
 

 
11 

                                               
 دور األزهر الشريف

 يف نقد اخلطاب االستشراقي حول اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 إعداد

 د/ أمحد حممد أمحد حممد عطية الشيخ
 مدرس الدعوة والثقافة اإلسالمية 

 بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
 

 
 65إلى  11من 

 



 

 
11 



 

 
11 

 تسششرايي وو  اسإتسامدور األزهر الشريف في نقد الخطاب اال
 أومد مومد أومد مومد عطية الشيخ

يتسم الدعوة والثقافة اسإتسامية، كلية أصو  الدين والدعوة بالزيازيق،جامعة 
 .مصر -األزهر

 d.ahmedelsheikh2030azhar.edu.egالبريداسإلكشروني:
 الملخص :

ام، ويلقثي يشناو  البوث  دوراألزهثر الشثريف فثي نقثد الالكثر االتسششثرايي وثو  اسإتسث
الضوء على بعض  الجهود الشي يام بها علماؤه فثي هث ا الشث ن، كمثا يبثين المثنه  

 الوتسطي لألزهر وشقبله للالكر اآلخر.
اشثثشم  البوثث  علثثى شمهيثثد وثاثثثة مباوثث ، أمثثا الشمهيثثد فقثثد أوضثثو  فيثثه أبثثرز 

 مالردا  عنوان البو .
ر الشثثريف منثث  ئنشثثا ه وأمثثا المبوثث  األو  فقثثد  كثثر  فيثثه نبثث ة شاريخيثثة عثثن األزهثث

ووشثثى عصثثرنا الواضثثر، وأيهثثر  فيثثه كيثثف واكثثب األزهثثر شطثثور العصثثر علثثى مثثر 
 األزمنة.

والمبو  الثاني بين  فيه شاريخ االتسششراق، ودوافعثه المشعثددة، وبعثض اآلثثار الشثي 
 خلالها االتسششراق على العالم اسإتسامي.

كمؤتستسثثة ويلعثثة علميثثة  وأمثثا المبوثث  الثالثث  فقثثد أبثثرز  فيثثه دور األزهثثر الشثثريف
كبيرة في نقد الخطاب االتسششرايي وو  اسإتسام، وشعرض  فيه لثبعض الجهثود الشثي 
يام بها أبناء األزهر وعلماؤه في ه ا األمر، وأهمها:  هاب بعضثهم لشعلثيم البثربيين 
والشثثثدريي فثثثي جامعثثثا  أوربثثثا، وابشعثثثا  بعضثثثهم للدراتسثثثة فثثثي الجامعثثثا  البربيثثثة، 

جث راء الوثوارا  وعقثد المنثايرا  مثض بعثض المتسششثريين ئلثى  يثر وش ليف الكشثب، واج
  لك من الجهود.

 الكلما  المالشاوية: دور، األزهر الشريف، نقد، الخطاب االتسششرايي، اسإتسام 
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Research Summary: 

The research deals with the role of Al-Azhar in criticizing 

Orientalist thought about Islam, and sheds light on some of 

the efforts made by its scholars in this regard, as it shows the 

intermediate approach of Al-Azhar and its acceptance of the 

other thought. 

The research included a preface and three topics, while the 

preface clarified the most prominent vocabulary of the 

research title 

As for the first topic, I mentioned a historical summary about 

Al-Azhar Al-Sharif from its inception until the present day, 

and it showed how Al-Azhar has kept pace with the 

development of the age over the ages. 

The second topic shows the history of Orientalism, its multiple 

motives, and some of the effects that Orientalism has had on 

the Islamic world. 

As for the third topic, Ihighlighted the role of Al-Azhar as a 

large scientific institution and castle in criticizing the 

Orientalist discourse on Islam, and it exposed some of the 

efforts made by the sons of Al-Azhar and its scholars in this 

matter, the most important of which are: some of them went 

to teach Westerners and teach in universities in Europe, and 

some of them dispatched to study in universities Western, 

writing books, conducting debates and holding debates with 

some orientalists to other efforts. 

Keywords: Dor, Al-Azhar Al-Sharif, Critic, Orientalist 

Discourse, Islam. 
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 بتسم اهلل الرومن الرويم
 المقدمة

مام النبيين ورومة  الومد هلل رب العالمين، والصاة والتسام على تسيد الخلق واج
 اهلل للعالمين تسيدنا مومد.

 أما بعد
وصن الدين الوصين,  -وال يزا  -فقد كان األزهر من  أكثر من ألف عام 

مي فوتسب، ب  في وركن العلم المشين, ويلعة الوتسطية ليي في العالم اسإتسا
 جميض أنواء األرض.

ولعشرة يرون أو شزيد, ي  األزهر واما لواء الدعوة اسإتسامية، وواميا لها، 
ومنافوا عنها؛ فانشه  ئليه علوم الشريعة اسإتسامية، واتسش من  ئليه آداب 

 العرب, واتسشعصم  فيه لبة القرآن.
ص من يدره األودا  وخا  ه ه األعوام العديدة واألزمنة المديدة، لم شنق

والمون, ولم شزلز  أركانه الخطوب والالشن، فه ا هو الدين اسإتسامي, نشره 
علماء األزهر, ونصره أبناؤه, وشى شض نوره, وانششر ضياؤه في جميض أصقاع 
األرض، وي  نالر من ك  فرية منهم طا الة يبينون صويح اسإتسام, ويزيلون 

يصد؛ فشبدد  أمامهم شبه المعادين  ما علق به من فهم مبلوط بقصد أو ببير
 ويهر زيف المضللين والمشككين.

واتسشمرارا ألداء شلك الرتسالة في الدفاع عن اسإتسام كان لألزهر الشريف دور 
كبير في الرد على شبها  المتسششريين ونقد الخطاب االتسششرايي وو  

وه ا ما اسإتسام؛ لبيان الوق من الباط  والصواب من الخط  في ه ا الخطاب، 
 تس بينه في ه ا البو .
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 أهمية الموضوع وأتسباب اخشياره
شنبض أهمية ه ا الموضوع من كونه ي شي في وي  شزادد فيه الهجمة الشرتسة 
لصاق بعض الشهم به، والشي ال ششعدى  والمبرضة على األزهر الشريف، واج

 كونها دعاوى با دلي .
 ره أتسباب عدة من أهمها:أما عن أتسباب اخشيار ه ا الموضوع، فإن الخشيا

 ئبراز دور األزهر في الدفاع عن اسإتسام. -1
 بيان وتسطية األزهر وشقبله للالكر اآلخر.  -2
 بيان زيف الدعاوى الشي ششهم األزهر باسإيصا ية والوجر على الالكر.  -3
ئلقاء الضوء على بعض الجهود الشي يام بها األزهر لنقد الالكر   -4

 االتسششرايي المعادي لإلتسام.
 البو خطة 

 ايشض  طبيعة البو  أن شكون خطشه كالشالي:
 المقدمة وفيها أهمية الموضوع وأتسباب اخشياره، وخطة البو .

 الشمهيد وفيه شوضيح أبرز مالردا  عنوان البو .
 المبو  األو : األزهر عبر الشاريخ

 المبو  الثاني: شاريخ االتسششراق ودوافعه
قد الخطاب االتسششرايي وو  المبو  الثال : جهود األزهر الشريف في ن

 اسإتسام.
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 الشمهيد
جر  عادة الباوثين أن يقدموا بين يدى أبواثهم ودراتساشهم شوديدًا 

 للمصطلوا  الشي شدور وولها فكرة الموضوع مو  البو  والدراتسة.
فمما ال ريب فيه أن شوديد المالاهيم والمصطلوا  ألى موضوع من 

ى فهم الموضوع، فضًا عن أنه يقدم الموضوعا  يعين الباو  والقارئ عل
شصورًا للموضوع، وبالشالي اتسشيعاب أبعاده كلها؛ ألن الوكم على الشئ فرع 

 عن شصوره كما يقرر علماء المنطق.
ولما كان عنوان ه ا البو  هو )دور األزهر الشريف في نقد الخطاب 

تسب االتسششرايي وو  اسإتسام( كان ال بد من الشعريف ب برز مالرداشه، و
المنه  العلمي المعلوم لدى الباوثين؛ ألن  لك يتساعد على المعالجة 
الموضوعية للقضايا الشي يشناولها الموضوع وه ا الشمهيد يششم  على شوضيح 

 ( -االتستسششرايي -الخطاب  -مالاهيم أبرز مصطلوا  عنوان البو  ) نقد
 وه ا ما تس بينه فيما ي شي:

 واالصطاحأوال: شعريف مصطلح)نقد( فى اللبة 
 مالهوم كلمة)نقد( فى اللبة -أ

بالرجوع ئلى معاجم اللبة ييهر أن كلمة نقد ش شى على عدد من المعانى، فقد 
ْيَف...، َو  جاء فى مخشار الصواح: ")َنَقَد( الدَّرَاِهَم َو )اْنَشَقَدَها( َأْخَرَج ِمْنَها الزَّ

 (.1)َناَيَدُه( َناَيَشُه ِفي اأْلَْمِر")
ْيِف ِمْنَها.. وجاء فى لتسا خراُج الزَّ ن العرب: "والنْقُد والشَّْنقاُد: شمييُز الدراِهم واِج

 (.1ونايْدُ  ُفَاًنا ِئ ا َناَيَشْشُه ِفي اأَلمر")

                                 
 الطبعثثة -يوتسثثف الشثثيخ مومثثدشوقيثثق   -313بثثاب نقثثد ص -( مخشثثار الصثثواح للثثرازي(1

 صيدا. -بيرو ، الدار النمو جية -العصريةالمكشبة  -م1111هث   1421الخامتسة  
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 ومما تسبق يشبين أن كلمة )نقد( ش شي في اللبة على معان أهمها ما ي شي:
خراج الزيف-1  الشمييز واج
 المنايشة في األمر-2

ان لصيقان بموضوع البو  وي  أبرز فيه جهود األزهر والمعنيان الم كور 
الشريف في الشمييز بين الباط  والوق من كام المتسششريين، ومنايششه لهم 

 فيما كشبوا عن وو  اسإتسام.
 مالهوم كلمة )نقد( فى االصطاح -ب

 عرف العلماء النقد اصطاويًا بعدة شعريالا  من أهمها:
ليلها وموازنشها ببيرها مما يشابهها أو "دراتسة األشياء وشالتسيرها وشو -1

يقابلها، ثم ئصدار الوكم عليها بشوديد مقدار ييمشها وبيان وايض درجشها، 
ويجري ه ا في الوتسيا  والمعنويا  وفى العلوم والالنون وفى ك  شئ مشص  

 (.2بالوياة")
"مجموعة من العمليا  ال هنية الشي شتسشهدف شقييم بعض الوقا ق  -2

  واألفكار واليواهر وشمييز ما فيها من خير ووق، وصواب وجما ، والمعلوما
 (.3عما فيها من باط  وخط  ويبح")

                                                                             
 -424بثثاب الثثدا  فصثث  النثثون صثثث   3ج –جمثثا  الثثدين بثثن منيثثور  -( لتسثثان العثثرب(1

 بيرو . –دار صادر  -هث 1414 -الطبعة الثالثة 
 -3ص -الصثاوب أبثى القاتسثم ئتسثماعي  بثن عبثاد -( الكشف عن متساوئ شعر المشنبثي2)

مطبعثثثة  -م1194-هثثثث1334-الطبعثثثة األولثثثى -وتسثثثين آ  ياتسثثثينشوقيثثثق الشثثثيخ مومد 
 -د هنثثثد وتسثثثين طثثثه -ببثثثداد، النيريثثثة النقديثثثة عنثثثد العثثثرب -مكشبثثثة النهضثثثة -المعثثثارف

 دار الرشيد. -م1131ئصدار-الجمهورية العرايية-منشورا  وزارة الثقافة واسإعام -21ص
دار  -م2111-هثث1431الطبعثة األولثى -33ص -د عبثد الكثريم بكثار -( شكوين المالكر3)

 القاهرة -التسام
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"عملية شصويح وشقويم وشرشيد ومواكمة ئلى يواعد مشالق عليها أو ئلى  -3
 (.1نتسق كلى")

اتسشنادًا ئلى المعاني اللبوية، وه ه الشعريالا  االصطاوية التسابقة يمكن 
: شمييز الزيف من الوقيقة في أمر ما بعد النير الالاوص  شعريف النقد ب نه
 والش م  الدييق.

