
 تعزية من تونس

وكتب األستاذ الفاضل والعالم العامل الشيخ طاهر بن عاشور من علماء 

 تونس المصلحين رقيماً إلى جامع الكتاب هذا نصه :

 

 1323جمادى األولى سنة 23المرسى في 

 إلى األستاذ العالمة النقاد أخينا الشيخ سيدي محمد رشيد رضا 

اإلسفال  والعلفم والحكمفة  أقاسمك األسف  والمفم علفى مصفي تنا ومصفي ة

ً بمفارقففة أسففتاذنا الففذي كففاز علمففه ناهففة ألبصففارنا وذكففر  أن فف لنفوسففنا    ا

أقاسمك األسى وإز كنت أوقن أز مالزمتكم له وتمتعكم ال نين بمشاهدة ذاته 

الشفرففة التفي هفي م ففاض الفوفاحل والحكمفة تشعلكفم أشففد شفوقاً إليفه   ولكنففي 

نتم منه تشربوز أشد منكم ح فرة علفى أرى نف ي من جهة تعطشي إلى ما ك

ما عدمت وففاتني مفن مشفالس األسفتاذ واانتففام بعلمفه وحكمتفه وكفال ذفنفك 

عرففت األسفتاذ . س ب أس  وحاز فال بدم أز فكوز أسفنا متوازنفاً مت فاوفا

فعرففت مفن مالقاتفه األولفى  ..هف 1321معرفة شهود بتونس ففي سفنة اإلما  

وتكفاف  القفوى   وشفدة الفراسفة  بالغفة القفوضوالفكر و  رجل العا  واإلرادة

واعفتال    وإلفتها بهفا  حتى لقد كاز من سكوز نف ي إليه ..العملية والفكرفة

  افصفار  ذكفر !ما فكفوز م لفه ففي ال فنين الطفواض ..صدقاته في أمد وجيا

التي رماني بها  فال ت ل عن أسفي وآامي .تفعل في نف ي ذكرى والد رحيم

ت ف   بفي الكةبفة ففي   قيت فوماً كامالً ا أسطيع حركفة فكرففةف  !برفد منعا 

ولقفد كنفت  .وتهيم بي في أودففة مفن الحفاز واليف    بحار من الفكر ال اذج

 ..ثفم ثفاب إلفى بعفر الرشفد  من جاللة الخطب كمن لم فصد  الخ فر األلفيم

ولم أملك ع راتي عفن الت فاقع عنفدما قفرأ    ففكر  في حاض اإلصالح مدة

األخيفرة الدالففة علفى أنففه كفاز ففكفر فففي اإلصفالح سففاعة ا ففذكر فيهففا  أبياتفه

 المرء غير نف ه .

فكوز األس  في عادة النفو  على المصاحب جدفداً ففذذا خلفا المصفاب 

 األس  ولكن ذلك األس  عن الشو  إلى ذا    ف ما أسفنا على األستاذ ث  ر  

كال  وخار  القفوى ففي اإلما  فال شك أنه فشد كلما حار  األفها  في المش

 مقاومة ال دم وجراثيم الت خر .

فقابلني تم فاض األسفتاذ اإلمفا  ففي منالفي مفرا  وأذكفر كلماتفه وتفاسفير  

مهمففا قففرأ  سففورة فففي صففالتي فكففاز ذلففك فهانففي فخففراً وفشففدد فففي  روح 

النشاط والعافمة فصر  اآلز فافدني ذلفك كلفه أسففاً علفى أسففي وغمفاً بعفد 

 غمي حتى سئمت الحياة وصمر  في عيني الدنيا ب سرها .
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شيين على اإلمفا  وأنفتم منفه بمنالفة اابفن ال فار مفن أرد  مشاركة المش

الوالد النصوح لذلك عامت على ال دار بمراسفلتكم ألبفوح لكفم بمقفدار أسففي 

وف سي ما امتالك المصي ة جميع قواي )وثانياً ( بشملي ففي تحرففر ترجمفة 

األستاذ مع كلما  ت بين تعرب عن بعر مقدار  لمن كاز بعيداً عن اسفتكنا  

وأنففذ  ذلفك لينشفر ففي صفحيفة .... لفيعلم النفا  أز أهفل اإلصفالح عظمته 

والنصيحة ا فعدموز تص را فعترف بمقدارهم وفقت س من أنوارهم ولقفد تفم 

 لي ذلك في فو  سترونه في هاته الشرفدة 

رأفت هذا المصاب العظيم قد اهتفا  لن فذ  نففو  األحيفاء مفن أصفحابنا 

صفالح مفنهم إلفى نظفم تف بين ل سفتاذ التون يين فطففا متنفوروهم ومح فو اإل

 .اإلما  وكاز غال هم ف لمه إلي  .

ولقد اقترحت في آخر ما كت ت على من له انت اب إلفى األسفتاذ اإلمفا  ) 

رحمفففه ح رحمفففة واسفففعة ( أز ف فففعى ففففي جمفففع آثفففار  ورسفففاحله األدبيفففة 

وآثار  والعمرانية العليا   ولو باكتتاب عمومي كما ففعل أهل أوربا في تةلي 

 عظماحهم 

وأز تفصففلوا لنففا فففي المنففار تففارفخ حيففاة األسففتاذ ومهففا  أعمالففه وتعففددوا 

تةليفه ما عرفنا منها وما لم نعرف   وأز تتفولوا بذعالمي خاصة هل توجد 

 األعداد واحداً 

ًً إلى جمع قرناحه إليه وأز تخ روني هل كتب األسفتاذ شفيئاً  ً زادني شوقا

 واألستانة وغير ذلك من ال الد . في رحلته إلى الشااحر وتونس

وفي ختا  قولي أرجو للمنفار تقفدماً ولشنفابكم عمفراً طفوفالً ففذز بحيفاتكم 

وتقد  المنار تحيا م ادئ األستاذ اإلما  وأرجو من ح أز فشمع التفافهم حوض 

م ادفه ع ى أز فصلوا إلى ما كاز فاجيهم إليه وتق لوا أطيب التحية وأزكفى 

 .  أخوتكميم من حليالت ل

 

 طاهر بن عاشور
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