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مقدمة
ال شكَّ أن اجلامع األزهر الرشيف يتبوأ مزنلة عظيمة وشهرة واسعة يف ربوع العالم اإلساليم 
العالم  يف  األوىل  يه  إسالمية  وجامعة  وشهرة،  ماكنًة  اإلسالمية  املساجد  أشهر  من  فهو  قاطبة، 

اإلساليم؛ حيث نرش اثلقافة اإلسالمية والعلوم الفقهية واملعرفة يف شىت أحناء العالم.

تعلو  منابره  املواطنني، ومن  يسمعه احلاكم من  األمة اذلي  أيًضا صوت  األزهر  اجلامع  اكن 
صيحات اجلهاد ودعوات اإلصالح، ويف أروقته ظهرت احلراكت وودلت االنتفاضات واثلورات، 
واكن شيوخه ورجاهل حاميل رايات املقاومة ونارشي اثلقافة اإلسالمية األصيلة بني شعوب العالم 

اإلساليم.

ومن هذه املاكنة العظيمة اليت تبوأها األزهر نال شيوخه ماكنتهم؛ فيشهد اتلاريخ أن رجال 
األزهر وشيوخه اكنوا ىلع امتداد تارخيه بمثابة اجلند املرابطني لدلفاع عن اإلسالم وإظهاره ىلع 
أمام انلاس اكفة. ولم  السامية  أو تفريط، فيربزون جوهره األصيل ومبادئه  إفراط  حقيقته دون 
يكن رجال األزهر أرباب أهواء وال طاليب زاعمة، بل اكنوا أصحاب رسالة ودعوة ينقلونها إىل 
املسلمني يف أحناء العالم. زهدوا يف ادلنيا ومذلاتها فعظم شأنهم وعال قدرهم عند انلاس وصاروا 
قبلة للمظلومني ومالًذا للمقهورين يف املصائب والشدائد، وليس غريبًا أن يقول عنهم نابليون 

بونابرت »إنهم زعماء الشعب العريب«.
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من أجل ذلك، اكن لزاًما ىلع املؤلفني واملؤرخني أن يؤلفوا الكتب وينرشوا ادلراسات إلبراز 
هذا اجلانب امليضء من تاريخ هذه املؤسسة اإلسالمية العظيمة، فيه مناط فخر وموضع تقدير 

ينبيغ أن نتخذ منه العرب ونستيق منه ادلروس.

العثماين«؛  العرص  الكتاب اذلي حنن بصدده »شيخ اجلامع األزهر يف  أهمية  من هنا ترجع 
حيث يربز املؤلف فيه املاكنة العظيمة اليت تبوأها األزهر يف العرص العثماين مدلاًل ىلع أن دوره لم 

ينحرص، وشيوخه لم ينجرفوا حتت وطأة احلكم العثماين كما ُذكر يف بعض كتب اتلاريخ.

وقد جاء كتابنا هذا يف عدة أقسام؛ حيث تناول القسم األول فيه – اذلي جاء بعد اتلقديم – 
تطور ماكنة األزهر العلمية؛ يلثبت املؤلف من خالل هذا القسم عدم صحة األقوال اليت ترى 
أن األزهر شهد تدهوًرا يف العرص العثماين ولم يكن هل أي دور، ويفند املؤلف ذلك من خالل 
إبرازه ماكنة األزهر ودوره وتطوره آنذاك، وكيف اكن منارة للفكر واثلقافة العربية، وكيف استقبل 

الطالب لدلراسة وتليق العلوم من العالم اإلساليم.

ثم يتناول القسم اثلاين يف الكتاب ظهور منصب شيخ األزهر، ذلك املنصب اذلي استُحدث 
يف العرص العثماين؛ حيث اكنت السلطة العثمانية ترى أن من حق مجيع الفئات أن يكون هلا 

رئيس ممثل هلا أمام ادلولة.

من  اكن  اليت  والرشوط  األزهر  شيخ  تعيني  آيلات  إىل  الكتاب  يف  اثلالث  القسم  ويتطرق 
فيها  تولوا  اليت  والفرتات  ومذاهبهم  األزهر  مشايخ  جبميع  قائمة  يرسد  ثم  فيه،  توافرها  الواجب 

املشيخة.
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وقد أبرز الكتاب يف القسم اتلايل الرصاع ىلع تويل مشيخة األزهر، سارًدا األمثلة اتلارخيية 
ىلع هذا الرصاع وما آلت إيله األمور حينذاك.

ص الكتاب قسًما  وملا اكنت إدارة األزهر العلمية مهمة عصيبة مع تزايد الطالب فقد خصَّ
والعلماء  باملشايخ  بشيخ األزهر ومهامه وعالقاته  اليت اكنت منوطة  األدوار  تلناول ذلك، مربًزا 

والطالب.

أما عن املوارد املايلة لألزهر ولشيخ األزهر فنجدها يف القسمني اتلايلني؛ حيث يكشفان 
دور  وكذلك  أيًضا،  األزهر وطالبه  وعلماء  ملشايخ  والرواتب  اإلنفاق  وطرق  املايلة  املخصصات 

ناظر األزهر وعالقته بإدارة هذه املخصصات واملوارد املايلة.

األدوار  املؤلف  يتناول  وفيه  بالسلطة«،  األزهر  شيخ  »عالقة  بعنوان  األخري  القسم  ويأيت 
املتعددة اليت اكن شيوخ األزهر يؤدونها، بما فيها ادلور السيايس والعالقة بالسلطة وكبار رجال 
ادلولة وحضور االجتمااعت الكربى واملشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة باحلكم أحيانًا وحتجيم 

دورهم أحيانًا أخرى، وكيف اكن احلاكم خيشونهم ويرضخون ملطابلهم اخلاصة حبقوق املواطنني.

إننا يف مكتبة اإلسكندرية حنرص دائًما ىلع تسليط الضوء ىلع اجلوانب املضيئة من تارخينا، 
وما أكرثها! وكذا ىلع توثيق اتلاريخ واتلنقيب فيه وتمحيصه والكشف عن اجلوانب اليت تستحق 
م بالصورة الاكملة املوثقة، وهو ما يتجىل يف كتابنا هذا، اذلي يعد عماًل تارخييًّا منضبًطا  أن تقدَّ
حمقًقا. ومما يتمزي به أيًضا احتواؤه ىلع عدد من الوثائق اتلارخيية اهلامة اليت تشري إىل تعيني شيوخ 

اجلامع األزهر يف العرص العثماين مع ذكر مصادرها وتوارخيها.
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إن مكتبة اإلسكندرية تسعد بإصدار هذا الكتاب الرصني؛ وتتمىن أن يفيد القارئ، وأن 
جيد ابلاحث املدقق يف اتلاريخ اإلساليم بغيته فيه، وتتعهد بأن تستمر يف جهودها بإتاحة العلم 

واثلقافة واتلاريخ ملحيب القراءة واعشيق الكتب.

إمساعيل سراج الدين



تقديم
حيتل األزهر ماكنة خاصة يف العالم اإلساليم باعتباره أكرب وأقدم املؤسسات اتلعليمية اليت 
ما تزال ختّرج كبار العلماء ملرص وللعالم اإلساليم)1(، ذللك فقد ذاعت شهرته يف اآلفاق وفاقت 
شهرته غريه من املؤسسات اتلعليمية وادلينية عرب عصور تارخيية طويلة، فقد حافظ ىلع اللغة 
العربية واهلوية اإلسالمية الوسطية، وليس من بني أهداف هذه ادلراسة دراسة تاريخ نشأة اجلامع 
األزهر فهناك مئات ادلراسات اليت تناولت ذلك، ولكن هذه ادلراسة تسىع إىل دراسة منصب 
شيخ اجلامع األزهر، فتعمل ىلع اتلعرف ىلع بداية نشأة هذا املنصب وما العوامل اليت أدت إىل 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  اتلطورات  يف  األزهر  شيخ  به  قام  اذلي  ادلور  وما  ظهوره؟، 
السيايس  ادلور  بروز  نلا  يفرس  ذلك  فهم  ولعل  العثماين،  العرص  خالل  املرصي  املجتمع  داخل 
لشيخ األزهر خالل القرن اثلامن عرش، وهو ادلور اذلي جاء متوافًقا أيًضا مع بروز دور العلماء 
داخل املجتمع املرصي خالل الفرتة نفسها أيًضا. والواقع أن منصب شيخ اجلامع األزهر يف العرص 
العثماين لم حيظ إال بإشارات قليلة استهدفت يف األساس اإلشارة إىل كونه يشغل رئاسة املؤسسة 
والسيايس خالل هذه  واتلعلييم  اإلداري  دوره  إىل جوهر  الولوج  دون  الكربى يف مرص،  ادلينية 
احلقبة وهو ما يمثل لب اإلشاكيلة اليت تهدف هذه ادلراسة إىل طرحها، فتسىع دلراسة تلك العالقة 
اجلديلة بني املتغريات اثلالثة اليت حكمت ذلك املنصب ومن شغله خالل العرص العثماين، ويه 
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ادلين بما يمثله من طاقة حمركة للسلوك العام لغابلية املرصيني، والسياسة بما تمثله من ممارسات 
وأعمال،  سلوك  إىل  وتوجيهات  مفاهيم  من  العقيدة  تشخيص  إىل  يسىع  كفن  واتلعليم  السلطة، 
يتوىل  اختيار من  يتم  نشأة منصب شيخ األزهر؟، وكيف اكن  فتتساءل هذه ادلراسة عن كيفية 
هذا املنصب الرفيع؟ وما العالقة اليت اكنت تربط شيخ األزهر بمشايخ األروقة؟، وما العالقة اليت 
ربطته بالطالب واملجاورين؟ وما ادلور اذلي اكن يلعبه يف تنظيم العمل العليم داخل املؤسسة 
األزهرية؟، وملاذا الفصل بني ناظر أوقاف اجلامع األزهر وشيخ األزهر؟، وكيف اكنت العالقات 
احلاكمة خالل  السياسية  بالسلطة  األكرب يف مرص  ادلين  بوصفه رجل  األزهر  ربطت شيخ  اليت 
فيها منصب شيخ األزهر حىت  نشأ  اليت  اتلارخيية  الفرتة  تناول  ادلراسة ىلع  الفرتة؟ وتركز  تلك 
اعم 1227ه/ 1812م حيث ظل شيخ األزهر خالل هذه الفرتة يتم اختياره من قبل علماء وطالب 
العام األخري  أنه منذ هذا  بيد  العلماء والطالب،  يمثل مصالح هؤالء  ثمَّ فقد ظل  األزهر، ومن 
اتلصاقًا  أكرث  مما جعله  بعده  من  وخلفائه  باشا  باشا مرص حممد عيل  قِبَل  من  تعيينه  يتم  أصبح 

بالسلطة السياسية احلاكمة ومصاحلها. 

وترتكز ادلراسة ىلع حتليل ونقد املادة اتلارخيية، وحتليل ما ورد يف املصادر املختلفة من 
آراء، ومقارنة بعضها بعًضا، فمن خالل مقارنة مادة ادلراسة وحتليلها سوف يلىق الضوء ىلع جانب 
هام من جوانب تاريخ مشيخة اجلامع األزهر يف هذه الفرتة اتلارخيية اليت ظل يكتنفها الكثري 
من الغموض. وتعتمد ادلراسة ىلع العديد من املصادر؛ منها سجالت املحاكم الرشعية وخباصة 
سجالت حماكم القسمة العسكرية والقسمة العربية وابلاب العايل، باإلضافة إىل اعتماد ادلراسة 
ىلع العديد من املخطوطات واملصادر واحلويلات العربية من أجل كشف العديد من اتلطورات 

اليت حلقت باألزهر إبان هذه احلقبة اتلارخيية. 



تطور ماكنة األزـهر العلمية
يعتقد عدد كبري من مؤريخ األزهر أن العرص اململويك هو اذلي شهد تطور األزهر يلصبح أكرب مؤسسة 
تعليمية يف مرص، وتقوم رؤيتهم يف ذلك ىلع أن العرص العثماين اكن عرص تدهور وختلف خاصة وأن مرص 
حتولت خالهل إىل والية عثمانية تابعة ملركز السلطنة يف إسطنبول بعد أن اكنت مركًزا لسلطنة كربى اكنت 
يتطور يف ظل  تشمل مرص والشام واحلجاز وايلمن)2(، ذللك فقد اعتقد هؤالء أن األزهر ال يمكن هل أن 
احلكم العثماين)3(، وقد جاءت هذه الرؤية متوافقة إىل حدٍّ كبري مع الرؤية والكتابات الغربية اليت وصفت 

لك ما هو عثماين باتلخلف واتلدهور واالحنطاط)4(.

والواقع أنه خالل حكم ادلولة األيوبية لم يهتم السالطني كثرًيا باألزهر بوصفه رمًزا للتشيع يف مرص، 
ذللك فقد حرص عدد كبري من السالطني واألمراء خالل العرصين األيويب ثم اململويك ىلع إنشاء مدارس 
متخصصة يف دراسة العلوم الفقهية املختلفة مثل املدرسة الاكملية والصاحلية والظاهرية)5( والربقوقية)6(، 
املدارس خالل  تلك  واألقبغاوية)10(، وكرث عدد  والطربسية)9(  اجلوهرية)8(،  واملدرسة  ومدرسة رصاغتمش)7( 
القرنني السابع واثلامن اهلجريني ىلع أيدي السالطني واألمراء املمايلك حىت وصل عددها حنو ستٍّ وعرشين 
مدرسة، واكن يتم إنشاء تلك املدارس يف الغالب ىلع قاعدة اتلخصص الفقيه فقلياًل منها هو اذلي أنشئ ىلع 
قاعدة اتلعميم اكملدرسة الصاحلية، واكن لوجود تلك املدارس إضافة إىل احللقات ادلراسية باملساجد الكربى 
مثل جامع عمرو بن العاص وجامع أمحد بن طولون واجلامع احلاكيم أثر كبري يف سري ادلراسة باجلامع األزهر، 
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فقد نافسته منافسة شديدة واجتذبت إيلها الطالب من لك صوب كما اجتذبت إيلها أعالم األساتذة واكنت 
احلكم،  رجال  وكبار  السالطني  براعية  واستئثارها  أوقافها  ووفرة  جبدتها  األزهر  عن  تمتاز  املدارس  هذه 

واكنت مناصب اتلدريس فيها تدر ىلع شاغلها إيرادات جيدة.   

ويعد السلطان األرشف قايتباي أكرث السالطني املمايلك اهتماًما باجلامع األزهر حيث قام بتجديده 
ىلع  عديدة  خريية  أحباًسا  ورصد  الطالب  لسكىن  ربااًع  به  وأنشأ  باسمه  املسماة  املنارة  وأنشأ  وإصالحه 
العلماء والطالب به)11(، ودون إصالحات قايتباي لم يعرف األزهر اهتماًما آخر من السالطني املمايلك بشلك 
اعم)12(، وتشري لك ادلالئل إىل أن األزهر عند نهاية العرص اململويك لم يكن أهم مؤسسة تعليمية يف مرص، 
فقد اكنت هناك العديد من املدارس اليت تعلوه قامة وقيمة مثل املدارس الصاحلية ورصاغتمش والطربسية 

واألقبغاوية)13(.

والواقع أن أغلب الشواهد اتلارخيية تشري إىل أن اتلطور األكرب لألزهر حدث يف انلصف اثلاين من 
القرن السادس عرش، ولكن ملاذا حدث ذلك اتلطور يف ماكنة األزهر إبان هذه الفرتة؟

فمع دخول مرص حتت السيادة العثمانية اكنت هناك العديد من العوامل اليت أدت إىل تراجع أهمية 
املدارس اململوكية وتزايد أهمية األزهر اتلعليمية ويه: 

أوالً: تراجع إيرادات هذه املدارس نتيجة تلدين قيمة العملة، وكذلك تعرض أغلب أوقاف هذه املدارس 
اليت  املدارس  أهمية كبرية دلعم هذه  املمايلك  األمراء  أو  العثمانيون  الوالة  يعط  ولم  للخراب، 
الوقت اكنت هذه  مرور  ومع  الزائلة،  اململوكية  ادلولة  أمراء من  أو  أسماء سالطني  اكنت حتمل 

املدارس آخذة يف الرتاجع يف قيمتها العلمية أمام األزهر.
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ثانًيا: تراجع الرصاع املذهيب بشلك كبري، فقد اكنت أغلب هذه املدارس املوجودة يف مرص خالل العرص 
اململويك خمصصة للتدريس ىلع قاعدة اتلخصص املذهيب، يف وقت أتاح فيه هذا الرتاجع فرصة 
جيدة لدلارسني يف األزهر دلراسة فقه األئمة األربعة، فقد أدى استخدام ادلولة العثمانية للمذاهب 
األربعة داخل املحاكم إىل رغبة الطالب وادلارسني يف تعلم فقه األئمة األربعة)14(، خاصة بعد 
أن توسعت ادلولة يف إنشاء أعداد كبرية من املحاكم  مما اكن يتيح لدلراسني فرصة جيدة للعمل 
الرسيم، ومنذ انلصف اثلاين  الفقه احلنيف اذلي اكن مذهب ادلولة  يف هذه املحاكم، وخباصة 
املذاهب  للفقه ىلع  الطالب  دراسة  إىل  واضح  بشلك  الرتاجم  تشري كتب  السادس عرش  للقرن 
املختلفة داخل اجلامع األزهر، حيث تتلمذ الطالب الشافعية ىلع علماء املذهب املاليك واحلنيف، 
وإن ختصصوا يف املذهب الشافيع، فقد أصبح العلماء حيصلون ىلع إجازات من كبار  العلماء يف 
مجيع املذاهب الفقهية املختلفة داخل األزهر، وقد شجعهم ىلع ذلك فرصة العمل يف املحاكم 

اليت انترشت يف القاهرة واملدن اإلقليمية بشلك كبري يف ذلك الوقت)15(.  

الفرتة، فقد وجد األزهر دعًما كبرًيا من  إيرادات األزهر وأوقافه بشلك كبري خالل هذه  تزايد  ثاثلًا: 
منحه  مما  واألمراء  الوالة  القانوين، وكذلك من  السلطان سليمان  العثمانيني وخباصة  السالطني 
إيرادات هائلة جعلته يطىغ ىلع هذه املدارس اليت أصبحت تدرجييًّا تابعًة هل)16(. فقد قررت ادلولة 
للعلماء  أموال اجلزية  القانون)17(، وقف جزء كبري من  السلطان سيلمان  العثمانية خالل عرص 
واملشايخ واملجاورين باألزهر الرشيف)18( واكنت مرتباتهم تمنح عن طريق براءات تعطى هلم من 
ديوان اجلوايل)19(، وتراوحت خمصصاتهم فيما بني عرشة أنصاف)20( يوميًّا للطالب املجاور، وثالثة 
عرش نصًفا للمعيد، وثالثني نصًفا يوميًّا للشيخ والعالم اذلي يقوم باتلدريس)21(. وباإلضافة إىل 
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ذلك فقد قرر هلم السلطان سليمان كميات كبرية من احلبوب العينية اكنت تسىم جراية ترصف 
من الشون السلطانية يف مرص القديمة. 

هلم  يقدم  دائم  مطبخ  إجياد  اكن  األزهر  يف  العلم  لطالب  املقدمة  اخلدمات  يف  املهم  اتلطور  أن  َبيَْد 
الطعام يف شلك وجبات يومية حيث أدى ذلك إىل تفرغهم ادلائم طوال ايلوم لدلراسة، مما أحدث نقلة كبرية 
الرشيف)22(: »وعمر  باشا  فيقول أمحد شليب عند حديثه عن حممد  تزايد عدد طالب األزهر وماكنته،  يف 
اجلامع األزهر، والقبلة اليت يه موجودة إىل يومنا هذا اليت تعرف بقبلة ابلاشا، وأوقف رشبة العدس ىلع 

املجاورين)23(، ورمه مرمة عظيمة«)24(.

هكذا أصبح األزهر  أهم املؤسسات العلمية واتلعليمية يف مرص، فعند زيارة الرحالة الرتيك أويلا شليب 
ملرص خالل منتصف القرن السابع عرش يقول عن األزهر: » ليس يف مرص جامع هل ما لألزهر من مجاعة، 
إذ هو واقع يف عني فعل مرص، فهو مزدحم بانلاس يلاًل ونهاًرا، فال جتد فيه موضًعا للسجدة، جيتمع فيه اثنا 
عرش ألف طالب يلل نهار، وتطن أصواتهم كأصوات انلحل، مما يدهش اإلنسان، وقد انهمكوا يف مباحثات 

علمية«)25(.  

القرن السادس عرش،  العلمية وادلينية خالل نهاية انلصف األول من  هكذا تبلورت ماكنة األزهر 
العالم  املتواجدة يف  وأدى ذلك إىل رسوخ األزهر كمؤسسة علمية من أهم املؤسسات الفكرية واتلعليمية 
اإلساليم، بل أهمها ىلع اإلطالق خالل هذه الفرتة، خباصة يف ظل نظام األوقاف اذلي اتبعه العثمانيون، 
وقد  األزهر،  والعقارات ىلع  األحباسية(  )الرزق  األرايض  من  وقف مساحات شاسعة  إطاره  تم يف  واذلي 
تمزيت هذه األوقاف باالستمرارية املزتايدة طوال العرص العثماين، وقد أدى ذلك إىل ارتفاع ماكنة األزهر 
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العلمية وادلينية يف أحناء العالم اإلساليم، واكنت هذه األهمية واملاكنة اليت احتلها األزهر تعود يف الواقع إىل 
العديد من العوامل ويه:  

أوالً: املاكنة املتمزية اليت حظيت بها القاهرة باعتبارها أهم مركز ثقايف يف املرشق العريب خالل العرص 
العثماين)26( فقد أسهم اختالف اللغة يف مركز اخلالفة العثمانية إسطنبول )الرتكية( يف دعم دور 
القاهرة كمركز رئيس للفكر واثلقافة العربية، فتوافد عليها لك طالب علم يف العالم اإلساليم، 
وخباصة دارسو العلوم الفقهية واللغوية، واكنت القاهرة بسبب موقعها اجلغرايف وماكنتها العلمية 
الواسع فيتعرف عليهم اجلميع يف املرشق  تعطي فرصة واسعة للعلماء من أجل حتقيق االنتشار 
واملغرب)27(. ولعل شهاب ادلين املقرئ أوضح مثال ىلع ذلك فقد انترش صيته يف مجيع أحناء العالم 
اإلساليم من خالل القاهرة، والقت كتبه رواًجا يف احلرمني وايلمن ودمشق وبيت املقدس، وتتأكد 
ماكنة األزهر من خالل دراسة حياة العلماء يف املرشق واملغرب اإلساليم إبان تلك احلقبة، فنجد 
أنه قلما يعرث باحث ىلع واحد من عرشات العلماء وطالب العلم اذلين رحلوا من  أجل طلب العلم 
دون أن يتلىق العلم ىلع أيدي علماء األزهر، سواء اكن يف مرص أو يف احلرمني الرشيفني)28(، فيقول 
املحيب مثاًل عند ترمجته ألحد العلماء: »ورحل إىل القاهرة يف سنة إحدى وعرشين وألف وأخذ 
عن علمائها، ومكث بها ألخذ العلم ست سنوات، وويل إفتاء غزة«)29(، مما يعكس كيف أن دراسته 
باألزهر يه اليت أهلته يلتوىل منصب اإلفتاء يف غزة، كما يشري اجلربيت إىل الشيخ إبراهيم بن خليل 
الصيحاين الغزي احلنيف، وأنه ورد األزهر  والزم وادله الشيخ حسن اجلربيت، وتلىق عنه العلوم، ثم 
سافر إىل غزة فويل اإلفتاء بها، ثم رحل إىل دمشق فويل اإلفتاء بها)30(، وهكذا فقد اكن تليق العلم 
العالم قيمة كبرية ترشحه تلويل العديد من املناصب وخباصة مناصب اإلفتاء.   يف األزهر يعطي 
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ثانًيا: خروج احلجيج املغريب واإلفرييق إىل احلرمني الرشيفني يف لك اعم من القاهرة صحبة قافلة احلج 
املرصي، حيث ساهم احلج بقوة يف تعميق الوحدة اثلقافية بني مرص وبدلان املغرب، وذلك برتدد 
مرص)31(،  يف  اثلقافة  مراكز  من  وغريه  األزهر  ىلع  دورية  بصفة  واألفارقة  املغاربة  العلماء  كبار 
وأصبح من تقايلد احلجاج املغاربة واألفارقة األساسية االتصال باملراكز اثلقافية يف مرص، وىلع 
رأسها األزهر، وقد فضل عدد كبري منهم املجاورة به بلعض الوقت يف أحد أروقته)32(، حيث قام 
أغلبهم خالهلا بادلراسة ىلع أيدي علماء األزهر، وأخذوا منهم اإلجازات العلمية، واعد بعضهم 
إىل بالده، واستقر آخرون يف مرص، وجتسد رحلة العيايش ذلك بوضوح تام، فالرحلة لكها برمتها 
جتسيٌد هلذه الروح العلمية وادلينية العايلة، فلك اللقاءات واالتصاالت اليت أجراها العيايش يف 
مرص مع العلماء الكبار سواء يف األزهر أو يف املؤسسات اتلعليمية املرصية األخرى ال ترتك جمااًل 
للشك يف أن سيع العيايش اكن سعيًا يهدف رأًسا إىل حتميل املعارف مبارشة من أفواه رجاالتها، 

واالستفادة من تفسرياتهم وتأويالتهم يف اكفة العلوم الرشعية والفقهية)33(. 

ثاثلًا: تعدد املذاهب الفقهية يف مرص، فقد احتفظت مرص خباصية املذاهب املتعددة ولم تعرف مذهبًا 
فقهيًّا واحًدا، صحيح أن جزًءا كبرًيا من ساكن مرص اكنوا شافعية، خاصة أن رضيح اإلمام الشافيع 
موجود بها، إال أن املذهب املاليك اكن ينترش يف صعيد مرص واإلسكندرية بشلك كبري، كما اكن 
للمذهب احلنيف تواجد كبري يف العديد من املدن املرصية، وحىت املذهب احلنبيل ظل جيد يف مرص 
عدًدا كبرًيا من مريديه)34(، وقد أدى ذلك إىل تطور دراسة هذه املذاهب األربعة يف مرص، وأصبح 
املغرب  بدلان  يف  املاليك  املذهب  فقهاء  أن  حىت  األربعة،  األئمة  فقه  تلطوير  ا  مهمًّ حموًرا  األزهر 
العريب اكنوا يرسلون إىل األزهر من أجل معرفة ادلراسات اليت تمت ىلع الفقه املاليك يف روايق 

املغاربة والصعايدة داخل األزهر.
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ليس ثمة شك يف أن احتضان األزهر لسائر االجتاهات واحرتامه للك املذاهب جعله مالًذا حصينًا 
للتفكري وجمااًل حيًّا للتعبري، ففيه الشافعية واحلنفية واحلنابلة واملالكية، ومن أجل ذلك تدفق طالب العلم 
من اكفة اتليارات الفكرية واملذهبية ىلع األزهر، وظل أمل ادلراسة واتلدريس يف أحد أروقته حلًما يداعب 

خيال طالب العلم يف أحناء العالم اإلساليم )35(.  

الطوائف  رابًعا: احتفاظ مرص  بطوائف عديدة من األتراك واملغاربة والشوام واألفارقة، واكنت هذه 
القاهرة  فقد اكنت  العثماين، وطبًقا تلقديرات ريمون)36(  العرص  اتلوافد طوال  باستمرارية  تتمزي 
وحدها حتتفظ حبوايل عرشة آالف مغريب من بني 250 ألف نسمة هو تعداد املدينة)37(، مما دعم 
األروقة بعدد وافر من الطالب، وتمزيت هذه الطوائف سواء املغربية أو الشامية أو الرتكية خالل 
العرص العثماين باستمرارية اتلوافد ىلع مرص، وباتلايل اكن هؤالء الوافدون يدفعون بأبنائهم إىل 
اتلعليم يف الكتاتيب لزيودوا األروقة يف انلهاية بعدد وافر من الطلبة، مما منح األزهر طابع العاملية 
اإلسالمية ويعكس تويل عدد كبري من غري املرصيني مشيخته ذلك بشلك واضح، ولعل الشيخ 
حسن العطار يمثل أوضح مثال ىلع ذلك فقد نشأ يف مرص ألرسة مغربية، واكن وادله يعمل عطاًرا، 
وعمل حسن مع وادله يف العطارة، غري أنه تمكن من إتمام حفظ القرآن الكريم، ومن ثمة فقد 
سمح هل ذلك باالتلحاق باألزهر، حيث درس الفقه املاليك بالرواق املغريب، وظل يرتيق حىت وصل 
إىل منصب شيخ اجلامع األزهر يف اعم 1250ه/1834م)38( وليس ثمة شك يف أن هذا اتلعدد اجلنيس 
الكبري اذلي حلق باألزهر  تنوع ثقايف وفكري كبري داخل األزهر، ونتيجة هلذا اتلطور  أدى إىل 
خالل انلصف اثلاين من القرن السادس عرش وما بعده فقد أصبحت مساجد القاهرة ومدارسها 
األخرى بمزنلة فروع هل، حيث أصبح شيوخ ومدرسو هذه املساجد واملدارس من الشيوخ اذلين 

درسوا وتعلموا يف األزهر)39(. 





ظهور منصب شيخ األزـهر
لم يكن لألزهر عند إنشائه يف العرص الفاطيم أو يف العرصين األيويب واململويك، شيخ يتوىل رئاسة 
إدارته، بل اكن يتواله والة األمر، حيث اكن هناك ناظر يدير األوقاف املخصصة هل، واكن اغبًلا  ما يرشف 
ىلع عمليات ترميم وجتديد ما تعرض للتلف من املباين، َبيَْد أن إدارة شئونه اتلعليمية اكنت ختضع ملشايخ 

املذاهب األربعة وملشايخ األروقة.

ولكن السؤال ابلدييه هنا هو : ملاذا لم يكن لألزهر شيخ خالل العرص اململويك؟، وتكمن اإلجابة يف 
أن الزنااعت املذهبية اكنت ما تزال قوية بني املذاهب الفقهية، ذللك فقد اكنت املدارس الفقهية اليت أنشئت 
خالل العرص اململويك قائمة ىلع اتلخصص الفقيه، وألن األزهر اكن به لك املذاهب الفقهية، ذللك فقد اكن 
ىلع شيخ لك مذهب فقيه أن يرايع شئون طالبه)40(، واكن يعمل ىلع توفري احتياجاتهم، وتشري املصادر إىل 
أن شيخ الشافعية اكن دائًما أكرب وأهم مشايخ مرص ىلع اإلطالق)41(، واكنت أهميته تنبع بالطبع من ضخامة 
أعداد الطالب الشافعية يف األزهر إضافة إىل اعتناق اجلزء األكرب من املرصيني للمذهب الشافيع)42(، ويليه 
بلقب شيخ  العادة  يف  يلقب  للك مذهب  األكرب  الشيخ  واكن  واحلنابلة،  واحلنفية  املالكية  األهمية شيخ  يف 
اإلسالم باعتباره سيد مذهبه واملفيت األىلع هل، ولم يكن ذلك اتلقدم لشيخ الشافعية يسود لك املدن املرصية 
فيف اإلسكندرية اكن كبري علماء املدينة هو املفيت املاليك، واكن للك مدرسة من املدارس ناظر مسئول عن 
إدارتها، وتنظيم شئونها اإلدارية وفًقا للوقف اذلي اكن مرصوًدا هلا، واغبًلا  ما اكن للمدرسة شيخ يدير شئونها 
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العلمية، فإذا اكن مسئواًل عن شئونها اإلدارية حسب نص الواقف أو منحه القايض ذلك احلق، اكن يقال 
عنه عند ذكر اسمه شيخ املدرسة وانلاظر ىلع أوقافها)43(، غري أن اجلامع األزهر اكن خمتلًفا عن ذلك بسبب 
أهميته ادلينية والسياسية، وضخامة أوقافه، واتساع عمليات صيانته بشلك دوري، ذللك فقد توىل نظارته 
أحد األمراء يف حني اكن املفتون ىلع املذاهب األربعة لكٌّ يقوم بالراعية العلمية للعلماء اتلابعني هل. كما اكن 

مشايخ األروقة يقومون براعية شئون طالبهم خاصة أصحاب اجلنسيات غري املرصية.

األزهر، فظل اخلالف  فيها منصب شيخ  نشأ  اليت  الظروف واملالبسات  الغموض يكتنف  وقد ظل 
قائًما حول أول من ويل املشيخة من العلماء، وإن اتفق العدد األكرب من ابلاحثني حول نشأة هذا املنصب 
خالل العرص العثماين، كما أنه من املالحظ أن عدًدا كبرًيا من كتاب ومؤريخ األزهر اتفقوا ىلع أن الشيخ 
عبد اهلل اخلريش ليس أول من توىل هذا املنصب)44(، ولكنهم لم حيددوا من أول من توىل منصب شيخ اجلامع 
األحالم  »ذخرية  الشعري  كتابه  يف  العمري  العثماين  ادلين  سعد  بن  أمحد  الشيخ  قصة  وتبدو  األزهر؟)45(، 
بتواريخ اخللفاء والعلماء وأمراء مرص احلاكم وقضاة قضائها يف األحاكم« بأن أول شيخ للجامع األزهر هو 
الشيخ شهاب ادلين أمحد بن عبد احلق السنبايط صحيحة إىل حد كبري يف اعتقاد ابلاحث، فريوي العمري 
قصة طريفة ذللك تقول أن الشيخ أمحد أفىت بأن داود باشا)46( اذلي اكن مملواًك للسلطان سليمان القانوين من 
الرقيق وال جيوز هل أن يتوىل األحاكم، وأن أحاكمه باطلة ما لم حيصل ىلع عتقه وحريته، وأن ابلاشا استشاط 
غيًظا، وهمَّ أن يرضبه بسيفه، فتمرد عليه اجلنود ونهروه، واحنازوا إىل الشيخ السنبايط فأرسل ابلاشا نبأ هذه 
احلادثة إىل السلطان فأنعم عليه بالعتق، وطلب إيله أن يبلغ الشكر إىل الشيخ، فذهب إيله وحاول أن يقدم 
إيله هدية وبعض املال، فلم يقبل الشيخ منه شيئًا من ذلك)47(، ولكن ابلاشا منذ ذلك احلني أصبح ال يرد 

للشيخ رأيًا وال يرفض هل شفاعة، وقد دفع ذلك املوقف السلطان سليمان إىل تعيينه شيًخا للجامع األزهر.
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أنه رغم بساطة هذه احلادثة اليت ال يمكن أن تكون يه فقط ادلافع إلنشاء منصب  وواقع احلال 
كبري مثل منصب شيخ اجلامع األزهر، فنعتقد أن السلطان سليمان القانون أراد استغالل هذه احلادثة لزييد 
من قيود ابلاشا احلاكم يف القاهرة إذا ما فكر يف االنفصال بمرص عن جسد ادلولة العثمانية، فنحن نعرف 
أنه حدثت أكرث من حماولة لالنفصال بمرص عن ادلولة العثمانية، فيف أعقاب وفاة خري بك 928ه/1521م 
ضد  باثلورة  احلج  وأمري  والفيوم  ابلهنسا  اكشف  السييف  وجانم  الغربية  اكشف  طراباي  السييف  أينال  قام 
الوجود العثماين، فقد ظل الكثريون من األمراء املمايلك بعد انهيار سلطنتهم يكّنون العداء للعثمانيني، 
ولقبوا أحد أمرائهم وهو قانصوة ادلوادار بلقب السلطنة، وقطعوا الطرق وسيطروا ىلع املواصالت، واتفقوا 
باشا  املريي ملدة اعم، وقد تمكن مصطىف  األموال  بإعفائهم من دفع  األهايل  العرب، ووعدوا  مع مشايخ 
الصدر األعظم من حتطيم هذه اثلورة)48(، ورغم جهود مصطىف باشا دلعم انلفوذ العثماين يف مرص، فرساعن 
ما حدثت ثورة جديدة ولكن هذه املرة جاءت ىلع يد الوايل العثماين من قبل السلطان، حيث قام أمحد 
باشا الكريج )اخلاين( باثلورة ىلع احلكم العثماين يف أواخر سنة930ه/1523م حماواًل االنفصال بوالية مرص 
باشا بعد أن استخدمت  العثمانية يف اتلخلص من أمحد  العثمانية، ورغم جناح احلامية  الغنية عن ادلولة 
باشا  اعتناق أمحد  العثمانيون يف مرص  أشاع  الشائعات ضده)49(، حيث  أو  العثمانية سالح ادلاعية  ادلولة 
للمذهب الشييع، وأنه أصبح من أتباع الشاه إسماعيل الصفوي، العدو الدلود لدلولة العثمانية)50(، وقد أّدى 
القضاء ىلع تلك احلراكت إىل نتائج اغية يف األهمية، فالسلطة املركزية يف إسطنبول شعرت برضورة إجراء 
تعديالت إدارية يف أنماط احلكم يف مرص خشيًة من فقدانها مرة أخرى، ومن أجل ذلك جاء قانون نامة 
مرص، اذلي وزع السلطة بني جهات متعددة، سواء يف ذلك قادة الفرق العسكرية أو قايض القضاة، ويعتقد 
ابلاحث أن السلطان سليمان عندما بلغته حادثة داود باشا نظر إيلها من منظور قوة العلماء يف اتلصدي 
للباشوات يف حال ما إذا فكر أحدهم يف االستقالل بمرص، وباتلايل فقد أدرك أن وجود اعلم قوي ىلع رأس 



24

م(
18

12
-1

53
8 /

1ـه
22

7 -
94

5(
ين 

ثما
الع

رص 
الع

يف 
ـهر 

ألز
ع ا

جلام
خ ا

شي

املؤسسة ادلينية )األزهر( من شأنه أن حيد من اخلروج ىلع الرشعية اليت من املمكن أن يفكر فيه أي باشا 
يعمل ىلع االستقالل بمرص عن ادلولة العثمانية.

