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استقالل األزهر بني التنظيم القانوين 

والنص الدستوري وأثره عىل عالقته 

   بمؤسسات الدولة
 أمحد عبد احلطٔب الطيرتٓطٕد . 

 أضتاذ القاىٌْ اإلدازٖ ّالدضتْزٖ املطاعد 

 كلٔ٘ الصسٓع٘ ّالقاىٌْ بطيطا   -قطه القاىٌْ العاو 

 ) جامع٘ األشٍس (

 مىجس البحث
 مؾخص البحث 

لـ يستطقع إزهر الشريػ أن يؼقم بؿفامف طؾك أكؿؾ وجف إٓ إذا كان يتؿتع بآستؼالل 

سقاء مـ الـاحقة الؿالقة أو اإلدارية8 وذلؽ بلن يؽقن غقر تابع ٕي سؾطة مـ سؾطات الدولة 

تتحؽؿ فقف ويف قراره وتقجفف حقثؿا شاءت8 ومـ ثؿ تبدو أهؿقة تؽريس استؼالل إزهر 

 الشريػ  كلساس ٕداء رسالتف السامقة.

ولؽل يتؿتع إزهر الشريػ بآستؼالل8 فقـبغل أن تتقافر دطائؿ وأسس استؼاللف والتل 

 يتؿتع بآستؼالل.تؿثؾ الؿعايقر التل كستطقع الؼقل طـد تقافرها بلن إزهر الشريػ 

وإذا كان التؽريس الدستقري والؼاكقين ٓستؼالل إزهر الشريػ يضؿـ طدم العبث 

لرسالتف دون تلثقر مـ أي جفة أخرى محؾقًا وإقؾقؿقًا  أدائفبإزهر الشريػ، كؿا يضؿـ لف 

كؿا  –وطالؿقًا ، إٓ أن هذا آستؼالل ٓ يعـل أن يؽقن إزهر الشريػ دولة داخؾ الدولة 

8 ومـ ثؿ فال مجال لؾؼقل بلن رسالتف تتصادم أو تتعارض مع الرسالة التل  –يدطل البعض 
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تمديفا سؾطات وممسسات الدولة، بؾ إن لألزهر دور تؽامؾل بقـ رسالتف والرسالة التل 

 تمديفا السطات والؿمسسات إخرى يف الدولة.

استؼالل إزهر الشريػ، مـ حقث بقان وبـاًء طؾك ما تؼدم تتـاول هذه الدراسة مقضقع 

إسس التل يؼقم طؾقفا هذا آستؼالل، ثؿ بقان مدى تقافر أسس هذا آستؼالل يف الػرتات 

الؿختؾػة التل مر هبا إزهر الشريػ مـذ إكشائف وحتك أن، سقاء فرتة ما قبؾ التـظقؿ الؼاكقين 

خقرًا فرتة الـص الدستقري طؾك استؼالل لألزهر الشريػ، ثؿ فرتة التـظقؿ الؼاكقين لف، وأ

إزهر الشريػ، ويف هناية هذه الدراسة كبقـ مدى العالقة بقـ رسالة إزهر الشريػ ورسالة 

سؾطات وممسسات الدولة يف ضقء مـحف آستؼالل الدستقري والؼاكقين، وما إذا كان هذا 

 سات، أم أكف داطؿ لف.آستؼالل يعد طؼبة تحقل دون التؽامؾ بقـف وبقـ تؾؽ الؿمس

استؼالل إزهر ، التـظقؿ الؼاكقين ، الـص الدستقري ، ممسسات   الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 الدولة . 
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Abstract :  

Al-Azhar Al-Sharif will not be able to fully carry out its tasks unless it enjoys 
independence, whether financially or administratively by not being subordinate to any 
of the governmental authorities that control it, its decision and direct it wherever it 
wants. Hence, the importance of consecrating the independence of Al-Azhar as a basis 
for carrying out its noble mission appears. 

For Al-Azhar Al-Sharif to enjoy independence; so the foundations of its independence 
should be present, which represent the criteria upon which we can say that the noble 
Al-Azhar enjoys independence? 

And if the constitutional and legal consecration of the independence of Al-Azhar 
guarantees that the noble Al-Azhar will not be tampered with, and that it guarantees its 
performance of its mission without influence from any other party locally, regionally and 
globally, but this independence does not mean that Al-Azhar is a state within the state - 
as some claim -; Hence, there is no room for saying that his message clashes or conflicts 
with the message that the state authorities and institutions perform. Rather, Al-Azhar 
has an integral role between his message and the message that other authorities and 
institutions in the state perform. 

Accordingly, this study deals with the issue of the independence of Al-Azhar, in terms 
of explaining the foundations on which this independence is based, and then explaining 
the availability of the foundations for this independence in the different periods that Al-
Azhar has gone through since its establishment until now, whether before the legal 
organization of Al-Azhar then, the period of legal organization for it, and finally the 
period of the constitutional text on the independence of Al-Azhar. 

At the end of this study, we display the extent of the relationship between the mision 
of Al-Azhar and the mision of state authorities and institutions in light of granting it 
constitutional and legal independence, and whether this independence is an obstacle to 
the integration between it and those institutions, or it supports it. 
 

Keywords : Al-Azhar independence, legal regulation, constitutional text, state 
institutions. 
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آَمُيْا ِإَذا َضَسِبُتِه ِفٕ َضِب ًَ ََا الَِّرٓ ُّ ُِ َٓا َأ ِٔل اللَّ

َّال َُّٔيْا  ًِ َأِلَقٙ َفَتَب ُِٔلُه الطَّال َتُقُْلْا ِلَن َو َلِطَت ِإَل

 ُِ َٔا َفِعيَد اللَّ ِٗ الدُِّى َٔا ٌَ َعَسَض اِلَح ُمِؤِمّيا َتِبَتُغْ

  ْٗ ُُ َق مًِّ ُكيُته َكَرِلَمَمَغاِىُه َكِثرَي ًَّ اللَّ ِبُل َفَن

َُّٔيْا   ُِٔلِه َفَتَب ََّعَل َُ ِإ ٌَ اللَّ ٌَ امَب َكا  اَخِبرّي َتِعَنُلْ

  صدق اهلل الععٔه
  (94املاٜدٗ  : اآلٓ٘ )ضْزٗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معُ ٓطري ّٓلاد اإلضالمٔ٘، مصس بتازٓخ مصتبم األشٍس "تازٓخ

 العتٔق اجلامع ٍرا علٙ مست ٓصٓد أّ ضي٘ ألف . ٍّبْطا صعْدّا

 مست ضي٘ ألف كلُ . اإلضالمٕ الصسق علٙ املعسف٘ أضْاٛ ٓلقٕ ٍّْ

 يف ّالدًٓ اللغ٘ علْو ّٓطتبقٕ ّاإلضالو، العسّب٘ تساث ٓصٌْ ٍّْ

  . "املفسطني ّتفسٓط الفاحتني ٍحنات مً آمً حسش

 الغصالٕ / حمند الصٔخ

 
 العسّب٘ مثاب٘ ٍْ اإلضالمٔ٘ ّملاىتُ العلنٕ مبقامُ "األشٍس

 يف الصسٓف األشٍس ٓتبْؤٍا اليت الطامٔ٘ امليصل٘ ٍرِ ّإٌ ّاإلضالو،

 هلا ّاإلخالص بَا اإلمياٌ مً َلتقتطٔيا ّغسبّا شسقّا الياس قلْب

 ّٓبلغُ ىفْضيا تطٔقُ ما أععه ّإمناَٜا تْطٔدٍا علٙ احلفاظ ّشدٗ

 احلاضسٗ ّععنتُ التازخيٕ األشٍس ظالل ٓلٔق مما مطعاىا،

 ال اآلمال بُ ّتياط السجاٛ علُٔ ٓعقد ملطتقبل ّإىُ املسجْ، ّمطتقبلُ

 مجٔعّا". ّاملطلنني العسب زجاٛ ٍْ بل.. ّحدٍا مصس يف

   الصياّٚ /مأمٌْ الصٔخ
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 المقدمة
لؼد أسس الػاصؿققن الجامع إزهر فقر تقلقفؿ مؼالقد إمقر طؾك مصر سـة ثؿان   

وخؿسقـ وثالثؿائة مـ الفجرة، وقد كان الؿؼصد مـ بـائف تعؾقؿ الؿذهب الشقعل 

ومشؽاة تـبعث مـفا مبادئفؿ اإلسؿاطقؾل، غقر أن اهلل تعالك قد جعؾف مـارة ٕهؾ السـة 

وتعالقؿفؿ بعد زوال ُمؾؽ الػاصؿققـ، وضؾ هذا الؿسجد يحؿؾ لقاء الؿذهب السـل ويحؿقف 

حتك أن غقر واٍن وٓ مؼصر8 مؿا جعؾف تاج الؿساجد ورابعفا بعد الؿسجد الحرام، 

هذه والؿسجد إقصك، ومسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والسبب الذي مـ أجؾف استحؼ 

الؿؽاكة والرتبة، وكال دون غقره تؾؽ الؿـزلة، هق أكف الؿسجد القحقد الذي حؿؾ طؾك طاتؼف 

مفؿة حؿاية اإلسالم ولغتف، وضؾ أكثر مـ ألػ طام كالطقد الشامخ، ٓ تـال مـف العقادي وٓ 

ومحافظًا طؾك اإلسالم يف ثقبف ( 6)تمثر فقف إرزاء حتك صار قؾعة الحـػقة وحصـ العربقة

 الحؼقؼل الذي ٓ يشقبف الشطط حتك يقمـا هذا.

وإزهر الشريػ لؿ يؽـ جامعًا لؿؿارسة العبادة فحسب، بؾ كان أيضًا جامعة تدرس 

فقفا العؾقم الديـقة، ومـ هذا الؿـطؾؼ كان إزهر الشريػ أول جامعة إسالمقة، وثاين أقدم 

ع الػضؾ يف إسباغ الصػة جامعة يف العالؿ بعد جامعة الؼرويقـ بػاس بالؿغرب، ويرج

التعؾقؿقة طؾل إزهر الشريػ إلل القزير يعؼقب بـ كؾس، حقث أشار طؾل الخؾقػة العزيز 

هـ بتحقيؾف إلل معفد لؾدراسة، بعد أن كان مؼصقرًا طؾل العبادات الديـقة، و كشر  856سـة 

واخر طفد الؿعز الدطقة الشقعقة. وإن كاكت الدراسة قد أققؿت فعؾقًا بالجامع إزهر يف أ

هـ  843لديـ اهلل الػاصؿل، طـدما جؾس قاضل الؼضاة أبق الحسـ بـ الـعؿان الؿغربل سـة 

                                                        

م، 0969ترجؿة د/ حسقـ فقزي الـجار، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ( بقارد دودج : إزهر يف ألػ طام، 6)

 .6ص
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م( يف أول حؾؼة طؾؿقة، ثؿ تقالت حؾؼات العؾؿ بعد ذلؽ، وبعد ققام الدولة 753)أكتقبر 

 إيقبقة تحقل إلك مـارة لؾعؾؿ ومؼصد لؾعؾؿاء مـ كؾ حدب وصقب.

ػ وجامعتف مفؿة التعؾقؿ الديـل اإلسالمل وكشر الػؽر اإلسالمل ويحؿؾ إزهر الشري  

الصحقح، وذلؽ طـ صريؼ دراسة طؾقم الديـ اإلسالمل الحـقػ دراسة مبـقة طؾك أسس 

 سؾقؿة وضعفا طؾؿاء الؿسؾؿقـ إجالء طؾك مر العصقر.

إٓ إذا كان يتؿتع بآستؼالل  لـ يستطقع إزهر الشريػ أن يؼقم بؿفامف طؾك أكؿؾ وجف  

سقاء مـ الـاحقة الؿالقة أو اإلدارية8 وذلؽ بلن يؽقن غقر تابع ٕي سؾطة مـ سؾطات الدولة 

تتحؽؿ فقف ويف قراره وتقجفف حقثؿا شاءت8 ومـ ثؿ تبدو أهؿقة استؼالل إزهر الشريػ  

 كلساس ٕداء رسالتف السامقة.

م، وطؾك الرغؿ مـ 6650الؼاكقين إٓ اطتبارًا مـ طام والجامع إزهر لؿ يحظ بالتـظقؿ   

ذلؽ كان لألزهر مؽاكة كبقرة لدى الحؽام ويعتربوكف حامؾ لقاء التعؾقؿ الديـل اإلسالمل يف 

 مصر والعالؿ اإلسالمل، ومـ ثؿ كان يتؿتع باستؼالل واقعل.

إلك أن تقج ثؿ تقالت بعد ذلؽ التـظقؿات الؼاكقكقة طؾك إزهر الشريػ وجامعتف،   

م، وآستؼالل الؼاكقين يف 0962م الؿعدل طام 0960بآستؼالل الدستقري يف ضؾ دستقر 

م، وهذا إلك 0960م وفؼًا لؾتعديالت التل أجريت طؾقف يف طام 6746لسـة  698ضؾ الؼاكقن 

ؿ جاكب استؼاللف مـ الـاحقة القاقعقة بؿا لف مـ مؽاكة طالقة يف ضؿقر الؿجتؿع الؿصري والعال

 اإلسالمل.

وإذا كان التؽريس الدستقري والؼاكقين ٓستؼالل إزهر الشريػ يضؿـ طدم العبث 

لرسالتف دون تلثقر محؾقًا وإقؾقؿقًا وطالؿقًا ، إٓ أن هذا  أدائفبإزهر الشريػ، كؿا يضؿـ لف 

مـ 8 و –كؿا يدطل البعض  –آستؼالل ٓ يعـل أن يؽقن إزهر الشريػ دولة داخؾ الدولة 
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ثؿ فال مجال لؾؼقل بلن رسالتف تتصادم أو تتعارض مع الرسالة التل تمديفا سؾطات 

وممسسات الدولة، بؾ إن لألزهر دور يف التؽامؾ بقـ رسالتف الرسالة التل تمديفا السطات 

 والؿمسسات الؿقجقدة يف الدولة.

هر بصػة طامة، وإن كاكت تقجد ٓ تقجد دراسات مستؼؾة تـاولت مقضقع استؼالل إز

بعض اإلشارات يف ثـايا الؽتب العامة التل تـاولت تاريخ إزهر الشريػ بصػة طامة تمكد 

استؼاللقتف أو طدمفا طؾك مر التاريخ، كؿا تقجد إشارات لفذا الؿقضقع يف بعض الؽتابات 

 التل تـاولت بالشرح والتحؾقؾ لؾدستقر الؿصري الحالل.

حداثة الـص الدستقري والؼاكقين طؾك استؼالل إزهر، وطدم تـاول هذا وهذا راجع إلك 

 الؿقضقع يف دراسة مستؼؾة.

يتؿتع إزهر الشريػ بآستؼالل8 فقـبغل أن تتقافر دطائؿ وأسس استؼاللف والتل  لؽل

 تؿثؾ الؿعايقر التل كستطقع الؼقل طـد تقافرها بلن إزهر الشريػ يتؿتع بآستؼالل.

وتبدو إشؽالقة البحث يف محاولة البحث طـ الؿعايقر التل إذا تقافرت كحؽؿ باستؼالل 

 إزهر الشريػ.

إيجاد هذه الؿعايقر كستطقع بالتالل أن كؼقس مدى تؿتع إزهر بآستؼالل8 ومـ هـا وطـد 

تليت فرضقة البحث والتل تتؿثؾ يف أكف كؾؿا تقافرت أسس ومعايقر استؼالل إزهر، فنكـا 

 كحؽؿ باستؼاللف، ويـتؼص هذا آستؼالل أو يزيد يف ضقء تقافر هذه الؿعايقر كؾفا أو بعضفا.

 يفدف موضوع البحث إلى ما يؾي :

وضع معايقر يؿؽـ الؼقاس طؾقفا لؾحؽؿ مـ خاللفا طؾك استؼالل إزهر الشريػ مـ  -6

 طدمف، أو زيادة هذا آستؼالل أو كؼصاكف.
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الحؽؿ بـاًء طؾك الؿعايقر الؿقضقطة سؾػًا طؾك ما إذا كان إزهر الشريػ يتؿتع  -0

قبؾ التـظقؿ الؼاكقين أو يف ضؾ فرتة التـظقؿ الؼاكقين  بآستؼالل مـ طدمف سقاء يف فرتة ما

 أو الدستقري.

بقان ما إذا كان استؼالل إزهر الشريػ مـ طدمف يمثر بالسؾب أو اإليجاب طؾك باقل  -8

 ممسسات الدولة.

بقان العالقة بقـ إزهر الشريػ وبقـ غقره مـ الؿمسسات الؿقجقدة يف الدول، وما إذا  -2

 أو تضاد وتـافر.كاكت طالقة تؽامؾ 

الشريػ معتؿدًا طؾك الؿـفج التلصقؾل8  سقف أققم ببحث مقضقع استؼالل إزهر

 وذلؽ طؾك أساس محاولة وضع إسس التل يؼقم طؾقفا هذا آستؼالل.

كؿا سلتـاول الؿـفج التاريخل8 وذلؽ بتتبع الحؼبات الزمـقة التل تعاقبت طؾك إزهر  

ؾك مدى تؿتع إزهر خاللفا بآستؼالل بـاًء طؾك إسس الؿحددة سؾػًا الشريػ لؾحؽؿ ط

 كؿعقار لؾحؽؿ طؾك استؼاللف مـ طدمف.

وأخقرًا، سلستخدم أيضًا الؿـفج التحؾقؾل8 وذلؽ بتحؾقؾ الققائع والـصقص الؼاكقكقة 

ستؼاللف تؼالل إزهر أو طدم االؿتعؾؼة باستؼالل إزهر الشريػ لؾحؽؿ يف الـفاية طؾك اس

استؼاللف بؼدر معقـ خالل فرتة مـ الػرتات أو خالل تـظقؿ مـ التـظقؿات الؼاكقكقة  أو

لألزهر، وتحؾقؾ طالقتف بؿمسسات الدولة إخرى ومدى تلثرها بآستؼالل الؿؼرر لألزهر 

 الشريػ.

وإذا كاكت ٓ تقجد دراسات متخصصة حقل مقضقع استؼالل إزهر الشريػ، ومع 

ؿـاهج السالػ بقاهنا لدراسة الؿقضقع8 فنن مقضقع البحث أيضًا يستتبع استخدام ال

استخدام كؾ مـ الؿـفج آستؼرائل وآستـباصل، فالؿـفج آستؼرائل مـ خاللف أققم بتتبع 
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الجزئقات الخاصة بالؿقضقع سقاء يف الؼقاكقـ أو الؿراجع والؽتب لؾقصقل إلك كظرية طامة 

 ٓستؼالل إزهر الشريػ.

ما الؿـفج آستـباصل، فؿـ خاللف أتتبع العؿقمقات ٓستـباط ما يخص مقضقع أ

البحث، وتحؾقؾفا تحؾقالً دققؼًا لقضع التؽققػ الؼاكقين السؾقؿ لجزئقات البحث والحؽؿ 

 طؾقفا. 

بـاًء طؾك ما تؼدم سقف أققم بدراسة مقضقع استؼالل إزهر الشريػ، مـ حقث بقان 

يؼقم طؾقفا هذا آستؼالل، ثؿ أبقـ مدى تقافر أسس هذا آستؼالل يف الػرتات إسس التل 

الؿختؾػة التل مر هبا إزهر الشريػ مـذ إكشائف وحتك أن، سقاء فرتة ما قبؾ التـظقؿ الؼاكقين 

لألزهر الشريػ، ثؿ فرتة التـظقؿ الؼاكقين لف، وأخقرًا فرتة الـص الدستقري طؾك إزهر 

 هناية هذا البحث سلبقـ مدى العالقة بقـ رسالة إزهر الشريػ ورسالة الشريػ، ويف

سؾطات وممسسات الدولة يف ضقء مـحف آستؼالل الدستقري والؼاكقين، وما إذا كان هذا 

 آستؼالل يعد طؼبة تحقل دون التؽامؾ بقـف وبقـ تؾؽ الؿمسسات، أم أكف داطؿ لف.

 مباحث طؾى الـحو التالي :ومن ثم سلتـاول هذا البحث يف أربعة 

 : أسس استؼالل إزهر الشريػ. الؿبحث األول

 التطقر التشريعل ٓستؼالل إزهر الشريػ. الؿبحث الثاين :

 مظاهر استؼالل إزهر يف ضؾ الـص الدستقري. الؿبحث الثالث :

 استؼالل إزهر وطالقتف بؿمسسات الدولة. الؿبحث الرابع :
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 المبحث األول

 اضتقالل األزهر الشريف أضص

يـبغل ٕن تؿارس أي سؾطة مـ سؾطات الدولة أو أي هقئة مـ هقئاهتا مفؿتفا بـزاهة    

وشػافقة وتمدي دورها الؿـقط هبا يف الدولة أن تؿـح قدر مـ آستؼالل بحقث ٓ تتقغؾ 

والفقئات طالقة  سؾطة أو هقئة طؾك أخرى، وإكؿا يـبغل أن تؽقن العالقة بقـ هذه السؾطات

 تؽامؾ وتعاون ٓ تـاقض وتـافر.

فؾقس معـك استؼالل إزهر أن يـاصح الحؽقمات، إكؿا يجب أن يؽقن لديف استؼالل ىف 

 .(6)وىف الرأي الديـلوالؼرار  العؾؿلالؼرار 

ويمكد الؿعـك السابؼ الدكتقر إحؿدي أبق الـقر وزير إوقاف إسبؼ وطضق مجؿع    

إن استؼالل إزهر لقس معـاه أن يؽقن شقئًا وتؽقن "المقة، حقث يؼقل : البحقث اإلس

الدولة شقئًا أخر، وإكؿا هق كاستؼالل إبـاء بعد زواجفؿ بحقاهتؿ دون أن يؼطعقا صؾتفؿ 

بآبائفؿ، ويعـل آستؼالل، أٓ يؽقن هـاك إمالء سقاسل يتعرض لف إزهر، فقتغقر مققػف حقـًا 

ر القاقع السقاسل، فإزهر يجب أٓ يؽقن محؽقمًا أو خاضعًا لتقار بعد حقـ وفؼًا لتغق

سقاسل معقـ، لؽل يستطقع الؼقام بلحد أهؿ مفامف، وهل الـصح واإلرشاد والتـبقف لؾؿخاصر 

طؾل كافة إصعدة والتحذير مـ مخاصر الػساد والقققف يف وجف الػاسديـ والظالؿقـ، 

ؾ ذلؽ إزهر يف جؿقع آتجاهات ولؽؾ التقارات باإلضافة لؾدطقة لقحدة الؿجتؿع، يػع

داخؾ الؿجتؿع بشؽؾ محايد دون مقؾ أو محاباة ٕحد، وهذا يتطؾب كذلؽ أٓ يؽقن إزهر 

                                                        

( د/ محؿد طؿارة : ما أسباب تراجع دور إزهر وما السبقؾ إلحقائف ؟ مؼال مـشقر يف جريدة، إهرام الققمل، 6)

طؾك  م8 ومـشقر أيضًا تحت طـقان : العالؿ خسر كثقرًا بتخؾػ الؿسؾؿقـ، وذلؽ0969/ 7/ 69بتاريخ 

 الؿققع التالل :

https://www.masress.com/ahram/38133 
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 .(6)"خاضعًا ٕي تقار سقاسل خاصة مع تداول السؾطة

وكرى أن استؼالل إزهر يعـل : تحرر إزهر الشريػ وجؿقع هقئاتف مـ أي سؾطان يف   

 لة غقر سؾطان الؼاكقن. الدو

واستؼالل إزهر هبذا الؿعـك يدطؿ استؼاللف مالقًا وإداريًا ومـ ثؿ استؼاللف يف قراره 

 طؾك وفؼ ما يـظؿف الدستقر والؼاكقن.

وحتك كؼػ طؾك ما إذا كان إزهر الشريػ يتؿتع فعالً بآستؼاللقة التل تستؾزم طدم  

يؼقم  التلل طؾقـا أن كبقـ إسس والؿبادئ إساسقة التدخؾ يف شئقكف والتلثقر طؾقف، يـبغ

طؾقفا هذا آستؼالل8 وذلؽ حتك كستطقع الحؽؿ بلن إزهر الشريػ يتؿتع فعالً مـذ إكشائف 

وإلك أن بآستؼالل أو طؾك العؽس ٓ يتؿتع هبذا آستؼالل، أو أكف تؿتع يف فرتات 

 بآستؼالل ويف أخرى بعدمف.

ومـ أهؿ إسس التل تجعؾ مـ إزهر الشريػ هقئة مستؼؾة، تؿتعف بالشخصقة     

الؿعـقية الؿستؼؾة بؿؼقماهتا التل تحرره مـ التبعقة الؿالقة واإلدارية، وكذلؽ تقافر الضؿاكات 

التل مـ خاللفا يتؿتع شقخ إزهر كػسف بآستؼالل، سقاء مـ حقث تعققـف أو طدم قابؾقتف 

مر الذي يـعؽس طؾك استؼاللقتف يف قراره، ومـ إسس التل تدطؿ استؼالل إزهر لؾعزل8 إ

الشريػ أيضًا استؼاللف يف خصقصقة أدائف لرسالتف، بحقث يؼقم هق وحده بلداء هذه الرسالة، 

وإن شاركتف أى هقئة أخرى فقؽقن تحت إشرافف وتقجقفف حتك يتقحد الػؽر الصحقح 

مقة دراسة قائؿة طؾك أسس ومبادئ سؾقؿة، وأخقرًا  كـظر إلك لإلسالم وتدرس العؾقم اإلسال

مـفؿا، فنن حظقت  بليهذه إسس، هؾ تؿ إحاصتفا بتـظقؿ قاكقين أو دستقري أو ٓ تحظك 

                                                        

م بعـقان : 0966مارس  00( رأي د/ إحؿدي أبق الـقر : مشار إلقف يف مؼال مـشقر يف جريدة إهرام بتاريخ 6)

 اكتخاب اإلمام إكرب ... هؾ يحؼؼ استؼالل إزهر؟ تحؼقؼ أستاذ/ طالء مصطػك طامر.
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بالتـظقؿ الدستقري8 فقعد ذلؽ أكرب ضؿاكة لؾحػاظ طؾك استؼالل إزهر، وطدم الؿساس بف 

التـظقؿ الؼاكقين8 ففذا يدطؿ استؼالل إزهر أيضًا ، مـ أى أداة قاكقكقة أقؾ مـف، وإن حظقت ب

ولؽـ لقس بذات درجة الـص الدستقري، لعدم وجقد ضابط لؾؼاكقن يضؿـ طدم تعديؾف بؿا 

يـال مـ هذه إسس8 ومـ ثؿ استؼالل إزهر، وإذا لؿ يقجد أى تـظقؿ قاكقين أو دستقري 

سقى الؿؽاكة التل يتؿتع هبا إزهر لفذه إسس8 فال ضابط إذًا يضؿـ تقافر هذه إسس 

 الشريػ واقعقًا يف الدولة ولدى الحؽام.

 وسقف كتـاول هذه إسس يف أربعة مطالب طؾك الـحق التالل : 

 مـح إزهر بالشخصقة الؿعـقية الؿستؼؾة. الؿطؾب األول :

 تؽريس ضؿاكات استؼالل شقخ إزهر. الؿطؾب الثاين :

 استؼاللقتف يف خصقصقة أداء رسالتف.إزهر و الؿطؾب الثالث :

 استؼاللقة إزهر وكقطقة القثقؼة الؼاكقكقة. الؿطؾب الرابع :

 تؿفقد :  

ٓ خالف يف أن الشخص الطبقعل وهق اإلكسان تثبت لف الشخصقة الؼاكقكقة بؿجرد 

الحقة ٓكتساب الحؼقق وتحؿؾ آلتزامات، لؽـ وٓدتف، فبؿؼتضاها يؽقن لديف الص

الشخصقة الؼاكقكقة هبذا الؿعـك ٓ تؼتصر فؼط طؾك اإلكسان وحده، بؾ تثبت أيضًا لجؿاطات 

مـ إشخاص تسعك لتحؼقؼ غرض معقـ هق الذى أكشئت مـ أجؾف، ومـ ثؿ أصؾؼ طؾك هذه 

 طـ إشخاص الطبقعقة.إشخاص وصػ إشخاص الؿعـقية أو آطتبارية تؿققزًا لفا 

ولؼد اقتضت طؾة وجقد الدولة وارتضاء ما مؾؽت مـ سؾطة أن تتػرع طـفا ممسسات   

إخرى بالحقاة ومـ ثؿ بالشخصقة الؿعـقية، وهؽذا تجسدت بداءة أول  هلوأجفزة تحظك 
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الدولة، بؿا تؿارسف مـ أكشطة يف الحقاة آجتؿاطقة وآقتصادية  هلشخصقة غقر مرئقة و

 . (6)قرها يعجز الػرد الطبقعل أو مجؿقطة مـ إفراد الطبقعققـ طـ آضطالع هباوغ

 -وفؼًا لرأي يف الػؼف اإلداري  –وبـاًء طؾك ما تؼدم يؿؽـ تعريػ الشخصقة الؿعـقية   

كؾ مجؿقطة مـ إشخاص الطبقعققـ تستفدف غرض مشرتك، وكؾ مجؿقطة مـ "بلهنا : 

رض معقـ، ويعرتف لفا الؼاكقن بالشخصقة الؼاكقكقة التل إمقال ترصد مـ أجؾ تحؼقؼ غ

تجعؾفا أهالً ٓكتساب الحؼقق والتحؿؾ بآلتزامات، ويعرتف لفا أيضًا بالذمة الؿالقة 

الؿستؼؾة تؿؽقـًا لفا مـ مزاولة كشاصفا بصػة مستؼؾة طـ شخصقات وأمقال إشخاص 

 . (0)"الطبقعققـ الؿؽقكقـ لفا

الؿعـقية ٓ تؽقن إٓ بؼاكقن، فؿـح الشخصقة الؿعـقية ٓ يؽقن تؾؼائقًا  والشخصقة  

بؿجرد إكشاء الؿمسسة أو الفقئة العامة، بؾ يـبغل أن يعرتف لفا الؼاكقن صراحة هبذه 

 الشخصقة.

فالشخصقة الؿعـقية أو آطتبارية ٓ تػرتض وٓبد مـ أن تؿـح بـص قاصع الدٓلة طؾك 

ؼدم فنن أهؿ أمر لؿـح ممسسة أو هقئة ما استؼاللقة طـ شخصقة الدولة (8 وكتقجة لؿا ت8ذلؽ)

هق مـح الؼاكقن لفا الشخصقة الؿعـقية، بحقث تستؼؾ يف ذمتفا الؿالقة طـ الذمة الؿالقة 

 لؾدولة.

ويـبـل طؾك مـح هقئة أو ممسسة معقـة طامة أو خاصة الشخصقة الؿعـقية الـتائج التالقة 

                                                        

 . 80م، ص0994ؽر حسقـ : القسقط يف الؼاكقن اإلداري، دار الػؽر الجامعل، ( راجع د/ محؿد ب6)

8 638( يراجع ىف ذلؽ د/ إبراهقؿ محؿد طؾك : الؼاكقن اإلداري، دار الـفضة العربقة، بدون سـة كشر، ص0)

ويراجع يف هذا الؿعـك، د/ محؿد حسـ زيـفؿ: آختصاص الؼضائل لؾجؿعقة العؿقمقة لؼسؿل الػتقى 

 .690تشريع، دار الـفضة العربقة، بدون سـة كشر، صوال

 .690( يراجع د/ محؿد حسـ زيـفؿ: الؿرجع السابؼ، ص8)
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بتاريخ  الصادر م6726لسـة   686( مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري رقــؿ 38كؿا حددهتا الؿادة )

 م، حقث كصت طؾك أن: 07/5/6726

( الشخص آطتباري يتؿتع بجؿقع الحؼقق إٓ ما كان مـفا مالزمًا لصػة اإلكسان 6)"

 الطبقعقة، وذلؽ يف الحدود التل قررها الؼاكقن.

إكشائف  دة مالقة مستؼؾة.  )ب( أهؾقة يف الحدود التل يعقـفا سـ( فقؽقن لف : )أ( ذم0)

التل يؼررها الؼاكقن.   )ج( حؼ التؼاضل.  )د( مقصـ مستؼؾ ويعترب مقصـف الؿؽان الذي  أو

 يقجد فقف مركز إدارتف..

 ."( ويؽقن لف كائب يعرب طـ إرادتف8)

ؼالل أى هقئة أو ممسسة ويتضح مـ كص هذه الؿادة أن الشخصقة الؿعـقية ٓزمة ٓست  

استؼاللقة ىف ذمتفا  -بـاًء طؾك مـحفا هذه الشخصقة -طامة ىف الدولة، حقث سقؽقن لفا 

الؿالقة طـ أمقال الدولة، ولفا شخص يعرب طـ إرادهتا ويؿثؾفا أمام جؿقع الجفات يف الدولة 

 .وخارجفا، كؿا يؽقن محالً لؾؿسئقلقة، ومسئقلقتف مستؼؾة طـ مسئقلقة الدولة

يتؿتع بآستؼالل يـبغل أٓ يؽقن تابعًا  كل8 أن إزهر الشريػ  ويـبـي طؾى ما تؼدم :  

ٕي جفة يف الدولة، فال يؽقن تابعًا لؾربلؿان أو لرئقس القزراء أو رئقس الجؿفقرية، أو ٕي 

سؾطة يف الدولة غقر سؾطان الؼاكقن8 ومـ ثؿ يجب أن يؽقن لف شخصقة اطتبارية طامة تتؿتع 

آستؼالل الػـل بؿا يجعؾفا ٓ تحتاج إلك إذن مسبؼ لؾؼقام بشئ ما، أو تصديؼ ٓحؼ طؾك ب

 مقزاكقتفا قراراتف، كؿا تتؿتع بآستؼالل الؿالل بؿعـك أن ممسسة إزهر الشريػ تؼقم بعؿؾ

 أن يمخذ رأيفا كؿا يتعقـ تشاء، كقػؿا الحركة حرية فؾفا أقرها أكف وصالؿا لؾربلؿان، وتؼدمفا

 اختصاصفا. مجال يف بؼقاكقـ مشروطات جاءت لق فقؿا

ومـ ثؿ يتبقـ لـا أن مـح الشخصقة الؿعـقية لألزهر الشريػ أساس مفؿ يؿؽـف مـ    

 آستؼالل الؿالل واإلداري، وبقان ذلؽ يف فرطقـ طؾك الـحق التالل :
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 آستؼالل الؿالل لألزهر الشريػ. الػرع األول :

 ل اإلداري لألزهر الشريػ.آستؼال الػرع الثاين :

حتك يستطقع إزهر الشريػ أداء رسالتف الؿتؿثؾة يف كشر اإلسالم الصحقح والتعؾقؿ 

الديـل اإلسالمل، فقـبغل أن يتقافر لف آستؼالل الؿالل، ويؼرر الدكتقر محؿد طؿارة بلكف 

إٓ بعقدة أوقاف إزهر وبؼاياها، وإيجاد أوقاف مـ جديد  للـ يتحؼؼ آستؼالل الؿال"

ًٓ مالقًا لألزهر، فَؿـ َمدَّ َيَديِف لـ ُيخِرَج لَِساَكفتتحؼؼ اس  .(6)"ؼال

اإلسالمل  لالقتصادويرى الدكتقر محؿد طبد الحؾقؿ طؿر : رئقس مركز صالح كامؾ    

إسبؼ وإستاذ بؽؾقة تجارة إزهر الذي أكد استحالة آستؼالل الؿالل لألزهر طـ الدولة 

يف ضؾ مقارده الحالقة، التل ٓ تخرج طـ طقائد الققػ الذي اسرتده أخقرًا يف طفد شقخ 

أن  إزهر الراحؾ د. محؿد سقد صـطاوي، والتل تدر حقالل مائة مؾققن جـقف سـقيًا، يف حقـ

مقزاكقة الجامعة وحدها تػقق الؿؾقار وكصػ سـقيًا، هذا بخالف أن الؿعاهد إزهرية وباقل 

الؿقارد الؿالقة لألزهر ضعقػة خاصة مـ رسقم التعؾقؿ، وكؾ طقائد صـاديؼ تحسقـ 

 . (0)  !مؾققن جـقف سـقيا 29الخدمات التعؾقؿقة ٓ تزيد طؾل

ريػ ٓ يتققػ فؼط طؾك إطادة أوقافف أو أن تؼرر وكرى أن آستؼالل الؿالل لألزهر الش  

تؼررها لف الدولة، ولؽـ بعد  التللف أوقاف وهبات جديدة، ولؽـ يتققػ أيضًا طؾك الؿقزاكقة 

تؼرير هذه الؿقزاكقة يـبغل أن ترتك الدولة إزهر وشلكف، بحسبان أن هذه الؿقزاكقة واجب 

                                                        

 ( د/ محؿد طؿارة : الؿؼال السابؼ.6)

م بعـقان : اكتخاب اإلمام إكرب ... هؾ 0966مارس  00( يراجع الؿؼال الؿـشقر يف جريدة إهرام بتاريخ  0)

 لػ اإلشارة إلقف.يحؼؼ استؼالل إزهر؟ سا
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قبؾ إزهر الشريػ، ولـ يتلكد ذلؽ إٓ  طؾقفا مـ  ضؿـ القاجبات الؿػروضة طؾك الدولة

 بـص دستقري، أو طؾك إقؾ كص قاكقين يؾزم الدولة بذلؽ.

آستؼالل اإلداري لألزهر الشريػ يعـل طدم تبعقتف ٕي سؾطة يف الدولة وطؾك   

 إخص السؾطة التـػقذية.

وهذا يعـك أن لألزهر شخص واحد يؿثؾف أمام كؾ الجفات ىف الدولة والخارج، وهذا   

الشخص ٓ تقجد سؾطة أطؾك مـف يرجع إلقفا يف اتخاذ الؼرار، والشخص الذي يؿثؾ إزهر 

الشريػ هق شقخ إزهر8 ومـ ثؿ يؽقن هق السؾطة العؾقا يف اتخاذ الؼرار بحقث ٓ يخضع 

 طة يف الدولة.ٕي تقجقفات مـ أى سؾ

فنكف يرتتب طؾك آستؼالل اإلداري لألزهر الشريػ، أن تعققـات  وبـاًء طؾى ما تؼدم :

إزهر الشريػ وهق شقخ إزهر مقضػقف وإهناء خدمتفؿ، يؽقن مـ الشخص الذي يؿثؾ 

 مـ يػقضف يف ذلؽ وفؼًا لؾؼاكقن. أو

ا الختامل، وإرسالفا إلك وكذلؽ فنن إطداد مشروع الؿقزاكقة لألزهر الشريػ وحساهب  

 الجفات الؿختصة ٓطتؿادها يؽقن مـ قبؾ شقخ إزهر باطتباره الؿؿثؾ الؼاكقن لف.

ثؿ حتك كستطقع الؼقل بلكـا يف بداية سؾؿ آستؼالل لألزهر الشريػ، يـبغل  ومـ

آطرتاف الؼاكقين لف بالشخصقة الؿعـقية، حتك يؽقن لف ذمة مالقة مستؼؾة طـ الذمة الؿالقة 

لؾدولة، وكائب يعرب طـ إدارتف ويؿثؾف أمام جؿقع الجفات، ومسئقلقة مستؼؾة طـ مسئقلقة 

 الدولة.

الشريػ لق لؿ يتؿتع بالشخصقة الؿعـقية لؽان تابعًا لؾدولة مالقًا وإداريًا8  فإزهر   

ومـ ثؿ فال تؽقن لف ذمة مالقة مستؼؾة طـ الذمة الؿالقة لؾدولة، كؿا أن مـ يؿثؾف قاكقكًا هق 
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الشخص الذي يؿثؾ الشخصقة الؿعـقية الؿشرفة طؾقف8 وبالتالل ٓ يتؿتع بلولك مؼقمات 

 ة لف وهل تؿتعف بالشخصقة الؿعـقية.آستؼالل القاجب

 تؿفقد : 

إذا كـا قد اكتفقـا إلك أن إزهر الشريػ كفقئة طؾؿقة يـبغل أن يؽتسب الشخصقة الؿعـقية  

اًء طؾك كؿؼقم أساسل ٓستؼاللف مـ الـاحقتقـ الؿالقة واإلدارية طؾك الـحق الؿتؼدم، فنن لف بـ

 هذه الشخصقة شخص يؿثؾف قاكقكًا أمام كؾ الجفات الداخؾقة والخارجقة.

