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االجتامعـي  اإلصـالح زهر الرشيف يفيف هذا الكتاب بعض مالمح دور األنستعرض 

, وسـري  عالماأل واملجتمعي بمعنامها الواسع من خالل قراءة جهود ثامنية من رموز علامئه
 أدرك حقيقـة أن إىل حياهتم مع العلم والعمل والدنيا الواسعة من حوهلم , وقـد هـداين اهللا

املجتمعـي واالجتامعـي  اإلصـالح توجهات كل منهم يف سـبيل حتقيـقعىل  غالبة الفكرة ال
لفكــرة  فوجــدت الــشيخ الــشعراوي نموذجــا املعــارص ,ســالمي عــي يف املجتمــع اإلواجلام

لفكـرة التقريـب, و رأيـت الـشيخ حممـود خطـاب   نموذجااًاهلداية , و رأيت الشيخ شلتوت
لفكـرة تغيـري املنكـر ,   العيون نموذجـااأبلشيخ  و رأيت ا لفكرة التعاون, نموذجا السبكي

لفكرة االستيعاب , ورأيـت الـشيخ عبـد املتعـال الـصعيدي  رأيت الشيخ اجلبايل نموذجاو
لفكـرة الـسامحة  خ حممد الـصادق عرجـون نموذجـايورأيت الش لفكرة التجديد, نموذجا

بعة نموذجـا هـؤالء الـسعـىل  حني رأيت الشيخ حسن الطويـل وهـو سـابق يف الـزمن عىل 
 .وقد كان قدوة بالفعل  لفكرة القدوة ,
 هذا أن إنجاز كل من هؤالء قد انحرص يف الفكرة التـي اختـذت شخـصيته ىوليس معن

 علمـي أسـلوب هـو وإنـامعنوانا عليها فهذا مما ال أظنه خيطر ببال , وال يستقيم معـه مقـال 
ة من ناحية , و لنكشف عن لنبني الفروق الدقيقة بني الشخصيات الكبري إليهوصفي نلجأ 

 .ىالسبل املتعددة لإلصالح ومناهجه من جهة أخر
أن تكـون الدراسـات التـي عـىل   هـذين اهلـدفني النبيلـني فقـد حرصـت إىل وباإلضافة

ة ّ موســوعية دقيقــة ومطولــة وكاشــفة وحميطــة وملمــّيتــضمنها هــذا الكتــاب بمثابــة مــواد
النحـو الـذي عـىل  ارخيهـا وأثرهـا يف حميطهـا  وتوإسـهاماهتا وإنتاجهـابالشخصية املتناولـة 

 .تقدمه املوسوعات العاملية الرائدة 
وقــد اختــرصت كثــريا ممــا كنــت كتبتــه يف هــذا املوضــوع بــام يف ذلــك اســتهالل فكــري 

االجتامعـي واملجتمعـي واجلامعـي وعالقتهـا بدراسـة  اإلصالح وفلسفي وتعريفي بمعاين
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 ظـرةنت املاألفكـار املتجـسدة أعظـم بكثـري مـن لاألمثـا والدعوة له , فقد وجـدت اإلسالم

 تكون املقـدمات أضـعف مـن اجلوهريـات املـستغنية بنفـسها عـن كـل أنواملنظرة فلم أشأ 
  . تقديم

ن أ الكتـاب الثامنيـة يف املـتن أن خيـالف ترتيـب الغـالف بـأبـوابوقد آثـرت يف ترتيـب 
 تطـور الـزمن , وهلـذا ىام نـركـأن عالماأل يكون الرتتيب تعاقبيا حسب مولد هؤالء العلامء

 مـن قبيـل وذلكامليالدي   مكتفية بذكر تاريخ املولد بالتاريخاألبواب القارئ عناوين ىير
 . التعاقب عىل  الرتكيز 

عليـه (  الدكتور حممد رجب البيـوميذنااستأ بجهد أشيدوال يفوتني يف هذه املقدمة أن 
 أمامنـافيام قدمه من جهد رائد يف التأريخ الفائق لكثري ممـا اعتمـدنا عليـه و يـرس ) رمحة اهللا 

 تيمور باشـا فـضل سـابق يف ترمجتـه وألمحد الطريق يف كثري من الوقائع وتارخيها وتوثيقها,
للشيخ حسن الطويـل , وللـدكتور حممـود الطيـب فـضل الحـق يف ترمجتـه للـشيخ حممـود 

.  اجلبـايل مـع الوظـائفاألستاذوللدكتور أيمن متراز فضل يف نرش تاريخ . كيخطاب السب
 أصـحاب احلقـوق علينـا فلـوالهم مجيعـا مـا أنجزنـا وال أوجزنـا أفضالولكثريين غريهم 

 .حققنا وال حررنا  ولوالهم ما
وجمتمعنـا   تنمية وعينا بـديننا ووطننـا وأزهرنـايفأن يسهم هذا الكتاب  أيضاوكىل أمل 

 .بنا و أخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتناوعيو
 هـذا خالـصا لوجهـه, وإن كنـت أعلـم عـن عمـيلواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن جيعـل 

 سـواء هيـدينيواهللا سـبحانه وتعـاىل أسـأل أن  .كل ما أفعل يف  أنى ال أخلو من الرياءنفيس
, والـسعد والرضـا,  العفاف والغنى, والرب والتقى, والفضل واهلـدىيرزقنيالسبيل, وأن 

ّوأن ينعم عىل بروح طالب العلم, وقلب الطفل الكبري, وإيامن العجائز, ويقني املوحـدين, 
  .وشك األطباء, وتساؤالت الباحثني

ّ ما حييت, وأن حيفظ عىل وقويت وبرصي بسمعي يمتعنيواهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن 
سـبحانه وتعـاىل أسـأل أن يـذهب واهللا ., وأن جيعل كل ذلـك الـوارث منـى وذاكريت عقيل
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 وأن هيبنـي الــشفاء والـصحة والعافيــة, وأن عنـى مـا أشــكو مـن أمل وتعــب وصـب وقلــق,

 وأن حيـسن .يقيلني من مريض, وأن يعفو عني, وأن يغفر يل ما تقـدم مـن ذنبـي ومـا تـأخر
 . يوم ألقاهأيامي خوامته, وخري عميل, وخري   آخرهعمري , وأن جيعل خري ختامي

 رشهـا, ورش النـاس, وأن يكفينـي وأن نفـيس عىل يعيننيبحانه وتعاىل أسأل أن واهللا س
 يمكننـي , وأن ينفعنـي مـا يعلمنـي, وأن علمنـي بام ينفعني ألن أتم ما بدأت, وأن يوفقني

 منحنى العقـل, واملعرفـة, واملنطـق, الذيمن القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده 
ّوهــو جــل  لوقــت, والقــدرة, واجلهــد, واملــال, والقبــولوالفكــر, والــذاكرة, والــصحة, وا

َ خلقه, وهو وحده القادر عىل َّيف, وحبب ونعمني, وأكرمني, ووفقني, هداين الذي جالله
فلـه سـبحانه   ـ بـالطبع وبالتأكيـد ـ كثـرية ومتـواترة ومتناميـةي وهـسـيئايتأن يتجـاوز عـن 

  .يلوتعاىل ـ وحده ـ احلمد, والشكر, والثناء احلسن اجلم
 د حممد اجلوادي
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{{M{{ 

 : نحو مـا كـانوا يكتبونـه  القرن التاسع عرش وهلذا نكتب اسمه عىلأعالمهو من 
 .حسن بن أمحد عيل الطويل, وكان يكني بأيب حممد

 بـاحرتام كبـري يف أوسـاط املثقفـني ىة , كـان حيظـهو واحد من كبار علامء املالكيـ
 عـدد كبـري , وكان صاحب تأثري علمي ضخم بـل جبـار عـىل  حد سواءوالعامة عىل

 .من العلامء الذين كانوا تالميذ له يف األزهر ودار العلوم
يف كثري من الفنـون,  موهوبا, وكان حجةا ًوأستاذا ًكان الشيخ حسن الطويل عامل

ًلرياضية التي مل يكن اجلمع بينها وبـني علـوم الـدين شـائعا, وكـان وبخاصة العلوم ا
 هذا النحـو نـادرا بـني  عىلىيعرف أيضا بعض اللغات األجنبية, وكان تكوينه العلم

 .أقرانه من أساتذة جيله
 مجع الشيخ حسن الطويل بني العلم بالفقه والعلم املوسوعي وممارسة الصوفية, 

 .  نحو قوي وشجاع ارجها عىلكام مارس السياسة يف مرص وخ
ح وهكذا اجتمع له ما ندر اجتامعه فكان قـدوة ونرباسـا ورمـزا مـن رمـوز إصـال

 .املجتمع بالدين والرتبية
عرف للشيخ حسن الطويل موقف سـيايس بـارز حيـنام أعلـن عـن تأييـده للـسيد 

ية, املهدي يف السودان بعد ما أعلن املهدي عداوته لإلنجليز وحقق انتصارات متوال
وقــد أغــضب هــذا املوقــف ســلطات االحــتالل اإلنجليــزي, وجعلهــا تــضعه حتــت 

 .مراقبة شديدة
{{N{{ 

ــة عــىل ــة شــهالة حمافظــة املنوفي  عــام األشــهر ولــد الــشيخ حــسن الطويــل يف مني
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أعيـان مـذهب  اليواقيت الثمينـة يف«, بينام يذكر الشيخ بشري الظافر يف كتابه م١٨٣٤

 تـواريخ ى, وتـذكر مـصادر أخـر)م١٨٤٠(= هــ ١٢٥٦ أنـه ولـد سـنة» عامل املدينـة
 .متعددة بني هذين التارخيني

 الشيخ حسن الطويل تعليام دينيـا تقليـديا بـدأه بالكتـاب حيـث قـرأ القـرآن ىتلق
ــم انتقــل إىل ــسجد  طنطــا وهــو صــغري, وقــىضالكــريم وحفظــه, ث  يف الدراســة بامل

ت التي كانت تعلم جتويـد األمحدي نحو سنتني أو ثالث سنوات , وشارك يف احللقا
 عادة نظام التعلـيم األزهـري القرآن, كام حفظ عددا من املتون األزهرية, وذلك عىل

 .يف ذلك الوقت
  القـاهرة وانـتظم يف طلـب العلـم باجلـامع األزهـر, وفيـه درس عـىل ثم انتقل إىل

حممــد علــيش املــالكي, وحــسن : جمموعــة مــن املــشايخ الكبــار كــان مــنهم املــشايخ
ي احلمــزاوي, وإبــراهيم الــسقا, وحممــد األشــموين, وحممــد اإلنبــايب, وأمحــد العــدو

رشف الــدين املرصــفي, وقــد ظهــرت عليــه النجابــة, وكــان يتمتــع بحيويــة فكريــة 
 . مناقشة الشيوخ يف الدروسوعلمية دفعته إىل

{{O{{ 
أن صـادفه قـانون مـن القـوانني  ثم كـان مـن حـظ الـشيخ حـسن الطويـل احلـرج

 عليـه هـذا القـانون باالنقطـاع عـن الدراسـة يف األزهـر, وهـو طارئة فقىضاهلوائية ال
القانون الذي وضع يف عهد الوايل حممد سعيد باشا , وكان يقيض بتجنيد أبناء العمد 
وأقارهبم, وهكذا طلب حسن الطويل للخدمة العسكرية وجند ألنه كـان مـن أرسة 

  املواظبـة عـىلعـىلا ًد ظـل حريـصذات شأن يف قريته, لكنه يف أثناء وجوده بـني اجلنـ
ْالصلوات واألوراد, وكان الوايل يكره من اجلند من يـصيل, وحـدث أن أرسـل إليـه  َ
شيخه الشيخ أمحد رشف الدين املرصفي رسالة ضمنها استغاثة يشري عليـه بتالوهتـا 
ّعقب كل صالة, رجاء أن تفرج كربه وختلصه من اجلندية, فوقعت الرسالة يف أيدي 
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وها, وعدوه بسبب ذلك مـذنبا, وكـان عقـاب املـذنبني إمهـال تعلـيمهم ؤقرقادته, و
 .الفنون العسكرية وتشغيلهم يف األعامل الشاقة كإنشاء السكك احلديدية

 وقد ظل حسن الطويل يشتغل يف هـذه األعـامل هبمـة زائـدة تأديبـا لنفـسه, ألنـه 
 .ه فيام مىض مشاخي جراءته عىلاعتقد أن ما وقع عليه من ظلم كان عقابا عىل

{{P{{ 
 أن الــوايل حممــد ســعيد باشــا كــان يلقــب املطيعــني مــن اجلنــد بالفراعنــة, ىويــرو

 الـنامردة وأمـر بطـردهم والعامني املذنبني بالنامردة, وحدث أنه غضب ذات مرة عىل
 ذمـة اجلـيش فـيام يـشبه مـن اجلـيش, فخرجـوا منـه, إال أهنـم بقـوا تـابعني عـىلا ًهنائي

 .»بالعساكر اإلمدادية« يسمون يف ذلك احلني االحتياط, وكانوا
 وهكذا خـرج حـسن الطويـل مـع هـؤالء الـنامردة ليكـون مـن اإلمداديـة, فأقـام 

أن جيتمـع مـع الـشيخ خالـد أحـد مـشايخ الطـرق,  ّبقريته مدة, وحن, بعد فـرتة, إيل
احلاليـة  بلدتـه املـسامة بالـرسيرية التابعـة ملدينـة املنيـا إليـه, فـسافر إىل فرأي أن يـسافر

 ولزمه بضعة أشهر عكف فيها عىل)  منية ابن اخلصيبىوكانت يف ذلك احلني تسم(
 .االشتغال بالعلم والطرق الصوفية

{{Q{{ 
 اجلندية مرة ثانية وذهب إليه أبوه ليحرضه من ُثم حدث أن طلب حسن الطويل إىل

 اد مـع أبيـه إىلاملنيا حيث كان يقيم عند الشيخ خالد, وحاول الشيخ خالد منعه لكنه عـ
أهنم أمهلوا طلبه, وأمره والده بالبقاء معه يف القرية وحظر عليه أن  قريته, وهناك تبني له

 الصعيد, لكنه خـرج مـن القريـة بغـري علـم أبيـه وهـو ال يملـك شـيئا, وقـصد يعود إىل
 . القاهرة وصل إىلتى قدميه, يبيت يف أي بلدة تصادفه حالقاهرة سائرا عىل
زهـر فـصادف الـشيخ حممـد الـسقاري يف طريقـه, فلـام رآه الـشيخ  األ وذهب إىل

إليه وأخربه أنه يبحث عنه من مـدة, وأنزلـه بـداره وأقـسم عليـه أن يستـضيفه  أرسع
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شهرا ال يتكلف شـيئا مـن عنـده, وكـان يريـد منـه أن يـنظم قـصيدة يمـدح هبـا أحـد 

 .ارا جائزة حني نال الشيخ السقاري عنها أربعني ديناألمراء فنظمها له, عىل
{{R{{ 

وبعد هذا عينه الشيخ حسن العدوي ملساعدته يف تـصحيح البخـاري, وكـان قـد 
 .رشع يف طبعه, فانتفع بمكافأة التصحيح

وتـصادف  األمرييـةثم طلبه ديوان اجلهادية لتصحيح ما يطبع به من املطبوعـات 
هـذا «: هأن أمحد عبيد بك رئيس قسم الرتمجة هو الذي امتحنه فأعجب بـه وقـال عنـ

 لـه ى وظيفة التصحيح يف ديوان اجلهادية, وسـع, وعينه ليتوىل»جوهرة خفيت علينا
 .ال يعاد طلبه ى حت حموا اسمه من قوائم اجليشىحت

ويف هذه املدة عاد الشيخ حسن الطويل لطلب العلم واالشتغال به, مـع القيـام بأعبـاء 
 تعنـي الـسامح اإلجازة, وكانت  أجازه شيوخه ى حتللعلم يف األزهرا ًوظيفته, وظل طالب

حـوايل (  هــ١٢٨٣ّبالتدريس فدرس باألزهر, وكان أول درس قـرأه يف شـوال  له بالقيام
, وابتدأ فيه بالقراءة يف متن األزهرية, لكنه رسعـان مـا فـرض شخـصيته ) ميالدية١٨٦٥

 . العلوم املتداولة باألزهروأسلوبه يف التدريس, ومل يقترص عىل
{{S{{ 

ل نفسه وأهلتـه حياتـه الـصعبة بقـدر كبـري مـن ّشيخ حسن الطويل قد أهوكان ال
 الـشيخ حممـد أكـرم األفغـاين مـا كـان  عـىلىاملعارف العلمية والعامة , وكان قد تلقـ

العلوم احلكمية, كام تلقي خالصة احلساب لبهاء الدين العـاميل, وكـان ملـام : ىيسم
 .يةأيضا بعلوم اهلندسة واجلرب وسائر العلوم الرياض

قد قرأ التاريخ قراءة إمعان وتدبر, وطالع كتـب اللغـة واألدب,  و كان الشيخ الطويل
ْ إليه ليتلقاه عنه كائنا من كانىوكان ال يسمع عن أحد يعرف علام إال سع َ. 
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ُ علمه هذا ثقافة عامة هيأت له بعد نظـر يف أمـور الـسياسة, وكان له باإلضافة إىل
كام كان معروفا بسجايا محيدة تشهد له بأنه عامل ناضج يتميز بـسعة العقـل, وسـالمة 

ا ًخطيبـ:  البدع املستحدثات يف الدين, كـام كـان موهوبـا عىل العقيدة, وشدة اإلنكار
وكان  ,ل, وكتب الرتسل البديعًو شاعرا, وقد عرف عنه أنه نظم الشعر السها ًوكاتب
 .للمحارضةا ًأستاذا مبدعا جميدا ًأيض

: مـنهم املـشايخ وقد درس عليه يف األزهر كثريون من علامئـه املـشهورين, فكـان
, وأمحـد )وهـو أشـهر تالميـذه(, وحممد عبـده )وهو أخص تالميذه( أمحد أبو خطوة

 مـن  هـم الطبقـة األوىلالرشيف, وإبراهيم اللقاين, وحممـد رايض البـوليني وهـؤالء
 .تالميذه وهم قريبون منه يف السن 

عبد الرمحن فودة, وحممد الغريني, وعبد :  ثم قرأت عليه طبقة ثانية منها الشيوخ
 .الرمحن قراعة, وحممد بخيت, وداغر, وحممد املغريب, وأمحد الزرقاين

{{T{{ 
 ان هلــذاكــان الــشيخ حــسن الطويــل صــاحب طريقــة متميــزة يف األســتاذية, وكــ

  اصطفاء بعض التالميـذ النجبـاء والتـدريس هلـم يف داره وتـربيتهم عـىلحريصا عىل
ــه وســلوكياته, وكــان عــىل ــو خطــوة, ورايض :  رأس هــؤالء املقــربني مبادئ أمحــد أب

ون عليــه يف داره ؤالبــوليني, وعبــد الــرمحن فــودة, وعبــد الــرمحن قراعــة فكــانوا يقــر
 .دروسا غري الدروس األزهرية

ع الشيخ حسن الطويل بسمعة عالية يف األستاذية والعلم, فتهيأ له بفـضل وقد متت
أن ينقل للعمـل يف نظـارة املعـارف, وعـني للتفتـيش فيهـا, وملـا تـويف  السمعة العالية

, وخلفه الشيخ محزة فتح اهللا املفتش ) هـ١٣٠٠(الشيخ زين املرصفي مفتشها األول 
 .الثاين عني الشيخ حسن الطويل مفتشا ثانيا
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{{U{{ 

تعديل مناهج الدراسة بدار ) ١٨٨٨(وزير املعارف عيل مبارك باشا  قرر وعندما
 وظـائف العلوم بحيث تتيح لطالهبا التأهل لوظائف القـضاء واإلفتـاء باإلضـافة إىل

 الشيخ حسن الطويل ليكـون التدريس التي كانت ميدان عملهم , وقع االختيار عىل
 .بتدريس احلديث والفقه لفمدرسا بمدرسة دار العلوم حيث ك

 ىيف رأ من رموز مدرسة دار العلوم يف ذلك العهد, بـل كـان  ورسعان ما أصبح
 .البعض أبرز رموز عهدها الذهبي
:  يديه كثري من مشاهري اخلرجيني الدراعمة كان منهم ويف تلك املدرسة خترج عىل

 .اب النجارحسن منصور, وحممد املهدي, و املؤرخان حممد اخلرضي, وعبد الوه
{{ML{{ 

كان الشيخ حسن الطويل سني العقيـدة, مـالكي املـذهب كـام ذكرنـا, لكنـه كـان 
 تدريـسها, وكـان أيضا صويف املرشب, وقد أتقن تدريس العلوم العديدة التـي تـوىل

مـع هـذه املكانـة املرموقـة يتمتـع بالزهــد, والـورع, وعلـو الـنفس, والتـأدب بــآداب 
 .الرشع, والتمسك بالكامالت

 وقد ظل الشيخ حسن الطويل طيلة حياته زاهدا متصفا بعلو النفس عن الدنايا, 
والبعد عن الرياء, والتواضع مع كل إنسان, والبساطة يف املطعم وامللبس واملـسكن, 

 نفسه من مرتبه إال القليل, ويتـصدق بالبـاقي يف اخلفـاء, وكـان ال وكان ال ينفق عىل
 .حييد عن الرشع

 اإلمام ابن تيمية يف مسألة االسـتغاثة بـالقبور, واالستـشفاء  وكان يأخذ بمذهب
 . املبتدعة أشد إنكار, منكرا عىلباملوتى

{{MM{{ 
وصفه معارصوه بأنه كان آية من آيات اهللا يف معرفة التفسري وحل مشكالت الكتـاب 
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و املبني, متضلعا يف احلديث, متحصنا بالرشيعة يف كل علم يقرؤه من كـالم, أو حكمـة, أ
 استحـضار اآليـات تصوف, أو رياضيات, أو طبيعيـات, وكانـت لديـه قـدرة فائقـة عـىل

 . حل املشكالت الدينيةالقرآنية واألحاديث النبوية يف االستشهاد هبا عىل
وقد كـان مـن العلـامء الـذين عنـوا برتبيـة النفـوس, وبتعلـيم التـالني هلـم دون أن 

مل يطبع » عنوان البيان« مهم هو كتاب يشغلوا أنفسهم بالتأليف, ومع هذا بقي له أثر
, وكـان سـبب تأليفـه أن نظـارة )١٨٩٨(منه غـري املقدمـة, وذلـك قبـل وفاتـه بـسنة 

املعارف كلفت كل مدرس بأن جيمـع مـا يلقيـه مـن الـدروس, وكـان الـشيخ حـسن 
 .الطويل يف ذلك الوقت يدرس التفسري بمدرسة دار العلوم

{{MN{{ 
 اجلو الـذي غـذاه  بعضهم قصتان عظيمتان تدالن عىل عناألزهريونوفيام ينقله 

 . الشيخ حسن الطويل من عزة النفس والثقة باهللا
دخل عليه رياض باشا رئيس الـوزراء وهـو يـدرس لطالبـه بـدار  : األوىلالقصة 

: العلوم, فام غري موقفه أو بدل جلسته, وحني هـم الزائـر بـاخلروج قـال لـه األسـتاذ
: أي وزارة تريـد? فقـال: فـدهش الزائـر وقـال! عكـم يـا باشـا?ًملاذا ال أكون وزيرا م

 !!وزارة املالية ألستبيح من أمواهلا ما تستبيحون
ُوكانت لطمة أليمة توجه إىل حاكم أرستقراطي مل يـألف الـتهكم واالسـتخفاف, 

ًثــائرا مهتاجــا, واســتدعى نــاظر املعــارف  فخــرج ليعجــل بفــصله مــن ) عــيل مبــارك(ً
تقف يف وجهه فيرتاجع عـن غطرسـته ) رياض باشا(عىل من يد وظيفته, ولكن يدا أ

ًالعاتية مدحورا, وقد آثر أال يزور مدرسة أو معهدا بعد ذلك َّ ً. 
طلـب منـه أن يرتـدي مالبـس خاصـة ليقابـل هبـا اخلـديو توفيـق, : القصة الثانية 

 وحان املوعد املرتقب, فجاء بمالبسه املعتادة ومعه منديل يـضم املالبـس الرسـمية,



]æ<êÂ^Ûjq÷]<|ø‘ý]æ<Ìè†Ö]<†â‡ù]êÃÛj RP
إن كنت تريد اجلبـة والقفطـان فهامهـا, وإن كنـت : يف بساطة ًللخديو قائال ثم قدمها

كيـف أجتمـل : تريد حسن الطويل فهاأنذا حـسن الطويـل, ثـم قـال الـشيخ جللـسائه
 لتوفيق بلباس ال أجتمل به لريب يف الصالة? 

{{MO{{ 

 يعرفـه, وأنـه  العالمة أمحد تيمور باشا قصة تلمذته عليه, فذكر أنـه مل يكـنىحك
عـن ا ًكان يسمع وصفه من قبل بعض األزهريني بأنه زنـديق, وملـا كـان تيمـور باحثـ

 :احلقيقة فإنه قال لنفسه
ْإذا كنت مل أجد طلبتي عند من تسموهنم بالـصالح والـورع, فلعـيل أصـيبها ... « َ

, عند الزنادقة , ثـم سـعيت يف االجـتامع بـه , وسـألته القـراءة عليـه واالهتـداء هبديـه
فقرأت عليه العلوم العربية واملنطق, وأعدت عليه الرصف بتوسع, وعلوم البالغـة, 

 هياكل النـور للـسهروردي, ورشح  عىلىثم قرأت طرفا من احلكمة يف رشح الدوائ
وغريمها, وملا رآين جمدا يف التحصيل قرر يل درسا ثانيا بعـد العـشاء » رسالة الزوراء«

ّ وأنا يف كل هذه املدة أستوضح منه ما أشكل عـىل كنا نقرأ فيه كتب األدب ونحوها,
 .»ّفيحله يل, فكان اجتامعي به ومصاحبتي إياه من أكرب نعم اهللا عىل يف ديني

{{MP{{ 
 أنه ملا تـويف أذن ى, ويروم١٨٩٩تويف الشيخ حسن الطويل فجأة يف القاهرة عام 

 وقـد شـارك يف تـشييع  املآذن وكانت هذه عادة عند وفـاة كبـار العلـامء,املؤذنون عىل
شيخ األزهر الشيخ عبد الرمحن الرشبيني, والشيخ حممد عبده مفتي الديار, : جنازته

 عليـه يف األزهـر, ودفـن بمقـابر ُوالعلامء من تالميذه يف األزهر ودار العلوم, وصـىل
   .اوريناملج
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{{ M {{ 

 اجلمعيـة مؤسـس بأنـه املعـارص التـاريخ يف الـسبكي خطاب حممود الشيخ يعرف
 أهنـا كـام بالـسياسة, مـشتغلة غري واجتامعية إصالحية دينية مجعية أكرب وهي الرشعية

 .اآلن ىوحت العرشين القرن طيلة مرصية تعاونية مؤسسة أعظم جدال بال
 ولـدوا الـذين العلـامء مـن الوسط اجليل إىل السبكي خطاب حممود الشيخ ينتمي
 املراغـي الـشيخ تالميـذه وجيـل وزمالئـه, عبـده حممـد الشيخ جيل بني فيام وعاشوا

 غـري النبيلـة األفكـار مـن موعـةجم إعـالء إىل وفكـره دعوتـه يف توجـه وقـد وزمالئه,
 عقيـدة شـأن من أعلت تعاونية رشعية مجعية إنشاء يف فكرته تبلورت ىحت املتناقضة
 بـاإليامن اإلسـالمية اجلمعيـات كـل عـن امتـازت لكنها فهمها, ما نحو عىل التوحيد
 واإلصـالح التنميـة قـضايا خـدم بـام مسبوق غري نحو عىل وتطويرها التعاون بفكرة

 رشيعــة اإلســالم أفــق ســعة عــن أبــان عــرصي نحــو عــىل واالقتــصادي ياالجتامعــ
 .وعقيدة
 يف الطيـب حممـود للـدكتور كبـري فضل إىل الباب هذا بداية يف أشري أن احلق ومن
  .السبكي خطاب حممود الشيخ حياة مراحل من لكثري ترمجته

{{ N {{ 
 حممـود حممـد أبـو : فيـه وختـرج وتعلم نشأ الذي القرن طريقة عيل بالكامل اسمه

 عنـد يوصف وهو . اخللويت املالكي األشعري السبكي خطاب بن أمحد بن حممد بنا
 اإلمام املرشد البدعة, وقامع السنة نارص الثبت الثقة املفرس املحدث الفقيه بأنه حمبيه
 .الكبري

 الـسيدة هـي أهنـا املثبـت نـسبها نإفـ والدتـه ناحية من رشافاأل إىل ينتسب وألنه
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 الكـاظم موسـى بـن الرضـا عـيل اإلمام إىل نسبها ينتهي و حسني, بن مدحم بنت آمنة
 الـشهداء سـيد ابـن العابـدين زيـن عيل اإلمام ابن الباقر حممد بن الصادق جعفر بنا

 .احلسني
{{ O {{ 

 إحـدى الـشهرية األحـد سـبك بلـدة يف ونـشأ السبكي خطاب حممود الشيخ ولد
 املنوفيــة ويف ,)م١٨٥٧( هـــ١٢٧٤ ســنة املنوفيــة ملديريــة التــابع أشــمون مركــز قــري
  . الضحاك سبك هي أخري سبك

 حيـث بالتـصوف الروحيـة حياتـه يبـدأ أن الـسبكي خطـاب حممود للشيخ وأتيح
 اهللا, بـذكر واشـتغل اخللـويت, الـسبكي, جبـل حممـد بـن أمحـد حممـد أبا الشيخ عرف

 يرشد أن السبكي شيخه له أذن ثم , للعبادة وانرصف الليل, وقيام بالنهار, والصوم
 .القويم الطريق إىل املريدين

{{ P {{ 
 واجلـسم, الرزق يف بسطة ذا قومه, يف ًسيدا والده كان , كريمة بيئة يف الشيخ نشأ
 وعلـو والـشجاعة والنبـل الكـرم منـه ابنـه وورث , فـضله وعـاريف عشريته بني ًحمببا
 .اهلمة

ْفضىل, سيدة من اثنني كل ذكور, ستة أنجب والده أن العائلية ترمجاته يف ىويرو ُ 
 يعمـل اآلخر ِيستبقي و , باألزهر العلم ِّلتلقي ثم األويل, للتعليم ًواحدا يبعث فكان
 الشيخ حظ من وكان .األخرى أعامله عىل ويعاونه اخلصبة, الفسيحة مزرعته يف معه
 النـادرة يقظتـه فظهـرت غنمـه رعايـة والـده إليـه وكـل وقـد والـده بجانـب يبقى أن

 كـان التي اخليل أمور بإدارة إليه عهد ثم وكياسته, سياسته وحسن الوثابة, تهوعزيم
 . »ًمنقادا ًذلوال فاستحال باللني; وآونة بالشدة مرة منها َاجلموح فساس« يملكها;
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 املهـارات مـن جمموعـة الـسبكي خطـاب حممـود الـشيخ أتقـن هذا إىل وباإلضافة
 الرمايـة, خيطـئ ال وكـان والـصيد , الزارعـة و البناء, و واحلياكة, النجارة, : احلرفية
 جـو يف ًسـابحا الرسيع الطائر يصيب« كان انه : عنه يقولوا أن له أتباعه حب ويصل
 . »صوهتا سامع عىل ًمعتمدا ًطيورا يصيد البهيم الليل يف نهأو ًرصيعا, فيخر السامء

{{ Q {{ 
 سـن بلـغ أن إىل أبيـه أمـالك إدارة يف يـساعد السبكي خطاب حممود الشيخ وظل
 يف للتجنيـد فجـأة طلـب وحـني يـسري, زمن يف والكتابة القراءة تعلم ,وقد العرشين

 األزهـر إىل أخـوه بـه ذهـب )التجنيد قواعد يف تغري من حدث ما عند(العرشين سن
 بـالعلم تعلـق وتعاىل سبحانه ربه بإذن لكنه السلطات وجه من به للهروب حماولة يف

 عــىل واالســتيعاب التلقــي يف وأخلــص , وجماورتــه زهــراأل يف وبالدراســة , وأهلــه
 . الباب هذا هناية يف مفصال سنقرأه الذي النحو
 عـرصه, علـامء مـشاهري عـىل العلـم ىتلقـ الـرشيف, األزهـر بحلقات التحق وملا
 سـليم والـشيخ. الـشافعي األنبـايب الـدين شـمس األزهـر شـيخ : أساتذته من وكان

 الشافعي الظواهري إبراهيم والشيخ.املالكي لرفاعيا أمحد والشيخ.املالكي البرشي
 . احلديث النظام قبل األمحدي للجامع شيخ آخر وهو

 قـد كـان مـا نحـو عىل واإلرشاد بالوعظ العمل يواصل العلم طلبه أثناء يف وكان
 . ىوأد تريب

{{ R {{ 
 ترمجة لنا احتفظت وقد , بتفوق العاملية شهادة السبكي خطاب حممود الشيخ نال
  : للعاملية امتحانه بتفصيالت الرشعية اجلمعية أدبيات يف املشهورة الشيخ

 عـرشة ثـالث سـنة رجـب شـهر مـن والعـرشين التاسع اليوم األربعاء, يوم ويف«
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 أمـام االمتحـان الـشيخ أدى م١٨٩٦ سـنة يناير من ١٥ )هـ١٣١٣( وألف وثالثامئة
 حـسونة الـشيخ :جـالءاأل األسـاتذة الفـضيلة أصحاب حرضات من املكونة اللجنة

 ِّالــصديف, عاشــور بكــري والــشيخ املــرصية, الــديار ومفتــي األزهــر شــيخ النــواوي
 البــبالوي عــيل والــسيد الرفــاعي, أمحــد والــشيخ احلنفيــني, الرافعــي عمــر والــشيخ

 ولقـد الـشافعيني, العبـد سـليامن والـشيخ اإلبريري, حسني حممد والشيخ املالكيني,
ــة إعجــاب كــان ــه اللجن ــدان الــشيخ وجــاوز ًفائقــا, ورسورهــا ,ًعظــيام ب  ًظــافرا املي

  . »!!ًمنصورا
{{ S {{ 

 عمـل و , وتفوق بجدارة العاملية عىل السبكي خطاب حممود الشيخ حصل هكذا
 وتوجيـه الـوعظ مـن لـه نفـسه نـذر قـد كـان مـا عـىل مواظبته مع باألزهر بالتدريس
 . البدعة وإماتة السنة إحياء يف بدعوته قام و القويم, الطريق اعتربه ما إىل املسلمني
 املجيـد عبـد الـشيخ بيـنهم مـن كـان , عـرصه علـامء مـن كثري العلم عنه أخد وقد
 والشيخ العليا, الرشعية املحكمة رئيس سليامن اهللا فتح والشيخ األزهر, شيخ سليم
 األسـتاذ حمفـوظ عـيل والـشيخ العليـا, الرشعية املحكمة عضو البحريي السالم عبد
 حممـود والـشيخ العربيـة, اللغـة كلية عميد نوار سليامن الشيخو الدين, صولأ بكلية

 .األزهرية باجلامعة املفتش الغمراوي
 الـذين الرشعية اجلمعية يف سبيله اتبعوا بالذين حافلة فكانت الدعوية دروسه أما
 .عليها للتعرف يفدون كانوا

  :فقال الفرتة هذه يف نشاطه حمبيه أحد وصف وقد
َعني التدريس إجازة الشيخ نال نأ ٍبعد« ِ  يلقيهـا كـان التـي دروسـه يف العناية جد ُ
 املـضلة, واخلرافات الفاشية البدع ببيان الطالب مئات عىل وغريه املعمور األزهر يف

 ًمرشـدا املعوجة, طريقها يف والسري ارتكاهبا من العلم, ذوي ,وبخاصة الناس ًحمذرا
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 مـن لكثـري تبـني وهبـذا الطاهرين, الطيبني حبهوص األمني, الرسول هبدي العمل إىل
 يتفـق ال وسـواها, املساجد يف واملنكرات البدع من هبم ًحميطا يرونه ما أن العلم أهل

 يف وســريهم بتفــريطهم تعــاىل اهللا أمــام ولونؤمــس وأهنــم احلنيــف, الــدين ومبــادئ
 .َّوقدسوا عملوا كام ويقدسون يعملون ورائهم من والعامة طرقاهتم,

{{ T {{ 
 األزهـر يف احلكوميـة بوظيفتـه حمتفظـا الـسبكي خطـاب حممـود الـشيخ ظـل وقد
 مذبحــة يف املعــاش إىل أحيــل م١٩٣١ ســنة ويف بكثــري, الــستني بعــد مــا إىل الــرشيف
ــث األزهــر ــد حي ــن اخلــامس يف األعــىل األزهــر جملــس انعق  ســنة األوىل مجــادى م
 سـميهأ زلـت وال سـميتهأ مـا ليقـرر م,١٩٣١ سـنة سبتمرب من ١٧ املوافق هـ١٣٥٠
 األزهــر مــن واملفــصولني املعــاش إىل املحــالني عــدد فيهــا بلــغ التــي األزهــر مذبحــة
 أن إىل والتـأليف بـالعلم ذلـك بعـد الـشيخ واشـتغل , ًعاملـا سـبعني الدينيـة واملعاهد
 .عامني من بأقل املذبحة هذه بعد اهللا توفاه

{{ U {{ 
 للجمعيــة تأسيــسه وهــو لــسبكيا خطــاب حممــود الــشيخ أعــامل أعظــم إىل نــأيت
 مـن وال تالميذه من حدأ إليها يرش مل مهمة حقيقة إىل نشري أن هنا وينبغي , الرشعية
 التعـاون فكـرة ازدهـار الوقـت ذلـك يف يـشهد كـان العـامل أن وهي اجلمعية مؤرخي

 وطموحـه الـشيخ طـالعا سـعة نأو , واعـد اجتامعي اقتصادي كمنهج والتعاونيات
 ومنهجـه اإلسـالم يف األصـيلة التعـاون فكرة استكشاف إىل دفعه كأولئ كل وتأمله

 مظلـة التعـاون جيعـل أن إىل لـه هداه وهكذا , واالقتصادي واإلصالحي االجتامعي
 .بالفعل واسعة خطوات فيها سار قد كان التي واإلصالحية الرتبوية لرسالته
 أسـس ) عمـره مـن واخلمـسني اخلامـسة حـدود يف كان حني ( م١٩١٢ سنة يف و

 وأغراضــها قانوهنــا هلــا ووضــع الــرشعية, اجلمعيــة الــسبكي خطــاب حممــود الــشيخ
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 , وطالبـه األزهـر علـامء مـن النـاهبني دعوتـه إىل وجـذب رئاستها, وتوىل , ونظامها

 املثمر اجلاد بالعمل اإلصالحية دعوته وأتبع , بلدته رجال من و , اخليامية جتار ومن
ــشأ ــصنع فأن ــسوجات م ــة و املن ــسوجات رشك ــة املن ــا الوطني ــواة بادئ ــتقالل ن  لالس

  . العاملة األيدي ,وتشغيل االقتصادي
 كبـري عـدد إنشاء يف السبكي خطاب حممود الشيخ نجح اجلمعية هذه خالل ومن

   .املرصي القطر مدن خمتلف يف املساجد من
 والـسودان الـشام, يف فـروع هلـا وأصـبح مـرص خـارج يف اجلمعيـة انتـرشت وقد 
  .أيضا

{{ ML {{ 
 إحـدى سـنة املحـرم غـرة األربعاء يوم يف تأسست أهنا إىل اجلمعية أدبيات وتشري
ــة وثالثــني  باســم م١٩١٢ ســنة ديــسمرب مــن ١١ )هـــ١٣٣١ ســنة( وألــف وثالثامئ

 . »املحمدية والسنة بالكتاب العاملني لتعاون الرشعية, اجلمعية«
 , واآلخـرة الـدنيا عمـيل إىل ودقـة بوضـوح ترشـد اجلمعيـة قـانون مـواد كانت و

 .احلسنيني إىل وتدعو
 , الشيخ رئاسة حتت إدارهتا جملس بإرشاف القانون هذا عىل اجلمعية سارت وقد
 الـذين رجاهلا بفضل عام كل يف باطراد تتقدم املجيدين كتاهبا وصف حسب وكانت
 الكــساىل مــن يفــرون وهنم,ؤشــ مجيــع يف بــارئهم عــىل واعتمــدوا نفوســهم, صــفت

 تـرى فـال صـفوفهم بـني فتـشت وإذا األجرب, من السليم فرار خلاملنيوا املتعطلني
 يف ًطريقـا لنفسه شق قد اجلامعة هذه إىل انضم من كل ترى بل ًمتسكعا; وال ًمتسوال
 .اإلسالم صدر يف املسلمني شأن مرشوع, عمل إىل يسلكه احلياة

 الـذين وعاظهـا نـشاط مقدمتها يف كان متعددة نجاحات الرشعية اجلمعية أثبتت
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 الــدين أصــول العامــة بتعلــيم للقيــام املــدربني; املثقفــني أفرادهــا بــني مــن اختــارهتم
 يف الـصحيحة الـدين مبادئ غرس عن يفرتون ال وحمارضاهتم, دروسهم يف وفروعه
ــوس ــؤمنني, إخــوهتم نف ــان امل ــني أن شــعارهم وك ــدهم, الل ــق رائ ــيفهم, والرف  حل

ــدهنم, احلــسنة واملوعظــة ــرأيا وســداد واحلكمــة دي ــتهم, ل ــاء, ســمحاء قبل  ال حنف
 .رجعيني وال متنطعني وال معرسين وال مشددين

{{ MM {{ 
 مقـدمتها ويف وقراهـا, اجلمهوريـة مـدن يف عديـدة مـساجد إنـشاء اجلمعية تولت
 بـاب من مقربة عىل اخليمية بشارع السبكي الشيخ عطفة يف( بالقاهرة الكبري املسجد
 بنائه من الفراغ وكان ,)األثري رزيك بن طالئع يرالوز وجامع »املتويل بوابة« زويلة

 . هـ١٣٤٢ سنة وتنسيقه
 املجـاالت يف هبـا تقـوم أخـذت تنمويـة مـرشوعات مـن بكثـري اجلمعيـة وعرفـت
 :فيها ريادة أثبتت التي املرشوعات هذه ومن التعليمية, و الطبية و االجتامعية

 . األيتام أمهات تشغيل  •
 . باملجان اخلبز وتوزيع إنتاج  •
 . اخلري قوافل  •
 .املاعز رؤوس تربية مرشوع  •

{{ MN {{ 
 . للشيخ العلمي اإلنتاج إىل اآلن وننتقل
 الـذي »املـورود العـذب املنهـل« : بكتابـه الـسبكي خطـاب حممـود الـشيخ عرف

 مـن اهلـدى ( بـاب إىل رشحـه يف وصل وقد .»داود أيب اإلمام سنن« كتاب فيه رشح
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 الـسند برجـال فيـه عنـي حافـل كبـري رشح مـن داتجملـ عرش متمام ) املناسك كتاب
 , بابه يف له نظري ال بأنه وصف ; ًغالبا بالدليل الفقهاء مذاهب وبيان احلديث وطرق
  .والطالب العلامء أيدي بني متداول السنن عىل رشح أكرب ويعد

 أربعـة يف والـده جهـد الـسبكي حممـود بن أمني الشيخ العالمة ابنه استكمل وقد 
 سـنن من ) الطالق كتاب ( آخر إىل فيها وصل , »املعبود امللك فتح« أسامها جملدات

 . ُّيتمه من املفيد الكتاب هلذا يقيض وتعاىل سبحانه اهللا ولعل , داود أيب
 يف العينـي لطريقـة مـشابه بأنه للسنن السبكي خطاب حممود الشيخ رشح وصف

 مـا بوصـل وهيـتم امتالكلـ رشح يف ويتوسـع الـرتاجم يف يطيل حيث القاري عمدة
  داود أبو علقه

 أطـول األب أن إال األب ملنهج مقارب أمني الشيخ االبن منهج نأ:  أيضا ويقال
 . ًنفسا

 مـن املطبوعـة أجـزاء للعـرشة فهـارس بوضـع بيومي مصطفى الشيخ اعتنى وقد
 هـذه طبعـت وقـد , »املفتاح« هذا الفهارس كتاب وسمي , »املورود العذب املنهل«

 . أيضا الفهارس
{{ MO {{ 

 ,تأليفـه سـبب فيهـا َّبني موجزة ّبمقدم لرشحه السبكي خطاب حممود الشيخ ّقدم
 : فقال فيه ومنهجه

 ّاحلجـة الثبـت الورع اإلمام سنن قراءة يف وتيسريه تعاىل اهللا بعون ُرشعت ملا ...«
 ثـالث ١٣٤٣ سـنة مـن خـراآل ربيـع يف( السجـستاين األشـعث بـن سليامن داود أيب
 وقـد ,الوجـود نـادرة الكتـاب ذلـك ُنـسخ وكانت , )ّهجرية وألف وثلثامئة عنيوأرب

 ,بـه النفـع ّويعـم ,عليـه احلـصول ليـسهل طبعـه ُأردت ,اقتناؤهـا الطلبـة عىل ُصعب
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 مل إذ ,للطالب فيه ما ّويوضح ,النِّقاب عنه يكشف ًرشحا عليه أكتب أن منّي ُفطلب
ُفشمرت ,ًوافيا ًرشحا ًمرشوحا يكن  بامللـك ُواسـتعنت ,واالجتهـاد ّاجلد عدسا عن ّ

ًمفصحا:اإليضاح غاية ًواضحا ًرشحا ورشحته ,الرشاد سبيل إىل اهلادي املقتدر  عن ِ
ُوتوخيـت.اإلفصاح كل معانيه َّ  اجلهـد, إليـه وصـل حـسبام َّوقويتـه ,ّاحلـق تأييـد فيـه َ
ُوسميته   . »داود أيب اإلمام سنن رشح املورود العذب املنهل :ّ

 ومـا.معنـاه وبيـان ,ألفاظـه ورشح .احلـديث رجـال تراجم ببيان فيه عنيت وقد«
ًمبينا.والفوائد األحكام من منه ُيستفاد   . »كان إن ّوأدلته ,اخلالف أوجه ِّ

 أم ّالــستة األئمــة مــن كــان ســواء املــصنِّف; غــري احلــديث َأخــرج َمــن أذكــر ّثــم«
 ,اإلنـصاف سـبيل ذلك يف ًسالكا. غريمها أو ُحسن أو ّصحة من حاله ّوأبني.غريهم
ًمتنكبا   .»االعتساف طريق ِّ

ـــدة وإلمتـــام« ـــذكر ُبـــدأت الفائ ـــذة : عـــىل تـــشتمل ّمقدمـــة ب  مـــصطلح مـــن نب
سخ وبيان.وتالميذه املصنِّف ترمجة وعىل.احلديث  روايتـي وأسـانيد.عنـه َّاملرويـة النـُّ

