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اهللا وشاء , م ٢٠٠٦من هذا الكتاب يف عام قبل أن أبدأ أحب أن أقول أين قد انتهيت 
 .القدير أال ينرش منذ ذلك احلني العيل 

ربام أبدأ هذه املقدمة بداية مل أعهدها يف نفيس من قبل, لكني أعتقد أين لن أجد خريا 
 )جدرانه عىل معلقة(شخصية منها لالستهالل, فقد نشأت يف بيت مل يكن فيه صورة 

 صورة الشيخ حممد عبده, وحني بدأت التأليف إال)  البيتمن غري أصحاب(ألحد 
أن القاسم املشرتك فيمن كتبت عنهم كان أهنم ولدوا آلباء عرفوا  وجدتوالكتابة والنرش 

 .الشيخ حممد عبده وتأثروا به وبدعوته

كل هنضة أدركتها مرص احلديثة وحني بدأت التأريخ وجدت أن القاسم املشرتك يف 
   .واملعارصة كان هو حممد عبده

وحني مضيت يف التأريخ وجدت أن حممد عبده كان قد قدم تشخيصاته الدقيقة 
 .حد سواء عىل  مشكالت حياتنا الفكرية والسياسيةملعظموعالجه األمثل 

ن  السنوات الست األخرية وجدتني مدعوا يف عرش مناسبات للحديث عى مدوعىل
 حمارضايت عن حممد عبده كانت يف قاعة حممد عبده حممد عبده, ومن العجيب أن أوىل

 .نفسه يف جامعة األزهر

 ؟ هذا الكتابة يف كتاباًهل تأخرت إذ

إن كان ذلك كذلك وأظنه كذلك, فإين أستغفر اهللا العظيم, وأدعوه أن يتقبل 
   .استغفاري

 يتقبل ن أرجوهني أدعو اهللا العظيم وألك..  ال أعرف؟هل أنا مؤهل ملثل هذه املهمة
  .عميل

 
إذا أردنا وضع لقب واحد قبل اسم حممد عبده فإننا نجد أنفسنا عاجزين عن التعريف 
به بلقب واحد, ونجد أنفسنا مضطرين أن نصفه بأنه املفكر اإلسالمي, واملصلح 
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والسيايس, ورائد االجتامعي, ورائد الرتبية والتعليم, والفيلسوف, والقايض, والفقيه, 

 .اإلصالح األديب واللغوي والصحفي

صفة من هذه الصفات وحدها, بل  عىل نعم فال يمكن أن يقترص وصف حممد عبده
 إن الشيخ حممد عبده هو أبرز شخصية مرصية يف أواخر القرن التاسع :إننا يمكن القول

وز قدر رموز القرن عرش وأوائل القرن العرشين, كام أنه بمكانته يف الفكر والثقافة جا
حسن العطار, ورفاعة الطهطاوي, وعيل مبارك, وعبد اهللا : التاسع عرش السابقني عليه

 .فكري, كام أنه بمكانته يف السياسة والعمل العام جاوز قدر عرايب والبارودي

 أن األهم من هذا أن أثره قد بقي من خالل تالميذه, وقد كان تالميذه بالطبع عىل
غريه, بيد أننا إذا بحثنا عن القاسم املشرتك بني األعالم يف ربع القرن األول تالميذ آلخرين 

من القرن العرشين وجدنا هذا القاسم يتمثل يف التلمذة ملحمد عبده, هكذا كان سعد 
ْا ومن بعدهمزغلول, وقاسم أمني, وأمحد لطفي السيد, وحممد رشيد رض َ. 

ولتتأكد مكانة , مبارش هو حسن البنا  تلميذ غريود عثم جاء الربع الثاين ليشهد ص
ًحياته فأصبحوا شيوخا كبارا لألزهر ولغري األزهر يف أخريات تالميذ حلقوا به  ً. 

 
صاحب املكانة الرفيعة يف ميدان التجديد الديني مل يكن اإلمام حممد عبده واحلق أن 

يف عي والرتبوي والتجديد االجتاما من رواد النهضة الوطنية ًرائدً أيضا فحسب, بل كان
 جعلته بمثابة األب الروحي ىالعرص احلديث, فقد تعددت أدواره السياسية والفكرية حت

لكل الذين نفذوا خطوات إصالحية يف املجتمع املرصي من بعده, وقد كانت حياته 
 االحتالل ات سياسعارضفي مع العرابيني, وُجن ونُكفاحا وجهادا متصال, فقد س

ندد باالتفاق الودي املعقود بني كام أنه حد سواء,  عىل سودانالربيطاين يف مرص وال
 اخلديو سياساتالعربية, وعارض اإلسالمية وحساب الشعوب  عىل إنجلرتا وفرنسا

إصالح  إىل ى ما اعتربه مساوئ حكم أرسة حممد عيل, وسعوانتقد,  ومطامعهعباس
يف إنشاء مؤسسات املجتمع بأكرب قدر إنشاء اجلامعة املرصية, وأسهم  إىل األزهر, ودعا

إيقاظ الوعي القومي  عىل املدين, وبذل اجلهد يف إنشاء اجلمعية اخلريية اإلسالمية, ودأب
الصحيح املتمثل يف أداء الواجب نحو األمة, واالعتزاز بكرامة اإلنسانية, وبذل جهده 
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التقليد, ووقته يف سبيل بعث الروح اإلسالمية األصيلة, مناديا بتحرير الفكر من قيد 

 .وتطهري اإلسالم من أوهام العوام, وتصفية العقيدة من شوائب اجلهالة

ومل يكن ,  كثريون عتقدعىل نحو ما يوربام كان جتديده الديني هو رس نجاحه السيايس, 
التطبيق, فقد أراد أن يبسط اإلسالم, وأن  عىل األفهام, وال عىل عصيا) يف الواقع(جتديده 
 عبد ىحد تعبري الشيخ مصطفعىل ( سذاجته األوىل إىل , أووىلينابيعه األ إىل يرده

ا, وأن خيلصه مما علق به من ًا عقليً روحيى, وأن ينحو به يف الوقت نفسه منح)الرازق
ا, ًا عاليًشوائب مادية, وآثار خارجية, وأن يبث يف نفوس سائر املسلمني شعورا ديني

 .اًا نقيًيقا أخالًوفكر

 من رحاب الفكر ًعلينا أن نخرج قليالأؤمن به من أن ال أزال ًوقد كررت كثريا ما 
اإلسالمي لنتأمل يف مكانة حممد عبده يف تاريخ أمته, ومكانه من تيار ذلك التاريخ, وهنا 

يف وسط كل تلك به قد يدهشنا أن يكون هذا املصلح العظيم قد استطاع أن يقول بام قال 
 ك الفريد الذي سلكه طيلة حياته التي مل تطلالظروف التي عاشها, وأن يسلك هذا املسل

ما كان يؤمله املعجبون به وبأسلوبه يف اإلصالح, لكن ما يصرب هؤالء وأولئك أن هذه إىل 
 .احلياة مل تقرص عن أن حتقق كل ما كان مأموال منه

يف أنه كان متثلت عظمة حممد عبده يف تاريخ اإلصالح الديني ًوالزلت أعتقد أيضا أن 
ْن قرن اإلصالح الديني باإلصالح السيايس, وكان جياهر بحقيقة مهمة يف سبيل َأول م

 عنها, وهي أن إصالح املسلمني عن طريق ىتزال كثري من العيون تتعام اإلصالح ال
األخذ بأساليب املدنية  إىل  من إصالحهم عن طريق الدعوةىدينهم أسهل وأجد

 هذا أنه ىوليس معنقيقة يعرب عن عبقرية , احل واحلق أن الوصول إىل مثل هذهاألوروبية, 
 االحتكام إىل أنه دعا الكربى االبتعاد عن أحكام العقل أو جمافاهتا, لكن احلقيقة إىل دعا
العقل يف أمور الدين نفسه, وفتح باب االجتهاد بحيث يمكن للدين مواجهة إىل 

توىل توجيه املجتمع للدين أن يبحيث يمكن املتغريات احلديثة, من موقع ندية قادرة, و
 تباع ,وأن يكون الدين هاديا للمجتمع خارج حدود األمواجهة القائد واملوجه  والسياسة

أن تتخلص الشعوب  إىل  يف هذه الفكرة السبيلىحد سواء, وكان ير عىل ألتباعلو
 . اإلسالمية من ختلفها, وتستعيد جمدها
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بني الدين ) غري الالزمو(جلامد االربط  إىل وكان رأيه أن سبب تدهور املسلمني يعود

 العلامء املتزمتون من هفيق املوقف املحافظ الذي كان والسياسة, وبني الفلسفة والفقه, وإىل
تطورات احلياة العرصية واحلضارية, وهلذا كرر قوله بأن أوضاع املسلمني لن تتغري إال 

 .بتطوير العلم الديني نفسه

رك رس هنضتها بعد أن تأمل فيه كثريا, لكن هذا وقد مكنته زياراته ألوروبا من أن يد
اإلعجاب الشديد بمنجزات أوروبا يف العصور احلديثة, وبجدية جمتمعها رسعان ما حتول 

  الطريقة املثىلتأمل يف الطريقة املمكنة لإلفادة من جوهره ال من مظهره, وإىل إىل يف فكره
بحكم عمله يف , تقليد أو نقل هذه املنجزات, ذلك أنه كان  إىل لصياغة منجزات مثيلة ال

ًوكان واعيا  صعوبة نقل قوانني أوروبا ونظمها, يدركالتدريس والدعوة والقضاء, 
مثل هذه القوانني والنظم التي نبتت يف أرض خمالفة ال تتوافق مع أوضاع حلقيقة أن 

تعقيد  إىل عىل غري بصريةالنقل , بل قد تؤدي عملية  هلاستوردهانود أن نالبلدان التي 
ما  إىل  ظل ينبههلذا فإنهاألمور حني يتعذر فهمها, وبالتايل لن تكون مدعاة لالحرتام, 

, فز اإلصالح الذي لن يتم, يف رأيهاكتشفه من أن األخذ بالنظم الغربية ال يكفي وحده حل
 .املبادئ التي يقبلها العقلالقيم وجمموعة  إىل إال بالرجوع

 
هو التطبيق ) ومنه الترشيع اإلسالمي بالطبع(ا كان حممد عبده يعتقد أن الترشيع ومل

بعمله وكتاباته وأحاديثه وحمارضاته  ظروف العامل املتغرية, فقد اجته عىل العميل للمبادئ
إعادة تفسريه بالصورة التي تسمح بتطعيمه بكل ما هو ممكن من اجلوانب الصاحلة من إىل 

 نطاق واسع مع كل مظاهر احلياة العرصية, وعىل عىل , وقد فعل هذااألخالق األوروبية
ْسبيل املثال فإنه كان أول من تصد  عىل  رصحية ال تقومى للقضايا املستحدثة بفتاوىَ

شبيه يف املايض, وإنام تتناول الوضع اجلديد مبارشة وحتكم فيه  عىل األخذ بمبدأ القياس
ْالعقل, كام أنه كان أول من سع بني العلم احلديث والدين » املصاحلة«عقد   إىلىَ

ْاإلسالمي, كام أنه كان أول من أقر رضورة إعادة النظر يف   مع ىبحيث يتمش» الترشيع«َ
متطلبات العرص, وهكذا مهد األذهان لظهور أفكار خاصة بكل من الدين والدولة 

 .ختتلف عن أفكار املايض



<h^jÓÖ]<]„{{â QQ 
 .بمقاييس عرصنا حتى الال بمقاييس ذلك العرص, و: ومل يكن هذا سهال 

 
اإلسالم, وقد  عىل املسلمني حرصه عىل  به حريصاىوكان حممد عبده يف كل ما يفت

رصح يف كثري من األوقات بأن املهم يف نظره رفع احلرج عن الناس, وختفيف آالمهم, 
 .اعهم بحقوقهم, وإلزامهم واجباهتمقنوإ

بمنطق رجل الدولة, ) بيل املثالعىل س( الشيخ حممد عبده وظيفة اإلفتاء ىوهكذا أد
 .ومنطق املصلح االجتامعي يف آن واحد

 .وهكذا كانت إمامته عالمة فارقة يف التجديد الديني يف عرصه وفيام تاله من العصور
 

يف : شتغال بالعمل الفكري يف جماالت متعددةوقد أتيح ملحمد عبده أن يامرس اال
 ويف اإلفتاء, ويف املجلس الترشيعي, ويف الرتبية الصحافة, ويف الرقابة عليها, ويف القضاء,

 .والتعليم, ويف املجتمع املدين, ويف العالقات السياسية والدولية

تكوين صور متعددة  إىل ,ىهذا املستو عىل  هذا االشتغال املكثف بالفكر,ىوقد أد
 .عن أداء هذا املفكر وتوجهاته

 
 عبده املبارش املتمثل يف تالميذه املبارشين إن أثر حممد: وهنا أذكر أين قلت أكثر من مرة

, قد )يف القضاء الرشعي( الذين تولوا أمر األزهر ومعاهده الدينية, ووظائفه الرشعية 
منتصف القرن العرشين, متمثال يف تالميذه النجباء الذين أجازهم وهيأهم  حتى ظل قائام

 واإلفتاء, ولست أعدو احلقيقة, ملا تولوه بالفعل من مناصب القيادة يف األزهر, والقضاء,
 املراغي, وحممد األمحدي الظواهري, وعبد املجيد سليم, ىفقد كان حممد مصطف

 عىل إبراهيم اجلبايل و, وحممود أبو العيون إبراهيم محروش , وق, از عبد الرىومصطف
, ومن قبلهم حممد رشيد رضا, من التالميذ املبارشين )اختالف مذاهبهم وتوجهاهتم

 .يد حممد عبده مبارشة عىل ن تلقوا رحيق علومهم وفكرهمالذي

ثم تلتهم طبقة من تالميذهم الذين أعجبوا هبؤالء ألهنم أعجبوا بتيار األستاذ اإلمام 
الذين مل يلحقوا به, وهي طبقة حممود شلتوت, والباقوري, وحممد أبو زهرة, وعبد 
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د, وحممد متويل الشعراوي, حممد عبد اهللا دراز, وعبد احلليم حممووالوهاب خالف, 

 .وحممد البهي

احلياة العامة وجدنا من تالميذه  إىل حميط الفكر الذي خرج باألزهر إىل فإذا ما خرجنا
سعد زغلول, وقاسم : املبارشين رواد اإلصالح االجتامعي والسيايس يف كافة امليادين

األوائل الذين كان أمني, وأمحد لطفي السيد, ثم وجدنا جيال كامال من رجال اجلامعة 
 .حممد عبده بالنسبة هلم هو الثريا التي يتمثلوهنا

از عن كل املفكرين والعلامء بأنه كان الراعي األول للشاعر عىل أن حممد عبده امت
ًحافظ إبراهيم , ويندر أن نجد يف تارخينا األديب عاملا عظيام أثر يف شاعر عظيم , وتبناه ,  ً

 عبده دحممًرج الفكر والرقي معا عىل نحو ما كان من الشيخ وساعده عىل االرتقاء يف مدا
, وهو موضوع كبري أرجو أن حتظى دراستي عنه بالنرش يف زمن قريب مع حافظ إبراهيم

 .إن شاء اهللا 
  أن يوفقني لنرش دراسات أخرى أعددهتا عن األستاذ اإلمام ونرش بعضها , اهللاكام أرجو

والذي أرجو اهللا سبحانه وتعاىل , ف الذي أنا فيه لكنها أصبحت بعيدة عن يدي يف الظر
فقد , ه وكرمه ّوأن حيررين منه عن قريب بإذنه وفضله ومن,  أن جيعله يف ميزان حسنايت
 . لكن األمل يف اهللا أكرب من هذا كله  ,اش واألمل والوجدحطال يب االغرتاب واالستي

 
الكثرية ا ال جيده يف الكتابات ميف هذا الكتاب أن جيد القارئ املعارص اهللا وإين ألرجو 

 هم أفضل مني يف كل يشء , لكني حرصت يف ْنَ, وقد كتبها ماملتاحة عن األستاذ اإلمام 
حياة األستاذ اإلمام وفكره ورؤاه ومعاركه إىل ًهذا الكتاب أن أكون أقرب منهم مجيعا 

 .قيق مبتغاي منه ما بذلت فيه من جهد فائق قد وفقت إىل حتعىل وتارخيه وإنجازه , ولعيل 

 .ًأدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم 
, والرب ى أسأل أن هيديني سواء السبيل, وأن يرزقني العفاف والغنواهللا سبحانه وتعاىل
ّ, والسعد والرضا, وأن ينعم عىل بروح طالب العلم, وقلب ىوالتقي, والفضل واهلد
 .لعجائز, ويقني املوحدين, وشك األطباء, وتساؤالت الباحثنيالطفل الكبري, وإيامن ا
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ّ أسأل أن يمتعني بسمعي وبرصي وقويت ما حييت, وأن حيفظ عىل واهللا سبحانه وتعاىل

 .عقيل وذاكريت, وأن جيعل كل ذلك الوارث مني

 أسأل أن يذهب عني ما أشكو من أمل و وصب وقلق, وأن حيسن واهللا سبحانه وتعاىل
 .أن جيعل خري عمري آخره, وخري عميل خوامته, وخري أيامي يوم ألقاهختامي , و

نفيس وأن يكفيني رشها, ورش الناس, وأن  عىل  أسأل أن يعيننيواهللا سبحانه وتعاىل
يوفقني ألن أتم ما بدأت,وأن ينفعني بام علمني, وأن يعلمني ما ينفعني , وأن يمكنني من 

حده الذي منحني العقل, واملعرفة, واملنطق, القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو و
ّوهو جل . والفكر, والذاكرة, والصحة, والوقت, والقدرة, واجلهد, واملال, والقبول

َجالله الذي هداين, ووفقني, وأكرمني, ونعمني, وحبب ىف خلقه, وهو وحده القادر ّ  عىل ّ
فله سبحانه .  ومتناميةأن يتجاوز عن سيئايت وهي ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة

 . ـ وحده ـ احلمد, والشكر, والثناء احلسن اجلميل وتعاىل
<J]ç¢]<‚Û¦ë 
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EMD 
 عام مركز شرباخيت حمافظة البحرية» حملة نرص«ولد حممد عبده حسن خري اهللا, بقرية 

 .م يف أرجح األقوال ١٨٤٩

ّكتاب«أن تعلم يف  وبعد » األمحدي«التعليم األزهري باملعهد  إىل القرية أخذ طريقه» ُ
القرية وتزوج, ورغب يف  إىل كنه أحس بعقم أساليب التدريب فعاد, ل)١٨٦٢(بطنطا 

 طلب العلم, فهرب إىل عودته عىل االشتغال كإخوته يف فالحة األرض, لكن والده أرص
, وهناك لقي أحدهم وهو الشيخ درويش خرض, »كنيسة أورين«أخوال أبيه يف قرية إىل 

 إىل اهللا صدره لطلب العلم, فعاد يديه فتح وكان صوفيا من الطريقة السنوسية, وعىل
 )ميالدية١٨٧١( حياته الفكري عندما تعرف ىطنطا, ثم التحق باألزهر وفيه حتول جمر

 .يديه, والزم حلقات درسه عىل مجال الدين األفغاين, وتتلمذعىل 
ًنقال يكاد يكون حرفيا يصور يف كل الكتابات املنشورة عن عاملنا اجلليل ونحن نجد  ً

والتعليم الشائعة يف عرصه وبيئته , وال نكاد نرى لرجل مع أساليب الرتبية جتربة هذا ا
فضل عام سجله صاحب التجربة من إحساس باالغرتاب ومن ًاختالفا فيام نقله الناقلون 

ًاهللا عليه يف اخلروج من هذا االغرتاب خروجا أتاح له بعض ما أتيح له بعد ذلك من فهم 
 .وتفرد 

END 
 ١٢٩٤ اآلخرة سنة ىمام حممد عبده المتحان العاملية يف أواسط مجادتقدم األستاذ اإل

 بمنحه هذه الدرجة يف أول رجب اخلديوي, وصدر املرسوم ) ميالدية١٨٧٧(هجرية 
سنة تعقد فيها امتحانات العاملية ومتنح ) أو سادس(هـ, وكانت هذه هي خامس ١٢٩٤

سنة (مد العبايس املهدي بمرسوم خديوي, وذلك بعد التعديل الذي أدخله الشيخ حم
ْ, الذي كان أول من أصدر قانونا بتنظيم االمتحانات األزهرية بطريقة ) ميالدية١٨٧٢ َ
 .رسمية

 : ملا لقيه حممد عبده يف أثناء أدائه االمتحاناملتاحوهذا هو التصوير 

إذ وجهت : ال االختبار» التعجيز«وبدأ االمتحان فظهر أن املقصود منه إنام هو ... «
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نوف األسئلة النادرة الصعبة, وأثريت املشكالت امللتوية الشائكة, ولكن رسعان ما ص

أثبت ما يكون جنانا, وأرفع من ممتحنيه بيانا, وكأن ) حممد عبده(فمحمد ! ظهر احلق
لقد ! وجوه الشيوخ عىل التحدي ال يزيده إال براعة وافتنانا, وها هي ذي احلرية ترتسم

كهذا املحاور » نمرود» «عفريت«ن حول وال طول مع  هلم مأسقط يف أيدهيم, ومل يعد
احلق,  إىل  هلم أن يرجعواىّشديد العارضة, رسيع التخلص, حارض البدهية, ولكن أن
 إهنم وإن فعلوا ذلك كانوا ؟فيعرتفوا للمجاور بالكفاية, ويمنحوه العاملية من املرتبة األوىل

لرياجعوا, وليستطردوا, لعلهم جيدون ثغرة فليناقشوا, و) اًإذ(من الضعفاء املتخاذلني 
انقلب االمتحان  حتى  دفني, وهكذا كان,ّشفاء ما بالنفوس من غل إىل ينحدرون منها

 .»جلاجا ومناظرة, وسادت األقوال روح املامحكة واملهاترة

كان ذلك الشيخ يف طليعة . ومل جيد حممد عبده نصريا إال املنصف الشيخ العبايس«
كاء وفهام, ورغبة يف اإلصالح, وبلغ من إعجاب الشيخ العبايس بإجابات علامء العرص ذ

حممد عبده أن رصح ألعضاء اللجنة أثناء املداولة أنه مل ير يف حياته أحدا يف ذكائه وتثبته 
 .» الستحقها, بل لو كان فوقها درجة أعىلمن علمه, وأنه يستحق الدرجة األوىل

أن تقدم أحدهم بحل وسط,  إىل رأي حاسم, إىل وطالت املداولة, ومل ينته األعضاء«
 عىل , وعرضها»الدرجة الثانية«فأخذ ورقة وكتب ملحمد عبده بنيل شهادة العاملية من 

 ًحسامً أيضا مضض, وبعد تلكؤ, ووقعها الشيخ العبايس عىل األعضاء فوقعوها
  .»للخالف

 نيله شهادة العاملية وبعد ست وعرشين سنة من«: وفيام يرويه األستاذ حممد كرد عيل 
  .»)١٩٠٤ (عادت مشيخة األزهر فصححت خطأها ونقلته إىل الدرجة األوىل

EOD 
ّ عني  حممد عبده مدرسا للتاريخ بمدرسة دار العلوم العليا, كام درس بمدرسة  ُ

وكان يف (!!) األلسن, واختار أن يرشح لطالبه مقدمة ابن خلدون كمقرر يف التاريخ 
احلزب «يف الصحافة, ويعمل بالسياسة مع أستاذه األفغاين من خالل الوقت نفسه يكتب 

ُعزل حممد عبده من التدريس, ) م١٨٧٩(وعندما نفي األفغاين من مرص . »الوطني احلر
أن استصدر له رئيس الوزراء رياض باشا عفوا خديويا وعينه  إىل وحددت إقامته بقريته,
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ها وأنشأ هبا قسام غري رسمي نرش فيه نقدا , فطور»الوقائع املرصية«لصحيفة  حمررا أول

 يف الوقت , وتوىل»أحكام املحاكم عىل التعليق« ألحكام القضاء من خالل ما سامه اًفقهي
الصحافة وتوجيهها  عىل  اإلرشافنفسه وظيفة متاثل وظيفة وزير اإلعالم تتوىل

 التي عمل فيها بمنزلة املدرسة الوظيفية األوىل» الوقائع املرصية« وكانت ,وحماسبتها
الشيخ حممد عبده, وقد عمل فيها معه صديق عمره  الشيخ عبد الكريم سلامن, الذي ولد 
يف العام الذي ولد فيه الشيخ حممد عبده, وإن كان قد تويف بعده, وقد عني مع الشيخ 

لألزهر, وقد ساعد هذا  األعىل ممثلني للحكومة يف املجلس) فيام بعد(ً أيضا حممد عبده
خ العظيم يف كتابة تاريخ األستاذ اإلمام الذي دونه حممد رشيد رضا, وكان واحدا الشي

كام عمل معه  يف الوقائع كل من سعد زغلول, وإبراهيم . ممن محلوا نعشه عند وفاته
 .اهللباوي

EPD 
 من ضبط لألحداث واملتواليات وتواليها, أن اومن الواجب علينا, بام هو متوقع من

 .عالقة مشايخ األزهر بالشيخ حممد عبده وعالقته هبم إىل ا البابنشري يف بداية هذ

يف عهد مشيخة الشيخ املهدي العبايس ) م١٨٧٧(خترج الشيخ حممد عبده يف األزهر 
, حيث بدأت الثورة )م١٨٨٢( حتى , وبقي فيها)م١٨٧٠( املشيخة الذي كان قد توىل

لثورة العرابية أعيد الشيخ املهدي العربية وولت الشيخ شمس الدين اإلنبايب فلام فشلت ا
 حيث استقال م١٨٨٧ حتى  نفسه, وبقي يف املشيخةم١٨٨٢املشيخة يف عام  إىل العبايس

 م١٨٩٦عام  حتى وخلفه الشيخ شمس الدين اإلنبايب مرة ثانية, وبقي الشيخ اإلنبايب
ة كان حيث تويف فخلفه الشيخ حسونة النواوي, الذي كان وكيال لألزهر, ويف هذه الفرت

حممد عبده واحدا من جلنة مخاسية عهد إليها بمساعدة الشيخ حسونة النواوي يف تسيري 
 .أمور األزهر

 وسببها معروف, وهو أن م١٨٩٩ يف ثم كانت استقالة الشيخ حسونة النواوي األوىل
املحاكم  إىل مستشار احلقانية اإلنجليزي كان قد فكر يف إلغاء املحاكم الرشعية وضمها

وهي اخلطوة التي نفذها الرئيس عبد النارص فيام بعد عندما استتب له األمر بعد (ية, األهل
, لكن اإلنجليز مل يأخذوا باالقرتاح الذي طرحه )اخلالص من األحزاب واحلياة السياسة
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عليهم مستشار احلقانية ألهنم كانوا حيرتمون الرأي العام ومشاعر املسلمني, واقرتح 

ن يفعلوا ذلك تدرجيا, وذلك بتعيني مستشارين من حمكمة عليهم الناصحون هلم أ
االستئناف عضوين يف املحكمة الرشعية العليا, فلم يرض بذلك مجال الدين أفندي قايض 
مرص الرتكي, وال الشيخ حسونة النواوي شيخ األزهر ومفتي الديار املرصية, وعرض 

ة موقفا شديدا صلبا  القوانني فرفضه, ووقف الشيخ حسونىجملس شور عىل املرشوع
 . املوقف باستقالته من املنصبني, وهي االستقالة األوىلىانته حتى ّوصعد معارضته

EQD 
 .لنتناول موقفه يف تيار الثورة العرابية أو الفتنة العرابية موجز سرية الشيخ  إىل نعود

 من عندما بدأت نذر الثورة العرابية يف اإلعالن عن نفسها مل يكن الشيخ حممد عبده
أنصار الثورة, وإنام كان من أنصار اإلصالح التدرجيي عن طريق الرتبية والتهذيب 
والتعليم, وجعله هذا خيتلف مع احلزب اجلهادي العسكري الذي كان يقوده أمحد عرايب 

 ٩(حني تصاعدت نذر الثورة, لكنه فيام بعد مظاهرة عابدين ) م١٩١١ – م١٨٤١(باشا 
 . يف الثورة العرابية ومثل جناح االعتدال يف قيادهتااًامانخرط مت). م١٨٨١سبتمرب من 

مياه اإلسكندرية إىل  السفن األوربية ت والوزارة, وحرضاخلديووملا اشتد اخلالف بني 
مذكرة إنجلرتا وفرنسا برفض مطالبهام, وكان  عىل , وردت الوزارةم١٨٨٢يف مايو سنة 

اجتمع «القتال,  إىل  األمرىو أدهذا الرفض ول عىل ينّالوزراء وكبار الضباط مرص
املصحف أنه إذا حصلت  عىل البارودي وكبار الضباط بقشالق عابدين وأقسموا مجيعا

حرب يكونون يدا واحدة يف الدفاع عن البالد, وكان الشيخ حممد عبده هو الواضع 
 .»لصيغة اليمني, واملتويل حتليف كبار الضباط عليها

ت اإلسكندرية بقنابل األسطول اإلنجليزي, يف وملا حترش اإلنجليز بمرص, ورضب
 بالقلم الثورة بذل الشيخ حممد عبده جهودا كثرية لتعضيد ١٨٨٢ يونيو سنة من١١

التطوع يف صفوف اجليش املدافع عن مرص, وإمداده  إىل واللسان والعمل, فدعا
 .ثوريةمقاالت تفيض بالغة » الوقائع املرصية«باإلعانات والتربعات, وكتب يف 

ERD 
الشيخ حممد سجن ) م١٨٨٢سبتمرب سنة (ُوملا هزمت الثورة واحتل اإلنجليز مرص 
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ست  إىل خارج البالد ثالث سنوات امتدت إىل وحوكم مع زعامء الثورة, ونفي عبده

سنوات, وقد بدأ منفاه ببريوت, ومنها حلق باألفغاين يف باريس, حيث عمل رئيسا 
 لألفغاين يف رئاسة التنظيم الذي تنطق باسمه هذه ونائبا» ىالعروة الوثق«لتحرير جملة 

 .الرسية, وتنقل رسا يف كثري من البالد) ىمجعية العروة الوثق(املجلة 

وبعد توقف املجلة وانقضاء مدة السنوات الثالث املحكوم عليه بالنفي فيها, عاودته 
وإصالح مناهج الرتبية والتعليم, والتجديد الفكري عن طريق الرغبة يف اإلصالح 

بريوت وعمل معلام باملدرسة السلطانية, ومفرسا  إىل فعاد  املسلمني,ىمناهج التفكري لد
للقرآن باملسجد العمري, ومؤلفا, وحمققا لكتب الرتاث اإلسالمي وتفرغ لالجتهاد 

.والتجديد 
ESD 

 ست سنوات يف مرص بعد أن قىض إىل  نجحت مساعي أصدقائه فعادم١٨٨٩ويف 
 فاشتغل بالقضاء) التدريس( توفيق أبعده عن مهنته املحببة اخلديو لكن املنفي وتوابعه,
, وشارك يف تأسيس م١٨٩١أصبح مستشارا بمحكمة االستئناف سنة  ورسعان ما

 وأسس إلحياء الرتاث ,)م١٩٠٠(ورأسها يف ) م١٨٩٢(اجلمعية اخلريية اإلسالمية 
عىل و التعليم والتنوير, ووجه نشاطها نح.  )م١٩٠٠(» مجعية إحياء الكتب العربية«

 , وتوىل)م١٨٩٩(ُوعني عضوا يف جملس شوري القوانني املستوى الرسمي والوظيفي 
 . )م١٨٩٩(منصب مفتي الديار املرصية 

ETD 
من ي وخال منصبا املشيخة واإلفتاء باستقالة الشيخ حسونة النوايف ذلك الوقت 

ظن الشيخ حممد عبده ن الثورة العرابية املنصبني كام ذكرنا يف الفقرة السابقة عىل حديثنا ع
 عباس خلفا للشيخ حسونة يف هذين املنصبني معا, وظنها اخلديوأن من حقه أن يعينه 

 اخلديوفرصة مواتية كي يتم ما بدأه من إصالح يف عهد الشيخ حسونة النواوي, لكن 
ة للمشيخ) ابن عم الشيخ حسونة(أرسع وعني الشيخ عبد الرمحن القطب النواوي 

مات الشيخ القطب  حتى , والشيخ حممد عبده لإلفتاء, ومل يمض نحو شهر)م١٩٠٠(
 الشيخ أحس, وعندئذ ً شيخا لألزهر )م١٩٠٠( مكانه الشيخ سليم البرشي اخلديوفعني 
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 عليها أن آماله يف اإلصالح األزهري قد قىض, فيام عرب به خللصائه , حممد عبده 

 عىل الشيخ البرشي مثلام كان له عىل كن له من الداللباالنكامش والرتاجع, ذلك أنه مل ي
 . باإلصالح الذي ينادي به  أن الشيخ البرشي ال يؤمن ىالشيخ حسونة, وكان ير

إن الشيخ حممد عبده كان قد أصبح مفرط احلساسية جتاه : أن نقول ومن اإلنصاف 
زاعات , ويبدو ن بسبب كثرة ما لقيه من اآلخرين من أصحاب السلطة يف األزهر وذلك 

نه مل يكن له مربر قوي يف موقفه من الشيخ سليم البرشي , ففي ظل مشيخة هذا العامل ألنا 
 الشيخ حممد شاكر من خالل قانون نفذ سنوات من وفاة الشيخ حممد عبده ٧وبعد 

 .ً كثريا من األفكار التي نادى هبا الشيخ حممد عبده»األزهر«
EUD 

 يف وجود الشيخ عبد الرمحن النواوي ملدة ٍمل وهو مفتهكذا فإن الشيخ حممد عبده ع
, فلام استقال الشيخ )م١٩٠٢ ـ م١٩٠٠(, ثم الشيخ سليم البرشي )م١٩٠٠(شهر واحد 

 عباس حلمي ثالث شيخ لألزهر عمل حممد عبده اخلديو عني م١٩٠٢البرشي يف 
 ـ م١٩٠٢(ملشيخة الببالوي الذي ويل ا عىل باملوازاة له مفتيا وهو نقيب األرشاف الشيخ

 عباس الشيخ عبد الرمحن الرشبيني, اخلديو عني م١٩٠٥ يف عام استقال, فلام )م١٩٠٥
وكان هذا هو رابع شيخ لألزهر يف عهد تويل الشيخ حممد عبده اإلفتاء, وكان الشيخ 

أو هكذا كان يتصور بسبب ما الرشبيني ممن ال يستطيع الشيخ حممد عبده العمل معهم , 
ه سارع باالستقالة من جملس ّ, وهكذا فإن احلساسية املفرطةتنامي عنرصشخصناه من 
 :نحو يكاد يكون واحدا عىل  املتاحة قصة هذه االستقالةاألدبيات, وتورد األزهر األعىل

الشيخ عبد الرمحن الرشبيني خطبة  عىل لعةُ يف حفلة اإلنعام باخلاخلديوقد خطب «
 :بده حيث قالضيقه الشديد من الشيخ حممد ع عىل تدل

أن يكون مدرسة دينية إسالمية, تنرش علوم الدين يف  عىل إن األزهر أسس وشيد... «
مرص ومجيع األقطار العربية, ولقد كنت أود أن يكون هذا شأن األزهر واألزهريني دائام, 
ْولكن مع األسف رأيت فيه من خيلطون الشغب بالعلم, ومسائل الشخصيات بالدين,  َ

ا يف ًل, وأول يشء أطلبه أنا وحكومتي أن يكون اهلدوء سائدقباب القالويكثرون من أس
األزهر, والشغب بعيدا عنه, فال يشتغل علامؤه وطلبته إال بتلقي العلوم الدينية النافعة 
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البعيدة عن زيغ العقائد, وشغب األفكار, ألنه مدرسة دينية قبل كل يشء, وقد استقال 

أن أقبل استقالة  عىل , وقد جريت منذ اثنتي عرشة سنةالببالوي رعاية لصحته عىل السيد
ْكل من يستقيلني من وظيفته, فقبلت استقالته, ومن يستقيلني من وظيفته سواه فأنا  َْ َ

ُالعادة التي اتبعتها, ومن حياول عىل مستعد أن أقبل منه, جريا ْ  الشغب بالوسائل َّ بثَ
ئد واألخذ والرد فليكن بعيدا عن األزهر, واألوهام أو اإلهيام باألقوال, أو بواسطة اجلرا

ْومن كان أجنبيا من هؤالء  ) »املنار«السيد حممد رشيد صاحب  إىل ه إشارةّأن عىل فيام فهم(َ
 .» بالده, ويبث فيها ما يريد من األقوال واآلراء املغايرة للدين إىل  أن يرجعفأوىل

 ربه  وجهىكذا قدر له أن يلقوعند هذا مل ير الشيخ حممد عبده بدا من االستقالة, وه
إنه استقال من اإلفتاء كذلك, وليس بني :  لألزهر, وقيل وهو مستقيل من املجلس األعىل

اآلن ما حيسم هذه النقطة حسام علميا باتا, فكل املصادر املتاحة تقفز عليها  حتى أيدينا
 . بمعلومات غري موثقة باالستنتاج أو التجاهل

EMLD 
أتاحت له ) ١٩٠٥ ـ ١٨٩٩(ه منصب اإلفتاء ست سنوات شغل الشيخ حممد عبد

فرصة ذهبية لتنفيذ بعض اإلصالحات التي كان ينادي هبا, ومع أن هذا املنصب شغله 
 به لو أنه اًعن  أن يعطي للعلم والتأليف واملراجعة بعض ما كان جدير »ًوربام متاما«ًكثريا 

 عليه وجاهة دينية ىه وأضف الشيخ حممد عبدّدعم حضورنصب املتفرغ للعلم, فإن 
املنصب بشخصيته إجالال واحرتاما, وزاد يف ذلك  عىل ممتازة, وإن كان هو نفسه قد خلع

 . القواننيىتعيينه يف السنة نفسها عضوا دائام يف جملس شور
EMMD 

 ا لألزهر إالًومن اجلدير بالذكر أن الشيخ عبد الرمحن الرشبيني مل يلبث يف منصبه شيخ
, وخلفه فيه الشيخ حسونة النواوي, وكانت هذه هي املرة الثانية م١٩٠٦التايل العام إىل 

عبد ( املشيخة بعد أن تعاقب عليها أربعة آخرونالشيخ حسونة النواوي التي يتويل فيها 
, وقد )الرمحن القطب النواوي, وسليم البرشي, وعيل الببالوي, وعبد الرمحن الرشبيني

أنام قدر لألزهر يف ذلك العام أن يعوض عن وفاة حممد , وك)م١٩٠٩ ـ م١٩٠٦(توالها 
تنفيذ خطواته  عىل عبده بعودة حسونة النواوي الذي كان خري عون ملحمد عبده فيام مىض
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 .اإلصالحية

قيد  عىل  وإن ظلم١٩٠٩ يف ىالطريف أن الشيخ حسونة النواوي استقال مرة أخر
 املشيخة للمرة الثانية  توىل, وخلفه الشيخ سليم البرشي الذيم١٩٢٤ حتى احلياة

 .م١٩٢٧ حتى قيد احلياة عىل ىوبقً أيضا , واستقال)م١٩١٦ ـ م١٩٠٩(

ثم شهد املنصب استقرارا ملدة عرش سنوات يف عهد الشيخ حممد أبو الفضل اجليزاوي 
, ثم بدأت بعد هذه الفرتة التي شهدت مشيخة تالمذة الشيخ حممد )١٩٢٧ ـ ١٩١٧(

املراغي, والظواهري, : ) توىل اثنان منهام املنصب مرتني (ةتوا سعبده املبارشين وكان
املجيد سليم,   عبد الرازق, ومأمون الشناوي, وعبدى, ومصطف)مرة ثانية(واملراغي 

 ) .مرة ثانية ( ثم عبد املجيد سليم وإبراهيم محروش
EMND 

 حياته حني كان تزوج األستاذ اإلمام مرتني, أما الزوجة األويل فتزوجها وهو يف مقتبل
, وقد ذكر األستاذ العقاد أن ىيزال طالبا, وقد توفيت هذه الزوجة حني كان هو يف املنف ال

 عن زوجته اللبنانية السيدة رضا محادة من آل بيت محادة, ومل يعقب اإلمام حممد عبده توىف
ن دون من األبناء الذكور غري ولد واحد تويف يف طفولته, وأعقب أربع بنات كانت إحداه

األستاذ حممد يوسف :  أخواهتا بثالثة إخوة همتسن الزواج عند وفاته, وتزوج
 .املحامي, وشقيقاه األستاذان عبد اللطيف, وعثامن

عند وفاته ثالثة إخوة من أبيه, لألستاذ اإلمام أنه كان ًأيضا األستاذ العقاد  وذكر
ونه اخلاصة التي مل يفرغ ؤ ش الشيخ عنالذي رباه من طفولته وتوىل» محودة بك«أصغرهم 

 باسمه أرض الدائرة السنية التي كانت تباع بالتقسيط, ىهلا طول حياته, وهو الذي اشرت
كان الفدان منها يباع بعرشة ,  باسمه مخسة وثالثني فدانا من صحراء عني شمس ىواشرت

 .جنيهات, ثم بيع بعد ذلك بخمسة وأربعني بعد البدء بتعمري الصحراء
EMOD 

 فدان قد أقيم وسطذي كان قائام يف صحراء عني شمس فيت الشيخ حممد عبده الأما ب
تركه املسترشق ويلفرد سكاوين بلنت يوم أمر بالسفر من الديار , من األرض اخلالء 

الذي اشرتته وزارة املسكن هو و عليه األستاذ اإلمام مسكنا متواضعا ىاملرصية, وبن
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ذا الثمن الذي دفعته الوزارة سدد الورثة ما بقي ون االجتامعية لتخليد ذكراه, وهبؤالش

األرض التي اشرتاها أخوه يف حياته, ويذكر مؤرخوه املعارصون له أن عىل من أقساط 
األرسة كانت متلك نحو أربعني فدانا من أرض البحرية املثمرة, فلم جيتمع يف يديه من 

ري من املال الذي يكفي لرشاء مرياثه ومن مرتباته وأثامن مؤلفاته غري ذلك املقدار اليس
 .تباع بالتقسيطكانت  أرض هيالفدادين من أرض يف الصحراء, و

***** 
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 ظروف بداياته, وإىل إىل لن نستطيع أن نفهم دور حممد عبده احلقيقي من غري العودة
 .عرصه

ستاذ الشيخ حممد مصطفي املراغي لطبيعة وربام كان من املفيد أن ننقل هنا تصوير األ
 :البيئة العلمية التي نشأ فيها الشيخ حممد عبده

نشأ الشيخ يف عرص من العصور القامتة, كل يشء فيه ممض مؤمل للنفوس احلرة, «
أحط الدركات,  إىل األمم اإلسالمية تنحدر علميا وسياسيا واجتامعيا: والفطر الصادقة

غري وجهه, واللغة  عىل لية بينها متنفس, والدين يفهمه الناسوليس لطالب احلرية العق
اهللا هلا طرق مل يرشعها اهللا,  إىل ىالعربية اختلطت بغريها من لغات العجم, والزلف

ذهبت ريح املسلمني, وتفلت من . احلكام هلا طرق ال يرضاها ذو مروءة إىل ىوالزلف
القصاع, وليسوا  عىل  األكلةىكام تتداعم زمام احلياة العامة, وتداعت عليهم األمم هيأيد

 .»قلة بني األمم, ولكنهم كغثاء السيل

ذهب يتعلم فتعلم كام يتعلم غريه قواعد جافة ليس هلا حياة تصلها بمنابعها من «
ّالكتاب الكريم, والسنة املطهرة, وال بأصوهلا من لغة العرب, وأساليبهم وأدهبم, وتعلم 

ك العرص املظلم, ال تفهم إال برشوح وحواش وصناعة القواعد يف خمترصات رضيها ذل
إجادة النظم والنثر والكتابة واخلطابة وحاجة  عىل خاصة, فال اللغة العربية بمساعدة

 إىل احلكومات والدول يف الترشيع والتنظيم, وال دراسة الكالم واملنطق بموصلة
حدث يف االجتهاد وختري االستدالل الصحيح الذي يطمئن إليه العاقل, ويقنع اخلصم املت

 .»األحكام لتطابق حاجة العرص, ولتالئم أصول األمم, وأحوال األزمنة

كتب  إىل خمالفة سرية العلامء املربزين, والداعي إىل سرية السلف داع إىل والداعي«
األولني مقرص عن فهم كتب املحققني املتأخرين, واملنادي بأن كتب الفقه وكتب التفسري 

ملئت بمعلومات خاطئة, وبأوهام وقصص لفقها من قبل علامء وكتب احلديث 
إلخ هذه التناقضات  ... ملا درج عليه صاحلو هذه األمة وجهابذهتاةاإلرسائيليات, خمالف
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 . »املعرفية

عاش الشيخ يف هذه البيئة العلمية ضيق الصدر, مرير العيش, فمن من أصحاب «
, ويعتقد أن فيه هديا وفيه شفاء, وأن رشيعة الفطر الصادقة, والنظر السليم يؤمن بالقرآن

عامة لألمم كلها, وللعصور كلها, يؤمن بأن هذه الدراسة الدينية والعربية   ^حممد
خترج للناس إماما هيتدون هبديه, ويشفي أمراض املجتمع يف علمه وخلقه ونظامه, ويضع 

 .»؟له القوانني الصاحلة, والنظم الالئقة

.............................................................................. 
EMQD 

 إىل ال يستقيم لنا أن نتجاوز احلديث عن تكوين الشيخ حممد عبده من دون اإلشارة
أثر الصوفية والسلوك الصويف يف تكوين هذه الشخصية القوية التي قضت فرتة الصبا 

 عىل  عن أن تنغمس فيها, بلًدنيا, فضالخطايا احلياة ال إىل واملراهقة بدون أن تنزلق
السلوك  عىل يد أستاذ صويف, أفضل فرصة لرياضة النفس عىل العكس فإهنا لقيت

القويم, وصعاب احلياة, وقد أجاد الشيخ حممد عبده نفسه فيام رواه من  املذكرات تصوير 
فكار الشيخ حممد العوامل املؤثرة فيه يف هذه الفرتة, كام أجاد الدكتور عثامن أمني عرض أ

 :عبده يف هذه اجلزئية

 الشاب, أوائل مدة الطلب, طريق الصوفية, ألن فيه جماهدة للنفس, وعزلة ارتىض«
فكان يصوم النهار, ويقوم الليل بالصالة والذكر, ويميش مطرقا, وال يتصل : عن الناس

 .»!بالناس, ويستغفر اهللا إذا كلم أحدا كلمة لغري رضورة

لك سبع سنوات, رأي الشيخ درويش أن مريده قد كملت نفسه, ذ عىل وملا مضت«
يف صيف » حملة نرص« إىل واستقام سلوكه, وأصبح مأمون الوصول فقال له عندما رجع

 وما الفائدة يف العلم ويف حتصيله إذا مل يكن لك نور ؟ هذه العزلةىمت إىل :م١٨٧١سنة 
ْثر بالفائدة دون أهل ملتك, وإن من  إن من املكروه أن تستأ؟هتتدي به, وهيتدي به الناس َ

مل ينفع بام تعلم فقد أضاع أهم ثمرة تقصد من غراس املعرفة, فعليك أن ختالط الناس, 
 .»ّالطريق القويمة, والسنة الصاحلة إىل وتعظهم وترشدهم

فلام ذكر حممد عبده للشيخ الصويف اشمئزازه من الناس, وزهادته يف معارشهتم, «
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: إذا لقيهم, وبعدهم عن احلق, ونفرهتم منه إذا عرض عليهم, قال لهنفسه  عىل وثقلهم

ما حثثتك عليه, فلو كانوا مجيعا هداة مهديني ملا كانوا يف  إىل  الدواعيىهذا من أقو«
 .»حاجة إليك

ثم أخذ الشيخ درويش يستصحب الشاب يف جمالس العامة, ويفتح له الكالم يف «
اب ليتكلم, فيتكلم احلارضون فيجيبهم حممد عبده, ون املختلفة, ويوجه إليه اخلطؤالش

بعث عنده شيئا من األلفة  حتى وجل أول األمر, ومازال الشيخ به عىل منطلقا من القول
 .»مع الناس, واالستئناس بالتحدث إليهم

EMRD 
 :وقبل هذا كان تكوين حممد عبده املعريف يكتمل بفضل توجيه أستاذه

ليقيض هبا » حملة نرص« إىل ة كان حممد عبده يذهبويف أواخر كل سنة دراسي... «
الصيفية, فكان جيد الشيخ درويش قد سبقه إليها, وهنالك يأخذ ) اإلجازة(أشهر املساحمة 

ما حصل عليه من العلوم األزهرية عىل ً أيضا الشيخ درويش يف مدارسة الشاب وحماسبته
 ما درست شيئا من ؟حلساب ما درست ا؟ما درست املنطق: يف سنته تلك, فيسأله مثال

 .»؟مبادئ اهلندسة

: بعض هذه العلوم غري معروف الدراسة يف األزهر, فيقول الشيخ: فيجيب الشاب«
 .»طالب العلم ال يعجز عن حتصيله يف كل مكان

القاهرة  إىل كانت هذه الكلامت تقع من نفس الشاب موقع التأثري, فكان إذا عاد«
ألزهر عند العارفني هبا, فكان خيطئ يف الطلب أحيانا, التمس تلك العلوم املهملة من ا

 .»ويصيب أحيانا
EMSD 

ومع أننا نقدر ما يف حتليل أستاذنا أمحد أمني ملا كان يف بيئة حممد عبده األزهرية من 
اإلطالق يف انتقاده لبيئة األزهر التي صب عليها هجومه  عىل صعوبات, إال أننا ال نوافقه

 وضوح أن األستاذ أمحد أمني كان يعرب عن نفسيته وعن نفسية كل املركز, ويظهر يل بكل
كاره لألزهر, وأسلوبه يف التعليم, وقد كان من هؤالء كثريون قد زادهم نجاحهم 

 أسلوبه يف التعليم, األزهر, وعىل عىل يف البيئات العلمية الالأزهرية هجوما) الالحق(
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يات هي أن يف كل أسلوب من أساليب هيبددرجة ال إىل ىبينام احلقيقة املؤكدة التي ترق

التعليم إجيابياته وسلبياته, وقد كان لألزهر وأسلوب التعليم فيه فضل كبري يف تكوين 
شخصية حممد عبده, وكان لألزهر وأسلوب التعليم فيه فضل أكرب يف تكوين شخصية 

من النجاح الذي ما هو أبعد من ذلك فأقول إن اجلزء األكرب  إىل أمحد أمني, بل إنني أذهب
ا كان يف ما أتاحته مناهج األزهر, وأسلوب التعليم فيه, وم إىل حققه هذان الرجالن يعود

 إىل سبيل املثال أن أشري عىل ها أمحد أمني سلبية, ويكفينيهذا األسلوب من أمور عد
 بكل وضوح يف  احلرية الواسعة لطالب األزهر يف اختيار أساتذهتم, وهو ما جتىلىمد

وال نقول (ا ًا أبدً خترجه, وهو ما مل يكن متاحىرات حممد عبده طيلة دراسته وحتاختيا
 التعليم يف مؤسسات التعليم املدين ىلو أن حممد عبده سلك سبيله يف تلق) بالقدر ذاته

 باحلرية التي يتيحها األزهر يف اختيار الكتاب الذي ىاملوجودة حينذاك, التي مل تكن حتظ
األستاذ الذي يدرس الكتاب, والوقت الذي خيصص هلذا الكتاب يدرس فيه الطالب, و

 .أو املقرر

العقلية التي كانت وراء هذه املناهج واملذاهب, وربام يبلور هذه بل إن هذه احلرية أو 
هل كان يف وسع طالب التعليم : هذا سؤال بريء ال يستطيع أحد أن يرد عليه باإلجياب,

 أن ينهج هنج حممد عبده يف أن خيالف أساتذته فيام املدين أو مدرسة احلقوق واإلدارة
ْ بالنجاح يف الشهادة النهائية, وجيد من ىيعتقدونه من مذهب أو منهج, ومع هذا حيظ َ

 ؟ عنهُيدافع

ومل تقف إفادة حممد عبده عند حد اإلفادة من أسلوب التعليم, ومن مناهج التعليم, 
زهر, وقد كان هذا النظام الذكي يف ذلك الوقت  نظام التعليم يف األإىل ً أيضا وإنام امتدت

, أو من هوايات ىون من علوم أخرؤيتيح لطالبه وقتا حرا يكفيهم ليتزودوا بام يشا
أخري, حيث كانت فرتات التدريس واالنتظام حمصورة يف أوقات حمددة املدة ومبكرة ال 

تزود يف غري أوقاهتا بام تستهلك طاقة التلميذ أو الطالب يف املقررات, وإنام ترتك له أن ي
أكثر من أستاذ, ثم أن  عىل  للمعرفة, وأن يعيد تلقي الدرسىيشاء من مصادر أخر

املحارضات العامة واملساجد واملكتبات ليتلقي فيها ما شاء من معارف  إىل ينرصف
حد التعبري الذي استخدمناه  عىل , وهكذا قدر ملحمد عبده أن يستكمل معارفه, أوىأخر
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 .تكوينه لثقافته أن يسد الثغرات التي وجدها يف شخصيته ومعارفهيف وصف 

EMTD 
حممد عبده أن خيتار, وهو جماور يف األزهر, بني األساتذة الصوفيني  عىل وحني كان

 نفسه, وقد صور الدكتور لتزكيةواألساتذة املقلدين فإنه اختار طريق األساتذة املتصوفني 
أنه كان من قبيل اختيار أخف  عىل هذا احلزب إىل هعثامن أمني انضامم الشيخ حممد عبد

 :الرضرين

 القديم, وتغليب النقل عىل وكانت الروح السائدة يف األزهر هي روح املحافظة... «
العقل, والنفور من كل جديد, وبلغ من تعصب أنصار القديم آلرائهم أهنم كانوا عىل 

أن حيرض يف  إىل عبده مضطرايرمون خصومهم بالضالل والزيغ يف الدين, وكان حممد 
كثري من أولئك األساتذة املحافظني أمثال الشيخ عليش, والرفاعي,  عىل األزهر

 .»واجليزاوي, والطرابليس, والبحراوي

.............................................................................. 

 رأسهم الشيخ حسن رضوان, وكان ينافس حزب املحافظني حزب املتصوفني, وعىل«
وكان هلذا احلزب مريدون بني أساتذة األزهر وطالبه كالشيخ حسن الطويل, والشيخ 

حزب  إىل حممد البسيوين, والشيخ حممد املغريب, وكان طبيعيا أن ينضم حممد عبده
 ّالقديم, وأقلهام نفورا من اجلديد, ثم ألن عىل ه أقل احلزبني مجوداّالتصوف هذا, ألن

 .» مل يزل مريدا متحمسا للشيخ درويشىقلب فت إىل تصوف كان أقربال
EMUD 

ًأن حممد عبده انحاز إىل األساتذة املتصوفني فإنه مل يكن تابعا متاما لتوجهاهتم , ومع  ً
 .ولعل أبلغ مثال ذلك هو موقفه من أستاذه الشيخ عليش الذي كان من كبار الصوفية 

ما روي عن غضب أستاذه الشيخ عليش عليه وقد كان حممد عبده نفسه هو مصدر 
إنه يرجح مذاهب : وقالوا ,  أستاذه عليش دبمحمد عبده عن بعض الطالب ىحني وش

 :النحو التايل عىل وأعاد عرضه, املعتزلة, وهو ما خلصه الدكتور عثامن أمني 

ْوكان طبيعيا أن جيد حممد عبده من الطلبة القارصين املتخلفني من حيسده... « ىل  عَ
: الشيخ عليش, وكان زعيم املحافظني املتحرجني يف الدين إىل  للوشاية بهىنبوغه, ويسع
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... إحياء مذهب املعتزلة عىل الشيخ ونقلوا إليه أن حممد عبده يعمل إىل ذهب بعضهم

 : املجاور الشاب وقال لهىالشيخ عليش فاستدع عىل فكرب ذلك

 .»!درسا» رشح العقائد النسفية«بلغني أنك تقرأ «  −

 .»نعم«  −

  .»!مذهب األشعرية عىل وبلغني أنك رجحت مذهب املعتزلة«  −

 إنني آخذ ؟ تقليد املعتزلةى لنفسإذا كنت حتررت من تقليد األشعرية, فهل أرىض«  −
 .»بالدليل, وال أقلد أحدا

 .»أخربين الثقة بذلك«  −

ذهبني, وليخربنا أهيام  فليأت ليميز أمامنا بني امل؟أين الثقة الذي يشهد بذلك«  −
 .»رجحت

 .»؟رشح العقائد«أومثلك يفهم «  −

 .» الكتاب حارض وأنا حارض, فسلني إن شئت« −

.............................................................................. 

 :عثامن أمني فيقولالدكتور ثم يعلق 
قدر كبري من اجلرأة  عىل ًاي يقينهذه املراجعة من طالب شاب لشيخ مهيب تنطو«

ما كان عليه احلال يف ذلك العهد, فكان طبيعيا أن يغضب الشيخ عليش,  إىل بالقياس
ولعله هم برضب املجاور حممد عبده, ولعله أراد أن يمنعه من إلقاء دروسه, وسواء 

السيد أصحت هذه الروايات أم مل تصح, فقد كان لتلك احلادثة دوي يف األزهر, وقد ذكر 
رشيد رضا أن حممد عبده مل ينقطع عن قراءة الدرس, ولكنه كان يضع بجانبه عصا 

 :ويقول

 .»!إذا جاء الشيخ عليش بعكازه, فله هذه العصا«
ENLD 

عاش الشيخ حممد عبده شبابه يف بيئة مرصية فقد السيايس الفكر  ى مستوأما عىل
مية لتطلعاهتا الفكرية والسياسية دولة اخلالفة اإلسالويل ؤ مسضبعكانت تعاين من إمهال 
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حد سواء, وعاش حياة اضطربت فيها طموحات املرصيني وممارساهتم  عىل واالجتامعية

السياسية, وبدت يف األفق نذر ثورة عسكرية حدثت بالفعل وفشلت, وهي الثورة 
إذا مكانة متقدمة بني أعيان قومه, ف إىل العرابية, وكان حممد عبده يف ذلك احلني قد وصل

يقف موقفا واضح املعامل واحلدود حيذر فيه من الثورة, ومن االنقالب يف البداية به 
أمهية ورضورة البديل وهو اإلصالح الرتبوي احلثيث,  إىل العسكري, وينبه بذكاء

عندما أصبحت املعركة بني أنصار الوطن وأنصار والتطور السيايس املتدرج, لكنه مع هذا 
وإن بقي يف ميمنتها, ومل يمنع  حتى الثورة, إىل الوثابة من االنضامممل يمنع نفسه التبعية 

نفسه من نصح الثوار وكبح مجاحهم, بل انتقادهم يف بعض الترصفات, فلام فشلت الثورة 
 جيابه هؤالء األعداء واخلونةالدوام  عىل مل ينقلب عليها, ومل حيتفل بأعدائها, وإنام ظل

 هكذا أصبحاخليانة, و حق الشعب ويف حق الثورة من ما اقرتفوه يف عىل مرارة هجومهب
بية يسجل بوضوح أن عاملا جليال من علامء االتاريخ االجتامعي والسيايس للثورة العر

مل يكن مؤيدا لفكرهتا, يف البداية الرغم من أنه  عىل األزهر كان مع الثورة بقلبه ولسانه,
 .جدواها عىل وال معوال

حسب مذاهب  عىل فكري دقيق وواضح, يمكن تصويرهوهكذا أصبحنا أمام موقف 
ْ, ومن قائل ىاملفرسين, فمن قائل إنه كان جتديديا يف ناحية, وتقليديا يف ناحية أخر إنه : َ

ْاليمني من الثورة, ومن قائل  إىل كان ْاليمني يف الثورة, ومن قائل إنه كان هو  إىل إنه كان: َ َ
ْنفسه وال أحد سواه يمني الثورة, ومن  . قائل إنه كان يمينيا ويساريا يف اآلن نفسهَ

معربة عن موقف تقريب الصورة تبدو  عىل لكن كل هذه التصويرات التي حترص
 عىل ذلك احلني, أن جيتمعا يف فكر رجل واحد حتى ني مل يتح هلام,يمتفرد مجع بني حسن

 .نحو ما اجتمعا يف فكر الشيخ حممد عبده
ENMD 

 الشيخ تكوين إىل فقد أضافت) هي عقوبة وارحتال معامن حيث (أما جتربة النفي 
 كثريا من اآلفاق املعرفية والنفسية, وقد صقلت شخصيته, كام جعلته دائم حممد عبده

التفكري يف عيوب الرشق, وعاد من منفاه مملوءا محاسة جديدة, وأصبح يريد أن يؤثر يف 
إىل  سياسته عادت وهكذا نفوس الناس بام هو أكثر تأثريا من الثورة ومن السياسة,
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 .تربوية وفكرية يف املقام األولمبتداها 

ENND 
 يف باريس مل تتح له متثل حياة الفرنسيني ودراستها ويبدو يل أن فرتة حممد عبده األوىل

يف فقد كان وهو ما متكن منه فيام بعد ذلك بقدر كبري واإلملام بمفرداهتا بالقدر الكايف, 
مجعية وجملة, » ىالعروة الوثق« حدود االنشغال بالعمل يف أقىص إىل ًمشغوالفرتته األوىل 

مدارك شخصيته بام كان من نتائج غري مبارشة  إىل لكنه مع هذا االنشغال أضاف
الحتكاكه بعقليات خمتلفة يف مصالح الربيد, والطباعة, والرشاء, والسكن, فكأنه اجتاز 

كرين ورجال السياسة فلقاء امل إىل لكاخلربة, وترسخت عنده, ثم دفعته األيام بعد ذ
 هذه احلياة املتقدمة عىل نحو التأمل يفواجللوس إليهم وحماورهتم , وهو ما أدى به إىل  

 .ًكان كفيال برتقية رؤيته وأفكاره عىل حد سواء 

نحو مدروس  عىل كان يتأمل احلياة األوروبيةورحالته أسفاره  إىل حممد عبدهفلام عاد 
 .ىل خربته ورؤيته ق ويضيف إوعمي

ENOD 
 باللغة الفرنسية كلفه أن يبذل يف سبيله ًتكوينه املتميز علام إىل وقد أضاف حممد عبده

مهته وجهده بعدما اكتمل عوده, واشتد ساعده, وهو يتحدث عن جتربته يف تعلم اللغة 
املكانة  عىل نفس ذات مهة عالية, وفكر حريص عىل الفرنسية حديثا متواضعا يدل

 :اميةالس

ثم إن الذي زادين تعلقا بتعلم لغة أوروبية هو أين وجدت أنه ال يمكن ألحد أن .. «
الدفاع عن  عىل يشء من العلم يتمكن منه ومن خدمة أمته, ويقتدر به عىل يدعي أنه

مصاحلها كام ينبغي إال إذا كان يعرف لغة أوروبية, وكيف ال وقد أصبحت مصالح 
ألوروبيني يف مجيع أقطار األرض, وهل يمكن مع ذلك ملن املسلمني مشتبكة مع مصالح ا

 .»ال يعرف لغتهم أن يشتغل لالستفادة من خريهم, أو للخالص من رش األرشار منهم
ENPD 

 :وهو يروي قصة تعلمه الفرنسية والطريقة التي جلأ إليها لإلرساع هبذا التعلم فيقول

: فسأله» جرامري« نحو فرنساوي ووجد القايض معلام, فجاءه حامال يف يده كتاب... «
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ال وقت عندي ): أي حممد عبده نفسه(كتاب جرامري, فقال الشيخ :  فقال املعلم؟ما هذا

ألن أبتدئ, وإنام عندي زمن ألن أنتهي, وحيدثنا الشيخ أنه ناول معلم النحو قصة من 
, وما عدا أنا أقرأ وأنت تصلح يل النطق, وتفرس يل الكلم: تأليف ألكسندر دوما وقال له

وهكذا أمتمت الكتاب : ّذلك فهو عىل, والنحو يأيت يف أثناء العمل, ويقول بعد ذلك
وكتابا بعده, وثالثا عقبه, وكنت أطالع وحدي بصوت مرتفع كلام وجدت نفيس يف بيتي 

لت منها ما كان يمكنني من القراءة ّخاليا, فتعلمت مبادئ اللغة الفرنساوية, وحص
 .» أستطيع الكالموالفهم, ولكن ما كنت

فرنسا وسويرسا عدة مرات يف شهور الصيف, وكان  إىل وسافر الشيخ بعد ذلك«
حيرض يف جامعة جنيف دروس العطلة يف اآلداب, وتاريخ احلضارة, وهبذه الطريقة تعلم 

 .»اللغة الفرنساوية يف أوقات الفراغ من اشتغاله بالقضاء يف املحاكم
ENQD 

أنه أتقن اللغة الفرنسية حتدثا وقراءة  عىل إلمام وخاصتهوقد أمجع أصحاب األستاذ ا
الرغم من قرب عهده بتعلمها, وهذا ما شهد به األستاذ أمحد لطفي السيد  عىل وفهام,

خوانه املرصيني ما غمض من يخ حممد عبده هو الذي كان جيلو إلحني ذكر أن الش
 .»الذهن«عبارات الفيلسوف الفرنيس تني يف كتابه املشهور عن 

 يف مرض موته فصال بالفرنساوية نرشه  أن األستاذ قد أمىلىونحن نعلم من جهة أخر
وصية سياسية للمرحوم «: بعنوان» مرص احلديثة«املسيو دي جرفيل يف كتاب له عن 

 .»املفتي الشيخ حممد عبده

 .»الفرنسية إىل وقد ترجم كتاب الرتبية لسبنرس بعد أن نقل من اإلنجليزية... «

.............................................................................. 

 .هكذا أصبح حممد عبده يعد نفسه ألن يكون زعيم أفكار كام قال هارولد سيندر
ENRD 

يف أقيم يف احتفال كلمته التي ألقاها حممد عبده يف نشري إىل أن الشيخ من الطريف أن و
 ث عن رضورة  تعلم اللغات األجنبية بطريقة برامجاتية بحتة,املدرسة السلطانية كان يتحد

 !!: فضيلةىإنه ليس يف تعلم اللغة لذاهتا أدن: إنه يقول حتى 
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أما اللغة الفرنسية وغريها من اللغات فاحلاجة إليها خاصة, واالشتغال هبا والبد أن «

العلوم الطبيعية يكون منحرصا يف طبقات من الناس, إما عامل يطلب ترمجة ما فيها من 
 ألن خيدم دولته يف معاملة سياسية بينها وبني الدول األجنبية, ئلغته, وإما متهي إىل مثال

معاملة أناس من غري جنسه, وما شابه ذلك, وليس بمحمود يف نظر  إىل وإما تاجر حيتاج
 يف ما أودع فيها, وليس إىل العقالء أن نطلب اللغات األجنبية لذاهتا, فإن اللغة طريق

 .» فضيلةىعلمها نفسها أدن
ENSD 

ا يف األزهر, رزق التحول الثاين ًا متميزًملا اشتد ساعد الشيخ حممد عبده وأصبح طالب
يف حياته وهو التلمذة لألستاذ مجال الدين األفغاين, وقد كانت تلمذته لألفغاين نعمة من 

اين حتولت شخصية حممد  يد األفغاهللا ال تقل عن نعمة اهللا يف الشيخ درويش خرض, وعىل
شخصية أكثر نضوجا, وإذا أردنا أن نلخص هذا التحول يف  إىل عبده من شخصية ناضجة

, وقد كان هذا من ٍهاد إىل كلمتني فإننا يمكن لنا بال مبالغة أن نقول إنه حتول من مهتد
مرحلة  إىل حسن حظه, ألن اهلادي الذي يبدأ اهلداية قبل أن يكون هو نفسه قد وصل

 إىل الذي وصل» اهلادي«ُعرش ما يصل إليه  إىل هتداء, ال يصل بنفسه وال بغريهاال
 .االهتداء قبل هذا

وختتلف اآلراء يف بيان األثر احلقيقي لألفغاين يف حممد عبده, وظني أن من اخلطأ أن 
نبحث عن أثر مبارش بينام احلقيقة ناصعة أمام أعيننا, وهي أن األفغاين حرك فكر حممد 

حد سواء, ومن ثم فإنه حركه جتاه السياسة والثورة  عىل جتاه املجتمع, وجتاه الفلسفةعبده 
 .واجلامعة اإلسالمية بطريقة أوتوماتية

ونحن نوافق املؤرخ العظيم الدكتور أمحد عبد الرحيم مصطفي يف رأيه القائل بأنه إذا 
جديد اإلسالمي يف حركة الت إىل كان مجال الدين األفغاين قد لعب دور سقراط بالنسبة

مرص, فقد لعب الشيخ حممد عبده دور تلميذه أفالطون, فهو الذي أوضح آراء أستاذه 
ونظمها وطورها, وكان من رأيه رضورة إثارة روح املسلمني, وتوجيههم صوب أخوة 

 .إسالمية مشرتكة, مع اإلحساس بكوهنم مسلمني

بفكرتني , فقد ارتبط حممد عبده وإذا كان األفغاين قد ارتبط بحركة اجلامعة اإلسالمية
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البعث السيايس لإلسالم, : من هذه الفكرة  النبيلة, ومها عمومية  هو أكثر أخريني

 .وإصالح النظرية القانونية والفلسفية يف اإلسالم
ENTD 

 حممد عبده قد جتاوزه, بل ربام كان هذا دليال ّإن: وليس من الظلم لألفغاين أن نقول 
ر األفغاين الذي أتاح هذا التحرر ملحمد عبده, ومن احلق أن نقول خصوبة فك عىل قاطعا

 .كثرهتم عىل إن أثر األفغاين يف حممد عبده يفوق أثر حممد عبده يف كل تالميذه
أن نقول إن نجاح األفغاين يف حممد عبده يفوق ً أيضا ّاحلقعىل املنوال نفسه فمن  و

ذا كنا نحب حممد عبده ونقدره بأكثر من كثرهتم, وإ عىل نجاح حممد عبده يف كل تالميذه
 حبنا لألفغاين, فالبد أن نقدر األفغاين حق قدره يف جزئية أستاذيته العبقرية ملحمد عبده,

 .رأي حممد عبده يف كل القضايا التي اختلف فيها مع أستاذه إىل إن ملناحتى 
ENUD 

ليه بطريقة ثناء ومن الطريف أن حممد عبده يف أول عالقته باألفغاين كان يثني ع
مشاخيهم, فمن ذلك ما كتبه يف نسخة نقلها بخطه من كتاب قديم حيث قال  عىل الصوفية
 :يف خامتتها

جناب احلق,  إىل وكان الفراغ من قراءته وتقريره عند لسان احلق, وقائد اخللق«
 باحلكمة, ومنقذ الضالني يف تيه اجلهالة والغمة, حميي احلق والدين, خالصة ما جتىل

 !»أستاذنا السيد مجال الدين
EOLD 

مدرسة األفغاين, وقد ظهر ذلك يف  إىل انتامئهعىل ًمتاما  بل إن حممد عبده كان حريصا
احلكيم الكامل, «, حيث وصفه بأنه ١٨٧٤سنة » رسالة الواردات« مؤلفاته بداية أوىل

 .»!واحلق القائم

 : يف قولهوقد خلص األستاذ اإلمام عالقته باألفغاين يف ذلك الوقت

وإنني لو قلت إن ما أتاه اهللا من قوة الذهن, وسعة العقل, ونفوذ البصرية هو ... «
 ما قدر لغري األنبياء, لكنت غري مبالغ, فكأنه حقيقة كلية جتلت يف كل ذهن بام أقىص

 .»!!يالئمه, أو قوة روحية قامت بكل نظر بشكل يشاكله
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.............................................................................. 

.............................................................................. 

 :وخاطبه ذات مرة بقوله

 .»!!إنني أوتيت من لدنك حكمة أقلب هبا القلوب, وأعقل العقول«
.............................................................................. 

.............................................................................. 

 :وبعد وفاته رثاه هبذه العبارة املوجزة البليغة

وحمروس, السيد مجال الدين أعطاين حياة  عىل والدي أعطاين حياة يشاركني فيها«
 اهللا عليهم وسلم, واألولياء صىل− ىعيس, وىا, وإبراهيم, وموسًدأشارك هبا حمم

والقديسني, ما رثيته بالشعر, ألنني لست بشاعر, ما رثيته بالنثر ألنني لست اآلن بناثر, 
 .»رثيته بالوجدان والشعور ألنني إنسان أشعر وأفكر

EOMD 
الكتابة  عىل وكان من أثر األستاذ األفغاين يف الشيخ حممد عبده أن أقبل األستاذ اإلمام

 م١٨٧٦أنه كتب فيها سنة » األهرام«يف الصحف, ونحن نعرف من تاريخ جريدة 
مقاالت يف خمتلف موضوعات الثقافة العامة, كانت هلا طوابع أخالقية واجتامعية 

 .  اإلصالح اإلداري واالجتامعي معاحرية الفكر, وإىل إىل وتضمنت دعوة رصحية
EOND 

ين يف تلميذه حممد عبده مل يكن يف حتوله بعض األثر احلقيقي لألفغاويمكننا القول بأن 
اليشء عن مذهب األشاعرة, وقربه بعض اليشء من مذهب املعتزلة, وإنام كان يف أمرين 

 عىل إقباله الواثق: مهمني, األول هو اكتامل انرصافه عن العزلة عن الناس, أو فلنقل
ها ونجاحها, وقد فعل احلياة الدنيا, وأخذه يف تذوق احلياة العامة بضجيجها ومباهج

ا ًمقلدفيه ه كان ّكأن حتى ا بأستاذه مجال الدين األفغاين,ًا متامًالشيخ حممد عبده ذلك مقتدي
التعمق يف دراسة  عىل التقليد, والثاين هو استمراره يف اإلقبال عىل ا وهو الناعيًحرفي

, والرياضيات, العلوم املختلفة التي خلت منها مناهج الدراسة يف األزهر, كالفلسفة, 
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  . , وصدوره يف هذا السلوك اإلجيايب عن اقتناعوالسياسة, واألخالق

نقصد الشيخ درويش خرض (ومن الطريف أن أثر األستاذين األولني ملحمد عبده 
أي حد  إىل ال نعرف, مثال , ونحن يكاد يتامثل أو يتامزج ) والشيخ مجال الدين األفغاين

 أي حد كان أثر , وإىل اللتني تناولنامها لتونا جلزئيتنييف اخرض كان أثر الشيخ درويش 
 األفغاين حمل الشيخ ّاألستاذ األفغاين, فقد صور حممد عبده نفسه األمور وكأنام حل

 يف هذا أي حد كان قد مىض إىل وجه حمدد عىل الطريق, لكنه مل يبني عىل درويش يف حثه
  .الطريق الذي دفعه إليه الشيخ درويش

األستاذين كل من  أن حظ ىخالف الذين كتبوا حياة األستاذ اإلمام نر  عىللكننا
درويش واألفغاين يف هذه اجلزئية كانا جمتمعني أقل من حظ حممد عبده نفسه يف توجيه 

.. اًرائد.. اًقائد.. اًمصلح.. اًهذا الطريق, فقد كان حممد عبده بطبعه اجتامعي إىل نفسه
 عىل  هذه الوظائف الروحيةى, ألنه أدىقدوة حتتذا, وكان يف كل هذه الصفات ًموجه

وكانت القدوة فيه حمصلة عمل, ألن هذه الصفات كام نعرف وكام !! أفضل صورة ممكنة
, ً ال انعزاالًدراسة سرية األستاذ اإلمام تتطلب عمال إىل سجل كثريون ممن سبقونا

 عبده بالقدر الذي هيأ وتتطلب قيادة ال مراقبة, وقد حتققت هذه اخلصال اجلوهرية ملحمد
 .هلا أن تظهر بمجرد تنبيهها أو توجيهها

 ألستاذية الشيخ درويش, ًا كامالً من الذين يظنون أن حممد عبده كان نتاجاًولست إذ
قبل أن هو نفسه من أو أستاذية األفغاين, أو كلتا األستاذيتني معا, وإنام هو نتاج تفرده 

ثم نقل عنه الناقلون !  صور نفسه نتيجة طبيعية هلاميكون نتاج هاتني األستاذيتني اللتني
 .هذه الرؤية مرارا وتكرارا منذ كتبوا عنه, وتأملوا حياته

EOOD 
ه عندما تويف األفغاين أرادت ّأن بخربته وعلمه وسعة اطالعه عامرةحممد يذكر الدكتور 

مام الرتمجة التهرب من الكتابة عنه بحجة عدم وجود ترمجة له, وطلبت من اإل» املقتطف«
 عىل الرد«الرتمجة التي كتبها له من قبل يف مقدمة رسالة  عىل له, فتهرب بدوره, ومل حيلها

أن عالقة الشيخ حممد عبده بكل وضوح ودون جماملة  الدكتور عامرة ى, وير»الدهريني
باإلنجليز يف مرص هي التي حالت بينه وبني أن يرثي أستاذه, وهو موقف حيسبه الدكتور 
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ّأن األستاذ اإلمام دون كلمة يف مذكرة له  إىل األستاذ اإلمام لكنه يستدرك فيشري عىل رةعام

والدي أعطاين «: قال فيها) للي قذوقد أوردنا هذا النص من(نقلها عنه الشيخ رشيد رضا 
, والسيد مجال الدين أعطاين حياة أشارك )ومها أخواه(وحمروس  عىل حياة يشاركني فيها

 واألولياء والقديسني, ما رثيته بالشعر ألنني لست ى وعيسىبراهيم وموسا وإًهبا حممد
رثيته بالوجدان والشعور, ألنني إنسان . بشاعر, وما رثيته بالنثر ألنني لست اآلن بناثر

 .»أشعر وأفكر
EOPD 

أن ترمجة اإلمام حممد عبده لألفغاين قد اختفت من كل  إىل ويشري الدكتور عامرة
ه يف كل هذه اآلثار مل ترد هذه الرتمجة ّالدهريني, وأن عىل لرسالة الردالطبعات املرصية 

» اجلامعة«الذي حفظ هذه الرتمجة هو جملة الوحيد منسوبة لإلمام, وهو يذكر أن املصدر 
 اآلخرة سنة ى مجاد١١(م ١٩٠٦اجلزء الثالث من السنة اخلامسة, أول أغسطس سنة 

حممد الدكتور , ويذكر ) ١٤٧, ١٤٦ , واجلزء نفسه ص١٢٩ ـ ١٢٢ص ()  هـ١٣٢٤
أن مصادر كثرية قد استفادت من مادهتا أو اقتبست منها, ولكن دون نسبتها لكاتبها عامرة 

 .الذي هو األستاذ اإلمام حممد عبده نفسه
EOQD 

ومن املفيد أن نقرأ االستهالل الذي بدأ به حممد عبده ترمجته لألستاذ مجال الدين 
 :األفغاين

ذكر يشء من سرية هذا الرجل الفاضل ما رأيناه من ختالف الناس يف   عىلحيملنا«
كأنه  حتى أمره, وتباعد ما بينهم يف معرفة حاله, وتباين صوره يف خميالت الالقفني خلربه,

 .»حقيقة كلية جتلت يف كل ذهن بام يالئمه, أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله

.............................................................................. 

أليس هذا هو جوهر ما حدث ملحمد عبده نفسه ولسرية : تساءلناتوقفنا اآلن ووربام 
 ؟حياته
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EORD 
 قرؤوا التأثر بعلامء احلضارة اإلسالمية فقد أحس كثريون من الذين ى مستووعىل

مقدمة  عىل اًا كبريًاعتامد» لة التوحيدرسا«حممد عبده ودرسوه أنه اعتمد يف مقدمة كتابه 
كان يتفق مع ابن أنه , ويف مدرسة دار العلومبعض الوقت  ابن خلدون التي قام بتدريسها

أنه  عنه يف حتقيق السعادة الفردية واالجتامعية, كام ىخلدون يف اعتبار الدين أمرا ال غن
 بالقلب, ولو أنه جتاوز الغزايل كان يتفق مع اإلمام الغزايل يف اعتبار الدين مسألة تتعلق

العقل, خاصة وقد  إىل كبح مجاح العاطفة الدينية باالحتكام إىل وابن خلدون يف الدعوة
 .تبني من تاريخ املتصوفة مضار هذه العاطفة

.............................................................................. 

من علامء احلضارة اإلسالمية الذين أثروا يف فكر هناك إن ابن خلدون ف إىل وباإلضافة
 .»هتذيب األخالق«بن مسكويه يف كتابه ا ذا أثر عظيم هو اًعالماإلمام حممد عبده 

EOSD 
نحو ما ظهرت يف كتاباته عىل حممد عبده  قراءات الشيخ إىل فإذا ما انتقلنا يف رسعة

وف اإلنجليزي روبرت سبنرس, ورأينا سبيل املثال شديد اإلعجاب بالفيلس عىل وجدناه
ما استنتجه  عىل إنه كان حتى نمط راق من التلمذة والتمثل, إىل إعجابه هذا يتحول

الدكتور عثامن أمني دائم النظر يف مؤلفاته يقرؤها يف ترمجاهتا الفرنسية, وقد أعجبه منها 
ا ًا كبريًسبنرس إذ ذاك شيخالعربية, وقد رغب يف زيارته, وكان  إىل فنقله» الرتبية«كتابه يف 
ا عن مقابلة املعجبني به, غري أن رغبة حممد عبده األكيدة ذللت هذه ًا, ممتنعًمريض

 .وهكذا... ١٩٠٣الصعاب, ومتكن من إمتام هذا اللقاء املبارش يف صيف سنة 

فة األدبية يف تاريخ متدن التح«أثرت يف تفكريه كتاب ُيذكر أهنا ومن الكتب التي 
نعمة اهللا «العربية  إىل للمؤرخ والوزير الفرنيس جيزو, الذي ترمجه» األوروبيةك املامل

.»خوري 

 

EOTD 
, ويف كتاباته,  الشيخ حممد عبدهظهر أثر هذه البيئات الفكرية مجيعا واضحا يف تفكري
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 .ال يف جمرد اإلعجاب بصورة ينقلها, أو رؤية يصورها

 أصول الفكر الفلسفي التي أثرت يف وقد حاول األستاذ العقاد بذكائه أن يبحث عن
املراجع العربية  إىل  تأثره هبذه األصول, فاكتشف أنه رجعىتفكري األستاذ اإلمام ومد

وجد صعوبة يف حتديد مصادر األستاذ اإلمام يف دراسة الفلسفة مع هذا الوافية, لكنه 
 :الغربية

املة ملراجعها الوافية فمصادر األستاذ اإلمام يف مسائل الفلسفة اإلسالمية كانت ش«
من كتب الفالسفة واملعتزلة واملتصوفة واملتكلمني, ولكننا ال نعلم عن مصادره التي 

التفصيل, وكل ما نعلمه أنه كان يطلع  عىل اعتمد عليها لدراسة الفلسفة الغربية شيئا
 عىل لعليها يف بعض كتبها بعد تعلمه اللغة الفرنسية, وأن أقواله عن العقائد اإلهلية تد

 عندنا أنه توافق يف التفكري ّعلم بآراء الفالسفة املتأخرين من األوروبيني, وأغلب الظن
الذي تشاهبت فيه املوضوعات الفلسفية قديام وحديثا, وهي, فيام عرضت له, من مسائل 

 .»اخلالف مل تطرق موضوعا مل تسبق إليه يف موضوعات الفالسفة اإلسالميني

.............................................................................. 

 :صحة استنتاجه هذا بقوله عىل ويستشهد األستاذ العقاد
رتاح إليه سبنرس حني سأله عن العقيدة اإلسالمية اولعل من هذا التوافق قوله الذي «

 الوجود, ثم ذكر ّيف اإلله, فإنه ذكر له عقيدة أهل السنة, وعقيدة املتصوفة القائلني بوحدة
 عىل له أن بعض املتصوفة اإلسالميني يعتقدون أن اهللا وجود حمض, وليس بشخص, فبدا

هذه العقيدة, ويبدو اليوم أهنا العقيدة التي يرتاح هلا  إىل الفيلسوف اإلنجليزي أنه ارتاح
 .»كبار املفكرين الغربيني, ومنهم أينشتني صاحب الفلسفة النسبية

EOUD 
وال فنحن نعرف من آثار حممد عبده نفسه أن قراءاته قد تعددت يف  كل األحوعىل

الفكر التارخيي األورويب, ونظريات التطور التارخيي, ونظريات علامء االجتامع 
وفريزر, ووسرتمارك, ومؤلفات رينان, وتني, وجبون, : واألنثروبولوجيا اإلنجليز

 .وجوستاف لبون, وماكس نورداو

ن املفكرين الغربيني الذين تأثر هبم حممد عبده, وال أولئك ولسنا يف جمال احلديث ع
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متابعة إنتاجهم, وإنام يكفينا من هذا ما نراه من أمثلة, فلسنا نعرف  عىل الذين كان حريصا

ْيف أنداده من سلك يف بناء نفسيته وشخصيته سلوك هذا الرجل الذي كان حريصا كل  َ
 سد كل ثغرة يف تصوره الفلسفي, وعيل عىلرتق كل فتق يف بنائه املعريف, و عىل احلرص

اإلملام الواعي بالنمط احلاكم يف كل صورة من صور املعرفة التي يراها عن بعد, أو عن 
بستمولوجي ملحمد عبده كان فائقا, وإن حب  إن امليل اإل:قرب, ولست أبالغ إذا قلت

وهر املعرفة كان ج إىل االستطالع عنده كان منهجا ومل يكن رغبة فحسب, وإن االنحياز
إننا نراه وهو يتحدث عن  حتى هو اخللق الذي فرض نفسه عليه, وعيل جدول أعامله,

كتابة مذكراته يوازن بني أن ينفق وقته يف تسجيل هذه  إىل استجابته للذين دعوه
 إىل املذكرات, وبني أن ينفقه فيام يراه أحق باإلنفاق فيه, وهو اكتساب احلكمة, وانظر

 :ذا املقام حيث يقولعبارته يف ه

وقت أرصفه يف حكمة أستفيدها خري من زمن أنفقه يف قصة : وكنت أقول... «
 .» مني, وأنا يف قومي مل أترك ما يؤثر عنيىأستعيدها, وما الذي عساه يبق

.............................................................................. 

ز فنقول إن هذا التكوين الذي حظي به حممد عبده كان قد ولسنا نستطيع أن نتجاو
وإن كانت أسباب إتاحته قد هتيأت هلم من  حتى هذا النحو لغريه من أنداده, عىل توافر

نحو ما حدث مع مفكرنا  عىل دون أن تتفاعل مع نفسياهتم وعقلياهتم وشخصياهتم
 .العظيم
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EPLD 

äjé’~ 
 .األستاذ اإلماماحلديث عن شخصية  إىل ونأيت

بشخصية طاغية وآرسة يف الوقت ذاته, وقد متتع األستاذ اإلمام إن :ونبدأ فنقول 
الرؤية االنطباعية وة عالنزبني يف ذكاء طريقته التي جتمع  عىل وصف األستاذ العقاد

 :التحليلية شخصية حممد عبده فقال

 يف صوره ىصرأيت الشيخ حممد عبده مرات معدودة, ورأيته مرات ال حت... «
 كالنظرة , فكانت النظرة األوىلىالشمسية التي ال تلتبس إحداها بمالمح صورة أخر

قوة وطيبة متفقتان ال يبني لك أهنام : تلك املالمح فيام تنم عليه, وتشري إليه إىل األخرية
ه هتا, وهو طيب ال ينازع قوتتنازعتا يوما أو تتنازعان, فهو قوي ال ينازع طيبته نية من نيا

 من دوافعها, وهو أقرب الناس سمة بام يرتسم يف أخالدنا من سامت النبوة, وهي يف دافع
 .»طلعتها اإلنسانية برش مثلنا, وإن مل نكن نحن برشا مثلها فيام تتلقاه من وحي اهللا

قال عنه تلميذه وصديقه وأقرب الناس إليه يف عامة أمره وخاصته صاحب املنار «
ه سليم الفطرة, قديس الروح, كبري ّإن«: غمدمها اهللا برضوانهالسيد حممد رشيد رضا, ت

النفس, وصادف تربية صوفية نقية زهدته يف الشهوات واجلاه الدنيوي, وأعدته لوراثة 
 .»هداية النبوة, فكان زيته يف زجاجة نفسه صافيا يكاد ييضء ولو مل متسسه نار

 :وافتتح ترمجته بعد وفاته بنحو عرشين سنة بقوله عنه«

ًإن هذا الرجل أكمل من عرفت من البرش دين« ْ ا, ً, وخلقًا, وعقالًا, ونفسًا, وأدبَ
 .»ا, وإن من مناقبه ما ليس له فيه ند وال رضيبًا, وإخالصً, وصدقًوعمال

 عمل إال احلقيق بلقب املثل األعىل عىل يم احلق مل أطلع لهاإنني و«: وقال قبل ذلك«
 .»من ورثة األنبياء

عمل ينايف العفة والنزاهة, وال الورع  عىل يم احلق مل أطلعاإنني و«: لكوقال قبل ذ«
ْكامن حقد أو حسد, فهو أكمل من عرفت من البرش, ومن  عىل والرشف, وال هفوة تدل َْ َ
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,  أو احلكمة والفلسفة, أو تارخيهم ىدخائل كثري من املشهورين بالعلم والتقو عىل اطلع

 .»بجر, فام قولكم يف زعامء السياسة, وعشاق الرئاسةا من العجر والً كثريىالصحيح رأ
EPMD 

وتصوير الغرباء ) رشيد رضا(ويربط األستاذ العقاد يف ذكاء بني تصوير التلميذ 
 :النطباعاهتم عن شخصية األستاذ اإلمام ) سبنرس وبلنت(

وهذا السمت الذي وصفه صاحب املنار بعد اخلربة الطويلة, هو السمت الذي كان «
, كام وصفه هارولد سبنرس كاتب حزب الناظر إليه من الغرباء عند النظرة األوىلجيده 

بعد وفاته بأسابيع, إذ يقول عن لقائه » الدييل كرونكل«األحرار اإلنجليزي يف صحيفتهم 
 :له بدار صديقه عدو االستعامر ويلفرد سكاوين بلنت

ها : وافر فرس, فقالهنا أمسك مسرت بلنت عن الكالم والتفت فجأة لسامعه وقع ح«
 إهنا برزت من كتب :هو الرجل, فالتفت مثله فإذا أنا بصورة إنسان يقول الناظر إليها

 عىل شيخ حسن البزة, جهري يمتطي فرسا عربيا كميتا مجيال يقبل نحونا. األنبياء األقدمني
 .»مهل

 إىل القامة معتدلة  عىل كانت له طلعة وسيمة مهيبة, تتوقد فيها عينان نفاذتان,«
سمرة, شائع الشيب يف رأسه وحليته قبل أوان  إىل النحول, أبيض اللون إىل البدانة, وال

ما وصف به شبابه بنية رجل سليم اجلسد, مكني البنيان, تعرض يف  عىل املشيب, وبنيته
الدم من دمل مل يعقم, فنجا منه بمعجزة اجلسد املكني, والدم  إىل ىعنفوانه لتسمم رس

زيمة الصادقة, وظلت عقابيله تعاوده فيام كان يعرتيه من آالم املفاصل حينا , والعىالقو
بعد حني, ومل تكن وفاته دون الستني بمرض من أمراض اهلرم العاجل, ولكنه تويف من 

 .»أثر رسطان يف الكبد مل يتحقق منه األطباء قبل استفحال الداء
.............................................................................. 

