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 دادإـع
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 إـشراف
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
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، مصار وخاار  داخل األزهر صورة على تؤثر التي المغالطات من لكثير ا  حالي األزهر يتعرض 
 أدى، تاررخا  عبار الشارر  لألزهار والتياورر   الاونيي الادور أبعاد معرفة إلى الحالي البحث يهدف ولهذا

 وميا  الجياو  تيبعاث وميا ، والجامعاة الجاام  فكاا ، إنشااه  ميذ التاررخ عبر رراديا   دورا   الشرر  األزهر
 عهاد مياذ، العاال  على تش  ميارة األزهر كا  وملوكها، األمة قادة يتربى وفي ، اإلصالحية الثورات ر تخ

، العثماانى الحكا  عهاد ثا ، المماليا  مان واألمارا  الساالنين عهاد إلاى، األياوبيين الاوه  وعهاد، الفانميين
 .ثالحدي والعصر وخلفاه ، على محمد حك  أثيا ، و الفرنسية بالحملة مرورا  

 وجهااا : للحررااات األزهاار فوثيقااة والتعبياار، الفكاار وحررااة اآلرا  بتعدديااة األزهاار   التيااورر   الفكاار يتساا 
 اهجتماعياة، والعدالاة والمسااواة  والكراماة الحرراة فاي مصار شاع  حقاو   فاققرت، نبيلاة غاياات نحو مصر مستقبل

 قااد  علااي أفرادهااا لكاال الواجباااتو  لحقااو  ا وضااما ، الحديثااة الديمقرانيااة الدسااتوررة الونييااة الدولااة تقسااي  دعاا 
 السااماورة، األديااا  احتاارا و  التعدديااة مباادأ علااي والتقكيااد والطفاال والماارأة  اإلنسااا  لحقااو   الكاماال اهحتاارا ، المساااواة 
 .مصر في الحضار   التقد  قانرة المعرفة عصر دخولو  العلمي البحثو  التعلي  اعتبار

 حاااول والملتبساااة المغلوناااة المفااااهي  بتصاااحي  كااار  الف والتطااارف اإلرهاااا  األزهااار حاااار  ولقاااد
 خاالل مان الادييي الخطا  لتجديد أبعادا   األزهر أضاف كما التكفير، وقضية الجهاد، قضية: مثل قضايا

 الشااارعية األدلاااة مااا  التعامااال وكيفياااة وأسااارارها وقواعااادها العربياااة اللغاااة واساااتيعا  التجدياااد أدوات اماااتال 
 .والمحاورة المياقشة في والموضوعية اهختالف بآدا  واهلتزا  لما الع واحترا  الخالد والتراث

 ماار علااى األزهاار أبااوا  فاات  خااالل ماان الونييااة الوحاادة صااالت تاادعي  علااى األزهاار التااز  كمااا
 األزهار انشاغل كماا، بها  الِبار باا  مان بقعياده  المسيحين تهيئة بجواز واإلفتا ، مصر ألقباط العصور

 .اليقد  العقل نتكور بقضية بياه  ميذ
 التياااورر   الااادور رأساااها علاااى األدوار مااان بالعدياااد األزهااار قياااا  أهمهاااا نتااااه  عااان البحاااث ونااات 

 وزارةو  األزهاار بااين الاادعو   التكاماال بضاارورة الحااالي البحااث وروصااي، اآل  وحتااى إنشاااه  ميااذ والااونيي
 .الوسطي الميه  ونشر األهمة بتدرر  يتصل فيما األوقاف
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،   وماااا زالااا  المسااااجد مياااذ باااد  اإلساااال  مراكاااز للتواصااال باااين المسااالمين وغياااره كانااا
فالمساااجد يعاااد أول مؤسساااة اجتماعياااة فاااي اإلساااال  ، مياااارات إشاااعا  روحاااي وثقاااافي واجتمااااعيو 

 وللمسااجد دور كبياار فااي نشاار الفكاار المسااتيير، لتعلااي  وتربيااة الصااغار والكبااار والرجااال واليسااا 
 . إصالح العقولو 

إلااى أ  أضااحى جامعااا  وجامعااة تقااو  علااى العلاا  ، هاار كجااام  تاال يتطااور جاايال  بعااد جياالواألز    
وما  للا  فقاد وقاز األزهار صاامدا  أماا  التحاديات الحضااررة ، وريته  الميه  الوسطي، الدييي والدنيو  

اد فااااألزهر بتراثاا  وعلماهاا  ميااا  تغلغاال تيااارات اهلحااا، والتاااي اسااتهدف  اإلسااال ، والحمااالت اهسااتعماررة
 .  (1)وأخذ يقو  من عزرمة المسلمين في بالد العال  اإلسالمي ، والشر  لفترات زميية نورلة

فمان معاين األزهار نما  فروعهاا ، فاألزهر الشرر  امتد تقثير  فاي رباو  الثقافاة المصاررة
، فظااال مااادافعا  عااان اساااتقالل الااابالد، حتاااى شااامل نشااااط األزهااار السياساااة المصاااررة، وأتااا  أكلهاااا
حياااث أفتااوا بجاااواز خلاا  الخاااديو توفيااا  ، وقاااز رجالاا  ضاااد نغياااا  الااوهة، و ن حرمتهاااوالاادفا  عااا

 . (2)لخيانت  مصلحة مصر وضرب  الحركة العرابية من الخلز 

إل يرسال ، فاألزهر أدى دورا  كبيرا  في نشر الفكار اإلساالمي بالعاال ؛ وباإلضافة إلى لل   
ا فااااألزهر يقاااو  باااالتطبي  الحاااي واإليجاااابي وبهاااذ، األزهااار علمااااك  وأفكاااار  فاااي كااال أرجاااا  األرض

 (.3)لمفهو  حفظ التراث اإلسالمي ورعايت  وصيانة مباده  

التيورر بمصر مان خاالل خدماة التاراث  وقد تيوع  جهود األزهر الشرر  في دف  حركة
أهمهاا وفارة األزهاررين المهارة فاي التاقليز ، العربي واإلسالمي؛ إل سارت في عدة مساارات متعاددة

 . (4) لتحقي  لهذا التراث، والذ  أصب  فيما بعد أساس أصول العل  العربي واإلسالميوا
كماااا أ  لألزهااار دورا  مهماااا  حتاااى فاااي عصاااور التراجااا  الثقاااافي والعلماااي فاااي حفاااظ اللغاااة   

ازداد دور األزهاااار تهااااورا  خاصااااة فااااي وجاااا  اللغااااة ، و العربيااااة وهدابهااااا وتراثهااااا وعلومهااااا المتعااااددة

                                           
، كلية الرتبية والفنون جامعة الريموو،، اررنن، رسالة ماجستري غري منشورةبسام أمحد الشرمان: الدور الرتبوي لكليات الشريعة يف اجملتمع،  -1

  2م، ص1997
 . 21م، ص1983، 2، طارزهر واترخيه وتطورهارزهر الشريف:  -2
نور ارزهر يف النهوض بعلوم  –املؤمتر العلمي الدويل الثالث من حبوث  ارزهر الشريف وحتقيق الرتاث العريب واإلسالمي "،خالد فهمي :" -3

 .2525ص  م 2012، بكلية اللغة العربية ابلزقازيق، جامعة ارزهر، اجمللد الثالث، نوفمرب اللغة العربية وآناهبا والفكر االسالمي
 .2528-2526نفس املرجع، ص ص  -4
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فماا يادرس بالمعاهاد األزهرراة يعاد شااهدا  علاى ، زهر علاى هاذا العهاد حتاى اآل وتل األ، التركية
 . (1)كما أ  هذا أيضا  يعتبر أساسا  وركيا  لفه  الدين والعل  وحمل أفكار  ومعاني  ، لل 

فصااار ميااارة وبيتااا  لعلمااا  ، وبهااذا فقااد تاال األزهاار الشاارر  يااؤد  دور  فااي اإلصااالح والتيااورر 
يعااال  شااتى اليااواحي ، ا  العااال  اهسااالمي يتاادف  بااالفكر اإلسااالمي الوسااطيالاادين ماان كاال أنحاا

وتجدياد ، -اإلرهاا   –وأ  ماا يياادى با  اآل  مان ) محارباة للتطارف ، والقضايا المهمة والمعقادة
والدعوة للتكامل والتقرر  بين المذاه  الدييية والحوار البيا  م  أهال العقاهاد ، الخطا  اإلسالمي

  .فهي رايات رفعها سابقا  علما  وأبيا  األزهر الشرر ، خرى( لي  باألمر الجديدواألديا  األ

:
، اليااو  حتااى نشااقت  ميااذ الاازمن عباار والتثقيفيااة التعليميااة المؤسسااات أهاا  أحااد األزهاار يعااد

 فاااردال وتيمياااة لبياااا  داعياااا   وسااايظل كاااا  ألنااا ، أجمااا  العاااال  فاااى ولكااان وحااادها مصااار فاااى لاااي 
 فااى اليظاار إعااادة تتطلاا  باااألزهر التعليميااة العمليااة تحسااين أ  الواضاا  وماان، واألمااة والمجتماا 

 . (2)مؤسسات  إدارة
رغ  امتال  األزهر لتاررخ عظي  وسلطا  علمي قدي  وسمعة نيبة من حياث اهعتادال و   

أ  الدراساااات إه ، والوساااطية والمحااااورة مااا  اآلخااار بماااا يمتلكااا  مااان تاااراث وكفاااا ات علمياااة كبيااارة
، والبحااوث السااابقة أكاادت علااى عاادة نااواحي قصااور وضااعز فااي أدا  المؤسسااة األزهررااة ألدوارهااا

 : وتتض  هذ  اليواحي فيما يلي

 إل يتساامو  بالضااعز ، ضااعز أدا  بعااي خررجااي األزهاار خاصااة خررجااي الكليااات اليظررااة
إحاااداث و  ومحدوديااة األفااا  وضااي  التصاااور مماااا أدى بهاا  إلاااى ضاااعز اهسااتجابة لمجرراااات

التقليااد ه ؛ باهستسااال  ه اليقااد البيااا ؛ كمااا يتصاافو  بااالحفظ ه التفكياار، العصاار ومسااتجات 
 .(3)اهجترار ه اهبتكار؛ اهجتهاد

                                           
 نور – الثالوث الودويل العلموي املوؤمتر حبووث حممد عبدالعزيز حسن: "نور ارزهر يف النهوض ابللغة العربية وآناهبا والفكر االسوالمي"، مون -1

 .2859، ص املرجع السابقاالسالمي،  والفكر وآناهبا العربية اللغة بعلوم النهوض يف ارزهر
 واالعتمووان اجلووونة معووايري ضووو  ىف مواجهتهووا وسووب  اجلووامع  قبوو  ارزهووري التعلووي  إنارة كالتمشوو بعوو : " حجووا  حسوون حمموود سووارة - 2

 (.220  -211)ص ص، م2013، بورسعيد جامعة، الرتبية كلية،  منشورة غري ماجستري رسالة"، بورسعيد حمافظة عل  حالة نراسة
 .6، ص مرجع سابقبسام أمحد الشرمان:  - 3



  أ.د/ حممود عطا، أ.م.د/ حممد الرببري، أ/ أمحد سند
 

 264 

 ) إلاى ماؤامرة أدت ، تعرض األزهار فاي عقاود التحارر الاونيي ) التاي تلا  خارو  اهساتعمار
 . (1)زهية وتقييد وحصر دور  في أمور شديدة الج، إلى تكمي  صوت 

  تااوافر عاادد كبياار ماان دعاااة التغرراا  وماان لو  اهتجاهااات الفكررااة والتااي لهاا  أغااراض معييااة
 . (2)بالجمود والرجعية  –كذبا   – ورصفو  األزهر وعلماك ، رفي دور األزهرو  ميها تهميش

 أدى غماااوض القاااوانين الخاصاااة بااااألزهر إلاااى باااو  التغييااار واإلصاااالح والتطاااورر بااااألزهر ،
 .(3)د حركت  مقيدة تماما  على مختلز المستورات فالتجدي

 

 وكثياارا  ماا تتلقااز هااذ  ، باين الحااين واآلخار يحاادث مااا يعكار صاافو الوحادة الونييااة فااي مصار
وأ  المجتماا  ، األحااداث العااابرة قااوى داخليااة وخارجيااة هتهااا  اإلسااال  واألزهاار بمعاااداة اآلخاار

 . (4)العربي قديما  وحديثا  يفتقر إلى قيمة التسام  
، ورتبااين ممااا سااب  أ  دور األزهااار التربااو  والتيااورر  يكتيفااا  بعااي القصااور والضاااعز

 : وعلي  يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرهي  التالي
   كيففي كن ففع ل ديففا زهر الشرفف  اترفف  و اتن يفف ب هاتنافف   ب إلنالفف  هاتدفف ت  ا  فف     فف

  ض ء اتنحدك ت اتند ص ة ؟
 : دة أ ئلة   عية هر ه ن  ع عع رذا اتسؤال ع

 ما نشقة وتطور األزهر الشرر  ؟ 

  ما التحديات المعاصرة والتي تؤثر على دور األزهر التربو  والتيورر  ؟ 

 ما الدور التيورر  لألزهر الشرر  ؟  

 ما الدور التربو  لألزهر الشرر  ؟ 

                                           
و  الشوريعة كليوة،  االسوالمية والدراسوات الشوريعة جملوة: " العوريب الربيع ثورات بعد جديد ونور الشريف "ارزهر: إمساعي  عثمان مصطف  - 1

 . 5م، ص 2012 أغسطس، العشرون العدن، ابلسونان العاملية إفريقيا جامعة، االسالمية الدراسات
 جامعووة، أبسويوط العربيوة اللغووة كليوة جملوة "، اترخييووة نراسوة: مصور يف ةالدسووتوري احلركوة يف ارزهور "نور: عبداجمليوود عبودالرمحن املونع  عبود - 2

 م.2011 ،أكتوبر الثاين الثالثون اجلز  العدن، ارزهر
 مصور ىف الرتبويوة القيانات أتهي " عشر اخلامس السنوى للمؤمتر مقدمة عم  ورقة": كلية كوكي  التدريبية حاجىت: "الصاوى وجيه حممد - 3

 ارول اجلز ، مشس عن جبامعة اجلامع  التعلي  تطوير مركز مع ابالشرتا، التعليمية واإلنارة املقارنة للرتبية املصرية اجلمعية: "العرىب والعامل
 .128 ص، 2007 يناير 28، القاهرة العرىب، الفكر نار

 -ي ارول لكليوة الرتبيوة ابلقواهرة جامعوة ارزهوراملوؤمتر العلموحممون صديق سلطان: نور الرتبية يف تدعي  الوحدة الوطنيوة )مودخ  نيو، (،  - 4
 .343م، ص2007فرباير 19-18/ اجلز  الثاين ،-توجيه حبوث اجلامعات اإلسالمية خلدمة قضااي ارمة
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يففا زهر الشرفف  اترفف  و اتن يفف ب " ل د: ييطلاا  البحااث الحااالي ماان هاادف رهااي  مااؤدا  
وريبثاا  ماان هااذا الهاادف ، هاتنافف   ب إلنالفف  هاتدفف ت  ا  فف     فف  ضفف ء اتنحففدك ت اتند صفف ة "

 : أهداف فرعية وتتمثل في
 نشقة وتطور األزهر الشرر . الوقوف على 

 . التعرف على التحديات المعاصرة والتي تؤثر على دور األزهر التربو  والتيورر 

 الم  الدور التيورر  لألزهر الشرر .الوقوف على م 

 . الوقوف على مالم  الدور التربو  لألزهر الشرر 

   وضاااا  بعااااي المقترحااااات التااااي يمكاااان أ  تسااااه  فااااي تفعياااال دور األزهاااار الشاااارر  التربااااو
 والتيورر  بمصر والعال  اإلسالمي في ضو  التحديات المعاصرة.

لتااراث العربااي اإلسااالمي ماان قااي  األصااالة والمعاصاارة والوسااطية تيميااة الااوعي بمااا فااي ا -1
 . فالتربية األزهررة تحول الفكر اليظر  إلى واق  سلو  وممارسة، والتسام  والتجديد

إباااراز دور األزهااار الشااارر  فاااي الحيااااة اهجتماعياااة والعلمياااة بمصااار والعاااالمين العرباااي  -2
 . واإلسالمي

 .  دور األزهر على الجان  التعليمي أو الدييي فقووالتي قصرت ، تصحي  اليظرة الخانئة -3

حتى يعود لا  مكانتا  المرموقاة فاي حيااة ، إحيا  الدور التيورر  والتربو  لألزهر الشرر  -4
  .المسلمين

باعتباااار  ميااارة ماان مياااارات ، التعرراا  بقهميااة الاادور الترباااو  والتيااورر  لألزهاار الشاارر  -5
 . الثقافة العربية اإلسالمية في العال 

 . ودور  في دع  الوحدة الونيية، إبراز دور األزهر في محاربة التطرف واإلرها  -6

وعلي  فالميه  المياس  هو ، البحث يدرس مؤسسة اجتماعية تربورة وهي الجام  األزهر
؛ والاااذ  يقاااد  نباااذة تاررخياااة عااان نشاااقة الجاااام  األزهااار وتطاااور  عبااار العصاااور، المااايه  التااااررخي

فيدرس الوقاه  واألحداث ورحللها ورفسرها على أس  علمياة ميهجياة بقصاد التوصال إلاى حقااه  
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وكااذل  يسااتخد  البحااث ، (1)وتعميمااات تساااعدنا علااى فهاا  الماضااي والحاضاار والتيبااؤ بالمسااتقبل 
الحااالي الماايه  الوصاافي والااذ  يسااتخد  فااي جماا  البيانااات والمعلومااات والتقاااررر وتفساايرها بعااد 

، بماااااا يساااااه  فاااااي فهاااا  الحاضااااار وصااااالت  بالماضاااااي (2)ظااااااهرة وتوضاااااي  خصاهصااااها وصااااز ال
 . والتخطيو للمستقبل

يركز البحث علاى دراساة الادور الترباو  والتياورر  لألزهار الشارر  والتحاديات المعاصارة 
التااي تااؤثر ؛ ، والوحاادة الونييااة (وتجديااد الخطااا  الاادييياإلرهااا ، و  )محاربااة التطاارفماان حيااث 

 . والتعلي  األزهر  قبل الجامعي على وج  الخصوص، على تحقي  لل  الدور

 

مجلاة ، : الدور التربو  لألد  اإلسالمي فاي مواجهاة تااهرة اإلرهاا ص تح بع عل  أب ع از -1
،  2014، ييااير 21العادد، جامعاة الملا  خالاد الساعودية، جامعة المل  خالد للعلو  التربوراة

إلى معرفة الدور التربو  لألد  اهسالمي في مواجهة تاهرة اإلرها  وتحقيا   ردف اتبحث
دورا   –بكال فيونا   –احتاوا  األد  اهساالمي أرف  تنف  ا اتبحفث  ومن، أمن المجتم  المسل 

تربوراااا  مهماااا  فاااي مواجهاااة تااااهرة اإلرهاااا  وغيااار  مااان الظاااواهر السااالبية لغااارض تحقيااا  أمااان 
إل يقو  األد  اهسالمي بيشر التوعية الصحيحة من خالل القوال  األدبية ، لمجتم  المسل ا

 المدروسة بالمياقشة العلمية الهادهة والهادفة 

دور اإلعاال  الترباو  فاي تيمياة الاوعي البيئاي لادى تالمياذ المرحلاة :  ه   حند أحنفد  حنفد -2
، جامعاة األزهار، مجلة كلية التربياة، تدامةاهبتداهية األزهررة في ضو  متطلبات التيمية المس

إلاااى الكشاااز عااان دور اإلعاااال   رفففدف اتبحفففث،  2013ديسااامبر ، ، الجاااز  الرابااا 156العاادد
التربااو  فااي تيميااة الااوعي البيئااي لاادى تالميااذ المرحلااة اهبتداهيااة األزهررااة والتوصاال لخطااوات 

 ومان، ات التيمياة المساتدامةإجراهية لتفعيل دور اإلعاال  الترباو  والمسااهمة فاي تاوافر متطلبا
وضا  الحلاول و  ضعز توافر قاعدة بيانات عن المشكالت البيئياة لدراساتهاأر  تن  ا اتبحث 

وضعز توافر التقييات الحديثاة والخبارات الفيياة الالزماة لتيفياذ وتخطايو بارام  ، المياسبة لها

                                           
، 1، نار املسووورية للنشوووروالتوزيع، عموووان االرنن، طمنووواهل البيفوووث يف الرتبيوووة وعلووو  الووونفسحممووود خليووو  عبوووا:، وآخووورون: موووداخ  إ   -1

 .73ص م،2007
 . 74نفس املرجع، ص - 2
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ر  التالمياااذ علاااى قصاااور دور المعاهاااد األزهرراااة فاااي تااادر ، الاااوعي البيئاااي بالمعاهاااد األزهرراااة
 . التعامل م  المصادر والموارد والمخانر الطبيعية المحتملة

مجلااة : األزهاار الشاارر  ودور جديااد بعااد ثااورات الربياا  العربااي:  الففى ع عانفف م ع ففن عيا -3
جامعااة إفررقيااا العالميااة ، كليااة الشااررعة والدراسااات اهسااالمية، الشااررعة والدراسااات اهسااالمية

إبراز الدور الكبير الذ  تل يلعب   رد ت عتع،  2012أغسط  ،   العدد العشرو ، بالسودا 
ه ع ، األزهر في مسيرة السياسية واإلجتماعية والثقافية والتربورة في مصر والعال  اإلسالمي

الدراسة اتسا  مواقز األزهر ما  قاادة الفكار فيماا يتعلا  باإلصاالح وتحقيا  المصاال   تن  ا
 . العليا لألمة

 
من بحوث المؤتمر العلماي الادولي ، الشيخ جاد الح  وجهود  اإلصالحية :ش ك  ح  د عل  -4

بكلياااة  –دور األزهاار فاااي اليهااوض بعلاااو  اللغااة العربياااة وهدابهااا والفكااار اهسااالمي  –الثالااث 
إلاى  رفدف اتبحفث،  2012ناوفمبر ، المجلاد األول، جامعاة األزهار–اللغة العربياة بالزقاازر  

فاااي التقررااا  باااين التياااارات والماااذاه  الفكرراااة والعقدياااة التعااارف علاااى دور األزهااار الوساااطي 
المتمثلاة فاي الشايخ جااد الحا   -وتقصيل قضايا الفكر اإلسالمي، وبيا  دور علما  األزهر 

أرف  تنف  ا  من المشاكالت اهجتماعياة واهقتصاادية والسياساية والقضاايا المساتحدثة، ومان –
ر تاررخا  عاماة وفاي عهاد الشايخ جااد اتضح  معال  اليهضة اهصالحية لألزهار عبا اتبحث

والتاي ميهاا محااورة علماا  األزهار الشابا  المتطارف الاذ  يفها  اهساال  فهماا  ، الح  خاصاة
كما حول األزهر إلى مدرسة مساهية للرجال واليسا  ليشر ثقافة التسام  البعيادة عان ، خانئا  

خااالل تجررااد الثقافااة  تبيااي الشاايخ جاااد الحاا  التجديااد كماايه  أزهاار  ماان، التعصاا  والتطاارف
 من الدخيل ) الفضول والشواه ( وإزالة التعص  المذهبي أو السياسي.

: بحاث فاي معاال  اهتفاا  باين الساية والشايعة ودور علماا  األزهار فاي عزة  حند عبفدات ن   -5
دور األزهر فاي اليهاوض  – من بحوث المؤتمر العلمي الدولي الثالث، التقرر  بين المذاه 

جامعاااة  –بكلياااة اللغاااة العربياااة بالزقاااازر   –العربياااة وهدابهاااا والفكااار اهساااالمي بعلاااو  اللغاااة 
إلاى التعارف علاى معاال  التقاار  باين  ردف اتبحث ، 2012نوفمبر ، المجلد الثالث، األزهر

تبيااي األزهاار دعااوة  أرفف  تنفف  ا اتبحففث وماان، السااية والشاايعة وجهااود األزهاار فااي هااذا التقااار 
، الل تيقية المذاه  من الشواه  التي أثارتها العصبيات الطاهفيةالتقرر  بين المذاه  من خ

 . ومحاربة احتكار فر أو أفراد تعالي  الدين
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مجلاة دور اهزهر وركرت  للدولاة الحديثاة علاى ضاو  وثيقاة مساتقبل مصار، : هالء اتبحي ب  -6
إلااى الورقااة البحثيااة  رففد ت،  2011أكتااوبر ، العاادد الراباا ، المجلااد الثاااني عشاار، اليهضااة

،  2011التعاارف علااى وثيقااة مسااتقبل مصاار والتااي أعاادها األزهاار الشاارر  بعااد ثااورة يياااير
أ  الوثيقااة تيفاارد عاان غيرهااا فااي التصااد  بالشاارح لمفهااو  عالقااة الدولااة  أرفف  اتانفف  اوماان 
كماا ، كما أنها تؤس  لمبدأ الموانياة وتعتبار البحاث العلماي قماة أولوراات اليهضاة، بالدين

تبسة لدى الابعي والخاصاة بتفساير ماا يتصال بالادين والتاي تارو  لهاا حسم  القضايا المل
 . جماعات دييية

كليااة دار ، حوليااة مركااز البحااوث والدراسااات اهسااالمية: دور ونيااي وتاااررخي:  حنففد  ففؤاز -7
رففدف اتبحففث عتففع ،  2011، العاادد الثاااني والعشااررن، المجلااد الساااب ، العلااو  جامعااة القاااهرة

كاا  لألزهار دور كبيار أر  تن  ا اتبحفث  لونيي والتاررخي، ومانالتعرف على دور األزهر ا
فكااا  المؤساا  لبييانهااا وعلماااك  ماان روادهااا ، فااي التقااد  السياسااي والعلمااي واليهضااة الحديثااة

هخارو  حارروا الفكار فكاانوا بيااة اليهضاة ونالها  و  فكا  ميه  الداعية للتجديد، والباعثين لها
 . حصن الدين الميي  وميبر اإلعتدال اإلصالح األمر الذ  يجعل  بالفعل

 دراسااة: مصاار فااي الدسااتوررة الحركااة فااي األزهاار دور: عبداتنجيففد عبففدات حنع اتنففاد  عبففد -8
، الثااااني الجاااز  الثالثاااو   العااادد، راألزهااا جامعاااة بقسااايوط العربياااة اللغاااة كلياااة مجلاااة، تاررخياااة
 فاااي لدساااتوررةا الحركاااة فاااي األزهااار دور علاااى التعااارف إلاااى البحاااث رفففدف،  2011 أكتاااوبر
 حفااا  البحااث تنفف  ا أرفف  وماان، الدسااتوررة الحركااة فااي اهسااال  مباااد  تفعياال وكيفيااة، مصار
 الشاااررعة ألحكاااا  وفقاااا   حررااااته  علاااى والحفاااا  واألبياااا  اليساااا  حقاااو   صاااو   علاااى األزهااار

 علماا  ياد علاى عشار الثاامن القار   أواخر في مصر في نشقت الدستوررة الحركة، اهسالمية
 علاى والساالنين الاوهة بعاي حارص رغا  المستيير، اإلسالمي فكره  ونتا  رر الش األزهر

 األزهاااار تصاااادى كمااااا، واجاااابه  عاااان يتخلااااوا لاااا  األزهاااار علمااااا  أ  إه األزهاااار دور إضااااعاف
 كاااا ، اهعتقااااد حرراااة دعاااوى  تحااا  ضاااالة فااار   أو هداماااة ماااذاه  باااق  اهعتاااراف لمحاااوهت

 مباااد  أ  علااى الااي   1971 دسااتور تضاامين فااي الفضاال الفحااا  محمااد وللشاايخ لألزهاار
  .للتشرر  الرهيسي المصدر اهسالمية الشررعة

 التحااديات كقحااد الاادييي الخطااا  تطااورر: ش اففة أبفف  عبففداته زب كحيففع عى كفف ، أبفف  أشفف ف -9
 بكلياااة الميعقاااد، المعاصااارة والتحاااديات اإلساااال  ماااؤتمر إلاااى مقاااد  بحاااث، المعاصااارة التربوراااة
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إلااى  البحااث هااذا رففدف  ،3/4/2007-2: الفتاارة فااي ميةاإلسااال الجامعااة فااي الاادين أصااول
 الخطااا  ماهيااة ببيااا  وللا  اإلسااالمي، الاادييي الخطااا  وتجدياد لتطااورر الاادعوة حقيقااة بياا 

 لهااذ  والسياسااية الفكررااة والخلفيااات الميطلقااات تحديااد ومحاولااة وخصاهصاا  اإلسااالمي الاادييي
 ركرااا وضاا  ومحاولااة واإلسااالمية، عربيااةال الاابالد فااي لتيفيااذها المسااتخدمة واألدوات الاادعوة،
 أ  تظهاار اتانفف  ا هأرفف  والثقااافي، الفكاار   الغاازو ومواجهااة األمااة ثقافااة علااى للحفااا  تربورااة

 البانااال يهااااد  وه ،(الوسااايلة تبااارر الغاياااة) باااق  يسااال  ه كماااا الترقيعاااات يعااارف ه اإلساااال 
 متااواز ، بشااكل كلهااا حياااةال شاااملة ثابتااة راسااخة عقياادة ولكاان زاهلااة، عاجلااة مكاساا  لتحقياا 
 المتعلقااة والمااؤتمرات الاادعوات الحياااة، هااذ  فااي جمعااا  للبشااررة الصااال  الوحيااد لليظااا  ياادعو
 .التعلي  مياه  تطورر خطة م  اتساق ا جا ت الدييي الخطا  وتطورر األديا  بحوار

 

اللغو  واإلنساني، ومحل فهو مصدر العل  ، يعد األزهر ميارة اإلسال  في العل  والمعرفة
 الدعاة والعلما  في شتى العلو  على مر العصور.

