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مقدمة

اُفتتحت اجلامعة املرصية يف حفل ضخم حرضه اخلديوي عباس حليم اثلاين - خديوي مرص 
خالل الفرتة 1892-1914م - وبعض رجاالت ادلولة وأعيانها. وأقيم احلفل بقاعة جملس شورى 

القوانني يف صباح يوم اإلثنني 21 ديسمرب سنة 1908م)1(. 

افتتاح اجلامعة املرصية، سنة 1908م

ابلداية، وهو ما يظهر  اتلاريخ اإلساليم من  أهمية  الويلدة  إدارة اجلامعة  أدرك جملس  وقد 
يف بيان اجلامعة األول، اذلي جاء فيه: »احلضارة اليت نرش اإلسالم رايتها يف اخلافقني، وأفاد بها 
باإلعجاب  مقرونة  يذكرونها  الراقية  األمم  لك  من  الفضل  أهل  يزال  فال  واملغربني؛  املرشقني 

 544 العدد  اجلريدة،  اجلامعة«،  بافتتاح  الكربى  »احلفلة  )21 ديسمرب 1908(: 1-2؛  العدد 9353  األهرام،  اجلامعة املرصية«،  »فتح   )1( 
)21 ديسمرب 1908(: 4-5؛ »االحتفال الرسيم الفخيم بافتتاح اجلامعة«، املقطم، العدد 6000 )21 ديسمرب 1908(: 4؛ »االحتفال الرسيم 

الفخيم بافتتاح اجلامعة«، املقطم، العدد 6001 )22 ديسمرب 1908(: 2-1.
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نهضتهم  تلحقيق  ابلاهرة؛  احلضارة  هذه  حقائق  ىلع  بالوقوف  املرصيني  أجدر  وما  واالحرتام. 
احلايلة، والرجوع إىل ما اكن ألسالفهم من جمد عظيم، ومقام كبري«)2(. 

اليت شملتها ادلراسة  املواد اخلمس  اتلاريخ اإلساليم واحدة من  وهلذا اإلدراك اكنت مادة 
باجلامعة بعد افتتاحها. جبانب احلضارة الرشقية القديمة يف مرص والرشق لغاية ظهور اإلسالم، 
والعلوم اتلارخيية واجلغرافيا واللغوية عند العرب، وتاريخ آداب اللغتني اإلجنلزيية والفرنسية.  

وقد قام بتدريس هذه املادة خالل املرحلة األهلية من اجلامعة املرصية ثالثة من كبار علماء 
الوهاب  الزمان هم: »أمحد زيك بك ]باشا بعد ذلك[، والشيخ ممد اخلرضي، والشيخ عبد  هذا 
اجلامعات  تاريخ  يف  اإلساليم  اتلاريخ  دلراسات  احلقيقيون  الرواد  هم  اثلالثة  وهؤالء  انلجار«. 
اتلفات  عدم  هو  ادلراسة؛  هذه  إلعداد  املحركة  ادلوافع  أحد  أن  هنا  باذلكر  واجلدير  املرصية. 

العديد من الكتابات إىل هؤالء املؤرخني اثلالثة)3(. 

قسمت ادلراسة إىل مقدمة وسبعة فصول وخاتمة. اشتملت الفصول اثلالثة األوىل ىلع تناول 
صالت املؤرخني اثلالثة السابق ذكرهم باجلامعة األهلية وتدريس اتلاريخ اإلساليم بها. 

أما الفصل الرابع فتطرق إىل ذكر أعالم أربعة ارتبطوا ىلع حنو ما باتلاريخ اإلساليم داخل 
اجلامعة األهلية؛ سواء جاء هذا االرتباط عن طريق الرتشيح للتدريس وما تعلق بهذا الرتشيح من 
قضايا شائكة متصلة بتدريس غري املسلمني يف ابلدلان اإلسالمية للتاريخ اإلساليم، أو أىت هذا 

االرتباط عن طريق تدريس مواد هلا عالقة ببعض مواد اتلاريخ اإلساليم.

ويف الفصل اخلامس اعجلت موضوع الطالب ومارضات اتلاريخ اإلساليم. وأوضحت يف 
الفصلني السادس والسابع أبرز األدوار اليت قام بها مؤرخو اإلسالم يف اجلامعة األهلية. تناول 

أمحد عبد الفتاح بدير، األمري أمحد فؤاد ونشأة اجلامعة املرصية )القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد األول، 1950(: 56.  )2(

من ذلك أن أستاذنا ادلكتور أيمن فؤاد سيد يف دراسة هل لم يأِت إال ىلع ذكر مقتضب للشيخ ممد اخلرضي فقط، انظر: أيمن   )3(
فؤاد سيد، »رواد ادلراسات اتلارخيية يف العصور الوسطى واإلسالمية«، املجلة اتلارخيية املرصية 39 )1996(: 291-304؛ وكذلك 
أستاذنا ادلكتور ممد مؤنس عوض استعرض يف أحد كتبه حياة واحد وأربعني من مؤريخ اتلاريخ اإلساليم يف العرص احلديث 
وأعماهلم - باعتبارهم الرواد يف هذا احلقل، إال أنه لم يتطرق إىل ذكر أيٍّ من مؤريخ اجلامعة املرصية يف مرحلتها األهلية، انظر: 
ممد مؤنس عوض، رواد تاريخ العصور الوسطى يف مرص، تاريخ املرصيني 260 )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2007(.
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الفصل السادس دورهم يف صناعة املؤرخني، وعرض الفصل السابع بلعض األدوار األخرى خاصة 
ما يتصل بها بانلوايح اثلقافية العامة.

ادلراسة  ذيلت  كما  اإلمجايلة.  ادلراسة  نتائج  بعض  تضمنت  ادلراسة خباتمة  اختتمت  وقد 
اإلساليم  اتلاريخ  يف  األوىل  للمحارضة  الاكمل  انلص  يضم  ملحق  أوهلا:  مهمة؛  مالحق  بعدة 
ترشيحه  أزمة  حول  زيدان  جريج  مقالة  يتضمن  ملحق  وثانيها:  املرصية.  اجلامعات  تاريخ  يف 
أول رسالة  الوهاب انلجار عن  الشيخ عبد  تقرير  باجلامعة. وثاثلها:  اتلاريخ اإلساليم  تلدريس 
دكتوراه يف اتلاريخ اإلساليم يف مرص. ورابعها: نص دفاع حسن إبراهيم حسن عن درجة ادلكتوراه 

يف اجلامعة األهلية.

وبعد، فهذه ادلراسة خالصة عمل استغرق ما يزيد عن اعمني من اجلهد واتلتبع يف عرشات 
الوثائق وادلوريات واملصادر واملراجع اليت تظهر للقارئ يف هوامش هذه ادلراسة.

يف  بذرة  لوضع  ماولة  إال  ليست  ادلراسة  هذه  بأن  القول  إال  يسعين  ال  ذلك  من  وبالرغم 
بمؤرخيها  املرصية  اجلامعات  تاريخ  يف  اإلساليم  اتلاريخ  دلراسات  اتلأسيسية  للمرحلة  اتلأريخ 

وأدوارهم املتنوعة يف خدمة ابلحث واثلقافة اتلارخيية. وىلع اهلل قصد السبيل.

حسام أمحد عبد الظاهر





الفصل األول

أمحد زيك
هو أول من قام بتدريس اتلاريـخ اإلساليم يف تاريخ اجلامعة املرصية، وليس ممد اخلضـري 

كما ذكر ابلعض)4(.

أمحد زيك

هو أمحد زيك بن إبراهيم بن عبد اهلل. ودل باإلسكندرية سنة 1867م، وانتقل يف سن اثلاثلة 
عرش إىل القاهرة. وتدرج يف اتلعليم فاتلحق بمدرسة الَقَربيَّة؛ ثم املدرسة اتلجهزيية اليت عرفت 
بمدرسة احلقوق  بعد ذلك  اليت سميت  اإلدارة  بمدرسة  ثم اتلحق  باملدرسة اخلديوية؛  بعد ذلك 
اإلرسايلة  يف  العربية  للغة  وأستاًذا  اخلديوية،  املدرسة  يف  مرتمًجا  عمله  زيك  بدأ  احلقوق.  فلكية 
العلمية الفرنسية؛ ثم مرتمًجا يف مديرية اإلسماعيلية سنة 1887م وهو يف سن العرشين؛ ثم مرتمًجا 
يف جملس انلظار ]أي الوزراء[؛ ثم سكرترًيا ملجلس انلظار حىت اعم 1921م. حني قدم استقاتله 

ممد رجب ابليويم، من منطلق إساليم، مج. 1، إسالميات 41 )القاهرة: املؤسسة العربية احلديثة، 1988(: 153.  )4(
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وتفرغ لالهتمام  باتلاريخ اإلساليم والرتاث العريب اعمة، وما يتصل باألندلس ىلع حنو خاص 
حىت وفاته سنة 1934م)5(. 

وما يهمنا هنا أن نذكر أن أمحد زيك اكن عضًوا يف أول جملس إدارة يف تاريخ اجلامعة املرصية؛ 
إذ اكن سكرترًيا ملجلس إدارة اجلامعة آنذاك)6(. وقد ألىق لكمة يف حفل افتتاح اجلامعة نَوَّه فيها 
املسلمني يف  الكثري من علماء  الشهرية، واشتملت لكمته ىلع ذكر  باحلضارة اإلسالمية ومدنها 
الرشق والغرب، وأسماء املدارس اإلسالمية اليت أدت دور اجلامعات)7(. وأتيح هل حبكم عمله 
سكرترًيا اعًما ملجلس انلظار، ولكفايته العلمية أن ييل منصب السكرتري العام للجامعة وأستاذ 

تاريخ احلضارة اإلسالمية فيها)8(.

وبدأ أمحد زيك أوىل مارضاته بالقول: »جل ما يصيبكم مما أمحله إيلكم من العلم بهذه 
املحارضات هو ضوء مصباح ييضء لكم مواضع أقدامكم، فتبرصون الطريق اليت تسلكونها 
فعليكم  وهادون،  مرشدون  إال  املعلمون  وما  هذا.  اجتماعنا  من  املطلوبة  الغاية  إىل  للوصول 

ملزيد من اتلفصيالت عن أمحد زيك، انظر: عبد الوهاب انلجار، »تأبني شيخ العروبة«، األهرام، العدد 18001 )19 يناير 1935(:   )5(
»حياة  انلجار،  الوهاب  عبد  11؛   :)1935 يناير   19(  3721 العدد  ابلالغ،  املرصية«،  اجلامعة  يف  باشا  زيك  »أمحد  مبارك،  زيك  9؛ 
 زيك باشا«، ابلالغ، العدد 3722 )20 يناير 1935(: 3، 5؛ ممد كرد عيل، »األمحدان املرصيان املحدثان«، األهرام، العدد 19157 
)12 يناير 1938(: 2، 14-15؛ أنور اجلندي، أمحد زيك: امللقب بشيخ العروبة: حياته – آراؤه - آثاره، أعالم العرب 29 )القاهرة: 
املؤسسة املرصية العامة للتأيلف والرتمجة، 1964(؛ خري ادلين الزريلك، األعالم، ط. 15، مج. 1 )بريوت: دار العلم للماليني، 2002(: 
126-127؛ وللباحث – حسام عبد الظاهر - ورقة قيد الطبع بعنوان: »أمحد زيك باشا وكتابه غري املنشور عن األندلس«، كما أن 
هناك حتت اإلعداد »مكتبة أمحد زيك باشا شيخ العروبة«، ويه جمموعة مؤلفة من عرشين كتابًا تنتظم فيها حبوث شيخ العروبة 

ومقاالته اليت لم تُنرش يف كتاب من قبل.

سامية حسن إبراهيم، اجلامعة األهلية بني النشأة واتلطور )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1985(: 68-67.  )6(

أمحد زيك، »خطبة أمحد زيك بك أحد أعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجلامعة«، األهرام، العدد 9353 )21 ديسمرب 1908(: 1-2؛   )7(
املقطم، العدد 6001 )22 ديسمرب 1908(: 2-1.  أمحد زيك، »خطبة أمحد زيك بك أحد أعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجلامعة«، 
وأبعدها عن  السمع،  أثقلها ىلع  زيك  »اكنت خطبة  قائاًل:  زيك  أمحد  مذكراته خطبة  انتقد يف  زغلول  أن سعد  باذلكر  واجلدير 
املوضوع، وأفرغها من حسن اذلوق، خصوًصا وقد تكلم فيها عن اإلسالم، وجمده بأمور متلكفة، وليس من اللياقة إلقاؤها يف 
افتتاح جامعة ال دين هلا إال العلم«. انظر: سعد زغلول، مذكرات سعد زغلول، حتقيق عبد العظيم رمضان، مج. 2 )القاهرة: 

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1988(: 826.

اجلندي، أمحد زيك: 77.  )8(
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بهذا.  إال  يكون  ال  الفنون  يف  انلبوغ  فإن  اذلكر؛  أهل  ومسألة  وادلرس  واتلنقيب  بابلحث 
وإنما  الفنون،  يف  انلبوغ  انلاس  تعلم  أن  يمكنها  ال  مزنتلها  وسمت  شأنها  مهما عال  فاملدارس 
منتىه ما تصل إيله اجلامعات اليت يه أرىق مدارس اهليئة االجتماعية؛ إنما هو هداية الطالب 
إىل طرق انلبوغ وأسايلبها فال تتوالكوا وال تفرت عزائمكم؛ يلكون نلا منكم يف املستقبل رجال 

يفضلوننا ويفضلون من أهم منا«)9(.

فقال:  ظهر،  إذا  الصواب  إىل  الرجوع  رضورة  إىل  مارضاته  إحدى  يف  زيك  أمحد  أشار  وقد 
»واذلي يفضل به بعض انلاس بعًضا إنما هو قلة اخلطأ، والرجوع إىل الصواب مىت وضحت حجته، 
وأضيئت منارته، واإلنسان ال يعلم أنه خمطئ حني خيطئ، وإال ملا أخطأ فإن إنسانًا أويت ذرة من 

العقل ال يرىض نلفسه انلقص. فال بد أن ينبِّه بعض انلاس بعًضا إىل اخلطأ«)10(.

العيان ممن حرضوا مارضات أمحد زيك، وهذا  نورد حديث أحد شهود  أن  املفيد هنا  ومن 
الشاهد ليس طابًلا اعديًّا، بل هو الطالب العصايم اذلي طبقت شهرته اآلفاق بعد ذلك، وُعرف 
باجلامعة  الطالب  )1889-1973م(  ادلكتور طه حسني  طبًعا  املقصود  العريب،  األدب  بأنه عميد 
ذلك  »ويتعجل  زيك:  أمحد  مارضات  ىلع  إقباهل  عن  حسني  طه  يقول  آنذاك.  القديمة  املرصية 
تسعه  فلم  سمعه  وقد  القديمة  املرصية  احلضارة  عن  بك  زيك  أمحد  من  سيسمعه  اذلي  ادلرس 
األرض ىلع رحبها، سمع أشياء لم تكن ختطر هل ىلع بال، ولم يكن يتصور أنها قد اكنت، أو أن 

انلاس يمكن أن يتحدثوا بمثلها«)11(.

)9(  أمحد زيك، احلضارة اإلسالمية )القاهرة: جملة اجلامعة املرصية، 1909(: 1. وانظر انلص الاكمل هلذه املحارضة األوىل يف امللحق 
األول هلذه ادلراسة.

)10(  املرجع السابق: 50.

العامة للكتاب،  األيام، مج. 3، مكتبة األرسة. روائع األدب العريب. األعمال اإلبداعية )القاهرة: اهليئة املرصية  )11(  طه حسني، 
1994(: 8. ومن املالحظ اختالط األمر يف هذا املوطن ىلع طه حسني بني أمحد زيك وأمحد كمال؛ فلم يقم زيك بإعطاء مارضات 

يف احلضارة املرصية القديمة، انظر: املرجع السابق: 33.
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طه حسني طابًلا يف مارضات أمحد زيك

دلروس  أسمع  ايلوم  ذلك  منذ  »كنت  قائاًل:  زيك  ألمحد  نقده  سهام  حسني  طه  ه  وجَّ وقد 
إنما اكن  الفتح اإلساليم، وأن الغرض منه  الرجل... حىت وقع ذات مساء إىل احلديث عن  هذا 
ا عنيًفا،  االستعمار، فهممت أن أجادهل يف ذلك كما كنا جنادل شيوخنا يف األزهر، ولكنه ردين ردًّ
ونبهين إىل أن احلوار إن اكن مباًحا يف حلقات األزهر، فهو مظور يف غرفات اجلامعة، فانرصفت 

إىل داري واجًدا عليه أشد الوجد«)12(.

ويُشري طه حسني يف ذلك إىل ما أورده أمحد زيك يف مارضتني من مارضاته؛ أوالهما: املحارضة 
الرابعة بقوهل: »أما حروب املسلمني )ال حروب اإلسالم( بعد ذلك، فقد اكنت لكها بقصد اتلوسع 
يف امللك واتلبسط يف االستعمار«. وبعد عرض طويل يعود قائاًل: »اخلالصة أن لك من يستقري 
اتلوسع يف  إىل  راجعة  وأيب بكر وعمر جيدها لكها    انليب  بعد  اإلسالمية من  الفتوح  أخبار 
امللك واالستعمار«)13(. وثانيتهما: يف مارضته السابعة بقوهل: »يمكننا أن نقول إن حروبهم اكنت 
ن  استعمارية، ويتضح ذلك بأجىل وضوح يف حروب من بعد عمر من اخللفاء واألمراء... وقد َدوَّ

)12(  اجلندي، أمحد زيك: 78. واجلدير باذلكر أن أنور اجلندي نقل هذا انلص يف كتابه الصادر سنة 1964م عن مقالة: طه حسني، 
الكتب  بدار  ادلوريات  ضمن  اآلن  موجود  وغري  فُقد  العدد  هذا  ولألسف   .)1934 يويلو   8( الوادي  جريدة  باشا«،  زيك  »أمحد 

والوثائق القومية.

)13(  زيك، احلضارة اإلسالمية: 29-27.



مؤرخو اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة املرصية األهلية

15

أمًرا  فيها  نرى  وال  املوضوع،  بهذا  يتعلق  مما  وكبرية  دقيقة  اخلوايل لك  األيام  تلك  املسلمون يف 
حروب  ال  مسلمني،  حروب  اكنت  احلروب  أن  وهو  مذهبنا،  خبالف  القول  إىل  يدعونا  واحًدا 

إسالم، وأنها اكنت حروب توسع يف امللك واستعمار للبدلان«)14(. 

وجبانب ذلك األمر اذلي يدل ىلع مدى ما تمتع به أمحد زيك من شجاعة يف إصدار األحاكم 
اتلارخيية املواجهة بلعض االنطبااعت اتلقليدية. توجد بعض املالحظات األخرى يمكن تلمسها 

يف ضوء مارضاته، ومنها: 

: يُعترب أمحد زيك يف مارضاته من أوائل من قاموا برتسيخ االستخدام ملصطلح »احلضارة« 
ً

أوال
يف اتلعبري عن املنجزات اتلارخيية الفكرية واتلطبيقية، وقد آثر هذا املصطلح بالرغم من أن هناك 
مصطلًحا آخر اكن يستخدم كثرًيا منذ القرن اتلاسع عرش، وهو مصطلح »اتلمدن« أو »املدنية«، 
اذلي  اإلساليم«،  اتلمدن  »تاريخ  الشهري  زيدان  املثال يف كتاب جريج  ما جنده ىلع سبيل  وهو 
اكتمل صدور أجزائه اخلمسة قبل اعمني من إنشاء اجلامعة. ويبدو أنه اكن هناك عدم استقرار يف 
اتلعبري االصطاليح بني تعبريي »اتلمدن اإلساليم« و»احلضارة اإلسالمية«، غري أن الغلبة ُكتبت 
تيح هل االستمرار واالنتشار من خالل 

ُ
يف انلهاية ملصطلح »احلضارة« اذلي آثره أمحد زيك؛ فقد أ

مئات الكتابات منذ ذلك احلني وإىل أيامنا.

ثانيًا: مما قد يؤخذ ىلع مارضات زيك جتاهله لعرص انلبوة وعدم تناوهل هل قائاًل: »نرتك عرص 
انلبوة؛ ألنه عرص ديين شغل بإعالء لكمة اهلل واألمر باملعروف وانليه عن املنكر، وحنن نكتيف 
بذكر احلضارة اليت وضع املسلمون قواعدها منذ عرص اخللفاء الراشدين بصفتهم من قادة األمم 
وأكابر الرجال«، ويقول يف املحارضة اثلانية: »أنا إن ذكرت اإلسالم، فإنما أذكره من حيث هو نظام 
عمراين ال ديين، وذللك يف املحارضة الفائتة اجزتت عرص انلبوة وبدأت بعرص اخللفاء الراشدين؛ 
اتلارييخ  اتلناول  الكالم غري دقيق، وال يربر عدم  دينيًّا مًضا«)15(، وهذا  انلبوة اكن  ألن عرص 

لعرص الرسول ، وهو العرص املؤسس للحضارة اإلسالمية.

زيك، احلضارة اإلسالمية: 59.  )14(

املرجع السابق: 2، هامش 1، 10.  )15(
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ثاثلًا: ظهرت يف املحارضات اهتمامات أمحد زيك الرتاثية، وذلك حبديثه يف أكرث من مارضة 
عن الكتابة واخلط واحلفظ واتلدوين، وكذلك ختصيصه ملحارضة اكملة، ويه املحارضة السادسة، 
للحديث عن كتاب »نهاية األرب يف فنون األدب« لشهاب ادلين أمحد بن عبد الوهاب انلويري 
املرصي )ت733ه/ 1333م(، وهو الكتاب اذلي اكن أمحد زيك يبحث عن نسخه اخلطية تمهيًدا 

تلحقيقه.

رابًعا: احتوت املحارضات ىلع تشجيع أمحد زيك للطالب ىلع ابلحث، والرجوع إىل املصادر 
واملراجع املختلفة؛ بما اكن يُكلفهم من مهام، إذ إنه ويف مارضته األوىل طلب من الطلبة أن 
يبحثوا عن وجه الشبه بني ترف ادلولة الفاطمية يف مرص وبني ترف دولة الروم يف القسطنطينية)16(. 

وهو ما يدل ىلع اهتمامه بتنمية القدرات ابلحثية للطالب عن طريق املقارنات اتلارخيية.

خامًسا: لم يغب استخدام الوسائط اتلعليمية اكخلرائط عن مارضات أمحد زيك)17(. ويمكن 
تصور مهارة أمحد زيك يف رشح مادة اتلاريخ اإلساليم باستخدام مثل هذه الوسائط من الصورة 
اليت عربت بها بعض صحافة ذلك العرص عن مارضات زيك بقوهلا)18(: »احلكيم املريب صاحب 
ىلع  الطلبة  ترى  كنت  املرصية...  باجلامعة  اإلسالمية  احلضارة  مدرس  بك  زيك  أمحد  السعادة 
واذلاكء.  وابلالغة  الرباعة  من  لألستاذ  بما  معجبني  مرسورين  راضني  وحنلهم  مللهم  اختالف 
ولم يكتِف ذلك األستاذ الفاضل بما اكن يُثبته يف درسه من األدلة الصحيحة العقلية وانلقلية؛ 
بل أراد أن يضيف إىل ذلك شهادة احلواس من لك طالب، فاستحرض - حفظه اهلل - صورة ما 
ايك 

ُ
اغب عنا من اآلثار وأوجدها بقاعة اتلدريس حىت إذا اجتمع الطلبة أظهرها هلم جمسمة حت

ثم يرشحها هلم رشًحا  توجراف(...  )سينما  السحري(  )الفانوس  املنظار  بواسطة  احلقييق  شلكها 
وافيًا باملراد«، وتُعقِّب جريدة األهرام ىلع ذلك بقوهلا: »ويه أحسن طريقة وجدت أو توجد يف 

دراسة اتلاريخ، فهكذا يكون اتلدريس وهكذا تكون الرتبية«.

)16(  زيك، احلضارة اإلسالمية: 8، هامش 1.

)17(  املرجع السابق: 11.

)18(  »اجلامعة املرصية ودار اآلثار العربية«، األهرام، العدد 9471 )14 مايو 1909(: 1.
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سادًسا: خصص أمحد زيك بعض مارضاته للرد ىلع التساؤالت اليت تُثريها مارضاته، سواء 
»ثالثة  بعنوان:  هل  مارضة  ذلك  ومن  املحارضات.  قاعة  يف  الطلبة  أسئلة  أو  الصحف،  أسئلة 
أجوبة«)19(، رد أمحد زيك فيها ىلع ثالثة أسئلة وجهت هل يف بعض الصحف ويف قاعة املحارضات، 
هذا  عن  اإلجابة  يف  توسع  وقد  استعمارية«.  مدنية  وأنها  اإلسالمية  احلروب  »حقيقة  وأحدها 
بأن  القائل  االتهام  فند  كما  اهلل،  تُقام إلعالء لكمة  اليت  الرشعية يه  احلرب  أن  ذاكًرا  السؤال 

اإلسالم انترش حبد السيف.

سابًعا: تنوعت مصادر أمحد زيك ومراجعه يف مارضاته ما بني مصادر عربية قديمة ومراجع 
املشاهدة  يف  يتمثل  آخر  مصدر  وهناك  كبرًيا.  إتقانًا  يُتقنها  اكن  اليت  الفرنسية  خاصة  أجنبية 
زار  أنه  إىل  األمويني«  »قاعدة ملك  اخلامسة  أشار أمحد زيك يف مارضته  واآلثار ووصفها، وقد 
الشام )فلسطني وسوريا( قبل أن حيدث طلبة اجلامعة املرصية عن احلضارة اإلسالمية يف العرص 
األموي: »أردت وأنا واحد من أساتذتها أن أحيي أكرب ُسنة من سنن سلفنا الصالح، ويه الرحلة 
يف طلب العلم القتناص فوائده ومجع شوارده بابلحث واملشاهدة ومشافهة أهل اذلكر، فاغتنمت 
بعيين  أشاهده  حسيًّا  علًما  الضئيل  الكتايب  عليم  إىل  فيها  ألضم  املبارك  األضىح  عيد  فرصة 
وأسمعه بأذين«)20(. وهكذا استخدم أمحد زيك طريقة اتلحقيق العليم، بالسفر إىل حيث األماكن 

اتلارخيية اليت تتناوهلا ادلراسة.

