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المبحث األول
نبذة تارٌخٌة عن حٌاة الشٌخ محمد عبده
ولد الشٌخ محمد عبده حسٌن خٌر هللا فً قرٌة "محلة نصر" على ضفاف
نهر النٌل الواقعة ضمن محافظة البحٌرة جنوب مصر فً عام  ،1849ومن عائلة
رٌفٌة كانت مناهضة للخدٌوي إسماعٌل ( ) ،تلقى تعلٌمه بالقرٌة ،ثم انتقل إلى جامع
األحمدي بطنطا لتلقً العلوم الدٌنٌة ،وبعد ذلك بعثته إلى القاهرة عام  ،1862لٌدخل
الجامع األزهر ،وهو فً الثالثة والعشرٌن من عمره ،درس الفقه ولم ٌقتنع بأسالٌب
التدرٌس ،فهجر الجامعة المذكورة عام  ،1864وعمل فً الزراعة مع والده ،لكن
والده رفض ذلك وأرجعه إلى الجامع األحمدي ،وتلقى الدروس فً "التصوف" على
ٌد الشٌخ دروٌش الخضر المتصوف ومن أقرباء والده عام .) (1865
 ،1866ودرس الفقه
هاجر الشٌخ محمد عبده الجامع األزهر عام
( )
( )
والتصوف على شٌوخ عدة منهم "علٌش ( ) والرفاعً والجٌزاوي " ،وبقً هناك
حتى عام  ،1871والتقى بالشٌخ جمال الدٌن األفغانً ( ) ،فأصبح مالزما ً له ،وودع
حلقات األزهر بصفته طالب علم آنذاك ،ولم ٌبق الشٌخ محمد عبده تلمٌذاً لألفغانً
طٌلة حٌاته ،كما لم تكن سنوات التعاون بٌنهما أخصب سنً حٌاته ،وقد كتب له أن
ٌكون مفكراً نظامٌا ً أكثر من معلمه ،وان ٌحدث فً الفكر العربً اإلسالمً ،تأثٌرا
أبقى من تأثٌر وابعد مدى ،لقد أوضح محمد عبده آراء أستاذه ونظمها وسجلها
وطورها فً بعض المواضع ،حتى إن األفغانً حٌن ترك مصر ،قال ٌوم وداعه
لبعض مودعٌه "قد تركت لكم الشٌخ محمد عبده وكفى به لمصر عالما"( ).
وتم أول نشر للشٌخ محمد عبده ،كان بجرٌدة "األهرام" فً عامها األول
عام  ،1871ثم اجتاز المناظرة العالمٌة باألزهر الشرٌف فنجح فٌها عام ،1872
والتحق مدرسا للمنطق ابتداءاً من هذه السنة ،متأثراً بفلسفة األفغانً ،وفً عام
 ،1873عٌن مدرسا للتارٌخ اإلسالمً بمدرسة "دار العلوم" ،التً أنشاها الخدٌوي

( .............................. )402اإلمام محمد عبده دراسة فً آراءه الدٌنٌة والسٌاسٌة

إسماعٌل عام  1870لتخرٌج المعلمٌن ،واشترك سرٌا مع أستاذه األفغانً فً المحفل
الماسونً بمصر ،الذي كان له فضل بإشاعة التحرر فً أوربا المسٌحٌة ،والتمهٌد
للثورة الفرنسٌة  ،1879واشهر إعماله تمثلت فً التربٌة والصناعة ورسالة
الواردات ،وفً عام  ،1879نفً األفغانً من مصر بأمر الخدٌوي توفٌق ( ) وعزل
( )" ومدرسة "دار
تابعه اإلمام محمد عبده من منصب التدرٌس فً "دار العلوم
األلسن( )"( ).
ساهم الشٌخ محمد عبده مع أستاذه األفغانً فً تكوٌن الحزب الوطنً الحر،
وهو الحزب الذي ضم معظم القادة الذٌن شاركوا الحقا فً الحركة العرابٌة ،وناضل
ضد التدخل األجنبً ،والستخالص مصر للمصرٌٌن من أٌدي الشراكسة واألتراك
( ) ،ومن اجل إقامة الحٌاة الدستورٌة النٌابٌة( ).
وقد وافق الشٌخ محمد عبده أستاذه األفغانً فً مساندة ولً العهد توفٌق فً
االرتقاء إلى الخدٌوٌة ،طالما وعد بإقامة حكومة شورٌة ،فلم ٌكن لعبده فً هذه المدة
موقف مستقل ممٌز عن أستاذه ،وعندما تسلم توفٌق مقالٌد السلطة فً مصر أذعن
بإقامة حكومة شورٌة وتلقى تعالٌم األفغانً ،وقام بإصالح البالد ،ولكن ما لبث
توفٌق أن أصبح بٌن قوتٌن متعارضتٌن ،األولى كتلة زعماء اإلصالح الدستوري
وقوة القناصل الذي ضغطت علٌه كً ال ٌتنازل عن سلطاته ،التً أرادوا أن
ٌستعملوها لصالحهم باسمه ،فأذعن فً النهاٌة لهم ،وأمر بتوقٌف "الالئحة
األساسٌة ( )" التً اقرها مجلس شوري النواب فً أخر عهد الخدٌوي إسماعٌل،
وعرضها علٌه شرٌف باشا ،فقدم شرٌف باشا استقالته فً  17آب  ،1879وأصدر
الخدٌوي توفٌق فً الٌوم التالً أمر بإلغاء مجلس الوزارة ،وألف وزارة بدون
رئٌس ،تولى هو رئاستها متجها بذلك نحو الحكم المطلق( ).
وفً إثناء حكم رٌاض باشا ،الذي حاول أن ٌقطع حالة النهوض فً الحٌاة
السٌاسٌة الدستورٌة -البرلمانٌة ،وأقام حكما ٌمٌل إلى االستبداد ،تعطل فٌه الدستور
حتى قامت الثورة العرابٌة ،عٌن رٌاض باشا الشٌخ محمد عبده ،رئٌسا لتحرٌر
 9تشرٌن األول
جرٌدة "الوقائع المصرٌة الرسمٌة" وظهرت بشكلها الجدٌد فً
 ،1880وكان الشٌخ فً تحرٌره لهذه الجرٌدة معلما ومصلحا غاٌته رفع مستوى
األمة وتهذٌب أخالقها والنهوض بها ،وكان مرتاحا لسٌاسة رٌاض باشا ( ).
اسقط الحزب العسكري ( ) فً  9أٌلول  ،1881بثورة وزارة رٌاض باشا
( ) وأعاد مصر إلى الحٌاة البرلمانٌة الدستورٌة ،وهنا اعتمد الشٌخ محمد عبده خطا
إصالحٌا فً غٌاب أستاذه جمال الدٌن األفغانً ،وفً نفس العام انضم الشٌخ محمد
عبده إلى حزب عرابً باشا ،وشارك فً ثورته ،ضد محاولة تدخل االنكلٌز فً
مصر ،وذلك حتى هزٌمة الثورة ،وبعد نفً عرابً ( ) فً عام  ،1882سجن الشٌخ
ثالثة اشهر ،وقد أصدر العدٌد من المقاالت فً جرٌدة الوقائع المصرٌة بعدها نفً
إلى بٌروت فً نفس العام ،وبقً مقٌما فٌها حتى دعاه األفغانً لاللتحاق فً بارٌس
( )" ،باسم
أواخر عام  ،1883وهناك تولٌا معا إصدار جرٌدة "العروة الوثقى
جمعٌة سرٌة وقعت إقامتها بالشرق "مصر والهند" وصدر منها (  )18عدداً ،كان
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اإلمام الشٌخ محمد عبده المحرر األول لهاٌ ،صوغ ما ٌقوله األفغانً شفاهٌاً ،لعدم
قدرة األفغانً على التحرٌر الكتابً بالغربٌة ألفكاره ( ).
قام الشٌخ محمد عبده برحالت سرٌة بوصفه نائب رئٌس جمعٌة العروة
الوثقى ،فزار لندن عام  ،1884لٌطلع الرأي العام البرٌطانً على أوضاع بالده ،ثم
 ،1884وكانت
سافر إلى تونس ،ثم زار مصر خفٌة ،هذه الزٌارات تمت عام
زٌارته إلى مصر هو االلتحاق بالثورة المهدٌة التً حصلت فً السودان ،لكنه فشل
فً تحقٌق طموحه حٌث عاد إلى بٌروت عام  ،1885حٌث استقر فٌها ومارس
العمل التربوي والثقافً عموماً ،وحقق بعض كتب التراث مثل ((مقامات بدٌع
الزمان الهمذانً)) و((نهج البالغة)) كما تم ترجمة رسالة األفغانً ((الرد على
الدهرٌن)) إلى العربٌة ،ثم انتقل الشٌخ محمد عبده فً المدرسة السلطانٌة بٌروت
عام  ،1886وكتب فٌها ((رسالة التوحٌد)) ،خالصة دروسه فً علم الكالم ( ).