 ًخالـصا,  لديـهً مقبـوال ًعمـال جيعلـه أن تعـاىل اهللا وأسـأل.املـصنِّف عـن الـسنن هذه
 . »عليه إال يشء يف اعتامد وال ,الكريم لوجهه

{{MP{{ 
 كـام داود أيب بـسنن التعريـف يف نجـح الـسبكي خطـاب حممود الشيخ أن واحلق 
  :واضحة بمنهجية كتابه ومتيز ,ّالسنن يف وبطريقته أيضا, به َّعرف
 زيـادة من الروايات اختالف عىل ًمنبها احلديث رجال عن يعرفه بامً أوال يأيت •

 . ومعرفته طاقته حسب ذلك نحو أو .. ونقصان
  واللغات األسامء بضبط يعني •
 املوثوق املصادر من ذلك استيفاء مع مذهب كل ومأخذ ,احلديث معنى يبني •
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 آخـر رشح أي فيهـا يفـضله ال التـي الفرائـد بالفوائـد يـأيت كـان البـاب هذا ويف , هبا

 . داود أيب سنن عىل مطبوع
   .»احلديث فقه« :عنوان حتت السابق الباب يف رهذك ما ِّيلخص •
  الشأن هذا أئمة كالم من النقول بغرر يأيت وفيه ,احلديث أخرج َمنب يعرف •
 . فيها اخلالف اشتهر التي املسائل بتحرير يعتني •

 يف اتبعـه الـذي األسـلوب هـذا يف جدا السبكي خطاب حممود الشيخ توسع وقد
 . االختصار بعض لزم فقد الباقية األجزاء يف أما ; األول اجلزء

 . هـ ١٣٥١ :سنة بالقاهرة, االستقامة, مطبعة يف الكتاب طبع وقد
{{MQ{{ 

  : الدعوية بامليادين مجيعها تتصل كثرية كتبا السبكي خطاب حممود الشيخ ألف
 ).أجزاء أربعة( الفقهية واألحكام التصوف يف املحمودية املسالك أعذب 
 ).أجزاء أربعة( مالك اإلمام فقه يف األمري, وعجمم عىل البصري حكمة 
 جملدات تسعة يف .احلق دين إىل اخللق إرشاد أو اخلالص, الدين 
ْمن فؤاد السهام إصابة   .األنام خري سنة عن حاد َ
 .الرشيعة فخالف طغى من عىل الرد يف الرفيعة البديعة الرسالة 
 .طريق أحسن سلوك أراد ملن الوثيق العهد 
 .املحمدية بالرشيعة العمل عىل احلث يف ونيةالن النصيحة 
 .الرسالة صاحب سنة طريق عن اجلهالة إزالة سيوف 
 .النبوية الفخمة النشأة يف العلية املقامات 
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 .الضالل فرق أمعاء يف الفعال السم 
 .عدنان ولد سيد كالم من الرنان الصارم 
ْالعضب   .املعصوم سنة عن َّللذب املنظوم َ
 .املنربية اخلطب يف القرآنية الرياض 
 .الرشاد سبيل سلوك أراد ملن الزاد خالصة 
 .البسملة رسالة 
 .املتشاهبات يف واخللف السلف مذهب ببيان الكائنات إحتاف 
 .الرسول حرضة إىل الوصول حمور 

  اجلمعيــة ترمجــة تــضمنتها التــي ببليوجرافيــاال يف تــرد مل الكتــب بعــض وهــذه
 :الرشعية

 .منربية خطب املحمدية, األمة هداية •
 .والبصائر األبصار حتفة  •
 .البديعة الرسالة عىل حاشية  •
 .اإلسالمية للرئاسة الرشعية املقالة  •
 .البيان غاية  •
 .الوثيق العهد  •
 .النونية النصيحة  •
  .املربم القضاء تعجيل  •

{{MR{{ 
 مـا وهـو , سلفية مجعية الرشعية اجلمعية أن من للعامة معروف هو مما الرغم عىل
 مـن السبكي خطاب حممود الشيخ كان فقد صوفية تكون أال الشائع املفهومب يستتبع
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ــزال وال جيلــه, يف الــصوفية عــالمأ ــر ن ــا ىن  يف االســالميني الكتــاب راءآ يف اختالف

 بالـسنة, الـشيخ متـسك شـدة مـن معروفا كان ملا ذلك يف العذر هلم و الشيخ, صوفية
 يـدفع ًحـاكام ًمقاما يقوم ألن َّأهله الطريق يف ًمبلغا بلغ الشيخ أن عن أيضا عرف وما
 بـل ; عنـه الرجـوع أو التصوف إنكار الشيخ شأنمن  يكن فلم , املبطلني انتحال فيه
 َّقعـدها التـي والقواعـد, األصـول عـىل التصوف أهل أحوال تصحيح شأنهمن  كان

 .صنيعه صنعوا الذين األئمة هؤالء أكثر وما قبله, من األئمة
 اخللويت السبكي جبل أيب حممد بن أمحد الشيخ يد عىل وفالتص طريق الشيخ بدأ
َّوجــد ًكثــريا اهللا بــذكر فاشــتغل واألذكــار, األوراد الــشيخ ولقنــه ,تعــاىل اهللا رمحــه  يف َ

 يف الغيـوب عـالم ربـه مناجاة عىل ًمقبال الليل من ويقوم النهار يصوم فكان الطاعة,
 ألبـسه ثـم ومـن اخللـوة, لـهأدخ ثـم ومن السعادة; عالمات عليه فالحت األسحار,

 بتــوايل قلبــه مــرآة وصــقلت بــاألرسار, رسه واســتنار بــاألنوار, قلبــه فــأفعم اخلرقــة,
 عرفـات عـىل ووقف احلقيقة, يف هي كام احلقيقة فعاين العرفانية; التجليات واردات
ُأكلـه آتـى غرسـه أن شـيخه وأيقن .لبيك لبيك لبيك :إياه ًجميبا احلق إىل وفر املعرفة, ُ 

 ونحـو األوراد, وتلقـني العهـود, إلعطـاء فتصدر القوم, طريق يف فأجازه ربه; ذنبإ
 .ًربيعا وعرشين اثنني يومئذ الشيخ عمر وكان الطريق, ونؤش من ذلك

 الرفاعيـةعـن  فأخـذ , املختلفـة الـصوفية الطـرق أئمـة عن اخذ نهأ كذلك ويذكر
 الطـرق مـن ذلـك وغـري ة,واإلبراهيميـ واألمحديـة والبيوميـة ديةنقشبوالن والشاذلية
 . !! املشهورة

{{MS{{ 
 القـارئ نطلع نأ من لنا البد التصوف يف قوالأ السبكي خطاب حممود للشيخ و
 : قوله ومنها , وموحية رقيقة أقوال وهي , بعضها عىل

 مـن باألحوط األخذ مع امللوك, ملك إىل السلوك يف اجلد هو التصوف أن اعلم«



áæ^ÃjÖ]<ì†ÓÊ SU 

 عـىل غـريهم ووقـف األصـلية الـدعائم عىل قعدوا الصوفية :قالوا ولذا ... األحكام
 غـريهم, إليـه يـصل مل مـا الكـامالت مـن وبلغـوا ًعظيام ًفوزا فازوا هنا ومن الرسوم;
 قويـة, هبمة ًوهنارا ًليال النفس بمجاهدة إال ذلك إىل اإلنسان أهيا لك سبيل ال ولكن
 مـن حكمهـا فـريى باطنًـا,و ًظاهرا الرشعية اآلداب مع الوقوف هو التصوف أن كام

 بعـده يكـن مل كـامل احلكمني من فيحصل الظاهر; يف الباطن ومن الباطن, يف الظاهر
 . »كامل
 األوصـاف عن التخيل هو والكامل اخلصال, أرشف من الكامل طلب أن واعلم«

 . »احلميدة باألوصاف والتحيل الذميمة
 تريــد ألنــك يمكــن; مــا بقــدر أو أمكــن, إن كلهــا الدنيويــة الــشواغل مــن جتــرد«

 وجــل, عــز اهللا عــىل التــام اإلقبــال عــن كنايــة هــي التــي ربــك حــرضة يف الــدخول
 مظلـم طـاهر مكـان يف جالس وأنت .نفسك عن حتى سواه, ما كل عن واإلعراض

 فخــذيك عــىل يــديك ًواضــعا للــصالة, كجلوســك الزكيــة بــالروائح مطيــب معظــم
 يكـون وسـدها الظـاهرة, حلواسا طرق تنسد العينني بتغميض ألنه عينيك; ًمغمضا
 البهيـة بـالروائح املطيبـات احلـالل البـيض الثيـاب ًالبـسا القلـب, حواس لفتح ًسببا
 الــروائح يقبلــون ال الروحــانيني ألن , الكرهيــة الــراوئح ًمبعــدا والبــدن, الفــم وكــذا

 ورسـول الطريـق أهـل ًمـستأذنا املدد, ينقطع الذكر جملس عن وبانقطاعهم الكرهية,
 ًجـاعال تعـاىل, اهللا حرضة هي التي الذكر, حرضة دخول يف اإلهلية واحلرضة F اهللا

 ًمقـصودا لكونـه ال تعـاىل اهللا إىل الـسري يف رفيقـك ليكـون عينيك; بني شيخك خيال
 والعيـاذ العبـادة يف ًإرشاكـا يكـون أو اهللا, سوى عام للتجرد ًمنافيا يكون حتى ; لذاته
 وحــده, تعــاىل اهللا هــو فاملقــصود القــارصين; عــضب يتومهــه ملــا ًخالفــا تعــاىل, بــاهللا

 إال يكـون ال عادة الوصول ألن مقصودك; عىل لتتحصل هو إنام الشيخ واستحضار
 الطريـق; عـن حيولك حتى معك ًمدخال له الشيطان جيد ال الدليل وجد وإذا بدليل,
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 . »اآلداب أهم من الشيخ استحضار كان ولذا

{{MT{{ 
 والرعـي الزراعـة مـن الـشيخ حتول قصة رواية من به توعد بام الباب هذا أختم
 روايتهـا واملعهـود املشهورة ترمجته توردها ما نحو عىل العلم طلب إىل الريف وحياة
 احلـب يف بديعـة طريقـة عـىل املنـسوج غزهلـا يف تـدخلأ الأ آثـرت وقـد , اتباعـه عند
 : الرضورية االختصارات ببعض الإ سلوبواأل

.............................................................................. 
 ذات جـالس هو وبينام يكتب, وال يقرأ ال أميا ًمزارعا حياته الشيخ بدأ ........«
 اهلجـاء, حـروف بـه صـغري لـوح بيـده لـه عـم ابـن عليـه دخـل إذ أبيـه بـستان يف يوم

 ومـا كتابتها, اإلمام فقلد له هافكتب القرية بمعلم فاتصل يتعلمها, أن نفسه فاشتاقت
 أيـام إال هـي ومـا خطه, من أحسن اليافع تلميذه خط رأى حينام املعلم دهشة أعظم
  .»والقراءة الكتابة ُجييد السبكي الشيخ صار حتى األصابع عىل ُّتعد

 وبيـنام املعمـور, األزهـر اجلامع يف العلم لتلقي الرحلة إىل الشيخ نفس تاقت ثم«
ًسحرا, هموال يناجي هو  بمعرفـة الوهـاب املـنعم عليـه يمـن أن ًطالبـا الدعاء يف َّجد ََ

  .»طريقه له ويسهل العلم
 جتند ال كانت التي احلكومة أن الناس بني ُأشيع وقد إال أسبوع دعائه عىل مىض وما«
 عـىل −األكـرب األخ وهـو , ~ خطـاب الـشيخ فأشـار طريقتهـا; غريت ُالعمد, أوالد
 مـن املعافـاة شـهادة عـىل احلـصول مـن ليـتمكن األزهـر; اجلامع إىل همع يأخذه أن أبيه,

ْمـن املكـني احلـرم ذاك إذ −األزهـر :أي − وهـو .األزهـر إىل بانتسابه العسكرية اخلدمة َ 
  .»اجلليل العامل خطاب الشيخ أخيه مع الشيخ سافر ٍّورد أخذ وبعد آمنًا, كان دخله
 هـذا متلـك حتـى تالمـذهتم, أيـدهيم نيوبـ العلامء, السادة تبرص عينه كادت وما«
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 حتـى جوانحـه متأل اآلمال وأخذت كلها, مشاعره عىل واستوىل قلبه, سويداء املنظر
َيشار كبري أستاذ إىل الذهاب يف خطاب الشيخ أخوه فاحته إذ لسانه; عىل فاضت  إليـه ُ
 لـه ليـسهل وثيقـة; صـداقة بيـنهام وكانـت )ِّالعـدوي حـسن الـشيخ املرحوم( بالبنان
ًخمففا والده إىل الرسعة جناح عىل فيعود املعافاة, شهادة  مـن الثقيـل العـبء هذا عنه ِّ
 أتـرك وكيـف !!هيهـات : حممـود الـشيخ فقال منها; قسط بأوفر يقوم كان إذ أعامله,
 إىل االنـضامم مـن بـد ال وبغيتها? مأرهبا نفيس عىل أضيع وهل املنشودة, الضالة هذه
 العلمية احللقات هذه بني اجللوس من َّبد وال منها, ًفردا نألكو الدينية; األرسة هذه
 التـي الطويلـة األيـام عـىل ًمرتمحـا الريفيـة, احللقـات تلـك ًمفارقـا الـزمن, من ًردحا

  .»!!وأتراهبا ذوهيا بني قضيتها
 طلـب فأصبح عمره, من الثاين العقد جاوز قد يراه إذ أخوه; الدهش كل دهش«
 Ä﴿ : العرجـاء تـسبق قـد :فقـال هـذا حممـود الـشيخ ركوأد هني; غري عليه العلم

Å Æ Ç È ﴾ ]١٠٥ :البقرة[«.  
 الواحـد اليوم يف فكان إقبال, أيام )هدفه أي( مطلوبه عىل حممود الشيخ أقبل ثم«
 إذ املألوفـة الطريقة عىل األزهرية املتون من ًومقدارا تعاىل, اهللا كتاب من ًقسطا حيفظ
 عـام نـصف عليـه ومـىض اهللا, شـاء مـا منهـا يتـزود لـمالع حلقـات عىل ويرتدد ذاك,

 ملبتـدئني ًأسـتاذا يكون أن ُمكنته يف الناشئ, التلميذ هذا أن بخلدك يدور فهل كامل,
 ابـن بذكاء املعجبني املعلمني بعض عيل ويرشف املساء, يف العلم دروس عنه يتلقون
  !!سنه يف املتقدم الريف

 باملـسائل خميلتـه يمـأل أن عـىل مقتـرص غـري ره,بنهـا ليلـه ًمواصـال جمـدا زال وما«
ْنـصب وضـع بـل لـسانه; ِّيرددهـا العلمية  أن موقنًـا العلـم, يتطلبـه بـام العمـل عينيـه ُ
 وهـم الريفيـة, احللقـات أبنـاء وراءه أن ًشاعرا ورسوله, تعاىل اهللا هو لذلك الطالب
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 وال ٍّويل بـني نيفرقـو ومـا ًحرامـا, وال ًحـالال يـدرون فـام علـيهم اجلهـل خيم الذين
 الدنيويـة احللقـات هـذه فتنقلـب وبيـنهم, بينـه األيـام جتمـع أن بـد ال وهـؤالء!!نبي

 ومعلم ًمعلام, هلم أضحى شاكلتهم عىل كان من فيها املجتمعون يرى دينية, حلقات
 إليـه أرشـدهم بـام عمـل فـإن آذاهنـم, قوله إىل وتصغي عيوهنم, ترمقه الطبقات هذه
 . »واحرتزوه حوله من انفضوا ّاعوج وإن وقدسوه, حوله التفوا
 أوقـات يف ويلقي املنري, األزهر باجلامع األجالء أساتذته عن يتلقى الشيخ لبث«
 فكان .إليهم رجع ما إذا الريف أبناء ويرشد الطالب, بعض عىل شتى ًدروسا فراغه
 طلبـه مأيـا الـشيخ ريض ومـا الـريفيني, بـني ًمرشـدا ًوواعظـا األزهريني, بني أزهريا
 كـان ومـا دفـاتره, بني اسمه يدون أن وال األزهر, أوقاف من جراية يتناول أن العلم
  .»!العلم ثمرة وهو بالعمل, والتحيل العلم, يف التفاين إال الشاغل شغله
 أبناء لتعليم االمتحان, إىل يتقدم أن تالمذته أحد عليه أشار الفرتة, هذه وخالل«

 ال العلـم أن يعتقدون وهم الناس; يساير كيام الشهادة نيله بعد سواهم, ومن األزهر
 وبعـد وقـدمها, الرسـالة ووضـع صـدره فانـرشح الـشهادة, هـذه لديه ممن إال يؤخذ
 فـال معلومـة مـدة لـه تكـن ومل الطالب, سلك يف مدرج غري اسمه أن اتضح البحث
َّيرس القدير اهللا ولكن طلبه, يقبل   .»!!الصعاب له َ

{{MU{{ 
 األول ربيـع شهر من عرش الرابع اجلمعة يوم السبكي خطاب حممود خالشي تويف

 قرافـة يف الـرشعية املقـربة سـمي فيام دفن و ).م ١٩٣٣ سنة يوليو ٧( هـ ١٣٥٢ سنة
 نافـذة مـن تالمذتـه بعـض عـىل أطـل وفاتـه يـوم صبيحة يف أنه ىيرو و .الوزير باب

 داود أيب اإلمـام نلـسن رشحـه مـن الـسادس اجلـزء مـن ملزمـة آخـر فناوله حجرته,
  .املطبعة إىل لرتسل يصححها الشيخ كان ,»املورود العذب املنهل«

  .املشايخ األبناء من مخسة فكانت الشيخ ذرية أما
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{{M{{ 

 وكـان االجتامعـي لإلصـالح الـدعاة بـرزأ مـن داعيـة اجلبـايل ابراهيم الشيخ كان
 عـياالجتام للمقـال متميـزا كاتبـا وكـان . صـيلاأل الفكـري اإلصـالح منهج يعتمد

 .الدينية القيم عىل ويركز الكريم, القرآن من بآيات مقاالته يبدأ وكان اهلادف,
 وتالميـذه أقرانـه عـده وقـد أنـداده بـني عظيمـة مكانـة اجلبـايل خيللش كانت وقد
 الربـع يف العام الرأي شغلت التي والعقيدية الفلسفية املسائل تناول يف العلامء أفضل
 عـىل فـساعداه عنايته هلام وجه جمالني يف وتقوق انفرد دوق العرشين, القرن من الثاين
  : نادرة أفق سعة
   .املتكلمني من اإلسالمية الفرق نشأة يف السياسة أثر •
 .الفقه علم خالفات نشأة يف الفكري الضيق أثر •

 النظر وجهات وتأصيل وتفهم فهم عىل قادرا كان وغريمها االنجازين هذين ويف
 اســلوبه اختيــار إىل دفعنــي مــا وهــو , اإلصــالح أجــل مــن ابينهــ والتوفيــق املختلفــة
 فكريـا ساسـاأ يـضع إصـالحي أسـلوب وهـو الواسـع بمعناعه لالستيعاب نموذجا
 .االئتالفات حتقيق إىل اخلالفات لتجاوز أصيال

{{N{{ 
 البحرية مديرية أعامل من شرباخيت مركز الرمحانية يف اجلبايل ابراهيم الشيخ ولد

 الـشيخ فـضيلة والده كان و م١٨٧٨ يناير من ٥ املوافق هـ١٢٩٥ سنة املحرم غرة يف
  .العلم رجال من اجلبايل حسن
              حـسن الـشيخ والـده فأرسـله مبكـرة سـن يف وأجـاده الكـريم القـرآن حفـظ وقد
                  فنبــغ , عمــره مــن عــرشة الثانيــة يف وهــو بــه فــالتحق األزهــر يف العلــم يتلقــى لكــي

 . مربزا متفوقا هفي
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 ربيـعمـن ١٨ يف ذلـك وكـان األوىل الدرجـة مـن العامليـة شهادة عىل حصل وقد 

 واالمتحــان الدراســة يف زمــيال وكــان م١٩٠٤ يوليــو املوافــق هـــ١٣٢٢ ســنة اآلخــر
   .املراغي مصطفي حممد لشيخل والتخرج
 بعــد الــرشيف األزهــر يف بالتــدريس قــصرية فــرتة اجلبــايل الــشيخ عمــل أن وبعــد
ــة عــىل حــصوله ــد مدرســا عــني العاملي ــديني, إســكندرية بمعه ــرتة يف ال ــاره ف  ازده

   .السودان يف للعمل املراغي الشيخ اختري حني عىل ونموذجيته,
ــد ســكندريةباإل العلــامء شــيخالــشيخ حممــد شــاكر  وكــان  يراقــب املعهــد وعمي
 وهـي عهـد,للم مراقبـا اجلبـايل براهيمإ الشيخ اختيار فقرر فاحصة, مراقبة الدروس
بمثابة  جعلهم ما بالطالب البالغ االهتامم من فبذل حينئذ, املشيخة تيل التي الوظيفة

  .احلقبة تلك يف األزهرية طليعةال
{{O{{ 

 خيطـب كـان أنـه اليهـا أضـاف مبكرة وروحية علمية زعامة للشيخ حتققت هكذا
 مـن بـرضب يـأيت كان نهأب خطابته وصفت وقد املعهد, مسجد يف أسبوع كل اجلمعة
 , بـه يعـظ فـيام ووطنه دينه إىل ينحاز نأ الطبيعي من وكان .عرصه يف يعهد مل الوعظ
 احلـرب قيـام بقـع اخلطابـة عن ملرص الربيطاين االحتالل سلطات أوقفته فقد وهلذا
  . مبارشة وىلاأل العاملية

{{P{{ 
 يخالـش الـسكندري املعهـد شـيخ مـع كـان ١٩١٩ ثورة وقامت احلرب انتهت ملا
 يف وشـارك زغلـول, سـعد بزعامـة الوطنيـة احلركـة مؤيـدي أكـرب اللبـان املجيد عبد

    .بالثورة اإلسكندرية احتفال تنظيم

ــاء ويف ــورة أثن ــم ١٩١٩ ث ــه ت ــدريس انتداب ــامع للت ــر باجل ــهر يف األزه  صــفر ش
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 .م١٩١٩ نوفمرب هـ١٣٢٨
 م١٩٢٠ سـبتمربمـن ٢٦ هـ١٣٢٩ املحرممن  ١٣ يف أسيوط ملعهد شيخا عني ثم
 عليــه ُأنعــم النجــاح ذلــك وبــسبب . املعهــد هبــذا النهــوض يف عظيمــة جهــودا فبــذل
 .العلمية الترشيفة بكسوة
 أكتـوبرمـن ١٢ املوافـق هــ١٣٤٢ األول ربيعمن  ٢ يف الزقازيق معهد إىل نقل ثم
 م١٩٢٣

{{Q{{ 
 إىل نقلـه ثـم مـوراأل مقاليـد والوفـد زغلـول سـعد تـويل مـع حـدث أنـه يبدو فيام
 ليكـون االختيـار عليـه وقـع ثـم الدينيـة, واملعاهـد بـاألزهر التفتيش اسةئلر رةالقاه
 . العمومية املعارف بوزارة مفتشا
 املعـارف, بـوزارة الثانويـة باملـدارس بـالتفتيش للقيـام فيها اختري التي الفرتة ويف
 .تلفـةاملخ باألقـسام الدينية املناهج إعداد يف الشيخ بآراء االنتفاع من الوزارة متكنت
 وقــد امليــداين, عملــه يف القــصور أوجــه لــيلمس املعــارف بــوزارة مفتــشا عــني وكأنــه
                إذ اإلسـالمي, بالـشعور العـام اجلـو وإشـباع الدينيـة, الـروح إلذكـاء فرصة انتهزها
                   دارةاإل رجــال ومــع املــواد, خمتلــف يف التــدريس هبيئــة االجــتامع عــىل حيــرص كــان
 عـرصا أو ظهـرا املدرسـة بمسجد للصالة يؤمهم ثم واملراقبني, والوكالء النظار من
 موعظـة ىألقـ الـصالة انتهـت فإذا , كامال, الدرايس اليوم كان إذ الزيارة, زمن وفق

                             بـــه اســـتقبل مـــا بمثـــل ودع ثـــم حمييـــا, مالطفـــا املجتمعـــني إىل وتعـــرف هادفـــة,
 .االحتفاء من

{{R{{ 
 الـشعب وزارة عهـد يف م١٩٢٤ فربايـرمـن ٢٣ يف الشيوخ بمجلس عضوا اختري
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 يف الــشيخان وتعــاون , وايل حــسني الــشيخ املجلــس هــذا يف معــه عــني وقــد وىلاأل

ــدعوة ــاء إىل ال ــد إرس ــة ووجــوب اإلســالمية, القواع ــة العناي  يف اإلســالمية بالثقاف
 باملـدارس األقـل عـىل نـصفه أو الكـريم القـرآن حفظ برضورة ينادي وكان التعليم,
 .خاص بنوع واملعلامت املعلمني وبمدارس مستواها, يف وما الثانوية
 ويف باألزهر, العايل القسم لطلبة تربوية بدروس القيام أيضا توىل الفرتة هذه ويف
 القـسم هـذا ينـشأ أن قبـل الـوعظ رجـال بتكـوين املبكـر اهتاممـه ظهر الدروس هذه

 مـع لإلرشـاد, مـادة لتكـون اخللقيـة, اآلداب آيـات خيتـار نوكا ,١٩٢٨ سنة رسميا
 مقاصد توضيح عىل ليعكف والبيانية, النحوية الصنعة تتطلبه بام موجزا إملاما اإلملام
  .احلكيم الذكر

.............................................................................. 
{{S{{ 

 ذلـك وكان , التبشري ملواجهة جلنة يف عضوا اختري قد كان أنه بالذكر اجلدير ومن
 .م ١٩٢٣ يوليومن  ٧املوافق هـ١٣٥٢ األول ربيعمن  ٢٤ يف

 بعـامني بعـدها و بنـاؤه اكتمل أن بعد الزقازيق ملعهد شيخا تعيينه تم ١٩٢٥ ويف
 م١٩٢٧ العاملية شهادة امتحانه اسةئلر انتدابه تم

 الـشيخ أحيـل باشـا حممـود حممـد عهـد عـىل الدسـتوري االنقالب حدوث ومع 
 املعاهـد يف بالتـدريس فـوره مـن لغفاشـت م١٩٢٨ املعـاش إىل وعـدوانا ظلـام اجلبايل
 . العالية

{{T{{ 
 مرحلــة يف بــاألزهر, العــايل بالقــسم التــدريس ليتــوىل اجلبــايل الــشيخ اختــريثــم 
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  ).سابقا اإلسالم نور( األزهر جملة حترير إىل ىدعو التخصص,
 إىل الوفـد عـاد . الكـريم القرآن لتفسري جلنة يف عضوا كذلك اجلبايل الشيخ اختري
ــة وعــادت , ١٩٣٦ يف احلكــم ــم مــن لالســتفادة الدول ــشيخ عل ــراهيم ال ــايل إب  اجلب
 .وجهوده

{{U{{ 
ـــشيخ انتخـــب ـــراهيم ال ـــايل إب ـــضوا اجلب ـــة يف ع ـــار مجاع ـــامء كب ـــن  ٨ يف العل م

 .م١٩٣٧مارس
 عـني ثـم م١٩٣٧ مـارسمـن  ٨ الـدين أصـول يـةلكل وكيال اجلبايل الشيخ وعني
 ذيمـن  ٧ العربية اللغة لكلية شيخا ثم م١٩٣٨ أغسطسمن  ٢٢ طنطا ملعهد شيخا
 عهـد يف التقاعـد إىل إحالتـه متـت ثـم ١٩٤٤ أكتوبرمن  ٢٤ املوافق هـ١٣٦٣ القعدة
 .قليةاأل وزارات
 ومواقـع , اصباملن من لغريه يسبق مل ما عبء اجلبايل إبراهيم الشيخ حتمل هكذا

 مـشيخة تـويل ثـم سـكندريةاإل معهد يف الثانية الشخصية بمثابة كان فقد , وليةؤاملس
 كليـة وعـامدة الـدين أصول كلية ووكالة وطنطا الزقازيق و سيوطأ يف الدينية املعاهد
 . العربية اللغة

{{ML{{ 
 بمجلتـي الكـريم القـرآن تفـسري يف قـواوتف الـذين العلامء أحد اجلبايل الشيخ كان

 عـن املختـرص احلـديث هـذا ونبـدأ , اإلسـالم وهـدي )حاليـا األزهـر( اإلسالم نور
  :القرآن وعلوم التفسري يف آثاره بتعداد القرآن مفرسي بني قيمته
 . )أعامله أشهر وهو (النور سورة تفسري−١ •
  .)٢٧٩−٢٧٥(البقرة سورة من آيات مخس تفسري −٢ •
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  .)١٣٤−١٣( نعمرا آل سورة من آيات مخس تفسري −٣ •
  .)٣٩(الروم سورة من آية تفسري −٤ •
 .اإلخالص سورة تفسري −٥ •
 .احلجرات سورة تفسري −٦ •
  .)٤٩−٤٢( األعراف سورة من آيات سبع تفسري −٧ •
  .)١٠٠−٩٠( النحل سورة من آية عرشة حدىإ تفسري −٨ •
  .)١٠٧−١٠٢( عمران آل سورة من آيات ست تفسري −١٠ •
 .٣٢−٣٠ فصلت رةسو من آيات ثالث تفسري −١١ •
 . )١٠٠−٩٩( الصافات سورة من آية عرشة اثنتي تفسري −١٢ •
 . )١٧٤−١٧٢( األعراف سورة من آيات ثالث تفسري −١٣ •
 .الرعد سورة تفسري −١٤ •
 . )٢١−١( لقامن سورة من آية وعرشين إحدى تفسري −١٥ •
  :القرآن علوم يف مقاالن وله
 .القرآن ترمجة يف الكالم : األول •
 .النسخ : والثاين •

{{MM{{ 
 أقــوال مــن خيتــاره بــام اإلملــام هــو للقــرآن تفــسريه يف اجلبــايل األســتاذ مــنهج كــان

 هـذه يـرسد ال فهـو متامسـك, مطـرد نـسق يف يـراه, بـام عليـه التعقيـب مع السابقني,
 القارئ جيذب مجيل تعبري ويف كاشفة, برباعة يصوغها بل جافا, رقميا رسدا األقوال

 .إليه
 رشـيد حممـد الـشيخ شـأن شـأنه يـستطرد للقرآن تفسريه يف اجلبايل األستاذ وكان

 يف أفاض أنه نذكر وهنا متشعبا, حديثا االجتامعية العرص مهوم عن احلديث إىل رضا
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 الـزوج وحقوق واالستئذان, واحلجاب والزواج بالطالق يتعلق وما األرسة, قضايا
 الزوجة بحقوق مقارنة

 تكـون أن تـصلح مستفيـضة دراسات بمثابة نالقرآ تفسري يف استطراداته وكانت
  ! مستقلة ودراسات مقاالت موضع

 خـالل من جمتمعة مشكالت وعالج يعرض اهتم هّأن العرص ذلك أهل له ويذكر
 يف املثـل مـرضب للقـرآن تفـسريه كـان وهبـذا , وتفـسريها القرآنيـة النـصوص قراءة

 . سالمياإل الدين من ىهد عىل االجتامعي اإلصالح
{{MN{{ 

 املـستطاع جهد بذل إنه:  فقال التفسري يف منهجه نفسه اجلبايل الشيخ وصف وقد
 يف عليـه بـه اهللا فـتح ما إليه مضيفا التفسري أئمة كالم من اختاره ما زبدة خلص« حني
 أسـلوب يف متـسقا نظـره يف وراق صـدره, لـه انـرشح ممـا الرشيف للنص تدبره أثناء

 . »املعارص الذوق يناسب
{{MO{{ 

 لـه املعـارصين العلـامء جعل الذي احلد إىل بالرأي التفسري من اجلبايل الشيخ أكثر
 نـهإ :ويقولون , »املحمود بالرأي التفاسري« ضمن تفسري من كتبه ما يعدون والتالني

 احلـديث مـن إفادتـه إال اللهـم األربعـة بأنواعه باملأثور بالتفسري كثريا الشيخ حيفل مل
 التفسري من ذاإ فتفسريه , فقط اآلية من يستنبطه ما معنى حتوضي يف الرشيف النبوي
 .األثر من بقليل املوشى بالرأي
 بـل االعتبـار و بـالنظر جـدير مـنهج فهو النزول أسباب استعراض يف منهجه ماأ
 بموضـع النـزول سـبب يف يكتفـي كـان ولذلك التأصيل عىل قائم إنه حيث تباعواال

 يغفـل كان وأحيانا ,بينها اجلمع حاول سبب من ثرأك اآلية يف ورد وإذا فقط الشاهد
 .النزول سبب
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{{MP{{ 

ــتاذ ــايل ولألس ــة يف , اجلب ــر جمل ــضا األزه ــصلة رشوح , أي ــوي للحــديث مت  النب
 .االجتامعية احلاجة إليها مست الرشيف,

ــواز صــعيد عــىل و ــان م ــشيخ ك ــراهيم لل ــايل إب ــز أســلوب اجلب ــدريس يف متمي  ت
ــة, النــصوص ــ ويف األدبي ــيم يف املدرســني هتوجي  وأســاتذة واألزهــري, العــام التعل
  .األزهرية اجلامعة

.............................................................................. 
 يف أسـهموا الـذين البـارزين العلـامء أحـد اجلبـايل الـشيخ كـان رابـع صـعيد وعىل
 . الدين وخدمة يةاإلسالم الثقافة نرش يف وافر بنصيب كتاباهتم

.............................................................................. 
{{MQ{{ 

 اخللقـان هـذان ضحاتـ وقد , العلمي وتضلعه اخللقي باتزانه اجلبايل الشيخ عرف
 االستدالل من حقها نظر وجهة كل يويف كان إذ املتقابلة, اآلراء من يعرضه كان فيام
 , احلقيقيـة العلميـة لألمانة نموذجا كان فقد إليها, يمل مل وإن تامة, توفية لرتجيحوا

 .االختيار حرية للقارئ تاركا اقتضاب, دون املخالف الرأي يعرض وكان
 لكـل ُوعـرف واالسـتغاثة, التوسـل قـضايا أثـريت حـني نـهإف املثـال سـبيل وعىل

ْمـن كتابـة جـالامل هـذا يف كتب املتحمسني, الفقهاء من رجاله ىمنح  وجهـات ىيـر َ
 الكالميـة احلـرب هـذه تثـري أن من أقل اخلالف أوجه وأن الرأيني, لكال تتسع النظر

 .حقيقي معرتك غري يف القتال فيصبح
{{MR{{ 

 , سـالمولإل زهرولأل ملرص سفريا فيها كان مهمة رحالت بثالث اجلبايل الشيخ قام
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 : النجاح هذا مثل غريه حيقق ومل
 احلـرام, املـسجد يف العلـامء كبـار مـع واجتمع هـ,١٣٥٠ عام احلجاز بالد إىل سافر
 بــني نــشبت التــي اخلالفــات يف الــصدع لــرأب الداعيــة نظــره وجهــة علــيهم وعــرض
 ونجـح لـخإ.... والقبـور والتوسـل العقيدية باملسائل يتعلق فيام السنة هلأو الوهابيني

 طريــق مــن اإلصــالح عــىل تــهقدر مــن البـاب هــذا يف بــه وصــفناه مــا بفــضل جهـده يف
  .املباركة احلج رحلةقام ب فقد املهمة هذه إىل وباإلضافة , االستيعاب

{{MS{{ 
 اهلنديــة األقطــار إىل األزهــر لبعثــة اســتهئر فكانــت الثانيــة اخلارجيــة املهمــة أمــا
 , هـــ١٣٥٥ رمــضانمــن  ١٧ يف بــدأها وقــد , هنــاك املــسلمني أحــوال عــىل للتعــرف
 تقريـر وهو , الرحلة هذه عن بتقريره مستعينني تلخيصها لنا نويمك ١٩٣٦ سبتمرب
 ).١٣٥٧ و ١٣٥٦( جملدين يف األزهر بمجلة ُنرش مسهب

 حممـد الشيخ األكرب األستاذ عهد يف الرشيف األزهر مشيخة إىل األنباء جاءت  •
 ديـن وجـدوه إذ اإلسـالم, اعتنـاق يف اهلنـد يف املنبـوذين رغبـة عـن املراغي مصطفي
 يف جعلهم الذي اإلنساين السقوط هذا من سينقذهم نهأو واإلخاء, واملساواة احلرية
 .الواحد البلد يف املواطنني من غريهم عن منحدرة مرتبة
 اإلسـالم زعـامء يراسـل وأخذ وجوهها, مجيع من املسألة املراغي الشيخ درس  •
 عـن يـدابع احلقيقـة يعـرف كـي ــ سـنوات بعـرش باكستان دولة تنشأ أن قبل ـ اهلند يف

 الـشاعر مقـدمتهم يف كبـار, أعـالم مـن املخلـصة الردود فجاءته الصحف, مبالغات
 رسـائل جاءتـه ثـم بابا, خالد األستاذ املفكر والكاتب إقبال, حممد الكبري سالمياإل
 الـشهري التونـيس الـزعيم رسـالة بينها من سالمياإل العامل يف الزعامء كبار من ىأخر

 .بيالثعال العزيز عبد األستاذ
 إبـراهيم األسـتاذ رأسـها لالستطالع بعثة يرسل أن األزهر ىرأ الدراسة وبعد  •
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 أمحـد حممـد واألسـتاذ النجـار الوهـاب عبد األستاذ الكبريين زميليه مصاحبا اجلبايل
   .العدوي

 أعضاء واستقبل بالفكرة, الوزارة رئيس باشا النحاس مصطفي الزعيم رحب  •
 .مباركا حمييا السفر قبل البعثة
ــد  • ــة حققــت وق ــة البعث ــا األزهري ــريا نجاح ــذ كب ــة من ــة بداي  وأقيمــت , الرحل

 .اهلند إىل املتوجهة الباخرة هبا ترسو بلد كل يف هلا تكريام االحتفاالت
{{MT{{ 

 : نفسها اهلند يف زهريةاأل الرحلة جهد إىل ونأيت
   .يوم مئة حوايل اهلند يف البعثة قضت •
   .ةوجامع مدرسة مخسني خالهلا زارت •
  .اهلند رجاالت كبار من ثالثني مع خاصة جلسات يف وحتدثت •
   .عامة حمارضة وثالثني اثنتني البعثة أعضاء ىوألق  •
 لتبـادل جمـاال كلهـا كانـت منها, والعامة اخلاصة الدعوات من عددا أجابوا كام •
   .احلديث يف التبسيط خالل الرأي
 أن مـن الـرغم عـىل سـالمية,اإل باآلثـار حتفـل مكانـا عـرشين البعثـة زارت كام •
 .اهلند إىل البعثة أجلها من أوفدت التي املهمة يف داخلة تكن مل اآلثار زيارة
 يف مـرة عـرشة اثنتـي العامـة املـساجد يف اجلمعـة صـالة البعثة أعضاء ىأد وقد •
 :مـرتني العيـد صـالة البعثـة حرضت كام خمتلفة, ىكرب مدن عرش يف مساجد, عرشة
 .كلكوتا يف ىخرواأل بومباي, يف مرة

 للبعثـة رئيـسا اهلنـد إىل رحلتـه يف النظـري منقطع نجاحا اجلبايل نجح النحو هذا عىل
  .األزهرية

{{MU{{ 
 هــ١٣٥٨ اجلبـايل إبـراهيم لألسـتاذ األزهـر اختيـار يف فتمثلـت الثالثـة املهمـة ماأ
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 ملـك األول غـازي امللـك بنيتـأ حفـل يف األزهـر لتمثيـل بغداد إىل للسفر )١٩٣٩(
 . للملك األربعني ىذكر يف ببغداد التأبينية فلةاحل قيمتأ وقد العراق

{{NL{{ 
  . السريةمالمح  الستكامل منها البد التي الفقرات إىل ونأيت
 . املذهب شافعي اجلبايل إبراهيم الشيخ كان
 وعـرف , جهـوري وصوت فضفاضة ومالبس ميلء وجسم فارعة قامة ذا وكان

 يف واالرجتــال الــذاكرة وقــوة واألدب بــالعلم املكــان عــىل ةواهليمنــ الشخــصية بقــوة
 والرمحـة,  والعلـامء للعلـم الـشديد وحبـه,  كرمـه للوقـت, اغتنامـه حسنو , الكالم
 .الشديد العلمي تواضعه و,  باليتامى
 حممد األكرب اإلمام زمالئه أشهر من و عبده حممد اإلمام األستاذهو  شيوخه أبرز

 حممــود والــشيخ حممــود احللــيم عبــد الــشيخ تالميــذه هرأشــ ومــن املراغــي مــصطفى
  .البيومي رجب حممد والدكتور شلتوت

{{NM{{ 
  .م١٩٥٠ نوفمرب شهر من نيوالعرش السادس األحد يوم تعاىل اهللا توفاه وقد
 . واثنتني اثنني األوالد من أربعة رزق وقد

  .األوىل قةالطب من اجلمهورية وسام فمنحته م١٩٨١ مارس يف الدولة كرمته
 الـدين أصـول كليـة التفـسري بقـسم املـدرس متـراز حممد عىل أيمن الدكتور نال و

 إبــراهيم الــشيخ األســتاذ« بعنــوان برســالة العلميــة درجتــه األزهــر جامعــة باملنوفيــة
  .»التفسري يف ومنهجه اجلبايل

 مـن األويل الـسنوات يف اجلبـايل الشيخ مقاالت اللبنانية النرش دور احدي نرشت
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 كتبـه مـا يـشمل بل التفسري, مقاالت املجلد هذا يضم وال كبري, جملد يف األزهر جملة

  .للفطرة وموافقاهتا اإلسالمية, بالتعاليم خاصا
***** 
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{{M{{ 

 مــن إىل الثــورة نــسبت فــإذا املــؤثرين, ١٩١٩ ثــورة خطبــاء أبــرز جــدال بــال هــو
 .١٩١٩ لثورة األول البطل هو العيون أبو حممود نإف بخطابته أشعلها
ــرز أيــضا ووهــ ــوا الــذين األزهــر علــامء أب ــواجبهم عن  اخللقــي اإلصــالح جتــاه ب

 ومل والبغـاء, التهتـك حماربـة يف وجهـودهم بكتابـاهتم اشتهروا والذين واالجتامعي,
 إيامنـه عـن فيـه يصدر كان لكنه فحسب, ديني التزام عن السلوك هذا يف يصدر يكن
 ميـادين إىل بجهـاده يتوجـه وأن عـي,االجتام املصلح بدور الدين عامل يقوم أن بأمهية

 .واخللق واألدب, واالجتامع, السياسة,
 اجلليـل العلم هذا تاريخ تسجيل يف الفضل أكرب نأ فنذكر نبدأ نأ نصافاإل ومن
 . وإنصافه ومكتبته وفهمه بذاكرته البيومي رجب الدكتور إىل يعود

 إىل ولاأل املقـام يف يرجـع جيلـه يف وفكره فضله ذيوع يف وىفاأل احلظ نإف كذلك
 يف العيـون أبـا األسـتاذ أيـد الـذي األهـرام جريـدة حترير رئيس بركات داود األستاذ
 مـا كـل وينـرش ليكتـب الذائعـة اجلريـدة أبواب له ففتح النظري, منقطعا ًتأييد دعواته
 .شاء

 صـالح عبـاس محـدأو تيمور حممود ستاذيناأل فضل إىل شارةاإل لنا ينبغي كذلك
 عمـر«و »وغـضون مالمـح« كتابيهام يف العيون يبأ الشيخ شخصية محمال تصوير يف
  .»العاصفة يف

 أبــو األســتاذ تقــدير إىل التفاتــا الكبــار األدبــاء أبــرز تيمــور حممــود األســتاذ كــان
 كتـب وقـد معارصيـه, بـني حقـه غمـط عامـل كمـصلح لـدورها ًواعي وكان العيون,
 »وغـضون مالمـح« كتابه يف العيون أيب عنا ًرائعا ًحتليلي ًفصال تيمور حممود األستاذ
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 ريـشة اسـتطاعت فقـد البيـومي الـدكتور يقـول وكـام الرائعة, شخصيته معامل ورسم
 وقـسامته القويـة, مالحمـه يف اخلالد, الرجل صورة تربز أن تيمور ىلد املصور الفنان

 .واقتدار مهارة عىل دلا ًإبراز الباهرة,
{{N{{ 

 وتـرك واسـع نطاق عيل معروفا خفاقا علام جيله يف العيون أبو حممود الشيخ كان
 الـضخم إنتاجـه من بكثري أقل تزال ال لكنها منشورة كتبا ترك كام كثرية, فكرية آثارا
 بعـض بجمع الباحثني بعض فيه هيتم يوم سيأيت أنه املؤكد ومن, الصحافة, مأل الذي

ــه ــة الــصحف يف مقاالت  واضــحة وصنــص فهــي , عليهــا والتعليــق وتبويبهــا اليومي
 تكـون نأ املتوقـع ومـن .االجتامعـي اإلصـالح يف بـارز خلقـي مـذهب عـىل الداللة
 .جملدات بضعة وحدها األهرام جريدة يف العيون يبأ مقاالت

 : التاريخ يف منشوران باناكت للشيخ
  .والعباسيني الراشدين ذكر يف خمترص »العرب تاريخ«  •
 .رخا احلسيني حممد عم باملشاركة , »واإلسالم مرص تاريخ موجز«  •
 : االجتامعي اإلصالح يف كتابان وله
 . البغاء إلغاء يف رسالة »ذهبية صفحة«  •
   .»األعراض مذابح«  •

 فـإن أفكـاره, ومـن منـه الـسخرية حيـاولون كـانوا أفكاره مناهيض بعض أن ومع
 جلبـة مـن الـرغم عـىل واألكـاديمي الـوظيفي بالتقـدير حظـي وقـد عاليا, ظل ذكره

 هـذا, كـل رغـم لكنـه, .ألمثالـه املتاحـة املناصب أعظم وتوىل خاضها, التي املعارك
 نظـام يـأيت أن حظـه شـاء ثـم ومبـدع, مؤلـف هـو حيث من بذاته يعن ومل نفسه نيس
 األفكار هذه مثل تنسب بأن يرحب ال لكنه أفكاره بعض يتبني الثورة عهد يف جديد
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 , حياته يف ىعان وهكذا الثورة, عيل سابق أحد إىل وال الدين, علامء إىل والتوجهات
 .املفاجئة بوفاته عالمياإل املجد يف حقه وضاع