وجبانب ذلك اكن زيك يستصدر تصاريح خاصة لطالب مادته باجلامعة من دار اآلثار العربية 
بالقاهرة »ملدة شهرين لزيارة الطلبة هلا أثناء تلك املدة ورؤية بعض ما ألقاه عليهم رأي العني«)21(.

ثامنًا: لم ختُل مارضات أمحد زيك من ظهور تمتعه ببعض مظاهر الفقه اتلارييخ. ومما يُبني 
ذلك ىلع سبيل املثال؛ قوهل يف املحارضة اثلاثلة: »إن اضطراب ادلين إذا شاركه اختالل السياسة 

)19(  زيك، احلضارة اإلسالمية: 50-95. واجلدير باذلكر أن هذه املحارضة نرُشت اكملة قبل نرشها يف كتاب »احلضارة اإلسالمية«، واكن 
النرش يف األسبوع نفسه اذلي ألقيت فيه، انظر: أمحد زيك، »احلضارة اإلسالمية 7 ثالثة أجوبة«، اجلريدة، العدد 598 )28 فرباير 

1909(: 1-2؛ العدد 599 )29 فرباير 1909(: 3-2.

)20(  زيك، احلضارة اإلسالمية: 32.

)21(  »اجلامعة املرصية ودار اآلثار العربية«، األهرام، العدد 9471 )14 مايو 1909(: 1.
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غالف الطبعة األوىل من مارضات أمحد زيك يف اجلامعة املرصية
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آذن بضياع السلطان وانقراض ادلولة. فلقد رأينا األمم عندما تأخذ يف االحنطاط، وتبدو ىلع 
املذاهب،  أهواؤهم يف  وتتفرق  ادلين،  باالختالف يف  أبناؤها  يتشبث  االحنالل  كيانها عالمات 
فيكون ذلك مداعة للتنافر بني قادتها، واتلقاطع بني أهل الرأي فيها، فيهدمون أنفسهم بأنفسهم، 
وتصبح األمة بال رءوس وال رساة. وهو مرض اجتمايع يصيب األمم عندما تبلغ اهلرم أو يدانيها 
العدم. فيتفرق الشمل وتذهب الريح ويضيع امللك«)22(. ومن املؤسف أنه لم ينرش من مارضات 
أمحد زيك سوى عرش مارضات فقط نرشتها جملة اجلامعة املرصية يف كتاب حتت عنوان »احلضارة 
اإلسالمية«. ولم يطل عمل أمحد زيك يف اجلامعة، وقدم استقاتله منها؛ ألنه آثر اتلفرغ ألعماهل 

وحبوثه الرتاثية)23(.

وبالرغم من استقالة زيك من اجلامعة، فإن صلته العلمية بها لم تنقطع تماًما، وأحيانًا اكن يُليق 
بعض املحارضات العامة اليت يتطرق فيها إىل بعض جوانب اتلاريخ اإلساليم، مثل تلك املحارضة 

اليت ألقاها سنة 1913م يف اجلامعة باللغة الفرنسية عن تاريخ الفنون العربية اإلسالمية)24(.

)22(  زيك، احلضارة اإلسالمية: 23-22.

)23(  يذكر ابلعض أن السياسة لم تكن اغئبة عن اختاذ أمحد زيك لقرار االستقالة؛ إذ تعرض أمحد زيك هلجوم بعض الصحف؛ ألنه 
اكن يطلب من أبناء اجلامعة االتلفات إىل ادلرس وجتنب العمل السيايس كما هاجم األحزاب السياسية، وندد بكونها لم تقم 

خبدمة العلوم ونرشها، انظر: بدير، األمري أمحد فؤاد: 50؛ اجلندي، أمحد زيك: 80.

)24(  »إحياء الفنون العربية«، املؤيد، العدد 6877 )12 يناير 1913(: 5.





الفصل اثلاين

حممد اخلرضي
العلماء باألدب والرشيعة  هو ممد اخلرضي)25( بن عفييف ابلاجوري )1872-1927م(، من 
وُعنيِّ  املدارس،  بعض  باتلدريس يف  ثم عمل  العلوم،  دار  واتلاريخ اإلساليم، خترج يف مدرسة 
قاضيًّا رشعيًّا ومدرًسا يف لكية غوردون يف السودان، ثم مدرًسا يف مدرسة القضاء الرشيع بالقاهرة 

فوكياًل هلا، ثم مفتًشا بوزارة املعارف)26(.

وقد تتلمذ اخلرضي ىلع اإلمام ممد عبده )1849-1905م( أثناء إلقائه مارضاته اتلارخيية يف 
دار العلوم)27(، وأبرز األديب مصطىف صادق الرافيع )1881-1937م( األثر الكبري هلذه اتللمذة 
أهدته  اذلي  العظيم،  اإلنساين  انلجم  ذلك  بمدار  يتعلق  أن  قبل  شيئًا  اخلرضي  اكن  »ما  بقوهل: 
السماء إىل األرض، وُسيمِّ يف أسمائها: ممد عبده... وأنت فكيف تأملت اخلرضي فاعلم أنك 
بإزاء معن من معاين الشيخ ممد عبده«)28(. واختري ممد اخلرضي تلدريس اتلاريخ اإلساليم 

)25(  »ممد اخلرضي« اسم مركب وليس كما أورده ابلعض »ممد بن عفييف اخلرضي«، انظر: سيد، »رواد ادلراسات اتلارخيية يف 
العصور الوسطى واإلسالمية«: 293.

إبريل 1927(:   12(  15271 العدد  األهرام،  »الشيخ اخلرضي«،  فهيم،  انظر: منصور  اتلفصيالت عن ممد اخلرضي،  ملزيد من    )26(
عبد اجلواد، »الشيخ ممد  األهرام، العدد 15273 )14 إبريل 1927(: 1-2؛ ممد 5؛ يم زيادة، »ىلع ذكر الشيخ ممد اخلرضي«، 
اخلرضي بك 1872-1927م«، صحيفة دار العلوم، العدد 2 )إبريل-يونيو 1947(: 24-33؛ ممد عبد اجلواد، تقويم دار العلوم، 
ط. 2، مج. 1 )القاهرة: دار املعارف، 1960(: 279-280؛ الزريلك، األعالم، مج. 6: 269؛ ممد خري رمضان يوسف، معجم املؤلفني 
املعارصين: يف آثارهم املخطوطة واملفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتهم: وفيات، 1٣15-1424 ھ/1879-200٣ م، مج. 2، 
غ-ي، مطبواعت مكتبة امللك فهد الوطنية. السلسلة اثلاثلة 55 )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 2004(: 661-662؛ ممد 
رجب ابليويم، انلهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعارصين، مج. 1 )دمشق: دار القلم؛ بريوت: ادلار الشامية، 1995(: 300-283.

)27(  للاكتب حبث قيد النرش باجلمعية اتلارخيية عنوانه »املجددون واتلاريخ اإلساليم- اإلمام ممد عبده نموذًجا«.

)28(  مصطىف صادق الرافيع، ويح القلم، ط. 2، مج. 3 )القاهرة: دار املعارف، 1983(: 343.



كراسات علمية 47

22

سنة 1910م بعد استقالة أمحد زيك)29(، واكنت لكتاباته العديدة يف تاريـخ اإلسالم دورها يف هذا 
االختيار؛ إذ اكن قد ألف يف السرية انلبوية أول كتبه، وهو »نور ايلقني يف سرية سيد املرسلني«)30(، 

ويف تاريخ اخللفاء الراشدين كتابه »إتمام الوفاء يف سرية اخللفاء«.

الشيخ ممد اخلرضي مع أعضاء هيئة اتلدريس باجلامعة، سنة 1913م

واكنت مارضات اخلرضي تلىق رواًجا كبرًيا، وحيرضها - جبانب الطالب - العديد من وجوه 
املجتمع، وذلك منذ مارضته األوىل باجلامعة يوم 27 نوفمرب سنة 1910م، وُيعرب عن ذلك ما نرشته 
الصحف يف ايلوم اتلايل هلذه املحارضة بقوهلا: »اكن أمس موعد إلقاء أول درس من تاريخ األمم 
اإلسالمية من قبل حرضة األستاذ الفاضل الشيخ ممد اخلرضي يف دار اجلامعة املرصية، فأرسع 
بك  اهلل  عبد  العزة  أصحاب  بينهم  نذكر  درسه  سماع  إىل  العايلة  املقامات  وذوو  الرجال  كبار 
وهيب مفتش الري، وسليمان بك عثمان مدير جرجا سابًقا، وفتح اهلل بك براكت عضو جملس 

)29(  أعلنت الصحف عن بدء مارضاته يف اتلاريخ اإلساليم، انظر: »اجلامعة املرصية«، األهرام، العدد 9946 )30 نوفمرب 1910(: 2؛ 
كما قدمت بعض الصحف ملخًصا للمحارضة األوىل، انظر: »اجلامعة املرصية«، املؤيد، العدد 6229 )28 نوفمرب 1910(: 5؛ وعليه 
فليس صحيًحا ما يذكره ابلعض من بدء هذه املحارضات يف العام اتلايل أي يف سنة 1911م، انظر: سيد، »رواد ادلراسات اتلارخيية 

يف العصور الوسطى واإلسالمية«: 293.

ناحية، وبريئًا  بعيًدا عن اتلعليق املسهب من  بأنه »أقوى رسد معارص يكتيف بعرض األحداث  الكتاب  )30(  يصف ابلعض هذا 
من شطط املبالغني من ناحية ثانية«. انظر: ممد رجب ابليويم، السرية انلبوية عند الرواد املعارصين: مناقشات وردود، قضايا 

إسالمية معارصة 10 )]القاهرة[: األزهر الرشيف. األمانة العامة للجنة العليا لدلعوة اإلسالمية، ]1991[(: 46.



مؤرخو اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة املرصية األهلية

23

الشورى، واعطف بك براكت ناظر مدرسة القضاء وأساتذتها، ولفيف من أهل الفضل والعلم، 
ومحلة الشهادات العايلة واملداومني ىلع اجلامعة«)31(. 

وحرصت بعض الصحف آنذاك ىلع إيراد انلصوص الاكملة ملحارضات اخلرضي أو ملخٍص 
يف  اخلرضي  »دروس  أو  اإلسالمية«  األمم  تاريخ  »دروس  عنوان  حتت  صفحاتها  صدارة  يف  هلا 
علن يف يناير سنة 1912م يف الصحف أيًضا عن طبع دروس اخلرضي 

ُ
اجلامعة املرصية«)32(. كما أ

ومارضاته باجلامعة يف أربعة أجزاء)33(.

وبداية من العام ادلرايس 1912-1913م نرشت الصحف جمموعة جديدة من مارضات اخلرضي 
الفاطمية)34(،  ادلولة  أسطول  املثال:  سبيل  ىلع  ومنها  اإلساليم،  العرص  يف  مرص  بتاريخ  ختتص 
اخلراج يف أيام ادلولة الفاطمية)35(، واملزيانية يف أيام ادلولة الفاطمية)36(، ودواوين احلكومة عند 

)31(  »اجلامعة املرصية«، املؤيد، العدد 6229 )اإلثنني 28 نوفمرب 1910(: 5.

)32(  ممد اخلرضي، »دروس تاريخ األمم اإلسالمية«، املؤيد، العدد 6229 )28 نوفمرب 1910(: 5؛ العدد 6247 )24 ديسمرب 1910(: 1-2؛ 
العدد 6258 )7 يناير 1911(: 1؛ العدد 6263 )14 يناير 1911(: 1-2؛ العدد 6269 )21 يناير 1911(: 1-2؛ العدد 6275 )28 يناير 
1911(: 1-2؛ العدد 6283 )6 فرباير 1911(: 1-2؛ العدد 6291 )15 فرباير 1911(: 1-2؛ العدد 6293 )18 فرباير 1911(: 1-2؛ العدد 
6299 )25 فرباير 1911(: 1-2؛ العدد 6300 )26 فرباير 1911(: 1-2؛ العدد 6305 )4 مارس 1911(: 1-2؛ العدد 6307 )6 مارس 
1911(: 1-2؛ العدد 6320 )22 مارس 1911(: 1-2؛ العدد 6326 )29 مارس 1911(: 1-2؛ العدد 6335 )9 إبريل 1911(: 1-2؛ العدد 
6342 )17 إبريل 1911(:  1-2؛ العدد 6344 )19 إبريل 1911(: 1-2؛ العدد 6361 )10 مايو 1911(: 1-2؛ العدد 6369 )20 مايو 1911(: 

.2-1

)33(  اجلامعة املرصية، تقرير جملس اإلدارة املقدم للجمعية العمومية جبلستها املنعقدة بدار اجلامعة يف يوم اخلميس 2ربيع اثلاين سنة 
1330 املوافق 21 مارس سنة 1912 عن حالة اجلامعة املرصية يف السنة املكتبية 1911-1912؛ وأعيد نرشه يف: مها منصور وآخرون، 
»كتاب  142؛   :)2010 القومية،  والوثائق  الكتب  دار  )القاهرة:  الصحافة  ذاكرة  )1908-1925م(: صفحات من  األهلية  اجلامعة 
2؛  يناير 1912(:  العدد 6574 )16  املؤيد،  أبناء وطنه«،  إىل  اجلامعة املرصية  باشا رئيس  فؤاد  ادلولة أمحد   مفتوح من صاحب 

عبد اجلواد، تقويم دار العلوم، مج. 1: 280.

)34(  ممد اخلرضي، »أسطول ادلولة الفاطمية«، املؤيد، العدد 6903 )11 فرباير 1913(: 2-1.

)35(  ممد اخلرضي، »اخلراج يف أيام ادلولة الفاطمية«، املؤيد، العدد 6904 )12 فرباير 1913(: 2-1.

)36(  ممد اخلرضي، »املزيانية يف أيام ادلولة الفاطمية«، املؤيد، العدد 6905 )13 فرباير 1913(: 2.
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انلورية  وادلوتلان  الفاطمية)38(،  ادلولة  عهد  يف  واألقىص  األدىن  املغرب  وتاريخ  الفاطميني)37(، 
والصالحية)39(، وصالح ادلين األيويب)40(، وأعمال صالح ادلين احلربية)41(، والصالح جنم ادلين 
أيوب)42(، وإمجال احلال يف عهد بين أيوب)43(، والقضاء وانلظر يف املظالم واحلاجب يف أيام دولة 

املمايلك)44(، والعلم واتلعليم يف أيام دولة املمايلك)45(... وغريها. 

مع  باتلعاون  يقوم  واكن  مارضاته؛  يف  اتلعليمية  للوسائل  استخدامه  للخرضي  حُيمد  ومما 
ويوزعها ىلع طالب   - وفًقا إلرشاداته   - للممالك اإلسالمية  بإعداد خرائط  املساحة  مصلحة 

مادة اتلاريخ اإلساليم)46(.

ماولة  »أول  اإلسالمية«)47(:  األمم  تاريخ  يف  »مارضات  اعترب  ابلعض  أن  من  الرغم  وىلع 
لكتابة اتلاريخ اإلساليم يف العرص احلديث... بغرض اتلدريس للطالب«، فإنه تعرض نلقد بعض 

تالميذه.

)37(  ممد اخلرضي، »دواوين احلكومة عند الفاطميني«، املؤيد، العدد 6909 )17 فرباير 1913(: 2-1.

املؤيد، العدد 6917 )25 فرباير 1913(: 1-2؛ العدد  )38(  ممد اخلرضي، »تاريخ املغرب األدىن واألقىص يف عهد ادلولة الفاطمية«، 
6918 )26 فرباير 1913(: 1.

)39(  ممد اخلرضي، »ادلوتلان انلورية والصالحية«، املؤيد، العدد 6924 )4 مارس 1913(: 1.

)40(  ممد اخلرضي، »صالح ادلين األيويب«، املؤيد، العدد 6929 )10 مارس 1913(: 2-1.

)41(  ممد اخلرضي، »أعمال صالح ادلين احلربية«، املؤيد، العدد 6930 )11 مارس 1913(: 1-2؛ العدد 6937 )19 مارس 1913(: 2-1.

)42(  ممد اخلرضي، »الصالح جنم ادلين أيوب«، املؤيد، العدد 6946 )29 مارس 1913(: 2-1.

)43(  ممد اخلرضي، »إمجال احلال يف عهد بين أيوب«، املؤيد، العدد 6947 )30 مارس 1913(: 2-1.

)44(  ممد اخلرضي، »القضاء وانلظر يف املظالم واحلاجب يف أيام دولة املمايلك«، املؤيد، العدد 6972 )29 إبريل 1913(: 2-1.

)45(  ممد اخلرضي، »العلم واتلعليم يف أيام دولة املمايلك«، املؤيد، العدد 6973 )30 إبريل 1913(: 2-1.

)46(  »اجلامعة املرصية«، املؤيد، العدد 7438 )18 نوفمرب 1914(: 2.

)47(  سيد، »رواد ادلراسات اتلارخيية يف العصور الوسطى واإلسالمية«: 293.



مؤرخو اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة املرصية األهلية

25

وكما نقد طه حسني أستاذه األول يف اتلاريخ اإلساليم أمحد زيك قام بنقد أستاذه اثلاين أيًضا، 
وهو ممد اخلرضي؛ فقال يف »األيام« عن اخلرضي: »وقد سحر الفىت بعذوبة صوته، وحسن إلقائه، 
وصفاء هلجته، وأحب دروسه يف السرية ويف تاريخ اخللفاء الراشدين، وفتوحهم، ويف تاريخ الفنت 
ودولة بين أمية، والصدر األول من دولة العباسيني، واكن يظن أن ليس فوق علم األستاذ علم، 
ولكنه لم يكد يسمع دروس اتلاريخ يف أوروبا حىت عرف أن األستاذ - رمحه اهلل - اكن ينقل 

دروسه من كتب القدماء يف غري نقد وال تعمق، ويف أيرس ما يمكن من فقه اتلاريخ«)48(.

وهذه األحاكم من طه حسني مبالغ فيها؛ وذلك ألن اخلرضي قام بدور كبري يف تقديم بناء 
متماسك متصل احللقات، كما أنه لم ينقل دروسه من كتب القدماء - اليت كتبت أحداثها وفق 
السنوات ال الوقائع واألشخاص - نقاًل آيلًّا من غري نقد، ولكنه انتخب واختار ورجح ووازن بني 
م نقد موجز يتالءم مع ما الزتم به من  ر سواه، واكن هل يف بعض ما قدَّ  وأخَّ

ً
م قوال رواية وأخرى وقدَّ

منهج جاميع درايس للطالب)49(.

ويف ذلك قال أحد املعارصين تللك الفرتة عن اخلرضي ومارضاته: »األستاذ اخلرضي اعلم 
شدة  األستاذ  مزية  ايلوم.  إيلها  ونشري  املايض  العام  يف  هل  ذكرناها  مزية  فيه  علمه  من  متمكن 
احرتاسه فيما يقرأ ويقول، يظهر أثر ذلك االحرتاس يف دروسه ظهوًرا بيِّنًا، فكثرًيا ما نقد أقوال 
املؤرخني نقًدا متينًا واضًحا، وهذا مما جيعل دلرسه قيمة خاصة... لألستاذ اخلرضي فوق ما تقدم 

هلجة عذبة ولسان مبني، وهذان اعمالن كبريان حُيببان الطلبة يف ادلرس«)50(.

ومن املالحظ ىلع مارضات اخلرضي: 

اإلساليم،  اتلاريخ  تيسري  هو  مارضاته  يف  اخلرضي  تغيَّاه  اذلي  األكرب  اهلدف  اكن   :
ً

أوال
وتقديمه يف إطار حديث، وهو ما أشـار إيله بقوهل: »أرجو أن أكـون قد وفقت تلذيلـل صعوبة 

كربى، ويه صعوبة استفادة اتلاريخ العريب من كتبه«)51(.

)48(  حسني، األيام، مج. 3: 40-39.

)49(  ابليويم، من منطلق إساليم: 154.

)50(  عبد احلميد محدي، »اجلامعة املرصية - األسبوع األول من اعمها اجلديد«، السفور، العدد 75 )10 نوفمرب 1916(: 2.

)51(  ممد اخلرضي، حمارضات يف تاريخ األمم اإلسالمية، ط. 4، مج. 1 )القاهرة: املكتبة اتلجارية الكربى، ]1935[(: 2.
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ثانيًا: أدرك اخلرضي يف مارضاته قيمة اتلجرد من العواطف واملوضوعية، وقال: »كثري ممن 
اشتغلوا باتلاريخ اكنت عواطفهم تتحكم يف حوادثه حتكًما تضيع به الفائدة من دراسة اتلاريخ، 
فيه  ليس  بوجه  احلوادث  تأويل  يف  وجتتهد  حسنًا،  حبسن  ليس  ما  لك  جتعل  احلب  اعطفة  فإن 
غضاضة حىت ما أدى منها إىل سقوط فاعله وخيبته. واعطفة الكراهة تدعو إىل ضد ذلك فتجعل 
معالم  يطمس  اذلي  العظيم  الرش  هذا  من  خيلص  ولم  رًشا،  اخلري  من  وتستنبط  قبيًحا  احلسن 
ا... واتلجرد من هذه العواطف يف دراسة  اتلاريخ ويضيع الفائدة من جتارب األمم إال نفر قليل جدًّ
اتلاريخ أمر صعب املنال ال يصل إيله اإلنسان إال بعد عقبات شديدة ال بد هل من اجتيازها إن 
اكن املراد تمثيل األمم واحلكومات بما اكنت عليه ال بما حتب أن يكون... حيتاج دارس اتلاريخ 
إىل سعة صدر حتتمل لك ما يرد ىلع تاريخ قومه من نقد؛ حىت ال تبىق حقائق األشياء مجوبة 
عرصي  عن  مارضاته  يف  اخلرضي  سار  املبادئ  هذه  وىلع  وابلغض«)52(.  احلب  اعطفيت  بسحب 

انلبوة واخلالفة الراشدة، وادلوتلني األموية والعباسية.

اتلاريخ اإلساليم قبل اتلحاقه  الكتابات يف  الرغم من أن اخلرضي اكن هل بعض  ثاثلًا: ىلع 
باجلامعة، فإن مارضاته بها لم تكن دائًما تكراًرا ملا قال به من قبل، بل اكنت هل إضافات، وىلع 
سبيل املثال مناظرة جعفر بن أيب طالب لعمرو بن العاص أمام انلجايش باحلبشة)53(. لم يكن 

ذكرها يف »نور ايلقني« وأوردها يف املحارضات.

عند ممد اخلرضي يف مارضاته يف  والترشيعية  الفقهية  اخللفية  أثر  ظهور  يالحظ  رابًعا: 
الوافية يف اجلزء األول عن  القضايا مثل أحاديثه  للكثري من  تناوهل  اتلاريخ اإلساليم، وذلك يف 
وانلظم  اإلسالم،  يف  القتال  ومرشوعية  واملعراج،  واإلرساء  املدين،  والترشيع  امليك،  الترشيع 
ونظام  وابليعة  واخلالفة  واألرسة  واحلدود  واملعامالت  القرآن،  سنها  كما  وادلينية  االجتماعية 
 احلكم، وأيًضا الصفحات اليت خصصها يف اجلزء اثلاين عن القضاء واخلراج والصدقات والعشور 

)52(  ممد اخلرضي، حمارضات يف تاريخ األمم اإلسالمية، ط. 4، مج. 1 )القاهرة: املكتبة اتلجارية الكربى، ]1935[(: 4-3.

)53(  املرجع السابق: 76-75.
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قام بعرض  العبايس حني  واالنتخاب)54(، كما يظهر هذا األثر كذلك يف مارضاته عن اتلاريخ 
تفصييل يف عرشين صفحة لكتاب اخلراج)55( للفقيه أيب يوسف )ت 182ه/798م(.

خامًسا: اقترص اخلرضي يف مارضاته ىلع اجلانب السيايس، وقد وعد يف مقدمة مارضاته يف 
تاريخ األمم اإلسالمية - العرص العبايس بمجموعة مارضات يف تاريخ احلركة العلمية يف ابلالد 

اإلسالمية)56(، غري أن املنية اعجلته قبل الوفاء بوعده هذا.

سادًسا: من املالحظ ميل اخلرضي أحيانًا ناحية اتلحفظ واتلجنب للمسائل الشائكة، مثل: 
افتقدت ألسباب  بأنها  تصويبه الختيار يزيد بن معاوية للخالفة)57(، وحكمه ىلع ثورة احلسني 

حقيقية ملصلحة األمة)58(، واتلهوين من مرصع أيب مسلم اخلراساين)59(.

بعض   ه  ووجَّ اخلرضي،  الشيخ  بمحارضات  كبرًيا  اهتماًما  تهتم  الوقت  ذلك  صحافة  واكنت 
الُكتَّاب نقًدا هل يف عدم رجوعه للكتابات األجنبية احلديثة، ومن هؤالء عبد احلميد محدي، اذلي 
 ذكر فيه حتت عنوان »تاريخ األمم اإلسالمية«: »يرسنا أن نوجه نظر األستاذ اخلرضي، 

ً
نرش مقاال

وهو الرجل اذلي يتقبل مالحظات انلاقدين بما جيب أن يتقبل به من العناية – إىل أمر قد  جيد 
من أصدقائه معينًا ىلع حتقيقه، وهو الرجوع إىل املصادر اإلفرجنية وضم ما فيها إىل ما يف املصادر 
العربية اليت يرسنا أن نرى األستاذ قد وىف ابلحث فيها حقه، فقد جيد يف الكتب اإلفرجنية احلديثة 
 كثرية يف ديانة املرصيني يف عهدهم األول إىل غري ذلك من املعلومات ادلقيقة عن هذه األمة 

ً
أقواال

)54(  املرجع السابق: 85-89، 93-96، 99، 134-135، 138-140، 158-167؛ مج. 2: 11-8، 94-90، 211-210.

