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كلیة التربیة النوعیة

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
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تقریر عن ندوة
جتديد اخلطاب الديين وبناء الوعي ملواجهة اآلثار "

"السلبية للفكر املتطرف 

حمدي شعبان القائم بعمل نائب /د.وأ،محمود زكى رئیس الجامعة/د.تحت رعایة أ

أكرم محمد نمیر /د.أو،دمة المجتمع وتنمیة البیئة وعمید الكلیةرئیس الجامعة لشئون خ

.وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، بالتعاون مع وزارة األوقاف بالغربیة

. م٢٠٢٢/ ٢٨/٤وفي رحاب كلیھ التربیة النوعیة جامعھ طنطا أقیمت یوم الخمیس الموافق 

:ندوة إعالمیھ للطالب تحت عنوان

 

).الغربیة- مدیر إدارة األوقاف بزفتي (عسل السید أبو/ فضیلة الشیخالندوة حاضر في ھذه

:أھداف الندوة

.الوعيالتعریف بأھمیة بناء .١

.الصحیحالوعيأساس .٢

.عوامل الغزو الفكري.٣

بان القائم بعمل نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة حمدي شع/ د.أالسید استھل 

والسادة الحضور ثم تتطرق بعد السید أبو عسل/ بالسید الشیخالندوة بالترحیب البیئة وعمید الكلیة

وأن ما یمثلھ بناء الوعى من أھمیة في بناء المجتمعات، فمن ،ذلك في حدیثھ للتعریف بخطورة الوعى

ًض باى دولة ھى النھوض بھا فكریا وتثقیفیا وتوعویا، وأن الفئة المستھدفة لبناء الوعى أساسیات النھو ً َ

الصحیح ھم فئة الشباب، فالشباب صاحب الوعى السلیم ھم بناء الوطن وحائط الصد المنیع تجاه أى 

.فكر متطرف 



ابیة ھى إستھداف ثم استطرد في حدیثھ بعد ذلك عن عوامل الھدم للدول المعادیة والمنظمات اإلرھ

وإنما باتت ،)الخ..طائرات–دبابات (ًالشباب فكریا، فلم تعد ھذه الدول فى حاجة الى حروب عسكریة 

بوحر- يالتواصل اإلجتماعمواقع(الجیل الرابعالحرب حرب فكریة من خالل مایعرف بحروب 

.ص، ومن یتكلم في الدین من غیر أھل اإلختصا)توفیر اإلباحایات- الشائعات

فبناء الوعى والفكر السلیم ھو من العوامل الھامة التى تساعد على بناء الوطن والتصدى 

للتنظیمات والدول التى تنصب العداء لوطننا الغالى، فینبغى أن نأخذ الدین من أھل الدین من خالل 

.وتعالیم الدین الحنیف الدین الوسطى" األزھر الشریف"منارة اإلسالم 

).الغربیة- مدیر إدارة األوقاف بزفتي (السید أبوعسل/ لفضیلة الشیخكلمة ثم إعطیت ال

لغایة واحدة ھى عبادة هللا وحده االنسانكلمتھ بإن هللا عز وجل خلقالسید أبوعسل/ الشیخإفتتح

}أرید منھم من رزق وما أرید أن یطعمونا م)٥٦(وما خلقت الجن واإلنس اال لیعبدون{قال تعالى 

ان ھى سبب تعاستھ، اال أن ھذا فاإلنحراف عن الغایة التى خلق من أجلھا اإلنس،صدق هللا العظیم

فإذا قضیت الصالة { قال تعالى حیاة ومتطلباتھافى طلب الرزق والسعى على حجات الیمنع اإلنسان ال

كل ھذه }ن رزقھفامشوا فى مناكبھا وكلوا م{ قال تعالى }فانتشروا فى األرض وابتغو من فضل هللا

.اآلیات وغیرھا ترشدنا الى السعى والكد واألخذ باألسباب فى طلب الرزق

،ثم تحدث بعد ذلك عن أساس البناء للوعى السلیم وھى التربیة الدینیة فنأخذ العلم من مصدره

فولة ھى مرحلة وتتمثل مرحلة الط، لالقباط، ومن الكنیسة بالنسبة فالدین من الجامع بالنسبة للمسلمین

، ومن مات على شئ بعث علیھ،، فمن المعلوم أن من شب على شئ شاب علیھوالبناء السلیمسالتأسی

ًال عن فض،كما أرشدنا الشارع الحكیم الى اإلھتمام باألبناء والعنایة بھم حتى فى مرحلة الطفولة

قال رسول هللا صلى ،الى الكیفیةً، بل ولم یترك لنا األمر مبھما بل أرشدناالمراحل العمریة المختلفة

صدق رسول } مروا أوالدكم بالصالة وھم أبناء سبع سنین وإضربوھم علیھا لعشر{هللا علیھ وسلم 

.)ومنشأ الفتیان منا على ما عوده أبوه(وكما قال الشاعر ،هللا صلى هللا علیھ وسلم



من القراءن والسنة تستمد ة التربیة الدینیة الصحیحأن السید أبوعسل/ فضیلة الشیخوأضاف 

.السمع والطاعةوحسن

على ذ أن الغزو الفكرى أشد خطورة إثم استطرد في حدیثھ بعد ذلك عن خطورة الغزو الفكرى 

ً، وضرب بذلك مثال واقعیا حرب أمریكااألوطان من الحروب التقلیدیة وقنبلة ھیروشیما ،یابانالمعً

یا لجأت الى الحرب الفكریة لتفكیك اإلتحاد السوفیتى، لذا فإن ، إال أنھا عندما حاربت روسوناجازاكى

یق عوامل التى تساعد على تحقالبناء العقول أولى من بناء اإلستحواذ على القنابل وغیرھا، كما أن من 

.، والغناء الھابط وغیرھا من األمور الھدامھمآربھ وأھدافھ غیاب الوعى الدینيالغزو الفكرى 

الفرد فریسة سھلة للغزو الفكرى واإلنسیاق جعلبأن عدم النشأة الصحیحة یلمتھ ثم اختتم ك

.ط فال إفراط وال تفریطِّوراء الشبھات فإما مفرط أو مفر
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عميد الكلية   وكيل الكلية                         مدير املكتب  

شعبانإمساعيلمحدي / د.أكرم حممد منري                 أ/ د.امحد قنديل                     أ/ ا


