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ABSTRACT: 
The present research aimed to clarify the educational role of the Friday 
preacher in promoting moderate thought to face contemporary 
challenges. The research consists of an introduction, six units and a 
conclusion. As for the introduction, it paves the way for the issue by 
stating its importance, the methodology used in the study, the problem 
addressed, the questions, the objectives and the most important terms. 
The study concluded with mentioning the most prominent previous 
studies and its relationship to the current study and the most important 
differences between them. The first unit presents some challenges 
facing the realization of moderate thought and the second one clarifies 
the prophetic educational approach to the role of the Friday preacher. 
The third unit addressed the educational roles of the preacher in 
leading and guiding the thought of society. The fourth unit illustrated 
the most important educational institutions who are playing role in the 
preparation of the preacher. The fifth unit dealt with the educational 
methods of the role of the preacher and the sixth one overviewed some 
scientific steps for the educational role of the Friday preacher in 
developing moderate thought. The conclusion tackled the most 
important results and recommendations. The results of the research 
revealed that the Prophet "Peace Be Upon Him" is an example for the 
preacher in educating society in moderate thought. Moderation was not 
delimited to the sayings and directions of the Prophet (Peace Be Upon 
Him), but it was also reflected in his daily actions and practices. The 
mockery of religion is one of the most dangerous types of extremism 
and it must be faced according to what the situation requires and the 
guardian deems appropriate including that the door to repentance is 
open to all extremists regardless of their degree of extremism. The 
preacher plays the role of the educational advisor leader. He knows 
what he needs in terms of leadership skills that are suitable for his 
mosque community, and he also knows his audience. 
Keywords: preacher, Friday prayer, contemporary challenges. 
 

 
 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

362 

 





 







 










 




20081213 










Ronald Wiontrobe, 2005, 14

2001211





 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

363 








20124 









200825 







140114﴿        

                          ﴾

104﴿            

          ﴾33 












15200812 

 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

364 





20127 













14257 


1991395




63 65 






2005

121 






200844




200031 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

365 

 
















2015

491 









20128 



 ""

1438. 








2013127 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

366 

2013772



 







2016

29 

5 1439




2017 








1439 








 







 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

367 

 




 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

1   
2   
3   
4   
5   
6  

 

 












  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

368 




1406 








– 





 






 













 

 







 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

369 




 

 

1 










1420 











8811428
 

2 

}

{143







1408


 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

370 


}

{142
}

{153
}

{6 7 




}{




1412 








 

3 


– 1 

2 







1427



 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

371 

 



 

1 14391440



–


 











 
2 2015






376
 

3 1432










  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

372 




 

4 1430




1 2 

3 
 

5 1430




1 

2 3 

4 

5 
 

6 1430




1 

2 



 

7 1430


1 

2 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

373 

8 1426


  








  




 

 







 

















 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

374 

 

 





 

 




2001507 








1990111 




199345 





2013780 

 


 

1 






 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

375 








143032 










143033 




 

2 










143033 





1427

73 

 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

376 






51 

3 


 





142523 

49












143034 

4 











142227 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

377 

5 


﴿ڤڦ﴾20

754 


 

6 




141230 




142864 

7 







142776 

﴿ را من الظن إن بعض الظن وا كثی یا أیھا الذین آمنوا اجتنب
﴾12مإث

20035
2253 




 




142235 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

378 

 

20114598 4699




 

200452 68





 

 

201765
 

 
 

 


 

 
 

 
 

 


 

 

200913
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

379 

 
 

 
 

 
 

 

200454






 

 




201318 

  

  

  

  

2017272






 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

380 

 :)٢٠٠456     
          

           
         
          

             
         

           
           

 . 

 : 

          
             

         
          
 . 

200452       
           

         
        . 

