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 االه، أما بعد:واحلمد هلل، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع رسوهل ومصطفاه، وآهل وصحبه ومن 

فالرسائل الشخصية من الوثائق اهلامة اليت حتوي من الفوائد واتلنابيه واإلشارات ما ال 
ة للنرش،يوجد يف  من غري  (1)ىلع السليقة–حتويه من اتلحّدث وذلك ملا  املؤلفات املحررة املعدَّ
ملا تتضمنه من املصارحات واملاكشفات املنبئة عن عن املسرية واتلجربة وحواياها، و -تكلف  

 ألحاكم عن بعض احلوادث وأعيانها.وملا يرد فيها من ابعض ماكمن انلفس وخباياها، 

األديب الفذُّ  اليت بعث بها ةعدًدا من الرسائل املفيد ضمَّ لطيف، أنيق فر وبني يديَّ س  
ويه ، (2)(ه1390)تويف  تلميذه حممود أيب ريةإىل  ه(1356تويف ) مصطىف صادق الرافيعالكبري 

أجاد يف كثري منها ما شاء  ، اشتملت ىلع توجيهات سديدة من الرافيع،-اغبًلا– مراسالت مفيدة
ب األدباهلل هل أن جيوِّد،  أخذ بأيديهم من رسم طريًقا للمتأدِّبني، وت، وتتنفع شداة املعرفة وطالَّ

 إيله يؤملون.إىل ما وصلهم تونقطة ابلداية 

ضممت انلظري إىل نظريه، ثم فوائد متفرقة، رتبتها حسب ورودها، وقد انتقيت منها 
 وقرنت بينهما، وعلَّقت ىلع بعض املواضع منها تعليًقا يسرًيا يتم الفائدة وال يثقل حاشيتها.

ىلع عظمة الرافيع ورفيع شأنه لكمة تلميذه اجلليل أيب فهر حممود شاكر  داللةً وحسبك 
 أن اعلم   وأنت ،«إيله نأوي وحنانًا نتدارسه، وأدبًا نتوارثه، مرياثًا صار قد الرافيع»عنه، إذ يقول: 

 واكن مرياثًا، الرافيع جعل ذلك ومعشديد الغرية عليه،  العريب، باملوروث الصلة وثيق فهر أبا
 اخللْق، عن وبعد أين ذا واكن يدرس، أدبًا الرافيع جعل أنه إال املحَدثني، ألدب املقت دشدي

                                                           

 سلق اليت سليقته هذه: سيبويه وقال الرجل، طبع السليقة: األعرايب ابن وقال والسجية، الطبيعة»السليقة يه  (1)
 (.25/459، تاج العروس )سلق «لقها...وس عليها

 ه(.1369طبعة ابلايب احلليب ) (2)
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 واكن الرافيع، إىل أوى ولكنه أحد، لك إىل يأوي ممن يكن ولمتمده نفسه األبيَّة الرفيعة بذلك، 
 لشيخا ابن»: إجالاًل عرفه شيخه وأحس به، إذ يقول الرافيع عنه كثرًيا، الرافيع جيل فهر أبو

، (3)«أمثاهل من اهلل أكرث اتلعصب، لك واملتعصبني اإلخالص، لك نلا املخلصني من هذا شاكر
 عن ترتجم دمويع: »واكن مما قال، (4)يف تأبينه دامعٍة داميةكتب مقاالت وحينما تويف شيخه 

 .(5)«تتلكم حتسن ال دموع ولكنها قليب، أحزان

ولًعا بالرافيع، شديد اتلأثر به، قريبًا منه أشدَّ اكن مة، وأما اتللميذ فهو حممود أبو ريَّ 
بل إن أبا رية سىم  ،(6)«واكن يكاد يعبد مصطىف صادق الرافيع؛ لكرثة ما يثين عليه»القرب، 

 .(7)«وحمبة تيمنًا باسمه سميته كنت»، قال عنه: «مصطىف صادق»ابنًا هل باسم يوايطء اسم الرافيع 

أنبهك إىل أنك » وقوعه يف للمات عقديَّة، إذ يقول هل: والرافيع قد انتقد تلميذه هذا ىلع
دون أن تتبع اسمه الرشيف بصيغة الصالة عليه، وهذا سوء أدب  رت يف كتابك ذكر انليب كرَّ 

ال أقبله أنا من أحد وال أقر أحًدا عليه، وأنت حني تقول يف كتابك: "إن األلفاظ ألفاظ حممد" ال 
، نعوذ باهلل من هذه الظلمة، فانتبه إىل ذلك، واستغفر اهلل تكاد تمتاز عن رجل مظلم القلب

 .(8)«نلفسك

                                                           

 .(237ص)« الرسائل»ذه يف ه (3)
 «.اميتً  مدحه: واتلأبني يح، وهو اإلنسان مدح: اتلقريظ: املجاز من( : »20/259يف تاج العروس ) (4)
 (.2م مجهرة مقاالت العالمة أيب فهر برد اهلل مضجعه )مقال رق (5)
 (، وفيه تتمة قصة طريفة.122، ينظر: مرياث الصمت وامللكوت )صبذا وصفه العالمة محد اجلارس  (6)
 (، واكن الرافيع يسأل عنه ويرشده، كما سيأيت.276ص) (، وترجم هل وادله236الرسائل )ص (7)
ومع ذلك ، ومن سوء أدب أيب رية مع شيخه الرافيع أنه يعرف رأيه هذا يف الصالة ىلع انليب (، 59الرسائل )ص (8)

 .(52)ص لم يتوقف عن استعمال ضالتله، ينظر: 
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 عن واحنرافه لضالهلوأعرض عنها  انليب  ىلع والسالم الصالة جتاهل إنما رية وأبو
 ىلع أضواء»: أشهرها ،وغواية زندقةً  وتقطر ،وضاللة نتْنًا تفوح كتبًا ألَّف وقد انلبوية، السنة
 به. والعبث الالكم وتزوير الرصيح، واتلحريف القبيح، الكذب رز معاملهوأب ،«املحمدية السنة

 الرزاق عبد حممد اكلشيخوبيَّنوا ضالتله وكشفوا غوايته،  العلماء، من واحد غري فناقشه
  السبايع مصطىف والشيخ، «املحمدية السنة أضواء أمام رية أيب للمات»: كتابه يف  محزة

 الاكشفة األنوار»: كتابه يف  املعليم والعالمة ،«اإلساليم الترشيع يف وماكنتها السنة» :كتابه يف
 .وغريهم ،«واملجازفة واتلضليل الزلل من" السنة ىلع أضواء" كتاب يف ملا

وغفلة العقل عن درك وإنما تترسَّب الضاللة من منافذ اجلهالة وضعف ابلصرية، 
ة: ضعفالصواب واحلقيقة، والرافيع ينبِّه تلميذه إىل   اليت املقالة»ه يف هذا الشأن، إذ يقول هل مرَّ

 هذا يقوى وال الفكر، جهة يه فيك الضعف جهة أن أرى ولكين كثرًيا، الكًما حتتمل أرسلتَها
 أبا يا االثنتني برجليك تعرج لك ما»وينبهه ثانية بقوهل:  ،(9)«املستمر الطويل باتلمرن إال الفكر

 ولكن شيئًا، ليس وحده احلكم ألن األشياء، ىلع ماحلك يف اعقاًل  تكون أن جيب رية؟
 .(11)«خرفشة عجيبة»، وسىمَّ بعض سؤاالته واعرتاضاته (10)«العقل لك ويه وأسبابه، مقدماته

، وباهلل ضاللة العقل، وزيغ القلب، وعىم ابلصريةجلَّ ذكره من اخلذالن، و فنعوذ باهلل
 ، واحلمد هلل رب العاملني.ال باهلل، وهو حسبنا ونعم الوكيلنستهدي، وما توفيقنا إ

 

  تبه:ك

                                                           

 (.62الرسائل )ص (9)

 (.69الرسائل )ص (10)

 .(231ص)و ،(154ص)و، (189ص)، و(40ص)(، وتنظر املواضع التالية: 197ص(، و )174الرسائل ) (11)
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 الفائدة

 .ةلشكيب أرسالن يف وصف جتربته يف القراءة األدبي طويلة   نفيسة   لكمة   8
دلللتك ىلع "رشح الاكفية للريض"، وهو  عن أنفع وأمتع كتاب طبع يف انلحو؟لو سأتلين » 13

 لسفة.كتاب ضخم، ليس يف كتب العربية ما يساويه حبثًا وف
وللريض أيًضا "رشح ىلع الشافية" يف الرصف، هو كصنوه يف انلحو، ال يعدهلما غريهما، 

تنتفع باألولني  فاشرتهما وضم إيلهما كتاب: منت اتلوضيح البن هشام ورشحه، فإن لم
 .«انتفعت باآلخرين

تؤديك  : فينبيغ أن تكون لك مواهب وراثية -كما تقول–إنك تريد امتالك ناصية األدب » 15
إىل هذه الغاية، ويه ما ال يعرف إال بعد أن تشتغل باتلحصيل زمنًا، فإن لهر عليك أثرها؛ 

 وإال كنت أديبًا كسائر األدباء اذلين يستعيضون من املوهبة بقوة الكسب واالجتهاد.
فاجتهد أن تكون مفكًرا منتقًدا، وعليك بقراءة كتب فإذا رغبت يف أقرب الطرق إىل ذلك: 

، وادرس ما تصل إيله يدك من كتب االجتماع والفلسفة األدبية يف  قل  كتب الأففا املعاين
 لغة أوربية، أو فيما عرب منها.

، «األاغين»، و«لكيلة ودمنة» وارصف همتك من كتب األدب العريب بادئ ذي بدء: إىل
، (13)«لسائراملثل ا» هل، وتفقه يف ابلالغة بكتاب (12)«ابليان واتلبيني»، و«رسائل اجلاحظ»و

 وهذا الكتاب وحده يكفل لك ملكة حسنة يف االنتقاد األديب، وقد كنت شديد الولوع به.
 «األلفاظ الكتابية»، و(14)لليازيج «جنعة الرائد» ثم عليك حبفظ الكثري من ألفاظ كتاب

اب البن عبد ربه، وكت« العقد الفريد»للثعاليب، و «يتيمة ادلهر» للهمذاين، وباملطالعة يف كتاب
 اذلي بهامشه. «زهر اآلداب»

                                                           

مة -كام هو املشتهر–كذا يف املطبوعة بياءين  (12)  « البيان والتبُّي »رأي وجيه يف أن اسم الكتاب  الطناحي ، وللعَّلا
ٍ
بياء

 (.530 – 2/512واحدة، ينظر: املقاالت )

من  كتاب املثل السائر»( : 1/393)« اذلكريات»قال الطنطاوي يف ، (40)ص( تكررت الوصية بهذا الكتاب يف فوائد 13)
 «.أجود كتب ابلالغة

 (.230( سيأيت اثلناء ىلع مؤلفه ايلازيج يف فوائد )ص14)
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 ، وحسبك(16)«ابليان»، و(15)«املقتطف»لك العناية  بقراءتهماوأشري عليك بمجلتني تعىن 
 .(17)من األسبوعية «الصاعقة»من الصحف ايلومية، و «اجلريدة»

 ، وكتاب«رشح ديوان احلماسة»ثم حسبك ما أرشت عليك به، فإن فيه ابلالغ لكه، وال تنس 
 .«، فاحفظ منهما كثرًيا«نهج ابلالغة»
بل رس انلجاح فيه: أن تكون صبوًرا، وأن تعرف أن ما يستطيعه الرجل ال رأس هذا الأمر »

، وبعبارة رصحية: إال من انتظر سنوات كثرية، فإن دأبت يستطيعه الطفل إال مىت صار رجاًل 
 يوم يكون تارًًخا = انتىه بك الزمن إىل وأهملت أمر الزمن طال أو قرصيف القراءة وابلحث، 

 .(18)«ملجدك، وثوابًا جلدك، والسالم
، فإن أعياك «لسان العرب» سأتلين عن قاموس عريب تشرتيه، فليس لك أحسن وال أوىف من:» 18

 ، وألنه كثري الوجود، وينبيغ أن جتمع إيله:«تاج العروس» أن جتده لقلة نسخه؛ فاتلمس
 «أساس ابلالغة»رشح عليه، وضم إيلهما:  «اجاتل»بادي، فإن آ للفريوز «القاموس املحيط»

 .(20)«، فال غىن ألديب عنه، وهو رخيص أيًضا(19)للزخمرشي
                                                           

املقتطف أفيد كما يقول صاحبه، ألن "لك" » ( من حيث نرش قصائده فيها بقوهل:55يف )ص املقتطف( أثىن ىلع 15)
 .«ؤونه ويعنون بهالعلماء واألدباء يقر

ما دمت ال تعرف غري العربية فاتلمس جمدلات "املقتطف"، وخذ منها لك ما »( بقوهل: 22( كرر الوصية بها يف )ص16)
 .«عرثت به، فإنه مدرسة يف بعض األغراض اليت تتوىخ إيلها

، و"اجلريدة" اكنت قويق اكنت جملة "ابليان" الشهرية يصدرها األستاذ عبد الرمحن الرب»( قال أبو رية معلًقا: 17)
جريدة يومية يقوم ىلع حتريرها األستاذ اجلليل أمحد لطيف السيد باشا، وجريدة "الصاعقة" اكن يصدرها املرحوم أمحد 

 (.40، ويأيت ذكر لصاحبها هذا يف حاشية فوائد )ص«فؤاد
، واتقاء الرضر كجلب املنفعة؛ اقض فراغك لكه يف القراءة وادلرس والكتابة، ودار  الكَّ »( : 110( وقال يف )ص18)

ال تشد اخليط شًدا عنيًفا بعد أن أمسكت طرفه، ئلال ينقطع، »( : 113راة يقول أيًضا )ص، ويف املدا«فاجعلها قاعدتك
 .«وارض باحلالة اليت أنت فيها، ىلع أن تكون سببًا ملا بعدها

 (.40( تكررت الوصية بهذا الكتاب يف فوائد )ص19)
ثمني مىت قرأت مقدمته، وعرفت رموزه،  "القاموس املحيط»"( فقال: 208بهذه الكتب ثانية يف )ص ( وكرر الوصية20)

وفيه أغالط استدركها "تيمور باشا" يف رسالة تباع باملكتبة السلفية، وقد ال حتتاج إىل غريه، ولكن حيسن أن يكون 
نافع جًدا يف الكتابة، ألنه قاموس بالغة،  عندك: "أساس ابلالغة" أيًضا، وقد طبعته دار الكتب طبعة متقنة، وهو

 ور والشيخ محزة، وإنما اكن يردد ما استخرجه ايلازيج وتيم"اللسان"وصادق عنرب لم يستخرج شيًئا من غلطات 
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لقد قيل يل مراًرا: إن كتيب »قال من ضمن الكم يدافع فيه عن نفسه يف رفعه ألسعار كتبه:  20
بلخس، وأنا أكرث الكتب العربية رواًجا، ولعلها كذلك، ولكين مع هذا ال أبيع حيايت باثلمن ا

واثق أن يل عدًدا من القراء يشرتون كتيب بأي ثمن وجدوها به، فما رضين أن أجعل القارئ 
 .(21)«منهم خبمسة من مثل ذلك القائل

وقد طلب أحدهم إىل أيب عبيدة أن يكتب هل كتابًا »قال الرافيع معتذًرا عن حلن وقع فيه:  21
اكتب واحلن، فإن » يدة ىلع اكتٍب، وقال هل:يستشفع به إىل رجل من األمراء، فأمىل أبو عب

 «.: حمظوظ صاحبه، أي(22)«اللحن جمدود
نيب مرصي؛ إن لهر يف ساعة املواعيد يف مرص ال ضبط هلا، وال يمكن أن تضبط إال يف يد » 21

 .«مرص نيب آخر
كتبت لك أسماء بعض كتب االجتماع والفلسفة األدبية، ومن هذه األسماء: "كتاب » 21

 .«، وفيه وحده الكفاية...(23)سفة انلظرية"الفل
رس تقدم اإلجنلزي َو  –وبقية الكتب اليت أوىص بها يف هذا املوضع: تاريخ اتلمدن لكزبو 

كتاب  –إميل القرن اتلاسع عرش  –رس تطور األمم  –الرتبية احلديثة ؛ الكهما ملؤلف واحد 

                                                                                                                                                                                     

، فليس أوسع منه إال "اللسان"ومىت احتجت إىل اتلوسع يف مراجعة لكمة فارجع إىل  فتح اهلل والشنقيطي، ولكه منشور.
موس املحيط" وهو املسىم "بتاج العروس"، فإن صاحبه أنزل فيه اللسان لكه، وزاد عليه زيادات كثرية من "رشح القا

طاملا تردد سؤال بعض العلماء يل فأحيله ىلع القاموس »( : 16/287) «تاج العروس»يف ، * فائدة: قال كتب خمتلفة(
 ...«.ه وال جيدونه؛ فزييد تعجبهم لعليم بإحاطته، فيفتشون في

(، ورساتله األخرى اليت ذكر م1915( وقد تراجع عن رأيه هذا بعد ثالثة عرش اعًما، فإن هذه الرسالة مؤرخة يف )21)
هذا الكتاب ضحيناه يا أبا رية، ولكنها فائدة طيبة من جهة »( : 142(، وفيها )صم1928فيها الرتاجع مؤرخة يف اعم )

وقد عزمت بعد اآلن أن أرخص ثمن ما أطبعه من كتيب، ألن تلك نرشه، فإن انلاس ال يعرفون إال من يقرؤون هل، 
لكين ال أميل يف األدب ىلع العمل اتلجاري »( : 209يف )ص م(1931)، وقال يف رسالة مؤرخة اعم «الفائدة أثمن من املادة

 .«أريد أعمااًل تكون يل وأكون هلا الرصف، بل
« املزهر»(، و5/238البن خلكان )« وفيات األعيان»(، و1/55للراغب األصبهاين )« حمارضات األدباء»ينظر:  (22)

 «!صاحبه حمروم :أي ،دودجم النحو فإن»(، وفيه: 2/403للسيوطي )

كتاب عميق حيتاج إال من بريوت، وهذا ال :الفلسفة انلظرية"ال يمكنكم أن تظفروا بكتاب »( : 27( قال يف )ص23)
 (.28، وسيأيت ذكره يف فوائد )ص«إىل كد الفكر...
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السلطة واحلرية  –طه حسني  بيتعر ،كتاب الواجب –جملة املقتبس  –الفلسفة انلظرية 
 تلولستوي .

