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 م9191 -9481 في طروحاته الفكرية دراسةالشيخ محمد عبده 
AL- shaik Mohammed Abda is considemd a religious reformer 

 فرحان سعود الجنابي  أحمد. فهمي م . د            أ . م. د . كهالن كاظم حلمي القيسي 
 نبار/ كلية التربية للعلوم اإلنسانيةل جامعة ا             نبار / كلية اآلدابجامعة ال       
 لملخص:ا

ولد  ,الحديث  يعد الشيخ محمد عبده مصلحًا دينيًا , وفيلسوفا كبيرًا بل رائدًا للفكر المصري    
ليًا عن طريق اشتراكه بالحركة الوطنية حسًا وطنيًا عاأفكاره  إذ حملت،  9481في القاهرة عام 

ومقاومتة  ثتورة عرابتي , فقتد أكتد علتب المبتادن الوطنيتة وحت  التوطنالمصرية التي نتجتت عناتا 
لمصتريين , لذلك استطاع أن يؤثر في قطاع واسع من المثقفين والكتا  والمفكرين ا البريطانيين

يكتون أحتد دعتاة الجامعتة ايست،مية , ويعتد الشتيخ محمتد عبتده وان ,أمثتال محمتد رشتيد ر,تا , 
تكونتت لديته  يره فتي الفكتر التديني والسياستي وا,تحًا , لتذلكمن ابرز مفكتري عصتره , وكتان تت ث
بترز مؤلفاتته الفكريتة واألدبيتة أالتعليم الديني في األزهر, ومن  فكرة وا,حة عن ,رورة إص،ح

وايص،حية : رسالة الواردات , ايست،م  والتجديتد , رستالة التوحيتد , شترح البصتائر النصترانية 
  في القاهرة .  9191لم والمدنية , توفي عام , ايس،م  والنصرانية مع الع

AL- shaik Mohammed Abda is considemd a religious reformer 
philosopher and a pioneer in modrn ldcology of Egypt . he was born in 
ciro 1849, His ldcas were mixed with a higt sense of patriotism 
through his participation in the national egyption moument which 
produced urabis revolution . He confirmed the national principles and 
love  of country and resistance of the British Army .Abda is considered 
one of the best thinkers . So he had an idea to from the best of his 
writings is , Resalat ALtawheed, Resalat ALtawheed ,Shrah ALbasaer 
,Islam and Tagdid, Islam and       Nasranya. He died in 1905 in cairo   
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 م9191 -9481 الشيخ محمد عبده دراسة في طروحاته الفكرية
 المقدمة
ت تي أهمية دراسة الشخصيات الفكرية وما ان,وت تحت لوائاتا متن اتجاهتات  فتي الفكتر       

يتتتر حركتتتة الفكتتتر العربتتتي الحتتتديث متتتن نتتتواح: عتتتدة أهماتتتا : النجتتتاح التتتذي تحقتتتق فتتتي عمليتتتة ت ي
التحترر  إلتبالوجداني في نفتو  أبنتاا األمتة بتدعواتام  ايس،مي وبث الوعيوالمجتمع  العربي 

مواقت  فتتي تقتتديم  ثتم اتختتاذهم والتحتترر السياستي واصقتصتتادي متن الايمنتتة األجنبيتتة ,  الفكتري ,
األحتداث الجاريتة ومتن ثتم  والدينيتة واصجتماعيتة الحلول لمعالجة ق,ايا المجتمتع العربتي الفكريتة

عق،نتتي , وهتتذا متتا يمكتتن أن نستتميه بالنا,تتة الفكريتتة التتتي آنتتذاك ب ستتالي  جديتتدة متتن التفكيتتر ال
, يتتتم باتا رفت  متا هتو ستتائد وماتيمن متن فكتر , وثقافتتة , انبعاثتا جديتدا , أو وصدة جديتدة تعنتي

 .دخيلة علب المجتمع ايس،ميوُأطر اجتماعية 
ك الشتعور المتمست إلتب يني عن وعي فكري وسياسي مصري صستنادهوقد عبر اصتجاه الد

 .  التي تربط بين جميع المسلمين في أي مكان من المعمورة الوحدة الروحيةب
والقول الموجز في رستالة محمتد عبتده الفكريتة أناتا ارتكتزت علتب ث،ثتة أمتور : ايصت،ح 

, ثم انته لتم  واصجتماعي ألزهر , إص،ح الل ة واألد  , وايص،ح السياسيالمؤسسي ل الديني
لوجيا نظريًا فحس  , إنما جسد أفكاره عمليًا عن طريق اشتراكه بالحركة يكن منظرًا ومفكرًا أيديو 

عرابتتي , فقتتد أكتتد علتتب المبتتادن الوطنيتتة وحتت   أحمتتد الوطنيتتة المصتترية التتتي نتجتتت عناتتا ثتتورة
ريين , التوطن , لتتذلك استتتطاع أن يتتؤثر فتي قطتتاع واستتع متتن المثقفتين والكتتتا  والمفكتترين المصتت

وعليتتته احتتتتوت خطتتتة يكتتتون أحتتتد دعتتتاة الجامعتتتة ايستتت،مية .  نأأمثتتتال محمتتتد رشتتتيد ر,تتتا ,  و 
 ة :رئيس حث علب ث،ثة محاورالب

 الدينية .  وصدته ونش ته : وصً أ  
 دوره في الحركة الفكرية والوطنية المصرية .  :  اً ثاني       
 مؤلفاته وطروحاته الفكرية . ثالثًا : 

           ونشأته الدينية   أوال : والدته                              
متتتن مؤسستتتتي النا,تتتة الفكريتتتتة المصتتتترية الحديثتتتة , وكبتتتتار التتتتدعاة فتتتي التجديتتتتد التتتتديني        

, 9481 عتام وايص،حي في العالم ايس،مي , ولد في قرية نصر بمحافظة البحيرة في مصر
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اشتتترك فتتي  ,)الوقتتائع المصتترية در  فتتي األزهتتر وحفتتظ القتترآن الكتتريم, تتتولب تحريتتر صتتحيفة 
صتتتدر  تتتتار بيتتتروت ومناتتتا رحتتتل إلتتتب بتتتاري  فالثتتتورة العرابيتتتة فصتتتدر عليتتته الحكتتتم بتتتالنفي , فاخ

 .   (9 )العروة الوثقب(ةمجل
ويعتتد الشتتيخ محمتتد عبتتده مصتتلحًا دينيتتًا , وفيلستتوفا كبيتترًا بتتل رائتتدًا للفكتتر المصتتري الحتتديث ,    

, وكانت نقطة البدايتة  فتي تفكيتر ( 2 ئهتتلمذ علب يد شيخه جمال الدين األف اني * وأعج  بآرا
 إلتتبالتجديتتد فتتي ايستت،م  , بتتل كتتان يستتعب  إلتتبمحمتتد عبتتده هتتي اصنحتت،ل التتداخلي والحاجتتة 