فالعااال  اإلسااالمي بااقثر  ماادين لألزهاار فكرر ااا وعقاهاادي ا وثقافي ااا وعلمي ااا، فم  تعاارض العااال  
اإلسااالمي لألزمااات عباار العصااور، إه أ  األزهاار تاال مصااباح أماال يضااي  فااي تااال  العهااود 

سالمية؛ لذا كا  األزهر بح  رمز ا للادين اإلساالمي المساتيير، ورعاد السودا  التي مرت باألمة اإل
ا صوت األمة الذ  يص  هلا  الدخال   .(1  ) أيض 

ا للعلاااا  972هااااا ) 361فميااااذ إنشااااا  األزهاااار عااااا   ااااا ومعهااااد   ( وهااااو ي عاااارف بكوناااا  جامع 
ر حلقاة الوصال والدراسة، ومعقال  لعلو  الدين واللغة وبعي المجاهت األخرى؛ ولذا أصب  األزها

 .(2)بين المسلمين شرق ا وغرب ا، وملتقى العلما  والطال  من مختلز األقطار اإلسالمية
تدرس ، وتهرت بعد افتتاح الجام  األزهر أول مظاهر تحول األزهر إلى جامعة تعليمية تثقيفية 

اإلسااالمي  وماان ثاا  لا  صاايت  بعااد للاا  فااى أرجااا  العااال ، فااى جيباتاا  العلااو  اإلسااالمية والعربيااة
 . على إمتداد أكثر من عشرة قرو  
                                           

 . 8، 7م، ص ص 1970، جممع البيفوث اإلسالمية، الكتا  الثاين عشر، : ارزهر يف ألف عام، ارزهرأمحد حممد عوف -1

 . 6، 5م، ص ص 2013اهليئة املصرية العامة للكتا ، القاهرة ،اجلز  ارول,  ارزهر جامًعا وجامعة،عبد العزيز حممد الشناوي:  -2
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 ر:ـــــاألزه عـــــاجلام أةـــــنش -أ
ين يدخاااول الفاااانم مااا ، فكااارة تحاااول األزهااار ماان جاااام  فقاااو إلاااى جااام  وجامعاااة تهاارت

ا  ليشار الماذه  الشايعى ، إل كاا  غاياة الفاانميين أ  يصاب  األزهار مركاز إنشاهه  األزهارو  مصر
 . (1) تكما يبقى أثرا  خالدا  للدولة التى أنشق، الذى يدييو  ب 

وعمااال  بيظااا  الدراسااة ) الحلقااات( المعمااول باا  فااى جااام  عماارو باان العاااص وفااى جااام  
كاناا  أولااى الحلقااات التعليميااة التااى تماا  باااألزهر علااى يااد قاضااى القضاااة   أبااو ، اباان نولااو  

عما  القيروانى   الذى تحل  حول  عدد من المتعلمين وهو يلقى عليه  كتا  الحسن على ابن الي
 . (2) اإلقصار أو اإلقتصار   

وتوال  الحلقات الدراسية بعد لل  وأخذت شكل الرسامية خاصاة فاى عهاد الخليفاة الثاانى 
واإلدارراة للدولة الفانمية )العزرز باهلل (، ونتيج  لهذا اإلعتياا  تهارت بعاي اإلجارا ات العلمياة 

 .(3)والمالية والتى جعل  من األزهر جامعا  وجامعة للعل  والدراسة
ورعتقاد أ  أباا الفار  يعقاو  ابان كلا  وزرار المعاز لادين   الفاانمى كاا  أول مان فكاار 
فاااى جعااال األزهااار معهااادا للااادرس، إل جلااا  بيفسااا  يااادرس كتاااا  فقااا   المختصااار الاااوزررى   ألفااا  

، كمااا خصاا  ماان مالاا  الخاااص مااي  وأ عطيااات (4)درس باااألزهر وتعااد هااذ  أول حلقااة للاا، بيفساا 
 . (5) خاصة لطال  األزهر

فقاد كاا  ألهال  ،وتعددت الحلقات التعليمية فى األزهر بعاد للا  نظارا  لتعادد الدارساين با 
والقااادمين ماان بااالد ، وللعامااة مجلسااا  ، وللشاايوو وللخاصااة ماان رجااال الدولااة مجلسااا  ، البياا  مجلسااا  

وتقكياادا  علااى تعاادد الحلقااات وتيوعهااا تهاارت حلقااات لليسااا  ، (6)ى العلاا  مجلسااا  أخاارى ماان راغباا
 . (7) مجل  الدعوة   ي درس فيها أصول الفق  الشيعى وفق  اليسا   سمي 

                                           
 . 340م، ص  1985، عامل الكتب القاهرة ،اتريخ الرتبية والتعلي  ىف مصرسعيد امساعي  عل :   -1

 .48، اجلز  االول، ص مرجع سابقعبدالعزيز حممد الشناوى : -2

 .86، ص1984، نار املعارف القاهرة ،اتريخ الرتبية االسالميةجماهد توفيق اجلندى:  -3

 املرجع السابق: نفس الصفيفة . -4

 .81، اجلز  االول , ص مرجع سابقعبدالعزيز حممد الشناوى:  -5

 .198م، ص  1994، نارسات ىف اتريخ الرتبية والتعلي حممد عبدالسالم حامد:  -6

 .4م، ص  1977مكتبه االجنلو املصرية، القاهرة ،التعلي  احلديث، نراسة واثئقية، أمي  فهم  شنونة:  -7
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وربدو من لل  أ  هذ  الحلقات المتيوعة للرجال واليسا  هاى تقكيادو وعمالو باعتباار العلا  
 . نطال  األزهر نحو العالميةوبداية ه، فررضة على كل مسل  ومسلمة

علااى  عتماااد األسااتالا ورغاا  تعاادد الحلقااات وتيوعهااا إه أناا  انحصاارت ناار  التاادرر  فااى 
، كماا يالحاظ تمتا  الطاال  بحرراة فاى التيقال باين حلقاات األزهار، الشرح واإلمال  والمياقشة فقو

الفاانمى باالعل  والعلماا  هتماا  الحااك  ا وربادو مماا ساب  مادى ؛ (1)حررة فى المواد التاى يتلقونهاا و 
 . والطال  باألزهر

خاصة فى عهد الحاك  ، ه 395نشاهها سية إوتحول هذا اههتما  إلى دار الحكمة بعد 
وماا  للاا  فقااد تخلاا  األزهاار بهااذا العماال ماان المذهبيااة ، فقغااد  عليهااا المااال والكتاا ، بااقمر  

 .(2)ة تدرس في  بحررة تامة التى فرض  علي  من قبل، فقصبح  العلو  اإلسالمية والعربي
وبهااااذا تخلاااا  األزهاااار ماااان المذهبيااااة الديييااااة وأصااااب  جالبااااا  للطااااال  ماااان شااااتى العااااال  

وتاا  بيااا  األروقااة لسااكن ، كمااا زودهاا  بااالكثير ماان الكتاا  وخصاا  لهاا  مااوارد ماليااة، اإلسااالمي
 . (3)إعاشته  و  الطال 

األزهر بال اعتمااد هااذا ولكان ماان المالحاظ أناا  لا  ياات  تخصااي  ميااه  معييااة للتادرر  باا
كماا لا  يكان هياا  ، كما لا  يارتبو التعلاي  بااألزهر بمادة تعليمياة ) مرحلاة تعليمياة (، على الشيوو

 . (4)نظا  يحدد عقا  الطال  إلا غابوا عن دروسه  أو نظا  يحدد تقورمه  عق  الدراسة 

للا  مان خاالل  ورمكان تتبا  :تطور الدور الرتبوي والتنـويري لززهـر الشـريرب عـرب الع ـور       -  
 : المراحل الزميية التالية

 :م (1171-972: ه567-361األزهر أثناء الحكم الفاطمى ) -1
كاااا  األزهااار فاااى لا  العصااار محااال اهتماااا  الحكاااا  الفاااانميين إل كاااا  األزهااار الرسااامى 

 . (5)والذى كا  هدفا  ليشر المذه  الشيعي ونشر أيدولوجيته  

                                           
، اجمللود التاسوع، اجلوز  التاسوع جملة الدراسات الرتبويوةالعلم  :" نظ  تقومي اإلمتيفاانت ىف معاهد ارزهر "،  اجمللس القوم  للتعلي  والبيفث -1

 . 301م، ص  1993واخلمسون، 

 . 32م، ص  1986، كتا  اهلالل، القاهرة، نور ارزهر ىف السياسة املصريةسعيد امساعي  عل :  -2

 . 108م، ص 1968، مكتب الصيفافة الدو  للصيفافة والنشر، القاهرة، ماتريخ ارزهر ىف ألف عاسنية قراعة:   -3

 .11م، ص 1938، مكتبة هنضة مصر، القاهرة، اتريخ التعلي  ىف عصر حممد عل أمحد عزت عبدالكرمي:  -4

  .176م، ص  1996، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، التعلي  ىف مصر ماضيه وحاضره ومستقبلهأمحد امساعي  حج :  -5
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وتقثر األزهر وضعز التعلاي  با  ،   الشيعىوم  لل  فقد رفي معظ  المصررين المذه
 . (1)با  حك  الفانميين إبسب  األحداث السياسية واهقتصادية 

للتعلاااااي  فاااااي العاااااال  اإلساااااالمي، وصااااادرت  مركااااازا   وبهاااااذا انتقااااال األزهااااار ساااااررعا  ليصاااااب 
أصابح  كماا خاالل الحكا  الفاانمي،  التصررحات الرسمية وجلساات المحكماة التاي عقادت هياا 

وقااد كاناا   كليااة القااانو ( متاحااة لعامااة الياااس،) المااذه  اإلسااماعيلي ماان   السااررة سااابقا  التعااالي
تا    973 عاا  عياد الفطار وخاالل بعي الفصول تدرس في األزهر، ما  دورات ميفصالة لليساا ،

إل ، باااقمر مااان الخليفاااة المعاااز وابيااا  القااااهرة لصاااالة الجماعاااة فاااي رساااميا   ترساااي  المساااجد كمساااجدا  
عااال  إلعطااا  الاادروس،  45تاا  توتيااز  ،فااي األزهاار رمضااا  خااالل شااهر لجمعااةخطبااة ا جعلااوا

وكانااا  الجهاااود ، (2)وإرساااا  األسااااس لماااا يمكااان أ  يصاااب  الجامعاااة الراهااادة فاااي العاااال  اإلساااالمي
باااااين الساااااكا ، ومااااا  للااااا  لااااا  تااااايج  جهاااااوده  إلاااااى حاااااد  اإلساااااماعيلية ماااااذه  الفانميااااة إلقاماااااة

 . (3) وأصب  األزهر مؤسسة سيية بعد لل  بوق  قصير كبير،
؛ تيااورر  حضااار  جدياادالجااام  األزهاار كمركااز  وابيااقااد ن يالفااانميوممااا تقااد  يتضاا  أ  

فجعلا  الخليفاة العزراز بااهلل جامعاة تادرس فيهاا ، لتغيير المذه  السيي ألهل مصر ونشار التشاي 
أوقاااز كماااا ، وكانااا  الدراسااة بالمجاااا  ،العلااو  البانيياااة اإلساااماعيلية للدارساااين ماان إفررقياااا وهسااايا

  .الفانميو  علي  األحباس لإلنفا  ميها
 : م (1250-1171: ه 648- 576األزهر أثناء الحكم األيوبى ) -2

بعد سيطرة صالح الدين اهيوبى على مصر ونظرا  هتباع  الماذه  السايى عمال علاى  
لااذا فحاااول جاهاادا فااى تغيياار نظااا  الدراسااة الااذى كااا  متبعااا ماان ، القضااا  علااى المااذه  الشاايعى

 . (4)قبل الفانميين 
طبااة الجمعاة فياا  ون قلا  إلاى جااام  الحااك  بااقمر  لاذا أ غلا  الجااام  األزهار  ، وأ لغيا  خ 

 . (5)عمال  بمذه  األيوبيين وهو امتيا  إقامة خطبتين للجمعة فى بلد واحد 

                                           
 . 37،38م، ص ص  2001، الكتا  الثاىن لسنة 2، طارزهر وعلوم اللغة العربية ىف ألف عامحممد حممد احلسي،:  -6

Abouseif,-Behrens-1 58 p.  ,,1992Brill .,, 2nd Ed Islamic Architecture in CairoDoris:   

,1stEd ,ambridge history of EgyptThe C ,: Petry, Carl F./ Daly, M. W. -2 Cambridge 

University Press ,1998,P139. 

 . 5، ص مرجع سابقأمي  فهم  شنونة:  -3

 . 74، ص مرجع سابقحممد حممد احلسيىن:  -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/973
https://ar.wikipedia.org/wiki/973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://books.google.com/books?id=INsmT6zjAl8C&pg=PA58
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://books.google.com/books?id=INsmT6zjAl8C&printsec=frontcover
http://books.google.com/books?id=Wk4X_d1sTjYC&printsec=frontcover
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Petry%2C+Carl+F.%2F+Daly%2C+M.+W.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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فعمال األمارا  األياوبيين علاى اساتمالة ، وكا  إهمال األزهار جامعاا  إياذانا  باهمالا  جامعاة
قوها لتيااااف  األزهااار وأغااادقو عليهاااا الماااال مماااا علماااا  األزهااار لتركااا  والعمااال بالمااادارس التاااى انشااا

  (1)صرف كثير من نلبة األزهر إلى هذ  المدارس، مما أثر على الدراسة باألزهر تقثيرا  قورا  
الساايية علااى  وماا  هااذا فقااد تاال األزهاار فاتحااا  أبواباا  لتاادرر  العلااو  العربيااة واإلسااالمية

 . (2)على جمي  نال  مذهب  المذاه  األربعة وت  تعيين شيخا  لكل مذه  يشرف 
مااااان المواضاااااي   ، درس عاااااددا  البغاااااداد  ربماااااا :علماااااا الوروجاااااد تقااااااررر تفياااااد باااااق  أحاااااد 

 ثا ديياار،  ثالثايندر بق ا باق  يادف  لا  راتباا   صاالح الادين في األزهار، وقاد أمار القانو  والط  مثل
 . (3)دييار من ورثة صالح الدين األيوبي ماهةارتف  إلى 

كاااا    ،1171الاااذ  أنااااح بالفاااانميبن عاااا   صاااالح الااادين األياااوبي وأكااادت البحاااوث أ 
جاام  أهمال ال لاذا، الخالفة الفانمياة معاديا  لمباد  التعالي  الشيعية التي نرح  في األزهر أثيا 

صدر الدين بن درباس،  لمصر، وح ظرت الصالة في  بواسطة الساللة األيوبية خالل حك  األزهر
أو  ،بتحارر  الصاالة فاي بلاد واحاد يقاي  خطبتاين الشاافعي والسب  في هذا المرسو  قد يكو  تعالي 

كماااا عاااانى مركاااز التااادرر  فااااي  ساااة شااايعية ساااابقة لمؤسساااة سااايية جديااادة،عاااد  الثقاااة فاااي مؤس
دماارت مخطونااات و  التااي كاناا  مجهاازة بشااكل جيااد لإلهمااال، مكتبااة األزهاار وتعرضاا  ،المسااجد

الماادارس  كمااا شااج  األيوبيااو  تاادرر  الفقاا  الساايي فااي تعااالي  الفانميااة التااي عقاادت فااي األزهاار،
، واألسااتذة الاذين بااألزهر وت  ساح  تمورال الطاال  ،القاهرة ، التي بيي  في جمي  أنحا المعانة

  .(4) قد ازدهروا في تل الفانميين اضطروا إلى البحث عن وساهل أخرى لكس  عيشه 
ورفه  من لل  أ  األزهر أثيا  الحك  األيوبى رغ  عد  اإلهتما  ب  إه أن  تل محتفظاا 

 .   العصربصفت  العلمية وبحلقات  التعليمية كقحد عياصر الحركة الثقافية والفكررة فى لا

                                           
 . 94، ص مرجع سابقعبدالعزيز حممد الشناوى:  -1

 . 102املرجع السابق ص  -2

3-Dodge, Bayard: Al-Azhar: A Millennium of Muslim learning,Middle East 

Institute,1961,  pp. 40–41. 

4- Rabbat,Nasser: "Al-Azhar Mosque: An Architectural Chronicle of Cairo's History",in 

Necipogulu ،Gulru، Muqarnas- An Annual on the Visual Culture of the Islamic 

World،13 ،Brill,1996, p. 56. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/Bayard_Dodge
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Middle_East_Institute&action=edit&redlink=1
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 م (1517-1250: ه923-648األزهر أثناء الحكم المملوكى ) -3
اليشااط العلماي لألزهار فاهتما  الدولاة با  فرصادوا  ةل  يجد الممالي  غضاضاة فاى عاود
لااااذا أصااااب  التعلااااي  باااااألزهر مقصاااادا  ، (1)  ونالباااا  هااااعلياااا  األحباااااس ) األوقاااااف ( وقاااادروا علما

 . ف التدرر  باألزهرالمتتطلعين لشر و للراغبين فى العل  
ومن أه  ما أصدر  الحك  المملوكى بشق  األزهر وتيفة   ناتر األزهر   وتتمثل مهمت  

ورعد هاذا أول إجارا  إدارى تيظيماى يتصال بااألزهر ، الوتيفية فى إحكا  الضبو والرقابة باألزهر
 . (2)ميذ إنشاه  

إلحاقهااااا باااااألزهر ووقااااز كمااااا اهاااات  السااااالنين واألماااارا  ماااان الممالياااا  بيشاااار الماااادارس و 
وكااا  نتيجااة لااذل  اتجااا  الكثياار للتعلااي  ، األحباااس عليهااا للصاارف علااى األزهاار وشاايوخ  ونالباا 

 . (3)لرسالت  فى جو من اإلنمئيا   ةباألزهر وخدم
الفضل يعود للسلطا  المملوكي الظاهر بيبرس في إعادة الخطباة والجمعاة والمالحظ أ  

 ،تجديااد  وتوسااعت ، وإعااادة فرشاا ، وإسااتعاد األوقاااف ماان غاصاابيهاإلااى الجااام  األزهاار، كمااا قااا  ب
وساارعا  ماااا اسااترد األزهاار مكانتااا  ، وفااي عهااد  تاا  بياااا  أول روا  للتاادرر  فااي الجاااام  األزهاار

وأوقفا  عليا  األوقااف وفات   ،لو سامعة عالياة فاي مصار والعاال  اإلساالمي علمياا   بوصف  معهدا  
وكا  ييف  عليه  ورقد  له  السكن والجراياة مان  ،اإلسالميلكل الدارسين من شتي أقطار العال  

اساتمر األزهار فاي جاذ  الطاال  مان مياان  ، و  اإلقاماة با  بالمجااو  كان  الدراسة، و رر  أوقاف 
الماااااااادارس  الااااااااذين يحضاااااااارو   وتجاااااااااوز بااااااااذل  أعااااااااداد، والشاااااااار  األوسااااااااو مصاااااااار أخاااااااارى فااااااااي

 ،أ  تكااو  لاا  لمسااة مرموقااة فااي األزهاارمملااوكي علااى كاال ساالطا   كمااا عماال، (4)األخاارى  الديييااة
 .(5)األنظار للطال  من جمي  أنحا  العال  اإلسالمي ةقبل حتى أصب 
كا  لألزهر مواقف  المشاهودة فاي التصاد  لظلا  والمالحظ في دور األزهر التيورر  أن   

والعقااااد أيااااا  الممالياااا . وفااااي سااااية  النين الممالياااا ؛ أل  علمااااا   كااااانوا أهاااال الحاااالالحكااااا  والساااا
 ، يرو  الجبرتي في يوميات  بق  أمرا  ممالي  اعتدوا على بعي فالحي مديية 1795ها/1209

                                           
 . 125،  ص مرجع سابقعبدالعزيز حممد الشناوى:  -1

 . 276ن.ت، ص  ، مؤسسه احللىب، القاهرة، اجلز  الثاىن،املواعظ  واإلعتبار بذكر اخلطط واآلاثراملقريزى:  -2

 ( .126- 121عبدالعزيز حممد الشناوى: مرجع سابق، ص ص ) -3

4- Rabbat, Nasser: "Al-Azhar Mosque: Opcit, p59.  
5 -Summerfield Carol, Devinem Mary ,Levi Anthony:”, International Dictionary of 

University Histories  ،Taylor & Francis,1998, p. 10. 
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ا لألزهر وقتها وقادموا شاكواه   ،بلبي ، فحضر وفد ميه  إلى الشيخ عبد   الشرقاو  وكا  شيخ 
فغض  وتوج  إلى األزهر، وجم  المشاايخ، وأغلقاوا أباوا  الجاام ، وأماروا  ،الظل ل  ليرف  عيه  

واحتشدت الجمو  الغاضابة مان الشاع ، فقرسال إباراهي  با  شايخ  ،الياس بتر  األسوا  والمتاجر
فقاالوا: نرراد العادل، ورفا  الظلا  والجاور، وإقاماة  ،البلد له  أيو  ب  الدفتردار، فسقله  عن أمره 

ِشااي زعااي  األماارا  مغبااة الثااورة، فقرساال إلااى الشاار ، و  إبطااال الحااوادث والمكااوس )الضااراه (.. وخم
وأرسال فاي الوقا   ،علما  األزهر يبر  نفس  من تبعة الظل ، ورلقيها على كاهل شاررك  ماراد با 

فاستسل  مراد ب ، ورّد ما اغتصاب  مان أماوال، وأرضاى نفاوس  ،نفس  إلى مراد يحذر  عاقبة الثورة
واجتماا  األماارا  ماا   ،نظااا   يمياا  الظلاا  وراارد العاادوا  لكاان العلمااا  نااالبوا بوضاا    ،ينالمظلااوم

 ،العلما ، وكا  من بييه  الشيخ السادات، والسايد عمار مكار ، والشايخ الشارقاو ، والشايخ البكار  
وأعليااوا أنهاا  ساايبطلو  المظااال  ، وأعلاان الظااالمو  أنهاا  تااابوا والتزمااوا بمااا اشااترن  علاايه  العلمااا 

ارمة ماال أوقااف الحارمين الشاررفين  والضراه ، والكز عن سل  أموال الياس، واهلتازا  بارساال ص 
فكتاا  علااى األماارا  وثيقااة أمضاااها الااوالي  ،والعواهااد المقااررة إلاايه ، وكااا  قاضااي القضاااة حاضاار ا

 . (1)العثماني، وإبراهي  ب  ومراد ب  
 : ( م1798-1517: ه1213-923األزهر أثناء الحكم العثمانى ) -4

فقصبح  مصر بذل  وهية ، رغ  خسارة مصر زعامة العال  اإلسالمي وإنتقال  إلى تركيا
وأصبح  اللغة التركية هى اللغاة الرسامية فاى ، عثمانية بعد أ  كان  دولة مستقلة كاملة السيادة

ولااا  يحصااال المعلماااو  علاااى أجاااوره  مماااا جعلهااا  ، كماااا توقاااز بياااا  المبااااني التعليمياااة، مصااار
إه أ  الحكاااا  العثمااااانى التااااز  بالطاااااب  الاااادييى واههتمااااا  بالتقاليااااد اإلسااااالمية ، هجاااارو  التعلااااي ي

 . (2)والشعاهر الدييية واقامتها بالمساجد الجامعة كاألزهر
خاالل تلا  الفتارة علاى المعلا    الشايخ   وماا يلقيا  مان  باألزهر التعلي كما يالحظ تركيز 

فكاااااا  التلقاااااين والحفاااااظ ، نو  مااااااه يجدونااااا  فاااااى الكتاااااا كتااااا  علاااااى تالمياااااذ  بالشااااارح وهااااا  يااااادو 
كمااا تقسساا  العمليااة التعليميااة أثيااا  ، (3)واهسااتظهار هااى الطررقااة المتبعااة فااى التعلااي  األزهاار  

 : (4)يالحك  العثماني على ما يقت
 فقد تعطى معلومات للطلبة المبتدهين هيج  أ  تعطى له ، عد  مراعاة الفرو  الفردية . 

