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:الشيخ محمد عبدة: االتجاه اإلصالحي

؛ ومحمد 1905وتوفي سنة , 1849ولد عام

عالم , مفكر مصري، أزهريُّ التكوين العلمي: عبده

,  واالجتماعية, واللغوية, في العلوم الشرعية

.التجاهإصالحيُّ ا, والسياسية؛ تجديديُّ النزعة



الا  :  تأثره بجمال الدين األفغاني: أوَّ

نَّ عبدة لك, اختار األفغاني المنهج الثوري في التغيير

,  مسلمينلتحقيق نهضة ال, انتهج سبيل التربية واإلصالح

:  يموالعيش الكر, واستقاللهم عن التبعية واالستعمار

والموجهين والعلماء؛ وأن , والقادة, العامة: بتنمية

.  تستمر العملية اإلصالحية حتى تؤتي ثمراتها

(.مستوحاة من جيل صالح الدين األيوبي))



ا  :محمد عبده: مواقفه وأفكاره: ثانيا

وهو مفكر مصري، : محمد عبده(م1849-1905)

ة عرف بفكره اإلصالحي حيث تدور أفكاره اإلصالحي

ح اإلصالح الديني، إصالح اللغة واألدب، واإلصال: حول

.السياسي



هب كان ال يقف فيما يفتي عند حدود مذ: اإلصالح الديني. 1

. معين، وإنما كان يعمد إلى األخذ من مختلف مذاهب أهل السنة

ان ودعا إلى التجديد وتحرير الفكر من التقليد وأطلق سلط

يعبر العقل، وبرأيه أن االجتهاد يجب أن ينبع من حالة العصر و

عنها، ومتى انقضى العصر وزالت مقتضياته زال معها ما 

كما ربط بين الدين. يخصه من االجتهاد وما رافقه من أحكام

حاجة والعلم وال مجال للتصادم بينهما حيث لكل منهما وظيفته ل

كما سعى لتجديد األزهر وانتقد نظام الدراسة فيه. البشر

وم وجموده، ونادى بإدخال العلوم العصرية فيه إلى جانب العل

.الدينية



التسامح الديني، وتقبل المنتمين لألديان فكرة .2

ا في مناخ من السالم وقبول السماوية بعضهم بعضا

اآلخر، ووجه رسائل في هذا المجال لألديب 

ر، الروسي توليستوي وللقس اإلنكليزي اسحق تيلو

ورأى أن التقريب بين األديان مما جاء به الدين 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء "اإلسالمي 

فكأنه يخبرنا بفكرة حوار " بيننا وبينكم

.الحضارات



أكد على ضرورة إصالح : إصالح اللغة واألدب. 3

.  فيهااللغة العربية وآدابها وإتقان الكتابة والخطابة

بية كما نادى بضرورة تعلم لغة من لغات العلم األور

ا من  حتى يمكن اإلطالع على المعارف، انطالقا

".من تعلم لغة قوم أِمن مكرهم"مقولة 



اعتبر أن األمة هي مصدر : اإلصالح السياسي. 4

سلطة الحاكم، وأن أساس سلطته دنيوي وليس 

ديني وهو غير معصوم، حيث أكد على السلطة 

المدنية للحاكم ولكنه اشترط عليه المحافظة على 

.القيم السياسية والمبادئ العامة لإلسالم