أما كتب اتلاريخ فأهمها: تاريخ الطربي، أو ابن األثري، أو ابن خدلون، وال غىن عن تاريخ »
 .«؛ جلمعهما واستيفائهما(24)أيب الفداء، وتاريخ القرماين

 ، ويلكن غرضك من القراءة:(25)اقرأ لك ما تصل إيله يدك، فيه طريقة شيخنا اجلاحظ» 22
 وملكة تقوى ىلع االبتاكر. -3وفكر واسع،  -2اكتساب قرحية مستقلة،  -1 

 .«فاقرأهفك كتاب يريم إىل إحدى هذه اثلالث 
الوليفة اليت  يلت الزمن يهيئ يل أسباب اتلفرغ للكتابة والشعر ويغنيين عن اتلكسب من» 24

 (27)؟مة خاملة كما ترون، ولكن ماذا أصنع واأل-(26)ويه يف املحكمة األهلية هنا- أنها فيها
 .(28)«مدة عمرهفال تكاد تقوم بعيش أديب واحد يلخدمها 

 .«(29)أريد أن أعمل كثرًيا، ولكين أضجر وأمرض وأجد من العوائق أكرث مما أجد من اإلرادة» 26
فلم أقرأه إىل اآلن، وال أنا أميل إىل قراءته، ولكين اطلعت ىلع  (30)«ذكرى أيب العالء»أما » 26

فتاة »، واثلاين عن نشأة املعري يف جملة «املقطم»ني قصريين: أحدهما عن بغداد يف فصل
                                                           

ول، وآثار »وتاريخ القرماين املسىم  ،«ابلداية وانلهاية» ( تاريخ أيب الفداء: هو تاريخ ابن كثري املسىم24) أخبار ادلُّ
َول

ُ
 (.ه1019، ألمحد بن يوسف القرماين )ت«األ

ية فاقرأ لك يشء، وهذه طريقة اجلاحظ، ولكن ال ترتك كتب ابلالغة العرب ؟أما ما تقرأ»( : 111( قال يف )ص25)
... إلخ، فأنت يف حاجة إىل األسلوب؛ إذ هو وحده اذلي يظهر الاكتب، وهو وحده اذلي  "كتب اجلاحظ"و "اكألاغين"

ال تظن أن »( : 198، وقال يف )ص«فاقرأ لك ما جتده، وما تستطيع أن جتده»( : 196، وقال يف )ص«تتمثل فيه الشخصية
 .«الواجب قراءة لك يشءال تنفع، بل هناك كتبًا تنفع يف األدب، وكتبًا 

شغلت »( قال: 112(، ويف )277(، )ص244(، )ص186(، )ص119(، )ص101( انظر شاكيته من أعمال املحكمة )ص26)
بنفيس بعد هذا املرض، فال كتابة وال مطالعة وال يشء إال شغل املحكمة، ولعل هذا الشغل هو اذلي أطال مدة 

 «.اكلطاحونة، وال أجد دقيقة واحدةحكمة األعمال اآلن يف امل»( : 202، ويف )ص«املرض
 «.وهذه أمة ال تستحق أكرث مما يه فيه»( : 197( قال يف )ص27)
 «.مل اكتًبا يف حمكمة طنطا األهليةىلع فضله ونبوغه يع اكن » علّق أبو رية: (28)
 ( يف املطبوع "اإلدارة" ولعل الصواب ما أثبته.29)
م، وطبع يف دار 1914حسني"، رسالة دكتوراه، قدم إىل اجلامعة املرصية سنة ( "جتديد ذكرى أيب العالء" ألفه "طه 30)

 املعارف.
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، فإن اكن لك ما يف الكتاب ىلع هذا انلمط = فليس يف الكتاب إال ما بني املعري وطه «الرشق
ياقوت، ومع ذلك ففيه خطأ  «معجم»حسني ...، فإن فصل بغداد منقول ببعض اتلرصف عن 

ف أموًرا تتعلق ببغداد يف مواد خمتلفة من معجمه، وقرص طه يف وص كثري، ألن ياقوت
، -كما يقال–االطالع عليها، ومن هنا تطرق إيله اخلطأ، والفصل اآلخر: حشف وسوء كيلة 

أن أكرب غرضه يف هذا اتلأيلف أن ييجء بكالم  املؤلف ضعيفة واهية، وًخيل إيلّ  ألن آراء
م بالرطل ... ومع ذلك: فربما اكن الكتاب مفيًدا، كثري ًخرج يف جمدل ضخم، فهو يزن الالك

 .(31)«وربما اكن جيًدا، ولكن الفصلني الذلين وقفت عليهما: ال يشء وال يشء
ال أكتب عندما » طلب منه أبو رية أن يصف زهر الربيع يف لكمة يلنرشها، فأجاب الرافيع: 27

 .(32)«أريد؛ ولكن يضطرين املوضوع نفسه إىل الكتابة فيه
، وأمرايض لكها -كما أعلمتكم من قبل–األشهر املاضية اكنت كثرية األمراض يلّع » 27

، ألين تعبت فيه إىل أقىص ما "اتلاريخ"عصبّية، وقد ترادفت منذ فرغت من اجلزء اثلاين من 
حيتمل جسيم وعقيل، وذللك تراين أكتب يومني أو ثالثة، ثم اضطر إىل ترك الكتابة عرشة 

، مع أن جسيم واحلمد هلل غري ضعيف، ولكن أعصايب قد تأثرت من دمايغ (33)أيام أو أكرث
 .(34)«كثرًيا

                                                           

 (.20( تقدم السؤال عن هذا الكتاب يف )ص31)
انلاس حيسبون أن اإلنسان يستطيع أن يكتب يف لك وقت، ومع لك حالة، كأنه مطبعة »( : 181( وقال يف )ص32)

بد م  أحوا  هادة  مااتي ، ما دمنا  ي أمر افف  وابابترار فال، ليس إال أن تدور فيخرج الكتاب! هذا غري صحيح
العامل  فخري هل أال إن لألعمال األدبية جًوا روحانيًا خاًصا، إذا لم جيده »( : 269، وقال يف )ص«وإجياد ما فيس موجوًدا

 .«يعمل شيئًا
(، 105(، )ص48(، )ص42ية، منها يف )ص( تكررت شاكية الرافيع من األمراض ابلدنية املتودلة من األعباء العقل33)

( ذكر رؤيا رأى فيها "ابلدوي"، يبرشه بالشفاء  ....، وفيها يشء من اتلوسل، ويف 47(، وغريها كثري جًدا، ويف )ص112)ص
تعب رأيس مما هاجين من أمر السفور »( : 58، ويف )ص «يه يف اتلصوف واستمداده من انليبرأ»( عنوان: 52)ص

عن الشعر:  "املقتطف"مقالة »( : 108نت الكتابة تستفزف جهده وتنهك عقله قبل بدنه، حيث قال )ص. وقد اك«وداعته
البد من الراحة إىل نهاية الشفاء، ألين شفيت »( : 112، وقال يف )ص«اكنت أتعبتين، وال أزال اكرًها الكتابة من تأثريها

كر أن الطبيب نهاه عن أي تعب عقيل. وانظر: اتلعليقة ( ذ222ويف )ص ،«مراًرا ولكما أتعبت نفيس يف كتابٍة انتكست
 اتلايلة مبارشة يف هذه الصفحة.
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كتب املنطق: ال فائدة منها إال تفتيق اذلهن، وهذه الفائدة ىلع أتمها يف كتب الالكم العربية، » 28
وغريهما، ىلع أن ذلك ال يمنع من قراءة املنطق العريب ايلوناين،  «املواقف»و «املقاصد»ـك
كن املتأخرين جعلوا هذا الفرع من العلم اغية يف الرتتيب والسهولة والفائدة، وأريد ول

 .(35)باملتأخرين: علماء اإلفرنج، ومن أجزاء الفلسفة انلظرية: جزء خاص باملنطق
ورأيي أنا: أن علم املنطق كعلم ابلالغة، ال فائدة يف لكيهما ملن ال يستطيع أن يكون منطقيًا 

( سنة 17حبثه، وإن أذكر لكم خرًبا عن نفيس: فقد كنت أول الطلب منذ )وبليًغا بدرسه و
، (36)قصدت مرص واجتمعت هناك بطائفة من أهل الفكر، واكن منهم "عبد العزيز اثلعاليب"

وهو رجل تونيس، مؤرخ سيايس، واكن يدرس يف أوروبا بعض فروع املرشقيات، ومن أمره: أنه 
ديث بلغته وطريقته املنطقية، ولم أكن قرأت يف املنطق ال يتلكم إال الفصىح، فساجلته احل

، فقال -وقد أنسيت اسمه– (37)شيئًا غري فصل واحد من كتاب أزهري يبتدئ به املجاورون
يل أخرًيا: ىلع من درست املنطق؟ قلت هل: ومن اذلي وضع هذا العلم؟ قال: أرسطو. قلت: ولم 

أسوق لكم هذه العبارة تلعلموا أن الفن  ... .(38)ال تكون قرحييت يف ذلك كقرحية أرسطو

                                                                                                                                                                                     

وذلا أثىن عليه أمري ابليان شكيب أرسالن بكالم  ،لم يذهب سدى «تاريخ أدب العرب»يف كتابه ( وتعبه هذا 34)
أن حيج إيله، ولو عكف ىلع  لو اكن هذا الكتاب خًطا حمجوًبا يف بيت حرام إخراجه منه: الستحق» اكن منه: ،جليل

وجتد هذا اثلناء يف مقاهل املشار إيله أول يشء من ، «ا أن يعكف عليه...غري كتاب اهلل يف نوايشء األسحار لاكن جديرً 
 ولقد»: اثلانية لطبعته تصديره يف العريان قال وقد ،-(105ص) أرسالن شكيب عن أيًضا وانظر–هذه املنتقيات 

ه ثالثون سنة، ويه سن قلما يتهّيأ فيها لشان أن حيّصل من أن يعلم أن مؤلفه قد ألفه وسنُّ  القارئ يشوق مما يكون
أبواب العلم باللغة ما اجتمع للرافيع يف هذا الكتاب، فضاًل عن أن يكون هل فيما حّصل من ذلك رأي وموازنة 

( من 46، وقال الرافيع يف )ص«فّنه... اب، ىلع أنه أول كتاب يفواستنباط تيهء هل أن يؤلف وًخرج برأيه للناس يف كت
هل تصدق يا أبا رية أين كتبت اجلزء األول من "تاريخ آداب العرب" يف ثالثة أشهر، مع اشتغايل بأعمال »رسائله هذه: 

 ، هللف أبوه.(84، وكذا ذكر حنوه يف )«؟املحكمة
 (.21( تقدم ذكر هذا الكتاب يف فوائد )ص35)
 (.24للغنيم )ص «مالمح من تاريخ الكويت»كتاب  (، ويضاف يف مراجع الرتمجة4/12) ( هل ترمجة يف أعالم الزريلك36)
 ( لقب يطلق ىلع طالب األزهر، قيل: تلجاورهم يف السكىن.37)
 ن( عن ترصف "ادلكتور رصوف" يف قصة بعث بها الرافيع إيله، وأ109( ومن طريف ذلك: ما حاكه الرافيع )ص38)

أن فيها أفاكًرا فلسفية وردت ىلع لسان الفالحني، ومثلها ال ًخطر إال ملثل سقراط » رصفه بقوهل:ادلكتور تعذر تل
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نفسه غري رضوري ىلع ما هو يف كتبه، فإن زمن املصطلحات املنطقية قد مىض، واكنت هذه 
املصطلحات الزمة للجدل وال جدل ايلوم، ويمكنكم أن تبدأوا القراءة يف الكتب املقررة 

 .(39)«لطلبة األزهر، ويه رشوح وحواش لكها مفيد
انلقد ايلوم: أنهم يكرهون الالكم عن رجل ال يزال حيًا، ولكن من ختم  رأي فالسفة» 29

تارًخه تكلموا فيه، ألن من انلاس من ينبغ يف آخر عمره نبواًغ يفوق الوصف، ومنهم من 
 .(40)«يكون نبوغه يف الكهولة أو يف الشباب

ذلي يكتب حيسن أن يكتب، ولكن الكتابة غري ادلرس، وما ا : أن املنفلويطاخلالصة» 30
 .(41)«احلكم اكذلي يصدر احلكم...

                                                                                                                                                                                     

ن هو لك ما أحرص عليه وأتعب مع أن هذا اذلي ال ًخطر إال ملثل سقراط وأفالطو: »فعلق الرافيع بقوهل ،«وأفالطون
 « !فيه

ألخالق ألرسطو[، وقراءته حتتاج إىل شهر أهداين لطيف بك باشا السيد كتابه ]كتاب ا»( : 85( ىلع أنه قال يف )ص39)
 .«أو شهرين، وال ريب أنه من اغيات العقول، ألنه فيه عقل أرسطو

تناولت الكتاب اذلي مُجعت فيه آثار الشيخ حممد »( : 62( ومن أمثلة ذلك: حممد عبده، فقد قال عنه الرافيع )ص40)
من أوهل، فرأيت كتابة الشيخ أيام بدأ يكتب، ويه ال عبده، وهو عندي منذ طبع، ولكين لم أقرأه ثم أخذت أتصفحه 

تستحق أن تقرأ، وال تساوي شيئًا، وربما اكن لك ما هو خري منها، وبعد سنة واحدة رأيت للشيخ آثاًرا ال بأس بها، ولم 
، «تكد تمض  سنتان حىت تدفق الرجل ثم استفاض بعد سنوات، ثم لهر الشيخ حممد عبده كما عرف بعد ثماين سنني

وقال  (،85ص -الفصل اتلاسع « )السحاب األمحر»والرافيع يثين ىلع "الشيخ حممد عبده" وأثىن عليه يف فصل من كتابه 
 «.يكن يستطيع أن يكتب هذه الكتابةوألن الشيخ نفسه لم »( : 95الرافيع عنه يف رسائله )ص

ا شديًدا، وقال يف )ص41) ه يف هذا املوضع ذمًّ بعد أن ذكر كتاب األاغين، وأهمية أسلوبه:  (219( واكن الرافيع ذمَّ
أن قدله تقليًدا ضعيًفا  واملنفلويط لم يكتب إال بعد أن حفظ كثرًيا من عباراته، وأدمن مطالعته، ولك ما بلغ إيله»

ي قال عن اهلجرة ال يساومن يومني أطلعين "العريان" ىلع اجلزء األول للنظرات، فإذا فيه م»( : 277، وقال يف )ص«جًدا
 .«نصف مليم

، «ويط، "واذكروا حماسن موتاكم" ...فاتق اهلل فيما كتبت عن املرحوم املنفل»( قال أليب رية: 90ولكن يف )ص
 وهكذا خصومات الكبار !قلُت: 

فيه،  ألنظرللمنفلويط  "انلظرات"اذكر عند حضورك أن تأيت معك بكتاب »( خماطبًا أبا رية: 90وقال يف )ص
( : 275، وقال يف )ص«لكها موت هل، فصار موته كأنه حياة تبعث ىلع الرغبة يف قراءة ما كتب فإن حياة الرجل اكنت

 .«املنفلويط؟ فإين أريد أن يقرأها إبراهيم وعبد الرمحن يف هذه ابلطالة "نظرات"هل ال تزال عندك »

 



 
12 

 

ّوا ىلع الشيخ الربقويق أن يستويف مقاالت األدب» 30  «.العرصي، فإين لم أر خرًيا منها أحل 
أحد  -أي: من أربعني سنة–ابلارودي: اكن نابغة دهره اذلي نشأ فيه، ولم يكن يف عرصه » 31

ن شعر ابلارودي يف اجلزء اثلاين من كتاب بيت من أحس 200، ىلع أنك جتد حنو (42)يساويه ...
 للمرصيف، وهو كتاب قديم طبع من أربعني سنة، واكن املرصيف أستاذ الرجل. «الوسيلة األدبية»

، ويه مطبوعة «كشف الغمة يف مدح سيد األمة»وال تنس أيًضا: أن تطلب قصيدته املسماة: 
 يت ... .، وتبلغ أربع مئة بىلع حدة، اعرض بها بردة ابلوصريي 

وباجلملة: فإن الرجل شاعر فحل جمود، وإن اكن ضيق الفكر، ضعيف احليلة يف إبراز املعاين 
 .(43)«واخرتاعها

ع، وال جرم اكن ذلك الصايب ىلع قوته يف الرتسل ضعيف يف السجع، ال يبلغ فيه مفزلة ابلدي» 33
 «.من ضعفه فيه

ياة اليت شهدوها، فيقع فيه ما يقع يف سواه شعر اجلاهلية كشعر غريهم، إنما يصف أحوال احل» 33
 من القوة والضعف، ويكون فيه اجليد والسخيف.