وإذا كان لألزهر الشريػ شخص يؿثؾف قاكقكًا فقـبغل أن يتؿتع بؿؽاكة وهقبة طالقة تؿؽـف   

 مـ الؼقام بؿفامف الؿقكقلة لف قاكقكًا، وكذلؽ لتحؼقؼ رسالة إزهر طؾك أكؿؾ وجف.

زهر الشريػ هق شقخف، ومـ ثؿ يـبغل أن تتقافر يف حؼف الفقبة والشخص الذي يؿثؾ إ  

والؿؽاكة التل مـ شلهنا أن تمدي بالتبعقة إلك استؼاللقة إزهر الشريػ8 ومـ ثؿ استؼاللقة 

 قراره.

 مراطاهتاوالؿؽاكة والفقبة التل يـبغل أن تتقافر يف حؼ شقخ إزهر لفا مؼقمات يجب 

ٕزهر الشريػ مستؼؾ يف قراره كؾقة وٓ يستطقع أى شخص أن حتك كستطقع الؼقل بلن شقخ ا

يمثر طؾقف فقف، ومـ ثؿ طؾك قرار الفقئة العؾؿقة العريؼة التل يؿثؾفا، وهذه الؿؼقمات تتؿثؾ يف 

ضرورة استؼالل شقخ إزهر سقاء مـ حقث التعققـ يف هذا الؿـصب، أو مـ حقث طدم 

 فرطقـ طؾك الـحق التالل :قابؾقتف لؾعزل مـف، وسقف كتـاول ذلؽ يف 

 استؼاللقة شقخ إزهر مـ حقث قرار تعقـف.الػرع األول: 

 استؼاللقة شقخ إزهر مـ حقث طدم قابؾقتف لؾعزل.الػرع الثاين: 
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إن أهؿ أمر يمدي إلك استؼاللقة إزهر الشريػ هق استؼاللقة مـ يؿثؾف قاكقكًا وهق شقخ   

إزهر، ويـبغل أن يتؿتع شقخ إزهر هبذه آستؼاللقة مـذ اختقاره وصدور قرار بتعققـف، 

ويتققػ مدى آستؼاللقة لشقخ إزهر مـ حقث قرار تعققـف مـ طدمفا طؾك الجفة التل تؼقم 

اره وتصدر قرار بتعققـف، فنذا كاكت هذه الجفة تابعة لؾسؾطة التـػقذية مـ حقث آختقار باختق

مـ الؿؿؽـ أن يمثر طؾك استؼاللقة شقخ إزهر ومـ  -مؿا ٓ شؽ فقف  -والتعققـ، فنن هذا 

ثؿ طؾك استؼاللقة إزهر كؽؾ، وبالؿثؾ إذا تؿ اختقار شقخ إزهر مـ قبؾ هقئة معقـة يف 

ٕزهر ذاهتا، ولؽـ يؽقن آختقار الـفائل لؾسؾطة التـػقذية، بلن يؽقن لفا سؾطة ممسسة ا

تؼديرية يف أن تؼقم بتعققـ ما تؿ ترشقحف شقخًا لألزهر مـ قبؾ هذه الفقئة أو ٓ، فنن ذلؽ 

 أيضًا يمثر طؾك استؼاللقة شقخ إزهر يف قراره.

قئة أو فئة معقـة مـ مؽقكات إزهر أما إذا كان شقخ إزهر ُيختار ويعقـ مـ قبؾ ه     

ذاتف، فنن ذلؽ يمدي إلك استؼاللقة شقخ إزهر ومـ ثؿ إزهر كؽؾ، حقث إكف سقؽقن وٓؤه 

 خالصًا لألزهر دون السؾطة التـػقذية.

ومـ جفة أخرى، ٓ يـتؼص مـ استؼاللقة شقخ إزهر ومـ ثؿ استؼاللقة إزهر، أن   

و فئة مـ مؽقكات إزهر ذاتف، ويف ذات الققت ٓ يؽقن لؾسؾطة يؽقن اختقاره مـ قبؾ هقئة أ

التـػقذية غقر التصديؼ طؾك هذا آختقار، وٓ يؽقن لفا سؾطة تؼديرية قبؾ هذا آختقار، 

ولؽـ يؼتصر دورها فؼط طؾك إصدار قرار يضع اختقار شقخ إزهر مـ الفقئة التابعة لألزهر 

 مقضع التـػقذ.

حالة إخقرة أن يصدر الؼرار بتعققـ شقخ إزهر مـ رأس السؾطة كؿا يـبغل ىف ال  

التـػقذية وهق رئقس الجؿفقرية، وٓ يصدر مـ رئقس القزراء وٓ وزير ما، وذلؽ ضؿاكًا 

لفقبة ومؽاكة مـصب شقخ إزهر الشريػ، لؽقكف الؿؿثؾ الؼاكقين لألزهر الشريػ هذه الفقئة 

 العريؼة.
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إذا كان مـ مؼقمات استؼالل شقخ إزهر ىف إصدار قراره أٓ يؽقن الؼقل الػصؾ ىف    

اختقاره وإصدار قرار بتعققـف لؾسؾطة التـػقذية، بؾ لألزهر ذاتف طـ صريؼ أحد هقئاتف، فنن ما 

زهر الشريػ، أٓ يؽقن شقخ إزهر يزيد هذه آستؼاللقة لشقخ إزهر ومـ ثؿ استؼاللقة إ

 قابالً لؾعزل مـ مـصبف كشقخ لألزهر.

ولقس معـك أٓ يؽقن شقخ إزهر قابالً لؾعزل مـ مـصبف أن يشغؾ مـصب شقخ إزهر   

طؾك سبقؾ التلبقد، ولؽـ معـاه أٓ يحؼ لؾسؾطة التـػقذية ولق كاكت مؿثؾة يف رئقس الدولة أن 

ث لق كان لفا الحؼ يف طزلف8 فؿـ الؿؿؽـ أن يمثر ذلؽ طؾك تؼقم بعزل شقخ إزهر، حق

 قراره ومـ ثؿ إزهر ذاتف.

ومـ جفة أخري، إذا فؼد شقخ إزهر أحد الشروط التل يـبغل تقافرها يف حؼف8 فنكف ٓ   

يؽقن بؿـلى طـ العزل طؾك سبقؾ اإلصالق، ولؽـ ٓ يتؿ هذا العزل أو اإلطػاء مـ مـصبف 

لتـػقذية، ولؽـ بقاسطة الفقئة التابعة لألزهر الشريػ التل اختارتف لؾؼقام بقاسطة السؾطة ا

 بؿفام هذا الؿـصب.

ومـ ثؿ، فنن شقخ إزهر إذا تؿ اختقاره مـ إزهر ذاتف، فقتقلك مفام مـصبف صقال    

حقاتف، دون أن يؽقن مفددًا بالعزل طـ مـصبف مـ أى جفة كاكت، ولؽـ إذا فؼد أحد شروط 

ـصب8 فال يتؿ طزلف أو إطػاؤه مـ مـصبف إٓ مـ قبؾ إزهر ذاتف طـ صريؼ الفقئة التل هذا الؿ

قامت باختقاره يف إساس، وهذا مؿا ٓ شؽ فقف يمدى إلك استؼالل شقخ إزهر، ومـ ثؿ 

 استؼاللقتف يف إصدار قراره، إمر الذي يستتبع يف الـفاية استؼالل إزهر الشريػ كؽؾ.
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لؼد تؿ إكشاء إزهر مـذ أكثر مـ ألػ طام، وحؿؾ طؾك طاتؼف مفؿة حػظ الرتاث   

اإلسالمل ودراستف وكشره، كؿا تحؿؾ أماكة الرسالة اإلسالمقة وكشر اإلسالم القسطل 

 الصحقح لقس يف مصر وحدها، وإكؿا يف العالؿ بلثره.

ومـ ثؿ، أصبح لألزهر الشريػ رسالة طظقؿة، ففق الذى يؼقم بتدريس الشريعة   

ىف كؾ ما يتصؾ هبا طـ صريؼ ممسساتف وطؾؿائف الذيـ هنؾقا  الرأياإلسالمقة، وهق صاحب 

 مـ بحر طؾقمف اإلسالمقة.

وإذا كان إزهر الشريػ، لف خصقصقة يف أداء رسالتف السابؼة، فنن ما يزيد مـ    

لقتف أن يؼتصر ققامف بلداء رسالتف يف الدولة طؾقف وحده، وإذا وجدت هقئات أخرى يف استؼال

الدولة تؼقم بؿا يؼقم بف إزهر الشريػ مـ اختصاصات تتصؾ بعؾقم الشريعة اإلسالمقة 

فقـغل أن يؽقن تحت إشراف إزهر الشريػ، وذلؽ حتك يتقحد مـفج إزهر الشريػ ىف 

 راسة طؾقم الشريعة اإلسالمقة الغراء.كشر اإلسالم القسطل، ود

ومؿا ٓ شؽ فقف أن استؼاللقة إزهر الشريػ مـ حقث ققامف بتدريس العؾقم اإلسالمقة   

ىف كؾ ما يتعؾؼ بالشريعة اإلسالمقة، واإلشراف طؾك الفقئات التل تؼقم بـشاط  الرأيوإبداء 

ـاه إزهر الشريػ، ويغؾؼ مؿاثؾ لف، تمدى إلك وحدة الػؽر اإلسالمل القسطل الذى يتب

 الباب أمام أى تشقيف أو تطرف دخقؾ طؾك الػؽر اإلسالمل القسطل الصحقح.
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وفؼًا لؿبدأ تدرج الؼقاطد الؼاكقكقة تليت الؼقاطد الدستقرية طؾك قؿة الؼقاطد الؼاكقكقة يف    

جؿقع الؼقاطد الؼاكقكقة يجب أن تدور يف فؾؽ الدستقر وٓ تخرج طـف  الدولة8 ومـ ثؿ فنن

وإٓ تعد مخالػة لؾؼقاطد الدستقرية، ويحؽؿ بعدم دستقريتفا مـ قبؾ الفقئة الؿقكؾ إلقفا 

 مراقبة دستقرية الؼقاكقـ فؼًا لإلجراءات الؿؼررة لذلؽ.

وبـاًء طؾك ما تؼدم : فنن التشريعات العادية تليت مـ حقث الؿرتبة بعد التشريعات   

الدستقرية، ومـ ثؿ يـبغل أن تصاغ الؼقاطد التشريعقة العادية طؾك وفؼ الؼقاطد الدستقرية، 

فطبؼًا لؿبدأ سؿق الدستقر ٓ يجقز ٕية قاطدة قاكقكقة أخرى أن تخالػف وإٓ أصبحت غقر 

 هذا ما يسؿك بالسؿق الؿقضقطل لؾؼقاطد الدستقرية.دستقرية، و

يؽقن أيضًا مـ الـاحقة  suprématie de la constitution Laكؿا أن مبدأ سؿق الدستقر    

الشؽؾقة، حقث إن الؼقاطد الدستقرية تقضع وتعدل طؾك وفؼ إجراءات معقـة مغايرة لؿا 

 تقضع وتعدل بف الؼقاطد الؼاكقكقة العادية. 

الرقابة طؾك دستقرية الؼقاكقـ كتقجة مـطؼقة لؿبدأ سؿق الدستقر الذي يػرتض أن  كؿا تعد

يؽقن الدستقر هق قؿة الـظام الؼاكقين يف الدولة. ويؼصد هبذا الؿبدأ أن الؼقاطد الدستقرية 

تعؾق طؾك ما طداها مـ ققاطد قاكقكقة داخؾ الدولة وتؾتزم سائر السؾطات باحرتامفا يف كؾ ما 

مـ أطؿال، سقاء كاكت تشريعقة أم قضائقة أم تـػقذية. ويعد هذا الؿبدأ كتقجة  يصدر طـفا

مـطؼقة لؿبدأ آخر وهق مبدأ تدرج التشريعات
(6)

 «la hiérarchie des règles de droit” ou “La 

                                                        

( لؾؿزيد طـ مبدأ سؿق الدستقر يراجع د/ محؿد أبق زيد محؿد، حدود رقابـة الدسـتقرية بؿصـر ىف ضـقء الؼـرار 2)

ومــا بعــدها ،  226م، ص 0998لعــدد الثــامـ يـــاير ، مجؾــة كؾقــة الدراســات العؾقــا، ا6776لســـة  646بؼــاكقن 

محؿد درويش، الؼـاكقن الدسـتقري، الطبعـة إولـك دار  ويراجع أيضًا د/ محؿد إبراهقؿ درويش، ود/ إبراهقؿ
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hiérarchie des norms”. 

قل وٓ شؽ ىف أن إفراغ استؼالل إزهر الشريػ يف أى كص قاكقين يزيؾ أي لبس ح   

استؼاللف، ولؽـ الـص طؾك استؼالل إزهر الشريػ يف الدستقر ذاتف يعد ضؿاكة كبقرة 

ٓستؼاللف، طالوة طؾك لػت الـظر إلك أهؿقة ورفعة مؽاكة هذه الؿمسسة العريؼة، حقث إن 

لفا ققؿة طؾقا يف  التلالدستقر ٓ يتـاول بالتـظقؿ إٓ الؿقضقطات أو الفقئات الؿفؿة 

طؾك صقاكتفا  -طـ صريؼ الجؿعقة التلسقسقة لقضع الدستقر –ص الؿجتؿع الؿجتؿع، ويحر

 بـصقص دستقرية لفا صابع السؿق مقضقطًا وشؽالً.

وإذا كان مـ دطائؿ استؼالل إزهر الشريػ أن يـص طؾك هذا آستؼالل يف الدستقر، إٓ 

ؿؼقمات إساسقة أن ما يزيد هذه الدطامة ققة هق أن  يـص طؾك استؼالل إزهر يف باب ال

8 وذلؽ ٕن إزهر الشريػ هق الؼائؿ طؾك حػظ الديـ اإلسالمل والشريعة (6)الدولة

اإلسالمقة مـذ أكثر مـ ألػ طام واكتسب هقبتف ومؽاكتف مـ الؿجتؿع طؾك مر العصقر فحؼ 

أن يـص طؾقف وطؾك استؼاللف يف الدستقر يف باب الؿؼقمات إساسقة لؾدولة ٓ يف باب 

 .(0)ات الؿستؼؾةالفقئ

                                                                                                                                                                     

وما بعدها، ود/ محؿد كامـؾ لقؾـة، الؼـاكقن الدسـتقري، دار الػؽـر العربـل،  688م، ص 0995الـفضة العربقة، 

 وما بعدها. 66م، ص6756

 راجع يف الػؼف الػركسل:يو

- Joseph-parthélemy et Paul Duez , traité de droit constitutionnel, Editions Panthéon-Assas, 2004, P. 183 
et suiv.  

- Charles DEBBASCH, Jean-Marie PONTIER, Jacques BOURDON, et Jean-Claude RICCI, droit constitutionnel 
et institutions politique, 4e édition, Ed. ECONOMICA, 2001, P. 581 et suiv. 

الشعب أو اإلقؾقؿ أو السقادة، الركائز التل تؼقم طؾقفا الدولة سقاء مـ كاحقة  هلإساسقة لؾدولة  ( الؿؼقمات6)

 ما استؼر طؾقف الؿجتؿع مـ مبادئ أساسقة، أو هقئات أضحت مـ الؿؽقكات إساسقة لؾدولة. أو

كظرًا ٕهؿقتفا بؿا تمديف مـ أدوار الفقئات التل يؽػؾ لفا الدستقر استؼاللفا  هل( الفقئات الؿستؼؾة يف الدستقر : 0)

 مفؿة يف الدولة، وذلؽ كإجفزة والفقئات الرقابقة يف الدولة.
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وبـاًء طؾك ما تؼدم: فنن الـص الدستقري طؾك استؼالل إزهر الشريػ يؿـع إصدار أية 

ققاكقـ تـال مـ هذا آستؼالل وإٓ كاكت غقر دستقرية وتخضع لرقابة الؼضاء الدستقري إذا 

ة دفع بعدم دستقريتفا8 كظرًا لرتبع الـصقص الدستقرية طؾك غقرها مـ الـصقص الؼاكقكق

 إخرى.

فالدستقر يتؿقز بطبقعة خاصة تطػك طؾقف صػة السقادة والسؿق بحسباكف كػقؾ الحريات    

وطؿاد الحقاة الدستقرية وأساس كظامف وحؼ لؼقاطده أن تستقي طؾك الؼؿة مـ البـاء الؼاكقين 

رة التل لؾدولة، وأن تتبقأ مؼام الصدارة بقـ ققاطد الـظام العام باطتبارها أسؿك الؼقاطد أم

يتعقـ طؾك الدولة التزامفا يف تشريعفا وىف قضائفا وفقؿا تؿارسف مـ سؾطات تـػقذية، ذلؽ أن 

سؾطات الدولة التشريعقة والتـػقذية والؼضائقة كؾفا سؾطات ممسسة أكشلها الدستقر، تستؿد 

 .(6)مـف وجقدها وكقاهنا وهق الؿرجع يف تحديد وضائػفا

وإذا كـا قد اكتفقـا مـ استعراض إسس التل يؼقم طؾقفا استؼالل إزهر الشريػ، فقثقر   

التساؤل حقل مدى تقافرها يف حؼ إزهر الشريػ، ومـ ثؿ الحؽؿ طؾك تؿتعف بآستؼالل 

مر هبا  التلمـ طدمف، وهذا ما سقف كتـاولف يف الؿباحث التالقة مـ خالل طرض الػرتات 

 مـذ إكشائف وحتك أن، وما إذا كان يقجد تـظقؿ قاكقين لف أم ٓ.  إزهر الشريػ

 

 

                                                        

م، مجؿقطة أحؽام الؿحؽؿة الجزء الرابع، ص 6779مايق  67( يراجع/ حؽؿ الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا ىف 6)

034. 
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 المبحث الثاني

 التطىر التشريعي الضتقالل األزهر الشريف 

م8 ومـ ثؿ ٓ تقجد وثقؼة قاكقكقة كتعرف 6650لؿ يؽـ لألزهر تـظقؿًا قاكقكقًا إٓ يف طام 

تع بآستؼالل مـ طدمف، لؽـ لقس معـك ذلؽ مـ خاللفا طؾك ما إذا كان إزهر الشريػ يتؿ

أن إزهر الشريػ لؿ يؽـ يتؿتع بآستؼالل طؾك سبقؾ اإلصالق، فؿؽاكة إزهر الشريػ 

ورسالتف السامقة جعؾتف يحتؾ مؽاكة طالقة لدى الحؽام وطؾك مستقى الؿجتؿعات العربقة 

ؾؿائف، إمر الذي أدى واإلسالمقة، مؿا أدى إلك استؼاللف طؾك أرض القاقع بشققخف وط

بالحؽام أو الؿستعؿريـ إلك أن يعطقا إزهر الشريػ ومشايخف مؽاكة كبقرة ويـزلقا طؾك 

 آرائف، وإذا أرادوا بف الضعػ فرققا بقـ طؾؿائف ومشايخف لقـالقا ما يريدون.

 كان وبـاًء طؾك ما تؼدم : فنن آستؼالل الذي كان يتؿتع بف إزهر قبؾ التـظقؿ الؼاكقين  

ًٓ يػرضف القاقع، وما كان يدطؿ هذا آستؼالل هق اتحاد طؾؿاء إزهر الشريػ  استؼال

والؿـتسبقـ إلقف طؾك كؾؿة واحدة يف مقاجفة الحؽام أو الؿستعؿريـ، وما كالف إزهر الشريػ 

مـ مؽاكة كبقرة لدى الؿجتؿع الؿصري طؾك مر العصقر، وكذلؽ إوقاف التل حبست طؾك 

الشريػ بؿا يضؿـ لف آستؼالل الؿالل، لؽـ هذا آستؼالل القاقعل ٓ تقجد وثقؼة إزهر 

 قاكقكقة ضامـة لف مؿا جعؾ الحؽام يـالقا مـ هذا آستؼالل القاقعل يف بعض الػرتات.

وأول مـ استػاد مـ إزهر الشريػ كؿمسسة ديـقة وضرب العؾؿاء بعضفؿ ببعض هق   

م، فؾؼد استطاع كابؾققن بقكابرت أن 6576طؾك مصر طام  لؿشممةاكابؾققن بقكابارت وحؿؾتف 

يؽرس مػاهقؿ ويضع لبـات يف كقػقة التعامؾ مع الؿمسسات الديـقة وكقػقة احتقائفا بؾ 

واستخدامفا لؿصؾحة السؾطة، فؾؼد فعؾ كابؾققن يف بضع سـقـ ما لؿ تستطع أن تػعؾف 

لؽ فنن إفؽار البقكابرتقة كاكت الؿـطؾؼ الحروب الصؾقبقة طؾك مدار قركقـ مـ الزمان8 لذ
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إساسل لؿحؿد طؾك باشا وأسرتف الؿتسؾطة طؾك حؽؿ مصر والشام ردحًا مـ الزمـ والتل 

كالت مـ استؼاللقة إزهر القاقعقة8 ومـ ثؿ حجَب محؿد طؾك طـ إزهِر إوقاَف التل 

ارس الحديثة التل رأى أّن كظام تؽػؾ لف تؿّقزه الؿالل طـ الدولة بسبب رغبتف يف إكشاء الؿد

 .(6)إزهر التعؾقؿل يؼػ كحجر طثرٍة يف سبقؾ تلسقسفا

وإذا كان إزهر الشريػ قد ضؾ طؼقد صقيؾة مـ الزمـ دون تـظقؿ قاكقين، فنن أول تـظقؿ  

م، والذي 6650يتؿثؾ يف الؼاكقن الصادر يف طام  –كؿا سبؼ الؼقل  –قاكقين لألزهر الشريػ 

صدر لتـظقؿ صريؼة الحصقل طؾك شفادة العالؿقة ودرجاهتا وحدد مقادها، وكان هذا الؼاكقن 

ًٓ 6663مارس  02خطقة طؿؾقة ىف تـظقؿ الحقاة الدراسقة بإزهر. ويف  م صدر قاكقن معد

م  الخاص بؼقد 6663أكتقبر  63قن م وممكدًا لـظام آمتحاكات، ثؿ صدر قاك6650لؼاكقن 

م ممكدًا لـظام آمتحاكات، 6666يـاير  67الطالب يف أروقتفؿ، وصدر بعد ذلؽ قاكقن 

 .  (0)أكشئ مجؾس إدارة لألزهر 6673وبؿؼتضك قاكقن الثالث مـ يـاير 

ويف طفد الخديقي طباس حؾؿل الثاين صدرت طدة ققاكقـ إلصالح إزهر الشريػ،    

م، الذي 6766( لسـة 69م، ثؿ الؼاكقن رقؿ )6674الؼاكقن الصادر يف يقلقق  كان أهؿفا

بؿؼتضاه أكشئت هقئة كبار العؾؿاء، وقد تقالت طؾك هذا الؼاكقن تعديالت آخرها ما ضفر يف 

 698م، وأخقرًا الؼاكقن رقؿ 6784( لسـة 04م، ثؿ صدر مـ بعده الؼاكقن رقؿ )6789سـة 

 قؿ إزهر والفقئات التل يشؿؾفا.م بشلن إطادة تـظ6746لسـة 

                                                        

والتبعقة ... الجزء الثاين، مؼال مـشقر طؾك ( يراجع د/ محؿد الرمادي : ممسسة إزهر الديـقة بقـ آستؼالل 6)

 شبؽة رمضان اإلخبارية طؾك الرابط التالل :

http://www.ramadan2.com/index.php/writers/2009-07-30-12-24-20/2660-2011-05-02-20-47-31.html 

م، 0969ة لؾؽتاب، الفقئة العام ( يراجع بقارد دودج : إزهر يف ألػ طام، ترجؿة د/ حسقـ فقزى الـجار،0)

 وما بعدها. 629ص
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وسقف أتـاول يف هذا الؿبحث مظاهر استؼالل إزهر يف ضؾ التـظقؿات الؼاكقكقة 

 الؿتعاقبة لألزهر الشريػ، وذلؽ يف مطؾبقـ طؾك الـحق التالل :

التطقر التشريعل ٓستؼالل إزهر يف الػرتة مـ بداية التـظقؿ الؼاكقين الؿطؾب األول : 

 م.6746لسـة  698الؼاكقن رقؿ  وحتك صدر

( لسـة 698التـظقؿ الؼاكقين ٓستؼالل إزهر يف ضؾ الؼاكقن رقؿ ) الؿطؾب الثاين :

 م.6746

م، ثؿ تقالت الؼقاكقـ 6650لشريػ بالتـظقؿ الؼاكقين إٓ بداية مـ طام لؿ يحظ إزهر ا

لسـة  698الؿتعاقبة والتل تتعؾؼ بتـظقؿ إزهر الشريػ وشئقكف حتك صدور الؼاكقن رقؿ 

بشلن إطادة تـظقؿ إزهر الشريػ والفقئات التل يشؿؾفا، ولؼد تدرجت هذه الؼقاكقـ  6746

ظقؿ الؼاكقين محؼؼًا ـإزهر الشريػ8 ومـ ثؿ لؿ يقلد التيف إرساء دطائؿ وأسس استؼالل 

لدطائؿ آستؼالل، وإكؿا رويدًا رويدًا كان يؽتسب إزهر الشريػ دطائؿ استؼاللف يف ضقء 

 التطقر التشريعل الؿـظؿ لف.

ومـ الؿؿؽـ تؼسقؿ التطقر التشريعل لألزهر الشريػ والتـظقؿ الؼاكقين لف ومدى تؼريره 

الل إزهر الشريػ لػرتتقـ مـ التطقر التشريعل : إولك : وتتؿثؾ يف الػرتة مـ لدطائؿ استؼ

م، والثاكقة : وتتؿثؾ يف الػرتة مـ 6784( لسـة 04وحتك صدور الؼاكقن رقؿ ) 6650طام 

 .6746لسـة  698وحتك صدور الؼاكقن رقؿ  6784صدور قاكقن طام 

 رطقن طؾى الـحو التالي:وبـاًء طؾى ما تؼدم : سلتـاول هذا الؿطؾب يف ف

وحتك  6650التطقر التشريعل ٓستؼالل  إزهر الشريػ يف الػرتة مـ طام الػرع األول : 

 .6784طام 

 .6784( لسـة 04مدى استؼالل إزهر الشريػ يف ضؾ الؼاكقن رقؿ )الػرع الثاين : 
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كاكت بداية التـظقؿ الؼاكقين لألزهر الشريػ بصدر أول قاكقن لألزهر الشريػ يف سـة   -1

يف طفد الخديقي إسؿاطقؾ باشا، وذلؽ لتـظقؿ حصقل الطالب طؾك الشفادة  (6)م6650

العالؿقة، وحدد الؿقاد التل ُيؿتحـ فقفا الطالب بنحدى طشرة مادة دراسقة، وُيعد صدور 

هذا الؼاكقن أول خطقة طؿؾقة يف تـظقؿ الحقاة الدراسقة بالجامع إزهر، غقر أهنا لؿ تؽـ 

شقد، ولؽـ هذا الؼاكقن لؿ يؿـح إزهر الشريػ أسس كافقة لتحؼقؼ اإلصالح الؿـ

 آستؼالل التل تجعؾف يتؿتع بف.

ففذا الؼاكقن لؿ يؿـح إزهر الشريػ الشخصقة الؿعـقية بؿؼقماهتا، كؿا أن شقخ    

 إزهر لؿ يؽـ محاصًا بالضؿاكات التل تجعؾف مستؼالً يف قراره.

ن محاصا بالفقبة والققار، وٓ يستطقع أحد فعؾك الرغؿ مـ أن  مـصب شقخ إزهر كا    

مـ القٓة طزل صاحبف، إٓ أن  الخديقي إسؿاطقؾ أقدم طؾل طزل اإلمام مصطػل العروسل 

الشقخ العشريـ يف سؾسؾة مشايخ الجامع إزهر يف سابؼة هل إولل مـ كقطفا يف تاريخ 

ٕمر الذي طرض الؿـصب الجامع إزهر، وقد شجعف ذلؽ طؾل تؽرار مثؾ هذا العؿؾ وهق ا

 .(0)الؽبقر لالهتزاز حتل تقٓه خؿسة يف طفده بحقث لؿ يبؼ فقف أحدهؿ أكثر مـ ثالث سـقات

ويف طفد الخديقي تقفقؼ باشا صدرت طدة ققاكقـ لتـظقؿ بعض الؿقضقطات يف     -2

م بشلن امتحان مـ يريد 6663مارس  02إزهر الشريػ مـفا الؼاكقن الصادر يف 

                                                        

( يراجع يف ذلؽ د/ أحؿد محؿد طقف، إزهر يف ألػ طام، مجؿع البحقث اإلسالمقة، السؾسؾة العؾؿقة،  (6

 .66م، ص0965

م، 0969مارس  06مـصب بدأ بآكتخاب يف العصر العثؿاين، إهرام الرقؿل  "شقخ إزهر" ( أشرف سقد :0)

 مـشقر طؾك شبؽة الؿعؾقمات الدولقة :

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=141693&eid=90 
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، وإذا كان التعؾقؿ الديـل يف هذا الققت كان يؼتصر طؾك (6)بالجامع إزهرالتدريس 

الجامع إزهر بؿا يعطقف آستؼاللقة يف خصقصقة أداء رسالتف، إٓ أن هذا الؼاكقن لؿ 

يتضؿـ أي مـ مؼقمات استؼالل إزهر إخرى، فؾؿ يؿـحف الشخصقة الؿعـقية، كؿا أن 

 شقخ إزهر يف قراره لؿ تؽـ متقفرة.الؿؼقمات الؼاكقكقة ٓستؼالل 

ولؿ تؽـ أيضًا الؼقاكقـ التل صدرت يف طفد الخديقي طباس حؾؿل الثاين تتضؿـ     -3

مؼقمات استؼالل إزهر الشريػ، ولؽـ كان مـ أهؿ هذه الؼقاكقـ الؼاكقن الصادر 

مؽاكة  ، والذي أفصح طـ إرادة الدولة يف هذا الققت يف إطالء(0)م6673يـاير  8بتاريخ 

، فؽقن مجؾسًا إلدارة الجامع إزهر، تؽقن مفؿتف الـظر يف ترتقب (8)الجامع إزهر

ققاطد التدريس واكتظام إروقة ومرتباهتا ودرجات العؾؿاء ومؼرراهتؿ وكقػقة حقازة 

                                                        

كاضر الؿعارف العؿقمقة، ( صدر هذا الؼاكقن بعد تحضقره مـ الؾجـة التل تشؽؾت إلطداده تحت رئاسة سعادة 6)

8 809،  867هـ، ص  6890جؿادى الثاين  66م الؿقافؼ 6663أبريؾ  2وتؿ كشره يف جريدة الققائع الرسؿقة يف 

هـ8 ثؿ حؾ 6893جؿادى إولك  4م الؿقافؼ 6666يـاير  67ولؼد حؾ محؾ هذا الؼاكقن، الؼاكقن الصادر يف 

 0هـ كؿرة  6086رجب  06الؿقافؼ  6673يـاير  65الؽريؿ بتاريخ محؾ الؼاكقن إخقر الؼاكقن الصادر بإمر 

 .79 – 67ص ، هـ 6860رجب  08م الؿقافؼ 6673يـاير  67والؿـشقر بالققائع الؿصرية يف 

رجب  5م الؿقافؼ 6673يـاير  8( صدر هذا الؼاكقن بإمر الؽريؿ الصادر لرئاسة مجؾس الـظار بتاريخ 0)

8 وقد تشؽؾت الؾجـة الؿؽقكة لؿجؾس إدارة الجامع 69م ص 6673الؿصرية فرباير ( الققائع 6هـ كؿرة )6860

إزهر يف هذا الققت مـ، الشقخ حسقكة وكقؾ مشقخة الجامع إزهر رئقسًا، وطضقية كؾ مـ : الشقخ سؾقؿ 

شقخ يقسػ البشري شقخ السادة الؿالؽقة، والشقخ طبد الرحؿـ الشربقـل مـ أكابر طؾؿاء السادة الشافعقة، وال

الحـبؾل شقخ السادة الحـابؾة، والشقخ محؿد طبده الؼاضل بالؿحاكؿ إهؾقة، والشقخ طبد الؽريؿ سؾؿان 

 وكقؾ إدارة قؾؿ الجرائد الرسؿقة.

وملمقلـا أكف بعـاية الحؼ تعالك "( ومؿا يمكد هذه اإلرادة العبارة التل كص طؾقفا يف هذا إمر الؽريؿ والتل كصفا 8)

 ."قل إلك تحؼقؼ أماكقـا كحق سعادة حال الجامع الؿشار إلقفيصقر القص
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التشريػ، وكؾ ما مـ شلكف آرتؼاء بالجامع إزهر ودوام كجاحف، وذلؽ طـ  يكساو

خصقص ما سبؼ كؾف أو بعضف، ثؿ تؼدم إلك مجؾس الـظار ٕجؾ  صريؼ سـ إكظؿة يف

 تؼريرها ورفعفا إلك الخديقي لؾتصديؼ طؾقفا وإصدارها.

وأهؿ ما تؿخض طـ هذا الؼاكقن أن أصبح لألزهر مجؾس إدارة يؿثؾ فقف الؿذاهب 

وٓ شؽ يف أن تؽقيـ مجؾس إدارة لؾجامع إزهر يف هذا الققت يؿـحف قدر مـ  ،(6)إربعة

آستؼالل، ولؽـ هذا آستؼالل ٓ يرقل إلك درجة آستؼالل الؽامؾ، حقث لؿ تؽـ لف 

شخصقة معـقية مستؼؾة طـ الدولة، فؽاكت مفؿة مجؾس اإلدارة فؼط الـظر فقؿا يخص 

ؿا يتعؾؼ بف وإرسالفا إلك مجؾس الـظار لؾـظر فقفا، ثؿ الجامع إزهر وإطداد الؼقاكقـ فق

التصديؼ طؾقفا مـ الخديقي، كؿا أن هذا مؼرر بؼاكقن8 ومـ ثؿ يستطقع مـ لف مفؿة التشريع 

 أن يعدلف. 

ومـ الؼقاكقـ التل أطدها مجؾس إدارة الجامع إزهر الؼاكقن الصادر ببقان كقػقة صرف    

 يقكقف 03والذي صدق طؾقف مـ مجؾس الـظار بجؾستف يف الؿرتبات يف الجامع إزهر، 

 .(0)م6673 يقكقف 07م، وصدر بف إمر الؽريؿ بتاريخ 6673

وكان أيضًا أهؿ هذه الؼقاكقـ الصادرة بخصقص الجامع إزهر يف طفد الخديقي   -4

حسقكة "يف طفد الشقخ   (8)م6674طباس حؾؿل الثاين الؼاكقن الصادر يف أول يقلقف 

شقخ إزهر الشريػ يف هذا الققت، ولؼد كظؿ هذا الؼاكقن العديد مـ إمقر   -"يالـقاو

                                                        

 .79( يراجع د/ أحؿد محؿد طقف : مرجع سابؼ، ص (6

هـ السـة الخامسة والستقن،  6868محرم  62م الؿقافؼ 6673ق قيقل 5( مـشقر يف الققائع الؿصرية بتاريخ 0)

 وما بعدها. 6405ص

هـ السـة السادسة 6862محرم  08م الؿقافؼ 6674يقلقف  2هذا الؼاكقن يف الققائع الؿصرية بتاريخ  ( كشر8)

 .50والستقن، جريدة كؿرة 
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الؿتعؾؼة بالجامع إزهر، فـص طؾك مجؾس إدارة الجامع إزهر وجعؾ شقخ إزهر 

 رئقسف، ولؽـ كان تعققـ أطضاء مجؾس إدارة إزهر مـ الخديقي.

مجؾس اإلدارة بنصدار الؼرارات بالؼقاطد التل يؽقن بؿقجبفا سقر التدريس  ويختص   

 وضبط الطؾبة وكؾ مالف طالقة بالجامع إزهر.

وشقخ إزهر هق الذي يـػذ جؿقع الؼقاكقـ الؿختصة بالجامع إزهر ويـػذ قرارات   

كؿا أن لف أن مجؾس اإلدارة، وذلؽ كؾف بؿا ٓ يخالػ الؼقاكقـ وقرارات مجؾس اإلدارة، 

 يطؾب مـ جفات آختصاص فصؾ أو تعققـ مقضػل وخدمة الجامع إزهر .

ويتضح مـ هذا الؼاكقن أن إزهر الشريػ كان ٓ يتؿتع يف هذا الؼاكقن بآستؼالل 

الؽامؾ، فؾؿ يؿـح الشخصقة الؿعـقية ، كؿا أن مقارده الؿالقة الدائؿة أو الؿمقتة لؿ يؽـ هق 

يف تقزيعفا، بؾ كان يؼرتح صريؼة تقزيعفا ثؿ يعرضفا شقخ إزهر طؾك  صاحب الؼقل الػصؾ

 الجفات الؿختصة، مؿا مػاده أن إزهر لؿ يؽـ متؿتعًا بآستؼالل الؿالل يف هذا الققت.

وإذا لؿ يؽـ إزهر يف ضؾ هذا الؼاكقن متؿتعًا بآستؼالل الؿالل يف ضؾ هذا الؼاكقن،   

بآستؼالل اإلداري الؽامؾ، حقث إن مجؾس إدارة الجامع إزهر  فنكف أيضًا لؿ يؽـ متؿتعًا

يتؿ تعققـف مـ قبؾ الخديقي8 إمر الذي يفدره ضؿاكة استؼاللف مـ الـاحقة اإلدارية ، ومـ ثؿ 

استؼاللف يف قراره. كؿا أن شقخ إزهر لؿ يؽـ لف تعققـ أو فصؾ مقضػل الجامع إزهر 

ذلؽ مـ جفات آختصاص صبؼًا لؿا تؼضل بف الؿادة الثالثة  بؿػرده، بؾ يجب طؾقف أن يطؾب

 مـ هذا الؼاكقن.

هـ ، كتقجة تشؽقؾ لجـة  6862م الؿقافؼ 6677ولؼد صدر بعد هذا الؼاكقن قاكقن طام 

مـ ثالثقـ طضقًا برئاسة الشقخ سؾقؿ البشري لؾعؿؾ طؾك إصالح إزهر، وكظؿ بعض 
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، إٓ أكف لؿ يضػ جديد مـ الجقاكب التل تدطؿ (6)اتجقاكب العؿؾقة التعؾقؿقة ومـح الشفاد

 استؼالل إزهر.

وصدر أيضًا يف طفد الخديقي طباس حؾؿل الثاين الؼاكقن الخاص بالجامع إزهر  -5

، ولؼد تضؿـ كصقصًا تتقافؼ مع مؼقمات استؼالل إزهر، كؿا (0)م6796مارس  3بتاريخ 

 تتضؿـ كصقصًا أخرى تتعارض مع هذه الؿؼقمات.