وباإلضافة إىل ذلك فإن ادلولة العثمانية اليت اكنت يف سلطتها غري مركزية، اكنت ترى أن من حق 
مجيع الفئات واجلمااعت اليت تمتهن عماًل واحًدا أو تشلك ترابًطا معينًا أن تشلك طوائف يكون للك طائفة 
الطائفة يف حال  هذه  القيم ىلع  هو  ادلولة، ويكون  أمام  عنها وعن حقوقها  لدلفاع  هلا  ممثل  رئيس  منها 
إخالل أي فرد من أفرادها بالزتاماته، فعىل رئيس هذه الطائفة معاقبته، وعليه حتصيل الرضيبة املقررة عليه 
لدلولة، وخالل هذه السنوات اكنت مرص آخذة يف االندماج داخل بنيان ادلولة العثمانية، فظهرت مناصب 
شهبندر اتلجار، وظهرت الطوائف احلرفية بأشاكهلا املختلفة وظهر للك طائفة شيخ اكن يمثل هذه الطائفة 
دلى ادلولة، وباتلايل فقد جاء ظهور منصب شيخ األزهر متصاًل مع اتلغريات اليت اكنت تشهدها مرص خالل 

انلصف األول من القرن السادس عرش. 

وتشري الوثائق الرسمية يف أرشيف القاهرة إىل ظهور لقب جديد داخل األزهر إبان هذه احلقبة وهو 
»شيخ الشيوخ باجلامع األزهر«، واكن الشيخ أمحد بن عبد احلق السنبايط هو أول من تلقب بهذا اللقب يف 
هذه الوثائق الرسمية، كما جيب أن نشري إىل أن املصادر األرشيفية تشري أيًضا إىل أن لك مدرسة من املدارس 
اليت اكنت موجودة يف القاهرة إبان هذه احلقبة أصبح هلا شيخ للشيوخ، فظهر منصب »شيخ الشيوخ باملدرسة 
الصاحلية«)51(، وهو ما يعكس أن نشأة منصب شيخ األزهر جاءت يف إطار ظهور وتبلور الطوائف وأن اجلهاز 
اإلداري العثماين فضل اتلعامل مع املجتمع يف شلك مجااعت وكيانات اكن للك منها رئيس وقائد أو شيخ 
يمثلها أمام السلطة، ويبدو أن انلصف اثلاين من القرن السادس عرش قد شهد ارتفاع قيمة األزهر وشيخه 
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مما جعله شيًخا لشيوخ مرص أو »شيخ اإلسالم«)52(. وباإلضافة إىل ذلك توضح ترمجة الغزي للشيخ أمحد بن 
عبد احلق السنبايط ذلك بوضوح فيقول: »وأذعنوا هل علماء مرص اخلاص منهم والعام«)53(. 

وثمة مالحظة تبدو مهمة ويه أن شيخ األزهر ظل طوال القرن السادس عرش وانلصف األول من 
القرن السابع عرش يتوىل مشيخة رواق الريافة، وهو رواق اكن خمصًصا للطالب القادمني من الريف املرصي، 
أروقة  إىل  تقسيمه  تم  أن  إىل  أهم األروقة  باألزهر، وظل  املجاورين  العدد األكرب من  أنه اكن يضم  ويبدو 
متعددة؛ منها رواق الفوات والصعايدة والرشاقوة والفيومية وغريها، فمثاًل يف العام 1028ه/1618م، اكن الشيخ 
درويش املحيل ابلكري شيًخا لألزهر وشيًخا لرواق الريافة)54(، ورغم كون الشيخ شحاتة بن يوسف احلليب 
الرواق  هذا  مشيخة  أن  يؤكد  مما  الريافة)55(،  رواق  مشيخة  يتوىل  أيًضا  اكن  فإنه  مرصي  غري  ألصل  ينتيم 
الرواق مما أدى إىل تراجع قوته خالل انلصف  اكنت دائًما مرتبطة بمشيخة األزهر)56(، إىل أن تفتت هذا 
اثلاين من القرن السابع عرش)57(، وهو ما يعكس أن اختيار شيخ األزهر اكن يتم بتأييد من العدد األكرب من 
املدرسني والطالب، كما ظل شيخ األزهر حيتفظ بمشيخة املدرسة األقبغاوية)58(، فمنذ العام 962ه/1554م 
ظل شيخ األزهر ناظًرا ومتحدثًا ىلع املدرسة األقبغاوية وأوقافها)59(، ويبدو أن اتلدريس يف هذه املدرسة جعل 
شيخ األزهر يشعر باالستعالء واخلصوصية، فهو لم يكن يدرس كشيخ عمود، وإنما اكن يدرس يف مدرسة 
منفصلة تعد ملحقة باألزهر مما اكن يشعره بماكنة خاصة أىلع من أقرانه، وباتلايل فقد ظل شيخ األزهر يدافع 
عن تويله نظارة املدرسة األقبغاوية طوال العرص العثماين)60(، أما املدرسة الصاحلية املجاورة لرضيح اإلمام 
الشافيع فقد اكنت خمصصة للتدريس للمفيت الشافيع، وهو رأس العلماء الشافعية يف مرص، وعندما احتكر 

الشافعية منصب شيخ األزهر فقد اكن اتلدريس بها بعد صالة اجلمعة مرتبًطا بشيخ األزهر أيًضا)61(.
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مع  كبري  إىل حد  يتفق  القانوين  سليمان  السلطان  األزهر يف عرص  للجامع  شيخ  تعيني  فإن  وأخرًيا، 
اتلطورات اإلدارية اليت شهدتها ادلولة العثمانية؛ إْذ  تم االعرتاف الرسيم بمفيت إسطنبول باعتباره رئيًسا 
هليئة رجال العلم ولقب بــ »شيخ اإلسالم«، حيث أصبح شيخ اإلسالم هو أىلع سلطة فقهية ودينية يف ادلولة 
باعتباره عرص  أو املرشع  القانون  السلطان سليمان  أيًضا مع عرص  يتوافق  فإن ذلك  العثمانية)62(، وأخرًيا 
الترشيعات القانونية األكرب يف تاريخ ادلولة العثمانية، وكثرًيا ما احتاجت ادلولة إىل الفقهاء إلبداء آرائهم يف 
توافق هذه القوانني مع الرشيعة)63(. وإذا اكنت هذه يه الظروف املوضوعية اليت صاحبت نشأة املشيخة، فإن 
بعض ابلاحثني يرون أن إنشاء منصب مشيخة األزهر جاء ترضية من جانب العثمانيني للعلماء بعد إبعادهم 

يف الوقت نفسه عن املناصب احلساسة اليت تتصل بأحوال انلاس أال ويه القضاء بأراكنه املختلفة)64(.



آيلات تعيني شيخ األزـهر
تشري ادلالئل إىل أن اختيار شيخ األزهر لم خيضع بالرضورة لقدرات الرجل العلمية، فلم يكن شيخ 
األزهر بالرضورة هو أكرث أهل األزهر علًما)65(، ولم يكن أكرب العلماء سنًّا، بيد أن هناك رشوًطا اكن جيب 
توافرها يف الرجل اذلي يتوىل أكرب مؤسسة علمية وتعليمية يف مرص، ويه أن يكون أحد كبار العلماء، اعلًما 
وراًع من اذلين اشتهروا بالفضل وسعة العلم، وأن حيظى بالقبول من قبل كبار العلماء)66(، ويبدو أن أقدمية 
اتلدريس يف األزهر اكنت مهمة أيًضا، وإىل جانب ذلك اكنت كرثة تالميذ الرجل وعالقاته اجليدة باملجاورين 
وخباصة الوافدين من الريف املرصي وهم العدد األكرب داخل األزهر اكنت مهمة يف اختياره، فمثل لك شيوخ 
الطوائف اكن اختيار شيخ األزهر يعتمد ىلع تأييد العدد األكرب من مشايخ األروقة وكبار املدرسني والطلبة 
من املجاورين، كما أن ترشيح شيخ األزهر ملن خيلفه أو يكون نائبًا هل اكن يضع هذا العالم يف مرتبة متقدمة، 
فإذا حظي بالقبول من جل العلماء يف األزهر، فقد اكن يتم تعيينه شيًخا لألزهر، وباإلضافة إىل ذلك اكنت 
عالقة الشيخ بالسلطة مهمة أيًضا من أجل إقرار تعيينه، فرغم عدم تدخل السلطة يف اختيار الشيخ فإنه اكن 
البد من أن يكون مقبواًل من رجال السلطة)67(، ىلع العموم فقد اكنت لك هذه العوامل مؤثرة يف اختيار 
شيخ األزهر. والواقع أن حتول أحد شيوخ األزهر إىل شخصية اعمة بأن يشتهر ذكره يف حادثة اعمة اكن ذلك 
جيعله شخصية معروفة مما يؤدي إىل حتوهل لشخصية قوية مقبولة للرتشح ويللتف حوهل الشيوخ واملجاورون 
يلكون شيًخا لألزهر، فقد اكن الطالب واملجاورون يريدون أن يكون شيخ األزهر شخصية مؤثرة قادًرا 
الرؤية يشري إىل ذلك بوضوح عند حديثه عن تويل  ثاقب  املؤرخ   ىلع ادلفاع عن حقوقهم، واجلربيت وهو 
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الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرءوف السجيين فيقول: »واتفق أنه وقعت هل حادثة قبل واليته ىلع 
ـًا الشتهار ذكره بمرص، وذلك أن شخًصا من جتار خان اخللييل  مشيخـة اجلامـع بمـدة ويه اتلـي اكنـت سبب
تشاجر مع رجل خادم فرضبه ذلك اخلادم وفر من أمامه، فتبعه هو وآخرون من أبناء جنسه، فدخل إىل بيت 
الشيخ املرتجم فدخل خلفه ورضبه برصاصة فأصابت شخًصا من أقارب الشيخ يسىم السيد أمحد فمات، 
وهرب الضارب، فطلبوه، فامتنع عليهم، وتعصب معه أهل خطته، وأبناء جنسه، فاهتم الشيخ السجيين ومجع 
املشايخ والقايض وحرض إيلهـم مجاعـة مـن أمراء الوجاقلية)68(، وانضم إيلهم الكثري من العامة وثارت فتنة 
أغلق انلاس فيها األسواق واحلوانيت )69(«، وهكذا فلم يكن العلم وحده سببًا تلويل الرجل مشيخة األزهر، 
فقد اكن حتقيق الشيخ شهرة وشعبية كبرية دلى العلماء والطالب ورجال السلطة مسألة مهمة من أجل تويل 

هذا املنصب الرفيع)70(.          

ورغم ذلك فقد اكن اختيار شيخ األزهر يتم دون تدخل مبارش من السلطة، وعرب اتفاق علماء األزهر 
فيما بينهم ىلع َمْن يمثلهم دلى السلطة، ويتحدث باسمهم يف ديوان القلعة، ثم ييل ذلك مرحلة إبالغ ديوان 
أفندي )سكرتري اعم ديوان القاهرة( يلقوم بإبالغ الوايل العثماين باسم الشيخ اذلي تم اختياره. حيث يقام 
بعدها حفل كبري بهذه املناسبة ويتوىل الوايل يف حضور كبار األمراء ورجال ادلولة إبلاس شيخ األزهر الرداء 
الرسيم اذلي يسىم »فرو سمور« واكن خيلَع ىلع اذلين يتولون املناصب الكربى يف مرص، واكن هذا اإلجراء 
من قبل السلطات احلاكمة إقراًرا منها بتعيني ما اختاره العلماء شيًخا للجامع األزهر)71(. وقد ضمنت هذه 
الطريقة للعلماء من اكفة املستويات االجتماعية، ومن اكفة املذاهب الفقهية سواء اكنوا شافعية  أو مالكية 

أو حنفية أو حنابلة أن يصلوا إىل هذا املنصب الرفيع. 
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العلماء  ىلع  املبارش  اإلرشاف  وهل  األزهر  للجامع  األىلع  الرئيس  هو  األزهر  شيخ  يصبح  وباختياره 
ابلاشا  برئاسة  يعقد  واذلي اكن  بالقاهرة  الكبري  ادليوان  منصبه عضًوا يف  يصبح حبكم  كما  والطلبة)72(، 

العثماين أو نائبه يف لك أسبوع ملناقشة لك اتلطورات السياسية واإلدارية واالقتصادية يف مرص. 

يصبح شيًخا هلذه  أن  أمل  األزهر اكن حيدوه  لدلراسة يف  يفد  أن لك طالب اكن  ثمة شك يف  وليس 
املؤسسة ادلينية الكبرية، كما أن هذا احللم اكن ينمو بشلك كبري لكما اعش هؤالء الطالب داخل األزهر لريوا 
املاكنة ادلينية والسياسية واالقتصادية الكبرية اليت اكن يتمتع بها شيخ األزهر، خاصة وأن هذا املنصب اكن 
أىلع املناصب اليت يمكن للمرصيني تويلها، وقد أدى ذلك إىل حدوث تنافس كبري ىلع تويل هذا املنصب 
بني العلماء، كما حدث تنافس حاد بني املذاهب ادلينية املختلفة تلويل هذا املنصب وخاصة بني الشافعية 
واملالكية واحلنفية، ويوضح اجلدول اتلايل أسماء املشايخ اذلين تولوا مشيخة اجلامع األزهر منذ بداية ظهور 

املنصب حىت اعم 1227ه/1812م ويه الفرتة حمل ادلراسة:  

املذـهب اسم الشيخ م
ادليين

الفرتة اليت توىل فيها مشيخة 
األزـهر

مالحظات

945-950ه/ 1538-1543مالشافيعأمحد بن عبد احلق السنبايط1

951-960ه/ 1544-1552مالشافيعأمحد بن شهاب ادلين الربليس الشهري بعمرية2

960-981ه/ 1552-1573م الشافيعالشيخ حممد بن أمحد الغيطي املرصي3
981-995ه/ 1573-1586مالشافيعالشيخ عيل بن حيىي امللقب بنور ادلين الزيادي)73(4

الشيخ حممد بن شحاتة بن مجال ادلين بن أيب املحاسن يوسف 5
الشهري باحلليب)74(

اكن ناظًرا ىلع أوقاف 995-1005ه/ 1586-1596م الشافيع
اجلامع األزهر أيًضا

1006–1011ه/ 1597-1602م احلنيفميح ادلين الغزي)75( 6

تم عزهل وتويف يف اعم 1011-1022ه/ 1602-1613مالشافيعالشيخ عبد اجلواد بن نور ادلين الربليس)76( 7
1034ه/ 1624م

1022-1037ه/ 1613-1627ماحلنيفشهاب ادلين أمحد الغنييم األنصاري)77( 8
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املذـهب اسم الشيخ م
ادليين

الفرتة اليت توىل فيها مشيخة 
األزـهر

مالحظات

اكن قد توىل منصب 1037–1039ه/ 1627-1629مالشافيعالشيخ حممد درويش املحيل ابلكري الصدييق 9
مفيت السلطنة الرشيفة

تم عزهل وتويف يف اعم 1039-1044ه/ 1629-1634مالشافيعالشيخ حممد بن أمحد شمس ادلين اخلطيب الشوبري)78(10
1067ه/ 1656م

اكن قد توىل منصب 1044-1048ه/ 1634-1638مالشافيعالشيخ حممد أبو الرسور بن حممد درويش ابلكري املحيل)79(11
مفيت السلطنة الرشيفة

الشيخ عثمان بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن 12
رشد الفتويح القاهري)80( 

1048-1064ه/ 1638-1653م احلنبيل

الشيخ سلطان بن أمحد بن سالمة بن إسماعيل أبو العزائم 13
املزايح)81( 

اكن متخصًصا يف علم 1064-1075ه/ 1653-1664مالشافيع
القراءات، وشيًخا ىلع 

القراء يف مرص 
1076-1077ه/ 1665-1666مالشافيعالشيخ شعبان الفيويم)82(14
1078-1083ه/ 1667-1672مالشافيعالشيخ حممد بن حممد بن أيب احلسن العاميل)83( 15

أول شيخ ماليك يتوىل 1083-1101ه/ 1672-1689ماملاليكالشيخ حممد بن عبد اهلل اخلريش)84(16
منصب شيخ األزهر

1101-1106ه/ 1690-1694مالشافيعالشيخ إبراهيم بن حممد بن شهاب ادلين بن خادل الربماوي)85(17
1106-1120ه/ 1694-1708ماملاليكالشيخ حممد النرشيت)86(18

1120-1121ه/ 1708-1709ماملاليكالشيخ عبد ابلايق القليين)87(19

1122-1125 ـه/ 1710-1713ماملاليكالشيخ أمحد انلفراوي)88( 20

1125-1133ه/ 1713- 1720ماملاليكالشيخ حممد بن عيل شنن)89(21

1133-1137ه/ 1720- 1724ماملاليكالشيخ إبراهيم بن موىس الفيويم)90( 22

أطول مشايخ األزهر يف 1137-1170ه/ 1724-1756مالشافيعالشيخ عبد اهلل بن حممد بن اعمر رشف ادلين الشرباوي)91( 23
الفرتة الزمنية

تويف مسموًما من قبل 1171-1181ه/ 1757-1767مالشافيعالشيخ حممد بن سالم بن أمحد احلفناوي)92(24
األمراء املمايلك

الشيخ عبد الرءوف بن حممد عبد الرمحن بن أمحد 25
السجيين)93( )الشهري بأيب اجلود(.

1181-1182ه/ 1767-1768مالشافيع



31

ـر 
ـهــ

ألز
خ ا

ـــ
شي

ن 
ـــ

عيي
ت ت

ــا
يلـ

آ

املذـهب اسم الشيخ م
ادليين

الفرتة اليت توىل فيها مشيخة 
األزـهر

مالحظات

أفىت ىلع املذاهب 1182-1192ه/ 1768-1778مالشافيع الشيخ أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن صيام ادلمنهوري)94(26
األربعة

1192-1208ه/ 1778-1793مالشافيعالشيخ أمحد بن موىس بن داود أبو الصالح العرويس)95(27

1208-1227ه/ 1793-1812مالشافيعالشيخ عبد اهلل بن حجازي بن إبراهيم الشهري بالرشقاوي)96(28

1227-1233ه/ 1812-1817مالشافيعالشيخ حممد بن عيل الشنواين)97(29
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تشري الوثيقة إىل شيخ األزـهر درويش ابلكري املحيل وحضور مشايخ أروقة األزـهر تلوزيع ما أوىص به أحد اتلجار خبان اخللييل 
لألروقة املختلفة. املصدر: سجالت حمكمة القسمة العربية، س24، ص 270، م437، بتاريخ 1028ـه/ 1618م.
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تشري الوثيقة إىل الشيخ شحادة احلليب؛ ناظر اجلامع األزـهر وشيخ رواق الريافة. املصدر: حمكمة ابلاب العايل، س59، ص 184، 
م702، بتاريخ 1001ـه/ 1592م.
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وثيقة تشري إىل: الشيخ حممد الغيطي؛ شيخ اجلامع األزـهر، حيث يقرر القايض تعيينه ناظًرا ىلع املدرسة األقبغاوية. املصدر: 
حمكمة ابلاب العايل، س15، ص 106، م 586 بتاريخ 962ـه/1554م. 
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الشيخ حممد بن حممد بن أيب احلسن العاميل الشافيع؛ خليفة احلاكم العزيز بادليار املرصية وقايض حمكمة ابلاب العايل وشيخ 
اجلامع األزـهر. املصدر: حمكمة ابلاب العايل، س 155، ص 239، م857 بتاريخ 1083ـه/ 1672.  
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تشري الوثيقة إىل تركة الشيخ حممد أبو الرسور ابلكري بن الشيخ درويش ابلكري املحيل؛ شيخ اجلامع األزـهر وخطيبه ـهو ووادله.
املصدر: حمكمة القسمة العسكرية، س46، ص 285، م350 بتاريخ 1048ـه/ 1638م.
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الشيخ أمحد بن عبد احلق السنبايط؛ أول من تلقب بشيخ الشيوخ باجلامع األزـهر. املصدر: ابلاب العايل ، س11، ص 226، م665 
بتاريخ  شعبان 951ـه/ 1544م.
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تشري الوثيقة إىل الشيخ حممد شحادة احلليب؛ شيخ الشيوخ باجلامع األزـهر. املصدر: حمكمة ابلاب العايل، س59، ص 424، م1609 
بتاريخ 1001ـه/ 1592م.
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تشري الوثيقة إىل الشيخ أمحد الغنييم احلنيف؛ شيخ العلماء باجلامع األزـهر. املصدر: حمكمة ابلاب العايل س95، ص 340، م2010، 
بتاريخ 1022ـه/1613م.
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تشري الوثيقة إىل الشيخ عبد اجلواد الربليس الشافيع؛ شيخ اجلامع األزـهر. املصدر: حمكمة ابلاب العايل، س77، ص 322، م،1511 
بتاريخ 1011ـه/ 1602م.
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هكذا يوضح اجلدول السابق ترتيب الشيوخ اذلين تولوا مشيخة اجلامع األزهر خالل احلقبة العثمانية، 
ويتأكد نلا من خالل ذلك بما ال يدع جمااًل للشك بأن الشيخ اخلريش لم يكن هو أول من توىل مشيخة اجلامع 
األزهر، وأنه سبقه يف هذا املنصب مخسة عرش شيًخا يف تويل هذا املنصب، ويوضح اجلدول أن الشافعية اكنوا 
هم أول من تولوا مشيخة اجلامع األزهر، ويتفق ذلك يف الواقع مع قوة املذهب الشافيع يف مرص، كما يوضح 
اجلدول أن تسعة وعرشين شيًخا تولوا مشيخة اجلامع األزهر منذ ظهر هذا املنصب وحىت تويل الشيخ حممد 
الشنواين، ويمكننا مالحظة أنه اكن منهم اثنان وعرشون شيًخا ينتمون إىل املذهب الشافيع، بينما اكن منهم 
ستة ينتمون إىل املذهب املاليك، واثنان فقط من احلنفية، وواحد فقط ينتيم للمذهب احلنبيل، وهو ما يوضح 
تويل مجيع املذاهب ملشيخة األزهر، ولم يكتسب الشافعية احتاكرهم للمنصب إال ابتداًء من تويل الشيخ  
عبد اهلل الشرباوي وهو الشيخ اثلالث والعرشون فصاعًدا.  واكن هذا االحتاكر نابًعا من تزايد قوة املذهب 
الشافيع، وتزايد عدد طالب الريف املرصي الوافدين للتعلم يف األزهر واذلين اكنوا يعتنقون هذا املذهب.   

- 1125ه/   1122 الفرتة  األزهر خالل  اجلامع  انلفراوي ملشيخة  الشيخ أمحد  تويل  اجلدول  يوضح  كما 
ا يف املصادر اتلارخيية  1710- 1713م  وهو ما لم ترُِشْ إيله ادلراسات املتعلقة بتاريخ األزهر رغم أن ذلك جاء نصًّ
املعارصة ذللك)98(، ويؤكد ذلك تويل الشيخ حممد شنن ملشيخة األزهر بعد الشيخ أمحد انلفراوي حيث اكن 
1120ه/1708م بني  اليت حدثت يف اعم  األزمة  األيمن يف  للنفراوي، واكن ساعده  تلميًذا  الشيخ حممد شنن 
القليين وانلفرواي تلويل مشيخة األزهر، ويف ذلك يقول أمحد شليب عبد الغين: »طلع الشيخ أمحد انلفراوي 
إىل ادليوان، ومعه حجة الكشف ىلع املقتولني، فلم ينظر ابلاشا فيها، لعلمه أن العيب طرف انلفراوي فأمره 
الوزير أن يلزم بيته، وأن يسافر الشيخ حممد شنن إىل بدله اجلدية«)99(، فاكن نيف الشيخ شنن إىل بدله بعيًدا 
عن األزهر عقابًا هل ىلع مساندته للنفراوي، وبذلك يتضح نلا أيًضا أن انلفرواي ربما حرص ىلع تأييد تويل 
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الشيخ شنن ملشيخة األزهر قبل وفاته حيث تم ذلك دون مشالك كبرية، ولكن يظل السؤال املهم وهو: هل 
ا بها حىت وفاته؟ ، يف الواقع أن  اكنت وظيفة شيخ اجلامع األزهر من الوظائف اليت اكن شاغلها يظل مستمرًّ
هناك عدًدا كبرًيا من مشايخ األزهر لم يرتكوا املنصب إال بوفاتهم، وهو ما أدى إىل اعتقاد عدد كبري من 
ابلاحثني يف ذلك، غري أن ذلك لم يكن صحيًحا ىلع اإلطالق، فهناك بعض الشيوخ اذلين تم عزهلم، أو تركوا 
املنصب، وحل حملهم شيوخ آخرون، فالشيخ عبد اجلواد بن نور ادلين الربليس تم عزهل يف اعم 1022ه/ 1613 
بإيعاز من قايض األناضول، وتم تويلة الشيخ أمحد الغنييم األنصاري، كما أن الشيخ حممد بن أمحد بن شمس 
ادلين الشوبري توىل مشيخة األزهر خالل الفرتة 1039-1044ه/ 1629-1634م، وتم عزهل يلتوىل حمله الشيخ 
حممد أبو الرسور بن حممد درويش ابلكري املحيل، ويبدو أن تويل حممد أبو الرسور جاء بقرار سيايس أكرث 
من كونه اختيار العلماء وطالب وجماوري األزهر، فقد اكن الشيخ أبو الرسور رجل دولة وسياسة أكرث منه 
رجل دين يف الوقت اذلي اكن فيه الشيخ الشوبري فقيًها وصوفيًّا، فقد كتب أبو الرسور العديد من املؤلفات 
اليت تمتدح ادلولة العثمانية وباتلايل اكن تويله مشيخة األزهر متوافًقا إىل حدٍّ كبري مع ماكنته السياسية)100(.

أيًّا اكن مذهبه يكون هو املفيت األكرب هلذا املذهب، فمثاًل عندما  واجلدير باذلكر أن شيخ األزهر 
تشري الوثائق إىل الشيخ عثمان الفتويح احلنبيل فيه تشري إيله بـ »قايض حمكمة ابلاب العايل، ومفيت السادة 
احلنابلة، وشيخ اجلامع األزهر«)101(، وباتلايل فعلينا أن ندرك أن شيخ األزهر إذا اكن شافعيًّا فهو مفيت الشافعية، 
وإذا اكن حنفيًّا فهو مفيت احلنفية، وكذلك بايق املذاهب، واكن جملس كبار علماء األزهر يضم مفيت املذاهب 

األربعة إىل جانب مشايخ األروقة. 

ويف هذا السياق ثمة مالحظة جيب اتلعرف عليها من ابلداية، ويه أن انلخبة العلمية يف القاهرة اكنت 
منقسمة إىل رشحيتني أساسيتني هما انلخبة القاهرية، وانلخبة الريفية الوافدة،  واكن بينهما يف الواقع العديد 
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من املتناقضات، فيف الوقت اذلي اكنت فيه اعئالت انلخبة القاهرية تمتلك الرصيد األرستقرايط وحتوز 
الرثوات، واكنت أيًضا أكرث تمرًسا ىلع اتلعامل مع السلطة اليت اغبًلا  ما اكنت تغدق عليها الكثري، وباتلايل 
أصبحت هذه العائالت حتوز ثروات كبرية عرب العديد من األجيال وأفضل مثال ىلع ذلك اعئلتا ابلكري، 
والسادات »الوفائية«، والسنبايط واجلوهري يف الوقت اذلي اكنت العائالت الوافدة من الريف عند هجرة 
مؤسسها فقرية إىل حد الكفاف، فاجلربيت حيدثنا عن »الشيخ الرشقاوي« اذلي لم يكن جيد ما يطبخه  يف 
بيته«)102(، واغبًلا  ما اكن ظهور جنم أي شيخ من هؤالء يرتبط بقدراته العلمية، واألهم قدرته ىلع قيادة مجوع 
اجلماهري حلل أي مشلكة تتعلق باألزهريني، أو حىت األهايل، واغبًلا  ما اختري شيخ األزهر من هذه الرشحية 
نتيجة لضخامة أعداد الريفيني داخل املؤسسة األزهرية، وظهوره كشخصية قيادية، فيحدثنا اجلربيت عن 
الشيخ عبد الرءوف السجيين اذلي ظهر كشخصية قيادية يف حادث مقتل أحد أقاربه حيث استطاع الشيخ 
مجع املشايخ والقايض وعدد من األمراء، مما أظهره بمظهر الزاعمة، ونتيجة لظهور هؤالء العلماء وقدرتهم 
ىلع حتريك الرأي العام اكنت السلطة تزيد يف اإلغداق عليهم، وباتلايل تمكنوا يف انلهاية من تأسيس بيوت 
كبرية مثل العرويس والسجيين والشرباوي وغريها. واكن اتلنافس بني هؤالء الوافدين من الريف اذلين تمتعوا 
اغبًلا بقدرات علمية اعيلة وبني أبناء العائالت األرستقراطية القاهرية شديًدا حول تبوؤ واحتالل املراكز 
الكربى يف األزهر، وىلع رأسها املشيخة، ولم تنجح العائالت األرستقراطية يف االستحواذ ىلع مشيخة األزهر 
إال ثالث مرات األوىل مع تويل أول شيخ لألزهر الشيخ أمحد بن عبد احلق السنبايط، فوادله اكن واحًدا من 
منيًفا يف األزبكية)103(، واثلانية  ثروة كبرية، وقرًصا  السنبايط حتوذ  العلماء يف األزهر، واكنت اعئلة  كبار 
واثلاثلة مع تويل الشيخ درويش ابلكري وحممد أيب الرسور للمشيخة)104(، فيما سيطر الوافدون من الريف 
ىلع مشيخة األزهر نتيجة لدلعم الكبري اذلي اكنوا حيظون به من قبل املجاورين وأقرانهم من كبار العلماء 

الوافدين من الريف أيًضا.  





الرصاع ىلع تويل مشيخة األزـهر 
ليس ثمة شك يف أن حلم الوصول تلويل منصب شيخ اجلامع األزهر اكن يراود مجيع طالب األزهر من 
املجاورين، فقد اكن لك العلماء يتطلعون إىل تويل هذا املنصب الرفيع، وعن ذلك يقول اجلربيت عن الشيخ 
عيل بن حممد األشبويل الشافيع )ت 1211ه(: »وحدثته نفسه بمشيخة األزهر«)105(، ويقول كذلك عن الشيخ 
عبد الرمحن العرييش: »تاقـت نفس املرتجم ملشيخة األزهر إذ يه أعظم مناصب العلماء«)106( وباتلايل فقد 
حدث رصاع طويل داخل األزهر حول تويل هذا املنصب الرفيع، وقد ألىق الرصاع املذهيب بظالهل ىلع تويل 
هذا املنصب، كما ألىق الرصاع اجلنيس بظالهل أيًضا ىلع ذلك)107(، ورغم تراجع حدة الرصاع املذهيب يف مرص 
خالل العرص  العثماين، حيث لم تعمل ادلولة العثمانية ىلع إعالء مذهبها الرسيم )احلنيف( كما لم تعمل 
ىلع فرض هذا املذهب بالقوة، كما أن القضاة داخل املحاكم العثمانية اكنوا يستخدمون املذاهب األربعة، 
صحيح أن املذهب احلنيف تزايدت أهميته خالل هذا العرص غري أنه لم يطغ يوًما ىلع املذاهب األخرى، وظل 
املذهب الشافيع هو أكرث املذاهب انتشاًرا يف مرص، يليه املذهب املاليك ثم احلنيف واحلنبيل، ومن أجل ذلك 
فقد برز شيخ الشافعية كأهم شخصية داخل اجلامع األزهر منذ نهاية العرص اململويك، والشك يف أنه نال هذه 
املاكنة نتيجة لكرثة عدد الطالب الشافعية داخل األزهر، وعندما أراد العثمانيون ومشايخ األزهر وطالبه 
أن يكون لألزهر شيًخا ورئيًسا يمثلها دلى السلطة فقد اكن من الطبييع أن يكون شيخ الشافعية )املفيت 

الشافيع( هو شيخ األزهر)108(.
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توىل  اذلي  الغزي  ادلين  حميي  الشيخ  وهو  احلنيف  املذهب  من  جاء  شيخ  أول  عن  الكثري  نعرف  وال 
مشيخة األزهر خالل الفرتة 1006- 1010ه/1597-1601م فال تشري املصادر أو الوثائق إىل العوامل اليت أدت 
إىل تويله شيًخا لألزهر، غري أن املصادر تشري إىل أن تويل الشيخ   أمحد الغنييم األنصاري اذلي توىل مشيخة 
األزهر خالل الفرتة 1022-1037ه/1613-1627م اكن بسبب عالقته مع قايض قضاة األناضول فتشري املصادر 
إىل أنه اكن شافيع املذهب، وأنه عندما توجه إىل الروم حتول إىل املذهب احلنيف، وأنه منح من قبل قايض قضاة 
األناضول حق انلظارة ىلع عدد كبري من األوقاف واملدارس يف مرص، وأنه حصل من خالل هذه العالقة 
بقايض األناضول ىلع مشيخة األزهر أيًضا)109(، ويبدو أن تويل الشيخ حممد درويش املحيل ابلكري ملشيخة 
املرصية،  بادليار  السلطنة  مفيت  منصب  يتوىل  الرجل  فقد اكن  قضايئ،  أو  بقرار سيايس  أيًضا  األزهر جاء 
وباتلايل فقد اكن أقرب لرجل ادلولة اذلي يتمتع بعالقات قوية مع السلطة وراعيتها)110(، واكن من الطبييع 
أن جيد تعيينه قبواًل داخل األزهر، فهو شافيع املذهب ينتيم لألرسة ابلكرية، وحيظى بشعبية كبرية داخل 
القاهرة، ويبدو أن تويل ابنه أيب الرسور جاء نلفس األسباب، فقد اكن رجل دولة من الطراز الفريد، كتب 

عدًدا كبرًيا من املؤلفات يمتدح فيها آل عثمان ودورهم يف خدمة اإلسالم)111(.