عند الشيخ حممد عبده  بلنت وصف بهالوصف الذي جيدر بنا هنا أن ننقل للقارئ 
 : للندنتهزيار

 مسحة من التقاليد األوروبية, وهو متوسط الطول, أسمر ىوليس عليه أدن... «
وإذا اللون, ذو حلية سوداء, حاد البرص, ذو وقار ومظهر مهيب, له ابتسامة جذابة, 
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استثاره حمدثه تكلم كالم الفصيح املتواضع, قوي احلجة, وثاب الذكاء, مرشق الطلعة, 

 .»وضاح اجلبني
EPND 

هذه  إىل وقد أجاد األستاذ أمحد أمني تصوير تفرد حممد عبده بالشخصية التي رفعته
 العظمة التي وصل إليها, وقد حلل ما كان يف شخصيته من مكوناته عند ىالذروة من ذر

شأهتا, ونفي أن تكون أصوله الرتكامنية أو العربية سببا مبارشا يف هذا التفوق, وأجاد ن
األستاذ أمحد أمني كعادته االستشهاد ببيت من الشعر يصور سوء حال البيئة التي نشأ فيها 

 :األستاذ حممد عبده

نموها,  عىل صفات نشأ عليها, وساعدت بيئته) حممد عبده(كل حال ورث  عىل ...«
 .»الذكاء, والثقة بالنفس واالعتداد هبا, ويتبع ذلك حب التفوق والعطف: مههاأ

:  من تركامنية أبيه كام يقال, أو من عربية والدته, إذ يقال ؟من أين نبعت هذه الصفات«
إهنا من بني عدي, ولكن ما هذا وال ذاك بالسبب الكايف, ففي كل من الرتكامن والعرب 

علم تام بآبائه  عىل نكون حتى ثبت من موضع الوراثةت أن نالذكي والغبي, وال نستطيع
 .»ُ إال أن نقول إنه هكذا خلقاً فليس لنا إذ؟ لنا هذاىّوأمهاته فردا فردا, وأن

ّثم كم من الفالحني يف احلقول, وصغار الصناع يف املصانع من ورث من الصفات «
م البيئة وقضت عليهم, وما ورث الشيخ حممد عبده بل خريا مما ورث, ولكن مل تسعفه

وعاشوا وماتوا مل يشعر هبم أحد, ولو وجدوا من الظروف ما وجد الشيخ حممد عبده 
وأمثاله لظهر نبوغهم, وعال اسمهم, وآمن الناس بتفوقهم, والناس كالكنوز املدفونة, 

عرصنا مل تسعفنا نظم الرتبية, وحالة البالد االجتامعية  إىل ويف عرص الشيخ حممد عبده
 :دفنها يف الرمال عىل , بل هي يف أغلب األحيان تعملةستكشف األحجار الكريملن

 ىال تعجبن من هالـك كيـف ثـو
 

 بل فـاعجبن مـن سـامل كيـف نجـا 
 

EPOD 
التحديث, ال يف املظهر  إىل وقد كان حممد عبده منذ مرحلة مبكرة من جهاده مياال

إن «: وصفه بقولهإىل أمحد عرايب م الزعيفحسب, وإنام يف اجلوهر أيضا, ولعل هذا ما دفع 
 .»!رأسه أصلح للبس القبعة من لبس العاممة
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 يف مأتم اإلمام رجال يبكي بكاء حارا, فأراد ىوقد روى الشاعر حافظ إبراهيم أنه رأ
إن مصابه هو مصاب اجلميع, فأجابه ذلك : حافظ بك أن خيفف عنه أحزانه بقوله 

, بل أبكي عىل مصاب هؤالء املساكني الذين لست أبكي عىل مصايب فيه فقط«: الرجل
 !»كنت أوزع عليهم كل شهر مرتباته من األوقاف

 :وإيل هذا أشار حافظ إبراهيم يف رثاء اإلمام حني قال
ــــرد وإن بكـــــاءنا ــــا عــــىل ف   بكين

 

  عــــىل أنفـــــس للـــــه منقطعـــــات 

 

ــا ــام وحاطه ــضل اإلم ــدها ف  تعه
 

ـــوات  ـــدهر غـــري م  بإحـــسانه وال
 

t 

EPPD 
قيم احلديث عن شخصية اإلمام حممد عبده من دون حديث رسيع عن بعض وال يست

ه ممن أتيح هلم التعامل معه, ينحو ما صورها بعض معارص عىل سجايا هذا األستاذ
أنه متيز بنشاط روحي فائق احلد,  إىل واإلحساس به, وهذا هو األستاذ قاسم أمني يشري

يطالع, «: خا اقرتب من الستني, فكانأن أصبح شي إىل  عن العمل يوماّوعزيمة مل تكل
 ف القوانني, وجملس األوقاىويتعلم, ويعلم, ويفتي, وجيلس يف جلسات جملس شور

, ويرتأس اجلمعية اخلريية اإلسالمية, ويضع املرشوعات لألزهر, وللمحاكم األعىل
الرشعية, ويمتحن طلبة العلم, وتالمذة املدارس, ويؤلف الرسائل الدينية, وينرش 

قاالت الفلسفية, ويدافع عن الدين إذا طعن عدو عليه, ويراسل علامء املسلمني يف مجيع امل
األقطار التي يسكنوهنا, ويتخابر مع رجال احلكومة لتنفيذ مقاصده, وكان مع كل ذلك 

 .»جيد وقتا ليزور أصحابه, ويشاركهم يف مجيع أفراحهم وأحزاهنم
EPQD 
 :بقوله» الضياء«قد وصفه يف جملة أما العالمة الشيخ إبراهيم اليازجي ف

كان متوقد الفؤاد, ثاقب البصرية, قوي احلجة, ذرب اللسان, بليغ العبارة, إذا وقف «
للخطابة كان كأنام يتلو عن ظهر قلبه, فال يتوقف, وال يتلكأ, وال جتد يف كالمه لفظة 

جدته كأحسن ما البداهة و عىل لو كتبت لفظه الذي يقوله ... ركيكة, وال تركيبا سخيفا,
  .»ينشئ املرتسلون من الفصحاء
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إنه تعلم اللغة الفرنسية  حتى وكان آية من آيات اهللا يف قوة احلفظ, ورسعة التناول,«

كان جييد فهمها, ثم كان يتكلم فيها  حتى وهو فوق األربعني, فلم يأت عليه إال أشهر
دين, وذلك فضل اهللا يؤتيه كأحد أهلها, ومل يرو مثل ذلك إال عن أستاذه السيد مجال ال

 .»من يشاء
EPRD 

األستاذية التدريس و يف  الشيخ حممد عبدهعن أسلوب عىل وحتدث األستاذ حممد كرد
كان اإلمام يتوخي يف دروسه أال تكون جافة إذا طال بحثه وتقريره فيشفعها يف « :فقال

 النفوس الرجوعإىل  احلال بيشء من دعابته احللوة, يفرغ عليها من روحه الصايف ما حيبب
سامع ما حياول إلقاءه عليهم من املسائل واملشاكل, وما حرضت له درسا وال جملسا إىل 

وال خطبة إال متنيت لو يطول إلقاؤه أكثر مما طال, ووددت أن أكون كيل آذانا تسمع, 
وقلوبا تعي وتفهم, وما شككت قط أن كل ساعة من ساعات حياته كانت نفعا وخريا, 

ْن كتب له االتصال به أفاد من علمه وجتاربه ونصائحه وهديه, وتأثر به عقله َوأن كل م
 .»وروحه

ّعطف عىل منذ ترشفت باالجتامع إليه يف القاهرة فقال يف املأل من أصحابه إنه قرأ ما «
نرشت يف جملة  حتى كتبته الصحف يف مرشوع السكة احلجازية فام قدر جاللة املوضوع

ما مل يطلع عليه من قبل, فهيأ يل هبذه الشهادة سبيل  عىل  فاطلع فيهامقالة فيها» املقتطف«
طائفة من رجال مرص يف العلم والقضاء واإلدارة والسياسة واألدب, وهذا  إىل التعرف

 .»جل ما يتطلبه ناشئ مبتدئ من العون والتنويه

 :يف موضع آخر عىل وقال العالمة حممد كرد

ملرشقيات من األملان لزيارته يف داره, وكان احلديث وأذكر أين صحبت أحد علامء ا.. «
بالفرنسية يف موضوع الرتبية والتعليم, فام غلط األستاذ غلطة واحدة يف الساعة التي 
قضيناها يف حديثه, وأبان عن بدهية مؤاتية, دهش هلا صاحبي األملاين, وبقي أياما حيدثني 

 .»بأثر تلك الزيارة يف نفسه
EPSD 

اذ حممد توفيق البكري ملا سمع نبأ وفاة األستاذ اإلمام وهو يف أوروبا مل  أن األستىيرو



<äjé’~æ<äßèçÓiæ<äi^éu TW 
الشيخ  عىل مرص علل ذلك بأنه كان خيال أن املوت ال يتجرأ  إىل يصدق اخلرب, فلام عاد

ملء : لقد ترك الشيخ فراغا ال يسده أحد, فإنه كان كام قال املتنبي«: حممد عبده, وقال
 .»السهل واجلبل

EPTD 
ه ملا أكثر املؤبنون يف حفلة األربعني من وصف األستاذ بكلمة فقيد اإلسالم ّ أنىويرو

 بأن يكون إننا ال نرىض«: »املقتطف«وفقيد مرص قال الدكتور يعقوب رصوف صاحب 
 .»إنه أكثر من ذلك, إنه فقيد الرشق كله: فقيدكم وحدكم, بل نقول 

ن ال يمنع االرتقاء واألخذ فضله يف بيان أن الدي إىل وأخذ األستاذ رصوف يشري
لشوائب والبدع التي دخلت عليه فأرضت لمظهرا ...  عليها, ّبأسباب العمران, بل حيث

 . عنهاى منه يف يشء, بل يتربأ منها, وينهتأهله, وهي ليس
EPUD 

التي كان يصدرها يف سان » املناظر«فقال يف جريدته نعوم لبكي أما الكاتب اللبناين 
 :ازيلباولو عاصمة الرب

 باإلمام, ليس ألنه كاتب, وليس ألنه خطيب, وليس ألنه ىإن فجيعة النصار«
   .»لغوي

هو الذي استخدم كل ما وضعت فيه «: ثم بني العلة الصحيحة للفجيعة وهي قوله
ْالطبيعة من املقدرة يف سبيل إصالح اإلسالم, فهو مصلح اإلسالم, ومن أصلح اإلسالم  َ

ده هو مصلح الرشق, وهذا ما جيعلنا نخشع ملوته, ونكرب لح الرشق, فمحمد عبصفقد أ
 .»املصاب, ألننا رشقيون وفينا روح وطني

EQLD 
 : يف تأرخيه لألستاذ اإلمامأما األستاذ جورجي زيدان فقد قال

ما تقدم من أعامله اخلريية أو العلمية أو  عىل أن عظمته احلقيقية ال تتوقف عىل ...«
بمرشوعه اإلصالحي الذي ال يتصدي ملثله إال أفراد ال يقوم القضائية, وإنام هي تقوم 

 عىل منهم يف األمة الواحدة مهام طال عمرها إال بضعة قليلة, وهذا ما أردنا بسطه
 .»اخلصوص من هذه العجلة
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EQMD 
والشاهد أننا أعجز من أن نصور الشامئل اخللقية التي متتع هبا األستاذ األعىل فقد كان 

ًحليام كريام   .ًمعطاء ساعيا يف اخلري ً
 :يف رثائه إبراهيم حافظ  الشاعر مما قاله نقطف فإننا ًوأخريا 

ٌكأنــك واآلمــال حــــــولك حـــوم ّ 
 

ــرف  ــري ترف ــه ط ــىل عطفي ــري ع  نم
 

 :شوقي أمري الشعراء أمحد مما قاله نقتطف و
 ى حيـث ال تقـىويعجبني منـك التقـ

 

 ّوجـــدك حـــــني اهلازلــــون كثــــري 
 

***** 
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EMD 

ْا بـآراء مـن قـدموه ًلونـُأبدأ بذكر حقيقة مهمة وهي أن فكر حممد عبده قدم للجمهور م َ
ا يف دراسة أي فكر, بيـد أن حـظ أفكـار حممـد عبـده مـن هـذه ًوتوجهاهتم, وليس هذا بدع

أن رحابـة رؤيـة حممـد  إىل لكن األهم من هذا أن نلفـت النظـر, ً جدا ًالتلوينات كان عظيام
عبده هي التـي مكنتـه مـن قبـول هـذا التلـوين, فقـد كـان يف رؤيتـه جمـال واسـع لالنتـصار 

جمـال واسـع لالنتـصار للـسلفية وقـرصها مـن ً أيـضا للعقل,  وللعقل املطلق, كام كان فيها
االجتهاد ومارسه, ومع هـذا فإنـه  إىل  صعيد آخر فإنه دعامدار أقدم, وعىل إىل مدار أوسع

 من األصول التي تلزم التالني ًأصال) بام يف ذلك اجتهاده(يف الوقت ذاته مل جيعل االجتهاد 
 .له أو لغريه من املجتهدين

أبعد احلدود, لكنه فعل هذا حتت مظلة  إىل  صعيد ثالث فإنه مارس القول بالرأيوعىل
 .وهكذا.. وهكذا.. القول بالعقل

أيدي بعض  عىل  يف باب تال كيف أن آثاره الفكرية نفسها قد تعرضتىوف نروس
كثري من التحوير, ومع هذا فقد احتملت هذه اآلثار  إىل تالميذه وخلفائه واألجيال التالية

 .هذا التحوير دون أن تشكو
END 

رية تقديم صياغة جديدة للحياة الفك عىل والواقع أنه قد تكونت ملحمد عبده قدرة فائقة
من حوله, سواء يف ذلك ما كان يفعله يف تلك الكتب التي كان يرشحها يف دروسه بعد أن 
خيتارها دون غريها, واملواقف التي كان يواجهها, واألزمات التي متر به, والتوجهات التي 

ا بالدفاع عنها يف االجتامعات الرسمية, والقرارات التي كان عليه أن ً نفسه ملزمىكان ير
 . واألحكام التي كان البد له أن يصدرهايتخذها,

EOD 
كان يف دعوته لفكر حممد عبده أنه هو نفسه الذي حدث  طابعوربام ساعد عىل هذا ال

التفلسف والتربير, واختاذ مبادئ اإلقناع, انظر إليه حني يكتب يف  عىل اًالسياسية حريص
 :ثعن مربرات حب الوطن, أو عن موجباته الثال» الوقائع املرصية«
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األول أنه السكن الذي فيه الغذاء والوقاء واألهل والولد, والثاين أنه مكان احلقوق «

والواجبات التي هي مدار احلياة السياسية, والثالث أنه موضع النسبة التي يعلو هبا 
 .»اإلنسان ويرض أو يسفل ويذل

EPD 
 :انون االلتزام بالقىحني يتحدث عن جدوًأيضا الشيخ حممد عبده  وانظر إىل

ن وإنام تسعد البالد وتستقيم حاهلا إذا ارتفع فيها شأن القانون, واحرتمه احلاكم.. «
حقيقة مغزاه,  عىل قبل املحكومني, واستعملوا غاية الدقة يف فصوله وحدوده, والوقوف

منطوقه احلقيقي, ومفهومه, عند ذلك حتيا البالد  عىل وسهروا لتطبيق أعامهلم جزئية وكلية
 .»يةحياة حقيق

EQD 
يف فرتة من فرتات قد جاء اإلمام حممد عبده األستاذ  ظهور  أنالنتباهومن اجلدير با

الضعف التي حاقت بالعامل اإلسالمي, لكنها شهدت يف الوقت نفسه مالمح سعي بعض 
البزوغ يف ذلك العرص, ومع أن قدر الطموح  إىل جمتمعات مهمة من هذا العامل اإلسالمي

كان يف حد ذاته أكرب من قدر اإلمكانات املتاحة فإن طابع الطموح يف هذه املحاوالت 
  بأن يستثري التفكري يف أسباب التخلف, ودواعي التقدمًكان كفيال, املرشوع واملستحب 

نحو ال يبتعد يف تفسرياته عن البحث عن دور الدين نفسه يف صناعة التقدم أو عىل 
م انتامء أغلبية طائفة املتعلمني يف األمة ا بحكًا طبيعيًتكريس التأخر, وكان هذا أمر

 من مؤسسات تعليمية مرتبطة يف جوهرها وأصلها ومتويلها بالدين ىما تبق إىل اإلسالمية
اإلسالمي, ثم بحكم املواجهة الطبيعية بني هؤالء وطالئع العائدين من دراسات رسيعة 

باملستعمرين األجانب, أو يف اخلارج قصد هبا تكوين طائفة ترتبط باحلضارة الغربية, أو 
 .اًا, وحتقق فوائد برامجاتية, أو تؤدي وظائف حكومية تقليدية, أو تنجزمها معًهبام مع

ْمن يصل مثله عىل حممد عبده, أو عىل ًويف إطار هذا الرصاع الفكري املبكر كان حتام َ 
 طرحه من قبل أن يقدم حتى موقع اإلمامة أن يناقش الظنون واألباطيل واألراجيفإىل 

 .هو آلراء جديدة يف قضايا عرصه

أنه كان ً أيضا ومن حسن احلظ أن حممد عبده كان واعيا هلذا القدر, ومن حسن احلظ
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 .أداء هذه املهمة عىل اًقادر

ERD 
ا للخريطة احلضارية التي عاش يف ًوبادئ ذي بدء فقد كان الشيخ حممد عبده واعي

 حدثت يف تاريخ املسلمني ودولتهم املفارقة التي إىل عرصها, وكان يلفت النظر
 :وتوجهاهتم يف العرص احلديث

طلب الغلبة بإعداد العدة, ورفض كل  عىل إن الديانة اإلسالمية قد وضع أساسها«
تنفيذ  عىل قانون خيالف رشيعتها, ونبذ كل سلطة ال يكون القائم هبا صاحب الوالية

 . أحكامها
ْمن ينظر يف أصل هذه الديانة, ومن ي« َْ قرأ سورة من القرآن البد أن يدرك أن املسلمني َ

َجيب أن يكونوا أول من ي ْ اخرتاع اآلالت احلربية, وإتقان العلوم العسكرية, وما  إىل ىَعْسَ
         :يرتبط هبا من إتقان الطبيعة والكيمياء, وجر األثقال واهلندسة, وهو يذكر قوله تعاىل

﴿ ¨ © ª « ¬ ® ﴾ ]٦٠:األنفال[ . 

سلمني اآلن قد فقدوا االهتامم بالرباعة يف فنون القتال, واخرتاع اآلالت, إن امل«
املساملة قد  إىل ىأن أبناء الديانة التي تسع إىل وصل األمر حتى ,ىوسبقتهم األمم األخر

 إىل اخرتعوا آالت احلرب الدقيقة, يف حني أننا ال نجد ذلك عند أبناء الديانة التي تدعو
 .»اد للحربطلب القوة, واالستعد

سخريتهم من العمل والكفاح,  إىل  هذاىلقد انترش بني املسلمني اإليامن باجلرب, وأد«
 وقد أحدثت آراء الزنادقة يف القرنني الثالث والرابع, وأيضا آراء السوفسطائيني باإلضافة

 حممد عبده, ىلقد أحدث ذلك كله, فيام ير. وضع الكثري من األحاديث املكذوبةإىل 
 .»من النتائج السيئةالعديد 

 :املفارقة احلادثة يف العرص احلديث فيقول إىل ثم هو يلفت النظر

لقد وصف الكندي الفيلسوف بعض رجال الدين وهم قلة قليلة يف عرصه, بأهنم ... «
لقد ذهب . عدماء الدين, وليسوا رجال الدين, وذلك حني حياولون التجارة بالدين

ْالقول بأن من تاج إىل الكندي ْر بيشء باعه, ومن باع شيئا مل يصبح ملكا له, فهم َ ) اًإذ(َ
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 .»عدماء الدين وليسوا رجال الدين

ESD 
التقييم املوضوعي ألداء أساتذته بعيدا  عىل كانت ملحمد عبده قدرةيف هذا اإلطار و

تلمذته انطباعاته عن إىل مؤرخه  سبيل املثال يشريعىل وعن حبه هلم, أو تعلقه بأسلوهبم, 
 :نحو متوازن عىل تاذ الشيخ حسن الطويللألس

وربام كان الشيخ حسن الطويل من األساتذة الذين استفاد منهم حممد عبده بعض ... «
االستفادة, ولكن ذلك الشيخ مل يكن له مذهب واحد مرسوم, فال هو بالصويف, وال هو 

ة, لكن درسه كان يدرس املنطق وشيئا من الفلسفة اإلسالمي. باملنطقي, وال هو بالفقيه
التساؤل الذي قد  إىل اجلزم بيشء, وتدعو النفس إىل كان أكثره احتامالت ال تكاد تنتهي

 .»البلبلة والوسوسة, وترتك الذهن حائرا مرتابايتحول لدى البعض إىل 
ETD 

 بعاملوقد كان حممد عبده منذ بدأ اتصاله باملجتمع عن طريق الصحافة نموذجا مبرشا 
أساس ديني وفلسفي, ونحن نراه يف مرحلة مبكرة يلخص يف  عىل دين معني باإلصالح

درسني من دروس أستاذه عن فلسفة الرتبية, وعن فلسفة الصناعة, وينرش » مرص«جريدة 
املدبر اإلنساين واملدبر «, وعن »الكتابة والقلم«األسبوعية مقاالت عن » األهرام«يف 

 .»العلوم العرصية إىل وةالعلوم الكالمية والدع«, وعن »العقيل الروحاين
EUD 

, فإن  يف زمنه شبه متفردفكري  الرغم من أن حممد عبده كان صاحب منهج وعىل
مذاهب متعددة ومتعارضة, بل إن  إىل حد سواء مل يامنعوا يف أن ينسبوه عىل معارصيه

 .أعداءه وخمالفيه فعلوا ذلك بطريقة أكثر فداحة

, بل اهتمته بعض »ماتريدي«و» معتزيل«وأنه , »ال أدري«ولقد اهتم حممد عبده بأنه 
 .الدراسات الغربية احلديثة باإلحلاد, وذلك رغم صعوبة ربطه باجتاه معني

EMLD 
كانت , )وإن مل يقبل تزمته(القول بأن أحكام ابن تيمية  إىل  حني يذهب كثريونوعىل

دكتور عثامن أمني مصدرا إلهلام حممد عبده يف الوقت الذي شغل فيه وظيفة اإلفتاء, فإن ال



å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù] UT 
التي ناصبت الفلسفة » املحافظة«تأثره بابن تيمية ومدرسته ينفي )  خالف ذلكعىل(

 .العداء
EMMD 

يف كل حياته ظل اإلمام حممد عبده أن  يرى كثريون ويف مقدمتهم الدكتور عثامن أمنيو
شهورة, التأمل والروية فيام يعرض له من األمور, ويرفض األحكام امل إىل فيلسوفا ينزع

, أو »برهان احلضور«واآلراء التي تفرضها السلطات, وال يأبه بذلك الربهان الثقيل 
 .األمر الواقع الذي خيضع له الناس عادة أكثر مما ينبغي

EMND 
ا من ًحممد عبده قد شهدت كثرياألستاذ اإلمام وليس أحد بمستطيع أن ينكر أن حياة 

حد سواء, وبالطبع فقد اختلفت  عىل قهيالتحوالت الفكرية يف مذهبه الكالمي والف
 سبيل  هذا اإلمام العظيم, وعىلُفكرا  مر هبالتي يف مذهبهاآلراء والتقييامت ملراحل التطور 
املعتزلة قبيل نواله  إىل  أنه حتول من األشعريةىيرو عىل املثال فإن األستاذ حممد كرد

 :شهادة العاملية

رأي املعتزلة دون رأي  إىل  العقائد العضدية مالرشح عىل وملا قرأ حممد عبده احلاشية«
األشاعرة, فشاع ذلك يف شيوخ األزهر, ويف يوم االمتحان ألخذ شهادة العاملية قاوموه 
مقاومة ظاملة, ومنهم الشيخ عليش, والشيخ اجليزاوي, ومع أن رئيس جلنة االمتحان 

لعلم وحب التجدد, قال جانب كبري  من ا عىل شيخ األزهر يومئذ الشيخ العبايس, وكان
إنه مل ير يف حياته أحدا يف ذكائه وتثبته من علمه, وإنه : ألعضاء اللجنة يف أثناء املداولة

 الستحقها, مع ذلك مل تسمح له , بل لو كان فوقها درجة أعىل الدرجة األوىلُّيستحق
 .»اللجنة إال بالدرجة الثانية

EMOD 
 :أن يقول عنه إىل  عىلده, األستاذ حممد كردوفيام يبدو فقد دفع السياق, والسياق وح

كان يف بعض فتاويه يسري مع العقل, وال حييد عن طريق السلف, بدأ صوفيا, ... «
م ِّ جمتهدا ال يقول إال بام يقول علامء الظاهر أمثال اإلمامني ابن تيمية, وابن قيىوانته

  .»اجلوزية
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إن املقصود من : ىل فنقول أو نضيف والبد لنا هنا أن نتحفظ عىل األستاذ حممد كرد ع

وذلك عىل نحو .. ذلك هو العودة إىل الكتابة والسنة ال يف تأويالهتا احلرفية أو الظاهرية 
 .ما سنفصل القول فيام بعد 

EMPD 
اإلمام حممد عبده ال األستاذ دراسة فكر  عىل فروا أساتذتنا الذين توىنحن نرو

ونه عن األشاعرة, مع ما قد يبدو يف بعض آرائه من يميلون به ناحية املعتزلة, وال خيرج
ميل معتزيل, ويبدو يل أن اإلمام حممد عبده كان قد أفاد من آراء املعتزلة, وأكثر اإلفادة من 

األستاذ أمحد  أن ىمنهجهم يف التفكري من دون أن يقول بكل ما قالوا, ويبدو يل مرة  أخر
آراء املعتزلة, وقد  إىل  حممد عبده كان يميل اإلحياء بأن الشيخىأمني كان هو الذي أعط

كانت لألستاذ أمحد أمني كام نعرف طريقة متميزة يف حتليل مفردات الفكر, وتكوين الرأي 
ا لوصف ًعنها, يف حدود ما هو متاميز يف نظره من آراء ومناهج سابقة, ومل يكن مياال وال حمب

ه كان يف ّت السالفة, هذا فضال عن أنما حيلله بأوصاف جديدة خترج به عن إطار التقسيام
 .ىكثري من أوقاته معتزيل اهلو

EMQD 
 أو فكر املعتزلة, إىل  الباحث يف آراء حممد عبده ال يستطيع أن ينسبه متاماّومع هذا فإن

لكنه ال يستطيع أن ينفي أنه ,  سليامن دينا والشيخ مصطفى صربيالدكتور الفالسفة كام رجح 
أمهية  عىل  سبيل املثال فإنه كان يؤكد الفكري يف كثري من مقارباته, وعىلكان قريبا من منهجهم
 :ولية اإلنسان عن أفعالهؤ مسالعقل اإلنساين, وعىل

إن اإلنسان لو ترك يعمل ساعة من الزمان وبسط كفيه للطبيعة ليستجدهيا نفسا من «
 .»هاوية العدم إىل حياة, ملا مكنته من ذلك, بل دفعته

EMRD 
 أن روح األستاذية احلقة التي بثها حممد عبده يف تالميذه جعلت كثريا من والشك يف

 . يف بعض األحيانبل بالنقدأو التعديل هؤالء التالميذ يتناولون نصوصه نفسها بالتحوير 
يف ) نه تلميذ اإلمامإال بكوّوال يعرف وهو ال يعرف (وقد كان حممد رشيد رضا نفسه 

بأنه ضيق عىل نحو ما وصف بالفعل ذهبه أن يوصف يمكن مل حتى (!!)مقدمة هؤالء
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 عىل بعض ما أفسحه األستاذ اإلمام, لكن أدق وصف لطبيعة هذه العالقة هو ما جاء

حممد أبو زهرة حني حتدث عن آراء حممد رشيد رضا املخالفة الشيخ لسان األستاذ 
 :ألستاذه فقال

 , ووفاء, ولكن ذلك ال يعليهبعض أخطاء لإلمام يف أدب إىل وقد نبه السيد رشيد... «
 منازل يف العلم, وحسب إمام اجليل أنه فتح ُطبقته, فالناس إىل مرتبته, وال ينزل اإلمامإىل 

 تلميذه وصفيه السيد رشيد, ًال منها كل وارد, وكان أشد الناس منهىعني الطريق, فاستق
اإلمام, وإن  إىل عفهو راويه وناقل علمه إلينا نحن الذين مل نستم.. ولكل مقام معلوم

 .»صحابته املخلصني له إىل استمعنا
EMSD 

لدكتور حسن حدثني به اوربام كان من اجلدير بالذكر هنا أن أشري إىل رأي مجيل 
موجزه أن الشيخ رشيد رضا تلميذ  طلبت إليه أن يقرأ خمطوطة هذا الكتاب نيحالشافعي 

 . يشء آخر وأن الشيخ رشيد رضا السلفي, األستاذ حممد عبده يشء 
 ونحن نعرف أن الشيخ رشيد رضا قد فرس آراء أستاذه تفسريا تقليديا متاما, وعىل

سبيل املثال فقد كان حممد عبده يقصد بالسلف الصالح مؤسيس التقاليد للفكر اإلسالمي 
تفسري السنية يف اجتاه  إىل حني كان رشيد رضا يصل عىل الغزايل,إىل  ^من الرسول

 عىل هّ وقد استمد الكثري من تعاليمه من ابن تيمية, وتأثر بالغزايل, بل إناحلنبلية الصارمة,
حد وصف كثريين من العلامء, قد بذل جهدا بارزا يف حتديد جمال العقل الذي أطلق حممد 

 إىل حد كبري لتشمل عددا من األحاديث إىل عبده رساحه, وذلك بزيادة املصادر امللزمة
أمهية مبدأ اإلمجاع الذي ارتبط بفرتة اخللفاء  عىل دجانب القرآن, وبإعادة التأكي

 .الراشدين
EMTD 

أمرين  عىل كذلك فقد الحظ األستاذ حممد أبو زهرة وغريه أن تفسري املنار قد اشتمل
 :مل يكونا يف تفسري اإلمام

 .» , وذلك بال ريب خري كله ^العناية بدعم التفسري باملأثور عن النبي: أوهلام«

نقل عن الكثري من املفرسين, وأن السبب يف ذلك أن اإلمام كان يلقي ال: وثانيهام«
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دروسا, فكان يلقي ما متثل يف عقله وقلبه مما قرأ وتأمل وتدبر يف القرآن, وألن كل مهة 

 .»لباب القرآن إىل نفسه كانت متجهة
EMUD 

 عبده ومع أين مقدر لكل اجلهود التي بذهلا أسالفنا وأساتذتنا يف تأصيل فلسفة حممد
من أساس وأصوله الفكرية, فإين أعتقد عن يقني وعن درس أن فكر هذا الرجل انطلق 

جوهري واحد هو فهمه للقرآن الكريم, وهو الفهم الذي ظهر يف تفسريه للقرآن الكريم, 
يف الدروس التي كان يلقيها يف من خالل تكراره وصقل نفسه يف جتويده هلذا التفسري 

 . قبل أن يميل بعضها فيام عرف بتفسري املناربريوت, ثم يف القاهرة,

وظني أننا لن نستطيع فهم فلسفة حممد عبده كلها من دون فهمنا لفهمه للقرآن 
الفهم  عىل الكريم, ذلك الفهم الذي كان متأثرا باهلداية والفتوح واإلهلام, ومل يقترص

مي, أو التارخيي, أو اللغوي, أو النحوي, أو البالغي, أو الفقهي, أو املنطقي, أو الكال
 .االجتامعي

ENLD 
 فقه اإلمام حممد عبده كانت أكثر بروزا واكتامال يف منهجه يف تفسريه ملا فرسه َولعل أصول

 ْ الطابع العلمي, فلم يلتمسىمن آيات القرآن الكريم, فقد التزم اإلمام يف تفسريه ما قد يسم
عند والدرايس فيلة بسد الفراغ املعريف تفسري القرآن يف القصص واإلرسائيليات التي كانت ك

أحداث  عىل  التطويل والتعويل)يسمعونكانوا فيام (قارئي القرآن واملستمعني إليه الذين عهدوا 
 الفانتازيا, فلام جاء حممد عبدهإىل اللجوء من خالل التي تواجه عقوهلم  حل العقد سابقة, وعىل

 .»رآن القرآنإن خري ما فرس الق«: التفسري جاهر بقولهإىل 

كل قصة أو إطناب يف وصف ليس له سند صحيح من األستاذ اإلمام وهكذا رفض 
 .ّالقرآن أو السنة

ENMD 
حممد عبده يف تفسريه للقرآن والنصوص الدينية وقد حاول الشيخ  ىونحن نر

ه اتبع طرقا متعددة ّإن حتى بإخالص شديد التوفيق بني اإلسالم ونظرية املدنية احلديثة,
 .للتوفيق بني الدين ونظريات العلم) وغري املمكن لغريه(لتأويل املمكن له من ا
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فرس أمورا «أن األستاذ اإلمام يف تفسريه القرآن  إىل  عىله األستاذ حممد كردّوقد نب

غامضة ال يفهمها كل الناس, وقرهبا من األذهان فأقنع غري املتعنتني, كمسألة اجلن 
, ومن قرأ دروس تفسريه يدرك أنه »ما نظن عىل  يسبق ملفرسالتي فرسها بام مل«واملالئكة, 

 .» العقلىال إمام سو«: اًعامل ال كالعلامء, يقول أبد

ودافع اإلمام فيام ألقي من دروس التفسري وغريها عن العقائد واملثل اإلسالمية, «
 متامسكة ال اعتبار القرآن مجيعه وحدة إىل ّوبني قيمتها وأمهيتها التارخيية والعلمية, ودعا

: فهم مجيعه, وكان يقول عىل ّيصح اإليامن ببعضه دون بعض, وبني أن فهم بعضه متوقف
مبادئها, وأحكامها,  عىل سيطرترسي يف آياهتا, وت يف كل سورة من سور القرآن روحا ّإن

 .»وتوجيهاهتا, وأسلوهبا
ENND 

 القرآن كله, لكنه فرس أن الشيخ حممد عبده مل يفرس إىل ومن املهم هنا أن نكرر اإلشارة
, كام فرس جزء )١٣٥(اآلية حتى ا من سورة النساءًوجزء مران,سورة البقرة, وسورة آل ع

 .»عم«

 بني تفسري األستاذ اإلمام وتفسري املنار الذي أمته أرشنا يف هذا الكتاب إىل الفرقوقد 
 .الشيخ حممد رشيد رضا

ENOD 
القرآن الكريم  يف تفسري شيخ حممد عبدهباحلديث عن منهج األستاذ اإلمام الويتصل 

 وتعدد منابره  وخلفياته املعرفيةروافده من تعدد ما أشار إليه أستاذنا أمحد أمني إىل أن نشري
 :من بعد ذلك 

يدرسه يف أحد مساجد القاهرة وهو قاض, ويدرسه يف األزهر وهو يف القضاء ... «
» عم« سورة العرص, ويفرس جزء واإلفتاء, ويتخذ موضوع حمارضته يف اجلزائر تفسري

قرأ ُلي» املنار«لتالميذ مدارس اجلمعية اخلريية اإلسالمية, وينرش دروسه يف التفسري يف جملة 
 .»يف العامل اإلسالمي

 :وقد وصف األستاذ أمحد أمني منهج حممد عبده يف التفسري فقال

 ما ورد يف القرآن كان يقرأ اآلية, فإذا اتصلت بالعقيدة رشحها رشحا وافيا, عارضا«
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املسلمني يف هذه العقيدة من فساد ودخيل, وإذا اتصلت  عىل يف موضوعها, مبينا ما دخل

بحالة اجتامعية أوضح أثر هذه احلالة االجتامعية يف حياة األمم, مسرتشدا بالواقع, 
لق, وصوت مجيل أخاذ, فهو تفسري ذمستشهدا بام جيري يف العامل يف بيان متدفق, ولسان 

مبادئ  عىل أخالقي, يدعو للعمل) تفسري(يل, يرشح الواقع, ويبني سببه, وهو عم
السمو  إىل  يدعوينروحا) تفسري(اإلسالم, ويبني أهنا منبع السعادة يف كل العصور, وهو 

العقيدة من فساد باإلرشاك مع اهللا  عىل العامل العلوي, وينزه اهللا عام دخل إىل بالنفس
ة, والتشفع بأهل القبور, وإقامة املوالد, ونذر النذور, وهو يف األولياء, وعبادة األرضح

 لإلسالم, وتنقيته من األصول األوىل إىل كثري من مبادئه يشبه تعاليم الوهابية يف الرجوع
 إىل البدع واخلرافات واألوهام, ولكنه يتقبل ما صلح من مبادئ املدنية احلديثة, ويدعو

 .»األخذ هبا ما اتفقت واإلسالم

العقل  عىل اإلسالم دين توحيد ال رشك فيه, تنزيه ال جتسيم فيه, وهو دين يعتمد«
ويستنهضه إلدراك أن العامل له صانع واحد, عامل قادر, والعقل رضورة للدين, فهو 

 .»املرشد إليه, والدين رضوري للعقل ألنه يكمله ويقومه

ار الكون, وذلك واإلسالم يفسح صدره للعلم ويدعو إليه, ألن العلم يكشف أرس«
 .»معرفة اهللا وإجالله إىل يفيض

وهو يف تفسريه حياول التوفيق بني اإلسالم ونظريات املدنية احلديثة, ويتبع طرقا من «
 .»التأمل للتوفيق بني الدين ونظريات العلم

ENPD 
ونحن نوافق األستاذ أمحد أمني فيام ذهب إليه من أن تفسري األستاذ اإلمام للقرآن كان 

 :بالوجدانية واإليامنية بالروح ًام مفع
أكرب قيمة له يف تفسريه أنه كان حييي العواطف, وحيرك املشاعر, أكثر مما يستقيص «

العلم والعقل, متأثرا يف ذلك  إىل القلب أكثر مما يتجه إىل بحث املسائل العلمية, فهو يتجه
ة, ثم اتصاله بالثقافة الفلسفة اإلسالمي عىل العهّبطبيعة الدين نفسه, أفادته سعة اط

أوروبا ومالبسته حلياهتا, ومقابلته لبعض  إىل الغربية, وقراءته بعض أصوهلا, ورحالته
حال املسلمني نظرة إشفاق يف عقيدهتم  إىل فالسفتها, وسامعه بعض حمارضاهتا, أن ينظر
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 .» من إصالح حول تفسري آيات القرآنىوأعامهلم, فيبث كل ما ير

, كان حيرضه كثري من )سنوات(الدرس يف األزهر نحو ست واستمر يدرس هذا «
كان درسه ذا .. ية القوم, وكبار القضاة واملوظفني, وشباب األزهر واملدارس العاليةْلِع

 .»أثر كبري فيهم
ENQD 

وربام يبني عن منهج اإلمام حممد عبده يف فهم القرآن وتفسريه ذلك النص اجلميل 
ْا به من أرسل إليه الرسالة حيث ًئله اإلخوانية ناصحالذي ورد عرضا يف رسالة من رسا َ

 :يقول

املؤمنني  عىل داوم قراءة القرآن, وتفهم أوامره ونواهيه, ومواعظه وعربه, كام كان يتىل«
وجوه التفاسري إال لفهم لفظ مفرد غاب عنك  إىل والكافرين أيام الوحي, وحاذر النظر

ما يشخصك  إىل , ثم اذهبهي عليك متصلمراد العرب منه, أو ارتباط مفرد بآخر خف
ذلك مطالعة السرية النبوية, واقفا  إىل ما حيمل عليه, وضم عىل القرآن إليه, وامحل بنفسك

 النبي ىعند الصحيح املعقول, حاجزا عينيك عن الضعيف واملبذول واعترب بام قاس
ا احتملوا من وأصحابه من اجلهد والعناء لنرص دين اهللا, وما ركبوا من املتاعب, وم

 .»اهللا وغفرانه هلم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر إىل ما تعلم من درجة قرهبم عىل املصاعب,
ENRD 

ولية مبارشة عن ظهور الفكر ؤ مسًوالؤحممد عبده ليس مساألستاذ الشيخ نعرف أن 
ً فكرا سلفيا وما هو كذلك)أو غريهم(أصحابه ه ّ احلريف الذي عداجلديد   يف رأي كثري منً

أو ( , لكن االقرتان الزمني واألستاذية املبارشة هي التي أتاحت )العلامء وأساتذة الفلسفة
التي السلفية التيارات بعض عن ظهور ًأيضا ًوال ؤالقول بأن حممد عبده كان مس) بررت

  .كان منها تيار تلميذه األستاذ حممد رشيد رضا 
 يف فرتة سابقة ظهرتقد وته دعحقيقة تارخيية وهي أن ال نستطيع أن ننكر ونحن 

ًسبقا مبارشا( التي تسمى يف بعض األحيان  وأ( احلرفية االجتاهاتعىل ظهور ) ً
بعض داريس تاريخ الفكر اإلسالمي احلديث أن ل ئيُوهكذا ه, )  السلفيةباالجتاهات

 .ا بمحمد رشيد رضاًا يف ظهور السلفيني اجلدد بدءًا مبارشًكانت سببدعوة األستاذ اإلمام 
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 ومع هذا فإننا نوافق الدكتور حممود محدي زقزوق فيام ذهب إليه يف ندوة املجلس

 »احلرفية«وهو معنى ,  ا باملعني الشائع اليومًللثقافة من أن حممد عبده مل يكن سلفياألعىل 
 نفسه اليوم تيارا سلفيا ليس له نصيب من السلفية التي يقصدها ى, فهذا التيار الذي يسم

بده, إذ هو اجتاه يدخل يف باب التقليد املذهبي الذي يرفضه الشيخ, فقد الشيخ حممد ع
فتح االجتهاد والتجديد, ال يقلد مذهبا معينا, وال يتبع فرقة بعينها,  إىل دعا حممد عبده

 . هو نفسه مدرسة جتديدية حتارب اجلمود والتقوقع يف شتي املجاالتوإنام كان
ENSD 
مد عبده وفهم فلسفته ال يستقيامن من دون أن نحن نعرف بالطبع أن فهم فكر حم

نحو دقيق  عىل مكوناته, وقد فعل أسالفنا ومعارصونا هذا إىل نحلل فكر هذا اإلمام
هم سيواصلون, وقد حاولنا ّيزال الباحثون اجلادون يفعلون, وأظن وعظيم ومتوسع, وال

 .بقتلخيص ذلك كله مع ما ذكرناه من آرائنا يف هذه اجلزئية يف باب سا

وقد وجدنا أن اجلانب األكرب من هذه املكونات تتوزع من ناحية بني علوم األزهريني 
القديمة بتقليديتها, وصياغتها املحكمة, وحميطها املضيق, وبني ثقافة واسعة اكتسبها 
بالرؤية, واملشاهدة, واملقابلة, واملعاملة, واالستامع, واملحاورة, واجلدل, واالقتناع, 

 إلخ, وقد حرص... األمور, ونقد احلكم عىل , والتفكري املتصل, واحلكموالتأمل اليقظ
أنه كان ممن يعتقدون بكر يف هذا املقام ّأن يغذهيا بكل ما أمكنه من تغذية, ولعلنا نذعىل 

 أنه البد أن يكمل ىبأن الكتب وحدها ال تكفي يف معرفة الناس واحلياة, بل كان ير
حد تعبري الفيلسوف  عىل ,»الكتاب الكبري كتاب العامل«ك ذل عىل اإلنسان ثقافته باالطالع

أن يقوم يف كل عام ببعض الرحالت خارج  عىل اًالفرنيس ديكارت, هلذا كان حريص
, وقد زار »د نفيسّإنني أذهب ألجد«: أوروبا إىل بالده, وكان يقول عندما يريد السفر

اهلا, وفهم روح أممها, وحتدث عن أحو عىل ا من بالد أوروبا وإفريقيا وآسيا, للوقوفًكثري
 :أثر تلك األسفار يف نفسه فقال

خري  إىل أوروبا إال ويتجدد عندي األمل يف تغيري حال املسلمني إىل ما من مرة أذهب«
وهنم, ئمعرفة ش إىل منها, وذلك بإصالح ما أفسدوا من دينهم, وتشحيذ عزائمهم

ذه اآلمال وإن كانت تضعف يف نفيس  وه ,وامتالك ناصيتها بأيدهيم دون إفراط ظلمتهم
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دياري, لكثرة ما أالقي من العنت, وشدة ما أصادف من املصاعب,  إىل عندما أعود
 من انرصاف املسلمني عن النظر يف منافعهم, وشدة عداوهتم ألنفسهم, ىوسوء ما أر

, وقوة رغبتهم يف متكني ظامليهم من رقاهبم, وحبهم يف االستعباد هلم لغري سبب معقول
ّأوروبا ومكثت فيها شهرا أو شهرين تعود إىل تلك اآلمال, ويسهل  إىل عدت متى لكني

 .»ّعىل تناول ما كنت أعده من املحال

هكذا كان الرجل يرحتل يف املكان بكل ما هييئه هذا االرحتال من نمو وجداين وعقيل 
  .نحو ما عرفنا من زياراته لفرنسا وتونس وبالد الشام عىل وفكري

ENTD 
وربام كان من واجبي أن أنبه هنا إىل ما ذكره أستاذنا الدكتور حسن الشافعي من أن 
علامء املسلمني قد عربوا عن فكرة ديكارت اجلميلة بإشارهتم إىل الكتاب املسطور 
والكتاب املنظور , وإشارهتم إىل اإلرادة الكونية واإلدارة الرشعية , وإىل أن األستاذ حممد 

من هذا ) ٣١الفقرة(ضه باجلاهلية ما نراه فيام نقلناه عنه يف فقرة تالية بعيعني عبده كان 
 .ًالباب , قاصدا التيه واإلعراض عن احلق 

ENUD 
فإننا نعتقد أهنا مجيعا ; التي ناقشناها )  األوصافىأو باألحر(ومع كل هذه األقوال 

ه وعمل له, وهو  به حممد عبده  وتبناى من أن تصور حقيقة التجديد الذي نادىتظل أدن
جتديد ذايت نبع وانبثق من داخل الفكر اإلسالمي نفسه, فإذا أردنا الدقة اللغوية املعربة, 

وال نعدو احلقيقة إذا , كافيا للتعبري عام تركه من تراث جتديدي » التجدد«فإننا نجد لفظ 
 .»يد حممد عبده عىل جتدد الفكر اإلسالمي«وصفنا إنجازه يف جممله بأنه 

 . من التجدد املنبثق من داخلهىيشء أسم إىل ي هل يطمح أي فكر دينيولعمر
EOLD 

 فهم العقائد واألصول الفكر اإلسالمي, وعىل عىل يف جتديدهحممد عبده مل يقترص 
شملت أفكاره  حتى احلياة الفكرية يف كافة صورها إىل الفقهية, لكنه امتد هبذا التجديد

ون االجتامعية, والفنية, واجلاملية, ؤ, والثقافة, والشالتجديدية ميادين الرتبية والتعليم
واالقتصادية, والعمرانية, وقد عالج كل هذه امليادين من منطلق إيامن قوي بمكانة العقل 
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وإن مل يكن هذا  حتى  يف البيئة التي عاشهاًيف اإلسالم, وقد أتيح لتجديده أن جيد قبوال

 حممد عبده واملعجبون به يتمنونه أو يمنون ما كان اإلمام إىل القبول قد وصل يف حجمه
 .أنفسهم به

حقيقة أن دعوة حممد  إىل ومن اإلنصاف الواجب ألنفسنا وأسالفنا القريبني أن نشري
اإلثامر  عىل  من القبول أتاح هلا أن تثمر, وأن تظل قادرةاًعبده التجديدية قد لقيت قدر

عبده نفسه يعرب به عن إحباطه من املصاعب والتنبيه, وال ينبغي لنا أن نغرت بام كان حممد 
التي واجهته وواجهت دعوته ومذهبه ومنهجه, ذلك أن تعبريه املبالغ فيه عن هذا 

هداية املجموع, وهو ما  إىل اإلحباط مل يكن إال من قبيل التنفيس عن النفس الطموحة
لوا ألنفسهم أن يسج عىل يتناقض بالطبع مع ما نعرفه من سلوكيات السياسيني احلريصني

وإن كان املتقبلون هلم قلة قليلة مل  حتى ا يؤكدون عليه بقبول اجلامهري لدعواهتم,ًنجاح
 .تعلن هذا القبول إال ألسباب دنيوية وآنية

 لفهم حقيقة حديث املصلح العظيم عن خيبة أمله, فمثل هذا الفهم اًهناك رضورة إذ
وما حييط , لجامعة وللوطن لآلخرين وليتطلب قدرا من الوعي بمشاعر اإلخالص 

الذين مل هيتدوا, ومن احلزن بسبب عدم اهتدائهم  عىل  من اإلشفاقاإلخالص ويالزمهب
 .هذا

EOMD 
معربة ا من نصوص اإلمام حممد عبده التي تبدو ًويف ضوء هذا يمكن لنا أن نقرأ نص

 شفقة األب قبيلبأهنا من عن إحباطه ويأسه من أحوال قومه, لكننا نفرسها يف ضوء ما نعرفه 
 : أبنائه بام يتمناه هلم من الصوابسلوك  يف ىأن حيظ عىل الواعي وحرصه الشديد

نصاف منهم, يظنون مني أشدهم قربا مني, وما أبعد اإلأما قومي فأبعدهم ... «
الظنون, بل يرتبصون يب ريب املنون, ترسعا منهم يف األحكام, وذهابا مع األوهام, وولعا 

أقول فال يسمعون, وأدعو فال يستجيبون, وأعمل فال . وتلذذا بلوك املالمبكثرة الكالم, 
 إىل هيتدون, وأرهيم مصاحلهم فال يبرصون, وأضع أيدهيم عليها فال حيسون, بل يفرون

إذا جاء حني العمل  حتى حيث هيلكون, شأهنم الصياح والعويل, والصخب والتهويل,
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 :صدق فيهم قول القائل يف مثلهم
ــوميّلكــن    وإن كــانوا ذوي عــدد ق

 

ــا  ــرش يف يشء وإن هان ــن ال ــسوا م   لي

 

 .»وال من اخلري: وأقول«
وإنام مثيل فيهم مثل أخ جهله أخوته, أو أب عقته ذريته, أو ابن مل حين عليه أبواه «

وعمومته, مع حاجة اجلميع إليه, وقيام عمدهم عليه, هيدمون منافعهم بإيذائه, ولو 
ْ وهو يسعي ويدأب, ليطعم من يلهو ويلعب,وا الستبقوا باستبقائه,ؤشا  أين أمحد اهللا عىل َ

الصرب وسعة الصدر, إذا ضاق األمر, وقوة العزم, وثبات احللم, وإن كنت يف خوف عىل 
من حلول األجل قبل بلوغ األمل, خصوصا عندما أري العمل يف أرض ميتة لو ذابت 

 ذلك وأجزع, ويكاد ى أفزع لذكرعليها السامء مطرا ملا أنبتت زرعا, وال أطلعت شجرا,
اهللا فأعلم أنه مع الصابرين, وأنه ال يضيع أجر العاملني فيثلج  إىل قلبي يتقطع, ثم أرجع

 .»...صدري, وأميض يف جهادي الدائم, ولعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا

 :ويميض األستاذ اإلمام فيقول

 مثل هذه اجلاهلية التي بعث اهللا جهل العاملني, وحق املعلمني يف إىل ليتني كنت أشكو«
تلك جاهلية كان الضالل فيها بعيدا, ولكن كان فهم . النبي ملحو أحكامها, وإزالة أيامها

 أبرصوه, وعندما قرع أسامءهم صوت ىديدا, لذلك عندما الح هلم ضوء اهلدحالقوم 
جر كان القرآن يصوغ أفئدهتم فيلني من شدهتم, ويفل من رشهتم, ويف. الداعي أجابوه

عن صخر القسوة ينابيع احلنان والرمحة, وما كان أهل العناد فيهم إال قليال, عرفوا احلق 
ا ّفأنكروه, وطائفته كانوا يفرون منه خوف أن يعرفوه, ولو سمعوا لفهموا ثم مل جيدوا بد

   .»من أن ينرصوه
فساد أما اليوم فإنام أشكو من قلة الفهم, وضعف العقل, واختالل نظام اإلدراك, و«

الشعور عند اخلاصة, فال جتذهبم فصاحة, وال تبلغ منهم بالغة, وغاية ما يطلبون أن 
حيمدوا بام مل يفعلوا, وأن يوصفوا بالعلم وإن مل يعقلوا, وأن تقيض حاجاهتم إذا سألوا, 

 .»...وأن ترفع مكانتهم وإن تنزلوا
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EOND 

 ه كان وهوّإن حتى ا اإلطاردوره الطليعي يف هذ إىل حممد عبده ينظرالشيخ وقد استمر 
 : فيقول ذلك القول الذي أثر عنهىفراش املوت يعرب عن هذا املعنعىل 

ــل ــد أب ــال حمم ــايل أن يق ــست أب  ول
 

  أم اكتظـــــــــت علـــــــــيه املــــــــــآتم 

 

ــــ ــــه دي ــــهولكنـ  ن أردت صـــالحـ
 

ـــض  ـــاذر أن تق ـــمـأح ـــه العامئ  ي علي
 

 ه يف هذا شأن شأنمشفق عىل بني دينهدنيا وهو هكذا قدر ملحمد عبده أن يرحل عن ال
 . باهلم العام بأكثر من اهتامماهتم بالشأن اخلاص نيالذين كانوا معني كل املصلحني

 به حممد عبده من اآلراء احلرة منذ قرن من ىوليس من أحد ينكر اآلثار الطويلة ملا ناد
كم, والعدالة االجتامعية, والصلة بني الزمان, سواء يف ذلك آراؤه يف الرتبية والتعليم, ونظم احل

 .العلم والدين, وموقف اإلسالم من الفنون, ومركز املرأة من املجتمع
EOOD 

قدمه من فكر قديم أو جديد, كان ب احلدود فيام أقىص إىل حممد عبده متزنااألستاذ كان 
رسلة توازن وكانت آراؤه يف احلرية والديمقراطية والتجديد ومنافع العباد واملصالح امل

  .األرض عىل موازنة دقيقة بني املبدأ واحلاجة, وبني الفكرة املجردة وواقعها القائم
عبودية احلق, فقد كان مع  عىل فإنه مع ما يبدو من تأكيد الرجل,  سبيل املثال وعىل

ما يف اإلسالم من إيامن  إىل ه نبه كثرياّإن حتى  حد ممكن,أقىص إىل حرية التعبري والتفكري
برز اإلمام حممد عبده ما اشتهر بني املسلمني وعرف من قواعد أتسامح, ويف هذا الصدد و

أحكام دينهم, وهو أنه إذا صدر قول من قائل حيتمل الكفر من مائة وجه, وحيتمل اإليامن 
املعنى الدقيق الكفر, وكان يردف هذا  عىل اإليامن وال جيوز محله عىل لُمن وجه واحد, مح

 ا?فهل رأيت تساحما مع أقوال الفالسفة واحلكامء أوسع من هذ: بتساؤله
EOPD 

ا ًا دقيقًا فلسفيًحتدث األستاذ العقاد عن فلسفة األستاذ اإلمام حممد عبده حديثقد و
 بالفهم العميق ملكانة فلسفة حممد عبده وآرائه من الفلسفات واآلراء السابقة ًوحافال

حد سواء,  عىل  موضوعات الفلسفة التقليدية والشائكةعليه, وملوضع هذه اآلراء من
الفلسفة ودواعي هذا  إىل يربط بني نزوع حممد عبدهكان لكن األستاذ العقاد بذكاء شديد 
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 الفلسفة مل تكن عند حممد عبده غاية بقدر ما كانت ّ إن:النزوع, وكأنه يريد أن يقول

 .وسيلة

 :األستاذ العقاد حني يقول إىل وانظر

فيلسوف حني تكون الفلسفة حكمة يروض هبا احلكيم ) أي حممد عبده(وهو ... «
املسلك الذي ينبغي له كام يراه, والغاية التي يسعي  إليها كام هداه الفكر إليها,  عىل نفسه

وهو فيلسوف حني تكون الفلسفة بحثا عن رس الوجود, ورأيا يف كليات احلقائق حييط 
 .» تلك األجزاءتفسري عىل بأجزائها, ويستعان به

 يف مستهل حياته العلمية حني كان املفكرون ىهذا املعن عىل وقد كان يفهم الفلسفة«
 .»وجوه خمتلفة ال تطابق معناها عىل يفرسوهنا

EOQD 
 إىل اً األستاذ العقاد يف حتليل انتامءات األستاذ حممد عبده الفلسفية مستندوقد مىض

لفروق بينها يف نقاط اخلالف التقليدية الشهرية معرفته العميقة بالفلسفات املختلفة وا
 إىل يقرر بكل ثقة أن األستاذ حممد عبده مل يكن ينتميكان األستاذ العقاد وغري الشهرية, و
طائفة معينة, لكنه مجع بني هذه املذاهب مجعا ييرس له أن يكون له  إىل مذهب معني, وال
 .مذهبه اخلاص به

ره األستاذ العقاد يف نصوص هذا الصدد, فهو ولسنا نستطيع أن نورد كل ما ذك
التلخيص, لكننا ننقل للقارئ بعض ما  عىل ّموجود يف كتبه, وال أن نلخصه ألنه عيص

 :يصور ما استنتجه األستاذ العقاد من تفرد مذهب األستاذ اإلمام حممد عبده

الكونية, املنطق والعلوم  عىل فهو مع الفالسفة واملعتزلة يف حتكيم العقل والقياس«
احلقيقة اإلهلية,  إىل  العلوم بالنسبةى الوجود, ومعنىولكنه خيالف رأي الفالسفة يف معن

وخيالف رأي املعتزلة يف جمادالهتم العقيمة حول مسألة الصفات وما تفرع عليها من 
 .»الكالم عن خلق القرآن

ذوق «ملتصوف  أن إهلام اىوهو مع املتصوفة يف رياضتهم النفسية والفكرية, لكنه ير«
 .»ال جيوز له أن يدين به غريه» وجداين
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 :ويميض األستاذ العقاد فيقول

ْوقد حييط بالفلسفة اإلهلية يف مذهب األستاذ اإلمام من يقرأ تعليقاته« العقائد  عىل َ
العضدية, ومناقشته يف حاشيته لإلمام عضد الدين اإلجيي, واإلمام جالل الدين الدواين يف 

ا ًي تقوم عليها اليوم فلسفة ما وراء الطبيعة عند الفالسفة املعارصين, مضاف املسائل التىشت
 .»املعارصون ألة الصفات التي مل يطرقها هؤالءإليها مس

وأيرس من هذه احلاشية, ملن يقرأ كتب الفلسفة السلفية, رسالته القيمة يف التوحيد, «
 لكل مسألة من ّوفيها بيان جيلوتفسرياته لآليات القرآنية من دروسه يف اجلامع األزهر, 

 .»تلك املسائل التي يقل فيها اجلالء, ويكثر فيها الغموض يف كتب األقدمني
EORD 

جلوء األستاذ اإلمام للعقل قدرة متميزة يف جتاوز يف  ىيركان  أن األستاذ العقاد عىل
 :اجلدل بإدراك عقمه, وكأن إدراك العقم إنجاز مميز

ا فاصال بينه وبني خمالفيه من مجاعة املعتزلة ّفة اإلمام حدفإذا أردنا أن نجعل لفلس«
حسم اجلدل العقيم  عىل واملتكلمني والفالسفة األقدمني, فاحلد الفاصل هنا هو القدرة

حل املشكالت العقلية,  عىل حكم العقل السليم, أو هو القدرة العلمية إىل بالرجوع
ري الوقوف عند اللجاجة اللفظية, والسيام املشكالت التي ال داعي لإلشكال فيها غ

 .»الزبد وترك ما ينفع الناس عىل والعجز عن تقرير معناها, أو غري التهالك
EOSD 

 نفسه توضيحا يف موضع آخر من كتابته عن األستاذ ىوقد زاد األستاذ العقاد هذا املعن
 :اإلمام حممد عبده فقال يف فقرات كثرية نقتطف منها ما يلخصها

 ُسفة اإلهليني يف مسألة الوجود اإلهلي, أو الوجود املطلق, ولكنه ال يقففهو مع الفال«
بإدراكه للقدرة اإلهلية عند استحالة اخللق من العدم, ألن الوجود املطلق يف عقيدته 

خلقه, فليس اخللق من العدم  عىل وتفكريه ال يستحيل عليه أن يفيض نعمة الوجود
سه مع وجود اخلالق املريد الفعال ملا يريد, وال تكفري باملستحيل, بل املستحيل هو العدم نف

عنده ملن قال بقدم العامل وهو يؤمن بأن اهللا هو الفاعل ملا أراده من خلقه, إذ كانت إرادة 
اهللا قديمة ال ندري كنه عملها الرسمدي خارج الزمان, وكان الواجب يف مسألة وجود 
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ْكفر من قال العامل أن نؤمن بأن له موجدا كام شاء, فال ي إن اهللا أوجد العامل يف القدم, وإن : َ

 .»يكن خمطئا يف التفكري

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 رأهيم ىهدي الدين, ولكنه ال ير إىل العقل واالستهداء بهوهو مع املعتزلة يف حتكيم «
يف االستغناء بالعقل وحده, ألنه يفرق بني مطابقة الدين للعقل وبني االكتفاء بالعقل يف 
املسائل النظرية والرشعية, إذ البد من تسليم العقل بنصيب الرشع من اهلداية, مادام 

حكمة الغيب  إىل وأن العقول اإلنسانية موكولةكنه األشياء,  إىل العقل يعلم أنه ال ينفذ
 .» التفكريىحيث وقف هبا مد

غالهتم أن استخدام  عىل وهو مع املتكلمني يف استخدام القضايا املنطقية, لكنه يأخذ«
خلق املشكالت بينهم وبني  إىل السفسطة أحيانا, ويدفع هبم إىل املنطق يذهب هبم

 .»اإلشكال  إىلالفالسفة أو املعتزلة يف غري داع

ني, ألن ياألصح مع احلكامء املتصوفني, والسيام األخالق عىل وهو مع املتصوفة, أو«
 هلذه الرياضة جانبا غري اجلانب احليس من احلياة ىالتصوف عنده رياضة عقلية, ولكنه ير

وحيمد من صاحبه أن يروض عليه ضمريه ووجدانه, وال يدين به » ذوقا«الدنيوية يسميه 
ملقيدين باحلياة الطبيعية, أو احلياة احلسية, ألن األمر يف هذه احلياة ملا يستقيم أحدا من ا

 .»راض عليه طبيعة العمومُعليه صالح اجلامعة, وال حمل فيه للذوق اخلاص الذي ال ت
EOTD 

 أن فلسفة األستاذ حممد ,بعد متحيص, ىالذكر أن األستاذ العقاد كان يرومن اجلدير ب
  :آراء اإلمام الغزايل, وهو يعلل هذا القرب تعليال علميا ممتازا إىل عبده أقرب ما تكون

األستاذ اإلمام آراء حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل رضوان اهللا  إىل وأقرب اآلراء«
عليه, فهو قريب منه يف كل ما ابتعد به الفهم بينه وبني الفالسفة أو املعتزلة أو املتكلمني, 

األكثر, من قبيل االختالف  عىل الم من خالف يذكر إال كان,وليس بينه وبني حجة اإلس
الفالسفة اشتداد حجة اإلسالم,  عىل ّيف الدرجة دون اجلوهر, فإن األستاذ اإلمام ال يشتد

 .»وال يقول بالتكفري حيث يتأيت املخرج املقبول, ولو ببعض الصعوبة يف التأويل
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EOUD 
العقل قد نجاه من  إىل ام األستاذ حممد عبدهالقول بأن احتك إىل يذهب األستاذ العقاد

التأويل والفهم إذا ما حكمنا العقل فيام يمكن  عىل ّما هو عىص إىل االنزالق مع الفلسفة
من موقف األستاذ اإلمام من أقوال الفالسفة فيام يتعلق بصفات  ُحتكيمه فيه, وهو يتخذ

 :ما يذهب إليه وهو يقول عىل اهللا دليال

 العقيدة اإلسالمية كام يبسطها األستاذ اإلمام يف كتبه املتقدمة فهو أما اإلله يف«
 .», وكل ما عداه من املخلوقات فهو ناقص حمدود»الوجود الكامل املطلق«

قول أرسطو يف اإلرادة, وال يقتيض قدم  عىل وكامل اهللا ال ينفي إرادة اخللق«
يه العامل أو الكون, وال يمنع املخلوقات الناقصة املحدودة متفرقة أو متجمعة فيام نسم

العقل أن يكون هذا العامل حادثا, وأن يكون اهللا أحدثه من العدم بقدرته, ألن القدرة هي 
 قدرة اخلالق املطلق أنه يمكنه ما ليس باملمكن بغري ىإمكان القادر ما ال يمكن غريه, ومعن

 .»ليست له حدودقدرته املطلقة, فال وجه هنا لالستحالة مع الوجود املطلق الذي 

أكمل صفة, فإذا جاء  عىل وصفات اهللا التي يقتضيها الكامل واجبة وجوب وجوده«
فال جيوز للفيلسوف أن يرفض صفة من الصفات ال ,  ًالرشع بصفات غري مستلزمة عقال

;  للجدل العقيم يف استكناه هذه الصفات ىالكامل املطلق, وال معن إىل يمنع العقل نسبتها
كنه يشء من األشياء, فضال عن كنه الوجود األوحد الذي  إىل إلنساين ال ينفذألن العقل ا

 .»ليس له مثيل يقاس عليه
EPLD 

 األستاذ العقاد أن رأي الشيخ حممد عبده يف هذه املسألة شبيه برأي الفيلسوف ىوير
األملاين عامنويل كانت  يف استحالة العلم باليشء ذاته, ووقوف العلم اإلنساين عند 

 .»الكنه والعوارض: لظواهر, مع التعبري عن هذا الفارق باصطالح األقدمنيا

حممد عبده اإلمام استنتاجه الذكي هذا بام يقوله األستاذ عىل  العقاد األستاذ ويستشهد
 :غاية كامل العقل اإلنساين إنام هي أن يف رسالة التوحيد عن 

 اإلدراك اإلنساين حسا معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع حتت إىل الوصول«
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معرفة مناشئها وحتصيل كليات ألنواعها,  إىل كان أو وجدانا أو تعقال, ثم التوصل بذلك

كنه حقيقة ما فمام ال  إىل واإلحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض هلا, وأما الوصول
البسيط   إىلتبلغه قوته, ألن اكتناه املركبات إنام هو باكتناه ما تركبت منه, وذلك ينتهي

اكتناهه بالرضورة, وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه  إىل الرصف, وهو ال سبيل
 .»وآثاره

EPMD 
ما نوافقه عليه متام املوافقة ونعرب عنه بألفاظنا  إىل  هذا النحو يصل األستاذ العقادعىل

أهنا  عىل إنامأهنا غاية يف حد ذاهتا, و عىل بأن حممد عبده مل يكن يدرس الفلسفة وال يدرسها
ه كان يراوح بني مذاهب الفلسفة ّ وهلذا فإن;احلق إىل وسيلة من وسائل العقل يف الوصول

املختلفة وبني مذاهب علامء الكالم والتصوف وغريهم وخيضع هذا كله لذائقته اإليامنية 
تنا, يف الوقت ذاته, وقد عرب األستاذ العقاد عن هذا املعني بعباراته األشد رصانة من عبارا

 :نظريته يف أن حممد عبده كان مصلحا فيلسوفا ومل يكن فيلسوفا فحسب إىل اًمستند

ن إليها من بني ّ طبيعة املصلح العامل يف هذه الفلسفة اإلهلية التي اطمأوتنجىل... «
آراء الفالسفة, وعقائد املعتزلة, وعلامء الكالم, فلم يكن يعنيه منها أهنا فلسفة حتل مجيع 

وتفرس مجيع الغوامض, وتفصل يف مجيع القضايا املعلقة بني املفكرين اإلهليني, املشكالت, 
وإنام كان يعنيه منها أهنا تبطل احلرية من الناحية العملية فال تشغل العقل بام ال داعية 

 فيه جوهريا ُّأي اآلراء من ناحية الواقع سواء, وما مل يكن البت عىل هّللحرية فيه, ألن
 املخلوق فالقيل والقال فيه جلاجة ال جتمل بالعقل, وليس هلا رضورة يف للعلم بحق العامل
 .»عقائد الضمري

فالوجود املطلق ال حيده الزمان ألنه خيلق الزمان, وال موجب إذن للحرية يف قدم «
أن خيلقه مع الزمان, وال داعية حلرية العقل يف أمر  عىل العامل أو حدوثه, ألن اهللا قادر

 .»هذا االعتبارىل  عحدوثه وقدمه

 إن البعث باألرواح حتم يوجبون استحالة العبث باألجسام يف غري :والذين يقولون«
ان احلياة, وال داعية ّاستحالة معقولة, ألن قدرة اهللا ال يمتنع عليها تبديل اجلسد يف إب

 خلق للحرية يف مقادير املادة التي تتألف منها األجساد احليوانية مجيعا, ألن اإلله الذي
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 .» بام يشاء هلا من املقاديرىاملادة ابتداء خيلقها كرة أخر

EPND 
إىل حقيقة موقف الشيخ حممد عبده بألفاظ مستفيضة ووافية ر األستاذ العقاد اشقد أو

 :من مسألة القدر واإلرادة 

 من معانيه, ال تلغي إرادة اإلنسان كام ينبغي أن تكون ىأي معن عىل ومسألة القدر,«
خلوق املحدود, وال تبطل اجلزاء كام ينبغي لتلك اإلرادة, والعلم السابق إرادة امل

بالتكليف والعقاب ال يقتيض بطالن اإلرادة النفسية, ألن اإلنسان قد يريد عامدا ما يعلم 
 أنه معاقب عليه, وإذ كان علم اهللا بعمل اإلنسان حقيقة فحقيقة مثلها أنه جعل له إرادة

 .»أية حال عىل  اهللا نفسا إال وسعهاقدر وسعه, وال يكلفعىل 

 : حيث يقولى بعبارة واضحة الداللة واملغزىهذا املعن عىل ثم يؤكد األستاذ العقاد

قارئ الفلسفة حني يراجع أقواله يف العقائد العضدية ورسالة التوحيد أنه  إىل وخييل«
البد من عمله, إن املفيد هو أن نعمل ما : فرغ من هذه األقوال مجيعا وهو يقول لنفسه

 فيه ىفدعونا من إضاعة الوقت والعقل يف حتصيل احلاصل, دعونا من اخلالف فيام يتساو
 .»طائل إىل  من احلرية التي ال تنتهيطرفا اخلالف, فإن ترك احلرية أوىل

EPOD 
مالمح مذهب حممد عبده يف استيعاب التطور احلضاري يف زمنه, وقد كان  إىل ونأيت

أن  إىل  يواجه فكره ومذهبه, ومن اإلنصاف أن نشريٍ بمثابة أكرب حتدهذا التطور الرسيع
 عىل عوامل األصالة يف فكر حممد عبده هي التي مكنته من أن يستوعب ما صعب استيعابه

 .غريه

ال يوجد يشء يف روح احلضارة احلديثة يناقض «كان الشيخ حممد عبده يعتقد أنه 
, فهو دين توحيد ًا سليامً, والتعبري عنه تعبريً سليامًاإلسالم الصحيح إذا ما أمكن فهمه فهام

العقل, ويستنهضه إلدراك أن العامل له  عىل ال رشك فيه, تنزيه ال جتسيم فيه, وهو يعتمد
صانع واحد, عامل قادر, والعقل الزم للدين ألنه املرشد إليه, يف حني أن الدين الزم 

يفسح صدره للعلم ويدعو إليه, ألن ه يكمله ويقومه, واإلسالم الصحيح ّللعقل ألن
 .» معرفة اهللا وإجاللهىالعلم يكشف أرسار الكون بحيث تتسن
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EPPD 
يف »  أصول اإلسالم«أن نلخص يف رسعة ما أسامه حممد عبده  إىل ولعل هذا يقودنا

 :, وقد جعل هذه األصول ثامنية»لعلم واملدنيةااإلسالم دين «كتاب 

 .»يامنالنظر العقيل لتحصيل اإل«  −١

 .»ظاهر الرشع عند التعارض عىل تقديم العقل«  −٢

 .»البعد عن التفكري«  −٣

 .»االعتبار بسنن اهللا يف اخللق«  −٤

 .» قلب السلطة الدينية واإلتيان عليها من أساسها« −٥

 .» محاية الدعوة ملنع الفتنة«−٦

 .» مودة املخالفني يف العقيدة« −٧

 .»اآلخرة اجلمع بني مصالح الدنيا و«−٨
وبوسع القارئ أن يعود إىل نصوص األستاذ اإلمام يف احلديث عن هذه األصول 

 .الثامنية يف أعامله الكاملة 
EPQD 

 االجتامعيني الذين تلوه يف القرن العرشين صلحنيُملاأما تفرد حممد عبده عن جيل 
عارضا ومصححا, فيتمثل أول ما متثل يف خمالفته لألوروبيني, فقد كان يف جل آرائه ندا م

 إىل  استعداد لالستسهال يف النقل عنهم, ويكفي يف هذا املقام اإلشارةىومل يكن عنده أدن
 إىل من رينان وهاناتو وكرومر مع اختالف طبيعة هذه املواقف من حالاملتعددة قفه امو

 .حال

قد كان الشيخ حممد عبده, بام فطر عليه من فطرة سليمة, وما اكتسبه من معارف عالية 
حد من الثقة بالنفس يف مواجهة التفسريات والنظريات األوروبية, وكان حممد  إىل وصل

صورة تستحق  عىل عبده ضد الذين هيامجون اإلسالم وجوهره, وضد الذين يقدمونه
 .االستهزاء من فكرة اإلسالم النبيلة إىل اهلجوم, متخذين من أوضاع املسلمني مدخال
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اهللا, من كتاب اهللا, وعن رسوله من كالم رسوله بدون فلكل مسلم أن يفهم عن ... «

 .»توسيط أحد من سلف, وال من خلف
وربام كان من الرضوري هنا أن نتوقف لنشري إىل حقيقة مهمة وهي أن عبارة حممد 
عبده يف هذا املقام ال يمكن أن ترتك من دون تفسري ليتأوهلا الذين يريدون القفز عىل 

 لنا هنا أن نكرر ما أوضحه األستاذ اإلمام نفسه مما ذكرناه يف هذا حقائق الدين وإنام ينبغي
 .الباب الذي بني أيدينا 

EPRD 
عرب عن رغبة حممد عبده يف توظيف الرشيعة من أجل إصالح ا يولعل أصدق م

األحوال االجتامعية واالقتصادية والسياسية, هو أن نتأمل يف التشبيه الذي سخر به من 
إهنم لبسوا الفراء «: لشيخ زمالءه املتشددين يف تقليدهم بقولهأقرانه, وقد وصف ا

 .»باملقلوب, فال هم تدثروا به, وال هم تركوه
 

EPSD 
حممد عبده كان حيارب يف جبهة الدفاع عن الشيخ نا البد أن نقدر أن ّواحلق أن

اول, اإلسالم, بينام الصورة الذهنية عن اإلسالم تبدو مترسعة يف احلكم, سطحية يف التن
 .خبيثة يف اهلدف الذي هتدف إليه

أما دفاعه عن اإلسالم فلم يكن إال صورة من صور حبه للعقيدة اإلسالمية, وتفانيه 
 . اإلسالم أحد بسوءّيف خدمتها, وقد كانت الغرية الشديدة تأخذه إذا ما مس

, وهانوت سبيل املثال فنحن نعرف أن حممد عبده بذل جهدا كبريا يف تصحيح آراء وعىل
 .هذه اآلراء عىل ومن الواجب أن نطلع  القراء

EPTD 
بيان  عىل اًالبساط الغريب قضية مكافحة الرق كان حممد عبده حريصعىل ملا أثريت 

وقد سخر يف حديثه من العلامء الربيطانيني ,  ًا حاسامًوجهة نظر اإلسالم يف هذه املسألة بيان
 :سبيل إلغائه عىل  وتقفالرق عىل الذين زعموا أن رشيعة اإلسالم تشجع

 أن أوامر الدين متنع ىوالدين اإلسالمي ال يعارض يف هذا اإللغاء, بل بالعكس نر«
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من اختاذ الرقيق إال من الكفار الذين يقاتلون املسلمني, فالعبد هو يف الواقع أسري قد أخذ 

سلمني, صفاء يف عالقاهتا بأمراء امل عىل يف حرب مرشوعة, أو هو أحد أفراد أمة ليست
 إىل ذلك أن الكافر الذي ينتمي عىل وليست بينها وبينهم معاهدات أو حمالفات حتميها, زد

أمة متحالفة مع أمري مسلم ال يمكن أن يؤخذ يف الرق, ومن هنا يتبني أن الدين اإلسالمي 
استمراره,  عىل ال يعارض يف إلغاء الرقيق, كام هو احلادث يف هذه األيام, بل هو ال يوافق

هذا الرأي, يف إنجلرتا أو غريها, عليهم أن يأتوا  عىل أولئك العلامء الذين ال يوافقونو
إلينا ويعلمونا نحن شيوخ األزهر أصول إيامننا, فإن مثل هذا العمل يصري من املناظر 

 العامل اإلسالمي بأمجعه سيصعق وينعقد لسانه عندما يعلم أن مسيحيا قد ّاملدهشة, فإن
 .»ليم علامء أكرب جامعة إسالمية أصول ديانتهم, وكيفية رشح القرآننفسه تع عىل أخذ

ا بأن إلغاء الرقيق يوافق روح القرآن ً من شيخ اإلسالم إعالنىهذا, وستصدر فتو«
ّوالسنة, وستجتهد احلكومة املرصية يف إزالة مجيع العوائق يف سبيل هذا اإللغاء, ولن هيدأ 

 .»ع األرايض املرصية هذه التجارة من مجيىمتح حتى باهلا
EPUD 

 . وتوربام كان من املفيد أن نتأمل فيام دار من أخذ ورد بني اإلمام حممد عبده وهانو
 من توقيعه, ولكن أكثر ًو غفالتهانو عىل ومما جيدر ذكره أن األستاذ اإلمام نرش رده

 أهل العلم واألدب يف مرص جزموا بأنه هو كاتبه, وأنه ال يقدر عليه أحد غريه

ومل يكن هذا هو املوقف الوحيد الذي أنكر حممد عبده شخصيته حني أظهر آراءه, بل 
 :إنه فعل ذلك أكثر من مرة, وكأن لسان حاله يقول

 من ىومن نكد الدنيا أن يعجز اإلنسان عن االستخفاء يف هذا البلد الكبري إذا رأ«
 .»املصلحة أن يظهر أفكاره دون شخصه

EQLD 
 عن اإلسالم بمناسبة سياسة فرنسا يف ً مقاال١٩٠٠ أوائل سنة و قد نرش يفتكان هانو

املستعمرات اإلسالمية, ثم تعرض للمقارنة بني املدنية النرصانية واإلسالمية, ووازن 
يف التثليث,  النصارى إن اعتقاد: ذات اهللا, والقضاء والقدر, فقال: بينهام يف مسألتني

ة اإلنسان وخيولونه حق القرب من الذات وتصورهم لإلله اإلنسان جعلهم يرفعون مرتب
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التوحيد وتنزيه اهللا عن البرشية, محلت  إىل حني أن العقيدة اإلسالمية بدعوهتا عىل اإلهلية,
 الضعف والوهن, والعقيدة املسيحية القائلة بحرية اإلنسان وإرادته, دفعته عىل اإلنسان

 .»اجلمود والركود عىل ر فحملتهمالعمل واجلد, أما عقيدة املسلمني يف القضاء والقدإىل 

كتب الرد  حتى , فلم ينم الشيخ حممد عبده ليلته»املؤيد«ُونرشت ترمجة هذا املقال يف «
ّعليها, وظهرت أول مقالة له ثاين يوم, ثم تتابعت مقاالته, بني فيها فضل اإلسالم, وأن 

, هانوتو الذي يفهمه ىاجلربية باملعن إىل  فكرة, وأن اإلسالم مل يدعىعقيدة التوحيد أسم
التصدي إلخ, وكان من نتائج هذا .. وأن يف القرآن أربعا وستني آية تثبت حرية اإلرادة

 .»اإلسالم والنرصانية«بعنوان كتابه املشهور املخلص بالفكر الثاقب 

جتمعهم رابطة واحدة, هبا يديرون « قال إنه قد الحظ أن املسلمني هانوتوكان و
إهنا كالقطب الذي تنتهي إليه قوة . الوجهة التي يبغوهنا إىل كارهمأعامهلم, ويوجهون أف

إن جذوة احلمية الدينية تشتعل يف أفئدهتم حني يقرتبون من الكعبة, من . »املغناطيسية
 إهنم يتهافتون. البيت احلرام, من بئر زمزم الذي ينبع منه املاء املقدس, من احلجر األسود

بسم اهللا, فيعم السكون : هم اإلمام مستفتحا العبادة بقولهأداء الصالة صفوفا ويتقدمعىل 
عرشات األلوف من املصلني يف تلك الصفوف,  عىل والسكوت, وينرشان أجنحتهام

 .»اهللا أكرب: ويمأل اخلشوع قلوهبم, ثم يقولون بصوت واحد

نوع من التعصب,  عىل هائتوجد طوائف إسالمية تقوم مباد«أنه  إىل  يشريهانوتووكان 
 .» كفاح غري املؤمنني, وكراهية املدنية احلارضةعىلو

لقد أسس الشيخ السنويس, مذهبا خطريا له أشياع وأنصار, ولقد لبثوا زمنا طويال ال «
 .»يرتبطون بعالقة مع الدولة العلية, بسبب ما بينها وبني الدول املسيحية من العالقات

EQMD 
ساسية يف كل دين, والتي ترتبط  مناقشة العديد من األمور األهانوتووقد حاول 

 .بالقدر واملغفرة واحلساب

 أبان بوضوح أن الغرب اآلري قد أخذ عن هانوتو عىل لكن الشيخ حممد عبده يف رده
 .الرشق السامي أكثر مما يأخذه اآلن الرشق املضمحل عن الغرب املستقبل

للحديث عن ويكفي أن ننقل للقارئ بعض فقرات من التقديم الذي قدمه حممد عبده 
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  .طبيعة اإلسالم وحقيقته

 :سبيل املثال يتحدث عن موقف اإلسالم من القتال فيقول عىل وهو

القتل ليس يف طبيعة اإلسالم, بل من طبيعة اإلسالم العفو واملساحمة, ومل تقع ... «
 بإدخال األرض املفتوحة حتت سلطان ىُحرب إسالمية بقصد اإلبادة, بل كان يكتف

 عىل رك الناس وما كانوا عليه من الدين, يدفعون جزية لتكون عونااإلسالم, ثم ت
أمنهم يف ديارهم, وهم يف عقائدهم وعاداهتم أحرار, و قد جاء  عىل صيانتهم واملحافظة

ْمن آذ«: , وأيضا»هلم ما لنا وعليهم ما علينا«ّيف السنة املتواترة ما يفيد ذلك, ومنها   ذميا ىَ
 .»فليس منا

EQND 
ألستاذ العقاد الرأي يف مناظرات األستاذ اإلمام حممد عبده مع رينان وقد خلص ا

 : فقالهانوتوو

ْ ردود من يعلم ما قد علموه عن تواريخ احلضارات, هانوتورينان و عىل كانت ردوده« َ
وخصائص الشعوب, وطبائع األجناس والسالالت, ويزيد عليهم باإليامن الثابت, 

مقام الرسالة الروحية, إذ ال رسالة ألمثال  إىل تي ترفعهواألرحيية اإلنسانية, واهلمة ال
  يف عامل العقيدة, وال يف عامل اإلصالح, وقد كان, قدس اهللا روحه, أعىلهانوتورينان و

 هانوتوطبقة من مناظريه يف مضامر املناظرة بني العسكريني املتقاتلني, فكان رينان و
املسلمني واملسيحيني األوروبيني خاصة, يقابالن بني اإلسالم واملسيحية ليقابال بني 

 إىل  املغلوب, ومل ينزل األستاذ اإلمامى الغالب ودعوىويقابال بعد ذلك بني دعو
دح يف عقيدة املسيحية, بل كان دفاعه قمضامرهم إال ليدافع عن عقيدة اإلسالم دون أن ي

 ما يكونون عن عن اإلسالم يف وجه األوروبيني املصطبغني بالصبغة املسيحية وهم أبعد
املسيحية السمحة كام يعرفها األستاذ اإلمام, ومل خيرج من ردوده بتنزيه اإلسالم وتشويه 
ْاملسيحية, بل خرج منها مجيعا بتنزيه الديانتني, وإثبات احلقيقة التي يدين هبا من يدين  َ

ْوهي أن املسيحية ديانة حمبوبة ال عداوة بني من يدين هبا: بكتاب اإلسالم أصوهلا   عىلَ
ْومن يدين باإلسالم  عىل املسلم يوما أن يصاحب أهل الكتاب عىل أصوله, وال حيرم عىل َ
 .»ّسنة أهل الكتاب
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وقد أهلم فضالء املسيحيني ذلك من وحي فكره ووحي اعتقاده ووحي كالمه يف «

تفسري القرآن, ورشحه للدين يف كل موطن أقام به, أو رحل إليه, فكان أدباء املسيحيني 
  .دروسه بمساجد بريوت أيام منفاه إىل تسابقوني

 أن رشح املسيحية كام يبسطه األستاذ ى اإلنجليزي إسحاق تايلور يرُّوكان القس«
 ىاجلادة الوسط عىل إقناع األوروبيني بالتوحيد بني الديانتني عىل اإلمام يوشك أن يعينه

   .» لدهيا املؤمن باألناجيل, واملؤمن بالقرآنىالتي يلتق
َّوعرب العالمة يعقوب رصوف تعبريه الصادق عن شعور فضالء املسيحيني يوم قال «

إين أسمعكم تقولون فقيد اإلسالم «: ساعة دفن األستاذ اإلمام ملن حوله من تالميذه
 .»واملسلمني وال تزيدون, إنه فقيد الفكر والعلم حيث كان, إنه فقيدنا أمجعني

EQOD 
 عىل  مع فرح أنطون, وهو احلوار الذي دارإلمام األستاذ اقصة حوار إىل ونأيت

وبدأ بعدما نرش أنطون مقاال عن ابن رشد قرر فيه أن املسيحية » اجلامعة«صفحات جملة 
ا للعلم والفلسفة من اإلسالم, فرد عليه الشيخ حممد ًكانت أوسع صدرا, وأكثر تساحم

ة وأهل العلم واألديان عبده يف سلسلة مقاالت, يثبت فيها سعة صدر املسلمني للفالسف
 ., مما مل يكن له نظري يف أي دين آخرىاألخر

 

العقاد كالعهد به حني شخص سبب اخلالف بني عباس حممود وقد تفوق األستاذ 
ما  إىل ا سبب هذا اخلالفًا, مرجعًا معرفيًاألستاذين حممد عبده وفرح أنطون تشخيص

آراءه يف كل منهام  عليها ىرفية بنلكل من الرجلني من مصادر مع) ح وما مل يت( أتيح 
 :القضية التي اختلفا فيها, وهو يقول

ه تتبع مذاهب الفرق ّالعقائد العضدية أن عىل والواضح من تعليقات األستاذ اإلمام«
يف أمهات مراجعها, وأحاط باللباب اجلوهري من أقوال الفالسفة اإلسالميني, ومل يفته 

يف مكتبات الغرب وختصص فيها البحث بآراء منها غري املصادر التي ظلت مطوية 
خالف مع سائر الفالسفة املرشقيني,  عىل الفيلسوف األندليس ابن رشد التي كان فيها

الفلسفة الرشدية بني األستاذ اإلمام واألستاذ فرح أنطون  عىل  النزاعَوقد كان هذا سبب
خر, ولعل هذه , فإن كال الباحثني كانت تعوزه مراجع اآل»اجلامعة«صاحب جملة 
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أسباب  إىل يف رسالتنا عن ابن رشد, هتدينا) الضمري لألستاذ العقاد(املساجلة, كام قلنا 

اتساع اخللف وانفراج مسافته بني املتناقشني يف هذه املسائل وأشباهها, فإن اتساع اخللف 
لذي األغلب األعم من اختالف املراجع التي يعتمدون عليها, وهذا ا عىل بينهم إنام يأيت

مراجع  عىل حدث يف مناقشة األستاذ اإلمام واألستاذ فرح أنطون, مل يكن أحدمها يعتمد
 .»التعميم عىل اآلخر يف مسألة من مسائل الفلسفة الرشدية, أو الفلسفة اإلسالمية

وأما العقل فليس كام تقول اجلامعة, فإن العقل األول جوهر : قال األستاذ اإلمام«
ول صادر عن الواجب, وقد صدر عنه الفلك التاسع املسمي جمرد عن املادة, وهو ق

عندهم بالفلك األطليس, ونفس ذلك الفلك تدبر حركاته اجلزئية, وعقل آخر هو العقل 
 عندهم بالعقل الفعال, أو العقل ىالثاين, وعن هذا العقل الثاين صدر الفلك الثاين املسم
 .»ليه يرجع ما حيدث يف عاملهاالفياض, وعن هذا العقل صدرت املادة العنرصية, وإ

اجلملة, ولكن ابن رشد  عىل فالسفة اإلسالم يف املرشق إىل وهذا كله صحيح بالنسبة«
رشح أرسطو مبارشة ويفرسه برأيه ال بآراء الفالسفة املرشقيني, ويقول  عىل كان يعتمد
شهر من ولسنا نجد ألرسطو وال ملن : يف مسألة تعدد العقول» هتافت التهافت«من كتاب 

قدماء املشائني هذا القول الذي نسب إليهم, إال لفرفريوس الصوري صاحب مدخل 
 .»علم املنطق, والرجل مل يكن من حذاقهم

 خترجيات رينان, ومل يتوسع يف االطالع عىل أما األستاذ فرح أنطون فكان جل اعتامده«
 مناص ال: كتاب التهافت وغريه توسع استقصاء, وقد رصح بذلك حيث قالعىل 

للكاتب العريب اليوم من أخذ تلك الفلسفة عن اإلفرنج أنفسهم, فأخذنا كتابا للمسرت 
, وهو »ابن رشد وفلسفته«, وكتابا آخر عنوانه »فلسفة ابن رشد ومبادئه«مولر عنوانه 

 .»للفيلسوف رينان املشهور

 : ثم يقول األستاذ العقاد 
ا مرويا عن صاحبه, مأخوذا عن خالصة خمتلفة, وكان أكثره) اًإذ(فقد كانت املصادر «

كالمه, ولو توحدت املصادر مع حسن النية ملا تباعدت بني املتناظرين يف هذه املسألة, وال 
 .»يف غريها, شقة اخلالف
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EQPD 
 اللذين حاججهام حممد عبده فقد كان له صديق إنجليزي أثر هانوتويف مقابل رينان وو

نجليزي ويلفرد سكا بلنت, وشهرته بلنت, وكان يف حياته ومعيشته هو املسترشق اإل
الشيخ حممد عبده يف مرص قبيل  عىل ا, وقد تعرفًا معروفًا إنجليزيًا وشاعرًبلنت كاتب

 به بعد ذلك مرات يف أوروبا ويف مرص, وأصبح الرجالن ىالثورة العرابية, ثم التق
 .»صديقني من أخلص األصدقاء

 نصفها سياحة يف بالد املسلمني التي ىض عاما ق٨٢, وعاش ١٨٤٠وقد ولد سنة 
نكبت باحتالل قومه, وقد أحب الوطن العريب, وصادق الكثريين من رجاله, ودافع عن 
حرية شعوبه واستقالهلا يف مواجهة الزحف األورويب, وقد أيد احلركة الوطنية املرصية, 

 .عد فشل الثورةواتصل برجاهلا, وصادق الكثريين منهم, ودافع عن عرايب عند حماكمته ب
EQQD 

التاريخ الرسي لالحتالل اإلنجليزي «ومن اجلدير بالذكر أن مسرت بلنت هو صاحب كتاب 
 . وآرائه يف احلركة القوميةمذكرات الشيخ حممد عبده عىل , الذي ألفه اعتامدا»ملرص

ورسم صورة صادقة لتوجهات وقد دافع بلنت عن استقالل مرص بالقلم واللسان 
 فيها ى أبدمتكررة الرأي العام اإلنجليزي, وكان له يف ذلك مواقف مواجهةاملرصيني يف 

 م١٩١١كانت سنة  حتى شجاعة أخالقية باهرة, وظل بلنت ينارص الشعب املرصي
 .»مرص«إلنجليزية سامها  جريدة باللغة ااهلدف أنشأ هلذه حيث

ًءا كبريا خصص جز» يوميايت«ا بعنوان ًا إنجليزيًكتاببلنت  نرش م١٩١٨ويف سنة  ً
 .ون املرصيةؤ عن الشيخ حممد عبده, وعن كثري من الشللحديث

 عن م١٨٩٩ديسمرب سنة من  ٥عن يوم ) أو سجله(ام كتبه دث بلنت فيحتقد و
 :لاقحممد عبده فالشيخ الصداقة الروحية الوطيدة بينه وبني 

 أعز ومن دون مجيع الرشقيني, وربام أقول من دون مجيع الرجال, فإن حممد عبده«
أقدر وأرشف رجل يف مرص, لقد أعطيته فدانا من األرض منذ «, ثم يصفه بأنه »أصدقائي
 .» لنفسه عليه دارا ريفية, وأصبح بذلك أقرب جار لناىسنتني بن
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التاريخ الرسي لالحتالل «إخراج كتاب  يف ويعرتف بلنت بأثر حممد عبده«

النحو الذي  عىل ر ذلك الكتابفلوال حممد عبده وتوجيهاته ما ظه«: »اإلنجليزي ملرص
 .»ظهر به يف طبعته الثانية املزيدة واملنقحة

أي بعد نحو سنتني من  (م١٩٠٧ويقول بلنت يف مقدمته هلذه الطبعة التي ظهرت عام 
, م١٩٠٤مع حممد عبده عام ) م١٨٩٥ظهرت عام  (إنه راجع الطبعة األوىل) وفاة صديقه

 . »تناقشان يف التاريخ القريب وأحداثهوكانا يلتقيان كل يوم هلذا الغرض, في
EQRD 

 .ولستوي  تم أوريب رابع هوَونأيت إىل عل

آراء تولستوي اإلنسانية وكتب له رسالتني, األويل يف  عىل كان األستاذ اإلمام قد اطلع
 يعرب له فيها, رغم عدم وجود صلة سابقة, عن تقديره لروحه م١٩٠٤أبريل سنة من ١٨

 املرشقة التي تتفق مع العقل واحلكمة, وأن اهللا قد هداه ملعرفة رس اإلنسانية, وأفكاره
الفطرة, وأن العلم والعمل مها قوام اإلنسان, وأن دوره يف احلياة هو عامرة األرض بالعلم 
والعمل, وأن تعب العمل راحة, وأن بقاء اإلنسان ورقيه مرتبطان بالعمل, وأن الشقاء 

 . اإلنسانية يف الرشىة, وذلك باستخدام القوّيف االنحراف عن سنة الفطريكمن 

 بتأمله من حقيقة التوحيد والدعوة ىما وصل إليه تولستوإىل األستاذ اإلمام  ثم أشار
وكام كان «إليه بالقول والعمل, وقرر أن سلوكه هذا كان توبيخا لألغنياء, ومددا للفقراء 

 . »فقراءوجودك توبيخا من اهللا لألغنياء, كان مددا من عنايته لل
EQSD 

 يف  الفكري والعميل,ىيف الرسالة الثانية أشاد اإلمام حممد عبده بسلوك تولستوو
 :ىتولستو إىل  وهذه فقرة بديعة من فقرات حممد عبدهأسلوب عريب مجيل

العامل األريض, وجتسدت فيام سموه  إىل  من املقام العيلْأهيا الروح الذكي, صدرت«
حك بمبدئه, فلم تشغلك حاجات جسدك عام تسمو إليه  فيك اتصال روىبتولستوي, قو
صب بام أصيب به اجلمهور األعظم من الناس من نسيان ما فصلوا عنه من ُنفسك, ومل ت

ة, َّة تلو الكرَّتزال تنظر إليه النظرة بعد النظرة, وترجع إليه البرص الكر عامل النور, فكنت ال
ن خلق ليتعلم فيعلم فيعمل, ومل خيلق رس الفطرة, وأدركت أن اإلنسا عىل فوقفت بذلك

 .»ليجهل ويكسل وهيمل
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EMD 
من دراسة, ومن خربة باحلياة والوظائف من فطرة وحممد عبده, بام أويت الشيخ كان 

املدنية والدينية, مؤهال لتويل القضاء يف عهد مل يكن تويل القضاء يتطلب أكثر مما هو متاح 
لكنه, وهذا هو موطن العظة, مل يكن يعد نفسه لتويل يف شخص حممد عبده وشخصيته, 

 .لق هلذا العمل العظيمُالقضاء, وال كان يظن نفسه خ

ًختري للقضاء إبعادا له عن التدريس بعد عودته اومن الطريف أن الشيخ  حممد عبده 
ا  توفيق ومعاونيه قررواخلديووقد كان من ذكاء السياسة واإلدارة أن , ) العقايب(من منفاه 

) الذي عني فيه(القضاء املدين  إىل اختيار هذا الرجل للقضاء, فقد كان حريا بأن يضيف
بعدا دينيا, وأن يتعامل مع القضايا املدنية بروح هنلت من أحكام الرشيعة اإلسالمية, وهو 

وإن التزم بقواعد  حتى األمر الذي يكفل يف النهاية قضاء ال يتعارض مع أحكام الرشيعة,
 .ملدين الذي حيكم بمقتضاهالقانون ا

عيل أن وجه املفارقة متثل يف أن أداء حممد عبده قد تأثر بشخصيته الناضجة أكثر من 
فكر  عىل تأثره املتوقع بخلفياته األزهرية, ونحن ال ننكر هذه التأثريات وال سطوهتا

داد ما عكسته أحكامه من اعت إىل الرجل وقراراته وأحكامه, لكننا نشري بالقوة نفسها
 .بالعقل, واعتداد بالرأي, وحتكيم للرؤية الصائبة من وجهة نظره

وقد وصف بعض معارصيه مسلكه يف القضاء بأنه اشتهر بصدق اإلهلام يف أحكامه 
 .»اتقوا فراسة املؤمن«: إن ناظر احلقانية ملا سمع ببعضها قال حتى وكثرت حوادثه فيه

 َّال قايض القانون والرسوم, وعربوقال بعض آخر إنه كان قايض العدل واإلنصاف, 
يات, ومل لمل يتمسك بالشك«إنه : عن هذا املعني صديقه حسن باشا عاصم يوم تأبينه فقال

يتقيد بحرفية النصوص, بل كان دائام يتحري إظهار احلق, وإصابة العدل, مقتنعا أن 
 .»القانون إنام وضع ألجل العدل, ال العدل ألجل القانون

END 
القول بأن تقدير األستاذ اإلمام للعدالة كان أكثر من تقديره بلغة عرصنا ,  ,لنا ويمكن 

 .لنصوص القانون
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وقد كان هذا نتيجة طبيعية لتأثري شخصيته النقية الزاهدة, وسعة أفقه, ودراسته 
للرشيعة اإلسالمية, ونتيجة عنرص ثالث مهم وهو عدم تشكله متاما بالقالب القانوين 

الطريقة الفرنسية, وهلذا السبب فقد شكا بعض  عىل  احلقوقالذي تشكل به دارسو
 من أنه كان يتحرر من النصوص القانونية, وملا سئل يف هذا اعرتف ينزمالئه من املستشار

 .به, ودافع عن وجهة نظره
EOD 

املراغي  طبيعة توجه الشيخ حممد عبده حممد مصطفى الشيخ اإلمام الكبري وقد خلص 
السودان لتويل قضاء  إىل )أي املراغي( رواه عن أنه ودعه ليلة سفره يف هذا السبيل فيام

 :فكان ما قال له األستاذ) ١٩٠٤نوفمرب (مديرية دنقلة 

أنصحك أن تكون للناس مرشدا أكثر من أن تكون قاضيا, وإذا استطعت أن ... «
 احلكم, فإن األحكام سالح يقطع إىل حتسم النزاع بني الناس بصلح فال تعدل عنه

 .»العالقات بني األرس, والصلح دواء تلتئم به النفوس, وتداوي به اجلراح
.............................................................................. 

