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 هذا الكتاب 

 

 

تاريخ العلم وفي تاريخ الجامعة وفي تاريخ المؤسسات العلمية وقبل هذا كتاب في 

، و نحن حريصون هذا فإنه كتاب في تطور تاريخ الفكر الديني في العصر الحديث

ضئ فكرة التوجه نحو العصرنة في مؤسسة فيه أشد ما يكون الحرص على أن ن

 ابعصور المنن نانولهذا فإ،  كله كونعلمية عريقة، هي أعرق مؤسسات العلم في ال

ذاتية بدأت  عصرنة  ستعرض مالمحنخطوات التوجه نحو العصرنة، ف تحكم تيال

مرحلة قسم التخصص وشهادة : مرت بثالث مراحل  و، من داخل التجربة القائمة 

بمستوييها في عالمية المادة  [الجديدة]ومرحلة العالمية  1925التخصص منذ 

ثم مرحلة االلتزام بالمسميات العامة في الماجستير  1935وعالمية المهنة منذ 

من  فادةاإلمالمح من  نتجاهل و ال نقلل، وال 1961منذ والدكتوراه وما يرتبط بها 

 ثةوما سبقها مباشرة من بع، 1936في البعوث األزهرية األولى والتجارب األوربية 

  .ألمانيا إلى  ذكرى األستاذ اإلمام محمد عبده تخليد

نبدأ من الحاضر ة هذه التجربة أن ءفي قرا نفاذية وشفافية األساليب أكثرأن وجدنا 

الشخصيات تكوين إلى تصوير  نعمدفوننطلق من األحدث إلى األقدم إلى ما سبقه 

في ظهور كيان جامعة  ةثلتمرعاية التجربة األخيرة الممسئولة عن  أصبحتالتي 

و نقرأ بثالثين عاما، الجامعية ظهور الكليات أن اكتمل بعد  1961األزهر في 

الماضي من خالل هذا التكوين المتحقق مع االنتباه الواعي إلى كل خطوة مفصلية ، 

ة إلى كل تماثل أو تكرار ، والتشخيص المنضبط للتماهي و االفتراق دالواإلشارة ال

حتى التي تعاقبت على رئاسة هذه الجامعة  ثمانين الشخصيات الومن المدهش أ، 

التطور التاريخي أيضا قد مثلت وصلت إلى دور االكتمال قبل نهاية القرن العشرين 

 ناألوالئيسان فالر، و التأهيل بالشهادات األزهرية أو بعملية االعتماد  الذي مر  

ثم درسا في قسم التخصص فتتوجا العالمية القديمة  هيللجامعة تخرجا بشهادة عالية 
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وإن كان أولهما قد نال أيضا بشهادته التي كانت بمثابة أعلى الشهادات األزهرية، 

ة الذين تلوهم درسوا على نظام ربعوالرؤساء األودرجة الدكتوراة من ألمانيا ، بعثة ً

أستاذ، الشهادة العالية التي نالوها من كليات جامعية وما تبعها من العالمية بدرجة 

والرئيس السابع ودرجة الدكتوراة من بريطانيا ،  وإن كان أولهم قد نال أيضا بعثةً 

بعض مسارات الدراسات العليا خارج الجامعة  مضى فينال الشهادة العالية و

الجامعة األزهرية، لكنه الدراسات العليا في األزهرية في الوقت الذي حوصرت فيه 

استطاع في النهاية أن يحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة األزهرية نفسها، أما 

: فقد تخرج في المراحل الجامعية الثالثة) وكذلك كل من جاءوا بعده ( الرئيس الثامن 

والدكتوراه على نمط مناظر تماماً لما هو مأخوذ به  ، الشهادة العالية، والماجستير

المدنية، وربما بسرعة ال تقل عن أفضل معدالت السرعات المصرية في الجامعات 

المتاحة في الكليات التي تعني بتشجيع أبنائها من المعيدين على أن يحصلوا على 

أوتوماتيا وينتقلون ، وهم يشغلون وظيفة المعيد والمدرس المساعد  العليا شهاداتهم

المراقب لحركة الحياة  وبي تقليدي أصبح إلى وظائف هيئة التدريس في مسار أنب

بسبب انتشاره  ال يتصور مساراً غيره لتكوين هيئات التدريسالمصرية الجامعية 

  .وغلبته وسيادته

العبء األكبر واألنجح في العصرنة قام عن أن بوضوح كتابنا هذا يبين ومع أن 

هذا  إننا نعرف أن، فعلى أكتاف المجموعة التي أتمت العصرنة من داخل التجربة 

السبب في هذا واضح وضوح الشمس وهو أن تجربة  و، لم يكن باألمر المستغرب 

التعليم والتأهيل األزهرية كانت ناضجة إلى الحد الذي لم يكن يتطلب إال قليالً من 

 الرتوش التي تكفل لها أن تتكلم بلغة بيروقراطية وتأهيلية متوافقة مع العصر الحديث.

إلى  بسرعة مسرعة أن نترك هذه المقدمة من دون أن نشير ولسنا نستطيع

هذه الحقائق أن نظام التعليم  ىمجموعة من الحقائق التي لم يتناولها أحد من قبل، وأول

األزهري في أول القرن العشرين كان يتمتع بكثير من األفضليات التي لم نصل إليها 

س إلى الطلبة، وهي نسبة نسبة أعضاء هيئة التدريارتفاع حتى اآلن، ومن ذلك 

الخطط كتاب ما سجله مرجع تاريخي كراتها فيشنجد مؤأن ها وأرقام نستطيع أن نجد

 ال الخطط التوفيقية.منوالتوفيقية والكتب التي نسجت على 
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على التعليم األزهري رض نفسها فوثانية هذه الحقائق أن العناية بالكيف كانت ت

حتى لو كانت النتيجة أال ينتهي الطالب من  )إن صح هذا الوصف(ة اعتقاديبطريقة 

الجزء  ويتمثلون دراسة كتاب العلم الذي يدرسونه، لكنهم كانوا يستوعبون ويجيدون

 الذي درسوه مع أستاذهم في حلقات الدروس.

ً في صناعة شهادة من  ثالثةو عالمية  قبيل "هذه الحقائق أن األزهر كان سباقا

تسهل على الغرباء عن اللغة وعن جذور التعليم األزهري عمليات التأهل " الغرباء

في داخل  مستوى المفترض تحقيقه في المؤسسةفي اللكنها تجعلهم في مرحلة تالية 

 ، وقد لجأت بعض الجامعات األوربية إلى هذه السياسة بأسلوب متغطرسالوطن

في بلد للعمل صل عليها وهو أن تختم على شهاداتها بأنها ال تؤهل صاحبها الحا

الذي من اللياقة إلى هذا المستوى الراقي  وهكذا فإنها ظلت أقل من أن تصلالمنشأ، 

 حققه األزهر.

متعددة ن مالمح ة في مواضع كثيرة عكثيرأحاديث هذا الكتاب في  ئيجد القار

في بناء المناهج و البيئة التعليمية و الكفاءة البحثية و المرجعية و لسبق األزهري ل

القدرة على العمل في فريق حتى مع تخطي الزمان و المكان ، وكل مظاهر التفوق 

 حتى اآلن عنهو المستوفي بالحديث الوافي و تالميذ صناعه يعن أصحابه الذي لم 

 مع أن أوان هذا الحديث قد حان. 

السابقة األربعة عشر ندعو هللا أن يرزق كتابنا هذا بما رزقت به مجموعة كتبنا 

من خالل دراسة   التي استعرضت و وثقت  تاريخ الفكر اإلسالمي  في عصرنا

" ، " األستاذ األستاذ اإلمام محمد عبده": أعالمه و توجهاته وإنجازاته و تفاعالته 

 "الظواهري واإلصالح األزهري" ، "ممحمد الخضر حسين وفقه الدولة في اإلسال

و" أوتاد  ، "أقطاب الفكر اإلسالمي في عصر النهضة "  ،" أصحاب المشيختين"، و

" و"الشريعة في كلية الفقه " و  " ،الفقه في كلية القانون "، و  الجامع والجامعة " 

األزهر الجامع " "" العمامة في عصر الصحوة ، العصر الذهبي للقضاة الشرعيين " 

األزهر الشريف واإلصالح "و ، العربية الحديثة " لموسوعيةشرارة النهضة اباعثا ل

العيش في "و" ، العمل اإلسالمي مستقبل استشراف " " ،االجتماعي والمجتمعي

 .  "العاصفة
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به، وأن ينفع  الكريم،يجعل عملي هذا خالصا لوجهه  وتعالى أنأدعو هللا سبحانه 

وقد طال العهد بتجاربها  أعمالي،تبقى من  تقديم ما ىيوفقني إلجل جالله أن  وأدعوه

والوقت ال يسعفني،  واستيحاشي، وتشردي غربتي ومرضيظل  المطبعية في

والعقل  يكل،والنظر  يئن،والقلب  تنطفئ، واأللمعية يخبو،والجهد يتضاءل، والذكاء 

واألمل يتضعضع، والعمر  يتقطع،والنَفَس  يتعقد، والسهل تتبدد،والذاكرة  يتشتت،

فضل هللا جل  رجائي يتضاعف فيلكن  كثير،والمؤجل  كبير،قصير، والواجب 

  .جالله وكرمه

 وشروروهللا سبحانه وتعالى أسأل أن يقيني شر الهوى، وأن يقيني شر التعجل، 

وأن يقيني شر االنخداع، وأن يرزقني الغنى والهدى والعفاف  والوهن، والكسلالعجز 

برحمته، وأن يديم علي  توفيقه، وأن  ، وأن يتجاوز عن سيئاتي، وأن يتغمدنيوالتقى

يجعلني قادًرا على شكر فضله. وهللا سبحانه وتعالي أسأل أن يمتعني بسمعي وبصري 

، وأن يجعل كل وذائقتيوقوتي ما حييت، وأن يحفظ علي  عقلي وذاكرتي وحدسي 

وهللا سبحانه وتعالي أسأل أن يهديني سواء السبيل، وأن يرزقني  ذلك الوارث مني. 

العفاف والغني، والبر والتقى، والفضل والهدي، والسعد والرضا، وأن ينعم علي  

وإيمان العجائز، ويقين الموحدين، وإخالص  الطفل،بروح طالب العلم، وقلب 

 المبدعين،يال وخ العلماء، األطباء، وتثبت المحسنين، وشكوعطاء  المؤمنين،

 وتساؤالت الباحثين. 

أسأل أن يعينني على نفسي، وأن يكفيني شرها، وشر الناس،  ىوهللا سبحانه وتعال

وأن ينفعني بما علمني، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن يمكنني من القيام بحق شكره 

وحمده وعبادته، فهو وحده الذي منحني العقل، والمعرفة، والمنطق، والفكر، 

رة، والصحة، والوقت، والقدرة، والجهد، والمال، والقبول، وهو جل  جالله والذاك

الذي هداني، ووفقني، وأكرمني، ونع مني، وحبب فيه خلقه، وهو وحده القادر على 

أن يتجاوز عن سيئاتي وهي ،  بالطبع ، وبالتأكيد : كثيرة ،ومتواترة ،ومتنامية، فله 

 . ، والثناء الحسن الجميلالحمد، والشكر -وحده  -سبحانه وتعالي 

 د. محمد الجوادي
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 الفصل األول الشيخ أحمد حسن الباقوري 

 متربعا على منصة األستاذية 
 

 

 

  مكانته األزهرية

جرت العادة في المؤسسات التعليمية الكبرى أن يصنف األساتذة القدامى طالبهم 

المتفوقين من الدفعات المتتابعة تبعا لمواهبهم وقدراتهم واجتهاداتهم ، وعلى نحو ما 

يحدث هذا في أكسفورد  وهارفارد وكمبردج والسوربون، فقد كان هذا يحدث في 

ا إلى األرقام القياسية و الصفات البارزة األزهر الشريف بالطبع ، ولن نتطرق هن

التي حققها األزهريون ، و لكننا سنكتفي بالقول بما  استقر في التاريخ األزهري من 

طالب كان مستحقا لمكانة  أنبه  1985 -1907أن الشيخ أحمد حسن الباقوري 

با  أزهري  بما ظهر في أدائه المتميز اجتهادا و رواية ودراية وفهما وزعامة ودأ

وإبداعا ، وذلك على الرغم من أنه لم يتح له الوجود في مجتمع القاهرة إال بعد أن 

)حسب شهادة الميالد بلغ العشرين من عمره و ، حصل على الثانوية من معهد أسيوط 

الذروة التي  كانتوقد التي يروي هو أنها كانت ألخ له ولد قبله بعامين  ومات( 

وتغني الشيخ تغنيه هذا  االجتماعية التي وصل إليها المكانة السياسية وظهرت بها 

كما كانت تغنيه وتغني تفوقه الدراسي والعلمي القديم  إثباتعن الحرص على متابعيه 

إن طبيعة ومع هذا ف زمالئه وتالميذه ،  فيالتأثير  متابعيه عن البحث عن قدرته على

التفكير في دعى تلقائيا أدائه خطيبا ومحاضرا ومحاورا و مديرا و وزيرا كانت تست

االنبهار بمستواه  ، وتستدعي مع هذين حديثا ال ينقطع عن في تفوقه ، و  أصالة

ن يبتعث للخارج ، لكن هللا شاء له أن أل مستحقانابغ ، كان  لخريجمستوى متميز 

ومن الجدير بالذكر  على إمكانية التفوق الساحق للمدرسة الوطنية .  داللةيظل رمزا لل

خصصنا للحديث عن مذكرات الشيخ قبل أن يتشعب بنا الحديث ان نشير الى اننا 

  الباقوري ومدارسة محتوياتها فصال في كتابنا: "العيش في العاصفة".
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  نشأته

لمركز أبو  باقور التابعة في 1907مايو  26أحمد حسن الباقوري في  ولد الشيخ

وهي فيما يبدو قرية صغيرة جداً إلي الحد الذي جعل  مصر،تيج بمحافظة أسيوط في 

الدكتور طه حسين يخاطب الشيخ أحمد حسن الباقوري في حفل انتخابه عضوا في 

لكننا ال بد ان نذكر ان هذه  به!مجمع اللغة العربية فيقول له عن قريته إنها عرفت 

شيخ فراج القرية انجبت قبله عالمين جليلين كان يشتركان في اسم واحد هو ال

الباقوري وهما الشيخ فراج الباقوري مفتي البحيرة وبني سويف وقنا المتوفي سنة 

 .1937فراج الباقوري المتوفى سنة  والشيخ 1903

  دراسته في معهد أسيوط الديني و األزهر

 ، و ظهر1922التحق الشيخ أحمد حسن الباقوري بمعهد أسيوط الديني عام 

نبوغه طالبا وخطيبا وشاعرا حتى يروى أنه كان قد حفظ اْلُمعلَّقات العشر كلها 

وشروحها في مرحلة مبكرة من عمره، وحصل من هذا المعهد علي الشهادة الثانوية 

على الشهادة العالمية القديمة أوال فالتحق باألزهر و حصل  ،1928عام األزهرية 

 ،النظام األزهري المعاصر شهادة عالية فحسب(، وهي بلغة )أي من النظام القديم

وقد أتيح له أن يشهد وهو في مرحلة الدراسة العالية بدء تطبيق النظم الجامعية 

 الثالث.و تمايز الكليات الجامعية  األزهرية،

  بثالثة من نوابغ زمالئه مقارنة مساره 

ظم التي نشأت بعد كان التأهيل المبكر للطلبة المجتهدين النبهاء سمة من سمات الن

، وبلغة عصرنا  الحالي فقد تمكن الشيخ 1919انتصار الشعب وإرادته في ثورة 

وعلى  1927من الحصول على الشهادة الثانوية في مايو   1968-1907المدني 

وهو في العشرين من عمره ، كما تمكن الدكتور  1927الشهادة الجامعية في أكتوبر 

حصول على الشهادة الجامعية بعد عام واحد من من ال 1982 -1905محمد البهي  

حصوله على الشهادة الثانوية  !  وقد حقق الدكتور عبد الحليم محمود شيئا شبيها 

بعد عام واحد من الدراسة في المرحلة الثانوية   1928بهذا إذ حصل على الثانوية 
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.  1932في لكنه أتم المرحلة الجامعية في أربع سنوات وتخرج مع الشيخ الباقوري 

أما الشيخ الباقوري فكان قد حصل على الميزة مبكرا باستخدامه شهادة ميالد أخيه 

الذي ولد قبله بعامين ، وفضال عن  هذا فإن تفوقه كان ساطعا  بحيث إنه لم يقف في 

الطابور وإنما أوتي منذ تخرجه الحظ في أن يتجاوز كل األسبقيات ، ذلك أنه لم يعمل 

د القاهرة أو في كلية اللغة العربية ثم عمل وكيال لمعهديه اللذين مدرسا إال في معه

 درس فيهما  ثم شيخا لمعهد المنيا . 

  شهد مرحلة االنتقال من القسم العام إلى الكليات الثالث

من الذين أدركوا الدراسة العالية قبل أن تتفرع إذا كان الشيخ أحمد حسن الباقوري 

موحدة و ة األزهرية العالية ال تزال شهادة واحدة إلى كليات ، حين كانت الشهاد

واحدة هي العالمية القديمة التي حصل عليها الشيخ أحمد حسن الباقوري بعد اربع 

، وحين سنوات من إتمامه الشهادة الثانوية في معهد أسيوط الشامخ في ذلك الوقت

ز عيسى و كان هو  وزمالء دفعته الدكتور عبد الحليم محمود والشيخ عبد العزي

كان هناك طالب قد قيدوا  1932الشيخ بدر المتولي عبد الباسط يتأهبون للتخرج في 

 . 1935و 1934على السنتين األوليين في كلية الشريعة مثال وهم الذين تخرجوا في 

  ة و األدبغدراسته للتخصص في البال

العالية الجامعية أو إن حصل الشيخ أحمد حسن الباقوري على هذه الشهادة  وما

 دراستهواختار أن يتم  األعلى،حتى انتظم في الدراسات التي كان اسمها العالمية 

واألدب وكانت هذه هي أعلى الشهادات األزهرية في في البالغة التخصص  درجةل

البالغة  التخصص  فيشهادة  علىوقد حصل الشيخ أحمد حسن الباقوري  ذلك الوقت.

الكريم أثر القرآن " عن رسالته ، وكانت 1936 /1935، في العام الجامعي واألدب 

 . "في اللغة العربية
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  وظائفه المرموقة

ً في معهد القاهرة األزهري ، وكف  عين الشيخ أحمد حسن الباقوري مدرسا

لغة العربية وعلوم البالغة ، وهي بداية مرموقة وأكثر من واعدة ، ثم نقل بتدريس ال

 مباشرة مدرساً بكلية اللغة العربية، وبعدها نقل وكيالً لمعهد أسيوط العلمي الديني، 

 1947ولم يلبث أن نقل وكيالً لمعهد القاهرة الديني األزهري عام وهو منصب كبير 

عين شيخاً للمعهد الديني األزهري بالمنيا،  1950، وفي سنة وهو منصب كبير أيضا 

، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعهد كان وهو المنصب الذي أتي منه إلي الوزارة

بعد معهد قنا الذي أنشئ في  1946ثالث معهد أزهري في الصعيد  وقد أنشئ في 

 و بعد معهد أسيوط العريق بالطبع .  1936

 ثورة الطلبة في األزهرزعامته ل 

تزعم الشيخ أحمد حسن الباقوري ما عرف بثورة الطلبة في األزهر،  1934 منذ

لكنها التحمت بثورة الشباب والشعب  األزهر،ثورة داخلية في في بدايتها وكانت 

، والتي  1923من أجل االستقالل وعودة دستور 1935المعروفة تاريخيا بثورة 

من بواعثها التي قل  الحديث عنها  في مواجهة اإليطاليين نكان التضامن مع الليبيي

تطالب بعودة الشيخ األكبر محمد مصطفى المراغي اآلن، وكانت الثورة األزهرية 

قاد الشيخ الباقوري طلبة األزهر إلى  1934 نوفمبر 8وفي  ،إلي منصب المشيخة

في هذا اإلضراب جميع طالب األزهر، واستمروا في  وتابعه أيام،اإلضراب عشرة 

هو كان و  نهائيًا،الطالب فصالً  الدولة لزعماءالمظاهرات واإلضراب رغم فصل 

 .المفصولينعلى رأس بالطبع 

  كان موقعه أنه طالب دراسات عليا

التي اتحدت  )دور الشيخ أحمد حسن الباقوري في ثورة  األزهر  فهممن المهم في 

مارسها من مقعد شارك فيها وأن نشير إلى أنه ( فأصبحتا ثورة واحدة  1935بثورة 

قريب من مقعد األستاذية ال من مقعد الطالب العادي ، فقد استغل تسجيله كطالب 

للدكتوراه )على حد تعبيراتنا المعاصرة( واعتبر نفسه من طلبة األزهر بينما كان قد 
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ن  الشيخ أحمد حسن الباقوري الثائر كان ، وهكذا فإ1932تخٌرج بالعالمية القديمة 

طالب دكتوراه ولم يكن  طالبا جامعيا في مرحلة الليسانس ، )بلغتنا المعاصرة ( 

ولهذا وبحكم  ما يفوق هذا الوضع من مهاراته وكفاءاته و شعره وخطابته كان هو 

زعيم ثورة األزهر التي ضٌمت فيمن ضٌمت من الزعماء الشيخ محمد نايل والشيخ 

 محمد متولي الشعراوي وغيرهما من األعالم.

 1935طبيعة زمالته لطالب الجامعة والمدارس في ثورة 

الجدد يبحثون  والوزراءوحين بدأ الثوار  1952ومن الطريف أنه فيما بعد ثورة 

فإنهم قالوا بأن الرئيس  القديمة،في دفاترهم القديمة وذكرياتهم عن نواة أمجاد ثورية 

الثانوية،  مدرستهمشاركا في هذه الثورة من خالل تمثيله لطالب  عبد الناصر كان

وأن  العليا،حسن عباس زكي كان يمثل طلبة مدرسة التجارة وزير االقتصاد  وأن 

، وأن المهندس محمود يونس كان سهير القلماوي كانت تمثل كلية اآلداب الدكتورة

للشيخ الباقوري الذي كان يمثل  هؤالء كانوا أندادا وكأن.. من طلبة الهندسة الثائرين 

لكن التاريخ الحي في وثائق تلك الثورة ال يرتفع بأدوارهم  الطلبةاألزهر في لجنة 

 .جميعا إلى أي مستوى قريب و لو من بعيد إلى دور الشيخ الباقوري 

  انتماؤه المبكر لجماعة االخوان المسلمين

كان الشيخ أحمد حسن الباقوري قد آثر لنشاطه  موازية،في سيرة ومسيرة ثالثة 

وقد انضم  المسلمين،أن يتنامى ويزدهر من خالل جماعة اإلخوان  شبابه المبكرمنذ 

بل أصبح  اإلخوان،قيادات  أصبح أحدما  ، وسرعان1933مبكرا إلى اإلخوان سنة 

الشهيد  أحد المرشحين بقوة لخالفة اإلمام سنريكما  اإلرشاد، وكانعضوا في مكتب 

  البنا.حسن 

الحد الذي سرعان  إلىسطع نجمه  سهمه، بل بزغ اسمه، ولمعفي هذه الجماعة و 

وكان اإلمام الشهيد حسن  نفسه،ما اختير معه وكيالً للشيخ حسن البنا المرشد العام 

يعتمد عليه كما كان  الدوام،على معهم ه وجودنفسه يفاخر ب 1949-1906البنا 
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جوار  إلىال شك في أن وجود عالم أزهري متمكن ومتكلم مثله و كبيراً،اعتماداً 

اإلمام البنا  بخاصة أنبكل المقاييس و للجماعة،اإلمام الشهيد حسن البنا كان مكسبا 

 المهام.من  في كثيريحبه ويقدره وينيبه عنه كان 

  : مصحف ومسدس تكريم المراغي للباقوري

أنه تحت ضغط في التاريخ وفي وجدان األزهريين على حد سواء ومن الثابت 

 27 الظواهري فيهذه الثورة المتأججة اضطر الملك فؤاد إلى قبول استقالة الشيخ 

، محمد مصطفى المراغي شيًخا لألزهر للمرة الثانية الشيخ وعاد  ،1935أبريل 

كرمه فقدم له هدية األزهر الشيخ أحمد حسن الباقوري لي المراغي شيخودعا الشيخ 

 األزهريين وعقيدة  وكانت للثورة،"مصحفًا ومسدًسا" تقديًرا منه لجهوده في قيادته 

من جميع مشايخ  المراغي أهمأن الشيخ الباقوري صار في نظر الشيخ  التزال،

 األزهر.

ثورة األزهر كان إيذانا قويا بنجاح المبكر لنجاح من الجدير بالتنويه أن تحقق الو

وتوجه زعماء األحزاب جميعا إلى التعاون من  ،1923وعودة دستور  1935ثورة 

 .1936وهو ما انتهى بتوقيع معاهدة  البريطانيين،أجل التفاوض مع 

 1938تمرده على األحزاب المؤتلفة في 

ومن خالل مكانته في بشدة شارك الشيخ أحمد حسن الباقوري  1938وفي 

لكنه لم يفعل هذا من  المؤتلفة،أحزاب األقلية  علىفي التحريض اإلخوان المسلمين 

   الوفد.أجل األغلبية أو 

 السادس لإلخوانالسنوي المؤتمر تألقه في 

الشيخ تألق نجم  1939فبراير  2انعقد  الذيالمؤتمر السادس لإلخوان  وفي

 للعادة.خارق قريب مما يوصف بأنه تألق نحو  الباقوري على
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  زواجه بعد الثالثين

تزوج الشيخ  أحمد حسن الباقوري  ابنة أستاذه الشيخ محمد عبد  1940وفي  

أحد كبار علماء األزهر و أحد الزعماء المبرزين في  1977-1890اللطيف دراز 

) وقد قدمنا سيرته في فصل كامل من كتابنا : ، ووكيل األزهر فيما بعد 1919ثورة 

البنا الشهيد حسن ون أن اإلمام و يروي اإلخوان المسلم،  أوتاد الجامع و الجامعة ( 

خطبة ، وكان  الشيخ دراز وجها من وجوه الحياة العامة زيارة الفي  صحبه هو الذي 

ثالث مرات كمرشح مستقل،  البرلمانكما كان سياسيا مبرزا ، و قد فاز بعضوية 

ً في حضوره العام  ،  وصالته  وقد هيأ هذا النسب للشيخ الباقوري بُعدا إضافيا

المجتمعية ، ونشاطه السياسي. ومن الجدير بالذكر كذلك أن السيدة زوجته كانت قد 

    الوقت.المدارس الفرنسية المتاحة في ذلك إحدى تلقت تعليمها في 

  ة الوفديةاعتقاله في عهد الوزار

 وصالته وزعامتهأحمد حسن الباقوري  ثورية الشيخكان من نتائج ما عرف عن 

من باب التحفظ على  1942في  الوفد،السياسية الواسعة أنه اعتقل في عهد وزارة 

إحداث االضطرابات، وذلك في أعقاب أحداث من هم قادرون بطريقة أو أخرى على 

 تستخدم فيها بعنف بعد بدايات تراشق . احتكاكات في األزهر كادت األسلحة أن

 قصة فشله في االنتخابات البرلمانية

رشح (  1945-1944)الدستورية المؤتلفة  -عهد الوزارات السعدية بداية في 

حسن الباقوري نفسه في دائرة الخليفة بالقلعة، على نحو ما رشح عدد  الشيخ أحمد

مي أبو غدير، وطاهر الخشاب، مصطفى مؤمن، وفه من اإلخوان المسلمين أنفسهم:

، لكنه لم يفز على نحو ما أوردنا روايته عن هذه والشيخ عبد المعز عبد الستار

 .االنتخابات في كتابنا "العيش مع العاصفة "
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 1949مسئوليته عن اإلخوان في 

حسن الباقوري  الشيخ أحمدتولى  1949وقعت محنة اإلخوان األولى في حين 

 مهمة اإلشراف على رعاية أسر المعتقلين.

