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�ر الشر�ف 	� الف��ة   ز�عض �س�امات ال��بو�ة لشيوخ �
  م2011 وح%$ 1952 من 

عبد الفتاح أحمد ، عثمان السعيد محمود السعيد ، الشر�فعالءالدين أحمد إبرا�يم 
  ?<اتھ أحمد

�ر بالقا�رةج بنEن، ال��بية Dلية ،لأصو ال��بية قسم   .زامعة �

  alaaalsharif@azhar.edu.eg :  للباحث الرئOس�لك��وLيال�Jيد 

  :bص`م
اســـة الكـــشف عـــن  �ـــر الـــشر�ف �ـــ� �عـــض �راســـ��دفت الد زســـ%امات ال! بو�ـــة لـــشيوخ �

اسـة املـن56 الوصـفي 2011 وح/. عام 1952 من الف! ة رم، وكيفية <ستفادة  م>�ا، واستخدمت الد

�ر إس%امات كبB ة �� مجال ال! بية  اسة إGH أن لشيوخ � ��K، وتوصلت الد زالتحلي�N واملدخل التا ر ر

التوعيـــــة : لوالتعلـــــيم تمثلـــــت �ـــــ� توعيـــــة اWXتمـــــع وتثقيفـــــھ حـــــو العديـــــد مـــــن القـــــضايا ال! بو�ـــــة مثـــــل

ة <نحراف الفكـر والثقـا��، والتحـذير مـن aثـار الـسلبية لإلعـالم، وسـبل مواج%ـة مـش]لة  يبخطو ر

�ـر داخـل  �ر�ـة وgـشر التعلـيم � �ـر الـشر�ف �ـ� إgـشاء املعا�ـد � يالبطالة، كما سا�م شـيوخ � ز ز ز

ج%ـــا، وmــان ل%ـــم أعظــم �ثـــر �ـــ� حفــظ ال%و�ـــة �ســالمية للمجتمـــع املــصر و�بقـــاء يمــصر وخا  عNـــG ر

اسية للطالب الوافدين من . العقيدة والشرoعة �سالمية حية بBن الناس �ر املنح الد روقد قدم � ز

عاية mاملة، كما سا�م شيوخھ كذلك �� tعليم املرأة ومحو �مية   . رmل أنحاء العالم، وقام برعاي��م 

�ر، إس%امات :الdلمات املفتاحية   . tعليم املرأة،زشيوخ �
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The educational efforts of Grand Imams of al-Azhar, the 
honorable, during the period from 1952-2011 

Aladdin Ahmed Ibrahim Al-Sharif, Al-Saeed Mahmoud Al-Saeed 
Othman, Abdel-Fattah Ahmed Shehata Ahmed 

Department of Fundamentals of Education, College of Education 
for Boys, Al-Azhar University in Cairo. 
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Abstract: 
The study aimed to reveal the contributions of the Grand Imamsإ of 
Al-Azhar in the educational field within the period 1952-2011 and 
how to get benefits of them. The study used the descriptive Analysis 
Method and the Historical Approach. The study found out that there 
were great contributions for the imams in the scope of education, 
represented in raising the community culture and awareness about lots 
of educational issues: such as the risk of intellectual and cultural 
deviation, negative impacts of the media, and  facing unemployment 
crisis. In addition, Grand Imams of al-Azhar contributed in 
establishing enormous number of Al-Azhar institutes and spread the 
Azhari education inside Egypt and abroad, and that has the greatest 
impact in keeping the Islamic identity of the Egyptian community and 
maintaining the Islamic and jurisprudence alive between people. 
Besides, Al-Azhar has offered lots of scholarships for international and 
overseas students and sponsored them and moreover its Grand Imams 
contributed in women education and illuminating illiteracy 

Keywords; contributions, grand Imams of al-Azhar, women education. 
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  :مقدمة

س الفكر�ــة ال/ــw أثــرت فيــھ، وتنوعــت �ــذه  �خ ال! بــو �ســالمي العديــد مــن املــدا رشــ%د التــا ير
�خ واللغــــة  س املفــــسر�ن واX}ــــدثBن والفق%ـــاء والفالســــفة وعلمــــاء <جتمــــاع والتــــا س بــــBن مــــدا راملـــدا ر ر

�ر الشر�ف {�ذه البحار الزاخرة عNـG كمـال تنوع %ـا، وmـان زوالطبيعة والفلك، وغB �ا، وقد حفل �
اء ال! بو�ة  a رلھ إس%امات تر�و�ة متنوعة يمكن است�باط مالمح%ا من خالل بحث واستقراء �عض

اس الذين ف%موا أن القرآن الكر�م من56 حياة للدين والدنيا معا اد �ذه املد ًلر ر   .و

يوال شـك أن �ــ� الفكـر ال! بــو �سـالمي غ�ــ. عمـا ســواه �}ـل املــشكالت ال! بو�ـة ال/ــw تواجــھ 
ـــاء � اســـــة العلمــ اء و�ف]ـــــار والنظر�ـــــات ال/ـــــw احتو��ـــــا د a ــــل مجموعـــــة رمـــــة �ســـــالمية؛ حيـــــث يمثـ ر

ـــا�يم واملـــــشكالت ال! بو�ــــــة  ــــw تتــــــصل اتـــــصاال مباشـــــرا أو غBــــــ  مباشـــــر بالقـــــضايا واملفـــ املـــــسلمBن وال/ـ
ً ً

�ر الشر�ف ف��ا إس%اما مباشرا من خال) 437، ص1996  عبد الرحمن،النقيب،( وال/w �س%م �
ً

ل ز
  .نشيوخھ وكبار علمائھ الذين �سعو لر�ط دنيا اWXتمع بالدين

استھ وتحليلھ ومحاولة <ستفادة  �ر لد رومن ثم ي�ب�� الرجوع إGH ال! اث ال! بو لشيوخ � ز ي
ا �ـــ�  ومنـــھ �ـــ� وضـــع فلـــسفة تر�و�ـــة شـــاملة خاصـــة وأن �نـــاك �عـــض العلمـــاء ا��WXـــدين الـــذين ظ%ـــر

ـــاgي مــــن القــــر العــــشر�ن؛ ؛ وصــــوال ملنــــصب شــــيخ نالنــــصف الثـ ـــ  ى ومــــ>�م الــــذين شــــغلوا مناصــــب ك�ـ
اء و<ج��ـادات ال! بو�ـة القيمـة ال/ـw يمكـن <سـتفادة {�ـا �ـ� حـل �عــض  a انـت ل%ـم �عـضmـر؛ و� �ِ

ّ ر ز
الشيخ ا� ضر حـسBن، والـشيخ شـلتوت، والـشيخ : املشكالت ال! بو�ة املعاصرة، ومن �ؤالء العلماء

، و�ــــم جميعــــا عبـــد ا�}لــــيم محمــــود، والــــشيخ جــــاد ا ي�}ــــق عNــــ� جــــاد ا�}ــــق، والــــشيخ ســــيد طنطــــاو
�ر�ــة ال/ــw تتمBــ¤ بوســطية الفكــر �ســالمي الــذي يــر �ــ� �ســالم م>�ــاج حيــاة  ىي�تمــو للمؤســسة � زن

  .�شمل ا�Wوانب السياسية و<جتماعية و<قتصادية والثقافية

اسة   : رمشdلة الد

ف ثقافيـــة، ومجتمعيـــة، واقتـــص ويمـــر اWXتمـــع املـــصر بظـــر ادية، قـــد تـــؤثر عNـــG �و�ـــة �مـــة ي
�ســالمية ممــا قــد �عرضــ%ا لــبعض املــشكالت، وتمثــل املــشكالت ال! بو�ــة جانبــا م%مــا ومــؤثرا كمـــرآة 

ف، تتأثر {�ا وتؤثر ف��ا  رولذلك يجب أن يتطو مف%وم �ولو�ات �ـ� مـصر كدولـة ناميـة "ولتلك الظر
لالـــدو الناميـــة تواجـــھ مـــشكالت كبBـــ ة فيمـــا إHـــG �ولو�ـــات ال! بو�ـــة ملواج%ـــة تحـــديات املـــستقبل ألن 

د ال¨ـــشر�ة ســـواء عNـــG املـــدى القـــصB  أو الطو�ـــل وال مخـــرج مـــن �ـــذه  ريخـــتص بال! بيـــة وتنميـــة املـــوا
�ا وتفعيـل دو ال! بيـة  مات الطاحنة إال بتأدية mـل املؤسـسات املعنيـة �ـ� الدولـة لـدو ف و� رالظر ر ز و

Xمــــع متطلبــــات وآمــــال ا .ªتمـــع، �ــــ� ظــــل �طــــار �خال¬ــــ� �ســــالمي، �غنــــاه �ســـالمية �ــــش]ل يتما»ــــW
�ـر الـذين mـان ل%ـم دو مـؤثر �ـ�  اء ال! بو�ة لبعض شيوخ � روثرائھ، ومن خالل التطبيق العم�N لآل ز ر
مسB ة ا�}ياة التعليميـة والثقافيـة �ـ� اWXتمـع و�ـ� ا�}فـاظ عNـG �و�ـة �مـة مـن الـذو�ان، سـواء مـن 

ات تر�و�ة، أو ال! �ع عGN عرش الثقافة خالل شغل مناصب تنفيذية �ستطيع م رن خالل%ا اتخاذ قرا
يالدي�ية �� اWXتمع ونيل امل]انة الكبB ة ال/w تؤثر �� صناعة القرار ال! بو املب�w عGN �سس الدي�ية 

  .�صيلة

اسة   :رأسئلة الد

�Hالية �جابة عن السؤال الرئ²س التا{�اسة ا   :رحاولت الد

�ر الشر�ف �� الف! ة من  ال! ب�س%اماتما أ�م  -    م؟2011م وح/. 1952زو�ة لشيوخ �
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  :و�تفرع من �ذا السؤال الرئ²س �سئلة الفرعية التالية

�ر �� الف! ة من عام  -  اء وا�W%ود ال! بو�ة لشيوخ � a ز ما أ�م  م؟2011 وح/. عام 1952ر

�ــــــر �ــــــ� حــــــل �عــــــض ا -  ــــشيوخ � ــــن �ســــــ%امات ال! بو�ــــــة لــ لقــــــضايا زكيـــــف يمكــــــن <ســــــتفادة مــ
 واملشكالت ال! بو�ة املعاصرة؟

اسة   : رأ�داف الد

�ـــــر �ــــ� الف!ــــ ة مـــــن عــــام  �  وح/ــــ. عـــــام 1952زالكــــشف عــــن أ�ــــم �ســـــ%امات ال! بو�ــــة لــــشيوخ �
 م؟2011

�ــــ� حــــل �عــــض القــــضايا  � �ــــر  ـــة لــــشيوخ � اء ال! بو�ـ a ـــتفادة مــــن ـــة <سـ زلفــــت النظــــر إHــــG كيفيـ ر
  .واملشكالت ال! بو�ة املعاصرة

اس   :ةرأ�مية الد

 .2011 ح/. 1952يtستكمل جزءا م%ما من ال! اث ال! بو �سالمي �� الف! ة من  �

�خنــا الثقــا�� املعاصــر، ظ%ــر خالل%ــا اتجــاه فكــر تر�ــو أكــد  � يتلقــي الــضوء عNــG ف!ــ ة مــن تا ر
 .النظرة الشاملة لل! بية �سالمية mوسيلة لل>�وض بالبالد وتحقيق تقدم%ا

اسة �� تقديم حلو مم � لقد تفيد الد اء املـست�بطة مـن ر a ركنة ملشكالت قائمة من خـالل
اسة اء الفق%اء محل الد رأف]ار وآ   .ر

اسة   :رمنhi الد

اسـة املـن56 الوصـفي التحليNـ�   الــذي ال Descriptive Analysis Approachراسـتخدمت الد
ا"يقتـصر  عNـG جمـع البيانـات وتبو��Çـا، وإنمـا يمـwªÆ إHـG مــا �ـو أ�عـد مـن ذلـك؛ ألنـھ يتـضمن قـد

ً
ر ّ  مــن ّ

نــة، وكثBــ ا مـا tــستخدم فيــھ أســاليب . التفـسB  ل%ــذه البيانــات ولـذلك كثBــ ا مــا يق!ــ  الوصـف باملقا
ً ً

ر ن
َالقياس والتص�يف والتفسB ، وال تكتمل عملية البحث ح/. تنظم �ذه البيانات وتحلـل وtـستخرج  ُ َّ َ ُ

، جـابر، جـابر ع"(ىم>�ا <ست�تاجات ذات الداللة واملغز بال�سبة ملـش]لة البحـث يبـد ا�}ميـد، خBـ 
  ).136، صm1978اظم أحمد، 

��K وذلـك مـن أجـل الوقـوف عNـG املـؤثرات اWXتمعيـة  اسة املدخل التا ركما استخدمت الد ر
اسة �ر الشر�ف �� الف! ة محل الد رال/w يمكن أن ي]و ل%ا �ثر �� فكر شيوخ � ز   .ن

اسة   :رحدود الد

اسة عGN �عض الـسادة العلمـ: حدود �شر�ة � �ـر �ـ� رتقتصر الد زاء الـذين تولـوا مـشيخة �
، ولتـــأثB �م �ــــ�  ة إنتـــاج%م ال! بــــو يف!ـــ ة البحـــث، وقــــد تـــم اختيــــار تلـــك الÌ ـــصيات لغــــزا ر

�ر �� مصر، وتوجيھ الرأي العام نحو قضايا ال! بية يمسB ة التعليم �  .ز

مانية � اسة الف! ة ما بBن : زحدود  رسوف تÍناو الد  .2011 ح/. 1952ل
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اسات السابقة  :رالد

 ):1999(اسة محمود يوسف دمحم رد

اسة اء ال! بو�ة للشيخ عبد ا�}ليم محمود من خالل كتاباتھ: ر�دف الد a رالكشف عن.  

اسة اء الشيخ ال! بو�ة: رمن56 الد اسة من56 التحليل الفلسفي من أجل است�باط آ راستخدمت الد   .ر

اسة  الثقافة �سالمية �Ñ يتوصلت إGH أن الشيخ ا�تم باإلصالح ال! بو وأكد أن: رنتائج الد
�ســــاس للمجتمــــع املــــسلم وطالــــب وســــائل �عــــالم �عــــدم عــــرض مــــا يثBــــ  الــــشباب أو يلــــوث وoــــشوه 
فكــر�م، كمــا طالــب باإلصــالح <جتمــا�Ò وحــذر مــن �عــض �مــراض <جتماعيــة mاملطالبــة باملــساواة 

اج ملا ي! تب بBن املرأة والرجل �� املB اث والتفاوت الطبقي، ودعا إGH عدم تأخر سن ا ولشباب �� الز
  .عليھ من مفاسد اجتماعية

اسة أحمد عبد الرسو دمحم مصطفى  لد  ): 2003(ر

اســــة ـــلتوت، :ر�ــــدف الد ـــر الــــشيخ محمــــود شـ  معرفــــة العوامــــل ال/ــــw أثــــرت وأســــ%مت �ــــ� tــــشكيل فكـ
ائھ ال! بو�ة ومدى إم]انية <ستفادة م>�ا   .روالكشف عن آ

اسة ��K استخدمت املن56 الفلس:رمنhi الد   .رفي التحلي�N مع <ستعانة باملدخل التا

اســـة ه �ـــشرا يت]ـــو مـــن جـــسم، توصـــلت إHـــG أن الـــشيخ : رنتــائج الد نشـــلتوت يــر أن �gـــسان باعتبـــا ًى ر
وح، وقلــب ونفــس، ول]ــل مطالبــھ، كمــا يــر أن العقــل منــاط الت]ليــف ىوعقــل، و وقــد ا�ــتم الــشيخ . ر

oس اللغـات �جن¨يـة وجعلـھ شلتوت بتعليم املـرأة، و�تعلـيم اللغـات �جن¨يـة بـا �ر؛ حيـث قـر تـد رأل رز
�ا، كما افتتح mلية لتعليم البنات ألو مرة لإجبا   .ر

اسة عبد الفتاح أحمد ?<اتة   ):2010(رد

اسة   .ي الكشف عن ا�Wوانب ال! بو�ة �� كتابات �مام الشيخ سيد طنطاو:ر�دف الد

اسة   .ب ال! بو�ة �� كتابات �مام استخدمت أسلوب التحليل الفلسفي لبحث ا�Wوان:رمنhi الد

 وتوصلت إGH ا�تمام �مام بال! بية �سر�ة لنجاح اWXتمع وصالحھ؛ ألن اWXتمع من وج%ة 
ننظره يت]و من مجموعة من �سر فإذا ما صÕ}ت �سرة صÔÕ اWXتمع والعكس Ó}يح، وحفاظا 