قضاء إال  ^هكذا كان الشيخ حممد عبده يتمسك بام روى من أنه ما عرض للرسول
 .أمر فيه بالصلح 

هل تعرف :  مرة إثر خروجي من امتحان شهادة العاملية قائالوداعبني«:  املراغيقال
نعم وكنت أحفظ إذ ذاك أكثر تعاريف العلم, فرسدت بعضها, :  فقلت له?تعريف العلم

هل انتفع : ههو ما ينفعك وينفع الناس, ثم سألالعلم : اسمع مني تعريفا مفيدا: فقال
 .», فانفع الناس بعلمك لتكون عاملا أنت لست بعاملاًإذ: ال, قال:  قلت له?الناس بعلمك

 

EPD 
 حممد عبده اإلفتاء بعد توليه القضاء, وقد صدر األمر العايل بتعيني الشيخ حممد توىل

, وإذا جاز أن نقول عنه يف القضاء م١٨٩٩ يونيو سنة ٣عبده مفتيا للديار املرصية يف يوم 
 سع يف اختصاص املنصبإنه قد وسع من مراجعه ومرجعياته, فإنه يف منصب اإلفتاء و

  .ال املفتي فحسب» احلكيم العام«أصبح بمثابة حتى 
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وربام يقتضيني هذا بعض التوضيح, ذلك أن حممد عبده ملا اشتهر بصدق أحكامه 

نحو ما أفتاهم يف  عىل أن يسألوه يف نواحي الدنيا إىل وصوابه وروعة فتاويه دفع الناس
ا هلذه املهمة, وأنه أداها للمسلمني وغري أمور الدين, ومن حسن احلظ أنه كان جاهز

 .املسلمني, كام أداها من قبل ذلك للمرصيني وغري املرصيني
EQD 

كان األستاذ اإلمام حممد عبده ال يقف فيام يفتي به عند حدود مذهب معني, وإنام كان 
َاألخذ من مذاهب أهل السنة كلها, وذلك كام فعل يف حل معضلة م إىل يعمد  غاب ْنّ
أزواجهن باألشغال الشاقة مؤبدا أو  عىل كأن حيكم(اجهم من النساء غيبة طويلة أزو

 ى, وقد استخرج هلذه اجلزئية من فقه املالكية إحد)باحلبس مدة طويلة, وال عائل هلن
 .عرشة مادة كان فيها احلل املعقول

ERD 
 الذي يقال احلد إىل ربام جاز لنا أن نبدأ فنسأل هل وصلت آراء حممد عبده يف جمملها

 ?عنها إهنا تكون مذهبا فقهيا قائام بذاته

شك نجد يف املبادئ التي تناوهلا حممد عبده يف أحكامه وفتاويه فلسفة كثرية  نحن بال
الرغم مما يبدو من أهنا مبادئ  عىل بأهنا أصول فقهه) بال تزيد أو مبالغة ( يمكن وصفها 

مثل هذا التقريظ, لكن ما بناه  إىل  والمثل هذا الوصف, إىل منطقية أو عقلية ال حتتاج
هذه األقوال من نظر فقهي جديد وخمتلف عام قبله, يبدو يف نظري شيئا  عىل حممد عبده

 .أعظم من أن يتم جتاهله
ESD 

أن  اإلمام حممد  إىل وربام كان من الرضوري أن أبدأ مناقشتي هلذه القضية باإلشارة
 صاحب مذهب فقهي مستقل, صحيح أنه كان يري أن يكون إىل ًعبده نفسه مل يكن مياال

بعض األقوال أو االنتفاع ببعض احللول الواردة يف مذاهب أخري  إىل رضورة اللجوء
 إىل أن يستند فيام يقدمه من رأي عىل غري املذهب احلنفي, لكنه كان مصمام بينه وبني نفسه

 .رأيه وحده إىل مراجع هذه املذاهب ال أن يستند

هذا هو موقفه من قضية تطليق املرأة لنفسها, وهي القضية التي  عىل لولعل أبرز مث
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 .نقل عنه يف اجلزئية اخلاصة باخللعُيناقشها باستفاضة فيام 

ETD 
حممد الشيخ فضال عن هذا فإن هناك حقيقة أخري تتصل هبذا املوضوع, وهي أن 

ورد من نصوص أقيص حد بام  إىل عبده كان فيام وصل إلينا من نصوص فتاواه ملتزما
وهو (سبيل املثال  عىل الفقهاء السابقني عليه  التي تناولت موضوعات حمددة, وانظر إليه

حني يتحدث عن حكم احلجاب ) ىاملوضوعات األخر عىل مثل صالح للتطبيق
حيث يربر إبداءه الرأي ) املقصود هبذا اللفظ يف ذلك الوقت هو ما نعرفه اآلن بالنقاب(

 :تسجيل رأيه فيه, وهو يقول إىل دا سبقفيه بأنه مل جيد أح

ما هو معروف اآلن  عىل لو أن يف الرشيعة اإلسالمية نصوصا تقيض باحلجاب,... «
ّعند بعض املسلمني, لوجب عىل اجتناب البحث فيه, وملا كتبت حرفا خيالف تلك 

ون النصوص مهام كانت مرضة يف ظاهر األمر, ألن األوامر اإلهلية جيب اإلذعان هلا بد
 .»بحث وال مناقشة

هذه الطريقة املعهودة, وإنام هي  عىل لكننا ال نجد نصا يف الرشيعة يوجب احلجاب«
عادة عرضت عليهم من خمالطة بعض األمم فاستحسنوها وأخذوا هبا, وبالغوا فيها, 
وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي متكنت يف الناس باسم الدين, والدين 

ها, ولذلك ال نري مانعا من البحث فيها, بل نري من الواجب أن نلم هبا, ونبني براء من
 .»تغيريها إىل حكم الرشيعة يف شأهنا, وحاجة الناس

EUD 
ولست أعدو احلقيقة إذا قلت إن دراسة حممد عبده لن تستقيم من دون حماولة اخلروج 

قواعد  عىل , وإقامة هذه املقارنةّاملقارنة مع مذاهب األئمة األربعة ألهل السنة إىل بمذهبه
أصولية, وال أظننا نكون بدعا يف ذلك, فقد وجد علامؤنا األجالء فيام ميض من الزمان من 
ا ًالفروق بني اإلمام مالك واإلمام الشافعي ما خرج بمذهب الشافعي عن أن يكون امتداد

نبل ما خرج ملذهب أستاذه اإلمام مالك, وكذلك وجدوا يف مذهب اإلمام أمحد بن ح
بمذهبه عن أن يكون امتدادا ملذهب أستاذه الشافعي, وكان هؤالء الذين أقاموا احلدود 
الفاصلة بني هذه املذاهب واعني كل الوعي لفكرة سابقيهم الذين فرقوا بني مذهب 
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 .العقل الذي نسبوا إليه اإلمام أبو حنيفة, وبني مذهب املأثور الذي كان جيمع كل هؤالء

EMLD 
أستطيع أن أجتاوز قدري بأكثر من هذا االقرتاح, لكني مع هذا أستطيع أن ولست 

ما كان يعتقد أنه أصول  إىل أتبني بعض املالمح الواضحة يف نظرة اإلمام حممد عبده
 .مذهبه

أن العقل نقيض النقل, وإيل أن التقليد يناقض  إىل سبيل املثال حني ينبه عىل انظر إليه
 إىل  ينبه السبب, وهو هلذا»أن هيتدي بالعلم عىل فطر«يف اإلسالم النظر العقيل, فاإلنسان 

عدم التعلق بام كان عليه اآلباء واألجداد, وما توارثه عنهم األبناء, ألن السبق يف الزمان 
أذهان, وبخاصة  عىل عقول, وال ألذهان عىل ليس آية من آيات العرفان, والسيام لعقول

استقالل اإلرادة, :  دينه احلقيقي أمران عظيامنأنه قد تم لإلنسان املسلم بمقتيض
 .»فاالجتهاد جيب أن ينبع من حالة العرص ويعرب عنها«واستقالل الرأي والفكر, 

EMMD 
هذا الفهم مبدأ آخر يمكن اعتباره مبدأ أصوليا يف غاية األمهية, وهو أن  عىل وهو يبني

من أصول الرشيعة, وإنام هو أصل  إىل االجتهاد ال يتحول مع الزمنالرأي الذي أصله 
وليس هناك أي اجتهاد يلزم املسلم يف مجيع «: موقوت, وهو يقول يف هذا الصدد

 العرص وزالت مقتضياته, زال معها ما خيصه من االجتهاد, وما  انقىضىالعصور, فمت
 .»رافقه من األحكام

EMND 
التحرر من مثل   عىلبل إنه ال جيد حرجا يف خمالفة السابقني, وإنام هو حيرص وحيض

 :هذا احلرج حيث يقول

ّوعيل املسلم أن يتبرص دائام يف القرآن والسنة, وجيتهد يف أعامله وأفكاره بام يالئم ... «
عرصه الذي يعيش فيه, وعليه أال يتحرج من االختالف بني ما يصل إليه باجتهاده 

 .»وعقله, وبني ما وصل إليه السابقون من املسلمني
EMOD 

 ت أن نبحث عن املبادئ احلاكمة لفقه الشيخ حممد عبدهقرايام ييل من فوسنحاول ف
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 .قراءة رسيعة ملا هو متاح من فقههمن حد ما يمكن لنا عىل 

 املبدأ األول يف أصول فقه الشيخ حممد عبده هو االعتداد بالعقل أكرر هنا أنوربام 
 .وحكمه

 إال نصوص الرشع حدود لهالشيخ حممد عبده يعتد بالعقل اعتدادا ال نعم فقد كان 
  :, وهو يقول يف هذا الصددالصحيحة 

 .»احلقيقة عىل  اإلنسانية, بل هي أفضلهاىالعقل قوة من أفضل القو«

 :ويف موضع آخر يقول

 اإلنسانية وعامدها, والكون مجيعه هو ى, بل قوة القوى القوّوالعقل من أجل«
اهللا وسبيل  إىل ما يقرأ فيه فهو هدايةصحيفته التي ينظر فيها, وكتابه الذي يتلوه, وكل 

 .»للوصول إليه
EMPD 

وكان األستاذ اإلمام ينترص للعقل ومكانته السامية واملتميزة يف الديانة اإلسالمية, 
ما اتفق عليه السابقون عليه مقارنا هذا بالوضع يف الديانات  عىل عقيدة ورشيعة, مستندا

 :ه كان يقولّإن حتى ,ىاألخر

أنه إذا تعارض العقل  عىل مللة اإلسالمية, إال قليال ممن ال ينظر إليه,اتفق أهل ا«
طريقة التسليم بصحة املنقول مع : والنقل أخذ بام دل عليه العقل, وبقي يف النظر طريقان

اهللا يف علمه, والطريق الثانية تأويل النقل  إىل االعرتاف بالعجز عن فهمه وتفويض األمر
 يتفق معناه مع ما أثبته العقل, وهبذا األصل الذي قام حتى اللغةقوانني  عىل مع املحافظة

 بني يدي العقل كل سبيل, وأزيلت ْتَدِّهُ, م^ّالكتاب وصحيح السنة وعمل النبيعىل 
 غري حد, فامذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف إىل من سبيله مجيع العقبات, واتسع له املجال

 .»?ما هو أبعد من هذا إىل يذهبحتى 
EMQD 

ويتصل باحرتام العقل حديث األستاذ اإلمام وإيامنه باستقالل إرادة اإلنسان عن إرادة 
أسالفه وآرائهم وأحكامهم, وقد كان هذا اإليامن فيام نعتقد هو ثاين املبادئ احلاكمة لفقهه 
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 اإلمام ينطلق يف تناوله للنصوص الدينية من منطلق ُ, وقد كان األستاذىومسلكه يف الفتو

الم نفسه أكمل لإلنسان إنسانيته بأن أعاد إليه ما حرم منه لفرتات طويلة من أن اإلس
 .استقالل اإلرادة, واستقالل الرأي والفكر

رضورة التخلص من مرجعية  عىل  الفقهيهنجهوقد أقام الشيخ حممد عبده أساس 
, فهو ال يريد هدم كل مذاهبهم وآرائهم, ولكنه يعطي نفسه والالحقني حق ىالقدام

احلق من خالل الفهم العميق للواقع بواسطة العقل الذي  إىل  والوصولىة القدامجاجحم
 :وهبه اهللا لالحقني كام وهبه للسابقني

ه ّإن: مقولةعالهتا, أساس الدين, ومل خيجلوا من  عىل جعل الفقهاء كتبهم هذه,... «
لقرآن ّجيب العمل بام فيها وإن عارض الكتاب والسنة, فانرصفت األذهان عن ا

ما فيها من االختالف يف اآلراء  عىل واحلديث, وانحرصت أنظارهم يف كتب الفقهاء
 .»ةكوالركا

فالالحق له من علم األحوال املاضية واستعداده للنظر فيها واالنتفاع بام وصل إليه «
 .»من آثارها يف الكون ما مل يكن ملن تقدمه من أسالفه وآبائه

استقالل اإلرادة, : ن عظيامن طاملا حرم منهام ومهاتم لإلنسان بمقتيض دينه أمرا«
 »واستقالل الرأي والفكر, وهبام كملت له إنسانيته

EMRD 
املبدأ الثالث من مبادئ فقه حممد عبده, وهو رضورة التخلص من سلطة  إىل ونأيت

سلطة أقدمية النصوص, ومرجعية  إىل ىالرئاسات الدينية التي ختلق سلطة معارصة ترق
 : حيث يقولىالقدام

 عىل لقد رفع اإلسالم بكتابه املنزل ما كان قد وضعه رؤساء األديان من احلجر... «
عقول املتدينني يف فهم الكتب الساموية, استئثارا من أولئك الرؤساء بحق الفهم 

 .»ألنفسهم
EMSD 

 سلطة فقهية للخليفة أو القايض أو املفتي, ةبوجود أيالقول ل بومل يكن حممد عبده يق
 :حد قوله إىل وقد ذهب بعيدا يف هذا الرأي
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العقائد, وتقرير األحكام, وكل سلطة  عىل  سلطةىإن اإلسالم مل جيعل هلؤالء أدن... «

تناوهلا واحد من هؤالء فهي سلطة مدنية قررها الرشع اإلسالمي, وال جيوز لواحد منهم 
 .» يف طريق نظرهإيامن أحد أو عبادته لربه, أو ينازعه عىل أن يدعي حق السيطرة

EMTD 
املبدأ الرابع من مبادئ فقه الشيخ حممد عبده وهو أنه رغم ما أثبتناه له يف  إىل ونأيت

املبدأ الثالث مل يكن من أنصار الفصل املطلق بني الرئاستني الدينية والسياسية, وإنام كان 
فاء ا, وكان يسترشف يف هذا عصور اخللً ويقول بإمكان اجتامع السلطتني معىير

ا بأية درجة بام حتقق عند بعض األوروبيني من الفصل ًالراشدين وأمثاهلم, ومل يكن مبهور
 لنا عليه سياسات تما أكد عىل التأكيد إىل بني السلطتني الدينية والسياسية, بل كان أقرب

ولية دينية من قبيل ما هو معروف يف بريطانيا من رياسة ؤبعضهم من اقرتان السلطة بمس
 : ويف هذا املعني كان يتساءل!!لكنيسةامللك ل

إن فرنسا تسمي نفسها حامية الكاثوليك يف الرشق, وملكة إنجلرتا تلقب بملكة «
الربوتستانت, فلم ال يسمح للسلطان عبد احلميد أن يلقب بخليفة املسلمني, أو أمري 

 .»املؤمنني
EMUD 

, ومن ) املبدأ الثاينيف (ىوإذا كان حممد عبده فيام رأيناه يتخلص من سلطة القدام
أن يتخلص من سلطة عىل ً أيضا اًه كان حريصّ, فإن)يف املبدأ الثالث(سلطة الرئاسات 

 .واألعراف التي صنعوهاالناس عامة 

قد كان املبدأ اخلامس من مبادئ فقه الشيخ حممد عبده هو حماربته لبعض هكذا فو
كثر ما خيشاه طغيان العادات  أىالعرف وال نقول للعرف كله, وقد كان حممد عبده خيش

 حتى أمر واقع إىل املستقرة املخالفة للرشع, واستمرار هذه العادات واستقرارها وحتوهلا
 يف هذه العادات ىيف البيئة اإلسالمية وكان يرامللزم تصبح جزءا من النسيج االجتامعي 

أو دم جدواها معارك كثرية من أجل إبطاهلا وبيان عخاض الرشع, وقد  عىل اعتداء سافرا
وهي عادة (» الدوسة«, وهي العادات هذه ىحرمتها, وقد نجح يف إبطال إحد

أن يميض يف حماوالته, ومع أننا  عىل , وقد شجعه هذا)فولكلورية كانت سائدة يف املوالد
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نعرف أن النجاح يف مثل هذه األمور ال يمكن أن يتحقق بالرسعة التي يتمناها اإلنسان 

 .تزال تثمر  جهود حممد عبده يف هذا املجال أثمرت, والّ فإنذو العمر القصري,

ومن اإلنصاف أن نقرأ له بعض ما كتبه يف معركة إبطال الدوسة, فهو منبئ عن طبيعة 
 :املعارك التي خاضها األستاذ اإلمام حيث يقول

فام يتفوه به العامة اجلهال الذين ال يعرفون ما الرشع وما اإلنسانية, وال يميزون «
 يعد من اهلذيان الذي ال !?أن هذه عادة قديمة, فكيف يسوغ إبطاهلا: احلسن والقبيح من

ونحوها من البدع » الدوسة«العموم شاهدون بأن  عىل طائل حتته, فإن العلامء الرشعيني
 أو يرومون أن العلامء يتحاشون !?املنكرة, فهل يريد اجلهال بجهلهم أن يغريوا رشع اهللا

 أو ال يعلم اجلاهلون أن مرص, بل وغريها من !?خوفا من جهل اجلهالءعن إنكار البدع 
 وأن ذلك ?ُالبلدان, قد حدث فيها من البدع املرضة بالدين ما كاد يذهب هبجة الرشيعة

كان تبعا ألهواء األمراء السالفني, وأن العلامء يف األزمان السابقة كانوا ال يستطيعون 
 .»?ملنيإعالن احلقيقة خوفا من سطوة الظا

.............................................................................. 

اجلاهلني باألصول الرشعية إال أن يتعلموا خريا هلم من أن يصادموا  عىل فليس... «
ّكل من خالفها, فإن عىل أوامر الدين احلق التي اتفق عليها العلامء, وغضب اهللا ورسوله ْ َ 

مل تصب علينا, ومل تصل أيدي الغدر والفجور إلينا إال من يوم نبذ املسلمون املصائب 
حقيقة الرشع, ومل يقفوا عند حدوده القويمة,  إىل أمور دينهم وراءهم ظهريا, ومل يلتفتوا

 .»بل زادوا فيه أمورا ظنوها منه وهي ليست منه يف يشء

.............................................................................. 
ENLD 

املبدأ السادس من  مبادئ فقهه, وهو فكرة العملية, أو الوضعية العملية إن  إىل ونأيت
  جاز هذا التعبري, ذلك أن حممد عبده حني مزج بني عدة عنارص 
أو جمموعة قراءات ليقيم دعائم ما يمكن أن نسميه بمذهبيه العقائدي والفقهي فقد كان 

إنه  حتى  مراتب الكامل, االختيار عمليا قبل أي يشء آخر, فالعمل لديه هو أعىلمبدؤه يف
 .العمل والتمسك بالفضيلة عىل  املفاهيم الدينية إال وسيلة حلث الناسىكان ال ير
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ENMD 
 أن املفاهيم الوحيدة ذات ىأنه كان يرعىل حد تعبري أحد الالحقني به وواقع األمر 

إطالق الطاقات لتحسني  عىل  حياة الناس العملية, وتساعدالقيمة هي التي تؤثر يف
 .الذات

 أن الفكر اإلسالمي قد سار يف طريق خاطئ حني انفصل قادته عن ىبل إنه كان ير
احلياة, وتأثروا بالفلسفة اإلغريقية, مما شغل الفكر اإلسالمي بمشكالت مل يكن هلا أثر يف 

 .احلياة
ENND 

 عىل هذا سهل عىل  واجلواب?العملية يف فكر فقهيكيف تتحقق : وربام سأل سائل
الذين درسوا العلوم, وهو أن هذا ممكن من خالل املنهج التجريبي, ولعل هذا بالتحديد 
هو جوهر املبدأ السادس من مبادئ فقه األستاذ اإلمام, فقد كان منهجه يف التناول الفقهي 

آخر, وليس ثمة شك يف أن املنهج ا قبل أي يشء ًجتريبي) القديمة واملستحدثة(للقضايا 
ه دخل يف اإلطار التارخيي, وبالتايل ّمة للفكر العرصي, ألنئالذي اتبعه كان أكثر مال

, ومع ذلك فقد يكون من اخلطأ افرتاض أن حتليله تارخيي بكل ما تعنيه ىأصبح ذا معن
 بل هو  تاريخ علم التوحيد ليس علم التوحيد ذاته,ّ, وذلك ألنىهذه الكلمة من معن

 .قصة انحراف الفقه اإلسالمي عن أهدافه احلقيقية
ENOD 

اآلفاق  إىل ىاملبدأ  السابع من مبادئ فقه األستاذ اإلمام, وهو اخلروج بالفتو إىل ونأيت
 .اإلنسانية مع التزام شعائر اإلسالم وروحه

 فقط, ونحن نعرف أن األستاذ اإلمام خالل توليه منصب اإلفتاء مل يكن  يفتي مسلمي مرص
ا لكل الشعب املرصي, بمختلف طوائفه وأديانه, فاألقباط يسألونه يف ًا ومرجعًوإنام كان مفتي

مشاكلهم املادية واألرسية فيفتيهم, وأبناء اجلاليات األوروبية يستفتونه فيفتيهم, بل إن كنيسة 
 .استفته يف بعض املسائل, وكذلك حاخامات اليهود, يف مرص وعكا مثال

 : الدكتور عامرةوكام يقول 
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 يدي هذا اإلمام كانت الرشيعة اإلسالمية ترشيع أمة, وتراث شعب وحضارة, عىل«

 بأن لألم املسيحية حضانة ىوليست فكرا خاصا بدين دون دين, فباإلسالم وسامحته أفت
 التي جعلت غري املسلمني ىأوالدها من زوجها الذي اعتنق اإلسالم, وبكثري من الفتاو

 .»لول ملشكالهتم يف اإلسالم, ورشيعته السمحاءيبحثون عن احل
ENPD 

حديثنا عن إمامة الشيخ حممد عبده, وإلمامة الشيخ حممد عبده ميدانان  إىل ونعود
مهامن, امليدان األول هو طيفها الزمني, ونحن نعرف أن األستاذ اإلمام قد استمر ناهضا 

 أصدرها كان ىأن أول فتو  إىلبمهمة اإلفتاء ست سنوات , وقد أشار الدكتور عامرة
, أي بعد أسبوع من توليه هذا املنصب, وفيها رد حكم  هـ١٣١٧صفر من  ٢تارخيها 

متهم بالقتل, فوضع  عىل حمكمة االستئناف األهلية بمرص الذي حكمت فيه باإلعدام
ا مل يعهد ًا فقهيًتقليدا جديدا غري مسبوق, عندما قرر سلطان الفتوى األستاذ اإلمام هبذه

دراسته القانونية والفقهية لقضايا  عىل ن قبل لصاحب هذا املنصب, وذلك بناءم
القصاص وترشيعاهتا, والفقه املتعلق هبا, وذلك بعد أن كان الشيخ حسونة النواوي 

التعليق التقليدي الذي يقول ) اًغالب(يكتب يف مثل هذه احلاالت ) م١٩٢٤ ـ م١٨٣٩(
ثبت القتل عمدا بالطريق الرشعي,  متى  ذلك أنهوالذي يقتضيه احلكم الرشعي يف«: فيه

 .»فلويل اجلناية القصاص رشعا, واهللا أعلم

 األستاذ اإلمام فكانت قبل وفاته بشهر وثالثة أيام, وهي مدة اشتداد ىأما آخر فتاو«
 .»)احللوان(عن  الفتوى وكان موضوع هذه, مرضه الذي مات فيه 

ENQD 
 األستاذ اإلمام ى فخره بنجاحه يف حتقيقه لفتاو الدكتور حممد عامرة يفُونحن نؤيد

ضمن األعامل الكاملة ونوافقه يف عده هذا التحقيق فتحا كبريا يف جمال فهم فقهه, ذلك أن 
: حد أن يقول إىل هذا الفقه ظل بالفعل بعيدا عن اجلمهور, بل إن الدكتور عامرة يذهب

 :ى األستاذ ال يتعدىإن ما نرش من فتاو«

التي تتحدث عن التعامل مع املسلمني وغري املسلمني, وهي التي : هلنديةاالفتوى  
 . من السجل الثالث من سجالت دار اإلفتاء٤٧ ـ ٤٤جاءت يف ص 
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            من السجل الثاين من سجالت ٤٤وهي التي جاء يف ص :  طوفان نوحىفتو 

 .دار اإلفتاء

 السجل الثالث من سجالت  من٣١وهي التي جاءت يف ص : الرتنسفاليةالفتوى  
 .دار اإلفتاء

 عىل التي كتبها األستاذ اإلمام يف صورة مرشوع قانون لتنظيم اإلنفاقالفتوى  
 من السجل الثالث من )٢١ص (وهي التي جاءت يف : الزوج عىل الزوجة, والتطليق
 .سجالت دار اإلفتاء

راء والدارسني ا عن متناول القً األربع فلقد ظل بعيدىأما غري هذه الفتاو«
 .»والباحثني

 التي أصدرها األستاذ اإلمام, والتي دونت يف ىأن جمموع الفتاو إىل وهو يشري«
, استغرقت السجل الثاين من سجالت ى فتو٩٤٤مضبطة دار اإلفتاء, قد بلغ عددها 

 من )صفحة١٥٩( صفحة, كام استغرقت ١٩٨مضبطة دار اإلفتاء بأكمله, وصفحاته 
ا, ومتوسط عدد كلامت السطر ً سطر٣٠وعدد أسطر الصفحة (لث, صفحات السجل الثا

 .») كلمة٣٠
ENRD 

 ى, ونحن عندما نتأمل فتاوً فكان ممتداىأما طيف املوضوعات التي تناولتها الفتاو
 األستاذ اإلمام نعجب بالطيف الواسع من جماالت الفتيا واالجتهاد التي فرضت نفسها

د صياغة قواعد يعيجمدد مثله  إىل , وكانت بحاجةالعرص الذي وجد فيه حممد عبدهعىل 
 .أصول الفقه بام يمكن من مواجهة الواقع باإلسالم, ودون خروج عن جوهر الدين

لمة ُ حممد عبده كانت إنقاذا ملرص وللمرصيني من ظىونحن مع الذين قالوا بأن فتاو
 .األحكام املتعسفة التي كادت حتول بني مرص وبني أن تعيش عرصها

سبيل املثال أن الشيخ حممد عبده هو الذي أفتي بالسامح للمسلم بارتداء  عىل ذكرولن
ما كان اللباس إال زينة, وأداة «: الزي األورويب, وبارتداء القبعة, وقال يف هذا قوله

 الرغم مما قد يبدو لنا اليوم أن مثل هذه عىل وذلك(» ختتلف بحسب املقتضيات واملصالح
 ).ا من بدهيات العقل اإلسالميًليست إال شيئالفتوى 
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الفائدة,  عىل  بالسامح للمسلم بإيداع أمواله يف البنوك واحلصولىكام أنه هو الذي أفت

وهو ما يراه كثريون بمثابة إسهام تأسييس يف وضع النمو االقتصادي ملرص احلديثة, وهو 
 . املمتلكاتاحلياة, وعىل عىل بجواز التأمنيً أيضا ىالذي أفت

ENSD 
الفقه « الشيخ حممد عبده قد تضمنت ىن نشارك الدكتور عامرة رأيه يف أن فتاوونح

الذي اجتهد األستاذ اإلمام ليفتح أمام املجتمع املرصي والرشقي, يومئذ, أبواب النمو 
 التي أصدرها اإلمام يف جواز ىالصناعي والتجاري يف االقتصاد, وذلك من خالل الفتاو

مراجعته لنظام صندوق التوفري  إىل رشكات التأمني, باإلضافةاحلياة, وأرباح  عىل التأمني
وإفتائه بجواز أخذ األرباح العائدة للمودعني واملدخرين فيه, وهو فقه كان يفتح الطريق 
أمام إنشاء الرشكات املسامهة وتشغيل األموال يف السوق الرأساملية, وتقايض أرباح 

نمط من التنمية واإلنتاج  إىل  االقتصاديةاألسهم يف هذه الرشكات, ومن ثم يدفع احلياة
 .»تنافس به الزحف الرأساميل األجنبي القادم يف ركاب االستعامر

 فتح هبا باب الرمحة أمام مسلمي ى الشيخ حممد عبده بعرشات من الفتاوىوهكذا أفت
 ال يوقعوا أنفسهم يف حتى زمانه بعد أن كان الناس خيشون استفتاء الشيوخ يف أمور دينهم

, وهي أمور كانت تلقى بعض الغموض يف البيئة التي وجد  االعتقاد بمخالفة الرشيعة
 .بجواز التصوير الفوتوغرايف, وإقامة التامثيل ذلك من قبيل قولهفيها األستاذ اإلمام 

بأن طلب العلم فريضة و .بجواز األكل من ذبائح املسيحيني واليهود, ألهنم أهل كتابو
 .أو امرأةعىل املسلم رجال كان 

 

ENTD 
 حممد عبده الفقهي هو تناوله اجلريء لألمور هنجوربام كان املحك األكرب لتقدير قيمة 

الواقع أن فقه األستاذ اعترب أنه اتباع لقواعد الدين, وما  عىل االجتامعية التي استقرت بناء
 يمثل اإلمام فيام يتعلق بأحكام املرأة واألحوال الشخصية وأحكام األرسة واألوقاف,

 .إنجازا فقهيا كبريا

 ولسنا نجد يف هذا املجال أصدق تصويرا من موقفه من املرأة الذي يمكن النظر إليه
 عىل الدين, وذلك إىل أنه أول أركان حماولته اجلريئة لإلصالح االجتامعي باالستنادعىل 
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 .ينيصور نفسه تطبيقا أمينا لتعاليم الدينظر إىل نفسه أو حني كان الوضع القائم 

وقد كان حممد عبده من الذكاء بحيث صور حرية املرأة بمثابة جوهر حلرية الرجل 
اعلموا أن الرجال الذين حياولون بظلم النساء أن يكونوا سادة يف «: نفسه, وهو القائل

 .»بيوهتم, إنام يولدون عبيدا لغريهم

 .»يم الدينتعال عىل إن اضطهاد املرأة وحرماهنا من حقوقها خروج«:وهو الذي قال 

كامهلا ال يرون للنساء شأنا يف  عىل لقد كان الناس جلهلهم بوجوه املصالح االجتامعية«
ّعلمهم الوحي ذلك, لكن الناس ال يأخذون  حتى صالح حياهتم االجتامعية وفسادها,

من الوحي يف كل مكان إال بقدر استعدادهم, وإن ما جاء به القرآن من األحكام إلصالح 
وجه الكامل, بل نسيت معظمه يف  عىل بحسن معاملة النساء مل تعمل به األمةحال البيوت 

 .جهالة اجلاهلية إىل هذا الزمان, وعادت
ENUD 

قيمة  إىل  من خالل تأمل نظرتهفكره الفقهيمن املهم بعد هذا أن نتناول ثاين أركان 
 غري قليل من ومكانته يف النسيج االجتامعي, وهي الرؤية التي عرضها يف عدد» الزواج«

 حممد ى, نع»الزواج«مقاالته املبارشة وغري املبارشة, ويف أحد هذه املقاالت, وكان عنوانه 
خطورة  إىل  بعد جيل بالتعريف الفقهي القديم للزواج, ونبهًالعلامء قبوهلم جيال عىل عبده

 واألرشف وهو ى واألرقىاألخذ بالتعريف األسم إىل اإلقرار هبذا التعريف, ودعا
 : يف التنزيل العزيز به اهللا سبحانه وتعاىلىلتعريف الذي أوحا

, »عقد يملك به الرجل بضع املرأة«: رأيت يف كتب الفقهاء أهنم يعرفون الزواج بأنه«
أن بني الزوج والزوجة شيئا آخر غري التمتع بقضاء  إىل وما وجدت فيها كلمة واحدة تشري

الواجبات األدبية التي هي أعظم ما يطلبه  إىل ةالشهوة اجلسدانية, وكلها خالية عن اإلشار
 .»شخصان مهذبان كل منهام من اآلخر

الزواج ويصح أن يكون تعريفا له,  عىل وقد رأيت يف القرآن الرشيف كالما ينطبق«
 درجات التمدن جاءت أقىص إىل وال أعلم أن رشيعة من رشائع األمم التي وصلت

 y z { | } ~ _  ` a b﴿: بأحسن منه, قال اهللا تعايل
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c d e gf   ﴾]والذي يقارن بني التعريف األول الذي فاض ]٢١:الروم ,
أي درجة  إىل من علم الفقهاء علينا, والتعريف الثاين الذي نزل من عند اهللا يري بنفسه

عامة املسلمني, وال يستغرب بعد  إىل  منهمىوصل انحطاط املرأة يف رأي فقهائنا, ورس
الوضيعة التي سقط إليها الزواج حيث صار عقدا غايته أن يتمتع  املنزلة ىذلك أن ير

 عىل الرجل بجسم املرأة ليتلذذ به, وتبع ذلك ما تبعه من األحكام الفرعية التي رتبوها
 .»هذا األصل الشنيع

فهذا النظام اجلميل الذي جعل اهللا أساسه املودة والرمحة بني الزوجني, آل أمره «
  العملىأن يكون اليوم آلة االستمتاع يف يد الرجل, وجر إىل عبفضل علم الفقهاء الواس

 .» التمسك بكل ما خيل هبامإمهال كل ما من شأنه أن يوجد املودة والرمحة, وعىلعىل 
 

EOLD 
هذا الفهم املستنري الراقي, وهو ما كان يراه من  عىل ما أسسه حممد عبده إىل اًونأيت ثالث

 :  البعضبعضهام عىل حقوق الزوجني

رتباط بعقد الزواج إال بعد التأكد من اال عىل فمن دواعي املودة أال يقدم الزوجان«
 الرمحة أن حيسن كالمها العرشة مع بعضهام, ولكن ملا ميل كل منهام لآلخر, ومن مقتىض

 الزواج احلقيقي الرشعي استخففنا به وهتاونا بواجباته, وكان من نتائج ىغفلنا عن معن
 .» كل من الزوجني صاحبهىلزواج قبل أن يرذلك أن يتم عقد ا

.............................................................................. 

أن نظر املرأة املخطوبة مباح خلاطبها, وذكرنا حديثا  عىل مجيع املذاهب يف اتفاق... «
 ىفإنه أحر انظر إليها«: هخطيبته, وهو قول إىل أمر به أحد األنصار أن ينظر ^ عن النبي

ما فيها من الفائدة, مع أننا نتمسك  عىل , فام بالنا أمهلنا هذه النصيحة,»أن يؤدم بينكام
ما يرضه, وينفر  إىل  وذلك ألن اجلاهل من عادته أن يميل!?بغريها مما يقل عنها يف األمهية

 .»مما ينفعه

 أن يرتبطا بعقد يلزمهام أن كيف يمكن لرجل وامرأة سليمي العقل, قبل أن يتعارفا«
 أن يشرتي  أري الواحد من عامة الناس ال يرىض!ط? معا, وأن خيتلطا كامل االختاليعيشا
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ا قبل أن يراه ويدقق النظر يف أوصافه, ويكون يف أمن من ظهور عيب ًا, أو جحشًخروف

 .»!!كرالزواج بخفة وطيش حيار أمامهام الف عىل فيه, وهذا اإلنسان العاقل نفسه يقدم

ا, وإن الرجل يعرف بواسطة أمه ً خطيبها يف الشباك مرارىإن املرأة تر: لعلك تقول«
أو أخته أوصاف خطيبته, مثل سواد شعرها, وبياض خدودها, وضيق فمها, واعتدال 

 .»قوامها, ورزانة عقلها, وما أشبه ذلك, فيكون عنده علم بام هي عليه من مجال وشامئل

كن كل هذه الصفات متفرقة ال تفيد صورة ما, وال يمكن أن نقول هذا قد يكون, ول«
طلبها لتكون عشرية تطمئن لصحبتها النفوس, وتتعلق هبا وبنسلها  إىل ينبعث عنها ميل

..  بنفسه خلقا يفكر ويتكلم ويفعلىاآلمال, وإنام الذي هيم اإلنسان البصري هو أن ير
 .»تفق مع رغباته وعواطفهخلقا جيمع من الشامئل والصفات ما يالئم ذوقه, وي

 
EOMD 

ويأيت يف املحل الرابع من املوضوعات التي عربت عن فقه األستاذ اإلمام رأيه يف قضية 
 .تزال شائكة التناول, وهي قضية تعدد الزوجات كانت وال

وا يلمزون فيه ؤونحن نعرف أن حممد عبده عاش عرصا كان األوروبيون قد بد
وجات, وهكذا فإن رأيه يف هذه القضية مل يكن رأيا فقهيا اإلسالم واملسلمني بتعدد الز

فحسب, لكنه كان كذلك ملزما بأن يعكس فهمه للفقه املقارن بني األديان واحلضارات 
 .واألزمان املتعددة

يف تناوله الذكي قد جتلت  رحابة فكر حممد عبده الفقهي إنا: نحن ال نبالغ إذا قلنا و
االستحواذ  عىل  التناول كان أصدق تعبري عن قدرتهلقضية تعدد الزوجات, ولعل هذا

مكانة يف الفقه العاملي ال اإلسالمي فحسب, وقد متثلت يف مقاربته هلذا  عىل لنفسه
املقدمات املستفيضة  إىل املوضوع عنارص  عديدة من مهاراته يف التناول الذكي الذي يعمد

م الرشعية للعالقات االجتامعية, التي كان األستاذ اإلمام يكتبها قبل أن يعالج األحكا
نحو ما يراه الناس من  عىل ونحن نجد يف هذه املقدمات عرضا ذكيا لألحوال االجتامعية

مشكالهتا وشذوذها, كام نجد فيها إملاما عميقا بمبادئ علوم النفس, واالجتامع, 
سابقة, واالقتصاد أيضا, وفضال عن هذا وذاك فإن فيها طوافا ذكيا بفلسفات األديان ال
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 . وخرباهتا, وموقفها من القضايا التي يتناوهلا حممد عبدهىوبتجارب احلضارات األخر

 :يقول» تعدد الزوجات«يف مقاله األستاذ اإلمام كتب 

تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة التي كانت مألوفة عند ظهور اإلسالم, «
معتربة يف مرتبة بني اإلنسان ومنترشة يف مجيع األنحاء, يوم كانت املرأة نوعا خاصا 

أهنا تتبع حال املرأة يف  عىل واحليوان, وهو من ضمن العوائد التي دل االختبار التارخيي
اهليئة االجتامعية, فتكون يف األمة غالبة عندما تكون حالة املرأة فيها منحطة, وتقل أو 

ألسباب خاصة قضت به تزول باملرة عندما تكون حاهلا مرتقية, اللهم إال إذا كان التعدد 
 .»عند فرد أو أفراد خمصوصني, فتقف عندهم وتقدر بقدرهم

 الرجل إذا بلغ من كامل العقل ما ى يف األمة التي ألف تعدد الزوجات فيها, نرىحت«
يشعر معه بمنزلة زوجته من أهله وأوالده, وعرف أن من حقوقها أن تكون يف املرتبة التي 

االكتفاء بالواحد من الزوجات, ويمكن  إىل ة, مالتستحقها بمقتيض الرشع والفطر
ذلك بام نشاهده, وال نظن أحدا ينازعنا فيه, من أن هذه العادة خفت يف  عىل االستدالل

 .»بعض الطبقات من أهل بالدنا عام كانت عليه من قبل عرشين أو ثالثني سنة

ورود اجلواري التي إن منع الرقيق كان له أثر حممود يف هذه العادة, حيث قطع .. نعم«
جال, وهتذيب كانت متأل بيوت أكابر القوم وأعياهنم, ولكن يظهر يل أن ترقي عقول الر

 معاملة املرأة يف تالشيها, ذلك ألن الرجل املهذب ال يرىضً أيضا نفوسهم هلام أثر مهم
 .»باالستبداد, وال تطاوعه مروءته إن مهت شهوته بامتهاهنا

.............................................................................. 
EOND 

ونأيت إىل فقرة من فقرات األستاذ اإلمام نجد أنفسنا غري قادرين عىل االقتناع برأيه 
لفة ملا يف النفس البرشية نفسها من قدرة عىل قبول بعض افيها , ملا يمثله هذا الرأي من خم

) وهو الطب(ربام كانت طبيعة عميل بعلم من علوم احلياة و.. ًما ال يظن العقليون منطقيا 
بدهيية مع أن الواقع البيولوجي جتعلني ال أوافق األستاذ اإلمام عىل ما ذهب إليه من ظنه 

ي نولست أحب أن استطرد يف هذا املقام أكثر من هذا لكن.. النفيس يقول بغري ذلك 
 عنلنقل عن األستاذ اإلمام فيام كتبه ًوجدتني مضطرا إىل إثبات رأيي قبل أن أميض يف ا
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ً أن مثل هذا اهلدف النبيل ال جييز أن نعمم أحكاما تتناقض مع ذلكرتقاء االجتامعي اال

 !!الطبيعة البرشية حتى لو كانت هذه الطبيعة مكتسبة 
 أن ا للمرأة, ألنك ال جتد امرأة ترىضًا شديدًوبدهيي أن يف تعدد الزوجات احتقار«

وجها امرأة أخري, كام أنك ال جتد رجال يقبل أن يشاركه غريه يف حمبة امرأة, تشاركها يف ز
وهذا النوع من حب االختصاص طبيعي للمرأة, كام أنه طبيعي للرجل, ولو سلم أنه 

رأهيم بمثل الديك الواحد الذي  عىل ذلك قوم استشهدوا إىل ليس بطبيعي, كام ذهب
يه أنه ميل مكتسب, بلغ من النفس اإلنسانية يعيش بني العرشات من الدجاج, فأقل ما ف

بالعادة والتوارث مبلغ مجيع الكامالت التي تولدت يف نفوس أفراد هذا النوع عند ارتقائه 
 أمد له من الكامل اإلنساين, فهذا االختصاص, بام الما إىل  درجة من احليوانيةىمن أدن

 .» عن أثر الغرائز الفطريةكسبه من التأصل يف األنفس, والرسوخ فيها, ال يقل أثره

, إذ ال ى كل حال فكل امرأة حترتم نفسها تتأمل إذا رأت زوجها ارتبط بامرأة أخروعىل«
إما أن تكون خملصة يف حمبتها لزوجها, فتلهب نريان الغرية : خيلو حاهلا من أحد أمرين

سباب, قلبها, وتذوق عذاهبا, وإما أال تكون كذلك, لكنها راضية بعرشته لسبب من األ
 سواها قاست من األمل ما ى لنفسها مقاما يف أهله, فإذا ارتبط بأخرىفهي مع ذلك تر

يبعثه إحساسها بأن ذلك املقام الذي كان باقيا هلا قد انعدم, ومل يعد هلا أمل يف بقاء يشء 
 .»كل حال عىل من كرامتها عنده, فاألمل الصق هبا

.............................................................................. 

إمكان اجلمع بني امرأتني أو أكثر, مع ظهور رضاء  عىل إن التجارب دلت: وإن قيل«
 :كل منهن بحالتها, اجلواب عنه من وجهني

ح إال يف بعض أفراد يإن ما يدعي من رضاء كل منهن بحاهلا, ليس بصح: األول«
 وإن وقائع املنازعات بني النساء وأزواجهن, نادرة ال حكم هلا يف تقدير حال أمة,

أن تعدد الزوجات مثار  عىل , وهو شاهدواجلنايات التي تقع بينهم مما ال يكاد حيىص
للنزاع بينهن وبني رضائرهن وبني أزواجهن, ومصدر لشقاء األهل واألقارب, فمن يدع 

راحة بال فهو أن نساءنا يرضني بمشاركتهن يف أزواجهن, ويعشن مع ذلك باطمئنان و
 .»غري عارف بام عليه حال النساء يف البيوت
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املرأة إنام تعترب أن إن ما يكون من ذلك الرضاء يف القليل النادر, ناشئ عن : والثاين«

 عىل نفسها متاعا للرجل, فله أن خيتص هبا, وله أن يرشك معها غريها كيفام شاء, وليس هلا
ال عندنا يعتربون أنفسهم متاعا للحكام يف عهد تطالبه به, كام كان الرج حتى )حق(هواه 

 .»ليس بعيدا عنا

ا بام يفرضه عليه الرشع والعدل, ال يطيق النهوض بام ًا عارفً مهذبًويظهر يل أن رجال«
 .»عاتقه اجلمع بني امرأتني عىل يضعه

.............................................................................. 

قلب الرجل, فإذ رأت بجانبه امرأة  عىل التسلط إىل قدمنا أن يف فطرة املرأة ميال«
يف فطرهتا ذلك امليل, ويمكنها أن تبلغ منه برضوب الوسائل ما تشتهي, ) ثار (ىأخر

توالها االضطراب والقلق, وهجرهتا الراحة, وكانت حياهتا عذابا أليام, وتلك احلال ال 
 .»!?كيف يمكن أن تطيب نفسه بمشهد ذلك العذاب األليمالرجل املهذب, ف عىل ىختف

الرجل أن يعدل  عىل ويزيد النساء قلقا واضطرابا ما رصح به الفقهاء من أنه ال جيب«
 .»يف حمبته بني نسائه, وإنام طلبوا العدل يف النفقة وما شاكلها

هذب, حيث ريب أن شقاء املرأة هبذه احلال يكون له أثر شديد يف نفس الرجل امل وال«
 .»يشعر دائام بأنه هو السبب يف هذا الشقاء

ون بني عواصف الشقاق واخلصام, فال ؤثم إن األوالد من أمهات خمتلفات ينش«
متكني عالئق املحبة بينهم, بل جيدون ما يعاكس تلك  عىل جيدون ما يساعد غرائزهم

ما يشهدون من الغرائز, وينمي يف نفوسهم البغضاء, وال يستطيع أحد أن حيول بني 
ختاصم أمهاهتم بعضهن مع بعض, وختاصمهم مع والدهم, فيؤثر ذلك يف نفوسهم, بل 

 الغش واخلدعة والرش, ويظهر أثر ذلك كله عند الفرصة, مثلهم ُّيرسي يف أفئدهتم سم
إذا حانت  حتى كمثل املاملك األوروباوية تظهر بحالة السلم وهي تأخذ أهبتها للحرب,

 .»ا, كام نشاهده يف أغلب العائالتًاآلخر فمزق بعضهم بعض عىل هاالفرصة وثب كل من
EOOD 

إملامه الواعي باحلضارات  عىل  فتاويه يظهر الشيخ حممد عبده ما يدلحدىإويف 
  . وموقفها من تعدد الزوجات, نافيا أن تكون هذه العادات خاصة بالرشق وحدهىاألخر
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 إملاما مدرسيا عن علم تلقاه الشيخ يف ومن اجلدير باإلشارة أن هذا اإلملام مل يكن

يف حتصيلها من أجل أن تتوافق رؤاه مع ما واجتهد  ّاألزهر, وإنام كان إملاما بثقافة جد
يتمناه هلا من رحابة الفكر اإلنساين, وهي الرحابة التي كان يعتقد أن  تعاليم اإلسالم  

 :قادرة عليها

ة الزوجة من خواص املغرب, ليس تعدد الزوجات من خواص املرشق, وال وحد«
بل يف املرشق شعوب ال تعرف تعدد الزوجات كالتبت واملغول, ويف الغرب شعوب كان 

كان تعدد الزوجات » سيزار«عندها تعدد الزوجات كالغولو واجلرمانيني, ففي زمن 
, بل أباحه بعض »ناسيت«شائعا عند الغولو, وكان معروفا عند اجلرمانيني يف زمن 

أوروبا كرشملان ملك فرنسا, وكان  إىل بعض امللوك بعد دخول الدين املسيحيالبابوات ل
 .»ذلك بعد اإلسالم

EOPD 
املوضوع اخلامس من املوضوعات التي تعرض هلا الشيخ حممد عبده يف  إىل ونأيت

 .فتاويه وهو الطالق

يف حديث الشيخ حممد عبده عن الطالق نراه ينطلق من مفهوم اجتامعي ونفيس ذكي 
ر بالطالق من حيث هو أمر واقع ال يمكن القفز عليه, وال نفيه, وإنام يتطلب ترشيده يق

 .ووضع قواعده

صحة وجهة  عىل وقد استعرض الشيخ حممد عبده من تاريخ األمم السابقة ما يدل
 :نظره بادئا بقول طريف لفولتري

فة يف كثري من طريقته من الفكاهة املعرو عىل قال فولتري الكاتب الفرنساوي الشهري,«
 أظن ّإن الطالق قد وجد يف العامل مع الزواج يف زمن واحد تقريبا, غري أين«: مؤلفاته

 أن الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعني من زواجه, ثم ىالزواج أقدم ببضعة أسابيع, بمعن
 .»!!رضهبا بعد ثالثة, ثم فارقها بعد ستة أسابيع 

 يف العامل, وإنه يكاد يكون من األعراض إن الطالق قديم: وقد أراد بذلك أن يقول«
أن الطالق كان  عىل املالزمة للزواج, وهو حق ال يرتاب فيه, فقد دل تاريخ األمم

ا عند اليهود والفرس والرومان, وأنه مل يمنع إال يف الديانة املسيحية بعد ميض ًمرشوع
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األمم الغربية التي وضعت اآلن يف رشائع  إىل يزال أثر ذلك املنع باقيا زمن من نشأهتا, وال

قاعدة أنه عقد ال حيل إال بموت أحد الزوجني, وهذا إفراط يف احرتام هذا  عىل الزواج
 .»حد يصعب أن يتفق مع راحة اإلنسان إىل العقد, ومغاالة فيه

نعم إن من أماين األمم الصاحلة أن تكون عقدة الزواج عندها عقدة ال تنحل إال «
 ال متكن معارشته فوق طاقة ْنَعرشة م عىل راعاته أن الصربباملوت, ولكن مما جتب م

ممر األزمان بأن أحكام الكنيسة تطالب الناس  عىل البرش, وهلذا فقد شعرت األمم الغربية
بالكامل املطلق بدون مراعاة حاجاهتم ورضوراهتم, وكان هذا الشعور من بواعث حركة 

حسب  عىل وضع القوانني إىل الغربيونالتخلص من ربقة تلك األحكام فنزع  إىل النفوس
اضطرت  حتى مصالح حياهتم, وما تقتضيه احلاجات, ولقد اشتد هذا الشعور يف الناس

الكنيسة نفسها ألن ختضع ملطالبه, وموافاة رغائب الكافة, ومحلها الشح بمكانتها أن 
 ذلك البطالن عىل , ورتبت»أحوال بطالن الزواج«تقرير أحكام سمتها  عىل تسقط
ا ال ختتلف يف آثارها عن أحكام الطالق, فقبلت فسخ الزواج إذا أثبت أحد ًأحكام

 ىالزوجني أنه مل يكن عند الزواج مطلق االختيار, أو أنه أخطأ يف معرفة اآلخر, أو إذا ادع
أحد الزوجني أن اآلخر ال يستطيع القيام بحقوق الزوجية, وأخذت تتوسع يف تأويل 

أدخلت فيها كل يشء, ويف احلالة األخرية قد تكتفي  حتى جة متناهية در إىل احلالة الثانية
أن يدعي أحدمها أن اآلخر مل يقم أو مل يعد يف إمكانه أن يقوم بأول  عىل بأن يتفق الزوجان

 الزواج ليناال بطالنه, حمتجة بأن اإلخبار هبذا احلق ال متكن معرفته إال  به جبهواجب يو
 .»و الدليل الذي يصح التعويل عليهمن قبل الزوجني, فقوهلام ه

إال أن هذا التساهل مل يف بحاجات األمم يف هذا الباب, فبعد أن قنعت به مدة من «
املطالبة بتقرير أحكام كافة للراحة, خصوصا وقد رأت أن  إىل ىالزمان, انبعثت مرة أخر

ام تتفق فيها ن الزواج تغلب فيها احليلة, وقلهذه األسباب التي قررهتا الكنيسة لبطال
قوائم من احليل مما ال ترضاه األذواق السليمة املهذبة, ومن  عىل احلقيقة, وإن قيام الرشيعة

رشوط بينتها  عىل تقرير الطالق والترصيح بجوازه إىل أجل ذلك اضطرت احلكومات
, وأوسعت هلا حمال من قوانينها, وهكذا انحرس سلطان الكنيسة عام كان يتناوله يف هذه املادة

كام بطلت سيطرهتا يف كل ما مل تتفق فيه أحكامها مع صالح تلك األمم, وهذا هو الشأن يف 
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كل رشع أو دين ال يراعي أهله يف أحكامه مقتضيات الزمان واملكان, ويغفلون عن طبيعة 
ْاإلنسان, ويقفون به يف مكان واحد عند ما قرره بعض من سبقهم بدون إنعام نظر يف  َ

 .»يذهأرساره, وطرق تنف
EOQD 

نحو عىل ًمصورا هلا اخلربة اإلنسانية يف هذا الصدد بلورة  إىل األستاذ اإلمامويصل 
 :فيقول تسق مع الطبيعة ومع احلرية ي

  عن معارضة الكنيسة وإرصارهاًا رغامًدخل الطالق يف مجيع الرشائع الغربية تقريب«
ْالقول بأن من طلق بحكم القانون ال جيوز له أن يتزوعىل  ج, لعدم اعتبارها ذلك الطالق, َ

 الدرجة التي يستحقها من القبول واالعتبار, ومل يستوف أحكامه إال  إىل ولكنه مل يصل
طلب الرتقي,  عىل عند األمة األمريكانية التي فاقت غريها ببذهلا املجهود يف اإلقدام

 .»ففتحت أبواب رشيعتها للطالق, ومل تقيده بأحكام خمصوصة كام قيده غريها

التوسع يف الطالق,  إىل  امليل عند مجيعهاىأحوال األمم الغربية ير عىل وكل مطلع«
اآلن من الطالق املرشوط بثبوت  إىل االعرتاف بأن ما أباحته إىل والبد أن تنتهي يوما

 باحلاجة, ٍأحد الزوجني, أو احلكم عليه بعقوبة يف أحوال خمصوصة غري واف عىل ىالزن
 إىل وجدت أسبابه يف نفوس الزوجني, وترتكه متى  الطالقوعند ذلك تقرر إباحة

 .»مشيئتهام

إن إباحة الطالق بدون قيد ال ختلو من رضر, ولكنه من املرضات التي ال .. نعم«
يستغني عنها, ويكفي لتسويغه أن منافعه تزيد عن مضاره, فإن كل نظام ال خيلو من 

 .»اعرضر, والكامل التام يف هذه الدنيا أمر غري مستط
EORD 

 أمهية العدول عام جري عليه مبكرحممد عبده من الذين أدركوا يف وقت الشيخ كان 
من اعتبار الطالق الثالث يف جملس واحد كأنه ثالث الذي عاش فيه فقهاء الزمان 

ومع أن اآلراء التي استند إليها األستاذ اإلمام كانت موجودة ومعروفة فإن طلقات, 
األستاذ اإلمام وقد قدم كر يف إبرازها والدعوة إىل األخذ هبا , في ذلك الزمان مل يكنقضاء 

أن أخذ ترشيعنا املعارص بام خيالف  إىل  ضمن جهود غريهىيف هذا املوضوع بحثا رائعا أد
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الرغم من أن ترشيعات األحوال الشخصية  عىل مذهب أيب حنيفة النعامن يف هذه املسألة,

 .ال هذا املذهبأقوإال تعتمد ال عىل الدوام كانت 

حسن « :حممد عبده من كتب قيمة مثل الشيخ ونحن نجد آراء ذكية استخرجها 
 :»الزيلعي«, و»ابن عابدين«, وحاشية »الفتح«, و»األسوة

أن الطالق ثالثا متفرقة يف حيض واحد, أو يف مرة  عىل اتفق أغلب املذاهب... «
 الطالق الذي اعرتف الفقهاء أن هذا النوع من عىل واحدة, وبلفظ واحد, يقع ثالثا,

الكيفية التي قررها  عىل ّأنفسهم بأنه بدعي, أي خمالف للكتاب والسنة, ال يمكن تصوره
 } v xw  y z ﴿: تأويلهم, قال تعاىلىالفقهاء, ونصوص القرآن كلها تأب

وإنام «: »حسن األسوة«, وجاء يف تفسري هذه اآلية يف كتاب  ]٢٢٩:البقرة[﴾  {~ |
أنه ينبغي أن يكون الطالق مرة بعد  إىل طلقتان, إشارة: ومل يقل) مرتان: (هقال سبحان

قد اختلف «: , وجاء فيه أيضا» ال طلقتني دفعة واحدة, كذا قال مجاعة من املفرسينىأخر
األول  إىل  فذهب?أهل العلم يف إرسال الثالث دفعة واحدة هل تقع ثالثا أو واحدة فقط

ْن عداهم, وهو احلق, وقد قرره العالمة الشوكاين يف مؤلفاته َالثاين م إىل اجلمهور, وذهب
أعالم «و» إغاثة اللهفان«م يف ِّتقريرا بالغا, وأفرده برسالة مستقلة, وكذا احلافظ ابن القي

 .»املوقعني

ال تقع بلفظ الثالث وال يف حالة احليض, : وعن اإلمامية... «: »ابن عابدين«جاء يف «
يقع به واحدة, وبه قال ابن إسحاق وطاووس : ابن عباسألنه بدعة حمرمة, وعن 

وأيب بكر  ^ عهد رسول اهللا عىل كان الطالق: وعكرمة ملا يف مسلم عن ابن عباس قال
إن الناس قد استعجلوا يف أمر : وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة, فقال عمر

ب مجهور الصحابة والتابعني كان هلم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم, فأمضاه عليهم, وذه
 .»اًأنه يقع ثالث إىل ومن بعدهم من أئمة املسلمني

 .»وهذا ما يعارض ما تقدم: , بعد سوق األحاديث الدالة عليه»الفتح«قال  يف 

وإما إمضاء عمر الثالث عليهم مع عدم خمالفة الصحابة له وعلمه بأهنا كانت واحـدة «
وجـود ناسـخ, أو لعلمهـم بانتهـاء احلكـم  عىل املتأخرفال يمكن إال وقد اطلعوا يف الزمان 
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تـويف : لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها يف الزمن املتأخر, وقول بعض احلنابلة 

عـن عـرش عـرش عـرشهم  وأ م عنهمّفهل صح لك,  عن مائة ألف عني رأته  ^رسول اهللا 
ه مل ينقل عن أحد منهم أنه خالف ّ أما أوال فإمجاعهم ظاهر ألن?القول بوقوع الثالث باطل

 الثالث, وال يستلزم يف نقل احلكم اجلامعي عن مائـة ألـف تـسمية كـل يف عمر حني أمىض
 .»أنه إمجاع سكويت عىل جملد كبري حلكم واحد

 الطالق الثالث يف جملس ّ يف هذه املسألة من األحاديث ما مل يدع شكا يف أنىوقد رو«
  ^وقال ابن عباس أخرب رسول اهللا  عن«: »الزيلعي« واحد ال يقع إال واحدة جاء يف

أيلعب بكتاب اهللا وأنا «: رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا, فقام غضبان, ثم قال
 أهل الظاهر بوذه«: , وجاء فيه أيضا», ذكره القرطبي ورواه النسائي»!?بني أظهركم

 عن ابن عباس ىال واحدة, ملا روأن الطالق الثالث مجلة ال يقع إ إىل ومجاعة منهم الشيعة
  وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر ,  ^عهد رسول اهللا عىل كان الطالق الثالث: أنه قال

ق عن عكرمة عن اسحإ ابن ىواحدة, فأمضاه  عليهم عمر , رواه مسلم والبشاري, ورو
يها طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثالثا يف جملس واحد, فحزن عل: ابن عباس أنه قال

طلقتها ثالثا يف جملس :  قال?كيف طلقتها: حزنا شديدا, فسأله عليه الصالة والسالم
 .»إنام تلك طلقة فارجتعها: واحد, قال

.............................................................................. 
EOSD 

يقول عتربة يف ذلك الزمان, ملا ورد يف املراجع الفقهية املوبعد هذا االستعراض املفصل 
 :الشيخ حممد عبده

 القارئ من هذه العبارات التي بسطناها ليحصل لنفسه منها رأيا, أن علامء ىير«
قضاء عمر , بل متسكوا بنصوص القرآن  عىل مذهب عظيم كمذهب ابن حنبل مل يعولوا

َوسنة النبي, ويمكن لألمة إذا أرادت اإلصالح أن تأخذ بقوهلم, ألن عم ّر قد بني لنا ّ
إن الناس قد استعجلوا يف أمر كان هلم فيه أناة, فلو أمضيناه «: سبب قضائه بقوله

, فكأنه اجتهد يف جعله عقوبة لردعهم عنه, وكلنا نعلم أنه مل ينشأ من اجتهاد »?عليهم
 .»عمر إال استهتار العامة بلفظ الطالق الثالث, وهتافتهم عليه يف حماوراهتم وأيامهنم
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 ال يأخذ مريد اإلصالح بمذهب اإلمامية الذي نقله ابن عابدين, وهو مذهب َبل مل«

إن الطالق ال يقع بالطالق الثالث وال يف احليض «: األئمة من آل البيت, يف قوهلم, كام مر
 .»?ألنه بدعة حمرمة

 هنا كل ما أظنه صوابا ىأن أبدهكذا يقول األستاذ اإلمام وإن سمح يل القارئ «
 :أقول

يمكنني أن أفهم أن الطالق يقع بكلمة ملجرد التلفظ هبا مهام كانت رصحية, نعم إن ال «
األعامل ال تستغني عن األلفاظ, إذ لو حللنا أي عقد لوجدناه مركبا من ظهور إرادة أو 

ا أو بالكتابة, ًمطابقة إرادتني حصل االستدالل عليها أو عليهام من ألفاظ صدرت شفاهي
ستغناء عن األلفاظ, وإنام مرادنا أن اللفظ ال جيب االلتفات إليه ولذلك فليس الغرض اال

النية, فينتج عن ذلك أنه جيب أن يفهم أن  عىل يف األعامل الرشعية إال من جهة كونه دليال
الطالق إنام هو عمل يقصد به رفع قيد الزواج, وهذا يفرض حتام وجود نية حقيقية عند 

يريد االنفصال من زوجته, ال أن يفهم كام فهمه الفقهاء الزوج, وإرادة واضحة يف أنه إنام 
 .»)ط ل ا ق(إن الطالق هو التلفظ بحروف : ورصحوا به يف كتبهم

 اشتغاهلم بتأويل األلفاظ والتفنن يف فهم ىكتبهم يندهش عندما ير عىل والذي يطلع«
 الرشعي, ذكر اللفظ تم األثر متى معانيها يف ذاهتا بقطع النظر عن األشخاص, وعندهم

: الكلامت واحلروف, وامتألت الكتب باالشتغال بفهم عىل وهلذا قرصوا أبحاثهم مجيعها
ّطلقتك, وأنت طالق, وأنت مطلقة, وعىل الطالق, وطلقت رجلك أو رأسك أو عرقك 

ربام كان مفيدا للغة , وما أشبه ذلك, وصارت املسألة مسألة بحث يف اللفظ والرتكيب 
 .»د مطلقا علم الفقه بيشءوالنحو, ولكنه ال يفي

 غري تأويل األلفاظ, والطالق مل ىا أخرً أننا نظن أن علم الرشائع يقبل أبحاثعىل«
ا يرتتب عليه ضياع حقوق, وإنشاء حقوق جديدة, وهو يف ً رشعيًخيرج عن كونه عمال

حد ذاته ال يقل عن الزواج يف األمهية, حيث يتعلق به أعظم احلوادث املدنية كالنسب 
ْهذا احلد أمر يدهش حقيقة كل من له  إىل ملرياث والنفقة والزواج, فاالستخفاف بهوا َ

 .»إملام, ولو سطحي, بالوظيفة السامية التي تؤدهيا الرشائع يف العامل
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نقد طريقة الفقهاء يف االشتغال  إىل وخيرج حممد عبده عن مناقشة قضية الطالق

 : احلقيقي فيقول الفقهجوهرباأللفاظ واالبتعاد عن 

ولو ترك فقهاؤنا االشتغال باأللفاظ, وبحثوا يف مآخذ األحكام التي يقرروهنا, «
وعرفوا تارخيها وأسباهبا, وقارنوا املذاهب بعضها ببعض, وانتقدوها, وباجلملة لو 

ا إال إذا كان مصحوبا بنية ًاشتغلوا بعلم الفقه احلقيقي لتبني هلم أن الطالق ال يكون طالق
 .»فصالاالن

ويمكن لناظر أن جيد يف كتب الرشيعة اإلسالمية ما يفيد عدم صحة الطالق إذا «
إن الرجل لو طلق زوجته بكلامت أو «: »رشح التعليق«فقدت نية االنفصال, فقد نقل عن 

  عيل, ورووا يف ذلك أحاديث مثل قول»كلامت يف حال الغضب أو النزاع ال يقع طالقه
ْمن فرق «: بن أيب طالب بني املرء وزوجته بطالق الغضب واللجاج, فرق اهللا بينه وبني َ

 .» ^أحبائه يوم القيامة, كام قال الرسول 
EOUD 

من اجلدير بالذكر أن حديث األستاذ اإلمام حممد عبده عن قضايا الطالق و
ها يفرضً كان يأيت متضفرا بحديثه عن الواجبات التي )ًعموما األحوال الشخصيةو(

أو مريد (املصلح االجتامعي  عىل يتحدث عام جيبونحن نراه , امعي اإلصالح االجت
 :يف زمان كالزمن الذي عاش هو نفسه فيه فيقول) حد تعبريه عىل اإلصالح

 ناقل هذا القول اجتهد يف رده وبالغ يف إبطاله, ولكن مريد اإلصالح له أن ّإن.. نعم«
ه ُ كانت, خصوصا إذا  كان قصدآراء الفقهاء مهام عىل يبحث يف كتب الرشع كلها ويقف

 .»اَره عامَ صار رضٍ عظيمٍحمو فساد

نحن يف زمان ألف رجال فيه اهلذر بألفاظ الطالق, فجعلوا عصم نسائهم كأهنا لعب «
 ىون, وال يرعون للرشع حرمة, وال للعرشة حقا, فنرؤيف أيدهيم يترصفون فيها كيفام يشا
عل كذا فزوجتي طالق, فيخالفه فيقال وقع إن مل تف: الرجل منهم يناقش آخر فيقول له

الطالق وانفصمت العصمة بني احلالف وزوجته وهي ال تعلم بيشء ما وال تبغض 
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زوجها, ال تود فراقه, بل ربام كان الفراق رضبة قاضية عليها, وكذلك الرجل ربام كان 

بقصد حيب زوجته ويأمل لفراقها, فإذا افرتق منها بتلك الكلمة التي صدرت منه ال 
 االنفصال من زوجته, وإنام بقصد إلزام شخص آخر بالعمل الذي كان يريده كان الطالق

 .»غري نية منهعىل 

لسانه يف وقت الغضب  عىل ون البيت, فريدؤرب رجل يناقش زوجته يف بعض ش«
احللف بالطالق من باب التخويف والتهديد, وعيل غري قصد منه هلدم العصمة, فيقال 

 .»الزوجني عىل ما سبق ذكره من البالء الذي ينزلً أيضا الق, ويعقبهوقع الط: اًأيض

رب فالح يرتكب جريمة الرسقة مثال فيسأله العمدة أو مأمور املركز عام وقع منه «
وقع : فينكر, فيستحلفه بالطالق, فيحلف أنه ما رسق, واحلال أنه رسق, فيقال كذلك

 ومل خيطر بباله عند احللف أنه مباغض الطالق, وهو مل يقصد بيمينه إال تربئة نفسه,
 .»لزوجته, كاره لعرشهتا

EPLD 
احلديث عن رضورة اإلشهاد لوقوع الطالق, واعتباره ىل ع  األستاذ اإلمامحرصوقد 

 : ركنا من أركان الطالق

َفلم ال جيوز, مع ظهور الفساد يف األخالق, والضعف يف العقول, وعدم املباالة «
 هو ّ كامِة الطالقّ يف صحٌطَ رشَل بعض األئمة من أن االستشهادباملقاصد, أن يؤخذ بقو

رشط صحة الزواج, كام ذكره الطربي, وكام تشري إليه اآلية الواردة يف سورة الطالق 
 . ]٢:الطالق[﴾   } x y z ﴿: حيث جاء يف آخرها

 قبله من طالق ورجعة وإمساك ىأليس هذا أمرا رصحيا باالستشهاد يشمل كل ما أت«
العموم ليسهل  عىل  أليس قصد الشارع أن يكون الطالق واقعة حال مشهورة?راقوف

 .»?إثباته

مل ال نقرر أن وجود الشهود وقت الطالق ركن بدونه ال يكون الطالق صحيحا, «
 ع من الطالق الذي يقع اآلن بكلمة خرجتوفيمتنع هبذه الطريقة هذا النوع الكثري الوق

 نظن أن يف األخذ هبذا احلكم موافقة آلية من ? غضبغري قصد وال روية يف وقتعىل 
ما تصل  عىل  قد اطلعكتاب اهللا, ورعاية ملصلحة الناس, وما يدرينا أن اهللا سبحانه وتعاىل
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إليه األمة يف زمان كزماننا هذا, فأنزل تلك اآلية الكريمة لتكون نظاما نرجع إليها عند 

 .»مسيس احلاجة كام هو شأننا اليوم
EPMD 

اقرتاح األسلوب القانوين  إىل سباقا, كام هو معروف , حممد عبده اإلمام كان  قدو
 :األمثل لتنظيم الطالق

 عىل إن أرادت احلكومة أن تفعل خريا لألمة, فعليها أن تضع نظاما للطالق... «
 :الوجه اآليت

 أو ق زوجته فعليه أن حيرض أمام القايض الرشعيّكل زوج يريد أن يطل: املادة األوىل«
 .»املأذون الذي يقيم يف دائرة اختصاصه وخيربه بالشقاق الذي بينه وبني زوجته

ما ورد يف الكتاب  إىل القايض أو املأذون أن يرشد الزوج عىل جيب: املادة الثانية«
أن الطالق ممقوت عند اهللا, وينصحه ويبني له تبعة األمر الذي سيقدم  عىل ّوالسنة مما يدل

 .» مدة أسبوعىرتوعليه, ويأمره أن ي

 القايض أو نية الطالق  فعىل عىل  الزوج, بعد ميض األسبوع,ّإذا أرص: املادة الثالثة«
 وحكام من أهل الزوج أو عدلني من األجانب إن ةاملأذون أن يبعث حكام من أهل الزوج

 .»مل يكن هلام أقارب ليصلحا بينهام

 بني الزوجني فعليهام أن يقدما تقريرا إذا مل ينجح احلكامن يف اإلصالح: املادة الرابعة«
 .»للقايض أو املأذون, وعند ذلك يأذن القايض أو املأذون للزوج يف الطالق

ال يصح الطالق إال إذا وقع أمام القايض أو املأذون, وبحضور : املادة اخلامسة«
 .»شاهدين, وال يقبل إثباته إال بوثيقة رسمية

 
EPND 

النحو يتوافق هذا  عىل  أن النظام الذي اقرتحهيذكرأن  عىل وقد حرص األستاذ اإلمام
 :متاما مع أحكام الرشيعة ونصوصها

 أن نظاما مثل ىوالذي يتأمل يف اآليات التي سبق ذكرها يف االستشهاد والتحكيم ير«
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مقاصد الرشيعة وال خيالفها يف يشء, وليس ملعرتض أن حيتج بأن نظاما  عىل هذا ينطبق

ما هو عليه  عىل ٍ حقه يف الطالق, ألن حق الزوج يف الطالق باقمثل هذا يسلب الزوج
ل مرتوكة لتقديره, وغاية ما ااآلن, فهو الذي يملك عصمة الزواج, وأسباب الفراق ال تز

يف األمر أننا اشرتطنا أن يسبق الطالق حتكيم احلكمني, ونصيحة القايض, وليس يف هذا 
يلة للرتوي والتبرص اختذت ملصلحة املرأة حق من حقوق الزوج, وإنام هو وس عىل ٍتعد

وقوع  عىل  كثريا من األزواج يأسفونىوأوالدها, بل وملصلحة الزوج نفسه, حيث نر
استعامل احليل الدنيئة كاملحلل مثال ملداواة  إىل غري روية, ثم يضطرون عىل  منهمِالطالق
 .»طيشهم

EPOD 
كثري من صفحات هذا   عىلربام أحس القارئ أن املوضوع اخلامس قد استحوذ

 أن جهد األستاذ اإلمام يف هذا املوضوع كان حقيقا هبذا االستحواذ, ىالكتاب, لكننا نر
تزال له بقية يف موضوع اخللع, وهو سادس املوضوعات التي تناوهلا فقه األستاذ  بل إنه ال
 .اإلمام

ة التي نشأت املعضل عىل وقد كان حممد عبده منذ مرحلة مبكرة واعيا لرضورة التغلب
عن اتباع املحاكم الرشعية يف مرص للفقه احلنفي مما منع تطليق الزوجة لزوجها, وقد 

 ىاقرتاح إحد إىل ىحممد عبده هذه القضية يف ضوء علمه الفقهي, وانتهالشيخ ناقش 
 :طريقتني ملنح املرأة حق الطالق

رم املرأة يف كل  العمل بمذهب غري مذهب احلنفية الذي حىأن جير: الطريقة األوىل«
إن الطالق منع عن النساء «: حال من حق الطالق, حيث قال الفقهاء من أهله
, مع أن هذه األسباب باطلة, »ىالختصاصهن بنقصان العقل ونقصان الدين وغلبة اهلو

ألن ذلك إن كان حال املرأة يف املايض فال يمكن أن يكون حاهلا يف املستقبل, وألن كثريا 
ذلك  عىل , واستدلىمن النساء يف نقصان الدين والعقل وغلبة اهلومن الرجال أحط 

إحصائية الطالق يف فرنسا, فقد رأيت أنه يف سنة  عىل ّبمالحظة وردت عىل عند اطالعي
 قضية, منها سبعة آالف )٩٧٨٥( حكمت املحاكم الفرنساوية بالطالق يفم١٨٩٠
 .»ة أن العيب كان من الرجال للنساء حيث ثبت أمام املحكمّا حكم فيها باحلقًتقريب
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وال يصح يف احلق أن رشيعة سمحاء عادلة كرشيعتنا تسلب املرأة مجيع الوسائل التي «

تبيح هلا التخلص من زوج ال تستطيع املعيشة معه, كأن كان رشيرا, أو من أرباب اجلرائم, 
 ىضأو فاسقا أو غري ذلك, مما ال يمكن معه المرأة سليمة الذوق واألخالق أن تر

 .»بعرشته

 إىل  مذهب اإلمام مالك للمرأة بحقها يف ذلك, وقرر أن هلا أن ترفع أمرهاوقد وىف«
» البهجة يف رشح التحفة«جاء يف كتاب . القايض يف كل حالة يصل هلا من الرجال رضر

إن الزوجة التي يف العصمة إذا أثبتت رضر زوجها هبا بيشء «: أليب احلسن التسويل ما يأيت
 ّر املتقدمة, واحلال أهنا مل يكن هلا بالرضر رشط يف عقد النكاح, من أنه إن أرضمن املضا

هلا أن تطلق نفسها بعد ثبوت الرضر عند احلاكم من غري أن : هبا فأمرها بيدها, فقيل
إذنه هلا فيه, وإن كان  عىل تستأذنه يف إيقاع الطالق املذكور, أي ال يتوقف تطليقها نفسها

 عىل ن إال عنده, كام أن الطالق املشرتط يف عقد النكاح, أي املعلقثبوت الرضر ال يكو
حيث مل يكن هلا : ا, وقيلًوجود رضرها, هلا أن توقعه بعد ثبوته بغري إذنه وظاهره اتفاق

رشط به هلا أن توقع الطالق أيضا, لكن بعد رفعها إياه للحاكم, وبعد أن يزجره القايض 
ن أو توبيخ ونحو ذلك ومل يرجع عن إرضارها, وال بام يقتضيه اجتهاده من رضب أو سج

 .»تطلق نفسها قبل الرفع والزجر
 إيقاعه إن طلبت الزوجة إن الطالق بيد احلاكم, فهو الذي يتوىل: وفهم من قوله«

 هذا القول البد أن يوقعه احلاكم أو وامتنع الزوج, وإن شاء احلاكم أمرها أن توقعه, فعىل
ه هو نائب عن الزوج ّأمرها به فهي نائبة عنه يف احلقيقة, كام أنيأمرها به فتوقعه, وإذا 

يزيد عن ابن القاسم أهنا توقع الطالق دون أمر اإلمام,   أبوىرشعا حيث امتنع منه, ورو
 .»واألول أصوب: قال بعض املوثقني

مذهب أيب حنيفة, لكن تشرتط كل امرأة تتزوج  عىل أن يستمر العمل: الطريقة الثانية«
شاءت أو حتت رشط من الرشوط, وهو رشط  متى كون هلا احلق يف أن تطلق نفسهاأن ي

 .»مقبول يف مجيع املذاهب

 من بعض الوجوه, فإن من املضار احلقيقية التي تتفق وهذه الطريقة أفضل من األوىل«
تقاهنا ما ال يكون سببا يسمح للقايض أن إكل النساء يف التحفظ منها  وبذل املستطاع يف 
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 يف  وزوجته األوىلى بالطالق يف مذهب مالك, وذلك كتزوج الرجل بامرأة أخرحيكم

القايض وطلبت منه أن يطلقها مل جيز  إىل  لو رفعت شكواهاعصمته, فإن الزوجة األوىل
شاءت أو عندما يتزوج  متى للقايض أن جييب طلبها, فلو اشرتطت أن تطلق نفسها

 .»زوجها عليها كان األمر بيدها

.............................................................................. 

, يعود القول بأن الطريقة الثانية أفضل من األوىل إىل وبعد أن يذهب األستاذ اإلمام
 : رغم رجحاهنا أحكم وأحزمليقول إن الطريقة األوىل

الق حتت سلطة  أحكم وأحزم, فإن وضع الطالطريقة األوىل عىل ولكن العمل... «
 .»نظام الزواج عىل املحافظة إىل ىتضييق دائرته, وأدن إىل ىالقايض أدع

وملا كان ختويل الطالق للنساء مما تقتضيه العدالة واإلنسانية, لشدة الظلم الواقع «
عليهن من فئة غري قليلة من الرجال مل تتحمل أرواحهم بالوجدانات اإلنسانية السليمة 

د يف أن حيرك صويت الضعيف مهة كل رجل حمب للحق من أبناء كان يل األمل الشدي
 .»إغاثة هؤالء الضعيفات املقهورات الصابرات إىل وطني, خصوصا من أولياء األمور

EPPD 
 سابع املوضوعات التي تعرض هلا األستاذ اإلمام, وهو قضية مالبس املرأة إىل ونأيت

 .وجه اخلصوص عىل وجه العموم, والنقابعىل 

 اخلطر يف النقاب, ىاألستاذ اإلمام حممد عبده قد جاهر منذ مرحلة مبكرة بمدوكان 
وإن مل يكن قد استعمل لفظ النقاب, حيث كان اللفظ املستخدم لوصفه يف ذلك الوقت 

القول بالفتنة  إىل خمالفيه يف الرأي االستنادعىل األستاذ اإلمام  ىنعقد , و»احلجاب«هو 
 :اًا خطرًالشيخ حممد عبده أمركداع هلذا النقاب الذي رآه 

وأما خوف الفتنة الذي نراه يطوف يف كل سطر مما يكتب يف هذه املسألة تقريبا ... «
, وال هن مطالبات ه النساء تقدير عىل فهو أمر يتعلق بقلوب اخلائفني من الرجال, وليس

ْبمعرفته, وعيل من خياف الفتنة من الرجال أن يغض برصه, كام أنه ْمن عىل َ  خيافها من َ
كل من الفريقني  إىل النساء أن تغض برصها, واألوامر الواردة يف اآلية الكريمة موجهة

 من الرجل أن املرأة ليست بأوىل عىل السواء, ويف هذا داللة واضحة عىل بغض البرص



]<å‚fÂ<‚Û¦<Ý^ÚþÖ<êãÏËÖ]<†ÓËÖ QQS
 .»بتغطية وجهها

َ مل مل يؤمر الرجال بالتربقع وسرت وجوههم عن النساء إذا خافوا الفتنة!عجبا« ِ 
 هل اعتربت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة املرأة, واعترب الرجل أعجز من !?عليهن

أبيح  حتى  منه يف كل ذلك,ى واعتربت املرأة أقو?هواه عىل املرأة عن ضبط نفسه واحلكم
للرجال أن يكشفوا وجوههم ألعني النساء مهام كان هلم من احلسن واجلامل, ومنع النساء 

 النفس من ىرجال منعا مطلقا خوفا أن ينفلت زمام هومن كشف وجوههن ألعني ال
سلطة عقل الرجل فيسقط يف الفتنة بأي امرأة تعرضت له مهام بلغت من قبح الصورة, 

 .»?وبشاعة اخللق

إن زعم زاعم صحة هذا االعتبار رأينا هذا اعرتافا منه بأن املرأة أكمل استعدادا من «
 فإن مل يكن هذا االعتبار صحيحا فلم ?الالرجل, فلم توضع حينئذ حتت رقه يف كل ح

 .»?هذا التحكم املعروف

 أن الربقع والنقاب مما يزيد من خوف الفتنة, ألن هذا النقاب األبيض الرقيق عىل«
الذي تبدو من ورائه املحاسن, وختتفي من ورائه العيوب, والربقع الذي خيتفي حتته طرف 

 غاحلواجب والعيون واخلدود واألصدااألنف والفم والشدقان, ويظهر منه اجلبني و
 عىل وصفحات العنق, هذا الساتر يف احلقيقة من الزينة التي حتث رغبة الناظر وحتمله

اكتشاف قليل خفي بعد االفتتان بكثري ظهر, ولو أن املرأة كانت مكشوفة الوجه لكان يف 
 .»جمموع خلقها ما يرد يف الغالب البرص عنها

بدو من أعضاء املرأة الظاهرة, بل من أهم أسباهبا ما يصدر ليست أسباب الفتنة ما ي«
عنها من احلركات يف أثناء مشيها, وما يبدو من األفاعيل التي ترشد عام يف نفسها, 

إظهار ما تظهر, وعمل ما تعمل لتحريك  عىل والنقاب والربقع من أشد أعوان املرأة
فالنة أو بنت : قريب أو بعيد فيقولالرغبة, ألهنام خيفيان شخصيتها فال ختاف أن يعرفها 

فالن أو زوجة فالن كانت تفعل كذا, فهي تأيت كل ما تشتهيه من ذلك حتت محاية ذلك 
عائلتها أو رشفها يف نفسها  إىل الربقع وهذا النقاب, أما لو كان وجهها مكشوفا فإن نسبتها

 رغبة منها يف ىمنه أدنيشعراهنا باحلياء واخلجل, ويمنعاهنا من إبداء حركة أو عمل يتوهم 
 .»استلفات النظر إليها
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.............................................................................. 

 :فيقوليف هذه القضية ثم هو يلخص رؤيته احلاسمة 

واحلق أن االنتقاب والتربقع ليسا من املرشوعات اإلسالمية, ال للعبد وال لألدب, «
ذلك أن هذه  عىل اإلسالم والباقية بعده, ويدلنا عىل العادات القديمة السابقةبل مها من 

العادة ليست معروفة يف كثري من البالد اإلسالمية, وأهنا مل تزل معروفة عند أغلب األمم 
 .»الرشقية التي مل تتدين بدين اإلسالم

EPQD 
 أن يديل بدلوه فيها, ثامن املوضوعات االجتامعية التي قدر لألستاذ اإلمام إىل ونصل

وهي قضية املخدرات واملسكرات, وقد كان تناول األستاذ اإلمام إلدمان احلشيش 
التكييف الفقهي للقضايا املستحدثة  عىل قدرته عىل وتعاطيه مثال من األمثلة البارزة الدالة

 .وحتديد حملها من احلل واحلرمة

كانت نموذجا للكتابة اهلادية » احلشيش« كتابته الصحفية أو العامة عن ّكذلك فإن
منواهلا يف بقية صنوف املخدرات واملسكرات, ومع أن نص الشيخ  عىل التي يمكن النسج

حممد عبده حيفل بالتصوير البالغي الكفيل بتنفري الناس من تعاطي احلشيش, فإنه ال 
 :يبتعد كثريا عن احلقائق العلمية, انظر إليه وهو يقول

ات, وخاصيته التأثريات ّواهر املخدرة, ال خيلو من السميمن اجل) أي احلشيش(هو «
 .»املرضة باألبدان, والعقول, وامللكات

أما األول فإنه حيرق الدم, ويوقف حركته الطبيعية, ويعوقها عن االنتشار يف مجيع «
أجزاء البدن, كام تطلبه رشيعة احلياة,  وتقتضيه نواميس الرتكيب احليواين, وحينئذ يقع 

مجيع األجزاء, فتضعف األعضاء, ويفسد نظام البنية, وتستويل  عىل  توزيع الغذاءاخللل يف
 املعتادين ىاالنحالل, لذلك تر إىل ول به احلالؤعموم البدن, وي عىل العلل واألسقام

عليه يف حالة سيئة يقاسون من أمل االختالل, ويتحملون مضض األمراض, تعلو 
. , ويتخلل أجسامهم النحول والذبول)نصكذا يف ال(وجوههم الصفرة والكدورة 

 واالضطراب, عيرددون يف شهيقهم أنني الضجر, ويرجعون يف زفريهم أصوات التوج
ا كثيفة, ويغيش نواظرهم بحجاب العامء, فإذا ًأعينهم سحب عىل يعقد دخانه وأبخرته
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مما وجهوها يشء محلقوا بحدقاهتم وأداروها بني اجلفون لعلها تدرك شيئا  إىل أرادوا النظر

 نزل ام عىل  العرباتىما أصاهبا من الضعف, وهتم عىل إليه فرتجع خاسئة تسكب املدامع
 .»هبا من اخليبة والكالل

فإنه جيفف املخ, وهو مركز اإلدراك, وإذا زاد به اجلفاف ) الرضر بالعقول(وأما الثاين «
الوهم, فتغلب ضعفت قوته الداركة, وتعطلت حركته املعتدلة, وتقوت قوة اخليال و
تتمكن  حتى الوساوس واهلواجس, وتكثر اخلياالت الفاسدة, وتتزايد األوهام الباطلة

من النفس, وتنفي اإلدراكات الصحيحة, وتظهر اخلرافات واهلذيانات, ثم تنتهي هذه 
 املعتادين عليه يف هناية االنحطاط من التعقل, إذا ىالعته واجلنون, لذلك تر إىل احلالة

ْمن يدور يف األسواق ) وهم املدمنون له(قال عدلوا عن الصواب, ومنهم خاطبوا عا َ
واألزقة والشوارع مكشوف الرأس, أو عاري البدن, يرصخ بالسخريات, ويصيح 
بالعويل والبكاء, ويقلد بعض احليوانات يف احلركات واألصوات, ثم ال يلبث أن يلقي 

هذه احلال الشنعاء, وإما أن  عىل هونفسه يف التهلكة, فإما أن يموت ويدفن يف القرب و
 .»يقبض عليه ويواري يف زوايا البامارستان, والعياذ باهللا من مثل هذه النكبات

فإنه, كام قلنا, يضعف قوة اإلدراك, ) وهو اإلرضار بامللكات واألخالق(وأما الثالث «
ْن يريده َويزيد يف قوة الوهم واخليال, ويتجسم له الصغري كبريا, فيجبن عن مقاومة م

خياف من  حتى بسوء, وإن كان أضعف منه قوة أو أقل عددا وعدة, ثم يكرب فيه هذا الداء
كل يشء, وجيبن عن مصادمة أي حادث, وال جيد من نفسه قوة الدفاع عنها إذا نزل هبا 

يكرهه إذا قام, فيتولد ما النهوض خوفا من مالقاة  إىل  مكروه, فيتقاعد عن الداعيةىأدن
معاشه ولو أجهده  عىل ىالبطالة والكسل, وحب الراحة والسالمة, فال يسعفيه خلق 

 املتعودين عليه يقطعون النهار نوما, والليل ى لذلك تر;الفقر, ومضه نصب االحتياج
ون, ؤهيئة رديئة, حماطني باألقذار واألوساخ, يكحون, ويعطسون, وهيزء عىل جلوسا

لوهم أمورا كاذبة فيخافون وينكمشون, ويسخرون, ويضحكون, ويبكون, ثم خييل هلم ا
وتربد أجسامهم فيجمدون ويسكتون, ينهشم ناب الفقر فيتقاعسون, وتطالبهم العيال 

اقتحام عرصات األسواق, وفسحات البيوت,  إىل بالسعي فيقعدون, فتضطر أوالدهم
 .»يتكففون السؤال, وآباؤهم عنهم غافلون
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 عليه, تنتاهبم األمراض يف األجسام فهذا حال احلشيش, وهذه أحوال املعتادين«

 فيهم قوة الوهم واخليال, وتتسلطن ىواألبصار, وختتل منهم املشاعر واملدارك, وتقو
عليهم ملكات اخلوف, واجلبن, والبطالة, والكسل, واخليبة, واالنحطاط, وينتهي أمرهم 

 .»باجلنون, وأمر عائالهتم بالفقر واالحتياج

, ونطقت التجارب واملشاهدات بأن أمثال هذه العلل وقد أثبتت قواعد علم الطب«
واألمراض اجلسامنية, والعاهات واآلفات العقلية, والنقائص واملذام اخللقية تنتقل من 

مل ) احلشيش( هذا فاملستعملون هلذا اجلوهر اخلبيث األبناء بالتوارث, وعىل إىل اآلباء
ْ من يتناسل عنهم يف م وإىلوا إليهؤاخلصوص, ولكنهم أسا عىل أنفسهم إىل يسيئوا َ

 .»مستقبل األزمان

ملعارشهيم, ) ىا للعدوًأي أكثر تسبيب (ىثم إهنم بأخالقهم وأطوارهم وأفكارهم أعد«
ْوكل من خالطهم من اجلرب, فكانوا وباال عظيام بني النوع اإلنساين, وأشد عليه  عىل َ

 األجسام, وأما هؤالء فإهنم رضرا من الوباء والطاعون, فإن غاية ما يف الوباء إبادة بعض
ا ً إال زمانىيبيدون األجسام, ويميتون العقول, ويشتتون شمل اآلداب, والوباء ال يبق

 ثم يزول بزوال األسباب, وهؤالء ال ينقطع رضرهم بفنائهم, بل يمتد ويدوم كثريا ًقليال
 .»من األجيال

EPRD 
كثرة أماكن تعاطيه, وبعد أن يتعرض األستاذ اإلمام ملظاهر تعاطي احلشيش, و

 :األخالق العامة يقول عىل وخطورة هذا

ا وزادوا ًقد كثروا جد) أي املتعاطني للحشيش(ن القوم أوغاية ما نقوله يف هذا الباب «
 العنيف ى هلم من رادع سوىعن احلد, ومل يعتربوا باجلزاء, ومل خيافوا من احلد, وال تر

 .»جلزاء من النقدالشديد, ال باحلبس واجللد, ولكن بتغريم ا

.............................................................................. 

وليتهم املبكرة ؤا وجه مسًولني عن الصحة, مبينؤولية يف ملعب املسؤ باملسىهو يلقو
 :عن مقاومة املسكرات

 أرضاره, الىفبد أن ينظر يف هذا األمر ويتومع ذلك فـإن جملس عموم الصحة ال... «
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البالد  عىل ويتخذ الوسائط الفعالة يف قطع هذا املرض املعدي, بل الذي هو أشد رضرا

ون جملس الصحة حفظ البالد من ؤوالعباد من الوباء واألمراض املعدية, فإن من ش
نباهة سعادة رئيسه وحرضات أعضائه ما ينجم يف  عىل ىعاديات األمراض, وال خيف

 عىل ا اجلوهر املبيد املرض باألنفس واألبدان, الذي ال يقترص رضرهالبالد من استعامل هذ
 الضبطيات واملديريات أن أبنائهم وخمالطيهم, وهلم جرا, وعىل إىل آكليه, بل ينتقل

يساعدوا جملس عموم الصحة يف قطع دابر هذا الداء الذي أمل بالبالد, فإن اخلطب تفاقم 
أذكياء املأمورين, سواء كانوا يف  عىل ني, وغري خفياملعاجل عىل وكاد أن يستعيص هذا الداء

املدن أو األرياف, أن مثل هذا األمر ال ينبغي التقاعد عنه, وال اإلمهال فيه, فإنه إن ترك 
الراقعني,  عىل مل يضيق عليهم, توسعوا يف األمر, واتسع اخلرقوهؤالء القوم وشأهنم, 

هليئة وفساد النظام, إذ يصبح الناس ما بني البالد بالفقر, واختالل ا عىل وذلك مما يعود
مريض ومتقاعد عن العمل, ومفضل للراحة واجلوع, وخمتل اإلدراك, وفاقد الشعور, 

 .»البالد عىل وكل ذلك وبال

فمن كان يف قلبه مثقال ذرة من حمبة اخلري واملنفعة وإرادة الوطن, فليبذل ما يف وسعه «
 .»خلالص إخوانه من هذا الداء العضال

تناول هذا  عىل ا, وال نعرض نصيحة هلؤالء القوم العاكفنيًوإنا ال نوجه خطاب«
اجلوهر القتال, فإنا نعلم أن النصيحة معهم يف هذا الشأن تذهب أدراج الرياح, فضال عام 

اللوم إال كونه مل يذق لذة احلشيش, ومن ذاق  عىل يقولون من أن الالئم هلم مل حيمله
ال هيملوا فيام هو من أهم  حتى ةي الصحة, وموظفي الضبطعرف, وإنام نخاطب رجال

 وظائفهم التي يوجب عليهم القانون حفظ واجباهتا, واجباهتم املطلوبة منهم بمقتىض
 .»وإال اعتدوا من املهملني

EPSD 
تاسع املوضوعات االجتامعية التي امتد إليها فقه األستاذ اإلمام, وهي  إىل ونأيت

العقوبات  إىل  وهو ما عرب عنه عند حديثه عن أمهية االلتجاءرهبا, عىل حقوق األرسة
 .ولية عن الزوجة واألوالدؤا ملشكالت هترب الرجال من املسًالسالبة للحرية عالج

 :هذا النص االستنكاري الذي كتبه الشيخ حممد عبده إىل انظر
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 كيف ال يعاقب باحلبس شخص فقد وجدان الرأفة بزوجته وولده, وقسا قلبه يف«

 أولئك أشخاص يفوقون احلرص كثرة !?معاملتهام, وهو حيتال إلهالكهام وإفساد أخالقهام
يف هذه األمة املسكينة, خصوصا بعدما فارقتها روح دينها, ورس اإلخالص فيه, وليس هلا 

 .»تربية صاحلة تعم اجلمهور من أفرادها

.............................................................................. 

 والواقع أن األستاذ حممد عبده كان يف رؤيته هلذه القضية ينطلق من تفكري ذكي التفت
 : العوامل االجتامعية يف الترشيع املعارص عند وضعه وعند إنفاذهإىل 

إن احلبس يف نظر الرشيعة اإلسالمية من العقوبات التي جيب االحتياط التام «
 ولكنه اليوم هو الدواء الشايف من مرض االختالل احلارض, إلحالهلا بمن يستحقها,

 .»استوفيت رشائطه متى وجيب مطاوعة الرشيعة فيه

وإين ال أدري كيف أمهله القضاة واملنفذون تبعا لبعض األوهام التي ال قيمة هلا يف «
اعتبار الرشع والقانون واآلداب العامة, مع أهنم يشهدون رضرها يفتك يف النفوس 

 .»عراضواأل

ْمن حيرض عىل هل يسوغ أن يقيض باحلبس« ْمن  عىل الفسق بكلمة, وال يقيض عىل َ َ
 .»!? إليه إجلاءئيلج

ْهل يسوغ أن يعاقب من يرتك ولده يف الطرق والشوارع ويعرضه بذلك للخطر, وال « َ
ْيعاقب من يرتكه بال قوت  .»!?هيلك جوعا حتى َ

EPTD 
هذه عن إيامنه الشديد بأمهية العناية احلاسمة وكان األستاذ اإلمام يصدر يف رؤيته 

 :بالنفس والعرض واألدب

إن حقوق القرابة التي قررهتا الرشيعة ليست كبقية احلقوق املدنية, وال : أكرر قويل«
ُمناسبة بني الفريقني من احلقوق, فال يليق أن يستنكف يف تلك مما ال يستنكف منه يف هذه, 

وبات يف خمالفات كثرية مل يكن خيطر بالبال أن يعاقب واحلكومة املرصية قد وضعت عق
عليها, كمخالفات الري ونحوها, فال يمكن أن أتصور أهنا متتنع من إجراء حكم أوجبته 
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أهم ما جتب املحافظة عليه, وهو النفس والعرض  عىل الرشيعة اإلسالمية للمحافظة

 إال رضبا من تساهل املحتال عىل  اإلمهال يف إجراء حكم احلبسىواألدب, وال أر
القضاة واملأمورين, وال أسمح لنفيس أن أصدق أن احلكومة متنعه بعدما رأت الرضورة 

 .»إليه, وبعدما سلمت أنه من لوازم أحكام الرشع يف حماكم ال يفارقها وال تفارقه
EPUD 

بعد ما اكتشفه بنفسه من قيمة عنرص الردع يف حتقيق االستقامة اخللقية, وال إىل وهو ينبه
 :عن املهاترات

ا يأمر باحلبس, وتسمع كلمته عند رجال اإلدارة ممن عنده, ونعم ًا واحدًرأيت قاضي«
ما كان يصنع وما يصنع لو استمر عليه, وقد أخربين بأنه مل حيبس وال واحد ممن أمر 

ا يف دفع احلق واخلضوع للحكم, وهكذا كان يقول ًبحبسهم, فإن جمرد األمر كان كافي
ْمجيع من إنه لو أمر باحلبس مل حيبس يف املائة واحد, بل يدفع كل ما :  القيت من املوظفنيَ

عليه ملجرد علمه أنه إن مل يدفع حيبس, ولو فرض أهنم حبسوا مجيعا فام الرضر الذي ينشأ 
 أما األعامل فهم يدعون أن ال عمل هلم, وأما السجون فتسع منهم ما تسع ?عن حبسهم

 .»أهله من قبيل اآلالف املؤلفة من املخالفات عىل الرجلمن غريهم, ولتعد قسوة 

.............................................................................. 