  انتهاء مهمته المؤقتة

 الشرعي،م وعاد اإلخوان إلى الوجود 1951ولما ُرفِعَْت األحكام العرفية سنة 

إلى اإلخوان ليختاروا  مانةحسن الباقوري تقريًرا بما قام به وسلََّم األ الشيخ أحمدقدََّم 

  مرشدا لهم.

 ن لخالفة المرشد العامأحد المرشحي

األربعة الذين ُرِش ُحوا )أو أبرز( أحد نفسه كان الشيخ أحمد حسن الباقوري وقد 

أن يؤثروا بهذا قرارهم بلمنصب المرشد العام قبل أن ينتهي قرار اإلخوان إلى 

والذي كان  االستئناف،المنصب األستاذ حسن الهضيبي القاضي السابق في محكمة 

أما المرشحون  الشهيد حسن البنا ، باإلمام  ُمعلنة،على صلة وثيقة، وإن لم تكن 

  فكانوا:األربعة 

 الشيخ أحمد حسن الباقوري  ▪

 الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا  ▪

 األستاذ صالح عشماوي ▪

 األستاذ عبد الحكيم عابدين ▪

  اختياره وزيرا لألوقاف

بعد قيام الثورة اختير الشيخ أحمد حسن الباقوري وزيرا لألوقاف في أول وزارة 

وبقي في هذا المنصب ست سنوات  (1952 سبتمبر 9)شكلها الرئيس محمد نجيب 

 .1959أقيل في فبراير  حتى متتالية(ثمان وزارات  )فيونصف بال انقطاع 
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واستطاع الشيخ أحمد حسن الباقوري خالل توليه هذا المنصب أن يصلح كثيراً 

أرض  علىمن األمور بقوة وعزيمة، فكان هو الذي منع منعا باتًا هدم أي مسكن مقام 

بعض تصرفات  وإصالحكما حاول ضبط  المظالم، كثيرا منحكر للوزارة. وأنهى 

 فوتطوير إدارة مستشفيات األوقا الصوفية،الطرق 

  سادس الوزراء الذين تلقوا معظم تعليمهم في االزهر

في مجمل تاريخنا االجتماعي والسياسي ، فقد كان الشيخ أحمد حسن الباقوري 

تعليمهم األساسي في األزهر معظم سادس من وصلوا إلى منصب الوزارة ممن تلقوا 

و قاٍض  تالشريف والمؤسسات العلمية المرتبطة به ، وذلك بعد أربعة من الباشوا

هم سعد زغلول باشا و مصطفى عبد الرازق ] شرعي لم يلبث وزيرا إال ثالثة أسابيع 

، [باشا وعلى عبد الرازق باشا وطه حسين باشا والشيخ محمد أحمد فرج السنهوري 

ن األزهري يلكنه من بينهم كان أول من جمع األستاذية األزهرية مع الدراسة والتكو

المدني العربي ال يقل عن شأن أسالفه السياسي و الوجدان ، وال شك في أن أثره في 

 السلطة .ب عهدهالتميز الذي أتاحه طابع  عصره و طول  بكثير منإن لم يكن يتفوق 

  رجاله في الوزارة

مجموعة من الدعاة المعروفين في الوزارة ضم الشيخ أحمد حسن الباقوري إليه 

 هم:من األقطاب  ثالثة كان أبرزهم من اإلخوان السابقين، 

  .األستاذ البهي الخولي الذي واله منصب مراقبة الشؤون الدينية •

  .الشيخ محمد الغزالي الذي تولى منصب مدير المساجد •

 الشيخ سيد سابق، الذي تولى منصب مدير الثقافة. •

  وطنهفي التاريخ العقلي ل همكانت

 غير مسبوق ادور مته دور الشيخ أحمد حسن الباقوري في التاريخ العقلي ألكان 

إال بمزيد من الذي أداه ه دور ، وال يمكن فهماال للزعامات السياسية ذات الرؤية 
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كتبها هللا التعمق والتجرد معا ، فقد كانت رسالة  الشيخ أحمد حسن الباقوري التي 

أدٌاها حتى من دون أن يدري حدود اإلنجاز واإلعجاز فيما أدٌاه ، أنه وجد على عليه ف

ل ما يكون الوجود وعلى افعل ما يكون الوجود في فجر عصر اإلعالم أفض

الجماهيري الذى واكب انتشار أجهزة الراديو ، فتمكن من تحقيق نجاح سياسي و 

اجتماعي مذهل ونادر استطاع من خالله بلوغ أقصى درجات االرتباط  والترابط 

ناحية أخرى ، وقد بين جماهير الشعب من ناحية وبين محيط السياسة الواسع من 

ا من البدائل التاريخية المتمثلة في برامج التثقيف تاحأدى هذا الدور بعيدا عما كان م

 .القسري و هياكلها التي عرفها العالم  منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية  

 فضله في نجاة الجماهير من التثقيف القسري

وبضمير أمته وبنفسه وضميره من بجماهير أمته نجا الشيخ أحمد حسن الباقوري 

السياسي او الحزبي المرتبطة بالتعبئة و التوجه لتثقيف الخضوع ألسر برامج ا

إن صح أن توصف  رائعة،وكانت نجاته ونجاة العرب معه من هذا النمط  القسري،

ما احتفظت  األساس إلىوكانت هذه النجاة الرائعة راجعة في  بالروعة،النجاة 

 التلقائي علىلمجتمعاتها به من التعويل )والحضارات الشرقية( ية الحضارة اإلسالم

 واألعرافمن تربية الشعور الوطني على نحو يرتبط بالعقيدة وبالتقاليد  نمط أصيل

 السائد.واألخالق وباألصول الريفية والوطنية وبالعُرف 

صري وكان هذا األسلوب من مقاربة الحياة االجتماعية قد ترسخ عبر التاريخ الم

من قبل أن ينتشر الراديو ، ومن قبل أن توجد اإلذاعة ، ومن قبل أن يولد الشيخ أحمد 

حسن الباقوري ، ومن قبل أن يبزغ العصر الحديث ، فلما توالى كل هذا ، وذهب 

إلى صاحبه الذي هو الشيخ أحمد حسن الباقوري ، فإنه وجده في العهد الجديد الدور 

جاهزا مستعدا على أفضل ما يكون اإلعجاز والستعداد والتأهيل ، وقد نجح الشيخ 

أحمد حسن الباقوري في أداء دوره  هذا بسالسة رهيبة من خالل قُدرة فائقة على 

كان يتناول به قضايا الحديث الطويل أو التلقائي أو الُمستطرد أو  الُمفصل الذي 

بخطوات  اضيانجاح العهد الجديد  ، ومبالحلم  بادئا بالتعبير عنالسياسة في عصره 
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إلى إلى التحرير من التطهير في أحاديث متصلة عن مراحل وعارك متوالية واثقة 

االتحاد إلى النظام إلى العمل إلى االقتراض إلى التسليح إلى البناء إلى التصنيع إلى 

ومن المذهل أن الشيخ الباقوري  إلى األحالف إلى العروبة  إلى الوحدة . التفاوض

 . استطاع ان يقنع الجماهير في كل مرحلة من هذه المراحل المتتابعة

  كان نجما من النجوم المبكرة لعصر الراديو ثم الترانزستور

س متحمهدوء بأحمد حسن الباقوري  استطاع الشيخ واآلفاق،في كل هذه الميادين 

قُدرة على التمٌكن من األسماع أن يجذب الُمواطن العادي من خالل بوللعقول، آسر و

الراديو ثم الترانزستور إلى هذا الُمعترك الجديد للسياسة العالمية والوطنية في عصر 

القارئ( وعلى المستمع )أالحرب الباردة من دون أن يُقحم على الُمستمع البسيط 

والبرجوازية  والديالكتيكشيستية والصراع الطبقي اإلمبريالية والفا مصطلحات

ومن دون أن يجعل الًمستمع أو القارئ يلجأ إلى تحضير نفسه قبل أن  والبروليتاريا،

  يسمعه.

أحمد حسن الباقوري في أن يستولي على آذان المواطنين ويجعلها  نجح الشيخوقد 

 آخرون عديدونو حل ُملكا للدولة وُحكرا للثورة، وسواء استمر هو في موقعه أ

والوعي قد  تربٌت،فإن العادة كانت قد تكونٌت، والسليقة قد تغذت، والفطرة قد  محله،

 تشٌكل.

  قام وحده بأدوار هتلر وجوبلز

)إذا ما قورن باأللمان على  الشيخ أحمد حسن الباقوريومن اإلنصاف ان نقول 

وجوبلز وجهاز الدعاية النازية سبيل المثال( قام وحده وبموهبة فردية بأدوار هتلر 

 كله.
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  شٌكل الوعي الصلب الموروثدوره في ت

و على الرغم من وضوح معنى هذه الحقيقة  ومغزاها في تاريخنا السياسي 

واالجتماعي غير المكتوب ، فإن كثيرا من الفصائل الوطنية  ال تعرفها حق المعرفة 

أن تتجاهلها فحسب ، ومن ، فإن عرفتها بقيت حريصة على أن تُنكرها ال على 

الُمدهش أن كل محاوالت اإلنكار والتجاهل لم تعد تُجدي بعدما تشٌكل الوعي الصلب 

الموروث ، فلم يعُد في اإلمكان على سبيل المثال تغيير عقيدة العداء لالعتداء 

الصهيوني ، وقد أصبح من المستحيل ، ال من الصعب فحسب ، أن يُحاول أي جهاز 

ر إعالمي أن يعبث بوعي الشعب العربي في الجزئيات التي صاغتها إعالمي أو غي

رؤية  الشيخ أحمد حسن الباقوري الُمتفردة المعبرة في الوقت ذاته عن أعلى درجات 

الوعي الديني والقومي في ضمير الجماعة ، وهي الرؤية التي استوعبت المساحات 

كما أنه لم يعد في اإلمكان  وحتى اآلن. 1952العمومية من الفكر طيلة الفترة من 

تغيير االقتناع بجدوى االعتماد على االعتقاد بحتمية تقبل األمر الواقع  على نحو ما 

 .تعٌود عليه اآلباء واألجداد

  الحاجة الى رصد مفردات أستاذيته الرائدة في عصر اإلذاعة 

هذا عن الشيخ أحمد حسن الباقوري صاحب األثر، أما الشيخ أحمد حسن الباقوري 

فال يزال بعيدا عن التقدير الذي يستحقه، ويكفي على سبيل المثال أن العالم والمفكر 

جد قائمة ببليوجرافية لمؤلفاته المتناثرة كلها، نشير إلى أنه يصعُب حتى اآلن أن ن

له هنا وهناك ومحاضرات ومقاالت هنا وهناك لم  تُصادف رسائل مختلفة إنناحتى 

وجه التحديد  تقدم على العربية الالببليوجرافيا  لكنتضمها الكتب التي صدرت له، 

كتبه التي ال تزال رغم مجده مخطوطة هنا بعض قائمة بالكتب التي صدرت له و

  وهناك.
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 فضله في النجاة من الشقشقات اللغوية

سن الباقوري قد وجد في هذا الموضع الذي قدٌره هللا له لو لم يُكن  الشيخ أحمد ح

، لكانت مصر قد ابتليت بدال منه ببعض أصحاب الشقشقات اللغوية التي له  وهيأه 

تجعل الواقع بعيدا كل البُعد عن عناصر األصالة في الهوية المصرية والشخصية 

غوية كانت ستدفع المصرية، لن نقول ما ال يزال يتصوره البعض من أن الشقشقة الل

، لكننا نقول إنها كانت كفيلة بدفع المجتمع إلى  باهلل بالمجتمع إلى اإللحاد بمعنى الكفر

الُمقدمة ألنها ال عالقة العقلية اإللحاد بالوطن وبالحياة و باالنصراف عن النصوص 

ى لها بالمستقبالت الوراثية في جسم اإلنسان ، وال بالمستقبالت المتعلقة بها.. ولعل

إننا نعرف من الطب أن حياتنا تنتظم بفضل منظمات  فأقول،أزيد هذا المعنى وضوحا 

 للحرارة،فهناك مستقبالت : فسيولوجية ُمتعدٌدة تعتمد على ُمستقبالت للمؤثرات

فإذا لم تكن المؤثرات من المدى الذي تستطيع  المثال،ومستقبالت للضغط على سبيل 

في  عنها أثرالُمستقبالت أن تستقبله فإنها تعرض عنه، ومن ثم ال يُصبح لها وال ينتج 

على نحو ما هو معروف في  الكيان اإلنساني الموجود وفي صورة الحضارة القائمة

 نفسجية.المدى الممتد لقدرتنا على استقبال األشعة فيما بين الحمراء والب

  هويةللاألصيلة  تعزيز المنابع

 الفترة،أن وجد الشيخ أحمد حسن الباقوري في تلك  مصر،ومن فضل هللا على 

ُمعتمدا على المنابع  الُمستقبلية،فاستطاع أن يعبر بمنطقة الوعي المصري إلى آفاقها 

 وذكاء االستيعاب،وذكاء  الفهم،األصيلة في الشخصية والهوية، ُمستغال ذكاء 

وذكاء االستشهاد على نحو لم يُتح ألحد من قبله وال من بعده بمثل هذا  الخطاب،

 .وُمتٌصلالتفٌرد واالنفراد على مدى طويل 

   اإلخوان المسلمين فضله على تيار

جماعة اإلخوان المسلمين  وال تعرف حتى اآلن مدى بعض فصائل ال تدرك 

حسن الباقوري على نحو ما وجد في النجاح الذي وهبه هللا لها بوجود  الشيخ أحمد 
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ور على نحو تاريخي ذلك الوقت  في السلطة ، على الرغم من أن هذا الوجود قد صُ 

ظهر و كأن العسكريين قد نجحوا في أن يتحدوا به اإلخوان حين اختاروا للوزارة 

من بينهم من لم يرشحه اإلخوان لهم ، ومع ما هو معروف عن األزمة التي نشأت 

فادة اإلخوان من وجود الباقوري في استلحدث ، فإن التاريخ ينبئنا أن عن ذلك ا

السلطة لم تقل عن استفادة الضباط  من وجوده ، وإن كانت فائدة الوطن قد فاقت 

وكأن هللا سبحانه  هذا،فائدة هؤالء و أولئك . وكأن مقادير هللا جل في عاله شاءت 

أمانة وعي  من أودعواوتعالى أراد أن يكون اإلخوان المسلمون وليس غيرهم هم 

حية  وجموعيةاألمة في اللحظة التي أصبح الوعي يتشٌكل فيها بطريقة جماعية 

 كان الشيخالتي  المحتكرة و المحتكرة  وعلى نحو ما أتاحته موجات اإلذاعة وفاعلة،

نحو ما أتاحته  خاللها، وعلىبهم من  ويتصلخاطب المواطنين أحمد حسن الباقوري يُ 

وراءه في المناسبات والخطب وما يُعرف باسم  تنتقل وتتنقلهذه الموجات حين كانت 

 اإلذاعة الخارجية.

   مديراً لجامعة األزهر

بوفاقه مع الرئيس عبد الناصر عاد الشيخ أحمد حسن الباقوري ليعين مديراً  

خلفه غير المباشر في منصب وزير بعد )( وليكون  1964) يوليو لجامعة األزهر  

، وفي الحقيقة فإن مدة الدكتور البهي ثاني مدير لها ( الدكتور محمد البهي األوقاف 

بعد قانون   1962في منصب مدير الجامعة لم تكن طويلة ألنه لم يعين إال في مايو 

 1964وحتى مارس  1962، وأصبح وزيرا لألوقاف في سبتمبر تطوير األزهر 

ومارس صالحيات وزير شئون األزهر ، بما تتضمنه من سلطة على الجامعة ، وقد 

وفي تردد عقب خروجه من الوزارة أنه سيعود لمنصب مدير الجامعة لكنه لم يعد . 

وهو  ،الواقع فإن الشيخ أحمد حسن الباقوري هو المؤسس الحقيقي لجامعة األزهر

 مدير جامعة األزهر في جيله. صاحب أطول مدة في منصب

وقد استطاع الشيخ أحمد حسن الباقوري بحكم ثقافته الواسعة وتسامحه، وسعة 

في األزهر أن يجدوا مكانا  الجديدة المستحدثةأفقه أن يهيئ الفرصة ألساتذة الكليات 

وأن يؤسسوا معاملهم وكلياتهم وفق  العريق،رحبا تحت شمس األزهر الشريف 
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 المهن القادرينبدأ تخريج األزهر لألزهريين من ذوي  ومن ثم فقد .م،أنظمتهم وعمله

واألمريكية على أن ينشروا الدعوة في المجتمعات األفريقية واآلسيوية واألوروبية 

.  ونحن ال ننكر فضل الفضلهذا  شيء عنوحتى اآلن لم يكتب ، سواءحد  على

قبضة يده المعنوية  كان )من دون نا نرى أنه بالمدير األول الدكتور محمد البهي لكن

موقفه التدليل على رؤيتنا أن نقرأ أن يدري( يعمل علي تأجيل هذا التأسيس ويكفي في 

المتعنت مع زمالئه األزهريين الذين كانوا يمارسون األستاذية عمال وفعال فإذا به 

 يؤخر شغلهم لوظائف األستاذية كي يجعل الحاصلين علي شهادات عليا من الخارج

يسبقونهم إلي مواقع األستاذية والعمادة ، ومن العجيب أنه وجد اثنين فقط يمكن من 

وجهة نظره أن يقدمهم لألمام في مواقع العمادة واستعار الثالث من جامعة القاهرة ، 

وبدا كما لو أنه مكلف بوقف نمو الجامعة لخمسين عاماً علي األقل وقد كان يفعل هذا 

ي الخطوة التي أتاحها لها أو فرضها عليها قانون تطوير بينما الجامعة مقدمة عل

األزهر بأن تنشأ فيها الكليات الجامعية العلمية أو الطبيعية كالطب والهندسة 

والزراعة والعلوم.. وهكذا كان تولي الشيخ الباقوري لهذه المهمة نعمة من هللا أنقذت 

 .   البهي كان قد استمرالجامعة األزهرية من الموت المبكر لو أن نهج الدكتور 

 الصالحيات التي أضيفت له وهو مدير للجامعة

وهو في منصب مدير الجامعة  الشيخ أحمد حسن الباقوري قد أضيفت إلى و

في صالحيات كانت ترتبط بمنصب وزير شئون األزهر، وعلى سبيل المثال فإنه 

 لي رئاسةتو 1966مجلس إدارة البعوث اإلسالمية وفي مايو  تولي رئاسة 1964

  األزهر.مجلس جامعة 

  للعهد الجديدالساطع تمثيله 

 يوليو 23قيمة الشيخ أحمد حسن الباقوري التي أفادت  ينفي أنلكن هذا كله ال 

في حضوره المتصل وتشريفه حكومتها في كل مكان  كانت تتمثل أيضا أيما إفادة 

كثير من البالد العربية  إلىوقد سافر الشيخ أحمد حسن الباقوري  إليه،رحل 
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الصين، وتولي توطيد العالقة مع كثير من هذه الحكومات ووضع  حتىواإلسالمية 

  جديدة.أسسا لعالقات ثقافية وتعليمية 

 حضوره مؤتمر باندونج

مع الرئيس جمال  (1955)شارك الشيخ أحمد حسن الباقوري في مؤتمر باندونج 

 .عبد الناصر 

   مؤتمر الخريجين بالقدس

 1955بالقدس شارك الشيخ أحمد حسن الباقوري أيضا في مؤتمر الخريجين 

على رموز السلطة  ةالعربيالذي كان بمثابة أهم فرصة تعارفت فيها النخب الثقافية 

  الجديدة في مصر.

    والمحاكم الشرعية إلغاء الوقف األهلي

 األهلي،وزارة إلغاء الوقف لل أثناء تولي الشيخ  الباقوري وكان من أهم ما تم في 

فإنه بحكم التزامه بروح  الفكرة،ومع أنه في حقيقة األمر لم يكن موافقا تماما على 

يمانع في أن  لمالمصوبة أمام ناظريه  الدباباتوبحكم رهبة فوهات  الفريق،عمل 

بسبب ما تكاثر عليه  الوقف،يكرر القول مع إعالم الثورة بأنه هو نفسه كان مع إلغاء 

أما موقفه من إلغاء القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية  ، إداريعبر السنين من فساد 

فقد تم حسب روايته في أثناء غيابه في سفرة طويلة ، لكنه لم ينكر امتعاضه من هذه 

 الخطوات حين أصبح إبداء االمتعاض مأمون العاقبة .  

  محنة الباقوري مع نظام عبد الناصر

حدثت  1959في فبراير  وبالتحديد 1952لعمل مع نظام بعد سبع سنوات من ا

وفاة الرئيس عبد  إلىوقد ظل الناس  الناصر،للباقوري محنة شديدة مع الرئيس عبد 

وجوهها في حقيقة ما نشب  علىويقلبونها  الظن،يغلبون عناصر بل إلى اآلن الناصر 

وبعد سنوات روي الشيخ أحمد حسن الباقوري بنفسه أسباب الخالف في ، بينهما
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، كما استعرضنا روايات كتابنا العيش في العاصفة  نقلناهما للقارئ فيموضعين 

 .روايات كثيرين عن هذه الواقعة االذي تدارسنا فيه ىاألخرعدد من كتبنا أخرى في 

 السبب الحقيقي للمحنة 

هدون أنفسهم في البحث عما يحسن بهم أنُ صدٌقوه من ومع أن الناس اليزالون يُج

تبريرا لإلقالة الُمفاجئة و األمن بين ركام الشائعات التي أطلقتها أجهزة المخابرات 

عتقد أن األمر يتجلى ساطعا و ن ( زالنو ال ) اكن نا ، فإن 1959للباقوري في فبراير 

اليها ، فلم يكن من الُممكن في غاية الوضوح لقارئ التاريخ المتنبه لوقائعه و تو

ومطلع  1958للرئيس عبد الناصر أن يعتقل كل الشيوعيين بدءا من اليوم األخير من 

، وأن يترك الساحة للدين وحده، وهكذا كان ال بد للشيخ  أحمد حسن الباقوري  1959

أن يخرج هو اآلخر من الصورة تحقيقا للتوازن، ومن المدهش أن  الشيخ أحمد حسن 

 .السلطوية  عاش ومات من دون أن يُدرك هذه الحقيقةنفسه وري الباق

 خلفاء الباقوري في األوقاف يؤكدون صواب رأينا

وقد فات الذين صدقوا و الذين رددوا أن الرئيس عبد الناصر أخرج الباقوري  

من األوقاف بسبب خطأ أو تجاوز أو وشاية أو تصرف أن الرئيس عبد الناصر لم 

ة للباقوري ، وإنما أحال الوزارة مؤقتا على ضابط ذي ميول يسارية يأت بعمامة بديل

هو كمال الدين رفعت ، ثم أسندها بعد شهور إلى ضابط آخر صور فيما بعد على أنه 

محب للجمال وهو أحمد عبد هللا طعيمة  ، ثم أسندها إلى زميله ونائبه حسين الشافعي 

بالدكتور محمد البهي في  ءجي نائب رئيس الجمهورية فلما كان البد من أزهري

ولم يكن من  أشار به يعلم أنه معاد تماما للشيوعية وهو األمر الذي   1962سبتمبر 

لم يلبث أن عرفه النظام فكان البد أن يترك منصبه ، وأن يتوالها مهندس قديم صديق 

للباقوري هو المهندس أحمد عبده الشرباصي ! ثم كان البد مما ليس منه بد وهو أن 

د الوزارة إلى قانوني ذي فكر يساري تماما حتى لو قال هو نفسه إنه ال يصلح تسن

إلى حسين الشافعي فلما بدا أن  1967بسبب عقيدته ، ثم عادت الوزارة بعد هزيمة 

الناس تريد العودة إلى االيمان اختير لها أحد أعضاء مكتب اإلرشاد في جماعة 
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كامل(  نائبا للوزير ريثما بتأهل ثم  االخوان المسلمين )وهو الدكتورعبد العزيز

وزيرا  إلى أن تسلمها منه الدكتور عبد الحليم محمود زميل دفعة الشيخ الباقوري مع 

وباختصار شديد فإن العمامة   مطلع عهد الصحوة اإلسالمية على يد الرئيس السادات.

 . 1972و يناير  1959اختفت من مجلس الوزراء ثالثة عشر عاما ما بين فبراير 

  إبعاد الباقوريسبب في  والتشويقتسويق عبد الناصر بال تلذذ

ومن المدهش أن كل من زعموا ألنفسهم العلم ببواطن األمور انتقوا ألنفسهم 

الشائعة التي يُردٌدونها من بين عشرات الشائعات الُمخابراتية مع أنهم يعرفون حق 

ال استثناء لم يكن أبدا موضوعات كل هذه الشائعات بأي موضوع من المعرفة أن 

يُمبررات الرئيس عبد الناصر عندما يُريد أو يقرر أن يأسباب أو من  وزيرا أو  نح 

 نمو وتناميأن الرئيس عبد الناصر نفسه وجد لذة في  ،ثالثةومن المدهش مرة . زميال

مساحات هذا التسويق وهذا التشويق المصاحب له الذي رأى الناس يُمارسونه 

لهم  أن يحافظعلى بعضهم البعض، ووجد أن األمر يقتضي منه  ويتفاخرون به

ضافة إلى التعجب من هشاشة باإلولنفسه على هذه اللذة المتنامية بالتأليف المتنامي، 

هشاشة ثقة المثقفين بخاصة في أنفسهم! وفي مكانتهم في  ومن أنفسهم،ثقة الناس في 

 الكالسيكي.مجتمع الفرد الواحد والديكتاتور 

  ينالشيوعيعودة أعيد إلى الحياة العامة مع 

إلى الحياة  لم يعد ومن المدهش مرة رابعة ، أن  الشيخ أحمد حسن الباقوري 

مع ظهور النية إلى إعادة الشيوعية إلى ساحة العمل والفكر ، لكن أحدا لم إال العامة 

وال يعود  ينتبه إلى هذا أيضا ، ذلك أنه لم يكن من المنطقي أن يعود الشيوعيون

الباقوري، ولو أن  الشيخ أحمد حسن الباقوري وأنصاره من أصدقاء الرئيس عبد 

الناصر من طبقة الدكتور محمود فوزي والمهندس أحمد عبده الشرباصي وغيرهما 

قرروا أن يطلبوا من الرئيس عبد الناصر أن يُعيد  الشيخ أحمد حسن الباقوري إلى 

آخر الستجاب الرئيس عبد الناصر لطلبهم من  منصبأي وزارة األوقاف وليس إلى 
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دون أن يلحوا فيه، لكن عصر الفرد الواحد كان كفيال بتوقف فكر هؤالء عند حدود 

 مقيدة بأن يبحثوا لصديقهم عن منصب بديل فحسب .

