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ألف عباس محمود العقاد أكثر من 120 كتاباً 
تتصدرھا جمیعاً سلسلة العبقریات، ورغم أنھ 
كتب سیر عدد كبیر من كبار المفكرین 
واألدباء والسیاسیین مثل سعد زغلول وإبن 
سینا وعبد الرحمن الكواكبي والفارابي 

وجوتھ وغاندي وغیرھم إال أنھ اختار عددا محدودا من الشخصیات 
اإلسالمیة لیصفھا بالعبقریة وذلك في كتبھ عبقریة محمد، عبقریة الصدیق، عبقریة عمر، عبقریة اإلمام، 

وعبقریة خالد. 

لماذا كتب ھذه السلسلة ألنھ أراد أن ینصف أصحابھا وأن یوفیھم حقوقھم من الثناء واإلعجاب، كما أراد أن 
یتخذ الشباب منھم المثال والقدوة الحسنة، فیترسموا خطواتھم ویمضوا على نھجھم ویزدادوا صالبة في دینھم 

وقومیتھم وعروبتھم. 

وقد جعلتھ ھاتان الغایتان ال یعني في أكثر األمر بسیرة من ترجم لھم، إنما یعني بتحلیل شخصیاتھم 
اإلنسانیة ، وأیضا فإن ھاتین الغایتین أدتاه إلى أن یعني بنواحي الكمال في تلك الشخصیات ویبرز خطوطھ 

العریضھ في جوانب حیاتھا المختلفة. 

وقد میز العقاد في كتاباتھ عن ھذه الشخصیات بین ما یستوفي منھا العظمة وما یستوفي اإلمتیاز فحسب، 
وبعبارة أخرى بین من یمكن أن نسمیھم عباقرة وبین من ال تلحقھم صفة العبقریة. 

وبھذا المعنى فإن عبقریات العقاد لیست سیرا بالمعنى التاریخي المألوف ، وإنما ھي صور تشخص الملكات 
واألخالق ، ولذلك قلما احتفل فیھا باألحداث والوقائع وحتى أرقام السنوات التي ولد فیھا أصحاب العبقریة 
وتوفوا قلما وقف عندھا ألنھ ال وزن لھا في الصورة التي قصد بھا إلى رسم المزایا والخصائص الخلقیة 

والنفسیة واإلنسانیة للعبقریة ومن أجل ذلك نراه یقول في فاتحة ھذا الكتاب: 

ولیس الكتاب شرحاً لإلسالم أو بعض أحكامھ، أو دفاعاً عنھ، أو مجادلة لخصومھ، فھذه أغراض مستوفاه في 
مواطن شتى، یكتب فیھا من ھم ذووھا ولھم درایة بھا وقدرة علیھا. 

إنما الكتاب تقدیر (لعبقریة محمد) بالمقدار الذي یدین بھ كل إنسان وال یدین بھ المسلم وكفى، وبالحق الذي 
یثبت لھ الحب في قلب كل إنسان، ولیس في قلب كل مسلم وكفى. 

فمحمد ھنا عظیم .. ألنھ قدوة المقتدین في المناقب التي یتمناھا المخلصون لجمیع الناس .. 



عظیم ألنھ على خلق عظیم .. 

وإیتاء العظمة حقھا الزم في كل آونة وبین كل قبیل .. ولكنھ في ھذا الزمن وفي عالمنا ھذا ألزم منھ في أزمنة 
أخرى، لسببین متقاربین ال لسبب واحد: أحدھما أن العالم الیوم أحوج مما كان إلى المصلحین النافعین 

لشعوبھم وللشعوب كافة .. ولن یتاح لمصلح أن یھدي قومھ وھو مغموط الحق، معرض للجفوة والكنود. 

والسبب اآلخر أن الناس قد أجترءوا على العظمة في زماننا بقدر حاجتھم إلى ھدایتھا .. فإن شیوع الحقوق 
العامة قد أغرى إناساً من صغار النفوس بإنكار الحقوق الخاصة، حقوق العلیة النادرین الذین ینصفھم التمییز 

وتظلمھم المساواة .. والمساواة ھي شرعة السواد الغالبة في العصر الحدیث. 