                                           
 .158ص ، م2003،  الثالث اجلز ، للكتا  العامة املصرية اهليئة ،وارخبار الرتاج  يف اآلاثر عجائب، اجلربيت حسن بن الرمحن عبد -1

 

 

 151، ص مرجع سابقعبدالعزيز حممد الشناوى:  -2
 .123م ،ص 1902ه,  1320، القاهرة كنز اجلوهر ىف اتريخ ارزهرسليمان سعد رصد الزايت :   -3

 . 150ص  أمي  فهم  شنونة: مرجع سابق، -4
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 راسااااة الاااادين واللغااااة عاااان نرراااا  الحفااااظ واهسااااتظهار فلاااا  تاااادرس العلااااو  العقليااااة انحصااارت د
والرراضية مما أدى إلى إنخفاض عدد الطلبة والمعلمين مما أدى إلى هبوط المستوى الفكرى 

 . (1)والعلمى 

 كما ل  يق  على المدرس أ  مسئولية إلا غا  ، ل  يت  تحديد أوقات الدروس العلمية باألزهر
ل  تكن هيا  شرونا  محددة للقبول باألزهر، إل كا  المتب  أ  يلتح  كما ، دروس عن إلقا  

بعد التحاق  بالك ّتا  وحفظ  للقره  الكارر  أو بعضا  وأ  يكاو  ملماا  باالقرا ة  الطال  باألزهر
 . والكتابة

  أو كما اقتصر التعلي  أثيا  الحك  العثمانى على ترديد ما ترك  السلز مان تاراث دو  تجدياد
 . (2)ابتكار 

 أثيا  الحك  العثمانى معهدا  للعل  محافظاا  علاى الادين واللغاة مان الضايا  وفاتحاا   تل األزهر
 . أبواب  لراغبي العل  من أنحا  العال  العربي واإلسالمي

 ألول ماارة فااى تاااررخ األزهاار، كمااا لاا   تاا  فااى أثيااا  هااذا العصاار إنشااا  ميصاا  شاايخ األزهاار
. (3)ة فى تعييي  تتدخل الدولة العثماني

 

 جامعاااة تساااه  فاااى بياااا  صااارح الحضاااارة اإلساااالمية المساااتمر فاااى العلاااو   كماااا تااال األزهااار
د )الطبيعاااة يااالاوعلااا  المو ، اإلساااالمية والعربياااة وبعاااي العلاااو  األخااارى كعلااا  الهيئاااة ) الفلااا (

. (4)واهحيا (، والرراضيات 
 

  ماااان بالعديااااد المملااااوكي، باااا  ليالقااااازدوغ إل قااااا ، إنشااااا  روا  للمكفااااوفين ألول ماااارة بالعااااال 
 ساية في المكفوفين للطال  روا  ميها ،18 القر   من مبكر وق  في والتجديدات اإلضافات

 . (5)قايتبا  عهد في بيي  قد وكالهما وسوررة، تركية أروقة بيا  باعادة أيضا وقا   ،1735

 وبيهايااة ، عل  بهاااالااتالطااال  اسااتعاد األزهاار مركااز  كمؤسسااة يفضاال ، خااالل الفتاارة العثمانيااة
، وقااد كااا  للعلمااا  (6)مصاار القاار  الثااامن عشاار، أصااب  األزهاار ماارتبو ارتبانااا  وثيقااا بعلمااا 

  .(7) تقثير على الحكومة بصفة رسميةالالقدرة على 
                                           

ارزهور ,  , كليوة الرتبيوة, جامعوة رسوالة نكتووراه غوري منشوورةم" , 1961حممد صوربى حوافظ  :" جامعوة ارزهور يف او  قوانون التطووير لعوام -1
 .33م، ص 1987القاهرة , 

 . 25م، ص  1977، مكتبة الغريب، القاهرة 2، طاتريخ التعلي  احلديث ىف مصر وأبعانه الثقافيةسيد ابراهي  اجليار:  -2

 . 174، 172عبدالعزيز حممد الشناوى: مرجع سابق  ص ص  -3

 .202املرجع السابق ص  -4

5-Rabbat ,Opcit , pp. 59–60.  
6-Winter ,Opcit, p. 115  
7-Abu Zayd ،N. Hamid, Amirpur, K.& Setiawan, M. Nur Kholis: Reformation of Islamic 

thought: a critical historical analysis ، Amsterdam University Press,2006,p36. 
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 م (1801- 1798ه:1216- 1213األزهر أثناء الحملة الفرنسية ) -5
إل تااقثر علمااا  األزهاار ، كاناا  الحملااة الفرنسااية باليساابة لألزهاار بمثابااة صااحوة بعااد رقاااد

 . (1)بحضارة الغر  وما وصلو إلي  وما ييبغى أ  يسعى سير األزهر فى اتجاه  
ومااا أدل علااى للاا  ماان دعااوة علمااا  األزهاار كالشاايخ حساان العطااار إلااى مسااايرة التطااور 

من علما  األزهر كا  له  رغبة فاى بقاا  الوضا  علاى ماا  ا  إه أ  كثير ، لتعلي  باألزهروإصالح ا
 . (2)هو علي  باألزهر واههتما  بالكفاح الونيي ضد الحملة الفرنسية 

هااو الااذ  يقااود حركااة اليااور والتيااورر والتحرراار والثااورة ضااد كاال  أ  هااذا الجااام  العظااي  
بادايتها صاباح ياو  مان ؛ عاوا  الثالثماهاةلا  تجااوز األغاص  محتل عبار مشاوار مان السايين نو 

عيااادما اقاااتح  جياااود ناااابليو  بوناباااارت حرماااة صاااحن الجاااام  األزهااار بخياااوله    1789أياااا  عاااا 
وضربو  بالمداف  من فو  قلعة صاالح  وإفسادا   وسيوفه  وحقده  الدفين وعاثوا في األرض فسادا  

 . (3) رة جيرال إيبو  بعد أ  قتل الثوار قاهد حامية القاه ،الدين
رجااال األزهاار تضااحيات فرراادة ومواقااز بطوليااة حتااى نااردوا المحتاال الفرنسااي،  قااد  فقااد 

الشايخ  ومن مع  من شيوو األزهر الكرا  من أمثاال، والتاررخ ه ييسى الشيخ المجاهد عمر مكر 
خيال بتدني  صحن األزهر الشرر  مما نت  عي  بو  ،الشيخ محمد كرر  الشهيدو  عبد  الشرقاو  

فالمحتال ، يبادأ مان األزهار احاتالل مصار وتضايي  هورتهااوفي لل  إشارة إلاى أ  ؛ حملة نابليو  
 . (4)يادة الروحية لشع  مصرأدر  زعامة األزهر الدييية والسياسية والق

الخيال  اثا  دخلاوا إلاى الجاام  األزهار وها  راكباو  ورصز الجبرتي تل  اللحظات قااهال:   
وبيااايه  المشااااة وتفرقاااوا بصاااحي  ومقصاااورت ، وربطاااوا خياااوله  بقبلتااا ، وعااااثوا باألروقاااة والحاااارات، 

ة، ونهبااوا ماااا وجاادو  مااان وكسااروا القياديااال والسااهارات، وهشاااموا خاازاهن الطلباااة والمجاااوررن والكتبااا
المتا  واألواني والقصا  والوداه  والمخبآت بالخزانات، ودشتوا الكت  والمصاحز وعلى األرض 

                                           
 . 81د حممد عوف: مرجع سابق، ص أمح -1

 . 116، نار الفكر العرىب، القاهرة ص احلملة الفرنسية وخروج الفرنسن من مصرحممد فؤان شكرى:  -2

  املوافق  هو 1432 رمضان من 20 ، السبت45547 العدن 136 مقال جبريدة ارهرام، السنةواإلمامة،  العمامة وثيقةالسووعدين:  عوزت -3
 م . 2011 أغسطس 20

السونة الرابعوة، ، اإلسوالمية، الكويوت والشوئون اروقواف وزارة - اإلسوالمي الووعي ، جملوةحاضوره و االزهر: ماضيه اجلامعزكي حممد غيث:  -4
 . 38م، ص1968، 47العدن 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%22
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نرحوهاا وبااقرجله  ونعاااله  داسااوها، وكسااروا أوانياا  وألقوهااا بصااحي  ونواحياا  وكاال مااا صااادفو  باا  
 . (1)  عرو  لتفتيش 

 : أثناء حكم محمد على وخلفاؤه األزهر -6
نجاااااح محمااااد علااااى فااااى إقصااااا  الزعامااااة األزهررااااة عاااان الحياااااة السياسااااية، إه أ  رغاااا  

 . (2)  و   والمصررو األزهرتل جامعا  وجامعة ت درس فى رحاب  العلو  ورؤم  الطلبة الوافد
مااى أخاار يسااير جيبااا  إلااى جياا  ماا  نظااا  التعلااي  يكمااا اهاات  محمااد علااى بانشااا  نظااا  تعل

غيااار قابااال للتغييااار والتطاااورر والاااذى إلا حااادث قاااد يثيااار حفيظاااة والاااذى ارتاااقى أ  األزهر ، األزهااار  
  (3)األزهررين

كمااا اعتمااد محمااد علااى فااى نظااا  التعلااي  المقتاارح علااى اليظااا  الغربااى األوربااى شااكال  ه 
اعتماااد علاااى مدرساااى األزهاااروكتبه  ونااار  ماااا ك، ا  كليااامضااامونا،  واعتماااد علاااى التعلاااي  األزهااار  

 . (4)تدررسه  من حفظ واستظهار 
واهل عهد محمد على كانا  العلاو  الدييياة والعربياة تادرس فاى أفى مما تقد  يتض  أن  و 

باادأ بعضااه  ، األزهاار، وبعااد عااودة المبعااوثين الااذين أرسااله  محمااد علااى إلااى أوروبااا لتلقااى العلاا 
حتاى إنا  ، وتل اهسها  العلمى لألزهر يتزايد فاى مصار، العلو  الطبيعية والفكررة بتدرر يعمل 

علاى    صدر أول تقررر رسمى لمشيخة األزهرتيااول العلاو  التاى تادرس بااألزهر 1864 فى عا 
، البيااا ، المعااانى، الصاارف، اليحااو، التوحيااد، الحااديث، التفسااير، األصااول، الفقاا : اليحااو التااالى

، الجباار، الحسااا ، الميطاا ، التوصااز، الفلساافة، الحكمااة، القافيااةو  العااروض، مااتن اللغااة، الباادي 
وبالبحاااث تباااين أ  التعلاااي  ؛ زرسااا  المصاااحو  ،الموسااايقى، التااااررخ، ئاااة علاااو  الهيدساااةالهي، الفلااا 

 :(5)احتوى على عدة مراحل تعليمية تت  بشكل غير رسمى وهى كالتالي  باألزهر
 يت  فيها حفظ القره  الكرر  وتعل  القارا ة والكتاباة وغالباا  ماا تكاو  بالكتاتيا  : المرحلة األولى

 ام  األزهر.والمساجد الكبرى كالج

                                           
 . 374م، ص2011، نار الشروق ،إنتفاضات أم ثورات يف اتريخ مصر احلديثحممد حافظ ناي :  -1

 . 375الشناوى: مرجع سابق، ص  عبدالعزيز حممد -2

 . 508م، ص  1978 ،, مدخ  لدراسة الرتبية املقارنة , نار الفكر العرىب، القاهرة اريديولوجية والرتبيةعبدالغىن عبون:  -3

 . 229م , ص 1994، القاهرة , نراسات ىف اتريخ الرتبية والتعلي حممد عبدالسالم حامد:  -4

 . 88م، ص  1983، اهليئة املصرية العامة للكتا ، القاهرة،  عيده ارلف ارزهر ىفارزهر الشريف:   -5
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 ورااات  تلقاااين الطالااا  الااادروس تااادررجيا  تمشااايا  مااا  نماااو  العقلاااي مااان الساااهل : المرحلااا  الثانياااة
 . للصع  ومن العا  للخاص

 وردرس الطال  فيها علو  الدين اإلسالمي واللغة العربية: المرحل  الثالثة . 
فاى ههحاة  وصار األمر كذل  حتى تهرت بوادر عملية تجديد التعلاي  األزهار  وتطاورر 

ه /  1282ربي  الثاانى  16  الشيخ مصطفى العروسى  التى قدمها إلى الخديوى اسماعيل فى 
 : (1)وكا  أه  ما جا  بهذ  الالهحة مايلى ،   1866

 وتحديد مسؤليات  وواجبات  توصيز وتيفة شيخ األزهر . 

 توصيز واجبات التالميذ وتيظي  حياته  وكفا اته  للدراسة . 

  قدرة المعل  وفهم  لما يشرح  للتالميذ وقدرت  على التدرر التقكد من . 

 تقكد المعل  من رغبة وقدرة التلميذ فى العل  والدراسة . 

 استخدا  نر  تدرر  تيمى ملكات العقل لدى التالميذ . 

 وض  امتحانات لمتابعة مستوى التالميذ . 

إه أنهاا ، تعلاي  بااألزهرورتض  مماا ساب  أ  تلا  الالهحاة رغا  محتواهاا الجياد لتطاورر ال
اعتقااد بااق  الااذ  و ، اإلمااا  محمااد عبااد    كتابااا  عاان األزهاار حتااى ألااز  ، تلاا  محاولااة محاادودة

وكانااا  هاااذ  المرحلاااة إياااذانا  بباااد  مرحلاااة جديااادة ، إصاااالح األزهااار هاااو إصاااالح لحاااال المسااالمين
 . بتطورر قوانين لألزهر

 :  ورعرب الع األزهر الشريرب ب اخلاصةقوانني تطور ال -ج
ماان ياادق  اليظاار يجااد أ  األزهاار ماار بمراحاال متعااددة قباال اليصااز الثاااني ماان القاار  التاساا  
عشر، بدأت هذ  المراحل بكو  الدراسة في األروقة داخل الجام  األزهر، ث  نم  ولكن كاا  يشاوبها 

فكانا  ، عد  وضوح، بمعيى أن  ل  توجد مراحل تعليمية واضاحة وه امتحاناات مقيياة وه ميااه  ثابتاة
 :  هيا  حررة تامة من المعل  والمتعل ، وتعددت القوانين الخاصة باألزهر وهي كالتالي

 : م1872قانون لسنة  -1

كماا باّين ماواد امتحاناتهااا، ، القاانو  ليايظ  األزهار كطررقاة نياال الشاهادة العلمياة جاا  هاذا
اا العطاالت الرسامية ذا إشاارة ألول قاانو  فاي هاو  ،(2)كما حدد سن التقاعد بستين سية، وبايمن أيض 

 . ييظ  التعلي  األزهر  
                                           

 .  98املرجع سابق , ص   -1
  .85، صمرجع سابقأمحد حممد عوف:  -2
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 ( 1872هااا/ 1288الخااديو  إسااماعيل أصاادر أول قااانو  لألزهاار سااية )والمالحااظ أ   
لتيظااي  حصااول الطااال  علااى الشااهادة العالميااة، وحاادد المااواد التااي يمااتحن فيهااا الطالاا  باحاادى 

د واليحاو والصارف والمعااني عشرة مادة دراسية شامل  الفقا  واألصاول والحاديث والتفساير والتوحيا
نررقاااة اهمتحاااا  باااق  يقاااو  الطالااا  باااالجلوس فاااو  أرركاااة المااادرس، و  ؛والبياااا  والبااادي  والميطااا 

ورقاو  الشايوو  ،فيلقاي الطالا  درسا  ؛والممتحيو  أعضا  اللجية يتحلقو  حول  في وضا  الطلباة
وأعطتاا  اللجيااة ازتاا  أج، ماان تمكاان الطالاا  واحتااى إلا انمااقن ،بمياقشاات  فااي مختلااز فاارو  العلاا 

فالدرجاااة األولاااى تماااي  للطالااا  الاااذ  يجتااااز جميااا  الماااواد أو معظمهاااا،  :درجاااات لتحدياااد مساااتوا  
والدرجااة الثانيااة للااذ  يقاال مسااتوا  العلمااي عاان صاااح  الدرجااة األولااى، وه يساام  لاا  إه بتاادرر  

 ؛الصاغيرة للمبتادهين الكت  المتوسطة، أماا الدرجاة الثالثاة فحاملهاا ه ي سام  لا  إه تادرر  الكتا 
ومان كاا  يرسا  فاي اهمتحاا  فكاا  يمكياا  إعاادة اهمتحاا  مارة أخارى أو أكثار دو  التازا  بعاادد 

ورحاا  لماان حصاال علااى الدرجااة الثانيااة أو الثالثااة أ  يتقااد  ماارة أخاارى للحصااول  ،ماان المحاااوهت
 . (1) على الدرجة األعلى

 : م1896( لسنة 1قانون)  -2
وقّسااا  ، فقنشاااق أول مجلااا  إدارة لألزهااار، أثااار التعلاااي  الحاااديثجاااا  هاااذا القاااانو  ليقتفاااي 
 األزهر إلى مرحلتين دراسيتين هما:

  .الشهادة األهلية بعد دراسة ثما  سيوات باألزهر 

  الشاااهادة العالمياااة بعاااد دراساااة اثيتاااى عشااارة ساااية علاااى األقااال وخمااا  عشااارة ساااية علاااى
 . (2)األكثر

 كماا اشاترط اجتيااز ،   )خمسة عشر عاما  (كما اشترط هذا القانو  أ  يكو  الطال  سي
فااالا ، الطالاا  امتحااا  تعقااد  لاا  لجيااة خاصااة تمتحياا  فااي القااره  الكاارر  والقاارا ة والكتابااة

 .(3)نج  قيد إسم  ضمن نال  األزهر 
كمااا أقاار تكااورن ، (4)  إعانااات للطااال  وراات  إعفاااكه  ماان الخدمااة العسااكررة يتقاادياات   كمااا  

 .(5)ر تقدي  حوافز تشجيعية للطلبة المتفوقين وأق، مجل  إدارة األزهر

                                           
 .38، مرجع سابق، صحاضره و االزهر: ماضيه اجلامعزكي حممد غيث:  -1

                م، موانة  1896، أول يوليوهه1314حمورم 20الصانر يف  قانون اجلامع ارزهرارزهر الشريف: جمموعة القوانن القدمية ,  -2

  . 33م، ص1940(، مطبعة ارزهر، 13,14)      

  . 65م، ص 1935، مطبعة أبوالفتوح، القاهرة، 2، طحملة يف اتريخ ارزهرعلي عبد الواحد وايف:  -3
 . 277، صمرجع سابقسنية قراعة:  -4

 . 36، ص ابقمرجع  سحممد صربي حافظ:  -5
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عهاااد الخاااديو  عبااااس حلماااي والاااذ  صااادر فاااي ؛ والمالحاااظ أنااا  مااان خاااالل هاااذا القاااانو  
ماا  ، قااد حاادد القااانو  ساان قبااول التالميااذ بخمسااة عشاار عامااا  ،  (1896هااا/ 1314الثاااني سااية )

ي ت ادرس بااألزهر ما  إضاافة حادد المقاررات التاكما ، ضرورة معرفة القرا ة والكتابة، وحفظ القره 
جديااادة تشااامل األخاااال  ومصاااطل  الحاااديث والحساااا  والجبااار والعاااروض والقافياااة والتااااررخ  ماااواد

وأنشاق هاذا القاانو  شاهادة تسامى  ،اإلسالمي واإلنشا  ومتن اللغة ومباد  الهيدساة وتقاور  البلادا 
شااغل وتاااهز اإلمامااة ورحاا  لحاملهااا ،  األهليااة  يتقااد  إليهااا ماان قضااى باااألزهر ثماااني ساايوات

والخطابة بالمساجد، وشهادة أخرى تسمى  العالمية ، ورتقاد  إليهاا مان قضاى بااألزهر اثياي عشار 
 . (1)عاما  على األقل، وركو  من ح  الحاصلين عليها التدرر  باألزهر

 :  م1908( لسنة 1قانون ) -3

ث باااألزهر، كمااا ليجعاال اهمتحااا  إجبارر ااا فااي المراحاال التعليميااة الااثال جااا  هااذا القااانو  
قسا  هاذا و  ،(2)حدد هذا القانو  المجلا  األعلاى لألزهار والاذ  يرأسا  شايخ األزهار وساتة أعضاا 

وحادد مادة كال مرحلاة باقرب  ، عالياة ( –ثانوراة  –القانو  المراحل التعليمياة بااألزهر إلاى ) أولياة 
  المملااوكى ماااللا  وكااا  نتيجااة لااذل  أصااب  األزهاار أثيااا  الحكاا؛ (3)ساايوات دراسااية علااى األقاال 

 .للعلما  والطال  من الشر  والغر 
تااا  تااادرر  جميااا  العلاااو  اإلساااالمية والعربياااة إلاااى جانااا  الميطااا  والفلسااافة  ومااا  للااا  

 . (4)والرراضيات
     :م1911( لعام 10قانون رقم ) -4

( والاذ  بموجبا  تاا  تحدياد سايوات الدراساة باااألزهر 10  تا  سااّن قاانو  )1911فاي عاا  
اا، كماا أنشاق هيئاة كباار العلماا ، وأنشاق هيئاة تشارف علاى الجاام  األزهار، وهي خمسة  عشر عام 

  .(5) وأجاز إنشا  معاهد دييية جديدة في المحافظات والمديررات

                                           
 .277، صمرجع سابقسنية قراعة:  -1

 .97م، ص1985، اهليئة العامة للكتا ، القاهرة، ارزهر الشريف يف عيده ارلفيحممد السعدي فرهون وآخرون:  2

 . 357، ص مرجع سابقسنية قراعة:  -3

 . 120 ص، م 2012، هرةالقا للكتا ، العامة املصرية اهليئة، ارزهر اجلامع اتريخ: عنان عبدهللا حممد -4

 . 357، ص مرجع سابقسنية قراعة:  -5
 موووان، م1911، ارمرييوة املطبعوة، اإلسوالمية العلميووة الدينيوة واملعاهود ارزهور للجوامع م1911 لسوونة( 10) منورة قوانون: املصورية اململكوة -6
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أ  هدف األزهر هو حفظ الشررعة وتدرر  علومها ونشرها بما يفيد  كما بّين هذا القانو  
وأساايد تلاا  ، ظاا  أعمااال المدرسااين والمااوتفينكمااا حاادد شااروط قبااول وقيااد الطااال  ون، المساالمين

  .(1)المها  إلى إدارة تشرف على الجام  األزهر وهي مجل  األزهر األعلى 

وقد أبقي هذا القانو  على مراحل التعلي  الثالث باألزهر، إه أن  قد زاد مدتها لتكو  كل مرحلة  
عشاارة سااية بااده  ماان اثيتااى فقصاابح  ماادة الدراسااة باااألزهر خماا  ، خماا  ساايوات بااده  ماان أرباا 

ولكان احتاوى القااانو  لاتا  علااى ، إل كااا  الغارض ماان هاذا تحقيا  اإلتقااا  فاي الااتعل ، عشارة ساية
 . (2)مادة تي  على اختيار شيخ األزهر من قبل الحاك  

 : م1923سنة ( ل32) رقم قانون -5

 ، 1923باإلضااافة إلااى مااا سااب  تلاا  حركااات باااألزهر تطالاا  باصااالح ، ففااي عااا  
اا، واشاترط هاذا القاانو  لعضاورة إدارة صد ر قانو  يحدد سيوات الدراسة بااألزهر بساتة عشار عام 

مجلا  علماا  األزهار ممارساة التادرر  بااألزهر لعشاار سايوات، كماا قلال مادة كال مرحلاة تعليميااة 
كما ألغاي هاذا القاانو  تادرر  ، بهدف زرادة عدد الراغبين في اإللتحا  باألزهر، إلى أرب  سيوات

 . (3)وما بقي ميها ل  يت  اهستفادة ميها بالشكل المرجو ، لو  الحديثة باألزهرالع
والتاي ناادت بماا ،   إلصاالح األزهار1925وفي أعقا  هذا القاانو  كانا  لجياة فبرايار  

 : (4)يلي
 . المساواة بين شهادات التخص  باألزهر والشهادات العالية بالمدراس الحكومية -

 . والعلما  والقضا  الشرعيين رى لتخرر  الدعاةاعتماد األزهر جامعة كب -

 . إصالح مياه  التعلي  بما يتياس  م  خصوصية األزهر اإلسالمية والعربية -

 . اهلتزا  بقصالة مواد األزهر ليبقي محتفظا  بصبغت  الدييية والعربية -

زهاار كمااا ساام  لطااال  األ، ورباادو ماان هااذا القااانو  مساااواة خاارر  األزهاار بااالتعلي  العااا   
 . السفر للخار  واستكمال دراساته  بما يخد  قضايا الدين والثقافة اإلسالمية

                                                                                                                        
، كليوة الرتبيوة رسالة نكتووراه غوري منشوورةم تطوره وأثره الرتبوي"، 1961-1911زهر كمؤسسة تربوية من شوقي عبدالسالم ضيف: " ار -7

 .   58م، ص1980جامعة املنوفية، 

4- 

5 

 
، كليوة الرتبيوة، جامعوة رسوالة ماجسوتري غوري منشوورةم "، 1961لسونة103:"تطوير جامعة ارزهور يف او  القوانونعبد اخلالق يوسف سعد:  -1

 . 74ص م، 1989طنطا، 

 76املرجع سابق، ص -2
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 : م1930لسنة  49قانون رقم  -6
مدة الدراساة بالمرحلاة اهبتداهياة باقرب  : (1)( ما يلي 49  حدد القانو  )1930وفي عا   

 ماا  ساايواتساايوات، والثانورااة بخماا  ساايوات، والعليااا أرباا  ساايوات، ثاا  المرحلااة التخصصااية خ
غيار أ  هاذا القاانو  اشاترط ، يعطي الطال  شهادة تؤكد اجتياز  المرحلة بعد انتهاه  ميها بيجااح

واثيتاااى عشااارة ساااية كحاااد أدناااى للقباااول ، سااان القباااول باااقه يزراااد عااان سااا  عشااارة ساااية كحاااد أعلاااى
، لطااال بالمرحلااة األولااي للتعلااي  األزهاار  ) المرحلااة اهبتداهيااة ( إليجاااد نااو  ماان التجااان  بااين ا

؛ (2)كمااا أ  هااذا القااانو  قااد اسااتبدل نظااا  الحلقااات بيظااا  الفصااول الم عاادة لهااذا الغاارض التعليمااي

احتااوى ، جامعااةو  ورباادو ماان هااذا القااانو  تحااول األزهاار بمعيااى الكلمااة ماان جااام  فقااو إلااى جااام 
 بداية من المرحلة اهبتداهية إلى مرحلة التخص .، على مراحل تعليمية متكاملة مترابطة

 : م1936لسنة  26قانون رقم -7
والتااااي تعااااد ؛ اختصاصااااات هيئااااة كبااااار العلمااااا ( 3)  حاااادد هااااذا القااااانو  1936فااااي عااااا  

كمااا باايمن هااذا القااانو  المااواد التااي تاادرس فااي ، المساائولة عاان األزهاار بمراحلاا  التعليميااة المختلفااة
لياة أصاول الادين، خاصاة فاي كلياة اللغاة العربياة وكلياة الشاررعة وك، القس  الثاانو  والقسا  العاالى

،   ونشار الادين اإلساالمي واللغاة العربياةيساساي مان األزهار وهاو حفاظ وتعلاكما حدد الغارض األ
 . وتخرر  علما  نابغين يدرسو  في األزهر والمدارس ورتولو  الوتاهز الدييية بالدولة
لها كمااا فصاا، وقااد ساامى هااذا القااانو  المرحلااة األولااى والثانورااة باساا    المعاهااد األزهررااة 

رغاا  أ  ، عان التبعياة المباشاارة لألزهار؛ وجعلهااا تابعاة للمعاهااد األزهرراة وحاادد شارونا  للقبااول بهاا
 –لى االعا –الثاانو   –الهدف األساسي لألزهر لا  يتغيار فاي المراحال التعليمياة كلهاا ) اهبتاداهي 

 . (4)إعداد جيل مؤمن بالثقافة اإلسالمية والعربية : التخص  ( وهو
ب  أ  هذا القانو  كاا  محاولاة إلزالاة الفاوار  باين التعلاي  األزهار  والتعلاي  وربدو مما س

والتقكيااد علااى أ  األزهاار هااو حصاان للدراسااات العربيااة واإلسااالمية األصاايلة ماا  السااماح ، العااا 
 . باألخذ بكل ما هو جديد بماه يخالز الصبغة األزهررة

                                           
الدينيوووة العلميوووة  م إبعوووانة تنظوووي  اجلوووامع ارزهووور واملعاهووود1930لسووونة 49مرسووووم بقوووانون رقووو  ارزهووور: ر سوووة جملوووس ارزهووور ارعلوووي:  -1

 ) متيفف التعلي  ( . 30م، ص1930(، القاهرة، املطبعة ارمريية، 75، مانة )واإلسالمية

 .   37سابق، ص  حممد صربي حافظ: مرجع -2

 .7ص(، 99م،، مانة ) 1938، مطبعة ارزهر، القاهرة، م بشأن اعانة تنظي  اجلامع ارزهر1936لسنة 26مرسوم بقانون رق  ارزهر:  -3

 . 186م، ص 1987، مكتبة الكليات ارزهرية، القاهرة،2ط، مارزهر يف ألف عاحممد عبد املنع  خفاجي:  -2
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 : م1961( لسنة 103قانون )  -8

ميذ إنشاه  قبل ألز عا  ورزرد فهو ل  يكن جامعة تحفظ علو   دور األزهر ل  يتوقزإ  
إلاى ، وإنما كا  باليسبة للمصررين وحتى لغير المصررين هو مدرساة الونيياة األولاى؛ الدين فقو

 .جان  دور  التيورر  والتثقيفي وفي  تخر  قادة األمة قديما  وحديثا  
اث تطاورر بااألزهر علاى غارار ماا مهدت الظروف السياسية واإلجتماعية إلحاد ولهذا فقد

 : (1)والذ  قا  على مباد  من أهمها لذا ت  إصدار هذا القانو  ، حدث بشتى قطاعات الدولة
 دع  األزهر ليظل أقد  جامعة إسالمية، و أ  يظل األزهر حصي ا للدين والعروبة .. 