، وخاصة فقؿا يتعؾؼ فؿن الـصوص التي تتػق مع مؼومات استؼالل األزهر الشريف   

باستؼاللقتف يف خصقصقة أدائف لرسالتف، ما كصت طؾقف الؿادة إولك مـ هذا الؼاكقن مـ أن 

شقخ الجامع إزهر هق الرئقس العام لجؿقع رجال الديـ، ولف حؼ اإلشراف طؾك كؾ "

قة أسست أو تمسس يف الؼطر الؿصري، وطؾك السقرة الشخصقة مدرسة ديـقة طؾؿقة إسالم

الؿالئؿة لشرف العؾؿ والديـ بالـسبة إلك مـ يـتؿل ٕية مدرسة مـ الؿدارس الديـقة العؾؿقة 

 ."اإلسالمقة ومـ لؿ يـتؿ إلقفا مـ أهؾ العؾؿ وحؿؾة الؼرآن الؽريؿ

ع إزهر هق الؿـػذ العام شقخ الجام"وكصت الؿادة الثاكقة مـ هذا الؼاكقن طؾك أن   

لجؿقع الؼقاكقـ والؾقائح والؼرارات الؿختصة بالجامع إزهر وجؿقع الؿدارس إخرى 

 ."التل طؾك شاكؾتف

ويتبقـ مـ الـصقـ السابؼقـ أن شقخ إزهر هق الؿختص باإلشراف طؾك جؿقع ما يتعؾؼ   

هق الؿشرف طؾك أى جفة ديـقة بالديـ اإلسالمل، ففق الرئقس العام لجؿقع رجال الديـ، كؿا 

إسالمقة طؾؿقة أسست أو تمسس طؾك الؼطر الؿصري ولق كاكت ٓ تـتؿل إلك إزهر، وهذا 

                                                        

 وما بعدها. 79( يراجع د/ أحؿد محؿد طقف: مرجع سابؼ، ص  (6
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مػاده أن إزهر يف ضؾ هذا الؼاكقن هق الجفة القحقدة التل تؼقم بؿفؿة تدريس العؾقم الديـقة 

 قم الديـقة اإلسالمقة. اإلسالمقة أو اإلشراف طؾك الؿمسسات إخرى التل تؼقم بتدريس العؾ

وإذا كان الجامع إزهر يف ضؾ هذا الؼاكقن لف هذه الؿؽاكة، فنكف أيضًا هق الؿـػذ لجؿقع   

الؼقاكقـ والؾقائح والؼرارات سقاء كاكت مختصة بالجامع إزهر أو الؿدارس إخرى التل 

تعؿؾ طؾك شاكؾتف، وٓ شؽ يف أن كؾ هذا يمدي إلك تقحقد الػؽر اإلسالمل القسطل 

مرجعقتف واحدة تحت وٓية أو إشراف إزهر الشريػ مؿا يدطؿ تػرده يف  الصحقح ، ويجعؾ

 هذا الؿجال ومـ ثؿ استؼاللقتف.

كؿا يدطؿ استؼالل إزهر يف هذا الؼاكقن تشؽقؾ مجؾس طال لؾجامع إزهر وما شاكؾف   

هذا ، وأهؿ ما يختص بف (6)مـ الؿدارس الديـقة العؾؿقة اإلسالمقة تحت رئاسة شقخ إزهر

الؿجؾس وضع الؿقزاكقة العؿقمقة لؾؿدارس الديـقة العؾؿقة اإلسالمقة لقعرضفا شقخ الجامع 

أو مـ يؼقم مؼامف طؾك إكظار الؽريؿة الخديقية ٓطتؿادها وفؼًا لؿ تؼضل بف الؿادة الربعة 

 مـ هذا الؼاكقن.

اة شروط هق الؿختص بقضع مقزاكقتف مع مراط (0)كؿا أن مجؾس إدارة الجامع إزهر

                                                        

رئقسًا، وطضقية كؾ امع إزهر ( يتشؽؾ الؿجؾس العال لألزهر وفؼًا لؾؿادة الرابعة مـ الؼاكقن مـ شقخ الج6)

: مػتل الديار الؿصرية، شقخ السادة الؿالؽقة، شقح السادة الشافعقة، شقخ السادة الحـابؾة، أحؿد شػقؼ باشا مـ

رئقس الديقان العربل الخديقي، وحسقـ رشدي باشا مدير طؿقم إوقاف، وطـد البحث يف الؿسائؾ الؿختصة 

يضؿ إلك أطضاء الؿجؾس رئقس الجفة ذات الشلن ما لؿ يؽـ  إخرىبالؿدارس الديـقة العؾؿقة اإلسالمقة 

البحث متعؾؼًا بشخصف أو بخؾؾ يف طؿؾف. ويف غقاب شقخ الجامع يـقب طـف يف رئاسة الؿجؾس أكرب العؾؿاء 

 سـًا مـ أطضائف.

 66ن ( طؾك خالف الؿجؾس العال لألزهر يتشؽؾ مجؾس إدارة الجامع إزهر وفؼًا لؾؿادة الثامـة مـ قاكق0)

م مـ شقخ الجامع إزهر رئقسًا وطضقية ستة مـ إطضاء اثـان مـ أكابر طؾؿاء الحـػقة واثـان 6796مارس 

 مـ أكابر طؾؿاء الشافعقة واثـان مـ أكابر طؾؿاء الؿالؽقة.
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القاقػقـ، كؿا هق الذي يؼرر تعققـ وكؼؾ وترققة وفصؾ الؿدرسقـ والؿػتشقـ ومشايخ 

إروقة والحارات والؿقضػقـ الداخؾققـ، وكذلؽ يؼرر ترتقب الدروس طؾك الؿدرسقـ 

وتعققـ الؿساجد التل تخصص لؾدراسة وتعققـ طدد الدروس التل تخص كؾ مدرس، 

8 ومـ ثؿ يعد (6)كؾ تعديؾ يف الؼاكقن أو الالئحة الداخؾقةواقرتاح ما يستحسـ إدخالف مـ 

 الجامع إزهر وفؼًا لفذا الؼاكقن مستؼالً يف مقزاكقتف وإدارتف.

إال أن هذا الؼاكون وإذا كان الجامع إزهر وفؼًا لفذا الؼاكقن مستؼالً يف مقزاكقتف وإدارتف،   

ؤل حقل مدى استؼاللقتف، كؿا أن ، مؿا يثقر التسالم يؿـحه الشخصقة الؿعـوية صراحة

آستؼاللقة وفؼًا لؿا سبؼ مؼررة بؼاكقن مؿا مػاده أكف يؿؽـ تعديؾف مؿـ يؿؾؽ سـ الؼقاكقـ، 

 ومـ ثؿ مـ الؿؿؽـ العبث بؿا هق مؼرر هبذا الؼاكقن بؼاكقن أخر.

كف كؿا أن شقخ الجامع إزهر وفؼًا لفذا الؼاكقن غقر مستؼؾ مـ كاحقة تعققـف، حقث إ   

( مـ هذا الؼاكقن يعقـ شقخ إزهر ووكقؾف ومشايخ الؿذاهب ومشايخ 86وفؼًا لؾؿادة )

الجفات ووكالئفؿ وأطضاء مجالس اإلدارة بنرادة سـقة، أي مـ الخديقي، مؿا قد يمثر ذلؽ 

 يف الـفاية طؾك قراراهتؿ8 ومـ ثؿ استؼالل الجامع إزهر.

ويف ضؾ الؿشقخة الثاكقة لؾشقخ سؾقؿ  ويف طفد الخديقي طباس حؾؿل الثاين أيضًا، -6

إلك مرحؾة أخرى مـ الـظام، إذ زيدت  (0)م 6766لسـة  69البشري اكتؼؾ إزهر بالؼاكقن رقؿ 

لف مجؾس تحت رئاسة شقخف  وأكشئفقف مقاد الدراسة، وبقـ اختصاص شقخ الجامع إزهر، 

يسّؿك مجؾس إزهر إطؾك، وكاكت لألزهر يف ضؾف مقزاكقة مستؼؾة، ووضع فقف كظام لفقئة 

                                                        

 م.6764( تراجع الؿادة الثامـة مـ قاكقن 6)

م 6709أكتقبر  8ت مـفا التعديؾ الصادر يف م، وورد طؾقف طدة تعديال6766مايق  68( صدر هذا الؼاكقن يف 0)

مرة أخرى بؿقجب  665، وتؿ تعديؾ الؿادة 665،  697هـ فقؿا يخص الؿادة 6887محرم  09الؿقافؼ 

 هـ.6887ربقع الثاين  8م الؿقافؼ 6709ديسؿرب  68الؼاكقن الصادر يف 

 .70يراجع يف ذلؽ د/ أحؿد محؿد طقف : الؿرجع السابؼ، ص
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كبار العؾؿاء وجعؾ لؽّؾ مذهب مـ الؿذاهب إربعة شقخ ولؽّؾ معفد مـ الؿعاهد مجؾس 

 .إدارة

شاء هقئة كبار ولعؾ أهؿ ما استحدث يف ضؾ هذا الؼاكقن ويدطؿ استؼالل إزهر هق إك  

العؾؿاء، وكاكت تتؽقن مـ ثالثقـ طالؿًا مـ صػقة طؾؿاء إزهر واشرتط يف دخقلفؿ هذه 

سـة، وأن يؽقن مضل طؾقف وهق مدرس بالجامع إزهر طشر  23الفقئة أٓ تؼؾ أطؿارهؿ طـ 

سـقات طؾل إقؾ مـ بقـفا أربع سـقات يف الؼسؿ العالل، وأن يؽقن معروفًا بالقرع 

هقئة كبار "قي، وكص قاكقن إزهر أن يؽقن اختقار شقخ الجامع إزهر مـ بقـ جؿاطة والتؼ

وكان ذلؽ يضؿـ ما يجب أن يؽقن طؾقف شقخ إزهر مـ العؾؿ والؿعرفة والسؿعة  "العؾؿاء

وُحسـ الخؾؼ، طالوة طؾك أن ذلؽ يمدي إلك استؼالل شقخ إزهر يف قراره مـ حقث 

ا السؾطة التـػقذية يف اختقار شقخ الجامع إزهر، وهذا يمدي يف اختقاره، حقث ٓ تتدخؾ هـ

 .الـفاية إلك استؼالل إزهر مـ هذه القجفة

ولؿ يـص هذا الؼاكقن صراحة طؾك مـح إزهر الشخصقة الؿعـقية، وإن كاكت لف ذمة   

لألزهر  مالقة مستؼؾة، كؿا يؼقم بتؿثقؾف شقخ الجامع إزهر، ولؽـ هذا آستؼالل الؿحدود

الشريػ يف هذا الققت كان مـ الؿؿؽـ اإلصاحة بف بؼاكقن8 وذلؽ لعدم وجقد أداة قاكقكقة 

 أطؾك تؿـع ذلؽ.

م بنطادة تـظقؿ 6784( لسـة 04يف طفد الؿؾؽ فماد إول صدر الؿرسقم بؼاكقن رقؿ )

، وبالـظر إلك كصقص هذا الؼاكقن وتحؾقؾفا يتبقـ أكف دطؿ استؼالل إزهر (6)مع إزهرالجا

                                                        

  .83العدد  –م 6784مارس  86الققائع الؿصرية يف ( مـشقر يف 6)

كظرًا لخالف 6789صدر هذا الؼاكقن يف طفد اإلمام إكرب الشقخ محؿد مصطػك الؿراغل، والذي استؼال طام 

 م.6723، وضؾ شقخًا لألزهر حتك طام 6783مع الؿؾؽ فماد، ثؿ تقلك بعد أن استؼال الشقخ الظقاهري طام 
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 الشريػ مـ طدة وجقه طؾك الـحق التالل :

 أوالً : مـح الشخصقة الؿعـوية لؾجامع األزهر :

لؼد قررت ٕول مرة الؿادة الخامسة مـ الؼاكقن سالػ الذكر الشخصقة الؿعـقية    

يؽقن لؾجامع إزهر شخصقة معـقية مصرية الجـس "صت طؾك أن : مصرية الجـسقة، فـ

ويؽقن لف إهؾقة الؽامؾة لؾؿؼاضاة وقبقل التربطات التل ٓ ترد إلقف مـ صريؼ الققػ 

 والقصايا والفبات بشرط أٓ تتعارض مع الغرض الذي يؼقم طؾقف إزهر.

كظار إوقاف التل  وشقخ الجامع إزهر هق الذي يؿثؾف ويؽقن لف حؼ مؼاضاة   

لؾؿدرسقـ أو الؿقضػقـ أو الطالب يف الجامع إزهر كصقب فقفا، وذلؽ بدون إخالل بؿا 

 ."لقزارة إوقاف مـ الحؼقق وآختصاصات الؿؼررة يف الؾقائح والؼقاكقـ

ويتبقـ مـ كص الؿادة السابؼة أن لألزهر الشريػ يف ضؾ هذا الؼاكقن شخصقة معـقية   

مستؼؾة، وهذه الشخصقة شخصقة مصرية، ومـ ثؿ ُتؿؽـ هذه الشخصقة لألزهر بلن يؽقن لف 

، (6)ذمة مالقة مستؼؾة طـ الذمة الؿالقة لؾدولة، ومـ ثؿ تؽقن مقزاكقة مستؼؾة لؾجامع إزهر

 ادة السابعة والعشرون مقزاكقة إيرادات الجامع إزهر يف أيت:ولؼد حددت الؿ

لؾعؾؿاء أو الطؾبة أو لألزهر أو الؿعاهد الديـقة أو إقسام  (0)ريع إوقاف الؿحبسة -1

 العؾؿقة.

 مخصصات الجامع إزهر يف وزاريت الؿالقة وإوقاف. -2

 .بالؿقزاكقة ما هق مؼرر لؾجامع إزهر  -3

                                                        

تؽقن مقزاكقة الجامع إزهر مستؼؾة "الؿرسقم بؼاكقن  الخاص بالجامع إزهر طؾك أن :  مـ 04( كصت الؿادة 6)

 ."وتصدر بؼاكقن، وكذلؽ الحساب الختامل وتتبع فقفا إحؽام الؿؼررة لؿقزاكقة الدولة والحساب الختامل

 م.6969 -هــ  299ـة ( أول مـ وقػ أوقافًا طؾك إزهر هق الحاكؿ بلمر اهلل يف طفد الدولة الػاصؿقة س0)
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 السابؼة.وفر الؿقزاكقة  -4

 ما يستؼطع مـ الؿاهقات لؾؿعاش. -5

 بدل الدمغة الؿستؼطع مـ الؿاهقات والؿرتبات والؿصروفات إخرى. -6

 اإليرادات الؿتـقطة مـ الفبات والقصايا وغقرها. -7

ولألزهر الشريػ بـاًء طؾك هذه الشخصقة أيضًا أهؾقة التؼاضل كؿدطل أو مدطل طؾقف،    

 رد إلقف يف حدود الغرض الذي يؼقم طؾقف.ولف أيضًا قبقل التربطات التل ت

ويـتج أيضًا طـ تؿتع الجامع إزهر بالشخصقة آطتبارية أن لف شخص صبقعل يؿثؾف   

 قاكقكًا، يتؿثؾ يف شقخ الجامع إزهر.

لعام  04وما يمكد استؼالل إزهر الشريػ يف هذا ضؾ التـظقؿ الؼاكقين لف بالؼاكقن رقؿ 

مـ هذا الؼاكقن مـ أن الؿجؾس إطؾك لؾجامع إزهر  (6)( 00ة )م، ما قررتف الؿاد6784

                                                        

 :يليتيختص الؿجؾس إطؾك بؿا "طؾك أكف :  6784( لسـة 04( مـ الؼاكقن رقؿ )00( تـص الؿادة )6)

 .إطداد مشروع الؿقزاكقة -1

اقرتاح اكشاء الؽؾقات وأقسام دراسة آجازات وأقسام التخصص والؿعاهد الديـقة وتؼرير اكشاء إقسام  -2

 .العامة

 .بخطة الدراسة الـظر ىف كؾ ما يتعؾؼ -3

4- ....... 

وضع الالئحة الداخؾقة لؾؽؾقات والؿعاهد الديـقة وإقسام العامة وتشؿؾ طؾك إخص: كظام أجازات  -5

الطؾبة وتلديبفؿ، وكظام آستؿاع ىف الؽؾقات وأقسام التخصص، وكظام أطؿال الؿؽتبة, وشروط مـح 

 .لؾعؿقان والغرباءالؿؽافآت وآطاكات الؿالقة, وكظام الؼبقل والدراسة 

 .وضع ٓئحة آمتحاكات -6

 .إطداد الالئحة الؿالقة، وتصدر بؿرسقم -7

إطداد ٓئحة استخدام الؿدرسقـ والؿقضػقـ مـ غقر أطضاء هقئة التدريس وأجازاهتؿ وتلديبفؿ وتصدر  -8

 .بؿرسقم
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يؼرتح إكشاء الؽؾقات ويعد الؿقازكة الخاصة بإزهر الشريػ، كؿا يضع الؾقائح الخاصة بف، 

لؽـ طؾك كؾ حال تعترب  ،(6)ولؿ تقضح أن مقافؼة مجؾس القزراء طؾك ذلؽ لؿ تعد ضرورية

ٕطؾك لؾجامع إزهر يف ضؾ هذا الؼاكقن مدطؿة آختصاصات الؿـصقص طؾقفا لؾؿجؾس ا

 ٓستؼالل إزهر الشريػ.

 : 6391ثاكقًا : ضؿاكات استؼالل شقخ األزهر يف ضل قاكون 

قرركا فقؿا سبؼ أن مـ أسس استؼالل إزهر الشريػ أن تتقافر ضؿاكات استؼالل شقخ   

إزهر8 إمر الذي يرتتب طؾقف أن يؽقن مستؼالً يف قراره، وٓ يؽقن كذلؽ إٓ إذا تقافرت لف 

مؼقمات هذا آستؼالل، ومـ مؼقمات هذا آستؼالل أن يؽقن اختقاره مـ داخؾ إزهر 

 ؽقن قابالً لؾعزل.كػسف، وأٓ ي

م يف الؿادة التاسعة مـف، ومـ قبؾة الؼاكقن 6784لسـة  04ولؼد كص الؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

العؾؿاء يرأسفا شقخ إزهر وتملػ مـ ثالثقـ  (0)م طؾك جؿاطة كبار6766مايق  68الصادر يف 

                                                                                                                                                                     

ة السادسة تعققـ أطضاء هقئة التدريس ىف الؽؾقات وغقرهؿ مـ الؿدرسقـ والؿقضػقـ والقطاظ ىف الدرج -9

فؿا فققفا وتثبقتفؿ وترققتفؿ وكؼؾفا، وأما فقؿا يتعؾؼ بؿـ كان مـ همٓء دون هذه الدرجة ففق مـ شمون 

 .شقخ الجامع إزهر، كؾ ذلؽ صبؼا لؿا هق مؼرر ىف الؾقائح

 .(03قبقل إوقاف والقصايا والفبات مع مراطاة حؽؿ الؿادة ) -11

 .شلن مـ شمون الجامع إزهر بلي الـظر ىف كؾ مشروع قاكقن أو مرسقم يتعؾؼ -11

الـظر فقؿا يعفد بف القف هذا الؼاكقن أو غقره مـ الؼقاكقـ والؾقائح وفقؿا يعرضف طؾقف شقخ الجامع إزهر  -12

وىف كؾ ما يرى الؿجؾس فائدة ىف بحثف مـ الؿسائؾ الخاصة برقك التعؾقؿ وحسـ الـظام ىف الجامع إزهر 

 والؿعاهد الديـقة..

- 6666تارديق : إصالحل يف جامعة إزهر )أطؿال مصطػك الؿراغل وفؽره  –فركسقس كقستقف ( يراجع 6)

 .636، ص0968( ترجؿة : طاصؿ طبد ربف حسقـ، الؿركز الؼقمل لؾرتجؿة، الطبعة إولك 6723

الصادر  م مسؿك جؿاطة كبار العؾؿاء، بقـؿا أصؾؼ طؾقفا الؼاكقن6704لسـة  04( استحدث الؿرسقم بؼاكقن رقؿ 0)

 م مسؿل هقئة كبار العؾؿاء. 6766مايق  68يف
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 طالؿًا.

لجامع إزهر مـ يختار شقخ ا"وصبؼًا لؾؿادة السابعة مـ الؿرسقم بؼاكقن سالػ الذكر   

 ."بقـ جؿاطة كبار العؾؿاء، ويؽقن تعققـف بلمر مؾؽل

وبـاًء طؾك ذلؽ، فنن شقخ الجامع إزهر يتؿ اختقاره مـ قبؾ هقئة مـ هقئات الجامع   

إزهر، مؿا يساطد طؾك استؼالل شقخ الجامع إزهر ومـ ثؿ استؼالل قراره واستؼالل 

ؼالل أن يؽقن التعققـ بلمر مؾؽل، حقث إن الؿؾؽ لقس إزهر كؽؾ، وٓ يمثر يف هذا آست

 لديف سؾطة آطرتاض طؾك شخص الشقخ الؿختار مـ قبؾ جؿاطة كبار العؾؿاء.

وإذا كان الؿرسقم بؼاكقن لؿ يـص طؾك إمؽاكقة طزل شقخ الجامع إزهر، إٓ أن   

ا كان قد حدث طزل قد جري مـذ تعققـ شقخ لألزهر طؾك أكف غقر قابؾ لؾعزل، وإذ (6)العرف

لشققخ إزهر يف فرتة مـ الػرتات، ففذا إمر كان أمرًا شاذًا طـ الؼاطدة العرفقة الؿطردة طؾك 

 طدم طزل شقخ إزهر الشريػ8 إمر الذي يدطؿ استؼاللف ومـ ثؿ استؼالل إزهر.

 ثالثًا : استؼاللقة األزهر يف أداء رسالته :

الجامع إزهر "م يف مادتف إولك طؾك أن 6784لسـة  04كص الؿرسقم بؼاكقن رقؿ    

( الؼقام طؾك حػظ الشريعة 6هق الؿعفد الديـل العؾؿل اإلسالمل إكرب والغرض مـف : )

( تخريج طؾؿاء يقكؾ إلقفؿ تعؾقؿ 0الغراء أصقلفا وفروطفا والؾغة العربقة وطؾك كشرهؿا. )

 ."ة يف مختؾػ الؿعاهد والؿدارس، ويؾقن القضائػ الشرطقة يف الدولةطؾقم الديـ والؾغ

                                                        

( العرف يعـك بصػة طامة الؼقاطد الؼاكقكقة الـاشئة طـ اضطراد سؾقك إفراد أو السؾطات العامة طؾك كحق معقـ 6)

ي، لؿدة زمـقة باطتبار هذه الؼاطدة هل القاجبة التطبقؼ . يراجع استاذكا الدكتقر/ فماد الـادي :الؼاكقن اإلدار

 . 76بدون سـة أو دار كشر، ص

وققؾ هق : آطتقاد طؾك سؾقك معقـ يف مسللة معقـة، مدة زمـقة معقـة، مع آطتؼاد بنلزامقة هذا السؾقك. يراجع 

 .68يف ذلؽ د/ إبراهقؿ محؿد طؾك :الؼاكقن الدستقري، دار الـفضة العربقة، بدون سـة كشر ص
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شقخ الجامع إزهر هق اإلمام إكرب لجؿقع رجال "كؿا تـص الؿادة السادسة طؾك أن :  

الديـ والؿشرف إطؾك طؾك السقرة الشخصقة الؿالئؿة لشرف العؾؿ والديـ بالـسبة إلك أهؾ 

 ."أكاكقا مـتؿقـ إلك إزهر أم غقر مـتؿقـ إلقف... العؾؿ وحؿؾة الؼرآن الشريػ سقاء

يتبقـ مـ هذيـ الـصقـ كقػ كان إزهر الشريػ يف ضؾ الؿرسقم بؼاكقن سالػ الذكر     

يتؿتع بآستؼاللقة يف أدائف لرسالتف، فطبؼًا لـص الؿادة إولك مـف، إزهر وحده الؿقكقل لف 

، وتخريج طؾؿاء تؽقن مفؿتفؿ تعؾقؿ طؾقم الديـ مفؿة الؼقام طؾك حػظ الشريعة اإلسالمقة

اإلسالمل يف مختؾػ الؿدارس والؿعاهد بالدولة سقاء أكاكت تابعة لألزهر أو غقر تابعة لف، 

وهمٓء العؾؿاء هؿ أيضًا مـ يتقلقن القضائػ الشرطقة يف الدولة، أي يتقلقن كؾ وضقػة لفا 

 لشرطل.اتصال بالشريعة اإلسالمقة، كاإلفتاء والؼضاء ا

كؿا أكف صبؼًا لـص الؿادة السادسة مـ هذا الؿرسقم يعد شقخ إزهر هق الؿشرف طؾك   

العؾؿ الديـل اإلسالمل وطؾؿائف وحػظة الؼرآن الؽريؿ سقاء أكاكقا مـتؿقـ إلك إزهر 

الشريػ أو غقر مـتؿقـ إلقف، وطؾقف فنكف طالوة طؾك خصقصقتف يف أداء رسالتف، فنكف أيضًا يؼقم 

إلشراف طـ صريؼ شقخف طؾك أى جفة أخرى تؼقم بلداء رسالة مؿاثؾة لرسالة إزهر با

 الشريػ.

تضع جؿاطة كبار العؾؿاء كظام "طؾك أن :  6784(  مـ قاكقن 64كؿا تـص الؿادة )

 ."الدطقة واإلرشاد وتصدره إلك الجفة الؿختصة لتـػقذه

الؿادة أيضًا تدطؿ استؼالل إزهر الشريػ مـ حقث أدائف لرسالتف، حقث إن كظام  وهذه

الدطقة واإلرشاد سقضع الؼقاطد الؿقحدة التل تـظؿ الدطقة واإلرشاد يف الدولة سقاء بالـسبة 

 لؾتابعقـ لألزهر الشريػ أو ٕي جفة أخرى.

تؼقم هقئة كبار "ؾك أن : ( سالػة الذكر يف مشروع الؼاكقن تـص ط64وقد كاكت الؿادة )

العؾؿاء بقضع الالئحة الخاصة باإلرشاد لؾعؾؿاء ولشققخ الطرق الصقفقة، وتصدره إلك 

 ."الجفة الؿختصة لتـػقذه
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ولؼد ثارت جؿاطات الطرق الصقفقة طؾك الػقر طؾك هذا الـص، واطتربتف كقطًا مـ 

يف  6784تؿ وضع قاكقن الذي  –التعسػ يف استخدام السؾطة، ولؼد حاول الشقخ الؿراغل 

إقـاطفؿ بلكف لؿ يؽـ يـقي مطؾؼًا التدخؾ يف شئقهنؿ، وأوضح أكف مـ الضروري أن  -طفده

يحرص إزهر طؾك أن تؽقن أهداففؿ وأكشطتفؿ متػؼة مع مبادئ الشريعة اإلسالمقة، ولؽـ 

سالػة  (64حجة الشقخ الؿراغل هذه لؿ تػؾح وتؿ حذف الػؼرة الؿتعؾؼة هبؿ مـ كص الؿادة )

. وطؾك الرغؿ مـ ذلؽ لؿ يـؾ هذا الحذف مـ استؼالل إزهر الشريػ وتؿتعف (6)الذكر

 بآستؼالل يف أدائف لرسالتف.

م حػظ استؼاللقة 6784( لسـة 04ومـ ثؿ يتضح مؿا تؼدم : أن الؿرسقم بؼاكقن رقؿ )  

المل وحػظ الشريعة إزهر الشريػ مـ حقث أدائف لرسالتف الؿتؿثؾة يف التعؾقؿ الديـل اإلس

 اإلسالمقة.

وإذا كان إزهر الشريػ يف ضؾ الؿرسقم بؼاكقن سالػ الذكر يتؿتع بلسس استؼاللف مـ   

حقث تؿتعف بالشخصقة الؿعـقية، واستؼاللقة شقخ إزهر يف قراره، ثؿ استؼاللقة إزهر يف 

عديؾ يف أى وقت، ٕن أدائف لرسالتف، إٓ أن هذه إسس مؼررة بؼاكقن، والؼاكقن طرضة لؾت

الـص الؼاكقين لقس كالـص الدستقري الذي يتؿتع بالثبات وآستؼرار، ومحاط بضؿاكات 

كثقرة أهؿفا طدم مخالػة الؼقاكقـ العادية لف8 ومـ ثؿ فنن إزهر لؿ يؽـ لف يف ضؾ هذا 

دل هذا الؿرسقم مرجعقة دستقرية يجب أٓ يتجاوزها التـظقؿ الؼاكقين، وطؾقف مـ الؿؿؽـ يع

الؼاكقن بؿا مـ شلكف أن يـال مـ استؼاللقة إزهر يف أى وقت8 لعدم وجقد حاكؿقة تحد مـ 

 ذلؽ.

                                                        

- 6666: إصالحل يف جامعة إزهر )أطؿال مصطػك الؿراغل وفؽره  تارديق –( يراجع فركسقس كقستقف 6)

 .636( مرجع سابؼ، ص6723
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 تؿفقد : 

ا الؿسجد م مقالدية صرأ طؾك إزهر تغققر لؿ يطرأ شئ مـ قبؾف طؾك هذ6746يف سـة   

لسـة  698، وذلؽ بالؼاكقن رقؿ (6)العتقؼ والعريؼ، مـذ إكشائف قبؾ أكثر مـ ألػ سـة

بشلن إطادة تـظقؿ إزهر والفقئات التل يشؿؾفا، ولؼد مر هذا الؼاكقن بعدة   م6746

 م.0960لسـة  68تعديالت أبرزها التعديؾ الصادر يف بالؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

( 698ولؾحديث طـ التـظقؿ الؼاكقين ٓستؼالل إزهر الشريػ يف ضؾ الؼاكقن رقؿ ) 

م، يـبغل أن كبقـ مظاهر هذا آستؼالل يف ضؾ هذا الؼاكقن قبؾ تعديؾف يف طام 6746لسـة 

 م، ثؿ بعد هذا التعديؾ، وذلؽ يف فرطقـ طؾك الـحق التالل :0960

م قبؾ تعديؾف يف 6746لسـة  698ضؾ الؼاكقن مظاهر استؼالل إزهر يف الػرع األول : 

 م.0960طام 

م بعد تعديؾف يف طام 6746لسـة  698مظاهر استؼالل إزهر يف ضؾ الؼاكقن الػرع الثاين : 

 م.0960

لؿؾؽقة وقام حؽؿ جؿفقري. ومع ققام حؽقمة مركزية م، سؼطت ا6730بعد ثقرة يقلقق 

برئاسة جؿال طبد الـاصر، لؿ يعد إزهر حشقة لؾتـافس بقـ الؿؾؽ واإلكجؾقز والقفد، 

وخضعت حقاة الطالب لرقابة صارمة، واكػسح الؿجال أمام الطالب لحقاهتؿ الدراسقة دون 

                                                        

 .4( فتحل رضقان : حؽاية تطقير إزهر، ص6)
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ط العؾؿل لإلسفام يف بـاء مصر، التفقج السقاسل، ولؼك شققخ إزهر ما يحػزهؿ طؾك الـشا

ورطاية الـشاط العؾؿل، وفتح أبقاب إزهر لؾقافديـ مـ الطالب أسققيقـ وإفريؼققـ8 

لتزويدهؿ بالؿعرفة اإلسالمقة يف طالؿ جديد، وسخر شققخ إزهر كؾ ما لديفؿ مـ جفد لبـاء 

 .(6)الجؿفقرية وتعزيز كقاهنا

م بشلن إزهر والفقئات التل 6746لسـة  698م، صدر الؼاكقن رقؿ 6746ويف طام 

، وقد كان لصدور هذا الؼاكقن صدى بعقد، فؼد خقؾ لؾؽثقريـ مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ (0)يشؿؾفا

يف مصر وخارجفا يف العالؿ اإلسالمل، أن إزهر هبذا الؼاكقن خرج مـ إهابف، وفؼد صابعف 

ل أسس لقسعك إلقفا ويعؿؾ لفا8 الذي طرف بف وولد معف، بؾ تخؾك طـ رسالتف وغايتف الت

ومـ ثؿ تقاصك طؾؿاء الؿسؾؿقـ الذيـ سؿعقا بـبل هذا الؼاكقن وطرفقا مداه وأدركقا مرماه، 

دون أن يضؿفؿ مؽان أو يدطفؿ داع، طؾك أن يبذلقا أقصك الجفد لقـسخقه ويحرروا إزهر 

 .(8)الشريػ مـ ربؼتف

م، فقثقر التساؤل 6746لسـة  698كان هذا هق القضع الؿصاحب لصدور الؼاكقن  وإذا

 حقل مدى تؿتع إزهر بلسس استؼاللف يف ضؾ هذا الؼاكقن؟ وهذا ما سـتـاولف فقؿا يؾل :

كقد أن كشقر يف البداية إلك أن هذا الؼاكقن بقـ يف مادتف الثامـة حدد الفقئات التل يشؿؾفا 

: الؿجؾس إطؾك لألزهر، ومجؿع البحقث  هلخؿس هقئات وإزهر، وحددها يف 

 اإلسالمقة، وإدارة الثؼافة والبعقث اإلسالمقة، وجامعة إزهر، والؿعاهد إزهرية.

وتجدر اإلشارة أيضًا إلك أن هذا الؼاكقن قد ألغل جؿاطة كبار العؾؿاء التل كاكت مؼررة 

                                                        

( يراجع/ بقارد دودج : إزهر يف ألػ طام، ترجؿة د/ حسقـ فقزي الـجار، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، 6)

 .648م، ص0969

 م.6746يقلقق  69، يف 638الرسؿقة العدد  ( مـشقر يف الجريدة0)

 .4( يراجع / فتحل رضقان : مؼالف السابؼ، ص8)
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والتل كاكت تسؿل هبقئة كبار العؾؿاء يف م، 6784لسـة  04مـ قبؾ يف الؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

م، وجعؾ لألزهر وزيرًا لشئقكف يعقـ بؼرار مـ رئقس الجؿفقرية، كؿا جعؾ شقخ 6766قاكقن 

إزهر يعقـ بؼرار مـ رئقس الجؿفقرية، كؿا ضؿـ هذا الؼاكقن تؼديؿ الؿقزاكقة الؽافقة 

قافر أسس آستؼالل لألزهر الشريػ يف مؼابؾ سحب أوقافف8 مؿا يثقر الشؽقك حقل ت

 لألزهر الشريػ يف ضؾ هذا الؼاكقن طؾك ما سلوضحف فقؿا يؾل:

 أوالً : تـظقم تؿتع األزهر بالشخصقة الؿعـوية :

يؽقن لألزهر "( طؾك أن : 4م يف الؿادة رقؿ )6746لسـة  698كص الؼاكقن رقؿ    

قل التربطات التل ترد شخصقة معـقية طربقة الجـس ويؽقن لف إهؾقة الؽامؾة لؾؿؼاضاة وقب

إلقف طـ صريؼ الققػ والقصايا والفبات بشرط أٓ تتعارض مع الغرض الذي يؼقم طؾقف 

 إزهر.

وشقخ إزهر هق الذي يؿثؾ إزهر، ويؽقن لف حؼ مؼاضاة كظار الققػ التل لؾؿدرسقـ  

ؼقق أو الؿقضػقـ أو الطالب كصقب فقفا، وذلؽ دون إخالل بؿا لقزارة إوقاف مـ الح

 ."وآختصاصات الؿؼررة يف الؾقائح والؼقاكقـ

م قرر الشخصقة الؿعـقية لألزهر 6746لسـة  698ويتبقـ مـ هذا الـص أن الؼاكقن رقؿ 

الشريػ، وجعؾفا جـسقة تـتؿل لؾقصـ العربل كؽؾ، ورتبت هذه الؿادة بـاًء طؾك هذه 

 الشخصقة طدة كتائج تتؿثؾ فقؿا يؾل :

 أهؾقة التؼاضل كؿدطل أو مدطك طؾقف.  أن يؽقن لألزهر الشريػ -1

أن يؽقن لف إهؾقة الؽامؾة لؼبقل التربطات التل ترد إلقف طـ صريؼ الققػ والقصايا  -2

والفبات، شريطة طدم تعارضفا مع إهداف التل يؼقم طؾقفا إزهر، وقبقل هذه 

اشرة يف التربطات مـ اختصاص الؿجؾس إطؾك لألزهر صبؼًا لؿا كصت طؾقف الؿادة الع

 فؼرهتا الخامسة.
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 وجقد شخص صبقعل يؿثؾ إزهر الشريػ هق شقخ إزهر. -3

وإذ كان إزهر الشريػ يتؿتع بشخصقة معـقية ومؼرها الؼاهرة وفؼًا لفذا الؼاكقن، ففؾ    

 هذه الشخصقة مستؼؾة أم تابعة لجفة ما إداريًا ومالقًا؟ هذا ما سـجقب طـف فقؿا يؾل :

 داري لزأزهر الشريف :تـظقم االستؼالل اإل - أ

لسـة  698طؾك الرغؿ مـ أن إزهر الشريػ يتؿتع بالشخصقة الؿعـقية يف ضؾ الؼاكقن    

م، إٓ أن هذه الشخصقة لقست مستؼؾة، بؾ تابعة لؾسؾطة التـػقذية، حقث كصت الػؼرة 6746

،  "يتبع رياسة الجؿفقرية"الثاكقة مـ الؿادة الثاكقة مـ هذا الؼاكقن طؾك أن إزهر الشريػ 

8 ومـ "يعقـ بؼرار مـ رئقس الجؿفقرية وزيرًا لشئقن إزهر"ادة الثالثة طؾك أن وكصت الؿ

ثؿ قرر هذا الؼاكقن تققػ كػاذ بعض الؼرارات الصادرة مـ هقئات إزهر طؾك صدور قرار 

 مـ القزير الؿختص بشئقن إزهر الشريػ.

ئات التل يتؽقن مـفا فنذا كان شقخ إزهر هق الذي يؿثؾ إزهر، كؿا أن لف رئاسة الفق  

إزهر الشريػ، وتققػ كػاذ بعض قرارات هذه الفقئات طؾك صدور قرار مـ القزير 

الؿختص وهق وزير شئقن إزهر، مؿا يجعؾ هذه الؼرارات أمرها بقد الحؽقمة8 ومـ ثؿ يمثر 

 ذلؽ طؾك استؼاللقة قرار إزهر الشريػ.  

ٓ تـػذ قرارات "م طؾك أكف : 6746ـة لس 698وتـص الؿادة الحادية طشر مـ الؼاكقن 

الؿجؾس إطؾك لألزهر فقؿا يحتاج إلك قرار مـ القزير الؿختص إٓ بعد صدور هذا الؼرار ، 

فنذا لؿ يصدر مـف قرار يف شاهنا خالل الستقـ يقما التالقة لتاريخ وصقلفا مستقفاة إلك مؽتبف 

  ."تؽقن كافذة

م بالالئحة 6753لسـة  039الجؿفقرية رقؿ  كؿا تـص الؿادة الثالثة مـ قرار رئقس
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مع طدم اإلخالل بلحؽام الؼاكقن رقؿ  "طؾك أكف :  (6)م6746لسـة  698التـػقذية لؾؼاكقن رقؿ 

الؿشار إلقف ٓ تـػذ قرارات الؿجؾس إطؾك لألزهر أو مجؿع البحقث  6746لسـة  698

قاكقن أو قرار مـ رئقس اإلسالمقة أو مجؾس جامعة إزهر فقؿا يحتاج إلك استصدار 

، 66الجؿفقرية أو مجؾس القزراء إٓ بعد اطتؿادها مـ وزير شئقن إزهر صبًؼا لؾؿادتقـ 

، ويسري ذلؽ طؾك ما يصدر مـ قرارات يف الؿسائؾ 6746لسـة  698مـ الؼاكقن رقؿ  -39

مـ  68، 35، 32، 36، 83، 82/0/ب، 89، 07، 04، 00الؿـصقص طؾقفا يف الؿقاد 

قن الؿذكقر، وكذلؽ يف الؿسائؾ التل جعؾ هذا الؼاكقن لقزير شئقن إزهر اختصاص الؼاك

 ."إصدار قرار فقفا

 698ومؿا سبؼ يتبقـ لـا أن إزهر الشريػ لؿ يؽـ مستؼالً إداريًا يف ضؾ الؼاكقن رقؿ   

 لف.م، وكاكت تسقطر طؾقف السؾطة التـػقذية، مؿا يمثر طؾك آستؼاللقة الؽامؾة 6746لسـة 

 تـظقم االستؼالل الؿالي لزأزهر الشريف : - ب

إذا كان يرتتب طؾك الشخصقة الؿعـقية الؿستؼؾة لألزهر الشريػ أن تؽقن لف بؿا يتؽقن    

م جعؾ هذه 6746لسـة  698بف مـ هقئات ذمة مالقة مستؼؾة طـ الدولة8 إٓ الؼاكقن رقؿ 

قسؿًا ضؿـ مقازكة الجفاز  -تـػقذيةكؿا كصت الؿادة السادسة مـ الالئحة ال–الؿقزاكقة تؿثؾ 

اإلداري لؾدولة إيرادًا ومصروفًا، بؿا مػاده أن مقزاكقة إزهر الشريػ لؿ تؽـ يف ضؾ هذا 

 الؼاكقن مستؼؾة طـ مقزاكقة السؾطة التـػقذية يف الدولة.