  عضواً في مجمع اللغة العربيةانتخابه 

لعربية الشيخ أحمد حسن الباقوري عضواً في مجمع اللغة ا نتخبا 1956في 

وهو في التاسعة واألربعين من عمره، وجاء انتخابه في الكرسي الحادي عشر خلفا 

حاول االستقالة النشغاله المتصل فرفضت استقالته،  1958وفي  أمين،لألستاذ أحمد 

 اإلجبارية!!يكن يعرف أنه مقدم علي خمس سنوات من العزلة  ولم

  عضواً في مجمع البحوث اإلسالميةانتخابه 

اختير الشيخ أحمد حسن الباقوري عضواً بمجمع البحوث  1969وفي مايو 

 المعاش.  إلىأحيل  1969اإلسالمية، وفي سبتمبر 

  الشورىمجلس عضو مؤسس في 

عند تشكيله  (1980) الشورىعين الشيخ أحمد حسن الباقوري عضواً في مجلس 

  وفاته. حتىألول مرة واحتفظ بهذه العضوية 

 التنظيمات السياسيةمكانته في 

في أحمد حسن الباقوري بصفة دائمة  اختير الشيخعلى المستوى السياسي  

مبارك عضواً في كثير  عصر الرئيسالرئيس عبد الناصر والسادات ثم في  عصري

رتبطة بما يسمى في علوم السياسة نظام مؤسساتنا السياسية المتنظيماتنا أو من 

كان عضواً في وهكذا فإنه  ، الحزب الواحد ثم الحزب الحاكم الذي هو حزب الحاكم 

وفي اللجنة المركزية لالتحاد ، المؤتمر القومي العام لالتحاد االشتراكي العربي 

لما ،  فالمعركةوعضوا في اللجان العامة للمواطنين من أجل  العربي،االشتراكي 

التعليم  في لجنةعضوا كان من المؤسسين له ، كما أصبح الوطني الحزب تأسس 

 . بالحزب الوطني
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 السياسية والقوميةمناصبه 

أحمد حسن الباقوري عضوا حاضراً بصفة  كان الشيخعلى المستوى القومي 

 وعضواوعضوا في المجلس األعلى لألزهر،  للجامعات، ىدائمة في المجلس األعل

وفي عهد الرئيس السادات اختير عضوا في  ، س األعلى للشئون اإلسالميةفي المجل

القومي للتعليم  في المجلسعضوا  اختيرف والمستحدثةعدد من المؤسسات الجديدة 

في شعبة التعليم الجامعي بالمجلس القومي  والتكنولوجيا، وعضواوالبحث العلمي 

العلمي، ومستشارا التنسيق بين الجامعات وأكاديمية البحث  في لجنة وعضوا ،للتعليم

اختير عضوا في جامعة الشعوب اإلسالمية كما  ،القومية لمنظمة اليونسكو للشعبة

 ومحتال لمبناها .  لتكون بديال حاضرا للجامعة العربية حين تأسست   والعربية

 ومعهد الدراسات اإلسالميةجمعية 

باقوري حتى وفاته بمنصبين غير حكوميين كانت لهما احتفظ الشيخ أحمد حسن ال 

اإلسالمية طبيعة شبه تنفيذية، فكان رئيسا ومديرا لجمعية ومعهد الدراسات 

 المتميز.وهو صاحب الفضل األوفى في نهضة هذا المعهد ودوره  بالعجوزة،

  جمعية الشبان المسلمينرئاسته ل

 ىالشبان المسلمين حت جمعيةإدارة أحمد حسن الباقوري مجلس  رأس الشيخ

( وزير الدفاع 1966-1889، وكان يتولى رئاستها اللواء محمد صالح حرب )وفاته

  الوطني في وزارة على ماهر باشا.

  الباقية عنه وعن شخصيته ناانطباعات

 ناأمثالفي نهاية عمره من  وأدركوهعرفوه  الباقوري لمنكان الشيخ أحمد حسن 

 يعال القامة،مرفوع  قسيما،وسيما  بالبنان،وته وصورته  وإلى صيشار إليه  علما

 الفؤاد،ذكي  البديهة، سريعوكان  النكتة،حاضر  الذهن،متيقظ  الهمة،متجدد  الهامة،

وتعليقاته َسْمًحا يُؤثُر في فتاويه  الصوت،خفيض  اللسان،عفيف  الحديث،حلو 
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يشيع  غطرسة،مهيبا بال  تبذل،اجتماعيا بال  وكان والتيسير،واللطف  الحسنى

على االستماع إلى حديثه في الصباح  نانشأوقد . واالنفتاح والوداد من الحبموجات 

عرفه نأن  نارحمه هللا على علمه و أدبه وفهمه وفقهه ، ثم أتيح ل ناالباكر ، وثناء والد

منه مباشرة  وعلى  نا، واستمع 1977مباشرة  في مجمع اللغة العربية في نهاية 

بجائزة مجمع  ناتهنئته العطوفة حين فز نافراد إلى رأيه في عدد من أعالمنا ، وتلقيان

بعض محاضراته طرفا من  ناوحضر ،بغيرها بعدها  ناوحين فز 1978اللغة العربية 

ه و كأنه يلقيها في التلفزيون بالوقار نفسه من نافي معهد الدراسات اإلسالمية ، فوجد

بفضل قدرته على تلوين الصوت رغما عن مرضه ، و ذلك  وال إمالل دون ملل

في القاعة الكبرى شترك بحديث  واف في حفل تأبينه الكبير نأن  ناالشديد ، ثم قُدر ل

للمقر الرئيسي لبنك التنمية و االئتمان الزراعي بميدان التحرير وكانت يومها أفضل 

ت حظا من الوقت على و كانت كلمتنا ليلتها أكثر الكلما، مكان متاح لمثل هذا الحفل 

و في مقدمتهم الشيخ وقد تفضل المنظمون ليلتها غير اتفاق فقد أتيح لنا أن نرتجل ، 

ممثل الجامعات المصرية في  تقديمنا على أننابسيف النصر عبد العزيز المتجلي 

،  ناتأبين ذلك الرجل األكاديمي العظيم  ، فكان هذا من التشريفات العظيمة في حيات

ما حدث لنا في تلك الليلة أن أحد األساتذة الحاضرين أقبل علينا بعد  ومن طرائف

الحفل بعطف ، و سألنا عن والدنا وهل هو والدنا كما حدس ، وأبدى سعادة غامرة 

بأنه يعرف االب وقد عرف االبن ، فلما سألناه عن اسمه  وذكره فوجئ بأننا نعرفه 

سيتحدث عنه ،وأننا سنتذكر الحديث،   من حديث والدنا عنه ولم يكن يتصور أن والدنا

فقلنا له إن اسمه المشترك مع نجم من نجوم األحداث السياسية في تاريخنا هو السبب 

 . فتضاعف سروره  ، ودعا لنا بخير 

  األثر اإليجابي لطبيعته االستيعابية

لم تكن القضايا الخالفية الحادة قد تفجرت في عهد لمعان الشيخ أحمد حسن 

فرضت نفسها على الجيل  وسياسيةوهكذا فإنه لم يدخل في معارك مذهبية  الباقوري،

اآلخرين من لكنه في زمانه كان داعية باعتدال إلى حسن التعامل مع  به،الالحق 

لها أكثر مما وإلى تشجيع لقاءات اجتماعية لم يكن يحم   ،المسلمين وأهل الكتاب
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على سبيل المثال يتمثل هذا العنوان  وكان الل،ظمكتفيا بما يلقيه عنوانها من  تحتمل،

يسمى فقد ظهرت فيما  األحوال،وفي مجمل  الديني.اإلخاء في جماعات كجماعة 

العالقات أيضا اليومية مالمح الطبيعة االستيعابية في فكره وعلمه وصبغت  تصرفاته

  .قليالاإلسالمية المسيحية التي كان ينخرط فيها في عهد ساده الهدوء إال 

 إيمانه بقوة فكرة الدين

إلى الطاقة الضخمة التي تتميز كان الشيخ أحمد حسن الباقوري من أكثر من نبهوا 

إن " :معنىومن أقواله في هذا البها فكرة الدين والتي تتجلى في مظاهر التدين، 

المشاعر الدينية تنفذ إلى نفوس الناس من خالل العقبات الكثيرة التي أنتجتها الحضارة 

ً بالدين، ألنه في هذه الحالة ، لمعاصرة ا واإلنسان في لحظات ضعفه يزداد تمسكا

 . "يبحث عن القوة األعلى منه

  تعبيره عن موقف االسالم من القضايا الدولية

التي  الرسائل  ظهرت قدرات الباقوري و الفكرية البيانية بوضوح في عدد من 

الدولية المطروحة ومنها قضايا االستعمار  عبٌر بها عن منظور إسالمي في القضايا

 والثقافية.والعالقات االجتماعية 

  موقفه من الشيعة

أحمد حسن الباقوري يدعو إلى نشر كتب الشيعة للوقوف عليها بغية  كان الشيخ

" وليس هناك من سبيل  ، وكان يقول : السنةإزالة الخالف بينهم وبين إخوانهم أهل 

القضية إال  سبيل االطالع والكشف عما عند الفرق  للتعرف على الحق في هذه

المختلفة من مذاهب وما تدين من آراء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن 

حيث لم يتح  علم،بينة. والخالف بين السن يين والشيعيين خالف يقوم أكثره على غير 

اء وحجج، وإذاعة لجمهور الفريقين إطالع كل فريق على ما عند الفريق اآلخر من آر

فقه الشيعة بين جمهور السنيين وإذاعة فقه السنيين بين جمهور الشيعة من أقوى 
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فإن كان ثمة خالف فإنه يقوم بعد هذا على  بينهما،األسباب وآكدها إلزالة الخالف 

 رأى له احترامه وقيمته" 

  أثر القرآن الكريم في اللغة العربيةرسالته عن 

أن أشير إلى ما ٌرزق به الشيخ الباقوري من عبقرية  المثال،ويكفي على سبيل 

درجة التخصص التي كانت بمثابة أعلى وتوفيق في كتابته لرسالته التي تقدم بها لنيل 

و نال بها هذه ، العالمية من درجة أستاذ شهادة  قبل نشأةالشهادات األزهرية السابقة 

  .1936/ 1935الدرجة في العام الجامعي

  "مع الصائمين"كتابه 

رؤيته الثاقبة للجوانب اإليمانية واالجتماعية في عبادة الصيام وجوانبها  عرض

 ".الحضارية في كتابه "مع الصائمين

  كتابه في السيرة النبوية

  النبوية واستقطره من هذه الكتب.لٌخص به محتويات الكتب التقليدية في السيرة 

  ةخطابيقدراته ال

يذهب أساتذة الجيل الذي حضره خطيباً مفوها، والشيخ أحمد حسن الباقوري كان 

أنه كان أخطب خطباء ذلك العصر على الرغم من أنه لم يكن يلجأ إلى أية تقنيات 

مسرحية في خطابته،  وكان من أدركناهم من األساتذة المخضرمين يشهدون بهذا 

قل عن الموهوبين بكل وضوح ويضعونه من حيث هو خطيب في مرتبة  ال ت

والمشهورين من خطباء عصر الليبرالية من طبقة سعد زغلول و النحاس والهلباوي 

و مكرم عبيد  و توفيق دياب و فتحي رضوان ، ومع أن الخطابة ال تحظى بخلود 

 كماوقتها، في تقريبا خطبه كل قد نشرت الصحافة الشعر فقد كان له حظ منه ف

 .سجالت المجمع اللغوي بمقاالته وخطبه و يونهااحتفظت إذاعات القاهرة، وتلفز
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  نثره الفني

وكان يطعم في نثره من أصحاب األساليب المميزة، كان الشيخ الباقوري 

بوضوح على حبه العميق للمفاخرة بما كان  نصوصه بألفاظ جميلة غير متداولة  تدل

يتميز به من المام بمتن اللغة ، و ما يعرفه من ألفاظ بعيدة عن االستعمال اليومي 

 لكنها ناصعة الداللة على ما كان يريد توصيله من معاٍن. 

  اإلنتاج الشعري

فخور  وموقف حضاري ،أخالقيةإسالمية  نزعةيا ذا الباقوري شاعر إسالمكان 

قصائده في مجملها احتفالية لكن أغلبها في و النتماء والوالء والعقيدة والتاريخ،با

الوقت ذاته موضوعية مرتبطة بحدث مفصلي، و تستدعيها الظروف المجتمعية، 

مصادر في قد نشرت أكثر قصائده ف حتى اآلن فيما نعلم، يطبع لمه ديوانومع أن 

في  ألقيتعندما  الصحفي عديدة وبخاصة في دواوين االخوان كما نشرت ف

حافال بالدعوة إلى اإلصالح حتى في نصوصه  الباقوريوقد كان شعر  المحافل.

و مدائحه و مرثياته، وإخوانياته )نسبة إلى شعر اإلخوانيات(  والوطنيةاالحتفالية 

  .ته الذكية .مسامرا و وإخوانياته )نسبة الى قصائده في االخوان المسلمين(،

 ديوان اإلخوان المسلمين شعر الباقوري هو

الدور الفكري الذي لعبه الشيخ أحمد حسن الباقوري في يرتبط جزء كبير من 

ذلك أن الجماعة ، ويتبدى في شعره  الصفو الرائق جماعة اإلخوان المسلمين  

بطابعها كانت تعتمد في إطارها الفكري على نصوص مؤسسها اإلمام الشهيد حسن 

شياء فلم يكن مطلوبا من الشيخ الباقوري وال من اإلخوان أن البنا ، و بحكم طبائع األ

األساسي  ييعتبروا اإلسهامات الفكرية له أو لغيره من التراث الفكري أو اإليديولوج

للجماعة ، ومع هذا فإن النصوص الشعرية الرائعة التي تركها الشيخ الباقوري كانت 

ناء الدعوة ، وهو موضوع طويل بمثابة  ديوان حياة الجماعة وصورتها في وجدان أب

هنا باإلشارة إلى سنكتفي لم يحظ حتى اليوم بدراسته من زاوية تحليل النصوص ، و

  شعراللدعوة بحركيات ا  ةحديث عن مواكبمن حيث تمثيله الذكي للهذا الدور قيمة 
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إذا كانت هناك نصوص  ، وهو مجد عظيم وضخم من أمجاد االخوان المسلمين ، و 

سمة في التدليل على آلية و طبيعة صعود الجماعة فإنها هي نصوص حاكمة وحا

الباقوري قبل غيره، أما نصوص اآلخرين بال استثناء فهي من قبيل الصدى ، أما 

هو فقد كان الصوت المؤلف للحن ، ولهذا فانه يمكن للدراسات التي تتناول تحليل 

شعاره من قبيل االكتفاء النصوص السياسية و التاريخية ان تكتفي برصد ومتابعة أ

أن نلخص هذا الدور في عبارة واحدة لنا ، على طريقتنا ، وإذا جاز   .الرمز الدالب

فنقول إن شعر الشيخ مع إعادة صياغته فإننا نستعير القول "األيقوني" المشهور 

فقد ،  على نحو ما كان الشعر ديوان العرب  الباقوري هو ديوان اإلخوان المسلمين ،

كان الشيخ الباقوري بحكم انتمائه الصادق لإلخوان ينتهز كل فرصة لتحية جماعة 

اإلخوان المسلمين ومجتمع هذه الجماعة ، و مرشدهم، و شبابهم ، ومؤسساتهم ، 

وأنشطتهم ، وقد كنت وال أزال أدعو هلل أن يهي ء لشعر الباقوري من يجمعه كله في 

 كل قصيدة  بتواريخ اإللقاء والنشر . مع تذييلومفهرس ديوان محقق ومبوب 

   اإلخوان المسلمينقصة نظمه لنشيد 

الذي  نظم ما عرف على أنه هو ، وليس غيره ، الشيخ الباقوري من المعروف أن

عة اإلخوان المسلمين  ، وهو النشيد الذي كان اإلخوان يرددونه االنشيد الرسمي لجم

فكرية ، لكنه كان من الذكاء بحيث صور في كل محفل بكل ما يعنيه هذا من مسئولية 

نظمه لهذا النشيد على أنه جاء بمحض المصادفة ، و بناء على طلب اإلمام الشهيد 

حسن البنا في أثناء عودة اإلخوان المسلمين من إحدى رحالتهم إلى بورسعيد عن 

ولم أملك إال أن أستجيب، وأن  " طريق بحيرة المنزلة في مركب بخاري أنيق:

وجميع عواطفي الدينية والوطنية لكي أظفر ببضعة أبيات من  ع ذهني،أستجم

 الشعر".

 النشيد   

على  1935نوفمبر  19نشر هذا النشيد ألول مرة في جريدة اإلخوان المسلمين 

 : هيئة قصيدة بعنوان )يا رسول هللا(
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 يا رسوووووهل ي ضل يرنوووووي    ا
 

  إخهة في ي لإلسوووووووو      ووووا
  ال ه  ع ووووا  فض اليه  غبووووار 

  ال  هوووال ال ه  ال بووول      
   ن يرا ووا ي في سوووووووووا  الفوو ا 
  غير وووا ير وووا  للذيي الووو ليووول
  هسوووووووها ووا يرضوول ال ه  ال بيوول
ي ووووا فذل   ثوووو    يوووول   إن حي
ل   وووول  ليوووول ي ووووا فوووول ف     ه 
  حسوووووب ا   ا سووووو  نوووووي  وووووه ا 

  هتاف اإلخوان المسلمين

هذه اإليحاءات اإليمانية التي قاربها هذا ومن الشائع عند اإلخوان المسلمين أن 

النشيد، كانت مدخالً لصياغة هتاف اإلخوان المعروف: "هللا غايتنا، والقرآن 

 دستورنا، والرسول زعيمنا، والموت في سبيل هللا أسمى أمانينا".

 : أذن النصرمديح اإلمام الشهيد حسن البناقصيدته في 

ة رائعة في مديح اإلمام الشهيد  حسن البنا وللشيخ أحمد حسن الباقوري قصيدة ميمي

أفضل القصائد التي قيلت في اإلمام البنا ،  نامرشد  اإلخوان وجماعته، وهي في راي

بمحافظة بني سويف في  ىوقد ألقاها  الشيخ أحمد حسن الباقوري في مدينة الواسط

أحد االحتفاالت اإلخوانية  ، وقد نشرت القصيدة في جريدة اإلخوان المسلمين 

وفيها  ذهب الشيخ أحمد حسن الباقوري إلى التعبير  1939أغسطس 29األسبوعية 

عما  يعتقده من تجسيد دعوة اإلخوان لحالة بعث العقيدة اإليمانية الكامنة في النفوس،  

بين الحق والباطل والنور والظلمات، الحتمي لحالة االفتراق  جسيدن توما يصحبها م

دعوة اإلخوان بكل عوامل اإليمان والظفر والثقة في  متعوهو يعبر بثقة شديدة عن ت

أن الطبيعة برعاية هللا وحفظه  ورزقه الواسع الغزير ، كما يعبر عن يقين مستقر 

بما تستقبل به الظواهر الطبيعية التي  والزمن والتاريخ جميعا تستقبل دعوة اإليمان

  :موعدها مع القدر  يتأتي ف
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هْ   أذَّن النصرررررررُر والتقرررْت أعالمرررُ
 

هْ    وانجلى الكفُر حين ريَع ظالمررُ
ٍر أيررن مرررا را فررَّ ظررَ   أيُّ ركرررٍب مررُ
ه   َح ففي قبضرررررررررة اإللررره ِزمرررامرررُ
ا راح يجري مرررا حرررلَّ واديرررً ل    ُك
ه   في ُربرراه النرردى وفرراض َغمررامررُ

ا أسرررررررفر الَحْق وإذا    قرررام داعيرررً
مه بان عنره لثرا    رررررررررررررُق، مبينًرا و
َع الَكوْ    وإذا صررررررراح منشررررررردًا رجَّ
ْرغامه   ُن وأصرررغى في غابه ضرررِ
  أيُّ ركررٍب وأي صرررررررحررٍب كرامٍ 
ه   بعررردمرررا جرررانرررب الزمررراَن كرامرررُ
بررراب تالقى   إنهم سرررررررررادةُ الشررررررر 
  في ُربا المجد والعاُل أحالُمه
ا   إنررهررم فررترريرررةٌ أنرررامرروا شرررررررربرررابررررً
اً مناُمه ي    كان لوال الهدى عصررررررر
  غيُرهم إن دعررا الفجوُر سرررررررميعٌ 
قى أعالمررره   وهمو إن دعرررا التُّ
نررراهُ  ه وجررَ   فررهررُم الررخرريررر فرريضررررررررررُ
  وهُم الحق سررررررريفرره وحسررررررررامرره
بررراُب أنررتررم رجررراءٌ    أيرُرهرررذا الشرررررررر 
  لررلررنرربرري  الرركررريررم طرررال قرريرررامرررره
د في الوجود المعن ِى   أنتُم األسررررررررْ
ُمه   وسرررررررواكم من الشررررررربراب نَعرا
  قررروة الرررحرررق أنرررترررُم إن تررربررردَّتْ 
ه ولئرررامررره   أسرررررررْلَس الررردهُر لؤمرررُ
ينصرررررررر اإللررره عزيزٌ    والرررذي 
  عزَّ من كان بااللهُ اعتصرررررررامه
  يا شرررررباَب اإلسرررررالم والوطن البا
ه امررررُ كررر  ِس أوهرررى برررنررراَءه حرررُ   ئرررِ
ا   أطلَقوا القهَر في ِحمررراهُ َجموحرررً
  غاربًا عنه سررررررجه وِل رررررررررررجامه

اورَمْوا بررالِخالِف فيرره    بغيضررررررررً
ه ه وِخصررررررررامررُ   حيررث أرداه ُخْلفررُ
الٌف جررررديرررردٌ    كررررلَّ يرررروٍم برررره خررررِ
ه وعظررامرره ه الشررررررررق لحمررُ   قُوتررُ
  وْيَح مصررٍر وويَح شررعٍب بمصرررٍ 
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 سجايا اإلمام الشهيد وجماعة اإلخوان

يمدح الشيخ أحمد حسن الباقوري سجايا فضيلة المرشد من خالل مديحه المخلص 

الملتفين من حوله الذين جمعوا السؤدد والمجد والطموح والخير والحق  شبابلل

 والقوة، وهو يقرن هذا بأن يخاطب المرشد متحدثا عن تعشقه للحق منذ الصبا: 

 أيُّ ركررٍب وأي صرررررررحررٍب كرامٍ 
 

ه   بعررردمرررا جرررانرررب الزمررراَن كرامرررُ
برراب تالقررت   إنهم سررررررررادةُ الشررررررر 
  في ُربا المجد والعاُل أحالُمه
نررراهُ  ه وجررَ   فررهررُم الررخرريررر فرريضررررررررررُ
  وهُم الحق سررررررريفرره وحسررررررررامرره
 ً   أيهررا المرشرررررررردُ الكريُم شررررررربررابررا
 ً   عشررررررت للحق مذ نشررررررأت غالما
 ً   فهو جندٌ إذا دعوت سميع ررررررر رررررررا
 ً   بايع هللا أن يموت وفي ررررررررررر رررررررررررا
 ً   أسرررررلمتك األيام إياه غضررررر رررررررررررا
  فرررإذا نفحرررة النسررررررريم رضررررررررراه
  تفتديه العال وأنت إمام رررررررررر رررررررررره

  وغالم رررررر رررررر ررررررهفببرديك شيخه 
  يمنع الحق أن يَُحل حرام رررررر رررررره
  وعلى عهرررده اسرررررررتقر مقرررامرررره
  فررانجلررت عنرره بررالهرردى أوهررامرره
  وإذا وقررردة الجحيم ضررررررررامرررره

  لو طوى الُخْلَف ال ْنطوْت آالمه
عتكمْ    يررا شررررررربرراب الهرردى وقررد جم 
  في ريررراٍض من التُّقى أرحرررامررره
  أيُّ مررررجررررٍد لرررركررررم وأيُّ فررررخررررارٍ 

مررت أحكررامررهأن يُرى  الررد يُن حك ِ   
هُل اإلسرررررررالم في كل وادٍ    هان أ
  ليت شرررعري متى يكوُن احتراُمه
  ليت شرررعري متى ينادي المنادي
ِرع البغُي وانطوت أيررامرره   صرررررررُ
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 وصفه لعناصر التفرد في جماعة اإلخوان المسلمين

ويجيد الشيخ أحمد حسن الباقوري وصف ما يراه ويعتقد فيه من عناصر التميز 

التكوين السياسي والجهادي والتفوق والتفرد والتقوى والمجد والفخار واألخالق في 

    والخلقي لجماعة اإلخوان المسلمين:

 

 

 

 

 تحيته لجريدة اإلخوان المسلمين

قلنا إن الشيخ أحمد حسن الباقوري كان بحكم انتمائه الصادق لإلخوان ينتهز كل 

فرصة لتحية اإلخوان المسلمين ومؤسساتهم، وفي هذا اإلطار فإنه حيا جريدة 

بيتًا وقد نشرتها الجريدة نفسها  39بقصيدة عنوانها " تحيتي" من اإلخوان المسلمين 

، وهو يتحدث في هذه القصيدة بفخر واثق عن تمسك الجريدة 1933يونيو  22في 

 بالمبدأ، والطهر، والفداء، والدفاع عن القيم النبوية الرفيعة:

بالبشررررررررى مظراهرها كاد تنطق   ت
 

ها   والبشرررررررر ينشرررررررر طوًرا ويطوي
  الحرررت في نواظرهررراكرررأنرررا حين 

  صرررررررحيفة المبدأ السرررررررامي تحييها
  مرحى بهرررا وبيوم كررران مطلعهرررا
  وبرررالحيررراة وقرررد وافرررت أمرررانيهرررا
  وبررالشررررررربرراب الررذي يرى مبررادئهررا
 ويطلب الموت إن طاشت مراميها

 

عتكمْ   يررا شررررررربرراب الهرردى وقررد جم 
 

  في ريررراٍض من التُّقى أرحرررامررره
  أيُّ مررررجررررٍد لرررركررررم وأيُّ فررررخررررارٍ 

مررت أحكررامررهأن يُرى    الررد يُن حك ِ
  يا شررررررباب اإلسررررررالم هزوا قناكم
امررره   صرررررررررافحوا المجرررد إنكم قو 
ها   هي األخالق ال يرجى سررررررروا
  رعاة لم تنشررررئهم رباه رررررررررر ررررررررررا
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 سطوة اإلقصاء: من يعادي الصحافة اإلخوانية ال يستحق الحياة

اإلخوانية واقتناعه بها إلى درجة عالية ويصل الشيخ الباقوري في حبه للصحافة 

من االنحياز الحاد الذي يسهل على أعدائه وصفه بالتطرف، وهكذا فإننا نجد هذا 

النص الشعري الذي يرى ويقرر بكل صراحة أن من يعادي الصحافة اإلخوانية ال 

 يستحق الحياة، وهو يقول:

 لسررررررران جمعية اإلخوان ال برحت
 

ازيهررابررك الحيرراة طهوًرا من مخرر   
  ال كررران عز يرد اليوم دعوتهرررا
  وال تررمررتررع برررالررردنرريرررا مررعررراديررهررررا

 

 ويختم الشيخ الباقوري هذه القصيدة بقوله:

 روح النبي أطلى فرررانظري فئرررة
 

  تفررردي تراثرررك برررالررردنيرررا ومرررا فيهرررا
  قرررد برررايعترررك على عيش تقر بررره
ا عن مبرراغيهررا   أو إن تمررت دفرراعررً

  معارضته الشعرية لقصيدة حافظ إبراهيم

وللشيخ أحمد حسن الباقوري قصيدة مفعمة بالحماسة والحب والعصبية الصادقة 

أنه ألقاها في اجتماع إخواني إلى ر األدبيات اإلخوانية شيبعنوان "شاعر اإلخوان " ت

في مدينة طما من صعيد مصر والقصيدة من سبعة عشر بيتًا ونشرتها جريدة اإلخوان 

 ها:فييقول  1936أكتوبر  6المسلمين 

  يرررا أيهرررا الرجرررل الرررذي جنرررت بررره
  همم الصرررررررعيرررد بقبول حين يقول

عل لى ىأ لهرررا إ يزال    مبرررادئ ال 
  همم الرجال المخلصرررررررين سررررررربيل
  من ذا الرررذي يسرررررررتجيرررب لررردعوة
  سررررررريف النبوة سررررررريفها المسرررررررلول
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ويصل الشيخ أحمد حسن الباقوري في هذه القصيدة إلى قول يتخطى به مساحة 

الفخر التي ذهب إليها شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته الشهيرة مصر تتحدث 

عن نفسها، ومع أن هذا البيت للشيخ الباقوري لم يشتهر على يد أعداء اإلخوان وال 

 يق: على أيدي اإلخوان، فإنه جدير بالتأمل العم

 مصرررررررر بغير شرررررررعررارنررا مقتولررة
 

  والشررررررررق إن لم يسرررررررتفق مقتول

  التربية النبوية

نعود مع الزمن إلى مرحلة مبكرة فنقرأ للشيخ أحمد حسن الباقوري في قصيدة 

حديثه المتشوق إلى عودة مجد  1933نوفمبر  30"إيه يا دهر" التي نشرت في 

اإلسالم في عصوره الزاهية بفضل التربية النبوية التي صارت اإلنسانية في عصرنا 

 أحوج ما تكون إلى استيعابها واستعادتها: 

 يررررررررا دهررررررررر تررررررررأنأيرررررررره 
 

  وارو لررررلررررمسررررررررررتضررررررررررعررررفرررريررررن
  فرررري خشرررررررررروع كرررريررررف كررررنررررا
  ترررررراج رأس الررررررعررررررالررررررمرررررريررررررن
تطعنررررا كيف اسررررررر لنرررا    صرررررررف 
ا   أن نسرررررررررروس األرض حرررريررررنررررً

 

 ويقول الشيخ الباقوري في هذه القصيدة ذات البحر الرشيق:

 

 منا  رار  رررررراألغ   حدث
 

  كرريررف ربرررانرررا مررحررمرررد
  هررل روى الترراريخ عنررا
  غير أفضررررررال وسررررررؤدد

  يررحرريرررا ذلرريرراللرريررس مررن 
فهررراء تحرررت نير السررررررر   
  مثل من يقضررررررري نبيال 
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  إنجازات جماعة اإلخوان

ويحرص الشيخ أحمد حسن الباقوري على أن يمدح اإلنجازات التي تحققها 

جماعة اإلخوان في سبيل خدمة دين هللا بتؤدة وثقة، في قصيدة "بسم هللا مجريها" 

 مطلعها: 1935بريل أ 4واحد وأربعين بيتًا نشرت في  التي تقع في

 هللا أكرربررر بسررررررررم هللا مررجررريررهررررا
 

ا في مجرراريهررا   تكرراد تختررال عجبررً
  شررررررربرراب جمعيررة اإلخوان ال تهنوا
  إن السررررررررعرررادة نرررادترركررم فررلرربرروهررررا
  هذي يدي قطعت إن كنت أبسررطها
  لررغرريررر رايرررة ديررن هللا تررعررلرريررهرررا

 

وهكذا يصل في البيت الثالث من مفتتح هذه القصيدة الى هذا المعنى الحاسم الذي 

ثم يقول بان يده تستحق القطع إذا هي أرادت أن تعلى راية غير راية هللا جل جالله، 

 يختم الشيخ الباقوري هذه القصيدة بقوله المشهور:

 إن الرنررفرروس إذا ذاقرررت مربرررادئرنررررا
 

  فالموت في نشررررها أسرررمى أمانيها

 )نقال عن معجم البابطين(إمام األوفياءبعنوان من قصيدة رثاء 

 العزاءُ      تأبَّى ماغير ُمجْديك 

  في جليل المصررررررراب هذا البكاءُ 
ي   كفكِف الدمع ال ُحرمت التأسرررررر ِ
  ليس في الدَّمع من ُمصراٍب شرفاء
هتونٌ  مٌع  لقضرررررررررراَء د يردُّ ا   ال 
  ليت شرررعري، وهل يُردُّ القضررراء

  لم تشررررأ فقد ناب خطبٌ  شررررئَت أم
  لرريررس فرري دفررعررره لررراجٍ رجررراء
  واغترردى أحمرردُ األحررامررِد ذكرى
  من دموعٍ صررررررباُحها والمسرررررراء
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 ً   حررلَّ كررالضررررررريف ثم ولَّى حثيثررا
لُّ مرررنررره الرررثرررواء مرررَ   رب ثررراٍو يرررُ

  أمرررةً في إهرررابٍ  -وهللا  -كررران 
  فيه علٌم وحكمةٌ وإباء
 ً   مررات من كرران في الوفرراء إمررامررا

يلتقي األوفيرراءومضرررررررى حيررث    
  فرري نررعرريررٍم لررردى اإللررره مررقرريررمٍ 
لجزاء ْعَم ا ِن ين  ن محسررررررر ل ل هو    
الُم عررلرريررهررم   رحررمرررةُ هللا والسررررررررَّ
كررهرررا َوْرقررراء ْت برررأيررِ   مرررا تررغررنرررَّ

 

 نقال عن معجم البابطين()من تقريظه لديوان شعر 

 شرررررررعٌر كأنوار الربيع يصررررررروغه
 

  ذوٌق عريٌق في الصررررررياغة ماهرُ 
  سررمائه والشررعر يعيا السررُحر دون

  إن صرررراغه ُحرُّ الخواطر شرررراعر
  والشاعر الموهوب محجوٌب أخو
  دَن ٍ ومسرررررررربررحرررٍة ولرريرررٌث هرررادر
  ما شررررررئت منه فهو رمٌح شرررررراجرٌ 

ا و ال فهو روٌض نررراضررررررررإأنفرررً   
  يحمي الحقيقرررةَ مثلررره في أمرررةٍ 
  ذَلَّ األبيُّ بهرررا وعز  الصررررررررراغر
َم الجبروُت في أقررردارهررررا   وتحك 

صرررررررراغٌر أو فرراجرفررالنرراس فيهررا    
  لرررم ألرررقررره إال  لرررقررريرررُت بررره فرررتً 
  يخشرررررررى بوادره الكررذوب الغررادر
  يا ليتنا نهوى السرررررررياسرررررررةَ منبًرا
ر للصرررررررغار تَصررررررراغر   إن التوزَّ
  وأخو الوزارة ُمسرررررررترررذَل  للهوى
ا مسرررررررترررِذل  قررراهر ا وحينرررً   حينرررً
ةٍ  ناس معلم خسرررررررَّ   وكالهما في ال
  ومطررراف َمخزاةٍ وظلٌم سرررررررررافر
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  يُصرررررررلح السرررررررلطرراَن إال منبرٌ ال 
  يحتررراطررره شرررررررعرررٌب أنوٌف ثرررائر
ا كررلررمرررةٌ مررهررزولرررةٌ    لرركررنَّ لرريررترررً

عاقر –ال تسرررررتجيب بها األماني    
قومي  ذت  ةٌ  -عو  ُجنررر  ذُ  عو  ت ل   وا

  أن يسرررررررتبرردَّ بهم خسررررررريٌس قررادر

 

  نيله جائزة الدولة التقديرية في العلوم االجتماعية

 لعلوم االجتماعيةالدولة التقديرية في ا بجائزةأحمد حسن الباقوري الشيخ فاز 

 1993 -1928 حمدانجمال كل من الدكتور ( في العام الذي فاز بها معه 1985)

 هوووحجبت الجائزة الرابعة ،  ،1994 -1930 محمد أبو الوفا التفتازانيوالدكتور 

 1978 -1891على الخفيف بعد أسالفه المشايخ الجائزة تلك عالم أزهري ينال  رابع

الجدير  ، ومن1990-1890وحسنين مخلوف  1981-1888وعبد الجليل عيسى 

  نفسه. العامذلك  اآلداب فيعبد المنعم النمر فاز بها في  بالذكر ان الدكتور

  تكريمه الرسمي

مبكرا أحمد حسن الباقوري على وشاح النيل من الطبقة األولى الشيخ حصل 

وهو ما كان يعطيه أسبقية في البروتوكول على الوزراء ، كما نال ( 1956/1955)

 في العهد السابق. كسوة التشريف

 لعربي والدوليتكريمه ا

العزيز آل سعود  أحمد حسن الباقوري السيف الذهبي من الملك عبد نال الشيخ  

من « أمية»( وأوسمة أخرى من ملك األردن، وملك المغرب، ووسام 1953)

 .(1957العربية السورية )الجمهورية 

 جائزة نهرو العالمية.أيضا أحمد حسن الباقوري  نال الشيخ  
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  مرتبة أبجديا مؤلفاتهبعض 

 .1958دى حياته ومؤلفاته، عام ناد الرابن عب   ▪

 .1958ابن عطاء هللا السكندري وتصوفه، عام  ▪

 طه حسين.د. أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، تقديم  ▪

 ودورهم في التفكير اإلسالمي.إخوان الصفا  ▪

   أدب الحديث النبوي ▪

 .1949اإلدراك المباشر عند الصوفية، عام  ▪

 .1970اإلسالم في إفريقيا، عام  ▪

 اإلسالم والجهاد  ▪

 .1978المعاصر، عام  يالوجود اإلسالم والفكر ▪

 .1981العالقة بين الفلسفة والطب عند المسلمين، عام  ▪

 مأدبة هللا للعالمين. القرآن: ▪

 .1958دراسات في الفلسفة اإلسالمية، عام  ▪

 .1950سيكولوجية التصوف، عام  ▪

  عالم الروح ▪

 عروبة ودين  ▪

 .1966علم الكالم وبعض مشكالته، عام  ▪

 غروب االستعمار الفرنسي  ▪

 .1974مدخل إلى التصوف اإلسالمي، عام  ▪

 مع الصائمين. ▪

 مع القرآن. ▪

 .والدرايةمعاني القرآن الكريم بين الرواية  ▪

قاللية الثقافة المصرية بين التيارات الفكرية المعاصرة، است وجوب ▪

1984. 

  وسائل الشيعة ومستدركاتها. ▪
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  من المؤتمرات التي شارك فيها

 مؤتمر فلسفة العصر الوسيط، بون، ألمانيا الغربية. ▪

 .1978مؤتمر التعليم اإلسالمي، مكة، المملكة العربية السعودية  ▪

 .1980والسيرة، قطر  السنةمؤتمر  ▪

 .1981مؤتمر الطب اإلسالمي، الكويت  ▪

 1982مؤتمر اإلسالم، فرنسا  ▪

 مرضه 

أمام جمع من الناس ، بالشلل المفاجئة تروج قصص متعددة حول إصابة الشيخ 

أشهرها أنه ذهب ذات مرة الستقبال  الرئيس عبد الناصر عند عودته من الخارج و 

األول ، كما يقضي البروتوكول ، فجاء ضابط فوقف ضمن المستقبلين في الصف 

شرطة شاب برتبة مالزم  ودفع الشيخ  بعصاه إلى الخلف قائال: هذا ليس مكانك ، 

فوقع الشيخ على األرض،  وأصيب لفوره  بالفالج  !! ،  ونقل إلى مستشفى القوات 

ك حتى الشلل النصفي،  وظل كذلب متأثراعالجه لكنه بقي األطباء  شراالمسلحة، و ب

نهاية عمره، و كان المرض ينغص عليه حياته ، لكنه ظل  صابرا محتسبا حتى توفي 

 أثناء متابعته لعالجه في لندن. 

 رسالة عن أدبه

أحمد  عنه بعنوان: ماجستيررسالة  محمد محمد موسى أبو جبل أعد الدكتور 

ه الدكتور درس شعر كما 1985بأسيوط اللغة العربية  كليةفي حسن الباقوري أديًبا 

شعراء األزهر في النصف  أشهرفي رسالته للدكتوراة:  العزيز غزالة فتح هللا عبد

 (.1991)األول من القرن العشرين وأشعارهم في الجانب االجتماعي 

 وفاته

 1985أغسطس  27في  أحمد حسن الباقوري توفي الشيخ 
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 الفصل الثاني الدكتور محمد البهي  

 الوزير األزهري العسكري في زمن العصبة الناصرية  

 

 

 

 مكانته في تاريخ األزهر

هو ثاني و آخر علماء األزهر الذين  عملوا  1982 -1905الدكتور محمد البهي  

في عهد  الرئيس عبد الناصر بعد الشيخ أحمد حسن الباقوري، ولم يستوزر وزراء 

ليشغل منصب في عهد عبد الناصر من علماء األزهر سواهما، وهو أول َمْن اختير 

(، بيد أن 1961« )قانون تطوير األزهر»مدير جامعة األزهر بعد صدور ما سمي 

إذا ما قورن بحظ الشيخ الباقوري الذي هينا كان  والعصرنة حظه في إتمام التطوير

تاله في ذلك المنصب وأضفي عليه من نشاطه وعالقاته وتوجهاته وثقافته ما جعل 

الشيخ  ذكر الجامعة في اذهان المثقفين يرتبط باسمالتطوير أمرا واقعا وما جعل 

 1962لم يعين مديرا للجامعة إال في مايو  الذي ، ال باسم الدكتور البهي  الباقوري

، لكنه في الحقيقة  مارس  1962وأصبح بعد أربعة شهور وزيرا في سبتمبر 

يعين مديرا ، قد عين وكيال للجامعة وقائما بعمل المدير قبل أن فذلك  ه قبلصالحيات

الجامعة صالحيات وزير شئون األزهر المنصوص عليها بعد  تجاهكما أنه مارس 

، ومن الجدير بالذكر أن نائب رئيس  1961في  تطوير األزهرأن صدر قانون 

  .الجمهورية حسين الشافعي سبقه إلى تولي هذه الصالحيات 

 اإلشارة إلى مدارستنا لمذكراته

صدرت عقب  ، مشهورةا العالم الجليل مذكرات غير لهذأن من الجدير بالذكر 

طويال  محتوياتها فصال المذكرات ومدارسةخصصنا للحديث عن تلك  وقد وفاته

 ." العاصفةالعيش في " : كتابنافي وافيا 
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  تخرجه بالعالمية القديمة في اإلسكندرية

نبدأ باإلشارة الى أن الدكتور محمد البهي كان واحدا من خريجي األزهر في 

جامعته اإلقليمية األولي في اإلسكندرية، وهو أمر غير مشهور، لكننا نزيده وضوحا 

من أن األزهر كان سباقا إلي منح مؤسستيه السابقة  كتبناهنا بأن نذكر ما ذكرناه في 

إلسكندرية( وطنطا )المعهد األحمدي( صالحياته األزهريتين في اإلسكندرية )معهد ا

بالشهادات العليا في هاتين المؤسستين مباشرة، وهكذا  الخريجينالجامعية بتتويج 

كان من الممكن أن يتخرج الخريج األزهري علي المناهج األزهرية  باعلي درجات 

لقاهرة، من اإلسكندرية )أو طنطا( دون حاجة إلي القدوم إلي األزهر في ا رجالتخ

وقد ظل هذا النظام سائدا لفترة من الوقت حتي تغلبت نزعة المركزية )وهي نزعة 

طالب هذين تأهيل تاريخية سائدة بالطبع فضال عن أصولها الفرعونية (، ونقل 

المعهدين إلي األزهر في القاهرة، وفي أثناء فترة االستقالل الجامعي لمعهد 

  ، شهاداته العليا كل من اإلمام  محمود شلتوتاإلسكندرية الديني تخرج في األزهر ب

 والدكتور محمد البهي.، و الدكتور عبد الرحمن تاج 

   نشأته وتكوينه

، وتلقي 1905مديرية البحيرة سنة ب  شبراخيت ولد الدكتور محمد البهي في 

ثم حيث حفظ القرآن ، و تلقي أوليات العلوم ، تعليما دينيا تقليديا بدأه في الكتاب، 

 .التحق بمعهد  دسوق ثم معهد اإلسكندرية

  تخرجه المبكر عن أقرانه

أن وفق إلي أن يختصر القسم العالي من  الدكتور محمد البهي كان من حسن حظ

دراسة األزهر في عام واحد حين سمح القانون بالتقدم لالمتحان النهائي بعد عام 

واحد من االنتهاء من المرحلة األولي من الدراسة األزهرية التي كانت تتطلب دراسة 

بعد لعالية( )هكذا كان اسم الشهادة اثماني سنوات، وهكذا فإنه نال شهادته العالمية  

مباشرة، )أي الثانوية وما قبلها من االبتدائية ( عام واحد من اتمامه  المرحلة األولي 

و بلغة العصر الحاضر فإنه لم يلبث في التعليم الجامعي إال سنة واحدة فقد حصل 
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في سن الثالثة  1928و على الشهادة الجامعية  1927على الشهادة الثانوية 

 ادسة والعشرين كما كان مفترضا .والعشرين بدال من الس

  مقارنة مساره بالشيخ المدني والدكتور عبد الحليم محمود

كان هذا االعتماد المبكر للطلبة المجتهدين النبهاء سمة من سمات النظم التي 

، و لم يكن الدكتور البهي وحده 1919نشأت بعد انتصار الشعب وإرادته في ثورة 

لشيخ المدني الذي تمكن بلغة ، كاناك من زاد عليها الذي نال هذه الحظوة يل إن ه

وعلى الشهادة الجامعية  1927عصرنا من الحصول على الشهادة الثانوية في مايو 

وهو في العشرين من عمره إذ ولد بعد الدكتور محمد البهي   1927في أكتوبر 

لى الثانوية ذ حصل عبعامين !  وقد حقق الدكتور عبد الحليم محمود شيئا شبيها بهذا إ

بعد عام واحد من الدراسة في المرحلة الثانوية  لكنه أتم المرحلة الجامعية  1928

 .  1932 في أربع سنوات 

 في قسم التخصصدراساته العليا 

، وهي في قسم التخصص البالغة واألدببدراسة الدكتور محمد البهي التحق 

الذي كان يمنح أعلى الشهادات األزهرية في قسم إحدى الدراسات الست في ذلك ال

درجة  ىحصل علبأن في السادسة والعشرين،   هدراسته في ، فانتهي منذلك الوقت 

  .1931 التخصص في األدب والبالغة 

من الذين ظهر نبوغهم مبكرا  روىفيما يُ البهي  في كل مراحل تعليمه كانو

 ليقال إن أساتذته كانوا يخشون أسئلته. ىة، حتفارقوبدرجة 

  اختياره في بعثة الشيخ محمد عبده

اختير عقب تخرجه عضوا عندما البعثة في ألمانيا ى بدأ الدكتور البهي طريقه إل

اإلمام  لذكري ابنهمفي البعثة األزهرية التي رصدتها جماهير مديرية البحيرة تخليدا 

، 1936 حتىوبقي فيها  1931ألمانيا في سبتمبر  إلىوسافر  البحيرة،محمد عبده ابن 

 الدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس باالمتياز. علىحيث حصل 
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 مصاهرته للشيخ على الغاياتي

شاعر  1956 -1885 زوجا البنة الشيخ على الغاياتي  الدكتور محمد البهي كان 

 السويسرية، ووالدتهافي سويسرا مع والدها ة سيدهذه النشأت  وقد، الوطنية الكبير 

لم يوجه جهدا مستحقا لتكريم ، فيما نقرأ من مذكراته ، محمد البهيلكن الدكتور 

  الصور.بأية صورة من ذكرى حميه 

  واتصاله بالصحف صعود نجمه بعد عودته من البعثة

بالتدريس في الكليات األزهرية، كما تولي الدكتور محمد البهي بعد عودته عمل 

ثقافية وعلمية وإدارية في األزهر الشريف، وعرف بالجد الشديد، مسئوليات 

واإلنجاز المتصل، كما عرف بالقدرة علي التواصل مع المجتمع العلمي، والثقافي، 

لكنه في كل هذا لم يكن من أصحاب الجماهيرية، وإنما كان أقرب إلي األكاديميين 

نشاط الدكتور محمد البهي  الذين يختلطون بالحياة العامة بقدر محسوب، وقد امتد

المبكر إلي الصحافة والكتابة للجمهور، وكان من بين علماء األزهر الذين نجحوا في 

االتصال بالجماهير عن طريق الصحافة الثقافية والعامة أيضا، وقد كتب في مجالت 

 «.األهرام»، كما كتب في جريدة «األزهر»و« الرسالة»و« الثقافة»

  صعودهم الطبيعي والطليعي 5219كان من الذين عطلت 

كان قد نال حظوة في الوظائف االزهرية  1952قبل ثورة فيما الدكتور البهي كان 

أصبح  لكنه 1952وكان مرشحا الن يصل ألكثر مما وصل اليه في ظل حكومات 

يقل بهذا ال هو وال العهد  انه لم الناصر معبال مبرر محسوبا من رموز عهد عبد 

 الناصري.

  مصر في مؤتمرات الخارج تمثيله

شارك الدكتور البهي في بعض الندوات العلمية في مصر والندوات العلمية 

 (.1953جامعة برنستون األمريكية )مهمة في الدولية، منها ندوة 
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 1954معاصرته الزمة مارس 

ه رواية الدكتور سيد أبو النجا تما تضمن نشير اليه ومن أطرف ما يمكن لنا أن 

 وجريدة  ضطهاد الذي مورس ضد  آل أبو الفتح اال الميلودرامية في المظاهرعن 

فأعلن إغالقها « المصري»ن صالح سالم توجه لدار جريدة أ روىالمصري حيث 

دون أن يتضمن الحكم ذلك ، وجري بالكرباج خلف المحررين فأسرعوا بتركها إلي 

بالجريدة فوضع ميدان التحرير ، ولم يسعف الوقت د. محمد البهي وكان محررا 

فجعل يقفز بساق واحدة  ىرجله اليمني في فردة من حذائه ، ولم يجد الفردة اليسر

حتي خرج من الدار ، ثم تقدم فيما بعد لمحيي الدين الشاذلي الذي عين حارسا علي 

 المطابع بطلب صرف للفردة التي تركها !!

  توليه الوزارة

وزيرا لألوقاف في وزارة علي صبري األولي  محمد البهياختير الدكتور 

فقط حيث خلفه المهندس أحمد عبده  1964مارس  وحتى( 1962)سبتمبر 

بعد أن كان عضوا في نائبا لرئيس الوزراء الذي عاد إلى دخول الوزارة  الشرباصي

 الرئاسة.مجلس 

  نموذج الوزير الصارم

لمن غطت االنطباعات  نموذجادخوله الوزارة ظل الدكتور محمد البهي منذ 

درجة أنه  إلىكوزير وكمدير جامعة  أو الحادة المتواترة عن شخصيته الحازمة

اليزال يضرب المثل به وبوقوفه بنفسه عند كشوف الحضور واالنصراف لمراقبة 

ما يتعلق بقيمة علمه ومنهجه أن وكان من الطبيعي  ،التزام موظفي الوزارة بالمواعيد

الحديث كثرة في ظل  توارىقد  شخصيته(لجانب األبرز في ا )وهووفكره وتفوقه 

المتزمتة( الدليل  حتىحياته السياسية )القاسية أو  أثبتت وهكذاعن صور الصرامة.. 

ما إذا تماما وبخاصة علي أن األولي بالعلماء الجادين أن ينصرفوا عن المناصب 

يترك  إلى أنن هللا وفقه جاءتهم في زمن تختلط فيه المعايير وتتراجع القيم، ولوال أ

خلود  فيه ل مجموعة من المؤلفات كانت وال تزال كفيلة بتخليد اسمه لفقد كل حظ

 بقدر ما ساء حظه في السياسة.الذكر 
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 «الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي»كتابه األشهر 

زادا فكريا علي كان الدكتور البهي يتمتع بقدرات بيانية علمية مكنته من أن يقدم 

أشهر مؤلفاته هو  ، درجة رفيعة من التجديد واإلتقان ودقة العبارة ووضوح الفكرة

، وفيه يظهر بوضوح «الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي»كتابه 

أنه كان حريصا علي إظهار أنه لم ينخدع في اإلصالح اإلسالمي علي مبادئ الغرب، 

ديم اإلسالم في الصورة التي يقدمه بها المستشرقون، كان وأنه لم يكن ليجاري تق

بأسانيد جمال الدين األفغاني ومحمد عبده قد قاوما االستعمار مقاومة واعية يؤمن بأن 

أن يؤطر جهودهما في هذا النطاق، وأن يفرق  ىكان حريصا عل ولهذا فإنه، ذكية

مذهب  ىح الديني علبين جهودهما وبين جهود آخرين تالين لهم ُعرفوا باإلصال

الغرب، فتخلوا عن تعاليم أصيلة من مبادئ اإلسالم زعما بأنها ال تصلح للبقاء، 

 فكسبوا الشهرة والمال وخسروا الشرف والكرامة.