 الصفات ّهؤالء القساة القلوب, العارين من أخص عىل ال أزال أطلب التنفيذ«
 .»معااإلنسانية بعقوبة احلبس, كام قضت به أحكام الرشع والعقل 

EQLD 
حميط العمل امليداين وتأملنا أداء الشيخ حممد عبده  إىل فإذا ما انتقلنا باملذهب الفقهي
ضبط األداء الفقهي وإخضاعه للمعايري الكفيلة  عىل اًلوظيفة اإلفتاء فإننا نراه حريص

كم  منصب اإلفتاء كان هو تفتيش املحابرقيه, ولعلنا نذكر أن أول ما قام يف ذهنه حني توىل
هذه املحاكم يف كل أرجاء القطر, ومل يدع حمكمة مديرية أو  عىل الرشعية, حيث فتش

ا, وتعرف حال قاضيها من قوة أو ًا دقيقًمركز إال شاهدها بنفسه, وبحث أعامهلا بحث
 ضعف, وضبط العمل واإلمهال فيه فوضع تقريره وصادف من وزارة العدل معاضدة

 .وا يعانوهنا  التدين التي كانمظاهرن إنفاذ أكثره, فأخرج القضاء معىل 
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وقد خطا الشيخ حممد عبده خطوة واسعة يف سبيل تطبيق مذهبه يف الفقه والسياسة, 
وقد نجح من خالل موقعه احلكومي وعالقاته يف أن يستصدر قرارات إنشاء مدرسة 

ول ّللقضاء الرشعي يتخرج فيها القضاة والكتاب واملحامون الرشعيون, وبذلك, كام يق
 للرشيعة بعض هبائها الذي كان املشايخ الفقهاء السبب يف ىاألستاذ حممد كرد عيل, أبق

 إىل  إسامعيلاخلديويف اضطرار  عىل  كام يروي األستاذ حممد كردذهابه, وهو ما جتىل
ا يف احلقوق والعقوبات ًأهل األزهر أن يؤلفوا كتاب عىل العمل بقوانني فرنسا بعد أن اقرتح

 .اًا بل عجزًل العرص فرفضوا ال تدينموافقا حلا
EQMD 

ويف اعتقادي أن هذا الباب ال يكتمل إال باحلديث عن جهد حممد عبده يف تنظيم 
 : أفاد فيه من أربعة عنارص, حيث أفادًالقضاء الرشعي تنظيام حمكام

 . من خربته السابقة بالقضاء−

 . ومن علمه الغزير بالرشيعة−

 . ومن موهبته يف اإلدارة−

 .نشدان األفضل لشعبه ووطنه إىل  ومن روحه اإلصالحية الطموحة−

وأظن أن وجود املحاكم الرشعية  إىل ونبدأ بام كتبه األستاذ حممد عبده يف تربير احلاجة
 :) ملا بعدهو.. (ًاألستاذ اإلمام ال يزال صاحلا لزمننا هذا ما كتبه 

ولده, واألخ وأخيه, والويص تدخل املحاكم الرشعية بني الرجل وزوجته, والوالد و«
وحمجوره, وما من حق من حقوق القرابة القريبة والبعيدة إال وهلا سلطان السيطرة عليه 

ون وأخفاها, ويسمع قاضيها ما ال يسمح ؤوالقضاء فيه, وإهنا لتنظر من ذلك يف أدق الش
أهنا أو الزوجة لزوجها, فكام   ما يكون من الزوج لزوجته,ىألحد سواه أن يسمعه سو

تيل ) العائالت(هياكل عدل, هي كذلك مستودع رس, وأي رس, فمنزلتها من نظام األرس 
منزلة املحبة, وروابط القرابة, فإذا تراخت تلك الروابط, تعلق حفظ نظام البيوت 

 .»باملحاكم الرشعية

ْمن أحاط علام  عىل وللرشيعة اإلسالمية يف ذلك دقائق ال يسهل االلتفات إليها إال« َ
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 معانيها, ّأدق إىل مقاصدها, ووصل عىل ليات أحكامها, ووقف بالبحث الصحيحبك

 .»وكان من العلم بلغتها يف منزلة يعرفها أرباهبا
EQND 

هذا الفهم رؤيته للرشوط التي ينبغي أن تتوافر يف القايض عىل األستاذ اإلمام  ويؤسس
 :الرشعي

ّالسنة الدينية  عىل ون تربيتهيأخذ الرشع من أهله, وتك حتى ولن يكون الرجل كذلك«
 الصحيحة, ثم ال يكون القايض حافظا نظام األرس والبيوت بعد اإلحاطة بأحكام الرشع

 .»نفسه عىل يكون للرشع وأحكامه سلطان أي سلطانحتى 

 أن أغلب أهل الطبقة الدنيا, وعددا غري قليل من أهل الطبقتني الوسطي والعليا ىتر«
املحاكم الرشعية, فمن  إىل وا يف عالئقهم البيتيةؤلقرابة, وجلقد ودعوا عواطف الصهر وا

النفقة والسكني وراحة الزوجة من منازعة أهل الزوج ومن مئونة وقيام بشئون األوالد 
املحاكم الرشعية عند من  إىل سن معلوم, وما يلزم لذلك, كله مرجعه اآلن إىل وتربيتهم

 عائالت, وأساس كل ىن البيوت التي تسم أن الشعب إنام هو مؤلف مىذكرنا, وال خيف
 .»أمة عائالهتا, لرضورة أن الكل إنام يقوم بأجزائه

وملا تعلقت مصالح البيوت يف أدق روابطها باملحاكم الرشعية كام هو الواقع اليوم, «
صالح هذه املحاكم, وظهر أن منزلتها من بناء  إىل تبني مقدار حاجة األمة يف صالحها

 .» منزلة الركن الذي لو ضعف ظهر أثر ضعفه يف البنية بتاممهااحلكومة املرصية

إذا ظهرت هذه املحاكم يف مظهرها الديني, وسارت سريهتا الرشعية القويمة, «
أدخلت أصول النظام يف أصغر البيوت, فضال عن أعالها, وأعادت بالعدالة األبوية ما 

 .»فقده الناس من نظام األلفة
EQND 

خطورة أن تتعقد اإلجراءات والرتتيبات يف املحاكم  إىل إلمامثم يلتفت األستاذ ا
نمط شبيه باملحاكم األهلية التي يدخلها اإلنسان من أجل قضية  إىل الرشعية فتتحول

يصبح عليام بالقانون وأالعيبه وثغراته, مما يؤهله ألن يكون  حتى فيطول عليه األمد فيها
ن الرجل يدخل تلك املحاكم خماصام, فيخرج إ«حماميا, وهي احلالة التي خلصتها عبارة 
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املحاكم الرشعية إذا نيط أمرها بغري  عىل , وهو ما كان األستاذ اإلمام خيشاه»منها حماميا

ْمن يراهم أهال ملهمتها اإلنسانية السامية, ومما يؤسف له أن األمور سارت يف االجتاه الذي  َ
عهد ثورة هذه املحاكم ألغيت يف كان الشيخ حممد عبده خيشاه, بل مما يؤسف له أن 

 مما كان حممد عبده ى ودجمت يف اختصاصات املحاكم املدنية, وتصاعدت الشكوم١٩٥٢
نظام  إىل حيذر منه, واكتشفت الدولة واملجتمع يف مطلع األلفية الثالثة رضورة العودة

 ىمسم, وعادت الفكرة حتت »رضورة املحاكم الرشعية«يكفل ما أسامه الشيخ حممد عبده 
كعادهتا تستكثر وتستصعب املرصية  وكان هذا بالطبع ألن البريوقراطية !!حمكمة األرسة

 .االعرتاف باخلطأ

 :نص الشيخ حممد عبده إىل  كل األحوال فلنعدوعىل

 بمن ىا, فأحرًوقد رأينا أن الرجل يدخل املحاكم األهلية خماصام فيخرج منها حمامي«
 .»هلي أن ينقلب ويف نفسه أثر من خشيتهيقوم بني يدي قاض ينطق بالعدل اإل

للمحاكم الرشعية, بعدما تقدم, نظر يف حقوق املرياث, وأصول األوقاف «
واالستحقاق فيها, وإليها وحدها الفصل يف ذلك, واملخاصامت يف هذه الطائفة من 
 الشئون ليس عددها بقليل, وكم رأينا من قضايا أوقف النظر فيها أمام املحاكم األهلية

تلك  إىل ما عهد إىل يقيض احلاكم الرشعي فيام بني عليه احلق املتنازع فيه, هذاحتى 
  املحاكم من حترير العقود الرسمية يف كل باب من أبواب املعامالت, 

تزال ثقة الناس هبا أشد من ثقتهم باملحاكم املختلطة, ويعدون التسجيل يف أقالم  وال
ْ من ال يريد بناء أمرهكتاب املختلطة رضبا من التساهل يأتيه  .»أساس متني عىل َ

ٌمهام هم قوم بتضييق دائرة اختصاص هذه املحاكم, وجدوا عقبات يف طريقهم, «
وصعب عليهم املنال, ولئن نجحوا فلن يستطيعوا أن يضعفوا من حاجة الناس إليها, 
فمن احلق أن يشتكي الناس من االعتالل الذي عرض هلا, ومن احلق أن ارتفعت 

اهتم بطلب اإلصالح, ومن العدل, بل من الواجب الذي ال تربأ الذمة إال بأدائه أن أصو
اإلصالح  إىل  الكافة, وأن تنهض لتخفيف آالم الشاكني, وتدخلىتسمع احلكومة شكو

 .» اهتم بشأن هذه املحاكم خريا اهللا منىمن أبوابه, وجز

القضايا,  عىل الزمن الناس تنحرص يف صعوبة املعاملة مع الكتاب, وطول ىوشكو«



]<å‚fÂ<‚Û¦<Ý^ÚþÖ<êãÏËÖ]<†ÓËÖ QRS
العارفني بأحكام الرشيعة,  عىل  حتىخصوصا إن كانت مهمة, وخفاء طرق املرافعات

 .»فضال عن سائر العامة, وهوي القايض, أو ضعف يقظته

 القضاة تنحرص يف رداءة مقامهم, والتقتري عليهم يف املرتبات وسائر ىوشكو«
 .»هل يف املحافظة عليهالنفقات التي البد منها, والنظام يشكو من التسا

EQOD 
 :اآلتية بدقة وترتيب األستاذ اإلمام عن املحاكم الرشعية املوضوعات تناول تقرير

       .م  أماكن املحاك −١
      . الكتبة−٢
          . القضاة−٣
    .ب  احلجا−٤
        . األعامل الكتابية−٥
 . ما يكفل الرسعة يف العمل−٦
  . الدفاتر−٧

  .املحاكم الرشعية إىل الواردة من املحاكم املختلطة ما يتعلق بالعقود −٨

        . الدفرت خانات−٩
  . األعامل احلسابية−١٠

   . تقييد القايض يف كل ما يرد إليه−١١
  . تشكيل املحكمة−١٢
 . اختصاص املحاكم الرشعية مادة ومكانا−١٣

        . املرافعات−١٤
  . التوكيل يف املخاصامت−١٥

        . اجللسات−١٦
  . حضور اخلصوم−١٧
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      . املرافعة−١٨
  . بدون سؤال اخلصمى ما تبطل به الدعو−١٩

    . الشهادات واألدلة−٢٠
  .الغائب عىل  الدفع وما يتبعه من املعارضة يف احلكم−٢١

       . األحكام−٢٢
  .ى ما ال تسمع فيه الدعو−٢٣

         . التنفيذ−٢٤
  . احلبس−٢٥
        . التفتيش−٢٦
  .ام املحاكم الرشعية املحامون أم−٢٧

      . مأذونو عقود الزواج−٢٨
  . الالئحة, أو اللوائح−٢٩
. يف إصالح القضاء الرشعي−٣٠ 

 

EQPD 
التي أنجز الدكتور حممد وبوسع الباحث أن يعود إىل األعامل الكاملة لألستاذ اإلمام 

ً نموذجا للطابع لريى تفصيالت دراسته , لكننا ال بد لنا من أن نقدمعامرة مجعها وحتقيقها 
 .املسيطر عىل مذكرته الفكري 

تقدمية رؤية األستاذ اإلمام فيام يتعلق باملحاكم الرشعية  عىل وقد اخرتنا للتدليل
وعملها, بعض الفقرات التي تصور ما اقرتحه من خطوات إلصالح أحوال القضاء 

عند  خطوات ال تتوقف عند جوهر اإلصالح, وال ىالرشعي وحماكمه, وهي كام نر
جوانبه الترشيعية فحسب, وإنام تشمل إصالح البنية األساسية, والبنية الترشيعية 

ون املالية واإلدارية, وطوائف ؤواإلدارية, واألحراز, واملرافعات, وسري العدالة, والش
 :القائمني هبذا العمل اجلليل, واملرتبطني به
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.............................................................................. 

 أن حلالة املكان أثرا يف أنفس الداخلني فيه, وأن احلكومات ىجيب علينا أال ننس«
قواعد املهابة واإلجالل, علام منها أن  عىل املتمدنة نفسها تغايل يف إقامة هياكل العدل

 .»امللك ملك بعرشه, وأن العرش برياشه وفرشه

.............................................................................. 

.............................................................................. 

سياق (منها عدم االستقالل يف الرأي عند القضاة : بقيت أمور البد من التنبيه عليها«
, وأهم )القضاة يف ذلك الوقتسلوك  عىل احلديث عن املآخذ التي يسجلها حممد عبده

ون القضائية, فرتاهم حيسون أهنم ؤسبب قريب له هو اشتداد عالقتهم بالنظارة يف الش
 عن أعالها, ويكفي أن أذكر أن حمكمة ًون, فضالؤ الشىمقيدون برأي النظارة يف أدن

ة يف رأي النظار عىل اً ما تنظر فيه قياسرأت عدم اختصاصها بالنظر يف قضية هي من أوىل
 .» تشبههاىمسألة أخر

القايض يف غري األمور القضائية أال يؤذن له برصف قرش  عىل ومن غرائب التضييق«
يف ثمن مكنسة إال بعد استئذان النظارة, وإذا انتقل ال يرصف له مصاريف انتقاله إال بعد 

س يوجد يف النف.. ورود إذن من النظارة, وهذا التشديد, وإن كان يف أمر غري قضائي
 .»شعور الذلة والعبودية, وضعف الثقة, وهو أخبث شعور يظهر أثره يف عمل املوظف

.............................................................................. 

.............................................................................. 

تبس عليهم األمر عند التخاصم, فيحكمون بعدم رأيت أن بعض القضاة يل«
 نشوز زوجته ليسقط ىاالختصاص فيام هو متعلق باملواد الرشعية, كام وقع أن رجال ادع

 حكم نفقتها وأجرة سكناها, وطلب إلزامها بأجرة املسكن الذي كان أعده هلا بمقتىض
ه حق ّظنا منه أنسابق مدة شهرين, فحكم القايض بعدم اختصاصه بالنظر يف اإلجيار, 

 .»مدين حمض مع أنه مرتبط بالنشوز وسقوط النفقة

أبيها بجهازها, وأنه أخذه منها بعد أن تسلمته,  عىل  زوجةىوكام وقع آلخر يف دعو«
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 ى, واحلكم يف الدعوفإنه حكم بعدم االختصاص, مع أنه كان يمكنه النظر يف األوىل

فضل حكم بني مثلهام هو القايض الرشعي بعدما حرض لديه اخلصامن, ومها والد وبنته, وأ
 .»املتقاضني عىل  النظر يف حقوق القرابة  أيا كانت, وهو أيرس ما كانالذي يتوىل

.............................................................................. 

.............................................................................. 

EQQD 
ويف نصوص األستاذ اإلمام نصوص ذكية كتبها مبكرا عن تنازع االختصاصات فيام 
بني املحاكم الرشعية وغريها من املحاكم, وهي نصوص تنطق بخربة القايض املتمرس, 

سرب غور املشكالت,  عىل التي اجتمعت مع عقلية الفقيه الذكي, ورجل اإلدارة القادر
 :الذكية هلا, وهذا نموذج واضح هلذه الفكرةوإجياد احللول 

تضييق اختصاصها,  إىل ويف مقام االهتامم بإصالح هذه املحاكم ال ينبغي توجه الفكر«
تغني احلكومة عن كثري من الوسائل التي حتاوهلا  حتى بل جيب أن يفسح األمل يف توسيعه
ضاة املواد اجلزئية يف الناس, وختفيف احلمل عن ق عىل من زمن بعيد يف تيسري التقايض

 عىل املحاكم األهلية, وقلام تصادف فيه نجاحا حقيقيا, ثم جيب أن يرتك أمر االختصاص
ما هو عليه يف القوانني املرصية بدون تعرض لتفصيله, مع إصالح ما جاء يف مواد التنفيذ 
ا من الالئحة اجلديدة, مما يوهم أن بعض أحكام املحاكم الرشعية فيام هو خمتص هب

ّ الرشيعة ال ينفذ, فإن أمر االختصاص بني, والناس معه عارفون ومقتنعون بأن بمقتىض
 من الئحة ترتيب املحاكم )١٦(ما منعت املحاكم األهلية من النظر فيه بمقتيض املادة 

األهلية خيتص النظر فيه باملحاكم الرشعية, ويصعب جدا حتديده بغري ما حددته الئحتا 
لية والرشعية, واإلتيان هبذه اإلشارات يف اللوائح, مما يوجب ترتيب املحاكم األه

 .»االرتباك يف العمل ويرض به

آخر, ويريد وارثه أن يثبت وراثته له بحكم  عىل ولنفرض أن رجال مات وترك دينا«
خصم حقيقي, كام هو الواجب  عىل  إالىرشعي, وقد حتمت الالئحة أال تقام الدعو
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 ىيقي إال هذا املدين, أفال يضطر الوارث إلقامة الدعورشعا, وليس للرتكة خصم حق

املدين ليصدر احلكم بالدين ويف ضمنه احلكم بالوراثة حسبام تقتضيه القواعد عىل 
 فإذا صدر هذا احلكم, وهو من حمكمة خمتصة بحكم الرضورة التي ال مندوحة ?الرشعية

ه مرتبط باألحوال  مع أن?عنها, فكيف ال ينفذ ألنه ليس حكام يف أحوال شخصية
 جديدة بدينه ى وكيف يلزم من حكم له بالدين أن يرفع دعو!?الشخصية غاية االرتباط

 .»!?هذا أمام املحكمة األهلية ليمكنه التنفيذ

EQRD 
ومن حسن حظنا أن األستاذ اإلمام نفسه قد بلور رؤيته إلصالح املحاكم الرشعية يف 

 :مخسة أمور, وهي

وجه  عىل يقصد املوارد البرشية(تعليم لعامل املحاكم الرشعية تقويم طريقة ال: أوهلا«
, من )»العاملني يف« , وقد كان لفظ عامل يستخدم فيام يستخدم فيه اآلن لفظ العموم

 قضاة وكتبة, وإضافة ما حتتاج إليه وظائف القضاء الرشعي وما يتعلق هبا من املعلومات
ة خاصة هبذا الغرض من طلبة اجلامع ما يتعلمون اآلن, وذلك يكون بإنشاء فرقإىل 

املقصود اختيارهم واللفظ صحيح يف (األزهر باجلامع األزهر, ثم تكميل قاعدة انتخاهبم 
 .»بام يكفل التحقق من كفاءهتم) استعامله 

 إىل يف دعوته املعروفةحي نموذج ىل إ أنه طور هذه الفكرة إىل ربام نتوقف هنا لنشري
 .يإنشاء مدرسة القضاء الرشع

وجه يكفل انتظام سريها, ورسعة الفصل  عىل تعديل لوائح املحاكم الرشعية: ثانيها«
 .»الرشع عىل  منه برشط املحافظةىيف قضاياها, وإزالة كل ما يشتك

إجياد طريقة لتقريب فهم األحكام  عىل االتفاق مع مجاعة من شيوخ احلنفية: ثالثها«
أية قاعدة  إىل يمكن للخصوم أن يعرفواى  حتحسبها, عىل  الناسالرشعية التي يتقاىض

القضاة أنفسهم, خصوصا يف بدء  عىل رشعية يرجع احلكم فيام يتخاصمون فيه, ويسهل
ما حيكمون بمقتضاه, ويكون ذلك شامال جلميع أبواب املعاملة من  إىل أمرهم الرجوع

 .»الفقه
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م له باحلكم ضد وضع قاعدة لتنفيذ األحكام الرشعية تكفل انتفاع املحكو: رابعها«

 .»أي شخص كان بام ال خيالف الرشع

 .»ترقية مرتبات عامل املحاكم الرشعية, وإحلاقهم بباقي موظفي احلكومة: خامسها«
 

EQSD 
بقيت جزئيتان ال يمكن لنا أن نغفل احلديث عنهام يف هذا الباب, أوهلام قدرة األستاذ 

عن أخذ  روى هذا مما عىل  أدلتوجيه السياسات الترشيعية للدولة, وليس عىل اإلمام
القضاة, وهو  عىل كرومر برأيه يف قراره إلغاء النيابات وإحالة عمل النائب العمومي

 .القرار الذي انتقده حممد عبده فاقتنع كرومر برأي اإلمام, وعاد عن قراره

  أن اللورد كرومر سأل األستاذ اإلمام عن قراره إلغاء النيابة العامة من املحاكمىيرو
القضاة, فأجابه  عىل األهلية, وإحالة عمل النائب العمومي ورؤساء النيابة ووكالئها

.. احلكومة والبالد عىل إن هذا خطأ ال حيتمل الصواب, ورضر عظيم: األستاذ اإلمام
 عملهم هم من ىفيعجز القضاة عن النهوض بعمل النيابة, وإن رجال النيابة الذين يلغ

ْ, وستتوجه مهة كل من تلغي وظيفته, وال جيد ًا وقلامً ولسانًعقال وً رجال البالد علامىأرق َ
 .اًا كثريًولني عن النظام تعبؤاالشتغال بالسياسة فيتعبون البالد واملس إىل غريها يف درجتها

فام كان من اللورد كرومر إال أن اعرتف بوجاهة رأي الشيخ حممد عبده, وأهني إليه 
من العارفني بالقضاء واإلدارة, فلم نجد عندهم مثل هذه ا ًنحن قد استرشنا كثري«: قوله

اسة ئاالعرتاضات, بل وافقونا, وإن جملس النظار سيجتمع اآلن يف رساي عابدين بر
عابدين بعد  إىل  لتقرير هذه املسألة, والبد إليقاف ذلك من ذهايب بنفيساخلديوياجلناب 

 .»إيذاهنم بذلك بالتليفون

جملس النظار إلصالح هذا اخلطأ الذي  إىل الذهاب بنفسهوهكذا قرر اللورد كرومر 
 !!فيههو نفسه وقع 

EQTD 
مواجهة آراء  عىل عباس بالرأيخديو أما اجلزئية الثانية فهي معاونة األستاذ اإلمام لل
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 .السلطة الربيطانية فيام يتعلق بالعالقة الروحية بني مرص والدولة العثامنية

إنني وقعت يف مشكلة, «:  عباس سأل الشيخ حممد عبدهواخلدي يف هذا املقام أن ىويرو
وأنا ليس من مصلحتي وال من مصلحة مرص قطع هذه .. أو أزمة ليس هلا غريك يا أستاذ

 .»الصلة الدينية بالسلطان, والعداوة النهائية للدولة العثامنية

 إن اإلنجليز أشد شعوب األرض احرتاما حلرية الضمري«: فأجاب الشيخ حممد عبده
والوجدان الديني, والسيام الطبقات الراقية منهم, وقد بلغ من احرتامهم له أهنم ملا سنوا 

كل  عىل أنه جيب: قانون التلقيح بامدة اجلدري للوقاية منه, وضعوا فيه مادة خالصتها
ْإنجليزي أن يقبل عملية التلقيح إال من يقول إن وجدانه الديني ال يسمح بذلك, فهذا  َ

 ىيعهد له نظري يف يشء من قوانني الدول, وسببه أن بعض رجال الدين كان يراستثناء مل 
 .»أن هذا التلقيح حرام

) اخلديويأي (ّفإذا جاء لورد كرومر اآلن وبلغ أفندينا ما ذكر, وكان هذا اعتقاده, فقال له «
ي ال إن وجداين الدين): أمرا للخديونصحه ال يكون  حتى ومل يستعمل حممد عبده فعل األمر(

له من نني أعتقد أن هذا حق السلطان باميسمح يل بأن أعني القايض ورئيس األمور الرشعية, أل
صفة اخلالفة, فإنني ال أشك يف أن اللورد, بام نعرفه من تربيته السكسونية االستقاللية, ومن 

فيقبله يسه وزير اخلارجية ويبلغه لرئ ان, يقبل من أفندينا هذا اجلواب,أصوهلا احرتام الوجد
 . »ويكون هذا فصل اخلطاب اآلخر,

EQUD 
حممد عبده أن  عىل بقي أن نختم هذا الباب بذكر حقيقة مهمة, وهي أنه مل يكن من السهل

هذه القصة التي يروهيا األستاذ أمحد  إىل  لوظيفة اإلفتاء, وانظرّيا لفهمه احلً واسعًجيد تقبال
 : العلامء يف ذلك العرصتصور حالة الركود التي عاشهاوهي لطفي السيد 

 نزل باملنيا, فحرض للسالم عليه م١٩٠٥ملا عاد اإلمام من رحلته يف السودان سنة ... «
رجال القضاء األهيل و الرشعي, ووجوه البلد, فلام احتشد اجلمع قال أحد العلامء من 

 يدخلون يف اإلسالم فتضاعف بذلك ىا من النصارًإن كثري«: رجال املحكمة الرشعية
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, فقال »نعلمهم أركان الدين«: , فأجاب»?فيم تشتغل أهيا الشيخ«: , فسأله اإلمام»غلناش

والبد أن نعلمه «: , فأضاف الشيخ»صل وصم وزك وحج: يكفي أن تقول له«: اإلمام
مرفقيك, وامسح رأسك,  إىل قل له اغسل وجهك ويديك«: , فقال اإلمام»الوضوء

كفي والبد أن نعلمه حدود الوجه من أين ذلك ال ي«: , فقال الشيخ»واغسل رجليك
سبحان «: , فقال األستاذ اإلمام بصوته اجلهري يف يشء من احلدة» أين ينتهييبتدئ, وإىل

 إىل  كل إنسان يعرف حدود وجهه من غري حاجة! قل له يغسل وجهه!اهللا يايس الشيخ
  .»!مساح

***** 
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EMD 
كان حممد عبده من أبرز أصحاب األساليب األدبية يف القرن التاسع عرش, كام أنه كان 

آفاق جديدة من  إىل من الذين متكنوا من تطوير الكتابة األدبية وتوجيهها وجهة مستحدثة
ا ًتي فرضتها ظروف العرص, وهبذا فإنه نجح مبكرالتعبري عن اإلنسانيات والسياسات ال

يف أن يمكن لألدب العريب من أن يعرب عن احلياة ال أن يظل بعيدا عنها, وأن يكون وسيلة 
التي حتفظ ) اجلميلة أو غري اجلميلة(ا بالتحف ًا شبيهًمن وسائل التقدم ال أن يظل شيئ

 .وتعرض يف أماكن خاصة

عن قصد (مد عبده وجد يف عهد الصحافة, وأنه كان وال ينبغي لنا أن نتجاهل أن حم
ا من رواد توظيف ًا من رواد الصحافة, ومن ثم فإنه كان رائدًرائد) عن غري قصد وأ

 األدب, واالرتقاء بالفن الصحفي من خالل هذا التوظيف الذكي الذي انعكس بالطبع
 .اللغة نفسها وتراكيبها عىل الكتابة ولغتها, بلعىل 

END 
إن حممد عبده كتب معظم ما كتب يف عرص كانت الكتابة فيه قد :ن أقول أريد أ

ا أن عليه أن يفيد ًاملتلقني, واكتشف هو نفسه مبكرمن ا ًأصبحت أوسع قاعدة, وأكثر عدد
من هذه القاعدة الواسعة التي ختاطبها الصحافة من أجل حتقيق أهدافه يف اإلصالح, أو 

حممد عبده كصانع أسلوب أديب  إىل  ينبغي علينا أال ننظر هلذا فإنه;حد سواء عىل يف الثورة
يف اكتشاف طريقة جديدة ً أيضا جديد ملجرد رغبته يف صنع أسلوب أديب, وإنام لذكائه

للكتابة كي يمكنه استغالل املنرب الذي أتيح له من أجل حتقيق أهدافه, وقبل ذلك من 
 .ول عن هذا املنربؤأجل القيام بواجبه كمس

  حممد عبده هذا الدور فقد وجد أن عليه أن يقدم أصوله النظرية باإلضافةىوحني أد
ما أسامه  إىل ما يقدمه هو نفسه من نامذج عملية, وهكذا بدأ حممد عبده يف الدعوةإىل 

, ومع الزمن واخلربة والتأمل اكتشف حممد عبده أن إصالح »حترير الكتابة العربية«
 ال بإصالح اللغة ىا عن اإلصالح اللغوي, هلذا نادًعيدالكتابة العربية ال يمكن أن يتم ب

 فقط, ولكن بأن يكون هذا اإلصالح هو جوهر اإلصالح نفسه, وبأن حيتل مرتبة متقدمة
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 !اإلصالح السيايس عىل حتى

وإذا أردنا أن نلخص جوهر فكرته يف عبارة واحدة متثل للفكرة باملؤسسة فيكفي أن 
وجود  إىل وي يف الوقت الذي كان هو وغريه يدعون فيهوجود جممع لغ إىل نذكر أنه دعا

 .جملس ترشيعي

وقد كان حممد عبده من الذكاء بحيث وضع خططا وسياسات متكاملة لتحقيق 
أهدافه يف هذا امليدان, وهو ما سنراه فيام نورده يف هذا الباب من مناقشات واستشهادات 

 .وروايات
EOD 

حد أن كل الذين  إىل اًون ما تناوله قويوقد كان تأثري أسلوب حممد عبده ومضم
تناولوا موضوعات تارخيية ختص القرن التاسع عرش قد صاغوا أفكارهم متأثرين 

 .بصياغات الشيخ حممد عبده, وأسلوبه, وطرحه

نحو ما  عىل وليس من قبيل املبالغة أن نقول إن تاريخ الثورة العرابية نفسه قد صيغ
ه, ويف كتاباته, ويف عرضه, كام أنه ليس من قبيل املبالغة شكله حممد عبده نفسه يف أحاديث

وبعض أمرائها وجمتمعها  عىل  لنقد حكم أرسة حممدإن اإلرهاصات األوىل: أن نقول 
 .نحو ما قدمها حممد عبده نفسه عىل السيايس واإلداري قد صيغت

 أراده هو من إن تاريخ حممد عبده نفسه مل خيرج عام: بل ليس من قبيل املبالغة أن نقول 
وكأهنا الصدق الوحيد, بل كأهنا ) وهي يف نظرنا صادقة( ومضت أقواله !!تسجيل تارخيه

 .احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
 

EPD 
وبالطبع فإن هذا النجاح الذي أحرزه حممد عبده مل يأت من فراغ, وإنام حتقق وتكرس 

واملتكاملة, فقد متيز الرجل يف أدائه بالصدق بكل من خالل عدد من السجايا الرفيعة 
معانيه, وبالسمو الروحي واخللقي, كام متيز باإلخالص, والرصاحة, والبعد عن اخليانة, 

 .واملؤامرات, والدس, واخلداع, والعاملة, والكتابة من أجل الغري, والتربير, والتضليل

ت هلم سطوة تفوق سطوته, ولنا أن نقارن بينه وبني آخرين يف عصور تالية أتيح
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وسلطة تفوق سلطته لكن كتاباهتم ظلت يف أرس إطار ضيق من التنغيم الفردي قليل 

 .النتيجة والتأثري

 .ضمري أمته نسيجا فنيا راقيا من فكر خملص إىل أما حممد عبده فقد كتب وأبدع مضيفا
EQD 
هامه يف األدب كانت إن قيمة حممد عبده وإس: لعلنا بعد هذا التقديم نستطيع أن نقول 

قيمة كبرية جدا ال تقل عن قيمته يف اإلصالح الديني واالجتامعي والسيايس, وربام جاز 
إهنا ارتبطت باإلصالح األديب إن جاز هذا التعبري, ذلك أن جهود حممد : لنا أن نقول 

رها من أو حتري» إصالح الكتابة العربية«عبده يف هذا املجال مل تقف عند ما أسامه هو نفسه 
يدا هلا يف كثري من نصوصه والتي كان هو نفسه جم(القيود الزخرفية التي فرضت عليها 

, وإنام امتدت هذه )اًا وصحفيًحد سواء, بحكم تفوقه كاتبا وحمرر عىل  واألخريةاألوىل
توظيف وسائل التعبري لغايات أسمي وأرفع, واملثل البارز يف هذا املجال هو ما  إىل اجلهود
صحيفة رأي  إىل التي حوهلا هبمته وعزيمته وأستاذيته ومهارته» الوقائع املرصية «فعله يف

.وفكر وإصالح وبحث يف القانون والرشيعة والسياسة 

ERD 
أما أسلوب الشيخ حممد عبده يف كتاباته فكان يتمتع باإلرشاقة واإلحكام معا, معربا 

 وليس من قبيل املبالغة أن يعده الفلسفة العميقة يف قلمه, إىل عن اجتامع الذوق الرفيع
 .مؤرخو األدب أبرز كتاب القرن التاسع عرش

نظم الشعر, لكن شاعريته مل تتفتح إال يف عهد الثورة  عىل اًكان الشيخ حممد عبده قادر
 .العرابية وقبيل وفاته

أما سريته الذاتية فهي من أفضل السري الذاتية العربية التي كتبت يف القرن الذي عاش 
ه, وقد بلغت من الروعة واإلحكام احلد الذي جعل كل الذين كتبوا تاريخ حياة في

ا أو غري مبارش, وال خيرجون من إطارها فيام أشارت إليه ً مبارشًاألستاذ ينهلون منها هنال
وها وقعوا يف ؤإن كل الذين قر:  كأين أريد أن أقول !!من وقائع, وما أوحت به من طبائع

 .أرسها متاما

ردنا يف موضع آخر استشهادنا بفقرة كتبها يف مقدمة هذه السرية عن إحساسه وقد أو
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 الوقت الذي خيصصه لكتابتها وإمالئها, وأنه كان يظن من باب ىبأنه كان يشك يف جدو

 !! أن ينفق هذا الوقت يف اكتساب احلكمةاألوىل

يات أيام وقد تكونت هذه السرية من بضع صفحات كتبها األستاذ اإلمام نفسه يف أخر
هذه  إىل حياته, إجابة لرغبة صديقه الشاعر الرحالة اإلنجليزي ولفرد بلنت, وباإلضافة

الصفحات فقد كتب األستاذ مذكرة خمترصة ضمنها طائفة من األجوبة عن أسئلة قد 
 .وجهها إليه هبذا الصدد تلميذه رشيد رضا

ESD 
ته الذاتية قد خدمت مـؤرخي بل إين أذهب إىل القول بأن كتابة الشيخ حممد عبده لسري

حياته وكاتبي سريته بقدر ما حرصت مواهبهم القادرة عىل التفكري املتأين يف شخصية هـذا 
الرجل, فقد رسم حممد عبده وهو األديب املتمكن صورة مكتملة العنـارص بحيـث مل جيـد 

أو يكونـون هبـا صـورة مل تكـن !  يضيفون هبا إىل ما رسـم وصـورىالراسمون عنارص أخر
 .ح مكتملة املالم
ًه خدم كتاب سريته , وغل أيدهيم أيضا , ومل يكن هذا إال بفضل موهبة ّوهكذا فإن ُ

 .طاغية 
ETD 

إن هناك إصالحا جوهريا يستند إليه كل صاحب دعوة ويعتربه : وإذا أردنا القول 
سامه  إن إصالح الكتابة العربية, أو ما أ:األساس املسترت لدعواته فإننا نستطيع أن نقول

, كان هو ذلك اإلصالح اجلوهري يف مرشوع الشيخ حممد عبده »التحرير باللغة العربية«
إصالح أساليب العربية يف التحرير بالقدر ذاته من األمهية الذي كان  إىل الذي كان ينظر

طريقة سلف األمة قبل ظهور  عىل حترير الفكر من قبور التقليد, وفهم الدين إىل ينظر به
 .اخلالف

الوقائع «يف جريدة  اًد صادف األستاذ حممد عبده حظه احلسن حني عني حمرروق
حتسني لغة الكتابة ولغة  عىل الرسمية, ثم رئيس حترير هلا, فاستعان بقوة احلكومة» املرصية

اجلرائد, وأخذت اجلريدة الرسمية ختوض يف موضوعات تثقف وتعلم, فكان يف هذه 
طريقة القديمة العقيمة يف اإلنشاء وأبطل السجع ال عىل الصحيفة معلام ومصلحا, قىض
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 .ّواالزدواج, وعلم الكتاب السالسة يف التعبري, وعدم التكلف

إنه  حتى اإلصالح السيايس, عىل وكان الشيخ يقدم هذين األمرين اإلصالحيني
ما يدعو إليه من اإلصالح ) ويؤسس عليهام(يعدمها أمرين عظيمني, ثم يضيف إليهام 

 :السيايس

الوقائع املرصية بام يكتبه هو  عىل فكان يقدم نامذج للكتابة أيام كان مرشفا... «
ْسوء أسلوهبا, ويلزم أصحاهبا أن خيتاروا من  إىل وأصحابه فيها, وكان يلفت نظر اجلرائد َُ

 .» الكتابة فيهاىيرفع مستو

بديع وملا كان يف بريوت كان يعلم يف املدرسة السلطانية اإلنشاء, ونرش مقامات «
بعد أن ضبطه ورشحه, » هنج البالغة«الزمان اهلمذاين بعد أن ضبطها ورشحها, و

مستهدفا بذلك إتاحة النصوص اجلميلة أمام الناشئني كي يقتدوا بأدهبام واختاذمها نموذجا 
 .من نامذج األساليب اجليدة

لب عيل نمط البالغة التي غ مرص كان من دروسه درس يف البالغة ال إىل وملا عاد«
النمط الذي يريب الذوق, ويرقي يف األسلوب, وهكذا اختار  عىل عليها طابع الفلسفة, بل

لعبد القاهر » أرسار البالغة«و» دالئل اإلعجاز«أن يدرس منهج البالغة من كتايب 
 للبالغة مل يكن متداوال يف ذلك ىاجلرجاين, وكان هو السبب يف نرشمها, فقدم هبام معن

 .»احلني
EUD 

إيامنه بام انتهجه يف سلوكه  عىل نجد يف نصوص الشيخ حممد عبده نفسه دالئلونحن 
إنه ليعرب عن هذا  حتى الكتابة املرسلة, إىل من البعد عن الكتابة القديمة املسجوعة

حفني ناصف ننقل هذه  إىل ال ينبغي الرجوع فيها, ومن رسالة له» توبة«التحول بأنه 
 :الفقرة الكاشفة

 كتابك, وتطمع أن أسجع لك يف جوابك, كأنك مل تسمع أين تبت تسجع يل يف... «
 .»?لو ساق إليه الطبع, فامذا أصنع بك, وقد نقضت توبتي بأدبك حتى عن السجع,

كوم,  عىل ا طاملا وجدته يف نفيس أيام الصوم, والقضايا كومًكتابك وجدان إىل أعاد«
ّالنوم,, كأن تعبك صب عىل إىل مع لدد القوم, وسامحة ّ ّ, وكأنام انتقل ظمؤك إىل, لكن ملا ُ
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الدار من مقاضاة أهل النار, ومحلة  إىل وقرب وقت اإلفطار, والنجاة تذكرت قرص النهار,
   .»الذنوب واألوزار

فابتلت العروق, ونقعت احللوق, وامتألت البطون, وقرت العيون, وثاب السكون, «
 يف إطالة السهر, وقتل الليل بالسمرالشبع, وسألته أن جينبك البدع  عىل فحمدت اهللا لك

وقت السحر, فذلك هتلكة للبدن, جملبة للوهن, مضيعة لنفيس الزمن, مطفئ لنور إىل 
 .»الفطن, وقاك اهللا هذه املحن

EMLD 
 اإلشارةتكرار وإذا كنا يف مقام احلديث عن األدب واإلصالح األديب, فالبد لنا من 

أرسار البالغة لعبد القاهر  اإلعجاب بكتابأن األستاذ اإلمام كان معجبا أشد إىل 
اجلرجاين, وقد كتب يف أثناء توليه اإلفتاء يعيل من قيمة هذا الكتاب أسلوبا ومضمونا يف 

 :نحو دقيق فقال  عىل ميدانه, وقد خلص جتربته يف إصدار هذا الكتاب بعد حتقيقه

عبد القاهر كتاب أرسار البالغة من تأليف اإلمام اجلليل الشيخ  عىل اطلعت«
 .»اجلرجاين, وسعيت يف طبعه, وقرأته درسا يف اجلامع األزهر

وقد وضعه مؤلفه يف علم البيان واالستعارة واملجاز, وسلك املسلك الذي يوافق «
وجه تتأثر منه العقول باألثر  عىل العقل البرشي سلوكه يف تصوير املعاين وتشخيصها

 .»املطلوب من إبرازها هلا

 يف هذا الفن, ال بقلم متأخر وال بقلم متقدم, يقرب من هذا الكتاب يف اًومل أر كتاب«
  ورونقه, ولقد كان كنزا خمفيا ال تصل إليه يد الباحث,ىحسن األسلوب, وحياة املعن

يرس اهللا لنا نسخة بعث هبا إلينا أحد أهل العلم من طرابلس الشام, وكان فيها نقص حتى 
نسخة هناك, ثم كمل  عىل اآلستانة العلية ليقابلها  إىلوحتريف, فأرسلت أحد طلبة العلم

املشتغلني هبذا الفن  عىل تصحيحها أثناء التدريس, فكان ظهور هذا الكتاب من نعم اهللا
اجلليل, وهو جدير بأن ينتفع به األستاذ, ويقتطف منه التلميذ, وتزين به كل مكتبة يف 

 .»مشارق األرض ومغارهبا

 مفتي الديار املرصية
å‚fÂ‚Û¦ 
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EMMD 
عن اجلرجاين ومؤلفه بحب شديد يف أحد مقاالته حيث األستاذ اإلمام حتدث وقد 
 :يقول

وكذلك يقال يف العلم الذي قال فيه إمام البيان عبد القاهر اجلرجاين يف مفتتح ... «
ا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازهلا يف الرشف, ونتبني مواقعه«: »دالئل اإلعجاز«كتابه 

يف العظم, ونعلم أي أحق منها بالتقديم, وأسبق يف استيجاب التعظيم, وجدنا العلم 
أوالها بذلك وأوهلا هناك, إذ ال رشف إال وهو السبيل إليه, وال خري إال وهو الدليل 
عليه, وال منقبة إال وهو ذروهتا وسنامها, وال مفخرة إال وبه صحتها ومتامها, وال حسنة 

وال حممدة إال ومنه يتقد مصباحها, هو الويف إذا خان كل صاحب, إال وهو مفتاحها, 
 .»...والثقة إذا مل يوثق بناصح 

EMND 
ويف كتابة  وقد تفوق األستاذ اإلمام يف كتابة املقاالت, ويف كتابة النصوص القضائية,

النصوص األكاديمية, كام تفوق يف كتابة الرحالت واخلواطر, ويف كتابة التاريخ, ويف 
 .بة الرتاجم, ويف كتابة سريته الذاتيةكتا

نص أديب وتارخيي مجيل أرشنا إليه يف موضع سابق من  إىل من اإلشارةً أيضا والبد لنا
هذا الكتاب, وهو ترمجته ألستاذه مجال الدين األفغاين, وقد كتب األستاذ اإلمام هذه 

, وتشهد هبذا بعض الدهريني عىل الرتمجة ألستاذه يف حياته كمقدمة لرتمجة رسالة الرد
عبارات الرتمجة, وكان قد ترجم هذه الرسالة يف أثناء إقامته ببريوت منفيا بعد مغادرته 

 .باريس
.............................................................................. 

 درةرياض باشا تعد من أروع الرتاجم وأكثرها قياة كذلك فإن ترمجة حممد عبده حل
 .اإلبانة والتحليل, وقد تناولنا جزئيات كثرية منها يف مواضع خمتلفة من هذا الكتابعىل 

EMOD 
الليثي وسرية حياته, وهي ترمجة موجزة  عىل ولعل ترمجة الشيخ حممد عبده للشيخ
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عام كان األستاذ اإلمام ينتظره ً أيضا جدا تكشف عن أسلوبه يف كتابة الرتاجم, وتكشف

 :من العلامء

أن انقضت  إىل  األسبق,اخلديومل يزل املرتجم حمرتما عند املرحوم إسامعيل باشا «
 وة عند نجله املرحوم توفيق باشا, الذي توىلظانتهت واليته, وبعده كانت له احلمدته, و
ة بعده, وكانت له منزلة رفيعة عند أعيان املرصيني وأكابرهم, وله حنو وعطف اخلديوي

 .»صغائرهمضعفائهم و عىل مشهوران

عهد املرحوم توفيق باشا, كان املرتجم وسطا  عىل وملا حدث من الفتن ما حدث«
, ومل تسقط اخلديو عنده املتنازعون, فلم تنحط مكانته عند ىيرجع إليه املختلفون, ويتالق

ا, وال ينطق يف أحد الفريقني إال بام هو ًمنزلته يف نفوس الثائرين, ألنه مل يكن يقول إال خري
 .»مصلحته وفائدتهيف 

 بام يليق به, ثم مل خيدعه هذا اإلقبال, ومل يستهوه اخلديوويف هناية هذه احلوادث تلقاه «
ذلك اإلجالل, ومل يستنزله يشء من ذلك عن كرم األخالق, واستقامة الطباع, ومل هيله 

ف هذا التوظياألستاذ اإلمام  فيها هذا الفعل, وقد وظفه كاتبه ىهذه هي أول مرة أر(
 من شدة اخلديوما كان فيه الناس من اهلرج واملرج, وال ما كان فيه ) الدقيق يف نص مجيل
االنتقام ممن قيل عنه إنه شايع العرابيني, أو مدهم بمعونة قول أو  إىل الغضب, والنزوع

 عىل عمل, ومل يأخذ مأخذ الناس يف الدفاع عن أنفسهم, من سكوت عن احلق, وموافقة
 بالنامئم, وتقرب بالطعن يف األصدقاء, وإظهار العداوة لألولياء, بل الباطل, أو تزلف

 .»صغر كل ذلك يف عينه, وجاء بام مل يستطع غريه أن يقاربه, أو يوجه وجهه جهته

إن القوم خدمتك, والرعية حولك, وقد «: أن نصحه وقال لهخديو وأول قول قاله لل«
ما مل يكونوا ينتظرونه, وقد  إىل ار هبم القدرما مل يكونوا يقدرونه, وس إىل دفعتهم األوهام

انكشفت غشاوة الغرور عن أعينهم, وأيقنوا اليوم أن ال ملجأ منك إال إليك, ونفوسهم 
 نزول نقمتك, واشتداد أخذك, ىاليوم تطمع يف عفوك, وإن كانت تتوقع بطشك, وختش

 فتملك أفئدهتم وأنت ملك قادر, قد مكنك اهللا من رقاهبم, وأجدر بك أن تعفو عنهم,
باملرمحة, وتستعبد أحرارهم باإلحسان, ذلك خري من أن تدمي قلوهبم بالعقوبة, وتورث 

 :, ثم أنشأ تلك القصيدة التي مطلعها»العداوة أعقاهبم
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ـــــضده يتحـــــول  كـــــل حـــــال ل

 

  فـــالزم الـــصرب إذ عليـــه املعـــول 

 

 .»اإلحسان إىل وكلها نصيحة بالعفو, ودعوة«

 عىل اية اخلري والفضل عند غريه أن يسكت, وصب املاءنطق املرحوم حيث كان غ«
 .»نريان الغضب املتقدة يوم كان هم أعظم الناس شأنا, إنام هو البعد عن مواقع رشرها

مكانة من الشجاعة مل يصعد إليها أحد غريه, ومنزلة من الفضل وحب اخلري مل تسع «
 .»معه سواه

  عيلأي الشيخ(لوقت بإحلاح املرتجم شعر بعض حمبي االنتقام من الوزراء يف ذلك ا«
 أن تسمع كلمة املرحوم, ىرعيته, فساءه ذلك, وخش عىل  يف استعطافهاخلديو عىل )الليثي

أمالكه, يف ناحية الصف, ليقيم هبا,  إىل وجياب التامسه, فأرسل إليه يطلب منه أن يذهب
ونه نحو سنة من ؤش رغبة يف ذلك, فانطلق مغاضبا, ولزم بيته ينظر يف اخلديو من ىورأ

 .»الزمان

 إىل حرضته, ويعود إىل  توفيق مما كان غشيه, فطلب من الشيخ, أن يأيتاخلديووأفاق «
أمر كان غريه يتخذ إليه  إىل  أن جييب طلبه, وترفع عن أن يبادرىسابق خدمته, فأب

ه أن وافا إىل الوسائل, ويستشفع يف نيله باحلق وبالباطل, واستمر يتحصن بعزة نفسه,
ا بحرمه وحاشيته وحشمه, فأكرم الشيخ لقاءه, وعاد ً يف عزبته بالصف, مصحوباخلديو

 .»اإلخالص يف والئه إىل بعد ذلك
EMPD 

ا بأمهية تزويد األدب العريب بآثار جديدة من ًا عميقًكان الشيخ حممد عبده يؤمن إيامن
 السعادة حني ىه وهلذا فإنه كان يف منت;أدب الغرب وعلمه, تكفل له وألمته النهوض

نحو رائع, كام أنه كان يف غاية  عىل وجد حافظ إبراهيم وقد ترجم بعض األعامل األدبية
 .الرسور حني أصدر سليامن البستاين ترمجته لإللياذة

 :»البؤساء«ترمجته الرائعة لكتاب عىل حافظ إبراهيم مثنيا  إىل ومن رسالته

م مبلغك, فوقف العجز بأغلبهم عند حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترمجة األعج«
اللغة  إىل ما حيب من مقصده, ولكنه مل يعن بأن يعيد إىل  الطريق, ووصل منهم فريقأمبتد
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العربية ما فقدت من أساليبها, ويرد إليها ما سلبه املعتدون عليها من متانة التأليف, 

د وفيت من ذلك ما ال  مراتبه, أما أنت فقأعىل إىل وحسن الصياغة, وارتفاع البيان فيها
 .», وال مطمع لطالب أن يبلغ حدههغاية ملزيد بعد

.............................................................................. 

حلت قد أن يصور له أن روح ابن املقفع  إىل وهو يصل يف مديح ترمجة حافظ إبراهيم
 :!!فيه

ابن املقفع كانت من طيبات  أن روح إىل هبتولو كنت ممن يقول بالتناسخ لذ«
 .» أنفعىاألرواح, فظهرت لك اليوم يف صورة أبدع, ومعن
 

EMQD 
استنباط األلفاظ  عىل ة يف عمل حافظ إبراهيم ريادة للتعريب, وقدرىوهو ير

أي لفظ أعجمي إال ألفاظ  إىل ال حتتاج اللغة بعدها حتى وتوظيفها من أجل املعاين
 :األعالم

ْك قد سننت بطريقتك يف التعريب سنة يعمل عليها من حياوله بعد ظهور ولعل« َ
األبناء, كام أمجلت  إىل ُأبناء ما يستقبل منه, فتكون قد أحسنت إىل كتابك, وحيملها الزمان

 ما هو يف ىيف الصنع مع اآلباء, وحكمت للغة العربية أال يدخلها بعد من معجمة سو
 .»اص, ال أسامء املعاين واألجناساألسامء, أسامء األماكن واألشخ

ويتمثل يف   مكان املعروف إذا شمل,ومثيل من يعرف قدر اإلحسان إذا عم, ويعىل«
 :رأيه بقول احلكيم العريب

  ت اخللــــد فــــــردايــــولــــو أين حب

 

ـــــرادا  ــــت باخللــــد انفــ  ملــــا أحبب
 

ـــأريض ـــىل وال ب ـــت ع ـــال هطل  ّف
 

ـــبالد  ـــتظم ال ـــيس تن  اســـحائب ل
 

EMRD 
اإلمام يقوم بدور الرائد املشجع القتحام اآلفاق األدبية اجلديدة , ستاذ األكان هكذا 

, وعن إحساس بدور عامل الدين يف صناعة الدور عن رؤية حضارية واعية ًصادرا يف هذا 
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  .التقدم والتنبيه عىل رضورة 

 هذه الفقرات ف نقتطصدور اإللياذة عىل سليامن البستاين مهنئا له إىل ومن رسالته
 :ربة املع

متت لك ترمجة اإللياذة لنابغة شعراء اليونان هومريوس املشهور, نسجت قرحيتك ... «
ديباجة ذلك الكتاب, كتاب الرتمجة, فإذا هو ميدان غزت فيه لغتنا العربية رضيعتها 

 إىل اليونانية, فسبت خرائدها, وغنمت فرائدها, وعادت إلينا يف حلل من آداهبا, حتمل
عن  حتى باهبا, وما أمجل ذلك الغلب, يف زمن ضعف فيه العرب,األلباب قوتا من ل

 الرغب يف نيل األدب, ما ينال منه عن كثب, فضال عام يكسب بالتعب, فحق لك الشكر
ْكل من يعرف قيمة ما وفقت إلكامله من العمل, فقد سددت به ثلمة كانت يف بنية عىل  َ

 .»العلم العريب

ئن الفنون اليونانية, يف القرن الثالث من اهلجرة دفا عىل من عرشة قرون أغار قومنا«
وما بعده, فنثروا منها ما كان خمزونا, ونالت اللغة العربية بصنيعهم ذلك ما مل يكن يف 

 .»حسباهنا, فقد صارت لسان العلم والصنعة, كام كانت لسان الدين واحلكمة

ه احلق عليهم يف كأن أولئك األساطني األولني كانوا يرون أن ذلك ما يفرض.. لكن«
حقائقه األعجم  عىل جانب العلم, الذي ال خيتلف فيه مرشق عن مغرب, وال يتخالف

واملعرب, وظنوا أن ما وراء العلم من آداب القوم ليس مما يتناسب مع آداهبم, لبعد ما بني 
ما كان يف اليونانية من دواوين الشعراء,  إىل أنساب أولئك وأنساهبم, فلم يمدوا نظرهم

ا صاغته قرائح البلغاء, فلم تنل اليونانية من عنايتهم ما نالت الفارسية واهلندية, وكان وم
مؤمل اللغة منهم أال حيرموها نفائس ما اخرتع اليونانيون, كام زينوها بزينة ما أبدع 

أتيت ترفع عنه السرت,  حتى اهلنديون والفارسيون, وبقي ذلك املؤمل يف غيب الدهر,
إنني أمتم يف دولة عباس, ما نقص ملك بني العباس, مما أقر عني وجئت تقول للناس 

العربية بنيل طلبتها, وظهور ما كان منتظرا لشيعتها, أرجو أن ينال كتابك من اإلقبال 
 .»أن تتبعك, والسالم عىل عليه, واالنتفاع به, ما يكافئ تعبك, ويبعث مهم العاملني

EMSD 
ًتستحق بحثا األدب عند حممد عبده , وهي قضية وربام يقودنا هذا إىل مناقشة مفهوم 
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 .ًمفصال ليس هذا مقامه لكننا نشري إىل بعض املالمح املهمة حول هذا املفهوم

 :نحو كالسيكي عىل  األدبىيف مقال له عن األدب الومهي أقر حممد عبده بمعن

نشأ ملكة للنفس ت« مشهورا عند العلامء واخلاصة, وهو ىمن املعلوم أن لألدب معن«
 .»وفق احلق واحلكمة عىل عنها األعامل

أن حممد عبده حتدث عن بعض التقاليد الربوتوكولية يف هذا املقام ومن الطريف 
 ْنَأداء رسوم تشعر باحرتام م«مسميا إياها األدب الومهي, وعرف هذا األدب الومهي بأنه 

 .»تؤدي إليه
EMTD 

لكتابة عن الرحالت بأسلوب حضاري ًوقد كان حممد عبده كام أملحنا رائدا من رواد ا
 بالتفصيل ثديحيرص به عىل إفادة قومه من خالصة جتاربه , وليس هذا املقام مقال احل

عن كتاباته يف هذا املجمل لكننا مع هذا البد أن نقتطف بعض ما يصور هذا األسلوب 
 .بنزعته وتوجهه 

 كان مبهورا برأس فقديا  كثرة ما ارحتل حممد عبده يف بالد الدنومن الطريف أنه عىل
 :ه كتب يقولّإن حتى اًا شديدًالرب انبهار

رأس الرب ال عقل فيه, وال عمل, وذلك ال يمنع من إرسال مالزم التفسري, فكالم اهللا «
 .»يرد الفار من العقول, ويعمر اخلرب منها

 رأس الرب, ال أشتهي فيه أن أمد يدي ما رأيت مكانا يشغل النفس عن كل شاغل مثل«
 ولذلك أراه أفضل مكان ;قلم, وإنام أطالع يف أوراق متنوعة, يف أوقات متقطعةإىل 

 .»للراحة, وتبديل اهلواء, بعد شدة التعب, وطول العناء

 عليه نظري إذا أرجعته عن أمواج ىهنا ليكون مما ألق» املنار« ّ إىلكنت أنتظر أن يصل«
 .» فأنا جالس طوال يومي بني البحرينبساط النيل األمحر, إىل البحر األبيض, ومل أطلقه

EMUD 
عىل أنه كان من الذكاء بحيث التي كتبها يف وصف رحالته وتدلنا نصوص حممد عبده 

ا ما ًه كان كثريّ وهلذا فإن;قلة صواب عدد من املسلامت القديمةمن املراحل يف مرحلة أدرك 
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ال احلديث عن يف جم حتى  صواب ما يستمع إليه من مسلامت,ىيطيل النظر يف مد

 مشكلة التواصل اللغوي مع اإليطاليني يف رحلة ىالرحالت, وانظر إليه بعد ما عان
 :صقلية حيث يقول

ذكر ما يقال من أن ) أي املوضع بحسب تعبرياتنا املعارصة(يناسب يف هذا املحل ... «
لفهم الذي يعرف اللغة الفرنسية, يسهل عليه السفر يف مجيع بالد أوروبا, ويتيرس له ا

ْواإلفهام, ألهنا لغة عامة, ال جتد نزال وال مكانا ترغب يف زيارته إال وأنت جتد فيه من  َ
: يقصد(يكفيك حاجتك فيام تريد, وقد رأيت أن هذا القول اضمحلت صحته يف مكاتب 

) كتباتامل: يقصد(, واملكاتب »مسينا« صحته يف مكتبة ى, ومل ألق ما يقو»بلرم«) مكتبات
م التي يكثر فيها العارفون باللغات األجنبية, وال ينبغي أن ختلو منهم ملسيس من ديار العل

 بحسب اهلجاء كتبهكذا كانت لندن ت( » لوندرا«ليلة يف  احلاجة إليهم, وقد بت
ستامئة  عىل , فيه ما يزيد»كريافنور أوتيل«ونزلت يف أكرب نزل فيها يسمي ) الفرنيس هلا

ْبيت للنوم, ومل أجد فيه من ي عرف الفرنسية إال خادمني, أحدمها بواب, واآلخر من َ
خدمة قاعة الطعام, أما خدمة أماكن النوم وغريهم, فال يفهمون كلمة واحدة, واحلاجة 
إليهم أشد, فإن املطالب اخلاصة مجيعها منوطة هبم أو هبن, إذا طلبت ماء أو لبنا أو قهوة, 

أو تصحيح منكرس, أو كرس صحيح, مل مكان,  إىل أو هتيئة محام, أو نقل متاع من مكان
ْجتد من تطالبه إال أولئك الذين ال يعرفون كلمة من الفرنسية, غري أهنم لتعودهم فيام  َ

كثرة ورود هذا النوع من اخلرس, صاروا أو رصن كوالدة األخرس يسهل  عىل يظهر
أي الذين (عليهم أو عليهن فهم اإلشارات بدون إتعاب شديد ألعضاء املشريين 

 .»)!!تفامهون باإلشارة, ال الذين حازوا رتبة املشريية العسكرية العثامنية ي
ENLD 

 :العربة من مثل هذه احلادثة عىل طريقته فيقول األستاذ اإلمام ويستخلص 
 عليك أن من املطالب ما ال تعرب عنه اإلشارة, فامذا تصنع إذا كنت أعلم ىلكن ال خيف«

ذا الطلب, وليس عندك وقت يسع تعلم اللغة العلامء بالفرنسية وعرض لك مثل ه
جتربة قارصة ال  عىل  ال يسعك إال اإلقرار بأن ذلك القول الذي قالوا مبني?اإلنجليزية

 .»تصلح أن تكون مقدمة من مقدمات الربهان املعدودة يف فن املنطق
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ا يف هذا, وهو أنك إذا كنت ال تعرف لسان القوم الذين تنزل فيهم, ًأزيدك شيئ«
ون, وال ؤدونك طعمة أو هبة من اهللا سيقت إليهم, فهم يكلفونك من النفقات ما يشاجي

من الرأفة بك, أو الرمحة لغربتك, وال يمكنك أن تبحث مع » دانقا«جيدون يف أنفسهم 
ناهبك يف موضوع هنبك, ألنه ال يفهم ما تقول, وأنت ال تفهم ما يقول, فينتهي أمرك 

اية ما يمكنك فعله أن تتنفس الصعداء, وهتز رأسك بدفع ما رقم لك رغم أنفك, وغ
غضبك, ولكن هذا كله ال يوفر عليك ما نقصه منك اجلهل  عىل  عنقك عالمةىوتلو

 .»!!باللسان 
 لكنه أصبح اآلن غري »حال عمليا«ويقدم األستاذ اإلمام حال كان فيام يبدو يف وقته 

 !! :ذي حمل بني احللول 

ْويف ظني أن من أراد أن « بلد ال يعرف لسانه, فأويل له أن يتعلم من لسان  إىل يسافرَ
ذلك البلد ما يكفيه للتعامل, ومدة سنة قبل السفر تكفي لذلك, وأجرة األستاذ املعلم ال 

 .»!!نصف ما خيرسه بربكة اجلهل باللسان  إىل تصل

.............................................................................. 

حقيقة اقتصادية مهمة  إىل  ويلتفت مبكراى يعرب عن جتربة أخرىوبعد فقرات أخر
 :اإلنفاق عىل تتمثل يف ارتباط انتشار اللغات بانتشار سائحيها وقدرهتم

وجدت أن الذي يعرف اإلنجليزية أسعد حظا يف فرنسا ممن يعرف الفرنسية يف «
ية إال وفيه كثري من اخلدم الذين يعرفون إنجلرتا, فإنك ال جتد نزال يف البالد الفرنس

إن أهل فرنسا قلام يسيحون يف بالد : اإلنجليزية, سألت عن السبب يف ذلك فقيل يل 
ون سهول فرنسا وجباهلا, ويدهشون بالذهب ؤ, أما اإلنجليز واألمريكيون فيملاإلنجليز

جب الزائرين, ترويج اإلنجليزية يف بالده لتع إىل صغارها ورجاهلا, فاضطر الفرنيس
 .»وليستكثر من الناثرين

 

ENMD 
اشتمل عليه من عناية باجلوانب  األستاذ اإلمام فيام وهذا نموذج ثالث ألسلوب

 .احلضارية مع التمسك بالقالب التقليدي يف الكتابة والتعبري
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 :وصفه ملقربة مسينا التي زارها يف أثناء رحلة له يف أوروبا إىل انظر

 ىالبد أن تر: مسينا يقول لك يف احلال إىل إين ذاهب: صقيلوإنك إذا قلت ل... «
 املقربة, وهي جزء من املدينة, حتسب مدينة بنفسها, فيها مدافن لألمراء واألعيان, مبنية

 كان الشيخ حممد عبده يستعمل هذا اللفظ للداللة(السذاجة  إىل أمجل نظام وأقربهعىل 
يها مكان شامخ رفيع يدفن فيه أرباب , وف)وهو االستعامل الصحيح...البساطةعىل 

 .»الشهرة من املهندسني والشعراء ونحوهم

الطريقة املعهودة من وضع  عىل وطريقة الدفن يف تلك األماكن ختتلف, فبعضها«
 عىل صندوق اجلثة حتت األرض, وبعضها بوضعه يف صندوق ضخم كبري ال متكن رسقته,

 .»لعريضة, وهكذاظهر األرض, وبعضها يف بيوت يف عرض اجلدر ا

واملقربة مزينة بأغراس من شجر الصنوبر, ورضب من فصيلة الصنوبر يشبه األثل «
 إىل  إلرادهتا, فتوجههالنبات, لكنها نظمت بيد أوروبية تعرف كيف ختضع .... وليس به, 

 .»الوجهة التي تريد

ن كثري من غاية ما يرام من النظافة واالنتظام, وهي أنظف وأمجل م عىل والطرق فيها«
قمة جبل, إذا صعدت  إىل شوارع مدينة األحياء مسينا, ثم إهنا تأخذ من أسفل الطريق

, وأنت يف املقربة, من البحر والساحل أمجل ما تنظر عيناك من الآللئ والنرضة كعليه نظر
 .»يف املواقع املختلفة, ومن األشكال الطبيعية, وبدائع األعامل الصناعية

انطلق قلمي يف وصفها, كأنه قلم صاحب جريدة  حتى عجبتنييظهر أن املقربة أ«
 .»ووصف ضواحيها, أعوذ باهللا ينطلق يف السياسة املرصية ببيان مناحيها,

.............................................................................. 

نظام  عىل رهميوجد يف هذه املقربة مواضع خمصوصة للفقراء, قد صفت فيها قبو«
حمكم, تراها كأهنا خطوط مزارع القطن يف أرض غري معتدلة, تقرص وتطول, وعيل رأس 

 .»بقايا اجلثامن عىل كل قرب صليب أسود خييل للرائي من بعيد أهنا أجنحة الغربان اجلاثمة

ن أنفسهم يف بالدنا يشتغلون عيزال بعض الغافلني  ال أزال يف وصف املقربة كام ال«
 .»ة, عن األدب والكياسةبالسياس
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.............................................................................. 

 .»?ماذا أقول يف وصف هذه املقربة«

مدينة مجيلة املناظر, بديعة املداخل, بعيدة املخارج, الداخل فيها أكثر من اخلارج «
 األشجار, ألنه يف خرضة دائمة, وحياة منها, قد اختري هلا شجر الصنوبر زينة من بني

ْمستمرة, كأن أرواح من يموت تنتقل إليه بعد مفارقة األجساد, فهو ال يزال دائم احلياة يف  َ
 .»الصيف ويف الشتاء واخلريف والربيع

مدينة زينها األحياء يف حياهتم, ليعدوها إلقامتهم, فيام يزعمون بعد مماهتم, وهكذا «
ْمن كان  وأعد لنفسه فيها أنواع ىلسكنلدار, هيأ تلك الدار  إىل ن الرحيليقني م عىل َ

 .»ب له املقام, وال يقلق به املكانيالنعيم ليط

لكن هل يكفي أن تزين لنفسك مقرا جلثتك, وأنت ال تدري هل تشعر هناك بام «
 فهل زينت دارا لروحك بالطيبات, ثم زينت دارا جلثتك ?زينت, أو تؤخذ عنه إذا مت

 .»? والنباتبالزهر

.............................................................................. 
ENND 

الشيخ ومهموم بأسباب تقدمها فإن  وكام هو متوقع من مفكر مشغول بشأن بالده,
انتقاد سلوك أهل وطنه فيام يتعلق  إىل حممد عبده يتخذ من حديثه عن املقربة مدخال

تصوير ما ينتقده يف سلوك املرصيني جتاه مقابرهم وكيف  إىل اظر, وهكذا يميضبالشأن املن
 .يبنوهنا حلياهتم ال ملوتاهم

 يف مقربتك وال يف الطريق ىأخاطبك وأنت مرصي من سكان القاهرة, ال تر«
املوصلة إليها إال ما خييفك من املوت, وينغصك فيه غمر من الغبار, وتلول من الرتاب, 

 .»!! الرتابنك من الرتاب وإىلتتذكر هبا أ

ا, فلست تبنيه لنفسك يوم متوت, ولكن تبنيه لتقيم فيه بجانب ًإذا بنيت فيها مسكن«
 .»األموات, وتشاركهم يف املسكن وأنت حي

تقيض فيه األيام من رجب ومن شعبان ومن شوال ومن ذي احلجة وبعض أيام من «
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 .»بقية الشهور, تأكل وترشب وتنام

ريانك من أهل املقابر إال يف النوم الثقيل, وال تستحي من معارشهتم وال تشبه ج«
وأنت تأكل وهم ال يأكلون, وتضحك وهم ربام يبكون, وتلعب وهم ال يلعبون, تلهو 

 .»بالقيل والقال, ومالعبة النساء واألطفال

 وربام أقمت يف املقربة ما تسميه باملوالد, وجلبت بذلك إليها من املغنني واملطربني«
تناوله العلامء  إىل والعازفني, ونصبت فيها اخليام, وصنعت من لذيذ الطعام ما تدعو

األعالم, واألتقياء الكرام, فيلبون دعوتك زرافات ووحدانا, مشاة وركبانا, وخيوضون 
ظهور  عىل حيث نصبت خيامك, وهيأت طعامك, إىل أن يصلوا إىل يف غامر الالعبني,

 .»تاألموات, وبجوار تلك الرفا

وتبيت ليلتك تلهو وتلعب, وتصيح وتصخب, كأن املوت قد فارق ديارك, وكره «
 .» لديكىجوارك, وفر من بني يديك, مشمئزا مما ير

 الزائرين يف سكينة ووقار, ال ى فيها آكال وال شاربا, وإنام ترىا فال ترًأما مقربة مسين«
 .»يتكلمون إال مهسا, متاشيهم وال تكاد تسمع هلم جرسا

ENOD 
وأظن أن من حق القارئ بعد هذا كله أن نورد له فقرات من كتابات حممد عبده يف 

املختلفة, وربام كان من األفضل أن نبدأ ببعض كتاباته املعربة عن الوقتية املوضوعات 
 .مشاعر اإلنسانية احلقيقة, وهي مشاعر ثرية باحلنو والعطف واإلنسانية

 :ضحايا حريق ميت غمركتب الشيخ يصف شعوره اإلنساين جتاه 

ملا قرأت وصف احلادثة كان هلب احلريق يأكل قلبي أكله حلوم أولئك املساكني, «
ويصهر من فؤادي ما يصهر من حلومهم, أرقت تلك الليلة ومل تغمض عيناي إال قليال, 
ْوكيف ينام من يبيت يتقلب يف نعم اهللا وله هذا العدد اجلم من إخوة وأخوات يتقلبون يف  َ

قليل ال يغني عن , ة والبأساء? أردت أن أبادر بام أستطيع من املعونة وما أستطيع الشد
احلاجة, وال يكشف البالء, ثم رأيت أن أدعو مجعا من أعيان العاصمة ليشاركوين يف 

 .»أفضل أعامل الرب يف أقرب وقت, وكذلك فعل يف كثري مما أصاب البالد من بالء
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ENPD 
تعرب عن مشاعره حني بقي يف السجن  الشيخ حممد عبده لألستاذ اإلماموهذه فقرة 

 جتربة مرة قاسية, وقد اجتمعت عليه اآلالم وحز يف ىرهن التحقيق ثالثة أشهر, وعان
نفسه احتالل اإلنجليز لبالده, وآمله تقوض جهوده وذهاب آماله يف إصالحها, وزاد من 

ملحاكمة, وهو يصف حاله يف مرارة ما كان يعانيه انقالب بعض األصدقاء عليه أثناء ا
 :تلك التجربة فيقول

ما أغريه .. ما أشد حفظه للوالء.. آه ما أطيب هذا القلب الذي يميل هذه األحرف«
ما أبعد هذا القلب عن .. ما أرقه عىل الضعفاء.. ما أثبته عىل الوفاء.. عىل حقوق األولياء
ما أعظم حذره من كل ..  العهدما أشده رعاية للود, وحمافظة عىل.. اإليذاء ولو لألعداء

ما أقواه إقداما عىل العمل احلق, والقول احلق, ال يطلب .. ما توبخ عليه الذمم الطاهرة
هذا القلب الذي يؤملونه بأكاذيبهم هو الذي رس قلوهبم بالرتقية, ومألها .. عليه جزاء

ي القلوب أفنرشح الصدور وهم حيرجون, ونشق.. ودافع عنهم أزمانا.. فرحا بالتقدم
ا يف ًامدهل أتأسف إن كنت سباقا إىل اخلريات? هل أتأسف إن كنت مق.. وهم يؤملون

املكرمات? هل أتأسف إن كنت شجاعا يف الدفاع عن ذوي موديت? هل أتأسف إن كنت 
أبيا أغار أن ينسب مكروه أو ذل ألويل صلتي? هل أستحق العقاب عىل حبي لبالدي 

 .»والناس هلا كارهون?
ENQD 

 :قد استمر حممد عبده يف كتابة مشاعره عن فرتة السجن إىل أن قالو

كال واهللا لن يكون ذلك, ومل أزدد يف سبيل الفضيلة إال بصرية, ومل أزدد يف املحافظة «
عليها إال ثباتا, ولئن عشت ألصنعن املعروف, وألغيثن امللهوف, وألنقذن اهلاوي يف 

 الظلم, وألجتاوزن عن السيئات, وألتناسني حفرة الغدر, وآلخذن بيد املترضع من ضغط
مجيع املرضات, وألبينن لقومي أهنم كانوا يف ظلامت يعمهون, وألظهرن الصديق يف أمجل 
صورة, وألجلونه للناس يف أهبج حلة, وألثبتن هلم بربهان العمل أنه فكرك الثاين يف 

إذا طال ليل روحك الواحدة, وأنه جسمك اآلخر يف حياتك املتحدة, وأنه صاحبك 
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 اهلموم, تستيضء به يف حل ما انعقد, وتستعني بقوته ىالكدر, ومصباحك إذا أغسق دج

 .»!!يف تيسري ما عرس, تذهب به إىل أوج املعايل, والناس من معجزات الصديق يتعجبون
ENRD 

يزال متأثرا بام كانت كتابات عرصه تلتزم به,  مرحلة سابقة وجدنا الشيخ ال إىل فإذا عدنا
تباع للتقاليد بده التي اتبعت أساليب عرص اإلهذا نموذج من نامذج كتابات الشيخ حممد عو

 :أحد مشاخيه يقول إىل األدبية املتوارثة من قبله, ويف هذا النص كتب

لو سلكت ملوالي الدر يف أطواق, ومحلت إليه البصائر يف أحداق, أو رصفت له «
ق, ملا كنت موفيا حق محده, ولو شيدت له الكواكب يف أطباق, وطويت له روحي يف أورا

 الرفيع هجناب عىل  فيها آيات الثناءيف القلوب هياكل, وأقمت له يف النفوس معابد تتىل
 .»بكرة وعشيا, ما كنت قاضيا واجب شكره

ENSD 
 : ختمها باالستشهاد ببيت ملعارصه إبراهيم اللقاينىوهذه فقرة أخر

َّاأليدي الطاغية, وصالت عىل  إىل  طالت بهعلمك الرشيف ما عىل مل خيف: موالي«
به اجلوارح الباغية, افرتاسا حمضا ال يشوبه تأويل, وانتقاما رصفا لكامن الغل القديم, أو 

توضيح حايل فقد  إىل متسكا بزور واش, أو طوعا لتضليل غاش, وما يب اآلن من حاجة
 :علم الكافة وشهد اهللا أنني

 ي خيل وال يف رجلـــــق ال فــــش      ما شققت العصا وما كنت ممن
 

ENTD 
ما وصل إليه  عىل وهذه فقرة من فقرات مقال للشيخ حممد عبده تدل داللة واضحة

 :اً معجزًا مجيالًبني بالغة األقدمني واملحدثني مجعيف رشاقة أسلوبه من اجلمع 

 »والناس من خوف الفقر يف الفقر... الناس من خوف الذل يف الذل«

ا, وعبارة حوت من ًعت من درر املعاين صنوفا, فتقلدهتا اآلذان شنوفكلامت مج«
ّا, ومقالة شفت ًأمم األنام ألوف عىل ا, فارتفعواًا, قامت هلا ألباب العرب صفوفًاحلكم ألوف

ا شفيت به من أمراض اخلوف ًا, فكانت لبعض النفوس سفوفًعن خالص احلقيقة شفوف
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 وهلذا فإنا ;نا, وكانت سعيدة يف احلال, وعند املآلواالرتياع, فاعتزت مكانا, واعتلت شأ

 .»نوردها مورد البيان, لتنجيل حقيقتها لألذهان, ولنفوز بنوال املأمول
ENUD 

فإهنا نرشت املقال » اموعأ ١١٠األهرام يف «كتاهبا التذكاري » األهرام«وحني نرشت 
ية من داللة اسم يف بداية عهدها مستوحيا التح الذي حياها به اإلمام حممد عبده

 يف أسلوب حممد عبده يف هذا املقال التزاما ىيف املايض واحلارض, ونحن نر» األهرام«
 : واملضمونىاملعن عىل واضحا بأسلوب ذلك العرص يف السجع املقصود مع احلفاظ

إنه ملا نظر لدي كل قاص واشتهر بني بني نوع اإلنسان أن مملكة مرص كانت يف «
من أشهر املاملك, وكعبة يؤمها كل سالك وناسك, إذ كانت قد سالف الزمان مملكة 

اختصت برتبية العلوم, وبث املعارف املتعلقة باخلصوص والعموم, وانفردت بالرباعة يف 
الصنائع واالبتكار يف أنواع البدائع, فكان أبناء العامل إذ ذاك ينتدون نداها, ويستجدون 

ن من املحيط هنرا, فكان التمدن فيها كهال جداها, يستمطرون من الغيث قطرا, ويستمدو
 ىزها فيها التمدن, وأعجب إذ رأ حتى حني كان عند غريها طفال, ومازالت كذلك

كيانني حتت الطالبني تنسل إليه من كل حدب, وأن ملوك األرض خدام عتبته, وتيجان ال
ليذوق مرارة ممالك الغرب,  إىل , فاقصتهوس الراحة اجتىلؤ, ولكقبضته, فاستكرب واعتىل

 معلام وجد ى بذلك ويتأدب, فبدا بتلك املاملك غريبا, ونادىب, ويرتبعالشغب والل
جميبا, وتناوشته أيدي اجلاحدين, ولفحته أقوال املنكرين, وسار فيها رشقا وغربا, وخامر 

 .»الباب القوم حبا, فعم انتشاره, وبدت آثاره, وتألألت أنواره
EOLD 

تاذ اإلمام يف مديح جريدة األهرام وحتيتها متخذا من عىل هذا النحو يميض األس
 :املوضوع جماال للحديث عن زمنه وآماله فيه 

 مدة السياحة, وباء بغاية الراحة,  بحلل اجلامل, وتتوج بتاج الكامل, وقىضوإذ حتىل«
مسقط رأسه, ومقر تربيته,  إىل بدايته, وأفل التمدن إىل استدار الزمان كهيئته, ورجع األمر

فورد ديار مرص ورود األهل, ومتكن هبا متكن األصل فاستقبلته الديار بغاية املرسة, 
ت مثواه, وأعظمت أمره, واسرتدت ما كانت فقدت, وأدنت ما كانت أنأت, موأكر
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وأحلته حمل القرب, وأنزلته سوداء اللب, فقام يؤدي حق خدمتها, ويويف شكر كرامته, 

زمان من شواهق البنيان, التي كم بلغت األسباب, ما كان أبداه يف تلك األ إىل فنظر
وحريت األلباب, وأنبأت بام فيها عن براعة بانيها, ونطقت بفيها أن آيات الكامل فيها, 

هذ املنوال, فأنشأ لنا جريدة  عىل فلام أعجب باملثال حداه حادي الكامل ألن ينسج
د املسرتشدين, وتنبيه حكام الكافلة بإرشاأحكم قواعد األ عىل املؤسسة» األهرام«

الغافلني, بام فيها من املباين الرقيقة, واملعاين الدقيقة, واألفكار العالية املؤيدة بالرباهني 
هلا من جريدة أسست قواعدها يف القلوب,  الشافية, القائمة بنرش العلوم بني العموم, فيا

موارد  إىل , وهلمواالفالح عىل وامتدت مبانيها لكشف الغيوب تنادي بمقاهلا وحاهلا حي
املعني تلك أهرام أشباح, وهذه  إىل النجاح, ال تقفوا عند صورة املبني, ولكن جتاوزوا عنه

غذاء أرواح, تلك ظواهر صور, وهذه دقائق عرب, تلك مساكن أموات, وهذه لسان رس 
 .»السموات

ه نعم أين ذلك الزمان من هذا اآلن الذي قد سطعت فيه شموس العرفان, ونشأ في«
بنو اإلنسان نشأة أخري, وتقلبوا يف فنون احلقائق بطنا وظهرا فحقيق أن تكون أيامنا غري 

 وأين الذي تفنيه الرياح واألمطار من الذي ال يوهنه ?أيامهم, وأهرامنا غري أهرامهم
ي ال يتناوهلا توايل املدد واألعصار, فإن مقره العقول العاليات, والنفوس الزاكيات الت

ذوي األلباب  عىل  لقارهيا, فمن الواجبىالعنا, فبخ بخ بمنشيها, وطوب  يبددهاالفنا, وال
وا بأنوار احلكمة, وينقلبوا بفضل من اهللا ؤأن جيتنوا جناها, وأن يستطلعوا رس معناها فيبو

 العاقل أهبي من حقيقة يكشفها, وال ألذ من حكمة يصادفها, ى ليس يشء لدهونعمة, فإن
 .» بسم اهللا مرساها وجمراهاهذا إجياز يف مزاياها

EOMD 
وإذا كان لنا أن نتحدث حديثا جممال عن حممد عبده وطبيعة كتاباته الصحفية 
وموضوعاهتا وأسلوهبا, فإن األمر يتطلب دراسة إلسهاماته املتواصلة يف الصحف املتعددة 

هذا نجتزئ  حياته, وهو ما ليس يف وسعنا يف هذا الباب, لكننا مع ىمد عىل التي أسهم فيها
هلذا الغرض بفقرة لألستاذ أمحد أمني أجاد فيها, كالعهد به, تصوير الفارق بني مقاالت 

 :حيث قال» ىالعروة الوثق«ومقاالته يف » الوقائع«حممد عبده يف 
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اإلصالح االجتامعي يف مرص وحدها بأسلوب  إىل تقصد» الوقائع«كانت مقاالته يف «

العامل  إىل تنظر» ىالعروة الوثق«التدرج, ومقاالت هادئ, يغلب عليه العقل والتحفظ و
 سبيل املثال, وكانت تقصد أنه وحدة, فإن ذكرت مرص أو اهلند فعىل عىل اإلسالمي كله
 رفع ظلمه ونريه إىل مناهضة االحتالل األجنبي بجميع أشكاله, وهتدف إىل أول ما تقصد

 العزة القومية بواسطة العامل اإلسالمي كله عن طريق ثورة الشعب, وبث روحعىل 
العقيدة الدينية الصحيحة, وخلق األمل يف النجاح مكان اليأس, وتوثيق الصالت بني 

 األجنبي عنها, والتخلص من املستبدين ىدفع أذ عىل الشعوب اإلسالمية كلها لتتعاون
أسس اإلسالم  عىل الظاملني من أهلها, وتأسيس احلياة االجتامعية والدينية والسياسية

 إىل  من إعداد السالح, ومقابلة القوة بالقوة, وطرح العقائد الدخيلة التي تدعووىلاأل
القضاء والقدر, وإفهام الشعوب أن اإلسالم يف  عىل االستسالم مثل رمي العبء كله

األمم  إىل ما وصلت إىل شكله الصحيح ال يتنايف مع املدنية, وال يعوق التقدم والوصول
 .»ىاألخر

مد عبده أساليب خمتلفة, ومل يكن صاحب أسلوب واحد, وإن كان هكذا كانت ملح
 .هو نفسه أمة يف رجل

EOND 
 اآلن أن ننتقل إىل اجلزء الثاين من هذا الباب, وهو اجلزء اخلاص باحلديث حانربام 

 .عن الرؤية الثقافية للشيخ حممد عبده

 جوانب مهمة وال يمكن لنا فهم الفلسفة الثقافية ملحمد عبده من دون أن نتناول
نت هذا الفهم وميزته يف مرحلة مبكرة بحيث جاءت فلسفته متسقة مع الطابع القيمي َّكو

   .إحياء هذا الطابع يف الوقت نفسه إىل للمجتمع اإلسالمي, وساعية
 هذا ىكان يرفقد  .وربام كان اجلانب األول يف فلسفته هو إيامنه برضورة التثقيف

املهنيني الذين كانوا موضع أمله يف النهوض باملجتمع, وقد التثقيف ألزم ما يكون لطبقة 
ختريج  عىل أدرك حممد عبده مبكرا أن التعليم العايل يف مرص يف زمنه مل يكن قادرا إال

دون أن يكون هؤالء مؤهلني بام ) احلقوق, والطب, واهلندسة(أصحاب مهن ثالث 
, وفضال )رصنا من الثقافة اجلامعيةأو بلغة ع(يتوقع فيهم وهلم ومنهم من الثقافة العامة 
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املعهد العلمي الذي خيرج هلا  إىل رعن هذا فإن مرص كانت فيام اكتشفه حممد عبده تفتق

مرشوع املفكر أو الكاتب أو الفيلسوف, وهلذا كان حممد عبده حفيا بإنشاء اجلامعة من 
ظني أن العمر لو امتد ناحية, وبتطوير التعليم املهني يف املدارس العليا من ناحية أخري, و

 .بمحمد عبده لكان قد أنجز يف هذين املجالني خطوات واسعة

ا من النصوص الرصحية التي تؤيد ما ذهبنا إليه من ًومن اجلدير بالذكر أننا نجد كثري
  وعي حممد عبده هبذه اجلزئيات, ومن ذلك ما رواه عنه املسيو جرفيل 

 :األستاذ اإلمام قوله إىل  نسب يف كتاب له عن مرص احلديثة حيثم١٩٠٥سنة 

أن  إىل التعليم الذي تنرشه احلكومة من حيث قيمته, فنحن مضطرون إىل إذا نظرنا «
تكوين رجل حمرتف بحرفة يكتسب هبا عيشه, ومن  عىل نالحظ أنه ال يكاد يقدر إال

املستحيل أن يستطيع هذا التعليم تكوين عامل أو كاتب أو فيلسوف, فضال عن تكوين 
بغة, وكل ما لدينا من املدارس التي متثل التعليم العايل يف مرص إنام هي مدرسة احلقوق نا

والطب واهلندسة, وأما بقية الفروع التي يتكون منها العلم اإلنساين, فقد ينال منها 
املرصي صورا سطحية يف املدارس اإلعدادية, ويكاد يكون من املستحيل أن يتقن منها 

أن جيهلها جهال تاما, وذلك شأن علم االجتامع وفروعه  عىل  مكرهشيئا, وهو يف الغالب
التارخيية واخللقية واالقتصادية, وذلك شأن الفلسفة القديمة واحلديثة, واآلداب العربية 
واألوروبية, والفنون اجلميلة أيضا, كل ذلك جمهول ال يدرس يف مدرسة مرصية, 

ندسني ختتلف كفاءهتم قوة وضعفا يف والنتيجة أن يف مرص قضاة وحمامني وأطباء ومه
 يف الطبقة املتعلمة الرجل الباحث, وال املفكر, وال ىاحرتاف حرفهم, ولكنك ال تر
 الرجل ذا العقل الواسع, والنفس العالية, والشعور ىالفيلسوف, وال العامل, ال تر

 .» يطمع فيه, ويسمو إليه حياته كلها يف مثل أعىلىالكريم, ذلك الذي ير
 

EOOD 
وقد كانت ملحمد عبده رؤية واضحة املعامل يف رضورة تثقيف األمة وذلك قبل أن 

أمهية حسن  إىل سبيل املثال واعيا كل الوعي عىل , وقد كان»الثقافة«يشيع اصطالح 
اختيار الكتب التي تغذي العقل, كام كان واعيا ملا نسميه اآلن بتأثري حمتويات املناهج 
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 .الدراسية

 أن التنوير لن ىني مجيعا يري التنويرًدونا عن ن هذا أن حممد عبده كان أن األهم معىل
 يظن أن من اخلري كانيتم إال من خالل التعليم الديني, وهو ما قد نستغرب له يف عرص 

التخيل عن تعاليم الدين يف مدخالت الثقافة, لكن األستاذ اإلمام منذ مرحلة مبكرة كان 
 اإلضافة عىل صحيح يف تكوين الشخصية اإلنسانية القادرةا لدور التعليم الديني الًواعي

 :املجتمع والنهوض به ويف هذا يقولإىل 

ا ًا واحدًإذا استقرأنا أحوال املسلمني للبحث عن أسباب اخلذالن ال نجد إال سبب«
 .»وهو القصور يف التعليم الديني

يم الديني الذي يكرس خطورة التعل إىل  سبيل املثال فإنه كان منتبها كل االنتباهوعىل
 : عن اإليامن بالقضاء والقدر حيث يقولًية والتواكل بديالرباجل

مقتيض فكره, فوجوده املوهوب  عىل مفكر خمتار يف عمله) أي اإلنسان(إنه ... «
ا آخر, والغرض أنه ًا أو حيوانًمستتبع ملميزاته هذه, ولو سلب يشء منها لكان إما ملك

 .»العمل عىل ال يشء فيها من القهراإلنسان, فهبة الوجود له 
 

EOPD 
تكوين نطاق وكان اإلمام حممد عبده ينتقل بحديثه عن رضورة التثقيف والرتقية من 

ما اكتشفه بعد تأمل  إىل مبدأ تكوين املجتمع اإلسالمي نفسه فينبه إىل الشخصية اإلنسانية
  : قدمطويل من أن قلة املوارد ليست هي العقبة الرئيسية يف سبيل الت

إنام فقر البالد يتمثل يف قلة الراشدين فيها, وغناها احلقيقي يتمثل يف كثرة املهتدين, «و
إذ مهام كانت املوارد فإهنا بدون عقل رشيد وفكر سليم ال قيمة هلا, فامذا تصنع الوسائل 

ْاملهيئة إذا مل جتد من يستعملها فيام هي وسيلة له ف  وأي يشء تفيد الغرض إذا مل تصاد?َ
ْمن ينتهزها  .»? وهل يقطع السيف الصقيل بال بطل?َ

EOQD 
حممد عبده الثقافية فقد كان تعامله الذكي  الشيخأما اجلانب الثاين الذي كون فلسفة 
 .ما أسس عليه فلسفته من رضورة التثقيف إىل مع وسائل التثقيف, واستناده يف التعامل
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ا من املحددات العديدة ًاألمة واحدوقد كان رأي اإلمام حممد عبده يف رضورة تثقيف 

 .التي صاغت رؤيته املتميزة جتاه الفنون اجلميلة ورضورهتا ال حرمتها

فهم  إىل هذه فقرة من أقوال األستاذ اإلمام حممد عبده الكاشفة عن ذوقه يف الدعوة
 :الفنون وتقديرها

ة يف إذا كنت تدري السبب يف حفظ سلفك للشعر وضبطه يف دواوينه, واملبالغ«
حتريره, خصوصا شعر اجلاهلية, وما عني األوائل رمحهم اهللا بجمعه وترتيبه, أمكنك أن 

هذه املصنوعات من الرسوم والتامثيل, فإن الرسم  عىل تعرف السبب يف حمافظة القوم
. ى وال يسمع, والشعر رضب من الرسم الذي يسمع وال يرىرضب من الشعر الذي ير
ون املختلفة, ومن ؤد حفظت من أحوال األشخاص يف الشإن هذه الرسوم والتامثيل ق

أحوال اجلامعات يف املواقع املتنوعة, ما تستحق به أن تسمي ديوان اهليئات واألحوال 
, والطمأنينة والتسليم, االبرشية, يصورون اإلنسان أو احليوان, يف حال الفرح والرض

 عليك متييز بعضها من بعض, وهذه املعاين املدرجة يف هذه األلفاظ متقاربة ال يسهل
ا, يصورونه مثال يف حالة اجلزع ًا, باهرًولكنك تنظر يف رسوم خمتلفة, فتجد الفرق ظاهر

ا يف مجع ً ومل أمجعهام هنا طمعىواجلزع والفزع خمتلفان يف املعن. والفزع, واخلوف واخلشية
ك لتحديد الفرق عينني يف سطر واحد, بل ألهنام خمتلفان حقيقة, ولكنك ربام تعترص ذهن

 يكون ىيكون الفزع ومت متى بينهام وبني اخلوف واخلشية, وال يسهل عليك أن تعرف
 إىل اجلزع, وما اهليئة التي يكون عليها الشخص يف هذه احلال أو تلك, وأما إذا نظرت

الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فإنك جتد احلقيقة بارزة لك تتمتع هبا نفسك كام يتلذذ 
ا, ًرأيت أسد: حتقيق االستعارة املرصحة يف قولك إىل ا حسك, إذا دعتك نفسكبالنظر فيه
 أو ًصورة أيب اهلول بجانب اهلرم الكبري جتد األسد رجال إىل ا فانظرً شجاعًتريد رجال
 عىل ا, فحفظ هذه اآلثار حفظ للعلم يف احلقيقة, وشكر لصاحب الصنعةًالرجل أسد
 .»...اإلبداع فيها

EORD 
ا ًا ذكيًب الثالث من جوانب فلسفة الشيخ حممد عبده الثقافية فقد ارتبط ارتباطأما اجلان

 إىل بالعقيدة اإلسالمية يف جوهرها الصحيح الذي خيرج اإلنسان من عبوديات متعددة
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 .عبودية واحدة

دور التحرر الفكري يف بناء جمتمع  عىل اكان األستاذ اإلمام يعول تعويال جوهريقد و
 من عبودية السابقني ًقدم, ويف سبيل ذلك فإنه كان يقول بعبودية احلق بدالالت عىل قادر

 :واملتقدمني

 احلق, والذليل للحق عزيز, نعم, ىال ينبغي لإلنسان أن يذل فكره ليشء سو... «
ا, ولكن عليه أن ًكل طالب أن يسرتشد بمن تقدمه, سواء كانوا أحياء أم أموات عىل جيب

ا تركه, ًا أخذ به, وإن وجده فاسدًعنهم, فإن وجده صحيحيستعمل فكره فيام يؤثر 
شجاعة يف رفع : واحلاصل أن الفكر الصحيح يوجد بالشجاعة, والشجاعة هنا قسامن

, وشجاعة يف وضع القيد الذي هو امليزان الصحيح الذي ىالقيد الذي هو التقليد األعم
 .»رجحانهال ينبغي أن يقرر رأي وال فكر إال بعد ما يوزن به ويظهر 

 .»ا من رق األغيار عبدا للحق وحدهًوهبذا يكون اإلنسان حدا خالص«

.............................................................................. 

أن يستبدل عبودية  عىل  يقول األستاذ حممد عبده وكأنه يف ظاهر النص حريصهكذا
 .احلقة التي خلق اهللا الناس عليها  بينام هو متمسك باحلرية !!بعبودية

EOSD 
يف  معاريض التقدمفكرة نقض  عىل أما اجلانب الرابع فقد متثل يف حرص حممد عبده

أسباب عقدية, وقد كان تناول حممد عبده هلذا اجلانب من الذكاء بحيث إنه مل إىل االستناد 
الدين, وتصور  عىل اخيش املواجهة مع األفكار الرجعية التي تصور التقدم نفسه عدوان

ما اعتاده السابقون, وختلق بالتايل بيئة فكرية مقاومة لإلصالح  عىل ا ثابتاًالدين أمر
 .والتثقيف

لوصف ما » املزاج الديني«كان اإلمام حممد عبده يستخدم مصطلحا من عندياته هو 
د لتقبل هذا املزاج االستعدا إىل نسميه اآلن باجلو العام, أو اجلو اخلاص, وكان يعزو

املرض, كأنام كان يتحدث عن احلالة الصحية العامة, أو عن املناعة أو عنهام معا, وانظر 
 : إليه حيث يقول
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 ون املسلمني جهاهلم, وقام بإرشادهم يف أغلب األحيان أناس كانواؤ شلقد توىل... «
ف ُع ضىضعف املزاج الديني, ومت إىل  ذلك, فيام يقول حممد عبده,ىضالل, وقد أدعىل 

 .»املزاج استعد لقبول املرض

.............................................................................. 

 حال هلذا إال العلم والعقل, لكنه كان يشكو من معارصيه ىال يراألستاذ اإلمام وكان 
 :أهنم ال يدركون هذه احلقيقة

ي دراسة بعض مبادئ الطبيعة والتاريخ إنه إذا قيل لطلبة األزهر بأنه ينبغ... «
 عىل هذا عدوان: الطبيعي, فإن هؤالء املشايخ, فيام يقول حممد عبده, يصيحون أمجعني

 .»الدين, هذا توهني لعقده املتني, هذا تغرير بأهله املساكني
EOTD 

وقد وجد الشيخ حممد عبده بذكائه أن من اخلري أن يدعم دعوته اإلصالحية بكل ما 
ح يف الرتاث القديم من عنارص تأييد هلا, ومن هنا جاءت فكرته يف إحياء الكتب هو متا

 اإلصالح استقامة الذوق األديب ورقيه, وعىل عىل العربية القديمة الكفيلة باملساعدة
نحو ما أرادمها, وقد أهلته خربته ألن يفهم أن هذا الدور الطليعي ال  عىل اللغوي واألديب

 أن يقوم به من خالل مجعية ريوقراطية كي تقوم به, وإنام األوىليمكن له أن ينتظر الب
مجعية «استه سميت ئأهلية, وهكذا فإنه يف هناية القرن التاسع عرش أسس يف مرص مجعية بر

واختار أن تكون فاحتة أعامهلا هي نرش كتاب املخصص يف اللغة, » إحياء الكتب العربية
يخ حممد حممود الشنقيطي, ورشعت اجلمعية بعد ُوقد عهد يف تصحيحه للعامل اللغوي الش

هلا  ًاملخصص يف إعداد مدونة اإلمام مالك للطبع, بعد أن جلب الشيخ حممد عبده أصوال
 .من تونس وفاس

ومن اجلدير بالذكر هنا أنه هو الذي أخد بيد الشنقيطي ولواله ما بقي يف مرص, وقد 
اس, ويصحح ما تعقد من الكتب, وينرش كان الشنقيطي علام من أعالم اللغة, يعلمها للن

اطالع واسع, وتدقيق عميق, وكان تبني حممد عبده لفكرة  عىل البحوث اللغوية الدالة
ا عن الروح املنصفة املقدرة ًوجود عامل من طبقة الشنقيطي يف البيئة العلمية املرصية تعبري

 . حد ممكنأقىص  إىلجلهود األساتذة, ورضورة احلفاظ عليهم يف مرص واإلفادة منهم
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سيد العظيم األستاذ  إىل أن يعهد إىل ولعل هذه الروح كانت نفسها هي التي دفعته

ديوان «وللمربد, » الكامل«املرصفي يف تدريس كتب األدب باألزهر أمثال كتاب 
 .أليب متام» احلامسة

EOUD 
لوقائع ا«يف حممد عبده الشيخ وربام كان من املهم بعد كل هذا أن نتأمل يف جتربة 

ذلك أن هذه التجربة تطلعنا بوضوح عىل حال الشيخ , نحو تفصييل عىل  »املرصية
 .خيوض خطواته التنويرية يف ثقة وتؤدةوانطباعاته وتوجهاته حني بدأ 

 ى إن الشيخ حسني املرصفي, وحممود سامي البارودي كانا مها صاحب:نبدأ فنقول
 .»الوقائع املرصية«ر الفضل يف ترشيح الشيخ حممد عبده لرئاسة حتري

وال يستقيم فهم اجلهد الذي بذله حممد عبده يف الوقائع من دون استيعاب طبيعة املناخ 
غايات الكتابة وجماالهتا, ومما يتعلق بذلك  عىل الفكري وما يتصل به من عوامل مؤثرة

احلياة  يف ًسبيل املثال حني بدأ الشيخ حممد عبده حيفر لنفسه اسام عىل من حرية الصحافة
 .السياسية

ا من خالل وظيفته ًحني قدر له أن يؤدي لوطنه دور(وقد كان نشاط حممد عبده 
 إسامعيل اخلديوِا حتت تأثري قوي ثالث, فقد كان ًواقع) الصحفية يف الوقائع املرصية

أال تكون هذه احلرية  عىل اإليامن بحرية الصحافة يف مواجهة أوروبا, إىل أقرب ما يكون
أن تكون الصحافة حرة  أن من مصلحته ومصلحة نظامه ىه هو نفسه, وكان يريف مواجهت

متاما يف نقد التدخل األورويب, لكنه كان يف املقابل ال حيب توجيه النقد إليه هو شخصيا, ومل 
» األهرام«يكن بالتايل يسمح به, وإال فقد كانت العقوبة شديدة, كام حدث لصاحب جريدة 

ن اخلزينة, ومل يعلم مصريه, وكام نفي يعقوب صنوع صاحب مال رصف م إىل حني أشار
 .النتقاده أعامله» أبو نظارة«جريدة 

ا ملحمد عبده واألفغاين, وهو ًأما رئيس الوزراء أو الوزير الكبري الذي كان متبني
ون ؤرياض باشا, فكان بحكم تكوينه ومنهجه وسياسته ذا رغبة إصالحية يف تنظيم الش

لعقول, وتشجيع اآلداب, وكان مدركا لطبيعة اخلطر الذي هيدد البالد, املالية, وهتذيب ا
ما يدفع هذا  إىل الصحف وحريتها ونقدها يف تنبيه الشعور القومي عىل وكان يعول
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 .الكتابة والنقد عىل  وهلذا فإنه شجع األفغاين وحزبه;اخلطر

ر من رياض باشا ومن اليسا إىل وأما أستاذ حممد عبده السيد مجال الدين األفغاين فكان
 مجود الناس وسلبيتهم إزاء األحداث, وكان سوء احلال يف مرص, وعىل عىل  , ثائرااخلديو

 لبث روح ًسببا ومدخالالصحافة, ومل تكن دروسه وال بد هلذا من يريد أن يشعلها نارا, 
 . نتقدون الوضع ويشعلون الثورةالثورة, وإعداد طائفة من الشبان يتصلون بالصحافة وي

EPLD 
نحو ما خلصه  عىل يمكن تلخيص حياة األستاذ اإلمام يف هذه اجلريدةوالشاهد أنه 

كان األستاذ أمحد أمني من أبرزهم, وكذلك األستاذ عثامن أمني, وكذلك , كثريون 
 .عبد اللطيف محزة, وإبراهيم عبده: تلميذاه الدكتوران

ما يقرب من عام ونصف العام, » الوقائع املرصية« الشيخ حممد عبده رئاسة حترير توىل
إنه : كان فيها نموذجا للشخصية القوية, وقد خلص أمحد أمني إنجازه يف هذا العمل فقال

 :اإلصالح إىل ا للدعوةًاملصالح احلكومية, ومنرب عىل جعل من هذا العمل العادي رقابة
  أن تكتبملزمة الكربى ا بالئحة جتعل مجيع أدوات احلكومة ومصاحلهاًفاستصدر قرار

التي تنوي عملها, واملحاكم أن ) املهمة(إدارة املطبوعات بجميع ما لدهيا من األعامل إىل 
 ترسل مجيع نتائج أحكامها, وتبيح إلدارة املطبوعات حق النقد ألي عمل من األعامل

وزارة الداخلية التي يتوالها رياض باشا, والتي تعد إدارة املطبوعات تابعة هلا, وأن حتى 
 .ل كل مصلحة عن حقيقة ما وجه إليها من نقد يف اجلرائد العربية واإلفرنجيةتسأ

 ما ينرش يف اجلرائد العربية احلكومة, وعىل عىل  اجلملة فإنه جعلها أداة إرشافوعىل
 . اجلرائد األجنبية من حيث نقدهامن حيث لغتها وموضوعها, وعىل

 ضبط األمور, واإلرشافىل  ع يف نفس رياض, ألنه كان يساعدهىوقد وافق هذا هو
 .اجلرائدعىل 

EPMD 
ونجاحه فيها » الوقائع املرصية« نفسه فقد كتب يصف جهده يف األستاذ اإلمامأما 
 :رياض باشا مبارشة إىل ا الفضل يف حتقيق هذا النجاحًناسب

 إىل ترسل: املأمورين وعمد البالد توزيع الرضائب عىل كانت اجلريدة الرسمية توزع«
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ْمن ترس  عىل دفع قيمتها بالوسائل التي كان جيرب هبا املمولون عىل ل إليه بغري طلب, وجيربَ

طلبها,  عىل الدفع, فأراد رياض باشا أن جيعل اجلريدة الرسمية قيمة يف ذاهتا حتمل الناس
بصرية مما تريده  عىل ما تتضمنه من األوامر واللوائح, فيكونوا عىل رغبة فيها ليقفوا
ذلك, وكان قد أحس بتوجه  عىل هم, من غري إكراه من احلكومة هلماحلكومة هبم ومن

املعني, وحسن االنتقاد, أما أوامر طلب يشء من طالوة العبارة, ووفرة  إىل األفكار
 ألن ;احلكومة وحدها فلم تكن مما حترك النفوس لالطالع عليها يف اجلريدة الرسمية

 يكونوا تعودوا معاملة احلكومة بام تنرشه, , واألهايل ملىاملأمورين يعرفوهنا من طريق أخر
الثقة بأن  عىل أن تكون طاعتهم هلا منحرصة فيام يكتب وينرش بوجه رسمي, وال عىل وال

يف أوامرها, هلذا مل يكن هلم اهتامم يف األغلب إال ) أي حتدده(احلكومة تقف عند ما حتده 
مية وراء أوامر احلكومة إال بأشخاص احلاكمني دون ما يكتبونه, ومل يكن للجريدة الرس

الطريقة القديمة, وهذا مما كان ينفر من  عىل  وبعض كبار املأموريناخلديومدائح جلناب 
 .»رؤيتها

EPND 
الوقائع «حممد عبده إلصالح صحيفة الشيخ وقد قضت الالئحة التي وضعها 

 رسمت من بتكليف مجيع مصالح احلكومة وإداراهتا أن حتيط اجلريدة علام بام» املرصية
مرشوعات, وما أنجزت من أعامل, كام قضت بإلزام املحاكم بأن ترسل إليها نتائج ما 
أصدرته من أحكام, وأعطت الالئحة لرئيس التحرير احلق يف انتقاد ما يراه منتقدا من 

 .األعامل ومن املكتوبات الرسمية

 ىولية أخرؤسعيل أن األهم من هذا أن هذه الالئحة أناطت برئيس حترير الوقائع م
الصحف التي تصدر يف مرص من عربية وأجنبية, فكأنه أصبح  عىل ولية الرقابةؤهي مس

ون الصحافة والرقيب العام عليها, وأصبح من حقه قانونا إنذارها مع ؤهبذا مدير ش
الوقوف عند حدود «أجل معني, إللزامها  إىل تصدر بالتعطل الدائم أو حتى معاقبتها

ع إطالق احلرية هلا يف تبيني احلقائق, وكشف وجوه اخلطأ والصواب الوقار فيام تكتب م
 .»بدون خوف
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EPOD 
 املتعلق بريادة امليدان الثالث من إنجاز حممد عبده يف الوقائع, وهو امليدانثم جاء 

 غري رسمي ينرش فيه ًاحلياة األدبية واإلصالح األديب, حني أنشأ باجلريدة الرسمية قسام
ون الرتبية, واألخالق, ؤا من املقاالت اإلصالحية يف شً يراه نافعلنفسه ولغريه ما

  .واالجتامع, واالقتصاد

وكان أول ما بدأت اجلريدة يف انتقاده طريقة التحرير التي كانت متبعة يف النظارات 
 واقتضائها  وجه اخللل فيها, وإرضارها بفهم املعاين املطلوبة,نيفأخذت بتبي«: واإلدارات
 التي ستفهامات التي ال طائل حتتها, ثم ترسل الطريقة الفضىلبرات يف االلطول املخا

ظهر فضل ذوي اإلملام باللغة العربية من  حتى جيب السري عليها, فلم متض أشهر قليلة
موظفي احلكومة, وحضهم رؤساؤهم بمكاتبة اجلريدة الرسمية سرتا لعيوب اإلدارات, 

املدارس الليلية  إىل ستدعاء املعلمني, أو املبادرةا إىل واضطر اجلاهلون باللغة والتحرير
ليتعلموا كيفية التحرير, وقد أنذر حممد عبده مرة مدير جريدة شهرية بتعطيل جريدته إذا 

تنفيذ ما أراد رئيس  إىل مل خيرت هلا حمررا صحيح العبارة يف مدة معينة, فأرسع مدير اجلريدة
 طائفة من الكتاب واملحررين املجيدين, ظهور إىل قلم املطبوعات, وأدت هذه اخلطة
 .»وكانوا من قبل جمهولني مغمورين

EPPD 
 :عىل حد قول أبرز مؤرخيه رسعان ما آتت ثامرها هكذا فإن جهود حممد عبده 

وقد كان من نتائج نشاط حممد عبده يف حترير اجلريدة الرسمية أن بعث بني خمتلف «
عمل لتنال كل منها تقدير السلطات العليا, وبعث ا يف الًا رشيفًاإلدارات احلكومية تنافس

 .»النقد يف نفوس املوظفني اهتامما جديا بام يعملون, واستعدادا لفهم اإلصالح املنشود

حتري احلق والعدل, وبذل  إىل وأثمر انتقاد حممد عبده ألعامل احلكومة, فدعاها«
 .»اجلهد يف إصالح كل نظارة, وكل مديرية

.............................................................................. 