وال تشري املصادر إىل الظروف والعوامل اليت ساعدت يف تويل الشيخ عثمان الفتويح احلنبيل ملنصب 
شيخ اجلامع األزهر، فهو الشيخ احلنبيل الوحيد اذلي توىل هذا املنصب الرفيع، ويبدو من ترمجة املحيب هل أن 
الرجل اكن شخصية قوية حيث شغل منصب قايض حمكمة ابلاب العايل، فاكن قويًّا يف احلق صارًما قليل 
بروز  اكن  فقد  الرجل،  اختيار  إىل  دفعت  قد  العوامل  هذه  أن  ويبدو  واجلالل،  الوقار  عليه  يبدو  الكالم، 
يلتفون حوهل مؤيدين تلويله  الشيخ تلعب دوًرا يف إزاكء ماكنته، مما اكن جيعل الطالب واملشايخ  شخصية 

مشيخة األزهر)112(. 
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كما أننا ال نعلم األسباب اجلوهرية اليت دفعت إىل تويل ستة من املشايخ املالكية ملنصب شيخ األزهر 
املذهب  أن  ويبدو  شافعيًّا(،  الربماوي  الشيخ  )اكن  1724م،  1137ه/1672-   -1083 اعيم  بني  الفرتة  خالل 
املاليك اذلي اكن ثاين أهم املذاهب ادلينية يف مرص، شهد إقبااًل كبرًيا من معتنقيه لدلراسة يف األزهر خالل 
أبناء الصعيد واملغاربة ىلع ادلراسة يف األزهر، )فقبل هذه الفرتة اكن  هذه الفرتة، وخاصة مع تزايد إقبال 
بالوافدين من شمال  ما مقارنة  إىل حدٍّ  قلياًل  األزهر  لدلراسة يف  الوافدين من جنوب مرص  الطالب  عدد 
مرص(، كما أن بروز دور املذهب املاليك إبان هذه احلقبة يف العديد من القضايا اليت تهم املجتمع املرصي 
دعم من  مما  ادلخان،  قاطع رشب  بشلك  املاليك حيرم  املذهب  ادلخان، حيث ظل  قضية حتريم رشب  مثل 
مؤيديه، كما اكنت هناك قضية أكرث أهمية إبان هذه الفرتة ويه قضية وقف اجلوامك واملرتبات حيث أيد 
املذهب املاليك بشلك كبري استمرار وقفهم، ويه قضية اكنت تهم قطااًع كبرًيا من املرصيني، كما يبدو أن 
الشيخ حممد اخلريش عندما توىل مشيخة األزهر، اكن أكرب العلماء سنًّا داخل األزهر حيث اكن عمره ثالثة 
وسبعني اعًما، وقد سمح تويله املنصب للعلماء املالكية حبرية أكرب يف تويل املنصب، فبعد الربماوي اذلي اكن 
شافيع املذهب لم تكن هناك مشالك كبرية يف تويل علماء من املالكية بعد سابقة الشيخ اخلريش، وطاملا لم 
جيد املرشح اعرتاًضا من كبار علماء األزهر أو الطالب، اكن يتم إقرار هذا الرتشيح دون مشالك كبرية، ىلع 
العموم فقد سمح تويل الشيخ حممد اخلريش للمالكية باستمرارية تويل املنصب ىلع مدار ما يقرب من أربعة 

ومخسني اعًما.

بيد أن هذه الفرتة لم تشهد هدوًءا دائًما فقد حدث رصاع بني املشايخ املالكية أنفسهم ىلع من يصبح 
شيًخا لألزهر، وهو ما يعكس حقيقة أن الرصاع ىلع مشيخة األزهر لم يكن بالرضورة رصااًع مذهبيًّا أو 

حىت جنسيًّا بقدر ما اكن رصااًع ىلع املصالح املادية واألدبية اليت اكن يمنحها تويل منصب شيخ  األزهر.  
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فيف أعقاب وفاة الشيخ حممد النرشيت شيخ اجلامع األزهر اعم 1120ه/1709م وقعت فتنة دامية نتيجة 
اتلنافس ىلع منصب شيخ األزهر ، وانقسم العلماء والطالب إىل فريقني فريق يؤيد تعيني الشيخ عبدابلايق 
وقام  األحداث  انلفراوي  الشيخ  استبق  وقد  انلفراوي،  أمحد  الشيخ  ينارص  وفريق  لألزهر  شيًخا  القليين 
اكن  حيث  األزهر،  بمشيخة  الفوز  هل  سيكفل  اإلجراء  هذا  أن  العتقاده  األقبغاوية  املدرسة  يف  باتلدريس 
إتمام ذلك واعترب  املجاورون دون  األقبغاوية من ملحقات شيخ األزهر، ولكن حال  باملدرسة  اتلدريس 
ذلك املنع انتصاًرا للشيخ القليين، وإخفاقًا للنفراوي، ومن ثم عول ىلع استخدام العنف وحشد أنصاره يلاًل 
ومعهم ابلنادق وهامجوا اجلامع األزهر وأطلقوا أعرية نارية داخل املسجد وأخرجوا أنصار الشيخ القليين من 

األزهر، وحطموا باب املدرسة وأجلسوا الشيخ انلفرواي يف ماكن الشيخ النرشيت شيخ األزهر الراحل)113(.

ويف ايلوم اتلايل صعد الشيخ انلفرواي إىل القلعة مقر إقامة ابلاشا العثماين، واكن حيمل كشًفا بأسماء 
اللقاء  الفتنة وإراقة ادلماء، وأثناء  أنه هو اذلي تسبب يف  الوايل جبفاء زائد إذ اكن يعرف  القتىل واستقبله 
إياه إراقة ادلماء  أنه هو اذلي تسبب يف تلك األزمة حمماًل  هاجم نقيب األرشاف الشيخ انلفرواي مؤكًدا 
الشيخ  بيته، وتم نيف ساعده األيمن  إقامة انلفرواي يف  العثماين بتحديد  الوايل  أمر  يف األزهر، وعند ذلك 
حممد شنن إىل قريته اجلدية، ثم وافق الوايل ىلع تويلة الشيخ عبد ابلايق القليين مشيخة األزهر، ولم يمهل 
القدر القليين كثرًيا يف مشيخة األزهر، فقد تويف يف العام اتلايل تلويله مشيخة األزهر، وقد أدى ذلك إىل 
تويل الشيخ أمحد انلفراوي ملشيخة األزهر، حيث اكن انلفراوي أكرب العلماء املالكية املتواجدين يف األزهر، 
مما مهد الطريق تلويل تلميذه وساعده األيمن الشيخ حممد شنن ملشيخة األزهر، اذلي سانده يف األزمة اليت 
وقعت اعم 1121ه/1709م)114(، وليس ثمة شك يف أن تويل انلفراوي ملشيخة األزهر هو اذلي سمح للشيخ حممد 
شنن بتويل مشيخة األزهر من بعده، فلم يعرف عن الرجل أنه رجل ذو  وزن عليم كبري ولم يرتك مؤلفات 
كبرية، وىلع الرغم من ذلك فقد اكن واحًدا من أفضل اذلين تولوا املشيخة إداريًّا، و اكن شيخ األزهر اتلايل 
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إبراهيم موىس الفيويم، )1137ه/1724م( خاتمة العلماء املالكية اذلين تولوا مشيخة اجلامع األزهر، و اكن 
اعلًما وفقيًها وصوفيًّا.  

وىلع الرغم من أننا ال نعرف الكثري عن الظروف واملالبسات اليت صعد فيها الشيخ عبد اهلل الشرباوي 
تاريخ  يف  جوهرية  مسألة  األزهر   مشيخة  تلويل  الشرباوي  الشيخ  صعود  اكن  فقد  األزهر.  مشيخة  تلويل 
تويل  منذ  الشافعية  احتكر  فقد  للمشيخة،  املذهيب  للتداول  نهاية  األزهر  مشيخة  تويله  فقد اكن  األزهر، 
الشرباوي مشيخة األزهر)115(، كما اكن الشرباوي رجل دين ودولة، توىل مشيخة األزهر وهو يف األربعينيات 
من عمره، وقىض أطول فرتة بني مجيع من تولوا مشيخة األزهر إبان هذه الفرتة، حيث ظل يتوىل مشيخة 
األزهر ملدة ثالثة وثالثني اعًما حيث تويف وهو يف اثلمانني من عمره، ولكن أهمية الشرباوي اكنت يف قدرته 
ىلع نسج العالقات االجتماعية والسياسية مع لك أطياف املجتمع املرصي بشلك ناجح وجيد، وقد أدى ذلك 
إىل ارتفاع ماكنة األزهر والعلماء بشلك كبري يف املجتمع املرصي خالل فرتة تويل الشرباوي ملشيخة األزهر، 
األدب  اغية  يف  الشرباوي  اهلل  عبد  الشيخ  مشيخة  أيام  يف  العلم  طلبـة  »وكـان  ذلك:  عن  اجلربيت  فيقول 
واالحرتام« )116(.  واكن الشرباوي قريبًا للغاية من رجال احلكم يف ابلالد، حيظى باحلب واالحرتام من اجلميع، 
فاكن يلتيق ابلاشا احلاكم يف القاهرة لك مجعة حيث اكن خيطب  يف مسجد الرساية بالقلعة يلتحاور معه 
بلعض السااعت، وربما تناول الغداء معه، مما أوجد عالقات محيمية بني ابلاشا والشيخ)117(، كما أنه اكنت 
تربطه عالقات مودة بكبار األمراء املمايلك احلاكم يف القاهرة مثل إبراهيم كتخدا القازدغيل وغريه)118(.  
ا، وشاعًرا مجع لعيل باشا احلكيم تارخًيا ملرص، ضم فصاًل عن  وإىل جانب ذلك فقد اكن الشرباوي دارًسا مهمًّ

احلاكم حىت زمانه )119(. 
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أمحد  الشيخ  وفاة  أعقاب  يف  األزهر  مشيخة  تويل  حول  كبري  بشلك  الرصاع  جتدد  جديد  ومن 
ادلمنهوري )1182-1192ه/1768-1778م(، وىلع الرغم من أنه اكن يفرتض أن يكون تويل الشيخ ادلمنهوري 
خاتمة فكرة الرصاع املذهيب، حيث تبلورت يف شخصه فكرة االندماج الاكمل بني املذاهب األربعة، حيث 
حصل ىلع إجازات من كبار علماء املذاهب األربعة يف عرصه، كما اكن يفيت حسب تعايلم املذاهب األربعة 
الشيخ  وفاة  أعقاب  برأسه من جديد يف  املذهيب اعد يلطل  الرصاع  أن  إال  باملذهيب(،  السبب كين  )وهلذا 
ادلمنهوري يف العارش من رجب 1192ه/الرابع من أغسطس 1778م، حيث دار رصاع طويل ىلع تويل مشيخة 
األزهر. وتطور ذلك الرصاع إىل مواجهة بني احلنفية والشافعية. واكن الطامح إىل منصب شيخ األزهر هو 
الشيخ عبد الرمحن بن عمر العرييش شيخ احلنفية وشيخ رواق الشوام)120(، وقد أخرب العرييش إبراهيم بك 
تأييد األمراء، والشيخ  العرييش  نائبًا هل. ونال  شيخ ابلدل، أن ادلمنهوري حني اكن يف فراش مرضه رشحه 
والطالب  العلماء  العرييش  تعيني  فأغضب  لألزهر)121(،  شيًخا  األمراء  فعينه  األرشاف،  نقيب  السادات 

الشافعية، اذلين اعتربوه تعديًا ىلع حقهم يف تويل شيخ الشافعية هلذا املنصب.

وقد قام العلماء والطالب الشافعية باألزهر باالعرتاض ىلع ذلك اتلعيني، وتزعم الشيخ حممد اجلوهري 
القاهرة وخباصة من رجل السلطة احلاكمة، فلم  العلماء الشافعية، واكن اجلوهري حيظى باحرتام واسع يف 
يكن اجلوهري يسىع إىل صحبتهم، ولم يطمع يف هباتهم، ولم يكن يرتدد ىلع بيوتهم من أجل إجناز مصاحله 
مثل عدد كبري من العلماء، وقد طالب الشيخ اجلوهري ومعه الشافعية بتعيني الشيخ أمحد العرويس، وهو 
شافيع، بداًل من العرييش، إال أن ابلكوات اذلين اكنوا يف املعتاد يرتددون يف أن يساقوا إىل مشاجرات العلماء، 
اعتربوا الشكوى حتديًا لسلطتهم. فقال إبراهيم بك: »من املستحيل أن يغري الصغار ما فعله الكبار« واعترب 
مسلمني،  احلنفية  »أليس  وقال:  إساليم  وغري  منصف  غري  لألزهر  شيًخا  حنيف  تعيني  ىلع  االعرتاض  أن 
ينتيم  نفسه  السلطان  وأليس  حبنفيني،  أليسوا  وابلاشا.  والقايض  واألمراء  مذهب؟  أقدم  هو  هذا  وأليس 
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الطبقة احلاكمة سواء  إبراهيم بك معقولة ومنصفة إىل حدٍّ بعيد، والواقع أن  هلذا املذهب؟« وبدت حجة 
من العثمانيني أو املمايلك لم تفرض أبًدا مرشًحا من مذهبها ىلع األزهر قبل ذلك، إال أن الشافعية أمعنوا 
يف اتلحدي ذللك القرار، ذللك فقد ذهب العلماء والطالب من املجاورين إىل رضيح اإلمام الشافيع، يللة 

اجلمعة، وقضوا الليلة هناك. 

إن مثل هذه الزيارة املنظمة إىل رضيح اإلمام الشافيع وصلت إىل حد املظاهرة بني علماء الشافعية 
ومؤيديهم من غري العلماء ضد تدخل األمراء يف شئونهم ادلاخلية، ومرة أخرى طلب الشيخ اجلوهري من 
مراد بك »باسم اإلمام الشافيع سيد ابلالد« بأن عليه أن يعني العرويس باعتباره رأس الشافعية )باش مفيت 
الشافعية(، تماًما كما اكن الشيخ ادلردير رأس املالكية والعرييش رأس احلنفية. وحيث إن الغابلية من ساكن 
للشافعية  مفتيًا  العرويس  نصب  وبالفعل  األزهر)122(،  شيخ  هو  يكون  الشافعية  شيخ  فإن  شافعية،  ابلالد 

وشيًخا لألزهر وتم إبلاسه فروة سمور كشيخ لألزهر.

وىلع الرغم من ذلك فقد احتج العرييش دلى األمراء مدعوًما من الشيخ السادات، مما دفع األمراء إىل 
إبلاسه فروة سمور أيًضا، واكن ذلك يعين تعيينه شيًخا لألزهر أيًضا، مما جعل املنافسة والرصاع يزتايد بني 
احلزبني، إذ اكن احلنفية يساندون العرييش. كما اكن يؤيده الشيخ السادات واملغاربة حسب اجتاه شيخهم 
أيب احلسن القليع وكذلك األمراء. واستمرت املنافسة بني الفريقني ملدة سبعة أشهر، ومن الواضح أن مجيع 
الرمحن  عبد  سقوط  وجاء  للمنصب.  الشافعية  احتاكر  ضد  العرييش  خلف  جتمعت  الشافعية  غري  القوى 
العرييش واستبعاده من املنصب ىلع حني غرة، ومن أزمة اكنت بعيدة تماًما عن هذا الرصاع. وقد بدأت 
رشارة هذه األزمة بزناع عنيف بني رواقني حنفيني يف األزهر اكنا من مساندي تويل العرييش للمشيخة، 
وهما الرواق الرتيك والرواق الشايم، وقد قتل يف هذا الزناع  أحد األتراك وجرح آخر . فشاك األتراك للبكوات 
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املمايلك. فتعاطفوا معهم من قبيل اتلقارب اجلنيس كما يقول اجلربيت. وألزموا الشيخ العرييش بإجراء حتقيق 
يف األمر باعتباره مسئواًل عن رواق الشوام، وتقديم قائمة بمثريي الشغب واملذنبني، غري أنه بداًل من أن 
يقدم قائمة بمثريي الشغب، كما أمر ، فقد سلم قائمة بأسماء وهمية بينما فر مرتكبو احلادث من الشوام، 
ذللك فقد تم خلعه من منصب مفيت احلنفية، ثم من مشيخة رواق الشوام وتمت تويلة الشيخ حممد احلريري، 
مما دفعه إىل االعتاكف والعزلة يف مزنهل، وتويف العرييش بعد ذلك بوقت قصري يف بيته، رجل مهيض اجلناح، 
واكن ىلع الشوام أن يقدموا 100 رغيف من اخلزب يوميًّا كدية  )بدل دم( لرواق األتراك. وهكذا صار أمحد 

العرويس شيخ األزهر بال منازع واحتفظ الشافعية باحتاكرهم للمنصب.

يف  حدث  فقد  األزهر،  مشيخة  ىلع  الرصاع  نهاية  والعرويس  العرييش  بني  الرصاع  ذلك  يكن  ولم 
أعقاب تويل الشيخ العرويس ملشيخة األزهر رصاع آخر، فقد رفض الشيخ حممد املصيليح تويل العرويس 
للمنصب، واكن أهم الشيوخ الشافعية يف األزهر بعد ادلمنهوري، واكن يف احلج وقت تويل العرويس للمشيخة، 
ذللك فقد أخذ يف إثارة املشكالت أمام العرويس من أجل ادلخول يف مناورة لعله من خالهلا ينجح يف عزل 
العرويس يلتوىل مشيخة األزهر، ويقول اجلربيت عن ذلك: »فلما رجع، واكن األمر قد تم للعرويس أخذته محية 
املعارضة وأكرثها من إغراء من حوهل فيحركونه للمناقضة واملناكدة، حىت إنه تعدى ىلع تدريس الصالحية 
جبوار مقام اإلمام الشافيع املرشوطة لشيخ األزهر بعد صالة اجلمعة، فلم ينازعه الشيخ أمحد العرويس وتركها 
هل حسًما للرش وخوفًا من ثوران الفنت، والزتم اإلغفال واملساحمة يف اغلب األطوار، ولم يظهر االتلفات ملا 
يعانونه أصاًل حىت غلب عليهم حبلمه وحسن مسايرته، حىت إنه ملا تويف الشيخ حممد املصليح ورجع إيله 
تدريس الصالحية لم يبارش اتلصدر يف الوظيفة، بل قرر تلميذه العالمة الشيخ مصطىف الصاوي وأجلسه 
وحرض افتتاحه فيها، وذلك من حسن الرأي وجودة السياسة )123(«، ىلع أية حال فإن الشيخ أمحد العرويس لم 
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يستمتع يوًما بمنصبه، ألن مدته اكنت يف زمن سيادة عدم االستقرار السيايس واملصاعب االقتصادية اخلطرية 
يف مرص. ويف أعقاب وفاة العرويس 1208ه/1794م، اكن هناك رصاع حول من يتوىل مشيخة األزهر بني الشيخ 
عبد اهلل الرشقاوي والشيخ مصطىف الصاوي)124(، واكن الصاوي من أخص تالميذ العرويس وأكرث طالبه قرًبا 
إيله، واكن املفرتض أن الصاوي سوف حيل حمل أستاذه يف املنصب األكرب يف مرص، غري أن الصاوي اذلي اكن 
ينتيم لعائلة أرستقراطية قاهرية لم يكن حيظى بدعم كبري من العلماء ذوي األصول الريفية اذلين اكن 
هلم اثلقل األكرب داخل األزهر، واذلين اكنت تراودهم دائًما أحالم الوصول للمنصب الرفيع، ذللك فقد حل 

الشيخ عبد اهلل الرشقاوي حمله دون مشالك كبرية بسبب تأييد الشيخ حممد اجلوهري هل.   

جاءت  الرشقاوي  وفاة  أعقاب  فيف  األزهر  مشيخة  ىلع  الرصاع  خاتمة  يه  األزمة  تلك  تكن  ولم 
العلماء بعضهم بعًضا  مرحلة جديدة من الرصاع ىلع مشيخة األزهر، ولكن هذا الرصاع لم يكن بني 
فقد أجنز حممد  السلطة،  العلماء مجيعهم وبني  الرصاع بني  املرة اكن  السابق، ولكن يف هذه  كما اكن يف 
عيل خالل هذه املرحلة دعم سيطرته ىلع أغلب مؤسسات ادلولة املرصية، واكن األزهر اذلي أصعده إىل 
السلطة من بني املؤسسات اليت يرغب يف اهليمنة عليها وفرض نفوذه فيها، واكنت الرسالة واضحة فبعد موت 
املهدي  الشيخ حممد  اختار مشايخ األزهر  أكتوبر اعم 1812م،  أول شوال 1227 ـه/اتلاسع من  الرشقاوي يف 
تلويل مشيخة األزهر، بتأييد من أغلب العلماء، وخاصة رواق الشوام، اذلين بادروا إىل ترشيح الشيخ املهدي، 
ويف ذلك يقول اجلربيت: »وقال كبارهم من املدرسني ال يكون شيًخا إال من يدرس العلوم ويفيد الطلبة، 
وزادوا يف اللغط، فقال القايض ومن ترضونه قالوا نرىض الشيخ املهدي، كذلك قال ابلقية، وقاموا وصافحوه 
وقرؤوا الفاحتة، وكتب القايض إعالًما إىل ابلاشا بما حصل، وانفض اجلمع، وركب الشيخ املهدي إىل بيته 
يف كبكبة، وحوهل وخلفه املشايخ وطوائف املجاورين، ورشبوا رشبات وأقبل عليه انلاس للتهنئة«)125(، اكن 
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هذا االختيار  فيما سبق يعين إقرار السلطة بما اختاره العلماء واملجاورون يف األزهر، ولكن حممد عيل اكن 
يريد أن يؤكد للجميع أنه أصبح سيد ابلالد، ويريد أال يكون لألزهر أي دور خارج إطاره اتلعلييم وادليين، 
ومن هنا وحىت ال يلتف العلماء واملجاورون حول الشيخ اجلديد، ويلكن الشيخ اجلديد أكرث  والًء للسلطة 
اليت أتت به، من هنا فقد قرر حممد عيل تعيني الشيخ حممد الشنواين شيًخا لألزهر، وإمعانًا يف اتلحدي فقد 
قرر حممد عيل عزل الشيخ قاسم شيخ رواق الشوام اذلي اختاره املجاورون والطالب يف الرواق، وعني حمله 
الشيخ منصور ايلافاوي اذلي عزهل املجاورون من الرواق من قبل)126(، وذلك ألن الشوام اكنوا أول املرشحني 

للمهدي، والرافضني تلويل الشنواين أو اهليتيم.

لقد اكنت هذه احلادثة يه بداية تراجع دور األزهر املجتميع بشلك كبري فمنذ اآلن فصاعًدا أصبح 
األزهر مؤسسة تعليمية من ضمن مؤسسات ادلولة األكرث والًء للسلطة، ولم يعد ملجأ اجلماهري الغاضبة أو 
اثلائرة ضد السلطة كما اكن، خباصة بعد أن وجه حممد عيل رضبة أخرى للموارد املايلة للعلماء بضم اجلزء 
األكرب من األوقاف املوقوفة ىلع األزهر إىل أموال ادلولة وقيام ادلولة باإلنفاق ىلع األزهر من مواردها مما 

أفقده االستقالل املايل، وبذلك أصبح العلماء أداة طيعة يف يد السلطة. 



شيخ األزـهر وإدارة شئونه
ليس ثمة شكوك يف أن إدارة األزهر العلمية اكنت عملية صعبة للغاية خاصة مع تزايد أعداد الطالب 
بشلك كبري خالل القرنني السابع عرش واثلامن عرش، خاصة وأن هؤالء الطالب اكنوا من مناطق خمتلفة، بل 
ومن بدلان خمتلفة، كما أن اجلامع األزهر ظل ماكنًا ضيًقا إىل حدٍّ كبري قياًسا ىلع أعداد الطالب اليت اكنت 
تدرس به، ومن َثمَّ فقد اكنت عملية تنظيم هذه األعداد وإدارة العملية اتلعليمية هلم مسألة صعبة بال شك. 

لقد اكن شيخ األزهر هو مصدر لك القرارات اليت تتعلق بالعملية اتلعليمية داخل األزهر، فهو اذلي 
توزيع  طريقة  وحيدد  العلماء،  مرتبات  يضبط  اذلي  وهو  العلمية،  األزهر  اجلامع  شئون  مجيع  ىلع  يرشف 
املرتبات اليت تويف أصحابها. كما اكن يقوم بالفصل يف القضايا اليت حتدث بني أفراد لك فئة من الطلبة، 
واملدرسني، كما اكن عليه معاقبة لك من يثري الشغب أو يقرص يف القيام بمهام عمله داخل املنظومة اتلعليمية 
يف األزهر)127(، فوفًقا للمصادر، فقد تم تعيني مشد)128( خاص باجلامع األزهر حيث اكن عليه مرافقة شيخ 
األزهر عند مراقبة األوضاع داخل األزهر واإلرشاف ىلع الطالب، كما اكن عليه نقل أي مشلكة أو خطأ 
لشيخ األزهر  اذلي اكن حيدد العقاب اذلي يستحقه لك طالب من املجاورين باتلعزير أو الرضب واتلأديب، 
حيث اكن املشد يقوم بتنفيذ العقاب اذلي يأمر به شيخ األزهر)129(. كما اكن من حق شيخ األزهر استبعاد أي 
طالب أو جماور من املجاورين اذلين ثبت سوء سريتهم وفسادهم أو أساءوا إىل زمالئهم من املجاورين، فمثاًل 
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يف العام 1039ه/ 1629م، قام شيخ األزهر حممد الشوبري باستبعاد طابلني من املجاورين وحرمهم من األطعمة 
املخصصة للمجاورين، وأخذ عليهما تعهًدا أمام املحكمة بعدم املجاورة باألزهر نتيجة لسوء سلوكهما)130(.   

العملية اتلعليمية داخل األزهر يف الفصل يف أي نزاع يقع بني  فقد اكن دور شيخ األزهر األهم يف 
املجاورين من طالب العلم باألزهر ، حيث يفصل يف أي نزاع يقع بني الطالب، أو بني العلماء والطالب، 
وتشري املصادر إىل أن شيخ األزهر اكن يبدأ يومه بعد صالة الفجر حيث يشري اجلربيت إىل أن الشيخ عبد اهلل 
الشرباوي اكن يف لك يوم يقوم قبل رشوق الشمس بزيارة نقيب األرشاف سيدي »حممد بكري بن أمحد عبد 
املنعم« فيقول اجلربيت: »واكن شيًخا مهيبًا ذا لكمـة نافـذة وحشمـة زائـدة تسعـى إيلـه الـوزراء واألعيان 
واألمراء .  واكن الشيخ عبد اهلل الشرباوي يأتيه يف لك يوم قبل الرشوق جيلس معه مقدار ساعة زمانية، ثم 
يركب ويذهب إىل األزهر «، ومعىن ذلك أن شيخ األزهر  اكن يذهب إىل األزهر يف أعقاب رشوق الشمس 
ثم يستمر متواجًدا به ربما حىت صالة العشاء)131(، ذللك فقد حرص عدد كبري من مشايخ األزهر  ىلع رشاء 
منازل يف خط اجلامع األزهر يف أعقاب تويلهم مهام عملهم حىت يقضوا بها بعض الراحة يف وقت الظهرية 
وحىت يكونوا ىلع مقربة من تطور األوضاع داخل األزهر، فتشري املصادر إىل أن الشيخ احلفناوي اشرتى 
داًرا بالقرب من األزهر اكنت تعرف بدار  القطريس بعد تويله مهام مشيخة األزهر)132(، وأن الشيخ عبد اهلل 

الرشقاوي اكنت هل دار خبط اجلامع األزهر)133(. 

الوقفية  املؤسسات  بإحدى  بقيده  يقوم  أن  األزهر  شيخ  ىلع  اكن  األزهر  إىل  الطالب  دخول  وبمجرد 
اليت اكنت تزوده جبرايات أو مرتبات صغرية أو بكليهما، كما اكن توفري ماكن لسكن الطالب الوافدين 
سواء من مرص أو من خارجها مسألة مهمة بالنسبة لشيخ األزهر وملشايخ األروقة، فتشري الوثائق الرسمية 
إىل أن من مهام شيخ األزهر أال يسكن طالب يف أحد أروقة األزهر أكرث من اعم، واكن اهلدف من ذلك هو 
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توفري فرصة للوافدين اجلدد للسكن بال مقابل ريثما يستطيعون توفري أماكن للسكن)134(، وقد انترشت 
حول اجلامع األزهر الواكالت والرباع وابليوت حيث حتولت املنطقة املحيطة باألزهر إىل )مدينة جامعية( 
يح خاص باملعلمني واملتعلمني يف األزهر، فهناك درب لألتراك ودرب للمغاربة وغريها. ولم يكن يسمح 
للمقتدرين باإلقامة يف غرف األروقة، بل اكن يسكن بها األشد فقًرا، فإذا جاء طالب فقراء ولم جيدوا هلم 
أماكن للسكن باألروقة اكن عليهم السكن يف بعض اتلاكيا مثل اتلكية السليمانية أو تكية إسكندر 
فيما اكن يمكن  القريبة من األزهر  والواكالت اتلجارية  الرباع  أو يف  بالرواق،  باشا حلني فراغ ماكن هلم 
ملتوسطي احلال أو املستورين اإلقامة يف أحد ادلروب املجاورة مبارشة لألزهر)135(، فمثاًل اكن الشيخ مصطىف 
عمران اتللمساين أحد املجاورين برواق املغاربة يسكن يف واكلة العسل الاكئنـة خبط اجلامع األزهر)136(، 
واكن شيخ األزهر أو من ينوب عنه يقوم بشلك دوري بتفقد الغرف وأماكن سكىن الطالب يف األزهر، فإذا 
وجد أن أحد الطالب قد ترك غرفته وسكن يف ماكن آخر اكن يطلب إيله إخالء احتياجاته منها ومغادرتها 
من أجل إساكن أحد الطالب ماكنه، وتشري إحدى الوثائق إىل قيام شيخ األزهر عثمان الفتويح احلنبيل بإلزام 

أحد الطالب برتك غرفته بعد أن تركها مغلقة دون أن يسكن بها، وألزمه أمام القايض بذلك)137(. 

واغبًلا ما اكن الطلبة الوافدون من داخل مرص أو من خارجها للتعلم يف األزهر  يأتون وقد جتاوز لك 
منهم العرشين اعًما بعد أن حصلوا ىلع قسٍط وافر من العلم يف بالدهم، أما إذا اكن هؤالء الوافدون صغاًرا يف 
السن، أو لم ينالوا قدًرا اكفيًا من اتلعليم فقد اكنوا يكملون تعليمهم يف أحد املساجد أو الكتاتيب املنترشة 

يف القاهرة، ثم يلتحقون باألزهر بعد إتمام تعليمهم للقراءة والكتابة وختمهم للقرآن الكريم. 

اذلي  العلم  أستاذه، ويف  اختيار  للطالب يف  اتلامة  احلرية  باألزهر هو  ادلراسة  يمزي  ما  أهم  وقد اكن 
حيب دراسته، إذ اكنت تكفل للطالب احلرية يف ادلراسة فيتتلمذ ىلع من يريد من العلماء، ويف الفروع 
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العلمية اليت يود دراستها، مثل العلوم اللغوية اكبلالغة، وانلرث، وانلحو، والفقه ىلع املذاهب املختلفة، حسب 
رغبة لك طالب، واملنطق ومبادئ الرياضيات، كما اكن للك طالب احلرية يف أن يبىق يف األزهر ما يشاء من 
الزمن)138(، واكنت مدة ادلراسة يف األزهر ال تقل عن اعم واحد، وقد تصل إىل ستة أعوام ىلع حسب مقدرة 
لك طالب ىلع اتلحصيل وقرار مشاخيه بمنحه اإلجازة، واكن الطالب يدرسون خالهلا احلديث وانلحو، وفقه 
اللغة، وبعض علوم املنطق واحلساب، ثم العلوم الفقهية املختلفة، ثم الفتاوى والقياس ىلع املذاهب األربعة. 

واكن انلظام املتبع يف احللقات ادلراسية باجلامع أن جيلس الشيخ إىل جانب عمود من أعمدة اجلامع 
ومن حوهل طالبه يف نظام ىلع شلك حلقة ذات صفوف، واكن للك طالب ماكنه ال يستطيع أن يتعداه، حيث 
اكن جيلس بالقرب من الشيخ األكرث قدًما لدلراسة يف حلقة الشيخ، وتسىم صفوف احللقة طبقات، واكن 
جيلس عن يمني الشيخ ويساره املعيدون وكبار الشيوخ اذلين يزورون حلقته، وخباصة الوافدون من خارج 
يف  منهم  لك  الطلبة  جلوس  بتنظيم  إيله  فيعهد  األفراد  أحد  يتخذ  الشيوخ  بعض  واكن  هلم،  إكراًما  مرص 
ماكنه)139(، فإذا جلسوا ابتدأ الشيخ  بالبسملة واحلمد هلل والصالة ىلع انليب )ملسو هيلع هللا ىلص( ، ثم يقرر هلم ادلرس، وهم 
يقابلون عليه يف الورق، ويسألونه ما بدا هلم، وبعد ختم ادلرس يقومون تلقبيل يده ولو اكنوا كباًرا، واغبًلا ما 
اكن الطالب يراجعون ادلروس، وحفظ املتون قبل حضورهم لدلرس، ولم يكن ذلك يعين أن طالب األزهر 
اكنوا مستمعني فقط، وإنما اكن بإماكنهم إيقاف الشيخ عند أي نقطة معينة لم يعرفوا معناها، وأن يعارضوا 

رأيه برأي شيخ آخر من أجل استجالء احلقيقة ومعرفتها)140(.  

واكن من العادة يف أغلب األوقات أن أفضل الطلبة يطالع لزمالئه دروس شيخهم مطالعة)141( فكثرًيا 
ما يشري اجلربيت: »وصار مقرئه ومعيًدا دلروسه«)142( واغبًلا ما اكن الشيخ حيرص ىلع أن يعني انلابهني من 
تالميذه بعد إجازتهم يف اتلدريس يف أحد املراكز العلمية)143(، فقد اكن يعتبـره امتداًدا ألفاكره وتعايلمـه، 
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فنعرف مثاًل أن الشيخ حسـن املقديس مفيت احلنفية)144( أعطى تلميذه الشيخ حممد بن حسن اجلزائري بعد 
الفقه وأجازه وأعطاه تدريس احلديث يف مدرسة الرصغتمشية، بل بعد وفاة  أن الزمه ودرس عليه متون 

شيخه تصدر للتدريس حمله يف األزهر  بعد موافقة شيخ األزهر)145(؛ مما مزي األزهر بهيئة علمية رفيعة)146(.

كما عرف األزهر نظام الشيخ الزائر  فعندما اكن يأيت علماء كبار من خارج مرص اكن من العادة أن 
يدعوهم شيخ األزهر  أو أحد مشايخ األروقة بعد إذن شيخ األزهر إللقاء بعض ادلروس باألزهر، واكن هؤالء 
فمثاًل  منهم،  إجازات  وكذلك حيصلون ىلع  األزهر،  من علماء  لعدد  اإلجازات  يعطون  الوافدون  الشيوخ 
عندما حرض للقاهرة الشيخ حممد بن الطالب بن سودة املري الفايس اتلاودي قام باتلدريس باجلامع األزهر 

يف رواق املغاربة وحرض درسه جل علماء األزهر وأجازهم وأجازوه ىلع حد قول اجلربيت)147(.

