
وكذلك ال بد من االشارة إلى إصبع من أصابع التخريب وهو عبدالعزيز 
ي السيد الحميم، وصديقهم الثالث طه حسين الذي فصل فهمي، صديق لطف

من الجامعة بسبب كفره الصريح في (الشعر الجاهلي) فاستقال لطفي السيد 
من الوزارة ( وكان وزيرا للمعارف ) احتجاجا على فصل طه حسين من 

  ). 24الجامعة المصرية (

ارا هذه المجموعة قد فرغت الشعب المصري من االسالم لتحل محله أفك
  جديدة من الفرعونية والعلمانية والوطنية الالدينية.

وقد تكون الصداقة الحميمة بين هؤالء وبين الشيخ محمد عبده إن هي إال 
محاولة لتقريب هذه الفئة من االسالم، ولكنه لم يستطع بعد أن تساهل من 

أجل جذبهم في كثير من القواعد الشرعية التي تحدد الوالية والعداوة 
اقة والمقاطعة وأفتى بكثير من الفتاوي من أجل رفع الحواجز بينه والصد

وبين كرومر من جهة وبينه وبين هذه الفئة من جهة أخرى، مثل الفتوى 
الترنسفالية وفتواه في المرأة والطالق والتعدد باالضافة إلى تفسيره كثيرا 

بي ويلغي من اآليات الغيبية في القرآن تفسيرا يكاد يخرجها عن اللسان العر
  مضمونها بالكلية. 

عن  -المقدم إلى الحكومة البريطانية  1906جاء في تقرير كرومر سنة 
حزب محمد عبده (... وهؤالء راغبون في ترقية مصالح مواطنيهم 

واخوانهم في الدين. ولكنهم غير متأثرين بدعوى الجامعة االسالمية 
ون مع األوروبيين ال التعا -إن كنت فهمته حق الفهم  - ويتضمن برنامجهم 

). ويقول 25معارضتهم في ادخال الحضارة الغربية إلى بالدهم) (
). ويقول 25كرومر:(إني أشك كثيرا أن صديقي محمد عبده كان إال إدريا) (

  صديقه بلنت االنجليزي: 
ليس له  - بالرغم من أنه المفتي األعظم  - (أخشى أن أقول أن محمد عبده 

  ). 26ممالي من الثقة في الكاثوليكية) ( من الثقة باالسالم أكثر

وأصدق كلمة في محمد عبده وشيخه كلمة الشيخ مصطفى صبري شيخ 
االسالم: (فلعل الشيخ محمد عبده وصديقه أو شيخه جمال الدين أرادا أن 

في المسيحية فلم  - زعيمي البروتستانت  - يلعبا في االسالم دور لوثر وكلفن
حديث للمسلمين، وإنما اقتصر سعيهما على  يتسن لهما األمر بتأسيس دين

). ويقول شيخ االسالم 27مساعدة االلحاد المقنع بالنهوض والتجديد) (
كذلك (أما النهضة االصالحية المنسوبة إلى محمد عبده  - مصطفى صبري 

فخالصتها أنه زعزع األزهر من جموده على الدين فقرب كثيرا من 
م يقرب الالدينين إلى الدين خطوة، وهو األزهريين إلى الالدينين خطوات ول

الذي أدخل الماسونية في األزهر بواسطة شيخه جمال الدين األفغاني. كما 
  ).28أنه هو الذي شجع قاسم أمين على ترويج السفور في مصر) (


