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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لكمة اإلمام األكرب أمحد الطيب؛  شيخ األزـهر
يف تقديم الوثيقة

اللحظة احلاسمة اليت تعيشها مرص، تلجعُل من أمنها واستقرارـها،  إن 
واحلفاظ ىلع ماكسب ثورتها سقًفا تقف عنده لك منازع الفرقة والشتات،   
وتتوحد حتته لك اختالفات اتلنوع واتلاكمل اذلي ننشده لوطننا وملرص يف 
االجتهادات  تنوع  بأن  القول:  وأصدقكم  احلاد.  اتلارييخ  املنعطف  ـهذا 
حول اسرتاتيجية املستقبل، إذا حتول إىل تقاطع وتنابذ فكري فلن يكون 
ا للوطن وملرص يف حارضـها ومستقبلها . إن ادلساتري -  حصاده إال ثمًرا ُمرًّ
يف حقيقتها- إنما يه تعبرٌي صادٌق عن ـُهويَّة أّمة، وضمري شعب، ومصالِح 
جمتمع، كما أن تنوع االجتهادات حول ابلناء السيايس وادلستوري القادم 

لن يكون تنوًع حمموًدا إال إذا ظل يف إطار وَحدة الوطن وأـهدافه العليا. 

مسافة  ىلع  يقف  أنه  مرة  من  أكرث  أعلن  اذلي   - الرشيف  واألزـهر 
واحدة من مجيع الُفرقاء، وأنه يتابع بكل دقة واـهتمام أطروحات اجلميع 
حول مستقبل الوطن - يعلن يف رصاحة ووضوح أنه ال خيوض غمار العمل 
السيايس، وال احلزيب وال السياسة بمفهومها املعتاد، فإن ـهذا ليس من شأنه 
اتلاريخ،  ر يف  لكنه حيمل ىلع اكـهله دوًرا وطنيًّا جتذَّ اـهتماماته،  وال ضمن 
ومحَّلَتُه إياه األمُة، للحفاظ ىلع حضارتها املمتدة، وثقافتها الراسخة، وـهويتها 



اليت تأىب االخرتاق واذلوبان. ومن منطلق ـهذا ادلور الوطين لألزـهر، وـهذه 
املسؤويلة اليت يشعر األزـهر بِثَقِلها وُيدرِك أمانتها أمام اهلل واتلاريخ، ندعو 
أبناء الوطن إىل انلظر يف اتلوافق حول »وثيقة األزـهر«؛ كحلٍّ خيرج به انلاس 
من  اجلاد،  واتلعاون  الرحبة  اآلفاق  سعة  إىل  وخطره،  االختالف  من ضيق 

أجل بدلنا مجيًعا، وتقديًرا دلماء شهدائنا، وتضحيات مجاـهرينا.

وثوابتَه،  أساسيات شعبنا  يصون  قيَيم  إطار  األزـهر« يه جمرد  »ووثيقة 
الوطنية ادلستورية ادليمقراطية احلديثة من ثوابت املطالب  ويعترب ادلولة 
الوطنية، بكل ما تستوجبه من مواطنة اكملة، وتداول حقييق للسلطة يمنع 

احتاكرـها من فريق، أو الوثوب عليها من فريق آخر.

وـهذا اتلوافق يؤـهلها ألن تكون وثيقًة يُسرتشد بها عند وضع ادلستور، 
وميثاَق رشٍف يلزتم به اجلميع طواعيًة واختياًرا، ال يُفَرض ىلع أحد، وإنما 

يرتك األمر فيه لإلرادة الشعبية اليت يُعربرِّ عنها ادلستور املنتظر. 

ولعل ـهذه اللحظة اتلارخيية اليت نعيشها اآلن تُمثل إرـهاًصا من اجلميع 
بثوابت مرص، ويصون ثورتها، وحييم استقالهلا، ومصالَح  بتوافٍق يتمسك 
يُْسِعدُه  وال  املتناحرين،  وال  الضعفاء  يرحم  ال  متغطرس  علم  يف  شعبها 

تماسُك شعب مرص واتلفافُه حول مصلحته، ووَحدة مصريه.