مدير بني  إىل وجهت نقدا شديدا أن اجلريدة الرسميةًأيضا  يف هذا الصدد ى ويرو
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سويف حينئذ, فاستاء املدير منه وأصدر أمره بمنع دخوهلا يف مديريته, وراجع وزارة 

قدر السلطات احلكومية يف نظر الناس, من ط الداخلية يف أمرها, زاعام أن انتقاد أعامله حي
ولكن وزارة الداخلية مل تأخذ بوجهة نظر املدير, فأعادت إليه شكواه, ونرشت فعلته يف 
منشور عام, وأدرج املنشور يف اجلريدة, فعلم أن سلطة اجلريدة الرسمية فوق سلطة 

 .املديرية كام قال الشيخ حممد رشيد رضا
EPQD 

 يف تلك الفرتة مقاالت كثرية كان أمهها بالطبع تلك التي ماماألستاذ اإلوقد كتب 
هلا  األعىل كتبها يف نقد نظارة املعارف وسياساهتا, وكان من أثر ذلك إنشاء املجلس

ا فيه, ونقد لبعض األخالق والعادات االجتامعية والدينية, وتوضيح ًواختياره عضو
حيا أو تلميحا, يف تأييد لوزارة  وما يصلح منه يف مرص, وأحيانا, ترصىلنظام الشور

 .رياض باشا ومدحها
EPRD 

ُومع كل هذه السلطة التي استحوذ عليها حممد عبده لنفسه فقد كان هياجم ألنه من 
 .ض باشاأتباع ريا

ون االجتامعية, والعادات ؤيشعر باحلرية التامة يف نقد الشكان  هو نفسه واحلق أنه
يام يمس املسائل السياسية, إما اعرتافا بجميل رياض الدينية, لكنه يشعر ببعض القيود ف

مقتضيات الوظيفة, وإما اعتقادا بمذهب  عىل , وإما نزوال األفغاين أستاذهعليه وعىل
 .ة رياض يف التدرج, وإما كلها جمتمع

ًوعىل هذا النحو مضت جهوده األوىل مستندة إىل السلطة , وعىل هذا النحو أيضا 
وقد نجح فيام مل .. ندة إىل السلطة وإن كانت سلطة أخرى مضت جهوده األخرية مست

ينجح فيه غريه من توظيف عالقته بالسلطة خلدمة وطنه , وشعبه , وتقدم هذا الوطن , 
 .ورقي هذا الشعب 

***** 
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EMD 
نتناول يف هذا الباب بعض مالمح فهم الشيخ حممد عبده للسياسة الرشعية يف 
اإلسالم, ومن الواجب أن نبدأ فنقرر حقيقة أن الشيخ حممد عبده كان حمبا لدينه, وذا 

هذا وطنيا  إىل ان باإلضافة املسلمني يف أرفع مكانة, وكىرغبة عميقة وملحة يف أن ير
ا يفيض وجدانه بحب وطنه, وتتأجج رغبته يف العمل بكل الوسائل من أجل ًمرصي

هنضتها وهنضة جمتمعها وشعبها, وقد كان يف هذا التوجه يصدر عن رغبة إسالمية صادقة 
مل تر يف الوطنية والعمل من أجلها ما يتعارض مع أصول الدين, وكانت هذه الرؤية 

ن فطرة سليمة مل تر ما رآه املتحذلقون وضيقو األفق من تعارض بني الدين صادرة ع
 .والوطنية

END 
وسوف نتناول هذا الفكر من خالل التأمل يف بعض عنارصه احلاكمة, ثم من خالل 

 .مناقشة بعض اإلشكاليات التي واجهها

بده وربام كان من الواجب علينا أن نناقش بقدر من التفصيل رؤية الشيخ حممد ع
تقدم البالد التي يعيش فيها  إىل ملبادئ الفكر السيايس من وجهة نظر إنسان متدين طموح

ليدرك وطنه هبذا التقدم حقبة احلضارة والرقي شهد هو نفسه بعض مظاهرها عندما زار 
 .أوروبا

EOD 
 .اهلونبدأ بالعنرص األول يف فكره وهو العنرص املرتبط بالليربالية وحبه املحسوب 

ا ما يف ذلـك شـك, لكنـه كـان خيـضع ليرباليتـه للمبـادئ اخللقيـة ًمد عبده ليرباليكان حم
السامية التي رسمها اإلسالم للعالقات بني البرش, ويف هذا الـسبيل يمكننـي أن أزعـم أنـه 

 إىل سبق األجيال الالحقة من املفكرين السياسيني وأهل السياسة يف مرص ويف غـري مـرص,
 إىل سنة الليربالية, ذلك أن الليرباليـة إذا تركـت وشـأهنا حتولـتن ألىإدراك األمهية القصو
ــــــم ومنه(ياسيني ـــــة بعض الالعبني السع إجادــن, ومـــــــع الزمـــــــكيان ذي أنياب م
  .لتوظيف مؤسساهتا ملصالح قصرية النظر) األوتوقراطيون
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ارس يف إطار الفهم ُ البد أن متا حلقيقة أن الليرباليةًحممد عبده مدركالشيخ هلذا كان و

الراقي والسامي إلنسانية اإلنسان الذي كرمه اهللا يف سائر النصوص احلاكمة للدين 
  .اإلسالمي

ى  الذي أقصد إليه واضح, فإنني أحب أن أعرب عنه بألفاظ أخرىومع أن املعن
ة وسيلة ال غاية,  الليرباليى من قبيل القول بأنه كان ير)ًتقريبية وإن مل تكن دقيقة متاما(

حرتام لكنها ال دودها, وكان يراها آلية تستحق االوكان يراها وسيلة ينبغي معرفة ح
تستحق العبادة, وكان يراها أداة لتأكيد ما هو متاح إذا ما أعملنا نصوص الفكر اإلسالمي 

العميل حد سواء, كام أنه كان يراها يف إطارها  عىل فيام يتعلق باألخالق الفردية واجلامعية
أو (ال يف مفهومها النظري أو األيديولوجي فحسب, فلم يكن يعنيه أن تعلن الدولة 

عن الليربالية يف برناجمها بقدر ما كان يعنيه أن تتسم ممارسات ) احلزب أو اجلامعة
 .حد سواء بالليربالية عىل اجلامعات الصغرية والكبرية

 عىل ويل هذه الليربالية اإلسالميةحت إىل  تأكيد حممد عبده للنواحي العمليةىوقد أد
إن كان هذا التحول قد تم يف مرحلة حتى  نةأو متأنس ليربالية إنسانية, إىل حد ما وصفت
 . أيدي بعض تالميذهالحقة له, وعىل

EPD 
 إىل ا للحريةًأن حممد عبده مل يكن مشجع عىل  أن نؤكدىومن الواجب مرة أخر

 فيها وتوجيهها, وقد كان يف هذا التوجه أقرب ما هنايتها, وإنام كان يطالب باالقتصاد
الذين هم بطبعهم وطبيعتهم ال يقبلون الصاحلني املتطهرين علامء الدين  إىل يكون

االنحراف اخللقي, وال االجتامعي, وال يتصورون أن تستخدم احلرية لتربير مثل هذا أو 
احلرية  إىل  الذين يدعونهاجم فيه» خطأ العقالء«ذاك, ومن ذلك أنه كتب مقاال عنوانه 
 أن احلرية الشخصية ضارة ما مل تدعم بالرتبية, ىالشخصية, واحلرية االجتامعية, وكان ير

 .وإال سقط الناس يف اخلمر, والقامر, وهتك احلرمات, وجاهروا باإلحلاد

 وال(أن يفضل أساليب التفتيش الفجائية التي كانت  إىل ثر عنه أميلبل إننا نراه فيام أ
 من أن ترتك ى هذا األسلوب أجدى, وكان ير»الكبسة«تعرف باسم ) ال عند اجلمهورتز

 .احلرية الشخصية من غري تربية
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وقد كانت الكبسة يف ذلك الوقت من أدوات احلكومة الفعالة, حيث هيجم رجال 

ْمن يظن فيهم االجتامع خلمر أو  عىل بعض األماكن املشبوهة ليال ليقبضوا عىل الضبط َ
يأيت زمن  حتى  وأفضل,لو أحسن فيها القصد أوىل«وكان الشيخ حممد عبده يراها فجور, 

 .»تتقدم فيه الرتبية, فيكون لكل شخص زاجر من نفسه فرتتفع الكبسة بذاهتا

 أن يبدأ بإصالح املجالس البلدية, ىكان ير: وكذلك كان رأيه يف احلرية السياسية
س نيايب منقول نظامه عن أوروبا, ثم يستمر جملإنشاء وتعويد األهايل السري عليها قبل 

ْمن ير عىل ا, رد»إنام ينهض بالرشق مستبد عادل«: ا هبذا الرأي حني يقولًمتمسك  أنه ىَ
 أن هذا املستبد العادل يستطيع أن يفعل يف ىإنام ينهض بالرشق حكم نيايب شامل, وير

 .اماألم إىل مخسة عرش عاما األعاجيب, وينقل األمة خطوة واسعة
EQD 

أما العنرص الثاين من مبادئ الفكر السيايس عند حممد عبده فهو رضورة احرتام 
 :, رصحية الداللة قال فيهاى كتابة واضحة املعنىالقانون, وقد كتب يف هذا املعن

إنام تسعد البالد, ويستقيم حاهلا, إذا ارتفع فيها شأن القانون, وعال قدره, واحرتمه «
 عىل ني, واستعملوا غاية الدقة يف فهم فصوله وحدوده, والوقوف قبل املحكومنياحلاكم

 عىل )العمومية واخلاصة: يقصد هبذا(حقائق مغزاه, وسهروا لتطبيق أعامهلم جزئية وكلية 
منطوقه احلقيقي ومفهومه, عند ذلك حتيا البالد حياة حقيقية, وترسي فيها روح السعادة, 

اختالفها  عىل ثروة, لكون مجيع األعاملوهتطل سحائب الرمحة, فتخصب هبا أرض ال
 كل فرد من أفراد الرعية عىل غاية واحدة, هي النفع العمومي املنقسم إىل حينئذ متجهة

التساوي, كل بمقدار عمله, وصاحب احلظ الوافر من السعادة هم العامل عىل 
م البالد,  ألهنم مصدر األعامل الكلية التي عليها يدور نظا;واملأمورون وأركان الدولة

 .»مقدار ما هلم من الفضل عىل فينالون من الثمرة
ERD 

 احلقيقي إلعامل نصوص ىاملغز إىل ينتبه يف مرحلة مبكرةى األستاذ اإلمام ونحن نر
ا قد  كونه فكرا رشعيى أن القانون ال يكتمل إال إذا نفذ, وإال فإنه ال يتعدالقانون, وإىل

 :ما يبعدهم عن احلال الشبيهة باهلمجية إىل ض بأهلهلكنه ال ينه,  درجة أعىل إىل يرتقي
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انتظام امللكية, أن توضع القوانني حاوية لكليات ووليس يكفي يف راحة العباد, «

األمور وجزئياهتا, ثم هتمل من النظر, وتطرح عن الفكر, ويستمر كل ذي عمل يف عمله, 
ي معها وضع القانون وعدم يتبع فيه رأي نفسه إن خطأ وإن صوابا, فإن هذه احلالة يستو

عامل اللفظ والكتابة, بل يكون  إىل وضعه, وال فائدة يف إبراز فصوله وأبوابه من عامل الفكر
 درجة, مع بالد أعىل إىل  فيها الفكر الرشعيى بالد ارتقىهو والعدم سواء, وتتساو

 .»الشقاء غاية من اهلمجية والتوحش, فإن هناية أمر اجلهتني هو االختالل وبلغت أقىص
ESD 

أن امليض يف سياسة سن القوانني من دون تنفيذها ال يضمن  إىل  ينبهكان األستاذ اإلمام
 :نحو ما حدث يف مرص عىل ائها, وذلكقرقيا يف احلياة, وال خيفف من ش

وطاملا افتخرت حكومة مرص يف الزمن السابق بإصدار اللوائح, ووضع القوانني, «
صول األساسية, وسجلت ذلك يف الدفاتر, وخلدته يف وجتديد النظامات, وتنقيح األ

كان الناظر يف ذلك يظن أن بالدا هذا نظامها وذاك قانوهنا لفي غاية  حتى بطون األوراق,
من السعادة والراحة, لكنها كانت حتنو أعناقها خجال عندما كان يظهر من أعامهلا وأعامل 

 شقاء البالد التي حكمتها, وال تؤاخذ إىل عامهلا ما يضاد القانون الذي وضعته, ويؤدي
خالف ما يرسم  عىل ذلك, وهذه خصلة ال يرضاها العاقل لنفسه, أعني أن يعملعىل 
 .»وحيدد

ETD 
قانون, سواء حممد عبده من خمالفة الالشيخ حذر » القوة والقانون«ويف مقال بعنوان 
اول أن يلفت النظر , وحي)أي الوضعية(عي, والقوانني املرشعة ييف ذلك القانون الطب

 :باملقارنة بني حال وحال ويقول

أهيا الذين ينحرفون عن القوانني, ويعدلون عن طرق النظامات, لغرور وقتي في... «
ارفقوا بأنفسكم, واعتربوا بمن يامثلكم يف الصورة اإلنسانية, وانظروا إليهم كيف عظموا 

وة والعزة, فاهنضوا ملجاراهتم يف القوانني, ورفعوا شأن احلقوق, فأصبحوا يف غاية من الق
الصدق إن كنتم تعقلون, وإياكم والتامدي فيام تسوله النفوس من االغرتار بظاهر من 
السلطة, فلأليام تغلب وتقلب, لكن رصاط احلق واحد, وسالكه ال يضل, إن عثر يوما 
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رض استقام أعواما, أما طرق االعوجاج فهي وعرة خطرة, كثرية الغوائل, سالكها معا

 يف أحكامه, فإنه عز شأنه قد أقام الكون بنظام احلكمة, ورتب ملدبر العامل سبحانه وتعاىل
مهاوي العدم  إىل لكل يشء حدودا, هي سور بقائه, وسياج دوامه, فإن خرج عنه انحدر

 .»والفناء
EUD 

املثل بام يف الكون الكبري من قانون سنه اهللا سبحانه وتعايل, األستاذ اإلمام يرضب 
 إال العدم ىإن املنحرف عن هذا القانون ال يلق حتى وجعل القهر اإلهلي سياجا حلفظه,

 :واالنقالب

ْومن تأمل الكون« العامل  إىل وما فيه من الكواكب والشموس واألقامر, ثم نظر األعىل َ
ا  عليه من نبات وحيوان, يشهد يف اجلميع لكل نوع منها قانونا خاصىاألسفل وما احتو

لقهر أنه لو انحرف عنه حلكم عليه سلطان ا عىل  وجوده, تقوم الرباهني القاطعةيف سري
, وإنه بباهر حكمته قد جعل للهيئة اإلنسانية حدودا عامة, هي واالنقالباإلهلي بالعدم 

الرشائع وقوانني اآلداب التي حتدد سري اإلنسان يف معيشته, خلاصة نفسه أو معاملته مع 
امء واحلكامء بطون كتب التهذيب والرتبية البرشية, بعد أن نطقت غريه, وقد أودعها العل

هبا الرشائع اإلهلية, وقد شهدت التجارب باألخبار املتواترة عن األمم املاضية, واملشاهدة 
 حدود هذه احلقائق رماه القهر اإلهلي بسهام ال ىاحلالية يف األوقات احلارضة, أن من ختط

 .»طئ مرماهاخت
EMLD 

حاجة  إىل ينبهظل القوة, فإنه  إىل حاجة القانون إىل  ينبهألستاذ اإلمام كان اوكام أن
 :القانون إىل القوة

فالقانون هو رس احلياة, وعامد سعادة األمم, وإن القوة ال تأيت بثمرهتا احلقيقية إال إذا «
 .»تباعهاعضدت باتباع الرشع والقانون العام الذي أقر العقالء بوجوب 

EMMD 
رؤيته لطبيعة احلاكم الذي يتمناه لبالده يف بعض ما كتبه األستاذ اإلمام  رضعوعندما 

 :يف أثناء االحتالل الربيطاين فإنه يقول
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كنت أحب أن تكون بالدي حرة مستقلة, وحاكمها حتت قانون حمرتم ال حتت «

ا لرعيته حفظ القانون, وحمب عىل  نفسه, وأهواء حاشيته, وأن يكون قادراىترصف هو
شأن كل حاكم حيب اخلري لنفسه وبالده, ويطلب بقاء الذكر باآلثار الثابتة ال ) أنهش(

ً أيضا هذه الغاية إىل باأللفاظ السيالة املنقضية بمجرد النطق, وكنت ألتمس الوصول
 .»بالتدابري والطرق السياسية

EMND 
ع العام النف عىل حرصه الشديدهو أما العنرص الثالث من مبادئ فكره السيايس فكان 

ا يف تعريفه ًوربطه ملفهوم الوطنية بالنفع العام يف املقام األول, وقد كان حممد عبده حريص
 :إنه يقول يف مقالة عن الوطنية حتى اجلانب العميل املبارش,إبراز وإظهار  عىل للوطنية

ا ينبعث عنه السعي بكامل اجلهد يف ًإنام الوطنية أن ختلص املحبة للوطن إخالص«
 ما يعود عليه بالتقدم والنجاح, وليس األثر إال ما أفاد فائدة حقيقية توجب التامس

اعتداال يف التصورات, أو حسنا يف األخالق والعادات, أو صحة يف األبدان, أو عزة 
ا, ال ًللوطن, أو ارتفاعا ملقامه, فذلك ما تدعوه العقالء وطنية, وهذا ما يعدونه أثر

وس واإلكثار من ؤ املبتذلة املطروقة, وال التأسف وهز الراأللفاظ املحفوظة ذات املعاين
التنهدات التي ليست منبعثة عن داعية يف القلب, وال رنة يف الفؤاد تستوجب النهوض 

 .» رفع امللامتيفإلزالة الرض, والسعي 
EMOD 

 النظري واملقربة ىصدق هذا املعن عىل  يرضب األمثلة الدالةإن الشيخ حممد عبدهثم 
 :فيقول لفهمه

وهل يفيد الغريق تأسفك عليه وإظهار الرأفة له واحلنو عليه دون أن متد إليه يد «
 .»?الشفقة لتنقذه

وهل يرس املريض وصفك داءه وذكر صحة سواه دون أن تتعهده بالدواء الكافل «
 .»?للشفاء

وهل يريح اجلائع تعداد ألوان الطعام وأصنافه ورشح مشتهياته ومستشبعاته, وبيان «
ا تتناوله األمراء منها, وما يأكله األوساط دون أن تقدم إليه مأكوال, أو تأتيه بام يكرس م



‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù]å‚fÂ< QWR
 .»?ثورة اجلوع

 .»كال إن ذلك مما يزيد يف آالمه, ويثري كامن األشجان عليه«
EMPD 

تبني األعامل  إىل اً داعيىاملعن هذاعىل حممد عبده الشيخ وبعد فقرات كثرية يؤكد 
 :قي الشعب, ورقي معارفهالوطنية الكفيلة بر

نضوب مائه  عىل الوطن, ويقيمون املآتم الكاذبة عىل  أولئك القومىيتباك متى فإىل«
 يطرحون وساوس ى ومت?ينعون حاله, ويصفون اعتالله متى  وإىل?وفقدان هبائه

سبيل  إىل  يعدلونىا عالية, ومتًاألوهام التي حسبوها معارف سامية, وسموها أفكار
فرغوا فيها الوسع كام أفرغوا يف األقوال, وينيطوا إظهار الفضل باآلثار, فإهنا األعامل, في

تنطق بأحسن مما ينطقون, ومتثل متثاهلم يف األذهان بأعظم ما يمثلون, فام األقوال إال 
أعراض تظهر ثم ال تلبث أن ختتفي, وقليل أن تذعن بصدقها العقول, وما اآلثار إال أمور 

 هي شاهدة بفضله ىدم العهد, وال مرور الدهور, ويموت املرء وتبقثابتة ال يسرتها تقا
 .»إنكارها املكابرون عىل ىمقامه يف الوجود, يعرتفها كل من رآها, وال يقو عىل دالة

حيرزون فيها قصب السبق كام ) فإهنم(األعامل  إىل ويف اليقني أهنم إذا وجهوا مهمهم«
سبيل الذين بارشوا األعامل الرفيعة ونجحوا فيها, أحرزوه يف األقوال إذا اتبعوا يف العمل 

فتنور العامل بمعارفهم, وترشف الوجود بآثارهم, وال يكونوا كالغراب أراد أن يقلد 
هيئة غري مألوفة, هدانا  عىل  فضل يف سريه مشيته األوىلىاحلجل يف مشيته فعجز ثم نس

 .»ما فيه النجاح إىل خري األعامل, وأرشدهم إىل اهللا
EMQD 

اجلانب  عىل أما العنرص الرابع من العنارص املكونة لفكره السيايس فقد كان حرصه
, وأن هذا الرقي ال يمكن أن ًا من إيامنه برضورة الرقي أوالًاألخالقي يف السياسة, منطلق

يتحقق إال من خالل التزام خلقي مواكب يضمن للتقدم التحقق التام, واالستمرار 
 .املتصل
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EMRD 
حد  إىل ا للدور السيايس واالجتامعي لألخالق الفاضلةًمام حممد عبده واعيكان اإل

 :عتامد عليها يف بناء التقدم السيايس لألمة االىجدومن  عىلإنه كان ي حتى كبري,

 ًكامال) سياق احلديث عن التملق(ا حاز مع هذه الصفة ًوباجلملة, فلم نر إنسان... «
وما ألفينا من أمة اتصفت هبا وأصابت عزا, أو ا, ًحقيقيا, أو اكتسب حممدة وفخار

  , وهلذا فإن قوم التمدن براء منها, ليس فيهم من نامم ًصادفت إقباال
أو مغتاب أو منافق أو منتقد حيفظ السيئات ليذيعها, إال قليال ال يعتد هبم, فإن لكل واحد 

 .» احلصول عليها جيد يفًا صحيحً, وقصد  الجتالهباى, ومصلحة يسع ا يغنيهًمنهم شأن

 .وجه التحديد هو ما نشعر به اليوم عىل أليس هذا
EMSD 

الذي تعني (هذا النحو  عىل  أن العناية بالفضائل االجتامعيةوكان األستاذ اإلمام يرى
 عن ً بديالًتكفل لألمة صعودا متصال) به احلياة السياسية األمريكية يف الفرتة التي عاشها

ول بوسائل التذلل واملداجاة, وإظهار الطموحني عبودية ملن الرصاعات الطبقية, أو الوص
األخذ  عىل أن حيث قومه إىل يميلكان هم فوقهم, وجلب املنافع اخلاصة هبم, وهلذا فإنه 

بأسلوب احلياة السياسية األمريكية يف احلراك االجتامعي, واالرتفاع الطبقي بديال عن 
 :أو التعبريات التي نستخدمها العباراتالرصاع الطبقي, وإن مل يكن قد استخدم هذه 

اختالف طبقاهتا يف حركة صعود دائام, فإن الغني وذا اجلاه  عىل وبذلك تكون األمة«
منابع اخلري من ذاته,  عىل ال يريان حلفظ غنامها وجاههام, أو االستزادة منهام إال املحافظة

الغني  إىل ال جيد سبيالوالبعد عن قواذف الرش, ومطارح الرض, والفقري وخامل الذكر 
أسبابه احلقيقية, وهي التشبه بالنبالء والوجهاء الذين مل ينالوا  إىل ونباهة االسم إال املبادرة

 يف األمة ىا مثلهم, فتقوًيصبح نبيال وجيه حتى النبالة والوجاهة إال بتلك الفضائل,
تحسني حالة اإلنسان  لدعائم العمران, وتثبت فيها أصول السعادة التي وضعها اهللا تعاىل

يف حياته, ووقايته من اخلطر الذي يتوقع أن حيل به, وعند ذلك تكون لألمة األحوال التي 
نسميها بالرفاهية والعزة, والسطوة والقوة والشوكة, والغني والثروة, والرئاسة 
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 .»والسياسة, وغري ذلك من الصفات التي متدح هبا ويعلو شأهنا

EMTD 
حممد عبده ما يمكن أن نسميه بأسلوب التحرض والتقدم, أو مام األستاذ اإلوقد درس 

آليات النهضة, واكتشف, بعد تفكري وتأمل يف احلارض والتاريخ, أن هذا الطريق ال يكون 
 بتقليد عادات املتقدمني, وإنام يكون يف األخذ بأسباب التقدم وما يوصل إليه, وقد ذهب

دافع األول للتقدم, ويف عبارات طويلة واضحة القول بأن اإلحساس بأمل الظلم هو الإىل 
 :الداللة يقول حممد عبده

أناس يف أزمنة خمتلفة, تظاهر كل منهم بأنه يريد ) املرصية( أمر هذه البالد توىل«
حالة التمدن التي عليها أبناء األمم  إىل ما يزعم, عىل تقدمها ونقلها من حالة اهلمجية,

لك أن تنقل عادات أولئك األمم املتمدنني, وأفكارهم ذ إىل املتمدنة, وجعلوا الوسيلة
هذه البالد, وظنوا أن تقليدنا عاداهتم, وأخذنا اآلن بأفكارهم اليومية,  إىل وأطوارهم,

 يف أن نكون مثلهم, وأن استالمنا لتلك العادات, وتلقينا ٍوتشبهنا هبم يف األطوار, كاف
 .»لتلك األفكار أمر غري عسري

هذه احلالة التي هم  إىل ألسباب والوسائل التي توصل هبا أولئك األمممل ينظروا يف ا«
 هذه ىمثلها أو قريبا منها لرتق) يعدوا: يقصد ما نعرب عنه اآلن بقولنا (ّيعتدوا  حتى عليها,

 عليه جرياننا من ىالبالد, بل ظنوا أن هذه الغاية من املمكن أن تكون بداية, مع أن ما نر
يصلوا إليه إال بعد معاناة أتعاب, ومقاساة مشاق, وسفك دماء رشيفة, املاملك الغربية مل 

وثل عروش ملك رفيعة, وكانوا يف كل ذلك يقربون من املقصود تارة, ويبعدون عنه 
بدلت احلوادث الدهرية طبائع األهايل, وغريت  حتى  كام يرشدنا إليه تارخيهم,ىأخر

الطات اجلهادية والتجارية أخالقهم, ونبهت الرضورات أفكارهم, وهذبت املخ
 .»عقوهلم

إن بداية التقدم األورويب يف احلقيقة كان يف نفوس األهايل وأفراد الرعايا, علمتهم «
, وطمحت ًها األمم الرشقية أجياالياحلروب الصليبية سري الرب والبحر, وخالطوا ف

, وبحثوا يف أنظارهم ملغالبتهم, فدققوا يف سبب قوة الرشقيني, التي كانت هلم إذ ذلك
أحواهلم, فرأوا هلم عادات مجيلة, وفيام بينهم أفكارا سامية, ورأوا يف دوائر أعامهلم 
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ا ًا, وأيدي الصناعة واالكتساب مطلقة احلرية, لذلك كان الغني والعز مستوكرًاتساع

تقليدهم, لكن ال يف البهارج والزخارف, بل يف أقطارهم, فأخذ أهايل أوروبا عند ذلك 
ا, واملوصالت إليها, وهي توسيع نطاق الصناعة والتجارة ونحومها من وجوه يف أسباهب

 يف النفوس, وثبت يف العقول, وبنوا عليه ما ّوقر, الكسب, فكان ذلك أساسا للعمل 
 .»واؤشا

هو : ولو تأملنا تاريخ سري التقدم األورويب, لرأينا أسباب التقدم جيمعها سبب واحد«
, وغدر امللوك, )النبالء( صعبة االحتامل, من ظلم األرشاف إحساس نفوس األهايل بآالم

حرمهم املقدس,  عىل املسلمني الذين استولوا عىل وضيق وجوه االكتساب, ونفرة دينية
اخلروج من هذه اآلالم, فطلبوا  إىل وهذا اإلحساس هو الذي دعا األنفس الكثرية العدد

ترويج وسائل الكسب, وافتتاح ىل  علذلك أسبابا متنوعة, أقواها التعاضد والتعاون
أبواق الرزق, فكانت تعقد لذلك املحالفات واملعاهدات, وتتألف له اجلمعيات, فكان 
جرثومة تقدمهم أمرا منبثا يف غالب األفراد, وحمرزا يف أغلب العقول, وهو نشاط األهايل 

 التي كانت داتييف اجتالب الثروة, وطلبهم حلرية العمل لينالوها, ورفضهم لتلك التقي
حال, واألصل  إىل متنعهم من طلب حقوقهم الطبيعية, ثم تدرجوا فيه, ينتقلون من حال

عم التغري مجيع العوائد واملشارب والقوانني, ومل يكن ذلك كله إال  حتى ثابت ال يتغري,
اخلروج من اآلالم التي كانوا يشعرون هبا يف كل حلظة من  عىل من حرص األهايل أنفسهم

 .» ويتوارث هذا الشعور وذلك احلرص أبناؤهم من بعدهمحياهتم,
EMUD 

حممد عبده الفارق يف أسلوب البحث عن آليات التقدم يف األستاذ اإلمام خلص قد و
 :وزةإمثل مادي يثبت به أن الدجاجة ال يمكن أن تكون 

لكن من تأمل حقيقة األمر, علم أن مثلنا يف ذلك كمثل الدجاجة, رأت أن اإلوزة «
ض بيضا كبريا فطلبت أن تبيض مثلها, فأجهدت نفسها يف أن يكون ذلك غري عارفة تبي

أن ذلك ال يكون إال باستعداد, أي بأن تكون إوزة فحبست نفسها, واستعملت قوهتا 
انشق منها ما انشق, ومتزق منها ما متزق, فإن إفراطنا يف تقليد األوروبيني,  حتى الدافعة

نظنها تفوق عاداتنا البسيطة, فعل يف نفوس غالب األغنياء منا وجماراهتم يف عاداهتم التي 
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استكامل لوازم الرتف والنعيم, وأحدث يف واللذائذ,  إىل ا, رصف نظرهمًفعال غريب

الطريق  عىل نفوسهم غفلة عام حيفظ ذلك عليهم, بل يوجب ازدياده لدهيم, وهو الوقوف
ف الذايت, الذي يتبعه الغني والثروة اكتساب املجد احلقيقي, والرش إىل املستقيم املوصل

 .»والراحة املستتبعة للذة احلقيقية, والنعيم الباقي يف احلياة وبعدها

ومن هذه اجلهة, جهة الغفلة عن روح الثروة ومحايتها, وهو التمدن احلقيقي, أعني «
ب املتنوعة, وطلب ساإلحساس بوجوه اللذائذ واآلالم, والتنشط يف طلب وجوه الك

تلك الوجوه, ومراعاة احلقوق والواجبات الطبيعية والرشعية, فارقوا األمم  عىل ةاألمن
املتمدنة, فصح أن يطلق عليهم أهنم يف غاية التمدن, مع أهنم إما يف بدايته, وإما قبلها 
بكثري, وحق هلم ذلك فإهنم رأوا أبواب اللذات مفتحة قبل أن جيدوا عقال يقدر هلم ما 

 .»لزميلزم منها, وما ال ي
ENLD 

يظهر إعجابه بأسباب الصعود ) كام أرشنا من قبل(حممد عبده األستاذ اإلمام كان 
السيايس والطبقي يف الواليات املتحدة األمريكية, حملال هذه األسباب ومبينا أهنا كفيلة 

 :ا, وقد اختذ مما قرأه عن سرية الرئيس األمريكي جارفيلد مثالبتقدم األمة تقدما حقيقي

ارفيلد رئيس جفصل مفيد, حيكي تاريخ اجلنرال  عىل نا يف جريدة املقتطفعثر«
ما للرجل من وفرة  عىل مجهورية الواليات املتحدة يف أمريكا, فكان هذا التاريخ شاهدا
ما لبالد أمريكا من  عىل العلم, وكثرة التجربة, وتقلبه يف األعامل النافعة لبالده, ودليال

ن فضل الرجل عندهم يعرف, ويشهد هلم به, فال حيول بينه وبني التقدم يف املدنية, حيث إ
ما يؤهله له استعداده وضاعة أصوله, أو مخول عشريته, أو فراغ يده من النقود, أو حقارة 
مسكنه, أو خشونة مأكله, فجميع هذه الظواهر التي ال دخل هلا يف جواهر الرجال ليست 

راتب الرشف والسيادة, وقد استفيد من هذا معتربة عندهم, وال هي املدار يف ارتقاء م
ما وصل إليه بلزوم أعتاب الكرباء, وال الوقوف  إىل أن هذا الرجل مل يصل: التاريخ

 صفاء لون الوجه, وال حسن ىاسة العظمئمنزلة الر إىل خلف أبواب األمراء, ومل يرفعه
ْتركيب اخللق, وال توسطه يف منافع من هم أرفع منه منزلة, ليجذبو  ه من حضيض حطتهَ

أوج رفعتهم, وهكذا يرتفع أبناء األوساط واآلحاد من الناس, يف البالد املتمدنة, إىل 
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 .»البالد باخلري والفائدة عىل بالصفات الفاضلة, وسعة املعلومات, وبذل اجلهد فيام يعود

اجلد يف كسب الفضائل احلقيقية,  عىل وهذا هو الذي يبعث كل فرد من أفراد األمة«
تعامل العقل اإلنساين فيام خلق ألجله, من إصالح أحوال املعيشة, وسعادة الدارين, واس

 ملنافع خلقه, وسلوك طرق الرشاد, واستخدام مجيع الوسائل اإلهلية التي أعدها اهللا تعاىل
 .»ا يتمكنون به من اجتناء منافعهم منهاًووهب هلم إدراك

ENMD 
مبدأ أساس  عىل ا جوهر احلياة املدنية مبني إصالحىحممد عبده يراألستاذ اإلمام كان 

الكفاءة يف  عىل يف الوظائف املدنية, ومعتمدا)  اختالف مستوياهتمعىل(ولية الرؤساء ؤمس
والرتقي والرفت, وهلذا السبب فإنه كان يطالب بسن ) التوظيف(تقرير أسباب التعيني 

ام, وقد أفاض يف وصف قانون مفصل يكفل بيان حدود الرؤساء والعامل وحقوق كل منه
إنه يطلب من القانون وضع : خلصه يف النهاية يف قوله حتى طبيعة هذا القانون وهدفه

 :إطار واضح بحيث ال توجد الوظيفة للشخص, وإنام يوجد الشخص للوظيفة

ولون عن أعامهلم هذه حتت قانون نافذ األحكام, ؤفلو كان الرؤساء يعلمون أهنم مس«
تعيني متوظف للوظيفة أوال إال بعد العلم التام  عىل م, إذ ال يقدمونمل يكن ذلك ليقع منه

باحتياجها إليه, وأنه كفء للقيام بواجباهتا, ثم ال يرفت إال عند اإلخالل بأحد تلك 
الواجبات, وثبوت ذلك عليه ببينات واضحة, وصدور احلكم هبا عليه من حمكمة عادلة, 

 يف راتب شخص مادام يف وظيفة إال ملزية ظاهرة وعيل هذا النمط يكون الرتقي, فال يزاد
 القانون احلاكم بذلك رغام عن نفوس يعلمها أهل ديوانه, وتثبت له األحقية بمقتىض

أو الظهور الكاذب, حيث تكون نصوص القانون  مبغضيه أو سابقيه يف اخلدمة أو السن
ا, أو استعد بسببها هي الناطقة بمزيته التي استحق هبا زيادة الراتب يف الوظيفة ذاهت

 .» منهاىأرق إىل لالنتقال عنها

خدمة القانون, ومراعاة  إىل فعند ذلك تنرصف نفوس املستخدمني, صغارا وكبارا,«
 الواجبات التي رسمها, ويتسابقون يف القيام هبا لينالوا الرشف الذي أعده القانون جزاء

ل احلكومة, وانتظام شئون الوفاء بالواجبات, فتتحد وجهة اجلميع يف تقدم أعامعىل 
طلب الرشف  عىل املصالح, ويظهر عند ذلك أهل الفضل بفضلهم, فينشأ الالحقون
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ا, وحتيا األفكار والفضائل ًرسي روح التقدم يف البالد عمومتالذي ناله سابقوهم إليه, ف

حياة جديدة, وجتود القرائح الصافية بام استكن فيها أزمنة مديدة وهو يف حيز الكمون, 
 .»وتنبعث النفوس الزكية نارشة أعامهلا بعد أن كانت طي اخلمول

ENND 
فكان هو إيامنه برضورة من مبادئ فكر األستاذ اإلمام السيايس أما عن املبدأ السادس 

 .النظام املستقر

مع ليرباليته وإيامنه باحلرية يفهم ويقدر رضورة وجود النظام املستقر  كان حممد عبده
 اخلالقة من باب أويل, أفكار من قبيل الثورة وال الفوىض إىل  ميااليف األمة, ومل يكن

هذا مما تدل عليه أبياته الشعرية يف وصف وقفة عرايب وما انتهت عىل داللة  وليس أبلغ
حد تشخيصه, وهو السبب  عىل إليه من نتيجة عدها مروعة هي اإلهدار املبكر للنظام

الل الربيطاين, وقد اختلط الرأي عند كثريين الذي سبق فشل الثورة نفسها, وسبق االحت
ظنوا أن الباعث األول  حتى ممن درسوا الثورة العرابية وأحاطوا بتفصيالت أحداثها

 اخلديوالثوار و عىل ملحمد عبده يف موقفه كان هو تأييده لرياض باشا, وأمله يف أن ينترص
 وجود الدولة, وأمهية ىعيا ملعنا, بينام يقتضينا اإلنصاف أن نفهم أن حممد عبده كان واًمع

الوطنيون  يدركه األزهريون وعلامء الدين ى قدوجودها, واحرتام نظامها, وهو معن
 ما دامت األمور مستقرة لكنهم ينحازون إىل بأكثر مما يدركه املامرسون للسياسةاألفاضل 

تمالن , وانظر حياحلق وإىل الشعب إذا ما تطورت األمور يف اجتاه القهر والظلم اللذين ال 
إىل هذه األبيات التي يصور هبا الشيخ حممد عبده احلركة العرابية يف بداياهتا حني أعلنت 

القصيدة التي استهداف رئيس الوزراء مصطفى رياض باشا , وهذه األبيات هي مطلع 
 :لثورة العرابية ومكانته فيها وموقفه منها ل الشيخ حممد عبده أرخ هبا

ـــصابات ـــت ع ـــدُقام ـــدينتنا ٍ جن   يف م

 

ـــس  ـــُْ كِلعــزل خــري رئيـ ـــيهن  ت راجــ
 

ـــر ـــوا عليــه ألمــــ  همُدِّ كــان ســيٍقامــ
 

ـــــــديه  ــــــســه واهللا مبــ ــــــه يف نف   خيفي

 

 كــان الــرئيس حليــف العــدل منقــــبة
 

ـــهىوســـيد القـــوم هيـــو    اجلـــور, يأتي
 

 جــروا مــدافعهم, صــفوا عــساكرهم
 

 نـــادوا بـــأمجعهم, ســـل مـــا ترجيـــه 
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ــال وا ــا ن ــال م ـــمفن ــضــت مجوعه  نف

 

ــــانيه  ــــظام فقـــد دكــــــت مبـ  أمـــا النـ
 

من حيث املبدأ, العرابية  أن حممد عبده كان يف البداية ضد فكرة الثورة كرر هناونحن ن
لقد انتقدت «: رصاحة» بلنت« فيام رواه للمحامي الربيطاين الشهري ىوهو يؤكد هذا املعن

دستور  عىل قد أنه يكفي جدا أن نحصلاحلكومة بشدة, لكنني كنت ضد الثورة, كنت أعت
خالل مخس سنوات, وكنت أعارض أسلوب طرد رياض باشا ومظاهرة عابدين, وكان 

 .»سليامن أباظة والرشيعي يؤيداين ضد الثورة, لكننا كنا مجيعا نطالب بالدستور

 :ويف ذلك الوقت كان حممد عبده يقول

 عىل  تسجيل اللعنةىا يستدعبي أجنًالبالد احتالال عىل  أن جير هذا التعبىأخش«
 .»يوم القيامة إىل مسببيه

 .هو ما حدث بالفعل الذي توقعه األستاذ اإلمام ومن الغريب أن هذا 
ENOD 

يعارض الثورة من حيث هي وسيلة, وإن كان يف مرحلة مبكرة حممد عبده الشيخ كان 
م قد حيققوهنا يرجو أن تتحقق األهداف التي ظن أصحاب الثورة أهنيف الوقت ذاته 

 .بالثورة, فإذا هم يضيعوهنا بالثورة

ًخطابا وحوارا كتابة ووقد بذل حممد عبده كل ما يف وسعه من وسائل فكرية  ً
 آرائه طرازلكن اجلو العام مل يكن قد هتيأ بام فيه الكفاية لتقبل وتبني آراء من , ًوتوجيها

 حممد عبده بشخصيته القوية قد حقيقة أن إىل املتعلقة, ويف هذا الصدد نستطيع أن نشري
ما مل يصل إليه غريه من الترصيح الواضح بخطورة انحياز أصحاب املصالح  إىل وصل

من طبقة املالك ضد مصاحلهم, وهو السلوك الذي تبناه هؤالء قبل الثورة العرابية من 
ان استمرار مصاحلهم ومنفعتهم يف حالة انتصار النظام اجلديد, ثم رسع عىل باب احلرص

ما نكثوا عنه بعد أن أضاعوا الوطن نفسه, انظر إليه يف حفل مجاهريي خياطب األغنياء 
 :حمذرا هلم من مساندة مترد عرايب, فيقول بكل وضوح ورصاحة

احلكومة االستبدادية,  عىل وسنن االجتامع أن القيام إن املعهود يف سري األمم,...«
 والدنيا, إذا ىعية, إنام يكون من الطبقة الوسطوتغيري سلطتها, وإلزامها باملساواة بني الر
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ما نشأ فيهم التعليم الصحيح, والرتبية النافعة, وصار هلم رأي عام, وإنام مل يعهد يف أمة 
من أمم األرض أن اخلواص واألغنياء ورجال احلكومة يطالبون بمساواة أنفسهم بسائر 

ئف بمشاركة الطبقات الدنيا هلم يف الناس, وإزالة امتيازاهتم, واستئثارهم باجلاه والوظا
 ?ّ هل تغريت سنة اهللا يف اخللق?ذلك, فكيف حصل يف هذه املرة, ومن أهل هذا املجتمع

رضيتم عن روية وبصرية  حتى أم بلغت فيكم الفضيلة حدا مل يبلغ إليه أحد من العاملني,
 .»تعملون ن ماحيث ال تدرون, وال تعلمو إىل أن تشاركوا سائر أمتكم, أم أنكم تسريون

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 أن األستاذ اإلمام حممد عبده مل ينتبه يف ذلك الوقت املبكر إىل نمط اجلدير بالذكرومن 

ًحتسبا منهم للقادم , بكر من أنامط االنتهازية يؤثر أصحاب املصالح يف مرص أن يتبعوه , م
ولعبا منهم عىل احلبلني , وهو نمط خيرج بمامرستهم السياسية عن حدود املنطق , ويؤدي 

 .هبم يف النهاية إىل االبتعاد عن الدور الوطني إىل الدور االنتهازي فحسب 
ENPD 

يف حديثنا عن فكر األستاذ اإلمام السيايس فيتعلق بام كان يؤمن به  أما العنرص السابع
رضورة اإلصالح كمسوغ لقبول استمرار احلكم, وكان حممد عبده يبدي رغبته يف أن من 

ا من أجل إنجازه, وكان ًيتحقق إصالح إداري واقتصادي ال يكلف احلاكمني كثري
 :تي كان يتوقع أن تتمنواحي اإلصالح ال عىل يرضب أمثلة واضحة الداللة

 يف سري ً استبدادا يف احلكام, وفقد نظام لإلدارات, واختالالىكنت أتأسف عندما أر«
ا أصاب األهايل من املجالس ًا بليغً يف املجالس املحلية, ورضرًكثري منها, وضلال

الفالحني يأكلون أكبادهم, يدفعون هلم املائة  عىل املختلطة, واندفاعا من الربويني
أبواهبم, لكني كنت أرجو  عىل خذوها مائتني بعد ثامنية أشهر, وازدحاما من األهايلليأ

 أن جيتهد أولو األمر يف ختفيف هذه املصائب بالطرق املألوفة عند العقالء وأرباب ىوأسع
 .»السياسة

ا يف املعارف, وتغافال عن تسهيل سبلها, وتوسيع ً تناقصىكنت أتأسف عندما أر«
 طرق حتصيلها, وكنت أطلب من األغنياء أن يبذلوا من أمواهلم ما دائرهتا, وإتقان
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يستطيعون إلنشاء املدارس, وترويج العلوم, وألتمس من احلكام أن يوجهوا مهمهم 

 .»الرتفاع شأن العلوم ونرشها بني العموم, وإصالح طرق التعليم والتعلم

بالد ويتعيش منها قسم كثري من الصنائع التي كانت يف ال إىل كنت أنظر بعني األسف«
باشا بأموال  عىل عظيم من الناس, أمهل شأهنا واندثرت, والورش التي أنشأها حممد

 أن حتيا الصناعة, خصوصا ما حتتاج إليه الزراعة, وأن يكون ىالبالد ختربت, وكنت أمتن
و يف البالد كثري من املاهرين يف الصناعات اجلديدة كاآلالت البخارية وغريها, وكنت أرج

 .»وسهل عليهم ذلك... أن هيتم احلاكمون هبذا األمر
ENQD 

التقدم  إىل احلديث عن جزئية مهمة, وهي أن ميول حممد عبده إىل وربام يقودنا هذا
» الوقائع املرصية«الصحي والبيئي كانت ال تقف عند حد, وكان يف مقاالته الصحفية يف 

 وتقدمهم وحترضهم, بعيدا عن سلطان ما فيه منفعة الناس إىل اًوغريها ينحاز أوتوماتي
الذين  عىل عادات سيئة, وقد ختم مقاله الذي رد به عىل املصالح فقرية النظر, أو التعود

 :هامجوا إنشاء املذابح املنتظمة بالقاهرة بقوله

أحوال  عىل , ومساعدة التهذيب العمومي, واالطالعوإننا نأمل بعون اهللا تعاىل... «
ا, أن تنتقل األفكار من خطة االنتقاد املحض ًا أو ماضيًامل, حارضاألمم, وتواريخ الع

 إىل التأمل الصادق, والنظر الصحيح املؤدي إىل اًا أو فاسدًوعدم الدقة يف كونه صحيح
احلقائق, فيوجد بيننا عقول رزينة, ونفوس حكيمة, كام انتقلت من غيهب  عىل الوقوف

ون ؤحقق اهللا اآلمال, وأصلح الش... فسادغلس االنتقاد املشوب ب إىل العامء الرصف
 .»واألحوال

ENRD 
 قال ىأما العنرص الثامن فهو رضورة إدراك أمهية التدرج يف اإلصالح, ويف هذا املعن

 :األستاذ اإلمام بكل وضوح

  ما ال تعرف له حقيقة,  عىل من اخلطأ, بل من اجلهالة أن تكلف األمة بالسري«
مداركها بالكلية, كام أنه ال يليق أن يطلب من الشخص أو يطلب منها ما هو بعيد عن 

الواحد ما ال يعقله, أو ما ال جيد إليه سبيال, وإنام احلكمة أن حتفظ هلا عوائدها الكلية 
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املقررة يف عقول أفرادها, ثم يطلب بعض حتسينات فيها ال تبعد منها باملرة, فإذا اعتادوها 

 يميض زمن طويل إال وقد انخلعوا عن عاداهتم ال حتى طلب منهم ما هو أرقي بالتدريج,
 من حيث ال يشعرون, أما إذا وضع هلم من احلدود ما ىما هو أرق إىل وأفكارهم املنحطة

كنهه, أو كلفوا من العمل ما مل يعهدوه, أو خولوا من السلطة ما مل يعودوه  إىل ال يصلوا
 عىل رأي فيام مل يكن يمررأيتهم يتخبطون يف السري خلفاء املقصود عنهم, وضالل ال

 .»خواطرهم

فإذا كان بعض املفكرين يف مرص قد أرادوا أن تكون بالدنا, كبالد أوروبا, وهي هي, «
غري أساس  عىل فهم ال ينجحون يف مقاصدهم, ويرضون البالد بجعل املرشوعات فيها

 .»أسوأ مما كان إىل صحيح, فال يمر زمن قريب إال وقد بطل املرشوع, ورجع األمر
ENSD 

ا منذ ًمؤمناإلمام أما العنرص التاسع فهو اإليامن بالعدالة االجتامعية, وقد كان األستاذ 
اجلميع,  عىل مرحلة مبكرة بالعدل االجتامعي ورضورته من أجل التقدم الذي يعود خريه

أن يبني لألغنياء وأهل الطبقات الناعمة مدي أمهية توجيه  عىل ا يف كل فرصةًوكان حريص
 :ترقية املجتمع وفئاته الدنيا, ويف هذا الصدد كان يقول إىل همجهود

 السواد ى احلياة لدىإن األمة ال حتيا حياة راقية متمدنة حقا إال إذا ارتفع مستو«
ون, ويامرسون أكثر احلرف ؤاألعظم فيها, أليس هؤالء هم الذين يقومون بمعظم الش

 الذوات عيش إذا كان أبناء الشعب  وكيف هينأ ألبناء? عنها اخلواصىالتي ال يستغن
 .»?فاسدي الرتبية, فاقدي األخالق

ENTD 
أما العنرص العارش فهو دفاعه عن الديمقراطية وثامرها, ويف أحد مقاالته يتحدث 

 إىل , مشريا القوانني ى مرص عقب انتخاب نواب جملس شورحممد عبده باعتزاز عن جتربة
 :تخبني من قدرات ومزايا تؤهلهم لوظيفتهم ومهامهميتمتع به كثري من النواب املنكان ما 

 بالفعل يف بالدنا, فألن انتخاب النواب قد ىوأما حصول املنفعة املقصودة من الشور«
وجه يضمن حصوهلا, ويكفل حتققها, إذ ال خيلو املنتخبون من أن يكون غالبهم  عىل تم

, وما هو ىفون ما هي الشورمن أهل الدراية واملعرفة, وأرباب النظر والفكر الذين يعر
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املقصد منها, وما هي املنفعة للبالد, وما هو الطريق املوصل إليها, فإن بالدنا قد انترش 

حالة التنبه  عىل فيها العلم منذ أزمان طويلة تكفي للمشتغل فيها باملعارف أن يكون
ويمكنه هبام اجلوالن بفكره يف أي موضوع,  عىل واالستبصار التامني اللذين يقتدر معهام
 .»أن يكون من النافعني لوطنه وإخوانه فيه

كثري منهم يف  عىل ا يف البالد, وقد وقع االنتخابً أن مثل هؤالء كثري جدىوال خيف«
هذه املرحلة ملجلس النواب, وال نشك يف أن هذا العدد فيه الكفاية التامة لتحقيق منفعة 

أي قطر من األقطار ال يكون املجموع فيه  املقصودة منها يف بالدنا املرصية, فإن ىالشور
هذا املثال, أي يكفي أن غالبهم بمكان من الدراية بأحوال البالد, وعلم  عىل للمشورة إال

 .»بطرق منافعها الالزمة فيها
هذا احلال, فال يرضنا واحلالة  عىل وقد علمنا علم اليقني أن غالب املنتخبني عندنا هم«

كالكثري يف هذه الصفات, كام مل يرض يف أحد املاملك املتمدنة هذه أن يكون القليل ليسوا 
 أن غالبهم كالغالب عندنا, والقليل منهم ىهذا املنوال, بمعن عىل وجود مستشريهيا

, ىكالقليل منا, وهذا أمر مسلم ال مرية فيه وال خفاء, ومع ذلك فقد نالوا ثمرات الشور
 األمر ىنالوهنا ونحن نحرم منها مع تساوفوائدها, فالقول إذن بأهنم هم ي عىل وحصلوا

 .»بيننا وبينهم مما ال يصح يف األذهان, وال تقوم عليه حجة, وال يؤيده برهان
ENUD 

بالرأي العام  الشورى حممد عبده مقاال يتناول عالقةالشيخ وبعدها بشهور يكتب 
 :فيقول

س ملا يقيض به الرأي الرأي العام, فأكرب فائدة هلا هو انقياد الناعىل  الشورى بنيت«
العام, ووكالء العامة خواص من انحرص هبم الرأي العام, فإذا قضوا بعمل ما نافع رأيت 

الرأي العام, وليس بعد ذلك إال أن  عىل هلم معضدين, وهم كل الناس الذين حيافظون
 .»هذا العمل جتمعهم دائرة االحتاد عىل ا واحدة,ًيكونوا يد
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نفسه أمامها, وأول هذه اإلشكاليات األستاذ اإلمام  التي وجد اإلشكاليات إىل أيتون
دولة اخلالفة العثامنية املسلمة,  إىل هي التعارض بني حب الوطن املرصي املسلم, واالنتامء

وقد كان مصدر هذه اإلشكالية ما شاع عن فساد اإلدارة املرصية يف ظل التبعية لألتراك 
 . د سواءح عىل واإلنجليز

شبه معدومة, وكان يف هذا متأثرا  وقد كانت عالقة الشيخ حممد عبده باخلالفة العثامنية
بأستاذه األفغاين يف جتربته املريرة, ومل يكن حممد عبده يؤمل من جانب السلطان عبد 

 . احلميد, وال حكومته أي خري

) صديقه بلنت  إىلوقد سجل هذا يف رسالة(وكان حممد عبده وهو يف بريوت جياهر 
خضوع مرص حلاكم تركي أو جركيس, ألنه كان يؤمن بأن املرصيني أحق  عىل باعرتاضه

 : ما أصبحت اإلدارة املرصية تعانيه من فسادىيدرك مدكان بحكم بلدهم, لكنه مع هذا 

 .»..أحب بالدي«

ما أحب أن يكون احلاكم فيها تركيا وال جركسيا, ألن استعداد أهل بالدي للحكم «
, ومظاملهم يف )كذا يف النص وربام كان املقصود اجلنسني( من استعداد هذين اجليلني ىوأق

البالد كان هلا فيها رسائر, ولو كانوا مصلحني ألصلحوا يف بالدهم التي اختالهلا أشهر 
أبواب السجن, مع أن  عىل من أن يذكر, وهلذا فإنني متأمل القلب من وجود األتراك

دي مل تصدر منهم جناية يستحقون هبا احلرمان من مثل هذه اخلدمة األفراد من أبناء بال
 .»الصغرية

كنت أحب أن يكون الرؤساء يف عموم مصاحلها وإيراداهتا من أبنائها, وما كنت أود «
 الرئاسة يف الكثري من املصالح أجنبيون من أجناس خمتلفة, بل كنت أحترق من أن يتوىل

 مجيعهم ينال مبالغ وافرة من ىامل ما تولوه, وأر فيهم اجلهلة بأعىالغيظ عندما أر
إيرادات البالد, وال نسبة بينها وبني ما يناله الوطنيون الذين يؤدون عمال أكثر من أعامهلم 

 .»وأجود
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لكني كنت أعلم أن أدواء االختالل اإلداري واملايل, وظلم احلكام السابقني «

 إزالة ذلك ىتيض الرضورة, فكنت أمتنمثل هذا بمق إىل وتغافلهم عن مصالح البالد دعا
 .»بالطرق اإلدارية والسياسية, باحلكمة والتدريج واستعامل القوة العقلية ال القوة البدنية

كنت أحب أال ينفق درهم من إيراد بالدي إال فيام يعود عليها باملنفعة, بل كنت أود «
البالد  عىل ني وإرسافهم قضياأن تكون املنفعة أكثر مما ينفق فيها, لكن ظلم احلكام السابق

ا, واستتبع ذلك ًا حمتومًبأن ينفق معظم إيراداهتا ألرباب ديون أجنبية, وصار ذلك أمر
وجود موظفني من األجانب كثريين بمرتبات زائدة, وهذا ما يكدر حمب بالده بالطبع, 

ثروهتم, وأن لكني كنت ألتمس من أهايل البالد أن يقتصدوا يف نفقاهتم, وأن يعتنوا بتنمية 
 .»تكون ديونا أهلية حتى رشاء أوراق الديون ألنفسهم عىل يتعاونوا

EOMD 
 ا باملرصيني وقدراهتم, وذلكًحممد عبده يف كثري من أوقاته معتزاإلمام كان األستاذ 

مر مل يصل عنده إىل حد  بيد أن األالرغم مما كان ينعاه عليهم يف بعض األحيانعىل 
 : »ونيةفالشو«

 من أطفال سائر الشعوب, وإن شباهنم من أنشط الشبان ىال املرصيني أذكإن أطف«
وأمضاهم عزما ومهة وإقداما, ولكن املرصي يدب فيه اهلرم املعنوي منذ استكامل 

الراحة والتمتع باللذات, وتقعد به مهته عن اجلهاد والكدح  إىل اخلامسة والعرشين فيخلد
 .»يف سبيل املصلحة العامة

ن يف مرص مائة رجل ملا استطاع اإلنجليز أن يقيموا فيها, أو ملا استطاعوا أن واهللا لو أ«
 يف مرص مئات أو آالفا من الرجال يفهمون كل يشء, وال ّوا, إنُيعملوا عمال إذا أقام

 َ عرشةُينقصهم العلم بام جيب للبالد, ولكنهم فاقدون لإلرادة وقوة العزيمة, فال تكاد جتد
 .»مها الصفتان اللتان ال ينفع بدوهنام علم, وال يقوم عملمنهم يتحلون هبام, و

 إنه ? باشا فهمي, الذي يصفه الوطنيون باخليانة للبالدىأرأيت هذا الرجل, مصطف«
ذكي نبيه, وحيب خري البالد ومصلحتها, ولكنه ضعيف اإلرادة, بل فاقدها, ولوال ذلك 

 ىالبالد نفعا عظيام, ويدفع عنا أذألمكنه, بام نال من ثقة سلطة االحتالل به, أن ينفع 
 .»ا, ولكنه ال يدري هذاًكثري
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EOND 
عن تعريف الوطن واجلنسية من وجهة الشيخ حممد عبده  فتاويه حتدث ىويف إحد

 :نظر اإلسالم فقال

وال ذكر الختالف األوطان يف الرشيعة اإلسالمية, إال فيام يتعلق بأحكام ... «
افر, وجواز الفطر يف رمضان, وقد يتبع ذلك يشء يف العبادات, من قرص الصالة للمس

اختصاص املحاكم, من حيث تعيني اجلهة التي يكون لقاضيها احلق يف أن حيكم يف 
 ? عليهى أو حمل املدع?آخر, هل هي حمل املدعي عىل  التي ترفع إليه من شخصىالدعو

يعة واحدة,  عليه, فالرشىغري أن شيئا من ذلك ال يغري من حق للمدعي أو املدع
 .» فيها اجلميع يف أي مكان كانوا من البالد اإلسالميةىواحلقوق واحدة, يستو

 اإلقامة فيه, ويتخذ فيه ىفوطن املسلم من البالد اإلسالمية هو املحل الذي ينو«
البلد  إىل مولده, وال إىل نظرُطريقة كسبه لعيشه, ويقر فيه مع أهله, إن كان له أهل, وال ي

ما يتعارفون عليه يف  إىل عادات أهل بلده األول, وال إىل لتفتُ, وال يالذي نشأ فيه
األحكام واملعامالت, وإنام بلده ووطنه الذي جيري عليه عرفه, وينفذ فيه حكمه هو البلد 
الذي انتقل إليه واستقر فيه, فهو رعية احلاكم الذي يقيم حتت واليته, دون سواه من سائر 

 ذلك احلاكم وعليه ما عليهم, ال يميزه عنهم يشء, ال خاص احلكام, وله من حقوق رعية
 .»وال عام

أما اجلنسية فليست معروفة عند املسلمني, وال هلا أحكام جتري عليهم, ال يف «
 عند العرب ىخاصتهم وال عامتهم, وإنام اجلنسية عند األمم األوروبية تشبه ما كان يسم

 قبائل بنسب أو حلف يكون من حق ذلك عصبية, وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة
ْاالرتباط أن ينرص كل منتسب إليه من يشاركه فيه, وقد كان ألهل العصبية ذات القوة  َ

ْمن سواهم عىل والشوكة حقوق يمتازون هبا َ«. 
EOOD 

» احلياة السياسية«له بعنوان آخر حممد عبده مفهوم الوطن يف مقال الشيخ يتناول قد و
 :لاقحيث 
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استوطن القوم هذه : ىحمل اإلنسان مطلقا, فهو والسكن بمعن:  يف اللغةالوطن,«

مكانك الذي تنسب : ياسةا, وهو عند أهل السًاألرض, وتوطنوها, أي اختذوها مسكن
نفسك وآلك ومالك, ومن  عىل ُفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك, وتأمن فيهُإليه, وحي
ال وطن يف حالة : احلكيم الفرنساوي» ويزالبر«ال وطن إال مع احلرية, وقال : أقواهلم فيه

االستبداد, ولكن هناك مصالح خصوصية, ومفاخر ذاتية, ومناصب رسمية, وكان حد 
 .»املكان الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية: الوطن عند قدماء الرومانيني

, ال وطن إال مع احلرية, بل مها سيان:  األخري ال ينقض قوهلميناموهذا احلد الرو«
فإن احلرية إنام هي حق القيام بالواجب املعلوم, فإن مل توجد فال وطن, لعدم احلقوق 

وجدت فالبد معها من الواجب واحلق, ومها شعار األوطان  والواجبات السياسية, وإن
األهل واخلالن, ويبلغ حبها يف النفوس الزكية  عىل ُ باألموال واألبدان, وتقدمىُالتي تفتد

 .»يامنمقام الوجد واهل

املـال والـروح, فغايـة القـول يف  عـىل أما السكن الذي ال حق فيـه للـساكن, وال هـو آمـن«
ْ العاجز, ومستقر من ال جيدىتعريفه أنه مأو غريه سبيال, فإن عظم فال يرس, وإن صغر  إىل َ

ما الفائدة من أن يكون وطني عظيام كبريا إن كنت : السابق ذكره» البرويز«فال يسوء, قال 
 .»!?حزينا حقريا أعيش يف الذل والشقاء خائفا أسريافيه 

EOPD 
موقف األستاذ اإلمام حممد عبده من قضية اخلالفة يف اإلسالم, فقد ذكر  إىل ونأيت

رأي األستاذ اإلمام يف اخلالفة عند حديثه عن حماولة السلطان رضا رشيد حممد الشيخ 
 :, حيث قالعبد احلميد إحياء رسوم اخلالفة كي خييف هبا أوروبا

 فائدة للمسلمني ى ال يرجي منه أدنً يف هذا اجلهد عمالىإن األستاذ اإلمام كان ير«
 اخلالفة, وبالوسائل التي يمكن هبا إحياء منصبها ىجلهل السلطان وجهل رجاله بمعن

 السكوت عنه وعنهم, وإن مشايعتهم ىكان ير) أي األستاذ اإلمام(واالنتفاع به, ولكنه 
 .»اإلسالم, ومقاومتهم فتنة وتفريق بني املسلمني عىل , وجناية للمسلمنيّغش

.............................................................................. 

.............................................................................. 
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 ىرآن, وإن الكالم يف اإلمامة مثار فتنة خيشإن املسلمني ليس هلم اليوم إمام إال الق«

 .» نفعه اآلنىرضه, وال يرج
EOQD 

وقد نرشه الدكتور حممد (يرينا احلوار الذي دار بينه وبني الشيخ حممد رشيد رضا و
 :قدر من التفصيل عىل رأيه يف الدولة العثامنية) عامرة

ْمن الناس من يعتقد أن الدولة العثامنية: الشيخ رشيد« , ال مال ٍشفا جرف هار  عىلَ
حماربة اليونان, ثم  عىل أهنا ال تقدر إىل وال رجال وال سالح, وانتهت هبم أفكارهم هذه

ْإن من الناس من اعتقد بعد هذه احلرب أن الدولة العثامنية من أقو  الدول أو أقواهن, ىَ
 .»?تدويخ أي دولة أوروبية, فام رأي موالنا يف الدولة عىل وأهنا تقدر

ا من املرصيني يعتقدون ًوإن رأيت كثري.. هذان جهالن يتناطحان: ستاذ اإلماماأل«
مقاومة اليونان, وعند  عىل هذه الدركة من الضعف, وإهنا مل تكن تقدر إىل وصول الدولة

إن : ّالدولة, فخطأته, وقال عىل إعالن احلرب رصح أمامي بعضهم بأن اليونان تنترص
 ?وما أدراك أن اليونان عندها املال والضباط: , فقلت لهالدولة ال مال عندها وال ضباط

» الرومليل«أنا أعرف اليونان, إهنم أجبن الشعوب وأفقرهم, ولو أن الدولة قالت ألتراك 
قد أذنت لكم أن تأكلوا اليونان ملا كان اليونان إال أكلة : »»لألرنئوط«أو » األناضول«أو 

 .»عسكر وال سالح إىل الدولة, ومل حتتج واحدة هلم, ولقتلوهم بالعىص

الشام لتغيري  إىل إن احلرب أعلنت يوم األربعاء, فيام أظن, وكان يف عزمي السفر«
موعد (ا مني أنه ال يأيت يوم الثالثاء ًاهلواء, ألين كنت موعوكا, فجئت اإلسكندرية اعتقاد

 .», إال وتكون احلرب قد انتهت)سوريا إىل ةاخلديويسفر الباخرة 

وإن كان أكثرهم (ا من وجهاء املرصيني يكرهون الدولة العثامنية ويذموهنا إن كثري«
أكره أعامل السلطان, فإن جبنه اخلالع وهؤالء املشايخ الذين قرهبم ً أيضا , وأنا)حيبها

 .»وسلطهم, وال سيام الشيخ أيب اهلدي, فإن شأنه وشأهنم كذا وكذا

 ىا سياج يف اجلملة, وإذا سقطت نبقا, فإهنًال يوجد مسلم يريد بالدولة سوء.. لكن«
نحن املسلمني كاليهود, بل أقل من اليهود, فإن اليهود عندهم يشء خيافون عليه, 

 .»فقدنا كل يشء.. وحيفظون به مصاحلهم وجامعتهم, وهو املال, ونحن مل يبق عندنا يشء



<ê‰^éŠÖ]<å†{ÓÊ QXY
يأس, إن الدولة لدهيا رجال نبهاء درسوا وعرفوا كل يشء, ولكنهم أصيبوا بداء ال«

 فهم يائسون من كل خري وإصالح, وهذا الداء قتال, وصاحبه هيدم وال يبني, ال ينظر إال
 وإن حالة أوروبا كانت رشا من حالتنا يف اجلهل ?مصلحة شخصه, وكيف نيأسإىل 

 .»!?ومقاومة العلم

أما طمع ..  منهم خريىوأما أنا فإنني يف يأس تام من طبقة األمراء واحلكام, ال يرج«
 نجاحه, ألن مقصده شخيص, ووسائله رشور, ىيخ أيب اهلدي يف اخلالفة, فإنه ال يرجالش

مقاصد اخلري, واملصلحة العامة, وإن نجح ما  عىل وال تنجح األعامل إال إذا كانت مبنية
 .»ا قصري األجلًليس كذلك فال يكون نجاحه إال مؤقت

EORD 
 اإلصالح الديني بديال عن فكرة  األخذ بفكرةىيتبنكان األستاذ اإلمام والشاهد أن 

تطوير اخلالفة أو نقلها, وقد رشح صديقه بلنت وجهة نظره يف مذكراته التي نرشت يف 
 :حممد أمني حسونة حيث يقولاألستاذ وترمجها ) ١٩٣٩(» الرسالة«جملة 

إن ما حيتاج إليه الكيان السيايس اإلسالمي ليس جمرد اإلصالحات, وإنام اإلصالح «
إن املامرسة . أساس روحي أكرب عىل صحيح, وأما اخلالفة فالبد من إعادة إقامتهاالديني ال

 عىل الرشعية لسلطة اخلالفة تتيح حافزا للتقدم الثقايف, وإن قليلني ممن محلوا لقب اخلليفة
 قرون كانوا يستحقون القيادة الروحية للمؤمنني, فبيت آل عثامن مل يعن بالدين ىمد

يزالون   يعد يطالب بأي والء خارج حق السيف, وقد كانوا وال, ومل طوال مئتي سنة
خدمة الصالح العام, ولكن ما مل يتحمسوا ألخذ  عىل  أمراء املسلمني, وأقدرهمىأقو

أمري مؤمنني جديد, والشك أن األمر  إىل اً الناس رشعىوضعهم بجدية, فسوف يسع
جل احلاجات الروحية وجه االستعجال, من أ  عىلاًا جديدَّا سياسيًيتطلب أساس

 .»للمسلمني
EOSD 

أن الشيخ حممد عبده حني كان يف بريوت فإنه عاش  إىل ومع هذا فال تفوتنا اإلشارة
واجتهد وأخلص كمواطن عثامين ملتزم بالوالء للخليفة العثامين, بل إنه رفع تقريره 

 . اخلليفة العثامين الشهري عن إصالح التعليم إىل



‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù]å‚fÂ< QYP
الذي د عبده رسالة واضحة الداللة خلص فيها لصديقه ويف مراسالت الشيخ حمم

 إليه الرسالة مضمون اخلطاب الذي ألقاه يف حفل املدرسة السلطانية وفيه يشري أرسل
 :هذه املعاين املتعلقة بالوالء للسلطة العثامنية فيقول إىل اإلمام حممد عبده

ته يف احتفال طالعت يف جريدتكم مجلة تتعلق باخلطاب الذي دعيت إليه وألقي«
املدرسة السلطانية, ولقد مننتم بذكر صفات أثبتموها هلذا العاجز, وعندي أن نفيس 

 .»تقرص عن القليل منها, فضال عن كثريها, فليشكركم األدب ولتحمدكم الفضيلة

ثم إن أحد األدباء سألني أن أثبت ما بني عليه اخلطاب بالكتابة لينرش, فرأيت أن «
 .»ونؤرأيتم الفائدة يف نرشه فدونكم وما تشاأكتب به إليكم, فإن 

 ثم اعرتفت ^ رسوله عىل قمت بني يدي احلارضين, فحمدت اهللا, وصليت«
 :بالقصور, واستجديت العفو من احلارضين, ثم قلت ما معناه

افتتح كالمي بالدعاء ملوالنا أمري املؤمنني, وخليفة رسول رب العاملني, السلطان عبد «
م هذا اخلليفة األعظم فينا, هو احلافظ لنظامنا, واملحامي عن جمدنا, احلميد خان, ملقا

أفضل سبلنا, فهو ويل النعمة علينا, ولو  إىل واآلخذ بميزان القسط بيننا, وهو هادينا
 حقه علينا, فاللهم أيد شوكته, وأيد ىأفرغنا مجيع أوقاتنا يف الدعاء لعظمته ما أدينا أدن

 .»الصادقنيدولته, ومتع بوجوده رعاياه 

ثم اتبعت بعد ذلك بالدعاء لوزرائه الذين فوض إليهم النظر يف شئون رعيته, والقيام «
 سعادة مترصف بريوت, حرضة ملجأ الوالية السورية, وعىل عىل بتنفيذ إرادته, ثم أثنيت

وذكرت فضل دولة الوايل األفخم, وسعادة املترصف األكرم يف ترويج سوق العلم, 
 .»ضلوتعزيز جانب الف

إن احلامل هلم : االحتفال يف ذلك املعهد العلمي, وقلت عىل ثم شكرت احلارضين«
عليه إنام هو تعظيم املعارف, وإجالل مقامها, علام منهم بأن العلم عزيز, والعزيز إذا حل 
دار قوم فلم جيلوا منزلته هاجرهم وارحتل عنهم, وتركهم يف ظلامت ال يبرصون, 

 .»عليهم بركاته إن شاء اهللافليحمدهم العلم, ولتفض 
EOTD 

خطورة  إىل ةضحا وةشارإحممد عبده األستاذ اإلمام ويف أحد النصوص التي كتبها 
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 : حصيفةذكية إشارة وهي اإلسالم  عىل الرصاع العريب ـ الرتكي

... وجد رجل مسترشق بريطاين أحب العرب, وساح يف بالدهم, واخترب حاهلم«
  نجد رشيفة مل تفسد, واستعدادهم عظيم, فتوجهت رغبتهفظهر له أن أخالقهم يف بالد

تأليف دولة عزيزة جتدد احلضارة العربية, وأراد مجع املال الذي  عىل السعي ملساعدهتمإىل 
 .»يمهد السبيل, وهييئ الوسائل لذلك

إن العرب أهل ذلك, ولكن الرتك ال يمكنوهنم : واستشارين يف هذا األمر, فقلت له«
منه, وعندهم من القوة العسكرية املنظمة ما ليس عندهم, فإذا شعروا بذلك أو رأوا 

إذا وهنت قوة الفريقني وثبت دول أوروبا الواقفة هلام باملرصاد,  حتى بوادره قاتلوهم,
 شعوب اإلسالم, ىأضعفهام, وهذان الشعبان مها أقو عىل الفريقني أو  عىلفاستولوا

حياته فقنع الرجل وترك ما كان عزم  عىل فتكون العاقبة إضعاف اإلسالم, وقطع الطريق
 .»عليه من السعي

.............................................................................. 
 . األستاذ اإلمام حوارعرفة املسترشق الذي دار معه وربام يقودنا البحث املتأين إىل م

EOUD 
 .وننتقل إىل جزئية مهمة تتعلق بعالقة األستاذ اإلمام احلقيقية بالسلطان عبد احلميد 

 غايات السلبية يف السلطان عبد أقىص إىل كان لألستاذ اإلمام حممد عبده رأي سلبي
 إسامعيل, وكان اخلديو وكان يشبهه بإنه كان يعتربه أكرب جمرم يف عرصه, حتى احلميد,

  :إفساد األخالق عىل  أن ما جيمع بينهام هو قدرهتامىير

إفساده ألخالق العثامنيني ال : إن أخوف ما أخافه من استبداد عبد احلميد وظلمه هو«
زمن  إىل إلدارهتم, فإن إصالح اإلدارة بعده يسهل إذا كانت األخالق صاحلة, وال حيتاج

 فسدت األخالق فإن إصالحها ال يسهل إال ىنت األخالق سليمة, ومتطويل إذا كا
بعرشات من السنني, كام جربنا يف أنفسنا, فإن إسامعيل باشا أفسد اإلدارة, وأفسد 
األخالق, فلام وجدنا ريح احلرية, وأردنا أن ننهض باإلصالح كان فساد األخالق هو 

 هذه املدة التي أبيح لنا فيها ما نشاء من الذي عاقنا, ال فساد اإلدارة, ولوال ذلك لكانت
 .»الرتبية والتعليم والكتابة واخلطابة واالجتامع كافية ألن نرتقي فيها, ونكون أمة
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 .»!!إن السلطان عبد احلميد هو أكرب جمرم سفاك يف هذا العرص«

EPLD 
 وقد , يف مطلع القرن العرشينزيارة حممد عبده لعاصمة اخلالفة العثامنية إىل ونأيت

كانت زيارة غري موفقة إذا ما استخدمنا توصيفاتنا السياسية املعارصة, ويروي الدكتور 
يوليو , وكانت قد سبقته إليها من  ٣٠اآلستانة يف  إىل حممد عامرة أن األستاذ اإلمام وصل

السلطان, واجتهدت السلطات العثامنية يف القبض عليه وإهانته,  إىل وشايات خصومه به
 الدولة العثامنية ىسفري إنجلرتا لد إىل ام حيمل توصية من اللورد كرومروكان اإلم

بالتدخل إلنقاذه إذا ما تعرض لسوء, وكانت احلجة الظاهرة للسلطات العثامنية أن اإلمام 
يرافق يف تنقالته هناك مراسل املؤيد زكي مغامز, وكانت هلذا املراسل عالقات بأصحاب 

 . دخول اإلسالم, ثم عاد ملسيحيتهىعيف مرص, وكان قد اد» املقطم«

اإلمام بعدم استخدام األستاذ ولقد نصح أمحد شفيق باشا, وكان باآلستانة يومئذ, 
, ونجح أمحد شفيق يف ىتوصية كرومر إال بعد استنفاد كل الوسائل املمكنة األخر

رص السلطان حيث ضمن تقريره إليه أن إهانة األستاذ اإلمام ستغضب م إىل توصيل رأيه
عن طريق أمحد (اإلمام  إىل  عباس, وانتهت األزمة بطلب السلطاناخلديوكلها بمن فيها 

 !!, أال يطيل مدة إقامته باآلستانة)شفيق

اإلمام عاصمة الدولة العثامنية استجاب الشيخ حممد عبده األستاذ وقبل أن يغادر 
 .حلميدالسلطان عبد ا إىل لنصيحة أمحد شفيق باشا يف كتابة عريضة رفعها

وهذا هو نص الرسالة كام أورده الدكتور حممد عامرة, وأشار إليه أمحد شفيق باشا يف 
 :مذكراته يف نصف قرن

هكذا كانت تقاليد الكتابة والربوتوكول يف ذلك (موالي أن عبده املخلص  إىل أرفع«
إىل  , أبلغني أن اإلرادة السنية أصدرتاخلديويأمحد شفيق بك, سكرتري اجلناب ) الوقت

دائرته بصفة رسمية, لغري سبب  إىل حمافظ العاصمة بأن يكف عام كان تشبث به من طلبي
أن : أن السبب فيام قد كان, هو ورود تقارير يف شأين, ومما فيهاً أيضا أعرفه, كام أنه أبلغني

 إىل عينيه يالزمني من يوم جميئي عىل ا ذا حلية يضع نظاراتًا قصريًا مسيحيًشخص
ع أن له عالقة ببطريرك الكاثوليك يف سوريا, وهلذا البطريرك عالقة بأصحاب اآلستانة, م
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 .»جريدة املقطم

ا, فهي نعمة أشكرها وال ًا كثريا, وكشفت مهًا كسريًأما اإلرادة السنية فقد جربت قلب«
 .»أكفرها, وليس يف وسع قلبي إال أن يقدرها قدرها

تها, ومثل اخلليفة جدير بأن يضمن أخ إىل  أضيفتىوأما بيان السبب فمرمحة أخر«
النعمة الواحدة ألف نعمة, لكن عذري يف استصحاب الرجل الذي وصف يل هو أين 

أر يف رسائله ما خيالف الوالء الصادق للذات الشاهانية, وبينه  , ومل»املؤيد«أعرفه مكاتب 
يحي وله إين كنت أعتقد أنه مسلم ومل أعرف أنه مس حتى عداوة,» املقطم«وبني أرباب 

 .»األماكن التي ال أعرفها عىل ستصحبه يف زيارايت ليدلنيأبطريرك إال أمس, وهلذا كنت 
EPMD 

ثم يتحدث حممد عبده عن زيارته لشيخ اإلسالم, وعن قصده من زيارة عاصمة 
 اخلوف من سطوة السلطان نه رسعان ما يقرنه بحديثإاخلالفة, وهو حديث ذو دهاء, إذ 

 :رضيهمعا عىل دميعبد احل

ريب أنه قد بلغ علم موالي املعظم أنني مل أزر إال سامحة شيخ اإلسالم, تأدية  وال«
  التي هتم زيارهتا للتربك ) واألماكن(ذكاء أمري املؤمنني,  عىل ىحلق ال خيف

أو االنتفاع بالعلم, وأرجو أن يكون عذري يف استصحاب الرجل مقبوال, ومع ذلك فهو 
 .»ما منذ اليوًال يصحبني أبد

اآلستانة  إىل إين جئت: نتهز هذه الفرصة ألبث ملوالي ما خيتلج بخاطري الكليلاثم «
 ما ضعف مني برؤية مظاهر قوته يف مركز خالفته, ىالعلية ألشهد عظمة اإلسالم, وأقو

ا ما نصحني الناصحون, يف أال أعرض نفيس ًقائمة بروح الصدق من عناية خليفته, وكثري
ن يمسني سوء, وقد هولوا يف ذلك وأكربوا, ملا يسمونه من إشاعات للدخول فيها خمافة أ

أهل الفساد, ولكن ثقتي من نفيس بالوالء وصفاء اإلخالص بشخص أمري املؤمنني, 
 .»... بددت عن نظري كل ريبة, 

وما كان خيطر ببايل أن الريب متر باسمي, فضال عن أن تلصق به, بل الذي كان يلمع «
باطن ما أنا عليه, فيحيط بأن  إىل و أن نور بصرية موالنا اخلليفة يمتدا يف خاطري هًأحيان
ا ال متر عليه احلوادث, وهو نائم عنها مثل هذا العبد املخلص, يمكنه أن يقوم ًا جمربًشخص
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 .»بخدمة جليلة صادقة لشخص اخلليفة وذاته الرفيعة

EPND 
 : السياسيني فيقولا عن حالة املعارضنيًحديثا مراوغاألستاذ اإلمام يتحدث و

مرص, قد يمكنني من أن أقول يف  إىل إن صدق نظري يف حالة الفارين من األشقياء«
شأهنم ما ال يقوله غريي, وخربيت بحالة اجلرائد املرصية, وانطالق ألسنتها بام ال يليق 

جها,  إليها تلك احلالة الرديئة, التي مل يستطع أحد عالىباملقام العايل, والغايات التي ترم
 .»حكام الرأي فيها ما ال يسهل لغرييإقد تسهل يل من 

 عىل ما يتكلم به بعض املغرورين يف أمر اخلالفة, ونصاهبا, واألفكار التي جتري«
األلسنة فيها, قد يكون يل من الرأي فيه ما يرس موالنا أمري املؤمنني, غري أين لست ممن 

ْيندفع لرغبة أو رهبة, وال من يسع حسب ما تقتضيه  عىل ا يف نفسه إال إلظهار مىَ
املناسبات, لكان يمر بمخاطري أن أرباب املفاسد أنفسهم حيولون بيني وبني خدم 

أن أقوم هبا للذات الشاهانية, خاصة ^كان يمكنني, بتوفيق اهللا ومدد رسوله ) خدمات(
  .»دون سواها, لكن ذلك ما قد كان

EPOD 
 : عبد احلميد بإظهار الرضاء والطاعة فيقولرسالته للسلطانالشيخ حممد عبده خيتم و

واآلن طابت نفيس, وقنعت بالرضا العايل, وأصبت من احلظ ما جئت له, وشهدت «
الكرم  إىل ّمن املشاهد اجلليلة ما أتيت ألجله واحلمد هللا, ومل يبق عىل إال أن أتقدم

ريب عندي يف أن  امللوكاين, وأستمنحه اإلذن يل بالسفر, فإين يف أشد احلاجة إليه, وال
ّموالنا يمن عىل بإذن الكريم يف مبارحة اآلستانة يف وقت قريب, وإين ال أزال شاكرا 

 .» شوكته, واألمر ملن له والية األمرىالنعمة, مستعدا خلدمته, أيد اهللا دولته, وقو

 »حممد عبده : مفتي الديار املرصية: التوقيع«
EPPD 
ازداد تأججا قد داوة جتاه السلطان عبد احلميد ومن الواضح أن شعور حممد عبده بالع

لشيخ رشيد رضا قال إىل تلميذه ابعد سفره من اآلستانة, ويف رسالة بعث هبا من أوروبا 
 :األستاذ اإلمام



<ê‰^éŠÖ]<å†{ÓÊ QYU
 ال يمكن لشخص مستقيم السرية أن جيد عمال, أو يصيب خريا يف اآلستانة, وعىل«

 .»كل ذي دين أن يفر منها بدينه, وببقية نفسه
اإلمام بعد أن سافر إىل جنيف جاءت التقارير األستاذ ن أ: أمحد شفيق باشاروي يو

بعودته ملهامجة السلطان واالتصال بالطلبة املرصيني هناك, وبلبيب بك البتانوين, وأيضا 
 . ان يف مرصتوزيع نرشات ضد السلط

 

EPQD 
أو ( ومكلفا »الوقائع املرصية«ولية عن جريدة ؤحني كان حممد عبده يف موقع املس

 األزمات العابرة بني ىبأن يامرس الدور املقدر لوزير اإلعالم, تناول إحد) ا لنفسهًمكلف
 الصحف من رغبة السلطان العثامين ىالدولة العثامنية والوالية املرصية, وما أذاعته إحد

السكندرية » الفار«الديار املرصية, ووصف هذا الذي نرشته جريدة  عىل يف إعادة سلطته
» الرسمي« الوهم, إن صح أن يكون الوهم سندا, ثم أبان عن رأيه ىبأنه ليس له سند سو

مل » الرسمي«يف العالقة بني الدولة العثامنية ومرص, ومن اإلنصاف أن نقول إن هذا الرأي 
 :»الفعيل«يكن خيتلف كثريا عن رأيه 

لنا منها ما خولتنا من هلا علينا حق السيادة والوالية, و) أي العثامنية(الدول العلية «
 الفرمانات السلطانية العلية, وليس من قدر دولتنا االمتيازات التي منحتنا إياها بمقتىض

العلية الشأن أن متس شيئا من هذه االمتيازات يف زمن من األزمان, غاية ما تطلبه منا 
وقات, ومل الوقوف عند األحكام واحلدود التي عينتها لنا وكنا عندها واقفني يف مجيع األ

اتباعها كل املحافظة,  عىل الدوام نراعي حرمتها, ونحافظ عىل نزال اليوم وال حتى نزل
وننا, ونسلك يف مجيع أحوالنا سبل االستقامة, باذلني ؤ ما تبتغيه منا أن نصلح شىوقصار

ذلك عاملون,  عىل يف ذلك كامل اجلهد, وغاية الطاقة بالطرق املألوفة عند األمم, ونحن
ما نروم من إصالح بالدنا, وإجياد وسائل املدنية فيها,  عىل  متام األمل فيها أن تساعدناولنا

ريب معه أن اجلناب السلطاين ينرشح صدره إذا رأي بالدا كبرية كالبالد  وعندنا يقني ال
 .»املرصية متتعت حتت والئه بنعمة العدل, وحتسني النظام

EPRD 
حممد عبده من فكرة اجلامعة اإلسالمية مل يكن الشيخ ومن املفيد أن نذكر أن موقف 
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موقفا برامجاتيا يف املقام األول, فقد أقرب إىل أن يكون يتخذ صورة حاسمة, وإنام كان 

نحو ما فعل وهو يف  عىل اإلصالح عىل كان ال يامنع من االستعانة باخلليفة العثامين
 .امعة اإلسالميةبريوت, لكنه يف الوقت ذاته مل يكن مؤمنا بحتمية فكرة اجل

ا من سياسات الدولة العثامنية, ًمن ناحية أخري فإن الشيخ حممد عبده كان ينتقد كثري
مع وحدة العامل اإلسالمي, وهو بقلبه وبكل كيانه ومع هذا فإن حممد عبده بالطبع كان 

الذي مارس تنقله بأفكاره وعلمه يف حميط هذا العامل, سواء ما كان منه حتت السيطرة 
 .جليزية, أو الفرنسيةاإلن

EPSD 
فإن موقف الشيخ حممد عبده من ثورة املهدي يف وإذا كان اليشء باليشء يذكر 

ا, وكان يدافع عن حقوق هذه الثورة, كام أنه مل ينخدع بام أراد اإلنجليز ًالسودان كان إجيابي
 :تصويره من أن الثورة املهدية تستهدف النفوذ املرصي يف السودان

مرص من حركة املهدي, إنام اخلطر من وجودكم أنتم فيها, وإنكم إذا  عىل ال خطر... «
 خطر, ىغادرتم مرص, فاملهدي لن يرغب يف اهلجوم عليها, ولن يكون يف هجومه أدن

ألهنم يرون فيه املخلص هلم من االعتداء األورويب, : وهو اآلن حمبوب من الشعب
 .»وسينضمون إليه عند قدومه

دانيون متعصبني, لكنهم إذا شعروا باخلطر األجنبي يتهدد نعم ليس السو... «
بالدهم, ثاروا وأصبحوا حينئذ متعصبني, وما مثلهم يف ذلك إال مثلكم أنتم إذا رأيتم 

 .»ا من املسلمني يف شوارع لندنًجيش
EPTD 

هي إشكالية القبول و اإلشكالية الثانية التي واجهت فكر حممد عبده إىلبعد هذا ونأيت 
املستبد العادل, وهو ما كان حممد عبده يقبل به  إىل  احلاجةىت لالستبداد, حتت دعواملؤق

, وهذا  ملرحلة قدرها هو بخمس عرشة سنة ووصف ما جيري فيها عىل نحو دقيق امرحلي
 : واحلاجة امللحة إليه املستبد العادلفكرة هو ملخص رأي األستاذ اإلمام يف 

 الرتاحم, ويقهر اجلريان إىل التعارف, ويلجئ األهلىل  عُمستبد يكره املتناكرين... «
ما فيه  عىل رأيه يف منافعهم بالرهبة, إن مل حيملوا أنفسهم عىل التناصف, حيمل الناسعىل 
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شعبه الذي حيكمه, فإن  إىل سعادهتم بالرغبة, عادل ال خيطو خطوة إال ونظرته األوىل

 .», فهو هلم أكثر مما هو لنفسهعرض حظ لنفسه فليقع دائام حتت النظرة الثانية

مخس عرشة سنة, وهي سن : إلبالغهم غاية ال يسقطون بعدها ) أي املستبد(يكفي «
 مولود مل يبلغ احللم, يولد فيها الفكر الصالح, وينمو حتت رعاية الويل الصالح, ويشتد

ْيرصع من يصارعهحتى  َ.  
 هلم وألعقاهبم, ويعالج ما ما هو خري إىل مخس عرشة سنة يثني فيها أعناق الكبار«

اعتل من طباعهم بأنجح أنواع العالج, ومنها البرت والكي إذا اقتضت احلال, وينشئ فيها 
ما وجه العزيمة نحوه, ويسدد نياهتم بالتثقيف, يتعهدها كام يتعهد  عىل نفوس الصغار

 . »االستقامة عىل سوقها لتنمو إىل الفارس شجرة بضم أعواد مستقيمة
ة سنة حتشد له مجهورا عظيام من أعوان اإلصالح, من صاحلني كانوا مخس عرش«

ينتظرونه, وناشئني شبوا وهم ينظرونه, وآخرين رهبوه فاتبعوه, وغريهم رغبوا يف فضله 
 .»فجاوروه

ما أعدت له بالترصيف,  إىل  إذا عرفت األفكار جمارهيا بالتعريف, وانرصفتىحت«
هواء بالتعديل, أباح هلم من غذاء احلرية ما وصح الشعور بالتعليل, واستقامت األ

 .» من املرض هضمههيستطيع ضعيف السن قضمه, والناق

 وأول ما يكون ذلك بتشكيل املجالس البلدية, ثم بعد سنني تأيت جمالس اإلدارة, ال«
أن تكون مصادر لآلراء واألفكار, ثم تتبعها بعد ذلك  عىل أن تكون آالت تدار, بلعىل 

   .» يابيةاملجالس الن
هنايته, ولكن اخلطوة  إىل نعم ربام ال يتيرس لرجل واحد أن يشهد هذا األمر من بدايته«
َ هي التي هلا ما بعدها, ويكفي ملدها مخس عرشة سنة, وما هي بكثري يف تربية أمة, األوىل

 .»ّفضال عن أمة

 :يف رومانسية طريفة فيقولاألستاذ ثم يتحدث 

ا من أهله, عادال يف قومه, يتمكن به العدل أن يصنع يف هل يعدم الرشق كله مستبد«
 .»!?مخس عرشة سنة ما ال يصنع العقل وحده يف مخسة عرش قرنا
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EPUD 

وقد ذكر الدكتور عامرة أنه نقل هذا النص الذي حتدث به األستاذ اإلمام عن قبوله 
 ١ء الرابع, الصادر يف , اجلزالسنة األوىل» اجلامعة العثامنية«فكرة املستبد العادل عن جملة 

, وأن هذا الرأي قد )٥٥ , ٥٤ص  ( هـ١٣١٦ ذي احلجة سنة ٢١م, ١٨٩٩مايو سنة 
, وطلب »اإلخاء واحلرية«مقال للجامعة عن  عىل تعليقاللمجلة بعث به األستاذ اإلمام 

من اجلامعة أن تذكر يف مقدمته أنه من كالمه القديم وليس رأيا معارصا حديث اإلنشاء, 
كالم هو السحر احلالل, قاله منذ سنوات «أنه : فرح أنطون يف مقدمة هذا الرأيفذكر 

الكامل, واألستاذ الفاضل الشيخ حممد عبده, وبعث به إلينا اليوم  خلت حرضة احلكيم
التي صدرنا هبا اجلزء » اإلخاء واحلرية«مقاله  عىل أحد إخوانه األفاضل بعد اطالعه

 .»السابق
EQLD 

الشيخ حممد عبده كان يعرف من نفسه مدى نفورها ونفور األحرار ويبدو بوضوح أن 
بالتفريق بني نوعني من من فكرة االستبداد , وهلذا فإننا نراه وهو يوضح فكرته 

أحدمها وهو الذي يطالب به ال يقال له استبداد إال عىل سبيل التقريب ًواصفا , االستبداد
 .) أو التساهل كام يقول(

 االستبداد وموقف ىمد عبده حديثا سياسيا دقيقا عن معنحمالشيخ حتدث  هكذا
الدين اإلسالمي منه فبدأ بالتفريق بني االستبداد احلقيقي أو ما يسميه االستبداد املطلق, 
وبني نوع آخر من االستبداد يبدو أنه مل يكن يامنع فيه وإنام كان حيبذه, وهو توحيد السلطة 