عاد الشٌخ محمد عبده إلى مصر ،بعد أن سمح له الخدٌوي توفٌق بالعودة
إلٌها عام  ،1888بعد أن توسط له بعض أصدقائه ،وهناك أمل أن ٌستأنف التدرٌس،
إال إن الخدٌوي توفٌق لم ٌكن مستعدا لترك الشٌخ محمد عبده مجددا التأثٌر فً عقول
الشباب ،فعٌنه قاضٌا فً المحاكم األهلٌة ،حتى ارتقى مستشارا لمحكمة االستئناف
بالقاهرة عام  ،1891وفً عام  1895تشكلت أدارة األزهر برئاسة الشٌخ حسن
( ) بصفة ممثلٌن
النواوي ( ) ،وادخل محمد عبده وصدٌقه عبد الكرٌم سلمان
لحكومة الخدٌوي فً مجلسه ،فركز الشٌخ محمد عبده جهوده على التربٌة والتعلٌم
وإصالح المؤسسة الدٌنٌة عموما ً ((األزهر واألوقاف والمحاكم الشرعٌة)) ،ولكن
اإلمام محمد عبده فشل فً تحقٌق أماله فً إصالح األزهر عملٌا ،ثم تولى الشٌخ
محمد عبده عام  1899خطة اإلفتاء فً الدٌار المصرٌة ،كما أسس فً عام ،1900
جمعٌة ((أحٌاء العلوم العربٌة ( ))) لتحقٌق بعض أثار التراث العربً القدٌم
المكتوب ونشرها( ).
تولى الشٌخ محمد عبده الرد على فرح أنطوان عام  ،1902صاحب مجلة
((الجامعة العثمانٌة( ))) بخصوص ما كتبه فً تسامح المسٌحٌة،مع العلم والعلماء،
وما أظهره اإلسالم ،كان عكس ذلك ،من تقٌٌد لحرٌة العلماء والمفكرٌن ،نظرا لما
تملٌه عقٌدته من االستسالم والتواكل واإلٌمان بالقضاء ،فكانت رسالته ((االضطهاد
فً اإلسالم والنصرانٌة)) ردا على هذه األفكار الخاطئة ،واشترك الشٌخ محمد عبده،
فً تألٌف كتابه األول((تحرٌر المرأة)) عام  1899مع تلمٌذه قاسم أمٌن ( ) ،إذ
تولى الشٌخ محمد عبده تحرٌر الحجج الفقهٌة فٌه ،المؤٌدة حرٌة المرأة فً اإلسالم،
كما كتب عدد من المقاالت ذات الطابع االجتماعً فً مواضٌع متعددة ،مثل الفقر
والغنى والتكافل االجتماعً ،وفً آذار  ،1905استقال الشٌخ محمد عبده من مجلس
إدارة األزهر ،احتجاجا منه على تدخل الخدٌوي عباس حلمً ( ) الثانً فً إعماله،
 11تموز 1905
والتصرف فً أموال األوقاف ،توفً الشٌخ محمد عبده فً
باإلسكندرٌة( ).
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المبحث الثانً
الفكر الدٌنً عند الشٌخ محمد عبده
(

)

إن أفول نجم العرب سٌاسٌا فً بغداد وقرطبة ( ) واستٌالء المغول
واألتراك ( ) والنصارى الصلٌبٌٌن ( ) على اغلب ملكهم ،وإزاء ضعف فً نشاط
الفالسفة وعلماء الكالم ،رغم بروز بعض اإلعالم مثل الفخر الرازي ( ) ،وعضد
( )
الدٌن األبجً ( ) ،والسنوسً ( ) صاحب "أم البراهٌن" ،والشٌخ الباجوري
صاحب "الجوهرة" فً علم العقائد ،ولم تنبعث الحٌاة فً الفكر الدٌنً اإلسالمً إال
أواسط القرن التاسع عشر بعدما ازدادت المواجهة الفكرٌة والثقافٌة ،امتدادا بٌن
الغرب المسٌحً وعالم اإلسالم ،عن طرٌق المبشرٌن المسٌحٌٌن ودعاة الفكر
العلمانً ،ورجال االستشراق بكثرة انتقادهم للفكر اإلسالمً المتصوف الجامد ،الذي
ران على الحٌاة الدٌنٌة عند المسلمٌن طوال العهد العثمانً ،بانتشار الطرق الصوفٌة
والزواٌا ،مما دعا المصلحٌن السلفٌٌن الجدد وعلى رأسهم األفغانً فً كتابه "رسالة
الدهرٌن" عام  ،1881للرد على هؤالء ،والشٌخ محمد عبده فً رسالته المعروفة
"رسالة التوحٌد" ( ).
لقد انتهج الشٌخ محمد عبده منهجا عقالنٌا اختلف عن معاصرٌه كاألفغانً
وتلمٌذه رشٌد رضا ،للتعبٌر عن أفكاره اإلٌمانٌة الدٌنٌة ومختلف مسائل العقٌدة ،وهو
المنهج الذي اعتمده أهل االعتزال قدٌما ،والعقل عند الشٌخ هو مٌزان العلم الصحٌح
حتى من الناحٌة العقائدٌة الصرف ،لقد رفع الشٌخ محمد عبده صوته بالدعوة إلى
تحرٌر الفكر من قٌد التقلٌد وفهم الدٌن على طرٌقة سلف األمة ،واعتباره من موازٌن
العقل ،فكان الشٌخ متمسكا بالمبدأ العقلً المنطقً فً التعبٌر عن هذه المسائل( ).
اتجه الشٌخ محمد عبده فً تناوله للمسالة الكالمٌة القدٌمة عند المعتزلة
اتجاها اعتزالٌا صرٌحا فهو ٌقول عن مسالة التوحٌد مثال" :إن ذات هللا وأفعاله
واحدة وكذلك صفاته وذاته واحدة" ،قائال باستحالة بروز صفاته الجسدٌة مستقلة عن
روحه ،ووجود مثل الٌدٌن والوجه واالستواء ،مستندا إلى براهٌن عقلٌة فً تقسٌمه
للعلوم بالممكن والواجب والمستحٌل ،وهو تقسٌم عقالنً اعتمدته المعتزلة( ).
وكان االختٌار عند الشٌخ محمد عبده مرتبط ارتباطا وثٌقا بإنسانٌة اإلنسان،
فما ٌمٌزه عن الحٌوان على اختٌار أفعاله بعمله وتفكٌره ،فاإلنسان مخٌر ٌستطٌع
القٌام بعمل ما بعد التفكٌر فٌه وتقرٌره بمحض إرادته الفردٌة الحرة ،ومع ذلك فان
هللا محٌط بما ٌقع لإلنسان بمحض إرادته وبناء على اختٌاره وعمله هذا ٌحدد هللا
الثواب والعقاب ،وهو المنطق نفسه الذي اعتمده المعتزلة فً معالجة هذه المسألة
الثانٌة ،فمع إقرار الشٌخ محمد عبده ،بان هللا هو األول وهو األخر فً خلق األفعال
اإلنسانٌة ،فهو ٌحمل اإلنسان تبعات أفعاله خٌرها وشرها ،وبذلك ٌكون اإلنسان
مخٌرا ( ).
ووافق رأي الشٌخ محمد عبده رأي المعتزلة فً قضٌة القضاء والقدر وهو
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إن المعتزلة قرروا قدٌما فً هذه القضٌة ،إن البشر أحراراً مخٌرون ولكنهم
مجبورون على البعث فً اآلخرة ،وفً المسائل الغٌبٌة المخفٌة عن عقولهم مثل
أعمارهم فً الدنٌا وأجالهم ،فانه ال دخل لحرٌتهم واختٌارهم فً ذلك "فقدرة هللا
وقضاؤه مرجع الكائنات ،وان من أثارها ما ٌحول بٌن العبد وإنفاذ ما ٌرٌده وٌجب
أن ٌعتمد على هللا فً إعانته على ما ٌرٌد"( ).
وكان العلم عند الشٌخ محمد عبده ،كمال فً الموجودات وهو من صفات
الموجودات الواجبة الوجود ،مثل هللا الذي هو مصدر كل موجود فهو إذن أقوى
الموجودات واعلمها بحقائق الوجود ،وٌثبت الشٌخ محمد عبده العلم اإللهً بما ٌشاهد
فً نظام ممكنات الوجود من اإلحكام واإلنقاذ ،ووضع كل شًء فً موضعه ،فالعلم
اإللهً موضوع عقلً اشتبه عند اإلمام بوجود الظواهر الطبٌعٌة المنظمة فً الكون،
فالنظام موضوع عقلً علمًٌ ،مكن إثباته بالموجودات العقالنٌة الحسٌة عند البشر،
وٌنصهر هذا الرأي ضمن الرؤٌة االعتزالٌة القائلة ،بان هللا عالم بكل الموجودات
المحٌطة مدرك لها ( ).