ىلع أن شعر فحول اجلاهلية ال يتعلق به يشء من شعر غريهم يف صناعة ابليان ال يف صناعة 
 «.الشعر، إذ هم أهل اللغة وواضعوها

وحماوراتهم فيما ًختص باألدب  أحب لك أن ال حتفل كثرًيا بأقوال املتأخرين وكتاباتهم» 34
تهد جالعريب وتارًخه، ألنهم مجيًعا ضعاف لم يدرسوه ولم يفكروا فيه، فاحبث أنت، وفكر وا

 «.نلفسك؛ فهذه يه السبيل
 (49)صينظر أيًضا  ||. «اإلنسان يتألم بالوهم أكرث مما يتألم باحلقيقة» 35
لة إال اكن أساسها فضيلة وال من رذي ليس من فضيلة إال ويه قائمة ىلع أنقاض رذيلة،» 35

 «.متهدمة
                                                                                                                                                                                     

نا إىل ا ومن عجٍب »:  (350ص) «مقاالته» وقال الطنايح يف لرافيع، وعند هذا الرافيع أن املنفلويط هو اذلي ردَّ
 «.وجدنا دنيا أخرى حافلة بالغرائب والعجائب...

 ( مقارنة بني ابلارودي وشويق.246( سيأيت يف )فوائد ص42)
يف حياته بنكبات عدة، وابتيل بعد موته بهذا الشارح اذلي أفسد  ابتيل ابلارودي » ( :37( قال الرافيع يف )ص43)

 «.ذا اخللط اذلي مجعه وسماه رشًحاعنه به عليه ديوانه، ورصف رغبات انلاس
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 «.فال تساعدها ىلع نفسك، والسالم إن لم تساعدك املعيشة؛» 36
ديوان "طبعه اليسوعيون يف بريوت، وهو يف حجم جزء من  كتاب "ابلحرتيمحاسة » " 37

 ."تهمحاس"، واختار فيه ابلحرتي أشعاًرا كثرية ىلع حنو ما فعل أبو تمام يف "ابلارودي
حاجة إىل هذا الكتاب، إال ملن يريد غرًضا خاًصا، أما من  "خمتارات ابلارودي"ولم يبق بعد 

 .(44)«أراد الشعر فيف املختارات ما يكيف
ذا اإلهمال، ولكن الت ساعة ال أمجع الصحف اليت تكتب عين، وقد ندمت أخرًيا ىلع ه» 38

 «.مندم
ن جيلين ويمدحين، حىت إذا أصدرت "تاريخ اك -املأسوف عليه–صاحب اهلالل القديم » 39

 «.جملته من غري أن يرصح باسيم... آداب العرب" تغري يل وأخذ يعرض يب تعريًضا يف
كنت أنا السبب يف أن زيدان ألف كتابه: "تاريخ آداب اللغة العربية"، وذللك تاريخ ال حمل » 39

 .(45)هل اآلن
، ولو رأيت أخاه عبد الرمحن بك (46)كبري انلفسأما أمني بك الرافيع: فهو رجل حر الضمري، 

 .(47)«لرأيت عجيبًا يف األخالق والفضائل

                                                           

عدة طبعات، منها يف مؤسسة ابلابطني لإلبداع الشعري، بإرشاف، د. حممد مصطىف هدارة، ويقول الكتاب طبع  (44)
ع، أنه حرص خمتاراته يف العرص العبايس، بدًءا من القرن اثلاين اهلجري، وانتهاء بالقرن الساب ملالحظا»يف مقدمته: 

(، ه630أبو العباس رشف ادلين ابن ُعنَني )ت (، وأحدثهم هوه167هو بشار بن برد )ت اختار هل من الشعراء وأقدم من
بيتًا(، وال  93593ثالثني شاعًرا، كما بلغ عدد أبياتهم ىلع وجه اتلحديد ) د الشعراء اذلين ختري من أشعارهموبلغ عد

يس حيدد رؤيته ببلوغ الشعر العريب يف هذا العرص قمة انلضج شك أن اقتصار ابلارودي يف اختياره ىلع العرص العبا
 «.ا ملنهج أيب تمام يف محاسته...وتمام اتلجربة الفنية...، واملنهج اذلي اختطه ابلارودي يف خمتاراته يكاد يكون حمتذيً 

 ( انظر شيئًا منه يف مقدمة "العريان" للطبعة اثلانية من الكتاب.45)
ألن هذه ابلالد يف حاجة إىل رجل يرصد نفسه وحياته بليان الغلطات، ويعيش »( : 167)ص( قال الرافيع عنه يف 46)

هذا يف شعب ال يكافئ  دائًما عدًوا مكروًها يف سبيل اهلل، كما اكن املرحوم "أمني بك الرافيع" ، ومن اذلي يقدر ىلع
 «. وال يمزي؟

ء األستاذ اجلليل عبد الرمحن بك الرافيع، فإين أجد لقد أسفت ىلع ضياع فرصة لقا»( : 205( وقال عنه أيًضا )ص47)
اكن لك ]أليب رية[ منطقة حياد »( : 248، وقال عنه يف )ص«ايف رؤيته اطمئنانًا نلفيس، كأنها ترى فيه أشياء فوق ادلني

 «.تستمد منه القوة ىلع محل احلياةخارجة عن الزمن تلجأ إيلها، و
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ة فيه: إال عن تعب طويل يف ادلرس، وممارسة الكتابة واتلقلب يف واإلنشاء ال تكون الق» 40
ر أنه ال يتم  "الشيخ عبدهاع اللغة، وهذا عمل اكن املرحوم "مناحيها، وابَلرَص بأوض يقدِّ

ن يف أقل من عرشين سنة، فالاكتب ال يبلغ أن يكون اكتبًا حىت يقطع هذا العمر يف لإلنسا
 ادلرس وطلب الكتابة.

تفسري -الكشاف »فإذا أوصيتك: فإين أوصيك أن تكرث من قراءة القرآن، ومراجعة 
ثم قطع  ،(48)ثم إدمان انلظر يف كتاب من كتب احلديث؛ اكبلخاري أو غريه، «-الزخمرشي

رسائل »، ثم «لكيلة ودمنة، وايلتيمة، واألدب الصغري»قراءة آثار ابن املقفع انلَفس يف 
 «الصناعتني»، ثم إطالة انلظر يف كتاب «نهج ابلالغة»، ثم «ابلخالء»، وكتاب «اجلاحظ

 «أساس ابلالغة»بن األثري، ثم اإلكثار من مراجعة ال «املثل السائر»، و(49)للعسكري
، (50)«العقد الفريد»، وأو أجزاء منه «كتاب األاغين»ك للزخمرشي، فإن نالت يدك مع ذل

 .(51)«، فقد تمت لك كتب األسلوب ابلليغ«تاريخ الطربي»و
اقرأ القطعة من الالكم مراًرا كثرية، ثم تدبرها وقلب تراكيبها، ثم احذف منها عبارة أو لكمة » 41

تقام لك األمر فرتقَّ وضع من عندك ما يسد سدها وال يقرص عنها، واجتهد يف ذلك، فإن اس
إىل درجة أخرى: ويه أن تعارض القطعة نفسها بقطعة تكتبها يف عناها، وبمثل أسلوبها، 

 فإن جاءت قطعتك ضعيفة فخذ يف غريها ثم غريها، حىت تأيت قريبًا من األصل أو مثله.
 ساعة،يف كتاب بليغ حنو نصف  أواًل اجعل لك لك يوم درًسا أو درسني ىلع هذا انلحو، فتقرأ 

                                                           

وأنا أقطع الليايل اآلن يف قراءة بعض كتب احلديث، وكتاب »( : 191ال يف )ص( والرافيع يفعل هذا ويطبقه، فإنه ق48)
 «.البن قتيبة "ألخبارعيون ا"
 (.185( ستأيت اإلشادة به أخرى يف فوائد )ص49)
 منه تستحسن ما لك واحفظ فاقرأه ،-ربه عبد البن "الفريد العقدـ"ك–خذ كتابًا واحًدا »( : 122( وقال يف )ص50)

 وطرافًة ومعىن، فإنك ال تفرغ من وسباًك  جزالة فيه ترى ما لك من شعًرا وال والكًما خرًبا تدع ال قرآن،ال كحفظ حفًظا
حيفظ الكتاب لكه،  "الصاعقة"ذلك وال تنقل الكتاب إىل رأسك = حىت تنقلب شيئًا جديًدا، وقد علمت أن صاحب 

أمحد  هو املرحوم»أبو رية معلًقا ىلع "صاحب الصاعقة" :  حده صار اكتبًا هل ديباجته اليت يتواصفونها...(، قالووأنه به 
 (.15صحيفته، وقد تقدمت وصية الرافيع بها يف فوائد )ص ة" يهالصاعق"، و«فؤاد، وقد اكن اكتبًا بليًغا

(، 18(، وبأساس ابلالغة يف فوائد )ص15( تقدمت الوصية باملثل السائر واألاغين والعقد الفريد يف فوائد )ص51)
 (.21الطربي يف فوائد )ص خوبتاري
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ثم ختتار قطعة منه فتقرؤها حىت تقتلها قراءة، ثم تأخذ يف معارضتها ىلع الوجه اذلي تقدم: 
)تغيري العبارة أواًل، ثم معارضة القطعة لكها ثانيًا(، واقطع سائر ايلوم يف القراءة واملراجعة، 

جانب ومىت شعرت بتعب فدع القراءة أو العمل حىت تستجم، ثم ارجع إىل عملك وال تهمل 
 الفكر واتلصور وحس اتلخييل.

، وال أرى لك خرًيا منها، وإذا رزقت اتلوفيق فربما بلغت مبلًغا يف سنة (52)هذه يه الطريقة
 واحدة:

 وأول رأيك أن تستفيد * وآخر رأيك أن جتتهد
 .«هذا بيت عرض يل اآلن، فربما اكن خالصة الوصية، والسالم

تلأيلف إال إذا حكم ىلع نفسه حكًما نافًذا باألشغال ما أرى أحًدا يفلح يف الكتابة وا» 42
الشاقة األدبية، كما حتكم املحاكم باألشغال الشاقة ابلدنية، فاحكم ىلع نفسك بهذه 

                                                           

( إىل ابن أيب رية، حيث اشتىك وادله من ضعفه، فقال هل 138( وقد نصح بها الرافيعُّ أبها رية، ثم وجهها أيًضا )ص52)
ه إال بأسايلب خاصة، وأحسن ، وما دام صغرًيا ففكره ضعيف، وال سبيل إىل تقويتاإلنشاء: فكرة وففظ» الرافيع:
أمامك يف لك يوم قطعة من جريدة ختتارها هل، أو موضواًع من كتاب مدريس من كتب هو أن تدعه يقرأ  طريقة

اإلنشاء، ثم تناقشه فيما يفهمه من املقال، وتوضح هل األلفاظ واملعاين، فإذا فهم عرشين أو ثالثني مقااًل ىلع هذه 
ثرية يعرب بها، وأضف إىل ذلك أن تعطيه الطريقة فإنه ينطلق يف اتلعبري بسهولة، وجيمع يف ذهنه معاين طيبة، وألفاًلا ك

، فيفهم ابليت، ويرشحه كتابًة، ثم تصلح هل فهمه إن أخطأ، ويعيد  لك يوم بيتًا من الشعر، يكون فيه معىن حيسِّ
الكتابة ىلع ابليت كرة أو اثنتني أو أكرث، فإن حفظ أربعني أو مخسني بيتًا وفهم معانيها وصار حيسن كتابتها = مرَّ بعد 

من تلقاء نفسه. وباالختصار: قوِّ يف ابنك امليل إىل القراءة يف اجلرائد واملجالت والكتب، وراقبه أنت يف ذلك،  ذلك
وهذا يكيف، ومن أحسن ما يفيده قراءة جملة "لك يشء"، ألن فيها معلومات مفيدة سهلة اتلناول، ودعه يقرأها لكها 

أحسنت إىل ابنك الشتغلت بتحفيظه قطًعا  و( : )ل145وقال يف )ص أمامك ىلع أيام، برشط أن يقرأ فصيًحا، والسالم(.
البن املقفع، بعد أن ترشحها هل، وتعربها معه، فإن ذلك أفيد هل وأجدى عليه  "ادلرة ايلتيمة"، و"لكيلة ودمنة"صغرية من 

يقة اليت اكن يتبعها وهذه يه عني الطر»(، وقال: 153يف )ص امن جهات كثرية، والسالم(، وقد كرر هذه الطريقة أيًض 
األدباء قديًما يف األخذ عن الرواة وأمثاهلم، وال أفيد منها إذا اكن املعلم متحكًما ممتلئًا، فإن تلميذه يستويف بها لك 

حيسن بك أن تضع يف يد »( يقول: 200، وهذه الطريقة سلكها الرافيع مع أبنائه أيًضا، فيف )ص«علمه يف أقرب مدة
. * «، يقرؤه يف هذه العطلة، وحيفظ منه قطًعا، كذلك فعلت مع إبراهيم، وهو اآلن يدرسهمصطىف "نهج ابلالغة"

سماه وادله ىلع شيخه ، وقد (276ترجم هل وادله يف نصف صفحة يف )ص ،ابن أيب ريه هو هذا مصطىف صادق""و
 ن ولعه الشديد بشيخه.وهذا م، «تيمنًا وحمبة وكنت سميته باسمه»( : 236أبو رية )صحيث يقول مصطىف الرافيع، 
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 .«ظ أو ابن املقفع أو يف غريهما...األشغال سنتني أو ثالثًا يف سجن اجلاح
فجاء بعض الكمه موهًما معاين غري  : فإن حافًظا نظم وترصف يف عبارة اتلاريخ،"العمرية"أما » 45

صحيحة...، وباجلملة فإن حافًظا إنما نظم تارًًخا موضواًع، واكن خليًقا به أن يضع تارًًخا 
 .(54)«، أو حنو ذلك(53)«األبطال»كما يكتب رجل مثل اكريلل يف كتاب جديًدا، 

 لك ساعتني الإ متفرغ غري يوًما أربعني عن تزيد ال مدة يف لكه القمر حديث كتبت» 46
 .(55)«يوم

ومن هنا اكن اذلين ال »قال الرافيع بعدما أجاب ىلع ثالث مجل مشلكة من كتابه املساكني:  49
ميل هلم إىل الشعر = ال يميلون إىل كتابيت وال يفهمونها حق  معرفة هلم بفنون املجاز أو ال

الاكتب اكتبًا حىت يربع  ، مع أن املجاز هو حلية لك لغة؛ وخاصة العربية، وال أعد(56)الفهم
فيه، وهو اذلي جعلين أكرث منه مع أنه متعب جًدا، ولكين أريم إىل تربية ملاكت القراء 

، ويف الصفحة اليت تليها: إجابة عن عدة مواضع مشلكة يف «إعطائهم أمثلة من اتلصور...و
 كتاب املساكني.