{{O{{ 
 حمافظـة ديـروط ىقر من دشلوط يف ١٨٨٢ سنة يف العيون أبو حممود الشيخ ولد

 يف وانـتظم باألزهر والتحق زمانه, أهل عادة عىل تقليديا دينيا ًتعليام ىوتلق أسيوط,
ــه, الدراســة ــه, أنبــغ مــن وكــان في ــة شــهادة عــىل وحــصل طالب  األزهــر مــن العاملي

 بـني وتنقـل ًمفتـشا, ثـم بـاألزهر,ا ًمدرسـ العامليـة عىل حصوله بعد وعني ,)١٩٠٨(
 أسـيوط, ملعهـدا ًشـيخ عـني حيـث وقدراتـه, بتفوقـه يشهد بام العليا األزهر وظائف
 لألزهـرا ًعامـا ًسكرتري أصبح ثم اإلسكندرية, ملعهد فشيخا الزقازيق, ملعهد فشيخا

 ىالكـرب اخلمـس اجلامعات من ثالث اسةئر توىل فكأنه اإلسالمية, الدينية واملعاهد
 . للجامعات عىلاأل املجلس اسةئر توىل كام عرصنا بلغة

 هـذه مكانـة كانـت فقـد والتقريـب التبـسيط باب من هو نذكره ما أن يف والشك
  . رناهذك الذي املثل من قدرا أرفع الوقت ذلك يف العلمية املؤسسات
 يبلغ وملا تويف أن إىل والعلمية العامة حياته يامرس العيون أبو حممود الشيخ وظل
 .السبعني
 , الدولـة مـعالـشديدة  املـسلمني اإلخـوان مجاعـة زمـاتأ ىحدإ يف نهأ له ويذكر
  : فقال امعةاجل دور األزهر عام سكرتري وهو العيون بوأ الشيخ وصف

 أن بعـد اإلسـالم حقيقة الناس يعلمون درسةم دارهم املسلمون األخوان جعل«
 املغـاوير اإلسـالم أبطـال يمثلـون األخـوان شباب« :أنفسهم حقيقة عن الناس غفل
  .»احلق واإليامن واجلهاد والتضحية اإلخالص شارة حيملون فهم
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{{P{{ 

 كاتبـا بـدأه نهأ إىل فنشري السيايس العيون أيب حممود الشيخ نشاط باستعراض نبدأ
 املنتمـني مـن كـان وهكـذا .بـاألزهر طالبا اليزال وهو »اللواء«و »املؤيد« يديتجر يف
 مدرســة مــن يكــن ومل كامــل مــصطفي والــزعيم يوســف عــيل الــشيخ مدرســتي إىل

 . مدارس من عنها تطور ما و »اجلريدة«
 , والتعلـيم والعلـم الوظيفـة يـامرس مدرسا أصبح بعدما نشاطه الشيخ وواصل 
  .احلقة الوطنية من مشتعلة بجذوة السياسية كامل طفيمص مدرسة أمدته وقد

 األزهـر زعـامء مـن وأقرانـه هـو له كان أنه تشهد ١٩١٩ ثورة تاريخ وقائع نأ ثم
 بــسعد اإلنجليـز اصـطدام عقـب ١٩١٩ الثـورة انـدالع يف احلقيقـي الفـضل الـشبان

 لقـدم مكانـا يـرتك مل حاشـد مجـع يف بـاالحتالل منـددا العيون أبو خطب إذ زغلول,
 اإلنجليــز, أزعجــت كــربي مظــاهرة أول يف الثــائرون انطلــق ثــم األزهــر, باجلــامع
 يكـن مل الكبري الزعيم أن إذ , تأرخيه يف العقاد ذكر كام نفسه زغلول سعد هبا وفوجئ
 اجلـامع خطباء ولكن وضحاها, عشية بني ما رنانة انتفاضة البالد تنتفض أن يتصور
 فـدفعوا املدويـة, رصخـتهم أعلنـوا قد ومدرسني وطالب وحمامني علامء من األزهر

ــاجلمهور ــا عاصــفة مظــاهرات إىل ب ــشايخ قاده ــو حممــود امل ــون, أب  ىومــصطف العي
 .دراز اللطيف وعبد مفتاح, ربه وعبد القايايت,

{{Q{{ 
 االحـتالل رصاص إىل العيون أبو تعرض ١٩١٩ ثورة يف املكثف نشاطه وبسبب

  .رفح حدود عىل معتقال وأودعوه , بالسجن عليه الربيطانيون وحكم مرة, من أكثر
 ضــد القــاهرة يف اجلامهــري ثــورة تــأجيج يف مــؤثر دور العيــون أبــو للــشيخ وكــان
 يف كانـت والتـي اإلسـكندرية مجـاهري ضـد الـشهرية معـركتهم شنوا عندما اإلنجليز
 .الشهداء من األبرياء عرشات ضحيتها ذهب بشعة مذبحة حقيقتها
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 ثورية صياغات يف احلمراء باملذبحة ندد ثائر خطيب أول كان نهأ أيضا له ويذكر 
 يف األفــواج خرجــت بحيــث اجلمعــة يــوم املــصلني صــدور يف النــار فــأجج , ناريــة

 واعتقــل الــشهداء, عــرشات فــسقط بالرصــاص اإلنجليــز قاومهــا مدويــة مظــاهرة
 .العيون أبو رأسهم وعىل ثانية, مرة اخلطباء

{{R{{ 
 يف امللتهبـة املقـاالت ينرش وأخذ السجن, ظالم يف وهو هادهج العيون أبو واصل
 يف ملنـر جلنـة مقاطعـة عـىل احلـث عـىل الـربيء السجني وحرص الوطنية, الصحف

 ىمغـز لتوقيعـه فكـان بـرفح, ٤ رقـم الـسجني العيون أبو حممود بإمضاء وقعه مقال
 .معا واملحتلني الوطنني ىلد كبري
 ,»الـسوداء الصحيفة« عنوان حتت لسياسيةا مقاالته ليكتب السجن من خرج ثم
 يف نفـسه, العـام مـن فرباير من١١ يف وختمهام ١٩٢٢ سنة ينايرمن  ٦ يف بدأها وقد
 وعملـت , حياهتا وأفسدت مرص, احتلت منذ بريطانيا جرائم عن حلقة عرشة سبع
 هـذه كانـت و , االجتامعي ىواملستو والصحة والتعليم واخلزانة اجليش تدهور عىل
 احللقـات هلـذه نفـسه أعد قد وكأنه , باألرقام املدعمة باإلحصاءات مؤيدة قاالتملا

  .سنوات من
 الــصحيفة« العنــوان هبــذايف كتــاب  املقــاالت مــن املجموعــة هــذه نــرشال يــزال و

 مـع تـم مـا نحـو عـىل بنرشها قرار إىل يوفقني نأ اهللا أرجو التي مايناأل من »السوداء
 . مشاهبة آثار

 جيـدوا مل فلـام معـه فحققوا الصارخة جرأته من اإلنجليز يغضب أن طبيعيا وكان
 بنقلـه اكتفوا وإخالصه, بصدقه العام النائب وكيل هبر إذ التحقيق, يف به يتهمونه ما
 عنوان حتت له مقاالت تنرش أن »األهرام« جريدة عىل حيظر قرار وصدر القاهرة من

  .»السوداء الصحيفة«
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 الـصحف وبـني بينـه حيـل أن بعد ومتحدثا خطيبا انهبلس يدافع العيون أبو وظل

 ! الليربالية احلقبة وبدأت , الثورة نجحت ىحت
{{S{{ 

 جهـدا الـسيايس نـشاطه إىل العيون أبو أضاف ما ورسعان الليربالية احلقبة بدأت
 عليـه سـاعد خلقـي تـدهور مـن ملـسه بـام فيها ندد عريضة اجتامعية ميادين يف واسعا

 .االجتامعي اإلصالح يف دوره إىل نأيت وهنا .االحتالل
ــه وكــام  ــدأ أن ــشاطه ب ــة الــسيايس ن ــشاطه يف فعــل فكــذلك بالكتاب  اإلصــالحي ن

 املنـصفون عنـه غفـل نإو ولاأل الطـراز من اجتامعيا كاتبا كان نهأ ذلك . االجتامعي
 الكثـرية آثاره ترك حني اإلمهال هذا عىل ساعد نفسه هو وكأنه ويبدو, الباحثني, من
 .القراء يتداوهلا كتب يف منها خمتارات جيمع أن دون الصحف يف

 كاديمياأل فكرنا هيتم أن ينبغي فإنه البيومي رجب حممد الدكتور أمنية حد وعىل
 فيـه كثـرت زمـن يف أننـا« وبخاصة أوسع, نحو عىل الرجل هذا فكر جتليات بدراسة

ــة الدراســات ــة, األدبي ــة وهنــض واالجتامعي ــدكتوراه طلب ــات يف اجــستريوامل ال  كلي
 جامعيـة رسـائل يف والبـاحثني األدبـاء من األقالم أصحاب عن للحديث اجلامعات

 بالبحـث هـؤالء مـن طالـب يقـوم أفال العلمية, الدرجات عليها ومتنح وتناقش تعد
  . »اإلصالحية اجتاهاته و الكتابة, يف العيون أيب خصائص عن

{{T{{ 
 تدينـه بـصادق حاول نهأ املجتمع ميدان يف وىلاأل العيون أبو الشيخ معركة كانت

 الدراسـات عليـه اسـتقرت ما )ينفي أن أو( يقاوم أن نيته وحسن وطنيته إخالص و
 ءاشـياأل طبـائع وبحكم أنفها رغم( تستخدم قد الثورات أن من هذا بعد االجتامعية
 .. اخللقي للتفسخ غطاء لتعطي ) التحرر ودينامية
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 كثــرية معــارك العيــون أبــو حممــود الــشيخ خــاض طــقاملن وهبــذا امليــدان هــذا ويف
ــه وأبــرزت بنــرصه, تكللــت ــه الــرشس بــاهلجوم حيــرتق مل الــذي النقــي معدن  , علي
 إذ ,١٩١٩ سـنة ثـورة يف األزهـر لـشباب السياسية قيادته جمد إىل املجد هذا وأضاف
 ,ّاحلــي اخللــق إىل دعـا حــني النــاس بـني النمــوذجي الفــضيلة صـاحب صــورة رسـم

  .الرصيح واحلق النقي, مواإلسال
{{U{{ 

 حــديثا والفرديــة العامــة األخــالق عــن العيــون أبــو حممــود الــشيخ حــديث كــان
 وقـد خلقـي, جتـاوز وأي الوطنيـة الـروح بـني التوفيـق عـىل قـادرا يكـن ومل صارما,
 عـن االجتامعيـة الناحيـة مـن متخـضت قـد ١٩١٩ ثـورة أن يعلن أن إىل هذا اضطره
 بـام اخللقيـة الكرامـة خدشـوا قـد املتغـربني الكتـاب بعـض نأل مبيـدة, خلقية رشور
 يـروا ومل هابطـة, جنـسية مـرسحيات مـن وضـعوا وما ساقطة, اعرتافات من ترمجوا
 إىل وانـدفعوا الـشباب, من القارئون هبم فتأثر الشائن, إلسفافهم جماال اإلباحية غري

  .ضارياحل والتقدم احلرية ستار حتت ةنالكام الرشف آداب من التخلص
{{ML{{ 

 نـصوص تـضمنته مما جواهر العاملية املكتبات يف املحفوظة »األهرام« جريدة ويف
 .عليها واملعلقني القراء ىلد صداها ومن , املقاالت هذه

 حتــت الرنانــة مقاالتــه ونــرشت للــشيخ صــفحاهتا »األهــرام« أفــسحت فقــد نعــم
 والتوجيـه بالتنديد حافلة تمقاال عرش يف »احلرية عهد يف األخالق ضيعة يا« عنوان
 .معا
  :مقاالته ىإحد يف العيون بوأ الشيخ كتب وقد 
 وكانـت واألهـواء, األغـراض عـن بعيدة العهد هذا قبل النفوس كانت لقد ...«
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 مجاعـة اليـوم أصـاب اخللقـي القحـط ولكن وحترتم, تدرك واألخالق الدين أحكام
 يف فانغمـسوا نفوسهم, من لرذيلةل ومكن االجتامعية, الروابط فيهم ىفأوه الشباب

 واهلـوان, الذلـة ويـألف والنفـاق, والكذب امللق, حيذق منهم الكثري وأصبح محأهتا,
ــاءات وأصــبحت ــا بمقــدار واألهــواء الكف ــه م ــسه الــشاب يبذل  التخــضع مــن لرئي
ْمن ـ قليال إال ـ املتعلم الشباب من جتد ال رصت ىحت والرشوة, واملداهنة  تنازعـه ال َ

 .»وصمة تناله وال ذم, ذلك يف يلحقه فال لريبة, عني له تفتح وال فجور, ىلإ نفسه
 إليهـا خيتلـف ونـوادي دورا واملشاين للمآثم الشباب أولئك من كثري نظم ولقد«

 البليـة ومن أعراض, ومتتهن كرامات, تستباح الزمان فيها يغفل ساعة ويف اجلنسان,
 ال فهـم هينـا, عالجه ىأر ال قياخل مرضا مرضت قد الشباب أولئك نفوس جتد أن

 نظـر يف تلـك ألن الرسـمي, العمـل عـن بعيـدا تكون شائنة أي اقرتاف يف عيبا يرون
 أن وأعجـب يشء, يف املجتمع إىل وال العمل, إىل تيسء ال شخصية, مسائل اخلاطئ
 كـأن سـحتوت, أو دانـق عـىل وظـائفهم يف يؤمنـوا ثـم وصفناه, ما عىل حاهلم تكون
 .»!تتقسم والضامئر تتجزأ, الذمم

{{MM{{ 
 ) مبالغـة أيـة بـدون( واملحوري واجلوهري البارز دوره فكانت الثانية معركته ماأ
ــة يف ــاء حمارب ــد , البغ ــاءإ يف ملموســا نجاحــا نجــح وق ــورط هن ــسلطة ت ــاء يف ال         البغ

 . سنوات بضع املعركة هذه استمرت وقد , الرسمي
 أن البيـومي, رجـب حممـد الـدكتور يقول كام ,ىير العيون أبو حممود الشيخ كان
 مــن الرصــاص إىل تعــرض حــني الثــوري, جهــاده عــن يقــل ال جهــاد البغــاء حماربــة

 .الستئصاله العزم فشمر احلرية مظاهرات
 يف يقظـة بجـوالت محلته تابع ثم األهرام, بجريدة مقال بنرش احلملة الشيخ وبدأ 

 وأصــحاب ضــحاياها, وأحــىص ءةاملوبــو األمــاكن فعــرف بالعاصــمة البغــاء أحيــاء
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 وأمراضــه, البغــاء مــآيس عــن ليتحــدثوا األطبــاء واســتكتب إدارهتــا, يف املنفعــة

 .اإللغاء بعد الوضع ليعاجلوا واالجتامعيني
 مـن وخيجـل يـيسء بام ًحافال »األعراض مذابح«: الشهري كتابه الشيخ أصدر ثم 

  .الكاشفة واألرقام الدقيقة, باإلحصائياتا ًمشفوع البغاء فضائح
{{MN{{ 

 الـصحف بعـض يف قـرأ أنه البغاء حماربته يف السبب أن تيمور حممود األستاذ ذكر
 فـانتفض دولته, يف البغاء بمناهضة قام أورويب قس عن ١٩١٩ سنة ثورة هدوء بعد

 ديـن, بـه يعـرتف ال منكـر حماربـة إىل قس يسبقه أن هاله إذ صارخة, انتفاضة الشيخ
 مـع البيـومي رجـب حممـد الـدكتور لكن األورويب, القس بدور للقيام عزيمته ومجع
 التـي القـصة خمالفـة إىل يميـل العيـون, أيب الـشيخ مـن ملوقفـه وامتنانه لتيمور تقديره
  :ويقول تيمور األستاذ يروهيا

 يف البغـاء أباحـت التـي ١٨٩٦ سنة الئحة يذكر نشأته منذ العيون أبو الشيخ إن«
 اشـتعلت ثـم اجلبـني, هلـا ينـدي وفـضيحة شـنعاء, سـبة ويراهـا كرومر, اللورد عهد
 الدوليـة اللجنـة ذكرتـه مـا بعـض قـرأ حـني امللتهـب كالربكان فرتكته الغاضبة ثورته
 :فيه جاء وقد الرقيق, بتجارة اخلاص تقريرها يف ةاملتحد األمم لعصبة التابعة

 إليهـا يفـد التي الدولية املراكز منا ًهاما ًومركزا ًحمبوبا ًميدان مرص أصبحت وقد«
            تبقـي ثـم يـؤهلن, ريـثام مـرص يف ويمكـثن األقطـار, سـائر من جيلبوهن البغايا, محاة
ــن ْم ــارس َ ــاء مت ــة رضــيت إذا البغ ــرص, يف باإلقام ــدد زاد وإذا م ــت الع ــة ذهب                    البقي
 .»اجلهات خمتلف إىل

{{MO{{ 
 نفـسه بركات داود ستاذاأل أن من هو هيعرف ما إىل نظرنا البيومي الدكتور ويلفت

 أنـه حـد إىل العيون, أيب صيحة قبل الداء هذا بمحاربةا ًكثري أنفسهم شغلوا ممن كان



êÃÛj]æ<êÂ^Ûjq÷]<|ø‘ý]æ<Ìè†Ö]<†â‡ù] VT
 .كبري إنجليزي طبيب عن نقله بذلكا ًخاصا ًكتاب )١٩١٣( ترجم
 ذات واعية بمقاالت العيون ىبأ الشيخ تأييد عىل بركات داود ستاذاأل عمل وقد
 لكتـاب مجيلـة مقدمـة بركـات داود كتـب كـام التـوهني, إليها تطرقي ال عقلية حجج
 ىبــأ الــشيخ ضــد املنحــازين دعــاوي فيهــا ســفه »ذهبيــة صــفحة« العيــون ىبــأ الــشيخ
  .العيون

{{MP{{ 
 بـادئ يف يتـصور كـان العيـون اأب األستاذ أن ذكرها من البد التي املفارقات ومن
 واإلنـسانية احلـق دعـوة أهنـا اعتبـار عىل الناس, منا ًمعارض جتد لن دعوته أن األمر

 محلـة عليـه تـشن األسـبوعية واملجـالت اليومية اجلرائد بأكثر فوجئ لكنه والكرامة,
 الـساقطة املجـالت بعض توقحت بل الظهور, وحب والنفاق دعاءباال تتهمه ظاملة,

 أن دون خليعـة مواقف يف البغايا بعض مع كاريكاتوريةا ًصور العيون أليب فرسمت
  .حياء أو خلق يعصمها
 عـىل الظاملـة محالهتـا تـوايل كانـت »الـسياسة« جريـدة أن البيومي الدكتور ويذكر
 غـري الكبـرية ضجته أن غريه قبل يعرف العيون أبو الشيخ« :قالت فيام فتقول الرجل
 عـن الـصحية الرقابة رفع من إليه يدعو بام تأخذ رشيدة حكومة من ليس وأن نزهية,
 إال يقـصد ال أنـه يعلـم وهـو البغـاء, بـؤرة إىل الـشقاء هبـا رمـي ناس,ال من تعسة فئة

 .»عنها واإلعالن لنفسه الدعاية
 الـشيخ هبـا يقـصد مل جوفـاء فكلـامت الفضيلة عىل والبكاء الدين عىل الغرية أما«
 الرسـمي البغـاء إلغاء إىل الدعوة أما ًمصفقا, وراءه وجره هور,ماجل خداع من ألكثر
 وقد حرام, البغاء إن :يقول أن مهمته إن هلا, ىمعن فال الرسمي غري اءالبغ انتشار مع

 أجيال يف ُبني ما وإن معقول, غري الشيخ من فتطفل الطبيب ثوب يلبس أن أما قاهلا,
 أصـغر فهـو العـالج, جيـد أن يـستطيع بمن العيون أبو وليس يوم, يف هدمه يمكن ال
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 !!خطر موضوع إلثارة الدين اسم الرجل يتخذ أن اإلجرام ومن جدا, ذلك من

{{MQ{{ 
 يف العيون ىأب نفسية تصوير عىل يدل ما إىل نظرنا البيومي رجب الدكتور ويلفت

 : التوجه هذا عىل تعقيبا العظيم الشيخ قول
 القـول ذلـك يـسمع ال فلعمـري سـامعه, رش من فحسبك صاح يا وجهك اسرت«
 قدميــه حتــت األرض رجــتانف لــو ومتنــي وجهــه, ىوغطــ ثوبــه, ىاستغــش إال كــريم

 مـا أحـوج احليـاة معاين منا ًكثري فقدنا لقد وارمحتاه, فأهلكته, به مادت أو فابتلعته,
 اسـتقاللنا فقـدنا عنهـا, ناهـضة ألمة ىغن ال والتي املضطرب, مركزنا يف إليها نكون

 اسـتقاللنا فقـدنا االقتـصادي, اسـتقاللنا فقدنا امليزان يف األكثر عىل هو أو السيايس,
 .»لنا? بقي فامذا !! .... الرشف ىوحت اخللقي,

{{MR{{ 
 أيب الــشيخ مهامجــة يف تــورط قــد العقــاد األســتاذ أن البيــومي الــدكتور ويــسجل

 العيـون اأبـ تنتقـد كانـت »اليوسـف روز« جملـة وأن »الـبالغ« يف لـه مقـال يف العيـون
 تمحالتبـ اإللغـاء هيـاجم كـان ىموسـ سـالمة األسـتاذ وأن خمتـل, ساقط بأسلوب

 هـي إذ عبارهتـا, يف ويمـط ,»السياسة« جريدة فلك يف يدور قيل ما كل وكان !زائفة
 وإنـام مناوئيـه, عـن يـسكت مل العيـون أبو حممود الشيخ لكن .الكبري املعول صاحب
 .أحسن هي بالتي جادهلم

 يف واملـرشعني األطباء حقوق عىل افتات أنه يزعمون ملن العيون بوأ الشيخ وقال 
 املوثـوق األطبـاء آراء إىل مقاالتـه يف رجع إنه :عنه باحلديث الناس أوىل هم موضوع

 بالـدين, تتـصل املسألة إن ثم برأي, ذلك يف ينفرد فلم واملترشعني, واإلداريني هبم,
 يـدفع وأن جريمـة, البغـاء إلغـاء إن :يقـول أن مـثال, أباظـة, فكري لألستاذ جيوز فام

 أن عملـه صـميم ومـن ديـن عامل ألنه العيون, أيب اختصاص بعدم قانونيا فرعيا دفعا
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 عنهـا ىغنـ ال مـسألة باعتبـاره الواقـع األمـر إىل النظـر وإن عنـه, اهللا ىهنـ مـا حيارب
 M N﴿ :الكـريم القـرآن عـنهم قـال الـذين قـول وتعيـد إصـالح, كـل متنع مسألة

O P Q R S T U ﴾ ]٢٣:الزخرف[.  
{{MS{{ 

 كتابــه هبــا افتــتح التــي الرائعــة بــصيحته عــامجي هــؤالء العيــون بــوأ الــشيخ واجــه
 :نفسه عن فقال )١٩٢٨( »ذهبية صفحة«

 لقـد البـواتر, الـسيوف صـافحتها ولـو بسطناها أن بعد اليد تلك تقبض ال يمينا«
 حقـا, زيـادا عفافهـا عن نذود وأن املسكينة, األمة هذه أعراض عن ندافع أن التزمنا

 .»العنق ودق ف,األن جدع ىحت خطر لكل ذلك يف مستهدفني
 إىل فنهـدوا احلـق, أهـل لباهـا مدويـة رصخـة »األهرام« صحيفة يف رصخنا لقد«
 هـدم يف املديريات جمالس تسابقت إذ الظاهر, األثر هلا كان صادقة هندة الباطل قلب
 عثـرة حجـر العام األمن إدارة وقفت أن ولوال الفسق, مواخري وإلغاء الدعارة, دور
 الـصارخ الـصوت ذلـك وسيـستمع أثـر, وال عـني البؤر لتلك بقي ملا احلق طريق يف

 .»أيدهيم عىل املسألة يف الفصل وسيكون برملاهنا, يف مرص رجال
{{MT{{ 

 آلراء انتــرصا قــد واحلكمــة العــام الــرأي أن ملــرص االجتامعــي التــاريخ ويــسجل
 وصـحفهم الـوطن, يف الفكـر زعـامء بعـض بـه ىنـاد مـا كـل ضد العيون أبو الشيخ
 أنـصار اسـتنهض إذ الزاحـف, تيـارهم بـصد كفـيال الشيخ كان فقد الذائعة, ميةاليو

 الوزراء برئيس باالتصال ىاملسع وبدأ معه, ليقفوا وعلامء ووزراء أمراء من الفضيلة
 وكـان ,»األهرام« صفحات عىل إياه فنارشا يقولونه, ما كل مسجال وزارته وأعضاء

 .النقاش يف مقنع أسلوب ذا
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 الـشيخ دعـوة واجهـوا الـذين الرسـميني بعـض مواقـف نذكر أن نصافاإل ومن
 يكن عديل ذاك إذ الوزراء لرئيس حديث من ذلك عىل مثاال وننقل , وجدية باجيابية
  :قوله وهو باشا
  :ألمرين نظمت الدعارة«
 .االختالط عن وعزهلن بالكشف, املريضات مراقبة ـ ١
 .»خاص نطاق يف الفسق دائرة حرص ـ ٢

 : العيون بوأ خالشي وقال
 كـان بـالعكس بـل مرغوبـة, نتيجـة إىل يؤد مل الكشف أن باالستقصاء ظهر وقد«
 يف الرسـمية الـدوائر فـإن دائرة, يف الفسق حيرص مل وكذلك الرسية, لألمراض نارشا

 يـضيق دوائر وهناك زينهم, وسيدي والوسعة, املحمدي, عرب :هي مثال العاصمة
 النيــــل, شــــواطئ عــــىل واألكــــشاك ات,والعوامــــ كالــــذهبيات, احلــــرص عنهــــا

 الـــرسية والبيـــوت واخلياطـــة, التـــدليك, وحمـــال والبانـــسيونات, واجلارســـنريات,
  .»ومضيق شارع كل يف ذائعة وهي , »اجلهرية«

 . »وحبذ وافق أن إال الوزراء رئيس يسع فلم«
{{MU{{ 

 العيـون ابـأ خيالش أيدوا الذين من باشا بركات اهللا فتح الوفدي القطب كان وقد
 : اقتناع بعد

 قـوانني هنـاك هـل نبحـث أن علينـا« :الزراعـة وزير باشا بركات اهللا فتح له قال«
 هـذه تنفيـذ متنـع سياسـية عوامـل هناك أن أو تذليلها, إىل ونحتاج اإللغاء أمام تقف
 .معاجلتها يف فنأخذ الرشيفة الرغبة
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 وزارة مـن بقـرار صـدرت العـاهرات الئحـة إن« :بقولـه رسيعـا العيـون أبو فرد 

  ,»مثله وزاري لقرار إال إلغاؤها حيتاج وال بقرار, بل بقانون, ليست فهي الداخلية,
 عـىل العـاملني من كنت إذا موفقا سعيدا نفيس سأعد« :وقال باشا اهللا فتح فوافق

 .»الفظيع املنكر هذا إزالة
{{NL{{ 

 موقفـا وتتبنـي صـالحاإل تقـاوم ثلـة التنفيذية النخبة بني كانت هؤالء مقابل ويف
  : سابقة فقرة يف خلصناها م نحو عىل املثقفني نخبة اختذته كالذي

 أن باشـا الشمـيس عـيل املعـارف وزيـر حـضور يف بـك اهلـاليل نجيـب حـاول وقد«
 .»فقط تنظمه احلكومة لكن عندنا, بترشيع ليس ىالزن إن« :بقوله العيون أبا يعرتض
 وتـسمح الفاحشة, ارتكاب عىل الناس جعوتش حتميه احلكومة إن« :الشيخ فقال
 وعنــدي الباغيــات, مــصري مــصريهم فيكــون واملفاســق, املــواخري بغــشيان للغلــامن
 .»ذكرت مما بأكثر الترصيح من وأخجل بذلك, رقمية إحصائية
 بعـض رأينـا وقد« :فيه قال خطري زعيم رأي حماوراته ىحدإ يف الشيخ وردأ وقد
 سـؤال وهـذا مواخريهن? غلق بعد النسوة هؤالء حالة تكون ماذا :يسألون الكتاب
 يف أغلقــت مــا إذا املحرمــة, الــسبل مــن ترتــزق فــرق كــل عــن يقــال أن يــصح بعينــه

 مـن خيـاف وبعـضهم وغـريهم, املخـدرة املـواد يف كـاملتجرين :السبل هذه جوههمو
 وهـذا الطبيـة, الرقابـة ورفعـت الرسـمي, البغـاء حـرم إذا الـرسية األمـراض انتشار
 هـو وهـذا التحـريم, مـن األمـراض هلـذه نـرشا أشـد اإلباحـة فـإن معكـوس, منطق

 االجتامعيـة واألمـراض املحرمـات بمنع يقيض احلكومة وواجب امللموس, املشاهد
 .»أخطار من عنها ينشأ ما تقاوم أهنا تزعم ثم ,تبيحها أن ال منها, عن الناشئة

.............................................................................. 
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{{NM{{ 

 يطالـب كـان فيام جمده بعض عن تنازل بحيث الذكاء من العيون أبو األستاذ كان
 أي( يـستقل ال إنـه« :معرتضـيه بعض هجوم عىل الرد يف يقول وكان إليه, ويدعو به
 كفـاءات ذات جلنـة إىل األمـر يكـل بـل البغـاء, حماربـة يف خاص بمرشوع ) ينفرد ال
 .»والسياسة واالجتامع والطب القانون تشمل نوعةمت

{{NN{{ 
 بكفايته يتذرعون الذي اآلداب بوليس بأن جريئا يرصح العيون أبو الشيخ وكان

 الطـب عـىل استعىص وقد له, مانعا يكون أن من بدال للفساد مروجا أصبح قد (!!)
  ! األساس استئصال غري يبق فلم البغاء, غوائل يستأصل أن

 إذ رأيـه, بانتـصار أخـريا انتهـت وخـصومه, الـشيخ بـني املعركـة طالـت أن وبعد
 مـا العقبـات مـن تـصادف ومل الـبالد, من هنائيا البغاء إلغاء بعد فيام احلكومة أعلنت
 الـذي املوضـع مـن أصـغر يكـن مل العيـون أبـا أن بجـالء ووضح املعارضون, تومهه
 .له تعرض

{{NO{{ 
 يف العيـون أبـو حممود للشيخ ويثبته التاريخ يذكره يالذ الثالث االنجاز إىل ونأيت

 الديني التعليم سريدت إنفاذ من متكن الذي هو أنه وهو , االجتامعي اإلصالح جمال
 .إبطاء دون املدنية باملدارس
 للبغـاء ملحاربتـه املعـارض الشباب أحد كتب عندما السبيل هذا يف سعيه بدأ وقد
 عـرشة الرابعة سن بني ما وهم الرسمي البغاء ألغي إذا املراهقون يصنع ماذا« :يقول

 عـن عـاجزون وهـم العاجـل, بـالزواج االقتـصادية ظـروفهم تسمح وال والثالثني,
ْومن بزوجاهتم فكيف أنفسهم, عىل النفقة  .»أوالدهم? من جيد َ
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 بوجوب ووكالئهم املعارف وزراء من ولنيؤاملس إقناع عىل العيون أبو عمل وقد
 هومجـت وقـد .املـستويات مجيـع عـىل املـرصية املـدارس يف سالمياإل الدين تدريس
 عـيل واملثقفـني الـشعب مـن العاقلـة الكثـرة لكن واسع, نطاق عىل العيون ىأب دعوة
  .األمور أولياء فعل كذلكو , تبنتها وأيدهتا النزاهة ذوي من سواء, حد

{{NP{{ 
 املدنية املدارس ميذتال أن هي العيون ىأب معارضو هبا يتذرع حجة ىأقو وكانت
 االمتحــان, وحــدة ينــايف امتحــاهنم يف الــدين فتقريــر خمتلفــة, دينيــة عنــارص يكونــون
 ومـصلحة يتفق ال تغيريا االمتحان نظام تغيري إىل ويدعو الدرجات, نظم إىل وييسء
  !.التعليم
 وحــدة ينــايف نــهإ أمــا« :الكــالم هبــذا القــائلني حجــة يفنــد العيــون أبــو قــال وقــد
 الـوزارة, امتحانـات يف جوهريـا نظاما تكن مل الوحدة هذه لكن فصحيح, اناالمتح
ــانوي التعلــيم مــن الثــاين القــسم يف ىتراعــ ال ألهنــا  العلمــي :بــشطريه )ذاك إذ( الث

 .»واحدة كلية لدخول تؤهلهام وقد واحدة, شهادهتام أن مع واألديب,
 حتـسب بـأال سـاءةاإل هـذه جتنـب املمكـن فمـن الـدرجات نظـام إىل ييسء أنه وأما«

 يعتـرب أن عـىل التلميـذ, نجـاح حالـة يف الرتتيب درجات ضمن الديني التعليم درجات
 نجعـل أن يمكـن كـام الديني, التعليم ملادة املحددة ىالصغر النهاية عن نقص إذا راسبا
 حصص يف منهام كل للطلبة, معا يدرسان اختياريتني مادتني األخالق ومادة الدين مادة

 غـري وخيـري الـدين, أسـئلة عـن باإلجابـة املـسلم الطالـب يلزم االمتحان عندو مستقلة,
 درجـات وحتـسب األخـالق, أسـئلة عىل واإلجابة الدين أسئلة عىل اإلجابة بني املسلم
 غـريه عىل نؤثره الذي النظام وهذا ,ىاألخر باملواد أسوة والرتتيب النجاح يف منهام كل
 التلميـذ يكتفـي إذ واجلغرافيـا, التـاريخ مـاديت يف به عمل إذ الوزارة, نظم يف غريبا ليس

 .»..إحدامها عن اإلجابة عىل )ذاك إذ( االبتدائية باملدارس
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 العيـون أبـو األسـتاذ فيهـا شارك طويلة مداوالت بعد املعارف وزارة انتهت وقد
 ذلـك وكـان التعـديل, بعـض مـع األول باقرتاحـه األخـذ إىل سنوات عدة ىمد عىل
 حمبـي سـجل عن فضال والرتبوي االجتامعي اإلصالح سجل يف لهًعظيام  أدبيا اًنرص
 . خالقواأل الدين

{{NR{{ 
 معهـد أنـشئ حـني العيـون بـوأ الـشيخ خاضـها معركـة الـسابقة باملعركة وترتبط
 براجمه, بني التوقيعي الرقص وفرض ,األوىل صدقي إسامعيل وزارة عهد يف التمثيل

 مـن واختـذ ذاك, إذ املعـارف وزيـر أمحد سيد مراد عىل شجاعةب العيون أبو فاعرتض
 جملـس إىل إحالتـه بعـضهم واقرتح خصومه, ضج ىحت نظرته لتأييد منربا »األهرام«

 .الوزير عىل العام الرأي هاج و تأديب,
 عـن العيـون أليب فاسـتجاب للمعـارف وزيـرا باشـا ىعيـس حلمي حممد جاء ثم

 وزيـر اسـم حتـت منـه وسـخرية بـالوزير تنديـد محلة حسني طه الدكتور وقاد اقتناع,
 . التقاليد

 إىل املتـرسعني بعض استجاب ىحت التوقيعي الرقص حول دائرة املعركة وظلت 
 وزيــرا كــان حــني بــدر ىمرســ أمحــد وآزره , هجومــه العيــون أبــو فواصــل , إعادتــه
 . تدريسه إلغاء قرر و )١٩٤٩( املعارف

{{NS{{ 
 , االجتامعـي اإلصـالح ميـدان يف العيـون بوأ معارك من مسةاخلا املعركة إىل نأيت
 لعلــامء شــيخا كــان حــني خاضــها وقــد العيــون أبــو معــارك أشــهر هــي أهنــا وربــام

ــه عــرف مــاوهــي  اإلســكندرية  الــسافر, التــربج ومنــع الــشواطئ تنظــيم إىل بدعوت
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 فالـصح فمـألت بشهواهتا, املفتونة الكثرة عليه تكالبت وقد الفاضح, واالختالط

 كاريكاترييــة, بطريقــة صــورته ترســم اهلازلــة الــصحف وتوالــت بالرجــل, تــشهريا
 اتفـاق وفـق األوروبية للمصايف خدمة املرصية املصايف إلغاء إىل يدعو أنه فزعموا
 املــصايف حيــارب أنــه عــىل صــور وقــد !.االنحــالل دعــاة مــع الــشيخ عقــده رسي

 خلـص وقـد املبتذلـة, لـصحفا سـفهاء عليـه أرجـف كـام إبادهتا إىل ويدعو املرصية,
 باألهرام, إليها ودعا املسئولني, من ٍنفر إىل رفعها موجزة اقرتاحات يف اهلادفة دعوته
  : )هـ ١٣٥٨( »األزهر« جملة من ننقلها التي النقاط هذه يف أوجزها حيث
 واإلبراهيميـة كالـشاطبي القريبـة املنـاطق يف جمانـا للسيدات محامات ختصيص  •

  .وجليم
 ,ىاألخـر املـصايف بعـض يف متبـع هو كام صباحا للسيدات زمن يصختص أو  •
 البـوليس, بواسـطة الـشبان عبـث مـن لوقايتهـا احلاممـات هـذه عـىل رقابـة وضع مع

 اخــتالط مــن آداهبــا ورشف كرامتهــا, صــيانة عــىل احلريــصة لــألرس فــرص فتوجــد
  .املستهرتين وعبث اجلنسني,

 النقطـة تكـون أن بـرشط الثغـر اتبالجـ كـل يف البـوليس من دائمة نقطة إجياد  •
 .ملعاونته وجنديان كونستابل بالج كل يف ويكفي مكاهنا, من تنتقل ال ثابتة
 لـآلداب خمـالف منظـر أي يمنـع بـام بالـشواطئ اخلاصـة اآلداب الئحة تعديل  •

 خيتـار الـذي البـوليس رجل لتقدير هذا ويرتك الشاطئ, عىل أو املاء يف سواء العامة,
 .احلسنة والسمعة الرشيفة, السرية ذوي من

 أهليـة اسـتحامم كابينـة أي إزالـة سلطة للبوليس خيول أن عىل الالئحة يف ينص  •
 كـام الكابينـة, سـاكن إىل يوجـه إنـذار عقب ذلك ويكون لآلداب, خمالفة فيها حتدث
  .صاحبها نفقة عىل اإلزالة تكون
 .بارشةم الغروب وقت ساكنيها مجيع من وختيل مجيعها, الشواطئ تقفل  •
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 آداب بوليـيس بـني التعـاون مـع املقرتحـات هـذه حلاميـة نـسائي بـوليس يؤلف  •
  !والبلدية املدينة

{{NT{{ 
 عـرف بـام تتعلـق فهـي راباختـص ليهـاإ شارةباإل ىنكتف التي السادسة معركته أما
 فـاروق امللـك وحيرض شويكار ألمريا تقيمها كانت التي احلفالت حماربة يف دأبه عن

 حـدود أقـىص إىل وصـلت جريئـة شـهرية مقـاالتيف هذا امليدان  كتب دقو بعضها,
  .وامللكية امللك عن اجلامهري انرصاف يف األسباب ىأقو من سببا وكانت اهلجوم,

{{NU{{ 
 .١٩٥١ عام يف العيون أبو حممود الشيخ تويف

***** 
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{{M{{ 

ونـص  )م١٩٦١(التطـوير قـانون صـدر أن بعد .األكرب باإلمام لقب من أول هو
 الـذي الوحيد األزهر شيخ وهو ,) م١٩٥٨(زهر أللا ًشيخعىل هذا , وكان قد عني 

 عبد الرئيس ورئاسة ولاأل الثورة عهد يف املنصب تولوا من بني منصبه يف وهو تويف
 عبـد بعـدأو حـسني اخلـرض وحممـد سـليم املجيـد عبـد سـلفاه اسـتقال فقد , النارص
 .مأمون حسن خلفه قيلأو احتاديا وزيرا عني بأن تاج الرمحن
 القــرن يف بــه املتــصلة واملعــارف ســالمياإل الــدين علــامء أبــرز مــن واحــد وهــو

 فقيـه أنـه عـىل وعـرف والنفـوذ, والـدأب واحلـضور واألملعية التفوق مجع العرشين,
 أن حـد إىل املذهبيـة والعـصبية اجلمود حارب .االطالع واسع ومفرس األفق, واسع

 كــام أديانــا, تكــون أن إىل أقــرب اإلســالمية املــذاهب جعلــت بأهنــا )حمــذرا( وصــفها
 للعقـول, حبـسا واعتربهـا اإلسـالمية, عةالـرشي يف االجتهـاد بـاب سد فكرة حارب
 .والنظر البحث إىل الداعية لنصوصه وجمافاة اهللا, لكتاب وتعطيال

 مـن األول الربـع هنايـة يف البـاكر شـبابه منـذ هبـا ىنـاد إصـالحية آراء له وكانت 
 .ربه ىلق ىحت هبا متمسكا وظل العرشين, القرن

{{N{{ 
 امليـادين, مـن ميـدان يف اإلمامـة وشـيوخه األزهر أعالم من عامل لكل أن جاز إذا
 .التقريب إمام بأنه الشيخ متيز فقد غريه,عىل  به متفوقا
 املذهب عىل التعبد بجواز فتواه أصدرأنه  لألزهر اًشيخ كان عندما له ُيذكر ذلك
 وقـال الـسنّة, أهـل مـذاهب كسائر اجلعفري, املذهب وهو اإلمامية, للشيعة الفقهي

  :ىاملعن هذا يف
 ملذاهب احلق بغري العصبية من يتخلصوا وأن ذلك, يعرفوا أن للمسلمني ينبغي«
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 مـذهب,عـىل  مقـصورة أو ملـذهب, تابعـة رشيعتـه كانت وما اهللا دين كان فام معينة,
 واالجتهــاد للنظــر أهــال لــيس ملــن جيــوز ,تعــاىل اهللا عنــد مقبولــون جمتهــدون فالكــل

ـــدهم ـــام والعمـــل تقلي ـــه ب ـــرق وال فقههـــم, يف يقررون ـــك يف ف ـــني ذل ـــادات ب  العب
 .»واملعامالت

 معتمـدة الفقهيـة املوسـوعة إصـدار تـم شلتوت الشيخ عهد يف نهأ املعروف ومن
ــذاهب ــة امل ــالمية الفقهي ــة اإلس ــي, :الثامني ــشافعي, احلنف ــالكي, وال ــبيل, وامل  واحلن

 .والظاهري واإلبايض, والزيدي, واجلعفري,
{{O{{ 

 مبكـرة, مرحلـة منـذ اإلسـالمية والعلوم ىلفتوا جمال يف شلتوت الشيخ اسم ملع
 أملـع تـويف حـني وكـان لألزهـر, شـيخ وهـو فجـأة وفاته ىحت باللمعان حمتفظا وظل
 أن دون عـرصه قـضايا مـن فقهية قضية يغفل مل أنه له ويذكر جدال, بال عرصه علامء
 يف وكـان ومـسائله, الفقـه ونؤشـ مـن كثري يف ىالفتو مصدر فكان فيها, رأيه يصدر
 الكــفء مزاملــة زاملهـم ىحتــ الكبـار, أســاتذته صـف يف بعلمــه نفـسه يــضع شـبابه
 .للكفء

 .ذلك بعد وشهرته كفايته مع ىتواز ما املبكر العلمي التقدير من نال وقد 
 األزهـر أمـر عـىل قيامـه أثنـاء يف للمـسلمني احلقيقية اإلمامة شلتوت مارس وقد
 زائـرا اإلسـالمية الـبالد خمتلـف ىلإ رحـل أنـه هـذا مظاهر من وكان , وشيخا وكيال
 عـىل التأكيد عىل العمل إىل دعاه ما املسلمني أحوال من فلمس االئتالف, إىل وداعيا
ْمـن طالبـه مـن ليبعـث باألزهر, األجنبية اللغات تدريس تقرير  ملخاطبـة يـصلحون َ

 والفلبــني, واملاليــو, إندونيــسيا, :زارهــا التــي الــبالد ومــن مكــان, كــل يف املــسلمني
 .كونج وهونج
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 بمحافظــة البــارود إيتــاي مركــز منــصور بنــي بمنيــة شــلتوت حممــود الــشيخ ولــد
 الـديني اإلسـكندرية بمعهـد التحـق ثـم الكـريم القـرآن وحفظ ,)م١٨٩٣( البحرية

 أصبح بحيث ىوارتق تطور قد الوقت ذلك يف اإلسكندرية معهد وكان ,)م١٩٠٦(
 يف لألزهـر موازية أزهرية جامعة بمثابة ) اجلامعيةو والتعليمية داريةاإل الناحية من(

 التي التجربة وهي , مرص يف اإلقليمية اجلامعات يف حقيقية جتربة أول بادئا القاهرة,
 إن أنـرشها و عنهـا دراسـتي أكمـل ىحتـ ريمـع يف يمد أن وتعاىل سبحانه اهللا أدعو
ــشيخ عهــد شــلتوت شــهد املعهــد هــذا ويف , اهللا شــاء ــامء شــيخ شــاكر حممــد ال  عل

 النـاجحني, أول سنواته مجيع يف وكان الزاهر, العهد هذا به متيز ما بكل اإلسكندرية
 مـن والعـرشين اخلامـسة يف وهـو )م١٩١٨( النظاميـة العاملية الشهادة شلتوت ونال
 . عمره
  .أيضا قبل من كان كام الناجحني أول كان العاملية ويف
 مبـارشة التـايل العـام يف الـديني ةاإلسـكندري بمعهـد مدرسـا شلتوت الشيخ عني
  ).م١٩١٩( لتخرجه

{{Q{{ 
 يف وشـارك , الظهـور يف الـوطني شلتوت الشيخ نشاط بدأ ١٩١٩ ثورة قامت ملا
 وكانــت املعتقلــني, ألرس التربعــات مجــع يف شــارك كــام ومحاســة, بــإخالص الثــورة

 العتقـال حمـال ةالقاهر كانت كام للقاهريني, اعتقال موطن بمثابة يومئذ اإلسكندرية
 .األقاليم أبناء

ــابع ــشيخ ت ــشاطه شــلتوت ال ــدأ اإلســكندرية يف العلمــي ن ــه يعــرف وب  إىل طريق
 فقـه مـن الـدين بعلـوم يتـصل مـا كـل إىل العلمي نشاطه ّوامتد الصحافة, و املجتمع
 .وحديث وتفسري
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{{R{{ 