اعترض الشٌخ محمد عبده فً مسالة "كالم هللا" فً غضون الرسالة ،إذ
ورد فً القرآن إن هللا كلم بعض أنبٌائه "وكلم هللا موسى تكلٌما" ،فذكر إن مصدر
الكالم المسموع عند البد أن ٌكون شأنا ً من شؤون ذاته العلٌة القدٌمة بقدمه ،إما
الكالم نفسه المسموع عنه ،فال خوف من حدوثه ،وال جدال عنده "فً انه خلق من
خلقه وهو صادر عن محض قدرة ظاهراً وباطناً ،والقائل عنده من الفرق بقدم القرآن
وعدم حدوثه ،أشنع ظالالً من كل ملة جاء القرآن نفسه بتضلٌلها والدعوة إلى
مخالفتها" ( ).
اقبل الشٌخ محمد عبده على معالجة مسألة الحرٌة فً أفعال اإلنسان دون
غٌرها فً "رسالة التوحٌد" بجهد كبٌر وبروح "براغماتٌة ( )" كبٌرة تخلصت من
صٌغة الجدال العقائدي المٌتافٌزٌقً القدٌم ،الذي كان ٌسٌطر على أهل علم الكالم،
وهً روح تغلب الجانب العملً الصرٌح ،وقد انتقد الشٌخ محمد عبده ،هؤالء الذٌن
خاضوا فً هذه المسالة عند أهل اإلسالم والمسٌحٌٌن على حد سواء ،قائال" :لقد
خاض فً الجبر واالختٌار الضالون فً كل ملة خصوصا ً من المسٌحٌٌن والمسلمٌن،
ثم لم ٌزالوا بعد طول الجدال ،وقوفا على حٌث ابتدءوا ،وغاٌة ما عملوا إنهم فرقوا
وشتتوا ،فمنهم القائل بسلطة العبد على جمٌع أفعاله واستقالله المطلق ،وهو غرور
ظاهر ومنهم من قال بالجبر وصرح به ،وهو هدم للشرٌعة ومحو للتكلٌف ،وإبطال
لحكم العقل البدٌهً ،وهو عماد اإلٌمان" ( ).
ناصر الشٌخ محمد عبده مناصرة تامة حرٌة اإلرادة فً األفعال اإلنسانٌة
وبصورة ال تنقطع فً كامل "رسالة التوحٌد" ،وهو كما قلنا ناتج عن منوع
"براغماتً" فً التفكٌر ،وسبب ذلك الوضع االجتماعً والفكري والسٌاسً فً
العصر العثمانً الذي ران علٌه التواكل والخمول واالعتقاد بالقضاء والقدر الذي ال
مرد له عند كثٌر من علماء الصوفٌة ،فكل ما وقع للعالم العربً الحدٌث من جهل
واستعمار وفقر وانتشار األوبئة واإلمراض مما شكل تخلفهم إزاء العالم األوربً
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المحٌط هو عند الكثٌر منهم من قدرة هللا وقضائه وعند العلماء ورجال الدٌن والعامة
عموماً ،وما دامت القدرة اإللهٌة ،وقد حددت كل شًء من قبل ،فما فائدة اختٌار
اإلنسان وعمله ،وهل ٌمكن لإلنسان تغٌٌر الوضع بمحض إرادته ،ومن خالل تحلٌل
الشٌخ محمد عبده ،رد بقوة على هؤالء ونبذ مفهوم التوكل ،والتسلٌم بالقضاء والقدر،
على معنى التواكل والتراخً ،وهو موقف متأنً من الموقف البائس تجاه تأوٌل
القران وتحرٌف للعقٌدة الصحٌحة ،كما هو نتٌجة أدعٌاء الوالٌة والتصوف الذٌن
افسدوا عقائد العامة فً بالد اإلسالم بالجبر والخرافات ممن وصفهم الشٌخ محمد
عبده فً قوله" :أولئك الدراوٌش البُله الخبثاء ،الذٌن انتشروا فً أطراف مصر
والجزائر وتونس ،وال ٌخلو منهم الٌوم قطر من أقطار اإلسالم"( ).
خصص الشٌخ محمد عبده بعض الصفحات فً "رسالة التوحٌد" لمعالجة
مسألة الخٌر والشر ،وعالقتهما بالعقٌدة والعمل ،وقدم نوعا من التوازي بٌن وجهتً
النظر األخالقٌة والجمالٌة ،استلزمته طبٌعة اللغة العربٌة ذاتها ،عند حدٌثها عن
مفهومً "الحسن والقبح" فلفظ الحسن ٌعنً باللغة العربٌة فً وقت واحد الجمال
والخٌر والصواب فً قولك منظر حسن وعمل حسن ورأي حسن وكذلك القبح
بمعنى الشر والدمامة ،وعالج الشٌخ معنى الحسن فً األشٌاء المحسوسة ،ثم فً
المعقوالت ،ووازن بٌن مجاالت الحسن فً األدب واألخالق والفن والعلم ،مؤكداً
وجود تناظر فً كل هذه المجاالت ،بٌن القٌم التً ٌعبر عنها بصورة أو بأخرى،
تعنً قٌم الخٌر والجمال والحق ،وهو ما أكده الكثٌر من الفالسفة المعاصرٌن مثل
"ولند الفرنسً ( )" واأللمانً "شومان ( )" وٌقول الشٌخ محمد عبده فً التمٌز
الفطري بٌن الجمال والقبح عند اإلنسانٌة جمعاء بغض النظر عن دٌنها ولغتها "نجد
فً أنفسنا بالضرورة ،تمٌٌزاً بٌن الجمٌل من األشٌاء والقبٌح منها ،فان اختلف
( )
اإلفراد فان اإلنسانٌة مع ذلك معٌاراً عاما ً وشعوراً فطرٌا ً بالجمال واالنسجام" .
إذن التمٌٌز بٌن الخٌر والشر والقبح والجمال فً نظر الشٌخ محمد عبده،
شأن من شؤون الغرٌزة البشرٌة والعقل دون معونة من العقٌدة الدٌنٌة ،أو رسالة
إلهٌة منزلة ،فان وصل مفكر اعتمادا على العقل وحده ،إلى اكتشاف أخالق طبٌعٌة
أو وضع قواعد أخالقٌة ،فلن تقل فً صحتها عن قواعد الشرع ذاته ،مجارٌا فً هذا
الفٌلسوف الفرنسً "دٌكارت" ،فهناك نور فطري فً اإلنسان ،تقوم علٌها مبادئ
األخالق اإلنسانٌة المجردة ،دون طرح اإلٌمان والعقٌدة قطعا ً ودون خلط بٌنه وبٌن
العقل ،فالعقل عند دٌكارت كما هو عند الشٌخ محمد عبدهٌ ،ستطٌع أن ٌهدي اإلنسان
إلى مدى بعٌد جداً ،فً طرٌق األخالق ( ).
خصص الشٌخ محمد عبده ،جزءا كبٌرا لألفعال اإلنسانٌة ،فرسالة األنبٌاء
هً المعٌنة له عند بلوغ الٌقٌن والحقٌقة واالقتناع ،الذي هو ركٌزة الطمأنٌنة النفسٌة
فً الوجود ،ولذلك كان اإلٌمان بالرسل من قواعد اإلسالم ،ومعجزة النبوة عند الشٌخ
محمد عبده لٌست من نوع المستحٌل عقالً ،ما لم ٌقم دلٌل على استحالتها ،وحاجة
البشر إلى الرسالة النبوٌة مردها إلى اختالفهم من حٌث االستعداد العقلً فً فهم
جواهر األمور فً الوجود ،وٌستطرد المؤلف للحدٌث عن صدق النبوة لما ٌبرز
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للشاهد من معجزات خارقة على أٌدي الرسل زمن البعثة ،وٌعقد فصالً خاصا ً لنبوة
محمد (صلى هللا علٌه واله وسلم) ،مستعرضا ً المعلومات التً وردت فً كتب
السٌرة ( ).

المبحث الثالث
الفكر السٌاسً عند الشٌخ محمد عبده
قام الفكر السٌاسً البشري منذ القدم على دراسة ظاهرة السلطة ،وكٌفٌة
تنظٌمها فً المجتمع ،باعتباره الصلة العضوٌة المتٌنة بٌن نظام الحكم وبٌن حٌاة
المجتمعات ونشاطها ،فحٌث ال تكون دولة منظمة ال ٌكون هناك مجتمع حً متطور،
ولكً نفهم معنى الدولة البد من تفسٌر نظام سلطتها التً تقوم علٌها السلطة ،هً
القدرة القسرٌة التً تستأثر بها دون غٌرها من المؤسسات األخرى ،وتستند على
القانون الوضعً ،أو شرٌعة دٌنٌة منزلة ،تٌسر مختلف أنشطة المجتمع ،والدولة
لٌست الشكل السلطوي الوحٌد فً المجتمعات فهناك سلطة العائلة ،وسلطة المدرسة
وسلطة الجمعٌة الدٌنٌة ،لكن سلطة الدولة أهم هذه السلطات  ،ولذلك فان أهم ما شغل
تفكٌر اإلنسان عند حدٌثه عن الدولة ونظام الحكم والسلطة فٌها ،هو نوعٌة سٌاستها
والقٌم األساسٌة التً تقوم علٌها ( ).