 متعلمين أ  يتحق  قدر مشتر  من العل  والخبرة بين المتعلمين في األزهر، وساهر ال
 في الجامعات والمدارس األخرى في مصر.

  أ  تيعد  الحواجز بين األزهر ومختلز الجامعات، وتازول كال الفاوار  باين خررجاي
 . األزهر وساهر الخررجين

   فاااي شاااتى أ  يعاااد علماااا  متسااالحين بقسااابا  الااادين والعلااا  والخبااارة للعمااال واإلنتاااا
 . مجاهت الحياة

مرحلاااة ، مراحااال التعلاااي  األزهااار  ) مرحلاااة ابتداهياااة ورالحاااظ مااان هاااذا القاااانو  أنااا  حااادد
كما أ  هذا القانو  قد ت  تعاديل بعاي ماواد  الخاصاة ، مرحلة جامعية (، مرحلة ثانورة، إعدادية

بمدة التعلي  الثانوى األزهر  عدة مرات ميذ صدور القانو  وانته  إلى ثالث سيوات حس  هخر 
 . (2)  1998تعديل في عا  

  بشق  إعادة تيظي  األزهر والهيئات التابعة 1961لسية  103القانو  رق  والمالحظ أ  
: األزهاار هاااو الهيئااة العلميااة اإلسااالمية الكباارى التاااي تقااو  علااى حفااظ التاااراث علااى أ  ي ياالاا  

اإلسااالمي ودراساات  وتجليتاا  ونشاار ، وتحماال أمانااة الرسااالة اإلسااالمية إلااى كاال الشااعو ، وتعماال 
ثر  في تقد  البشر ورقاي الحضاارة، وكفالاة األمان والطمقنيياة وراحاة أو  على إتهار حقيقة اإلسال 

كمااا تهاات  ببعااث الحضااارة العربيااة والتااراث العلمااي والفكاار  ، الاايف  لكاال الياااس فااي الاادنيا واآلخاارة
وتقاد  و  لألمة العربية وإتهار أثر العار  فاي تطاور اإلنساانية وتقادمها، وتعمال علاى رقاي اآلدا 

                                           
، املوذكرة اإليضواحية، اهليئوة العاموة لشوئون م، بشوأن إعوانة تنظوي  ارزهور وهيئاتوه والئيفتوه التنفيذيوة1961لسنة  103القانون ج. م. ع:  -1

 .  49، 48م، ص ص 2012، 6املطابع ارمريية، ط

 م بشووأن إعووانة تنظووي  ارزهوور وهيئاتووه،1961لسوونة  103، اخلوواص بتعوودي  بعوو  احكووام القوانون م1998لسوونة  164قوانون ج .م.ع:  -2
 ( .1املانة )
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دمااااة المجتماااا  واألهااااداف القوميااااة واإلنسااااانية والقااااي  الروحيااااة، وتزورااااد العااااال  العلااااو  والفيااااو  وخ
اإلسالمي والونن العربي بالمختصاين وأصاحا  الارأ  فيماا يتصال بالشاررعة اإلساالمية والثقافياة 

وتخاارر  علمااا  عاااملين متفقهااين فااي الاادين، يجمعااو  إلااى اإليمااا   ،الديييااة والعربيااة ولغااة القااره 
اليف  وقااوة الااروح، كفايااة علميااة وعمليااة ومهييااة لتقكيااد الصاالة بااين الاادين والحياااة، باااهلل والثقااة باا

وتقهيل عال  الدين للمشاركة في كل أسبا  اليشاط واإلنتا  والررادة  ،والربو بين العقيدة والسلو 
ماا ك، والقدوة الطيبة، وعال  الادنيا للمشااركة فاي الادعوة إلاى سابيل   بالحكماة والموعظاة الحساية

تهت  بتوثي  الروابو الثقافية والعلمية م  الجامعات والهيئات اإلسالمية والعربية واألجيبية. ومقار  
 . (1) اسة الجمهوررة هالقاهرة، ورتب  ر 

 :  ثالثًا األزهر الشريرب والتحديات املعاصرة
 : من ضمن هذ  التحديات ما يلي

 اإلرهاب:و األزهر ومحاربة التطرف -أ
ولهااذا فقااد حااار  اإلسااال  جمياا  مظاااهر ، مقاصااد الشااررعة اإلسااالميةاألماان مقصااد ماان 

وفاي للا  يقاول   تعاالى ، أخاافه و  وجا ت العقوبات مغلظة لمن أره  الياس، العيز واإلرها 
ااإ) ازما    نممم ااِرب و م  الماِذينم  جم اولم    ّللامم  ي حم رمس  ْو م  وم رمْساعم ا اأْلمْرضِ  ِفاي وم ااد  المب وا أموْ  ي قمتمل اوا أم  فمسم  ت قمطماا م  أموْ  ي صم

ل ه   أمْيِديِه ْ  نْ  ومأمْرج  ف   مِّ اْوا أموْ  ِخالم ِلا م  اأْلمْرضِ  ِمانم  ي يفم ا ْ  لمَٰ ْنيما ِفاي ِخاْز و  لمه  ا ْ  الادن لمه  اذما و  اآْلِخارمةِ  ِفاي وم  عم
 (.33: ) الماهدة (عمِظي و 

 بسطا  من األمةوالتي عصف  بعقول ال، ورعد اإلرها  أحد أه  مظاهر التطرف الدييي
كماااا أ  ، فابتعااادوا باااذل  عااان الحااا  والصاااوا  وماااالوا عيااا  تجاااا  البانااال وتماااادوا فيااا ؛ جهالهااااو 

والتاي يتادخل فاي تكوريهاا عوامال عادة اجتماعياا  وسياسايا  وثقافياا  ، اإلرها  مان المظااهر المركباة
  .وشخصيا  واقتصاديا  

والاادول الياميااة والمتقدمااة  ولااذا أصااب  اإلرهااا  قضااية تشااغل بااال كثياار ماان المجتمعااات
فقااد أصااب  اإلرهااا  مصاادر قلاا  أميااي واجتماااعي ، وللاا  بسااب  هثااار  الماادمرة، علااى نحااو سااوا 

  .واقتصاد  أل  مجتم  على الصعيد العالمي

                                           
، املوذكرة اإليضواحية، اهليئوة العاموة لشوئون م، بشوأن إعوانة تنظوي  ارزهور وهيئاتوه والئيفتوه التنفيذيوة1961لسنة  103القانون ج. م. ع:  -1

 .  49، 48م، ص ص 2012، 6املطابع ارمريية، ط
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فاإلرهااا  ، فقااد تيوعاا  تعااارر  مصااطل  اإلرهااا ، ونظاارا  لتعاادد وتيااو  الباااحثين بهااذا الشااق 
باااق  اإلرهاااا    ؛ (2)فاااي اهصاااطالح فتااارى رابطاااة العاااال  اإلساااالمي ، أماااا (1)لغاااة اإلخافاااة والتخورااا  

العااادوا  الاااذ  يمارسااا  أفاااراد أو جماعاااات أو دول بغياااا  علاااي اإلنساااا  فاااي دييااا  ودمااا  وعقلااا  ومالااا  
بهادف إلقاا  الرعا  باين ، ورشمل القتل والتهديد والتخور  والحرابة وقط  الطرر  بغيار حا ، وعرض 

ومان صاور  إلحااا  األلى ، أقااواله  للخطارو  أمايه و  ى والتعارض لحاررته اليااس وتعارري حيااته  لااألل
وهذا من اإلفساد الاذ  نهاى   عزوجال ، والضرر بالبيئة ومراف  الدولة ومصادرها الطبيعية والونيية

ادم  تمْبغِ  ومهقال تعالى )، المسلمين عيها  .  (77: ()القص  اْلم ْفِسِدينم  ي ِح ن  ه ّللامم  ِإ م  األمْرضِ  ِفي اْلفمسم
ورااارى نعاااو  تشومساااكي العاااال  األمرركاااي باااق  اإلرهاااا  محاولاااة إلخضاااا  أو قسااار الساااكا  

وللاااا  لتحقياااا  أهااااداف ، عاااان نرراااا  اهغتيااااال أو الخطااااز أو أعمااااال العيااااز، الماااادنيين أو حكومااااة
   .(3)سياسية

 البررئة كما تعرف األم  المتحدة اإلرها  بقن  تل  األعمال التي ت عرض  األرواح البشررة
كمااا ي عاارف اإلرهااا  جملااة ماان األفعااال ؛ الحررااات األساسااية للخطاار كمااا تيتهاا  كرامااة األنسااا و 

ورتضاا  ممااا تقااد  أ  اإلرهااا  تاااهرة اسااتخدا  ؛ (4)التااي حرمتهااا القااوانين الونييااة لمعظاا  الاادول 
  .األفراد والمجتمعات بهدف تحقي  مآر  سياسية واجتماعيةالدول و العيز ضد 
يعااارف اإلرهاااا  بقنااا  ترورااا  اآلمياااين وتااادمير مصاااالحه  ومقوماااات حيااااته  ف رففف الش أماااا 

وماان ، إفسااادا  فااي األرضو  أعراضااه  وحرراااته  وكاارامته  اإلنسااانية بغيااا  و  واهعتاادا  علااى أمااواله 
ح  الدولة المع تدى عليها البحث عن المجرمين وأ  تقدمه  للهيئات القضاهية لكاي تقاول كلمتهاا 

 .(5)العادلة فيه  
 : (6)أم  ع أرنه     يل   ينضحهي تاظ  عتع أ ب ب ا رر ب 

 والتاي تحادث الفوضاى وتحاث علاى التطارف ، اتبا  الفتاو  الشالة واألقوال الضعيفة والواهية
  .والتعص 

                                           
 .  436 ، لبنان، صريوتب، صانر ناراجلز  ارول، ، لسان العر ابن منظور:  حممد بن مكرم بن منظور - 1

املوؤمتر فخر الدين الزبري علو : اسوتخدام الودين مظلوة لبرهوا  منوااج مون اهلندوسوية والبوايوة واليهونيوة والنصورانية واإلسوالم، مون أحبواث  - 2
  . 7م، ص 2015فرباير  25حىت 22رابطة العامل االسالمي مبكة، الفرتة من ، اإلرهووا  وحماربة اإلسوالمالعاملي 

 .  5، ص املرجع السابقعمر أمحد شاهن: من أسبا  املشكالت االجتماعية،  - 3

 . 20، ص املرجع السابقأمحد حممد هلي : إضا ات حبثية ومنارات علمية،  - 4

 املرجع السابق، نفس الصفيفة . - 5
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 باااالتجرر  واهساااتهزا  والتصااارر  بابعااااد  عااان شاااؤو  ، التطااارف فاااي معالجاااة ومحارباااة الااادين
  .مراجع و  وانتقاصه  لعلماه  أو كتب ، لحدين والميحرفينوالتغاضي عن تهج  الم، الحياة

 كالتعلي  والصحة والعمل وانتشار البطالة ، الظل  اهجتماعي وعد  التمت  بالخدمات األساسية
  .وتدني الدخل اهقتصاد 

 ااد رو  نزعااة التساالمو ، والتااي تاادف  أهاال الجهاال والضااالل ليشاار الفوضااى وزعزعااة األماان، التصن
  .غير هبهين بشر  وه نظا ، ربه تحقيقا  لمآ

 والفراغ القاتل، التفك  األسر  واهجتماعي . 

 : (1)هلنناا    ، هأض ف شيخ الشر  أ ب إلً  تظ ر ة ا رر ب إل  ض  ة تل ق 
 الجماعااااات شاااابا  لقياااا  ومااااا ،المعااااتقالتو  السااااجو   غياهاااا  فااااي اإلرهااااا  جااااذور تهاااارت 

 ،والمحتجازرن الساجيا  لحقاو   وانتهاكات لتعاملا في قسوة من سياسيةال مذاه وال اإلسالمية
 وتقاي الساالح بقاوة رأيهاا تفارض مسالحة جماعاات -غاالبه  فاي – إلى يتحولوا ل  لل  وم 

 . وتخورفا   ورعبا   وتفجيرا   قتال   أونانها مضاج 

 تااااااقورالت ماااااان نشااااااقت والتااااااي ،تراثيااااااا فااااااي والتشاااااادد الغلااااااو ليزعااااااات التاررخيااااااة التراكمااااااات 
 هااااااااذ  فاااااااايو  ،األهمااااااااة وأقااااااااوال اليبورااااااااة والسااااااااية الكاااااااارر  القااااااااره  نصااااااااوص لاااااااابعي فاساااااااادة

 علاااااى انغلقااااا  قاااااد نزعاااااات وفيهاااااا ،ساااااب  ألدناااااى التكفيااااار إلاااااى تاااااؤد  ميزلقاااااات التراكماااااات
 مااااااان علاااااااى وتحكااااااا  ،غيااااااار  حااااااا  ه الاااااااذ  الحااااااا  تراهاااااااا ،والعقدياااااااة الفقهياااااااة اآلرا  بعاااااااي

 الخاااااااوار  عااااااان التااااااااررخ لياااااااا حفظااااااا  ماااااااا وهاااااااذا ،الملاااااااة مااااااان وباااااااالخرو  باااااااالكفر يخالفهاااااااا
 بطاااااو   وبقااااار ،وجهااااا    كااااارم  علاااااي   وقتااااال ،تكفياااااره  بعاااااد الصاااااحابة قتااااال علاااااى واجتاااااراهه 
 هاااااؤه  أياااااد  علاااااى جدياااااد مااااان السااااااحة إلاااااى الياااااو  يعاااااود ماااااا -أيضاااااا   - وهاااااو ،الحوامااااال

 المساااااااالمين علااااااااى الجهاااااااااد يعليااااااااو   راحااااااااوا والااااااااذين، قاااااااابله  وماااااااان -داعااااااااش -التكفيااااااااررين
 الاااااااذ  العساااااايز ورقتلااااااو   ،أحياااااااا  وهاااااا  ألساااااارى ا ورحرقاااااااو   الااااااركوس يقطعااااااو  ، اآلميااااااين

 فكيااااز ،العاااادو جاااايش فااااي قتلاااا  عاااان صااااررحا   نهيااااا   وساااال  علياااا    صاااالى   رسااااول نهااااى
 .اإلسال  بالد في اآلميين العمال بقتل
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لظاواهر التعصا  الادييي  ةالضارورر اتلجاعمتقدي  ال فياألزهر ميذ القد   أسه فقد ولذا 
لدور البارز للمؤسسة األزهررة في المجتما  المصار  والعرباي ل رازا  إب، والمذهبي ولظاهرة اإلرها 

  .واإلسالمي
أكااد األزهاار فااي كثياار ماان المياساابات المحليااة والعربيااة والعالميااة علااى فقااد  ونتيجااة لااذل 

والتمسا  بكتاا    تعاالى وسااية ؛ دعاا إلااى الفها  الصاحي  للادين كماا، األماةالدولاة و واجبا  نحاو 
  .لي  وسل رسول  صلى   ع

 :  وسائل األزهر حملاربة اإلرهاب
، ماان ياادق  اليظاار يلحااظ أ  األزهاار يركااز علااى تاادرر  علااو  الاادنيا بجاناا  علااو  الاادين

هاات  فااي مياهجاا  ميااذ الطفولااة حتااى ا ولهااذا ، حتااى ييشااق الفاارد علااى وسااطية الفكاار والاارأ  والتعبياار
  .ادرومتيو  المص، رح  اهنال ، الرجولة باعداد جيل واس  الفكر

والتي ، كما يحار  األزهر التطرف والغلو واإلرها  من خالل بيا  اليصوص اإلسالمية
ففاااي مسااايد اإلماااا  أحماااد وساااين ، وتحاااذر مااان اإلفاااراط والتفاااررو، تااادعو إلاااى اهعتااادال والوساااطية

  .نما هل  من قبلك  بالغلو في الدين  اف، اليساهي أ  اليبي قال   إياك  والغلو في الدين
نجاا  األزهاار فااي إنااال  حاارا  كبياار وشاساا  إلنقااال الاادين ماان فة إلااى للاا  فقااد باإلضاااو 

تادعو ؛ أقاا  عادة نادوات وماؤتمراتو  ولاذا أصادر عادة بياناات، مستيق  التطرف والعياز واإلرهاا 
  .وتكاف  التطرف والتعص  والغلو من جهة أخرى ، إلى التيورر من جهة

؛ (1) اإلرهاااااا  ومحارباااة اإلسااااال : ىومااان أهااا  مباااادرات األزهااار وشااايخ  الماااؤتمر العاااالم
ورتمثال هاذا الحال فاي اإلقارار باين ، والذ  تبيى األزهر خالل  حاال  وساطيا  كماا هاي عاادة األزهار

 مانالجميا   باين ثابا  هاو ماا فيا  ساتثمري  ،ومشاارب  مذاهبا بمختلاز ،إلي  والميتسبين العل  أهل
 المجااال ورتاار  ،رحابهااا فااي تالقااىالو  ،حولهااا ونتااآخى ،عليهااا  اجتمااياات  اه المشااتركة األصااول

 الاذ  اهجتمااعي لالساتقرار تحقيقاا  ، عليا  ودرجاوا ارتضاو  الاذ  الماذه  اتباا  فاي بلاد كل ألهل
 واساااتغالل بالماااال عيااا  تتجاااافى التاااي الااابالد فاااي لا  أو الماااذه  لهاااذا يااارو  وأه ،جميعاااا   نيشاااد 
 ييشاااق ماااا وسااارعا  ،الماااذه  لا  أو لطاهفاااةا لتلااا  أنصاااارا   ليكوناااوا وتجيياااده  ،والمعاااوزرن الفقااارا 
 .األمة هذ  وحدة يفت  الذ  الصرا  ليبدأ اليقيي
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 ،جامعااتالو  مادارسال فاي دراسايا   مقاررا  أضاف شيخ األزهر في هاذا الماؤتمر بضارورة تاوفر و 
 ،والعقاااول األلهاااا  شاااغل  قضاااايا حاااول والملتبساااة المغلوناااة المفااااهي  بتصاااحي  خاصاااة عياياااة يعياااى
 أ  وكياز ،الاذرر  للفشال معبد نرر  وأن  والتياز  الفرقة وخطر، التكفير وقضية ،الجهاد قضية: مثل

 تياازعوا وه ورساول    وأنيعاوا: ﴿فقاال بالعلة والمعلول بالسب  المسب  ربو بييهما ربو الكرر  القره 
 .  ( 46:األنفال)﴾ الصابررن م    إ  واصبروا ررحك  وتذه  فتشلوا

فاي  ماؤتمر األزهار لمواجهاة التطارف واإلرهاا هل األزهر لمواجهة اإلرهاا  عقاد ومن أه  وسا 
 ممثلاااي عااان جميااا  الطواهااازو  دولاااة120وبمشااااركة ممثلاااي ،   بالقااااهرة2014ديسااامبر 4-3الفتااارة مااان 

 :(1)وأكد في  شيخ األزهر على عدة أمور من أهمها ، المذاه  اهسالمية والطواهز المسيحيةو 
 لوِّ  أفكارِ  عن فِ الطر  يم غم  ييبغي ه ارمب  التاي والتمطرنفِ  الغ  اباِبيا مان بعاي   ع قاولِ  إلاى تسم  شم

اا بها  ودفع  فع  ِييفاةِ  الم تطرِّفاةِ  التفسايراتِ  واعِتياا ِ  التكفيار ِّ  الفكارِ  تمبيِّاي إلاى دم  تميظاي ِ  مثال والعم
با ِتهاااا مااان خرمجااا  التاااي الم سااالمحِة، والحركااااتِ  القاعااادةِ  ااال   عم  م هاجماااةِ  علاااى نهاااارم  ليااالم  وتمعمم
ر ا تهمر وقد اهستقراِر، وزمعزعةِ  األونا  ى الذ  داعش تيظي    الساحةِ  على م ؤخم  بالخالفاةِ  ناادم

ااااز – عااااادت هاهلااااة ، ِدعاهيمااااة   قااااومة   تملاااا    اإلسااااالميمِة، واِقاااا ِ  بقسااااوأ –لألسم  اإلسااااال ِ  علااااى العم
 . ك لِّ  العال ِ  في والم سِلمين

  ا – يبااذل   ياازال   وه – بااذمل الشاارر م  األزهاارم  إ م  وا    ِديياايّ   ِخطااا    ِصااياغةِ  ساابيلِ  فااي م تواِصااال   ج هااد 
ااا    رشااايد   اااره  علاااى ب ييان ااا  يتمقسم ااايمةِ  الكااارر ِ  الق  اااة   تلقمتهاااا التاااي واهجتهااااداتِ  الشاااررفةِ  اليبورماااةِ  والسن  األ مم

اا الشارر ِ  أزهاِره  فاي م طلمقاة   ثقاة   يمِثقوا أ  ميه  نالب ا كافمة   للم سِلمين وأتوجم    بالقبوِل،  وجامعاة ، جامع 
هااا كمااا خالصااة   وشااررعة   عقياادة  : ِديااِيك  أمااورم  تلقيااِيك  األمااين  علااى فهااو  الكاارر    رسااول   وبلمغمهااا   أرادم

   .الجاِهلين وتقورلِ  الم بِطلين وانتحالِ  الغالين تحرر ِ  عن وبعيدة   وسلم ، علي      صلمى
  فاااااااي مكافحاااااااة اإلرهاااااااا  تااااااادرر  األهماااااااة والوعاااااااا أيضاااااااا  زهااااااار جهاااااااود األومااااااان ضااااااامن ،

وإرسااااااااال القوافاااااااال الدعورااااااااة وقوافاااااااال السااااااااال ، وإنشااااااااا  مرصااااااااد األزهاااااااار، والعماااااااال علااااااااى 
تصاااااااحي  الكثيااااااار مااااااان المفااااااااهي  المغلوناااااااة مثااااااال: الحاكمياااااااة، والخالفاااااااة، ودار اإلساااااااال  

  (.2)ودار الحر ، والهجرة، والبيعة وغير لل 
                                           

 م ابلقاهرة، 2014نيسمرب 4-3يف الفرتة من  ارزهر ملواجهة التطرف واإلرها  مؤمتراإلمام اركرب أمحد الطيب: كلمته يف افتتاح  - 1
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 :  ب الدييناألزهر وجتديد اخلطا -ب
 وارتفعاا  الاادييي، الخطااا  تجديااد عاان تحدياادا   األخياارة الثالثااة العقااود فااي الحااديث كثاار

 اإلساااارا  ضاااارورة إلااااى تاااادعووالتااااي ، بتجديااااد الخطااااا  الاااادييي وهيااااا  هيااااا والاااادعوات األصااااوات
 فاايعليهااا  عتماادي التااي والمياااه ، والصاايغ والقوالاا  واألسااالي  للطاار  ، وشاااملة جذررااة بمراجعااة

وللاا  عمااال  ، كافااة الياااس إلااى شااررعت  ومقاصااد وتوجيهاتاا  وأحكاماا  اإلسااال  مباااد  بليااغت مجااال
 ماان سااية ماهااة كال رأس علااى األمااة لهاذ  يبعااث   إ : )قااالبكاال  اليبااي صاالى   عليا  وساال  ف

 . (1) (دييها لها يجدد
 صاورالع كال فاي بقاوة يحضار العااد ، الخطا  عن متميزا   خطابا   الدييي الخطا  ورعد

 يمياز  وماا تسال ، والقلاو  تاذعن العقاول تجعال وإقياعياة تقثيرراة قوة من ل  لما الميادين، كل وفي
 الااادييي الخطاااا  وريطلااا  ،دييياااة وثقافاااة سااالطة يمتلااا  الاااذ  مرسااال و  الااادين هاااو الاااذ  موضااوع 
 و تقا التاي المصاادر وهاي، واهجتهاد والقياس واإلجما  والسية القره : ثابتة أس  من اإلسالمي

 عد  حد إلى ببعي، ترتبو األس  وهذ  إسالمي، فكر كل عيها وريت  اإلسالمية، الثقافة عليها
 . (2) نفصالاإل

. اساتعمال  وج  وبيا  ب  التعرر  ييبغي لذا،. التطور معيى من قرر  التجديد معيى إ 
 معهاود رغيا أ  جديادا الشاي  جعال: التجدياد ومعيى . جدد  للفعل مصدر: -اللغة في– التجديد

  .(3) بالجديد الموت و صز ولذل  الشخ ؛ لدى
 وسااااعة باااا  الميااااادين لكثاااارة المتااااقخرة العصااااور فااااي اسااااتعمال  شااااا  وإ  المصااااطل  وهااااذا

 صالى قولا  في ورد حيث الرسالة، مبدأ إلى ترج  اإلسالمي التاررخ في جذور ا ل  فا  – مجاهت 
 إلا  ه قاول مان أكثروا: قال إيمانيا؟ نجدد كيز   رسول يا: قيل إيمانك ، جددوا: وسل  علي   
 مان ساية ماهاة كال رأس علاى األماة لهاذ  يبعاث   إ :  وسال  عليا    صالى وقول ، (4)    إه

 . (5)  دييها لها يجدد

                                           
 . 4291رواه أبو ناون: رق   - 1

 وموواي، املغوور ، ابجلديوودة اإلنسووانية العلوووم و اآلنا  كليووة  ،واخلطووا  البالغووة ، ماسوورتالوودي، اخلطووا  يف حماضوورات :بوشووبكة اجمليوود عبوود - 2
 . م2015

 .198 ، لبنان،   ت، صنار صانر، بريوت ، اجلز  الثاين ،"جدن" مانة ،العر  لسان: منظور ابن الدين مجال - 3
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 مطالااا  المسااال ف وأفااارادا؛ مجتمعاااات مااان اإلساااال  لاااواز  مااان هزماااا يبااادو إل ، والتجدياااد،
 صاااااد  وعماااال بمعانيهااااا كاماااال وعااااي عاااان    إه إلاااا  ه  التوحيااااد ةجملاااا بااااذكر إيماناااا  بتجديااااد

 الضااعز أساابا  ماان باا  علاا  مااا كاال ماان إيماناا  بتجديااد مااقمور المساال  والمجتماا  ،بمقتضااياتها
 .واهنحراف والخضو  والبلى

 : هي تاظ  عتع أ ب ب لجديداتخى ب اتديا  ينضح أم  ع أرنه     يل 
 والوقاااوف عياااد األحكاااا  الفرعياااة فقاااو، و  فهااا  حقيقتااا د، اهساااتغرا  الكامااال فاااي اليصاااوص ،

 . (1)واعتبار لل  من اهتبا  المحمود وغير  ابتدا  مذمو  

   إسااا ة الظاان بكاال مااذه  أو رأ  أو اجتهاااد ياادعو إلااى اسااتخدا  العقاال والتعوراال علياا  فااي
  .(2)استيباط األحكا  الفقهية 

 واألساالي  والقوالا  الصايغييي هاو أ  كما يالحظ أ  السب  في ضرورة تجديد الخطا  الاد 
   الديييااة الظاااهرة   مواكبااة تسااتط  لاا  قرراا ، عهااد إلااى ناصاايتها الاادييي الخطااا  ركاا  التااي
 حااول وتقوقعااا   الاادين، فااي تشااددا   إه أفرزتاا ، مااا ضاامن تفاارز، فلاا  وتموجاتهااا، حركيتهااا فااي

 . (3)الياس تقدمع لحررة واستباحة لآلخر وتكفيرا   الموقز، في وتطرفا   المذه ،
 قارا ةو  والواقا ، واآلخار للايف  واعادة واعية للخطا  الدييي قرا ة الحي التجديد ورتضمن

 أ  التجديااد يجاا  ماان مياااص الواقاا ، فااال لمشااكالت المياساابة الشاارعية الحلااول إيجاااد علااى قااادرة
 ،اإلسااالميين المتخصصااين نرراا  وعاان اإلسااال  والااذ  يجاا  أ  يكااو  باسااتخدا  رجاااهت يكااو  
 : (4) خيارا  فقماميا بذل  نؤمن ل  وإلا

 ماان الثاااهرة الحركاة تكتيفاا  عصار فااي وساحقها الحياااة بحا  اإلناحااة للا  ورعيااي الجماود 
  جهة كل

 ، والتراث والثقافة والشررعة الدين بح  اإلناحة معيا  ولل  الذوبا. 