 ثانيا: شعريف الخطاب االتسششرايي
 -عند النير في ه ا المصطلح نجد أنه يشكون من كلمشين )الخطاب

االتسششرايي( ل ا ال بد من الشعريف بكلشيهما لنصوغ شعريالا للمصطلح كله، 
 و لك على النوو اآلشي:

 خطاب:شعريف ال
 في اللبة - أ

جاء في المعجم الوجيز: "خاطبه مخاطبة، وخطابا: كلمه ووادثه، ووجه ئليه 
 (.2كاما")

: بناء على ما تسبق من معان لبوية يمكن شعريف في االصطاح - ب
 الخطاب ب نه: ما يوجه من كام ئلى البير.

 مالهوم كلمة )االتسششراق(
البو  في معاجم االتسششراق م خو  من الالع  اتسششرق، وب فى اللبة: - أ

اللبة العربية يشبين أن ه ا اللالي ال يوجد؛ نيرًا ألنه لالي متسشود  مما يوشم 
 الرجوع ئلى أص  مادشه اللبوية  وهو لالي )شرق( و لك على النوو اآلشى:

                                 
الطبعثثثثثثة  -د فريثثثثثثد األنصثثثثثثارى -( ينيثثثثثثر: أبجثثثثثثديا  البوثثثثثث  فثثثثثثى العلثثثثثثوم الشثثثثثثرعية(1

-23تسلتسثثلة الوثثوار -الثثدار البيضثثاء -مطبعثثة النجثثاح الجديثثدة -م1113-هثثث1413األولثثى
 منشورا  الالريان.

 م.1111 -هث1411 -مجمض اللبة العربية -212ص–( المعجم الوجيز 2)
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جاء فى لتسان العرب: "شرق: َشَرَي  الشمُي َشْشُرق ُشرويًا وَشْريًا: َطَلَعْ ، 
 (.1ِرق")َواتْسُم اْلَمْوِضِض الَمشْ 

وجاء فى المعجم الوتسيط: "َشرق: َأخ  ِفي َناوَية اْلمشرق... واْلمشرق: ِجَهة 
 (.2شروق الشَّْمي، والباد اسإتسامية ِفي َشْريي الجزيرة اْلَعَربيَّة")

ومن خا  ما تسبق يشضح أن كلمة )اتسششراق( من األلالاي الوديثة في اللبة 
شالع ( وأضيال  ئليها األلف والتسين العربية، وفعلها )اتسششرق( على وزن )اتس

والشاء للداللة على الطلب أي طلب الشوجه ئلى الشرق بوجه عام، وليي 
الشوجه للشرق ئال ألهداف معينة وعلى رأتسها طلب علومه، وآدابه، ولبشه، 

 ووضارشه.
 مالهوم كلمة االتسششراق في االصطاح -ب 

 ه ه الشعريالا : شعدد  شعريالا  العلماء والباوثين  لاتسششراق، ومن
 (.3هو"علم الشرق أو علم العالم الشريي")  -1
ّعرفه البعض ب نه: "دراتسة البربيين عن الشرق من ناوية عقا ده  -2

 (.4وآدابه ئلى  ير  لك")
كما عرفه آخرون ب نه "شلك الدراتسا  والمباو  الشي يام بها البربيون  -3

 (.1لمعرفة الشرق من جميض جوانبه")
                                 

صثثثث  -بثثثاب القثثثاف فصثثث  الشثثثين  -11ج -جمثثثا  الثثثدين بثثثن منيثثثور  -ن العثثثرب( لتسثثثا(1
 مرجض تسابق. -133
مرجثثض  -مجمثثض اللبثثة العربيثثة بالقثثاهرة -431ص1ج-بثثاب الشثثين -( المعجثثم الوتسثثيط (2

 تسابق.
دار  -13( االتسششراق والخلالية الالكرية للصراع الوضاري، د  مومود ومدي زيثزوق ص (3

 م1113المعارف، القاهرة 
-14ص-د أومثثد عبثثد العزيثثز الوصثثين-( نشثث ة االتسششثثراق،مراوله ودوافثثض المتسششثثريين(4

 مكشبة اسإيمان للطباعة والنشر والشوزيض . -م2111-هث1432الطبعة األولى
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الشعريالا  التسابقة أرى أنه يمكن اتسشالادة  شعريف ومن خا  الجمض بين 
لاتسششراق هو: ييام الباوثين البربيين بدراتسة علوم الشرق خاصة اسإتسام في 

 أود جوانبه المخشلالة )لبة ووضارة وآدابا وعقيدة وشريعة وأخايا..الخ(
ويد ييد  من يقوم به ه الدراتسة من البربيين أعني )المتسششريين( بلالي 

ين( وليي بلالي )العلماء(؛ ألنهم يبوثون وَيدُرتسون، ويد يويطون )الباوث
بالمتسالة المدروتسة خبرًا ويد ال يويطون والوايض يثب  أن كثيرا من 
المتسششريين ال يعرفون عما يدرتسون الشئ الكثير، ومض  لك يصدرون األوكام 

 الينية عليها!.
مقصود من كشابا  وشخصيصي لإلتسام عن تسا ر ديانا  وعلوم الشرق؛ ألن ال

المتسششريين هو اسإتسام كدين وليي الشرق لمجرد الشرق، وي  ئن اليهودية 
والنصرانية نزلشا في الشرق ومض  لك ال شقارن كشابا  المتسششريين عنهما بما 

 كشبوه عن اسإتسام ب ي وا  من األووا .
وشجدر اسإشارة هنا ئلى أن لالي الشرق يطلق عادة على المنطقة العربية 
وشعوب آتسيا وأفريقيا، أما مصطلح )الشرق األوتسط( فيطلق عادة على 
المنطقة العربية فقط، وفي العصر الواضر أطلق لالي )العالم الثال ( على شلك 

 (.2الشعوب الشي كان يطلق عليها الماضي العالم الشريي، أو دو  الشرق)

                                                                             
-دار المثثثثثدار اسإتسثثثثثامي-22ص1ج -تساتسثثثثثى الوثثثثثاج -(نقثثثثثد الخطثثثثثاب االتسششثثثثثرايي(1

 م2112بيرو 
 -11ص-د مومثد ئبثراهيم الاليثومى -(3ى)( ينير: االتسششثراق فثى ميثزان الالكثر اسإتسثام(2

-هثث 1414-تسلتسلة يضايا ئتسامية يصثدرها المجلثي األعلثى للشث ون اسإتسثامية بالقثاهرة 
 -11ص–مومثثثثد فثثثثاروق النبهثثثثان  -آثثثثثاره( -مدارتسثثثثه –م.، االتسششثثثثراق )شعريالثثثثه 1114

 م.2112-هث1433-منشورا  المنيمة اسإتسامية للشربية والعلوم والثقافة )ئيتسيتسكو( 
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ح الخطاب وبعد ه ا الشعريف بكلمشي الخطاب، واالتسششراق يمكن شعريف مصطل
 االتسششرايي ب نه: الكام الموجه نوو اسإتسام من المتسششريين وأشباعهم.

وعلى ه ا يكون المعنى الكلى لعنوان ه ا البو  ) ما يام به األزهر الشريف 
من جهود لكشف الزيف من الوقيقة في كام المتسششريين وأشباعهم عن 

 اسإتسام(
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 المبو  األو :
 األزهر عبر الشاريخ

 والش تسيي: النش ة
 ئن المطالض لكشب الشاريخ يجد أن )األزهر الشريف( أنشئ في 

( باتسم )جامض القاهرة، ال ى تسمى األزهر فيما بعد( 1أو  أمره بمصر جامعا)
وي  وضض  وجر أتساتسه  في يوم التسب  لتس  بقين من جمادى األولى, تسنة 

تسنة شتسض وخمتسين وثاثما ة، وكم  بناؤه لشتسض خلون من شهر رمضان, 
ئودى وتسشين وثاثما ة وكان  أو  جمعة أييم  في األزهر من  ئنشا ه, في 

 (.2شهر رمضان لتسبض خلون منه, تسنة ئودى وتسشين وثاثما ة)
 البرض من ئنشا ه:

كان البرض من ئنشاء الجامض األزهر في بادئ أمره أن يكون المقر الرتسمي 
لك من خا  الدروي للدولة الالاطمية ، ومنطلقا لنشر الم هب الشيعي و 

العلمية الشي انشيم  فيه ، ويد ششدد الالاطميون في مراعاة الم هب الشيعي 
هث( 331بصالة رتسمية فيما يدري من الكشب أو  األمر, وشى أنه في تسنة )

في عهد العزيز باهلل, يبض على رج  وجد عنده كشاب "الموط " لإلمام مالك 
 وطيف به, وجلد سإورازه.

                                 
 ( كان  لك في أو  عهد الدولة الالاطمية بمصر1)
الطبعثثثة  -42-41ص4( ينيثثثر: المثثثواعي واالعشبثثثار بثثث كر الخطثثثط واآلثثثثار للمقريثثثزي ج2)

 -دار الكشب العلمية، بيرو ، األزهر وأثره في النهضة األدبيثة الوديثثة -هث  1413األولى، 
 فالمطبعة المنيرية باألزهر الشري -21-3ص1ج -مومد كام  الالقي
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(  في فقه آ  1في الجامض األزهر هو كشاب )االيشصار()وأو  كشاب دري 
 (.2البي , كما كان هناك كشب أخرى في فقه الشيعة شدري في األزهر)

هث( عملوا بك  جهدهم للقضاء 493ووينما اتسشق  األيوبيون بوكم مصر عام )
وا  م هب أه  التسنة في الجامض األزهر) (، وفى 3علي الم هب الشيعي واج

نش   لشعزيزه ومنافتسشه في وركشه الم هبية والعلمية الجديدة، مداري أخرى أ
 (.4)-وهلل الومد والمنة-ويد كان لها  لك

وفى العصر المملوكي بمصر اشجه  همة التساطين من المماليك ئلى ئعمار 
تسباغ الرعاية على علما ه وطابه بالمنح والهبا  واألوياف ،  الجامض األزهر، واج

                                 
(الثث ي وضثثعه النعمثثان بثثن مومثثد القيروانثثي, ياضثثي المعثثز لثثدين اهلل وكثثان يشثثولى يراءشثثه 1)

وشدريتسه باألزهر ولده: )أبو الوتسين علي بن النعمان( واتسشمر  يراءشه مدى وين, علثى يثد 
 بني النعمان, المشعايدين على يضاء مصر وشى نهاية القرن الرابض الهجري.