ات وأثر� ا السلwØ عGN الفرد واWXتمع، كما رعGN اWXتمع من <×�يار والتفكك حذر �مام من اX د
ه، وندد بظا�رة اX}سو�ية والواسطة  د�ا رأكد �مام عGN العدل كركB¤ة أساسية لتقدم اWXتمع وا ز

�ما يناقضان ركB¤ة العدالة   .رباعتبا

اسة صادق عابدين صادق يوسف   ):2016(رد

اسة الكشف عن �عض الكشف عن العوامل املؤثرة �� فكر �مام جاد ا�}ق، و: ر�دف الد
ائھ ال! بو�ة �� إطار ف%م �سس الفلسفية لل! بية ال/w أثرت �� الت]و�ن الفكر لإلمام جاد ا�}ق  يآ ر

  .ع�N جاد ا�}ق

اسة   . استخدمت املن56 الوصفي:رمنhi الد

اسة �ـر �ـ� تحقيـق :رنتائج الد ي توصلت إGH أن الشيخ جاد ا�}ق أكد عGN أ�مية دو التعلـيم � ز ر
رامن بBن الشعوب �سالمية، و�� التـصدي لالنحـراف الـسلوmي وأ�ميـة دو �gـشطة التآلف والتض
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�ر�ـة �ــ� tعلــيم القــرآن الكــر�م  زالطالبيـة �ــ� مواج%تــھ، كمــا اق!ـ ح الــشيخ اســتخدام أب�يــة التعلــيم �
�ر�ـة �ـ� ضـوء التوج%ـات املـستقبلية، و�ؤكـد  � 5Úة �� تطو�ر املنـا� ، وللشيخ ر زوتحفيظھ لWÕم%و ؤ ر

GــNتمــام باللغــة ع�> GــNة مراقبــة الكتــب امل! جمــة ح/ــ. ال ت�ــشر <نحــراف �خال¬ــ�، وشــدد ع ور ضــر
ف �جن¨ية   .والعر�ية وعدم استعمال ا�}ر

اسات السابقة   رالتعليق عvw الد

اسـات الـسابقة  اء ال! بو�ـة لفق%ـاء �مـة، إال أن الد a اسـة ر�ناك اتفاق عام عNـG أ�ميـة د ر ر
�ــرا�تمــت �ــش]ل واÞــÔ بــاآل ياء ال! بو�ــة ال/ــw تÍنــاو التعلــيم العــام فقــط ولــم تÍنــاو التعلــيم � ل زل . ر

�ر الذين mانت ل%م أف]ـار تر�و�ـة جـادة، إال أ×�ـم لـم  اسة، تمB¤ت بà ا�ßا بفق%اء � زوالف! ة محل الد ر
اسـة الـشيخ  ؛ كد اسـات والكتابـات ال/ـw تناولـت �عـض مالمـح فكـر�م ال! بـو ريحظـوا إال بـبعض الد ير

ي شـلتوت ال/ـw  لفتـت النظـر إHـG مالمـح الفكـر ال! بـو عنـده، إال أن الباحـث �عتقـد أن �نـاك محمـود
اســـة ال! كBـــ¤ عليـــھ، وكـــذلك �نـــاك  رمـــن الكنـــو مـــا لـــم يـــتم كـــشفھ �عـــد، و�ـــو مـــا ســـتحاو �ـــذه الد ل ز
ا�ßم حو أ�مية التعليم  اسات عن الشيخ عبد ا�}ليم محمود، والشيخ جادا�}ق، وف��ا �عض آ لد ر ر

�ر  ي� جة mافية، أو ت�ـ ز دو �ـؤالء ز اسات لم tعط البعد ال! بو حقھ بد ه، إال أن تلك الد رودو رر ير
�ر وحل املشكالت ال! بو�ـة أو  ي�ئمة، الذين يمثلو <تجاه الفقwâ الرسwá �� تطو�ر التعليم � زن

اسة ا�}الي ، وسوف تحاو الد �ر �ة تخص التعليم � ات جم%و �م فيما اتخذ من قرا ردو ز لر ي ر ة أن ر
ا�ßم ال! بو�ة   .رتقوم بإلقاء الضوء عGN اgع]اسات ��عاد اWXتمعية عGN آ

 ،�K� اسات السابقة �� املن56 املستخدم تقر�با، و�و املـن56 التـا ر�ذا وت]اد تتفق جميع الد ر
ا �ـ� ا�}قـل  ا وأثر اء ال! بو�ة لÌ ص �عينھ من الذين أثر a س الفكر ال! بو أو ولك>�ا جميعا تد و

َّ ْ
ر ير

اء ا اســة ا�}اليــة �ــ� القــضايا ال! بو�ــة والتعليميــة ال/ــw اشــ��رت، ثــم بيــان آ ، ب²نمــا تبحــث الد رل! بــو ر ي
اسات السابقة واستجابة لبعض مطال�Çا، إضافة إGH تناول%ا  رالفق%اء حول%ا، كما tعد استكماال للد

اسة من قبل �ر لم يحظوا بالد رلبعض �س%امات لشيوخ أ   .ز

لاy<ــو �و �ـــر 	ــ� الف�ـــ�ة مـــن عـــام �ســـ�اما: ر  وح%ـــ$ عـــام 1952زت ال��بو�ـــة لـــشيوخ �
  :م2011

�ــر مــآثر ومناقــب كثBــ ة تحــدث ع>�ــا القاäــwª والــداgي؛ ممــا جعل%ــم قــدوة  زmــان لــشيوخ �
حية والعقدية  �م، تدل عGN نمط ال! بية الر وحسنة يتأªå. {�ا mل من اق! ب م>�م أو عمل إGH جوا ر

ات ال/ـw ال/m wانوا �م قدو��ا ا�}سنة، ق روال وعمال، كما mانت ل%م إس%امات مباشرة تظ%ر �ـ� القـرا
، وإسـ%امات أخـر غBـ  مباشـرة  �ـر � �æـامW��ر�ـة و�ـالتعليم ا ىاتخـذو�ا فيمـا يخـتص باملعا�ـد � ي ز ز
يمكــن اســـت�باط%ا مـــن ســـياق مــشارmا��م بـــاملؤتمرات والنـــدوات واللقـــاءات ال/ــw شـــارmوا ف��ـــا، أو مـــن 

عة �� ميدان ال! بية، وكذلك من خـالل دفـاع%م وغBـ ��م عNـG م]انـة املؤسـسة خالل مؤلفا��م املتنو
 GــNن، ومــن جـاءوا �عـده عBـضر حـس ��ـا الرائـد �ــ� اWXتمـع املـصر بــدءا بالـشيخ دمحم ا �ر�ـة ودو ي� ر ز

  .يكرwªå املشيخة ح/. ×�اية والية الشيخ دمحم سيد طنطاو

ه تــمل�ــو أو شــيخ ) م1958-1876(وا� ــضر حــسBن  ة ر اختيــا �ــر �عــد ثــو رملــشيخة �  23ز
تم�   ، وقــد ســـا�م 1954 وظــل {�ـــا ح/ــ. اســـتقالتھ �ــ� ينـــاير1952يوليــو، حيـــث تــوGH املـــشيخة �ــ� ســ̈ـ

م، ال/ـm wــان يرأسـ%ا الــشيخ دمحم الطـا�ر بــن 1906الـشيخ مــن قبـل �ــ� تأسـ²س ا�Wمعيــة الز�تونيـة �ــ� 
ســا بجــامع رعاشــو وmــان مــن خطبا�ßــا املفــو�Bن فــان�Çر النــاس بفــصاحتھ وســعة علمــ رھ، ثــم عــBن مد



 1952 من الفترة في الشريف األزهر لشيوخ التربوية اإلسهامات بعض
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الز�تونـــة وحاضـــر �ـــ� موضـــوعات �امـــة؛ مثـــل ا�}ر�ـــة �ـــ� �ســـالم وحيـــاة اللغـــة العر�يـــة وgـــشر كتـــاب 
ــــنة  ـــــG �صــــــــالح ســــ ـــــوم ). 11، ص2016دمحم خــــــــان، (م 1910الــــــــدعوة إHـــ وÑــــــــ� موضــــــــوعات تمــــــــس �مـــ

ســـھ مـــ ن قمـــع رومـــشكالت �مـــة �ـــ� mـــل وقـــت خاصـــة �ـــ� تلـــك الف!ـــ ة إبـــان <حـــتالل الفرgـــwªé، ومـــا ما
واضـــــط%اد ضـــــد أ�ـــــل الـــــشمال �فر�قـــــي، وكـــــذلك mانـــــت فرgـــــسا قـــــد منعـــــت الكـــــالم باللغـــــة العر�يـــــة 

  .وقصرت التعليم عGN الفرgسية �� ا�Wزائر وتوgس

ا فر�دا من العلماء املوسوعيBن، إذ  يحلـو لكثBـ  "زكما �عد الشيخ دمحم ا� ضر حسBن طرا
ِمـــن النقــــاد أن يـــصنفوا املــــؤلفBن طبقتـــBن؛ طبقــــة ال

�ـــاب البحــــوث العلميـــة �ــــ� الفقــــھ ّ رعلمـــاء، و�ــــم أ
والÍشرoع، وطبقة �دباء املر�Bن، و�ـذا حـق �ـ� أكàـ  أحوالـھ، ولكنـھ ال يمنـع أن يوجـد مـن املو�ـو�Bن 
اìــــع ومبــــدع �ـــ� التحليــــل �دëــــي والــــصوغ  ع فالرجــــل  رمـــن ي�ــــ ز �ــــ� النـــاحيتBن عNــــG نحــــو يــــد�ش و�ـــر و

ح ونــوازع الوجــدان، والرجــل �عــد قــاض فقيــھ يؤلــف �ــ� والبيــاgي، مــع <سÍــشفاف املل%ــم ألســرار الــر
ـــأحر الرجــــل قــــصب  ، فـ زالفقــــھ والÍــــشرoع، و�حــــذق أســــاليب <ســــت�باط والقيــــاس وقواعــــد �صــــو ل ُ

ِ
ْ َ

نالــسبق �ــ� مــضمار العلــم و�دب دو نــزاع  حــب، (ي وإHــG جانــب تلــك ، )51، ص1995رالبيــومي، دمحم 
اء تر�و�ــــة غBــــ  املوا�ــــب واملــــîن الر�انيــــة، mــــان الرجــــل إHــــG جانــــب  رذلــــك صــــاحب نظــــرات وخطــــرات وآ

ب لتثقيف ؛ كرأيھ �� تمو�ل التعليم من أموال الزmاة، مسبوقة �انية وس�æ دؤ و، mانت نتاجا ملنحة  ر
فــدعا إHــG إصــالح مــا فــسد مــن أخــالق "�مــة وال>�ــوض {�ــا مــن كبو��ــا، ومقاومــة <ســتعمار والظلــم، 

، (النــاس، وإصــالح مــا ســاء مــن آدا{�ــم ث، ي�ثــر وال يتــأtى ذلــك إال بتحكــيم ) 6، ص1997رأبــو ا�}ــا
الشرoعة �سالمية ال/w دافع ع>�ا الشيخ خB  دفاع، وال/m wان من أ�ـم مـساجال��ا دفاعـھ الـشديد 

  .عن القضاء الشر�Ò �� مصر والرد عGN �عض �ف]ار املنحرفة

ـــة ال/ـــــ w تـــــدعو وقــــد قـــــاوم الـــــشيخ دمحم ا� ـــــضر حـــــسBن، مـــــن قبـــــل، �عـــــض �ف]ـــــار املنحرفــ
-ل�ســالم وأصــو ا�}كــم-قللفــصل بــBن الــدين والدولــة، فعنــدما ظ%ــر كتــاب الــشيخ عNــG عبــد الــراز 

ة الفصل بBن �سالم كدين، و�Bن ا�}كـم وتـرك ذلـك للقـانو  �ر، مناديا بضر نو�و أحد علماء � ر وز
�ـــر بت]ليــــف  �ـــر–زالوضـــ�æ، قــــام � ت  الــــشيخ ا� ــــضر حـــسBن والــــشيخ بخيــــ-زعــــاملBن مـــن علمــــاء �

دة بالكتاب   )293، ص1990ر�يع، ماجدة ع�N صا�Ô، . ( رلتñ}يح �ف]ار ا� اطئة الوا

ة  وثـــة قبـــل ثـــو رmانـــت الـــسياسة التعليميـــة املو ر قـــد أدت إHـــG غـــرس بـــذو 1952 يوليـــو 23ر
 ، ىالغـز الثقـا�� الـذي �ع�ــw أن تتخـذ أمـة مـن �مــم منـا5Ú ال! بيـة والتعلـيم لدولــة مـن الـدو الك�ــ  ل ُ و

GــNيــاة وقــد فتطبق%ــا ع{� أبنا�ßــا وأجيال%ــا، فÍــشوه بــذلك فكــر�م وتمــòó عقــول%م، وتخــرج {�ــم إHــG ا
�ة أوال، ثم يل¨س �مر عل��م  زأجادوا بتطبيق �ذه املنا5Ú عل��م تبعي��م ألÓ}اب تلك املنا5Ú الغا
ن�عـــد ذلـــك فيحـــسبو إ×�ـــم بـــذلك عNـــG الــــصواب، ثـــم يجـــادلو عمـــا حـــسبوه صـــوابا و�ـــدعو إليــــھ،  ن ن

�  ).9، ص1981عبد ا�}ليم، ع�N، (}ياة ول²س ل%م م>�ا إال حظ �تباع و�ذناب نفيع²شو ا

ولذلك mـان �نـاك مـن أ�ـم التحـديات ال/ـw واج%%ـا الـشيخ ا� ـضر حـسBن <حـتالل الـذي 
ات التعلــــيم، حيــــث يقــــو الــــشيخ �ك�ــــ ، ا� ــــضر حــــسBن ليــــتحكم �ــــ� منــــا5Ú ومقــــر mانــــت إســــاءة : "ر

نلسبعBن سنة املاضية، ثم باحتاللھ السياwªå و<قتصادي أ�و ي<ستعمار باحتاللھ العسكر �� ا
سـم مـن خطـط لتوجيـھ الثقافـة املـصر�ة العامـة توج��ـا  رشرا من إساءتھ ملصر عGN يـد دنلـوب فيمـا 

ً

ســـالة ســـامية، و�ـــذا  س ومعا�ـــد العلـــم عـــن أن ت]ـــو ل%ـــا  رآليـــا بالقـــشو والـــش]ليات، و�نـــأى باملـــدا نر ر
س املــــصر�ة مــــن مــــر إHــــG يــــوم النــــاس �ــــذا، tعلــــيم جــــاف ال �ع�ــــ. بت]ــــو�ن رالتعلــــيم �ــــ� املــــدا مــــن كر و  ز

�gـــسانية �ـــ� �gـــسان، وال �ســـالمية �ـــ� املـــسلم، وال الوطنيـــة �ـــ� ابـــن الـــوطن، وال الرحمـــة والرفـــق 
 GــHال�ــ  والتقــو �ــ� قلــب الرجــل املثقــف، وال يــصل حاضــر �مــة بماضــ��ا �ــ� طر�ق%ــا إ GــNىوالتعــاو ع ن
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ة أ�ــداف قوميــة متحــدة، ولعــ ا جـــال و رل أصـــدق شــ%ادة عNــG �ــذه ا�}قيقــة جنـــوح كثBــ  مــن كبــار  زر
س أجن¨ية �علمو أ×�ا أسست ألبناء جاليات ال حاجة {�م  ف نفس%ا إGH تخر�ج أبنا�ßم �� مدا ْاملعا َ ّ ِ

ُ
ن ر ر

ا إHـG الرضـا ألبنـا�ßم  وإGH  كثB  ممـا يحتـاج إليـھ التالميـذ املـصر�و �ـ� قـومي��م وديـ>�م، لكـ>�م اضـطر ن
ا من ناحية الضعف {�ذه امل �ة عن أمس حاجا��م القومية واX}لية، فرا س الغر�بة ع>�م، العا ردا ر ر

ســـنا، واسÍـــشر داؤ�ـــا مـــدة نـــصف قـــر أو أكàـــ  منـــت علل%ـــا �ـــ� مدا نال/ـــw أ ى ر حـــسBن، دمحم ا� ـــضر، "(ز
ة ) 198، ص1952   . و�و ما يؤثر عGN ال%و�ة �سالمية للمجتمع1952رقبل ثو

س أك�ــ  مــن <�تمــام باللغــة وقــد mــان <�تمــام باللغــات  ر�جن¨يــة �ــ� التعلــيم بتلــك املــدا
ا  �ــ� مــأز �ــ� مواج%ــة اللغــات �جن¨يــة، و�ــذا املــأز اللغــو يــزداد انحــدا رالعر�يــة، و�ــو مــا وضــع%ا  ي ق ق
س tعلـيم باللغــة �جن¨يـة، وخاصـة �نجلB¤يــة،  ربانـدفاع كثBـ  مـن البلــدان العر�يـة نحـو افتتــاح مـدا

ي غالب �نتاج ا�}ضار �و باللغات �جن¨ية عامة و�نجلB¤يـة خاصـة، والبـد ىاسÍنادا إGH دعو أن
، وwªég �ؤالء أن اليابانيBن والص²نيBن،  يمن إتقا×�ا ح/. يمكن اسÍيعاب مثل �ذا �نتاج ا�}ضار
، ال �علمـــو إال بلغــ��م القوميــة، وترتــب عNــG ذلــك انحـــسار  نو�ــم �ــ� مقدمــة ركــب التقــدم ا�}ــضار ُي

��ô للغـــة ــBن ماليـــBن �بنــــاء ممـــن �عتنقـــو و�ؤمنــــو رتـــد ��ô بـ ن العر�يـــة، ســــي! تب عليـــھ انقطـــاع تــــد ن ر
�شرoعة �سالم من �جيال القادمة، و�Bن �داة الرئ²سة للتواصل مع منـا�ع ثقافـة تلـك الـشرoعة، 
 GـــHــة إ� س ال/ــw اتـــصفت �ــشعار �ســـالمية �ــ� عنوا×�ـــا، وجــدت نفـــس%ا وقــد انجرفـــت mا روح/ــ. املـــدا ر

  )140، ص2004ع�N، سعيد إسماعيل ، "( ق نفسھاملî¤ل

وقد ترك الشيخ ا� ضر حسBن العديد من املؤلفات واملقاالت ال! بو�ة ال/m wان ال%دف م>�ا 
تñ}يح �عض املفا�يم وتوضيح املن56 �سالمي �� العديد من القضايا، ومن أ�م مؤلفات فضيلة 

  دمحم ا� ضر حسBن/ الشيخ

  ياسةضاللة فصل الدين عن الس.  