                                           
خ  أساسووية (املووؤمتر العووام الثالووث عشوور للمجلووس ارعلوو  للشووئون )إطووار جديوود، موودا جتديوود الفكوور االسووالميأمحوود كمووال أبووو اجملوود:  - 1

 . 39-37م، ص ص 2002االسالمية، القاهرة، 

أبووو جعفوور حمموود بوون احلسوون الطوسووي: إختيووار معرفووة الرجووال ،حتقيووق حمموود تقووي فاضوو  و أبووو الفضوو  املوسووواين، وزارة الثقافووة واالرشووان  - 2
 .106م، ص 2003االسالمي، طهران، 

 الييفياوي: يف احلديث عن ضرورة جتديد اخلطا  الدي،: املوقع االلكرتوين:  حيي - 3
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/8/11/%D9%81%D9%8A- 

 ، املوقع االلكرتوين: الدي، اخلطا  جتديد: العونة فهد بن سلمان - 4
http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-28-8105.htm 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/8/11/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
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الفاسااد القاااه  وتاار  التقليااد ، ورتضاا  ممااا تقااد  أ  التجديااد يمثاال العااودة للمياااب  الصااافية
ولهااااذا الساااب  يعتبااار تجديااااد الخطاااا  الااادييي عمليااااة ، علاااى اهتباااا  والمحاكااااة علااااى غيااار فهااا 

 . وليس  عملية هد  للثواب  واألصول، إصالحية محافظة
إيمانااا  بااق  التجديااد ماان لااواز  وضااروررات ، واألزهاار يقااو  بمجهااود كبياار فااي هااذا الشااق   

والااذ  لاا  يعلاان عاان ، و اليبااي محمااد صاالى   علياا  وساال فالمجاادد األول هاا، الشااررعة اإلسااالمية
 . أتم  بعد ثالث وعشررن سية تقرربا  و  بل أكمل البيا ، اإلسال  دفعة واحدة

 ،،ولهاذا فااألزهر ييااته  نفا  الادر  مقتفيااا  هثاار اليبااي صالى   عليا  وساال  فاي التجديااد  
 -ن دقاة الفها  وتصاحي  المفااهي    فقاد أكاد شايخ األزهار فاي ماؤتمر   تجدياد الخطاا  الادييي باي

بق  التجديد باد  مياذ األياا  األولاى لرساالة  -والذ  حضرت  العديد من المذاه  الفكررة والمذهبية
حييماا أوقفاوا العمال بساه  مان مصاارف الزكااة علماا  باورود ، اإلسال  واستمرت م  صحابة اليباي

حابة أدركااوا أ  الحكاا  ماارتبو بعلااة وهااذ  فهااذا التجديااد أوضاا  أ  الصاا، هااذا السااه  بااالقره  الكاارر 
وما يدل على لل  ، كما أضاف اإلما  األكبر بق  األزهر يقو  بدور  كامال  ، العلة ل  تعد موجودة

باال يوجااد ؛ فااال يوجااد باااألزهر مانخجاال مياا ، تكااورن لجيااة كباارى إلصااالح مياااه  التعلااي  باااألزهر
 . (1)تراث ه يخر  متطرفين ، تراث نفتخر ب 

باال فااي األدا  الميفلاا  ، شااار أيضااا  شاايخ األزهاار أ  القضااية ليساا  فااي مياااه  األزهااروأ  
الذ  يمارس  الابعي مان قبال غيار المتخصصاين والتطفال بالفتااو  الشاالة والميحرفاة مان خاالل 

بال يعيااي ، وعليا  فالتجدياد ه يعيااي التجارد ماان مسالمات الادين وثوابتاا  ،المواهاد الدعوراة المختلفااة
كماا يلاز  ، تا  المعتبارة ومقاصاد  العاماة واساتيباط ماا يتفا  ميهاا ومتطلباات العصارالبحث فاي أدل

التجديد امتال  أدوات التجدياد مان اساتيعا  اللغاة العربياة وقواعادها وأسارارها وكيفياة التعامال ما  
األدلااااة الشاااارعية والتااااراث الخالااااد واحتاااارا  العلمااااا  واهلتاااازا  بااااآدا  اهخااااتالف والموضااااوعية فااااي 

 . (2)ة والمحاورة المياقش

 :  الوطنية والوحدة األزهر -ج
الااونن فااي حااد لاتاا  ككيااا  قاااه  يعاايش علياا  اإلنسااا  وراارتبو باا  هااو قيمااة ومعيااى يعااد 

علمماْ  مصاار األماا  األخارى فلساافة التسااام  وروح التعاايش وانصااهار أبياههااا ولهااذا فقااد ، وتعاايش

                                           
املنعقود ، " املفواهي  وتصويفي  الفهو  نقوة بون الودي، اخلطوا  جتديود" ارول:  يلدو الو املوؤمتراإلمام اركورب أمحود الطيوب: كلمتوه يف افتتواح  - 1

 م.2017 ،مار: 15 ،رربعا ، اابلقاهرة ارزهر جبامعة للبنن والعربية اإلسالمية الدراسات ليةبك

اإلموووام اركوووورب أمحوووود الطيووووب: ضووووبط الفتووووى وارنا  الوووودعوي خيوووودم جتديوووود اخلطووووا  الووودي،، مقووووال جبريوووودة صوووووت ارزهوووور، ارربعووووا   - 2
 م .22/3/2017
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أقد  جامعة  -األزهر الشرر ، و عبر الزمن ة جميعا  فى إنار التالح  والتعاو  والموانية والمساوا 
يقااااز شااااهدا  حيااااا  علاااي إرساااا  قااااي  التساااام ، والمساااااواة، ونباااذ العيصااااررة  -علاااي تهااار األرض

علاااى كلماااة  أوالوحااادة اجتماااا  أشااايا  متفرقاااة فاااي كياااا  واحاااد أو تحااا  راياااة واحااادة، ف، والطاهفياااة
 . جامعة

ا ديييا أ  أول وثيقة كتبها اليبي صالى    وركاد يتف  جمي  من يرى الموانية اصطالح 
والتاي ، علي  وسل  )وثيقة المديية( تمثل الدليل اإلسالمي األقوى لشرعية مفهو  الاونن والموانياة

أ   المااؤميين والمساالمين ماان قااررش وأهاال يثاار  وماان تاابعه  فلحاا  بهاا  وجاهااد معهاا ،  هاااأثباا  في
هذا رسخ اليبي صلى   علي  وب ،ن دييه  وأ  لليهود دييه  وللمسلمي، أمة واحدة من دو  الياس

وساال  مباادأ المساااواة فااي الحقااو  والواجبااات بااين المساالمين واليهااود فااي نمااول  الااونن األول فااي 
ليازول هياات قرانياة تحمال لغاة غاضابة  تاررخ اإلسال ، قبل الدخول في معار  داخلية كان  سببا  

 على من ل  يحترموا قيمة الونن من اليهود.
ا  اآلخااار لالخاااتالف معااا  مساااقلة تتطلااا  معالجاااة موضاااوعية فاااي ضاااو  واقعياااا إ  إقصااا

يتطل  قدرات معيية للوصول إلى التعايش السلمي والتكيز ما  التحاديات الكبيارة  كما، المعاصر
ااا فااي مواجهااة خطياارة ماا  اإلرهااا  وجماعاتاا  التاااي  ،وإدرا  كيفيااة مواجهتهااا فلقااد أصاابحيا جميع 

مسميات كثيارة، وكلهاا ترفا  راياة اإلساال  وتادعي زور ا الادفا  عيا ، انتشرت في دول العال  تح  
 . (1) فتقتل وتذب  وتفجر باس  الجهاد، والرغبة في استعادة الخالفة المزعومة

من يقلا  فاي صافحات تاررخا  الطورال، ه ي فاجاق عيادما يقارأ أ  أقبااط مصار لا  يجادوا و 
ت  الشهيرة لليهل ميها، وعلي شيوخ  األجاال ، له  من معين  عذ   سو  رحاب ، فققبلوا علي أروق
 : (2)وما يتض  من البحث في هذا الشق  أ  ؛ للجلوس بين أيديه  للتعل ، ومعرفة الدين الخال 

 هذ  األسرة التي عاش  في القارنين الساادس والسااب  الهجاررين، والتاي ؛ أبيا  العّسال األقباط
هااا تعااالي  اإلساال ، واللغااة العربيااة، فانعكساا  درساْ  فااي رحااا  األزهاار الشارر ، وتلقااي أبياك 

  .تل  الثقافة اإلسالمية في كتاباته  اللغورة والثقافية

                                           
 21-16ص، ص جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة: حممد محيد هللا - 1

 ، املوقع االلكرتوين :ريفالش ارزهر يف نرسوا أقباط: رشيد حسن صالح - 2
http://www.xn--igbhe7b5a3d5a.com/mt~196256      

http://www.الأسبوع.com/mt~196256
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 علماا  أياد  علي تعّل  الذ  ها،606 سية المتوفي مماتي بن األسعد القبطي األيوبي الوزرر 
 المهمة  مؤلفات ومن ،والشررعة والفق ، واللغة، واألد ، والصرف، اليحو علو  فدرس األزهر،
 . خم  علي اإلسال  ب ِيي حديث علي الكال  في اليقين تلقين كتا 

  العباساااي الاااروا  فاااي دروسااا  يعطاااي عباااد  محماااد اإلماااا  كاااا  عيااادماوفاااي العصااار الحاااديث 
 ،وتساامح  بآراها  معجباة   دروسا ، علي تقبل القبطي الشبا  من ناهفة هيا  كان  باألزهر،

 .العلمي له يحصت وبعلو ،به  أشاد عبد  محمد اإلما  إ  حتي

 فحفظ حيات ، مقتبل في عامين األزهر في درس الذ  عبيد، مكر / القبطي الونيي السياسي 
 القضاا ، أماا  قضاايا  معظا  يكسا  كاا  إنا  حتاي اإلساالمية، الشاررعة علاو  وتلقاي القاره ،

 .العزرز الكتا  من محفوت  علي هعتماد 

الماؤتمر لونيية فقد أكداإلما  الطي  في توصايات مبادرات األزهر لتحقي  الوحدة ا  عه 
الاااادولي  الحررااااة والموانيااااة.. التيااااو  والتكاماااال ، الااااذ  عقااااد  األزهاااار الشاااارر  ومجلاااا  حكمااااا  

حقااو   وواجبااات ياايع   فااي تاللهااا الجمياا ، وفاا   -فااى اإلسااال   –إ  الموانيااةم  علااى: المساالمين
ااِ ﴾  أ س   ومعاييرم ت حقِّ  العدلم والمسااواةم: ﴿ِإ م  اْدِل وماإِلْحسم لها  ماا لياا وعلايه  ماا »ّللّام يماْقم ر  ِباْلعم

فااي الحقااو   موانيااة كاملااة هااو مااوانن بررطااانى -مااثال   -فااالموانن المساال  فااي بررطانيااا ، علييااا
؛ فاى الحقاو  والواجباات موانياة كاملاة والواجبات، وكذل  المسيحىن المصر  هاو ماوانن مصارى 

 : (1)متضمي ا البيود التالية   إعال  األزهر  صداروقد خر  المجتمعو  على إ

  هو مصطل و أصيل في اإلساال ،وقد شاعم  أناوار   األولاى مان دساتور   الموانية  إ م مصطل
ت ااا   وع هاااود ليباااّي   د  فيهاااا عالقاااةم  – صااالمى   عليااا  وسااالم  – المديياااة وماااا تاااال  مااان ك  ي حااادِّ

ا، وإنمماا المسلمين بغير المسلمين، ور بادر  اإلعال  إلى تقكيِد أ م الموانية ليس  حالا مساتورد 
كِ  نبمقم  اليبين  ل ممارسة  إسالميمة  ليظا  الح  وفاي  – صلمى   علي  وسالم  – هو استدعا و ألوم

سم ،هو دولة المديياة ِل مجتم   إسالميّ  أسم كماا أ  هاذ  الممارساة  لا  تتضاممن أ م قادر  مان ، أوم
يييماة والِعرقيمااة ، تفرقاة أو اإلقصاا  أل ِّ فئااة مان فئااات المجتما ال ديمااة الدِّ وإنماا قاماا   علاى التعدن

ديمةو ه ي مكن أ  تعمل إهم في إنار الموانية الكاملة والمساواة.، واهجتماعيمة  وهي تمعدن

                                           
1 م، املوقووووووع االلكتوووووووروين:  2017 مووووووار: 1: فربايوووووور 28 موووووون الفوووووورتة ىف نعقوووووود، امل"والتكاموووووو  التنوووووووع.. واملواطنووووووة احلريووووووة" مووووووؤمتر -

http://www.almayadeen.net/books/52966/%D8%A7% 9   

http://alhilalalyoum.com/search?keywords=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://alhilalalyoum.com/search?keywords=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://alhilalalyoum.com/search?keywords=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://alhilalalyoum.com/search?keywords=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://www.almayadeen.net/books/52966/%D8%A7%25%209
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 انةم التصرنفات التاي تتعاارمض   م تبيِّي مفاهي  الموانية والمساواة والحقو  يمستملِز   بالضرورة إدإ
ومباادأ الموانيااة، ماان م مارسااات  ه ت ِقرنهااا شااررعة  اإلسااال ، وتيبيااي علااى أساااس التمييااز بااين 
ْيااِل بِمكيااالمْين، فضااال   المساال  وغيااِر المساال ، وتترتماا   عليهااا ممارسااات اهزدرا  والتهماايِش والكم

قاااة والتضااايي  والتهجيااار والقتااال، وماااا إلاااى للااا  مااان سااالوكيات يمرف ضاااها اإلساااال ،  عااان الم الحم
 .وتمقباها كلن األديا  واألعراف

 ق  األديااااا  كلهااااا بماااارا و ماااان اإلرهااااا  بشااااتى صااااور ، وهاااا  يدييوناااا  أشااااد اإلدانااااة باااا  عااااالاإل
 .ورستيكرون  أشد اهستيكار

 ورا  هاااذا الماااؤتمر هاااو التقساااي  لشاااراكة   مجلااا  حكماااا  المسااالمين مااانو  إ  هااادف األزهااار
د  مسااتقنمز  بااين المااوانيين العاار  كافمااة ، مساالمين ومساايحيين وغيااره  ماان لو  متجااددة أو عقاا

ل والموانية والحررمة.  اهنتما ات األ خرى، يقو  على التفاه  واهعتراف المتبادم

ااراكة الكاملااة والعقااِد القاااه  الجماعااةم الواحاادةم  – األزهاار وكياال ولهااذا فقااد ضاار  ، مااثال  للشم
فااي كتااا    عااز  هااذاالباار بهاا ، و بااا  تهيئااة المساايحين بقعياااده  ماان  وللاا  حييمااا أفتااى بجااواز

 . (1) وجل، وهو إنفالو لوصايا رسوليا بققباط مصر خاصة

والتى يعتماد عليهاا علماا  مما سب  أ  الحقاه  اإليمانية والقي  اإلسالمية الحضاررة  ه نضح
ل  الااذى يشااتمل علااى أتبااا  األديااا  تؤكااد سااماحة اإلسااال  ونظرتاا  الموضااوعية إلااى هااذا العااا؛ األزهاار

والمذاه  واألفكار المختلفة، فميذ أقا  اليبى دولت  فى المديية، ل  تكن رعية هذ  الدولة مقصاورة علاى 
الماااؤميين باإلساااال ، بااال كانااا  هياااا  تعددياااة، وعاااايش اإلساااال  أصااايافا  شاااتى مااان الطواهاااز والملااال 

إلااى اإلحسااا   ودعيا اإلسااال ف؛ ن المشااركين وغياره واألدياا  والعقاهااد، وعاايش أهاال الكتاا  وغيااره  ما
فاااى المعاملاااة والمعاشااارة، والتاااوّدد والبااار واإلنصااااف، فتعاليمااا  صااايغ  فاااى قوالااا  تشاااررعية وقانونياااة 

فتتعادد المواقاز ، لتمارمس على المستوى الرسمى فى الدولة ي ذعن لهاا المسالمو ، ورقضاى بهاا القضااة
   .الماضي في الجمي  علي وانفتاح  احت ،وسم الشرر  األزهر رحابةيتض  ميها 

وهااو اآل  يسااتعيد ، عامااا   1050فااي العااال  ميااذ  التيااورر حركااة راهااد األزهاار الشاارر  يعااد
 . والتيورر   رقو  بدور  الونيي، و يياير 25 ثورة بعدخاصة ”  جديد زهرأ” دور  مرة أخرى ليكو  

                                           
 م .2017، يناير 5 ،اخلميس، مقال جبريدة الوفد، عدن يوم  لالرسو  لوصااي إنفاا أبعيانه  ارقباط هتنئة :وكي  ارزهرعبا: شومان  - 1

http://www.wataninet.com/tag/%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%af/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b1/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1/
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 نالبياااة عااان انتخاباااات والتاااي أسااافرت،  2011 عاااا  المصاااررة باااالثورة األزهااار يتاااقثر لااا 
 المجلا  لا تطا حييهاا احتجاجاات وتهرت ،(1) الثورة تل  التي األشهر بالؤسسات المصررة في

 بكتاباة نفسا  األزهار تكلياز ت  وقد الدولة، عن األزهر استقالل باستعادة لمصر الحاك  العسكر  
 ماؤتمر حل لل ، غضو   في، (2)الحكومة عن أكبر استقاله   األزهر مي  شقن  قانو  من مشرو 
 المختلفاة اليظار وجهاات أدت وقاد، (3)الدولة  داخل الشرعي ودور  مستقبل  حول األزهر في نقا 
 األحاازا  اإلسااالمية للاا  فااي بمااا أحاازا ، عاادة ماان تااقتي مصاار فااي مسااتقبل األزهاار دور حااول

 تشادده ، فاي المتطارفين اإلساالميين ضاد كحصان يقاز األزهار ركرة في ترغ  والتي، الليبراليةو 
 ولاا  الدولااة، عاان تمامااا   األزهاار مسااتقل يصااب  وهااو أ ، أساسااي واشااتمل  هااذ  الااركى عاان هاادف

 . (4)لل   من وأبعد والقيادية، المالية، بالدولة الدييية الشئو   على لوضع  املةك سيطرة

 :  الشريرب الفكر التنويري الذي يتسم به األزهرمسات  -أ
فاااااااي خدمتاااااااا  بااااااا  األزهاااااااار  يتسااااااا  يااااااارى علماااااااا  األزهاااااااار أ  الفكااااااار التياااااااورر  الااااااااذ  

 : (5)للمجتم  يقو  علي
  قاا  بادور  المساتمر  وأ  األزهار  ، ار كلماة التوحيادناإتعددية اآلرا  والمذاه  وحررة الرأ  في

ميااذ نشااقت  سااوا  فااي حركااات التحاارر ضااد اهسااتعمار أو ضااد حكااا  الممالياا  الااذين أغااروا 
ولكان ، علما   بالمكافآت الثميية مقابل السكوت علي تصرفاته  ضد تلمه  للمجتم  وأبياها 

 .   إما  جاهرالعلما  ل  يسكتوا وكانوا يرفعو  مبدأ كلمة ح  في وج

  سوا  في المجال الثقاافي  أ  الحركة التيورررة في مصر قام  علي أكتاف رجال األزهركما
قادي   عاد  نشق في زمييا الراهن وإ  كاا  تكملاة لب   جديدا   ورضيز بعدا  ، أو األدبي أو اهعالمي

  ، د المجتماا وهااو تزايااد انتشااار العلمااا  فااي المجاااهت القاهمااة علااي رعايااة أفاارا، لاادور العلمااا 
ومااا يتااقتي فيهااا ماان تجديااد لمفاااهي  ، سااالميةلعاال الحااوارات المتصاالة لهاا  فااي المااؤتمرات اإلو 

                                           
Brown-1 ،Nathan2011,p. 10. ,The Carnegie Papers, Azhar-revolutionary al-Post:   

2- Ibid, p10.  

3- Ibid, p11. 

4- Ibid, pp11-15. 

مقوال  أين مؤسسات ارزهر  يف مواجهة اهلجووم الشور: علوي اإلسوالم ؛  و نوره التنويري يف خدمة اجملتمع  .. ارزهر عبداحلسيب اخلناين:  -5
 م .2004أغسطس  15هو، املوافق  1425 اآلخرة انىمج من 29 ، 42986جبريدة ارهرام، العدن 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathan_J._Brown_(political_scientist)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathan_J._Brown_(political_scientist)&action=edit&redlink=1
http://carnegieendowment.org/files/al_azhar.pdf
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أما المشكلة التي يراها فاي الادور  ، نفس  نار الفكر الواحد الميغل  عليإالمجتم  والبعد عن 
  .حداث اهستجابة الكبر  في هذا المجتم أزهر فتتمثل في الحالي لأل

  أو صااااراحة والمساااالمين اهسااااال  ضااااد اآل  موجهااااة فااااالحر ، المطلااااو  باااادور  راألزهاااا قيااااا 
 اهتهااا  ووصاال المتهمااو   هاا  والمساالمو   إه العااال  فااي مصاايبة أ  تحاادث تكاااد فااال تمورهااا ،

 يهادأ لان أن  يو  لات البررطاني الوزرا  رهي  ماقال  بدليل  ، نفسها العقيدة ضد يكو   أ  إلي
 مؤسساااة أكبااار وهاااو األزهااار دور ياااقتي وهياااا؛ اإلساااال  فياااروس علاااي القضاااا  بعاااد إه العاااال 

  . عي  والدفا  اإلسال  صورة لتصحي  العال  في إسالمية

 خااالل ماان حاليااا   المجتماا  خدمااة فااي األزهاار باا  يقااو  أ  يجاا  الااذ  التيااورر   الاادور ورظهاار 
 للتربية األساسية دةالعقي هو الذ  القره  علي المحافظةو  اهسالميةو  العربية بالثقافة اليهوض

  ، الثقافااةو  األمااة لتوحاادت العربااي اللسااا  واعتاادال القااره  تحفاايظ بمكاتاا  األزهاار اعتيااي ولااو  ، 
  . أدوار و   مسئوليات  أه  من ولل 

 مان العلمااا     حركاات التحارر التاي قاما  بمصار مياذ أماد بعياد ومياذ ناابليو  ضام  كثيارا  إ
ذين وقفااوا وقفااة صااادقة فااي مياهضااة اهساااتعمار الاا، السياساايو  ولو  اهصااالح اهجتماااعي

يظار تا  اللا فاا، كان  الحركات الونيية تيتف  من األزهار فاي العصاز باهساتعمارو  الفرنسي
هااو رفاعااة الطهطاااو  الااذ  هااو رمااز لقااا   راهاادها أزهررااا   يتضاا إلااي حركااة التيااورر العلمااي س

دور األزهاار فااي و  حة السياساايةوإلا نظرنااا إلااي السااا  ، الغاار و  الحااوار الحضااار  بااين الشاار  
الحمية الونيية سير  أ  جمال عبدالياصر حين أراد أ  يستقط  هماة الشاع  المصار  لا  

  ، قااا  وخطاا  علااي الميباار والتااز حولاا  الياااس إل، لتحقياا  للاا  إه ميباار األزهاار يجااد ساابيال  
   . (1)ركا  ارتفاع  فو  الميبر من أسبا  المصداقية التي نبع  علي جبين عبدالياصو 

  ماؤتمر كلمتا  بخاالل ، األساب مستشار شيخ األزهر رحم    عز   محمود أكد الدكتوركما
الذ  نظمت  الهيئة اهنجيلية القبطية اليو  بفيد  شبرد ضامن الحاوار و ؛ التحوهت الديمقرانية

نورل في دع  وبيا  المجتم  واهنفتاح على العال  مياذ  وربي أ  األزهر ل  تاررخا  ربى األالع
  1919 ثااورةل راهااد سااتكمل دور  فااي الثااورات فكااا او ، فااي عهااد محمااد علااى اوربااالبعثااات أل

اساتخد  الارهي  جماال كماا ، الذ  رسخ حتاى اآل ” الدين هلل والونن للجمي  ” وخر  شعار 

                                           
اترخيوووووووووووووووووووه، جريووووووووووووووووووودة الواقوووووووووووووووووووع، املوقوووووووووووووووووووع االلكووووووووووووووووووورتوين:  عوووووووووووووووووورب لألزهووووووووووووووووووور الووووووووووووووووووورايني : الووووووووووووووووووودورعووووووووووووووووووانل عوووووووووووووووووووامر -1

http://alwakei.com/news/13628/index.html 
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حتااى جااا ت ثااورة ، تبداديوليااو ليخاار  اليضااال ضااد اهساا ثااورة عبااد الياصاار ميباار األزهاار فااي
ألزهاار لساايتعيد قااوا  لفرصااة  ثااورةكاناا  الف، قباااط معااا  المساالمو  واأل اوتضااامن فيهاا، يياااير25

صااالح ميااااه  وبااارام  التعلاااي  ابيفسااا  ب أرعااود إلاااى دواهااار  اهساساااية ورتجاا  لإلصاااالح وربااادو 
ساااالمى إلاااي أ  األزهااار بااادأ باااالحوار اإلالااادكتور محماااود عاااز  رحمااا     أشاااار، كماااا اخلااا د

ث  الحوار غير الادييي المصار  المصار  ما  كافاة ، سالمى م  الشيعة واليزردية والوهابيةاإل
نياااف ماا  الكياااه  والتيااارات والشخصاايات العامااة ليخاار  عياا  وثيقااة األزهاار التااي كاناا  األ

لااة اهنشااا  بياا  العاب ةبااادر والم، نهااا جمعاا  الفرقااا أخااال  كاناا  قوتهااا نتااا  لحااوار مصاارى 
عاان  جتماااعى ورضاا  المشااكالت الطاهفيااة علااى ماهاادة البحااث بعياادا  ليرساا  خررطااة للسااال  اإل

هار والباباا ز س البيا  شايخ األأ  يتار أواتف  على ، المجامالت والكلمات المعسولة دو  تهورن
بادور  الاونيي بيا  العاهلاة وقاا  ، زالة اهحتقا  الطااهفيإ جلأشيودة قبل رحيل  بالتياو  من 

 . (1) مبابةإفي أحداث كثيرة مثل فتية 

 :  األزهر للحريات وثيقة -ب
خرجا  مان ، وثيقاة ثورراة جديادةمان خاالل من جدياد دور  التيورر  األزهر الشرر   أدى

وثيقة تؤكد الدور ؛ ل مظل شعا  نور في سما  ليكقنها ؛ رح  المعاناة الثوررة التي تعيشها مصر
 .الحضار  للجام  األزهر عبر تاررخ  الطورل الذ  يزرد علي األلز عا و  التاررخي
اجتمعاا  كوكبااة ماان المثقفااين ؛ بمبااادرة نيبااة ماان الاادكتور أحمااد الطياا  شاايخ األزهاارف 

ي المصااررين علااي اخااتالف انتمااا اته  الفكررااة والديييااة ماا  عاادد ماان كبااار العلمااا  والمفكااررن فاا
األزهاار الشاارر ، وتدارسااوا خااالل اجتماعااات عاادة مقتضاايات اللحظااة التاررخيااة الفارقااة التااي تماار 