                                                           

م(، والكتاب نرش مرتمًجا إىل العربية برتمجة حممد 1881من موايلد اسكتلندا، تويف يف نلدن ) ( توماس اكريلل53)
، وهل الكم يسء يف حق السبايع، ويف أحد فصوهل: فصل عن "ابلطل يف صورة رسول" يتلكم فيه بموضوعية عن انليب 

 (.67سترشاق من السنة والسرية ألكرم العمري )صالقرآن الكريم. وينظر: موقف اال
الفرق بني العبقري وانلابغة أن العبقري يشق طريًقا جديًدا، »( : 4/405) «اذلكريات»قال الشيخ الطنطاوي يف  (54)

وأبو تمام عبقري وابلحرتي  ،امرؤ القيس عبقري وزهري نابغةف ،وانلابغة يسلك الطريق املعروف وييجء يف أول الركب
 .«نابغة، وشويق عبقري وحافظ نابغة واملتنيب عبقري وأبو فراس ،بغةنا
 يف وأن انلاس، من إنسان يف موضوع أنه تعرف أن" القمر حديث" قرأت إذا وحيسن( : »51وقال الرافيع أيًضا )ص (55)

 بالشام، أحبها فتاة يف وضع قد" القمر حديث" كتابه»، وهذا اإلنسان بينه أبو رية يف املقدمة بقوهل: «تورية القمر لفظ
 يصل ماديًا حبًا يكن لم فإنه قلبه، شغاف بلغ عميًقا حًبا اكن وإن زيادة يم لآلنسة حبه وأن تورية، القمر لفظ وأن

 إيلها، ذهبت مما أكرث مريًضا مرص من رجعت وقد( : »86، وقال الرافيع )ص«... روحانيًا حًبا اكن وإنما جبسم، جسًما
 «.السورية حبيبته من: أي»، فعلَّق أبو رية: «...ريسو مرض أنه والظاهر

 يف كتب إن سيما ال اتلعقيد، من ًخلو وال املعاين، تويلد يف الرافيع مزية»( : 8/218) «اذلكريات» يف الطنطاوي قال (56)
 يف عونوسيق تويلده، مثل عن سيعجزون ألنهم تقليده؛ إىل يعمدوا ال أن الطالب أنصح وكنت واجلمال، احلب فلسفة
 .«تعقيده
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 «.و العمر حقيقةوفق مع من حيب = هليس ًخىف أن شباب الشاعر الغزل امل» 50
أراك ترتفع نازاًل... ومعىن هذا: أنك تغلو يف نظرك إيّل غلًوا كبرًيا، وال »قال خماطبًا أبا رية:  52

تزال تزيد وهًما ووسواًسا، حىت جعلتين أخرًيا من الوالني... وأي وصول يا أبا رية؟ وأنا أكاد 
ة اهلل واسعة، وال تضيق ىلع مثيل أهلك مما يف نفيس، ومما اقرتفت، ومما اقرتف، ىلع أن رمح

 .«وس، وال حتاول أن ختدعين عن نفيسومثلك، فدع هذه الوسا
و ه، وللشيخ الشعراين (57)"أشري عليك يا أبا رية أن ترسع فتشرتي كتاب: "لطائف املىن» 53

كتاب ضخم، فإذا أخذته فأقبل عليه حىت تستوفيه، فإنك جتد فيه أفضل األخالق والصفات 
من غرائب احلكم، وقد رشح الرجل فيه أخالقه واحًدا واحًدا، وجعلها مننًا هلل  مع كثري

عليه، وتناول ما يتعلق بكل صفة وخلق من الكم غريه، حىت أصبح الكتاب كأنه شيخ اكمل 
من املحققني، وممن خصهم اهلل بسعة االطالع واحلفظ، ومزيهم  ملن ال شيخ هل، والشعراين 

نفعة انلاس، وهلذا جتد كتابه يف اغية السمو من هذه اجلهات لكها، وىلع بالرغبة اخلالصة يف م
هامش الكتاب: رسائل أخرى يف اتلصوف، تفيدك قراءتها كثرًيا، فإن الغاية من لك ذلك إنما 

 .«يف أمور ادلنيا واآلخرة (58)يه تهذيب انلفس وأخذها باحلقائق املخلصة
هم لم جيدوا فيها ذًما خالًصا وال رصحيًا، وقد كتب يل قصيدة "غليوم" لم ينرشها املقطم ألن» 54

بأنه هو نفسه يرتاب يف كون القصيدة مدًحا أو ذًما، وقد وضعتها ىلع هذا  (59)ادلكتور رصوف

                                                           

، وقد «لطائف "املنن" واألخالق، يف وجوب اتلحدث بنعمة اهلل ىلع اإلطالق»( كذا وقع يف املطبوع، ولعل صوابه: 57)
( أخالق نفسه وصفاتها متحدثًا بنعمة اهلل عليه، يلقتدي به انلاس، حيث اكن يرشدهم ه973رشح الشعراين )ت

هل  ،أخالقه. كما ذكر ذلك يف املقدمة من يُقتدى به، فصنف الكتاب يف ذكرملحاسن األخالق، فيأبون لعدم رؤيتها في
(، وذكر يف الشذرات أنه 4/180(، وأعالم الزريلك )3/157(، والكواكب السائرة )10/544ترمجة يف شذرات اذلهب )

 «.وهو ابن حنو سبع أو ثمان "جروميةاأل"و "أبا شجاع"حفظ القرآن و»
 هر يل أنها بالالم املكسورة املثقلة.( ضبطت بفتح الالم، ويظ58)
، والرافيع «مهذب كريم اعلم، وذللك رد عليك واعتربك رصيًفا "املقتطف"صاحب »( : 93( قال عنه الرافيع )ص59)

جيد يف نفسه شيئًا عليه؛ ألنه يقدم مقاالت "يم زيادة" ىلع مقاالت الرافيع، فلم تمنعه هذه عن مدحيته هذه،  مع ذلك
أسفت أن يكون يف أدباء املرصيني من ال يعرف لـ"يم" مفزتلها اليت جعلتها يف »( : 94أيًضا بقوهل )صومدحية "يم" 

مسابقة  يف شارك حني( 104ص) يف وقال ،(94-92ص) يف ذلك فانظر ،-ثالثًا هكذا– «مقدمة مقدمة املقدمة
ن األقدار تضع صاحبنا ]أي: يم زيادة[ من اكن يظن أ»" : -أيًضا يف ويح القلم مثبتة-بقصة "اعصفة القدر "املقتطف"
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ا لوقعها يف نفوس املرصيني اذلين حيسبون هذا وجيه اذلم بما يشبه املدح؛ ختفيفً من ت انلمط
 «.أنه لم يكن إال شؤًما إلسالم معاالمرباطور كأنه امرباطور ا

وقعت يف لك مطبواعيت أغالط كثرية، ألين أصححها بعيًدا عن املطبعة، واملطابع العربية يف » 55
 .(60)«اغية من اجلهل واإلهمال، فال يدققون وال يبالون باسم وال سمعة

نها وسرنى أن تركيا ال حتكم ىلع رجل واحد من غري الرتك، وأ»:  (م1919اعم )قال يف  56
 .(61)«د اهلل ما ال يدخل حتت حكم العقلضاعت حبماقة أنور وأمثاهل، إال أن يري

قد رأيت منها عددين اكنا مع صادق عنرب، وما محدتها، فيه ورق وطبع،  "السفور"جريدة » 57
 ! (62)وكأنها بموضواعتها عربة من ادلرجة اثلاثلة يف قطار اإلكسربيس

ىلع مبدء هذه الصحيفة، فأي سفور يريدون أخزاهم اهلل؟ وفوق ذلك: فأنا ناقم أشد انلقمة 
ات وهو أكمل من مىش ىلع األرض ومن يميش، وهنَّ أمه وقد ُحجبت نساء انليب 

 .(63)بقية غضبته ومحيته ىلع األعراض ...«املؤمنني من سلف ومن يأيت 
عرض هلا؛ إذ أردت أن فيه لك يشء ما عدا كيفية نزول الويح، ألين لم أت "تاريخ آداب العرب"» 60

                                                                                                                                                                                     

يف موضع احلكم ىلع هذه القصة ليسقطها، وهو لو أراد أن حيكم هلا ملا اعرضه أحد، والستطاع أن يغلبهم مجيًعا؛ 
ألنه يف احلقيقة أكفأهم، ولكن هكذا أراد أن يرسل إيلنا هذه اتلحية املؤملة، وما ذكر يف القرار: "بلوغها حد اتلفوق 

 « !، وعرف صاحبها، ومع ذلك أسقطهااألسلوب" إال يلقول: إنه عرفهايف حسن 
وقد تكرر هذا يف رسائله غري مرة. وال ًختص هذا باملطابع العربية، فإنه  ( والرافيع كثري اتلأوه من املطابع وأهلها،60)

 (.116(، )ص75ص) ، وينظر:«فإن املطابع اإلفرجنية اكلعربية يف الكذب وإخالف املواعيد»( : 75قال يف )ص
 «.قد حتقق رأيه»قال أبو رية:  (61)
( : )إين ألعجب أن يكون صاحب "السفور" ضعيف اتلمزي يف األدب 77( وقد ذم جريدة السفور مرة ثانية يف )ص62)

 إىل هذا احلد، وإال فكيف كتب تلك اللكمة، والغالب أن سواد اذلين درسوا القانون بعيدون جًدا عن األدب واللغة،
 ء عندهم صالح(.فك يش

طبع منها عرشة آالف نسخة، واكن هلا دوي ورواج »( تكلم الرافيع عن قصيدته يف ذم اتلربج، وقال: 84( يف )ص63)
( متحدثًا عن حترير املرأة ىلع الطريقة الغربية: 1/183) «ويح القلم»وقال يف ، «عجيب، ودرست يف مدارس كثرية

د حرصهن ىلع خياهلا الروايئ دون حقيقتها العلمية، ومن مصائبنا حنن تهالكن ىلع رذائلها دون فضائلها، واشت»
، ويرى أن حترير املرأة = صوابه: «الرشقيني أننا ال نأخذ الرذائل كما يه، بل نزيد عليها َضْعفنا فإذا يه رذائل مضاعفة

 جترير املرأة.
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 «.به من جهة العقل يف لك فصوهل...يكون كتايب مقنًعا للمؤمن وغري املؤمن، فجئت 
 .(64)كون القراءات من أوجه اإلعجازيف  فائدة مهمة 60
ال خري يف أكرثه، ولوال بعض مواضع فيه لاكن كتابًا اعميًا، ومىت حرضت فإين  "أحزان فرتر"» 66

 .(65)«اء اهلل، وتتعرف فيه تلك املواضعأعطيه لك تقرؤه إن ش
69-
76 

 معركة النشيد الوطين الشهرية.

العقاد واملازين سيصدران رسالة اسمها "ادليوان"، يصدر العدد األول منها غًدا، ويه كما » 71
يقوالن: هلدم شويق فقط، وقد طلبا صورة انلقد اذلي سأكتبه، وقاال: إن شويق عرض عليهما 

 «.كفا عن نرشها؛ فلم يقبالجنيه يل( 200)
 .(66)«هو انلفاق =تبينت أن أكرب داء هذه ابلالد» 74
ال أحب أن تهتم بنقد أحد؛ ألن انلاس ًختلفون يف عقوهلم وأذواقهم ويف علومهم، واكن » 74

 «.عفزة ولو طارت...منهم من قال: 
فزل عزرائيل فيقتلع أهل أفسدها أهلها، وهيهات هيهات، إال أن ي احلالة السياسية يف مرص» 79

 «.دًسا، والسالمالضغينة واحلقد، ألنه ال فالح ألمة يلعن بعضها بعًضا لعنًا مق
أنا متعجب من إحلاحك! فماذا إذا وضعُت كتابًا؟ هل يفزل الويح؟ أم ًخرج دين جديد؟ أم » 80

 «.أبو رية ما أعجزه يف ثلث عمره؟ ينال 
تمه حىت أقارب الفراغ منه، وملا كنت أكتب اجلزء األول مىت بدأت عماًل أن أك من اعديت» 80

من "تاريخ آداب العرب" حرض يل الشيخ دراز وكيل اجلامع األمحدي يريد االطالع ىلع فصل 

                                                           

مسائله، وحييل يف اغبلها ىلع كتبه املوسعة  ( يف ثنايا الرسائل الرافعية ذكر بلعض أوجه اإلعجاز وإجابة عن بعض64)
 يف ذلك، فلريجع إيلها فإنها أتم وأجود.

، وهذا الكتاب مشهور يف لغات أوروبا وآدابها، فأنا أريد معارضته، "أحزان فرتر"وأنت قرأت »( : 75( وقال يف )ص65)
 «. مقدًما ىلع العمل قريبًان اهللوقد قام يف ذهين أنه ال راحة يل إال إذا أخرجت مثله، وهلذا ألنين بعو

، فال يعنيين أن يكتبوا عن شويق بأدباءهينبيغ أن تعلم أين غري مباٍل بأدب هذا الزمان وال »( : 82( وقال يف )ص66)
ري لكتبوا عين ما لم يكتب عن أو غريه؛ ألن انلفاق اغلب عليهم، ومجهور األمة ال يفقه شيئًا، ولو اتفق يل منصب كب

 .«أحد
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 .(67)«منه، فقلت هل: إما أن يظهر الكتاب لكه، أو ًختيف لكه، فدعين وما تعودت يف أعمايل
حسب أن انلاس يبالغون فيه، فرصت أبالغ أكرث قرأت كتاب املساكني منذ أيام، وكنت أ» 81

منهم، ويا َضيعة هذا الكتاب! إذ يصدر يف مثل هذه ابلالد، ولكين أسأل اهلل إذ قل حظي منه 
 .(68)«أن يبارك فيه للناس

تقريظ "املرأة يف اجلاهلية واإلسالم" ليس يل، وقد رأيت يف آخره بعض مجل تشبه كتابيت، » 82
 .(69)«ا ما يقدلينولكن صادق عنرب كثريً 

ىلع أن أجهل انلاس ال يقول إن شويق أمري الكتاب، أما يف الشعر فهو حقيقة أشعر هؤالء » 82
 ، ولكن ال يرشفه أنه أشعرهم... .(70)املوجودين بيننا

أنه يف االجنلزيية يساوي   شاب ملحد، وكتابته يف العربية ال بأس بها، غري أن مزيتهوالرحياينُّ 
نظًما ونرًثا، وصحف أمريكا تكتب عنه وتنرش هل، واملرصيون يريدون أن كبار أهلها 

، «الرحيانيات»يف تلك الصحف، وهل ايلوم كتاب  جيعلوه لسانًا من ألسنتهم، فيدافعن عنهم

                                                           

كتايب يف اللغة فهو كتاب جيمع ُفَصح الالكم مما ورد يف الكتب املختلفة، وهو أوراق غري »( : 137ل يف )ص( وقا67)
مرتبة وال اكملة، وقد تركت العمل فيه منذ زمن، وإذا أردت إتمامه احتجت إىل مطالعة سنة أو سنتني، ثم أحتاج بعد 

، وحنوه «تاب، وال أنا مطلع أحًدا عليه إال إن تم إن شاء اهللذلك يف ترتيبه إىل وقت وتعب، ولم يطلع أحد ىلع هذا الك
 .«أرسار اإلعجاز»( مع كتاب: 226يف )ص

وهذا ليس اإلعجاب الوحيد  ،(151يغلبه ضعفه، كما يف فوائد )ص( وللرافيع حاالت تنكرس فيها نفسه، و68)
حاب األمحر"، فإذا هو كتاب متني جًدا، لقد قرأت منذ أيام يف "الس»( : 109بكتاٍب رقمه ونتاج أصدره، بل قال )ص

ومن اعديت أين ال أعرف قيمة كتيب إال بعد أن أنساها، وأنىس نفيس فيها، وال ألن يف لك الكتب العربية ما يساوي 
أما »( : 119، وقال يف )ص«يف موضوعهما، فاحلمد هلل ىلع فضله وكرمه، وىلع إحسانه وتوفيقه "الرسائل"و "السحاب"

فالظاهر أنها مشغلة للناس مجيًعا، ألنه يأتيين من املدح فيها واإلشادة بها ما لم أكن  ليت يه َمشغلة لكاملقاالت ا
ألنه، وقد اقتنعت أين كنت خمطئًا يف أين لم أختذ صحيفة للكتابة فيها، فهذه يه الطريقة إىل اجلمهور، وال طريق 

 .«ق الوردأورا» يف الكمه عن -بإذن اهلل-، وانظر ما سيأيت «غريها
 (.131( و)ص89( وعن صادق عنرب أيًضا يف )ص69)
 ( مقارنة بني شويق وابلارودي.246( ستأيت يف )فوائد ص70)
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، وخلص فيه أفاكر املعري يف باإلجنلزييةوقد أيرس هذا الرجل من ديوان شعر نظمه 
 ثم أتبعه بديوان آخر، أخذ فيه كثرًيا من أفاكر الصوفية. ، فراج رواًجا عظيًما،(71)«لزومياته»

ن مرصًيا ما حفلوا به وال والرس يف االحتفاء به ما ذكرته لك آنًفا، فيه مأربة ال حفاوة، ولو اك
 .«اهتموا