)55(  ممد اخلرضي، حمارضات يف تاريخ األمم اإلسالمية: ادلولة العباسية، حتقيق ممد العثماين )بريوت: دار القلم، 1986(: 159-
.179

)56(  املرجع السابق: 7.

)57(  اخلرضي، حمارضات يف تاريخ األمم اإلسالمية، مج. 2 )]1935[(: 120-119.

)58(  املرجع السابق: 130-129.

)59(  اخلرضي، حمارضات يف تاريخ األمم اإلسالمية )1986(: 73-72.
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العريقة املدنية، ويه أحباث لم يكن يف مقدور املؤرخني املتقدمني أن يتناولوها لعدم توفر وسائل 
ابلحث وأداته يف عهدهم«)60(.

وهذا األمر أشار إيله أيًضا مؤرخ كبري خترج يف اجلامعة األهلية، وهو عبد احلميد العبادي 
)1892-1956م(، بقوهل إن الشيخ اخلرضي اكن يكتب متأثًرا باملصادر العربية اليت ال يرى غريها 

تؤدي مؤداها يف الصدق واإلخالص)61(. 

-1910( الفرتة  باجلامعة ملدة سبع سنوات، خالل  أن ممد اخلرضي حارض  باذلكر  واجلدير 
لم يستمر بعد ذلك، واكن سبب عدم استمرار اخلرضي يف اجلامعة األهلية هو  أنه  1917م(، إال 
اعتذار مدرسة القضاء الرشيع، ويه جهة العمل األساسية هل، سنة 1917م عن عدم إماكن اإلذن 
هل باتلدريس يف اجلامعة لكرثة أعماهل باملدرسة، وعليه قامت اجلامعة بانتخاب الشيخ عبد الوهاب 

انلجار املدرس بمدرسة ابلوليس تلدريس مادة تاريخ األمم اإلسالمية)62(. 

)60(  محدي، »اجلامعة املرصية - األسبوع األول من اعمها اجلديد«: 2.

انلهضة اإلسالمية، مج. 1: 292. ومما جيدر ذكره أن  )61(  من حديث للعبادي مع ممد رجب ابليويم، ذكره األخري، انظر: ابليويم، 
مارضات اخلرضي تعرضت نلقد واسع ظهر بعد رحيل اخلرضي بثالثني اعًما يف كتاب من جمدلين من سبعمائة صفحة تقريبًا، 
وهو كتاب »حتذير العبقري من مارضات اخلرضي« للمؤرخ امليك ممد العريب اتلباين، وقد صدرت طبعته األوىل سنة 1374ه/ 

1955م.

)62(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 157.



الفصل اثلالث

عبد الوهاب انلجار
تعلم  ومؤرخ.  وفقيـه  باحث  )1862-1941م(:  انلجـار  أمحد  سيد  بن  الوهاب  عبد  هو 
ج يف مدرسة  القاهرة، وخترَّ ]بالغربية[ وباجلامع األمحدي بطنطـا. وانتقل إىل  القرشية  بقريتـه 
لكية  يف  والرشيعة  لألدب  مدرًسا  ُعنيِّ  ثم  الرشعية.  باملحاماة  واشتغل  1897م،  سنة  العلوم  دار 
يف  اإلساليم  للتاريخ  فمدرًسا  بالقاهرة،  واإلدارة  ابلوليس  مدرسة  يف  لألدب  ومدرًسا  اخلرطوم. 
اجلامعة املرصية األهلية، فأستاًذا للرشيعة يف دار العلوم، فناظًرا ملدرسة عثمان ماهر باشا)63(، من 
أبرز مؤلفاته: زهرة اتلاريخ، وقصص األنبياء، واخللفاء الراشدون، واأليام احلمراء، وهل عرشات 
املقاالت يف دوريات خمتلفة اكألهرام واللواء واملؤيد وكوكب الرشق واجلهاد واهلالل وابلالغ ودار 

العلوم... وغريها.

عبد الوهاب انلجار

)63(  »الشيخ عبد الوهاب انلجار«، األهرام، العدد 20419 )13 يويلو 1941(: 2؛ )22 نوفمرب 1941(: 5؛ »تأبني الشيخ عبد الوهاب انلجار«، 
األعالم، مج. 4: 182-183؛ الزريلك،  العلوم، مج. 2: 262؛  تقويم دار  العدد 20549 )22 نوفمرب 1941(: 5؛ عبد اجلواد،   األهرام، 

 ممد عبد املنعم خفايج، األزهر يف ألف اعم، ط. 2، مج. 2 )بريوت: اعلم الكتب؛ القاهرة: مكتبة اللكيات األزهرية، 1987(: 61؛ 
ابليويم، انلهضة اإلسالمية، مج. 1: 317-338؛ فؤاد صالح السيد، موسوعة أعالم القرن العرشين يف العالم العريب واإلساليم، 

مج. 1 )بريوت: مكتبة حسن العرصية، 2013(: 576-575.
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واكن اسم انلجار مطروًحا مع اسم اخلرضي وغريه تلدريس اتلاريخ اإلساليم باجلامعة إبان 
ثماين  بعد  هل  اللجوء  يتم  أن  وقدر   ،

ً
أوال اخلرضي  اختيار  تم  أنه  غري  زيدان)64(،  جريج  مسألة 

سنوات بعد اعتذار مدرسة القضاء الرشيع ىلع اإلذن للخرضي يف اتلدريس باجلامعة. ويصادف 
ابلاحث يف صحف ذلك الوقت اإلعالن املتكرر عن مارضات انلجار، ومن ذلك: مارضته عن 
ابن الزبري يف مكة واحلجاز، ومارضة بعنوان تدبري العمل لقلب ادلولة األموية وظهور العباسيني 
ومبايعة السفاح، ومارضة أخرى يف وصف جغرافية اململكة اإلسالمية حني امتالك العباسيني، 
وكذلك مارضة عن أحوال ادلولة يف عهد هارون الرشيد، وأيًضا مارضته عن الكالم ىلع العلم 

بعهد املأمون)65(.

أحد جبمعها  يقم  لم  املرصية،  اجلامعة  املنشورة يف صحيفة  اجلامعة،  انلجار يف  ومارضات 
هذه  ومن  الكبري.  املؤرخ  هلذا  اتلارييخ  اإلنتاج  من  جمهولة  صفحات  ظلت  وهلذا  كتاب،  يف 
اتلتار وهزيمة  العباسية«)66(، ومارضته عن »غلبة  ادلولة  »الرثوة يف  املحارضات: مارضته عن 

املسلمني«)67(.

ومن هذه املحارضات أيًضا ما يتصل بتاريخ مرص يف العرص اإلساليم)68(، ويه جمموعة مهمة 
من املحارضات لم تُنرش يف كتاب حىت اآلن، وتستحق أن يقوم أحد ابلاحثني جبمعها ألهميتها، 

وأهمية الطرح اذلي قدمه انلجار للتاريخ املرصي.

)64(  »درس اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة املرصية«، املقطم، العدد 6756 )11 نوفمرب 1911(: 5

)65(  »اجلامعة املرصية ايلوم«، األهرام، العدد 13399 )2 إبريل 1921(: 2؛ »اجلامعة املرصية يف يويم السبت واألحد«، األهرام، العدد 
13599 )26 نوفمرب 1921(: 5؛ »اجلامعة املرصية يف يويم 29 و30 نوفمرب«، األهرام، العدد 13602 )30 نوفمرب 1921(: 5؛ »اجلامعة 

املرصية«، األهرام، العدد 13649 )21 يناير1922(: 3؛ »اجلامعة املرصية ايلوم«، األهرام، العدد 13681 )11 مارس 1922(: 3.

)66(  عبد الوهاب انلجار، »الرثوة يف ادلولة العباسية«، صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 2 )نوفمرب 1923(: 22-16.

)67(  عبد الوهاب انلجار، »غلبة اتلتار وهزيمة املسلمني«، صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 2 )نوفمرب 1923(: 15-9.

الوهاب انلجار، »خالصة املحارضة األوىل لفضيلة األستاذ  )68(  من بني مارضات انلجار يف تاريخ مرص اإلسالمية ما يأيت: عبد 
اجلليل الشيخ عبد الوهاب انلجار أستاذ تاريخ اإلسالم باجلامعة املرصية«، صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 2 )نوفمرب 1923(: 
48-55؛ عبد الوهاب انلجار، »تاريخ األمم اإلسالمية: ملخص مارضات فضيلة األستاذ الشيخ عبد الوهاب انلجار باجلامعة 
املرصية«، صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 3 )ديسمرب 1923(: 25-48؛ العدد 4 )يناير 1924(: 9-24؛ العدد 5 )فرباير 1924(: 

9-32؛ العدد 8 )مايو 1924(: 72-27.
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وقد نرشت صحيفة اجلامعة املرصية الربنامج ادلرايس لعبد الوهاب انلجار يف السنة ادلراسية 
1923-1924م ُمتضمنًا عنارص مارضاته عن مرص يف ظل اتلاريخ اإلساليم، ضمن مادة »تاريخ 

األمم اإلسالمية وخصوًصا مرص اإلسالمية«)69(، ويه تشتمل ىلع ما يأيت:

• مقدمة يف حدود مرص اجلغرافية، وحدودها احلايلة.	
• اجلغرافيا الطبيعية للبالد املرصية.	
• الكالم باختصار عن مرص من حيث تارخيها القديم واألرس امللوكية اليت حكمت فيها إىل 	

ايلوم.
• الفتح اإلساليم وحال املرصيني مع الرومان قبيل الفتح.	
• موقف اجلند اإلساليم يف الفتنة بني عيل ومعاوية.	
• مرص يف حال تبعيتها لدلولة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين ثم بين أمية ثم بين العباس.	
• بيان خمترص للوالة اذلين تتابعوا عليها يف ذلك العهد.	
• حال اململكة املرصية يف عهد ادلولة الطولونية، وأويلة هذه ادلولة وأمرائها.	
• حال مرص يف أيام تبعيتها للخالفة العباسية بعد بين طولون.	
• أويلة ادلولة الفاطمية ونسب الفاطميني، وكيف تدرجت بهم احلال إىل أن ملكوا مرص.	
• خلفاء الفاطميني إىل آخر دوتلهم.	
• ما اكن ملرص من املدنية يف عهد الفاطميني وحظها من العلم، وما اكن بها من ترتيب ونظام.	
• ادلولة األيوبية وأويلتها، ومن ويل مرص من ملوكها، وكيف انقلبت احلكومة يف مرص من 	

فاطمية إىل عباسية؟
• دولة املمايلك ابلحرية والربجية، وترمجة لك ملك وما تم ىلع يده من األعمال، وهيئة نظام 	

اململكة املرصية يف عهدهم.
• دخول السلطان سليم مرص وانقراض دولة املمايلك وصريورة مرص عثمانية.	

)69(  »مادة تاريخ األمم اإلسالمية لألستاذ الشيخ عبد الوهاب انلجار«، صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 1 )أكتوبر 1923(: 94-93.
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وقد ذكر انلجار يف أوىل مارضاته يف اتلاريخ املرصي: »... جيمل بنا بعد أن طفنا ىلع أخبار 
أكرث املمالك اإلسالمية، وتعرفنا حال ما اكن هلا من دول يف سالف األعرص. أن نلم بابلالد املرصية 
وأخبار ادلول اإلسالمية اليت تعاقبت عليها وأيدي األمم اليت تناوتلها، ونبني ما اكن منها من 
خري أو رش وعمران أو خراب تلكون القدوة باتلاريخ ىلع أتمها، والعلم اذلي حنصله راسًخا ىلع 
أساسه سالكني السبيل األقوم بال ماباة أو إجحاف. إن االنتفاع بدراسة اتلاريخ انتفااًع حقيقيًّا 

ال يمكن أن يكون ىلع الوجه األكمل إال إذا جعل املؤرخ الصدق رائده، واحلق قائده«)70(.

وُيالحظ يف مارضات انلجار أمران أساسيان:

: تأثره باملنهج العقيل عند لك من ابن خدلون وممد عبده؛ فنتيجة تلليق انلجار دروس 
ً

أوال
ابن خدلون،  يدرس هلم مقدمة  اإلمام ممد عبده)71(، اذلي اكن  يد  العلوم ىلع  دار  اتلاريخ يف 
ارتبط انلجار بابن خدلون ارتباًطا كبرًيا، ويقول انلجار يف ذلك: »لقد عشقت كتابة ابن خدلون، 
احلداثة  حني  يف  ذلك  بمحااكته،  أغرمت  حني  أسلويب  م  وقوَّ كتابيت  من  العشق  ذلك  فأصلح 
وعنفوان الشباب، وجلبت كتابته يف اتلاريخ قراءة اتلاريخ حىت صار نهمة انلفس، وغذاء الروح، 
وسلويت يف خلويت، فقد حبب إيلَّ نقد عبارات املؤرخني، ووزن احلوادث بابلصرية، فلك حسنة 

عندي من اتلاريخ من عنده«)72(.  

وهذا األمر عربَّ عنه رجب ابليويم بقوهل: »اذلين يقرأون آثار انلجار يدهشون لسعة حريته 
وأصالة نقده وعمق حتليله، إذ اكن يعمد إىل كثري من املسلمات فيضعها حتت جمهره، وما يزال 
بها تقليبًا وتنقيبًا حىت يصل إىل حقائق جديدة... وقد ورث هذا انلظر  املنقب عن أستاذه اإلمام 
ممد عبده حني اكن يدرس مقدمة ابن خدلون لطلبة دار العلوم، ومن بينهم األستاذ انلجار«)73(.

)70(  انلجار، »خالصة املحارضة األوىل لفضيلة األستاذ اجلليل الشيخ عبد الوهاب انلجار أستاذ تاريخ اإلسالم باجلامعة املرصية«، 
صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 2 )نوفمرب 1932(: 48.

)71(  عبد الوهاب انلجار، »اإلمام ممد عبده«، األهرام، العدد 16183 )23 ديسمرب 1929(: 5.

ابليويم، انلهضة اإلسالمية، مج. 1: 327.   )72(

)73(  املرجع السابق: 327.
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إكساب  ىلع  ساعدته  باجلامعة  تدريسه  قبل  الرشعية  للمحاماة  انلجار  مزاولة  ثانيًا: 
املختلفة  اآلراء  ودراسة  واملقارنة  واالستقصاء  اجلدل  أسلوب  اتلارخيية بعض مظاهر  مارضاته 
عن  رواية  أو  رأي  عن  رأي  ترجيح  قبل  املتنوعة  والقرائن  بينها،  واملوازنة  منها  لك  وحجج 
أخرى، ويه املظاهر اليت جندها ىلع حنو ما يف كتابات الفقهاء واملحدثني القداىم أمثال اذلهيب 
حجر  وابن  )ت845ه/1441م(،  واملقريزي  )ت630ه/1233م(،  األثري  وابن  )ت748ه/1348م(، 
القانونيني اذلين كتبوا  العسقالين )ت852ه/1449م(، وكذلك جندها واضحة يف كتابات بعض 
)1888-1956م(،  هيلك  )1889-1966م(، وممد حسني  الرافيع  الرمحن  عبد  أمثال  اتلاريخ   يف 

وممد عبد اهلل عنان )1896-1986م(، وطارق البرشي )1933م-(.

مارضاته  إىل  استمعوا  اذلين  انلجار  تالميذ  من  العيان  شهود  شهادات  بعض  يدينا  وحتت 
أن  ذكر  اذلي  )1892-1968م(  إبراهيم حسن  املؤرخ حسن  شهادة  يمثلها  و  املرصية،   باجلامعة 

ـًا جلياًل يمتاز بأسلوب جيمع بني روعة اللفظ ودقة املعن)74(.  عبد الوهاب انلجار اكن اعمل

ويأيت تفصيل هذه الشهادة يف شهادة أخرى لألستاذ أمحد رمزي )السفري املرصي السابق يف 
روما(، اذلي اكن طابًلا بمدرسة احلقوق يف اجلامعة املرصية القديمة، وتلىق بعض دروسه بكلية 
اآلداب، واكن عبد الوهاب انلجار ممن درس هل، يقول رمزي: »أما األثر اذلي توطد يف نفيس، فجاء 
ومن  نوادر رجال مرص،  من  ألقاها علينا رجل  اليت  للمحارضات  نتيجة  اإلساليم  اتلاريخ  عن 
أشجعهم وأشدهم تمساًك بتعايلم هذا اتلاريخ اإلساليم اذلي طاملا أهملناه، أعين به املرحوم الشيخ 
عبد الوهاب انلجار... واكن إلقاؤه - رمحة اهلل عليه - وقت ادلرس حيرك مشاعر الطالب، فهو إذا 
حتدث عن ادلولة العباسية جاء باألسانيد، وقرن اتلاريخ باألدب، وحتّدث حديث املؤرخ الوايع 
اذلي يعيش يف الفرتة اليت يتلكم عنها، فهو ال يرسد لك احلوادث فحسب، بل يعلق عليها وينتقل 
بك إىل الفرتة فكأنك عشت فيها، وعرفت رجاهلا وسمعت خطبهم. واكن رنني كالمه قويًّا يتغلغل 
يف انلفس، فكنت أخرج من ادلرس ويف خميليت األلفاظ واللكمات اليت استعملها، وأبيات الشعر 

)74(  »تأبني الشيخ عبد الوهاب انلجار«، األهرام، العدد 20549 )22 نوفمرب 1941(: 5.
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اليت رتّلها فتالزمين، وأجد نفيس مدفواًع إىل مراجعة هذه انلصوص واستكماهلا؛ ليك تلصق يف 
ذاكريت ألتكلم بها وأستشهد بما فيها. ومن فيض هذا األستاذ العظيم عرفت اتلاريخ اإلساليم 

واطلعت ىلع كنوزه«)75(.

الشيخ  »األستاذ  قوهل:  يف  )1891-1952م(  مبارك  زيك  ذكره  بما  الشهادات  هذه   وخنتتم 
عبد الوهاب انلجار نادرة هذا العرص، فقد يندر أن يفوته يشء من معارف هذا اجليل. وهو أعرف 

انلاس بروح العرب واإلسالم«)76(.

)75(  أمحد رمزي، منادمة احلروب: أدب وحرب وسياسة )القاهرة: مكتبة انلهضة املرصية، 1953(: 245.

)76(  زيك مبارك، األخالق عند الغزايل )القاهرة: دار الشعب، 1970(: 376. ومن اجلدير باذلكر أن هذا الكتاب أصله األطروحة اليت 
حصل بها زيك مبارك ىلع درجة ادلكتوراه يف الفلسفة، واكن عبد الوهاب انلجار أحد أعضاء جلنة مناقشة هذه األطروحة اليت 

نوقشت يف 15 مايو 1924م، كما سرنى يف موطن آخر من هذه ادلراسة.



الفصل الرابع

أعالم آخرون
جبانب هؤالء املؤرخني اثلالثة للتاريخ اإلساليم السابق ذكرهم هناك أربعة آخرين ارتبطت 
أسماؤهم باجلامعة املرصية يف مرحلتها األهلية بوجه أو بآخر، وهم: »عيل بهجت، وُجريج زيدان، 
باجلامعة  ارتباط لكٍّ من عيل بهجت وجريج زيدان  نلِّينو، وإغناطيوس جويدي«. ويأيت  واكرل 
خالل الفرتة اتلايلة العتذار أمحد زيك عن االستمرار يف اجلامعة، ويف ابَلدء تم تعيني عيل بهجت 
وترشيحه كذلك  للجامعة،  أمحد زيك سكرترًيا  املعروف)77( يلحل مل  األثري  )1858-1924م( 

تلدريس مادة اتلاريخ اإلساليم أيًضا، وهو ما نرشته الصحف آنذاك يف مايو 1910م)78(. 

عيل بهجت

)77(  ملزيد من اتلفصيالت عن عيل بهجت، انظر: مصطىف عبد الرازق، »عيل بك بهجت حياته وآثاره«، السياسة، العدد 480 )14 مايو 
1924(: 3؛ منصور فهيم، »عيل بك بهجت«، األهرام، العدد 14322 )31 مارس 1924(: 5؛ مصطىف منري أدهم، »إىل أستاذنا املرحوم 
املرصي«،  العليم  واملجمع  األثري  بهجت  »عيل  فوزي،  2؛ حسني   :)1924 مارس   30(  10664 العدد  املقطم،  بهجت«،  بك  عيل 
األهرام، العدد 29771 )14 يونيو 1968(: 112؛ الزريلك، األعالم، مج. 4: 268؛ أنور لوقا، عيل بهجت رائد ابلحث يف اآلثار العربية 

بمرص: من رسائله، )1887-1919( تللميذه السويرسي وانربخم، كتاب اهلالل 636 )القاهرة: دار اهلالل، 2003( ... وغريها.

)78(  »اجلامعة املرصية تنشئ لكية آداب ورواقًا للعلوم االقتصادية يف السنة املكتبية القادمة وتزيد عدد إرسايلتها يف أوروبا«، األهرام، 
العدد 9772 )9 مايو 1910(: 3.
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لرتاجع  أو  لم يكتمل العتذاره  اتلاريخ اإلساليم  ملادة  بهجت  تدريس عيل  أمر  أن  ويبدو 
اجلامعة؛ إذ إن اجلامعة قامت يف الشهر اتلايل يونيو 1910م بإرسال خطاب للمؤرخ جريج زيدان 
نشوب  إىل  أدَّى  اذلي  األمر  وهو  املادة)79(.  هذه  بتدريس  القيام  فيه  منه  تطلب  )1861-1914م( 
معركة فكرية ىلع صفحات صحف ذلك الوقت، وقد دارت املعركة حول: هل جيوز لغري املسلم 

يف ابلالد اإلسالمية أن يقوم بتدريس اتلاريخ اإلساليم؟ 

جريج زيدان

واكنت رؤية اجلامعة اليت أفصحت عنها يف رسالة جلريج زيدان بأن جملس إدارة اجلامعة ال 
يرى بأًسا يف أن يكون مدرس هذا اتلاريخ مسيحيًّا، وال يظنون ذلك يسوء أحًدا؛ ألن املطلوب 

)79(  انظر نص هذا اخلطاب يف: جريج زيدان، »حنن واجلامعة املرصية: واتلاريخ اإلساليم«، اهلالل، العدد 3 )ديسمرب 1910(: 177-
178. وانظر انلص الاكمل هلذه املقالة يف امللحق اثلاين هلذه ادلراسة. واجلدير باذلكر أن هناك الكثري من الكتابات حول جريج 
اجلرائد  أقوال  اتلأبني  والكتاب، حفالت  الشعراء  مرايث  ترمجة حياته،  زيدان 1914-1861:  جريج  زيدان،  إميل  منها:  زيدان، 
واملجالت يف الرجل وآثاره )القاهرة: مطبعة اهلالل، 1915(؛ أنور اجلندي، جريج زيدان: منشئ اهلالل )القاهرة: مكتبة األجنلو 
املرصية. د.ت.(؛ ممد عبد الغين حسن، جريج زيدان، أعالم العرب 90 )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للتأيلف والنرش، 1970(؛ 
نظري عبود، جريج زيدان: حياته أعماهل ما قيل فيه )بريوت: دار اجليل، ]1983[(؛ ممد كرد عيل، املعارصون )دمشق: جممع 
 Thomas Philipp, Ǧurǧī Zaidān: His Life and Thought, Beiruter Texte und Studien 3اللغة العربية، 1980(: 143-146؛

.Wiesbaden: Franz Steiner, 1979
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تعليم تاريخ األمم اإلسالمية ال ادلين اإلساليم، وصاحب اهلالل معروف باعتداهل وإنصافه، وال 
حاجة طبًعا إىل اخلوض يف املسائل ادلينية«)80(.

وحدث أن نرشت الصحف جداول املحارضات، وبه أن جريج زيدان سيقوم بتدريس مادة 
تاريخ األمم اإلسالمية)81(. وذكر زيدان أنه رشع يف اإلعداد للمحارضات، وعمل مخس خرائط 

تارخيية يف مصلحة املساحة للجزيرة العربية والعراق ومكة... وغريها)82(.

اتلاريخ  تدريس  يتوىل  أن  جيوز  هل  يف:  وتناقش  اجلامعة  إدارة  جملس  بعدها  اجتمع  وقد 
اإلساليم أستاذ مسييح؟ وأن األكرثية قررت أنه ال يليق أن يتوىل تدريسه إال أستاذ مسلم، ثم 
زار زيدان يف ايلوم اتلايل وفد من جملس إدارة اجلامعة، وأخربه بأن اجلامعة قد عمدت إىل تعديل 
قرارها األول مرااعة لعواطف األمة. وقد تفهم زيدان ذلك األمر، وقال تعقيبًا عليه)83(: »لم جند 
يف ذلك غرابة؛ ألننا نبهنا إيله منذ مخسة أشهر، ولكن تأسفنا لشيوع ذلك اخلرب ىلع صفحات 
لكفيناها مؤونة  تعييننا  بشأن  اجلامعة  بأقل خالف جرى يف  ولو شعرنا  قبل خمابرتنا...  اجلرائد 
املناقشة ىلع أهون سبيل وخففنا عناء اللوم. ويف لك حال فإننا تلقينا عذرها بالقبول ووافقناها 

ىلع تعيني من تشاء«.

اآلخر خبصوص  ابلعض  فيها  وتابعهم  ابلعض  رددها  اليت  املعلومات  بعض  وجيب تصحيح 
هذه القضية.