أهميتهاا فاي توجيا  مساتقبل مصار نحاو غاياتا  و  بها مصر بعد ثورة الخام  والعشاررن مان ييااير
قاد حارص المجتمعاو  و  ،حقو  شعبها في الحرراة والكراماة والمسااواة والعدالاة اهجتماعياةو  اليبيلة

علااي أ  يسااتلهموا فااي مياقشااته  روح تااراث أعااال  الفكاار واليهضااة والتقااد  واإلصااالح فااي األزهاار 
الشاارر ، ابتاادا  ماان شاايخ اإلسااال  الشاايخ حساان العطااار وتلميااذ  الشاايخ رفاعااة الطهطاااو  إلااي 

 محماد عباد  درازو اإلما  محمد عبد  وتالميذ  وأهمت  المجتهدين من علماه  من أمثال المراغي
كماا ، طفي عبدالراز  والشيخ شلتوت وغيره  من شيوو اإلسال  وعلماه  إلي يو  الياس هذامصو 

اسااتلهموا فااي الوقاا  نفساا  إنجااازات كبااار المثقفااين المصااررين مماان شاااركوا فااي التطااور المعرفااي 
                                           

  م .2012-4-26، عدن بتاريخ جريدة وط،يناير،  ثورة بعد جديد من وولد التنوير رائد ارزهر: عز  حممون -1
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واإلنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصر  والعربي الحديث في نهضات  المتجاددة، مان رجاال 
 : (2) انتهي المجتمعو  الي المحاور التالية، و (1) القانو ، واألد  والفيو  الفلسفة و 

 التي تعتماد علاي دساتور ترتضاي   ،دع  تقسي  الدولة الونيية الدستوررة الديمقرانية الحديثة
 ،ورحاااادد إنااااار الحكاااا  ،مؤسساااااتها القانونيااااة الحاكمااااةو  يفصاااال بااااين ساااالطات الدولااااة ،األمااااة

بحياث تكاو  سالطة التشارر  فيهاا ، كل أفرادها علاي قاد  المسااواة الواجبات لو  رضمن الحقو  و 
حيااث لاا  يعاارف اإلسااال  ه فااي  ،بمااا يتوافاا  ماا  المفهااو  اإلسااالمي الصااحي  ؛لياوا  الشااع 

ه تاررخاا  مااا يعاارف فااي الثقافااات األخاار  بالدولااة الديييااة الكهيوتيااة و  تشااررعات  وه حضااارت 
باال تاار  للياااس ، ررة فااي بعااي مراحاال التاااررخعاناا  ميهااا البشااو  ،التااي تساالط  علااي الياااس

شاررطة أ  تكاو  المبااد  ، المؤسسات المحققة لمصالحه و  اختيار اآللياتو  إدارة مجتمعاته 
بماااا يضااامن ألتباااا  الاااديانات ، و الكلياااة للشاااررعة اإلساااالمية هاااي المصااادر األساساااي للتشااارر 

 .حاااااااوال الشخصااااااايةالساااااااماورة األخااااااار  اهحتكاااااااا  إلاااااااي شاااااااراهعه  الدييياااااااة فاااااااي قضاااااااايا األ

الااااذ  هااااو الصاااايغة  ،القاااااه  علااااي اهنتخااااا  الحاااار المباشاااار ،اعتماااااد اليظااااا  الااااديمقراني - 
بماااا يضااامي  مااان تعددياااة ومااان تاااداول سااالمي  ،العصاااررة لتحقيااا  مبااااد  الشاااور  اإلساااالمية

 ،محاسبة للمسئولين أما  ممثلاي الشاع و  مراقبة لألدا و  صاصاتتمن تحديد لالخ، و للسلطة
وإدارة شائو  الدولاة  ،القاراراتو    اليااس ومصاالحه  العاماة فاي جميا  التشاررعاتوتوخي مياف

حرراااة الحصاااول علاااي و  تحقيااا  الشااافافية التاماااةو  ومالحقاااة الفسااااد، القاااانو  وحاااد ، و بالقاااانو  
 .تداولهاو  المعلومات

 ماا  اهحتاارا  الكاماال لحقااو  اإلنسااا  ، الاارأ و  اهلتاازا  بميظومااة الحررااات األساسااية فااي الفكاار
واعتباار الموانياة ميااط  ،احتارا  األدياا  الساماورةو  والمرأة والطفل والتقكيد علي مبادأ التعددياة

 .المسئولية في المجتم 

 التخااااورنو  ضاااارورة اجتيااااا  التكفياااارو  أخالقيااااات الحااااوار،و  اهحتاااارا  التااااا  آلدا  اهخااااتالف 
ماا  اعتبااار الحااث ، ينالعاادا  بااين المااوانيو  التيابااذو  اسااتخدام  لبعااث الفرقااةو  اسااتغالل الاادينو 

 .الدعوات العيصررة جررمة في ح  الوننو  علي الفتية الطاهفية

                                           
 . 214-211م، ص ص 2011، صيف 139، لبنان،  العدن جملة شئون اروسطهيئة التيفرير: ارزهر ومستقب  مصر،  -1

 رمضوان مون 20 ، بتواريخ السوبتجريدة ارهرامعوزت السووعدين وثيقة العمامة واإلمامة، ؛ املشار إليها يف،  وثيقة احلرايتارزهر الشريف:  -2
  .45547 العدن 136 السنة، 2011 اغسطس 20 املوافق  هو 1432
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  القاااارارات الدوليااااة، والتمساااا  بااااالميجزات الحضاااااررة فااااي العالقااااات و  تقكيااااد اهلتاااازا  بااااالمواثي
المتساااقة مااا  الخبااارة ، و العربياااةو  المتوافقاااة مااا  التقالياااد السااامحة للثقافاااة اإلساااالمية، اإلنساااانية

مااا قدماا  ماان نمااال  فاهقااة فااي و  ،لطورلااة للشااع  المصاار  فااي عصااور  المختلفااةالحضاااررة ا
 .التعايش السلمي ونشدا  الخير لإلنسانية كلها

 تقكياااد ، و الحفاااا  علاااي عزتهاااا الونيياااةو  الحااارص التاااا  علاااي صااايانة كراماااة األماااة المصاااررة
ضاااما  ، و الاااثالثاهحتااارا  الكامااال لااادور العباااادة ألتباااا  الاااديانات الساااماورة و  الحماياااة التاماااة

الممارساااة الحااارة لجميااا  الشاااعاهر الدييياااة دو  أ  معوقاااات، واحتااارا  جميااا  مظااااهر العباااادة 
وكذل  الحرص التاا  ، بمختلز أشكالها، دو  تسفي  لثقافة الشع  أو تشور  لتقاليد  األصيلة

 .ابتةاإلبدا  الفيي واألدبي في إنار ميظومة قيميا الحضاررة الثو  علي صيانة حررة التعبير

  دخااول عصاار المعرفااة قااانرة التقااد  الحضااار  فااي مصاار،و  البحااث العلماايو  اعتبااار التعلااي 
حشااد ناقااة المجتماا  كلاا  لمحااو و  تكاارر  كاال الجهااود لتاادار  مااا فاتيااا فااي هااذ  المجاااهت،و 

 .تحقي  المشروعات المستقبلية الكبر  و  استثمار الثروة البشررةو  األمية،

  العالميااااة،و  داهرتهااااا اإلفررقيااااةو  محيطهااااا اإلسااااالميو   بيااااا  عالقااااات مصاااار بقشااااقاهها العاااار 
استرجا  الدور القياد  و  الحفا  علي استقالل اإلرادة المصررة،و  مياصرة الح  الفلسطييي،و 

 .التاررخي

   اعتبااار األزهاار الشاارر  هااو الجهااة المختصااة التااي يرجاا  إليهااا فااي شاائو  اإلسااال  وعلوماا
ماا  عااد  مصااادرة حاا  الجمياا  فااي إباادا  الاارأ  ، الفكررااة الحديثااةو  اجتهاداتاا  الفقهيااةو  وتراثاا 

متااي تحققاا  فياا  الشااروط العلميااة الالزمااة، وبشاارط اهلتاازا  بااآدا  الحااوار، واحتاارا  مااا توافاا  
 .علي  علما  األمة

 :  التفكري النقديو العقلوتنمية تكوين  -ج
  ميا إيماناا  ، اإلساالميو  عربايالو  الاونييتكورن العقل اليقاد   قضيةب بياه ميذ األزهر  نشغلا

فالا عارف المجتما  ماالا كاا  لألزهار ، بق  هذا التكورن يعد إحدى المها  الرهيسية أل  ثقافة معاصرة
   .كا  من السهل معرفة الطرر  إلى دور األزهر غدا  ؛ تيورر  بالماضيو  من دور علمي

تحا  أمامهاا أباوا  ، انفثقافياةو  نهضاة علمياةعلاى بياا   فقد عمال األزهارهذا من أجل و 
اااا ساااكوني ا  اإلساااالميأصاااب  المجتمااا  و  التقاااد  المجتمعاااي، ييضااا  بالحيوراااة بعاااد أ  كاااا  مجتمع 

ا مجتما   فاي أهمية تكاورن العقال اليقاد عا  ورزرد بضرورة  ألزميذ  على لل  وت  التقكيد ،جامد 
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التاي ، و المعلومااتلكان فاي سايا  ثاورة ، و الياو عاال  فاي فانيا اليو  نؤكد علي  مرة أخارى ، متغير
عاان نرراا  عقااال  نقاادي ا بيااا  فااي المقااا  األول  فااي كاال المجاااهت المعرفيااة، ممااا يسااتدعي  تاادفق

 تصييز هذا الفايي مان المعلوماات،الفرد من خاللها يستطي  ، المؤسسات التعليمية والمجتمعية
 اتوالمعلومااااوالمعلومااااات المتحياااازة ، المعلومااااات الخانئااااةو  التفرقااااة بااااين المعلومااااات الصااااحيحةو 

 يمكن وه اإلرهابي، العقل ليشقة الضروررة المقدمة هو التقليد  العقل وبالتقكيد فا ، الموضوعية
  .(1)والمراوغ  المتطرف اإلسالمي الخطا  هليات بتحديد إه اإلرهابي العقل مكونات عن الكشز

ومااات إلااى ولكاان أهاا  ماان للاا  كلاا  أ  العقاال اليقااد  هااو الوساايلة الوحياادة لتحوراال المعل
 األزهاااارماااان هيااااا أصااااب  يقاااا  علااااى عااااات  ، و معرفااااة، أل  المعلومااااات بااااذاتها ه تشااااكل معرفااااة

هاذا التوجا  ييبغاي أ  يايعك  علاى ، و المصار   مسائولية تشاكيل العقال اليقاد مؤسساات التعلاي  و 
 . السياسة الثقافية بشكل عا 
 عاماا   هادفا   العصار اهاذ وتكورن العقل اليقد  فاي اليقد  التفكير تعلي  ولهذا فقد أضحى

 يمكن التفكير تعلي  أ  الباحثو   يعتقد لذل  المتقدمة، العال  دول من كثير في التربية أهداف من
 تساعى المعاصارة فالتربياة، للمتعلمين ومان ثا  أفاراد المجتما  المعرفية البيية تطورر في يساه  أ 

، المساتمر الاذاتي الاتعل  علاى درةالقا لديا  تصاب  حتى يفكر، وكيز يتعل  كيز الفرد لتعل  جاهدة
 .(2)والفكررة المعرفية التغيرات ومواجهة
بتعلي  الوعا  اللغة اإلنجليزرة والحاساو  فاي اهتجاا  الصاحي ، شيخ األزهر يقتي قرار  

علااى أ  يكااو  هااذا القاارار خطااوة تتلوهااا خطااوات أخاارى بهاادف إعااادة اهعتبااار للمؤسسااة الديييااة 
 .وثقافيا   تيورر  الذ  يمكن أ  تقو  ب  اجتماعيا  تطورر الدور الو  الرسمية

؛ فاي تطاورر وتحساين مهااراته  المعرفياة والشخصاية مشج  ومساندوهذا بالتقكيد سيكو  
 .  يقومو  ب ذال عملمطل  أساسي ليجاح ال ذاوه

 :  األزهر ومكانة اإلمام -د
ه   ياأقاااااو رزھألا شاااايوو  كاو كاااا ،لحاا ورقاااادرها يوقرهاااااا هيبااااة لاااا  رزھألومااااازال ا  كا
قتاااادار بالتاااا  سار أدا  على عااااد ساو هيبتاااا  رزھلأل حفااااظ ما ووھ ،ا  ج أو ميصاااا  في يطمعااااو  

 . على مر العصور

                                           
 مستقب  مصر: املواجهة الشاملة لظاهرة اإلرها  مؤمتراملصري،  لبعالم والتنويري املعريف الدور: اإلرهوووا  يسن: مووواجوهوة السيد1-

   .264-247ص ص م، 2016أكتوبر  25 -24، القاهرة، يف الفرتة من س ارعل  للثقافةاجملل، ونور مؤسسات الدولة املصرية

 م: 2017-3-28التعلي ، املوقع االلكرتوين بتاريخ يف النقدي التفكري ميينة: تنمية زوليخة، و هديب  طوطاوي -2
http://www.ummto.dz/IMG/pdf/_-_2015_.pdf 
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ولعاال مااا فعلاا  أحااد شاايوو األزهاار حييمااا نلاا  مياا  أ  يرتااد  مالباا  معييااة عيااد مقابلااة 
، ادةولمااا حااا  الموعااد أخااذ المالبااا  الرساامية فااي ميااديل ولهاا  بمالبساا  المعتااا، الخااديو توفياا 

ثا  ، إلا أردت الشايخ فهااهو أماما و  وقاال لا  إ  كيا  ترراد الجباة فهاا هاي، ودخل علاى الخاديو  
  .(1) كيز أتجمل لتوفي  بمالب  ه أتجمل بها لربي في الصالة: قال لجلساه 

العررقاااة العاااين السااااهرة علاااى مصاااال  المصاااررين ورأس  مؤسساااة األزهاااركانااا  ومازالااا  
 مرحلااةقااد شاكل  ثااورة الخااام  والعشااررن ماان يياااير ، و والمفساادين الحرباة فااي نضااال  ضااد الفساااد

 ولااا  يطااال بياااا الوقااا  حتاااى شااااهدنا شااايخ األزهااار، باااين مؤسساااة الحكااا  ومؤسساااة األزهااارجديااادة 
انساح  شايخ ، ييسح  عليا  من حفل تيصي  أول رهي  مدني يقتي بارادة حرة للشع  المصار  

وقاد كاا  محقاا فاي ، ليفسا  ولمكانتا  الرفيعاة من احتفال تيصي  رهاي  الجمهورراة غضابا   األزهر
الكبااار أ  يجلسااوا فااي الصاافوف الخلفيااة  انسااحاب  فااال يلياا  بمكانااة اإلمااا  األكباار وعلمااا  األزهاار

 مكاناة لها  هو  بييما يجلا  فاي الصاز األول مان هصافة
وهاذا لاي  بغررا  عان األزهار فقاد ، (2)

 : (3)حدث مثل لل  على مر تاررخ األزهر وميها 
 انفجاااار الشاااع  المصااار  ضااااد حكااا  المماليااا ، رفضااااا للجباياااات التااااي 1795يولياااو  فاااي ، 

فرضااها األمياار محمااد باا  األلفااى، وهيااا ثااار الشاايخ عبااد  الشاارقاوى شاايخ الجااام  األزهاار، 
واعتصاا  ونالباا  داخاال األزهاار، لتيطلاا  التظاااهرات فااي الشااوار  المصااررة لثالثااة أيااا ، حتااى 

 .  1795يوليو  15  الثوار ووقعوا وثيقة بذل  في استجا  أمرا  الممالي  لمطال

   ماة هإللهاا  الحماساة، وقااد أ ا  وكا  ميبار ،  ،1919 في ثورة هاما   لع  األزهر الشرر ، دورا
 59األزهر التظاهرات، وخط  خطي  الثورة القم  سرجيوس، من على ميبر األزهر لمدة 

 .حدة الونييةيوما متتالية، داعيا هستقالل مصر، ومؤكدا على الو 

  شاايخ صااالحيات بعااي تقلااي  السااادات أنااور األسااب  الاارهي  قاارر  ،1974 يوليااو 7فااي 
 دورااا   أحادث الاذ  األمار؛ اسااتقالت  تقادي  إه محماود الحلاي  عباد الشاايخ مان كاا  فماا األزهار،

 إصاادار معاااودة إلااى السااادات اضااطر ممااا اإلسااالمي؛ العااال  أنحااا  وساااهر مصاار فااي هاااهال  

                                           
 .20م، ص 2015، نار الكلمة للنشرو التوزيع، القاهرة ،الح اإلجتماعي واجملتمعيواالص ارزهر الشريفحممد اجلواني:  -1

                     م:2017-3-28توواريخ ب، املوقووع االلكوورتوين ارزهوور ... الوودور والقيووانة :حمموود فووؤان منصووور -2

                             http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=2768  
3 م، املوقووووووووووووووع االلكوووووووووووووورتوين: 2017-2-6  جريوووووووووووووودة أخبووووووووووووووار مصوووووووووووووور، من تعبأ من..  اسةیلسوا رھزرسووووووووووووووعيد صووووووووووووووالح: ا -

http://www.tahrirnews.com/Posts/printing/66105/    

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=2768
http://www.tahrirnews.com/Posts/printing/66105/
http://www.tahrirnews.com/Posts/printing/66105/
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 الاوزرر معاملاة األزهار شايخ يعامال أ  القارار وتضامن عهاد ، سااب  إلاى األمر في  أعاد قرارا
 .مباشرة الوزرا  قبل األسبقية في ترتيب  وركو   والمعا ، المرت  حيث من

 قاااانو   علاااى محماااود الحلاااي  عباااد اإلماااا  بقيااااد  األزهااار اعتااارض الساااادات أيضاااا ، عهاااد وفاااي 
 اإلمااا  ونجاا  اإلسااالمية، للشااررعة مااواد  بعااي مطابقااة عااد  أكااد حيااث الشخصااية، األحااوال

 .لليور القانو   خرو  عد  في وفات  حتى

 جااد علاي الحا  جاد الشيخ إمام  في متمثال   الشرر ، األزهر خاض  ،1994 وفي سبتمبر 
 الااادولى القااااهرة ماااؤتمر إعاااال  مساااودة فاااى الاااواردة البياااود بعاااي ضاااد شرساااة معركاااة الحااا 

 علااى وتعتاادى األديااا  تياااهي قاارارات بهااا المااؤتمر مسااودة أ  األزهاار إمااا  واعتباار، للسااكا 
 اإلجهااااض، وتباااي  الجيساااي، الشاااذول تباااي  الماااؤتمر بياااود أ  وجاااد حياااث اإلنساااانية؛ الكراماااة
 فيا  أكاد الاذ  بيانا  مباار  حسيي الرهي  أصدر الح  جاد بيا  وعق ؛ زوا  بدو   والحمل

 والقي . الدين م  صطد ي قرار أ  يصدر بق  للمؤتمر تسم  لن المسلمة مصر أ 

فلساافة التعلااي  األزهاار  قباال ) : ورشاامل اليقاااط التاليااة: اتففدهر اتن يفف ب ت شرفف  اترفف  و: ات اإلفف 
، التقااور  ونظاا  اهمتحانااات، خطااة الدراسااة بالمعاهااد األزهررااة ،أهااداف التعلااي  األزهاار  ، الجااامعي

  :ر (إلدارة التعلي  األزه الهيكل التيظيمى، تمورل التعلي  األزهر  
 : قبل الجامعي فلسفة التعليم األزهري -أ

والتاى تاي   ففاي الماادة الثانياة،   السااب  لكرهاا1961لساية 103من خالل مبااد  القاانو  
على أ  الغرض من األزهر عامة والتعلي  األزهار  خاصاة     األزهار هاو الهيئاة العلمياة التاي تقاو  

، وتحماال الرسااالة اإلسااالمية إلااى كاال الشااعو ، ر علااى حفااظ التااراث اإلسااالمي ودراساات  وتجليتاا  ونشاا
وتعماال علاااى إتهااار حقيقاااة اإلسااال  وأثااار  فااي تقاااد  البشاار ورقاااي الحضااارة وكفالاااة األماان والطمقنيياااة 

كماا تهات  ببعاث الحضاارة العربياة والتاراث العلماي والفكار  ، وراحة اليف  لكل الياس في الادنيا واآلخارة
د  وتقاااد  العلاااو  وخدماااة المجتمااا  ألهاااداف القومياااة واإلنساااانية وتعمااال علاااى رقاااي األ، لألماااة العربياااة

وتزورااااد العااااال  اإلسااااالمي والعربااااي بالمختصااااين وأصااااحا  الاااارأ  فيمااااا يتصاااال بالشااااررعة ، والروحيااااة
وتخااارر  علماااا  متفقهاااين فاااي الااادين يجمعاااو  إلاااى ، اإلساااالمية والثقافاااة الدييياااة والعربياااة ولغاااة القاااره 

 .  (1) وقوة الروح كفاية علمية مهيية لتقكيد الصلة بين الدين والحياة   اإليما  باهلل والثقة باليف 

                                           
 . 2، مرجع سابق، املانة م، بشأن إعانة تنظي  ارزهر وهيئاته والئيفته التنفيذية1961لسنة  103القانون ج. م. ع:  -1
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، وبهذا يمكن القول بق  األزهر صاغ أهداف  التعليمية وف  رسالة وفلسفة تربورة إسالمية
وللااا  مااان خاااالل تخااارر  علماااا  ، هادفاااا  إلاااى نشااار الثقافاااة اإلساااالمية والعربياااة فاااي أنحاااا  العاااال 

إل أ  فلسفة التعلي  األزهر  بذل  تقو  على ، والدنيا سلوكه  وف  علمه  متفقهين في علو  الدين
كما تقو  على عد  إخرا  الي  الدييي اإلسالمي مان إناار العلا  وميا  ، وحدة المعرفة وتكاملها

 . (1)العل  التربو  
ولمااا كااا  الهاادف األساسااي لألزهاار هااو هاادف دييااي وتفاار  عياا  بعااد للاا  أهااداف أخاار  

ورعااد هااذا دلاايال  علااى مرونااة التعلااي  األزهاار  واتصاااف    بمواكبااة ، تصااادية واجتماعيااةسياسااية واق
متحلياا  باقخال  ، لذا سعي األزهار إلاى إعاداد إنساا  مسال  عاارف بدييا ، العصر وحاجات الزما 

من أجال و  ،(2)ومشاركا  في بيا  وتطور مجتمع   ، وفاهما  لدور  في الحياة، القره  ومتصفا  بقيم 
كل  اعتمدت فلسفة التعلي  األزهر  عامة والتعلي  األزهر  قبل الجاامعي خاصاة علاى التربياة  هذا

عماال علااى ربااو الاادين وال، اإلسااالمية فااي أهدافاا  ومياهجاا  وبرامجاا  وتيظيماتاا  التربورااة واإلداررااة
ساتمرار واه، والعل  بالواق  من أجال بياا  أفارادا  علاى قادر مان المسائولية فاي بياا  الاونن، بالحياة

 . في الزود عن الحضارة اإلسالمية والعربية
 : قبل الجامعي أهداف التعليم األزهري -ب

إل أنهاا ، فاي أ  نظاا  تعليماي مرحلاة متميازة وهاماةمرحلتاي التعلاي  قبال الجاامعي تشكل 
  لى، أالتعلي  اإللزامي )األساسي( وبداية المرحلة العليا مان التعلاي  الجاامعي والعاتمثل االمرحلة 

أنها حلقة الوصل بين مرحلة الطفولة والشبا ، ومرحلة اإلعداد للعمل واإلنتا ، كماا أنهاا مرحلاة 
 تهيئة للدخول في كليات جامعة األزهر.
خاصة تؤد  دور ا باارزا  وحيوراا  فاي  قبل الجامعي التعلي باإلضافة إلى لل  فا  المرحلة 

وبما يمكي  مان اكتشااف مواهبا  ، األزهر  تيمية وتشكيل مختلز جوان  شخصية الطال  التعلي  
 .(3)وقدرات ، وتساعد  على إيجاد تصور أولي لما يمكن أ  يكو  علي  مستقبل  العلمي والعملي

      تزورااااااد 1961( لساااااية 103القاااااانو  رقاااااا  ) حساااااا أهاااااداف المعاهااااااد األزهرراااااة  وتتضااااا  
عاااااااارف والخبااااااارات التاااااااي التالمياااااااذ بالقااااااادر الكاااااااافي مااااااان الثقافاااااااة اإلساااااااالمية، وإلاااااااى جانبهاااااااا الم

                                           
 .  118،119، ص ص م1997(، نارالفكر العريب، القاهرة، منهجية البيفث يف الرتبية )رؤية اسالميةعبدالرمحن النقيب:  -1
 . 120م، ص 1986، نار الفكر العريب، القاهرة، اجلامعات اإلسالمية ونورها يف مسرية الفكر الرتبويحممد القطري:  - 2

 .18م، ص1998،، املركز القومي للبيفوث الرتبوية والتنمية، القاهرة، التعلي  الثانوي يف مصر رؤية مستقبليةمي حممون شها  وآخرون:  -3
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يتااااازود بهاااااا نظاااااراكه  فاااااي المااااادارس األخااااارى، ومااااازودين بوسااااااهلها، وإعاااااداده  اإلعاااااداد الكامااااال 
ااااا  للاااادخول فااااي كليااااات جامعااااة األزهاااار ومختلااااز الجامعااااات والمعاهااااد العليااااا، وتتهيااااق لهاااا  جميع 

 .(1)فرص متكافئة في مجال العمل واإلنتا   
زهررااااااااة أ  المعاهااااااااد األزهررااااااااة العامااااااااة كمااااااااا حااااااااددت الالهحااااااااة الداخليااااااااة للمعاهااااااااد األ 

 : (2)تهدف إلى ما يلي
 تزورد الفتى المسل  بتربية روحية وخلقية وجسمية وعقلية واجتماعية وقومية . 

 ت  وتوجيهها بما في  صالح  وصالح العال  العربي واإلسالمي.االكشز عن قدرات  واستعداد 

 كماا ياّزود باالعلو  ، التاي يخات  األزهار بهاا تزورد  بالقدر الكافي من العلاو  الدييياة والعربياة
 . الحديثة ) الثقافية والعلمية والعملية والفيية ( والتي تخت  بها مدارس التعلي  العا 

  ونيا  و  تزورد  بقنماط السلو  الذ  يكفل ل  العيش والتيشئة اإلسالمية بما يهيئ  لخدمة ديي
 . بين الدين والحياة والعقيدة والسلو وبعث الحضارة العربية وترقيتها والربو ، وتراث 

  الحرص على تالوة وحفظ القره  الكرر  وتجورد  وفهم . 