 لألستاذ اجلليل "اكن الرافيع قد كتب لكمة يف تقريظ "كتاب اجلمعيات الوطنية»قال أبو رية:  83
الرافيع بك"، ولم يوقع ىلع ما كتب، ولكن أسلوبه نمَّ عليه، فكتبت إيله يف  عبد الرمحن"

لوطنية: عن اجلمعيات ا "ماملقط"اللكمة اليت قرأتَها يف »: ، فاكن مما قاهل الرافيع«ذلك فاعرتف
كثريين عرفوها، مع أين حاولت إخفاءها ببعض اإلهمال يف  يه كما لننَت، والعجيب أن

 .(72)«هنا يف املحكمةكتابتها، فكتبتها 
                                                           

(، وقد ودل وتويف 2/18الزريلك ) «أعالم»املعري، كما يف ترمجته يف  «لزوميات»( وذلك أنه اكن حيفظ كثرًيا من 71)
 و يف احلادية عرشة من عمره.وه بلنان، ورحل إىل أمريكا مع عم هل( يف ه1359)
، يكتب املقالة ويليق بها بغري هوية تنتسب إيلها، ولكنه ال ينجح يف ذلك يف اغلب واتلقنع ( والرافيع كثري اتلخيف72)

(، فإن الرافيع قذف بها وهو 77)ص «جنود سعد»انتماءه إيله، كما حدث يف مقالة أمره، فإن قلمه ال يربح أن يعلن 
جنود سعد عرفها األكرثون، وطارت يف السماوات العايلة بني الوزراء وغريهم، وال أدري من » رية: متخٍف ثم قال أليب

 .، أي: من أشاع نسبتها إيله فيما لهر يل«أشاعها
م( يف كتابة مقاالت نقدية 1929، وللسفافيد قصة حيث رشع الرافيع اعم )«ىلع السفود»وأشهر ذلك وأذيعه 

، ويرسلها من غري أن يذيلها باسمه، وقد ثىنَّ بشعر العقاد، «العصور»ن يكتبها يف جملة عراء عرصه، واكالذعة يف ش
نقد حتلييل »وكتب ىلع غالفه:  «ىلع السفود»واستمر يكتب فيه عدة مقاالت، ثم مجعها وطبعها يف كتاب بهذا االسم: 

كثرًيا، وصار هلا دوي وطنني لم يكن  واذليوع شيئًا ، فُكتب هلا من اتلفيشِّ «بقلم إمام من أئمة األدب العريب
حيث تطاول العقاد يف أول أمره ىلع إعجاز القرآن، فأراد الرافيع  ،باحلسبان. واكنت يف األصل: محية من الرافيع للقرآن

أن يوقفه ومجهوره ىلع حقيقة نفسه، فاكنت غضبة مرضية ألىق بها الرافيع مملوءة محيًما وسعرًيا، فبلغت الغاية يف 
ية بالعقاد وجنوده، مع أن العقاد اكن هل سبق تطاول ىلع الرافيع وهجوم عليه، فاكن من أمر الرافيع ما اكن مما انلاك

ال أدري كيف »( رسالة جاء فيها: 161لست جتهله. ومع شدة ختيف الرافيع وعدم إلهاره اسمه، فإنه أرسل أليب رية )ص
مة اليت يف جملة الرشق من سفافيد الشيخ عفييف، وملا كنت يف عرف انلاس اكتب السفود مع تنكري األسلوب؟ فإن اللك

مرص: استحلفين صاحب "الزهراء" : أليس يل يشء من هذه السفافيد؟ قال: فإن فيها ماال يكتبه غريك! وهكذا شاع 
ر" األمر وذاع، واكنت عبث اعبث، ألين هكذا أكتبها بال تدقيق وال تعب، بل كما أحتدث، وقد راجت بها "العصو

ملا أراد الرافيع طباعته  ، وهذا الكتاب«كثرًيا، فلعلنا نوفق إن شاء اهلل يف إتمامها كتابًا، وما يرده اهلل يمضه، والسالم
ومقدمة ثاثلة بقلم العقاد نفسه، وهذه ستكون نادرة طريفة جًدا، ألنها وحدها »صدره بمقدمة للعقاد! قال الرافيع: 
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الشاعر اذلي يريد أن يتناول اللواء ويرفعه ىلع األمة لكها: جيب أن يبدأ من شعره؛ بتغذية » 83
إحساس األمة، وانلطق ىلع لسانها، وما يه إال قصيدتان أو ثالث يف هذه املعاين، حىت 

 .(73)«يكون ق بلة الشعب لكه...
فدعك من هذا العبث، واحلمد هلل ىلع وجود للشيخ اخلرضي:  :مهذب األاغين"أما » 96

 .(74)«األصل
 «.أهلها عن حكمتهااملصيبة تشغل  من املصيبة: أنَّ » 97
اليت البد من قراءتها قبل العمل يف الكتاب  (75)ال همة يل اآلن: إال مطالعة الكتب» 99

يل  ، وهذا الكتاب اجلديد يظهر(77)، ويه كتب كثرية حتتاج إىل وقت واسع(76)اجلديد
                                                                                                                                                                                     

جراها اهلل ىلع قلمه؛ عقاد كتب يف بعض مقاالته اليت ينرشها يف "الكوكب" مجاًل أأسلوب أديب بديع، وخربها: أن ال
 (.164؛ فاعجب هلذه انلاكية! ينظر أيًضا من الرسائل: )ص«ألرضبه بها

إغفال االسم هو اآلن عني »( من رسائله، حيث يقول: 166أما ملاذا يلجأ إىل اتلخيف أحيانًا؟ فإنه رصح بذلك يف )ص
خوفًا من العقاد وال مباالة به، ولكن بمن هو فوقه، فإغفال االسم يفتح هلؤالء الرؤساء باب اتلخلص احلكمة، ال 

: ذوو أدب وضمري.  ألنهم ىلع لكًّ
، ويف إغفال االسم قوة كبرية هلذه احلقيقة مادام الكتاب احلقيقةثم حنن ال نريد املباهاة بكتاب، ولكن نريد إلهار 

نفيس، فغنه ملا رد األستاذ الشيخ عبده ىلع هانونو يف املؤيد، لم يذكر اسمه، بل كتب املؤيد متينًا، وهذا أمر جربته ب
"جريدة املؤيد" يف صدر الرد إلمام من أئمة اإلسالم واعلم من علمائه، فاكن للرد دوي هائل، واشتغل به انلاس يف سبيل 

الء املسحورين، وبقيت أياًما ال قرار يل إال بمعرفة معرفة اكتبه أكرث مما اشتغلوا به يف نفسه، وكنت يومئٍذ أحد هؤ
الاكتب حىت عرفته من الشيخ رشيد رضا. وكذلك: كتبت قديًما مقالة عن الشعراء يف جملة صغرية اسمها "الرثيا"، ولم 

ما أذكر اسيم فيها، فاكن هلا دوي هائل، واشتغل بها القطر ومجيع الصحف حنو شهر، وليس لك انلاس عرفوا االسم ك
 «. ذكر االسم حجة قوية ملصلحته...جيد يف -واكن إمام جاللة امللك حينئذٍ -تظن، وال تنس أن الشعرور الشيخ عفييف 

( 6: املقالإىل  – 3:املقالسلسلة مقاالت )من  فإنك جتد من «مجهرة مقاالت حممود شاكر» وحيسن بك مراجعة* 
األديب الكبري  أيًضا. وأفردها باتلأيلف« مقاالته»يف  الطنايحُّ  ااعت، وأشار إىل هذه الرص«بني الرافيع والعقاد»بعنوان: 

 وهما كتابان. ،«املعارك األدبية»أنور اجلندي، يف كتابه 
 «.الطريق للجمهور وال طريق غريها»( تمىن أنه اختذ صحيفة مستقلة هل، ألنه 119( ويف )ص73)
ال يغين عنه، ومن رمحة اهلل بهذه اللغة أن يبىق هذا  "مهذب اخلرضيـ"أما األاغين: ف»( : 219( وقال يف )ص74)

ع كغريه، فهو كفز ىلع  «. احلقيقة، وأهم ما فيه أسلوبهالكتاب، ولم يض 
 «.فإن أعمال املحكمة طمت علينا...ال هم يل إال املطالعة؛ ولكن ببالدة، »( : 101( وقال يف )ص75)
 ." «السحاب األمحر"، و"رسائل األحزان"د اذلي ألفه بع "أوراق الورد"كتاب »أبو رية: قال ( 76)
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موضوعه لك يوم، كما يدنو اإلنسان من اجلبل شيئًا فشيئًا، لكما قرب منه رأى أمًرا هائاًل، 
ن البرشى: ما ولكن ما دامت انلية وجه اهلل فهو تعاىل مرجو يف العون واتليسري، ولعل م

 . .، ذكر أنه رأى رؤيا جبلوسه مع األفغاين وحممد عبده ىلع مائدة واحدة.....«رأيته منذ أيام 
يظهر يل: أن أدباء املسيحيني مجيًعا متغيظون من كتاب "إعجاز القرآن"، فأسأل اهلل أن » 100

ىلع قدر ما  حبيث يكون حقيًقا أن يمألهم مأل يزيدهم غيًظا بالكتاب اجلديد، وأن جيعله
 .«يسعون

 «.لك يشء لغرض، ال حلق وال بلاطل وهكذا؛ جتد» 104
ه، وألن اللكمة اليت ذكرت فيها يه املقالة اليت نرشها رًدا ىلع طه أما هيك: فلم أر كتاب» 107

 «.، واكنت أحسن مقاالت هذا الاكتبحسني بعنوان "خواطر يف انلقد"
، فلما خالفتها يف السنة املاضية بكتابة (78)اكنت يل اعدة أن ال أكتب يف شهر رمضان» 114

ت الرواية أشأم ما كتبت بما جرت "اعصفة القدر" ضاعت السنة لكها يف مرض وكدر، واكن
 .(79)«يلّع من االضطراب، فالبد من السكون إىل آخر الشهر املبارك، شهر القرآن والعبادة

 تتضمن دروًسا مهمة يف االنتقاء. ارات أيب رية من الكم اجلاحظالكم الرافيع عن خمت 115
أحسن هذه املقاالت، فإذا أخربين كثريون أن مقالة "اخلنفساء ذات اللون األبيض" يه » 117

 «.سأتلهم العلة يف ذلك؟ لم يبينوا
فال ينفعك شيئًا، ألنه قصائد قديمة، منها املعلقات لكها، ومنها غريها،  أما كتاب "اجلمهرة"» 120

 قصيدة، وهو مطبوع قديًما يف املطبعة األمريية.( 49) وألنه
كيب يف ترمجته موفقة يف ألفالها، ولكن اشرت كتاب "أناتول فرانس" يف مباذهل، فإن لغة ش

 «.ول عقيل يفيدك جًداحمص -فيما عدا أفاكر اإلحلاد-نثاًل، والكتاب  "القاموس"كأنه نثل هل 

                                                                                                                                                                                     

لم يبق من يزامحه، »( عن شيخه ابن حجر أنه قال عن شيخه ابللقيين: 6/87) «الضوء الالمع»( نقل السخاوي يف 77)
، حىت يكاد يقطع بأنه حيفظ الفقه رسًدا من أول األبواب إىل آخرها، استحضارهواكن لك من اجتمع به ًخضع هل، لكرثة 

 (.223وانظر ما سيأيت يف فوائد )ص، «س إال بعد املطالعةعليه منه كبري أمر؛ واكن مع ذلك ال حيب أن يدرِّ ال ًخىف 
 ( يف انقطاعه يف رمضان.191( وانظر هل يف )ص78)
( : )أنا معتقد أن هذه العاصفة ستطري يب أيًضا، وسينطبق يلعَّ موضوعها، فأجتهد وأستحق ثم ال 102( وقال يف )ص79)

 ئًا(.أنال شي
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وقد تقدم –كحفظ القرآن  «العقد الفريد»( بعدما أوصاه أن حيفظ 122قال الرافيع )ص 122
اآلخر مما البد فيه من  ال تنس أن الغرض األول: هو األسلوب، ثم يأيت الغرض»:  -نقله

ادلرس العليم يف كتب كثرية، فاجتهد يف مادة األسلوب، فإنها يه املظهر، وبها اتلميزي بني 
اجع  شعارك هذه اللكم : الكتاب، ورس خطوة خطوة إذا أردت أن تقطع الطريق إىل آخرها، و

 «.إن انللوغ = صرب طوي 
ألن اتلعليم هناك خري » بريوت يلدرسان الطب: ( عن إرساهل البنيه إىل123قال الرافيع )ص 123

 «.فر إىل أوروباألف مرة من اتلعليم يف مرص، وهو أضمن لصحة أخالقهما من الس
قرأت "إعجاز »وفيه:  «إعجاز القرآن للرافيع»نقل أبو رية يف احلاشية تقريظ الب رشي لكتاب:  126

، ونقل أبو رية أيًضا تقريظ سعد باشا (80)«القرآن" فإذا أبلغ ما كتب خملوق يف الكم اخلالق...
! ، وقال الرافيع عن هذا « كأنه تفزيل من اتلفزيل، أو قبس من نور اذلكر احلكيم»وفيه: 

أما تقريظ سعد باشا: فهو اغية من الغايات، وقد قيل يل: إنه لم يكتب خرًيا من »اتلقريظ: 
 .(81)«هذا

يل أنه ال يعتقد بالقرآن وال بانلبوة وال وألنين قلت لك: إن الرجل ]العقاد[ رصح » 130
 .(82)«بالويح

، كما اكن يفعل طه يف العقاد هو اذلي يترصف يف "ابلالغ"، ويستطيع حذف الرد بأمجعه» 131
 «."السياسة" 

للمربد،  "رشح الاكمل"عدة يف  لم أره، ولكين أعرف أنه قىض سنوات: ف(83)أما كتاب املرصيف» 137
كتب عن قصائده وأخباره، وهو ىلع حال: مفيد؛ ألن صاحبه حافظ واتلنقيب يف دار ال

                                                           

( وهذا اتلقريظ: مما فات "العريان" إثباته يف طبعته إلعجاز القرآن، وكذلك تقريظ "صادق عنرب" الوارد يف 80)
 (، قال عنه الرافيع: )لكمة صادق عنرب: نسخت البرشي نسًخا، وجاءت يف الغاية(.131)ص

هذا األستاذ يقول يف لك جمالسه: لو »( نقل الرافيع الكم أستاذ من محاة يف الشام عن هذا الكتاب: 179( ويف )ص81)
له، ولو سنة ىلع إعجاز القرآن فنضجت فيه العلوم وابلالاغت = لعجز لك أدباء العربية عن وضع كتاب مث 500مىض 

 «.لاهرهم اجلن واإلنس
ز القرآن، ( وأحد مدارات املعركة بني الرافيع والعقاد، ويه اليت أدارات رىح السفود بينهما: طعن العقاد يف إعجا82)

 وهذا إنما اكن يف الطور العقادي األول.
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 .(84)«متفرغ هلذه املادة من حنو ثالثني سنة
هل من » باملجمع العليم بدمشق: اقال معلًقا ىلع حسد بعض انلاس هل ىلع انتخابه عضوً  139

 ؟« بعض األصدقاء وتثري فيهم اللؤم قانون انلعمة: أنه البد هلا أن تفسد
كنت ذكرت يل كتاب املويليح "حديث عيىس وهشام"، فهذا لم يقرره وزير املعارف إال » 140

 «.جنيه 400فدفعوا هل بهذه احليلة معونة لصاحبه، ألن املويليح أصبح يف بؤس شديد، 
لك مشلكة بني اذلئب واخلروف: ال يكون حلها أبًدا إال من حلم اخلروف، ما لم يرسل اهلل » 141

 « !ث حادثة تشغل اذلئب بنفسهأو حيدراعيًا، 
، فال يفتك هذا الكتاب، (85)طبع للجاحظ كتاب جديد، اسمه: "كتاب ادلالئل واالعتبار"» 147

وهو من أهم كتب اجلاحظ، بل لعله أهمها يف الرأي والفكر، ألنه أاغر فيه ىلع آراء الفالسفة 
 .(86)«القدماء يف حكمة املخلوقات، وجاء بها يف عبارات رسية...