وكان للتفكٌر السٌاسً القدٌم فً التأرٌخ منحنٌٌن ،األول تمٌز بتفكٌر
الفالسفة المسلمٌن فً ((المدٌنة الفاضلة)) ودور اإلمام الرئٌس فٌها من أمثال
الفارابً وابن سٌنا ،وإخوان الصفا ،وطور هذا التفكٌر بن خلدون ،الذي حول علم
السٌاسة إلى علم إلهً مجرد ونظرٌة فلسفٌة مثالٌة إلى علم اجتماعً واقعً ،تتبع
فٌها ظاهرة نمو الدولة فً المجتمعات وتقسٌمه إٌاها إلى ثالثة أصناف ((الملك
الطبٌعً والملك العقلً ،والملك الدٌنً الخالفً)) ( ).
وشمل المنحى الثانً تفكٌر الفقهاء والمشرعٌن لنظام الحكم الدٌنً الفردي
الخالفً ((خالفة الرسول محمد (  ))فً األرض ،وهو نموذج مثالً ،اشترط
أصحابه عدة شروط فً بٌعة اإلمام ((رئٌس الدولة اإلسالمٌة)) ،ومنها قرٌشٌة
النسب والذكورة ،والعلم بمقاصد الشرٌعة وأصولها ،ومعرفة العربٌة ،ثم ضبطت
الخطط الدٌنٌة المنطوٌة تحت لوائه ،مثل الوزارة والحسبة والقضاء والشرطة
والمظالم( ).
وخالصة القول ،إن ابن خلدون هو المفكر العربً السٌاسً الوحٌد قبل
عصر النهضة العربٌة الحدٌثة ،الذي خرج عن طرٌقة الفالسفة والفقهاء فً معالجة
ظاهرة الحكم والسلطة عند العرب ،وان كان مؤمنا بان النظام الخالفً اسمً
درجات الملك رغم انه نظر إلٌه نظرة تارٌخٌة واجتماعٌة معمقة ،أبرزت أوجه
التحول فً ظاهرة السلطة فً المجتمعات البدوٌة على األقل عبر التارٌخ ،ومن حٌث
انه تقطن إلى إن الخالفة الدٌنٌة عند المسلمٌن أضحت ملكا عضوضاً ،لتغٌٌر
"الوازع" فً الحاكم المسلم ،بعد عصر النبً والخالفة الراشدٌة ،فأصبح الملك فردٌا ً
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ودنٌوٌاً ،غرضه الهوى وانتفى منه الوازع الدٌنً ،ومع هذا فان تحلٌل بن خلدون ،لم
ٌفض به إلى تصور نظرٌة إسالمٌة مخصوصة فً السلطة والنظام الدولة الشاملة
الجوانب ،وسقط هو األخر فً تكرار شروط منصب الخالفة والتعرٌف بالخطط
الدٌنٌة التابعة له على شاكلة الفقهاء الذٌن سبقوه ،ومهما ٌكن من أمر فان معنى
السلطة ونظام الحكم ،كما عرفها الفالسفة المسلمون أو الفقهاء خاصة هو سلطة
مزدوجة المالمح "دٌنٌة – دنٌوٌة" فً أالن نفسه ،وغاٌة الحكم عند المسلمٌن قدٌما ً
تطبٌق أوامر الشرع وتحقٌق مقاصده وحماٌة بٌضته ،وغاٌته دٌنٌة أخالقٌة أساسا ً فً
الحٌاة الدنٌوٌة( ).
أثر فهم اإلمام الشٌخ محمد عبده المتفتح والمستنٌر بالعقل فً رؤٌته لنظام
الحكم والسلطة عموماً ،إذ إن النظرة الجامدة المحافظة هً من مسؤولٌة المجتمع،
ولٌست هناك سلطة معٌنة لنفسها حق فرضها بصورة محددة على غٌرها من الناس
( ).
لقد كان الشٌخ محمد عبده من أنصار تجدٌد الخالفة العثمانٌة وإصالح
هٌاكلها ،إذ إن ولم ٌصل تفكٌره إلى درجة الثورة علٌها ،كما سٌقع مع تلمٌذه علً
عبد الرزاق ،بعد سنوات عدٌدة من وفاته أو التخلً عنها تخلٌا ً تاما ً كامالً ،وذلك
باعتبار الخالفة العثمانٌة عنده ،درع اإلسالم الواقً رغم مساوئها ،ولها تأثٌرها عند
الشرقٌٌن عموما فً مواجهة الزحف األوربً االستعماري على ربوع اإلسالم ،ومع
ذلك فقد كان ال ٌخفى كرهه لألتراك العثمانٌٌن ،فقد وضعهم فً رسالة لصدٌقه
االنكلٌزي "ولفرد بلنت" عام  1882بقوله" :إن األتراك ظلمة ،وتركوا فً بالدنا من
أثار السوء ما ال تزال قلوبنا تضرب منه ضربات الجرح ،ولسنا نرٌد أن نعود إلى
معرفتهم ،وكفى األتراك مالهم من حقوق الفرمانات فعلٌهم أن ٌقفوا عند هذا الحد"
( ).
وردت أفكار الشٌخ محمد عبده ،عن السلطة فً معرض رده على اتهامات
فرح أنطوان صاحب مجلة "الجامعة" عام  ،1897فً شكل رسائل دونها مقاالت
"رشٌد رضا ( )" وجمعت فً كتابه "االضطهاد فً النصرانٌة واإلسالم" عام
 ،1902ومحور هذه االتهامات قائم على تأكٌد أنطوان إن استبداد المسلمٌن بالحكم
والسلطة الفردٌة الزجرٌة ناتج عن الربط بٌن السلطتٌن الدٌنٌة والدنٌوٌة على عكس
المسٌحٌة ،فشرع الشٌخ محمد عبده فً دحض هذه الفكرة المحورٌة عند أنطوان ،إن
السلطة الدٌنٌة ذاتها فً اإلسالم غٌر قائمة تماما على هذا الربط ،فلقد هدم اإلسالم
أٌة سلطة على األرواح والعقائد بعد هللا ورسوله ،فلٌس فً اإلسالم ما ٌسمى عند
قوم بالسلطة الدٌنٌة بوجه من الوجوه ( ).
إن اإلسالم لم ٌعرف هٌئة دٌنٌة ذات سلطة روحٌة وعقائدٌة على اإلفراد،
كما هو شان الكنٌسة المسٌحٌة فً المجتمع األوربً الغربً ،وكل سلطة إذن وجدت
فً اإلسالم ،هً سلطة مدنٌة سٌاسٌة ،واإلسالم ٌحدد صراحة إن األمة هً مصدر
السلطة األساسً ،ذلك إن األمة هً التً تنصب الخلٌفة أو اإلمام الماسك بالسلطة
وهً صاحبة الحق فً إبقائه أو عزله عن الضرورة ،واالقتضاء وعلى هذا
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األساس ،رأى الشٌخ محمد عبده إن الفتوحات اإلسالمٌة قد تمت بحكم السلطة المدنٌة
للخلفاء ،وبفرض الملك وتقوٌة الدولة اإلسالمٌة فً المعمورة بعد وفاة الرسول محمد
( ،)ورغم إن الشٌخ محمد عبده ،نفى وجود سلطة دٌنٌة فً اإلسالم ،واقر
الطبٌعة الدنٌوٌة المدنٌة للسلطة السٌاسٌة اإلسالمٌة عبر مختلف مراحل التارٌخ
اإلسالمً ،فانه كغٌره من المفكرٌن اإلسالمٌٌن القدامى ،تصور اإلسالم على انه
جامع شؤون الدٌن والدنٌا معا ،وان مصدر السلطة المدنٌةٌ ،جب أن تكون تعالٌم
اإلسالم ،فٌقول الشٌخ محمد عبده فً هذا الصدد" :فاإلسالم دٌن شرع وضح حدوداً
ورسم حقوقاً ،والحاكم المسلم ٌجب أن ٌقٌم العدل ،الذي ٌطالبه به الدٌن واألمة معا،
وال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق ،فإذا فارق الكتاب والسنة فً عمله فٌجب على
األمة أن تستبدل به غٌره" ( ).
إذن السلطة كانت مطروحة فً ذهن الشٌخ محمد عبده على أنها مدنٌة
سٌاسٌة أصالً ،ولكن لها وظٌفة دٌنٌة فً المجتمع السٌاسً اإلسالمً ،والشرٌعة
تفرض التزاما ً على الحاكم المسلم بتطبٌق تعالٌمها ،ولكن ال ٌجب أن ٌتخذ هذا ذرٌعة
لحكم "تٌقراطً" مثال فً اإلسالم ،حسب رأي الشٌخ محمد عبده ،لقد ارتكبت الكثٌر
من الجرائم والمظالم باسم الخالفة والدٌن منها براء ،كما بٌن فٌما بعد ذلك "علً عبد
الرزاق" صاحب كتاب "اإلسالم وأصول الحكم"( ).