ولكن السؤال األهم هل اكن من حق شيخ األزهر وحده أن يقرر من سوف يدرس يف األزهر؟ فليس 
ما اكنت تكمن يف  بقدر  واملجاورين  الطالب  لم تكن تكمن يف  األزهر  وقيمة  أهمية  أن  ثمة شك يف 
هيئته العلمية، وباتلايل حيق نلا أن نسأل هل اكن شيخ األزهر مسئواًل عن تعيني املشايخ اذلين سوف يتولون 
األزهر   وما يه حدود عالقة شيخ  ذلك؟  يتولون  األروقة هم من اكنوا  أن مشايخ  أم  أروقته،  اتلدريس يف 

بمشايخ األروقة؟

يف الواقع إن مسألة تعيني املدرسني باألزهر اكنت ختضع للكثري من الضوابط، ويأيت ىلع رأسها جماورة 
الطالب باألزهر فرتة اكفية، وحصوهل ىلع عدد وافر من اإلجازات يف بعض العلوم الفقهية والعقلية املختلفة، 
واكن لك طالب يدرس كتابًا مع مدرس يتلىق منه إجازة بأنه قد درس هذا الكتاب، واغبًلا ما اكن الطالب 
يالزم شيًخا وحيصل منه ىلع إجازة بعدد من الكتب، ويعمل معيًدا دلروسه فرتة من الزمن، حيث اكن شيخه 
يراقبه عن بعد، وبعد أن يدرك نبوغه يقوم شيخه أو مشاخيه اذلين أجازوه برتشيحه للتدريس، أو يتقدم هو 
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بطلب يلعتيل ختت اتلدريس)148(، فيعقد هل شيخ األزهر حلقة نقاشية تضم أقرانه ومشايخ األزهر الكبار، فإن 
جنح يف الصمود أمام أسئلتهم يمنح حق اتلصدر للتدريس، وتعقد هل حلقة باسمه، ويقرر هل شيخ األزهر راتبًا 
نقديًّا وعينيًّا)149(، ومثال ذلك قول املحيب عند ترمجته للشيخ شاهني بن منصور بن اعمر األرمناوي احلنيف: 
وانلحو«)150(،  واحلساب  والفرائض  اكلفقه  فنون عديدة  يف  األزهر  لإلقراء يف  وتصدر  شيوخه  »وأجازه جل 
هكذا فقد اكن احلصول ىلع عدد وافر من اإلجازات رشًطا للتدريس يف األزهر، أما اذلين حيصلون ىلع قدر 
أقل وجياورون ملدة صغرية فغابًلا ما اكنوا يعملون كتابًا يف املحاكم أو األوقاف أو فقهاء وخطباء يف املساجد 

سواء يف قراهم أو مدنهم اإلقليمية.  

ويبدو أن عدًدا حمدًدا يف لك اعم من علماء لك مذهب ولك رواق اكن يتم تصعيدهم يلصبحوا من 
مشايخ اإلفتاء واتلدريس أو املدرسني يف األزهر، واكن معىن ذلك حصوهلم ىلع مرتب نقدي وجراية عينية 
من املخصصة للعلماء يف األزهر، ويف ذلك يقول الغزي عند ترمجته للشيخ حممد بن عبد الرمحن العلقيم: 
الرشعية  العلوم  يف  كثرية  مجاعة  به  وانتفع  األزهر،  اجلامع  يف  ودرس  فأفىت  واتلدريس،  باإلفتاء  »وأجازوه 
والعقلية«)151(. واكن من حق شيخ لك رواق أن يرشح من يراه من العلماء مناسبًا للتدريس يف الرواق اذلي 
يرتأسه رشيطة موافقة شيخ اجلامع األزهر)152(، واكن يتم إقرار تعيني الشيخ يف منصبه مدرًسا باألزهر بمرسوم 
من قايض القضاة، يذكر اسمه مسبوقًا باأللقاب العلمية، كما يشتمل املرسوم ىلع توجيهات األستاذ براعية 
مصالح الطلبة، واكنت هذه املراسيم ختتلف يف صياغتها اللفظية من مرسوم إىل آخر، باختالف املادة اليت 
يسند إيله تدريسها سواء يف الفقه الشافيع أو املاليك أو غريهما، أو يف ادلراسات اللغوية أو غريها من العلوم، 
وبموجب هذا املرسوم اكن الشيخ يستحق احلصول ىلع الراتب انلقدي والعيين من خمصصات األزهر املريي، 

باإلضافة لربطه ببعض الوظائف يف األوقاف)153(. 
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وإمجااًل اكن ال يتصدر للتدريس يف اجلامع األزهر إال من برز نبوغه الفكري بني أقرانه داخل اجلامع 
األزهر، وتلىق العلم من أفواه املشايخ)154(، وصار متأهاًل للتدريس حالاًل للمشكالت واملعضالت الفقهية، 
العلم،  املشايخ وطالب  يلتف حوهل عدد من  تعيينه جمرد إجراء شيلك، وبمجرد جلوسه  وباتلايل فقد اكن 
ومنذ بداية القرن اثلاين عرش اهلجري/ اثلامن عرش امليالدي ونتيجة لزتايد انلفوذ السيايس للعلماء داخل 
املجتمع املرصي، وحرص السلطة ىلع اإلغداق ىلع العلماء ذللك فقد حرص العلماء ىلع توريث مناصبهم 
ألبنائهم، ومن َثمَّ أدى ذلك إىل تكون خنبة أرستقراطية علمية لم يكن هدف أبنائها يف األساس العلم 
بقدر ما اكن توريث املرتبات والوظائف اليت اكن يشغلها آباؤهم، وقد أدى ذلك إىل تراجع مستوى انلخبة 
العلمية اليت تدرس باألزهر. فعندما تويف الشيخ سالم انلفراوي ساعد الشيخ عبد اهلل الشرباوي اذلي اكن 
اجلامع  يف  أبيه  حمل  وأحله  وادله،  وظائف  حيازة  يف  انلفراوي  سالم  أمحد  ابنه  األزهر  شيخ  منصب  يشغل 
فعارضه  ذللك،  أهاًل  واكن  حمله،  للجلوس  فتطلع  أبيه  طلبة  أكرب  من  الصعيدي  عيل  الشيخ  واكن  األزهر، 
الشيخ الشرباوي وأقصاه، وأجلس الشيخ أمحد سالم انلفراوي ماكن أبيه مع ضعفه العليم، مما أدى إىل حقد 
الشيخ ىلع الصعيدي عليه)155(. وكذلك يف اعم 1182ه/1768م وعندما تويف الشيخ أمحد اجلوهري وامتنع أخوه 
األصغر الشيخ حممد من اتلصدر للتدريس حمله، فاضطر أخوه الشيخ عبد الفتاح إىل اجللوس حمله وحيازة 
وظائفه، »حفًظا للناموس، وبقاء لصورة العلم املوروث« وذلك رغم كونه لم يكن مشتغاًل باتلدريس)156(، 
ويظهر ذلك رغبة شيخ األزهر وكبار العلماء يف تكوين أرس واعئالت أرستقراطية دينية من أجل توريث 
الشرباوي  مثل  كبرية  أرس  فتكونت  عرش،  اثلامن  القرن  به  تمزي  ما  وهو  ووظائفهم)157(،  منصبهم  أبنائهم 

والعرويس والسحييم واجلوهري)158(. 
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 وقد جنحت أغلب هذه العائالت يف تكوين ثروات كبرية شأنهم يف ذلك شأن كبار طبقة اتلجار 
برثواتها  تنجوا  أن  استطاعت  اليت  الوحيدة  الفئة  يه  العلماء  أرس  تكون  تكاد  بل  املمايلك،  واألمراء 
وحتافظ عليها دون الفئتني األخريني، فاألمراء املمايلك اكنوا اغبًلا ال يستطيعون أن يرتكوا ثرواتهم ألبنائهم 
من بعدهم نظًرا للزناع القائم بني الفرق العسكرية اذلي اكن يؤدي إىل استيالء الفريق املنترص ىلع ثروات 
الفريق املنهزم، ثم إنه إذا مات أحدهم فإن ثروته اكنت تؤول إىل أحد أتباعه اذلي يزتوج أرملته ويستويل 
للمصادرات  تعرضوا  فإنهم  اتلجارة،  يصاحب  اذلي  املخاطرة  إىل عنرص  فباإلضافة  اتلجار  أما  ثروته،  ىلع 
وللرضائب ابلاهظة والقروض اإلجبارية، يف الوقت اذلي جنح فيه كبار العلماء يف مجع ثروات كبرية وتركها 

ذلريتهم من بعدهم مما سمح بظهور واستمرار هذه العائالت العلمية.   

أما عن العالقة اليت اكنت تربط شيخ اجلامع األزهر بمشايخ األروقة، فقد اكنت أروقة اجلامع األزهر 
للجامع،  الغربية  الشمايلة  بالظلة  ثم  الطيربسية،  املدرسة  خلف  املزينني  باب  من  ادلاخل  يمني  من  تبدأ 
ويبلغ عددها تسعة وعرشين رواقًا وأربع عرشة حارة، واكنت هذه األروقة تقسم حسب اتلقسيم اجلنيس أو 
املذهيب، )اكنت األروقة بمثابة اللكيات( )159(، ويبدو أن شيخ األزهر اكن يعترب مشايخ األروقة معاونني هل، 
واكن يشلك منهم جملًسا أىلع للعلماء إلدارة شئون األزهر، واغبًلا ما اكنت العالقات طيبة بني شيخ األزهر 
وهؤالء الشيوخ، فلم يكن لشيخ األزهر نفوذ كبري عليهم كما أن اختيارهم اكن يتم من قبل شيوخ وطالب 
لك رواق، مما قلل من نفوذ شيخ األزهر عليهم، غري أن العالقات اتسمت دائًما باملودة واالحرتام بينهم، ويبدو 
ا يف طبيعة هذه العالقة هو رغبتهم يف املحافظة ىلع الوضع املتمزي لكبار للعلماء داخل  أن اذلي لعب دوًرا مهمًّ
املجتمع املرصي)160(، ورغم ذلك فقد اكن لشيخ األزهر  نفوذ كبري عليهم، وخباصة اذلين تقع منهم أخطاء 
تيسء إىل العلماء، فيشري اجلربيت إىل أن الشيخ احلفناوي نقم ىلع الشيخ سليمان اجلوسيق شيخ طائفة العميان 
باجلامع األزهر نتيجة بلعض أفعاهل السيئة، فيقول اجلربيت: »فأرسل إيله من أحرضه موثوقًا مكشوف الرأس، 
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مرضوًبا بانلعاالت ىلع دماغه وقفاه من بيته إىل بيت الشيخ باملوسيك بني مأل العالم«)161( والواقع أن شيوخ 
األزهر  اكنوا حيتفظون بنفوذ هائل ىلع اجلميع داخل األزهر، فمثاًل يشري اجلربيت إىل الزناع اذلي حدث بني 
الشيخ حممد بن إسماعيل بن خرض انلفراوي املاليك والشيخ حممد ابلجريم حيث قام األخري بالشكوى من 
انلفراوي إىل شيخ األزهر ادلمنهوري اذلي أرسل إيله وأحرضه بني يديه يف حضور كبار علماء األزهر، ثم قام 
بتعنيفه ونهره حىت إن اجلربيت يشري إىل أن ذلك قهر الرجل وخرج مغموًما مما أدى إىل وفاته)162(، غري أن قوة 
املشايخ اختلفت فيما بينهم حبسب قوة شخصية لكٍّ منهم ومدى رجاحة قراراته وزهده وعدم طمعه فيما هو 
يف أيدي العلماء وترفعه عما هو يف أيديهم. ويمكننا مالحظة ذلك بشلك واضح يف نظرة اجلربيت إىل الشيخ 

احلفناوي والعرويس من جانب والشيخ الرشقاوي من جانب آخر.

ورغم أن تدخل السلطة يف شئون األزهر اكنت حمدودة فإنه لكما اكنت السلطة السياسية قوية دائًما 
ما اكنت تعمل ىلع اتلدخل يف شئون املؤسسة األزهرية نفسها حىت تكون يه املرجعية األوىل واألخرية يف 
مرص، وباتلايل تزيد من والء املؤسسة ادلينية هلا، فمثاًل يف أثناء سيطرة عيل بك الكبري ىلع شئون احلكم يف 
مرص ويف اعم 1184ه/1770م تشاجر اثنان من علماء األزهر، هما الشيخ عيل الشنوييه والشيخ عيل القليع 
من شيخ  بداًل  بك  لعيل  بالشكوى  الشنوييه  جلأ  وقد  وجهه،  الشنوييه ىلع  لطم  اذلي  املغاربة  رواق  شيخ 
األزهر، وقام عيل بك بعزل الشيخ عيل القليع من مشيخة رواق املغاربة، وعني بداًل منه الشيخ عبد الرمحن 

ابلنان)163(، رغم أن ذلك لم يكن متبًعا، فقد اكن طالب الرواق ينتخبون شيخهم ويقره شيخ األزهر)164(.

هذه  اكنت  فقد  األزهر  بشيخ  طيبة  عالقات  تكوين  ىلع  حرصوا  األزهر  مشايخ  أغلب  أن  والواقع 
باملنفعة، حيث يعرف هؤالء املشايخ يف وسط األمراء وأعيان املجتمع مما  العلماء  العالقة تعود ىلع هؤالء 
للشيخ موىس  اجلربيت  ترجم  فعندما  واألمراء،  األعيان  هؤالء  من  وهدايا  إنعامات  إىل حصوهلم ىلع  يؤدي 
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الرسيس يقول عنه أن انطوى إىل الشيخ العرويس »وصار من خاصة مالزميه)165(، وكذلك عن ترمجته للشيخ 
احلفين  ثم  الشرباوي  بالشيخ  ربطته  اليت  القوية  العالقات  إىل  يشري  حيث  اإلداكوي،  سالمة  بن  اهلل  عبد 
»فحصلت هل العناية واإلاعنة، وواساه بما به حصلت الكفاية والصيانة«)166(،ومعىن ذلك أن شيوخ األزهر 

أسهموا يف حركة اتلأيلف الشعري عرب دعمهم بعض الشعراء املقربني منهم.  



شيخ األزـهر وموارده املايلة
من املهم أن نتعرف ىلع إيرادات األزهر وادلور اذلي لعبه شيخ األزهر يف إدارة هذه اإليرادات، والواقع 
أن دلى العديد من املؤرخني اذلين كتبوا عن تاريخ اجلامع األزهر قناعة غري ُمَعلَّلة بأن األزهر اعتمد دائًما 
لم ينل من ادلولة أي رواتب، واغبًلا ما يستندون إىل ذلك من أجل تربير  ىلع األوقاف فحسب)167(، وأنه 
مواقف سياسية قوية اختذها علماء األزهر يف مواجهة السلطة السياسية)168(، غري أن ذلك يبدو خمالًفا للواقع 
إىل حدٍّ كبري فقد اكنت إيرادات األزهر تنقسم خالل العرص العثماين إىل ثالثة أنواع أساسية اكن لكٌّ منها 
من  وإيرادات  األوقاف،  وإيرادات  )حكومية(،  أمريية  إيرادات  ويه:  األزهر  دور  استمرار  يف  دوًرا  يلعب 

اهلبات واتلرباعت.

الواقع أهم وأقوى آيلات اإلنفاق ىلع األزهر، فمع إاعدة تنظيم  أوالً: املخصصات األمريية، واكنت يف 
من  جزء  رصد  سليمان  السلطان  قرر  القانوين  سليمان  السلطان  عهد  خالل  مرص  مزيانية 
الطرانة)169( ىلع مرتبات علماء األزهر وعلماء احلرمني  إيرادات اجلوايل وكذلك عوائد مقاطعة 
نقدية،  كمرتبات  بارة   1.295.534 األزهر  لعلماء  خيصص  فاكن  واملدينة،  مكة  يف  الرشيفني 
واكنت املرتبات )اجلامكية( اليت أجريت للمشايخ والعلماء تعطى هلم يف شلك أوراق ترصف من 
الروزنامة لك ثالثة أشهر، باإلضافة إىل ذلك فقد خصص السلطان سليمان عدًدا من أرايض الرزق 
اإلحباسية )ويه قرى تم حبس إيرادها لإلنفاق ىلع جهات وأعمال حمددة(، يف اجلزية والقليوبية 
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ملشايخ وعلماء األزهر فاكن شيوخ األزهر يتلقون من هذه الرزق اإلحباسية مبلغ 576.030 بارة يف 
لك اعم، باإلضافة إىل مبلغ قدره 20.489 بارة يتم بها رشاء أرز وعسل توزع ىلع فقراء الطالب من 

املجاورين يف شهر رمضان)170(.

لإلنفاق  ادلولة  من  تم ختصيصها  اليت  فحسب  الوحيدة  لم تكن يه  انلقدية  الرواتب  هذه  أن  غري 
ىلع األزهر، فاكن العلماء واملجاورون يتقاضون رواتب أخرى ىلع شلك جرايات من القمح ترصف هلم من 
األنبار الرشيفة )خمازن الغالل السلطانية يف مرص القديمة( )171(، واكنت لك جراية تعين اثين عرش إردبًّا)172( 
من القمح سنويًّا، وبواقع إردب من القمح يف لك شهر)173(، فقد تم ختصيص جرايات للك شيوخ األزهر اذلين 
يقومون باتلدريس فيه، وبالطبع اكنت هذه الكميات ختتلف وفًقا ملاكنة لك شيخ، فخالل القرن اثلامن عرش 

اكن الشيخ عبد اهلل الرشقاوي شيخ األزهر يتقاىض 34 جراية أي 412 إردبًّا من القمح يف لك اعم)174(.   

مع  اتلعاقد  طريق  عن  هلم   ترصف  اكنت  يومية  أخباز  ختصيص  تم  فقد  واملجاورون  الطالب  أما 
خبازين تلوريد اخلزب إىل األزهر، فتشري إحدى الوثائق إىل أن الطالب املجاورين من طالب األزهر يف العام 
1005ه/1596م اكنوا يتلقون مائة إردب من القمح يف لك شهر من الشون السلطانية يف مرص القديمة، حيث 
تعاقد ناظر أوقاف اجلامع األزهر األمري بياهل مع أحد الطحانني ىلع تسلم القمح من الشون ىلع أن يقوم 
خبزب اثنيت عرشة بطة )جوال( دقيق تنتج 1217 رغيًفا يف لك يوم تلقديمها للمجاورين، وهو ما يشري إيله أويلا 
الفقراء من طلبة األزهر رزق مقرر من مطبخ اهلل صباًحا ومساًء وهو صحن من  جليب فيقول: »وجلميع 
حساء األرز والعدس ورغيف خزب، ويف لك يللة مجعة يقدم إيلهم األرز واللحم بابلصل واحللو«)175( فمنذ قيام 
الوزير حممد باشا الرشيف بإنشاء مطبخ للجامع األزهر يف اعم 1005ه/1596م، فقد قرر هل موارد عينية من 
الشون السلطانية من أجل تقديم وجبتني يوميًّا من رشبة األرز والعدس للطالب واملجاورين باألزهر)176(، 



67

يلة
ــا

 امل
رده

ـوا
ومـ

ـر 
ـهــ

ألز
خ ا

ـــ
شي

ولكما تزايد عدد الطالب داخل األزهر، فقد اكن شيخ األزهر يطلب زيادة املخصصات اخلاصة باملطبخ، 
نتيجة  السابع عرش  واثلامن عرش  القرن  ارتفعت بشلك كبري خالل  الكمية  أن هذه  ثمة شك يف  وليس 
تلضاعف عدد طالب األزهر خالل هذه الفرتة، وعند نهاية القرن اثلامن عرش اكن راتب مطبخ األزهر وما 
يستحقه كبار العلماء من شونة ادلولة يف مرص القديمة يبلغ 154.339 إردبًّا من القمح سنويًّا)177(، اكن يتم 
منها ختصيص 5600 إردب قمح لطالب األروقة)178(، ويه بال شك كمية كبرية توضح مدى أهمية األزهر، 
وباإلضافة إىل ذلك اكنت األوقاف تقدم كميات كبرية أخرى من القمح)179(، كما اكن يتم ختصيص 225 إردبًّا 
للمفتني األربعة )خالل القرن اثلامن عرش أصبح يف القاهرة ُمْفٍت أو بالرتكية بايش مفٍت للك مذهب()180(، 
غري أن أهمية هذه اجلراية والسلع العينية األخرى أنها اكنت حتتفظ بقيمتها، ىلع انلقيض مع انلقود اليت 
اكنت تتهاوى قيمتها خالل هذه الفرتة، وباتلايل فقد اكنت أهمية هذه الرواتب العينية يف تزايد مستمر)181(.

ويشري اجلربيت إىل أهمية اجلامكية ومرتبات الغالل)182( بالنسبة للعلماء فيقول: »ومنها ما هو لأليتام 
واملشايخ واملتقاعدين وحنوهم، واكنت من أروج اإليراد ألهل مرص، وخصوًصا أهل الطبقة اذلين ليس هلم 
إقطاع وال زرااعت وال جتارات، كأهل العلم ومساتري أوالد ابلدل واألرامل وحنوهم، وثبت وتقرر إيرادها 
ورصفها يف لك ثالثة أشهر«، والواقع أن هذه املرتبات خاصة منها املتعلقة بالغالل اكنت ذات أهمية كبرية 
للغاية حيث حافظت ىلع قيمتها بوصفها سلعة عينية، وذلك ىلع انلقيض من املرتبات انلقدية اليت اكنت 

قيمتها يف تراجع مستمر بسبب تراجع قيمة ابلارة)183(.

وعندما عمل الشيخ عبد اهلل الرشقاوي شيخ األزهر ىلع إنشاء رواق الرشاقوة مستعينًا يف ذلك بإبراهيم 
بك املعروف بالوايل، فقد قام إبراهيم بك بتجهزي ماكن الرواق يف اجلامع األزهر، ثم قام برشاء جرايات من 
غالل الشون، وأضافها إىل أخباز اجلامع األزهر، وأدخلها يف دفرت األزهر ضمن االستحقاقات اليت يستحقها 
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واملجاورين  للطالب  خزب  أرغفة  ويرصفها  األزهر،  اجلامع  مطبخ  بأعمال  القائم  يتسلمها  حبيث  الطالب، 
بالرواق يف لك يوم، ووزعها الشيخ الرشقاوي ىلع اذلين اختارهم من أهل بالده)184(.   

واكن تأخر رصف اجلراية أو اخلزب من مطبخ األزهر يدفع املجاورين إىل اثلورة ضد السلطة احلاكمة، 
وإغالق األزهر والصعود ىلع املآذن وادلاعء ىلع األمراء، فيف غرة رمضان 1199ه/1785م ثار فقراء املجاورين 
والقاطنون باألزهر، وقفلوا أبواب اجلامع ومنعوا منه الصلوات، واكن ذلك يوم اجلمعة، فلم يصل فيه ذلك 
ايلوم، وكذلك أغلقوا مدرسة حممد بيك أبو اذلهب املجاورة هل، ومسجد املشهد احلسيين، ويقول اجلربيت عن 
ذلك: »وخرج العميان واملجاورون يرحمون باألسواق وخيطفون ما جيدونه من اخلزب وغريه، وتبعهم يف ذلك 
اجلعيدية وأراذل السوقة، وسبب ذلك قطع رواتبهم وأخبازهم املعتادة، واستمروا ىلع ذلك إىل ما بعد العشاء، 
فحرض سليم أاغ أاغت مستحفظان)185( إىل مدرسة األرشفية، وأرسل إىل مشايخ األروقة واملشار إيلهم يف 
السفاهة، وتكلم معهم ووعدهم، والزتم هلم بإجراء رواتبهم فقبلوا منه ذلك وفتحوا املساجد«)186(، هكذا 
اكن تأخر رصف اجلراية واخلزب من مطبخ األزهر يثري أزمة كبرية داخل القاهرة، فقد تضخم عدد طالب 
الوافدين اذلين يعتمدون بشلك  أو  الفقراء  القرن اثلامن عرش، وألنهم اكنوا يف أغلبهم من  األزهر خالل 
أسايس ىلع ما يقدم هلم، ذللك فقد اكن أي تأخر يف رصف غذائهم يثري أزمة كبرية داخل القاهرة، ويهدد 

األمن والسلم يف املنطقة املحيطة باألزهر، بل يف القاهرة لكها.



ناظر األزـهر
لم يكن اجلامع األزهر حني أنشأه الفاطميون يمثل أكرث من مسجد رسيم لدلولة، فاكن اإلرشاف ىلع 
شئونه جيري ىلع نفس انلمط اذلي اكن متبًعا يف اإلرشاف ىلع شئون املساجد اجلامعة األخرى، واكن هذا 
اإلرشاف يرجع اغبًلا إىل ويّل األمر أو اخلليفة، اذلي اكن يقوم بإسناد اإلرشاف ىلع األزهر إىل أحد األمراء، 
عليه  يطلق  اكن  اململويك  العرص  وخالل  املرشف)187(،  الفاطيم  العرص  خالل  يسىم  واكن  ادلولة  رجال  أو 
انلاظر، وقد استمر كذلك يف العرص العثماين، فاكن خيتار من بني رجال ادلولة من األمراء أو األغوات)188(، 
فيف أواخر القرن الرابع عرش ويف عهد السلطان الظاهر برقوق أسندت والية انلظر ىلع اجلامع األزهر يف 
األزهر  اجلامع  ىلع  انلظر  والية  أسندت  املؤيد  السلطان  عهد  ويف  بهادر،  الطوايش  إىل  784ه/1382م  اعم 
يف اعم 818ه/1415م إىل األمري سودوب، ومن الواضح أن هؤالء اذلين تولوا انلظر ىلع اجلامع األزهر اكنت 
واليتهم تقترص ىلع انلاحية اإلدارية فقط، أي اإلرشاف ىلع أوقافه، وإجراء اإلصالحات به، وتعمريه، وتعيني 

املوظفني الالزمني إلدارة شئونه اإلدارية)189(.  

العثماين،  وتشري املصادر األرشيفية إىل استمرار تعيني ناظر لألزهر من رجال السلطة خالل العرص 
األمراء  كبار  أحد  إىل  اغبًلا  األزهر  إدارة  إسناد  يتم  اكن  حيث  ادلراسة،  فرتة  نهاية  حىت  ذلك  واستمرار 
املمايلك)190(، فتشري الوثائق إىل أسماء نصوح بك، وبياهل بك)191(، كما تشري املصادر إىل أن إسماعيل بك بن 
عوض أكرب وأهم األمراء املمايلك خالل انلصف األول من القرن اثلامن عرش توىل نظارة أوقاف اجلامع 
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األزهر بعد وفاة يوسف بك اجلزار يف العام 1134ه/1722م)192(. والواقع أن العديد من املؤرخني يشريون إىل 
ضخامة هذه األوقاف، وأن ذلك هو اذلي دفع هؤالء األمراء إىل تويل انلظر عليها من أجل جين أرباح كبرية، 
غري أن املصادر تشري إىل عكس ذلك تماًما، فقد اكن هؤالء انلظار يتعرضون لرقابة شديدة من قبل املجاورين 
الفقراء)193(، كما اكن عدد الطالب واملجاورين يزتايد بشلك رسيع أرسع كثرًيا من تزايد املوارد املايلة هلذه 
األوقاف، مما جعل عملية حتقيق ربح كبري من تويل انلظر ىلع هذه األوقاف مسألة صعبة، يف الوقت اذلي اكن 
هناك العديد من األوقاف اليت حتقق أرباًحا هائلة دون اتلعرض للمساءلة، ولعل أهمها يه أوقاف احلرمني 
)ادلشيشة الكربى ـ وادلشيشة املحمدية ـ واخلاصكية( )194(، حيث اكن املستفيدون منها يقطنون قطًرا آخر، 
غري أن تويل انلظر ىلع أوقاف اجلامع األزهر اكن يعطي صاحب هذا املنصب ماكنة مرموقة بني طالب العلم 
يف مرص، فمن أجل ذلك توىل إسماعيل بك شيخ ابلدل وأهم شخصية يف مرص انلظر ىلع أوقاف األزهر)195(، 
وقد سبق أن أشري إىل أن الرجل تربع من ماهل بـست عرش كيسة إلتمام جتديد وترميم األزهر)196(، كما أن 
األرشيف يشري إىل أن نصوح بك أوقف وقًفا كبرًيا ىلع األزهر)197(، ولك ذلك يشري إىل أن العدد األكرب من 
هؤالء األمراء تولوا انلظر ىلع هذه األوقاف ليس من أجل حتقيق ماكسب مايلة بقدر ما هو حتقيق ماكنة 
اجتماعية تعطي صاحبها هيبة اإلرشاف ىلع أكرب مؤسسة تعليمية ودينية يف مرص)198(، ومن بني لك مشايخ 
اجلامع األزهر لم ترش املصادر إىل أن أحًدا توىل انلظر ىلع أوقاف اجلامع األزهر غري الشيخ شحادة احلليب وال 

تُِشري املصادر إىل سبب واضح ذللك)199(.

واكن ناظر األزهر مسئواًل عن إدارة خمصصات ادلولة لألزهر، كما اكن مسئواًل عن إدارة األوقاف 
األهلية اليت تؤول إىل اجلامع األزهر دون أن تشرتط حجة الوقف ناظًرا معينًا للوقف، فطاملا لم ينص ىلع من 
يتوىل إدارة هذا الوقف فقد اكنت إدارته تؤول إىل ناظر األزهر، وباتلايل فقد أصبحت أوقاف األزهر تضم 
عدًدا كبرًيا من األوقاف املختلفة، فيف اعم 962ه/1554م قام نصوح بك ناظر أوقاف األزهر بتأجري قطعة 
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أرض زراعية يف رشيد جارية يف أوقاف اجلامع األزهر بمبلغ 300 نصف)200(، ويف اعم 1090ه/1679م قام حسني 
بك ناظر وقف اجلامع األزهر  بتأجري إحدى السفن انليلية اجلارية يف أوقاف اجلامع األزهر)201(.

كما أن هناك بعض القضايا اليت وردت يف احلويلات املعارصة واليت توضح ادلور اذلي اكن يقوم به ناظر 
األزهر يف إدارته؛ فيف اعم 1202ه/1788م ثار عدد كبري من املجاورين يف روايق الشوام واملغاربة ىلع الشيخ 
أمحد العرويس بسبب تأخر رصف اجلراية، وقاموا باحتجازه داخل األزهر، ولم يتمكن من اخلروج إال يف 
العلماء  القلعة بصحبة بعض  الصعود إىل  العرويس إىل  أبواب اجلامع األزهر، مما دفع  نهاية ايلوم، وأغلقوا 
ومقابلة ابلاشا، وطلب ابلاشا قائمة بأسماء املجاورين املثريين للشغب واألزمة، غري أن العرويس رفض ذلك 
بشدة، وذهب العرويس والعلماء إىل عيل بك ادلفرتدار، واكن ناظًرا ىلع اجلامع األزهر،  فطلب من إسماعيل 
بك رصف كميات الغالل )األمريية( الالزمة لعمل اخلزب ايلويم للمجاورين فأجابه لطلبه، مما أاعد األمور 
إىل اهلدوء داخل األزهر، وقد امتنع الشيخ العرويس عن دخول األزهر عدة أيام بسبب ذلك، واكن يقوم بإقراء 
درسه باملدرسة الصاحلية بشلك مؤقت )202(. ويوضح ذلك أن دور ناظر األزهر اكن مقصوًرا ىلع تنفيذ دور 
ادلولة يف األزهر، سواء يف الصيانة العمرانية أو اإلنشائية، أو رصف املخصصات احلكومية انلقدية والعينية 
ذلك  إذا نص ىلع  إال  األهلية  األوقاف  إدارة  لم يكن هل دور يف  أنه  بيد  األزهر.   اجلامع  لطالب وشيوخ 

صاحب الوقف أو أسند إيله قايض القضاة انلظر ىلع أحد هذه األوقاف.   

أما انلظر ىلع األوقاف األهلية املرصدة ىلع اجلامع األزهر، فقد اكنت القاعدة أن يعني صاحب الوقف 
يف حجة وقفه من يكون ناظًرا ىلع وقفه)203(، وباتلايل فقد اكن شيخ األزهر  يتوىل انلظر ىلع بعض هذه 
األوقاف وفًقا لوصية أصحاب بعض األوقاف، فقد رصد عدد كبري من الواقفني أوقافًا واشرتطوا أن يكون 
ناظر الوقف هو شيخ اجلامع األزهر، فمثاًل يف العام 990ه/1582م اكن الشيخ أبو احلسن عيل الزيادي )الربليس(  
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شيخ اجلامع األزهر يقوم بتأجري أربعة وعرشين فدانًا يف إحدى الرزق املرصودة ىلع اجلامع األزهر)204(، وتشري 
األزهر  املوقوفة ىلع  األوقاف  العديد من  يستفيد من  األزهر اكن  اجلامع  أن شيخ  إىل  السيد  عفاف لطيف 
حبكم منصبه)205(، وتوضح تركة الشيخ حممد شنن، والشيخ عبد الرءوف السجيين)206( أن شيخ األزهر اكن 
يتعاقد ىلع رشاء العديد من متعلقات األزهر، كما اكن بإماكنه االستفادة من بعض أوقاف األزهر، حبكم 
ماكنته، فاكن يسمح هل أن يستأجر نلفسه منها ما يرى نفعه هل)207( كما توىل عدد من كبار شيوخ األزهر انلظر 
ىلع بعض هذه األوقاف سواء بوصية أو بتعيني من القضاة، كما اكن صغار املشايخ يتولون الوظائف املختلفة 
يف إدارة هذه األوقاف، وهو ما جعل جزًءا كبرًيا  من دخل العلماء يأيت من انلظر أو إحدى الوظائف داخل 
وفًقا لرشوط  بأروقتهم  اخلاصة  األوقاف  األروقة اكنوا يرشفون ىلع  أن شيوخ  األهلية، كما  األوقاف  هذه 

الواقفني)208(.

وباتلايل، فلم يكن لشيخ األزهر دور يف عمليات ترميم األزهر بشلك مبارش، فقد اكن ذلك يقع ىلع 
اعتق ناظر األزهر، غري أن بعض املشايخ ممن اتصفوا بقوة الشخصية واهليبة واملقدرة ىلع املعامالت املايلة، 
أسندت إيلهم عمليات ترميم األزهر وجتديده من قبل السلطة احلاكمة، ويمثل الشيخ حممد شنن أفضل مثال 
باشا وأعلمه أن اجلامع األزهر  الشيخ حممد شنن إىل وايل مرص عيل  ىلع ذلك، فيف اعم1132ه/1720م طلع 
آل إىل السقوط، وطلب منه إرسال رسالة إىل السلطان دلعم عملية ترميمه، وبالفعل وافق ابلاشا ىلع ذلك 
وطلب من الشيخ إرفاق رسالة منه أيًضا تطلب ذلك، ويف العام اتلايل جاءت موافقة السلطان ىلع ختصيص 
مخسني كيًسا)209( لعمليات الرتميم، وأسند ابلاشا إدارة عمليات الرتميم لشيخ األزهر حممد شنن)210(، ويبدو 
تدهوًرا كبرًيا يف عملية  قد أحدثت  الرتميم  بدء عمليات  أشهر من  أربعة  بعد  الشيخ حممد شنن  وفاة  أن 
الرتميم اليت اكنت جتري لألزهر ىلع قدٍم وساق، إْذ توقف العمل وتم نهب األخشاب واألدوات املخصصة 
لعملية الرتميم، فيقول أمحد شليب: »ملا مات الشيخ حممد شنن تسيبت األطراف، وكرثت انلهابة، ولك من أخذ 
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شيئًا لم يرده حىت اخلشب العتيق أخفوه، وانلجارة اجلديدة شالوها بالليل من واكلة قايتباي. والشيخ إبراهيم 
الفيويم اذلي توىل مشيخة األزهر رجل ويل وأىب أن يتعاىط أمور اجلامع، وقال أنا ال أعرف شيئًا من هذا 
األمر، وانلاظر يوسف بيك اجلزار رجل أمني معلوم فأكله األكالء وفرغت الفلوس فتعطل ابلنا«)211(، ولوال 
إبان هذه احلقبة واذلي توىل نظارة اجلامع األزهر،  إيواذ« الرجل األقوى يف مرص  تدخل »إسماعيل بك بن 
حيث تربع بثالثة عرش كيًسا من أمواهل الشخصية الستكمال عمليات الرتميم لم يكن لعملية الرتميم 
أن تكتمل. غري أن القاعدة اكنت تويل ناظر األزهر عملية الرتميم واتلجديد والصيانة ادلورية يف  اجلامع 
األزهر، واكن تويل عثمان كتخدا)212( القازدغيل ثم عبد الرمحن كتخدا القازدغيل نلظارة اجلامع األزهر هو 
ما دفعهم إىل القيام باملرشواعت العمرانية الكبرية يف األزهر، كما يشري اجلربيت إىل حممد بيك املاوردي وأنه 
توىل الصنجقية )ابلكوية( ثم ويل نظارة اجلامع األزهر)213(، ومما يوضح أن تويل نظارة األزهر لم تكن مغنًما 
كبرًيا يف ذلك الوقت، ما حدث يف اعم 1190ه/1776م عندما ثار طالب األزهر نتيجة تلأخر رصف اجلامكية 
واجلراية، وقاموا بإغالق األزهر ومنعوا الصالة وادلروس منه حمتجني، وقد اضطر إبراهيم بك إىل وعدهم 
برصف رواتبهم، وقام بتنحية األمري اذلي اكن يشغل منصب ناظر األزهر، وتوىل هو بنفسه ذلك املنصب)214(. 

