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  املثقفنيوخنبة مه ر ــبيان األزه  

 حول مستقبل مصر

الااتيذ ررمدمااترالشيااارزااياراألزتاامراةذمناالري يةاا ر اا رالم   ااي راألسااذرذربمةااردرةريمةماا ر اا ر
 ا رعاتدر ا ريةارررالنلمارارلالم رامة رها راألزتامرعلىراخذالفرانذمارااهم رال رمةا رلالتةةيا رالمصمةي ر

هماامربماارر صاامرر  ذضاايرتراللة اا رالذررةاياا رال ررياا رالذاا ررةرعااتالشاامة ورلهتارساا ارخااالاراةذمرعاارتر
لد اا  رالةةيلاا ررغرةرهاا نةاا ررةةاارةمرلمتميذمااررهاا ره ةياا ر رااذ ة ر صاامالااار ورلالنشاامة ر اا ربنااترراا رةر
رلالنتال راالةذمرعي ر.رلالمررلاةره رالةمة رلالرما  رزنةمرر

لي اعااترزااار ل رريلياا ئررليااتره اهاامرالموذمناا ضرعلاااىريااملرةرهاساايور رااايمةرالاا   رعلااىر ةااارد
األ امرالةمرةا رللا ررلذصا رها رلاشىرالمزايتةورلهرذةصامرها رسايمتررباالموذم رالمصام رهةريشمرري ىر

رال رمة رالةريم رل  اعترالموذم رلنمو رالرلي ر.ر
ورهاا ضررااتةتالرلاعذماهاارمر اا رالومياا ربااتلرراألزتاامرال ياارد رهاا ربلاا رةرال راامرا سااال  رال سااش ّر

رعاليا هةتةاترالمةررةرالمردة رالذ رُةرذضراربمرورلةةاذر رلليماررها رميذ رلاعذةررهرمتالموذمني رةؤيتلضر
لبيااارضرمساااورالريرسااا رالشااامعي رالصاااةية رالذااا رةةةزااا رانذمرةمااار رارهرااارزامرعلاااىرخةمهااا ربرلاااتة رالتللااا ر

ر:رلهررةا رالنلم رلال  ره رالذ رمرهرزرعلىراألبنردرالذرلي المذمايم ور
ور ة اارمرلمااذتارمتاا رالرااة رلالومرعاا رالااذ رترلهوتةااتر مرالااتة الةنااترال  ماا رهاا رلدياارارعلاا -1

 ي رللةص صرالشمعي ر.عالذالة رالممر اعترع ريلةرش رةوم ربي رالن  رلالة  ر
 الةنترالذررةا رلتلرراألزتمرالمويتره رييردةرالةمي رال  ةي رنة رالةمة رلاالسذ الار.ر -2
 ابرلال ة ضربذة عرهمررالاصة ر.رالةنترالةضرر ر ديرار اذل رالنل مرالشةيني رلاآلد -3
 ه رييردةردمي رالموذم رلهشري ريردةرالمم ره رالةيرةرالمصمة ر.ررالنمل الةنتر -4
 لال  ره ره رال   رالنمب رلالنرل را سال  ر.رالور  رللنل رلالمةردةرلالةمض رالةنُتر -5

ر
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ر
ر

لالةمضااا رررلحرهاااماثرمعاااالمرال رااام ةريشاااذم رهااا رعلاااىرمضرةراااذلمم ارالموذمنااا ضردااامصرلياااتر
لهلمياذهرالشاياررالنشررلالذ تمرلا صالحره راألزتمرالشمة ورابذتاامر  رزيارا سالمرالشياردر ر

 ا رم  ارارالمماغا رلمئمذا رالموذماتة ر ا رعلمرئا رللىرا  رمر ةماترعةاتهرلهال ياذهررهرع رالشمشرل ر
علمرئاا رللااىرةاا مرخرا سااالمرلر رغياامت ر اا رزاايدرازرل صااش ىرعةااترالااماز رلزاالذ ترلرل ةمااترعةااترا ر

رالةرسرتذار.ر
اسااذلمم ارهاا رال ياالرن راا رلنواارزاتريةاارررالم   ااي رالمصاامةي ر ماا رزاارري ارهاا رالذشاا رريماارر

المنمه رلا نررن ورلمسمم اره رهشري رالن  رالمصم رلالنمب رالةتةثره رنمضذ رالمذواتدةور ا ر
رغلرال رمرلال ةتاضرلالا ع ررةرارال لر  رلال رن ضورلاألدبرلال ة ضورلغيمترر  رالمنررفرالذ رص