 :املنفذة

 : عنينيم عىل إن االستبداد يقال«
وجه اإلطالق يف اإلرادة, إن شاء وافق الرشع  عىل ترصف الواحد يف الكل,: أحدمها«

والقانون, وإن شاء خالفهام, فيكون اتباع النظام مفوضا إليه وحده, إن أراد قام به, وإن مل 
  .يرد ال يؤخذ عليه, وهو االستبداد املطلق

رسوم, والرشع املسنون, بعد التحقق من استقالل احلاكم يف تنفيذ القانون امل: وثانيهام«
رضب من  عىل  استبدادا إالىقدر اإلمكان, وهذا باحلقيقة ال يسم عىل موافقتهام
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 .» يف عرف السياسيني توحيد السلطة املنفذةىالتساهل, وإنام يسم

EQMD 
 قضية االستبداد إسقاطا يكفل له الذهاب عىل  معرفته بالرشيعة األستاذ اإلمامويسقط

 :كراهية الرشيعة لالستبدادما هو معروف من تقرير  إىل

ْومن تتبع الرشيعة الغراء, ونصوصها الواضحة, ووقف« حكمة تنزيل الكتب  عىل َ
منابذ حلكمة اهللا يف ,  أن االستبداد املطلق ممنوع ىالساموية, وتدوين األحاديث النبوية, ير

يفة, واألحاديث الصحيحة ترشيع الرشائع, ومعاند كل املعاندة لرصيح اآليات الرش
ّاآلمرة باتباع أحكام الكتاب العزيز, واألخذ بالسنة الراشدة, فإنه نبذ للدين وأحكامه, 

العليا, وخرق إلمجاع السلف اهللا خفض كلمة  إىل  ومذاهبه, وذهابى خلف اهلوىوسع
ْ عليهم من خيالف الكتاالصالح من املؤمنني, إذ مل يبيحوا يف أطوارهم أن يتوىل  ّب والسنةَ

الوالة, إذ يقولون  إىل بيعة األمر والعهد أحكام شهوته وهواه, يشهد هبذا صيغهم يفإىل 
 أن تكون خليفة رسول اهللا, تتبع سنته, وتسلك بنا طريقته, أو عىل بايعناك: ملن يبايعونه

ليهم  , ومل نر طائفة منهم وال قوما ولوا ع^أن حتكم فينا بام أمر اهللا, وبام سن رسولهعىل 
كونه يتبع هواه, وافق الدين أو خالفه, ويدل عليه العهود التي كان يعهد هبا  عىل أمريا

 عامهلم يف األقاليم, فإهنا كلها مشحونة بعبارات الوصية, واحلث إىل اخللفاء الراشدون
خمالفتهام,  عىل ّالسنة الراشدة, والوعيد عىل اتباع منهاج الرشع الرشيف, واجلريعىل 

ّهد اإلمام عىل الذي عهد به لألشرت النخعي حني واله أمور مرص, ويؤيده وأخصها ع
أقوال اخللفاء الراشدين يف خطاباهتم ومقاالهتم عند انعقاد املحافل, كقول عمر بعد أن 

ّيا أهيا الناس, من رأي منكم ىف اعوجاجا فليقومه«: ويل اخلالفة , فقام بعض احلارضين »َْ
, ويؤكده ما سنتلوه عليك من »يك اعوجاجا لقومناه بسيوفناواهللا لو رأينا ف«: ًقائال

 .»اآليات واألحاديث
EQND 

 موقف األستاذ اإلمام املحبذ لفكرة عىل وربام كان من الرضوري أن نلقي الضوء
, وهو ما كان يراه واجبا وغري قابل » توحيد السلطة املنفذةيعناالستبداد الذي ي«

 :لالندراج حتت اسم االستبداد
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فرد واحد, فهو غري ممنوع  إىل  الثاين, وهو أن يرجع األمر يف تنفيذ الرشيعةىما املعنأ«

وجوب  عىل وجوبه, أما الرشيعة فنصوصها متضافرة عىل يف الرشع, وال يف العقل, بل مها
 عىل ُ وجيري أحكامه العادلة!نصب إمام ينفذ الرشع القويم, وحيفظ الدين املستقيم

الواحد الفرد, أي إجراء األحكام باسمه  عىل لام يف قرص التنفيذالرعية, وأما العقل ف
املخصوص, من اهليبة والرهبة اللتني تلزمان لتنفيذ األحكام, وإذعان الرعية هلا, 

  .وانقيادها ملا قضت به
ا باملرسوم, ًنا, إذ صاحبه يكون مقيدفلا, كام أسً يف العرف استبدادىثم إن هذا ال يسم«

 .» املرشوع, بحيث ال جيوز له اخلروج عنها, وال جتاوز حدهاحمصورا يف دائرة
EQOD 

 :ويعود األستاذ اإلمام ليتحدث عن طبيعة املستبد واالستبداد فيقول

ْا من يفعل ما يشاء غري مسًواملستبد عرف« ول, وحيكم بام يرسم به هواه, وافق الرشع أو ؤَ
اس كلام سمعوا هذا اللفظ أو ما يضارعه  النىّخالفه, ناسب السنة أو نابذها, ومن أجل هذا تر

األمم  عىل , ونفروا من ذكره, لعظم مصاهبم منه, وكثرة ما جلبىهذا املعن إىل رصفوه
 يلقوا مل, وًوالشعوب من األرضار, وحق هلم النفور واالشمئزاز, إذ مل ينالوا من جرائه إال وباال

, وتسفك ًلام, وتؤكل فيه األموال أكال, بل شاهدوا النفوس تذهب فيها ظًمن أحكامه إال نكاال
ا, فال تثريب عليهم إذ كرهوا سوقه يف سياق مداح, ولو مرادا ًا, وتدمر البالد تدمريًالدماء زور

 .»به غري ما عرفوه
EQPD 

 ال تقل عنها ىفكرة كراهية الرشيعة لالستبداد فكرة أخر عىل  األستاذ اإلمامىنقد بو
أداء وظيفة منع استبداد احلاكم,  عىل البرشية القادرة ىأمهية, وهي رضورة وجود القو

 , وبأهنا بمثابة فرض كفاية»وجوب«وهو يصف هذه الرضورة من الناحية الرشعية بأهنا 
 :مجاعة املسلمنيعىل 

ّولقد تبني لك مما قدمناه أن الرشيعة ال تبيحه, وأهنا توجب تقييد احلكم بالسنة «
نصوص الرشيعة ال تقيد احلاكم بنفسها, فإهنا ليست والقانون, من البدهيي الواضح أن 

إال عبارة عن معاين أحكام مرسومة يف أذهان أرباب الرشيعة وعلامئها, أو مدلوال عليها 
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بنقوش مرقومة يف الكتب, وال يكفي يف تقيد احلاكم هبا جمرد علمه بأصوهلا, بل البد يف 

هرها, فيقومونه عند انحرافه ذلك من وجود أناس يتحققون بمعانيها, ويظهرون بمظا
 .»السري يف طريقها عىل مالزمتها, وحيثونه عىل عنها, وحيضونه

تقويم ما عساه يكون منه من  إىل ومن أجل ذلك دعا سيدنا عمر الناس يف خطبته«
ْأهيا الناس, من رأ«: االعوجاج يف تنفيذ أحكام الرشيعة, فقال ا ً اعوجاج منكم يفىَ

 f  g h  i j k  l﴿: ر املشهور, وقال تعاىللخ األثإ... » فليقومه
m     n o qp r s t   ﴾] أن هذه ى, إذ ال خيف] ١٠٤:آل عمران 

 أن تلك األمة, أي الطائفة من ىمعن عىل اآلية الرشيفة عامة يف دعوة امللوك وغريهم,
قوم اخلري, وتأمرهم باملعروف, وتنهاهم عن املنكر لي إىل املسلمني, تدعو امللوك وغريهم

 .»هبا الدين, وال خيرج أحد عن حده, حاكام كان أو حمكوما

ما رصح به  عىل وليس األمر هنا للندب, كام فهم بعضهم, بل للوجوب والفرض,«
العلامء, ويؤيده أن قيام تلك األمة بذلك مما ال يتم الواجب املفروض, وهو التقيد 

ما ال يتم الواجب إال «قهاء الرشع حكم القاعدة عند ف عىل بالرشيعة, إال به, فيكون واجبا
 .»به فهو واجب

معني أهنا إن  عىل ا,ًا كفائيًإن هذه الطائفة جيب تأليفها من أفراد األمة وجوب«: وقالوا«
 عىل مل تقم فيها أثمت أفراد األمة بجملتها, واستحقت العقاب برمتها, فقد فرض اهللا

يفتها الدعوة للخري, واألمر باملعروف, األمة اإلسالمية أن تقوم منها أمة, أي طائفة, وظ
والنهي عن املنكر, حفظا للرشيعة من أن يتجاوز حدودها املعتدون, وصونا ألحكامها 

 عليها ذوو الشهوات فينتهكوا حرمتها, وخيلوا نظامها, إذ حترفهم عن العمل من أن يتعاىل
ل مع داعيات الشهوات, أيدهيم يف االسرتسا عىل هبا األهواء إذا تركوا وشأهنم, ومل يؤخذ

 عىل فلم جيعل اهللا الرشيعة يف يدي شخص واحد يترصف فيها كيف شاء, بل فرض
ا عارفني, جللب جل ما يؤيد جانب احلق, وتبعيد كل ما من ًالعامة أن تستخلص منها قوم

 .»شأنه أن حيدث خلال يف نظامه, أو انحرافا يف أوضاعه العادلة
EQQD 

 عىل لعمتي توجوب تكوين اهليئة الفكرته القائلة ب تأكيد ويميض الشيخ حممد عبده يف
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أحكام الرشيعة, مقدما أدلة قوية  إىل نصح الوالة ومراقبتهم وأمرهم باملعروف, وردهم
املجال   إن أفكار حممد عبده يف هذا:ال تقبل النقض وال التأويل, ومن احلق أن نقول

 :اًا نادرًا, وذكاء فقهيًا وسياسيكانت متثل تقدما فكري

ْإن امللوك والسالطني داخلون حتت من جيب: ولقد قلنا « تلك الطائفة إرشادهم,  عىل َ
وجوب نصيحة األمراء  عىل واألخبار الرشيفة وذلك لتضافر األحاديث الصحيحة,

هللا ولكتابه «:  قال?رسول اهللا ملن يا:  ثالث مرات, قيل»إن الدين النصيحة«: ^قال
ا, ويسخط لكم ً لكم ثالثإن اهللا يرىض«: , وقال»مني ولعامتهمولرسوله وألئمة املسل

صموا بحبل اهللا مجيعا, توحده, وال ترشكوا به شيئا, وأن تع  لكم أن تعبدوها, يرىضًثالث
ْوأن تناصحوا من واله اهللا أمركم  .» احلديث»..َ

لقيام به يف ما تكلفوا ا عىل والنصيحة لألئمة وأولياء األمر, هي معاونتهم: قال العلامء«
تنبيههم عند الغفلة, وإرشادهم عند اهلفوة, وتعليمهم ما جهلوا, وحتذيرهم ممن يريد 
السوء هبم, وإعالمهم بأخالق عامهلم, وسريهتم يف الرعية, وسد خلتهم عن احلاجة, 
: ونرصهتم يف مجع الكلمة عليهم, ورد القلوب النافرة إليهم, والنصح لعامة املسلمني

ما  إىل  وتوقري كبريهم, والرأفة بصغريهم, وتفريج كرهبم, ودعوهتمالشفقة عليهم,
يسعدهم, وتوقي ما يشغل خواطرهم, ويفتح باب الوسواس عليهم, بل قال عليه 

يديه, أوشك أن يعمهم اهللا  عىل مل يأخذواوإن الناس إذا رأوا الظامل «: الصالة والسالم
 .»بعقاب من عنده

وجوب رصد  عىل ا مما مل يسع املقام رسده, تدل برصاحةفهذه األنباء الرشعية, وغريه«
                   الرشيعة احلقة  إىل أعامل الوالة, وأمرهم باملعروف, وهنيهم عن املنكر, وردهم

           عند االعوجاج, ومعلوم أن األمة بتاممها ال يمكنها القيام هبذا, فوجب اختصاص 
  ﴾  f g h i j k﴿:   اآلية تلكذلك بمن حتتم عليها, بمقتىض

استخالصهم منها, عارفني بالواجب فيدعون إليه, واملمنوع .  لخإ... ] ١٠٤:آل عمران[
 .»فينهون عنه

EQRD 
حد كبري مع نظرية  إىل حممد عبده كان يتوافقاإلمام األستاذ ن إ أن نقولًإذا نستطيع 
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رياض  الوزراء مصطفى رئيسالرغم من وعيه ملخاطرها, ومل يكن  عىل املستبد العادل

ّا ملصلح حقيقي, وهو الذي جد يف ًيف نظر األستاذ اإلمام إال نموذجعىل سبيل املثال باشا 
تشجيع احلركة  إىل ون الدولة من مالية وأشغال ومعارف, وكان له ميل قويؤتنظيم ش

 عىل إخراج دائرة املعارف, وكان هو الذي أشار عىل األدبية, فشجع بطرس البستاين
 إسامعيل أن يقدم هلذه الدائرة منحة مالية وعلمية, وشجع أصحاب جملة ديواخل

 عىل , وملا سمع بعزمه»الشفاء«نرشها, وشجع شبيل شميل صاحب جملة  عىل »املقتطف«
 .ذلك عىل السفر لدراسة األساليب احلديثة ملرض السل أعانه إعانة مالية

EQSD 
أو (وجود غري املسلمني الرأي الفقهي يف ة اإلشكالية الثالثة, وهي إشكالي إىل ونأيت
 .يف الطبقة العليا من دوالب احلكم) املسيحيني

كان حممد عبده يف بداية عهده بالسياسة يظهر ضيقه من ترصفات نوبار وأقرانه فيلجأ 
هذا الوصف يف  عىل العاطفة الدينية ويصفهم بأهنم مسيحيون, ويعتمد إىل يف انتقادهم

 :هم لوطنهئ عدم والتعليل ما يشخصه من

, رجل رشيف, وهو أفضل من جتران وبطرس اًإن رياض باشا, برغم كونه مستبد«
وأرتني, ألن هؤالء كلهم مسيحيون ال يريدون خريا بنرش روح التعليم اإلسالمي, ولعله 

 يستعني به وبطبقة من الشبان املسلمني املتعلمني, ويقيص عنه اخلديوينجح يف جعل 
 .»ينياألرمن واملسيح

EQTD 
ا, ً خمتلف, وتوجه أكثر نضجىلكن حممد عبده نفسه بعد أن صقلته التجربة كان له رأ

وقد أصبح له موقف واضح عرب عنه يف أكثر من موقف, وعندما هامجت الصحافة بطرس 
األقباط  عىل اهلجوم إىل باشا غايل يف كثري من ترصفاته اإلدارية وانتقلت من هذا اهلجوم

 : هذه املحاولة وكان مما قالههثلا مت مأماما ًا منيع سدوقف حممد عبده

شخص بعينه ال ينبغي أن يتخذ ذريعة للطعن يف طائفة أو  عىل وعندنا أن التحامل... «
جهاد يف : غري معتد, وحماربة لغري حمارب, أو كام يقال عىل أمة أو ملة, فإن ذلك اعتداء

ان له نفع, فإنه يثري الساكن, وينطق غري عدو, وهو مما رضره أكثر من نفعه, إن ك
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عكس ما يريده,  إىل  الطاعن, وخمالفتهىمقاومة رأ عىل الساكت, ويؤلب القلوب املتفرقة

 الطوائف املتوطنة يف أرض ىحدإ إىل فليس من الالئق بأصحاب اجلرائد أن يعمدوا
 أو ًن رجالشائن من العمل, تعلال بأ إىل واحدة فيشملوها بيشء من الطعن, أو ينسبوها

عامئق القلوب, ويديل  إىل  منها قد استهدفوا لذلك, فـإنه مما يرسل العداواتًرجاال
بطون األفئدة, فإذا تنافرت الطوائف, تشاغلت كل منها بام حيط شأن  إىل بالضغائن

الطاعن قصده, وبعدت  عىل ىأوطاهنم, فالتو عىل اً, فكانت كل مساعيهم رضرىاألخر
 .»عنه غايته

.............................................................................. 
EQUD 

أن التجربة صقلت  إىل موقفه من بطرس غايل فذهبالشيخ حممد عبده  خلص قدو
   . وجعلته أبعد ما يكون عن الوقوع فيام اهتم به من حتيز أو خطأة بطرس غايلشخصي

 عىل ا يعتمدًا نظريً عبده عن بطرس غايل دفاع دفاع األستاذ اإلمام حممدىونحن نر
 :وقائع حمددة يثبت هبا ما يذهب إليه من دفاع عىل املقدمات املنطقية أكثر من اعتامده

أما بطرس باشا غايل فهو رجل ذكي حاذق يف عمله, بصري بأمره, تقلب يف وظائف «
 سامي وظيفته, وكان ما وصل إليه من إىل  به اجتهادهىاحلكومة من عنفوان شبيبته, ورق

احلقانية زمنا طويال, ثم صار وكيل احلقانية من نحو ست سنوات, ووثقت » باشكاتب«
 من األعامل ىما أد عىل ة يف كثري من أعامهلا املهمة, ونال منها مكافآتاخلديويبه احلكومة 

التي نيطت به, فمن الظن به أال تضيق معرفته عن اإلحاطة بام توجب عليه أحكام 
 .»فته, وأال يصدر عنه ما يبعث عليه الئمة من مصيب يف رأيه, حمق يف حكمهوظي

ثم إىل االغتيال ) ١٩٠٨(ومن اجلدير بالذكر أن بطرس غايل وصل إىل رئاسة الوزارة 
 ) . ١٩٠٥( وفاة األستاذ اإلمام بعد) ١٩١٠(

ERLD 
ستعمر اإلنجليزي, اإلشكالية الرابعة, وهي أصعب اإلشكاليات, وهي عالقته بامل إىل ونأيت

 بعزل ّ عباس هماخلديوحد أن  إىل أو تعاونه مع اإلدارة اإلنجليزية, وهو التعاون الذي وصل
عزله من  عىل إنه ال يوافق«: الشيخ حممد عبده من اإلفتاء, فأعلن اللورد كرومر برصيح العبارة
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 . »اًدام موجود منصب اإلفتاء, مهام كانت األحوال, ما

ERMD 
صعوبة املأزق الذي وجد حممد عبده نفسه فيه حني  إىل  أن نلتفتومن الواجب

اكتشف أن طريقه يف اإلصالح السيايس واالجتامعي وهدفه منه ال يمكن أن حيقق النجاح 
 عباس حلمي الثاين, اخلديو عىل )املعتمد الربيطاين(إال باالستعانة باللورد كرومر 

دان وهو مطمئن الضمري, قرير العني بعد أن والواقع أن حممد عبده شق طريقه يف هذا املي
وجد ما اعتقد أنه الصواب, لكن ورقة االهتام بالتعاون مع املمثل اإلنجليزي مل تفتأ ترفع 
يف وجه حممد عبده ويف وجه تارخيه من آن آلخر, وقد أجاد األستاذ أمحد أمني تقديم 

ء اإلصالح يف العرص زعام« يف كتابه اإلشكاليةحممد عبده يف هذه الشيخ وجهة نظر 
 : حيث قال »احلديث

.............................................................................. 

قد «:  اإلمام حممد عبده مرة يف االستعانة باألجانب فكان من فتواهىوقد استفت... «
غري املؤمنني, وغري جواز االستعانة ب عىل ّقامت األدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف

هذه االستعانة  عىل ما فيه خري ومنفعة للمسلمني, وأن الذين يعتمدون عىل الصاحلني
جلمع كلمة املسلمني, وتربية أيتامهم, وما فيه خري هلم مل يفعلوا إال ما اقتضته األسوة 

إما كافر أو : هم فهو بني األمرينسقف رهم أوّوأصحابه, وأن من كف ^ احلسنة بالنبي
طريقتهم, وال حيزهنم شتم  عىل ّ دعاة اخلري أن جيدوا يف دعوهتم, وأن يمضوافاسق, فعىل

 .»الشامتني, وال يغيظهم لوم الالئمني, فاهللا كفيل هلم بالنرص إذا اعتصموا باحلق والصرب

 :يعلق األستاذ أمحد أمني فيقول

يشعر بام لفتوى  ايعرب عن مذهبه, ويربر موقفه, والقارئ هلذه الفتوى فهو يف هذه«
 .»يشعر األستاذ به من مرارة وغيظ

ERND 
» التيمس« بحديث ملندوب صحيفة  توفيق نفسه يف مرحلة مبكرة قد أدىلاخلديووكان 

إن أمامي واحدة «: عرب فيه عن منهجه يف احلكم يف ظل وجود االحتالل الربيطاين فقال
حماربتها يف اخلفاء  عىل  والعملاًمن ثالث خطط يف احلكم, إما اتباع نصائح إنجلرتا ظاهر
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إن هذا هو األسلوب الذي حاوله ابنه وخليفته عباس حلمي فيام : فيام بني قوسني نقول(

, أو إطاعتها إطاعة عمياء, أو أناقش نصائحها بكل رصاحة وأبدي آرائي فيها, )بعد ذلك
ُ األخرية, فرميت ها, وإال فأنا مضطر لقبوهلا, وقد اتبعت يف احلكم الطريقةفيُفإذا قبلت 

 .»?النهاية إىل بالضعف, فهل كان يمكنني أن أقاوم

الشيخ  إىل  توفيق نفسه, وهبذا مل يرتك هامشا لالنتقادات التي وجهتاخلديوهكذا قال 
 .حممد عبده فيام بعد

EROD 
وقد كان الشيخ حممد عبده يوافق رأي السياسة الربيطانية يف كثري من قضايا العالقة 

خلالفة العثامنية, وكانت هناك نقاط اختالف كثرية, وكان موقف العقل من بني مرص وا
اإلقرار بأن الصواب كان يف جانب الربيطانيني  إىل هذه اخلالفات يقود يف بعض األحيان

ال العثامنيني, وهذا أمر طبيعي يف ظل املامرسة السياسية التي تتأثر باملصالح املبارشة, كام 
 .نةتتأثر باخللفيات الراه

وهكذا كانوا من أنصار » فرق تسد« وبالطبع فقد كان الربيطانيون من أنصار سياسة 
تركيا «ترك هامش كبري من احلرية للحركات املقاومة لنفوذ السلطان العثامين, ومنها مجاعة 

 عباس حلمي ال يامنع يف أن يظهر تأييده العسكري للسلطان اخلديوحني كان  عىل ,»الفتاة
 ليس له أن يستبد اخلديو, وكان اإلمام حممد عبده يري أن »تركيا الفتاة«اعة يف مواجهة مج

هكذا كان حممد عبده يصور (بترصيف األمور, أو أن يكون حكومة داخل حكومة 
, وأن ليس من مصلحته )أنه يريد أن يكون حكومة داخل حكومة الربيطانيني عىل اخلديو

اة خدمة لرتكيا, وفيهم قوم أحرار مل يرضهم وال مصلحة مرص أن حيارب مجاعة تركيا الفت
 .ظلم عبد احلميد, وال عسفه, وال استبداده
ERPD 

 عباس نفسه كان يستشري الشيخ حممد عبده يف خالفاته اخلديوفإن كله ومع هذا 
وأزماته مع الربيطانيني, وكان يأخذ برأيه, ومن ذلك استشارته له عندما أرادوا تعيني 

 هذا الرأي, ألنه يضعف صلة ى ال يراخلديوي الرتكي, وكان قاض مرصي بدل القايض
» ليون فهمي«مرص برتكيا, ويمكن من سلطة اإلنجليز, وكاستشارته له يف مسألة 
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 وحبسه يف قرص رأس التني الهتامه بتزوير أختام اخلديواألرمني, وكان قد قبض عليه 

 اخلديوي يف القرص, ورأي , وأراد اللورد كرومر أن يفتش عنه»لدزي«باسم رئيس كتاب 
 . بام أنقذه من املوقفنياخلديو عىل  اإلهانة, وقد أشار الشيخ حممد عبدهىأن هذا منته

ERQD 
مهادنة «ما يسميه املؤرخون  إىل وإذا كانت ممارسة السياسة قد قادت حممد عبده

 إىل ال, فإن حممد عبده نفسه مل ينكر ذلك, ومل يكن يلتف حول اإلقرار به, و»اإلنجليز
 .تقديمه يف صورة خمتلفة عام حدث بالفعل

عام يراه يف وجوه إصالح التعليم يف من منفاه ا بعد عودته ًوقد وضع حممد عبده تقرير
 توفيق, وهكذا ظهر اعتقاده يف أن احلكومة اخلديو إىل اللورد كرومر ال إىل مرص, ورفعه

 .اخلديوالفعلية هي حكومة اإلنجليز ال حكومة 

ه بعد عودته من منفاه يسامل تشيخ حممد عبده طول الفرتة الباقية من حياثم ظل ال
 أن جالء اإلنجليز ال يأيت إال من طريق ىإنه كان ير حتى اإلنجليز, ويتعاون معهم,

حقوقه, ومهته يف أداء  عىل ارة الشعب, وفهمه حلقوقه وواجباته, وغضبه من االعتداءناست
 .ملبلغ, ووسيلة ذلك إصالح التعليمواجباته, ومرص مل تكن تبلغ هذا ا

مع ما بني البلدين من  أن مسألة مرص ال حتل بمواجهة مرص إلنجلرتا, ىوكان ير
أن القوة هي  الربيطانيني , وكان يرى يدإىل تأياألجنبية فارق القوة , ومع ميل الدول 

,  ة احلقيقذهالكفيلة باستخالص حق مرص من بريطانيا , وإدراك بريطانيا نفسها ه
عىل فإنه جيب  أن حيدث ذلك أن مصلحتها يف استقالل مرص, وإىل إىل والتفات الدول

  .القادة أن ينريوا الشعب بالتعليم, وال جيعلوا كل مههم االشتغال بالسياسة
اختالف قاد إىل مجال الدين األفغاين مع  الشيخ حممد عبده اختلف الصددويف هذا 

رصف كل جهوده  بأن األفغاين وهو أستاذه حعبده يرصافرتاقهام كام نعرف , وكان حممد 
األمرية نازيل األستاذ اإلمام انتقد  وكذلكيف السياسة دون اإلصالح الداخيل للشعوب, 

إذا كان املجهود السيايس ومل تؤسس مجعية للنهضة النسوية, مثال, و إىل يف أهنا انرصفت
إال أن له حتب  تكن هي ملبينام سة, أن يتكلم يف السيايستجب لدعوهتا له حرض جملسها مل 
 . يتكلم يف السياسة
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ERRD 
أن النص, الذي يتعلق برأي األستاذ اإلمام يف شكل  إىل وقد أشار الدكتور حممد عامرة

صديقه املفكر  إىل اإلدارة املرصية يف ظل االحتالل الربيطاين, جاء يف خطاب بعث به
األستاذ اإلمام يستطلع رأيه يف هذا إىل  قد بعثبلنت  كانإذ  اإلنجليزي ولفرد بلنت

, وهو االتفاق م١٩٠٤األمر, وذلك بمناسبة عقد االتفاق الودي بني إنجلرتا وفرنسا سنة 
الوراء, فبعث األستاذ  إىل  الكثريين خطواتىالذي انتكس باآلمال الوطنية املرصية لد

 .م١٩٠٤مايو سنة من  ٦ اتارخيه رسالةاإلمام إليه برأيه هذا يف 

نرشت هذا اخلطاب بعد وفاة األستاذ » اللواء«وقد ذكر الدكتور عامرة أن جريدة 
, الطبعة »التاريخ الرسي لالحتالل«, نقال عن كتاب بلنت م١٩٠٧اإلمام بعامني سنة 

أن الرتمجة العربية هلذا الكتاب التي قام هبا الدكتور عبد اللطيف  إىل اإلنجليزية, لكنه يشري
أنه راجع الطبعة إىل ً أيضا ذكر هلذه املراسالت, ويشري الدكتور عامرةمحزة مل يرد فيها 

  .»هذه املسائل فلم نجد«اإلنجليزية 

رغم عدم وجودمها يف كتاب بلنت, وال يف الرسالتني وقد أثبت الدكتور عامرة  
احتامل أن يكون بلنت قد حذفهام من هذه الطبعة, إذ أنه قد ذكر يف ًمربرا هذا بمذكراته 

 إىل ديمه للكتاب أنه راجع مواده مع األستاذ اإلمام وحذف بعض املواد التي تيسءتق
 .بعض األصدقاء

ولية ؤنحن نثبتها هنا, ولكننا ال نقطع بمس«: واضحة الدكتور عامرة بعبارة قد قال و
 .»اإلمام عام فيها من أفكار

ERSD 
يف هذا  عىل حممدحممد عبده عن تصوره لطريقة حكم مرص مع بقاء أرسة الشيخ عرب 
صورة العرش, ونحن نراه  عىل إجياد الديمقراطية مع احلفاظ  إىلنحو يميل عىل احلكم
, وإن كنا اخلديو من )أو توجيهية للسلطة التنفيذية(نزع كل سلطة تنفيذية  عىل حريصا
 :ىأنه ال يامنع يف عضوية املوظفني اإلنجليز يف جملس الشور  عىلنتحفظ

 :ة يف عائلة حممد عيل, هو كام يأيتاخلديوية املرصية, إذا بقيت إن رأيي يف اإلدار«
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 أول وأهم قاعدة أساسية يف تلك اإلدارة هي أنه جيب أال يكون للجناب − ١«

 أي سلطة ختوله التداخل يف هيئات السلطة التنفيذية للنظارات, وال إدارة اخلديوي
ُ ينبغي أن جيعل لتداخله الشخيص  أنه الىاألوقاف واألزهر, وال املحاكم الرشعية, بمعن

 .»أثر ما يف اإلدارة املرصية مطلقا

 احلايل, بوجه التقريب, ولكن الشورى نسق جملس عىل  جيب أن يشكل جملس− ٢«
ّنظام أقوم, وترتيب أمثل منه, وينبغي أن يكون الوزراء وكبار املوظفني أعضاء فيه, عىل 

وظفني من اإلنجليز يف احلكومة املرصية يف وليس هناك ما يمنع من انتظام بعض كبار امل
 .»سلك أعضائه, ويكون من اختصاص هذا املجلس سن القوانني اجلديدة

 ينبغي أن توضع حدود لتداخل السلطات التنفيذية الذي يدعيه املوظفون − ٣«
ال يكون املوظفون املرصيون جمرد آالت  حتى اإلنجليز كاملستشارين وغريهم ألنفسهم,

 .»رادة هلم, وال رأي يبدونه من تلقاء أنفسهمصامء ال إ

 أن يشكل جملس إدارة يف كل نظارة من النظارات كاحلقانية والداخلية مثال, − ٤«
ينتخب أعضاؤها بواسطة املجلس العام املتقدم الذكر, وتكون وظيفة كل جملس من هذه 

ت والقوانني املجالس اإلدارية البحث يف تفصيالت املسائل املهمة, ووضع املرشوعا
 .»والنظامات لكل مصلحة من مصالح احلكومة

ون املتعلقة ؤالش إىل  أن يوضع قانون لنظارة املعارف يكون إجباريا بالنسبة− ٥«
باملعارف العمومية والتعليم, وينبغي أن خيصص قسم من الدخل العمومي للقيام بنفقات 

لتعليم الفني تكفي لسد  لىالتعليم يكون كافيا لفتح مدارس للتعليم العام, وأخر
 .»حاجات البالد
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 ومناقشة مقومات الفكر السيايس لألستاذ اإلمامخلصنا من فهم و اآلن وقد خلصنا
فلربام يتصل بفكر حممد عبده السيايس وبمذهبه التارخيي أن التي صادفها اإلشكاليات 

   .اسيني الذين عارصهمآرائه يف السيبعض نتأمل 
نعرف  حبه وتقديره لرياض باشا, وىونحن نعرف من قراءتنا ملذكراته وآثاره مد

مقاصده يف اإلصالح, ويستعني عىل األستاذ اإلمام يعاون كان هذا الرجل كذلك أن 
رأي الشيخ حممد عبده يف  عىل ون, وقد خلص األستاذ حممد كردؤبرأيه يف بعض الش
مستبد يكره «:  يف شخصه صورة حسنة للمستبد العادلىإنه كان يررياض باشا بقوله 

التناصف, حيمل  عىل الرتاحم, ويقهر اجلريان إىل التعارف, ويلجئ األهل عىل املتناكرين
 .»ما فيه سعادهتم بالرغبة عىل رأيه يف منافعهم بالرهبة, إن مل حيملوا أنفسهم عىل الناس

ERUD 
 يف ى يف مديح رياض باشا وبيان سجاياه, ونحن نروهذه فقرة من فقرات حممد عبده

نقد الشخصية نقدا حقيقيا مع إظهار هذا النقد يف صورة  عىل هذا النص البديع قدرة فذة
 املديح, أو فلنقل إنه كان يبدأ باملديح ثم يستثني منه, وهو أسلوب لطيف يف تقديم النقد

 :صاحبهإىل 

ْرياض باشا خري من يف طبقته من املرص« يني بال نزاع, واملنازع يف ذلك مكابر, وفيه من َ
 .»حمامد الصفات ما ال ينكره العدو املنصف, ولكن يصحب هذه املزايا ما قد يؤاخذ عليه

رياض باشا ذكي بالفطرة, وقد اكتسب بالتجربة يف األعامل اإلدارية ما مل يكتسبه «
مل يكن لديه علوم كلية ترد سواه, ولكن معارفه جزئيات متفرقة يعوزها كيل يرجع إليه, و

مثله, وربام ال يكون جامع الشبه بينهام تاما  عىل إليها اجلزئيات, فقد كان يقيس اجلزئي
 .»فيقع يف اخلطأ

ُفيه مهة وقوة عزم ال تنكر, ولكن قلام حيوط ذلك باحلزم وبعد النظر يف العواقب «
 .»ليتجنب ما يكره منها
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 البالد, ولكن ال يبايل يف تأدية ما يراه واجبا صادق النية, خملص الرسيرة يف خدمة«

كل أحد أن يعلم حسن  عىل عليه بام جيرح القلوب, ويؤمل النفوس, ويظن أن من الواجب
 .» بعمله وإن مل تظهر الغاية الصاحلة منهنيته, وأن يبينها هو, وأن يرىض

نه بعض له نشاط يف العمل, ال يصحبه كلل وال مل, ولكن تأخذ اجلزئيات من زم«
 .»نصيب الكليات

فيه مزية التفويض للعامل يف عمله, ومنحه كامل احلرية فيه إذا وثق فيه, ولكنه ليس «
عنده قاعدة يبني عليها ثقته, فتارة يثق باألذكياء العارفني وبالصادقني, وتارة 

 .»بأضدادهم

 أحد مزج يف غضبه بني إحساسه اخلاص وما يتعلق بالعمل العام, عىل إذا غضب«
فيسقطه من نظره وإن كان فيه من الفضيلة ما يعرتف به العامل أمجع, ويفوته االنتفاع منه, 
ْوهلذا حيرتم أحيانا من ال يستحق االحرتام, وحيتقر من يستحق اإلكرام, ويذم املتعصبني  َْ َ

 .»لألوهام, وجيل الكثري من أفرادهم

منه ظهر ذلك يف قوله وأرسة يشء أو نفر  إىل نظيف القلب, بعيد عن احليلة, إذا مال«
إخفاء رسه, وطهارة نفسه حتاول إظهاره, فتكون  إىل وجهه وحركات أطرافه, فرتاه يميل

 .»الغالبة

هياب ذوي النفوذ من األجانب, ولكنه كان جيد السبيل ملقاومة بعضهم, إذا وجد من «
 .»آخر سندا, وهو أمثل طبقته يف ذلك

 ء خييفه, فإذا عرض له ما مل يستطع تذليله, رجعجريء مقدام يف األعامل, كأن ال يش«
 .»أن يبلغه االحرتاس, فينقطع العمل  ما يمكنأقىصإىل 

 الطاعة يف كل ما يؤمرون به, محال هلم إىل مل يكن خيالج فكره ريبة يف سكون املرصيني«
 سالف عهدهم, فكان يف غاية الطمأنينة من ناحيتهم, فلم ير أنه جيب أن ينظر فيامعىل 

عساه أن يثريهم من جهة املقابلة يف تنفيذ السلطة, أو من ناحية الساخطني عليه من 
 .»الوطنيني

 



‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù]å‚fÂ< RQR
 

ESLD 
يف آحد آثاره وال يقف أمر تقدير األستاذ اإلمام لرياض باشا عن هذا احلد وإنام نراه 

 :القول يف إنجازات رياض باشا فيقوليفصل األخرى 

 وهذا البعض من نظاره, يمكنك أن تسمع بعدما تبني من موجز سرية رياض باشا«
 :بعض ما أثمرته تلك السرية

إن إبطال رياض باشا للسخرة كان عدالة ال تنكر, ولكنه أحنق عليه مجيع ) ١(
تغلون أبدان الرعية وأمواهلا, ومل يكن ذلك ضارا لوال ما صحبه سالوجهاء الذين كانوا ي

رأوا أنه ينبغي هلم التخلص مما يمس   حتىمن استعالئه عليهم, وتعريضه بسوء ماضيهم,
. ش باشا, وش. فيها م          كان » مجعية حلوان «ىكرامتهم, فشكلوا ملقاومته مجعية تسم

 .باشا وغريهم, فلام خاب سعيهم تربصوا به الدوائر. ل. باشا, وع

بعض اجلرائد فألغاها بأسباب مل تكن بالقوية, فمنح بذلك  عىل وكان قد اشتد«
 ق أحد حمرري تلك اجلرائد امللغاةاآلة هتيج اآلراء ملقاومته, فذهب أديب إسحخصومه 

 رمي رياض باشا ىمل يكن هلا موضوع سو» القاهرة«أوروبا, وأنشأ جريدة سامها إىل 
, »رياضستون«كانت تسميه  حتى األجانب, إىل باالستبداد والظلم, والرغبة يف بيع البالد

باشا, . ش. باشا, وم. را, وــ األسبق إسامعيل باشديواخلتلك اجلريدة  عىل وكان ينفق
باشا وغريهم, وكان الكثري من الساخطني يتلذذون بتالوهتا كام يتلذذ املريض . ل. وع

 .بحكاية علته, ووسائل شفائه

زاد حنق أكثر األغنياء عليه بزيادة مائة ومخسني ألف جنيه يف أموال األطيان ) ٢(
إليها ليتضح عذره, فانتهز الفرصة نوبار باشا  رضورة الداعيةالعشورية, وهو مل يبني ال

 من الظلم واخلسار الذي حيل هبم, وكثرة ىوألب كثريا من األعيان للمظاهرة بالشكو
ْاالجتامع لذلك, ونفي من كان واسطة يف إثارة املتظلمني وهو حسن موس  العقاد, وبرح ىَ

 .كن جرح األغنياء مل يربأ أمله بذلكنوبار باشا مرص بتنبيه يقال إنه صدر إليه, ول

وجهاء البالد, ومل يكن  إىل واؤوثق بمن مل يكن أهال للثقة من املديرين, فأسا) ٣(
 فيهم العتقاده أن أولئك الوجهاء هم أصل شقاء البالد, وهذا صحيح يف ىيسمع الشكو
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اض باشا األغلب, ولكن ليس من احلزم جعله عاما, وهلذا وقر يف نفوس األعيان أن ري

ْعدوهم, يريد إسقاطهم, وإقامة من دوهنم مقامهم َ. 

 ىاهتم بتقرير األمن, كعادته يف كل وزارته, كأن البالد يف حرب دائم, وأعط) ٤(
وا يف استعامهلا, فأخذوا بالظن, ونالوا من كثري بالشبهة, ؤاملديرين يف ذلك سلطة أسا

 . غريهم بغري حق وال عدلفأزعج ذلك نفوس الباقي, فخافوا أن يصيبهم ما أصاب

.............................................................................. 
ESMD 

يصور فيها األستاذ اإلمام النزاع الذي دار بني رياض باشا وهذه قطعة أدبية فلسفية 
ًوبني األعيان تصويرا تأمليا فذا  ً ً: 

ة العليا من مراتب اإلنسان, وهي املرتبة التي يصل ما دون املرتب إىل إذا صوبنا النظر«
منازل املالئكة يف كامل الصفات, وأخذنا اإلنسان من وجهته البرشية, رأينا أن  إىل فيها

املنافع العامة مع عظم مقدارها, وعم أثرها ال ترصف الشخص عن نفسه, وال تنسيه 
ة, وتعوزهم البصرية, وقد منافعه ومضاره اخلاصة به, فام الظن بقوم تنقصهم الرتبي

 فمن مسه ظلم املأمورين ومل تسمع ?شعروا بيشء من القوة ال يدركون كيف يستعملونه
ْشكواه, ومن يرتقب أن يؤخذ بام أخذ به غريه بغري حماكمة عادلة, ومن نكبته شبهة خميلة  َْ َ

ْال حقيقة هلا, ومن خياف أن يتمثل يف خيال حاكم جاهل بصورة ال تعجبه من ا إلصالح, َ
للسكينة واالطمئنان, وتوفري املنافع, وأنزه ى كانوا يطلبون تغيري هذه احلال بام هو أدع
ذلك من نفسه بام تكشفه التجربة يف زمن  إىل الناس غرضا كان يؤمل أن رياض باشا ينتبه

 .»قصري أو طويل

ْأما الضجرون ومن« اصة,  مصالح اخلىال تبلغ املصالح العامة من نفوسهم مبلغ أدن َ
, وال ىأخر إىل فضال عن أقصاها, فقد كانوا يتمنون سقوط وزارة رياض باشا من ساعة

 .»يكفون عن الطعن فيها, والتنديد هبا مهام استطاعوا

تلك الرغبة التي كانت تلعب بالنفوس, وجتيش يف القلوب آخر عهد إسامعيل باشا, «
 عىل تأسيس احلكومة إىل لنزعة السابق , تلك ااخلديوواأليام األويل من حكومة جناب 

, ومنح بعض منتخبني من األهلني حق املشاركة يف كليات أعامل احلكومة, الشورىقاعدة 
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عدل احلكومة يف  إىل ذلك الظمأ وجد مسكنا من مبادئ اإلصالح فاطمأنت النفوس

القضايا العامة, وفرتت تلك الرغبة كأهنا قد وجدت من حسن نية احلاكم عوضا عن 
 .» الرعية يف احلكماشرتاك

 فرجع التحدث بني الناس....  بعد مدة من الزمانىلكن تلك النزعة انبثت مرة أخر«
ما كان عليه, وأخذ الناس يقولون ال صالح يف االستبداد بالرأي, وإن خلصت إىل 

 .»النيات, فرأي واحد عرضة للخطأ, وإن حتققت نزاهته من الغرض
ESND 

أن يربر موقف رياض باشا من  حياول عبدهقد ظل األستاذ الشيخ حممد و
 :الديمقراطية 

ًرياض باشا مل يكن يعرف أن يف البالد من يطلب هذا األمر طلب« ْ ا, ألنه مل ًا صحيحَ
 ما كان يدور بينهم, وكان يعتقد أن يف جملس إىل خيترب الناس, ومل يصغ حق اإلصغاء

م اخلربة باألحوال السياسية  ألن أعضاءه تعوزه;تعويقا عن اإلصالح املطلوبالشورى 
واإلدارية, فال ينتظر منهم إال املعارضات وإطالة البحث يف أمور جتب فيها الرسعة, 
وكان يوافقه يف هذا الرأي كثري من العقالء, ويتمنون مع ذلك أن يبدأ بشفاء هذا الغليل 

 وبت أهم بعد حل املشاكل املالية, ووضع قانون التصفية, وتشكيل املراقبة الثنائية,
ون الداخلية والقضائية, وكان يمكن ختويل ؤاملسائل السياسية, إذ مل يبق بعد ذلك إال الش

املجلس بعض احلقوق التي منحها األمر العايل من قبل, والتوسع فيها بعد ذلك 
بالتدريج, وقد خاطبه بعض الوجهاء بذلك فرفض رفضا باتا, فكان ذلك مما زاد 

  .»الرغبة
 بالرفق, ووضع املسألة موضع البحث وطاول يف بتها سنني, لكان قد ولو أنه أجاب«

ْمن  إىل االنضامم إىل أرسل اآلمال ترسح يف فسحة من النظرة, ومل يكن قد دعاها بالشدة َ
 .»يؤلب عليه, ويثري األحقاد حواليه

ESOD 
اض ألن ريأسفه ;  حممد عبده بدي الشيخحداث الثورة العرابية يأله روايتويف أثناء 

االعتزال, وهو  إىل  األحداث وتضطرهباشا مل يعتزل اخلدمة بإرادته مبكرا قبل أن تتواىل
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 : نفسه عليهاخلديو تآمر ىأن رياض باشا كان واعيا ملد عىل يورد ما يدل داللة واضحة

 عليه, ورغبته يف اخلديوإن رياض مل يكن حيس بموجدة : من العبث أن يقال .. « 
ن لذة املنصب والشغف بالرئاسة وثقة دولة الرئيس بنفسه وظنه أن اعتزاله للسلطة, ولك

وهنا, كل ذلك كان ؤال صالح للبالد إال إذا كان هو صاحب سياستها, والقائم بتدبري ش
يغالط إحساسه, ويدافع وجدانه, ويلتمس له العذر يف البقاء, ويرصف نظره عن أدلة 

ّضعفها, ولو حكم عقله  عىل  الركون إليهمومهات عىل قوهتا, ويقبل به عىل االنحراف عنه
وأنصف نفسه وبالده النرصف عن مقام السلطة خمتارا قبل أن ينرصف عنها مكرها, فقد 

 إىل  بالبالد مبلغ ما وصلت إليه, لو مل يضطر الضباطكان من املحتمل أال تبلغ الفوىض
 .»التنازل عن رئاسة النظار عىل حشد اجلنود يف ساحة عابدين إلكراهه

شعور احلزب الوطني, بسبب استقالة رياض باشا وعودة  عىل إن اليأس قد تغلب«
احلكم, ذلك ألن نوبار يمثل سيادة رجال املال واملضاربني الذين سيتمتعون  إىل نوبار باشا

كل  يف عهده بالرخاء والرفاهية, إذ سيحكم البالد فريق من األجانب النازحني من
 .»صوب

ESPD 
ن خامتة نختم هبا حديثنا عن األستاذ اإلمام فـي فكره السيايس, فإننا وإذا كان البد م

تلميذه األستاذ رشيد رضا عن األمرية نازيل  إىل نفضل أن ننقل الفقرة التي يتحدث فيها
ي فكرة فكر حممد عبده السيايس, وهيف هر اوإحدى اجلفاضل, ففيها تعبري دقيق عن 

 .سةالعمل النافع قبل السيا  إىلااللتفات

 لو أن هذه األمرية املستنرية ى أنه كان يتمنىويف حديثه هذا عن األمرية نازيل فاضل نر
 : عام الحظه عليها من ولعها بالسياسةًإلصالح االجتامعي بديالباشغلت نفسها 

لكنها مولعة بالسياسة, كام قلت, فمن سوء حظ املسلمني أن كل من كان فيه ... «
 فاشتغال هذه األمرية بالسياسة كاشتغال السيد مجال الدين استعداد ليشء يشتغل بغريه,

النفع العظيم  عىل اًهبا, هو رجل عامل, أعرف الناس باإلسالم وحالة املسلمني, وكان قادر
 .»...السياسة, فضاع استعداده هذا إىل باإلفادة والتعليم, ولكنه وجه كل عنايته

 حوهلا من ْنَذيب البنات, فإن متأسيس عمل يفيد يف هت عىل وهذه األمرية قادرة«
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 ا, ولو أهنا محلتهن وأمثاهلن من النساء الغنياتًا وتبذيرًاألمريات ينفقن نفقات كبرية إرساف

لرتبية البنات وتعليمهن, واستحرضت هلن معلامت من اآلستانة أو  إنشاء مدرسةعىل 
دة املطلوبة كان غرسا سوريا لكان خري عمل تعمله, وما كن ليخالفنها, فإذا مل يأت بالفائ

 .»أو بذرا جتني ثمرته ولو بعد حني

, ى, وخطأهتا يف االشتغال بالسياسة, وكان يسوءها هذا منىوطاملا ذاكرهتا هبذا املعن«
حيببن الطاعة وعدم املعارضة هلن يف آرائهن, وأنا ال ) والسيام األمريات(ألن النساء 

 رض جملسها غريي وتكلمت معه ال ترىضأجارهيا يف أحاديثها السياسية فتغضب, وإذا ح
املشاركة, وأنا ال أحب أن أجارهيا يف يشء أعتقد خطأها به,  عىل أن أكون ساكتا فتحملني

) أي ألين أعارض(إن سكت ال أرضيك, وإن تكلمت ال أرضيك : اًوقد قلت هلا يوم
 .»!?فكيف العمل

 
 

ESQD 
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 معربة رة دقيقةفقيف أسلوبه يف اإلصالح نفسه صف الشيخ حممد عبده فقد و.. ا ًوأخري
 :قالحيث 

ومل أكن يف كل ذلك اإلمام املتبع, وال الرئيس املطاع, غري أين كنت روح الدعوة وهي «
عقيديت يف الدين, وأطالب بإمتام  إىل تزال يف كثري مما ذكرت قائمة, وال أبرح أدعو ال

ب, أما أمر احلكومة واملحكوم فرتكته للقدر يقدره, وليد اهللا اإلصالح يف اللغة وقد قار
 عىل بعد ذلك تديره, ألنني قد عرفت أنه ثمرة جتنيها األمة من غرس تغرسه, وتقوم

 .» به اآلن, واهللا املستعانىتنميته السنون الطوال, فهذا الغراس هو الذي ينبغي أن يعن
***** 

 
 



<îËß¹]<ØfÎ<íé‰^éŠÖ]<äi^‰…^º RQW
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@lbjÛa‘†bÛa@ @
îËß¹]ØfÎíé‰^éŠÖ]äi^‰…^º 

 
 
 
 
 
 
 



å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù] RQX
 

 
EMD 

املواطن املهموم  إىل  إسامعيل أقرب ما يكوناخلديوكان الشيخ حممد عبده يف عرص 
بأمور وطنه, والضائق صدرا بتجاوزات احلاكم, لكننا ال نستطيع أن نقول إنه كان زعيم 

 زوال عهد ىعيل, ومن الواضح أنه كان يتمنإسامخديو حزب, أو رأس حربة مناوئة لل
التفكري يف  إىل لو شارك هو نفسه يف حتقيق هذه األمنية, وقد وصل به األمر حتى إسامعيل

 إسامعيل حال ملشكلة مرص مع دائنيها يف ذلك الوقت, ويف نص من نصوصه اخلديوقتل 
 :نجد هذا املعني, وتربيره له

ن يعترب من أحسن ما يمكننا عمله, وكان يمنع ألن قتل إسامعيل يف ذلك الوقت كا«
 إىل تدخل أوروبا, ولكن مل يكن من املستطاع يف ذلك الوقت تأسيس مجهورية إذا نظرنا

 .»العقول عىل اًحالة اجلهل الذي كان سائد
END 

 بعضوية تنظيم ماسوين, ومن العجيب يحممد عبده يف هذه الفرتة قد حظالشيخ وكان 
سه كان هو اآلخر, شأنه شأن حممد عبده, قد حظي باالنتامء للامسونية,  توفيق نفاخلديوأن 

وملا كانت املاسونية بطبعها صاحبة رس مغلق ومقلق فإننا, نحن وغرينا, ال نعرف كثريا 
عن طبيعة نشاط حممد عبده يف املاسونية, لكننا نعرف أن األفغاين وحممد عبده كانا يتمنيان 

صديقهام األمري حممد توفيق, سواء أتم هذا التويل عن  إىل ول فيه حكم مرصؤاليوم الذي ي
 ىطريق اخلليفة العثامين, أم تم عن طريق املاسونية, وليس معني هذا أن حممد عبده قد سع

مثل هذا اهلدف, وإن كنا ال نستطيع نفي مثل هذا السعي أيضا,  إىل من خالل املاسونية
ن رأيه يف املاسونية يف مالحظات دوهنا عن حممد عبده نفسه عاألستاذ اإلمام وقد عرب 

 :بعض أحداث الثورة العرابية فقال

مرص, وكانت مجيع  إىل »املاسونية«يف أواخر أيام إسامعيل حاول البعض إدخال «
 )أي األفغاين(املحافل املرصية متصلة باملحافل األوروبية, وقد انضم الشيخ مجال الدين 

جيد هلا قيمة فخرج منها, وكان إسامعيل باشا قد أخذ أحد هذه املحافل, ولكنه مل إىل 
املاسونية مل ) مركز(يشجع احلركة بنية االستفادة منها, وذلك عندما وقع يف أزماته, ولكن 
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 .»ا يف مرصًا قويًيبلغ يوما ما مركز

EOD 
) وليس من املستغرب( توفيق, ومن الطريف اخلديوإىل قد آل  احلكم أية حال فإن عىل

األفغاين وحممد (ان بداية الفرتاق الطريق بني املفكر واألمري, أو بني املفكرين هذا ك أن
 .واألمري) عبده

الرجلني كان مفاجئا, وكان حادا, وربام  عىل توفيق اخلديوفإن انقالب ً أيضا وبالطبع
 احلدة واملفاجئة يف رد يتوفيق عنرصخديو نجد من تفصيالت خالف اجلانبني ما يربر لل

ن هذا احلدث, وهو االنقالب, كان بداية لألحداث التي جيب أن تدرس ومل فعله, لك
  .يكن هناية هلا, وهذا هو ما سنحاول أن نفعله يف هذا الباب

صديقيه األفغاين وحممد عبده قرر  عىل  توفيق ملا انقلباخلديو أن ىيف هذا املقام يرو
األفغاين, وحتديد إقامة الشيخ أن يتخلص منهام مرة واحدة, فأمر بنفي السيد مجال الدين 

حممد عبده, وهكذا أخذ األفغاين من داره ليال يف عربة مقفلة وليس عليه غري قميص 
اهلند, أما الشيخ حممد عبده فعزل من  إىل السويس, ومن هناك إىل واحد, وأرسل يف قطار

ال »  نرصحملة«التدريس يف مدرسة دار العلوم ومدرسة األلسن, وأمر بأن يقيم يف قريته 
, ومنع عليه بالطبع أن يزور عاصمة البالد, أو املدن الكبرية ىبلدة أخر إىل يفارقها

 .كاإلسكندرية وغريها

 توفيق باألستاذ اإلمام, فلام نجح اخلديووهكذا بدأ التوتر, بل الشقاق يف عالقة 
اد  توفيق عن الشيخ حممد عبده, عاخلديومن ) األول(رياض باشا يف استصدار العفو 

, ثم كان ما كان من أمر الثورة »الوقائع املرصية«الرجل ومارس عمله املعروف يف 
نحو  عىل  توفيقاخلديوقادهتا, وهو ما باعد متاما بينه وبني  إىل العرابية, وانضامم حممد عبده

 . بالتفصيل يف استعراضنا ملوقف الشيخ حممد عبده من أحداث هذه الثورةهما سنتناول

 توفيق اخلديون نبدأ بإمجال احلديث عن موقف الشيخ حممد عبده من لكننا نؤثر أ
 .ورأيه فيه

EPD 
 : توفيق كان شديد القسوةاخلديوأن رأي حممد عبده يف  إىل نبدأ بأن نشري
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وقد تكرر تعبري حممد عبده هذا الرأي يف كثري من املواقف, ومن هذه املواقف حديثه 

البول ميل  «ىد, فقد سأله حمرر جريدة تدعوهو يف إنجلرتا مع بعض مراسيل اجلرائ
 :, فقال الشيخاخلديوعن رأيه يف » جازيت

 إن توفيق باشا أساء إلينا أكرب إساءة, ألنه مهد لدخولكم بالدنا, ورجل, مثله, انضم«
ما  عىل  احرتام, ومع هذا إذا ندمىأعدائنا أيام احلرب, ال يمكن أن نشعر نحوه بأدنإىل 

اخلالص منكم ربام غفرنا له ذنبه, إننا ال نريد خونة, وجوههم  عىل فرط منه وعمل
 .»مرصية, وقلوهبم إنجليزية

 
 عىل  توفيق يف كثري من املقاالت, وهواخلديو عىل وقد جتلت نقمة الشيخ حممد عبده

 :سبيل املثال يقول عنه

وما ويتخذونه آلة لتخريب بالده, وهدم ملكه, وما يكون من رش ينسبونه إليه, ... «
أنفسهم, وفيام بني ذلك يبغضون إليه الوالية اإلسالمية,  إىل عساه يوجد من خري يردونه

 .»وحيببون إليه إغفال األصول الدينية
EQD 
 توفيق قوله بأنه أصلح بالده اخلديو عىل  فيهىولإلمام حممد عبده نص أديب بديع ينع

 نفسه اخلديوأن يتهم  إىل لنصالفتنة العرابية, وهو يميل يف هذا ا عىل من خالل القضاء
إيقاد نارها هو وسلطان باشا, ويف فقرات هذا  عىل بأنه كان من أسباب الفتنة, والعاملني
 توفيق دون اخلديوعاتق  عىل ولية عن وقوع الثورةؤالنص يلقي الشيخ حممد عبده باملس

اختزال الثورة   إىلغريه, وهو تصوير ال نتفق فيه مع األستاذ اإلمام متاما, ذلك أنه يميل
قد  تصوير ىما أصبح شبيها بفتنة, وهو كام نر إىل العرابية فيام كان من مترد ضباط تصاعد

يبتعد بالثورة عن أن تكون ذات خلفيات أو أسس اجتامعية, أو روح شعبية, أو طبيعة 
 .مرتبطة بالتطور التارخيي وروح النهضة التي ال ختلو منها أية أمة

 وحده, وإنام اخلديوهذا النص الذي ال يصور رأي حممد عبده يف  كل حال فلنقرأ عىل
 السياسية التي دارت رصاعاهتا باملواكبة ىيصور رأيه يف أحداث الثورة وموقفه من القو

, أو هوجة )يف مذهب بعض املؤرخني(أهنا الثورة العرابية  عىل لألحداث التي عرفت
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 ).يف مذهب آخرين) (!!(عرايب أو الفتنة 

 :األستاذ اإلماميقول 

, وهي جريدة احلكومة الرسمية, مجلة معنونة بـ »الوقائع املرصية«رأيت يف جريدة «
, حلبه يف خري بالده, اختذ الوسائل املقربة لإلصالح, اخلديو, ذكر فيها أن »انجالء الفتنة«

ا من ًودفع رضر هذه الفتنة العسكرية وأسكتها يف أقرب وقت, ثم رأيت فيها أمرا صادر
 قرار من جملس النظار بإعطاء سلطان باشا عرشة آالف جنيه مكافأة له عىل  بناءاخلديوي

 متعددة يف مدح سلطان باشا ًمقاومته للعصاة يف مجيع طلباهتم, ثم رأيت فيها مجالعىل 
 .» به من األعامل اجلليلةىووصفه بأنه من عظامء رجال العامل ملا أت

ن هذه األقوال واألعامل التي هي أقرب ّفأخذين العجب, وغلب عىل الضحك م«
 أجد فيها رائحة َّللسخرية واملزاح من اجلد, وراجعت تاريخ احلركات واالنقالبات لعىل

 .»ملا نوهت به تلك اجلمل واألوامر

 هو الذي جهل طبيعة الفتنة يف مبادهيا وهي رشارة تنطفئ بأضعف اخلديوفرأيت أن «
وكان يعاكس تدبري ناظر داخليته يف (ا, ً قبل أن تصري نارنفس, ومل يتخذ هلا طريقة إلزالتها

 الضباط, ثم أصدر أمره بحبسهم وجتريدهم من ى, وامتنع من حتقيق شكو)إطفائها
 .»سيوفهم بدون حتقيق

 بحركات األالي حرب املقيم حتت رسايته, أو كان متفقا معه, فكانت ًثم كان جاهال«
ْعساكره أول من توجه لتخليص املرياال  .»يات من احلبسَ

ثم هو الذي أمهل يف حتقيق قضيتهم, وأصدر عفوا عنهم, وحتالف معهم, كام يفعل «
 .»مشايخ قبائل العربان بعضهم مع بعض

ثم هو الذي كان خييفهم بدسائسه التي كان يستعملها لقتلهم من جهة, ثم حيذرهم «
دين, ومل يوجد أوجب قيام مجعهم يف حادث عاب حتى من وزارة رياض باشا من جهة,

 .»حتت أمره وال عسكري

 السلطة التامة ى أنه بعدما أعطى تدبري يعتد به العقالء سوىثم مل يتخذ بعد ذلك أدن«
إن حيايت : بأوامره الرسمية لرؤساء العصبة وجعلهم حكاما قانونيني, قال للقناصل
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عجزه متام  عىل خطر, وبرهن هبذا عىل )هكذا ينسب وجيمع(وحياة األوروباويني 

وضعفه, وكان كالمه هذا موجبا جللب مراكب الدولتني, وهو أوجب هتييج األفكار 
 .»يونيو املفزعةمن  ١١الذي نشأت عنه حادثة 

 .»ب إذا رضبت املراكبثم هو الذي أصدر أمره بلزوم احلر«

ثم هو الذي ترك مجيع بالده وحكومته, ودخل حتت محاية اجليش الذي أمر «
ال حرب بيننا وبني :  ناقض أوامر نفسه بنفسه, ففي بعضها قالبمحاربته, وهو الذي

إنني أمرت باملقاومة, ورئيس اجليش تأخر, وهو الذي هبذه : اإلنجليز, ويف اآلخر قال
الترصفات أوجب تعطيل األشغال, وتبديد األموال, وقتل الرجال, ودخل البالد 

ها, وال يدري ماذا تكون النتيجة يف مالية البالد, ومدد إقامت عىل بعساكر أجنبية, نفقاهتا
 .»حالتي البلد السياسية واملالية

 

ERD 
وينتقل الشيخ حممد عبده بعد كل هذه املقدمات ليتأمل يف خطورة األخذ بمثل هذا 

ًكل من يعمل به, ضارب عىل النمط من التفكري يف السياسة, وكيف يكون وباال ْ ا املثل َ
 اخلديو روسيا لو أن حاكمه اتبع سياسة مثل سياسة باحلال املفرتض يف بلد أورويب مثل

بأهنا كانت من الوسائل خديو املوالية لل» الوقائع املرصية«توفيق اخلرقاء التي وصفتها 
 :املوصلة لإلصالح

فإن كانت هذه هي الوسائل املقربة لإلصالح, فعيل إمرباطور روسيا أن يتغافل عن «
ور حممد عامرة يف هامش النص الذي أورده يف وهم كام ذكر الدكت(» النهيلست«حركات 

العدميون والفوضويون, وهم الذين كانوا يطلبون حترير الفرد من كل : األعامل الكاملة
إلغاء الدولة  إىل سلطة, برصف النظر عن نوع هذه السلطة, ومن ثم كانوا يدعون

هم ثم يسلمهم  شوكتىتقو حتى )باعتبارها أكرب أعداء الفرد, وسبب الرشور اإلنسانية
زمام البالد بأوامر رسمية, ثم يعاكس سريهم, فإذا ضعف عن مقاومتهم وحدث خلل 

 عىل حدود أملانيا, فيحدث اضطراب إىل من املنازعة بينه وبينهم يف عموم البلد, يذهب
اجليش  إىل احلدود يضطر أملانيا للمحافظة عليها, ويفتح بذلك حربا, وبعد يومني ينضم

 رؤسائهم يف عىل يقبض حتى ل حتت لوائه حماربا لعساكر روسيااألملاين ويدخ
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 توفيق األول يف إطفاء اخلديوبطرسبورج, اقتداء هبذه السياسة اجلليلة التي اختذها اجلناب 

 .»!!الفتنة ببالده املرصية

 سائر ملوك الدنيا أن يسلكوا هذه الطريقة املفيدة إذا حدثت اضطرابات يف بالدهم وعىل«
 .»طول املدة وتعب الفكر يف التدابري السياسية أو اإلدارية السليمة من أوىل

ESD 
أن  عىل اًوقد كان الشيخ حممد عبده يف نصوصه التي تناول هبا موقفه من الثورة حريص

سبيل املثال  عىل  توفيق, وهواخلديو عىل سلطان باشا بعد هجومه عىل اهلجوم إىل ينتقل
 :يقول

لذي كان جيتمع عنده الضباط رسا قبل حادثة عابدين, أما سلطان باشا, فهو ا« −
للتدبر يف طريقة لعزل رياض باشا, وكان يتكلم يف املجالس بأفكارهم, ويقول بلسان 

إن مرص يمكنها أن تعد ثالثامئة ألف عسكري حتت السالح, وجتادل يف ذلك مع : طلق
 .»بعض وزراء وزارة رياض

وهو الذي دعا بعض األمراء إليه ليتحد معه وكان يساعد أفكار الضباط بكل قوة,  −
 عىل حسب رغبة الضباط له, وهم مل يوافقوه عىل اخلديويف طلب تشكيل جملس نواب من 

 عىل هذا, وهو الذي, بعد حادثة عابدين, مجع العمد والوجوه والعلامء, وساعد الضباط
 هنارا, والوالئم مجيع طلباهتم, وكان عرايب ورفقاؤه ال ينقطعون من بيته ال ليال وال

منصب أو  إىل  أحد منهمىمستمرة يف بيته هلم, كام أنه كان ال ينقطع من بيوهتم, وكلام ارتق
 .رتبة كان أول مهنئ له

 عىل ُ ثم كان يف جملس النواب يميل مع أفكار املتهورين منهم, كام يعلم من االطالع−
 .حمارض ذلك املجلس

 للنظر يف اخلديو جملس النواب بأمر من ثم هو الذي بسبب تردده يف طلب عقد −
 وبني النظار أوجب احلالة الرديئة والفوضوية التي نشأت من هذا اخلديواخلالف بني 

 .اخلالف

 بعض رؤساء العسكرية ى استعفاء الوزارة ونفى ثم ملا نسب إليه القنصالن أنه رأ−
 .مأل العامة واخلاصة عىل اًا, وسمعته ينكره مرارًأنكر ذلك رسمي
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 وهو الذي مجع نوابه بعد استعفاء نظارة حممود سامي يف بيته وطلب عرايب ليكلفوه −

مثل ية قاقتشالصيغة االعادة تسمية األمور هبذه ال وكانت :أي األمن(بحفظ األمنية 
 ).احلقانية

 وهو الذي اجتهد يف عودة عرايب لنظارة اجلهادية حسب رغبة الضباط وغريهم, −
 .اخلديوان والنواب يف بيته وكلفهم بطلب ذلك من ومجع الوجوه واألعي

 . عصاة: هذه أعامل سلطان باشا كلها موافقة لرغبة الذين يقال هلم−

اإلسكندرية فأقام معه هبا,  إىل اخلديو ثم بعد هذا توجه لبلده يف األرياف, ثم طلبه −
 .كام أقام رشيف باشا وسليامن باشا أباظة وراغب باشا وغريهم

.............................................................................. 
ETD 

 درجات السخرية من موقف سلطان باشا فيصور أقىص إىل ويصل األستاذ حممد عبده
 :ً جليالًاإلسكندرية عمال إىل ركوبه القطار من املنيا

هو ركوبه يف السكة  به هذا الرجل اهلامم احلازم الغيور ىفالعمل اجلليل الذي أت«
  مدة احلرب ليسليهاخلديومن املنيا لإلسكندرية, وإقامته بجوار » بريمو«احلديد بدرجة 

أن هذا العمل ال يقدر عليه إال   ويف احلقيقة!!نفسه بسوابقه عىل أحزانه التي جلبهاعىل 
ادة  نفسه, ال من تلقاء إراخلديوفحول الرجال, خصوصا, وهذا األمر اخلطري كان بطلب 
 .»!!سلطان باشا, وال سيام أنه مل يكن ممتازا به, بل كان معه غريه

*** 

ن رأيه املخالف متاما ّ أو كوصاغويبدو يل أن موقف حممد عبده من سلطان باشا قد 
  . سلطان باشاا ألي سيايس آخر يلعب مثل دورًواملعادي متام

 فعل األمر نفسه مع  نحو ما انتقد الشيخ حممد عبده سلطان باشا بشدة فإنهوعىل
يف نظر ) يف السودان(ا للحكم ًالسيايس السوداين حسن باشا خليفة الذي كان نموذج

 :السري صمويل باكر, وقد انتقده حممد عبده انتقادا رصحيا قاسيا حيث قال

سعادة حسن باشا  عىل )السري باكر عىل الضمري يف اإلطراء يعود( به ىأما ما أطر«
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 متى الذي جيمع بوجهاته كلمة السودانيني, وأنه يعسوب القبائلخليفة من أنه الرجل 

رأته التفت عليه, وأنه هو الذي يسل بغض اإلنجليز من قلوب عرب السودان, وينشئ 
 فإن حسن !?»خلد فتيانا كالنخل, وما أدراك ما الىتر«: فيه ثقة فيهم, فهو املثل املعروف

 يف قبائل, وبرهان ما نقول ما كان من أمره باشا خليفة إن كان رجال يف قبيلة فليس رجال
ا, ولوال خيفة أن أمس بأحواله الشخصية لذكرت من أعامله ما ال وقوف ً وآخرًأوال

 .»] ١٤:فاطر[﴾  o p q r ﴿للحكومة املرصية عليه, 
EUD 

 توفيق وسلطان اخلديوربام كانت الفقرات السابقة الكاشفة عن رأي حممد عبده يف 
عن بعض حقيقة موقف حممد عبده من أحداث الثورة العرابية, وهو ا ً أيضباشا كاشفة

بدأ باملعارضة, ثم النصح, ثم االشرتاك, املالمح وإن كان منطقي التسلل موقف درامي 
 !!ولية, ثم العتاب بسبب املشاركةؤثم املشاركة يف القيادة, ثم حتمل املس

  ورها األستاذ ويمكن تلخيص موقف األستاذ اإلمام يف عبارة واحدة بل
موقف الوطني الذي يثور لكرامة «عبد الرمحن الرافعي حني وصف هذا املوقف بأنه كان 

 .»البالد واستقالهلا, فدافع عنها بكل ما لديه من حول وقوة وإخالص

ونحن نعرف أن اإلمام حممد عبده قد أصبح يف أثناء الثورة, بحكم رجاحة عقله, 
ون إليه دون ؤإهنم كانوا يلج حتى عامء احلركة العربية,وقوة شخصيته, املستشار األول لز

بض عليه بعد فشل الثورة واهتم بأنه أفتي بوجوب قتل ُغريه يف تدبري األمور, وقد ق
 عن القطر املرصي) النفي(ذلك بالتغريب  عىل  خلروجه عن إمجاع األمة, وعوقباخلديو

 .بالد الشام ثالث سنواتإىل 

ا ً توفيق ظل مبغضاخلديوحممد عبده يف الثورة العرابية أن وقد كان من معقبات موقف 
له طيلة حياته, ومل يعف عنه إال بإحلاح كرومر, ورياض باشا, ونازيل فاضل, والغازي 

 إىل مل يمكنه من العودةأي اخلديو خمتار, والعثامنيني, أو بعض هؤالء, وكذلك فإنه 
 .وظيفته التي يعشقها وهي األستاذية

EMLD 
 عىل ما حرص األستاذ اإلمام إىل كان من الواجب علينا يف هذا املقام أن نشريوربام 
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تكرار تصويره من رأيه يف حقيقة موقف كبار رجال الدولة يف مرص من أحداث الثورة 

 .العرابية

حممد عبده وهو رياض باشا, كام ذكرنا, أبرز  إىل فقد كان الزعيم السيايس املحبب
 .ا كان حممد عبده يصور الوقائع مرة بعد مرةضحايا هذه الثورة, أو هكذ

أما رشيف باشا امللقب بأيب الدستور فقد كان يف رأي الشيخ حممد عبده أقرب ما 
ا ًمقدماهتا, ومع أن حممد عبده ال يستخدم ألفاظ عىل الثورة أو عىل املشجع إىل يكون

من «حني يصفه بأنه  بوضوح ى هذا املعنُّهذا التشخيص فإنه يمس إىل معارصة يف اإلشارة
فتنة, ذلك أنه كان من القائلني بأن النفوذ األجنبي  إىل  عوامل النهضة التي انقلبتىأقو

قد بلغ حدا مل يكن أن يبلغه لو مل يتساهل رياض باشا بالتسليم لألجانب يف كل ما 
وكان يقنع جلساءه أنه «موقف رياض باشا,  عىل , فكأنه بلغة عرصنا كان يزايد»يطلبون

 يف ًا عظيامً احلكم فسيوقف األجانب عند حدودهم, وكي يسري بالوطن شوطذا توىلإ
سبيل جمده, وكانت سياسته إنشاء جملس النواب يف صورة قوية, ومن ثم أخذ الناس 

ال صالح يف االستبداد بالرأي, وإن خلصت النيات, فرأي واحد عرضة للخطأ, : يقولون
 .»وإن حتققت نزاهته من الغرض

 .كذا وه... 
EMMD 

ما الحظه حممد عبده بذكائه من اجتامع  إىل أن نشريً أيضا وربام كان من الواجب
الثورة كان منها بالطبع خلفيات فكرية, وقد نشأ  عىل خلفيات عديدة حرضتأسباب أو 

عن اجتامع هذه األسباب املتنوعة ما جعل أحداث الثورة املتتالية جتمع بني كثريين 
أن ترتاكم  إىل ما عرف بالثورةوعة ومتعددة, وهو ما دفع مطالب يطالبون بأهداف متن

ضمت مطالب العسكريني, ومطالب الوطنيني, واملطالب املنادية  حتى ا,ًا فشيئًشيئ
 .لخا... بوجود املجلس النيايب

 يف ًا مهامًعرايب عنرص إىل  يف انضامم سلطان باشاىوقد ظل الشيخ حممد عبده ير
رياض,  عىل ا, وهو يذكر أن سلطان باشا, كان من الناقمنيإحداث الثورة وأحداثه

بانضامم سلطان باشا انضم كثري من األعيان وعلامء «واملطالبني باحلكومة النيابية, وأنه 
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رأسهم عىل و األزهر, ثم انضمت مجوع الشعب بفضل محالت اجلرائد الثائرة وكتاهبا,

طالب األعيان, وبمطالب األهايل, عبد اهللا النديم, وهكذا امتزجت مطالب اجلنود بم
وامتزج طلب العدالة بني الضباط بطلب احلكم النيايب, وبإلغاء االستبداد, وقد وجد 

 .»هؤالء مجيعا يف عرايب وما خلفه من القوة العسكرية ما هو كفيل هلم بتحقيق مطالبهم
EMND 

هة معارضة حممد عبده كيف تألفت جبالشيخ سبيل املثال فقرة يصف فيها  عىل وهذه
 :اجلبهات التي اشرتكت يف الثورة العرابيةًذجا هلذه ونملرياض باشا كانت 

منها ما كان منشؤه رياض نفسه .. حال دون بلوغ تلك األماين أمور.. ولكن واأسفاه«
, ومنها ما سببه امتداد السلطة اخلديويوبعض النظار, ومنها ما له عالقة باجلناب 

وض الساخطني الستعامل ما وجدوا يف ذلك من الوسائل األجنبية اجلديدة, ومنها هن
 .»إلثارة الفتنة, ولقلب وزارة رياض

.............................................................................. 

.............................................................................. 

ه السخرة قد أحنق عليه ءسباب ترصف رياض باشا نفسه, فإن إلغاومن تلك األ... «
فوا مجعية وجريدة ّالباشوات وأهل النفوذ, ممن كانوا يستغلون أموال الناس وأبداهنم, فأل

القصد منها مقاومة رئيس النظار واحلط من أعامله, وكذلك زيادته مائة ومخسني ألف 
يبني ما يربر تلك الزيادة, قد أثار عليه سخط جنيه يف أموال األطيان العشورية, دون أن 

 إىل الكثريين من أعيان البالد وأغنيائها, وسهل لنوبار باشا أن يثريهم عليه, وأن يدعوهم
, وقمع رياض باشا تلك احلركة وأبعد زعامءها عن البالد, ولكن ىاملظاهرة والشكو

 .»جرح األغنياء مل يربأ أمله بذلك
EMOD 

 إىل العوامل التي دفعت حممد عبده إىل أن نشرياآلن لقارئ علينا وربام كان من حق ا
فكرة الثورة يف بداية ظهورها, حيث بدأت املتاعب تواجه احلكومة الوطنية,  عىل التحفظ

وكان حممد عبده جياهر بمعارضته للذين يتهمون احلكومة بام يقلل من قيمتها وقيمة أدائها 
 .ضبط األمور عىل وقدرهتا
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وكان قد ( إسامعيل اخلديوأن اهتم  إىل الشيخ حممد عبده يف هذا الدفاعوقد وصل 

اهتامات رصحية بأنه كان يضع األلغام لتدمري حكومة مرص, وهو ) اًسابقًحاكام أصبح 
, وال خيلو هجوم حممد عبده »الذئب« يشري إليه بـ ه, ويف برقيات»الفرعون«يصفه بأنه 
 عىل من إلقاء بعض التهم) عه اهلجومي عن نفسهأو دفا( إسامعيل اخلديو عىل الدفاعي

 :صهره راتب باشا إىل رشيف باشا, وإن كان يوجه االهتام الرصيح

وساسة البالد وقادهتا يرتبصون حلركات األتراك يف مرص, وسيقفوهنا إذا رأوا أهنا ... «
, ا ورشاكسة يدافعون عن الباب العايلًقد عدت طورها, ولست أنكر أن يف مرص أتراك

 .»ولكنهم قليلون يف جانب أولئك الذين حيبون بالدهم

هذا, وبخصوص املؤامرة الرشكسية الغتيال عرايب, أخربكم أهنا ليست ذات خطر, «
 إسامعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضع األلغام لكي يدمر حكومتنا, اخلديوفإن 

بدد آماهلم يف اهلواء, ألن مرص, ولكن اهللا القدير قد  إىل وهو يعتقد أن هذا العمل يرجعه
 .» خراب مرصىكل مرصي يدرك أن رجوع إسامعيل ال يعني سو

إذن  عىل مرص أحد املنفيني, وهو راتب باشا الذي حصل إىل فهذا الفرعون قد أرسل«
بدخوله مرص بوسائط رسية يف عهد رشيف, حيث اتصل بأخيه حممود أفندي طلعت 

جايت, وحممود بك فؤاد ابن أخت خرسو باشا, يوسف بك نً أيضا البكبايش, ثم استخدم
وعثامن رفقي باشا, وكل هؤالء رشاكسة, وهؤالء أخذوا يف نرش دعوهتم وهي قتل 

 إىل الوزراء احلاليني, ثم قتل كبار الضباط يف اجليش, ولكن هذا اجلزء األخري قد اضطروا
من الضباط جيدوا من العلل ما يربرون هبا عملهم, ثم حدث أن تسعة  حتى تأجيله

السودان, فأخذت عصابة راتب باشا يف إغراء هؤالء  إىل الرشاكسة رفضوا الذهاب
 .»الضباط واقرتحت عليهم أن يرفضوا الذهاب إال برتقية

 إىل ا عن هذه احلركات, فمنذ جميء راتب باشاًوكانت الوزارة تعرف منذ زمن شيئ«
بية, فطلب من رشيف باشا أن مرص كان حممود سامي, رئيس الوزراء اآلن, وزيرا للحر

الرغم من حتذير حممود سامي رفض أن يأمر  عىل اًخارج القطر, ولكن رشيف إىل ينفيه
 عىل ا زوج ابنة رشيف باشا, والبعض يظن أن االثنني متواطئانًبنفيه, وسبب ذلك أن راتب

 .»رجوع إسامعيل
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EMPD 
الرأي العام من قبيل إثارة بدأت اجلامهري تتناقل أخبار بعض األحداث الكفيلة بحني و

التقليل من خطورة  عىل اًاكتشاف حماولة الغتيال عرايب, كان الشيخ حممد عبده حريص
 املؤامرة التي استهدفت ىالتقليل من جدو عىل اًمثل هذا التوجه, بل إنه كان حريص

حقيقة أن أي زعيم  إىل لرشاكسة, وكان يلفت النظريد بعض ا عىل هتديد حياة عرايب
 عىل حمبوب ال ينجو بطبيعة األمور من أن يريده بعض الناس بسوء, وأن احلادثة ال تزيد

ما يشبه أن حياول أحد املجانني قتل ملكة بريطانيا, وهو ما ال يربر عندئذ القول بأن 
 .بريطانيا يف سوء

 : فيقول يف وضوح شديدىوهو يرصح هبذا املعن

 راشد أنور أفندي لكي ىا يدعًا رشكسيًوحدث أن عصابة راتب دعت ضابط... «
عرايب وكشف  إىل ينضم, فأيب أن تكون له هبم أية عالقة, فلام ترك املتآمرين قام توا وذهب

 .»له املؤامرة, فألقي القبض عليهم وقدموا للمحاكمة العسكرية

ج بني العامة, واجلميع يعرفون أن حياة  من التهيًوقد أحدثت هذه احلادثة قليال«
عرايب مثل حياة أي إنسان آخر, وليس بني الناس أحد مهام كان عظيام يستطيع أن جيذب 
ْإليه قلوب اجلميع دون أن يكون بينهم من يريده بسوء, ولكننا مجيعا نضحك إذا قيل لنا َ :

 .»!!لكة ألن أحد املجانني قد حاول قتل املوشك الفوىض عىل إن إنجلرتا

 ضابطا, وال يمكن لعاقل أن يتصور أن ٨١ عىل إن عدد الرشاكسة يف اجليش ال يزيد«
 .»قلب احلكومة عىل مثل هذا العدد يقدر

EMQD 
ما كان حيس به من عداوة عرايب  عىل أن يؤكد عىل حممد عبده حريصاالشيخ وكان 

 : إسامعيل والرشاكسة فيقولاخلديووحركته لألتراك, ومن عداوة 

أريد اآلن أن أزيل من األذهان الفكرة اخلاطئة التي تزعم أن عرايب, أو احلزب «
  ا ًالعسكري, أو احلزب الوطني, أدوات يف أيدي األتراك, فإن كل مرصي, عامل

ا أو غري سيايس, إنام يكره األتراك ًا, سياسيًا أو مدنيًا, جنديًا أو تاجرًا, حرفيًأو فالح
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ال يوجد مرصي خيطر له أن ينزل بأرضه تركي دون أن ويمقت ذكراهم غري العطرة, و

 .»يشعر بنبض يدفعه نحو سيفه ليخرج به الدخيل

إن األتراك مستبدون, خلفوا بمرص كوارث مازالت تدمي قلوبنا, ونحن ال نستطيع «
 أن تكون لنا هبم صلة, وما استقر األتراك بمرص إال عن طريق ى عودهتم أو نتمنىأن نتمن

البد من إيقافهم عند هذا احلد فال يتخطونه, ولكن إذا حاولوا ختطي الفرمانات, و
أن  إىل ى الرفض التام, وقد مر بنا يشء من ذلك, وأدىحدودهم فلن يكون نصيبهم سو

استقاللنا التام, وإن  عىل نستعد له, وسوف نستغل أي حماولة من هذا النوع يف احلصول
ال  حتى وم هبا السياسة الرتكية يف هذا البلدساستنا األذكياء لريقبون اآلن كل حركة تق

تتجاوز حدودها, وال أنكر أن يف مرص أتراكا ورشاكسة ينارصون قضية الباب العايل, 
 .»ولكنهم قلة قليلة ال تقاس بأولئك الذين حيبون بالدهم

EMRD 
حفظت لنا أدبيات التاريخ املرصي احلديث وثيقة يف غاية األمهية هي برنامج احلزب 

التاريخ الرسي الحتالل «يف كتابه » بلنت«طني املرصي, وهو الربنامج الذي نرشه الو
أنه ملا قابل عرايب تأثر به وقدره, وذهب  إىل , وقد أشار بلنت يف هذا الكتاب»إنجلرتا مرص

صديقه الشيخ حممد عبده واقرتح عليه وضع برنامج يمثل وجهة نظر احلركة  إىل يف احلال
رئيس وزراء إنجلرتا جالدستون, يف  إىل )أي بلنت( يتقدم به هو نفسه الوطنية املرصية كي

 . يف معاداة هذه احلركةّيضاملحماولة ملنع إنجلرتا من 

أنه هو وصابونجي وآخرون شاركوا الشيخ حممد عبده يف صياغة هذا  إىل ويشري بلنت
 .البيان عىل فقأن وزير احلربية حممود سامي البارودي وا إىل البيان الدقيق, كام يشري

ويبدو لنا من عبارات البيان وترتيب فقراته أن الشيخ حممد عبده كان هو حمرره األول 
أن يضع  عىل وربام األوحد, ولعل هذا هو السبب الذي جعل الدكتور حممد عامرة حيرص

 :نص البيان كله ضمن األعامل الكاملة للشيخ حممد عبده

القة الودية املرجوة بني احلكومة املرصية الع عىل  احلزب الوطني حمافظةى ير−١«
والباب العايل, واختاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه, ويعتقد أن جاللة السلطان عبد احلميد 
موالهم وخليفة اهللا يف أرضه وإمام املسلمني ال يريد قطع هذه الصالت والعالقات 
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لعايل ملا يأخذه من اخلراج, مادامت الدولة العلية يف الوجود, ثم يعرتف باستحقاق الباب ا

وما يلزمه من املساعدة العسكرية إذا طرأت عليه حرب أجنبية, وهذا بمقتيض القوانني 
امتيازاته الوطنية بكل ما يف  عىل والفرمانات الشاهانية, كام يعتقد هذا احلزب, أنه حيافظ

ْوسعه, ويقاوم من حياول إخضاع مرص وجعلها والية عثامنية, أي من ير َْ يد سلب َ
 .»امتيازاهتا, ونسخ الفرمانات التي منحتها استقالهلا اإلداري

 حتى وله ثقة بدول أوروبا, السيام إنجلرتا املدافعة عنه, ويود أن تدوم هذه املحبة«
 .»حرية مرص واحرتامها عىل حيصل

تأييد سلطته  عىل  العايل, وهو مصمماخلديوي هذا احلزب خيضع للجناب −٢«
قانون العدل والرشيعة حسبام وعد به املرصيني يف شهر  عىل جاريةمادامت أحكامه 

عدم عودة االستبداد  عىل , وقد قرن هذا اخلضوع بالعزم األكيدم١٨٨١سبتمرب سنة 
ة بتنفيذ ما اخلديوياحلرضة  عىل واألحكام الظاملة التي أورثت مرص الذل, واإلحلاح

للمرصيني, ويطلبون منها , وإطالق عنان احلرية ىوعدت به من احلكم بالشور
االستقامة وحسن السلوك يف مجيع األمور, وهم يساعدونه قلبا وقالبا, كام أهنم حيذرونه 

ّالذين حيسنون إليه االستبداد واإلجحاف بحقوق األمة, ونكث املواعيد  إىل من اإلصغاء
 .»التي وعد بإنجازها

 خدمتا مرص خدمة  رجال هذا احلزب يعرتفون بفضل فرنسا وإنجلرتا اللتني−٣«
 لنجاح أعامهلم, مع ىصادقة, ويعلمون أن استمرار املراقبة األوروبية هو الكفالة العظم

رشف األمة, وإن كانت تلك األموال مل ترصف  عىل اًقبوهلم تلك الديون األجنبية حرص
سأل عام يفعل, ومعلوم هلم أن ما ُيف مصلحة مرص, بل رصفت يف مصلحة حاكم ظامل ال ي

ا عليه من احلرية والعدل كان بمساعدة هاتني الدولتني, فهم يشكروهنام ويثنون حصلو
 .»عليهام

ا, وإال فإهنم يأملون أن يستخلصوا ًثم إهنم يرون أن النظام احلايل مل يكن إال وقتي«
يأيت يوم تكون مرص فيه بيد املرصيني,  حتى ماليتهم من أيدي أرباب الديون شيئا فشيئا

يهم يشء من اخللل احلاصل يف املراقبة, ومستعدون إلذاعته, فإهنم  علىوهم ال خيف
القيام بوظائفهم, وال  عىل ا من املستخدمني يف قلم املراقبة ال يقدرونًيعلمون أن كثري
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يراعون حق الرشف واالستقامة, وبعضهم يأخذ الرواتب اجلسيمة بال استحقاق, مع 

ْوجود من يقوم بعملهم من املرصيني ن أسلوب براتب اليوازي مخس راتب أحس عىل َ
األجنبي, وهبذا حيكمون بوجود الظلم وخلل اإلدارة مادام هذا اإلرساف اخلارج عن 

 .»اًاحلق باقي

وهم يتعجبون من إعفاء األجانب من الرضائب, وعدم خضوعهم لقانون البالد, مع «
 بقوة أو جفوة, متتعهم بخريها وإقامتهم فيها, ولكنهم ال يريدون مداركة هذا اإلصالح

إقامة احلجة, ويطلبون من فرنسا وإنجلرتا التبرص يف هذا األمر, فإهنام  عىل بل يقترصون
نفسيهام مراقبة املالية, فهام مطالبتان بنجاحها باستخدام أهل األمانة  عىل أخذتا

 ولتان عن رفاهية مرص بعد أن نزعتا إدارة ماليتها من أهلهاؤواالستقامة فيها, ألهنام مس
 .»وتكفلتا بنجاحها

عدون عن األخالط الذين شأهنم إحداث القالقل يف ت رجال احلزب الوطني يب−٤«
البالد, إما ملصلحة شخصية, أو خدمة لألجانب الذين يسوءهم استقالل مرص, وهؤالء 
األخالط كثريون يف البالد, بل هم معلومون للمرصيني, وهلذا اشتدت النفرة منهم, 

حقوقهم ال خيوهلم احلرية يف بالد ألف حكامها  عىل أن الصمتواملرصيون يعلمون 
االستبداد, وكرهوا احلرية, فإن إسامعيل باشا مل يمكنه من الظلم إال سكوت املرصيني, 

 عىل  احلرية احلقيقية يف هذه السنني األخرية, فعقدوا خنارصهمىوقد عرفوا اآلن معن
 النواب, الذي ىبواسطة جملس شورتوسيع نطاق التهذيب, وهم يرجون أن يكون ذلك 

اآلن, وبواسطة حرية املطبوعات بطريقة مالئمة, وبتعميم ) تشكل: املقصود (انعقد 
التعليم ونمو املعارف بني أفراد األمة, وهذا كله ال حيصل إال بثبات هذا احلزب وحزم 

 .»رجاله

س الصمت كام حصل ملجل عىل  هذا احلزب أن جملس النواب ربام أكرهىوير«
ّاألستانة, واستعني عليه بجعل املطابع آلة تفوق نحوه السهام, فيتكدر صفو الراحة, 

أمراء اجلهادية وطلبوا منهم أن  إىل  وهلذا فوض األهايل أمرهم;وحيرم األبناء من التعليم
طلبهم, لعلمهم أن رجال العسكرية هم القوة الوحيدة يف البالد, وهم  عىل يصمموا

 ما هي عليه, بل عىل اآلخذة يف النمو, وليس يف عزمهم إبقاء احلاليدافعون عن حريتهم 



<îËß¹]<ØfÎ<íé‰^éŠÖ]<äi^‰…^º RSS
 حقوقها عدلوا عن السياسة احلارضة, فإن أمراء اجلهادية عازمون عىل حصلت األمةمتى 
األمة  عىل اًترك التدخل يف السياسة بعد أن فتح املجلس, فهم اآلن بصفتهم حراسعىل 

ويرجون التفات   ألف عسكري,ثامنية عرش إىل ندالتي ال سالح هلا, هلذا يطلبون زيادة اجل
 .»قلم املراقبة هلذه الزيادة عند تقرير امليزانية

 احلزب الوطني حزب سيايس ال ديني, فإنه مؤلف من رجال خمتلفي العقيدة −٥«
ْواليهود وكل من حيرث أرض مرص ويتكلم بلغتها منضم إليه,  النصارى واملذهب, ومجيع َ
الف املعتقدات, ويعلم أن اجلميع إخوان, وأن حقوقهم يف السياسة ألنه ال ينظر الخت

والرشائع متساوية, وهذا مسلم به عند أخص مشايخ األزهر الذين يعضدون هذا احلزب 
ويعتقدون أن الرشيعة املحمدية احلقة تنهي عن البغضاء, وتعترب الناس يف املعاملة سواء, 

, ى بمرص من حيث كوهنم أجانب أو نصارواملرصيون ال يكرهون األوروبيني املقيمني
أهنم مثلهم خيضعون لقوانني البالد, ويدفعون الرضائب كانوا من  عىل وإذا عارشوهم

 .»أحب الناس إليهم

ا, وال يكون ذلك إال ًا وأدبيًإصالح البالد مادي عىل  آمال هذا احلزب معقودة−٦«
ق احلرية السياسية التي بحفظ الرشائع والقوانني, وتوسيع نطاق املعارف, وإطال

 .»يعتربوهنا حياة لألمة

وللمرصيني اعتقاد يف دول أوروبا التي متتعت بربكة احلرية واالستقالل أن متتعهم «
 هبذه الرب كة, وهم يعلمون أنه مل تنل أمة من األمم حريتها إال باجلد والكد, فهم ثابتون

ْ عنهم من يساعدهم إذا ختىلىلعزمهم, آملون يف تقدمهم, واثقون بجانب اهللا تعاعىل  َ«. 
EMSD 

أما أفضل تصوير ملوقف حممد عبده من الثورة العرابية يف رأيي فليس هو التاريخ 
 فيها بأقواله, وال خطاباته وهو يف السجن, وال ذكرياته الذي كتبه, وال املحارض التي أدىل

عباس خديو  كتبه لل الزمان وأصبحت الثورة تارخيا يتأمل, وال امللخص الذيبعدما مىض
طلبه, وإنام أفضل تصوير ملوقفه من الثورة هو  عىل حلمي عن أحداث هذه الثورة بناء

هذه القصيدة املتدفقة التي سجل هبا أحداث الثورة, وهو تسجيل دقيق يعرب بصدق عن 
 عىل ى التي تبناها حممد عبده يف ذلك الوقت, وال خيفىأدق االنفعاالت, وأصدق الرؤ
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السجن, وبام  إىل لتاريخ ال يؤخذ من مذكرات املرء وهو مسجون منفعل بام قادهأحد أن ا

أن كل تصوير يعرب عن االنفعال اآلين يف ًضا عىل أحد أي ىالقاه يف السجن, لكن ال خيف
 :ا عن الرأيًحلظة من حلظات التأمل يعد من أفضل التصويرات تعبري

EMTD 
القلق واألمل واخلوف ه وقد أصابه يبدأ الشيخ حممد عبده ببث الشكوى من حال

 عن السبب الذي جلب عليه ءلشكواه بني أمل اجلسد وأمل النفس , ويتساع فجمع يف زوالف
 .ً سببا سوى عزة نفسه – من وجهة نظره –هذا الوضع القايس فال جيد 

 ّمـــا يل يعنـــف قلبـــي مـــن تغاضـــيه
 

  دهـــــر يبـــــالغ يف عجـــــب ويف تيـــــه 

 

  أبيـــــت لـــــييل كملـــــسوع تـــــساوره

 

ـــه  ـــد شـــدت أيادي ـــاعي وق  زرق األف
 

ــــــق ــــــروح يف قل  اجلــــــسم يف أمل وال
 

ـــه   والقلـــب يف فـــزع مـــن خـــوف آتي
 

 وما ذنـويب لـدي دهـري سـوي شـمم
 

  الـــــدنايا وأفكـــــار تـــــضاهيهىبيـــــأ 
 

EMUD 
من التقوى ي أن يتحىل به مثله غما ينبالسيايس عن أنه راعى يف مسلكه وهو يتحدث 

, وأنه بسبب هذا القى ما  والتمسك بالفضائل والتؤدة وحب مواطنيه واإلخالص هلم
:القاه  

 رسيت للمجـد هونـا غـري ذي عجـل
 

ـــوعـــىل  ـــن التق ـــهى أســـاس م   أراعي
 

 جمــدي بمجــد بــالدي كنــت أطلبــه
 

ـــأب   يـــهل خفـــض أهىوشـــيمة احلـــر ت
 

 وإذ أحـــس عـــداة الفـــضل مـــشيتنا
 

 هيــــا نناويــــه: قــــاموا عــــىل قــــدم 
 

ــــــة ــــــهورا يف مقاوم ــــــأوقفوين ش  ف
 

 بعـــزم هيـــب ماضـــيهنجـــوت منهـــا  
 

ــــسطة جــــاه مل هيــــن هبــــا  وازددت ب
 

  مــــضيم ومظلــــوم أنجيــــهىســــو 
 

ـــه ـــا ال حيـــف ب ـــيس مقام ـــت نف  أنزل
 

 إال الفــــــــضائل تعليــــــــه وتغيــــــــه 
 

ENLD 
وإظهاره ومقاومة الظلم , ويرصح بانحيازه التام بموقفه من إحقاق احلق  فخروهو ي
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.إىل رياض باشا , وبأنه كان من حوارييه  

 لـــو مـــن مطالعـــهمـــت للحـــق أجوق
 

 نــــورا وكــــان غــــامم الظلــــم خيفيــــه 
 

ـــن جـــواهره ـــزا م ـــرز الفكـــر كن  وأب
 

ـــــه  ـــــا بحالي ـــــق باهيه ـــــن النط  وزي
 

ــا ــرق مغانين ــالظلم ال تط  وصــحت ب
 

 راع وعقـــيل مـــن حواريـــه) ريـــاض( 
 

ـــا صـــعقا ـــشوم واجف ـــل غ ـــر ك  فخ
 

ـــة   ـــوم خيف ـــج كـــل ظل ـــه«وأرت  »اهلي
 

 

ENMD 
وأن هذا لفكري يف املطالعة والكتابة جهده اعن بفخر واعتزاز كذلك وهو يتحدث 

حتى إنه كان يبغض النهار الذي حيول بينه وبني ليله وهو سعيد به كان يستغرق اجلهد 
 .مواصلة جهده هذا 

 وكنــــت أســــهر لــــيىل يف مطالعــــة
 

ــــــــــه  ــــــــــان أوفي ــــــــــر در لتبي  ونث
 

ــــه ــــت آلف ــــهاد كن ــــن س ــــه م  أنعم
 

 ى عـن وصـاليهأوأبغض الـشمس تنـ 
 

 

ENND 
أو اجتامعي يرتفع بالقيم عن حماولته وضع نظام سيايس مد عبده الشيخ حمويتحدث 

واخلالص من الديون والتبعية الل والتنمية قالعليا وبالعلم والرتبية والعدل واالست
 .األجنبية 

 

ــــدة ــــل يف وضــــع قاع ــــان يل أم  وك
 

ــــه  ــــامل حتوي ــــن األع ــــوع م ــــل ن  ك
 

ـــر ـــوم ط ـــذ الق ـــاهجهم اًويؤخ  يف من
 

 فيــــهأال جيــــوروا عــــن املــــرشوع أو  
 

ـــ ـــل ســـريهمىحت ـــا ك   يكـــون نظام
 

ـــهبمقتـــىض  ـــف مـــع فهـــم يزكي   اإلل
 

ـــذيب مأخـــذه ـــم والته  ويأخـــذ العل
 

ـــه  ـــن دراري ـــو م ـــوس فتزه ـــن النف  م
 

 ويــــصبح العــــدل طبعــــا يف جبلتنــــا
 

 ويــــشهد الكــــون أنــــا مــــن مواليــــه 
 

 وتــــــستقل بــــــالدي يف حكومتهــــــا
 

 ونمنــــع الــــرتك مفروضــــا نؤديــــه 
 

ــا ــا بجملته ــشمل اخلــصب أنجاه  وي
 

ـــــر  ـــــهىويث   القطـــــر قاصـــــيه وداني
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ْنقـــيض ديونـــا ونفـــيش مـــن ينازعنـــا َ 

 

ـــه   بـــصوت فـــضل يـــرج الكـــل داوي
 

 

ENOD 
ن املصلحة العامة أًالسيايس مل يكن شخصيا وعىل أن هدفه األستاذ اإلمام يؤكد و

مل تتعد الفكر إىل السالح وهو ال يامنع وسيلته يف سعيه السيايس  يعتز بأن كام , هرائدكانت 
 . خمالفيه بالبله والعته رميهذا من أن يضون  غيف

 

ــ ــسري في ــت ال ــذا ســبييل خبب ــىلهه   ع
 

ـــه  ـــه املعاتي ـــن البل ـــوف م ـــم األن  رغ
 

  مــصاحلهاه لنفــيس فيــىمــا كنــت أســع
 

ــه   جــزءا مــن األلــف مــن ســعي ألهني
 

ــــومي يف مكــــامل ــــح ق ــــت أنج  وكن
 

 مــــع الــــرئيس إلخــــالص بتنــــوهيي 
 

 وتـــنهض العـــزم أقـــوايل وال عجـــب
 

ـــ  ـــاقيهرشاب ح ـــضل س  ق وروح الف
 

ــضه ــصعب يف ســريي فأخف ــاوم ال  أق
 

ـــــــه   وال حـــــــسام وال رمـــــــح أروي
 

ـــام الفكـــر يغنـــي نفـــس صـــاحبه  وإن
 

ـــه  ـــوش إذا صـــحت مبادي ـــن اجلي  ع
 

ENPD 
ًحديثا منحازا عن الثورة ثم هو يتحدث   القائمني اًصفواىل صديقه رياض باشا بشدة إً

 يصفهم ويصف  بكل مجيل بيناماشا رياض بٌ بأهنم عصابات جند , وهو يصفبالتمرد
 كزعيمهم بامليل إىل اجلور وممارسته ويصف نتيجة مسعاهم بأهنا كانت ضياع النظام ود

 !!مبناه 
  يف حمـــــــــادثتيٍوبيـــــــــنام أنـــــــــا اله

 

ــول  ــايل أق ــع املع ــا فيــه«: م ــر م  »األم
 

ـــدينتنا ـــد يف م ـــصابات جن ـــت ع  قام
 

ـــهب  ـــت راجي ـــيس كن ـــزل خـــري رئ  ع
 

 غريتــــهذاك الــــذي أنعــــش اآلمــــال 
 

ـــه   وخلـــص القطـــر فارتاحـــت أهالي
 

 قـــاموا عليـــه ألمـــر كـــان ســـيدهم
 

 خيفيـــــــه يف نفــــــــسه واهللا مبديــــــــه 
 

ــة ــدل منقب ــف الع ــرئيس حلي ــان ال  ك
 

ـــو  ـــوم هي ـــهىوســـيد الق   اجلـــور يأتي
 

 جــروا مــدافعهم صــفوا عــساكرهم
 

 نــــادوا بــــأمجعهم ســــل مــــا ترجيــــه 
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ـــال وانفـــضت مجـــوعهم ـــال مـــا ن  فن

 

ــــت م  ــــد دك ــــام فق ــــا النظ ــــهأم  باني
 

 

ENQD 
 عن نتيجة حركة عصابات اجلند وما آلت إليه األمور ىبأساألستاذ اإلمام ويتحدث 

هذه الفوىض يف احلديث ويف األرسار ويتهم أصحاهبا بانعدام وهو يصف !! من فوىض 
 .العقل والفهم 

 

 ر هبـــت مـــن مراقـــدهاـثعالـــب الـــش
 

 وأفـــسدت مـــن قـــوام العـــدل باقيـــه 
 

ــــد ــــد م ــــن أي ــــت احلكــــم م  برةتفل
 

  شــتيت النــاس جيريــهوصــار فــوىض 
 

ـــ ـــضحكنيك ـــي وت ـــاين تبكين  انوا أم
 

 حريـــــة ونظـــــام الـــــشورى عاليـــــه 
 

 حـــديثهم صـــخب أرسارهـــم جلـــب
 

 ال عقــل ال فهــم أيــن الــنجح نبغيــه 
 

 

ENRD 
إال موقفه املفرس بعد هذه النتيجة , وكيف أنه مل يلق من هؤالء املتمردين وهو يلخص 

 , لكنهم عىل حد وصفه كانوا مغرتين بالسالح الذي يف  رغم صدق نصحة هلمضييقالت
وهكذا مل جيد أمامه إال البكاء عىل ما يتوقع من املصاب القادم مع عجب هؤالء .. أيدهيم 

 .وعدم سامعهم النصح 
 

 أمــــا ســــبييل فقــــد ســــدت منازعــــه
 

ــــه  ــــا وعــــز صــــعودي يف مراقي  طبع
 

ــد ــوف ملب ــىل خ ــري ع ــت أج  هأرجع
 

ــــاد  ــــالوا ال يأن ــــومي تع ــــه ق  نعادي
 

ـــي ـــض منزلت ـــوا خف ـــوين ورام  فعنف
 

 فقلــــت ال تعجلــــوا هــــذا مراثيــــه 
 

 ت أســـأل مـــاذا يف حقـــائبكمعـــجرو
 

 هـــل ثـــم فكـــر وفكـــري ال يوافيـــه? 
 

