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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

يقتصر دور الجامع األزىر التعميمي منذ إنشائو عمى الطمبة  لـ
نما امتد إلى كؿ أرجاء العالـ اإلسالمي، بؿ شمؿ طمبة  المصرييف فقط، وا 

 العمـ المسمميف في البمداف والدوؿ ذات األقمية المسممة.

عمى  «اٌغشثبء اٌـٍجخ»أو  ،«األغشاة اٌـٍجخ»قد ُأْطِمَؽ اسـ  وكاف
وكاف لكؿ  ،(ٔ)الطالب غير المصرييف الذيف وفدوا لمتعمـ في األزىر الشريؼ

الكاممة والمذاكرة  لممعيشةأبناء جنسية منيـ رواؽ في داخؿ الجامع األزىر؛ 
الصحية ونحوىا؛ مثؿ: رواؽ األتراؾ لمطمبة األتراؾ، ورواؽ  والرعاية واالطّْالع

ورواؽ السميمانية لمطمبة األفغاف، ورواؽ الشواـ لطمبة  الينود لمطمبة الينود،
 مفإلى غير ذلؾ  العربي،بالد الشاـ، ورواؽ المغاربة لطمبة بالد المغرب 

لممصرييف والغرباء.  رواًقا خمسيفاألروقة التي بمغ عددىا في بعض األوقات 
تساب، وكاف لكؿ رواؽ لوائحو وقوانينو الخاصة والعامة التي تنظـ كيفية االن

وتوزيع الجراية، والتعميـ، والحقوؽ، والواجبات، وخالفو. كما كاف لكؿ رواؽ 
أوقافو الخاصة والمشتركة مع غيره، والعامة عمى الجامع األزىر ككؿ. ولكؿ 

                              
ُيَسمَّْوف: "الطالب الوافدوف، أو طالب  أصبحـ، ٜٔٙٔ لعاـ( ٖٓٔالقانوف )في  (ٔ)

 البعوث اإلسالمية".
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بػ "وكيؿ الرواؽ"، ومف  ُيعرؼ ووكيؿٌ بػ "شيخ الرواؽ"،  ُيعرؼ رئيٌس رواؽ 
 ونو.أمور الرواؽ وصيانة حقوقو وشؤ  إدارة ميمتيـ

 ، خاٌص « األكراد رواؽ » ، رواؽ ُيطمؽ عميو:مف أروقة الغرباء وكاف
سواء الذيف وفدوا مف شرؽ  ،مف عمـو ُكردستافالقادميف لمطمبة الُكرد 

، أو مف باقي أجزاء كردستاف التي وقتذاؾ كردستاف التابعة سياسيِّا إليراف
ولـ أتوصؿ بعُد إلى مبدأ  .(ٔ)العثمانية قبؿ انييارىا لمدولة سياسيِّاكانت تابعة 

و إلى العيد الممموكي، ائشإنيناؾ مف يرجع تاريخ فتاريخ إنشاء ىذا الرواؽ، 

                              
حتى تـ تقسيميا بيف  ،كانت منطقة كردستاف بيف إمارات مستقمة وشبو مستقمة (ٔ)

د صراعيما الحربي بدًءا مف موقعة تشالديراف عاـ الدولتيف العثمانية والصفوية بع
في أعقاب الحرب العالمية األولى انييار الدولة العثمانية ـ وحتى ٗٔ٘ٔ

 تـ تقسيـ كردستاف ـٜٙٔٔـ(. وتطبيًقا التفاقية سايكس بيكو ٜٛٔٔ – ٜٗٔٔ)
فجنوب كردستاف ضمتو بريطانيا لمعراؽ التي كانت تحتميا،  بيف أربع دوؿ؛
إلى سوريا الواقعة تحت احتالليا، أما شماؿ  فرنسا ضمتوتاف وغرب كردس

، وبقي الجزء الشرقي مف إلى تركيا تحت حكـ أتاتورؾ ـّ كردستاف فقد ضُ 
ف كانت ًياوال يزاؿ ىذا التقسيـ باق. كردستاف مع إيراف بعض  حتى اآلف، وا 
 ونح -خاصة في كردستاف العراؽ  –حالًيا جزئًيا تتغير األوضاع السياسية 

سعي الكرد لتحقيؽ طموحيـ القومي في إعالف دولتيـ الموحدة والمستقمة وفؽ 
   نظاـ حكـ يرتضيو الشعب الكردي نفسو.
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جارًيا  بحثي في ىذا المجاؿالعيد األيوبي. وال يزاؿ  في وفقولي وآخروف
 .(ٔ)يةالوثائق لحسـ األمر باألدلة والبراىيف

 عشرتاسع البحث مخصص لقضية أثيرت بقوة في أواخر القرف ال وىذا
ـ. وىذه القضية حوؿ ادّْعاء طمبة ٜٜٔٔالميالدي، واستمرت حتى عاـ 

 «األوشاد سٚاق»سياسيِّا إليراف أف  ابعةاألزىر الكرد مف شرؽ كردستاف الت
 سٚاق»في األزىر الشريؼ خاص بيـ دوف غيرىـ، وقالوا: إف الرواؽ اسمو 

أجزاء كردستاف  . أما الطمبة الكرد مف باقي«اٌؼغُ سٚاق»أو  «األػبعُ
بأف الرواؽ لمطمبة الكرد مف عمـو كردستاف، وأف الرواؽ اسمو  كوافتمس

 .«األكراد رواؽ»

الشكايا والعرائض مف قبؿ الطمبة الكرد التابعيف سياسيِّا إليراف  وقُػدّْمت
إلى مشيخة األزىر أكثر مف مرة، مدعمًة بأدلتيـ وحججيـ، وطمبوا تدخؿ 

لقاىرة، بؿ ورفعوا دعوى أماـ القضاء في المحكمة القنصمية اإليرانية في ا

                              
ُؿ في ف موضوع رواؽ األكراد في األزىر موضوع كبير، أشتغإفي حقيقة األمر،  (ٔ)

ـ(، وقد شارفت عمى االنتياء. ٕ٘ٔٓحتى اآلف )ـ ٜٕٓٓجمع وثائقو منذ عاـ 
ية صعبة؛ حيث أقـو بعممية جرد دقيؽ لممفات وسجالت وثائؽ األزىر وىي عمم

 ودفترخانووالمحاكـ الشرعية  خارجيةومجمس الوزراء وال عابديفواألوقاؼ و 
وغيرىا، ُمػَشْمِشًما عمى وثائؽ متناثرة ىنا وىناؾ تخص رواؽ األكراد. وقد نسخت 

يا لمنور في عمؿ عممي أف يعينني في إخراج اهلل أدعوما يتجاوز األلؼ وثيقة، 
 تحت مسمى: "رواؽ األكراد في األزىر الشريؼ".
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المدنية المختمطة ألخذ حكـ باختصاص الرواؽ بيـ دوف نظرائيـ الكرد 
لمدولة  اسيِّااآلخريف. وفي المقابؿ وقؼ الطمبة الكرد التابعة بالدىـ سي

 العثمانية أماـ تمؾ الجيود، معتمديف عمى ما معيـ مف أدلة وأسانيد.

زىر ومجمس إدارتيا دوٌر بارٌز في الفصؿ في ىذه لمشيخة األ  كاف
القضية، كما حاولت القنصمية اإليرانية الضغط بثقميا السياسي، إلى غير ذلؾ 
مف األحداث التي سوؼ يرصدىا ىذا البحث لنعرؼ تفاصيميا والنتائج التي 
أسفرت عنيا، مع تقييـ موقؼ كؿ طرؼ، وأثر ذلؾ في خصوصو وعمومو. 

 ،عمى الوثائؽ المحفوظة في دار الوثائؽ القومية المصرية معتمديف في ذلؾ
المصرية" أيًضا، والتي ُتتناوؿ ألوؿ مرة، بناًء  ألوقاؼدفترخانو "وزارة ا وفي

عممية بحث استقصائية عامة في المراكز العممية في  مفعمى ما قمت بو 
يراف وفي األرشيؼ العثماني وغيره، والتي أسفرت بأنو ال  مصر وكردستاف وا 

 معمومات لدييـ عف ىذه القضية مف قريب أو مف بعيد.

جدير بالذكر أف استخدمت بعض االختصارات في البحث، مثؿ: )د. و. 
". و )ؾ، ش( وىي دار الوثائؽ القومية المصريةؽ. ـ(، وىي اختصار لػ: "

 اختصار لػ: "الكود األرشيفي".

  ٚاهلل
ُّ
 اٌزٛف١ك. ٚل
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 :وشاداأل سٚاق
، َيْنَتِسُب إليو كؿ كردّي «رواؽ األكراد»ألزىر رواٌؽ يسمى: بالجامع ا كاف

الجنس. وكاف موقعو في الجامع األزىر عمى يميف الداخؿ مف باب 
الخديوي عباس حممي الثاني  أمرحالتو المعمارية  ساءت. ولما (ٔ)المزينيف

ـ( بيدمو مع األروقة المجاورة والمشابية لو، وأنشئ ٜٗٔٔ – ٕٜٛٔ)
اؽ العباسي مف ثالثة طوابؽ، األوؿ: لمجمس إدارة األزىر، والثاني محميـ الرو 

والثالث بيما غرؼ سكف لطمبة األروقة التي تـ ىدميا، حيث ُوّزعت وفؽ ما 
 .(ٕ)كاف لكؿ رواؽ مف عدد الغرؼ، فكاف نصيُب رواؽ األكراد أربَع غرؼ

                              
. ويتكّوف مف حالًيا الرئيسأحد أبواب األزىر التسعة، وىو الباب  ( باب المزينيفٔ)

بابيف، لكؿ منيما مصرعاف، ويقع في الواجية الشمالية الغربية لمجامع األزىر 
-ىػ ٚٙٔٔحمف كتخدا عاـ )المطمة عمى ميداف األزىر. وقد أنشأه عبد الر 

ألزىر. وُعِرؼ بباب المزينيف؛ ضافيا لـ( ضمف إضافات عمرانية جديدة أٖ٘ٚٔ
ألف المزينيف )الحالقيف( كانوا يجمسوف في الممرِّ الخمفيِّ لو بيف المدرسة 

الباب األصمي، ويحِمػقوف لممجاوريف  إلى المؤديالطيبرسية واألقبغاوية 
: األزىر أثر وثقافة، إصدارات المجمس األعمى )الطالب(. ينظر: سعاد ماىر

 .ٜٛـ، ص ٕٜٙٔالقاىرة  – اإلسالمية لمشئوف
سجؿ  (،000013 – 5004. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ، ش )د( ٕ)

رجب  ٖٔ -ىػ ٖٖٔٔصادر الجامع األزىر إلى جيات سايرة )غرة رجب 
 (. ٕٔٔرة )، نمٔـ(، ص ٜٙٛٔأوؿ يناير  – ٜ٘ٛٔديسمبر  ٚٔىػ / ٖٖٔٔ
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ف أوقفيا خّيرو رواؽ األكراد كانت عبارة عف ريع أوقاؼ خاصة وموارد
أوقفيا خّيروف عمى عدد مف مشتركة ريع أوقاؼ و  عمى رواؽ األكراد فقط،

أوقفيا الخّيروف عمى عمـو  عامةريع أوقاؼ و األروقة منيـ رواؽ األكراد، 
تنص عمى أف )إعالمات شرعية(  احججً  حيث إف ىناؾ .طمبة األزىر الشريؼ

 رواؽ.تخص الطمبة الُكػرد بيذا الريع ىذه األوقاؼ أو جزًءا منيا 

يوجد منيا ما ىو  -قبؿ اتفاقية سايكس بيكو  –كردستاف ولما كانت 
تابع لحكومة إيراف )شرؽ كردستاف(، وما ىو تابع لمدولة العثمانية )باقي 
أجزاء كردستاف(، فإف رواؽ األكراد كاف بو طمبٌة تابعوف سياسيِّا لمجيتيف، 

 النزاع. في أصالً وكاف ذلؾ 
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 لؼ١خ إٌضاع: أطً
العالقة بيف طالب الجيتيف وّديًة عمى طوؿ الخط؛ فأحياًنا كاف  تكف لـ

يحدث بينيما خالؼ إما عمى توزيع ريع وقؼ، أو انتساب طالب كردي 
أو ىناؾ، أو عمى انتخاب شيٍخ أو وكيٍؿ لمرواؽ مف إحدى  المرواؽ مف ىن

 ُتستدَعىالجيتيف، أو عمى مسائؿ فرعية أخرى. وحينما ُيستجّد خالؼ 
 وقتيا! في منياالسابقة، مع أنو قد ُبّت في كؿ حالة  المواقؼ

بناًء عمى شكوى مف بعض الطالب الُكػرد مف شرؽ كردستاف  فمثاًل،
ىػ الموافؽ ٖٕٛٔالتابعيف سياسيِّا إليراف، إلى مشيخة األزىر في شير صفر 

أف شيخ رواؽ األكراد وقتيا )الشيخ عبد  لممشيخة يشكوفـ، ٙٙٛٔيونيو 
( ال يسمح ليـ باإلقامة في الرواؽ، وال يصرؼ ليـ مف (ٔ)ي الكردياهلل األربيم

                              
لرواؽ  الكردي األربيميال معمومات عندي بعُد في متى انتسب الشيخ عبد اهلل  (ٔ)

األكراد في الجامع األزىر. لكف الوثائؽ التي تحت يدّي تفيد أنو تـ عزلو مف 
 – ٕٛٚٔعاًما مف توليو ليا، أي بيف عامي ) عشريف نحومشيخة الرواؽ بعد 

 في واسعةً  مساحةً زلو تمؾ أخذت ـ(. وقضية عٔٛٛٔ – ٔٙٛٔىػ / ٜٕٛٔ
بذاتو، يتضح فيو دور  الِّ الوثائؽ المصرية، بحيث تصمح أف تكوف بحثًا مستق

طمبة الرواؽ أواًل، ثـ المشيخة ووزارة األوقاؼ المصرية ثانًيا في معاقبة 
تفاصيؿ ذلؾ يراجع: وثائؽ  عمى لالطِّالعالمخطئيف. وأنا في طور إعداده. 

(، 000002 – 5004األزىر، تحت األكواد األرشيفية )سجالت صادر الجامع 
(5004 – 000005( ،)5004 – 000006( ،)5004 – 000007 ،)
 (، إلخ. 000605 – 5004)
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المشيخة لتمكينيـ مف  تدخؿ فيياالموقوفة عمى الرواؽ، ويطمبوف  (ٔ)الجراية
صرؼ ما اعتبروه حقِّا ليـ مثؿ نظرائيـ في الرواؽ مف الطمبة الكرد التابعيف 

 سياسيِّا لمدولة العثمانية.

واؽ وقتذاؾ كانت تحت تصرؼ شيخ بالذكر أف كؿ أمور الر  جدير
 ألزىر. وكاف دور مشيخة االجاريالرواؽ، يفصؿ فييا بما يراه طبًقا لمُعرؼ 

ىو اإلشراؼ مف أعمى فقط، حيث لـ تكف قد ُوِضعت بعُد قوانيُف ولوائُح تنظـ 
 .(ٕ)عمؿ األروقة في الجامع األزىر، وتوضح اختصاصات والتزامات كؿ  

الشكوى السابقة، قامت مشيخة األزىر ىذا الوضع، وبخصوص  وفي
بإرساؿ خطاب إلى شيخ رواؽ األكراد تُػعممو بالشكوى، وتستفيـ منو حقيقة 
األمر. فرّد الشيخ عبد اهلل األربيمي الكردي )شيخ رواؽ األكراد( عمى المشيخة 

ـ، ووصؿ ٙٙٛٔيوليو  ٖٔ -ىػ ٖٕٛٔبخطاب مؤرخ بأوؿ ربيع األوؿ 
ف السنة نفسيا يذكر فيو أنو سمع مف شيخ ربيع أوؿ م ٗالمشيخة في 

                              
 الجراية ىي الخبز. (ٔ)
ممؼ  (،002569 – 5004د. و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. ش ) (ٕ)

ىػ ٖٖٖٔذو القعدة  ٗثاء )أوراؽ جمسة مجمس إدارة األزىر المنعقدة في يـو الثال
د. و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر  ( ؛ٔرقـ ) لوثيقةاـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ -

لى جيات مختمفة سنة  –الشريؼ،  سجؿ كوبيا   – ٜ٘ٔٔخطابات مف وا 
 .ٖٖٕ(، ص 002368 – 5004ـ، ؾ. ش )ٜٙٔٔ
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الرواؽ الذي سبقو ويدعى الشيخ أحمد الكردي، والشيخ أحمد سمع ممف 
 سبقو وىكذا، أنو:

ؽىُ ثغذاد  غري األوشاد اٌز٠ٓ يف وشاد٠أخز عشا٠خ ِٓ سٚاق األ ال»
ِٚٓ أرجبع اعالَ ثٛي. ٚأِب اٌىشد ادلغٍّني اٌز٠ٓ وبٔٛا يف ؽىُ 

٠أخز عشا٠خ ٚال ٠مؼذ ثبٌشٚاق. ٚا٢ْ وً ِٓ ؽؼش  اٌؼغُ اٌشافؼ١خ مل
ٜ وبْ يف ؽىُ االعالَ ثٛي أٚ ِٓ اٌؼغُ ٠مؼذ ٠ٚبخز عشا٠خ

َ
 (.1«)عِٛ

أنو اعتاد السابقوف أالَّ ُينتسب لرواؽ األكراد وال يأخذ مف جرايتو إال  أي
الطمبة الكرد التابعة بالدىـ سياسيِّا لمدولة العثمانية، ومع ذلؾ فإف الشيخ 

د اهلل األربيمي الكردي )شيخ رواؽ األكراد( وقتئٍذ سمح لمطمبة الكرد التابعة عب
 بالدىـ سياسيِّا إليراف باالنتساب وبالحصوؿ عمى الجراية.

فيذا نموذج مف الخالفات التي كانت تحدث بيف طمبة رواؽ األكراد  إذف،
ف لـ يستطع التابعيف سياسيِّا لمجيتيف. تبدأ بالخالؼ المفظي داخؿ الرواؽ، وا  

شيخ الرواؽ بالفصؿ فييا، يتطور الخالؼ إلى كتابة العرائض والشكايا 
جراء التحقيقات حتى يأخذ كؿُّ ذي حؽ  حقَّو.  لممشيخة، وا 

                              
سجؿ وارد  (،000601 – 5004د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ، ش ) (ٔ)

فبراير  ٕٙىػ / ٕٗٛٔجماد أوؿ  ٔٔ – ٕٔٛٔرمضاف  ٜٕاألزىر ) الجامع
ويالحظ عمى لغة الوثيقة  .ٜٛ، نمرة ٕٛـ(، ص ٚٙٛٔسبتمبر  ٓٔ – ٘ٙٛٔ

الركاكة، وعدـ الضبط المغوي. وىذه كانت سمة عامة عمى لغة الوثائؽ وقتيا، 
 فضاًل عف أف كاتب ىذه الوثيقة كردّي غير عربي، جاء األزىر ليتعمـ.
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أخرى، حدث نزاع بيف الطمبة الكرد في رواؽ األكراد بصورة  مرة وفي
: َمْف طالت مدتو، وتعّدت أطراَفو إلى خارج الجامع األزىر. وىو النزاع عمى

 رؽبػ "رواؽ األكراد"؟ ىؿ الطمبة الكرد عموًما؟ أـ الطمبة الكرد مف ش أحؽُّ 
كردستاف التابعوف سياسيِّا إليراف؟ أـ الطمبة الكرد مف باقي أجزاء كردستاف 
التابعوف سياسيِّا لمدولة العثمانية؟ وما السبب المباشر الندالع ىذا النزاع؟ 

 ونتائج ذلؾ؟
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 َ:1985 جتذد إٌضاع يف عجت
ـ؛ بسبب ٜ٘ٛٔعاـ  ألكرادالنزاع بيف الطمبة الكرد عمى رواؽ ا تجدد

. ففي (ٔ)قضية انتساب الشيخ عبد الرحمف الذوقي إلى رواؽ األكراد في األزىر
ـ َقػِدـ لطمب العمـ في األزىر الشريؼ كرديّّ ُيدعى ٖٛٛٔ -ىػ ٖٔٓٔسنة 

يار بكر الكردية. وطمب عبد الرحمف الذوقي مف بمدة "ذوؽ" التابعة لوالية د
االلتحاؽ برواؽ األكراد، لكف الشيخ محمود الكردي )شيخ رواؽ األكراد 

رفض؛ بزعـ أف بمدة "ذوؽ" تابعٌة لألتراؾ، مع أنو أقّر بأف عبد  (ٕ)وقتيا(
. وتجاه  طمب األخير االلتحاؽ برواؽ األتراؾ،  ذلؾالرحمف الذوقي كرديّّ

                              
حقيقة  فيسوؼ ُيذكر مف ىذه القضية ما يخص موضوع البحث فقط؛ ألنو  (ٔ)

الرحمف الكردي لرواؽ األكراد مف القضايا انتساب الشيخ عبد قضية أفاألمر، 
الذوقي  حمفخاصة وأف الشيخ عبد الر  ،المثيرة في تاريخ رواؽ األكراد عموًما

ـ وحتى وفاتو ٜٛٔٔـ، ثـ شيًخا لو في عاـ ٜٗٔٔأصبح وكياًل لمرواؽ في عاـ 
ـ. وأحداث قضية الشيخ المذكور أخذت حظِّا ٜٔٗٔ -ىػ ٖٓٙٔفي ذي القعدة 

واسًعا في الوثائؽ المصرية، وقد قمت باستنساخيا كاممًة في طور تخصيص 
 بحث عممي ليا. أسأؿ اهلل العوف والسداد. 