  محاربته للشيوعية

ولهذا ، قاسيا مع موضوعة وقوة أما ما كتبه البهي في تفنيد الشيوعية فقد كان 

، وحاربوا إعادة طبعه في الدار القومية كل منفذ ه فيمطاردة كتاب قرر الشيوعيون

 نشره. ىللنشر بعد أن تعاقدت عل

  كتبه في التعريف بالفكرة اإلسالمية

المجتمع الحضاري وتحدياته من توجيه »كتابه  أول هذه الكتب وأشهرها هو

عن الخطاب القرآني من التحليلي الحديث من صور  ةصور وهو« الكريمالقرآن 

 للقرآن الكريمما يسمي بالتفسير الموضوعي ، أو  آياتهخالل الميادين التي لمستها 

عن مظهر الوحدة في القرآن،  امهم فصال البهيهذا الكتاب خصص الدكتور  وفي

الوحدة في اتجاه  وإلىالوحدة في ذات اإلنسان،  وإلىوحدة المعبود،  إلىإذ يشير 

  .المجتمع
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  اإلسالم دعوة وليس ثورة

اإلسالم »كتاباه  التعريف باإلسالمالتي تناولت الدكتور محمد البهي  من مؤلفات

ومن الواضح في عنوان « الشباب والتطرف في اإليمان»و   «دعوة وليس ثورة

ينحاز الى كلمة ثورة كان أنه كان سباحة خافتة ضد التيار الذي األول  الكتاب 

ن وصف اإلسالم بها مما يزيد أ، وكباعتبارها كلمة مقدسة وليست ساحرة فحسب 

من مجده ، ومع هذا فإن عنوان الكتاب الثاني يدل على أن الدكتور البهي كان مياال 

بحكم السن والطبع إلى استبقاء المجتمع التقليدي مع أنه كان يملك فرصة ذهبية 

النازي  في مطلع الحرب العالمية الثانية صعود بنفسه من تجربة  للحديث عما تعلمه

لكنه فيما يبدو كان قد آثر أن يعزل نفسه عن الحياة المائجة من حوله ، وكان هذا ، 

العزل ممكنا في ألمانيا على خالف ما كانت باريس تجبر الطالب فيها على معرفة 

تكرار فكرتنا في تشجيع المبعوثين )بل و لعل هذا يدفعنا هنا إلى الدنيا والسياسة ،   

إلزامهم( بأن يبعثوا إلى صحافة وطنهم العامة أو المتخصصة بما يصورون به أحوال 

 .المجتمعات التي يعيشون فيها في أثناء بعثاتهم 

  هتاريخ منالدكتور محمد رجب البيومي ما سجله 

غاية  في ةجزئية الى ال تستقيم كتابة سيرة الدكتور محمد البهي   من دون اإلشار

انه لوال عناية الدكتور محمد رجب البيومي بتسجيل وهي ، األهمية ال ينبغي تجاوزها 

واالشادة بأدواره وحواراته الفكرية لضاع ذكر كل  والثقافيتاريخ هذا الرجل العلمي 

في مناصبه كفيال بصرف االزهريين الخشن او الجاف فقد كان اداؤه  هذا تماما،

 له.زهريين عن تقديره واثبات أي فضل األ وغير

  رسالة اإلسالم  عن نوك  ألستاذهمناظرته أوال 

في يروي الدكتور محمد رجب البيومي أن الدكتور محمد البهي جادل وهو طالب 

وهو  ،1831-1770 لهيجلفي محاضراته عن فلسفة التاريخ « نوك»بعثة أستاذه ال

، «النهضة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصرين»في كتابه  جدليروي قصة هذا ال

رسالة اإلسالم »أن الدكتور البهي بذل وقته في تأليف بحث )كتاب( بعنوان  إلىمشيرا 
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الرغم من أن الموضوع لم يكن متعلقا برسالته  علىوذلك « بين هيجل ومحمد عبده

 .نبغي أن ينجزهالجامعية، ولكنه فعل هذا من أجل ما رآه واجبا دينيا ي

  محمد عبدهبنصوص لرسالة اإلسالم لهيجل رده على تصور  

»...  لخص الدكتور البيومي مالمح هذا البحث المبكر الذي نشره الدكتور البهي:

رسالة اإلسالم بين »أصر البهي علي أن يؤلف باللغة األلمانية كتابا تحت عنوان 

بالذات، ألن ما كتبه في اإلسالم وقد اختار األستاذ اإلمام « هيجل ومحمد عبده

والنصرانية يصلح ردا شافيا علي أخطاء الفيلسوف األلماني الكبير، التي عزاها إلي 

اإلسالم، وكان الدكتور البهي لبقا حين أعلن أن المسيحية ال تؤاخذ بأخطاء 

المسيحيين، وذكر من هذه األخطاء ما يعد تحديا لإلنجيل، وذكر ذلك في إسهاب 

إن أخطاء بعض المسلمين كذلك ال تحسب علي اإلسالم، وقد ناقش الفيلسوف ليقول: 

في عدة مسائل، أهمها ما توهمه من أن الفردية في اإلسالم هي العمل لآلخرة وحدها 

مع االنقطاع عن الحياة، فساق البهي من النصوص الدينية ومن أعمال الرسول 

ماد اإلسالم في انتشاره علي وصحابته ما يدحض ذلك، وإذا كان هيجل قد قرر اعت

السيف دون الرأي، فإن المؤلف قد عصف بما قرره مستندا إلي أقوال المنصفين من 

أساتذة أوروبا أنفسهم، كما أطال الحديث عن دعوي التعصب التي ألصقها الفيلسوف 

األلماني باإلسالم، فعرض صفحة ناصعة من التاريخ اإلسالمي في أزهي عصوره 

الملموس ما يقال عن التعصب، أما تقهقر المسلمين في العصور تكذب بالشاهد 

األخيرة فقد جاء نتيجة لالبتعاد عن تعاليم اإلسالم، ولم يجيء بسبب تعاليم اإلسالم 

 «.كما شاء هيجل أن يقول

كتاب  وبعد أن كشف الباحث عن حقيقة ما قاله هيجل، امتد به الحديث إلي»

لألستاذ اإلمام، ليدقق في وضع مقارن بما قاله الفيلسوف، « اإلسالم والنصرانية»

 «.وليصحح فكرة هيجل حين قرر أن قوة اإلسالم قد اختفت كعامل في قيادة العالم

  محاوراته مع األستاذ محمد فريد وجدي حول فلسفة اإلغريقثانيا 

 1876ألستاذ محمد فريد وجدي دارت محاورات بين الدكتور محمد البهي وبين ا

حول  الهمة(الموسوعيون أولو  كتابنا:)قدمنا سيرته في الفصل األول من  1954-
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السبب  رةكانت هذه المحاو ، وقيمة فلسفة اإلغريق ومكانتها في تطور الفكر اإلنساني

، فلما "الجانب اإللهي في التفكير اإلسالمي"في تأليف الدكتور البهي لكتابه الشهير 

 .ظهر الكتاب أثني عليه األستاذ محمد فريد وجدي بما عرف عنه من االنصاف

  الجانب اإللهي في التفكير اإلسالميثناء األستاذ وجدي على كتاب  

هذا كتاب جليل » قال األستاذ محمد فريد وجدي في اإلشادة بكتاب الدكتور البهي: 

األستاذ األلمعي الدكتور قدره، عظيمة فائدته، طريف موضوعه، قام بتأليفه حضرة 

محمد البهي، مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين، واسمه يدل علي المجهود المضني 

الذي يقتضيه إبراز مثل هذا العمل الفذ في اللغة العربية، ومجرد استكمال المراجع 

العربية التي اعتمد عليها، ونقل مالحظات قيمة منها، يدل وحده علي مبلغ ما عاناه 

ذ المؤلف من الجهد الجاهد، في سبيل إقامة هذا الصرح الفلسفي في أدق األستا

المواضيع، وأحوجها للعناية والتدقيق، إذ يعرض موقف فالسفة المسلمين في الشرق 

من التراث العقلي اإلغريقي فيما وراء الطبيعة، وألجل الوصول إلي هذه الغاية جعل 

هم في تصورهم الوجود، وتصويرهم يذكر آراء المدارس الفلسفية، ويوضح أن رأي

له، يتمثل في التوفيق بين الدين والفلسفة، أكثر من أن يعبر عن بناء جديد في التفكير 

هذا خضم متالطم األمواج من البحوث، استطاع .....  الفلسفي فيما وراء الطبيعة

صفحة حافلة  293ممثل النبوغ األزهري في الفلسفة الحديثة أن يحصره في 

مؤلفه النابغة أطيب الثناء، أكثر هللا  علىات القيمة، والتعليقات الثمينة، فنثني بالنظر

 «.من أمثاله في النبغاء

 حول مسئولية األزهره مع األستاذ توفيق الحكيم جدلثالثا 

كذلك يروي الدكتور محمد رجب البيومي قصة معركة مبكرة بين الدكتور محمد 

مقاال ينعي فيه علي  األستاذ  حين كتب 1987-1898البهي واألستاذ توفيق الحكيم 

اعتراضه علي تقرير رواية إنجليزية ) كان هو الشيخ المراغي بنفسه ( شيخ األزهر 

بكلية اآلداب تحمل طعنا في نبي اإلسالم، ورأي الحكيم في ذلك امتدادا لسلطان 

اضده في اتجاهه، الكنيسة في أوروبا حين حاربت حرية الفكر، وقد وجد الحكيم َمْن يع

ألن الهجوم علي اإلسالم في منطق هؤالء آية من آيات التحرر الفكري، وقد نسوا 
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في غير  ،أن أوروبا، التي يقلدونها في كل شيء تافه ال توجد فيها جامعة واحدة  

تطعن في الدين، ومن المحال أن تقرر رواية ملحدة في جامعات  ، البالد الشيوعية 

مريكا، نسوا ذلك واتجهوا إلي معارضة شيخ األزهر حين حاول فرنسا وانجلترا وأ

قال الدكتور محمد البهي في وقد  أن يعصم الشباب الجامعي من نزق يضر وال ينفع.

َمْن الذين يقارن مهمة األزهر في » :الحكيممقاله الذي رد فيه علي األستاذ توفيق 

في القرون الوسطي  وَمْن حياته المجيدة، التي كلها فخر للشرق بسلطان الكنيسة 

الذي حدثنا عن أن جامعة كمبردج أو أكسفورد تضع أمام طالبها للنقاش... كتابا أو 

 "كتبا تطعن في المسيح، من مؤلف شرقي أو غربي 

 يؤدي مهمته الروحية فوق مهمته العلميةإيمانه بأن األزهر 

طلبه يوما ما، إن األزهر ال يطلب سلطان الكنيسة في القرون الوسطي، ولم ي "

 وعلىاألمة  علىوإنما يؤدي مهمته الروحية فوق مهمته العلمية، وهي المحافظة 

الدين فقط، بل في ضمان التدين به، وشيخ  علىشبابها المثقفين، وليس في منع التهجم 

األزهر اإلمام المراغي ال يحد من حرية البحث الجامعي إذا ما حاول أن ينزع األمة 

ا   من تحكم فئة تدعي لنفسها من األلقاب الثقافية ما تشاء، مستغلة   وباألخص شبابه

 «.جهل الشعب وعدم سمو المستوي العلمي فيه

  حواره مع االستاذين توفيق الحكيم وسيد قطبرابعا 

( قد 1949يروي الدكتور محمد رجب البيومي أن األستاذ سيد قطب )في عام 

موقف الفلسفة من فكرة اإلسالم الصحيحة كتب إلي األستاذ توفيق الحكيم يتحدث عن 

األستاذ كان ، أن األزهر نفسه مقصر في هذا إلى، مشيرا والحياة واإلنسانعن الكون 

إن فكرة اإلسالم الصميمة الكلية عن الكون » :قالقد  1966-1906 سيد قطب

األوروبيون،  والحياة واإلنسان هي شيء آخر لم تصوره تلك الفلسفة، ولم يتمثله

وتبعا لذلك لم يتمثله المحدثون من المسلمين الذين يتلقون ثقافتهم عن األوروبيين، 

ومالي ألومكم أنتم  واألزهر ذاته ال يدرس في كلياته إال تلك الفلسفة اإلسالمية 

 «.باعتبارها فلسفة اإلسالم
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  لفكر اإلنسانيااتجاهات لفلسفة اإلسالمية ضمن لاألزهر وعيه لتدريس 

األستاذ إلي  ومفتوحةرسالة مباشرة محمد البهي فضمن رده  وعندئذ عقب الدكتور

 ، حيث قال:«الرسالة»مجلة ا سيد قطب نشرته

أن األزهر في تاريخه لم يدرس  ىأود أن أطمئن األستاذ )أي سيد قطب( عل»

اعتبار أنها تمثل فلسفة اإلسالم، أو تحكي مبدأ من مبادئه، أو  ىالفلسفة اإلسالمية عل

هدفا من أهدافه، ففي ماضيه كان يحرم دراسة النوع اإللهي من الفلسفة اإلسالمية، 

ألنه كان يري في هذا النوع انحرافا واضحا عن اإلسالم، وفي العصر الحديث يدرس 

نواع الفلسفات األخرى من األزهر في كلياته الفلسفة اإلسالمية، كما يدرس أ

اإلغريقية إلي الدينية في القرون الوسطي، إلي المذاهب االجتماعية واالقتصادية 

المعاصرة علي أنها اتجاهات للفكر اإلنساني في أزمنة متعاقبة، وفي بيئات مختلفة، 

الجانب اإللهي من »وقد يكون بعضها ترديدا لبعض، ويسعدني أن أقدم له كتابي 

 «.وسيلة يعرف بها هذه الروح في األزهر« إلسالميالتفكير ا

 الدين الصناعيحول األستاذ أحمد أمين  معركته معخامسا 

استعرض في  أيضا بأنتفضل د. محمد رجب البيومي على تاريخ الحياة العقلية 

دارت بين الدكتور محمد البهي وبين األستاذ أحمد أمين،  معركة ذكيةكتبه تفصيالت 

الدين »وصف فيه ظاهرة سماها « الثقافة»أمين مقاالً بمجلة حين كتب أحمد 

كصناعة الحياكة والنجارة، وأنه يلوي الدين ليخدم »فذكر عنه أنه « الصناعي

مصلحة السلطان، ومظهره عمامة كبيرة وقباء يلمع، وفرجية واسعة األكمام، وهو 

درار نحو وصرف وإعراب وتأويل، وهو تحسين عالقة صاحبه باإلنسان الست

 ....« الجاهالرزق أو كسب 

يقول الدكتور محمد البيومي إن الدكتور البهي رأي في هذا النمط من التفكير 

والتعبير غلوا يميل إلي االستهزاء، وال يبحث عن الحقيقة، فكتب ردا علي األستاذ 

ما ذكره األستاذ علي أنه مظهر الدين الصناعي ليس صفة  » :قال فيه  أحمد أمين

عامة في كل بلد يدين باإلسالم، فالعمامة الكبيرة، والقباء الالمع، والفرجية المتسعة 

األكمام ليست من مظاهر التدين الحقيقي أو الصناعي بين مسلمي الهند أو مسلمي 
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م والتأويل رمز العمل شرق أوروبا، ولم أعرف أن النحو والصرف وإعراب الكال

الذي يتناوله محترف الدين، أو صاحب الدين الصناعي في أي بلد إسالمي في مصر، 

أو في غيرها من البلدان األخرى. كما لم أعرف أن الشهادة عنده هي إعراب جملة 

 «.وتخريج متن، وتفسير شرح

أتبين لم » قوله: ىإل ىانته حتىأحمد أمين  ىومضي الدكتور البهي في رده عل

الظاهرة االجتماعية التي أراد األستاذ أن يعالجها في الدين الصناعي وحده، كما لم 

 «.أنجح في تكوين طابع علمي لمقاله هذا

  محمد عبدهالشيخ موقف االزهر من لالبهي  تصوير د.

ردا    1942نوفمبر   مجلة الرسالة في نشرته  مقاالالبهي الدكتور محمد  كتب

من دون    السمه بحرف م رمز كاتب من كتاب مجلة الرسالةمنه على سؤال طرحه 

بعد ومع تشعب المناقشة عرف أنه هو األستاذ محمود  )فيما اسمه الكاملذكر 

" تحت عنوان "ذكرى األستاذ الزنكلوني في مقالقد طرح سؤاله كان و (،الشرقاوي

" . . . أليس من العجب أن يكون من  مقاله: ضمن الوقنفسها مجلة الرسالة  نشرته

عث إلى أوربا باسم محمد عبده، ثم ال يكون األزهر معنياً بتاريخ أبناء األزهر من بُ 

أنه ممن يقصدهم على الفور محمد عبده وأفكار محمد عبده " وقد فهم الدكتور البهي 

رد يبين عن حدة طبع السؤال فكتب مقاله الذي سنستعرض  بعضا من فقراته ، و هو 

ي رالدكتور البهي في ذلك الوقت ، وعن عدم قدرته على استيعاب التطور الفك

واالجتماعي ، و ال يعجبن القارئ من هذا الحكم الذي نصدره اليوم بعد ثمانين عاما 

من المناقشة و نبدو متعالين فيه ،  فنحن نكتب ما نكتب اآلن وقد تهيأ  لنا من آليات 

كم على األمور ما لم يكن متاحا بالقدر ذاته للدكتور البهي ، و في جميع الفهم  والح

األحوال فان نص الدكتور البهي كاشف ودال على حدود ذلك الصراع الفكري 

فعوا إلى وبخاصة أن الدكتور البهي  في مقاله قد شخص األمر على أن االزهريين دُ 

تمرارهم على عدم معرفته  ، و عدم معرفة اإلمام محمد عبده،  ودفعوا أيضا إلى اس

" إن اإلمام محمد عبده واألستاذ الزنكلوني لم  هو يفيض في هذا المعنى فيقول :  

يكونا لألزهر وحده وال شك؛ وان األزهريين لم يعرفوا محمد عبده والزنكلوني 

وامثالهما والشك. ولهذا إذا لم يذكروا محمد عبده ولم يذكروا الزنكلوني ال يعود عدم 
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األزهريون لم يعرفوا محمد عبده، ال .... كرهما إلى إهمال أو إلى نكران الجميل.ذ

ال يريدون أن يعرفوه، أو ألنهم أرادوا أن يعرفوه فخفي عليهم، بل ألنهم دفعوا  ألنهم

إلى عدم معرفته ودفعوا أيضا إلى استمرارهم على عدم معرفته. فقد شاع عن محمد 

يرا شاع عنه أنه حر. وشاع كل هذا عن محمد عبده وأنه خارج، وأخ شاذ،عبده أنه 

ألنه كان يكتب، وكان يفكر، وكان يتفلسف، وألنه أراد أن يكون من األمة، وأراد أن 

تسمع األمة ألزهره وأن تسترشد بإسالمه في قضائها، في تثقيفها، وفي تسوية 

فقط، ويقلدون ون أمشاكلها االجتماعية والقومية، بينما كان األزهريون في وقته يقر

فقط، ويتبعون فحسب، وبينما كانوا يؤثرون العزلة ويؤثرون المحافظة على 

األوضاع التي سبقوا بها في القضاء والتهذيب على رغم تجدد الزمن وتعقد مشاكل 

 اإلنسان تبعا لعوامل التطور المختلفة.

  لمحمد عبده في مواجهة األزهر هتصوير

أصابوا أم  -ان في طرف، واألزهريون ك -أصاب أم أخطأ  -" محمد عبده 

كانوا أيضا في طرف مقابل له. ولو كان الفكر الفلسفي هو السائد في  -وا أأخط

التوجيه العقلي أيام محمد عبده لعرف محمد عبده وارتفعت الهوة بينه وبين 

األزهريين في زمن وجيز. ألن الفكر الفلسفي هو التأمل قبل إصدار الحكم، والروية 

أيا كانت عواملها أو أيا كان لونها  -ط األسباب بالمسببات، وحرمان العاطفة في رب

من التدخل في قضاء العقل. ولكن التقليد هو الذي كانت له السيطرة على العمل  -

العقلي األزهري، وبقي أيضا مسيطرا بعد وفاة محمد عبده، ولم تزل كفته هي 

توجيه جماعة من الجماعات، وفي عملها  الراجحة اآلن وإذا كانت السيطرة للتقليد في

العقلي، ال يتحدث المؤرخ النفسي للجماعة عن أرادتها أو عن عدم إرادتها، بل عن 

 ." دفع وانسياق في اتجاه معين محدود

  اللحظة التي يعرف فيها محمد عبده هي لحظة تحويل الجامع إلى جامعة

 قليل،" نعم إن محمد عبده كان له تالميذ من األزهريين، وله منهم اآلن عدد غير 

ومع ذلك لم يعرف محمد عبده من  درجات،وان اختلفوا في اإليمان بفكرته 

ن اللحظة األزهريين تمام المعرفة حتى يرددوا فكرته ويخلدوا في نفوسهم ذكراه؛ أل



 

 

59 

يتم فيها تحويل الجامع األزهر إلى  التي يعرف فيها محمد عبده هي اللحظة التي

جامعة؛ وهي اللحظة التي ترتفع فيها قيمة الفكر الفلسفي لدى األزهريين أنفسهم في 

 " البحوث العلمية وفي التفكير األزهري.

" ولهذا ليس من العجيب أال يكون الذي فكر في إرسال بعوث أزهرية إلى أوربا 

سالم الشاذلي باشا هو الذي فكر في تخليد باسم محمد عبده من األزهريين. فعبد ال

ذكرى محمد عبده، وهو الذي أرسل باسم محمد عبده بعثة من األزهر إلى أوربا على 

نفقة مجلس مديرية البحيرة، وهو الذي عمل على ربط ما للشرق اإلسالمي من ثقافة 

تقليد عقلية وتاريخية بما للغرب من إنتاج عقلي منذ العصر الذي طرح فيه سلطة ال

وهو عصر النهضة. وهو من أجل هذا قد ساهم في تكوين عنصر من المثقفين داخل 

البيئة المصرية يجمع بين ما للعنصر الشرقي المحض وما للعنصر المدني اآلخر 

من  وليسمن مزايا؛ يضم إلى تراثه الشرقي الماضي ما يتالءم من نتاج الغربيين. 

 ً بتاريخ محمد عبده وأفكار محمد عبده، ألن العجيب كذلك أال يكون األزهر معنيا

  األزهر إنما يعني بتاريخ محمد عبده وأفكار محمد عبده إذا تمت معرفته لمحمد عبده.

  هيئة العقلية األزهرية لقبول محمد عبدهت

وليس تمام معرفته بسرد تاريخه أو التحدث عن أفكاره، وإنما يكون أوالً  "..

ول محمد عبده وأمثال محمد عبده، وذلك بإبراز مزايا بتهيئة العقلية األزهرية لقب

التفكير الفلسفي وسط البيئة األزهرية، فإذا اتضحت هذه المزايا لدى العقل األزهري 

ً بإنتاج ديكارت كل  ،عرف محمد عبده من نفسه؛ ألن إنتاج محمد عبده أكثر شبها

فمحمد عبده  ،الرأيمنهما قصد إلى التوجيه أكثر من محاولة االبتكار في الفكرة و

نادى باال يكون للتقليد سلطان على التفكير في حياتنا العقلية؛ وديكارت أقام منهجه 

في البحث على إبعاد السلطات التي كانت تهيمن في وقته وقبل وقته على التفكير 

وليس لنا أن نيأس من قرب ، األوربي وهي كلها مظاهر لشيء واحد، هو التقليد 

الزمن الذي يتمكن فيه الفكر الفلسفي من نفوس األزهريين، على رغم أننا نعرف أن 

ممن يشرفون على التوجيه العلمي في األزهر من يحاول أن يفهم أن الفلسفة مادة، 

وأنها يجب أن تخضع في بحوثها إلى المنقول أو إلى التقاليد، أو على األقل يجب أن 

"......  ليس لنا  ي بحوثها ]الميتافيزيقية[ بسلطان بعض المؤلفين في العقيدة.تؤمن ف
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أن نيأس ألنه يوجد في الصف األول في قيادة التفكير األزهري أمثال: المراغي وعبد 

المجيد سليم وشلتوت. . . ثم من ورائهم الشبان األزهريون حقاً، و رغبة قوية من 

عبده ومشايخ محمد عبده وتالميذ محمد عبده الشبان األزهريين في تعرف محمد 

ممن تتكون منهم المدرسة الجديدة في اإلصالح الديني والتفكير العلمي، ولكن مع 

ذلك، ليس من السهل أن تلقى عليهم أفكار محمد عبده، أو جمال الدين األفغاني، أو 

األقل أمثال الزنكلوني، قبل أن نهيئ هؤالء الشبان ونزيل من نفوسهم، أو على 

نضعف عندهم ما تكون من عقيدة ضد محمد عبده، منذ أن درست لهم )السنوسية(، 

 وقرئ عليهم تفسير )الخازن(."