ال  اساا رالمشااذمي ربيااةم رةميناارمورهلاا رال  اساا رالذاا رلرياازلارهاا رلياا ررالناارموراةذمااتلارهاا رياا رذلاا 
ر:راآله ه رالذ رهذم  رلرالومي ر  رع الاراأل  رلدرمرئمروررهمِتُفرللىرالزرة رالرر ي رالذ رةمهضيمر

ها رالممدلا رالتيي ا رالماتةا ورلذلا رها رعاليا را ساالمربرلتللا رل م رهةتةترالمةردئرالةريم ر
المةش دةرلن رمرالةر رهيمارورلهاته ربرأل ا رها رالنصمة رل ررراسذماهيوي ره اه ي ورهمُس رزر رالتلل ر

 مةااامراالنشاااال رنةااا رالذ اااتمرالةضااارر وربماااررةة ااامرعمليااا رالذةااا ارالاااتةم ما  رلةضااام رالنتالااا ر
لالنل رله هيمرالمخرارلالرل ور  رالة رظرعلاىرورلةر  رلمصمردخ ارعصمرلنذرجرالمنمه راالةذمرعي 

 رلذلا ردمرةاا رللمةاردئرا ساال ي رالذا راساذ مترها رلعاا رلا نرارني رلالذاماثرال  اره ال اي رالملديا ر
األ  رليميمرالنلمارارلالم رامة ر ا رالذنامغرللغ ارارلالذشا ة رملرالزلاّ رلسا ارالذ رايمورلصا نرمرلمارر

ر ا رهذةارهىرةتل ةيا ممها رالذا رياترهمها رزانرراتردةةيا ر رئ يا رملر  راسذزالار اذلا رالذيارراترالمةة
الةمةاا رهةيااترعاا رنماادراالعذااتاارلال سااشي ورلهُةاارِي رةاا تمرا سااالمرهاا رلررور اباالرم ذةااررل شااذميرهمر

رلالنتارلالمررلاةورلهةنُترع رسمرد راألدةرضرالرمرلة ريلمرر.
ر
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ر
را ساال ي ذرليا رلذةتةاتر ةينا رالممةنيا ر  رتةاررننلاُ ره اه ةاررنةا رالموذمناي رعلاىرالمةاردئرال

الةيامةورالذاا رهذم اا رمسرساارمرهاا رعااتدر اا رال ضارةررالرلياا ورالمرذالصاا ر اا رالةصاا صرالشاامعي رال شنياا ر
رب ص مررالمنةمةرع رال م رالصةيحرللتة ورلنوملمرره رالمةرلررالذرلي ر:رال ة ترلالتالل ور

هنذمااترعلااىردسااذ رررتةم ما ياا رالةتة اا ورالذاا ملالمر:ردعاا رهاساايورالتللاا رال  ةياا رالتسااذ رة رال
ة صااا رباااي رسااالشرترالتللااا رل ؤسرااارهمررال رن نيااا رالةريمااا ر.رلةةاااتدرل ااارررالةرااا ورهمهضاااي راأل ااا ور

لةضاام رالة اا  رلال اةةاارترلراا رمهمادتااررعلااىريااتمرالمراارلاةوربةيااثرهراا ضرساالش رالذشاامة رهيماارر
الرها رهشامةنره ررلا رةنامفرا ساالمرديثررلة ابرالشنا ربمررةذ اهمر  رالم م مرا سال  رالصةيحو

هرالشلرعلاىررلتللا رالتةةيا رالرمة هيا رالذا ر ر اررةنامفرهاىرال  رهارتراألخامىربلالرهررةااه رلالردضررر
ورباا رهاامنرللةاارسرلدارةر وذمناارهم رلاخذياارررلعرناالر ةمااررالةشاامة رهاا ربناا ر ماداا رالذااررةارروالةاارس

مةن را ساال ي رتا رضرهرا ضرالمةاردئرالرليا رللشااآلليرترلالمؤسررترالمة   رلمصارلةم ورزامةش رم
هةاارعرالااتةرنرترالراامرلة راألخاامىراالدذراارمرللااىرزاامائنم رأللبمااررةضاام رورللذشاامة رالمصااترراألساارس

ر.رالتةةي رهىريضرةرراألد اارالشاصي ر
ررنياارمر:راعذماااردرالة اارمرالاااتةم ما  ورال اارئ رعلاااىراالنذااااربرالةاامرالمةرزااامورالااذ رتااا رالصااايز  ر