السالطني   أوقفها  اليت  ويه  خريية،  أوقافًا  نوعني:  األوقاف  هذه  واكنت  األوقاف:  إيرادات  ثانًيا: 
والبشوات واألمراء ىلع األزهر، وأوقافًا أهلية اكنت ترصد ىلع اذلرية، وخيصص منها جزء لألزهر، 
أو تؤول بعد انقراض اذلرية إىل األزهر، فقد اكن من سمات العرص أن يقوم بعض األهايل بوقف 
أمالكهم من عقارات ومنشآت خدمية أو حرفية ىلع ذريتهم، ثم يوصون بانتقال هذه األمالك 
إىل أي مؤسسة خريية سواء اكنت علمية أو دينية أو خدمية، وبالطبع فقد تم رصد جزء كبري من 
األوقاف ىلع اجلامع األزهر قبل العرص العثماين، ولم يتعرض السالطني العثمانيون هلذه األوقاف، 

بل ىلع العكس عملوا ىلع زيادة هذه األوقاف، وإنماء موارد األزهر املايلة.
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والواقع أن العديد من فئات املجتمع املرصي اكنت حترص ىلع رصد مبالغ من أوقافها ىلع املنشآت 
اتلعليمية وادلينية، وقد برز دور األمراء املمايلك يف ذلك بشلك كبري وخباصة من اكن منهم نظار اجلامع 
األزهر، فمثاًل قام األمري سليمان بن ويل؛ أحد أمراء املمايلك اجلراكسة برصد مبلغ 141 نصف فضة من 
إيرادات وقفه يلرصف لك اعم ىلع أربعة عرش جماوًرا من جماوري الرواق املغريب ، كما قرر أن يتوىل نظارة 

وقفه بعد انقضاء ذريته لك من يكون شيًخا لرواق املغاربة. 

كما قام األمري عثمان كتخدا القازدغيل)215( ببناء زاوية العميان يف مواجهة املدرسة اجلوهرية، حيث 
قام برشاء مخسة منازل وقام بإاعدة بنائها وأعدها ليك تكون زاوية للعميان من طالب اجلامع األزهر، ورواق 
األكراد، ورواق السليمانية، فقد قام برشاء ربع)216( كبري اكن جماوًرا لألزهر وبأسفله أحد عرش حانوتًا، من 
اتلاجر عيل بن أمحد املسريي اتلاجر يف النب واألقمشة يف اعم 1149ه/1736م، ثم قام بإاعدة بناء ذلك، وأنشأ 
ا به تلقديم وجبتني يف لك يوم  للجاوية)217( رواقًا وآخر لألكراد كما وسع رواق الشوام، وأنشأ هل مطبًخا خاصًّ
بعد الظهرية وبعد العرص، ووقف عليه جمموعة من األواين انلحاسية من أجل إعداد الطعام، وقد خصص 
عثمان كتخدا مبلًغا مايلًّا للخدمات املقدمة للك رواق يف لك اعم، فقدم لرواق اجلاوية)218( مائتني وثالثة 
عرش نصف فضة، ورواق األكراد ثالثمائة وعرشة أنصاف فضة، ورواق الشوام ستمائة وأربعني نصف فضة، 

ورواق السليمانية ثالثمائة وسبعة نصف فضة)219(.     

أوقاف  اكنت  لكها  العثمانية  الفرتة  إبان  األزهر  ىلع  رصدها  تم  اليت  األوقاف  وأكرث  أهم  أن   غري 
بوقف  القازدغيل  كتخدا  الرمحن  عبد  األمري  قام  1174ه/1759م  اعم  فيف  القازدغيل  كتخدا  الرمحن  عبد 
من  وغريها  النسيج  لصناعة  وورش  ومصبغ  ورباع  واكالت  منها  العقارية  املنشآت  من  ضخمة  جمموعة 
املنشآت الصناعية إضافة إىل قريتني)220( ىلع اجلامع األزهر، كما قام األمري عبد الرمحن كتخدا بإاعدة إعمار 
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األزهر بالاكمل، حيث قام بزيادة رواق اكمل خلف حمراب اجلامع األزهر، وسيم برواق عبد الرمحن كتخدا، 
بابني  ارتفااًع من أرضية وسقف اجلامع، وبىن حمرابًا جديًدا ومنرًبا، وجعل هل  وجعل أرضيته وسقفه أكرث 
كما  مئذنة،  وجتاوره  الفقراء  تلعليم  كتاب  يعلوه  الصعايدة،  باب  يسىم  اجلنوبية  باجلهة  أحدهما  عظيمني 
أنشأ أروقة الصعايدة والعدوية، واتلاكرنة، واحلرمني، واهلنود والسنود، وابلغدادية، وقام كذلك بتوسعة رواق 
الشوام مرة أخرى، كما أنشأ نلفسه مدفنًا ىلع يسار ادلاخل من باب الصعايدة، كما أنشأ باب الشوربة يف 
الطرف الرشيق لألزهر، وأنشأ جبواره مئذنة، ومن أعماهل أيًضا جتديد واجهة املدرسة الطيربسية، كما أنشأ 
ابلاب الغريب الكبري وهو ابلاب الرئيس للجامع األزهر بزخارفه ادلقيقة من احلجر والرخام)221(، ولم تكن 
هذه يه أهم أعمال عبد الرمحن كتخدا فقط، فقد قام برشاء تسع وستني جراية )أي 812 إردبًّا من القمح 
سنويًّا( من املرتبات املقررة من الشون األمريية، حيث أوقفها بعد عملها خزًبا ىلع طالب األروقة املختلفة 
يف األزهر،  كما قرر من إيراد وقفه مبلغ 810.178 نصف فضة لرشاء 184 قنطاًرا من اللحم اجلامويس، و112 
إردبًّا من األرز، و84 إردبًّا من العدس لعمل هريسة تطبخ يف مطبخ اجلامع األزهر، وتقدم لك يوم إثنني، كما 
خصص لشهر رمضان كميات كبرية أيًضا من الطعام توزع ىلع املجاورين باألزهر، كما خصص للك رواق 
من األروقة كميات إضافية كبرية من اخلزب توزع ىلع طالب لك رواق يف لك يوم. كما قرر للمجاورين بزاوية 
العميان امللحقة باألزهر  واليت قام بتجديدها وتوسعتها كميات كبرية من الطعام وكذلك قرر هلم 430 جبة 
صوف وعدًدا مماثاًل من القمصان والرساويل يف لك اعم)222(. والواقع أن  وقف عبد الرمحن كتخدا اكن أضخم 
أنه وفر  وجبات غذائية  العثماين، واكنت أهميته  األوقاف اليت تم وقفها ىلع اجلامع األزهر خالل العرص 
هائلة للمجاورين باجلامع األزهر، كما أنه أضاف مساحة كبرية للجامع األزهر، وأنشأ أروقة جديدة، وجدد 
زاوية العميان، وقد اكنت أعمال عبد الرمحن كتخدا يه خاتمة األعمال اإلنشائية العظيمة يف اجلامع األزهر، 
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ففيما بعد ذلك لم جتر غري أعمال ترميم لألزهر، هكذا فقد تمتع األزهر جبانب هام من ريع تلك األوقاف، 
مما وفر هل مورًدا مايلًّا ال يتوقف)223(. 

وقد اكن للك وقف من هذه األوقاف ناظر  معني سواء من ذرية الواقف أو من أتباعه أو مما أوىص 
الواقف بتويله انلظر ىلع الوقف، ويف بعض األحيان يتوىل شيخ األزهر انلظر ىلع بعض هذه األوقاف، أو أحد 
علماء األزهر، ولم يكن ناظر اجلامع األزهر يرشف ىلع هذه األوقاف إال يف حال اشرتاط الواقف ذلك، أو 
آل الوقف إىل اجلامع األزهر بعد انقضاء ذرية الواقف ومنحه القايض هذا احلق، فقد اكن عدد ليس بالقليل 
من األوقاف يؤول إىل اجلامع األزهر يف لك اعم نتيجة لوقف أصحاب هذه األوقاف ىلع ذريتهم إىل حني 
انقراضها ونتيجة النتشار األمراض الوبائية فقد اكنت هذه األوقاف تؤول إىل األزهر. فيف وقف عبد الرمحن 

كتخدا اشرتط أن يكون هو نفسه ناظر الوقف، ثم من بعده لعدد من أتباعه.  

ثاثلًا: أما املورد املايل اثلالث لألزهر فقد اكن اهلبات واتلرباعت، فكثرًيا ما قام عدد من السالطني واألمراء 
باتلربع لألزهر بوصف ذلك عماًل يدر ىلع صاحبه األجر احلسن واثلواب،  أو األهايل  واتلجار 
كما أن صاحب ذلك اغبًلا ما اكن حيظى بالوجهة االجتماعية يف مرص لكها، ويف ذلك يقول أويلا 
جليب: »وملا اكن املرصيون يؤمنون بفضل األزهر فهم يتصدقون عليه كثرًيا ويؤدون زاكة أمواهلم 
هل«)224(، فقد حرص عدد من أغنياء املجتمع ىلع ختصيص مبالغ نقدية كجزء من تراكتهم توزع ىلع 
املشايخ واملجاورين باجلامع األزهر، فمثاًل يف اعم 1138ه/1726م تويف حممد جوربيج املرايب وقد 
أوىص ألهل اجلامع األزهر خبمسة آالف أمحر)225( ويف اعم 1028ه/1618م أوىص سليمان بن خرض 
األزهر، حيث وزعت  باجلامع  املجاورين  توزع ىلع  قرًشا)226(  بـ373  اخللييل  اتلاجر خبان  الرويم 
هذه األموال يف حضور شيخ األزهر درويش املحيل)227(، كما حرص عدد من األغنياء ىلع توزيع 
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مبالغ نقدية بشلك دوري ىلع طالب العلم يف اجلامع األزهر، فيشري ادلمريي إىل القايض حممد بن 
إيلاس اذلي اكن يعطي للمجاورين األموال بشلك كبري فيقول: »واكن سببًا لغناء املجاورين باجلامع 
األزهر يومئذ فاكن يعطي الواحد من ابلاب إىل املحراب«)228(، كما أرسل بعض امللوك والسالطني 
سلطان  اكن  فمثاًل  األزهر،  يف  واملجاورين  العلماء  ىلع  توزيعها  يلتم  األموال  من  اهلبات  بعض 
املغرب يقوم بإرسال مبالغ كبرية من املال يلتم توزيعها ىلع العلماء باألزهر بشلك دوري، ويقول 
اجلربيت عن ذلك)229(: »وفيه حرضت صدقات من موالي حممد صاحب املغرب ففرقت ىلع فقراء 
األزهر وخدمة األرضحة واملشايخ املفتني وللشيخ ابلكري والشيخ السادات ىلع يد ابلاشا بموجب 
قائمة وماكتبة«)230(. كما حرص عدد من أعيان املجتمع املرصي يف ذلك الوقت ىلع رصد مبالغ يف 
وصاياهم قبل الوفاة لطالب العلم يف اجلامع األزهر فمثاًل يف اعم 1004ه/1595م قرر اخلواجا)231( 
حيىي بن عمر اجلمال شهبندر جتار مرص يف وصيته مبالغ مايلة حمددة للك رواق من أروقة اجلامع 
األزهر، فخصص لرواق الريافة مخسني ديناًرا، ورواق ابن معمر مخسة وعرشين ديناًرا، واملجاورين 
ديناًرا)232(.  وعرشين  خبمسة  ايلمنية  ورواق  ديناًرا،  وعرشين  مخسة  األزهر  اجلامع  بمقصورة 

ويف رجب 1202ه/إبريل 1788م أرسل السلطان العثماين ألف قرش رويم تفرق ىلع طلبة العلم باألزهر  
ويقرؤون هل صحيح ابلخاري ويدعون للسلطان بانلرص)233(، ويقول اجلربيت أن شيخ األزهر ومشايخ األروقة 
كتبوا قائمة بأسماء املجاورين والطلبة وأخربوا ابلاشا أن األلف قرش ال تكيف طائفة لك املجاورين فزادها 
ثالثة آالف قرش من عنده، فوزعوها حبسب احلال، أىلع وأوسط، ودون فحص األىلع عرشين قرًشا واألوسط 
عرشة، واألدىن أربعة، وكذلك األروقة حبسب الكرثة والقلة«)234(،  ويف 7 ذي القعدة اعم  1216ه/ 11 مارس 
وىلع  احلارضين  ىلع  كبرية  مايلة  مبالغ  بتوزيع  وقام  األزهر   يف  اجلمعة  لصالة  العثماين  الوايل  1802حرض 
املجاورين يف األزهر، ويف ذلك يقول اجلربيت:  »وخلع ىلع اخلطيب فروة سمور، وفرق ونرث دراهم ودنانري ىلع 
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انلاس يف ذهابه وإيابه، وتقيد قيب كتخدا، وإسماعيل أفندي شقبون بتوزيع دراهم ىلع الطلبة واملجاورين 
باألروقة، والعميان والفقراء، ففرقوا فيهم حنو مخسة أكياس«)235(، هكذا مثلت اهلبات واملنح والعطايا جزًءا 
ا من دخل علماء وطالب األزهر أيًضا، وباإلضافة إىل ذلك فقد اكن هناك دخل آخر مهم اكن املجاورون  مهمًّ
وطالب العلم باألزهر حيصلون عليه حيث اكن يأيت إيلهم من أهايل القاهرة، حيث اعتاد أهايل القاهرة ىلع 
دفع مبالغ مايلة لطالب وعلماء األزهر خلتم القرآن وإهداء ثواب ذلك إىل أرواح موتاهم يف مقابل ثالثني 
بارة للخاتمة)236(. كما اكن الفقراء منهم يذهبون إىل املقابر لك يوم مجعة من لك أسبوع حيث يقومون بقراءة 

القرآن ىلع أرواح املتوفني يف مقابل بعض املنح واهلدايا من أهايلهم.

ىلع العموم، فقد ساعدت هذه الوضعية االقتصادية اليت تمتع بها األزهر واليت تتسم بقدر معقول من 
االستقرار وادلوام ىلع تفرغ األجيال املتعاقبة من العلماء واملجاورين، كما أنها سمحت باستقبال الطالب 
واجلراية  اجلوامك  نظام  يف  ممثاًل  والعيش  األمان  أسباب  هلم  كفلت  أن  بعد  خمتلفة  مناطق  من  الوافدين 
)الرواتب انلقدية والعينية( اليت اكنت ترصف للك من يعلم أو يتعلم به، فقد اكن وجود نظام غذايئ جيد 
يوفر  للطالب واملعلمني طعامهم مسألة مهمة للغاية جعلتهم يتفرغون لطلب العلم وادلراسة، والشك أن 
لك تلك اتليسريات قد مكنت املنتمني لألزهر من العلماء والطالب من اتلفرغ تماًما لرساتلهم العلمية، 
وقد نتج عن ذلك تكون خنبة علمية رفيعة املستوى من العلماء يف األزهر، وطار صيت هؤالء العلماء يف 
لك ماكن من أرجاء العالم اإلساليم، ومن الطبييع أن تصل أخبار انلهضة العلمية يف األزهر إىل مسامع أهل 
املغرب واملرشق عرب قوافل احلج واتلجار، بل العلماء العائدون أنفسهم، وأن تنتقل معهم أنباء التسهيالت 
العلم يف األزهر، مما جعله يتحول إىل أكرب جامعة  واملزايا االقتصادية واالجتماعية اليت خيص بها طالب 

إسالمية عربية إبان هذه الفرتة.    



عالقة شيخ األزـهر بالسلطة
منذ نشأ منصب شيخ األزهر أصبح الرجل لسان حال رجال العلم يف أروقة السلطة السياسية، فأصبح 
عليه واجب رفع طلبات واحتياجات طالب العلم إىل  السلطة السياسية، وباتلايل فقد اكن منصب شيخ 
األزهر منصبًا سياسيًّا بادلرجة األوىل، ويوضح ذلك حديث الشيخ الشرباوي مع حممد رايم باشا عندما يقول: 
»حنن لسنا أعظم علمائها، وإنما حنن املتصدرون خلدمتهم وقضاء حواجئهم عند أرباب ادلولة، واحلاكم«)237(، 
ومنذ نشأ منصب شيخ األزهر أصبح صاحبه عضًوا يف ادليوان اذلي يعقد يف القلعة بشلك دوري، كما اكن 
يستفىت يف أغلب القضايا ذات الشأن ادليين أو السيايس أيًضا، فقد اكن البد من إصدار فتاوى تبيح حماربة 
اخلارجني ىلع طاعة اإلدارة املركزية يف القاهرة، وبشلك تدرييج اكن شيخ األزهر يتحول من الرجل املمثل 
للنخبة ادلينية يف مرص دلى السلطة السياسية إىل رجل دولة، أو جزء أصيل من السلطة السياسية القائمة يف 
القاهرة، وخالل القرن السابع عرش اكنت أهمية األزهر السياسية آخذة يف الزتايد بشلك كبري نتيجة لرتاجع 
قوة ادلولة العثمانية، وتزايد انلفوذ اململويك، فيف الرصاع بني الرشعية العثمانية والرشعية اململوكية حلكم 
وإدارة شئون مرص  احتاج األمراء املمايلك إىل األزهر وشيخه من أجل صبغ قرارهم بشلك ديين حىت تكون 

قراراتهم مقبولة دلى اجلماهري.

وقد ارتبط شيخ األزهر بعالقات صداقة مع كبار رجال ادلولة، وكثرًيا ما اكن هؤالء الشيوخ مدعوين 
تلناول الطعام ىلع موائد األمراء ورجال ادلولة، كما أن هؤالء األمراء حرصوا ىلع زيارة شيوخ األزهر يف 
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العلماء أصبح من  نفوذ  تزايد  اثلامن عرش ومع  القرن  بداية  اليت ختصهم)238(، ومنذ  املناسبات  بيوتهم يف 
العادة أن يقوم لك باشا جديد بتقديم خلع لكبار علماء األزهر مع كبار رجال اإلدارة يف الوالية املرصية)239(، 
فقد اكن إبراهيم كتخدا القازدغيل الرجل القوي يف مرص خالل ثالثينيات القرن اثلامن عرش يرتبط بعالقة 
صداقة قوية مع الشيخ عبد اهلل الشرباوي شيخ األزهر. ويشري اجلربيت إىل أن إبراهيم كتخدا رأى يف منامه أن 
يديه مملوءتـان عقـارب فقصهـا علـى الشيـخ الشبـراوي فقـال :  هؤالء ممايلـك يكونـون مثل العقارب 

ويرسي رشهم وفسادهم جلميع انلاس)240( .  

ا من مداخيلهم املايلة، وهو ما  لقد شلكت منح السلطة للشيوخ اذلين تولوا مشيخة األزهر جزًءا مهمًّ
جعل العالقة مرنة بني السلطة وهؤالء الشيوخ، فلم يكونوا يوًما خصوًما مطلقني للسلطة، ولكنهم حافظوا 
ىلع عالقات متوازنة مع السلطة من أجل ضمان تمزيهم املايل واالجتمايع، فمثاًل يقول اجلربيت عند ترمجته 
إذ  املعقول واملنقول، واكن  العلم، ومن هلم يسمو  للشيخ احلفناوي: »وحني جلس لإلفادة الزمه جل طلبة 
ذاك يف جدة من ضيق العيش وانلفقة، فاشرتى دواة وأقالًما وأوراقًا واشتغل بنسخ الكتب، فشق عليه ذلك 
خوفًا من انقطاعه عن العلم، فبينما هو يف بعض ادلروس إذ جاءه رجل وانتظر حىت فرغ من ادلرس فقال 
هل يا سيدي أريد أكلمك لكمتني، وأشار إىل ماكن قريب فسار معه حىت انتهيا إىل املدرسة العينية، فدخلها 
ثم جلسا، فأخرج الرجل حمرمة مآلنة بادلراهم، وقال هل: يا سيدي فالن يسلم عليك، وقد بعث لك ميع 
بهذه ادلراهم ويريد حيظى بقبوهلا فأخذها منه وفتحها ومأل كفه وأراد إعطاءها حلاملها فامتنع وحلف ال 
يأخذ منها شيئًا، ثم فارقه ذلك الرجل، وذهب الشيخ إىل ابليت وكرس األقالم وادلواة، فأقبلت عليه ادلنيا 

من حينئذ«)241(. 
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حيث احتاج املمايلك تلربير وجودهم يف السلطة، وبدا ذلك واضًحا يف أثناء واقعة الصناجق يف اعم 
باشا وايل  إرسال عمر  به، ورغم  األزهر  لالحتماء  اجلامع  إىل دخول  األمراء  1075ه/1665م جلأ عرشة من 
مرص بيوردلي بإخراجهم وتسليمهم فإن العلماء واملجاورين رفضوا ذلك بشلك قاطع، وقاموا بإغالق أبواب 
اجلامع األزهر اثلالثة، وعندما مر  زعيم مرص)242( وقام بقطع رأس أحد األشخاص من أجل إرهاب املجاورين 
والعلماء، إال أنهم قاموا بمهامجة موكبه وقذفه باحلجارة)243(، لك ذلك اكن بداية تلطور ماكنة األزهر السياسية 
كمركز  لدلفاع عن حقوق األمراء اذلين حيتمون به، ثم كمركز لدلفاع عن حقوق العامة والفالحني من جور 

وعسف السلطة اململوكية. 

فيف اعم 1067ه/1658م جرد وايل مرص حممد باشا املعروف بشاه سوار زده محلة كبرية ضد اكشف)244( 
ابلهنسا اذلي تمرد ضد السلطة املركزية يف القاهرة، وقد تم إرسال محلة عسكرية كبرية حتت قيادة حممد 
بك إال أنه قتل ويجء برأسه إىل القاهرة، وقد أدى مقتل حممد بك إىل زيادة االرتبااكت داخل القاهرة، حيث 
أدى ذلك إىل ارتفاع يف أسعار املواد الغذائية خاصة القمح، حيث اكنت القاهرة تعتمد يف تموينها من القمح 
القضاة، وشيخ  فيها قايض  الصعيد بشلك أسايس،  وأدى ذلك إىل عقد جلسة  طارئة لدليوان وحرض  ىلع 
اجلامع األزهر سلطان املزايح، وتقرر يف هذا االجتماع إصدار فتوى برضورة حماربة اكشف ابلهنسا لكونه 
فاسًدا ومفسًدا يف األرض، وإرسال جتريدة عسكرية للصعيد للقضاء عليه ملخالفته لألوامر السلطانية)245(، 

 

وال شك أن إصدار مثل هذه الفتوى اكن مفتاح انلرص ىلع اكشف ابلهنسا حيث أدى إىل انفضاض عدد 
العسكرية املرسلة ملحاربته مما  املعنوية جلنود احلملة  الروح  كبري من أنصاره من حوهل، كما أدى إىل رفع 

جعلها حتقق االنتصار عليه.
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كما قام شيخ األزهر بدور مهم يف أوقات األزمات السياسية يف القاهرة، حيث توسط دلى األطراف 
املتصارعة من أجل إاعدة اهلدوء والسلم العام يف القاهرة، حيث اكن الرصاع داخل املدينة يؤدي إىل أزمات 
أمحد  والشيخ  شنن  حممد  الشيخ  قام   1721م  1133ه/23فرباير  اعم  آخر  ربيع  فيف  كبرية،  وأمنية  اقتصادية 
ابلكري وسيدي عبد اخلالق السادات والقايض باتلوسط يف الصلح بني ابلاشا وحممد بيك جركس وألمحد 
بيك األعرس  وضمنوا عدم قيام ابلاشا باملؤامرة عليهم، وأقروا بقيامهم بتنفيذ لك أوامر ابلاشا ومساعدة 
املعينني منه تلنفيذ مهامهم، وأخذوهم وطلعوا بهم إىل القلعة ملقابلة الوزير فلما دخلوا ىلع الوزير قام هلم 

وأجلّهم وأكرمهم، وىلع حد قول أمحد شليب: »وأصلح املشايخ بينهم وبني ابلاشا«)246(. 

غطاء  دون  السياسية  القرارات  ينفذوا  أن  يستطيعون  يكونوا  لم  املمايلك  ابلكوات  أن  والواقع 
رشيع من العلماء وخباصة شيخ األزهر، فعندما قام رجب باشا بعمل مؤامرة للقضاء ىلع إسماعيل بك بن 
عوض )إيواذ( وعمل ىلع اتلنكيل به وقتله، فقد قام ابلكوات املمايلك يف القاهرة ىلع عزل ابلاشا، وتعيني 
قائم مقام حمله حلني ميجء باشا جديد من إسطنبول، ولم تكن عملية عزل ابلاشا تتم لوال موافقة شيخ 
األزهر والعلماء من أجل إعطاء ذلك اتلرصف الفعل الرشيع والقانوين، حيث اكن العلماء هم املنوط بهم 
تربير ذلك العزل بأنه أفسد يف األرض، وظلم الرعية مما اكن يستوجب عزهل، واكن يتم إرسال ذلك يف رسالة إىل 
ادليوان السلطاين يف إسطنبول مدعوًما خبتم شيخ األزهر وقايض القضاة ونقيب األرشاف، حيث يتم تعيني 

باشا جديد حمله)247(. 

اخلصوم من هؤالء  القاهرة جعله عرضة نلقمة  السيايس يف  الرصاع  األزهر يف  تدخل شيخ  أن  غري 
السياسيني عند وصوهلم إىل السلطة، فقد اكنت العالقة بني شيخ األزهر حممد شنن وإسماعيل بك بن إيواذ 
عالقة غري طيبة بسبب ما أورده أمحد شليب ىلع لسان إسماعيل بك بأن الشيخ شنن قال عنه لرجب باشا 
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وايل مرص: »إياك وهذا الودل الفاجر، اذلي أهلك العباد«، والواقع أن هذا العداء جاء نتيجة ملوقف الشيخ 
حممد شنن من الرصاع اذلي دار  بني حممد بك جركس وإسماعيل بك واحنياز  الشيخ شنن إىل حممد بك 
جركس، فقد جعل ذلك إسماعيل بك يرتبص به ويكاد أن يقتله)248(. ويعكس ذلك يف الواقع أن تدخل 
شيوخ األزهر يف الشئون السياسية اكن يؤدي أحيانًا إىل تعرضهم ألعمال عنف أو انتقام وهو ما اكن واضًحا 

مع الشيخ احلفناوي حيث تم اغتياهل.

فقد اكن للشيخ احلفناوي دور سيايس كبري يف القاهرة خالل تويله مشيخة األزهر، ويف ذلك يقول 
اجلربيت: »وقد اكن رمحه اهلل قطب رىح ادليار املرصية، وال يتـم أمـر مـن أمور ادلولة وغريها إال باطالعه«، 
فقد اكن احلفناوي رجاًل حكيًما إىل حدٍّ بعيد، ويتضح دوره بشلك كبري خالل الرصاع اذلي دار بني عيل بك 
الكبري وصالح بك من جانب، وبايق املمايلك القازداغلية من جانب آخر ، فقد ظهر دور الشيخ احلفناوي 
األمراء  أدرك  هنا  به.  اللحاق  يف  بك  الفقار  ذي  مملوكه  إىل  وأرسل  املنيا  يف  بك  عندما حتصن عيل  جليًّا، 
املمايلك يف القاهرة بقيادة حسني بك كشكش وخليل بك خطورة اتلهديد اذلي أصبح يمثله عيل بك الكبري  
خاصة بعد أن أصبح هل جيش كبري مدعوم باتلحالف مع شيخ العرب همام، وإماكنية حرمان القاهرة من 
الزتود بالقمح من الصعيد، ذللك فقد قرر حسني بك كشكش  عمل اجتماع اعجل حللفائه من أجل جتهزي 
محلة عسكرية كبرية لذلهاب إىل الصعيد من أجل القضاء ىلع عيل بك، وحرض  االجتماع الشيخ احلفناوي 
شيخ األزهر ، وقد رفض الشيخ احلفناوي فكرة إرسال أية محالت عسكرية إىل الصعيد ملواجهة عيل بك، 
ألن ذلك سوف يزيد من الرصاع ويؤدي إىل حروب طويلة، وقد نصحهم بأنه سوف يرسل لعيل بك حىت ال 
يقوم بأي عمل عسكري ضدهم، وأنه سوف يتوسط لإلصالح بني اجلميع، وقد اعرتض حسني بك كشكش 
وخليل بك ىلع رأي الشيخ احلفناوي  مؤكدين هل أن عيل بك هو من يسىع للرش، ولم يزتحزح الشيخ احلفناوي 
عن موقفه، ورفض تماًما فكرة إرسال محالت عسكرية حىت ال تتسع دائرة احلرب يف ابلالد)249(، فقد اكنت 
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وجهة نظر الشيخ احلفناوي أن الشعب قد أنهكته احلروب ادلاخلية املستمرة، وأنه ال جيين من لك هذا القتال 
إال اخلراب وادلمار، وقد جنح الشيخ احلفناوي فعاًل يف تأجيل هذه احلملة حىت فرتة وجزية، فلم يصدر بها 
فرمان من وايل مرص)250(،  ذللك فقد أدرك حسني بك وخليل بك أنهم لن يتمكنوا من إرسال محالت للصعيد 
إال بعد اتلخلص من الشيخ احلفناوي، ذللك فقد قاموا بدث السم هل من أجل اتلخلص منه، ويف ذلك يقول 
اجلربيت: »وملا رشع األمراء القائمون بمرص يف إخراج اتلجاريـد لعيل بـك وصالـح بـك واستأذنـوه فمنعهـم 
مـن ذلـك وزجرهم وشنـع عليهم ولم يأذن بذلك كما تقدم وعلموا أنه ال يتم قصدهم بدون ذلك فأشغلوا 
وفاته يف اعم  املرصية حىت  السياسية  احلياة  دور كبري يف  احلفناوي  للشيخ  وسموه«)251(، هكذا اكن  األستاذ 

1181ه/ 1767م. 

ومنذ بداية القرن اثلامن عرش  أدركت اجلماهري يف القاهرة أهمية شيخ األزهر كقيادة سياسية دينية 
يمكن االتلفاف حوهلا من أجل الضغط ىلع السلطة اململوكية من أجل تلبية مطابلهم. وبذلك فقد اكن 
دور شيخ األزهر السيايس يزتايد بشلك كبري مع تزايد انلفوذ اململويك اذلي اقرتن بزيادة الضغط االقتصادي 
ىلع مجيع فئات املجتمع املرصي، فلم جيد املرصيون من لك الطبقات والفئات االجتماعية أمامهم إال األزهر 
وشيخه وعلماءه من أجل ادلفاع عنهم، فيف 4 شوال اعم 1114ه/21 فرباير 1703م انترشت يف القاهرة عمليات 
واسعة لغش العملة الفضية )ابلارة( بانلحاس مما أدى إىل ترضر اجلماهري العريضة يف مرص من ذلك، وأدى 
إىل تراجع حركة ابليع والرشاء وترضر األهايل مما أدى إىل جتمع اتلجار والعاملني يف األسواق وتوجههم يف 
القلعة وإلزام  شلك مظاهرة كبرية إىل اجلامع األزهر حيث طابلوا شيخ األزهر حممد النرشيت بالصعود إىل 
ابلاشا ورجال اإلدارة يف مرص حبل هذه املشلكة )252(، وقد أدى ذلك اتلدخل من قبل شيخ األزهر والعلماء 
لوقف  األسواق  تفتيشية كبرية ىلع  الوايل حبمالت  وقيام  األسواق  املغشوشة من  العمالت  إىل سحب هذه 
اتلعامل بهذه العمالت املغشوشة. اكنت هذه يه املرة األوىل اليت تشري فيها املصادر  إىل إجبار شيخ األزهر 
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ىلع الصعود للقلعة من أجل تلبية طلبات اجلماهري الغاضبة، غري أن أهمية ذلك أنها لن تكن املرة األخرية، 
فقد أخذت اجلماهري تدرك أهمية األزهر وشيخه وعلمائه يف ادلفاع عن قضاياهم ضد السلطة اململوكية 
اليت أخذت تزيد من العنف السيايس وانلهب االقتصادي واتلهميش االجتمايع للجماهري وللعامة يف مرص 

خالل القرن اثلامن عرش.

فيف نهاية اعم 1127ه/1715م اعدت مرة أخرى قضية العملة املغشوشة تطل برأسها، وخرجت اجلماهري 
الغاضبة من العامة والفقراء يف مظاهرة كبرية جتوب القاهرة، وانتىه بهم املطاف إىل اجلامع األزهر حيث 
قاموا بإغالق أبوابه، وألزموا اتلجار بإغالق حماهلم وإال تعرضوا للنهب، وعندما وجدوا الشيخ حممد شنن 
شيخ األزهر قادًما أحاطوا به وأخذوه قهًرا عنه وأصعدوه إىل القلعة مطابلينه باحلديث عنهم دلى ابلاشا من 
أجل حل هذه املشلكة االقتصادية اليت تمس حياة اجلماهري يف القاهرة، وبالفعل فيف أعقاب تدخل الشيخ 
انلداء  السلع وإشهار  ادليوانية حملها، وتم حتديد أسعار  ابلارة  املقاصيص وحلت  إلغاء  تم  حممد شنن فقد 

بذلك)253(. 

وبني  القاهرة  أمن  عن  األول  املسئول  مستحفظان)254(  أاغ  بني  صدام  حدث  اعم1143ه/1730م  ويف 
باألزهر،  املجاورين  الطالب  من  لعدد  واحتجازه  األزهر  حارة  يف  األاغ  مرور  بسبب  املجاورين  الطالب 
وقد تمادى األاغ يف العناد مع الطالب واملجاورين فأخذ يف املرور لك يوم، بل أكرث من مرة يف ايلوم من 
حول األزهر، وأخذ يف إهانتهم وإطالق قواته ملهامجتهم واتلنكيل بمن تصل إيله أيديهم من هؤالء الطالب، 
ونتيجة لزتايد ذلك وتكراره فقد اشتىك الطالب واملجاورون للشيخ الشرباوي شيخ األزهر، وقد أمرهم 
الشيخ الشرباوي بقفل اجلامع األزهر وظل مغلًقا يومني، وقد ذهب الشيخ الشرباوي وكبار العلماء إىل حممد 
بيك قيطاس شيخ ابلدل، وتكلموا معه ومع كبار األمراء املمايلك وهدد الشيخ الشرباوي بأن تكرار هذه 
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األعمال ضد األزهر وطالبه سوف يؤدي إىل قيام ثورة اعرمة ضدهم يف مجيع أرجاء القاهرة، وأن ذلك قد 
يؤدي إىل قيام الرعية يف مرص لكها، فأخذ األمراء املمايلك خبواطر العلماء، ونبهوا ىلع أاغ مستحفظان ىلع 
أن ال يتعرض ألحد من طالب وجماوري األزهر، وإذ مر من ذلك الطريق ال يتعرض هلم وال يؤذيهم ثم أرسل 
الشيخ الشرباوي يطلب من األمراء إلزام األاغ بأن ينادي باألمان لطالب وجماوري األزهر وأنه لن يعتدي 

ىلع أحد منهم )255(.  

هكذا اكن األزهر  يتحول مع تزايد طغيان املمايلك ونهبهم املزتايد للمرصيني إىل املركز األول لدلفاع 
عنهم، فيف اعم 1202ه/ 1787م فرض إسماعيل بك  سلفة كبرية من األموال من أغلب الفئات اتلجارية 
واحلرفية يف القاهرة ولم جيد هؤالء ملجأ هلم غري األزهر فذهبوا إيله وأرادوا إغالق أبواب اجلامع األزهر 
لوال  به  يفتكوا  أن  واكدوا  عليه  فتجمهروا  األزهر  إغالق  من  منعهم  العرويس  أمحد  الشيخ  وعندما حرض 
املجاورون اذلين أنقذوه من بني أيديهم وأدخلوه إىل رواق الشوام وأغلقوا عليه باب الرواق، وكتب الشيخ 
العرويس والعلماء عرًضا إلسماعيل بك بما حدث، فأرسل إسماعيل بك بالعفو ورفع األموال املطلوبة، وأن 
هذه األموال سبيل ما يه إال قرض وسوف ترد،  فأدركت هذه الطوائف أن ذلك خدعة من شيخ ابلدل وأنهم 
الشيخ  إخراج  املجاورون  فعندما حاول  منهم، ذللك  األموال  بتحصيل  يقوم رجاهل   ينفضوا سوف  عندما 
العرويس من األزهر اتلفت حوهل أعداد كبرية من العامة والطوائف اليت تطابله بادلفاع عنهم واتلصدي 
هلذه االبزتازات، واكن حوهل عدد كبري من الطالب واملجاورين يدفعون انلاس عنه إىل أن وصل إىل باب 
زويلة فلجأ إىل جامع املؤيد وأرسل مرة أخرى إىل إسماعيل بك اذلي اعتقد أن الشيخ يؤيدهم فأكدوا هل أنه 

جمرب ىلع ذلك بسبب حمارصة اجلماهري هل، مما دفعه إىل إرسال أمان هلم بعدم حتصيل هذه األموال)256(.