وكانت وجهة نظر الشٌخ محمد عبده مهمة ،سبق فٌها تلمٌذه علً عبد
الرزاق بسنوات عدٌدة ،ذاكراً إن اإلسالم لم ٌنص على شكل معٌن ومحدد ٌسمى
"خالفة" الزم به جمٌع المسلمٌن فً كل مكان وزمان ،ودعا إلى تطوٌر مفاهٌم
الشرٌعة اإلسالمٌة عن الحكم والسلطة ،مثل الشورى والعدل والمساواة ،لقد رفض
الشٌخ محمد عبده ،أن ٌخضع المسلمون لتصور واحد للشرٌعة ،أو قواعد قاطعة فً
جمٌع العصور ،وذلك أنها أصبحت جامدة بهذا التصور على مر األزمان ،مما جر
الناس إلهمالها والعزوف عن تطبٌق إحكامها ( ).
رأى الشٌخ محمد عبده إن الشرٌعة الحقٌقٌة التً ٌمكن أن ٌستمد منها نظام
،)
الحكم والسلطة ،هً التً كانت فً العصر الذهبً ،أٌام الرسول محمد(
والصحابة ،ولٌست كما أصبحت مع أهل المذاهب والمدارس الفقهٌة فً ما بعد ،ومع
ذلك فانه جارى وجهة نظر المعتزلة القدٌمة ،الذٌن اعتبروا الحكم من متعلقات
البشر ،وهو مدنً بالطبع قابل لالجتهاد والنظر ،فلم ٌشغل نفسه كثٌراً ،بالحدٌث عن
النظام الخالفً ،شكالً سٌاسٌا ً محمداً فً اإلسالم ،بقدر ما اهتم بالتأكٌد على الوطنٌة
الدٌنٌة للحكومة اإلسالمٌة ،والتأكٌد على إن السٌاسة الشرعٌة والمغرقة بالغٌبٌات،
تعد فً اغلب األحٌان ،نظرة مناصرة للحكم الفردي االستبدادي وتمنح الشرعٌة
الكاملة للحكام ما داموا مسلمٌن ٌتظاهرون بالقٌام بحماٌة العقٌدة ،وشعائر الدٌن ،إما
الرؤٌة العقالنٌة التً تجعل من الدٌن ،على شاكلة الشٌخ محمد عبده ،نصٌراً
لمصلحة المسلم ،وعامالً من عوامل تطوره االجتماعً ،فهً تلح على أن ٌقوم الحكم
على إرادة األمة ،وتكون السلطة بمقتضى تلك النظرة ،نابعة من اإلرادة الشعبٌة
العامة ،وقد ظهر فً الجٌل األول من المصلحٌن أمثال "خٌر الدٌن ( ) ،الطهطاوي
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( )" اتجاه قومً نحو األفكار النٌابٌة والدستورٌة التً انتشرت فً الممالك
الكستنٌونٌة فً أوربا ،ورفض واضح للنظام القدٌم ،والحكم الذي ٌقوم على االستبداد
والتسلط الفردي ،ونالحظ إن الشٌخ محمد عبده ،قد أسهم فً دفع ذلك المسار
السٌاسً التحرري ،فكتب عن الثوري والحرٌة والقانون وشارك فً مجلس شورى
القوانٌن أٌام الخدٌوي توفٌق ،ابتداءاً من عام .) ( 1892
( )
فً
لقد تنكر الشٌخ محمد عبده للخلٌفة العثمانً السلطان عبد الحمٌد
 ،1886فً
بعض األحٌان ،وأثنى علٌه مراراً خالل إقامته فً بٌروت منفٌا ً عام
مقالة نشرها فً مجلة "ثمرات الفنون" الصادرة هناك قائالً" :إن مقام هذا الخلٌفة
األعظم فٌنا ،هو الحافظ لنظامنا والمحامً عن مجدنا ،وهو هادٌنا إلى أفضل سبلنا"
إما بعد عودته إلى مصر واستقراره بها بعد المنفى ،فانه انتقد بشدة سٌاسة عبد
الحمٌد ونعته بكونه "مفسداً ألخالق العثمانٌٌن قبل إدارتهم" وأصبح ٌتهم بالنزعة
الوطنٌة المصرٌة مدمجا ً بٌنها وبٌن الوالء للجامعة اإلسالمٌة ،فً تناقض صارخ،
دون أن ٌتعصب لهذه الفكرة على شاكلة األفغانً فً بداٌة نشاطه اإلصالحً ،لذا إن
الشٌخ محمد عبده لم ٌعارض السلطة الخالفٌة بصورة مطلقة ،لكن لم ٌؤمن
بضرورتها ،وكان موالٌا ً للخالفة العثمانٌة بشرط إصالحها ،إما مناداته لخالفة
عربٌة تعوض الخالفة العثمانٌة على شاكلة الكواكبً فً "أم القرى" و"طبائع
( )
االستبداد" فغٌر موجودة تماما ،إذ النزعة إلى العروبة والشعور القومً العربً .
حاول الشٌخ محمد عبده فً مسألة الشورى ،أن ٌتصور بوضوح سٌادتٌن
مختلفتٌن هما إرادة هللا فً الخلق والكون ،وإرادة البشر فً تسٌٌر شؤونهم
ومعامالتهم الدنٌوٌة ،ومنها عالقتهم االجتماعٌة والسٌاسٌة فً ما بٌنهم ،ومن هذه
الناحٌة لم ٌحدد اإلسالم فً نظره طرٌقة مضبوطة لتطبٌق مفهوم الشورى الذي أمر
بها تاركا ً المسلمٌن حرٌة الشكل الذي ٌنصهر فٌه المفهوم وفق مصالحهم فً كل
عصر ،وعلى هذا فان مظاهر الشورى عنده تتمثل فً جوانب منها الشورى نقٌض
االستبداد والشورى ممارسة الحرٌة السٌاسٌة بٌن اإلفراد ،وتقدٌم النصٌحة
الضرورٌة للحاكم ،وتتطلب الشورى وجود هٌئة سٌاسٌة تقوم بها وهً "أهل الحل
والعقد" ولٌس للشورى شكل محدد مسبقاً ،من حٌث التنفٌذ والتطبٌق ،وعلى هذا
األساسٌ ،مكن استنتاج إن الشٌخ محمد عبدهٌ ،مٌل إلى الطرٌقة الدٌمقراطٌة الحدٌثة
فً التشاور بٌن أعضاء مجلس موسع ألهل الحل والعقد ،حول مسائل الحكم وتنظٌم
مؤسسات الدولة( ).
تأثر الشٌخ محمد عبده بفكرة العدالة االجتماعٌة فً اإلسالم ،واهتم بالقانون
وإصالح القضاء ،وفصل السلطات عن بعضها ،لبعث سلطة مدنٌة ،قادرة على
الوفاء بالمتطلبات االجتماعٌة العدٌدة ،وهو فً هذا متأثر بفكر بعض السٌاسٌٌن
األوربٌٌن فً القرن الثامن عشر المٌالدي ،وتحفظ الشٌخ محمد عبده تجاه الحكم
الدٌمقراطً ،واقرب منه إلى نظرٌة المستبد العادل ،إلٌمانه بان الحكم له شروطه
وانه ٌتحقق فً المجتمعات الراقٌة بطلقاء نفسه ،ولذلك دعا إلى وجود "مستبد عادل
مستنٌر" ٌفرض على الناس تحقٌق األخالق الفاضلة فً ما بٌنهم ،والقٌام بواجباتهم
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اتجاه الدولة والمجتمع فً مرحلة أولى ،حتى ٌؤهلهم هذا تدرٌجٌاً ،لتمثل أعباء الحكم
الدٌمقراطً ،الذي ٌقوم على التعددٌة واختالف األداء ،ولعله من هذه الناحٌة شبٌه
باألفغانً ،الذي ٌئس من تحقٌق الثورة السٌاسٌة السرٌعة( ).
أراد الشٌخ محمد عبده من الحكومة اإلسالمٌة الحدٌثة أن تكون شورٌة،
قوٌة قادرة على إصالح مؤسساتها ،وخاصة منها التربوٌة بما ٌجعلها قادرة أكثر
على تلبٌة حاجات مواطنٌها المتجددة فً العصر الحدٌث ،كما اهتم الشٌخ إلى جانب
اعتماد الحكومة مبادئ الشرٌعة بالقانون الوضعً معتبراً إن أفضل القوانٌن ،ما
صدر عن الرأي العام لألمة ،وهو الضمان األساسً لحرٌة اإلفراد والسٌاسة،
وسعادة األمم فً الوقت نفسه ،وهً تختلف من حٌث مبادئها ،وأهدافها من امة إلى
أخرى ،فال ٌجوز اقتباسها اقتباسا ألٌا ً من األمم ،األكثر تقدماً ،عند بعضهم باألمة
اإلسالمٌة امة دٌنٌة باألساس وال بد من مراعاة إحكام الشرع اإلسالمً فٌها ،عند
سن القوانٌن واللوائح والمنشورات وأال ضاعت الحقوق الخاصة لإلفراد والجماعات
( ).