ف عامي ( تولى الشيخ محمود بف المال خسرو السميماني الكردي مشيخة الرواؽ بيٕ)
 . ـ(ٚٛٛٔ – ٔٛٛٔىػ / ٖٗٓٔ – ٜٕٛٔ)
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، وأف بمدتو مف بالد فرفض شيخ رواؽ األتراؾ أيًضا؛ بحج ة أف الطالب كرديّّ
 .(ٔ)الكرد

قضية انتساب الشيخ عبد الرحمف الذوقي مستمرة، كؿ طرؼ يأتي  وظمت
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٖٖٔٔبمستندات تؤيد رأيو حتى بداية عاـ 

تولى مشيخة رواؽ األكراد منذ عاـ  ،الشيخ محمود الكردي وبعد
ذي كاف مف صاوجبالغ ال (ٕ)ـ الشيخ محمد أبو الوفاٚٛٛٔ –ىػ ٖٗٓٔ

ضد انتساب الشيخ عبد  ؼبشرؽ كردستاف التابعة سياسيِّا إليراف، ووق

                              
سجؿ  (،000008 – 5004د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ، ش ) (ٔ)

مارس  ٔ/  ىػٖٗٓٔرجب  ٕ – ٖٔٓٔجماد أوؿ  ٖصادر الجامع األزىر )
؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر ٖٜ، نمرة ٖ٘ـ(، ص ٚٛٛٔمارس  ٕٚ – ٗٛٛٔ

سجالت قيد الكشوفات وبعض  (،001106 – 5004الشريؼ، ؾ، ش )
ىػ ٕٙٛٔ – ٖٕٛٔالوقفيات واالصطالحات وكشؼ ثمف الغالؿ في الفترة مف )

 .ٚٔص  ـ(،ٜٙٛٔ – ٙٙٛٔ/ 
-ىػٖٖٙٔـ حتى وفاتو عاـ ٚٛٛٔ-ىػٖٗٓٔ عاـ مشيخة الرواؽ مف تولى( ٕ)

 – 5004. و. ؽ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. ش )دـ. ُينظر: ٜٚٔٔ
 -محاضر جمسات مجمس األزىر األعمى )محـر مجموعة قرارات و  (،002220

، ص ٕٓٓـ(، ص ٜٛٔٔأكتوبر  – ٜٚٔٔىػ /  أكتوبر ٖٖٙٔذو  الحجة 
سجؿ  (،002373 – 5004؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ) ٕٚٔ
لى جيات مختمفة  -كوبيا  .ٜٗص  ـ،ٜٛٔٔمف وا 
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الرحمف الذوقي لرواؽ األكراد؛ متعماًل بأنو مف والية غير والية طمبة الرواؽ، 
 .(ٔ)وىي والية ديار بكر التابعة سياسيِّا لألتراؾ حسبما ذكر

 اٌمؼ١خ ػٍٝ رلٍظ ئداسح األص٘ش: ػشع
، قاـ الشيخ عبد الرحمف الذوقي بإعداد ممؼ بو مستندات ذلؾ حياؿ

تثبت أنو كردّي مف كردستاف، ولو الحؽ في االنتساب إلى رواؽ األكراد، ثـ 
رفع ىذا الممؼ إلى مشيخة األزىر بعريضة بخط يده، ُمْعِمًما إياىا أف رواؽ 

إنصافو والية عف والية، وطالًبا منيا  تفريؽ دوفاألكراد لكؿ الطمبة الكرد 
 .(ٕ)بإعطائو حقو في االنتساب إلى رواؽ األكراد في األزىر

                              
سجالت  (،001106 – 5004ؾ، ش ) د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، (ٔ)

قيد الكشوفات وبعض الوقفيات واالصطالحات وكشؼ ثمف الغالؿ في الفترة مف 
. ـ، وثائؽ ؽ؛ د. و.  ٚٔص  ـ(،ٜٙٛٔ – ٙٙٛٔىػ / ٕٙٛٔ – ٖٕٛٔ)

ممؼ أوراؽ جمسة مجمس إدارة  (،003276 – 5004األزىر الشريؼ، ؾ. ش )
، ـٕٜٛٔمايو  ٜٔ – ٖٙٗٔذو القعدة  ٜٕاألزىر المنعقدة في يـو السبت 

 (. ٕٕ(، الوثيقة رقـ )ٜرقـ ) المذكرة

دفتر قيد  (،002143 – 5004. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، )د (ٕ)
شواؿ  ٜ – ٕٖٔٔرجب  ٙٔمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )

ىذا الدفتر ىو أوؿ دفتر تسجؿ فيو محاضر  ،ٌٍٚؼٍُ. ٜٕص  ىػ، ؾ. ش، ٕٖٔٔ
بصعوبة بالغة؛ بسبب  عميو باالطِّالعد سمح لنا جمسات مجمس إدارة األزىر. وق

. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. دحالتو الممزقة والميميمة. كما ينظر أيًضا: 

= 
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المقابؿ، َوَقع لمطمبة الكرد في الرواؽ التابعة بالدىـ سياسيِّا إليراف  وفي
رواؽ األكراد ُيسمى  فيعتقدوف مف خاللو أ أمرًاأوراٌؽ جّسدت في أذىانيـ 

لى مشيخة األزىر باسـ "رواؽ العجـ"، وليس "رواؽ األكراد". ورفعوا ذلؾ إ
مطالبيف تخصيص أوقاؼ رواؽ األكراد واالنتساب إليو بأصحابو الطمبة الكرد 

 .(ٔ)التابعيف لحكومة إيراف، وحرماف الطمبة الكرد اآلخريف مف ذلؾ

كاف مجمس إدارة األزىر ىو المختص قانوًنا بالفصؿ في مسائؿ  ولما
ضت ىذه األوراؽ عميو في فقد ُعرِ  ،(ٕ)واالنتساب إلى أروقة األزىر اؽاالستحق

                                                                      
دفتر قيد محاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر  (،002144 – 5004ش، )

. وىو سجؿ في حالة ٗٔ، نمرة ٙص ىػ، ٖٕٖٔذو القعدة  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕ)
 – 5004. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. ش )دميميمة جدِّا أيًضا؛ 

ذو  ٜٕممؼ أوراؽ جمسة مجمس إدارة األزىر المنعقدة في يـو السبت  (،003276
 (.ٕٕ(، الوثيقة رقـ )ٜرقـ ) المذكرةـ، ٕٜٛٔمايو  ٜٔ – ٖٙٗٔالقعدة 

سجؿ  (،002376 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)
لى جيات مختمفة  –كوبيا  ؛ د. و.  ٚٗص ـ،ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔخطابات مف وا 

محاضر جمسات  (،002230 – 5004ؾ، ش )ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، 
؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ  ٘٘ص ـ(،ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔمجمس األزىر األعمى )

محاضر جمسات مجمس  (،002232 – 5004ش ) ؾ،األزىر الشريؼ، 
 .٘٘ ـ(، صٕٜٓٔ – ٜٜٔٔ)األزىر األعمى 

طبًقا لممواد السابعة والثامنة والتاسعة مف الفصؿ الثاني لقانوف األزىر الصادر  (ٕ)
وىو القانوف الذي تأسس  ،ـٜٙٛٔ سنةيوليو  ٔ -ىػ ٖٗٔٔ سنةمحـر  ٕٓفي 

= 
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 رئاسةـ، تحت ٜ٘ٛٔنوفمبر سنة  ٗ -ىػ ٖٖٔٔجماد أوؿ سنة  ٙٔجمسة 
وبحضرة جممة مف أكابر  (ٔ)النواويالجامع األزىر الشيخ حسونة  شيخ

 العمماء. وبعد مدارسة مطولة ألوراؽ القضية أصدر المجمس قرارًا يقوؿ:

بثش اٌؼٍّبء أو شادأخز سأٞ ثؼغ ؽؼ ثؼذ ا٢ساءثبحتبد  رمشس»
ب، ٚأٔٗ ِٓ ادلغزؾمني 

ًّ
اػزجبس اٌش١خ ػجذ اٌشمحٓ اٌزٚلٟ ادلزوٛس وشد٠

ثشٚاق األوشاد؛ ألْ ادلذاس ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌشخض ِٓ شؼت األوشاد، 
عٛاء وبْ ِغىٕٗ األطٍٟ أٚ ٌِٛذٖ يف عجبي األوشاد، أٚ يف زلً آخش 

ػ جيبٚس٘ب؛ ؽ١ش ئْ ششؽ اٌٛالف غري ِؼشٚف، ٚمل ٠ىٓ ٕ٘بن اطـال
٠ؼٛي ػ١ٍٗ يف ختظ١ض األوشاد ثىُٛٔٙ أ٠ٛث١ني أٚ غري أ٠ٛث١ني. ٚلذ 
 ِٓ لجبئً األوشاد، 

ٌّ
صجذ أْ اٌش١خ ػجذ اٌشمحٓ اٌزٚلٟ ادلزوٛس وشدٞ

اٌزٟ رغىٓ يف أؿشاف د٠بس ثىش، شلب ٠مشة ِٓ أساػٟ ثز١ٍظ، اٌزٟ 

                                                                      
مجمس إدارة األزىر. ينظر: د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. ش  بو
قوانيف امتحاف التدريس وممخصات بعض سجالت ، (001109 – 5004)

 .ـٜٔٓٔ –ىػ ٜٖٔٔالوقفيات واالذونات لعاـ 
ـ( مشيخة األزىر فترتيف ٕٜٗٔ – ٜٖٛٔتولى الشيخ حسونة النواوي ) (ٔ)

ـ(، واألخيرة: بيف عامي ٜٜٛٔ – ٜ٘ٛٔمنفصمتيف، األولى: بيف عامي )
في طبقات  مي: النور األبيرعْ ـ(. ُينظر: محّي الديف الطُ ٜٜٓٔ – ٜٚٓٔ)

ـ، ص ص ٕٜٜٔالطبعة األولى  وت،بير  –شيوخ الجامع األزىر، دار الجيؿ 
ٖٗ – ٖ٘. 
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ب ٚلذ أؽؼش شٙبدح ِٓ ثؼغ 
ً
ٟ٘ ِمش األوشاد، فٙٛ ُِٕٙ، خظٛط

  نياٌؼبسفأػ١بْ األوشاد 
ّ
 (.1«)حببٌزٗ ادلم١ّني مبظش رذي ػٍٝ أٔٗ وشدٞ

القرار تـ انتساب الشيخ عبد الرحمف الذوقي لرواؽ األكراد، كما تـ  وبيذا
إبطاؿ ادعاءات الطمبة الكرد التابعيف سياسيِّا إليراف بأف رواؽ األكراد ُيدعى: 

دىـ سياسيِّا إليراف. "رواؽ العجـ"، وال ُينتسب إليو إال الطمبة الكرد التابعة بال
مجمس إدارة األزىر أف رواؽ األكراد واالنتساب إليو متوقؼ فقط عمى  تبرواع

كوف الطالب ُكػرديِّا مف غير نظر إلى تبعيتو السياسية اإليرانية أو العثمانية 
 أو أي بمد آخر.

 َ:1891إٌضاع ػٍٝ اٌشٚاق يف ػبَ  جتذد
عمى أصؿ النزاع بيف الطمبة يقِض قرار مجمس إدارة األزىر السابؽ  لـ

السياسية  التبعية ذووالكرد في رواؽ األكراد، حيث لـ يسكت الطمبة الكرد 

                              
دفتر قيد  (،002143 – 5004د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. ش، ) (ٔ)

شواؿ  ٜ – ٕٖٔٔرجب  ٙٔمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )
 – 5004ريؼ، ؾ. ش، )؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الش ٜٕىػ، ص ٕٖٔٔ

شواؿ  ٜٕمجمس إدارة األزىر ) جمساتدفتر قيد محاضر وقرارات و  (،002144
( ؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ ٗٔ، نمرة )ٙىػ، ص ٖٕٖٔذو القعدة  ٘ – ٕٖٔٔ

ممؼ أوراؽ جمسة مجمس إدارة  (،002569 – 5004األزىر الشريؼ، ؾ. ش )
ـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ – ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗاألزىر المنعقدة في الثالثاء )

 (.ٕالوثيقة رقـ )
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إليراف، بؿ ظمت عمميات الشّد والجذب مستمرة بسبب القضية ذاتيا، تنخفض 
نسبة غميانيا أحياًنا وترتفع أحياًنا، خاصة في حاؿ انتساب طالب كردي جديد 

 ا لمدولة العثمانية.لمرواؽ تتبع بالده سياسيِّ 

المرة تجدد النزاع بينيـ عمى الرواؽ مع قضية انتساب طالب كردي  وىذه
 -ىػ ٖٛٔٔآخر يدعى "إبراىيـ محمد المالطي الكردي"، وفد في عاـ 

ـ لطمب العمـ مف األزىر الشريؼ مف بمدتو ِبَيْسني التابعة لػ معمورة ٜٓٓٔ
العثمانية إذ ذاؾ.  لةلسياسية لمدو العزيز في كردستاف الواقعة تحت التبعية ا

ولما رغب االنتساب إلى رواؽ األكراد رفض شيخ الرواؽ الشيخ محمد أبو 
ـشد اٌؼغُ فمؾ حبغخ»الوفا؛ 

ُ
 ثـ و

ٌ
أي الكرد  ،(ٔ)«أْ ٘زا اٌشٚاق سلزض

التابعة بالدىـ سياسيِّا إليراف. ولما رفع أمره إلى مشيخة األزىر أقنعو شيخ 
 ٘ٛ»بانتسابو لرواؽ األتراؾ قائاًل لو:  (ٕ)سميـ البشرياألزىر وقتيا الشيخ 

. وامتثؿ الطالب إبراىيـ محمد الكردي، ومكث في (ٖ)«خري ِٓ سٚاق األوشاد

                              
 ممؼ (،002569 – 5004ؾ. ش )( د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ٔ)

 ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗإدارة األزىر المنعقدة في الثالثاء ) مجمسأوراؽ جمسة 
 (.ٚالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ –

. تولى مشيخة ـ(ٜٙٔٔ – ٕٖٛٔ)( كاف شيخ األزىر وقتيا الشيخ سميـ البشري ٕ)
 ٜٜٓٔـ( والثانية: مف عاـ ٖٜٓٔ – ٜٜٛٔاألزىر مرتيف، األولى: بيف عامي )

 .ٗٗ صمي: مرجع سابؽ، عْ الديف الطُ  محيّ ـ. ٜٙٔٔوحتى وفاتو عاـ 
 والوثيقة نفسيا. ،نفسو المصدر (ٖ)



 
 ٗٓٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

آخرىا أْف تحّزبت  مشكالت،رواؽ األتراؾ أربعة أشير، لكنو لـ يسترح، وواجو 
  حبغخ»ضده طمبة مف رواؽ األتراؾ، وأخرجوه مف رواقيـ: 

ُ
أٟٔ ٌغذ

ب ِبثرتو
ً
، فال أعزؾك ػٕذُ٘ ش١ئ

ٌّ
، ٚئمنب أٔب وشدٞ

ٍّ
ٟ»(ٔ). 

ىػ، إذ قّؿ ٕٖٓٔإبراىيـ محمد الكردي خارج الرواؽ حتى أوائؿ عاـ  وظؿ
معو الماؿ، وضاؽ بو الحاؿ. وتجاه ىذا الوضع، رفع أمره ىذه المرة إلى 

بعريضة بخط يده موّقًعا عمييا، ومرفًقا بيا شيادات  (ٕ)مدير وزارة األوقاؼ
األِش  طذٚس»مستندات تثبت أنو كردّي، ممتمًسا وراجًيا مف وزارة األوقاؼ: و 

 .(ٖ)«جبؼٍٟ ثشٚاق األوشاد، ٚئػـبئٟ ؽمٟ
وزارة األوقاؼ باألمر، وطمبت مف مشيخة األزىر ضرورة نظر  واىتمت

أمر انتساب إبراىيـ محمد الكردي إلى رواؽ األكراد مف عدمو، مع بحث 
التابعيف سياسيِّا إليراف بأف رواؽ األكراد خاص بطمبة الكرد  الطمبة ادّْعاءات

الكرد العجـ فقط، فقامت المشيخة بجمع أوراؽ القضية لعرضيا عمى مجمس 
 إدارة األزىر.

الطمبة الكرد التابعوف سياسيِّا إليراف قد أعمموا البحث لمحصوؿ  وكاف
وراؽ، جديدة تثبت دعواىـ، وتقّوي مركزىـ. فجمعوا بعض األ  داتعمى مستن

                              
 نفسيا. ثيقةوالو  ،نفسو المصدر (ٔ)
 .ى( حاولت التوصؿ السمو، لكف دوف جدو ٕ)
 .( المصدر السابؽٖ)
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وأرسموىا إلى القنصمية اإليرانية في القاىرة، طالبيف مف القنصؿ تقديـ األوراؽ 
بصفتو إلى مشيخة األزىر حتى ُيعتد بيا. وبالفعؿ، جاء ترجماف القنصؿ 

 اإليراني )حنا بؾ طحاف( باألوراؽ إلى مشيخة األزىر.

ـ ُعػقدت جمسة مجمس ٕٜٓٔأكتوبر  ٜٕ -ىػ ٕٖٓٔرجب  ٕٚ وفي
الشيخ سميـ البشري، وعضوية الشيخ  ألزىراألزىر تحت رئاسة شيخ اإدارة 

محمد عبده مفتي الديار المصرية، والشيخ عبد الكريـ سمماف عضو المحكمة 
الشرعية، والشيخ محمد أبو الفضؿ شيخ عمماء اإلسكندرية، والشيخ سميماف 

وراؽ بيف يدي أعضاء المجمس أ وُوضعت العبد شيخ عمماء السادة الشافعية.
 مسألة النزاع مف الطرفيف.

عمى الشيادات التي قدميا إبراىيـ محمد الكردي التي تثبت أنو  واطمعوا
، وتأكدوا مف صحتيا موقٍع عميو مف أربعة  مستند عف. وكانت عبارًة (ٔ)كرديّّ

                              
دفتر قيد  (،002144 – 5004( د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. ش، )ٔ)

ذو  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )
ؾ. ش د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  ؛ ٕٜص ىػ، ٖٕٖٔالقعدة 

زىر المنعقدة في إدارة األ مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ (،002569 – 5004)
 (.ٖٔالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ – ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗالثالثاء )
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يشيدوف فيو أف إبراىيـ محمد الكردي مف  (ٔ)مف أعياف الكرد بالقاىرة
 .(ٕ)الكرد ال مف بالد الترؾمف بالد  بمدتو وأفبيسني، 

اطَّمع أعضاء المجمس عمى مستند بو تحديد جغرافي لبمدة "ِبَيْسني"،  كما
كاف شيخ األزىر قد كمؼ أحد موظفي المشيخة )إسماعيؿ رأفت( إعداده مف 

 الكتب الجغرافية والخرائط المعتَبػرة، وعمموا أف ِبَيْسني:

ب ِٓ أػّبي ٚال٠خ ِؼّٛسح اٌؼض٠ض ادلغ ثٍذح»
ً
 ٚال٠خّبح أ٠ؼ

ِٓ لغُ ِالؿ١خ، ثٙب ِٓ اٌغىبْ ضلٛ  ءخشثٛؽ، ٟٚ٘ ِشوض لؼب
اصٕٟ ػشش أٌف ٔغّخ ثني أوشاد ٚأرشان. ٚلذ ٚسد روش٘ب يف وزت 
ٕب(. ٟٚ٘ ِٓ ثالد 

ْ
غ

َ
اٌؼشة، ٚسمسٛ٘ب ثبألٌف يف ا٢خش ثذي ا١ٌبء )ثِٙ

 (.3)«األوشاد ئىل اٌغشة ِٕٙب

                              
ىػ: الجزمو ٕٖٓٔصفر  ٕٛكما جاء في الوثيقة موقعيف بأختاميـ المؤرخة بػ  ىـ( ٔ)

بػ خاف الخميمي(  تاجرإرزنجانمي ) –جي عمي بسمـ مالطو لي )بػ خاف الخميمي( 
خربوتي  –د أغا مسافر حمو شريؼ يوسؼ أحمد مالطو لي يوسؼ أغا أحم –

ؾ. ش . و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، دمفتي زاده حسيف عالي. ُينظر: 
 ٗإدارة األزىر المنعقدة في ) مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ (،002569 – 5004)

 (.٘ٔالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ – ٖٖٖٔذي القعدة سنة 
 سيا.والوثيقة نف ،( المصدر نفسوٕ)
 (.ٚٔالوثيقة رقـ ) ،( المصدر نفسوٖ)
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المذكرة واإلعالمات الشرعية  اطمع أعضاء مجمس إدارة األزىر عمى كما
)حجج الوقؼ( التي جاء بيا إلى مشيخة األزىر حنا بؾ طحاف ترجماف 

ِٓ  أْ»القنصؿ اإليراني بالقاىرة. وذكرت القنصمية اإليرانية في مذكرتيا: 
. «ِٓ سػب٠ب دٌٚخ ئ٠شاْ دششؽ االعزؾمبق يف ٘زا اٌشٚاق أْ ٠ىْٛ األوشا

 يو بعدة دالئؿ:واستدلت القنصمية عمى ما ذىبت إل

أو « رواؽ العجـ»قد ُذِكر فييا لفظ  عيةاإلعالمات الشر  أف .1
 .(ٔ)«رواؽ األعاجـ»

المشايخ المذكوريف في تمؾ الحجج ىـ مشايخ الرواؽ  أف .2
 المعروؼ اآلف برواؽ األكراد. بما يعني أنو طرأ تغيير السـ الرواؽ بغير داٍع.