إقامتة المجتمتتع الصتالإ , إذ واجاتتته فتتي مصتر صتتورتان متباينتتتان للمجتمتع ايستت،مي : صتتورة 
لفاا الراشدين , وأخرى  حديثة عاد الرسول  صلب اهلل عليه وسلم( والخ  إلبقديمة أصيلة تعود 

مت ثرة بالمجتمع المعاصر لتذلك كتان عليته أن يوفتق بتين المجتمتع ايست،مي األصتيل والمجتمتع 
 . (3 الذي كان يعيش فيه

نش  محمد عبده نش ة دينية في قرية  محلة نصر( وتعلم فياا القرااة والكتابتة , ثتم التحتق 
ن الكتتريم , ولمتتا أكمتتل تعليمتته بالمستتجد انتقتتل آالقتتر حمتتدي فتتي طنطتتا , فتت تقن تجويتتد بالمستتجد األ

, وبعتتتد دراستتتة اثنتتتتا عشتتترة ستتتنة نتتتال الشتتتاادة  (8 القتتتاهرة ليتتتتابع تعليمتتته العتتتالي فتتتي األزهتتتر  إلتتتب
وعتتين مدرستتًا فتتي دار العلتتوم , ونشتتر مقاصتتته فتتي صتتحيفة م , 9411العاليتتة متتن األزهتتر عتتام 

ع المصترية, واستتمر فتي هتذا العمتل نحتو ثمانيتة األهرام , ثتم تتولب رئاستة تحريتر صتحيفة الوقتائ
عشتتتتر شتتتتارًا , ونتيجتتتتة لتتتتت ثر محمتتتتد عبتتتتده ب فكتتتتار أستتتتتاذه األف تتتتاني فصتتتتل متتتتن التتتتتدري  عتتتتام 

, ثتتم اتختتذ متتن عملتته الصتتحفي والتتت لي  (1 وهتتو العتتام التتذي نفتتي فيتته األف تتاني متتن مصتتر9411
متتن أبرزهتتا  رستتالة التتواردات , وكتتان ذلتتك وا,تتحًا فتتي مؤلفاتتته و  (6 ايصتت،ح  إلتتبمنبتترًا للتتدعوة 

ايست،م  والتجديتد , رستالة التوحيتتد , شترح البصتائر النصترانية , ايستت،م  والنصترانية متع العلتتم 
ن أو,تتتاع مصتتتر فتتتي أواختتتر عاتتتد الختتتديوي إستتتماعيل كانتتتت م,تتتطربة بستتتب  , أل(1 والمدنيتتتة(

, وكتتذلك ا,تتطرا  وقوعاتا فتتي مشتتكلة التتدخين وتتدخل التتدول األوربيتتة فتتي شتؤون مصتتر الداخليتتة 
التتوعي الفكتتري فياتتا, فلتتي  للمصتتريين وستتيلة لنقتتد الحتتاكم , فمتتا عليتته إص أن يتت مر , ومتتا علتتب 

 إلتتبالمحكتتوم إص أن يطيتتع فكانتتت هتتذه األمتتور متتدعاة ألولتتي التترأي وأصتتحا  الفكتتر أن يتتدعو 
 .( 4 ايص،ح

لديني والسياسي برز مفكري عصره , وكان ت ثيره في الفكر اأويعد الشيخ محمد عبده من 
العلمتتي فتتي الجمتتود  إلتتبوا,تتحًا , فاتتو يتترى أن متتا أصتتا  المستتلمين متتن انحتت،ل وتراجتتع يعتتود 
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نمتتا يعتتود ستتب  إعلتتب التتدوام  يشتتجع العلتتم تشتتجيعًا ن ايستت،م البلتتدان ايستت،مية , أل يجابيتتًا, وام
ة كثيترة وردت فتي . واألدلت(1 ابتعاد المسلمين عن القواعتد واألصتول الحقيقيتة لتدينام  إلبالجمود 

ی      ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئژ  :لباتعالقرآن الكريم عززت من أهمية العلم مناا قوله 

 . (99  ژی       ی  ی  
قاًص في م9416بدأت فكرة ايص،ح الديني في ذهن محمد عبده بداية مبكرة , إذ نشر في عام 

العربيتتة التقليديتة فتتي الشتترع ايستت،مي ,  نتته ص يكفتتي دراستة المؤلفتتاتأ :صتحيفة األهتترام أكتتد فيته
فتكونتتتت لديتتته فكتتترة وا,تتتحة عتتتن ,تتترورة إصتتت،ح التعلتتتيم التتتديني فتتتي األزهتتتر حيتتتث قتتتال   إن 

ويتترى  , (99 إصت،ح األزهتتر أعظتتم خدمتتة لفست،م , فصتت،حه إصتت،ح لاتتم وفستاده فستتاد لاتتم ((
, وكتتان يريتتده أن يكتتون محمتتد عبتتده إن بقتتاا األزهتتر علتتب حالتته يجعلتته عتتاجزًا عتتن أداا رستتالته 

, ويتتتروي (92 منتتارة للعتتالم ايستت،مي كلتته , ص فتتي علتتوم التتدين وحتتدها , بتتل فتتي علتتوم التتدنيا   
محمتتتد رشتتتيد ر,تتتا إن محمتتتد عبتتتده قتتتال لتتته :    إن بقتتتاا األزهتتتر متتتتداعيًا علتتتب حالتتته فتتتي هتتتذا 

نني أبذل جاد الم ما أن يتم خرابه , وام ستطاع فتي عمرانته العصر ُمحال , فاو إّما أن ُيعمر , وام
  )) 93). 

األمتام ولتم يتر   إلتبفتريقين الفريتق األول أراد التقتدم   إلتبوعليه انقسم دعاة ايصت،ح  
الستتير بتتبطا , وص التفكيتتر الاتتادن , أمتتا الفريتتق الثتتاني فقتتد رأى الخيتتر فتتي التتت ني والستتير علتتب 

عتتادًص ينفتتذ خطتتوات  نشتتر التعلتتيم الصتتحيإ بتتين أفتتراد الشتتع ,وان يكتتون رئتتي  الحكومتتة حازمتتاً 
 . (98 ايص،ح المنشود

قيتتام   الجتتيش المصتتري  إلتتبلقتتد أدى تفتتاقم األو,تتاع  السياستتية واصقتصتتادية فتتي مصتتر 
فتي  ة,إذ بتدأت الثتور   عرابتي أحمتد دهاتتتتتتقائ إلتببثورة عرفت في التاريخ   بالثورة العرابيتة(( نستبة 