  كم{�  .لنقض كتاب �سالم وأصو ا

  ياة{�  .خواطر ا

  مان وم]ان   .زالشرoعة �سالمية صا�}ة ل]ل 

  ر�ة �� �سالم{�  .ا

  خ%ا وعقيد��ا وصل��ا بالباطنية والص%يونية�   .رال�Çائية تا

  رب �� �سالم{�  .آداب ا

  .áالسعادة العظ.  

  ان¤Bائية �� امل�Çالبابية وال.  

  يانيةالقاد.  

ـــوGH الــــشيخ عبــــد الــــرحمن تــــاج  ) م1975-1896(وعقــــب اســــتقالة الــــشيخ ا� ــــضر حــــسBن، تـ
�ـــر �ـــ� ف� ايـــر عـــام  �ا وmـــان 1958 وظـــل {�ـــا ح/ـــ. 1954زمـــشيخة � ر وقيـــام الوحـــدة بـــBن مـــصر وســـو

oس اللغــات �جن¨يـــة �ـــ�  رللــشيخ gـــشاط tعليáـــw كبBــ  أثنـــاء توليـــھ للمــشيخة، ومـــن ذلـــك أنــھ قـــر تـــد ر
�ـر، وذلــك ة عNــG ز� ر لتــوفB  الــدعاة واملــر�Bن املتمرســBن �ــ� اللغــات �جن¨يــة، ح/ــ. ت]ــو لــد÷�م القــد ن
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ات  ة عNــــG متا�عـــــة التطـــــو رالقيــــام بأعبـــــاء الــــدعوة لغBـــــ  العـــــرب، وكــــذلك ح/ـــــ. تتــــوافر لـــــد÷�م القـــــد ر
�ـــر�Bن املغ!ـــ بBن مـــن  زالعلميــة، والثقافيـــة، كمـــا ســGæ إHـــG بنـــاء مدينــة البعـــوث �ســـالمية لÍــسكBن �

مـة ال/ــt wعيــ>�م عNــG التحــصيل أبنـ زاء العــالم �ســالمي، ح/ــ. يـوفر ل%ــم ا�}يــاة الكر�مــة والرعايــة الال
م لتحــصيل العلـــوم ال/ــw جــاءوا لطل�Çــا، وقـــد ا�ــتم الــشيخ بـــالتعليم  زالعلáــw، وتــوفر ل%ــم التفـــرغ الــال

أسھ بمحافظة الفي �ر بمسقط  �ر قبل ا�Wام�æ، وتم �� ع%ده افتتاح أو مع%د أ ر� ز يز ل وم، وقد ي
رافقـــھ �ــــ� <فتتـــاح الــــرئ²س جمـــال عبــــد الناصـــر، ثــــم بـــدأت املعا�ــــد �ـــ� <نÍــــشار ببـــا¬� اX}افظــــات 

�ر من قبل  مة ال/m wانت تفتقر إGH التعليم � ياX}ر ز   ).266، ص2009خفا�ø، دمحم عبد املنعم، (و

ما ج%ـــدا كبBـــ ا �ـــ� ال! بيـــة وإصـــالح اWXتمـــع، فعنـــد) م1963-1893(وmـــان للـــشيخ شـــلتوت 
�ر وترت²بھ وإgشاء املعا�د وال]ليات، وقف الـشيخ ب]ـل قوتـھ لتأييـد  زنادى الشيخ املرا�ù بإصالح �
مالئھ، وأمام ا�Wما�m ��  Bل من�  أتيح لھ، ألنھ �� الواقع mان يـدافع  ز�ذا �صالح ودافع عنھ أمام 

ني]ــو �ـ� طليعــة أســاتذة عـن فكــره �ـو وعــن حيـاة عقليــة عرف%ــا mاتبـا، وع�ــ  ع>�ـا أســتاذا قــدر لـھ أن 
  ).30، ص2001إمام، دمحم كمال الدين، (نالفقھ املقار �� مصر 

�ـر  ، وصـدر �ـ� 1963 وح/ـ. وفاتـھ 1958أواخـر عـام زوقـد تـوGH الـشيخ شـلتوت مـشيخة �
�ــر الــشر�ف، و�ـو القــانو الـذي ســاعد عNــG 1961 لـسنة 103نع%ـده القــانو  ن وا� ــاص بتطـو�ر � ز

��ـــــر ا ـــيم � يgـــــشر التعلــ ـــات ز ــــافة إHـــــG ال]ليــ ـــات جديـــــدة نظر�ـــــة وعمليـــــة باإلضـ ــــام�æ، وافتتـــــاح mليــ Wـ
الشرعية، وmانت لـھ بـصمات واÞـ}ة �ـ� مـسار التنـو�ر الثقـا�� لألمـة �سـالمية، ومـن عالمـات ذلـك 

�Nأثر {�ا املكتبة �سالمية، ومن أ�م تلك املؤلفات ال! بو�ة، ما ي w/ىتلك املؤلفات الغز�رة ال:  

 .مإGH القرآن الكر� - 

اسات عن القرآن الكر�م -   .رد

اسة ملشكالت املسلم املعاصر �� حياتھ -   .رد

 .الوصايا العشر - 

 .�سالم عقيدة وشرoعة - 

 .من توج��ات �سالم - 

 .من56 القرآن �� بناء اWXتمع - 

 - GHالقرآن الكر�م �جزاء العشرة �و  Bتفس. 

ة، والدولـة بالـدين، فـال ىوmان الشيخ شلتوت ير أن �سالم من56 حياة؛ ير�ط الدين بالدولـ
ريتصو قيام �سالم بال دولة، و�سالم �و أساس سياسة الدولة، ومع �ذا فالسلطة الدي�ية عند 
شـــلتوت مرفوضـــة إســـالميا، �ـــ� التفـــسB  والف%ـــم للـــنص الـــدي�w، و�ـــ� ســـلطات ا� ليفـــة و�مـــام و�ـــ� 

 الـــسيادة ý وحـــده، وÑـــ� ىأح]ـــام القاüـــwª، و�ـــ� فتـــاو املفتـــBن، فمـــن أ�ـــم مبـــادئ �ســـالم عنـــده أن
  ).77موص�N، أحمد، ص(للشعب نفسھ �عد هللا الذي استخلفھ �� وطنھ 

كمـا قـام الـشيخ شـلتوت بافتتـاح مجمـع البحـوث �سـالمية ك%يئـة عليـا جامعـة لكبـار علمـاء 
�م ومذا��Çم كبديل ل%يئة كبار العلمـاء، كـذلك mـان الـشيخ مـن  ر�مة �سالمية عGN اختالف أقطا
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قـــم أك�ــ   �ــر  �ــر، ولـــذلك وافــق عNـــG قــانو تطـــو�ر � ع تطـــو�ر � رالــداعBن والـــداعمBن ملــشر ز نز  103و
ة أن الـشيخ قـد قـام بوضـع �عـض مـواده، وكتـب مذكرتـھ �يــضاحية، 1961لـسنة  ر، و�ـذكر دمحم عمـا

نوذلـــك لتخـــر�ج علمـــاء يجمعـــو بـــBن علـــوم الـــدين وعلـــوم الـــدنيا، ودعـــاة لإلســـالم يجمعـــو بـــBن فقـــھ  ن
ـــات الــــدعوة، و ـــة والعــــصر�ة و�جن¨يــــة، وذلــــك ملواج%ــــة حرmـ �ــــة ا�}ديثـ رحــــذق العلــــوم التقنيــــة و�دا

  .التنصB  خاصة �� آسيا وأفر�قيا

ة، دمحم، (نوmان من نتائج �ذا القانو    ):172، 2009رعما

�خ • اساتھ ألو مرة �� التا �ر �� جميع مراحل د ردخو الفتيات � ر لز   .ل

  .إسالمية عامليةإgشاء مجمع البحوث �سالمية ك%يئة  •

اسة باللغة العر�ية •  .رإgشاء مع%د البعوث �سالمية الذي يؤ�ل الطالب غB  العرب للد

�ر • � �æامW�oس اللغات غB  العر�ية بالتعليم ا يتد ز  .ر

اسة املذا�ب الس�ية والفق%ية املوثقة • اسة فقھ الشيعة إGH جوار د رد  .ر

 ىmل قر مصر وتق! ب من ستة آالف مع%دأصبحت املعا�د الدي�ية بمراحل%ا اX تلفة tغطي  •

��ا ل! تفع �� الكثB  من  • �ر tغطي سائر محافظات مصر، وتمتد منا رأصبحت mليات جامعة � ز
جية الشرقية والغر�ية   .ر�قطار ا� ا

ن القانو وو�صد �ر دفعة قو�ة 1961 لسنة 103ر �ر والذي أعطي لأل ز وا� اص بتطو�ر � ز
�ـــر إgــــشاء عـــدد مــــن ال]ليـــات املــــستحدثة النموذجيـــة؛ مثــــل نحـــو التجديــــد، اســـتطاعت جامعــــة ز �

اعـــة والــصيدلة وال! بيـــة، وذلــك {�ـــدف تخــر�ج  mالطب²ـــب " مـــسلم متخــصص"رالطــب وال%ندســة والز
ياملسلم وامل%ندس املسلم وال! بو املسلم، وقد أثرت تلك ال]ليات �� مسB ة البحث العلwá �� مصر، 

اسية تـأtي  اسـات املتخصـصة ال/ـw تقـوم {�ـا تلـك ال]ليـات �ـ� روmانت �عض املنا5Ú الد راسـتجابة للد
  .فر�Ò البنBن والبنات

�ـــر عــام ) م1980-1894(وmــان الــشيخ دمحم الفحـــام   1973 ح/ـــ. 1969زوقــد تـــوGH مــشيخة �
  .عندما استقال ألسباب Ó}ية

نوالـشيخ مـن أشــد املـدافعBن عـن اللغــة العر�يـة الفــص�G واع!ـ ض عNـG الــذين يـدافعو عــن 
نعامية وoسعو إGH أن �ستخدم mل بلد عرëي لW6ة خاصة بھ؛ ألن ذلـك سـوف يز�ـد تمز�ـق العـالم ال

العرëــي مــن جديــد، وأن �ــذا مــا ي¨تغيــھ أعــداء العــالم العرëــي والــدين �ســالمي؛ لتظــل الفرقــة دائمــا 
�ـــر �ــــ� عـــام  ع الدســـتو املــــصر ا�Wديــــد، 1971زبيـــ>�م، و�ــــ� أثنـــاء توليــــھ مــــشيخة � يم وضــــع مــــشر ر و

نالب فيھ بأن ت]و الشرoعة �سالمية �Ñ املصدر الرئ²س للÍشرoع، وحظيت �ذه الدعوة بتأييد وط
ف، واستجاب ل%ا مجلس الشعب  اسات �سالمية، (رجا إال أن ). 85، ص2011رمركز البحوث والد

ر�ذا الدستو لم ير النو   .ر

   GـNة، حيـث حـصل ع اه مـن روoعد الشيخ الفحام من اX}سو�Bن عGN تيار <سـÍنا رالـدكتو
، ودعـم املقدسـات  يفرgسا، ولم يمنعھ ذلك من أن �سا�م �� دفع مسB ة العمل �صال�� والتنو�ر
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أســ%ا القـدس الــشر�ف الــذي tعــرض لÕ}ـر عNــG يــد املتطـرفBن الــص%اينة �ــ� ف!ــ ة   GــNق�سـالمية، وع ر
ة، وظ%ر ذلك �� �عض مؤلفاتھ   :، ومن أ�م%ارواليتھ؛ مما دفعھ إلظ%ار نزعتھ �سالمية الغيو

  ناملسلمو واس! داد ب²ت املقدس.  

  رة الرسو ملسو هيلع هللا ىلصWÚل.  

  دمحم نظرة عصر�ة جديدة.  

  عمر نظرة عصر�ة جديدة. 

باإلصــالح الــدي�w والعــودة إHــG مـــصادر ) م1978-1910(وطالــب الــشيخ عبــد ا�}لــيم محمـــود 
بو�ــة، و<قتــداء �ــسلوك الــسلف الــصا�Ô، �ســالم �ساســية، متمثلــة �ــ� القــرآن الكــر�م والــسنة الن

فـــع الــــو�Ò الـــدي�w للمـــواطنBن مــــن خـــالل النـــدوات الدي�يــــة والعلميـــة �ـــ� املــــساجد  ة  روطالـــب بـــضر ور
ة فــتح بــاب <ج��ــاد �ــ�  وروالنــوادي، حيــث يــنعكس �ــذا الــو�Ò إيجابــا عNــG اWXتمــع، كمــا نــادى بــضر

) 304، ص1999دمحم، محمود يوسف، .( لمBنالفقھ ملراعاة املصا�Ô ومواكبة ما يجد عGN حياة املس
نح/ـــ. يـــرد عNـــG تلـــك الـــدعوات ال/ـــm wانـــت تـــزعم غلـــق بـــاب <ج��ـــاد، ليقـــو للعـــالم mلـــھ كيـــف ي]ـــو  ل

  .ر�سالم دين عم�N دينامي]ي مناسب ل]ل العصو و�مصار، ملبيا ا�}اجات املتجددة للناس

مضان ا �ر قبل حرب العاشر من  روقد توGH الشيخ مشيخة � ، 1973لـسادس مـن أكتـو�ر ز
روmــان لــھ دو كبBـــ  �ــ� دعـــم الدولــة �ـــ� تلــك املعركــة، كمـــا انتقــد الـــشيخ عبــد ا�}لـــيم محمــود وســـائل 
�ـــة  ر�عـــالم ومـــا ت¨ثـــھ وtعرضـــھ مـــن أفـــالم ج�ـــسية تثBـــ  الـــشباب، ومـــا ت�ـــشره الـــñ}ف مـــن صـــو عا ر

ة ىإن ا�Wرائد نفس%ا تر أ×�ا من الوسائل ال/ـt wعت�ـ: "وأخبار فاÞ}ة، فقال ر  عـامال �ـ� انÍـشار وإثـا
را��Wس والغرائز، بما ت�شره من الصو املثB ة و�خبار الفاÞ}ة، و�العيب وا�}يل ال/w �ستعمل%ا 

حوا الفـــضيلة   ولـــذلك طالـــب �عــــدم ،)459، 1979محمــــود، عبـــد ا�}لـــيم، " (رممزقـــو �عـــراض وجـــا
ة منــع �ــذه املــشا�د مــن ال ورالÍــسا�ل مــع مثBــ  ا�Wــ�س، وحــث عNــG ضــر عــرض �ــ� وســائل �عــالم، ي

ــــشر <نحــــــالل ــــ� gــ وضــــــياع القـــــــيم ) 304، ص1999دمحم، محمــــــود يوســــــف، (، نح/ــــــ. ال ت]ــــــو ســــــ¨با �ــ
  .�خالقية ال/w ي�ب�w عل��ا صالح البالد والعباد

إن تلـــك الوســـائل تتخـــذ مــن �غـــراء وســـيلة تجتـــذب {�ـــا : "ليقــو �مـــام عبـــد ا�}لـــيم محمــود
عامال سلبيا �� حركة التأثB ، لذا يتحتم التخطيط ألج%زة �عالم �ف]ار تؤثر عGN السلوك وtعت�  