تعد كؾ "م طؾك أن 6746لسـة  698الؿادة السابعة مـ الالئحة التـػقذية لؾؼاكقن  وتـص   

هقئة مـ هقئات إزهر ما يخصفا يف مشروع الؿقزاكقة بـاًء طؾك تؼديرات مصحقبة بالبقاكات 

 ."واإلحصاءات وإسس التل بـقت طؾقفا

                                                        

 م.6753مارس  05تابع، يف  68( مـشقر بالجريدة الرسؿقة العدد 6)
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، وكص الؿادة السابعة 698وصبؼًا لـص الػؼرة الثالثة مـ الؿادة العاشرة مـ الؼاكقن رقؿ   

مـ الالئحة التـػقذية، يعد الؿجؾس إطؾك لألزهر هق الؿختص بالـظر يف مشروع مقزاكقة 

هقئات إزهر وإطداد الحساب الختامل، وبعد ذلؽ يرسؾ مشروع الؿقزاكقة أو الحساب 

 ؼررة. الختامل إلك وزير شئقن إزهر لقتقلك طرضف طؾك الجفات الؿختصة يف الؿقاطقد الؿ

م كاكت الذمة الؿالقة لألزهر تشؿؾ إلك 6746لسـة  698وقبؾ صدور الؼاكقن رقؿ   

جاكب الؿقزاكقة الؿؼررة لف مـ الدولة أوقافف، لؽـ يف ضؾ هذا الؼاكقن تؿ سحب أوقاف إزهر 

طـ صريؼ الرئقس الراحؾ جؿال طبد الـاصر وتقزيعفا طؾك الػالحقـ يف مؼابؾ تقفقر الؿقزاكقة 

، وبالػعؾ قدمت الدولة الؿقزاكقة الؽافقة لألزهر يف بداية إمر، لؽـ خػضتفا إلك الؽافقة  لف

 .(6)الـصػ فقؿا بعد يف ضؾ آستقالء طؾك أوقافف مؿا سبب طجزًا يف مقارده الؿالقة

وٓ شؽ يف أن آستقالء طؾك أوقاف إزهر واقتصار مقارده الؿالقة طؾك الؿقزاكقة   

لألزهر الشريػ، ويجعؾف تحت رحؿة  الؿالليمثر طؾك آستؼالل  الؿؼررة لف مـ الدولة،

الدولة8 ومـ ثؿ تبدو أهؿقة رجقع أوقاف إزهر كؿساهؿ أساسل يف تدطقؿ آستؼالل الؿالل 

 لألزهر الشريػ، واكعؽاس ذلؽ طؾك استؼالل إزهر كؽؾ .

شخصقة الؿعـقية يف ضؾ أكف وإن كان إزهر الشريػ يتؿتع بال ومن كل ما سبق يتبقن لـا :  

م مع ما يرتتب طؾقفا مـ كتائج، لؽـ هذه الشخصقة لقست مستؼؾة 6746لسـة  698الؼاكقن 

طـ السؾطة التـػقذية، ومـ ثؿ يمثر بالسؾب طؾك استؼالل إزهر الشريػ إداريًا ومالقًا، 

قزاكقة وبصػة خاصة يف ضؾ آكتؼاص مـ الذمة الؿالقة لف طـ صريؼ سحب أوقافف وتبعقة م

لؿقزاكقة الجفاز اإلداري لؾدولة8 ومـ ثؿ فنن ذلؽ يمثر طؾك استؼالل إزهر الشريػ، حقث 

                                                        

( يراجع د/ حسـ الشافعل : طبد الـاصر أضاع أوقاف إزهر بالؿؾقارات وتركفا لؾؽـقسة، مؼال مـشقر يف 6)

 م.0968يـاير  60بتاريخ إهرام العربل 
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مـ الؿؿؽـ أٓ تقفر الدولة الؿقزاكقة الؽافقة لف يف ضؾ سحب أوقافف، وكذلؽ يف ضؾ طدم 

يؾزم الدولة بتقفقر الؿقزاكقة الؽافقة لألزهر  -يف هذه الؿرحؾة  –وجقد كص دستقري 

 وطؾقف فال يقجد ققد طؾك الؼاكقن يف تقفقر الؿقزاكقة الؽافقة لف. الشريػ،

وتجدر اإلشارة إلك أكف وإن كاكت أوقاف إزهر قد سحبت قبؾ صدور الؼاكقن رقؿ   

م، إٓ أن إوقاف التل تحبس طؾك إزهر فقؿا بعد تدخؾ يف الذمة الؿالقة 6746لسـة  698

دسة مـف، وصبؼًا لـص الؿادة إولك مـ الؼاكقن رقؿ لألزهر الشريػ صبؼًا لـص الؿادة السا

يتقلك شقخ إزهر الـظر طؾك إوقاف الخقرية "م، والتل تـص طؾك أكف : 0995لسـة  62

لدى وزارة إوقاف وغقرها، ويؽقن لف جؿقع  التلالؿقققفة طؾك إزهر الشريػ 

ولفقئة إوقاف  الصالحقات وآختصاصات الؿؼررة يف هذا الشلن لقزير إوقاف

. ومـ ثؿ تساهؿ هذه إوقاف يف آستؼالل الؿالل لألزهر الشريػ، الذي يعد  "الؿصرية...

 دطامة أساسقة يف استؼالل إزهر.

 ثاكقًا : تـظقم ضؿاكات استؼالل شقخ األزهر :

قرركا فقؿا سبؼ بلن مؼقمات وضؿاكات استؼالل شقخ إزهر8 ومـ ثؿ استؼاللف يف قراره   

تجؾك يف كقػقة اختقاره، ومدى قابؾقتف لؾعزل8 ومـ ثؿ يثقر التساؤل حقل مدى تقافر مؼقمات ت

م؟ وهذا ما سـتـاولف فقؿا 6746لسـة  698استؼالل شقخ إزهر يف قراره يف ضؾ الؼاكقن رقؿ 

 يؾل :

 كقػقة اختقار شقخ األزهر : -1

م 0960تعديؾف يف طام م قبؾ 6746لسـة  698تـص الؿادة الخامسة مـ الؼاكقن رقؿ    

يختار شقخ إزهر مـ بقـ هقئة مجؿع البحقث اإلسالمقة، أو مؿـ تتقافر فقفؿ "طؾك أن : 

الصػات الؿشروصة يف أطضاء هذه الفقئة ، ويعقـ بؼرار مـ رئقس الجؿفقرية ، فان لؿ يؽـ 

 . "قبؾ هذا التعققـ طضقًا يف تؾؽ الفقئة صار بؿؼتضك هذا التعققـ طضقًا فقفا
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يتبقـ مـ كص الؿادة الخامسة أن شقخ إزهر يختار مـ بقـ هقئة مجؿع البحقث   

اإلسالمقة، ولؿ تبقـ الؿادة كقػقة اختقاره وٓ مـ يختاره، ولؽـ طؿالً الذي يؼقم هبذا آختقار 

السؾطة التـػقذية مؿثؾة يف الحؽقمة ورئقس الجؿفقرية، فاختقار شقخ إزهر يف هذا  هل

عد يتؿ مـ هقئة مـ هقئاتف مثؾؿا كان سابؼًا طـدما كاكت هقئة كبار العؾؿاء تؼقم هبذا الؼاكقن لؿ ي

م، كؿا أن قرار رئقس الجؿفقرية يعترب هق 6784م، وقاكقن 6766آختقار يف ضؾ قاكقن 

إساس يف اختقار وتعققـ شقخ إزهر، حقث إن أمر آختقار لؿ يعفد لفقئة مـ هقئات إزهر 

 الشريػ.

لؼد أكد هذا الؼاكقن طؾك أن تعققـ شقخ إزهر يؽقن بؼرار مـ رئقس الجؿفقرية و  

(، 6م بشلن بعض إحؽام بؿـصب اإلمام إكرب شقخ إزهر)6757( لسـة 0الؼاكقن رقؿ )

 كؿا أكد أيضًا طؾك أن تعققـف ٓ يرتبط بالسـ الؿؼررة لؾتعققـ الؿؼررة يف الؼقاكقـ الؿعؿقل هبا.

جؾقًا مـ طرض إحؽام السابؼة مدى تحؽؿ الدولة يف اختقار شقخ إزهر ومـ ثؿ يظفر 

وتعققـف، مؿا يمثر ذلؽ بالتبعقة طؾك استؼالل شقخ إزهر يف قراره، وهذا يمثر بالتبعقة طؾك 

 استؼاللقة إزهر كؽؾ. 

 مدى قابؾقة شقخ األزهر لؾعزل : -2

أحؽام  –ابؼة لألزهر الشريػ كالؼقاكقـ الس -م 6746لسـة  698لؿ يتضؿـ الؼاكقن    

خاصة لعزل شقخ إزهر، وكان الؿتبع واقعقًا ودون حؽؿ قاكقين قبؾ صدور هذا الؼاكقن أن 

م وقرر بلن 6757( لسـة 0شقخ إزهر غقر قابؾ لؾعزل، ولؽـ صدر بعد ذلؽ الؼاكقن رقؿ )

قرية دون التؼقد إحالة اإلمام إكرب شقخ إزهر إلك التؼاطد يؽقن بؼرار مـ رئقس الجؿف

 بالسـ الؿؼررة لرتك الخدمة الؿعؿقل هبا يف الؼقاكقـ.

                                                        

 .2م العدد 6757يـاير  03م، وتؿ كشره بالجريدة الرسؿقة يف 6757يـاير  0(صدر برئاسة الجؿفقرية يف 6)
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ومـ ثؿ، يجقز لرئقس الجؿفقرية إحالة شقخ إزهر إلك التؼاطد يف أى وقت دون   

ضابط دستقري أو قاكقين، وهذا يستتبع التلثقر طؾك قرار شقخ إزهر8 ومـ ثؿ استؼالل 

 إزهر كؽؾ.

كجد أن قرار شقخ إزهر لؿ يؽـ مستؼالً يف ضؾ الؼاكقن رقؿ وبـاًء طؾك كؾ ما تؼدم : 

، حقث لؿ تتقافر لف مؼقمات آستؼالل سقاء مـ 0960م قبؾ تعديؾف طام 6746لسـة  698

حقث التعققـ أو اإلقالة والؼابؾقة لؾعزل مـ قبؾ رئقس الجؿفقرية، طالوة طؾك تققػ بعض 

 ئقن إزهر كؿا سبؼ الؼقل.قرارات هقئاتف طؾك صدور قرار مـ قبؾ وزير ش

 ثالثًا : تـظقم استؼاللقة األزهر الشريف يف أدائه لرسالته :

إزهر هق الفقئة العؾؿقة  "م طؾك أن : 6746لسـة  698تـص الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن    

ودراستف وتجؾقتف وكشره، وتحؿؾ  اإلسالملتؼقم طؾك حػظ الرتاث  التلاإلسالمقة الؽربى 

أماكة الرسالة اإلسالمقة الك كؾ الشعقب ، وتعؿؾ طؾك إضفار حؼقؼة اإلسالم وأثره ىف تؼدم 

البشر ورقك الحضارة وكػالة إمـ والطؿلكقـة وراحة الـػس لؽؾ الـاس ىف الدكقا وىف أخرة. 

مة العربقة ، وإضفار أثر العرب لال والػؽري العؾؿلكؿا هتتؿ ببعث الحضارة العربقة والرتاث 

ىف تطقر اإلكساكقة وتؼدمفا، وتعؿؾ طؾك رقك أداب وتؼدم العؾقم والػـقن وخدمة الؿجتؿع 

والقصـ العربك  اإلسالملوإهداف الؼقمقة واإلكساكقة والؼقؿ الروحقة، وتزويد العالؿ 

الديـقة والعربقة ولغة فقؿا يتصؾ بالشريعة آسالمقة والثؼافة  الرأيبالؿختصقـ وأصحاب 

الؼرآن ، وتخريج طؾؿاء طامؾقـ متػؼفقـ ىف الديـ يجؿعقن إلك اإليؿان باهلل والثؼة بالـػس 

وققة الروح ، كػاية طؾؿقة وطؿؾقة ومفـقة لتلكقد الصؾة بقـ الديـ والحقاة ، والربط بقـ العؼقدة 

إلكتاج والزيادة والؼدوة والسؾقك ، وتلهقؾ طالؿ الديـ لؾؿشاركة ىف كؾ أسباب الـشاط وا

الطقبة، وطالؿ الدكقا لؾؿشاركة ىف الدطقة إلك سبقؾ اهلل بالؿحؽؿة والؿقطظة الحسـة ، كؿا 

هتتؿ بتقثقؼ الروابط الثؼافقة والعؾؿقة مع الجامعات والفقئات العؾؿقة واإلسالمقة والعربقة 
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 . "وإجـبقة ...

رسالتف التل تتؿثؾ يف حػظ الرتاث ففذه الؿادة تظفر خصقصقة إزهر يف أدائف ل  

اإلسالمل ودراستف وكشره، كؿا هق الذي يحؿؾ أماكة الرسالة اإلسالمقة إلك كؾ الشعقب، 

فقؿا يتصؾ بالشريعة  الرأيكؿا يزود العالؿ اإلسالمل والقصـ العربل بالؿختصقـ وأصحاب 

 اإلسالمقة والثؼافة الديـقة ولغة الؼرآن الؽريؿ.

ىف كؾ  الرأيشقخ إزهر هق اإلمام إكرب وصاحب  "الرابعة طؾك أن :  كؿا كصت الؿادة  

ما يتصؾ بالشئقن الديـقة والؿشتغؾقـ بالؼرآن وطؾقم اإلسالم ، ولف الرياسة والتقجقف ىف كؾ ما 

ذاهتا ما كصت طؾقف  هل. وهذا الؿادة  "يتصؾ بالدراسات اإلسالمقة ىف إزهر وهقئاتف ...

 م.6746لسـة  698لالئحة التـػقذية لؾؼاكقن الؿادة إولك مـ ا

ويتبقـ مـ هذه الؿادة أن إزهر الشريػ مؿثالً يف اإلمام إكرب شقخ إزهر هق الؿرجع   

يف كؾ ما يتصؾ بالشئقن الديـقة والؿشتغؾقـ بالؼرآن الؽريؿ وطؾقم اإلسالم يف الدولة، وٓ 

 تشاركف يف هذه الؿرجعقة أى هقئة يف الدولة.

كؿا لشقخ إزهر الشريػ الرئاسة والتقجقف يف كؾ ما يتصؾ بالدراسات اإلسالمقة   

 والعربقة يف إزهر الشريػ وهقئاتف.

ويالحظ يف هذا الؼاكقن أن إزهر الشريػ لقس لف الرئاسة والتقجقف طؾك الفقئات التل   

وهق مـ ضؿـ  -ة تؼقم بـشاط مؿاثؾ لـشاط إزهر الشريػ، إٓ أن مجؿع البحقث اإلسالمق

تتبع ما يـشر طـ اإلسالم والرتاث اإلسالمل مـ بحقث "يختص بـ  –هقئات إزهر الشريػ 

ودراسات يف الداخؾ والخارج لالكتػاع بؿا فقفا مـ رأى صحقح أو مقاجفتفا بالتصحقح 

، وهذا مػاده أن إزهر الشريػ طـ صريؼ مجؿع البحقث اإلسالمقة لف الفقؿـة طؾك "والرد

سقاء أكاكت تخص طؾؿاء إزهر  البحقث التل تـشر طـ اإلسالم والرتاث اإلسالملكؾ 

ٓ، وسقاء أكاكت يف داخؾ مصر أو خارجفا8 وهذا يمكد طؾك خصقصقة إزهر الشريػ  أو
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 واستؼاللف يف أدائف لرسالتف. 

 6746لسـة  698يتبقـ لـا أن إزهر الشريػ يف ضؾ الؼاكقن رقؿ  ومن كل ما سبق :

م، لؿ يؽـ يتؿتع سقى بآستؼالل 0960تك التعديؾ الذي أجرى طؾك هذا الؼاكقن يف طام وح

مـ كاحقة أدائف لرسالتف، إٓ أن باقل إسس التل يؼقم طؾقفا استؼالل إزهر الشريػ لؿ تؽـ 

م، طالوة طؾك أن هذا الؼاكقن يف هذه الػرتة 0960متقافرة يف ضؾ هذا الؼاكقن قبؾ تعديؾف طام 

 يؽـ لف مرجعقة دستقرية تضؿـ استؼالل إزهر الشريػ.لؿ 

 تؿفقد :

م، وتقلك الؿجؾس العسؽر إدارة البالد، تعالت إصقات 0966يـاير  03بعد ثقرة     

بشلن إطادة تـظقؿ  6746لسـة  698مطالبة باستؼالل إزهر الشريػ، وتعديؾ الؼاكقن 

إزهر والفقئات التل يشؿؾفا، وذلؽ بؿا يتـاسب ومؽاكة إزهر الشريػ، وضؿان استؼاللف 

  الشريػ. ذلؽ مـ إسس التل يؼقم طؾقفا استؼالل إزهر مالقًا وإداريًا وغقر

وكاكت أول الؿبادرات التل كادت باستؼالل إزهر الشريػ، وثقؼة إزهر مـ أجؾ 

م، حقث كصت يف البـديـ العاشر والحادي طشر طؾك 0966 يقكقف 09مستؼبؾ مصر بتاريخ 

 أيت :

ققام هقئة كبار العؾؿاء باختقار اإلمام تليقد مشروع استؼالل ممسسة إزهر, و طاشرًا:"

إكرب, والعؿؾ طؾل تطقير مـاهج التعؾقؿ إزهري لقسرتد دوره الػؽري إصقؾ, وتلكقد الدور 

العالؿل لألزهر الشريػ يف مختؾػ إكحاء, وآطتداد بجفقده الرشقدة يف التؼريب بقـ 

 .الؿذاهب اإلسالمقة الؿختؾػة

الشريػ الجفة الؿختصة التل يرجع إلقفا يف شئقن اإلسالم  اطتبار إزهر حادي طشر:
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وطؾقمف وتراثف واجتفادات الػؽر اإلسالمل, مع طدم مصادرة حؼ الجؿقع يف إبداء الرأي متل 

تقافرت لف الشروط العؾؿقة الالزمة, وبشرط آلتزام بآداب الحقار, واحرتام ما تقافؼ طؾقف 

 ."طؾؿاء إمة

م 0960والذي طؼد يف إول مـ مايق طام  "ية الؿستؼبؾقة لألزهرالرؤ"كؿا أكد ممتؿر  

، "استؼالل إزهر وتشريعاتف"طؾك ضرورة استؼالل إزهر، حقث كان مـ ضؿـ محاوره 

والذي كان مـ ضؿـ تقصقاتف ضرورة الـص طؾك استؼالل إزهر الشريػ يف القثقؼة 

 6746لسـة  698هبا تعديؾ الؼاكقن رقؿ  الدستقرية والتلكقد طؾك استؼاللقة إزهر التل جاء

 م.0960يف يـاير 

ويف هذه الػرتة وافؼت الحؽقمة برئاسة الدكتقر كؿال الجـزوري طؾك تعديؾ بعض 

تـظقؿ إزهر والفقئات التل يشؿؾفا بؿا  بشلن إطادة 6746لسـة  698أحؽام الؼاكقن رقؿ 

مام إكرب شقخ إزهر، ومـ ثؿ قام يضؿـ لف استؼاللقتف، وذلؽ بـاًء طؾك اقرتاح فضقؾة اإل

  .م0960يـاير  67م، بتاريخ 0960لسـة  68الؿجؾس العسؽري بنصدار مرسقم بؼاكقن رقؿ 

أن إزهر هقئة مستؼؾة تتؿتع بشخصقة اطتبارية مؼرها  ومن أهم سؿات هذا التعديل :  

 دول العالؿ تحؼقؼا الؼاهرة، ويجقز أن تـشئ فروطًا لفا يف طقاصؿ الؿحافظات يف مصر أو يف

ٕهداففا العالؿقة بؿا يف ذلؽ إكشاء الؿعاهد والؿراكز اإلسالمقة والبحثقة والؽؾقات الجامعقة 

  .التابعة لألزهر وهقئاتف

كذلؽ تؽػؾ الدولة استؼالل إزهر، كؿا تؽػؾ الدطؿ الؿادي الؿـاسب لف ولجامعتف 

بطريؼ آكتخاب مـ بقـ أطضاء  -ق مـصبفطـد خؾ-وكافة هقئاتف، وأن يتؿ اختقار شقخ إزهر 

هقئة كبار العؾؿاء بإزهر الؿرشحقـ لشغؾ الؿـصب، كؿا حدد التعديؾ شروط العضقية هبقئة 

  .كبار العؾؿاء، وحرص طؾل تحديد اختصاصات هقئة كبار العؾؿاء
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م طؾى 2162وبـاًء طؾى ما تؼدم سـبقن مظاهر استؼالل األزهر يف ضل تعديالت طام   

 م، فقؿا يؾي :6316لسـة  619ؼاكون ال

 أوالً : مـح األزهر الشريف الشخصقة الؿعـوية :

م بعد تعديؾفا 6746لسـة  698ؿ كصت الػؼرة الثاكقة مـ الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن رق

وإزهر هقئة مستؼؾة تتؿتع بشخصقة اطتبارية ويؽقن مؼرها الؼاهرة،   "م طؾك أن : 0960 يف

روطًا لفا يف طقاصؿ الؿحافظات يف مصر، أو يف دول العالؿ ، تحؼقؼًا ويجقز أن تـشئ ف

ٕهداففا العالؿقة السابؼ الشارة إلقفا يف هذه الؿادة ، بؿا يف ذلؽ إكشاء الؿعاهد والؿراكز 

اإلسالمقة والبحثقة والؽؾقات الجامعقة، وتؽػؾ الدولة استؼالل إزهر، كؿا تؽػؾ الدطؿ 

 . "... معتف وكافة هقئاتفالؿادي الؿـاسب لف ولجا

ففذه الؿادة كصت وٕول مرة يف تاريخ التـظقؿ الؼاكقين لألزهر الشريػ طؾك استؼالل    

إزهر الشريػ، وأكدت طؾك تؿتع هذه الفقئة الؿستؼؾة بالشخصقة آطتبارية التل يؽقن 

مؼرها الؼاهرة، والشخصقة آطتبارية أو الؿعـقية لألزهر الشريػ كاكت مؼررة مـ قبؾ يف 

يؽقن  "ة مـ ذات الؼاكقن والتل لؿ يتـاولفا التعديؾ، والتل تـص طؾك أن الؿادة السادس

 ."لألزهر شخصقة معـقية طربقة الجـس ....وشقخ إزهر هق الذي يؿثؾ إزهر...

وكؿا سبؼ الؼقل، يرتتب طؾك تؿتع إزهر الشريػ بالشخصقة الؿعـقية، أن يؽقن لف   

لتربطات، كؿا يؽقن لف شخص يؿثؾف قاكقكًا أمام حؼ إهؾقة الؽامؾة يف التؼاضل، وتؾؼل ا

 جؿقع الجفات يف الدولة وخارجفا هق شقخ إزهر الشريػ.

ويـبـل طؾك مـح إزهر الشريػ الشخصقة آطتبارية الؿستؼؾة طـ الدولة استؼاللف   

 إداريًا ومالقًا وذلؽ طؾك الـحق التالل : 

 االستؼالل اإلداري : -1

اإلداري هـا طدم تققػ كػاذ قرار إزهر الشريػ وهقئاتف طؾك اطتؿاد ويعـل آستؼالل 

 جفة أخري .
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م بتعديؾ 0960( لسـة 68) ولؼد كصت الؿادة الثالثة مـ الؿرسقم بؼاكقن رقؿ

شقخ  "طبارة  "القزير الؿختص"تستبدل بعبارة  "م طؾك أن 6746لسـة  698 الؼاكقن

 . ". حتف التـػقذيةأيـؿا وردت يف هذا الؼاكقن وٓئ "إزهر

وبـاًء طؾك ذلؽ أصبحت قرارات إزهر الشريػ وهقئاتف التل كاكت تحتاج لـػاذها قرار   

مـ وزير شئقن إزهر، كافذة بؿجرد اطتؿادها مـ شقخ إزهر، أو فقات الؿدة الؿحددة 

 لالطتؿاد. وهبذا يؽقن إزهر الشريػ قد استؼؾ إداريًا طـ السؾطة التـػقذية.

يجتؿع  "م، طؾك أن 0960بعد تعديؾفا يف  66ويمكد ذلؽ ما كصت طؾقف الؿادة   

الؿجؾس إطؾك لألزهر مرة طؾل إقؾ كؾ شفر أو كؾؿا دطت الحاجة لذلؽ بـاء طؾل دطقة 

وتعتؿد قراراتف مـ شقخ إزهر وتعترب كافذة مـ تاريخ إقرار الؿجؾس إطؾك  رئقسف ... 

 ." لفا

شقخ إزهر وتـػذ مـ  أن جؿقع قرارات الؿجؾس إطؾك تعتؿد مـ وهذه الؿادة تبقـ

تاريخ إقرارها مـ الؿجؾس إطؾك، وٓ تحتاج لتصديؼ أى جفة أخرى، مؿا يمكد طؾك 

 م.6746لسـة  698م لؾؼاكقن 0960آستؼاللقة اإلدارية لألزهر الشريػ يف ضؾ تعديؾ 

 االستؼالل الؿالي : -2

زهر بـاًء طؾك هذا التعديؾ ومـحف الشخصقة آطتبارية أن كؿا يرتتب طؾك استؼالل إ  

تؽقن لف ذمة مالقة مستؼؾة طـ ذمة الدولة، ومقزاكقة مستؼؾة8 ومـ ثؿ أتك التعديؾ بـص جديد 

تؽقن لألزهر مقازكة سـقية مستؼؾة تبدأ "مؽرر، والتل كصت طؾك أن :  7هق كص الؿادة 

وتعد وفؼ قاكقن الؿقازكة العامة لؾدولة ويف ضقء الؼقاطد  ببداية السـة الؿالقة وتـتفل بـفايتفا ،

  . الؿالقة العامة الؿعؿقل هبا

الؿجؾس إطؾك لألزهر فقر اطتؿاد الؿقازكة العامة لؾدولة تقزيع آطتؿادات بؿا  ويتقلك

يحؼؼ مبدأ التؽافم بقـ الجفات والؼطاطات التابعة لؿقازكة إزهر وٓ يخرج طـ إكقاع 
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  . والبـقد الؿؼررة بالؿقازكة وٓ يؿس آستؼالل الؿالل لجامعة إزهر

وتسري طؾل مقازكة إزهر والحساب الختامل لفا فقؿا لؿ يرد بف كص يف هذا الؼاكقن 

  ."أحؽام الؼقاكقـ الؿـظؿة لؾؿقازكة العامة والحساب الختامل

قزاكقة مستؼؾة طـ مقزاكقة ويتبقـ مـ هذه الؿادة أن مقزاكقة إزهر الشريػ أصبحت م

الدولة8 ومـ ثؿ تضؿـ الدولة لف آطتؿادات الؿالقة الؽافقة بـاًء طؾك هذا التعديؾ، وٓ يحتاج 

مشروع مقزاكقة إزهر وحساهبا الختامل بعد هذا التعديؾ أن يعرض طؾك الجفات الؿختصة 

وذلؽ بـاًء طؾك  بقاسطة وزير شئقن إزهر8 حقث حؾ محؾف شقخ إزهر يف اختصاصاتف،

القزير "تستبدل بعبارة  "الؿادة الثالثة مـ الؼاكقن الصادر هبذه التعديالت حقث كصت طؾك أن 

 ." أيـؿا وردت يف هذا الؼاكقن وٓئحتف التـػقذية "شقخ إزهر "طبارة  "الؿختص

 ثاكقًا : تـظقم ضؿاكات استؼالل شقخ األزهر.

ؿاكات استؼالل شقخ إزهر8 ومـ ثؿ يثقر التساؤل حقل مدى تقافر مؼقمات وض

م طؾك قاكقن إزهر، سقاء مـ حقث تعققـ شقخ إزهر، 0960استؼاللف يف قراره بعد تعديؾ 

 أو مـ حقث طدم قابؾقتف لؾعزل.

 من حقث تعققن شقخ األزهر : -1

( التل كاكت مؼررة يف ضؾ 6أطاد التعديؾ القارد طؾك قاكقن إزهر هقئة كبار العؾؿاء)  

                                                        

م ، 0960( أضقػت هقئة كبار العؾؿاء إلك هقئات إزهر الشريػ بـاًء طؾك التعديؾ القارد طؾك قاكقن إزهر طام 6)

م، حقث كصت طؾك إكشائفا مـ جديد بنضافتفا 6746لسـة  698الؼاكقن  وذلؽ وفؼًا لـص الؿادة الثامـة مـ

مؽرر ، وكصت  80لفقئات إزهر الشريػ، كؿا كصت التعديالت طؾك كقػقة اختقار أطضائفا وفؼًا لـص الؿادة 

الشروط القاجب تقافرها يف أطضائفا،  –مؽرر ب  80مؽرر أ، وأوضحت الؿادة  80طؾك اختصاصاهتا الؿادة 

طؾك  –مؽرر د  80حالة خؾق مؼعد طضق هقئة كبار العؾؿاء، وأخقرًا كصت الؿادة  –مؽرر ج  80ت الؿادة وكظؿ

 حآت سؼقط العضقية.
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م، وطفد إلقفا العديد مـ آختصاصات، أهؿفا مفؿة اختقار اإلمام 6784م، و6766قاكقين 

إكرب شقخ إزهر، مـ بقـ أطضائفا طـ صريؼ آكتخاب، ثؿ يعتؿد هذا آختقار مـ قبؾ 

رئقس الجؿفقرية، بؿا مػاده تقافر استؼاللقة شقخ إزهر مـ كاحقة اختقاره وتعققـف، حقث ٓ 

رئقس الجؿفقرية يف ضؾ هذا التعديؾ إٓ مجرد التصديؼ طؾك آختقار الذي تؿ  يتعدى دور

بقاسطة هقئة كبار العؾؿاء وفؼًا لؾشروط الؼاكقكقة الؿؼررة لذلؽ، وٓ يتدخؾ يف اختقاره قط، 

والدٓلة طؾك ذلؽ، أن شقخ إزهر يؿارس طؿؾف كشقخ لألزهر بؿجرد إطالن كتقجة 

 ك صدور قرار رئقس الجؿفقرية.آكتخاب دون آكتظار إل

كؿا قرر التعديؾ أن يعامؾ شقخ إزهر معامؾة رئقس القزراء مـ حقث الدرجة والراتب    

 والؿعاش وكافة الؿزايا.  

م، 0960ولؼد قررت هذه إحؽام الؿادة الخامسة مـ قاكقن إزهر بعد تعديؾفا يف   

طـد خؾق مـصب شقخ إزهر يختار مـ يشغؾف بطريؼ آكتخاب مـ " حقث كصت طؾك أكف :

  : بقـ أطضاء هقئة كبار العؾؿاء بإزهر لشغؾ الؿـصب، ويشرتط يف الؿرشح الشروط أتقة

أن يؽقن مصريًا مـ أبقيـ مصريقـ مسؾؿقـ وأٓ يؽقن قد اكتسب جـسقة أية دولة أخرى  -6

  . يف أي وقت مـ إوقات

يجل إحدى الؽؾقات إزهرية الؿتخصصة يف طؾقم أصقل الديـ أن يؽقن مـ خر -0

والشريعة والدطقة اإلسالمقة والؾغة العربقة، وأن يؽقن قد تدرج يف تعؾقؿف قبؾ الجامعل 

  .بالؿعاهد الديـقة إزهرية

  .أن يؽقن حامالً لؾجـسقة الؿصرية وحدها وأن يؽقن مـ أبقيـ مصريقـ مسؾؿقـ -8

ؿاء لفذا الؿـصب ثالثة مـ بقـ أطضائفا الذيـ تتقافر فقفؿ الشروط وتختار هقئة كبار العؾ

الؿؼررة بشلن شقخ إزهر طـ صريؼ آقرتاع السري يف جؾسة سرية يحضرها ثؾثا طدد 

أطضائفا ، ثؿ تـتخب الفقئة شقخ إزهر مـ بقـ الؿرشحقـ الثالثة يف ذات الجؾسة بطريؼ 
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زهر إذا حصؾ طؾل إغؾبقة الؿـطؾؼة لعدد أصقات آقرتاع السري الؿباشر ويصبح شقخًا لأل

  . الحاضريـ

اطتبارًا مـ تاريخ اكتخابف ويعتؿد اختقاره بؼرار مـ رئقس  -شقخًا لألزهر -ويباشر طؿؾف

  .الجؿفقرية

ويعامؾ شقخ إزهر معامؾة رئقس مجؾس القزراء مـ حقث الدرجة والراتب والؿعاش 

 .  "وكافة الؿزايا

 بؾقة شقخ األزهر لؾعزل :من حقث طدم قا -2

م بلحؽام خاصة جديدة تحدد مدة 6746لسـة  698م لؾؼاكقن 0960لؿ يلت تعديؾ 

مـصب شقخ إزهر، أو أحؽام تجقز أو ٓ تجقز طزلف8 ومـ ثؿ تبؼك إحؽام التل قررها 

م، والتل تجقز لرئقس الجؿفقرية بؼرار مـف إحالة شقخ إزهر 6757( لسـة 0الؼاكقن رقؿ )

 ك التؼاطد دون التؼقد بالسـ الؿؼررة لرتك الخدمة والؿعؿقل هبا يف الؼقاكقـ.إل

ومـ ثؿ، يؽقن شقخ إزهر غقر مستؼؾ يف قراره مـ حقث قابؾقتف لؾعزل، وإن كان    

مستؼالً مـ حقث صريؼة اختقاره وتعققـف، إمر الذي يـتج معف طدم استؼالل شقخ إزهر يف 

باإلقالة يف أى وقت مـ قبؾ رئقس الجؿفقرية، مؿا يمثر بالتبعقة قراره، حقث سقظؾ مفددًا 

 طؾك استؼالل إزهر الشريػ.

( مـ قاكقن إزهر 0وكرى أن كص التعديؾ القارد طؾك كص الػؼرة الثاكقة مـ الؿادة )  

وتؽػؾ الدولة "أتت بجديد مـ حقث طدم قابؾقة شقخ إزهر لؾعزل، حقث كصت طؾك أن 

، ومعـك ذلؽ أكف يجب طؾك الدولة وفؼًا لفذا الـص أن تؽػؾ لألزهر كؾ "استؼالل إزهر

أسس استؼاللف ومؼقماهتا والتل مـ بقـفا طدم قابؾقة شقخ إزهر لؾعزل، مؿا مػاده اإللغاء 

 م، سقاء مـ حقث سؾطة تعققـ شقخ إزهر أو طزلف.6757( لسـة 0الضؿـل لؾؼاكقن رقؿ )
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 هر من حقث خصوصقة األزهر يف أدائه لرسالته :ثالثًا : مدى استؼاللقة األز

إزهر يف أدائف لرسالتف8  طؾك قاكقن إزهر طؾك استؼاللقة 0960لؼد أكدت تعديالت   

م قبؾ تعديؾف، كؿا 6746لسـة  698ومـ ثؿ يبؼك القضع طؾك ما هق طؾقف يف ضؾ الؼاكقن 

 قرركاه سابؼًا طـد تـاول فرتة ما قبؾ التعديؾ.

ويؿثؾ "وإن كان التعديؾ الذي ورد طؾك الػؼرة الثاكقة مـ الؿادة الثاكقة كص طؾك أكف   

إزهر الؿرجع الـفائل يف كؾ ما يتعؾؼ بشئقن اإلسالم و طؾقمف و تراثف و اجتفاداتف الػؼفقة 

 ." والػؽرية الحديثة

سالتف، حقث ومؿا ٓ شؽ فقف أن هذا التعديؾ يدطؿ استؼالل إزهر مـ حقث أدائف لر  

يؿثؾ إزهر الشريػ الؿرجع الـفائل يف كؾ ما يتعؾؼ باإلسالم الشئقن اإلسالمقة كؿا هق 

 وارد يف الـص.

لسـة  698وبـاًء طؾك كؾ ما سبؼ يتبقـ لـا أن التعديالت التل أجريت طؾك الؼاكقن رقؿ    

م، قد ساهؿت إسفامًا كبقرًا يف دطؿ استؼالل إزهر الشريػ، إٓ أن كؾ ذلؽ كان 6746

مؼررًا بؼاكقن، وهذا الؼاكقن لقس لف مرجعقة طؾقا بـص دستقري يجب طؾقف احرتامفا 

زهر الشريػ8 ومـ ثؿ مـ الؿؿؽـ أن يعدل هذا الؼاكقن بؿا مـ شلكف بخصقص استؼاللقة إ

الؿساس باستؼاللقة إزهر الشريػ8 ومـ ثؿ ٓ تؽتؿؾ هذه إسس الداطؿة ٓستؼالل 

إٓ بعد الـص الدستقري طؾك هذا  –والتل أتك هبا التعديؾ القارد طؾك قاكقن إزهر  -إزهر 

 قن طؾك كحق يتجاىف وهذا آستؼالل.آستؼالل لضؿان طدم تعديؾ الؼاك

ولؼد اكتؿؾت الضؿاكة الدستقرية ٓستؼالل إزهر الشريػ بصدور الدستقر الؿصري   

م، حقث كص طؾك استؼالل إزهر الشريػ وكػالة الدولة لفذا 0960ديسؿرب  03يف 

 آستؼالل طؾك الـحق الذي سـبقـف يف الؿبحث التالل. 
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 المبحث الثالث

 قالل األزهر في ظل النص الدضتىريمظاهر اضت

قرركا فقؿا سبؼ بلن الـص طؾك استؼالل إزهر الشريػ يف صؾب ققاطد الدستقر يعد  

ضؿاكة هامة لفذا آستؼالل8 حقث تتسؿ الؼقاطد الدستقرية بالثبات والسؿق الشؽؾل 

 الؿقضعل.

ية ٕول يف دستقر ولؼد تؿ الـص طؾك استؼالل إزهر يف صؾب الؼقاطد الدستقر

م، ثؿ تؿ الـص طؾك هذا آستؼالل 0966يـاير  03م، وهق الدستقر إول بعد ثقرة 0960

 م.0962م يف طام 0960مرة أخرى ىف الدستقر بعد التعديالت التل أجريت طؾك دستقر 

 وبـاًء طؾك ما تؼدم سـتـاول هذا الؿبحث يف مطؾبقـ طؾل الـحق التالل :  

 م.0960ستؼالل إزهر يف ضؾ دستقر االؿطؾب األول : 

 م.0962استؼالل إزهر يف ضؾ التعديالت الدستقرية لعام الؿطؾب الثاين : 

لؿ تـص أى مـ الدساتقر الؿصرية طؾك إزهر الشريػ واستؼاللف إٓ اطتبارًا مـ    

استباكت اإلرهاصات إولك لؾـص طؾك إزهر  م، ولؼد0960الدستقر الؿصري لعام 

 التلإزهر الشريػ يف الجؿعقة التلسقسقة  مؿثؾلالشريػ واستؼاللف يف الدستقر طؾك يد 

م، ولؼد استباكت أهؿقة إزهر الشريػ يف أطؿال الجؿعقة 0960تقلت مفؿة وضع دستقر 

التلسقسقة لفذا الدستقر طـدما أثقرت وثقؼة إزهر الشريػ يف بداية جؾساهتا، وذهبت بعض 

 غقرها تـافسفا لؿ التل القثقؼة باطتبارها الؿصري لؾدستقر مؼدمة أراء إلك أكف يـبغل جعؾفا
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، بقـؿا ذهبت آراء أخرى إلك اطتبار هذه القثقؼة التل (6)الـادر شبف طؾك التقافؼ قلالحص ىف

 . (0)أقرها الجؿقع مجرد أدبقات اسرتشادية لؾجؿعقة ومـفجًا لفا طـد كتابة الدستقر

ولؼد تداولت الجؿعقة التلسقسقة اقرتاح الـص طؾك إزهر الشريػ وضؿاكات استؼاللف  

اكتفت إلك الـص طؾك إزهر واستؼاللقتف يف الدستقر إلك جاكب يف مضابط جؾساهتا حتك 

م طؾك الؼاكقن رقؿ 0960التـظقؿ الؼاكقين لألزهر استؼاللقتف يف ضؾ التعديؾ الصادر يف طام 

م ، ومـ ثؿ كص يف الؿادة الرابعة مـ الدستقر طؾل إزهر الشريػ 6746لسـة  698

 واستؼاللف8 حقث كصت هذه الؿادة طؾك أن :

 شئقكف، كافة طؾك بالؼقام غقره دون يختص جامعة، مستؼؾة إسالمقة هقئة الشريػ إزهر"

 هقئة رأى ويمخذ . والعالؿ مصر ىف العربقة والؾغة الديـ وطؾقم اإلسالمقة الدطقة كشر ويتقلك

 .اإلسالمقة بالشريعة الؿتعؾؼة الشئقن ىف الشريػ بإزهر العؾؿاء كبار

 هقئة أطضاء بقـ مـ اختقاره صريؼة الؼاكقن يحدد لؾعزل، قابؾ غقر مستؼؾ إزهر وشقخ

 .العؾؿاء كبار

 .أغراضف لتحؼقؼ الؽافقة الؿالقة آطتؿادات الدولة وتؽػؾ

 ."الؼاكقن يـظؿف الذى الـحق طؾك ذلؽ وكؾ

ومـ خالل هذا الـص يؿؽــا استـتاج مدى استؼالل إزهر الشريػ مـ خالل إسس 

 التل ذكركاها سابؼًا، وذلؽ طؾك الـحق التالل :

                                                        

( ذهب إلك هذا آقرتاح الؿستشار، محؿد أمقـ الؿفدي العباسل، رئقس مجؾس الدولة إسبؼ، وأيده فقف 6)

 السادس الؾجـة التلسقسقة، راجع مضبطقة آجتؿاعإزهر يف  لالؿستشار/ محؿد طبد السالم ، مـ مؿثؾ

 .83م، ص 0960يقلقق  65لؾبالد بتاريخ  جديد دستقر مشروع لقضع التلسقسقة لؾجؿعقة

 م.0960 يقكقف 04لؾبالد، بتاريخ  جديد دستقر مشروع لقضع التلسقسقة لؾجؿعقة الثالث ( مضبطقة آجتؿاع0)
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 أوالً : تـظقم مـحه الشخصقة الؿعـوية :

إزهر الشريػ هقئة إسالمقة "أن:  م طؾك0960لؼد كصت الؿادة الرابعة مـ دستقر 

8 ومـ ثؿ فنكف يـبغل أن ُيؿـح إزهر الشريػ  "مستؼؾة...طؾك الـحق الذي يـظؿف الؼاكقن

الشخصقة الؿعـقية الؿستؼؾة8 حقث إن استؼالل إزهر الشريػ يؼتضل بالتبعقة مـحف هذه 

ؼاكقن الؿـظؿ الشخصقة بحقث ٓ تختزل شخصقتف يف شخصقة جفة أخري8 ومـ ثؿ فنن ال

لألزهر الشريػ ٓ يؿؽـف إٓ أن يـص يف أحؽامف طؾك مـح الشخصقة الؿعـقية الؿستؼؾة 

 لألزهر.