                                                                                                                                                                                     

( : 118ص« )يف سبيل اإلصالح» يف كتابه ، وقال الشيخ الطنطاوي «غية اآلمل يف رشح الاكمل للمربدب»واسمه ( 83)
أنه دخل عليه يوًما  -وهو من تالميذ اإلمام اللغوي الشيخ سيد املرصيف شارح الاكمل-حّدث األستاذ حممود زنايت »

وقد سكن داًرا بايلة من يح قديم ، فرآه قد جلس ىلع حصري وسط الغرفة يكتب ويطالع وحوهل الكتب، ومن حول 
، ونقل «احلصري خيط من عسل القصب مرشوش ىلع ابلالط حييط به. فسأهل ما هذا؟ قال: هذا خنديق من هجوم ابلق

 بها يفاخر اليت الكتب من الكتاب هذا»: ًقامعل وقال ،(96ص« )يف سبيل اإلصالح» الطنطاوي احلاكية يف كتابه
« همقاالت»يف  فهر أبو العالمة ذكر وقد ،«املاضيات القرون بأمثاهل ينافس اذلي العالم هلذا اخلوايل، العصور عرصنا

 كتاب -بعد فيما–برد اهلل مضجعه: أن وادله دخل ىلع املرصيف أيًضا ىلع هيئته تلك، وقرأ عليه أبو فهر  (2/1233)
ـًا اكن»: عنه قال مما واكن أيًضا، اكملال : الرسائل هذه من( 237ص)يف  الرافيع ذكرو أخر. مواقف هل وذكر ،«يبارى ال اعمل

( : 5)ص «ذكرى أيب العالء»يف مفتتح طه حسني ىلع شيخه املرصيف، حيث قال  أثىن وقد. الكتاب هذا أهداه فهر أبا أن
 األدب، رص فقًها يف اللغة، وأسلمهم ذوقًا يف انلقد، وأصدقهم رأيًا يفأستاذنا اجلليل املرصيف أصح من عرفت بم»

يف  ق عليه لكمة الطنايحلم حيظ باذليوع اذلي يستحقه، فتصدُ  "رشح الاكمل"، وكتابه يف «وأكرثهم رواية للشعر...
ها ة كنت قلتُ الكتب كحظوظ انلاس يصيبها ما يصيبهم من ذيوع أو مخول؛ وتلك لكم ظحظو»:  (493ص« )مقاالته»

( ه1392)، وقد قاهلا يف مرتها األوىل اعم «يف بعض ما كتب منذ عرشين اعًما وال زلت أجد صدقها إىل يوم انلاس هذا
 (.7البن معطي )ص «لفصول اخلمسنيا»كتاب يف حتقيقه ل

ح الاكمل للمرصيف" أما ما يقرؤه مصطىف: فإن اكن عندك "رش» ( متحدثًا عما يقرؤه ابن أيب رية:223( وقال يف )ص84)
 «.يفيد يف اللغة وابلالغة واألدب فهذا أفضل ما يقرؤه، وإال فالاكمل نفسه، ألنه فنون كثرية، لكها
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 «.لطاعن يلنبه به أهله ىلع ما فيهأعجب األشياء: أن القرآن حيتاج إىل ا» 149
لست أهتم بفتَّال وال عقاد كما تظن، وإنما يؤملين: لؤم انلاس، ويؤملين أكرث من ذلك: اتهايم » 150

! واكن  نلفيس، فإين ال أرىض عن يشء مما أكتبه، وإىل اآلن ال أشعر أين عملت شيئًا يسىمَّ
كتور رصوف يقول يل: "هذه يه انلار املقدسة، اليت تظل تدفع صاحبها، ولكن ذلاعت هذه ادل

انلار أخف من الغرور"، فلنبق يف هذا األلم ما دامت حدود انلجاح آالًما وأوجااًع 
 .(87)«ومصائب

 رسائل إخوان الصفا: مما جيب عليك أن تقتنيه، ألنها ثمينة جًدا، وإن لم يكن لك ما فيها» 151
من غرضك، ولكن من أكرب فوائدها: أنها تفتق اذلهن، وتكسب ملكة حسنة يف فهم 

ستعكر عليك املايلة، فكيف حني تضم إيلها  «إخوان الصفا»، يظهر أن (88)ادلقائق...
"مجهورية أفالطون" اليت تطبع اآلن يف املقتطف؟ واليت اكنت أساس نبوغ كثريين، اقتصد 

 «.لهانذ اآلن يف فومها وعدسها وبصم
 «.، فال يفتك، وهل رشح كبري مطبوعفهو للقايض عياض، وهو كتاب ثمني "الشفا"وأما كتاب » 151

                                                                                                                                                                                     

األوىل بتحقيق: ، واملثبت ىلع غالف طبعته «دالئل االعتبار»( : 207( كذا يف هذا املوضع، ويف املوضع القادم )ص85)
 «.اخللق واتلدبري ل واالعتبار ىلعادلالئ» حممد راغب الطباخ

ال يمكن »(، فقال الرافيع: 207( وشكك أبو رية يف نسبة هذا الكتاب إىل اجلاحظ، فسأل الرافيع عنه يف )ص86)
ريه عليه؛ إال بمقابلة الكتاب بأسلوبه يف دقائقه وتفاصيله، غ وزور غريه، ىلع زور ،-اكجلاحظ–إثبات كتاب ملؤلف 

، وسيأيت الكم الرافيع عن كتاب «هل؛ لوال بعض عبارات ضعيفة تعرتض يف أثنائهوالراجح: أن كتاب "دالئل االعتبار" 
 أن اجلاحظ ربما أدركته بعض الراككة لتشعبه. ( يقر أبو رية يف مقالة هل281)ص هل. ويف «احلنني»
ا خبالف أرى نفيس ترفع من شأن هذه املقالة كثريً »( : 229من الرافيع، وقد ذكر يف )ص حممود   ( هذا انكسار  87)

قَّ هل، ، وحُ «أوراق الورد» ( نماذج من فخره بنتاجه؛ وسيأيت الكمه عن81، ولكن تقدم )يف فوائد ص«اعديت فيما أكتب
إننا »( : 7)ص «موضح أوهام اجلمع واتلفريق»كما يف قول املعليم عن اخلطيب ابلغدادي يف مقدمة تصحيحه لكتاب 

يه حًقا، فإذا أحب مع أداء الواجب أن يظهر قدره ويسري ذكره لم يكن نظلم اخلطيب إذا عبناه بهذا، فإن نلفسه عل
 «.علمه، ويغتنموا االستفادة بكتبهعليه يف ذلك حرج، كيف وقد يريد بذلك أن ينتفع انلاس ب

، وتقرأه قراءة رسيعة ملعرفة: هل "رسائل إخوان الصفا"أحب أن تراجع قسم املنطق من »( : 214( قال يف )ص88)
 استعماهلا أصل–ضعوا هذه الرسائل لكمة "استنتاج" أم ال؟ فإن يف مقاالت املجموعة مقالة عن هذه اللكمة استعمل وا

ذا يدل ىلع أنه أخذها عمن قبله، فالبد وه سينا، ابن كتابة يف عليها فعرثت: نفسها اللكمة أما ،"املقطم" يف نرشت اكنت
 ." «رسائل إخوان الصفا"أن تكون قد وردت يف 
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من نكبة الشعر العريب: أنه ال يتسع لبسط املعاين، فإذا بسطت املعاين فيه ورشحت سقطت » 152
ل إىل مرتبته من الشعر، وأصبح نظًما كنظم املتون يف األكرث، وهذا هو ما رصفين من األو

، ولكنه يف غري الكتابة، ووضع "حديث القمر" و"املساكني" وغريهما، فإن هذه الكتب يه شعر
 «.الظروف املوزونة

أسأل اهلل أن جيعل للحق »رسالة من حممد عبده إىل الرافيع، أثىن فيها ثناء عطًرا، وداع بقوهل:  153
 «.حسان يف األوائل، والسالممقام  من لسانك سيًفا يمحق ابلاطل، وأن يقيمك يف األواخر

أال جيوز »قال الرافيع متذمًرا من ثناء أيب رية ىلع مقالة للفيلسوف الفرنيس برجسون:  154
لإلنسان أن يلعن هذه ابلقعة وأهلها؛ بعد أن يرى الكمه أرىق من الكم برجسون، ثم ال يرى 

 .(89)«ألدب؟ والسالمنلفسه شيئًا من الربجسة وال راحئتها، حىت وال يستطيع أن يفرغ ل
اكن عندي من يومني أديب سوري، اطلع ىلع مقدمة الطبعة اثلانية ]من كتاب املساكني[، » 155

 .(90)«فقال يل: أقسم برشيف أن فيها قطًعا أحسن من أحسن ما كتب فيكتور هجو يف بؤسائه
هو اكحتطاب الشيخ  وال»قال الرافيع خماطبًا أبا رية ًخفف عليه بعض أعباء ادلنيا ونصبها:  158

 .(91)«جاويش
ضج قليب إىل اهلل: أن يفرغين خلدمة كتابه ودينه ولغة كتابه، مع تيسري أمر العيش؛ يلجتمع » 162

 .(92)ابلال ىلع يشء واحد

                                                           

 رافيع كثري اتلذمر من عدم تقدير أهل بدله هل، وربما مر بك يف ثنايا هذه الصفحات يشء من ذلك.( ال89)
قال يل أستاذ يف مرص: إنه سيأيت وقت تصري فيه هذه الكتابات يف العربية ]اإلشارة إىل رسائل »( : 172( ويف )ص90)

( : 254، وقال يف )ص«حال: ال ندرك هذا الوقت أوراق الورد[ مقابلة لكتابات شكسبري يف االجنلزيية، ولكنا ىلع لك
لقد قرأت "أوراق الورد" يف هذا األسبوع بعد أن فرغت من قراءة رواية "لشكسبري"، وأخرى "لالمارتني"، ويف لين: أن »

 « !معانيه وبيانه؛ ولكن هو احلظ أوراق الورد يرجح عليهما بكثري يف
بد العزيز جاويش وهو العالم اجلليل، والسيايس الكبري، حيتطب من الغابات اكن املغفور هل ع»( قال أبو رية معلًقا: 91)

 ( وليس فيها هذه املعلومة.4/17الزريلك ) «أعالم» ، هل ترمجة يف«ورحم الرشق معه وهو يف منفاه بربلني، 
، وقال يف «لغةتعبت فيه أشد اتلعب، فلعل اهلل جيعله قوة هلذه ال»: « أوراق الورد» ( عن كتابه183( قال )ص92)

( عن 226، وقال يف )ص«وأسأل اهلل أن جيعل لك ما حويل هادئًا ألرصف لك قواي إىل خدمة كتابه الكريم»( : 191)ص
فاهلل تعاىل يرزق العافية وهدوء الفكر وجيعل ذلك عونًا منه ىلع هذا العمل اذلي ال أريد به « : »أرسار اإلعجاز»كتابه 

ليس لإلنسان إال اهلل وحده، اإليمان به، والفكر »( : 248)صيف  م(1932اعم) سالة مؤرخة، وقال يف ر«إال وجهه الكريم
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اىل ومىت يكتب اإلنسان؟ ومىت يقرأ؟ والعمر يتبعرث بهذه الطريقة! ىلع أين واثق أن اهلل تع
 «.سيجيب داعيئ ألنه يعلم نييت

 أما الشعر: ففاتين زمنه، وقد قال املتنيب يف جملس سيف ادلولة ًخاطب اجلميع:» 165
 سيعلم اجلمع ممن ضم جملسنا * بأنين خري من تسىع هل قدم

 «.فلنرتكهم يسعون
إن األدب يا أبا رية منحط احنطاًطا غريبًا، فأنا يف هذه األيام أقرأ كتاب "زهر اآلداب" اذلي » 167

ر زيك مبارك، ويبايه يف مقدمته بتصحيحه، وما لقيه يف سبيل اتلصحيح، فإذا فيه طبعه ادلكتو
 .(93)«غلطات تدل ىلع جهل هذا ادلكتور، وأنه يف انلهاية من الغباوة، واخلالصة: أيه ماشية! 

تغريت أفاكري كثرًيا، وملت إىل اتلصميم أن ال أنرش شيئًا مدة سنتني ىلع األقل، وأكتيف » 168
عة فقط، ألين شئمت األدب وانلاس، وأريد أن ينسوين، ولكين لم أعزم، بل هذا رأي باملطال

                                                                                                                                                                                     

( عن مقاالته يف 278، وقال يف )ص«فيه، والعمل الصالح لوجهه، هذه يه خطيت اجلديدة، وال راحة للقلب إال فيها
 «.نفعة انلاس، وخدمة اللغة واألدبفإن انلية: م»: « الرسالة»
أما لكمة زيك مبارك: فاألدب أصبح كما ترى، وقد صار لك يشء ًخدع، ولو اطلعت ىلع »( : 172( وقال يف )ص93)

= أليقنت أنه ح... كبري! ]كذا[، وهو مع ذلك: دكتور آداب! وقد أخذ  "زهر اآلداب"أغالط زيك مبارك هذا يف تصحيح 
(، وبني 205ذا الوصف ثانية مراًرا يف )ص، ووصفه به" «املقتطف"بعض األصدقاء أمثلة من هذه األغالط وأرسلها إىل 

 ، ونال منه نياًل شديًدا.«فيها غلطات يف اغية اجلهل»( غلطة، 200حنو ) «زهر اآلداب»أن غلطاته يف تصحيح 
صاحب أمجل أسلوب يف العربية يف هذا العرص، ولكنه »( عن زيك مبارك: 8/219) «ذكرياته»* قال الشيخ الطنطاوي يف 

اجتهاداته جتعله يف مقدمة انلقاد يف األدب العريب احلديث، ولكن سلوكه »اكن أنيس منصور يقول: ، و«ضحل األفاكر
، -عنوانالوألف حممد رضوان كتابًا حول هذا –، واكن الزيات يسميه: "املالكم األديب" «االجتمايع اكن جيرده من ذلك

 يف راتيب إن»كة واملفلوكون"، فإن زكيًا اكن يردد: ( لو أدركه ألدرجه يف جمموعه الظريف" الفاله838ولعل ادلليج )ت
 غمس ولو اكتب مثلها يكتب ال مقاالت يلع أجًرا ابلالغ من آخذها اليت باملاكفأة أكمله وأنا ضئيل، املعارف وزارة
 يف مقالة ألف وتنرش ،-بالفرنسية اثنان منها- كتابًا وأربعني مخسة تؤلف خائنون، آدم بين إن ،…األسود احلرب يف يديه

 «.املعارف بوزارة مفتًشا تبيق هذا ومع "داكترة" وتصري "ابلالغ"،
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يغابلين وأاغبله، ولعله من تأثري ضغط هذه األزمة، ولعل اهلل يذهب به وبها عنا حبوهل 
 .(94)«وقوته

 أما "مسرت: جب" فرتى جزًءا من مقاتله اليت أرشت إيلها منشوًرا يف "السياسة األسبوعية"،» 168
وهو نفسه أسخف من "طه" و"مرجليوث"، ولكن الزمن لكه تلفيق يف األدب العريب املسكني 

د عبده ايلتيم، وما دام العرص ليس فيه الرؤساء وذوي السلطة والقوة واجلاه رجل اكلشيخ حمم
 «.فسيبىق اكملزيان املكسور

 «.ذلك جزء من أهم أجزائه، فهو يف لك فائدته ملن يتتبع تاريخ األدب العريب "نفح الطيب»" 170
اكن صادق عنرب لكمين، وقال: إن اتلضمني سمايع. فقلت هل: إن الشواهد املوجودة منه تعد » 174

 .«وز نلا استعماهل للتوسع يف اللغةباأللوف، وبذلك ًخرج عن أن يكون سماعيًا، وجي
شأننا شأن العرب ما اكتشف: صحيحة، وأنا استعملها وإن لم توجد يف املعاجم، ألن »لكمة  175

 .(95)«با قيم  لراتب با ةضع  ي اللغ  أوضاًًع جدةدةدمنا نضع ىلع طريقتهم، و
، وهو رجل كفيف طرد من األزهر، 2 نمرة ]د. حممد[ غالب: فغالب هذا هو طه أما لكمة» 176

دهل فذهب إىل يلون بفرنسا وخترج من هناك يف اآلداب الفرنسية، واكن حممد ]ابن الرافيع[ جيا
كثرًيا، وهو يتبع سنَن طه حسني، وجياهر باإلحلاد، ويريد أن يبين نلفسه شهرة بمثل ما فعل 

 «.أقل انلاس اهتماًما به وبأمثاهلطه، وكأنه يريد إرضاءه بما كتب عين، وأنا 
أما طه حسني: فليس بالضعف اذلي تتوهمه، وهو يف أشياء كثرية حقيق باإلعجاب، كما هو » 183

 توهمه فيه، وهو يف أشياء كثرية حقيق باإلعجاب كما هو يف غريها حقيق باللعنة.من اذلي ت
فقد أخذته من طابعه، ولكين إىل اآلن لم أقرأ فيه شيئًا، إذ كنت قرأته  «لفهرستا»وأما كتاب 

                                                           

حيث  (1931مايو ) ، وتكرر ميله إىل العزلة ثانية يف رسالة مؤرخة يفم(1930فرباير سنة )( كتب هذا املقال يف 94)
نها حالة سبب لك هذا، ولك ًخطر يل كثرًيا أن أترك األدب، وإراحة نفيس، واالقتصار ىلع املطالعة، وال أدري»قال: 

 «.اعرضة تعرتيين أحيانًا
مذاهب العرب واسعة، ونلا ما هلم من اتلرصف يف االستعمال إذا لم خنرج عن قاعدتهم، وقد »( : 67( وقال يف )ص95)

 يزيد اإلنسان حرفًا الستقامة األسلوب وإن خالف نقل اللغة، كما يزيد العرب وحيذفون من أمثال ذلك، وهو كثري يف
لعرب ليست بالضيق اذلي الكمهم، ويف القرآن أبلغ شاهد عليه، فدعنا من هذا ومثله، واعتقد أن مذاهب ا

 «.يتصورونه
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 «.د غريه، فاشرته إذ هو مادة طيبةيف طبعة أوروبا، ومهما يكن فيه من اتلحريف فال جت
ثق يا أبا رية أن هذا الكتاب الصغري هو أهم وأحسن ما : » «أوراق الورد»به قال عن كتا 185

كتبت، كما أين لم أتعب يف يشء مثل تعيب فيه، وربما بيَّضت الرسالة الواحدة يف أربع 
سااعت، ألن الغرض األول من الكتاب: إعطاء العربية هذا الكفز اذلي ليس فيها، وما باهلني 

 .(96)«يسىم كفًزا يكون الكفز حقيًقا بأن
/ سد املاكن اخلايل يف األدب العريب من 1»( عن غرضه من تأيلف الكتاب: 194وقال يف )ص

، تقابل ما يف (97)أول تارًخه إىل ايلوم، وإعطاء العربية كتابًا يف رسائل احلب وفلسفته وأوصافه
يد، ألنه نزاع / وضع عمل حاسم يفصل يف الفزاع القائم بني القديم واجلد2اللغات األخرى. 