 -باخشصثثار34ص1ج -مومثد كامثث  الالقثي -األدبيثة الوديثثثة ( األزهثر وأثثثره فثي النهضثثة2)
 مرجض تسابق

( لمثثا ولثثي صثثاح الثثدين األيثثوبي، يلثثد وييالثثة القضثثاء صثثدر الثثدين بثثن دربثثاي، فعمثث  3)
رضثي -بمقشضى م هبه، وهو امشناع ئيامة خطبشين في بلد واوثد، كمثا هثو مث هب الشثافعي 

بالجامض الوثاكمي لكونثه أوتسثض، فلثم يثز   اهلل عنه، ف بط  الخطبة من الجامض األزهر، وأيرها
الجامض األزهر معطثا مثن ئيامثة الخطبثة فيثه ئلثى أيثام اليثاهر بيبثري، فشوثد  فثي ئعادشهثا 
فيه، فامشنض ياضي القضاة ابثن بنث  األعثز وصثمم، فثولى التسثلطان ياضثيا وناليثا، فث  ن فثي 

 -242ص2ج–ئعادشهثثثا ف عيثثثد . وتسثثثن المواضثثثرة فثثثي شثثثاريخ مصثثثر والقثثثاهرة للتسثثثيوطي 
دار ئويثثاء  -م 1193 -هثثث  1333الطبعثثة : األولثثى  -شوقيثثق  مومثثد أبثثو الالضثث  ئبثثراهيم

 مصر. –عيتسى البابي الولبي وشركاه  -الكشب العربية 
عثالم -الطبعثة الثانيثة-221ص3ج-د مومثد عبثد المثنعم خالثاجي-( األزهر في ألثف عثام4)

 بيرو .-الكشب
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اركة في النهضة العلمية واالجشماعية والثقافية في وأشيح لألزهريين المش
 (.1الدولة)

 ئنشاء منصب شيخ األزهر:
اتسشود  منصب )شيخ األزهر( في عهد الدولة العثمانية في أواخر القرن 
الوادي عشر الهجري )التسابض عشر الميادي ( بعد شزايد أعباء الجامض األزهر 

يقوم صاوبه باسإشراف علي األزهر لكثرة المشرددين عليه، فكان ه ا المنصب ل
 (.2وشنييم ش ونه  )

م( ، وفيما يخص األزهر 1313ثم جاء  الوملة الالرنتسية على مصر تسنة ) 
أدرك نابليون بونابر  يا د الوملة مدى أهمية األزهر ، ويوة ش ثير شيوخه في 

فقدر نابليون ه ه الزعامة الرووية لعلماء األزهر, نالوي الشعب المصري ، 
-فوينما أنش  نابليون )ديوان القاهرة( شخ  منهم تسبيا للشالاهم مض الشعب, وا

(.، 3ضم ئلى عضويشه عددا من علماء األزهر) -مركزا للشورى وشباد  الرأى
لكن ه ا لم يبن عنه شي ا؛ فقد أدرك الشعب المصري أن التسياتسة الالرنتسية 

ثورة، وشاركهم  تسياتسة خداع وشخدير، فثاروا على نابليون ويواده أكثر من
 (.4) .األزهريون أنالتسهم في ثوراشهم ب  كانوا في مقدمة الثا رين

                                 
 مرجض تسابق. -221ص3ج-خالاجي د مومد عبد المنعم-( األزهر في ألف عام1)
مؤتستسثثثة -2ط-ومثثثا بعثثثدها213ص-مومثثثد عبثثثد اهلل عنثثثان -( شثثثاريخ الجثثثامض األزهثثثر2)

 م. 1143الخانجي
( وهثثم: الشثثيخ: عبثثد اهلل الشثثرياوي, والشثثيخ: خليثث  البكثثري, والشثثيخ: مصثثطالى الصثثاوي, 3)

يخ: والشثثيخ: تسثثليمان الاليثثومي, والشثثيخ: مومثثد المهثثدي, والشثثيخ: موتسثثى التسرتسثثي, والشثث
مصطالى الدمنهوري, والشيخ: أومد العريشي, والشيخ: يوتسف الشثبراخيشي, والشثيخ: مومثد 

 الدواخلي. 
 -43ص1ج -مومثثد كامثث  الالقثثي -( ينيثثر: األزهثثر وأثثثره فثثي النهضثثة األدبيثثة الوديثثثة4)

 مرجض تسابق
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اتسشعان باألزهر في نهضشه, ولما اتسشقر األمر لدولة )مومد على الكبير( ، 
واعشمد عليه في شوقيق  ايشه, وبلوغ رتسالشه, فاتسشمد من األزهر البعو  

مد  المداري الشي أنش ها العلمية الشي أرتسلها ئلى أوروبا، ومن األزهر اتسش
لشوقيق أتسباب النهضة، وأبناء األزهر هم ال ين ألالوا الكشب في العلوم 
الوديثة, ونقلوا من علوم البرب وثقافاشه ما ال عهد لنا به من يب , ف زهر  
بهم الوياة األدبية والعلمية واالجشماعية في ششى ألوانها، وكانوا القبي ال ي 

 (.1)ي بدد يلما  الجه , وأنار تسب  العلماششع  منه المصباح ال 
ووشى  لك الشاريخ كان الشعليم في األزهر يا ما على االخشيار الور، بوي  
يخشار الطالب أتسشا ه، والمادة الشي يقوم بشدريتسها ، أو الكشاب ال ى يقرأه 
لطابه ، ويعرض نصوصه نًصا نًصا ، فإ ا أشم الطالب واليه من علم األتسشا ، 

نالتسه الشجويد شقدم ألتسشا ه ليمشونه مشافهة، فإ ا أيهر اتسشيعابا  وأني من
ونبو ا منوه األتسشا  ئجازة علمية مكشوبة، وكان  ه ه اسإجازة كافية لصاوه 
ب ن يششب  بالشدريي في المداري، أو في المتساجد، أو في جامض األزهر 

عيض نالتسه، وي  العم  على  لك وشى أواخر القرن الشاتسض عشر  وي  اتسش
 عنه بنيام الشعليم الوالي.

 (.2شنييم العم  باألزهر)
اتسشصدر  بعض القوانين لشنييم العم  باألزهر الشريف  وأو  ه ه القوانين 

م( ينيم طريقة الوصو  1332يانونا القرن الشاتسض عشر: أولهما في تسنة ) 
يد م( ، وأهم ما شناوله: شود1334على العالمية وموادها، وثانيهما فى تسنة ) 

                                 
 -44-44ص1ج -مومد كام  الالقي -( ينير: األزهر وأثره في النهضة األدبية الوديثة1)

 ض تسابقمرج
بثثثدون -239-234ص-د ماجثثثدة علثثثي صثثثالح -( ينيثثثر عثثثن هثثث ا: األزهثثثر فثثثي يثثثرن2)

 شالاصي . 
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صالة من يشصدى لمهنة الشدريي في جامض األزهر بوي  يكون يد انشهى من 
دراتسة أمها  الكشب ف شقن أود عشر فنا، واجشاز فيها امشوانا شرضى عنه 

 .لجنة من تسشة علماء يرأتسهم شيخ األزهر
م( وفيه شم ش ليف 1113وفى بداية القرن العشرين اتسشصدر يانون تسنة ) 

بر اتسة شيخ األزهر  وعضوية ك  من مالشى الديار  مجلي عا  سإدارة األزهر
المصرية، وشيوخ بعض الم اهب الالقهية، واثنين من المويالين، وفيه أيضا 
شقتسيم الدراتسة لثا  مراو : أولية وثانوية وعالية، ومدة الشعليم في ك  منها 

 .أربض تسنوا ، يمنح الطالب الناجح في ك  مرولة شهادة المرولة
م( وفيه شوديد اخشصاص شيخ األزهر ، 1111لتسنة ) 11ن ريم ثم شاه القانو

نشاء مجلي األزهر األعلى، وشنييم هي ة كبار العلماء ونيام الشوييف  واج
ثر صدور ه ا القانون لووي ئيبا  المصريين على األزهر، وأنش    باألزهر، واج

 .عدة معاهد في عواصم المدن المصرية
( ويجمض الرأي على أن 1م( )1131) لتسنة  41ثم أعد مشروع القانون ريم 

ه ا القانون مّث  خطوة موفقة سإصاح األزهر  ومكنه من متسايرة الشقدم العلمي 
 :والثقافي والمعرفي، وفي ه ا القانون ودد  مراو  الشعليم أربعة مراو 

ابشدا ية لمدة أربض تسنوا ، وثانوية لمدة خمي تسنوا ، وثا  كليا  للشريعة 
و  الدين، واللبة العربية، مدة الدراتسة بك  منها أربض تسنوا ، اسإتسامية، وأص

ثم شخصص مهني مدشه تسنشان في القضاء الشرعي واسإفشاء، وفى الوعي 
واسإرشاد، وفى الشدريي ثم شخصص المادة لمدة خمي تسنوا  شؤه  الناجح 
للوصو  على العالمية مض درجة أتسشا ، ويعد ه ا القانون ال ى أنش   

                                 
( كان  لك في عهد المشيخة األولى للشيخ مومد مصثطالى المرا ثى، لكنثه أصثدر رتسثميا 1)

 فى عهد مشيخة الشيخ مومد األومدى اليواهري.
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لكليا  الثا ، والشخصصا  المدنية والعلمية، هو اسإرهاص لمياد بمقشضاه ا
 .م( 1191لتسنة ) 113جامعة األزهر القا مة اآلن بمقشضى القانون 

وصار  جامعة األزهر هي ة من هي ا  األزهر الشريف  شخشص بالشعليم العالي 
وأخرى باألزهر، ئلى جانب هي ا  أخرى للشعليم يب  المرولة الجامعية األولى، 

للمجلي األعلى لألزهر  وثالثة لمجمض البوو  اسإتسامية ال ى يخشص بنشر 
الثقافة اسإتسامية وشجلية الشرا  وشنقيشه من الشوا ب الشي علق  به  وبش ون 

 الدعوة والوفود الطابية من الخارج.
م فقد شوو  النيام الشعليمي 1191لتسنة  113وبصدور القانون األخير ريم 

الشعليمية الوديثة، وشوتسض األزهر في نوعيا  وشخصصا  الشعليم ئلى النيم 
والبو  العلمي للبنين والبنا  على التسواء، وضم ئلى الكليا  الشرعية 
والعربية كليا  للطب وطب األتسنان والصيدلة  والعلوم والشربية والهندتسة، 

لشوقيق  واللبا  والشرجمة ويشلقى طابها يدرا ال ب ي به في العلوم الدينية،
 المعادلة الدراتسية بينهم وبين نيرا هم في الكليا  األخرى.

كان  ه ه نيرة شاريخية عابرة على األزهر الشريف من  ئنشا ه ووشى العصر 
الواضر شبين من خالها مدى تسمو مكانة األزهر في العصور المخشلالة، 

اة، ومدى الشطور الكبير في ه ه المؤتستسة العريقة لشواكب متسشجدا  الوي
 وشا م روح العصر مض الوالاي على القيم األصيلة للدين اسإتسامي الونيف.
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 المبو  الثاني
 شاريخ االتسششراق ودوافعه

 النش ة والبداية
اخشلال  اآلراء وو  البداية الوقيقية لاتسششراق وي  ال يعرف علي وجه 

 كان  لك.وال في أي وي   اليقين من هو أو   ربي عنى بالدراتسا  الشريية،
ولع  البداية الالعلية لاتسششراق كان  في األندلي وي  بدأ اطاع البربيين 
على وضارة اسإتسام وعلومه المخشلالة وي  ئنه من الثاب  والمؤكد "أن بعض 

وشثقالوا في  ( يصدوا األندلي في أوج عيمشها ومجدها،1الرهبان البربيين)
وششلم وا على علماء  لباشهم، والكشب العربية ئلى وشرجموا القرآن مدارتسها،

المتسلمين في مخشلف العلوم، وبعد أن عاد هؤالء الرهبان ئلى بادهم نشروا 
ثقافة المتسلمين ومؤلالا  أشهر علما هم، ثم أتستس  المعاهد للدراتسا  العربية، 
وأخ   األديرة والمداري البربية شدري مؤلالا  العرب المشرجمة ئلى الاشينية 

واتسشمر  الجامعا  البربية شعشمد  جميض باد أوروبا يوم  ، وهي لبة العلم في
 (.2على كشب العرب وشعشبرها المراجض األصيلة للدراتسة يرابة تسشة يرون")
وشرجموا  ولم ينقطض من   لك الوي  وجود أفراد درتسوا اسإتسام واللبة العربية،
امن عشر، القرآن وبعض الكشب العربية العلمية واألدبية وشى جاء القرن الث