                             شيخ األزهر
                 أمحـد حممـد الطـيب



وثيقة األزهر
حول

مستقبل مرص
بمبادرة كريمة من األستاذ ادلكتور أمحد الطيب شيخ األزـهر، اجتمعت 
وادلينية  الفكرية  انتماءاتهم  اختالف  ىلع  املرصيني  املثقفني  من  كوكبة 
مع عدٍد من كبار العلماء واملفكرين يف األزـهر الرشيف، وتدارسوا خالل 
مرص  بها  تمر  اليت  الفارقة  اتلارخيية  اللحظة  مقتضيات  عدة  اجتماعت 
يناير، وأـهميتها يف توجيه مستقبل مرص  بعد ثورة اخلامس والعرشين من 
والعدالة  واملساواة  والكرامة  احلرية  يف  شعبها  وحقوق  انلبيلة  اغياته  حنو 

االجتماعية.

وقد توافق املجتمعون ىلع رضورة تأسيس مسرية الوطن ىلع مبادئ لكية 
وقواعد شاملة تناقشها قوى املجتمع املرصي وتستبرص يف سريـها باخلطى 
املجتمع  لقواعد  احلاكمة  الفكرية  األطر  إىل  انلهاية  يف  تلصل  الرشيدة، 

ونهجه السليم.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

األزهر الرشيف
مكتب شيخ األزهر
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اإلساليم  الفكر  بلورة  يف  القيادي  األزـهر  بدور  اجلميع  من  واعرتافًا 
اهلادية  املنارة  واعتباره  أـهميته  يؤكدون  املجتمعني  فإن  السديد،  الوسطّي 
اليت يُستضاء بها، وحيتكم إيلها يف حتديد عالقة ادلولة بادلين وبيان أسس 
خربته  ىلع  ارتكاًزا  انتهاجها؛  ينبيغ  اليت  الصحيحة  الرشعية  السياسة 

املرتاكمة، وتارخيه العليم واثلقايف اذلي ارتكز ىلع األبعاد اتلايلة:

1- ابلعد الفقيه يف إحياء علوم ادلين وجتديدـها، طبًقا ملذـهب أـهل السنة 
واجلماعة اذلي جيمع بني العقل وانلقل ويكشف عن قواعد اتلأويل 

املرعية للنصوص الرشعية.

2- ابلعد اتلارييخ دلور األزـهر املجيد يف قيادة احلركة الوطنية حنو احلرية 
واالستقالل.

والفنون  واآلداب  الطبيعية  العلوم  خمتلف  إلحياء  احلضاري  ابلعد   -3
بتنوعتها اخلصبة.

احلياة  يف  الرأي  قادة  وتشكيل  املجتمع  حركة  قيادة  يف  العميل  ابلعد   -4
املرصية.

5- ابلعُد اجلامع للعلم والريادة وانلهضة واثلقافة يف الوطن العريب والعالم 
اإلساليم.

تراث  ُروح  مناقشتهم  يف  يستلهموا  أن  ىلع  املجتمعون  حرص  وقد 
أعالم الفكر وانلهضة واتلقدم واإلصالح يف األزـهر الرشيف، ابتداًء من 
إىل  الطهطاوي،  رفاعة  الشيخ  وتلميذه  العطار  حسن  الشيخ  اإلسالم   شيخ 
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اإلمام حممد عبده وتالميذه وأئمته املجتهدين من علمائه من أمثال املرايغ 
شيوخ  من  وغريـهم  وشلتوت  الرازق  عبد  ومصطىف  دراز  اهلل  عبد  وحممد 

اإلسالم وعلمائه إىل يوم انلاس ـهذا.

كما استلهموا يف الوقت نفسه إجنازات كبار املثقفني املرصيني ممن شاركوا 
والعريب  املرصي  العقل  تشكيل  يف  وأسهموا  واإلنساين،  املعريف  اتلطور  يف 
احلديث يف نهضته املتجددة، من رجال الفلسفة والقانون، واألدب والفنون، 
وغريـها من املعارف اليت صاغت الفكر والوجدان والويع العام، اجتهدوا يف 
لك ذلك وركزوا يف وضع القواسم املشرتكة بينهم مجيًعا، تلك القواسم اليت 
تهِدُف إىل الغاية السامية اليت يرتضيها اجلميع من عقالء األمة وحكمائها، 

واليت تتمثل يف اآليت:

حتديد املبادئ احلاكمة لفهم عالقة اإلسالم بادلولة يف املرحلة ادلقيقة 
الراـهنة، وذلك يف إطار اسرتاتيجية توافقية، ترُسم شلك ادلولة العرصية املنشودة 
ونظام احلكم فيها، وتدفع باألمة يف طريق االنطالق حنو اتلقدم احلضاري، 
بما حيقق عملية اتلحول ادليمقرايط ويضمن العدالة االجتماعية، ويكفل 
ملرص دخول عرص إنتاج املعرفة والعلم وتوفري الرخاء والسلم، مع احلفاظ ىلع 
اإلسالمية  للمبادئ  وذلك محاية  اثلقايف؛  والرتاث  واإلنسانية  الروحية  القيم 
اليت استقرت يف ويع األمة وضمري العلماء واملفكرين من اتلعرض لإلغفال 
والتشويه أو الغلّو وسوء اتلفسري، وصونًا هلا من استغالل خمتلف اتليارات 
املنحرفة اليت قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيديولوجية تتناىف مع ثوابت 
أمتنا ومشرتاكتها، وحتيد عن نهج االعتدال والوسطية، وتُناقِض جوـهر اإلسالم 

يف احلرية والعدل واملساواة، وتبعُد عن سماحة األديان السماوية لكها.
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اتلايلة تلحديد  املبادئ  املجتمعني - ىلع  - حنن  توافقنا  نعلُن  ـهنا  من 
القضايا  من  عدد  يف  أساًسا  تتمثل  اليت  انلرية،  اإلسالمية  املرجعية  طبيعة 
اللكية، املستخلصة من انلصوص الرشعية القطعية اثلبوت وادلاللة، بوصفها 

املعربة عن الفهم الصحيح لدلين، وجنملها يف املحاور اتلايلة:

اليت  احلديثة،  ادليمقراطية  ادلستورية  الوطنية  ادلولة  تأسيس  دعم  أواًل: 
تعتمد ىلع دستور ترتضيه األمة، يفصل بني سلطات ادلولة ومؤسساتها 
والواجبات  احلقوق  ويضمن  احلكم،  إطار  وحيدد  احلاكمة.  القانونية 
للك أفرادـها ىلع قَدم املساواة، حبيث تكون سلطة الترشيع فيها نلواب 
يعرف  لم  حيث  الصحيح،  اإلساليم  املفهوم  مع  يتوافق  بما  الشعب؛ 
— ما يعرف يف  — ال يف ترشيعاته وال حضارته وال تارخيه  اإلسالم 
اثلقافات األخرى بادلولة ادلينية الكهنوتية اليت تسلطت ىلع انلاس، 
إدارة  للناس  ترك  بل  اتلاريخ،  مراحل  بعض  يف  البرشية  منها  وعنت 
جمتمعاتهم واختيار اآليلات واملؤسسات املحققة ملصاحلهم، رشيطة أن 
تكون املبادئ اللكية للرشيعة اإلسالمية يه املصدر األساس للترشيع، 
السماوية األخرى االحتاكم إىل رشائعهم  وبما يضمن ألتباع ادليانات 

ادلينية يف قضايا األحوال الشخصية.

املبارش، اذلي  القائم ىلع االنتخاب احلر  ثانًيا: اعتماد انلظام ادليمقرايط، 
ـهو الصيغة العرصية تلحقيق مبادئ الشورى اإلسالمية، بما يضمنه من 
تعددية ومن تداول سليم للسلطة، ومن حتديد لالختصاصات ومراقبة 
انلاس  منافع  وتويخ  الشعب،  ممثيل  أمام  للمسؤولني  وحماسبة  لألداء 
ومصاحلهم العامة يف مجيع الترشيعات والقرارات، وإدارة شؤون ادلولة 
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بالقانون - والقانون وحده - ومالحقة الفساد وحتقيق الشفافية اتلامة 
وحرية احلصول ىلع املعلومات وتداوهلا.

االحرتام  مع  والرأي،  الفكر  يف  األساسية  احلريات  بمنظومة  االلزتام  ثالًثا: 
اتلعددية  مبدأ  ىلع  واتلأكيد  والطفل،  واملرأة  اإلنسان  حلقوق  الاكمل 
واحرتام األديان السماوية، واعتبار املواطنة مناط املسؤويلة يف املجتمع.

رابًعا: االحرتام اتلام آلداب االختالف وأخالقيات احلوار، ورضورة اجتناب 
اتلكفري واتلخوين واستغالل ادلين واستخدامه بلعث الفرقة واتلنابذ 
والعداء بني املواطنني، مع اعتبار احلث ىلع الفتنة الطائفية وادلعوات 
املتاكفئ  احلوار  اعتماد  ووجوب  الوطن،  حق  يف  جريمة  العنرصية 
الشعب  فئات  بني  اتلعامل  يف  عليهما  واتلعويل  املتبادل  واالحرتام 

املختلفة، دون أية تفرقة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنني.