ولقد جاء ھذا الفھم الخاطىء للمساواة على حقوق العظماء السابقین، كما جار على حقوق العظماء األحیاء 
والمعاصرین ثم أغرى الناس بالجور بعد الجور غرورھم بطرائف العصر الحدیث، واعتقادھم أنھ قد أتى 
بالجدید الناسخ للقدیم في كل شيء .. حتى في ملكات النفوس واألذھان، وھي مزیة خالدة ال ینسخ فیھا الجدید 

القدیم . 

یرون أن البخار یلغى الشراع، وربما كان االختراع السابق أدل على القدرة وأبین عن الفضل من االختراع 
الذي تاله، ولم یكن لیتلوه لوال ما تقدم علیھ .. 

وینظرون إلى أقطاب الدنیا كأن األصل في النظر إلیھم أن یتجنوا علیھم ویثلبوا كرامتھم، وال یثوبوا إلى 
االعتراف لھم بالفضل إال مكرھین .. بعد أن تفرغ عندھم وسائل التجني والثلب واالفتراء. 

ھذه اآلفة حطة تھبط بالخلق اإلنساني إلى الحضیض وتھبط بالرجاء في إصالح العیوب الخلقیة والنفسیة إلى 
ما دون الحضیض .. 

فماذا یساوي إنسان ال یساوي اإلنسان العظیم شیئاً لدیھ ؟ .. وأي معرفة بحق من الحقوق یناط بھا الرجاء إذا 
كان حق العظمة بین الناس غیر معروف .. وإذا ضاع العظیم بین الناس، فكیف ال یضیع بینھم الصغیر؟ ... 

!
وقد قسم كتابھ إلى أربعة عشر فصالً بعد التقدیم وھي:  

( عالمات مولد - عبقریة الداعي - عبقریة محمد العسكریة - عبقریة محمد السیاسیة - عبقریة محمد اإلداریة 
– البلیغ - محمد الصدیق - محمد الرئیس – الزوج – األب – السید – العابد – الرجل - محمد في التاریخ ) . 

" إن عمل محمد لكاف جد الكفایة لتخویلھ المكان األسنى من التعظیم واإلعجاب والثناء ..  

إنھ نقل قومھ من اإلیمان باألصنام إلى اإلیمان با� ، ولم تكن أصناما كأصنام یونان یحسب للمعجب بھا ذوق 
الجمال إن فاتھ أن یحسب لھ ھدى الضمیر .. ولكنھا أصنام شائھات كتعاویذ السحر التي تفسد األذواق وتفسد 
العقول .. فنقلھم محمد من عبادة ھذه الدمامة إلى عبادة الحق األعلى .. عبادة خالق الكون الذي ال خالق 



سواه ، ونقل العالم كلھ من ركود إلى حركة ومن فوضى إلى نظام، ومن مھانة حیوانیة إلى كرامة إنسانیة، 
ولم ینقلھ ھذه النقلة قبلھ وال بعده أحد من أصحاب الدعوات  

إن عملھ ھذا لكاف لتخویلھ المكان األسنى بین صفوف األخیار الخالدین ، فما من أحد یضن على صاحب ھذا 
العمل بالتوقیر ثم یجود بالتوقیر على اسم إنسان . 

إال أننا نمضى خطوة وراء ھذا، حین نقول إن التعظیم حق (لعبقریة محمد) ولو لم تقترن بعمل محمد ..  

ألن العبقریة قیمة في النفس قبل أن تبرزھا األعمال ویكتب لھا التوفیق ، وھي وحدھا قیمة یغالي بھا 
التقویم ..  

فإذا رجح بمحمد میزان العبقریة، ومیزان العمل، ومیزان العقیدة، فھو نبي عظیم وبطل عظیم وإنسان عظیم. 

وحسبنا من كتابنا أن یكون بنانا تومىء إلى تلك العظمة في آفاقھا، فإن البنان ألقدر على اإلشارة من الباع 
على اإلحاطة، وأفضل من عجز المحیط طاقة المشیر" . 

مدیر المكتبة 

زكریا أحمد عید  

المستشار الثقافي والتربوي 

!