الخاتمة:
ٌكمن ان تكون صفوة القول فً نهاٌة دراستنا للشٌخ محمد عبده وفكره
السٌاسً والدٌنً ،وما حققه من انجازات فً مصر والعالم العربً واإلسالمً ،كانت
نتائجها مؤثرة فً النهضة العربٌة الحدٌثة.
وتبٌن من خالل الدراسة عن حٌاة الشٌخ محمد عبده ،بان مركزه االجتماعً
وهو من متوسطً الملكٌة الزراعٌة فً مصر ولما كانت من هٌبة اجتماعٌة لعائلته
فً القرٌة التً نشا فٌها ونشأت عائلته التً تمٌزت بالنباهة والعلم عموما ،دورا فً
صقل مواهبه والحث على تعلٌمه األولً والعالً جعله مفكرا فً كافة الجوانب
السٌاسٌة والدٌنٌة ،لذلك لم ٌكن الشٌخ محمد عبده مساندا دائما للعائلة الخدٌوٌة التً
حكمت مصر ،بل كان متحامال على النظام االستبدادي ،وتمتع الشٌخ محمد عبده
بشخصٌة عمٌقة ،جعلته مستقل الفكر وكثٌر الثقة بالنفس وهذا تبٌن من خالل
المواجهة مع ملوك العائلة الخدٌوٌة ،واختلف مع أستاذه األفغانً جمال الدٌن ،فً
تصوره شكل سبل اإلصالح السٌاسً ،بعد فشل الثورة العرابٌة ،ونشاطه الصحفً
فً فرنسا ،إما عن فكره الدٌنً ،فاستخدم الشٌخ محمد عبده العقل ،فً فهم األصول
اإلسالمٌة وأفصح عن ذلك فً رسالته "التوحٌد" فً فهمه وجود هللا وصفاته على
شاكلة المعتزلة قدٌما ،مؤكدا ان لإلنسان حرٌة كبرى ،وجوهر هذه الحرٌة هً العقل
والتفكٌر واإلرادة ،ووضع لذلك حدودا ،وهو الوحً والنبوة ،فربط فٌما بٌنهما ،كما
فعل أسالفه ذلك من الفالسفة المسلمٌن ،وبهذا كانت مواقف الشٌخ محمد عبده من
أكثر المواقف فً التشدٌد على ضرورة التجدٌد وتخلٌصه من رواسب وخرافات
عصر االنحطاط.
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Abstract
The demise of the Arabs politically in Baghdad and
Cordoba and the seizure of the Mongols and Turks and
Christian Crusaders on most of theirs, and about the weakness
in the activity of philosophers and theologians, despite the
emergence of some media such as pride Razi, and humerus
religion Alobjee, and Sanusi The author of the "mother of
evidence", and Sheikh Bagoury) (the "jewel" in the science of
faith, and did not emit life in the religious thought of Islam, but
the mid-nineteenth century after increased confrontation
intellectual and cultural, as an extension between the Christian
West and the world of Islam, by Christian missionaries and
preachers secular thought, and men of Orientalism heavily
critical of the ideology of the Islamic mystic rigid, which ran on
the religious life of Muslims throughout the Ottoman Empire,
the spread of Sufi orders and angles, which called reformers
Salafi new, led by Afghan in his book "message Aldahryn" in
1881, to respond to these, and Sheikh Muhammad Abduh in his
letter known as the "message of monotheism" .

هوامش البحث
) تولى حكم مصر1830 (  هو ابن إبراهٌم باشا ولد فً القاهرة سنة-: ( ) خدٌوي إسماعٌل
) دشن1876 -1830 ( ) نال لقب الخدٌوي من السلطان العثمانً عبد العزٌز1863 (سنة
21 ط.المنجد فً اللغة واألعالم) ر,لوٌس,(معلوف..قام بالمشارٌع العمرانٌة..قناة السوٌس
.44) ص1973 ,(المطبعة الكاثولٌكٌة بٌروت
ً عل,29
 ص,) ت. د, دار الهالل, (القاهرة, مذكرات اإلمام محمد عبده,ً) ) طاهر الطناح
.80  ص,)1978 , مط. د: (بٌروت,2 ط, االتجاهات الفكرٌة عند العرب,المحافظة
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.)475المصدر السابق ص,لوٌس,ودرس فً األزهر (معلوف
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) الرفاعً -:هو مصطفى الحرٌري البشسنك (
السابق (ص .)309
) الجٌزاوي  -:ولد بقرٌة من قرى الجٌزة سنة ,1874أصبح شٌخ األزهر ,1917وظل فٌه
حتى وفاته سنة ( (,)1927أعالم الزركلً.)330/6,
) جمال الدٌن  )1897 -1838 ( -:فٌلسوف اإلسالم فً عصره,ولد فً أسعد
آباد(أفغانستان,صال وجال فً إٌران وتركٌا ومصر) من رواد النهضة العربٌة واإلسالمٌة,له
كتاب (إبطال مذهب الزهرٌٌن وبٌان مفاسدهم) نقله محمد عبده إلى العربٌة
(معلوف,لوٌس,المصدر السابق,ص.)55
) إبراهٌم خلٌل احمد ,دراسات فً تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر( ,الموصل :مطبعة جامعة
,2
الموصل ,)1986 ,ص  ,169احمد أمٌن ,زعماء اإلصالح فً العصر الحدٌث ,ط
(القاهرة :د .مط ,)1965 ,ص 39؛ عثمان أمٌن ,رواد الوعً اإلنسانً فً الشرق
اإلسالمً( ,القاهرة :د .مط ,)1961 ,ص.8
) الخدٌوي توفٌق  )1892 -1852 ( -:خدٌوي مصر(  )1892 -1897إستوزر عرابً ثم
ألجًء الى قبول االنتداب االنكلٌزي (1884معلوف,لوٌس,مصدر سابق,ص)195
) دار العلوم  -:تؤسست فً عصر الخدٌوي إسماعٌل,لتعلٌم الطلبة العلوم والفنون(عٌسى,
صالح ,الثورة العربٌة)ط( 1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ,1972ص .)188
) دار األلسن  -:أنشؤها رفاعة الطهطاوي,لترجمة الكتب التً تصدر فً أوربا,حٌث ترجم
الكثٌر منها(المصدر نفسه,ص .)187
( محمد صالح المراكشً ,األٌدلوجٌة والحداثة عند رواد الفكر السلفً( ,تونس :دار
المعارف ,)1992 ,ص 83 -82؛ طارق إسماعٌل ,الحكومة والسٌاسة فً اإلسالم,
(بٌروت :د .مط.)1996 ,
) شركس-أو جركس -:شعوب قطنت سابقا شمال غربً القفقاس والشاطئ الشرقً للبحر
األسود,هاجر أغلبها إلى تركٌا وسورٌة واألردن ومصر(معلوف,لوٌس,المصدر
السابق,ص .)211
 ,)1991ص48؛
) عبد الرحمن الرافعً ,جمال الدٌن األفغانً( ,القاهرة :دار المعارف,
عباس محمود العقاد ,عبقرٌة اإلصالح والتعلٌم محمد عبده( ,بٌروت :دار الكتاب العربً,
 ,)1971ص157؛ "النهج"" ,مجلة" ,دمشق ,2001 :العدد  ,21ص.154
) أو(الالئحة الوطنٌة) :الالئحة التً تقدم بها (الحزب الوطنً)أو(جمعٌة حلوان) التً شكلها
شرٌف باشا ,وهً جمعٌة محدودة العدد كانت تعبر عمن عرفوا باألتراك األذكٌاء الذٌن رأوا
فً الدستور مطلبا حٌوٌا ٌبٌح لهم أن ٌشاركوا الخدٌوي سلطته(ٌنظر:عٌسى,صالح ,المصدر
السابق,ص )89وطالبت الالئحة تشكٌل حكومة مصرٌة,تسوٌة مصرٌة للدٌون ودستور جدٌد
(مشروع شرٌف 1879م)(,وكذلك ص,146وص .)164
) محمد عمارة ,اإلعمال الكاملة لإلمام محمد عبده( ,بٌروت :المإسسة العربٌة للدراسات
والنشر ,)1973 ,ج ,3ص.489
) عبد العظٌم رمضان ,تطور الحركة الوطنٌة فً مصر( ,القاهرة :المإسسة العربٌة المصرٌة
العامة ,د .ت)  ,ص .60
) الحزب العسكري  :كانوا جماعة شدٌدة التماسك بحكم الطابع العسكري,تمٌزوا بالتقارب
الطبقً فهم جمٌعا من أبناء الفالحٌن الٌن انخرطوا فً ثورة عرابً ٌ, 1881نظر:عٌسى,
صالح,المصدر السابق,ص  68ص.69
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) رٌاض باشا :كان وزٌرا فً حكومة محمد علً شكل مجلس المعارف األعلى إلصالح
التعلٌم,كان هذا المجلس ٌضم عددا كبٌرا من األجانب,وكان رٌاض باشا ٌقصد من ذلك أن
تكون قرارات المجلس معروفة عند رجال الدول األجنبٌة ذات النفوذ فً مصر فسهل تنفذها
بدون معارضة من المراقبٌن,خصوصا إذا إقتضت صرف النقود وتوسٌع النفقات
ٌ(,نظر:محمد عبده ,مذكرات محمد عبده:تقدٌم وتحقٌق طاهر الصناجً,سلسلة كتاب
الهالل,دار الهالل) مصر,أبرٌل ,1916العدد  21ص,56وكذلك عٌسى,وصالح المصدر
السابق,ص.148
) احمد عرابً باشا )1911 -1841 ( :ظابط وطنً مصري زعٌم الحزب القومً
المصري ,ثار على باشوات االتراك واألوربٌٌن وخاصة االنكلٌز لٌحرر بالده من نٌر االحتالل
,1882وإلى االحتالل
األجنبً فآل األمر إلى ضرب اإلسكندرٌة بالمدافع
االنكلٌزي(,معلوف,لوٌس,المصدر السابق ص ,458وكذلك ,د.عبد الوهاب الكٌالً وآخرون
الموسوعة السٌاسٌة ط(,)1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر 1974 ,ص.)21
) العروة الوثقى :صحٌفة أصدرها جمال الدٌن األفغانً وتلمٌذه محمد عبده فً بارٌس باللغة
العربٌة عام 1884مٌ ,نظر :معلوف,لوٌس,المصدر السابق,ص.469
) قدري قلعجً ,محمد عبده بطل الثورة الفكرٌة فً اإلسالم( ,بٌروت :دار العلم للمالٌٌن,
83؛ مصطفى عبد
 ,)1972ص  ,511محمد صالح المراكشً ,المصدر السابق ,ص
الرزاق ,محمد عبده( ,القاهرة :دار المعارف ,)1946 ,ص 130؛ هالة مصطفى ,اإلسالم
السٌاسً فً مصر من حركة اإلصالح إلى جماعات العنف( ,القاهرة :الهٌئة المصرٌة,
 ,)2005ص79؛ حرجً زٌدان ,بناء النهضة العربٌة( ,القاهرة :د .مط ,د .ت) ,ص .83
) إبراهٌم خلٌل احمد ,المصدر السابق ,ص 370 -369؛ محمد صالح المراكشً ,المصدر
السابق ,ص .83 -82
) حسن النواوي  :تولى مشٌخة األزهر للفترة 1900 -1896م,أثناء معاونة الشٌخ محمد
عبده المعاهدة األزهرٌة عام ( 1896موقع وٌكٌبدٌا االلكترونً).