نو�خاصة الس²نما واملسرح تخطيطا يقوم عGN عدم ال��او �� املواد ال/w تقدم لWÕما�B ، فال تقـدم 
إال النــافع فعــال، ومــا مــن شــأنھ أن �ــسمو بالــدوافع الفطر�ــة لإلgــسان، كمــا يتحــتم النظــر �ــ� جميــع 

) 442، ص1979محمــود، عبــد ا�}لــيم ، "( ا�ــ� مــع املنكــرات ال/ــw ال يقر�ــا �ســالمالقــوانBن ال/ــw ت! 
روالــشيخ بــذلك يلفــت النظــر إHــG الــدو الوقــاìي والــدو العالøــ� الÍــشر�æo الــذي يــضبط <نحرافــات  ر

  . السلوmي �� اWXتمع، وال/t wعت�  العامل �ك�  �� انÍشار ا�Wر�مة و<نحرافات السلوكية باWXتمع

لعقيدة �سالمية العديد من aثار ال! بو�ة، فwâ ترëي �� نفس املـسلم إخـالص العبوديـة ول
التوحيد �و مبدأ : "لý سبحانھ وtعاGH وتوجھ طاقاتھ لتحقيق �ذا ال%دف يقو الشيخ عبد ا�}ليم

 ، ر�سالم وجو�ره ولكن التوحيد ل²س مجرد قو ول²س مجرد mلمة ال أساس ل%ا �� القلب والشعو ل
ه يــؤمنوإذا لــم  ه فيتغلغــل �ــ� جميــع أنحــاء شــعو ر �gــسان بالتوحيــد إيمانــا يملــك عليــھ جمــع أقطــا ر

جدانھ وoغمر قلبھ ونفسھ و�كيف جسمھ و�وج%ھ الوج%ـة الـسليمة فإنـھ ال ي]ـو mامـل �يمـان نو " و
  )62، ص1998محمود، عبد ا�}ليم، (
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�ــــرا لألوقــــاف ـــد ا�}لــــيم محمــــود حينمــــا mــــان و ـــام الــــشيخ عبـ ، بÍــــش²يد الكثBــــ  مــــن زكمــــا قـ
ضــع منW6ــا دقيقــا لتحفــيظ وtعلــيم القــرآن الكــر�م �ــ� جميــع قــر ونجــوع مــصر ومــد×�ا،  ىاملــساجد و و
صـد م]افـأة مجز�ـة للمحفظـBن مـن ا��WـسBن، و�لـغ عـدد الكتات²ـب وحلقـات تحفـيظ القـرآن أكàـ   رو

ëعــBن حافظــا �ـ� الكتــاب ا4000مـن  َّ حلقــة وكتــاب، ال يقـل عــدد ا�}ــافظBن عـن أ ُ ً
ر

خفــا�ø، ."( لواحــدّ
ح/ـ. يقـوم بمـسئوليتھ تجـاه القـرآن الكـر�م الـذي �ـو مـصدر بقـاء �ـذه ) 27، 2009دمحم عبد املنعم، 

  .�مة وحفظ%ا من الضياع

�ــر الـــشر�ف،  قـــام الــشيخ عبـــد ا�}لـــيم "زو�ــ� ســـ¨يل تحمـــل املــسئولية العامليـــة لرســـالة �
ة ال%نـد �ـ� أواخـر أكتـو�ر  ، الـذي ÷�ـدف لبنــاء رم �}ـضو املـؤت1975رمحمـود بز�ـا يمر �سـالمي ال! بـو

اســية ألبنــاء ال%نــد، وأعلــن عـــن 25املــسلم ال%نــدي وtعليمــھ، و�ــ� �ــذا املــؤتمر قــام بتقــديم  ر منحــة د
oس {�ـــا25إيفــاد  �ـــر�Bن للتـــد ســـة دار العلـــوم، وأوفـــد �ســـاتذة � ســـا إHـــG مد رمد ز ر ، أحمـــد ."(ر �ـــر ي� ز
املـسلمBن �ـ� ال%نـد لـتعلم العلـوم �سـالمية وفـق موفيا بوعده لتحقيـق آمـال ) 483، ص2016ر�يع، 

�ر�ة الوسطية �ة � زالر   .ؤ

وoعد �مام �ك�  عبد ا�}ليم محمود من املكà ين �� كتاب��م، السيما ما يتعلق م>�ا بال! بية 
اء �خـر املتفـردة ال/ـw سـبق  a ـ  مـنBجانـب الكث GHال، إWXحية، ولھ إس%امات بد�عة �� �ذا ا ىالر ر و

س التقو�ــة للطـالب باملــساجد واملبـاgي املÕ}قـة {�ــا، كنـوع مــن دعـم الفقــراء {�ـا و غBـ ه، مثــل إعطـاء در
س ا� ــصوصية ال/ــw اســتفحل داؤ�ــا �عــد تطبيــق سياســات <نفتــاح <قتــصادي �ــ�  �ــة الــدر وومحا ر

  .السبعينات

  :وقد ترك الشيخ العديد من املؤلفات وال/w من أ�م%ا �� مجال ال! بية

  ات املعادية لإلسالموالغز الف ركر والتيا   .ي

  و�ا و�سالم   .رأو

  wØالقرآن والن.  

  ىالفتاو.  

  زات الرسوWلدالئل النبوة وم�.  

   يtذه حيا� ý مد{�  ).سB ة ذاتية(ا

  تمعWXمن56 �صالح �سالمي �� ا.  

  ديثة{�  .�خالق �� الفلسفة ا

ِفقــــد اشــــ��ر بــــصالبتھ �ــــ� ) م1996-1917(أمـــا �مــــام �ك�ــــ  جــــاد ا�}ــــق عNــــ� جــــاد ا�}ــــق 
ُ

ُ، وmانـت لـھ مواقـف تحـسب لـھ �ـ� حمايـة �مــة 1996-1992ا�}ـق، وقـد تـوGH املـشيخة مـا بـBن عـامي 

فـض العديـد ممـا جـاء �ـ� بنـود  دة، ومن ذلـك موقفـھ ا�}اسـم مـن  دة والشا رمن اخطار �ف]ار الوا ر ر
رة حــسب املف%ــوم الغرëــي والعالقــات ل، وال/ــw تÍنــاو شــ]ل �ســ1994مــؤتمر الــس]ان بالقــا�رة عــام 

oـسھ  را��Wسية خارج �سرة و�ج%اض وغB �ا، حيث قام بإصدار كتـاب بيـان للنـاس، والـذي تـم تد
�ــر املعتمــد عNــG أصــو  أي � �ــر، متنــاوال الكثBــ  مــن القــضايا ا�}ديثــة ومب²نــا  ال بجامعــة � لومــا ز ر ز ز

  .ال! بية �سالمية �� بيان ا�}ق ف��ا
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�ـر، و�ـو دو غBـ  خـاف عNـG وmان الشيخ  ة استكمال الدو العلwá لأل رقد أكد عGN ضر زر ور
لجــــل مثــــل الــــشيخ، حيــــث يقــــو ـــ. �ــــذه : "ر �ــــر منــــذ القــــر الرا�ــــع الW6ــــر وح/ـ �خ � يومــــن يتÍبــــع تــــا ن ز ر

ف والعلـــوم الدي�يــــة  �ـــر قــــد أســـ%موا بالنــــص²ب الـــوافر �ــــ� جميـــع املعــــا رالÕ}ظـــة، يجـــد أن علمــــاء � ز
س والبحث  والتأليف؛ مما جعلھ قبلة القاصدين من ش/. بالد العالم عGN اخـتالف روالدنيو�ة بالد

ـــبح و�حـــــق ممـــــثال للفكـــــر  ـــره وال>�ــــل مـــــن عذبـــــھ، فأصــ ـــا��م لالغ!ـــــ اف مـــــن بحــ أجناســــ%م وألـــــوا×�م ولغــ
مـــان وم]ـــان ح العــــصر �ـــ� mـــل  ز�ســـالمي املـــسÍنB  الـــذي يواكـــب ر جــــاد ا�}ـــق، جـــاد ا�}ـــق عNــــ�، ."(و

  ).138، ص2008

ســـالة ل²ـــست مــن الرســـاالت اX}ليـــة، إ×�ـــا : " بقولـــھكمــا يؤكـــد عNـــG ذلــك �ــر  ســـالة � رإن  ز ر
زسالة تتجاو توصيل املعرفة للفرد وا�Wماعة إGH تنمية العالقات بBن الشعوب العر�ية و�سالمية  ر
�ـــر؛ فقـــد انÍـــشر أبنـــاؤه  فيـــع يقـــوم بـــھ � �ــا أمـــة واحـــدة تجمع%ـــا أخـــوة �ســـالم، و�ـــو عمـــل  زباعتبا ر ر

ســالة العلــم �ـــ� mــل م]ـــانوعلمــاؤه �ــ� جميـــع  ادا يحملـــو  رآفــاق العـــالم �ســالمي، ر ن ً ، و�مــام جـــاد "و
اســة أصــو �ســالم وأ�دافــھ ومناWÚــھ �ــ� �صــالح  �ــر الــشر�ف �ــ� د �ــة � لا�}ــق بــذلك يوÞــÔ ر ر ز ؤ

�ـــر خفـــا�ø، دمحم عبـــد املـــنعم، ."( زالـــدي�w و<جتمـــا�Ò و<قتـــصادي والثقـــا�� والـــسياwªå �ـــ� mليـــات �
  ).141، ص1988

�ــر  ة اســتكمال الــدو العلáــw لأل زو�ؤكـد �مــام �ك�ــ  جــاد ا�}ــق عNــ� جــاد ا�}ــق عNــG ضــر رر و
جل مثل �مام، حيث يقو  GNخاف ع  Bلالشر�ف، و�و دو غ ر �ر منذ القـر : "ر �خ � نومن يتÍبع تا ز ر

�ـــر قـــد أســـ%موا بالنـــص²ب الـــوافر �ـــ� جميـــع  زالرا�ـــع الW6ـــر وح/ـــ. �ـــذه الÕ}ظـــة، يجـــد أن علمـــاء � ي
س والبحث والتأليف؛ مما جعلھ قبلة القاصدين من شـ/. ا ف والعلوم الدي�ية والدنيو�ة بالد رملعا ر

 العــالم عNـG اخــتالف أجناســ%م وألـوا×�م ولغــا��م لالغ!ــ اف مـن بحــره وال>�ــل مـن عذبــھ، فأصــبح بـالد
مان وم]ان  ح العصر �� mل  زو�حق ممثال للفكر �سالمي املسÍنB  الذي يواكب ر ، جاد جاد ا�}ق(و

 ،�Nق ع{�  ).183، ص2008ا

ب الشيخ <نحراف الفكر واعت� ه مـن أخطـر أنـواع <نحـراف، وذلـك أن الـسلوك  يكما حا ر
نــا�ع منــھ ومتـــأثر بــھ، وقـــد قــال علمــاء �خـــالق وال! بيــة، إن mـــل عمــل البــد أن tـــسبقھ خطــوات وÑـــ� 

ادة لتنفيـــذه فالــــسلوك �غBـــ  دافــــع أي أو فكــــر أو عقيــــدة رالعلـــم بــــھ، ثـــم <قتنــــاع ثـــم توجــــھ � ر مـــن 
، ومـن أجـل �ـذا mانـت  نتخبط، و�و عمل اWXانBن والـسف%اء، الـذين ال �عـو مـا يقولـو ومـا يفعلـو ن ن

ل الفكر، وتñ}يح <عتقاد �Ñ أو نقطة �� برنامج mل إصالح جاء بھ نwØ من �ن¨ياء، بتقو�مالعناية 
ه وÑــــ� �ــــ� حاجــــة إHــــG مــــدة طو�لــــة ومتا�عــــة مــــستمرة، بالوســــائل امل ـــل الفكــــر إHــــG مــــسا رتعــــددة لتحو�ـ

  ).2021جاد ا�}ق، جاد ا�}ق ع�N، (الñ}يح 

ــــر�ة والــــــñ}ية  ــــة �ســ ـــد مــــــن مجــــــاالت ال! بيـ ــــا كبBــــــ ا يÍنــــــاو العديــ لوقـــــد تــــــرك الــــــشيخ تراثـ
�Nعد ذخرا لألمة ما يt w/ا، ومن أ�م تلك املؤلفات ال� Bحية، وغ  :ووالر

 .لحو اتفاقية القضاء عGN أش]ال التميB¤ ضد املرأة ∇

 .رمن املنظو �سالمي ∇

 .برنامج مؤتمر التوجيھ �سالمي للعلوم ∇

 .ال%دي الص�� ∇

ع برنامج عمل املؤتمر الدو�H للس]ان والتنمية مايو ∇ �ر �� مشر وأي � ز  .1994ر
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 .قدسية ا�}رمBن الشر�فBن �� القرآن والسنة و�� الفقھ �سالمي ∇

 .ا�}كم الشر�Ò �� التدخBن ∇

 .�مومة �� �سالم ∇

 <ج��اد وتطبيقاتھ وحدوده وعالقتـھ بحاجـات الـشباب ومـشكالت الـشباب �ـ� العـالم داللة ∇
 .�سالمي

لحمة الرسو والرسالة ∇  .ر

 .الطفولة �� ظل الشرoعة �سالمية ∇

س 13-8املؤتمر العالwá ا� امس لل! بية �سالمية -�سالم وتر�ية �gسان  ∇  .1987ر ما

 .أدب <ختالف �� �سالم ∇

ات ب] ∇   .ل أنواع%ا حرامراX د

إس%امات واÞ}ة �� مجال تر�ية الـنفس ) م2010-1928(يكما mان للشيخ سيد طنطاو 
�ر عام    .2010 وح/. وفاتھ عام 1996زال¨شر�ة و�� دعم الثقافة �سالمية، وقد توGH مشيخة �

ًوقــــد mــــان الــــشيخ دمحم ســـــيد طنطــــاو حر�ــــصا عNــــG تماثـــــل الــــسلم التعليáــــw بــــBن املعا�ـــــد  ي
�ر�ــ الــة الفــوار النظاميــة بي>�ــا؛ ح/ــ. تــتم معا�Wــة مــش]لة الفــار ز� س التعلــيم العــام، وإ قة ومــدا ق ز ر

�ر�ـة وتالميــذ التعلـيم العـام، وتـم �ــ� ع%ـده tعـديل للقــانو  نالزم�ـw �ـ� �عمـار بــBن تالميـذ املعا�ـد � ز
�ر�ــة لتــصبح ثــالث ســنوا1961 لــسنة 103 اســة باملرحلــة الثانو�ــة � ز فيمــا يخــص نظــام الد ت بــدال ر

�ر�ة بأحد قسم��ا العلwá أو �دëي  ëع، ت�تwâ با�}صو عGN الش%ادة الثانو�ة � زمن أ  164نقانو(لر
�ــر بــنفس القــدر الــذي يحــصل عليــھ )1998لـسنة  �ــد تالميــذ � ز؛ وقــد حــافظ �مــام بــذلك عNــG تز و

َ َ

� wالتعليم الـدي� GNافظة ع{Xديثة، مع ا{�صـيل الـذي يتمBـ¤ بـھ تالميذ التعليم العام من العلوم ا
�ر الشر�ف   .ز�

وmان الشيخ مـن الـداعمBن لÕ}ر�ـة الفكر�ـة والـرد با�}كمـة واملوعظـة ا�}ـسن، حيـث قـال �ـ� 
ج لألف]ــار غBـــ  الـــسو�ة دا عNـــG انÍــشار �عـــض الكتـــب ال/ـــw تـــر ولقــاء مـــع جر�ـــدة ��ـــرام  لـــ²س مـــن : "ر

ة، لكــن يأت²نـــ �ـــر أو مجمـــع البحــوث �ســـالمية املـــصاد روظيفــة � ا الكتـــاب وطبقــا لطلبـــات ا�W%ـــات ز
الـــة �خطـــاء، أو نؤكـــد جودتــــھ  ة أو إ زالرســـمية نكتـــب تقر�ـــرا أمينـــا عنـــھ، نطالـــب �ـــ� ×�ايتـــھ باملـــصاد ر

  ).198، ص1999املرwªå، كمال الدين عبد الغ�w، (ًوÓ}تھ، ول²س من وظيفتنا أن نصادر فكرا 

�يـة والعالقـة الوطيـدة يكما يضاف إGH مواقف الشيخ سيد طنطاو دفاعھ عـن ا�}ر�ـة الدي
ـــات  ـــة ا�}ر�ــ يال/ـــw تـــــر�ط عنـــصر �مـــــة مـــسيحيBن ومــــسلمBن، حيـــث تحــــدث فـــضيلتھ �ــــ� لقائـــھ بWÕنــ

س  �ــــ� أدب ا�}ــــــوار ٢٠٠١رالدي�يــــة �مر�كيــــة �ـــــ� مــــا ـــدال والوســــطية �ســـــالمية  م عـــــن جــــو�ر <عتــ
ط حــب {�ــم ترحيبــا مـشر ووالفكــر املــسÍنB  �ــ� أثنـاء توضــيحھ لÕ}قــائق، كمــا أنـھ  نا بـــأن ي]ــو ال%ــدف ر