 الرواؽ. الوظائؼ المذكورة في الحجج يؤدييا أىؿ ىذا أف .3

لفظ "العجـ" أو "األعاجـ" إنما ُيطمؽ عمى رعايا دولة  أف .4
ال ٠ىْٛ اعزؾمبق يف ٘زا اٌشٚاق ئال دلٓ ٠ىْٛ سػ١خ  فٍزٌه»إيراف؛ 

شط
ُ
 .(ٕ)«ٌذٌٚخ اٌف

                              
 ،السابؽ المصدر. ينظر: ( ذكر في بعض الوثائؽ أحيانًا بػ: "رواؽ األعجاـ"ٔ)

 (.ٖٔالوثيقة رقـ )
دفتر قيد  (،002144 – 5004( د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ؾ. ش، )ٕ)

ذو  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )
ؾ. ش د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  ؛ ٖٜص ىػ، ٖٕٖٔ دةالقع

= 
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الناحية األخرى، اطمع مجمس إدارة األزىر عمى حجج أوقاؼ أخرى،  ومف
 منيا:

ـ، مذكور فييا: ٓٙٚٔ -ىػ ٖٚٔٔمؤرخة بعاـ  حجة .1
)الترؾ( وطمبة العمـ برواؽ  األرواـيشترؾ في ريعيا طمبة العمـ برواؽ »

 «.األكراد

مؤرخة بعاـ  (ٔ)عبد الرحمف كتخدا مرحـووقؼ ال حجة .2
إلى عشرة مف مجاوري رواؽ  ُيصرؼ مبمغٌ ـ، ُيذكر فييا ٔٙٚٔ -ىػ ٗٚٔٔ
 األكراد.

وقؼ الست زليخا حـر المرحـو إبراىيـ بؾ قائمقاـ مصر  حجة .3
 ـ، ُخصص فييا مبمٌغ لرواؽ األكراد.ٜٚٚٔ -ىػ ٕٕٔٔبسنة  المحررة

                                                                      
إدارة األزىر المنعقدة في  مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ (،002569 – 5004)

 (.ٖٔالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔ تمبرسب ٗٔ – ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗالثالثاء )
، وتولى ( عبد الرحمف كتخدا مف أشير األمراء المماليؾ في مصر العثمانيةٔ)

. واشتير بأعمالو المعمارية الرائعة، واألوقاؼ الخيرية رفيعة عسكرية مناصب
. ينظر: عبد الرحمف زكي: بناة القاىرة ـٙٚٚٔ -ىػ ٜٓٔٔسنة  توفيالكثيرة. 

 – ٛٚـ، ص ص ٜٙٛٔالقاىرة  –في ألؼ عاـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب 
ٛٓ. 
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بيف جممة مف مشايخ األروقة صادر مف الديواف  تصادؽ .4
ـ، ُذكر فييا مف ٕٙٚٔمارس  ٖٔىػ الموافؽ ٖٛٔٔرجب  ٕٛالعالي بتاريخ 

 .(ٔ)أولئؾ المشايخ شيخ رواؽ األكراد

 فير المجمس أيًضا عمى القرار الصادر مف مجمس إدارة األزى واطمع
ـ سالؼ الذكر في ىذا ٜ٘ٛٔ -ىػ ٖٖٔٔعيد الشيخ حسونة النواوي سنة 

 الشأف.

مدارسة مجمس اإلدارة لكؿ أوراؽ القضية، قاـ بتفنيدىا وتحميميا  وبعد
رواؽ »لمخروج بقرار شرعي صحيح. وبدأ بالحجج التي تثبت أف الرواؽ اسمو 

 ، فقاؿ:«األكراد

ش سٚاق األوشاد، ٚوبْ وبْ لذ عبء يف ؽغظ ششػ١خ وضريح  دلب»
ْ
رِو

رٛاس٠خ رٍه احلغظ شلب ١ٕ٠ف ػٍٝ ِبئخ ٚمخغني عٕخ، ٚوبْ ٘زا 
ب غري ِم١ذ ثشػ١خ دٌٚخ دْٚ سػ١خ دٌٚخ أخشٜ،  ؼٕٛاْاٌ

ً
ٌٍشٚاق ِـٍم

                              
دفتر قيد  (،002144 – 5004ؾ. ش، )( د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ٔ)

ذو  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )
ؾ. ش د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  ؛ ٖٜص ىػ، ٖٕٖٔالقعدة 

إدارة األزىر المنعقدة في  مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ (،002569 – 5004)
،  ٛالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔ سبتمبر ٗٔ – ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗالثالثاء )

ٖٔ.) 
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ب أْ إٌظبس)
ً
ب وبف١

ً
( ؽىت 1( ػٍّٛا ػٍٝ اٌزخظ١ض)1ٚمل ٠ضجذ صجٛر

فغش اإلؿالق)
ُ
ظٓ أْ رٌه ػًّ ِغزّش ػٓ اٌٛالف ٠

ُ
غت أْ ف١ ،(٠3

٠ىْٛ اٌؼًّ يف اعزؾمبق األوشاد ػٍٝ اإلؿالق ثذْٚ ختظ١ض ػّالً 
ض احلغظ، ٚال داػٟ ٌٕمغ لشاس رلٍظ اإلداسح اٌظبدس عٕخ 

َ
ثٕ

 (.4«)٘ـ ثؼذ اٌؼضٛس ػٍٝ ِب ٠إ٠ذ1313ٖ

وحّمؿ الدالئؿ المقدَّمة مف القنصمية اإليرانية في  سذلؾ فّند المجم وبعد
 القاىرة، فقاؿ:

اإلعالمات التي قدميا حضرة حنا بؾ طحاف مف تسمية ما جاء في  أما»
ىذا الرواؽ برواؽ األعاجـ أو العجـ فيو ُيشبو ما جاء في حجج وقؼ رواؽ 
األتراؾ مف تسميتو برواؽ األرواـ؛ فإف بعض القـو اصطمحوا تسمية األتراؾ 

                              
يصاؿ ريعو إلى ٔ) ( يقصد نظار الوقؼ، وىـ المسؤولوف عف رعاية الوقؼ، وا 

 مستحقيو حسب شرط الواقؼ.
 ( أي أف نظار الوقؼ لـ يخصصوا ريعو لطالٍب دوف آخريف في رواؽ األكراد.ٕ)
 ( أي شموؿ الوقؼ لعمـو طمبة رواؽ األكراد.ٖ)
دفتر قيد  (،002144 – 5004ؾ. ش، )الشريؼ،  ألزىرا ( د. و. ؽ. ـ، وثائؽٗ)

ذو  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )
ؾ. ش د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  ؛ ٖٜص ىػ، ٖٕٖٔالقعدة 

إدارة األزىر المنعقدة في  مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ (،002569 – 5004)
 (.ٖٔالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ – ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗالثالثاء )
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باألرواـ لظيور دولتيـ فيما كاف يممكو الرومانيوف، وبقي تحكـ سمطة حكاـ 
 مف كثيرٌ طنطينية. فمما خمفت الدولة العثمانية مموؾ القسطنطينية ُسمي القس

رعاياىا باألرواـ مع أنيـ مف الترؾ. ولـ يقِض ذلؾ بأف يكوف المستحؽ في 
رواؽ األتراؾ ىو الذي يكوف مف رعية األرواـ )اليونانييف(. مع أف لفظ 

بؿ لـ يقِض باشتراط األرواـ إذا أطمؽ ال ينصرؼ اليـو عندنا إال إلى اليوناف. 
أف يكوف المستحؽ مف سكاف البالد التي كانت في حكـ األرواـ قبؿ استيالء 
الدولة العثمانية عمييا، بؿ شمؿ االستحقاؽ أىؿ داغستاف والجركس والقازاف. 
واستمر األمر عمى ذلؾ بعد دخوؿ الجركس وبالد قازاف تحت سمطة الدولة 

ىو بما يعرفو أىؿ العرؼ  ماي ذلؾ كمو إنالروسية. فيذا يدؿ عمى أف العبرة ف
المعروؼ مف  (ٔ)مف مدلوؿ المفظ؛ فمفظ أكراد ال ُيفيـ منو إال ذلؾ الجيؿ

الناس في أّي بمد ُوِجد. ولفظ األرواـ عّرفو أىؿ العرؼ عندنا مف مدلوؿ أولئؾ 
األجياؿ التي يطمؽ عمى نواحييـ أرواـ في لساف العامة، وىـ الترؾ، 

لفظاف جاءا في عبارة  ـازاف، وأىؿ داغستاف. واألعاجـ أو العجوالجركس، والق
اإلعالمات فّسرىا الواقع باألكراد، كأف بعضيـ كاف يعرؼ لساف  تبكا

الفارسية، أو أنو اعتبر ما كاف معروًفا عند أىؿ المغة مف أف العجـ ما خالؼ 
ال شمؿ أىؿ طيرا ف العرب. وال يمكف أف يؤخذ ىذا المفظ عمى إطالقو، وا 

وغيرىـ ممف ليسوا بأكراد. وذلؾ ال يقوؿ بو أحد؛ فال بد مف تفسيره باألكراد 
مطمًقا كما دؿ عميو َنص الحجج األخرى لتطابؽ المعاني. ويدؿ عمى أنو ليس 

                              
 .( أي الجنس أو الِعرؽٔ)



 
 ٕٔٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

المراد مف األعاجـ الفارسييف مطمًقا أنو جاء رجؿ فارسي مرة، وأراد أف يدخؿ 
 .(ٔ)«ذلؾ في وقتو في أىؿ رواؽ األكراد، فمـ يقبموه، وسمـ ليـ

 اإليرانية بقولو: نصميةمجمس إدارة األزىر مف تفنيده لدالئؿ الق وَخُمص

ٓ شلب لذِٕبٖ أْ اٌٛلٛع حتذ دٌٚخ أٚ حتذ أخشٜ ال  ٚلذ»
ّ
رج١

ب؛ فٍٙزا ال ٠ٕظش ئىل 
ًّ
ب يف اػزجبس اجل١ً ادلٛلٛف ػ١ٍٙب ِغزؾم

ً
غري ش١ئ

ُ
٠

اء التقييد بذلؾ بنص  صريح إال إذا ج اتالدوؿ في الوقفيات واإلعالم أمسبء
 ٚعٍٖٛ ال ٠مجً اٌزأ٠ًٚ. ٚال ٠ىفٟ ٌفظ ٚاؽذ رلشد ديىٓ محٍٗ ػٍٝ 

 (.1)«وضريح

يقرأ الحيثيات السابقة التي فّندىا أعضاء مجمس اإلدارة بشكؿ  مف
تفصيمي دقيؽ، يستشؼ بوضوح القرار الذي وصؿ إليو المجمس؛ حيث قرر 

 المجمس باتحاد آراء أعضائو:

                              
دفتر قيد  (،002144 – 5004ؾ. ش، )( د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ٔ)

ذو  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )
ؾ. ش د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  ؛ ٖٜص ىػ، ٖٕٖٔالقعدة 

إدارة األزىر المنعقدة في  مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ (،002569 – 5004)
 (.ٖٔالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ – ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗالثالثاء )

 .( المصدراف أنفسيمإ)
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لشيادات التي قدميا الشيخ إبراىيـ محمد الدالة عمى ا اعتماد .1
 أنو كردّي.

االلتفات إلى أنو مف رعية الدولة العثمانية أو الدولة  عدـ .2
 الفارسية، فإف ذلؾ ال دخؿ لو في استحقاؽ انتساب الطالب إلى رواؽ األكراد.

ىذا الطالب مستحقِّا في رواؽ األكراد، كما اعتبر كذلؾ  اعتبار .3
ىػ. وعمى المشيخة تنفيذ ىذا ٖٖٔٔالرحمف الذوقي في قرار سنة الشيخ عبد 

 .(ٔ)القرار

مجمس إدارة األزىر ىذا الذي تـ تنفيذه، يكوف ىو اإلثبات الثاني  وبقرار
 فياألكراد"، وأف المدار  رواؽرسميِّا مف قبؿ المجمس أف الرواؽ اسمو: "

بالده السياسية. كما  االنتساب إليو كوف الطالب كرديِّا دوف النظر إلى تبعية
يعد ىذا القرار ىو االنتصار الثاني لطمبة الرواؽ الكرد التابعة بالدىـ سياسيِّا 
لمدولة العثمانية، والذي يقابمو إحباط ورفض دعاوى نظرائيـ التابعيف سياسيِّا 
إليراف. كما ُيحسب لمجمس إدارة األزىر أنو حقؽ في القضية بشفافية ودقة 

ي اعتباره كوف ىؤالء مدعوميف مف قنصمية دولة أو أخرى، بالغة، ولـ يضع ف
نما كاف القانوف ىو السيد والفيصؿ.  وا 

صمت الطمبة الكرد التابعة بالدىـ سياسيِّا إليراف أماـ قرار  ىؿ لكف،
مجمس إدارة األزىر ىذا؟ كال! فقد أعمنوا امتعاضيـ واعتراضيـ عمى القرار، 

                              
 .( المصدراف أنفسيمأ)



 
 ٗٔٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

اليد، موّقًعا عمييا شيخ رواؽ األكراد ودّونوا ذلؾ في مذكرة احتجاج بخط 
 الشيخ محمد أبو الوفا، الذي رفعيا إلى شيخ األزىر الشيخ سميـ البشري.

ابتدأت المذكرة باالستغراب مف قرار مجمس إدارة األزىر باستحقاؽ  وقد
ٔذسٞ  ِب» الشيخ إبراىيـ محمد الكردي برواؽ األكراد، منكريف ذلؾ بقوليـ: 

 إلبراىيـ محمد(  )أي ئصجبد احلك ٌٗ
ّ
. ثـ قاموا (ٔ)«ػٍخ ٚعٕذ ٚؽغخ ثأٞ

بمحاولة إثبات عدـ كردية إبراىيـ محمد، وعدـ كردّية بالده، فقالوا: إف بيف 
بالد الُكػرد وبالد إبراىيـ محمد أربَع واليات تعادؿ مساحتي واليتي مصر 

 والشاـ. وىـ:

ًعا غير صحيح؛ . وذكروا أنيا بالد العرب. وىذا طب: ٚال٠خ ادلٛطًاألٚىل
فإف والية الموصؿ وقتيا، إضافة إلى اشتماليا عمى بعض األراضي العربية 
كمدينة الموصؿ، كانت تشتمؿ حدودىا عمى أغمب مساحة جنوب كردستاف 

 المعروفة حالًيا بإقميـ كردستاف العراؽ.

. وقالوا: إنيا مخموطة بيف الترؾ والعرب، : ٚال٠خ ِبسد٠ٓاٌضب١ٔخ
الكردي، مع أف مارديف ضمف أراضي كردستاف، وغالبية  وأنكروا الوجود
 .دسكانيا مف الكر 

                              
 ممؼ (،002569 – 5004ؾ. ش )( د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ٔ)

 ٖٖٖٔذو القعدة سنة  ٗارة األزىر المنعقدة في الثالثاء )إد مجمسأوراؽ جمسة 
 (.ٜالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ –
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. وذكروا أنيا بالد الترؾ. وىذا غير صحيح، : ٚال٠خ د٠بس ثىشاٌضبٌضخ
حيث إنيا قمب الكرد في شماؿ كردستاف، ومعروفة بغالبيتيا الكردية مف 
ف السكاف. وبذكرىـ ديار بكر استرجعوا قضية انتساب الشيخ عبد الرحم

الذوقي سالفة الذكر، وتطاولوا عمى الشيخ حسونة النواوي، حيث قالوا: 
 اٌشمحٓٚال٠خ د٠بس ثىش، ٟٚ٘ ثالد اٌرتن، ثالد اٌش١خ ػجذ  ٚصبٌضٙب»

ب اٌش١خاٌزٚلٟ اٌزٞ أدخٍٗ )اٌشٚاق( 
ً
ب ٚػذٚأ

ً
 (.1)«ؽغٛٔخ ظٍّ

وىي بالد الشيخ إبراىيـ محمد. وقالوا: إف  : ٚال٠خ خشثٛؽ.اٌشاثؼخ
 فة بيف ىذه الوالية وبالدىـ مسافة شيريف عمى األقؿ.المسا

محاولتيـ إثبات أف بالد إبراىيـ محمد غير كردية، انتقموا إلى  وبعد
مرحمة أعمى في التفنيد؛ لعميـ يجدوف قبواًل فيما يقصدونو. فذكروا أنو حتى 
اد لو كاف إبراىيـ محمد كرديِّا حقِّا فإنو ال يستحؽ أف ينتسب إلى رواؽ األكر 

ال ٠غزؾك اٌذخٛي  وشد٠زٗفشع  ِغ»أصاًل؛ ألنو ليس مف رعية العجـ: 
 ٌٍؼغُ

ً
. واستدلوا عمى قوليـ ىذا «ٌشٚاق األوشاد ئال ثىٛٔٗ ٠ىْٛ سػ١خ

 ببعض ما استدلوا بو سابًقا مع إضافات جديدة، فقالوا:

يف اٌىزت اٌمذديخ ادلٛلٛفخ ثشٚاق األوشاد ِٓ ِذح ِب٠ٗ  ِٛعٛد»
ٚف١ٙب  األػغبَ،س ِب٠ٗ عٕني أْ ٘زا اٌشٚاق ثشٚاق أٚ ِبئزني أٚ صال

                              
 والوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسؤ)



 
 ٙٔٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

أمسبء اٌغبوٕني اٌٛالفني ٘زٖ اٌىزت ِٓ ثالد اٌؼغُ ِٓ صصلبْ 
 أْ 

ٌ
ٚلض٠ٚٓ ٚخشاعبْ ٚغري٘ب ِٓ ثالد اٌؼغُ. ٚوزٌه ػٕذٔب ؽغظ

بْ اٌفالٟٔ وزٌه
ّ
 .(ٔ)«اٌج١ذ اٌؼاّلٟٔ ِٛلٛفخ ثشٚاق األػغبَ، ٚاٌذو

ؽذس  ٚئمنب»"رواؽ األكراد" قالوا: توضيح أمر تسمية الرواؽ بػ  وفي
ٚاشزٙش ا٢ْ ثشٚاق األوشاد الٔمـبع األػغبَ ِٕز مخغني أٚ عزني 

ب ٌألوشاد
ً
نما  ،(ٕ)«عٕخ. ٚٚعٛد أوشاد سػ١خ اٌؼغُ ف١ٗ ال ٌىٛٔٗ سٚال وا 

 لكونو رواًقا لمعجـ عمى حّد قصدىـ.