 الـشيخ أحـس )م١٩٢٨( وىلاأل للمـرة زهـرلأل شـيخا املراغـي الـشيخ عـني وملا
 اسـتيعاب عـىل يملـك ما بكل فعمل منهجه, املنهج ,وأن عرصه العرص بأن شلتوت

 . له والدعوة املراغي الشيخ فكر
 رسـاِّمد لألزهر املراغي الشيخ مشيخة عهد يف ينقل ألن ونشاطه حضوره وأهله

 التخـصص أقـسام يف سـالمياإل الفقـه تدريس توىل حيث بالقاهرة, العايل القسم يف
 اليـزال وهـو يـشغل املتفتح العرص ذلك يف كان أنه أي الوقت, ذلك يف أنشئت التي
 .العليا الدراسات أستاذ بوظيفة ىالكرب اجلامعات يف ىُيسم ما شبابه يف

 عـىل بـاألزهر, العـايل القسم يف الفقه أصول لتدريس املراغي الشيخ اختاره وقد 
 شـلتوت وكـان ,امىالقد الكبار العلامء عىل وقفا كان األصول تدريس أن من الرغم
 الراسخ, بعلمه انبهروا كثريون العايل بالقسم تالميذه من وكان إليه, أسند بام جديرا

 .حممود احلليم عبد الشيخ الفرتة هذه يف تالميذه من كانقد و الفكرية, وشجاعته
{{S{{ 

 سـتاذاأ ذكرنا كام )١٩٢٩−١٩٢٨( األول املراغي عهد منذ شلتوت الشيخ عمل
 بـاملراغي عالقاتـه كل هي هذه تكن ومل اإلسالمي, للفقه مدرسا صصالتخ قسم يف

 بقـانون اخلاصـة التفـصيلية املـذكرة يف املراغـي آراء دراسـة عـىل عكـف فقد وفكره,
 الفقهيـة اآلراء مـن تضمنت التي املذكرة وهي األرسة, ونؤوش الشخصية األحوال

 يف اآلراء ىشـت إىل قاألفـ هـذا تتعـد بـل األربعـة, املـذاهب حـدود عنـد يقف مل ما
 .اإلسالم يف الفقهاء لكبار املختلفة املذاهب

 إىل أقـرب وجعلتـه ىملـدا واسـع تأثريا الفقهي فكره يف املشاركة هذه أثرت وقد 
 بـروح سـالمياإل الفقـه يف يكتـب شـلتوت أخذ احلني ذلك ومنذ املذهبي, التسامح
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 لـه مـذهبا واختذه األزهر, يف درسه الذي احلنفي بالفقه يتقيد فلم الشائع, عن خمتلفة
 بـل ,ىاألخـر الثالثـة املـذاهب عـىل يقتـرص ومل , زهرياأل التعليم نظام حسبعىل 
 .النظر موضع إسالمي رأي كل جعل

 وابـن حـزم, وابـن الـصادق, وجعفـر عـيل, بـن زيـد فقـه شلتوت درس وهكذا 
 .القيم ابن وتلميذه تيمية,

 بـدا فإنـه املبـارشين, املراغـي تالميـذ مـن يكـن مل أنـه مـن الرغم عىل فإنه وهكذا 
 .الترشيع وتطوير تطور ميدان يفًواعدا  علام بدا كام له ذكيا امتدادا

{{T{{ 
ــذ وهكــذا ــة ومن ــايف زهــرياأل الوجــدان يف اســتقرت مبكــرة مرحل  ويف ( والثق

 أفكار مؤيدي من أنهعىل  شلتوت الشيخ صورة )كذلك والشعبية الصحفية الذاكرة
 .األزهر إصالح يف ومنهجه غياملرا الشيخ

 مقـاالت بعـدة املراغـي أيـد قـد شـلتوت الـشيخ كـان فقد فراغ من هذا يكن ومل 
 .اليومية »السياسة« جريدة يف نرشت

 فقـد اإلصـالحية, حلركتـه القويـة املعارضـة بعـد املراغـي الشيخ استقال وعندما 
 , األزهـر شيخةم عن املراغي إلبعاد الغضب كل شلتوت يغضب أن الطبيعي من كان
 الـضيق, حيزهـا يف تـزال ال سـالمياإل الفقـه إىل النظـرة ىيـر حني غضبه يزداد وأن
 محلة يقود أن وإىل قبل, من به ىدون بام االلتزام رضورة عن الكتابة إىل دعاه ما وهذا
 . الفقه تدريس بتطوير تطالب صادقة
 .الظواهري األمحدي حممد األكرب األستاذ به يضيق أن الطبيعي من كانو
ــ األمــور وتــصاعدت   الــشيخ عهــد يف منــصبه مــن شــلتوت الــشيخ فــصل ىحت

 ممارسـة يف ذاته حقق ما ورسعان الرشعية, املحاكم أمام باملحاماة فعمل الظواهري,
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 ميدانيـة, دراسـة األرسة أحـوال يـدرس أن مـن لـه أتيح عام فضال الرشعية, املحاماة
 بني احلية طبيعتها عىل والنفقة واملرياث والطالق الزواج مسائل بتفصيالت أمل حيث

ْمن مراجعة الفقهاء كتبه ما وراجع املتخاصمني,  يف اإلسالمية األرسة استقرار ينشد َ
 .الصحيح الترشيع ضوء

{{U{{ 
 املـشيخة إىل املراغـي وعـاد )١٩٣٥ ــ ١٩٢٩( الظـواهري الشيخ فرتة انتهت وملا
 أن لنفـسه فاختـار ,)م١٩٣٥ فربايـر( الـرشيعة بكليـة مدرسا العمل إىل شلتوت عاد

 الوقـت ذلـك ويف املقارن, الفقه مادة هي قبل, من مقررة تكن مل جديدة مادة يدرس
ْمن أول كان و وحدها, األربعة املذاهب عىل املقارنة هو بحوثه ميدان كان املبكر  بدأ َ

 يف ابـاكت الـسايسعـىل  حممد األستاذ مع أصدر وقد األزهر, يف املقارن الفقه تدريس
 .املقارن الفقه

 مفتشا ثم الرشيعة, لكلية وكيال عني ىحت الوظائف يف شتوت الشيخ ىارتق وقد
 .الدينية باملعاهد

{{ML{{ 
 يف واإلصـالح بالتجديـد املنـادين طليعـة يف هـذا قبـل مـن شـلتوت, الـشيخ كان

 يخالـش مدرسـة يف الناشـئني أملع من ومعارصوها احلقبة هذه مؤرخو ويعده األزهر,
 اإلمـام األسـتاذ وفـاة بعد إال باألزهر يلتحق مل أنه من الرغم عىل وذلك عبده, حممد
 مهـا عبـده حممـد اإلمـام تالميـذ أنجـب مـن بـاثننيا ًمبـارش اتصاال اتصل لكنه بعام,
   .سليم املجيد عبد الشيخ :واملفتي ,ىاملراغ :األزهر شيخ : واملفتي الشيخ
 اإلصـالح رايـة حامـل بمثابـة زهـراأل بنـاءأ مـن الكثـريين نظر يف شلتوت يعد و

 .بعدمها من والتجديد
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 وكتبـه األزهـر منـاهج يف النظر يعاد بأن مبكرة مرحلة منذ شلتوت الشيخ طالب

 . احلديثة النهضة عن واملناهج الكتب تلك تعرب ىحت
{{MM{{ 

 التقـدم, يف والرغبـة الثـورة روح مـن فيـه عهـد مـاعـىل  شـلتوت الشيخ ظل وقد
 اإلصـالح يف نفـسه املراغـي الـشيخ تبـاطؤ عىل الثائرين من واحدا كان أنه له كرويذ
 البيـومي, رجب الدكتور يرويه فيام شلتوت, وكان ,)١٩٣٥( األزهر إىل عودته بعد

 , البهـي حممـد الـدكتور ضمت التي( سليم املجيد عبد الشيخ بجامعة سمي فيام عضوا
عـىل  محلـة اجلامعة هذه شنت وقد ,)عييس زالعزي عبد والشيخ , املدين حممد والشيخ
 مجاعـة يف اإلصالح إىل الدعوة شلتوت بدأ وقد اإلصالح, يف لتباطئه املراغي الشيخ
 العلميـة الـسياسة« عنوان حتت الرشيعة كلية يف ألقاها رصحية بمحارضة العلامء كبار

 املراغـي ماماإل قرره ما وخلص اإلصالحية املذكرة عىل فيها ىأثن »لألزهر التوجيهية
 أن دون األكـرب األسـتاذ عىل مر قد طويال أمدا أن إىل ىوانته اإلصالح, رضوب من

  :ىير بام يأخذ
 عـسريا منحـي التأليف يف تنحو التي املعقدة الكتب هي األزهر كتب تزل فلم«  •
 األفهـام وشـغل الـضامئر, وإرجـاع األلفاظ, برشح إال اجتيازه القارئ عىل يسهل ال

 ضـباب يف ضـاع ىمعنـ مـن إليـه تقصد ما دون لذاهتا هدف وكأهنا ارة,العب بصحيح
  .»الصياغة

 العرص فقهاء هبا اشتغل كام املستحيلة الفقهية بالفروض أنفسنا نشغل نزل ومل«  •
 .»اململوكي

  .» باألزهر تدرس التي التفسري كتب متأل ذائعة اإلرسائيليات تزل ومل«  •
 ال وهـم املـنهج, يتموا أن دون فحسب, روءاملق يف يمتحنون الطالب يزل ومل«  •

  .»!تقل مل إن أشهر أربعة غري الطويل العام يف الدرايس الزمن من يقطعون
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 جتمـد قـد األكـرب األسـتاذ مذكرة يف املدون اإلصالح أن عىل يدل كله ذلك وإن«
 .»ينطلق ومل

 تـهمذكر أذاع أن بعد خطرية مواجهة األزهريني ولنيؤاملس شلتوت واجه وهكذا
 أنـصار بعـض واضـطر خالصتها, فنقلت والصحف, اجلرائد إىل هبا وبعث وطبعها
 .بنجاح تسري اإلصالح خطوات إن يقولوا وأن هيامجوها, أن املراغي الشيخ

{{MN{{ 
 والثقافة للبحوث عاما مراقبا شلتوت حممود الشيخ عني اخلمسينيات مطلع ومع

 وزارة يف اســتحدث ملنــصب وازياملــ املنــصب وهــو ,)١٩٥٠( بــاألزهر اإلســالمية
 .بعد فيام الثقافة لوزارة نواة وكان املعارف,

 خيـدم بـام املراقبـة هـذه لعمـل منهجية خطة أول وضع أنه شلتوت للشيخ ويذكر 
   .وغريمها واإلسالمي العريب العاملني مع الثقافية مرص عالقات
 ســالمياإل راملــؤمت يف مستــشارا شــلتوت حممــود الــشيخ عــني بفــرتة الثــورة وبعــد

 . له رئيسا السادات الرئيس كان الذي )١٩٥٧(
 مـع أسبوعية اجتامعات يف يشارك ألن الفرصة له أتيحت املوقع هذا خالل ومن 
 ويلؤومـس الثـورة قـادة بعـض مـع لوجـه وجها يتعامل وأن اإلسالم, بالد من علامء
   .اجلديد العهد
 تـاج, الـرمحن عبد الشيخ دعه يف األزهر للجامع وكيال شلتوت الشيخ عني وقد
 الوضـع ىتـر اإلسـالمية والتجمعـات باحلركـات املتـصلة الـصحف بعـض وكانت
 ومـن تـاج, الـرمحن عبـد الـدكتور مـن باملـشيخة أوىل شـلتوت الشيخ ىوتر مقلوبا,
 حـني حـسني اخلـرض حممـد للـشيخ خلفـا شـيخا عني نفسه تاج الدكتور أن الطريف
 أتـيح وهكـذا للتقاعد, القانونية السن فوق فسهن األزهر شيخ يكون أال الثورة رأت
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 كان فقد , الزمان من بعقدين يكربه كان من خيلف أن )م١٨٩٦( املولود تاج للشيخ
 .م١٨٧٧ مواليد من حسني اخلرض الشيخ

 الثالثــة يف وهــو املــشيخة إىل جــاء شــلتوت الــشيخ أن ثانيــة مــرة الطريــف ومــن 
 صـدر وقـد ,م١٩٥٨ أكتـوبرمن  ١٣ يف لألزهر شيخا عني حيث عمره من والستني

 إعـادة بـشأن ١٩٦١ لسنة ١٠٣ رقم بالقانون املعروف األزهر تطوير قانون عهده يف
 الــشيخ أصــبح القــانون هــذا صــدور وبعــد يــشملها, التــي واهليئــات األزهــر تنظــيم
 أصـبح كـام اجلديـد القـانون نـص عـىل بنـاء األكرب, اإلمام للقب حامل أول شلتوت
 ذلـك افتتـاح حيـرض أال األقـدار وشـاءت اإلسالمية, البحوث جمعمل ورئيسا عضوا
 .املفاجئة وفاته بسبب املجمع

{{MO{{ 
 بـدأ الذي وهو األزهر, يف الفتاة تعليمنرش  يف الفضل يرجع شلتوت الشيخ وإىل
 االحتيـاط باب من فلنقل أو اإلسالمية, البنات وكلية الفتيات, معاهد إنشاء سياسة
 .ومسعاه بتوجيهه تم قد ذلك إن : يناآلخر حقوق وحفظ
 تطبيـق يف األزهـر ونؤش وزير البهي الدكتور وبني بينه خالف من أكثر دب وقد
 .ًومتوقعا طبيعيا أمر هذا وكان لألزهر, اجلديد القانون

{{MP{{ 
 أن ّاحلـق ومـن . الفقهي وفكره نشاطه إىل والتنفيذي التعليمي نشاطه من وننتقل

 .للحظ مستحقا كان كام حمظوظا كان إنه:  فنقول نبدأ
 العلمـي بـاملجتمع مبكـرا اتصل أن شلتوت الشيخ حظ من كان الثالثينيات ففي
 سـنة األزهـر ليمـثال األزهر وكيل حسن الرمحن عبد الشيخ مع اختري حيث الدويل,
 الـذي املـؤمتر وهـو املقـارن, الـدويل القـانون لدراسة العاملي الهاي مؤمتر يف ١٩٣٧
 حيبذونه ما ليتدارسوا العامل, أنحاء مجيع يف واألصوليني الفقهاء أبرز من عدد حرضه
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 .القانونية األفكار من

 الـذي هـو كـان احلقـوق, بكليـة أسـتاذا وكان إبراهيم, أمحد الشيخ أن يذكر ومما 
 .املؤمتر هذا يف املرصية اجلامعة مثل
 وليةؤاملس« عنوان تحت ضافيا بحثا املؤمتر هذا يف شلتوت حممود الشيخ قدم وقد 

ــة ــة املدني ــرشيعة يف واجلنائي ــي موضــحا »اإلســالمية ال ــس معن  اإلســالم, يف وليةؤامل
 القــرآن بنــصوص ومستــشهدا والتعــويض, الــضامن يف الفقهــاء نــصوص وشــارحا
 : تشمل بحيث اإلسالم هبا امتد وقد ولية,ؤاملس حتديد يف والسنّة

ْمن وليةؤومس مريضه, عن الطبيب وليةؤمس  •  امللهوف, إغاثة عن قرصي َ
  صاحبه, لغري مملوكا زرعا يتلف حني احليوانصاحب  وليةؤومس  •
 كـاخلمر اإلسـالم ّحيرمهـا التـي غـريه حمـرتزات إتـالف أمـام املسلم وليةؤومس  •
  .العباد وحقوق اهللا, حقوق :الفقهاء قول من املراد موضحا اخلنزير, وحلم
 الفقـه يف ُعـرف ممـا القهـري سـتيالءواال العقـد, خمالفـة عـن الناشـئة وليةؤاملس  •
 الغصب باسم
 والتـسبب وسـلبي, إجيـايب إىل التسبب مقسام والرضر, الفعل بني السببية حتقق  •

 بأمثلــة غامــضه الــشيخ فــرس فقــد الــسلبي التــسبب أمــا معــروف, واضــح اإلجيــايب
  .إقناع ذات ونصوص

 الفقهاء نصوص من مجع حديثاًمقدما  اإلسالم يف احلدود و اجلنائية, وليةؤاملس  •
 .أنفسهم التخصص ذوي من ىحت الكثريين عن غائبا كان ما

{{MQ{{ 
 : الفقهاء بحرية بحثه هناية يف شلتوت الشيخ أويص 
 البحث, يف معينة بخطة الكلية أصوهلا بعد الفقهاء تقيد مل اإلسالمية الرشيعة إن«
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 العـصور يف وواجبات مصالح من يقدرون ما عىل واالعتامد الرأي هلم فوضت وإنام

 .»املتباينة والبلدان املختلفة
 الـرشيعة اعتبـار أعـضائه بإمجاع املؤمتر قرر أن البحث هبذا االقتناع نتيجة وكانت
 للتطـور, بـصالحيتها االعرتاف مع احلديث, الترشيع مصادر من مصدرا اإلسالمية

 املـؤمتر لغـات ىإحـد ـ اإلسالمية الرشيعة لغة ـ العربية اللغة تكون أن املؤمتر قرر كام
 املـذاهب اخـتالف عىل اإلسالم علامء من عدد أكرب إليه ىيدع وأن املقبلة, دوراته يف

 .واألقاليم
{{MR{{ 

 العلــامء كبــار مجاعــة يف عــضوا شــلتوت الــشيخ اختــري األربعينيــات مطلــع ومــع
ــة وليةؤاملــس« عــن برســالة )١٩٤١( ــة املدني  وهــي »اإلســالمية الــرشيعة يف واجلنائي

 القـانون مـؤمتر يف قبـل مـن إسهامه موضوع بمثابة قبل من نواهتا كانت التي الرسالة
 .الدويل

 كثـريا بـذلك سـابقا عمـره, مـن واألربعني الثامنة يف وهو العضوية هذه نال وقد 
 ومـن , بـسنوات بعـدها الإ العـضوية هـذه بنيـل ينـشغلوا مل الـذين عـرصه علامء من

 .بسنوات بعده ناهلا الذي حسني اخلرض حممد ذستااأل املثال سبيل عىل هؤالء
{{MS{{ 

 ضـمن العربيـة اللغـة جممـع لعـضوية سـنوات مخـس بعـد شـلتوت الشيخ اختري 
 جهـد له وكان .سنا األعضاء أصغر من وكان ,)١٩٤٦( املعينني عضاءاأل من عرشة
 وجلنـة واالقتـصاد, القـانون جلنـة يف مشاركته :مثل العربية اللغة جممع نشاط يف وافر

 لدراســة وجلنــة علــم, مــن أكثــر يف تــستعمل التــي املتــشاهبة املــصطلحات يف للنظــر
 الكـريم, القـرآن ألفـاظ معجـم وجلنة األدب, وجلنة احلضارة, ألفاظ وجلنة النحت,
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 .خالف الوهاب عبد الشيخ تأبني يف قيمة كلمة منها وكلامت بحوث عدة ألقي كام

{{MT{{ 
 اقــرتاح بتقــديم )أيــضا وعــضويته( كفاحــه شــلتوت بــدأ العلــامء كبــار هيئــة ويف
 هلـا وحيـدد العلمية, احلركة و العقيل النشاط من فيضا اجلامعة هذه يف يبعث جوهري
 خطـة البيـومي رجـب حممـد الـدكتور خلص وقد املستمر, الدائب العمل من مناهج
 :ييل فيام العلامء كبار مجاعة يف الروح لبث شلتوت

 مكـان املكتـب هلـذا جيعـل وأن دائم, علمي مكتب لعلامءا كبار جلامعة يكون أن«
 .»خاصة ألغراض تعمل التي اهليئات من رسمية هيئة كل شأن معروف, معني
 :ييل ما فهي إنشائه بعد املكتب هذا مهمة أما
 احلـارض, عـرصنا يف سـالمياإل والـدين عامـة, األديـان به ُهتاجم ما معرفة )أ(  •
 .احلديث البحث لطريقة مالئم أسلوبب مقنعا كافيا ردا عليه والرد
 جيـب بدعـة أنـه جهة من العرص علامء بني االختالف فيه حيصل ما بحث )ب(  •
 بدعـة, لـيس ممـا بدعـة هـو ما بتمييز الكفيلة األصول ووضع كذلك, ليس أو تركها

 .الناس إليه لريجع ذلك نرشعىل  والعمل
 مـن املتداولـة تـبالك يف مـا بيـان عـىل حيتـوي مؤلـف وضـععـىل  العمـل )جـ(  •

 القـرآن, معـاين مـن أهنـاعـىل  الناس وأخذها التفسري,عىل  ُدست التي اإلرسائيليات
 .عقل يؤيدها وال نقل, صحتهاعىل  يدل ال والتي
 األقطـار, مجيـع يف املـسلمني مـن ترد التي االستفتاءات يف الفتاوى إصدار )د(  •
 .األزهر اجلامع مشيخة إىل

 حكـم جهـة مـن احلـارض العـرص يف وجتـد جـدت التـي املعـامالت بحث )هـ(  •
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 حاجـات تلبيـةعـىل  وقـدرهتا الـرشيعة صـدر سـعة للنـاس يظهر ىحت فيها, الرشيعة
 .العصور خمتلف يف الناس
 كـوزارة لـذلك, املعـدة باهليئات واالتصال واإلرشاد, الوعظ طرق تنظيم )و(  •
 .األقطار خمتلف يف اإلسالمية واجلمعيات االجتامعية, ونؤالش

ــدة الكتــب عــن التنقيــب )ز(  • ــوم, خمتلــف يف املفي ــا عــىل والعمــل العل  إحيائه
 .متقنا علميا إخراجا وإخراجها

 بــه ختــدم طريــق يف توجيههــا عــىل والعمــل األزهــر, جملــة عــىل اإلرشاف )حـــ(  •
 .الثالث الكليات ثقافات به وتربز اإلسالمية, الفكرية احلركة

{{MU{{ 
 قـد سليم املجيد عبد الشيخ اسةئبر جلنة أن يالبيوم رجب حممد الدكتور ويروي
 .إجيابية خطوات إىل تنته مل الدراسة لكن شلتوت, الشيخ اقرتاح لدراسة تشكلت

 فعمـل لألزهـر, شـيخا أصبح ىحت أفكاره تنفيذعىل  حريصا شلتوت الشيخ وظل 
 مجاعـة إليهـا آلـت التـي الـصورة وهـو اإلسالمية, البحوث بمجمع سمي ما إنشاء عىل
 توسـيع عـن فـضال العلـامء, كبـار هليئـة أرادهـا التي القوية الصورة ليعطي العلامء, اركب

 .مجيعه سالمياإل العامل يف الدين أعالم من األزهريني غري تشمل كي املجمع, عضوية
 اللغـة جممـع صـورة ذهنـه يف استحـرض اشلتوت الشيخ أن , أعلم واهللا , يل يبدو و

 إىل العلـامء كبـار مجاعـة حتويـل أنجـز حـني ١٩٤٦ منـذ فيـه عضوا كان الذي العربية
 . اإلسالمية للبحوث جممع

{{NL{{ 
 يف جريئــة ىوافتــ لــه وكانــت رأي, صــاحب جمتهــدا فقيهــا شــلتوت الــشيخ كــان

 لـه وكـان الـسابقني, الفقهـاء لـدي الوضوح هبذا صيغت قد تكن مل املالية املعامالت
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 األربـاح بجـواز ىأفتـ فقد املثال سبيل وعىل واألسهم, والسندات الربا يف حمدد رأيه

 نوعـا تعـد الرشكات هذه إن« :وقال التعاونية, الرشكات يف لألسهم بنسب املحددة
 ظلم فيه وليس واالستثامر, االقتصاد طرق يف التفكري أهل أحدثه الرشكة من جديدا
 .»أحد حلاجة استغالل أو ألحد,

ــاح وهكــذا ــاح شــلتوت الــشيخ أب ــدفعها التــي املحــددة األرب ــد مــصلحة ت  الربي
 مـن يعد ال الربح هذا أن ورأي التوفري, صناديق يف لدهيا املودعة األموال ألصحاب

 نفـسه وتعويـد الـضياع, مـن املـودع مال حفظ اإليداع هبذا قصد فقد« : املحرم الربا
 بزيـادة املـصلحة إمـداد به قصد ىأخر ناحية ومن ناحية, من واالقتصاد التوفريعىل 
 وتنتفـع واملوظفـون, العـامل فينتفع أرباحها وتكثر معامالهتا نطاق ليتسع ماهلا رأس

 . »األرباح بفائض احلكومة
 نـزل الـذي بـالعرف ُحدد الذي الربا هو« املحرم الربا أن شلتوت الشيخ بني وقد

 لـه فيقـول أجلـه حلـول عنـد بـه فيطالبـه آخـر عـىل لرجـل يكـون بالدين القرآن, فيه
 ,)مـضاعفة أضعافا الربا وهو( ذلك فيفعالن مالك, عىل دكوأزي دينك أخر :اآلخر
 الناس حاجات يستغل ومورس واجد, غري معدم بني إال عادة جيري ال الصنيع وهذا
 وهـذا اإلسـالم, يف عنـه اهللا فنهـاهم املـرشوعة, الرمحـة معـاين من بيشء مكرتث غري
 . »قريالف حلاجة فاحش واستغالل عظيم, ظلم عىل ينطوي الربا من النوع

{{NM{{ 
 فـيام كثـريا توسـعوا قـد )عليـه( الـسابقني الفقهـاء إن يقـول شلتوت الشيخ وكان
 املقـرتض معا املتعاقدين تتناول ّحيرمون فيام احلرمة أن منهم كثري ورأي الربا, يتناول

 ممـا وحاجتـه املقـرتض رضورة أن ــ شـلتوت للـشيخ الـضمري ـ ىأر وإين واملقرض,
 بعـض بـذلك رصح وقـد املـضطر, حكـم يف أو مـضطر ألنـه ل,التعامـ إثم عنه يرفع

 أو رضورة لألفـراد كـان وإذا بـالربح, االسـتقراض للمحتـاج جيوز« :فقالوا الفقهاء
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ــيح حاجــة ــذه هلــم تب ــة ه ــإن املعامل ــة ف ــريا حاجــة أو رضورة لألم ــا كث ــدعو م  إىل ت
 »لـرضرا ودفـع اليـرس« قاعـدة عـىل أحكامـه يبني الذي بالربح,واإلسالم االقرتاض

 بـالربح تقـرتض أن هلـا ويبـيح احلـق, هـذا وهيئاهتـا أفرادهـا شخص يف لألمة يعطي
 الـرضورة ولـدفع إليـه, املحتـاج بالقـدر إال ذلـك يكـون وال« املصالح, لتلك حتقيقا

 . »استغاللنا تضمر ال جهة من إال قرضا يكون وال واحلاجة,
 ومـنهم أسـالفه بعـض رأيـه يف يوافـق كان شلتوتالشيخ  أن بالذكر اجلدير ومن
 زهـرة اأبـ حممـد الـشيخ لكن خالف, الوهاب وعبد رضا, رشيد وحممد عبده, حممد
 .شعواء محلة عليه محل

{{NN{{ 
 حيـث والـسندات, األسـهم بـني الـرشعي احلكم يف يفرق شلتوت الشيخ كان و
 وهـي املـضاربة, باسـم اإلسـالم أباحهـا التـي »الـرشكات« من األسهم أن ىير كان
 بفائـدة القـرض وهـي الـسندات أمـا وخسارهتا, الرشكة ربح فيها األسهم تتبع التي

 إليهــا دعــت حيــث إال يبيحهــا ال فاإلســالم واخلــسارة, الــربح تتبــع ال فإهنــا معينــة
 .أرضارها تفوق التي الواضحة الرضورة

{{NO{{ 
 هنـج عـىل املـستقيمة الـصحيحة املذهبية احلرية إىل يدعو شلتوت الشيخ ظل وقد

 .معينة فقهية ملذاهب األعمى والتعصب الضيقة, العصبية يرفض وكان سالم,اإل
 بـني التقريـب فكرة خالل من الوحدة هذه حتقيق إىل يتطلع شلتوت الشيخ وكان

ــذاهب, ــان امل ــه وك ــشاطه ل ــصل ن ــشهورو املت ــذاهب بــني التقريــب مجاعــة« يف امل  امل
 دعـوة هـي والوحـدة, يـدالتوح دعـوة« هي الدعوة هذه أن يؤمن وكان ,»اإلسالمية
 قــويم, كمــنهج التقريــب بفكــرة آمنــت لقــد«:  وقــد كــان يقــول والــسالم اإلســالم
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 .»كثرية بأمور دارها نشاط وجوه ويف مجاعتها, يف يوم أول منذ وأسهمت
 برياسـة تألفـت قـد كانـتــ  املـذاهب بـني تقريـبـ  مجاعة أن بالذكر اجلدير ومن
 املراغـي, اإلمـام وبتأييـد باشـا, علوبةعىل  دحمم املخرضم والسيايس الوطني الزعيم
 يف دعــت وقــد الــرازق, عبــد مــصطفي األكــرب واإلمــام ســليم, املجيــد عبــد واإلمـام
 املطهـرة والـسنّة الكـريم القـرآن أن وأكدت الشقاق, وتاليف اخلالف نبذ إىل برناجمها

 مـن شـأن كـل يف املـسلمون يرجـع وإلـيهام قواعـده, تقررت فبهام الدين, أساس مها
 .احلياة ونؤش

 وكاتبـا, حمـارضا اجلامعـة إىل بالـدعوة يقـوم أن شـلتوت الـشيخ نصيب من وكان
 .وخطيبا

{{NP{{ 
 الــشيخ هلجــوم تعــرض فقــد التقريــب إىل ميــل مــن الــشيخ عــن عــرف مــا ومــع
 باملـسيح, يتعلـق فـيام فتـواه عـن العثامنيـة اخلالفـة يف اإلسـالم شيخ صربي مصطفي
ْمـن بحكـم يتعلـق فـيام شـلتوت ىفتو وكانت  إىل بجـسمه ُرفـع قـد ىعيـس أن أنكـر َ
 أن ىيـر شلتوت وكان الزمان, آخر منها سينزل وأنه اآلن, إىل حي فيها وأنه السامء,

ْمن  وإيامنـه, إسـالمه عن خيرج القطعي,فال بالدليل ثبت ملا منكرا يكون ال هذا أنكر َ
  .اهللا عند إيامنه يف بهةش وال مؤمن مسلم هو بل بالردة, عليه حيكم أن ينبغي وال

 وأن قاديانيـة, بـروح كتبـت الفتـوى هـذه إن:  فقـال صـربي مـصطفي الشيخ أما
ْملن سيحزنون اهلند يف املسلمني  .عليهم القاديانية ينرص َ

{{NQ{{ 
 الــشيخ عــن الــصحفية والكتابــات التــصويرات صــنعته الــذي اجلانــب إىل ونــأيت
 تتطلبــهًألنــه يمثــل نموذجــا ملــا  لــه ذجنمــو مطالعــة مــن البــد جانــب وهــو , اجلليــل
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 . ىالفتاو من وطبقته الشيخ أمثال من الصحافة
 رسادقـات أصحابعىل  يثور كان اشلتوت الشيخ أن البييس سناء ستاذةاأل تروي 
 تثــري بكيفيــة املقــرئ صــوت لتجــسيم املتعــددة امليكروفونــات يــضعون الــذين املــآتم

 مـن والطالـب الراحـة, مـن واملتعـب ,السكون من املريض وحترم األهايل, أعصاب
 املزعجـة? العادات هذه فيه هتاجم مقاال تكتب ال ملاذا :له قيل وملا دروسه, استذكار

 املقـال هـذا مثـل ظهـر فلـو مستبدة, وحكومة طاغية, ملك عهد يف اآلن نحن« :قال
 !القـرآن تالوة يمنع شلتوت الشيخ إن:  لتقول احلاكم احلزب صحف خترج فسوف

 بـأن وسـلم عليـه اهللا صـىل الرسـول أوصـانا وقـد ذلـك, النـاس يصدق أن بعدي وال
 .»!نقاتلهم أن ال سفهاءنا, نداري
 أحـسب فام لألحياء, رثائي من أكثر لألموات ألرثي إين« :القول الشيخ عاود ثم
 عــىل بــالرتحم اإلزعــاج هــذا يقابــل امليكروفونــات هــذه تــزعجهم الــذين مــن أحــدا

 .»!املرحوم
 الـرشيف نـسبه بقـصة الناس عىل فاروق امللك أذناب خرج عندما« أنه ىترو كام
 وكبار العلامء السادة يسكت كيف :شلتوت للشيخ قيل نازيل, أمه طريق عن املزعوم
 اإلفـك مـن حيميـه ربـا للـدين إن« :فقـال الـضخمة? الكذبـة هـذه عـن الـدين علامء

 يبعـد ولـن رحيهـم, فـذهبت األلوهية, ادعوا حكاما التاريخ يف رأينا وقد واألفاكني,
 عـىل يفـرتي رجـل عهد يطول ولن العهد, به طال إذا األلوهية يدعي أن فاروقعىل 
 .»! الغيب سطور يقرأ فضيلته كان وكأنام بعدها, بفاروق العهد يطل ومل ,»كذبا اهللا

{{NR{{ 
 :أيضا البييس سناء وتروي

 مـرص يف للمـسلمني مفرحـة مفاجـأة شـلتوت الشيخ األكرب اإلمام ىفتو كانت «
 إىل بالـدعوة ولكـن ألواهنـا, بكـل واملوسـيقي الغنـاء بإتاحة ليس ىأفت عندما والعامل
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 عارضـة, واحلرمـة احلـل, فـيهام األصـل واملوسـيقي فالغناء أصوهلا, ومعرفة تعلمها
 ومجيـع إفراط, وال قمع دون ينظمها والرشع اإلنسان, يف فطرية غريزة :اللذة وحب
ــا ــشأن قيــل م ــن يتحــدث أو ضــعيف, حــريمالت ب ــاء توظيــف ع  يف والعــزف الغن

 عليـه اهللا صـىل النبـي عـن نقـل قـد أنـه فتـواه يف شلتوت الشيخ وأضاف املحرمات,
 يـسمعون كـانوا أهنـم والفقهـاء واألئمـة والتـابعني الصحابة من كثريعن  ثم وسلم,

 لعطارا حسن الشيخ وكان واملحرمات, املجون من الربيئة السامع جمالس وحيرضون
 وعـىل بالـسامع, شـديد ولـع ذا اهلجـري عـرش الثالـث القـرن يف األزهر اجلامع شيخ
ْمـن« :مؤلفاتـه بعـض يف كلامتـه ومـن بأصوله, معرفة  تـتىل األشـعار, برقيـق يتـأثر مل َ
 الطبــاع جلــف فــذلك األشــجار, ظــالل يف األهنــار, شــطوط عــىل األوتــار, بلــسان
 .»!محار

{{NS{{ 
 التفـسري وهـو الكـريم للقرآن الشيخ بتفسري فنبدأ للشيخ لميةالع اآلثار إىل ونأيت
 حـرص وإنـام آيـة, آيـة القـرآن تفرس التي التفاسري مسلك فيه الشيخ يسلك مل الذي
 إليـه, هتـدف ومـا سـورة كـل جوهر إبراز إىل يلجأ عاما تفسريا تفسريه يكون أن عىل

 .سورةال عليها اشتملت التي القضايا أبرز بيان يف القول مفصال
 مجاعـة خـالل مـن اهللا لكتـاب تفـسريهنـرش  اًشـلتوت الـشيخ أن الطريف ومن
ــة حلقــات يف التفــسري نــرش حيــث , التقريــب ــة صــفحاتعــىل  متوالي  رســالة« جمل
 .التقريب مجاعة حال لسان كانت التي املجلة وهي »اإلسالم
 مــسايرا تفــسريه يكــون أنعــىل  للقــرآن تفــسريه يف شــلتوت الــشيخ حــرص وقــد

 اهللا, كتـابعـىل  بـاطال محـال محلت التي املذهبية, اخلالفات طرح يف التقريب عةجلام
 إىل يميـل وال فقهـي, ملـذهب يتعـصب ال مجيعـا, املـسلمني تفسري التفسري يكون بأن
 العلـوم سـطوات مـن ينجـو كـام الكالمية, العقيدة أو السياسة ألوان من خاص لون



gè†ÏjÖ]<ì†ÓÊ YU 

 وقـد الداللـة, ويضء ليجيء ومنطق, فةفلس من والعقلية وبالغة, نحو من اللسانية
 الفقهـاء نـزول بـرضورة إيامنـهعىل  دل التحليل, من بمزيد عرصه مشكالت اختص
 . »اجلمهور إىل والعلامء
 بعنـوان واحـد جملد يف فرتة بعد التفسري يف الشيخ كتبها التي الفصول مجعت وقد

 القــرآن مـن ةالعــرش األجـزاء أي فقـط القــرآن ثلـث شـمل »الكــريم القـرآن تفـسري«
 . فقط الكريم

{{NT{{ 
 يف أمـرين جتنـب رضورة إىل الكـريم للقـرآن تفـسريه يف شـلتوت الشيخ دعا وقد
  :عنهام بعيدا القرآن يظل أن ينبغي وكان الكثريون, فيهام وقع التفسري

 املجتمـع يف واملـذاهب الفـرق لتأييـد القرآن آيات استخدام هو األول األمر 
 توجهـات امتـدت حيـث واملذهبيـة, الـسياسية العـصبيات يف والتنـافس اإلسالمي,
ــة الفــرق أصــحاب ــصبغ املختلف ــات تفــسري لت ــرآن آي ــ يلهــاوأوت الق  مــع يتوافــق امب
 وبـذلك خصومهم, ملذاهب تصلح لكيال الواضح بياهنا عن خيرجوهنا أو مذاهبهم,
 .حاكام كان أن بعد عليه وحمكوما متبوعا, كان أن بعد تابعا القرآن جعلوا

 العلـوم اسـتنباط فهـو عنـه بالنأي يطالب شلتوت كان الذي الثاين األمر أما 
 يف خـاطئ اجتـاه هـذا أن ىيـر وكـان القـرآن, مـن احلديثـة النظرية واملعارف الكونية
  .أسباب لعدة القرآن تفسري
 يتحـدث كتابـا ولـيس للناس, هداية كتاب ليكون اهللا أنزله القرآن أن :أوهلا •
  .املعارف وأنواع الفنون ودقائق علومال نظريات عن إليهم
 تـأويال القرآن تأويلعىل  به واملغرمني أصحابه حيمل االجتاه هذا أن :وثانيها •

  .السليم الذوق يسيغه وال اإلعجاز مع يتنايف متكلفا
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 ومكـان, زمان كل يف العلوم مسائل مع للدوران القرآن يعرض أنه :وثالثها •

 نظـر يف اليـوم يـصح فقـد األخـري, الـرأي وال قرار,ال وال الثبات, تعرف ال والعلوم
 املتقلبة العلمية املسائل هذهعىل  القرآن طبقنا فلو اخلرافات, من غدا يصبح ما العلم

 موقفـا بـذلك أنفـسنا وألوقفنـا فيهـا, اخلطـأ تبعـات وحتمـل معها, للتقلب لعرضناه
  عنه, الدفاع يف حرجا

 :بقولــه عنهــا عــرب مهمــة حقيقــة إىل الــصدد هــذا يف يــشري شــلتوت الــشيخ وكــان
 إليهـا تطمـئن العلـوم حقـائق مـن حقيقـة ــ يصادم ولن ـ يصادم مل القرآن أن حسبنا«

 .»العقول
{{NU{{ 

 العــريب العــامل أنحــاء ىشــت يف الواســع باالنتــشار شــلتوت مؤلفــات حظيــت
 ها,لقيمت النارشين إمهال من الرغمعىل  طبعها يعاد اآلن ىحت تزال وال واإلسالمي,

 :املؤلفـات هـذه أشهر ومن .عرشة السادسة للمرة طبع وقد بعضها نذكر أن ويكفي
 كان الذي الكتاب نفسه وهو »اإلسالم توجيهات من«و ,»ورشيعة عقيدة اإلسالم«

 بعض من اإلسالم موقف توضيح ..الدينية املفاهيم بعض تصحيح« الفرعي عنوانه
 .»عباداتال من رضوب اإلسالمية,, األخالق ..املشاكل

{{OL{{ 
نا القارئ حق ومن لـ كتب بأشهر نعرفه أن علي  أن بعـد شـلتوت يخشا
ا ن  : الكريم للقرآن تفسريه عن حتدث

 يتحـدث وفيـه »ورشيعـة عقيـدة اإلسـالم« فهـو طالقاإلعىل  كتبه أشهر فأما  •
 وصـفاته, اهللا ذات عـن فيـتكلم والتـرشيع, العقيدة يف اإلسالم, أصول عن شلتوت
 يف العقيدة ثبوت طريق عن ثم واالختيار, واجلرب الغيب, وعامل والقدر القضاء وعن
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 وثبـوت اإلمجـاع وعـن وترشيعا, عقيدة اإلسالم يف ومكانتها السنّة وعن اهللا, كتاب
 ونـسال وطالقـا زواجـا األرسة حـديث من فيه أفاض فيام باجلديد جاء وقد العقيدة,
 ومـن واملدنيـة, اجلنائيـة وليةؤاملسو والقصاص, واحلدود املال حديث ومن ومرياثا,
 والتكافـــل األمـــر, وأويل الـــشورى ومكانـــة اإلســـالم, يف الدولـــة أســـس حـــديث

 .الدولية والعالقات االجتامعي,
 هو خاص, بطابع تتميز فتاويه من كبرية جمموعة فيتضمن »ىالفتاو« كتابه ماأ  •

 وتطبيــق ســالماإل فهــم يف والعمــق وبأحــداثها, اليوميــة باحليــاة القــوي اإلحــساس
 .مبادئه
 اإلسـالمية البحـوث بعـض فيـه عـالج فقد »اإلسالم توجيهات من« كتابه ماأ  •
 . قارئ كل إىل تصل ىحت وتبسيط بتفصيل يتناوهلا أن رأي التي

{{OM{{ 
 والرسائل املؤلفات من عدد املشهورة الكتب هذه إىل باإلضافة شلتوت للشيخو

  :الرشيعة علوم يف واملحارضات
   .»والسنّة القرآن فقه«  •
   .»يسألون«  •
   .»باهلدي النقد استبدال يف الرشيعة حكم«  •
   .»اجتامعية رشعية فصول«  •
   .»النسل تنظيم يف اإلسالمية الرشيعة حكم«  •
  .»للمسلمني الدويل والوجود اإلسالم«  •
   .»والقتال القرآن«  •
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 .»اإلسالم يف الدولية العالقات تنظيم«  •
  :باإلسالم التعريف يف املؤلفات من وله
o »اإلسالم هو هذا«.   
o »اإلسالم يف اخللود عنرص«.   
o »املحمدية الدعوة«.   
o »املذاهب بني املقارنة«. 
  :االجتامعية القضايا يف املؤلفات من وله
o »االجتامعي والتكافل القرآن«.   
o »املجتمع بناء يف القرآن منهج«.   
o »واملرأة القرآن« . 
o »الصباح أحاديث«. 
  :أمهها ىأخر بحوث أيضا لهو
o »به نال الذي البحث وهو »اإلسالمية الرشيعة يف واجلنائية املدنية وليةؤاملس 

   .العلامء كبار مجاعة عضوية
o »واحلرب السلم يف الدولية والعالقات اإلسالم«. 