ة الWÕنـــة �ــو الـــتعلم والتعــرف عNـــG ســماحة �ســالم تجــــاه �ديــان �خـــر وســلوكيات أبنـــاء  �ــا ىمــن  ر ز
لية  ابط أ اء إخوا×�م �قباط الذين تجمع%م {�م ر زالشعب املصر املتمسك {�ذا الدين العظيم إ وز ي

 وأمـــا الــوطن ف%ـــو لWÕميــع حـــق الــدين هللا"مــن <حتــــرام املتبـــادل وتقـــدير mــل لآلخـــر عNــG أســـاس أن 
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�ـر �ــ�  زمـشاع لل]ـل ال يفـضل فيـھ مــسلم مـسيحيا وال مـسي�� مـسلما، وmـان الــشيخ حاسـما �ـ� أن � ً

�ر مجلس التالميذ من �ستاذ �سألونھ عما يج%لو  ادت أن تجلس �� � نخدمـة �ـذه الWÕنة إذا أ ز ر
�م    ).303-302 ص ، ص1990ر�يع، ماجدة ع�N صا�Ô، (رفيجي�Çم وoعلم%م و�نو

�ـ� مـدة تـصل إHـG عـشر " مع القرآن الكر�م" حلقة �� برنامج 2000وقد ترك الشيخ أكà  من 
حــاب القـــرآن" حلقــة �ـــ� برنــامج 1000م، كمــا 
ـــWل أكàــ  مـــن 2007وح/ـــ. 1997ســنوات؛ مــن  " ر�ـــ� 

�ـــة مـــصر العر�يـــة  رللقنــاة الثقافيـــة بتلفز�ـــو جم%و ) 198، ص2010�ـــ}اتة، عبـــد الفتـــاح أحمـــد، (ن
ناوال مختلف القضايا ال/t wشغل بال الـشباب، والعالقـات �سـر�ة وال! بيـة الوالديـة وغB �ـا مـن مت

  :اWXاالت، كما ترك �مام العديد من املؤلفات النافعة، ومن أ�ما

 .العقيدة و�خالق ∇

 .أدب ا�}وار �� �سالم ∇

 .الفكر الدي�w واملشاركة ∇

املـؤتمر العـالwá ا� ـامس لل! بيـة �سـالمية -عات نموذج من ال! بية القرآنية لألفراد وا�Wما ∇
س 8-13  .1987ر ما

 .حديث القرآن الكر�م عن العلم والعلماء ∇

 .املن56 القرآgي �� بناء اWXتمع ∇

ات ∇  .رالدين والعلم �� مواج%ة اX د

 .الرحمة امل%داة، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ∇

 .فكر املسلم املعاصر، ما الذي �شغلھ ∇

 .� tعليم البنات والبنBناملرشد �مBن � ∇

�Ô ممــا ســبق أن �ــؤالء الــشيوخ لــم ي]ونــوا فقــط علمــاء ديــن، بــل mــانوا م�ــشغلBن أيــضا  يتــ
بــر�ط حيــاة املــسلم بال! بيــة �ســالمية مــن جميــع جوان�Çــا؛ العقليــة، النفــسية، �خالقيــة، العلميــة، 

فـــرد املــسلم وا�Wماعـــة، ا�Wماليــة، البييـــة، وغB �ــا مـــن ا�Wوانــب املت]املـــة ال/ــw تـــصقل � ــصية ال
ا  نوتــضمن التــواز �ـــ� عالقــة املــرء بر�ـــھ، وعالقتــھ بمجتمعــھ، وعالقتـــھ بالب²ئــة ال/ــw �عـــ²ش ف��ــا، كمـــ
�ن لـھ ومحـسنBن ألدائـھ،  ؛ مطو �ر رmانت ل%م العديد من �س%امات ال/w تخص قطاع التعليم � ي ز

ة كبB ة من ال! اث النافع الذ ه لتبدل ا�}ال، وكما ترك �ؤالء العلماء �mابر ثر ري لو أحسن اسÍثما َ
ِ

ْ ُ

ولتم حل العديد من القضايا التعليمية وال! بو�ـة املÕ}ـة سـواء ا� اصـة بـالطالب أو بـأفراد اWXتمـع 
�ر يالذين لم يتح ل%م فرصة <لتحاق بالتعليم � ز ْ َ ُ.  
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�ـر 	ـ� حــ: راy<ـو الثـاLي ل زأوجـھ |سـتفادة مـن ا}�zـود ال��بو�ـة والتعليميـة لـشيوخ �
�عض القضايا واملشكالت ال��بو�ة املعاصرة.  

�ــــر �ــــ� حــــل �عـــــض  زتتمثــــل أوجــــھ <ســــتفادة مــــن ا�W%ــــود ال! بو�ــــة والتعليميــــة لــــشيوخ �
�Nالقضايا واملشكالت ال! بو�ة املعاصرة فيما ي:  

  :رتحديد أ�داف ال��بية وفق املنظو �سالمي

، و�ــ� مـــصر   التعلـــيم قبــل ا�Wـــام�æ إHـــG ÷�ــدف"ىتختلــف أ�ـــداف التعلــيم مـــن دولــة إHـــG أخـــر
ـــوا�� الوجدانيــــــة،  ـــن النــ س ت]و�نـــــا ثقافيــــــا وعلميـــــا وقوميـــــا عNـــــG مــــــستو�ات متتاليـــــة مــ رت]ـــــو�ن الـــــدا
يوالقوميـة، والعقليـة و<جتماعيــة والـñ}ية والــسلوكية والر�اضـية، بقـصد إعــداد �gـسان املــصر 

�ده بالقـدر طنھ و�قيم ا� B  وا�}ق و�gسانية، وتز واملؤمن بر�ھ و اسـات و ر املناسـب مـن القـيم والد
تــھ عNــG تحقيــق �دفــھ و�ســ%ام والتطبيقيــةالنظر�ـة  ر واملقومــات ال/ــw تحقــق إgــسان²تھ وكرامتــھ وقد

بكفاءة �� عمليات وأgشطة �نتاج وا� دمات، أو ملواصلة التعليم العا�H ا�Wام�æ، من أجل تنميـة 
قـــم (اWXتمـــع وتحقيـــق أ�دافــــھ  رقـــانو  �ـــة ال/ــــw تتفـــق مـــع مــــن56 )3، ص1981 لــــسنة 139ن ؤ وÑـــ� الر

  .ال! بية �سالمية الشامل

�ــة الــشيخ شــلتوت يمكــن تحديــد أ�ــداف ال! بيــة؛ حيــث إن �ــدف ال! بيــة ال  ؤوانطالقـا مــن ر
ـــاGH بتمكـــــBن  ضــــا هللا tعــ رينفــــصل عـــــن ا�}يــــاة، ومـــــن نظرتــــھ أن أ�ـــــم ��ــــداف ال! بو�ـــــة �ــــو تحقيـــــق 

ÒـG ومعرفـة وسـلوك، فيقـور�gسان من القيام بحسن خالفة هللا �� � لض عن علم و لـم يخلـق : "و
َ ُ

�gسان �� �ذه ا�}ياة ليعبث أو ليل%و، ولم يخلق ليط�G بقوتھ وج� وتھ، وoسÍبد قو�ھ بـضعيفھ، 
اك وآالت العمـل و�نتـاج، و
ـ ر لـھ ال]ـو �ـ�  كـب فيـھ مـا ركـب مـن قـو العلـم و�د نوإنمـا خلـق و ِى ِ ِ

ّ ُُ ر
ّ ُّ ُر

ضـــھ وســـمائھ ومائـــھ و�وائـــھ  نن ي]ـــو خليفـــة �ـــ� �}كمـــة ســـامية tع�ـــ  عـــن جـــالل هللا وجمالـــھ، Ñـــ� أرأ
ض �عمر�ا وoعمل عGN إصالح%ا واtساع عمرا×�ا وإظ%ار أسرار هللا ف��ا وإقرار ا� B  والسعادة ��  ر�
يل إHــG قيامــھ {�ـــذه  تــھ، وال ســ̈ـ رنواح��ــا، و�ــذلك ت]ــو مظ%ـــرا لرحمــة هللا �عبــاده، وآيـــة مــن آيــات قد

ً ن
مـــن الــــشر، والنـــافع مـــن الــــضار، امل%مـــة وتحقيـــق تلـــك ا�}كــــم إال إذا تحـــصن بـــالعلم ليعــــرف ا� Bـــ  

واملعمر من اX رب، وتحصن كذلك بالñ}ة ليكمل عقلھ وoسلم تـدبB ه وتتـصل ج%ـوده، فاملعرفـة 
ا �ــ� قيــام ا�}يــاة عNــG الوجــھ الــذي يحقــق حكمــة ا� ــالق �ــ� ا� لــق "( والــñ}ة عنــصران ال بــد م>�مــ

  ).120، 2004شلتوت، محمود 

 : دعم ال��بية العقائدية للمجتمع

دة �سالمية العديد مـن aثـار ال! بو�ـة، فâـw ترëـي �ـ� نفـس املـسلم إخـالص العبوديـة للعقي
أي الـــشيخ عبــد ا�}لــيم بـــأن   GــNوتوجــھ طاقاتـــھ لتحقيــق �ــذا ال%ـــدف تأس²ــسا ع GHعــاtســبحانھ و ýر ً

لالتوحيد �و مبدأ �سالم وجو�ره ولكن التوحيد ل²س مجرد قو ول²س مجـرد mلمـة ال أسـاس ل%ـا "
ه فيتغلغــل �ــ� �ــ� القلــب ، وإذا لــم يــؤمن �gــسان بالتوحيــد إيمانــا يملــك عليــھ جمــع أقطــا ر والــشعو ر

جدانھ وoغمر قلبھ ونفسھ و�كيف جـسمھ و�وج%ـھ الوج%ـة الـسليمة فإنـھ ال  ه و وجميع أنحاء شعو ر
  ).62، ص1998محمود، عبد ا�}ليم، "(ني]و mامل �يمان

�}ق ع�N جاد ا�}ق، نموذجا صادقا عGN ذلك كما �عد ما قام بھ �مام �ك�  الشيخ جاد ا
�� ت¨يBن مسائل العقيدة ال/w طال%ا الغمز واللمز �� املسلسالت املـصر�ة، حيـث سـارع بإبـداء الـرأي 

 من مسلسل العائلـة الـذي تـم عرضـھ ��22 مسألة عذاب الق�  والرد عGN املشككBن ف��ا �� ا�}لقة 
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؛ ح/ــ. ��ــدأ النفــوس وtــست يبــالتليفز�و املــصر نوÞــÔ أن �ــذا  : "قر العقائــد �ــ� القلــوب، حيــث قــالن
ات  �ر الشر�ف وجدت ف��ا �عض التجاو زاملسلسل حBن عرضت نصوصھ عGN ا�W%ة اX تصة باأل ز
 GـNذلـك ولـم يوافـق ع GـNـر مالحظاتـھ ع� زواX الفات الدي�ية ا� اصة �عذاب الق�  وغB ه، وأبدى �

ا وأبلغ%ا للمسئولBن �� حينھ، غB  أن املسلسل عرض املسلسل قبل تصو�ب املÕ}وظات ال/w أبدا�
�ـــر الــشر�ف زفيمــا يبــدو عـــرض دو تــصو�ب وقبــل إعـــادة مراجعــھ مــن � جــاد ا�}ـــق، جــاد ا�}ـــق "(ن

ثــم ســاق فــضيلتھ �دلــة وال�ــ ا�Bن عNــG تلــك املــسألة العقائديــة مــن القــرآن ) 12ه، ص1414عNــ�، 
اف، دو اعتــداء ألن � نوالــسنة النبو�ــة �ــ� بيــان شــاف و ة كمــا تــم التوضــيح و ر�ــر لــ²س ج%ــة مــصاد ز

GHعاt ن الصواب وال تلزم بھ، بل تدعو إليھ، قالBِمن قبل بل �و ج%ة تنو�ر�ة تب
ْ ُ: : øŒ Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# 

t,≈ sVŠ ÏΒ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# … çµ̈Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ … çµtΡθ ßϑ çGõ3 s? çνρ ä‹ t7 uΖ sù u !# u‘ uρ 

öΝ Ïδ Í‘θ ßγ àß (# ÷ρ u� tI ô©$# uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS WξŠ Î= s% ( }§ ø♥ Î7sù $ tΒ šχρ ç� tI ô± o„ ∩⊇∇∠∪)   187آل عمران.(  

  :تر�ية ال�شء عvw حر�ة |ختيار

�ـــر لقيمـــة ا�}ر�ـــة املنـــضبطة املـــسئولة كمـــا ســـبق  زو�ـــو مـــا �ـــست�بط مـــن إعـــالء شـــيوخ � ُ

ة  للنـــاس mافـــة، حر�ــــة رأن �ســـالم إذا mــــان يقـــر ا�}ر�ـــات العامـــ: " بيانـــھ، و�ـــضيف الـــشيخ شـــلتوت
ىالعقيدة، حر�ة mالرأي، حر�ة التملك، حر�ة التنقل، وmل ما tشتملھ  mلمة حر�ات، و�ر أن إطالق 
ا�}ر�ـــات �ـــ� مـــصÕ}ة الدولـــة نفـــس%ا بقـــدر مـــا �ـــو �ـــ� مـــصÕ}ة �فـــراد، فإنـــھ �ـــش! ط لتمتـــع mـــل فـــرد 

طر�ـــق �ضـــرار بـــصا�Ô نبحر�اتـــھ، أال ي]ـــو ذلـــك عـــن طر�ـــق الطغيـــان عNـــG حر�ـــات  aخـــر�ن، أو عـــن 
ًالدين والدولة، فإذا اعتدى فرد عGN حر�ة فرد آخر، أو mان تمتعھ بحر�تھ مضرا بالدين أو الدولة، 

مثــل أن �ــستغل حر�تــھ �ــ� الطعــن عNــG �ســالم، أو إفــشاء أســرار الدولــة، أو التجــسس عل��ــا ونقــل 
�ـــا إHـــG أعــــدا�ßا ومـــا شــــابھ ذلـــك، وجـــب عNــــG الدولـــة أن تقيــــد حر�ـــ ة ذلـــك الفــــرد، ألن ذلـــك �ــــو رأخبا

و�قابل �ذا أن الدولة ال تملك حق تقييد ا�}ر�ات إال عن �ـذا . مصÕ}تھ ومصÕ}ة mالدين والدولة
ُالطر�ــق، فــإذا قيــدت حر�ــة �ــ ص مــا بــال موجــب، فــال طاعــة ل%ــا عليــھ َّ َ

، 2013شــلتوت، محمــود، "(
  ).265ص

oس الـــرأي والـــرأي aخـــر بـــدو ق نوقـــد ســـGæ الـــشيخ شـــلتوت إHـــG تـــد يـــود ح/ـــ. يـــتم تخـــر�ج ر
، �ــــ� إطــــار مــــن ا�}ر�ــــة �mاديميــــة، لتال�ــــ� عيــــوب ا�}فــــظ  ات �خــــر ىعلمــــاء واعــــBن باألف]ــــار والتيــــا ر

ة  روالتلقBن، حيث أدت طر�قة ا�}فظ والتلقBن إGH تخر�ج عقو متلقية سـلبية، غBـ  قـاد  تقبـل عNـGل
ة عNــG التفكBــ  ا�}ــر املبــدع ممــا ســاعد �ــ� انÍــشا ر ظــوا�ر �دمــان والتطــرف رالــرأي aخــر وغBــ  قــاد

  .والتعصب

  :ال��بية عvw الكسب و�ذل ا}�zد

و�ــو مـــا يجعـــل اWXتمـــع عـــامال ال بطالـــة بـــBن أبنائـــھ، وذلـــك ب�ـــشر الفكـــر �ســـالمي بيـــ>�م، 
ة العمــل ال]ــادح ا�Wــاد و�ــذل ا�W%ــد فيقــو لحيــث يبــBن الــشيخ عبــد ا�}لــيم محمــود ضــر ومــا مــن : "ور

ق مطلوب، ق، وأن زشك �� أن الس�æ عGN الر ز وأن من الذنوب ذنو�ا ال يكفر�ا إال الس�æ عNـG الـر
ق بيــد هللا وإذا mــان  زالعمـل ا�Wــاد ال]ـادح إنمــا �ــو مـن ســمات �سـالم، mــل ذلــك حـق، وإذا mــان الـر
ة ا�Wـــشعة �ـــ� اقتنـــاص املـــال مـــن غBـــ  ســـبلھ  رالعمـــل مطلـــوب فـــإن مـــا ينâـــ. عنـــھ �ســـالم �ـــو الـــصو