باملنجزات  واتلمسك  ادلويلة،  والقرارات  باملواثيق  االلزتام  تأكيد  خام�ًسا: 
احلضارية يف العالقات اإلنسانية، املتوافقة مع اتلقايلد السمحة للثقافة 
للشعب  الطويلة  احلضارية  اخلربة  مع  واملتسقة  والعربية،  اإلسالمية 
اتلعايش  يف  فائقة  نماذج  من  قدمه  وما  املختلفة،  املرصي يف عصوره 

السليم ونشدان اخلري لإلنسانية لكها.

�ساد�ًسا: احلرص اتلام ىلع صيانة كرامة األمة املرصية واحلفاظ ىلع عزتها 
ألتباع  العبادة  الاكمل دلور  واالحرتام  اتلامة  احلماية  وتأكيد  الوطنية، 
الشعائر  جلميع  احلرة  املمارسة  وضمان  اثلالث،  السماوية  ادليانات 
بمختلف  العبادة  مظاـهر  مجيع  واحرتام  قات،  ُمعورِّ أية  دون  ادلينية 
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أشاكهلا، دون تسفيٍه ثلقافة الشعب أو تشويٍه تلقايلده األصيلة، وكذلك 
احلرص اتلام ىلع صيانة حرية اتلعبري واإلبداع الفين واألديب يف إطار 

منظومة قيمنا احلضارية اثلابتة.

�سابًعا: اعتبار اتلعليم وابلحث العليم ودخول عرص املعرفة قاطرة اتلقدم 
ـهذه  يف  فاتنا  ما  تلدارك  اجلهود  لك  وتكريس  مرص،  يف  احلضاري 
الرثوة  واستثمار  األمية،  ملحو  لكّه  املجتمع  طاقة  وحشد  املجاالت، 

البرشية وحتقيق املرشوعت املستقبلية الكربى.

االجتماعية،  والعدالة  اتلنمية  حتقيق  يف  األولويات  فقه  إعمال  ثامًنا: 
ومواجهة االستبداد وماكفحة الفساد والقضاء ىلع ابلطالة، وبما يفجر 
طاقات املجتمع وإبداعته يف اجلوانب االقتصادية والربامج االجتماعية 
واثلقافية واإلعالمية ىلع أن يأيت ذلك ىلع رأس األويلات اليت يتبناـها 
الرعية الصحية احلقيقية واجلادة  الراـهنة، مع اعتبار  شعبنا يف نهضته 

واجب ادلولة جتاه لك املواطنني مجيًعا.

ودائرتها  اإلساليم  وحميطها  العرب  بأشقائها  مرص  عالقات  بناء  تا�سًعا: 
اإلفريقية والعاملية، ومنارصة احلق الفلسطيين، واحلفاظ ىلع استقالل 
اإلرادة املرصية، واسرتجاع ادلور القيادي اتلارييخ ىلع أساس اتلعاون 
انلدية  من  إطار  يف  الشعوب  مصلحة  وحتقيق  املشرتك،  اخلري  ىلع 
تلقدم  انلبيل  اإلنساين  اجلهد  يف  املشاركة  ومتابعة  اتلام،  واالستقالل 

البرشية، واحلفاظ ىلع ابليئة وحتقيق السالم العادل بني األمم.
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عا�سًرا: تأييُد مرشوع استقالل مؤسسة األزـهر، وعودة »ـهيئة كبار العلماء« 
واختصاصها برتشيح واختيار شيخ األزـهر، والعمل ىلع جتديد مناـهج 
يف  العاليم  وتأثريه  األصيل،  الفكري  دوره  ليسرتد  األزـهري؛  اتلعليم 

خمتلف األحناء.

حادي ع�سر: اعتبار األزـهر الرشيف ـهو اجلهة املختصة اليت يُرجع إيلها يف 
شؤون اإلسالم وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية احلديثة، 
مع عدم مصادرة حق اجلميع يف إبداء الرأي مىت حتققت فيه الرشوط 
العلمية الالزمة، وبرشط االلزتام بآداب احلوار، واحرتام ما توافق عليه 

علماء األمة.