{{ON{{ 
 ىحتـ تذاع تزال ال اإلذاعية األحاديث من جمموعة له فإن كله هذا إىل وباإلضافة

 تبـسيطعـىل  والقـدرة الناصـع, بالبيـان اإلذاعيـة أحاديثـه يف شـلتوت متيز وقد آلن,ا
 بــصوته إليــه االســتامع يف النــاس حبــب ســهال تنــاوال الفلــسفات وتنــاول األفكــار,
 .الفكرية آثاره قراءة إىل دفعهم ,و املميز اجلهوري
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 احليــاة يف ومــؤثر واســع نــشاط شــلتوت للــشيخ كــان فقــد اإلمجــال ســبيلعــىل و
 العامـة, املنتـديات يف يلقيهـا كـان التي املحارضات نشاطه شمل وقد الدينية الثقافية

 حمارضاتـه وكانـت واملجالت, الصحف يف الكثرية واملقاالت اإلذاعية, واألحاديث
 .واالجتامعية الدينية النواحي خمتلف تشمل ومقاالته
 مـن عـددا وزار , كلـه يسـالماإل العـامل يف تقـدير حمـل شـلتوت الـشيخ كان وقد
 تقـديرا الـرشف وأوسـمة الفخريـة, الـدكتوراه دول عـدة ومنحتـه اإلسالمية, البالد

 .السامية ومكانته الرفيعة, بمنزلته واعرتافا وفضله, لعلمه,
 تـرصف حتـت اخلـاص ويـاوره اخلاصة طائرته وضع الفلبينى الرئيس ان ىويرو
 فقد بيال بن أمحد اجلزائرى الرئيس ماأ الفلبني إىل الشيخ رحلة طوال شلتوت الشيخ
ًأيـضا  زاره كـام منزلـه يف وزاره مـرض عنـدما صـحته عـىل يطمـئن مندوبا إليه أرسل
 .عارف السالم عبد العراقي الرئيس

 أكاديميـة منحتهو , الفخرية الدكتوراه درجة دول أربع يف جامعات أربع ومنحته
 . خاصة قالدة كامريونال رئيس له وأهدى , الفخرية الزمالة درجة شيىل

{{OP{{ 
 وإنـسانا المعـا, نجام كان املثالية, إىل أقرب وعائلية شخصية حياة شلتوت عاش
 .حياته طيلة نفسه من متمكنا اخلري حب ظل وقد نفسه, الوقت يف عظيم

 يف عـامرة مـن الثالـث بالـدور شـقة يف يـسكن حياتـه معظـم شلتوت الشيخ قيض
 بيـت إىل )م١٩٥٨( انتقـل حياته أخريات ويف ظاهر,ال بحي الفلكي إسامعيل شارع
 سـعيد, واملهنـدس الـضابط, إهياب :أنجال أربعة ترك وقد اجلديدة, مرص يف خاص
 وحكمت, نزهية, :بنات وأربع باألزهر, العلوم موجه وجالل أمحد, البرتول وخبري

 .»حفيدا بأربعني ورزق ..وفكرية وفوزية,
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{{OQ{{ 

 وصـلت وقـد املـشيخة توليـه طيلة ومتوقعة متعددة بمتاع شلتوت الشيخ ىعان
 لن بأنه استقالته ذيل وقد ,١٩٦٣ أغسطسمن  ٦ يف استقالته قدم أنه حد إىل األمور
 :منها بإعفائه مطالبا األزهر أمانة تضييععىل  السكوت وكرامته دينهعىل  يقبل
 أن بعـد أيـديكم بـني األزهـر مـشيخة من استقالتي أضع أن إال أمامي وليس ..«
 .»وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم بأمانتها, القيام وبني بيني حيل

{{OR{{ 
 القاســية الــسياسة ممارســات جــراء مــن شــلتوت الــشيخ أصــيب باملواكبــة هلــذاو

 .منصبه ممارسة عن وابتعد األيرس نصفه يف بالشلل الشاق والعمل
 يف يلحـون الـذين جانـباأل الزائـرين أمام باحلرج يشعرون احلكم رجال بدأ وملا
 الـشيخ مـن كـان فـام مرضه, بسبب لألزهر احلضور اعتزل أنه أشاعوا زيارته, طلب
 يرتك أنعىل  حرص وقد اجليب, بالسيارة غزة قطاع إىل سفره عن اإلعالن إال الثائر

 .أهلها أحوال ليتفقد قدميهعىل  ليسري السيارة
 مستـشفي شـلتوت الـشيخ دخـل ىحتـ االستقالة هذه بعد أربعة شهور متض ومل
 مرحـا الشيخ يكن ومل العملية, تونجح اجلراحات, إحدى إلجراء اخلريية اجلمعية

 يـداعب ظـل فقـد البـنج, مـن اإلفاقـة بعـد األخري يومه يف منه أكثر األيام من يوم يف
 اإلرساء عـن زواره إىل حديثـه كـان بدقائق بارئها إىل روحه تصعد أن وقبل أحفاده,
 .طارئة قلبية أزمة : فجأة توقف ثم ..واملعراج

 .............................................................................. 
 الـشيخ عائلـة عـن نقال »الدنيا نصف« جملة أوردته الذي الوصف هذا من ويبدو

 .قلبية بأزمة ال رئوي بانصامم أصيب أنه
 األسـتاذ املجمـع عـضوا فيه أبنهمهيب  تأبني حفل العربية اللغة جممع له أقام وقد

  .عالم مهدي حممد والدكتور الرازق, دعبعىل 
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{{M{{ 

 الدقهليـة حمافظـة أجـا مركـز النجبـا كفـر يف الـصعيدي املتعـال عبـد األستاذ ولد
 آنالقـر حفـظ وقد والدته, فكفلته والده مات واحد بشهر والدته وبعد ,)م١٨٩٤(

 يف تفوقــه ظهــر وفيــه بطنطــا, األمحــدي باجلــامع والتحــق القريــة, كتــاب يف الكــريم
 كـل بمطالعةا ًشغوفا ًقارئ صباه منذ كان فقد ذلك إىل وباإلضافة والفهم, التحصيل

 مطالعـة عـىل حريـصا كـان كـام وغريها, والفلسفة األدب كتب من املطبعة تظهره ما
 . واملجالت الصحف

 األزهريــة, الدراســة ســنوات خيتــرص أن مــن التحــصيل يف داالجتهــا مكنــه وقــد 
 بالتقـدم تـسمح كانـت العهـد ذلـك يف العبقرية األزهر قوانني أن ذلك عىل وساعده

 درايس عـام قـضاء يتطلـب الذي الكالسيكي بالنظام التزام دون النهائية للشهادات
 الثـانوي مالقـس يف األوىل السنة طالب حق من كان إنه ىحت , كاديميأ صف كل يف
 وهلـذا اجتيازهـا, عـىل بالقـدرة أحـس إذا مبارشة الثانوية الشهادة المتحان يتقدم أن
 ,)١٩١٨(ا ًجـد صـغرية سـن يف القديمـة العامليـة الشهادة الصعيدي املتعال عبد نال

 .الطالب عىل األول ترتيبه وكان
 حقـق قـد اآلخـر هـو شلتوت الشيخ كان ١٩١٨ نفسه العام يف أنه الطريف ومن
 اجلامعـة أسميها ما عقدته الذي االمتحان يف القديمة العاملية امتحان يف ولاأل املركز
 لنظـام طبقـا وذلـك , الـديني سـكندريةإ معهـد يف املتمثلـة وىلاأل قليميةاإل زهريةاأل

 القـاهرة يف ينعقد القديمة العاملية الشهادة امتحان كان الوقت ذلك يف به أخذ متطور
 وتعـاىل سبحانه اهللا أدعو رائدة كاديميةأو جامعية جتربة وهي , وطنطا سكندريةواأل
  . اهللا شاء إن أنرشها و عنها دراستي أكمل ىحت عمري يف يمد أن
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{{N{{ 

 يف األمحـدي باملعهدا ًمدرس العاملية هلني عقب الصعيدي املتعال عبد األستاذ عني
 أسـاتذته مـن هبـام حظـي الذي والتشجيع التقدير ىمد عىل يدل ما وهو نفسه, العام
 يف هـؤالء فراسـة أن األيـام أثبتـت وقـد الوقت, ذلك يف األزهر عن ولنيؤاملس ومن

 .حملها يف كانت النابغ التلميذ
 لتعيينــه األوىل الــسنة يف التــأليف مــارس الــصعيدي املتعــال عبــد أن ىويــرو
 طريقـةال عـىلا ًكتابـ كـان وقـد النحـو, علـم يف تقليـدي غري مؤلفا فأصدر بالتدريس

 كتـاب بكتابـه سـبق أنـه الشخـصية ترمجته يف نفسه الصعيدي ذكر وقد االستنتاجية,
 ومعارصيه, ناصف حفني يسبق مل أنه املؤكد لكن اجلارم, لألستاذ »الواضح النحو«

 يف العـرصي األسلوب عىل النحوي التأليف يف الرائد هوا ًإذ الصعيدي املتعال فعبد
 !األزهر حميط

 شـبابه عـرص مـن تارخيـه يف ماثلـة ظلت التي املبكر التأليفي نبوغال عالمة أن عىل
 احلديث التعليم نظام نقد« بعنوان كان الذي الثوري الكتاب تأليفه هي كانت الباكر
 هـذا يف ومجـودا قـصورا يـراه كـان مـا هـذا كتابه يف انتقد أنه ذلك ,»الرشيف لألزهر
  .النظام

{{O{{ 
 أن يـشأ مل أنـه بعـد فـيام الـصعيدي املتعال عبد ذاألستا )زعم ىحت أو( روي وقد 
 سـوف بـام لعلمـه التـدريس, يف تعيينـه عىل سنوات مخس مىض بعد إال الكتاب ينرش
 بـني الـرأي أصـحاب مـن أسـالفه أن وبخاصـة عليـه, سـخط مـن الكتاب هذا يثريه

 نعــرف, مــا عــىل مــنهم, وكــان مماثلــة لتجــارب تعرضــوا قــد كــانوا األزهــر خرجيــي
 .الظواهري األمحدي وحممد عبده حممد الشيخان
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 شيخ وطالبوا محدي,األ باملعهد ساتذةاأل بعض بالفعل الكتاب هذا أغضب وقد
 جملـس عاقبـه فقـد حيـدث مل هذا أن ومع الوظيفة, من بالفصل املؤلف بعقاب املعهد
 عاليـا صـاحبه اسم رفع الكتاب لكن راتبه, من يوما عرش مخسة بخصم املعهد إدارة
 يوسـف كالـشيخ أعالم األزهر بعض من تأييدا الصعيدي ولقي املصلحني, طحمي يف

 مـصطفي والـشيخ حمفـوظ,عـىل  والـشيخ الزنكلـوين, رسورعىل  والشيخ الدجوي,
 .القايايت

 الـدعوة يف االسـتمرار إىل الـصعيدي املتعـال عبـد األسـتاذ العقاب هذا دعا وقد 
 مـن العديـد يف نـرشها التي قاالتامل من عدد يف هذا عىل ركز وقد األزهر, إلصالح
ا ًأيـضا ًحفيـ كـان وإنـام إليـه, يـدعو كـان عنـدما اهتاممـه يقـف ومل املرصية, الصحف
 إىل احلـال بـه وصـل وقد األزهر, يف التعليمي باإلصالح املنادين من أسالفه بجهود

 .األزهر يف اإلصالح مؤرخ بمثابة نفسه يعد كان أنه
{{P{{ 

 عبـد الـشيخ اختـري الثالثينيات أوائل يف األزهرية امعةاجل كليات أنشئت وعندما
 العربية, اللغة بكلية مدرسا )الثالثينيات أواسط يف يزال ال وكان( الصعيدي املتعال
 ىحت األزهرية اجلامعة يف التدريس وظيفة يشغل الصعيدي املتعال عبد الشيخ وظل
 حـدود به جتاوز فقهي برأي ءدالاإل عىل( فيها عوقب فرتة باستثناء التقاعد إىل أحيل
 العام القسم يف التدريس إىل اجلامعة يف التدريس عن فأبعد )يطيقونه أساتذته كان ما

 !! بطنطا
 كلية يف الصعيدي املتعال عبد عىل تتلمذ أنه البيومي رجب حممد الدكتور ويذكر 
 لـألدبا ًمرموقـا ًأسـتاذ كـان إذ هبـا, العلمـي جهـده وعـرف بـاألزهر, العربية اللغة
 فـاملنطق, فالفلـسفة, فاحلـديث, البالغـة, لتـدريس اختري ثم , هبا التحق حني العريب
 عـن والبعـد( العلمـي للعمـل التفـرغ لـه أتـاح وقد ذائع, كتاب علم كل يف له وكان
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 .مؤلفاته عدد يف يزيد أن )اإلدارية املناصب
 املتعـال عبـد لألسـتاذ األرحب الفرصة هيأ قد القاهرة يف العمل أن نعتقد ونحن
ــصعيدي ــصال ال ــات لالت ــة باملجتمع ــصال الثقافي ــابع ولالت ــة بمن ــات الثقاف  واملكتب
ــه نعــرف ونحــن واملراجــع, ــة كثــري كــان أن  يف احلــضور دائــب الــصحف, يف الكتاب
 .الفكرية واملجادالت املناقشات

 مـنا ًكثـري جـادل الـصعيدي املتعال عبد أن البيومي رجب حممد الدكتور ويذكر 
 العبـادي, احلميـد عبـد :األسـاتذة مـنهم وكان الرسالة, صفحات عىل عرصال أعالم

 الواحـد عبـدعـىل و الغمـراوي, أمحـد وحممـد مبـارك, وزكي العقاد, حممود وعباس
  .وغريهم وايف,

ــد ــشيخ ظــل وق ــد ال ــصعيدي املتعــال عب ــة ال ــه طيل ــر حيات ــاج, غزي  متعــدد اإلنت
 .العريب والعامل مرص يف ىوصد ذكر األديب املحيط يف له وكان االهتاممات,

{{Q{{ 
 إىل امتـدت املتعـددة وكتاباتـه الـصعيدي املتعـال عبـد الـشيخ تآليف أن واحلقيقة

 التـآليف هـذه بعـض كـان وقد الرشيف, األزهر يف تدرس كانت التي العلوم معظم
 .والتميز اإلجادة من ىقصو درجات بلغ لكنها ًتقليدي اآلخر بعضها وكان ًمبتكرا,
 والتحليل, التأريخ بني مجعت التي تلك هي كتاباته أفضل أن املتواضع رأيي ويف
 عـن كـشف وقد املقدمة, يف »اإلسالم يف ىالكرب القضايا« كتابه يأيت املجال هذا ويف
 يف سـالمياإل األداء واجهـت التـي الفكـري للمعـضالت عميـق وحتليـل جيـد فهم

 .سواء حد عىل والفكر والفقه والسياسة احلكم
 عـىل عثـرت حيـنام أننـي ذكـرأ نإفـ املقـام هذا يف معربا شيئا قصأ نأ يل ازج ذاإو
 ىحت تركهاأ لن ينأ أيقنت قراءهتا وبدأت الثامنينيات بداية يف الكتاب هذا من نسخة
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 مـن نتهيأ نأ قبل متاما صفحاته ستنفرط الكتاب نأ يضاأ دركتأ لكني منها, ىانته

 سـألت و , معهـا تعامـلأ كنـت التـي ليدالتج ورشة إىل فوري من فذهبت , مطالعته
 ? اليـوم ينتهـي نأ قبـل الكتـاب هـذا جتليـد مـن يل ينتهـي نأ ممكنـا كـان نأ صاحبها
 هــذه مثــل فيهــا دفــعأ مــرة ولأ وكانــت , املــستعجل الكــشف رســوم عــىل فاشــرتط
 !!خاطر طيب عن الرسوم
 قراءتـه مـن تهـيان فلام اهللا رمحة عليه لوالدي قدمته الكتاب قراءة من انتهيت فلام
 تـسمي التـي تلك ,وهي مكتبه من اليمني إىل التي أي املقربة مكتبته يف به حيتفظ ظل
 وموسـوعات ومعـاجم مراجـع عـدة عىل تقترص والتي , املكتب مكتبة الغربيني عند

 هبـذا اجلـدير املوضـع هـو هـذا أن ورضوانه اهللا رمحة عليه والدي ىرأ وقد , صغرية
 . حمقا ورضوانه اهللا ةرمح عليه وكان . الكتاب

 املـرصيني الرسـميني كبار خالل من تبحث العاملية بالسياسة ذاإف قرن ربع ومىض
 بعض عن تبحث هناأ للتو دركتأف الصعيدي مؤلفات عن والثقافة عالماإل حميط يف

 غـري عنـد املعروفـة الـسياسية املامحكـات تفيـد قـد حمددة موضوعات يف فيها فقرات
 عـادةإل فرصـة كانـت حـال كل عىل لكنها , اآلن ذكرهاأ نأ حبأ ال والتي املسلمني

 . العظيم الرجل هذا تراث نرش
{{R{{ 

 اجلـدل عـىل قـدرة صـاحب الصعيدي املتعال عبد الشيخ كان فقد ثالثة ناحية من
 معاديـة اعتربت التي لالجتاهات والتصدي التجديد ىدعاو بعض يف اخلطأ وإظهار
  :املجال هذا يف مؤلفاته أبرز ولعل السليم, سالمياإل والفكر اإلسالمية للعلوم

 . »اجلاهيل الشعر يف كتاب نقد«  •
 . »مسلم? أنا ملاذا«  •
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  .»االستعامري واحلكم القرآن«  •
 واجلامعيـة املرجعيـة الكتب تأليف يف دور الصعيدي املتعال عبد لألستاذ كان كام

  :هبا يتصل وما الفلسفة علوم يف
 ,»اإلسالمية الفلسفة تاريخ يف الوسيط«  •
 .»التهذيبعىل  اخلبيىص رشح يف املنطق علم جتديد«  •

  :الفقهية للعلوم العرصي التأليف يف إسهاماته له كانت كذلك
   .»اإلسالم يف للعبادات األديب التوجيه«  •
 .»العبارات يف املصور الفقه«  •

 مـن انطالقـا األديب والنقـد البالغـة علوم صياغة إعادة يف بارزة جهود له وكانت
 :املجال هذا يف كتبه وأبرز احلديث, الفهم
 .»القرآن يف الفني النظم«  •
 يف مـــستنرية كتابـــات مـــن الـــصعيدي املتعـــال عبـــد األســـتاذ كتابـــات ختـــل ومل

  :الكتب هذه أبرز ومن تقليدية, موضوعات
   .»نبوية توجيهات«  •
   .»اإلسالم بدء يف قريش شباب«  •
 .»وأدبية دينية دراسات«  •

{{S{{ 
 إن »الراديكاليـة« الـصعيدي املتعـال عبـد الشيخ كتابات تعترب العموم وجه وعىل

  :الكتب هذه وأبرز , الزمن مرور مع مؤلفاته, أهم من التعبري هذا جاز
   .»اإلسالم يف الدينية احلرية«  •
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   .»اإلسالم يف الفكر حرية«و  •

 : اإلسالم يف جديدللت به أرخ الذي كتابها ًأيض املجموعة هذه تضم وربام
 عميـق كتـاب وهـو »عـرش الرابـع إىل األول القـرن مـن اإلسالم يف املجددون«  •
 .اإلسالم يف التجديد حلركة يؤرخ

 جمـال يف نفسه هو جهوده عن بالتفصيل الصعيدي عالتامل عبد الشيخ حتدث وقد
  :كتابيه يف اإلصالح

   .»اإلصالح يف جماهد قضية«  •
   .»هراألز يف اإلصالح تاريخ«  •

 اخلـاص بـاهلم العـام اهلـم الـصعيدي املتعال عبد الشيخ خلط الكتابني هذين ويف
 املناصـب أعىل واؤتبو ممن بزمالئه قورن ما إذا ,ظلم من ناله ملا الشكوى يكرر وكان
 مـن ضـيقه عـن التعبـري كثـري كـان كـام قدم, ما بعض التأليف عامل يف يقدموا أن دون

 .بحقه جمحفا يراه كان حكم من أعقبها وما الرسمية للمساءلة تعرضه
 تــاريخ« كتابــه مــن الثــاين اجلــزء خامتــة يف كتــب التقاعــد إىل إحالتــه قــرب وعنــد
 عـىل جلهـاده تلخيـصا »اإلصـالح يف اجلهـاد مـن صفحات«و ,»األزهر يف اإلصالح

 عنـت مـن ذلـك سـبيل يف القـاه ومـا األزهـر, إصـالح سـبيل يف عامـا أربعـني ىمد
 .واضطهاد
 نظــام نقــد« عنــوان حتــت مــستقال كتابــا )م١٩٢٤( أصــدر قــد لــصعيديا وكــان
 ثـم العـايل, بالقـسم التخـصص قـانون عن بدراسة له قدم »باألزهر احلديث التعليم
 املـدارس طلبـة ىيـر الـذي األزهـري الطالـب إىل بـالنظر احلديثـة العلـوم فائـدة عن

  .واحلضارية الثقافية املواد من يعلم ال ما يعلمون
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{{T{{ 

 املتــون ذات املتــأخرين لكتــبا ًعنيفــا ًنقــد هــذه كتبــه الــصعيدي الــشيخ ّوضــمن
 املـتن, عبـارة فهـم من أساس عىل تقوم دراستها ألن والتقارير, والرشوح واحلوايش

 لبـاب إىل الوصـول أمـا املنقـود, القـول تربيـر وحماولة إليها, االعرتاضات توجيه ثم
 ال وقد املامحكات, فهم يف طويل عناء بعد الإ الطالب إليه يصل فال العلمية القاعدة
 التـأليف, يفا ًواحـدا ًهنجـ تـنهج الكتـب هـذه أن كام ًمبتدئا,ا ًطالب اليزال وهو يصل

 ال فهــي« التاليـة, الـسنوات يف جيـده مـا االبتدائيــة الـسنوات يف الطالـب جيـد بحيـث
 . »نياملنته بأساليب املبتدئني تأخذ بل عهد, إىل عهد من بالطالب تتدرج

 ال حيــث اجليــد, بــالتعبري الطالــب ثقافــة دون حــائال اجلــاف أســلوهبا كــان وقــد«
ْمن يستطيع  وبـذلك العلمـي, ألسـلوبها ًقويـا ًمـدد جيـد أن طـالب مـن عليـه اقترص َ
 يف اجلمهـور يطالعهـا مقالـة كتابـة عـن عجـزا ًعاملـ صار فإذا مسألة, حترير عن يعجز
 .»وبيان نصاعة

 بــثامر تنتفــع وال احلديثــة, الرتبيــة أســاليب إىل تــستند الفــ التــدريس طريقــة أمــا«
 علـم أثـر وأدركـوا املعـارصة, الثقافـة مـن هنلـوا ممـن التعلـيم ونؤش يف املتخصصني

 وتربيــة املواهــب, تنميــة يكفــل مــا إىل واالهتــداء الطالــب, عقليــة تفهــم يف الــنفس
 .»امللكات

 واألصـول الفقه ائلمس الواحد األستاذ يدرس بحيث مفقود التخصص أن كام«
 جيعلـه العلـوم شـتي يف جهـوده وتفـرق معـا, والـرصف والنحـو والبالغة والتوحيد
 عـىل ليعكـف الدراسـة, شـعب من واحدة شعبة جييد أن واألوىل مجيعها, يف سطحيا

 .» اجلديد بابتكار الذكاء يسعفه وقد علومها, يف واإلجادة تعمقها,
 لتمـد األجنبية اللغات تعليم برضورة يالصعيد املتعال عبد األستاذ أشار كذلك
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 بـالد يف للـدين داعية األزهري من وجتعل املتطور, عرصه يف املعرفة بسالح الطالب

 !العريب اللسان تعرف ال
{{U{{ 

 خاصـة جلـسة طنطـا يف الـديني املعهـد إدارة جملـس عقد فقد قبل من أرشنا وكام
 ,)اجلليـل عاملنا زمالء طلب عىل ءبنا وذلك( الصعيدي املتعال عبد األستاذ ملحاكمة

 الداخليـة الالئحـة أباحتـه مـا إىل يـشري قانوين بدفع الصعيدي تقدم اجللسة هذه ويف
 ولكـن إنكـاره, جيوز ال مشتهر حق وهو التعليمية, املناهج نقد يف املدرسني حق من

 نـصف بخـصم املؤلف عقاب إىل ولنيؤباملس دفع الكتاب حول الصاخب الضجيج
 .شهريال مرتبه

 هـذا يف وكتـب الـصحف يف واالنتقـاد املعارضـة مـن كثـريا احلكـم هذا لقي وقد
 يوسـف :األسـاتذة ومنهم باألزهر, العلامء كبار من عدد, كام ذكرنا من قبل ,  املعني

 .حمفوظعىل و الزنكلوين, رسورعىل و الدجوي,
 أييـدت يف قويـا مقـاال القايـايت مـصطفي الـشيخ الـشهري األزهري اخلطيب وكتب 
 وحرصـه بـاألزهر, اهتاممـه إىل مـشريا وحتبيـذه, الـصعيدي املتعال عبد األستاذ رأي
 .اإلسالم خدمة يف وتفانيه الطالب, نفع عىل

{{ML{{ 
 يعـد الـصعيدي املتعـال عبـد الـشيخ ظـل والـوظيفي املهني األداء ىمستو عىل و
 يرتسـم بأنـه منهجـه يصف وكان والتجديد, اإلصالح سبيل يف املجاهدين من نفسه
 املـسلمني لنهضة طريق أقوم بأن جياهر وكان عبده, وحممد األفغاين الدين مجال اخط
عـىل  مـسيطرة الـشامل ىبـاملعن التجديـد فكـرة وكانـت إليـه, دعيـا الذي الطريق هو

 اآلخـرة يـصلح مـا عـىل األمر يقترص وال ًمعا, ومدنية دينية هنضة فاإلسالم تفكريه,



êÃÛj]æ<êÂ^Ûjq÷]<|ø‘ý]æ<Ìè†Ö]<†â‡ù] QQR
 يف منهـا يقـصد أيـضا العبادات« إن بل أيضا, الدنيا يصلح ما فيه يدخل بل وحدها,
 .»أخرانا يف علينا تعود أن قبل دنيانا يف باملصلحة علينا تعود أمور األكثر
 الـصعيدي املتعـال عبـد األسـتاذ يـصور »اإلسـالم يف املجددين تاريخ« بحثه ويف
 يف هنوضـهم يكـون أن قبـل دنيـاهم أمور يف املسلمني هنوض تاريخ أنه عىل التجديد
ْبمن إال املجددين من هيتم ال هلذا أخراهم, أمور  يف وصـل وقـد الغايـة, هلـذه يعمـل َ
 املنتظـر, املهـدي فكـرة نفوسـهم مـن يزيلوا أن إىل املسلمني دعوة إىل بالتجديد إيامنه
 ويــصري الزمــان, هــذا يف هبـم ليــنهض املنتظــر, املجــدد فكـرة منهــا بــدال يـضعوا وأن

 .والوئام سالمال عهد إىل بالناس
 عـنا ًبعيـد يكـون أن الـصعيدي املتعـال عبد األستاذ نظر يف املجدد رشائط وأول
 أن يـصح وال واملجـددين, التجديـد جمال يف للتعصب حمل فال« : املمقوت التعصب
 دعوتـه يف ينظـر أن جيـب بـل التجديد, يف غايته يف أثر الدين يف املجدد ملذهب يكون
 فرقـة, دون فرقـة بالتجديـد يقـصد وال فريق, عىل فريقا يميز فال مجيعا, املسلمني إىل
 .»مجيعا املسلمني خري يف يسعى بل

{{MM{{ 
 كـان الصعيدي املتعال عبد األستاذ أن وهي مهمة, حقيقة إىل نشري أن املهم ومن
 إىلا ًكثـري جنوحـه عليـه ويعيـب رضـا رشيد حممد الشيخ ىلد التجديد مفهوم ينتقد

 فالسـفة مـن بالفلـسفة املـشتغلني يف وطعنـه التأويـل, وكراهيتـه تيميـة, ابـن مدرسة
 .املسلمني

 إمـام وجعلـه تيميـة, ابـن مدرسـة إىل رضـا رشـيد حممـد جنـوح بـأن يقول وكان 
 ويقلد إليه, يدعو كان الذي اإلصالح مفهوم خيالف القرون, من بعده فيام املجددين

 بـني اجلمـع أساسعىل  يقوم الذيوهو املنهج  عبده, وحممد األفغاين الدين مجال فيه
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 وعلومها, الفلسفة تنارص الطريقة وهذه األوروبية, الطريقة عىل والدنيا الدين علوم
  .العلوم هذه أساس عىل إال تقم مل أوروبا حضارة ألن
 درب يف الـسري بـني اجلمـع باسـتحالة جياهر الصعيدي املتعال عبد األستاذ وكان 
 يــؤثره كــان الــذي املــنهج وهــو عبــده, وحممــد فغــايناأل درب يف والــسري تيميــة ابــن

  :يقول وكان ,احلديث اإلصالح مذهب ويسميه باالختيار
ْمن«  إماما تيمية ابن يكون أن يصح ال املذهب ذلك احلديث اإلصالح يف يذهب َ
 اإلصالح هذا يف باالقتداء األجدر يكون بل الناحية, هذه يفا ًرجعي كان ألنه ;فيه له

 بـني مجـع الـذي الفقيـه الفيلـسوف هـو ألنـه احلفيـد, رشد ابن لسابقنيا من احلديث
ابـن رشـد  مدرسة قامت ولو والفلسفة, الدين بني ىوآخ الدنيا, وعلوم الدين علوم
 مـن احلديثـة النهـضة إىل أسـبق لكنـا تيميـة ابن مدرسة استمرت كام واستمرت بعده

 .»تيمية ابن مدرسة فيه وقعت الذي اجلمود يف نقع ومل أوروبا,
{{MN{{ 

 اجلمـود أسـباب يبلـور أن من بالغ بذكاء الصعيدي املتعال عبد الشيخ متكن وقد
  :هي أسباب أربعة يف األزهر يف الديني
  .األشعرية بمذهب العقائد يف التقيد  
  .املشهورة األربعة باملذاهب الفروع يف التقيد  
  .حمددة غري أمورعىل  بعقوبات العلامء أخذ  
 .وعلومهم أسالفنا تقديس يف غةاملبال  

 لـو ىحتـ النحـو هـذا عـىل رأيـه بلـورة عـىل الـصعيدي لقدرة نعجب أننا والواقع
 .جزئياته بعض مع ) غرينا أو نحن( اختلفنا
 األسـباب هـذه عـىل القـضاء إىل يـدعو الصعيدي املتعال عبد كان هذا مقابل ويف



êÃÛj]æ<êÂ^Ûjq÷]<|ø‘ý]æ<Ìè†Ö]<†â‡ù] QQT
 رأي كـل نقابـل وال قـد,والن للبحـث األزهـر أهـل عقول تتسع أن أجل من األربعة
 .واالعرتاض باإلنكار جديد

 املنـاداة عـىل دعوتـه جـوهر يبنـي الـصعيدي املتعـال عبـد األسـتاذ كان فقد وهلذا
 املــذاهب اخــتالف ويف العقائــد, يف اإلســالمية الفــرق اخــتالف يف احلريــة بــإطالق
 هم,حـريت مـن حتـد عقوبـات أيـة الـدين علـامء عـىل يكـون وبـأال الفروع, يف الفقهية
 تقــديس يف االقتــصاد إىل يــدعو كــان كــام علــيهم, واســعة ســلطة للرؤســاء وجتعــل

 موضــع علــومهم ووضــع النزيــه, بالنقــد أخــذهم هنــاب وأال وعلــومهم, األســالف
 .والتمحيص البحث

{{MO{{ 
 األزهريـة, التعلـيم منـاهج نقـد يف الـصعيدي املتعال عبد األستاذ بمنهج ويرتبط

 يف األزهريـة اإلصـالح حركـات جتـاه سـلوكه مـن كـان مـا التجديـد, إىل دعوته ويف
 إصـالح إىل املراغـي الـشيخ دعـوة كانـت وقـد العـرشين, القـرن مـن األول النصف
 اإلمـام مؤيـدي من الصعيدي املتعال عبد األستاذ وكان الدعوات, هذه أبرز األزهر

 جياهر وكان بعضها, يف يعارضه كان وإنام أفكاره, كل يف يؤيده يكن مل لكنه املراغي,
 .بالتأييد جياهر كان كام املعارضة, هبذه

 املراغـي معاريضعىل  الرد توىل أنه الصعيدي املتعال عبد لألستاذ التاريخ ويذكر
 . متسلسلة مقاالت يف اإلصالحية خطته يف

 قال الذي عليش الرمحن عبد الشيخ رأي الصعيدي املتعال عبد األستاذ فنّد وقد 
 العلـوم تـدريسا ًمنكـر احليـاة, يف يشء كـل معرفـة أهلـه مـن يطلـب ال اإلسالم بأن

 يف ومـا الكـون أمـور يف النظـر يوجـب ما القرآن آيات من الصعيدي فأورد احلديثة,
 .أحد ينكرها ال مشتهرة آيات وهي طبيعية, ظواهر من واألرض الساموات
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   .الفلسفة تدريسعىل  الصارخ عليش الشيخ هجومعىل  ثانيا رد كام
 هـو علـيش الـشيخعـىل  الرد يف الصعيدي املتعال عبد األستاذ به اهتم ما ثثال و

 رد جـوهر وكـان اجلهـالء, يدعيـه أن خمافـة لالجتهـاد علـيش الـشيخ إلنكار تصديه
 مـن ومالك, والشافعي, حنيفة, أيب عهد يفا ًموجود كان اخلوف هذا إن :الصعيدي

 .بسببه االجتهاد باب يوصد ومل املجتهدين, كبار
{{MP{{ 

 اخلـط, طـولعـىل  املراغـي الـشيخ يؤيـد مل الـصعيدي املتعال عبد األستاذ إن قلنا
 .املراغي مع فيه اختلف ما بعض نناقش أنإذن  املفيد ومن
 املراغـي الـشيخ بتحبيـذ يرحـب يكـن مل الصعيدي املتعال عبد األستاذ أن الواقع 

 يـضعه معـارص تـأليف إىل يدعو الصعيدي كان وإنام القديمة, الكتب بعض لدراسة
 أنعـىل  التـدريس, بتجـدد العلميـة املحـارضات لتتجدد مادته يف عامل كل األساتذة,

 .التدريس جمال وحدها تكون أن ال ًأساسيا,ا ًمرجع الرتاث كتب تكون
 مـن القديمـة الكتـب يف بـام اإلصـالحية مذكرتـه يف نـوه قد املراغي اإلمام وكان 

 اجلــدل, يف البــاع طــول ومتــنحهم البحــثعــىل  الطــالب تــدرب فهــي املزايــا, بعــض
 ليـست إذ ومفهومهـا, ومنطوقهـا ومـدلوهلا الكلمـة فهـم يف التعمق عليهم وتفرض

 متثـل أهنـا كـام والتقريـر, واحلاشـية الـرشح يف املتن حول تدور لفظية مماحكات كلها
 .هنملها أو ننساها أن لنا جيوز ال تارخينا من طويلة حقبة

{{MQ{{ 
 جــانبي تــدرك متوازنــة ةبرؤيــ يتمتــع الــصعيدي املتعــال عبــد ألســتاذا كــان وقــد
 فكـرة خلـص مـا بعـد رؤيتـه عنـارص ذكـر إىل يـستطرد املثال سبيلعىل  وهو احلقيقة,
 :فيقول املراغي الشيخ
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 تـصلح ال إذ فيهـا, رأينـا يغـري أن يمكـن ال الكتـب هـذه ملثـل تقديرنا ولكن ...«
 مل ولـو املنـافع, مـن هبـا مـا أضـعاف العيـوب من هبا ألن األزهر, يف للدراسةا ًأساس
 يـدرس أن يف نامنع ال هذا ومع لكفي, التجديد دون القديمعىل  الرتبية إال فيها يكن

 اسـتعداد ذا يكـون ىحتـ القديمـة, األزهريـة الطريقـةعـىل  منهاا ًكتاب املنتهي الطالب
 كـل هتمـل ال وهبـذا الفوائـد, مـن هبـا مـا منهـا يـستخلص أن يمكنـه ىوحت لفهمها,
 .»اإلمهال

{{MR{{ 
 التعلـيم طـرق يف بالتجديـد الصعيدي املتعال عبد األستاذ مناداة من الرغمعىل و

يثني عىل  وكان القديمة, األزهرية الدراسة لطريقةا ًومقدرا ًمعجب كان فإنه األزهرية
 .اجلدل يف الباع وطول الدرس, يف التعمقما تنتجه من 

 خـالل مـن تتـأيت كانـت املزيـة هـذه أن إىل الـصعيدي تعالامل عبد األستاذ يشري و
ــشاركة ــدرس االســتعداد يف لألســتاذ الطــالب م ــد, لل ــان إذ اجلدي ــدرس ك ــه امل  ينب
 جيلـسون فكـانوا أيـضا, لـه ليـستعدوا الغد, درس إىل درسه من ينتهي حني الطالب
 مـن طويـل زمـن يمـيض أن إىل الغـد دروس مطالعـة يف ويأخذون مجاعات مجاعات

ْمــن ومــنهم لليــل,ا  يكــون وهنــا أكثــر, أو أســتاذه مثــل الــدرس فهــم يف يتعمــق كــان َ
ــا وطــالب, أســتاذ درس ال أســاتذة درس الــدرس  األســتاذ بــني اجلــدل يــدور وهن
 .»اًونقاشا ًبحث الدرس يقتل ىحت النقاش وحيتدم وطلبته,

.............................................................................. 
 الطريقـة, هلـذه مـشهور غري فضل إىل أيضا الصعيدي املتعال عبد األستاذ يشري و
 :فيقول اخللقية االستقامة تنمية يف دورها وهو
 يشء كـل عـن وانـرصافهم الطالب استقامة يف اخللقي أثرها الطريقة هلذه وكان«
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 بـام علـيهم بخلـوني وال التبجيـل, بعـني إلـيهم ينظـرون النـاس كان وهلذا العلم, إال

 الطـالب انـرصف إذ بـاألزهر, الطريقة هلذه أثر فال اآلن أما التعظيم, من يستحقونه
 .»سواها إىل

{{MS{{ 
 جلنـة ألـف حـني املراغـي األسـتاذ الـصعيدي املتعـال عبد األستاذ عارض كذلك
 الفتـوى طالـب اللجنـة جتيـب أن فـرض بأن اإلفتاء, حميط هلا وحدد باألزهر الفتوى
 بحكـم أجابتـه خاصـا مـذهبا يعني مل فإذا املستفتي, حيدده الذي الفقهي املذهب عىل
 .الرشعية املذاهب من بمذهب تقييد غري من باألدلة املؤيد اهللا

 عـنا ًبعيـد احلـر التفكري إىل الدعوة يكرر الصعيدي املتعال عبد األستاذ ظل وقد
 بــابن ًالمــث الــصعيدي رضب وقــد النــصوص, هــذه مــع واجلــدل الكتــب نــصوص
 التقيـد دون احلـر البحـث إىل دعوتـه يف اإلسـالم, علـامء مـن عظـيم كسلف خلدون
 فـصل وقد االعرتاض, يدفع بام اجلواب ثم عليها االعرتاض وحماولة الكتب بألفاظ

 يف الغـزايل أمثال من القدماء طريقة إىلا ًداعي ,»األعاجم كتب« سامه ماعىل  اعرتاضه
ــاع االستفاضــة, ــصاء,واالس واإلمت ــؤثر تق ــب يكــون أنا ًوم ــسيح الطال ــال, ف  اآلم

 احللقة عليه تضيق أن ال بحثه, ميدان الشاسع الكون يكون حيث املعارف, متشعب
 .والرشوح املتون بني

{{MT{{ 
 الفقـه يف الـصعيدي املتعـال عبـد الـشيخ آراء بعض إىل ننتقل أن اآلن لنا جاز ربام
 ومـا األزهـري, التعلـيم يف الرتبـوي ديـدالتج يف فكـره مالمـح تبينـا بعـدما وأصوله
 .والتفكري الفكر حرية من به يرتبط

 عـن بعمـق »االجتهـاد ميـدان يف« كتابـه يف الـصعيدي املتعال عبد األستاذ حتدث
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 ىوأفتـ بابـه, املتـأخرة القرون أوصدت أن بعد الترشيع, مسائل يف االجتهاد رضورة
 يفا ًمفتوح كان االجتهاد باب أن فبني املجتهد, لغيابا ًنظر التقليد بوجوب علامؤها
 .الدينية املذاهب أئمة من السابقني آراء ظهرت ميدانه ويف السلف, عهد

 املــدارس إنــشاء أن مــن يعتقــده كــان بــام القــول يكــرر الــصعيدي األســتاذ وكــان
 عـدا الفقهيـة املـذاهب قـرب يف بل االجتهاد, باب إقفال يفا ًسبب كان الرسمية الفقهية
 بعـضها بقـي واجلامعة, السنّة ألهل كثرية مذاهب هناك كانت وقد األربعة, املذاهب

 : املذاهب هذه ومن والثامن, السابع القرنني إىل
 .أتباعهام لقلة ًطويالا ًأمد هبام يعمل ومل والثوري البرصي مذهبا  
  .للهجرة الثاين القرن بعد به العمل بطل وقد األوزاعي مذهب  
 .الثالث القرن بعد به العمل بطل وقد ثور أيب مذهب  
  .الرابع القرن بعد به العمل بطل وقد الطربي جرير ابن مذهب  
 .الثامن القرن ىحت بقائه أمد طال وقد الظاهري مذهب  

{{MU{{ 
 هبـا وخـالف الصعيدي املتعال عبد األستاذ هبا انفرد التي الفقهية اآلراء أهم لعل
 كامل كتاب يف وبلوره طوره الذي الرأي وهو املرتد, عقاب يف رأيه هو عرصه علامء
 انفـرد مـذهبا يـذهب بأنه فيه يعرتف الذي ,»اإلسالم يف الدينية احلرية« عنوان حيمل
 بقتـل اإلسـالمعـىل  يكـره ال املرتد بأن القول يف مذهبه ويتلخص املرتد, حكم يف به
 اإلســالم ىلإ العــودة إىل ىُيـدع وإنــام اإلكــراه, وسـائل مــن بنحومهــا وال بـسجن وال

 الوسـيلة هبـذه إسـالم, لـه يـسبق مل ممـن غـريه يـدعي كـام احلـسنة, واملوعظة باحلكمة
 نفـي وقـد اآلخرة, يف ردتهعىل  العقاب إال جزاؤه يكن مل وإال فبها أجاب فإن أيضا,
 Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø﴿ : تعـاىل قولـه يف رصحيـا, عاما نفيا الدينعىل  اإلكراه
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Ù Ú ﴾ ]هـذه حكـم يف يـدخل أن فيجـب مطلقـا لإلكراه فين وهذا , ]٢٥٦:البقرة 

ْمن اآليات ْمن فيه يدخل كام ارتد, ثم أسلم َ  .أصال يسلم مل َ
 . حينذاك »األزهر« بمجلة نرشها مقاالت يف منون ىعيس الشيخ عليه رد وقد 

{{NL{{ 
 إليهـا أشـار التـي احلـدود بـأن القائـل رأيـه فهو املنفردة الفقهية آرائه أهم ثاين أما
 احلد هذا عن العدول جيوز ثم ومن فيه, فرضت فيام عقوبة أقيص هي الكريم القرآن

 .رادعة عقوبات من منه أقل هو ما إىل )للعقوبةعىل األ الطرف هو الذي(
 بـسبب كـربي علميـة وظيفيـة مشكلة الصعيدي املتعال عبد األستاذ صادف وقد

 الـدكتور يروهيـا حـسبام ةالقـص وتفاصـيل احلـدود, مـسألة يف أبداه الذي الرأي هذا
 )١٩٣٧( فتحـت قـد كانـت األسـبوعية »الـسياسة« جريـدة أن البيومي رجب حممد

 يقولــه مــا فــردد الكتــاب بعــض وغــال اإلســالم, يف احلــدود مــسألة ملناقــشة صــدرها
 جوبه بينام الزاين, ورجم السارق, يد كقطع احلدود قسوة عن باملسترشقني املفتونون
 توجــب مجيعهــا الوضــعية الــرشائع ألن القــسوة, هــذه مظنــة تنفــي حاســمة بــردود

ْمـنعـىل  به حتكم كام القاتل,عىل  بالقتل وحتكم القصاص,  دولـة حلـساب يتجـسس َ
 يف مـرشوعا اإلعـدام حكـم كـان فـإذا احلـاكم, ضد مسلحة بثورة ينهض أو أخري,
 وقطـع بالرجم احلكم فإن املفرطة, للقسوة مثل أنه أحد يزعم أن دون كثرية حاالت

 !يستحقه ملن وجه إذا مرشوع اليد
{{NM{{ 

ــذه خــضم ويف ــدا واملجــادالت املحــاورات ه ــصعيدي ب ــشري أن لل  يف رأي إىل ي
 يعرضـه أنـه وأعلـن , التحـسب كـل وحتـسب االحتيـاط, كـل احتـاط قد و احلدود,
 :اجلديد رأيه عن نفسه هو قال وقد واخلطأ, الصواب حيتمل ألنه فحسب, للبحث
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 بل نفيه, أو إثباته لناحية ترجيح فيه يظهر الا ًرأي الناسعىل  عرضه إىل أجلأ وإين«
 مـع ذلك يف أخوض وقد السياسة, صفحاتعىل  أهله من بالبحث يتناوله ملن أتركه
ْمن  فكـرة أعـرض أن إال أريـد وال منـي, هـذا يـستدعي مـا رأيـت إذا فيـه خيوضـون َ

 .»خطئها من اهباصو وأعلم فيها الباحثني رأي ألعرف النفس يف سنحت
  : ﴿O P Q R اهللا قول أن فهي الفكرة لباب أما«

S T U V W YX Z [ \ ﴾ ]تعاىل وقوله , ]٣٨:املائدة : ﴿K L 
M N O P Q SR T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ a` b 
c d e f ﴾ ]ال لإلباحة يكونان قد الكريامن األمران هذان , ]٢:النور 

 الطرف فيكون فيها, عقوبة أقيص لرسقةا يف القطع يكون أن بمعني للوجوب,
 رادعة, ىأخر عقوبات إىل احلاالت بعض يف عنه العدول وجيوز حدها, يفعىل األ
 الرسقة حد تنفيذ عن فيها عدل وقائع بعدة استشهد ثم منه, أخف كانت وإن

 .»الظروف لبعض
 مـن خطـأه لتبـني الـصعيدي املتعـال عبـد األسـتاذ عرضـه مـا جوهر هو هذا كان
ــن وواضــح به,صــوا ــه م ــه كالم ــن مل أن ــزم يك ــصواب, جي ــل بال ــدم ب ــستفهام يتق  ًم

 كـام اخلطـأ وجـه لـه يبني أن احلكمة من فإن جانبه قد الصواب كان وإذا ًمستوضحا,
 وكـان ذروهتـا, يف تـزال ال كانت الفقهي الرتاثعىل و الدينعىل  الغرية لكن طلب,
 جلنـة فـإن وهكـذا عنـه, الدفاع يف ونوجياهد , تعلموا وبام علموا, بام يؤمنون العلامء
 من ىأخر جلنة شكلت حنيعىل  ! الواجب هو وهذا املقال, لدحض شكلت علمية
 وانتهـت الـصعيدي, املتعـال عبـد ملحاكمـة أمـرهعـىل  والقائمني األزهر أساتذة كبار
 مخـس الرتقيـة مـن حيـرم أن إىل )توصـف أن ينبغـي كام اإلدارية العلمية( اللجنة هذه

  ! بطنطا العام القسم إىل بالقاهرة العربية اللغة بكلية التدريس من ينقل وأن سنوات,
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 .باإلمجاع ال باألغلبية كان احلكم نأ نظري يف ملاأل خيفف مما أنهعىل 

{{NN{{ 
 الـرد أن مـن يعتقـده بـام احلكـم هـذاعىل  البيومي رجب حممد الدكتور علق قد و

 الـصواب, وجـه يطلب مستفهم الباحث ألن ًكافيا, كان اخلطأ وجه بإيضاح الفقهي
 .ارتآه رأيعىل  مرصا يكن ومل

 وكـان الـصعيدي, األسـتاذ يـراه كـان مـا لنقض األزهر علامء من فريق نشط وقد
 اإلسـالمية, اهلدايـة بمجلـة حـسني اخلـرض حممـد األسـتاذ نرشه ما الردود ىأقو من

 منطـوق مـن قاطعـة بأدلـة ىوأتـ للنـدب, ال الـدائم للوجـوب األمر بأن جزم حيث
 !التفسري أهل من الكبار وأقوال اهللا, كتاب

 شـديد أمل مصدر بطنطا العام القسم إىل والنقل الرتقية, بمنع احلكم صدور وكان
عـىل  الدينيـة املـسائل يف الـرأي مـشاركته دون حيـل مل هـذا ولكـن الصعيدي, للشيخ

 .واملجالت اجلرائد صفحات
 »الرسالة« جملتا وكانت وانترش االنتشار هذا دازدا بل العلمي إنتاجه واصل وقد 
 . بمقاالتهاًترحب مجيع »الرشق كوكب«و »البالغ« وجريدتا األسبوعية »السياسة«و

 بالقـاهرة, العربيـة اللغـة كليـة يف سـتاذيةاأل إىل ثانيـة الـصعيدي األستاذ أعيد ثم 
 .العلمي نشاطه فاستأنف

{{NO{{ 
 هـذا كـان( اإلسـالم يف احلجـاب عـن ًفـصال يالصعيد املتعال عبد األستاذ كتب
 بعـض اعتنـاق مناسـبة يف وذلـك , )النقـاب : اآلن نـسميه ماعىل  يطلق وقتها اللفظ
 مـرتددين أتبـاعهم فوووقـ باملـساواة, ملناداتـه اإلسـالم دين اهلند يف املنبوذين زعامء
 هـراألز مـشيخة واهتمـت املـسلمة, املـرأةعـىل  احلجـاب فـرض مـن يدعونه ما أمام
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 الوجـه أنعـىل  األئمـة بإمجـاع فيهـا قالـت ىفتـو فأصـدرت الـرأي بتـصحيح حينئذ

 وأن بيتهـا, خـارج أعامهلـا تـزاول أن بـأس من املرأةعىل  وليس بعورة, ليسا والكفني
 .جسمها من العاطفة يثري ما تظهر أال رشيطةعىل  قوهتا لكسب مهنا متارس
 املـسلمة املـرأة أن إىل ليـشري فرصـةال هذه الصعيدي املتعال عبد الشيخ انتهز وقد

 وإذا وجهها, سرتت شاءت فإذا دينها, يف عليها فرض الذي النقاب هذا من حل يف
 .نقاب بال وجهها تركت شاءت

{{NP{{ 
 بمثابـة فكانـت املواريـث علم يف وكتاباته الصعيدي املتعال عبد األستاذ كتب أما

 وهنـا املـرياث, يف بالرجـل املـرأة ةمـساوا مـن الكتاب بعض إليه دعا ماعىل  فعل رد
ــصعيدي وضــع ــ ال  الــرشائع مــن غــريه ويف اإلســالم يف املــرياث عــن ًمــستقالا ًكتاب

 .وعبقريته النظام هذا عدالة تثبت مقارنة بدراسة فقام املعارصة,
 وتعـددت رواجـا, لقـي الكتـاب هـذا أن البيـومي رجـب حممـد الـدكتور ويروي

 بتفـصيل املؤلـف بـدأه وقـد القـراء, مـن حيـا يـاوع صـادف إذ يسري, زمن يف طبعاته
 القديمـة, الرشائع يف املواريث إىل وانتقل اإلسالمي, الفقه يف املرياث ألحكام شاف

 أثينــا, يف واليونــان اجلاهليــة, يف والعــرب القــدماء, املــرصيني قــوانني عــن فتحــدث
 .املقدسة كتبهم يف واليهود إيطاليا, يف والرومان
 .الفرنيس القانون بينها ومن احلديثة, الرشائع يف ثاملواري تناول كام
 :فشمل الصعيدي أوردها التي املقارنات نطاق امتد وقد

   .اإلرث حق  
  .والنساء الذكور بني التسوية  
   .واألبوين األخوة بني التسوية 
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  .األخوة بني التسوية 
  .حمله الوارث أوالد حلول 
  .ىالزن ولد توريث 
  .الدين يف املختلفني توريث 
  .باألبناء البنات حجب 
  .بالبنات واحلوايش األصول حجب 
   .خوةباأل احلدود حجب 
  .اإلرث من احلمل حرمان 
ْمن مال إباحة    .له وارث ال َ
  !القضاءعىل  اإلرث تعليق 

 تعليلهـا املـسائل هـذه مـن مـسألة لكـل يقـدم أن يف الـصعيدي الـشيخ نجح وقد
 املواريـث مـن بغريهـا مقارنـة والـسنّة لكتابا نصوص من الرشعي ودليلها العقيل,
 .الوضعية

{{NQ{{ 
 . أنه الصعيدي املتعال عبد للشيخ يذكر كله هذا إىل وباإلضافة

 »الرســالة« جملــة مــن عــددين يف اخلنزيــر حلــم حتــريم رس عــن شــافيا بحثــا نــرش  •
 يف وناملـسلم ليقـرأه األوردية اللغة إىل الباحثني أحد وترمجه املنصفني, قبول صادف
 .اهلند
 آيـة يف جديـد اجتهـاد« :عنواهنـا وجعـل اإلفطـار فديـة عـن مهمـة رسـالة نرش  •
﴿q r s t ﴾ ١٩٥٥( بمرص االعتامد مطبعة(.  