ضيا نياية المذكرة، ألغى الشيخ محمد أبو الوفا الفرضية التي افتر  وفي
، وقاؿ: إنو تركّي. وعمؿ كالمو بأف األخير سكف رواؽ  بأف إبراىيـ محمد كرديّّ

ب  ئْ»األتراؾ نحو أربعة أشير، وأخذ استحقاقو في الرواؽ: 
ًّ
مل ٠ىٓ رشو١

ذخٍٗ ٚو١ً اٌشٚاق ثذْٚ االعزؾمبق
ُ
. ثـ أوضح الشيخ محمد أبو «و١ف ٠

األتراؾ، وأف إبراىيـ  ؽبروا ساكنوفالوفا أف طالًبا مف بالد إبراىيـ محمد 
نما:  ِغ  دلمبرٍزٗ»محمد لـ يخرج مف رواؽ األتراؾ لكونو غير تركي، وا 

 ٘زا». وختمت المذكرة بقوؿ شيخ رواؽ األكراد: «أِني أفٕذٞ، ٚشزّٗ ٌٗ
ع ٌغ١بدرىُ

ّ
 .(ٖ)«ِب ػٕذٞ، ٚاألِش ِفٛ

                              
 والوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسؤ)
 والوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسوٕ)
 والوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسوٖ)



 9مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد  ٚٔٓٔ 

 التابعوفاحتج بيا الطمبة الكرد  يىو مضموف المذكرة الت سبؽ ما
إليراف عمى قرار مجمس إدارة األزىر سالؼ الذكر. لكف مشيخة األزىر  اسياسيِّ 

 لـ تأخذ بما ورد فييا، معتمدًة عمى ما قرره مجمس إدارة األزىر مف قرارات.

بعد كؿ ما سبؽ مف أدلة ومستندات، وحجج وقرارات مف مجمس  ُترى،
 إدارة األزىر، ىؿ ُقضي عمى النزاع؟ أو عمى األقؿ ىؿ خفضت حدتو؟

! فمع بروز أي قضية خالؼ ينفجر الوضع في رواؽ األكراد بيف  كال
طمبتو ذوي التبعيتيف السياسيتيف المختمفتيف، عمى القضية المستجدة، وعمى 

 عمى الرواؽ. النزاع قضيةالقضية القديمة المستمرة، 

 َ:1814اٌشٚاق ٚجتذد إٌضاع  ٚوبٌخ
و الصراع عمى وكالة السبب في استئناؼ النزاع ىذه المرة وبقوة ى كاف

ـ. ٜٗٔٔفي عاـ  (ٔ)كرديالشيخ محمد أميف ال وكيمورواؽ األكراد بعد وفاة 

                              
ـ، والتحؽ برواؽ األكراد، وأصبح مف ٜٔٛٔ -ىػ ٖٛٓٔ( جاء إلى مصر عاـ ٔ)

: "الطريقة تسمىعمماء األزىر المعروفيف. واستقر بمصر، وأسس طريقة صوفية 
النقشبندية الكردية"، ومقرىا في حى أبو الوفا في شبرا بالقاىرة. ولمشيخ ذرية 
عممية مشيورة مف زوجتيو المصريتيف، كاف منيـ الدكتور الشيخ عبد الرحمف 

 وتوفيكاف عميًدا لكمية المغة العربية، ثـ نائًبا لجامعة األزىر.  الكردي الذي
. لمتفاصيؿ ـٜٗٔٔفبراير  ٚ -ىػ ٕٖٖٔربيع األوؿ  ٕٔأميف في  حمدالشيخ م

ينظر: محمود زايد: نشاط الكرد في مصر خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف 
= 



 
 ٛٔٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

فالطالب الكرد التابعوف سياسيِّا إليراف، ومعيـ شيخ الرواؽ، يريدوف تعييف 
 التابعوفأحد طالب الرواؽ، والطالب الكرد  (ٔ)الشيخ محي الديف صبري

ي تعييف الشيخ عبد الرحمف الذوقي أحد لمدولة العثمانية يرغبوف ف سياسيِّا
طالب الرواؽ أيًضا. عمًما بأف وظيفة وكيؿ رواؽ األكراد ليس ليا مرتب أو 

 .(ٕ) عائد ريع مف األوقاؼ

ـ، ورد لمشيخة ٜٗٔٔفبراير  ٓٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع أوؿ  ٘ٔ فيف
األزىر خطاب مف شيخ رواؽ األكراد )الشيخ محمد أبو الوفا( يطمب فيو مف 

بالرواؽ في  عماؿة إنابة الشيخ محي الديف صبري عنو في تأدية األالمشيخ
نظرًا لمرضو، ولوفاة الشيخ محمد أميف الكردي الوكيؿ  ضوره؛غيابو وح

 .(ٖ)السابؽ

                                                                      
 – ٜٕٕـ، ص ص ٖٕٔٓالعشريف، مطبوعات األكاديمية الكوردية بأربيؿ 

ٕٖٜ. 
أحد الطالب الكرد في رواؽ األكراد باألزىر الشريؼ، انتسب إلى األزىر في  كاف( ٔ)

ـ. كاف شافعي المذىب. وعرؼ عنو ٖٜٓٔأكتوبر  ٗ -ىػ ٕٖٔٔرجب  ٖٔ
ع في المغة الفارسية وآدابيا القديمة والحديثة. ينظر: د. و. ؽ. ـ، وثائؽ تضمّ ال

أوراؽ جمسة يـو الخميس ممؼ  (،002488 – 5004ؾ، ش )األزىر الشريؼ، 
ـ، المسألة نمرة ٜٗٔٔفبراير سنة  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع األوؿ سنة  ٕٗالموافؽ 

 (.ٖٔ(، الوثيقة رقـ )٘)
 (. ٜ(، الوثيقة رقـ )٘المصدر نفسو، المسألة نمرة ) (ٕ)
 (. ٓٔ(، الوثيقة رقـ )٘المصدر نفسو، المسألة نمرة ) (ٖ)
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مف رواؽ األكراد عريضتيف.  (ٔ)آخروفالمقابؿ قدَّـ طالب  وفي
. ـ أيًضاٜٗٔٔفبراير  ٓٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع أوؿ  ٘ٔ: في ئؽذاّ٘ب
ا فييا تعييف الشيخ عبد الرحمف الذوقي وكياًل لمرواؽ؛ لما ىو والتمسو 

  ِب»معروؼ فيو مف النزاىة والكفاءة. وقالوا فييا: 
ُ
٘ٛ أْ  ،(1)ٕٟٙ ػٕٗٔ

 اقش١خ سٚالٕب ِش٠غ ٚورب عٕٗ، صُ ئٔٗ ال ٠ذسٞ ِٓ شئْٛ اٌشٚ
ب لؾ، ٚال األػ١بْ ادلٛلٛفخ ػ١ٍٙب ِٓ ث١ٛد ٚدوبوني، ٚال ِمذاس ِب 

ً
ش١ئ

ِٓ س٠ؼٙب، ؽىت ٚال ِمذاس اخلجض ا١ٌِٟٛ. ٚال خيفٝ ػشس ِب ٠زؾظً 
 ػٍٝ ِب روش ٠زؼني ٔظت 

ً
٠رترت ػٍٝ رٌه ِٓ ػ١بع احلمٛق. فجٕبء

ٚو١ً ػٕٗ ِٓ لجً ادلش١خخ ١ٌؼشف ِب ػٍٝ اٌشٚاق ِٓ اٌٛلف١بد، 
٠ٚؼـٟ وً رٞ ؽك ؽمٗ. ٚال ٠ظٍؼ ذلزٖ اخلذِخ ِٓ ادلغزؾمني ئال 

                              
ىـ: حسيف محمود الكردي، عبد المجيد  الطالب الموقعوف عمى ىذه العريضة (ٔ)

يونس الكردي، رجب محمود الكردي، حسف عبد اهلل الكردي، السيد أحمد عبد 
د. و. ؽ. ـ، : ُينظراهلل الكردي، رشيد حسف الكردي، عمر لطفي الكردي. 

ممؼ أوراؽ جمسة يـو  (،002488 – 5004ؾ، ش )وثائؽ األزىر الشريؼ، 
 ـ،ٜٗٔٔفبراير سنة  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔوؿ سنة ربيع األ ٕٗالخميس الموافؽ 

 (.ٕٔ(، الوثيقة رقـ )٘المسألة نمرة )
 . أي: ما يوّدوف ذكره (ٕ)
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أً٘ ٌزٌه ٚألذُِٙ، ٚٔشػٝ ثٗ  اٌش١خ ػجذ اٌشمحٓ اٌزٚلٟ؛ فأٗ
 (.1«)رِخ ٚأِبٔخ. ٘زا ِب ٔشعٛ رٕف١زٖ

ربيع أوؿ  ٙٔفقدمت في اليـو التالي ) ،(ٕ)اٌؼش٠ؼخ األخشٜ أِب
الرواؽ نفسو، ويطعنوف بيا  شيخضد  ـ(،ٜٗٔٔفبراير  ٔٔ -ىػ ٕٖٖٔ

صبري وكياًل لمرواؽ. وقد جاءت وجوه  الديف محييعمى اختياره لمشيخ 
 تي:طعنيـ كما يأ

)شيخ رواؽ األكراد( ذو عناد  الوفا أبوالشيخ محمد  أف .1
اٌش١خ  ئْ»شديد، ويبغض طمبة الكرد العثمانييف، وكثيرة إساءتو إلييـ: 

غغ لذ٠ُ ٌألوشاد اٌؼضّب١ٔخ، ٠ـٛي اٌىالَ 
ُ
ادلزوٛس رٚ ػٕبد شذ٠ذ، ٚث

ا
ًّ
 .«ػٍٝ ئعبءرٗ ئ١ٌٕبـ فأٙب لذ وضشد عذ

د طعنوا عميو بأف لدييـ صبري فق الديف محييعف الشيخ  أما .2
ٓ  ٚلذ»الضالة:  (ٖ)البابّيةأنو يتبع الطائفة  تثبت شيوًدا

ّ
ثٍغٕب أْ ػ١

                              
 (. ٕٔ(، الوثيقة رقـ )٘) مرةالمصدر نفسو، المسألة ن (ٔ)
الموقعوف عمى ىذه العريضة ىـ أنفسيـ الموقعوف عمى العريضة األولى،  (ٕ)

 ؽ،وقي الكردي. ُينظر: المصدر السابويضاؼ إلييـ ىنا الشيخ عبد الرحمف الذ
 (. ٖٔرقـ ) ثيقة(، الو ٘المسألة نمرة )

 -ىػ ٕٓٙٔالبابية ديانة وضعية منحرفة خرجت مف رحـ المذىب الشيعي عاـ  (ٖ)
عبد الرحيـ:  أحمدـ عمى يد ميرزا عمي محمد رضا الشيرازي. ُينظر: ٗٗٛٔ

= 
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خ اٌؼبٌخ ادلؼٍخ، لذ صجذ ػ١ٍٗ ثشٙبدح 
ّ
ب ِٓ اٌـبئفخ اٌجبث١

ً
شخظ

اٌشٙٛد ػٕذ ؽؼشح اٌش١خ ؽغني ٚال ادلفزش اٌغبثك ثبألص٘ش ثأٔٗ 
، ٠ٚذػٛ ئىل ػالالرُٙ، ٚأٔٗ اعزز١ت ِشاد 

ّ
ادلش١خخ  يفثبثٟ

ب؟!1األص٘ش٠خ)
ً
 .«(. ٚضلٓ ال ٔأِٓ غبئٍزٗ ا٢ْ، فى١ف ئرا طبس سئ١غ

صبري يعمؿ بالتجارة. وكانت قوانيف األزىر وقتيا  الديف محييالشيخ  أف .3

 صُ»تعوؽ طمب العمـ:  أعماؿ بأيتمنع عمى طمبة العمـ االشتغاؿ بالتجارة، أو االنشغاؿ 
 .«بسح ٚال ٠ٍزفذ ئىل اٌؼٍُئْ اٌشعً اٌزٞ اخزبسٖ ش١خ اٌشٚاق رٚ جت

نياية ىذه العريضة رجا مقدموىا مف مشيخة األزىر تعييف الشيخ  وفي
فٍٕب يف ؽغٓ ػذاٌزىُ »عبد الرحمف الذوقي وكياًل لرواؽ األكراد: 

                                                                      
ـ، ٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔ، بيروت، الطبعة األولى -حركات ىدَّامة، دار المنارة 

 .ٜٙص
صبري بالبابية والبيائية  الديف محييفي حقيقة األمر، إف موضوع اتياـ الشيخ  (ٔ)

جّر معو طالًبا آخريف. وقد أجرت مشيخة األزىر معيـ تحقيقات مطولة، 
ـ، وىو العاـ الذي تـ فصميـ فيو مف ٕٜٗٔوحتى عاـ  ٕٜٔٔاستمرت مف عاـ 

خراجيـ خارج مصر بعد كؿ  ستنساخثبوت التَُّيـ عمييـ. وقد قمت با األزىر وا 
 الوثائؽ المتعمقة بيذا الموضوع إلعداداىا في بحث عممي قريًبا إف شاء اهلل.
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ْ
ٓ

َ
ٚغريرىُ اٌذ١ٕ٠خ فغ١ؼ أًِ ثأْ ال رظغٟ ئىل لٛي اٌش١خ ِٚ

 اخرتٔبٖ يف ػش٠ؼزٕب أِظ
ْ
ٓ

َ
ِ ٓ

ّ
ؼ١

ُ
 .(1«)اخزبسٖ، ٚأْ ر

ىذيف الموقفيف المتضاديف مف طالب رواؽ األكراد قررت مشيخة  وتجاه
 .(ٕ)األزىر إحالة األمر ِبُرمَّتو عمى مجمس إدارة األزىر؛ ليقرر فيو ما يراه

فبراير سنة  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع أوؿ  ٕٗجمستو المنعقدة في  وفي

ييا القضية، وفحص أوراقيا، واتخذ ف ذهإدارة األزىر ى مجمسـ نظر ٜٗٔٔ
 القرار التالي:

ادلمذسح ِب  ٓئْ ش١خ اٌشٚاق ِش٠غ، ١ٌٚظ ػٕذٖ ِ ؽ١ش»
ديىٕٗ ِٓ ئداسح شئْٛ ٚأػّبي اٌشٚاق، وّب اػرتف ثزٌه يف اٌزّبعٗ 
اٌٛاسد ئىل ادلش١خخ، ٚوّب ٘ٛ ادلؼشٚف ِٓ ؽبٌزٗ. ٚؽ١ش ئٔٗ وبْ ِٓ 

ب، ١ٌٚظ ٌٗ ِٓ  ِٓ ئػفبؤٖاٌالصَ 
ً
اٌٛظ١فخ ثشفزٗ، ٌٚىٓ ٌىٛٔٗ غش٠ج

ئً اٌؼ١ش ِب ٠مَٛ حببع١برٗ، فمذ لشس اجملٍظ ئثمبءٖ يف ٚظ١فزٗ، ٚعب

                              
ممؼ  (،002488 – 5004ؾ، ش )الشريؼ،  زىرد. و. ؽ. ـ، وثائؽ األ (ٔ)

فبراير  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع األوؿ سنة  ٕٗيـو الخميس الموافؽ  ةأوراؽ جمس
 (. ٖٔ(، الوثيقة رقـ )٘لمسألة نمرة )ـ، اٜٗٔٔسنة 

 (. ٕٔ،  ٜ(، الوثيقة رقـ )٘المصدر نفسو، المسألة نمرة ) (ٕ)
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ٚأْ ٠ٕٛة اٌش١خ ػجذ اٌشمحٓ اٌزٚلٟ أؽذ ؿالة اٌشٚاق ػٕٗ يف 
 (.1«)رأد٠خ اٌؼًّ ثال ِشرت ػ١ٍٗ ئرا لجً رٌه

ولممرة الثالثة عمى التوالي يأتي قرار مجمس إدارة األزىر منصًفا  وىكذا،
لدعاوى  مبطالً سياسيِّا لمدولة العثمانية، و لطمبة الرواؽ الكرد التابعيف 

ومطالب نظرائيـ التابعيف سياسيِّا إليراف. فقد ُأبمغ رواؽ األكراد بقرار مجمس 
 ٕٗ -ىػ ٕٖٖٔربيع األوؿ  ٜٕ(، ومؤرخ في ٖٔٚاإلدارة بخطاب نمرتو )

 .(ٕ)ـٜٗٔٔفبراير 

                              
دفتر قيد  (،002149 – 5004ؾ، ش ). و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، د (ٔ)

ذو القعدة  ٛ – ٖٖٔٔرمضاف  ٜٔمحاضر وقرارات مجمس إدارة األزىر )
(، سادًسا ٜٕٖ، القرار رقـ )ٛٚ، ٙٚص ص   ـ(،ٜٗٔٔ – ٖٜٔٔىػ / ٕٖٖٔ

ممؼ  (،002488 – 5004ؾ، ش ) الشريؼ،؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر 
ـ، ٜٗٔٔفبراير سنة  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع األوؿ سنة  ٕٗأوراؽ جمسة يـو 

ؾ، ( ؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ٔٔ(، الوثيقة رقـ )٘المسألة نمرة )
ربيع الثاني سنة  ٜٔمسة يـو ممؼ أوراؽ ج (،002489 – 5004ش )
(، ٚ(، الوثيقة رقـ )ٖـ، المسألة نمرة )ٜٗٔٔمارس سنة  ٙٔ -ىػ ٕٖٖٔ

 )سادًسا(.
دفتر قيد  (،002149 – 5004ؾ، ش ). و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، د (ٕ)

ذو القعدة  ٛ – ٖٖٔٔرمضاف  ٜٔمحاضر وقرارات مجمس إدارة األزىر )
 .ٜٕٖ، الوثيقة رقـ ٚٚص  ـ(،ٜٗٔٔ – ٖٜٔٔىػ / ٕٖٖٔ
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ربيع  ٗجانبو رّد الشيخ عبد الرحمف الذوقي بخطاب مؤرخ في  ومف
ـ، ُيعمف فيو قبولو تعيينو وكياًل لرواؽ ٜٗٔٔأوؿ مارس  –ىػ ٕٖٖٔلثاني ا

 .(ٔ)األكراد، وقيامو بشؤوف وأعماؿ الرواؽ بال مرتب طبًقا لقرار المجمس

 رذخً اخلذ٠ٛ ػجبط ؽٍّٟ: ؿٍت
يقبؿ الطمبة الكرد التابعوف سياسيِّا إليراف قرار مجمس اإلدارة لممرة  لـ

في إثارتيـ  استمرواـ قدرٌة لمنع تنفيذه. ومف ثـ الثالثة، لكف لـ يكف بيدى
الرواؽ، مقتنعيف بما يطالبوف بو، ومستمريف في  داخؿ والمشكالتلمقالقؿ 

كتابة عرائض احتجاجيـ لمشيخة األزىر، طالبيف دعـ القنصمية اإليرانية 
بالقاىرة بكؿ ثقميا. كؿ ذلؾ وىـ يبحثوف عمى أدلة ومستندات جديدة تقوّْي 

 ومسعاىـ. مطالبيـ

الطمبة الكرد التابعوف سياسيِّا لمدولة العثمانية مف تحركات  وتخوَّؼ
 – ٕٜٛٔإلى الخديو عباس حممي الثاني ) (ٕ)خصوميـ، فقاموا برفع شكوى

ـ، أي في اليـو ٜٗٔٔأوؿ مارس  -ىػ ٕٖٖٔربيع الثاني  ٗـ( في ٜٗٔٔ

                              
ممؼ  (،002488 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

ـ، ٜٗٔٔفبراير سنة  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع األوؿ سنة  ٕٗأوراؽ جمسة يـو 
 (. ٗٔ(، الوثيقة رقـ )٘المسألة نمرة )

الطالب الموقعوف عمى ىذه العريضة ىـ: رجب محمود الكردي، عبد المجيد  (ٕ)
الكردي، حسيف محمود الكردي، حسف عبد اهلل الكردي، السيد أحمد عبد  يونس

 اهلل الكردي.
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رواؽ األكراد. الذي أعمف فيو الشيخ عبد الرحمف الذوقي قبولو منصب وكالة 
 شكواىـ حوؿ عدة أمور، منيا: رتالمدح والثناء، تمحو  اراتوبعد عب

شيخ  الوفا أبويواجيوف ظمًما وجورًا مف الشيخ محمد  أنيـ .1
 رواؽ األكراد، حيث أكؿ حقوقيـ، وسّبب ليـ األلـ واألذى.

شيخ رواؽ األكراد يزعـ أف أوقاؼ الرواؽ خاصة بػ ُكػرد  أف .2
العثمانييف. مع أف أصؿ الحالة عكس ما يزعـ شيخ العجـ، وليس الكرد 

 الرواؽ.

شيخ رواؽ األكراد يقبؿ انتساب مف يأتي مف ُكػرد العجـ  أف .3
 إلى الرواؽ، أما الكرد العثمانيوف فال يقبميـ، ويضع العراقيؿ أماميـ.

بقياـ الخديو بإنقاذىـ مف ظمـ شيخ رواؽ األكراد  طالبوا .4
وتعييف غيره ممف يشيد لو  صب،ا المن)محمد أبو الوفا( بعزلو مف ىذ

 .(ٔ)بالعدؿ

                              
ممؼ أوراؽ إلغاء ، (009972 – 0069ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ عابديف،  (ٔ)

. عمًما بأف ـٖٜٔٔيناير  ٕٔوالخطباء، بتاريخ إنشاء مدرسة لتخريج الوعاظ 
داخؿ ممؼ كوده  عصؿ أف توضىذه الوثيقة ُوضعت خطًأ داخؿ ىذا الممؼ، فاأل

(. وقد تـ إبالغ مديرة قاعة البحث في دار 002569 – 5004األرشيفي )
الوثائؽ بذلؾ لتعديؿ أرشفة الوثيقة. وال أدري ما إذا كاف قد تـ التعديؿ أـ ليس 

  بعد.