عة   ).531، ص1969محمود، عبد ا�}ليم ، "( واملشر
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�ــــادة  ا العلــــم ســــوف تفيـــد �ــــ�  زوال شـــك أن اWXتمــــع الــــذي يأخـــذ بأســــباب النجــــاح، وأ�م%ـــ
اء الـــــشيخ �ـــــ� ا�}ـــــرص عNـــــG العلـــــم  ــــاج، و�ـــــو مـــــا يمكـــــن اســـــت�باطھ مـــــن آ �ـــــادة �نتـ رفـــــرص العلـــــم و ز

 B óÍـ ر لنـا ال: "واستعمالھ وقيمة ال
ليـل إن هللا tعاGH ام!ن علينا �� آيـات كثBـ ة مـن القـرآن بـأن 
، و<متنــان �لâــw دعــوة صــر�حة للمــسلمBن ألن �ــستجيبوا إHــG التوجيــھ ...وال>�ـار والــشمس والقمــر، 

  ).73، ص1980محمود، عبد ا�}ليم، "(�لm wâل ذلك بالعلم واملعرفة

  :|�تمام بال��بية العقلية

ه، وكـم مـن آيــة �ـ� كتـاب هللا  tعــاGH رمـن املـسلم بـھ أن �ســالم يح!ـ م العقـل وoعNـ� مــن قـد
 GHعـاt م هللا�Çو�ـ wن واملعانـدين إ�مـال �ـذه النعمـة ال/ـBاملـشرك GـNع Gæالتدبر والتفكر وتن GNتحث ع

Ÿξ: لإيا�ا؛ حيث يقو sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö� à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù 

$ Z!≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪) ًضالو�قو أي) ٨٢: ال�ساء :}Ÿξ sù r& tβρ ã�−/ y‰ tGtƒ šχ#uö�à) ø9$# ôΘr& 4’ n? tã 

A>θ è= è% !$ yγ ä9$ x! ø% r& ∩⊄⊆∪) يـــــــل)٢٤: دمحم¤îــــ� محكـــــــم الت āχ{: ل، و�قــــــو �ـــ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 
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�م، في]ـو ذلـك سـ¨با كذلك ي ًوÔÞ و�قر أن العقـل محـدود، ح/ـ. ال �غ!ـ  النـاس بـذmا�ßم أو بأف]ـا ن ر

GHعاt ان س¨با �� �الك من قبل%م، يقوm ل�� �الك%م كما :$ £ϑ n= sù öΝ ßγ ø? u !% ỳ Ν ßγ è= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ 
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(# ÷ρ r& u‘ $ uΖ y™ ù' t/ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u «! $$ Î/ …çν y‰ ÷n uρ $ tΡ ö� x! Ÿ2 uρ $ yϑ Î/ $ ¨Ζ ä.  ÏµÎ/ t Ï. Î� ô³ ãΒ ∩∇⊆∪ óΟ n= sù 
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وممــــا ال جــــدال فيــــھ أن �ســــالم �ــــو الــــدين الوحيــــد الــــذي أمــــر بإعمــــال العقــــل والبحــــث   
أينا فإن aيات الكر�مات تحث عGN تلـك ال! بيـة العقليـة، و�ـ� ضـو�ßا حـث الـشيخ  روالتجر�ب، وكما 

ة البحــث و أمــا مــن ج%ــة مــسايرة : "التجر�ــب فقـالورعبـد ا�}لــيم محمــود عNــG اسـتعمال العقــل وضــر
 GNه، وحث ع ر�سالم، للتقدم العلwá ا�}ديث وما جاء بھ من كشوف فإن �سالم كرم العقل وقد َّ

ض، و�ـــWع mـــل باحـــث عNـــG البحـــث، م%مـــا mانـــت  رالنظـــر والفكـــر والتـــدبر �ـــ� مل]ـــوت الـــسموات و�
ــw يــــصل إل��ــــا، فلــــھ أجــــر إن أخطــــأ وأجــــران أن أصــــاب ، 1979محمــــود، عبــــد ا�}لــــيم، ("النÍيجــــة ال/ــ

ًو�و ما يمكن أن ي]و س¨با �� ت�شيط البحث العلwá التجر�wØ) 78ص   .ن

ـــة العقـــــل، وال محدوديـــــة العلــــم، ولـــــذلك يـــــذ�ب الـــــشيخ عبـــــد       و��ب�ــــ� <ع!ـــــ اف بمحدوديــ
ة  ف وتحـصيل العلـوم وضـر را�}ليم محمود إGH أنـھ عNـG الـرغم مـن أ�ميـة العقـل �ـ� اكÍـساب املعـا ور

 ملقاومة ا�Wمود إال أنھ محدود، ولـذلك لـم ي!ـ ك املـوGH عـز وجـل الÍـشرoع للعقـل وال ألحـد مـن ��يتھ
اء الطبيعــــة للعقــــل : "ا� لــــق ـــل فــــسي]و �نــــاك <خــــتالف، وإذا تــــرك مــــا و روإذا تــــرك الÍــــشرoع للعقـ ن
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رفــسي]و �نـــاك <خـــتالف أيـــضا، واX ــرج أن نـــصدر �ـــ� mـــل �ـــذه �مــو عـــن الـــدين
ً محمـــود، عبـــد "(ن

  ).41، ص1998م، ا�}لي

ة <�تمام ب! بية العقل    اسية، بضر رو�مكن <ستفادة مما سبق عند إعداد املنا5Ú الد ور
َوالفكـر ونفــي ا�Wمــود والت�Wــر عNــG القــديم، و�ــو ممـا �ــستفاد مــن كــالم الــشيخ شــلتوت ْ ا : "ُ ومــن �نــ

ثـوا دة �ــ� ذم التقليــد دو نظـر واســتدالل، وذم الــذين و ركàـ ت آيــات القــرآن الـوا ن ا�ßــم ر ر عقائــد�م وآ
ىعن ابا�ßم وأجداد�م، ال ل��ª سو أ×�م آبا�ßم وأجداد�م، فال!¤مو�ا وتقيدوا {�ا، وسلبوا أنفس%م 

وال شــك أن �ــ� �ــذا مــا يفيــد �ــ� ترقيــة ) 117، ص2004شــلتوت، محمــود، "(خاصــية البحــث والنظــر
  .العقل والفكر �سالمي العم�N باWXتمع و�ناء العقلية �سالمية السليمة

�ـر املثـل ل!ـ ك التقليـد �عáـ. الـذي يـضر وال يفيـد، حيـث mانـت مـن    زوقد ضرب شيوخ �
ة أي مـسئو كبBـ  مـن دولـة أخـر أن يـتم ترت²ـب  �ـا ىالتقاليد املتبعة �� <تحـاد الـسوفي/w أنـھ عنـد  ل ر ز

فـــض الـــشيخ دمحم الفحـــام �ـــذا التقليـــد ال� وتوmـــو åـــwª لينـــBن، وقـــد  تـــھ إHـــG مق�ـــ ة الـــزعيم الر ر�ا ر �H، وز
ئاســة  �ــر الــشر�ف، عنــدما ســافر إHــG <تحــاد الــسوفي/w الــسابق موفــدا مــن  روحــافظ عNــG مقــام � ز
ة Ñــ� �و مــن نوع%ــا  �ــا �اكــستان، وطاجيكــستان �ــ�  �ــات �ســالمية؛ أو ة ا�Wم%و �ــة لز�ــا ل�Wم%و ر ز زر ر ر

ة مق�ــ ة لينــBن، مؤســس الدولــة الــشيوعي ســية بز�ــا فــض طلــب ا�}]ومــة الر رملــسئو دي�ــw، حيــث  ور ة ل
ة، ف! اجعــت ا�}]ومــة الــسوفيÍية عــن مطل�Çــا حفاظــا عNــG العالقــات ال/ــm wانــت  رو�ــدد بإلغــاء الز�ــا

�ــ� الوقــت ) 840، ص2011مركــز البحــوث �ســالمية، (ترغــب �ــ� <حتفــاظ {�ــا مــع العــالم �ســالمي 
ًالـــذي ضــــرب الـــشيخ مثــــاال صـــادقا بنفــــسھ عNـــG أن ي]ــــو املـــسلم متبعــــا لدينـــھ، �عيــــدا عـــن التقليــــد ً  ن

  . املمقوت لعادات تخالف العقل والنقل

 GــNتمــع بأســره عWXــى الــ�شء واëلــيم محمــود أن ير{�َّومـن اجــل ذلــك يطالــب الــشيخ عبــد ا َ ُ

ة إعمال العقل والتفكر والتبصر ا إHـG اسـتعمال : "ورضر رالبحث �� القرآن اضطر املسلمBن اضـطرا
ا واتباعا لألجداد و�سالف، وóo ر رعقول%م ف%و يحث عGN النظر والتأمل، وعدم أخذ �مو تقليد
ً

ا  ولعــل ) 252، ص1974محمـود، عبـد ا�}لـيم، (رمـن �ـؤالء الـذين مـثل%م كمثـل ا�}مــار يحمـل أسـفا
ة واÞــ}ة لــرفض الــشيخ ألســلوب التعلــيم بــالتلقBن والتحفــيظ، لغBــ  القــرآن الكـــر�م،  ر�ــ� ذلــك إشــا

 هللا tعاGH لألفراد من مقومات الف%م و�حض عGN ال! بية العقلية ال/t wعتمد عGN استخدام ما منحھ
اك وال/w جاءت aيات الكثB ة �� القرآن بذكر�ا والتن¨يھ عل��ا   .رو�د

  :مواج�ة �مية

�ـر  ن مـضت، ولـوال � زtعد مش]لة �مية من املشكالت املزمنة ال/w يتفاقم خطر�ا من قـر و
نوقـد ي]ـو مــن َ  ممـا Ñـ� عليــھ aن، الـشر�ف الـذي وفـر التعلــيم اWXـاgي لطالبـھ، ل]انـت ال�ــسبة أك�ـ

�ر الشر�ف �� تقو�ض أرmان �مية �بجدية من خالل tعليم  زاملسلمات أن �ع! ف ا�Wميع بدو � ر
�ة �مية الدي�ية من خالل ما يتم tعليمھ �ش]ل نظامي  �ر�ة، وأيضا محا راللغة العر�ية باملعا�د � ز

�ـر الـشر�ف وجامعتـھ، ومـن خـالل تـ نوفB  العلمـاء الـذين يقومـو بـالتعليم غBـ  النظـامي زبمعا�د �
ات  �ر�ة إHـG العديـد مـن الـدو ب]ـل قـا ج%ا حيث تذ�ب البعثات � رباملساجد املنÍشرة بمصر وخا ز لر

  .الدنيا، ل�شر التعليم الوسطي �سالمي

اج�Çـا �ــ� ا�}يـاة �ــو  وإن أو مـا �ـشاد عليــھ بنـاء اWXتمعــات الفاضـلة، ال/ــt wعـرف حق%ــا و ل
سـيل��ما وÑـ� محـو �ميـة، العلـ وم والتعلـيم، بمعنا�مـا الواسـع الـذي يÍنـاو ظـا�ر ا�}يـاة و�اط>�ـا، و ل

للوضــع أو لبنــة توضــع �ــ� بنـــاء الÌ ــصية للمجتمعــات �ســالمية، وoـــستفاد ذلــك مــن قــو الـــشيخ  ُل
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لوال أدل عNـــG ذلـــك مـــن أن يôـــ�ء أو نـــداء إلâـــw لرســـو تلـــك الÌ ـــصية : "شـــلتوت شـــلتوت، (} إقـــرأ{ل
رحيـــث القـــراءة Ñـــ� املفتـــاح �و للعلـــم والتعلـــيم، و�ـــو الـــدو الــــذي أداه ) 188، ص2015، محمـــود ل

�ــــر الــــشر�ف باقتــــدار وحــــسبة ý ســــبحانھ وtعــــاGH وخدمــــة للمــــسلمBن �ــــ� mــــل م]ــــان مــــن خــــالل  ز�
جية سال البعوث للدو ا� ا �ر بالداخل للمصر�Bن وللوافدين  وإ رالتعليم � ر لز   .ي

  :معالج مشdلة تمو�ل التعلي

س  ريمكن <ستفادة مـن فتـو الـشيخ ا� ـضر حـسBن �ـ� أنـھ إذا mـان <نفـاق عNـG بنـاء املـدا ى ُ

واملسÍشفيات من أموال يجود {�ا أ�ل ا� B  بدا�Ò كرم النفس والرغبة �� عمل ال� ، فال بأس �عد 
َ�ذا �� أن ينال من {�ـم خـصاصة مـن الطـالب واملرüـª. جانـب مـن �مـوال ال/ـw تجمـع باسـم الز ْ mـاة، َ

ــــأ عــــــن أن تبــــــذل �ــــــ�  ـــ� مــــــؤخر �مــــــم ال تÍباطــ نو�مــــــة ال/ــــــw تقــــــدر حيــــــاة <ســــــتقالل وتــــــأëى أن ت]ــــــو �ـــ
�ا  ا باســــم الزmــــاة، ولــــ²س غلبــــة ا�W%ــــل عل��ــــا وقلــــة شــــعو عات الــــصا�}ة غBــــ  مــــا يؤخــــذ م>�ــــ راملــــشر و

ع ن} و	� س�يل هللا{بمقتضيات ا�}ياة <ستقاللية بالعذر الذي �سيغ لنا تأو�ل  افع، وعm GNل مشر
شاد�ا إGH وسائل ا� الص والقوة ح/. تلBن قنا��ا وتبلغ  ربل من الواجب tعليم%ا واجبات شرoع��ا وإ

ع جليـــل ومــن اســـتقامة �خـــالق أن تلـــذ �نفـــاق �ـــ� ســـ¨يل mـــل مـــشر َّ َ ، 2011حـــسBن، دمحم ا� ـــضر ، .(َ
ـــة يمكـــــن أن يـــــوفر)210ص �ــ ــــذه الر ـــق �ـ ــــاة وفــ ــــاق الزmـ ؤ، وال شـــــك أن التطبيـــــق ال! بـــــو إلنفـ  �عـــــض ي

س وا�Wامعات م للمدا رالتمو�ل الال   .ز

  :العناية بتعليم املرأة

ىأوHــG �ســالم tعلــيم املــرأة عنايــة خاصــة، وســـاو بي>�ــا و�ــBن الرجــل �ــ� ذلــك، حيــث جعـــل 
�ة ال! بو�ة، يمكن <ستفادة من ج%ود  فقا ل%ذه الر ؤطلب العلم فر�ضة عm GNل مسلم ومسلمة، و و

اسة بتعليم املر أة، ومن ذلك عنايـة الـشيخ شـلتوت بقـضايا املـرأة املـسلمة، حيـث رالشيوخ محل الد
لة عـن نفـس%ا، وعـن عباد��ـا  لية الرجـل، مـسؤ لية مـستقلة عـن مـسؤ لة مسؤ وير أن املرأة مسؤ و و و ى

لية أخ��ــا الرجـــل لية عــن مـــسؤ ووعــن بي��ــا، وÑـــ� ال تقــل �ـــ� مطلــق املـــسؤ ، 2018موصــ�N، أحمـــد، .(و
، ففـتح أمام%ـا البـاب واسـعا بافتتــاح ولـذلك نالـت الفتـاة نفـس القـسط ) 78ص �ـر مـن التعلـيم �

ً ي ز
اســات  اســات �ســالمية والد �ــر، حيــث تــم افتتــاح mليــات الد رmليــات خاصــة بالفتيــات بجامعــة � ر ز
�ر�ة للفتيات ب]ل محافظات  ة والعلوم للبنات، إGH جانب gشر املعا�د � ز�gسانية والطب والتجا ر

�ـــة؛ و�ـــو مـــا حقـــق طفـــرة �ـــ � مجـــال التعلـــيم الـــدي�w للفتيـــات بمـــصر، إضـــافة إHـــG الوافـــدين را�Wم%و
ىالذين استقبل��م املعا�د ا� اصة باملبعوثBن من الدو �خر   .ل

ج الفتاة املسلمة للتعليم مشفوعا بالضوابط  �ر عGN أن ي]و خر ًوقد حرص شيوخ � و ن ز
ـــBن ا��Wـــــس Bن �ــــ� املعا�ـــــد الــــشرعية ال/ــــw تكفـــــل للفتــــاة عفاف%ــــا وخـــــصوصي��ا، مــــن حيـــــث الفــــصل بـ

�ر�ة، وأيضا من حيث ال!¤ام%ا بـالز الـشر�Ò الـساتر ل%ـا مـن أعـBن النـاظر�ن،  �ر�ة وا�Wامعة � ي� ز ز
 GNوم البعض عWÚ ر،و�و ما أثار� �ر للرد عNـG ز� ز بل وعGN ا��Wاب نفسھ، و�و ما دعا شيوخ �

wن واملعادين للتعليم الدي�B�   .رتلك الفئات من ال]ا

د الـشيخ  رجـاد ا�}ـق عNـm Gلمـة دعــاة التحـر الرافـضBن لW�Õـاب، �ـ� mلمـة مــWóلة، روقـد 
إن حر�ـــة ال]لمـــة مكفولـــة �ـــشرط أال تـــضر بـــالقيم �ساســـية لإلســـالم وللمجتمـــع �ســـالمي، : "فقـــال