المطالبتة  إلتبش وشتؤون الحتر  لتصتل وطالبتت بصصت،ح الجتي م,9449التاسع متن أيلتول عتام 
برجتتتال  بايصتتت،ح العتتتام الشتتتامل , وصستتتيما ايصتتت،ح الدستتتتوري , اتصتتتل فياتتتا زعمتتتاا الجتتتيش

                                                                     .(91  عرابي باسم األمتة المصرية أحمدالحز  الوطني وتكلم فياا 
ورة العرابية طبقات المجتمع المصري كافة يجمعاتم هتد  مشتترك هتو وقت  شاركت في الث     

ن الجتيش ألختديوي توفيتق المطلقتة , والواقتع التدخل األجنبي فتي شتؤون مصتر , وتقييتد ستلطة ا
أثتارت الثتورة العرابيتة قلقتا , وقتد طيعة بيد السلطة لقمع الشتع أداةن كان أأصبإ مع الشع  بعد 
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طانيتتا وفرنستتا ,  ية ال ربيتتة التتتي لاتتا مصتتالإ فتتي مصتتر وصستتيما بريجتتديا لتتدى األوستتاط السياستت
ناتتتت الثتتتورة أطانيتتتة متتتع مصتتتالإ الختتتديوي هتتتي التتتتي ن التقتتتاا المصتتتالإ البريأوممتتتا ص شتتتك فيتتته 

النفتي  إلتبعرابي وحوكم هو وأصحابه بايعدام ثم بدل الحكتم  أحمدواستسلم علب أثرها  العرابية
وات البريطانيتة القتاهرة فتي الرابتع تالعرابية وعلب أثرها احتلت القتمن مصر , وبذلك انتات الثورة 

ريطتتانيين فتتي القتتاهرة تحتتت حتترا  الب إلتتب, وعتتاد الختتديوي توفيتتق  9442عشتتر متتن تمتتوز عتتام 
 .(96 9442يلول عام أالخام  والعشرين من 

 ثانيًا : دوره في الحركة الفكرية والوطنية المصرية            
وستتجن بعتتدها ث،ثتتة أشتتار, 9442عرابتتي عتتام  أحمتتدعبتتده فتتي ثتتورة  اشتتترك الشتتيخ محمتتد

ااًا علتب دعتوة أستتاذه األف تاني باري  بن  إلبونفي بعدها ث،ث سنوات خارج مصر , ثم انتقل 
نصتتر  ا, ف9444بعتتد ستتت ستتنوات عتتام مصتتر   إلتتبصتتدر مجلتتة   العتتروة التتوثقب( ثتتم عتتاد أو 

صتتت،ح المؤسستتت  إلتتتببالتتتدعوة  ات واألوقتتتا  والمحتتتاكم الشتتترعية , ولمتتتا تتتتوفي التجديتتتد التتتديني وام
خلفتته الختتتديوي عبتتتا  حلمتتي الثتتتاني التتتذي عتتين محمتتتد عبتتتده فتتتي  9412الختتديوي توفيتتتق عتتتام 

, واختيتتر ع,تتوًا فتتي مجلتت  شتتورى القتتوانين 9411مجلتت  إدارة األزهتتر , ثتتم تتتولب ايفتتتاا عتتام 
لتد محمتد عبتده مناصت  عتدة , وبتالرمم متن تق (91 ومجل  األوقا  والجمعية الخيريتة ايست،مية

,  (94 لم ي ير من موقفه اتجاه اصحت،ل بل واصل معار,ته بعدها الطريق الوحيد للتخلص منه
حيتث تتترك بصتتماته الفكريتتة والسياستتية علتتب الحركتتة الوطنيتتة المصتترية , لتتذلك أكتتد علتتب وجتتو  

عصتتت  نبتتتذ الت إلتتتبحتتت  التتتوطن إذ قتتتال  إن المصتتتري يجتتت  أن يحتتت  وطنتتته وأمتتتته(( ثتتتم دعتتتا 
ن اصستتق،ل السياستي هتتو ألتروح الوطنيتتة واصرتبتاط بتالوطن و , وأكتد علتب متر  ا (91 العنصتري

ن مفاومه للوطنية اعتمد علب منظور الشرعية إ, إذ  (29 بمثابة تحصيل حاصل للتربية الوطنية
, كمتتا ( 29 الدستتتورية , التتتي تعطتتي األولويتتة للحريتتة الداخليتتة كمقدمتتة ,تترورية للتحتترر الختتارجي

ن أمصر هتي ستح  قواتاتا العستكرية , و  تباعاا فيالسياسة التي ينب ي علب بريطانيا أى أن ار 
 .( 22 تتفق مع السلطان العثماني علب إقامة حكم جديد في مصر

ن العمتتتل إاني حيتتتث قتتتال   عبتتتر محمتتتد عبتتتده عتتتن موقفتتته المعتتتار  ل،حتتتت،ل البريطتتت 
تلتتك ال ايتتة ينب تتي الستتير فتتي   إلتتبل يختتراج البريطتتانيين متتن مصتتر عمتتل كبيتتر جتتدًا , وللوصتتو 

 .  (23 الجااد علب منااج الحكمة والدأ  علب العمل الطويل, ولو لعدة قرون((
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وبتذلك كانتت مواقتت  محمتد عبتده وا,تتحة ,تد اصحتت،ل البريطتتاني وهتذا متا تتتم ذكتره فتتي 
 ثورة عرابي. 

ني, ثتتم أطرهتتا  فتتي استتتفاد محمتتد عبتتده متتن خطتتوات ايصتت،ح التتديني التتتي اتبعاتتا األف تتا      
ة لعملية ايص،ح واصنبعاث , ارتكزت األولب كيره , إذ افتر  أربع مراحل رئيسطروحاته و تف

الفام السليم للدين ايس،مي, مع التشديد علتب   إلبعلب تحرير العقل من قيود التقليد, والثانية 
المرحلتة الثالثتة التتي  إلتب العصر األول بعده العصر الذهبي للعر  والمسلمين, ويقود هذا الفام

ن الستتلطة الناائيتتة فتتي كتتل متتا يتعلتتق بالعقيتتدة الدينيتتة ص تكمتتن فتتي المتتذاه  أو رجتتال أتجستتد 
ق الدينيتتة التتدين , بتتل فتتي القتترآن الكتتريم والستتنة النبويتتة , أمتتا المرحلتتة الرابعتتة فاتتي دراستتة الحقتتائ

تلتك الدراستة لتم تتدخل حيتز  خطر ما دعا إليه محمد عبده , مير أنأعلب أس  عق،نية وذلك 
التنفيتتتذ العملتتتي, صن جاتتتوده هتتتو وت،مذتتتته تركتتتزت علتتتب إختتتراج المجتمتتتع المصتتتري عتتتن التقليتتتد 
الديني دون التعار  مع مبادن العقيدة الصحيحة, وعليه فقد انصتبت جاتود محمتد عبتده علتب 