 الرسـالة جملـة »الزوجـات تعـدد حتريم نملك ..نعم« :بعنوانا ًشهري ًمقاال نرش  •
 .م١٩٤٨
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{{NR{{ 

 املفكـر املعلـم بمثابـة يديالـصع املتعـال عبد األستاذ كان النحو علوم ميدان ويف
 عملـه بداية يف النحو يف كتابا ألف أنه الباب هذا بداية يف ذكرنا وقد املبدع, واملؤلف

 هـذه أمـام املبكـر التحـدي بمثابة كان ومنطقه بقوانينه النحو أن والشك بالتدريس,
 .الصياغة وإعادة التنظيم إعادةعىل  القادرة املنهجية العقلية
 حيـاة بدايات منذ الصعيدي املتعال عبد األستاذ بال يشغل نحوال تعليم ظل وقد

 عنـوان حتـت )١٩٢٤( »األزهريـة املجلـة« يف نـرشها ًمتميز ًمقاال كتب وقد العلمية,
 :فيه وقال »األجرومية متن يف نظرات«

 مـن غرينـا أن حـنيعىل  النحو, يف للمبتدئني األجرومية متن ّندرس نزال ال إننا«
 مـن كثري يف جاء فقد السنني, عرشات من هجروه قد وغريها مرص يف التعليم رجال
 تعلـيم يف مـا إىل هـذا تدريـسه, مـن املقـصود الغرض معه يضيع حد إىل ًجممال أبوابه

 أسـهل اختيـار عـن املعلـم يـرصف ألنـه تـصعيب, مـن املتـون رشح بطريقة املبتدئني
 .» ... العلوم مسائل لفهم الطرق
 كتابـه يف النحـوي فكـره يبلـور أن يف الفرصـة عيديالـص للـشيخ الـزمن أتـاح ثم

 يف العربيـة القواعـد جلنـة مرشوععىل  هبا يرد فصول عدة كتب وفيه »اجلديد النحو«
 املعـارص, التيسري جمال يف النحو عن كتب ما كل تقييم إىل ببحثه وامتد النحو, تيسري

 التيــسري, جلنــة وأعــضاء اخلــويل, وأمــني مــصطفي, إبــراهيم :األســاتذة آراء فنــاقش
 .النحو تذليل يف اخلاصة آراءه مضيفا

{{NS{{ 
 أصـحاب مـن الـصعيدي املتعـال عبـد األسـتاذ كـان األدبية الدراسات جمال ويف
 مؤلفـات بثالثـة اشـتهر وقـد قيمـة, دراسات يف تبلورت لتيا املتميزة النقدية ىالرؤ
  :وهم املتميزين العرب الشعراء من ثالثة عن ممتازة
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 . زيد بن عدي  
 . العتاهية أبو  
 . األسدي زيد بن الكميت  
عىل  أمارهتم يف به انفرد الذي لرأيه مبلورة الشعراء هؤالء عن كتاباته كانت وقد 

 وأيب القـيس, امـرئ تفـضيل من األدب ومؤرخي النقاد آراء بذلكا ًخمالف عصورهم
 .الثالثة هؤالءعىل  النقائض وشعراء نواس,
 حماولة أهناعىل  األدبية ودراساته بحوثه الصعيدي ملتعالا عبد األستاذ صور وقد
 بعـدما وإحباطـه مأسـاته بعـض هبـا يعـوض أن حيـاول االجتهـاد يف التفـوق إلثبات
 :األدبية دراساته ىإحد مطلع يف قال وقد الفقهي, اجتهادهعىل  عوقب

 هلـذاو الـرشعية, والعلـوم الفقـه يف أغلـق كـام بابـه يغلق مل اجتهادا األدب يف إن«
 يف والطالـب معهـده, يف األسـتاذ شغل صار ىحت غزارة يف وتدفقت بحوثه امتازت

 اجلمود هذا إىل يرص مل االجتهاد حظ له كان العلوم من األدب غري أن ولو مدرسته,
 مــن يــصيبهم مــا وخيــشون فيــه النظــر يكرهــون وجعلهــم عنــه, النــاس رصف الــذي
 .»مألوفه عن خرجوا إذا العنت

{{NT{{ 
 فـيام متميـزة خلقيـة رؤيـة صاحب كان الصعيدي املتعال عبد األستاذ أن اقعوالو
عـىل  كاتـب تفـضيل يف مقياسـه بـأن يـرصح كـان وقـد والـشعراء, الشعر بنقد يتعلق
 ىيـر ال ذكـر كـام أنـه إذ املعنـي, وسـمو الغـرض, رشفعـىل  بـاحلرص يتعلق كاتب
  : لإلصابة وجها للفن الفن لقضية

 النفـوس ذويا ًمبـرش هبـا بالقيـام يـنهض خلقيـة رسالة ذو زممتا إنسان فالشاعر «
 الـذين أمـا ًوإدراكـا,ا ًإحـساس بالقـارئ ترتفـع إنـسانية معـان مـن هيتـف بام الفاضلة
  يف ــ فهـم الفحـش, والغـزل واهلجـاء اخلمـر عـن باحلـديث النفس شهوات يرضون
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 .»الشعراء من القيم ذوي مرتبة إىل يسمون ال ـ رأيه

 بمثابـة كانـت خمالفيـه مع مبكرة معركة الصعيدي املتعال عبد تاذلألس كانت وقد
 النقـيض يكـن مل وإن( للفن, الفن فكرة حول هذا بعد دارت التي للمعارك إرهاص
 الصعيدي كان التي اخللقية املقاييس بني الرصاع كان وإنام )للمجتمع الفن أن وقتها
 أن مـن الـسالفني كتـب عـن وناملعارص نقله ما وبني شأهنا, من اإلعالءا عىل ًحريص
 عبـد األسـتاذ اضـطر وقـد واعظـا, أو نبيا ليس الشاعر وأن ذاته, حد يف شعر الشعر
 أقـوال مـن فيـه نقـل »الـشعر مقاييس« عنوان حتت ًمقاال يكتب أن الصعيدي املتعال
 ذات ملدرسـةا ًامتـداد يمثـل إنـه ملعارضـيه يقـول وكأنه رأيه, يؤيد ما السالفني بعض
 .العريب النقد من ميض فيام جذور

{{NU{{ 
 فكــرةعــىل  يؤكــد )١٩٣٦( الرســالة جملــة يف الــصعيدي املتعــال عبــد كتــب وقــد
 وكانـت أساسـها,عـىل  موازنـة مـن أجـراه بـام املثـلا ًضـارب لألدب اخللقي املضمون
 العتاهيـة أليب واالنتـصار القـيس, امـرئعـىل  زيـد بن لعدي االنتصار املوازنة نتيجة

 :نصه ما الصعيدي املتعال عبد األستاذ قال املجال هذا ويف س,نوا أيبعىل 
 ورشف أغراضـه نبل باعتبار القول فيه يتفاضل عاما مقياسا للشعر وضعنا وقد«

 امـرئ بـني املقيـاس هبـذا ووازنـا ومعانيـه, ألفاظـه بجـامل يتفاضل أن قبل مقاصده,
 وبـشار, العتاهيـة, أيب وبـني »اجلاهيل الشعر زعامة« كتابنا يف زيد بن وعدي القيس,
 املقيـاس هـذا مـن فخرجنـا العتاهية, أيب عن »الرسالة« بمجلة كتبناه فيام نواس وأيب

 نـواس, ىأبـعـىل  العتاهيـة أيب وتفـضيل القـيس, امـرئعـىل  زيـد بـن عدي بتفضيل
 اإلنكـار, أشـد علينـا وينكرونـه املقيـاس, هـذاعـىل  يوافقوننـا ال أدبائنا مجهرة ولكن
 يؤيــد أراه مــا كــل تقييــدعــىل  ذلــك محلنــي وقــد يعرفوهنــا, ألقــوال معــذورون وهــم

 .»مطالعايت يف وجهتي
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{{OL{{ 

 الـصعيدي املتعال عبد نظراألستاذ وجهة البيومي رجب حممد الدكتور ويلخص
 :فيقول ىأخر بطريقة

 ختـصص يف لطالبه زيد بن عدي )الصعيدي املتعال عبد أي( األستاذ درس لقد«
 فـامرؤ النـشأة, من الشاعران فيه اتفق ما فأورد القيس, مرئاب مقارنا باألزهر, املادة
 وكانـت بالـشعر, واالجتـار املديح عن ترفع وكالمها ملك, بوهأ وعدي أمري, القيس

 يشهد مل ما احلضارة ألوان من وشاهد فارس يف نشأ عديا ولكن عشريته, يف منزلة له
ــرؤ ــيس, ام ــان ودرس الق ــق األدي ــرصانية واعتن ــهف الن ــان أمدت ــة ٍبمع  الرمحــة يف طيب

 يتحدث شاملة نظرة الكون إىل ينظر كان إذ األفق, واتساع املصري, وترقب والعدالة
 مهـاوي إىل تنزلـق كـيال لإلنسانية الناصح احلكيم رسالة ويؤدي والعاقبة, املبدأ عن

 .»الرذيلة
 كـان إذا السـيام لـصاحبه, حيسب امتياز الوجود هذا يف اإلنسانية النظرة واتساع«
 اهلـرج مـن والتحـذير الغـابر, بـالنعيم التذكري يف ولعدي فكر, وأستاذ ملوك, ناصح
 .»املتأمل العقل هبا ينقح درر الزائف

عـىل  سـاعد إذ العتاهيـة, أيب تربيـز موضـع الصعيدي رأي يف األغراض وكانت«
 عـن عاالرتفـا إىل والـدعوة احلكـم روائـع من شعره ّضمن بام اإلسالمية الثقافة نرش

 وأيب بـشار سـامت أبـرز كانـا اللـذين واملجـون العبـث عـن والبعـد النفـوس, مهابط
 وهكـذا النفـوس,عـىل  صـواال ًمقـتحام شـعره جتعـل ميـرسة سـهولة إىل هـذا نواس,
 .»وتأكيد إرصار يف ملنحاه الكاتب انترص

 وكـان الـصعيدي, عنـد اجلاهيل العرص يف الشعرية الزعامة يمثل ّعدى كان وإذا«
ا ًشاعر الناقد اختار فقد العبايس, العرص مطلع يف الشعرية الزعامة يمثل العتاهية أبو
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 زيـد بـن الكميـت هـو األمـوي, العـرص يف الشعرية الزعامة يمثل صاحبيه طراز من

 احلـاكمني, مـن والظلمـة الطغـاة, مـن الفجـرة ملحاربـة شعره كرس حيث األسدي,
ْمن غري إىل تساق مدائح يف لالستجداءا موطنً يكون أنعىل  بالشعر ونأي  .»يستحق َ
 عهد يف الشعر زعامة تسنموا قد والفرزدق واألخطلا ًجرير أن الذائع كان وإذا«
 النقـائص يف هيبطـون أخـذوا قـومعـىل  الزعامة هذه ينكر الصعيدي فإن مروان, بني
 تـشني هابطـة ٍمعـان عـن متحـدثني .... تقـاذفوا حـني الرعـاع, مـن السفلة دركة إىل

 بحيـث منحـدرين, شـتامني جعلهـم هـؤالء لـدي اهلجـاء يف فـالغلو البيان, صاحب
 .»العرب لغة غري لغة إىل ترمجت إذا العريب لألدب معرة أشعارهم تصبح

 العــدل إقامــة إىل ودعــا اإلســالمية, األمــة فــضائل عــن دافــع فقــد الكميــت أمــا«
 أرباب يتوجه كام ,املادي اجلزاء يملكون ال قوم إىل بمدائحه وتوجه احلرية, وإشاعة
 فـضائلهم يـذكر اهللا, رسول بيت آل إىل بمدائحه توجه لقد مريب, قصد عن املآرب

 .»احلق أنوار وتنرش الظلم, دياجري تطوي حاسمة لساعة ويرجوهم
 ألن االستـشهاد, جانـب الثالثـة الـشعراء عـن حديثه يف الصعيدي استويف وقد«

 أن الناقـد, وجهـة يؤيـد ممـا ولعـل ثـل,ُم مـن ينشد بام تفيض الشعراء هؤالء دواوين
 صــميم يف لكــنهم اخلطبــاء, بألــسنة العظــة يــسوقون نظــامني ليــسوا الثالثــة هــؤالء
 النظـامني مـن نفـر غـري أوجـه عن املثايل بالشعر انحدر وما أصالء, شعراء مواهبهم
 وأمـا ّعـدى, أمـا النـسيم, ميـت الـروح, جامـد فجـاء العلميـة, املتـون نـسج نسجوه

 .»أصالء فشعراء العتاهية أبو وأما الكميت,
{{OM{{ 

 اختلفـوا والنقـاد األدبـاء كبـار منا ًعدد أن البيومي رجب حممد الدكتور ويروي
 زكـي الـدكتور أبـرزهم مـن كـان وقـد الـصدد, هـذا يف الـصعيدي األسـتاذ رأي مع
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 جمال حول امتد النقاش وأن غريب,عىل  وحممد اخلفيف, حممود واألستاذان مبارك,

 عــن الــصعيدي يرجــع أن دون املجــالت صــفحاتعــىل  الــصعيدي عنــد رتجــيحال
 الكبـريين زميليـهعـىل  ليفـضله العتاهيـة, أيب دراسة إىل املقياس هبذا عمد إذ وجهته,
 مـن العبـايس العرص مطلع يف الشعري التجديد مظاهر إىل فعرض نواس, وأيب بشار
 .العتاهية أيب فضل ليثبت والرتاكيب, واملعاين األغراض ناحية

 , األديب للعمـل اخللقـي بمقياسـها ًمعتـز الـصعيدي املتعال عبد األستاذ ظل وقد
 األدبيـة املعركـةعـىل  وىفاأل الفـضل صـاحب كـان الـصعيدي أن املتواضع رأيي ويف
 مبـارك زكـي الدكتور و أمني أمحد ستاذاأل بني اجلاهيل األدب قيمة حول دارت التي
 .قافةوالث الرسالة جملتي صفحاتعىل 

 . زهرياأ الفضل صاحب كان ذاإ مرص يف بالفضل يعرتف ال أحدا لكن
{{ON{{ 

 رد مـن كتبـه مـا الشعر دراسات يف الصعيدي املتعال عبد األستاذ بنشاط ويتصل
 يف كتـاب نقـد« بعنـوان صـدر وقـد »اجلاهيل الشعر« كتابه يف حسني طه الدكتورعىل 
 ).١٩٢٥( بطنطا الكامل مطبعة عن »اجلاهيل الشعر
 النيابـة حاولـت الـذي اجلنـائي القـصد الـصعيدي املتعال عبد األستاذ أثبت وقد
 ومـن باحـث, عامل رأي يصور الكتاب أن« النيابة رئيس قولعىل  رد كام نفيه, العامة
  »الناس بني ينرشه أن حقه

  : واملقنع املفحم الصعيدي رد وجاء
 مل طـالبعـىل  قـرر لكنه باطله, من حقه ليعرفوا املثقفني بني ُينرش مل الكتاب إن«

ــوا ــغ يبلغ ــصواب األديب احلكــم مبل ــأ, بال ــون وهــؤالء واخلط ــ يتطلب  صــحيحةا ًكتب
 طلبتهعىل  أستاذ ألقي فإذا والتارخيية, الدينية باملقررات اإلرجاف من بريئة األفكار,
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 !متهم فهو صحتها تثبت مل قضايا

{{OO{{ 
 أيب مدرسـة« كتابـه دبيـةاأل الصعيدي لاملتعا عبد األستاذ دراسات تشمل كذلك

 . »واملتأخرين املولدين قدامي بني متام
ــوم ويف ــة عل ــد البالغ ــام األديب والنق ــد األســتاذ ق ــال عب ــصعيدي املتع ــد ال  بجه
 .عرصية لغة يف القديمة العربية البالغة علوم تقديم إعادة يف ملموس
 تـاريخ بـني فيه مجع وقد »يةالعال البالغة« كتابه وضع أنه املجال هذا يف له ويذكر
 بعلـوم اإلحاطـة بـني جتمـع التي الصعيدي سامت فيه وتبدو مسائلها, وأهم البالغة
 .عرضها يف واالجتهاد األوائل

 حقـق كـام أجـزاء, أربعة يف للقزويني »اإليضاح« كتاب الصعيدي رشح وكذلك
 .اخلفاجي سنان البن »الفصاحة رس« كتاب
 الـصعيدي بـرشح إعجابه يبدي البيومي رجب مدحم الدكتور أن من الرغمعىل و

 الـرشح مـن يتطلب ما استويف قد ويراه ,»اإليضاح بغية« سامه وقد اإليضاح لكتاب
 املتعـال عبد ستاذاألعىل  يأخذ فإنه املادة, تطبيق إىل اهلادية واألسئلة والتعليق والنقد

 إىل البالغـة يف ينتمـي اإليـضاح كتـاب أن مـن الكتـاب مقدمـة يف ذكره ما الصعيدي
 يف يـسري الكتـاب ألن املخالفـة, كـل الـرأي هـذا يف خيالفـه وهو القاهر, عبد مدرسة
 .منه وأفاد القاهر عبد إىل رجع بأنه القزويني اعرتف وإن للسكاكي, املفتاح ضوء

 يف أورده فــيام الــصعيدي الــشيخ البيــومي رجــب حممــد الــدكتور خيــالف كــذلك
 لكنـه القـاهر, عبـد مدرسـة تالميـذ مـن ما حد إىل ديع السكاكي أن من كتابه مقدمة
 حتجـرت مـا القـاهر عبـد مدرسـة مـن الـسكاكي كـان لو إذ ًأديبا, يكن وملا ًناقد كان

 .السكاكي فلك يف داروا ممن املتأخرين كتب يف وضح الذي التحجر هذا البالغة



‚è‚rjÖ]<ì†ÓÊ QSQ
{{OP{{ 

 الناقـد صـفة الـسكاكيعـىل  الـصعيدي خيلـع أن مـن البيـومي الدكتور ويتعجب
 وابــن القــاهر وعبــد األثــري وابــن واآلمــدي اجلرجــاين لــدي املعــروف األديب بمعنــاه
 بعيـد, بعيـد والـسكاكي هـؤالء بـني والفـارق !النقـاد مـشاهري من وأرضاهبم رشيق
 أسـلوبعـىل  غالبـة العجمـة بـأن« نفـسها املقدمـة يف الـصعيدي اعـرتف وقد السيام

 البالغـة, مللكـة ومفـسد التـأليف, يف وضـعف وتعقيـد غمـوض ذو وهو السكاكي,
 .»نفعه من أكرب ورضره

 املآخـذ هـذه الـصعيدي سـجل أجـل« :فيقـول البيومي رجب الدكتور ويستطرد
 الـسكاكي يعـد فكيـف وضوح, يف هبا واعرتف للسكاكي, »املفتاح« كتابعىل  كلها
 .»القاهر? عبد مدرسة من ما حد إىل كله ذلك مع

 رس« كتـاب أنـصف الـصعيدي املتعـال عبـد تاذاألسـ أن البيـومي الـدكتور ىوير
 املفتاح كتايب من الناصعة البالغة إىل أقرب هو الذي اخلفاجي سنان البن »الفصاحة

 لكنـه حافلـة, بمقدمة اخلفاجي كتاب حتقيق يف كتابه الصعيدي قدم وقد واإليضاح,
 دعبـ أسـلوب مـن املتـأخرين أسـلوب إىل أقـرب العلمـي أسـلوبه إن خامتتهـا يف قال

ْومــن الــسكاكي تالميــذ باملتــأخرين يقــصد الــصعيدي كــان فــإذا القــاهر,  ترســموا َ
 عبـد ديباجـة يـرزق مل إذا سـنان ابـن ألن النقـاش, حيتمـل نظـر كالمـه ففـي خطواته
 ينـادي فهـو والغمـوض, التعقيد عن وبعده اختياره, وحسن ذوقه, رزق فقد القاهر

 .قريب مكان من اجلرجاين
 والبالغــة القــرآين البيــان علــوم يف مهمــة ىأخــر فــاتمؤل الــصعيدي ولألســتاذ

  :منها نذكر والنقد
 .بمرص اآلداب مكتبة يف طبع وقد »القرآن يف الفني النظم«  
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 متقـاربني عـامني يف مـرتني طبـع وقـد »القـرآن نظم حسن يف احلسان األقوال«  
 .)١٩٢٦( بطنطا العمومية املطبعة ويف )١٩٢٤( بطنطا املعارف مطبعة يف طبع حيث

{{OQ{{ 
 سـالمياإل التـاريخ ميـدان إىل الـصعيدي األسـتاذ الفـذ العـامل هذا جهود امتدت

 : كتب حيث
   .F اهللا رسول عنا ًمؤلف  
  .الراشدة اخلالفة عهد يف اإلسالمية الدولة عنا ًمؤلف  
ــاريخ«   ــة ت ــشبان األويل اجلامع ــسلمني لل ــي برئاســة امل ــة وهــو( F النب  جمموع

  .بمرص السلفية بعةاملط )ألقاها دروس
 بمــرص املحموديــة املطبعــة »اإلســالم وصــدر اجلاهليــة يف العــرب تــاريخ«  

)١٩٣٤( . 
   .)١٩٦٤( بمرص العريب الفكر دار »النبوة عهد يف اإلسالمية السياسة«  
ــسياسة«   ــاء عهــد يف اإلســالمية ال  بمــرص العــريب الفكــر دار »الراشــدين اخللف

)١٩٦١(.   
 ).١٩٦٠( بمرص العريب الفكر دار »سالماإل بدء يف قريش شباب«  

{{OR{{ 
 القـضايا« الرائـع كتابـه فهـو سـالمياإل التاريخ كتابة يف للصعيدي جهد أبرز أما
 ويف , البـاب هـذا مطلـع يف ليهإ انحيازي ىلإو إليه رشتأ الذي »اإلسالم يف الكربى
 علميـا عمـال , فحـسب سـالملإل ال , نسانيةاإل للحضارة قدم الكتاب هبذا أنه رأيي
 الرسـالة بعهـدا ًمبتـدئ , املمتـد سـالمياإل التاريخ يف القضايا أعظم فيه ناقش متفردا

 .احلديث العرص يف اجلاهيل الشعر بقضيةا ًومنتهي النبوية,
 وصـلت التـي الناقـدة و ديـةقالن ملكاته ظهرت الكتاب هذا فصول من كثري ويف
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 . معارصيه من حدأ اليه يصل مل ما إىل

ْمن ناقش قريظة بني ضيةق ففي  سـعد رأي حـني املستـرشقني من احلكم عارضوا َ
 إىل ذهبـوا إذ والنـساء, الـذراري ىُوتسب األموال, ُوتقسم الرجال, يقتل أن معاذ بنا

 التـي التـوراة حكـمعىل  نزلا ًسعد إن :املؤرخون قال وقد بالقسوة, يتسم احلكم أن
 وهـو بـه, يؤمنـون قـانون عـن رجـواخي أن هلم فليس بذلك, تقيض وهي هبا, يدينون
 قريظـة بنـي أنعـىل  نـص حـنيا ًقويـ ًتعليال ذكر الصعيدي لكن نظره, وجهة له قول

 ألن العفــو, جانــب إىل ونميــل بالقــسوة, احلكــم نرمــي ىحتــ حــرب, أرسي ليــسوا
 للقتـل, يتعرضـوا أن دون زمالؤهـم وهم قينقاع, وبني النضري بني عن عفا الرسول

 .التوراة محك فيهم ينفذ ومل
 الـسياسية عهـودهم مـن حتللـوا حـني العظمـي اخليانـة قـارفوا فقـد قريظة بنو أما

 لكـنهم ,ىاألرس معاملـة يعـاملون أعـداء املبدأ يف يكونوا فلم األعداء, إىل وانضموا
 بـام وغـدروا اخلطـرية حمنـتهم فـانتهزوا العهـود مـن بيـنهم ملـا املـسلمون ّأمنهم خونة
 .اخلائنني يف اإلعدام حكم تنفذ الوضعية ئعالرشا وكل عليه, اتفقوا
 ينفـذ مل اهللا رسـول أن إىل الصعيدي املتعال عبد األستاذ ذهب اإلفك حادث ويف

 فـيام بـه يعمـل بـل املاضية, األحداث يف به يعمل ال الترشيع ألن أحد,عىل  القذف حد
 ال احلـد نأل يقـم, مل احلد أنعىل  تدل حجر وابن املاوردي عنا ًنصوص ونقل يستجد,
 إىل وعزيـت انتـرشت, قـد فـاألراجيف !هـذين أحـد يثبـت ومل إقرار, أو ببينة إال جيب
 حكـم أن ذلك إىل أضيف فإذا يقروا, ومل فتنصلوا عليهم الشبه وحامت فأنكروا أناس
 .األئمة من مجاعة عليه نص وقد !متوقع العقوبة فوقف قبل, منا ًمقرر يكن مل القذف

{{OS{{ 
 عبـد األسـتاذ مؤلفات من كثرية بنسخ حتتفظ األزهرية املكتبة أن ّاحلظ حسن من
 يف وطبعاهتـا صـدورها تـواريخ بعـض إىل اإلشارة أمكن وهكذا , الصعيدي املتعال
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 سـامي الفـداء أبـو بـه قـام مـشكور جهـد عـن بترصف ننقلها التي الببليوجرافيا هذه
 :اإلسالمي الفكر معهد يتمه مل ملرشوع التوين
 املطبعـة »اإلسـالمية الدينية باملعاهد األوىل السنة لطالب العرصية ةاآلجرومي« •

   .)م١٩٢٠( بالقاهرة الرمحانية
   .بمرص العريب الفكر »قرآنية دراسات وكتاب األزهر« •
  .بمرص اآلداب مكتبة »التهذيب متنعىل  اخلبييص رشح املنطق علم جتديد« •
  .بمرص اآلداب مكتبة »نبوية توجيهات« •
 املعـارف دار منـه وطبعـت بمـرص العريب الفكر دار »اإلسالم يف الدينية احلرية« •
  .حديثة طبعة
  .بمرص العريب الفكر دار »اإلسالم يف الفكر حرية« •
   .بمرص اآلداب مكتبة »اإلسالم يف الكربى القضايا« •
 الرسـالة مطبعـة »اهلاشـميات وقـصائده املرواين العرص شاعر زيد بن الكميت« •
 .بمرص
  .بمرص اآلداب مكتبة »?مسلم ناأ ملاذا« •
 بمـرص اآلداب مكتبـة »عـرش الرابع إىل األول القرن من اإلسالم يف املجددون« •

)١٩٦٢(.   
 اآلداب مكتبـة »والوضـعية الـساموية والـرشائع اإلسالمية الرشيعة يف املرياث« •
   .بمرص
 ادرالـص اجلديد التعديل يف وكلمة الرشيف, لألزهر احلديث التعليم نظام نقد« •
   .بطنطا العمومية املطبعة »١٣٤٢ سنة يف

ــاريخ«  • ــاد مــن وصــفحات األزهــر يف اإلصــالح ت ــة »اإلصــالح يف اجله  مطبع
   .بمرص االعتامد
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   .)١٩٥٥( بمرص املنريية املطبعة »والتقريرية األدبية الطريقة بني التمثيل أرسار«  •
 املطبعـة »احلديثو القديم العرص يف األدب رجال ألشهر والنثر النظم روائع«  •

 .بطنطا العمومية
{{OT{{ 

  :النبوي احلديث يف مهمة كتب جمموعة وحتقيق برشح أيضا الصعيدي قام
  .بمرص صبيح مطبعة »نبويا حديثا عرشين يف وحتقيقات توجيهات«
   .بمرص صبيح مطبعة »نبويا حديثا ثالثون«و
  :واملنطق النحو يف كتب بتحقيق قام كام
 اآلداب ومكتبــة صــبيحعــىل  حممــد مطبعــة »املفتــاح لتلخــيص اإليــضاح بغيــة«  •

   .)أجزاء ٤( بالقاهرة
 كتـاب هـامشعـىل  مطـوع هـشام البـن »املسالك أوضح لرشح السالك بغية« •

  .بمرص صبيحعىل  ومطبعة بمرص اآلداب مطبعة »املسالك أوضح«
   .بمرص صبحيعىل  حممد مطبعة اخلفاجي سنان البن »الفصاحة رس« •
  .بمرص صبيح مطبعة »الذهب ورشذ رشح« •
  .بمرص صبيح مطبعة »السلمعىل  املولوي رشح املنظم املنطق« •
 طولـون بـن أمحـد بـن حممـد »عـامر بنـي جمنـون أخبـار يف املسار سامع بسط«و •

  .بمرص القاهرة مكتبة الصاحلي,
 .بمرص الرمحانية املطبعة »وحواشيها رشحها مع النسفية العقائد«و •

{{OU{{ 
 مـن كثـري يف إليهـا الرجـوع يسهل التي املفهرسة الشهرية الدوريات يف رهآثا ومن
  : املكتبات
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 . »  هريرة أليب تكذيبه حول املوسوي احلسني عبد مع مساجلته« •

  .م١٩٤٧ مارسمن  ١٧ الرسالة جملة
 . »للموسوي هريرة أيب لكتاب الصعيدي نقد« •

  .م١٩٤٧ أبريلمن  ٧ الرسالة جملة
 . »الصعيدي عىل املوسوي رد« •

 .م١٩٤٧ أبريلمن  ٢٨ الرسالة جملة
 . »املوسويعىل  الصعيدي رد« •

  .م١٩٤٧ مايومن  ١٩ الرسالة جملة
 . »املتقدم الصعدي ردعىل  املوسوي رد« •

  .م١٩٤٧ مايومن  ٢٦ الرسالة جملة
  .اهللا خلف أمحد ملحمد »القرآنعىل  القصيص الفن« لكتاب نقده •
 .م١٩٤٧ نوفمربمن  ٢٤ الرسالة جملة 

 . »عثامن مقتل يف قضائية ملحات« مقال •
 .م١٩٤٦ ديسمربمن  ٩ الرسالة جملة

 . »النبوة عهد يف األول سالمياإل امللجأ« مقال •
 .م١٨٤٦ ينايرمن ١٤ الرسالة جملة

***** 
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{{M{{ 

 التخـصص, متعـددي األزهر علامء أبرز من واحد عرجون الصادق حممد الشيخ
ا ًأيـض وهـو حـرص, يـشملهم أن مـن أكثـر نعـرف كـام وهـم , واملجدين واملوهوبني,

ــد ــن واح ــرز م ــه أب ــؤلفني علامئ ــذين امل ــوا ال ــار ترك ــزةا ًآث ــوم يف متمي ــسري, عل  التف
 وتـراجم اإلسـالمي, والتاريخ األدبية, والدراسات , اإلصالحي والفكراالجتامعي

 فهـو هـذا كـل ومـع جتويـد من به متيز بام تنطق فكرية آثارا ترك وقد . اإلسالم أعالم
 . بوللوأ مدرسة إىل أقرب جمدد تأميل شاعر
 الـذين العلـامء أبرز من عرجون الصادق حممد الشيخ كان الرتانزستور عرص ويف
 حافلـة أحاديثـه وكانـت املرصية, اإلذاعة يف الدينية الصباح أحاديث تقديم يف برزوا
 بفخـر وأعـرتف , واحلـضارة سـالماإل وفهـم , القرآين التفسري يف منهجه عن يبني بام
 سـاليباأل كـلعـىل  بـالعلم املتـدفق الواثق يذاعاإل لقاءاإل يف أسلوبه أؤثر كنت أين
 . ىخراأل

 )مكـاتبهم مكاناتإب( مريكينياأل العلامء عىل ىحت يتفوق قولأ نأ حبأ كام كان
 عـرصها يف يعـيش ىحتـ فيها والتفكري بينها وربطه  ,  للامدة ومجعه للمصادر تتبعه يف

   .  بالقوة احلافل سلوبهأب حتريرها يتوىل ثم وأجوائها
 فكـرة بجوهر اقتناعا زهراأل علامء برزأ أيضا رأيي يف عرجون الصادق حممد كان
 ىحتـ الـزمن مـيض مـع واجلامعـات فـراداأل حال تطور ترصد التي الطبيعي التاريخ

 نـصوصه أن ذلـك الفكـرة هـذه عـن احلـديث يف العلـم مصطلحات يستخدم مل نإو
 كـان أم وقادتـه الماإلسـ عـن حديثـه أكـان ذلـك يف سـواء بليـغ نحـو عـىل هبا قاطعة
 .ورشائعها نسانيةاإل عن حديثه
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 بتوظيف عليه اهللا فتح وقد صغره, من لألدبا ًعاشق عرجون الصادق حممد كان
 مــن ليكــون اختــري وقــد , رائــع نحــو عــىل ســالماإل خدمــة يف الفــذة دبيــةاأل مواهبــه
 صالتخـص أسـلوب تطبيـق تـم عندما األزهرية اجلامعة يف لألدب األوائل األساتذة

 . امليدان هذا يف زهريةاأل اجلامعة دور مّفعظ األزهرية الكليات يف
{{N{{ 

 ىوتلقـ ,)م١٩٠٣( أسـوان بمحافظـة إدفو يف عرجون الصادق حممد الشيخ ولد
 القـديم النظـام عـىل الـرشيف األزهـر يف درس ثم الكتاب يف بدأها ًتقليديا ًديني ًتعليام
 نـال ىحتـ املنتظمـة دراسـته يف واسـتمر , ةواحـد كليـة بمثابـة فيـه زهراأل كان الذي

ــشهادة ــة ال ــديم النظــام عــىل العاملي ــام يف أي ,)م١٩٢٩( الق ــذي الع ــشاء ســبق ال  إن
 وهـي أستاذ درجة من التخصص درجة نال ثم اجلديدة, األزهرية اجلامعية الكليات

 .م١٩٣٥ )ا ًأيض القديم األزهري النظام عىل( بالدكتوراة وقتها يف عودلت التي
 حممد الشيخ العظيم بأستاذه عرجون الصادق حممد الشيخ ارتبط الفرتة هذه يفو 

 بالــشيخ ارتــبط كــام اإلســالمية, اهلدايــة مجعيــة يف نــشاطه وشــاركه حــسني, اخلــرض
 . الكتاب هذا يف بابا له خصصنا الذي الدين أصول عميد اجلبايل إبراهيم
 منها وانتقل لرشيف,ا األزهر بمعاهد مدرسا عرجون الصادق حممد الشيخ عني

 ملعهـد شـيخا عمـل كـام الـدين, أصـول بكلية مدرسا عمل ثم العربية, اللغة كلية إىل
 اإلسـكندرية, لعلـامء وشـيخا الـديني, أسـيوط عهـدمل شيخا عمل ثم الديني, دسوق
 أصول لكلية فعميدا األزهري, للتعليم مديرا اختري ثم ,)م١٩٦٤( ملعهدها وعميدا
  .م١٩٦٨ عام للكلية عميد وهو تقاعدال إىل وأحيل .الدين

 يتح مل التي املرموقة األزهرية املناصب من عدد خالل من عطاؤه تواصل وهكذا
 .للنوادر إال النحو هذا عىل تعاقبها
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{{O{{ 

 فقـد مـرص يف عرجـون الـصادق حممـد الـشيخ إسـهامات تعـددت مـا نحو عىلو
 إسـالمية دول يف مناصـب عـدة تـوىل فقد اإلسالمية, البالد يف عطائه روافد تعددت
ــدعوة دفــع يف خالهلــا مــن أســهم ــوىل حيــث اإلســالمية, ال  معهــد مــدير منــصب ت

 ًأسـتاذا عمل كام بالسودان, اإلسالمية درمان أم بجامعة اإلسالمية العليا الدراسات
 ســتاذاأو املكرمــة, بمكــة القــرى أم بجامعــة )احلــديث علــم( العليــا للدراســات
 يف و الليبية بنغازي بجامعة زائرا أستاذا عمل و املنورة, ينةواملد الكويت, بجامعات

 .ندونيسياأو اليمن
 بجامعـة للحـديث العليـا للدراسـات أسـتاذا عمـل أن تـواله منـصب آخر وكان
 .املكرمة بمكة ىالقر أم وجامعة العزيز, عبد امللك

 يفيالـوظ العمـل عـن انقطاعـه بعـد ووقتـه نفسه غّفر فقد خامتته اهللا أحسن وقد 
 الكتـاب وهـو وحتقيق, بحث ,»ورسالة منهج ..اهللا رسول حممد« القيم كتابه لوضع
 .رحيله بعد صدر الذي

{{P{{ 
 العلـامء, كبـار هبيئـة عـضوا عرجـون الصادق حممد الشيخ كان العلمي امليدان يف

 املكرمة, بمكة سالمياإل الفقه جممع يف وعضوا اإلسالمي, العامل برابطة وعضوا
 كـان كـام , املـسلمني, الشبان بجمعية ًمؤسسا ًعضوا كان العام العمل انميد يف و
 .األدبية ولأبول مجاعة يف عضوا
 مراكـز بنـرش شـبابه يف اهتم عرجون الصادق حممد الشيخ نأ بالذكر اجلدير ومن
  .»األهرام« جريدة يف التصحيح يف شبابه يف عمل كام الكريم القرآن حتفيظ

 مـع متبادلة ورسائل , مساجالت شبابه يف عرجون دقالصا حممد لشيخل وكانت
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 وسـيد , هيكـل حـسني وحممـد حسني, وطه وجدي, فريد حممد :عرصه مثقفي كبار
 . قطب
 عـرف ملـا املعارضـني مـن بـرزأ كان أنه نذكر أن يفوتنا ال السيايس ىاملستو عىلو

 يف ثــةواحلدي العلميــة الدراســات إدمــاج لفكــرة معارضــا كــان كــام األزهــر, بتطــوير
 .لألزهر األصيل الطابع عىل احلفاظ يؤثر وكان كلياته,

{{Q{{ 
 منهجه وعن , القرآنية والدراسات التفسري جمال يف جهده عن باحلديث والأ نبدأ

 . مكانته وفهم الكريم القرآن تفسري يف
 املجتهـدين, املفـرسين مـن كـان عرجون الصادق حممد األستاذ أن يف جدال وال 
 : مطبوعني كتابني يف بلوره اهللا كتاب تفسري يف خاص منهج له وكان
   .»املفرسين أقوال يف وإعجازه هدايته ..الكريم القرآن« الضخم كتابه  •
   .»القرآن لتفسري منهج نحو« املوجز كتابه  •

 للهدايــة مــصدرا باعتبــاره اهللا بكتــاب االهــتامم رضورة عــىل فكــرهتام وتــدور
 أو بـالنحو تتعلـق علميـة ملناقـشات جمـاال يكـون أن بلق ! للبرشية اًذقومن اإلنسانية,
 .املتنازعة الطوائف بني اللجاج رضوب أو الكالم, علم مباحث أو الرصف
 : التفسري يف وله

 .»والسجدة ولقامن والروم التوبة :سور تفسري« ـ 
 .»تليفزيونية تسجيل رشائط« ـ 
  .خمطوط .»األنعام سورة تفسري يف اإلنعام نفحات 

 : أيضا القرآنية الدراسات بكت من و
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 .»القرآن رياض من« ـ 
 .»القرآن قراءات يف رسالة مزاعم رد« ـ 
 .»القرآن خالل من املجتمع يف اهللا سنن« ـ 
 .»القرآن يريدها كام اإلسالمية األمة« ـ 

{{R{{ 
ــة يف ومتقــدم عظــيم رأي عرجــون الــصادق حممــد ألســتاذل كــان  مــن كــل مكان

 العظـيم القـرآن« كتابه اسم من يتضح ما وهو , نسانيةاإل تاريخ يف والقرآن سالماإل
 نبيـا القـرآن أصبح وهبام العظيم القرآن رس مها واإلعجاز فاهلداية   » وإعجازه هدايته
 اإلسـالمية األمـة احتياجـات الوقت نفس يف ويلبي والرسالة النبوة ختم يؤكد مقيام

 مطلـع يف ليهـاإ رشنـاأ التـي تطـورال فكرة من وتقريره فهمه يف ينطلق وهو  . الواحدة
 :فيقول الباب هذا

 سلسلة حلقات خاتم وجعله خالدا, عاما لإلنسانية دينا اإلسالم تعاىل اهللا رشع«
 اهللا صـلواتـــ  حممـد إىل آدم لـدن مـن اإلنـساين التـاريخ سـجل يف املتالحقة الوحي
  .»األرض هذه يف نساناإل إىل الترشيعية الرمحة لتنزيل املكملة احللقة هو فكان  ــعليه
 قدر عىل اإلهلي الترشيع حلقات من حلقة كل تكون أن اهللا حكمة شاءت وقد«

ِواخللقي الطبعي تكوينها يف هلا تأيت التي اجلامعة استعداد ُ َنظم وكأنام واالجتامعي, ُ َ َ 
 وإن وقبيل, جيل كل يف احللقات متامثل اجتامعيا عقدا بالوحي اإلنسانية اهللا

 j ﴿:  احلياة من مكاهنا يف األمة وضع مع لتتفق والتصوير, الوضع يف اختلفت
k l m n o p q r s t u v w x y {z | 

} ~ _ ` a ﴾] حقيقتها يف اإلنسانية اكتملت إذا حتى] ١٣:الشورى 
 عىل مهيمنا اإلسالم جاءها العقيل, واالجتاه الفكرية للوحدة وهتيأت املطلقة
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 األرض حضيض عن هبا يسمو الذي الكامل من له أعدت ما إىل لريشدها زمامها,

 . »السامء ملكوت إىل
{{S{{ 

 القائلـة فكرتـه عـىل التأكيـد إىل هـذا بعـد عرجـون الـصادق حممد األستاذ ويصل
 : الكريم القرآن يؤكد حسبام وسلبا جياباإ سالماإل يف العقل بسلطان

 خطابـا حمـدودا اخاصـ عقـال ختاطـب إنـام الـسابقة الـرشائع كانـت ثم ومن ....«
 القبيل هذا وال األجيال, من غريه إىل الناس من اجليل هذا ىيتعد ال حمدودا, خاصا
 العقــل ألن وأعمــق, أوســع تــرشيع إىل التــرشيع ذلــك وال املجتمــع, مــن ســواه إىل

 هـذا إىل عمـد اإلسـالم لكـن العام, اخلطاب هلذا حينئذ صاحلا يكن مل العام اإلنساين
 وخاطبـه احليـاة, بعـبء االضـطالع إىل تكوينـه يف هتيـأ أن بعـد امالع اإلنساين العقل
ًقيام وجعله األقوم, الطريق إىل املرشد خطاب ِّ   .»كلها احلياة شؤون عىل َ

 الذين عىل النكري وشدد العقل, سلطان غري سلطانا يقبل أن اإلسالم وأبى«
 ناعيا دستوره يف الفق والتفكري, النظر عن عقوهلم وأناموا ِّاحلس, لبالدة استسلموا

 A B C﴿ :ضالالهتم عىل آبائهم اتباع يف بالغباء وتشبثهم عقوهلم ازدراء عليهم
D E F G H I J K L M ON P Q R S T U 

V W ﴾ ]١٧٠:البقرة [. 
 µ ¸¶ ¹ ́ ³ ² ± ° ¯﴿ : آخر موضع يف وقال

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È 
ÊÉ Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü 

Ý ﴾ ]١٩٥, ١٩٤:األعراف [. 
 يف وألـذع لنفوسـهم, إيالمـا أشـد للمخـاطبني التحقـري حـد البـالغ التسفيه فهذا
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َالفطـر َبدائـة من بقضية القرآن له مهد وقد أفئدهتم,  سـيقت العقـول فيهـا ختتلـف ال ِ
 يـستحق ال ملـا أنفـسهم تعبـدوا حيـث مـسلكهم, يف العقـيل اخلطـأ موطن عىل للتنبيه
 هبـا, متـيش أرجـل هلـا ليـست األصـنام أن يعلمون هم .والتقديس بادةالع بله احلياة,
 هــذا نفــي يف ولكــن هبــا, تــسمع آذان وال هبــا, تبــرص أعــني وال هبــا, تــبطش أيــد وال

 ½ ¼ «﴿ :أسلوب بأبدع عقوهلم عىل إزراء االستفهام طريق عن بداهة املعلوم
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ﴾ ]٢٢:امللك[.  