 داعااا  تيشااائت  بالكفاياااة الروحياااة والشخصاااية لتوجيااا  ، و تهيئتااا  تااادررجيا  لااادور  الميتظااار بالحيااااة
  .وقيادة العالمين العربي واإلسالمي

  في األزهر الشرر تهيئت  لمواصلة الدراسة في مراحل التعلي  التالية. 
  تبتعد تمام ا عن الواق ، 1961لسية 103كما نجد أ  األهداف المعلية والمقررة بقانو  

 . (3)فهي براقة، فضفاضة كما أ  هذ  األهداف أهمل  الياحية السلوكية للطال 
  : خطة الدراسة بالمعاهد األزهرية -ج

طااال  بواسااطة المعلمااين، كمااا تعباار الخطااة الدراسااية عاان مجموعااة المااواد التااي تاادرس لل
لاااذا كانااا  ميااااه  ، تعبااار الخطاااة عااان السااااعات المخصصاااة لتااادرر  كااال ماااادة فاااي كااال مرحلاااة

األزهااار  تهاااادف إلعاااداد ناااال  يجمعااااو  إلاااى جانااا  الثقافااااة  تعلي ومقاااررات وماااواد الدراسااااة باااال

                                           
 ( .  85م، مرجع سابق املانة )1961( لسنة 103م. ع: القانون  رق  ) ج. -1

 لسوونة239الالئيفووة الداخليووة للمعاهوود ارزهريووة العامووة الصووانرة ابلقوورار الوووزاري رقوو  ارزهوور الشووريف: اإلنارةالعامووة للمعاهوود ارزهريووة:  -2
 .  3،4، مكتب املدير العام، مطبعة ارزهر،  . ت، ص ص م1963

م، ص 1999، الودورة السانسوة والعشورين، التعلي  ارزهري قب  اجلامعي ومتطلبات القرن احلوانى والعشورينلس القومية املتخصصة: اجملا -3
208.  
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لاااذا ، ماااةالعا التعلاااي اإلساااالمية والعربياااة ثقافاااة حيااااة ه تقااال عااان مساااتوى ثقافاااة زمالههااا  ناااال  
 .(1)وضع  خطة الدراسة باألزهر عموم ا لتزورد نالبها بالثقافتين

  على أ  يت  تشاكيل لجياة مان 1961( لسية 103من قانو  ) (92ولقد نص  المادة )
 .(2) المواد الدراسيةو  المياه و  التعلي  لوض  الخطوو  وزارة التربيةو  األزهر

ألخااذ بهااا عيااد وضاا  المياااه  الدراسااية وقااد وضاا  المساائولو  باااألزهر عاادة معااايير ياات  ا
 : (3)هى كما يلي و  باألزهر
  ربااو التعلااي  األزهاار  بااالتعلي  العااا  حتااي يتساااوى نااال  األزهاار ماا  نظااراهه  بماادارس

، لىاالتربياااة والتعلاااي  فاااي المساااتوى الدراساااي والتحصااايلي وفاااي فااارص القباااول باااالتعلي  العااا
 . ولتتعادل شهادات األزهر والمدارس العامة

 وماان ثاا  يتحاات  فااي المياااه  تزورااد الطلبااة بااالعلو  الحديثااة بمااا ، عاااة التطااور العلماايرا م
 . يماثل ما يقد  لطال  المدارس العامة

( مااان الالهحاااة التيفيذياااة لهاااذا القاااانو  علاااى الماااواد التاااي تااادرس 63لاااذا أكااادت الماااادة )و 
الدراساااااات ، الرراضااااايات، اللغاااااة العربياااااة، القاااااره  الكااااارر : (4)ياااااة وهاااااي كالتااااااليبتداهبالمرحلاااااة اإل
  .والتربية الفيية، التربية الديييةو  اللغة اهنجليزرة،، العلو ، اهجتماعية

( مااان الالهحاااة التيفيذياااة لهاااذا القاااانو  علاااى الماااواد التاااي تااادرس 64أكااادت الماااادة ) كماااا
مطالعاة اللغة العربية ) نحو وصرف و ، القره  الكرر  وتجورد : (5)ية وهي كالتاليعدادبالمرحلة اإل

علاااا  ، الساااايرة اليبورااااة،  هتفسااااير القاااار ، الحااااديث الشاااارر ، المااااواد الشاااارعية ) فقاااا ونصااااوص (، 
 . اللغة اهنجليزرة، والتربية الفيية، العلو ، الدراسات اهجتماعية، الرراضيات، (التوحيد

( مااان الالهحاااة التيفيذياااة لهاااذا القاااانو  علاااى الماااواد التاااي تااادرس 65لاااذا أكااادت الماااادة )و 
 :(*)(6)لة الثانورة وهي كالتاليبالمرح

 
                                           

 .  140، القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر،  . ت.،  صعاًما 12ارزهر يف ارزهر:  -1

 . 92، 87م، املوان 1961( لسنة 103ج. م. ع: القانون ) -2
، الوووودورة التاسووووعة، لسوووونة اجمللووووس القووووومي للتعلووووي  والبيفووووث العلمووووي حووووول مسووووتقب  التعلووووي  ارزهوووورياجملووووالس القوميووووة املتخصصووووة:  -4

 .5م ،ص1981/1982
 . 63م،، املانة 1961( لسنة 103ج. م. ع: القانون ) -4

 . 64، املانة نفس املرجع -5

 . 65ة م،، املان1961( لسنة 103ج. م. ع: القانون ) -6
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 : أواًل بالنسبة للقسم األدبي
ااا : الماواد الشاارعية -1   –التوحيااد  –الفقاا   –الحااديث  –التفساير  –وتشاامل القاره  تااالوة وحفظ 

 . الميط 
اإلنشااااا   –األد  واليصااااوص  –البالغااااة  –الصاااارف  –وتشاااامل اليحااااو : المااااواد العربيااااة -2

 . العروض –ة المطالع –للصز األول والثاني فقو 
الفلساافة وعلاا   –اللغااة األجيبيااة الثانيااة  –وتشاامل اللغااة األجيبيااة األولااى : المااواد الثقافيااة -3

اهقتصاااد الميزلاااي  –التربيااة الرراضااية  –التربيااة الفييااة  –الجغرافيااا  –التاااررخ  –الاايف  
 للبيات.

 : ثانيًا بالنسبة للقسم العلمي
 . التوحيد –الفق   –الحديث  –التفسير  –فظ ا وتشمل القره  تالوة وح: المواد الشرعية -1
اإلنشااااا   –األد  واليصااااوص  –البالغااااة  –الصاااارف  –وتشاااامل اليحااااو : المااااواد العربيااااة -2

 . المطالعة –للصز األول والثاني فقو 
التربياة  –أحياا   –كيمياا   –فيزراا   –رراضايات  –وتشامل لغاة انجليزراة : المواد الثقافية -3

 اهقتصاد الميزلي للبيات. –ضية التربية الررا –الفيية 
بالثقافاااة المهيياااة مثااال المجااااهت العلمياااة  ا هتمااااه ضاااعز سااااب  ماااا يلاااي:يالحاااظ مماااا ه

ومماا يجعال العملياة ، مما يعمل على توثيا  ورباو التعلاي  والمجتما ، والفييةوالزراعية والصياعية 
 .(1)التعليمية عملية شيقة 

 -: قبل اجلامعي ألزهريا تعليماهليكل التنظيمي إلدارة ال -د
 : يمكن تقسي  إدارة المعاهد األزهررة إلى ما يلي

 : ييقس  المستوى المركز  والذ  تخض  ل  المعاهد األزهررة إلى ما يلي: اتنسن ى اتن كزب  –
 : شيخ الشر  -1-

باسااتعراض إدارة التعلااي  فااي األزهاار نجااد أ  اإلشااراف علااى شاائو  الجااام  األزهاار شااقن  
كاااا  يرجااا  غالباااا  إلاااى ولاااي األمااار ) الحااااك  ( مباشااارة أو غيااار ، جد الجامعاااة الكبااارى شاااق  المساااا

مباشرة، أ  فيها يخت  باصالح  وعمارت  واإلنفا  علي  يعاود إلاى الخلفاا  أو فايمن يختاارونه  
                                           

مي الكتوا  املدرسوي"، هبة فتيفي حممد علي: " تقومي كتا  التوحيد املقورر علوي طوال  الصوف ارول الثوانوي ارزهوري يف ضوو  معوايري تقوو  -1
 . 106م، ص 2012كلية الرتبية، جامعة املنيا، رسالة ماجستري غري منشورة،  
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من األمرا  والوزرا ، أما فيما يتعل  بالصالة فيعود إلى الخطي  وعادد مان األهماة، واساتمر للا  
 .(1)اإلشراف واإلدارة حتى العصر المملوكي الوض  في
إل يعاود إلاى ، و  فهو نظا  حديث نسابيا  يبخصوص نظا  مشيخة األزهر المعمول ب  إلو 

، المؤسسااات الديييااة التابعااة لألزهاارو  العصاار العثماااني، حيااث يتااولى شاايخ األزهاار رهاسااة المعاهااد
 .(2) رةاألزهر التعلي  وميها معاهد 

  فااي مادتاا  الرابعااة علااى أ    شاايخ األزهاار هااو 1961لسااية  (103لااذا ناا  القااانو  )
اإلماااا  األكبااار صااااح  الااارأ  فاااي كااال ماااا يتصااال بالشااائو  الدييياااة والمشاااتغلين باااالقره  وعلااااو  
اإلساال ، ولا  الرراساة والتوجيا  فااي كال ماا يتصال بالدراسااات اإلساالمية بااألزهر وهيئاتا ، وراارأس 

يخ األزهااار أياااا  العمااال األسااابوعية ومواقيااا  العمااال كماااا يحااادد شااا، (3)المجلااا  األعلاااى لألزهااار  
وممااااا سااااب  يتضاااا  أ  أعلااااى ميصاااا  إدار  باليساااابة للمعاهااااد األزهررااااة  ؛(4)بمؤسسااااات األزهاااار 

 وغيرها من المؤسسات األزهررة وهيئاتها هو شيخ األزهر.
 : هكيا الشر  -2-

  لألزهاار يكااو  علااى أ    1961لسااية  103( ماان القااانو  رقاا   7لقااد نصاا  المااادة )  
يختااار ماان بااين هيئااة مجماا  البحااوث اإلسااالمية أو مماان تتااوافر فاايه  الصاافات المشاارونة  وكياال

فاا  لا  يكان قبال هاذا التعياين عضاوا  فاى ، الهيئة ورعين بقرار من رهي  الجمهوررة هذ  ألعضا 
 هيئة المجم  صاار بمقتضاى هاذا التعياين عضاوا  فيهاا ورعااو  الوكيال شايخ األزهار ورقاو  مقاما 

  1961( لساية 103وتتمثل أه  اختصاصات  وفا  الالهحاة التيفيذياة للقاانو  ) ،(5)حين غياب    
في معاونة شيخ األزهر وأ  يقو  مقام  عيد غياب  ولشيخ األزهر أ  يفوضا  فاي ممارساة بعاي 

كمااا ياارأس جلسااات مجماا  البحااوث اهسااالمية فااي حااال غيااا  ، اختصاصااات  الميصااوص عليهااا
 . (6)جمي  اهختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في كافة القوانين واللواه   شيخ األزهر ول 

                                           
مطبعووة جلنووة التووأليف و الرتمجووة و النشوور، اتريووخ اجلووامع ارزهوور يف العصوور الفوواطمي مووع تكملووة حووىت العصوور احلاضوور، حمموود عبوود هللا عنووان:  -1

  .  129، 128م، ص ص 1942القاهرة، 

م، 1962يصوودرها اجمللووس ارعلوو  للشووئون اإلسووالمية، وزارة اروقوواف، القوواهرة،  ارزهوور أثوور وثقافووة، يف نراسووات اإلسووالم،اهر: سووعان موو -2
  . 32ص

  (.4م، مرجع سابق، املانة )1961( لسنة 103ج. م. ع: قانون ) -3

 ( .13مكرر ) (93املرجع السابق، املانة ) -4

 املرجع السابق: املانة السابعة . -5
 ( .3،4) م، مرجع سابق، مانة1961( لسنة 103ج. م. ع: الالئيفة الداخلية لقانون ) -6
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 : اتنجلس العلع ت شر  -3-
وهو الهيئة التى تتولي اإلشراف على األزهر برهاساة شايخ األزهار ورشاتر  فاي عضاورت  

 ، وتاااتلخ  مهاااا  هاااذا المجلااا (1)مجموعاااة مااان كباااار العلماااا  ولوى الخبااارة فاااي التعلاااي  واإلدارة 
رساا  السياسااة العامااة لخدمااة و    فااي التخطاايو1961لسااية 103( ماان قااانو  10حساا  المااادة )

ورسااا  السياساااة التعليمياااة التاااي تساااير عليهاااا جامعاااة األزهااار والمعاهاااد ، الفكااارة اإلساااالمية الشااااملة
واقتاااراح إنشاااا  الكلياااات والمعاهاااد ، واقتاااراح الماااواد التاااي تااادرس لتحقيااا  أهاااداف األزهااار، األزهرراااة

واليظااار فاااي مشااارو  ميزانياااة هيئاااات األزهااار وتااادبير أماااوال األزهااار واساااثمارها ، رراااة الجديااادةاألزه
  .(2)واليظر في كل مشرو  قانو  أو قرار جمهور  يخت  بشئو  األزهر ، وإدارتها

 : قى ع اتند رد الشر  ة )ا زارة اتد  ة تلند رد الشر  ة( -4-
األزهار قاد أوكال إدارة المعاهاد األزهرراة    نجاد أ 1961لسية  103اعتمادا  على قانو  

إلى قطا  المعاهد األزهررة )اإلدارة العامة للمعاهد األزهررة(، والتي تقو  باإلشراف علاى العملياة 
والتاااي يرأساااها )مااادير عاااا  مااان علماااا  األزهااار ، التعليميااة بهاااذ  المعاهاااد علاااى مساااتوى الجمهورراااة

على اقتراح من شايخ األزهار كماا يكاو  لا  وكيال أو والذ  يعين بقرار من رهي  الجمهوررة بيا   
أكثاار يعاااو  الماادير العااا  ورقااو  مقاماا  حااال غياباا ، وعاادد كاااف ماان العاااملين الالزمااين لتصاارف 
الشااائو  الفيياااة واإلدارراااة والمالياااة ومباشااارة مسااائولياتها، ولااا  مااان اهختصاصاااات المقاااررة لركساااا  

 .(3)المصال  في كافة القوانين واللواه ( 
( وتيفاااة 88  فاااي الماااادة )1961( لساااية 103ا حاااددت الالهحاااة التيفيذياااة لقاااانو  )كمااا

اإلدارة العامة للمعاهد األزهررة مسئولية اإلشراف والمتابعة واإلدارة في المعاهاد األزهرراة بقنواعهاا 
 . (4)ومراحلها 

 : المستوى اإلقليمي –
ليميااااة للمعاهااااد األزهررااااة، لقااااد حاااااول األزهاااار تخفيااااز المركزرااااة الشااااديدة عاااان اإلدارة التع

  قرارا  بانشا  ميان  تفتيشية بالمحافظات مهمتها التوجي  الفيي 1976فقصدر شيخ األزهر عا  
  تحولاا  إلااى ميااان  تعليميااة، بلااغ عااددها 1977للمااواد الدراسااية بالمعاهااد األزهررااة، وفااي عااا  

                                           
 . 102حممد السعدي فرهون و آخرون: ارزهر يف عيده ارلفي، مرجع سابق، ص  -2

 ( .10) م، مرجع سابق، مانة1961( لسنة 103ج. م. ع: قانون )  -3

  (. 87املرجع السابق، املانة ) -4
 (.  88سابق، مانة )املرجع ال -5
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ميطقاة مادير عاا ، ( ميطقة موزعة على مختلاز المحافظاات، ورارأس كال 28  إلى )1999عا  
ورساااعد  وكياال شاارعي وهخاار ثقااافي، وتقااو  تلاا  الميااان  باادور حلقااة الوصاال بااين اإلدارة العامااة 

تبعها، وتقو  باإلشاراف والمتابعاة والتوجيا  ومتابعاة ساير العملياة تللمعاهد والمعاهد األزهررة التي 
معاهاد بتيفياذ البارام  الدراساية التعليمية بمعاهد الميطقة األزهررة، والتقكد مان مادى التازا  شايوو ال

  .(1) والتي تقررها اإلدارة العامة للمعاهد األزهررة
  لموضااو  الالمركزرااة، كانشااا  ميااان  1961( لسااية 103ورغاا  عااد  معالجااة قااانو  )

  والتاااي جعلااا  1976وإدارات مركزراااة بكااال محافظاااة، فقاااد أنشااائ  المياااان  التعليمياااة فاااي عاااا  
كمااااا أ  الالهحااااة قااااد حااااددت ، (2)ا لألعمااااال اإلداررااااة عاااان ل  قباااال أساااالو  اإلدارة أكثاااار إنجاااااز  

 : (3)اختصاصات الميان  األزهررة فيما يقتي 
 متابعة تيفيذ الدراسة بجمي  المعاهد التي تق  في داهرتها . 

 مراقبة الميطقة األزهررة لسير العملية التعليمية بالمعاهد التابعة لهاو  تقدي  المقترحات . 

أيضااا  أ  الميااان  التعليميااة األزهررااة لاا  تقخااذ الفرصااة كاملااة فااي صااي  وماان المالحااظ 
ومااان ثااا  لااا  تااايعك  الاااروح الديمقرانياااة علاااى ، التعليماااي واإلدار  وفقاااا  لظروفهاااا الخاصاااة القااارار

  (4)التعلي  األزهر  حتى اآل  
 -: اتنسن ى ا ج ا   ) ا زارة اتندر ية إل تند رد الشر  ة ( –

كفاا ة و ملية التعليمية مرهون ا بكفا ة اإلدارة التعليمية في جميا  جوانبهاا إلا كا  نجاح الع
اااا يتوقاااز علاااى كفاااا ة أعضاااا  المعهاااد ، اإلدارة المدرساااية للمعهاااد التعلاااي  األزهااار   كماااا أنااا  أيض 

والقااااهمين علاااى إدارتااا  والمتمثلاااين فاااي شااايخ المعهاااد ومعاونيااا  مااان الاااوكال  والمدرساااين األواهااال 
 : يتكو  الهيكل التيظيمي للمعهد األزهر  من العياصر التاليةفوعلي  ، والمدرسين

                                           
 . 34م، ص1977، القاهرة، مطبعة ارزهر، املعاهد ارزهرية تطورها ومدى التوسع يف إنشائهاارزهر الشريف:  -1

: تطووويرارنا  اإلناري ابملعاهوود ارزهريووة يف ضووو  معووايري اجلووونة واالعتمووان للمؤسسووات التعليميووة، مرجووع سووابق، ابسوو  زغلووول الشوويفات -2
  .90ص

م املضوووووافة اليوووووه ابلقوووووانون 1961لسووووونة 103م اخلووووواص ابلالئيفوووووة التنفيذيوووووة لقوووووانون 2013( لسووووونة 250شووووويخ ارزهووووور رقووووو  ) قووووورار -3
 ( . 9( مكرر )93م، املانة )2013لسنة  7م املعدل ابلقانون رق  2007لسنة156

رسووالة ماجسووتري غووري ، ري مبيفافظووة املنيووا"مجووال عبووداحللي  حمموود علووي: " بعوو  عواموو  اإلقبووال واإلحجووام علووي التعلووي  اإلبتوودائي ارزهوو -4
 . 55م، ص 2003، جامعة املنيا، منشورة، كلية الرتبية

 .201م، ص2000، نار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، اجتاهات جديدة يف اإلنارة املدرسيةمجال حممد أبو الوفا، سالمة عبد العظي :  -5
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 -شيخ اتندهد: -1-
ييظر إلى شيخ المعهد باعتبار  مدير إدار  وترباو  يقاود مؤسساة تربوراة وروجههاا نحاو  

كماااا يعمااال علاااى تحساااين التفاعااال اهجتمااااعي باااين أفرادهاااا بطررقاااة تساااهل مااان ، تحقيااا  أهااادافها
كماا يعتبار المسائول اإلدار  األول، ، (1)هداهها  إلاى أقصاى حاد ممكان تعاونه  ورزرد من مستوى 

إل يتحمل كامل المسئولية عن سير العملية التعليمية والتربورة بالمعهد ومتابعاة الخطاو والميااه  
 الدراسية واللواه  والقوانين التعليمية الصادرة عن اإلدارة العامة للمعاهد األزهررة.

 -هكيا اتندهد: -2- 
كماا أنا  يعتبار مسائوه  ، فهو قاهد المساتقبل، د القاهد والمسئول الثاني بعد شيخ المعهديع 

 . (2)عن المعهد في حالة غيا  شيخ المعهد، أ  أن  الساعد األيمن لشيخ المعهد 
كما يج  علي  أ  يتمرس وكيل المعهد على تحمل كل مسئوليات شيخ المعهد باعتبار أن  يعد  

ل، باإلضااافة أ  علياا  عاا   تحسااين العمليااة التعليميااة وتحسااين نوعيااة أفااراد ليكااو  شاايخ المسااتقب
 المعهد من خالل سلطت .

 -اتندرس الهل: -3- 
يعتبر عيصر رهيسي من عياصر اإلدارة المدرسية بالمعهد األزهر ، إل أنا  يمثال حلقاة  

مالها  فاي التخصا  الوصل بين اإلدارة المدرسية واإلشراف الفيي، كما أن  أقر  الركساا  إلاى ز 
 وأعرفه  بيواحي قوته  وضعفه ،

  .(3)وبالتالي فهو أقدر على توجيهه  وبحث مشاكله  وحلها في ضو  إمكانيات  

ورتضاا  ممااا ساااب  أ  المعلاا  األول تيحصاار أدوار  فاااي تيظااي  بعااي أماااور مادتاا  مااا   
 . بالمعهد وممارسة بعي جوان  عمليتي المتابعة والتوجي  والرقابة، زماله  المعلمين

 -اتندلن م: -4- 
يعتبر المعل  هو المحور الرهيسي لليظا  التعليمي، فيجاح المعهد في تحقيا  أهدافا  إنماا 
اااا علاااى المعلااا  الجياااد الاااذ  يعتبااار مصااادر للمعرفاااة، كماااا هاااو مااار  ومرشاااد وقاهاااد  يتوقاااز أساس 

 . ومخطو وميظ  وباحث ومفكر وم قي  ومعل  ومتعل 

                                           
 

 املرجع السابق: نفس الصفيفة . -1

،  رسالة ماجستري غري منشوورةجالل إمساعي :" تطوير إنارة املدرسة الثانوية العامة مبصر يف ضو  مدخ  اإلنارة اإلسرتاتيجية"،  هبة صبيفي -2
  . 118م، ص2008كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، 
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ااا اشاااترا  المعلاا  مااا  أ  أصااب  للمعلاا  أدوار مت عاااددة فااي عااال  متغيااار، فماان أدوار  أيض 
إدارة المدرساااة )المعهاااد( فاااي إدارة صاااف  وفاااي اهشاااترا  فاااي اهمتحاناااات، ودور  كراهاااد للفصاااال، 

دور  ، و وكمشاارف علااى بعااي األنشااطة المدرسااية، دور  فااي تغطيااة بعااي الحصاا  اهحتيانيااة
  جوانا  شخصاياته  بماا يساه  فاي بياا  ميشئ لجيال مان الطلباة يعمال علاى تيمياة جمياو  كمر 

 . ، وهذا ما يج  أ  تكو  علي  وتيفة المعل  باألزهر الشرر (1)المجتم 
 : اتنق    هتظ  اال نح ت ت -ه

وزناااا ، فااااالتقور  محاولااااة إلصاااادار حكاااا  علااااى قااااي  و  يعتباااار التقااااور  تقاااادير لقيمااااة الشااااي 
 .(2)التعديل والتطورر األشخاص واألشيا  أو الموضوعات، بل ورتعدى التقور  إلى

والوقاوف علاى ناواحي الضاعز ، وهذا يعيي معرفة نواحي القوة وتعزرزهاا واإلساتزادة ميهاا
وعالجها أو تعديلها، وبيا   علي  فالتقور  ونظ  اهمتحانات تشكل حلقة رهيسية من حلقات اليظا  

   التربورة.التعليمي األزهر ؛ ألنها تعمل على التحق  من مدى تحقي  المعهد ألهداف
ااا عليهااا أ  تتوافاا  ماا  أهااداف وغايااات  ولكااي تقااو  هااذ  الاايظ  باادورها الميشااود كااا  لزام 
التعلاااي  بااااألزهر، وللااا  حتاااى تكاااو  مااادخال  لتطاااورر بااااقي جوانااا  العملياااة التعليمياااة مااان أهاااداف 

 .(3)وساهل تعليمية وإعداد معلمي  وتدرربه  و  ومياه  ونر  تدرر  وكت 
متحانااات حلقااة رهيسااية ماان عياصاار نظااا  التعلااي  األزهاار  وتحااديث ورشااكل التقااور  واه

لاذا اهات  مسائولي التعلاي  األزهار  باصادار القاوانين واللاواه  ، (4)مختلز جوان  العملية التعليمية 
  .الميظمة للتقور  واهمتحانات بالمعاهد الثانورة األزهررة

صادر قارار مان وزرار شائو  ( باق  ي77  فاي الماادة )1961لساية 103لذا ن  القاانو  
األزهر ييظ  اهمتحانات بالمعاهد األزهررة يحدد مواعيدها وتحديد اليهاية الصغرى والعظمي لكل 

 الطااال لااذا وباااليظر إلااى اليظااا  المعمااول باا  فااي تقااور  وامتحانااات ، مااادة وشاارط اليجاااح واليقاال
 : أ  يتض 

                                           
رسوالة ماجسوتري غوري نظوور اإلسوالم"، صفا  حسن سرحان أمحد: " تفعي  إنارة املدرسة الثانوية رسواليب تنميوة القوي  ارخالقيوة يف ضوو  م -1

 .  174م، ص2010بكلية الرتبية، جامعة الزقازيق،  منشورة

م، 1993كلية الرتبية، جامعة املنوفية،   رسالة نكتوراه غري منشورة،عبد السالم احلسي، كاشف: " تقومي الدور الرتبوي لليفركة الكشفية"،  -4
  . 8ص

م، 1992م، يونيووه 1991، الوودورة التاسووعة عشوور، سووبتمرب التقووومي واالمتيفوواانت يف املعاهوود ارزهريووةنظوو   اجملووالس القوميووة املتخصصووة:  -1
  . 143ص

م، 2012 ، كلية الرتبية، جامعوة طنطوا،رسالة ماجستري غري منشورةعمرمكرم الشبشريي :" الكفاية الداخلية للتعلي  اربتدائي ارزهري "،  -2
  201ص 
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  يات  إعاداد  مركاز  هي( يجار  بشاكل هبتادااإلوالثالاث اهمتحا  لليقل )الصز األول والثاني ،
 . داخل المعهد ورقر  الموج  األول باإلدارات التعليمية

 الصاز ، راب  والخام  اإلبتاداهي، والصاز األول والثااني اإلعادا اهمتحا  لليقل )الصز ال
باشاااارافها ، علااااى مسااااتوى الميااااان  التعليميااااة األول والثاااااني الثااااانو ( يجاااار  بشااااكل مركااااز  

الادور األول فصالين دراسايين والادور الثااني للمتخلفاين والراسابين فاي ؛ لى دوررانواعتمادها ع
وراااات  علااااى مسااااتوى الميطقااااة التعليميااااة ككاااال وتحاااا  إشاااارافها وتجاااارى جمياااا  ، الاااادور األول

اهمتحانااات تحررررااة فقااو ماعاادا حفااظ القااره  الكاارر  والحااديث الشاارر  فياات  اهمتحااا  فيهمااا 
 بعذر مقبول مصد  من الميطقة. ولمن يقتي، تحررررا  وشفورا  

   الثانورة فيجر  بشكل مركز  على مساتوى الجمهورراة ككالو  اإلعداديةأما امتحا  الشهادة، 
 . (1)شراف قطا  المعاهد األزهررة ولكن على دوررن فقو إوتح  

قبل  األزهر   تعلي ورتض  من لل  أ  المركزرة مازال  مسيطرة على اإلدارة التعليمية بال
ونظارا  لاذل  األمار تا  قررباا  ، (2)، وأ  الالمركزرة ل  تقخذ حقها ونررقها إلاى خيار التيفياذعيالجام

إصااادار األوامااار للمياااان  التعليمياااة بالقياااا  بااااجرا  امتحاناااات اليقااال الثاااانو  وللااا  بتفاااوري مااان 
 . اإلدارة العامة للمعاهد األزهررة وتح  إشرافها

 :ن ع ا نان ج اتان  ا اتن تيةك  بق  ن 
 هاى  ت عاد  الحلقاات التعليمياة بااألزهركماا ، أقد  جامعة تتولى الدولة اإلنفا  عليها يعد األزهر

 جامعا  وجامعة وأصبح  أساسا  للدراسة باألزهر. بداية هنطال  األزهر

 للا  فقاد كانا   وما ، كا  تشبيها  للحلقات فى مسااجد أخارى  تهور الحلقات بالجام  األزهر
إيذانا  بمياف  تعلىمى جديد يعمل علاى نشار العلاو  الدييياة  الحلقات التعليمية األولى باألزهر

 . واستطا  بعد لل  انتزا  الزعامة فى نشر الدين وااللغة العربية، والعربية

 صفت  العلمية كمعهد للدراسة الميتظمة لات الصبغة الجامعية فى أواهل حكا   اكتس  األزهر
 . الدولة الفانمية لمصر، وتل ميذ لل  الحين من أه  وأعظ  جامعات العال 

                                           
  .  150، 149املرجع السابق، ص ص  -1

  . 218، الدورة السانسة والعشرون، مرجع سابق، ص21: التعلي  ارزهري قب  اجلامعي ومتطلبات القرن اجملالس القومية املتخصصة -2
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 فااى البدايااة إه أنهااا وماا  ماارور الوقاا  أخااذت  ا  رغاا  تعاادد هااذ  الحلقااات وكااا  هاادفها سياسااى
 . نابعا  علميا  ت درس في  علو  الدين اإلسالمي واللغة العربية

 راغباى العلا  والساماح لها  بحضاور  هاى سياساة الباا  المفتاوح لجميا  صارت سياساة األزهار
 حلقات الدرس.