 ( .28 إص،ح مؤسسات التعليم الدينية وفي مقدمتاا اصزهر

ي وجود قصور في منتاه  الدراستة فتي األزهتر , ممتا كتان لته تت ثير فتي بنيتة وهذا يعن          
إصتتت،ح منتتتاه  األزهتتتر ,   إلتتتبالمجتمتتتع المصتتتري واتجاهاتتتته الفكريتتتة لتتتذلك اتجتتته محمتتتد عبتتتده 

وتحتديث منتتاه  الدراستتة لتصتتبإ أكثتر نفعتتا وتعبيتترًا عتتن حاجتتات النتا  , وقتتد ختتا  فتتي ستتبيل 
انتقتتتادات  إلتتتبالمحافظتتتة فتتتي األزهتتتر , إذ تعتتتر   ذلتتتك صتتتراع فكتتتري متتتع أصتتتحا  اصتجاهتتتات

, (21 الفتترائ  الدينيتتة ةتامتتوه بالتستتاهل والتفتتريط فتتي أقامتتوشتتكوك وشتتباات متتن منتقديتته التتذين ا
ة اصجتماعيتتة , وابتتتدأ محمتتد عبتتده عملتته ايصتت،حي بمااجمتتة األزهتتر ونقتتد المحتتاكم ونقتتد الحيتتا

اقتبا  القوانين التشريعية ال ربيتة , متا دام ن محمد عبده  لم يكن حرجا من أومما يلفت النظر 
ن إعجابتتته بالثقافتتتة ال ربيتتتة هتتتو التتتذي جعلتتته يبتتتال  فتتتي أذلتتتك يحقتتتق ايصتتت،ح فتتتي نظتتتره , كمتتتا 

مصتتر الحديثتتة هتتو التتذي يريتتده لمتتنا  التتذي ستتار عليتته ايصتت،ح فتتي انتقتتاص األزهتتر , وهتتذا ا
, ويبتدو ان محمتد عبتده لتم  (26 ( يقامة مجتمع مصري ص صتله لته بايست،مCromerكرومر 

نمتتا كتتان يقصتتد و,تتع خطتتة ت،ئتتم ظتترو  مصتتر وحاجاتاتتا فتتي  تكتتن لديتته صتتورة وا,تتحة , وام
 ايص،ح الذي ينشده في ظل اصحت،ل البريطاني .

وجات انتقادات كثيرة لمحمد عبده  مناا صداقته لممثلي اصحتت،ل البريطتاني  كرومتر و 
تستلمه منصت  مفتتي التديار المصترية كتالفتوى حتول ربتإ بلنت( , ثم الفتتاوى التتي أصتدرها منتذ 
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صندوق التوفير, والت مين علب الحياة , وكتذلك فتتاوى فتي مستائل اجتماعيتة اعتمتد فتي تفستيرها 
 .(21 علب العلوم الطبيعية الحديثة , فاحدث ذلك تناق,ًا بين منا  المسلمين والحياة العصرية

أن ثقافتة محمتد عبتده الفكريتة ثقافتة مركبتة متن فسرت هذه الشباات حس  وجاة أصتحاباا ,    
عنصتترين أساستتيين مختلفتتين فتتي المتتنا  واألهتتدا  , األول : إستت،مي تقليتتدي محتتافظ وقتتد ثتتار 
عليتته فيمتتا بعتتد , والثتتاني: عق،نتتي مربتتي استتتمده متتن ثقافتتة العصتتر متتن ختت،ل اتصتتاله المباشتتر 

انوا متتن المتتت ثرين بفلستتفة ظتتم هتتؤصا كتتبتالمفكرين األوربيتتين أثنتتاا وجتتوده فتتي لنتتدن وبتاري  , ومع
نوار , كذلك بتقربه من  كرومر و بلنت , لذلك حاول محمد عبده أن ي,ع في إطتار عصر األ

إستتت،مي مفتتتاهيم فكريتتتة ربمتتتا تكتتتون  علمانيتتتة( استتتتمدت متتتن الفكتتتر ال ربتتتي, معتبتتترًا أناتتتا وليتتتدة 
تفكيره تتلخص فتي كيفيتة  , والق,ية المركزية فيشملت جميع مناحي الحياة في عصره تطورات

 .( 24 خ،ص المجتمع المصري من انحطاطه , مع بقائه مجتمعًا إس،ميا
جاباتتتت محمتتتد عبتتتده ق,تتتية أساستتتية تمثلتتتت بالعتتتالم ايستتت،مي كمجتمتتتع دينتتتي وع،قتتتته 

ن يقدم مفاوما لفس،م يرسخ دعائم فكر عملي يجعتل متن ايست،م  أ بالمدنية ال ربية , إذ حاول
, إذ رد علتتتب أولئتتتك التتتذين (21 استتتية للتقتتتدم نحتتتو المدنيتتتة متتتن دون التفتتتريط ب صتتتالتهالركيتتتزة األس

يعدون ايس،م  سببًا في التخل  مخاطبًا ال ر  قائً، :   فسيذوقون من فتن مدنيتام ومفاسدها 
, ولوص أن ايست،م (39 طل  مخرج مناا ف، يجدونه إص في ايس،م(( إلبالسياسية ما ي,طرهم 

, مؤيتتد بت ييتتد اهلل , محفتتوظ بحفظتته , لتتم تبتتق منتته بقيتتة تصتتارع الشتتر فتتي األر  ,  حتتق بذاتتته
التتتي متتا تركتتت ستتبي، متتن المكتتر إص ستتلكته , وص ستتببا يطفتتاا نتتوره إص أختتذت بتته , ويمكتترون 

 .  (39 ويمكر اهلل واهلل خير الماكرين
 ثالثًا : مؤلفاته وطروحاته الفكرية .                   

ن أالتتتذي يستتتوده العقتتتل ص القتتتانون , و متتتع المثتتتالي التتتذي أراده محمتتتد عبتتتده هتتتو ن المجتإ
المسلم الحق في رأيته هتو التذي يعتمتد علتب العقتل فتي شتؤون التدنيا والتدين, ومتا الكتافر إص ذلتك 
اينستان التذي ي مت  عينيته فت، يترى نتتور الحقيقتة وص يقبتل اعتمتاد البتراهين العقليتة , وايستت،م  

إهمال العقل , والمجتمع المثتالي الصتالإ هتو التذي يقبتل   إلبأعداؤه , فلم يدع  بخ،  ما زعم
 . (32 ويتمثل لاا ويفسرها تفسيرًا عقليًا وفقًا للصالإ العام لباأوامر اهلل تع