)80(  زيدان، »حنن واجلامعة املرصية: واتلاريخ اإلساليم«: 177-179. ويرى ابلعض أن اعمل اتلوقيت اكن هل دور يف بروز هذه املشلكة؛ 
عدم قاتله املسلم، وما 

ُ
إذ إن هذا العام اذلي ظهرت فيه اكن هو العام نفسه اذلي اغتيل فيه رئيس الوزراء القبطي بطرس اغيل، وأ

صحب ذلك من جمادالت ىلع صفحات الصحف، انظر: دونادل مالكولم ريد، دور جامعة القاهرة يف بناء مرص احلديثة، ترمجة 
إكرام يوسف، مكتبة األرسة. سلسلة املئويات )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2007(: 69.

)81(  عبد العزيز فهيم، »اجلامعة املرصية«، املؤيد، العدد 6210 )6 نوفمرب، 1910(: 4.

)82(  زيدان، »حنن واجلامعة املرصية: واتلاريخ اإلساليم«: 180-179.

)83(  املرجع السابق.
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للهجوم  نتيجة  ذلك  بعد  اعتذر  ثم  املحارضات،  إلقاء  بدأ يف  زيدان  أن  ابلعض  : ذكر 
ً

أوال
عليه)84(. والك األمرين خطأ.

ثانيًا: ذكر ابلعض أن طيور الظالم واملتعصبني اإلسالميني يه اليت هامجت تدريس جريج 
زيدان للتاريخ اإلساليم)85(. وحقيقة األمر أن ابلدء يف األمر اكن من قبل اجلامعة نفسها؛ حيث 
داخل  األمر  طرحا  اإليطايل[  ]ايلهودي  لوزينا  ومسيو  الفرنيس[  ]املسييح  ماسبريو  مسيو  إن 
جملس إدارة اجلامعة املرصية، وتابعهما بعض أعضاء املجلس، ذاكرين أن درس اتلاريخ اإلساليم 
جيب أن يكون أستاذه مسلًما؛ ألنه ال يمكن فصل دقائق تاريخ اإلسالم من مسائل دينية كثرية ... 
القرآن وأسبابه؛  بُدَّ لألستاذ من اخلوض يف تاريخ انلبوة وأعمال انليب والصحابة ويف نزول  فال 
حيث توجد وقائع كثرية يف هذه األسباب يه روح اتلاريخ اإلساليم، واإلملام بكل هذا حيتاج 
إىل اعلم مسلم واقف ىلع أحاكم إسالمية كثرية. وعليه قرر املجلس ابلحث عن أستاذ مسلم، 

كما قرر رصف ماكفأة مايلة جلريج زيدان كرتضية هل ىلع الرشوع يف تعيينه ثم العدول عنه)86(.

فكر  ملا  أنه  يسبقها  بل  األوىل،  يه  تكن  لم  املسألة  هذه  أن  الصحف  بعض  ذكرت   ثاثلًا: 

رياض باشا سنة 1890م تعيني ادلكتور يعقوب رصوف أستاًذا للتاريخ يف دار العلوم فاعرتض اإلمام 
اتلاريخ اإلساليم،  ممد عبده وغريه ىلع ذلك، مبينني أوجه اخلطأ يف تعيني غري مسلم تلعليم 

فاقتنعت دوتله بصحة هذا االعرتاض وأشار ىلع عيل مبارك ناظر املعارف إذ ذاك بإلغائه)87(.

)84(  وذلك يف ندوة »مرور 150 اعًما ىلع ميالد جريج زيدان« بمعرض القاهرة ادلويل للكتاب، يف يوم األحد 29 يناير 2012م، انظر 
اجلديدة، احلياة  الصهيوين«،  اخلطر  من  نبَّه  من  أول  زيدان..  جريج  ميالد  ىلع  اعًما   150 بمرور  »االحتفاء  املثال:  سبيل   ىلع 
 http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=161084؛ »االحتفاء بمرور 150 اعًما ىلع ميالد جريج زيدان«، ينبوع املعرفة، 
http://boumansouraeducation.ahlamountada.com/t1860-topi؛ 150 اعًما ىلع ميالد جريج زيدان.. »اكن أول من حذر من 

.http://www.noqta.info/page-30771-ar.html ،خطر احلركة الصهيونية«، نقطة... وأول السطر

)85(  املراجع السابقة.

)86(  »درس اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة املرصية«، املقطم، العدد 6756 )11 نوفمرب 1910(: 5.

)87(  املرجع السابق: 5. وقد نقضت جريدة املقطم ذلك، وأن االعتذار جاء من رصوف ألشغاهل، وأنه إذا اكن ابلعض قد اعرتض فليس 
اإلمام ممد عبده من بينهم؛ ألنه لم تكن هل لكمة مسموعة عندها، وألن رصوف اكن من بني اذلين توسطوا دلى ابلاشا تلدبري 
وظيفة ملحمد عبده، كما ذكرت أنه يستغرب من ماسبريو واجلامعة أن أقرت إيطايلًّا تلدريس تاريخ آداب اللغة العربية، ويه 
تقرتب من ادلين كذلك، وال جتزي جلريج زيدان تدريس اتلاريخ اإلساليم. وقد ردت جريدة املؤيد ىلع ما ذكرته املقطم مثبتة 

صحة مسألة ممد عبده، انظر: »درس اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة املرصية«، املؤيد، العدد 6216 )13 نوفمرب 1910(: 5.
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رابًعا: وقد شارك يف انلقاش العديد من الكتاب، ومن ذلك مسيو رايموند كولرات رئيس 
ابلداية،  السليم من  تقديرها  إدارة اجلامعة يف عدم  نقد جملس  حترير جريدة اإلجيبت، واذلي 
وأثن ىلع مالحظة ماسبريو ووصفها بالوجيهة، وأنه لم يَر إرسائيليًّا لكفته فرنسا مثاًل بتدريس 
تاريخ األمم املسيحية، أو رجاًل من رجال حزب امللك تكون مهمته أن يدرس تلالميذه اثلورة 
اتلاريخ  روح  يه  اإلسالمية  الرشيعة  ألن  وذلك  زيدان؛  جريج  لعلم  تقديره  مع  الفرنساوية، 
اإلساليم، وال يمكن لغري اعلم بها وغري مسلم من باب أديب أن يؤدي هذا ادلرس حقه، وال أن 

حيرز عواطف اتلالميذ حنوه)88(.

خمطوطها  وأودع  للتدريس  ها  أعدَّ اليت  زيدان  جريج  مارضات  أن  الغريب  من  خامًسا: 
بل عن مرص يف  الوسطى كما اكن مقرًرا،  العصور  اتلاريخ اإلساليم يف  لم تكن عن  باجلامعة 
العرص العثماين فقط)89(. وال يوجد أدىن شك أن هذه يه املحارضات اليت أعدها بالفعل، إذ إنه 

نرش بمجلة اهلالل ملخًصا للمحارضة األوىل يه ذاتها الواردة يف كتابه »مرص العثمانية«)90(.

 يف نفسه مرارة ألقت بظلها ىلع السنني األربع 
َّ

ـًا كبرًيا، وودل وقد شلكَّ األمر جلريج زيدان أمل
ابلاقية من حياته)91( ىلع ثالثة مستويات: 

ألول  األمر  عليه  عرضت  عندما  للجامعة  اعتذر  قد  اكن  حيث  انلفيس؛  املستوى  أوهلا: 
اسمه  يتضمن  املحارضات  الصحف جدول  مرة وأمام تكرار طلبها وافق، ونرشت اجلامعة يف 

وتدريسه ملادة »تاريخ األمم اإلسالمية«.  

كتابه  رأسه  وىلع  اإلساليم،  اتلاريخ  يف  الكبري  العليم  وإنتاجه  جماهل  مستوى  ىلع  وثانيها: 
»تاريخ اتلمدن اإلساليم«.

)88(  رايموند كولرات، »أحسنوا اختياركم«، املؤيد، العدد 6219 )16 نوفمرب 1910(: 5.

)89(  حسن، جريج زيدان: 236؛ شويق أبو خليل، جريج زيدان يف املزيان، ط. 2 )دمشق: دار الفكر، 1981(: 20.

مرص  العدد 3 )ديسمرب1910(: 154-161؛ جريج زيدان،  اهلالل،  اتلواريخ«،  بانلظر إىل سائر  »اتلاريخ اإلساليم  جريج زيدان،   )90(
العثمانية، حتقيق ممد حرب، كتاب اهلالل 517 )القاهرة: دار اهلالل، 1994(: 39-23. 

)91(  توماس فيليب، »جريج زيدان حياته وفكره«، عرض أمني العيويط، اهلالل، العدد 7 )يويلو 1992(: 52. 
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وثاثلها: ىلع مستوى اجلامعة ذاتها خاصة، وأنه اكن من أوائل من دعوا إىل قيام اجلامعة ىلع 
صفحات جملة اهلالل مع مطلع القرن العرشين)92(. واكن زيدان مدراًك ذللك، وقال يف مقاتله حول 

أزمة اتلدريس: »ال خالف يف أننا أول من داع إىل إنشاء اجلامعة املرصية«)93(.

-1844( Ignazio Guidi واثلالث يف هذا السياق هو املسترشق اإليطايل، إغناطيوس جويدي
1935م(، واكن يقوم باتلدريس بالفعل إلحدى املواد ادلراسية األوىل يف اجلامعة املرصية، ترتبط يف 
بعض موضواعتها باتلاريخ اإلساليم، ويه مادة »العلوم اتلارخيية، واجلغرافيا، واللغوية عند العرب«)94(.

إغناطيوس جويدي

تاريخ  1900(: 264-268؛ رءوف عباس،  )فرباير   9 العدد  اهلالل،  الكربى«،  »مدرسة لكية مرصية يه حاجتنا  زيدان،  )92(  جريج 
جامعة القاهرة، تاريخ املرصيني 72 )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1994(: 34؛ أمنة حجازي، »آباء اجلامعة األهلية«، 
يف املوسم اثلقايف اتلاسع، 2007-2008: مائة اعم ىلع اجلامعة املرصية، تقديم أمحد زكريا الشلق، سلسلة ندوات ثقافية )القاهرة: 

دار الكتب والوثائق القومية، 2011(: 91.

املسألة اعرًضا  هذه  أيًضا  زيدان  تناول  هذا  مقاتله  177-181. وجبانب  اإلساليم«:  واتلاريخ  املرصية:  واجلامعة  »حنن  زيدان،    )93(
  Philipp, Ǧurǧī Zaidān: تلفصيالتها يف رساتله البنه إميل املؤرخة يف 12 أكتوبر سنة 1910م، انظر انلص الاكمل هلذه الرسالة

.210-216

)94(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 94، 116. وقد ُطبعت مارضات جويدي حتت عنوان مارضات أدبيات اجلغرافيا واتلاريخ واللغة عند 
العرب، انظر: إغناطيوس جويدي، حمارضات أدبيات اجلغرافيا واتلاريخ واللغة عند العرب باعتبار عالقتها بأوروبا وخصوًصا 
بإيطايلا، ويه األربعون حمارضة اليت خطب العالمة املحقق السنيور جويدي طلبة اجلامعة املرصية إياها )القاهرة: جملة اجلامعة 
املرصية، ]1909[(، وانظر عن جويدي: جنيب العقييق، املسترشقون، ط. 4 موسعة، مج. 1 )القاهرة: دار املعارف، 1980(: 425-
 :)1993 للماليني،  العلم  دار  )بريوت:   3 ط.  املسترشقني،  موسوعة  بدوي،  الرمحن  عبد  336؛   :1 مج.  األعالم،  الزريلك،  426؛ 

.217-212
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 Carlo Alfonso Nallino نَِلّينُو  ألفونسو  اكرلو  هو  آخر،  إيطايل  مسترشق  األعالم  ورابع 
)1872-1938م(، وهو لم يقم بتدريس مادة اتلاريخ اإلساليم أو تاريخ األمم اإلسالمية، إال أن 
اجلامعة لكفته خالل العام ادلرايس )1909-1910م( بإلقاء مارضات اعمة حول تاريخ علم الفلك 
بها  اشتهر  اليت  اتلحقيقات  من  فيه  هل  وملا  املوضوع،  هذا  يف  تلخصصه  وذلك  العرب)95(؛  عند 
اللغة  آداب  »تاريخ  مادة  بتدريس  نَِلّينو  قام  )1910-1911م(  اتلايل  العام  ادلراية)96(، ويف  أهل  من 

العربية«)97(.

اكرلو ألفونسو نَِلّينُو

)95(  قامت مكتبة اجلامعة بطبع مارضات نلِّينو حتت عنوان: »علم الفلك تارخيه عند العرب يف القرون الوسطى« سنة 1911م، انظر: 
اجلامعة املرصية، تقرير جملس اإلدارة املقدم للجمعية العمومية جبلستها املنعقدة بدار اجلامعة يف يوم اخلميس 2ربيع اثلاين سنة 
1٣٣0 املوافق 21 مارس سنة 1912 عن حالة اجلامعة املرصية يف السنة املكتبية 1911-1912 )د.م.، د.ت.( وأعيد نرشه يف: منصور 
وآخرون، اجلامعة األهلية )1908-1925م(: 142. كما ُطبعت هذه املحارضات يف روما يف السنة نفسها. وعن بعض آراء نلينو 
يف دراسة اتلاريخ والعلوم اتلارخيية عند العرب، انظر: عبد الرشيد الصادق املحمودي، طه حسني من األزهر إىل السوربون، 

املرشوع القويم للرتمجة 462 )القاهرة: املجلس األىلع للثقافة، 2003(: 121-119.

املسترشقون: 432-434؛  األمري أمحد فؤاد: 119. وللمزيد عن نلينو، انظر: ممد كرد عيل، املعارصون: 298؛ العقييق،  )96(  بدير، 
للثقافة،  املجلس األىلع  )القاهرة:  األجانب يف اجلامعة املرصية  ادلين،  املسترشقني: 583-587؛ حسن نرص  موسوعة  بدوي، 

.245-239 :)2008

)97(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 124.





الفصل اخلامس

الطالب وحمارضات اتلاريخ اإلساليم
قررت اجلامعة األهلية قبول مجيع من يتقدم إيلها  من املتخرجني يف املدارس العايلة، والطلبة 
العلوم، ومدرسة القضاء الرشيع،  املوجودين فيها، وكذلك طلبة األزهر الرشيف، ومدرسة دار 
ولك من ال يدخل ضمن هذه الطوائف، ممن يقدم طلبًا للجامعة بنية االستمرار ىلع حضور درس 

واحد)98(.

فإن  العليا،  املدارس  جبانب  ثانوية  مؤسسة  اعتربت  األهلية  اجلامعة  أن  من  الرغم  وىلع 
ادلراسة فيها اكنت حرة، واللوائح غري دقيقة؛ وذللك استمرت املدارس العليا يه اليت تستوعب 
إىل مؤسسة  أداء رساتلها حىت حتوهلا  أنها ظلت يف  إال  اثلانوية)99(،  احلاصلني ىلع شهادة  معظم 

حكومية سنة 1925م.

: أعداد الطالب
ً

أول

 كبرًيا من طالب اجلامعة، سواء من الطلبة املنتسبني أو 
ً

القت مادة اتلاريخ اإلساليم إقباال
تذاكر  حلاميل  املحارضات  بدخول  يُسمح  واكن  املواد.  إحدى  حضور  خيتارون  اذلين  املستمعني 
اتلذاكر  أو  اجلامعة،  مارضات  مجيع  حضور  حلاملها  تُبيح  اليت  العامة  اتلذاكر  سواء  ادلخول 

اخلصوصية اليت تبيح حلاملها حضور مارضات يف مادة واحدة)100(.

)98(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 53.

)99(  إبراهيم، اجلامعة األهلية: 143.

)100(  املرجع السابق: 75.
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ابتداًء من 21 ديسمرب سنة 1908 حىت 15 فرباير سنة  وبلغ عدد طالب اجلامعة املرصية - 
1909م - 754 طابًلا)101(،  وزعوا ىلع املواد ادلراسية اخلمس ىلع انلحو اآليت)102(:

عدد الطالباألستاذاملادة

492أمحد زيكاحلضارة اإلسالمية1

432أمحد كمالاحلضارة الرشقية القديمة2

394جويديأدبيات اجلغرافيا واتلاريخ عند العرب3

359ملرآداب اللغة اإلجنلزيية4

347بوفيليهآداب اللغة الفرنسية5

جدول )1( عدد طالب مادة اتلاريخ اإلساليم خالل العام ادلرايس

)1908-1909م( مقارنة بأعدادهم يف املواد ادلراسية األخرى

أعضاء هيئة اتلدريس األوىل باجلامعة، سنة 1908

)101(  اجلامعة املرصية، تقرير مقدم للجمعية العمومية عن أشغال جملس إدارة اجلامعة املرصية سنة 1908و1909م )القاهرة: مطبعة 
املقطم، 1910(. وقد أعيد نرش هذا اتلقرير يف: منصور وآخرون، اجلامعة األهلية )1908-1925م(: 81.

)102(  املرجع السابق؛ بدير، األمري أمحد فؤاد: 209.
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أمحد زيك مدرس اتلاريخ اإلساليم يتوسط طلبة مادته خالل العام ادلرايس )1908-1909م(

العام ادلرايس )1908-1909م( وبنسبة  الطلبة خالل  العدد األكرب من  وُيفهم من ذلك أن 
تزيد عن 65% من عددهم اإلمجايل، اكنوا من حضور مادة اتلاريخ اإلساليم.

األيام  منذ  اإلساليم  اتلاريخ  الطالب ىلع مارضات  من  الشديد  اإلقبال  هذا  لوحظ  وقد   
إىل  الطالب  بتقسيم  اجلامعة  قامت  وهلذا  األول؛  ادلرايس  العام  هذا  يف  للمحارضات  األوىل 

قسمني، وأن يقوم األستاذ بإعطاء املحارضة مرتني)103(. 

وبالرغم من تناقص أعداد الطالب يف األعوام ادلراسية اتلايلة، فإن اإلقبال ىلع حضور مادة 
اتلاريخ اإلساليم ظل كذلك هل السبق، وهذا يتضح ىلع سبيل املثال إذا استعرضنا أعداد الطالب 
املقيدين يف لكية اآلداب والفلسفة باجلامعة املرصية خالل العام ادلرايس )1910-1911م(، وهم 

اكآليت)104(:

األهرام  مركز  )القاهرة:  1908-1940م  واملجتمع  املرصية  اجلامعة  اجلمييع،  ادلسويق  املنعم  عبد  30؛   :3 مج.  األيام،  حسني،    )103(
لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية، 1982(: 27.

)104(  »سجل حرص لطالب اجلامعة خالل العام ادلرايس 1910-1911م«، سجالت حمفوظات اجلامعة املرصية، سجالت إنشاء اجلامعة. 
جامعة القاهرة. املكتبة الرتاثية؛ بدير، األمري أمحد فؤاد: 211.
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املجموعالطابلاتالطالباملادةم
54×54تاريخ األمم اإلسالمية1
252247تاريخ آداب اللغة الفرنسية2
35×35آداب اللغة العربية3
31×31الفلسفة العربية واألخالق4
31×31علم مقارنة اللغات السامية5
31×31تاريخ اتلعايلم الفلسفية6
30×30اجلغرافيا وعلم الشعوب7
29×29تاريخ الرشق القديم8
19221تاريخ آداب اللغة اإلجنلزيية9

جدول )2( عدد طالب اتلاريخ اإلساليم خالل العام ادلرايس )1910-1911م(

يف  خاصة  ذلك،  بعد  اإلسالمية  األمم  تاريخ  ملادة  احلارضين  الطالب  عدد  تقلص  وقد 
سنوات احلرب العاملية األوىل وما تالها، وهو ما يظهره عدد املتقدمني المتحان مادة تاريخ األمم 
اإلسالمية يف دور نوفمرب سنة 1916م اذلي بلغ ثالثة طالب فقط يف مقابل ازدياد عدد طالب 

اللغة العربية واملذاهب الفلسفية، يف لكية اآلداب، وهو ما يبينه اجلدول اآليت)105(: 

الغائبونانلاجحوناملتقدمونالعلومم

633آداب اللغة العربية وتارخيها1

321تاريخ األمم اإلسالمية2

651تاريخ املذاهب الفلسفية3

321تاريخ ابلدلان ووصف الشعوب4

211تاريخ الرشق القديم5

جدول )3( نتيجة امتحان دور نوفمرب 1916م

)105(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 221.
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واستمراًرا تلقلص أعداد طلبة اتلاريخ اإلساليم يف مقابل املواد ادلراسية األخرى، بلغ عدد 
الطالب احلارضين هلذه املادة  يف العام ادلرايس )1919-1920م( أربعمائة وسبعة عرش )417( طابًلا 
مستمًعا يف مقابل أعداد أكرب بكثري يف مواد أخرى، وهو ما يبينه اجلدول اتلايل فيما خيص لكية 

اآلداب)106(:

العددالقسمم

778آداب اللغة العربية1

1718تاريخ الرشق القديم2

417تاريخ األمم اإلسالمية3

467الفلسفة العامة وتارخيها4

492الفلسفة العربية وعلم األخالق5

233تقويم ابلدلان ووصف الشعوب6

262آداب اللغة اإلجنلزيية7

518آداب اللغة الفرنسية8

جدول )4( عدد طالب اتلاريخ اإلساليم خالل اعم )1919-1920م(

اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة األهلية شغلت  فيه أن مادة  فإن اذلي ال شك  وأيًّا اكن األمر 
سنوات  يف  ا  جدًّ واضًحا  اكن  املوقع  هذا  اجلامعة.  هذه  طالب  اهتمامات  ضمن  متقدًما  موقًعا 
اجلامعة األوىل، غري أنه تراجع بعد ذلك يف السنوات اتلايلة. وىلع الرغم من هذا الرتاجع عن موقع 
الصدارة، فإنه حافظ ىلع أهميته واإلقبال عليه إىل حد ما، فلم يصل – كما يتضح من اجلدول 
السابق ىلع سبيل املثال - إىل آخر قائمة االهتمامات الطالبية بمواد ادلراسة يف اجلامعة األهلية.

)106(  املرجع السابق: 230.
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ثانًيا: المتحانات

فرتة  خالل  اإلسالمية  األمم  تاريخ  مادة  امتحانات  نماذج  بعض  ادلوريات  بعض  حفظت 
خاص  أحدهما:  األهلية؛  للجامعة  األخري  العام  من  نموذجني  خنتار  ومنها  األهلية،  اجلامعة 

باتلاريخ اإلساليم العام، واثلاين: باتلاريخ املرصي يف العرص اإلساليم.

انلموذج األول: خيتص بقسم اتلاريخ واجلغرافيا خالل العام ادلرايس 1924-1925م)107(:

اخرت أحد هذين السؤالني وأجب عليه يف تفصيل ووضوح:- 1
: سياسة بين أمية يف العراق أيام والية زياد واحلجاج. ما يه، وما أسبابها، وما نتاجئها؟

ً
أوال

ثانيًا: والية العهد وأثرها يف األرسة املالكة من جهة، ومن سياسة ادلولة من جهة أخرى أيام 
بين أمية، ويف الصدر األول من خالفة العباسيني.

قل ما حيرضك بإجياز عن اسمني من هذه األسماء:- 2
عمر بن يوسف اثلقيف مصعب بن الزبري  

قيس بن سعد ممد بن أيب بكر 
حيىي بن خادل عبد اهلل بن عيل  

انلموذج اثلاين: خيتص باالمتحان اتلحريري لليسانس بقسم الفلسفة خالل العام ادلرايس 
1924-1925م)108(:

اخرت أحد هذين السؤالني وأجب عليه يف تفصيل ووضوح:- 1
: ألي دولة اكنت ختضع مرص وقت الفتح اإلساليم، وماذا اكن نظام احلكم فيها، وماذا 

ً
أوال

تظن أن يكون مركز املقوقس؟

ثانيًا: أيوجد اختالف بني سياسة احلكم يف مرص أيام عمر وأيام عثمان، وإن اكن يوجد فما 
هو؟ وهل اكنت هل نتائج؟ وما يه؟

)107(  صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 7 )مايو 1925(: 28.

)108(  املرجع السابق: 27.
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بأمر - 2 للكتب  خزانة  فيها  حرقوا  اإلسكندرية  مدينة  افتتحوا  حني  العرب  إن   يُقال 

عمر بن اخلطاب، فهل تعرف شيئًا عن هذه األحدوثة، وماذا عىس أن تكون هذه اخلزانة؟ 
وهل تظن أن بينها وبني خزانة الكتب اليت أقامها املقدونيون يف هذه املدينة صلة؟

وانلاظر لطبيعة أسئلة هذه االمتحانات سيجد أن صياغتها تتسم بالوضوح، وأن هذه األسئلة 
ا بمعيار زمنها، وأنها لم تكن تقترص فقط ىلع قياس املعرفة اتلارخيية واملعلوماتية،  متقدمة جدًّ
بل تعدتها إىل قياس الفهم والرغبة يف إظهار املهارات اذلهنية من املناقشة واتلحليل والرد ىلع 
اتلاريخ  قضايا  بعض  يف  الرأي  إلبداء  الطالب  أمام  متسًعا  املجال  وجعل  األطروحات،  بعض 

اإلساليم املرتبطة باألشخاص أو املوضواعت. 

ثاثلًا: درجات الطالب

وانلهاية   ،)30( انلهائية  ودرجتها  اإلساليم  اتلاريخ  مادة  يف  الطلبة  درجات  خبصوص  أما 
الصغرى للنجاح )15(، فيمكن اتلطرق إىل بعضها ىلع انلحو اآليت)109(: 

)109(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 219، 221، 229.
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أسماء الطالبالعام ادلرايس
درجة مادة

تاريخ األمم اإلسالمية

دور مايو 1916م
29عبد احلميد العبادي)110(
26حسن إبراهيم حسن)111(

دور مايو 1917م
30عبد احلميد العبادي
27حسن إبراهيم حسن

العام ادلرايس 1920-1919 
حسن إبراهيم حسن)الليسانس(

20 حتريري
مقبوللم حيرض الشفوي

جدول )5( درجات مادة اتلاريخ اإلساليم بلعض الطلبة يف بعض السنوات)110( )111( 
وُيظهر هذا اجلدول درجات اثنني من الطلبة الذلين صارا من كبار املؤرخني بعد ذلك.