 وس جوابــا أي نعــم معنــاؤهــزوا الــر
 

 سياسـة الـسيف فيهــا الفـصل نقــضيه 
 

 فولولــت مهجتــي حزنــا عــىل وطنــي
 

ــــب  ــــت خط ــــهٌوقل ــــيل أن أجلي   لع
 

 سا تكاشــفهموصــغت مــن كلمــي شمــ
 

ــه  ــت مرازي ــذي حل ــصاب ال ــذا امل  ه
 

ــشمس ضــاحية ــأنكر اجلهــل ضــوء ال  ف
 

ــــه  ــــا تواري ــــي وارت م  وظلمــــة الغ
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ــــووا ر ــــوقتهمؤل ــــا ب ــــهم عجب  وس

 

 واســتكربوا النــصح أن يــصغوا لــصافيه 
 

 

ENSD 
أن  حتى إنه كاد املتمردين بالتعقليف إقناع حماوالته املتعددة األستاذ اإلمام ويلخص 
حتى حل اجلهد وظل عىل هذا .. ساحر مع املرصوع وكالوالد مع الطفل يترصف كال

  .ٍدون فعل موازفإذا هم مستمرون يف القول اهلراء ; البالء 
 مزجــت بــاهلزل جــدي عــل يعجــبهم

 

 كوالــــد الطفــــل يلهيــــه بمرضــــيه 
 

ـــول طـــورا يف مناصـــحتي  وأعجـــم الق
 

ــــــص  ــــــساحر أم م ــــــهـك  روعا لريقي
 

ــو ــت البل ــدما حق ــمىوعن   أرشت هل
 

 ا قــــد باغيــــهوهــــذا اخلــــراب فقــــد 
 

 فلــم يــصيخوا وعجــوا يف حمــارضهم
 

ـــــال فعـــــل   ـــــهيقـــــوال هـــــراء ب  املي
 

  يف تــــــرددهمىومل يزالــــــوا حيــــــار
 

ـــه  ـــو اهليجـــا بداهي ـــي دهـــاهم أب  حت
 

 

ENTD 
 يعتزبالفعل يف مثل هذا اجلو , وهو  عىل نحو ما حدثت املعركةأهوال وهو يصف 

 .ًقباط وحماولة هؤالء مجيعا احلفاظ عىل الوطن الوحدة الوطنية بني املسلمني واأل
 

 وشب حربـا صـالها مـن بنـي وطنـي
 

ْمـــــن ال هيـــــاب املنايـــــا أن تغـــــشيه  َ 
 

 وســـــح كـــــل غنـــــي مـــــاء ثروتـــــه
 

ـــه  ـــن مآقي ـــي م ـــع عين ـــام مهـــي دم  ك
 

 وعــــــج كــــــل فقيــــــه يف تــــــرضعه
 

 كــــام تفطــــر قلبــــي مــــن عواديــــه 
 

 واملـــسلمون وكــــل القــــبط يف هنــــج
 

 ن يأويــــهمــــع اليهــــود كــــأن ال ديــــ 
 

 نــــادوا بــــأمجعهم هــــذي مواطننــــا
  

 ِّحتليـــــهوطـــــارق الـــــسوء فيهـــــا ال  
 

 

ENUD 
إىل غري ما احتدت له ) أي اخلديو(األمري بأسف عن ميل األستاذ اإلمام ثم يتحدث 
 .رغبة املرصيني 

ًزعيم العسكر تصويرا مأساويا يقفز فيه عىل وما دا من حوار بني األمري وهو يصور  ً
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 . النظامد املأساوية من انتصار األعداء وانحالل عقةورذالىل األحداث ليصل إ

 

ــــود بوحــــدهتم ــــر معق ــــنام الظف  وبي
 

ــــه  ــــان ينوي ــــر ك ــــري ألم ــــال األم  م
 

 ىواســــــتدبر اجلــــــيش واســــــتدع
 

 زعيم عـسكره يبلـو مغازيـه  حلرضته 
 

 وقــــال أقــــدم فــــاحرب وال حــــرب
 

 فليــــرصف اجلــــيش فــــورا ال تبقيــــه 
 

ــــب واهنــــارت عزائمــــه ــــه الري  فراب
 

 إذ كـــان جـــيش العـــدا بـــالثغر ماليـــه 
 

ـــر واستعـــىص ـــهوخـــالف األم   بقوت
 

 يـــهل القطـــر واوناصـــب الـــرش مـــوىل 
 

ــا  وصــار جــيش العــدا جيــشا حلاكمن
 

ـــ  ـــك حتم ـــوة املل ـــهىوق ـــع عادي   وج
 

 فانحــــل عقــــد نظــــام كــــان ملتــــئام
 

 وبــــدد الــــرأي وهــــم كــــان يوهيــــه 
 

 

EOLD 
 زعيم العسكر إىل األحالم ًمشريا إىل جلوء أسباب اهلزيمة للوهو حياول أن حي

 .يف زاويةيعظ النساء وهو ما ال يليق إال بشيخ واملنامات 
 

 هـــذا وهـــذا إىل مـــا كـــان مـــن دخـــل
 

ـــه  ـــد تطوي ـــار اجلن  يف أنفـــس مـــن كب
 

 وزاد يف الــــضعف ضــــعفا أن قوتنــــا
 

  ضــبطهم صــعبا تالفيــهىنــاس يــر 
 

ـــــة ـــــد شـــــهم يف مكامل ـــــد اجلن  وقائ
 

ــــــه  ــــــا إذا اهليجــــــا تنادي  شــــــل قلب
 

ـــس ـــمي ـــدبري يف حل ـــرأي والت  تطلع ال
 

ـــــه  ـــــات جـــــل اهللا هادي ـــــن املنام  م
 

ــــة  مــــا كــــان أحــــسنه شــــيخا بزاوي
 

  النـــساء بـــوعظ كـــان يمليـــهىيغـــش 
 

 

EOMD 
مهاجري «من يسميهم البالء كام ينتقد العسكر واستنزافهم موارد وهو ينتقد طغيان 

 . وحكام األديان عىل غريه »الثغر
 

  حلالتهــــــاىأمــــــا الــــــبالد فــــــواغم
 

  أمـــــر وتنبيـــــهى يبـــــق فيهـــــا ســـــومل 
 

ــــد ثروهتــــا ــــات اجلن  واســــتنزفت طلب
 

ـــه  ـــدب واشـــتدت عوادي  واستأســـد ال
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 حكـــــام أريافهـــــا هاضـــــوا بأمجعهـــــا

 

ــر شــوكيه  ــار الظه ــن فق  واســتفرغوا م
 

 

EOND 
 .ثم هو يصور رصاعه الفكري مع اجلامهري 

 

 ي يف مــــداركتيـمــــاذا أمحــــل نفــــس
 

ــــهـــذا الب  ـــسـ ـــف ي  !ريه?ــالء بتخفي
 

 ي يف مناضـــلةـظـــل يـــومي وأمـــسأ
 

ْمــع األهــايل لــدي مــن هــم مراميــه  َ 
 

 وســقت مــن منطقــي جيــشا أروع بــه
 

ـــــه  ـــــه وأدهي ـــــي فأهلي ـــــب الكم  قل
 

 حــوائج النــاس هــاالت عــىل قمــري
 

ــل   ــاس إال قات ــيس يف الن ــه«ول  !!»هي
 

ــــايتهم ــــي يف وق ــــد من ــــنجح اجل  وي
 

 ويقـــشع الظلـــم مـــذعورا طواغيـــه 
 

ـــــــو ـــــــه س ـــــــزاء أرجي   أملىوال ج
 

 يلــــم بالقلــــب واإلنجــــاز يــــشفيه 
 

ـــشب ـــاس قـــسامن قـــسم مهـــه ن  والن
 

 وآخـــــــر مهـــــــه العليـــــــا تطريـــــــه 
 

 

EOOD 
التي حلقت باحلزب العسكري , إىل تصوير اهلزيمة النكراء األستاذ اإلمام ويعود 

 .ويتحدث بسخرية وشامتة عن قائد اجلند ورعبه وعاره واستسالمه 
 

 منـــــا قتيـــــل ومنـــــا هـــــائم جزعـــــا
 

ْح فهــال مــن يداويـــه?قلبــي اجلــري  َ! 
 

ــه  يف موقع الرشق كانت رش هزمتهم  !والــرشق ضــأن وذئــب الغــرب راعي
 

 وقائــــــد اجلنــــــد وافانــــــا بلحيتــــــه
 

 يـــسيل رعبـــا وثـــوب العـــار كاســـيه 
 

 ه بغفلتــىوســلم الــسيف واســتجد
 

ـــه  ـــق املغـــزو خديوي ـــوا مـــن احلن  عف
 

ــــتدع ــــذل فاس ــــوف ال ــــهىخت   مطيت
 

ــــــه  ــــــاه موافي ــــــه فوف ــــــضا إلي  رك
 

.................................  ................................. 
 

EOPD 
حتى تنكر له أشخاص كانوا فيام عن اجلحود الذي ناله  إىل احلديث  األستاذ اإلمامويعود
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 :عن ثقته يف أنه سينترص يف النهاية ًوهو يسخر من أمثال هؤالء معربا مىض يتمنون لثم نعاله 

 

ــــت  ــــوه كن ــــي وج ــــاتنكرتن  أعرفه
 

ـــــه  ـــــة التي ـــــايل غاي ـــــثم نع ـــــد ل  تع
 

ــــرزت ــــو ب ــــزم أين ل ــــيقن الع ــــهُت   ل
 

  خمازيـــهىخـــرت مـــن ضـــغنه أخـــر 
 

.................................  ................................. 
 حمتجــب حجبــت عــنهم وعــضبي غــري

 

ــــدار متل  ــــصل واألق ــــصــــل يصل  هي
 

ــــي الزمــــان هلــــم بيتــــا وشــــيده  بن
 

  مــا لــست أبقيــه عــىلىولــيس يبقــ 
 

 نعـــــم لـــــه معنـــــا فـــــيهم مداركـــــة
 

 فــــيهم أجــــرهم مــــن صــــنع أيديــــه 
 

 هــــذا الزمــــان زمحنــــاه فــــذل لنــــا
 

ــه  ــت أدري ــب كن ــه رصف عي ــن ب  لك
 

 

EOQD 
طيلة ما قدر له من  عىل أن حيارب الدهر بالثبات »الفرد«وهو يفخر بقدرته وهو 

 .حياة 
 

 وأحفـــــظ الـــــدهر أين ال أشـــــاكله
 

 ويـــــهفــــيام تــــبطن مـــــن غــــش ومت 
 

ــي ــيس ينفعن ــدهر وحــدي ل  أحــارب ال
 

ـــافيه  ـــن أص ـــسبي م ـــات وح  إال الثب
 

 تعلـــم الـــدهر منـــي كيـــف يطعننـــي
 

ـــــه  ـــــه مزاكي ـــــا وخانت ـــــاب ظن  فخ
 

ـــه ـــيس يعجـــزين عـــن كـــرس فيلق  ول
 

ـــــــه  ـــــــاجيني فتحمي ـــــــا تف  إال املناي
 

ـــــــددها ـــــــهام اهللا س ـــــــا س  إن املناي
 

ــــه  ــــهم اهللا مرمي ــــئ س ــــيس خيط  ول
 

 
* * * * 
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EMD 
 يف أن خيرج ً مستقبل بالده متمثالى يرىكان حممد عبده منذ بداية حياته يف املنف

 :إقامة حاكم جديد يف مرص, وكان يقول عىل اإلنجليز, وأن يتفقوا مع أوروبا وتركيا

كل حال أن خيتار من الرجال ىل  عوليس يل أن أذكر اسم ذلك احلاكم, بل ينبغي... «
املحبوبني من الشعب املرصي, وأن يكون تعيينه ملدة حمدودة, نحو سبع أو ثامين سنني, 

ْويف هناية تلك املدة حيق للشعب أن خيتار بنفسه من حيكمه َ«. 
END 

ه احلق يف اختيار منفاه, وقد ءحممد عبده بالنفي قد تضمن إعطا عىل كان احلكم الصادر
 األسباب العامة هلذا ىألستاذ اإلمام أن يكون منفاه يف باريس, وربام كان أقواختار ا

االختيار ما عرف عن موقف فرنسا املناوئ لالحتالل الربيطاين ملرص, وعن أن يكون 
 األسباب اخلاصة هو رغبة ىا عن الديار التابعة للدولة العثامنية, وربام كان أقوًاملنفي بعيد

 . يصحب أستاذه السيد مجال الدين األفغايناألستاذ اإلمام يف أن
EOD 

صورة حياة الشيخ حممد » غوردون يف السودان«وقد وصف املسرت بلنت يف كتابه 
إقامته  عىل عبده يف أويل زياراته لباريس, ومنه نعلم أن ذلك الشيخ األزهري مل يكد يميض

 حد تعبري عىل(أصبح أو  تأقلم مع احلياة األوروبية حتى يف العاصمة الفرنسية شهران
 .اًا متفرنسًأوروبي) بلنت

EPD 
العروة «, هو نشاطه يف مجعية ىر ما يف حياة األستاذ اإلمام يف املنفشهوربام كان أ

, وهو دور يرتبط كل االرتباط بعالقته بأستاذه مجال الدين األفغاين, ذلك أن هذه »ىالوثق
, ويف جملة »ىالعروة الوثق«عية الفرتة شهدت تعاون الرجلني من خالل نشاطهام يف مج

 .كذلك» ىالعروة الوثق«

اسم جلمعية رسية, كام أنه اسم للمجلة التي كانت تعبريا عن فكر هذه » ىالعروة الوثق«و
 . من اآلية القرآنية التي تصف هذه العروة بأهنا ال تقبل االنفصامىاجلمعية وهو مستوح
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صد هبا حماربة االستعامر واملستعمرين, ُقمجعية رسية » ىالعروة الوثق«وقد كانت مجعية 

إعادة احلكم اإلسالمي وهداية «ويف مقدمتهم اإلنجليز, والغرض البعيد من اجلمعية 
ما كان عليه من الطهارة والعدل والكامل يف العرص األول, بتأسيس حكومة  إىل الدين

 ملجد اإلسالم يف قاعدة اخلالفة الراشدة يف الدين, وما تقتضيه حالة العرص عىل إسالمية
أمور الدنيا, ويتبع هذا إنقاذ املسلمني وغريهم من الرشقيني من االستعامر املذل هلم, وأما 

 .»الغرض القريب فهو إنقاذ مرص والسودان من االحتالل

فمنعوا دخوهلا اهلند » ىالعروة الوثق«وقد ضاقت السلطات الربيطانية بمقاالت جملة 
إرهاصا مبكرا عش أكثر من ثامنية أشهر, وكانت مقاالهتا ومرص والسودان, وهكذا مل ت

يصف طريق اخلالص, » مانفستو«أنه  عىل أشبه بام عرف بعد هذا يف أدبيات السياسة
 .ح وطريق اإلصال

.............................................................................. 
أي األستاذ (كلها للسيد » ىالعروة الوثق«ر يف إن األفكا: وكان األستاذ اإلمام يقول

, وليس يل منها كلمة واحدة, والعبارة كلها يل, ليس للسيد منها )مجال الدين األفغاين
 .كلمة واحدة

EQD 
, م١٨٨٤مارس سنة من  ١٣بتاريخ »  الوثقىالعروة«صدر العدد األول من جملة 

, ومل يظهر م١٨٨٤أكتوبر سنة من  ١٨وعاشت ثامنية أشهر إذ صدر آخر أعدادها بتاريخ 
 .اًمنها إال ثامنية عرش عدد

الرشقيني الذين خيونون أوطاهنم, وخيتارون مواالة  عىل » الوثقىالعروة«وقد محلت 
امتالك بالدهم, قانعني من ذلك كله بألقاب  عىل األجنبي, ويرضون أن يكونوا أعوانا له

 عىل , بل قد يطلبون املعونة من األجنبي, ومظاهر الفخفخة)السلطنة(, وأسامء )اإلمارة(
 . لذلك الشبح البايل, والنعيم الزائل.....أبناء أمتهم 

 :ىوقالت العروة الوثق

أمة قليلة العدد, ضعيفة القوة إذا تغلبت عليها أمة أشد منها قوة, وأكثر  عىل ال عار«
 هو أن تسعي األمة أو سوادا, وقهرهتا بقوة السالح, وإنام العار الذي ال يمحوه كر الدهر,
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وهنم, أو ؤأحد رجاهلا أو طائفة منهم لتمكني أيدي العدو من نواصيهم, إما غفلة عن ش

 .»رغبة يف نفع وقتي فيكونون باحثني عن حتفهم بظلفهم
ERD 

 : يف تعريف اخليانةىوقالت العروة الوثق

ْلسنا نعني باخلائن من يبيع بالده بالنقد, وتسليمها للعدو بثمن بخ« س, أو غري بخس, َ
ًوكل ثمن تباع به البالد فهو بخس, بل خائن الوطن من يكون سبب ْ ا يف خطوة خيطوها َ

ْالعدو يف أرض الوطن, بل من يدع قدما لعدو يستقر  عىل تراب الوطن وهو قادر عىل َ
فكر يبديه,  عىل  القادر, أي وجه انقلبذلك هو اخلائن يف أي لباس ظهر, وعىل. زلزلزهتا
 .»يأتيه لتعطيل حركات األعداء ثم يقرص فيه هو اخلائنوتدبري 

ESD 
الذي ) أي قسمها( »الوثقىالعروة « أن نقرأ نص صيغة حممد عبده لعهد متعومن امل

 :كان أعضاء تلك اجلمعية يؤدونه

كل نفس بام كسبت,  عىل أقسم باهللا العامل بالكيل واجلزئي واجليل واخلفي, القائم«
اجرتحت, ألحكمن بكتاب اهللا يف أعاميل وأخالقي بال تأويل وال اآلخذ لكل جارحة بام 

تضليل, وألجيبن داعيه فيام دعي إليه, وال أتقاعد عن تلبيته يف أمر وال يف هني, وألدعون 
 .»اًالفوز هبا ماال وال ولد عىل ا, ال أفضللنرصته, وألقومن هبا مادمت حي

صيتي, املرصف إلحسايس ووجداين, نا عىل أقسم باهللا مالك روحي ومايل, القابض«
النارص ملن نرصه, اخلاذل ملن خذله, ألبذلن ما يف وسعي إلحياء األخوة اإلسالمية, 

ن ارتبط برابطة ِالصحيحتني, وألعرفنها كذلك لكل موألنزلنها منزلة األبوة والبنوة 
, إال أن , وانتظم يف عقد من عقودها, وألراعينها يف غريهم من املسلمنيىالعروة الوثق

يصدر عن أحد ما يرض بشوكة اإلسالم, فإين أبذل جهدي يف إبطال عمله املرض بالدين, 
 .»نفيس يف أثره مثل ما أخذ عليها يف املدافعة عن شخيص عىل وآخذ

أقسم هبيبة اهللا وجربوته أال أقدم إال ما قدمه الدين, وال أؤخر إال ما أخره الدين, وال «
ا, وال أخالف أهل ًا كان أو كليًالدين جزئي عىل ها رضرا يعودأسعي قدما واحدة أتوهم في

 عهد اهللا العقد الذين ارتبطت معهم هبذا اليمني يف يشء يتفق رأي أكثرهم عليه, وعىل
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 وقدرة بكل وجه أعرفه, وما ًوميثاقه أن أطلب الوسائل لتقوية اإلسالم واملسلمني عقال

أحيط هبا بقدر ما يسعه إمكاين  حتى لةجهلته أطلب علمه من العارفني, ال أدع وسي
 .»الوجودي

.. وأسأل اهللا نجاح العمل, وتقريب األمل, وتأييد القائم بأمره, والنارش لواء دينه«
 .»منيآ

ETD 
» العروة«وتروي األدبيات املتاحة عن تاريخ األستاذ اإلمام أنه كان يعاون يف حترير 

ن ذا حظ كبري من الذكاء, ورسعة احلفظ, بباريس رجل فاريس اسمه مرزا حممد باقر, وكا
ا للكتاب املقدس, مستحرضا آليات القرآن, ملام بلغات كثرية, ًكان حافظ. وقوة الذاكرة

 هوكان مسلام فتنرص وصار داعية للنرصانية مع مجاعة من املبرشين, وكان األفغاين قد عرف
منه كلمة طعن يف النبي, يف اخلليج العريب, وجادله مرة فبدرت » بوشري«من قبل يف ثغر 

ْفأمر السيد من معه من األفغانيني برضبه, فرضبوه وطردوه, فلام عاد السيد باريس  إىل َ
أرسل إليهام مرزا باقر بطاقة » الوثقىالعروة «واشتغل مع الشيخ حممد عبده بإصدار 

به االستئذان فدخل وذكر ما كان من ارتداده عن دينه, ثم عودته إليه, وتكفريه عن ذن
, فاشتغل فيها »العروة«السيد استعداده خلدمته يف إدارة  عىل بالدعاية لإلسالم, وعرض

 إىل , وملا ذهب الشيخ حممد عبده»مرتمجا عن اللغة اإلنجليزية التي كان يتقنها نثرا ونظام
لندن ملحادثة رجال السياسة اإلنجليزية يف املسألة املرصية, سافر معه مرزا باقر ليكون 

اإلسالم, فيقول  إىل  بينه وبينهم, فكان ينتهز فرصة هذه األحاديث لدعوة اإلنجليزمرتمجا
 .!أن نفرغ مما نحن فيه إىل دع هذا اآلن«: له الشيخ حممد عبده

والتضييق عليها ذهب الشيخ حممد عبده متنكرا من » الوثقىالعروة «وبسبب مراقبة 
 ).١٨٨٥(بريوت  إىل تونس فمرص ثم إىل باريس

EUD 
اجلزئية الثانية يف هذا الباب, وهي زيارة حممد عبده لندن للدعوة للقضية  إىل نتقلن

املرصية, وذلك يف أثناء إقامته يف باريس بتشجيع من صديقه بلنت, وقد واكب هذه 
الرحلة قيام الثورة املهدية يف السودان, وكان هدف حممد عبده أن يستغل الظروف 
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مل يكن اإلنجليز قد ثبتوا   من أجل قضية بالده, حيثالسياسية املتغرية يف ذلك الوقت

أقدامهم يف مرص, وكانت وعودهم باجلالء تتابع, وكان األستاذ اإلمام يظن أن بإمكانه أن 
ْجيد من أعضاء الربملان الربيطاين من يؤيد حق مرص يف التخلص من االحتالل الربيطاين َ. 

 استمرت أسبوعني, وقد غادر باريسلندن, وقد  إىل وكانت هذه أول زيارة يقوم هبا
بلنت يف بيته  عىل , ونزل فيها ضيفام١٨٨٤لندن يف النصف األخري من شهر يوليو إىل 

 . شارع جيمس, وقابل الكثري من الشخصيات, وشاهد الكثري من املعامل١٠بلندن رقم 
EMLD 

 عام أورده بلنت نفسه مما ويبدو يل أن كل ما هو متاح يف أدبياتنا عن هذه الزيارة منقول
نرش بعض ما » جوردون يف اخلرطوم«سجله يف كتبه, ومن حسن احلظ أن بلنت يف كتابه 

عن تفاصيل هذه الزيارة حيث ) وما بعدها (م١٨٨٤يوليو من  ٢١سجله يف يومياته يف 
 :يقول

د وصل حممد عبده اآلن من باريس, تغريت آراؤه عام رأيناه آخر مرة, فالشعور السائ«
إهنا احلكاية القديمة . عنده اآلن هو كراهية إنجلرتا التي احتدت مع كراهيته للرشاكسة

تعيد نفسها, فعندما تضغط أوروبا وهتدد يقوم املرصيون بتوحيد صفوفهم متاما مثلام 
, م١٨٨١فعلوا عند صدور املذكرة الثنائية التي وجهتها إنجلرتا وفرنسا ملرص سنة 

 إىل الذي وجهه قائد األسطول اإلنجليزي(د الوطنيني, واإلنذار  ضاخلديووساندتا فيها 
مل يتخل عن عرايب مع أنه ) حممد عبده(, ومع هذا فهو ) قبيل االحتاللم١٨٨٢عرايب سنة 

 .» يف مرص كشخصية سياسية, وهذا صحيح يف الغالبى أن دوره قد انتهىير
EMMD 

 :ربملان اإلنجليزي وهذه هي أشهر الفقرات عن زيارة األستاذ اإلمام ال
جملس النواب  إىل يوليو توجه حممد عبده, بصحبته املسرت بلنت,من  ٢٢يف يوم «

 زيه ىاإلنجليزي, وكان الشيخ يرتدي عاممته, كام كان يرتدي جبة زرقاء أنيقة, فاسرتع
األنظار, وتسابق النواب والزوار يف الردهة لرؤية ذلك القادم الغريب, وقام أحد أعضاء 

مأدبة كبرية تقام جلامعة من  إىل ان, بدعوة الشيخ حممد عبده وصديقه مسرت بلنتالربمل
 .»اهلنود وغريهم من الرشقيني
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بيت السري ويلفرد لوسن  إىل  صحب بلنت حممد عبده١٨٨٤يوليو سنة من  ٢٣ويف 
 :الربملان, يف زيارة مل حتقق النجاح الذي كان يرجوهعضو 

عبده بطريقة جافة أكثر من الالزم, مما أفزعه بعض اليشء  إىل فقد وجه لوسن أسئلته«
أي حال, فيام عدا النقطة اخلاصة بوجوب  عىل فلم يستطع أن يعرب عام يف نفسه بوضوح
 .»سالم يف مرص إلعادة حتقيق الانسحاب القوات اإلنجليزية كخطوة أوىل

EMND 
 : ) وهو نائب بريطاين صديق لبلنت( مع البوشري ى مقابلة أخرهذهو
يريد ) رئيس الوزراء(أن يقنع األستاذ اإلمام بأن املسرت جالدستون » حاول البوشري«

إجالء القوات اإلنجليزية عن مرص, وأن خري طريقة للجالء هي أن يمتنع املرصيون عن 
 .د هذه القواتدفع أي رضائب طوال وجو

إن املسرت : حد ما, قائال إىل ذلك, ومعه حق عىل ولكن الشيخ عبده اعرتض«
جالدستون مل يكف عن احلديث حول اجلالء يف الوقت الذي ظل يرسل فيه قوات أكرب, 
ويمأل البالد باملوظفني اإلنجليز, وشكا من أن االمتناع عن دفع الرضائب سيفرس بأنه 

  .»اول البوشري إقناعه بأن هذا غري صحيحمربر للسيطرة, وعبثا ح
 .»ومل يستطع لوسن وال البوشري أن يوحيا لعبده بأي إحساس ينم عن إخالصهام«

EMOD 
وقد دارت حماورات مهمة بني الشيخ حممد عبده وبني اللورد هرتنجتون وزير احلربية 

 :اإلنجليزية حينئذ

 املرصيون أن يكونوا يف أمن أال يرىض«: سأل اللورد هرتنجتون الشيخ حممد عبده«
 أو ال يرون حكومتنا خريا هلم من حكومة ?وراحة حتت سلطة احلكومة اإلنجليزية

 .»? توفيقاخلديو إسامعيل واخلديواألتراك وحكومة 

كال إن املرصيني قوم عرب, وأغلبهم مسلمون, وفيه من حمبي «: فأجاب الشيخ«
اخلضوع لسلطة  إىل ر ببال أحد منهم امليلأوطاهنم مثلام يف الشعب اإلنجليزي, فال خيط
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ْمن خيالفه يف الدين واجلنس, وال يصح حلرضة اللورد, وهو علم بطبائع األمم, أن  عىل َ

 .»يتصور هذا امليل يف املرصيني

 إن النفرة من والية األجنبي ونبذ سلطته مما أودع يف فطرة البرش, وليس بمحتاج... «
ر إنساين ظهرت قوته يف أشد األمم توحشا كالزولوس, الدرس واملطالعة, وهو شعوإىل 

 .»الذين مل تنسوا ما كابدمتوه منهم يف الدفاع عن أوطاهنم
EMPD 

ومن اجلدير بالذكر أن الدكتور حممد عامرة أورد حوار الشيخ مع وزير احلربية 
 من املجلد األول من األعامل الكاملة لألستاذ اإلمام )٧٠٢, ٧٠١ص (اإلنجليزي يف 

 .ه حممد عبد

 أن انتصاركم ىإنا نر«:  ال يامنع يف أن  أن حممد عبده قال لزعامء اإلنجليزىويرو
 !احلمل عىل للحرية إنام هو انتصار ملا فيه مصلحتكم, وأن عطفكم علينا كعطف الذئب

 .»عنارص اخلري فينا لكي يكون لكم من ذلك حجة للبقاء يف بالدنا عىل لقد قضيتم
 

EMQD 
يفاوض يف أن يعود  يف أن ًد حرجاال جيعبده يف حواراته مع اإلنجليز وكان حممد 

 :مرص إىل عرايب

ا ملجلس النواب الذي ينشأ ملراقبة حاكم ً خري منصب له أن يكون رئيسىوإين أر«
ه تتجه نحو اخلري, لكنه ال سمرص, وعرايب خطيب وأفكاره نبيلة, وهو رجل خملص, ونف

 األعامل اإلدارية, فإن أرجعتموه فليكن رئيسا ىليعني بالتفاصيل, فال يصلح لتو
 .»للمجلس إذا انتخبه األعضاء

EMRD 
أن مرص ال يعوزها إىل ملن قابلهم من الساسة الربيطانيني  وكان األستاذ اإلمام يشري

 :رجال ذوو كفاية رشفاء

ولكنكم تطلبون أشخاصا ينفذون ما تريدون وليس يف مرص رجل خملص لبالده «
, وسرتوننا متضامنني ًدعونا نختار لنا حاكام. عمل ملصلحة احلكومة اإلنجليزيةيقبل أن ي
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يف العمل معه, إننا معرش املرصيني نريد اإلصالح, ونريد العدالة, ونريد التعليم, ونريد 

 .»دعوا أمتنا خترت زعميها, ودعوها حتكم نفسها بنفسها.  نستطيع احرتامهًحاكام
 . الشيخ, فرتكوا يف نفسه أثرا طيبا, نائب اسمه بارنلوكان من النواب الذين لقيهم

EMSD 
ويبدو لنا مما رواه بلنت عن هذه املناقشات التي دارت بني حممد عبده ورموز 
الربيطانيني أن شكوك حممد عبده يف نيات وترصحيات اإلنجليز قد تنامت, وهكذا نام 

إيثار الواقعية,  إىل  بهى أدموقف, وهو ماإىل الشك  شكه يف السياسة الربيطانية وحتول
 يف ىومن ثم االعتدال يف توجهه السيايس نحو املستعمر, وكان هذا دافعا له ألن يتبن

 .مواقع الصدام مع اإلنجليز إىل املستقبل عدم االندفاع

 عىل  من االطالع بنفسه األستاذ اإلماموباختصار شديد فإن هذه الزيارة قد مكنت
ولني عن ختطيط السياسة اإلنجليزية إزاء مرص والسودان ؤس كثري من املتوجهاتحقيقة 

 .واملسلمني
EMTD 

اجلزئية الثالثة يف هذا الباب, وهي حياته يف بريوت فمع أن مدة نفي الشيخ  إىل ونأيت
حممد عبده التي حكم عليه هبا كانت ثالث سنوات, فقد مكث يف النفي نحو ست سنني, 

 اخلديوعداوة واضحة بينه وبني  ًتعبريا عنط, بل كان  بالنفي فقألن األمر مل يكن حكام
 .أي عمل مفيد يف مرص يف ذلك الوقتإنجاز توفيق , وهو ما مل يكن ليمكنه من 

EMUD 
وقد آثر الشيخ حممد عبده يف بريوت أن يتفرغ لألستاذية عاملا ومعلام فقط, وهكذا قدر له أن 

ح هنج البالغة, ومقامات بديع الزمان اهلمذاين, يتم عددا من اإلنجازات العلمية املهمة, فقد رش
لعيل بن أيب » هنج البالغة«تالميذه السوريني يف رشح  عىل ثم أعد للنرش الدروس التي ألقاها

 تدريس تفسري القرآن يف مسجدين من مساجد بديع الزمان اهلمذاين, وتوىل» مقامات«طالب, و
بدأ منهجه يف االستقالل يف رأينا ذه الدروس الطريقة التي عرف هبا فيام بعد, وهب عىل بريوت

الفكري حيث كان يقرأ اآلية من القرآن ويفرسها من عنده بام خيتار من التفاسري, وبام جيتهد, 
 .دون أن يلتزم بكتاب واحد يرشحه أو يعلق عليه
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ENLD 
 حممد عبده يف كتابة املقاالت يف الصحفالشيخ نشط من فرتات النفي ويف هذه الفرتة 

للسيد مجال الدين » الدهريني عىل الرد«العربية رسالة  إىل واملجالت, وترجم من الفارسية
األفغاين, وكتب يف مقدمة هذه الرتمجة سرية حياة أستاذه التي التزال متثل املصدر األول 

 .لتاريخ األفغاين

 للساوي يف املنطق ورشحه, ونرشه بعد» البصائر النصريية«س كتاب ّكذلك فإنه در
 .١٨٩٨ذلك يف مرص سنة 

تالميذه دروسا يف علم التوحيد, ظهرت خالصتها بعد  عىل  صعيد رابع فإنه أمىلوعىل
 .»رسالة التوحيد«ذلك يف مرص يف 

ENMD 
ثمرات «الشيخ عبد القادر القباين, صاحب جريدة يف بريوت  وكان من أهم أصدقائه 

, والشيخ إبراهيم »ملواردأقرب ا«والشيخ سعيد الرشنويب, صاحب معجم » الفنون,
ّاليازجي, أشهر كتاب الشام, ويف بريوت وصلته روابط الود بمحيي الدين بك محادة 

 .رئيس البلدية, فتزوج بنت أخيه احلاج سعد الدين محادة بعد وفاة زوجته األوىل
* * * * 
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EMD 
 اخلديوهي تلك التي أعقبت صدور عفو  كانت أهم حمطة تارخيية يف حياة حممد عبده

توفيق عنه, فبهذه اخلطوة وما تالها حدث التحول اجلوهري يف خط حممد عبده السيايس, 
 اللورد كرومر, وابتعد عن خط أستاذه مجال حيث اقرتب من اإلدارة اإلنجليزية متمثلة يف

إن العالقات واملراسالت بينهام فرتت, وضعفت صلة األستاذ  حتى الدين األفغاين,
 .ىكادت هذه الصلة تتالش حتى اإلمام بالثورة وفكرة الثورة

ما تتداوله األدبيات املتاحة عن ظروف  إىل ي أن نبدأ باإلشارةروربام كان من الرضو
» الشخص « حتديدفو عن الشيخ حممد عبده, والشاهد أن اآلراء ختتلف يفصدور الع

العفو, هل كان هو الغازي خمتار باشا, أم أن  عىل الذي مكن حممد عبده من احلصول
إن : »مرص احلديثة«نفوذ اللورد كرومر, الذي رصح يف كتابه   إىلاألمر كان يف مجلته راجعا

 . الضغط الربيطاينالعفو صدر عن الشيخ حممد عبده بسبب

األمرية نازيل فاضل وما عرف عن صلتها باللورد كرومر,  إىل وينسب بعضهم الفضل
 توفيق نفسه, ولكن خربتنا وخربة أسالفنا بالظروف اخلديو إىل وينسبه بعض آخر

يعفو إال برضا اللورد أن  توفيق لخديولالتارخيية يف ذلك الوقت جتعلنا نؤمن بأنه ما كان 
 .ضغطهكرومر أو 

وقد كان الربيطانيون, كالعهد هبم, من الدهاء السيايس بحيث أتاحوا مثل هذه 
اإلصالح الديني, وتطوير أو حتديث النظم  عىل الفرصة لشخص مثل حممد عبده للعمل

 .الدينية, وهو ما مل يكن ليرض موقفهم السيايس يف مرص يف يشء
END 

ة عن السبب يف صدور العفو عن  أننا ال نستطيع أن نغفل رواية مهمة وطريفعىل
مرص, وهي قصة نقلها الدكتور عثامن أمني عن الشيخ عبد  إىل الشيخ حممد عبده وعودته

عدم اقتناعه هبا, وإن كنا نجد يف حديث حممد ) يف تلطف شديد(الوهاب النجار, وأظهر 
 :هذه القصةعبده يف موضع آخر سنشري إليه أن األستاذ اإلمام نفسه مل يكن يامنع يف قبول 

الذي (هو ومرزا ) ق تيلر القس الربوتستانتياإسح إىل الضمري يعود(وألف ... «
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مجعية رسية ) مع األفغاين وحممد عبده الوثقى كان يعمل يف حترير العروةحتدثنا عن أنه 

إقامة الوئام بني  عىل دينية, غرضها التأليف بني اإلسالم واملسيحية واليهودية, والعمل
تلك اجلمعية  إىل الرشق, وانضم عىل إزالة ضغط الغرب عىل ديان, والتعاونأهل هذه األ

مستشار السفارة اإليرانية يف اآلستانة, كام » حسن خان«أحد وزراء إيران, و» مؤيد امللك«
 .»انضم إليها بعض اإلنجليز واليهود

.............................................................................. 

رأي خاصة املسلمني : كان قد عرض هلذا القس شبهات عن حقيقة اإلسالم«
 متمسكني بالبدع واملحدثات, وكأهنا عندهم من أصول الدين, ورأي عامتهم حريصني

اخلزعبالت واخلرافات التي تنفر منها الطباع السليمة, ودارت عن هذه الشبهات, عىل 
 مراسالت ومساجالت دافع فيها حممد عبده عن بني الشيخ املرصي والقس اإلنجليزي,

مقاصد الرشيعة, كاشفا القناع عن حماسنها العديدة, وأعجب القس الربوتستانتي بام 
وجد عند الشيخ املسلم من عقل راجح, وحكم سديد, وانتهت املساجالت بزوال كل 

 وكتب يف شبهة عن مقاصد الدين اإلسالمي, واقتنع إسحاق تيلر بوجهة نظر حممد عبده,
العربية,  إىل ذلك مقاالت نرشها يف بعض املجالت اإلنجليزية, وترمجها مرزا باقر

إن الدين اإلسالمي ال يناقض «: البريوتية, ومما قاله فيها» ثمرات الفنون«ونرشت يف جملة 
 إيامن إبراهيم, واملسلمون يؤمنون بأن أعظم ىالديانة املسيحية, بل يتفق معها, فإنه صد

 كلمة اهللا, وحممد رسول ى كليم اهللا, وعيسىلبرش هم إبراهيم خليل اهللا, وموسهداة ا
 .» مقام جليل يف األربعةىاهللا, ولسيدنا عيس

جاء اإلسالم فكسح األباطيل التي ابتدعها بعض رؤساء الكنيسة «: اًوقال أيض
سانية املسيحية, وأظهر األحكام األساسية للدين وهي توحيد اهللا وتعظيمه, وبدل اإلن

األخوة الصحيحة, واحلقائق األساسية للطبيعة اإلنسانية,  إىل بالرهبانية, وأرشد الناس
 .»الروحانية املحضة إىل التجرد من الدنيا, واالنرصاف عىل ومل حيمل اإلنسان

إعالن اقتناعه  إىل الشيخ عبد الوهاب النجار أن إسحاق تيلر عمد بعد هذا روى وقد«
 القساوسة يف لندن, وقام فيهم خطيبا, وبني هلم الشبه التي برأي حممد عبده, فجمع

اإلسالم, وذكر هلم ردود الشيخ املرصي عليها, وسأهلم إن كان هلم اعرتاض,  عىل أوردها
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أو يسلمون معه كام سلم هو للشيخ, ويظهر أن القساوسة خشوا أن يوقع اتفاق الرجلني 

 عىل اق تيلر من علو املنزلة, والقدرةفتنة يف العامل املسيحي, وخصوصا ملا كان إلسح
غري موعد سابق,  عىل ِالتأثري واإلقناع, فخرجوا لساعتهم وقابلوا امللكة فيكتوريا

وعرضوا عليها خطر املسألة, فطمأنتهم ووعدهتم أن تعني باألمر, وبادرت امللكة 
 عبده باالتصال بالسلطان عبد احلميد, وأخربته أن يف بريوت مرصيا خطرا اسمه حممد

 فأما السلطان عبد احلميد فيظهر أنه أول !يوشك أن يفسد ما بني املسلمني واملسيحيني
 أنه إذا اعتنقت إنجلرتا اإلسالم, فسيصبح احلاكم ىخش: تلك املسألة تأويال آخر

امللكة فيكتوريا, وخترج  إىل  شخصية يف املسلمني, وتؤول اخلالفة بالطبعىاإلنجليزي أقو
الغازي ً أيضا  أجل هذا أرسع السلطان بمخاطبة وايل بريوت, وخاطبمن آل عثامن, من

 حتى  توفيق, ومل خيرج من حرضتهاخلديوخمتار باشا يف مرص, وزار الغازي هلذا الغرض 
بريوت  إىل مرص, وأرسل السلطان إىل صدر أمره بالسامح للشيخ حممد عبده بالعودة

لكة خيربها أنه سأل عن الرجل الذي امل إىل لتسهيل ترحيل الشيخ, فلام تم ذلك بعث
  .»!خاطبته بشأنه, فعلم أنه غري موجود يف بريوت, إنام هو اآلن يف عرض البحر

.............................................................................. 
EOD 

إلمكان حممد عبده نصوص عدم ممانعة  عىل لتهدال إىل  املوضع الذي أرشناوهذا هو
 :, ففيه يقول األستاذ اإلمامحدوث هذه الواقعة 

اإلنجليزي إسحاق  إن الرس يف غضب السلطان عبد احلميد من نشاط القس... «
تيلور يف الدعوة لتوحيد األديان, وموافقتي ومريزا باقر وعلامء دمشق له, ومراسلتنا إياه, 

نوا أصحاب الدولة يف اإلسالم,  أن يعتنق اإلنجليز اإلسالم, ثم يطلبوا أن يكوىأنه خش
وتكون امللكة فيكتوريا ملكة املسلمني, ويذهب السلطان من السلطان, وسبحان مدبر 

 .»!!العقول

.............................................................................. 

أداء وظيفته ىل  إ توفيق, وانرصفاخلديومرص يف عهد  إىل هكذا عاد الشيخ حممد عبده
 أن توىلإىل  اخلديو توفيق وهدفاعلة طيلة بقية عيف القضاء, ومل يشارك يف السياسة مشاركة 
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 .١٨٩٢ عباس حلمي حكم مرص يف اخلديو

EPD 
وصل به ويلمع قاضيا متميزا يف القضاء األهيل, اإلمام نجم األستاذ كان يف هذه الفرتة 

نحو ما  عىل ون من أبرز العلامء العاملني, وقد أصبحأن يك إىل أداؤه املثمر وتارخيه املرشف
إليه بالتفصيل يف الباب األول من هذا الكتاب مهيئا لتويل أعظم املناصب كذلك  أرشنا

أو (أنه هو نفسه كان يتوقع  إىل من قبلكذلك حد سواء, وقد أرشنا  عىل املدنية والدينية
ة الشيخ حسونة النواوي يف أن يعني شيخا لألزهر عقب استقال)  من حقهىكان ير
 أحق ى األستاذ اإلمامما روي من أن اللورد كرومر كان يرإىل ًأيضا  ريشون, ١٨٩٩

 .املرصيني برئاسة النظار لو أنه خلع زيه األزهري

 أي األحوال فقد متكن حممد عبده من أن يقدم لبالده خدمات جليلة من خالل وعىل
 لألزهر, ثم ايل, وهي عضويته يف املجلس األعىللتو مواقع رفيعة شغلها بالتتايل وباأربعة

وعضويته يف جملس املعارف  القوانني, ىتوليه منصب اإلفتاء, ثم عضويته يف جملس شور
إصالح ثالث  عىل أدواره املتميزة يف احلياة العامة فإن حممد عبده ركز إىل وباإلضافة

عية واملساجد, وقد تناولنا مؤسسات كان يعول عليها كثريا, وهي األزهر واملحاكم الرش
 . من هذا الكتابأخرىأفكاره وجهوده يف هذه املجاالت الثالث يف مواضع 

 طبيعة عالقته بالسلطات احلاكمة يف مرص يف هذه الفرتة, وأن نشري إىل وبقي أن نشري
املجتمع املدين عىل حد مؤسسات خالل حتقيق أهدافه من  إىل جلوئه الذكي واملبكرإىل 

 . ) عىل حد التعبري القديمالعمل األهيلأو مؤسسات (آلن ا تعبرينا
EQD 

 بدايتها فحسب, يف عباس حلمي ازدهارها اخلديووشهدت عالقة الشيخ حممد عبده ب
 .ثم رسعان ما فرتت

وهو (يد حممد ماهر باشا  عىل  عباس تماخلديو أن التقارب بني حممد عبده وىويرو
, ) وأمحد ماهر باشا وكان وكيال لوزارة احلربيةماهر باشا, عىل والد رئييس الوزراء

 بذلك, إذ كان يرسه بالطبع أن جيمع حوله أقوياء الرجال, وتقابال مرارا اخلديوورحب 
 .وجهرا
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 الثالث املتصلة امليادينإصالح  إىل أن يتجهإىل اخلديو ّوحسن الشيخ حممد عبده 

يف صالحها صالح األمة, سه يرى كان هو نفبالدين, والتي ال شأن لإلنجليز هبا, والتي 
أنه إذا وكل إليه األمر أحسن خريا مما  عىل , إذ يف ذلك برهان قوياخلديووتقوية ملركز 

األزهر, واألوقاف, واملحاكم الرشعية, وليكن البدء : حيسن اإلنجليز يف إدارهتم, وهي
 بتشكيل جملس  بذلك, وكلفه بتقديم تقرير, ففعل, وصدر القراراخلديوباألزهر, فاقتنع 

إدارة لألزهر برياسة الشيخ حسونة النواوي, وعني الشيخ حممد عبده, والشيخ عبد 
, م١٨٩٥الكريم سلامن مندوبني عن احلكومة, واعتمد جملس النظار هذا القرار سنة 

, وهكذا أتيحت الفرصة للشيخ حممد عبده إلصالح األزهر الذي اخلديووصدق عليه 
 :سوء حاله عىل ورا ساخطامتناه من يوم أن كان جما

أخذ الشيخ حممد عبده حيرك جملس اإلدارة , وبدأ باملسائل الشكلية من زيادة رواتب «
 الترشيف, وتنظيم اجلراية, ومساكن الطلبة, ىوااملدرسني وتنظيمها, ووضع الئحة لكس

مور يف سبيلها املعتاد من الرتحيب ومضت األواإلرشاف الصحي عليهم, واالمتحان, 
ني من الفائدة , لكن العقبات بدأت يف الظهور عندما بدأ األستاذ فظصة بام يعود عىل املووخا

ماذا يدرس يف األزهر, واختيار الكتب, وطرق اإلمام يعالج القضايا الكربى من قبيل 
 أو االنسحابإىل اضطر حتى زادت العقبات يف سبيله, ثم التدريس, وبرامج الدراسة, 

 .»التوقف
ERD 

 عباس حلمي والشيخ حممد عبده اخلديو حدة اخلالفات بني )تصاعدت وأ(ظهرت 
 :يف موقفني

 أن يعني فيه الشيخ اخلديوحدث أن خال مكان لكسوة الترشيفة يف األزهر, فأراد ... «
حممد راشد مفتي املعية, ومل تكن الالئحة املوضوعة تنطبق عليه, فأوعز الشيخ حممد عبده 

أن العلامء ملا اجتمعوا  عطاء الكسوة للمستحق, وزاد الطني بلةبعدم تنفيذ ذلك األمر, وإ
 شيخ اجلامع يف غضب وتوبيخ, فرد الشيخ حممد اخلديو يف الترشيفات كلم اخلديوعند 

 إرادته الشخصية, إذا شاء أفندينا أن يكون كساوي الترشيف بمقتىض«: عبده يف حدة
 وجهه, ّ هذا الرد امحراخلديو سمع , فلام»فليصدر بذلك قانونا آخر ينسخ هذا القانون
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 حتى نفسه أن خيرج املفتي ويكيد له عىل ووقف, إيذانا للحارضين باالنرصاف, وآىل

 .»خيرجه من منصبه, وينتقم من فعلته

 أرض كان عىل صفقةالشيخ حممد عبده, وحسن باشا عاصم اعرتاض ثم أعقب ذلك 
ذا العرض ليس يف مصلحة الوقف,  أن هإذ رصحا يريد استبداهلا من األوقاف, اخلديو

 ٍرفض هذا االستبدال إال إذا دفع للوقف عرشون ألف فرق عىل ودفعا جملس األوقاف
 .بني الصفقتني

ESD 
 بدأخديو  عباس للشيخ حممد عبده أن احلزب املؤيد للاخلديو وصل األمر يف عداوة ثم

ا احلزب ال يتورع هذآخر من يشيع يف الناس أن الشيخ حممد عبده وهايب, وكان بعض 
 .عن أن يتهم حممد عبده بأنه زنديق

ETD 
 لقي الشيخ محالت صحفية قاسية أثارت دهشة الناس, وكانت يف هذا السياقو

صاحبيهام بالسجن, عىل فيها   هذه احلمالت سببا يف قضية جنائية حكم القضاءحدىإ
 .هذا إىل وقد أشار أمحد شفيق باشا

 الشيخ حممد عبده صار معزوال رشعا من وظيفة  أنىبل إن بعض العلامء كان ير
املثرية (, وقد وردت هذه العبارة األخرية اخلديو عىل اإلفتاء بمجرد هذا اخلروج

 الشيخ حممد عبده املعروفة ىحممد بك أيب شادي يف تفنيد فتوكتبه يف تقرير !) للعجب
 . الرتنسفاليةىبالفتو

EUD 
ا من املكائد التي أحكم أعداؤه ًاذ اإلمام لقي كثريأن األست إىل األستاذ العقادقد أشار و

 عىل تدبريها, ومن هذه املكائد ما يتعلق بالوسائل التي اتبعها األستاذ اإلمام يف احلصول
 وإحياءها, وما يتعلق باهتام اجلمعية خمطوطات الكتب العربية التي استهدف إعادة نرشها

اخلريية اإلسالمية التي كان األستاذ اإلمام صاحب اليد الطويل فيها بتمويل ثورة املهدي 
 :حتت ستار مجع التربعات ملنكويب حرب السودان

صدت له يف مساعيه لطلب الكتب النادرة التي كان يعهد ُوال نذكر املكائد التي ر... «
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ة إحياء الكتب العربية, وال املكائد التي رصدت له يف مجع التربعات مجاع إىل بطبعها

أغرهبا وأبعدها  إىل خسة هذه املكائد باإلشارة عىل ملنكويب حرب السودان, ولكننا ندل
عن التصديق, وهي وشاية الوشاة عند الوكالة الربيطانية باجلمعية اخلريية اإلسالمية 

ة مهدي السودان وتزويده بالذخرية والسالح, الهتامها بأهنا جتمع األموال إلعان
املزورة, والبصامت املزيفة التي أقنعت دار الوكالة  تلفيق األختام عىل واجرتائهم يف ذلك

وأثارت شبهاهتا فأمرت بتفتيش مكاتب اجلمعية ومراقبة مراكزها, ولوال تصدي األستاذ 
ه الوشايات واجتهاده لكشف اجلمعية من هذ عىل اإلمام الحتامل التبعة يف كل ما يثبت

حسناهتا  عىل اجلمعية يف عهدها, وقيض عىل دخائل التزوير يف تلك الوثائق املزيفة, لقيض
 .»وصدقاهتا

EMLD 
يعاين نتيجة هلذه الوشايات واملكابد , ومل ومن احلق أن نقول أن الشيخ حممد عبده كان 

 .زفه من وقته وجهده نًيكن سعيدا بام تست

معاناته من األراجيف مما رواه الشيخ مصطفي عبد الرازق نفسه حيث  عىل وليس أدل
 :قال

األزهر, وكان أساتذتنا,  إىل كنت طالبا من صغار الطالب أيام جاء الشيخ حممد عبده«
الدين دامها, فتتأثر  عىل ون يذمون لنا الشيخ, ويمثلونه خطراؤ اهللا عنهم, ال يفتىعف

دروسه مع أنه  إىل  األستاذ أو أستمعىني من أن ألقبذلك عقولنا الطفلة, وكنت أفر بدي
 وحرضت درسه مرة ألشهد كيف تشبه وجوه امللحدين وتشبه معها !صديق لوالدي

عقوهلم وقلوهبم, فلام رأيت الرجل بالرواق العبايس, وسمعته يفرس كتاب اهللا قلت منذ 
 :اللهم إن كان هذا إحلادا فأنا أول امللحدين: ذلك اليوم

   حـــب آل حممـــداًرفـــضإن كـــان 

 

 فليــــشهد الــــثقالن أين رافــــض 
 

EMMD 
 عباس حلمي والشيخ حممد عبده, فإن اخلديوهذا اجلفاء الواضح بني ظهور ومع 

نحو أو آخر  عىل كثريين من ذوي الرأي والوطنية كانوا يتمنون لو أن حممد عبده استطاع
 عن أن خليل باشا محادة ىيكف عن حتديه له, ومن ذلك ما يروأن  واخلديوأن يتوافق مع 
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 يترصف يف األوقاف كام يشاء وال اخلديوسيدي دع  يا: قال للشيخ حممد عبده ذات يوم

تعارضه فيها, ونحن نضمن لك أن يطلق يدك يف األزهر, لكن الشيخ حممد عبده رد 
, ولكن وجداين ومراقبتي هللا ال متكنني من إقرار ما ال يبيحه الرشع, أنا أعلم هذا : بقوله

 .»والباطل ال يكون وسيلة للحق
EMND 

فإذا أردنا أن نلخص اجلانب اإلجيايب يف موقف الشيخ حممد عبده السيايس يف فرتة 
يكسب من » عراب اإلدارة التنفيذية« عباس حلمي, فإننا نستطيع أن نقول إنه كان اخلديو

لطته الذي كان يمثل الشعب وس الشورى اإلنجليز, وينسق عالقة احلكومة وجملس
 :املنتخبة

EMOD 
يونيو سنة من  ٢٥وبعد أن عني الشيخ حممد عبده مفتيا ويف العام نفسه, وبالتحديد يف 

 .ى, عني الشيخ حممد عبده عضوا يف جملس الشورم١٨٩٩

 :تصوير دوره السيايس يف هذه املرحلة صديقه حسن عاصم حيث قال إىل وقد سبقنا

كان بني أهل احلل والعقد يف احلكومة , وم١٨٩٩لقد عني الشيخ حممد عبده سنة «
أن احلكومة نفذت كثريا من إىل يشء أشبه باخلالف يف الرأي,  الشورى وبني رجال جملس

 اخلري لألمة يف عدم العمل هبا, ورصفت النظر عن كل ىاملرشوعات التي كان املجلس ير
تعديلها, فلام جاء  أن الصالح والنفع لألمة يف ىأوجه التعديل يف املرشوعات التي كان ير

 إىل املجلس ونظر يف األمر نظرة احلكيم البصري, وعرف أن ليس هناك ما يدعو إىل األستاذ
تقارهبا, سعي  يف أن يزيل  عىل هذا االنفراج, وإنام هو سوء التفاهم باعد ما بني املشارب

 سعادة أسباب هذا اخلالف, فكان ما أراد, وعرفت احلكومة أن املجلس إنام يطلب ما فيه
األمة, ويبتغي اخلري هلا, وأن ليس هلا غرض يف مصادمة آراء احلكومة ومطالبها مادامت 

يشء وراء ما يقصده  إىل أن احلكومة ال تقصدً أيضا تتفق مع مقصده, وعلم املجلس
ملصلحة البالد, وبذلك اتفقت الكلمة يف الغالب, ومل يعد بني اهليئة احلاكمة واهليئة النيابية 

 .»الف ما يتعرس حلهمن اخل

وكان ما ترسله احلكومة من املرشوعات يؤلف املجلس جلنة لدراسته, وكثريا ما «
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قد التهم  حتى اسة األستاذ, سواء أكانت املسألة قانونية, أم اجتامعية, أم رشعية,ئتكون بر

 أن عمله مع األعضاء درس ىاملجلس وقته وهو ال يعبأ باجلهد يبذل فيه, ألنه كان ير
 .»م اجلد واالهتامم باألمور العامة للبالد, وأنه وسيلة لرتبية الرأي العاميعل

EMOD 
ً واملتدارك الذي كتبه أحد أعالمنا مقيام لسرية األستاذ فولنقرأ هذا النقد احلصي

  :اإلمام 

 عباس من جانبه األسود, وهو جشعه املادي, ووسائله يف اخلديو إىل وعابوه أنه نظر«
الم للمحتلني, وتشجيعه احلركة تسسجانبه األبيض, وهو إباؤه اال  إىلذلك, ومل ينظر

دعاة احلركة ً أيضا الوطنية وتغذيتها وتنميتها, بل إن الشيخ حممد عبده كان يناهض
الوطنية, ويرميهم بالتهم, ويقنع يف آماله الوطنية بالقليل, كام يدل عليه كتاباه اللذان نرشا 

صديقه مسرت بلنت يرشح فيهام مذهبه يف اإلصالح   إىلبعد موته, وكان قد أرسلهام
  والوطنينياخلديو الوطنيني, وقد أثارا نفوس السيايس, وفيهام قناعة يف السياسة ال ترىض

 .»بعض املعتدلنيحتى 

ولكن, مهام كان األمر, فإن العظيم جيب أن يقدر من مجيع جوانبه, ال من جانب «
نيا, ومصلحا اجتامعيا, ومصلحا للغة واألدب, واحد, وكان الشيخ حممد عبده مصلحا دي

وشخصية بارزة يف التفكري, وأخريا سياسيا, فإن هو مل يوفق يف سياسته فهذا ال يقلل من 
 بامل أو يبيع ذمته ىنعم يسقط الرجل يف السياسة أن يشرت. ىنواحيه القيمة األخر

 نزهيا, يسلك هذا ملنصب, ولكنا نجزم أن الشيخ حممد عبده كان وفيا ألمته, خملصا
ن عقيدة وتقدير للمصلحة, وجيتهد أحيانا فيخطئ وحتمله الظروف عاملسلك السيايس 

 .»ما يكره عىل القاسية أحيانا

مثل رأيه السيايس, كسعد  عىل واحلق أن كثريا من شيوخ األمة كانوا يف ذلك الوقت«
يامن, وغريهم باشا زغلول, وفتحي باشا زغلول, وحسن باشا عاصم, وحممود باشا سل
 عباس اخلديومن رجال حزب األمة, ولكنه هوجم من هذه الناحية أكثر مما هومجوا, ألن 

كان يؤلب عليه أكثر مما يؤلب عليهم, وألن الناس اعتادوا أن يروا رجال الدين بعيدين 
 .»عن السياسة, وخاصة املحتلني
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EMQD 
ا فقد حتدث عن دوره وصديقه حسن عبد الرازق باشالشيخ حممد عبده أما زميل 
 :فقال الشورى وأدائه يف جملس

فالتفت حوله القلوب, وعرف الكل مكانته : ىكان واسطة العقد يف جملس الشور«
ون ؤيلج الشورى من قوة احلجة, وسداد الرأي, وطهارة النية, وكان إخوانه من رجال

كان مع هذا إليه إذا اشتبه األمر, وخفي الصواب, فينطق باحلكمة, وفصل اخلطاب, و
وكثريا ما «: أرسع الناس قبوال للحق, وأوسعهم له صدرا, وقال فيه ذلك الزميل أيضا
 .»كنا نباحثه يف أمر اختلف النظر فيه بيننا وبينه, فريجع إلينا, ويوافق رأيه رأينا

ومل نر مثله يف احرتام اآلراء مادام مصدرها رشيفا مل يشبه الغرض, ولقد كنا نختلف «
النزال بعد ذلك ودعو إليه اعتقادا منه أنه احلق, رأي, وجياهر كل منا برأيه, ويمعه يف ال

 .»أخلص الناس رسا, وأصفاهم ودا

.............................................................................. 

ديد, فام مل يعمل عمل يف املجلس مدة وجوده إال كان له فيه الرأي الرشيد, والقول الس«
انتخبت جلنة يف مرشوع إال كان أول املنتخبني, ومل يتألف وفد ملفاوضة احلكومة يف أمر إال 

, وقد أمجع زمالء الشيخ يف »كانت له الصدارة, وهو يف كل ذلك عضو عامل, وعليم متبرص
نري البصرية يف كل رضب من رضوب اإلصالح,  أنه كان واسع االطالع,عىل  الشورى جملس
 .»أو اقتصاديا ان قانونيا, أو إداريا,سواء ك

EMRD 
 هذا الباب من حديثنا عن األدوار السياسية ملحمد عبده فيام نتهى منوال ينبغي لنا أن ن
اجلمعيات األهلية الثالث التي بذل األستاذ  إىل  من دون إشارةىبعد عودته من املنف

 .اإلمام فيها جهده وأثمر نشاطا

, التي كان من مؤسسيها, وقد »ة اخلريية اإلسالميةاجلمعي«أول هذه اجلمعيات 
 وعدد ,وفاته, وزاد يف عهده إيرادها وممتلكاهتا حتى استهائانتخب رئيسا هلا, فبقي يف ر

 استه هلا أن دعا املرصينيئمدارسها وتالميذها زيادة ملحوظة, ومما قام به األستاذ أثناء ر
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فيه نحو مخسة آالف شخص أصبحوا بال التربع ملنكويب حريق ميت غمر الذي أصيب إىل 

 .فكان يطرق بنفسه أبواب األغنياء ويطلب منهم التربع للمنكوبني: مأوي, وال قوت

 أسلوبه فيه ىمعاونة أهايل ميت غمر, ونحن نر إىل  وهذا هو نص املنشور الذي دعا به
 أجل الوجدان من عىل أسلوب مؤثر إىل قد حتول من أسلوب وجداين التأثر باالنفعال

 :الفعل

ريب من أخبار اجلرائد ما عليه أهل ميت غمر بعد احلريق الذي  لقد بلغكم وال«
, فليتصور أحدكم أن األمر نزل ىوال مأو أصاب بلدهتم, فهم بال قوت, وال ساتر,

 فليطالب كل منا نفسه بام كان ? أن يكون كل الناس يف معونتهىبساحته, أفام كان يتمن
ل به ما نزل هبم, ولينفق من ماله ومهته ما يدفع اهللا به عنه مكروه يطالب به الناس لو نز

  c﴿, ]٩٢:آل عمران[﴾  A  B C  D E F HG﴿: الدهر, إن شاء اهللا 

d  e f g h i j k l  m n po q r s t 
u v  w x y z |{ } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥   ¦   

§ ©¨  ª « ¬ ® °¯ ± ² ³   ﴾]٢٦٧:البقرة ,
لشيطان, وثقوا بوعد اهللا, فكلكم يؤمن باهللا, وكلكم يوقن أنه , فكذبوا وعد ا] ٢٦٨

أصدق القائلني, وأقدر القادرين, فأرجو من مهتكم أن تدفعوا شيئا من مالكم يف مساعدة 
مشاركتكم يف هذا العمل,  عىل إخوانكم, وأن تبذلوا ما يف وسعكم حلث من عندكم

 .»الداعي إىل وترسلوا بام جتمعون

 خلريية اإلسالميةرئيس اجلمعية ا
 حممد عبده
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EMSD 
التي كانت بمثابة أول جهد » مجعية إحياء الكتب العربية«أما اجلمعية الثانية فهي 

 .حقيقي يف جمال حتقيق الرتاث العريب ونرشه بيد أهله
 . بالتفصيل يف موضع آخرفيها وقد تناولنا جهد هذه اجلمعية وجهد الشيخ حممد عبده 

EMTD 
ثالث نشاط أهيل مل يقدر ملحمد عبده أن يشهد ثامره, وهو إنشاء اجلامعة   إىلونأيت

املرصية األهلية, ونحن نستطيع أن نقول إن الشيخ حممد عبده كان هو أبرز الدعاة 
هذا اجلهد جرمان مارتان يف  إىل وجود التعليم اجلامعي يف مرص, وقد أشار إىل املؤثرين

التي تصدر يف باريس, بل لقد ذهب حممد عبده من » العامل اإلسالمي«مقال له يف جملة 
أقنع أمحد املنشاوي باشا, بأن يوقف لبناء  حتى التنفيذ, فبذل جهودا كثرية إىل التفكري

اجلامعة قطعة أرض يف ضواحي القاهرة, ورشع املنشاوي باشا يف إعداد العدة لذلك, 
 .لكنه قيض نحبه فوقف املرشوع

اجلامعة «, ثم »جامعة الشعب«أنشئت  حتى  بعد وفاتهومل يمض إال قليل من الزمن
 .»املرصية

EMUD 
ومن قبله ( عباس اخلديوأن ممارسات إىل  أن نشريفهو  أفضل ختام هلذا الباب أما
احلد املشهور عند الناس, وهو  إىل ا يف السياسةً جعلت حممد عبده زاهد) توفيقاخلديو
ملأثورة عنه وهي التي ورد أصلها ونصها يف كتابه  الذي بلوره حممد عبده يف اجلملة اىاملعن

 :حيث قال» اإلسالم والنرصانية«

فإن شئت أن تقول إن السياسة تضطهد الفكر أو العلم أو الدين فأنا معك من «
 السياسة, ومن كل ىالشاهدين, أعوذ باهللا من السياسة, ومن لفظ السياسة, ومن معن

ال خيطر ببايل من السياسة, ومن كل أرض حرف يلفظ من كلمة السياسة, ومن كل خي
ْ, ومن  تذكر فيها السياسة, ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو جين أو يعقل يف السياسة َ

 .»ساس ويسوس وسائس ومسوس
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EMUD 
صدق حممد عبده يف قوله هذا من سلوكه هو نفسه, فقد وصلت  عىل وليس أدل

 وسلطان اخلديو عىل حيرض اإلنجليزأن نفسه بالشيخ حممد عبده ومتطلباهتا السياسة 
 :باشا

 هلا مشكال جديدا يف ىال تر حتى فلتتنبه دولة إنجلرتا لسري هذه احلوادث بغاية الدقة«
 وسلطان باشا, اللذان ال يباليان بنهب األموال, وال سفك الدماء, وال اخلديومرص حيدثه 

 خصوصا وقد ذاق سلطان باشا داما متمتعني بالنفوذ الوحيش يف أهاليها, خراب البالد, ما
إشعال نريان الفتن ثم ختلصه منها بانضامم خفيف  عىل دخوله يف االنقالبات, ومساعدته

ذلك يف هذا الدور الذي أراه أحق األدوار اآلتية إن  عىل حيث نال املكافآت الوافرةخديو لل
 .» وسلطانه يف البالداخلديوبقي 

***** 
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EMD 
ال أعتقد أن أحدا من أصحاب القلم يف القرن التاسع عرش أثر بقلمه يف التاريخ 

كتابة  إىل نحو ما أثر الشيخ حممد عبده, ذلك أن حممد عبده سبق عىل املكتوب هلذا القرن
حتذاء والرتديد, بحيث أصبح الذين كتبوا بعده هذا التاريخ بطريقة ذكية قابلة للنقل واال

 يستسهلون النقل عنه بألفاظه, فإن مل يكن فبأفكاره, فإن مل يكن فبتوجهاته موضع مايف 
 .ورؤيته هلذا التاريخ

والشك أن كتابة حممد عبده التارخيية مل تتأهل هلذه املصداقية واملوثوقية واالعتامد 
 من املوضوعية التي جتعلها بعيدة عن أن تكون عريضة عليها إال ألهنا متتعت بقدر كبري

دفاع عن هذا, أو عريضة اهتام لذاك, هذا من ناحية, ومن ناحية أخري فإن حممد عبده 
 حريصابفطرته الذكية كان من الذكاء بحيث ابتعد عن الرؤية األحادية فيام كتب, وكان 

اع من أسباب وظروف, أن يصور األحداث وليدة رصاع حي بكل ما حييط بالرصعىل 
 أنه نتاج ترصف قام به عبقري فوجهه أو عىل وقد ابتعد حممد عبده متاما عن رؤية التاريخ

هيئة تاريخ  عىل أنه أثر لبطل أو ألبطال متعاقبني, وهلذا جاء ما كتبه عىل جه أحداثه, أوو
 .هيئة مونولوجات تارخيية عىل ومل يأت

افة, كام كان كذلك مؤرخا بالدراسة والتأمل كان حممد عبده مؤرخا بالفطرة والثق
إن عمل حممد عبده مدرسا للتاريخ قد : واألستاذية والتجويد فيها, كأين أريد أن أقول 
  أنه تاريخ ال جمرد ذكريات  عىل أفاده يف أن يقدم التاريخ الذي شهده

ثورة  بجالء شديد فيام سجله حممد عبده من أحداث الىأو مذكرات, ويتضح هذا املعن
العرابية, ومن تاريخ عهد إسامعيل, ومن تاريخ حممد عيل, ومن كل األحدث التي مرت 

 .به هو نفسه يف األزهر ويف غري األزهر

ا بالفهم العميق حلركة ًا واضحً التزامهونحن نجد فيام كتبه حممد عبده من تارخي
خذ مكانه يف التاريخ ألن يأله  ً ما كتبه من تاريخ مؤهالىاملجتمع, وآليات السياسة, ونر

العام لإلنسانية, فهو ال يتحدث عن خصوصية حلظة, وال عن أمهية مرحلة, وال يستسهل 
ما يراه من حوادث هنا أو  عىل احلكم باالستثناء إىل االستثناء يف أحكامه, وال إىل اللجوء
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يمكن هناك, وإنام هو يعرف أن للتاريخ اإلنساين هنرا متدفقا حيمل من اخلصائص ما ال 

 .جتاوزه وال تطويعه إال بمشقة ال تنتج إال أثرا مؤقتا

وهكذا نجا حممد عبده فيام كتبه من تاريخ من كل ما كان كفيال بأن يفقد ما كتبه قيمته 
 .التارخيية

وأما ما غري ذلك من .. وأما الفهم.. وأما اإلحاطة.. وأما املوضوعية.. أما الصدق
حممد األستاذ اإلمام قد كانت متوافرة بقدر كبري فيام كتبه عوامل النجاح يف كتابة التاريخ ف

الوافر ستاذ اإلمام فيام كتبه حظه  األذه الصفات جاءت بعد أن استوىفعبده, لكن كل ه
 .من جوهر التاريخ

END 
حممد عبده التارخيي, وإملامه الذكي بمناهج البحث يف التاريخ فيام منهج  أصالةتتضح 

عن كتب املغازي وأحاديث القصاصني عندما حتدث عن كتاب من نقد أو تقييم كتبه 
لنفوسنا التي تتعجب ء افمام شإل , ونحن نرى فيام كتبه األستاذ االواقدي عن فتوح الشام

من نسبة أقاصيص ظاهرة البطالن إىل علامء أجالء ال يتصور أهنم قالوا بام فيها من زيغ أو 
 :خيال 

 يف األخبار, واإلكثار من القول يرفع من شأن ومن الكاذبني قوم ظنوا أن التزيد«
وا, يبتغون بذلك األجر والثواب, ولن يناهلم إال الوزر والعقاب, ؤالدين, فهذروا بام شا

ما رأيت أهل اخلري يف يشء أكذب منهم يف احلديث, : وهم الذين قال فيهم ابن عباس
هلم, ويطأطئون ويريد بأهل اخلري أولئك الذين يطيلون سباهلم, ويوسعون رسبا

املساجد بأشباحهم, وهم أبعد  إىل وسهم, وخيفتون من أصواهتم, ويغدون ويروحونؤر
الناس عنها بأرواحهم, حيركون بالذكر شفاههم, ويلحقون هبا يف احلركة سبحهم, 

منقادون حلملة احلق, ال بصرية هلم يف : بن أيب طالب  عيلولكنهم كام قال أمري املؤمنني
الشك يف قلوهبم ألول عارض من شبهة, جعلوا الدين من أقفال البصرية, أحنائه, ينقدح 

 .»هـا. ومغاليق العقل, فهم أغرار وحمرومون, يسيئون وحيسبون أهنم حيسنون 

 إىل فهؤالء قد خييل هلم الظلم عدال, والغدر فضال, فريون أن نسبة ما يظنون«
عدو : لتهم, فيصح فيهم ما قيلأصحاب النبي مما يزيد من فضلهم, ويعيل يف النفوس منز
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 .»عاقل, خري من حمب جاهل, ومن هؤالء وضاع كتب املغازي والفتوح

أما الشيخ الواقدي فكان من علامء الدولة العباسية, واله املأمون القضاء يف عسكر «
وضعفوه يف احلديث, :  القضاء يف رشقي بغداد, قال ابن خلكاناملهدي, وكان توىل

 . »وتكلموا فيه
عدوه ضعيف الرواية, ليس من أهل الثقة, ولذا نص اإلمام الرميل, من ] أهنم[ي أ«

 .»أنه ال يؤخذ بروايته يف املغازي عىل علامء الشافعية,

فإن كان هذا الكتاب املطبوع يف أيدي الناس من تصنيفه, فهذه منزلته من الضعف «
ع النسبة إليه, مل أكن أين لو حكمت بأنه مكذوب عليه, خمرت عىل عند علامء املسلمني,

 .»اًخمطئ

وذلك ألن الواقدي كان من أهل املائة الثانية من اهلجرة, وكان من العلم بحيث «
يعرفه مثل املأمون بن هارون الرشيد, ويواصله ويكاتبه, وصاحب هذه املنزلة يف تلك 

املعهود عىل  القرون, إذا نطق يف العربية فإنام ينطق بلغتها, وقد كانت اللغة لتلك األجيال
  .»فيها من متانة التأليف, وجزالة اللفظ, وبداوة التعبري

والناظر يف كتاب الواقدي ينكشف له بأول النظر أن عبارته من صناعات املتأخرين «
,  أيب عبيدة وغريمهاويف أساليبها, وما ينقل فيها من كالم الصحابة مثل خالد بن الوليد, 

 بل كلام دقق املطالع يف أحناء قوله جيد أسلوبه من مذاهبهم يف النطق,  عىلال ينطبق
 عليه هلجة ىأساليب القصاصني يف الديار املرصية من أبناء املائة الثامنة والتاسعة, وال ير

املدنيني وال العراقيني, والرجل كان مدين املنبت, عراقي املقام, ولوال خوف التطويل 
 يف ة بينها وبني مناهج أبناء القرون األوىلألتيت بكثري من عباراته, وبينت وجه املخالف

 .»البيان عند العارفني بأطوار اللغة العربية إىل أن ذلك ال حيتاج عىل التعبري,

الواقدي, وهو األظهر,  عىل فهذا الكتاب ال تصح الثقة به, إما ألنه مكذوب النسبة«
 تقوم به حجة وإما لضعف الواقدي نفسه يف رواية املغازي, كام رصح العلامء, فال

  . »للمتحذلقني, وال يصلح ذخرا للسياسيني
ومثل هذا الكتاب كتب كثرية كقصص األنبياء املنسوب أليب منصور الثعالبي, وكثري «
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 إىل من الكتب املتعلقة بأحوال اآلخرة, أو بدء العامل, أو بعض حقائق املخلوقات املنسوبة

حبار, أو األصمعي, ومن شاكلهام كعب األ إىل الشيخ السيوطي, وقصص روايات تنسب
إليهم من غري تفريق بني صحيح وباطل, فجميع  ممن عرفوا بالرواية, فأولع الناس بالنسبة

 .»ذلك مما ال اعتداد به عند العلامء, وال ثقة بام يندرج فيه

والعمدة يف النقل التارخيي كتب احلديث, كصحيحي البخاري ومسلم وغريمها من «
كتب املحققني من املؤرخني كابن األثري, واملسعودي, وابن خلدون, الصحيح, ويتلوها 
 .»وأيب الفداء وأمثاهلم

 عىل وعيل أي حال فال يستغني مطالع التاريخ عن قوة حاكمة يميز هبا بني ما ينطبق«
 .»الواقع, وما ينبو عنه

END 
لتاريخ وما بعد هذه اإلطاللة عىل رأي األستاذ اإلمام احلاسم يف الكتب املتاحة عن ا

 .هي بتاريخ نبدأ يف استعراض بعض آرائه التارخيية 

األستاذ كتبه الشيخ حممد عبده عن تاريخ حممد عيل, ومن اجلدير بالتأمل أن  بام أبدون
, هذا احلاكم البارزحممد عبده كتب يف بداية القرن العرشين رأيا فاصال يف تاريخ اإلمام 

مرص, وقد جاهر هبذا  عىل أنه كان نكبة عىل حممدوكان ملخص رأي اإلمام حممد عبده يف 
 ١٠٠الرأي يف عهد األرسة العلوية يف مقال شهري كتبه حني استفزته االحتفاالت بمرور 

, » يف مرص عىل آثار حممد«حكم مرص فكتب هذا املقال بعنوان  عىل تويل حممد عىل سنة
 :وختم بخالصته التي يقول فيها

بصريته يف أن هذا الرجل  عىل »حممد عيل«عد عرض تاريخ ا يرتاب بًوال أظن أن أحد«
ا, وحلياهتا احلقيقية ً, ومستبدا ماهرا, لكنه كان ملرص قاهرًا باسالًا, وجنديًا زارعًكان تاجر

ا, وكل ما نراه اآلن فيها مما سمي حياة فهو من أثر غريه, متعنا اهللا بخريه, ومحانا من ًمعدم
 .»رشه, والسالم

EOD 
ن من الغريب أن يصدر مثل هذا الرأي عن واحد من كبار رجال الدولة يف وربام كا

لكننا ينبغي أال نغمط هذه الدولة حقها, فقد كان يف وسع حممد .. عهد الدولة العلوية



å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù] RWR
هذا واضح مما أشار هو  عىل عبده حقيقة أن يكتب وأن ينرش مثل هذا املقال, والدليل

ها من هجاء, بل إن كثريين هنجوا هنجه يف عهد نفسه إليه من مقاالت القادحني وما في
  .امللك فؤاد

ومع هذا فإن املعارصين من أساتذتنا الذين عاشوا عهد الثورة ال يكادون يتصورون 
محاية اللورد كرومر هي التي مكنت مثال إىل القول بأن  أن هذا حدث, وهم يميلون

 وال أظن ذلك كان صحيحا هبذه اللهجة, عىل الشيخ حممد عبده من أن يكتب عن حممد
متاما, فالكتابة يف ظل محاية كرومر أو غريه ال تنتج مثل هذا النص التارخيي القاطع يف 

 .أحكامه, الذي انتهينا من قراءته لتونا

يف هذا املقال حتامال أن الدكتور حممد عامرة, الذي رأي األساتذة وقد كان من هؤالء 
 :تب يف هامشه يقولوعرصه فك عىل حممد عىل من حممد عبده

لقد كان للظرف التارخيي الذي كتب فيه األستاذ اإلمام تقييمه هذا حلكم حممد عيل, «
 عباس حلمي, اخلديوأثر كبري يف هذه األحكام, فهو قد كتبه يف فرتة ساءت فيها عالقاته ب

ا ًوجتربته جانب عىل وتوثقت بكرومر, معتمد بريطانيا بمرص, ولذلك أبرص من حممد
لإلنسان  عىل ا يف أغلب األحيان, وإن يكن قد أجاد التعبري عن آثار إمهال حممدًواحد

واحلريات, واألستاذ اإلمام يف هذا التقييم خيتلف مع أستاذه مجال الدين األفغاين يف 
 .»حممد عيل, واإلنجازات التي شهدهتا مرص يف عرصه عىل احلكم

.............................................................................. 
ًومع كل تقديري لرأي الدكتور عامرة فإين أراه يعيش أسريا للرؤية التي فرضتها ثورة 

يف حماولة منها لتقليل قيمة الشعب م نفسها وانحازت فيها إىل حكم حممد عيل ١٩٥٢
نص األستاذ  يكمن يف مطالعة يتذتوالفيصل بيني وبني أسا) إلخ... واجلامهري والوفد 

 .وقدر الصواب فيها  ,اإلمام حممد عبده نفسه , وتفهم طبيعة أحكامه 
EPD 

 :متميزنحو  عىل وقد فصل الشيخ حممد عبده آرائه يف هذا املقال

ه يف العلوم التجريية ذكي نلجأ إليبدأ حممد عبده حديثه التارخيي النقدي بافرتاض 
والبحث فيام أوجده هذا الوجود يف عن مسار التاريخ  عىل غياب حممدوهو افرتاض 
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 :تاريخ مرص

لغط الناس هذه األيام يف حممد عيل, وما له من اآلثار يف مرص وأهلها, وأكثرت «
 اإلطراء, وماذا محل القادح عىل اجلرائد من اخلوض يف ذلك, واهللا أعلم ماذا بعث املادح

ليها حممد عيل, وما كان اهلجاء, غري أنه مل يبحث باحث يف حالة مرص التي وجدها ععىل 
أذكر . يد حممد عيل عىل تصري بالبالد إليه لو بقيت, وما نشأ عن حموها واستبدال غريها هبا

ْاآلن شيئا يف ذلك ينتفع به من عساه ينتفع, ويندفع به من الوهم ما ربام يندفع َ«. 
EQD 

ه اخلاصة من غري أن يفرض رؤيت عىل  ال يلخص تاريخ حممدهكذا فإن األستاذ اإلمام
لتاريخ مرص قبل حممد عيل, وهو يصور هذا التاريخ من خالل مصطلحات التارخييني 

 :احلكم الشامل دون تردد أو حترز عىل والغربيني والعامة, معطيا نفسه القدرة

كانت حكومة البالد املرصية قبل دخول اجليش الفرنساوي فيها من أنواع احلكومات «
 يف عرف املرصيني ى, وتسم»األرشاف« حكومة  يف اصطالح الغربينيىالتي تسم

, وأساس هذا النوع من  »اإلقطاع«, وتعرف عند اخلاصة بحكومات »االلتزام«حكومات 
احلكومات تقسيم البالد بني مجاعة من األمراء, يملك كل أمري منهم قسام يترصف يف 

 واإلداري  ساكنيه وأبداهنم وأمواهلم كام يريد, فهو حاكمهم السيايسىأرضه, وقو
والقضائي, وسيدهم املالك لرقاهبم, ومن طبيعة هذا النوع من احلكومة أن تنمو فيه 

توسيع دائرة ملكه  إىل األثرة, وتغلظ فيه أصول االستبداد وفروعه, وتنزع نفس كل أمري
 الطبيعة أن كل أمري ال ينفك ما يف يد جاره من األمراء, فكان من مقتىض عىل باالستيالء
ري والتفكر فيام تعظم فيه شوكته, وما يدفع به عن حوزته, وأن يكون اجلميع دائام عن التدب

يف استعداد إما للوثوب وإما للدفاع, ولكن األمراء يف جمموعهم كانوا يقاومون سلطة 
البعض اآلخر,  عىل امللوك, فيضطر امللك الستاملتهم وحماباة بعضهم لالستعانة به

 .»همفضعف بذلك استبداد امللوك في
ERD 

وهو يقدم تصوره للعوامل االجتامعية التي كونت إحساس اجلامهري بالسياسة يف ذلك 
 :الوقت
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ظلم رعاياهم, وكانت شدة الظلم متيل  إىل املال كانت تسوقهم إىل حاجة األمراء... «

خذالهنم عند هجوم العدو عليهم, ظهر ذلك يف خصوماهتم املرة بعد املرة,  إىل برعاياهم
ألمراء أن خيففوا من ظلمهم, وأن يتخذوا هلم من األهلني أنصارا يضبطوهنم فاضطر ا

عند قيام احلرب بينهم وبني خصومهم, أحس األهلون بحاجة األمراء إليهم فزادوا يف 
قبول مطالبهم, فعظمت قوة اإلرادة عند أولئك  إىل األمراء, واضطروهم عىل الدالة

أن قيدوا األمراء وامللوك معا,  إىل  هبم األمرىنته احلكومة, واالذين كانوا عبيدا بمقتىض
 .»ومل يكن ذلك يف يوم أو عام, لكنه كان يف عدة قرون, كام هو معروف عند أهل املعرفة

نوع ختالف به مجيع احلكومات املرشقية, وكانت  عىل كانت احلكومة يف مرص.. نعم«
ف فيه كام هيوي, وكان كل أمراء كل منهم يستغل قسام منها ويترص البالد متوزعة بني

ما يف يد اآلخر, أو يدفع به صولته, فاخلصام كان  إىل يطلب من القوة ما يسمح له بمد يده
دأهبم, واحلرب كانت أهم عملهم, لذلك كان كل منهم يستكثر من املامليك ما استطاع, 

ن من اختاذ أعوا إىل ليعد منهم جنده, ولكن كانت تعوزه مؤنتهم إذا كثروا, فاضطروا
سكان  إىل أهايل البالد, فوجدوا من العرب أحزابا, كام وجدوا منهم خصوما, ثم رجعوا

 فوجدوا فيهم ما حيتاجون إليه, فاختذوا بيوتا منها أنصارا هلم عند احلاجة, وعرف ىالقر
هؤالء حاجة األمراء إليهم فارتفعوا يف أعينهم, وصار هلم من األمر مثلام هلم أو ما يقرب 

 يف البالد املرصية بيوتا كبرية هلا رؤساء يعظم نفوذهم, ويعلو ى هلذا كنت ترمن ذلك,
 .»جاههم

كل أمري من أولئك األمراء أن يرصف زمنه يف التدبري,  عىل ذلك كان يقيض«
واستجالب النصري, وإعداد ما يستطيع من قوة حلفظ ما يف يده, والتمكن من إخضاع 

ارونه يف ذلك, خوفا من تعدي أعوان خصمه عليهم, غريه, وأنصاره من األهايل كانوا جي
   .»اليوم إىل تزال أسامء األقسام معروفة فوقعت القسمة بني األهايل, وال

هذا حيدث بطبعه يف النفوس شمام, ويف العزائم قوة, ويكسب القوي البدنية «
 ألن واملعنوية حياة حقيقية مهام احتقرت نوعها, فكانت العنارص مجيعها يف استعداد

 .»يتكون منها جسم حي واحد حيفظ كونه, ويعرف العامل بمكانته
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ESD 
التحليل  إىل ويلخص الشيخ حممد عبده تاريخ احلملة الفرنسية تلخيصا بديعا يميل به

 :االجتامعي بعيدا عن عنارص القوة, ومصادفات التاريخ

 مل يكن ينتظرها, جاء اجليش الفرنساوي والبالد يف هذه احلالة, دخل البالد بسهولة«
ظهر فيه القلق,  حتى احتل عاصمتها, واستقر له السلطان فيها, مل تكن إال أيام قالئل

 .»وعظمت حوله القالقل

 احليوية الكامنة يف البالد تظهر, فكثرت الفتن, ومل تنقطع احلروب ىأخذت القو«
ن نفسه يف  نابليوىذلك شكو عىل واملناوشات, ومل هيدأ لرؤساء العساكر بال, يدلك

حكومة اجلمهورية من اصطياد العربان لعساكره من كل  إىل تقاريره التي كان يرسلها
طريق, وسلبهم أرواحهم بكل سبيل, واضطر نابليون أن يسري يف حكومة البالد بمشورة 
ْأهلها, وانتخب من أعياهنا من يرشكه يف الرأي لتدبريها, طوعا حلكم الطبيعة التي  َ

 .»وجدها

 رؤساء اجليش, واضطربت عليه البالد, وجاء اجليش العثامين, وعاونه قتل بعض«
اجليش اإلنجليزي, وخرجت عساكر الفرنساويني من مرص, وال أطيل الكالم, فقد ظهر 

 .»بالوسائل التي هيأها له القدر عىل حممد
ETD 

 تولية حاكم عىل يتحدث اإلمام حممد عبده عن األماين التي كان املرصيون يعلقوهنا
 :من طراز حممد عيل

 كانت تنتظر أن يرشق نور مدنية ?ما الذي كانت البالد تنتظره من نوع حكومتها«
ييضء لرؤساء األحزاب طرقهم يف سريهم لبلوغ آماهلم, وقد كان ذلك يكون لو أمهلهم 

يعرف كل منهم ما بلغ به غريه الغاية التي كان يقصدها يف بالد غري بالده,  حتى الزمان
 بينهم وبني ذلك إال أن خيتلطوا بأهل البالد الغربية, ويرتفع احلجاب الذي وما كان

أسدله اجلهل دوهنم, أو كانت تنتظر أن يأيت أمري عامل بصري فيضم تلك العنارص احلية 
بعض, ويؤلف منها أمة حتكمها حكومة منها, ويأخذ يف تقوية مصباح العلم  إىل بعضها
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 .»لوظيفي, وتبلغ ما أعدته هلا تلك احلياة األوىلترتقي بحكم التدريج ا حتى بينها

EUD 
 إىل وهو رسعان ما يتحدث عن خيبة األمل يف حممد عيل, وبخاصة أنه رسعان ما حتول

 : هو وحدهىوس البارزة ليبقؤاجتثاث الر عىل دكتاتور حريص

  !!»مل يستطع أن حييي, ولكن استطاع أن يميت» ?ما الذي صنع حممد عيل«
 الفطرة, فأخذ يستعني قوة اجليش معه, وكان صاحب حيلة بمقتىضن معظم اك«

إعدام كل رأس من خصومه, ثم يعود بقوة  عىل باجليش, وبمن يستميله من األحزاب
  .»اخلصم الزائل, فيمحقه, وهكذا عىل من كان معه أوال وأعانه عىل اجليش وبحزب آخر

 البيوت الرفيعة فلم يدع منها رؤساء إىل ُإذ سحقت األحزاب القوية وجه عنايتهحتى «
األمن سبيال جلمع السالح من  عىل , واختذ من املحافظة»أنا«رأسا يسترت فيه ضمري 

فسد بأس األهايل, وزالت ملكة الشجاعة منهم,  حتى األهلني, وتكرر ذلك منه مرارا
سا  يف البالد من حياة يف أنفس بعض أفرادها, فلم يبق يف البالد رأىما بق عىل وأجهز

 .»السودان فهلك فيه إىل خلعه من بدنه, أو نفاه مع بقية بلده حتى يعرف نفسه
*** 

ها إىل طبقات زانحيوابل إن األستاذ اإلمام حممد عبده يطعن يف اختيارات حممد عيل 
 :اللئام ال الكرام 

, كأنه كان حين لشبه فيه ورثه عن أصله ىأخذ يرفع األسافل ويعليهم يف البالد والقر«
انحط الكرام, وساد اللئام, ومل يبق يف البالد إال آالت له يستعملها يف جباية  حتى الكريم,

 أي وجه, فمحق بذلك مجيع عنارص احلياة األموال, ومجع العساكر بأية طريقة, وعىل
يعها إقطاعا واحدا له الطيبة, من رأي وعزيمة واستقالل نفس, ليصري البالد املرصية مج

 .»أثر إقطاعات كثرية كانت ألمراء عدة عىل وألوالده,
EMLD 

 عىل  الذي أحدثته بمرص طموحات حممدى اإلمام عن األذاألستاذويتحدث 
 ظلم احلكومة العلوية ىوقوع املواطنني أرس إىل ىالسياسية, وحتالفاته اخلارجية, مما أد
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 :وحتالفاهتا األوروبية معا

 ارشأبت نفسه ألن يكون ملكا غري تابع للسلطان العثامين, ?نع بعد ذلكماذا ص«
فجعل من العدة لذلك أن يستعني باألجانب من األوروبيني, فأوسع هلم يف املجاملة, 
 وزاد هلم يف االمتياز, خارجا عن حدود املعاهدات املنعقدة بينهم وبني الدولة العثامنية,

وت يومه ملكا من امللوك يف بالدنا, يفعل ما يشاء صار كل صعلوك منهم ال يملك قحتى 
وال يسأل عام يفعل, وصغرت نفوس األهايل بني أيدي األجانب بقوة احلاكم, ومتتع 
األجنبي بحقوق الوطني التي حرم منها, وانقلب الوطني غريبا يف داره, غري مطمئن يف 

ومة االستبدادية املطلقة, ذل رضبته احلك: سكان البالد املرصية ذالن عىل قراره, فاجتمع
 إىل ما يريده منهم, غري واقف عند حد, أو مردود إىل وذل سامهم األجنبي إياه ليصل

 .»رشيعة
EMMD 

ناسبا  عىل صالحات حممدإلموضوعي قييم اإلمام حممد عبده يف تاألستاذ يبدأ ثم 
 عىل  يدللنفسه وطموحاته السياسية, ال مصلحة مرص, وهو عىل رغبات حممد إىل أمهيتها

اجلوانب التي مل حتظ بعناية حممد عيل, وذلك من قبيل  إىل صحة حكمه باإلشارة الذكية
 :إلخ.. غياب العناية باللغة والسياسة الترشيعية والقانونية, والبيوت الناهضة

 إنه أطلع نجم العلم يف سامء البالد, نعم, عني بالطب ألجل اجليش, والكشف: قالوا«
 يف بعض األحيان, عندما يراد إيقاع الظلم بمتهم, وباهلندسة ألجل املجني عليهمعىل 
 .»يدبر مياه النيل بعض التدبري, ليستغل إقطاعه الكبري حتى ىالر

هل ) أرناؤوطية: أي( ? عربية, أو تركية, أرنئودية?هل تفكر يوما يف إصالح اللغة«
يف باله أن جيعل لألهايل رأيا  هل خطر ?قاعدة من الدين أو األدب عىل تفكر يف بناء الرتبية

 هل توجهت نفسه لوضع حكومة ?يف احلكومة يف عاصمة البالد, أو أمهات األقاليم
 مل يكن يشء من ذلك, بل كان رجال ?قانونية منظمة يقام هبا الرشع, ويستقر العدل

ه أو اجلراكسة أو األرمن املورلية, أو ما أشب) أي األرناؤوط(احلكومة إما من األرنئود 
, وكانوا »دخالء«هذه األوشاب, وهم الذين يسميهم بعض األحداث من أنصاره اليوم 

رشيعة وال قانون, وإنام يبتغون مرضاة األمري,  إىل حيكمون بام هيوون, ال يرجعون
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 .»صاحب اإلقطاع الكبري

 أين البيوت ?قواعد الرتبية احلسنة عىل أين البيوت املرصية التي أقيمت يف عهده«
ة التي كانت هلا القدم السباقة يف إدارة حكومته أو سياستها أو سياسة جندها, مع املرصي

 .»!?كثرة ما كان يف مرص من البيوت الرفيعة العامد, الثابتة األوتاد
EMND 

ضياع قيمة العلم احلقيقية يف ظل  إىل  انتباها يف غاية الذكاءالشيخ حممد عبدهوينتبه 
وهي فكرة مهمة مل ينتبه إليها الغرب املتقدم نفسه ,  لعلمالبحث عن فوائد عملية مبارشة ل

إال متأخرا عن الشيخ حممد عبده , وهنا تربز قيمة الفكر يف كتابة التاريخ , وقيمة اإليامن 
 بني غًيف فهم التاريخ , كذلك فإننا نرى تعليال ذكيا يبديه الشيخ حممد عبده لوجود النواب

 :لك العهد املرصيني يف الطب واهلندسة يف ذ

أوروبا ليتعلموا فيها, فهل أطلق هلم احلرية أن يبثوا  إىل أرسل مجاعة من طالب العلم«
 كال, ولكنه استعملهم كآالت تصنع له ما يريد, وليس هلا إرادة فيام ?يف البالد ما استفادوا

تصنع, وجد بعض األطباء املمتازين, وهم قليل, ووجد بعض املهندسني املاهرين, 
ْومن معه مل يكن فيهم طبيب وال مهندس,  عىل  بكثري, والسبب يف ذلك أن حممدوليسوا َ

املهندس عند رسم ما  عىل بعض املرصيني, ومل يكن أحد من األعوان مسلطا إىل فاحتاجوا
أثر استقالل  الطبيب عند تركيب أجزاء العالج, فظهر عىل يلزم له من األعامل, وال

  عاقبتهىشُالنفر القليل من النابغني, وكان ذلك مما ال ختاإلرادة يف الصناعة عند أولئك 
 .»املستبدينعىل 

 ? وأين الذين نبغوا من طالهبا? أين هي?هل كانت له مدرسة لتعليم الفنون احلربية«
 .» عدوا إن شئتم أحياء أو أمواتا?فإن وجد أحد نابغ, فهل هو من املرصيني

EMOD 
 التي وجدت »املصطنعة «ده إىل احلركة الثقافية نقبل إن الشيخ حممد عبده يوجه سهام 

 .بني عليها بناء علمي أو ثقايف حقيقي ُيف عهد حممد عيل دون أن ي

وجد كثري من الكتب املرتمجة يف فنون شتي, من التاريخ والفلسفة واألدب, ولكن «
أواخر عهد  إىل هذه الكتب أودعت يف املخازن من يوم طبعت, وأغلقت عليها األبواب
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إسامعيل باشا, فأرادت احلكومة تفريغ املخازن منها, وختفيف ثقلها عنها, فنثرهتا بني 

ْالناس, فتناول منها من تناول, وهذا يدلنا أهنا ترمجت برغبة بعض الرؤساء من  عىل َ
مل  عىل األوروبيني الذين أرادوا نرش آداهبم يف البالد, لكنهم مل ينجحوا ألن حكومة حممد

 .» قراء وال منتفعني بتلك الكتب والفنونتوجد يف البالد

أخالط الناس ال : األفناء (ىكانوا يتخطفون تالمذة املدارس من الطرق وأفناء القر«
كام يتخطفون عساكر اجليش, فهل هذا مما حيبب القوم يف العلم ويرغبهم ) يدري أصلهم

 كان خييفهم من  ال, بل كان خيوفهم من املدرسة, كام?املدارس إىل يف إرسال أوالدهم
 .»اجليش

EMPD 
فقد كتب جمموعة مقاالت  عىل  نحو ما فعل األستاذ اإلمام يف تاريخ حممدوعىل

أسلوب إسامعيل يف نزع األمالك «النتقاد عهد إسامعيل وأسلوب السخرة فيه, وما أسامه 
 :, وختم أحد هذه املقاالت بقوله»من املالك

أعد للمذنبني, » كليامن«عد أطرافها كانت سعتها وتبا عىل إن حكومة إسامعيل باشا«
وحمبس جزاء هيئ ألرباب اجلرائم واخلاطئني, ولو أن سائحا جويا صعد يف درجات 

ْ ويسمع من حتته من أهايل الديار املرصية إذا ذاك لرأىحد ير إىل اهلواء  عىل  أمة تتقلبىَ
غري نظام, ولسمع ىل  عغاية من االختالط واالختباط, تتحرك حترك الذر عىل مجر العذاب

ْضجة عامة, وصيحة صارخة, تزعج السامع, وتستفز اهلاجع, وتفتت قلب من أودع ذرة  َ
من اإلحساس اإلنساين, وما هي إال مزيج نفثات تقذف هبا الصدور املوقرة, والقلوب 

 .»املكتئبة, فتصعد هبا األنفاس املحرتقة

د مرة ثانية, بعد أن ذاقت حالوة البال عىل اللهم إنا نعوذ بك من بالء مثل هذا يصب«
 .»احلرية, ومتتعت بنعيم العدالة

EMQD 
حممد عبده حيب اإلنصاف فيام الشيخ  التأريخ اآلين لألحداث فقد كان ى مستووعىل

 ثامره هذا اخللقأن يؤيت  عىل يراه, ويف تسجيل الوقائع أوال بأول, وقد ساعدته الصحافة
ْ يقرص يف مديح من ينجزون عمال من األعامل  يكنمل, والواقع أن حممد عبده املرجوة  َ
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ه يف تهذا اخللق, ومن ذلك خطب عىل  يف آثاره الفكرية بعض ما يدلىاملدنية املهمة, ونر

 ىالضفة اليرس عىل , حيث زار نادي الضباط املرصيني هناكم١٩٠٥زيارة للسودان سنة 
يناير سنة من  ٢٦يس  بالضباط, وخطب فيهم يف يوم اخلمىللنيل األزرق, والتق

 :جهودهم العمرانية يف السودان عىل , مثنيام١٩٠٥

كنا نسمع عنكم يف وقت احلرب ما جعلنا نسميكم شياطني احلرب, وقد شاهدت «
اآلن من أعاملكم اجلليلة وآثار العمران التي متت بأيديكم يف السودان ما يسوغ يل أن 

 .»أسميكم مالئكة السالم

 الرقي الذي أراه يف السودان يف أن العامل منكم يقوم من هذا عىل ال يشك مطلع«
العمل يف السودان بام ال يقوم به أربعة من مرص, ولو قيل يل هذا الكالم وأنا يف مرص ما 

 .»صدقت

لقد قمتم أهيا الضباط باألعامل التي عهدت إليكم يف السودان أحسن قيام, وإن ما «
النظام والدستور,  إىل يكم ليجعلني, مع شدة مييلشاهدته من آثار املدنية التي متت بأيد

أيديكم ما ناله  عىل  أن تكون احلكومة املرصية حكومة عسكرية, ليناهلا من التقدمىأمتن
 .»السودان

EMRD 
حممد عبده للتاريخ, وهو أنه كان يف حتليله الشيخ  كتابة يفملمح مهم  إىل ونأيت

ط املختلفة من الشخصيات يف دفع األحداث يف أثر األنام إىل السيايس والتارخيي منتبها
رفقي باشا كل من نحو ذكي موقف  عىل سبيل املثال فإنه قد تناول عىل مسار معني, وهو

 للثورة العرابية, حيث قال يف عبارة ىوعيل باشا فهمي من التمهيد بطريقة أو أخر
 :خمترصة

أي  (الوزارة الرياضية عىل ا من األسباب املهمة يف إثارة األحقادًوممن كان سبب... «
 .»وزير احلربية) عثامن رفقي باشا(أحد أعضائها )  مصطفى رياض باشارةوزا

كان رجال ساذجا, حمدود اإلدراك, بعيدا عن التبرص يف العواقب, مل يكن هيمه بعد «
حرص السلطة العسكرية يف  إىل  أن يريض ميله, ويروي ظمأهىقبض راتبه الشهري سو

ْاجلراكسة, وجتريد من ساء حظهم بالوالدة يف مرص منها مع معاملتهم بني جلدته من  َ



<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù]<^}…öÚ RXQ
كان يطيع يف ذلك تلك العصبية املمقوتة التي يبطنها بعض الغفل اجلراكسة . باالحتقار

باءهم, أو تعقبت أدبارهم, آاملقيمني يف مرص, كأن مرص وأهلها جنوا عليهم جناية مست 
 .»وا يملكونه, أو منعوهم حقا كانوا أهال ألن ينالوهأو كأن أهل مرص سلبوهم شيئا مما كان

رياض باشا بسبب معارضته له يف  عىل  توفيقاخلديوذلك كله سخط  إىل يضاف«
رئيس وزرائه,  عىل إثارة ضباط اجليش عىل  نفسه ممن يعملوناخلديوفكان : بعض رغباته

ه راغب يف بك فهمي كبري فرقة حرس الرساي, وأخذ يظهر له أن عىل  منهىاستدن
بك فهمي أن  عىل اإلحسان عليه, ولكن ذلك غري ممكن ملعارضة رياض باشا, فاعتقد

. رئيس نظاره, وأن رئيس نظاره عدو منفعته ومنفعة إخوانه عىل  ساخطياخلديواجلناب 
كثري من  عىل  املألوف عندنا مل خيف يشء من ذلك عن بقية الضباط الكبار, بل والوعىل

ْاخلاصة ومن حيبو  .»حقائق ما كان جيري حوهلم عىل ن الوقوفَ
 عليهم ىحدث هذا يف حني كان عثامن رفقي باشا يشتد يف معاملة الضباط الذين جن«

آباؤهم بوالدهتم يف مرص, و هييئ املرشوعات إلراحة القوة العسكرية منهم, وأخريا اقتنع 
لنظار, فأخذوا من الضباط الفالحون أن كل ما يقع من عثامن رفقي فإنام هو من رئيس ا

 .»اًذلك احلني يبحثون عن الوسائل للتخلص من رياض باشا ورفقي باشا مع
EMSD 

وال يمكن لنا أن نميض يف قراءة وفهم ما كتبه األستاذ اإلمام عن تاريخ الثورة العرابية 
عرب عام نحسه من أن الشيخ حممد عبده يكاد يصور الثورة العرابية ثورة عىل نمن دون أن 

ى رياض باشا رئيس الوزراء وليس عىل اخلديو توفيق , بل إنه يذهب يف كثري من مصطف
 توفيق نفسه كان من عوامل الفقرات كام رأينا وكام سنرى إىل اإلحياء الرصيح بأن اخلديو

 .منه عىل رئيس الوزراء ًدا بعث الثورة والتمرد حق
اجتامع كلمة   إىلاألسباب التي دعتًأيضا يلخص  وهوونرى األستاذ اإلمام 

اجلامهري مع الثورة العرابية, بام يبني عن فهم تارخيي عميق لطبيعة جمموعات من 
حد سواء, وهو يعدد الدوافع  عىل الرصاعات السياسية يف اجلامعات الصغرية والكبرية

 :املختلفة وراء مشاركة كل مجاعة من اجلامعات يف الثورة
طلب ماس بالوزارة,  عىل ظفني بإرصار الضباطعلم الكثري من األعيان والعلامء واملو«

 ورئيس نظاره, فهب عند ذلك مجيع الراغبني يف تغيري احلال, اخلديووأحسوا بخالف بني 
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 :واحتدت وجهتهم يف الغاية, وإن اختلفت الدواعي والبواعث

  . فطالب جملس النواب يؤملون يف التغيري أن ينالوا تشكيله−

عض املأمورين, واخلائفون من أن يؤخذوا بالشبهة واملتضجرون من استبداد ب −
 .أنفسهم عىل يرجون بالتبديل كشفا لكربتهم, وأمنا

 .السلطة األجنبية شفاء يشء من وجدهم عىل  والواجدون−

 . والذوات الكرام الطامعون يف رجوع سلطتهم−

لكسب تتسع هلم طرق ا حتى انقالب تزيد به الشدة املالية, إىل  الربويون يتطلعون−
 .املاضية

 يف االنتقام من رياض باشا, وحيب أن يأيت ى وقنصل فرنسا البارون درونج يسع−
 . خلف له يمكنه جماراته يف مطالبه

اسة النظار, بل تلك أمنية ئ رياض باشا عن ر ال يكره أن يتخىلاخلديوي واجلناب −
 .من أمانيه

.............................................................................. 

