطبع سبقهم 
علماء اخرون أبدعوا وألفوا ووضعوا بدايات قواعد ونظريات 

وأسس العلوم االنسانية والعلمية. 
وتقدم »ال��وس��ط« خ��الل شهر رمضان سلسلة من احللقات 
بعنوان »كاتب وكتاب« وهي مناذج وأمثلة ملؤلفات عربية تركت 
عالمة في احلضارة االنسانية في الشرق والغرب بطريقة او 
بأخرى ، فمن املؤكد ان التقدم الهائل الذي وصلت إليه البشرية 
اليوم ، لم يظهر بني يوم وليلة.. إمنا جاء من تراكم هائل للخبرات 
واملعلومات والرؤى والنظريات واألبحاث ،التى توارثتها األجيال 
جياًل بعد جيل .. وقرناً بعد قرن .. و ارتكزت عليها احلضارة 
اإلنسانية ، وقامت بالبناء عليها والتطوير فيها ،حتى وصلنا إلى 

ما وصلنا إليه اآلن..
وجولتنا اليومية بني أوراق الكتب التراثية واحلديثة وما 
نعرضه منها على حلقات خالل شهر رمضان املبارك ، هي دعوة 
لالجيال احلالية للبحث والتنقيب في تراث األجداد من العلماء 
واالُدباء واملفكرين العرب واملسلمني الذين علموا العالم مبؤلفاتهم 
وحبهم للعلم وأفنوا حياتهم في خدمة االنسانية جمعاء حتى 
بلغت احلضارة اإلسالمية درجة عالية من الرقي بجهود العلماء 
املسلمني واخللفاء الذين شجعوا هؤالء العلماء، فازدهرت احلياة 
العلمية في شتى نواحي املعرفة، وكان ملؤلفات العلماء املسلمني 
دور كبير في نهضة البشرية وتقدمها التكنولوجي الذي يعيشه 
العالم اآلن ، وفي تلك احللقات نلقي الضوء حول بعض مؤلفات 
العلماء العرب واملسلمني العظم�اء الذين كانوا يعيش��ون في 
العص��ور الوسطى ،  فى مس�احة جغ��رافي��ة هائلة ، امتدت من 
االندلس غرب�اً إلى تخ��وم الصي��ن وروسي�ا شرقا ...فهل مُيكن 
ان ن�عي��د انت�اجهم بينن��ا من جدي��د فى هذا العص��ر الذي نعيشه 

اآلن لنصنع نهضتنا العربية واإلسالمية من جديد ؟
عمالق الفكر العربي عباس محمود العقاد
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إعداد:
ربيع سكر

العقاد في شبابه

ما كتبته االهرام بعد وفاة العقاد عام ١٩٦٤

املفكر الراحل العقاد داخل مكتبته ....