الليسانس وحدهم، بل  ولم يقترص طالب اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة األهلية ىلع طالب 
تعدى ذلك إىل نوعية أخرى من الطالب، يتمثلون فيما يمكن تسميته بطالب ادلراسات العليا، 

وهو موضوع الفصل القادم.

)110( عبد احلميد العبادي )1892-1956م( مؤرخ كبري، اختري اعم 1925م أستاًذا للتاريخ اإلساليم باجلامعة املرصية، وتوىل العمادة 
األوىل للكية اآلداب جبامعة فاروق األول ]اإلسكندرية[ منذ إنشائها سنة 1942م، كما قام باتلدريس يف اجلامعة األزهرية ودار 
أهم  من  بالقاهرة،  العربية  اللغة  بمجمع  عضًوا  واكن  بغداد،  يف  العليا  املعلمني  ودار  شمس  عني  جبامعة  اآلداب  ولكية  العلوم 
مؤلفاته: صور من اتلاريخ اإلساليم، واملجمل يف تاريخ األندلس، انظر: مجال ادلين الشيال، »األستاذ عبد احلميد العبادي«، يف 
العبادي، املكتبة اتلارخيية 1 )القاهرة: مكتبة  إبراهيم الرشيف، مراجعة خمتار  املجمل يف تاريخ األندلس، مجع وتنسيق أمحد 
انلهضة املرصية، 1958(: 4-8؛ سيد، »رواد ادلراسات اتلارخيية يف العصور الوسطى واإلسالمية«: 293-294؛ عوض، رواد تاريخ 
أعالم من اإلسكندرية، ط. 2، مج. 2، ذاكرة الكتابة 26 )القاهرة: اهليئة  العصور الوسطى يف مرص: 228-233؛ نقوال يوسف، 
العامة لقصور اثلقافة، 2001(: 293-295؛ الزريلك، األعالم، مج. 3: 287؛ ممد مهدي عالم، وممد حسن عبد العزيز، املجمعيون 

يف مخسة وسبعني اعًما )القاهرة: جممع اللغة العربية، 2007(: 384-382.

)111( حسن إبراهيم حسن )1892-1968م( مؤرخ كبري، ودل يف طنطا، وحصل ىلع ادلكتوراه مرتني يف مرص وإجنلرتا. قام باتلدريس 
يف اجلامعة، وتدرج يف املناصب اإلدارية حىت وصل إىل منصب العميد بكلية اآلداب جبامعة القاهرة، ثم شغل منصب مدير 
جامعة أسيوط. وقام باتلدريس أيًضا يف جامعات أخرى عديدة مثل الرباط واملغرب، وبنسلفانيا واكيلفورنيا. من أبرز مؤلفاته: 
تاريخ اإلسالم السيايس وادليين واثلقايف واالجتمايع، وتاريخ ادلولة الفاطمية، وزعماء اإلسالم، انظر: »ابلقاء هلل شيعت أمس 
جنازة املرحوم األستاذ ادلكتور حسن إبراهيم حسن مدير جامعة أسيوط السابق«، األهرام، العدد 29757 )31 مايو 1968(: 13؛ 
رواد  الوسطى واإلسالمية«: 294-295؛ عوض،  األعالم، مج. 2: 178-179؛ سيد، »رواد ادلراسات اتلارخيية يف العصور  الزريلك، 
تاريخ العصور الوسطى يف مرص: 48-56. وُيالحظ يف هذا الكتاب األخري عدم ذكره حصول حسن إبراهيم حسن ىلع ادلكتوراه 
من اجلامعة األهلية، واكتفائه فقط بذكر حصول حسن إبراهيم ىلع ادلكتوراه اثلانية هل اليت حصل عليها من إجنلرتا سنة 1928م 

.Thomas Arnold عن موضوع »الفاطميون يف مرص« بإرشاف املسترشق السري توماس أرنودل



الفصل السادس

دور مؤريخ اجلامعة األهلية يف صناعة املؤرخني
اكن ملؤريخ اتلاريخ اإلساليم باجلامعة األهلية دور كبري يف صناعة املؤرخني، وذلك عن طريق 

إرشافهم ومناقشاتهم للرسائل املقدمة للحصول ىلع العاملية أو ادلكتوراه يف اتلاريخ اإلساليم. 

يف  للطالب  شفهية  مناقشة  ىلع  يشتمل   - قليل  بعد  سرنى  كما   – العاملية  امتحان  واكن 
الرسالة اليت قدمها يف أحد موضواعت املواد اليت تم دراستها باجلامعة، وكذلك مناقشة شفهية يف 

موضوعني ىلع األقل من بني ثالثة موضواعت أو أكرث خيتارها الطالب لالمتحان فيها.

ويمكن عرض رسائل ادلكتوراه يف اتلاريخ اإلساليم باجلامعة األهلية ىلع انلحو اآليت:

بمدرسة  املكتبة  )أمني  بييل  أمحد  للطالب  األيويب«  ادلين  »حياة صالح  رسالة   :
ً

أول
اهلندسة امللكية( 

هذه الرسالة يه أوىل رسائل ادلكتوراه يف جمال اتلاريخ اإلساليم يف تاريخ اجلامعة املرصية، 
بعد ست سنوات من  ذلك  واكن  األهلية،  اجلامعة  من  املمنوحة  ادلكتوراه  رسائل  ثانية  تُعد  كما 

رسالة ادلكتوراه األوىل باجلامعة، ويه رسالة طه حسني عن أيب العالء يف مايو سنة 1914م.

تشلكت جلنة مناقشة هذه الرسالة برئاسة األستاذ إسماعيل رأفت، وعضوية ثالثة مندوبني 
من وزارة املعارف هم األساتذة: ممد رفعت، وممد فهيم، وأمحد اإلسكندري، جبانب عضوين 
اجلامعة  يف  اإلساليم  اتلاريخ  مؤرخ  وثانيهما  وايت،  بريس  املسرت  أوهلما  األهلية:  اجلامعة  من 
آنذاك، وهو الشيخ عبد الوهاب انلجار. وقد امتحن أمحد بييل جبانب املناقشة الشفوية لرساتله 
الرسالة  تناولت  وقد  قيرص)112(.  ويويلوس  إفريقيا،  شمال  ساكن  وهما:  اختارهما،  موضوعني  يف 

املوضوع يف فصلني:

)112(  »مرض امتحان العاملية للطالب أمحد أفندي بييل«، سجالت حمفوظات اجلامعة املرصية، جامعة القاهرة. املكتبة الرتاثية، مفظة 
35، ملف 762 )29 إبريل 1920(؛ بدير، األمري أمحد فؤاد: 228.
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ثم  الصليبية،  احلروب  فيه عن  فتلكم  اثلاين:  أما  العباسية،  ادلولة  تاريخ  فيه  ناقش  األول: 
الشام، واثلالث يف  تناول صالح ادلين األيويب يف ثالثة أدوار: ادلور األول يف مرص، واثلاين يف 

فلسطني، وأخرًيا خاتمة تناولت صفاته وأعماهل. 

وُيفهم من مقدمة ابلاحث لرساتله - بعد طبعها يف كتاب - أنه بدأ يف إعداد رساتله يف مارس 
سنة 1920م)113(؛ أي أنه أنىه رساتله وناقشها خالل اعم واحد، إذ اكنت مناقشته يف يوم اخلميس 
29 إبريل سنة 1920م. وقد تداولت اللجنة وقررت جناحه يف االمتحان بتقدير جيد، ومنحه لقب 

دكتور يف اآلداب من اجلامعة املرصية.

ثانًيا: رسالة »تاريخ عمرو بن العاص« للطالب حسن إبراهيم حسن )املدرس بمدرسة 
طنطا البتدائية(

تقدم حسن إبراهيم حسن إىل مناقشة ادلكتوراه ىلع أثر إقرار انلظام اجلديد اذلي يشرتط 
احلصول ىلع ليسانس اآلداب قبل هذه املناقشة، واكن حسن إبراهيم قد جنح يف امتحان الليسانس 
يف اآلداب يف السنة ادلراسية 1919-1920م، وبعدها، وباتلحديد يف 22 من ديسمرب سنة 1920م قام 

بإرسال اخلطاب اآليت)114(:

»حرضة صاحب املعايل املراقب العام للجامعة املرصية:

العاملية،  المتحان  اإلساليم  اتلاريخ  يف  وضعتها  اليت  الرسالة  للجامعة  أقدم  بأن  أترشف 
عنوانها: تاريخ عمرو بن العاص ريض اهلل عنه، وقد أخذت املواضيع اثلالثة اآلتية للمناقشة يف 

اثنني منها حسب الحئة قسم اآلداب:

طبقتا العرب والسواحلية برشق إفريقيا: علم وصف الشعوب.- 1
رواية هملت لشكسبري: آداب اللغة اإلجنلزيية.- 2

)113(  أمحد بييل، حياة صالح ادلين األيويب، ط. 2 )القاهرة: املكتبة اتلجارية الكربى، 1926(: 25.

)114(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 231.
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مرض امتحان ادلكتوراه للطالب أمحد بييل، سنة 1920م
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االنقسامات ادلينية يف عهد الرومان، امللكية وايلعقوبية: تاريخ الرشق القديم.- 3
وإين أرفق بهذا مخس نسخ من الرسالة، ومن املواضيع اليت اخرتتها للمناقشة الشفوية.

إمضاء: حسن إبراهيم حسن
)مدرس بمدرسة طنطا االبتدائية(

األساتذة  حرضات  إىل  يعهد  أن  قرر  اآلداب  قسم  جملس  ىلع  الكتاب  هذا  ُعرض   وملا 

إسماعيل رأفت، والشيخ عبد الوهاب انلجار، وادلكتور طه حسني، يف فحص الرسالة اليت وضعها 
الرسالة  هذه  صالحية  عدم  املجلس  فقرر  عدمه؛  أو  قبوهلا  يف  رأيهم  وإبداء  املذكور،  الطالب 
للمناقشة، وأن تُرد إيله، وأن يُطلب منه إاعدة تأيلفها من جديد، كما قرر أن يلفت نظر الطلبة 
إىل رضورة كتابة العبارة اآلتية ىلع رساالتهم عند الطبع، ويه: »اجلامعة املرصية غري مسئولة عما 
تضمنته هذه الرسالة من اآلراء«. كما قرر وضع قاعدة مألوفة يف جامعات فرنسا، ويه أن الطالب 
اذلي يريد أن يكتب رسالة المتحان ادلكتوراه، جيب عليه أن خيتار هل أستاًذا من أساتذة اجلامعة 

يرشده ويرُشف ىلع عمله)115(.

برئاسة جلنة  اجلامعة  هل  شلكت  رساتله  بتعديل  إبراهيم  حسن  الطالب  قام   وعندما 
بريس  واملسرت  انلجار،  الوهاب  عبد  الشيخ  وعضوية  اآلداب  قسم  عميد  رأفت  بك  إسماعيل   
وايت، وادلكتور طه حسني من اجلامعة، وممد بك اخلرضي واملسرت أ. فنش مندوبني من قبل 
وزارة املعارف. ونوقش عالنية يف 6 مايو سنة 1921م، فنجح بتقدير جيد، ومنح لقب دكتور يف 

اآلداب)116( من اجلامعة املرصية، وهو ثالث من أحرز هذا اللقب يف تاريخ اجلامعة املرصية. 

بعض  وقدمت  مناقشتها،  تاريخ  من  اعم  من  أقل  بعد  كتاب  يف  الرسالة  هذه  ُطبعت  وقد 
الصحف يف حينها عرًضا هلا)117(. 

)115(  املرجع السابق: 231؛ اجلمييع، اجلامعة املرصية واملجتمع: 50.

)116(  »مرض امتحان العاملية للطالب حسن إبراهيم حسن«، سجالت حمفوظات اجلامعة املرصية، جامعة القاهرة. املكتبة الرتاثية، 
مفظة 37، ملف 487 )6 مايو 1921(؛ »تاريخ عمرو بن العاص«، األهرام، العدد 13681 )11 مارس 1922(: 3.

)117(  انظر ىلع سبيل املثال: »تاريخ عمرو بن العاص«، األهرام، العدد 13681 )11 مارس 1922(: 3؛ »تاريخ عمرو بن العاص، تأيلف 
ادلكتور حسن إبراهيم حسن«، اهلالل، العدد 7 )إبريل 1922(: 682-681.
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مرض امتحان ادلكتوراه للطالب حسن إبراهيم حسن، سنة 1921م
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وتتناول هذه الرسالة تاريخ عمرو بن العاص يف ثالثة كتب، لك كتاب منها ينتظم يف ثالثة 
أبواب: خصص الكتاب األول عن »عمرو بن العاص من والدته إىل أن ويل فتح مرص«، وجعل 
اثلالث  الكتاب  أما  اإلسالمية«،  ادلولة  زعماء  من  كزعيم  »عمرو  عنوان  حتت  اثلاين  الكتاب 

فدارت أبوابه حول »عمرو منذ اعزتل والية مرص إىل أن مات«. 

املرعشيل  حامد  توفيق  للطالب  بها«،  العرب  عهد  وأول  األندلس  »فتح  رسالة  ثاثلًا: 
)املوظف بمصلحة األمالك األمريية(

يف  فيها  املناقشة  جبوار  الطالب  وامتحن  حسني،  طه  ادلكتور  الرسالة  هذه  ىلع  أرشف   
سيناء،  طور  جزيرة  لشبه  واإلثنوجرايف  اجلغرايف  الوصف  وهما:  اختارهما،  الذلين  املوضوعني 
 وسياسة تيربس جراكس واكيس جراكس يف روما. واكنت جلنة مناقشته قد تشلكت برئاسة األستاذ 
إسماعيل رأفت وعضوية ادلكتور طه حسني، والشيخ عبد الوهاب انلجار، ومندويب وزارة املعارف 

الشيخ ممد اخلرضي، واألستاذ ممد قاسم، وذلك ملناقشته يوم 27 مايو 1921م)118(. 

بإجراء  الرسالة، وطابلا  املعارف ىلع صالحية  وزارة  املنتدبان من  األستاذان  وقد اعرتض   
تعديالت فيها، وملا اكنت مهمة مندويب الوزارة تقترص ىلع حضور االمتحان وإعطاء األصوات 
 يف انلتيجة، وليس االعرتاض ىلع رسالة أقرها أساتذة اجلامعة، فقد اجتمع جملس لكية اآلداب يف
28 مايو 1921م بلحث هذا األمر، وأرصَّ املجلس ىلع صالحية الرسالة ووجوب مناقشتها، وقرر رفع 
األمر إىل جملس إدارة اجلامعة، فقام وكيل اجلامعة بإرسال املوضوع إىل وزير املعارف للرد، واكن 
الرد هو رضورة مشاركة مندويب الوزارة مشاركة فعلية يف منح درجة ادلكتوراه، وملا ُعرض األمر 

ىلع جملس إدارة اجلامعة وافق برشط إعفاء الطالب اذلي تقدم برساتله قبل وقوع اخلالف)119(. 

)118(  »مرض امتحان العاملية للطالب توفيق أفندي حامد املرعشيل«، سجالت حمفوظات اجلامعة املرصية، جامعة القاهرة. املكتبة 
الرتاثية، مفظة 43، ملف 493 )21 إبريل 1922(.

جملة  )1925-1940م(«،  واحلكومية  )1908-1925م(  األهلية  مرحلتيها  القاهرة يف  اجلامعية جبامعة  »الرسائل  يس،  أمحد  )119(  جنالء 
الروزنامة، العدد 9 )القاهرة: دار الوثائق القومية، 2011(: 328-327.
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ونتيجة ذللك تم يف إبريل 1922م مناقشة الطالب يف موضوع رساتله، ويف املوضوعني الذلين 
اختارهما للمناقشة، فنجح يف االمتحان بدرجة متوسط)120( ومنح لقب دكتور يف اآلداب، واكن رابع 

احلاصلني ىلع ادلكتوراه يف اجلامعة األهلية)121(.

»مرض امتحان العاملية للطالب توفيق أفندي حامد املرعشيل«. وتوجد صورة من هذا املحرض مصاحبة لدلراسة.   )120(

)121(  بدير، األمري أمحد فؤاد: 233-234؛ اجلمييع، اجلامعة املرصية واملجتمع: 51-50.

مرض امتحان ادلكتوراه للطالب توفيق حامد املرعشيل، سنة 1922م
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العلمية واألدبية« للطالب أمحد فريد رفايع  املأمون من وجهته  رابًعا: رسالة »عرص 
)املفتش بوزارة ادلاخلية(

بعد أن أتمَّ أمحد فريد رفايع دراسته بقسم اآلداب، تقدم دلرجة ادلكتوراه، فندب ادلكتور 
طه حسني لإلرشاف ىلع الرسالة، وأرسلت وزارة املعارف الشيخ ممد اخلرضي لالشرتاك معه 
يف اإلرشاف)122(. وقد تشلكت جلنة املناقشة – اليت تمت يف يوم 18 ديسمرب سنة 1922م - منهما 

باإلضافة إىل إسماعيل رأفت، وعبد الوهاب انلجار، وعبد اخلالق عمر.

الرسالة من ثالثة جمدلات، املجدل األول تكون من ثالثة كتب: األول عن  وتتكون هذه 
عرص بين أمية، واثلاين عن عرص بين العباس، واثلالث عن عرص املأمون. وتناول املجدل اثلاين 
ملحقني لعرص بين أمية وعرص بين العباس، أما املجدل اثلالث فملحق لعرص األمني واملأمون)123(.

وُيفهم من ذلك لكه أن اجلامعة األهلية أجازت بعضوية ومناقشة مؤريخ اتلاريخ اإلساليم 
بها أربع رسائل لدلكتوراه يف ختصص اتلاريخ اإلساليم، وملا اكنت هذه اجلامعة لم جتز يف حياتها 
حىت سنة 1925م سوى ست رسائل دكتوراه فقط)124(، فإن معن ذلك أن النسبة الغابلة لرسائل 

اجلامعة األهلية اكنت تصب يف جانب اتلاريخ اإلساليم، وذلك بنسبة اثللثني.

 وجيدر اذلكر أن الرساتلني األخريتني لم تكونا ببعيدتني عن حقل اتلاريخ اإلساليم بطرف 
أيًضا - يه رسالة طه حسني عن  تاريخ اجلامعة   منها أو أكرث؛ فالرسالة األوىل - ويه األوىل يف 

أيب العالء املعري، اليت حصل بها ىلع ادلكتوراه قبل حصوهل ىلع الليسانس؛ إذ إن اجلامعة لم تكن 

)122(  »ملف حالة الطالب أمحد فريد رفايع«، سجالت حمفوظات اجلامعة املرصية، جامعة القاهرة. املكتبة الرتاثية، مفظة 40، ملف 
487 )18 ديسمرب1922(.

)123(  أمحد فريد رفايع، عرص املأمون، ط. 2 )القاهرة: دار الكتب املرصية، 1927(.

)124(  يذكر ابلعض أن رسائل ادلكتوراه املجازة يف اجلامعة األهلية اكن عددها سبعة، وذلك بضم رسالة إرسائيل ولفنسون عن )تاريخ 
ايلهود يف بالد العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم(، انظر: اجلمييع، اجلامعة املرصية واملجتمع: 49، 51. واحلقيقة أن ولفنسون لم 
يكن قد ناقش رسالة ادلكتوراه خالل فرتة اجلامعة األهلية، إذ إنه لم جيزْت الليسانس إال يف العام ادلرايس 1924-1925م، انظر: 
»جدول درجات اذلين جنحوا يف امتحان الليسانس باجلامعة املرصية ادلور األول 1924-1925، قسم العلوم األدبية والفلسفية«، 
صحيفة اجلامعة املرصية، العدد 7 )مايو 1925(: 30. وقد ُطبعت رسالة ولفنسون بعد ذلك، بتقديم طه حسني، وذلك يف منتصف 

سنة 1927م، وطبعتها هل جلنة اتلأيلف والرتمجة والنرش.
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تشرتط – حينئٍذ - ضمن لواحئها حصول الطالب ىلع شهادة دراسية تسبقها. وقد اشتملت رسالة 
طه حسني ىلع جوانب عديدة من اتلاريخ اإلساليم؛ حيث ضمت ثالثة مقاالت من مخسة عن 
جوانب تارخيية متصلة بزمان أيب العالء وسريته ورحالته وآثاره... إلخ، هذا فضاًل عن أن أحد 
اتلاريخ اإلساليم  الشيخ ممد اخلرضي مدرس  امتحانه اكن  ورئيس جلنة  الرسالة  مناقشيه يف 

باجلامعة)125(. 

زيك  ممد  للطالب  الغزايل«  عند  »األخالق  رسالة  ويه  األخرى،  الرسالة  خبصوص   أما 
اتلاريخ  جانب  يغـب  فلم  1923م  سنة  ناقشها  واليت  ذلك[،  بعد  ]ادلاكترة  مبارك  السالم  عبد 
اتلاريخ  مدرس  انلجار  الوهاب  عبد  الشيخ  كذلك  مناقشتها  يف  واشرتك  أيًضا،  منها  اإلساليم 

اإلساليم باجلامعة)126(.

 ومما يلفت االنتباه هنا خبصوص رسائل ادلكتوراه أن بعض الرسائل عندما اكن يتم نرشها، 
اكن أصحابها يرفقون معها بعض تقارير املؤرخني يف مناقشتها، وقد تمثل ذلك يف قيام ادلكتور 
أمحد بييل بنرش تقرير مناقشة الشيخ عبد الوهاب انلجار يف صدر الطبعة اثلانية من كتابه »حياة 
نظرات مددة  راقية عرب ست  مناقشة علمية  اتلقرير  هذا  تضمن  وقد  األيويب«،  ادلين  صالح 
قد  اكتبها  حرضة  أن  الرسالة  هذه  يف  »يُعجبين  انلجار  ويقول  واملنهج.  واملوضوع  اللغة  تتناول 
استعمل حريته يف مناقشة اآلراء واحلكم ىلع الوقائع واتلماس أمس العلل بها، ونقد العمل مهما 
العمل،  إيثاًرا للحق وإبقاًء للواجب اتلارييخ... وإين أمدح من يعمل هذا  اكن اآليت به عظيًما؛ 
أن تكون شخصيته  فخًرا  اتلاريخ  ابلاحث يف  العلم خدمة جليلة. وحسب  قد خدم  وأعتربه 
ظاهرة يف حبثه. وليس عليه أن يصيب شالكة الصواب، إذ لألحاكم مناهج ومسالك، وللعلل يف 

)125(  حسني، األيام، مج. 3: 61؛ عبد املنعم اجلمييع، طه حسني واجلامعة املرصية )القاهرة: دار الكتاب اجلاميع، 1981(: 11. واجلدير 
باذلكر هنا أن نشري إىل أن الشيخ اخلرضي شارك يف احلفل اذلي ُعقد تكريًما لطه حسني بمناسبة حصوهل ىلع ادلكتوراه سنة 
1914م، وقد ذكر اخلرضي يف لكمته يف هذا احلفل اتلكرييم أنه يفتخر بأنه أستاذ طه حسني يف اتلاريخ اإلساليم، كما اعرتف 
بأنه اكن يفيده بما اكن يليق عليه من األسئلة ويشري إيله من املباحث، وذكر أن طه حسني اكن أحسن مثال للطالب يف االجتهاد 
وحسن األدب واحلرص ىلع انلجاح واتلفوق، انظر: »حفلة تكريم ادلكتور طه حسني«، اجلريدة، العدد 2188 )20 مايو 1914(: 5.

)126(  من اجلدير باذلكر أن زيك مبارك أرفق برساتله عند طبعها يف كتاب تعليقات مناقشة انلجار. انظر: مبارك، األخالق عند الغزايل: 
.293 ،275 ،271 ،253 ،248 ،182 ،180
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احلوادث وجوه ختتلف باختالف نظر انلاظر وميوهل وعواطفه. ومن اجتهد فأصاب فله أجران، 
ومن أخطأ فله أجر، والًك وعد اهلل احلسن«)127(.  

املناقَش  الطالب  املناقِش  األستاذ  به  خُياطب  اذلي  العايل  األسلوب  يتبني  انلقل  هذا  ومن 
فيخاطبه بـ »حرضة اكتبها«، كما يبني تأييد األستاذ لشجاعة الطالب وحريته يف مناقشة اآلراء 
انلجار  شخصية  يعكس  اذلي  األمر  وهو  عظيًما،  به  اآليت  اكن  مهما  العمل  ونقد  واحلكم 

املوضوعية.

 ووجود تقرير املناقشة يف صدر الرسالة حُيفز ىلع ادلعوة العامة بأن تكون رسائلنا يف شلكها 
انلهايئ حاوية تلقارير جلنة املناقشة، وهذا األمر إن حتقق سيكون يف صالح مجيع األطراف: صالح 
العمل العليم، وصالح القارئ اذلي يقرأ الرسالة ونقدها، وصالح األساتذة باحلفاظ ىلع جهدهم 
العليم من اتلبديد. كما أنه يكون مفًزا للطالب يف جتويد رسائلهم، ومفًزا لألساتذة أن تكون 

مناقشاتهم وتقاريرهم بها من العمق واإلفادة الكثري. 

ومن املمكن مالحظة عدة أمور فيما يتصل برسائل ادلكتوراه يف جمال اتلاريخ اإلساليم اليت 
أجازتها اجلامعة األهلية فيما يأيت:

الشخصيات  الرسائل تعكس توجًها علميًّا ما حنو دراسة  الغابلة من هذه  النسبة  أن   :
ً

أوال
اتلارخيية الشهرية وجعلها موًرا للموضواعت اتلارخيية املختلفة؛ إذ إنه توجد ثالث من الرسائل 
دراسة  أن  أي  األيويب.  ادلين  وصالح  واملأمون،  العاص،  بن  عمرو  بشخصيات  تتصل  األربعة 
باتلاريخ  املرتبطة  األخرى  املختلفة  اجلزئية  احلضارية  املوضواعت  أو  السياسية  املوضواعت 

اإلساليم لم تكن قد ظهرت بعد ىلع سطح االهتمام اجلاميع الواضح.