87

طة
ــل

سـ
 بال

ـر 
ـهــ

ألز
خ ا

ـــ
شي

قة 
ـال

عــ

لقد أصبح شيخ األزهر  وكبار علماء األزهر  أداة ضغط اجلماهري ىلع السلطة من أجل وقف عمليات 
وقام  احلسينية،  أهايل  ىلع  الوايل  أاغ  أمحد  اعتدى  عندما  1791م  اعم1206ه/  فيف  بهم،  واالستبداد  انلهب 
بإيذائهم وتعدى ىلع بعضهم باحلبس والرضب وأخذ األموال ونهب ابليوت، وعندما أراد أعوانه القبض ىلع 
زعيم اجلماهري يف تلك املنطقة أمحد بن سالم اجلزار شيخ طائفة ابليومية، واذلي تعرض مزنهل للنهب ىلع 
أيدي رجال الوايل، فقد ثار أتباعه ىلع أعوان األاغ، ولم يمكنوهم من القبض عليه، وجتمعوا وانضم إيلهم 
مجع كثري  من أهل احلسينية وغريها وأغلقوا األسواق واحلوانيت، وذهبوا إىل اجلامع األزهر  ومعهم الطبول، 
وأغلقوا أبوابه وصعدوا إىل املنارات وهم يرصخون ويرضبون ىلع الطبول، وأبطلوا ادلروس، وأجربوا الشيخ 
العرويس ىلع السري برفقتهم، وقد حاول اتلخلص منهم  فأخربهم بأنه سوف يذهب إىل إسماعيل بك ويطلب 
منه عزل الوايل، وبالفعل ذهب الشيخ العرويس إىل إسماعيل بك اذلي أخربه بأن الوايل ليس من رجاهل وأنه 
من أتباع حسن بك اجلداوي، ثم أرسل إسماعيل بك إىل حسن بك اجلداوي خيربه بتجمع العامة واملشايخ 
وأنهم يريدون عزل الوايل، ولكن حسن بك اجلداوي أرص ىلع أن يعزل إسماعيل بك تابعه أيًضا يف مقابل 
السجادة  شيخ  ابلكري  أفندي  حممد  مزنل  إىل  املشايخ  ذهب  ثم  بينهما،  املراسالت  وترددت  الوايل،  عزل 
ابلكرية ونقيب األرشاف، وحرض إيلهم إسماعيل بك ووعدهم بعزل الوايل، ولكن الوايل أمعن يف عناده 
ومر من أمام مزنل الشيخ ابلكري، وعند انعقاد تلك اجللسة حيث اكن األلف من األهايل حيتشدون ملعرفة 
ما يسفر عنه هذا اللقاء، قام بمهامجة هذه اجلماهري وتفريقها مما أدى إىل اضطرابهم وهياجهم، فتجمعوا يف 
طوائف وأخذوا يأمرون بإغالق ادلاككني واجتمعوا باألزهر مرة ثانية، واستمرت هذه احلالة عدة أيام، ويف 
انلهاية وأمام ضغط اجلماهري الغاضبة من الوايل فقد اضطر إسماعيل بك وكبار األمراء املمايلك إىل الطلوع 
إىل القلعة وعقد ادليوان، واتفقوا ىلع عزل الوايل وتعيني آخر بداًل منه، ونزل الوايل اجلديد من ادليوان إىل 
األزهر وقابل العلماء املوجودين واسرتضاهم، ثم ذهب إىل بيته، وهكذا انتهت هذه األزمة السياسية بقبول 
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األمراء املمايلك لرشوط العلماء برئاسة الشيخ العرويس شيخ األزهر ، وهو ما يعكس مدى انلفوذ السيايس 
اذلي أصبح يمثله شيخ األزهر)257(.  

شيخ  نفوذ  وصل  1793م(   -1778 1208ه/   -1192( العرويس  أمحد  الشيخ  مشيخة  خالل  أنه  والواقع 
القاهرة،  املوجودة يف  السياسية  الشخصيات  أهم  بني  من  األزهر  وأصبح شيخ  أقصاه،  إىل  السيايس  األزهر 
الشيخ حممد  ومعه  املمايلك  األمراء  اختاره  اإلسكندرية)258(  إىل  قابودان  باشا  فعندما وصلت محلة حسن 
األمري والشيخ حممد احلريري ملقابلة حسن باشا قابودان وأرسلوا معهم هدية كبرية )259(، وخالل لقاء العرويس 
وحسن باشا بدا شيخ األزهر واثًقا من نفسه بشلك كبري، وطلب من حسن باشا املحافظة ىلع الرعية وعدم 
وقوع حرب داخل القاهرة، وأبدى حسن باشا موافقته ىلع ذلك، وعندما طلب منهم حسن باشا قراءة بعض 
واألزهر  العلماء  يظهر  ذلك حىت ال  العرويس  القاهرة رفض  أهايل  ذلك  يعرف  األزهر  حىت  املاكتبات يف 
كأنه منحاز لصف حسن باشا فقبل منه ذلك، هكذا تزايد دور شيخ األزهر السيايس، خالل الربع األخري 
من القرن اثلامن عرش بشلك كبري نتيجة لألزمات السياسية اليت أصبحت تمر بها مرص، ويالحظ اجلربيت 
املدقق ذللك فيقول: »وركب إبراهيم بيك يف ذلك ايلوم وذهب إىل الشيخ ابلكري وعيد عليه، ثم إىل الشيخ 
ا، وأوصاهم ىلع املحافظة وكف الرعية عن  العرويس والشيخ ادلردير وصار حييك هلم وتصاغر يف نفسه جدًّ
أمر حيدثونه، أو قومة أو حركة يف مثل هذا الوقت«)260( هنا ويف هذه اللحظة اكنت لك قوى الرصاع السيايس 
تدرك القوة احلقيقية الاكمنة يف العلماء بقيادة شيخ األزهر، هكذا تبلور دور شيخ األزهر السيايس وتزايد 
بشلك كبري خباصة مع شخصية العرويس اذلي اكن رجاًل حكيًما للغاية، فقد اكن يمتلك املقومات السياسية 
اجلماهري  إىل  نظرته  دولة، فظلت  فقد ظل رجل  اجلماهري  لم يكن رجل  أنه  اإلقناع، غري  ويمتلك حجة 
ويه أيًضا نظرة اجلربيت »احلرفيش واجلعيدية« وباتلايل اكنت فكرة قيادة هذه اجلماهري يف ثورة ضد الظلم 

والطغيان االجتمايع اذلي مارسه املمايلك فكرة لم ترد يف ذهنه.
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واحلق أن الشيخ العرويس تمتع بعقالنية غري اعدية إبان مرحلة عصيبة اكنت تمر بها مرص، وذللك فقد 
اكنت آراؤه أكرث حكمة من كثري من كبار األمراء والقائمني ىلع إدارة شئون ابلالد، وكثرًيا ما اكن لرأيه حجة 
مقنعة فخالل الرصاع اذلي دار بني إسماعيل بك من جانب ومراد وإبراهيم من جانب آخر ويف االجتماع 
اذلي عقد يف القلعة وبسبب ضعف جبهة إسماعيل بيك، فقد طلب إسماعيل بيك يف االجتماع من العلماء 
وقادة الفرق العسكرية أن يكتبوا لإلدارة املركزية يف إسطنبول ويطلبوا إرسال جنود ملساندته، إال أن الشيخ 
العرويس تصدى ذللك قائاًل  إن هؤالء اجلنود اذلين يأتون من إسطنبول إىل القاهرة اغبًلا ما يثريون أزمات 
كبرية يف مرص والقاهرة، واألفضل من ذلك هو استمالة عدد أكرب من اجلنود املوجودين يف مرص بدفع األموال 

إيلهم بداًل من دفعها للجنود اذلين سيأتون من إسطنبول، وبسبب رجاحة رأيه فقد قبل اجلميع قوهل)261(.  

فقد أصبح علماء األزهر هم أداة الرشعية السياسية يف مرص، ذللك فيف اعم 1203ه/ 1788م وبعد أن 
اغدر حسن باشا قابودان مرص دار رصاع كبري بني مراد بك وإبراهيم بك القابعني يف صعيد مرص وإسماعيل 
القلعة من أجل مواجهة مراد بك  القاهرة، ويف االجتماع اذلي عقد يف  العثماين احلاكم يف  بك وابلاشا 
وإبراهيم بك، فقد طلب ابلاشا من العلماء فتوى تبيح هل حماربتهم وأظهر أنه وإسماعيل بك ىلع احلق)262(، 
وبالفعل فقد قام الشيخ العرويس بدعوة كبار العلماء وأصدر فتوى تبيح إلسماعيل بك وابلاشا قتاهلم وأنهم 

فاسقون جيوز قتلهم.  

اهلل  عبد  األزهر  شيخ  أمىل  فقد  1209ه/1795م،  اعم  منتصف  يف  أشده  األزهر  شيخ  نفوذ  وصل  وقد 
الرشقاوي رشوطه ىلع األمراء املمايلك، وذلك عندما حرض أهايل إحدى قرى بلبيس بالرشقية إىل الشيخ 
الرشقاوي اذلي اكن يمتلك حصة كبرية يف هذه القرية، وأخربوه بأن أتباع حممد بك األليف قد فرضوا مظالم 
وأموااًل كثرية ىلع قريتهم، وطلبوا من الرشقاوي أن ينقذهم مما حاق بهم من ظلم ممايلك حممد بك األليف، 
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فقام الشيخ الرشقاوي شيخ األزهر بعقد اجتماع لكبار  العلماء باألزهر، وقرروا يف ذلك االجتماع اإلرضاب 
العام، فأغلق املجاورون اجلامع األزهر، وأمروا أهايل األسواق بإغالق حوانيتهم، وجتمع العلماء واملجاورون 
وتوجهوا إىل بيت الشيخ السادات وأرسلوا إىل إبراهيم بك بدفع الظلم عن األهايل وعنهم، وإزاء هذه اثلورة، 
دارت  العلماء، حيث  إىل كبار  وأرسلوا  األمراء  إبراهيم بك واجتمع  إىل مزنل  القلعة  ابلاشا من  نزل  فقد 
مناقشات حامية بني املجتمعني انتهت بإصدار وثيقة متضمنة رشوط العلماء وإعالن توبة األمراء املمايلك 
املمايلك  العلماء ىلع األمراء  الوثيقة الرشوط اليت فرضها  بالعدل، وقد حددت هذه  الظلم والزتامهم  عن 
ويه : رصف الرواتب املستحقة للعلماء واألهايل، ورصف استحقاقات اجلامع األزهر من األموال األمريية 
واألوقاف اخلاصة به، ورصف مستحقات موكب احلج الرشيف، منع الفرد )الرضائب غري العادية( املفروضة 
ىلع القرى، وعزل الكشاف  اجلائرين، وإزالة القيلنجية)263( من مرص القديمة، وإلغاء الفرد واملظالم الكبرية 
املفروضة ىلع املواد الغذائية من املواين، وعدم اتلعرض لألرشاف أو القضاة، وعدم بيع الغالل من ادليار 
املرصية إىل أوروبا إال بعد اكتفاء ابلالد حباجتها، واكن القايض حارًضا باملجلس فكتب حجة بذلك، وتم 
اتلوقيع عليها من قبل ابلاشا وكبار األمراء املمايلك. وهذه يه تفاصيل هذه احلادثة املهمة كما رواها اجلربيت:

»ويف شهر ذي احلجة، وقع به من احلوادث أن الشيخ الرشقاوي هل حصة يف قرية برشقية بلبيس حرض 
إيلها أهلها وشكوا من حممد بيك األليف، وذكروا أن أتباعه حرضوا إيلهم وظلموهم وطلبوا إيلهم ما ال قدرة 
بعدما  وذلك  اجلامع  أبواب  وقفلوا  املشايخ،  ومجع  األزهر  إىل  وحرض  فاغتاظ  بالشيخ  واستغاثوا  عليه،  هلم 
خاطب مراد بك وإبراهيم بك فلم يبديا شيئًا ففعل ذلك ثاين يوم، وقفلوا اجلامع وأمروا انلاس بغلق األسواق 
واحلوانيت، ثم ركبوا يف ثاين يوم واجتمع عليهم خلق كثري من العامة وتبعوهم وذهبوا إىل بيت الشيخ السادات 
وازدحم انلاس ىلع بيت الشيخ من جهة ابلاب والربكة حبيث يراهم إبراهيم بك، وقد بلغه اجتماعه فبعث 



91

طة
ــل

سـ
 بال

ـر 
ـهــ

ألز
خ ا

ـــ
شي

قة 
ـال

عــ

من قبله أيوب بك ادلفرتدار فحرض إيلهم وسلم عليهم ووقف بني يديهم وسأهلم عن مرادهم؛ فقالوا هل نريد 
العدل ورفع الظلم واجلور وإقامة الرشع وإبطال احلوادث واملكوسات اليت ابتدعتموها وأحدثتموها؛ فقال ال 
يمكن اإلجابة إىل هذا لكه فإننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا املعايش وانلفقات فقيل هل هذا ليس بعذر عند 
اهلل وال عند انلاس وما ابلاعث ىلع اإلكثار من انلفقات ورشاء املمايلك واألمري يكون أمرًيا باإلعطاء 
ال باألخذ؛ فقال حىت أبلغ، وانرصف ولم يعد هلم جبواب وانفض املجلس، وركب املشايخ إىل اجلامع األزهر 
واجتمع أهل الطراف من العامة والرعية وباتوا باملسجد، وأرسل إبراهيم بك إىل املشايخ يعضدهم ويقول 
هلم أنا معكم وهذه األمور ىلع غري خاطري ومرادي، وأرسل إىل مراد بك خييفه اعقبة ذلك؛ فبعث مراد 
بك يقول أجيبكم إىل مجيع ما ذكرتموه  إال شيئني ديوان بوالق وطلبكم املنكرس من اجلامكية ونبطل ما 
عدا ذلك من احلوادث والظلم وندفع لكم جامكية سنة تارخيه أثالثًا، ثم طلب أربعة من املشايخ عينهم 
بأسمائهم فذهبوا إيله باجلزية فالطفهم واتلمس منهم السيع يف الصلح ىلع ما ذكر ورجعوا من عنده وباتوا 
ىلع ذلك تلك الليلة. ويف ايلوم اثلالث حرض ابلاشا إىل مزنل إبراهيم بك واجتمع املراء هناك وأرسلوا إىل 
واكن  األمري،  والشيخ  ابلكري  والشيخ  الرشقاوي  والشيخ  انلقيب  والسيد  السادات  الشيخ  فحرض  املشايخ 
املرسل إيلهم رضوان كتخدا إبراهيم بك فذهبوا معه ومنعوا العامة من السيع خلفهم، ودار الكالم بينهم 
وطال احلديث واحنط األمر ىلع أنهم تابوا ورجعوا والزتموا بما رشطه العلماء عليهم، وانعقد الصلح ىلع أن 
يدفعوا سبعمائة ومخسني كيًسا مزعة وىلع أن يرسلوا غالل احلرمني ويرصفوا غالل الشون وأموال الرزق 
ويبطلوا رفع املظالم املحدثة والكشوفيات واتلفاريد واملكوس ما عدا ديوان بوالق، وأن يكفوا أتباعهم 
ويسريوا يف  الزمان  قديم  من  املقررة  والعوائد  احلرمني  ويرسلوا رصة  انلاس  أموال  إىل  أيديهم  امتداد  عن 
انلاس سرية حسنة. واكن القايض حارًضا باملجلس فكتب حجة عليهم بذلك وفرمن عليها ابلاشا وختم 
عليها إبراهيم بك وأرسلها إىل مراد بك فختم عليها أيًضا، واجنلت الفتنة ورجع املشايخ وحول لك واحد 



92

م(
18

12
-1

53
8 /

1ـه
22

7 -
94

5(
ين 

ثما
الع

رص 
الع

يف 
ـهر 

ألز
ع ا

جلام
خ ا

شي

منهم وأمامه مجلة عظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما رسم سادتنا العلماء بأن مجيع املظالم واحلوادث 
واملكوس بطالة من مملكة ادليار املرصية، وفرح انلاس وظنوا صحته، وفتحت األسواق وسكن احلال ىلع 

ذلك حنو شهر ثم اعد لك ما اكن مما ذكر وزيادة.«)264(

والواقع إن إجبار املمايلك ىلع اتلوقيع ىلع هذه الوثيقة اكن امتداًدا لزتايد نفوذ شيخ األزهر يف الضغط 
األزهر اكن قد وصل  لشيخ  السيايس  انلفوذ  فإن  الغاضبة، ذللك  اجلماهري  السلطة لالستجابة ملطالب  ىلع 
دلرجة كبرية مع نهاية القرن اثلامن عرش، ولكن علينا أن نتذكر جيًدا أن شيخ األزهر اكن يدرك حجم 
تملك  اكنت  إنها  كما  العسكرية،  القوة  تمتلك  اليت  اململوكية  السلطة  مع  اتلصادم  يستطيع  ال  وأنه  دوره 
املصالح االقتصادية الكربى، ذللك لم يصل ذلك اتلحدي إىل اتلصادم املسلح مطلًقا. كما لم يكن هناك أي 
تنظيم سيايس شعيب يضمن وحييم شيخ األزهر  وكبار العلماء من بطش السلطة، مما سهل من تنصل املمايلك 

لعهودهم وجعل هذه احلجة رغم أهميتها غري ذات أثر كبري)265(.

أما عن العالقات اليت ربطت بني شيخ األزهر بالفرنسيني فقد اكنت عالقات متغرية، فمنذ ابلداية 
أدرك الفرنسيون القوة احلقيقة دلور العلماء يف قيادة اجلماهري يف ظل غياب السلطة السياسية اململوكية اليت 
فرت من القاهرة، وبدا هذا ادلور ماثاًل للقيادة الفرنسية منذ هزيمة املمايلك يف معركة إمبابة، ذللك فقد قرر 
بونابرت تشكيل ديوان القاهرة برئاسة شيخ األزهر عبد اهلل الرشقاوي، وأمام  القوة العسكرية ابلاطشة اليت 
يملكها الفرنسيون ووقوف الشعب املرصي أعزل أمامهم، اضطر العلماء إىل اتباع أسلوب املداراة واملالينة 
مع الفرنسيني حىت يقوا الشعب املرصي بطشهم، وتبًعا لسياسة املداراة هذه، فقد قبل العلماء االشرتاك يف 
ادليوان اذلي أنشأه بونابرت حىت ال يرتكوا األمور اكملة يف يد الفرنسيني، حبيث يكون هناك من يدافع عن 

حقوق األهايل.
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بتأيلف  قراًرا  بونابرت  أصدر  يويلو 1798  من  والعرشين  1213ه/السابع  اثلالث عرش من صفر  فيف 
الفيويم مصطىف  الصاوي وابلكري وسليمان  املشايخ مصطىف  ديوان من شيخ األزهر عبد اهلل الرشقاوي 
فاختاروا  هلم  رئيًسا  ألنفسهم  خيتاروا  أن  ىلع  األمري  وحممد  الرسيس  وموىس  العرييش  وأمحد  ادلمنهوري 
يؤلف  وأن  للرشطة،  رئيسني  يعني  أن  ادليوان  أن من حق  بونابرت  وقرر  الرشقاوي)266(،  الشيخ  باالقرتاع 
ادليوان يف  أعضاء  املوىت، وحيرس  بدفن  يعنون  آخرين  وثالثة  واتلموين،  األسواق  يراقبون  ثالثة  من  جلنة 
اجتمااعتهم ايلومية اثنان أحدهما فرنيس واآلخر تريك، واكن ىلع اجلرنال برتييه BeRthier وحاكم القاهرة 
األزهر  شيخ  كثرًيا ىلع  الفرنسيون   وقد سخط  ادليوان.  أعضاء  إيله  ما حيتاج  يلبيا  أن   DUPUY ديبوي
ورئيس ادليوان الشيخ عبد اهلل الرشقاوي حينما قام نابليون بونابرت بدعوة أعضاء ديوان القاهرة إىل مزنهل 
وألبسهم شارة اثلورة الفرنسية، ولكن الشيخ الرشقاوي اذلي اكن يرى يف قبوهل هلذه الشارة قبول بفرنسة 
شخصه وهويته ذللك فقد طرح ذلك الشعار أرًضا أثناء قيام نابليون بونابرت بوضعه ىلع كتفه، مما أغضب 
نابليون كثرًيا. ورغم ذلك فلم يتخذ نابليون موقًفا عدائيًّا من الرشقاوي، فقد أدرك بونابرت أهمية العلماء 
يف إدارة شئون مرص اليت لم يكن يعلم عنها إال القليل، وقد أدى ذلك إىل تزايد دور ادليوان وأعضائه بشلك 
كبري، وأصبح هؤالء العلماء يمثلون املالذ اآلمن من بطش السلطة الفرنسية حيث حاولوا محاية األهايل من 

بطش الفرنسيني قدر ما يستطيعون)267(.

وقد عرب الشيخ عبد اهلل الرشقاوي عن ذلك، حني أشار إىل أن هذا ادليوان اذلي أنشأه الفرنسيون 
اكن رمحة بأهل مرص »فإنهم جعلوا من مجلة ديوانها مجاعة من املشايخ، وصاروا يراجعونهم يف بعض أشياء 
ال تليق بالرشع«، فالواقع أن شيخ األزهر  وكبار علماء األزهر لم يتحولوا ألداة يف سلطة االحتالل بقدر ما 
الفرنسيني، ولم  يد  القوة لكها يف  أدوات  املمايلك مرص اكنت  أن ترك  عملوا ىلع مداراة األمور)268(، فبعد 
يكن شيخ األزهر مهيأ لقيادة  ثورة مسلحة ضد الفرنسيني، وهو يعلم جيًدا حجم قوة الفرنسيني، ذللك 
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فلم يشارك الشيخ الرشقاوي يف ثورة القاهرة األوىل، ولم يكن مؤيًدا هلا بشلك كبري ىلع انلقيض مع ثورة 
القاهرة اثلانية اليت شارك بها عندما أدرك ضعف موقف الفرنسيني ومساندة اجليش العثماين للثوار بقيادة 
يوسف ضيا باشا، فليس ثمة شك يف أن االحتالل الفرنيس ملرص مثل أزمة خطرية اكن ىلع العلماء مواجهتها 
أن  منهم  الفرنسيني، كما اكن مطلوًبا  ملواجهة  القوة  يمتلكون  العلماء  فلم يكن  واتلعامل معها حبكمة، 
عنهم  املمايلك  ختيل  بعد  عليه  جمربين  أصبحوا  دور  وهو  واألهايل،  الفرنسيني  بني  الوصل  همزة  يكونوا 

وتركهم األهايل يلواجهوا مصريهم.

وبعد خروج الفرنسيني من مرص اعم 1216ه/ 1801م ظل شيخ األزهر الشيخ عبد اهلل الرشقاوي واحًدا 
من أهم الشخصيات السياسية ىلع الساحة املرصية بسبب املاكنة الكبرية اليت اكن حيتلها األزهر، ولم يدخر 
أي جهد يف ادلفاع عن اجلماهري اليت اكنت حتتشد حول األزهر، فعندما قام خورشيد باشا الوايل العثماين 
بفرض رضيبة جديدة ىلع أهايل القاهرة، وقد سبق أن طلب خورشيد من العلماء نفس املطلب فثار الشعب 
القايض، واكن يف  بيت  1220  ـهيف  اثلاين عرش من شهر صفر سنة  اجتمعوا يف  أن  إال  الزعماء  من  فما اكن 
مقدمتهم الشيخ الرشقاوي وقرروا اختصام خورشيد باشا الوايل الرتيك، فعلم الشعب بذلك فاجتمع ما يقرب 
من 40 ألًفا وقاموا بمظاهرة ضد األتراك وظلمهم السافر، ثم طلب القايض والكء الوايل وعندما حرضوا إيله 

عقدوا عقد املجلس؛ وتم عرض مظالم الشعب ومطابلهم ويه:

1- عدم فرض أي رضيبة ىلع القاهرة إال بعد أن يقرها العلماء واألعيان.

2- جالء اجلنود عن القاهرة وانتقال حامية القاهرة إىل اجلزية

3- عدم السماح بدخول أي جندي إىل مدينة القاهرة وهو مسلح.
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موقفه خطري  بأن  املطالب شعر  بهذه  باشا ويه حمملة  إىل خورشيد  القايض  رسالة  أن وصلت  وبعد 
فأرسل إىل العلماء بمقابلته ولكنهم لم يذهبوا ألنهم فطنوا ملؤامرته ومكيدته فما اكن من خورشيد باشا إال 
رفض مطالب الشعب، فقام العلماء ووالكء الشعب باجتماع يف اثلالث عرش من صفر 1220 ـه يف املحكمة، 
واتفقوا مع الشعب ىلع عزل خورشيد باشا واختيار حممد عيل وايلا عيل مرص وأبلغوه بذلك؛ فرتدد حممد عيل 
يف أول األمر ثم قبل بعد أن أوضح هل الشيخ عبد اهلل الرشقاوي والسيد عمر مكرم بأن هذه يه رغبة الشعب 

املرصي ثم ألبساه خلعة الوالية.

غري أنه مع تويل حممد عيل للسلطة يف مرص اكن الرجل قد قرر اتلخلص من نفوذ العلماء وحتجيم دور 
األزهر السيايس يف دفاعه عن اجلماهري اليت تلتف حوهل، فمع جناحه يف الوصول إىل السلطة فقد عِمل ىلع 
تقوية قبضته املركزية ىلع لك مؤسسات ابلالد وىلع رأسها األزهر، وباتلايل أخذ يف اتلدخل يف شئون املؤسسة 
األزهرية نفسها حىت يكون هو املرجعية األوىل واألخرية، مع جناحه يف تعيني أحد املوالني هل ىلع رأس هذه 

املؤسسة اهلامة، مما يزيد من والء املؤسسة ادلينية هل.

فعندما تويف الشيخ الرشقاوي يف اعم 1226ه/1811م، واكن اجلميع من مشايخ األزهر قد اختاروا تلويل 
املنصب الشيخ حممد املهدي، ولم يبَق غري تصديق حممد عيل هلذا االختيار، إال أن حممد عيل - من أجل 
املؤسسة  داخل  حىت  واألخرية  األوىل  املرجعية  نفسه  من  جيعل  وحىت  األمور  جمريات  ىلع  قبضته  إحاكم 
ادلينية - قام بتعيني الشيخ حممد الشنواين بداًل من حممد املهدي)269(، وبذلك فقد قنن حممد عيل وصايته 
ىلع مصدر رشعيته )األزهر( وشيخه وعلمائه اذلين لعبوا ادلور األكرب يف وصوهل إىل السلطة، ولم يعد شيخ 
األزهر املدافع عن اجلماهري املظلومة من املرصيني أو حىت من الطالب األزهريني، فمثاًل يف اعم 1238ه/ 
1822م انتفضت القاهرة من جديد واحتشد انلاس ىلع أبواب الشيخ حممد العرويس شيخ اجلامع األزهر، 
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فبادر حممد عيل باشا إىل إرسال قواته حنو األزهر، فما اكن من الشيخني حممد العرويس وحممد األمري إال أن 
خرجا من اجلامع متخفني عن العيون إىل القلعة حيث يرتبع الوايل مما أثار السخط دلى اعمة انلاس من 

موقف األزهر وشيخه.)270(

َبيَْد أن موقف العلماء الصلب جعل السلطة يف العديد من املواقف ترتاجع وتفشل يف تدخلها داخل 
شيًخا  احلنيف  العرييش  الرمحن  عبد  الشيخ  تعيني  األمراء  حاول  العام1193ه/1779م  فيف  ادلينية  املؤسسة 
لألزهر، غري أن إرصار مجوع العلماء ىلع تعيني الشيخ أمحد العرويس جعلهم يرتاجعون عن ذلك)271(، مما 
يعكس رغبة السلطة القوية يف فرض هيمنتها ىلع شئون املؤسسة ادلينية)272(. وليس ثمة شك يف أن اجلمع 
بني السلطة السياسية والسلطة ادلينية، بما يعين قوة ادلولة وقوة ادلين، اكن جيعل لك من خيرج ىلع السلطة 
احلاكمة يقع يف أزمة كبرية ال يستطيع اخلروج منها أبًدا فهو إما فاسق أو زنديق أو اكفر  حالل دمه، فمع 
سيطرة ادلولة، وباتلايل احلاكم ىلع املؤسسة ادلينية اكنت مسألة اخلروج ىلع احلاكم وإزاحته أو اتلصدي 
املؤسسة  السلطة ىلع كسب والء  فقد حرصت  ذلك  لم تكن مستحيلة،  إن  للغاية  ألفعاهل مسألة صعبة 

ادلينية األكرب يف مرص وشيخها األكرب من أجل ضمان بقائها بال رشعية. 

وقد ارتبط شيوخ األزهر بعالقات وثيقة بقايض القضاة اذلي أصبح يرد من إسطنبول منذ العام935ه/ 
تلعرف  ملحة  رضورة  هناك  اكن  فقد  ابلالد  وتقايلد  بعادات  القضاة  هؤالء  أغلب  جلهل  فنتيجة  1528م، 
القضاة ىلع القضايا الفقهية املختلفة اليت ختص األهايل، وألن شيخ األزهر اكن أيًضا املفيت األكرب ملذهبه أيًّا 
اكن سواء شافعيًّا أو مالكيًّا أو حنفيًّا أو حنبليًّا فقد اكن من الرضوري أن يلجأ إيله قايض القضاة يف الفتوى 
املشلكة، وكثرًيا ما أرسل هؤالء القضاة إىل شيخ األزهر من أجل طلب فتوى يف مسائل تتعلق حبياة انلاس، 
كما عمل بعض مشايخ األزهر يف املحاكم حيث تولوا املناصب القضائية إىل جانب مشيخة األزهر، فقد 
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اكن الشيخ عثمان الفتويح احلنبيل يتوىل القضاء يف حمكمة ابلاب العايل إىل جانب كونه شيًخا لألزهر)273(، 
كما اكن الشيخ حممد بن أيب احلسن العاميل الشافيع يعمل قاضيًا بمحكمة ابلاب العايل أيًضا)274(، كما ارتبط 
شيوخ األزهر بعالقات طيبة مع قضاة األناضول مثل العالقة بني الشيخ أمحد الغنييم األنصاري احلنيف، 
الشيخ  منح  األزهر، كما  الغنييم ملشيخة  الشيخ  تويل  وراء  العالقة اكنت  أن هذه  إىل  املصادر  تشري  حيث 
حق اتلدريس يف املدرسة الربقوقية ولو بنائب عنه، إضافة ملا يتمتع به شيخ األزهر من اتلدريس باملدرسة 

األقباغية)275(.

لقد اكن شيخ األزهر أىلع سلطة دينية يف مرص، وخالل هذه الفرتة حمل ادلراسة  ظل عدد كبري من 
الفرتات،  العالم اإلساليم حمل جدل فقيه خالل هذه  العام يف مرص، وربما يف  الرأي  تشغل  اليت  القضايا 
واكنت آراء مشايخ األزهر مهمة وحمورية يف هذه القضايا، وجيب علينا احلكم عليها يف عرصها ويف حينها، 
انترش  السنبايط  بن عبد احلق  الشيخ أمحد  تويل  العرص، فخالل فرتة  بنت ذلك  فتوى ولك حجة يه  فلك 
ا للراقصات والفسقة،  استخدام النب يف مرص انتشاًرا كبرًيا وقد اقرتن ذلك بانتشار املقايه اليت اكنت مقرًّ
ذللك فعندما سأل الشيخ أمحد عن هل القهوة حالل، فقد حرمها، ولم يكن ذلك فقط رأي الشيخ السنبايط 
فقد أكد ذلك مفيت السلطنة الشيخ »أبو السعود« أفندي حيث قال: »ما أكب أهل الفجور ىلع تعاطيه فينبيغ 
تركها حذًرا من  بتحريمها، بل يقتيض أن األوىل  فيه ترصيح  أن جيتنبه من خيىش اهلل ويتقيه وهذا ليس 

التشبه بالفجار)276(«.  

مرص  يف  العام  الرأي  شغلت  اليت  القضايا  أكرث  اكنت  الغيطي  ادلين  جنم  الشيخ  تويل  فرتة  وخالل 
والسلطنة العثمانية يه قضية وقف املرتبات أو اجلامكيات ورشاء وبيع هذه املرتبات واكنت هذه القضية 
تمس حياة جزء كبري من أفراد املجتمع املرصي، واكن السلطان سليمان القانوين، قد قرر ضم هذه األوقاف 
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إىل بيت املال، فقام الشيخ الغيطي بكتابة مؤلفه عن اتلأييدات العلية لألوقاف املرصية حيث أكد ىلع 
رضورة احرتام هذه األوقاف وفًقا نلص الوقف، وأن هذه األوقاف  موقوفة ىلع مؤسسات ومنشآت خدمية 
دينية من مساجد ورجال علم مما يستوجب استمرارها، وبالفعل فقد استجاب السلطان سليمان القانوين 

ذللك حيث استمرت أغلب أوقاف السالطني املمايلك)277(.

وخالل القرن السادس عرش، ومع تفاقم املجااعت واألزمات توافد ىلع األزهر أعداد كبرية من أطفال 
وشباب الريف من أجل احلصول ىلع اجلراية وحتسني أوضاعهم وقد احتج عدد كبري من املمايلك، وحمصيل 
الرضائب ىلع ذلك حيث هرب عدد كبري من الشباب حمتمني باألزهر بدعوى ادلراسة به، وقد رفض العلماء 
تسليم هؤالء الصبية واألوالد إىل الصوبايش )حكمدار األمن( وأصدر شيخ األزهر فتوى بأنه طاملا أن هؤالء 
الفالحني الشبان ال يملكون األرض، وليس عليهم مال خراج فليس عليهم من وزر إذا ما نزحوا من هذه 

القرى إىل القاهرة ال سيما إذا اكن سعيهم إىل القاهرة لطلب العلم وحفظ القرآن)278(.

كما أن العديد من شيوخ األزهر اكنوا معتدلني إىل حدٍّ كبري يف فتواهم جتاه ادليانات األخرى، غري أنه 
جيب علينا مرااعة العرص وظروفه فمثاًل عندما استفىت الشيخ عبد اهلل الشرباوي حول زيارة وحج األقباط 
بليت املقدس كتب الشيخ »أن أهل اذلمة ال يمنعون من دياناتهم وزياراتهم«، غري أنه عندما اتهم بأنه قبض 
رشوة، وأنه بذلك يعطي لألقباط فرصة يلكون هلم موكب حج مثل املسلمني ويكون هناك موكب للنصارى 
وللمسلمني، فقد دفعه ذلك للرتاجع عن ذلك خوفًا من إثارة العامة ضده، ذللك فلم يمانع يف نهب احلجاج 

انلصارى)279(.

إيلها يه كون عدد من شيوخ  اليت جيب اإلشارة  املهمة  املالحظات  أنه من بني  إىل  نشري  أن  وجيب 
األزهر اكنوا من املحبني للتصوف ومريديه، ويه سمة ال يمكن طمسها عن العرص، فقد سيطرت ىلع مرص 
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خالل العرص العثماين اعدات وأفاكر اتلصوف، واكنت حلقات اذلكر جزًءا رئيسيًّا من حياة مجوع األهايل 
يف مرص، واكنت هذه احللقات تعقد يف األزهر مساًء بعد صالة العشاء، واكن للمحيا شيخ خاص يقوم بإدارة 
شئونها يف األزهر، فذاك هو الشيخ عبد اهلل الشرباوي العالم الكبري يقول عنه اجلربيت: »واكن شديد احلب يف 
املجاذيب«، ويشري إىل أنه انترص ألحد هؤالء وأجلسه للتدريس يف األزهر«، ويعكس ذلك يف الواقع ثقافة 

هذه الفرتة اليت انترش بها اتلصوف بشلك كبري)280(.