 
 ٕٙٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

ُتشر الوثائؽ إلى أف الخديو عباس حممي تجاوب مع ىذه الشكوى،  ولـ
فالديواف الخديوي نفسو لـ يؤّشر عمييا بالتحقيؽ أو إحالتيا لجية 

نما أّشر عمى الشكوى بالحفظ  .(ٔ)االختصاص، وا 

 األدٌخ ثني ادلزٕبصػني: عجبق
ع بيف طمبة الرواؽ منذ أف تولى الشيخ عبد الرحمف حدة النزا ارتفعت

 شيخالذوقي وكالة الرواؽ. فريؽ الطمبة الكرد اإليرانييف يقوده شيخ الرواؽ ال
محمد أبو الوفا، وفريؽ الطمبة الكرد العثمانييف يقوده وكيؿ الرواؽ الشيخ 

ىر عبد الرحمف الذوقي. وكؿ فريؽ يتسابؽ في تقديـ أدلة جديدة لمشيخة األز 
 يرى أنيا تؤيد حجتو ومطمبو.

ذلؾ أف قدـ الطمبة الكرد التابعة بالدىـ سياسيِّا إليراف عريضة إلى  ومف
ـ، تحتوي عمى فقرات مف حجج شرعية وكتب ٜ٘ٔٔمشيخة األزىر في عاـ 

. ويعتقدوف «األعجاـ أو العجـ رواؽ»قديمة معبرة عف رواؽ األكراد بمفظ: 
إلى رواؽ األكراد عمى ُكػرد العجـ  ابالنتستؤكد عمى اقتصار ا ؿأنيا دالئ

 فقط. ومما ذكروه:

 ٕٓقابؿ أغا المسطر في الباب العالي، والمؤرخ في  َوْقؼ .1
ـ(، وىو عبارة عف إيجار مكاف كائف ٛٗٙٔفبراير  ٗٔىػ )ٛ٘ٓٔمحـر 

بالقاىرة بخط الباطنية، مشتمؿ عمى ثالث قاعات أرضية ورواؽ ومطبخ 

                              
 المصدر نفسو، والوثيقة نفسيا.  (ٔ)
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مى ثمانية أنفار في رواؽ األعجاـ، يقرأوف ثمانية ومنافع ومرافؽ. وُيصرؼ ع
أجزاء شريفة كؿ يـو في الرواؽ المذكور، باإلضافة إلى مف يقـو باإلشراؼ 

 عمى القراءة، والمسؤوؿ عف الجباية، فميما نصيب في ىذا الوقؼ.

 ٕ٘توجد حجة وقؼ مف المرحـو قابؿ أغا مؤرخة في  أنو .2
عمى ثمانية أنفار مف  قفياـ(، أو ٕٙٙٔفبراير  ٗٔىػ )ٕٚٓٔجمادى اآلخرة 

األعجاـ القاطنيف برواؽ األعجاـ، لقاء أنيـ يقرأوف القرآف في الرواؽ 
ْبعة  وتفرقتيا، وأبطؿ كؿ ما يخالؼ ذلؾ. (ٔ)المذكور، وجعؿ لشيخيـ خدامة الرّْ

ورد في حجة أف أحد المشايخ قرر قراءة جزء شريؼ  أنو .3
ىػ ٘ٚٓٔشواؿ  ٕٔوُحرر ذلؾ في  برواؽ العجـ وقؼ المرحـو قاسـ كتخدا.

 ـ(.٘ٙٙٔ أبريؿ ٕٚ)

قوؿ وقت الظير  فيالشيخ مصطفى بف أحمد الكردي  قرر .4
ىػ )أكتوبر ٕٗٔٔالعجـ بالجامع األزىر ... تحريرًا في رمضاف  برواؽ

 .(ٕ)ـ(ٕٔٚٔ

                              
ْبَعة ىي الجزء مف القرآف.  (ٔ)  الرِّ
 ممؼ (،002569 – 5004ؾ. ش )وثائؽ األزىر الشريؼ،  ( د. و. ؽ. ـ،ٕ)

 ٖٖٖٔسنة  القعدة ذو ٗإدارة األزىر المنعقدة في الثالثاء ) مجمسأوراؽ جمسة 
 (.ٗٔالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ –
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 الديف محييـ رفع ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔىػ الموافؽ ٖٖٙٔمحـر  ٚ وفي
 زل١ٟ وبرجٗ»وّقًعا عمييا باسـ: صبري عريضة إلى مشيخة األزىر، م

ولـ يكتب الكردي! وذكر أف في عريضتو سنًدا  «طربٞ اإل٠شأٟ اٌذ٠ٓ
عمى  بإضافيِّا يدلؿ عمى أنو رواؽ العجـ وليس رواؽ األكراد، وىو ما ُكت

عمى الحاوي في الفقو الشافعي" الموجود بكتبخانو  ونويغالؼ كتاب "شرح الق
 »: ٜٚاألزىر نمرة 

َ
ـف

َ
ل
َ
زا اجلضء ٚاجلضء اٌزٞ ثؼذٖ اٌش١خ ػجذ ٘ ٚ

 ٠ٕزفغ ثٗ،  احلٕفٟ ٘ـ(1998)رـ  ٙٛرٟاٌجاٌشمحٓ ٠ٛعف 
ْ
ٓ

َ
ػٍٝ ِ

ٚعؼً ِمشٖ جببِغ األص٘ش ثشٚاق اٌؼغُ، ٚإٌبظش ػ١ٍٗ ش١خ سٚاق 
ا يف 

ً
صبري أف  الديف محيي. وذكر «٘ـ1931شٛاي عٕخ  9اٌؼغُ. حتش٠ش

 .(ٔ)الكتبخانوأمثاؿ ىذا الكالـ كثير عمى الكتب المحفوظة ب

 محييمشيخة األزىر بمراجعة البيانات التي جاءت في عريضة  وقامت
 .(ٕ)صبري، وأّشرت بأنيا صحيحة الديف

الطمبة الكرد التابعوف سياسيِّا لمدولة العثمانية، فقد قاموا أيًضا برفع  أما
العرائض لذوي األمر في األزىر لتأكيد ما قرره مجمس إدارة األزىر مف أف 

األكراد لكؿ الكرد. ومف ذلؾ عريضة مرفوعة إلى مفتي الديار المصرية رواؽ 
ـ( بناًء عمى طمب منو. ٕٜٓٔ – ٜ٘ٔٔالشيخ محمد بخيت المطيعي )

                              
 (.ٖالوثيقة رقـ ) ،( المصدر نفسؤ)
 الوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسوٕ)
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والعريضة مكتوبة بخط يد الشيخ عبد الرحمف الذوقي، وموقًعا عمييا باسـ: 
زلغٛثىُ األطغش ٚزلجىُ األورب ػجذ اٌشمحٓ اٌزٚلٟ  وبرجٗ»

. وذكر فييا أنو يقدـ لمفتي الديار ما جاء مف النصوص (ٔ)«٘شثبألص اٌىشدٞ
الصريحة الدالة عمى أف لطائفة مف الُكػرد رواًقا ومأوى بالجامع األزىر، 

 وذلؾ كما يمي: ،«األوشاد سٚاق» وعبرت عنو ىذه النصوص بمفظ:

في كتاب الخطط الجديدة لممرحـو عمي باشا مبارؾ،  جاء .1
سابًقا ما نصو: رواؽ األكراد. ىذا الرواؽ عمى يميف  الذي كاف ناظًرا لممعارؼ

الداخؿ مف باب المزينيف بجوار رواؽ اليمنية، في أسفمو خزف ودواليب، 
ولو جراية في كؿ يـو  ،(ٕ)وبأعاله مساكف، ويطؿ عميو شباؾ الطيبرسية

 ، ج رابع.ٖٕخمسة وستوف رغيًفا. وشيخو الشيخ عبد اهلل الكردي. أىػ، ص 

                              
. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، دُينظر:  عمى نص ىذه العريضة لالطِّالع( ٔ)

إدارة األزىر المنعقدة  مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ (،002569 – 5004ؾ. ش )
 (.ٛالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ – ٖٖٖٔ القعدة ذو ٗفي الثالثاء )

عمى يميف الداخؿ مف باب المزينيف، وىي تحفة  الواقعة برسيةي( أي المدرسة الطٕ)
ي نقيب طيبرسشأىا األمير عالء الديف ال تزاؿ موجودة إلى اآلف، أنمعمارية ال

 ـ.ٜٖٓٔ -ىػ ٜٓٚالجيوش في عاـ 
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ما نصو: الدور  (ٔ)كنز الجوىر في تاريخ األزىر(كتاب ) وفي .2
الثالث مف الرواؽ العباسي يشتمؿ عمى محالت لمفتي الديار المصرية، وأميف 

لطمبة األكراد. وفي محؿ آخر منو  غرؼ أربعاإلفتاء، وكتبة اإلفتاء. وعمييا 
)أي مف كتاب كنز الجواىر...(: رواؽ األكراد كاف عمى يميف الداخؿ مف باب 

مزينيف بجوار رواؽ اليمنية، وبأعاله مساكف، فأزيؿ، ونقؿ طمبتو منو إلى ال
 رواؽ العباسي. أ.ىػ.

حجة لرواؽ المغاربة، وعمييا خطوط العمماء وأختاميـ،  وفي .3
منيـ شيخ الجامع األزىر سابًقا الشيخ عبد اهلل الشرقاوي والشيخ األمير 

ألكراد بالجامع األزىر مف وغيرىما ما نصو: بياف ما ىو معيف لرواؽ السادة ا
الخبز، وىو في كؿ يـو ثالثوف رغيًفا بدؿ الغالؿ التي كانت ترد في كؿ سنة 
مف ناحية الروضة بالجمالية بوالية األشمونييف، وقؼ المرحـو الوزير بشتؾ 

صادرة مف الباب العالي، مؤرخة ثاني عشر  ةالدويدار، وذلؾ ضمف حج
 ىػ.ٕٛٔٔجمادى األولى سنة 

ة وقفية المرحـو عبد الرحمف كتخدا المحفوظة أيًضا حج وفي .4
في رواؽ السادة المغاربة، رواؽ األكراد مذكور في جممة مواضيع منيا. 

 ـ( ُيعمـ ما بيا.ٜ٘ٔٔوبطمب ىذه الحجة مف شيخ الرواؽ اآلف )

                              
 -ىػ ٕٖٓٔعاـ ىذا  وكتاب وصدرسميماف رصد الحنفي الزياتي،  الشيخ: ؤلفو( مٔ)

مكتبة ومطبعة الغد بػ عف حديثًا صدر . و مف مطبعة ىندية بالقاىرةـ ٕٜٓٔ
 عائشة التيامي. .وقدمت لو دـ، ٜٜٜٔناىيا بالجيزة عاـ 
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إف لممرحـو إبراىيـ باشا أدىـ الكردي وقًفا عمى رواؽ  ثـ .5
زىر تحت يد المباشر. فمُتنظر، وُيعمؿ األكراد، وحجتو بإدارة الجامع األ 

 بمقتضاىا.

إف لمرواؽ المذكور خزانة كتب، عمى كؿ كتاب منيا وقؼ  ثـ .6
رواؽ األكراد. ومف جممتيا نسخة مف صحيح البخاري وقؼ المغفور لو محمد 

وقٌؼ عمى رواؽ »عمي باشا جّد العائمة الخديوية، مكتوب عمى أجزائيا: 
 «.األكراد بالجامع األزىر

استحقاؽ كما ُيعمـ ذلؾ مف القرار  ليـ ُكػرًداىناؾ طمبًة  أفو  .7
ىػ مف مشيخة الجامع األزىر برئاسة حضرة الشيخ ٖٖٔٔالصادر سنة 

حسونة النواوي، وبعضوية كؿ مف حضرات األساتذة األفاضؿ، الشيخ سميـ 
ـ(، واألستاذ محمد عبده مفتي ٜ٘ٔٔالبشري شيخ الجامع األزىر اآلف )

ية، والشيخ عبد الكريـ سميماف العضو في المحكمة الكبرى الديار المصر 
الشرعية، وغيرىـ مف أكابر العمماء. فمنو )أي مف القرار الصادر سنة 

ىػ( ُيعمـ بأف لطالب العمـ حؽَّ الدخوؿ في رواؽ األكراد حيث كاف ٖٖٔٔ
ونصيا: إف المدار عمى أف يكوف الشخص  لؾ،منيـ؛ إذ عبارتو صريحة في ذ

ألكراد، سواء كاف مسكنو األصمي، أو مولده في جباؿ األكراد أو مف شعب ا
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محؿ آخر يجاورىا، حيث إف شرط الواقؼ غير معروؼ، ولـ يكف ىناؾ 
 .(ٔ)اصطالٌح يعوؿ عميو في تخصيص األكراد وتميزىـ المقصود منو

األدلة السابقة، ختـ الشيخ عبد الرحمف الذوقي مذكرتو لمفتي  وبعد
 ولو:الديار المصرية بق

ٕىش٘ب  فٙزٖ»
ُ
ٔظٛص طشحيخ، ال رمجً اٌزأ٠ًٚ، ٚال اٌزجذ٠ً، ٚال ٠

ئال ِىبثش أٚ ِؼبٔذ. ٌٚزا ثبدسد ثؼشػٙب ػٍٝ أٔظبس فؼ١ٍزىُ ؽغت 
 ش١خ ٘زا 

ّ
ب ِٚإِالً يف ّ٘زىُ اٌؼ١ٍب أْ رىفٛا ػٕب شش

ً
اٌـٍت، ساع١

اٌشٚاق، فأٗ رٚ غب٠خ، ٌٚٗ دػبٜٚ ثبؿٍخ، ِٚغزظت ٌٍؾمٛق عٙالً 
ا
ً
 .(ٕ)«ٚػٕبد

مف األدلة التي ساقيا الشيخ عبد الرحمف الذوقي أنيا تسعى  ويالحظ
لتأكيد أف الرواؽ ىو لجميع الطمبة الكرد بصرؼ النظر عف تبعيتيـ 

وىذا عكس ما يسعى إليو  ،«األوشاد سٚاق»السياسية؛ ومف ىنا ُسّمي بػ 
 ػُيسّمى ب إف الرواؽ قولوفزمالؤىـ مف الكرد التابعيف سياسيِّا إليراف، الذي ي

                              
تمؾ النصوص في المصادر التي ذكرىا الشيخ عبد الرحمف  ةراجعبم قمتُ ( ٔ)

 .الذوقي الكردي فوجدتيا صحيحة
 ممؼ (،002569 – 5004ؾ. ش )( د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، ٕ)

 – ٖٖٖٔ القعدة ذو ٗإدارة األزىر المنعقدة في الثالثاء ) مجمسأوراؽ جمسة 
 (.ٛالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ
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وعميو: يحاولوف قصر حؽ االنتساب لمرواؽ عمى الطمبة  ،«اٌؼغُ سٚاق»
 الكرد القادميف مف شرؽ كردستاف التابعة سياسيِّا إليراف.

يالحظ عمى األدلة التي ذكرىا الشيخ الذوقي أنيا أدلة صريحة  كما
وىي ومباشرة ال تقبؿ تأوياًل، فضاًل عف أنو استقاىا مف مصادرىا األصمية، 

الحجج، ومف نصوص شيود عياف غير كرد، مثؿ عمي مبارؾ، والشيخ 
سميماف الزياتي، إضافة إلى قرارات مجمس إدارة األزىر نفسو الذي ُيَشّكمو 

 مجموعة مف كبار عمماء األزىر.

ربما قد أصاب طمبة الكرد التابعيف سياسيِّا إليراف ىاجُس أال  وىنا،
مذكراتيـ إلى مشيخة األزىر اعتماًدا جدوى مف استمرار تقديـ عرائضيـ و 

عمى أنفسيـ دونما ضغط وسند سياسي؛ فعاودوا الطمب مف القنصمية 
 اإليرانية بالقاىرة.

 َ:1815اٌمٕظ١ٍخ اإل٠شا١ٔخ ػبَ  رذخً
ـ، أرسؿ شيخ رواؽ ٜ٘ٔٔأغسطس  ٖٔ -ىػ ٖٖٖٔشواؿ  ٕٔ في

قنصؿ إيراف خطيرة إلى  (ٔ)مذكرة خطية –الشيخ محمد أبو الوفا  – كراداأل 

                              
 ،اؽ األعاجـ"َوقِّع عمى المذكرة: الشيخ محمد أبو الوفا ذاكًرا صفتو بأنو "شيخ رو  (ٔ)

عبد القادر معروؼ  -ٕصبري السنندجي.  الديف محيي-ٔوقع الطالب: و 
محمد حسيف نعيمي  -ٗعباس محمد كريـ األورامي.  -ٖالسنندجي. 

= 
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بالقاىرة. وال تكمف خطورة ىذه المذكرة في قياـ رافعييا بتقديـ الحجج لمقنصؿ 
 رواؽ»رواؽ األكراد اسمو الحقيقي:  أف اإليراني التي يروف مف خالليا

وعميو فال ُينتسب إليو إال الكرد مف ذوي التبعية اإليرانية. ولكف  ،«العجـ
يطالبوف القنصمية اإليرانية  نيـأ فيتكمف الخطورة الشديدة في المذكرة 

بضرورة تدخميا تدخاًل مباشرًا وصريًحا بأي وسيمة لطرد كؿ طالب كردي 
عثماني، وفرض أمٍر واقٍع بأف الرواؽ ىو لمكرد اإليرانييف فقط. واتيموا 
دارتيا بالظمـ نحوىـ، والتحّيز لمطمبة الكرد العثمانييف؛ رغبًة  مشيخة األزىر وا 

 كردي تابع سياسيِّا إليراف. في إقصاء أي طالب

اٌغؼبدح عٕبة اٌمٕظً  طبؽت» مطمع مذكرتيـ تمؾ قالوا: وفي
عٕشاي اٌذٌٚخ اٌؼ١ٍخ اإل٠شا١ٔخ أداَ اهلل دٌٚزٗ ٚئلجبٌٗ. ضلٓ ش١خ 
سٚاق اٌؼغُ ٚؿالثٗ ثبجلبِغ األص٘ش اٌشش٠ف ٔؼشع ػٍٝ عؼبدرىُ 

ثشٚاق ٌٕب سٚاق ِٓ لذ٠ُ اٌضِبْ ِؼشٚف  -ضلٓ اإل٠شا١ٔني  -إٔٔب 
األػبعُ، خيزض ثٕب ػٍٝ ِب ٘ٛ ِمزؼٝ احلغظ اٌمذديخ احملفٛظخ ٌذٜ 

 .(ٔ)«اٌٛوبٌخ اٌغ١بع١خ اإل٠شا١ٔخ

                                                                      
زاده  ىرمحمد طا -ٙنجـ الديف نعيمي السنندجي. )وأخوه(  -٘السنندجي. 

 (.ٙالوثيقة رقـ ) ،المصدر السابؽساوجبالغ. ُينظر: 
 والوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسؤ)
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نما يعمنوف  كرًدا،ال يعمنوف تبعيتيـ السياسية إليراف باعتبارىـ  فيـ وا 
أنيـ إيرانيوف، وأف الرواؽ الموجود بالجامع األزىر خاص بيـ ىـ اإليرانيوف 

الحجج واإلعالمات الشرعية محفوظة في الوكالة  فقط. وكوف قوليـ أف
الرواؽ ليست جديدة  ةالسياسية )القنصمية( اإليرانية بالقاىرة، معناه أف قضي

نما مف قديـ الزماف عمى حد قوليـ. وىذا  افإلير  في مطمع القرف العشريف، وا 
 تطور جديد، يظير ألوؿ مرة في ىذه المذكرة!

و أف أصوؿ الحجج الخمس السابقة أدري ما إذا كاف المقصود ى وال
لكف الثابت أنيا مسجمة في  منيا، صورٌ محفوظة في القنصمية اإليرانية أـ 

 ٛٔسجالت محكمة مصر الشرعية، وفي سجالت وقفيات األزىر بتاريخ 
ىػ. والحجج التي قالوا إنيا محفوظة لدى الوكالة ٖٖٖٔجمادى اآلخر سنة 

 اإليرانية في القاىرة ىي: ياسيةالس

أكتوبر  ٖىػ )ٛٓٓٔربيع األوؿ  ٗٔدعوى، تاريخيا  حجة .1
العجـ وسميماف  واؽـ(، بخصوص المنزؿ المشترؾ بيف وقؼ ر ٜٜ٘ٔ
 جاويش.