 ا رهاتالارسالم رللرالش ورلرل ا ر رلذة يمر ةردئرالش رىرا سال ي وربمررةضامة ر ا رهنتدةا رالنصمة
الةارسرر ةاره م ارمر م لا رالشاناورلها خ رئ لي رهةتةترلالخذصرصرترل ماية رلألداارل ةرسة رللمرا

ر-لال ارن ضرلداتهر-ره رةمي رالذشمةنرترلال ماراتورللدارةرزئ ضرالتلل ربرل ارن ضرالنر  ل صرلةم ر
ر.رتاللمررالذر  رلدمة رالةص ارعلىرالمنل  رترلهل الد  رال رردرلهة يمرالش رهي ر

 اا راالدذاامامرالرر اا رلة اا  ررو راامرلالاامم لاألسرسااي رهاا راررل اارمر:رااللذاازامربمة   اا رالةمةاارتر
لالذاييااترعلااىر ةااتمرالذنتدةاا رلادذاامامراألدةاارضرالراامرلة ورلاعذةاارررالم ا ةاا ررا نراارضرلالمااممةرلالش اا و

ر.رالمرؤللي رهىرالموذم رر ةرط
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راا ة ذاةذةربرالذر يامرلالليملرةرآلدابراالخذالفرلمخالييرترالة ارور:راالدذمامرالذرمررابنرمر
ال ذة رراعذةرررالةثرعلىور  رلالنتااربي رالم ا ةي لاسذاتا  رلةنثرال مي رلالذةربذرالتة راسذزالارلر

لاالدذاامامرعذمااردرالةاا اررالمذرااره رالةاا برورلرالاا   النةصاامة رةمةماا رهاا رداامرالااتع اترالشرئ ياا رلر
هااا رالذنر ااا رباااي رهئااارترالشااانارالماذل ااا وردلضرمةااا ره ميااا رهااا رالة ااا  رالمذةاااردارلالذن ةااا رعليممااارر

ر.ربي رةمي رالم ا ةي رلال اةةرتر
هايياااترااللذااازامربااارلم اريمرلال اااماراترالتلليااا ورلالذمرااا ربااارلمةوزاترالةضاااررة رهااا رخر رااارمر:ر
ورلالمذرا  ر ا رالاةامةرلالنمبيا رني ورالمذ اه ا ر ا رالذ رلياترالرامة رلل  رها را ساال ي الناليرترا نرار
ل اارريت اا ر اا رنماارذجرهرئ اا رهاا رالذناارة رللشاانارالمصاام رهاا رعصاا رهرالماذل اا وررالةضااررة رالش ةلاا 

رالرلم رلنشتاضرالايمرللنررني ريلمرر.ر
لهايياتررولة ارظرعلاىرعزهماررال  ةيا سردسرمر:رالةمصرالذرمرعلاىرصايرن ريما ا راأل ا رالمصامة رلا

هةاارعرالااتةرنرترالراامرلة رالاا الثورلياامرضرالممررساا رلاالدذاامامرالرر اا رلااتلررالنةااردةرألالةمرةاا رالذر اا ر
ياارتورلادذاامامرةمياا ر  اارتمرالنةااردةربماذلاا رمزااررلمرورن  رالةاامةرلومياا رالشاانرئمرالتةةياا ردلضرمةاا ر ُر

هراألصيل ورليذل رالةمصرالذارمرعلاىرصايرن ردمةا رالذنةيامرلذ رليترل  ره رالشنارملرهش ة  رردلضرهر ي  ر
ر.رال ربذ ررمةررالةضررة رر ة    ريي ره رللا بتاعرال ة رلاألدب ر

هااا رردخاا ارعصاامرالمنمهااا رياار مةرالذ ااتمرالةضاارر لررسااربنرمر:راعذةاارررالذنلااي رلالةةاااثرالنلماا 
 رلمةاا ر رياا رالموذما ريلّااتااذهرالمواارالتورلدشاترهرهةااررها رورلهراامةوريا رالوماا درلذااتارنر ارر صام
ر.رمرذ ةلي رالرةمىلاسذ مرررال ملةرالةشمة رلهة يمرالمشملعرترالرواأل ي 