) عبد االكرٌم سلمان :احد شٌوخ األزهر,ساهم بالنضال الوطنً مع الشٌخ محمد عبده(,موقع
وٌكٌبدٌا االلكترونً نفسه).
) جمعٌة إحٌاء العلوم العربٌة  :قادة حركة التجدٌد الشٌخ الرائد محمد عبده,فؤسس فً العام
 1900جمعٌة اإلحٌاء العربً لتجدٌد الفكر والتراث اإلسالمً(,موقع وٌكٌبدٌا االلكترونً
نفسه).
) إبراهٌم خلٌل احمد ,المصدر السابق ,ص .370
) مجلة الجامعة العثمانٌة :مجلة أنشؤها فرح أنطون  1899فً اإلسكندرٌة ولد فرح انطون
فً مٌناء طرابلس عام (,1922 -1874موقع وٌكٌبدٌا االلكترونً).
) قاسم أمٌن 1908 -1865 ( :م) كاتب مصري أزهري ,أشتهر بدعاٌته لتحرٌر المرأة,تلمٌذ
جمال الدٌن األفغانً,ومحمد عبد(,معلوف,لوٌس,المصدر السابق ص.)72
) عباس حلمً1914 -1874 ( :م) بن إسماعٌل,ولد فً القاهرة وتوفً فً جنٌف,خدٌوي
مصر,1914 -892,خفف الضرائب نشر التعلٌم ودشن سد أسوان,رد السودان لمصر,عزل
االنكلٌز,خلفه السلطان حسٌن كامل(,معلوف,لوٌس,م.ن,ص .)446
) إبراهٌم خلٌل احمد ,المصدر السابق ,ص .373
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قرطبة  :مدٌنة فً اسبانٌا(األندلس) أسسها الفٌنٌقٌون ثم احتلها الرومان (152ق.م) استولى
علٌها العرب فؤصبحت عاصمة الدولة األموٌة فً األندلس( 756م) استعادها فردناد 1236م
(معلوف,لوٌس,المصدر السابق,ص .)547
) المغول :إمبراطورٌة أسسها جنكٌزخان,ووزعها بٌن أبنائه ,الذٌن كان آخرهم بهادر شاه
الثانً عزله االنكلٌز 1858م(معلوف,م.ن,ص.)678
) الترك :قبائل من الرحل كانت تقٌم فً آسٌا الوسطى ,نزح بعضها شرقا وبعضها غربا,إلى
ما وراء النهر قضت على الفزنوبٌن فً القرن الحادي عشر واستقرت فً تركستان
واألناضول(,معلوف,م.ن ص.)185
) الحمالت الصلٌبٌة :حمالت عسكرٌة قام بها مسٌحٌو الغرب فً القرون الوسطى( -1096
1291م) لالستٌالء على األراضً المقدسة وسمٌت بهذا االسم الن المحاربٌن وضعوا إشارة
الصلٌب على ثٌابهم وأسلحتهم ,تقسم عادة إلى ثمان حمالت عسكرٌة سبقتها حملة شعبٌة
انتهت بطرد الفرنج تماما من األراضً العربٌة على ٌد الممالٌك فً أواخر القرن الثالث
عشر(,معلوف,م.ن,ص.)425
) الفخر الرازي( :فخر الدٌن,محمد بن عمر التمٌمً البكري) (,ت 606هـ 1210 /م) :إمام
ومفسر,ولد بالري وتوفً بهراة ,عرف بزمانه بشٌخ اإلسالم ,واسع المعرفة بعلوم المعقول
والمنقول(,معلوف,م.ن,ص.)301
) عضد الدٌن األبجً( :ت 756هـ1355 /م) فقٌه شافعً إمام علم الكالم واألحوال,ولد فً
اابج (إٌران) وولً القضاء وجرت له محنة مع صاحب كرمان فحبسه ومات
سجٌنا(,معلوف,م.ن,ص.)100
) السنوسً( :محمد بن ٌوسف الحسٌنً)(,ت 895هـ1489 /م) إمام وفقٌه مالكً له
اجتهادات,عاش فً تلمسان وتوفً بها له(أم البراهٌن فً العقائد أو السنوسٌة
الصغرى)(,شرح مقدمات الجبر والمقابلة البن الٌاسمٌن)(,معلوف,م.ن,ص.)369
) الباجوري :إبراهٌم1860 -1784 (,م) فقٌه شافعً تولى منصب شٌخ األزهر ولد فً
المنوفٌة مصر له(التحفة الخٌرٌة) فً الفرائض على المذاهب األربعة
(معلوف,م.ن,ص.)107
( محمد صالح المراكشً ,المصدر السابق ,ص 145؛ الشهٌد ألمطهري ,الحركات اإلسالمٌة
فً القرن الرابع عشر الهجري( ,بٌروت :مإسسة البعثة ,)1992 ,ص .38 -36
) محمد عمارة ,المصدر السابق ,ج ,3ص 357؛ مجموعة من الباحثٌن ,الحركات اإلسالمٌة
والدٌمقراطٌة( ,بٌروت :مركز دراسات الوحدة العربٌة ,)1999 ,ص .356
) محمد عمارة ,المصدر السابق ,ج  ,3ص .382
) ماجد فخري ,تارٌخ الفلسفة اإلسالمٌة( ,بٌروت :الدار المتحدة للنشر ,)1974 ,ص 83؛
محمد عمارة ,المصدر السابق ,ج ,3ص .397 – 396
) محمد عماره ,المصدر السابق ,ج ,3ص .384
) المصدر نفسه ,ص  372؛ توفٌق المدنً ,المسالة القومٌة فً وعً اإلسالم السٌاسً,
(دمشق :مطبعة اتحاد الكتاب العرب ,)1996 ,ص .59
) محمد عمارة ,المصدر السابق ,ج.377 ,3
) البراغماتٌة :وتسمى اٌضا الذرائعٌة,مذهب فلسفً اسسه ولٌام جٌمس ( )1910 -1842
وتشارلز ساندر زٌرس ,1914 -1839 ,موداه ان معٌار صدف الفكرة والرأي هو النتٌجة
العملٌة التً تترتب علٌها حٌث كونها مفٌدة أو مضرة(,وهبة مجدي وآخرون) معجم
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المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب ط ( 2مكتبة لبنان,بٌروت,1984 ,ص.77وٌنظر:عبد
النور,جبور المعجم األدبً,ط (2دار العلم للمالٌٌن,بٌروت ,1984ص .117وكذلك م.روزتتال
(,)3دار الطلٌعة للطباعة
وآخرون الموسوعة الفلسفٌة,ت:سمٌر كرم,ط
والنشر,بٌروت )1981 ,ص.218-217
) محمد صالح المراكشً ,المصدر السابق ,ص .146
( رشٌد رضا ,تارٌخ األستاذ اإلمام( ,بٌروت :مطبعة المنار ,)1925 ,ج ,2ص .423
) الفرنسً ال الند1963 -1867 ( :م)وضع موسوعة ضخمة عرفت باسمه(موقع وٌكٌبدٌا
االلكترونً).