 ٕٛىػ )ٕٙٓٔجمادى اآلخر  ٕٓتقرير نظر تاريخيا  حجة .2
 ـ(.ٕ٘ٙٔمايو 

ثبات وقؼ، تاريخيا  حجة .3 جمادى اآلخر  ٕٓتقرير نظر وا 
 محكمة مصر الشرعية.ـ(، صادرة مف ٕٙٙٔفبرير  ٜىػ )ٕٚٓٔ
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 ٕٔىػ )ٖٛٓٔربيع األوؿ  ٛٔتقرير نظر، تاريخيا  حجة .4
ـ(، صادرة مف محكمة مصر الشرعية عمى رواؽ األعاجـ ٕٚٙٔأغسطس 

 بالجامع األزىر.

أكتوبر  ٕٓىػ )ٕٗٔٔرمضاف  ٕٓتقرير نظر، تاريخيا  حجة .5
 .(ٔ)ـ(، صادرة مف محكمة مصر الشرعيةٕٔٚٔ

ىر بالظمـ والحيؼ، قاؿ الطمبة الكرد اتياميـ لمشيخة األز  وبخصوص
األزىر جعمت الشيخ عبد الرحمف الذوقي  إدارةاإليرانيوف في مذكرتيـ: إف 

ب  ال»الكردي وكياًل لمرواؽ )رواؽ األكراد( مع أنو: 
ً
٠غزؾك أْ ٠ىْٛ ؿبٌج

واستندوا في قوليـ  .«ثبٌشٚاق ادلزوٛس، فؼالً ػٓ اعزؾمبلٗ دلشرجخ اٌٛوبٌخ
لرحمف الذوقي الكردي ال يستحؽ أف يكوف طالًبا برواؽ إف الشيخ عبد ا

 أف: إلىاألكراد 

 عثمانية محضة. تبعيتو .1

 حائز عمى رضا شيخ رواؽ األكراد وطمبتو. غير .2

الطمع يحركو بتشجيع أناس مف جنسية تبعيتو عمى  أف .3
القدـو إلى األزىر واالنتساب إلى رواؽ األكراد حتى يتقّوى بأصواتيـ؛ تثبيتًا 

                              
والوثيقة نفسيا. جدير بالذكر أف تمؾ الحجج مذكورة بغير ترتيب  ،نفسو المصدر (ٔ)

و باٍد تطبيًقا لممنيج تاريخي في الوثيقة. وقد قمت برصدىا في المتف مرتبة كما ى
 العممي التأريخي.
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. كما أف انتساب طمبة كرد مف التبعية العثمانية في الرواؽ ُيحدث لمركزه
ذلؾ والتبعية المتباينة، وبالتالي ينشئ  نةأصحاب المشارب واأللس خالطت

يتبعو شكايا وادعاءات يستغميا الشيخ عبد الرحمف الذوقي  ،وخالًفا نزاًعا
 لصالح جانبو.

بد الرحمف الذوقي دوف : إف إدارة األزىر تجيب كؿ طمبات الشيخ عوقالوا
 مشيخةأف  وزعموااستصدار إذف مف شيخ الرواؽ، وال تسمع لشكاياتيـ. 

رٛافك أ١ِبذلُ اٌزٟ ال حتت أْ ٠ىْٛ ٌٍؼغُ سٚاق، ٚأْ  ال»األزىر: 
 ٚاقٚلٍت ؽم١مخ اٌش ثبٌزذس٠ظ،٠ؼٍّٛا ػٍٝ عرتٖ، ٚٔفٟ ٘زا االعُ 

ب ثادخبي اٌؼضّب١ٔني ... ٚلـغ ٚئخشاط اٌز
ً
ب فش١ئ

ً
جؼ١خ اإل٠شا١ٔخ ش١ئ

 (.1)«)اٌز٠ٓ( ُ٘ أطؾبة اٌشٚاق

نقاًذا ليـ مف ىذه الخطورة مف وجية نظرىـ التمس الطمبة الكرد  وا 
 اإليرانيوف مف القنصؿ اإليراني التدخؿ المباشر لتحقيؽ األمور التالية:

 الطمبة غير اإليرانييف مف الرواؽ بالكمية. إبعاد .1

 عد .حقوؽ الطمبة اإليرانييف مف أي ت صيانة .2

كؿ وكيؿ لمرواؽ ال يكوف إيرانيِّا، ُيقصد بذلؾ الشيخ عبد  نفي .3
 الرحمف الذوقي.

                              
 والوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسؤ)
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مستِحؽ وكياًل لمرواؽ يكوف حائزًا عمى رضا مشيخة  تعييف .4
 .(ٔ)الرواؽ وطمبتو

فالطمبة الكرد التابعة بالدىـ سياسيِّا إليراف تطورت طمباتيـ مف  إذف،
التبعية السياسية إليراف إلى جعؿ  ذوي الكردقصر رواؽ األكراد عمى الطمبة 

الرواؽ لمطمبة اإليرانييف عموًما، مع إبعاد أي طالب آخر تبعيتو عثمانية حتى 
ولو كاف كردّي األصؿ. ربما يكوف ذلؾ مف باب اإلغراء لمقنصمية ألف 

التدخؿ في األمر  يرانيةتستخدـ كؿ ضغوطيا. كما أنيـ طالبوا القنصمية اإل
ابعة المستمرة لشؤونيـ وحقوقيـ؛ حفاًظا عمييا مف أي والمت مباشرة، بصورة

 أمر يرونو تعدًيا مف وجية نظرىـ.

في األمر! أف القنصمية اإليرانية لـ تضّيع الوقت؛ فقد قامت  والعجيب
رساليا إلى مشيخة األزىر  بإعداد مذكرة بمضموف الموضوع المرفوع إلييا، وا 

 -يا صورة مف المذكرة ـ(، مرفقًة بٜ٘ٔٔأغسطس  ٖٔفي اليـو نفسو )
المرفوعة إلييا مف الشيخ محمد أبو الوفا وبعض الطمبة،  -سالفة الذكر 

 فماذا( وارد. ٚ٘ٔووصمت المشيخة في اليـو نفسو أيًضا في خطاب نمرتو )
 موقؼ مشيخة األزىر؟ كاف

                              
 والوثيقة نفسيا. ،( المصدر نفسؤ)
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 ِش١خخ األص٘ش ِٓ ِزوشح اٌمٕظ١ٍخ اإل٠شا١ٔخ: ِٛلف
األوراؽ الالزمة، وقررت عرضيا  باألمر، وجمعت األزىرمشيخة  اىتمت

في أوؿ جمسة لمجمس إدارة األزىر، والتي عقدت في يـو السبت أوؿ ذي 
ـ. وبعد اطّْالع المجمس عمى ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٔٔىػ الموافؽ ٖٖٖٔالقعدة 

رواؽ األكراد وبعض طمبتو  شيخ شكوىمذكرة القنصمية اإليرانية وعمى 
ا»قرر المجمس:  ذكرة،لمم المرفقة

ً
بعخ ٘زٖ ادلغأٌخ ٌمشاءح أٚسالٙب حل ٔظش

مج١ؼٙب، ٚدلشاعؼخ اٌمشاساد اٌظبدسح يف شأٔٙب سأٜ رلٍظ اإلداسح 
 اٌمؼذح رٚ 4رأع١ً إٌظش ف١ٙب جلٍغخ ٠َٛ اٌضالصبء ادلمجً ادلٛافك 

 (.1)«1815َعجزّرب  14 -٘ـ 1333عٕخ 

الجمسة المقررة كاف األعضاء قد درسوا الموضوع دراسة وافية،  وفي
إلى ما أصدره مجمس إدارة األزىر مف قرارات سابقة في موضوع  ورجعوا

الشكوى، وعمموا أف موضوع الشكوى ُنظر لدى مجمس إدارة األزىر مرتيف. 
وأصدر في كؿ مرة منيما قرارًا في موضوع الشكوى. وىما: القرار الصادر 

 تحدثنا الذيـ( ٜ٘ٛٔنوفمبر سنة  ٗىػ )ٖٖٔٔجماد أوؿ سنة  ٙٔبتاريخ 

                              
دفتر قيد  (،002151 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

 ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔإدارة األزىر ) مجمسمحاضر وقرارات وجمسات 
 سابعًا(. – ٜ٘ٗ) نمرة القرار، ٕٗص ـ(، ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب 
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أكتوبر  ٜٕ) ػىٕٖٓٔرجب سنة  ٕٚابًقا، والقرار الصادر بتاريخ عنو س
 عنو أيًضا قبؿ ذلؾ. تحدثنا الذيـ( ٕٜٓٔ

ـ ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔاطمع مجمس اإلدارة عمى الكشؼ المؤرخ في  كما
المقدـ مف مشيخة األزىر إلى مجمس اإلدارة بأسماء المستحقيف في الرواؽ 

وعمى  ،(ٔ)ـ بطمب العمـ بالجامع األزىرالمتنازع بشأنو، ومبدأ اشتغاؿ كؿ مني
أوراؽ المسألة الخاصة بتعييف الشيخ عبد الرحمف الذوقي وكياًل لمرواؽ 

ربيع األوؿ سنة  ٕٗالمذكور الصادر بيا قرار مجمس اإلدارة بتاريخ 
 ـ( لالسترشاد بما يوجد فييا مف أوراؽ.ٜٗٔٔفبراير سنة  ٜٔىػ )ٕٖٖٔ

: في أؽذّ٘بوع الشكوى إلى قسميف: مجمس اإلدارة بتقسيـ موض وقاـ
: في التضرر مف بقاء صب١ّٔٙبٚاختصاص رواؽ األكراد بالتبعية اإليرانية، 

 وكيؿ الرواؽ الحالي )الشيخ عبد الرحمف الذوقي الكردي( في وظيفتو.

: وىو انفراد اإليرانييف برواؽ خاص ال يشاركيـ ػٓ اٌمغُ األٚي أِب
مف مجمس إدارة  فيونو قد سبؽ الفصؿ أ إلدارةفيو غيرىـ، فذكر مجمس ا

القاضييف بأف المستحقيف ىـ الكرد دوف  الذكر سالفياألزىر بالقراريف 
االعتبار عف كونيـ تابعيف ألي دولة مف الدوؿ. وقاؿ المجمس: إف القراريف 

ٔٙبئ١بْ طبدساْ ِٓ عٍـخ سلزظخ ثبٌفظً يف ٘زا  لشاساْ»السابقيف 

                              
الطالب إعداد كشؼ  دقيقمـ سجالت كانت مشيخة األزىر قد طمبت مف موظؼ  (ٔ)

 الطمبة المستحقيف وقتذاؾ في رواؽ األكراد. ءبأسما
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اٌمٛأني اخلبطخ ثبألص٘ش اٌظبدسح  ادلٛػٛع، ٚخٛي ذلب رٌه مبمزؼٝ
 .«ِٓ لجً احلىِٛخ

ضافة إلى ما سبؽ، فقد ذكر مجمس اإلدارة المنعقد أدلة جديدة تعضد  وا 
 وتدعـ ما اتخذ مف قبؿ مف قرارات. ومنيا:

ـ ٜٗٔٔفبراير سنة  ٓٔمؤرخة في  (ٔ)وجدت عريضة أنو .1
ع بشأنو، ُذكر ممضاة مف الشيخ محمد أبو الوفا شيخ الرواؽ المذكور المتناز 

سٚاق  ش١خ»وكتب في ذيميا  ،«سٚاق األوشاد ش١خ»في صدرىا أنو: 
ووقع بختمو المعروؼ. وطمب في أثناء ىذه العريضة تعييف وكيؿ  ،«األوشاد

ليذا الرواؽ بداًل مف وكيمو المتوفى "الشيخ محمد أميف الكردي". وفي ىذا 
ومنو ُيعمـ أنو خاص  .«األوشاد سٚاق»إقرار صريح منو بأف ىذا الرواؽ ىو 

 بتبعية خاصة. تقييدالمعروؼ باألكراد دوف  اسبيذا الشعب والجيؿ مف الن

عمـ مف الكشؼ المقدـ مف المشيخة والمستخرج مف قمـ  أنو .2
سجالتيا لمجمس اإلدارة أف مف بيف طمبة الرواؽ المذكور شخًصا اسمو أحمد 

وىو أقدـ منتسب  ىػ،ٖٗٓٔمحمد، عثماني التبعية، اشتغؿ بالعمـ مف سنة 

                              
لالطالع عمى ىذه العريضة المكتوبة بخط يده ينظر: د. و. ؽ. ـ، وثائؽ  (ٔ)

 ٕٗممؼ أوراؽ جمسة يـو  (،002488 – 5004ؾ، ش )األزىر الشريؼ، 
(، الوثيقة ٘ـ، المسألة نمرة )ٜٗٔٔفبراير سنة  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔربيع األوؿ سنة 

 (. ٓٔرقـ )
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مستحؽ في ىذا الرواؽ بعد شيخو الحالي )الشيخ محمد أبو الوفا(، ولـ يكف 
في وقت انتساب "أحمد محمد" مجمس إدارة بالجامع األزىر، وكاف التصرؼ 

بإشراؼ  افي االنتساب في ذلؾ العيد في جميع أروقة األزىر مطمًقا لمشايخي
مف شيخ الرواؽ المذكور بأف  شيخ الجامع األزىر وحده. وىذا إقرار آخر

ا بتبعية معينة، حيث إف شيخ الرواؽ نفسو ىو َمْف َقِبمو  الرواؽ ليس خاصِّ
 في الرواؽ مع أنو كردي عثماني التبعية.

عمى القراريف الصادريف سابًقا مف مجمس إدارة األزىر، وعمى  واعتماًدا
 ال»قرر أنو: مجمس اإلدارة المنعقد فإف المجمس  ساقيما المذيفالدليميف 

 ثبٌمشاس٠ٓ 
ً
ب ٌٍجؾش يف ٘زا ادلٛػٛع ِشح أخشٜ؛ اوزفبء

ً
٠شٜ داػ١

 (.1)«اٌغبثمني

عمى مجمس إدارة األزىر ىنا، مدى دقتو في تفصيص الموضوع،  يالحظ
ودراستو دراسة وافيًة لجزئياتو مع أنو قد سبؽ وأف صدرت بحقو قرارات 
سابقة. وكأف أعضاء المجمس قالوا ربما تظير في األوراؽ المقدمة حديثًا 

 اًفاإنصدالئُؿ جديدة تكوف داعيًة لنقض القرارات السابقة واتخاذ قراٍر جديٍد 
عالء لو دوف أي أمر آخر. ولما لـ يجدوا احترموا ما قرره سا لمحؽ،  بقوىـوا 

                              
دفتر قيد  (،002151 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

 ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔإدارة األزىر ) مجمسجمسات محاضر وقرارات 
 ٜٛٗ، القرار نمرة )ٖٓ – ٕٙص ص ـ(، ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب 

 ثانًيا(.  –
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لما اعتقدوا قيامو عمى أسس صحيحة، بؿ وساندوا قرارات سابقييـ بأدلة 
جديدة استخرجوىا كما تـ بيانو. وىذا يبرىف مدى براعة أعضاء مجمس إدارة 

صدار قر  ارات بحقو قائمة عمى األزىر وقتذاؾ في تفنيد ما ُيعرض عمييـ، وا 
 أدلة وبراىيف.

بالتضرر مف وكيؿ رواؽ األكراد الشيخ  الخاص :اٌمغُ اٌضبٟٔ أِب
في معيشتيـ ومساكنيـ،  اؽعبد الرحمف الذوقي، بشأف مضايقتو لطمبة الرو 

فإف المجمس رأى أنو ال يستطيع أف يأخذ قرارًا في ىذا الشأف دونما إجراء 
مجمس مف مشيخة األزىر إجراء تحقيؽ في فقد طمب ال ولذا، تحقيؽ رسمي.

 .(ٔ)ىذا الشأف، وبعدىا ينظر المجمس فيو

 -ىػ ٖٖٖٔذو القعدة  ُ٘أجِري التحقيؽ الالـز في اليـو التالي ) وبالفعؿ
. ولـ يسفر (ٕ)الشيخ عبد الرحمف قراعة دـ( عمى يٜ٘ٔٔسبتمبر  ٘ٔ

                              
ممؼ  (،002569 – 5004ؾ. ش ). و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، د( ٔ)

 ٗٔ -ىػ ٖٖٖٔ القعدة ذو ٗأوراؽ جمسة مجمس إدارة األزىر المنعقدة يـو )
ؾ، . و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، د(. ؛ ٕٕالوثيقة رقـ )ـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر 
إدارة  مجمسدفتر قيد محاضر وقرارات وجمسات  (،002151 – 5004ش )

ـ(، ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب  ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔاألزىر )
 ثانًيا(. – ٜٛٗ، القرار نمرة )ٖٓص 

الجامع األزىر  وكيؿـ(، كاف وقتيا ٜٖٜٔ – ٕٙٛٔالشيخ عبد الرحمف قراعة ) (ٕ)
وُعّيف مفتًيا لمديار المصرية بيف عامي  ومدير المعاىد الدينية اإلسالمية.

 ـ(.ٕٜٛٔ – ٕٜٔٔ)
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ة ما ُعزي التحقيؽ عف إدانة الشيخ عبد الرحمف الذوقي، وأثبت عدـ صح
إليو. ومع ذلؾ فقد قّدـ الشيخ عبد الرحمف الذوقي استقالتو مف منصب وكيؿ 

ـ؛ إراحًة لنفسو، ومنًعا ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٘ٔرواؽ األكراد اعتبارًا مف يـو 
 .(ٔ)لمقالقؿ بيف الطالب كما َذَكر في التحقيؽ

عرض ىذا التحقيؽ عمى جمسة مجمس إدارة األزىر التالية، والتى  وتـ
سبتمبر  ٛٔ -ىػ ٖٖٖٔ القعدة ذو ٛفي يـو السبت الموافؽ  عقدت
التي عرضت في الجمسة. وقِبؿ المجمس  اـ، وكاف أولى القضايٜ٘ٔٔ

 .(ٕ)استقالة الشيخ عبد الرحمف الذوقي الكردي، وصّدؽ عمييا

ـ( كتب ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٜٔ -ىػ ٖٖٖٔذو القعدة  ٜاليـو التالي ) وفي
قيعو لمقنصمية اإليرانية. وشرح فيو لمقنصمية شيخ األزىر خطاًبا مطواًل بتو 

موضوع المذكرة المرفوعة مف قبميا إلى مشيخة األزىر،  فيحيثيات ما تـ 
 ٔوذلؾ في ضوء ما دار في جمسات مجمس إدارة األزىر التي عقدت في: )

                              
ؾ، ش لالطالع عمى التحقيؽ ينظر: د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

 ٛ) يـوإدارة األزىر المنعقدة  مجمسممؼ أوراؽ جمسة  (،002151 – 5004)
 (، الوثيقة رقـٔالمسألة رقـ )ـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٛٔ – ٖٖٖٔسنة  القعدة ذو
(ٔ.) 

دفتر قيد  (،002151 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٕ)
 ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔإدارة األزىر ) مجمسمحاضر وقرارات وجمسات 

 أواًل(.  – ٓٓ٘، القرار نمرة )ٕٖص ـ(، ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب 
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 -ىػ ٖٖٖٔذو القعدة  ٗـ(، و)ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٔٔ -ىػ ٖٖٖٔذو القعدة 
ـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٛٔ -ىػ ٖٖٖٔ القعدة ذو ٛـ(، و)ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ

ـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٘ٔ -ىػ ٖٖٖٔذو القعدة  ٘والتحقيؽ الذي ُأجري في )
 وما ترتب عمى ذلؾ مف قرارت كما تـ إيضاحو.