  بمحمد عبده ةمعرفالأن تتم  سالممن الخير لإل

ومن الخير للشبان  عبده؛" من الخير لألزهريين أن تتم معرفتهم بمحمد 

مد عبده كقائد وإمام في الحركات أن يعلموا من هو مح -على الخصوص  -األزهريين 

اإلصالحية الدينية والعلمية والقومية، وأن يعلموا من هو محمد عبده في المحافظة 

على الكرامة الشخصية والكرامة الدينية، وأن يعلموا من هو محمد عبده في عزلته 

من الخير لإلسالم   واختلطإذا اعتزل، وفي تقديره لألفراد والجماعات إذا اتصل 

ولمستقبل الدين أن يعرف األزهريون دينهم كما عرفه محمد عبده، وأن يفهموه عقيدةً 

 ونظرةً في الحياة ال أن يميلوا به إلى حرفة ومهنة لطائفة" 

  كرسي جامعي لدراسة محمد عبدهال بد لألزهر من 

لخير للدولة " ومن الخير لألمة المصرية أن يعرف األزهريون محمد عبده؛ ومن ا

ً في التفكير  ً داخل األمة المصرية، أو على األقل قربا المصرية إذا ابتغت انسجاما

المصري والعقلية المصرية أن تنشئ باسم محمد عبده كرسي ا في األزهر كما تعمل 

 على إنشائه في جامعة فؤاد األول

  يتحدث عن جهده في التعريف بمحمد عبدهالبهي 

(: إن من بعثوا إلى أوربا باسم محمد عبده لم .م.اذ الفاضل )" وأخيراً أقول لألست

يهملوا محمد عبده في عملهم العلمي؛ فقد بدأت التعريف بمحمد عبده في الحياة 
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الجامعية األلمانية بعقد موازنة بين نظرته إلى اإلسالم ونظرة هيجل إليه في رسالة 

 .رج[ وصغيرة؛ ثم كتبت عنه رسالة الدكتوراه في جامعة ]هامب

  دعم الشيخ المدني للدكتور البهي في مواجهة األستاذ الشرقاوي

الشريعة "كتابنا دراستنا عن الشيخ محمد المدني في في من الجدير بالذكر أننا 

دني في ماألفكار الذكية التي عرضها الشيخ محمد التناولنا بعض  "في كلية الفقه

  المناقشة.مواجهة األستاذ محمود الشرقاوي فيما يتعلق بموضوع هذه 

  عضويته في مجمع البحوث اإلسالمية

 .( 1962كان الدكتور البهي قد اختير عضوا في مجمع البحوث اإلسالمية )

  غيابه عن فعاليات الصحوة اإلسالمية

عاش هذا العالم الجليل عصر الرئيس أنور السادات كله وشهد الصحوة 

لغير ما  العصر،االشتباك مع ذلك الحضور وتماما عن  بعيداعاش اإلسالمية، لكنه 

  فيه.وكأنه لم يعش  ،ظاهر سبب

  المشير عامر عالقته بالمهاترات حول حياة

أن ذكره في االدبيات السياسية فهي الرجل هذا المفارقة المريرة في تاريخ أما 

كتابات ه في تنحصرا يكن يأتي إال فيما العشرين لمطيلة الربع األخير من القرن 

تسكنها  مالكها كي منيستأجرها خالء فيال كان إل الرافضموقفه  نالصحفيين ع

بعد ما تم شراء الفيال لوالدتها، وقد  عامر،السيدة برلنتي زوج المشير عبد الحكيم 

 نفسه.  وصفاءخاض في هذه القصة معارك أضاعت كثيرا من وقته 

 وفاته

بعد أن شهد تعاقب الشيخ حسن  1982عام سبتمبر  10توفي الدكتور محمد البهي 

و بعد  األزهر،الحليم محمود و بيصار على مشيخة  وعبدالفحام مأمون والدكاترة 

  .أن شهد وصول تسعة من أصحاب العمامة إلى منصب الوزارة
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 الفصل الثالث الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض 

 المؤرخ الذي رأس الجامعة االزهرية بعد الوزيرين

 

 

 

 مكانته األزهرية

( علم من اعالم االزهر ذوي 1995   1911عوض )الدكتور بدوي عبد اللطيف 

كثيرا من اإلنجازات ونالوا الجديدة وجامعته  لألزهرالنفس الهادئ الذين اضافوا 

وهو أستاذ من أساتذة التاريخ  وطنهم، وتكريمعنها ما يستحقون من محبة تالميذهم 

 السياسي واالقتصادي،التقليديين المتميزين الذي عنوا بتاريخ الدولة اإلسالمية 

متاح  هو غربية الي ما مقاربات نظريةوأضافوا  األولي،وحات الدولة اإلسالمية وفت

متخصص  أزهريوقد كان ثاني أستاذ ، األجيالفي الكتب االزهرية المتوارثة عبر 

بعد )في عهد الرئيس عبد الناصر في التاريخ يصل الى مناصب االزهر العليا 

  عاما.  84وقد عاش كالهما  (1987 -1903ماضي  عبد هللاالدكتور محمد 

  نشأته

بمحافظة  هناسياإولد الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض في قرية المماليك مركز 

القاهرة  ى، وتلقي تعليما دينيا تقليديا بدأه في الكتاب، ورحل إل1911بني سويف سنة 

أتم (، و1921الستكمال تعليمه في االزهر فالتحق بمعهد القاهرة الديني مبكرا جدا )

بعد أن قضى تسع سنوات في دراسته في القسم العام )أي قبل  دراسته االزهرية 

يقفز قفزة كقفزة الدكتور عبد الحليم محمود يكن في حاجة إلى أن و لم الجامعي ( 

الذي حصل على ، المولود قبله بعام واحد والمتخرج قبله بعامين   1978 -1910

 .الثانوية بعد عام واحد بدال من خمسة 
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  تخرجه في أولى دفعات كلية اللغة العربية

لدكتور بدوي عبد اللطيف عوض ان يلتحق ااختار  زهرية،األعند نشأة الكليات 

تخرجت في  يدفعة من الدفعات التأول ( في 1934بكلية اللغة العربية وتخرج فيها )

مناظرا بهذا للذين تخرجوا في أول دفعة لكلية  وكانالحديث، النظام  علىهذه الكلية 

-1906الشريعة وأبرزهم أول تلك الدفعة وهو الشيخ أحمد هريدي مفتي الجمهورية 

، وقد الحظنا أن كتاب األزهر الذي أشرف الدكتور فرهود على تأليفه ال  1984

 .1934يتضمن ذكر دفعة لكلية اللغة العربية في 

 دراساته العليا

علي شهادتين من شهادات الدراسات ر بدوي عبد اللطيف عوض لدكتواحصل 

(، ثم حصل 1939التاريخ اإلسالمي ) يشهادة التخصص ف علىالعليا فحصل أوال 

(، ومن الطريف 1942الشهادة العالمية من درجة أستاذ من كلية أصول الدين ) على

صدي لتنقل تخصص  كانالدين  وأصول العربية اللغة كليتيأن نذكر أن تنقله بين 

 في انتماءهاتين الكليتين!! فقد راوح النظام التعليمي األزهري الحديث  التاريخ بين

  الكليتين.بين هاتين علوم التاريخ والفلسفة 

  مدرسا في كلية أصول الدين

  .1948عام  حتىبدوي عبد اللطيف مدرسا في كلية أصول الدين  عمل الدكتور

  1949اختياره في بعثة األزهر 

بابتعاث االزهريين  واهتمامهفي عهد مشيخة الشيخ مأمون الشناوي لألزهر 

لندن  إلىبعثة علمية  ضمن لدكتور بدوي عبد اللطيف عوضا اختيرللخارج 

،  بعثته لبريطانياالدكتور محمد عبد الرحمن بيصار  على نحو ما نال( 1949)

 اإلسالميدرجة الدكتوراه في التاريخ  علىبعدها سنوات حصل  6وقضي 

 .(1955والحضارة )
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 1951ترتيبه عند تكوين هيئات التدريس الجامعية في 

كان نظام تسكين أعضاء هيئات التدريس في الكليات األزهرية الذي طبق في 

 )المنتدبين،على أن يحتفظ للمندوبين ينص وظائف هيئة التدريس  في 1951مارس 

خارج البالد  (والمعارينالمبعوثين وذلك قبل أن يتم التعارف على استخدام مصطلح 

في الجامعة  والدرجاتوعند تنسيق الوظائف  بكراسيهم.من األساتذة ذوي الكراسي 

درجة مدرس  بدوي عبد اللطيف عوض الدكتور، نال 1951االزهرية في مارس 

 بين من شغلوا هذه الدرجةمن  سابعالوكان ترتيبه  العربية،كلية اللغة  في أ حرف

  عشر.على حين كان ترتيب الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار الرابع 

ومن زاوية تاريخية فقد كان ترتيبه هذا متأخرا عن ترتيب الدكتور عبد الحليم 

  نفسها.محمود الذي كان يشغل وظيفة أستاذ ب في الكلية 

  وظائفه بعد بعثته

إلي مصر وتسلم عمله في كلية أصول لدكتور بدوي عبد اللطيف عوض اعاد 

 .1961سنة  حتىوبقي فيها الدين 

 بلندن اإلسالميالمركز الثقافي 

، 1961 ندب الدكتور بدوي عبد اللطيف مديرا للمركز الثقافي اإلسالمي بلندن

الذي عاد فعمل عميدا ألصول  1990-1900خلفا للدكتور على حسن عبد القادر 

 .1965نهاية سنة  حتىأربع سنوات الدكتور بدوي ومكث الدين ثم الشريعة 

 أستاذيته في كلية اللغة العربية

بعد عودته عمل الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض أستاذا للتاريخ والحضارة 

 .1969سنة  حتىاإلسالمية بكلية اللغة العربية 
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 األزهرمديرا لجامعة 

( 1974   1969)الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض مديرا لجامعة األزهر عين 

ليصبح ثالث مديريها بعد الدكتور محمد البهي، والشيخ احمد حسن الباقوري، وهو 

لكليات اخريجي بين كما أنه اول مديريها من  الوزارة،أول مديريها الذين لم يتولوا 

 ية.زهراأل

  مجمع البحوث اإلسالمية

 .نال الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض عضوية مجمع البحوث اإلسالمية

  إنجازاته للجامعة

يروي الدكتور حسن الشافعي في مذكراته أن الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض 

 هو الذي اشتري أرض الجامعة في مدينة نصر.

 تكريمه

نال الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض كثيرا من التقدير والتكريم وحصل علي 

، ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة  1976 وسام االستحقاق من الطبقة األولي 

 .1983 األولي بمناسبة االحتفال بالعيد األلفي لألزهر

  آثاره

 الدولة األموية في الشرق. ▪

 حاضر العالم اإلسالمي. ▪

 السياسية في فجر اإلسالماألحزاب  ▪

 الميزانية األولي في اإلسالم ▪

 النظام المالي المقارن في اإلسالم ▪

 المجتمع العربي اإلسالمي ▪
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 القومية العربية ▪

 الفتح العربي لشمال افريقيا ▪

 يقظة العالم العربي وحركات التحرر ▪

 االستعمار الغربي والعالم اإلسالمي ▪

  وفاته

وفي بعض المصادر انه توفي  1995عوض توفي الدكتور بدوي عبد اللطيف 

بدوي الذي يشترك  الدكتور أحمدان الخطأ جاء من الخلط بينه وبين  ناويبدو ل 1980

انه كان مدير جامعة إذ تولي الدكتور احمد بدوي منصب  وفيمعه في استاذية التاريخ 

 القاهرة.جامعة  جامعة عين شمس ثم مدير مدير
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 الفصل الرابع الدكتور محمد حسن فايد  

 الفقيه األصولى الذي درس التعارض و العوارض 

 

( واحد من كبار علماء األزهر 1981   1911الدكتور محمد حسن فايد )الشيخ 

الشريف التقليديين الذين شغلوا بالوظائف والمهام األكاديمية عن التواصل مع 

المجتمع واالنشغال بالدعوة والوعظ واإلرشاد، وهو الرئيس الرابع لجامعة األزهر 

 الحديثة. افتتاح الكليات فيتوسع  الذيبعد تطوير الستينيات 

 السلم األكاديمي

 كلياتها،محمد حسن فايد أول رئيس للجامعة األزهرية من عمداء  كان الدكتور

كلية وكيال لوكيل لألزهر يصعد كل درجات السلم األكاديمي فقد كان  أنه أولكما 

 كله.الشريف  لألزهروكيال  ثمللجامعة وكيال  ثمعميدا لكلية الشريعة  الشريعة ثم

بديعا التوالي على هذه المناصب الخمسة بهذا الترتيب سن  االزهر نظاما  وبهذا

الرؤساء اثنين من  فايد مع محمد حسن في شغل وظائفه القيادية تكرر بعد الدكتور 

فرهود، الثالثة الذين خلفوه وهم الدكتور عوض هللا حجازي والدكتور محمد السعدي 

هذه القاعدة على  وانكسرتر خطوات( )مع اختصاالدكتور محمد الطيب النجارمع و

انتقل  الذيلدكتور عبد الفتاح الشيخ يد الشيخ جاد الحق على جاد الحق مع تعيين ا

 االزهروكالة ال الجامعة و ةمن العمادة لرئاسة الجامعة من دون أن يمر بوكال

  .الشريف

 نشأته و تكوينه

ولد الدكتور محمد حسن فايد في بيشة عامر من قرى مركز منيا القمح، محافظة 

كتاب  ي، وتلقى تعليما دينيا تقليديا بدأ بحفظ القرآن الكريم ف1911الشرفية فى مارس 

القرية، والتحق بمعهد الزقازيق الديني وحصل منه على الشهادتين االبتدائية 
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دفعة من ي ( ف1937لية من كلية الشريعة )ثم حصل على الشهادة العا ، والثانوية

( 1946أولى الدفعات التي خرجتها هذه الكلية بعد إنشائها، وبعدها بتسع سنوات )

الفقه  فيتعادل بالدكتوراه(  التي وهيحصل على درجة العالمية من درجة أستاذ )

 واألصول.

 1951ترتيبه عند تكوين هيئات التدريس الجامعية في 

وعند  الشريعة،بكلية محمد حسن فايد في وظائف هيئة التدريس الدكتور تدرج 

 الدكتور، نال 1951في الجامعة االزهرية في مارس  والدرجاتتنسيق الوظائف 

بين من شغلوا هذه  األول منترتيبه  ب وكان درجة مدرس حرفمحمد حسن فايد 

 الدرجة.

كلية الشريعة والقانون، ثم  يحتى عين أستاذا فارتقى الدكتور محمد حسن فايد 

خلفا لزميله الدكتور محمد أبو  1970مارس في عين وكيال للكلية، ثم عميدا لها 

خلفا  (1973، ثم وكيال لألزهر ) 1973، ثم وكيال لجامعة األزهر  النور زهير 

، ثم رئيسا لجامعة للشيخ عبد العزيز عيسى الذي اختير وزيرا لشؤون االزهر 

، وظل في 1987 -1911خلفا للدكتور بدوي عبد اللطيف  (1974األزهر )يونيو 

)في الوقت ثر من مرة كأومد له بعدها   1976بلغ سن التقاعد في هذا المنصب حتى 

و الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار ، للدكتور عبد الحليم محمود   الذي كان يتم المد

حتى خلفه الدكتور عوض هللا والشيخ محمد خاطر مفتي الديار ( وظل كذلك ، 

أي بعد أن بلغ هو في عهد مشيخة الدكتور بيصار  1979حجازي في أغسطس 

يصار نفسه قد خلفه في منصب وكيل بوكان الدكتور  .  الثامنة والستين من عمره

 عندما تولى هو منصب مدير الجامعة.  1974االزهر 

عددا من لجامعة قد حرم له في منصب رئيس ا وبلغة البيروقراطيين فإن المد   

من  1914لشهور الثمانية األولى من 1و 1913و 1912العلماء المولودين في 

 نجاالوصول لهذا المنصب ومن هؤالء على سبيل المثال نائبه الدكتور إبراهيم محمد 

1913-1986 . 
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  آثاره في الفقه واألصول

 التعارض والترجيح -

 االجتماع -

 الحكم وأقسامه -

 وعليهالمحكوم فيه  -

 األهلية وعوارضها -

 الفقه واألصول. فيوله بحوث أخرى كثيرة  -

  في اللغة

 بحث في حروف المعاني -

  نشاطه العلمي

اشترك الدكتور محمد حسن فايد في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية وفى 

في ندوة التشريع اإلسالمي في  وشاركمهام علمية إلى معظم بلدان الوطن العربي. 

وزار ماليزيا لتفقد معاهدها الدينية، وعقد اتفاقاً مع كلية الشريعة والقانون  1972يا ليب

 بوالية كلنتان.

  تكريمه

منح اسمه وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى بمناسبة االحتفال بالعيد األلفي 

 . 1983 لألزهر

 وفاته

 .1981سنة توفى الدكتور محمد حسن فايد 
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 الفصل الخامس الدكتور عوض هللا حجازي 

 األصولي الذي تخصص في ابن القيم وأصبح قيما لكليته وجامعته 

 

 

 مكانته األزهرية

الشيخ الدكتور عوض هللا جاد حجازي هو الرئيس الخامس لجامعة األزهر، وهو 

الدين، فقد كان الرئيسان األوالن  كلية أصولأول رؤسائها من بين َمْن تخرجوا في 

في او القسم العام )محمد البهي وأحمد حسن الباقوري( من خريجي النظام القديم 

كلية اللغة العربية، والرابع محمد خريجي من  اللطيف(األزهر، والثالث )بدوي عبد 

 عوض هللا جاد حجازي فقد جاء من كلية أما الدكتورحسن فايد )من كلية الشريعة(. 

خريجي الكليات صول ومل توبهذا اك أصول الدين بل كان عميدها لمدة سبع سنوات

 الجامعة.الثالث لمنصب مدير 

وهو الرئيس الثاني أو األوسط )بعد سلفه المباشر( من بين العلماء الثالثة الذين 

لم و أستاذ،رأسوا جامعة األزهر من بين الحاصلين على درجة العالمية من درجة 

 -1911الرئيس الرابع للجامعة محمد حسن فايد  غربية:يحصلوا على درجات 

الدكتور السادس ( ثم 2006    1914) جاد حجازيعوض هللا الخامس  ثم 1981

أما الرئيس السابق عليهم وهو الرئيس الثالث  (1984-1916محمد الطيب النجار )

التخصص حصل على  قدفكان  (1995    1911الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض )

  .بريطانياوحصل أيضا على الدكتوراه من  والعالمية

على وجه العموم أقصرهم مدة في  والشيخ الدكتور عوض هللا جاد حجازي هو

العلماء  االن يأتية وحتى ستوبعد هؤالء ال عمراً. كان أطولهمرئاسة الجامعة وان 

الدكتور  بعأولهم الرئيس الساو [الجديدة]الحاصلون على درجات الدكتوراه المصرية 

 محمد السعدي فرهود.
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  نشأته

ولد الدكتور عوض هللا حجازي في قرية زاوية رزين مركز منوف بمحافظة 

(، وتلقي تعليما مدنيا وحفظ القرآن الكريم في الكتاب، 1914المنوفية في ديسمبر )

نال الشهادة الثانوية األزهرية  حتىوالتحق بعد ذلك بمعهد القاهرة الديني، ودرس فيه 

(، في دفعة 1940(، ثم درس في كلية أصول الدين ونال شهادتها العالية )1936)

مقررات سبع سنوات أن درس طيلة النظام الحديث، وبعد  علىمن أوليات الدفعات 

شهادة العالمية من درجة أستاذ تلك الدرجة أي  علىحصل العالمية من درجة أستاذ 

 لعقيدة والفلسفة برسالة عن "ابن القيم".في ا 1947

 اللغة العربية  ةعمله في كلي

شهادة العالمية عمل الدكتور عوض هللا حجازي بالتدريس في  علىقبل حصوله 

في كلية  يساختير للتدرالمعاهد األزهرية، وبعدها عمل في الكليات األزهرية حيث 

في تلك الكلية قبل  تدريس الفلسفةحيث كان ميدان  (1963   1948اللغة العربية )

  أن ينتقل إلى أصول الدين .

 1951ترتيبه عند تكوين هيئات التدريس الجامعية في 

لغة بكلية الفي وظائف هيئة التدريس  عوض هللا جاد حجازيالدكتور تدرج 

، 1951في الجامعة االزهرية في مارس  والدرجاتوعند تنسيق الوظائف  العربية،

 حدثاألترتيبه  ب وكان درجة مدرس حرف عوض هللا جاد حجازي الدكتورنال 

  بين من شغلوا هذه الدرجة. من

  كلية أصول الدين إلىانتقاله 

كلية أصول الدين انتقل  إلىانتقل تدريس الفلسفة من كلية اللغة العربية بعد أن 

(، وهي الكلية التي 1963كلية أصول الدين ) إلى عوض هللا جاد حجازيالدكتور 

 (1970عمل وكيال لها )
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  عمادته ألصول الدين سبع سنوات

خلفا  ( 1971)لكلية أصول الدين عميدا الدكتور عوض هللا جاد حجازي عين  

 -1903ألستاذ محمد الصادق عرجون للشيخ محمد على أبو الروس الذي خلف ا

نه في وقت تاٍل لتعيين ييم محمود ، و كان تعيالذي خلف الدكتور عبد الحل 1980

والدكتور إبراهيم نجا عميدا لكلية الدكتور محمد حسن فايد عميدا لكلية الشريعة ، 

اصبح الدكتور فايد نائبا لرئيس الجامعة فوكيال فإنه مع التسلسل اللغة العربية، وهكذا 

وظل وأصبح الدكتور ابراهيم نجا نائبا لرئيس الجامعة ، ، رئيسا للجامعة زهر فلال

لمدة سبع سنوات اختير بعدها نائبا لرئيس جامعة  العمادة  يشغل هذا منصبهو 

( 1979، ثم وكيال للجامع األزهر )مارس  1978األزهر للدراسات العليا والبحوث 

عين رئيسا للجامعة ، ثم  لألوقافخلفا للدكتور عبد المنعم النمر الذي اختير وزيرا 

(، أي قبل ان يبلغ سن التقاعد بأربعة 1979بعدها بخمسة شهور فقط )أغسطس 

حيث خلفه الدكتور محمد  1980شهور ، ومكث في رئاسة الجامعة حتي ديسمبر 

 .التالي له في المولد بعامين ، والسابق على دفته في التخرج بعام  الطيب النجار

  الزهرية العلميةتقليد التعاقب على المناصب ا

مر الدكتور عوض هللا جاد حجازي بكل المناصب القيادية في األزهر جامعا 

وجامعة، متبعا سلسلة التعاقب الزمني إذ كان الثاني فيما بين رؤساء الجامعة 

الذي مر على التعاقب بالمناصب الخمسة:  فايد(االزهرية )بعد الدكتور محمد حسن 

وكيال وعميدا ونائبا لرئيس الجامعة ووكيال لألزهر ثم رئيسا لجامعة األزهر، وقد 

استغرقت هذه المناصب الخمسة عشر سنوات من حياته كان معظمها في عمادة 

 أصول الدين.

 إضافته لمنصب مدير الجامعة

على عليهم وحفاظه عرف الدكتور عوض هللا جاد حجازي بحبه لطالبه  وحدبه 

 وتوسيع  وتشجيعه ألنشطتهم الشبابية ، وحثه لهم على تنمية وتجويد، وقتهم 
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مشاركاتهم في كل أنشطة الجامعات المصرية، وحرصه الفائق علي حل مشكالتهم، 

ة الطالبية و الشبابية في وكانت النتيجة أن ارتفع سهم جامعة االزهر في األنشط

عهده حتى فاقت الجامعات االخرى عن جدارة، و كنا ونحن في الجامعة نغبط زمالئنا 

خلفيه االزهريين على حفاوته بالنشاط الطالبي، و قد مهد هذا التفوق لجهود 

األزهرية فرهود في وضع الجامعة محمد السعدي  ين محمد الطيب النجار والدكتور

 على الخريطة الجامعية و المجتمعية باقتدار. منذ ذلك الحين 

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةتقاعده في 

أستاذا متفرغاً في قسم أصول الدكتور عوض هللا جاد حجازي بعد تقاعده عمل 

 الدين لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية وبقي حتى وفاته.

 آثاره

 ميةأضواء على نشأة علم الكالم والفرق اإلسال ▪

 ابن القيم وموقعه من التفكير اإلسالمي ▪

 محاضرات في العقيدة اإلسالمية واألخالق ▪

 مقارنة األديان بين اليهودية واإلسالم ▪

 المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم في تاريخ الفلسفة اليونانية ▪

 المرشد السليم في المنطق  ▪

 اليونانيةفي تاريخ الفلسفة اإلسالمية وصلتها بالفلسفة  ▪

 وفاته

قبل ثالثة أيام من  2006ديسمبر  16توفي الدكتور عوض هللا جاد حجازي في 

 بلوغه الثانية والتسعين من عمره. 
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 الفصل السادس العالمة محمد الطيب النجار

 الذي جمع التفوق في التفسير والتاريخ 

 

 

 مكانته العلمية

قدرة عالية ب متميزيناألزهر ال كان الدكتور محمد الطيب النجار  نموذجا لعلماء

على التواصل الحي إعالميا و مجتمعيا ، و كان توليه رئاسة جامعة االزهر في 

إيذانا بدخول تلك الجامعة إلى قلب المجتمع الثقافي من األبواب الواسعة  1980

للثقافة ال من باب العلم االزهري وحده ، فقد كان نشطا ذكيا مفوها ذربا محاورا 

سريع االستدعاء والترتيب والعرض والتعقيب ، و كان شخصية عامة متميزة منطلقا 

، وكان يتميز في حضوره بالتوهج  مع الوقار ، ولم يكن يقل استعدادا للحضور 

المجتمعي عن خلفه التالي له الدكتور محمد السعدي فرهود الذي يعتبر المؤسس 

د يتميز عنه بطول بقائه في مصر الثاني لجامعة االزهر الحديثة بيد ان الدكتور فرهو

و تشعب خبراته السابقة في أربع وزارات غير ومناصبها التنفيذية واألكاديمية ، 

أزهرية هي التعليم والثقافة  والتعليم العالي والخارجية ، على حين قض ى الدكتور 

التجار سنوات طويلة في الخارج ،  و مع هذا كله فقد  بدأ الدكتور محمد الطيب 

نجار بجدية  وعزم فيما أتمه الدكتور فرهود بتوسع من تثبيت أركان الجامعة في ال

المجتمع العام ثم جاء الدكتور عبد الفتاح الشيخ فدعم الكيان الجامعي األزهري بجدية 

 .وقسوة  

 نشأته وتكوينه 

عزبة النجار مركز أبو حماد من إقليم  النجار فيولد الدكتور محمد الطيب 

و كان والده الشيخ حسن النجار من علماء االزهر  1916يونيو  25 الشرقية، في

الى عضوية كبار  واوصل العلماء الثمانية الذين نوقد كان واحدا م  المعروفين،
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ابنه الى الدراسة  االب و قد وجه،  1952في أثناء مشيخة الشيخ حمروش العلماء 

الديني، القرآن الكريم في مكتب القرية والتحق بمعهد الزقازيق  أن حفظاالزهرية بعد 

في ذروة الثورة االزهرية 1935من ذلك المعهد الشهادة الثانوية األزهرية سنة  ونال

 الفاعلة.التي كان معهد الزقازيق من أقوى بؤرها 

 اختار الدكتور محمد الطيب النجار  أن يكون  طالبا في كلية أصول الدين  وتخرج

،  وفي هذه الدفعة تخرج اثنان من 1939فيها حاصال على  الشهادة العالية سنة 

أسالفه  في منصب وكيل األزهر ) هما االمام األكبر محمد عبد الرحمن بيصار ، 

و الدكتور عبد ، ، الذي تولي الوزارة والمشيخة بعد وكالة االزهر  1910المولود 

ولى الوزارة بعد منصب وكيل االزهر ( أما ، الذي ت 1913المنعم النمر ، المولود 

سلفه المباشر في منصبي وكيل األزهر و رئيس الجامعة األزهرية فهو الدكتور 

،و  الذي حصل على الشهادة 1914عوض هللا جاد حجازي ، المولود قبله بسنتين  

  1940في بعده  العالية 

  بين التفسير والحديث

بالدراسات العليا في التاريخ اإلسالمي التحق الدكتور محمد الطيب النجار 

والحضارة اإلسالمية في جامعة األزهر حيث نال درجة العالمية من درجة  أستاذ 

التاريخ في ذلك الوقت تابعا لكلية قسم في التاريخ اإلسالمي ، وكان  1946سنة 

ك في تل أصول الدين ال اللغة العربية  ، وكانت الشهادة العالمية من درجة أستاذ 

تمنح في أحد ثالثة تخصصات هي التفسير والحديث أو التوحيد والمنطق  أو الكلية 

سالته في التاريخ مع شغفه روقد اختار الدكتور محمد الطيب النجار  أن يتم ، التاريخ 

التفكير بالعلوم األخرى واشتغاله بها في التدريس واالستاذية بعد ذلك ، وقد كان هذا 

قبل  األسلوب المتبع في األزهر وكليتي الطب والحقوق أيضاهو ذو األفق الواسع 

 . أن تطغي عقلية التفكير األنبوبي 
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وظائف التدريس من مدرس بالمعاهد الدينية  النجار فيتنقل الدكتور محمد الطيب 

إلى  أستاذ ثمإلى مدرس بكلية اللغة العربية باألزهر، ثم إلى أستاذ مساعد ثم إلى 

 .1971الحضارة اإلسالمية سنة رئيس قسم التاريخ و

  أستاذيته في األزهر

 النجار تدريسالدكتور محمد الطيب  التاريخ تولىباإلضافة الى تخصصه في 

تدريس التفسير  (، وتولى1958 -1946) زهر الدينيةاألالتفسير والحديث في معاهد 

المنهج المالئم في كلية اللغة العربية )مع التركيز واالهتمام بالنواحي البالغية بحسب 

 العربية(،لكلية اللغة 

  يةعربأستاذيته في الجامعات ال

تولى الدكتور محمد الطيب النجار تدريس التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية 

(، وفي جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض 1966 - 1964في جامعة بغداد )

(1974- 1978.) 