ج عمـــا ال!¤منـــھ  وو�ــل مـــن حر�ـــة ال]لمــة أن gـــó ر مـــن بناتنــا وســـيداتنا املل!¤مـــات وأن gغــر÷�ن بـــا� ر
 يـــرد �ـــ� القـــرآن الكـــر�م أو أ×�ـــن إنمـــا �Wـــأن إHـــG �ـــذا <ل!ـــ¤ام لفقـــر�ن ىبـــدعو أن لفـــظ ا��Wـــاب لـــم
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ة ل²ـست إال �ـ� �Wـاب ال�ـساء وتبـذل%ن رو�Wز�ن عن مسايرة التطو ا�}ضار وmـأن ا�}ـضا ي جـاد "(ر
ُوoـستفاد مــن ذلـك تر�يــة اWXتمـع عNــG العفـة وحراســة الفـضيلة مــن ) 2021ا�}ـق، جــاد ا�}ـق عNــ�، 

 .لناس من جانب آخرجانب، و�يان ا�}ق وتوضيحھ ل

  :ا}<فاظ عvw ال�و�ة �سالمية للمجتمع

�يـــBن،  روoــستفاد ذلــك مــن تحــذير الــشيخ عبــد ا�}لــيم محمــود للمــسلمBن مــن �عáــ. لألو ُ

وëعــــض النــــاس حينمــــا يثــــار : "لفلــــ²س mــــل مــــا عنــــد�م يــــصÔÕ �ــــ� اWXتمعــــات �ســــالمية، حيــــث يقــــو
�ـا وأمر�]ـا، أي رموضـوع �صـالح يتج%ـو عـادة إHــG أو ة ا�}ديثـة �ـستل%مو×�ا التوجيـھ �ــ� ن ر إHـG ا�}ــضا

ن تطبيقــھ �ــ�  �ـا �ــ� مــن56 �صــالح وموضــوع �صـالح الــذي يــر واملـن56 واملوضــوع، إ×�ــم �ــستل%مو أو ر ن
ـــتالف الــــدين واخـــــتالف العــــرف والتقاليـــــد  ـــراعBن اخـــــتالف الب²ئــــة واخــ �مــــم غBـــــ  �ســــالمية، غBـــــ  مـ

  ).6، ص1998، محمود، عبد ا�}ليم"(يواختالف املاwªü ا�}ضار

لوالشيخ {�ذه الدعوة يحاو أن يحافظ عGN عوامل ال%و�ة �سالمية ال/w ت�بع مـن ذاتيـة 
ر�مـة، مراعيــة طا�ع%ـا ا�}ــضار ولغ��ــا وعقيـد��ا، و�حــذر مـن <فتتــان بــالتطو املـادي فقــط حيــث  ي

ح و�عمل �فراد �� معظم تلك اWXتمعات الغر�ية mاآلالت بدو مراعاة لWÕوانب الر   .ية والنفسيةن

إن �gـسان املـسلم اليـوم �ـ� �ـذه ا�}قبـة العلميـة ال/ـw اخ!¤لـت الزمـان وامل]ـان، وامتــدت 
ـــالم،  ســــائل تقنيــــة mــــادت مع%ــــا تبــــصر وtــــسمع العـ ت عطاء�ــــا، وأمــــد��ا بــــأدوات و وبــــا�}واس، وطــــو ر

�خيــــة ألÓــــ}اب الرســــاالت، لـــــذلك،... قوتتــــذو طعــــام العــــالم  رإ�ــــò، أتاحــــت كثBـــــ ا مــــن الفــــرص التا ً 
 GــNنفار حواســھ، وتوســيع مداركــھ، وفــتح نوافــذه املعرفيــة عÍاســ GــHاجــة اليــوم، إ{�فاملــسلم بأشــد ا
�تھ �ش]ل دقيـق، ومـن تحديـد موقعـھ، وإبـصار كيفيـة التعامـل معـھ، حيـث لـم �عـد ينفـع  ؤالعالم لر

 عNـ�،(tعطيل ا�}واس، وإغالق منافذ العقل، و<نكفاء عGN الذات والتخلف عن الركـب �gـساgي 
  ).14 ، ص2011أحمد، 

  :يدعم ال��بية �خالقية للمجتمع ومقاومة |نحراف الفكر

نتواجــــھ اWXتمعــــات �ــــ� بدايــــة القــــر ا�}ــــادي والعــــشر�ن تحــــديات العوملــــة، وال/ــــw شــــملت 
تـبط mـل مـن �ـذه التغBـ ات  رسلسلة من التغB ات املتداخلة واسعة النطاق، وعميقة التأثB ، وقـد ا

��ا أتاح العديد من ربظ%و التكنولوجيا ا �ا السرoع، فظ%و رWديدة للمعلومات و<تصاالت وانÍشا ر
الفـــرص وكثBـــ  مـــن اX ـــاطر عNـــG �خـــالق والتقاليـــد اWXتمعيـــة، وقـــد أصـــبح العلـــم �ـــسيطر ســـيطرة 

ات ال¨شر�ة سواء بنظر�اتھ أو بأساليبھ  .رmاملة عGN مقد

ة التكنولوجيــــة ال/ــــw �ــــش%د�ا العــــالم املع اصــــر عNــــG املعرفــــة العلميــــة روtعتمــــد �ــــذه الثــــو
منيــة  زاملتقدمــة و<ســتخدام �مثــل للمعلومــات املتدفقــة بــوتB ة ســرoعة، وال/ــw تــضاعفت �ــ� ف!ــ ات 
ة عقـو مبدعـة،  لقصB ة خالل النصف الثاgي من القـر العـشر�ن تقـدر �ـسبع سـنوات، أي أ×�ـا ثـو رن

ة عNــG <ســتخدام قــود تلــك رولـ²س امل%ــم تملــك الàـ وة، بــل امل%ــم �ــو تملـك القــد ات، و و �مثـل للقــد ر
ات املتعددة ألفراد�ا  ة ا�Wديدة �و الفكر التكنولو�ø وامل%ا رالثو   ).249، ص2003شاكر، فت��، (ر

 wáامات �ولية مع التقدم العل �د الطبيعية وا رلذا فقد تراجعت ��مية ال�س¨ية للموا
د الطبيعية وا� امات �ولية  ة <قتصادية روالتكنولو�ø، حيث لم tعد املوا رالركB¤ة �ساسية للقد

ــــــة  ـــــ� عمليـــــــة املنافـــــــسة والتنميـ ــــwª �ــ للدولـــــــة املنافـــــــسة �ـــــــ� اWXـــــــال الـــــــدو�H، وأصـــــــبح العنـــــــصر �ساåـــ
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ز�ـــن، (<قتـــصادية �ـــو �gـــسان املÍـــسÔÕ بـــالعلم والتكنولوجيـــا ا�}ديثـــة، وطبيعـــة ت]و�نـــھ وإعـــداده 
  ).  48، ص2009صالح، 

ة التكنو لوجية ومظا�ر�ـا تتـدفق سـواء �ـ� شـ]ل منتجـات أو رولقد أÞ}ت آثار �ذه الثو
أج%زة ومعدات حديثة ، أو �� وسائل <تصاالت ال/w تر�ط جميع أطراف العالم �عض%ا مع �عض ، 
ـــاط الـــــسلوك والعـــــادات ال/ـــــw تنÍـــــشر �ـــــ�  ـــادة فـــــرص <طـــــالع عNـــــG أســـــاليب ا�}يـــــاة وأنمــ �ــ  GـــــHزوأدت إ

ة ـــتعا راWXتمعــــات �خــــر ، و�التــــا�H إم]انيــــة <سـ  واX}اmــــاة والتقليــــد، وت]ــــو�ن عــــادات جديــــدة قـــــد ى
تÍنـــاقض مـــع التقاليـــد الـــسائدة �ـــ� اWXتمـــع، ومـــع العـــادات والقـــيم �صـــلية، و�ـــذلك ظ%ـــرت �غـــرات 
وفجــوات واســعة وعميقــة تفــصل بــBن الــسلوك والتــصرفات و�ف]ــار ا�Wديــدة املكÍــسبة عــن طر�ــق 

 �ø �د، أحمد ، (رالتأثB  ا� ا   ).166، ص2001زأبو 

 أصــبحت �ــذه �ف]ــار الوافــدة مــن خــالل الواقــع املعــاش tــش]ل خطــرا عNــG �خــالق كمــا
ً

�ـــ� اWXتمعـــات �ســـالمية بـــصفة عامــة واWXتمـــع املـــصر بـــصفة خاصـــة، ول%ـــذا ا�ـــتم  يوعNــG الـــ�شء 
�ـر بجانـب ال! بيـة �خالقيـة و�خـالق مـن التأسـ²س والتقعيـد وح/ـ. بنـاء �gـسان القــادر  زشـيوخ �

  .ذه �ف]ار ال%دامة، ألن العلم �غB  أخالق وحش مدمرعGN مواج%ة �

يو�وÞـــÔ الـــشيخ دمحم ســـيد طنطـــاو �خـــالق بأ×�ـــا ســـلوك و
ـــWايا وطبـــاع و�يئـــات تتعلـــق 
باإلgــسان إذا حــس�ت واســتقامت وصــÕ}ت �ــ� mــل مـــا يــصدر عــن صــاح�Çا مــن أقــوال وأفعــال mانـــت 

الوجدان، وعGN مدى صدق التقيد بمـا دليال واÞ}ا و�ر�انا ساطعا عGN قوة �يمان، وعGN سالمة 
، دمحم ســــيد، "(يرüــــwª ا� ــــالق عــــز وجــــل ة ). 205، ص1999يطنطــــاو ورو�ــــو يؤكــــد عNــــG أ�ميــــة وضــــر

ة إصالح ال�شء وtع%د�م ح/. ال ي]ونوا فرoـسة لفكـر منحـرف،  ورال! بية ا� لقية و<عتناء {�ا وضر
  .قأو ألخالق منحطة، يتلقف%ا من الغرب أو من الشر

ستفادة مـن بيـان الـشيخ عبـد ا�}لـيم محمـود للمـؤثرات الـسلبية ال/ـw تـؤثر عNـG و�مكن <    
، عدم تر�ية الـضمB ، : "لال! بية ا� لقية، �� العمل عGN دعم%ا، حيث يقو ل�ناك أمران؛ �مر �و

س أو عـــن طر�ـــق  رأو عــدم وجـــود أ�ميــة ل! بيـــة الـــضمB  �ــ� مجتمعنـــا املـــصر ســواء عـــن طر�ـــق املــدا ي
ــــال ـــذة امل%مـــــل أو الالمبــــــا�H : م، �مــــــر الثـــــاgيوســـــائل �عــ ) 45، ص1982شــــــلwØ، رءوف، (عــــــدم مؤاخـــ

والـشيخ بــذلك قـد وÞــÔ موضــع العلـة والــداء؛ ألن اWXتمـع املــسلم �ــش]و مـن كثBــ  مـن أوجــھ ا� لــل 
 �Hـــن ال>�ــــوض والتقـــــدم، لعــــل مــــن أ�ـــــسط%ا عــــدم تـــــو ـــt wعوقــــھ عــ ـــراض ال/ـ ـــ  مــــن �مــ وoعــــاgي مــــن كثBــ

املناصـــب ا�}ــــساسة، ومـــا ذلــــك إال لعـــدم وجــــود الـــضمB  وعــــدم تر�يـــة �ــــ� الكفـــاءات وإ�عـــاد�م عــــن 
مراحل الـ�شء �وHـG، وممـا ي²ـسر ذلـك عـدم مؤاخـذة امل%ملـBن، وعـدم توقيـع العقو�ـة {�ـم ممـا يـردع 

  .mل م%مل أو مت]اسل عن التصدر ملا ال �علم

ة أخــ روtعــد تر�يــة الــضمB  كمــا ع�ــ  ع>�ــا الــشيخ عبــد ا�}لــيم محمــود، أو �عبــا
ُ

ىر إكــساب 
ات العقليـة و�خالقيـة ال/ـw تؤ�لـھ ملواج%ـة الفكـر الوافـد املنحـرف واملـذا�ب  راملتعلم املل]ات والقد
ٌال%دامة، كما تؤ�لھ ملواج%ة الش%وات املادية، وtعينھ عGN مقاومة الرذيلة، أساس ترنو إليھ ال! بية 

اWXتمـع املـسلم، كمـا أن لــھ ا�}ديثـة، وtـسGæ جا�ـدة للتقعيـد لـھ، فللـشيخ فــضل الـسبق �ـ� توجيـھ 
فـــضل العلــــم بكيفيــــة مواج%ــــة <نفجــــار املعر�ــــ�، و�ف]ــــار الوافــــدة، ولعــــل �ــــذا نــــا�ع باألســــاس مــــن 

اسة الشيخ و�حثھ حو العقيدة والفر �سالمية قد ل   .ر

، حيث ير أن انحراف  ىوقد حذر الشيخ جاد ا�}ق ع�N جاد ا�}ق من <نحراف الفكر ي
ــأثر بــــھ، مــــشB ا إHــــG أن علمــــاء الفكـــر مــــن أخطــــر أنــــواع < ًنحــــراف، وذلــــك أن الــــسلوك نـــا�ع منــــھ ومتــ
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ن أن mـل عمـل البـد أن tـسبقھ خطـوات؛ وÑـ� العلـم بـھ، ثـم <قتنـاع، ثـم توجـھ  و�خـالق وال! بيـة يـر
ـــانBن  ــــبط، و�ــــــو عمــــــل اWXـــ ـــدة تخــ أي أو فكــــــر أو عقيـــ ــــن  ـــ  دافــــــع مــ ادة لتنفيــــــذه، فالــــــسلوك �غBـــ ر� ر

، ومـــن أجـــل �ـــذا mانـــت العنايـــة بتقـــو�م الفكـــر، نوالـــسف%اء، الـــذين ال �عـــو مـــ نا يقولـــو ومـــا يفعلـــو ن
لوتñ}يح <عتقاد �Ñ أو نقطة �� برنامج mل إصالح جاء بھ نwØ من �ن¨ياء، و�Ñ �� حاجة إGH مدة 

ه الــñ}يح  جــاد ا�}ــق، جــاد (رطو�لـة ومتا�عــة مــستمرة، بالوســائل املتعـددة لتحو�ــل الفكــر إHــG مـسا
 ،�Nق ع{� .)2021ا

  :ومة الشا�عات والتحذير م��امقا

 GــــNتمــــع، حيــــث يؤكــــد �مــــام دمحم طنطــــاو عWXــــستفاد مــــن ذلــــك �ــــ� تحقيــــق اســــتقرار اoيو ُ

ج��ـــا ح/ــ. تتحقـــق ســـالمة اWXتمـــع؛ إذ Ñـــ�  �ـــة الـــشاìعات والوقـــوف �ــ� وج%%ـــا ومنـــع مر ة محا وضــر رو ر
وب <فــــراد أســـاس التــــأثB  الــــسلwØ �ــــ� النفــــوس والعمــــل عNــــg Gـــشر <ضــــطراب، وعــــدم الثقــــة �ــــ� قلــــ

وا�Wماعــــات، وÑــــ� موجــــودة منــــذ وجــــود �gــــسانية ي�ــــشر�ا �عــــداء إلضــــعاف مــــن �عــــادو×�م وإنــــزال 
ال%ز�مة {�م، و<شاعات ال]اذبة تؤدي إGH ا� ـسران وتفـwªÆ اHـG ال%ـوان، وت�ـشر العـداوة والبغـضاء 

، دمحم سيد، (بBن الناس    ).8، ص2007يطنطاو

  :ذبة �� اWXتمع املسلمرومن �مو ال/w تدحض �شاعات ال]ا

ح املعنو�ة العالية �� نفوس <مة -   .وغرس الر

 .tغليب حسن الظن بBن الناس - 

 .ر< يبحث �gسان عما خفي عنھ، و< يج��د �� كشف املستو - 

، دمحم سيد، (ان تب�. العالقات عGN املودة ا� الصة  -   ).219، ص2007يطنطاو

$: وعال �� كتابھ العز�زل   وoعد �ذا توضيحا وتفسB ا لقو هللا جل  pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΖ tΒ#u 

β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨� t6 tGsù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7's#≈yγ pg¿2 (#θ ßsÎ6óÁ çGsù 4’n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù 

t ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ¨β r& öΝ ä3Š Ïù tΑθ ß™u‘ «! $# 4 öθ s9 ö/ ä3 ãè‹ ÏÜ ãƒ ’ Îû 9�� ÏW x. z ÏiΒ Í÷ ö∆ F{$# ÷Λ — ÏΨ yè s9 