واالتسشياء على  وهو العصر ال ي بدأ فيه البرب في اوشا  العالم اسإتسامي،

                                 
شخثب بابثا لكنيتسثة رومثا الث ي ان Jerbert ( من هؤالء الرهبثان الراهثب الالرنتسثي )جربثر (1)

 1112)بطثري الموشثثرم  م بعثد شعلمثه فثثي معاهثد األنثدلي وعودشثه ئلثثى بثاده، و111عثام 
 Gerardde م1133 1114)جيثثثرار دي كريمثثثون  ( وPierrele Venere م1149

Gremone.) 
باخشصثثار 13ص-د مصثثطالى التسثثباعي-( االتسششثثراق والمتسششثثريون مثثا لهثثم ومثثا علثثيهم2)

 المكشب اسإتسامي. -اصي  للطبعةبدون شال-وشصرف يتسير
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ويصدرون ل لك  فإ ا بعدد من علماء البرب ينببون في االتسششراق، ممشلكاشه،
المجا  ويبيرون على المخطوطا  العربية في الباد العربية واسإتسامية 

كشبا  العامة الشي كان  في فيششرونها من أصوابها، أو يتسريونها من الم
نهاية الالوضى، وينقلونها ئلى بادهم ومكشباشهم، واج ا ب عداد ها لة من نوادر 
المخطوطا  العربية شنشق  ئلى مكشبا  أوربا ويد بلب  في أوا   القرن الشاتسض 

 عشر ما شين وخمتسين ألف مجلدًا.
 (:1دوافض االتسششراق)

ن كان  في  النهاية ششالق في  رضها، ومن أهم ه ه ششعدد دوافض االتسششراق، واج
 الدوافض:

الدافض الديني: ال نوشاج ئلى اتسشنشاج وجهد في البو  لنشعرف ئلى الدافض  -1
فقد بدأ بالرهبان كما  كرنا،  األو  لاتسششراق عند البربيين وهو الدافض الديني،

 قه ويورفوا وقا وهؤالء كان يهمهم أن يطعنوا في اسإتسام ويشوهوا مواتسنه،
ليثبشوا لجماهيرهم الشي شخضض لزعامشهم الدينية أن اسإتسام ويد كان يوم   

وأن  الخصم الوويد للمتسيوية في نير البربيين دين ال يتسشوق االنششار،
يوثهم دينهم على المل ا   المتسلمين يوم هم  لصوص وتسالاكو دماء،

ه ا  ثم اششد  واجشهم ئلى ويبعدهم عن ك  تسمو رووي وخلقي، الجتسدية،
الهجوم في العصر الواضر بعد أن رأوا الوضارة الوديثة يد زعزع  أتسي 

وأخ   ششككهم بك  الشعاليم الشي كانوا يشلقونها عن  العقيدة عند البربيين،

                                 
د مصثثثطالى -( ينيثثر عثثن هثث ه الثثثدوافض: االتسششثثراق والمتسششثثريون مثثا لهثثثم ومثثا علثثيهم1)

د أومثثد  -مرجثثض تسثثابق، نشثث ة االتسششثثراق، مراولثثه ودوافثثض المتسششثثريين-21ص-التسثثباعي
مرجثثثض تسثثثابق، االتسششثثثراق ومويالثثثه مثثثن التسثثثنة  -133-111ص -عبثثثد العزيثثثز الوصثثثين

مجمثثثض الملثثثك فهثثثد لطباعثثثة  -21-14ص-مومثثثد بثثثن فثثثالح الصثثثبير فثثثالح بثثثن -النبويثثثة
 المصوف الشريف بالمدينة المنورة
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رجا  الدين عندهم فيما مضى فلم يجدوا خيرًا من ششديد الهجوم على اسإتسام 
كشب مقدتسة، وهم لصرف أنيار البربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة و 

يعلمون ما شركشه الالشووا  اسإتسامية األولى ثم الوروب الصليبية بعد  لك في 
وكره ألهله فاتسشبلوا ه ا الجو  نالوي البربيين من خوف من يوة اسإتسام،

 وازدادوا نشاطًا في الدراتسا  اسإتسامية. النالتسي،
ة وهم يب  ك  وهنالك الهدف الشبشيري ال ي لم يشناتسوه في دراتساشهم العلمي

شيء رجا  دين، ف خ وا يهدفون ئلى ششويه تسمعة اسإتسام في نالوي رواد 
والششكيك في  ثقافشهم من المتسلمين سإدخا  الوهن ئلى العقيدة اسإتسامية،

وك  ما يشص  باسإتسام من علم وأدب  والوضارة اسإتسامية، الشرا  اسإتسامي،
 وشرا .

لم يي ي البربيون من العودة ئلى  لمششاليةالدافض االوشالي: بعد الهزا م ا -2
اوشا  باد العرب فباد اسإتسام، فاشجهوا ئلى دراتسة ه ه الباد في ك  شؤونها 

وثروا  ليشعرفوا ئلى مواطن القوة فيها  وأخاق، وعادا ، من عقيدة،
لى مواطن الضعف فيبشنموه، ولما شم لهم االتسشياء العتسكري  فيضعالوها، واج

تسياتسية كان من دوافض ششجيض االتسششراق أضعاف المقاومة والتسيطرة ال
الرووية والمعنوية في نالوتسنا، وب  الوهن واالرشباك في شالكيرنا و لك عن 
طريق الششكيك بالا دة ما في أيدينا من شرا ، وما عندنا من عقيدة وييم 
ئنتسانية، فنالقد الثقة ب نالتسنا، ونرشمي في أوضان البرب نتسشجدي منه 

والمبادئ العقدية، وب لك يشم لهم ما يريدون من خضوعنا  األخايية، المقاييي
 لوضارشهم وثقافشهم خضوعًا ال شقوم لنا من بعده يا مة.
عليها الزمن واندثر   عالا فشجعوا في باد المتسلمين القوميا  الشاريخية الشي

 وبادهم، ووملوا وعقيدشهم، فشوود  لبشهم، من  وم  العرب رتسالة اسإتسام،
ه ه الرتسالة ئلى العالم ف ياموا بينهم وبين الشعوب روابط 
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وازداد  الشعوب بها رفعة  ازدادوا بها يوة، وثقافية، وشاريخية، ئنتسانية،
وهداية، ئنهم ما برووا من  نصف يرن يواولون ئوياء الالرعونية في مصر، 

شتسنى والالينيقية في تسوريا ولبنان وفلتسطين، واآلشورية في العراق وهك ا، لي
لهم شششي  شملنا ك مة واودة، وليعويوا يوة االندفاع الشوررية عن عملها في 

وعودشنا من جديد ئلى ييادة ركب  يوشنا وشوررنا وتسيادشنا على أرضنا وثرواشنا،
الوضارة، والشقا نا مض ئخوشنا في العقيدة والمث  العليا والشاريخ المششرك 

 والمصالح المششركة.
دي: ومن الدوافض الشي كان لها أثرها في شنشيط االتسششراق الدافض االيشصا -3

وشراء مواردنا الطبيعية الخام  ر بة البربيين في الشعام  معنا لشروي  بضا عهم،
ولقش  صناعاشنا المولية الشي كان  لها مصانض يا مة مزدهرة  ب بخي األثمان،

 في مخشلف باد العرب والمتسلمين. 
ربية بعد أن شعرف  على العالم اسإتسامي وما فيه يشضح  لك في أن الدو  الب

من ثروا ، أراد  أن شقيم مض المتسلمين نوعا آخر من العايا  الشي شخدم 
مصالح البربيين من خا  االتسشياء على ه ه الثروا  بطرق عدة، وبالشالي 
شتسه  عليهم وركة الشطور العلمي والشقني، وششرك المتسلمين يعانون الالقر 

 والعوز.
وكان من نشا    لك أن معيم أموا  المتسلمين ومصالوهم صار  ب يدي 
البربيين، فكثير من أ نياء المتسلمين وأصواب الثروا  الكبيرة فيهم، يودعون 
أموالهم وأتسهمهم في بنوك البربيين، وي  ال يص  ئليهم من ه ه البنوك ئال 

 ه األرصدة الشئ النزر اليتسير من األرباح، أما البربيون فيربوون من وراء ه
الكثير، واج ا صار  هناك مشكا  بين ه ه الدو  البربية والدو  اسإتسامية 
ربما شؤدي بشلك األموا  المودعة ئلى الشجميد أو ئلى االتسشياء عليها، وك  
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 لك ثمرة واضوة لمخططا  المتسششريين مض دولهم االتسشعمارية لنهب ثروا  
 . األمة اسإتسامية بششى التسب  والوتسا 

الدافض التسياتسي: وهنالك دافض آخر يشجلى في عصرنا الواضر بعد  -4
اتسشقا  أكثر الدو  العربية واسإتسامية، فالي ك  تسالارة من تسالارا  الدو  

ليشمكن  البربية لدى ه ه الدو  تسكرشير أو ملوق ثقافي يوتسن اللبة العربية؛
أفكارهم، ويب   فيشعرف ئلى والتسياتسة، والصوافة، من االشصا  برجا  الالكر،

فيهم من االشجاها  ما شريده دولشه، وكثيرًا ما كان له ا االشصا  أثره الخطير 
في الماضي وين كان التسالراء البربيون وال يزالون في بعض الباد العربية 
واسإتسامية يبثون الدتسا ي للشالرية بين الدو  اسإتسامية، بوجة شوجيه 

تسداء المعونة، ونومد اهلل  النصح، على أن ه ا النوع من االتسششراق يد بدأ واج
يالقد أثره من  آمن  الشعوب العربية واسإتسامية بتسياتسة الوياد وعدم االنوياز 
وأصبو  ه ه التسياتسة شعارًا صريوًا لكثير من الوكوما  العربية 

 وفي مقدمشها جمهورية مصر العربية. واسإتسامية،
ي  جدًا من المتسششريين أيبلوا الدافض العلمي: وه ا الدافض يمثله نالر يل -4

 وأديانها على االتسششراق بدافض من وب االطاع على وضارا  األمم،
ولباشها، وهؤالء كانوا أي  من  يرهم خطً  في فهم اسإتسام وشراثه،  ، وثقافاشها ،

ألنهم لم يكونوا يشعمدون الدي والشوريف، فجاء  أبواثهم أيرب ئلى الوق 
لى المنه  العلمي التس ليم من أبوا  الجمهرة البالبة من المتسششريين، ب  ئن واج

على أن هؤالء ال يوجدون ئال  منهم من اهشدى ئلى اسإتسام وآمن برتسالشه،
وين يكون لهم من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من االنصراف ئلى 
خاص، ألن أبواثهم المجردة عن الهوى ال شلقى رواجًا ال  االتسششراق ب مانة واج

 د رجا  الدين، وال عند رجا  التسياتسة، وال عند عامة الباوثين.عن



 

 
11 

 المبو  الثال 
 جهود األزهر الشريف في نقد الخطاب االتسششرايي وو  اسإتسام

لم يقف األزهر الشريف مويف المشالرج أمام الخطاب االتسششرايي  ير المنصف 
طاب وو  اسإتسام، ب  كان  له موايف وجهود مشكورة، فما ئن أط  الخ

االتسششرايي برأتسه يثير الشبها  وو  اسإتسام، وشى هب علماء األزهر ورجاله 
المخلصون يبينون زيف ه ا الخطاب، ويجابهونه بالوجة والبرهان، وينقدونه 

 نقدا علميا، وكان  لك في صور عديدة منها:
 ش ليف الكشب - أ

المعادي ألف علماء األزهر الشريف كشبا عدة شالند مزاعم الخطاب االتسششرايي 
 لإلتسام، ومن أهم ه ه الكشب ما ي شي:

 (1)التسنة ومكانشها في الششريض اسإتسامي( ) -1
 وه ا الكشاب في أصُله رتسالٌة علميٌَّة مقدمة لني  درجة الدكشوراة في الالقه

واألصو  وشاريخ الششريض اسإتسامي من كلية الشريعة في الجامض األزهر 
 م(.1141 -هث1391عام) 

أواًل بنش ة االتسششراق، ثم بين أ راض المتسششريين ودوافعهم  عرف فيه مؤلاله
( ومن ش ثر بهم 2بيانا مخشصرًا، ونايش المؤلف شبها  بعض المتسششريين)

 من بعض الباوثين العرب وو  التسنة النبوية المطهرة.
                                 