لقد ظل األزهر ىلع امتداد العرص العثماين يشلك الركن األسايس من أراكن احلياة اثلقافية داخل اجلناح 
العريب من ادلولة العثمانية، كما ظل حموًرا رئيًسا للحياة العلمية واثلقافية يف أحناء العالم اإلساليم، هكذا 
يمكننا القول أن أهمية شيخ األزهر السياسية اكنت أكرب كثرًيا من أهميته ادلينية، فرغم كون الرجل الرمز 
فهناك عدد ليس  العلمية،  انلاحية  أهم علماء األزهر من  بالرضورة  لم يكن  فإنه  ادليين األكرب يف مرص 
بالقليل من شيوخ األزهر لم يرتك أيًّا منهم مؤلًفا واحًدا يف علم من العلوم، كما أن دور شيخ األزهر األكرب 
منذ نشأة املنصب تبلورت يف عالقته بالسلطة من جانب واألهايل يف مرص من جانب آخر، فيف ابلداية اكن 
شيخ األزهر هو صوت العلماء يف أروقة السلطة، يدافع عن حقوقهم ويسىع يف قضاء احتياجاتهم، ومع تعظم 
دوره أصبح صوت املرصيني مجيًعا دلى السلطة، ومع بروز ادلور اململويك يف مرص خالل القرن اثلامن عرش 
وعدم وجود رشعية تربر وجودهم يف السلطة اكن شيخ األزهر وعلماؤه هم أداة هذه الرشعية، ذللك فقد تعظم 
دورهم يف أروقة السلطة، ومع تزايد االبزتازات اململوكية لألهايل اكن ىلع شيخ األزهر أن يتصدى جلموح 
هؤالء املمايلك سواء بسبب ابزتازهم لألهايل أو تلوقفهم عن دفع مستحقات علماء األزهر، وهو ما جعله 
أهم شخصية سياسية يف مرص عند قدوم احلملة الفرنسية ملرص، ولم يكن تعيني الشيخ الرشقاوي رئيًسا 

دليوان القاهرة إال جتسيًدا لواقع اكن موجوًدا داخل القاهرة من فرتة طويلة.





اهلوامش

يف العام 973م أعلن اخلليفة املعز الفاطيم أن األزهر هو املسجد اجلامع لدلولة. حيث ألىق خطبة عصماء باهرة بإمجاع املؤرخني،   -1
ومنذ ذلك احلني حتول اجلامع األزهر إىل املنرب ادلاعيئ األول لدلولة الفاطمية، غري أن الوزير ابن لكس اكن هو أول من فكر يف 
اختاذ اجلامع األزهر معهًدا لدلراسة املنظمة  يف العام 378 ه، وبالفعل اكن ذلك حيث يعد اخلليفة العزيز أول من جعل ادلراسة يف 
األزهر منظمة، كما بىن جبوار األزهر داًرا جلماعة من الفقهاء بلغ عددهم 35 فقيًها اكنوا جيتمعون فيه بعد صالة اجلمعة ويقرؤون 
القرآن إىل صالة العرص، وأجرى عليهم اخلليفة األرزاق، وأغدق الوزير يعقوب بن لكس الصالت والعطايا عليهم، وعمل اخللفاء 
الفاطميون ىلع جذب طالب العلم إيله من شىت األقطار اإلسالمية، انظر: العزيز حممد الشناوي، األزـهر جامًعا وجامعة، مج. 1 

)القاهرة: مكتبة األجنلو، 1983(: 34، 49.

أمحد حممد عوف، األزـهر يف ألف اعم 970- 1970، سلسلة ابلحوث اإلسالمية )القاهرة: جممع ابلحوث اإلسالمية، 1970(: 76.   -2

يقول عبد املتعال الصعيدي عن ذلك: »ولم تزل انلهضة العلمية قائمة يف مرص مدة حكم املمايلك، فلما أسقط السلطان سليم   -3
دوتلهم 922 ـهأخذت هذه انلهضة العلمية يف الضعف شيئًا فشيئًا، ألن مرص صارت بعد سقوط دولة املمايلك والية تابعة لدلولة 
العثمانية الرتكية، فصارت تابعة بعد أن اكنت متبوعة، واحنطت ماكنتها بزوال دوتلها فلم يظهر فيها من العلماء مثل من ظهر فيها 

يف تلك انلهضة«، انظر: عبد املتعال الصعيدي، تاريخ اإلصالح يف األزـهر )القاهرة: اهليئة العامة لقصور اثلقافة، 2011(: 7، 9.

هاملتون جب، وهارودل بووين، املجتمع اإلساليم والغرب، ترمجة أمحد عبد الرحيم مصطىف، مج. 2 )القاهرة: اهليئة املرصية العامة   -4
للكتاب، 1993(: 289. 

5-  شيدها الظاهر بيربس يف اعم 660ه/1261م.

6-  شيدها السلطان برقوق اعم 788ه/1386م.

مدرسة رصغتمش، أسسها األمري سيف ادلين رصغتمش انلارصي، )تويف يف اعم 759ه/1359(، وهو أحد ممايلك السلطان انلارص   -7
حممد بن قالوون، وقد خصصت هذه املدرسة تلدريس املذهب احلنيف، وأصبحت معقاًل للعلماء احلنفية.

تقع املدرسة اجلوهرية يف الطرف الشمايل الرشيق من اجلامع األزهر، وقد بناها األمري جوهر القنبقايئ اعم 844ه/1440م.  -8

اعم  يف  بها  دفن  وقد  الشافعية،  للفقهاء  وقررها  709ه/1309م،  اعم  اجليوش،  نقيب  اخلازاندار  طيربس  ادلين  عالء  األمري  بناها   -9
719ه/1319م .
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أنشأها عالء ادلين أقبغان عبد الواحد أستادار السلطان انلارص حممد بن قالوون ىلع يسار ادلاخل إىل اجلامع من باب املزينني   -10
ماكن دار األمري أيدمر احليل وعهد ببنائها إىل ابن السيوف كبري مهنديس عرص انلارص حممد بن قالوون، وأتم بناءها يف سنة 
740 ه/1340م، وجعل جبوارها قبة ومنارة من حجارة منحوتة، بيق منها اآلن مدخلها وواجهة القبة وحمرابها وكذا حمراب املدرسة 
واملنارة. ويف عرص عباس حليم اثلاين حتولت املدرسة األقبغاوية إىل مكتبة األزهر وأزيل سقفها، وعمل هلا سقف خصيىص نفذت 
به زخارف هندسية اغية يف ادلقة وعمل بواسطها قبة صغرية ذات شبابيك إلضاءة وتهوية املدرسة يرتكز سقفها اخلشيب ىلع عمد 
رخامية وداعمات حجرية ذات عقود مدببة، انظر: حممد زينهم، األزـهر الرشيف متحف للفنون اإلسالمية من عرص الفاطميني 

إىل عرص حسين مبارك )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1999(: 32.

لم يقم السلطان قايتباي بنفسه بهذه املهمة، وإنما قام بها أحد اتلجار الكبار يف عهده ويدىع اخلواجا مصطىف ابن اخلواجا حممود   11
ابن اخلواجا رستم، وقد رصف ىلع هذه العمارة من ماهل اخلاص، وبلغ ما أنفقه حنو مخسة عرش ألف دينار، وقد أقام هذا اتلاجر 
منارة جديدة، ورواقني للمجاورين، انظر: بيارد رودج، األزـهر يف ألف اعم، ترمجة حسني فوزي انلجار )القاهرة: اهليئة املرصية 

العامة للكتاب، 2010(: 79.

اكنت أهم عمارة مملوكية يف األزهر يه اليت قام بها السلطان قايتباي خالل سنوات حكمه، وبدأت بهدم ابلاب باجلهة الشمايلة   -12
الغربية للجامع. وأقام ىلع يمينه سنة 873 ه/1468م مئذنة رشيقة من أمجل مآذن القاهرة، كما أقام ربًعا به عدد كبري من الغرف 
لسكن املجاورين ثم قام السلطان اململويك قانصوه الغوري ببناء املئذنة ذات الرأسني. و تعترب طراًزا فريًدا من املآذن بالعمارة 

اململوكية، انظر: زينهم، األزـهر الرشيف متحف للفنون اإلسالمية: 29.

اكمل حممد فودة غزي، املؤسسات اتلعليمية يف مرص إبان العرص العثماين ودورـها يف احلياة السياسية والفكرية )1798-1517(   -13
)رسالة ماجستري غري منشورة، لكية اآلداب، جامعة سوهاج، 1995(: 46.  

املذهيب رغم تراجعها جتد متشيعني هلا بشلك كبري، فيف داخل اجلامع األزهر  الرغم من ذلك، فقد ظلت قضية االنتماء  وىلع   -14
خصص للك مذهب وللك رواق عدد حمدد من األعمدة ال جيلس فيها غري مشايخ لك مذهب، واكن تعدي ذلك وخمالفته يؤدي 
إىل مشاجرات ونزااعت بني طالب لك مذهب، ورغم ذلك، فقد تمزي العرص العثماين برتاجع الزناع املذهيب إىل حدٍّ كبري، وتتلمذ 
الطالب ىلع مشايخ مجيع املذاهب، ومع القرن اثلامن عرش اكن هناك عدد كبري من خرييج األزهر يفتون ىلع املذاهب األربعة. 

سلوى عيل ميالد، الوثائق العثمانية دراسة أرشيفية وثائقية لسجالت حمكمة ابلاب العايل )اإلسكندرية: دار اثلقافة العلمية،   -15
.134 :)2001

قام حسن باشا 1014-1016ه/ 1605-1607م بإنشاء رواق لليمنيني، كما عمر عدة خزائن يلحفظ بها املجاورون أمتعتهم وأسبابهم   -16
وكتبهم، كما قام بتعمري وجتديد صحن اجلامع األزهر وفرشه بابلالط الاكدن، انظر: أمحد شليب عبد الغين، أوضح اإلشارات يف 
من توىل حكم مرص: القاـهرة من الوزراء وابلاشات )امللقب باتلاريخ العيين(، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن )القاهرة: مكتبة 

اخلانيج، 1978(: 131.

قطب ادلين انلهرواين، اإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام )مرص: املطبعة اخلريية، 1305(: 226.  -17

يشري أمحد شليب عبد الغين إىل إبراهيم باشا الشهري باإلسكندريل اذلي توىل يف اعم 931ه/ 1525م، حيث قام بأحداث ديوان اجلوايل   -18
وجعله مرتبًا ىلع العلماء والفقراء واأليتام واألرامل، انظر: عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 105.
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اجلوايل يه اجلزية ويه األموال املحصلة من أهل اذلمة يف مرص، وألن جزًءا كبرًيا من إيرادات اجلزية اكن حيصل من اجلايلات،   -19
فقد عرف ادليوان اذلي يقوم بتحصيل هذه األموال خالل العرص العثماين باجلوايل.

 أطلق عليه اسم نصف، أو نصف فضة، وبيق 
ً

يف مرص حتدث مؤرخوها منذ أول بدايات العرص العثماين عن نقد فيض متداوال  -20
 حىت أوائل القرن اتلاسع عرش، وقد ذكر انلصف لك من ابن إياس اذلي أدرك الفتح العثماين، واجلربيت اذلي 

ً
هذا انلقد متداوال

اعرص احلملة الفرنسية وقيام دولة حممد عيل يف مرص، واستخدمت الوثائق الرسمية لكمة نصف الفضة، أو انلصف، حىت الربع 
األخري من القرن السابع عرش عندما استخدمت بداًل منها لكمة ابلارة، اليت تعين املائل إىل ابلياض، وأطلق العثمانيون ىلع نصف 
الفضة بارة مرص أو مرص باريس، ثم أصبحت لكمة بارة يف اللغة الرتكية احلديثة تعين انلقد بشلك اعم، أما األوربيون فقد أطلقوا 
ىلع انلصف اسم ميدي، ويه تعريف للكمة مؤيدي، وذلك نسبة للنقود الفضية اليت رضبها السلطان املؤيد شيخ )1412-1421م(، 

خليل الساحيل، انلقود يف ابلالد العربية يف العهد العثماين، جملة لكية اآلداب، اجلامعة األردنية، عمان، 1971، ص 107، ص 109.

أيمن أمحد حممود، اجلزية يف مرص 1713 - 1856 )القاهرة: املجلس األىلع للثقافة، 2009(: 117.  -21

توىل حممد رشيف باشا حكم والية مرص خالل الفرتة 1004ـ1006ه/ 1595ـ1597م.   -22

يبدو أن إنشاء املطابخ يف املؤسسات اتلعليمية وادلينية اكن نمًطا توسع فيه العثمانيون خباصة منذ عرص السلطان سليمان القانوين،   -23
وصار عليه ابلاشوات العثمانيون يف القاهرة فمثاًل يف اعم 1112ه/1754م، قام عمر حممد باشا )قرا حممد باشا( بإنشاء مقام األربعني 
اذلي بقراميدان وأنشأ فيه جامًعا خبطبة وتكية لفقراء اخللوتية من األروام، وأنشأ مقاباًل هلم مطبًخا ودار ضيافة للفقراء ويف 

علوها مكتبًا لألطفال يقرؤون القرآن فيه، انظر: عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 206.

املرجع السابق: 126.  -24

قىض أويلا شليب الفرتة بني اعيم 1672/ 1680م يف مرص، وكثرًيا ما تردد ىلع اجلامع األزهر، مما جيعل عدد اثين عرش ألف طالب   -25
حمل مصداقية، أويلا شليب، سياحتنامة مرص، ترمجة حممد عيل عوين، وعبد الوهاب عزام، وأمحد السعيد سليمان، تقديم ومراجعة 

أمحد فؤاد متويل )القاهرة: دار الكتب املرصية، 2003(: 271.

تاريخ  1912، سلسلة  احلديثة حىت اعم  العصور  منذ مطلع  املغربية  املرصية  العالقات  تاريخ  مزين،  يونان بليب رزق، وحممد   -26
املرصيني 34 )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1990(: 133. 

سعيد إسماعيل عيل، دور األزـهر يف السياسة املرصية )القاهرة: دار اهلالل، 1986(: 36.   -27

رزق، ومزين، تاريخ العالقات املرصية املغربية: 138.   -28

عند ترمجته للشيخ عمر بن عالء ادلين بن عبيد بن حسن بن عمر الغزي املعروف بعالء ادلين، املحيب، انظر: حممد أمني بن فضل   -29
اهلل بن حمب ادلين بن حممد املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، حتقيق حممد حسن حممد حسن إسماعيل، مج. 2 

)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت.(: 1108.  

عبد الرمحن اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، مج. 2 )القاهرة: دار الكتب   -30
والوثائق القومية، 2003(: 4.  
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أندريه ريمون، املدن العربية الكربى يف العرص العثماين، ترمجة لطيف فرج )القاهرة: دار الفكر العريب، 1993(: 190.   -31

عبد اهلادي اتلازي، »رواق املغاربة«، املصور، العدد 3099 )2 مارس 1984(: 38-36.   -32

الفقيه اإلدرييس، »املجتمع املرصي من خالل رحلة أيب سالم العيايش ماء املوائد«، يف املغرب – املرشق: العالقات والصورة )بين   -33
مالل: جامعة القايض عياض، 1999(: 239. 

فيرتجم املحيب مثاًل للشيخ منصور ابلهويت شيخ احلنابلة بمرص، واكنت قرية بهوت وبعض القرى املجاورة هلا مركًزا رئيًسا هلذا   -34
املذهب، انظر: املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 4: 390.

يلىل الصباغ، »الوجود املغريب يف املرشق يف العرص احلديث«، املجلة اتلارخيية املغربية، العدد 7، 8 )1977(: 90.   -35

القاهرة،  العثماين، ترمجة لطيف فرج، دار الفكر لدلراسات والنرش واتلوزيع،  العربية الكربى يف العرص  املدن  أندريه ريمون:   -36
1991، طـ 1، ص 78.

مدبويل،  الشايب، مكتبة  ترمجة زهري  األول  اجلزء  املحدثني، وصف مرص،  وتقايلد ساكن مرص  دراسة يف اعدات  شابرول:  دي   -37
القاهرة، 1979م ، ص 19. 

عيل مبارك، اخلطط اتلوفيقية اجلديدة ملرص القاـهرة ومدنها، مج. 4 )القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 2004(: 82.   -38

عبد اهلل حممد عزباوي، املؤرخون والعلماء يف مرص يف القرن اثلامن عرش )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1997(: 24.  -39

فمثاًل ذللك اكنت مدرسة األمري رصغتمش اليت تم بناؤها يف العام 757ه/1356م خمصصة تلدريس فقه السادة احلنفية واحلديث،   -40
انظر: أبو احلمد حممود فرغيل، املوجز ألـهم اآلثار اإلسالمية والقبطية )القاهرة: ادلار املرصية اللبنانية، 1991(: 98. 

يشري إىل ذلك يف ترمجة إبراهيم بن حممد بن أيب رشيف، انظر: جنم ادلين الغزي، الكواكب السائرة يف أعيان املائة العارشة، حتقيق   -41
جربائيل سليمان جبور، مج. 1 )بريوت، 1945(: 102. 

فيشري الغزي مثاًل إىل شيخ اإلسالم زكريا بن حممد األنصاري السنييك باعتباره أهم وأكرب علماء مرص يف أعقاب الضم العثماين   -42
ملرص، ثم يشري الغزي  إىل شيخ اإلسالم أمحد الرميل وأنه اكن شيخ إفتاء الشافعية، وشيخ مرص ىلع اإلطالق، انظر: الغزي، الكواكب 

السائرة، مج. 1: 198؛ مج. 2: 120. 

ابلاب العايل، س 9، م 526 )951ه/1542م(: 134.  -43

عبد اجلواد صابر إسماعيل، جمتمع علماء األزـهر يف إبان احلكم العثماين )رسالة دكتوراه غري منشورة، لكية اللغة العربية، جامعة   -44
األزهر، 1978(: 559؛ نارص عبد اهلل عثمان، قبل أن يأيت الغرب – احلركة العلمية يف مرص يف القرن السابع عرش: مرص. مطبعة 

دار الكتب والوثائق القومية، 2006(

عزباوي، املؤرخون والعلماء: 67.  -45

توىل حكم مرص خالل الفرتة بني اعيم 945 ـه- 950/ 1538- 1543م.  -46
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الفتح  من  األحاكم  يف  قضاتها  وقضاة  احلاكم  مرص  وأمراء  واألعالم،  اخللفاء  بتواريخ  األعالم  ذخرية  العثماين،  سعيد  بن  أمحد   -47
 2 مج.  انليل،  تقويم  أمني سايم،  51111؛  رقم  ميكروفيلم   ،104 تاريخ  الكتب،  بدار  ناظمها، خمطوط  زمن  إىل  العمري  اإلساليم 
)القاهرة: مطبعة جلنة اتلأيلف  تاريخ اجلامع األزـهر  2010(: 19؛ حممد عبد اهلل عنان،  القومية،  الكتب والوثائق  )القاهرة: دار 

والرتمجة والنرش، 1958(: 135.

سيد حممد سيد، مرص يف العرص العثماين يف القرن 16: دراسة وثائقية يف انلظم اإلدارية والقضائية واملايلة والعسكرية )القاهرة:   -48
مكتبة مدبويل، 1997(: 114.

وهو سالح ال يقل خطورًة عن السالح اذلي يُستخدم يف املعارك احلربية؛ إن لم يوازه أهميًة ويفوقه.  -49

عفاف مسعد السيد العبد، دور احلامية العثمانية يف تاريخ مرص )1564ـ 1609( )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، د.ت.(:   -50
.171

ابلاب العايل، س 9، م 274 )951ه/1544م(: 69.  -51

اكن لقب شيخ مشايخ اإلسالم لقبًا معروفًا منذ وقت مبكر يف مرص، واكن يطلق ىلع املفيت الشافيع باعتباره كبري علماء مرص،   -52
كما اكن يطلق ىلع قايض القضاة، وخالل العرص العثماين اكن يطلق ىلع قايض القضاة، وشيخ اجلامع األزهر، كما اكن يطلق ىلع 
املفيت األكرب للك مذهب من املذاهب األربعة، وخالل القرن اثلامن عرش أصبح يطلق ىلع لك شيخ من حقه اإلفتاء، وهو حق اكن 

حيوزه لك اعلم أصبح أستاًذا أو شيخ عمود يف اجلامع األزهر، انظر: الغزي، الكواكب السائرة: 119.   

املرجع السابق: 67.  -53

القسمة العربية، س 24، م 437 )1028ه/1619م(: 270.  -54

ابلاب العايل، س 59، م 702 )1001ه/1592م(: 184.  -55

بمعىن آخر أن عملية تعيني شيخ األزهر اكنت ختضع الختيار العدد األكرب من طالب وجماوري األزهر، وباعتبار اجلزء األكرب من   -56
طالب األزهر ظل دائًما من داخل مرص فقد اكن دائًما يأيت من مشيخة رواق الريافة، ويبدو أن هذا الوضع تغري خالل الربع اثلاين 
من القرن السابع عرش، فمثاًل جند يف الوثيقة اتلايلة أن الشيخ عثمان الفتويح احلنبيل شيخ األزهر شيخ ىلع رواق الريافة، ويقوم 

بإجيار جزء من عوائد أوقاف هذا الرواق، انظر: ابلاب العايل، س 126، م 883 )1059ه/1649م(: 261.

تشري أول حجة يعرث عليها ابلاحث لم يكن فيها شيخ األزهر هو شيخ رواق الرياف إىل اعم 1090ه/1679م، وتشري إىل أن الشيخ   -57
شمس ادلين اللقاد شاكن هو شيخ رواق الريافة، انظر: ابلاب العايل، س 166، م 296 )1090ه/1679م(: 87.  

مبارك، اخلطط اتلوفيقية: 91.  -58

ابلاب العايل، س 15، م 586 )962ه/1554م(: 106.  -59

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 348.   -60

املرجع السابق، مج. 2: 225.  -61
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جب، وبووين، املجتمع اإلساليم والغرب: 168.  -62

زوات عرفان املغريب، ـهيئة كبار العلماء 1911ـ 1961 )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2012(: 35.  -63

اعصم ادلسويق، جمتمع علماء األزـهر يف مرص 1895ـ1961، سلسلة قضايا إسالمية 6 )القاهرة: دار اثلقافة اجلديدة، 1980(: 16.  -64

يشري اجلربيت إىل ذلك من خالل لقاء الشيخ عبد اهلل الشرباوي وأمحد باشا فيقول ىلع لسان الشيخ عبد اهلل الشرباوي: »فقال هل   -65
حنن لسنا أعظم علمائها، وإنما حنن املتصدرون خلدمتهم وقضاء حواجئهم عند أربـاب ادلولـة واحلكـام«، انظر: اجلربيت، عجائب 

اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 17.  

منال سيد حممد أمحد، الوثائق األرشيفية لألزـهر الرشيف واملعاـهد ادلينية من 1844ـ1957م )رسالة دكتوراه، لكية اآلداب، جامعة   -66
بين سويف، 2006(: 10.

مدبويل،  مكتبة  )القاهرة:  املحدثني  وتقايلد ساكن مرص  دراسة يف اعدات   ،1 مج.  الشايب،  زهري  ترمجة  وصف مرص،  شابرول،   -67
.69 :)1979

احلرف،  أرباب  طوائف  من  الطائفة  ىلع  أطلقت  ثم  املدخنة،  أو  املوقد  ومعناها  أوجاق  ومفردها  األوجاقات  أمراء  املقصود   -68
أربعة  إىل  تقسم  السلطان سليم  بعد  تركزت يف مرص  اليت  العثمانية  العسكرية  الفرق  الصنف من أصناف اجلند، واكنت  وىلع 
أوجاقات عسكرية فزادها السلطان سليمان القانوين سنة 1524 أوجاقني فصارت ستة، ثم صارت سنة 1554 سبعة أوجاقات، ويه 

اإلنكشارية والعزب واجلملية واتلفكجية واجلركسية واجلاويشية واملتفرقة، انظر:

Holt P.M., “The Beylicate in Ottoman Egypt in the 17th Century,,, Bulletin of the School Oriented 
African Studies, vol 24 (London: Cambridge University Press, 1962): 218.

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 507.  -69

من اللطيف أن نقرأ تعليق أحد مؤريخ األزهر املحدثني ىلع كون الشيخ السجيين لم يكن هل مؤلفات فيقول: »ولم يرتك مؤلفات   -70
خاصة به ألنه آثر أن يعمل من أجل طالبه ومن أجل راحتهم، واكن يدرس هلم أمهات الكتب اليت أغنته عن اتلأيلف«، انظر: 

أرشف فوزي صالح، شيوخ األزـهر، مج. 1 )القاهرة: الرشكة العربية، 1997(: 53.

فيقول أمحد شليب مثاًل عندما توىل الشيخ شنن مشيخة األزهر: »صعد إىل القلعة وألبسه ابلاشا كراًك«، انظر: عبد الغين، أوضح   -71
اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 261.

حيث اكن حياسب مايلًّا باعتباره باش مفيت الشافعية إذا اكن شافعيًّا أو باش مفيت املالكية إذا اكن مالكيًّا وهكذا.   -72

يقول عنه املحيب: »اإلمام احلجة العيل الشأن رئيس العلماء بمرص«،  وتشري إيله الوثائق بكنيته وهو أبو احلسن عيل بن حميي ادلين   -73
القادري الربليس، واكن اجلزء الشمايل من إقليم الغربية يطلق عليه خالل العرص العثماين إقليم الربلس، ويه القرى اليت تقع 
اآلن حمل حمافظة كفر الشيخ احلايلة، واكنت من أكرث املناطق اليت أقبل أبناؤها ىلع اتلعلم يف األزهر، ذللك فقد اكنت مصدًرا 
أساسيًّا ملشايخ األزهر، ولم ينتقل اثلقل اتلعلييم يف األزهر للصعيد إال خالل انلصف اثلاين من القرن اثلامن عرش، انظر: املحيب، 

خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 3: 195؛ ابلاب العايل، س 54، م 863 )995ه/1586م(: 192. 
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يقول عنه املحيب: »عالمة املعقول واملنقول وشيخ أهل الفروع واألصول ووحيد عرصه وعميد مرصه وشيخ األزهر« ورغم أنه اكن   -74
ينتيم ألصول حلبية فإنه ودل بمرص ونشأ بها، انظر: املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 2: 672.  

ال توجد معلومات كثرية حول الشيخ حميي ادلين الغزي ولم جند هل ترمجة واضحة يف املصادر املعارصة، وورد تويله ملنصب شيخ   -75
األزهر يف املصادر، انظر: حمكمة ابلاب العايل، س 77، م 1511 )1011ه/1602م(: 322؛ ادلشت، س 120، م 1091 )1012ه/1603م(. 

ابلاب العايل، س 77، م 1511 )1011ه/1602م(: 322.  -76

هل كتاب خمطوط مهم هو، انظر: القول املقبول يف اخلرض ـهل ـهو نيب أم ملك أم رسول، خمطوط بدار الكتب، ح 12970، ميكروفيلم   -77
51111؛ حمكمة ابلاب العايل، س 95، م 2010 )1022ه/1613م(: 340.

يقول عنه املحيب: »اإلمام املتقن اثلبت احلجة شيخ الشافعية يف وقته ورأس أهل اتلحقيق واتلدريس واإلفتاء يف اجلامع األزهر،   -78
واكن فيًها إيله انلهاية ثابت الفهم دقيق انلظر متثبتًا يف انلقل متأدبًا مع العلماء«، انظر: املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن 
الكتب،  ابن حجر اهليثيم ىلع األربعني انلووية، خمطوط بدار  الشوبري ىلع رشح  تعليقات  مج. 3. هل خمطوط،  احلادي عرش، 

حديث 30، ميكروفيلم 1605.

الشيخ حممد بن أيب الرسور ابلكري اكن من أكرث شيوخ األزهر من ناحية اإلنتاج العليم.  -79

يقول عنه املحيب: »أحد أجالء علماء احلنابلة بمرص، اكن قاضيًا باملحكمة الكربى بمرص، فاضاًل جملاًل ذا وجاهة ومهابة عند   -80
انظر:  العقلية«،  بالعلوم  وإحاطة  مهارة لكية  الفقه  الكالم، هل يف  قليل  واخللق  والسرية  السمت  انلاس وخاصتهم، حسن  اعمة 

املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 3: 109. حمكمة ابلاب العايل، س 125، م 1299 )1058ه/ 1648م(: 403.

اكن شيخ قراء القرآن الكريم بالقاهرة. واملزايح نسبته إىل قرية منية مزاح )من قرى إقليم ادلقهلية( تعلم وتويف بالقاهرة. من   -81
كتبه )حاشية ىلع رشح املنهج للقايض زكريا، و)رشح الشمائل( ومؤلف يف )القراءات األربع الزائدة ىلع العرش، ويعلق املحيب 
عليه فيقول: »وال غرو فإنه اآلن لعلماء األزهر سلطان« وجاء ذكر وفاته عند أمحد شليب عبد الغين »وتويف شيخ اإلسالم  سلطان 
املزايح شيخ اجلامع األزهر«، انظر: املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 2: 366؛ عبد الغين، أوضح اإلشارات 

يف من تويل حكم مرص: 161.

يقول عنه املحيب: »اإلمام العالم العالمة الفيه املتضلع يف العلوم الرشعية شيخ األزهر، نفع اهلل بعلمه فما قرأ عليه أحد إال انتفع   -82
به«، انظر: املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 2: 681.   

اكن يعمل قاضيًا بمحكمة ابلاب العايل، إىل جانب كونه شيًخا للجامع األزهر، ويتفق يف ذلك مع الشيخ عثمان الفتويح، ابلاب   -83
العايل، س 155، م 857 )1083ه/1672م(: 239.

قريته  إىل  نسبة  باخلريش  1010ه/1601م، وسيم  بن عيل اخلريش، ودل يف اعم  ادلين عبد اهلل  بن مجال  أبو عبد اهلل حممد  والشيخ   -84
»أبو خراش« مركز شرباخيت بابلحرية توىل مشيخة األزهر وهو يف اثلمانني من عمره يف اعم 1090ه/ 1679م، واستمر بها حىت وفاته 

عن عمر يناهز التسعني اعًما، انظر: صالح، شيوخ األزـهر: 9؛ عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 186.
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الربماوي نسبة إىل قرية برما حمافظة الغربية، ويه اآلن تقع يف كفر الشيخ، وقد ظل الربماوي شيًخا لألزهر 14 اعًما، انظر:   -85
عبد العزيز غنيم، تاريخ األزـهر )القاهرة: دار الوفاء، 1983(: 103.

النرشيت نسبه إىل قرية نرشت، وتقع اآلن بمحافظة كفر الشيخ، انظر: حممد رمزي، القاموس اجلغرايف للبالد املرصية، مج. 2،   -86
القسم 2 )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1994(: 147.   

القليين نسبة إىل قرية قلني، ويه إحدى مدن كفر الشيخ حايلًّا، وجيب أن نشري إىل أن قرى الشيوخ اثلالثة السابقني اكنت   -87
العثماين، ويه  العرص  للعلماء يف مرص خالل  أهم مركز  املنطقة  املاكنية، واكنت هذه  العصبية  للغاية، مما يويح بفكرة  متقاربة 
املنطقة اليت اكن يطلق عليها الربلس، وهو ما سوف يتغري تماًما خالل القرن انلصف اثلاين من القرن اثلامن عرش حيث يصبح 

العدد األكرب من داريس األزهر من صعيد مرص، وباتلايل سوف ينعكس ذلك ىلع اختيار شيوخ األزهر. 

يشري أمحد شليب عبد الغين إىل وفاة الشيخ أمحد انلفراوي شيخ اجلامع األزهر، انظر: عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل   -88
حكم مرص: 261.

عندما يتحدث اجلربيت عن الشيخ شنن يقول لكمات هلا داللة بليغة فيقول: »اكن مليئًا متمواًل، أغىن أهل زمانه بني أقرانه«،   -89
وبالفعل تؤكد الوثائق مقولة اجلربيت بشلك كبرية فتشري إىل امتالك الشيخ شنن لعدد كبري من االلزتامات والعقارات واملمايلك، 
ا من العقارات، ويه ىلع لك حال أكرب من تراكت عدد كبري من  وقد بلغت تركة الشيخ شنن 161 كيسة ناهيك عن عدد كبري جدًّ
األمراء نافذي السلطة يف مرص يف وقتها، انظر: القسمة العسكرية، س 119، م 74 )1134ه/1721م(: 77؛ اجلربيت، عجائب اآلثار 

يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 137.

املؤلفات يف  العديد من  تولوا مشيخة األزهر، واكن صوفيًّا كتب  اذلين  املالكية  العلماء  الفيويم هو خاتمة  إبراهيم  الشيخ  اكن   -90
اتلصوف، انظر: صالح، شيوخ األزـهر:29.  

جاء الشرباوي تلويل مشيخة األزهر، وقد تراجع عدد العلماء الشافعية الكبار يف األزهر، فتتلمذ هو ىلع كبار العلماء املالكية   -91
مثل الشيخ خليل اللقاين، وحممد الزرقاين، وانلفراوي، الرشنباييل، والشيخ صالح ابلهويت احلنبيل، غري أنه عندما اكن الشرباوي 
يفارق احلياة يف اعم 1171ه/1757م اكن املذهب الشافيع قد استعاد وضعه األول كأهم مذهب ديين يف مرص، وتصدر عدد العلماء 

الشافعية مرة أخرى مشيخة علماء األزهر، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 371.   

احلفناوي نسبة لقرية حفنة اتلابعة ملركز بلبيس بالرشقية، وقد ظل احلفناوي عرش سنوات شيًخا لألزهر، واكن صوفيًّا ىلع الطريقة   -92
اخللوتية، وهل العديد من املؤلفات، يف الفقه واللغة، انظر: حممد عبد املنعم خفايج، األزـهر يف ألف اعم، ط. 2، مج. 1 )القاهرة: 

مكتبة اللكيات األزهرية، 1987(: 241.

تشري تركة الشيخ السجيين، إىل أن الرجل اكن يشغل عدًدا كبرًيا من الوظائف اليت اكنت تدر عليه عوائد مايلة كبرية إضافة إىل   -93
حصة الزتام، واكن السجيين يمتلك عدًدا كبرًيا من الكتب واملراجع الفقهية، تم بيعها من خالل الرتكة، انظر: القسمة العسكرية، 

س 184، م 172 )1182ه/1769م(: 69؛ القسمة العسكرية، س 184، م 615 )1183ه/1770م(: 262.  

ودل ادلمنهوري بمدينة دمنهور يف اعم 1011ه/9861م، واكن يتيًما، فقدم القاهرة وهو صغري السن، ولم يكفله أحد فاتلحق باجلامع   -94
األزهر واشتغل بالعلم، وجد يف حتصيله، ودرس املذاهب األربعة، وأجازه علماء املذاهب األربعة ذللك فقد عرف باملذهيب، واكن 



109

ش
مــ

ـوا
هلـ

ا

من أكرث شيوخ األزهر إنتاًجا للعلم وللكتب، فقد ترك ما يناهز ىلع اثنني وثالثني كتابًا، يف علوم متعددة مثل احلساب والكيمياء 
واهلندسة واملنطق واألخالق، ويعد ادلمنهوري واحًدا من أعظم العلماء اذلين تولوا مشيخة األزهر، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار 

يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 83.