تحتتت قستتمين : ت,تتمن األول مناتتا المتتدة التتتي عمتتل فياتتا   إلتتبانقستتمت حيتتاة محمتتد عبتتده      
خذ عنه أهم أفكاره ايص،حية والدينية , أمتا القستم الثتاني فقتد بتدأ أإشرا  أستاذه األف اني , إذ 
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, حيث كر  حياته لفصت،ح اصجتمتاعي والتديني 9444مصر عام   إلبمنذ عودته من منفاه 
كقا,ي ومفتي للديار المصترية لتذلك بقيتت بصتماته الفكريتة وا,تحة فتي حركتة الفكتر المصتري 

عن وجتود بعت  اصخت،فتات بتين محمتد عبتده وأستتاذه , ومع ذلك فقد ذكر البع   (33 الحديث
 إلتتباألف تتاني فتتاألول ملبتتت علتتب تفكيتتره النزعتتة ايصتت،حية فتتي حتتين كتتان األختتر ثوريتتًا ويتتدعو 

العمتل الجمتاهيري , وذكتر محمتد عبتده قتائً،:   إن علينتا أصن أن ناتتم بالتربيتة   إلتباصن,تمام 
لعتتتدل بمتتتا نستتتتطيع , وان نبتتتدأ بترميباتتتا فتتتي والتعلتتتيم بعتتت  ستتتنين وان نحمتتتل الحكومتتتة علتتتب ا

, كتتذلك متتن أعمتتال  (31 (((38 استشتتارة األهتتالي فتتي مجتتال  خاصتتة تستتمب ربمجلتت  المتتديرياتر
محمد عبده التي تركت أثرا وا,حًا علب مجرى الفكر السياسي المصتري , محاوصتته الجتادة فتي 

عقليتتتة الحديثتتة أي تفستتتير القتتترآن تفستتير الرستتتالة ايستتت،مية تفستتيرًا عصتتتريًا ينستتتجم متتع العلتتتوم ال
نشتر العدالتة اصجتماعيتة وتحقيتق  إلتبالكريم علب النا  الحديث وربطه باألحداث (, ثتم دعوتته 

جانتتت  مؤسستتتة  إلتتتبقيتتتام جامعتتتة مصتتترية  إلتتتباصستتتتقرار فتتتي المجتمتتتع المصتتتري , ثتتتم التتتدعوة 
 . (36 ،مي األصيلاألزهر, وهذا دليل علب ,رورة التوافق بين العلم الحديث والتراث ايس

حد أعدادها   لقد أ( بالمو,وعات الفكرية ما جاا في ومن جملة اهتمامات مجلة  الا،ل
وجتتو  توحيتتد الجاتتود وقيتتام هيتتآت  إلتتبكتتان الشتتيخ محمتتد عبتتده فتتي حركتتته ايصتت،حية يتتدعو 

نتتة حتتتب بلتت  بتته التتتحم  لفصتت،ح ص يتستتر  اليتت   إلياتتا , وص تعتتر  فتتي الحتتق ريتتاا وص دها
خذ الحكمة التي نطق باا فيلسو  الشرق جمال الدين األف اني , وهي: إنما ينا  أكرته أن لف

التتتتراحم ,  إلتتتبمستتتتبد يكتتتره المتنتتتاكرين علتتتب التعتتتار , ويجلتتتي األهتتتل  –بالشتتترق مستتتتبد عتتتادل 
 . (31 ويحمل النا  علب رأيه في منافعام...((

صتتتور الحيتتتاة  إلتتتبحتتتد مفكتتتري و مثقفتتتي الشتتتام الماتتتاجرين أ( 34 أشتتتار محمتتتد كتتتتُرد علتتتي        
الفكريتتتة فتتتي القتتتاهرة مطلتتتع القتتترن العشتتترين ولقتتتااات مثقفياتتتا فقتتتال :    دخلتتتت مصتتتر أول متتترة 

شتتتي مجلستتته مرواق العباستتتي فتتتي األزهتتتر , وكنتتتت اوح,تتترت درو  الشتتتيخ محمتتتد عبتتتده فتتتي التتت
قبال فتتتي داره أعظتتتم واستتتطة الختتتاص فتتتي داره بعتتتين شتتتم  متتترة فتتتي األستتتبوع , وكتتتان يتتتوم اصستتتت

 .  (31 ((لمعرفة طبقات مختلفة من أعيان األمة وعلمائاا وق,اتاا ورجال سياستاا وميرهم 
ق,تتتتايا التجديتتتد التتتتديني  إلتتتبمصتتتر بعتتتتد العفتتتو عنتتتته , فانصتتتر   إلتتتبعتتتاد محمتتتد عبتتتتده       

د وقتت ,9411وايصتت،حي, اختيتتر ع,تتوًا فتتي مجلتت  شتتورى القتتوانين, عتتين مفتيتتًا لمصتتر ستتنة 
, ليستتّخر 9411استتتفاد محمتتد عبتتده متتن عملتته فتتي الق,تتاا وتعيينتته مفتيتتًا للتتديار المصتترية ستتنة 
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صتتت،ح العتتتائ،ت وعقتتتا  الفتتتاجرات , وقتتتد كتتتان يعاقتتت   هتتتذا المنصتتت  للحتتتث علتتتب األختتت،ق وام
المتتزورين وشتتاداا التتزور , وكتتان يطتتارد الفحتتش والفجتتور , فقتتد كتتان يحكتتم ب شتتد العقوبتتات التتتي 

   .(89 ون علب كل ب ي تبرجت في الشوارع وعلب أعين النا  يسمإ باا القان
, رستالة التواردات  من أشار مؤلفاته الفكرية و األدبية: رسالة التوحيد, و ايس،م والنصرانية    

, تتوفي , ايس،م  والتجديد  , شرح البصائر النصرانية , ايس،م  والنصرانية متع العلتم والمدنيتة
 .(89  9191ة عام محمد عبده في القاهر 

والقول الموجز في رستالة محمتد عبتده الفكريتة أناتا ارتكتزت علتب ث،ثتة أمتور : ايصت،ح 
نتته لتتم يكتتن منظتترًا إواألد  , وايصتت،ح السياستتي , ثتتم التتديني صستتيما األزهتتر , إصتت،ح الل تتة 

ة الوطنيتة ومفكترًا أيتديولوجيا نظريتًا فحست  , إنمتا جستد أفكتاره عمليتًا عتن طريتق اشتتراكه بالحركت
المصتترية التتتي نتجتتت عناتتا ثتتورة عرابتتي , فقتتد أكتتد علتتب المبتتادن الوطنيتتة وحتت  التتوطن , لتتذلك 

صريين ,أمثال محمد رشتيد استطاع أن يؤثر في قطاع واسع من المثقفين والكتا  والمفكرين الم
 ن يكون أحد دعاة الجامعة ايس،مية. أر,ا ,  و 
ياتتتا دعتتتوة محمتتتد عبتتتده الفكريتتتة فتتتي اصتجتتتاه يمكتتتن تحديتتتد أهتتتم األستتت  التتتتي ارتكتتتزت عل 