 -رومه اهلل -( للدكشور: مصطالي التسباعي1)
( ويثثث  عثثثرض المؤلثثثف لشثثثبها  المتسششثثثرق اليهثثثودي المجثثثري جولثثثد شتسثثثهير، ونقلهثثثا 2)

الثثدكشور علثثي بواتسثثطة كشثثاب )نيثثرة عامثثة فثثي شثثاريخ الالقثثه اسإتسثثامي( ألتسثثشا ه فثثي األزهثثر 
وتسثثن عبثثد القثثادر، وبواتسثثطة متسثثودة نقلهثثا المؤلثثف عثثن أتسثثشا ه المثث كور فثثي الثثدري. مثثض 
شنويثثه الثثدكشور التسثثباعي ب نثثه ئنمثثا ينثثايش الخطثثوط العامثثة لمباوثث  جولثثد شتسثثيهر، واألفكثثار 
الر يتسية الشثي نثايش فيهثا المؤلثف بوثو  جولثد شتسثهير ثثا  عشثرة فكثرة، ويثد اتسثشطرد فثي 

وثثو  اسإمثثام الزهثثري. وبالجملثثة؛ اتسثثشبري  منايشثثة المؤلثثف لشثثبها  جولثثد  منايشثثة شثثبهاشه
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 (.1اسإتسام في مواجهة االتسششراق العالمي) -2
سإتسام وفندها شالنيدا وي  عرض فيه مؤلاله ألهم شبها  المتسششريين وو  ا

 علميا معشمدا علي العق  والمنطق.
 (.2االتسششراق والخلالية الالكرية للصراع الوضاري) -3

أثب  فيه مؤلاله أن االتسششراق في وقيقة األمر كان وال يزا  جزءًا ال يشجزأ من 
يضية الصراع الوضاري بين العالم اسإتسامي والعالم البربي، ب  ئن االتسششراق 

ة الالكرية له ا الصراع، وي  كان لاتسششراق من  ير شك أكبر يمث  الخلالي
ويد شناو  الالص  الثاني  األثر في صيا ة الشصورا  األوروبية عن اسإتسام،
 من الكشاب موايف المتسششريين بإيجابياشها وتسلبياشها.

ئلى  ير  لك من الكشب الشي ألالها علماء األزهر لرصد الالكر االتسششرايي 
 يا.ونقده نقدا علم

 شدريي مادة االتسششراق باألزهر الشريف - ب
مما يؤكد وتسطية المنه  األزهري دراتسشه جميض األفكار واالشجاها  ومنايششها 
منايشة علمية دون وجر أو شضييق، وه ا أبلغ رد على الهجمة الشرتسة الشي 
يشعرض لها األزهر الشريف ومناهجه من وين آلخر، ويويد نارها من ال يعرف 

 هر العريق.شاريخ األز 
وعلى ه ا األتساي كان األزهر تسبايا لشدريي مادة االتسششراق ألبنا ه الطاب 
في كليا  أصو  الدين، والدراتسا  اسإتسامية وشى يعرفوا كنه ه ا الخطاب 
ويميزوا الوق من الباط  فيه، وبالشالي يكونون مؤهلين للرد على الشبها  

                                                                             
شتسهير ووالي أربعين صالوة، نقد فيها آراء ه ا المتسششثرق نقثدا علميثا وبثين بطثان دعثواه 

 جملة وشالصيا.
 -رومه اهلل -( للدكشور: عبدالعييم المطعني1)
 ( للدكشور: مومود ومدي زيزوق2)
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زهر، ويعملون في مجا  الدعوة المثارة وو  اسإتسام وينما يشخرجون من األ 
 ئلى اهلل شعالى تسواء في الداخ  أو الخارج.

 ئشاوة الالرصة لبعض المتسششريين للدراتسة في األزهر - ج
وفي ه ا اسإطار وجدنا األزهر الشريف يشيح الالرصة لبعض المتسششريين لينهلوا 
من علومه ويعرفوا اسإتسام عن يرب، وفي ه ا تسبر أل وار ه ا الالكر 

ايي من مصادره األصيلة ومعرفة لمناه  هؤالء المتسششريين وطرا ق االتسششر 
شالكيرهم، وشصورهم عن اسإتسام، وبناء على  لك تسلوك التسبي  األمث  لنقد ه ا 

 الخطاب االتسششرايي بموضوعية بعيدا عن الشهوي  والشهوين.
 ومن هؤالء المتسششريين ال ين درتسوا في األزهر:

تسينيون: )متسششرق فرنتسي كبير، ويد جاء المتسششرق الالرنتسي لويي ما -1
م(، ووضر دروتسا في األزهر وكان يلبي الزي األزهري، 1111مصر تسنة )

( القيام بالشدريي في الجامعة المصرية 1ولما طلب ئلى بعض المتسششريين)
م(، اعش روا وأوصوا باألتسشا  ماتسينيون له ا 1111القديمة الشي أنش   تسنة )
عين مواضرة باللبة العربية على طاب الجامعة المنصب، فدعي وألقى أرب

المصرية القديمة، وكان منهم الدكشور طه وتسين. وله عدة مؤلالا  مهمة في 
 (.2م)1192الشصوف اسإتسامي، والاللتسالة اسإتسامية، وشوفي تسنة 

عبد الكريم جرمانوي: وهو متسششرق مجري من أعام المتسششريين  -2 
متسيويا، ثم دري األديان، وأتسلم، وأشقن عددا الكبار في القرن العشرين، نش  

من اللبا  وهي: المجرية واسإنجليزية، والشركية، والعربية، واأللمانية، 
والالرنتسية. ويد جاء ئلى مصر ليدري اللبة العربية واسإتسام باألزهر الشريف، 
وهو ما شم فعا، ور م كبر تسنه على الشعليم آن اك فقد صمد وصبر وشى خالط 

                                 
 هورخرونيه. ( مث : جولدشتسيهر واتسنوك1)
 دار المعارف. -الطبعة الثالثة-233ص1ج -( ينير: المتسششريون د نجيب العقيقي 2)



 

 
11 

(، وأصبح عضوا مراتسا لمجمض اللبة 1علماء األزهر، وشعلم على أيديهم)كبار 
العربية بمصر، وبالمجامض العلمية األخرى في الشرق العربي كمجمض دمشق، 

 (.2وببداد)
  هاب بعض علماء األزهر لشعليم البربيين -د
جلى عالمية األزهر الشريف، في العديد من الجوانب أهمها االنالشاح على شش

ارا  األخرى لشوقيق االتسشالادة والشباد  العلمي في ششى مناوي العلوم الوض
الوديثة، فمن  نش شه الشي شزيد علي األلف عام جتسد علماء ومشايخ األزهر 
الوايض العملي للشباد  الثقافي والوضاري مض مخشلف ثقافا  ووضارا  العالم؛ 

ووضارة المتسلمين األزهر وشيوخه ما شعرف البرب على وتسطية اسإتسام فلوال 
 .الممشدة لما يربو علي األربعة عشر يرناً 

وفى التسطور الشالية نلقى الضوء على واود من أبناء األزهر الشريف، ال ين 
شربوا فيه، ونهلوا من علمه، ودرتسوا على مشايخه، ثم وملوا ه ا العلم للعالم 

 تسام وهو:البربي مما كان له دور كبير في نقد الخطاب االتسششرايي ونشر اسإ
( ال ى وم  من  ما يزيد عن الما ة وخمتسين 3الشيخ مومد عياد الطنطاوي)

عامًا راية نشر اللبة العربية والوضارة اسإتسامية فى روتسيا، وكان أو  عربي 

                                 
هؤالء: مومد عبد اللطيف دراز، وعلي تسرور الزنكلثوني، ومومثد أومثد عرفثة،  ( من أبرز1)

 ومومد بخي  المطيعي.
 مرجض تسابق.-112-111ص3( المتسششريون د نجيب العقيقي ج2)
م( فثى  1311 ن عياد بن تسعد بن تسثليمان الشثافعي؛ المولثود )عثام( هو الشيخ مومد ب3)

بموافيثثة البربيثثة، وعنثثدما بلثثغ  - الشثثي أخثث  منهثثا لقبثثه - يريثثة نجريثثد الشابعثثة لمركثثز طنطثثا
عامثثه التسثثادي شثثردد علثثى ُكشثثاب القريثثة، وبعثثد أن أشثثم والثثي القثثرآن الكثثريم أرتسثثله والثثده ئلثثى 

يثثد الشثثيخ مومثثد الكثثومى، والشثثيخ مومثثد  الجثثامض األومثثدي بطنطثثا ويثث  والثثي هنثثاك علثثى
أبوالنجا، والشيخ مصطالى القناوي مشونًا كثيرة مثث : مثشن )المثنه  فثى علثم الالقثه(، و)ألاليثة 
ابن مالك(؛ يب  أن يبدأ فى دراتسة الشروح والشعاليق على المشون، وفى بداية دراتسثشه بطنطثا 
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والثث ى أعجثثب بنبو ثثه  - آنثث اك - شثث ثر بالشثثيخ مصثثطالى القنثثاوي، شثثيخ الجثثامض األومثثدي

ويدرشثه الالا قثة علثثى شوصثي  العلثثوم الشثرعية ف عطثثاه ئجثازة فثثي شثدريي الوثثدي  مثن الكشثثب 
التسثثشة؛ باسإضثثافة ئلثثى موطثث  اسإمثثام مالثثك، وعنثثدما بلثثغ الثالثثثة عشثثر مثثن عمثثره انشقثث  ئلثثى 

: الشثيخ القاهرة؛ ليبدأ دراتسشه بالجامض األزهر الشثريف، وشلقثى العلثم مثن كبثار العلمثاء أمثثا 
 .)وتسن العطار(، والشيخ )مومد بن أومد البيجوري(، والشيخ )برهان الدين ئبراهيم التسقا(

وبعد أن أنهى دراتسشه باألزهر الشريف بثدأ الشثيخ عيثاد الطنطثاوي فثي شثدريي علثوم شالتسثير 
القرآن والمنطق بالجامض األزهثر، وألنثه كثان مولعثًا بعلثوم اللبثة العربيثة وآدابهثا منث  الصثبر، 
فقد انشق  ئلى شدريي الشرح والشعليثق علثى كشثب الشثعر واألدب، وفثى  ضثون شثهور يليلثة 
 اع صيشه فثى هث ا المضثمار وأصثبح تسثيده بثا منثازع، وبتسثبب ضثيق  ا  اليثد اضثطر ئلثى 

فى المدرتسة اسإنجليزية بالقاهرة؛ ويث  عمث  علثى شعلثيم  - بجانب الشدريي باألزهر - العم 
لث ين وفثدوا ئلثى مصثر بثدعوة مثن مومثد علثى باشثا، للعمث  بمخشلثف اللبة العربية لألجانب ا

ويا ف الدولة وببرض ئثثراء الوركثة العلميثة الشثى بثدأها فثى عصثره، ويثد كثان اشجثاه الشثيخ 
عياد الطنطاوي، ئلى شعليم اللبة العربية لألجانب بالمدرتسة اسإنجليزية بالقثاهرة؛ تسثببًا مباشثرًا 