 قبلاااة  للعلااا  والدراساااة يهفاااو إليهاااا قلاااو   مماااا جعااال األزهااار تيوعااا  مجااااهت الدراساااة بااااألزهر
 . واإلسالمي العربى نال  العال 

 كمصاطل  ، يق  على األزهر ع   تحررر المصطلحات الشرعية وضابطها بضاوابو واضاحة
  .عقدها ونقدها: والعهود ،ولي األمرو  الجهاد ودار الحر 

 مان فات  جامعاات أجيبياة لات لغاات المجتما   يشهد  مابالتيورر  و  الونييدور األزهر  تقثر
ولاااو ساااار الشاااع  علاااي هاااذا المياااوال لتخرجااا  أجياااال تحمااال الثقافاااة العلمانياااة باااين ،  متعاااددة

جااازر ميعزلاااة ييقسااا  الشاااع  مااارة ثانياااة إلاااي وبالتاااالي ، نجليزراااة وأمرركياااةإفرنساااية وايطالياااة و 
فاي الوحادة هاو  قه  ماافا، فه  مشاتر  يجما  بيايه  هو  إل ه لسا ، يصع  التفاه  بين أفراد 

لكان علاي تلا  الصاورة ساير  ،  بالثقافة الونيية الواحدة التي تحمال التااررخ المشاتر  رتقا اإل
 . ييهافيما ب نيا تحوليا إلي جاليات متبايية الثقافة تاه  لغتها القوميةأ  ندر  أدو  

  قيااا  األزهاار باادور  السياسااي والاادييي والتربااو  واهجتماااعي والثقااافي ميااذ أ  أنشاائ علااى يااد
كماا حمال علمااك  علاى عااتقه  ، ولل  من أجل المجتم ؛  (972 -ه361الفانميين في ) 
واستعان  الجماهير باألزهر لمخانبة الحكا  والتوسو لديه  لرف  المظال  ، القيا  بتل  المها 

 . صال صوته وإلي

 كما حافظ على الهورة المصررة عبر العصور، حافظ األزهر على الطاب  العربي لمصر . 

  وضاا  الخطااو الكفيلااة و  لدراسااة مبااادرات الحااوار، تقسااي  األزهاار مركااز للحااوار بااين األديااا
وتقورااة ، وعااد  المساااس بالعقياادة، بتوسااي  داهاارة الحااوار ماا  أهاال المااذاه  واألديااا  المختلفااة

 . قات بين المجتمعين المسل  والمسيحيالعال

 كماا حاافظ علاى الكياا  ، وللا  مان خاالل علماها  وتراثا ، تل األزهر ميبعاا  للتجدياد والتياورر
  .كما ساه  في نبذ الخالف المذهبي والدييي، العربي والمصر  واإلسالمي

   اده  بماا إمادو  ضعز مشاركة المسئولين بمؤسسات األزهر ومسااعدته  للبااحثين فاي التعااو
 . يلز  إلجرا  المزرد من الدراسات عن األزهر
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 والتاااي أعااادها أزهرراااو  ، مباااادرة األزهااار الشااارر  باعالنااا  عااان وثيقاااة األزهااار لمساااتقبل مصااار
تعاااد دليااال  علاااى ، ومفكااارو  وسياسااايو  مصاااررو  علاااى اخاااتالف انتماااا اته  الفكرراااة والدييياااة

 . عمي  دور األزهر الشرر  وتاررخ 

 لاادور الااذ  قااا  باا  األزهاار فااي العماال علااى الحفااا  علااى الوحاادة الونييااة اتضاا  ماان البحااث ا
والبعد عن باث ، والعمل على غرس قي  الونيية واهنتما ، بين المسلمين والمسيحيين بمصر

 الفرقة واهختالف 

  فكااااا  بمثابااااة المؤساااا  لبييانهااااا والرافاااا  ، فااااي اليهضااااة الحديثااااة ا  ألزهاااار دور لكااااا  وساااايظل
فكاااانوا الاااداعاة إلاااى ،   أصاااحا  الفضااال فاااي للااا  والبااااعثين لهاااذ  اليهضاااةوعلمااااك ، ألركانهاااا
  .اإلصالحو  التجديد

 حاااول تجرراااد الثقافاااة مااان الااادخيل ؛ الاااذ  حملااا  رجاااال األزهااارو  يااادور تجدياااد الخطاااا  الااادييي
وتجليااااة الشااااررعة فااااي جوهرهااااا ، وإزالااااة التعصاااا  المااااذهبي والاااادييي، )الفضااااول والشااااواه  (

 . وتقصيل القضايا المستحدثة، عل  بالشررعةتوسي  نطا  ال، األصيل

 وعلي  صاار المايه  األزهار  ، اإلسال  ه ييهي عن التعايش م  غير المسلمين في أ  دولة
 . في دع  ومساندة الوحدة الونيية

  المصاررة السااحة علاى ه واهرشااد  التياورر   لادور  األزهار اساتعادة أهمياة الاى دعويا ما إ 
بشااااكل حقيقااااي  األزهاااار اسااااتقالل هااااو؛ واهسااااالمية العربيااااة األرض اتسااااا  علااااى باااال وحاااادها

 العااال  فااي المظلااومين جاناا  إلااى وتقااز الياااس حقااو   عاان تااداف  ودعورااة تعليميااة كمؤسسااة
  .واإلسالميّ  العربيّ 

 ور األزهاار  فااي صااياغة ومراجعااة اللااواه  والقااوانين التااي تاايظ  الشااق  العااا  بمصاار إبااراز الااد
وللاا  اعتمااادا  علااى الفهاا  الصااحي  ، ماان خااالل علماهاا  وكتباا  ومراجعاا ، والعااال  اإلسااالمي

  .للدين ومصادر 

 تعيااى بمجااال التااقليز والبحااث فااي ، تخصااي  جاااهزة ساايورة علااى مسااتوى األزهاار أو الدولااة
 . الظواهر اهجتماعية السلبية كاإلرها  والمخدرات والبطالة والغلو وغيرها التصد  لمختلز
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  تضااامين الميااااه  الدراساااية فاااي مختلاااز المراحااال التعليمياااة بااااألزهر بعاااي األعماااال األدبياااة
 . المتميزة التي توض  ماهية اإلرها  وأسباب  وكيفية التصد  ل  والقضا  علي 

 وللغار  كلا  أيضاا    ، ب  المشرو  الحضار  لألمة كافاةصيبغي أ  يزهر يالدور التيورر  لأل ،
وهذا   ؛ ومن هيا تيب  عالمية األزهر  ، نما هو للعال  أجم  ولي  محصورا  إسال  فما يقدم  اإل

بال هاي ، بحادود مصار وحادها حصاورةما يعطي الدهلاة العميقاة باقّ  رساالة األزهار لا  تعاد م
بهذا يت  و ، القضايا التي تم  األمة زهر رأ  في  يكو  لألأومن الضرور  ، رسالة عالمية

  .لألزهر استرجا  الدور القياد  التاررخي

  ومهااارته  يعااد  ثقاال قاادراته  وعلياا  فااا ، والمسااتقبل الحاضاار بااين األنشااو الحلقااة هاا  الشاابا
 تفجياار ماان وهااذا ساايمكيه ، التااقثير مياادا  إلااى التااقثر داهاارة ماان الخاارو  عاماال رهااي   علااى

 . ومجتمعاته  أنفسه  لخدمة تيفهاوتو  ناقاته 

 إلاااى أدت التاااي المعلوماااات ثاااورة ساايا  وفاااي متغيااار مجتمااا  فااي اليقاااد  العقااال تكاااورن أهميااة 
 إلى المعلومات لتحورل الوحيدة الوسيلة هو اليقد  فالعقل، المعرفية المجاهت كل في تدفقها

  .معرفة يمكن بعد لل  استخدامها وتطبيقها واهستفادة ميها

 ساهد هو ما وررسخ المسلمات داهرة يوس  ألن  ييف ، مما أكثر يضر نقد  فكر دو   ي التعل ،
 تاابعين فيبقاو   تفكيار، أو مياقشاة دو   الروتيياي والقباول التلقاي عاادات المتعلماين لدى ورولد

 اليقاد  فاا  التفكيار غياا  وفي الحر، واهختيار المستقل التفكير على قادررن وغير ميقادين
 ماان الركاا  هاذا تتااوارث األجياال وتظال، اآلخار الجياال إلاى جديادة أخطااا  ضايزسي جيال كال

 .وتتراج  اإلنسانية تتقخر وبذل  األخطا ،

 كما تخد  هذ  الخطة فكر ، وسطية األزهر وعلماه و  إنشا  خطة إعالمية مدروسة تخد  فكر
أى أو خطاااة بياااا ة بعيااادة عااان التعصااا  لااار ، وثقافاااة المجتمااا  المصااار  والعرباااي واإلساااالمي

 جماعة.

 ت قنا فهو في أم  الحاجة إلى إنشا  وتفعيل، لت ساهدا  ر في نهوضبال رزھألا يقو  ولكي 
 توجياااااا لا سلناا وماااااان أجاااااال توجياااااا ، حرجااااااةلا لقضاياا في هراهاااااا  نع رتعب لتيوا، لفضاهيةا
 بالوسااطية واليساار، وهااو ساا لمتالتوجياا  ا، صاا  والتطاارفلتعا نع بعياادلا لصحي ا إلسالميا

أفاذال   علما فاي بياها  وتشاكيل  ر شاوالتاي  لمختلفةالعصاور ا مر على ب  وفرمعلالميه  ا
 . شهد له  الداني والقاصي
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 تغييار األول المقاا  فاي للا  رساتدعىو  الخاال ؛ للتفكيار أداة  ليصاب  اإلعالمي اليظا  ترشيد 
 الخااااال  الحااااوار تشاااجي و  اإلباااادا  تيميااااة أسااااس علااااى تقااااو  لكاااي اهجتماعيااااة التيشاااائة نماااو

 . والمبد 

 باال علااى الفهاا ، التلقااينو  الحفااظ علااى يقااو  فااال التعلااي  ليظااا  الجااوهر   التغيياار علااى التركيااز 
  .التحليلو 

 وحتميااة ، للشاابا  األعلااى األزهاار والمؤسسااات العاماة وغيرهااا كااالمجل  جهااود ضارورة تكيااز
 أشاكال مختلاز لمواجهة والتي يج  أ  تيص ، للدولة القومية اإلستراتيجية م  انسجا  لل 

 . شاهبة أ  من وتيقيتها لإلسال  الحقيقية الصورة تبيا ، و والتكفير واإلرها  والغلو العيز

 عالميااة لات إ سااتراتيجية دعورااة و وريفااذ إ عاادرشااادية أ  يعلااي األزهاار بمؤسسااات  التعليميااة واإل
 وهماان  مان أ ؛ تمورل وتخطيو علمي ولات كوادر بشررة قادرة علاي القياا  بواجبهاا خاصاة

، تشاااار  المؤسساااات األخااار  فاااي هاااذا الااادور بحياااث يجمعهاااا نظاااا  واحاااد يحتورهاااا وروجههاااا
  ، وخاصة أ  خررجي األزهار موجاودو  فاي تلا  المؤسساات يساتطي  األزهار أ  يساتعين بها 

 . سالمي كل  شا  أو أبيوهو يتحمل مسئولية كبيرة أما    وأما  المجتم  اإل

  العمال علاى تاوفير التربياة و  ،نة باألزهر في نظام  الجديدتيشئة الطال  وف  األهداف الميو
 الروحية والسلوكية الصالحة للطال ، وتوجيهه  للربو بين الدين والحياة والعقيدة والسلو .

 وزارة األوقاف فيما يتصل بتدرر  األهماة ونشار المايه  و  ضرورة التكامل الدعو  بين األزهر
 الوسطي. 

  هيوجاد شاع  بلاغ مان التقاو  مثال شاع  مصار التاي إل ،  عاالمجتم  المصار  بطبإ  تدين
  ، وأوصاي الرساول صالي   عليا  وسال  بهاا وبقهلهاا، شرفها القره  بذكرها بين هيات  المقدساة

علماها  المساتييررن أ  يساتثمر هاذ  الخصاال الحميادة لشاع  مصار فاي التيمياة و األزهر  يلز 
 . واهصالح وبيا  اهنسا 

 إلسالميا لا للعا شيخا شايخ   يكاو   أ ، و حااك  يعييا  فاال استقالليت  رزھلأليكو  أ   ييبغي 
 دسااااااااااتير ض و فيالفعالاااااااااة كة رلمشاوا  لعلماا ركبا هيئاااااااااة م  و  بالتعا، ا  قضاي لمعالجةو
 فالشيخ كاا ،لحاا نيعي رزھألا  كا فقااديما   ،رزھألا وفاا  نظااا  على فيكااو  ، إلسالميا لاا لعاا

 .رمص على ليا وا باشا علي مدمح رواختاا  لعلماا ركبا وهيئة و  قارلشا  عبد
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 ماان لالصااالح توجهاتهااا فااي انطلقاا  إلا إه عثرتهااا ماان تاايهي لاان األمااة هااذ  فااا   وختامااا ؛ 
 بيااد واألخااذ، األوضااا  إلصااالح يتقاادموا أ  المعتاادلين األزهاار علمااا  فعلااي، ديييااة ميطلقااات

وخارجياااا ، فهااااهو اإلماااا   داخلياااا   مساااتقبلها واستشاااراف كبوتهاااا مااان اليهاااوض الاااي األماااة هاااذ 
 إ ّ “  مارة لات قاال هاذا وفاي، المدنياة الّدولاة قياا  علاى يؤكاد المياسبات من الطي  في كثير

 األخاارى  الثقافااات فااي ي عاارف مااا تاررخاا  وه تشااررعات  فااي وه حضااارت  فااي يعاارف لاا  اإلسااال 
 مراحاال بعااي فااي البشااررة ميهااا وعاناا  الياااس علااى تساالط  التااي الكهيوتيااة الديييااة بالدولااة
 .التاررخ

 تااااررخه  فاااى والمصاااررين مصااار رماااز هاااو بااال؛ وجامعاااة جامعاااا   فااااألزهر لاااي ؛ وعليااا 
السعيد، فاألزهر ل  شخصية خاصة تذو  م  األفاراد باقلوانه  المختلفاة  مستقبله  وفى حاضره و 

، وماان ثاا  ترسااخ  شخصااية األزهاار فااي حياتيااا وتحكماا  فيهااا عباار العصااور، وألساايته  المتعااددة
وعلياا  فكاال تطااور وتحضاار بااالونن إنمااا ياارتبو ، مااا للماضااي ماان أثاار فااي توجياا  الحاضاار بكاال

 فاالا عارف المجتما  ماالا كاا  لألزهار مان دور علماي، بتطور األزهر ثقافيا  واجتماعياا  وحضااررا  
 . كا  من السهل معرفة نرر  التحضر والتمد  بالمستقبل؛ تيورر  بالماضيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017  (1ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 319 

 :  القوانني واللوائح والوثائق أواًل
،  ، بشق  إعادة تيظي  األزهر وهيئات  وههحتا  التيفيذياة1961لسية  103القانو   .  .  :  -1

 .  2012، 6المذكرة اإليضاحية، الهيئة العامة لشئو  المطاب  األميررة، ط
لساااية  103لقاااانو  الخااااص بتعاااديل بعاااي احكاااا  ا ،  1998لساااية  164قاااانو  :  . .   -2

 .   بشق  إعادة تيظي  األزهر وهيئات 1961

الالهحااااة الداخليااااة للمعاهااااد األزهررااااة العامااااة : اإلدارة العامااااة للمعاهااااد األزهررااااة: األزهاااار الشاااارر  -3
  . ت ،مطبعة األزهر  ،مكت  المدير العا   ،  1963 لسية239الصادرة بالقرار الوزار  رق  

خطاااة الدراساااة األزهرراااة، اإلدارة المركزراااة للتعلاااي  الثاااانو ،  األزهااار الشااارر : قطاااا  المعاهاااد -4
   2017-2016للعا  الدراسي  للمرحلة الثانورة األزهررة

للعاااا   موازنااة التعلااي  األزهاار   ،إدارة الموازنااة  ،مكتاا  اإلمااا  األكباار شاايخ األزهاار : األزهاار -5
  2012/2013الدراسي 

فاي شاق    2007( لساية 33خ األزهار رقا  )قارار شاياألزهر الشرر : مكت  اإلماا  األكبار،  -6
 عدا جامعة األزهر ومديية البعوث اإلسالمية، البيا  التيظيمي لألزهر الشرر 

، القاااااهرة، مطبعااااة المعاهااااد األزهررااااة تطورهااااا وماااادى التوساااا  فااااي إنشاااااههااألزهاااار الشاااارر :  -7
 .  1977األزهر، 

خااااص بالالهحاااة التيفيذياااة   ال2013( لساااية 250قااارار شااايخ األزهااار رقااا  ): األزهااار الشااارر  -8
 7  المعادل بالقاانو  رقا  2007لساية156  المضافة اليا  بالقاانو  1961لسية 103لقانو  
 .  2013لسية 

محااار  20قاااانو  الجاااام  األزهااار الصاااادر فاااي ، مجموعاااة القاااوانين القديماااة: األزهااار الشااارر  -9
  . 1940، مطبعة األزهر،  1896أول يولي ، ه1314

  1930لساااية 49مرساااو  بقاااانو  رقااا  : هاساااة مجلااا  األزهااار األعلاااير : األزهااار الشااارر  -10
المطبعااااة ، القاااااهرة، الديييااااة العلميااااة واإلسااااالمية باعااااادة تيظااااي  الجااااام  األزهاااار والمعاهااااد

  1930، األميررة
التعلاااي  األزهااار  قبااال الجاااامعي ومتطلباااات القااار  الحاااادى : المجاااال  القومياااة المتخصصاااة -11

   1999، والعشررن الدورة السادسة، والعشررن
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مساااتقبل المجلااا  القاااومي للتعلاااي  والبحاااث العلماااي حاااول : المجاااال  القومياااة المتخصصاااة -12
 .  1981/1982لسية ، الدورة التاسعة، التعلي  األزهر  

الادورة الثامياة عشار، ، تمورل التعلاي  قبال الجاامعي بااألزهر: المجال  القومية المتخصصة -13
1991.  

، الااادورة نظااا  التقاااور  واهمتحاناااات فاااي المعاهاااد األزهرراااة ة المتخصصاااة:المجاااال  القوميااا -14
   .1992 ، يوني  1991التاسعة عشر، سبتمبر 

،  1994/1995تطورر التعلي  في  . .  في الفترة من : المركز القومي للبحوث التربورة -15
1996  

ت فااى معاهااد األزهااار  ،   نظاا  تقااور  اإلمتحانااا: المجلاا  القااومى للتعلااي  والبحااث العلمااى -16
 .   1993، الجز  التاس  والخمسو  ، المجلد التاس ، مجلة الدراسات التربورة

والمعاهد الدييياة العلمياة    للجام  األزهر1911( لسية 10قانو  نمرة ): المملكة المصررة -17
 .  1911، المطبعة األميررة، اإلسالمية

 :  ثانيًا الكتب والدراسات والبحوث
 تحقياا  محمااد تقااي فاضاال، اختيااار معرفااة الرجااال: جعفاار محمااد باان الحساان الطوسااي أبااو -18

 . 2003، نهرا ، أبو الفضل الموسورا ، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالميو 
، ، المكتباااة العصاااررة، صااايداداود أباااي ساااين: إساااحا  بااان األشاااعث بااان ساااليما  داود أباااو -19

 ،   ت. بيروت

مكتباااة اليهضااااة ،   فاااي مصاااار ماضاااي  وحاضااار  ومسااااتقبل التعلاااي: أحماااد إساااماعيل حجااااي -20
  .  1996، القاهرة، المصررة

، القااهرة، مكتبة نهضاة مصار، تاررخ التعلي  فى عصر محمد على: أحمد عزت عبدالكرر  -21
1938.  

مااداخل أساسااية (المااؤتمر ، )إنااار جديااد تجديااد الفكاار اإلسااالمي: أحمااد كمااال أبااو المجااد -22
  .2002، القاهرة، للمجل  األعلى للشئو  اإلسالميةالعا  الثالث عشر 

الماؤتمر العاالمي اإلسااال  مان أبحااث ، إضاا ات بحثياة ومياارات علمياة: أحمد محمد هليل -23
 .  2015فبراير  25حتى 22الفترة من ، ، رابطة العال  اإلسالمي بمكةومحاربة اإلرهااا 
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الكتاااا  ، مجمااا  البحاااوث اإلساااالمية ،: األزهااار فاااي ألاااز عاااا ، األزهااارأحماااد محماااد عاااوف -24
  . 1970الثاني عشر، 

أشاارف أبااو عطايااا، يحيااى عباادالهاد  أبااو زريااة: تطااورر الخطااا  الاادييي كقحااد التحااديات  -25 
الميعقااد بكليااة ، بحااث مقااد  إلااى مااؤتمر اإلسااال  والتحااديات المعاصاارة، التربورااة المعاصاارة

  .3/4/2007-2أصول الدين في الجامعة اإلسالمية في الفترة: 
، القااااهرة، مكتبااا  اهنجلاااو المصاااررة، دراساااة وثاهقياااة، التعلاااي  الحاااديث: أميااال فهماااي شااايودة-26

1977   . 
 السااايد يساااين: مااواجاهااااة اإلرهااااااا : الاااادور المعرفاااي والتياااورر  لإلعاااال  المصااار ، مااااؤتمر -27

، رةودور مؤسسااااات الدولااااة المصاااار  مسااااتقبل مصاااار: المواجهااااة الشاااااملة لظاااااهرة اإلرهااااا 
 .  2016أكتوبر  25 -24في الفترة من ، ، القاهرةالمجل  األعلى للثقافة

المشااااار إليهااااا فااااي، عااااازت السااااااعدني وثيقااااة العمامااااة ؛ وثيقااااة الحررااااات: األزهاااار الشاااارر  -28
مااان رمضاااا   20، بتااااررخ الساااب  45547العااادد  136الساااية ، جررااادة األهااارا ، واإلماماااة
  . 2011اغسط   20المواف   ها 1432

 ، القاهرة الدار القومية للطباعة واليشر،  . ت.عام ا 12األزهر في األزهر الشرر :  -29
، القاااااهرة، الهيئااااة المصااااررة العامااااة للكتااااا ، األزهاااار فااااى عيااااد  األلفااااى: األزهاااار الشاااارر  -30

1983 .  
 .  1983   ، ، 2ط، األزهر وتاررخ  وتطور : األزهر الشرر  -31
اإلسااااااال  ومحارباااااة  كلمتااااا  فاااااي افتتااااااح الماااااؤتمر العاااااالمي: لطيااااا اإلماااااا  األكبااااار أحماااااد ا -32

 .،رابطة العال  اإلسالمي بمكةاإلرهااا 
في  مؤتمر األزهر لمواجهة التطرف واإلرها كلمت  في افتتاح : اإلما  األكبر أحمد الطي  -33

 .  بالقاهرة2014ديسمبر 4-3الفترة من 
  تجديااد الخطااا  : تتاااح المااؤتمر الاادولي األولكلمتاا  فااي اف: اإلمااا  األكباار أحمااد الطياا  -34

الميعقاااد بكلياااة الدراساااات اإلساااالمية والعربياااة ،  الااادييي باااين دقاااة الفهااا  وتصاااحي  المفااااهي 
  .2017مارس،  15للبيين بجامعة األزهر بالقاهرة، األربعا ، 

، ديييضاابو الفتااوى واألدا  الاادعو  يخااد  تجديااد الخطااا  الاا: اإلمااا  األكباار أحمااد الطياا  -35
 .  22/3/2017األربعا  ، مقال بجرردة صوت األزهر
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تحقيااا  أحماااد محماااد شااااكر، دار ، مسااايد اإلماااا  أحماااد بااان حيبااال :بااان حيبااال اإلماااا  أحماااد -36
  .1995، الحديث

تطاااورراألدا  اإلدار  بالمعاهاااد األزهرراااة فاااي ضاااو  معاااايير الجاااودة : باسااا  زغلاااول الشاااحات -37
جامعاة ، كلياة التربياة بادمياط ماجستير غير ميشورةرسالة واهعتماد للمؤسسات التعليمية، 

 .  2011، الميصورة
رسااالة ماجسااتير غياار ، الاادور التربااو  لكليااات الشااررعة فااي المجتماا : بسااا  أحمااد الشاارما  -38

  . 1997، األرد ، كلية التربية والفيو  جامعة اليرمو ، ميشورة
  .  ت، ، لبيا بيروت، دار صادر، لسا  العر : جمال الدين بن ميظور-39
دار ، اتجاهااات جدياادة فااي اإلدارة المدرساايةسااالمة عبااد العظااي :  ،جمااال محمااد أبااو الوفااا  -40

 .  2000اإلسكيدررة، ، المعرفة الجامعية
  بعاااي عوامااال اإلقباااال واإلحجاااا  علاااي التعلاااي  اإلبتاااداهي : جماااال عبااادالحلي  محماااد علاااي -41

، جامعاااة الميياااا، كلياااة التربياااة، جساااتير غيااار ميشاااورةرساااالة ما، األزهااار  بمحافظاااة الميياااا 
2003  . 

المااؤتمر ماان بحااوث   األزهاار الشاارر  وتحقياا  التااراث العربااي واإلسااالمي  ،: خالااد فهمااي -42
دور األزهااار فاااي اليهاااوض بعلاااو  اللغاااة العربياااة وهدابهاااا والفكااار  –العلماااي الااادولي الثالاااث 

   2012نوفمبر ، المجلد الثالث، معة األزهرجا، بكلية اللغة العربية بالزقازر ، اهسالمي
يصاادرها المجلاا  األعلااى للشاائو   األزهاار أثاار وثقافااة، فااي دراسااات اإلسااال ،سااعاد ماااهر:  -43

 .  1962اإلسالمية، وزارة األوقاف، القاهرة، 
 وزارة - اإلساالمي الاوعي مجلاة، حاضاار و  ماضاي : اهزهار الجاام : زكاي محماد غيااث -44

 .  1968، 47العدد ، السية الرابعة ،الكور ب األوقاف
 وساابل الجااامعى قباال األزهاار   التعلااي  إدارة مشااكالت بعااي  : حجااا  حسااين محمااد سااارة -45

 رساالة،  بورساعيد محافظاة علاى حالاة دراساة واهعتمااد الجاودة معاايير ضو  فى مواجهتها
  .2013، بورسعيد جامعة، التربية كلية، ميشورة غير ماجستير
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