الؼاكقن   -كؿا أسؾػـا  –ولؼد كص طؾك الشخصقة الؿعـقية الؿستؼؾة لألزهر الشريػ 

م، وطؾقف فقعد ذلؽ متؿاشقًا مع الـص الدستقري طؾك استؼالل إزهر، 6746لسـة  698

يجقز لؾؿشرع العادي أن يعدل يف هذا الـص بؿا يسؾب الشخصقة الؿعـقية لألزهر وٓ 

الشريػ أو يـتؼص مـفا، وهذا طؾك طؽس القضع يف ضؾ التـظقؿ الؼاكقين لألزهر الشريػ قبؾ 

م حقز الـػاذ، حقث كان تـظقؿ إزهر الشريػ يؼتصر طؾك التـظقؿ 0960دخقل دستقر 

تقري ٓستؼالل إزهر الشريػ، ومـ ثؿ كان مـ الؿؿؽـ الؼاكقين فؼط، ٓ يقجد كص دس

لؾؿشرع العادي أن يسؾب الشخصقة الؿعـقية لألزهر الشريػ أو يـتؼص مـفا8 وبالتالل يمثر 

 طؾك استؼاللف8 لعدم وجقد حاكؿقة دستقرية تؿـع ذلؽ.

 م ومدى تؿتع شقخ األزهر بضؿاكات استؼالله: 2162ثاكقًا : دستور  

 الؼاكقن يحدد لؾعزل، قابؾ غقر مستؼؾ إزهر وشقخ"م طؾك أن : 0960كص دستقر 

 ."كبار العؾؿاء هقئة أطضاء بقـ مـ اختقاره صريؼة

ويتبقـ مـ صريح كص هذه الؿادة أن شقخ إزهر الشريػ مستؼؾ، وهق الذي يؿثؾ 

ٓ  (6)إزهر الشريػ، واستؼالل شقخ إزهر صبؼًا لفذا الـص يؼتضل أن يؽقن قراره هنائل

                                                        

تعـك طدم خضقع الؼرار لتصديؼ جفة إدارية أخرى وتحؿؾ بذاهتا طـاصر " –صػة الـفائقة ىف الؼرار اإلداري ( 6)



  

6636 

 يحتاج إلك تصديؼ مـ أي جفة أخرى.

وصبؼًا لؿا قرركاه سابؼًا مـ حقث إسس التل يؼقم طؾقفا استؼالل إزهر الشريػ، فنن   

مـ الدطائؿ الؼقية ٓستؼالل إزهر الشريػ أن يتؿتع شقخف بضؿاكات آستؼالل إمر الذي 

قاره مـ قبؾ ممسسة إزهر يـعؽس طؾك استؼاللقتف يف قراره، وهذا يدطؿف أن يؽقن اخت

كػسفا، وأٓ يؽقن قابالً لؾعزل، ومـ ثؿ يثقر التساؤل حقل ما إذا كان الـص الدستقري 

 يتضؿـ هاتقـ الدطامتقـ لشقخ إزهر أم ٓ؟

باستؼراء الـص الدستقري السابؼ كجد أكف أشار إلك كقػقة اختقار شقخ إزهر، كؿا     

 لؽ طؾك الـحق التالل :أشار إلك طدم قابؾقتف لؾعزل، وذ

 اختقار شقخ األزهر من قبل هقئة كبار العؾؿاء : -1

لؼد كص الدستقر طؾك أن يتؿ اختقار شقخ إزهر مـ قبؾ هقئة كبار العؾؿاء التل تؿ   

بعد التعديالت التل أجريت طؾك  -كؿا سبؼ الؼقل  –إضافتفا إلك هقئات إزهر الشريػ 

يعد هذا آختقار مـ قبؾ هقئة مـ هقئات إزهر م8 ومـ ثؿ 6746لسـة  698الؼاكقن 

الشريػ8 وبالتالل يتحؼؼ آستؼالل مـ حقث اختقار شقخ إزهر، حقث إكف ٓ يقجد أى 

تدخؾ ىف آختقار لشقخ إزهر مـ أى جفة خارجة طـف، وإكؿا مـ هقئة تدخؾ يف تؽقيـ 

 إزهر الشريػ.

هقئة كبار العؾؿاء، ولقس ٕي سؾطة مـ  وإذا كان اختقار شقخ إزهر يتؿ مـ خالل  

سؾطات الدولة وٓية يف هذا آختقار مؿا يدطؿ إزهر يف استؼاللقتف طـ الدولة وممسساهتا، 

م يستؾزم اطتؿاد هذا آختقار بؼرار مـ رئقس 6746لسـة  698فنكف صبؼًا لؾؼاكقن رقؿ 

                                                                                                                                                                     

 . "ققهتا التـػقذية

م، 6767/ 8/ 66ق، بتاريخ  88لسـة  365و  292راجع حؽؿ الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا يف الطعـ رقؿ 

 .440الجزء الثاين، ص 82الؿجؿقطة س 
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استؼالل شقخ إزهر ومـ ثؿ الجؿفقرية، وكؿا سبؼ الؼقل، إن هذا آطتؿاد ٓ يمثر يف 

إزهر الشريػ8 حقث إن وٓية رئقس الجؿفقرية يف هذا الؿجال ٓ تتعدى سقى اطتؿاد 

 آختقار الصادر مـ هقئة كبار العؾؿاء دون أن يؽقن لف سؾطة التعؼقب طؾك هذا آختقار.

 طدم قابؾقة شقخ األزهر لؾعزل : -2

لشريػ بلن ما يدطؿ استؼالل إزهر قرركا طـد الحديث طـ أسس استؼالل إزهر ا

الشريػ طالوة طؾك اختقار شقخ إزهر مـ قبؾ هقئة مـ هقئاتف، أن يؽقن شقخ إزهر غقر 

 قابؾ لؾعزل.

وطؾقف فال  "شقخ إزهر مستؼؾ غقر قبؾ لؾعزل"م طؾك أن : 0960ولؼد كص دستقر   

ؾؽ الجفة مـ هقئات يجقز ٕي جفة أن تؼقم بعزل شقخ إزهر الشريػ، سقاء كاكت ت

 إزهر أو مـ خارجف. 

والـص يف الدستقر طؾك استؼالل شقخ إزهر وطدم قابؾقتف لؾعزل تعد دطامة مفؿة    

ٓستؼاللف ومـ ثؿ استؼالل إزهر الشريػ، وهبذا يختؾػ القضع طؿا كان طؾقف قبؾ الـص 

ستؼاللقة شقخ إزهر الدستقري، حقث إن التـظقؿ الؼاكقين لألزهر الشريػ لؿ يـص طؾك ا

 وطدم قابؾقتف لؾعزل كؿا تـاولـا مـ قبؾ.

 هقئة م قد ذهب إلك أن تختار0960ىف الجؿعقة التلسقسقة لقضع دستقر  (6)وإن كان رأى  

 فؼط هلتختاره و هل لؾؼاكقن8 ومـ ثؿ وفؼًا لغقرها طزلف يحؼ وٓ إزهر شقخ العؾؿاء كبار

 بعزلف. تؼقم التل

إخقر جدير بآطتبار، حقث إن اختقار وطزل شقخ إزهر مـ قبؾ هقئة  الرأيوكرى أن    

                                                        

 مشروع لقضع التلسقسقة الجؿعقة ضابط اجتؿاطاتإستاذ : طبد الرحؿـ شؽري، م الرأي( ذهب إلك هذا 6)

 م.0960دستقر 
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داخؾ إزهر ذاتف ٓ تخؾ باستؼالل شقخ إزهر8 ومـ ثؿ استؼالل إزهر كؽؾ، فعزل شقخ 

إزهر أو إطػاؤه مـ مـصبف مؿؽـ الحدوث إذا فؼد شرصًا مـ شروط تقلقف مشقخة إزهر، 

 التلمؾ بؿا ٓ يستطقع معف الؼقام بؿفامف8 ومـ ثؿ يجقز لؾفقئة أو تؼدم السـ بف، أو طجزه الؽا

قامت  باختقاره أن تؼقم بعزلف أو إطػائف مـ مـصبف إذا كان لذلؽ مؼتضك، وهذا ٓ يمثر طؾك 

 استؼالل شقخ إزهر والؿمسسة إزهرية كؽؾ.

 ثالثًا : األزهر واستؼاللقته يف خصوصقة أداء رسالته :

إزهر الشريػ هقئة إسالمقة مستؼؾة "م طؾك أن 0960تـص الؿادة الرابعة مـ دستقر   

جامعة، ... ويتقلك كشر الدطقة اإلسالمقة وطؾقم الديـ والؾغة العربقة ىف مصر والعالؿ. 

 ."ويمخذ رأى هقئة كبار العؾؿاء بإزهر الشريػ ىف الشئقن الؿتعؾؼة بالشريعة اإلسالمقة...

مـ هذه الؿادة الدستقرية أن إزهر الشريػ لف خصقصقة يف أدائف لرسالتف، ويتبقـ    

حقث أكدت طؾك أكف هق الذى يتقلك كشر الدطقة اإلسالمقة وطؾقم الديـ والؾغة العربقة يف 

 مصر والعالؿ، وهذا يمكد استؼاللقة إزهر الشريػ لتلكقد الدستقر طؾك هذه الخصقصقة.

ر الشريػ يف خصقصقة أدائف لرسالتف بعد الـص طؾك هقئة كبار وما ذاد استؼاللقة إزه  

يف الشئقن الؿتعؾؼة بالشريعة  الرأيالعؾؿاء، أن الدستقر جعؾ هذه الفقئة هل الؿختصة بنبداء 

اإلسالمقة، وبذلؽ تتلكد خصقصقة إزهر يف أدائف لرسالتف، ومـ ثؿ استؼاللف، حقث تتقحد 

ئقن اإلسالمقة يف إزهر الشريػ طـ صريؼ هقئة كبار فقؿا يتعؾؼ بالش الرأيجفة إصدار 

 العؾؿاء التل أضحت مـ ضؿـ هقئاتف.

وإذا كان إزهر الشريػ صاحب الراي يف كؾ ما يتعؾؼ بالشئقن اإلسالمقة، ففؾ يدخؾ   

ضؿـ ذلؽ أخذ رأيف بخصقص مبادئ الشريعة اإلسالمقة الؿـصقص طؾك كقهنا الؿصدر 

 قلفا يف هذا الـطاق يضؿـ لألزهر استؼاللقتف أو ٓ؟الرئقسل لؾتشريع، وهؾ دخ

م لقس صاحب حؼ يف أن يلخذ رأيف بشلن تػسقر 0960إزهر الشريػ وفؼًا لدستقر    



 

6646 

مبادئ الشريعة اإلسالمقة، وإكؿا هق الؿمسسة القحقدة التل تستشار طـ صريؼ هقئة كبار 

يؼتصر دوره فؼط طؾك تؼديؿ الؿشقرة العؾؿاء يف أى مسللة تتعؾؼ بالشئقن اإلسالمقة، ومـ ثؿ 

وأراء طـد صؾبفا مـف، وٓ التزام طؾك أى ممسسة مـ ممسسات الدولة يف ضرورة الؾجقء إلك 

، ولؽـ آلتزام طؾك هذه الؿمسسات يتؿثؾ يف أكف إذا الرأيإزهر الشريػ بخصقص إبداء 

لشريعة اإلسالمقة، فقجب يف أى شئ يتعؾؼ بالشئقن اإلسالمقة ومـفا مبادئ ا الرأيأرادت 

طؾقفا الؾجقء إلك هقئة كبار العؾؿاء بإزهر الشريػ ٓ أى ممسسة أو جفة أخرى، وهذا يمكد 

تستؼك مـفا أراء  التلاستؼاللقة إزهر مـ حقث أدائف لرسالتف واطتباره الجفة القحقدة 

لشريػ مـ هذه الزاوية، الؿتعؾؼة هبذه الرسالة8 وهبذا يحدث التقازن بقـ استؼاللقة إزهر ا

ويف ذات الققت يحػظ لباقل ممسسات الدولة استؼاللقتفا وطدم تدخؾ إزهر الشريػ يف 

 طؿؾفا.

ويمكد ما سبؼ ما أبداه فضقؾة الدكتقر حسـ الشافعل طضق الجؿعقة التلسقسقة لدستقر     

 حقلف جرى ذىوال إزهر باستؼاللقة الؿتعؾؼ الـص"م يف جؾساهتا، حقث أكد طؾك أن 0960

 يرحب ٓ إزهر ، الشريعة لؿبادئ طدمف أو التػسقر العؾؿاء حؼ كبار لفقئة يؽقن أن ىف الؽالم

 مصر ىف تشريعقًا ارتباكا يسبب قد ذلؽ أن إكف يرى بؾ ، الؿبادئ بتػسقر يؼقم أن يطؾب وٓ

 بقـ بالػصؾ تؼقل التل الحديثة كظام الدولة حسب هل الدستقرية الـصقص تػسقر وٓية ٕن

 وٓ ، آخر شلء الؼضائقة شئ والسؾطة التـػقذية والسؾطة شئ التشريعقة السؾطة وأن السؾطات

 تػسقر حؼ الؿحؽؿة الدستقرية إلك تجعؾ ، مـفا لؽؾ التشريعقة القٓية ىف التدخؾ ليـبغ

 .(6)"آلتباسهذا  أو آرتباك هذا ىف صرفًا يدخؾ أن إزهر يريد وٓ ، الدستقرية الـصقص

                                                        

 مشروع لقضع التلسقسقة لؾجؿعقة طشر الثالث ( كؾؿة فضقؾة الدكتقر : حسـ الشافعل : مضبطقة آجتؿاع6)

 وما بعدها. 5م، ص 0960سبتؿرب  66، بتاريخ  م0960 دستقر
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وبـاًء طؾك ما تؼدم يعترب إزهر الشريػ مـ خالل هقئة كبار العؾؿاء أيضًا هق الؿرجعقة   

الـفائقة يف تػسقر مبادئ الشريعة اإلسالمقة، ٕن هذه الؿبادئ داخؾة يف كطاق الؿادة الرابعة 

ة ، وهذا ما فقؿا يتعؾؼ بالشئقن اإلسالمق الرأيالتل تؼضل باختصاص هذه الفقئة بنصدار 

، كؿا أن إزهر الشريػ بذلؽ (6)م0960أكدتف مضابط جؾسات الجؿعقة التلسقسقة لدستقر 

ٓ يتدخؾ يف أى اختصاص ٕى ممسسة يف الدولة، وطؾك إخص اختصاصات الؿحؽؿة 

 .(0)الدستقرية العؾقا، والسؾطة التشريعقة

لؽـ  بف، يؽؾػ طؿا ؼاطسيت ٓ"ويمكد الدكتقر حسـ الشافعل طؾك أن إزهر بذلؽ    

 يقكؾ أن يرى وٓ مصرية وممسسات هقئات مع يتصارع أن يؼبؾ وٓ يرجق وٓ يرغب ٓ هق

 هذا يصح هؾ إزهر، وضقػة واكتفت العؿر ىف واحدة مرة مبادئ كؾؿة سقػسر كؾؿة، وهق إلقف

 بالشريعة يتعؾؼ ما كؾ ىف رأيف ويمخذ الدولة لؿمسسات مرجعًا إكف يؽقن ٓ، الؽالم؟

 هق أكف مصر؟ مستؼبؾ طؾك والحريصقـ لؾعؼالء والؿػؽريـ أهؿ، إمريـ أى اإلسالمقة،

ًٓ  أو مرجعًا دائؿًا يؽقن أكف أم أمره فلويـت مبادئ كؾؿة يشرح  فقؿا بف يستعان دائؿًا ممو

 الـصقص تػسقر أققل : إن فلكا الؼادمة، إجقال وىف وغداً  الققم مشاكؾ مـ لؾـاس يعرض

 والػصؾ بقـ طؼقد، مـذ مستؼالً  كظامًا الؿصريقن لفا جعؾ ووٓية قضائقة مفؿة الدستقرية

 إن وقالقا الخؾقػة طؾك يحؽؿ الؼاضل ٕن اإلسالمقة الشريعة ىف أساسل مبدأ السؾطات

                                                        

يقلقق  69م، بتاريخ 0960 دستقر مشروع  لقضع التلسقسقة لؾجؿعقة الخامس ( راجع مضبطقة آجتؿاع6)

 .3م، ص0960

( سـتـاول ٓحؼًا يف الؿبحث الرابع مـ هذه الدراسة بلن استؼالل إزهر الشريػ مـ حقث اطتباره الجفة 0)

القحقدة إلبداء الرأي يف كؾ ما يتعؾؼ بالشئقن اإلسالمقة لجؿقع ممسسات الدولة ومـفا السؾطة التشريعقة 

، ٓ يعد تدخالً يف اختصاص هاتقـ السؾطتقـ، وإكؿا يعد مـ باب طالقة التؽامؾ بقـ ممسسة إزهر والؼضائقة

 الشريػ وهاتقـ السؾطتقـ .
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 بـ حاشقة ىف مقجقد هذا يراه، ٓ أكف يتظاهر إلقف آتقًا إمقر رأى إذا وهق جالس الؼاضل

 قاضقف لؿا غضب طؾك واإلمام يؼدمف، وٓ دوره ىف يليت الطابقر حتك ىف يتجاهؾف طابديـ،

 السؾطات بقـ الػصؾ فؿسللة الرجؾ، لفذا آخر بؽرسلأمر  لؾؼاضل فؼال كرسل طؾك أجؾسف

 لجـة اقرتحتف ما هق ذلؽ طـ فالبديؾ ىف إزهر، الشريعة كؾقة ىف رسائؾ هذا وىف شرطل مبدأ

 ىف الشريػ إزهر ىف العؾؿاء هقئة كبار رأى أخذ يـبغلأكف  مـ فقفا طضقاً  وكـت الؿؼقمات

 (.0)"بغقرها.. يتصؾ أو (6مبادئ) بؽؾؿة يتصؾ اإلسالمقة، سقاء بالشريعة يتعؾؼ ما كؾ

 رابعًا : ضؿان استؼاللقة األزهر بـص دستوري :

مـ أهؿ إسس التل يؼقم استؼالل إزهر الشريػ هق أن يـص طؾك هذا آستؼالل  إن  

كؿا قرركا مـ قبؾ يعترب الؼاكقن إطؾك لؾبالد8 ومـ ثؿ ٓ  –ومؼقماتف يف صؾب الدستقر8 ٕكف 

 تجقز مخالػة الؿشرع العادي لؾـص الدستقر الؿؼرر ٓستؼالل إزهر الشريػ.

ؾك استؼاللقة إزهر الشريػ ضؿـ الؿبادئ إساسقة كؿا أن الـص يف الدستقر ط

 لؾؿجتؿع، فقف دٓلة يف حد ذاتف طؾك رفعة مؽاكة إزهر الشريػ وتلكقدًا لفقبتف.

م حقل مؽان وضع الؿادة 0960ولؼد ثار خالف يف الجؿعقة التلسقسقة لقضع دستقر 

الؿؼقمات إساسقة الخاصة بإزهر الشريػ، هؾ تؽقن ضؿـ إجفزة الؿستؼؾة، أو ضؿـ 

                                                        

( استؼر قضاء الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا طؾك أن مبادئ الشريعة اإلسالمقة تعـل إحؽام الشرطقة الؼطعقة يف 6)

 ثبقهتا ودٓلتفا معًا . 

مايق  63بتاريخ   "دستقرية"قضائقة     6لسـة   5حؽؿ الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا يف الؼضقة رقؿ يراجع يف ذلؽ:

ق دستقرية، جؾسة 03لسـة  8075  وحؽؿفا يف الؼضقة رقؿ 049، ص 3م، الؿجؿقطة، ج 6778سـة 

68/0/0993. 

م 0960سبتؿرب  66بتاريخ ،  م0960 دستقر مشروع لقضع التلسقسقة لؾجؿعقة طشر الثالث ( مضبطقة آجتؿاع0)

 سالػ اإلشارة إلقفا.
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 لؾؿجتؿع؟

 يف الجؿعقة التلسقسقة طؾك أن  إزهر ومؿثؾق الشافعل حسـ الدكتقر فضقؾة ولؼد أكد

 هق أن الصحقح مؽاكف الؿستؼؾة، وأن إجفزة مـ جفاز يؽقن أن مـ أكرب إزهر الشريػ

التلسقسقة، ، وهذا ما اكتفت إلقف بالػعؾ الجؿعقة (6)لؾؿجتؿع إساسقة الؿؼقمات ىف يؽقن

ات إساسقة لؾؿجتؿع وبـص وأصبح إزهر الشريػ مـصقصًا طؾقف ضؿـ الؿؼقم

 .دستقري

م يعد أول كص دستقري يضؿـ استؼالل إزهر 0960والـص الدستقري لعام   

الشريػ، وقبؾ هذا الـص لؿ يؽـ لألزهر سقى التـظقؿ الؼاكقين فؼط، الذي ٓ يضؿـ اكتؿال 

تؿ الـص فقف طؾك هذا آستؼالل8 ٓحتؿال أن تؼقم السؾطة التشريعقة آستؼالل لف حتك ولق 

 بالؿساس هبذا آستؼالل لعدم وجقد حاكؿقة دستقرية تضؿـ هذا آستؼالل.

ؼًا لبقان الؼقادة العامة يقكقف، ووف 89بعد الؿقجة الثقرية الثاكقة لؾشعب الؿصري يف   

م، وتؿ 0960م فؼد تؿ تعطقؾ العؿؾ بدستقر 0968يقلقق  8لؾؼقات الؿسؾحة الصادر يف 

أيضًا تشؽقؾ لجـة لؿراجعة التعديالت الدستقرية الؿؼرتحة طؾك هذا الدستقر، ومـ ثؿ 

ديد مـ التعديالت سقاء بالحذف شؽؾت لجـة مـ خؿسقـ طضقًا واكتفت إلك الع

 .0962وذلؽ طام  (0)ةاإلضاف أو

                                                        

أغسطس  5م، بتاريخ 0960 دستقر مشروع  لقضع التلسقسقة لؾجؿعقة الثامـ ( راجع مضبطقة آجتؿاع6)

 .60م، ص0960

( هذ يعد تطبقؼًا لؾؿبادئ العامة لؾؼاكقن الدستقري يف تعديؾ الدستقر، فؼد يؽقن التعديؾ بالحذف أو اإلضافة، 0)

 معًا. أو هؿا
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م كصقب مـ هذه التعديالت، 0960وكان لؾؿقاد الؿتعؾؼة بإزهر الشريػ يف دستقر    

بؿا يمكد ريادتف الديـقة كلساس لؼقة مصر الـاطؿة واستؼاللف يف أداء رسالتف حتك ٓ يـحرف 

التػسقر الديـل لؾـصقص إلك إرضاء فصقؾ أو جؿاطة طؾك حساب ما يجب أن يؽقن طؾقف 

 .(6)ديـ مـ التجرد والؿقضقطقة التػسقر الؿقضقطل لؾ

فال خالف يف ضرورة تحرير الػؽر مـ التطرف والشطط باسؿ الديـ، ولذلؽ ٓ مـاص     

مـ العقدة إلك إزهر الشريػ بؿمسساتف الؿختؾػة لتلكقد هذا الؿبدأ، ومـ هـا ٓبد مـ 

التلكقد طؾك مسئقلقة الدولة كحق إزهر الشريػ ودطؿف الدطؿ الالزم لقـفض برسالتف السامقة 

لخارج تحؼقؼًا لحؿاية الشعقب مـ الخطاب الؿـحرف وتحصقـفا مـ الػتـة يف الداخؾ وا

 . (0)باسؿ الديـ، ولـ يتحؼؼ هذا إٓ بدطؿ إزهر واستؼاللف

م كصقب مـ هذه 0960يف دستقر   ولؼد كان لؾؿادة الرابعة الؿتعؾؼة بإزهر الشريػ   

عديالت تمثر طؾك استؼالل التعديالت، ومـ هـا يثقر التساؤل حقل ما إذا كاكت تؾؽ الت

 إزهر أو ٓ؟

ًٓ أن كبقـ التعديالت التل تؿت طؾك الؿقاد الخاصة بإزهر    ومـ هذا الؿـطؾؼ يـبغل أو

م، ثؿ كبقـ مدى تلثقر هذه التعديالت طؾك استؼالل إزهر 0960الشريػ يف دستقر 

 الشريػ، وذلؽ يف فرطقـ طؾك الـحق التالل:

 طؾك الؿقاد الخاصة بإزهر الشريػ. 0962ت الدستقرية لعام التعديال الػرع األول :

 طؾك استؼالل إزهر الشريػ. 0962مدي تلثقر التعديالت الدستقرية لعام  الػرع الثاين :

                                                        

( د طبد اهلل الـجار: مضبطقة آجتؿاع الخامس لؾجـة الخؿسقـ إلطداد الؿشروع الـفائل لؾتعديالت الدستقرية 6)

 .3م، ص0968سبتؿرب  66م، بتاريخ 0960طؾك دستقر 

اد الؿشروع الـفائل جتؿاع الخامس لؾجـة الخؿسقـ إلطد( د/ مفجة غالب طبد الرحؿـ : مضبطقة ا0ٓ)

 .67م، ص0968سبتؿرب  66م، بتاريخ 0960لدستقرية طؾك دستقر لؾتعديالت ا
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م الـص طؾك إزهر 0960طؾك دستقر  لؼد قررت التعديالت الدستقرية التل أجريت   

ًٓ مـ الؿادة الرابعة مـف، كؿا جعؾت الـص طؾك هذه  الشريػ يف الؿادة السابعة مـ الدستقر بد

الؿادة يف باب الؿؼقمات إساسقة لؾؿجتؿع، يف فصؾف إول الؿعـقن بالؿؼقمات 

 آجتؿاطقة.

مستؼؾة، يختص دون غقره  إزهر الشريػ هقئة طؾؿقة"وكصت هذه الؿادة طؾك أن    

بالؼقام طؾك كافة شئقكف، وهق الؿرجع إساسل يف العؾقم الديـقة والشئقن اإلسالمقة، ويتقلك 

 مسئقلقة وكشر طؾقم الديـ والؾغة العربقة يف مصر والعالؿ.

 وتؾتزم الدولة بتقفقر آطتؿادات الؿالقة الؽافقة لتحؼقؼ أغراضف.

إزهر مستؼؾ غقر قابؾ لؾعزل، ويـظؿ الؼاكقن صريؼة اختقاره مـ بقـ هقئة كبار  وشقخ

 ."العؾؿاء

م بـص الؿادة السابعة الؿعدلة لفا يتبقـ لـا 0960وبؿؼابؾة كص الؿادة الرابعة مـ دستقر   

 أكف تقجد بقـفؿا اختالف يف إلػاظ، ولؽـ ٓ تغقر الؿعـك.

السابعة ىف الدستقر الؿعدل لؿ تـص صراحة طؾك كقن  ومـ جفة أخرى كجد أن الؿادة    

يف الشئون الؿتعؾؼة بالشريعة هقئة كبار العؾؿاء بإزهر الشريػ يـبغل أن يمخذ رأيفا 

م قبؾ التعديؾ، وإكؿا أتت الؿادة السابعة الؿعدلة 0960الؿـصقص طؾقفا يف دستقر  اإلسالمقة

الؿرجع األساسي يف العؾوم "هر الشريػ هق لؾؿادة الرابعة بعبارة جديدة ممداها أن إز

ومـ هـا يثقر التساؤل حقل ما إذا كان الدور الذى كاكت تؾعبف ، "الديـقة والشئون اإلسالمقة

، أم فلهقئة كبار العؾؿاء مـ ضرورة أخذ رأيفا يف الشئقن الؿتعؾؼة بالشريعة اإلسالمقة قد اكت

ذا مـ شلكف أن يؿس استؼالل إزهر أن هذا الدور باقل حتك يف ضؾ التعديؾ ؟ وهؾ ه
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 الشريػ يف شلء؟، هذا ما سلبقـف مـ خالل الـؼطة التالقة.

م، يعد 0960ما أوردتف الؿادة السابعة مـ الدستقر والؿعدلة لؾؿادة الرابعة مـ دستقر     

هق ذاتف ما كصت طؾقف الؿادة الرابعة قبؾ تعديؾفا، وذلؽ فقؿا طدا  –سبؼ الؼقل كؿا  –

اختصاص هقئة كبار العؾؿاء بإزهر الشريػ بنبداء رأيفا يف الشئقن الؿتعؾؼة بالشريعة 

 اإلسالمقة.

وبـاًء طؾك ذلؽ، فنن إزهر الشريػ يعد متؿتعًا باستؼاللقتف يف الدستقر حتك بعد   

م8 ومـ ثؿ فنكف يعد متؿتعًا بالشخصقة 0960م طؾك دستقر 0962لصادرة يف طام التعديالت ا

الؿعـقية، ولف ذمة مالقة ومقزاكقة مستؼؾة بف تؽػؾفا لف الدولة، ويؼقم بتؿثقؾف شقخ إزهر الذي 

 يتؿتع بدوره بآستؼالل سقاء مـ حقث تعققـف أو مـ حقث طدم قابؾقتف لؾعزل.

الشريػ أكدتف الؿادة السابعة الؿعدلة لؾؿادة الرابعة مـ دستقر كؿا أن استؼالل إزهر   

م، 0960م، مؿا مػاده أن هذا آستؼالل تلكد بـص دستقري كؿا كان مؼرر يف دستقر 0960

وطؾقف ٓ يجقز لؾسؾطة التشريعقة أن تـال مـ هذا آستؼالل، وأن أي قاكقن يـال مـف يعد غقر 

 دستقري.

ػ يعد متػردًا مـ حقث أداء رسالتف8 ٕكف يتقلك مسئقلقة وكشر كؿا أن إزهر الشري   

طؾقم الديـ والؾغة العربقة يف مصر والعالؿ، ويعضد هذا التػرد الذي يؼقي استؼاللف أكف هق 

وطؾك  الؿرجع إساسل يف العؾقم الديـقة والشئقن اإلسالمقة، وذلؽ مـ خالل هقئاتف.

 .(6)خذ رأيفا يف الشئقن الؿتعؾؼة بالشريعة اإلسالمقةإخص هقئة كبار العؾؿاء حقث يتعقـ أ

                                                        

( يراجع يف ذلؽ د/ ذكل محؿد الـجار : الـظؿ السقاسقة والؼاكقن الدستقري، دار الـفضة العربقة، 6)

 .846، ص0967/0909
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ومـ جفة أخرى يثقر التساؤل حقل ما إذا كان التعديؾ الذي أتت بف الؿادة السابعة مـ     

حقث إلغاء الدور الذى كاكت تؾعبف هقئة كبار العؾؿاء بإزهر الشريػ، والذي كان يتؿثؾ يف 

لشريعة اإلسالمقة، يـتؼص مـ استؼالل إزهر ضرورة أخذ رأيفا يف الشئقن الؿتعؾؼة با

 الشريػ أم ٓ؟

بؿقجب كص الؿادة السابعة مـف  0962يذهب رأي يف الػؼف الدستقري إلك أن دستقر 

يف  0960أزاح السؾطة الؽفـقتقة لألزهر، والتل كان قد كص طؾقفا يف الؿادة الرابعة مـ دستقر 

(. وهذا يعـل أن 6الؿتعؾؼة بالشريعة اإلسالمقة) وجقب أخذ رأي هقئة كبار العؾؿاء يف الشئقن

هذا الرأي ٓ يؼر بؿرجعقة إزهر الشريػ طـ صريؼ هقئة كبار العؾؿاء يف وجقب أخذ رأيف يف 

 إمقر الؿتعؾؼة بالشريعة اإلسالمقة.

وهذا الرأي ٓ أؤيده ومـ وجفة كظري، أن هذا التعديؾ ٓ يـتؼص مـ استؼالل إزهر   

ث إن التعديؾ الذي أتت بف الؿادة السابعة لؿ يؼتصر فؼط طؾك الحذف لؿفؿة الشريػ، حق

م، ولؽـ أيضًا طدل بنضافة 0960كبار العؾؿاء الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة الرابعة مـ دستقر 

حؽؿ أخر مػاده كقن إزهر الشريػ هق الؿرجع إساسل يف العؾقم الديـقة والشئقن 

لشريػ هق الؿرجع إساسل يف الشئقن اإلسالمقة، فقعـل ذلؽ اإلسالمقة، وإذا كان إزهر ا

يف أي مسللة  الرأيأكف طؾك كؾ هقئة أو ممسسة مـ هقئات أو ممسسات الدولة إذا أرادت 

متعؾؼة بالشئقن اإلسالمقة أن ترجع إلك إزهر الشريػ إلبداء الرأي يف تؾؽ الؿسللة8 وذلؽ 

 ن اإلسالمقة.حتك يتقحد الرأي يف كؾ ما يتعؾؼ بالشئق

م هق أن ٕي 0960وكؾ ما أحدثتف الؿادة السابعة مـ تعديؾ يف الؿادة الرابعة يف دستقر   

جفة يف الدولة أن ترجع لألزهر الشريػ كؿمسسة مستؼؾة يف الدولة إلبداء الرأي يف العؾقم 

                                                        

 .670، ص0966/0967( يراجع يف ذلؽ أستاذكا الدكتقر/ فماد الـادي : الـظام الدستقري الؿصري، 6)
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ما  الديـقة والشئقن اإلسالمقة، وإذا ُصؾب مـ إزهر الشريػ ذلؽ، فؿـ الؿؿؽـ أن يؽؾػ

م طؾك 0960يشاء مـ هقئاتف إلبداء الرأي بعدما كان مؼصقرًا يف ضؾ الؿادة الرابعة مـ دستقر 

 هقئة كبار العؾؿاء فؼط.

وتجدر اإلشارة إلك أن مرجعقة إزهر الشريػ يف كؾ ما يتعؾؼ بالعؾقم الديـقة والشريعة   

الؼائؿة طؾك حػظ الديـ  اإلسالمقة تمكد طؾك استؼاللقتف بلكف الفقئة القحقدة يف الدولة

اإلسالمل وكؾ ما يتعؾؼ بالشئقن اإلسالمقة مـ خالل هقئاتف8 ومـ ثؿ مـ أراد أبداء الرأي يف 

مسللة تتعؾؼ بالديـ اإلسالمل أو الشريعة اإلسالمقة، فؿؿا ٓ شؽ فقف لـ يجد أمامف سقى 

 إزهر الشريػ وفؼًا لـص الدستقر بلكف الؿرجع إساسل يف ذلؽ.

در اإلشارة أيضًا إلك أن مرجعقة إزهر الشريػ ٓ تـتؼص مـ استؼاللقة أي وتج  

( يف الدولة تريد الؿشقرة يف أي مسللة تتعؾؼ بالشئقن اإلسالمقة8 ٕن الدستقر مـ جفة، 6هقئة)

                                                        

الؿصدر الرئقسل لؾتشريع، وقررت  هل( صبؼًا لـص الؿادة الثاكقة مـ الدستقر، فنن مبادئ الشريعة اإلسالمقة 6)

ديباجقة الدستقر أن مػفقم مبادئ الشريعة اإلسالمقة يتحدد يف مجؿقطة أحؽام الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا 

والؼضائقة مطالبة بتطبقؼ مبادئ الشريعة  الؿبقـة لؿبادئ الشريعة اإلسالمقة، ولؿا كاكت السؾطة التشريعقة

اإلسالمقة8 فنذا صؾب أى مـفؿا الرأي حقل أى مسللة بخصقص مبادئ الشريعة اإلسالمقة طـد آلتباس ، فؾفا 

 أن ترجع إلك إزهر الشريػ إلبداء الرأي باطتباره الؿرجع إساسل يف الشئقن اإلسالمقة وفؼًا لؾدستقر.

إلك أن إزهر ٓ يـبغل أن يؽقن مػسرًا لؽؾؿة مبادئ القاردة ىف الؿادة  –عد الديـ هاللل ولؼد ذهب الدكتقر/ س  

الثاكقة مـ الدستقر، وبرر ذلؽ بضرورة إكؼاذ مصر مؿا يسؿك بقٓية الػؼقف حتك ولق كان الػؼقف هق إزهر 8 ومـ 

راجع مضبطقة الجؾسة ي –ثؿ يجب إطالء ققؿة الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا يف تػسقر الؿبادئ القاردة يف الدستقر. 

 .04م، ص0968سبتؿرب  03م، بتاريخ 0960الثامـة لؾجـة الخؿسقـ لتعديؾ دستقر 

مـ  الرأيوكختؾػ مع سقادتف مـ حقث إن إزهر الشريػ ٓ يؼحؿ كػسف فقؿا ٓ اختصاص لف فقف، حقث إن صؾب   

يعقة يف أى مسللة تتعؾؼ بالشئقن أى هقئة يف الدولة ولق كاكت الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا أو السؾطة التشر

اإلسالمقة ومـفا مبادئ الشريعة اإلسالمقة ٓ يؽقن طؾك سبقؾ اإللزام ، وإٓ كان لرأيف محؾ، ولؽـ يف حالة 
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ٓ يؾزم أي هقئة يف الدولة بضرورة أخذ رأي إزهر الشريػ يف هذا الؿجال، ولؽـ اإللزام 

تريد أي هقئة يف الدولة إبداء الرأي يف مسللة تتعؾؼ بالشئقن اإلسالمقة، ففـا  يتطرق فؼط طـدما

فؼط يؾزمفا الدستقر أٓ تطؾب الرأي إٓ مـ إزهر الشريػ فؼط دون غقره، ومـ جفة 

أخرى، فنن الدستقر ٓ يؾزم أي هقئة يف الدولة بالرأي الصادر مـ إزهر الشريػ، ومـ ثؿ 

زام القارد يف الدستقر بخصقص مرجعقة إزهر قاصر فؼط طؾك صؾب كستطقع الؼقل بلن اإلل

 إبداء الرأي يف حالة العقز لف، وٓ يتطرق إلك آلتزام بالرأي الصادر ذاتف.