 ثانيًا: ىلع الرغم من االرتباط املحدود بلعض الرسائل املجازة بتاريخ مرص يف إطار اهتمام 
بشخصيات تارخيية، فإننا ال جند ذلك بارًزا، يف مقابل اهتمام مبكر بادلراسات األندلسية، من 
خالل رسالة واحدة يه: »فتح األندلس وأول عهد العرب بها« تلوفيق حامد املرعشيل. وهذا أمر 

غريب لسببني:

)127(  بييل، حياة صالح ادلين األيويب: 11. وانظر انلص الاكمل هلذا اتلقرير يف امللحق اثلالث من مالحق هذه ادلراسة.
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أوهلما: أن املنهج ادلرايس املقرر يف اجلامعة األهلية قبل ادلكتوراه اكن عنوانه الرسيم حتديًدا 
القومية  االهتمامات  تصاعد  وثانيهما:  اإلسالمية«،  مرص  وخصوًصا  اإلسالمية  األمم  »تاريخ 
املرصية يف هذه املرحلة سواء ىلع مستوى األدب املرصي، أو اتلاريخ املرصي. ويمكن تفسري 

ذلك بأن موضواعت الرسائل خضعت للتوجهات الفردية ألصحابها دون تدخل من اجلامعة.

ثاثلًا: أن احلاصلني ىلع درجة ادلكتوراه يف اجلامعة األهلية، لم جند هلما إسهامات تارخيية 
لم  إبراهيم حسن، اذلي  باستثناء نموذج واحد وهو حسن  واضحة بعد حصوهلم عليها. وذلك 
إجنلرتا،  من  أخرى  دكتوراه  احلصول ىلع  إىل  وسىع  األهلية،  اجلامعة  من  ادلرجة  بهذه  يكتِف 
وحتقق هل ذلك بعد ادلكتوراه األوىل بسبع سنوات، أي يف سنة 1928م، وهل الكثري من املؤلفات 
اتلارخيية املعروفة، أبرزها: تاريخ اإلسالم السيايس وادليين واثلقايف واالجتمايع، وتاريخ ادلولة 

الفاطمية، وعبيد اهلل املهدي، واملعز دلين اهلل وانلظم اإلسالمية، وزعماء اإلسالم... وغريها.

والكيم هذا ال ينيف بعض اجلهود اليت بذهلا ابلعض اآلخر، مثلما جنده يف حالة أمحد فريد 
رفايع )ت1956م(، اذلي هل نشاط كبري يف نرش الكتب، وكتابة املقاالت، وال يبىق هل من أعمال 
تارخيية مهمة جبانب رساتله يف ادلكتوراه سوى كتاب واحد هو »الشخصيات ابلارزة اتلارخيية«، 

اذلي تناول فيه بعض الشخصيات الغربية والعربية.





الفصل السابع

أدوار أخرى ملؤريخ اتلاريخ اإلساليم
من اجلدير باذلكر أن دور مؤريخ اجلامعة لم يقترص فقط ىلع تدريس مقرر اتلاريخ اإلساليم 
فقط، أو صناعة املؤرخني، باملشاركة يف اإلرشاف واملناقشة ىلع طالب ادلكتوراه؛ بل اكنت هلم 

أدوار أخرى عديدة، منها:

: دور املؤرخني يف الهتمام باملخطوطات
ً

أول

بالرتاث  املعنيني  أبرز  من  واحًدا  باجلامعة  اإلساليم  اتلاريخ  مدرس  بك  زيك  أمحد  اكن  ملا 
العريب اإلساليم ومن كبار مقيق هذا الرتاث املدققني)128(، فقد عمل ىلع أن يكون للجامعة 
إدارة اجلامعة املرصية)129( يطلب فيه  م تقريًرا ملجلس  الويلدة دور يف االهتمام بذلك؛ وهلذا قدَّ
اعتماًدا مايلًّا قدره ثمانمائة )800( جنيه لرشاء آلة فوتوغرافية للجامعة وتصوير ثالث موسواعت 
من املخطوطات العربية يف أوروبا، ويه: )نهاية األرب يف فنون األدب( للنويري )ت733ه/ 1333م(، 
و)مناهج  1349م(،  )ت749ه/  العمري  اهلل  فضل  البن  األمصار(  ممالك  يف  األبصار  و)مسالك 

الفكر ومباهج العرب( البن الوطواط الوراق الكتيب )ت718ه/ 1318م(.

املعارف،  دار  )القاهرة:   35 كتابك  العريب،  الرتاث  هارون،  ممد  السالم  عبد  58-62؛  زيك:  أمحد  اجلندي،  انظر:  ذلك،  عن    )128(
]1978[(: 53- 54؛ عبد املجيد دياب، حتقيق الرتاث العريب: منهجه وتطوره، ط. 2 )القاهرة: دار املعارف، ]1993[(: 96-101؛ 
ممود ممد الطنايح، مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب: مع حمارضة عن اتلصحيف واتلحريف )القاهرة: مكتبة اخلانيج، 

.83-81 :)1984

الرتاثية،  املكتبة  القاهرة.  املرصية، جامعة  اجلامعة  سجالت حمفوظات  الفوتوغرافية«،  بالطريقة  موسواعت  »استنساخ ثالث    )129(
دفرت 3، مارض جلسات جملس اإلدارة )1908-1917م( )6 يونيو سنة 1909(: 327؛ عصام أمحد عيسوي، وثائق اجلامعة املرصية: 
دراسة تارخيية أرشيفية وثائقية )القاهرة: جامعة القاهرة، 2007(: 263-264. واجلدير باذلكر هنا اتلنويه بأهمية الكتاب األخري، 
للجامعة  أول سكرتري  هو  باعتباره  ذلك،  بعد  العمومية  املعارف  وزارة  توىل  اذلي  السعود  أبو  زيك  أورد صورة ألمحد  أنه  غري 

املرصية، وهذا خلط فلم يكن أبو السعود هو السكرتري بل اكن أمحد زيك املعروف بشيخ العروبة، انظر: املرجع السابق: 29.
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ولألسف لم يكتمل تنفيذ هذه الفكرة، وذلك فيما يبدو لضخامة املبلغ املقرتح إلتمامها، 
وظيفتيه  من  أيًضا  بل  فقط،  اإلساليم  اتلاريخ  تدريس  من  ليس  زيك  أمحد  استقالة  فضاًل عن 
عليها  أرصَّ  استقاتله  يف  املجلس  راجعه  وملا  اإلدارة.  جملس  وسكرتري  اجلامعة،  اعم  كسكرتري 
لكرثة أشغاهل، فقرر املجلس قبوهلا مع الشكر واألسف، وقرر انتداب عيل بهجت للقيام بأعمال 

سكرتارية جملس اإلدارة)130(.

ثانًيا: دور مؤريخ اجلامعة يف إنشاء اجلمعيات اتلارخيية

 اكن بلعض مؤريخ اتلاريخ اإلساليم يف اجلامعة األهلية دوٌر كبري يف إقامة بعض اجلمعيات 
اتلارخيية سنة 1945م؛ حيث شارك  نشأة اجلمعية املرصية لدلراسات  قبل  اليت ظهرت  اتلارخيية 
الشيخان ممد اخلرضي وعبد الوهاب انلجار يف إقامة مجعية اتلاريخ املرصي سنة 1920م، كما 
اكنا عضوين يف جملس إدارتها مع األساتذة »أمحد كمال، وعيل بهجت، وعبد احلميد العبادي... 

وغريهم«)131(.

ثاثلًا: دور مؤريخ اجلامعة يف نرش املحارضات واملقالت 

ببدء  تنوه  ومواعيدها)132(، كما اكنت  باملحارضات  اخلاصة  اجلداول  تنرش  الصحف   اكنت 
ادلروس اخلاصة باملواد اعمة، ومادة تاريخ األمم اإلسالمية خاصة)133(.

وأهم  بنرش مارضات عديدة هلم،   - اجلامعة  وبموافقة مؤريخ   - الصحف  بعض  وقامت   
صحيفتني ساهمتا يف هذا النشاط: صحيفة املؤيد، وصحيفة اجلامعة املرصية. 

)130(  املكتبة الرتاثية، »استنساخ ثالث موسواعت بالطريقة الفوتوغرافية«: 330؛ عيسوي، وثائق اجلامعة املرصية: 274.

)131(  »مجعية اتلاريخ املرصي«، األهرام، العدد 13117 )4 مايو 1920(: 4.

األهرام،  اللواء، العدد 2813 )26 نوفمرب 1908(: 5؛ عبد العزيز فهيم، »اجلامعة املرصية: مواد اتلدريس«،  )132(  »اجلامعة املرصية«، 
العدد 10837 )22 أكتوبر 1913(: 2.

)133(  »اجلامعة املرصية«، األهرام، العدد 9946 )30 نوفمرب 1910(: 2.
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وقد أتاح هذا النرش املعرفة اجلامعية يف اتلاريخ اإلساليم لقاعدة عريضة من املستفيدين 
من هذه املحارضات جبانب طالب اجلامعة، كما أن هذا النرش عمل ىلع إنعاش الوسط اثلقايف 
تعليقات ومناقشات  الصحف  املناقشات حول ما جاء يف املحارضات، وقد حوت  بالعديد من 

للمحارضات وردود مؤريخ اجلامعة عليها. 

واكن نرش املحارضات يف الصحف يتيح هلا أجواء ثقافية متعددة، من بني وجوهها تعليقات 
وتعقيبات ومناقشات علمية ىلع بعض ما أىت يف املحارضات من مسائل، سواء من علماء ومثقفني 

كبار أو من غريهم.

باشا)134(،  تيمور  أمحد  من:  للك  اخلرضي  ممد  مارضات  ىلع  اتلعليقات  يف  ذلك  ويتمثل 
تعليق مثل  وكذلك  باألزهر()137(.  و)مو.ع.ب  مهنا)136(،  أمحد  وفؤاد  النشار)135(،  محدي   وممد 

عبد الرازق ابلحراوي ىلع إحدى مارضات عبد الوهاب انلجار اليت تناول فيها )اخلالفة وكيفية 
أيلوتلها()138(.

)134(  أمحد تيمور، »شعر اإلمام«، املؤيد، العدد 6330 )3 إبريل 1911م(: 4.

)135(  ممد محدي النشار، »يف اتلاريخ اإلساليم«، املؤيد، العدد 6266 )17 يناير 1911م(: 5.

)136(  فؤاد أمحد مهنا، »إىل األستاذ اخلرضي«، املؤيد، العدد 6286 )9 فرباير 1911(: 6.

)137(  مو. ع. ب، »يف درس اتلاريخ اإلساليم: شعر اإلمام«، املؤيد، العدد 6328 )1 إبريل 1911(: 5.

)138( »اجلامعة املرصية«، األهرام، العدد 13649 )21 يناير 1922(: 3؛ عبد الرازق ابلحراوي، »لم يكن خليفة«، األهرام، العدد 13662 
)6 فرباير 1922(: 6.





خاتمة

يمكن اخلروج من هذه ادلراسة بالعديد من مالمح الصورة اخلاصة بمؤريخ اجلامعة األهلية 
اذلين يُعتربون الرواد األوائل بني مؤريخ اتلاريخ اإلساليم يف تاريخ اجلامعات املرصية.

بها.  اتلمتع  املؤرخ  ىلع  جيب  اليت  املوسوعية  باثلقافة  يرتبط  ما  املالمح  هذه  أهم  ومن 
 - زيك  )أمحد  اجلامعة  هذه  يف  اثلالثة  املؤرخني  دلى  بارز  حنو  ىلع  ظهرت  اليت  اثلقافة   هذه 
جمال  يف  منهم  واحد  أيَّ  حترص  لم  اليت  اثلقافة  هذه  انلجار(،  الوهاب  وعبد   - اخلرضي  وممد 
اتلاريخ اإلساليم فحسب؛ فوجدنا زيك يكتب يف األدب واتلاريخ والرتاجم واجلغرافيا، واخلرضي 
هل يف األدب والفقه واتلاريخ إسهامات واضحة، أما انلجار فاكن هل يف اتلاريخ واملنطق وادلراسات 

اإلسالمية.

وهذا األمر جيعلنـا نقـول إن اجلامعـة وختصصاتها األكاديـمية ساعدت إىل حدٍّ كبري يف 
تقليـص هذا الطابع املوسويع، مع ظهور األكادييم املتخصص يف جمال واحد، مستغرقًا فيه، وهو 
اتصفوا  اذلين  األهلية  املرصية  اجلامعة  اإلساليم يف  اتلاريخ  ينطبق ىلع مدريس  لم  اذلي  األمر 
باملوسوعية. واذلين يعتربون امتداًدا ملؤريخ اإلسالم يف العصور الوسطى اذلين جندهم ال ينفردون 
اتلارييخ  املجال  إسهامات يف  بعلوم أخرى كثرية معه، وقلما جند أحدهم هل  بل  باتلاريخ فقط 

فقط، بل هل مؤلفات يف جماالت أخرى جبانبه.

 ومن املؤكد أن االنشغال بعلم واحد هل أهميته يف عمق اتلخصص، إال أن غياب االهتمام 
العليم اعمة واتلارييخ خاصة يعرتيه  بالعلوم األخرى دلى ابلاحث يف اتلاريخ جيعل تكوينه 

انلقص؛ مما ينعكس ىلع درجة العمق اذلي يقدمه يف دراساته اتلارخيية.

العلوم،  دار  يف  عبده  ممد  اإلمام  تالميذ  من  اكنا  وانلجار  اخلرضي  أن  إىل  ادلراسة  وتُشري 
ودرسا ىلع يديه مقدمة ابن خدلون. وهذا االجتاه اتلارييخ من اجتاهات تالميذ اإلمام لم يسبق أن 
ُسلِّط عليه الضوء من قبل، وهو اجتاه نرشحه بقوة لالنضمام إىل اكفة املنايح الفكرية املختلفة -

 

لطيف  مصطىف  ]ويمثله  باألدب  اخلاص  االجتاه  ومنها  عبده:  ممد  اإلمام  ملدرسة   - واملتباينة   
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واالجتاه  أمني[،  قاسم  ]ويمثله  الرشقية  املرأة  أوضاع  بإصالح  اخلاص  واالجتاه  املنفلويط[، 
والفلسفة  بالفكر  اخلاص  واالجتاه  الرازق[،  عبد  وعيل  السيد،  لطيف  أمحد  ]ويمثله  السيايس 
اإلسالمية ]يمثله مصطىف عبد الرازق[، واالجتاه اخلاص باألصول ادلينية ]ويمثله ممد رشيد 

رضا[... إىل غري ذلك. 

وتبني ادلراسة مدى ما قام به مؤرخو اجلامعة األهلية من أدوار سواء ىلع املستوى اجلاميع، 
الطبيعية يف تدريس اتلاريخ اإلساليم  أدُّوا أدوارهم  العام؛ فيف اجلامعة  أو ىلع املستوى اثلقايف 
باقتدار، ووضعوا بعض بذور منهجية وكيفية تلدريس هذا اتلاريخ. وقد أظهر إقبال الكثري من 
الطالب ىلع حضور مارضات هؤالء املؤرخني ىلع انلجاح الكبري اذلي قاموا به يف هذا اجلانب. 

ولم يقترص ادلور اجلاميع ىلع اتلدريس وحده، بل قاموا وألول مرة جبهد واضح يف صناعة 
اذلين صار بعضهم من  ادلارسني  لرسائل بعض  واملناقشة  املؤرخني، وذلك عن طريق اإلرشاف 

كبار املؤرخني يف فرتات تايلة.

أما ىلع املستوى اثلقايف العام، فإننا جند هؤالء املؤرخني لم يتأخروا عن املشاركة الفاعلة يف 
املحيط اثلقايف املرصي يف ذلك الوقت، ومما أبرزه ذلك مشاركتهم يف إنشاء اجلمعيات اتلارخيية، 
هذا  وىلع  اتلارخيية؛  املعرفة  نرش  يف  منهم  مساهمة  واملحارضات  املقاالت  من  للكثري  ونرشهم 
يمكن القول إنهم لم يتقوقعوا داخل اجلامعة، وأدركوا حبق صورة األستاذ اجلاميع غري املنفصل 

عن واقعه وجمتمعه وقضاياه. 



مالحق ادلراسة
امللحق األول

املحارضة األوىل يف اتلاريخ اإلساليم يف تاريخ اجلامعة املرصية:
أحوال األمة العربية بعد ظهور اإلسالم)1٣9(

أيها السادة، أحييكم بتحية اإلسالم، فأقول: السالم عليكم، ثم أقيف ىلع آثارها بأن أقول 
لكم: إن مارضاتنا اليت نبدؤها ايلوم يه من أشق األعمال وأمنعها إال عن مجااعت ابلاحثني 
املدققني، فمقدرة اعجز مثيل تضمحل دون استيفاء هذه املحارضات ودون وقويف موقف معلم 
يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ال سيما أن فيكم من هو أوىل مين بهذا املوقف اخلطري اجلليل، 
فجل ما يصيبكم مما أمحله إيلكم من العلم بهذه املحارضات هو ضوء مصباح ييضء لكم 
مواضع أقدامكم، فتبرصون الطريق اليت تسلكونها للوصول إىل الغاية املطلوبة من اجتماعنا 
أهل  واتلنقيب وادلرس ومسألة  بابلحث  فعليكم  إال مرشدون وهادون،  املعلمون  وما  هذا - 
فاملدارس مهما عال شأنها، وسمت مزنتلها  بهذا -  إال  الفنون ال يكون  انلبوغ يف  فإن  اذلكر، 
ال يمكنها أن تعلم انلاس انلبوغ يف الفنون، وإنما منتىه ما تصل إيله اجلامعات اليت يه أرىق 
مدارس اهليئة االجتماعية إنما هو هداية الطالب إىل طرق انلبوغ وأسايلبها، فال تتوالكوا، وال 
تفرت عزائمكم؛ يلكون نلا منكم يف املستقبل رجال يفضلوننا ويفضلون من هم أفضل منا من 

حارضي جملسنا هذا اذلين أرشت إيلهم بادئ األمر.

مخوهلم  يف  قانعني  واجلبال  الشعاب  حول  اعكفني  اهلل  برأهم  منذ  يعيشون  العرب  زال  ما 
وضالهلم بنعمة احلرية واالستقالل حىت اكن القرن السابع للميالد. وحينئذ جاء دورهم الطبييع 
فظهروا يف مظهرهم احلقييق، وبهروا العالم بما اكن اكمنًا يف نفوسهم من املواهب وأسباب االستعداد؛ 
فإن احلرية واالستقالل أكمنا يف نفوسهم العزيمة الصادقة وقوة اإلرادة، وهاتان اخللتان هما نبعا 

)139(  زيك، احلضارة اإلسالمية: 9-1.
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الفضائل ومصدرا انلجاح والريق يف معرتك احلياة. واألمم املغلوبة ىلع أمرها ال حتيا فيها خلة من 
هاتني اخللتني اجلليلتني.

بعث اهلل فيهم، ومنهم »ممًدا«  بدين جديد هو دين اتلوحيد، وبملة سمحة يه احلنيفية 
ابليضاء، فجعل هلم بذلك نظاًما مجياًل ومقاًما جلياًل بعد أن اعشوا همًجا زمانًا طوياًل واعثوا يف 

األرض مفسدين.

بزغت أنوار اإلسالم وانترشت تعايلمه يف ُرَب احلجاز، ويف ربوع ايلمن، فأدخلت هذه األمة 
األيام، تلك  يف  أمجعه  العالم  بهرت  اليت  احلضارة  عصور  من  لعرص  فاحتة  اكن  جديد،  طور   يف 
وال تزال موضع اإلعجاب إىل هذا الزمان. تلك احلضارة اليت وضعت للناس أول أساس للحرية 
حقوق  وتقرير  املدارك  وارتقاء  العمران،  آثار  من  نشاهده  ملا  مقدمة  واكنت  واملساواة،  واإلخاء 

اإلنسان.

إن املبادئ اليت جاء بها اإلسالم يه اليت مجعت لكمة العرب، وألفت بني قلوبهم، فتكونت 
منهم أمة واحدة متجانسة متماسكة اكنت قبل ذلك أشتاتًا بعضها بلعض عدو، ويه يف جمموعها 
العربية من غفلتها،  األمة  تنبهت  الوجود.  والشعوب كأنها يف غري هذا  األمم  بمعزل عن سائر 
وأفاقت من غفوتها، وقامت من رقدتها حينما أخذت بأوامر دينها اجلديد، ودخلت يف معرتك 
احلياة عماًل بأوامر ربها ونبيها وانلابغني من رجاالتها؛ فسادت العالم القديم يف أقل من القليل؛ 
ألنها بلغت يف مدة ثمانني سنة من عزة امللك، وضخامة السلطان، ورجحان اللكمة، واتساع دائرة 

انلفوذ ما لم تبلغه أكرب األمم القديمة حىت الرومان يف عرشة أمثال هذه املدة من الزمان.

األمم،  ودوخوا  ابلالد،  فغزوا  وكتائبهم  بعثوا رساياهم  الراشدين)140(  اخللفاء  أن  ذلك  وبيان 
ووضعوا  دينهم،  أنوار  وبثوا  أوروبا،  وغرب  إفريقيا)141(  وشمال  آسيا  قلب  يف  املمالك  هلم  ودانت 
هل  دهشت  جليل  مظهٌر  العام  اتلاريخ  يف  هلم  فاكن  اإلساليم،  والعمران  العربية  املدنية  أساس 

األبصار، وحارت فيه األفاكر، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

)140(  يذكر انلارش هنا حاشية يقول فيها: »قال األستاذ نرتك عرص انلبوة؛ ألنه عرص ديين شغل بإعالء لكمة اهلل واألمر باملعروف 
وانليه عن املنكر. وحنن نكتيف بذكر احلضارة اليت وضع املسلمون قواعدها منذ عرص اخللفاء الراشدين بصفتهم من قادة 

األمم وأكابر الرجال«.

)141(  باألصل: أفريقا.
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تأثيل  يف  األكرب  الفضل  هلم  فاكن  األمويني،  إىل  اخلالفة  انتقلت  الراشدين  اخللفاء  وبعد 
امللك، وتوطيد داعئم اخلالفة ونرش اآلداب واللغة العربية، وتمهيد الوسائل إلقامة معالم احلضارة 
اإلسالمية ىلع أساس متني. وأكرب ممزي لعرصهم هو احرتام احلرية اليت جاء بها اإلسالم فأمتعوا 
انلاس باستقالل الفكر، فاكنت ديار األمراء ومعاهد العلم مألى بالعلماء والشعراء والكتاب 
الكتابيني وغريهم، واكنوا أحراًرا يف عقائدهم وأعماهلم، وأمر األخطل الشاعر انلرصاين وجماهرته 
بعقيدته يف اإلسالم أشهر من أن يذكر، واكنت املرأة الكتابية زوج املسلم متمتعة بعقيدتها وذهابها 

إىل كنيستها أو بيعتها.

فقد تمتع انلاس يف عرص األمويني بتمام احلرية يف أشخاصهم، ويف جمموعهم وأفاكرهم، ويف 
حىت  امليدان  هذا  يف  وا  شطُّ أنهم  غري  الزمان  ذلك  مثل  يف  إنسان  يتصورها  ال  دلرجة  عقائدهم 
السكر  يف  بالغوا  األمر  أواخر  يف  اخللفاء  فإن  ملوكهم،  دين  ىلع  وانلاس  إباحة  احلرية  انقلبت 
امللك  عرش  إىل  السكر  جملس  يربح  ال  الويلد أن  وهو  أحدهم،  معها  استباح  دلرجة  والكفر 
م هل ندماؤه فروض اإلجالل  )حينما جاءته البرشى باخلالفة وأتاه القضيب واخلاتم مع الربدة، وقدَّ
واالحرتام، ووقفوا يف حرضته خاشعني خاضعني( حىت يغنوه بأبيات ارجتلها يهنئ بها نفسه، ويه:

الفَة  تَانَا َنيْعُ َمْن بالرَُّصافةَطاَب يَْويم وذل رُشُْب السُّ
َ
َوأ

 

ًما  ِهَشا َينىَْع  يُد  لرَب ا نَا  تَا
َ
للِخالفَةوأ تَم  خِبَا نَا  تَا

َ
أ و

 

فًا  اَعنٍَة رِصْ فَةفاْصَطبَْحنَا خَبْمر  ا َعّز بَِقيْنٍَة  نَا  لََهْو و

 

تعاىل:  قوهل  عينه  فتحت عليها  آية  أول  فاكنت  يوم،  ذات  املصحف  فتح  اذلي  هو  والويلد 
»َواْستَْفتَُحوا وََخاَب لُكُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد«)142(  فبلغ منه احلنق منتهاه، فنصب املصحف ناحيًة هدفًا هل، 

وجعل يرشقه بالسهام، وهو يقول:

)142(  »سورة إبراهيم«: آية 15.
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َعِنيٍد ٍر  َجبَّا لُكَّ  تُوِعُد 
َ
َعِنيُدأ َجبَّاٌر  َذاَك  نَا 

َ
أ َفَها 

قيَن الَويِلُدإَِذا َما ِجئَْت َربَّك يَْوَم َحرْشٍ َفُقْل يَا رَبِّ َمزَّ

حال،  أسوأ  ىلع  ملكهم  ذهب  حىت  املاليه  يف  واالنهماك  السرية  قبح  ىلع  اخللفاء  واستمر 
ورضبت به األمثال، فقيل: ذهب ملك بين أمية ببولة. 

وانتقلت ادلولة عنهم إىل بين العباس يف خطب يطول، واكنت دمشق داًرا مللك بين أمية، 
وشعارهم ابلياض يف راياتهم وبلاسهم.  