ن شاميثثثثثثثث ه المقثثثثثثثثربين المتسششثثثثثثثثريين فثثثثثثثثى شبييثثثثثثثثر متسثثثثثثثثار وياشثثثثثثثثه فقثثثثثثثثد كثثثثثثثثان مثثثثثثثث
(الل ين عادا ئلى موتسكو عقب شخرجهما للعم  بالقتسثم الشعليمثى  و)فرين موخين( الروتسيين)

معلم اللبة العربية بهث ا  )يوليان( الشابض لوزارة الخارجية الروتسية، و ا  يوم شرك البروفتسيور
نيتسثيلرودى( برييثة عاجلثة  التسثيد) – آنث اك - القتسم عمله؛ ف رتس  وزيثر الخارجيثة الروتسثي

(يطلثثب منثثه البوثث  عثثن معلثثم ضثثليض فثثى  )الكونثث  ميثثديم ئلثثى ينصثثله العثثام فثثي اسإتسثثكندرية
يواعد العربية والشريعة اسإتسامية ليدري في يتسم اللبا  الشريية فثى الثوزارة، فمثا كثان مثن 

الخارجيثة  األخير ئال أن رشح الشيخ الطنطاوي للقيام به ه المهمة، وعلثى الالثور وافثق وزيثر
، وهثو مثا )فثرين(و) مثوخين(الروتسي على ه ا االخشيار عقب شزكية وثناء من شلمي ى الشيخ

ووثه على شعلم اللبة  الطنطاوي((دعا مومد على باشا عند علمه به ا األمر ئلى االجشماع بث
شقانها وشى يكون خير رتسو  لألزهر ومصر فى باد الروي  .الروتسية واج

وكان يبلغ من العمر آنث اك  م( 1341 اوي، القاهرة فى ماري عام) ادر الشيخ عياد الطنط
مشوجهًا ئلى بطرتسبورج العاصمة الروتسية آن اك، الشثي وصث  ئليهثا فثى مثايو  - ثاثين عاماً 

 من العام  اشه.
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يعين بمرتسوم ملكي أتسشا ًا للبة العربية بجامعة بطرتسبورج ومتسششارًا للدولة 

                                                                             
شوالثة األ كيثاء ب خبثار  شرك الشيخ عياد الطنطاوي، شراثًا زاخرًا من الكشب والمؤلالا ، أشثهرها)

( ، وال ى يعد أهم مؤلالاشه، وينقتسم ئلى جزءين، أولهما: )رواية الرولة وأخبارهثا باد الروتسيا
من القاهرة ئلى تسان  بطري بورج(، والجزء الثانى يشناو  فيه )ك  ما شثاهده وعاشثه خثا  
وجوده فى روتسيا(؛ كما ألف كشابًا ال يق  أهمية عن المؤلف التسابق، وهو)أوتسن النخب فثى 

وكشبه باللبة الالرنتسية ويد أكتسبه ه ا الكشاب شهرة واتسعة فى كث  دو   معرفة لتسان العرب(،
 .أوروبا

وللشثثثيخ الطنطثثثاوى، أيضثثثًا العديثثثد مثثثن المؤلالثثثا  والشثثثراجم منهثثثا: )شرجمثثثة شثثثاريخ روتسثثثيا 
م(  1341 طبثثثض فثثثى يثثثازان عثثثام)  )يثثثاموي عربثثثي فرنتسثثثي(، و)أوتسثثثشرالوف(لثثثث الصثثثبير(

وهثثو مكشثثوب  )تسثثامي(، و)يواعثثد اللبثثة العربيثثةو)ماويثثا  فثثى شثثاريخ الخافثثة والشثثرق اسإ
بالروتسثثثية، ومجموعثثثة أمثثثثا  عربيثثثة مشرجمثثثة للروتسثثثية، وثثثثا  مقثثثاال  باللبثثثة الالرنتسثثثية؛ 
باسإضثثثافة ئلثثثى مجموعثثثة مثثثن المصثثثنالا  الخاصثثثة فثثثى العقا ثثثد، ويواعثثثد اللبثثثة، والبا ثثثة، 

ألصثثيلة وشثثدبي  والعثثروض والقثثوافي، والجبثثر والميثثرا  والوتسثثاب، وأتسثثماء النثثاي والخيثث  ا
 .الشروح والوواشي على مصنالا   يره

م( ؛ أصيب الشيخ عياد الطنطاوي، بشل  في أطرافثه التسثاللى، 1344 وفى تسبشمبر من عام)
تسثثنوا  بعثثد ئصثثابشه بهثث ا  تسثث  وتسثثرعان مثثا امشثثد ئلثثى يديثثه، ومثثض  لثثك فقثثد يثث  يعمثث  لمثثدة

ينثاير  31 مشثاق، وفثى المرض، مشبلبثًا علثى صثعوبة الوركثة ومشوثديًا مثا كثان يواجهثه مثن
 .م( ، أعالى من العم  بعد أن شمكن المرض من جتسده النوي  1391 عام)

م( ، لالثثثثثثثثي أنالاتسثثثثثثثثه األخيثثثثثثثثرة، وورى الثثثثثثثثثرى  1391 أكشثثثثثثثثوبر مثثثثثثثثن عثثثثثثثثام) 21 وفثثثثثثثثى
)هث ا مريثد  :)فولكوفو(اسإتسامية بمدينة )تسان  بطري بورج(، وكشب على شثاهد يبثره بمقبرة

كان مدري العربيثة فثى المدرتسثة الكبيثرة اسإمبراطوريثة  - ويالشيخ العالم مومد عياد الطنطا
 بتسان  بطري بورغ الموروتسة(

مقثثثا  بجريثثثدة صثثثو   -ينيثثثر: الشثثثيخ عيثثثاد الطنطثثثاوي أزهثثثري علثثثم البثثثرب لتسثثثان العثثثرب
جهثثثود االتسششثثثراق  -131ص3ج-د نجيثثثب العقيقثثثي-م،  المتسششثثثريون2113 1 1األزهثثثر

مجمثض الملثك فهثد  -1ص-مومثد الجثار اهلل تسثليمان بثن -الروتسي في مجا  التسنة والتسثيرة
 المصوف الشريف بالمدينة المنورة.لطباعة 
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كية، وُيمنح شقديرًا لجهوده أعلى الروتسية، ومشرفًا على االوشالاال  المل
؛ وبمجرد وصو  الشيخ ئلى بطرتسبورج العاصمة  وتسامين ملكيين هناك

م( اوشال  بمقدمه الصوافة والدوا ر العلمية 1341الروتسية آن اك، في مايو )
والالكرية واالتسششرايية الروتسية، واعشبر  مجي ه بمثابة ود  ثقافي وعلمي 

ض صدفة؛ فقد كان اتسم الشيخ الطنطاوي في مهم، ولم شكن ه ه الوالاوة مو
 . لك الوي  معروفًا لدى  البية المتسششريين والروالة األوروبيين

ويوبل  والاوة اتسشقبا  رجا  الالكر واألدب والصوافة واالتسششراق الروتسي 
للشيخ الطنطاوي؛ بوالاوة اتسشقبا  أخرى هي األهم و لك وين أصدر القيصر 

م(، 1341ني من يوليو عام )مرتسومًا في الثا (1الروتسي)
متسششار دولة ومشرفًا على االوشالاال  الملكية، بجانب عمله  الطنطاوي بشعيين

األتساتسي ك تسشا  للبة العربية في القتسم الشدريتسي بالدا رة اآلتسيوية لوزارة 
الخارجية الروتسية، وهك ا صار الشيخ األزهري ال ى ينشمى ئلى طا الة علماء 

ى مهام عمله الجديد بصالشه مويالًا في جهاز الدولة الشنوير المتسلمين يؤد
الروتسية، وعضوًا في طبقة النباء، وأود المقربين من الباط القيصري 

 .الروتسي
ميادية، ُعين الشيخ عياد الطنطاوي أتسشا ًا بكلية اللبا   م(1343وفى عام )

 الشريية في جامعة بطرتسبورج بعدما أصبح يشقن اللبة الروتسية ك ي مواطن
روتسي، بجانب ئشقانه اللبا  الالرنتسية والالارتسية والشركية والششرية، وي  يعم  
بالشدريي باسإضافة ئلى كونه متسششار دولة ومشرفًا على االوشالاال  الملكية 
وشى نهاية عمره، ولم يبادر روتسيا من  يدومه ئليها ئال مرة واودة عام 

قاهرة وطنطا، اهشم م(، وي  عاد ئلى مصر في زيارة يصيرة ئلى ال1344)

                                 
  ( نيقوالي األو 1)
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خالها بجمض المخطوطا  الشريية، واصطوب معه زوجشه وابنه عا دًا مرة 
 .أخرى ئلى باد الروي

الطنطاوي خا  تسنوا  شدريتسه بجامعة تسان  بطرتسبورج أثر كبير  كان للشيخ
في وركة االتسششراق الروتسي، وي  جمض الشيخ بين الطرق العملية والنيرية، 

د اللبة ويشرح أمثا  لقمان، ويقرأ يطعًا من مؤلالا  فقد كان يدري يواع
شاريخية، ومن مقاما  الوريري؛ كما كان يدري الشرجمة من الروتسية ئلى 
العربية، والخطوط الشريية، ويراءة المخطوطا ، والموادثة باللبة العربية، وزاد 

ية م(، وألو  مرة في شاريخ كلية اللبا  الشري 1344 على  لك أن أدخ  عام )
شدريي شاريخ العرب؛ كما لعب دورًا مهما في ئرتساء وركة االتسششراق بروتسيا، 

الروتسي(، ولع  أدق وصف  – )العربي ووضض اللبنا  المبكرة للووار الثقافي
داخ  المجشمض الروتسي هو ما كشبه أود  الطنطاوي للش ثير ال ى أودثه
(  وي  كشب واصالًا الشيخ الطنطاوي بالقو : )شخصية 1المتسششريين الروي)

 مشالردة و ير مشكررة في شاريخ االتسششراق الروتسي واألدب العربي الودي (
"هو  :كما وصاله اسإمام األكبر الدكشور أومد الطيب شيخ األزهر الشريف، يا اً 

ب نه هو ال ى  زا  أزهري مشهور في مدينة بطرتسبورج الروتسية وشى اآلن
بة العربية، وبركاشه موجودة هناك وشى اآلن، وي  نجد االتسششراق الروتسي بالل

يويا جدًا في اللبة العربية، ويد لمتس  ه ا بنالتسي في زيارة لجامعة بطرتسبورج 
 ووجد  المتسششريين ك نهم عرب"

ولم يشويف أثر الشيخ عياد الطنطاوي، على ما تسبق  كره، فقد أتسهم في نق  
واسإتسامية ئلى روتسيا، كما كان ولقة الوص  بين علوم الوضارة العربية 

                                 
)ويثاة الشثيخ مومثد  فثي مؤلالثه ( المتسششرق الروتسي الكبير )أ ناطيوي كراششكوفتسثكي(1)

 عياد الطنطاوي(
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( ئضافة ئلى ئعداده مجموعة 1المتسششريين الروي وبعض الكشاب المصريين)
مخطوطة، ششناو  موضوعا  في  (311من المخطوطا  الشريية بلغ عددها )

شاريخ اسإتسام، والطب، واألخاق، والاللتسالة، والدين، واللبة العربية، 
المصرية العامية، ونيرًا له ه الجهود ودوره الملموي في والعروض، واللهجة 

نق  علوم اللبة وشعليم لتسان العرب ئلى الطاب الروي وشميزهم في آليا  
 وتسامي)تسشانيتسان  ومناه  البو  باللبة العربية؛ يلده القيصر الروتسي

 .و)القديتسة ونة(، كما منوه خاشم مرصض باأللماي باهي الثمن )
لشيخ لم يشويف اوشالاء الوكوما  الروتسية المشعايبة من  القرن ولشدة ش ثير ا

الشاتسض عشر ووشى اآلن، بالشيخ عياد الطنطاوي، فمؤخرًا دشن  الوكومة 
الروتسية الوالية مشروعًا علميًا يهدف ئلى ميكنة مؤلالا  ومخطوطا  الشيخ 

عدادها ئلكشرونيا لكى شكون في مشناو  الدارتسين لشرا  الش يخ الطنطاوي واج
 .الجلي 

كما نيم  جامعة تسان  بطرتسبورج الروتسية، فى الالشرة 
م(، مؤشمرًا علميًا دوليًا اوشالاء 2111نوفمبر من العام ) 3 ووشى 2 من

بالم وية الثانية لمياد الشيخ عياد الطنطاوي، وأصدر  كشاباً 
صالوة، شضمن جميض األبوا  الشي شناول  تسيرة الشيخ الراو   (311من)

المؤشمر، وكشب على  افه ئهداء ئلى الشيخ الطنطاوي، وعنوانا ونويش  في 
 فرعيًا يوم  اتسم)روتسيا والعالم العربي(.