وُيهيُب علماء األزـهر واملثقفون املشاركون يف إعداد ـهذه الوثيقة بكل 
مرص  تقدم  ىلع  بالعمل  تلزتم  أن  املرصية  السياسية  واالجتاـهات  األحزاب 
وردت يف  اليت  األساسية  املحددات  إطار  واجتماعيًا يف  واقتصاديًّا  سياسيًّا 

ـهذا ابليان.

واهلل املوفق ملا فيه خري األمة.
             مشيخة األزهر

         17 من رجب سنة 1432ـه

           19 من يونية سنة 2011م





ترمجة

وثيقة األزهر
حول مستقبل مرص

باللغة اإلجنلزيية

مشيخة األزهر
مراجعة

أمينة ابلنداري
amina.elbendary@gmail.com
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al-Azhar scholars and the intellectuals who drafted this 
Declaration urge all Egyptian political parties and currents 
to commit their efforts to Egypt’s political, economic and 
social development in accordance with the principles stated 
in this Declaration.
  

May God grant us success in our endeavors 
 for the welfare of the Nation.

Office of the Grand Imam of al-Azhar
17 Rajab 1432 A.H. (19 June 2011)
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Ninth Egypt should rebuild its relations with its Arab sister-
States and its Islamic, African and international circles, 
support Palestinian rights, protect the sovereignty of 
Egyptian will, strive to regain its historic leading role 
based on equality and independence and on cooperation 
for the common good of all. Egypt should also engage in 
noble efforts towards human advancement, protecting 
the environment, and achieving just peace among all 
nations.   

Tenth Endorsing the proposal of the independence of 
al-Azhar, the re-establishment of the Board of Senior 
Ulama (Scholars) which shall be responsible for the 
nomination and election of the Grand Imam of al-Azhar, 
renewing the Azhar curricula to regain the Institution’s 
intellectual role and worldwide influence in various fields. 

Eleventh al-Azhar shall be the reference institution pertinent 
to Islamic contemporary jurisprudence, thinking, 
sciences, and heritage, without infringing the rights 
of all to express their opinions provided they meet the 
appropriate qualifications and adhere to the ethics of 
dialogue and the consensus of the Nation’s Ulama. 
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they set up throughout the ages seeking the welfare of 
humanity at large.    

Sixth Full commitment to preserving the dignity of the 
Egyptian nation and its national pride, to protecting 
and fully respecting places of worship of the followers of 
the three heavenly religions, to safeguarding the free and 
unrestricted practices of all religious rites, to respecting 
different worship practices without demeaning the 
people’s culture and traditions, and to maintaining 
freedom of artistic and literary expression and creativity 
within the context of our established cultural values.  

Seventh Education and scientific research are the 
cornerstones of development in Egypt. All efforts 
should be geared at catching up with what we missed 
in these areas, mobilizing the community to eliminate 
illiteracy, and investing in human resources to achieve 
major projects. 

Eighth Adopting the principle of jurisprudential priorities 
to achieve development and social justice, fighting 
despotism and corruption, and eliminate unemployment. 
Harnessing community energies on the economic, social, 
cultural and media levels should be the people’s top 
priority; noting that adequate and serious health care is a 
duty of the state toward all citizens.   
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rotation of power, and role identification, performance 
monitoring, accountability to the people, seeking public 
interests in all legislations and decisions, governing by the 
rule of law and nothing but the law, tracking corruption, 
and ensuring complete transparency and freedom of 
information.   

Third Commitment to a system of freedom of thought 
and expression, with full respect to human rights and 
the rights of women and children, while emphasizing 
plurality and full respect of all heavenly religions, and 
to citizenship as a social responsibility. 

Fourth Full respect of difference and the ethics of dialogue; 
and the necessity of prohibiting labeling others as 
disbelievers or traitors, and abusing religion to disunite 
and pit citizens against each other; considering 
incitement of religious strife or sectarian and racist calls 
as crimes against the nation; and the promotion of even 
dialogue and mutual respect among citizens without 
any discrimination in rights and duties among citizens. 