أن يوجد ايلوم  يعجز املذهب اآلخر، ومن املستحيلالكيم إىل أن يضع أحد املذهبني عماًل 
يف العربية من يستطيع مثل هذا الكتاب بمثل هذه املعاين، وبمثل هذا األسلوب اذلي علق 

ان / تطهري فكرة احلب، وتهذيب معانيه يف نفوس الشب3عليه سعد باشا ذلك الوسام العظيم. 
من أن  والفتيات، والسمو بهذه الفكرة إىل اجلهة الشعرية الروحانية لتسمو بها انلفس بداًل 

                                                           

والرسائل اليت نرشت من "أوراق الورد" يا أبا رية لم أر يف أمرها إال اجتمااًع، ىلع أنه ال يوجد »( : 162( وقال يف )ص96)
نوفمرب ) ، وهذه الرسالة كتبها يف«أن يوجد ما يساويها إال قطًعا وتفاريق، فاحلمد هلل يف اللغات األوروبية ما يفوقها، وقلَّ 

 األدباءاكن عندي باألمس أحد »أيًضا:  "أوراق الورد"قال عن كتابه  م(1930مارس )، ويف رسالة مؤرخة يف م(1929
، وقال «يوجد يف األدب اإلجنلزيي إىل اآلن املطلعني ىلع اآلداب اإلجنلزيية، فأقرأته بعض رسائل منها، فقال: إن هذا ال

إن » ( :174، وقال يف )ص«أمحد اهلل ىلع هذا الكفز، وتوفييق إيله، فليس يف العربية لكها ما يشبهه»( : 170أيًضا )ص
–اإلمجاع قد انعقد ىلع إعجاز هذا الكتاب "أوراق الورد"، واحلمد هلل ىلع توفيقه، وقد أخربين الشيخ عبد اهلل حبيب 

 ثانية اإلمجاع وحىك ،«السماء ومن السماء يف إال يراه فال سماوًيا، الكتاب يرى أنه -للعقاد يتعصب اكن اذلي
 لم وأنت اإلعجاز، جزء عدا ما العرب، آداب تاريخ بكل عندي هو»( : 189ص) يف وقال ،(194ص) وثاثلة ،(188ص)
 -السلفية املطبعة صاحب–( اندهاش حمب ادلين اخلطيب 193، ونقل يف )ص«ئًا وال تعرفه إال حني تقرؤه جبملتهير شت

 مؤثًرا يزال ال -الورد أوراق– امللعون الكتاب هذا»( : 199ص) يف وقال مطبعته، يف لنرشه استعداًدا وأبدى الكتاب، من
فعرض يلع وضوعه، وليس يف نفيس إال هذا املوضوع، وقد جاء الشيطان م حول دائًما فيه شديًدا، تأثرًيا أفاكري ىلع

. ينظر «يعيش من بيع هذه الكتب! فهو يريد اإلكثار منها كتيبعيِّنات جديدة ]من اجلميالت[، كأنه أخزاه 
 ( وتقريره يف اجلزائر ىلع بعض املدارس.226(، و)ص187(، و)ص184(، و)ص179(، و)ص171/172)ص

ل ببضع رسائل غرامية يف األدب العريب، ( وأما ادلاكترة زيك مبارك، فقد ذهب إىل أن الرافيع مسبوق بهذا العم97)
 (207-204فجزع الرافيع هلذا الزعم، وبني أنها من غلطاته، وعزم أن يضعه يف السفود جلرأته هذه. انظر )ص
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تسقط، وهذا غرض تهذييب عظيم، ألن ناموس احلب طور من أطوار الشباب، وال يمكن أن 
املمكن تهذيبه والسمو به، ومن هنا يعترب الكتاب كأنه من أخص كتب  ايقهر أو يدفع، وإنم

/ الكّتاب 4وق أنه من أهم كتب األدب، ومن أسىم كتب ابلالغة واإلنشاء. الرتبية، ف
األوربيون يعيبون العربية بضعف اتلصوير للعواطف، وأنها ليست لغة حتليل، مع أن العربية 
أوسع لغات ادلنيا يف هذا ابلاب بمفرداتها، ولكن أين الاكتب اذلي يتوىل ذلك خبيال قوي 

ئقها وأرسارها؟ وفوق ذلك: فكرة عميقة فلسفية ملهمة، إن هذا وإحاطة بالغة وإدراك حلقا
لكه: من أشق األمور، وقلما اجتمع ألحد، وهو السبب يف خلو األدب العريب إىل اآلن من دقة 
اتلصوير خلوالج انلفس بمثل األسلوب ابلياين اذلي تكتب به الرسائل واملنشآت، فأوراق 

 .«جتديد فيها ويف األدبدفاع عظيم عن اللغة، كما أنه  الورد:
ىلع ما ألن، ووجه  (سنة 27) من أهم كتب ابلالغة، وقد طبع من "كتاب الصناعتني» " 185

امتيازه بكرثة أمثلته وبالغة عبارته، ولكن ليس فيه يشء من اتلحقيق الفلسيف اذلي 
أنه يطمع  البد منه يف ابلالغة، فإعجاب زيك مبارك به إنما يكون لعبارته وأمثلته، والظاهر

 «.ا، وذللك أكرث قراءة هذا الكتابأن يكون بليغً 
اد متفرغ للنقد، مستجمع أسبابه، بصري  )مصيبة هذا العرص يف األدب أنه مفلس» 186 من َنقَّ

بمذاهبه، متحقق بكل وسائله، فلو وجد مثل هذا وأمكنه أن جيد عيشه من عمله األديب = 
جمموع كبري من األدباء يف عصور كثرية، ولكن  هلدم وبىن يف بضع سنني ماال يفعل مثله

م به، فليكن ما هو ابلالد ميتة، فليست فيها احلياة اليت خترج مثل هذا اإلمام وتكفيه وتقو
 .(98)«اكئن!

                                                           

لك ما أتمناه من زمن بعيد: أن أتفرغ ملقاالت يف انلقد »( : 219( وقد تمىن الرافيع أن يقوم بهذا ادلور، فقال يف )ص98)
جياًل قوًيا  ينشئث، تهدم العرص لكه من مجيع نواحيه الضعيفة، وتبين عليه أدبًا جديًدا، فإن هذا العمل سنتني أو ثال

جديًدا، ويقيض ىلع اتلدجيل الصحايف املتفيش اآلن، وحيدث يف األدب واللغة نهضة تنبعث باحلياة، ولكن هذا 
يل: أن الوقت اذلي حنن فيه غري صالح ملثل هذه العمل ال يمكن إال إذا تركت الوليفة، وتفرغت هل وحده، ويظهر 

 «.يرفض هدم العقاد، وقس ىلع ذلك "املقتطف"مثاًل يرفض هدم زيك مبارك، و "ابلالغـ"اثلورة، ف
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قال عن رجل متعصب ضد القرآن وإعجازه، فناقشه الرافيع وبني هل وجه اإلعجاز، فآمن  190
، ألن (99)ين ال أسرتيح إال إذا أخرجت "أرسار اإلعجاز"وهذا لكه جيعل»الرجل، فعلق الرافيع: 

 «.انلاس متهيؤون لإليمان، ولكن ينقصهم من يكشف هلم عن أماكنه
أن تقرأ لك كتاب، وأن يكون لك طريقة خاصة يف: السبي  دلراس  الأدب افعريب: » 196

، وما تستطيع أن ما جتده، وأن يكون لك أسلوب قوي يف الكتابة، فاقرأ لك االستنتاج والفهم
 «.جتده

 «. ةاا  ةقرأ، ح ى ةمو  وهو ةقرأىلع افقارئ أن ةقرأ، وبا» 197
من أسجاع املتأخرين، وال خري فيها، ولكن ال بأس من رشاء الكتاب،  "رسائل الوطواط» " 198

ويمكنك أن تشرتيه حلسايب، ألين أريد حفظ جمموعة من الرسائل لك العصور، وكنت 
 «.الرسائل من أكرث من ثالثني سنة اطلعت ىلع هذه

فقد اطرحته، ويف مرص أشار يلع بعض العلماء أنه ال يليق أن يصحبين هذا  أما يوسف حنا» 202
امللحد، خصوًصا وهو ىلع ما علمت يتخذ اسيم سوقًا يف لك جملس، وما كنت أهتم به وأسىع 

 «. تنبت وال تثمرإنسانية سبخة ال هل: إال رجاء أن حيفظ هذا املعروف؛ فإذا هو
 «.هائل، وهو أشق وأذل ما أكتب فيهوقبل لك يشء، فهذا حبث فلسيف  أواًل  "أرسار اإلعجاز»" 203
، فقد قرأته يف «رشح اجلوايليق»تنبهت أخرًيا إىل أن أصل هذا املرض اكن انهمايك يف تصحيح » 208

 .(100)«تسع يلال، لك يللة: مخس أو ست سااعت
أما "احلنني إىل األوطان" : فليس من »املنسوب إىل اجلاحظ:  «ني إىل األوطاناحلن»كتاب قال 208

 «.ي طبعته دار الكتب ونسبوه إيلهعبارته، وال من نسقه، وكذلك كتاب: "اتلاج" اذل

                                                           

يصدر، ومن تتبع كتاب ولم يسرتح بعد، فإن هذا الكتاب لم  ويظهر أن املنية أنشبت ألفارها يف فؤاده  (99)
اإلجابات اليت يصح أن تعزى إىل الكتاب يلجمع شتاته، وحييل إيله، حىت إن أبا رية وقف ىلع عدد من  الرسائل هذا

، ويف «أين أرسار اإلعجاز؟ ومىت يظهر ما تم منه؟»( حني أحاهل الرافيع إىل هذا الكتاب، فقال: 232ضجر وتذمر )ص
 أسبق. ( ذكر أبو رية أنه تمىن أن الكتاب قد تم، ولكن اكن قدر اهلل282مقالة تأبينه )ص

رشح "حرض إىل مرص كتيب سوري من املتعصبني نلا أشد اتلعصب، وهذا الرجل يطبع اآلن »( : 200( وقال يف )ص100)
أخذ تصحيح "رشح »، وقال يف رسالة تايلة يف نفس الصفحة: «للجوايليق، وهو إمام من أكرب أئمة اللغة "أدب الاكتب

 .«غلطة 250أدب الاكتب" سبعة أيام، وأخرجت منه 
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كنت أتمىن: لو يتفرغ أديب من األدباء املسلمني إلخراج قاموس حيوي مجيع كتب اللغة » 209
، ولكنه يستغرق ا ىلع شك سهل اتلناول، فإن هذا عمل عظيماملطبوعة واملخطوطة مرتبً 

 «.مخس سنوات متصلة
حيسن بك أن تقرأ كتاب العقاد يف "ابن الرويم"، وتتثبت يف قراءته، وجترب نفسك يف » 209

انتقاده، فإنك تفيد من ذلك فوائد كثرية، ألنك سرتى تناقض العقاد، وسوء فهمه، وثرثرته 
 .(101)«الصحافية...

أخرب األستاذ عبد الرمحن بك الرافيع أين غمزت كتاب الشيخ رشيد غمزة تؤمله جًدا يف » 213
اجلانب السيايس منه، ستفسد عليه لك هذا اجلانب، وال يبىق ملا جاء به قيمة، أما الكتاب: 

، والسيد مجال ادلين، فهو فيما عدا ذلك: كتاب مهم جًدا، أي: فيما ًختص برتمجة الشيخ عبده
 «.ارهماوأخب

أما اسم الكتاب: فلم أفكر فيه بعد، قد تركته للمصادفات، كما »قال عن تسمية أحد كتبه:  215
 «.يه اعديت يف تسمية كتيب

رجل طيب جًدا، قد رسرت منه، وآثرته بهذا الفصل، وجملته أكرث حرية  "املعرفة"صاحب » 216
 .(102)«يف مثل هذه املباحث "املقتطف"من 

الصحافة إنما يه يف يد اذلين ذكرتهم، وإن مثل طه حسني أو هيك أو العقاد: ال  ال تنس أن» 220
 يمكن أن ينصفونا ما دامت الصحافة يف أيديهم، فهم يكتبون ما شاءوا حًقا وباطاًل.

والعالم اإلساليم خمذول يف هذا العرص، بديلل: أنه ليس هل وال جريدة واحدة من اجلرائد 
 املرحوم "تيمور باشا" أن ًختم أعماهل بالسيع يف إنشاء مثل هذه الكربى، وكنت اقرتحت ىلع

ولو  كتتاب اعم هلا يف الشعباجلريدة، ومجع رأس ماهلا أسهًما من أغنياء املسلمني، وفتح ا
بقرش وقرشني ونصف قرش، جيود لك مسلم بما يستطيع كمرشوع القرش اذلي انبعث اآلن، 

                                                           

 «.ألهر مثل للرثثرة ا)كتاب العقاد هذ»( : 215( وقال يف )ص101)
جيامل العقاد، وربما  "املقتطف"( املبحث يف نقد كتاب "ابن الرويم" للعقاد، وقد تقدم ذكر نقده، واكن صاحب 102)

نرش مقالة هل ( تذمر الرافيع من صاحب "املعرفة" أيًضا، ألنه 217امتنع من نرش بعض ما ييسء إيله جماملًة هل، ويف )ص
ين ال أزال أحسن أرأيت أن هذا الرجل قد أساء إيلنا أبلغ إساءة يف نرش الفصل بهذا الشك! ... ولك»ىلع قسمني، فقال: 

 «.الظن بالرجل...
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فيها األقالم اإلسالمية من أقطار األرض، وتكون وأن يتوىل هو رئاسة اتلحرير، وجيمع 
سياستها: إسالمية حمضة، تلتساقط لك صحف اتلدجيل املوجودة اآلن، وتلخفت عندها 

 أصوات مثل طه والعقاد، وتموت ابلدع اليت يعملون هلا.
فأكرب الرجل هذا العمل، ولكنه اكن مصابًا بمرض القلب، فعجز عنه، وهو رجل اكن يستطيع 

ربع وحده هلذا العمل: بعرشة آالف جنيه، بل اكن من املظنون به: أن ًخرج من أمالكه أن يت
 يف سبيل اهلل.