£ Å3≈ s9 uρ ©! $# |=¬7ym ãΝ ä3ø‹s9Î) z≈yϑƒM} $# …çµuΖ−ƒy— uρ ’Îû ö/ä3Î/θ è= è% oν§�x. uρ ãΝ ä3ø‹s9Î) t�ø! ä3ø9$# s−θ Ý¡ à! ø9$#uρ 

tβ$ uŠ óÁ Ïè ø9 $# uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχρ ß‰ Ï©≡ §�9   ).٧–٦:ا��Wرات( ∪∠∩ #$

øــ� الــشاìعات ال] قاذبــة و<خبـار الباطلــة، إال أصــابھ التفــر وومـا مــن مجتمــع اسÍـسلم ملر
والÍــشرذم، وانÍــشرت فيــھ العــداوة والبغــضاء والــÌ}ناء، وقـــل ا� Bــ  بــBن أفــراده، واgعــدم �مــن �ـــ� 
ح �خـــوة بــBن عبـــاد هللا tعـــاGH اقتـــداء  والتعامــل فيمـــا بيـــ>�م، لــذك حـــث فـــضيلة �مـــام عNــG إيقـــاظ ر

GHعــــاtك و ربقــــو هللا تبــــا $: ل yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r' sù t ÷ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

÷/ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö�è? ∩⊇⊃∪) ــــراتW��ي، و�ــــذلك يـــــضع الــــشيخ طنطــــاو ا� طـــــوات العمليــــة ال/ـــــw )١٠:ا
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، فعـن رة، أëـي �ر�ـ قاستقا�ا من سنة سيد ا� لق ملسو هيلع هللا ىلص، ال/w تب�w اWXتمـع عNـG <تحـاد، وتقيـھ التفـر
ســــــــــو هللا  لأن  ـــال-ملسو هيلع هللا ىلص -ر ـــــسوا: " قـــــــ ــــــــذب ا}<ــــــــــديث، وال تحســـــ ــــن أكــ ــــــــإن الظــــــ ــــن، فــ وال , إيــــــــــاكم والظــــــ

  ).277، ص2009أبو داود، سليمان بن �شعث،"(تجسسوا

اســـة بنــــوازع الـــنفس ال¨ــــشر�ة،  اســــة mـــان عNــــG د �Ô ممــــا ســـبق أن الفق%ــــاء محـــل الد ريتـــ ر
لو ملشكالت ضعف العقيدة، وحر�ة <ختيار، وأ×�م وأس%موا ب]ل واÔÞ �� تقديم العديد من ا�}ل

ا مـن �شـاعات ال/ـw تفـت �ـ� عــضد  ة أو كبـت، وحــذر وحـافظوا ودعمـوا ا�}ر�ـة الفكر�ـة دو مـصاد ر ن
  .�مة وتثB  ا�}B ة �� نفوس �فراد

اسة   :رتوصيات الد

�Nاسة بما ي   :ر�� ضوء ما سبق توwªä الد

 .ديد �ولو�ات ال! بو�ة والتعليميةإعادة النظر �� أ�داف التعليم العام، وتح - 

 .استصدار الÍشرoعات املالئمة ال/w تكفل للمجتمع سياجھ �خال¬� و�و�تھ �سالمية - 

ة التنقيب �� ال! اث ال! بو �سالمي، ففيھ ع�. عما سواه -  يضر  ور

 -  �æـامW��ر ا�}]ومي وت²سB  النقل من التعليم العام قبل ا يالعمل عg GNشر التعليم � ز
�ر ملن يحفظو القرآنللت نعليم � ي  .ز

اسات املق��حة   :رالد

اسات أخر تÍناو اسة إجراء د لتق! ح الد ى ر  :ر

o wáاديm� التفو GNقأثر <ختالط �� التعليم ع. 

o ر� يتصو مق! ح لتفعيل دو الوقف �سالمي �� تمو�ل التعليم � ز ر  .ر

o ر الشر�ف �� عشر سنوات� اسة تقو�مية لWÕ%ود ال! بو�ة لأل زد  .2020-2010؛ من ر

o ر �� ضوء أ�دافھ� � �æامW�ات التعليم ا اسة تقو�مية ملقر يد ز  .رر

o ر� �ة مستقبلية مق! حة لتطو�ر التعليم � ير ز   .ؤ

  



 1952 من الفترة في الشريف األزهر لشيوخ التربوية اإلسهامات بعض

  م2011 وحتى
 

  الشريفإبراهيم عالءالدين أحمد 
  يد محمود السعيد عثمانالسع/ د.أ

  عبد الفتاح أحمد شحاته أحمد/د.أ

 

 

516 

اسة  رمراجع الد

  القرآن الكر�م

 :كتب ا}<ديث: أوال

دي الWóــستاgي  ْأبـو داود، سـليمان بـن �شـعث بـن إ
ـ}اق بــن �ـشB  بـن شـداد بـن عمـر � ّ
ِ ِ ز و

ط : تحقيـــق(، ســـîن أëـــي داود) 2009( نـــؤ وشـــعيب � ر ِ محمـــد mامـــل قـــره بلNـــ�-َ َّ ، 7، ج)َ
قم    .، دار الرسالة العاملية4717رباب �� الظن، 

 املراجع العر�ية: ثانيا

�د، أحمد    .46، الطر�ق إGH املعرفة، ال]و�ت، مجلة العرëي، العدد )2001(زأبو

 ، ث ي�ثــر HــG �صـــالح عNـــG ضــوء الكتـــاب والـــسنة الـــدعوة إ(مقدمــة كتـــاب ) 1997(رأبـــو ا�}ـــا
�خ �مة oع) روع�  تا  .زX}مد ا� ضر حسBن، الر�اض، دار الراية لل�شر والتو

�يــــع  ، أحمــــد  �ــــر ر� �ــــر الــــشر�ف، العاشــــر مــــن )2016(يز ز، مــــن املواقــــف ا� الــــدة لعلمــــاء �
oع زمضان، كشيدة لل�شر والتو  .ر

جب  ، دمـشق، دار 1 سB  أعالم%ا املعاصـر�ن، ج، ال>�ضة �سالمية ��)1995(رالبيومي، دمحم 
 .القلم

�خيـــــة )2001(إمـــــام، دمحم كمـــــال الـــــدين  ـــدا للتقر�ـــــب قـــــراءة تا ائــ ــــلتوت مج��ـــــدا و ر، محمـــــود شـ ر
 .100، ع25وثائقية، مصر، مجلة جمعية املسلم، جمعية املسلم املعاصر، مج

، �145مـــة، عـــدد ، العوملـــة وال! بيـــة آفـــاق مـــستقبلية، كتـــاب )2011(ا�}ـــاج دمحم، أحمـــد عNـــ� 
اسات �سالمية ، قطر،31س ة البحوث والد رإدا  .ر

ـــــدين  �ة، دار )w) 1999عبــــــد الغ�ــــــاملرåــــــwª، كمــــــال الـ ــــكند �ــــــر، �ســ ــــة والعوملــــــة و� ر، العلمانيــ ز
 .املعرفة ا�Wامعية

م، نعبــــد الـــرحم النقيـــب، ل، �صـــو ال! بو�ــــة لبنـــاء الÌ ــــصية )م1996 (دعبـــد الــــودوو ومكــــر
 ر الفكر العرëياملسلمة، القا�رة، دا

ـــجــــابر،  ، منــــا5Ú البحـــــث �ــــ� ال! بيــــة وعلـــــم )1978(ي جــــابر وmــــاظم، أحمـــــد خBــــ  دعبــــد ا�}ميــ
 .دار ال>�ضة العر�ية: النفس، القا�رة

�ـر عNـG مسلـسل العائلـة، املÕ}ـق الثـاgي اWXـاgي )ه1414(جاد ا�}ق، ع�N جـاد ا�}ـق  د � ز،  ر
�ر، عدد شوال   ه1414زعGN مجلة �

ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ، 2ى، مجمـوع فتـاو فـضيلة �مـام �ك�ــ  جـاد ا�}ـق عNـ� جـاد ا�}ــق، ط)2008(ــــ
ات الثقافية ق لالسÍثما رالقا�رة، دار فار  .و
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ـــة  �ــــة مـــــصر العر�يــ عـــــض أح]ـــــام  ا� ـــــاص بتعـــــديل �1998 لـــــسنة 164ن، قـــــانو )1998(رجم%و
�ــــــر وال%يئــــــات ال/ــــــw �ــــــشمل%ا، 1961 لــــــسنة 103نالقــــــانو  ز �ــــــشأن إعــــــادة تنظــــــيم �

 .، القا�رة، ال%يئة العامة للمطا�ع �مB ية1مادة

مـان وم]ـان، القـا�رة، مكتبـة )2011(حسBن، دمحم ا� ضر  ز، الشرoعة �سالمية صا�}ة ل]ل 
 .�يمان

ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـ �ـــر، اWXلـــد )1952(ـ مــھ الفـــضائل ا� لقيـــة، مجلــة � ز، ال قيمـــة للعلــم مـــا لـــم يال ز
 .1952، أكتو�ر3، ج24

�ر �� ألف عام، ج)1988(خفا�ø، دمحم عبد املنعم   .، بB وت، عالم الكتب3ز، �

�ــر �ـــ� ألــف عــام، ط)2009(خفــا�ø، دمحم عبــد املــنعم وصـــبح، عNــ� عNــ�  ، املكتبـــة 2، ج3ز، �
�ر�ة لل! اث  .ز�

ائد الفكر �سالمي الشيخ عبد ا�}ليم محمود، القا�رة، دار الو�� )1982(شلwØ، دمحم  ر، مع 
oع  .زلل�شر والتو

ــــــر، ج)2013(شـــــــلتوت، محمــــــــود  �ــ ــــــة � ـــــم �ــــــــ� �ســـــــالم، القــــــــا�رة، مجلــ ــــنة 2ز، ا�}كـــ ، 87، ســــ
 .2013يناير

ـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــ ق، طمن توج��ات �سالم،، )2004(ــ  .8و القا�رة، دار الشر

ــــــــ  ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ �ــــر، عـــدد يوليــــو)2015(ـــ ، 2015ز، مـــن56 القــــرءان �ـــ� بنــــاء اWXتمـــع، �ديــــة مجلـــة �
 . مطا�ع ��رامالقا�رة،

�ـــن  ، الطر�ـــق إHـــG مجتمـــع املعرفــة ومواج%ـــة الفجـــوة التكنولوجيـــة �ـــ� مـــصر، )2009(زصــالح، 
 .القا�رة، ال%يئة املصر�ة العامة للكتاب

، دمحم ســـــيد  �ــــــر )2007(يطنطـــــاو {�ـــــا �ســـــالم، القـــــا�رة، < ــــاعات ال]اذبـــــة وكيـــــف حا ز، <شـ ر
 .كتاب الرا�ع والعشر�ن، ال38الشر�ف، سلسلة البحوث �سالمية، السنة 

ــــــ  ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـ ــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ  .، العقيدة و�خالق، القا�رة، دار ×�ضة مصر)1999(ـــ

او  �ــــــدان، �مــــــام بــــــد ـــــد و ــــاكر محمــ يفت�ــــــ�، شــ ر ــــن56 و�ســــــاليب )2003(ز نــــــة املــ ر، ال! بيــــــة املقا
 .القا�رة، مجموعة النيل العر�يةوالتطبيقات، 

ة 100 يا� طـــاب ال! بــو �ســـالمي، كتــاب �مـــة، العـــدد) 2004 ( ســـعيد إســماعيل،عNــ� ا ر، و ز
 .ن�وقاف والشئو �سالمية، قطر

ة، دمحم  ســــــة الفكر�ــــــة، املــــــسB ة العلميــــــة، )2009(رعمــــــا ــــشيخ محمــــــود شــــــلتوت املد ر، �مــــــام الــ
اسات والطباعة وال�شر، ع<ج��اد والتجديد، شركة دار mا�ل لل  .4رد

الــشيخ دمحم ا� ــضر حــسBن حياتــھ وأعمالــھ، مجلــة حوليــات اX �ــ ، mليــة ، )2016(دمحم خــان، 
 .a5داب واللغات، جامعة دمحم خضB ة �سكرة، ع
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 .، �سالم و�يمان، القا�رة، دار غر�ب لل�شر)1998(محمود، عبد ا�}ليم 

ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ  .ل، الرسو ملسو هيلع هللا ىلص، بB وت، دار الكتاب اللبناgي)1980(ــ

ـ  ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ  .، العبادة أح]ام وأسرار، بB وت، دار الكتاب اللبناgي)1969(ـــ

ــــــــ ـ ـــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ــ ـــــــ ، ج)1979(ـ ف2ى، الفتاو   .ر، القا�رة، دار املعا

ــ  ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ  .، الفكر الفلسفي �� �سالم، بB وت، دار الكتاب اللبناgي)1974(ـــ

اســـــات �ســــالمية  �ـــــر �ســــبق �ـــــ� )2011(رمركــــز البحــــوث والد ز، �مـــــام دمحم الفحــــام شــــيخ �
اســـــات �ســـــالمية، جامعـــــة القـــــا�رة، mليـــــة دار  ـــة مركـــــز البحـــــوث والد رذكـــــراه، مجلــ

 .25، ع7العلوم، ، مج

ن، محمـود شــلتوت واج��ـاده الفقâــw، مجلـة الثقافــة العر�يـة �ــ� القــر )2018(موصـ�N، أحمــد 
اسات الوحدة العر�ية، مج العشر�ن،  .1ر مركز د

 :الرسائل والبحوث العلمية: ثالثا

 Ô�ــــ� صــــــا �ــــــر ) 1992(ر�يــــــع، ماجــــــدة عNــ زالــــــدو الــــــسياwªå لأل اه 1981-1952ر ســــــالة دكتــــــو ر،  ر
اسات السياسية، جامعة القا�رة ة، مركز البحوث والد رم�شو  .ر

، ، ا�Wوانـب ال! بو�ـة �ـ� كتابـات �)2010( أحمـد حعبد الفتـا�}اتھ،  يمـام دمحم سـبد طنطـاو
�ر، العدد   .6، ج144زمجلة mلية ال! بية، جامعة �

ســــــالة )w) 1989عبــــــد الغ�ــــــ يعبــــــد القــــــودمحم،  ر، الفكــــــر ال! بــــــو عنــــــد عبــــــد العز�ــــــز جــــــاوoش،  ي
�ر ة، mلية ال! بية، جامعة � زماجستB  غB  م�شو  .ر

ات املعاديــة )1981(محمــود، عNــ� عبــد ا�}لــيم  ر، الغــز الفكــر والتيــا ي لإلســالم، بحــث مقــدم و
 .1981ملؤتمر الفقھ �سالمي بالر�اض، جامعة �مام دمحم بن سعود �سالمية، 

اء ال! بو�ـة �ـ� كتابـات الـشيخ عبـد ا�}لـيم محمــود، )1999(محمـود، يوسـف دمحم محمـود  a ،ر
�ر، ع  .81زمجلة ال! بية، mلية ال! بية، جامعة �

ــــــصطفى، أحمــــــــد  ـــــد الرســــــــومــ ـــــود ، )2003( دمحم لعبـــ ـــــ� كتابــــــــات الــــــــشيخ محمـــ ـ اء ال! بو�ــــــــة �ــ aر
�ر"شلتوت ة، mلية ال! بية، جمعة � سالة ماجستB  غB  م�شو ز،   .رر

اء ال! بو�ــــة لإلمــــام جــــاد ا�}ــــق عNــــ� جــــاد ا�}ــــق )2016(يوســــف، صــــادق عابــــدين صــــادق  a ،ر
ة، mلية ال! بية، جامعة أسوان1917-1996 سالة ماجستB  غB  م�شو ر،   .ر

ًا�عا   لك��ونيةاملواقع �: ر

ــــــع  ـــــــG املوقــ ــــــدخو عNـ �خ الــ ــــــا ـ ــــوtي عNــــــــG اليوتيــــــــوب تـ ـــاد ا�}ــــــــق tــــــــWóيل صــــ ـــــاو الــــــــشيخ جـــــ لفتـــ رى
  .م الساعة الثامنة مساء29/5/2021

  https://www.youtube.com/watch?v=Nq6urXqyX0c  
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ــــواع بوابــــــة الــــــوطن <ليك! ونيــــــة مقــــــال �عنــــــ �ــــــر �ســــــبق أخطــــــر أنــ زوان جــــــاد ا�}ــــــق شــــــيخ �
�خ الـــــدخو عNـــــG املوقـــــع  ـــا ل<نحـــــراف �ـــــو انحـــــراف الفكـــــر، تــ  الـــــساعة 29/5/2021ر
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Fourth: Websites 

Fatwas of Sheikh Jad al-Haq, an audio recording on YouTube.  

The date of entry on the site is 29/5/2021 pm at eight in the evening. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Nq6urXqyX0c 

Al-Watan electronic portal, an article entitled Gad Al-Haq, the former 
Sheikh of Al-Azhar, the most dangerous type of deviation is 
the deviation of thought. 

  