) األلمانً شومان :موسٌقً شهٌر( 1856 -1810م)(,موقع وٌكٌبدٌا االلكترونً).
 ,)1955ص 110؛
) عثمان أمٌن ,رائد الفكر المصري محمد عبده( ,القاهرة :د .مط,
محمد عماره ,المصدر السابق ,ج ,3ص .390
) عثمان أمٌن ,المصدر السابق ,ص 115؛ معن زٌادة ,معالم على طرٌقة تحدٌث الفكر
العربً( ,الكوٌت :د .مط , )1987 ,ص .230
) محمد عماره ,المصدر السابق ,ج ,3ص .427
) حسن صعب ,علم السٌاسة( ,بٌروت :دار العلم للمالٌٌن ,)1966 ,ص 93 -92؛ محمد
طه بدوي ,علم السٌاسة( ,القاهرة :المكتب المصري الحدٌث للطباعة والنشر ,)1970 ,ص
.103
) عبد الرحمن بن خلدون ,المقدمة( ,بٌروت :دار العلم للمالٌٌن ,)1978 ,ص .191
) حورٌة مجاهد ,الفكر السٌاسً من أفالطون حتى محمد عبده( ,القاهرة :د .مط,)1978 ,
ص 229 -223؛ صبحً الصالح ,النظم اإلسالمٌة ,ط ( ,2بٌروت :دار العلم للمالٌٌن,
 ,)1968ص .293 -227
) عبد الرحمن بن خلدون ,المصدر السابق ,ص .187
) عبد الرحمن بن خلدون ,المصدر السابق ,ص .187
( عبد الرحمن بن خلدون ,المصدر السابق ,ص .187
) محمد رشٌد رضا1935 -1865 ( :م)ولد فً القلمون (لبنان) من علماء الدٌن اإلسالمً
صاحب مجلة (المنار) بالقاهرة وتلمٌذ الشٌخ محمد عبده أشهر آثاره(مجلة المنار)و(وتفسر
القران الكرٌم)(,معلوف,لوٌس,المصدر السابق,ص.)308
) محمد عماره ,المصدر السابق ,ج ,3ص .286 – 285
) "مقابسات"( ,مجلة) ,كانون األول  ,2007العدد الرابع ,ص 47 -43؛ محمد عماره,
المصدر السابق ,ج ,3ص .287
) محمد عماره ,المصدر السابق ,ج ,3ص.287
) ظافر القاسمً ,نظام الحكم فً الشرٌعة فً التارٌخ( ,بٌروت :دار النفائس ,)1974 ,ص
.292 – 246
) عبد هللا الندٌم1896 -1845 (:م) شاعر وصحابً مصري,ولد فً اإلسكندرٌة وتوفً فً
االسكانة,أنشؤ جرٌدة" التنكٌت والتبكٌت" ثم "الطائف" أٌد الثورة العرابٌة وكان من خطبائها
له دٌوان سالفة الندٌم (,معلوف,لوٌس,المصدر السابق,ص )708ولم ٌكن الندٌم قاصرا عن
إدراك دوره كداعٌة سٌاسً,فقد حدد هدفه بإٌقاض الشعور الوطنً لدى
الناس(,عٌسى,صالح,المصدر السابق,ص.) 285
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) رفاعة بن رافع1869 -1801 ( :م) عالم مصري,من أركان النهضة العلمٌة الحدٌثة فً
مصر ,ولد فً طهطا وتوفً بالقاهرة تعلم فً األزهر وأتم ثقافته فً فرنسا على كبار
المستشرقٌن,عرب الكتب العلمٌة ,حرر جرٌدة(الوقائع المصرٌة) ٌعتبر من رواد الصحافة
العربٌة األوائل تخرج علٌه عدة أدباء كانوا فً طلٌعة النهضة العصرٌة األدبٌة والعلمٌة فً
مصر(معلوف,لوٌس,المصدر السابق,ص.)438
) محمد عماره ,المصدر السابق ,ج 393 ,3؛ محمد صالح المراكشً ,المصدر السابق,
ص .117
) عبد الحمٌد الثانً1918 -1842( :م) سلطان عثمانً 1876م,عرف باستبداده فً مقاومة
الدستور,لقبب(السلطان األحمر) لكثرة ما سفكه من الدماء,خلع
(1909معلوف,لوٌس,المصدر السابق,ص.)448
) محمد صالح المراكشً ,المصدر السابق ,ص .118 -117
 ,)1978ص
) محمد عبد العاطً ,الفكر السٌاسً لإلمام محمد عبده( ,القاهرة :د .مط,
.265
) محمد صالح المراكشً ,المصدر السابق ,ص.121
) حورٌة مجاهد ,المصدر السابق ,ص .242

قائمة المراجع والمصادر
 .1احمد ,إبراهٌم خلٌل ,دراسات فً تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر( ,الموصل :مطبعة جامعة
الموصل.)1986 ,
 .2إسماعٌل ,طارق ,الحكومة السٌاسٌة فً اإلسالم( ,بٌروت :د .مط.)1996 ,
 .3أمٌن ,احمد ,زعماء اإلصالح فً العصر الحدٌث ,ط ( ,2القاهرة :د .مط.)1965 ,
 .4أمٌن عثمان ,رائد الفكر المصري محمد عبده( ,القاهرة :د .مط.)1955 ,
 .5بدوي ,محمد طه ,علم السٌاسة( ,القاهرة :المكتب المصري الحدٌث للطباعة والنشر,
.)1970
 .6إبن خلدون ,عبد الرحمن ,المقدمة( ,بٌروت :دار العلم للمالٌٌن.)1978 ,
 .7الرافعً ,عبد الرحمن ,جمال الدٌن األفغانً( ,القاهرة :دار المعارف.)1991 ,
 .8رضا ,رشٌد ,تارٌخ األستاذ اإلمام ( ,بٌروت :مطبعة المنار )1925 ,ج.2
 .9رمضان ,عبد العظٌم ,تطور الحركة الوطنٌة فً مصر( ,القاهرة :المإسسة المصرٌة) د .ت
 .10زٌادة ,معن ,معالم على طرٌقة تحدٌث الفكر العربً( ,الكوٌت :د .مط.)1987 ,
 .11زٌدان ,جوجً ,بناة النهضة العربٌة( ,القاهرة :د .مط ,د .ت)
 .12الصالح,صبحً ,النظم اإلسالمٌة,ط( ,2بٌروت:دار العلم للمالٌٌن)1968 ,
 .13صعب ,حسن ,علم السٌاسة( ,بٌروت :دار العلم للمالٌٌن.)1966 ,
 .14الطناحً ,طاهر ,مذكرات اإلمام محمد عبده( ,القاهرة :دار الهالل ,د.د
 .15العاطً ,محمد عبده ,الفكر السٌاسً لإلمام محمد عبده( ,القاهرة :د .مط.)1978 ,
 .16عبد الرزاق ,مصطفى ,محمد عبده( ,القاهرة :دار المعارف.)1946 ,
 .17العقاد ,عباس محمود ,عبقرٌة اإلصالح والتعلٌم عند محمد عبده( ,بٌروت :دار الكتاب
العربً.)1971 ,
 .18عمارة ,محمد ,اإلعمال الكاملة لإلمام محمد عبده( ,بٌروت :المإسسة العربٌة للدراسات
والنشر ,)1973 ,ج.3
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 .19فخري ,ماجد ,تارٌخ الفلسفة اإلسالمٌة( ,بٌروت :الدار المتحدة للنشر.)1974 ,
 .20القاسمً ,ظافر ,نظام الحكم فً الشرٌعة( ,بٌروت :دار النفائس.)1974 ,
 .21قلعجً ,قدري ,محمد عبده بطل الثورة الفكرٌة فً اإلسالم( ,بٌروت دار العلم للمالٌٌن,
.)1972
 .22مجاهد ,حورٌة ,الفكر السٌاسً من أفالطون حتى محمد عبده( ,القاهرة :د .مط.)1978 ,
 .23مجموعة من الباحثٌن ,الحركات اإلسالمٌة والدٌمقراطٌة( ,بٌروت مركز دراسات الوحدة
العربٌة.)1999 ,
 .24المحافظة ,علً ,االتجاهات الفكرٌة عند العرب فً عصر النهضة ,ط ( ,2بٌروت :د .مط,
.)1978
 .25المراكشً ,محمد صالح ,األٌدلوجٌة والحداثة عند رواد الفكر السلفً( ,تونس ,دار المعارف,
.)1992
 .26مصطفى ,هالة ,اإلسالم السٌاسً فً مصر من حركة اإلصالح إلى جماعات العنف( ,القاهرة:
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