200444


 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

381 

 


}

{21



 




















1283


1437 









1412

1427
 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

382 

 4121

1433 






1437 







 
1 









12831415 
2 










1416 











 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

383 

1415
 

3 










217081423 











 

4 







}

64

65

66{64 66






  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

384 







}
  {




1405 








 






















 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

385 

 










1420
 

1 - 










1427 




1437
 

   






1420 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

386 

   






1428 
   




 
 





 
   


 

 


 

   



 

   



 

2  




 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

387 













1427 
3  










1429


 
4  








1430 









  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

388 



1419 
5  










 
6  








 
7  




 

   



 

   


 



 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

389 

8  











 

 







 
1  




 













1429 
2  





  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

390 




}

{214

1424 







1429 
3  




1439






 







 








1420 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

391 





 
4  







 




 








 
5  






1432









  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

392 


 








 


 









1415 

 

1  








}{125

1426


– 





1415 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

393 

2  







 










1427 









1430
 

3  


1427












  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

394 




1423
 


}

{44}

{2 3


1429 








﴿﴾١
﴿

﴾٨١








2704

1017



 









 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

395 



1426 
4  




 







 







1424 
5  




1422














 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

396 









1419 
6  







1424 



 






1429



–
 



1430 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

397 


 

 

1 
 

2 



 
3 

 
4 

 
5 

 
6 



200230 
 



200243 

1 
 

2 


 

3 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

398 

 

4 


 

5 


 


 

- 






 
- 
















 
- 







 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

399 


 

- 








 
- 








 
1  2 



3 


4 

5 


6 

7 

8 
 

- 





  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

400 





 

- 







 

- 


 
- 




 
- 










 
- 




 
- 





 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

401 




 


 

1 





– 



 

2  


























  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

402 













 

 

1 



 

2 

 

3 

 

4 





 

5 





 

6 





 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

403 



 

7 















 

8 


 

9 



 

10 











 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

404 

11 


 

 









 

1  





 
2  

 
3  





 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

405 

 
1 2008

 

2 1433
 

3  

4 1412
 

5 1420
 

6 
 

7 2005




22 231120059 38 
8 1427

 

9 1429
 

10 1415
 

11 
 

12 2004

1 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

406 

13 1993

168

199345 

14 2003
 

15 2002

1 
16 2009

ی
یی 

17 1432


5891 5933
 

18 1427
 

19 1430
 

20 1424
 

21 2008



 

22 1426
 

23 1428
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

407 

24 2015


82489 558 

25 1428
 

26 2017


 335 

27 1423 

28 1420

189
 

29 2016

 15237

http://m.alsharq.net.sa/2016/02/04/1474863 

30 1415
 

31 1406

57 

32 1438
 

33 1424
 

34 2000


8825 65 

35  



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

408 

36 2013


2152699 799 
37 2012

 

38 1991 

39 1430


4197 245
 

40 1432



 

41 1437
 

42 1408
 

43 1427
  

 

44 1430


52  

45 1412
 

46 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

409 

47 
 

48 1427
 

49 2013


28 30102013 

50 1439
 

51 2008
 

52 1424

117 

53 2008
 

54 1405
 

55 2002 
56 

 

57 1420
 

58 1430

17 18
 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

410 

59 1429


 

60 2005

497

115 123 

61 2001
 

62 1430


 

63 1430


 

64 2017

1052017http://www.al-
madina.com/article 

65 1416
 

66 2004
 

67 2011
–  


 

68 2001

3 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )ثالثال(، الجزء )187: (العدد

 

 

411 

69 2012


 
70 1429

 

71 1425
 

72  1425


 
73 14391440


 

74 2012


1 

75 1420
   

76 1427


 
77 1401

 

78 2013


3387 130 
79 1423

 



  الدور التربوي لخطیب الجمعة في تعزیز الفكر المعتدل
   لمواجھة التحدیات المعاصرة

 عبد هللا بن زاید الشعشاعي/ د

 

 

412 

80 2004

1938 

81 1419 

82 1422 

83 1990

130 

84 1430

129 

149 

85 1439
 

86. Ronald Wiontrobe،(2005). Rational Extremism The 
Calculus Of Discontent، Ontario University Of The 
Western Ontario. 

 

  