ولو عرفت ةا أبا ري  الصحف وأهلها لرأةت أن افعم  فيها أشق الأعما  ىلع انلفوس 
الكريم ، فهذه فيست صحًفا، وإنما يه حوانيت جتارة، وأنا أفض  عرشة جنيها   ي 

 «.ي   ي جريدة عريي   ذهذه افعل احلكوم  ىلع عرش
ليس انلقد أن تأيت بألفاظ يف مدح الاكتب والكتاب، بل أن تبدأ ببيان قيمة الكتاب، وما » 222

فيه من صواب وخطأ، ثم بد ذلك: تصف الاكتب بما ينتجه ابلحث، حىت ال ينخدع القراء، 
 «.نلاقد ذًما أو مدًحاا يصفه به اوحىت يكونوا ىلع بينة من استحقاق صاحب الكتاب مل

الرغبة سهلة، وما يه "أرسار اإلعجاز"، ولكن  إخراجال يستطيع يشء أن يزيدين رغبة يف » 223
، ولو اكن األمر كتابة فصل أو بعض فصول هلان، ولكنه إال أول العمل، ثم يبىق العمل نفسه

نحدر، فهو ليس من كتاب حاهل، ثم كتاب يوضع يلقاوم اتلاريخ املندفع بانلاس اآلن إىل امل
وإن يرده  ، وتفكري مستمر، وجهد وتفرغ،(103)والبد من قراءة طويلةالسهولة بما ًخيل إيل، 

 «.يهاهلل يمضه ويعني عل
أنا اآلن أقرأ "معجم األدباء يلاقوت"، وهذا الكتاب هو اذلي اكن ينقصين االطالع عليه، » 223

 .«واضع يف اجلزء األول من اتلاريخالستدراك بعض م

                                                           

أما "رس اللغة" »( : 248(، وقال يف )ص99( انظر يف استعداده للتأيلف واإلكثار من القراءة: ما تقدم يف فوائد )ص103)
(، 247، وانظر يف ثمرة تعبه: تعليقة ىلع فوائد )ص«يف كتابتها، ويه حتتاج إىل تفكري ومراجعات كثريةفلم أرشع 
، وذكر أبو فهر «إذا أردت أن أكتب صفحة = قرأت هلا مئة صفحة»* فائدة: اكن توفيق احلكيم يقول:  (.258وفوائد )ص

 يف مقاالته قريبًا من هذا.
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أما رأي هيك يف اإلرساء: فالعجيب أنه لم يكتب هذه الكتابة إال بعد أن صدر الكتاب » 223
، ورأيه يف اإلرساء ال قيمة هل ابلتة، بل هو هؤالء قوم مستعمرون من عقوهلم، ف(104)الفرنيس

 ألفاظ فلسفية ال غري، وكأنه يشري إىل أن حاكية اإلرساء: رمز من الرموز اكألساطري القديمة
 «.يت يرمز بها إىل معان معروفة...ال

 «.اإلقدام ىلع العمل = أفضل وأنفعأعتقد أن طريقيت يف اتلفكري املستمر قبل » 224
ال يغرنك كتاب "زاد املسلم"، فليس ىلع وجه األرض من يستطيع أن يأيت بيشء جديد يف » 225

 «.ملثل ذلكهذا الشنقيطي من يرىج  علم احلديث، وال يف املعاين، وليس مثل
إن لم ييجء هذا الكتاب مبتكًرا حمدثًا انقالبًا كبرًيا فاعلم » قال عن كتابه "أرسار اإلعجاز" : 226

ر أمره، وامليض فيه، أنه ال حمل هل، وهلذا تراين حريًصا أن ال ألهر منه شيئًا إال بعد تقري
 «.واتلفرغ هل

ا ينىس اإلنسان مسألة ناقش اذلهن، وقلَّماملناقشة من أنفع الوسائل تلثبيت املسائل يف » 226
 «.فيها

، وقال أيًضا «، ألين ألنها أحسن مقالة كتبتهامىت قرأت "فلسفة األدب" فعرفين رأيك فيها» 227
وأحب أن تقرأ هذه املقالة قراءة انتقاد وتعنت وتفتيش وتكرر قراءتها ثم »( : 229)ص

راء ال يتشيع للاكتب، فإين أرى نفيس ترفع من تكتب يل ما تراه فيها باعتبارك قارئًا من الق
 «.ة كثرًيا خبالف اعديت فيما أكتبشأن هذه املقال

 «.اس لصديقحَ اكنت االمتحانات يف هذه السنة: اكمتحانات انلَّ » 229
 (105)قال يل ]جوريج إبراهيم[: إن مقدمة اجلزء األول»قال متحدثًا عن مقدمات دواوينه:  230

، وأنه ملا قابله يف ذلك العهد قال هل: كم عمر هذا الشيخ نالم ادليوان؟ فتنت الشيخ ايلازيج

                                                           

د اذلي ترمجه هيك، وبىن ىلع كتابه "حياة حممد"، ولوال كتاب هذا الفرنيس ما صاحب كتاب حمم»( قال أبو رية: 104)
 «.ة الرسول صلوات اهلل عليه حرفًاكتب هيك يف حيا

، (ه1350) وكتابة هذه الرسالة اكنت اعم م(1321) ( طبع اجلزء األول من ديوانه باملطبعة العمومية بمرص سنة105)
، وال غرو؛ فإن كتابه العظيم (اعًما23) ، فهذا يعين أنه طبع ديوانه وعمره(ه1298)م والرافيع استهل مولوًدا صارًخا اع

طبعه وهو يف اثلالثني، كما تقدم ذكره، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، وقد قال حافظ إبراهيم مثنيًا  "تاريخ األدب"يف 
 ىلع العقاد:
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، لعيل أعرث بها املقدمةفإين قضيت اثلالثة األسابيع األخرية أحبث فيما عندي من املظان عن 
 مرسوقة من بعض الكتب، إذ يستحيل ىلع شيخ يف هذه األيام أن يكتب مثل هذه املقدمة.

زمنه، وانفراده بانلقد يف  (106)، وناهيك بايلازيج-كما يقول جوريج–هذه يه لكمات ايلازيج 
 «.وابلالغة

فإن النرش حيسن أن يتمرن ىلع كتابة يشء يف "املقطم" أو غريه، »قال عن مصطىف بن أيب رية:  236
 «.يبعث فيه نشاًطا كبرًيا

جنلزيي واألدب كتب يل أديب يف مرص من أكابر املخلصني نلا، وهو مطلع ىلع األدب اال» 237
ا العرص يف العربية وغري العريب، يقول: أما لكمتك يف "فلسفة األدب" فيه أوثق ما كتب يف هذ

 «.العريب
اهلل واصرب كما  األوالد يف هذا الزمن: نصف هموم احلياة، ولكنهم أيًضا: ثواب كبري، فاستعن» 239

 «.صرب أولو العزم
 «. صرب ىلع استكماهلآفته أنه ال لك يشء يف هذه ابلالد» 242
إن مقالة "شويق" اكن هلا أثر بعيد، حىت إن "نقوال احلداد" كتب يل: أنه ال جيوز أن يقرأ عن » 246

 «.و يكتب أو ينرش غري هذه املقالةشويق أ
فهو الواقع، ألن ابلارودي ال يزيد ىلع قوة األسلوب  أما أن شويق أشعر من ابلارودي» 246

يف معاين شويق ومواضيعه، وابلارودي من هذه انلاحية ضعيف جًدا،  وفخامته، ولكن الشعر
 .(107)«والفرق بينه وبني شويق يف هذا = اكلفرق بني زمن شويق وزمن ابلارودي

تنبيه وزارة املعارف إىل أن جممعها لن يفلح، وأنهم إىل اآلن لم  )أما "رس اللغة" فالغرض منه 247
وه، وال يفلحون إال إذا اهتدوا إيله...، وسأتعب نفيس يهتدوا إىل الرس اذلي جيب أن يبحث

                                                                                                                                                                                     

 وأوتيت انلبوة يف املعاين * وما جاوزت حد األربعينا  
ورشحه، وهو طالب يف  «ديوان علقمة الفحل» أن السيد أمحد صقر نرشفائدة من عجائب انلبوغ يف العرص احلارض/  *

 اثلانوي لم يبلغ العرشين، وقدم هل زيك مبارك.
(، وقد عربَّ الزريلك يف ه1324(، تويف )15املتقدم ذكره والوصية به يف )فوائد ص «جنعة الرائد» ( هو صاحب كتاب106)

 «.اش فقريا، غين القلب، أيب انلفساكن رزقه من شق قلمه فع»( عن حاتله بتعبري لطيف: 1/77) «األعالم»ته يف ترمج
 (.31(، وىلع ابلارودي يف )فوائد ص82( تقدم ثناؤه ىلع شويق يف )فوائد ص107)
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 «.اهلل، تلكون املجموعة بها قوية كثرًيا فيها إن شاء
هم اذلين يكتبون كثرًيا يف  استفتاء األهرام، فإذا املتقدموناطلعت اآلن ىلع نتيجة » 247

 «.فات اجلمهور مًعااألهرام، وهذه سخافة من سخافات اجلرائد وسخا
الة "رس انلبوغ" انتهت، وسأرسلها ايلوم "للمقتطف" إن شاء اهلل، ويه تمأل تسع صفحات مق» 247

 .(108)«منه، وألنها أقوى من لك ما سبق، واكن تعيب فيها عظيًما
 «.عة ال نظري هلا يف األدب العريبإن مقال "رس انلبوغ" هو وحده جممو»( : 253وقال يف )ص

 .(109)«س يف اللغة العربيةعملت هل نشيًدا من حبر جديد لي» 248
يظهر، وال ال بأس به، وهو صغري يف األصل، ولكنهم ثرثروا فيه ىلع ما  "ديوان ابن زيدون»" 250

 «.ثقة بمن صححوه ورشحوه
اعدة أرايع موضع احلرف يف األسلوب، فإن اكنت الالم أقوى استعملتها، وقد أرايع » 250

 «.اعتبارات أخرى
رفع جواب الرشط حني  أت فيها شويق، ويهلكمة كنت خطَّ  "املقتطف"انتقد يف  العقاد» 251

انلحاة يف رأيي هذا، فانتهزها العقاد، ولكن انلحاة مجيًعا أجازوا يكون فعل الرشط ماضًيا، و
هل أن  وتركت، وقد كتبت رًدا طوياًل جعلناه اكلفخ للعقاد، فإين ألهرت غلط انلحاة، خمطئون

بط يف هذا ابلاب، واالنتقاد ليس هل، بل هو للشيخ عباس جييب هو عنهم لرنى كيف يتخ
اجلمل، ذكره للعقاد، وهذا كتبه بعبارة ال تدل ىلع فهم، وألن هذا الرد رضبة قوية للعقاد، ألين 

 .(110)«توسعت فيه، وإذا لم ينرشه املقتطف كما هو فسأنرصف عنه
                                                           

وقد تقدم من الكمه:  أن انلتاج العليم اذلي يشتيك الرافيع من إتعابه = يكون هو األبىق واألشهر، ( كأين أحلظ108)
 (.223؛ فاعترب بهذا. يراجع فوائد )ص«اجعل شعارك هذه اللكمة: إن انلبوغ = صرب طويل»
أن امللك األفغاين طلب نشيًدا عربيًا خاًصا به، ونشيًدا يكون  "ابلالغ"( نقل أبو رية عن جريدة 265( ويف )ص109)

الغ نشيد جاللة امللك: نادرشاه، وقد وضعه األستاذ الرافيع يرسنا أن نذيع يف ابل»لطالب املدارس، وفيها هذا انلص: 
من ابلحر اجلديد اذلي استخرجه وسماه "قرع احلرب"، ولم ينظم فيه أحد قبله، وهو وزن محايس قوي، يكاد يشعر من 

 «. املعركة ال يف احلياة العاديةيهتف به أنه يف
، وأعلن هزيمته، وسأسجل "املقتطف"حوية اليت فتح بابها يف العقاد من املناقشة انل لقد فرَّ »( : 256( قال يف )ص110)

عن  "املقتطف"نفسه، وكنت ال أصدق أنه يفر! واكن لك اذلين اطلعوا ىلع كتابيت يف  "املقتطف"عليه هذه اهلزيمة يف 
 «.ها يرد، ألنها عقدة ال يمكن حلُّ املسألة انلحوية يؤكدون يل أن العقاد سيسكت وال
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 «.ا إال يف إخراج معجم من املعاجمهذا املجمع اذلي أنشأوه ال يفلح مطلقً » 251
للبخاري فهو من الرشوح املهمة، وطريقة طبعه مجيلة جًدا، ألنها  "رشح الكرماين"أما » 258

 «.الين أو العيين = فاشرتك يف هذاطتفصل الرشح من املنت، فإن لم يكن عندك رشح القس
، ألن أحاديث ابلخاري جمردة من قرأت "جتريد ابلخاري" لكه قبل كتابة مقالة اجلمال الفين» 258

 .(111)«األسانيد يف كتاب للزبيدي طبع مراًرا
أنه ال قيمة هل، وهذا الكتاب تم طبعه من  ، ولينِّ (112)لقدامة "لم أطلع بعد ىلع "نقد انلرث» 258

 َّ ني ريزيميُّٱسنتني، ولكنهم ال ًخرجوه إال يف هذه األيام، ورأي قدامة يف اآلية: 

 «.ة، فارضب به حائط جملس املديريةررأي سخيف ال قيمة بامل
أنها مهمة يف يمة، ولكن إذا تمت ... ويف رأيي فيه ذات ق "(113)دائرة املعارف اإلسالمية"أما » 264

 «.فال أهمية هلاما فيما عدا ذلك مواضع اتلاريخ فقط، أ
نا أسميها ن األوىل يف فصلها، وأويه ذات استعداد عظيم جًدا، وتكو»قال عن ابنته زينب:  265

 «.ن األفغاين، ألن فيها شبًها منهمجال ادلي
ها مدنية مما حيسن ذكره: أن لك املجددين رجعوا اآلن عن رأيهم يف املدنية األوربية، وأقروا أن» 268

 .(114)«زائفة، وأحنوا عليها...
حة، واكن صف (600) فهو من أهم كتب املختارات يف الشعر، ويقع يف حنو "ديوان املعاين"أما » 270

، ومع ذلك لم يتهيأ هلما تصحيحه، ثم الشنقيطيبتصحيحه مع  يشتغلالشيخ حممد عبده 
 رشعت جلنة الرتمجة والنرش يف اتلصحيح لطبعه، فعجزت عنه وتركته.

                                                           

 من عنايته بالقراءة واتلحضري، وتعبه وإنهاك عقله وبدنه يف ذلك. (223ىل ما تقدم )فوائد صتضاف إ ( وهذه111)
أليب  "الربهان"طه حسني والعبادي ىلع أنه لقدامة، وقد ثبت أنه بعض كتاب  هو كتاب نرشه»( قال أبو رية: 112)

 .«إبراهيم بن سليمان بن وهب الاكتبإسحاق بن 
ترشقون كرث، من أقطار خمتلفة، تعىن باملوضواعت ذات الصلة اإلسالمية، وتقديمها موسوعة حبثيَّة، دونها مس (113)

باملفهوم الغريب للحضارة اإلسالمية ومتعلقاتها، وكتب يف نقدها أو بعضها مؤلفات متعددة، ومن خمبآت نقدها 
 (، وما بعدها.2/637« )مجهرة املقاالت»، ويه يف مقاالت العالمة أمحد شاكر 

وملا قامت فتنة اتلجديد واملجددين منذ أكرث من ربع قرن، لم يثبت »( : 282و رية يف مقالة تأبينه )صب( قال أ114)
 «.يناضل ويصاول حىت كتب هل انلرص وحده ملدافعتها غريه، وللَّ 
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أن ينسخه يلطبعه، فتلكأ وجعل ينسخ  (115)ومن ثالث سنوات أرشت ىلع القديس الكتيب
تلحريف ذاهب يف الكتاب لك مذهب، حبيث ال ببطء، وقد أطلعين عليه يف مرص، فإذا ا

 يمكن اتلصحيح إال بتعب شديد.
غري أن الكتاب من أهم كتب الشعر ىلع لك حال، وحيتوي حنو عرشة آالف بيت اختارها 

من لك ادلواوين اليت اطلع عليها، وأكرث هذه  -"الصناعتني"صاحب كتاب –العسكري 
فائدة، إن اكن حمرفًا أو وجمرد لهوره يعد  تاب،ايلوم، ومن هنا أهمية الكادلواوين مفقود 

 «.مصحًحا
عظيم جًدا، ولكنه يف باب اإلعجاز يعد وسًطا، فاهلل يوفقنا لوضع أرسار  "تفسري املنار»" 274

 «.أن يلطف بنا... اإلعجاز، وييرس نلا أمورنا نلتفرغ خلدمة نبيه وكتابه، نسأهل جباه نبيه 
لة "اإلرشاق اإلليه" من أعظم ما كتبته إىل اآلن، كما أن مقا يا أبا رية" هذه (116)مقالة "الفقر» 275

 «.ليست دونها
هو طبع اخلانيج كتاب "رس الفصاحة"، فاتلمس نلفسك نسخة منه، فإنه ذو قيمة يف بابه، و» 275

 «.جزء صغري، ولكنه كبري املعىن
 

اعم ) الرافيع ، واكنت وفاة  م(1934م اعت مؤرخة )( اكن279)ص رسالة يفآخر 
، وقد داعين حق جلفوةٍ  انقطع حبل الرتاسل بيين وبني الرافيع »قال أبو رية:  (117)م(1937

الوفاء هلذه الصداقة اليت امتدت حنو ربع قرن = إىل أن أكتم سبب هذه اجلفوة اليت قطعت ما 
لصلة قطعت تلك اكيف ان -امهلل إال ودلي العزيز مصطىف –بيين وبينه، فلم يعرف أحد 

 «.اليت اكنت بيننا

                                                           

 ( تذكر الرافيع من سخافات هذا الكتيب.272( يف )ص115)
 «.املصلح األعظم سمو الفقر يف»، ونرشت بعنوان: ( تتحدث عن فقر انليب 116)
 اعًما(. 58( = )ه1356 - 1298ميالده ووفاته باهلجري: ) (117)

 

 