 الديني ايص،حي علب النحو اآلتي :
أصتتتوله األولتتتب , كمتتتا  إلتتتبأوص : تطايتتتر ايستتت،م  متتتن البتتتدع وال,تتت،صت , والعتتتودة بتتته 

الحفاظ علب العقيدة خشتية ط يتان الفكتر  إلبهاجم التقليد تبعًا لمنا  أستاذه األف اني , ثم دعا 
أمترين عظيمتين: األول  إلتبث ذكتر فتي هتذا الصتدد  ارتفع صتوتي بالتدعوة ال ربي الحديث, حيت

تحريتتر الفكتتر متتن قيتتد التقليتتد وفاتتم التتدين علتتب طريقتتة الستتل  قبتتل ظاتتور الختت،  والرجتتوع فتتي 
اهلل لتتترد ينابيعاتتا األولتتب واعتبتتاره ,تتمن متتوازين العقتتل البشتتري التتتي و,تتعاا  إلتتبكستت  معارفتته 

,  (82 ه ,لتتتم حكمتة اهلل فتي حفتظ نظتام العتالم اينستاني ((, و,تبطمن شططه وتقلل من ملطه
لتتذلك اعتبتتر أن مامتتته كمصتتلإ دينتتي اجتمتتاعي تتركتتز حتتول مبتتدأين أساستتيين , األول: إعتتادة 
تحديتتتتتد ماهيتتتتتة ايستتتتت،م  الحقيقيتتتتتة والثتتتتتاني : تحديتتتتتد موقتتتتت  ايستتتتت،م  متتتتتن المجتمتتتتتع الحتتتتتديث 

 .  (83 ومفاهيمه
ع متطتور ميتر أنته ص يخترج مفاتوم ايست،م, فاتو يريتد كان محمد عبده يريد بناا مجتم  

إصت،ح البنتاا القتتديم وص يريتد تشتتييد بنتاا بستتب  عتدم تتوفر متتواده , لتذلك دار ختت،  بينته وبتتين 
, فقتد أثتار انطتون فتي كتابته عتن ابتن رشتد مو,توع ( 88 دعاة التيتار العلمتاني أمثتال فترح انطتون
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فتتي وقتتت تعتتر  فيتته ايستت،م  للنقتتد الشتتديد متتن قبتتل ع،قتتة ايستت،م  بتتالعلم والح,تتارة الحديثتتة 
المفكتترين األوربيتتين , أمثتتال كرومتتر التتذي اعتبتتر ايستت،م  دينتتًا معاديتتًا للعلتتم والتقتتدم وذلتتك متتن 

, لتتتتذلك كانتتتتت ردود محمتتتتد عبتتتتده  (81  9194ختتتت،ل كتابتتتته  مصتتتتر الحديثتتتتة( التتتتذي نشتتتتر عتتتتام 
اا فتترح انطتتون فقتتدم البتتراهين متتن اآليتتات وا,تتحة وأكثتتر بعتتدًا وأثتترا, إذ رفتت  رف,تتًا قاطعتتًا ادعتت

القرآنية التي تركت لفنسان حرية اصختيار فتي معتقتده التديني , ومناتا متا ورد فتي ستورة الكات  
, (86 ژ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ  :لباكقولتتتتته تعتتتتت

,  بعتد اهلل ورستولهحد أعلب عقيدة أو إيمان  ايس،م ص يترك سلطان أن إلبوذه  محمد عبده 
 إلتبولي  لمسلم علب مسلم سوى النصيحة وايرشاد فالمسلمون يتناصحون , وأمتام أمة تدعو 

الخير وتنفر عن الشر , والمسلم ص يتلقب أصول عقيدته إص عن كتا  اهلل وسنة رسوله  صتلب 
 .(81 اهلل عليه وسلم(

ة التتدعوة ايصتت،حية ن محمتتد عبتتده ستتار فتتي هتتذا اصتجتتاه علتتب خطتتأويت,تتإ متتن ذلتتك  
 إلتبالسلفية ف خذ بآراا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد بن عبد الوها  في العتودة بايست،م  

منابعه األولب, لذلك عّد اصست اثة بالقبور واألولياا والصالحين نوعا من أنواع الشرك , وله في 
لصتتفة ال البتتة علتتب شخصتتتية ن اأ. وهتتذا يعنتتي (84 ذلتتك كتت،م مفصتتل فتتي كتابتته رستتالة التوحيتتد

 محمد عبده الفكرية هي النزعة ايص،حية الدينية.
ثانيتتتًا : إعتتتادة النظتتتر فتتتي عتتتر  المتتتذاه  ايستتت،مية طبقتتتًا للمفاتتتوم الفكتتتري الحتتتديث , 

استتتعمال العلتتوم الحديثتتة فتتي تفستتير اآليتتات القرآنيتتة,  إلتتبوالتوفيتتق بتتين العلتتم والتتدين , كمتتا دعتتا 
النتزاع فيمتا أثبتته العلتم وقترره الطت  ...  إلتبن المستلمون لستنا بحاجتة حيث قال   علتب أننتا نحت

 . (81 رفع من أن يعار  العلم((أأن القرآن  لبافنحمد اهلل تع
التتدفاع عتتن ايستت،م  ,تتد التتت ثيرات ال ربيتتة و,تتد حمتت،ت  إلتتبثالثتتًا : دعتتا محمتتد عبتتده 

, ومتن لتوازم ذلتك أناتا تنطبتق علتب آختر الزمتان  إلتبالمبشرين قائً،:  الشريعة ايست،مية باقيتة 
مصتتالإ الخلتتق فتتي كتتل زمتتان ومكتتان , مامتتا ت يتترت أستتالي  العمتتران ... وهتتي تتعلتتق بتت حوال 
البشر ما وجدوا وص يحتيط بتذلك علمتًا إص عتالم ال يت  والشتاادة , وهتو التذي جعتل أساستاا حفتظ 

 . (19 الدين والنف  والعقل والعر  والمال والنسل((
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عمتتارة دراستتة وثائقيتتة عتتن الخلفيتتة الفكريتتة الدينيتتة لمحمتتد عبتتده ت,تتمنت وقتتدم لنتتا محمتتد 
مقتبستتات متتن أقوالتته وكانتتت علتتب النحتتو التتتالي   أن الخليفتتة حتتاكم متتدني متتن جميتتع الوجتتوه   

الخيتر والتنفيتر عتن الشتر   إلتبولي  في ايس،م  سلطة سوى سلطة الموعظة الحستنة والتدعوة 
وم بالستتلطة الدينيتتة بوجتته متتن الوجتتوه  إن الشتترع لتتم يجتتيا لتتي  فتتي ايستت،م  متتا يستتمب عنتتد قتت