وبـاًء طؾك ما تؼدم يؽقن التعديؾ الذي أتت بف الؿادة السابعة مـ الدستقر الحالل قد أقام   

ـ حقث مرجعقتف وحده يف كؾ ما يتعؾؼ بالعؾقم الديـقة تقازكًا بقـ استؼاللقة إزهر الشريػ م

والشئقن اإلسالمقة وطدم الرجقع إلك أي هقئة أخري سقاه، وبقـ استؼاللقة الفقئات إخرى 

تطؾب إبداء الرأي فقؿا يتعؾؼ هبذا الؿجال مـ حقث طدم إلزامقة رأيف بالـسبة لفا8 وهذا  التل

 طة كفـقتقة كؿا يدطل البعض.يمكد طدم صحة اطتبار إزهر الشريػ سؾ

 0962ويذهب رأي يف الػؼف إلك أكف طالوة طؾك ما تؼدم فنن الؿشرع الدستقري يف دستقر 

حرص طؾك كػالة استؼالل إزهر وتؿؽقـف مـ الؼقام بؽؾ شئقكف فنن الدولة يتعقـ طؾقفا أن 

قم باختقاره هقئة كؿا أن شقخ إزهر يؼ .تؽػؾ آطتؿادات الؿالقة الؽافقة لتحؼقؼ أغراضف

كبار العؾؿاء، وهل تضؿ العؾؿاء البارزيـ يف كافة التخصصات التل يؼقم طؾقفا إزهر 

الشريػ، وطؾك ذلؽ ٓ دور لؾسؾطة التـػقذية يف هذا الشلن إٓ بنصدار الؼرار، ولؽػالة 

 استؼالل إزهر بشئقكف حصـ الؿشرع الدستقري شقخ إزهر مـ العزل، بؿعـك أكف يبؼك يف

                                                                                                                                                                     

، فال مـاص الرأيالتباس إمر طؾك هذه الفقئات يف أى مسللة متعؾؼة بالشئقن اإلسالمقة وصؾبت هذه الفقئات 

غقر مؾزم لفذه الفقئات، فؾفا أن تلخذ بف ولفا أن  الرأيوفؼًا لؾدستقر، وهذا مـ أخذ رأى إزهر الشريػ 

تطؿئـ إلك ما تـتفل إلقف مـ تػسقرات8 ومـ ثؿ ٓ يرقك هذا القضع إلك أن يؽقن إزهر مثؾ وٓية الػؼقف، ٕكف 

 ٓ يتدخؾ يف اختصاصات أى ممسسة مـ ممسسات الدولة.
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 .(6)وضقػتف غقر قابؾ لؾعزل مدى الحقاة

وكحـ وإن كـا كتػؼ مع هذا الرأي يف كقن الؿشرع الدستقري حصـ شقخ إزهر مـ 

كؿا قرركا مـ  –العزل، إٓ أكـا ٓ كتػؼ معف يف كقكف غقر قابؾ لؾعزل مدى الحقاة، حقث يجقز 

طزلف مـ قبؾ ذات الجفة التل قامت باختقاره وهل هقئة كبار العؾؿاء8 وذلؽ يف حالة ما  –قبؾ 

إذا فؼد شروط تقلقتف مشقخة إزهر، كلن يبدي رأيًا مخالػًا لؿا هق معؾقم مـ الديـ 

بالضرورة، أو يف حالة طجزه الجزئل أو الؽؾل طـ مؿارسة مفامف، مع القضع يف آطتبار أن 

اهتا يختص هبا هقئة كبار العؾؿاء ويؼتصر دور رئقس الجؿفقرية فؼط طؾك طؿؾقة العزل ذ

 استصدار قرار العزل.

قد كص طؾك استؼالل إزهر الشريػ،  0962ومـ كؾ ما سبؼ يتبقـ لـا: أن دستقر 

وحافظ طؾك دطائؿ هذا آستؼالل8 إمر الذي يؼقدكا إلك الؼقل بلن إزهر الشريػ يتؿتع 

ؾ هذا الدستقر لتقافر أسسف، والـص طؾقفا فقف بؿا يمدي إلك طدم الؿساس بآستؼالل يف ض

هبذا آستؼالل مـ سؾطات الدولة، وإذا صدر قاكقن يخص إزهر الشريػ فقـبغل أن يؽقن 

 متقافؼًا مع هذا آستؼالل الدستقري، وإٓ طد هذا الؼاكقن غقر دستقري.

ضحك متؿتعًا بآستؼالل الؽامؾ لتقافر وإذا كـت قد اكتفقت إلك أن إزهر الشريػ أ

دطائؿ هذا آستؼالل، إٓ أن هذا آستؼالل ٓ يعـل تعارض رسالتف مع رسالة واختصاص 

ممسسات الدولة إخرى، بؾ إن دور إزهر الشريػ مع وجقد هذا آستؼالل يتعاضؿ يف 

قل معف بلن طالقة 8 إمر الذي يؿؽـ الؼإخرىضؾ طالقتف مع ممسسات وأجفزة الدولة 

إزهر الشريػ هبذه الؿمسسات وإجفزة طالقة تؽامؾ ٓ تعارض فقفا وٓ تـاقض، وهذا ما 

 سلتـاولف يف الؿبحث التالل.

                                                        

  .670/ فماد الـادي : الـظام الدستقري الؿصري، مرجع سابؼ، ص( يراجع يف ذلؽ أستاذكا الدكتقر6)
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 المبحث الرابع

 اضتقالل األزهر وعالقته بمؤضطات الدولة

ـ ثؿ ٓ يستطقع إذا كـا قد اكتفقـا إلك أن إزهر الشريػ أصبح مستؼالً بـص الدستقر8 وم 

أحد فردًا كان أو ممسسة الـقؾ مـ هذا آستؼالل بحسبان أكف أضحك مؼقمًا مـ مؼقمات 

الدولة الؿـصقص طؾقفا يف الدستقر، وذلؽ سقاء كان هذا الـقؾ بنلغاء هذا آستؼالل كؾقة 

 بلداة أقؾ مـ الدستقر، أو كان بآكتؼاص مـف بالتدخؾ يف شئقكف.

عـك استؼالل إزهر الشريػ أن يعؿؾ يف معزل طـ ممسسات ومـ جفة أخرى، ٓ ي

الدولة إخرى، ولؽـ بؾ يـبغل أن تعؿؾ جؿقع ممسسات الدولة يف تـاسؼ وتؽامؾ دون 

اطتداء كؾ مـفا طؾك اختصاصات إخرى التل كػؾفا لفا الدستقر والؼاكقن، أو التدخؾ يف 

خرى، مؿا يـصب يف الـفاية يف غقر صالح شئقهنا الداخؾقة، وإٓ كالت إحداها مـ استؼالل إ

 الدولة وأمـفا.

ومـ ثؿ، إذا كان إزهر الشريػ مستؼؾ طـ باقل ممسسات الدولة8 فنن هذا آستؼالل 

ٓ يـػل تؽامؾف معفا، فبدون أحدها أو بدوهنا مجتؿعقـ ٓ استؼرار لؾدولة التل تتللػ يف 

 قط إلقفا وفؼًا لؾدستقر والؼاكقن.إساس مـ هذه الؿمسسات التل تمدي دورها الؿـ

سـربز مدى  -ويف ضقء آستؼالل الذي يحظك بف إزهر الشريػ -وبـاًء طؾك ما تؼدم: 

العالقة التؽامؾقة والتل يـبغل أن تؽقن بقـ إزهر الشريػ والؿمسسات إخرى الفامة يف 

وممسسة  قة،الدولة، وطؾك إخص ممسسة التشريع وممسسة الؼضاء والؿمسسات إمـ

 اإلطالم، وسقف أتـاول ذلؽ يف أربعة مطالب طؾك الـحق التالل :

 العالقة بقـ إزهر الشريػ والؿمسسة التشريعقة. الؿطؾب األول :

 العالقة بقـ إزهر الشريػ وممسسة الؼضاء. الؿطؾب الثاين :
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 العالقة بقـ إزهر الشريػ والؿمسسات إمـقة. الؿطؾب الثالث :

 العالقة بقـ إزهر الشريػ وممسسة اإلطالم. الرابع :الؿطؾب 

 تؿفقد :

سـ الؼقاكقـ الالزمة لتـظقؿ العالقات التل  هلتؼقم الؿمسسة التشريعقة بؿفؿة أساسقة 

مـف،  696يف الؿادة رقؿ م 0962تـشل يف الؿجتؿع الؿؽقن لؾدولة، وهذا ما كص طؾقف دستقر 

يتقلك مجؾس الـقاب سؾطة التشريع، وإقرار السقاسة العامة  "حقث كصت هذه الؿادة طؾك أكف 

لؾدولة، والخطة العامة لؾتـؿقة آقتصادية، وآجتؿاطقة، والؿقازكة العامة لؾدولة، ويؿارس 

 . الدستقرالرقابة طؾك أطؿال السؾطة التـػقذية، وذلؽ كؾف طؾك الـحق الؿبقـ ىف

كؿا أن مفؿة إزهر الشريػ كشر العؾقم الديـقة والتعؾقؿ الديـل اإلسالمل، وإضفار  

 حؼقؼة اإلسالم.

وهذا الدور الذي يؼقم بف إزهر الشريػ يتضح مـ كص الدستقر والؼاكقن، حقث تـص  

ة، يختص إزهر الشريػ هقئة إسالمقة طؾؿقة مستؼؾ "الؿادة السابعة مـ الدستقر طؾك أن : 

ىف العؾقم الديـقة والشئقن  إساسلدون غقره بالؼقام طؾك كافة شئقكف، وهق الؿرجع 

 ."اإلسالمقة، ويتقلك مسئقلقة الدطقة وكشر طؾقم الديـ والؾغة العربقة ىف مصر والعالؿ

م بشلن تـظقؿ إزهر والفقئات 6746لسـة  698كؿا تـص الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن رقؿ    

إزهر هق الفقئة العؾؿقة اإلسالمقة الؽربى التل تؼقم طؾك حػظ الرتاث "شؿؾفا طؾك أن التل ي

اإلسالمل ودراستف وتجؾقتف وكشره ، وتحؿؾ أماكة الرسالة اإلسالمقة إلك كؾ الشعقب ، 

وتعؿؾ طؾك إضفار حؼقؼة آسالم وأثره يف تؼدم البشر ورقك الحضارة وكػالة إمـ 

ػس لؽؾ الـاس يف الدكقا وىف أخرة . كؿا هتتؿ ببعث الحضارة العربقة والطؿلكقـة وراحة الـ
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والرتاث العؾؿل والػؽري لألمة العربقة ، وإضفار اثر العرب يف تطقر اإلكساكقة وتؼدمفا ، 

وتعؿؾ طؾك رقك أداب وتؼدم العؾقم والػـقن وخدمة الؿجتؿع وإهداف الؼقمقة 

العالؿ اإلسالمل والقصـ العربل بالؿختصقـ وأصحاب  واإلكساكقة والؼقؿ الروحقة، وتزويد

الرأي فقؿا يتصؾ بالشريعة اإلسالمقة والثؼافة الديـقة والعربقة ولغة الؼران ، وتخريج طؾؿاء 

طامؾقـ متػؼفقـ يف الديـ يجؿعقن إلك جاكب اإليؿان باهلل والثؼة بالـػس وققة الروح ، كػاية 

بقـ الديـ والحقاة ، والربط بقـ العؼقدة والسؾقك ، وتلهقؾ طؾؿقة وطؿؾقة ومفـقة لتلكقد الصؾة 

طالؿ الديـ لؾؿشاركة يف كؾ أسباب الـشاط واإلكتاج والزيادة والؼدوة الطقبة ، وطالؿ الدكقا 

لؾؿشاركة يف الدطقة إلك سبقؾ اهلل بالؿحؽؿة والؿقطظة الحسـة ، كؿا هتتؿ بتقثقؼ الروابط 

 . "والفقئات العؾؿقة واإلسالمقة والعربقة و إجـبقة... الثؼافقة والعؾؿقة مع الجامعات

وإذا كاكت ممسسة التشريع تتؿتع بآستؼالل8 فنكف بالؿؼابؾ تتؿتع ممسسة إزهر 

بآستؼالل أيضًا، إٓ أن هذا آستؼالل ٓ يعـل أن بقـفؿا اكػصال تام، بؾ إهنؿا يتؽامالن بؿا 

 هؿا مـ استؼالل أخر.يحؼؼ مصؾحة الدولة، وبؿا ٓ يـال أحد

وسقف أققم بدراسة هذه العالقة التؽامؾقة بقـ إزهر الشريػ والسؾطة التشريعقة مـ  

 خالل فرطقـ طؾك الـحق التالل :

 إصدار السؾطة التشريعقة لؾتشريعات الؿتعؾؼة بإزهر الشريػ وهقئاتف.الػرع األول: 

 الشريػ يف مشاريع الؼقاكقـ.أخذ السؾطة التشريعقة رأي إزهر الػرع الثاين: 

تؼقم السؾطة التشريعقة بنصدار التشريعات الؿتعؾؼة بإزهر الشريػ وهقئاتف وبؿا ٓ  

يخؾ باستؼاللف الؿـصقص طؾقف يف الدستقر وفؼًا لؿبدأ سؿق الدستقر وما يؼتضقف مـ تدرج 

مـفا8 ومـ ثؿ يحؽؿ الؼاضل  إدككلؾؼاطدة  إدككيف الؼقاطد الؼاكقكقة وطدم مخالػة الؼاطدة 

ي بعدم دستقرية الؼاكقن الذي يخؾ هبذا آستؼالل. والؼاضل الدستقري يف الدستقر
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استبعاده لؾؼاكقن غقر الدستقري هـا ٓ يخرج طـ وضقػتف إزاء تعارض بقـ كص الؼاكقن إدكك 

مع كص يف الدستقر إطؾك8 ومـ ثؿ يجب طؾقف تػضقؾ تطبقؼ الدستقر إطؾك مرتبة ، 

 (. 6أطؾك مرتبة مـ السؾطة التشريعقة الؿمسسة) هلإصؾقة ولصدوره طـ السؾطة التلسقسقة 

فطبؼًا لـص الؿادة السابعة مـ الدستقر يحظك إزهر الشريػ بآستؼالل، وترسل هذه 

الؿادة دطائؿ هذا آستؼالل8 ومـ ثؿ ٓ يجقز لؾسؾطة التشريعقة الؿساس هبذا آستؼالل طـد 

شريػ وهقئاتف، وإٓ تعترب غقر دستقرية ويحؽؿ الؼاضل إصدارها لؾؼقاكقـ الؿتعؾؼة بإزهر ال

 الدستقري بعدم دستقريتفا.

وكتقجة لؿا تؼدم ٓ يؿؽـ الؿساس باستؼالل إزهر إٓ بـص دستقري أخر يحؾ محؾ 

كص الؿادة السابعة مـ الدستقر أو يعدلف، وهذا مـ الصعقبة إلك حد ما حقث كحتاج يف ذلؽ 

ؾقة الؿؿثؾة يف الشعب، باإلضافة إلك تطؾب إجراءات تعديؾ إلك السؾطة التلسقسقة إص

الدستقر الؿـصقص طؾقفا يف الدستقر ذاتف8 ومـ ثؿ يؿؽـ الؿساس باستؼالل إزهر الشريػ 

 بـص دستقري ٓ تشريعل.

الذي كان معروضًا طؾك  ولعل أهم تطبقق لذلك ما أثقر حول مشروع قاكون اإلفتاء

م، 67/5/0909مجؾس الـقاب بجؾستف الؿعؼقدة بتاريخ  مجؾس الـقاب الذي وافؼ طؾقف

حقث لؿ تؿ طرضف طؾك إزهر الشريػ وأبدى رفضف لفذا الؿشروع لؿساسف باستؼالل 

 .(0)إزهر الشريػ

ولؼد استـد إزهر الشريػ يف رفضف لفذا الؿشروع إلك كص الؿادة السابعة مـ الدستقر 

                                                        

 .023،ص0962يراجع د/ محؿد باهل أبق يقكس : الؼضاء الدستقري، دار الجامعة الجديدة،  (6)

( أطد إزهر الشريػ دراسة شرطقة وقاكقكقة استبان مـ خاللفا مخالػة قاكقن تـظقؿ دار اإلفتاء لؾدستقر (0

تب طؾقف مـ الؿساس باستؼالل إزهر واإلخالل باستؼرار الؿجتؿع8 ومـ ثؿ أطد فضقؾة اإلمام والؼاكقن وما يرت

مارس  6إكرب شقخ إزهر إستاذ الدكتقر/ أحؿد الطقب خطابًا بذلؽ لؿجؾس الـقاب وأرسؾف إلقف بتاريخ 

 لتقزيعفا طؾك الـقاب قبؾ التصقيت طؾك الؿشروع. 0909
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بشلن إطادة تـظقؿ إزهر  6746لسـة  698ؿ ، وكذلؽ إلك الؼاكقن رق0962الؿصري لعام 

طؾك دطائؿ استؼالل إزهر الشريػ، وخاصة  0960والفقئات التل يشؿؾفا بعد تعديؾف طام 

إزهر  "بشلن اكػراده بلدائف لرسالتف8 حقث كصت الؿادة السابعة مـ الدستقر طؾك أن: 

طؾك كافة شئقكف، وهق الؿرجع الشريػ هقئة إسالمقة طؾؿقة مستؼؾة، يختص دون غقره بالؼقام 

إساسل يف العؾقم الديـقة والشئقن اإلسالمقة، ويتقلك مسئقلقة الدطقة وكشر طؾقم الديـ 

 ."...والؾغة العربقة يف مصر والعالؿ

فإزهر الشريػ وفؼا لؾـص سالػ الذكر هقئة طؾؿقة إسالمقة مستؼؾة، وهق الؿرجع 

سالمقة، ويتقلك مسئقلقة الدطقة وكشر طؾقم الديـ إساسل يف العؾقم الديـقة والشئقن اإل

لسـة  698والؾغة العربقة يف مصر والعالؿ، وهق صبًؼا لـص الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن رقؿ 

لسـة  68بشلن إطادة تـظقؿ إزهر والفقئات التل يشؿؾفا والؿعدلة بالؼاكقن رقؿ  6746

ؿثل األزهر الؿرجع الـفائي يف كل ما يتعؾق الفقئة العؾؿقة اإلسالمقة الؽبرى ... وي"،  0960

 ".بشئون اإلسالم وطؾومه وتراثه واجتفاداته الػؼفقة والػؽرية الحديثة

ووفؼًا لؾـصقـ الدستقري والؼاكقين سالػل الذكر، فنن إزهر يتؿتع بآستؼالل الؿالل 

لرسالتف وقصرها طؾقف دون سقاه، وإذا خقل الؼاكقن  أدائفواإلداري، كؿا يتؿتع بخصقصقة يف 

جفة أخرى اختصاص مـ اختصاصات إزهر الشريػ، فقؽقن تحت إشراف إزهر ورقابتف 

 لتقحقد كؾ ما يتعؾؼ بشئقن اإلسالم، ومـفا مفؿة اإلفتاء حتك يتؿتع الؿجتؿع بآستؼالل.

ل اختصفا الؼاكقن هبا لقست تصادمقة، فالدور الذي أكاصف الؼاكقن بدار اإلفتاء والقضقػة الت

وٓ يـبغل أن تتصادم مع دور إزهر وهق الفقئة  التل اختصفا الدستقر دون غقرها بؽقهنا 

الؿرجع إساسل يف العؾقم الديـقة والشئقن اإلسالمقة8 وبالتالل يـبغل أن يؽقن الدور 

قن بخصقص الػتاوى ذات الطابع تؽامؾقا، تؾتزم مـ خاللف الدار بالدور الذي أكاصف هبا الؼاك

الػردي، أو ما تبديف مـ رأي بشلن ما يعرض طؾقفا مـ أحؽام تختص ببعض الؿقاد الجـائقة، 
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وما سقى ذلؽ ويف ضقء ما سبؼ أن أوضحـاه، يـبغل أن تؾتزم الدار بؿا يصدر طـ إزهر 

والحقادث  الشريػ مـ آراء أو فتاوى حسؿ هبا الؿسائؾ ذات الشلن العام، أو الؿسائؾ

الؿستجدة، بؾ ويـبغل أن تحقؾ الدار طؾك مجؿع البحقث الػؼفقة ما قد يعرض طؾقفا مـ 

مسائؾ تحتاج إلك بحث فؼفل ومراطاة لؿؼتضقات القاقع وخصقصا إذا كان يتعؾؼ بالشلن 

 .العام

أضػ إلك ما سبؼ أن لجـة الػتقى بإزهر الشريػ أو مجامعف الػؼفقة يراطك فقفا التؿثقؾ 

 .ؿذهبل لجؿقع الؿذاهب الػؼفقة، وهق ما ٓ يتقافر لدار اإلفتاء الؿصريةال

وفقق كؾ ما سبؼ فنن اختصاص إزهر الشريػ بالػتقى طالؿل كرسالتف، ٓ يؼتصر طؾك 

الشلن الؿحؾل داخؾ مصر فؼط، بؾ يؿتد لقشؿؾ العالؿ اإلسالمل والذي يـتظر بشغػ حسؿ 

 .ؼضايا الؿعاصرة أو ذات الشلن العامإزهر لؽؾ مـازل الػتقى سقاء يف ال

وبـاًء طؾك ما سبؼ فنن ما يصدر طـ إزهر الشريػ يف هذا اإلصار يـبغل أن يحقز الحجقة 

 .طؾك الؽافة، وهق ما يساطد طؾك ضبط الخطاب القسطل الؿـضبط بؿـفجقة إزهر الشريػ

ؾك غقرها مـ ومـ ثؿ تسؿق الػتاوى الصادرة مـ إزهر الشريػ يف أمقر العامة ط

الػتاوي الصادرة مـ جفات رسؿقة أخرى كدار اإلفتاء يف حالة التعارض8 إمر الذي يساطد 

  .طؾك أمـ الػتقى واستؼرارها وطدم حدوث فتـ وبؾبؾة يف الؿجتؿع

رأي إزهر الشريػ بخصقص مشروع قاكقن اإلفتاء إلك أكف يف  فلوبـاًء طؾك ما تؼدم اكت

قزراء يف ضؾ هذا الؿشروع أو أي جفة أخرى يمدي إلك وجقد كقان ضقء تبعقة دار لؿجؾس ال

لرسالتف8 مؿا يمثر طؾك استؼاللف الذي مـحف إياه  أدائفقاكقين مقازي لألزهر الشريػ يف 

 الدستقر ويمدي إلك تضارب الػتقى وطدم استؼرار الؿجتؿع.

من قسم التشريع  مراجعة مشروع قاكون تـظقم دار اإلفتاء (6)كؿا تم صؾب مجؾس الـواب 

                                                        

م ، والذي وافؼ طؾقف 07/5/0909قن تـظقؿ دار اإلفتاء لؼسؿ التشريع بتاريخ ( أرسؾ مجؾس الـقاب قاك(6

 م.67/5/0909مجؾس الـقاب يف مجؿقطف بتاريخ 
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بلن هذا الؿشروع يؿس باستؼالل إزهر  (6)وأبدى رأيف أيضًا يف تؼريره بؿجؾس الدولة،

لسـة  698الشريػ لؿخالػتف لـص الؿادة السابعة مـ الدستقر، وكذلؽ مخالػتف الؼاكقن 

لقس ثؿة وجه لؿراجعة "بشلن إطادة تـظقؿ إزهر والفقئات التل يشؿؾفا، وأكف  6746

 ."الؼاكون الؿعروض بعد أن بدا واضحًا مخالػته لؾـص الدستوري الؿشار إلقه مشروع

( مـ الدستقر 5قسؿ التشريع إلك أن مشروع الؼاكقن الؿشار إلقف يخالػ الؿادة ) واستـد

إزهر الشريػ هقئة إسالمقة طؾؿقة مستؼؾة، يختص دون غقره بالؼقام "التل تـص طؾك أن 

يف العؾقم الديـقة والشئقن اإلسالمقة، ويتقلك مسئقلقة  األساسي هو الؿرجعطؾك كافة شئقكف، 

، 6، 0، كؿا يخالػ أيضا الؿقاد "الدطقة وكشر طؾقم الديـ والؾغة العربقة يف مصر والعالؿ ...

وتعديالتف بشلن إطادة تـظقؿ إزهر  6746لسـة  698مؽرر، مـ الؼاكقن رقؿ   80، 63

 . والفقئات التل يشؿؾفا

إمر الذي  "الؿرجع األساسي"وأوضح التؼرير أن الدستقر قد كص طؾك أن إزهر هق  

يجعؾ إزهر هق الؿـتفل الذي يجب أن ُترد إلقف كؾ فتاوى دار اإلفتاء بحسباهنا مظفرا 

تطبقؼقًا لؾعؾقم الديـقة والشئقن اإلسالمقة، كؿا أهنا أداة مـ أدوات كشر طؾقم الديـ يف مصر 

ذا هق شلن إزهر الشريػ، وإٓ فنهنا ستؼقم طؾك غقر أساس مػتؼدة مرجعفا والعالؿ، وه

 .إساسل وهق إزهر الشريػ

وبقـ التؼرير أكف لقس مـ الؿستساغ دستقريا وقاكقكقًا أن يليت الؿشرع العادي بلداة أدكك 

ة مـ الدستقر لقـال مـ آختصاص الذي حدده الدستقر لألزهر الشريػ ويعفد بف إلك جف

وهقئة أخرى8 ٕكف بذلؽ يؽقن قد خالػ ما قررتف كصقص الدستقر، حقث إن اختصاص دار 

                                                        

، 0909-026/0967( تؼرير قسؿ التشريع بؿجؾس الدولة طـ مشروع قاكقن تـظقؿ دار اإلفتاء، مؾػ رقؿ (6

 م.63/6/0909جؾسة 
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اإلفتاء بنصدار الػتاوى وفؼًا ٕحؽام الشريعة بؿا يتػؼ مع صحقح الديـ يجعؾفا وحدة مـ 

 .وحدات إزهر وتابعف لف

ؼًا مقازيًا كؿا أكد التؼرير بلن مشروع الؼاكقن بصقغتف الحالقة يجعؾ مـ دار اإلفتاء صري

لألزهر تؿارس اختصاصات أكاصفا الؿشرع الدستقري بإزهر وما يشؿؾف مـ هقئات مؿثؾة 

يف مجؿع البحقث اإلسالمقة وهقئة كبار العؾؿاء وذلؽ بغقر سـد مـ الدستقر، مقضحًا أن 

( إلك 6بقـتفا البـقد مـ ) (6)مشروع الؼاكقن الؿعروض فقؿا تضؿـف مـ اختصاصات دار اإلفتاء

حال ( مـ الؿشروع الؿعروض، 8(، واختصاصات لؾؿػتل بقـتفا الؿادة )0( مـ الؿادة )3)

مـ  5يصطدم صراحة بـص الؿادة  كون دار اإلفتاء مستؼؾة طن األزهر وتابعة لؿجؾس الوزراء

 الدستقر والتل أفردت إزهر وحده دون غقره بؿؿارسة ما ورد هبا مـ اختصاصات.

                                                        

 :بؿا يؾك اإلفتاءتختص دار "تاء تـص طؾك أن: ( مـ مشروع قاكقن اإلف0الؿادة )  ( (6

 .مـ استػسارات إلقفاالشرطل فقؿا يرد  أيالر إبداء -6

يف كقػقة  والؿمسسات إفرادالؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة، ومساطدة  شلنتؼديؿ آستشارات الشرطقة يف  -0

 .القصقة طـ صريؼ الحساب الشرطل وإطدادحساب الزكاة 

 .الشرطقة الؿتعؾؼة بالػتقى والرد طؾك الشبفات الؿثارة إبحاث إجراء -8

 .إسريتؼديؿ آستشارات يف كؾ ما يتعؾؼ بالؿجال  -2

 .التل ُتعرض طؾقفا إفرادتسقية الؿـازطات بقـ  -3

 والؿمسساتمـ الؿحاكؿ والـقابات، ومـ الجفات  إلقفاالشرطل يف الؼضايا والؿسائؾ القاردة  الرأي إبداء -4

 .الحؽقمقة

 .كؾ شفر طربل أولالبقاكات الشرطقة بتحديد  وإصدارالعربقة،  إشفر أهؾةطالع است -5

 .الؿصرية العامة لؾؿساحة الفقئةالجؿفقرية، بالتعاون مع  أكحاءالصؾقات يف  أوقاتحساب تحديد  -6

 .وتلهقؾفؿالؿػتقـ  إطداد -7

 .الؾغات الؿختؾػة وكشرها إلكترجؿة الػتاوى الشرطقة  -69

 .اإلفتاءذات الصؾة بـشاط دار  إصداراتصدار الـشرات والؽتب والؿجالت وأية  -66
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قسؿ التشريع بؿجؾس الدولة يف تؼريره طـ هذا الؿشروع  وبـاًء طؾك ما تؼدم اكتصر

ٓستؼالل إزهر8 ومـ ثؿ ارتلى أكف لقس ثؿة وجف لؿراجعة مشروع الؼاكقن الؿعروض بعد 

أن بدا واضحًا مخالػتف لؾدستقر ،وإطادتف لؿجؾس الـقاب دون مراجعة يف ضقء الؿالحظة 

 . (6)سالػ بقاكفالدستقرية التل ارتآها قسؿ التشريع طؾك الـحق ال

مـ جفة أخرى، تبدو أهؿقة إزهر الشريػ يف كطاق طالقة التؽامؾ بقـف وبقـ الؿمسسة 

التشريعقة يف كص الؿادة الثاكقة مـ الدستقر الؿصري الحالل، حقث كصت هذه الؿادة طؾل أن 

م ديـ الدولة، والؾغة العربقة لغتفا الرسؿقة، ومبادئ الشريعة اإلسالمقة الؿصدر اإلسال "

 ."لؾتشريع الرئقسل

وإذا كاكت مبادئ الشريعة اإلسالمقة هل الؿصدر الرئقس لؾتشريع8 وأن إزهر الشريػ   

يف كؾ ما يتصؾ بالشئقن الديـقة، ويؿد العالؿ  الرأيبـص الدستقر والؼاكقن هق صاحب 

فقؿا يتصؾ بالشريعة اإلسالمقة، فؿـ ثؿ فنن  الرأيالعربل واإلسالمل بالؿختصقـ وأصحاب 

السؾطة التشريعقة إذا أرادت الرأي الشرطل حقل أى مشروع قاكقن أو تعديؾ تشريعل تريد أن 

الرأي الشرطل سقى ممسسة إزهر  تجريف، فقـبغل طؾقفا أٓ تؾجل إلك أي جفة لطؾب هذا

الشريػ، وذلؽ طؾك وفؼ كص الؿادة السابعة مـ الدستقر والؿادة الثاكقة يف فؼرهتا إولل مـ 

                                                        

، خطابا إلك الدكتقر طؾك 0909أغسطس  08أرسؾ إستاذ الدكتقر أحؿد الطقب، شقخ إزهر الشريػ، يف   ( (6

طبدالعال، رئقس مجؾس الـقاب، مطالبا بحضقر الجؾسة العامة الؿـعؼدة لؿـاقشة مشروع قاكقن تـظقؿ دار 

وكان كتاج هذا الخطاب أن قام  اإلفتاء، حال اإلصرار طؾك إقرار هذا الؿشروع، رغؿ ما بف مـ طقار دستقري8

، أي يف الققم التالل إلرسال الخطاب لؿجؾس 0909أغسطس  02مجؾس الـقاب بسحب مشروع الؼاكقن. يف 

 الـقاب مباشرة.
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 بشلن تـظقؿ إزهر الشريػ والفقئات التل يشؿؾفا. 698الؼاكقن رقؿ 

الشرطل مـ ممسسة إزهر  الرأيوتجدر اإلشارة إلك أن صؾب السؾطة التشريعقة   

ريػ ٓ يعد تدخالً يف شئقهنا وٓ يـال مـ استؼاللفا، حقث إكف وإن كان صؾب السؾطة الش

الشرطل حقل مسللة معقـة اختقاريًا، إٓ أكف إذا أقدمت طؾقف فقـبغل طؾقفا أٓ  الرأيالتشريعقة 

تطؾبف مـ أية جفة يف الدولة غقر ممسسة إزهر الشريػ8 وذلؽ لتقحقد مصدر الرأي الديـل 

ل ولضؿان آستؼرار، وٕن الؿشرع ألزم أية جفة يف الدولة الؾجقء إلك إزهر والشرط

 الشريػ يف حالة صؾبفا الرأي فقؿا يتعؾؼ بالديـ اإلسالمل والشريعة اإلسالمقة. 

كؿا تجدر اإلشارة إلك أن الؿمسسة التشريعقة إذا صؾبت الرأي يف مسللة معقـة، فال إلزام    

رأي مقضع التـػقذ، فؾفا أن تلخذ بف ولفا أٓ تلخذ بف، وهذا يمكد طؾك طؾقفا يف أن تضع هذا ال

آستؼاللقة فقؿا بقـفؿا، ويف ذات الققت تؽامؾفؿا، باطتبار أن كؾ مـفؿا جزء مـ الدولة يمدي 

 رسالة وٓ غـك ٕحدهؿا طـ إخر. 

أكف يعد محؾ  وإذا كان رأي إزهر غقر مؾزم لؾسؾطة التشريعقة مـ الـاحقة الـظرية، إٓ

اطتبار مـ الـاحقتقـ الـظرية والعؿؾقة8 حقث إن الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا ألزمت السؾطة 

م، بعدم 6756طؾك دستقر  6769مايق  00التشريعقة مـ تاريخ التعديؾ الدستقري يف 

 ومـ ثؿ قد ترى السؾطة التشريعقة آلتزام برأي إزهر ،(6)مخالػة مبادئ الشريعة اإلسالمقة

الشريػ خشقة أن يقصؿ الؼاكقن التل تصدره بعدم الدستقرية لؿخالػتف مبادئ الشريعة 

 اإلسالمقة.

ومـ الؼقاكقـ التل تؿ استطالع رأي إزهر بشلهنا باطتباره الؿرجعقة إساسقة يف ذلؽ، 

                                                        

، 8م، الؿجؿقطة، ج2/3/6763ق، بتاريخ 6لسـة  09حؽؿ الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا يف الطعـ رقؿ  ( (6

 .097ص
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 قاكقن صـدوق الققػ الخقري، ومشروع قاكقن إحقال الشخصقة.

داد بعض مؼرتحات مشاريع الؼقاكقـ يرى ضرورة كؿا يساهؿ إزهر الشريػ يف إط

احتقاج الؿجتؿع إلقفا تؿفقدًا لتؼديؿفا لرئقس الدولة والسؾطة التشريعقة لقؼررا ما يرتآى لفؿا 

، ومـ قبؾف 0967بشلهنا، وذلؽ مثؾ الؿشروع الذي أطده لؼاكقن إحقال الشخصقة طام 

 . 0965لديـ طام اقرتاح مشروع قاكقن تجريؿ الؽراهقة والعـػ باسؿ ا

 تؿفقد:

تتحدد مفؿة ممسسة الؼضاء تطبقؼ حؽؿ الؼاكقن وإكػاذه طؾك الجؿقع مـ أجؾ تحؼقؼ   

العدالة يف الؿجتؿع، ومـ أجؾ ققامف هبذه الؿفؿة فؼد كص الدستقر طؾك استؼاللف، ومـ ثؿ 

 .سقادة الؼاكقن أساس الحؽؿ يف الدولة"م طؾك أن 0962دستقر ( مـ 72كصت الؿادة )

وتخضع الدولة لؾؼاكقن، واستؼالل الؼضاء، وحصاكتف، وحقدتف، ضؿاكات أساسقة لحؿاية 

 ."الحؼقق والحريات

السؾطة الؼضائقة مستؼؾة، تتقٓها "( مـ الدستقر طؾك أن 662)كؿا كصت الؿادة   

اهتا، وتصدر أحؽامفا وفؼًا لؾؼاكقن، ويبقـ الؼاكقن الؿحاكؿ طؾك اختالف أكقاطفا ودرج

 ."صالحقاهتا، والتدخؾ ىف شئقن العدالة أو الؼضايا، جريؿة ٓ تسؼط بالتؼادم

السؾطة  استؼالل إن"وقد طرفت الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا استؼالل الؼضاء قائؾة :    

تقهـ طزائؿ رجالفا،  التل الؼضائقة، يعـك أن تعؿؾ بعقدًا طـ أشؽال التلثقر الخارجـك،

فقؿقؾـقن معفا طـ الحـؼ، إغقاًء أو إرغامًا، ترغقبًا وترهقبًا8 فنذا كان اكصراففؿ طـ إكػاذ 

لؿصالح ذاتقة أو لغقرها مـ -الحؼ، تحامالً مـ جاكبفؿ طؾك أحد الخصقم واكحقازًا لغقره 

ؽ مـفؿ، تغؾقبًا ٕهقاء كان ذل-تثقر غرائز مؿإة فريؼ دون آخر  التلالعقامؾ الداخؾقة، 

الـػس8 مـافقًا لضؿاكة التجرد، طـد الػصؾ ىف الخصقمـة الؼضائقة8 ولحؼقؼة أن العؿؾ 
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ًٓ قاتؿـة حقل حقدتف، فال يطؿئـ إلقف، متؼاضقن داخؾتفؿ لالؼضائ ، ٓ يجقز أن يثقر ضال

 .(6)"الريب فقف، بعد أن صار كائقًا طـ الؼقؿ الرفقعة لؾقضقػة الؼضائقة...

واستؼالل الؼضاء يرتد إلك مظفريـ ٓ اكػصام لفؿا: أولفؿا : أن يؽقن الؼضاء سؾطة مـ 

ايدًا فال يصطبغ بصبغة سقاسقة سؾطة مـ سؾطات الدولة الثالث، بؿا يعـل أن يؽقن مح

طؼائدية أو مذهبقة، وٓ يػتئت أحد طؾك اختصاصف أو يؼتطع قدرًا مـ وٓيتف. وثاكقفؿا: أن  أو

متحرريـ مـ أي تدخؾ أو إشراف أو رقابة غقر متلثريـ يف قضائفؿ إٓ بؽؾؿة يؽقن الؼضاة 

الؼاكقن العادل، وأٓ يؽقن ثؿة تدخؾ يف شئقهنؿ القضقػقة لغقر السؾطة التل يباشرون يف ضؾفا 

 .(2)رسالتفؿ

ولؼد أكدت الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا طؾك استؼالل الؼضاء وحقدتف يف العديد مـ 

م، والتل قررت فقف 0969يقلقق  2حؽامفا يف هذا الصدد، حؽؿفا الصادر يف أحؽامفا، ومـ أ

السؾطة الؼضائقة، وإن كان  استؼالل وحقث إن قضاء هذه الؿحؽؿة قد جرى طؾك أن"بلكف 

 التلٓزمًا لضؿان الخضقع لؾؼاكقن، ولحصقل مـ يؾقذون هبا طؾك الرتضقة الؼضائقة 

أو حرياهتؿ، إٓ أن حقدهتا طـصر فاطؾ ىف صقن يطؾبقهنا طـد وققع طدوان طؾك حؼققفؿ 

 .(8)"استؼاللفا، بؿا يمكد تؽامؾفؿا رسالتفا ٓ يؼؾ شلكًا طـ

م، 0962ديسؿرب  68وأكدت أيضًا طؾك الؿعـك الؿتؼدم يف حؽؿ حديث لفا صادر يف   

( مـف طؾك 72إذ كصػك الؿادة ) 0962وحقث إن الدستقر الصادر طام "حقث قضت بلكف 

الؼضاء، وحصاكتف، وحقدتف، ضؿاكات أساسقة لحؿاية  استؼالل دولة لؾؼاكقن وأنخضقع ال

                                                        

 م.4/5/0996بتاريخ  "دستقرية" 06لسـة  626العؾقا يف الؼضقة رقؿ( حؽؿ الؿحؽؿة الدستقرية 6)

( د/ ذكل محؿد الـجار، الـظؿ السقاسقة والؼاكقن الدستقري، دار الـفضة العربقة، الطبعة الخامسة، 0)

 .66م، ص0967/0909

 م.2/5/0969بتاريخ  "دستقرية"ق،  02لسـة  050( حؽؿ الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا يف الؼضقة رقؿ 8)



  

6662 

( مـ الدستقر 664( و)662الحؼقق والحريات، كؿا أكد طؾك هذه الؿبادئ ىف الؿادتقـ )

وأًيا كاكت صبقعة  -تتؼقد ىف كافة مظاهر كشاصفا التل هلذاتف، فؼد دلَّ طؾك أن الدولة الؼاكقكقة 

قاكقكقة تعؾق طؾقفا وتؽقن بذاهتا ضابًطا ٕطؿالفا وتصرفاهتا ىف أشؽالفا  بؼقاطد -سؾطاهتا 

الؿختؾػة، ذلؽ أن مؿارسة السؾطة لؿ تعد امتقاًزا شخصقًّا ٕحد ولؽـفا تباشر كقابة طـ 

يتقافر لؽؾ مقاصـ ىف كـػفا الضؿاكة  التل هلالجؿاطة ولصالحفا، وٕن الدولة الؼاكقكقة 

 هلحرياتف، ولتـظقؿ السؾطة ومؿارستفا ىف إصار مـ الؿشروطقة، وإولقة لحؿاية حؼققف و

استؼاللف وحصاكتف لتصبح الؼاطدة الؼاكقكقة محقًرا لؽؾ  ضؿاكة يدطؿفا الؼضاء مـ خالل

ا لؽؾ سؾطة، ورادًطا ضد كؾ طدوان  .(6)"تـظقؿ، وحدًّ

كؿا  –وإذا كان إزهر الشريػ قد كال استؼاللف بالـص الدستقري، فنن هذا ٓ يعـل   

اكػصالف طـ باقل ممسسات الدولة، وباطتبار الؼضاء مـ الؿمسسات التل تؼقم  –سبؼ الؼقل 

تؽامؾ وتعاون بقـف وبقـ ممسسة إزهر الشريػ ، وطؾك طؾقفا بـقان الدولة، فنكف تقجد طالقة 

اء الدستقري، والجـائل، والؼضاء اإلداري ، وسقف أتـاول ذلؽ يف ثالثة فروع إخص الؼض

 طؾك الـحق التالل:

 الدور التؽامؾل بقـ إزهر الشريػ والؿحؽؿة الدستقرية العؾقا.الػرع األول: 

الدور التؽامؾل بقـ إزهر الشريػ والؼضاء الجـائل يف محاولة إهناء الـزاع الػرع الثاين: 

 صؾحًا.