العرويس نسبة إىل قرية منية عروس باملنوفية، وقد ودل يف اعم 1133ه/1720م، وتويف يف اعم 1208ه/1793م.     -95

ودل الشيخ عبد اهلل الرشقاوي بقرية الطويلة من قرى الرشقية اعم 1150 ه/1737م. تعلم يف األزهر الرشيف وتوىل مشيخته اعم   -96
1208 ه/ 1793م. اكنت هل مواقف مهمة أثناء احلملة الفرنسية ىلع مرص. ويف أيامه تم إنشاء رواق الرشاقوة باألزهر، بسبب انتمائه 
»حاشية ىلع رشح  السالطني،  من  انلاظرين يف من ويل مرص  الشافعية، حتفة  ابلهية يف طبقات  اتلحفة  مؤلفاته:  للرشقية، من 

اتلحرير« يف فقه الشافعية، فتح املبدي رشح خمترص الزبيدي. 

الشنواين نسبة إىل قرية شنوان باملنوفية.     -97

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 261.  -98

املرجع السابق: 121.   -99

ملزيد حول مؤلفات حممد بن أيب الرسور ابلكري، انظر: حممد بن أيب الرسور ابلكري، املنح الرمحانية يف تاريخ ادلولة العثمانية،   -100
تقديم وحتقيق يلىل الصباغ )دمشق: دار البشائر؛ ديب: مركز جامعة املاجد للثقافة والرتاث، 1995(: 15. 

ابلاب العايل، س 125، م 1299 )1058ه/1648م(: 403.  -101

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 4: 256.   -102

ابلاب العايل، س 11، م 665 )شعبان 957ه/1550م(: 226.  -103

القسمة العربية، س 24، م 437 )1028ه/1619م(: 270.  -104

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 403.  -105

املرجع السابق: 75.  -106

مايكل ونرت، املجتمع املرصي حتت احلكم العثماين، ترمجة إبراهيم حممد إبراهيم، مراجعة عبد الرمحن عبد اهلل الشيخ )القاهرة:   -107
اهليئة العامة للكتاب، 2001(: 194.

يقول اجلربيت ىلع لسان الشيخ حممد اجلوهري: »وابلدل بدل اإلمام الشافيع« ويقصد بذلك أن املذهب األكرث انتشاًرا يف مرص هو   -108
الشافيع، ودعم من ذلك وجود رضيح اإلمام الشافيع يف مرص، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 403.

يقول املحيب عن ذلك: »قلت ورأيت يف بعض اتلعايلق أنه رحل إىل الروم فتحول حنفيًّا بأمر موىل من موايل الروم، وحظي ثمة   -109
حظوة لم حيظها أحد يف عرصه من العرب والروم، وأعطى املدارس العايلة بمرص والوظائف واملعايلم«، انظر: املحيب، خالصة األثر 

يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 1: 351. 
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لكمة رجل دولة ال تعين هنا أنه اكن صنيعة ادلولة، بل إنه اكن رجل سياسة ودين، وأنه اكن قادًرا ىلع خلق عالقة مرنة بني املؤسسة   -110
ادلينية والسياسية.

الزـهية يف ذكر والة مرص والقاـهرة املغربية، حتقيق عبد الرازق  الزنـهة  عن هذه املؤلفات، انظر: حممد بن أيب الرسور ابلكري،   -111
عيىس )القاهرة: العريب، د.ت.(: 13.

املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 3: 109.  -112

ونرت، املجتمع املرصي حتت احلكم العثماين: 195.  -113

يقول أمحد شليب عبد الغين »طلع الشيخ أمحد انلفراوي إىل ادليوان، ومعه حجة الكشف ىلع املقتولني، فلم ينظر ابلاشا فيها،   -114
لعلمه أن العيب طرف انلفراوي فأمره الوزير أن يلزم بيته، وأن يسافر الشيخ حممد شنن إىل بدله اجلدية«، انظر: عبد الغين، أوضح 

اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 121. 

خفايج، األزـهر يف ألف اعم، مج. 1: 239.  -115

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 349.  -116

يقول اجلربيت عن ذلك: »واكن الشيخ عبد اهلل الشرباوي هل وظيفة اخلطابة جبامع الرساية ويطلع يف كـل يوم مجعة ويدخل عند   -117
ابلاشا ويتحدث معه ساعة وربما تغدى معه ثم خيرج إىل املسجد ويأتـي إلـى ابلاشـا فـي خواصـه فيخطـب الشيـخ ويدعـو 

للسلطـان وللباشـا ويصيل بهم ويرجع ابلاشا إلـى جملسـه وينـزل الشيـخ إلـى داره ، انظر: املرجع السابق: 316.   

يقول اجلربيت إن إبراهيم كتخدا اكن صديًقا للشيخ الشرباوي ويقول عن إبراهيم كتخدا: »ومما حيىك عنه أنه رأى يف منامه أن يديه   -118
مملوءتـان عقـارب فقصهـا علـى الشيـخ الشبـراوي فقـال :  هؤالء ممايلـك يكونـون مثل العقارب ويرسي رشهم وفسادهم 

جلميع انلاس «، انظر: املرجع السابق: 324.

ونرت، املجتمع املرصي حتت احلكم العثماين: 196.    -119

القازدغيل  كتخدا  الرمحن  عبد  األمري  وقام  قايتباي،  السلطان  أنشأه  وقد  الشوام،  باب  من  ادلاخل  يمني  الشوام ىلع  رواق  يقع   -120
بمضاعفة مساحة هذا الرواق، وجتديده بالاكمل، كما رصد عليه من أوقافه كميات كبرية من املواد الغذائية، واكن رواق الشوام 

من أكرب أروقة األزهر يف عدد الطالب والعلماء.    

يبدو أن غياب الشيخ حممد املصيليح بسبب احلج، واكن الرجل اثلاين )بعد ادلمنهوري( يف الفقهاء الشافعية يف مرص، هو اذلي   -121
ساعد العرييش ىلع املطابلة بهذا املنصب.  

للشيـخ  تلبسهـا  فـروة  بـد مـن  الشيـخ حممـد وقـال :  ال  »فلكمـه  الشيخ حممد اجلوهري مع مراد بك  لقاء  يقول اجلربيت عن   -122
ـًا ىلع الشافعية وذاك شيًخا ىلع احلنفية كما أن الشيخ أمحد ادلردير شيخ املالكية وابلدل بدل اإلمام  العروسـي وهو يكـون شيخ

الشافيع وقد جئنا إيلـه وهو يأمرك بذلك وإن خالفت خيىش عليك« .     

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 225.    -123
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يف  االتفاق  حصل  ثم  الصاوي  مصطىف  الشيخ  ويف  فيه  تعارضت  »واكنت  ذلك:  عن  الرشقاوي  حلياة  ترمجته  عند  اجلربيت  يقول   -124
اتلدريس باملدرسة الصاحلية املجاورة لرضيح اإلمام الشافيع بعد صالة العرص، ويه من وظائف مشيخة األزهر«، هكذا فقد تم 

ترضية الصاوي تلويل الرشقاوي املشيخة، انظر: املرجع السابق، مج. 4: 260.   

املرجع السابق: مج 4: 371.   -125

يقول اجلربيت عن ذلك: »وأحرضوا السيد منصور ايلافاوي املنفصل عن مشيخة الشوام يلاًل، يلعيدوه إىل مشيخة الشوام، ويمنعوا   -126
الشيخ قاسًما املتويل، قمًعا هل ولطائفته اذلين تطاولوا يف جملس القايض بالكالم، انظر: املرجع السابق: 262. 

رودج، األزـهر يف ألف اعم: 88.    -127

املشد هو أحد الرجال األقوياء اكن يرافق شيخ األزهر حاماًل يف يده عصا من أجل ادلفاع عن شيخ األزهر وتنفيذ املهام اليت يأمر   -128
بها. كما اكن يقوم بمهام اإلرشاف ىلع نظافة األزهر، وإلزام العمال بأداء مهامهم اخلاصة بنظافة املسجد. 

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 563.    -129

ادلشت، س 147 )1039ه/1629م(: 118.      -130

اكن شيخ األزهر يمتطي بغلة، مثله يف ذلك مثل أغلب العلماء واتلجار.   -131

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 57.    -132

كما اكن للشيخ حممد بن أيب الرسور ابلكري شيخ اجلامع األزهر مزناًل خبط اجلامع األزهر، إال أنه جيب أن نشري إىل أن هذا   -133
املزنل لم يكن هو املزنل الرئيس لشيخ األزهر اذلي اكن حيتفظ يف العادة بمزنل يف أحد األحياء األرستقراطية مثل األزبكية 
أو املوسيك، انظر: القسمة العسكرية، س 46، م 538 )1048ه/1638م(: 285؛ اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 4: 

257؛ عزباوي، املؤرخون والعلماء: 246.

ابلاب العايل، س 15، م 586 )962ه/1554م(: 106.  -134

سجالت حمكمة القسمة العسكرية، س 226 )1212ه/1797م(: 79، 127.  -135

سجالت ادلشت، س 325 )1053ه/1643م(: 236.   -136

حمكمة ابلاب العايل، س 121، م 75 )1053ه/1643م(: 14.  -137

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 575.    -138

حممد السيد محدي، »اجلامع األزهر الرشيف بعيون إجنلزيية«، جملة ذاكرة مرص املعارصة، العدد 11 )أكتوبر 2012(: 83.  -139

صالح أمحد هريدي، اتلعليم يف مرص يف القرن اثلامن عرش )اإلسكندرية، 1988(: 59.   -140

مبارك، اخلطط اتلوفيقية: 60، 61.   -141
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اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 4: 507.  -142

بعرض  واإلجازة  املذاهب،  أحد  ىلع  واإلفتاء  باتلدريس  اإلجازة  ويه،  أنواع  ثالثة  األزهر  علماء  عن  تصدر  اإلجازات  اكنت   -143
وتدريس كتاب معني، واإلجازة باملرويات واكنت تعطى من علماء األزهر إىل اعلم يقيم يف بدل آخر، ولكن اكن البد من أن يعرف 

اذلي يمنح هذه اإلجازة لك يشء عن انلتاج العليم وحسن خلق اذلي سيمنحه اإلجازة، انظر: هريدي، اتلعليم يف مرص: 61.

لقد حظي املذهب احلنيف بإقبال واسع خالل العرص العثماين حيث اكن املذهب األسايس لدلولة، ذللك فقد غري بعض العلماء أو   -144
األهايل مذهبهم من املالكية إىل احلنفية حيث اكن ذلك يمكنهم من تويل بعض الوظائف اهلامة داخل أجهزة اإلدارة يف مرص. 

ويعكس ذلك يف الواقع غياب فكرة القطرية داخل األزهر بشلك كبري، فقد اكن املانح مقديس، واملمنوح جزائري، والوظيفة داخل   -145
األزهر يف قلب القاهرة، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 595.

جب، وبووين، املجتمع اإلساليم والغرب، مج. 2: 303.  -146

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 368.  -147

عوف، األزـهر يف ألف اعم 970- 1970: 60.  -148

شابرول، وصف مرص: 69.  -149

املحيب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، مج. 2: 672.  -150

لم يكن اإلفتاء من حق أي اعلم يف األزهر إال عندما يصبح شيخ عمود أي مدرًسا يف األزهر، وبالطبع لم يكن حيصل ىلع هذه   -151
ادلرجة إال بعد دراسته ىلع يد عدد كبري من املشايخ وإجازتهم هل، الغزي، الكواكب السائرة، مج. 3: 62. 

اكنت أهم األعمال املنوطة بشيخ لك رواق يه أن يقوم بإدارة أوقاف الرواق، واإلرشاف ىلع مكتبة الرواق، كما اكن مسئواًل عن   -152
توفري سكن ومرتب للمجاورين اجلدد، وعدم إساكن جماور يف غرف الرواق أكرث من اعم حىت يعطي فرصة للمجاورين اجلدد، 

انظر: ابلاب العايل، س 119، م 1036 )1048ه/1638م(: 202. 

عنان، تاريخ اجلامع األزـهر: 130؛ هريدي، اتلعليم يف مرص: 80.  -153

خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش اكنت عملية اإلجازة صعبة للغاية، فاكن الطالب ال حيصل ىلع إجازة يف أي كتاب   -154
إال بعد أن يدرسه ىلع يد شيخه، واكنت هذه القراءة بالطبع تستوجب فهم الطالب ذللك بشلك جيد، مما أصقل هؤالء الطالب 
وجعلهم علماء ذوي قدرة اعيلة، غري أن ذلك تراجع خالل القرن اثلامن عرش، فيشري اجلربيت إىل الشيخ حممد بن حسن بن حممد 
األمحدي الشافيع السمنودي بأنه اكن صعبًا يف اإلجازة ال جيزي أحًدا إال إذا قرأ عليه الكتاب اذلي يطلب اإلجازة فيه بتمامه، وال 
يرى اإلجازة املطلقة وال املراسلة، غري أن السمنودي أصبح حالة خاصة خالل القرن اثلامن عرش، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار 

يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 136.

املرجع السابق: 377.  -155
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املرجع السابق، مج. 3: 269.  -156

إبراهيم الرشقاوي: »قرأ ىلع وادله  ومثال آخر ذللك مما يورده اجلربيت يف اعم 1213ه/1799م فيقول عند ترمجته للشيخ أمحد بن   -157
وتفقه وأجنب، ولم يزل مالزًما دلروسه حىت تويف وادله، فتصدر للتدريس حمله، واجتمعت عليه طلبة أبيه وغريهم«، انظر: املرجع 

السابق: 103.

عفاف لطيف السيد، »احلياة االجتماعية واالقتصادية لعلماء القاهرة يف القرن اثلامن عرش«، ترمجة أمني العيويط، الطليعة، العدد   -158
.74 ،69 :19

ملزيد من اتلفاصيل عن أروقة اجلامع األزهر يمكن انلظر: عبد العزيز حممد الشناوي، األزـهر جامًعا وجامعة، مج. 1 )القاهرة:   -159
مكتبة األجنلو، 1983(: 220، 272.

العامة  القرن اتلاسع عرش )القاهرة: اهليئة املرصية  العثماين حىت أوائل  الفتح  الشوام يف مرص منذ  السيد سمري عبد املقصود،   -160
للكتاب، 2003(: 256.

بني مأل العالم املقصود بني اعمة انلاس يف شوارع القاهرة، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 3:  105.  -161

ـًا ملوتـه وهو أنـه حصـل بينـه وبيـن الشيـخ ابلجريم  يقول اجلربيت عن ذلك: »وكـان بـه حدة طبيعـة ويه اتلـي اكنـت سبب  -162
منافسة فشاكه إىل الشيخ ادلمنهوري، وهو إذ ذاك شيخ اجلامع فأرسل إيله فلما حرض عنده يف جملسه باألزهر فتحامل عليه فقام 

ـًا وتوفـي«، انظر: املرجع السابق، مج. 1: 578. من عنـده وقـد أثـر فيـه القهـر ومـرض أيام

163-  املرجع السابق، مج. 2: 42. 

حسام عبد املعطي، رواق املغاربة يف اجلامع األزـهر يف العرص العثماين )د.م.: دار الكتب والوثائق القومية، 2005(: 175.  -164

يقول اجلربيت عند ترمجته للشيخ موىس الرسيس: »وصار من خاصة مالزميه، وختلق بأخالقه وألزم أوالده حبضور دروسه املعقويلة   -165
وغريها دون غريه حلسن إلقائه وجودة تفهيمه وتقريره، واشتهر ذكره وراش جناحه وراج أمره بانتسابه للشيخ املذكور)العرويس( ..... 
واكن يكتب اغلب الفتاوى عن لسان الشيخ العرويس ويعتمده يف املنقول واألجوبة عن املسائل الغامضة والفروع املشلكة«، 

انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 3: 507.

يقول اجلربيت عن ذلك: »فلجأ إىل أستاذ عرصه الشيخ الشرباوي والزمه واعتىن به، وصار ال ينفك عنه، ومدحه بغرر قصائده،   -166
واكن يعرتف بفضله وحيرتمه، وملا تويف انتقل إىل شيخ وقته الشمس احلفين فالزمه سفًرا وحرًضا، ومدحه بغرر قصائده فحصلت 

هل العناية واإلاعنة، وواساه بما به حصلت الكفاية والصيانة«، انظر: عبد الرمحن اجلربيت، املرجع السابق، مج. 1: 552.

نارص عبد اهلل عثمان، املرجع السابق، ص130.  -167

الشناوي، األزـهر جامًعا وجامعة، مج. 1: 152.  -168

مقاطعة الطرانة إحدى املقاطعات اليت اكنت تدر عوائد كبرية ىلع ادلولة من خالل بيع انلطرون )أمالح الصوديوم( حيث اكنت   -169
تستخدم يف صنااعت عديدة أهمها الصابون. 
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العامة  املرصية  اهليئة  )القاهرة:  العثمانية  مرص  يف  واإلداري  املايل  انلظام   ،5 مج.  الشايب،  زهري  ترمجة  مرص،  وصف  أستيف،   -170
للكتاب، 2002(: 226، 227.

أو  يرأسها سنجق بك  إدارة كبرية  بالعنرب الرشيف، واكن هلا  الشون واملخازن  للفرتة اتلارخيية تعرف هذه  املعارصة  يف املصادر   -171
أاغ، حيث اكن يتم حتصيل الغالل من واليات الوجه القبيل، وتسجل يف دفاتر تعرف بدفاتر العنرب الرشيف، واكنت إدارة العنرب 
الرشيف تقوم برصف اجلرايات والعليق للك من يستحقها، واكن هلذه الشون دفاتر تقيد بها مقادير الغالل اليت دخلت للشون 

واليت رصفت منها، وملزيد حول إدارة الغالل يمكن مراجعة،

 Stanford Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman   
  Egypt, 1517-1798 (Princeton: Princeton university press, 1962): 269.

اإلردب: هو مكيال ضخم، ألهل مرص، وهو أربعة وعرشون صااًع، بصاع انليب ملسو هيلع هللا ىلص واجلمع أرادب. مقدار اإلردب عند احلنفية:   -172
)3.25×24=78( كيلو جراًما، عند اجلمهور: )2.04×24=48.96( كيلو جراًما، انظر: عيل مجعة حممد، املاكييل واملوازين الرشعية 

)القاهرة: القدس لإلعالن والنرش والتسويق، 2001(.

وىلع مدار الفرتة حمل ادلراسة لم يقبل األمراء املمايلك وال اجلنود العثمانيون وال العلماء املساس برواتب الغالل هذه حيث ظلت   -173
أهم مصدر ثابت لدلخل هلذه الفئات نتيجة تلدين قيمة انلقد، فيف اعم 1086ه/1676م قتل اجلنود عبد الفتاح الشعراوي اكتب 
مقاطعة الغالل، عند نزوهل من ادليوان نتيجة تآمره مع ابلاشا للتالعب بأسماء املستحقني للغالل، كما قاموا بعزل ابلاشا وتويلة 

قائمقام حمله حىت ميجء باشا جديد«، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 1: 168.

عزباوي، املؤرخون والعلماء: 234.  -174

جليب، سياحتنامة مرص: 273.  -175

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من تويل حكم مرص: 126.  -176

أستيف، وصف مرص: 110.  -177

فمثاًل اكن وقف عبد الرمحن كتخدا يقدم 812 إردبًّا من القمح يف لك اعم، باإلضافة إىل كميات كبرية أخرى يف شهر رمضان،   -178
القسمة العسكرية، س 170، م 261 )1173ه/1759م(: 173.

شابرول، وصف مرص: 68.  -179

معىن ذلك أن لك مفيت من املفتني األربعة اكن حيصل ىلع ثالثة أرادب ونصف من القمح يف لك شهر، انظر: أستيف، وصف مرص:   -180
.111

ادلين، مراجعة  وباتيس مجال  إبراهيم،  أمحد  نارص  ترمجة  اثلامن عرش،  القرن  القاـهرة يف  واتلجار يف  احلرفيون  ريمون،  أندريه   -181
وإرشاف رءوف عباس، مج. 1 )القاهرة: املجلس األىلع للثقافة، 2005(: 18.

ووفًقا للجربيت أيًضا فقد اكن يقال عن مرتبات الغالل »اجلراية« ولم يكن يقصد بها فقط أرغفة اخلزب اليت يتلقاها الطالب كما   -182
يعتقد الكثري حايلًّا، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 3: 338.
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أربعة  تساوي  وابلارة  بارة،   40 يساوي  العثماين  القرش  واكن  فضة،  نصف  أيًضا  تسىم  واكنت  تركية  فضية  عملة  أصغر  ابلارة:   -183
أقجات، وقد شاع استخدام ابلارة منذ أواخر القرن السابع عرش، حيث حلت حمل نصف الفضة اليت اكنت تستخدم منذ دخول 
العثمانيني مرص، انظر: يلىل عبد اللطيف أمحد، اإلدارة يف مرص يف العرص العثماين )القاهرة: مطبعة جامعة عني شمس، 1978(: 

.440

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 4: 259.  -184

أاغ أاغت مستحفظان، هو أاغ مستحفظان أو أاغ الوقت كما اكنت املصادر تطلق عليه واملقصود أنه األاغ املوجود ىلع رأس أوجاق   -185
مستحفظان يف ذلك الوقت، وليس السابق، لكمة تركية من املصدر أغمق ومعناه الكرب وتقدم السن وتطلق يف الرتكية ىلع الرئيس 
والقائد وشيخ القبيلة وىلع اخلادم اخليص اذلي يؤذن هل بدخول غرف النساء، فاكن لقب أاغ يعطى للموظفني الكبار يف احلكومة 

العثمانية ، واكن رئيس لك أوجاق يف مرص حيمل لقب أاغ، انظر: سليمان، تأصيل ما ورد يف اجلربيت: 17.

جليب، سياحتنامة مرص: 273.  -186

الشناوي، األزـهر جامًعا وجامعة، مج. 1: 175.   -187

األغوات هم رؤساء الفرق العثمانية املوجودة يف مرص.  -188

عزباوي، املؤرخون والعلماء: 71.    -189

القسمة العسكرية، س 1، م 1405 )963ه/1555م(: 371.  -190

الصاحلية انلجمية، س 478، م 383 )1015ه/1606م(: 150.  -191

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 337.  -192

تشري ادلالئل الوثائقية إىل أن علماء األزهر اكن هلم دور كبري يف اختيار ناظر األزهر واالعرتاض عليه يف حالة تعرض األوقاف   -193
للنهب، فمثاًل ذللك يف اعم 1090ه/1679م، تم عزل حسني بك  من منصب ناظر أوقاف األزهر، بعد تويله حكم والية املنصورة، 
إال أن العلماء اذلين اكنوا يرون إدارة حسني بك اجليدة تلنمية موارد األوقاف قرروا الصعود للقلعة وطابلوا ابلاشا بإبقاء حسني 

بك ناظًرا ىلع أوقاف األزهر، انظر: ابلاب العايل، س 166، م 38 )1090ه/1679م(: 15.

 Husam Abd al-Muti, “Piety and Profit: The Haramayn Endowments in Egypt,, (1517- 1814)», -194
 Held in Trust Waqf in The Islamic World, edited by Pascale Ghazaleh (Cairo: The American
University in Cairo Press, 2011): 55.

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 336.    -195

املرجع السابق: 324.    -196

القسمة العسكرية، س37 ، م540  1037)ه/1627م357(:.  -197

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 584.  -198
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تمزي الشيخ شحادة احلليب بأنه رجل إدارة من الطراز الكبري واكن أقرب مشايخ األزهر إىل شخصيته الشيخ حممد شنن، فقد اكن   -199
انظر:  ناظر أوقاف األزهر األمري يوسف بك اجلزار،  أيًضا حىت إن شخصيته طغت ىلع شخصية  املمزي  الطراز  إدارة من  رجل 

الصاحلية انلجمية، س 470، م 670 )995ه/1586م(: 158؛ عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من تويل حكم مرص: 332. 

ابلاب العايل، س 16، م 1866 )962ه/1554م(: 368.  -200

ابلاب العايل، س 166، م 295 )1090ه/1678م(: 87.  -201

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 251.  -202

حممد عفييف، األوقاف واحلياة االقتصادية يف مرص يف العرص العثماين )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1991(: 86.  -203

الصاحلية انلجمية، س 464، م 173 )990ه/1581م(: 61.  -204

السيد، »احلياة االجتماعية واالقتصادية لعلماء القاهرة يف القرن اثلامن عرش:« 70.   -205

القسمة العسكرية، س 184، م 172 )1182ه/1769م(: 69.  -206

القسمة العسكرية، س 119، م 74 (1134هـ/ 1721م(: 81.  -207

القسمة العسكرية، س 43، م 184 )1043ه/1633م(: 110.  -208

وماكن  لوقت  وفًقا  انلقود  من  عديدة  لكميات  مساوية  عرش  السابع  القرن  خالل  ظهرت  عثمانية  نقدية  وحدة  هو  الكيس،   -209
استعماهلا، واكنت تستعمل يف إسطنبول اعدة كوحدة نقدية قيمتها مخسمائة قرش، والقرش الواحد يساوي 40 بارة، ويف إسطنبول 
الكيس  وبالقروش اكن  بارة،   25000 تساوي  املرصي فاكنت  الكيسة  أما  بارة،   20000 تساوى  واكنت  الرويم  الكيسة  أطلق عليها 
يساوي ستمائة قرش، وقد استمرت الكيسة تستعمل يف انلظام احلسايب العثماين حىت ألغيت يف اعم 1862م كجزء من اإلصالحات 
اليت أتت بها اتلنظيمات اخلريية، دانيال كريسليوس، جذور مرص احلديثة، ترمجة وتعليق عبد الوهاب بكر )د.م.: مكتبة نهضة 

الرشق، 1980(: 142.

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من تويل حكم مرص: 310.   -210

املرجع السابق: 323، 324.  -211

كتخدا : بفتح الاكف وسكون اتلاء وضم اخلاء، ويه لكمة فارسية من لكمتني »كد« بمعىن ابليت »وخدا« بمعىن الرب والصاحب   -212
والكتخدا يف األصل رب ابليت، ويطلقها الفرس ىلع السيد املوقر وىلع امللك، ويطلقها الرتك ىلع الوكيل املعتمد أو انلائب. وقد 
تبع لك قائد عثماين ومملويك كتخدا اكن مالزًما رئيسيًّا هل ومدبر شئونه وأعماهل بصفة دائمة ، واغبًلا ما اكن الكتخداوات عبيًدا 
أو معتقني لسادتهم، ويف مرص اكن مصطلح كتخدا يعين الضابط األول يف األوجاق بعد األاغ، انظر: سليمان، تأصيل ما ورد يف 

اجلربيت من ادلخيل: 176.

تويف األمري حممد بك املاوردي يف اعم 1201ه/1787م، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 229.   -213
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املرجع السابق، مج. 3: 13.   -214

القازدغيل دراسة ونرش وحتقيق، )رسالة ماجستري غري منشورة، لكية  وثائق األمري عثمان كتخدا  العزيز،  مانيفال حممد عبد   -215
اآلداب، جامعة القاهرة، 2000(: 58.

الربع: هو مبىن ضخم من احلجر معد لإلجيار يتكون من عدة مساكن فردية واكنت تعلو أغلب واكالت القاهرة إلقامة اتلجار،   -216
واكن بعض هذه الرباع يتضمن قسًما خمصًصا للرجال، ويرجع هذا الفصل إىل أن الربع اكن من املمكن أن يكون مسكنًا مؤقتًا 
يلجأ إيله أناس اعبرون ليس دليهم حمل إقامة ثابت يف املدينة كما اكن يأوي األرس اليت استقرت حديثًا يف املدينة واألرس الفقرية 
ومتوسطة الرثاء، انظر: نيليل حنا، بيوت القاـهرة يف القرنني السابع عرش واثلامن عرش دراسة اجتماعية معمارية، ترمجة حليم 

طوسون )القاهرة: العريب، 1993(: 87، 88.

القازدغيل دراسة ونرش وحتقيق، )رسالة ماجستري غري منشورة، لكية  وثائق األمري عثمان كتخدا  العزيز،  مانيفال حممد عبد   -217
اآلداب، جامعة القاهرة، 2000(: 58.

نسبة إىل جزيرة جاوة، ويه أكرب جزر إندونيسيا، وبها عدد كبري من املسلمني حيث انترش اإلسالم بها عن طريق اتلجارة، واكن   -218
يتوافد ىلع األزهر عدد كبري منهم لدلراسة يف األزهر. 

عبد العزيز، وثائق األمري عثمان كتخدا: 59.  -219

هما قرية منية كتامة بابلحرية حيث اكن بها 3415 فدانًا تم وقفها، وكذلك قرية أدفيينا وقرية دييب ولم حيدد بهما عدد األفدنة،   -220
انظر: القسمة العسكرية، س 170، م 261 )1174ه/1759م(: 173.

فرغيل، املوجز ألـهم اآلثار اإلسالمية والقبطية: 174.  -221

اكنت هذه املالبس يه بداية انتشار الزي املوحد داخل اجلامع األزهر يف زيه املعروف حىت ايلوم .   -222

القسمة العسكرية، س 170، م 261 )1174ه/1759م(: 173.  -223

جلىب، سياحتنامة مرص: 273.    -224

أمحر تعين دينار ذهب، واكن يقال هل ذر حمبوب وهو عملة ذهبية اكن يطلق عليها األرشيف، وقد رضب يف عهد السلطان سليمان   -225
القانون واكن يساوي 85 نصف فضة وعندما رضب يف العام 1697 اكن يساوي 95 نصف فضة، ووصل سعره إىل 120 نصف فضة 
خالل القرن اثلامن عرش، انظر: أمحد ادلمرداش، ادلرة املصانة يف أخبار الكنانة، حتقيق عبد الوهاب بكر، ودانيال كريسيليوس 

)القاهرة: دار الزهراء، 1992(؛ عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 492.

اكن القرش أو الغرش العملة الفضية الرتكية الرئيسة يف مرص، واكن يساوي أربعني نصف فضة.  -226

القسمة العربية، س 24، م 437 )1028ه/1618م(: 270.  -227

الرزاق  عبد  ودراسة  وتعليق  حتقيق  اهلجري،  عرش  احلادي  القرن  من  األول  والربع  العارش  القرن  يف  مرص  قضاة  ادلمريي،   -228
عبد الرزاق عيىس، ويوسف مصطىف املحمودي )القاهرة: العريب، 1998(: 302.
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اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 224.  .   -229

اغبًلا ما اكن شيخ اجلامع األزهر هو من اكن يقوم بتوزيع هذه األموال، ويبدو أن إرصار اجلربيت ىلع ذكر قائمة ىلع يد ابلاشا اكن   -230
ألن ذلك استثناء، انظر: املرجع السابق، مج. 1: 619. 

اخلواجا: لكمة فارسية تطلق ىلع أكابر اتلجار ويه تعين رب ابليت واتلاجر الغين واخلواجيك بزيادة اكف نسبة إىل املبالغة، انظر:   -231
رفعت موىس حممد، الواكالت وابليوت اإلسالمية يف مرص العثمانية )القاهرة: ادلار املرصية اللبنانية، 1993(: 100.

حمكمة القسمة العربية، س 9، م 46 )976ه/1569م(: 20.  -232

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 2: 245.   -233

املرجع السابق: 246.   -234

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج. 3: 334.   -235

لكمة اخلاتمة تعين قراءة القرآن لكه وادلاعء بإهداء ثواب ذلك لروح املتوىف.  -236

كريسليوس، جذور مرص احلديثة: 316.  -237

يشري اجلربيت مثاًل إىل زيارة ابلاشا ملزنل الشيخ الرشقاوي عند زواج ابنه وتقديمه هلدية كبرية هل، انظر: اجلربيت، عجائب اآلثار يف   -238
الرتاجم واألخبار، مج. 4: 258. 

يقول اجلربيت مثاًل ذللك يف 27 شوال 1216ه/ 2 مارس 1802: »عمل حرضة ابلاشا ديوانًا وأرسل اجلاويشية إىل مجيع املشايخ والعلماء   -239
وخلع عليهم خلًعا سنية زيادة ىلع العادة أكرث من سبعني خلعة، وكذلك ىلع الوجاقلية واكنت العادة يف هذا اتللبيس أن يكون 
عند قدومه، والسبب أن يكون عند قدومه والسبب يف تأخريه هلذا الوقت تعويق حضور املراكب اليت بها تلك اخللع«، انظر: 

املرجع السابق: 333. 

املرجع السابق، مج. 1: 324.  -240

املرجع السابق: 461.  -241

هو حكمدار أمن العاصمة، واملسئول األمين األكرب يف القاهرة، واكن يطلق عليه بالرتكية الصوبايش، واغبًلا ما اكن أاغ اإلنكشارية   -242
أو أحد أغوات أوجاق اإلنكشارية السابقني، انظر: ادلمرداش، ادلرة املصانة: 37، 38.

اجلاميع،   الكتاب  دار  )القاهرة:  الرحيم  عبد  الرمحن  عبد  الرحيم  عبد  حتقيق  العويف،  الصواليح  بكر  أيب  بن  إبراـهيم  يوميات   -243
.29 ،28 :)1997

الاكشف هو حاكم اإلقليم، وابلهنسا اكنت اعصمة اإلقليم اذلي ضم اآلن بين سويف.  -244

عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 156؛ عزباوي، املؤرخون والعلماء: 66.   -245
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عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 312.   -246

يقول أمحد شليب عبد الغين عن ذلك: »ثم إن إسماعيل بيك قعد ورشبوا القهوة ثم تكلموا يف شأن ابلاشا والقايض حممد أفندي   -247
كتخدا زاده وما صنعوا يف إسماعيل بيك وأخذ أمواهل وإرساهل إىل اإلسكندرية فما تقولوا يا علماء يا بكرية يا سادات يا أرشاف 
يا عسكر اإلسالم، فقال اجلميع هذا أمر ما أحد فعله يف بدلنا قبل اآلن، فقال جركس ابلاشا معزول ويوسف بيك اجلزاز قايم 

مقام، فقال اجلميع نعم كذلك«، انظر: املرجع السابق: 314. 

حيث يشري أمحد شليب ىلع لسان إسماعيل بك إىل قوهل، انظر: املرجع السابق: 208.   -248

يف أعقاب وفاة الشيخ احلفناوي جهز حسني بك كشكش محلة ضخمة خرجت من القاهرة يف 12 أكتوبر 1767م اكن ىلع رأسها   -249
مخسة صناجق، ثم انضمت إيلها محلة أخرى تضم ثالثة صناجق، وقد جنح عيل بك يف هزيمة هذه القوة يف شمال بين سويف، 
يوم 2 أكتوبر 1767، وقد نتج عن ذلك خروج حسني بك كشكش منفيًّا إىل بالد الشام، ودخول عيل بك الكبري القاهرة حيث 
أصبح شيخ ابلدل وأهم شخصية سياسية بها، ملزيد من اتلفاصيل، انظر: حممد رفعت رمضان، عيل بك الكبري )القاهرة: دار الفكر 

العريب، 1950(: 39.

لويس عوض، تاريخ الفكر املرصي احلديث من احلملة الفرنسية إىل عرص إسماعيل، طـ4، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1987، ص 49.  -250

اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، مج.1: 461.  -251

يقول أمحد شليب »وزاد الكرب فاجتمع أهل األسواق ودخلوا اجلامع األزهر، وشكوا أمرهم إىل العلماء وألزموهم بالركوب إىل الوزير   -252
يف شأن ذلك األمر، فركب الشيخ حممد النرشيت وركب خلفه مجيع العلماء وتوجهوا إىل ادليوان، وأفهموه ىلع القضية ورضر انلاس 

فجمع السناجق«، انظر: عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 208.  

املرجع السابق: 286، 287.  -253

هو أاغ القاهرة أو الصوبايش وهو حكمدار أمن العاصمة، واغبًلا ما اكن أحد أغوات فرقة مستحفظان )اإلنكشارية(.   -254

يقول أمحد شليب عن ذلك: »ألن األاغ ملا أخذ اثلالثة من حارة اجلامع، صار يتطاول ىلع أوالد اجلامع ويرضبهم ويؤذيهم، وجعلهم   -255
شغله وصار يمر عليه بالليل وانلهار فشاك أهل اجلامع إىل العلماء والشيخ الشرباوي شيخ األزهر، فأمروهم بقفل اجلامع فقفل 

اجلامع يوم األربعاء ويللة اخلميس بطوهلا، انظر: عبد الغين، أوضح اإلشارات يف من توىل حكم مرص: 572. 

يف أعقاب انتهاء هذه املظاهرة اليت قامت بها اجلماهري، ولم جتد مساندة حقيقية من شيخ األزهر وعلمائه قام إسماعيل بك بعد   -256
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