ا لكرسيهم، والسواد شعاًرا هلم، واكنت جنودهم تسىم  فلما جاء بنو العباس اختذوا بغداد مقرًّ
املسودة؛ ألن راياتهم سود، واألصل يف اختاذ العباسيني األسود شعاًرا هلم خمالفة لألمويني، وتلك 
سنة أخالف امللوك ألسالفهم، وأمثال ذلك كثرية معروفة؛ منها أن املأمون اخلليفة العبايس لبس 

األخرض؛ ألنه من العلويني، فاكد خيتل أمر امللك فرجع بعد أسبوع إىل األسود.

نزيد  وال  للمعارف،  ومرشقًا  للحضارة  منبًعا  املأمون  الرشيد وابنه  عهد  يف  بغداد  وصارت 
عرص العباسيني وصًفا، وال حضارتهم تعريًفا بغري قونلا: إن أوروبا اكنت ىلع عهدهم تتخبط لكها 
يف غيابة الغواية والضاللة، وتهيم يف فيايف اتلوحش واجلهالة، ثم غريَّ القوم ما بأنفسهم فغريَّ اهلل 
ما بهم، وتمزق هذا امللك اإلساليم الفخيم، وتشتت شمل هذه ادلولة اهلائلة، وأصبحت اخلالفة 
اإلسالمية مثلثة ىلع حني أن دين اتلوحيد يدعو إىل توحيدها، فاكنت أوالهن يف العراق يف آسيا 
ويه »العباسية«، ومركزها بغداد. واثلانية يف مرص يف إفريقيا، ويه »الفاطمية« ومقرها القاهرة. 

واثلاثلة يف األندلس يف أوروبا، ويه »األموية« واعصمتها قرطبة من أعمال إسبانيا اآلن.

أما اخلالفة العراقية، ويه »العباسية« فقد أرسعت إيلها عوامل االحنطاط واالحنالل لسببني، 
وفتحت  واجلديلات،  باخلالفات  تشبثت  فألنها  ادليين؛  فأما  سيايس.  واآلخر:  ديين،  أحدهما: 
ابلاب لظهور انلَِّحل املتعددة، واملحن السيئة. وأكرب منة يف اإلسالم القول خبلق القرآن اذلي 
نرصه وأيَّده بعض خلفاء بين العباس، ومنهم املأمون بن هارون الرشيد، ومناظرات العلماء يف 
تلك املسألة، ويف حرضة املأمون سودت بها صحف كثرية. وأما اثلاين فألن األتراك والغلمان قد 
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استحوذوا من زمان طويل - أي من أيام املعتصم - ىلع مقايلد اتلدبري فيها، وانتىه إيلهم احلل 
والعقد يف لك أمر حىت يف اختيار اخلليفة ومبايعته، ولم يرتكوا لصاحب اتلاج سوى اسم اخلالفة؛ 
حىت اكن أبو القاسم أمحد املعتمد ىلع اهلل بن املتولك يطلب اليشء احلقري فال يناهل، وضاق به 

احلال، واشتد عليه األمر يوًما، فقال يف ذلك متوجًعا:

نَّ ِمثيْل
َ
لَيَْس ِمَن الَعَجائِب أ

َ
يََرى َما َهاَن مُمتِنًعا َعلَيِْهأ

نْيا مجيًعا ادلُّ بِاْسِمِه  وَما ِمْن َذاَك يشٌء يف يَديِْهوتُؤَخُذ 

واستمروا يف هذا اتلديل واالحنطاط حىت انتقلت ادلولة وامللك يف آخر أيام املتيق وأول أيام 
املستكيف إىل آل بويه. واذلي بيق يف أيدي العباسيني إنما هو أثر ديين اعتقادي ال ملك دنيوي 

سيايس. وأصبح القائم من ودل العباس إنما هو رئيس اإلسالم ال ملك اإلسالم.

 وما زالت دوتلهم تتأخر وأمرهم يتقهقر حىت دهمتهم جنود اتلتار، فلم يكن هلم من أمر اهلل 
مفر. وحينئذ تصدعت أراكن هذه ادلولة املجيدة، وتقوضت داعئمها، وطمست معاملها، وذهبت 

مع أمس ادلابر، ودخلت يف خرب اكن.

هذا وال عربة بالظل اذلي ظهر هلا فيما بعد بديار مرص، فإن تلك اخلالفة العباسية اثلانية اكن 
القائم بها إنما يؤدي وظيفة دينية كأنه شيخ طريقة من طرق الصوفية، بل لم يكن لصاحبها سوى 
تثبيت السلطان يف املركز اذلي يرشحه هل عصبته من املمايلك ىلع أن هذا الظل لم يبَق هل أدىن أثر 

يف الوجود عندما ظهر آل عثمان ىلع مرص وال غرابة، فلك ظل معرض للزوال.

وأما اخلالفة األندلسية ويه )األموية(، فقد جتلت ىلع أوروبا بمظهر رائع، ونرشت رايات 
الفنون  وأسايلب  العلوم،  مبادئ  الفرنج  عنها  وأخذ  املعارف،  ترقية  ىلع  وساعدت  احلضارة، 
العنارص،  إلرادتهم  أذلت  حضارة  من  اآلن  فيه  هم  ملا  احلقييق  السبب  اكنت  اليت  والفلسفة 
وأخضعت هلم الطبيعة، وسخرت هلم لك ما يف هذا الكون، وحسبها ذلك فخًرا، وال تزال آثارها 
بديار األندلس ناطقة بما بلغته من علو الكعب يف لك مضمار، غري أنها قد انتىه أمرها مثل 
غريها من ادلول الفخيمة اليت وصلت إىل نهايات الغايات، فأدركها اهلرم قبل اآلوان، وأفل جنمها 



كراسات علمية 47

74

إذ تسللت إيلها جراثيم الفساد، وتداخلت فيها األطماع الشخصية حىت انقسمت ىلع نفسها، 
والقضاء  بها،  لإليقاع  الفرص  يتحينون هلا  باملرصاد  الفرجنة هلا  إسبانيا وملوك  أهل  بينما اكن 
لم  ثم  املتفرقة،  األجزاء  بهذه  والعمال  الوالة  واستقل  وانترثت،  اخلالفة،  عقد  فانفرط  عليها؛ 
يكتفوا بتسمية أنفسهم بملوك الطوائف، بل تنافسوا يف التشبه باخللفاء يف أبهة امللك، وفخامة 

األلقاب حىت قال شاعرهم:

نْدلُس
َ
ُدين يف أرِض أ وُمْعتَِمِدِمَما يَُزهِّ فيَها  ُمْعتَضٍد  لقاُب 

َ
أ

لقاُب مملكٍة يف غرِي َموِْضِعَها
َ
َسِدأ

َ
اكلِهرِّ حَييك انتفاًخا ُصوَرَة األ

فما عتموا أن تطرقت إيلهم أسباب الضعف والسقوط بعد هذا اتلفرق، فاكن بعضهم حيارب 
لتَشيفِّ بعضهم من  بالقالع واحلصون  إيله  بعدوهم، ويتقربون  أنفسهم  بعًضا، ويتنارصون ىلع 
بعض، وتمادوا يف ذلك الضالل إىل أن آل األمر بهم إىل خروج األمر من أيديهم، ودخلوا مجيًعا 
يف قبضة عدوهم، فانزوت بقية األمة األندلسية املجيدة يف غرناطة وأفرادها مع ذلك يف شقاق 

مستديم، فاكنوا لعدوهم خري معاون ىلع انزتاع تلك الصمامة ابلاقية هلم. 

ولكنهم واحلق يقال قد دافعوا بما بيق فيهم من بأس قديم، وما توالهم من يأس مقيم إىل أن 
أىت القدر املحتوم. فوقعت هذه األمة يف خمالب عدوها فريسة كريمة بعد أن أخذت عليه العهود 
اخلسف  ابلاقون ىلع  فصرب  بالرشط،  يِف  ولم  بالعهد  ولكنه نكث  بلقائها.  رأتها ضامنة  اليت 
واهلوان تعلًقا بأذيال الوطن العزيز، بيد أن السيف وانلار أفنيا معظمهم، وطرد اإلسبانيون القليل 
ابلايق منهم إىل اخلارج، فذهب بعضهم إىل جنوب فرنسا وإىل سويرسا، وبعض آخر إىل إيطايلا)143(، 
ودخل يف غمار أهلها ىلع طول الزمان، وتناىس أصله العريب ودينه اإلساليم، ولكنه حفظ رغم 
للناظرين.  فيه  تتجىل  اليت  العربية  املالمح  من  بقية  فيه  وبقيت  رشقية،  وأخالقًا  اعدات  أنفه 
وذهب آخرون إىل مراكش واجلزائر وتونس، واكن هلم فيها شأن مذكور، وأثر يف احلضارة ممود، 
وجاء فريق منهم إىل مرص يف دولة املمايلك، فغمروهم باإلحسان، وجعلوا هلم الرواتب، وأرصدوا 

)143(  باألصل: إيتايلا.
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القسطنطينية وسالنيك  إىل  ايلهود  من  ومعهم مجهور  يسري  نزر  وذهب  األوقاف،  بعض  عليهم 
وأزمري وغريها من مدائن ادلولة العلية اليت اكنت قد ظهرت يف ذلك الزمان، فنرش األندلسيون 

بانتشارهم هذه احلضارة يف ربوع أوروبا وشمال إفريقيا)144(.

وبهذا أصبحت إسبانيا ليس فيها منهم إال من تنرص، وأبناؤهم فيها إىل ايلوم، وال تزال أسماء 
الُعْجمة، وتطرق إيلها اتلحريف، ومنهم من يفتخر بانتسابه إىل العنرص  بعضهم عربية شابتها 
العريب الكريم. ولم يبَق يف األندلس من هذه اخلالفة اليت اكنت صاحبة القول الفصل يف الشئون 
العمومية السياسية، ويف األمور ادلاخلية بلعض املمالك اإلفرجنية سوى آثارها الفخيمة، ومآثرها 
اخلادلة اليت تدل ىلع ما اكن هلا من اتلأثري الكبري يف ارتقاء احلضارة، ونرش العلوم، واهلل وارث 

األرض ومن عليها.

درجة  بلغت  دول  )مراكش()145(  األقىص  باملغرب  اكنت  اخلالفة  أراكن  اضمحلت  وحينما 
عظيمة من القوة وابلأس، فتسىم أصحابها يف أول األمر بأمراء املسلمني؛ احرتاًما ملقام اخلالفة 
الوهن  من  بالعباسيني  حاق  بما  علموا  حينما  اخلالفة  لقب  ألنفسهم  انزتعوا  ثم  باملرشق)146(، 
والضعف. وال يزال أهل مراكش )املغرب األقىص( إىل اآلن ال يعرتفون باخلالفة إال لسالطينهم 

دون آل عثمان.

وأما اخلالفة املرصية ويه )الفاطمية(، فقد اكنت مرص يف أيامها مط العز والسعادة، ومستقر 
يزال شعاًرا لألرشاف من عهدها إىل  اللون األخرض شعارها)147(، وال  املعارف والفضائل، واكن 
اآلن. أصبحت مرص يف حكم الفواطم غرة يف جبني األمصار، وارتفع للحضارة فيها أىلع منار، 
ووصل العلم يف عهدها إىل أقىص الغايات، واستبحر العمران دلرجة تتضاءل دونها أكرب دولة يف 

)144(  باألصل: إفريقا.

)145(  مراكش: بفتح امليم، وتشديد الراء، وضم الاكف، وفيها لغات أخرى. )أمحد زيك(.

)146(  املراد باملرشق العراق. )أمحد زيك(.

)147(  يذكر انلارش هنا حاشية يقول فيها: »قال األستاذ: ارتدى الفاطميون الشعار األخرض؛ الداعئهم النسبة إىل عيل، وهم أول من 
وضع اهلالل ىلع الرماح، كما يف املقريزي، ولعل ذلك هو أول ظهور للهالل يف الرايات اإلسالمية؛ ألنه لم يعرث ىلع أصل هلا قبل 

ذلك العهد«.
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العالم، ولكنها ما بلثت أن توالها الضعف، وأرسع إيلها الفناء؛ ألنها غلت يف الرتف والفجور 
واملاليه، فأشبهت دولة الرومان أو دولة الروم، فأصابها ما حلَّ بها من الزوال)148(. 

بل ما امتازت به يف أخريات حياتها من أسايلب اخلتل واخلداع، وتهالكها أكرث من غريها ىلع 
ْوَه سبب حىت أصبح 

َ
استباحة احلرمات، فقد اكنت تصادر الرعية، وأرباب ادلولة بغري حق، وأل

اخلليفة »انلهاب الوهاب«. هذا عدا إفحاشهم يف سفك ادلماء، فقد بلغ القتل درجة ال يتصورها 
العقل. ومن ذلك أن ويل العهد حسن بن احلافظ دلين اهلل ذبح يف يللة واحدة أربعني رجاًل من 
أمراء مرص إىل غري ذلك مما ارتكبه من املوبقات اليت أشار إيلها املعتمد بن األنصاري صاحب 

الرتسل بقوهل:

ِت يا َحَسُن َبنْيَ الَورَى َحَسنًا
ْ
قَّ يِف ُدْنيَا وال ِديِنلَْم تَأ

َ
ولم تََر احل

ْمَوال املَساِكنِيَقتَْل انلُُّفوِس بال ُجـْرٍم وال َسبٍَب
َ
ْخِذ أ

َ
واجلَْور يف أ

دٍب
َ
أ باِل علٍم وال  مَجَْعَت  ْخالَق الَمَجاِننِيلََقْد 

َ
ِتيَه الُملـوِك وأ

)األيوبية(، وهلا ىلع  ادلولة  أثرها  وقامت ىلع  تدمرًيا،  فذلا حقت عليها لكمة اهلل، فدمرها 
اإلسالم ايلد ابليضاء؛ ألنها حفظت كيانه، وصانت بيضته، وردت اغرات الصليبيني عن دياره، 
وقد اكنت أوروبا تأبلت وتماألت عليه، بينما اكن أهلوه متقاطعني متدابرين متخاذلني. ثم دال 
أمر األيوبيني وأعقبتهم دولة املمايلك، فجاء مرص رجالن أحدهما تلو اآلخر، وقد أثبت اثلاين 
كما أثبت األول أنه ابلقية ابلاقية من ساللة بين العباس، فقدل أوهلما املمايلك اخلالفة اسًما؛ أي 

كما اكنت ألجداده يف بغداد، وأرسلوه يف جيش جرار السرتدادها فهلك.

أيدي  يف  لكها  األحاكم  وبقيت  الوهمية،  االسمية  اخلالفة  هذه  بمرص  فتقدل  اثلاين  وأما 
اخلليفة  فبايعه  األول،  السلطان سليم  أيام  العثماين يف  الفتح  املمايلك حىت اكن  السالطني من 

العبايس املرصي اذلي اكن يف ذلك الوقت، وتنازل هل عن اخلالفة طواًع أو كرًها. 

)148(  يذكر انلارش هنا حاشية يقول فيها: »وهنا تقدم األستاذ إىل الطلبة أن يبحثوا عن وجه الشبه بني ترف ادلولة الفاطمية يف مرص 
وبني ترف دولة الروم يف القسطنطينية«.
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ثم مات أو قتل بعد ذلك بقليل، فاحنرصت اخلالفة يف آل عثمان وهم ُعُمدها، وعقدوا ألويتها 
إىل اآلن، أدام اهلل دوتلهم، وخدل شوكتهم، ورفع لكمتهم، وأيَّد خالفتهم، إنه سميع جميب.

نرجع اآلن إىل األمة العربية األصلية، ونقول: إن شبه جزيرة العرب اليت صدرت عنها هذه 
فيها  السابقة من ابلداوة واخلمول حىت ظهر  العجيبة قد رجعت منذ أجيال إىل حاتلها  احلركة 
ممد بن عبد الوهاب، فحاول إرجاعها إىل نشأتها األوىل وجمدها ادلاثر، وبث تعايلمه اليت ذهب 
إىل أنها تعيد إىل اإلسالم شبابه وفخاره. فأتبعه خلق كثري ولكنهم دفعوا إىل ارتكاب كثري من 
املحارم، فتجرد هلم ممد عيل وايل مرص، وجرد عليهم »سيف اهلل يف األعصار املتأخرة«، وهو ابنه 
ابلطل املغوار والفارس الكرار إبراهيم باشا. فأباد سطوتهم وقىض ىلع آماهلم، ولكنهم ال يزالون 

كثريي العدد يف تلك األقطار.

ومعارفها  اجلليلة،  وآدابها  الرائعة،  وفنونها  الواسعة،  لغتها  نرشت  اليت  العربية  األمة  هذه 
الغزيرة يف قسم عظيم من آسيا وإفريقيا وبعض أوروبا، وابتكرت علوم »اجلرب واملقابلة« والكيمياء 
»الاكذبة والصادقة«، واخرتعت أرقام احلساب والصفر، واكنت هلا ايلد الطوىل يف علم »اتلنجيم 

وانلجوم«، وغري ذلك من املعارف اليت أخذتها عنها أوروبا.

هذه األمة قد أصبحت ايلوم حبيث تكاد أن ال يكون هلا شأن يف الوجود، بل ال يأيت ذكرها 
إال بما ترتكبه من السلب وانلهب فيما بينها، والسطو ىلع القوافل واتلجار اليت تسري يف أرضها. 

فسبحان مول األحوال.





امللحق اثلاين

]شهادة جريج زيدان عن أزمة تدريس اتلاريخ اإلساليم[:
حنن واجلامعة املرصية واتلاريخ اإلساليم)149(

أفاضت اجلرائد يف ذكر اجلامعة املرصية وصاحب اهلالل ىلع أثر عدوهلا عن تعيينه أستاًذا 
تقريًرا  نقول لكمة؛  أن  فرأينا  الشأن؛  هذا  واآلراء يف  األقوال  واختلفت  فيها.  اإلساليم  للتاريخ 

للحقيقة ودفًعا لالتلباس وإجابة ىلع األسئلة اليت أتتنا بهذا الشأن.

ال خالف يف أننا أول من داع إىل إنشاء اجلامعة املرصية بمقاالت نرشناها يف أماكن كثرية 
من اهلالل منذ بضع عرشة سنة، فنحن من أكرث انلاس غرية عليها وأشدهم رغبة يف جناحها. 
فانتقدنا  نقًصا،  بروغرامها  ورأينا يف  االهتمام،  بعني  أمرها  بذلك ونظرنا يف  فرحنا  أنشئت  فلما 
خطة اتلدريس وقلة العلوم املقررة فيه. فاهتم جملس إدارتها بمالحظاتنا، وقرر إضافة كثري من 
العلوم اليت ذكرنا حاجة ابلالد إيلها، وأرسل خنبة من الشبان األذكياء تلليق تلك العلوم يف أوروبا 
يلعودوا ويعلموها هنا، فرسنا أن يكون والة أمر هذا املعهد العليم مزنهني عن لك غرض غري 

خدمة األمة املرصية.

وحنن يف ذلك فاجأتنا اجلامعة بكتاب مؤرخ يف 16 يونيو سنة 1910م تطلب إيلنا فيه تدريس 
تاريخ األمم اإلسالمية فيها هذا نصه:

من اجلامعة املرصية يف 16 يونيو 1910 - نمرة 302

»حرضة املحرتم جريج أفندي زيدان

آداب  لكية  إنشاء  قرر  املرصية  اجلامعة  إدارة  جملس  أن  علًما  حرضتكم  بإحاطة  أترشف 
تبتدئ ادلراسة بها يف العام القادم، وأن يكون من مجلة العلوم اليت تدرس فيها »تاريخ األمم 
اإلسالمية وخصوًصا مرص اإلسالمية«. وقرر منح األستاذ اذلي يسند إيله تدريس هذا العلم راتبًا 

)149(  زيدان، »حنن واجلامعة املرصية: واتلاريخ اإلساليم«: 181-177.
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قدره 200 جنيه مرصي ىلع أن يليق فيه أربعني درًسا ىلع األقل يف مدة السنة ادلراسية اليت تبتدئ 
يف شهر نوفمرب وتنتيه يف 15 مايو.

فيكم من سعة  نعهده  ملا  املادة  هذه  أن حرضتكم خري كفء تلدريس  نرى  إننا  وحيث 
العامة  املنفعة  فيها من  ملا  املأمورية؛  بهذه  القيام  تقبلون  لو كنتم  نود  اتلامة،  االطالع وادلراية 
خلدمة العلم وفائدة أبناء هذا الوطن، فأرجوكم إفادتنا عما إذا كنتم تقبلونها بالرشوط املذكورة. 

وتفضلوا بقبول فائق احرتامنا.

رئيس اجلامعة املرصية بانليابة
)إبراهيم جنيب – مافظ مرص(

وصلنا هذا الكتاب وحنن اغرقون يف أشغانلا، ويه ىلع معظمها يف ذلك الشهر )يونيو( واذلي 
يليه؛ ألننا نشتغل فيهما بإصدار ملحق اهلالل لك سنة. وكنا أكرث شغاًل يف هذه السنة عما يف 
سواها؛ ألن موضوع امللحق اذلي علينا إصداره »تاريخ آداب اللغة العربية« من املواضيع اليت 

تفتقر إىل ابلحث واتلنقيب. 

 فلما جاءنا كتاب اجلامعة وقعنا يف حرية، واكن أول خاطر بدا نلا أن نعتذر بكرثة أشغانلا. 
لكننا أعدنا انلظر يف ذلك الكتاب، فوجدنا اجلامعة تدعونا إىل »خدمة العلم ومنفعة أبناء هذا 

الوطن«، وهو الغرض اذلي وقفنا هل حياتنا وقوانا. 

فرتددنا حلظة خطر نلا يف أثنائها ما قد يعتور تعييننا من القيل والقال الختيارنا هلذا املنصب 
– وإن دنلا اتلاريخ ىلع خالف ذلك، فإن اخللفاء يف صدر  مع وجود من يقوم به من املسلمني 
ادلولة العباسية لم يستنكفوا من أن يستخدموا يف نقل العلم ترامجة من غري املسلمني، وفيهم 
انلرصاين وايلهودي والسامري واملجويس والصايب، وكذلك اكن يفعل املسيحيون حىت يف علوم 
ادلين نفسه، فإن أبا الفتح كمال ادلين موىس بن أيب الفضل الفقيه الشافيع أحد أعالم املسلمني 
يف القرن السادس للهجرة اكن متضلًعا بالعلوم ادلينية املسيحية وايلهودية، واكن أهل اذلمة من 
املسيحيني وايلهود يقرأون عليه اتلوراة واإلجنيل، وال يرون يف ذلك غرابة. وقد رشح هلما ذينك 

الكتابني رشًحا اعرتفوا أنهم لم جيدوا من أوضحهما مثله.
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لكننا علمنا من قرائن كثرية أن حانلا غري حاهلم، فرأينا أن نعرض هذه املالحظة ىلع والة 
أمر اجلامعة، فيكون نلا بذلك عذر ىلع االمتناع فنتفرغ لعملنا. وقد فعلنا فأجابونا أنهم ال يرون 
بأًسا يف أن يكون أستاذ هذا اتلاريخ مسيحيًّا، وال يظنون ذلك يسوء أحًدا؛ ألن املطلوب تعليم 
وال  وإنصافه،  باعتداهل  معروف  اهلالل  وصاحب  اإلساليم،  ادلين  ال  اإلسالمية«  »األمم  تاريخ 

حاجة طبًعا إىل اخلوض يف املسائل ادلينية.

فلم يعد يمكننا االمتناع ولو امتنعنا حلسب ذلك علينا؛ ألننا نزعم أننا خندم الوطن واللغة 
وننتقد اجلامعة ونطلب زيادة دروسها، ثم يُطلب منا أن خندمها بدرس هو من خصائصنا ونأىب؟ 

فقبلنا ىلع أن نتحاىش اخلوض يف غري اتلاريخ السيايس. وكتبنا إىل جملس إدارة اجلامعة ما يأيت:

»من إدارة اهلالل يف 18 يونيو سنة 1910

سيدي املفضال سعادة إبراهيم باشا جنيب رئيس اجلامعة املرصية بانليابة: ترشفت بكتاب 
سعادتكم املؤرخ يف 16 يونيو اجلاري اذلي ختربونين فيه أن جملس إدارة اجلامعة قد اختار هذا 
العاجز تلدريس تاريخ األمم اإلسالمية، وخصوًصا مرص اإلسالمية يف لكية اآلداب اليت أنشأتموها 
يف اجلامعة املذكورة يف الكتاب املشار إيله. فأثين ىلع فضلكم؛ ألنكم ظننتم يب الكفاءة للقيام 
بهذا العمل اجلليل. وبما أن القبول به يُعد من قبيل املنفعة العامة خلدمة العلم وفائدة أبناء الوطن 
أقبل اقرتاح سعادتكم بكل رسور ىلع الرشوط املشار إيلها، وسأبذل ما يف  كما ذكرتم، فإين 

. واقبلوا فائق االحرتام. الوسع ألحقق ظنكم يفَّ

جريج زيدان«

لكننا ىلع اعدتنا يف  الشاق،  العمل  بوطأة هذا  اجلامعة شعرنا  إىل  اجلواب  دفعنا هذا  وحاملا 
هنا اهتمامنا إىل هذا ادلرس، فأخذنا يف إعداد اخلرائط الالزمة هل ىلع أن  لك عمل نأخذ به، وجَّ
نرسمها حنن، فساعد ذلك ىلع تأجيل صدور ملحق اهلالل إىل هذا الشتاء. ويه أول مرة أخرناه 

فيها منذ أنشأنا اهلالل، ولكننا اغتفرنا ذلك يف سبيل مصلحة اجلامعة املرصية.

العرب  جزيرة  خريطة  األوىل  باحلائط:  تُعلق  كبرية  مخس  ويه  اخلرائط،  عمل  يف  فأخذنا 
قبيل اإلسالم، واثلانية خريطة احلجاز وتهامة يف أثناء الغزوات، واثلاثلة خريطة العراق واألهواز 
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وضوايح بغداد وسامراء يف أوائل ادلولة العباسية، والرابعة خريطة اململكة اإلسالمية يف القرن 
اثلالث للهجرة، واخلامسة خريطة مكة املرشفة وما حييط بها.