الدور التؽامؾل بقـ إزهر الشريػ والؼضاء اإلداري يف الحػاظ طؾك مبدأ لػرع الثالث: ا

 الؿشروطقة.

                                                        

 م. 68/60/0962بتاريخ  "دستقرية" 83لسـة  73( حؽؿ الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا يف الؼضقة رقؿ 6)
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إن أهؿ إدوار التل تؼقم هبا الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا هق الرقابة طؾك دستقرية الؼقاكقـ 

ح، حقث إكف طـد مراقبة الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا لؿدى دستقرية قاكقن مـ الؼقاكقـ، والؾقائ

مبادئ "أو طـد ققامفا بتػسقر كص قاكقين معقـ، وطؾك ضقء الـص الدستقري الذي يؼرر بلن 

قد يرتاءى لفا صؾب الرأي فقؿا يتعؾؼ بؿسللة  "الشريعة اإلسالمقة الؿصدر الرئقسل لؾتشريع

محؾ الرقابة طؾك دستقرية  لشاد بف يف مدى مخالػة الـص الؼاكقين أو الالئحمعقـة لالسرت

الؼقاكقـ لؿبادئ الشريعة اإلسالمقة، وصؾبفا هـا لؾرأي مـ إزهر الشريػ يؽقن اختقاريًا، 

كؿا أهنا إذا صؾبتف ففق مجرد رأى استشاري ٓ يؾزم الؿحؽؿة الدستقرية إخذ بف8 ومـ ثؿ ٓ 

فقؿا يتعؾؼ بالديـ  الرأيتؼالل الؼضاء، حقث إن الؿشرع جعؾ صؾب يمثر ذلؽ طؾك اس

اإلسالمل وما يتصؾ بالشريعة اإلسالمقة مـ إزهر الشريػ اختقاري، لؽـ إذا تؿ صؾبف فال 

فقؿا يتعؾؼ بالديـ  الرأيمـاص لؾذهاب إلك إزهر الشريػ، وذلؽ لتقحقد جفة ومصدر 

الشريػ بؼقامف هبذه الؿفؿة ٓ يػرض أمرًا معقـًا طؾك  اإلسالمل والشريعة اإلسالمقة، فإزهر

 لالديـ الرأيالؼضاء، ولؽـ فؼط أراد الؿشرع أن يحؼؼ مصالح العباد والبالد بتقحقد مصدر 

 والشرطل لؿمسسات الدولة ومـفا ممسسة الؼضاء.

لؿـ صؾبف مـفا فقؿا يتعؾؼ بالديـ اإلسالمل  الرأيودور إزهر كفقئة مستؼؾة تبدي 

بالدستقر والؼاكقن فالؿادة السابعة مـ الدستقر  -كؿا سبؼ الؼقل  –الشريعة اإلسالمقة مؼرر و

إزهر الشريػ هقئة إسالمقة طؾؿقة مستؼؾة، يختص دون غقره بالؼقام طؾك  "تـص طؾك أن : 

ويتقلك مسئقلقة  ىف العؾوم الديـقة والشئون اإلسالمقة، يوهو الؿرجع األساسكافة شئقكف، 

 ." الدطقة وكشر طؾقم الديـ والؾغة العربقة ىف مصر والعالؿ

م بشلن تـظقؿ إزهر 6746لسـة  698كؿا تـص الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن رقؿ    
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إزهر هق الفقئة العؾؿقة اإلسالمقة الؽربى التل تؼقم طؾك... "والفقئات التل يشؿؾفا طؾك أن 

والوصن العربي بالؿختصقن وأصحاب الرأي فقؿا يتصل بالشريعة تزويد العالم اإلسالمي 

 "اإلسالمقة

شقخ األزهر هو اإلمام األكبر " كؿا تـص الؿادة الرابعة مـ ذات الؼاكقن طؾك أن :   

 ."وصاحب الرأي يف كل ما يتصل بالشئون الديـقة والؿشتغؾقن بالؼران وطؾوم اإلسالم...

ك أكف يـبغل طؾك الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا تطبقؼًا يف الػؼف الدستقري إلويذهب رأي 

لذلؽ أن تؼقم باستطالع رأي الؿمسسات الشرطقة متؿثؾة يف إزهر الشريػ يف كافة الؿسائؾ 

الؿتعؾؼة بالشريعة اإلسالمقة قبؾ الػصؾ يف الدطاوى الدستقرية8 لؽل تـضبط إحؽام 

بالشريعة اإلسالمقة خاصة وأن معظؿ الصادرة مـ الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا والؿتعؾؼة 

 .(6)الطعقن الحالقة تـعل طؾك الـصقص التشريعقة مخالػتفا لؾشريعة اإلسالمقة

أي فقؿا يتعؾؼ إذا كان إزهر الشريػ يتعاون مع ممسسة الؼضاء بخصقص تؼديؿ الر

بالؿسائؾ ذات الصؾة بالديـ اإلسالمل والشريعة اإلسالمقة طؾك الـحق الؿتؼدم، فنكف يؼقم 

كذلؽ بؿساطدة الؼضاء يف حؾ الؿـازطات طـ صريؼ لجـة الؿصالحات بؿشقخة إزهر 

 تحت رطاية اإلمام إكرب شقخ إزهر الشريػ، وبرئاسة وكقؾ إزهر.

قد تػشؾ الحؽقمة  التلضالًعا ىف حؾ الؿـازطات والؿشاكؾ وُيعد إزهر ضؾًعا    

ىف  "الدابقدية والفاليؾة"والؼضاء ىف حؾفا، وبصػة خاصة الثلرية مـفا، وربؿا كاكت أزمة 

استطاع إزهر دون غقره إهنائفا بالصؾح ىف جؾسة طرفقة، سبًبا ىف اتخاذ شقخ  التلأسقان، 

                                                        

يراجع د/ مجدي محؿد زيادة : آتجاهات السقاسقة وأثرها طؾك الرقابة طؾك دستقرية الؼقاكقـ، رسالة   ( (6

 .466م، ص0997دكتقراه، حؼقق طقـ شؿس، طام 
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ؽقؾ لجـة طؾقا دائؿة لؾؿصالحات، وذلؽ لؾعؿؾ طؾك إزهر الدكتقر أحؿد الطقب قرارًا بتش

إهناء الخصقمات الثلرية طؾك مستقى الجؿفقرية، بالتعاون مع لجان مصالحات شعبقة تعؿؾ 

 ىف جؿقع الؿحافظات، بؿا مـ شلكف أن يخػػ العبء طـ كاهؾ الحؽقمة وممسسة الؼضاء.

ف ىف الؼرآن الؽريؿ ىف أكثر مـ فالصؾح بصػة طامة بقـ الـاس أمر مطؾقب، ودطا اهلل إلق   

َوإِْن َصائَِػَتاِن ِمْن اْلُؿْمِمـِقَن اْقَتَتُؾوا َفَلْصِؾُحوا َبْقـَُفَؿامقضع، مـف ققلف تعالك : 
، وققلف (6)

ْؾُح َخْقرٌ سبحاكف :  أن ُيْصِؾَحا َبْقـَُفَؿا ُصْؾًحا َوالصُّ
ِق ، كذلؽ (0)  اَّللُ إِْن ُيرِيَدا إِْصاَلحًا ُيَوفِّ

َبْقـَُفَؿا
(8) ، اَل َخْقَر فِي َكثِقرٍ ِمْن َكْجَواُهْم إاِلا َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َبْقَن الـااِس

 َفَسْوَف ُكْمتِقِه َأْجًرا َطظِقًؿا
ِ
َوَمْن َيْػَعْل َذلَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اَّلل

(2) . 

أٓ أخربكؿ "رضل اهلل طـف قال : قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : وطـ أبل الدرداء     

بلفضؾ مـ درجة الصقام والصالة والصدقة قالقا بؾك، قال : صالح ذات البقـ، فنن فساد ذات 

 .(3)"البقـ هل الحالؼة

القارد يف الحديث يعـل أحقال بقـؽؿ أى ما بقـؽؿ مـ إحقال ألػة   وصالح ذات البقـ

وصالح ذات البقـ مـ  واتػاق. ولؿا كاكت إحقال مالبسة لؾبقـ ققؾ لفا ذات البقـ،ومحبة 

                                                        

 (.7ية رقؿ )( سقرة الحجرات مـ ا6ٔ)

 (606( سقرة الـساء مـ أية رقؿ )0)

 (83( سقرة الـساء مـ أية رقؿ )8)

 (662( سقرة الـساء مـ أية رقؿ )2)

 6203،  6( مالؽ بـ أكس : الؿقصل ، تحؼقؼ : محؿد مصطػك إطظؿل، ممسسة زايد بـ سؾطان آل هنقان، ط3)

سام الديـ الؿتؼل الفـدي الربهان فقري : كـز العؿال 8 وطالء الديـ طؾل بـ ح6889، ص 3م، ج0992 -هــ 

م، ج 6766هـ/1401، 3صػقة السؼا، ممسسة الرسالة، ط  -بؽري حقاين  يف ســ إققال وإفعال، تحؼقؼ : 

 .36، ص8
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والحالؼة الخصؾة التل  هل الحالؼة، فساد ذات البقـ شؼاق ومـازطات أمر مرغقب فقف8 ٕن

مـ شلهنا أن تحؾؼ أي هتؾؽ وتستلصؾ الديـ كؿا يستلصؾ الؿقسك الشعر ، وققؾ هل قطقعة 

ت البقـ واجتـاب طـ اإلفساد يف الحديث حث وترغقب يف إصالح ذا الرحؿ والتظالؿ، و

ٕن اإلصالح سبب لالطتصام بحبؾ اهلل وطدم التػرق بقـ الؿسؾؿقـ ، وفساد ذات البقـ  ;فقفا

ما يـالف الصائؿ الؼائؿ  ثؾؿة يف الديـ ، فؿـ تعاصك إصالحفا ورفع فسادها كال درجة فقق

 . (6) ػسفالذى يصؾك ويتصدق ومشتغؾ بخقيصة ك

ومـ ثؿ فنن الصؾح يؿـع فتـ كبقرة ىف الؿجتؿع، ويقفر مشؼة الؾجقء لؾؼضاء، ويقفر 

مجفقد الؿتـازطقـ لؾؼقام بلطؿالفؿ وإفادة مجتؿعفؿ، ويمدي إلك تخػقػ العبء طـ كاهؾ 

 .الؼضاة، مؿا يساطد يف إكجاز العدالة

تخضع أطؿال إزهر الشريػ الؿادية والؼاكقكقة باطتباره هقئة مـ هقئات الدولة الديـقة 

لرقابة الؼضاء اإلداري إلغاًء وتعقيضًا، ويؿثؾ إزهر الشريػ شقخف أمام الؼضاء، فنذا كاكت 

امة8 فنن الؼضاء اإلداري يعد مختصًا الؿـازطة بقـ إزهر الشريػ وإفراد باطتباره سؾطة ط

هبذه الؿـازطة باطتبارها مـازطة إدارية، أما إذا كاكت الؿـازطة بقـ إزهر الشريػ وأحد 

الفقئات الحؽقمقة إخرى فنن الجؿعقة العؿقمقة لؼسؿل الػتقى والتشريع تعد هل الؿختصة 

 .(0)بالػصؾ يف هذا الـزاع، ورأيفا يعد مؾزما يف هذه الحالة

                                                        

: تحػة إحقذي بشرح جامع الرتمذي، دار الؽتب  حؿد بـ طبد الرحؿـ بـ طبد الرحقؿ الؿباركػقري( م6)

 .657العؾؿقة، بقروت، بدون سـة كشر، ص

يراجع د/ محؿد حسـ زيـفؿ: آختصاص الؼضائل لؾجؿعقة العؿقمقة لؼسؿل الػتقى والتشريع،  لؾؿزيد( 0)

 وما بعدها. 76مرجع سابؼ، ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4803
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ومـ جفة أخرى، يؼقم إزهر الشريػ بالحػاظ طؾك مبدأ الؿشروطقة واحرتام الؼقاكقـ، 

ُأكشئ ديقان الؿظالؿ بإزهر الشريػ  حقث 8(6)"ديقان الؿظالؿ"وذلؽ طـ صريؼ ما يسؿك بـ 

م. ويختص بالػصؾ يف التظؾؿات الؿرفقطة 0966لسـة  69بؿقجب قرار شقخ إزهر رقؿ 

ارات الصادرة مـ الفقئات التل يشؿؾفا إزهر الشريػ، ويػصؾ ديقان مـ إفراد ضد الؼر

الؿظالؿ يف التظؾؿات الؿرفقطة إلقف وتـػذ قراراتف يف هذا الشلن دون التققػ طؾك مقافؼة شقخ 

 .إزهر فقؿا طدا الؼرارات الصادرة بخصقص جامعة إزهر فتتققػ طؾك مقافؼتف

ديقان الؿظالؿ يف الحد مـ دطاوى اإللغاء والتعقيض التل قد ترفع طؾك إزهر  ويساهؿ

 .الشريػ بخصقص الؼرارات اإلدارية غقر الؿشروطة التل قد تصدر مـ هقئاتف الؿختؾػة

فػل حالة إجابة الؿتظؾؿ إلك صؾبف فال محؾ لرفع دطقى اإللغاء، أما إذا كان آستجابة 

، أما إذا لؿ (0)الدطقى فنن الؿحؽؿة تؼضل باطتبار الخصقمة مـتفقةلطؾبات الؿتظؾؿ أثـاء سقر 

                                                        

ان الؿظالؿ بإزهر الشريػ مـ إدارتقـ، إولك وتسؿك إدارة إماكة الػـقة وشئقن الؾجان، ( يتؽقن ديق6)

وتختص بتؾؼل الشؽاوى والتظؾؿات وتصـقػفا تؿفقدًا لتقزيعفا طؾك إدارة الػحص وتجفقز الؿحاضر لؾجان 

ندارة الػحص والؿتابعة، وتختص ديقان الؿظالؿ )الؾجـة التحضقرية، والؾجـة العؾقا(، أما اإلدارة الثاكقة فتسؿك ب

بالػحص الؼاكقين لؾتظؾؿات وإبداء الرأي فقفا تؿفقدًا لعرضفا طؾك الؾجـة التحضقرية والتل بدورها تـتفل إلك 

تقصقات تعرضفا طؾك الؾجـة لديقان الؿظالؿ التل تتخذ الؼرارات الـفائقة الؼابؾة لؾتـػقذ، ويتابع التـػقذ قسؿ 

تعرتي التـػقذ وإيجاد الحؾقل الؿـاسبة  التلوالؿتابعة والتل تؼقم أيضًا بحصر العؼبات  الؿتابعة بندارة الػحص

 لتالفقفا.

يراجع يف ذلؽ د/ أحؿد السـرتيسل: القجقز يف الدطاوى اإلدارية يف ضقء الـصقص التشريعقة وإحؽام الؼضائقة، 

 .59، 47م، ص0966دار القفاء الؼاكقكقة، الطبعة إولك، 

فل الخصقمة اذا استجابت اإلدارة لطؾبات الؿدطل أثـاء كظر الدطقى، حقث إن الخصقمة يف هذه الحالة ( تـت (0

تصبح غقر ذات مقضقع ويتعقـ الحؽؿ باطتبارها مـتفقة، ومـ ثؿ ٓ يجقز صرح هذه الخصقمة مـ جديد لسبؼ 

 تسقيتفا وديًا بقـ الطرفقـ.
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يستجب ديقان الؿظالؿ لطؾبات الؿتظؾؿ وتؿ رفض التظؾؿ صراحة أو ضؿـًا8 فقجقز لؾؿتظؾؿ 

 .رفع دطقى اإللغاء بؿراطاة الؿقاطقد الؿؼررة لرفعفا

التظؾؿ الؿرفقع لديقان الؿظالؿ لؾؼقاطد العامة لؾتظؾؿ، والتل مـ أهؿفا قطعف  ويخضع

   لؿقعاد دطقى اإللغاء مادام قد رفع يف خالل ستقـ يقمًا مـ تاريخ صدور الؼرار الؿتظؾؿ مـف.

ومـ جفة أخرى يدطؿ الؼضاء اإلداري آستؼالل الدستقري والؼاكقين لألزهر الشريػ، 

يف إبراز دطائؿ استؼرار إزهر  كايا الؿرفقطة أمامف، وطـدئذ ٓ يتقاكوذلؽ طـد كظر الؼض

 الشريػ تطبقؼًا لؾؿشروطقة الدستقرية والؼاكقكقة.

بؿجؾس الدولة،  (6)ومـ أبرز الؼضايا يف هذا الصدد ما قضت بف محؽؿة الؼضاء اإلداري

اء شقخ إزهر، برفض دطقى الؿطالبة بنصدار حؽؿ قضائل، يؾزم رئقس مجؾس القزراء بنطػ

 أحؿد الطقب، مـ مـصبف، وطدم قبقل هذه الدطقى ٓكتػاء الؼرار اإلداري. 

ت طؾك أن شقخ  وأكدت الؿحؽؿة يف أسباب حؽؿفا بلن الؿادة السابعة مـ الدستقر كصَّ

إزهر مستؼؾ غقر قابؾ لؾعزل، ويـظؿ الؼاكقن صريؼة اختقاره مـ بقـ أطضاء هقئة كبار 

ـَ استؼالل مـصب إزهر، وطدم قابؾقتف لؾعزل، باطتبار العؾؿاء، وهذا يعـ ل أن الدستقر َضِؿ

                                                                                                                                                                     

تجابة الجفة اإلدارية الؿدطك طؾقفا إلك صؾب الؿدطك ىف تاريخ ٓحؼ اس "ويف ذلؽ تؼقل الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا : 

8 الخصقمة تبعًا لذلؽ وكتقجة لف تصبح غقر ذات مقضقع ويتعقـ مـ ثؿ الحؽؿ باطتبار الخصقمة  لرفع الدطقى

قن مـتفقة ىف هذا الطؾب ، وإذا كان ذلؽ ما يرتتب طؾك استجابة اإلدارة إلك صؾب الؿدطك بسحب الؼرار الؿطع

 ."فقف فنن ذات الـتقجة ترتتب يف حالة ما إذا افرغ الؼرار مـ مضؿقكف وأصبح ٓ محؾ لف

 (.897، ص 6، ج26م، الؿجؿقطة س 62/6/6774ق، بتاريخ 83لسـة  0648)الطعـ رقؿ 

 ق.44لسـة  0628( حؽؿ محؽؿة الؼضاء اإلداري يف الدطقى رقؿ ( 6

دطقى تطالب بنطػاء شقخ إزهر مـ مـصبف8 مستـدًا إلك أكف تؿ تعققـ وكان الؿحامل / طبد القهاب تقفقؼ، قد رفع 

يـاير أصدر  03، وبعد ثقرة 0969لسـة  40الدكتقر أحؿد الطقب شقخًا لألزهر بؼرار رئقس الجؿفقرية رقؿ 

 التل تضؿـت مبادئ تخالػ أحؽام الشريعة اإلسالمقة. "وثقؼة إزهر"شقخ إزهر 
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إزهر الفقئة العؾؿقة اإلسالمقة الؽربى التل تؼقم طؾك حػظ الرتاث اإلسالمل، ودراستف، 

 .وجعؾتف الؿرجع الـفائل، يف كؾ ما يتعؾؼ بشمون اإلسالم وطؾقمف وتراثف واجتفاداتف

بشلن إطادة تـظقؿ إزهر  6746لسـة  698ؼاكقن رقؿ كؿا أن ال"وأضافت الؿحؽؿة: 

والفقئات التل تشؿؾفا8 لؿ يتضؿـ أي كص يؾزم الجفة اإلدارية بنصدار قرار بنقالة شقخ 

إزهر مـ مـصبف8 ومـ ثؿ ٓ يجقز إصدار قرار بنقالة شقخ إزهر، ولفذا فنن الؿحؽؿة 

 ."اإلداريتصدر حؽؿفا بعدم قبقل هذه الدطقى، ٓكتػاء الؼرار 

فنن إزهر الشريػ باستؼاللقتف يتعاون مع ممسسة الؼضاء سقاء  وبـاًء طؾى ما سبق :

فقؿا يحتاج إلقف يف مسللة تتعؾؼ بالديـ اإلسالمل أو الشريعة اإلسالمقة، كؿا  الرأيبنبداء 

زاطات يساطد الؼضاء يف إكجاز مفؿتف الؿقكقلة إلقف بؼقامف بنجراء الؿصالحات بقـ الـاس يف الـ

التل تـشل بقـفؿ، وإخؿاد كار الػتـ يف الؿجتؿع، كؿا يؼقم بؿفؿة الحػاظ طؾك مبدأ الؿشروطقة 

طـ صريؼ ما يسؿك بديقان الؿظالؿ8 ومـ ثؿ فنكف يؼقم بتسقية الؽثقر مـ الؿـازطات بالطرق 

البديؾة ودون الؾجقء لؾؼضاء8 إمر الذي يمدي إلك تخػقػ العبء طـ كاهؾ الؼضاء، 

ة يف قضايا الثلر. باإلضافة إلك حرص الؼضاء اإلداري طؾك ترسقخ دطائؿ استؼالل وخاص

 إزهر يف أحؽامف.

تتؿثؾ الؿمسسات إمـقة الفامة يف مصر يف الؼقات الؿسؾحة والشرصة، حقث إن الؼقات 

الدفاع طـفا وطـ أراضقفا مـ أي طدو خارجل، أما الشرصة صؿام أمـ الدولة و هلالؿسؾحة 

ففل التل تختص بإمـ الداخؾل لؾدولة وأمـ الؿقاصـقـ8 ومـ ثؿ فنن مفؿة هاتقـ 

 الؿمسستقـ ثؼقؾة ومفؿة لؾغاية.

ولؼد كص الدستقر الؿصري طؾك دور كؾ مـ الؿمسستقـ إمـقتقـ يف الػصؾ الثامـ مـ 
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الؼقات الؿسؾحة مؾؽ لؾشعب، "( مـ الدستقر طؾك أن : 099) الدستقر، فـصت الؿادة رقؿ

تـشئ  التل هلمفؿتفا حؿاية البالد، والحػاظ طؾك أمـفا وسالمة أراضقفا، والدولة وحدها 

و جؿاطة إكشاء تشؽقالت أو فرق هذه الؼقات، ويحظر طؾك أي فرد أو هقئة أو جفة أ

الؿسؾحة مجؾس أطؾك، طؾك الـحق تـظقؿات طسؽرية أو شبف طسؽرية. ويؽقن لؾؼقات  أو

 ."الذى يـظؿف الؼاكقن

الشرصة هقئة مدكقة كظامقة، ىف خدمة "( مـ الدستقر طؾك أن : 094وكصت الؿادة رقؿ )

الشعب، ووٓؤها لف، وتؽػؾ لؾؿقاصـقـ الطؿلكقـة وإمـ، وتسفر طؾك حػظ الـظام العام، 

الؼاكقن مـ واجبات، واحرتام حؼقق وأداب العامة، وتؾتزم بؿا يػرضف طؾقفا الدستقر و

اإلكسان وحرياتف إساسقة، وتؽػؾ الدولة أداء أطضاء هقئة الشرصة لقاجباهتؿ، ويـظؿ الؼاكقن 

 ."الضؿاكات الؽػقؾة بذلؽ

 الرأيقد يؽقن بطؾب  وطالقة التؽامل والتعاون بقن األزهر الشريف والؿمسسات األمـقة

عؾؼ بالديـ والشريعة اإلسالمقة، وقد يؽقن بـشر إزهر مـ إزهر الشريػ يف مسائؾ معقـة تت

 القطل الديـل بقـ أفراد الؼقات الؿسؾحة والشرصة لتـؿقة الجاكب الروحل لديفؿ.

يقكقق كان لألزهر الشريػ دور كبقر يف درء الػتـة طـدما وازن بقـ  89فبؼقام ثقرة 

ف الجؾقؾ إستاذ الدكتقر الؿصالح والؿػاسد، وارتؽاب أخػ الضرريـ، بعد اجتؿاع شقخ

أحؿد الطقب مع الؼقات الؿسؾحة وبعض صقائػ الشعب، وبعده خرج شقخ إزهر الشريػ 

م وأدلك برأيف يف الؿحـة التل كان يؿر هبا الشعب الؿصري يف هذا 0968يقلقق  8ببقان يف 

 الققت، حقث قال يف هذا البقان : 

ركاتف وبعد، فؾؼد وضح جؾقًا مـ شعب مصر العظقؿ السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وب"

آجتؿاع أن مصر أن أمام أمريـ أحالهؿا مر، وأشد إمريـ مرارة هق صدام الشعب 

الؿصري وسقالن دمف الزكل طؾك الرتاب8 لذلؽ وطؿالً بؼاكقن الشرع اإلسالمل الؼائؾ بلن 
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فقف  ارتؽاب أخػ الضرريـ واجب شرطل، وخروجًا مـ هذا الؿلزق السقاسل الذي وقع

شعب مصر بقـ مميد لؾـظام ومعارض ٓستؿراره، وكؾ متؿسؽ برأيف ٓ يتزحزح طـف8 لذلؽ 

إلقف الؿجتؿعقن وهق إجراء اكتخابات رئاسقة مبؽرة يحتؽؿ فقفا  فلكؾف أيدت الرأي الذي اكت

الشعب إلك صـدوق اكتخابات يضؿـ كزاهتف كؾ مـ قضاء مصر العظقؿ، ورجال الؼقات 

وققات الشرصة البقاسؾ وأسلل اهلل سبحاكف وتعالك أن يصؾح هبذا الخقار  الؿسؾحة إبطال،

وهذا الرأي وهذه الخطة بقـ فئتقـ متخاصؿتقـ تعقشان طؾك أرض واحدة، وتشربان مـ كقؾ 

 . "واحد

كؿا أن إزهر الشريػ يؼقم بتـؿقة القازع الديـل لدى رجال الؼقات الؿسؾحة والشرصة 

الـدوات التل يؼقم هبا رجالف يف وزارة إوقاف، وأساتذتف يف طـ صريؼ الدروس والخطب و

جامعة إزهر، ودار اإلفتاء الؿصرية، حقث إن رجال الؼقات الؿسؾحة والشرصة كؿا 

يحتاجقن إلك تـؿقة قدراهتؿ الجسدية، ففؿ أيضًا يف حاجة إلك تـؿقة الجقاكب الروحقة 

يف ففؿ الديـ وتطبقؼ تعالقؿف، ومـ ثؿ  والخؾؼقة والـػسقة، حقث إن تؾؽ الجقاكب ضرورية

 رفع كػاءهتؿ بخصقص واجبفؿ الذي يؼقمقن بف.

ويظفر مؿا تؼدم مدى التعاون والتؽامؾ بقـ ممسسة إزهر الشريػ والؿمسسات إمـقة،     

سقاء مـ كاحقة تؼديؿ الرأي فقؿا يتعؾؼ بالؿسائؾ ذات الصؾة بالديـ اإلسالمل والشريعة 

قازع الديـل جفة أخري يؼقم طـ صريؼ رجالف بتـؿقة الجاكب الروحل وال اإلسالمقة، ومـ

سؾحة والشرصة، لقتحؼؼ فقفؿ الؼقة وإماكة التل أمر الؿقلل طز وجؾ لدى رجال الؼقات الؿ

َقاَلْت  طباده الؿسؾؿقـ أن يتحؾقا هبا، وبصػة خاصة رجال الؿمسسات إمـقة، قال تعالل : 

اْسَتْلِجْرُه إِنا َخْقَر َمِن اْسَتْلَجْرَت اْلَؼِويُّ اأْلَِمقنُ  إِْحَداُهَؿا َيا َأَبِت 
(6) . 

                                                        

 (.04الؼصص )أية  ( سقرة6)
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ِ
ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة َقاَل : َقاَل َرُسقُل اهلل ـُ اْلَؼِقىُّ َخْقٌر َوَأَحبُّ "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : -وَط

اْلُؿْممِ

ِعقِػ َوفِك ُكؾٍّ َخْقٌر... ـِ الضَّ ـَ اْلُؿْممِ
 مِ

ِ
 .(6) "إَِلك اهلل

ويتبقـ مؿا سبؼ أن الؼقة وحدها ٓ تؽػل يف رجال الؿمسسات إمـقة، وطؾك إخص 

رجال الؼقات الؿسؾحة والشرصة، بؾ يـبغل أن يسبؼ هذه الؼقة إيؿان8 ٕن اهلل سبحاكف 

وتعالك، وكبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يػصال الؼقة طـ اإليؿان، ٕهنا لق اكػصؾت لؽاكت أداة 

ٓ إصالح وردع لألطداء، وهذا الجاكب هق خقر مـ يؼقم بف ممسسة إزهر  تدمقر وشر

 الشريػ الؿعـقة بالديـ اإلسالمل والشريعة اإلسالمقة وطؾقمفؿا.

ومن الؿساهؿات الػعالة التي قام بفا األزهر الشريف إصداره لبعض الوثائق التي تتضؿن 

صوائػه واستباب األمن فقه بؿا ال حرص ممسسة األزهر الشريف طؾى استؼرار الوصن بجؿقع 

 يخل بحؼوق األفراد وحق الؿمسسات األمـقة يف أن تؼوم بواجبفا.

 (، حقث أكدت طؾك ما يؾل :0ومـ أهؿ هذه القثائؼ، وثقؼة إزهر الشريػ لـبذ العـػ)

رائِِع وإدياِن   -6 حؼُّ اإلكسان يف الحقاِة مؼصٌد مـ أسَؿك الؿؼاِصِد يف جؿقِع الشَّ

، أو ُتبَتَذُل فقف َكرامُة  ـِ ٍة أو مجتؿٍع ُيفَدُر أو ُيَراُق فقف َدُم الؿقاص ، وٓ َخْقَر يف ُأمَّ ـِ والَؼقاكق

 . اإلكساِن، أو يضقع فقف الؼصاص العادل وفؼ الؼاكقن

ِة، والتَّػِرقُة الحاسؿُة التلكقُد طؾك ُحر  -0 ِة والخاصَّ ماِء والُؿؿَتؾؽاِت الَقَصـقَِّة العامَّ َمِة الدِّ

 
ِّ

 والعؿِؾ التخريبل
ِّ

قاسل  .بقـ العَؿِؾ السِّ

ـَ وَسالمتِفؿ   -8 ـِ الؿقاصـق ساتِفا إمـقَِّة يف ِحؿايِة أم التلكقُد طؾك واجِب الدولِة وُممسَّ

                                                        

بقروت، بدون سـة  –أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج بـ مسؾؿ الؼشقري الـقسابقري : صحقح مسؾؿ، دار الجقؾ  (6)

 .34، ص 6كشر، ج

م ، وشارك فقفا مجؿقطة مـ شباب ثقرة 68/6/0968صدرت هذه القثقؼة بؿشقخة إزهر الشريػ بتاريخ  ( (0

 ػٍة مـ َهْقئِة كِباِر الُعَؾؿاِء ومؿثؾل الؽـائس الؿصري.صائالخامس والعشريـ مـ يـاير، و
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ِة، وِصقاكِة ُحؼققِفؿ وُحريَّاتِفؿ الدُّ  ِة والخاصَّ ِة، والِحػاِظ طؾك الُؿؿَتؾؽاِت العامَّ ستقريَّ

 .وَضرورِة أْن َيتِؿَّ ذلؽ يف إصاِر احرتاِم الؼاكقِن وُحؼقِق اإلكساِن ُدوَن تجاوزٍ 

ريحُة الؼاصعُة، وتجريُؿف وصـقًّا، وتحريُؿف   -2 كبُذ الُعـِػ بؽؾِّ ُصَقِره وأشؽالِف، وإداكُتف الصَّ

 .ِديـقًّا

فاِع طـف، إداكُة   -3 التحريِض طؾك الُعـِػ، أو تسقيِغف أو تربيِره، أو التَّرويِج لف، أو الدِّ

ِة ُصقرةٍ  أو  .استغاللِف بليَّ

إنَّ الؾُّجقَء إلك الُعـِػ، والتَّحريَض طؾقف، والسؽقَت طـف، وتشقيَف كؾِّ صرٍف لمَخر،   -4

َة ُصَقِر آغتقاِل الؿعـقيِّ ل ألفراِد والؽقاكاِت الػاطؾِة يف العَؿِؾ وَتْرِويَج الشائعاِت، وكافَّ

، كؾُّفا جرائُؿ أخالققٌَّة يجُب أْن َيـَلى الجؿقُع بلكُػِسفؿ طـ الُقققِع فقفا  .العامِّ

، وتربقُة الؽقادِر الـاشطِة   -5  العامِّ
ِّ

ؾؿقَِّة يف العَؿِؾ القصـل قاسقَِّة السِّ آلتِزاُم بالقسائِؾ السِّ

 .ذه الثَّؼافِة وكشِرهاطؾك هذه الؿبادِئ، وترسقُخ ه

ٍة يف ُضروِف   -6 آلتِزاُم بلسؾقِب الحقاِر الجادِّ بقـ أصراِف الجؿاطِة القصـقَِّة، وبخاصَّ

ديَِّة،  ِم والخالِف، والعؿُؾ طؾك َتْرسقِخ ثؼافِة وأدِب آختالِف، واحرتاُم التعدُّ التَّلزُّ

8 فإوص ـِ اُن تتَِّسُع بالتَّساُمِح وتضقُؼ والبحُث طـ التَّقاُفِؼ مـ أجِؾ َمصؾحِة القَص

ِب وآكِؼسامِ   .بالتعصُّ

طقاِت   -7 ـِ الطائػقَِّة الؿصـقطِة والحؼقؼقَِّة، ومـ الدَّ  القاحِد مـ الِػَت
ِّ

حؿايُة الـَّسقِج الَقَصـِل

الُعـُصريَِّة، ومـ الؿجؿقطاِت الؿَسؾَّحِة الخارجِة طؾك الؼاكقِن، ومـ آختِراِق 

 غقِر الؼ
ِّ

ـَ أبـائِف، ووحدَة ُترابِفإجـبل ، وتضاُم ـِ ُد َسالمَة القَص  .اكقينِّ، ومـ ُكؾِّ ما ُيفدِّ

ْولِة الؿصريَِّة َمسمولقَُّة جؿقِع إصراِف8 حؽقمًة وشعًبا ومعارضًة،   -69 حؿايُة كقاِن الدَّ

ساٍت، وٓ ُطْذَر ٕحٍد إْن تسبَّبت  ًٓ، أحزاًبا وجؿاطاٍت وحركاٍت وُممسَّ وَشباًبا وكفق

سات الدولِة أو إضعافِفا.ح  يف َتػؽقِؽ ُممسَّ
ِّ

قاسل ؼاِق السِّ  آُت الِخالِف والشِّ
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ومؿا شؽ فقف أن هذه القثقؼة والعؿؾ بؿا فقفا يمكد طؾك الدور التؽامؾل يف العالقة 

بقـ الؿمسسات الديـقة بصػة طامة وممسسة إزهر الشريػ خاصة، وبقـ الؿمسسات 

 ـف آستؼرار إمـل الؿجتؿعل.إمـقة8 إمر الذي يـتج ط

ولؿ تؽـ هذه القثقؼة هل وحدها التل صدرت مـ أجؾ تحؼقؼ آستؼرار الؿجتؿعل 

وإمـل يف مصر، وإكؿا صدرت وثائؼ أخرى تضؿـت ذلؽ، مثؾ وثقؼة إزهر مـ أجؾ 

 م.0966 يقكقف 09مستؼبؾ مصر، والصادرة يف 

بالتعاون مع الؽـقسة الؿصرية، والذي  كؿا أكشل إزهر الشريػ بقت العائؾة الؿصرية

رسخ لؼقؿ الؿقاصـة والقحدة القصـقة، وساهؿ بدور فعال طؾك الؿحافظة طؾك القحدة القصـقة 

 .(6)والؼضاء طؾك الػتـ التل يثقرها الؿغرضقن والعابثقن بلمـ القصـ واستؼراره

محؾقا، بؾ كاكت  ولؿ يؼتصر دور إزهر يف مساهؿتف يف إرساء دطائؿ إمـ وآستؼرار

مساهؿتف طالؿقة، بدت مالمحفا يف العديد مـ الؿقاثقؼ والؿمتؿرات الدولقة التل طؼدها، 

م، 0966أكتقبر  86والتل مـ أهؿفا : مقثاق إزهر لدطؿ الشعقب العربقة، والصادر بتاريخ 

 2-0ـ وكذلؽ ممتؿر إزهر لؿقاجفة التطرف واإلرهاب والذي أققؿ يف الؼاهرة يف الػرتة م

، وإطالن إزهر الشريػ لؾؿقاصـة والعقش الؿشرتك، الذي كان كتاج ممتؿر 0962ديسؿرب 

                                                        

( جاءت مبادرة إكشاء بقت العائؾة الؿصرية أثـاء زيارة وفد إزهر برئاسة اإلمام إكرب الدكتقر أحؿد الطقب، إلك 6)

ث طرض م، لتؼديؿ العزاء لف ىف شفداء كـقسة الؼديسقـ، حق0966قداسة البابا شـقدة الثالث ىف شفر يـاير 

فضقؾتف الػؽرة طؾك قداستف ولؼقت ترحقبا مـف، وبدأ التـػقذ الػعؾك لتحؼقؼفا، وتؿ تلسس بقت العائؾة الؿصرية 

برئاسة شقخ إزهر وبابا الؽـقسة الؼبطقة  0966( لسـة 6057بعد وصدر قرار رئقس مجؾس القزراء رقؿ )

فقفا مؿثؾق الطقائػ الؿسقحقة وطؾؿاء إزهر ىف  مشقخة إزهر بالؼاهرة، وتجؿع لقذوكسقة، مؼره الرئقسثإر

مصر وطدد مـ الخرباء والؿتخصصقـ، ويعقـ لـبقت العائؾة أمقـ طام وأمقـ طام مساطد. ولؼد شرفت بلن كـت 

 طضقًا يف الؾجـة الؿشؽؾة لقضع الالئحة اإلدارية والؿالقة لبقت العائؾة الؿصرية.
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إزهر ومجؾس حؽؿاء الؿسؾؿقـ )الحرية والؿقاصـة .. التـقع والتؽامؾ( والذي طؼد 

 .(6)م0965مارس  6فرباير إلك  06بالؼاهرة يف الػرتة مـ 

والتل اكبثؼت طـ ممتؿر  والعقش الؿشترك وكذلك وثقؼة األخوة اإلكساكقة من أجل السالم

العالؿل لألخقة اإلكساكقة ، والذي أققؿ بدولة اإلمارات، والؿـظؿ مـ قبؾ مجؾس حؽؿاء 

الؿسؾؿقـ، وقع طؾقفا شقخ إزهر، إستاذ الدكتقر/ أحؿد الطقب، والبابا فركسقس بابا 

الحريات ومبدأ الؿساواة م، والتل هتدف إلك تلكقد الحؼقق و0967فرباير  2الػاتؽان يف 

لؾـاس كافة طؾك أساس مـ اإلخقة اإلكساكقة، التل كادت هبا جؿقع إديان والعؿؾ طؾك 

 آستؼرار والبعد طـ الصراطات واحرتام اختالف الثؼافات.