Fifth Commitment to all international conventions, resolutions 
and achievements of civilization in terms of human relations 
in existence with the tolerant Arab and Islamic traditions, 
the extensive cultural experience of Egyptians throughout 
the ages, and with the examples of peaceful co-existence 
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THEREFORE, we declare that we have reached consensus 
to the following principles which outline the enlightened Islamic 
reference point embodied in a number of comprehensive issues 
derived from definite and sound religious texts, reflecting a 
sound understanding of religion: 
First Supporting the establishment of a modern, constitutional 

democratic nation-state, based on a constitution accepted 
by the nation, which separates between the State’s 
authorities and its legal ruling institutions; determines 
the boundaries of governance; guarantees the equal 
rights and duties of its citizens and offers the people’s 
representatives the power of legislation in accordance 
with the precepts of true Islam, a religion that has never, 
throughout its history, experienced a theocratic state such 
as that humanity has suffered from in certain historical 
periods. Islam allowed people to administer their societies 
and choose the mechanisms and institutions that would 
best serve their interests, provided that the principles of 
Islamic Law (Shari’a) are the main source of legislation, 
and guarantee that the followers of other heavenly 
religions would have recourse to their own religious laws 
in matters of personal status.    

Second Embracing the democratic system, based on free 
and direct elections, which represents the modern 
formula of implementing the Islamic precept of Shura 
(consultation). Democracy guarantees pluralism, peaceful 
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to Imam Muhammad ‘Abduh and his diligent students, 
as well as leading imams such as the Shaykhs al-Maraghi, 
Muhammad ‘Abdullah Diraz, Mustafa ‘Abd al-Raziq and 
Shaltout and others of its leading scholars. They were 
also inspired by the achievements of prominent Egyptian 
philosophers, lawmakers, writers, and artists who contributed 
and helped in shaping contemporary Egyptian and Arab 
thought and consciousness. They developed a common 
background that would lead to an ultimate goal unanimously 
accepted by the nation’s intellectuals. The goal is to outline 
the principles governing the relation between Islam and the 
State at this critical stage, according to a consensual strategy 
that defines the longed-for modern State and its governing 
mechanism. Such principles would stimulate the nation’s 
march towards the development and progress, ensure the 
transition to democracy and guarantee social justice, usher 
Egypt into the world of science and knowledge production, 
and promote peace and prosperity, while maintaining human 
and spiritual values and cultural heritage. This would protect 
the Islamic ideals instilled in the nation’s conscience and 
in scholars and intellectuals’ conscience against neglect, 
distortion, exaggeration, and misinterpretation, as well as 
against misuse by deviant parties who may raise ideological 
or extremist sectarian slogans that contradict our nation’s 
principles, deviate from moderate norms, violate the essence 
of Islam (freedom, justice and equality), and  defy the tolerant 
teachings of all heavenly religions.      
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In appreciation of al-Azhar’s leading role in crystallizing 
moderate Islamic thought, the assembled group emphasize 
its importance as a beacon of light, one to turn to in defining 
the relationship between state and religion, one to interpret 
the sound rules of governance (siyasa shar’iyya) that ought 
to be followed, and to draw on its accumulated experience, 
its scientific and intellectual history which is based on the 
following dimensions: 
1. Jurisprudential dimension: Reviving and renewing religious 

sciences following the doctrine of Ahl al-sunnah wal jama’a 
(People of the Sunnah and the Community) which reconciles 
reason with tradition and elucidates the rules of interpreting 
religious texts.  

2. Historical dimension: Leading the national movement 
toward freedom and independence.

3. Cultural dimension: Reviving natural sciences, humanities 
and arts.

4. Pragmatic dimension: Leading Egyptian society and 
shaping leaders of opinion in Egyptian public life.            

5. Comprehensive dimension: Amalgamating knowledge, 
leadership, development and culture in the Arab and the 
Islamic worlds.   

 In their discussions, participants invoked the legacy of leading 
intellectual and reformist Azhar figures, from Shaykh Hasan  
al-‘Attar and his eminent student Shaykh Rifa‘a al-Tahtawi, 



In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

al-Azhar Al Sharif
Office of the Grand Imam of al-Azhar
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Upon the kind initiative of the Grand Shaykh of al-Azhar, 
Dr. Ahmad al-Tayyeb, senior Azhar scholars (ulama) met with 
a group of Egyptian intellectuals of different backgrounds 
and religious affiliations. During the meetings held there 
were intensive discussions over the current historic juncture 
Egypt is going through in the aftermath of the 25 January 
Revolution, and which is to be the driving force for Egypt’s 
future, towards freedom, human dignity, equality, and social 
justice. 

There was consensus that Egypt’s future should be built on 
a set of comprehensive and sound principles and guidelines to 
be debated by different parties of the Egyptian society in order 
to reach a framework of good governance.
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