ٚادلشعٛ أْ  ٘زا،»: ومشيخ األزىر خطابو لمقنصمية اإليرانية بقول وختـ
ُٙ ِٓ أْ ال ٠ؼٛد ادلزظٍّْٛ ئىل ٘زٖ اٌشىٜٛ ِشح صب١ٔخ ثؼذ حتمم

ب، ٚساػذ ف١ٗ ِب جيت ِشاػبرٗ 
ً
ب دل١م

ً
ادلش١خخ حبضذ ٘زا ادلٛػٛع حبض

ب. ٌٚزضك اٌٛوبٌخ اٌغ١بع١خ )اٌمٕظ١ٍخ اإل٠شا١ٔخ( 
ً
ب ٚٔظبِ

ً
 ثأْششػ

ا يف ئساؽخ اٌـالة ٚئصاٌخ شىٛاُ٘ ثبٌـشق 
ً
ادلش١خخ ال رأٌٛ عٙذ

 (.1)«اٌؼبدٌخ

                              
ممؼ  (،002569 – 5004ؾ. ش ). و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، د( ٔ)

 ٗٔ -ىػ ٖٖٖٔ القعدة ذو ٗأوراؽ جمسة مجمس إدارة األزىر المنعقدة يـو )
ؾ، ؛ د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔالوثيقة رقـ )ـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر 
إدارة  مجمسدفتر قيد محاضر وقرارات وجمسات  (،002151 – 5004ش )

(، ـٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب  ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔاألزىر )
 (،002368 – 5004. ش )ؾ؛ د. و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  ٖٖص 

لى جيات مختمفة س –سجؿ كوبيا  ـ، ص ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔ نةخطابات مف وا 
 .ٖٖٕ - ٕٖٔص 



 
 ٙٗٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

 عقصير موقَّ  طابالقنصؿ اإليراني عمى شيخ األزىر بخ جانبو ردَّ  ومف
فيو أف  ِمموـ(، ُيعْ ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٕٔ -ىػ ٖٖٖٔ القعدة ذو ٕٔعميو في )

عمى ما جاء في خطابو. وقدـ القنصؿ  العالقنصمية اإليرانية تشرفت باالطّْ 
شكره عمى قياـ المشيخة بفصؿ الشيخ عبد الرحمف الذوقي مف منصب وكيؿ 

مف أحد الطمبة التابعيف  لمرواؽ الرواؽ، ورجا مف المشيخة تعييف وكيؿٍ 
 ٚو١الً ئرا رىشِزُ ثزؼ١ني  ٠ٌٓفؼ١ٍزىُ ِٓ اٌشبوش ٚٔىْٛ»إليراف: 

خ ئ٠شاْ ِٓ ػّٓ 
ّ
ٌٍشٚاق ادلزوٛس أؽذ اٌـٍجخ اٌزبثؼني ٌذٌٚخ ػ١ٍ

 .(1)«ادلٛعٛد٠ٓ

                              
ممؼ  (،002569 – 5004ؾ. ش ). و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، د( ٔ)

 ٗٔ -ىػ ٖٖٖٔالقعدة  ذو ٗ) يـوأوراؽ جمسة مجمس إدارة األزىر المنعقدة 
 ويالحظ ركاكة األسموب في الكتابة. (.ٕٔالوثيقة رقـ )ـ(، ٜ٘ٔٔسبتمبر 
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 سٚاق األوشاد؟ ١ًٚوِٕظت  ِظري
ال يستطيع أف  االرواؽ مريضً  خوشي ا،منصب وكيؿ الرواؽ خاليً  أصبح

الطمبة الكرد التابعيف  وفبأعباء مشيخة الرواؽ. وفي الوقت نفسو، عي يقـو
الديف صبري، ويدعميـ في ذلؾ  محييإليراف عمى الوكالة، خاصة  اسياسيِّ 

 اسياسيِّ  التابعيفالقنصمية اإليرانية في القاىرة. وفي المقابؿ، فإف الطمبة الكرد 
إعادة تعييف الشيخ  لمدولة العثمانية متوجسوف مف خطوة كيذه، ويريدوف

لمرواؽ، أو عمى األقؿ إبقاء منصب وكالة الرواؽ  عبد الرحمف الذوقي وكيالً 
 في أبناء تبعيتيـ.

شيخ رواؽ األكراد  معيـفقد بادر الطمبة الكرد اإليرانيوف و  وبالفعؿ،
لمرواؽ.  الديف صبري وكيالً  محييعريضة التمسوا فييا تعييف الشيخ  بتقديـ

مية اإليرانية تبني ذلؾ، فخاطب القنصؿ اإليراني وزير وطمبوا مف القنص
األوقاؼ مباشرة في ىذا الشأف، وقاـ وزير األوقاؼ بتحويؿ األمر عمى مدير 

 .(ٔ)األوقاؼ، وبدوره حوليا إلى مشيخة األزىر

قدـ الطمبة الكرد العثمانيوف في الرواؽ عريضة أخرى  إثرىا وعمى
د الرحمف الذوقي في منصب وكيؿ التمسوا فييا إعادة تعييف الشيخ عب

مف غيره، وأصمح لمعمؿ مف سواه. وطالبوا  أكفأُ الرواؽ؛ لما ذكروا مف أنو 
 الديف صبري المشار إليو. محييفييا بعدـ تعييف الشيخ 

                              
 (.ٗالوثيقة رقـ ) ،نفسو المصدر( ٔ)



 
 ٛٗٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

انقساـ طالب الرواؽ في اختيار شخص الوكيؿ الذي ينوب عف  وأماـ
الجذب بينيـ، قررت و  شيخ الرواؽ في أداء العمؿ، واستمرار حالة الشدّْ 
 مشيخة األزىر عرض األمر عمى مجمس إدارة األزىر.

ىػ ٖٖٗٔصفر سنة  ٛٔفي جمسة السبت الموافؽ  األمر فعالً  وُعرض
ـ. وحياؿ حالة االنقساـ تمؾ، ومرض شيخ رواؽ ٜ٘ٔٔديسمبر سنة  ٕ٘ -

 قرر مجمس إدارة األزىر إجراء انتخابات ؿ،األكراد، وعدـ قدرتو عمى أداء العم
سرية بيف طالب رواؽ األكراد المنتسبيف إليو؛ لتعييف مف يقع عميو اختيارىـ، 

المجمس أف يكوف  واشترط وكياًل ليذا الرواؽ. ،أو يحوز األغمبية المطمقة
الخاء( حسف السير والسموؾ، وتقديـ نتيجة االنتخاب إلى  بفتحالمنتَخب )

 .(ٔ)مجمس اإلدارة لمنظر فييا

اب السري بيف الطالب المستحقيف برواؽ األكراد عممية االنتخ وُأجريت
 عف. وأسفرت (ٕ)ـٜٙٔٔيناير  ٕٗ -ىػ ٖٖٗٔربيع األوؿ  ٜٔ اإلثنيفيـو 

                              
دفتر قيد  (،002151 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

 ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔإدارة األزىر ) مجمسمحاضر وقرارات وجمسات 
 (. اخامسً  – ٔٗ٘، القرار )ٕٛص ـ(، ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب 

توضع فيو بطاقات االقتراع،  صغيرصندوؽ  يوجداالنتخاب أف  نظاـ مفكاف  (ٕ)
يقـو في  ثـكانت عبارة عف وريقات فارغة، يقـو الناخب بأخذ ورقة منيا،  التي

 ال. و مف انتخبو، ثـ يطبؽ الورقة ويضعيا في الصندوؽ اسـمكاف مستتر بكتابة 
تزاؿ ىذه الوريقات محفوظة إلى اآلف في دار الوثائؽ القومية المصرية، داخؿ 
= 
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لمرواؽ بأغمبية مطمقة. وقدمت  الشيخ عبد الرحمف الذوقي وكيالً  انتخاب
فاعتمدىا. ثـ أمر بعرضيا عمى أوؿ جمسة  ،نتيجة االنتخاب إلى شيخ األزىر

 .(ٔ)دارة األزىرالجتماع مجمس إ

أف تثير نتيجة االنتخاب ىذه الفرحة بيف الطمبة الكرد ذوي  اجدِّ  طبيعيّّ 
التبعية العثمانية في رواؽ األكراد. وفي المقابؿ تثير نتيجة االنتخاب الحزف 
والحنؽ في نفوس الطمبة الكرد ذوي التبعية اإليرانية في الرواؽ، األمر الذي 

ـ( عريضتي احتجاج خطية ٜٙٔٔيناير  ٕ٘لي )جعميـ يكتبوف في اليـو التا
: إلى شيخ الجامع األزىر، ئؽذاّ٘بعمى عممية االنتخاب وما تبعيا. قدموا 

 : إلى القنصمية اإليرانية في القاىرة.ٚاألخشٜ

إلى شيخ الجامع األزىر،  المرفوعة (ٕ): ػش٠ؼخ االؽزغبط األٚىلأٚالً 
 اب كميا مف خالؿ ما يأتي:فييا أوجو احتجاجيـ عمى عممية االنتخ ذكروا

                                                                      
عمييا. لرؤيتيا ينظر: د. و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر  العباالطِّ  قمتمظروؼ. وقد 

 رممؼ أوراؽ جمسة مجمس إدارة األزى، (002569 – 5004ؾ. ش )الشريؼ، 
 .(ـٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ -ىػ ٖٖٖٔ ةالقعد ذو ٗالمنعقدة يـو )

دفتر قيد  (،002151 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)
 ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔإدارة األزىر ) مجمسمحاضر وقرارات وجمسات 

 . ٖٛص  ـ(،ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب 
شيخ رواؽ األكراد الشيخ محمد أبو  -ٔ( ُمَوقِّع عمى ىذه العريضة تسعة، ىـ: ٕ)

عباس محمد  -ٖمعروؼ.  القادرعبد  -ٕكما وقع الطالب: الوفا بخاتمو. 
= 



 
 ٓ٘ٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

: إف عممية االنتخاب كاف مف المفترض أف تكوف قالوا .1
لدولة إيراف، عمى أساس أنيـ ىـ  االطمبة الكرد التابعيف سياسيِّ  مىمقتصرًة ع

باالنتخاب  رعّدوا قياـ مشيخة األزى يفقط أحؽ بالرواؽ المذكور، وبالتال
 لمدولة العثمانية غير صحيٍح. االمشترؾ مع الطمبة الكرد التابعيف سياسيِّ 

بأف  –عند طمبيـ لالنتخاب  – اعممً  ُيَحاُطوا: إنيـ لـ قالوا .2
دلب أعجٕب  ٚئال»مشيخة األزىر ستجري االنتخاب عمى عمـو طمبة الرواؽ، 

 
ً
ئىل خظٛص أوشاد اٌؼغُ  ااٌـٍت؛ ألْ االٔزخبة ادلزوٛس وبْ ػبئذ

 .«١ٌظ ئال

ثرية األصوات، فػ ُكػرد : إف مشيخة األزىر لـ تراِع أكقالوا .3
تسعُة  اؽحيث إنيـ مع شيخ الرو  روف،العجـ في الرواؽ المذكور ىـ األكث

أنفار، أما الكرد العثمانيوف فيـ سبعة أنفار فقط، ولكف أضيؼ إلييـ ثالثة 
 أنفار في االنتخاب مع أف أسماءىـ غير مدونة في إعالف االنتخاب.

                                                                      
أحمد  -ٙ)وأخوه( نجـ الديف نعيمي.  -٘محمد حسيف نعيمي.  -ٗكريـ. 
محمد طاىر زاه.  -ٜالديف صبري.  محيي -ٛعبد اهلل السيد أحمد.  -ٚمحمد. 

 (،002569 – 5004ؾ. ش )ُينظر: د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، 
القعدة سنة  ذو ٗإدارة األزىر المنعقدة في الثالثاء ) مجمس أوراؽ جمسة ممؼ

 (.٘ٔالوثيقة رقـ ) ،ـ(ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ – ٖٖٖٔ



 9مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد  ٔ٘ٓٔ 

االنتخاب، ولكف  : إف لممرشَّح أف ينتخب نفسو عندقالوا .4
كرامً  اىضمً  -الديف صبري  محييالشيخ  انتخب  –لييئة المجمس  النفسو وا 

 .رهغيره مع عممو بأف الجميع متفقوف عمى اختيا

نياية العريضة أعمف مقدموىا عدـ قبوليـ نتيجة االنتخاب،  وفي
ٔؼٍٓ  ئٕٔب»ميدديف بأنيـ سوؼ ينالوف حقوقيـ بأّي طريقة كانت. 

ش٠خ ثىً اؽرتاَ ػذَ لجٛي ٘زا االٔزخبة ثبٌى١ٍخ. ٌٕٚب ٌٍّش١خخ األص٘
ش،ثأٞ ؿش٠مخ وبٔذ، ٚػٍٝ أٞ ٚعٗ  بأْ ٔـبٌت ؽمٛلٕ

َّ
ؽىت ٠ظً  ر١غ

 
ٍّ
ذثش، ٚاهلل احلك ئىل أٍ٘ٗ، ٠ٚؼٛد ادلجـً ئىل خ١جزٗ. ِٚغ وً

ُ
: اٌؼجذ ٠

مذس
ُ
٠»(ٔ). 

إلى القنصمية اإليرانية  المرفوعة: عريضة االحتجاج الثانية ثانًيا
عبارات الشكر لمقنصمية عمى وقوفيا معيـ،  يميـقاىرة. وبعد تقدبال

وقالوا عف  ،«اٌؼغُ أوشاد»أنفسيـ بأنيـ  فواعرَّ  لنداءاتيـ،واستجابتيا 
. وعبروا عف شكواىـ مف مشيخة «ثذٌٚخ اٌؼغُ ادلخزض»الرواؽ بأنو 

ولة لمد اسياسيِّ  لتابعيفالكرد ا مبةإلشراكيا في االنتخاب السري الط ؛األزىر
اٌؼضّبٟٔ اٌز٠ٓ ١ٌظ ذلُ  األوشاد»العثمانية، الذيف وصفوىـ بأنيـ: 

مشيخة األزىر بأنيا  تواطؤ. واتيموا في عريضتيـ «اعزؾمبق يف اٌشٚاق
التبعية باالشتراؾ في االنتخاب مع  عثماِنيّْيلثالثة مف الطمبة الكرد  تسمح

                              
 .المصدر نفسو، والوثيقة نفسيا (ٔ)



 
 ٕ٘ٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

بالسجالت أنيـ غير مقيديف في كشؼ االنتخاب، بؿ غير مقيديف أصاًل 
األزىرية عمى حد قوليـ. وأضافوا: أف المشيخة بيذه الطريقة أعطت 

 اٌزٞالذوقي(  الرحمفعبد  الشيخ) اٌٛو١ً اٌغبثك ٚلشسٚا»األغمبية: 
 ػٍٝ ػذَ اعزؾمبلٗ 

ً
بأف الشيخ عبد  اعممً  ،«رٌهػضٌزٗ ادلش١خخ ثٕبء

 .اابقً الرحمف الذوقي ىو مف استقاؿ، ولـ تعزلو المشيخة كما تـ بيانو س

 محيينياية عريضتيـ رجوا مف القنصؿ التدخؿ لتعييف الشيخ  وفي
جلٕبثىُ ِشح أخشٜ، ساعني ... رؼ١ني  عئٕب»لمرواؽ:  الديف صبري وكيالً 

 .(ٔ)«اٌذ٠ٓ ادلزوٛس ٚو١الً ٌألوشاد اإل٠شا١ٔخ زل١ٟاٌش١خ 

فإف ما جاء في العريضتيف ىو عدـ قبوؿ نتيجة االنتخاب،  إذف،
لمرواؽ، إضافة إلى القضية  الديف صبري وكيالً  محييالشيخ وضرورة تعييف 

 األساس، بأف الرواؽ خاص بػ كرد العجـ فقط.

فيما اتبعتو مشيخة األزىر مف إجراءات  اكؿ ذلؾ، فإنو لـ ُيغّير شيئً  مع
ربيع أوؿ  ٕٛفقد عقد مجمس إدارة األزىر في يـو األربعاء  ية؛قانون

قاـ المجمس بالتصديؽ عمى نتيجة ـ. و ٜٙٔٔفبراير سنة  ٕ -ىػ ٖٖٗٔ
لرواؽ األكراد  الذوقي وكيالً  الرحمفاالنتخاب، وعمى تعييف الشيخ عبد 

                              
 (.ٗالوثيقة رقـ ) ،المصدر نفسو (ٔ)
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 (ٔ)عمىاألزىر األ مجمسبالجامع األزىر بدوف مرتب، ورفع القرار إلى 
 .(ٖ)بالتصديؽ عميو فقاـ ،(ٕ)عميو لمتصديؽ

مف الشيخ  بالقرار لكؿ إبالغٍ  خطاَبيْ مجمس إدارة األزىر بإرساؿ  وقاـ
 رؼ١ني»الذوقي والشيخ محمد أبو الوفا شيخ رواؽ األكراد:  الرحمفعبد 

ٌٍم١بَ ثأػّبي  أؽذ ؿالة اٌشٚاق ٚو١الً  ٚلٟاٌش١خ ػجذ اٌشمحٓ اٌز

                              
ـ، ٜٛٓٔىذا المجمس الذي عرؼ باسـ "المجمس العالي لألزىر" في عاـ  ُأنشئ (ٔ)

ـ، ثـ ٜٔٔٔ( لسنة ٓٔمجمس األزىر األعمى بالقانوف رقـ ) إلى ثـ ُعّدؿ اسمو
". ولو زىرـ إلى "المجمس األعمى لألٜٔٙٔلسنة  ٖٓٔلقانوف  اتغير اسمو وفقً 

. و. ؽ. ـ، وثائؽ د: ُينظر و لو القوانيف.تقرر لما  اطبقً  ةاختصاصات واسع
تعديؿ قانوف الجامع  مشروع، (003771 – 5004ؾ. ش )األزىر الشريؼ، 

 المجمسزىر وما شاكمو مف المعاىد العممية اإلسالمية وصدؽ عميو مف األ
 ـ. ٜٜٓٔديسمبر  ٜ اإلثنيفالعالي لممعاىد في يـو 

دفتر قيد  (،002151 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٕ)
 ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔإدارة األزىر ) مجمسوجمسات  قراراتمحاضر و 

 . ٖٓٔص ـ(، ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔرجب 
مجموعة  (،003871 – 5004ؾ. ش )د. و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٖ)

ـ(، ٜٙٔٔ/ ٜ٘ٔٔ -ىػ ٖٖٗٔمحاضر وقرارات مجمس األزىر األعمى لسنة )
ؾ. . و. ؽ، ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  د. ؛ ٜٙٔ -ٜ٘ٔص  ، صٜٚٔص 
لى ج –سجؿ كوبيا  (،002368 – 5004ش ) يات مختمفة خطابات مف وا 
 .ٜٔٗـ، ص ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔسنة 
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اٌشٚاق ٚئداسح شإٚٔٗ ثب١ٌٕبثخ ػٕىُ ٌألعجبة اٌزٟ أس٠زّٛ٘ب يف 
اٌزّبعىُ ادلشفٛع ئىل ادلش١خخ. فٕجٍغ ؽؼشرىُ ٘زا اٌمشاس 

 (.1)«ٌزٕف١زٖ

ىو االنتصار الرابع عمى التوالي لطمبة رواؽ األكراد مف ذوي  وىذا
التبعية العثمانية، والذي جاء ىذه المرة في اعتماد تعييف الشيخ عبد الرحمف 

لمرواؽ، وىو بناء عمى أصؿ أف رواؽ األكراد لكؿ الطمبة الكرد  الذوقي وكيالً 
 دوف النظر إلى التبعية السياسية.

 وشاد أِبَ اٌمؼبء:سٚاق األ لؼ١خ
إدارة  مجمسؿ بَ القرارات التي صدرت مف قِ  وكؿالدالئؿ السابقة،  كؿ

ـ، وما لحؽ بيذه القرارات مف إجراءات، كميا لـ يقتنع ٜ٘ٛٔاألزىر منذ عاـ 
عمى أف  يففي رواؽ األكراد؛ حيث ظموا مصرّْ  فبيا طمبة الكرد اإليرانيو

لي: فإف كؿ حقوقو ومستحقاتو مف الرواؽ رواقيـ وحدىـ دوف غيرىـ، وبالتا
ليـ. لكف ماذا يفعموف؟ فمشيخة  إالأوقاؼ وانتساب ورعاية وخالفو ال تذىب 

األزىر ومجمس إدارتو لدييما مف القرائف والقرارات ضد أطماع ورغبات الطمبة 
الكرد اإليرانييف في رواؽ األكراد، واألمر نفسو ينطبؽ عمى وزارة األوقاؼ 

ح كؿ تدخالت ووسائؿ ضغط القنصمية اإليرانية في القاىرة المصرية، ولـ تفم
مف تحقيؽ شيء ليـ. كما أف الطمبة الكرد العثمانييف في الرواؽ بقيادة وكيؿ 

                              
 .ٕٜٗ،  ٜٓٗالمصدر نفسو، ص ص  (ٔ)
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ـ   ظٍ الرواؽ الشيخ عبد الرحمف الذوقي في حالة تيقُّ  إلحباط أي محاوالت  تا
يرانيوف، في الرواؽ. ومع ذلؾ تعنت الطمبة الكرد اإل حقوقيـعمى  اتؤثر سمبً 

 ورفضوا القبوؿ. لكف: فػ إلى أي اتجاه سيمجأوف ىذه المرة؟

المحكمة المدنية المختمطة، حيث رفعوا دعوى أماميا ضد مشيخة  إلى
األزىر في شخص شيخ األزىر الشيخ سميـ البشري، ولما مات في عاـ 

 ٛٔ -ىػ ٖٖٙٔربيع الثاني  ٙـ، قاموا برفع دعوى أخرى بتاريخ ٜٙٔٔ
في شخص الشيخ محمد أبو  اـ ضد مشيخة األزىر أيضً ٜٛٔٔ يناير سنة

لألزىر بعد وفاة سابقو الشيخ سميـ  االذي أصبح شيخً  ،(ٔ)الفضؿ الجيزاوي
 البشري.