{{T{{ 
 ينحـاز متوقـع هو ما غري عىل عرجون الصادق حممد األستاذ كان النحو هذا عىل

 العقـل عـىل يعـول مـن انحياز هو خاص نوع من انحياز لكنه بالغا انحيازا العقل إىل
 الفكـرة هـي الفكـرة هـذه وكانت , البرشية النفس إيقاظ يف مهمته ويؤدي يتيقظ نأ

 : هلا وتفسريه القرآنية للنصوص فهمه عىل املسيطرة
 مهمته أداء إىل وتنبيهه العقل إيقاظ السامي املبدأ هبذا الكريم القرآن أراد ...«
 عىل الفكرية القوى وتربية األصم, التقليد مرض من اإلنسانية النفس وإبراء

 أيقظوا الذين عىل أثنى ولذلك التفكري, وحرية الرأي واستقالل بالنفس االعتداد
 واآلفاق, األنفس يف اهللا آيات يف النظر اتساح إىل التقليد قيود من وتفلتوا عقوهلم
 M N O P Q﴿ :يقولوا فلم احلق إىل إال ملتفتني غري العلم بسري وساروا

R S T U ﴾ ]الذليل العاجز اعتذار اعتذروا وال  ,]٢٣:الزخرف: 
﴿r s t u v w x ﴾ ]تعاىل فقال, ] ٦٧:األحزاب: ﴿y z 

{ | } ~ _ ̀ a b c d e f g 
h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y ﴾ ]١٩١, ١٩٠:آل عمران[«.  
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َعني ما أهم من الفكري الترشيع من النوع هذا ِ  يف كثـريا فردده احلكيم, القرآن به ُ
 يف العـام العقـل ملقـام وإجـالال اإلنـسانية لقـدر تعظـيام شتى, أنحاء عىل بينات آيات
   .حده وجماوزة طوره, ىتعد إىل تطلع إذا مجاحه من تكبح حدود

{{U{{ 
 شـديدة رسعـة يف نـشري نأ عرجـون الـصادق حممد األستاذ جلهد نصافاإل ومن

 موقـف يكـون نأ ينبغـي ومـا العلمـي عجازباإل ناآل يسمي فيام مبكرا اجتهد نهأ إىل
 متنتاقـضة بـدت كثـرية فكـارأ ترتيب عادةإل الوقت له يتح مل لكنه , آياته من التفسري

 .لرأيه بالغ محاس من عنه معروف هو ما مع وضوعاتامل هذه يف دلو من به ديلأ فيام
 إليـه وجهـت التـي االنتقـادات من مجعته كنت ما كل الباب هذا من حذفت وقد
 الـدكتور العالمـة ليه إيشري ما ذكرأ نأب مكتفيا اجلزئية هذه يف ومقوالته جهوده وايل
 اإلمام إىل انتقادات وجه عرجون الصادق حممد األستاذ أن من البيومي رجب حممد
 ضـوء يف الكونيـة اآليـات بعض تفسري من إليه اجتها فيام املراغي اإلمام و عبده حممد
 دقيقـة برشوط االجتاه هذا حبذ عرجون الشيخ أن مع احلديث, العلم عنه متخض ما
 اإلمـام األسـتاذ إليه أشار مما البيومي الدكتور يقول كام كانت بل ابتكاره, من تكن مل

 قـدم التـي العلميـة املقدمـة يف تفصيال املراغي اإلمام وضحه وما ا,موجز عبده حممد
 حـني عرجـون الـصادق حممـد وافقهـام وقـد ,»احلديث والطب اإلسالم« لكتاب هبا

 مهتــديا الكونيــة اآليــات بعــض عــن »القــرآن لتفــسري مــنهج نحــو« كتــاب يف حتــدث
 .احلديث العلم بحقائق

{{ML{{ 
 وعبقريتـه عرجـون الصادق حممد الشيخ ذكاء فيه ىلجت مهم ميدان إىل ثانيا وننقل

 هـذا مقدمـة يف حريـصا كنـت وقـد , الطبيعـي والتـاريخ هليـةاإل الـسنن دراسـة وهو
 الطبيعـي التـاريخ بفكرة اقتناعا زهراأل علامء برزأ نهأ يف رأيي إىل شريأ نأ عىل الباب
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 يـستخدم مل نإو ىحتـ الـزمن مـيض مـع واجلامعـات فـراداأل حـال تطور ترصد التي

 نحـو عىل هبا قاطعة نصوصه أن ذلك الفكرة هذه عن احلديث يف العلم مصطلحات
 .ورشائعها نسانيةاإل عن وحديثه وقادته سالماإل عن حديثه هذا يف بمستوى بليغ
 يف اهللا سـنن« الفريـد كتابـه عرجـون الـصادق حممـد الـشيخ ألف امليدان هذا يف و

 حممـداألسـتاذ  أشـار الـذي اإلهليـة الـسنن لمع إنشاء إىل السعي يف فأسهم »املجتمع
 علــم اســتقل كــام  التفــسري, علــم مــن باســتقالله االهــتامم وجــوب إىل رضــا رشــيد

   .الفقه علم من الفرائض
{{MM{{ 

 سرية كتابة يف املتجيل العلمي عرجون الصادق حممد الشيخ جهد إىل ثالثا وننتقل
 سـرية عـن صـفحة وسـبعامئة نيألفـ مـن أكثـر حتـوي جملـدات أربعـة يف F الرسول
  .F اهللا رسول
 : العظيم العمل هذا يف املميزة املالمح بعض إىل رسعة يف نشري نأ املهم ومن

 عـرش عكـف و البحـوث مراكـز تفعـل مـا غـرار عـىل بتوسع مواده الشيخ أعد  •
 القـديم يف اهللا رسـول عـن كتـب ممـا دراسته أمكنه ما كل دراسة عىل متوالية سنوات

   .ىأخر تارة وتتعارض تارة تتفق روايات من صادفه فيام رأيه مبديا واحلديث,
ــ قــرر  • ــ مــنهج مــن قــرر فــيام ـ  املفتعلــة التلفيقــات يــرفض بــأن نفــسه يلــزم أن ـ

 .املطهرة السرية كتابة يف الواهية واالحتامالت
 النبـوي, احلـديث ورشوح القـرآين التفـسري كتـب تـضمنته ما إىل بتحقيقه امتد  •

 . املتعددة سالمياإل خالتاري وصحف
 بـروح التحقيق هذا عىل وحرص , روايات من قابله ما لكل بالتحقيق تعرض  •

 حممـد الـدكتور يقـول كـام يبلـغ املسائل لبعض حتقيقه حجم إن ىحت املتبحر الباحث
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  .صفحة مخسني البيومي رجب
 نمـ واملحـدثني املفرسين من كبار أعالم ناقش نهأ ىحت جريئا مناقشاته يف كان  •
 وابـن حيـان, وأيب تيمية, وابن والواقدي, واإلسامعييل, حجر, وابن الطربي, أمثال

  .وغريهم سالم وابن القيم, وابن والسهييل, والزرقاين, كثري, وابن إسحاق,
  .كثرية بنقوض عبده حممد اإلمام األستاذ آراء اختص  •

{{MN{{ 
 عرجـون الصادق حممد الشيخ تبناها التي الفكرة إىل رسيعة شارةإ إىل رابعا ونأيت
 فنشري التسامح فكرة وهي , هذا كتابنا هذا يف هلا رمزا وجعلناه , لنفسه فكريا مذهبا
 ســامحة يف املوســوعة« فيهــا كاملــة موســوعة ليفأبتــ كلــه العــامل ســبق نــهأ إىل بفخــر

 الكتـب أبـرز مـن فكـان ,»العـرب سجل« دار عن الكتاب هذا صدر وقد »اإلسالم
 .املــسلمني غــري معاملــة يف وســامحته اإلســالم, يــرس عــن حــديثلل خصــصت التــي
 .وحدها التسامح لقضية تعمل ىكرب مؤسسات تنمو أن قبل وذلك
 عــرب اإلســالم ســامحة عرجــون الــصادق حممــد الــشيخ تتبــع املوســوعة هــذه ويف
 تطبيـق يف املـسلمني ومواقـف  , الطويـل بتارخيـه ومـرورا مصادره من ابتداء العصور
  . دينهم

{{MO{{ 
 فلـسفة وهـو عرجـون الـصادق حممـد الـشيخ لتجليات اخلامس املجال إىل ونأيت
 يـرصح مل نإو امليـدان هـذا يف متميـزين تـوجهني صـاحب فنجده سالمياإل التاريخ
 : بالنص هبذا

 الفكـر حتـرر يف وأثـرهم اإلسـالم قـادة عـن احلـديث رضورة ىيـر أوال كان فقد
 مجعـوا قـد اإلسـالم رجـاالت مـن األول صدرال عظامء إن:  يقول وكان اإلسالمي,
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 يف فــصدروا العمــيل, امليــدان يف النظــري الفكــر مــن وأفــادوا والفكــر, الــسياسة بــني

 ينــادي كــان وهلــذا ! إنــساين هــدف ذات رشيعــة مبــادئ عــن واجتاهــاهتم أحكــامهم
 !ىاملعن هبذا , فكر قادة , العهد هذا زعامء أن إىل باالنتباه
 بـن عمـر أن عـىل يؤكـد املثـال سـبيل عـىل عرجـون دقالـصا حممـد الـشيخ وكان
 احلـصيف, املجتهـد املفكـر ممارسـة اخلالـدة الـرشيعة تطبيـق مـارس قـد  اخلطاب

 واحلريـة اإلخـاء مبادئ وحتقيق املجتمع وصالحية الدولة قيادة يف اآلراء من ىوأبد
 المـاك قـالوا قـد هـؤالء ألن اإلغريـق, فالسـفة ىمـستو عـن بـه ارتفـع ما واملساواة
 فقـد عمـر أمـا املجلدات, بطون يف رقد بأن الفكري دورهم ىانته ثم قواعد وقرروا
 أن كـام واخلاصة, العامة سياسته يف العامل املجتهد املفكر التزام الرشيعة بأصول التزم
ــه ــذين الــصحابة مــن زمــالء ل ــرأي شــاركوه , F حممــد مدرســة مــن خترجــوا ال  ال

 لقادة ممتازة نامذج يكونوا أن قبل اإلنساين الفكر ادةلق ممتازة نامذج وهؤالء والتنفيذ,
 .اإلسالمي الفكر

{{MP{{ 
 ثلمت ما وهو سالمياإل التاريخ ميدان يف عرجون للشيخ الثاين التوجه إىل يتأن ثم

 قام التاريخ هذا أن وكيف , وتارخيه اإلسالم يف الرأي حرية فكرة جالء يف جهده يف
 . الفكرة هذه حول

 يف الـرأي حلريـة متقدمـة مكانـةوجـود ب يامنـهإ عـن الحييـد عرجـون اذسـتاأل كان
 الـشيخ كـان وقـد . اإلسـالم يف العقـل مكانـة عـن حلديثـه تؤما يراها وكان اإلسالم
 األخـرى الـرشائع عـىل مميزاتـه وأعظـم اإلسـالم خـصائص أخـص ان يري عرجون
َوملـك ,يةاإلنسان عىل حارسا اإلنساين العقل من أقام اإلسالم أن ,إطالقا َّ َ  اإلنـسانية َ
 اهلادئـة الـروح هبـذه وهـو .الكـامل مـدارج يف رقـي والنمـو ناميـة, حية لتكون احلياة
َضمن القوية ِ  فيـه فأوغـل متـني الـدين هـذا إن« : سـواه مـا عىل واهليمنة البقاء لنفسه َ
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 . »غلبه إال ٌأحد َالدين َّيشاد ولن برفق,

 تعظـيام الرأي حرية فعظموا األساس, ذاه عىل اإلسالم ّاألولون املسلمون ِفهم«
 ينهض أن يمكن ال زمن يف األرض أقطار عىل سلطاهنا مدت ناهضة أمة منهم جعل
 التفكـري, مقيـدة العقـل حبيـسة أمره عىل القائمة األمة كانت لو القاهر السلطان هبذا

 :فقـال املـؤمنني عـىل الثنـاء منـاط وجعله اإلسالم به جاء الذي الشورى مبدأ وليس
﴿n o p ﴾ ]نبيـه به اهللا وأمر , ]٣٨:الشورى F وبـني بينـه دسـتورا ليجعلـه 

 الـرأي حريـة قواعـد من قاعدة إال] ١٥٩:آل عمران[ ﴾ _ ^ [﴿ :فقال أمته
 وحـي عليـه ينزل مل فيام َّالسنَن هذا عىل وجرى ربه, أمر الرسول فاستمع وتقديسها,

   .»فيه
ــام F اهللا رســول أن« صــحيحه يف البخــاري روى« ــد جــاء حــني ق ــوازن وف  ه

 مـن معـي« : F اهللا رسـول فقـال وسـبيهم, أمـواهلم إلـيهم يـرد أن فسألوه مسلمني
ُّوأحـب ترون, َ  وإمـا الـسبي, إمـا :الطـائفتني إحـدى فاختـاروا أصـدقه, إىل احلـديث َ
َأنظرهم وكانــ  »بكم استأنيت كنت وقد املال, َ ْ  حني ليلة عرشة بضع F اهللا رسول َ
َقفــل ــ مــن َ ـــ ائفالط ــام ـ ــني فل ــيهم ٍّراد غــري F اهللا رســول أن هلــم ّتب  إحــدى إال إل

 بـام اهللا عـىل فأثنى املسلمني يف F اهللا رسول فقام سبينا, نختار فإنا :قالوا الطائفتني,
 أرد أن رأيـت قـد وإين تـائبني جاؤونـا قـد إخـوانكم فإن بعد, أما« :قال ثم أهله, هو

 يكـون أن مـنكم أحـب ومن فليفعل, ذلك ّيطيب أن منكم أحب فمن سبيهم, إليهم
 ّطيبنا قد :الناس فقال , »فليفعل علينا اهللا يفيء ما أول من إياه نعطيه حتى حظه عىل
 يـأذن مل ممـن مـنكم أذن مـن نـدري ال إنـا« : F اهللا رسـول فقـال اهللا, رسول يا ذلك

َيرفع حتى فارجعوا ْ  ثـم ؤهم,عرفـا فكلمهـم الناس, فرجع , »أمركم ُعرفاؤكم إلينا َ
ُوأذنوا ّطيبوا قد أهنم فأخربوه F اهللا رسول إىل رجعوا ِ« . 
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{{MQ{{ 

 احلـديث رواهـا التـي القـصة عليـه تدل ما عرجون الصادق حممد الشيخ ويتأمل
 , الفكـر وحريـة الرأي, حرية قيمة من عىلت الديمقراطية للمامرسة قواعد من الرشيف

 :بالذكاء متيزت للنص عرجون ستاذاأل قراءة إن نقول أن احلق ومن
 الـرأي حريـة من الناهضة األمم إليه تبلغ ما أقىص ّيصور الرشيف احلديث هذا«
 يف منـا تـدنو التـي العظيمـة الفوائـد من وفيه االستبداد, وحمو الفاضلة, النيابة ونظام
 يف الوصــف, عــن جيــل مــا الــرأي, واســتقالل الفكريــة احلريــة عــرص هــذا, عــرصنا
 : »الرأي حرية« موضوع

 هلؤالء عليه اهللا صلوات النبي قول احلديث هذا من القارئ ْيبده ما أول«  •
ُجددا اإلسالم يف دخلوا الذين ّوأحب ترون, من معي« :ُ َ  ; »أصدقه إىل احلديث َ

 الرأي, حرية وتقديس احلقوق احرتام وهو العام, اإلسالم بقانون ليشعرهم
 إىل صار األمر إن :يقول أنهفك الفردي, واحلكم االستبداد, روح عن والتجايف

 ¬﴿:  بمخالفته عني طرفت ما شيئا فعل لو أنه مع رأهيا, أخذ من بد وال األمة,
®  ̄° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À ﴾ ]وهؤالء خالد, عام لدين مرشع ولكنه ,] ٦٥:النساء 
 همف بعده, من الدين هذا بأمر والقائمون احلياة, مدرسة العظمى, مدرسته تالميذ

 ّفرد الرأي, وحرية بالنفس واالعتداد االستقاللية الرتبية يف دروس إىل حاجة يف
 اإلسالم محاة وليعلم اإلسالم, يف الترشيع روح اإلسالم وافدو ليعلم األمر إليهم

 .منهم الدين ومكان الدين, من مكاهنم
 وقطـع هبـا اسـتأنى أن بعـد هـوازن جيـرب أن − عليـه اهللا صلوات − يشأ مل :ثانيا  •

 وإمـا املـال, إمـا :الطـائفتني إحـدى بـني خـريهم بـل ا,هـبعين طائفة قبول عىل عذرها
 .بيان إىل حيتاج ال ما الرأي احرتام من ذلك ويف السبي,
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َعرض :ثالثا  •  قـد إين :هلـم وقـال إخـواهنم, توبـة هلـم وذكر أصحابه, عىل األمر ََ
 بـام إال حيكـم ال أنـه بـانوأ الـرأي, حريـة هلـم أطلـق ثم سبيهم, عليهم أرد أن رأيت
ُأفَرتاه ذلك, ّطيبنا قد فقالوا نفوسهم, به تطيب َ َ  سبي إىل قام ــ األمني الرسول وهوــ  َ
 غـامر يف ولعـل كيـف املـسلمني? حشد من عامة إجابة عىل اتكاال إليهم فرده هوازن

 أمـام سواء واملسلمون العظيم, اجلمع هذا يف رأيه يعرف وال له, يؤبه مل من املسلمني
 ولكنـه برأيـه, النبي يتفرد مل ال, اعتباره, رأي ولكل رأيه, مسلم لكل العام, الترشيع
 يرجعـوا أن أمـرهم :عليهـا فجرى بالعدالة وأحراها الرأي, حرية نظم أدق إىل عمد
 نـواهبم, مع ويتفاوضوا رأهيم, وينضجوا اإلباء أو الرضا منها ويتعرفوا أنفسهم, إىل
 .رأهيم عليه ستقرا ما إليه يرفعوا ثم

{{MR{{ 
 للديمقراطية املبكرة املظاهر عن احلديث عرجون الصادق حممد الشيخ ويواصل

 , F الرسـول مـن هبـا واقتـدوا تعلموها ما نحو عىل املسلمني حياة يف الرأي وحرية
 االرتقـاء مـواطن عـن تبـني فاحـصة قـراءة املـسلمون يعرفهـا التـي األمثلة يقرأ وهو

 : البرشي للعقل يالطبيع والتطور
 هـو ألـيس ناشـئة, حديثة أمة يف يقولون كام »الديمقراطية« آيات أسمى بلغ نظام
 مـن يعرفـون ال الذين فليتبرص ظله? يف لتعيش الناهضة األمم إليه تطمح ما أحدث
 .الصميم يف اإلسالم من ليست وهناك هنا منثورة قشورا إال اإلسالم

 بــسنته فاســتن الــرأي, حريــة يف الطــاهرة ِقيــةالنَّ ِّالــرشعة هــذه F النبــي اشــرتع«
ُملكـه قـد  الـصديق بكـر أبو األول اخلليفة هو فهذا بعده, من الراشدون خلفاؤه َ َّ 

 النـاس خطـب واطمئنـان, رضـا بيعـة باخلالفـة وبـايعوه وأمواهلم, رقاهبم املسلمون
 ولــست علــيكم وليــت إين النــاس أهيــا« :فقــال اخلالفــة مقــام بعــد خطــبهم مــا أول

 حريـة إذن تكـون فكيـف . »فقومـوين أسـأت وإن فـأعينوين, أحسنت فإين بخريكم,
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 أمـر إلـيهم يـرد ثـم بيـوهتم, يف يملكونـه ال ما الناس أمر من يملك خليفة !!الرأي?
 .أسـاء إن والتقـويم أحـسن, إن العـون مـنهم ويطلب ألعامله, ميزانا وجيعلهم نفسه
  .»أقاصيها ارتدت أن بعد بالعرب  بكر أبو ظفر الروح هبذه
 عرض من رجل يقوم أن أثرها من فكان املسلمني, يف التعاليم هذه رست ولقد«

 ّيف مــنكم رأى مــن« :قولــه بعــد اخلطــاب بــن عمــر املــؤمنني ألمــري يقــول املــسلمني
 :عمـر فيقـول , »بـسيوفنا هالقومن اعوجاجا فيك رأينا لو واهللا« : »فليقومه اعوجاجا

 رأى ألنـه عمر اهللا محد إنام , »عمر عوج يقوم من حممد أمة يف جعل الذي هللا احلمد«
 احلـق يف هلـا تلـني ال أمـة ّيتأمر أنه عىل فاطمأن ساريا بالنفس االعتداد روح األمة يف
 .»قناة

 ابن روى وصغريها, كبريها بني الرأي حرية األمة يف بث  عمر إن بل«
 ولو أوقية أربعني عىل لنساءا مهور يف تزيدوا ال« :قال اخلطاب بن عمر أن اجلوزي
ّالقصة, ذي بنت كانت  من امرأة فقالت , »املال بيت يف الزيادة ألقيت زاد فمن َ
 :يقول اهللا ألن :قالت ومل? :قال لك, ذاك ما :فطس أنفها يف طويلة النساء صف
﴿G H I J K L NM O P Q R ﴾ 

 . »أخطأ ورجل أصابت, امرأة« :عمر فقال,] ٢٠:النساء[
{{MS{{ 

 لعمـر بكـر يبأ اسـتخالف قـصة قراءة يف عرجون الصادق حممد الشيخ يتوسع و
 رددهـا التـي للخباثـات الـذكي النفـي عـىل حريـصا فيـه يبـدو نحو عىل اخلطاب بنا

 : املسترشقني عن نقلوا من بعض
 املـسلمني عىل خيلف ومل األعىل الرفيق إىل صعد F اهللا رسول أن يف تأملنا وإذا«
 يف الـرأي حريـة آثـار من أثر ذلك أن علمنا وحاسام, ميسورا كان ذاوه بعينه, رجال
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 املـسلمون إليـه فـوض أن بعـد إال اخلطـاب بـن عمر خيلف مل  بكر وأبو .اإلسالم
 .»ذلك
 إليـه النـاس مجـع نفـسه مـن لـه واسـتبان بكـر أبو ثقل ملا أنه« :اجلوزي ابن روى«
 مـن إيامنكـم اهللا أطلـق وقـد يب, ملـا اميتـ إال أظنني وال ترون, ما يب نزل قد إنه :فقال

 فـإنكم أحببـتم, مـن علـيكم ّفـأمروا أمركم, عليكم ورد عقديت, عنكم وحل بيعتي,
 عليه, وخلوا ذلك يف فقاموا , »بعدي ختتلفوا ال أن أجدر كان مني ٍحياة يف أمرتم إن
 فلعلكـم :قـال رأيك, اهللا رسول خليفة يا رأينا :فقالوا إليه, فرجعوا هلم, تستقم فلم

 فـأمهلوين :قـال نعـم, :قـالوا الرضـا, عـىل اهللا عهد فعليكم :قال ال, :قالوا ختتلفون,
 . »ولعباده ولدينه هللا أنظر حتى

{{MT{{ 
 والتـرشيع الـرأي حريـة بـني بـالغ ذكـاء يف عرجون الصادق حممد الشيخ يربط و

 : اإلسالم عظمة من اعتقدناه فيام ثقة نزداد جيعلنا بام واالجتهاد
 كيـان عليهـا يـدور مـسألة أخطـر يف تـتجىل اإلسـالم يف الـرأي حريـة كانت فإذا«

 أن أحـرى كانـت املواقـف, أحـرج يف رأيـه فيهـا يقـول أن مـسلم لكـل ويرتك األمة,
 القـارئ فحـسب التـرشيع فأمـا واالجتامعية, الترشيعية مراحلها يف األمة مع تتمشى
 ال الـذين املجتهـدين مـن كـان كـم لملـيع اإلسـالمية النهـضة فجر تاريخ عىل االطالع
 األصـوليني إن وحتـى الصحيحة, الرسول سنة أو اهللا كتاب عن إال رأي يف يصدرون
 واألصـول الفقـه وكتـب جمتهـدون? مجـيعهم هـل :اهللا رسـول أصـحاب يف خيتلفون
 أحـد عـىل مـنهم أحـد عـاب ومـا األئمـة, بـني اخلـالف فيها وقع التي بالفروع مليئة

  .»رأيه عليه جرح وال اجتهاده,
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{{MU{{ 

 عـىل مالك ماماإل حرص من عرجون الصادق حممد الشيخ يثبته ما هبذا ويتصل 
 :التعدد هذا عىل حجرا ) مذهبه وأ علمه وأ( نفسه هو يكون الأ عىلو راءاآل تعدد
 العلـم هـذا اجعـل :املنـصور جعفـر أبـو له قال :املدينة إمام أنس بن مالك فهذا«
 كـل فـأفتى البالد يف تفرقوا F اهللا رسول أصحاب إن« :مالك له فقال .واحدا علام
 :لـه قـال أنـه رواية ويف . »قول العراق وألهل قول, املدينة فألهل رأى, بام مرصه يف
 بالسيف, عامتهم عليه يرضب :جعفر أبو فقال . »علمنا يرضون ال العراق أهل إن«

 وهـوــ  أنس بن مالك إجالل إىل فانظر .مالك فأبى بالسياط, ظهورهم عليه ونقطع
 الـرأي حلريـة ـــ ومغارهبـا األرض مـشارق يف هبـم املقتـدى املـسلمني أئمـة أجل من

 .خذالهنا عن وجتافيه
 رأيـه غـري الناس بني يكون وال األرض يف علمه نرش عليه يعرض مسلط خليفة«

 .»الرشيعة منبع عن أخذوه رأيا املسلمني أمصار من مرص جمتهدي لكل ألن فيأبى;
{{NL{{ 

 يبـدؤها فاصـلة مجيلـة عبـارة يف كلـه هـذا عرجـون الـصادق حممـد الشيخ ويبلور
 الـذي الـشهري مقاله خيتم هو و ,»الدين عمومية فهم أساس الرأي حرية نإ«:  بقوله
 : زهراأل جملة يف نرشه
 وصـالحية األديـان, سائر عىل وهيمنته الدين, عمومية فهم أساس الرأي حرية«

 ابـن العالمـة قـال .آخـر قـانون إىل معهـا حاجـة ال وأنـه ومكان, زمان لكل الرشيعة
 يف العبـاد مـصالح لغاية وأهنا كامالهتا, عىل واطالع الرشيعة يف ذوق له ومن« :القيم

 فـوق عـدل ال وأنـه اخلالئـق بـني يفـصل الـذي العـدل بغاية وجميئها واملعاد, املعاش
 جـزء العادلـة الـسياسة أن وعـرف ,املصالح من تضمنته ما فوق مصلحة وال عدهلا,
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 مواضـعها, ووضـعها بمقاصـدها معرفـة لـه من وأن فروعها, من وفرع أجزائها من

 . »البتة غريها سياسة إىل معها حيتج مل فيها, فهمه وحسن
ــن ــة وم ــان البداه ــا األول باملك ــي ال أنن ــة نعن ــرأي بحري ــا ال ــم م ــن يفه ــة م  كلم

 ,برأيـه الـرشيعة يف يقـول أن املتعلم بهش عن فضال متعلم لكل يباح حتى »الفوىض«
 سـبيل فـال دليلـه, يديـه بـني وسـاق فهام الرشيعة يف فهم إذا الثقة العامل أن نعني وإنام

  .»اهللا فضل عىل حتجري وال عليه,
{{NM{{ 

 كتابة يف متميز مذهب عرجون لألستاذ كان فقد لتفوقه السادس امليدان إىل ونأيت
 كـان حيـث األخالقـي, املـذهب بأنـه تـسميته أو هوصـف يمكـن الشخـصيات تاريخ
 يف يـصادفه مـا كـل هبـا يـزن إنه ىحت الشخصية, األخالق لدراسة بالغة أمهية يعطي
 .رواية أو مذهب رأي من البحث طريق
 واالنـتامء الوطنيـة مـنكـان  عرجـون الصادق حممد الشيخ  أنذكرنا من قبل وقد
 الفكـر ادةق مع مكانتهم ليأخذوا سالميإلا الفكر قادة تقديم مهيةأ إىل التفت بحيث

 قـادة مفهـوم حـول النقـاش أدارت قـد الثقافيـة البيئـة ىرأ عنـدما وذلـك , نسايناإل
 :  سالميةاإل الدائرة عن بعيدا الفكر

 انتهت قد الدورة هذه أن وإىل   ,وغربا رشقا الثقافية الدورة تتابع إىل أحد يرش مل«
 يف فقلــت , نــسايناإل الفكــر تــاريخ يف القــوي هــاأثر فأحــدثت ســالمياإل الفكــر إىل

 الفكــر حتريــر يف وأثــرهم ســالماإل قــادة عــن باحلــديث ملزمــة الــرضورة إن:  نفــيس
ــسايناإل  بــني مجعــوا قــد ســالماإل رجــاالت مــن األول الــصدر عظــامء كــان وإذا  , ن

 يف فـصدروا العلمـي امليـدان إىل النظـري الفكـر أخـضعوا أهنـم أي والفكـر السياسة
 فكـر قـادة العهـد هـذا زعامء فإن,  إنساين هدف ذات رشيعة عن واجتاهاهتم حكامهمأ

  .»ىاملعن هبذا
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{{NN{{ 

 »اإلسالم تاريخ يف الفكر قادة« األشهر كتابه عرجون الصادق حممد ستاذاأل نرش
 القائـل برأيـه فيـه وجـاهر ,١٩٣٩ منذ بدءا األزهر جملة يف متتابعة مقاالت هيئة عىل
 الفقــه كنــف يف وتــرشيعيا الفلــسفة, كنــف يف فلــسفيا كــان اإلســالم قبــل الفكــر بــأن

 اإلسـالم جـاء فلـام االجتامع, ظل يف واجتامعيا السياسة, بيئة يف وسياسيا والترشيع,
 ديـن واإلسـالم كلهـا, احليـاة منافـذ عـىل املهـيمن وجعله شأنه, من ّوعظم احتضنه,
ــسفة ــرشيع فل ــسمو وأخــالق, واجــتامع وت ــالفرد ي ــةوا ب ــن جلامع ــق م ــل طري  تكمي

 ,ىمـد وأوسـع سـاحة, أرحـب فيه الفكر جمال كان فقد وهلذا الطبيعية, خصائصهام
 تــرشيعي, ســيايس اإلســالم ظــل يف فهــو الوجــود, ملنــاحي وأمجــع غرضــا, وأقــرب

 مـن جعلـت القـاهرة اإلسـالم حيويـة أن غـري« علمـي, وفلـسفي خلقي, واجتامعي
 أن بعـد املندرجـة بالرتبيـة فأخذتـه سـريه, يف تـسدده الفكـر عـىل مسيطرة قوة روحه
 .»حقيقته بسمو علام أحاطته

 املجـال هـذا يف لـه نإفـ عنـه اهللا ريض اخلطاب بن عمر عن كتبه ما إىل وباإلضافة
 .الوليد بن وخالد عفان, بن عثامن عن مهامن كتابان

 فـةاخللي أن رأيه جوهر وكان الشهيد, اخلليفة عن املطلق الدفاع جانب أخذ وقد 
 وجـه أوضـح وقـد فيـه, قيـل ممـا كثـري يف بالباطـل رمـي قـد عفـان بـن عثامن الشهيد
 . الظاملة االهتامات هذه يف البطالن
 حـسني حممـد الـدكتور رآه ما تفنيد عىل فيه ركز فقد الوليد بن خالد عن كتابه أما
 نظـر وجهـة موضـحا ومالبـساته, القيادة عن الوليد بن خالد عزل دواعي يف هيكل
 .هيكل الدكتور عىل العنيف اهلجوم حد إىل هذا يف ووصل ًمتاما, لفةخما



‡ù]êÃÛj]æ<êÂ^Ûjq÷]<|ø‘ý]æ<Ìè†Ö]<†â QUX
{{NO{{ 

 كتـب كـام .طالـب أيب بـن عـىل عـن مسلسلة فصوال عرجون الشيخ كتب كذلك
  . موضع من أكثر يف الصديق بكر يبأ ولاأل اخلليفة عن
 مـر,ع بـن اهللا وعبد عباس, بن اهللا عبد : املتعارصين اخلمسة العبادلة عن وكتب 
 اهللا ريض مـسعود بن اهللا وعبد , العاص, بن عمرو بن اهللا وعبد الزبري, بن اهللا وعبد
 .أمجعني وأرضاهم عنهم

 وحريـة التـصوف زاوية من الثائر املفكر الغزايل حامد أيب عن متميزا كتابا وألف
 الـشك قـضية يف الشخـيص رأيـه عـرضو  , إحيائه يف الغزايل مصادر كام تناول الرأي
 . لغزايلا عند

{{NP{{ 
 الـصادق حممـد الـشيخ نأ سلفناأ وقد دباأل ميدان وهو السابع امليدان إىل ونأيت
 وصـف ويكفيـه . حياتـه طيلـة ديبـاأ وظـل صـغره منـذ لـألدبا ًعاشق كان عرجون
  :يقول حيث وألسلوبه له البيومي الدكتور

 ذا األسـتاذ نكـا فلقد  , وقوة وشجاعة فحولة من شخصيته يف ما أسلوبه يف ....«
  .»مالحمه وتوهج عينيه بريق يف تراها كام حديثه يف تلمسها ملتهبة وغرية خملصة محية

ــا كــام , عرجــون ســتاذاأل اختــري وقــد  مــن ليكــون , البــاب هــذا مقدمــة يف ذكرن
 الكليـات يف التخصص أسلوب تطبيق تم عندما األزهر يف لألدب األوائل األساتذة
 وجود يف الفضل له كان زهريةاأل اجلامعة يف دباأل ستاذيةأب إليه عهد فلام األزهرية
 تعـد عديـدة مقـاالت نرش وقد األدبية, املوازنة جماالت يف متميزة ودراسات بحوث
 .الدراسات هلذه بدايات بمثابة

 الـشعر يف وأثرهـا البيئة عن مقاالته يف عرجون الصادق حممد الشيخ حتدث وقد 
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 األدب لقلــة مقنعــة تفــسريات وقــدم البــداوة, وأدب احلــضارة أدب وعــن اجلــاهيل,
 قـصائد بـني وقـارن بالـشام, الغـساسنة وحمافـل بالعراق, املناذرة بالط يف احلضاري
ــايس العــرص ــصائد املتحــرض العب ــدئ اجلــاهيل العــرص وق ــة املتب  عــىل تعتمــد مقارن

 ىلـد التفكـري بقـوة القـول إىل بحوثـه مـن ىانتهـ وقـد .املتعارفـة الشعرية النصوص
 توجـد أن املعقـول مـن لـيس إذ احلقبـة, هـذه يف راق أدب ووجود اجلاهليني عربال

 األسـتاذ ذهـب وقـد حي, أدب عنها ينبعث ال ثم والشام والعراق اليمن يف حضارة
  .القصائد آالف ضاعت كام ضاع, قد األدب هذا أن إىل عرجون

{{NQ{{ 
 اختلف وجدي فريد دحمم األستاذ نأ عىل البيومي رجب حممد الدكتور دلنا وقد

 أقوال يوافق القول هذا مثل أن إىل نظره ولفت , القضية هذه يف عرجون ستاذاأل مع
 من يضائلوا أن حياولون املزعوم االرتقاء هذا مثل بتقريرهم هؤالء وأن املسترشقني,

 .االرتقاء هذا عن منبثقا باعتباره اإلسالم بريق
 الفكــر هلــذا ىصــد كانــت الراقيــة اإلســالم تعــاليم بــأن القــول يــستتبع مــا وهــو
 هـذا بفـضل اجلديـدة للـدعوة مهيـأة النفـوس وجـد الرسـالة صـاحب وأن املتوثب,
  .مرحبة هاتفة اإلسالم عىل فأقبلت االرتقاء,
 هـذه F الرسـول وجد ما الزعم هذا صدق لو إذ املتعامل, الواقع خيالف ما وهذا
 الـصارمة, واملقاطعـة الرهيـب بللتعـذي أتباعـه تعـرض وملـا لدينه, احلادة املعارضة

 .املرشكني من أعدائه ىلد مبيتا قتله كان ىحت
 ذلـك يف كـان الـذي وجـدي فريـد حممـد األسـتاذ عـىل عرجـون األستاذ رد وقد 

 ينـرشه مل لكنـه رده وجدي فريد األستاذ وخلص »األزهر« جملة لتحرير رئيسا الوقت
 .مستقل كتاب يف عرجون األستاذ فنرشه كامال
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  .القديم األديب والنقد األدب يف دراسات له نإف هذا عن ًفضالو
 لـه نإفـ فيهـا عرجـون األسـتاذ جهـد عن حتدثنا التي امليادين هذه إىل ضافةباإل و

 هـذا هنايـة يف مؤلفاته قائمة من يتضح ما نحو عىل ىخرأ إسالمية قضايا يف مؤلفات
 . الباب

{{NR{{ 
 جملـة نـرشهتا − »اخلالـد الطيـف« عنـوانب مطولـة قصيدة له فنجد شعره إىل ونأيت
 نـرشت »الـضمري عـزف« :يسميه كان جمموع غري ديوان وله ,)١٩٣٣ يونيو ( أبولو
 ..والرسالة ,وأبولل جملتي يف قصائده بعض

 عـن األسـئلة طـرح مـن تكثـر صـوفية فلسفية تأملية بنزعة املطولة قصيدته تتميز
 فيها يستخدم كان نهأ كام القافية, تنوعت القصيدة امتداد ومع والبرش, واملصري الكون
 مـن بعـضا ولنقـرأ .أبوللـو شـعراء بـني ًمنتـرشا كـان مـا نحو عىل ًوجمزوءا ًتاما البحر

 متواصـل وسـياقها سلـسة فلغتهـا )منـا تعقيـب أي دون ( »اخلالـد الطيـف« قصيدته
 : بديعة ومعانيها

ــــــسحيق ــــــوادي ال ــــــة ال ــــــا رحيان ْإيــــــه ي َ ِ
ٍنعتـــــي األجيـــــال مـــــن غـــــورا ْ عميـــــقِ

ِنفـــــــــيس عنـــــــــي أزيـــــــــز املرجـــــــــل َ ِّ
ْواهزجــــــي يل هــــــزج احلــــــادي الرفيــــــق َ ََ

ْ يـــــصغ لنـــــا قلـــــب الـــــزمناصـــــدحي ِ ُ
ْرددي األنغــــــام مــــــن وحــــــي الــــــشجن َ َّ
ـــــــة ٍرجعـــــــي مـــــــا شـــــــئت مـــــــن أغني ّ

ـــــصف األ ـــــشجنت ـــــس ال ـــــجان يف نف ْش ِ َّ َ
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ْحــــــــدثي أختــــــــاه عــــــــن ذاك األمــــــــل ِّ
ْحـــــــني كـــــــان الكـــــــون يف طـــــــي األزل ِّ

ــــــــــــ ــــــــــــاك ــــــــــــاء ال نعرفه َان يف عمي
ْنحـــــــن فيهـــــــا كاملعـــــــاين يف اجلمـــــــل ُ
ِحـــــــــــــني كـــــــــــــان اهللا يف عليائـــــــــــــه
ــــــــواره ــــــــن أن ــــــــديس م ــــــــسمع التق ِي َ
ـــــــــــال األول ـــــــــــون مج ـــــــــــدة الك ِوح ُ
ــــــــــــاره ــــــــــــه يف إظه ــــــــــــر التنزي مظه
ٌحــــــــني, ال حــــــــني ولكــــــــن صــــــــانع
ــــــر ــــــات الفك ــــــن خفي ــــــا ع ــــــل ذات ْج ِ ً ّ
ٌإنــــــــــــام احلــــــــــــني رساب خــــــــــــادع ٌ

ـــــــب ُخل َّ ـــــــرُ ـــــــىل أث ـــــــه أج ـــــــربق ل ْ ال
ــــــت ــــــسهر:ِقال ــــــديم ال ــــــا ن ِاســــــمع ي َ ْ

ـــــني ْمهـــــسة األصـــــداء مـــــن رجـــــع احلن َ
ـــــــــــؤذن يل!ِآه ـــــــــــطيع أن ي ـــــــــــو أس َل َ ْ ُ

ْلـــــــسمعت اللحـــــــن فيـــــــاض األنـــــــني َ َ
ُنفثــــــــــة الــــــــــشعر عــــــــــىل قيثــــــــــاريت
ـــــــني ـــــــوحي يق ْوحـــــــديثي صـــــــادق ال
ــــــــــام األمــــــــــر عــــــــــامء غــــــــــامض ٌإن ٌ َ
ُال جتليـــــــــــه عميقـــــــــــات الظنـــــــــــو ِّ ْنُ
ْال, وال هــــــــــذي العقــــــــــول النــــــــــائره
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ــــــــايف الفكــــــــر هتــــــــذي هــــــــاذره ْيف في
ْهـــــــــذه الـــــــــذرات متـــــــــيش حـــــــــائره
ْســـــــــــابحات يف فـــــــــــضاء عـــــــــــاثره ٍ ٍ
ــــــــــــائره ــــــــــــسات يف وجــــــــــــوم ث ٍعاب ٍ
ــــــــن ســــــــائره ــــــــن, ولك ــــــــن? ال أي َأي
مــــــــن ســــــــامء اهللا جــــــــاءت حــــــــادره
َّعــــــن معمــــــى الكــــــون جتلــــــو ســــــافره
َتـــــــــــسمع اآلالم منهـــــــــــا واألســـــــــــى
تقـــــــــرأ اآلمـــــــــال عنهـــــــــا واملنـــــــــى
ــــــدجى ــــــب ال وهــــــي كــــــاألحالم يف قل
ٍوهــــــي مــــــزج مــــــن قنــــــوط ورجــــــا ٌ
ــــــــا الكــــــــرى ــــــــارق عينيه ــــــــل ف َمطف َُ ْ ٌَ ِ ْ
ًزادهـــــــا الوجـــــــد التياعـــــــا وجـــــــوى ُ

َثــــــــت أطفاهلــــــــا كهــــــــف النــــــــوىور َ
ـــــدى ـــــدري امل ـــــه ال ت َحـــــني ضـــــلت عن َّ
ْرنــــــــة يف هزمهــــــــا حتكــــــــي األثــــــــري ٌ ّ

ــــ ــــذا الكــــون م ــــريأصــــل ه ــــح العب ْن نف
ُّرس هــــــــــــــــــــــــــــذا أهنــــــــــــــــــــــــــــا
ْبلحـــــــــون مثـــــــــل أنـــــــــات األســـــــــري ّ ٍ
ــــــــسحر ــــــــا يف ال ــــــــرة الحــــــــت لن ِزه َّ ٌ
مــــــن بــــــديع الزهـــــــر كانــــــت أمـــــــال



xÚ^ŠjÖ]<ì†ÓÊ QVS
ــــت ــــت الــــسام:ِقال ــــمع, ال تكــــن حت َّاس ْ

ُفــــــوق أطبــــــاق العــــــالاُبــــــل ســــــمو
{{NS{{ 

 :آثاره
 : القرآنيات

 .»املفرسين أقوال يف وإعجازه ههدايت :الكريم القرآن« ـ •
 .»القرآن لتفسري منهج نحو« ـ •
 .»القرآن قراءات يف رسالة مزاعم رد« ـ •
 .»القرآن خالل من املجتمع يف اهللا سنن« ـ •
 .»القرآن رياض من« ـ •
 .»القرآن يريدها كام اإلسالمية األمة« ـ •
 .»احلديثة املخرتعات من اإلسالم موقف« ـ •

  :التفسري
 .»والسجدة ولقامن والروم التوبة :سور تفسري« ـ •
 .»تليفزيونية تسجيل رشائط« ـ •
  .خمطوط .»األنعام سورة تفسري يف اإلنعام نفحات •

   :املحمديات
 . F الرسول سرية •
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 .»بعثته إىل نبعته من حممد« ـ •
 .»رسالته يف حممد عظمة« ـ •

 : الرتاجم
 .»اإلسالم تاريخ يف الفكر قادة« ـ •
 .»عفان بن عثامن« ـ •
 .»الوليد بن لدخا« ـ •
 .»الثائر املفكر :الغزايل اإلسالم حجة« ـ •

   :والتصوف واالجتامع الفلسفة
 .»اإلسالم سامحة يف املوسوعة« ـ •
 .»االجتامعي اإلصالح منبع الدين« •
 .»وأطواره منابعه :اإلسالم يف التصوف« ـ •

 : األدب
 .»واحلديث القديم بني األدب« ـ •
 قبـل العـرب عنـد األدبيـة احليـاة : جـديو فريـد حممـد األسـتاذ وبـني بينـي« ـ •

 .»اإلسالم
   .خمطوط.»العرب عند األديب النقد« ـ •

{{NT{{ 
 عـىل حـصل كـام , شبابه يف أدبية جوائز عىل عرجون الصادق حممد الشيخ حصل

  .»ورسالة منهج ..اهللا رسول حممد« كتابه عن سالمياإل العامل رابطة جائزة
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 : علمية رسائل أعامله عن ونوقشت

 عنـوان حتـت األزهـر جامعـة الـدين أصـول بكليـة رسـالة الغربـاوي سعد نال •
  . اهللا إىل الدعوة يف وجهوده عرجون الصادق حممد
 حتـت األزهـر جامعـة العربيـة اللغـة بكليـة رسالة غانم حممد سعيد غانم ونال •
  . أديبا عرجون الصادق حممد عنوان

***** 
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{{M{{ 

 دقـادوس بقريـة )م١٩١١( أبريـلمـن  ١٦ يف الـشعراوي متويل حممد الشيخ ولد
 وانتقـل قريتـه, كتـاب يف الكـريم القرآن وحفظ الدقهلية, بمحافظة غمر ميت مركز
 بعـدد طالـب وهـو وعـرف الديني, معهدها يف األزهري التعليم ىليتلق الزقازيق إىل
 الـسياسية, واهتامماتـه الـشعرية, بقدراتـه عـرف فقـد الواعـدة الزعامـة مقومات من

 .بالصحافة وشغفه العامة, للحياة وممارسته
 الـشيخ حيـاة يف الثائر الشاب فرتة حول التارخيية املعلومات نضبط أن املهم ومن