                                 
دراتسثة ( مث : أومثد شيمثور ومويثي الثدين الخطيثب و يرهمثا. ينيثر: االتسششثراق الروتسثي 1)

م. دار 2113-هثثث1423الطبعثثة األولثثى -113ص -د  مومثثود التسثثاموك -شاريخيثثة شثثاملة
 األردن. -عمان–المناه  
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م(، أيام  المؤتستسة المصرية الروتسية للثقافة 2119وفى ماري من العام )
عامًا على وفاة الشيخ عياد  (144 والعلوم، اوشالااًل شعبيًا ئوياء ل كرى مرور)

 الطنطاوي.
 المباشر بين علماء األزهر وبعض المتسششريين اللقاء -هث

لم يكشف علماء األزهر بش ليف الكشب في نقد الخطاب االتسششرايي ب  الشقى 
( وأيام الوجة 1كثير منهم مض بعض المتسششريين وجها لوجه في عقر دارهم )

عليهم، مما دعا بعضهم لايشناع بعد أن كان يرى كام أتسافه من المتسلما  
 !.والبديهيا 

 نقد كشابا  شام ة المتسششريين من المتسلمين -و
لم يكن األزهر الشريف لينقد خطاب المتسششريين وو  اسإتسام ويشرك أبناء 
المتسلمين ال ين ششلم وا على أيديهم، وشربوا على موا دهم، وش ثروا بهم؛ فهؤالء 
 أشد خطرا من المتسششريين أنالتسهم ئ  ئنهم يعيشون بيننا ويشكلمون بلبشنا،

 فش ثيرهم أشد، وتسيوفهم أود.
ويد ويف علماء األزهر الشريف مويالا مشرفا من مث  هؤالء ونقدوا كشاباشهم 

 نقدا علميا وبينوا ما فيها من شبيير للوقا ق، ومن  لك:
في كشاب )التسنة ومكانشها في الششريض اسإتسامي( آنف ال كر وفي الالص   -1

(. 2اله شبها  بعض الكشاب)التسابض من الباب الثاني شوديدا نايش مؤل
                                 

( من هثؤالء مثثا : د  مصثطالي التسثباعي الث ي الشقثي عثددا مثن المتسششثريين فثي معيثم 1)
بثثاد أوربثثا ينيثثر عثثن هثث ه اللقثثاءا  والموثثاورا  : االتسششثثراق والمتسششثثريون مثثا لهثثم ومثثا 

 مرجض تسابق.-34-94ص-د مصطالى التسباعي-معليه
(الكاشب المصري األتسشا   اومد أمين في كشابه)فجر اسإتسام(، ومومود أبو رية في كشابثه 2)

)أضواء على التسنة المومدية(، ال ي يّدم له د طه وتسثين، وهثو الكشثاب الشثهير فثي الطعثن 
تسثيما أبثي هريثرة رضثي  م،في وجية التسنة النبوية، وفي صوابة النبي صثلى اهلل عليثه وتسثل

 اهلل عنه.
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المش ثرين بشبها  المتسششريين، ويدم أدلة واضوة على شبعيشهم وانبهارهم 
 ب فكار المتسششريين وو  التسنة النبوية.

اخشلف الشيخ الخضر وتسين مض الدكشور طه وتسين عندما ألف كشابه  -2
)في الشعر الجاهلي(، ورأى أن الكشاب به انوراف خطير واشباع أليوا  

تسششرق اسإنجليزي مرجليو  وطعن في القرآن، ورد عليه بكشابه )نقض الم
كشاب في الشعر الجاهلي(، ال ي يا  فيه: "نهض  األمم الشريية فيما تسلف 
نهضة اجشماعية ابشدأ  بطلوع كوكب اسإتسام، واتسشوثق  وين تسار  هدايشه 

  ه ه تسيرها الوثي ، وفشو  عيون ه ه األمم في طريقة الوياة المثلي، تساد
النهضة وكان لها األثر األعلى في األفكار والهمم واآلداب ومن فروعها نهضة 
أدبية لبوية، جعل  ش خ  مياهرها العلمية لعهد بني أمية، واتسشو  على 
تسويها في أيام بني العباي وشمشض الشرق بنهضشه االجشماعية واألدبية وقًبا، 

 ن ال ي شتسمو به المدارك ثم ويف الشعليم عند  اية، وأخ  ش ًنا  ير الش
وشنمو به العقو ، فإ ا  الوة شدب ئلى جالون ه ه األمم ولم شكد شتسشاليق منها 
ئال ويد أجنبية شقبض على زمامها والشال  الشرق ئلى ما كان في يده من 
لى من شب في مهده من أعايم الرجا ، أخ   لى ما شاد من مجد، واج وكمة، واج

ما هو شرا  آبا هم وبين ما يقشبتسونه من  ينير ئلى ماضيه ليميز أبناؤه بين
البرب، ويشعروا بما كان لهم من مجد شامخ، فش خ هم العزة ئلى أن يضموا 
ئلى الشالد طرياًلا، ولي كروا أنهم  رية أول ك التسراة، فا يرضوا أن يكونوا 

 (.1)''للمتسشبدين عبيدا
الجاهلي( ويعد ه ا الكشاب من أهم الكشب في الرد على كشاب )في الشعر 

 وأيواها وجة.

                                 
مؤتستسثثة -11ص-الشثثيخ  مومثثد الخضثثر وتسثثين -( نقثثض كشثثاب فثثي الشثثعر الجثثاهلي1)

 هنداوي للشعليم والثقافة.
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 ابشعا  بعض أبناء األزهر للدراتسة في البرب -ز
وه ه جعل  االطاع على أفكار المتسششريين عن يرب ويراءة ئنشاجهم مباشرة 
دون اوشياج لشرجمة ربما شخط  في المراد، فيكون النقد لهم أيوم والوجة عليهم 

الخادعة في البرب ب   ( لم شتسشهوهم المياهر1ألزم، ويد رأينا نما ج كثيرة)
يلوا أوفياء لدينهم، على الر م من وصولهم على الدرجا  العلمية من يلب 
جامعا  أوربا ولم يكشالوا ب لك ب  بينوا وقيقة ه ا الخطاب االتسششرايي وو  

 اسإتسام من خا  ما ألالوا من كشب، وتسجلوا من موايف خالدة.
 اتسشقبا  الوافدين للدراتسة في األزهر -ح

ي شي هؤالء الوافدون من ششى بقاع األرض ثم يعودون ئلى بادهم وي  
موملين برتسالة األزهر التسامية، ومششبعين بالالهم الصويح له ا الدين بعيدا 
عن اسإفراط والشالريط، وه ا يتسهم في شصويح الصورة الشي رتسمها 
 المتسششريون لإلتسام في البرب وي  ئن الدراتسا  االتسششرايية المخشلالة شمث 
الركن األتساتسي والجانب األهم فى نيرة البرب ئلى اسإتسام، ئ  شعشمد ه ه 
الرؤية الشي ما زال  أتسيرة أفكار وشصورا  خاط ة في  الب األويان على 

 كشابا  المتسششريين وآرآ هم وبالشالي يشكون المويف البربي شجاه اسإتسام.
 االتسشعانة ببعض المتسششريين المنصالين - ط

شريف بما تسبق  كره آنالا من جهد مشكور لعلما ه وباوثيه، لم يكشف األزهر ال
(.ال ين 2ب  كان لألزهر كمؤتستسة دور بارز في ه ا األمر فقد اتسشعان ببعض )

أنصالوا اسإتسام منهم يب  اعشنايه وكان لهم ش ثير على الخطاب االتسششرايي 
"وي  دعشهم مشيخة األزهر في تسشينا  القرن الماضي سإلقاء بعض الدروي 

                                 
( مثثن هثثؤالء مثثثا : د  عبثثد الولثثيم مومثثود، د  أومثثد الطيثثب، د  مومثثود ومثثدي زيثثزوق 1)

 و يرهم.
 ( من هؤالء دينيه، وليوبولد فايي، وجرمانوي و يرهم.2)



 

 
11 

الدينية علي طاب الالرية النها ية في معهد اسإعداد والشوجيه  يب  ئيالادهم ئلى 
 (.1الخارج للدعوة وييادة المراكز اسإتسامية هناك")

ولم يشويف ه ا األمر وشى عصرنا الواضر فقد اتسشضاف  كلية اللبا  
( 2مواضرة) 2113 تسبشمبر 31والشرجمة، بجامعة األزهر الشريف يوم األود 

 ياهرة اسإتساموفوبيا في البرب والشالتسيرا  الخاط ة لإلتسام نايش 
( عن ياهرة الخوف 3وشود  في المواضرة أود المتسششريين األمريكيين)

وشصنيف الناي ئلى مجموعا  شبيهة ومخالالة بناء على األنتساق الثقافية، 
والعادة، والدين، واللون، و يرها من الالروق اسإنتسانية، وشناو  ياهرة 

موفوبيا في البرب وشوييف اسإعام المتسيي لبعض الصور واسإيواءا  اسإتسا
التسلبية ألجندا  خاصة في عملية ممنهجة لششويه صورة العربي والمتسلم 
ووصاله بالصالا  التسلبية وشجريده من اسإنتسانية خاصة من خا  اتسشبا  

لى أعما  بعض المشطرفين واسإرهابيين ال ين يشم ئلصاق أعمالهم باسإتسام ع
خاف الوقيقة، على الر م من دعوة اسإتسام الصريوة لقبو  االخشاف واوشرام 

 .اآلخر والوريا  الدينية
كما شود  عن االخشاف ك مر فطري في الخليقة ودور الجه  في شصنيف 
الناي ئلى مجموعا  نشيجة لنقص المعلوما  والمعاشرة الوقيقية الشي يمكن 

 الثقافا  والوضارا من خالها بناء الصدايا  عبر 

                                 
د علثثي -( ينيثثر عثثن  لثثك: نقثثد الالكثثر االتسششثثرايي وثثو  اسإتسثثام والقثثرآن الكثثريم والرتسثثالة1)

 م.2111-هث1431الطبعة األولى -32ص-النملة
 https://www.elbalad.news/3510967( ينير عن  لك الرابط الشالي: 2)
ي جثيمي كثارك أتسثشا  الاللتسثالة واألديثان بجامعثة جرانثد فثالي ( المتسششرق األمريكثي كيلث3)

 تسثثثثثثثثثثشي ، وصثثثثثثثثثثاوب المؤلالثثثثثثثثثثا  العديثثثثثثثثثثدة عثثثثثثثثثثن الاللتسثثثثثثثثثثالة والثثثثثثثثثثدين والوضثثثثثثثثثثارا . 
 

https://www.elbalad.news/3510967
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وانطاًيا من متسؤولية األزهر الشعليمية والدعوية في نشر الالكر اسإتسامي 
الوتسطي ال ي شبناه طيلة أكثر من ألف عام نجد األزهر الشريف في عام 

بجناٍح خاصٍّ به في معرض  -للعام الثال  على الشوالي  –م( يشارك2111)
 القاهرة الدولي للكشاب.
الشريف على ئبراز اآلراء الصويوة المنصالة لبعض ويد عم  األزهر 