مطمبيـ ووجيتيـ،  ُتَؤكّْدُ  اوحججً  كؿ ما اعتبروه دالئؿَ  قدموادعواىـ  وفي
مية اإليرانية وىي الحجج والدالئؿ التي قدموىا مف قبؿ لمشيخة األزىر ولمقنص
في الدعوى  يدوغيرىا. وبما أننا قد تناولناىا مف قبؿ فإننا سنقتصر عمى الجد

 المذاف طالبوا بيما في دعواىـ أماـ المحكمة. وىما: المطمبافالمرفوعة، وىو 

                              
ـ( الحنفي المذىب، ىو ٕٜٚٔ  - ٚٗٛٔالشيخ محمد أبو الفضؿ الجيزاوي ) (ٔ)

الشيخ الثامف والعشروف لمشيخة الجامع األزىر، وتولى مشيخة األزىر بيف 
عمي عبد  ـ(. لممزيد عنو ينظر:ٕٜٚٔ – ٜٚٔٔىػ / ٖٙٗٔ – ٖٖ٘ٔعامي )

 –، مطابع األزىر الشريؼ ٕالعظيـ: مشيخة األزىر منذ نشأتيا حتى اآلف، جػ
مي: عْ ؛ محّي الديف الطُ  ٖٙٗ – ٖٔٗص ص ـ، ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالقاىرة 

 .ٗٓٔمرجع سابؽ، ص 
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وذلؾ  ا،مصريِّ  اجنييً  ٕٛٙٔمشيخة األزىر بدفع مبمغ  قياـ .1
الرواؽ لطمبة الكرد قيمة العجز الذي حصؿ بسبب الصرؼ مف ريع أوقاؼ 

 العثمانييف.

يشمؿ منطوؽ الحكـ تخصيص صرؼ ريع وقؼ رواؽ  أف .2
 .(ٔ)األكراد إلى الطمبة اإليرانييف دوف سواىـ

جاء إلى مشيخة األزىر إعالف بالدعوى المرفوعة ضدىا، قامت  ولما
لتتولى الدفاع عنيا في ىذه  ؛بإرساؿ أوراؽ إعالف الدعوى إلى وزارة األوقاؼ

كالمعتاد وقتذاؾ. لكف وزارة األوقاؼ ردت عمى مشيخة األزىر بأف القضية 
ىذه األوقاؼ التي بشأنيا الخصومة ليس ليا دوسيو بالوزارة، وبالتالي: فال 

 شأف لوزارة األوقاؼ بالدفاع عف ىذه الدعوى.

 ؛عبد الكريـ رءوؼ بؾ المحامي حضرة وكيؿمشيخة األزىر بت فقامت
فوعة أماميا الدعوى. وزودتو بالمستندات الكافية ليمثميا أماـ المحكمة المر 

 وىو: ا،في أمر ميـ جدِّ 

                              
سجؿ  (،002376 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

لى جيات مختمفة  –كوبيا  ؛ د. و. ٚٗص  ـ،ٕٜٓٔ –ٜٜٔٔخطابات مف وا 
جمسات  محاضر (،002230 – 5004ؾ، ش )ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، 

ش  ؾ،؛ ٚ٘ -٘٘ص ص  ـ(،ٕٜٓٔ –ٜٜٔٔمجمس األزىر األعمى )
 .ٚ٘ –٘٘ص ص  (،002232 – 5004)
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سلزظخ ثبٌفظً يف ٔٛع ٘زٖ اٌمؼ١خ،  غرياحملىّخ ادلزوٛسح  أف»
ٚأْ اجملٍظ  ،(1ٚأْ عٙخ االخزظبص يف رٌه ٘ٛ رلٍظ ئداسح األص٘ش)

ادلزوٛس لشس سفغ دػٜٛ اٌـبٌجني، ٚأْ اٌٛلف ٚاالٔزغبة ئىل اٌشٚاق 
 ؽك ٌٍـٍج

ً
ِٓ غري ٔظش ئىل رجؼ١خ ٌذٌٚخ دْٚ  بخ األوشاد ِـٍم

 (.1)«أخشٜ

عمى ىذه المستندات، دفع بيا عبد الكريـ رءوؼ بؾ المحامي  وبناءً 
 ػذَ»الدعوى، فأّيدتو المحكمة وأجابتو إلى ذلؾ. وصدر حكميا بػ: 

 (.3)«اخزظبطٙب ثٕظش اٌمؼ١خ

                              
ـ. ُينظر: د. ٜٔٔٔطبقًا لما جاء في الئحة انتساب الغرباء لألزىر الصادرة عاـ  (ٔ)

سجؿ قيد  (،002146 – 5004ؾ. ش )ؽ األزىر الشريؼ، وثائ و. ؽ. ـ،
ىػ / ٖٖٓٔمحـر  ٕ – ٕٖٙٔصفر  ٜمحاضر وقرارات مجمس إدارة األزىر )

 .ٜٕٓ - ٕٓٓص ص ـ(، ٜٔٔٔ – ٜٛٓٔ
سجؿ  (،002376 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٕ)

لى جيات مختمفة  –كوبيا  ؛ د. و.  ٚٗص  ـ،ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔخطابات مف وا 
سات محاضر جم (،002230 – 5004ؾ، ش )ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ، 

ش  ؾ،؛  ٚ٘ -٘٘ص ص  ـ(،ٕٜٓٔ –ٜٜٔٔمجمس األزىر األعمى )
 .ٚ٘ –٘٘(، ص ص 002232 – 5004)

 المصادر نفسيا، والصفحات نفسيا. (ٖ)
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ختـ بحثي ىذا  طرائؼ موضوع النزاع عمى رواؽ األكراد التي أودُّ  ومف
بأتعابو  االمحامي قّدـ إلى المشيخة كشفً  ؾبيا، أف حضرة عبد الكريـ رءوؼ ب

بػمبمغ  إياىا افي الدفاع أماـ المحكمة المدنية المختمطة سابقة الذكر، مقدرً 
شواؿ  ٚٔ. وُعرض األمر عمى مجمس األزىر األعمى في جمسة (ٔ)اجنييً  ٖ٘

اؿ خطاب إلى وكيؿ وزارة األوقاؼ ـ، وقرر إرسٜٜٔٔيوليو  ٘ٔ -ىػ ٖٖٚٔ
محمد شفيؽ باشا، جاء فيو: مف حيث إف ىذا النزاع قاـ عمى أعياف أوقاؼ 
خاصة بطائفة مف الطالب، فإيراد ىذه األوقاؼ يتحمؿ مصروفات القضية 

  ِٓ»بمبدأ  عمالً 
ُ
 ـٌٗ اٌغ

ُ
. وبالفعؿ تحمؿ ريع أوقاؼ «شَـُٕ فؼ١ٍٗ اٌغ

جاء قرار مجمس األزىر األعمى: حيث إف رواؽ األكراد ىذه األتعاب، حيث 
الحكـ الصادر في ىذه القضية إنما ىو لمشيخة األزىر بصفتيا ممثمة لجية 

 امعنويِّ  االوقؼ المحكـو لو. وحيث إف جية الوقؼ بيذا االعتبار تكوف شخصً 
يؤخذ المبمغ المذكور مف عمـو ريع رواؽ األكراد، فإف لـ  ،تمثمو المشيخة

 شفيؽحضرة صاحب السعادة محمد  األزىرف تأذف مشيخة يوجد لو ريع اآل

                              
سجؿ  (،002376 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

لى جيات مختمفة  –كوبيا  ؛ د. و.  ٚٗص  ـ،ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔخطابات مف وا 
محاضر جمسات  (،002230 – 5004ؾ، ش ) ؼ،ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشري
 – 5004ش ) ؾ،؛  ٚ٘ص  ـ(،ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔمجمس األزىر األعمى )

 .ٚ٘(، ص 002232
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األوقاؼ بأف يحصؿ ىذا المبمغ مف نظار األوقاؼ المرصدة  وزارةباشا وكيؿ 
 .(ٔ)عمى رواؽ األكراد وُيصرؼ لحضرة المحامي

 ٔٙب٠خ ٘زا اٌجؾش: ٚيف
بالحكـ القضائي الصادر مف المحكمة المدنية  إنوأف نقوؿ:  يجدر

لطمبة رواؽ األكراد مف ذوي  يرتصار الخامس واألخالمختمطة يكوف االن
الطمبة الكرد. فيبدو أف  لكؿالتبعية العثمانية في اإلقرار واإلذعاف بأف الرواؽ 

إليو، ورضوا باألمر  يروموفمما  يئسواالتبعية اإليرانية قد  ذويالطمبة الكرد 
وقي الواقع؛ فمـ يقؼ األمر عمى ما سبؽ، بؿ إف الشيخ عبد الرحمف الذ

عمى رواؽ األكراد باالنتخاب  ا)العضو األساس في قضية النزاع( أصبح شيخً 
بعد الشيخ  (ٕ)ـٜٛٔٔفبراير  ٗ -ىػ ٖٙٙٔربيع الثاني سنة  ٕٕمنذ يـو 

                              
محاضر  (،002230 – 5004ؾ، ش )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

 5004ش ) ؾ،؛  ٚ٘ص  ـ(،ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔمجمس األزىر األعمى )جمسات 
 .ٚ٘(، ص 002232 –

مجموعة  (،002220 – 5004ؾ. ش )د. و. ؽ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٕ)
ىػ ٖٖٙٔذو  الحجة  -قرارات ومحاضر جمسات مجمس األزىر األعمى )محـر 

 . ؛ د. و. ؽ. ـ،ٕٚٔ، ص ٕٓٓـ(، ص ٜٛٔٔأكتوبر  – ٜٚٔٔ/  أكتوبر 
لى  -سجؿ كوبيا (،002373 – 5004) ؾ، شوثائؽ األزىر الشريؼ،  مف وا 

 .ٖٗٔ،  ٕٗٔ،   ٜٗص ص  ـ،ٜٛٔٔجيات مختمفة 
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وظؿ الشيخ عبد  .(ٔ)ـٜٚٔٔيوليو  ٜٔ فيمحمد أبو الوفا الذي توفي 
كما أف  .(ٕ)ـٜٔٗٔالرحمف الذوقي في مشيخة رواؽ األكراد حتى وفاتو عاـ 

انشغموا بقضية أخطر، وىي اتياـ بعضيـ باعتناؽ  اإليرانييفالطمبة الكرد 
البابية والبيائية، األمر الذي ثبت عمييـ في نياية األمر، وأدى إلى فصميـ 

 ـ.ٕٜٗٔفي عاـ  امف األزىر عمومً 

كانت حدتو ترتفع مع أف النزاع والخالؼ بيف طالب رواؽ األكراد ولوحظ 
اإليرانية بالقاىرة، ثـ ييدأ نوعا ما مع فشميا في تحقيؽ  تدخؿ القنصمية

 مرامييا.

العثمانية قد قاموا بجيود  التبعيةأف طمبة رواؽ األكراد مف ذوي  شؾَّ  وال
ليس فقط في الحفاظ عمى حقوقيـ المنصوص عمييا في الحجج  ،كبيرة

نما في الحفاظ عمى ش مبة الرواؽ لعمـو الط موليةواإلعالمات الشرعية، وا 

                              
سجؿ  (،002372 – 5004ؾ. ش، )د. و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشريؼ،  (ٔ)

لى جيات مختمفة  –كوبيا   .ٗٛٔ،  ٕٛٔـ، ص ص ٜٛٔٔ – ٜٚٔٔمف وا 
دفتر قيد  (،002144 – 5004ؾ. ش، )ريؼ، . و. ؽ. ـ، وثائؽ األزىر الشد (ٕ)

ذو  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕمحاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر )
. وىي محفوظة ٚ صورقة فموسكاب مرفقة بػ دبوس في ، (ىػٖٕٖٔالقعدة 
السجؿ  ريخـ، بينما تأٜٗٔبعاـ  رخةخطأ في ىذا السجؿ؛ إذ أنيا مؤ  اأرشيفيِّ 

 ـ(.ٜ٘ٓٔ – ٜ٘ٛٔ ىػ /ٖٕٖٔ – ٕٖٔٔبيف عامي )
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. وقد اتضح ذلؾ في حصوليـ عمى ياسيةالنظر إلى التبعية الس دوف الكرد،
 خمسة انتصارات متتالية عمى خصوميـ.

الدور الكبير الذي لعبو مجمس إدارة األزىر  ،ذكر في ىذا الشأفػيُ  كما
وفي كؿ  ،راسة دقيقة في كؿ جمسة تعرض عميوفي دراسة أوراؽ القضية د
بالقانوف  ة تؤيد قراراتو السابقة وتعضد ما يقررهجمسة ُيفصح عف أدلة جديد

وكأنو كاف صخرة قوية تحطمت عمييا كؿ التدخالت  دونما تحيز أو ىوى.
بالطمبة الكرد  ااإليرانية والطموحات في التدرج مف جعؿ رواؽ األكراد خاصِّ 

 إليراف، ثـ اشتمالو بعد ذلؾ عمى كؿ الطمبة اإليرانييف بغضّْ  سياسيِّاالتابعيف 
 النظر عف جنسياتيـ.

كاف في أف النزاع بيف طمبة رواؽ األكراد  ينبغي ذكره والتأكيد عميو، وما
وىي ما  ىنا أو ىناؾ، جرىطور شكاوى وعرائض ُتقدـ ىنا وىناؾ، وتحقيؽ يُ 

ىذا البحث. بمعنى أف ىذا النزاع لـ يكف في وجنبات قامت عميو أعمدة 
نما الذي كاف في المقدمة  عموًما،مقدمة االىتمامات لطمبة رواؽ األكراد  وا 

ىو اليدؼ األسمى الذي تركوا بالدىـ وتغربوا مف أجمو وىو تحصيؿ العمـ. 
بينيـ بشكؿ مستمر، وتخّرج  ميةيالتعمفطيمة سنوات النزاع تسير العممية 

في  يومنيـ مف بق ا،ومعممً  امنيـ مف تخّرج، ومنيـ مف عاد إلى بالده داعيً 
. والنماذج لدينا كثيرة، ال يتعمؽ موضوع امعيشة ومستقرِّ  إياىا الً مصر مفضّْ 

 .تعالى لمشاريع عممية قادمة بإذف اهلل االبحث بذكرىا، ربما تكوف بابً  ذاى

 ومف اهلل التوفيؽ



 
 ٕٙٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

 المصادر والمراجع

الوثائق غير المنشورة المحفوظة بدار الوثائق القومية  -أولا 

 :المصرية

 أ. وثائق األزهر الشريف:

 ادلٍف أٚ اٌغغً ػٕٛاْ األسش١فٟ ىٛداٌ َ

ٔ (5004 – 000008) 

جماد أوؿ  ٖصادر الجامع األزىر ) سجؿ
مارس  ٔىػ / ٖٗٓٔرجب  ٕ – ٖٔٓٔ

 ـ(.ٚٛٛٔمارس  ٕٚ – ٗٛٛٔ

ٕ (5004 – 000013) 
صادر الجامع األزىر إلى جيات سايرة )غرة  سجؿ

 ٚٔىػ / ٖٖٔٔرجب  ٖٔ -ىػ ٖٖٔٔرجب 
 ـ.ٜٙٛٔر أوؿ يناي – ٜ٘ٛٔديسمبر 

ٖ (5004 – 000601) 

رمضاف  ٜٕوارد الجامع األزىر ) سجؿ
 ٕٙىػ / ٕٗٛٔجماد أوؿ  ٔٔ – ٕٔٛٔ
 ـ.ٚٙٛٔسبتمبر  ٓٔ – ٘ٙٛٔفبراير 

ٗ (5004 – 001106) 

سجالت قيد الكشوفات وبعض الوقفيات 
واالصطالحات وكشؼ ثمف الغالؿ في الفترة مف 

 .ـ(ٜٙٛٔ – ٙٙٛٔىػ / ٕٙٛٔ – ٖٕٛٔ)

٘ (5004 – 001109) 
سجالت قوانيف امتحاف التدريس وممخصات بعض 

 ـ.ٜٔٓٔ –ىػ ٜٖٔٔالوقفيات واالذونات لعاـ 
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ٙ (5004 – 002143) 
قيد محاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة  دفتر

 ىػ(.ٕٖٔٔشواؿ  ٜ – ٕٖٔٔرجب  ٙٔاألزىر )

ٚ (5004 – 002144) 
قيد محاضر وقرارات وجمسات مجمس إدارة األزىر  دفتر
 ىػ(.ٖٕٖٔذو القعدة  ٘ – ٕٖٔٔشواؿ  ٜٕ)

ٛ (5004 – 002146) 

قيد محاضر وقرارات مجمس إدارة  سجؿ
محـر  ٕ – ٕٖٙٔصفر  ٜاألزىر )
 ـ(.ٜٔٔٔ – ٜٛٓٔىػ / ٖٖٓٔ

ٜ (5004 – 002149) 

قيد محاضر وقرارات مجمس إدارة  دفتر
ذو القعدة  ٛ – ٖٖٔٔرمضاف  ٜٔاألزىر )

 ـ(.ٜٗٔٔ – ٖٜٔٔىػ / ٕٖٖٔ

ٔٓ (5004 – 002151) 

إدارة  مجمسقيد محاضر وقرارات وجمسات  دفتر
رجب  ٗٔ – ٖٖٖٔشواؿ سنة  ٛٔاألزىر )

 ـ(.ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔىػ / ٖٖٗٔ

ٔٔ (5004 – 002151) 

إدارة األزىر  مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ
القعدة سنة  ذو ٛالمنعقدة في السبت )

 ـ(.ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٛٔ – ٖٖٖٔ

ٕٔ (5004 – 002220) 

قرارات ومحاضر جمسات مجمس األزىر  مجموعة
ىػ /  ٖٖٙٔذو  الحجة  -األعمى )محـر 

 ـ(.ٜٛٔٔأكتوبر  – ٜٚٔٔأكتوبر 
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ٖٔ (5004 – 002230) 
جمسات مجمس األزىر األعمى  محاضر
 ـ(.ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔ)

ٔٗ (5004 – 002232) 
جمسات مجمس األزىر األعمى  محاضر
 ـ(.ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔ)

ٔ٘ (5004 – 002368) 
لى جيات  –وبيا ك سجؿ خطابات مف وا 

 ـ.ٜٙٔٔ – ٜ٘ٔٔمختمفة سنة 

ٔٙ (5004 – 002372) 
لى جيات مختمفة  –كوبيا  سجؿ مف وا 

 ـ.ٜٛٔٔ – ٜٚٔٔ

ٔٚ (5004 – 002373) 
لى جيات مختمفة  -كوبيا سجؿ مف وا 

 ـ.ٜٛٔٔ

ٔٛ (5004 – 002376) 
لى جيات  خطابات –كوبيا  سجؿ مف وا 

 ـ.ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔمختمفة 

ٜٔ (5004 – 002488) 
ربيع األوؿ سنة  ٕٗأوراؽ جمسة يـو  ممؼ

 ـٜٗٔٔفبراير سنة  ٜٔ -ىػ ٕٖٖٔ

ٕٓ (5004 – 002489) 
ربيع الثاني سنة  ٜٔأوراؽ جمسة يـو  ممؼ

 ـ.ٜٗٔٔمارس سنة  ٙٔ -ىػ ٕٖٖٔ
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ٕٔ 5004 – 002569)) 

 ىرإدارة األز  مجمسأوراؽ جمسة  ممؼ
 – ٖٖٖٔالقعدة سنة  ذو ٗالمنعقدة في )
 ـ(.ٜ٘ٔٔسبتمبر  ٗٔ

ٕٕ 5004 – 003276) 

مس إدارة األزىر أوراؽ جمسة مج ممؼ
 ٜٔ – ٖٙٗٔالقعدة  ذو ٜٕ المنعقدة يـو

 ـ.ٕٜٛٔمايو 

ٕٖ (5004 – 003771) 

تعديؿ قانوف الجامع األزىر وما  مشروع
شاكمو مف المعاىد العممية اإلسالمية وصدؽ 

العالي لممعاىد في يـو  المجمسعميو مف 
 ـ.ٜٜٓٔديسمبر  ٜ اإلثنيف

ٕٗ (5004 – 003871) 
محاضر وقرارات مجمس األزىر  مجموعة
 ـ(.ٜٙٔٔ/ ٜ٘ٔٔ -ىػ ٖٖٗٔاألعمى )

 



 
 ٙٙٓٔ النساه على رواق األكراد في األزهر الشريف

 . وثائق عابدين:ب

 اٌىٛد َ
 األسش١فٟ

 ادلٍف أٚ اٌغغً ػٕٛاْ

ٕ٘ (0069 – 
009972) 

أوراؽ إلغاء إنشاء مدرسة لتخريج الوعاظ والخطباء،  ممؼ
 ـٖٜٔٔيناير  ٕٔبتاريخ 
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