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:حياته: أوالا 

,  قوىألسرة عرفت بالعلم والت, ولد في القلمون

اك وانهم, "انحالل المجتمع التقليدي"في فترة 

تحفظ االنتماء , العالم في البحث عن صيغة

م وتلتحق بركب الحضارة؛ واتس, والخصوصية

درس على النمط الحديث في , بالوعي والجرأة

كأبي :وتأثر بمفكرين, وأتقن الفرنسية, المدارس

وتأثر , به إحياء علوم الديناحامد الغزالي وكت

ا , بالنمط الغربي ا متَّزنا ,  ثر باألفغانيتأ, وكان صوفيا

.ومحمد عبدة



يه وأحدثت ف, أثرت مجلة العروة الوثقى فيه كثيراا 

ل التقى بمحمد عبدة حا, صعقات واستفزازات فكرية

.وكان تلميذاا لعبدة, زيارته لطرابلس

وفق مبادئ محمد , وأصدر مجلة المنار, غادر لمصر

والمنار , م1935استمر بإصدارها حتى وفاته , عبدة

ها وضمن, ضمت تأمالته وشروحاته, سجل حافل لحياته

ي ونشر مقاالت كثيرة ف, آراءه في السياسات العالمية

فسير ت, وتفسيره للقرآن, ثم في كتب منفصلة, المنار

خ وكتب تاري, المعتمد على محاضرات محمد عبدة, المنار

.أجزاء3اإلمام محمد عبدة 



شارك في المؤتمر , عقب الحرب العالمية األولى

له دوره في, والثاني في القدس, اإلسالمي األول بمكة

,  كفاح سوريا منذ عهد االتحاد والترقي حتى وفاته

ت وله دوره في المفاوضا, بالدعوة للحكم غير المركزي

,  1920ورئيس المؤتمر السوري في , مع البريطانيين

, 1921وعضو الوفد الفلسطيني السوري في جنيف 

ورية وفي اللجنة السياسية في القاهرة حال الثورة الس

1925-1926.



ا  :أفكاره ومواقفه: ثانيا

:اتجاهه اإلصالحي== 

,معتمداا التربية والوعي, تابع نهج أستاذه محمد عبدة

ا لمحمد عبدة, لإلصالح ما ,  السياسةوانتقد ولع األفغاني ب, ومتم ِّ

ا بالسياسة صالح التي ولهذا فقد األفغاني قدرة اإل, وعدَّه مفتونا

.هي متاحة له

واجتناب مقاومة, اإلصالح يكون بات ِّقاء السياسة

ا وترقية البالد اجتماعيا وسياسي, بل باإلصالح, السلطة وترك , ا

.اقفهومو, لكنه خاض في أمور سياسية بآرائه, السياسة ألهلها



قي العالقة بين فهم التعاليم اإلسالمية الحقي== 

:وبين التقدم

ح الدنيا اعتقد أنَّ التعاليم اإلسالمية تنتج فال

وجهلها , وتمدن وسعادة, وهيبة, من قوة, واآلخرة

مة كانت وبربرية؛ فاأل, فساداا : أو عدم تطبيقها ينتج

ا  بعيدة عن لكنها وقته, تزهو بالتمدن بتطبيقها سابقا

.ذلك

القول : فاإلسالم الحقيقي يكون بأمرين

.والشورى في شؤون الدولة, بالتوحيد



:عموم الشريعة ودوامها== 

,  لقوتنطبق على مصالح الخ, الشريعة تبقى آلخر الزمان

وأساس , مهما تغيرت أساليب العمران, في كل زمان ومكان

والعرض؛, والعقل, والمال, والنفس, الدين: الشريعة حفظ

.والمعاد, ومصالح البشر مبنية عليها في المعاش

ول مبنية على هذه األص, وأحكام جزئية, فثمة قواعد كلية

,  العبرة بالمعاني ال باللفظ: الخمسة؛ ومن تلك القواعد

,  والمشقة تجلب التيسير, والضرورات تبيح المحضورات

ة والحاج, والضرر األشد يزال باألخف, واألمر اذا ضاق ات سع

ر واألحكام تتغير بتغي, تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة

.والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص, الزمان



من هم أولو األمر؟== 

ولو رد وه إلى , وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به"

ها يا أي", "الرسول وأولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

إنما هم, "الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم

, ونكما يفسره آخر, وليس األمراء والسالطين, "أهل الحل ِّ والعقد"

ودليله أن اآلية األولى نزلت في عهد النبي الذي خال من األمراء 

عرفوا وجوه المصلحة , وإنما وجد أهل الرأي من الصحابة, بوجوده

.مع فهم القرآن

,  يرى وجوب وجود أهل رأي  وبصيرة في سياستها ومصالحها

.وهم أهل الحل والعقد, يرد لهم أمر األمن والخوف, وقدرة االستنباط

وهم ,ويبين بيعة الخليفة ال تصح إال إذا بايعه أهل الحل والعقد

.نواب األمة في األمم األخرى