ببيان كيفية مخصوصتة لمناصتحة الحكتام , وص طريقتة معروفتة للشتورى علتيام   إذا صتدر قتول 
متتن قائتتل يحتمتتل الكفتتر متتن مائتتة وجتته ويحتمتتل اييمتتان متتن وجتته واحتتد حمتتل علتتب اييمتتان ص 

 . (19 يجوز حمله علب الكفر((
 الخاتمة

حتتد زعمتتاا الحركتتة الفكريتتة فتتي مصتتر فتتي القتترن التاستتع عشتتر أالشتتيخ محمتتد عبتتده  يعتتد       
, وكتتتتتان للو,تتتتتتع السياستتتتتتي  األف تتتتتتانيحتتتتتتد ت،متتتتتذة جمتتتتتتال التتتتتدين أو  , وبدايتتتتتة القتتتتتترن العشتتتتترين

واصقتصادي واصجتماعي المتردي والتدخل األجنبي في مصر ونا  خيراتاا دور هام في بتروز 
 أستام إذعرابتي فتي ثورتته ,تد اصحتت،ل البريطتاني ,  أحمدع الحركة الفكرية وت,امن رجالاا م

وبتتالرمم متتن نفتتي محمتتد عبتتد الشتتيخ محمتتد عبتتده بنشتتاط كبيتتر فتتي الحركتتة الوطنيتتة المصتترية . 
ن روحه ومبادئه وتعاليمه تركت أثرها فتي المجتمتع المصتري , وبقيتت النفتو  أ إصخارج مصر 

قامتتتتهنظتتتام الحكتتتم  إصتتت،ح إلتتتبثتتتائرة ومتتتت ثرة بطروحاتتتته الفكريتتتة تتطلتتتع  علتتتب دعتتتائم الحريتتتة  وام
     ولم يكن أثره أقل من هذا في النا,ة العقلية والدينية . ,والشورى 

ن فكتره كتان مقبتوص متن قبتل الشتع  المصتري والترأي العتام أ يت,إ من أقتوال محمتد عبتدهو      
وبتتالرمم  , الحتتديث حكتتم, بتتل وفيتته قرابتتة بتتين ايستت،م  وأصتتول الالت ييتتر والتطتتور إلتتبدعتتا  ألنته

من قبل  بعت  الكتتا   شخصية محمد عبده وطروحاته الفكرية إلبات التي وجمن اصنتقادات 
نذاك إص والمؤرخين والمفكرين , ومع وجود بع  األخطاا في فام بع  المفاهيم والمشك،ت آ

ل ختتاص الحتتديث بشتتك متميتتز , ومدرستتة فكريتتة فتتي التتتاريخ المصتتري انتته يبقتتب مصتتلحًا ذا فكتتر
, أي أن محمتد عبتده كتان مفكترًا إصت،حيا إست،ميا والوطن العربي والعالم ايس،مي بشكل عام 

سلفيًا توفيقيًا في األخذ من التطور العلمي الحديث , وسار علب هذا التوجه الفكتري حتتب وفاتته 
    .9191عام 

                                                 

 هوامش البحث
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 9)

 . 126, ص 9114, بيروت ,  9فامي جدعان , أس  التقدم عند مفكري ايس،م , ط  -

تلقتتب  ( ولتتد فتتي إحتتدى قتترى ستتعد أبتتاد فتتي أف انستتتان ,9411-9431جمتتال التتدين األف تتاني   -*
تعليمتته فتتي كابتتل عاصتتمة األف تتان ,  تجتتول فتتي عتتدد متتن البلتتدان العربيتتة وايستت،مية , دختتل 

اشتتتار بتتالعلوم العربيتتة وعلتتوم الشتترعية والتتتاريخ 9411وأقتتام فياتتا حتتتب عتتام  9419مصتتر عتتام 
والفلسفة وعمل في تدري  هذه العلوم في مصر عن طريق حلقات التدري  في بيتته ثتم الجتامع 

وهتتو متتن األوائتتل التتذين نتتادوا بفكتترة ت ستتي  الجامعتتة ايستت،مية , اشتتترك متتع تلميتتذه  األزهتتر ,
  الستترطان .. ينظتتر : محمتتد عبتتده فتتي إصتتدار مجلتتة العتتروة التتوثقب فتتي بتتاري  , تتتوفي بمتتر 

  جرجتتتي زيتتتدان , تتتتراجم 62لكيتتتالي , كامتتتل الزهيتتتري , المصتتتدر الستتتابق , صاعبتتتد الوهتتتا  
 .11-11, ص 2ع عشر , جمشاهير الشرق في القرن التاس

 .28, ص9188أمين عثمان , محمد عبده , دار المعار  ايس،مية القاهرة ,  - (2 
, مكتبتتة النا,تتة المصتترية , 2أمتتين عثمتتان , رائتتد الفكتتر المصتتري ايمتتام محمتتد عبتتده , ط - (3 

,  عبتتتتد اهلل العتتتتروى , األيديولوجيتتتتة العربيتتتتة المعاصتتتترة , بيتتتتروت  36, ص  9161القتتتتاهرة , 
 .994ص,  9119

أبتتتا عتتتو  أحمتتتد , الفتتتاربي عبتتتد اللطيتتت  , الحركتتتات الفكريتتتة واألدبيتتتة فتتتي العتتتالم العربتتتي  - (8 
 .32, ص 9143, الدار الثقافية , الم ر  ,  9الحديث , ط

جتتتت،ل يحيتتتتب , مصتتتتر األفريقيتتتتة واألطمتتتتاع اصستتتتتعمارية فتتتتي القتتتترن التاستتتتع عشتتتتر , دار   - (1 
 .243, ص 9148المعار  , ايسكندرية, 

, القتاهرة ,  9أحمد أمين , زعماا ايص،ح في العصر الحديث , شتركة نوابت  الفكتر , ط   - (6 
 .214-216, ص 2994

, مؤسستتتة عبتتتد الكتتتريم للنشتتتر والتوزيتتتع , تتتتون  ,  2رشتتتيد التتتذوادي , رواد ايصتتت،ح , ط  - (1 
 .  998, ص 9143

ر , عتتتتين للدراستتتتات والبحتتتتوث , القتتتتاهرة, رأفتتتتت الشتتتتيخ , تتتتتاريخ العتتتتر  الحتتتتديث والمعاصتتتت - (4 
 3, ط 2متالي شتكري , النا,تة والستقوط فتي الفكتر المصتري الحتتديث , ج  249, ص9116

 .  949, ص9161, دار الا،ل , القاهرة , 
أحمتتد عبتتد التترحيم مصتتطفب , تطتتور الفكتتتر السياستتي فتتي مصتتر الحديثتتة , معاتتد البحتتتوث  - (1 

 .31, ص9113والدراسات العربية , القاهرة , 
 1سورة الزمر: من اآلية  - (99 
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مطبعتة المنتار, القتاهرة , 9محمد رشيد ر,ا , تاريخ األستاذ ايمام الشتيخ محمتد عبتده , ج - (99 