إن ممسسات اإلطالم بصػة طامة تشؿؾ اإلطالم الؿرئل والؿسؿقع والؿؼروء، مؿثؾة يف 

التؾقػزيقن، واإلذاطة ، والصحػ والؿجالت، وكظرًا ٕهؿقتفا فؼد خصفا الؿشرع الدستقري 

بؿقاد تضؿـ استؼاللقتفا طؾك تحق يحؼؼ حرية اإلطالم يف التعبقر وكؼؾ الحؼائؼ لؾؽافة، مع 

 وأخالققات الؿفـة.آلتزام بآداب 

فحرية اإلطالم واستؼاللقتف تعترب إساس لؽؾ مجتؿع ديؿؼراصل متطقر، فاإلطالم مـ 

                                                        

الختامل لؿمتؿر إزهر ومجؾس حؽؿاء الؿسؾؿقـ، والؿـعؼد بالؼاهرة  ( لؾؿزيد طـ هذا اإلطالن راجع البقان(6

 وما بعدها. 68، مطبقطات مجؾس حؽؿاء الؿسؾؿقـ، ص0965مارس  6فرباير وحتك  06خالل يقمل 

كؿا ساهؿ إزهر الشريػ طالؿقا يف إرسال العديد مـ ققافؾ السالم الدولقة لؾعديد مـ دول العالؿ8 وذلؽ لؾعؿؾ 

ح الؿػاهقؿ ومحاربة اإلرهاب وكشر ثؼافة السالم، وذلؽ بالتعاون مع مجؾس حؽؿاء الؿسؾؿقـ. طؾك تصحق

م ، تؼديؿ شقخ إزهر إستاذ 0964وحتك أكتقبر  0963يراجع يف ذلؽ كتاب ققافؾ السالم الدولقة يقلقق 

 الدكتقر/ أحؿد الطقب، رئقس مجؾس حؽؿاء الؿسؾؿقـ مطبقطات مجؾس حؽؿاء الؿسؾؿقـ.
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القسائؾ التل تسفؿ يف رفع مستقى القطك يف الؿجتؿع، وكؾؿا تؿتع بآستؼاللقة، كؾؿا أصبح 

ؽقؾ شريؽًا حؼقؼقًا لسؾطات الدولة وممسساهتا، حقث تؼقم وسائؾ اإلطالم بدور مفؿ يف تش

طؼؾقة الؿجتؿع وثؼافتف8 ومـ ثؿ التلثقر طؾك قراراتف، وٓ يؿؽـ لإلطالم أن يؿارس هذا الدور 

 . (6)إٓ إذا حؼؼ قدرًا كافقًا مـ الحرية والتحرر مـ الؼققد التل تؿارس طؾقف مـ أي جفة

 066ومـ ثؿ8 فؼد كص طؾك ذلؽ الدستقر يف الػصؾ العاشر طؾك طدة مقاد مـ الؿادة 

( 066لرسالتف، فـص يف الؿادة ) أدائف، تضؿـ حرية واستؼالل اإلطالم وقدرتف طؾك 068إلك 

الؿجؾس إطؾك لتـظقؿ اإلطالم هقئة مستؼؾة تتؿتع بالشخصقة آطتبارية "مـف طؾك أن : 

، ومقازكتفا مستؼؾة. ويختص الؿجؾس بتـظقؿ شئقن واإلداري والؿالل الػـلوآستؼالل 

، وتـظقؿ الصحافة الؿطبقطة، والرقؿقة، وغقرها. ويؽقن الؿجؾس لوالؿرئاإلطالم الؿسؿقع 

ًٓ طـ ضؿان و حؿاية حرية الصحافة واإلطالم الؿؼررة بالدستقر، والحػاظ طؾك  مسئق

استؼاللفا وحقادها وتعدديتفا وتـقطفا، ومـع الؿؿارسات آحتؽارية، ومراقبة سالمة مصادر 

ضع الضقابط والؿعايقر الالزمة لضؿان التزام تؿقيؾ الؿمسسات الصحػقة واإلطالمقة، وو

، وذلؽ طؾك الؼقملالصحافة ووسائؾ اإلطالم بلصقل الؿفـة وأخالققاهتا، ومؼتضقات إمـ 

القجف الؿبقـ ىف الؼاكقن. يحدد الؼاكقن تشؽقؾ الؿجؾس، وكظام طؿؾف، وإوضاع القضقػقة 

  ."، والؾقائح الؿتعؾؼة بؿجال طؿؾفلؾعامؾقـ فقف. وُيمخذ رأى الؿجؾس ىف مشروطات الؼقاكقـ

الفقئة القصـقة لؾصحافة هقئة مستؼؾة، تؼقم طؾك إدارة "( طؾك أن 060وكص يف الؿادة )

الؿمسسات الصحػقة الؿؿؾقكة لؾدولة وتطقيرها، وتـؿقة أصقلفا، وضؿان تحديثفا 

                                                        

( لؾؿزيد يراجع د/ طصام الديـ فرج وآخرون : اإلطالمققن وآكتخابات ، مدوكة مفـقة وأخالققة، دلقؾ إرشادي 6)

 39م، ص 0966تصدره ممسسة إهرام بالتعاون مع ممسسة فريدريش كاومان مـ أجؾ الحرية، الطبعة الثاكقة 

 وما بعدها .



 

6677 

الؼاكقن  رشقد. ويحدد واقتصادي، وإداري، مفـلواستؼاللفا، وحقادها، والتزامفا بلداء 

تشؽقؾ الفقئة، وكظام طؿؾفا، وإوضاع القضقػقة لؾعامؾقـ فقفا. وُيمخذ رأى الفقئة ىف 

 .مشروطات الؼقاكقـ، والؾقائح الؿتعؾؼة بؿجال طؿؾفا

الفقئة القصـقة لإلطالم هقئة مستؼؾة، تؼقم طؾك إدارة "طؾك أن :  068كؿا كص يف الؿادة     

ذاطقة والرقؿقة الؿؿؾقكة لؾدولة، وتطقيرها، وتـؿقة الؿمسسات اإلطالمقة الؿرئقة واإل

رشقد.  واقتصادي، وإداري، مفـلأصقلفا، وضؿان استؼاللفا وحقادها، والتزامفا بلداء 

ويحدد الؼاكقن تشؽقؾ الفقئة، وكظام طؿؾفا، وإوضاع القضقػقة لؾعامؾقـ فقفا. وُيمخذ رأى 

 ."ة بؿجال طؿؾفاالفقئة ىف مشروطات الؼقاكقـ، والؾقائح الؿتعؾؼ

وبـاًء طؾك ما تؼدم: فنن اإلطالم بجؿقع صقره وفؼًا لؾدستقر يتؿتع بآستؼالل والحرية    

يف التعبقر طـ الرأي وكؼؾ الحؼائؼ وإخبار، وهذا ما يـبغل أن يؽقن دوره إساسل ورسالتف 

ا، والتل مـ أهؿفا السامقة، فتقجد العديد مـ الؿبادئ والؼقؿ يـبغل طؾك اإلطالم آلتزام هب

 .(6)طدم التحقز ومراطاة الدقة يف كؼؾ إحداث وإخبار

وإزهر الشريػ لف طالقة وصقدة باإلطالم، حقث إن إزهر الشريػ  صبؼًا لؾدستقر    

م الخاص بإزهر الشريػ والفقئات 6746لسـة  698الؿصري الحالل وكصقص الؼاكقن 

مسئولقة الدطوة وكشر طؾوم الدين والؾغة العربقة ىف مصر "التل يشؿؾفا، هق الذى يتقلك 

 وذلؽ كؿا كصت الؿادة السابعة مـ الدستقر. ،  "والعالم

م بشلن تـظقؿ إزهر 6746لسـة  698كؿا تـص الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن رقؿ    

والفقئات التل يشؿؾفا طؾك طدة مفام لؿمسسة إزهر الشريػ يحتاج فقفا إلك وسائؾ 

إزهر هق الفقئة "إطالمقة لتحؼقؼفا طؾك القجف إكؿؾ، حقث تـص هذه الؿادة طؾك أن : 

                                                        

 وما بعدها . 34المققن وآكتخابات ، مرجع سابؼ، ص( لؾؿزيد يراجع د/ طصام الديـ فرج وآخرون : اإلط6)
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العؾؿقة اإلسالمقة الؽربى التل تؼقم طؾك حػظ الرتاث اإلسالمل ودراستف وتجؾقتف وكشره ، 

وتحؿؾ أماكة الرسالة اإلسالمقة إلك كؾ الشعقب ، وتعؿؾ طؾك إضفار حؼقؼة آسالم وأثره يف 

بشر ورقك الحضارة وكػالة إمـ والطؿلكقـة وراحة الـػس لؽؾ الـاس يف الدكقا وىف تؼدم ال

أخرة . كؿا هتتؿ ببعث الحضارة العربقة والرتاث العؾؿل والػؽري لألمة العربقة ، وإضفار أثر 

العرب يف تطقر اإلكساكقة وتؼدمفا ، وتعؿؾ طؾك رقك أداب وتؼدم العؾقم والػـقن وخدمة 

وإهداف الؼقمقة واإلكساكقة والؼقؿ الروحقة، وتزويد العالؿ اإلسالمل والقصـ الؿجتؿع 

العربل بالؿختصقـ وأصحاب الرأي فقؿا يتصؾ بالشريعة اإلسالمقة والثؼافة الديـقة والعربقة 

ولغة الؼران، وتخريج طؾؿاء طامؾقـ متػؼفقـ يف الديـ يجؿعقن إلك جاكب اإليؿان باهلل والثؼة 

ة الروح ، كػاية طؾؿقة وطؿؾقة ومفـقة لتلكقد الصؾة بقـ الديـ والحقاة ، والربط بقـ بالـػس وقق

العؼقدة والسؾقك ، وتلهقؾ طالؿ الديـ لؾؿشاركة يف كؾ أسباب الـشاط واإلكتاج والزيادة 

، ؾ اهلل بالؿحؽؿة والؿقطظة الحسـةوالؼدوة الطقبة ، وطالؿ الدكقا لؾؿشاركة يف الدطقة إلك سبق

تؿ بتقثقؼ الروابط الثؼافقة والعؾؿقة مع الجامعات والفقئات العؾؿقة واإلسالمقة والعربقة كؿا هت

 . "وإجـبقة...

وبـاًء طؾك ما سبؼ : فنن مفؿة إزهر الشريػ يف كشر الديـ اإلسالمل، وتبؾقغ الرسالة 

تحتاج إلك اإلسالمقة إلك كؾ الشعقب، وكذلؽ مفؿتف  يف إضفار حؼقؼة اإلسالم، هذه الؿفؿة 

أدوات إطالمقة لتسفقؾ وإكجاز إزهر لفا، وٓ شؽ يف أن ممسسات اإلطالم مـ سقاء 

الؿؼروءة مـفا أو الؿسؿقطة أو الؿرئقة تساطد إزهر الشريػ طؾك أدائف لفذه الؿفؿة سقاء 

والػضائقة  يقكقةالتؾقػزبػتح قـقات خاصة بتحؼقؼ مفؿة إزهر الشريػ، أو استضافة الؼـقات 

عؾؿاء إزهر الشريػ لتبققـ حؼقؼة اإلسالم،  ولؾتصحقح والرد طؾك الشبفات التل قد تثار ل

 حقلف8 ومـ ثؿ فنن ممسسات اإلطالم تعؿؾ طؾك تحؼقؼ مفام إزهر الشريػ مـ هذه الجفة.

ومـ جفة أخرى، فنن ممسسات اإلطالم قد تحقد طـ واجبتفا الؿفـقة ممثرة بذلؽ طؾك 
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ريػ، وذلؽ بالتدخؾ يف شئقكف الداخؾقة، أو التلثقر طؾك ممسسة إزهر يف استؼالل إزهر الش

أدائفا لرسالتفا سقاء بالتشؽقؽ يف الثقابت الديـقة أو التحدث أو كشر أى معؾقمات خاصئة طـ 

الديـ اإلسالمل مـ غقر الؿتخصصقـ بإزهر الشريػ8 ومـ ثؿ كؼرتح ضرورة طرض 

المل والشريعة اإلسالمقة، والرتاث اإلسالمل طؾك الؿقضقطات ذات الصؾة بالديـ اإلس

إزهر الشريػ، وذلؽ قبؾ التحدث فقفا أو كشرها مـ قبؾ ممسسات اإلطالم8 وذلؽ لعدم 

 فقؿا يتعؾؼ بالديـ والشريعة اإلسالمقة يف الدولة. الرأيإثارة الػتـة يف الؿجتؿع، ولتقحقد جفة 

ت يف الدولة من قول الخؾقػة جعػر وتبدو أهؿقة ممسسة اإلطالم طن باقي الؿمسسا

ما كان أحقجـل إلك أن يؽقن طؾك بابل أربعة كػر ٓ يؽقن طؾك بابل أطػ مـفؿ " الؿـصور :

ققؾ لف يا أمقر الؿممـقـ مـ هؿ : قال : هؿ أركان الؿؾؽ وٓ يصؾح الؿؾؽ إٓ هبؿ كؿا أن 

)ممسسة : فؼاض  السرير ٓ يصؾح إٓ بلربع ققائؿ إن كؼصت واحدة وهل، أما أحدهؿ

 )الؼوات الؿسؾحة والشرصة(ٓ تلخذه يف اهلل لقمة ٓئؿ وأخر : صاحب شرصة  الؼضاء(

يستؼصل وٓ يظؾؿ )وزارة الؿالقة(  يـصػ الضعقػ مـ الؼقي، والثالث : صاحب خراج

ثؿ طض طؾك أصبعف السبابة ثالث مرات يؼقل يف كؾ  -الرطقة فنين طـ ضؾؿفا غـل، والرابع : 

يؽتب  )ممسسات اإلطالم(ققؾ لف ومـ هق يا أمقر الؿممـقـ : قال : صاحب بريد  -ه آه مرة آ

 .(6)" بخرب همٓء طؾك الصحة

ويتضح مؿا تؼدم : أكف طؾك الرغؿ مـ استؼالل إزهر الشريػ إٓ أكف ٓ يـػصؾ طـ باقل 

ممسسات الدولة، ومـفا ممسسة اإلطالم، بؾ يتعاون ويتؽامؾ معفا مـ أجؾ تحؼقؼ مصؾحة 

الدولة الؿؽقكقـ لفا، كؿا أن هذا التعاون والتؽامؾ ٓ يخؾ باستؼالل إزهر الشريػ، ويف 

                                                        

، 2بقروت، بدون سـة كشر، ج  -( محؿد بؿ جرير الطربي أبق جعػر : تاريخ إمؿ والؿؾقك ، دار الؽتب العؾؿقة 6)
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يخؾ باستؼالل باقل الؿمسسات إخرى يف الدولة، بؾ إن هذا التعاون ذات الققت ٓ 

 والتؽامؾ واجب طؾك كؾ ممسسات الدولة لدرء الػتـ ولضؿان استؼرار البالد.

ومن التحديات التي يالققفا األزهر الشريف مع ممسسة اإلطالم، صدور بعض الػتاوى يف 

لؿختؾػة من غقر الؿمهؾقن لذلك، ومن الؼضايا التي تخص طامة الشعب يف وسائل اإلطالم ا

غقر الؿـتؿقن لؿمسسة األزهر الشريف؛ مؿا يعد تعديًا طؾى استؼاللقة األزهر الشريف 

 بخصوص آدائه لرسالته؛ األمر الذي يترتب طؾقه إثارة البؾبؾة والػتـة يف الؿجتؿع.

، وذلؽ مثؾ  ولؼد أثقر ذلؽ يف العديد مـ الؼضايا التل تخص العامة يف وسائؾ اإلطالم

قضقة الطالق الشػفل وما حدث بصددها مـ بؾبؾة وتصدر الػتقى بصددها مـ غقر الؿـتؿقـ 

لألزهر الشريػ، أو لؾؿـتؿقـ إلقفا بصػة غقر رسؿقة8 إمر الذي استتبع إثارة الػتـة يف 

 .(6)الؿجتؿع الؿصري لقٓ تدخؾ إزهر الشريػ ببقان رسؿل قضك طؾك هذه الػتـة

طؾك وسائؾ اإلطالم الؿختؾػة أٓ تتـاول الؼضايا العامة التل يراد إبداء الرأي  لذا يـبغل

الشرطل بصددها إٓ مـ خالل ممسسة إزهر الشريػ، باطتبارها الؿرجعقة القحقدة يف هذا 

 الصدد بـص الدستقر والؼاكقن.

ضت فطبؼًا ٓستؼالل إزهر الشريػ والؿؼرر بؿؼتضك الدستقر والؼاكقن، إذا تعار

الػتاوى بشلن قضقة طامة معقـة ، مثؾ الػتقى التل تخص العامة )أي الؿجتؿع بلسره( 

كالؿسائؾ الخالفقة والـقازل والؿستجدات، بلن صدرت فتقى مـ غقر ممسسة إزهر، 

وفتقى ثاكقة مـ جفة أخرى أو أشخاص ٓ يؿثؾقن رسؿقًا ممسسة إزهر الشريػ8 فنن 

رة مـ إزهر الشريػ8 ٕن هذا التعارض يرتتب طؾقف ضرر الؿعقل طؾقف هق الػتقى الصاد

طام يف الؿجتؿع إلثارة ذلؽ فتـف وبؾبؾة يف الدولة، أما الػتاوى الػردية التل تخص شخص 

                                                        

 . 3/0/0965( يراجع بقان هقئة كبار العؾؿاء بشلن الطالق الشػفل والصادر بتاريخ 6)
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أشخاص بعقـفؿ فصاحب القاقعة محؾ الػتقى وشلكف يف أن يلخذ بليفؿا8 حقث ٓ يرتتب  أو

 .ضرر طام طؾك هذا التعارض

، فنكف وإن كان مـ حؼ إزهر الشريػ ودار اإلفتاء مثالً مؿارسة مفؿة وبـاًء طؾك ما تؼدم

اإلفتاء، كؿا يجقز لغقرهؿا مـ الؿتخصصقـ اإلفتاء يف ضؾ طدم وجقد تـظقؿ تشريعل متؽامؾ 

لعؿؾقة اإلفتاء، إٓ أن اإلفتاء يف إمقر الخالفقة العامة فقؼتصر فؼط طؾك الجفات الرسؿقة 

شريػ8 وذلؽ لعدم إثارة الػتـة والبؾبؾة يف الؿجتؿع بشلن الػتقى الؿتؿثؾة يف إزهر ال

 .الصادرة مـ الؿتخصصقـ مـ غقر الجفات الرسؿقة، وبصػة خاصة طؾك وسائؾ اإلطالم

 القضعلومـ حقث إن الؿشرع "ويف ذلؽ تؼقل محؽؿة الؼضاء اإلداري باإلسؽـدرية : 

عًقا ولقس شرطًقا بشلن إيجاد تـظقؿ تشريعل لؿ يضع تعريًػا لؾؿجتفد، كؿا أن هـاك فراًغا تشري

متؽامؾ لعؿؾقة اإلفتاء ىف الؿجتؿع الؿصري، وهق ما يسبب مشؽالت جؿة باستثـاء ما تؼقم بف 

دار اإلفتاء الؿصرية فظؾ اإلفتاء لقس حؽًرا طؾك أحد، فؽؾ مسؾؿ بؾغ ىف طؾقم الشريعة 

د مـ حؼف الػتقى، أما مـ يتصدى اإلسالمقة مبؾغ التخصص، وتقافرت ىف حؼف أهؾقة آجتفا

لؾػتقى مـ غقر الؿتخصصقـ أو مؿـ يـؼصفؿ إتؼان التخصص فنكف لقس بلهؾ لؾػتقى وٓ 

يجقز لف ذلؽ، إٓ أن طؾؿاء إمة قديًؿا وحديًثا تقاترت آراؤهؿ طؾك وجقب تقافر مقاصػات 

غقر  لوهن محددة ىف الؿجتفد الذى يجقز لف أن يػتل لؾـاس ىف أمقر ديـفؿ ودكقاهؿ،

الؿتخصصقـ الذيـ ٓ تتقافر ىف شلهنؿ أهؾقة آجتفاد أو مؿـ يـؼصفؿ إتؼان التخصص طـ 

التجرؤ طؾك آجتفاد واإلفتاء بدون طؾؿ، لؿا يرتتب طؾك ذلؽ مـ مآس ديـقة ودكققية أو 

اإلساءة إلك اإلسالم وتشقيف صقرة الؿسؾؿقـ بقـ مختؾػ الشعقب، وتلسًقا بؿسؾؽ كبار 

إوائؾ الذيـ أسسقا مدارس فؼفقة لفا مـاهجفا العؾؿقة فؽاكقا يتحرجقن مـ الػتقى  الػؼفاء

طؾك طؽس إمر الحاصؾ أن مـ تجرؤ غقر الؿتخصصقـ طؾك اإلفتاء الذيـ يجب طؾقفؿ 

ىف اختقار مـ يتؾؼك مـف  الؿتؾؼلآبتعاد طـ دائرة آجتفاد، حتك ٓ يصعب إمر طؾك 
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ن يؼتصر اإلفتاء طؾك العؾؿاء الثؼات الذيـ يجقدون الغقص ىف بحر الػتاوى، كؿا كادوا بل

آجتفاد الؿتالصؿة أمقاجف الؼادريـ طؾك استـباط الحؽؿ الشرطل الؿمسس طؾك فؼف سؾقؿ، 

وبح أصقاهتؿ طـ مدى حاجة الؿسؾؿقـ ىف كؾ مؽان إلك اإلفتاء السؾقؿ الذى يربط بقـ 

الثقرة العؾؿقة التؽـقلقجقة وما أفرزتف مـ قضايا العؼقدة الصحقحة ومستجدات العصر ىف ضؾ 

تتعدد فقفا  التلمستجدة، وأكف طـدما تؼدمت العؾقم وتـقطت التخصصات، فنن الؿسللة 

تؽون بحاجة إلى كظر جؿاطي، أى االجتفاد الجؿاطي ال وجفات الـظر وتختؾػ فقفا الرؤى 

تـازطتفا فتقيان فنن إمر يؼتضك  التلتلسقًسا طؾك أن الؿسللة القاحدة  االجتفاد الػردي،

ترجقح واختقار الػتقى إصقب وإرجح، وكؾ هذه إققال صار مـ باب العؾؿ العام،  

تتعدد فقفا آراء العؾؿاء ٓ يجقز أن يـػرد باإلفتاء فقفا فؼقف واحد،  التلفالؿسائؾ الخالفقة 

مة لرتجقح واختقار الػتقى هق السبقؾ القحقد لإلفتاء فقفا لؾعا الجؿاطلفقؽقن آجتفاد 

إصقب وإرجح، فؾقس كؾ ما يعؾؿ بقـ العؾؿاء الؿتخصصقـ يؼال لؾعامة، وإٓ أحدثقا 

 . (6) "فتـة وإثارة لؾبؾبؾة وطدم استؼرار الؿجتؿع الديـل

وبـاء طؾى ما تؼدم كؼترح الحؾول الؼاكوكقة التالقة من أجل التؽامل بقن ممسستي األزهر 

 : الشريف واإلطالم وبؿا يضؿن طدم الؿساس باستؼالل األزهر الشريف

طدم التحدث يف وسائؾ اإلطالم الؿختؾػة يف أمقر الديـ اإلسالمل والشريعة  -

ة إٓ مـ خالل تصريح مـ إزهر اإلسالمقة الؿتعؾؼة بالعامة والؿسائؾ الؿستجد

 .الشريػ

طدم ارتداء الزي إزهري والظفقر بف يف وسائؾ اإلطالم لغقر إزهريقـ الحاصؾقـ  -

 .طؾك تصريح بذلؽ مـ إزهر الشريػ أو وزارة إوقاف أو دار اإلفتاء الؿصرية

                                                        

 م.05/2/0963ق، بتاريخ 63لسـة  2967حؽؿ محؽؿة الؼضاء اإلداري باإلسؽـدرية يف الدطقى رقؿ  ( (6
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أو بالديـ أية مقضقطات متعؾؼة بالشريعة اإلسالمقة  يقكقةالتؾقػزطـد إثارة الربامج  -

  . اإلسالمل قبؾ إخطار إزهر الشريػ لحضقر مـاقشتفا بققت كاف

أو اإلذاطقة لؿـاهج إزهر الشريػ إٓ بحضقر  يقكقةالتؾقػزطدم تـاول الربامج  -

مؿثؾقـ طـ إزهر الشريػ، وإذا تؿ التـاول مـ خالل وسائؾ اإلطالم الؿؽتقبة 

 . ات القسقؾةفقجب أن ُيؽػؾ لألزهر حؼ الرد الؽايف يف ذ

طدم تؼديؿ أية فتاوي شرطقة مـ خالل وسائؾ اإلطالم إٓ مـ قبؾ الجفات التل خقل  -

 . لفا الؼاكقن تؼديؿ الػتاوى كدار اإلفتاء ولجان الػتقى بإزهر الشريػ

وضع الجزاءات الؼاكقكقة الؿـاسبة لؿخالػة وسائؾ اإلطالم واجباهتا الؿفـقة الؿتعؾؼة  -

 بؿا سبؼ ذكره.

ويتبقـ مؿا تؼدم: أكف طؾك الرغؿ مـ استؼالل إزهر الشريػ إٓ أكف ٓ يـػصؾ طـ باقل 

ممسسات الدولة وأجفزهتا، بؾ يتعاون ويتؽامؾ معفا مـ أجؾ تحؼقؼ مصؾحة الدولة 

الؿؽقكقـ لفا، كؿا أن هذا التعاون والتؽامؾ ٓ يخؾ باستؼالل إزهر الشريػ، ويف ذات 

باقل الؿمسسات إخرى يف الدولة، بؾ إن هذا التعاون والتؽامؾ  الققت ٓ يخؾ باستؼالل

 واجب طؾك كؾ ممسسات الدولة لدرء الػتـ ولضؿان استؼرار البالد.
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 الخاتمة
مـ خالل بحث مقضقع استؼالل إزهر سقاء يف التـظقؿ الؼاكقين لف أو الـص الدستقري 

 طؾقف تقصؾـا إلك الـتائج والتقصقات التالقة:

لؾحؽؿ طؾك استؼالل إزهر الشريػ يـبغل أن تتقافر جؿقع معايقر وأسس استؼاللف،   -6

 والتل تتؿثؾ يف أيت :

مـح إزهر الشخصقة الؿعـقية الؿستؼؾة8 إمر الذي يستتبع استؼاللف الؿالل  -

 واإلداري.

 و طدم قابؾقتف لؾعزل.استؼالل شقخ إزهر الشريػ يف قراره، سقاء مـ حقث تعققـف أ -

استؼالل وخصقصقة إزهر الشريػ يف أدائف لرسالتف، وقصر أداء هذه الرسالة طؾقف  -

وحده دون سقاه، أو طؾك إقؾ إذا شاركف غقره فقفا، فسقؽقن ذلؽ تحت إشرافف 

 ورقابتف.

 الـص الؼاكقين أو الدستقري طؾك استؼالل إزهر الشريػ. -

وجقدًا وطدمًا مع تقافر أو طدم تقافر معايقر وأسس استؼالل إزهر الشريػ يدور  -0

حسب تقافر جؿقع أسس آستؼالل استؼالل إزهر الشريػ، كؿا يزيد ويـؼص ب

 بعضفا. أو

إذا كان استؼالل إزهر الشريػ مؼررًا مـ الـاحقة القاقعقة فؼط دون الـص طؾقف بـص  -8

يف أي وقت لعدم الحؿاية قاكقين أو دستقري8 فؿـ ثؿ يؿؽـ العبس هبذا آستؼالل 

الؼاكقكقة لفذا آستؼالل، أما إذا كان استؼالل إزهر محاط بحؿاية قاكقكقة، فــظر 

إلك الؼقؿة الؼاكقكقة لفذه الحؿاية، فنذا كاكت هذه الحؿاية مؼررة بتشريع طادي8 

فقؿؽـ العبث هبذه الحؿاية بتشريع طادي مـ خالل السؾطة التشريعقة، أما إذا كاكت 
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ذه الحؿاية مؼررة بـص دستقري8 فؿـ ثؿ ٓ يؿؽـ العبث هبذه الحؿاية، وبالتالل ه

يعؿؾ الـص الدستقري طؾك آستؼرار الـسبل ٓستؼالل إزهر الشريػ، وٓ يجقز 

 الؿساس هبذا آستؼالل إٓ بـص دستقري آخر.   

اكقين لف، وكان إن إزهر الشريػ كان مستؼالً مـ الـاحقة القاقعقة قبؾ التـظقؿ الؼ  -2

يفابف الحؽام ويؼدروكف، أما بعد التـظقؿ الؼاكقين لف فؾؿ تـص الؼقاكقـ الؿتعاقبة 

لسـة  698لألزهر الشريػ طؾك استؼاللف صراحة إٓ بعد تعديؾ الؼاكقن رقؿ 

، حقث كص صراحة 0960م، بشلن تـظقؿ إزهر والفقئات التل يشؿؾفا طام 6746

لشريػ، إٓ أن هذا آستؼالل مفدد بالؿساس بف طؾك دطائؿ استؼالل إزهر ا

 ٓحتؿال تعديؾ الـص الؼاكقين الذي قرر هذا آستؼالل طـ صريؼ السؾطة التشريعقة.

م يف مادتف 0960مـح إزهر الشريػ آستؼالل الدستقري ٕول مرة يف دستقر   -3

تعديؾ هذا  يـاير، وتلكد هذا آستؼالل بعد 03الرابعة، وهق دستقر ما بعد ثقرة 

م8 حقث كص طؾك استؼالل إزهر وقرر دطائؿ هذا 0962الدستقر وصدور دستقر 

آستؼالل يف الؿاد السابعة مـف8 وهبذا اكتؿؾت معايقر وأسس استؼالل إزهر 

الشريػ، وطؾك إخص معقار الـص الدستقري طؾك استؼالل إزهر بحقث ٓ 

ري مثؾف وإٓ تعترب أي أداة قاكقين أقؾ يجقز الؿساس هبذا آستؼالل إٓ بـص دستق

مـ الدستقر تـال مـ هذا آستؼالل غقر دستقرية8 ومـ ثؿ يمكد هذا الـص 

 الدستقري طؾك الثبات الـسبل لفذا ٓستؼالل إزهر.

إن استؼالل إزهر الشريػ ٓ يمدي إلك اطتباره دولة فقق الدولة، كؿا ٓ يعد سؾطة   -4

فنكف يعد ممسسة مـ ممسسات الدولة  –رغؿ مـ استؼاللف طؾك ال –كفـقتقة، وإكؿا 

خقل لفا الدستقر والؼاكقن دطائؿ آستؼالل لتؿارس مفامفا دون التدخؾ يف شئقهنا، 

 وتتؽامؾ رسالتف مع رسالة باقل ممسسات الدولة.
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استؼالل إزهر الشريػ ٓ يـػل التؽامؾ بقـف وبقـ رسالة السؾطة التشريعقة، حقث   -5

ر الشريػ يختص بنبداء الرأي الشرطل يف مشروطات الؼقاكقـ حالة صؾب إن إزه

السؾطة التشريعقة ذلؽ، ورأي إزهر الشريػ هـا غقر مؾزم لؾسؾطة التشريعقة، وهذا 

يتـاسب مع سؾطة إزهر الشريػ الؿؼررة بؿؼتضل الدستقر والؼاكقن، التل تعترب 

 سؾطة بقان ٓ سؾطة إلزام.

ريػ ٓ يـػل التؽامؾ بقـف وبقـ رسالة السؾطة الؼضائقة، فإزهر استؼالل إزهر الش -6

الشريػ هقئة مـ هقئات الدولة، تخضع أطؿالفا لرقابة الؼضاء، كؿا يساهؿ إزهر 

الشريػ يف التخػقػ طؾك كاهؾ الؼضاء، سقاء الجـائل بؼقامف بتسقية الؿـازطات 

ريؼ إبداء الرأي الشرطل الثلرية طـ صريؼ الؿصالحات التل يجريفا، وكذلؽ طـ ص

إذا ما صؾبتف إحدى الجفات الؼضائقة وطؾك إخص الؿحؽؿة الدستقرية العؾقا، كؿا 

يؼقم بالحػاظ طؾك مبدأ الؿشروطقة مـ خالل استجابتف لؾتظؾؿات والشؽاوى ضد 

الؼرارات غقر الؿشروطة طـ صريؼ ما يسؿك بديقان الؿظالؿ. كؿا يؼقم الؼضاء بصػة 

د استؼالل إزهر يف الؼضايا الؿعروضة طؾقف لؾػصؾ فقفا والؿتعؾؼة طامة طؾك تلكق

 بإزهر الشريػ.

استؼالل إزهر الشريػ ٓ يـػل التؽامؾ بقـف وبقـ رسالة الؿمسسات إمـقة، حقث  -7

يؼقم إزهر الشريػ بدور فعال مـ خالل كدواتف التقطقية لرجال إمـ وكذلؽ 

ت العؼابقة لؾـزٓء، كؿا ساهؿ يف طؼد العديد مـ الـدوات التل يجريفا يف الؿمسسا

الؿمتؿرات وإصدار البقاكات التل هتدف لؾحػاظ طؾك الؿقاصـة والقحدة القصـقة، 

 والعقش الؿشرتك.

كؿا أن استؼالل إزهر ٓ يـػل التؽامؾ بقـف وبقـ رسالة الؿمسسات اإلطالمقة،  -69

فنذا كاكت رسالة إزهر الشريػ هل البقان لؾـاس ٕمقر ديـفؿ وما يتعؾؼ بالشريعة 
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اإلسالمقة، فرسالة اإلطالم فقؿا يخص طالقتف بإزهر الشريػ هل إيصال هذا 

ت صػة رسؿقة مـ قبؾ ممسسة إزهر البقان لؾـاس دون تشقيف ومـ أشخاص ذا

 الشريػ لقؽل ٓ يحدث إمر بؾبؾة وفتـة ٓ يحؿد طؼباها طؾك الؿجتؿع بلثره.

ضرورة الحػاظ طؾك مؽتسبات الشعب الؿصري صاحب السؾطة التلسقسقة إصؾقة،   -6

سس استؼالل إزهر الشريػ والذي قرر يف دستقر ما بعد الثقرة الـص طؾك دطائؿ وأ

8 وهذا يؼتضل طدم الؿساس بالؿادة 0962وتعديالتف يف طام  0960يف دستقر 

 السابعة مـ الدستقر، والتل تـص طؾك استؼالل إزهر الشريػ.

مـاشدة السؾطة التشريعقة بلن تضع يف آطتبار طـد مؿارستفا لؿفؿة التشريع أٓ تؼقم  -0

 ٕزهر الشريػ أو يـتؼص مـف.بسـ قاكقن يـال مـ استؼالل ا

ضرورة طدم الـص الدستقري أو الؼاكقين طؾك مشاركة أي مـ ممسسات الدولة  -8

إزهر الشريػ فقؿا اختصف بف الدستقر والؼاكقن مـ ققامة طؾك أمر الديـ اإلسالمل، 

واطتباره الؿرجعقة إساسقة يف الشريعة اإلسالمقة لتحؼقؼ إمـ الػؽري8 ومـ ثؿ 

 الؿجتؿعل.إمـ 

مـاشدة السؾطة التشريعقة يف طدم إصدار أي قاكقن يجقز ٕي جفة غقر إزهر الشريػ  -2

الػتقى يف إمقر العامة والؿستجدات والـقازل8 وذلؽ حتك ٓ يحدث ذلؽ بؾبؾة 

وطدم استؼرار يف الؿجتؿع، وإن كان حدث ذلؽ، فقؽقن تحت إشراف إزهر 

 ة يف أمر اإلفتاء يف هذه الؿسائؾ. الشريػ ويؽقن هق الؿرجعقة الـفائق

مـاشدة السؾطة التشريعقة ٕن تصدر تشريع يـظؿ العالقة بقـ إزهر الشريػ   -3

 واإلطالم يراطل إمقر التالقة:

طدم التحدث يف وسائؾ اإلطالم الؿختؾػة يف أمقر الديـ اإلسالمل والشريعة   -
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ارة إوقاف، وطدم اإلسالمقة إٓ مـ خالل تصريح مـ إزهر الشريػ أو وز

التحدث يف الػتاوى التل تخص العامة أو الؿتعؾؼة بالؿسائؾ الؿستجدة إٓ بتصريح 

 مـ إزهر الشريػ فؼط.

طدم ارتداء الزي إزهري والظفقر بف يف وسائؾ اإلطالم لغقر إزهريقـ الحاصؾقـ  -

 لؿصرية.طؾك تصريح بذلؽ مـ إزهر الشريػ أو وزارة إوقاف أو دار اإلفتاء ا

إلزام وسائؾ اإلطالم الؿرئقة والؿسؿقطة طـد إثارة برامجفا لؿقضقطات متعؾؼة  -

بالشريعة اإلسالمقة أو بالديـ اإلسالمل أن تؼقم بنخطار إزهر الشريػ لحضقر 

 مـاقشتفا بققت كاف . 

أو اإلذاطقة لؿـاهج إزهر الشريػ إٓ بحضقر  يقكقةالتؾقػزطدم تـاول الربامج  -

ـ إزهر الشريػ، وإذا تؿ التـاول مـ خالل وسائؾ اإلطالم الؿؽتقبة مؿثؾقـ ط

 فقجب أن ُيؽػؾ لألزهر حؼ الرد الؽايف يف ذات القسقؾة .

طدم تؼديؿ أية فتاوي شرطقة مـ خالل وسائؾ اإلطالم إٓ مـ قبؾ الجفات التل خقل  -

 يػ .لفا الؼاكقن تؼديؿ الػتاوى كدار اإلفتاء ولجان الػتقى بإزهر الشر

وضع الجزاءات الؼاكقكقة الؿـاسبة لؿخالػة وسائؾ اإلطالم واجباهتا الؿفـقة الؿتعؾؼة  -

 بؿا سبؼ ذكره.

مـاشدة الدولة يف زيادة دطؿفا لألزهر الشريػ واستؼاللف طؾك اطتبار أن رسالتف  -4

طالؿقة ويشؽؾ أكرب ممسسة ديـقة إسالمقة يف مصر والعالؿ اإلسالمل8 وذلؽ لقؽقن 

يؿؽـ استخدامفا يف بعض إحقان لؾحػاظ طؾك أمـ القصـ واستؼراره  ققة كاطؿة

 داخؾقا وخارجقًا. 
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 .م0992 -هــ  6203،  6سؾطان آل هنقان، ط

محؿد إبراهقؿ درويش، والدكتقر/ إبراهقؿ محؿد درويش، الؼاكقن الدستقري،  -66
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بطقة آجتؿاع السادس لؾجؿعقة التلسقسقة لقضع مشروع دستقر جديد لؾبالد ضم -

 .م0960يقلقق  65بتاريخ 

لقضع مشروع دستقر جديد لؾبالد، مضبطقة آجتؿاع الثالث لؾجؿعقة التلسقسقة  -
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محؿد طؿارة : ما أسباب تراجع دور إزهر وما السبقؾ إلحقائف ؟ مؼال مـشقر يف   -2

ومـشقر أيضًا تحت طـقان : العالؿ خسر  م09698/ 7/ 69جريدة، إهرام بتاريخ 
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