المتسششريين، وشتسليط الضوء عليها لشصويح الصورة الخاط ة عن اسإتسام؛ 
وشى يكون الرد على الخطاب االتسششرايي المعادي لإلتسام أكثر ئيناعا، وي  
يدم جناح األزهر الشريف بمعِرض القاهرة الدولّي للكشاب لزواره كشاب "اسإتسام 

   (.1اسإنتسانية") دين

                                 
( للمتسششثثثرية األلمانيثثثة أّنامثثثاري شثثثمي ، شرجمثثثة د.صثثثاح عبثثثد العزيثثثز موجثثثوب، مثثثن 1)

تسثام، كمثا يث كر وشندرج دراتسة أّناماري شثيمي  عثن اسإ .كبار العلماء باألزهر  ئصدارا  هي ة
مشرجم الكشاب، في ئطار اهشمام المتسششريين بدراتسة اسإتسام بعيًدا عن وجها  نيثٍر أشثاعها 

م، وشعلمثث  اللبثثة 1122ُيثث كر أّن أّنامثثاري شثثمي ، ولثثد  عثثام  .بثثاوثون  ربيثثون مشويثثزون
العربية فثي الخامتسثة عشثرة مثن عمرهثا، ودرتسث  فثي جامعثة بثرلين علثوم العربيثة واسإتسثام، 

صثثل  علثثى الثثدكشوراة شوثث  عنثثوان "دراتسثثة عثثن مالهثثوم الوثثب فثثي الشصثثوف اسإتسثثامي وو
المبكر"، وعمل  في الشدريي في ألمانيا وأمريكا وعدد من جامعا  العالم، ويد وصثل  علثى 
العديثثد مثثن األوتسثثمة مثثن بينهثثا وتسثثام العلثثوم والالنثثون مثثن الطبقثثة األولثثى فثثي مصثثر عثثام 

م، وكشثثب علثثى يبرهثثا بالعربيثثة واأللمانيثثة 2113ام فثثي عثث  م، وشوفيث  أنامثثاري شثثمي 1119
 ."األثر اسإتسامي المشهور "الناي نيام فإ ا ماشوا انشبهوا

فصثًا، ششوثد  فيهثا عثن انششثار اسإتسثام ووثا  الجزيثرة  12ويد يتسم  المؤلالثة كشابهثا ئلثى 
الكثثام  العربيثثة يبثث  اسإتسثثام، مالصثثلًة الوثثدي  عثثن التسثثنة النبويثثة والشثثريعة اسإتسثثامية وعلثثم

والاللتسالة اسإتسامية والشصوف، فثي وثين خصصث  أنامثاري شثمي  أوثد فصثو  الكشثاب شوث  
 ."عنوان "مومد رتسو  اهلل

ويؤرخ الكشاب لبداية اهشمام الباوثين البربيين الالعلي بدراتسة اسإتسام ووضارشه علثى أتسثاي 
ادية عثثن علمثثي منهجثثي، فهثثي شبثثدأ الوثثدي  عثثن نشثث ة اسإتسثثام وانششثثاره، وُشقثثدم رؤيثثة صثث
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 منايشة الرتسا   العلمية وو  االتسششراق -ي
من األتساليب الشي اعشمد عليها األزهر الشريف في نقد الخطاب االتسششرايي 

 منايشة األطرووا  والرتسا   العلمية وو  االتسششراق، ومن شلك الرتسا  :
 )التسنة النبوية في كشابا  أعداء اسإتسام.. منايششها والرد عليها( -1
لني  درجة الماجتسشير من يتسم الودي  بكلية  (1)هي رتسالة يدَّمها صاوبهاو 

 أصو  الدين بالقاهرة
وفي الالص  الثاني من الباب األو : شود  الباو  عن أعداء التسنة النبوية 
من المتسششريين، فعرَّف بهم وبين منهجهم، ثم  شود  عن المويف من 

أمام ه ه الطا الة، وشوصين  و كر أنه ال بد من الويوف بوزم االتسششراق،
اسإتسام وأهله من أفكارهم، وأنه ال يجوز أله  اسإتسام االعشماد على فهمهم 

 لإلتسام بوا 
)شبها  المتسششرق ئتسرا ي  ولالنتسون وو  الدعوة اسإتسامية.عرض  -2

 ونقد( رتسالة دكشوراة للباو  بكلية أصو  الدين والدعوة بالزيازيق.
 قدمة، وشمهيد، وثاثة أبواب وخاشمة.وششكون ه ه الرتسالة من م

شضمن  المقدمة أهمية الموضوع و أتسباب اخشياره، وأهداف البو ، 
 وشتساؤالشه، ومنهجه والدراتسا  التسابقة، ثم خشم  بخطة البو .

                                                                             
الجوانثثثب اسإنتسثثثانية فثثثي الشثثثريعة اسإتسثثثامية، وشتسثثثشعرض بشثثثك  ئجمثثثالي شثثثاريخ الاللتسثثثالة 
اسإتسامية وعلم الكام ونش ة الالرق، ثثم شبوثر بنثا فثي عثالم الشصثوف لششعثرف علثى رجاالشثه 

  .وشصوراشهم اسإنتسانية، وشنشهي الدراتسة ئلى وصف العالم اسإتسامي المعاصر
تسششثثريين.. "اسإتسثثام ديثثن اسإنتسثثانية" فثثي جنثثاح األزهثثر بمعثثرض ينيثثر عثثن  لثثك: بثث يام الم
 الكشاب على الرابط الشالي:

 https://www.masrawy.com/news/news_economy/details 
 (د. عماد التسيد مومد ئتسماعي  الشربيني1)
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ثم فى الشمهيد عرف الباو  ب برز مصطلوا  عنوان البو ، وبالمتسششرق 
 امية.)ئتسرا ي  ولالنتسون( وكشاباشه وو  الدعوة اسإتس

وفى الباب األو :  كر الباو  شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( وو  
 مصادر الدعوة اسإتسامية. ويد شضمن ه ا الباب فصان:

الالص  األو : شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( وو  القرآن 
 الكريم.عرض ونقد

الالص  الثانى: شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( وو   التسنة 
 بوية.عرض ونقدالن

وأما الباب الثانى فقد جاء بعنوان: شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( 
وو  النبى )صلى اهلل عليه وتسلم( وبعض الصوابة الكرام )رضوان اهلل 

 عليهم(.وفيه فصان:
الالص  األو : :شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( وو  النبى )صلى اهلل 

 عليه وتسلم(. عرض ونقد
الثانى: شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( وو  بعض الصوابة  الالص 

 الكرام )رضوان اهلل عليهم(.عرض ونقد
وأما الباب الثال  فقد  كر  فيه: شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( وو  

 التسيرة النبوية  والشاريخ اسإتسامى.عرض ونقد. وفيه فصان:
لالنتسون( وو  التسيرة الالص  األو : شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  و 

 النبوية.عرض ونقد
الالص  الثانى: شبها  المتسششرق )ئتسرا ي  ولالنتسون( وو  الشاريخ 

 اسإتسامى.عرض ونقد
ثم جاء  الخاشمة وفيها أهم النشا   الشى شوص  ئليها البو  وأبرز الشوصيا  

 الشى أوصى بها الباو .



 

 
12 

قد الخطاب ولع  ه ه كان  آخر رتسالة نويش  في جامعة األزهر في ن
 .-على ود علم الباو -االتسششرايي وو  اسإتسام وشى كشابة ه ه التسطور

 عقد  المؤشمرا  -ك
اهشم األزهر الشريف بعقد المؤشمرا  الشي ششناو  الخطاب االتسششرايي وو  
اسإتسام، وش شي أهمية ه ه المؤشمرا  من كونها يوضرها عدد كبير من العلماء 

عالم مما يتساعد على الشواص  وشايح األفكار، والباوثين من ششى أنواء ال
 ومن أهم ه ه المؤشمرا  ما ي شي:

مؤشمر )المتسششريون والشرا  العربي واسإتسامي(، ال ى أيامشه كلية  -1
م( بالمشاركة مض 2114اللبة العربية فرع جامعة األزهر بالزيازيق عام)

مؤشمر معالم ويد شناو  ال .المجلي العلمي العالمي للبة العربية بلبنان
اسإنصاف والششويه في مويف المتسششريين من الالكر اسإتسامي، وشبها  
المتسششريين وو  شاريخ األنبياء والصوابة وشالنيد ه ه الشبها  ئلى  ير  لك 

 من القضايا.
مؤشمر )أعام العربية في مرايا المتسششريين( ال ى أيامشه كلية اللبة  -2

 م( 2111عام)العربية فرع جامعة األزهر بالمنصورة 
ويد تسعى المؤشمر ئلى شجلية الصورة الشي رتسمها المتسششريون ألعام العربية 
والكشف الواعي للجوانب اسإيجابية والتسلبية لرؤية المتسششريين ألعام العربية 
وفهم ما أنجزه المتسششريون فهما علميا بعيدا عن الشعصب كان  ه ه بعض 

الخطاب االتسششرايي وو  اسإتسام،  الجهود الشي ب لها األزهر الشريف لنقد
وشصويح الصورة الخاط ة الشي رتسمها معيم المتسششريين عن اسإتسام، وما 
زا  األزهر الشريف وتسيي  بعون اهلل شعالى تسدا منيعا أمام ك  المشربصين 

 والمشككين.
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 الخاشمة
الومد هلل في بدء وخشم، وبعد أن من اهلل علي بإشمام ه ا البو  أ كر بعض 

 نشا   الشي شوص  ئليها، وهي علي النوو اآلشي:ال
كان األزهر وما يزا  درع اسإتسام الوصينة، ومنبض الوتسطية بعيدا عن   -1

 اسإفراط والشالريط.
 اتسشوعب األزهر جميض األفكار ونايشها بالوجة والدلي .  -2
 شناو  األزهر الخطاب االتسششرايي بالنقد معشمدا على العق  والمنطق  -3
ي نقد الخطاب االتسششرايي في موورين هامين أولهما: تسار األزهر ف  -4

 علماؤه وباوثوه، وثانيهما: األزهر كمؤتستسة اضطلع  بدورها في ه ا األمر.
أبرز األزهر آراء بعض المتسششريين المنصالين في القديم والودي ،   -4

 وشى ولو لم يتسلموا.
 وفي خشام ه ا  البو  أوصي بعدة أمور منها:

األبوا  الشي ششناو  الخطاب االتسششرايي وو  اسإتسام، ضرورة االهشمام ب -1
 وشرجمشها للعديد من اللبا  ليعلم المتسلمون وو  العالم كنه ه ا الخطاب.

ضرورة اهشمام وتسا   اسإعام بإفراد متساوا  كبيرة لبو  االتسششراق  -2
وآثاره على العالم اسإتسامي، وكيالية الرد على الشبها  الشي يثيرها 

ون، و لك بشتسليط الضوء على األص  العقدي له ا األمر، وربطه المتسششري
 باألودا  على أرض الوايض.

وجوب اعشماد المهشمين من المتسلمين بنقد الخطاب االتسششرايي على  -3
العق  والمنطق، والمقارنة بين ما عندنا وما عند المتسششريين بدال من الدوران 

هم فقط؛ لشكون الوجة أبلغ ، والنقد في دا رة المدح لما عندنا وال م لما عند
 ألزم.



 

 
11 

ضرورة ئنشاء األزهر الشريف مرصدا للدراتسا  االتسششرايية شكون   -4
مهمشه رصد ما يقا  عن اسإتسام بين الوين واآلخر، والرد عليه بطريقة علمية 

 منهجية وبلبا  مشعددة.
ومد وصلى اهلل وتسلم وبارك على تسيدنا مومد وعلى آله وأصوابه أجمعين، وال

 هلل رب العالمين.
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