 :عامل الوقت ودوره يف تقوية عزم املتمردين إىل ثم يلتفت حممد عبده

زاد هذا كله يف جرأة الضباط, وكلام طالت مدة الرتدد يف حسم املسألة كثرت «
 .», وقويت عزائم املحركني, وغلب الظن بضعف احلكومة)الشائعات(

 

EMTD 
الثورة تطوير خطوات  إىل ربة أمحد عرايب يف االندفاعحممد عبده جتالشيخ م ّوحني يقي

فإنه يبدو فيام يرويه وكأنه يسترشف األحداث قبل وقوعها, وهي مهارة يف االجتاه اخلطر 
 للتاريخ, هإنصافيف سبيل من مهارات املؤرخ الذي جييد التعامل مع دراما الواقع, بينام هو 

 :وقائع حمددةاحلقائق من  بعدما استبانت له القصة ىيرو

أما عرايب فلم يكن خيطر بباله أن يطلب إصالح حكومة, أو تغيري رئيسها, فذلك مما «
 إليه, وإنام الذي أحاط بفكره, وملك مجيع مقاصده هو ومهه أن يتعاىل عىل كان يكرب
أي ( واملنافرة ,مركزه, مع شدة البغضاء ملن كان معه من أمراء اجلراكسة عىل اخلوف
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مقامه, واالنتقام من  عىل  األمنىباشا, فلم يكن له هم سو) رفقي(ثامن من ع) النفور

ما كان بيد اجلراكسة من الوظائف العسكرية, قصد التمتع بام  عىل ذلك العدو, والتغلب
كانوا يتمتعون به من رواتب أو نفوذ, ألنه هو وإخوانه أبناء البالد أحق من غريهم 

 .»بمزاياها اخلاصة

اجليش يف املطالبة بإنشاء  عىل هذا, أن يستعمل ما بيده من السلطةأراد عرايب بعد «
يف أوروبا, ثم ) النواب: يقصد(جملس نواب يكون له من احلقوق ما ملجالس النيابات 

أي الذين انتخبوهم للنيابة (ختيل أنه إذا أنشئ هذا املجلس عرف أعضاؤه ومستنيبوهم 
ْفضل من كان السبب يف تشكيله فيهتم) عنهم  نفوذه بام حياته, وعىل عىل ون باملحافظةَ

يستطيعون, بل وثق بأنه يستعمل النواب كام يستعمل ضباط اجلند, ومل خيطر بباله أنه إذا 
فإنه إذا لعب هبا فقد فتح : هاوية العدم إىل فعل ذلك فقد سقط بالقوة التي يلجأ إليها

 .»الغريه باب االستهانة بأمرها, فيسهل عدم املباالة بسيطرهت
EMUD 

 لثورة العرابيةلد يف كل ما أرخ به ِّيؤككان  حممد عبده ونحن نرى أن األستاذ اإلمام
أن آمال عرايب ومجاعته مل مهمة اكتشفها عن قرب , وآمن هبا دون تردد وهي حقيقة عىل 

أن  «ى حمدودة يف النطاق العسكري الوظيفي, وكان يرً آماالكانتتكن آماال قومية, وإنام 
 رجال اجليش للحكم يف البالد, وفرض ىألن تصد: العرابيني غري مرشوعةأعامل 
 .», وإفساد للقانونممثل السلطة الرشعي قلب للنظام, وإثارة للفوىض عىل إرادهتم

أن يضفر تأرخيه للثورة العرابية بحديثه عن موقفه  عىل وقد حرص الشيخ حممد عبده
, وبخاصة أن يتهم  أو اهلرب من التاريخهو نفسه منها, وهكذا نجا من اهلروب التارخيي
 :بأنه أظهر من الرأي غري ما كان متوافقا مع فعله

 معروفا بمناوأة الفتنة, واستهجان ذلك الشغب العسكري, وتسوئة رأي ُكنت«
, وكنت أذهب ىذلك الوجه بتلك الوسائل احلمق عىل الطالبني لتشكيل جملس النواب
من لدن الباب عرايب وبعض رفقائه جالسني معه,  ىلزيارة سلطان باشا أحيانا, فأر

وسهم بادية من النوافذ, فإذا استأذنت للدخول وسمعوا اسمي, أرسعوا بالفرار من ؤور
 .»حمل آخر ليختفوا ثم ينرصفوا إىل حمل االستقبال العام
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ثالث يوم عيد الفطر فسمعت جلسة, ورأيت بعضا من ) باشا(مررت ببيت طلبة «

آخر من البيت, فدخلت للزيارة فوجدت عرايب  إىل لون من جانبصغار الضباط جيو
, )بك رس. ل(ومجعا غفريا من الضباط, ووجدت معهم أحد أساتذة املدرسة احلربية 

الوزارة ألمر ال يستحق الذكر, فجلست واستمر احلديث يف  عىل وكان من الناقمني
مجلس النواب, وأال سبيل وجهته, وكان موضوعه االستبداد واحلرية, وتقييد احلكومة ب

مقيدة دستورية, فأخذت طرفا من  إىل األرواح واألموال إال بتحويل احلكومة عىل لألمن
من طرف, ) رس. أي ل(اجلدال ثالث ساعات, كان عرايب واألستاذ  عىل البحث فأقمنا

إن الوقت قد حان للتخلص «: من طرف, هم يقولون) أي حممد عبده نفسه(والكاتب 
علينا أن هنتم اآلن بالرتبية والتعليم «, وأنا أقول »داد وتقرير حكومة شوريةمن االستب

العدل بام نستطيع, وأن نبدأ برتغيبها يف استشارة  عىل بعض سنني, وأن نحمل احلكومة
األهايل يف بعض جمالس خارجية باملديريات واملحافظات, ويكون ذلك كله متهيدا ملا يراد 

ن الالئق أن نفاجئ البالد بأمر قبل أن تستعد له, فيكون من من تقييد احلكومة, وليس م
 .»اهللكة إىل قبيل تسليم املال للناشئ قبل بلوغ سن الرشد, يفسد املال, ويفيض

ENLD 
 :وقد ختم حممد عبده هذه املناقشة بقوله

وهنا, ملا كان لطلب ذلك ؤإن األمة لو كانت مستعدة ألن تشارك احلكومة يف إدارة ش«
 العسكرية معني, فام يطالب به رؤساء اجلند غري مرشوع, ألنه لو حتقق ونالت بالقوة

 ملا كان يف ذلك تصويرا الستعداد األمة, وال حتقيقا ملطالبها, فال ىالبالد جملس شور
 ىالبالد احتالال أجنبيا يستدع عىل  أن جير هذا الشغبىيلبث أن ينهدم ويزول, وأخش

 .»يوم القيامة إىل مسببيه عىل تسجيل اللعنة
أبذل جهدي يف أال أكون مورد هذه اللعنة, : فتبسم عرايب ابتسام الساخط وقال«

وليس اجلند هو الطالب لتشكيل جملس النواب, وإنام هو مؤيد لطلب األعيان, ووجوه 
 .»البالد
ْ من تعتمدوعىل: فسأله حممد عبده«  .»?ذلك عىل  وممن أخذت امليثاق?َ
أن جيمع أعيان القطر من  عىل إن سلطان باشا قد عاهدين: فهمس إليه بصوت خافت«

 .»سقطت وزارة رياض باشا متى الوجهني ليتقدموا بالطلب
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EMD 
باجلمعية اخلريية اإلسالمية يف نحو ما قدمته يف حمارضة  عىل آثرت أن أترك هذا الباب

 .٢٠٠٥عام 

لست أدري هل أنا حمظوظ بأن أحتدث عن هذا اجلانب من حممد عبده, أم أين قد 
يف وظيفة إال نفسه  جيدال حممد عبده نفسه كان ُوضعت أمام أصعب املواقف, ذلك أن 

ما وصل إليه من منصب قضائي  عىل حد أنه كان يفضل هذه الوظيفة إىل األستاذ املعلم
 من ومل يكن هناك يف ذلك الوقت أعىل , عال وهو منصب املستشار يف حمكمة االستئناف

  .هذا املنصب إال رئاسة حمكمة االستئناف
 أن ىأن اللورد كرومر كان ير» املعارصون«يف كتابه   عيلد كرد األستاذ حممىوقد رو

اسة الوزارة يف مرص لو أنه خلع زيه األزهري, ئ الناس براألستاذ اإلمام حممد عبده أوىل
بدون أن يكون هلا راتب أو  حتى هذا كله وظيفة األستاذية عىل لكن حممد عبده كان يؤثر

 حممد عبده بمنصب اإلفتاء وزهده يف مشيخة أجر ثابت, وليس هناك جدال يف أن تضحية
 يف األستاذية اًاألزهر مل يكن عن كراهية ملثل هذه املناصب املؤثرة بقدر ما كان حب

  .وممارستها
وربام أن التاريخ نفسه حفظ هلذا الرجل مكانته التي تطلع إليها فلقبه يف حياته وبعد 

وهو األستاذ اإلمام, وقدم , لقب واحد  يف اًمماته باللقبني املحببني إليه ومجعهام مع
اإلمامة, إحياء بأنه مل يكن أستاذا إال بعد أن أصبح إماما, وشتان بني أستاذية  عىل األستاذية

بحتة وأستاذية تتحقق بعد اإلمامة, ذلك أن األستاذية التي تتحقق بعد اإلمامة يصبح 
ستاذ الذي ال يعلوه آخر, ألنه صاحبها بمثابة اإلمام بني األساتذة, كام يصبح بمثابة األ

 . اآلخرين عىل يتفوق
بل حكم ال نعرفها, أن بعض تالميذ حممد عبده .. ومن عجائب القدر وللقدر حكمة

وتابعيهم حني أرادوا للمنصب الكبري الذي شغلوه وهو منصب مشيخة األزهر لقبا 
م كانوا بعقوهلم خاصا يدل عليه, آثروا أن يكون هذا اللقب هو األستاذ األكرب, وكأهن

الواعية وغري الواعية حيتفظون للشيخ حممد عبده بلقب األستاذ اإلمام الذي هو أكرب من 
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 .كل أستاذ أكرب

END 
قدر الندية للمهمة  عىل  عن أن أكوناًلكل هذه املعاين وغريها فإين أحس نفيس عاجز

ا هذه أن يتحدث كل التي اختريت يل باحلديث عن األستاذ اإلمام, فالعادة يف مثل حالتن
يف حياة  الكربى منا عن اجلزئية التي يتناوهلا, فام بالنا واجلزئية التي اخرتهتا هي الكلية

يف دار .. يف باريس ويف اجلزائر.. رجلنا العظيم, وقد مارسها يف القاهرة ويف بريوت
 ىيف اإلفتاء, ويف جملس شور.. يف األزهر ويف خارج األزهر.. العلوم, ويف األلسن

يف .. يف جملس األوقاف, وجملس األزهر.. يف اجلريدة الرسمية ويف الصحافة.. القوانني
 .. , ويف اجلمعية اخلريية اإلسالميةىمجعية العروة الوثق

يف كل هذه املحافل مارس حممد عبده أستاذية نادرة ذات مالمح مكتملة, وسجايا 
رة إنشاء مؤسسة للتعليم ختلو من رضو إىل وقد كان أول من انتبه. مؤتلفة, وآثار متسقة

, ومن حسن اًاإلفادة من مزايا التعليمني مع إىل ازدواجية التعليم الديني واملدين وترنو
احلظ أنه أنشأ هذه املؤسسة من خالل مجعيتنا هذه التي رأس جملس إدارهتا ووجه جهودها 

د إلخالصها احلقيقي, يف اجتاه اإلصالح االجتامعي املدين الصادر عن روح إيامنية ال حدو
 .وال لفهمها العميق

EOD 
والواقع أن األستاذ اإلمام حممد عبده مل يكن تربويا تقليديا, وإنام كان رائدا تربويا بكل 

 :ما تعنيه الكلمة من مدلوالت ودالالت

 عىل وقد متكن من وضع أكثر من خطة من خطط تطوير التعليم والرتبية, سواء 
 .ى أقطارها يف مرص ويف سوريا الكربىمستو عىل عثامنية, أو اإلمرباطورية الىمستو

مستويات مل تكن معطياهتا تؤهلها  إىل كام أنه متكن من النهوض بمؤسسات تربوية 
 .للوصول إليها

 صعيد ثالث فإن حممد عبده كان من أصحاب الطرق اخلاصة يف الرتبية وعىل 
 .والتعليم

 أفضل مصمم للمناهج عرفته مرص يف عرصه  صعيد رابع فإن حممد عبده كانوعىل 
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 .والعصور التالية

 صعيد خامس فقد نجح هذا الرجل العظيم يف تطوير البيئة الرتبوية يف أعرق وعىل 
يد غريه, بل إن  عىل مؤسسة تعليمية يف العامل اإلسالمي تطويرا مل يكن من املمكن أن يتم

 ألفكاره وخططه اً مبارشاً عهده كانت نتاجكل التطويرات التي شهدهتا هذه البيئة فيام بعد
 .وتوجهاته

وليس من شك يف أن هذه اجلوانب اخلمسة بل بعضها كان كفيال بأن جيعل صاحبها 
 . لعبقرية تربوية الشك فيهااًنموذج

هذه األصعدة اخلمسة التي نجح حممد عبده من خالهلا يف أن يقدم  إىل وباإلضافة
ل يف جمموع نشاطه وجممل أفكاره عاملا جمددا, ومصلحا شخصية الرتبوي الفذ, كان الرج

 .اجتامعيا, ومفكرا سياسيا, ورجل دولة من طراز رفيع
EPD 

 أنه ال يمكن لنا الوقوف أمام حممد عبده الرتبوي دون أن نمر بمحمد عبده املريب عىل
جعلوه دربه, ومتثلوا شخصيته, و عىل الذي أحبه تالميذه, وتعلقوا به, وتعشقوه, وساروا

 . لالستدعاء واالستحضار عند كل معضلة فكريةاً, بل ونموذجمثال أعىل

اكتشاف العبقرية  عىل اًأن نتجاهل حممد عبده املريب الذي كان قادرً أيضا ال يمكن
وتوجيهها وتبنيها, ويكفي أن نذكر أنه هو الذي اختار سعد زغلول يف شبابه مساعدا له, 

ًوأنه مر بمديرية أسوان مرور  نباهة عباس العقاد فتنبأ له بام أصبح عليه ى فرأاً عابراّ
بالفعل, ويكفي أن نعرف أنه هو الذي أجاز كال من الظواهري, واملراغي, وعبد املجيد 

. حسونة النواويسلفه , وأنه هو الذي عضد سليم بشهادة العاملية من الدرجة األوىل
نحو ما كان جييد  عىل متحان والتقييمأن نذكر أنه املريب الذي كان جييد االً أيضا ويكفي

 .التدريس والتدريب والتأهيل

أن نتجاهل دور املريب يف شخصيته متمثال فيام بقي بعد رحيله من ً أيضا وال يمكن
مؤلفات معلمة, بل من مؤلفات مربية, بل إن أسالفنا املتنورين يف مديرية البحرية حني 

 إىل  هلدف تربوي وهو متويل بعثة علميةأرادوا ختليده خصصوا األموال التي مجعوها
 .أوروبا يبتعث فيها خرجيو األزهر, فكان من هؤالء الدكتور البهي عليه رمحة اهللا
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EQD 
بعض مالمح الفكر  عىل ّربام كان من حقكم عىل بعد هذه املقدمة الطويلة أن أطلعكم

 ولعيل أبدأ بأن  بعض مالمح اإلنجاز الرتبوي ملحمد عبده,الرتبوي ملحمد عبده, وعىل
اكتشاف احلقيقة يف أزمة التعليم األزهري يف عرصه, وهو  عىل قدرته إىل ألفت نظركم

كاد يرتك العلم والتعلم والتعليم, ثم نذر نفسه من أجل  حتى  منها يف صباهىالذي عان
 :إصالح نظام التعليم األزهري واكتشف موطن التعقيد فيه وبلور هذا يف قوله

 يتعلمون كتبا ال علام, وغرامهم يف حل عبارات املؤلفني واملهمشني إن أهل األزهر«
 .»واملحشني

وهلذا السبب أعاد حممد عبده تنظيم التعليم األزهري بام حيقق تعلم العلوم ال تعلم 
أن نستهدي بمثل هذه الفكرة يف تعليمنا العام  إىل الكتب, وربام أننا بحاجة اليوم

 .حد سواء عىل واجلامعي

 ملحمد عبده نظرات صائبة يف أصول الرتبية وطرق التدريس, وكان أبلغ من وكانت
 نحن أحوج ما نكون إليه يف عرص اًاألساتذة تنبيه عىل رضورة املدرسة والتلقي إىل نبه

 : أصبح يظن أن باإلمكان التقليل من دورها, وكان يقول
روء, ألن نظر املتكلم إن الكالم املسموع يؤثر يف النفس أكثر مما يؤثر الكالم املق«

فهم مراده من كالمه, ويمكن  عىل وحركاته وإشاراته وهلجته يف الكالم, كل ذلك يساعد
ْ عليه من كالمه, فإذا كان مكتوبا فمن يسألىالسامع من أن يسأل املتكلم عام خيف  إن ?َ

 .»يف املائةالسامع يفهم ثامنني يف املائة من مراد املتكلم, والقارئ لكالمه يفهم منه عرشين 
ERD 

 عىل هكذا كان هذا الرجل العبقري يبلور خربات تربوية عالية يف عبارات ال تستعىص
إدراك أولياء األمور األميني الذين هم يف البداية والنهاية أصحاب القرار يف التوجيه 
الرتبوي ألبنائهم, وهكذا نجح يف خطاب املجموع واملجتمع يف وطن حمتل يعاين من 

 .هلذا نجح يف أن يؤيت خطابه احلضاري والرتبوي ثامرهاألمية, و

كان حممد عبده خمتلفا يف طريقة تدريسه ورشحه عن أستاذه مجال الدين األفغاين, 
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كان الشيخ حممد عبده يقرأ النص «: ولألستاذ أمحد أمني مالحظة صائبة يف ذلك إذ يقول

 املوضوع من عنده, أما أستاذه أوال ويتفهمه ويفهمه, ثم يفيض يف التعليق عليه, ويف بسط
 .»مجال الدين فكان يرشح املوضوع بإفاضة ثم يقرأ النص

ولست بمستطيع أن أستغرق وقتكم يف احلديث عن مقومات منهجه ومكونات 
 عىل القول بأن هذا الرجل كان حريصا احلرص كله إىل طريقته, لكني أريد أن أصل بكم

  بأن أشريى من هذا املعنىالغاية القصو إىل حرضاتكمالتعليم بمعناه احلقيقي, وربام أقفز ب
أن اختالف حممد عبده مع زعامء الثورة العرابية كان ينحرص يف اهتاممه بتعليم األمة إىل 
 .توكل إليها حقوقها لتكون أمينة عليها حتى أوال

ESD 
  أن الرتبية هي الرتبية الدينية التي هي أساس كل إصالح, وهوىكان حممد عبده ير

اإلنسان ال يكون إنسانا إال بالرتبية, وهي عبارة عن اتباع األصول التي جاء هبا «: يقول
 .»األنبياء واملرسلون من األحكام واحلكم والتعليم

 أن الرتبية أساس كل التقدم, وأن التقدم نتيجة تلقائية وحتمية للرتبية ىوكان ير
ْمن يرد خري البالد والعباد فال يسع إال«: اجليدة  يف إتقان الرتبية, وبعد ذلك يأيت له مجيع ما َ

 .»يطلبه بدون إتعاب فكر, وال إجهاد نفس

 :كل القوانني الوضعية مهام كانت قوهتا وإنفاذها وهو القائل عىل وكان يؤثر الرتبية
املخالفات هي  عىل اجلرائم وتقدر املغارم عىل ليست القوانني التي تفرض العقوبات«

صلح شأهنا, فالقوانني مل توضع يف مجيع العامل إال للشواذ واهلفوات التي تريب األمم وت
 .»والسقطات, وأما القوانني املصلحة فهي نواميس الرتبية امللية لكل أمة

 اإلنسان أحب نفسه ىإذا ترب«: وكان يفهم الرتبية احلقيقية من منظور اجتامعي فيقول
  .,»ألجل أن حيب غريه, وأحب غريه ألجل أن حيب نفسه

إن الرتبية احلقيقية هي التي تعلم اإلنسان العالقة املوجودة بينه وبني غريه «: ويقول
ْمن األفراد يف مجاعته, فهي تعلمه من هو ْ ومن معه?َ  فيتكون بذلك شعور واحد وروابط ?َ

 .»واحدة هي ما يسمونه باالحتاد

إلخراجها من «: ةوكان األستاذ اإلمام يعتقد أن تربية العقول من أهم أهداف الرتبي
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حيز البساطة الرصف واخللو من املعلومات وإبعادها عن التصورات واالعتقادات 

 بتصورات ومعلومات صحيحة حتدث هلا ملكة التمييز بني اخلري أن تتحىل إىل الرديئة
 .»والرش, والضار والنافع, ويكون النظر بذلك سجية هلا

 .أهنا من سامت النبوة عىل ن يصنفهاأ إىل وكان يصل يف إيامنه بالرتبية الرياضية
ETD 

 :وكان األستاذ اإلمام من أوائل من فرقوا بني مدلول الرتبية ومدلول التعليم

 أن الغرض احلقيقي من تأسيس املدارس واملكاتب, والعناية ِّإن من املعلوم البني«
رتيب من نيل حد يمكن امل إىل بشأن التعليم فيها إنام هو تربية العقول والنفوس وإيصاهلا

 .»كامل السعادة أو معظمها مادام حيا وبعد موته

 عىل  أن الرتبية عملية إنسانية ال يتوقف أثرهاىوكان كام رأينا يف اجلملة السابقة ير
ما متهد له من خلود صاحبها ومن سعادته فيام بعد  إىل  ذلكىالنجاح يف الدنيا, وإنام تتعد

 .هذه احلياة

 : أن تربية العقيدة تأيت أوال ويليها العلم وهو يقولىده يروهلذا كله كان حممد عب

العقائد الدينية السليمة هي األساس لكل ذلك, فمن تتبع قوانني التعليم يف املاملك «
 عىل ما يزيد إىل األوروبية رآها بأرسها موجبة لالبتداء بالتعاليم الدينية واالستمرار عليها

 .»اًست سنوات تقريب
EUD 

ا بدور املوارد البرشية يف العملية الرتبوية, وكان جيهر بآرائه يف َّاذ اإلمام حفيكان األست
 عىل والضبط والربط, وال يعول» النظام الرتبوي«هذا الصدد يف عرص كان يعيل من قيمة 

أمهية دور املعلم يف تربية العقل  إىل املوارد البرشية كثريا, لكن األستاذ اإلمام كان متنبها
 :ل املعرفةوالروح قب

 وجد الولد صغريا يف حجر مهذبني ومعلمني يربون عقله ويغذون روحه بغذاء ىفمت«
ريب توثر فيه أحواهلم وأعامهلم وأقواهلم, وتنطبع يف نفسه صور  علومهم ومعارفهم, فال

 .»ما هم عليه



å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù] RYR
أال يبعث أوالده وهم صغار ال «: ومن هذا املنطلق كان حممد عبده ينصح كل أب

 التعليم فيها مدارس يتوىل إىل  إليهم من املعلم أو املؤدبىيعقلون وال يفهمون إال ما يلق
ْواإلدارة من ليس  .»مذهبه أو دينه عىل َ

ات الرتبوية, وكان املؤسس عىل كام كان حممد عبده واعيا للرقابة املجتمعية واحلكومية
بمعرفة أخالق النظار واألساتذة الذين وضع األطفال يف «ولني عن التعليم ؤيطالب املس

كامهلم, إذ جيب أن يكونوا من أصحاب  إىل كفالتهم, والذين يديرون أمورهم ويرشدوهنم
 العقيدة الراسخة, واألخالق الفاضلة, واألفكار املستقيمة, والعفة, والنزاهة, والغرية

ّمن وكل أمرهم إليهم, وأداء ما أوجب يف ذمتهمعىل  ْ َ«. 

يكون  حتى أن يكون املعلم بمثابة القدوة الصاحلة لتالميذه إىل كان حممد عبده يدعو
يوم فينطبع هذا الكامل يف نفوسهم بأشد من ,  للتالميذ كل ىُحاله وكامله درسا آخر يعط

 .انطباع صور املعلومات يف عقوهلم
EMLD 

 :أمهية تعليم البنات وكان يقول إىل ستاذ حممد عبده مبكراانتبه األ

إن من اجلرم الصارخ أن ترتك النساء املسلامت حبيسات ذلك السجن الضيق, سجن «
عواتقهن أشق تبعات احلياة اليومية,  عىل اجلهل واجلور واجلمود, وهن الاليت يأخذن

 .» تربية األبناء وإعدادهم ليكونوا رجاال صاحلنيىأعن

إن ما جيب أن تعلمه الفتاة من عقائد دينها وآدابه وعباداته حمدود, ولكن ما يطلب «
منها لنظام بيتها وتربية أوالدها ونحو ذلك من أمور الدنيا كأحكام املعامالت ـ يف بيت 
فيه غني ونعمة ـ خيتلف باختالف الزمان واملكان واألحوال, كام خيتلف بحسب ذلك 

 .»الرجال عىل الواجب

 :ن أجل إقناع املجتمع بجدية دعوته هذه كان يتساءلوم

متريض املرأة لزوجها إذا هو مرض, أم اختاذ : أي األمرين أفضل يف نظر اإلسالم«
 .»?عورته وتكشف خمبآت بيته عىل ممرضة أجنبية تطلع

 :وكان يردف هذا بسؤال آخر

ن الصحة وهل يتيرس للمرأة أن مترض زوجها أو ولدها إذا كانت جاهلة بقانو«
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 نعم قد يتيرس للكثريات من اجلاهالت قتل مرضاهن بزيادة مقادير ?وبأسامء األدوية

 .»األدوية السامة, أو بجعل دواء مكان آخر
EMMD 

كان األستاذ اإلمام أكثر أهل عرصه والعصور التالية حفاوة بتعليم اللغة العربية, 
ملسلمني بدون حياة لغتهم من وكان يراها أساس الدين ألهنا حياة املسلمني, وحياة ا

 البد منه ألهنا وسيلة إلصالح الدين, وقد قال يف خطبة ألقاها اًاملحال, فإصالح اللغة إذ
 :يف تونس

إن إصالح لساننا هو الوسيلة املفردة إلصالح عقائدنا, وجهل املسلمني بلساهنم هو «
 ىلغة العربية الفصحالذي صدهم عن فهم ما جاء يف كتب دينهم وأقوال أسالفهم, ويف ال

 .»من ذخائر العلم وكنوز األدب ما ال يمكن الوصول إليه إال بتحصيل ملكة اللسان
EMND 
 تدريس الرسم والنحت تعليم الفنون وإىل إىل كان األستاذ اإلمام صاحب دعوة رائدة

  أنه جيب حتبيب تعليم الفنون وتعلمهاىوالتصوير وغريها من الفنون اجلميلة, وكان ير
 اإلقبال عليها من الغربيني ـ ملن جيهله ـ بأهنا عندهم ىالناشئني, وكان يفرس معن إىل

كالشعر عندنا, وأهنا لغة نفسية تفرق يف تعبرياهتا بني أدق املعاين الشعرية التي ال تظهر 
 .التفرقة بينها وبني أسامئها وأوصافها

 عىل ل التي ساعدتوليس من شك يف أن آراء حممد عبده كانت بمثابة أكثر العوام
 .نشأة مدرسة الفنون اجلميلة يف مرص التي نشأت عقب وفاته مبارشة

 قال ى ملا ال يزال يشاع من شبهة يف تعلم الفنون وتعليمها, ويف هذا املعنىوقد تصد
ذهني أن الرشيعة اإلسالمية أبعد  عىل يغلب«: م١٩٠٣األستاذ اإلمام يف فصل كتبه عام 

الدين, ال من  عىل هامنفضل وسائل العلم بعد حتقيق أنه ال خطر من أن حترم وسيلة من أ
 .»وجهة العقيدة, وال من وجهة العقل

 :أن قال إىل ووصل به الغضب واالستنكار من حماجاة بعض الناس يف هذه الفكرة

ال يتساءلون إال فيام تظهر فائدته ) يقصد معارضيه من معارصيه( أن املسلمني عىل«
نها, وإال فام باهلم ال يتساءلون عن زيارة قبور األولياء أو ما سامهم ليحرموا أنفسهم م
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 .»رسيرة عىل بعضهم من األولياء وهم ممن ال تعرف هلم سرية, ومل يطلع هلم أحد

EMOD 
ما لألدب من تأثري عظيم يف ترقية الذوق وبناء  إىل كان حممد عبده يدرك وينبه

ربية اإلسالمية, وهلذا كان اهتاممه العظيم به, عبقرية األمة الع عىل الشخصية, والداللة
 عبد هكتبما خاصة برشح أمهات الكتب فيها, و عىل وبعلوم البالغة العربية التي أقبل

 . أرسار البالغة, ودالئل اإلعجاز يفالقاهر اجلرجاين

 جعل العملية التعليمية غري قارصة إىل اًوكان األستاذ اإلمام حممد عبده يدعو مبكر
جرات الدراسة, وأن يكون من أهدافها تزويد الناشئني باخلربات املنوعة عن طريق حعىل 

الرحالت والزيارات ومشاهدة العامل واآلثار, وكان هو نفسه ينهج هذا املنهج, وعندما 
آثارها القديمة, وكان يف فهمه احلضاري  عىل  إعجابه بأهلها ملحافظتهمىزار صقلية أبد

 عىل ليس يف ديننا يشء ينايف املدنية احلارضة املتفق«: و هو القائلخلفائه,  عىل  حتىمتقدما
 .»نفعها عند األمم املرتقية إال بعض مسائل الربا

 األستاذ اإلمام يعود الفضل يف تنظيم العام الدرايس يف األزهر, فقد حدد بداية وإىل
أشهر بدال من العام الدرايس وهنايته, ومواعيد العطالت, وأصبحت مدة الدراسة ثامنية 

ومل يرتك حممد عبده سنوات الدراسة . وقت الطالب من الضياع عىل أربعة حرصا
 فرتتني, األوىل إىل باألزهر مفتوحة بغري حد, بل جعل أقصاها مخس عرشة سنة وقسمها

مدهتا ثامين سنوات يعطي اخلريج بعدها شهادة األهلية, وبعد أن يقيض الطالب أربع 
 .هادة العامليةيمنح الشبعدها سنوات 

تزويد  عىل وأدرك حممد عبده ما للمكتبات من أمهية خاصة يف التعليم, فحرص
األزهر بمكتبة تليق بمكانته العلمية, وإليه يرجع الفضل يف تأسيس دار الكتب األزهرية 

 .اخلديويةقدم وساق مع دار الكتب  عىل لتقف

األزهر لبعض الوقت كانت وإليه يرجع الفضل يف هدم نظرية تعليمية قديمة شجعها 
إن هناك علوما تعلم, وعلوما ال تعلم, فقد قرر أن كل العلوم جيب أن تعلم, إال : تقول 

 .ما يتخذ شكل العلم وليس بعلم كالسحر والشعوذة
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EMPD 
 ى حممد عبده للتدريس يف املدرسة السلطانية يف بريوت, فأصلح مناهجها, وارتقادع

رسة عالية, وقد درس فيها التوحيد واملنطق والبالغة والتاريخ مد إىل هبا من مدرسة أولية
التدريس يف داخل جدران املدرسة السلطانية,  عىل اإلسالمي والفقه احلنفي, ومل يقترص

بل كان يفرس القرآن يف مسجدين من مساجد بريوت, وكان يقيم يف بيته ندوة كانت تعمر 
 . بالسامعني للحديث يف العلم واألدب

هنج البالغة ومقامات بديع الزمان ) كام أرشنا من قبل(ح يف تلك املرحلة وقد رش
رشح «و» رسالة التوحيد«: اهلمذاين, بل كان من آثار دروسه يف بريوت كتاباه الشهريان

إصالح العامل  إىل , كذلك كان حيرر املقاالت الداعية»البصائر النصريية يف املنطق
, ويف هذه الفرتة اخلصبة التي »ثمرات الفنون«حيفة  نواحي حياته يف صىاإلسالمي يف شت

قضاها يف بريوت تبلورت نظرياته اإلصالحية للتعليم يف البلدان اإلسالمية فوضع 
الئحتني يف إصالح التعليم الديني يف مدارس السلطنة العثامنية بمناسبة ما أشار به 

 املناهج يف املدارس السلطان عبد احلميد بتشكيل جلنة برئاسة شيخ اإلسالم إلصالح
شيخ اإلسالم يف  إىل  الالئحتني اللتني وضعهامىاإلسالمية, وقد رفع حممد عبده إحد

األستانة, وقد قرر فيها بوضوح أن ضعف املسلمني سببه سوء العقيدة واجلهل بأصول 
 أن العالج الوحيد هو إصالح التعليم الديني ىالدين, وأن ذلك قد أخر أخالقهم, ورأ

 .م له اخلطط اجلديدةالذي رس

وايل بريوت, وقد وصف فيها سوء حال التعليم يف  إىل أما الالئحة الثانية فقد تقدم هبا
من حيث توزعها بني األهواء السياسية نتيجة انتشار املدارس األجنبية  الكربى سوريا

 .فيها, واقرتح نرش املدارس الوطنية وإصالح مناهج التعليم الديني
EMQD 

أن  إىل , طموحاىوطنه بعد الفرتة التي قضاها يف املنف إىل بده عند عودتهكان حممد ع
 إىل  عباس حلمي مل يسمح له بالعودةاخلديو, لكن ىأي مستو عىل  وظيفة املعلميتوىل

خديو  فيه أساس إصالح األمة اإلسالمية, وكانت للىالتدريس الذي كان يعشقه و ير
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شباب األمة  عىل تاذ اإلمام اإلصالحية وآرائهمربراته من اخلوف من تأثري أفكار األس

قاضيا كام ذكرنا وهي آراء كفيلة بتجديد روح احلرية والتحرر أو التمرد, وهلذا فقد عينه 
أهليا يف حمكمة بنها, ثم الزقازيق, ثم عابدين, ثم عني مستشارا يف حمكمة االستئناف, وقد 

ُما خلقت ألكون قاضيا, «: ن يقولظل حممد عبده ضيق الصدر بإبعاده عن التعليم, وكا
 .»بل ألكون معلام, وقد جربت نفيس يف التعليم ونجحت

ومل ينس حممد عبده اإلصالح الرتبوي يف خضم عمله بالوظيفة بعد عودته من منفاه, 
وقد كان . كتابة تقرير بعد عودته من املنفي ضمنه وجوه إصالح التعليم عىل فقد عكف

 جهود اإلصالح يف ثالث جهات ال شأن لإلنجليز بالتدخل من ذكاء حممد عبده أن حيرص
  .األزهر, واألوقاف, واملحاكم الرشعية: فيها وعرقلتها, وهذه اجلهات الثالث هي

 عباس اخلديووبدأ باألزهر فوضع تقريرا شامال لوجوه إصالح التعليم فيه, ووافق 
ارة األزهر, واختري الشيخ بتشكيل جملس إدقرار ) ١٨٩٥(هذا التقرير, وصدر  عىل الثاين

 فيه, ولكنه قوبل بحركة مناوئة من جانب املحافظني الذين رأوا يف اًحممد عبده عضو
التجديد كفرا, وخاصة حني جتاوز حممد عبده جوانب اإلصالح الشكلية كتحسني حال 

وضع مناهج جديدة  إىل األساتذة, وتنظيم مساكن الطلبة, واإلرشاف الصحي عليهم,
 .  واختيار الكتب املقررة, وتعديل طرق التدريسللتدريس,

آثار اجلمود والتخلف  عىل  يقيضًا شامالً أن يصلح األزهر إصالحىواحلق أنه كان يتمن
األقل نجح يف إدخال العلوم احلديثة يف الدراسة, كام نجح يف منع قراءة  عىل هفيه, ولكن

 .احلوايش يف األقسام األولية
EMRD 

يف ثم ده يف تفسري القرآن التي كان يلقيها يف بريوت يف مسجدين, كانت دروس حممد عب
أحد مساجد القاهرة, ويف األزهر, ويف أثناء زيارته للجزائر, ويف مدارس اجلمعية اخلريية 
اإلسالمية التي كان راعيا لنهضتها, مثاال ملا كان يريده يف التعليم الديني, فقد كان يعني يف 

ا دخل عليها من فساد يف عصور التخلف واجلهل, كام يعني بأثر تفسريه بأمور العقيدة وم
األخالق والواقع االجتامعي, كذلك كان حياول دائام أن يوفق بني اإلسالم ونظريات املعرفة 

 . احلديثة, ليؤكد عدم وجود فجوة بني العقيدة الصحيحة والعلم احلديث
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  :ونأيت إىل اختياراته يف التدريس 

 وسع األستاذ يف األزهر أن خيتار ما يدرسه, اختار حممد عبده أن يدرس حني كان يفف
ملسكويه, » هتذيب األخالق«املنطق والفلسفة والتوحيد, وكان يقرأ مع بعض طلبته 

َّللكاتب الفرنيس فرانسوا جيزو, وكان قد عربه حنني » تاريخ املدنية يف أوروبا وفرنسا«و
 ى, وحني تصد»دبية يف تاريخ متدن املاملك األوروبيةالتحفة األ«نعمة اهللا خوري وسامه 

 .ّدرس مقدمة ابن خلدونه ّفإنحممد عبده لتدريس التاريخ يف دار العلوم 
EMTD 

بقي أن أحدثكم عن بعض جهود حممد عبده يف تعليم نفسه, ولن أحدثكم عن أنه علم 
ال عن أنه علم نفسه نفسه يف بداية حياته بعدما يئس من األسلوب األزهري يف التعليم, و

نبغ فيها نبوغا عظيام, لكنني أحب أن أحدثكم عن أنه أتقن الفرنسية بعدما  حتى القوانني املدنية
 ىبرت سبنرس الذي التقروترجم عنها كتاب الرتبية للفيلسوف اإلنجليزي ه,  ًا ذاتيًتعلمها تعلام

 .نجلرتا وأعجب كل منهام باآلخربه من قبل يف أثناء زيارته إل
***** 
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EMD 
إذا كنا نعرف من رجال األزهر تالميذ كثريين ملحمد عبده من طبقة املراغي, 
والظواهري, ومصطفي عبد الرازق, وعبد املجيد سليم, وإبراهيم محروش فإننا البد أن 

واملجتمع املدين بقدر معقول من إضاءة عالقته نتعرض لتالميذه يف السياسة واإلصالح 
 .هبم

وربام كان الزعيم سعد زغلول هو أنبه هؤالء التالميذ, وقد كان سعد زغلول أبرز 
, ثم ارتبطت حياته به ارتباط »الوقائع املرصية«الذين عاونوا الشيخ حممد عبده يف حترير 

ل حياته كلها مقدرا ألستاذه أستاذه األكرب منه, وقد عاش سعد زغلوباألستاذ النابغ 
 .الشيخ حممد عبده

أما قاسم أمني فقد بلغت عالقته باألستاذ احلد الذي جعل بعض الناس ينسبون 
 .األستاذ حممد عبده نفسه إىل جوهر كتب قاسم أمني يف املرأة

هو أبرز تالمذة حممد عبده يف الدعوة » اجلريدة«وكان أمحد لطفي السيد رئيس حترير 
 ى تقديم بعض أفكار األستاذ اإلمام, وتصدمذهبه السيايس, وقد توىلإىل  املبكرة

صفحات اجلريدة  عىل ىلالستبداد وانعكاساته املبارشة يف األخالق والفكر, كام ناد
 .العقل إىل بالدستور واحلريات واحلكم النيايب واالحتكام

END 
هر فقد وصفه األستاذ العقاد أما أثر األستاذ اإلمام يف البيئة اإلسالمية وكيف نشأ وازد

 :أفضل وصف مقدما حتليالت ذكية حيث قال

 للقرآن وفتاواه هاإلصالح أوسع انتشارها بني قراء تفسري إىل وإنام انترشت دعوته... «
وال , لطالب الفتيا الكثريين ومقاالته وفصوله التي كانت تنرش بتوقيعه أو بغري توقيعه 

مثاهلا  عىل , وقد أنشأ مسلمو إندونيسيا جملة»املنار«لة  نسبتها إليه لنرشها يف جمىختف
ون العربية من أبناء األمة املالوية, وتتبع ؤتبلغ هذه الدعوة ملن ال يقر» املنري«سموها 

مسلمو اهلند دروسه, كام توجهوا إليه باالستفتاء يف كل مشكلة من مشكالهتم االجتامعية 
ا تسامع املسلمون يف اهلند بانقطاع األستاذ التي تصطدم عندهم بالعقيدة الدينية, ومل
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اإلمام عن إدارة األزهر, وشاع بينهم أنه سيهجر التدريس, وقع منهم النبأ موقع اهلول 

 رسالة اإلصالح يف العامل ىالذي ال حيمل, وكتب النواب حمسن عميد كلية عليكرة ينع
لو كانوا «إهنم : ء ويقول  وشيعته من اجلامدين أشد اإلنحااخلديو عىل اإلسالمي, وينحي

يتوقعون من املسرت دنلوب بعد قنوطهم وإياسهم من اجلامع األزهر أن يؤسس هلم كليات 
وجوامع يف أرض مرص يكون فيها نرش التعاليم العالية, لكان يف ذلك بعض التعزية عام 

هذه يتوقعون ذلك من  قد فاهتم من ذلك يف اجلامع األزهر, ولكن الذي ظهر لنا أهنم ال
 أن ينكشف لدهيم أن أعضاء الدولة الذين بأيدهيم زمام دولة مرص ىاجلهة أيضا, وعس

ومالك أمرها وسلطاهنا ال يرضون بأن يتاح هلم من التعاليم ما تستنري به قلوهبم, 
 .»حقوقهم امللية والسياسية عىل وتستيضء به أدمغتهم, ويطلعون به

عجبنا وعجب كل «: اخلديوه خطاب بعد نرش اخلرب ومع» الرياض«وقالت صحيفة «
 عىل  به يف مجع حافل من العلامء, وشدد النكريمسلم يف اهلند من حكم سموه الذي قىض

ْمن خيرج من األزهر عىل حزب املصلحني ومجاعة املخلصني, فاآلن يصدق ليس له يف : َ
 .»الدنيا نصيب, وما له يف العلوم اإلسالمية من خالق

 كصداه هذا يف البالد اإلسالمية غري العربية, ىالعربية صدوكان للنبأ يف البالد «
وصححت ثورة اخلواطر تقدير املصلحني أنفسهم ملدي انتشار الدعوة بني مجهور 

 النكسة التي أصيبت هبا حركة التجديد من جراء تلك احلملة املطبقة ىاملسلمني, ومد
ضح هلم بعد الغاشية عليها من بني صفوف اجلامدين, وسامرسة الكذب والتشهري, فو

 عىل  من أن تصدها عن طريقها مكيدة مفتعلة تقومى أن دعوة احلرية الفكرية أقواألوىل
املايض ال حمل له يف املستقبل,  إىل التدبري املشرتك بني اجلمود والباطل, ألن اجلمود إدبار

 .»والباطل غشاء دخيل البد أن ينكشف عن معدنه األصيل
END 

الكثريون من الناهبني كان حيرضها اإلمام حممد عبده األستاذ دروس من املعروف و
من األساتذة واألدباء والصحفيني واملوظفني أمثال الشنقيطي, وسعد زغلول, وأمحد 

 املنفلوطي, وعبد الرمحن الربقوقي, ىتيمور, وحفني ناصف, وحممد صالح, ومصطف
  . عبد الرازق وغريهمىوعبد الوهاب النجار, ومصطف
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األستاذ اإلمام يف مرص كثري من الرشقيني نذكر منهم الشيخ إسامعيل  عىل لمذوقد تت

احلافظ من طرابلس الشام, والشيخ أمحد املحمصاين من بريوت, والشيخ الرتماتيني من 
حلب, كام كان حيرض دروسه بعض املسترشقني أمثال األستاذ إدوارد براون, واملسرت 

 .ولفرد بلنت
EOD 

يزعمه غرينا عن ارتباط اإلصالح الديني بمحمد عبده, وارتباط ومع كل ما نزعمه و
إىل ًأيضا  ىالتجديد يف الفكر اإلسالمي باسمه, فإن نشاط حممد عبده نفسه هو الذي أد

ظهور ما يعرف بالسلفية التي قيض لتلميذه حممد رشيد رضا, الذي كتب سريته, أن 
  .يكون أهم دعاهتا
ا غري مبارش ًخواهتا كانت نتاجإ اإلخوان املسلمني وإثبات أن حركة إىل ولسنا بحاجة

 حممد رشيد رضا, صحيح أن كانت أنشطة األستاذنحو ما  عىل لدعوة الشيخ حممد عبده,
خالفت حممد عبده يف كثري من مبادئ هنا أتبدو يف تصوير املؤرخني وكهذه الدعوات 

إلصالحي, ودعوته بفكره اأشد االتصال كانت متصلة يف واقع األمر فكره, لكنها 
, ولو  بالضبط أساليبهمنطقه, وإن مل تستخدم كل عنارص التجديدية, وقد استخدمت 

شيخ حممد عبده لتضاعفت قيمة ما أنجزته تستثمر كل إنجازات الأتيح هلذه احلركات أن 
ما وصل إليه هذا  إىل صلت مل هذه احلركات كل إنجازاتيف سبيل اإلسالم السيايس, لكن 

 .تكوين هادئ, صقلته قراءاته يف الكتاب املفتوح الذي هو الدنياالرجل من 

هذه احلركات إذا قدر  إىل  املنتمنيىصحة ما أذهب إليه أننا نر عىل ولعل أبلغ دليل
هلم أن يتصلوا باحلضارة الغربية اتصال الواثق, وإذا قدر هلم أن يامرسوا احلياة الفكرية 

اإلطار  إىل أن خيرجوا من إطار هذه اجلامعات  إىلبريةيميلون بزوايا كفإهنم ممارسة عملية 
 .األرحب لفكر حممد عبده

EPD 
 الدكتور حممد عامرة فارقا واضحا بني سلفية اإلمام حممد عبده وسلفية رشيد ىوير

 :رضا وحسن البنا وهو يقول

السلف,  إىل فهي عودة«إن سلفية رشيد رضا وحسن البنا قريبة من سلفية الوهابية «
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 تفاوتت رصاحتها بني دعاهتا يف البادية, حيث كانت هذه العودة ليست باألمر وإن

املستحيل, وبني دعاهتا يف احلرض, كام عند الشيخ البنا, حني جعلها الغاية التي تؤدي إليها 
 .»وسائل مغلفة بالغموض والتعميم

 جتديد النصوص هي املرجع يف«أما سلفية حممد عبده والتيار العقالين فإهنا جعلت «
, ورأت أن جتديد الدنيا يتطلب االستعانة بالتجارب اإلنسانية, والعلوم التي »الدين

أبدعها اإلنسان قبل اإلسالم وبعده, وسواء كان املبدع مسلام أو غري مسلم, ولذلك فهي 
جمتمع السلف, فهذا مستحيل وضار, وإنام استلهام جوهر الدين  إىل تفكر يف العودة ال

 .»نقطة انطالق نبني عليه املجتمع اجلديدالنقي ليكون 

لو رزق اهللا املسلمني حاكام يعرف دينه, «:  يقول حممد عبدهىوحول هذا املعن«
 اليدين, وما قرر األولون ىلكريم يف إحداويأخذهم بأحكامه لرأيتهم قد هنضوا والقرآن 

ا يزامحون , ذلك آلخرهتم وهذا لدنياهم, وساروىوما اكتشف اآلخرون يف اليد األخر
 .»ربيني فيزمحوهنمواأل

EQD 
حقيقة أن حممد عبده انتقد موقف الوهابية, وأدان  إىل ويشري الدكتور عامرة وآخرون

 إىل تناقضها بني ادعائها بأهنا نفضت غبار التقليد, وبني واقعها الذي يؤكد أهنا غارقة
 :اآلذان يف هذا التقليد, ومن ذلك قول األستاذ اإلمام

أهنا نفضت غبار التقليد, وأزالت احلجب التي كانت حتول بينها وبني فئة زعمت «
النظر يف آيات القرآن ومتون األحاديث لتفهم أحكام اهللا فيها, ولكن هذه الفئة أضيق 

ا من البدع, ونحت عن الدين كثريا ًا من املقلدين, وإن أنكرت كثريًعقال, وأحرج صدر
جوب األخذ بام يفهم من لفظ الوارد والتقيد به,  وىمما أضيف إليه, وليس منه, فإهنا تر

ما تقتضيه األصول التي قام عليها الدين, وإليها كانت الدعوة, وألجلها  إىل بدون التفاف
 . »منحت النبوة

ERD 
أما أثر األستاذ اإلمام حممد عبده يف تالميذه, وهو جانب من جوانب األستاذية احلقة, 

 :يف التدريس فقالفيبني عنه أنه رشح مرة طريقته 
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 إال إذا صادفت قلوبا متيقظة عاملة بوجه احلاجة ىإن الكتب ال تفيد القلوب العم«

أيدي هؤالء العلامء كتاب فيه غري ما يعلمون ال يعقلون املراد منه,  إىل إليها, وإذا وصل
ما يوافق علمهم  إىل وإذا عقلوا منه شيئا يردونه وال يقبلونه, وإذا قبلوه حرفوه

 .»هبمومرش

 : وصف األستاذ املراغي دروس الشيخ حممد عبده فقالىويف هذا املعن

كانت دروس األستاذ كالغيث, وكانت مثال عاليا يف طريقة اإللقاء والتفهيم, ويف «
القلوب, وكانت دائرة معارف جيد اللغوي فيها  إىل العبارات الفصيحة املتخرية النافذة
 عىل غيته, وجيد علامء االجتامع فيها تطبيق آي القرآنحاجته, والفقيه رغبته, واملتكلم ب

 .»معارفهم
ESD 

حقيقة أنه من  إىل احلديث عن آثار الشيخ حممد عبده الفكرية, ونبدأ فنشري إىل نأيت
 .نرش أعامله عىل حني آلخر يثور االهتامم بأعامل الرجل وآرائه فتقبل اهليئات

ته أكثر من مرة, كام نرشت يف السنوات رشت كثري من أعامل حممد عبده يف حياُوقد ن
يف األربعينيات فأعاد » اهلالل«التالية لوفاته, ثم جاء األستاذ طاهر الطناحي مدير حترير 

 .نرش كثري من كنوز اإلمام

 الدكتور حممد عامرة نرش األعامل األويل الكاملة لإلمام حممد عبده يف وقد توىل
الطبعات الالحقة بعض ما اكتشفه يف طبعات سابقة بريوت, ثم يف القاهرة, وقد تدارك يف 

 .من قصور

 يد الدكتور حممد عامرة أصبحت األعامل الكاملة لإلمام حممد عبده حارضة وعىل
 .بمجلدهتا اخلمسة التي تقرتب صفحاهتا من أربعة آالف صفحة

وقد كان يل الرشف أن دفعت هبذه األعامل للنرش عىل نطاق واسع من خالل مكتبة 
 .ا يف هذا الكتاب ًرسة بعد أن اعتمدت عليها كثرياأل

ETD 
القول بأن فكرة مجع  إىل  الدكتور حممد عامرة نفسه ذهبمن املهم أن نشري إىل أن
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األعامل الفكرية لألستاذ اإلمام كانت واردة ومطروحة منذ وفاته, وأن هذه الفكرة كانت 

باحثني واملفكرين والقراء, وإنام موجودة ال هبدف تقديم هذه األعامل الفكرية كاملة لل
هبدف تقديم األعامل والصفحات التي ال تغضب السلطات احلاكمة يف مرص يومئذ, 

 اخلديوسواء يف ذلك سلطة االحتالل اإلنجليزي ملرص, بقيادة اللورد كرومر, أو سلطة 
 .عباس حلمي الثاين

 يف سياسة اللجنة التي أن هذا اهلدف كان هو العنرص احلاكم عىل ويؤكد الدكتور عامرة
قيامها سعد زغلول باشا, بحكم عالقته الوثيقة باألستاذ اإلمام, وبصفته عميد  إىل دعا

علمه أن الشيخ حممد رشيد رضا يفكر يف كتابة تاريخ  إىل ىحزبه املدين, عندما تنام
مد عيل وصف حم(لألستاذ اإلمام, فإنه هو وأصدقاء األستاذ اإلمام من هذا احلزب املدين 

خشوا من أن تقدم من صفحات هذا التاريخ حقائق حترج مركزهم وعالقتهم ) عامرة
 األمر باشرتاكهم مع الشيخ رشيد رضا ىولقد انته.  عباساخلديوبالسلطة اإلنجليزية و

 من أعامله اخلديويف التأريخ لإلمام, ويف تقديم الصفحات التي ال تغضب اإلنجليز وال 
 حد عىل(إن هذا التحريف والتزييف «: وأفكاره, وهنا يستطرد الدكتور عامرة فيقول

 .»األعامل عىل التاريخ كام انسحب عىل قد انسحب) تعبريه

 بنفسه وقائع هذا الذي ىور عامرة أن الشيخ حممد رشيد رضا قد حكتويؤكد الدك
 :قال فيام نقله عنه الدكتور حممد عامرةحدث لتاريخ األستاذ اإلمام وأعامله الفكرية حيث 

 عىل عزمي) الضمري لألستاذ حممد رشيد رضا(ُإنه بعد وفاة األستاذ اإلمام أعلنت «
إن أصدقاء اإلمام : كتابة تارخيه, فجاءين رسول من قبل الشيخ عبد الكريم سلامن وقال يل

 إن تأليف تارخيني هلذا :, فقلت للمبلغقرروا تأليف تارخيه بالتعاون بينهم, وهم به أوىل
اإلمام الكبري ليس بكثري وال كبري, فليكتبوا ما عندهم, وأنا أكتب ما عندي, ثم أرسل 
سعد باشا زغلول فجئته فبلغني أنه هو وإخوانه من مريدي اإلمام وأصدقائه يرون أن 

عىل   كتابة تارخيه, وأن يساعدوين بام لدهيم من املواد واملعلومات, ثم يساعدوينأتوىل
كتاب عميل, وأستشريهم فيه, فإن كثريا من  عىل طبعه ونرشه باملال, برشط أن أطلعهم

إنني : ولني عنه, فأجبتهؤكانوا يعدون متكافلني معه فيه, ويعدون من بعده مس سريته
لست إال واحدا منكم, بل أنا أصغركم, وال أستغني عن مساعدتكم ومشوراتكم, وال 



å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù] SPV
 .صلحتكمأحب اخلروج عام ترونه من م

ويف إثر ذلك اجتمع, بدعوة من سعد زغلول باشا الشيخ عبد الكريم سلامن, وحسن «
باشا عاصم, وقاسم بك أمني, والشيخ عبد الرحيم الدمرداش, وقرروا ندب أحدهم 

ا عنهم يف التعاون والتشاور معي يف ًليكون نائب) م١٩١٤ − م١٨٦٣فتحي زغلول (
ا بسياسته وسياسة اإلنجليز يف ً, وحميطاخلديو بسمو العمل, وكان هو املتصل من مجاعتهم

األمور علام, ومها اجلانبان اللذان حيسب لرضامها وسخطهام كل حساب, وبلغوا محودة 
ذلك, وأنه يرضيهم أن يعطيني ما عنده من مواد ) هو أخو الشيخ حممد عبده(بك عبده 
 .»هذا التاريخ

EUD 
ة أن هذا اجلهد الذي بذلته هذه وقد وصف الدكتور عامرة بكل وضوح ورصاح

اجلامعة قد أسفر عن عمل هزيل, ومشوه, ومعيب, متثل يف اجلزء الثاين من تاريخ األستاذ 
 .»املنشآت« بجزء ىاإلمام, وهو الذي يسم

 الذي خلصه يف هذه االهتامات الثالثة ىويفصل الدكتور حممد عامرة القول يف هذا املعن
 :فيقول

ال يضم من أعامل الرجل الفكرية إال النذر اليسري, إذ أن ما فيه, أما أنه هزيل فألنه «
 .»!مما هو حقا لإلمام, ال يكاد يبلغ سدس حجم أعامله الفكرية

وأما أنه مشوه فألن السياسة, قد لعبت لعبتها يف املواد التي وضعت فيه, ونحن نقرأ «
 اجلامع له, أن فتحي هذا اجلزء, باعتباره عىل للشيخ رشيد رضا, وهو الذي وضع اسمه

, ما يغضب الوثقىزغلول باشا قد اقرتح أن حتذف من مواده, خصوصا مقاالت العروة 
 .»اإلنجليز

.............................................................................. 

ع الوقائ«الشيخ رشيد رضا مقاالت األستاذ اإلمام يف  إىل قدم فتحي باشا زغلول«
, إذ »الوقائع الرسمية«, إذ هو الذي نسخ مقاالت اإلمام اإلصالحية من جريدة »املرصية

  : كان يقتني جمموعتها, كام يقول الشيخ رشيد
 عدم ى من تشويه بفعل احلذف واالختيار الذي توخىأدركنا ما حلقها هي األخر«
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 .» عباس يف ذلك احلنياخلديوإغضاب سلطات االحتالل و

EMLD 
ال الدكتور عامرة يعتز بأنه بذل سبع سنوات يف إنجاز األعامل الكاملة لألستاذ يز وال

 عىل العديد من املعايري األسلوبية, والفكرية التي أعانت عىل حممد عبده, وأنه اعتمد
أصحاهبا احلقيقيني, وهي يف هذا املقام  إىل حتقيق نسبة النصوص التي نرشت دون توقيع

 !اًامنني نصا, فيها املقاالت, والرسائل, بل والكتب أيضالث) حسب قوله(قد قاربت 

 إىل ما اكتشفه عند حتقيقه ما نسب إىل هذا فإن الدكتور حممد عامرة يشري إىل وباإلضافة
األستاذ اإلمام, وهو ليس من أعامله, وما أمهل من أعامله األصيلة, وهو يرضب بعض 

 :هذا اخللط عىل أمثلة

 نسبت لإلمام, وحقق الدكتور عامرة نسبتها: » التجلياترسالة الواردات يف رس« −١
 .مجال الدين األفغاينإىل 

التي نسبت لألستاذ اإلمام, : »رسالة املدبر اإلنساين واملدبر العقيل الروحاين« −٢
مبارك باشا, وأن دور اإلمام فيها كان دور  عىل وحقق الدكتور عامرة أهنا من مرتمجات

 .االصياغة البالغية ألسلوهب

وهو كتاب (سب ُالذي ن: »رشح الدواين للعقائد العضدية عىل التعليقات« كتاب −٣
 .مجال الدين األفغاين إىل األستاذ اإلمام, وحقق الدكتور عامرة نسبته إىل )كبري

لصاحبها وحمررها » الطائف«الذي نرش يف صحيفة : »مرص وإسامعيل باشا« كتاب −٤
 .األستاذ اإلمام إىل رة نسبتهوحقق عام) ١٨٩٦(عبد اهللا النديم 

التي كانت تنرش دون توقيع, والتي حقق الدكتور : »الوقائع املرصية« مقاالت −٥
األستاذ اإلمام رئيس التحرير, أو سعد زغلول, أو عبد الكريم : أصحاهبا إىل عامرة نسبتها

 .سلامن, أو سيد وفا, أو إبراهيم اهللباوي, أو غريهم من الكتاب

صاحب سياسة  إىل التي حقق الدكتور عامرة نسبتها: »الوثقىالعروة « مقاالت −٦
 .حمرر املجلة األستاذ اإلمام إىل املجلة مجال الدين األفغاين, وليس

 الفصول التي مثلت رأي الرشع والفقه يف قضايا حترير املرأة, والزواج, والطالق, −٧
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لقاسم أمني, وقد حقق » ير املرأةحتر«والتعدد, وعالقة الرجل باملرأة, التي تضمنها كتاب 

 .الدكتور عامرة نسبتها لألستاذ اإلمام

الذي ميزه الدكتور عامرة بالتحقيق عن :  تفسري األستاذ اإلمام ملا فرس من القرآن−٨
 .»تفسري املنار«تفسري الشيخ رشيد رضا يف 

EMMD 
يف فهو ما يروي ما أصاب آثار األستاذ اإلمام حممد عبده من تزي عىل أما أبلغ األدلة

 :حيث يقول ,»اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية«الدكتور عامرة أنه حدث لكتاب 

قام كثريون بتزوير عنوان الكتاب الذي كتبه األستاذ اإلمام يف األصل, مقاالت ... «
 نطون, يف دعواه أن النرصانية أكثر تساحما مع العلم والعلامء من اإلسالم,إفرح  عىل رد هبا

مجعها الشيخ حممد رشيد رضا وطبعها يف » املنار«وبعد أن نرشت هذه املقاالت يف جملة 
, ولقد استأذن رشيد رضا »اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية«كتاب مستقل بعنوان 

 .»األستاذ اإلمام يف اختيار هذا العنوان, فوافق عليه

 يف  حياة األستاذ اإلمام, األوىلولقد أعيد طبع هذا الكتاب بنفس العنوان مرتني يف«
سنة وفاة األستاذ اإلمام, ثم ) م١٩٠٥(, والثانية »املنار«السنة اخلامسة من تاريخ صدور 

 .»تكررت طباعته بالعنوان ذاته

اإلسالم «قد حدث لعنوان الكتاب وجعله » التزوير العلامين«ويذكر الدكتور عامرة أن 
 إىل , وأن هذا التزوير قد جتاوز تزوير العنوان»نرصانيةال«بحذف كلمة » بني العلم واملدنية

بعد تزوير العنوان بتزوير ) !!( , حيث قام العلامنيون املتغربون»رسالة الكتاب«تزوير 
, وذلك عندما حذفوا كل ما كتبه األستاذ اإلمام عن النرصانية, يف معرض ىاملحتو

موقف الدينني من العلم  عىل مقارنته بني أصوهلا وبني أصول اإلسالم, وتأثري ذلك
 :واملدنية, لقد حذفوا أكثر من ثالثني صفحة فيها هذه العناوين وما كتبه حتتها

  .» فرح أنطونىدعو عىل اجلواب اإلمجايل لألستاذ اإلمام« 

  .»نفي القتال بني املسلمني ألجل االعتقاد«: وفيه» جواب تفصييل« 

 .»ظر من كل ملةتساهل املسلمني مع أهل العلم والن« 
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  .»طائفة من احلكامء والعلامء الذين حظوا عند اخللفاء« 

 .وهي مباحث أساسية يف موضوع الكتاب

بل وحذفوا ما كتبه اإلمام عن أصول النرصانية, وهو من أنفس ما كتبه يف مقارنة «
التي النرصانية باإلسالم, وأعمق ما كتب يف هذا الباب, ومنها األصول الستة للنرصانية, 

 :قدم هلا ببحث عن

  .طبيعة الدين املسيحي 

 :متهيد هلذه األصول الستة, ثم توالت عناوينها 

  .اخلوارق: األصل األول للنرصانية 

  .سلطة الرؤساء: األصل الثاين للنرصانية 

  .ترك الدنيا: األصل الثالث للنرصانية 

 .اإليامن بغري املعقول: األصل الرابع للنرصانية 

أن الكتب املقدسة حاوية لكل ما حيتاج إليه البرش يف : األصل اخلامس للنرصانية 
 .املعاش واملعاد

 .األقربني حتى التفريق بني املسيحيني وغريهم: األصل السادس للنرصانية 

 عىل ثم حذف املباحث التي استخلص فيها األستاذ اإلمام دالالت هذه األصول«
 :ملدنية, وهي املباحث التي ذكرها حتت عناوينموقف النرصانية من العلم وا

  . نتائج هذه األصول وآثارها−

  . مقاومة النرصانية للعلم−

  . مراقبة املطبوعات وحمكمة التفتيش−

  . اضطهاد املسيحية للمسلمني واليهود والعلامء عامة−

  . مقاومة السلطة املدنية حلرية االعتقاد−

 .كتب مقاومة اجلمعيات العلمية وال−

 . الربوتستانت واإلصالح−
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 . الفصل بني السلطتني يف املسيحية−

 . اعتقاد املسلمني يف املسيح واملسيحية−

قد حذفتها «حديثه عن أمله من أن كل هذه املباحث يف وقد جأر الدكتور عامرة 
ن إدراج األستاذ اإلمام ضم إىل الطبعات العلامنية املزورة من كتاب األستاذ اإلمام, توسال

مذبحة « الغريب والوضعي والالديني, فارتكبوا بذلك ىالعلامنيني والتنويريني باملعن
 .»قل نظريها يف ميدان تزوير الكتب, ومسخ املؤلفات» فكرية

أن سلسلة الطبعات املزورة هلذا الكتاب قد بدأت بطبعة دار  إىل ويشري الدكتور عامرة
 طبعة اهليئة العامة للكتاب ضمن ماتى  حاهلالل يف ستينيات القرن العرشين, واستمرت

 .١٩٩٣لسنة » املواجهة بالتنوير«سمي 

 :ثم يقول الدكتور عامرة

ا آخر باحلشو واإلضافة فأدخلت يف هذا الكتاب ما ال ًإن هذه الطبعة اقرتفت تزوير«
 .»!عالقة له به

ك مثل لقد حرشوا يف هذه الطبعة املزورة مباحث ال عالقة هلا بموضوع الكتاب, وذل«
كتبه مجال الدين » الوثقىالعروة «من مقاالت جملة  , وهو»اإلنسان عامل صناعي«بحث 

, أي قبل تأليف م١٨٨٣سنة  »الوثقىالعروة «األفغاين, وليس لألستاذ اإلمام, ونرش يف 
بعرشين عاما, وال عالقة له بموضوع » اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية«كتاب 

 .»لتي كتب هلا وفيها هذا الكتاباملعركة الفكرية ا

, وهي ست مقاالت كتبها »املسألة اإلسالمية بني هانونو واإلمام«ومثل أبحاث «
, )م١٩٤٤ − م١٨٥٣(الكاتب السيايس الفرنيس جابرييل هانونو  عىل األستاذ اإلمام ردا

, أي قبل سنوات من كتابة مباحث م١٩٠٠فرح أنطون, وكتبها يف سنة  عىل وليس
, وليس يف »املؤيد«, ونرشها اإلمام يف صحيفة »م والنرصانية مع العلم واملدنيةاإلسال«

يرتك عذرا يربر هذا اخللط  فرح أنطون, األمر الذي ال عىل التي رد فيها» املنار«جملة 
  .» والغريب, الذي بلغ قمة التزويرالكبري والكثري

***** 
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EMD 
جوانب ب) من دراسايت ومقااليت وبحوثيالتي هي جمموعة (نا يف األبواب السابقة فطو

هلذه املتواضعة متعددة ومتكاملة من حياة الشيخ حممد عبده, وبقي أن نلخص رؤيتنا 
 .احلياة

ا وقد ًا وفيلسوفًا ووطنيً, قبل أن يكون مصلحً عظيامًبده كان رجالكان الشيخ حممد ع
ذلك املقام «مقام اإلمامة بأوسع معناها, وقد وصف قاسم أمني هذا املقام بأنه  إىل وصل

الذي مكنه من أن يمسك بيده زمام أمة بأرسها, وحيركها نحو اخلطة التي رسمها, 
, ومل يستمد مقامه ذلك من منصب عال يف طريق املستقبل الذي هيأه هلا إىل ويسوقها

بيت قديم, وال من  إىل احلكومة, وال من رتبة رفيعة, وال من ثروة طائلة, وال من نسبه
يشء آخر من ألقاب الرشف املعروفة التي اخرتعت لتحل حمل رشف النفس, إنام هو مقام 

 .»اكتسبه بفضائله الشخصية العالية, ونفسه اجلميلة املمتازة
END 

نطلق الشيخ حممد عبده يف رؤيته اإلصالحية من فكرة أن الدين هو أساس الرابطة ا
 االجتامعية, وقد جاهد يف سبيل توكيد هذه الفكرة ما استطاع, وكانت رؤيته هذه متزنة

 ىأبعد حدود االعتدال, ولسنا نستطيع أن نقدر مد إىل أبعد حدود االتزان, ومعتدلةإىل 
 سبيل ال بالتأمل يف كل هنج سار عليه تالميذه وخلفاؤه, وعىلاالتزان واالعتدال فيها إ

اليمني  إىل املثال فإننا نجد تلميذه وكاتب سريته الشيخ حممد رشيد رضا ينحو بالفكر
 فإن أبرز تالمذته ىأخر , ومن ناحيةىا يف أحيان أخرًقليال يف بعض األحيان, وكثري

إحالل الدافع الوطني حمل الدافع الديني   إىليذهبون بحكم السياسة ودوافعها ومتطلباهتا
 إىل سبيل املثال يدعو عىل دون أن يمسوا أسس اإلسالم, هكذا بدأ أمحد لطفي السيد

أهنا بيت العلم, بل وصل يف  عىل اجلامعة إىل القومية املرصية, وهكذا نظر سعد زغلول
 ١٩١٩ إن ثورة : إذا قلناإن دينها العلم, وربام ال نتجاوز احلقيقة: قوله إىل  عباراتهىإحد

وجدت يف زعيمها وهو تلميذ حممد عبده النابه قدرات متميزة صقلتها جتربة حممد عبده 
وهكذا نجح سعد زغلول يف أن يستعري البناء الفكري ملحمد  !! تارخيهىمد عىل نفسه
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عبده مع وضع حجر مكان حجر كلام احتاج استكامل البناء هلدف آخر, وهلذا نجح سعد 

 عىل ل بأكثر من نجاح العلامنيني واملتدينني املحافظني, وبذلك شكل الوفد املرصيزغلو
جمموعة وطنية تقف يف منتصف الطريق بني طرفني ) والنحاس من بعده(يد سعد زغلول 

 فقد التقليديونيبدوان متناقضني ومها التقليديون املحافظون, والعلامنيون املتطرفون, أما 
مع احلزب ًمثال نحو ما حدث  عىل حلديث, أو السيطرة عليهعجزوا عن فهم العامل ا

 .املرسح السيايسخروجهم الوطني, مما حتم 
EOD 

ا ً آخرون أنه كان تطويرى كثريون أن حممد عبده كان امتدادا لألفغاين, ويرىير
خرون أنه كان منه بمثابة أفالطون من أرسطو, لكنه يف كل األحوال كان آ ىلألفغاين, وير

نه أثرا وتأثريا, وإذا جاز أن حممد عبده قد خلف أستاذه األفغاين يف بعض توجهاته أبلغ م
  أنه هذا مل يكن تعديال ملسار بقدر ما كان وضعا ألولويات, ودليلناىال فيها كلها, فإننا نر

أن واحدا من تالمذة حممد عبده, وهو سعد زغلول, قد عاد يف بسيط وهو هذا عىل 
 كان األفغاين يدعو إليه وهو الثورة السياسية, حني أتاحت الظروف ما إىل الوقت املناسب

 .إعادة ترتيب األولويات
EPD 

تقديم أحكام الرشيعة ألهل عرصه وللعصور التالية,  عىل كان حممد عبده فقيها قادرا
 سبيل املثال تزال آراؤه يف األحوال الشخصية متثل فهام رائعا لإلسالم ورشيعته, وعىل وال

  فيه الترشيع منبهاىتعدد الزوجات يف إطار الزمن الذي أت إىل ن حممد عبده ينظرفقد كا
أن نظام التعدد ارتبط يف نشأته  إىل جوهر ما نص عليه القرآن يف ذلك الشأن, وكان ينبهإىل 

بزيادة أعداد النساء عن الرجال يف املجتمعات احلربية القديمة, ومنها املجتمع العريب 
إصالح  إىل فقد عمد«ن اإلسالم مل يقر عادات اجلاهلية من هذا النظام,  أاجلاهيل, وإىل

بال حدود فوقف به اإلسالم عند حد األربعة,  اًا حيث كان مباحًهذا النظام بإلغائه تدرجيي
وضيقه باشرتاط العدل, وهو أمر نادر احلدوث ال يصلح أن يتخذ قاعدة, مما يعني 

 .»ىصواالكتفاء بزوجة واحدة إال لرضورة ق

 وقد ناقش الشيخ حممد عبده فكرة التعدد من حيث فائدهتا يف زمانه, مستندا يف رأيه
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  مل تلحقه فيام قبله, فالٍيشء مفسدة يف زمن عىل إذا ترتب«: قاعدة أصولية مجيلة تقولإىل 

القول بأنه إذا  إىل , وهكذا فإنه ذهب»احلالة احلارضة عىل شك يف تغيري احلكم وتطبيقه
د الزوجات يف صدر اإلسالم مفيدا, فإنه جيلب اليوم املضار لألرسة ولألمة, وإذا كان تعد
 عىل شك يف تغيري احلكم وتطبيقه يشء مفسدة يف زمن مل تلحقه فيام قبله, فال عىل ترتب

 .احلالة احلارضة

التفكري يف تقييد التعدد وجعله رخصة يمنحها  إىل بل وصل اإلمام الشيخ حممد عبده
أما جواز إبطال هذه العادة, أي عادة تعدد «: وجه عام عىل ال تكون مباحةالقايض, و
ريب فيه, ومن ثم فإن من حق احلاكم والعامل أن يمنع  فال) نالحظ أنه سامها عادة(الزوجات 
ت, باستثناء ما إذا كانت الزوجة عقيام ويريد الزوج اإلنجاب, فللقايض أن اتعدد الزوج

 .»ىة, ويبيح للزوج الزواج بأخريتحقق من قيام هذه الرضور
EQD 

غري ما درج عليه زمالؤه وأسالفه املبارشون, أن الطالق  عىل ىوكان اإلمام حممد عبده ير
بن أيب طالب كرم   عيلرة, وكان يؤيد ما ذهب إليه بنقل قول اإلماموحمظور يف ذاته, مباح للرض

إن «: ابن عابدين يف قوله إىل ن يستند, وكا»ال تطلقوا فإن الطالق هيتز منه العرش«: اهللا وجهه
 أنه حمظور إال لعارض يبيحه, فإذا كان بال سبب يكون محقا ىاألصل يف الطالق احلظر, بمعن

 .»وسفاهة رأي, وجمرد كفر بالنعمة, وإيذاء للمرأة وأهلها وأوالدها

ّمن فر«: بن أيب طالب  عيلقول إىل ال يقع استنادا  بأن طالق الغاضبىوكان يفت ق َْ
 .»ّبني املرء وزوجته بطالق الغضب واللجاج, فرق اهللا بينه وبني أحبائه يوم القيامة

 إىل كذلك فإنه كان ال يعتد بالطالق إال إذا تم يف حضور شهود, وهلذا فإنه كان يدعو
 .اعتبار اإلشهاد ركنا ال يقع الطالق إال به

ق األهوج الذي انترش شك يف أن كل هذه الضوابط كانت كفيلة باحلد من الطال وال
 .يف املجتمع يف زمن الشيخ حممد عبده

هو مما تقتضيه ) واخللع(... وقد قرر الشيخ حممد عبده أن ختويل حق الطالق للنساء 
 .العدالة اإلنسانية لشدة الظلم الواقع عليهن من فئة غري قليلة من الرجال
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ERD 
إصالح  عىل , ثم ركز نشاطهمارس حممد عبده السياسة والصحافة والقضاء واإلفتاء

األزهر, : صياغة العقل والوجدان اإلسالمي عىل املؤسسات الثالث التي تقوم
واملساجد, واملحاكم الرشعية, وحقق يف هذا امليدان نجاحات ال تنكر, كانت األساس ملا 
أنجز بعد هذا, وقد وضع اإلمام حممد عبده الئحة إلصالح املساجد ليكون أئمتها 

ده يف هذا  عباس عارض الشيخ حممد عباخلديووخطباؤها من أهل العلم بالدين, لكن 
إن : املرشوع أيضا, وغفل عن مصلحة املسلمني يف تقريره وإنفاذه, وبذلك صح ما قاله 

إنه مل يعمل عمال ملصلحة : مصيبة هذه األمة بفساد أخالقها أكرب من مجيع مصائبها, وقوله
ْاملسلمني ووجد له من يعارضه من غري املسلمني, ال من اإلفرنج, وال من القبط َ!...  

 

ESD 
ا يف عرص بدأ يدرك رضورة اإلصالح ويبحث عن ًا حقيقيًان حممد عبده مصلحك

 − م١٨٦٥(التي أصدرها تلميذه حممد رشيد رضا » املنار«وسائله, ومن خالل جملة 
بلغت دعوته يف التجديد واإلصالح كل أرجاء العامل اإلسالمي, وقد شملت ) م١٩٣٥

تطبيقاته, فقد نرش تفسريه ملا فرس من هذه الدعوة جوانب متعددة من الفكر اإلسالمي و
, كام أنه اقتحم »رسالة التوحيد«القرآن الكريم, كام أنه جدد هبا علم الكالم اإلسالمي 

التجديد والفهم,  عىل مشكالت عرصه االقتصادية واالجتامعية بعقلية فقهية قادرة
لغازية, وهكذا فإنه وجتاوز مجود أهل التقليد, ورفض تبعية املنبهرين باحلضارة الغربية ا

مثل الوسطية اإلسالمية أروع متثيل, وصاغ يف مرحلة مبكرة نوعا من املعارصة اإلسالمية 
 وصف الدكتور تشارلز آدمز كاماألصالة اإلسالمية املتميزة, و إىل املتميزة التي استندت

مة ئ, واملالالتسامح, واستقالل الرأي, والبعد عن التقليد إىل بامليليتميز فإنه كان  هأداء
 .فيه بني روح اإلسالم, ومطالب املدنية احلديثة

مفتيا للديار املرصية وحدها, وإنام كان مفتيا لبالد اإلسالم  و مل يكن األستاذ اإلمام
, وكانت دار اإلفتاء يف عهده من غري معتنقي اإلسالم سكان هذه البالد  بمن فيهم مجيعا

ان أداؤه لوظيفته نوعا من توكيد فكرة اجلامعة متثل مرجعية لألمة اإلسالمية كلها, وك
 استمرار اخلالفة إىل لو أنه هو نفسه مل يكن من الداعني حتى اإلسالمية, ورضورة اخلالفة
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تطوير دورها واالجتاه هبا وجهة روحية  عىل نحو ما آلت إليه, وإنام كان حريصاعىل 

 .خالص متكن من حتقيق الفتح ألمة اإلسالم
ETD 

.  لقيمته الفكرية يف عرصه, وألمهيـة احلـوار احلـضاري والفكـرياًعبده واعيكان حممد 
, وفـرح أنطـون )م١٩٤٤ – م١٨٥٣( يل هـانوتو مع جابرىخاض املعارك الفكرية الكرب

 .ا عن اإلسالم وحضارتهًدفاع) م١٩٢٢ – م١٨٦١(
 وقد ظل حممد عبده يف معظم أوقاته خمتلفا مع اخلديو عباس الثاين, وكان للخديو

 .فأخذ هؤالء يتحرشون بالشيخ حممد عبده إرضاء لويل األمر, أنصار يف الدوائر األزهرية 
EUD 

وقد فرسنا يف أبواب هذا الكتاب طبيعة التحول السيايس الذي جلأ إليه األستاذ اإلمام 
 عباس حلمي باللورد كرومر, اخلديو عىل يف العقد األخري من حياته, حيث استعان

 عىل )اً إن كان إنجليزيىحت(قة من إقرار فكرة االستعانة بالعادل ومتكن هبذه الطري
, وبدأ هبذا السلوك ) وإن كان هو احلاكم الوطنيىحت(اجلور  إىل السيايس املضطر نفسه

فرباير من  ٤حادث  حتى ا ظل حيكم سياسة مرص يف تعاملها مع القوي الدوليةًطريق
وهكذا متكن حممد عبده .. ى يف هذا املنحن النقاط ارتفاعا الذي كان بمثابة أقىصم١٩٤٢

 .نحو أو آخر عىل ةاخلديويمبكرا من هزيمة األوتوقراطية 
 نحو معارض عىل وهناؤوقد واكب هذا التوجه نشوء فكرة اإلفادة من أبناء البلد يف إدارة ش

 تكن  توظيفه, ولكنها ملحد معقول لويل األمر, وهو اجتاه كانت بريطانيا قادرة عليه وعىلإىل 
ا من رجل دين إسالمي من طبقة حممد عبده, ومن ثم فقد بدأت طموحات ًحتلم بأن جتد له سند

, وهم الذين أسسوا حزب األمة وآمنوا »العقالء«فئة أطلق عليهم اسم  يف التعاون معكرومر 
للوطن إيامهنم بالتأين واحليطة والعمل تبلور باملبادئ والنظريات األوروبية الليربالية, ومن ثم 

 .بمداراة االحتالل مادام أنه مل يكن من املمكن زحزحته بالقوة
بمعرفة حقها ألمة ل تهًكان األستاذ اإلمام حممد عبده معتزا أيام اعتزاز بدوره يف توعي

  : احلكام هؤالء عىل حكامها ومقاومة طغيان 

لركن الذي  عنه, رغم أنه اىا يف عمًوهناك أمر آخر كنت من دعاته, والناس مجيع... «
 إال بخلو جمتمعهم ّتقوم عليه حياهتم االجتامعية, وما أصاهبم الوهن والضعف والذل
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منه, وذلك هو التمييز بني ما للحكومة من حق الطاعة عىل الشعب, وما للشعب من حق 

 .»العدالة عىل احلكومة

ْنعم كنت من دعا األمة املرصية إىل معرفة حقها عىل حكامها, وهي التي مل « خيطر هلا َ
هذا اخلاطر منذ مدة تزيد عىل عرشين قرنا, دعوناها إىل االعتقاد بأن احلاكم, وإن وجبت 
طاعته, هو من البرش الذين خيطئون, وتغلبهم شهواهتم, ألنه ال يرده عن خطئه, وال 

 .»يوقف طغيان شهوته, إال نصح األمة له بالقول والفعل

.............................................................................. 
EMLD 

ما فصلنا القول فيه يف كتابنا هذا من أن جهد الشيخ حممد  إىل ومن احلق أن نشري هنا
ما بعدها, لكنه يف العرابية وعمله ومشاركته يف الثورة  عىل عبده من أجل بالده مل يتوقف

 االتصال باملحتل اإلنجليزي يف عقر أثناء نفيه ندب نفسه ملا ندب خلفاؤه أنفسهم له من
داره, وقد اتصل الشيخ حممد عبده وهو يف املنفي بالربملان اإلنجليزي ووجوه املجتمع 

 بعدد من رجال السياسة, ورجال الصحافة, يطلب اجلالء والوفاء ىوالتق, اإلنجليزي 
ها, وكراهية بالوعود, ويوضح حقيقة احلال يف الثورة العرابية, ودسائس األوروبيني في

األجنبي من  عىل مالشعب للحكم األجنبي, وأهنم يفضلون استبداد احلاكم من أهله
 همهيددجليز أن إلناقتنعوا برأيه من ااقرتح عليه بعض من  مهام كانت سريته, ومغريه

بأن املرصيني سوف ال يدفعون الرضائب, وسيجعلون حكم األجانب مستحيال, سواء 
  .ينيا أم فرنسًكانوا إنجليز

مل يفقد أهلها الشعور الطبيعي , يقرر أن انتشار األمية يف مرص  األستاذ اإلمام ظلو
 .برغبتها أن حتكم نفسها, واإلسالم الذي بني جوانحها حيرم عليها االستسالم لغريها

وقد مجعت مقاالت ,  فال يزال بمثابة ضوء متقد» الوثقىالعروة «أما جهده التنظريي يف 
التي قادها زعيامن رشقيان  الكربى يف كتاب حافل بتاريخ الثورة التحريرية» ىالوثقالعروة «

إنه ما من مفكر  حتى مفكران , وبقيت صفحات الكتاب مصدرا يشع بروحيهام الكبريين,
 . به ىاجتامعي أو ديني أو سيايس يف هذا الرشق إال وهو متأثر بدرجة أو أخر

تاذ اإلمام أكثر من أن تالميذه املبارشين وليس أدل من استمرار األثر الفكري لألس
 . اية عهدهم باحلياةهن حتى ظلوا يتولون قيادة املؤسسات الدينية يف مرص



å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j‰ù] SQX
 



l^èçj]< SQY
 

]l^èçj 
 ٥................................................................اإلهداء 

 ٧............................................................هذا الكتاب

 ١٥....................................حياته وتكوينه وشخصيته : الباب األول
 ٢٥......................................................تكوين حممد عبده

 ٤٢...............................................................شخصيته
 ٤٩........................ًكيف أصبح األستاذ حممد عبده إماما ? : الثاينالباب 
 ٨١.............................مد عبدهالفكر الفقهي لإلمام حم : الثالثالباب 

 ٨٦...................................................املبادئ احلاكمة لفقهه
 ٩٣.......................................................موضوعات فقهه

 ١٢٨......................................توجيه السياسات الترشيعية للدولة
 ١٣١.......................................رؤيته األدبية والثقافية: الرابع الباب 
 ١٦٥............................................فكــره السيايس : اخلامسالباب 
 ٢١٧..............................ممارساته السياسية قبل املنفى: السادس الباب 
 ٢٤٣.............................................فـي املنفىحياته  : السابعالباب 
 ٢٥٣..................................املنفىعودته من بعد نشاطه  : الثامنالباب 
 ٢٦٧......................................مــؤرخااألستاذ اإلمام  : التاسعالباب 
 ٢٨٥........................................ًتربويااألستاذ اإلمام  : العارشالباب 
 ٢٩٩.........................وأعاملهاألستاذ اإلمام تالميذه  : احلادي عرشالباب 
 ٣١١...................حممد عبده يف القرن الواحد والعرشين :  عرشالثاينالباب 



‰ù]å‚fÂ<‚Û¦<Ý^Úý]<ƒ^j SRP
 

 