ولم  بالقاهرة،  املساحة  يد مصلحة  املايض ىلع  الصيف  إعداد هذه اخلرائط يف  اشتغلنا يف 
نفرغ منها إال يف منتصف نوفمرب، ويه اآلن يف إدارة اجلامعة.

وملا رجعنا من بلنان يف سبتمرب املايض جاءنا كتاب من اجلامعة تطلب إيلنا فيه وضع بروغرام 
ادلروس، فوضعناه مفصاًل يف عدة صفحات، وأخذنا يف حتضري املواد الالزمة هلا؛ فاضطررنا إىل 
تأجيل صدور ملحق اهلالل مرة ثانية إىل الربيع القادم، وأعلنا تأجيله يف اهلالل املايض. ولم نذكر 
هذا السبب هناك؛ ألننا لم نكن قد ذكرنا خرب تعييننا يف اجلامعة؛ حتاشيًا من تقريظ نفسنا، وألن 

هذا السبب ال يهم القراء، وإنما ذكرناه اآلن تلقرير احلقيقة كما تقدم.

وتناقلت الصحف العربية خرب تعييننا هلذا املنصب، فاختذه انلاس ديلاًل حسنًا ىلع التساهل 
ادليين. ثم نرشت اجلامعة بروغرام اتلدريس يف الصحف، وأخذنا حنن يف كتابة املحارضات. وترى 

خالصة املحارضة األوىل منشورة يف هذا اهلالل.

وحنن يف ذلك قرأنا يف املؤيد أن جملس إدارة اجلامعة تناقش يف هل جيوز أن يتوىل تدريس 
أستاذ  إال  تدريسه  يتوىل  أن  يليق  ال  أنه  قررت  األكرثية  وأن  أستاذ مسييح؟  اإلساليم  اتلاريخ 

مسلم ببدل من صاحب اهلالل؛ فاستغربنا اخلرب؛ ألنه لم يصلنا من مصدره.

ويف ايلوم اتلايل جاءنا وفد من جملس إدارة اجلامعة بسط نلا احلقيقة ويه حنو ما قرأناه، وأن 
اجلامعة عمدت إىل تعديل قرارها األول؛ مرااعة لعواطف األمة. فلم جند يف ذلك غرابة؛ ألننا 
نبهنا إيله منذ مخسة أشهر، ولكننا تأسفنا لشيوع ذلك اخلرب ىلع صفحات اجلرائد قبل خمابرتنا، 
فأدى إىل انتقاد أفاضل يبذلون أقىص جهدهم يف خدمة هذه األمة. ولو شعرنا بأقل خالف جرى 
يف اجلامعة بشأن تعييننا لكفيناها مؤونة املناقشة ىلع أهون سبيل، وخففنا عنها عناء اللوم. ويف 
لك حال فإننا تلقينا عذرها بالقبول، ووافقناها ىلع تعيني من تشاء. ورجعنا إىل عملنا وضمرينا 
يف راحة وطمأنينة، ونشعر أننا قمنا بما علينا، وندعو للجامعة املرصية بانلجاح والسداد؛ ألن 

بنجاحها سعادة األمة املرصية وحياة اللغة العربية.
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هذا ويعجز القلم عن أداء واجب الشكر لزمالئنا أصحاب الصحف العربية واألفرنكية، 
وغريهم من أرباب األقالم اذلين خاضوا عباب هذه املسألة ىلع اختالف آرائهم وأحاكمهم فيها، 

فإنهم قد أحسنوا إيلنا بإحسانهم الظن فينا فوق ما نستحق، جزاهم اهلل خرًيا.





امللحق اثلالث

اتلقرير األول عن رسالة دكتوراه يف اتلاريخ اإلساليم يف تاريخ اجلامعة املرصية:
تقرير الشيخ عبد الوهاب انلجار عن رسالة أمحد أفندي بييل)150(

بسم اهلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل »ممد« ، وبعد فقد قرأت الرسالة اليت قدمها 
حرضة الشاب الفاضل أمحد أفندي بييل إىل اجلامعة املرصية بني يدي امتحانه نليل شهادة العاملية 
مع لقب دكتور، وقد صاغ املوضوع اذلي اختاره »حياة صالح ادلين األيويب« حبثًا تارخييًّا أودعه 

رساتله، ويه تقع يف 125 صفحة من القطع الكبري.

قرأت الرسالة غري مرة، وبعد أن وقفت عليها وقوفًا تاًما عنَّ يل أن أنظر إيلها من جهات 
ست، وها يه نظرايت، أرجو أن تكون صادقة، وأسأهل تعاىل أن يهديين سبل الرشاد، فمنه العون 

والسداد.

انلظرة األوىل: هل أحسن صاحب الرسالة الختيار؟

األمم،  يف  انلابهني  أن  نرى  أوالء  وحنن  عقله؛  من  قطعة  املرء  اختيار  إن  احلكماء  يقول 
وانلابغني يف الشعوب - اذلين ال يقطعون مراحل حياتهم دون أن يؤثروا يف تارخيها تأثرًيا ظاهًرا - 
قليلون، وأقل منهم أوئلك اذلين يهبهم اهلل تعاىل القدرة ىلع تغيري وجه الكرة األرضية، ويضطر 
الواحد منهم علماء اجلغرافيا إىل صوغ كتبهم ىلع نمط جديد، وإعداد األصباغ تلغيري حدود 

املمالك ىلع املصورات اجلغرافية.

تداوُل َسْمع املرِء أْنُملُُه العرُش ويرتك يف ادلنيا دويًّا كأنما

 

)150(  يرد هذا اتلقرير يف صدارة كتاب: بييل، حياة صالح ادلين األيويب: 3-12. وفيه أن الشيخ عبد الوهاب انلجار رفع هذا اتلقرير 
إىل هيئة جملس االمتحان اذلي ُعقد بصفة علنية يوم اخلميس 29 إبريل سنة 1920م.
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وهؤالء انلادرون يقل فيهم من يكن فيَّاًضا بالعدل والرمحة والشفقة، سمح انلفس، رقيق 
العواطف، مطلق ايلد باجلود، مقبوض الكف عن اإلساءة، وال يكاد ادلهر الضنني يسمح بمن 
يستوي يف مدحه واثلناء عليه، األعداء واألوداء، ويشيد بفضله يف لك واٍد وناد مالفوه وخمالفوه.

من هذا الفريق اذلين ال يطرقون هذه احلياة ادلنيا إال يف فرتات قليلة، وىلع حني غفلة من 
ادلهر، ويف سنة من عني الزمان، امللك الكبري السلطان انلارص صالح ادلين يوسف بن أيوب.

ذلك الرجل اذلي أفاض اهلل تعاىل عليه من املواهب اجلليلة، وحاله من الكمال واتلوفيق بما 
استحق معه أن يكون من كبار الرجال يف العالم. ولو أعطيت اخليار لقلت إنه من أكرب كبار 

الرجال.

بعد  ملكه  ىلع  تعاقبوا  الرجال  من  بعدد  األدىن  للرشق  يده  سمحت  الضنني  الزمان  أن  لو 
صالح ادلين، قد صبوا يف قابله، وطبعوا ىلع مثاهل، ملا تعب ساسة األمم يف أوروبا ايلوم وألراحوهم 
من كد األذهان وتقريح القرائح يف الوصول إىل حل للمسألة الرشقية يريح الضمائر، فإن تعاقب 
أمثال لصالح ادلين ىلع كريس امللك اكٍف ألن يمسح من صحف األذهان يف الغرب لك ما اكن 
ُمثبتًا فيها من خيال؛ ملا يسمونه املسألة الرشقية اليت ورثوها خالًفا عن سالف، وجترعوا بسببها 
كئوس اهلم مرتعة، وشبوا يف سبيلها نار احلرب اعيلة، ال خيبو هلبها ىلع توايل القرون، وال ختمد 
جذوتها مع كرور األحقاب، ولكما خبت زادوها سعرًيا، ومن يدرينا أن األمر اكن يسري ىلع عكس 
ما حنن عليه ايلوم، ويكون احلل املطلوب الوصول إيله، إنما هو حل املسألة الغربية ال الرشقية.

واتلبجح  قومه،  من  األولني  بأخبار  العلم  إىل  بفطرته  نزاع  اإلنسان  أن  فيه  خفاء  ال  ومما 
بفضائل السابقني من عشريته، وأعماهلم اليت ترفع الرءوس وتبعث يف اهلمم روح االقتداء.

فعل  إىل  اهلمم  وتوجيه  األخالق  تقويم  إىل  األنفس  وساسة  الربانيون  يصل  املنفذ  هذا  من 
اخلري، وهذا صالح ادلين األيويب من خري من أجنبهم الرشق، وافتخر بهم انلوع اإلنساين. فمحادثة 
وتلفتها  االقتداء،  إىل  باألنفس  يهيب  مما  ومفاخره،  فضائله  وإحياء  ومآثره،  بآثاره  الرشق  أبناء 
 يف ظلمة احلوادث إىل ضوء االهتداء، لك هذه االعتبارات جتعلين ال أخىش مفنًدا إذا قلت إن 

أمحد أفندي بييل قد أحسن االختيار؛ إذ جعل حياة صالح ادلين موضوع رساتله.
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كأين بهامٍس يف أذن أخيه يقول َمن صالح ادلين األيويب هذا اذلي يبالغ انلاس يف وصف 
شمائله، وترديد الرشح يف فضائله وفواضله؟ أملك كريم؟ أم الفضائل تميش ىلع رجلني؟ وإين 
جيب بأنه ليس بواحد منهما، ولكنه إنسان جم املواهب والفضائل قليل اإلساءة، جاء يف زمن 

ُ
أ

لكه سيئات، وأهله إال القليل منهم، كما قال املتنيب:

أفتَُحها حنَي  ألفتُح عيين  ىلع كثرٍي ولكْن ال أرى أَحًداإينِّ 

وإذا أراد العاّد أن يعد سيئاته وجدها قليلة العدد.

ْرَن ألُوُففإْن يُكِن الفْعُل اذلي َساَء واِحًدا يِئ رَسَ
َّ

 الال
ُُ

فأفْعاهل

»كىف املرء نباًل أن تُعد معايبه«.

قلت إن املوالني واملخالفني قد اجتمعوا ىلع امتداح صالح ادلين واثلناء عليه، أما قومه 
ومن هم منه بسبيل، فقوهلم معلوم ال حيتاج إىل فضل بيان. وأما املخالفون، فإين أستعري من هذه 
الرسالة بعض ما ورد فيها، وهو ما جاء يف تاريخ املؤرخني من قوهل: »واذلي أدهش املسيحيني من 
أمر صالح ادلين هو مروءته وشهامته وسخاؤه وكرمه ورمحته وحلمه وصفحه وعفوه، وال سيما 
أهل  اليت مألت قلوب  أن تكون هذه األوصاف  املدهش  واملواثيق. ومن  العهود  مافظته ىلع 
أوروبا إعجابًا يه األوصاف اليت يصفون بها هذا الرجل اذلي انترص عليهم فهزمهم يف آسيا«. 
وإين أكتيف بهذا، وأقول كرة أخرى إن صاحب الرسالة قد أحسن االختيار إذ اختار حياة صالح 

ادلين.

انلظرة اثلانية: يف املوارد اليت استىق منها كالمه عن صالح ادلين

أخرب صاحب الرسالة بأنه مجع طائفة من الكتب يستأنس بها ويسرتشد فيما عساه أن يقوهل. 
اعرض فيما قال عنها. وأما عن الكتب األوروبية، 

ُ
ثم نقد الكتب العربية اليت اطلع عليها. وإين ال أ

فمما يدعو إىل أسيف واغتباط صاحب الرسالة أين ال أعرف لغة أجنبية، ولو عرفت الستدركت 
عليه يف اختياره بعض الكتب، ودلللته ىلع غريها وأمسها بموضوعه. 
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ومع هذا فهو لم يقترص ىلع الكتب اليت ذكرها يف املقدمة؛ فقد نقل من رحلة صاحب السمو 
وعن  للبستاين،  املعارف  ودائرة  سايم  أمني  أستاذنا  كتاب  وعن  الكبري،  باشا  عيل  ممد   األمري 
ابن خلاكن، وغريهم ممن عزا إيلهم أقواهلم، فدنلا بذلك ىلع أنه مجع وقرأ كثرًيا. وإين أشكر هل 

اجتهاده.

انلظرة اثلاثلة: الرسالة يف لغتها

ُكتبت الرسالة بعبارة بسيطة سلسة قريبة من األذهان ال تستعيص ىلع القارئ وال تنبو عن 
ذهنه، فيه من هذا القبيل يشء حسن مقبول.

انلظرة الرابعة

يشق ىلع السامع والقارئ انلبيه أن يعرث ذهنه بما يعرث به لسان القارئ أو سن قلم الاكتب 
الرصيف  القانون  ىلع  جتِر  لم  لكمات  بعض  ىلع  الرسالة  اشتملت  وقد  أو حنوّي،  رصيّف  خطأ   من 

أو انلحوي أو يراد بها غري ما وضعت هل، وأنا أورد هنا هذه اللكمات، فأقول:

ملحوظاتصوابخطأ

املتصفحاملتصحف
اتلصحيف إهمال معجم وإعجام مهمل، أو نقل إعجام املعجم 

إىل مهمل.

يريد بالكهانة اخلداع، والكهانة أن يقوم الرجل بأمر آخر.اخلداعالكهانة

امتلكت ال توجد، وقد استعمل هذه اللكمة كثريون.ملكتامتلكت

ألن السلجوقيني أتراك.الرتكالفرس

موقظميقظ

طوران شاهتوران
ال توجد يف باب اتلاء من القاموس الرتيك، ويف نمرة 365 من 
ادلراري الالمعات – طوران- ثابت. ساكن. موجود. اكئن. 

قائم. وقد غلط فيها ابن خلاكن وسواه.
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ملحوظاتصوابخطأ

األمداداإلمدادات
تقول أمددت اجليش إذ نرصته جبماعة، وقيايس مصدره 

األمداد وال جيمع ىلع إمدادات.

يريد زمنًا قصرًيا وليست هل.هنيهةبرهة

أوصل حرف اجلر ىلع مثله وذلك شاذ، وقد روي »عدت من عن جوادهمن ىلع جواده
عليه بعد ما تم ظمؤها«.

أثَّر يتعدى بالفاء ال بعىل.يؤثر يفيؤثر ىلع

نياتهمنواياهم

»أرى كفر طاب أعجز اجلفر ماؤها« ولعله أخذ ذلك عن كفر طابكفر تاب
كتب غري عربية.

آكامأكوام
استحرض فرسه ركضه طلبًا للرسعة يف اإلحضار.فأحرضهفاستحرضه

هذه يه األمور اليت أخذتها عليه، ويوجد لكثري منها مساغ يف اللغة العربية، وإن لم تكن 
من  كثري  ألسنة  ىلع  دائر  فهو  الغواص،  درة  احلريري  فيه  ألف  ما  قبيل  من  وبعضها  الفصىح 

اخلاصة، مرتدد يف كتابة كثري من ُكتَّاب هذا العرص، وقد كنت أود أن ختلو الرسالة منه.

 ىلع أن وجود مثل ما ذكرت من األلفاظ ال يُنقص من قدر الرسالة شيئًا، وال حيط من قيمتها 
باعتبارها حبثًا تارخييًّا.

انلظرة اخلامسة: من حيث إنها حبث تارييخ

القارئ هلذه الرسالة من حيث اعتبارها حبثًا تارخييًّا، جيدها قد ابتدأت ببيان حلال صاحبها 
ه  واجلواذب اليت جذبته إىل انلظر يف اتلاريخ، وما قضاه من السنوات باجلامعة يف الطلب، ثم تَوَجُّ
رغبته للحصول ىلع شهادة العاملية، ثم مجعه الكتب العربية وسواها، ونقد ما يستحق انلقد. ولم 
خُيِل شباب األمة من اللوم ىلع قعودهم عن إنعاش لغتهم العربية بتنمية ثروتها العلمية برتمجة 

كتب اتلاريخ انلافعة من اللغات األجنبية؛ إذ يه أدق حبثًا وأنفد نظًرا... إلخ.
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فذكر  مقصوده،  إىل  عليه  يعرب  مقدمة تلكون جرًسا  هل  م  قدَّ املقصود  الغرض  يف  وملا رشع 
اخلالفة وأطوارها وأدوارها وما تقلبت عليه من قوة وضعف، وما ذاقته من عزٍّ وذل. وما زال خَيُبُّ 
يف هذا امليدان حىت أىت ىلع زمن احنالل ادلولة العباسية والسلجوقية وتغلب أهل األطراف ىلع 
ما يف أيديهم، وقيام األرس األتابكية وغريها، ثم خص من بني هاته األرس أرسة األتابك زنكي 
واألرسة الكردية. ثم عطف ىلع احلرب الصليبية وأسبابها وما اكن هلا من جناح إىل أن خلص إىل 
صالح ادلين وتكلم ىلع أرسته، واختالف املؤلفني رشقًا وغرًبا يف أصل اجليل اذلي هو منه 

ويف نسبه.

أقوال  بني  وقارن  األوىل،  وأيامه  طفوتله  يف  ادلين  صالح  ىلع  للكالم  بابًا  عقد  ذلك  بعد 
األوروبيني وناقشهم، ثم ابتداء أمره قبل امللك، واألسباب اليت اكنت ممهدة لوزارته بطريق غري 
مبارش، ثم تكلم عنه وزيًرا، ثم اجلفوة بينه وبني نور ادلين ومداراة األول للثاين، ثم ادلور اثلاين 
ُكتب  ما  وتتبع  والفرنج،  املسلمني  من  للمخالفني  ونزاهل  بالشام  وجوده  وهو  حياته،  أدوار  من 
عنه يف هذا ادلور، ونقل الروايات العربية وغري العربية، وناقش وحاكم العبارات وأظهر رأيه 
يف مواطن كثرية جبرأة وإقدام وحرية. وأىت ىلع فتحه بيت املقدس وما تيل ذلك من املواقع، ولم 
يرتك شيئًا مما يؤخذ ىلع السلطان صالح ادلين باعتباره قائًدا جليش املسلمني ومعقد آمال األمم 
الرشقية إال أىت عليه ووفاه حقه من نقد أو استحسان. ولم يرتك يف حادثة من احلوادث اليت خاض 

فيها وجًها للعذر إال أبدى غرته ناصًعا.

يُعجبين يف هذه الرسالة أن حرضة اكتبها قد استعمل حريته يف مناقشة اآلراء واحلكم ىلع 
وإبقاًء  للحق  إيثاًرا  عظيًما؛  به  اآليت  اكن  مهما  العمل  ونقد  بها،  العلل  أمس  واتلماس  الوقائع 
للواجب اتلارييخ. وهذا هو اليشء اذلي يُعترب بيننا حديثًا طريًفا. وإين أمدح من يعمل هذا العمل 
أن تكون شخصيته  فخًرا  اتلاريخ  ابلاحث يف  العلم خدمة جليلة. وحسب  قد خدم  وأعتربه 
ظاهرة يف حبثه. وليس عليه أن يُصيب شالكة الصواب، إذ لألحاكم مناهج ومسالك، وللعلل يف 
احلوادث وجوه ختتلف باختالف نظر انلاظر وميوهل وعواطفه. ومن اجتهد فأصاب فله أجران، 

ومن أخطأ فله أجر، والًك وعد اهلل احلسن.
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وإين أشري هنا إىل بعض الصفحات اليت تكلم فيها صاحب الرسالة بشجاعة أدبية، وأبدى 
رأيه غري هياب، ولوال طول الكالم فيها ذلكرت العبارات برمتها غري أين أكتيف باإلشارة إىل أرقام 
تلك الصفحات اليت يعلم املراجع هلا أنه يتلكم ُمظهًرا شخصيته مع تمام احلرية، ويه صفحات: 
وال  منها  أعد  ولكين  ذلك،  سوى  وهل   »162  ،161  ،158  ،155  ،142  ،83  ،82  ،79  ،78  ،77  ،76«

عددها.
ُ
أ

من هذا لكه يُمكنين أن أقول إن اكتب الرسالة قد أتقنها باعتبارها حبثًا تارخييًّا يف حياة رجل 
من أعظم رجال اتلاريخ.

انلظرة السادسة

وأما انلظرة السادسة؛ فيه بعض أمور جاءت يف الرسالة حيتاج األمر فيها إىل مناقشة مؤلفها 
يف  املؤلفني  بعض  رأي  اختيار  عن  عدوهل  يف  السبب  وىلع  ببعضها،  علمه  مقدار  ىلع  للوقوف 
اتلاريخ إىل رأي آخر، وحنو ذلك، تكون املناقشة يف ذلك علنية يف جملس االمتحان. إبريل سنة 

1920م.





امللحق الرابع
]دفاع حسن إبراهيم حسن عن درجة ادلكتوراه يف اجلامعة األهلية[)151(

للعلم  اجلليلة  اخلدمات  من  املرصية  اجلامعة  تؤديه  عما  يسرًيا  شيئًا  أذكر  أن  يب  »جيدر 
واملتعلمني، وهو أمر جيهله الكثريون من انلاس، حىت إن بعضهم لزيعم أن احلصول ىلع شهادة 
ادلكتوراه أمر يسري ال يتطلب سوى االنتساب إىل لكية اآلداب وكىف - وهذا غري صحيح - ألنه لو 
ا احلصول ىلع هذه الشهادة، وملا رأينا عدد  اكن هلذا الزعم أثر من الصحة، ألصبح من السهل جدًّ
احلائزين هلا من القلة وانلدرة بهذا القدر؛ ذلك ألن جمرد االنتساب ال ينيل شهادة ادلكتوراه، هذا 
إذا اكن االتلحاق باجلامعة أمًرا سهاًل، مع أنه ال بد أن يكون الطالب حائًزا ىلع شهادة ادلراسة 
آداب  العربية وتارخيها، وتاريخ  اللغة  آداب  يتلىق  الطالب  فإن  يُعادهلا،  ما  أو  ثان  اثلانوية قسم 
اللغة اإلجنلزيية أو الفرنسية، وتاريخ األمم اإلسالمية، وتاريخ الرشق القديم، واجلغرافيا وعلم 
وصف الشعوب، والفلسفة العربية وعلم األخالق، والفلسفة العامة وتارخيها، ومقارنة اآلداب 
واللغات السامية، وال جيوز هل أن يتقدم لالمتحانات اتلحريرية والشفوية إلجازة الليسانس إال يف 
نهاية السنة اثلاثلة بعد جناحه يف لك هذه املواد بنسبة ستني يف املائة ىلع األقل يف السنتني األوىل 

واثلانية.

بعدئٍذ يستطيع أن خيتار نلفسه مبحثًا يكون موضوع رسالة يكتبها، ويتقدم بها المتحان 
ادلكتوراه لو رأت اجلامعة صالحيتها ذللك مبدئيًّا، وحينئٍذ تناقشه جلنة من أساتذة اجلامعة، ينتظم 
 يف عقدها مندوبان من قبل وزارة املعارف العمومية – ويكون قد سبق هلؤالء املمتحنني فحصها – 
ىلع مرأى من اجلمهور ومسمع، وتناقشه أيًضا يف موضوعني من ثالثة موضواعت يف ثالث من 

املواد اليت تدرس بقسم اآلداب.

)151(  أورد حسن إبراهيم حسن هذا ادلفاع يف مقدمة كتابه )تاريخ عمرو بن العاص(، وهذا الكتاب يف أصله هو رساتله يف ادلكتوراه اليت 
نوقشت باجلامعة األهلية يف مايو 1921م، انظر: حسن إبراهيم حسن، تاريخ عمرو بن العاص )القاهرة: مطبعة السعادة، 1922(: 

.6-5
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وينبيغ أن يُفهم أيًضا أن األمر غري قارص ىلع سماع مارضة األستاذ فحسب، بل هو عكس 
ذلك، فما األستاذ بمحارضته إال كمرشد للطالب يدهل ىلع طرق ابلحث واتلنقيب، وذلك ما تريم 
إيله اجلامعة كلك اجلامعات من تثقيف عقل الطالب وتنمية مداركه، ليستطيع كشف ما غمض 
باجلامعة  اآلداب  بقسم  الطالب  يتلقاه  ما  أن  املعضالت. ىلع  املسائل، وما خيف من  من أرسار 
أوروبا وأمريكا. هذه حقيقة جيب  يتلقاه أيُّ طالٍب آخر من اآلداب يف جامعات  ال يقل عما 

االعرتاف بها، وجيب أن ال يُبخس حقها«.



املصادر واملراجع

: الوثائق غري املنشورة
ً

أول

سجالت حمفوظات اجلامعة املرصية. جامعة القاهرة. املكتبة الرتاثية.	 

ثانًيا: الوثائق املنشورة

بدار 	  املنعقدة  جبلستها  العمومية  للجمعية  املقدم  اإلدارة  جملس  تقرير  املرصية.  اجلامعة 
حالة  1912 عن  سنة  مارس   21 املوافق   1٣٣0 سنة  اثلاين  ربيع   2 اخلميس  يوم  يف  اجلامعة 

اجلامعة املرصية يف السنة املكتبية 1911-1912. )د.م.، د.ت.(.

اجلامعة املرصية. تقرير مقدم للجمعية العمومية عن أشغال جملس إدارة اجلامعة املرصية 	 
سنة 1908و1909. القاهرة: مطبعة املقطم، 1910.

ثاثلًا: املقالت املصدرية

»االحتفال الرسيم الفخيم بافتتاح اجلامعة«. املقطم، العدد 6000 )21 ديسمرب 1908(: 4.	 
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وتزيد عدد إرسايلتها يف أوروبا«. األهرام، العدد 9772 )9 مايو 1910(: 3.
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»اجلامعة املرصية«. املؤيد، العدد 7438 )18 نوفمرب 1914(: 2.	 
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»الشيخ عبد الوهاب انلجار«. األهرام، العدد 20419 )13 يويلو 1941(: 2.	 
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»مجعية اتلاريخ املرصي«. األهرام، العدد 13117 )4 مايو 1920(: 4.	 
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