 مناصبه القيادية

عين الدكتور محمد الطيب النجار وكيالً لألزهر الشريف وعضًوا بمجمع البحوث 

ثم عين رئيًسا لجامعة  حجازي،خلفا للدكتور عوض هللا  1979اإلسالمية سنة 

وأحيل على التقاعد في  أيضا،خلفا للدكتور عوض هللا حجازي  1980األزهر سنة 

دي فرهود بادئا سلسلة حيث خلفه الدكتور محمد السع 1983آخر أغسطس سنة 

تقاعده ظل الدكتور محمد  المصرية، وبعداألساتذة المتأهلين بدرجات الدكتوراه 

 الطيب النجار أستاذًا متفرًغا بكلية اللغة العربية حتى توفي. 

 والسيرة.للسنة  ألمركز الدولي

عند  والسيرةللسنة  الدولي لمركزارئاسة أيضا الدكتور محمد الطيب النجار تولى 

 .إنشائه واحتفظ بهذا الموقع  بعد بلوغه سن التقاعد 
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 عنايته بصورة األزهر

ورة صمعنيا بكثير من التفاصيل الصانعة لالدكتور محمد الطيب النجار كان 

وعلى سبيل المثال فقد كان من أهم قرارات في المجتمع واالنطباع عنه األزهر 

الدكتور محمد الطيب النجار في فترة رئاسته لجامعة األزهر إلزام طالبات الجامعة 

 ملتزم.وموظفاتها بزي 

  الدكتوراه الفخرية للرئيس الغيني أحمد سيكوتوري

منحت جامعة األزهر الدكتوراه الفخرية  الدكتور محمد الطيب النجارفي عهد 

الدكتور محمد الطيب ألقى  وقد ،1984 -1922 يس الغيني أحمد سيكوتوريللرئ

كلمة رائعة في تكريمه أبانت عن قدرة األزهر على المشاركة في السياسة  النجار

  الناعمة.الخارجية بقوته 

  عضويته في مجمع اللغة العربية

( في 1984انتخب الدكتور محمد الطيب النجار عضًوا في مجمع اللغة العربية )

الدكتور الذي كان يشغله الشيخ من كراسي المجمع وهو الكرسي الكرسي السابع 

فكان في هذا شبيها بما حدث مع الدكتور محمد  ،1980وفاته في  حتىالفحام محمد 

محيي الدين عبد الحميد حين انتخب فشغل كرسي اإلمام األكبر الشيخ محمود 

من حظ الدكتور محمد الطيب النجار أن حظي بكلمات مجمعية قادرة  شلتوت، وكان

وقد تصادف أن  وخلفوه،على تتويجه واالعتراف بفضله ألقاها من استقبلوه وأبنوه 

 مستجير.خلفه في كرسيه الدكتور أحمد 

لجنة معجم ألفاظ القرآن  النجار فيوفي المجمع شارك الدكتور محمد الطيب   

 الكريم، ولجنة التاريخ. 

  التفسيرفي آثاره 

 .1958النبأ الصادق في تفسير سورة األنفال سنة  •
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  السيرة

ل إن هذا العنوان القول المبين في سيرة سيد المرسلين ]من اإلنصاف أن نقو •

نور اليقين للشيخ محمد الخضري مع  األشهر:الكتاب عنوان إيقاع بيذكر القارئ 

 بالطبع[اختالف المقاربة والنص 

 دراسات، في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، دار االعتصام   •

 .1965تدوين السنة النبوية، أصدره المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  •

  اإلسالميالتاريخ 

 .1949 للطباعة،الموالي في العصر األموي، أصدرته دار النيل  •

الدولة األموية في الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء، دار الكتاب  •

 1965العربي 

 .1972نظرات في عصر الخلفاء الراشدين )دار االتحاد العربي للطباعة(  •

 .1978النبوية تاريخ األنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة  •

 1952مشاهير األئمة في الفقه والحديث،  •

 .1951الخانجي، من وحي البلد األمين، مكتبة  •

 .والصليبيينصالح الدين االيوبي  •

 اتصاله بالصحافة

نشر الدكتور محمد الطيب النجار كثيرا من المقاالت في مجلة األزهر بمصر، 

الحرس الوطني  ومجلة بالكويت،ومجلة األمة بقطر، ومجلة الوعي اإلسالمي 

 . بالسعودية
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  البرامج اإلذاعية

اإلذاعية والتليفزيونية  البرامج من للدكتور محمد الطيب النجار عدد كبير

 المتعددة.

   المؤتمرات التي حضرها وشارك فيها ببحوث علمية

 .1979مؤتمر االقتصاد اإلسالمي بالهند )والية كارال(  ▪

 .1979ا مؤتمر الهجرة النبوية بسيريالنك ▪

 . 1980مؤتمر البنوك اإلسالمية بقبرص )التركية(  ▪

 .1981مؤتمر البنوك اإلسالمية بغينيا  ▪

 .1982مؤتمر مكافحة المخدرات والمسكرات بالمدينة المنورة  ▪

 .1982مؤتمر الفقه اإلسالمي بالرياض  ▪

  البالد التي زارها

 والباكستان والهند وسيريالنكاالغربية  وألمانياالواليات المتحدة األمريكية 

 )التركية(.  وقبرص والسنغال وتركياواإلمارات 

 تكريمه

العالمية في السيرة النبوية  باكستان الجائزةنال الدكتور محمد الطيب النجار من 

الرئيس ضياء الحق في المؤتمر العالمي للسيرة النبوية الذي عقد في باكستان  من 

، وكذلك وسام 1979وسام الجمهورية من الطبقة األولى   نال، كما  1985العام 

 .من الرئيس مبارك1983العلوم والفنون من الطبقة األولى 

  وفاته

في واشنطن حيث كان 1991أغسطس  5في الدكتور محمد الطيب النجار توفي 

 عالجه.يتلقى 
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 الفصل السابع العالمة الشعلة محمد السعدي فرهود 

 المؤسس الثاني للجامعة االزهرية 

 

 

   مكانته في تاريخ أمته

أكثر من يستحق الوصف  ( هو2001   1923فرهود ) يمحمد السعد الدكتور

  المعاصرةفي مصر  يفهو واحد من أهم رجال التعليم الجامع الشعلة،بأنه العالمة 

القرن  يكما انه من اهم األقطاب في تاريخ اإلدارة األزهرية، وأبرزهم تأثيرا ف

المجتمعات العلمية القومية  يومتصل ف ومكثفالعشرين. كان صاحب حضور فاعل 

 وعلى الدوام، علىالمتألق حضوره بعمامته وهيبته مذكرا بحضور االزهر  وكان

 ييديه استقرت تقاليد جامعة األزهر بعد تجربة تطويرها بعشرين عاما خاضتها ف

 وهو، األزهرفي  يأساتذة األدب العربوهو كذلك من أبرز  تجارب إدارية متنوعة.

أهم من درسوا  اآلداب، وهوالوحيد من بينهم الذي نال جائزة الدولة التقديرية في 

 في كانوقد  وريادة.ما يمثله من تفوق  بكل 1958 -1886عبد الرحمن شكري

ابعد الحدود فقد كان كاتبا قديرا، وخطيبا  يال ومتفوقامتميزا مقوماته الشخصية 

نحو  يعل يوعالما باللغة العربية وعلوم الدين اإلسالم متميزا، مفوها، ومحاضرا

 إلىجيل علماء األزهر الموسوعيين  منوهو بال جدال أبرز نموذج لالنتقال  ،متميز

 ىفقد كان من أحب األساتذة ال اجيل األساتذة األكاديميين المتخصصين، وفيما يخصن

 رحمهما هللا .  نامعرفته عن والد ناوقد ورث ،ناقلب

   جامعتهدوره في 

أن الدكتور محمد السعدي فرهود هو المؤسس الحقيقي الثاني لجامعة قولنا بكرر ن

األول الذي هو الشيخ أحمد حسن الباقوري،  ياألزهر الحديثة بعد المؤسس الحقيق

آل المنصب فيما وقد . من هذا الكتاب  على نحو ما أوضحنا في الفصلين األولين 
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المتميزين الجامعة  مديري اربعة من  إلى 1983و  1969بينهما أي فيما بين 

األكاديمي وموازاتها للجامعات  مستواهاعلى جامعة للالحفاظ  يالقادرين عل

المتقدم ، وبدأ هؤالء بأستاذ متميز من خريجي كلية اللغة  يالمستو العصرية في

محمد  ثم أستاذ الشريعة الدكتور العربية وأساتذتها وهو الدكتور بدوي عبد اللطيف

حسن فايد ثم الدكتور عوض هللا حجازي ثم الدكتور محمد الطيب النجار وهؤالء 

 ألستاذ المتميز المترفع اليقظ الحاكم العادل .اجميعا يمثلون صورة 

  الثاني السمات المميزة للتأسيس

أستاذ يجمع مع هذه الصفات صفة  يومع هذا فإن جامعة األزهر كانت بحاجة إل

اليقظة والمشاركة  مع القدر األقصى منالحضور الدائب  علىالحرص الجاد 

والمتابعة والمراقبة وتوطيد الصالت وعدم الغياب عن أي مجتمع، وتأكيد 

االعتراف، والحديث بلغة المجتمع المحيط سواء كان هذا المجتمع ثقافيا أم تربويا أم 

ذلك العالم الجليل الذي جمع  هوفرهود ميا أم تنمويا، وقد كان الدكتور تعليميا أم تنظي

هذا  علىكان يقظ العقل يقظ الوجدان قادراً إذ كل هذه الصفات بذكاء واقتدار، 

وكان بشهادة الجميع ملتزما مبكراً حاضراً   .التواصل والحضور، موفيا له بحقه

أت الجامعة األزهرية تنظيم مكتباتها يديه بد يمجتهداً ومقتصدا في الوقت ذاته، وعل

و ذاكرتها وملفاتها وسجالتها، ومدنها الجامعية ومبانيها المتفرقة، وأرضها التي 

تها اإقرار، وشهاد يفي حاجة إل تكاني تالالداخلية ها حأسوار، ولوائ يبحاجة إل

التنظيم تتطلب كانت تتطلب االعتراف واالعتماد، وهياكلها التي كانت التي المتعددة 

والتنفيذ والتسكين والتمويل، وكان عصره ممهداً للخطوات الموفقة التي أنجزها بعده 

الدكتور عبد الفتاح الشيخ خلفه المباشر الذي تمكن من إضفاء الصرامة بالقسوة 

الرغم من الحمالت الظالمة التي تعرض لها واالفتراءات  يالمطلوبة وذلك عل

حقته لهز مهابته وصورته ومع هذا فإنه استطاع  بفضل المتوالية التي لم تكف عن مال

نجاح الدكتور فرهود وان يصمد وأن ينجح، مستعينا  يعقيدته وتريثه أن يبني عل

بثقة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ودعمه المستمر، واستقامته المعروفة، وترفعه 

 عن المخالفات والتجاوزات.
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  خبراته اإلدارية والتنظيمية

من القالئل الذين جمعوا بين الخبرة بالعمل محمد السعدي فرهود كتور كان الد

واألزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية ووزارة اإلرشاد القومي 

 هذا النحو ألحد غيره. يوهي خبرات لم تجتمع عل

  اشتقاق المصطلحات قدرته على

في مجال النقد أنه صاحب التسميات دكتور محمد السعدي فرهود لويذكر ل

توجهات النقد ومنها النقد  علىالموضوعية والجمالية الجميلة التي أطلقها 

سبيل  علىوالنقد  الوصفي، االجتماعي، والنقدوالنقد  االنتخابي،االستحساني، والنقد 

لكن كل جهده في هذه المجاالت لم يلق ما يستحقه من التقدير في ظل  ،الموازنة

 الستينيات.فرض عليه من السياسات طيلة حقبة  ااألزهر كأثر ممتد لمدور ش تهمي

  نشاته و تكوينه

قرية الزرقا  يف 1923أول يناير سنة  يولد الدكتور محمد السعدي فرهود ف 

الزرقا بمحافظة وعاصمة مركز  اآلن مدينة  يمركز فارسكور بمديرية الدقهلية )ه

الشهادة  ياألزهر. حصل عل يالكتاب ثم ف يتعليماً دينياً تقليدياً بدأ ف وتلقي (،دمياط

الشهادة الثانوية من معهد  ي(، وعل1939االبتدائية األزهرية من معهد دمياط )

(، وكان أول 1948كلية اللغة العربية ) ي(، وتخرج ف1944) يالزقازيق األزهر

العلوم، كلية دار  يحين كان الدكتور أحمد هيكل أول الدفعة المناظرة ف يدفعته، عل

 نافخر بصداقتنأن  ناوهكذا كان من حق الحقوق،احمد الخواجة أول دفعة كلية  واألستاذ

حين كان الملك فاروق يستقبل هؤالء األوائل في قصره ، 1948ألوائل الكليات في 

العمل بالتدريس،  يالسعدي فرهود إل انصرف الدكتور محمدو ويكرمهم  بنفسه . 

وزارة  تالمعاهد األزهرية، فقد كان يالعمل ف علىوزارة المعارف  يوقد آثر العمل ف

عادة ذلك الزمن  وعلى حسين،يد الدكتور طه  يالوفد قد توسعت في التعليم العام عل

بمعهد التربية ة يخريجي كلية اللغة العرببعض أن ششأنه ِالدكتور فرهود فقد التحق 
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( 1950للمعلمين ) يدبلوم معهد التربية العال علىودرس فيه سنتين وحصل  العالي،

الجامعات واألزهر أن يتأهلوا به قبل عملهم  يكان البد لخريج يوهو الدبلوم الذ

سرعان ما انتقل و  (.1950بالتدريس، وعمل مدرسا بمدرسة سوهاج الثانوية )

 ي(، والمعاد1951كامل الثانوية ) يمصطف بالقاهرة: يمدارس ثانوية أخر يللعمل ف

( وبهذه الصفة كان 1955(، والمتفوقين النموذجية )1954الثانوية النموذجية )

 المعادي.نا في مدرسة المتفوقين حين كانت في ألسالف بأستاذيتهمعتزا 

  االنتقال إلى أعمال إدارية وتنظيمية

وشغل مناصب  التدريسفرهود الدكتور محمد السعدي تلك الفترة ترك  يوف 

بالرباط  يالعرب يثقافية وإدارية متميزة، حيث عمل مديرا مساعدا للمركز الثقاف

بالمملكة المغربية، كما عمل مديرا إلدارة الخطة بوزارة العالقات الثقافية الخارجية، 

إدارة  يعضوا فنيا ف، وقبل ذلك عمل يكما اختير مستشارا بوزارة اإلرشاد القوم

(، وعضوا فنيا ووكيال 1957البحوث الفنية والمشروعات بوزارة التربية والتعليم )

إلدارة آسيا بالسكرتارية الفنية للجنة العليا للعالقات الثقافية الخارجية بوزارة التعليم 

 أثناء عمله بالتربية والتعليم واصل محاوالته الدؤوبة من أجل يوف (.1958) يالعال

 ي(، وعل1954دبلوم الدراسات العليا للمعلمين ) ياستكمال دراساته العليا فحصل عل

معهد الدراسات  يالدراسة ف ي(، ثم اتجه إل1956الصحافة المدرسية ) يدورة ف

الدراسات األدبية  يدبلوم معهد الدراسات العربية العالية ف يالعربية العليا وحصل عل

( 1958الدراسات األدبية بتقدير ممتاز ) يير فالماجست ي(، وعل1956واللغوية )

 يحصل من جامعة األزهر عل 1967وفي برسالة عن عبد هللا النديم: حياته وآثاره، 

من كلية اللغة  يالحديث بمرتبة الشرف األول ياألدب العرب يالعالمية )الدكتوراه( ف

 . : دراسة وتحليل ونقديالعربية برسالة عن شعر عبد الرحمن شكر

 وذج متجسد للظلم الذي عاناه أوائل األزهرنم

هكذا فإن الطغيان الذي مارسته الناصرية في مواجهة األزهريين يتجسد بصورة 

واضحة في المسار العلمي للدكتور فرهود الذي كان أول دفعة كلية اللغة العربية 
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ومع هذا فإن النظم العقيمة لم  والطموحفي النشاط والتفوق  وذروةوالذي كان قمة 

 يخريجأقرانه من بينما كان  1967تمكنه من أن يحصل على الدكتوراة اال في 

و سعيا قد حصلوا عليها قبل منتصف  واجتهادا وطموحااآلداب األقل منه كفاءة 

  الخمسينيات.

 في وظائف الجامعة

هيئة  يدرجة الدكتوراه انضم الدكتور محمد السعدي فرهود إل يبعد حصوله عل

أستاذا  وأصبح(، 1968قسم األدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة ) يالتدريس ف

جامعة  يبعض المناصب اإلدارية ف ي(، وقد اختير لتول1977لألدب والنقد )

درجة األستاذية حيث اختير وكيال لكلية اللغة  يإل ىمن قبل أن يترق ىاألزهر، حت

(، فعميدا 1976(، ووكيال لكلية اللغة العربية بالمنصورة )1973العربية بأسيوط )

(  وكيال لجامعة األزهر للدراسات 1979سبتمبر ) ي(، وقد انتدب ف1977لها )مايو 

استكمل خمس  ، وكان شغله هذه الوظيفة باالنتداب ألنه لم يكن قد العليا والبحوث

( عين 1980أغسطس ) يوف  .سنوات في االستاذية على نحو ما يشترط القانون 

الدكتور محمد السعدي فرهود نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسة والتعليم والطالب، 

عين وكيالً لألزهر، وكان  يالعام التال يوف حجازي،في عهد الدكتور عوض هللا 

هذا المنصب عمل مع الشيخين  ي(، وف1981وزير ) أول وكيل لألزهر يعين بدرجة

المشيخة بالنيابة  يجاد الحق، وقد تول يوجاد الحق عل بيصار،محمد عبد الرحمن 

، وقد 1983سبتمبر  يعند وفاة الدكتور بيصار، ثم عين رئيسا لجامعة األزهر ف

 (.1988التقاعد ) إلىأحيل  حتىاحتفظ بهذا المنصب 

  تقاعده 

واختير الدكتور محمد السعدي فرهود بعد ذلك أستاذا غير متفرغ بكلية اللغة 

الدراسات العليا، كما عمل أستاذا  علىالعربية بالمنصورة وعهد إليه باإلشراف 

 متفرغا بكلية الدراسات العربية واإلسالمية.
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  1983لألزهر يبالعيد األلف تنظيم االحتفال

ان الدكتور محمد السعدي فرهود كان وهو وكيل فيما قبل توليه رئاسة الجامعة ف

 الذي 1983لألزهر يبالعيد األلف تنظيم االحتفالصاحب الفضل األولي في  لألزهر

أمينا عاما للجنة العليا لالحتفال  وكان قد  اختير .  األزهر كرمت فيه الدولة علماء

 .هو الذي أنجز كتب االحتفالية وفعالياتها كما أنه (، 1982بالعيد األلفي لألزهر )

  األزهرية واإلسالمية عضويته في الهيئات 

ً ومؤثرافرهود عضواً  يكان الدكتور محمد السعد كثير من الهيئات  يف نشطا

 ىالمجلس األعل يمجمع البحوث اإلسالمية، وعضواً ف يالعلمية، وقد اختير عضواً ف

إدارة في مجلس وعضواً  ،لألزهر ىالمجلس األعل يللشئون اإلسالمية، وعضوا ف

ومقررا للجنة العلمية الدائمة لترقية  .المركز الدولي اإلسالمي للبحوث السكانية

 أساتذة األدب والنقد في جامعة األزهر.

 حضوره في ميدان الثقافة واإلعالم

كما كان الدكتور محمد السعدي فرهود عضواً في المجالس القومية المتخصصة، 

(، 1988سنة  حتىكان عضوا في مجلس األمناء التحاد اإلذاعة والتليفزيون )

في  ا(، وعضو1988سنة  حتىورئيسا للجنة البرامج الدينية باإلذاعة المصرية )

 اتحاد الكتاب، وعضوا في رابطة األدب الحديث

 تربية والتعليم حضوره في ميدان ال

 يفرهود عضوا ف يالدكتور محمد السعدفي مجال التربية واالعالم والتعليم كان 

نقابة المهن التعليمية، ورئيسا للجنة الدائمة لتطوير مناهج التربية الدينية بوزارة 

   .(1989سنة  حتىالتعليم )
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 بنجالديشرئاسته لجمعية الصداقة مع 

 كان الدكتور محمد السعدي فرهود رئيسا لجمعية الصداقة بين مصر وبنجالديش

  المؤتمرات القوميةنشاطه في 

 عدد من المؤتمرات كان من أهمها:  يوشارك الدكتور فرهود ف

 (1982للدعوة والدعاة بالمدينة المنورة بالسعودية ) يالمؤتمر الثان ▪

 (1983المؤتمر التاسع لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة )مارس  ▪

 (1985المؤتمر العاشر لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة )نوفمبر  ▪

 (1985المؤتمر الرابع للسن ة والسيرة بالقاهرة )نوفمبر  ▪

 (1987بالقاهرة )مارس  يالعالم اإلسالم يمؤتمر السكان ف ▪

 (.1987مؤتمر رابطة الجامعات اإلسالمية بالقاهرة )أبريل  ▪

 ن الكريمآتفسيره للقر

برنامج  يتفسير كامل للقرآن الكريم ف في إتمام فرهود الحظ رزق الدكتور

 وأعده للنشر.« هامش التالوة على»باإلذاعة تحت عنوان 

   التعليمي شعره

حدثنا تعليمية جميلة في بداية حياته  اأشعار لدكتور محمد السعدي فرهودنظم ا

  مصيرها.أن يعيد نشرها وال أدري ماذا كان  ناهسأل وقدعنها والدنا رحمهما هللا 

 الزكيةمن انتاجه الشعري: من وحي السيرة 

ه  هرررذا ابررُن عرربررردهللاِ يررهررجررُر أرضررررررررررَ
 

دَي   لررريرررقررريرررَم ديرررَن هللا فررري أرِض الرررهرررُ
ةٍ  ه فررري مررركرررَّ   تررررك الرررجرررهرررالرررةَ خرررلرررفرررَ
دي ا سررررررُ   تنُزو على من أهدُروا فَُرصررررررً
ا علَم الهررردي   ومضررررررري ليثرَب رافعرررً
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دا ا أيررر ِ ا مرركرريررنرررً   لرريُشرررررررريرررد مررجررتررمررعرررً
  يبغي لنصرررررررر هللا أنصرررررررررراًرا، أولي

  وفي الردى بررأٍس شررررررررديررٍد في الجهررادِ 
يررق خرريررُر مرررافررقٍ  د ِ ه الصرررررررررر ِ   ورفرريررقرررُ
دي دهُ، وبررررالررررروح افررررتررررَ   بررررالررررمررررال زوَّ
ْت فرررردًي   فررررد اهُ بررررالررررروح الررررترررري عررررزَّ
دَي ي الرركرررُ   ووقررراهُ برررالررولرررِد الرررذي عررفررَّ
  بررردأَ المسررررررريَر اثنررران في نظِر الوري
ِن ابررررترررردا   وهللاُ ثررررالررررُث مررررن برررردا ومررررَ
ما رْكُب السرررررررالمِة والرضرررررررا   يحدوُه
  ويسررررررررررائررالن هللاَ نصررررررررًرا ُمسررررررررعررردا
هُ    جررربرررريرررُل يرررترررلرررو عرررن يرررمررريرررن آيرررَ
لمررردى ُب ا لَغ الركرررْ ب   برررالوحي حتى ي
  هرررا قرررد وصرررررررلنرررا للمررردينرررِة فرررانبَرى
دا جرررَّ   أهرررُل الررمرررديررنرررة راكررعرريررن وسررررررررُ
  واسرررررررتقبلوا الرررديَن الجرررديررردَ بفرحرررةٍ 
دا   وتنرررافسررررررروا في نشرررررررِره رْغم العرررِ
ة أمُرهم   حتى اسرررررررتقررراَم على المحجرررَّ
ا لررمررن اهررتررردى برررً   وغررردَوا مررثررراالً طرريرر ِ

 البطلمن قصيدة 

 ولرردي أنررا فيمررا مضررررررري من خرراطري
 

  ولررردي أنرررا فررريرررمرررا يرررجررردُّ ويرررقرررتررربرررلْ 
  لو راجعررْت نفسررررررري شرررررررريَط حيرراتِهررا
ترري مررنرررذ األزل   لررقرررأُت فرريررره طررفررولررَ
تررري نررروَّ   ورأيرررت فررريررره يرررفررراعرررتررري، وبرررُ
طررراريرررِف األَُول ي والرررغرررَ   ألبررري وجرررد ِ