 .821, ص 9139, 
 .16عثمان أمين , درو  للشبا  في سيرة األستاذ ايمام , ص (92 

 .821, ص9, ج تاريخ اصستاذ اصمام رشيد ر,ا , محمد  (93 

 .34أمين عثمان , رائد الفكر المصري ايمام محمد عبده , ص - (98 
اعر , الوحتدة الوطنيتة فتي مصتر عبتر التتاريخ تتتعبد العزيز رفاعي , وحسين عبد الواحتد الش- (91 

 .19, ص 9112, القاهرة , 
 96)

 .68محمد عبد الرحمن برج , المصدر السابق , ص 
, الستتتنة 99متتتد عبتتتده مفتتتتي التتتديار المصتتترية , جمجلتتتة الاتتت،ل   المصتتترية ( , الشتتتيخ مح – (91 

 . 111 -118, ص9191الثالثة عشر, آ  
الستنة ,  919 محمد عمارة , وطنية الشيخ محمتد عبتده , مجلتة الكاتت   المصترية( , عتدد - (94 

 . 998ص ,9113الثالثة عشر, أيلول 
 تتر  فتتي المتخيتتل   محمتتد نتتور التتدين افايتتة , ال912ينظتتر:   ليفتتين , المصتتدر الستتابق, ص (91 

 .21العربي, ص
  فتتتتترانت  نشتتتتتتر , المصتتتتتدر الستتتتتابق ,  918ألبتتتتترت حتتتتتوراني , المصتتتتتدر الستتتتتابق ,ص  - (29 

 .916ص
 .991عبد اهلل العروى , المصدر السابق , ص - (29 
 .299سؤدد عبد الحسين , المصدر السابق,ص - (22 
متتتد الحستتتن , األفكتتتار   مح991ينظتتتر: محمتتتد عمتتتارة , وطنيتتتة الشتتتيخ محمتتتد عبتتتده , ص  - (23 

 . 948والمذاه  المعاصرة في التصور ايس،مي, ص
 .911-914محمد كامل ظاهر , المصدر السابق ,ص - (28 
 .916-911ص ,ألبرت حوراني , المصدر السابق  - (21 
 . 46- 41سيد بن حسين العفاني , أع،م وأقزام في ميزان ايس،م , ص - (26 
محمتد عبتده    جبار الرفتاعي , 41،م والح,ارة ال ربية  , صمحمد محمد حسين , ايس - (21 

 998ومحمد إقبال , مجلة دراسات األديان, ص
 .942-949ص ق,بلساا مالي شكري , المصدر - (24 
 . 991ووسائله , ص أهدافهعبد الصبور مرزوق , ال زو الفكري  - (21 
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 .   31 -38نقً، عن : أبا عو  أحمد , المصدر السابق , ص - (39 
 . 11ينظر: عبد الرحمن حسن الميداني , مزو في الصميم , ص  -(39  
 996, ص9محمد رشيد ر,ا, تاريخ األستاذ ايمام,ج - (32 
 .36ص ابا عو  أحمد , المصدر السابق , - (33 
مجال  نيابية كانت تمثل المديريات , أنشئت بناا علب القانون النظامي الصادر في أيار  - (38 

ي ت,من إقامة مجل  شورى القوانين والحكومة , وأصبحت هذه المجال  الذ 9443عام 
الخاصة للموظفين . ينظر : مركز الوثائق والبحوث التاريخية = =تعقد فياا اجتماعات اللجنة

,  9161القاهرة ,  , مطابع األهرام التجارية , 9191عام  علب ثورة  19المعاصرة , 
 . 981ص

, دار الشتتروق , 9, ط9ام محمتتد عبتتده , تحقيتتق : محمتتد عمتتارة , جاألعمتتال الكاملتتة لفمتت - (31 
 .83, ص9113القاهرة , 

  أحمتتتد أمتتتين , زعمتتتاا ايصتتت،ح فتتتي العصتتتر 69أحمتتتد الجبتتتوري ,المصتتتدر الستتتابق,ص - (36 
 .333الحديث , ص

 .369, ص9131, السنة السابعة واألربعون , شباط 1مجلة الا،ل , ج - (31 
, اشتت ل بتحريتر جريتدة ر الشتام ر األستبوعية , رحتل إلتب مصتر  9416ولد في دمشق سنة  -(34 

فحتترر فياتتا جريتتدة   الرائتتد المصتتري ( , اصتتدر مجلتتة   المقتتتب  ( , عتتاد إلتتب دمشتتق فاستتتقر 
. لته عتدة مؤلفتات مناتا : خطتط الشتام , ايست،م والح,تارة . ينظتر : 9113فياا , تتوفي ستنة 

, 9116, مطتتتتتابع لبنتتتتتان , بيتتتتتروت , 2يتتتتتة , جيوستتتتت  استتتتتعد دامتتتتتر , مصتتتتتادر الدراستتتتتة األدب
 . 616-611ص

,  9184, مطبعتتتتة الترقتتتتي , دمشتتتتق ,  9نقتتتت، عتتتتن : محمتتتتد كتتتترد علتتتتي , المتتتتذكرات , ج – (31 
 . 11ص

 .196, ص2محمد رشيد ر,ا , تاريخ األستاذ ايمام , ج  - (89)
 

 
 89)

 . 126فامي جدعان , أس  التقدم عند مفكري ايس،م  , ص -
 .99ص ,9تاريخ األستاذ ايمام,ج رشيد ر,ا ,محمد  - (82 
 .963, ص محمد كامل , المصدر السابق - (83 
, عمل في الق,اا 9418, حصل علب شاادة الحقوق عام 9412ولد في القاهرة عام  - (88 

, عمل في السياسة وأسام في ت سي  حز  األمة  عام 9191-9416المصري من عام 
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سان الحز , انتخ  نقيبًا فة  الجريدة( الناطقة بل, عمل في الصحافة وحرر صحي9191
, ينظر : سؤدد عبد الحسين , 9126للمحامين المصريين أكثر من مرة , توفي بالقاهرة عام

 . 292المصدر السابق , ص
  فيليتت  حتتتي وآختترون, تتتاريخ  41-44, ص 9194, ث،ثتتة نيستتان , 2,ج99المنتتار متت  - (81 

 .418العر , ص
 21من اآلية:سورة الكا   - (86 
  ستتتتيد بتتتتن 991-998, ص9محمتتتتد عمتتتتارة  , األعمتتتتال الكاملتتتتة لفمتتتتام محمتتتتد عبتتتتده ,ج - (81 

 .  923حسين العفاني , أع،م وأقزام في ميزان ايس،م , ص
 .31-31ابا عو  أحمد , المصدر السابق , ص - (84 
 .41-43نقً، عن : علي المحافظة, المصدر السابق, ص - (81 
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