 موضـعها يف نظمهاإىل  فتقادالا بسبب وذلك عنه كتب ما كل يف مضطربة تبدو هناأل
 . الوطني تارخينا )سلسلة وأ( مسبحة من الصحيح

 جمريــات عــن وال , القــاهرة يف األزهــر قلعــة عــن ًبعيــدا الزقــازيق معهــد يكــن مل
 نـاتارخي يتجاهـل التـي ١٩٣٥ ثـورة هـي الوقت ذلك وثورة , الثورة وروح السياسة
 تــستهدف هــادرة ناجحــة طــالب ثــورة كانــت ألهنــا وذكرهــا تفــصيالهتا الرســمي

 ممـا الـرغمعىل  معا وتقاطعت أهدافها ارتبطت وقد , اإلنسان وكرامة الديموقراطية
 أجـل مـن وثورة , الربيطانينيعىل  ثورة من : وتباعدها هدافاأل هذه تنوع من يبدو
 وضـاعواأل ومعقباتـه ١٩٣٥ توردسـ روح من هنائيا واخلالص ١٩٢٣دستور عودة
 إىل ضـافةوباإل , الديموقراطيـة جـلأ مـن األحـزاب احتاد إىل والدعوة , أنشأها التي
 . الظواهري الشيخ وإقالة زهرلأل شيخا املراغي الشيخ الثوار حمبوب عودة كله هذا

{{N{{ 
 محـدأ والـشيخ نايـل حممـد الـشيخ مـع الثـورة هـذه زعـامء أحـد الشعراوي وكان 
ــاقوري نحــس ــة الحتــاد ًرئيــسا أيــضا أصــبح قــد الــشعراوي وكــان , الب  ســنة الطلب
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 قائـدا الزقـازيق مـن للقـاهرة يتوجه كان كام الزقازيق يف الثورة يقود فكان .م١٩٣٤
 لالعتقال عرضه مما شعارواأل باخلطب ويلقى وأروقته, األزهر ساحات إىل لزمالئه
 املـرصيني سـخط عـن تعـرب التـي راتاملنـشو حركـة يف يشرتك كان كام مرة, من أكثر
  . املتواطئة الوزارة و املحتلني اإلنجليز ضد

 انـدلعت كـام الـرشيف األزهـر مـن خرجـت ١٩٣٥ ثـورة نأ نقول نأ احلق ومن
 . قبل من األزهر من ١٩١٩ سنة ثورة
 العربيـة اللغـة بكليـة التحـق حيـث القاهرة يف قامةلإل الشعراوي الشيخ انتقل ثم

ــاألزهر ــشهادةعــىل  وحــصل , ١٩٣٧ يف ب ــة ال ــا العالي ــال وبعــدها ,)١٩٤١( منه  ن
 الــست الــسنوات هــذه وطيلــة )١٩٤٣( التــدريس يف اإلجــازة مــع العامليــة الــشهادة
 . والتقدم واحلياة واحلراك بالثورة املائجة القاهرة الشعراوي عاش

{{O{{ 
 معهـد ثـم األزهـري, طنطـا بمعهـد مدرسـا خترجـه عقب الشعراوي الشيخ عني

 بجامعـة مدرسا )١٩٥٠( بالسعودية للعمل وأعري الزقازيق, معهد ثم اإلسكندرية,
 مـن ونقـل ,)١٩٦٠( الـديني طنطا ملعهد وكيال فعمل ملرص وعاد العزيز, عبد امللك
 األوقـاف بـوزارة اإلسـالمية للـدعوة مـديرا اختـري حيث األوقاف وزارة إىل األزهر

)١٩٦١(.  
 بـاألزهر العربية للعلوم مفتشا زهراأل إىل وقافاأل من الشعراوي الشيخ عاد ثم 

 .ملكتبـها ًمـدير الـستينيات يف األزهـر شـيخ مـأمون حسن الشيخ واختاره ,)١٩٦٢(
  .)١٩٦٦( باجلزائر األزهر لبعثة رئيسا واختري

 بالــسعودية العزيــز عبــد امللــك بجامعــة زائــرا أســتاذا فعمــل للــسعودية عــاد ثــم 
 . )١٩٧٢( هبا اتالدراس لقسم فرئيسا ,)١٩٧٠(
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 ختصـصه رغـم العقائـد مـادة ِّيـدرس أن الـشعراوي الـشيخ اضطر السعودية ويف
 الــشيخ أن إال كبــرية صــعوبة يمثــل ذاتــه حــد يف هــذا وكــان وآداهبــا اللغــة يف ًأصــال

 ,الوقت هذا مثل يف الشائكة املادة هذه تدريس يف تفوقه يثبت أن استطاع الشعراوي
 . اجلميع تقدير القت كبرية لدرجة نجح وقد

{{P{{ 
 ونؤشـ وزارة يف رفيعـة وظيفيـة درجـة ونال مرص, إىل الشعراوي الشيخ عاد ثم 

ا ًوظيفيـا ًموقعـ يتـول مل لكنـه العلميـة, الوظيفيـة الدرجات يف أقدميته بحكم األزهر
 .بعد فيام نفسها الوزارة توىل قد كان وإن ًمؤثرا,

 التـي الفـرتة يف الـشعراوي شيخالـ توالهـا التـي للوظـائف تعاقبي ملخص وهذا
  :ترتيبها ويف فيها الروايات ختتلف
 .م١٩٦٠ سنة زهرياأل طنطا ملعهد ًوكيال عني •
 .م١٩٦١ سنة األوقاف بوزارة اإلسالمية للدعوةا ًمدير عني •
 .م١٩٦٢ الرشيف باألزهر العربية للعلوما ًمفتش عني •
 .م١٩٦٤ مأمون حسن األزهر شيخ األكرب ماماإل ملكتبا ًمدير عني •
 .م١٩٦٦ اجلزائر يف األزهر لبعثةا ًرئيس عني •
 املكرمـة بمكـة الـرشيعة كليـة / العزيـز عبـد امللـك بجامعـةا ًزائـرا ًأستاذ عني •

 .م١٩٧٠
 .م١٩٧٢ العزيز عبد امللك بجامعة العليا الدراسات لقسم رئيسا عني •

{{Q{{ 
 رهظهــو تكــرر بعــد واســع نطــاقعــىل  و وبقــوة فجــأة الــشعراوي الــشيخ عــرف
 بــصفة يقدمــه فــراج امحــد ســتاذاأل كــان الــذي »نــورعــىل  نــور« برنــامج يف الــساطع
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 الـدعوة نجـوم أبـرز بالغـة رسعة يف الشيخ وأصبح , املرصي التليفزيون يف أسبوعية
 .اإلسالمية

 توثيـق يف علينـا كـرباأل الفـضل صـاحب وهو البيومي رجب حممد الدكتور ىير
 بعد فجأة تألق حيث فريدة, علمية ظاهرة كان أنه الشعراوي للشيخ العلمي التاريخ
 والعامـة اخلاصـة حديثـه وتناقل معهود, غري نحوعىل  إليه األنظار فجذب اخلمسني

 .احلجة وقوة األسلوب, وضوح من رزق بام اجلانبني يرىض أن استطاع إذ معا,
 يلتـسجعـىل  العريب العامل بقاع ىشت يف واملسموعة املرئية اإلذاعات هتافتت وقد 

  .نطاق أوسععىل  مؤلفاته طبع إىل النرش دور تطلعت كام األسبوعية, دروسه
 العـامل داخـل هبـا قـام التـي الـرحالت نجاحإل كافيا وحده اسمه كان فقد كذلك

 مـن مجع الرجل ألن وذلك املنفرد, النحو هذاعىل  لغريه يقدر مل مما وخارجه, العريب
 .األنظار فوق جعله ما املستمعني فسياتلن وتفهام وتعبريا إلقاء اإلقناع مواهب

{{R{{ 
 الثالثـة سـامل ممـدوح وزارة تـشكيل عند لألوقافا ًوزير الشعراوي الشيخ اختري 

 طيلـة األخـرية الـثالث سـامل ممدوح وزارات يف بمنصبه واحتفظ ,)م١٩٧٦ أكتوبر(
 ).م١٩٧٨ أكتوبر ـم ١٩٧٦ أكتوبر( عامني
 بنـك أول بإنـشاءا ًوزاريـا ًقـرار أصـدر مـن أول يكون نأ الشعراوي للشيخ تيحأ

 وزيـر اختـصاص مـن للبنـوك الرتخـيص نأ ومـع فيصل بنك وهو مرص يف إسالمي
 الـشعب جملـس ووافـق القـرار, هـذا يف فوضه السايح حامد .د الوزير نإف االقتصاد

 .القرار عىل
 ويـضةع توفيـق حممـد لسطوة هناؤهإ كان الوزارة يف اإلدارية نجازاتهإ همأ أنعىل 

أتعبــت وزراء  الفــصول ممتــدة قــصة وهــي ســالميةاإل ونؤللــشعــىل األ املجلــس يف
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 . جترده بفضل الشعراوي الشيخ الإ فيها ينجح ملاألوقاف املتعاقبني 

 الـدعوة يف نـشاطه يامرس أن الوزارة من خروجه بعد الشعراوي الشيخ آثر وقد 
 مــن الــرغمعــىل  الــرشفية,و الرســمية املناصــب عــنا ًبعيــد واإلفتــاء القــرآن وتفــسري
 كـام .م١٩٨٠ اإلسـالمية البحـوث بمجمـعا ًعـضو عـني وقـد .منهـا لكثـري ترشيحه
 .م١٩٨٠ الشورى جملس يف مؤسساا ًعضو اختري

ــه توجــت وقــد ــة حيات ــه العلمي ــة اللغــة جممــع يف عــضوا بانتخاب  بالقــاهرة العربي
 . سنوية بصفة املجمع يمنحها جائزة ماله من وقف وقد ,)م١٩٨٧(

{{S{{ 
 ومل بعينـه, جمـال يف إسـالمية مؤلفات السبعينيات ىحت الشعراوي للشيخ تكن مل
 والقـدرة الغزيـر العلـم بحكـم كـان لكنـه أحاديثـه, يف مـا موضوععىل  ركز قد يكن

 اإلسـالم قـضايا مـن لـه يعـرض مـا كل يف سامعيه بألباب يأخذ أنا عىل ًقادر البيانية
 .والعرص

ــد  ــدرات ظهــرت وق ــشيخ ق ــشعراويا ال ــزة ل ــاول يف املتمي ــضايا تن  القديمــة الق
 املتفـق عليـه من وكان بالغ, بذكاء التناول يف منهجه متيز كام سواء, حدعىل  واحلديثة

 .مجيعا واجلدل والتعقيب واملعاجلة االختيار يف التوفيق رزق أنه
 مـن حديثـه يبـدأ كـان وهبذا القرآن, تفسري يف جهده الشعراوي ركز ما ورسعان 
 وســيلته التفــسري يف دروســه أصــبحت مــا ورسعــان حولــه, ويــدور القــرآين صالــن

 .واخللقية واالجتامعية, الدينية, أفكاره لنرش املفضلة
{{T{{ 

 ألحــد يتحقــق مل وذيوعــا قبــوال ودروســه الــشعراوي الــشيخ أحاديــث صــادفت
 بأسـباب النجـاح هـذا املعـارصون علـل وقـد خلـف, أو سـلف إليه يصل ومل غريه,
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 ومنهـا بـساطته, ومنهـا والتبـسيط, الـرشحعـىل  الفائقـة قدرتـه منها ومتعددة, كثرية

 .مستمعيه بألباب األخذعىل  حرصه ومنها تلقائيته,
 والقـدرات املواهب هذه واكبت ىأخر عوامل هناك كانت فقد هذا عن ًوفضال 
 يف والثقـة االنتـصار, وروح احلريـة, مناخ وهي , لنجاحه املحللون اعنه يتحدث ال

 عـالماإل وسـائل شـهدهتا التـي االزدهار موجة عن ًفضال أكتوبر, حرب بعد النفس
 يف التـأثريعـىل  وقدرهتا اإلعالمية الوسائط مصداقية وارتفاع اجلامهريي, واالتصال
 . اجلامهري
 يقـدم أنا عـىل ًحريـص كان إذ إلقائها, يف املحبب منهجه متيز فقد ثالثة زاوية ومن
 امللزمـة النتـائج ذات املنطقيـة بالقـضايا شـبيهة وجيعلهـا لسلة,متس و متناسقة أفكاره
 بعــد فيكـون املحكـم, القـرآين بـالنص أيــدها القـضية اتـضحت فـإذا غمـوض, دون

 .النقض يقبل ال ملزما دليال السابق االقتناع
 كـان استطراده لكن األحيان, بعض يف باستطراده الشعراوي الشيخ وصف وقد
 متتاليـة جملـدات يف تفسريه مجع وحني , بالطرائف ترحب التي الكثرة جيذب تشويقا
 .املعهود سننهعىل  التفسري ومىض االستطرادات, حذف فإنه

 ومجاهريهــا ذيوعهـا و وانتظامهـا الـدروس هبــذه الـشعراوي الـشيخ أصـبح وقـد
 يف املـشاهدين إىل تنتقـل يـضاأ مفتوحـة جامعـة وبمثابـة شـعبية علميـة جامعة بمثابة
 معهـد يف جيلـسون وكأهنم متابعني حوهلا جيلسون وهم , بالدروس موبيوهت نوادهيم
 .علمي

{{U{{ 
 الطوائـف خمتلـف مـن عدد أكرب اجتذابعىل  فائقة بقدرة الشعراوي الشيخ متتع 
 مـعا ًأتباعـ يـزداد الـصاحلة الدعوات أصحاب شأن وكان واهلادئ, اهلادي حميطه إىل
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 إىل واالهتـداء بـاهللا اإليـامن مـدارج يفا ًعـمجي هبـؤالء يرتقـي أن يف نجـح وقـد األيام,
 .اآلمنة والشخصية املطمئنة, والنفس املستقيم, السلوك
 مـنا ًجـد كبـرية ملجموعـات القـدوة بمثابـة نفـسه الـشعراوي الـشيخ وجـد وقد
 تـصور وإنـام الـزعيم, غـرور واحـدة للحظـة يـصبه فلـم له اهللا أراده طريق يف الناس
 ضـامئر, عـن والؤمـسا ًوضـمري أنفـس, عـن ولةؤمـس اًنفـس بالفعـل كانـت كام نفسه
 أو قـول مـن عنـه يـصدر مـا كـل يف ولؤمس رجل أنه نجمه صعود بداية منذ وأدرك
 يف بـه يرتبـصون قـد عداءهأ وأن القدوة منه يريدون أتباعه أن وعرف , إقرار أو فعل
 والـدنيا الـدين علـوم مـن االسـتزادة عـن يكف أال عليه أن وعلم للخطأ, فرصة أي
 وجـل وال خوف دون من وأدرك العرص, ثقافة وصلت حيث إىل بثقافته يرتقي وأن
ــة ســطوة ىمــد ــة األعــالم آل ــون عــرص يف الرهيب ــم التليفزي ــامر الفــضائيات ث  واألق

  ... الصناعية
{{ML{{ 

 اإلنجليـزي املثـل تعبـري حـدعـىل  هـو كـام يكـون أن إىل الشعراوي الشيخ ىاهتد
 الثـاين جلـده أو ثيابـه فكانـت عليهـا هـو التـي الصورةعىل  للناس نفسه قدم وهكذا
 إىل منهـا الطفولـة يف هلجتـه إىل أقرب هلجته وكانت األول, جلده منا ًجدا ًقريبا ًشيئ

 معلومــات مــن الــشباب إىل أقــرب معلوماتــه وكانــت والــشباب, الكهولــة يف هلجتــه
 مـسجد أي إمـام ءأدا إىل منـه غمـر ميـت إمـام إىل أقرب أداؤه وكان القديم, األستاذ
 أبـسط وجتريداتـه واسـتعاراته وصـوره وجمازاتـه وتشبيهاته تعبرياته وكانت قاهري,

  ... تركيب أو تعقيد أو تكلف أي يكتنفها أن من
 وكانـت يكـون, مـا أبـسط ومنتقديـه ومـستمعيه ومردديـه بمريديـه صلته وظلت
 للمتفلسفني تبدو بأتباعه صلته كانت األحيان بعض ويف جدا, ومحيميةا ًجد مبارشة
 مـذهب, صـاحب وال طريقـة, شيخ يكن مل أنه وبخاصة العنكبوت, كخيوط واهية
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 كانـت ألهنـا ,ىأخـر صلة أي من وأصلب ىأقو يبدو ومازال بدا فيام كانت ولكنها
 .العالقة بناء حيث من كذلك تكن مل وإن الطبيعة حيث من راسخة قلبية صلة

{{MM{{ 
 يكـف ومل بـالتفوق املريض الشعور من نفسه ميحي أن يف الشعراوي الشيخ نجح

 النـاس أقـرب وكـان علمـه, وببـساطة بـل أصـوله ببـساطة والنـاس نفسه تذكري عن
 كـل عـن واحلـديث املطلـق الصدق منهج انتهاج يف الغربيني إىل سريهتم كتبوا الذين
 حياتـه الـصعبة يف اجلوانـبعـىل  األضـواء يـسلط أنعىل  حرص فقد النفس, نوازع
  .والدراسية ليةالعق

 ىنـأ حـني الراضـني الـواثقني سـلوك أيـضا هـذا يف الشعراوي الشيخ انتهج وقد
 سـاده ومـا الثـورة عهـد مـن خوف أو وظيفي بظلم متأثرة تكون أن حياته بخطوات

 بحياتـه يمـىض أن آثـر ولكنـه يفعـل, أن وسـعه يف كان أنه مع واحد رأي سيطرة من
 . األمل قارصة أو ألجلا قصرية املسالك هذه مثل عنا ًبعيد
 مـا قـراءة عـن ابتعـاده ذكـرعىل  الدائم الشعراوي الشيخ حرص من الرغمعىل و
 علـوم يف اجلديـدعـىل  متكـرر طـالعا عنا ًمنبئ وحديثه تفسريه كان فقد القرآن, عدا

 .احلديثة والعلوم العامة, االقتصادية والنظريات جتامعواال والرتبية النفس
ــا نــشري نأ نــصافاإل ومــن ــالغ شــغفه عــن تــنم بــسيطة قــصة إىل هن  بالثقافــة الب
 . منها املبكرة واستزادته

 األرض زراعــة يــؤثر الــشيخ كــان الــرشيف بــاألزهر إحلاقــه والــده أراد عنــدما 
 ودفـع الزقـازيق إىل الصـطحابه دفعـه الوالـد إرصار ولكـن , العلمعىل  فيها والبقاء

 لـه يشرتي أن والده عىل اشرتط أن الإ منه كان فام للسكن املكان وجتهيز املرصوفات
 النبـوي احلـديث وكتـب والتفاسـري القـرآن وعلـوم واللغة الرتاث يف الكتب أمهات



íè]‚]<ì†ÓÊ QWW
 .القرية إىل بعودته والده يرىض حتى التعجيز باب من من هذا يفعل وكان الرشيف,

 أن بني يا أعلم أنا :له ًقائال طلب ما كل له واشرتى احليلة, تلك إىل فطن والده لكن
 تنهـل كـي هبـا لتزويدك رشاءها آثرت ولكني عليك, مقررة ليست الكتب هذه مجيع
 . العلم من

{{MN{{ 
ــان  اســتعمله فــيام والقيــاس والفلــسفة املنطــق يــستعمل الــشعراوي الــشيخ ك

ــا دام مــا هنايتهــا إىل اســتنتاجاهتا يف يمــيض وكــان أكثــر, وربــام األقــدمون  إىل مطمئن
 هـذه يـدرك مل وإن ىحتـ الفكـر برحابـة كـذلك يؤمن كان ولكنه , ومقدماته وسائله
 مـا أهـم هـو كـان القلبـي االهتـداء فإن وهلذا عقلية, وسائل من اهللا مكنه بام الرحابة
  .اآلخر وتقبل الفكري التسامح يف خطواته يقود

 أنـه ولـو , والرقـي , نسانيةاإل حدود أقىص بلغ نقيا نساناإ الشعراوي الشيخ كان
 التقـل حروبـا األخريين العقدين يف ألشعل املليون يف واحد بنسبة وولا ًمغرض كان

 ولكنه التفتيش, حماكم عن قسوة التقل حماكم ولعقد الصليبية, احلروب عن رضاوة
 األرعـن الـسلوك مـن كثري عن امتناعه وكان إليه, ينسق ومل هذا يفعل مل احلظ حلسن
عـىل  أقرانـه إنجـازات كل ومن بل والبيانية والفقهية الفكرية نجازاتهإ كل من أعظم
 يف حاسـمة حلظـة عند التوقف يفا ًجدا ًموفق الشعراوي وكان العرشين, القرن ىمد
 . والصحافة والسياسة واألدب الفكر أعالم وبني بينه اشتعلت التي اخلالفات كل

{{MO{{ 
 قـضايا من كثري يف اإلسالم ىرأ الدينية دروسه خالل من الشعراوي الشيخ قدم

 واالقتـصادية الفكريـة واملـذاهب املـرأة قـضايا ومنهـا فيهـا, اجلدل طال التي لعرصا
 اختيـارعـىل  الفائقـة بالقدرة متيز وقد والوجودية, والرأساملية والشيوعية والفلسفية
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 يقدمـه أن ىير ملا ًمدخال القرآن نصوص من متخذا القضايا, هذه مع مقارباته نقاط
ْملن النقد من  .القرآين النص جتاهل حياولون َ

 القـادرين هبـا, املـؤمنني ألفكـارهم, املخلصني طريقةعىل  أفكاره عرض يف مىض وقد 
ــاععــىل  ــه توفيــق إىل يلجــأ أن دون اإلقن ــسياسة مــع لتتــسق آرائ ــسائدة الفكــرة أو ال  أو ال

 .آخر بعدا حينً االنتصار الصلب موقفه له وهيأ العالية, األصوات أصحاب
{{MP{{ 

ــالامل ســبيلعــىل و ــهإف ث ــه يف ن  أن إىل يــشري »والعلامنيــني املالحــدةعــىل  ردا« كتاب
 يف فلـيس اإلسـالم أمـا النـاس, يف حتكمت الكنيسة ألن أوروبا يف ازدهرت العلامنية
 كانـت وإذا الفكـر,عـىل  حجـر لـدينا وليس كنيس, تسلط لدينا ليس إذ إليها, حاجة

 ىمحـ قـد وعدالتـه بـسامحته مفاإلسـال الفكـري, التقدم عاقت قد بسيطرهتا الكنيسة
 الـذين هـم الزاهـرة العـصور يف األمـة وأعـالم الكون, يغزو أن للعلم وترك احلرية,
 يف غارقـة أوروبـا كانـت حـني وقرطبـة والقـاهرة بغـداد يف اإلنسانية احلضارة رفعوا

 .الظلامت
 صـان الـدين هـذا أن مؤكـدا ,ا ًواضـح املـرأة قضية من الشعراوي موقف وكان 

 التـي املاليـة شخـصيتها وهلـا حـق, ذات زوجـة بل متتهن, خليلة جيعلها ومل كرامتها,
 !اآلن ىحت الغربية القوانني أكثر تنكرها التزال

{{MQ{{ 
 بالقـدرة التفسري هذا حول املتشعب وحديثه للقرآن الشعراوي الشيخ تفسري متيز
 مـا بـأن القـول يكـرر نأا عـىل ًحريـص وكان التحليل, وعمق االستنباط,عىل  الفائقة
 املـؤمن قلـبعـىل  تفـد إيامنية خواطر ولكنه للقرآن, تفسريا ليس الدروس من يلقيه

 .خاطره يف جاش بام فيفصح
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 سـورة أواخـر عنـد بتفـسريه ىانتهـ الـشعراوي نأ نـذكر نأ املهـم مـن كان وربام 

 .ًكـامال الكـريم القـرآن يفـرس أن دون وفاتـه وحالت الصف سورة وأوائل املمتحنة
 وهكـذا ).الثالثـون اجلـزء( عـم جزء تفسري عىل حيتويا ًصوتي ًتسجيال له أن ويذكر

 .٢٩ واجلزء ٢٨ اجلزء من الثاين النصف : ونصف جزء تفسريه ينقص نهإف
 آثـر تفـسريه مـن األخـرية األجـزاء يف الـشعراوي الـشيخ أن املتابعون الحظ وقد

 عـىل واعتـذر عـاد ثـم  ,هخـواطر إكـامل مـن يتمكن حتى و مرضه بسبب االختصار
 يـتمم نأ عىل منه حرصا املعاين هذه يف جيازهإ عن اهللا واستغفر اختصاره عن الشاشة
 , أجـل له املوت : له وقيل ذلك يف عوتب وأنه , حياته يف اهللا كتاب تفسري اهللا بحول
 .أجل له اهللا من ورزقك

{{MR{{ 
 موضحــًا لـه توجـه كانـت التي سئلةاأل عن الشعراوي متويل حممد الشيخ أجاب
  : فقال التفسري يف منهجه

 .صـفائية هبـات هي وإنام .للقرآنا ًتفسري تعني ال الكريم القرآن حول خواطري
 .يفـرس أن املمكـن مـن القـرآن أن ولـو ..آيـات بـضع أو آية يف مؤمن قلب عىل ختطر
 علـم وبـه بلـغ ولـه انفعـل وبـه نـزل عليه ألنه .بتفسريه الناس أوىل F رسول لكان
 قـدر عـىل للناس يبني بأن اكتفى F اهللا رسول ولكن .معجزاته ظهرت وله .وعمل

 افعـل« وهـي الكـريم, القـرآن يف التكليف أحكام هلم تبني التي العبادة من حاجتهم
 . »..تفعل وال

 :منها ركائز عدة عىل تفسريه يف اعتمد
 . القرآين النص لفهم كمنطلق وأدهبا العربية اللغة •
 . نظمه ورس القرآن فصاحة فهم •
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 . احلياة واقع من به مر وما الشخصية جتاربه •
 .تصويره وحسن املثل رضب •
 الدارجــة املــرصية اللهجــة خــالل مــن وذلــك والبــساطة العمــق بــني املزاوجــة •

 .املوضوعي واالستطراد
{{MS{{ 

 إعجـاز كقـضية حمـددة قـضايا حـول بـالتمحور نفـسه الشعراوي الشيخ يشغل مل
 حـني مـن و أيضا القضايا هذه يتناول كان لكنه للقرآن, العلمي عجازاإل أو القرآن,
 وجهـة كانـت فقـد املثـال سـبيلعـىل و ًعرضـا, هلا عرض وكأنه متكاملة برؤية آلخر
 كـل يف بـل فحسب, الكلمة أو اآلية أو السورة يف يكون ال القرآين اإلعجاز أن نظره

 وجوه من ويتأيت سيستجد هأن قرر كام , نظره وجهة يؤيد بام لذلك واستشهد حرف,
 صـوابعىل  يرضب معارفه باتساع الشيخ وكان اليوم, نعرفه ال ما الغد يف عجازاإل
 .قوية أمثلة الرأي هذا

 اللغـة كليـة يف ودراسـته القديمـة األزهريـة الـشعراوي الـشيخ ثقافـة كانت وربام
 اجلمهـور خماطبـة يف هبا يتمتع كان التي الظاهرة القدرة هذهعىل  له عون خري العربية

 خماطبـة يتـوىل التـي القرآنيـة للنـصوص اللفظي التحليلا عىل ًمعتمد الشئون كافة يف
 احلديث يريد التي القيم أو للمواعظ حمورا اختاذها يف وبنجاحه خالهلا, من اجلمهور

 .عنها
{{MT{{ 

 األحكـام عـن حديثـه يف الـدقيق التفـصيلا عىل ًحريص الشعراوي الشيخ يكن مل
 الـرشيعة, كليـات خرجيـي مـن ملعارصيـه مهيئـا كـان نحوعىل  الفقه وأصول فقهيةال

 ممارسةعىل  عالية قدرة ذا كان فقد هذا ومع الرشعي, والقضاء الفتوي يف والعاملني
عــىل  قـادرة نافـذة بـروح وتطبيقهـا العموميــات لفهـم املجيـد واألصـويل الفقيـه دور
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 .الفقهي اخلالف بمواطن الغزير العلم خاصة عنا ًبعيد الصواب إىل الوصول

 رأي عـن األسـئلة عليـه اهنالـت عنـدما بوضـوح وظهرت القدرة هذه واتته وقد 
 إجابـات له وكانت املعارصة, القضايا كل يف ربام بل القضايا, منا ًجد كثري يف الدين
 واجتهت االصطالحية, والتعريفات الفقهية النقول يف الغرق من بذكاء نجت قاطعة
 الـسند مـن مايعرف ىاستدع مدلوهلا اتضح فإذا القضية, له املبارش,ترشح قلالع إىل

  .االقتناع بوجب بام للفتوي مؤيدا النبوي األثر أو القرآين,
{{MU{{ 

 أنـصار كـسب يف بالفعـل الـشعراوي نجـح حاديثهأو للقرآن تفسريه خالل ومن 
 هـذه ألفـاظ يف الكامنـة ائلةاهل التعبريية الثروة حقيقة يقدرون باتوا العربية للغة جدد

 القـرآن آيـات لتفـسري يتعـرض عندما وقوة وضوح بكل عنها يبني كان والتي اللغة,
 .الكريم

 : منها عديدة ىحماورأخر يف بتفسريه الشعراوي الشيخ نجح كذلك
 . وروحه االجتامعي اإلصالح •
  .املسترشقني شبهات رد •
  .لصوفيةل مضيئةواعية و صورة رسم •
  .اجلديل املنطقي ألسلوبا حدود بيان •

 حيتاج حني الراقية العامية إىل يلجأ كان الشعراوي نأ إىل نشري نأ نصافاإل ومن
 قـدره فقـد وهلـذا الدعاة, وبراءة األطفال براءة يف و بسالسة ذلك يفعل وكان إليها,
 . اخلالدين جممع يفا ًعضو وانتخبه نفسه الفصحى اللغة جممع

{{NL{{ 
 بكـل ذكـرأل ينإو , الـشعراوي الشيخ شاعرية عن جدا الرسيع ثاحلدي إىل ونأيت
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 نـرشها توليـت التي عاملاأل ولأ من كان مجعه بعد الشعراوي الشيخ ديوان أن فخر
 . للكتاب العامة املرصية اهليئة يف النرش عن والؤمس كنت حني

 دب,بـاأل شغفوا الذين العلم طالب من كان الشعراوي نأ بالطبع نعرف ونحن
  .»ًشاعرا عرفوين« : نفسه عن يقول نفسه الشعراوي الشيخ كان لقد بل

 والـوعظ واحلكـم وال,أ والثـورة الوطنيـة ميـادين يف مجيلـة آثـارا الشيخ ترك وقد
ــا ــاتواإل واملناســبات , ثاني ــا خواني ــا والوجــدان , ثالث ــة والوصــف , رابع  والطبيع

 .خامسا
 يف اشـرتاكه األهـرام " نـرشهتا يالت مذكراته يف الشعراوي الشيخ عنه حتدث ومما 

 وهـو .شـعر قـصائد إىل القرآنيـة اآليـات معاين حتويل يف األدباء مجعية أعضاء تسابق
 هنـمأ درجـة إىل شـعراحلكم مـن النـوع هبـذا اإلعجـاب أشد عجبواأ رفقاءه أن يذكر
  .وتوزيعها نفقتهم عىل طباعتها تولوا

 :الرزق معنى يف قاله ما هبا, يعتز كان التي الشعر أبيات ومن
 أسبابه الرزق إىل حترى
 عنـوانه جتـهل فإنـك

 عنوانك يعرف ورزقـك
 يف يقـول وهـو , كبـرية مكانـة عنـده والـصوفية الوصـف لشعر كان فقد قلنا وكام
  : »النور موكب« بعنوان قصيدة

ــــــــــار ـــــــــسامح واإليث لــــــك إرث يــــــا طيبــــــة األنــــــوار أرحيـــــــــي ال
ــــ وجـــــالل اجلـــــامل فيــــــك عريـــــق ــــه مــــن أســـــرارال حرمن ا مــــا في
ــــصار جتـــــتيل عنـــــدك البـــــصائر معنـــــى فــــوق طــــوق العيــــون واألب
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{{NM{{ 

 حياتــه طيلــة ظــل وقــد الــشعراوي الــشيخ نجــد أن فيــسعدنا الــسياسة إىل ونــأيت 
ــتامء واضــح ــسياسية, أفكــاره يف االن ــه ومــع ال ــاال يكــن مل أن ــة إىل مي  بمعناهــا احلزبي
 أغلبيــة فيــه الــذي الــصف يف ًدائــام كــان سيايسالــ طريقــه اختــار حــني فإنــه الــدينامي
التي مثلها الوفد يف عهـدى  الوطنية اجلامعة مع يكون أنا عىل ًحريص وكان الشعب,

 .سعد زغلول والنحاس
 عـن يرتاجـع مل فإنـه االختيـار هـذا مـن جاءتـه متاعبـه معظم أن من الرغمعىل و 

 نأ دون مـن ىحتـ , وعقليـا نفـسيا صـفاء هذا أكسبه وقد املبكرة, السياسة اختياراته
 املبكـرة بوفديتـه فخـورا الدوامعىل  ظل قد و , النفيس الطبي املعني هلذا واعيا يكون

 فـإن الـسياسية وغـري الـسياسية حواراته كل ويف له, ومدحه باشا بالنحاس وبعالقته
 حـزب أي حتـت ىوضان وال قاد أنه اإلطالقعىل  يزعم وملا ًأبد يدلس مل الشعراوي

 .اخلفية املتاعب منا ًكثري النقطة هذه يف رصاحته له سببت وقد ! وفدال غري
{{NN{{ 

 املـشاركني مـن كـان أنه وبخاصة كثرية وثورية وطنية ذكريات للشيخ كانت وقد
 حتقيـق إىليف حاجة  تزال ال الذكريات هذه لكن والثوري الوطني للعمل املتحمسني

 هـذا املثـال سـبيلعـىل  ولنقـرأ فيهـا, الـواردة حـداثاأل بطالأ سامءأ يف ىحت وضبط
 : فيه الواردة سامءاأل ختتلط هذا ومع الواقعة صحةعىل  بنفسه يدل الذي النص

 , األمـة عنـرصي مـن الطـالب عـىل فـتح الـذي عبـاس كـوبري حكايـة وأتذكر«
 أن حـدث فقـد . مـرص ألبنـاء اخلالـد الوطنيـة شـاهد النيـل ميـاه يف بأنفـسهم وألقوا
 فـاتفق .رفـضت احلكومـة ولكـن احلـادث لـشهداء تأبني حفل قامةإ اجلامعة أرادت
 اجلامعـة رئـيس !)?( ثابت حممود مع بالزقازيق الوفد جلنة رئيس الدين نور إبراهيم
 .بالقـاهرة تقـام أن هيـم وال . باألقاليم مدينة أية يف التأبني حفلة تقام أن عىل املرصية
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 البـد فكـان تـأبني حفل ألي رفضال عىل إرصارهاا ًواضح كان احلكومة ألن ولكن
 . »املوقف عىل التحايل من

 الـذي (!!) املرغاوي محدي بالزقازيق الوفد جلنة عضو التحايل هذا بطل وكان«
 للعـزاء رسادقـا أقـام املـساء ويف .وتـرصخ تبكـي النساء وأخذت , جدته وفاة ادعى
 توافـد بعـد ولكـن .عـزاءا ًحقـ أنـه وهلـة ألول احلكومـة وظنـت املئـات فيـه وجتمع
 أي وكـان املوقـف زمام أفلت أن بعد .األمر حلقيقة فطنت ذلك بعد الكبرية األعداد
 .منهـا ضـيق عـىل متـر اللعبـة احلكومـة فرتكـت .هبـا االصـطدام يعني للجامهري تصد

 مخـس عـىل الواحد للشخص تزيد لكيال تلقى التي الكلامت عدد يف تدخلت ولكنها
  .»دقائق

{{NO{{ 
 : فيقول بالوطنية الشعر مضفرا ذكرياته ايةرو يواصل وهو

 :قلت الطلبة احتاد رئيس بصفتي كلمتي ويف«
 أمته لتحيا مات شباب
 رايته لتنرش وقرب
  .» حلريته قربانا للحتف روحه وقدم

 مــن الكلمــة أصــحاب يل وتنــازل .تــأبني حفــل يف اجلمهــور يــصفق مــرة وألول«
 الربرة الشهداء لتأبني أعددهتا التي قصيديت ألقى لكي هلم املخصصة املدد عن بعدي
 : امطلعه يف قلت والتي

دم الــــــشهداء يــــــذكره الــــــشباب بنــــــي وطنــــــي نــــــداءنــــــداء يــــــا
هبــــم قــــد عــــز يف مــــرص املــــصاب وهـــل نـــسلو الـــضحايا والـــضحايا



íè]‚]<ì†ÓÊ QXU
ـــــــرق ـــــــر مل يف ـــــــباب ب ِش ْ رســــالته, وهــــا هــــي ذي جتــــاب وأدى..َّ

ـــــى ـــــبن ومل يبخـــــل وأرغ ـــــم جي عـــــــه احلـــــــرابوأزبـــــــد ال تزعز فل
ـــدا اخلـــضاب ًوقــــــدم روحــــــه للحــــــق مهــــــرا ـــراق ب ـــه امل ـــن دم وم
ـــــرص ـــــوت شـــــهيد م ـــــر أن يم لتحيـــــا مـــــرص مركزهـــــا مهـــــاب وآث

{{NP{{ 
 والنـاقمني ومعارضـيه خمالفيـه مـع التعامل يف عالية بروح الشعراوي الشيخ متتع
ــه ــن,  علي ــف وم ــدايات أن الطري ــة ب ــشعراوي أجوب ــىل  ال ــئلةع ــراء أس ــدأت الق  ب

 التـي املـستقبل وعلوم الشباب جملة و ,»حواء« جملة يف سنوات ىمدعىل تواصلت و
 من وكان املرأة, قضايا حول بالطبع حواء يف نرش ما أكثر دار وقد , هراماأل تصدرها
 خيـالف بـام كثريا جاهرتيرى امللتزمون أهنا  جملة صفحةعىل  بدلوه يديل أن الطريف

 يطلبـون كانوا والسائلني السائالت ألن النرش, توقف أن املجلة تستطع ومل اهللا, قول
 .بالذات الشعراوي رأي

 : الذيوع القت كتب يف الشعراوي الشيخ مع حواراهتم كثريون مجع وقد
  .فوزي حممود :العرص وفتاوى الشعراوي الشيخ •
 .فوزي حممود : حلول عن تبحث حائرة إسالمية وقضايا الشعراوي الشيخ •
 .فوزي حممود : واآلخرة الدنيا عن ألونكويس الشعراوي الشيخ •
 .السعيد سناء : والدين السياسة بني الشعراوي •

{{NQ{{ 
 يف زايـد حممـد نـرشه مـا منهـا كان معه حوارات يف ذكرياته كثريون سجل كذلك
 عـن صـدر »الشعراوي هو الراوي« بعنوان كتاب يف ثم حلقاتعىل  األهرام جريدة
 . الرشوق دار
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  : قبيل من حماوريه إىل تنسب املؤلفات من جمموعة وهناك

  مع الشيخ حممد متويل الشعراوي سالمياإلمائه سؤال وجواب يف الفقه  •
 .ستاذ عبد القادر أمحد عطالأل
ستاذ حممد الـسيد أبوسـبع مـع الـشيخ حممـد أضواء حول اسم اهللا األعظم لأل •

 .متويل الشعراوي
{{NR{{ 

 أن بعـد إال مؤلفاتـه ونـرش التـأليف يبـدأ مل الـشعراوي الـشيخ أن تقدم فيام ذكرنا
 احتفظـت العربيـة املكتبـة فـإن هـذا ومـع عامليـة شـهرة مـن إليـه وصـل مـا إىل وصل
 للقـراء وكونـت طبعـات, عـدة املؤلفـات هـذه طبعـت وقـد كثرية, بمؤلفات السمه
 .اآلن إىل تطبع تزال وال وذيوعا ًقبوال صادفت مستنرية مكتبة

  :املؤلفات هذه ومن
 اليـوم, أخبـار مؤسـسة عـن الكاملـة طبعتـه صدرت الذي »الشعراوي فسريت« •
 »املنـار« كمنزلـة منه ومنزلته اإلمام, آلراء مرجع أوىف البيومي رجب الدكتور ويعده
 .رضا رشيد حممد السيد مؤلفات من

 بموضـوعات مستقلة كتب الشعراوي للشيخ نرشت فقد التفسري إىل وباإلضافة 
 بحيـث ألفبائيا ومرتبة جممعة القائمة هذه للقارئ قدمأ نأ يف تاجتهد وقد , تقليدية
 . اهللا شاء نإ املستقبل يف عليها البناء يمكن
  .واملعراج اإلرساء •
  .املعارص والفكر اإلسالم •
  .ومنهج عقيدة واملرأة, اإلسالم •
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  .F حممد الكامل اإلنسان •
  .القدسية األحاديث •
  .اهللا وجود عىل املادية األدلة •
  .تعاىل اهللا وجود عىل وداللتها الكونية اتاآلي •
  .واجلزاء وامليزان البعث •
  .التوبة •
 الصدق وعد اجلنة •
  .اإلسالم يف اجلهاد •
  .عبادات أرسار حكمــ  األكرب احلج •
  .املربور احلج •
 .احلسد •
 .احلصني احلصن •
 .واملوت احلياة •
 .والرش اخلري •
 .واحلرام احلالل •
  .الربا •
  .الرحالت •
 .السحر •
 .واحلسد السحر •
 .النبوية السرية •
 .اإلسالم يف والترشيع الشورى •
 .واإلنسان الشيطان •
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 .اإلسالم وأركان الصالة •
 .اهللا إىل الطريق •
 .والظاملون الظلم •
 .احلجاب عىل الغارة •
  .الغيب •
 .الفتاوى •
 .والرذيلة الفضيلة •
 .الرشعية وأدلته امليرس سالمياإل الفقه •
 .والقدر القضاء •
 .البرشية والنفس اهللا •
 .الكريم القران يف املرأة •
 .اهللا أرادها كام املرأة •
 .الكربى املعجزة •
 .الكريم القرآن تفسري يف املنتخب •
 .العرصية للمرأة الذهبية النصائح •
 .الوصايا •
 .الشفاعة إنكار •
 .الصالة أحكام •
 .الرحيم الرمحن اهللا بسم أرسار •
 .احلسنى اهللا أسامء •
 .رصحية وأجوبة حرجة أسئلة •
 .جييب مواإلسال تسأل أنت •
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 .والرذيلة الفضيلة بني •
 .واألحكام العبادات يف البيان جامع •
 .املرسلني خري بميالد املسلمني حفاوة •
 .الشعراوي خواطر •
 .قرآنية خواطر •
  .املالحدةعىل  ردا •
  .وأباطيل شبهات •
 .لإلنسان الشيطان عداوة •
 .القيامة يوم وأهوال النار عذاب •
 .اإلسالمي الفكر مائدة عىل •
 .املسلمة املرأة فقه •
 .األنبياء قصص •
  .القرآن يف احليوان قصص •
 .العرص قضايا •
 .لبيك اللهم لبيك •
 . F حممد •
 .القرآن معجزة •
 .القرآن فيض من •
 .القرآن يف نظرات •
 .العامل هناية •
 .ديننا هذا •
 .اإلسالم هو هذا •
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 .الرسول وصايا •
 .القيامة يوم •

{{NS{{ 
 الــدكتوراه عــىل صلحــ وقــد . احلــرص يــستحق مــا التكــريم مــن الــشعراوي نــال
 مــن االســتحقاق وســام نــالو واملنوفيــة املنــصورة جــامعتي مــن اآلداب يف الفخريــة
ــد األوىل الدرجــة ــه عن ــل م ١٥/٤/١٩٧٦ يف التقاعــد ســن بلوغ ــه قب ــر تعيين ا ًوزي
 عـام مـرتني األوىل الطبقـة مـن اجلمهوريـة وسـام مـنح كام األزهر ونؤوش لألوقاف
 حمافظــة واختارتــه , الــدعاة بيــوم حتفــالاال وســام ومــنح م,١٩٨٨ وعــام م١٩٨٣
 سـالمياإل العـامل رابطـة واختارته ,م١٩٨٩ لعام الثقايف املهرجان شخصية الدقهلية
 الكــريم القــرآن يف العلمــي اإلعجــاز ملــؤمتر التأسيــسية باهليئــة ًعــضوا املكرمــة بمكــة
 حكمـنيامل من يراهم من برتشيح إليه وعهدت الرابطة, تنظمه الذي النبوية, والسنة

 .املؤمتر إىل الواردة األبحاث لتقييم والعلمية, الرشعية التخصصات خمتلف يف
{{NT{{ 

 الـذي والـده رغبـة عىل بناء الثانوية املرحلة يف وهو الشعراوي متويل حممد تزوج
 سـامي :وبنتـني أوالد ثالثـة رزق وقـد اختيـاره, عىل الشيخ ووافق زوجته, له اختار
 .صاحلة و ،اطمةف وأمحد, الرحيم وعبد

 مـن مـرة مـن أكثـر عـويف أن بعد م١٩٩٨ يونيو من١٧ يف الشعراوي الشيخ تويف
 اجلمهـور ودعـه وقـد حياته, من األخرية اآلونة يف عليه ازدادت التي الصدر أزمات

 اسـمه ذكـر وخلـد رأسـه مسقط دقادوس بقرية ودفن التشييع, يف تصور كل فاق بام
 .كثرية بمؤسسات

***** 



<l^èçj]< QYQ
 

l^èçj]  
 ٥....................................................................إهداء

 ٧..............................................................هذا الكتاب
 ولالباب األ

 ١١...........................)م١٨٣٤(يل , حسن الطو الشيخ: فكرة القدوة 
 الباب الثاين

 ٢١..................)م١٨٥٧( , حممود خطاب السبكي الشيخ: فكرة التعاون 
 لثلباب الثاا

 ٣٩......................)م١٨٧٨( , الشيخ إبراهيم اجلبايل :  االستيعابفكرة
 الباب الرابع

 ٥٣...................)م ١٨٨٢ (ن ,أبو العيو  حممودخ الشي : فكرة تغيري املنكر
 الباب اخلامس

 ٧٥.........................)م١٨٩٣( , حممود شلتوتالشيخ : فكرة التقريب 
  الباب السادس 

 ١٠١.........................)م ١٨٩٤ ( ,الصعيدي املتعال عبد: فكرة التجديد 
 سابعالباب ال

 ١٣٧........................)م١٩٠٣(, حممد الصادق عرجون  : التسامحفكرة 
 الباب الثامن

 ١٦٧..........................) م١٩١١ (حممد متويل الشعراوي ,: فكرة اهلداية 
 ١٩١................................................................املحتويات



êÃÛj]æ<êÂ^Ûjq÷]<|ø‘ý]æ<Ìè†Ö]<†â‡ù]< QYR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