  وشرررررررقررراوتيوشرررررررهررردُت فيررره براءتي 
مثرررل ل   كلتررراهمرررا كرررانرررْت على حرررد ا
  َمْن أدََّب العفريرررَت حتى أصررررررربحررررتْ 
ل مرررِ ه مرررحررردودةً ال تررركرررترررَ واترررُ برررَ   صرررررررررَ
  وعَرفرررُت فيررره مالمحي ومطرررامحي
بيبرررِة والخيررراِل المْرَتجررررل   َعْبَر الشررررررر
  فيررره ابتسرررررررررامررراتي، ومرررا كرررانرررت بررره
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ا عمرررا يطيرررُب وتبتهرررل ْدلي رضرررررررررً   ترررُ
برررتررري،  لررريفررريررره بررروادُر غضرررررررررْ   وتررردلرررُّ

تررراح، ويررخررتررزل تررراح، وال يررُ   فرريررمرررا يررُ
هرررا   فررريررره األمرررانررريُّ الرررتررري دغررردَغرررترررُ
دنيهرررا األجرررل   فيررره المني الالئي سررررررريرررُ
ا   ولقرررد رَجوُت برررأن أكون مهنررردسرررررررررً
ا ال يررنررعررزل مررردةً، أو قررراضرررررررريرررً   أو عررُ
  ورجوُت أن أسرررررررمي سرررررررفيًرا طرررائًرا
  يُمضررررررري الحيرراةَ سررررررريرراحررةً بين الرردول

اورجررْوُت أن أدعرري طرربرريرربرررً    ا آسرررررررريرررً
ا شرررررررتَّي العلرررل   َكْلَم الجروح، وُمبِرئرررً
  فررررإذا ترررربرررردَّد مررررا رجرررروُت فررررإنررررنرررري
لرررت في ولررردي البطرررل   نلرررُت الرررذي أمَّ
  شررررررررقَّ الررحرريررراةَ عررلررى طررريررٍق الحررربٍ 
غيبرررة واألمرررل ِ، واسرررررررتَْبقي الرَّ   للطرررب 
ا صررررررررررً ا مررتررفررح ِ   قرررد كررران يررقرررأ واعرريرررً
ل ْفِر الرغرررائرررِب فررراْفتالهرررا وانتَخرررَ   سرررررررِ

َك هلل  ني –يرررا عصرررررررررراُم  -درُّ حَت   من
ل تيُح لَي الفخررراَر المتَّصررررررررررِ ددًا، ُي   مرررَ

به نفسررررررري    وأظنُّني –إذن  -سرررررررأري 
  بطالً، وإن كررران الوليررردُ هو البطررررل

 َحْسَوةمن قصيدة بعنوان 

ا  وحسرررررررَوة مرراٍء بعررد أن مررتُّ صرررررررراديررً
 

دى ْوُت فردَّت لي حياتي من الصرررَّ   َحسرررَ
ةٍ ألرررذُّ وأشرررررررررهرررى مرررن نرررعررريرررٍم    برررجرررنرررَّ

دا   وعرررْدُت بهرررا بعرررد الممررراِت إذا عرررَ
ه يرررا برررديررالً بررمرروترررِ   رأْت عرريررنررَي الررمررحررْ
دا جرررَّ ا مررُ   ومرررا زالرررِت األخرررى يررقرريررنرررً
دَّني ي قبرررل عقلي، فمرررَ ُت بحسررررررر ِ   نِعمرررْ
  صررررررردي الحسرررررررِن للمعقوِل زادًا مجدَّدا
َت يحيرررا إذا انتَهى   وأيقنرررُت أن الميرررْ
لعررراثرين من الردى قيرررل ا ُي   إلي من 
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 تكريمه

من التكريم والتقدير ومنح وسام العلوم  فرهود كثيراً نال الدكتور محمد السعدي 

 والفنون من الطبقة األولي بمناسبة االحتفال بالعيد األلفي لألزهر، 

  جائزة الدولة التقديرية في اآلداب

األكاديمية بنواله جائزة الدولة التقديرية في اآلداب  ة الدكتور فرهودتوجت حيا

كما كان ثاني َمْن  عليها،(، وكان أول أساتذة األدب األزهريين حصوال 1993)

 العموم(وجه  علىاألزهر الشريف ) علماءبين من على الجائزة في اآلداب حصل 

 بعد الدكتور عبد المنعم النمر.

  اإلسالميةالدراسات التفسير في كتبه 

 .1970، مطبعة الرسالة، «في رحاب الهدي النبوي» ▪

، الجزء األول، الطبعة الثالثة، «الهدية السعدية شرح األربعين النووية» ▪

 .1977دار الطباعة المحمدية، 

سورة الرعد، دار الطباعة المحمدية، «: في رحاب البيان القرآني» ▪

1979. 

إبراهيم، دار الطباعة المحمدية، سورة «: في رحاب البيان القرآني» ▪

1979. 

 كتبه عن عبد الرحمن شكري

، مطبعة زهران، «االتجاهات الفنية في شعر عبد الرحمن شكري» ▪

1969. 

، مطبعة األمانة بالقاهرة، «التيار الفكري في شعر عبد الرحمن شكري» ▪

1976. 
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، دار الطباعة «التيار االجتماعي في شعر عبد الرحمن شكري» ▪

 .1979، المحمدية

، دار الطباعة المحمدية، «التيار الذاتي في شعر عبد الرحمن شكري» ▪

1980. 

: ويضم 1970، مطبعة زهران، «لحق ديوان عبد الرحمن شكري» ▪

قصيدة لم يضمها ديوانه الذي نشرته  18مجموعة من شعر شكري تبلغ 

(، وضم دواوينه السبعة التي نشرها 1960منشأة المعارف باإلسكندرية )

ي في حياته، ومجموعة األشعار التالية التي جمعها نقوال يوسف شكر

 بمعونة من الدكتور محمد رجب البيومي.

 النقدية هكتب

: وفيه 1968، مطبعة زهران بالقاهرة، «الحديث يقضايا النقد األدب» ▪

بعلوم النفس واالجتماع  يالنقد، وتأثر النقد األدب عن مصطلحاتبحوث 

القصة  والحديث، ونقدالقديم  يوالجمال، وقضية الشكل والمضمون ف

نظريا وتطبيقيا، والحديث عن االلتزام  ينظريا وتطبيقيا، ونقد المسرح

 األدب. يف

 .1969ابن زيدون وشعره، مطبعة الرسالة، » ▪

ة، الطبعة ، دار الطباعة المحمدية بالقاهر«يالعرب ياتجاهات النقد األدب» ▪

 .1980، الطبعة الثانية 1970، ياألول

 .1971، الجزء األول، مطبعة الرسالة، «يشعر المتنب يالوصف ف» ▪

 .1972، مطبعة زهران، «العبارة وتأليفها» ▪

، دار الطباعة المحمدية، «المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق» ▪

1973. 

 .1976، دار الطباعة المحمدية، «النديم األديب» ▪

 .1978، «دار الطباعة المحمدية« فن القريض» ▪

 .1979، دار الطباعة المحمدية، «التشبيه والتمثيل يأسرار البالغة ف» ▪



 

 

91 

، دار الطباعة المحمدية، «كتاب دالئل اإلعجاز يمبحث التقديم ف» ▪

1979. 

 «يالنبع الصاف» ▪

 «الكوثر العذب» ▪

 .«النقديةالدراسات  يف» ▪

   األدبية و النقدية كتب المختارات

نصوص مختارة من العصر العباسي الثاني والثالث، مطبعة الرسالة، » ▪

1968، 

 .1975، دار الطباعة المحمدية، «نصوص نقدية ألعالم النقاد العرب» ▪

 .1973، مطبعة زهران، «من أدب الكاتب البن قتيبة» ▪

 :ألفها باالشتراك يومن الكتب الت

 ي، دار االتحاد العرب«والحديث يالعصرين األندلس يفالعربية أدب اللغة » -

 ، باالشتراك مع الدكتور محمد محمد خليفة.1972للطباعة بالقاهرة، 

 وفاته

وقد  2001نوفمبر  يمرض قصير ف فرهود بعدالدكتور محمد السعدي  يتوف

 رزق ذرية صالحة وذكراً حسناً.
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 الفصل الثامن الدكتور عبد الفتاح الشيخ 

 األستاذ الصارم الذي أنجز لجامعة األزهر هياكلها ودعائمها 

 

 

 مكانته في تاريخ أمته

 1930منذ اكثر من الف عام ، وفي  ينشأتها األول ينشأت جامعة األزهر األول

الحديث الذي يقتضي نشأة عدد  يجامعة األزهر نشأتها ذات الكليات أي بالمعن نشأت

صصات فيما بينها وهو ما حدث في عهد االمامين من الكليات الجامعية وتمايز التخ

زهر نشأتها  المتعصرنة أي نشأت جامعة األ 1961المراغي والظواهري ،  وفي 

العلوم الحديثة كلها من  يالمرتبطة بالتوسع في ميادين علومها واالمتداد الطبيعي إل

(  1961) خالل جامعة عصرية واسعة ال تقف عند حدود الكليات األزهرية التقليدية

امرها في اول عهدها كل من الشيخين محمد البهي وأحمد حسن الباقوري ،  يوتول

ثم كانت النشأة األخيرة واالكتمالية التي تتضمن نشأة السور الذي يحيط بجامعة 

األزهر و أبواب هذا السور التي تسمح بالعبور اليها ومنها كما يؤطر وجودها المادي 

وانينه وهيئاته ثم نشأة الهياكل الداعمة والمعنوي وشراكتها في المجتمع  ونظمه وق

يد  يعل[1995و 1983]فيما بين هذه النشأة  اكتملتوقد  .لهذا السور من داخله 

يهما لهذه المهمة  وقتالدكتورين محمد السعدي فرهود  وعبد الفتاح الشيخ اللذين وهبا 

واالكتمال  فكان أولهما )فرهود( ناجحا نجاحا ساحقا في الحضور واالتساع والتنظيم

أداء دوره الصارم واألصعب في معطياته  يوكان ثانيهما )الشيخ( حريصا عل

  ومحاذيره من االدوار السابقة غير هياب وال مجامل.

  دور الشيخ جاد الحق في  دعمه

في إنجازه الذي تحقق وتكرس هو  لدكتور عبد الفتاح الشيخ لكان السند األول 

وهو رجل قضاء وقانون ال يقل  1996- 1917الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
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بمراحل في فهم القانون  متفوقا عليه الشيخ إن لم يكن  عبد الفتاح  استقامة عن الدكتور

 وااللتزام به.

 اختيار الشيخ جاد الحق له

قص  علي  من هو في مكانة االبن من الشيخ جاد الحق علي جاد الحق سر اختيار 

الشيخ إذ انه كان قد سأله عن السبب في لحظة صفاء، الشيخ  للدكتور عبد الفتاح 

زهر مسئول عن الجامعة وغير الجامعة كان يحيل كثيرا  فقال له إنه  وهو شيخ  لأل

اقطاب المجتمع األزهري في  يوالمذكرات إل يمن األوراق والمشكالت والشكاو

ه يتفاوت ما حول إلي ييرد عل يذلك الوقت فكان الزمن الذي يستغرقه كل منهم حت

تبعا لطبائعهم وانشغالهم إال شخصا واحداً فقط هو عميد كلية الشريعة الدكتور عبد 

تقدير، وكان  ياقص يساعة عل 24الفتاح الشيخ الذي لم يكن رده يستغرق أكثر من 

رده مهما كان مضمونه يأتي واضحاً شافيا غير محتمل للقيل والقال وكثرة السؤال. 

حق علي جاد الحق اختار هذا العميد لهذا المنصب، وكان وهكذا فإن الشيخ جاد ال

 علىموفقا جدا في هذا االختيار ألن معياره فيه كان معياراً سليماً وصادقاً وقادراً 

 تفريق من يصلح لإلدارة العليا في مثل هذا المنصب ممن هو أقل صالحية.

  نشأته و صعوده

ذ فقد كان والده من علماء األزهر كان الدكتور عبد الفتاح الشيخ أستاذا ابن أستا

، وكان  للجامعةشهد عهد رياسة ابنه  حتىعاش وقد المعمرين  كلية الشريعةوأساتذة 

عمه وكيال لكلية أصول الدين و كان عمه اآلخر أستاذا في جامعة اإلمام محمد بن 

 .سعود اإلسالمية 

تعليما  يوتلق 1938مارس  8ولد الدكتور عبد الفتاح الشيخ في مدينة طنطا في 

يد والده  وزمالء والده وتالمذة والده ، ونجح في أن يحصل  يدينيا تقليديا ومتمي زاً عل

الشهادة  يالشهادة العليا في سن الخامسة والعشرين وهو اصغر سن للحصول عل يعل

وسرعان ما أتم حصوله  1963في ذلك الوقت،  وقد تخرج في كلية الشريعة في 
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سنوات من تخرجه  6من الشهادتين بعد  يير والدكتوراه فانتهشهادتي الماجست يعل

وأصبح مؤهال للترقي السريع في وظائف األستاذية ، كما أصبح  1969أي في 

فإنه وهو ما حدث بالفعل ، المناصب العليا في الجامعة األزهرية ،  ىمرشحا ليتول

عة في طنطا ، الدكتوراه أصبح عميداً لكلية الشري يسنوات من حصوله عل 10بعد 

 1982انتقل ليكون عميداً لكلية الشريعة األم في القاهرة في  يسنوات أخر 3وبعد 

تخرجه من الكلية ذاتها مكرراً بهذا مسارات أساتذة  يأي من قبل عشرين عاماً عل

 كليات الحقوق األوائل في األربعينيات والخمسينات.

للتمرس بكل المتطلبات  كافية تماماوبعد خمس سنوات في العمادة وهي مدة 

عبد الفتاح الشيخ رئيسا للجامعة خلفا للدكتور محمد  القيادية العليا أصبح الدكتور

أكبر قدر من  يما أضف والبصر، وسرعانالسعدي فرهود الذي كان ملء السمع 

السلوكيات الجامعية وبخاصة سلوكيات هيئة  علىالصرامة واالحترام واالنتظام 

 وقاعاتالتدريس فيما يتعلق باإلعارات واإلجازات والمقررات والكتب والمناهج 

واالمتحانات ...  وما  واالشراف والمناقشةالبحث ولغة التدريس والبحوث والتسجيل 

 ذلك كله. إلى

  كثرة أعدائه

شوا به في كل  أنالرجل، ووكان من الطبيعي أن يكثر أعداء هذا   خطوة،يتحر 

الحق أن نقول إن كل هذا التحرش إن لم  حياته، ومنوفي كل خاصة من خاصات 

 باطل. علىيكن جميعه كان 

أداء واجبه بكل ما يمكنه من االلتزام  يكان الدكتور عبد الفتاح الشيخ حريصا عل

ري ، تحمل كل ما هو معروف من سخافات المجتمع السياسي المص يالدقيق وعل

والعقد الحاكمة للمجتمع البيروقراطي المصري، وتجاوزات المجتمع المهني 

المصري، وقد وصل األمر بمن كانوا يتحرشون به أن رفعوا عليه قضية تزعم أنه 

سرق رسالته للدكتوراه من كتاب لواحد من أساتذته، أو الجيل السابق عليه ، وتم 

لطبل اإلعالمي يحيط بها، وكان المستشار تداول هذه القضية في مجلس الدولة بينما ا
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طارق البشري من القضاة الذين حكموا فيها، وكان من تعبيراته التي يصرح بها لمن 

يسألونه ممن يثق بهم أن الدكتور الشيخ اعتصر إنجاز استاذه وكتابه  تماماً لكنه لم 

 يسرقه.

لممكن ومن دامت رئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ ثماني سنوات وكان من ا

يصل الخامسة والستين،  حتىباألزهر أن تمتد هذه السنوات مدتين أخريين  ياألول

لكن جوهر إنجازه كان قد تحقق تماما  الصرامة،خط  على وثباتافيزيد الجامعة تألقا 

. ومن الطريف أن خلفه في يمدة أخر إلىبحيث لم يعد ال هو وال الدولة بحاجة 

هذا المنصب  يرئاسة الجامعة كان هو الدكتور أحمد عمر هاشم الذي كان يتطلع إل

ان يضمن وجوده انفراجاً مطلوبا في مثل المنصب  يبكل سبيل وكانت الدولة تتطلع ال

 ومتطلباته.

  وشهد عهود أربعة من خلفائه عاش مكرما

ولم يتورط فيما يتورط فيه من جربوا  وتقديرعاش الدكتور الشيخ محل اجالل 

الدكتور عبد الفتاح الشيخ بعد هذا  وأصبح غيابها،من  وعانوالذة السلطة فأدمنوها 

عضوا في هيئة كبار العلماء عند تأسيسها وتوفي في العام التالي لتكوينها في أعقاب 

د الفتاح خلفه الثالث في رئاسة الجامعة للدكتور عبوفاة وبعد  العسكري،االنقالب 

بينما بقي على قيد الحياة خلفاه المباشران الدكتور أحمد عمر هاشم  الحسيني بشهرين

و اإلمام الدكتور الشيخ  2003و 1995الذي أتم مثله مدتين في المنصب ما بين 

 .2011و  2003أحمد الطيب ما بين 

أهمية  يبقي للدكتور عبد الفتاح الشيخ ذكره الشامخ وأثبتت األيام سنة بعد أخر

إخالصه ووفائه لمؤسسته، وأصبح اسمه بين رؤساء الجامعة  يما فعله، ومد وقيمة

مناظراً وغير بعيد عن االستاذين أحمد حسن الباقوري  ياألزهرية في المكانة األول

 ومحمد السعدي فرهود بكل ما أنجزاه.
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  والموازي يتعليم األهلالقدرته على تأسيس 

لو أنه رأس جامعة أزهرية  افاتحه(دون ان يتيح لي الزمن ان  )منله  أتمنىكنت 

 1996تطبيقه منذ  صدر وبدأأهلية تنمو طبقاً لقانون الجامعات الخاصة الجديد الذي 

 علىفقد كانت مثل هذه الجامعة قادرة  2011ثم بدأ يستوعب توجهات ذكية مع ثورة 

) وبخاصة أنه كان السليمة  الهياكل وتطويرتكوين  علىأن تفيد من قدراته الفذة 

بيد ان الزمن لم يتح لي أن أفاتحه في هذا متصال بتوجيه مؤسسات تعليم خاصة ، 

  بسبب االنقالب.

 عضويته في هيئة كبار العلماء الجديدة

عضوا في هيئة كبار العلماء عنما تشكلت في  عبد الفتاح الشيخاختير الدكتور 

2012  

  في كلمات قليلة يةاألزهرجامعة عصرنة البلورة  تاريخ 

بدأ  نا نقول إنهإذا كان لتاريخ الجامعة األزهرية أن يتلخص في كلمات قليلة فإن

بقدر من المهابة والتهيب علي يد الدكتور محمد البهي ثم انطلق بالرحابة والسماحة 

والموسوعية علي يد الشيخ الباقوري )وهو المؤسس الحقيقي( وحافظ علي 

ترة بدوي عبد اللطيف  ومحمد حسن فايد وعوض عبد هللا جاد موضوعيته بالدكا

حجازي ومحمد الطيب النجار ثم تأطر باألكاديمية والمؤسسية علي يد المؤسس 

 ا منالثاني الدكتور محمد السعدي فرهود ثم أضفي الدكتور عبد الفتاح الشيخ بعض

م وخلفاؤه من أحمد عمر هاشد. الصرامة علي هذه المؤسسة المكتملة التي ورثها 

ن أصبحوا يتتابعون علي   بعده ة واضحة الحدود والمعالم مستقرمؤسسة رئاسة مم 

 . صلبة األرض والقاعدة  والمالمح

  وفاته

 2013سبتمبر  9في  عبد الفتاح الشيختوفي الدكتور 
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 الفصل التاسع 

 تكوين هيئة التدريس في كلية أصول الدين

 مارس 1951

 

 

 

 

كتابنا "الشريعة في كلية الفقه " أشرنا بتفصيل معقول الى ما حدث من تكوين  في

في عهد   1951مارس سنة  24هيئات التدريس في الكليات االزهرية الثالث في 

اعتمد مجلس حيث  وزارة الوفد األخيرة ومشيخة الشيخ عبد المجيد سليم األولى 

التقدمية هذه الخطوة  لنا إنكليات ،  وقهذه الاألزهر األعلى تكوين هيئات التدريس في 

 ذلك أن بمثابة مرحلة وسطى بين الكادر العام و الكادر الخاص ، كانت الفارقة 

، ومن ثم  1943قد نجح في إقرار كادر وظيفي للقضاة في كان النحاس باشا نفسه 

بدأت الكوادر الخاصة ومنها كادر الجامعة تنسج على منواله ، فكانت الجامعات 

المصرية القائمة في ذلك  الوقت والتابعة لوزارة المعارف  تنتقل تدريجيا إلى نظام 

درجات :  7مثيل ، و كانت الدرجات الجامعية التي أخذ بها األزهر في هذا النظام 

ثالث منها لألستاذية و اثنتان منها ألستاذ مساعد و اثنتان لمدرس ، وقد تم التفريق 

 ف أ ، ب ، ج .بين هذه المستويات بالحرو

 القواعد التي نظمت االنتقال من الكادر العام للخاص

 التي لخصناها في كتابنا  تبعا لهذا فقد راعى األزهر في تكوينه هذه الهيئة األسس

 :"الشريعة في كلية الفقه "  والتي نذكر ببعضها هنا

أن يرتب األساتذة واألساتذة المساعدون حسب األقدمية مع مراعاة  أوال: ▪

لصالحية والكفاية على أن يختار األساتذة من بين مدرسي الدرجة ا
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األولى والثانية والثالثة )التي هي درجات الكادر العام للحكومة في ذلك 

  .الوقت( حسبما تقضي المصلحة

في حدود تضمن سالمة  ولكن المساعدين،التوسع في عدد األساتذة  ثانيا: ▪

ن بنصهم على أن يكون هذا ما توصل إليه األزهريو وهوهيكل الهرم 

النص العبقري الذي وضعته  الهرم وهوبما هو أدنى في  التوسع محدودا

بحيث ال يُتجاوز في اختيار األساتذة المساعدين  فيه:هذه القواعد فقالت 

 الرابعة.عدد مدرسي الدرجة 

وضمانا لسالمة الهيكل نصت القواعد على أن يقسم األساتذة  ثالثا: ▪

حسب ترتيبهم في األقدمية، وهذه  4 :3)ب( بنسبة  (،)أ إلى:المساعدون 

   تعلوها.هي طبيعة الهرم حيث كل طبقة أعرض من الطبقة التي 

وذلك  )المنتدبين،رابعا: نصت القواعد أيضا على أن يحتفظ للمندوبين  ▪

خارج البالد من  المعارين(قبل أن يتم التعارف على استخدام مصطلح 

 كراسيهم.باألساتذة ذوي الكراسي 

خامسا: تم النص الصريح على أن يشغل مجلس الكلية هذه الكراسي  ▪

منتدبين مؤقتين لها( حتى يعود  )أيبمندوبين  أصحابها()المعار 

 .أصحابها

 

 

  التالي:وعلى هذا النحو تم ترتيب الوظائف في كلية أصول الدين على النحو 

, 

محمد حبيب   األساتذة )أ(  

يماضعبد هللا محمد  د.   

 عبد العزيز حطاب  األساتذة )ب( 

 محمد الشافعي الظواهري 

محمود حب هللا  د.   

عبد الحليم محمود د.   

 عبد القادر خليف

حسن أبو عرب  أستاذ )ج(  

 أحمد حسيب الريس 
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ن )أ( واألساتذة المساعد  إبراهيم جمال الدين  

 محمود الخضيري 

 محمود شاكر عبد هللا 

 محمد عبد الرحيم سالم 

 أحمد عيسى الجرجاوي 

 بركات أحمد بركات 

 الطيب النجار 

 محمود سليمان سعد 

 أحمد علي 

 إبراهيم البرمبالي 

 عبده محمد عيسى 

 حسن شحاته 
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 الفصل العاشر  
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   بالعيد االحتفال تنظيم
 85 ........................................................ 1983لألزهر األلق 

   عضويته
 85 ............................................................ واإلسالمية األزهرية الهيئات ف 

   حضوره
 85 ................................................................... واإلعالم الثقافة ميدان ف 

   حضوره
بية ميدان ف   85 .................................................................... والتعليم البر

 86 ............................................................ بنجالديش مع الصداقة لجمعية رئاسته

   نشاطه
 86 ......................................................................... القومية المؤتمرات ف 

ه  86 ................................................................................... الكريم للقرآن تفسب 

 86 ........................................................................................... التعليم   شعره

ة وح   من الشعري:  انتاجه من  86 ..........................................................الزكية السب 

 87 ....................................................................................... البطل قصيدة من

 88 ............................................................................. َحْسَوة بعنوان قصيدة من

 89 .................................................................................................... تكريمه

   التقديرية الدولة جائزة
 89 ..................................................................... اآلداب ف 

   كتبه
 89 ................................................................ اإلسالمية الدراسات التفسب   ف 

 89 ......................................................................... شكري الرحمن عبد عن كتبه

 90 ............................................................................................. النقدية كتبه

 91 .................................................................... النقدية و ةاألدبي المختارات كتب

   الكتب ومن
اك:  ألفها النر  91 ..................................................................... باالشبر

 91 ...................................................................................................... وفاته

 92 ......................................................... تاح الشيخالفصل الثامن الدكتور عبد الف

 92 ................................... األستاذ الصارم الذي أنجز لجامعة األزهر هياكلها ودعائمها

   مكانته
 92 .................................................................................... أمته تاري    خ ف 

   الحق دجا الشيخ دور
 92 ....................................................................... دعمه  ف 

 93 ............................................................................ له الحق جاد الشيخ اختيار
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 93 ......................................................................................... صعوده و نشأته

ة  94 ............................................................................................... أعدائه كبر

 95 .......................................................... خلفائه من بعةأر  عهود وشهد مكرما عاش

 96 ........................................................ والموازي األهىل   التعليم تأسيس عىل قدرته

   عضويته
 96 .............................................................. الجديدة العلماء كبار هيئة ف 

   األزهرية الجامعة عرصنة تاري    خ  بلورة
 96 ............................................ قليلة كلمات ف 

 96 ...................................................................................................... وفاته

 97 ......................................................................................... الفصل التاسع

ي كلية أصول الدين
 
 97 ........................................................ تكوين هيئة التدريس ف

 97 ........................................................................................... 1951مارس 

   القواعد
 97 ............................................ للخاص العام الكادر من االنتقال نظمت النر

 101 ....................................................................................... عاش  الفصل ال

ي كلية اللغة العربيةتكوين أعضاء هيئة الت
 
 101 ............................................ دريس ف

 101 ......................................................................................... 1951مارس 

 104 ........................................................................................... المحتويات
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