ل  اةمااا راالساااذةتادررورر ةااارم:ررلعماااراره ااا راأللل ةااارترهااا رهة يااامرالذةميااا رلالنتالااا راالةذمرعيااا 
ارالو اناااارهاااا ورلبمااااررة وااامر رياااارترالموذماااا رلابتاعرهااا رلال ضاااارارعلاااىرالةشرلاااا ل ررهةااا رال رااااردر

علااىررمسراألللياارترالذاا رعلااىرمضرةاااه رذلاا ررعال ياا رلا االيذصااردة رلالةااما دراالةذمرعياا رلال  رهياا ر
لاةاارالتللا رهوارهريا رالة ي ي رلالواردةر  راعذةرررالمعرة رالصةي رروةذةةرتررزنةةرره رنمضذ رالماتة 

ر.رةمينرمرالم ا ةي ر
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لالنرلمياا ور سااال  رلدائمهماارراألهمة ياا رهرساانرمر:ربةاارارعالياارتر صاامربازاا رئمررالناامبرل ةيشمااررا
ل ةرصااامةرالةااامرال لراااشية ورلالة ااارظرعلاااىراساااذ الارا رادةرالمصااامة ورلاساااذمةرعرالاااتلررال يااارد ر

الةتةاا ر اا ر صاالة رالشاان برهاا را ااررررهة يااممرالمشااذمنرلرعلااىرمساارسرالذناارلضرعلااىرالايااالذااررةا ر
لالة ارظرعلاىرالةيئا رروالةةيا رلذ اتمرالةشامة رالوماتراالنرارن رها المشارري رل ذربنا رورلاالسذ الارالذرم

رر.رلهة يمرالرالمرالنرداربي راأل  
لاخذصرصااامررر"تيئااا ريةااارررالنلمااارا"ررعااا دة شاااملعراساااذ الار ؤسرااا راألزتااامورلررعرزااامامر:رهاةياااتُر

ال راام رردلره ةاارتدرالذنلااي راألزتاام  رليرااذمدروتةااترورلالنماا رعلااىرهزااياراألزتااماخذيااررربذمزاايحرلر
ر.ه ر اذل راألنةرامهرالنرلم رلهارياألصي ور

:راعذةاررراألزتامرالشامة رتا رالوما رالماذصا رالذا رةُمةا رلليماررها رزاؤلضرا ساالمردرد رعشم
رباتاارالامم الةتة ا رور ا رعاتمر صاردرةردامرالوميا رها رلرةا ال رمرال  ميا رلرر لعل   رلهمار رلاةذمرداه

ورلادذاامامر اارره اهاامرعلياا ردابرالةاا ارباا ورلبشاامطرااللذاازامرالنلمياا رالالز اا الشااملطر ذااىرهة  االرهياا ر
ر.علمراراأل  

لاالهورتارتررالمشارري ضرها رلعاتادرتاذارالةيارضربرا راألدازابرلالم   ا ضررعلمراراألزتملةُميُار
برلنم رعلىره تمر صمرسيرسيرمرلايذصردةرمرلاةذمرعيرمره را رررالمةاتداترهلذزمرالمصمة رمضررالريرسي 

ررضر.ااااألسرسي رالذ رلردتره رتذارالةي
رلا رالم همرلمررهي رخيمراأل  ر.

ر
 األزهر في :  مشيخة

ر                                                                               هـ 2341سـنة   رجــب     من     71    
 م 1077   نةــس يونيـــو      من    71     

ر
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 قفنيخنبــــة املث علماء األزهـــــر
    األزهر شٌخ األكبر اإلمام

  زقزوق مدىحــــ محمود
 المجد أبو كمال أحمد

  حسن الشافعى
 عبد المعطى محمد بٌومً  

   القوصً الفضٌل عبد محمد
  عزب محمود
 امام الدٌن كمال محمد

 محمد صابر عرب 
   

   
  
 

 

  دٌاب حافظ محمد
  مصطفى الفقى

   الفتاح عبد نبٌل
    مرقص سمٌر

    الرزاز فرٌد صطفىم
  عصفور أحمد جابر

  فضل صالح
  الغٌطانً جمال
  فاضل محمد

   عمرو عبدالسمٌع عبد هللا 
 صالح الدٌن الجوهري 

 ٌوسف القعٌد 
 حلمى النمنم 
 محمد عفٌفً 
 بهاء طاهر 

 سامح فوزي  
  نعــم الباز

 تكــال لٌلى
 حمدى حسن أبو العنٌن  

    جالل أحمد أمٌن 
    سٌد  أٌمن فؤاد

 السٌد ٌاسٌن 

 


