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يصلى على جثمانه اليوم في المدينة المنورة ويدفن في البقيع

األزهر الشريف ينعى د. محمد سيد طنطاوي

شيخ األزهر الراحل د.محمد سيد طنطاوي الراحل في مجلس ديني بعد ختام إحدى الصلوات

صاحب السمو األمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء عزوا الرئيس المصري سائلين المولى أن يتغمد الفقيد برحمته: 
ترك آثارًا خالدة من علمه سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في سجل األزهر

الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية 
تنعى شيخ األزهر 

د.محمد سيد طنطاوي
النفس  أيتها  قال تعالى )ي����ا 
املطمئنة ارجعي الى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي( 27-30 سورة الفجر.
ببالغ األلم تلقت الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية نبأ وفاة شيخ 
األزه����ر د.محمد س����يد طنطاوي 
صباح امس األربعاء 24 ربيع األول 
1431 ه� املواف����ق 10 اجلاري، عن 
عمر يناه����ز 82 عاما، اثر إصابته 
بأزمة قلبية خالل زيارته لعاصمة 
اململكة العربية السعودية الرياض، 
للمشاركة في حفل توزيع جوائز 

امللك فيصل العاملية.
والفقيد الشيخ طنطاوي ولد في 
28 اكتوبر 1928 مبحافظة سوهاج 
بصعيد مص����ر، والتحق باألزهر 
الشريف، حيث أبرز تفوقا ملحوظا 
مكنه م����ن االلتحاق بكلية أصول 
الدين التي عمل بعد تخرجه مدرسا 
بها قبل انتدابه للتدريس في ليبيا 

ملدة 4 سنوات.
وحصل طنطاوي على الدكتوراه 
في احلديث والتفس����ير عام 1966 
كما عمل في املدينة املنورة عميدا 
العليا باجلامعة  الدراسات  لكلية 

اإلسالمية.
وع����ن الراحل مفتي����ا للديار 
املصرية ف����ي 28 اكتوبر 1986 ثم 
عن ش����يخا لألزهر الشريف عام 
1996 وظل في منصبه حتى وفاته، 
وكان رحمه اهلل يلقب باإلمام األكبر 

شيخ اجلامع األزهر.
وُيعد د.طنطاوي واحدا من ابرز 
علماء األزهر في علم التفسير، وله 
تفسير للقرآن الكرمي، وقد ترأس 
فضيلته املجلس اإلسالمي العاملي 
للدعوة واإلغاثة، وشارك في العديد 

من املؤمترات والندوات.
والهيئة اخليرية رئيسا وأعضاء 
وعاملن إذ تعرب عن عميق حزنها 
لوفاة شيخ األزهر، فإنها تتقدم الى 
أس����رته وتالمذته بأحر التعازي، 
سائلن اهلل تعالى سبحانه وتعالى 
ان يسكنه فسيح جناته مع النبين 
والصديقن والشهداء والصاحلن 
وحسن أولئك رفيقا، وهلل ما أعطى 
وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر، 
فلنصبر ولنحتسب، ونسأل اهلل 
سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وان يلهم آله وذويه 
الصبر والسلوان، و)إنا هلل وإنا 

إليه راجعون(.

وقبل شهور قرر طنطاوي منع النقاب في 
مؤسسات األزهر ومعاهده حن ال يكون فيها 

رجال.
وتعرض طنطاوي النتقادات من بينها انه 

مؤيد لسياسات احلكومة.
كما انتقده ليبراليون كثيرون لقرارات صدرت 
في عهده من األزهر بحظر كتب قال األزهر إن 

محتواها مخالف لإلسالم.
وكان أي����د عام 1996 حك����م محكمة قضت 
بالتفري����ق بن األس����تاذ اجلامعي نصر حامد 
ابوزيد وزوجته على أساس انه مرتد عن اإلسالم 
بس����بب كتابات له، وجلأ ابوزيد وزوجته الى 

هولندا لإلفالت من احلكم.
وقال عبداهلل النجار مستشار اإلمام الراحل 
للتلفزيون املصري ان الشيخ كان باديا في متام 

صحته قبل سفره الى السعودية.

آثار خالدة

كما نعى د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس 
الش����عب، اإلمام األكبر الش����يخ د.محمد سيد 
طنطاوي شيخ األزهر الذي وافته املنية اليوم 
)أم����س( بالرياض. وأصدر س����رور بيانا جاء 
فيه: »ان مجلس الشعب مبشاعر ملؤها احلزن 
واألسى وقلوب مفعمة باإلميان واليقن ينعى 
د.محمد سيد طنطاوي شيخ  األزهر، رحل عن 
دنيانا محبوبا محمود السيرة طيب األثر لبى 
ن����داء ربه فإنا هلل وإنا إليه راجعون، ليجزيه 
باإلحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، 
فقد كان فضيلته رحمه اهلل عاملا جليال وإماما 
لذا نهلت من علمه األجيال وقف شامخا بهدوئه 
املعهود وببصي����رة العلماء يذود عن حياض 
شريعتنا الغراء ويجدد فقهها ليواجه ما يستجد 

من قضايا العصر ومشكالته«.
كان رحمه اهلل طيب احمليا سمح اخللق سهل 
العبارة قريبا من كل الناس حوله ترك لنا آثارا 
خالدة من علمه سيسجلها التاريخ بأحرف من 

نور في سجل األزهر الشريف. 

عام 1966 وعمل مدرسا 
بكلي����ة أصول الدين 
ثم انتدب للتدريس 
في ليبيا مل����دة أربع 
سنوات، كما عمل في 
املدينة املنورة عميدا 
لكلية الدراسات العليا 
باجلامعة اإلسالمية، 
وعن مفتي����ا للديار 
املصرية ع����ام 1986 
ثم شيخا لألزهر عام 

.1996

الوئام بين المسلمين

اتفاق بن  وهناك 
رجال الدين على سعة 
علمه واطالعه الديني، 
إنه  ويقول محللون 
صاحب دور بارز في 
احلف����اظ على الوئام 
بن املسلمن واألقباط 

في مصر.
إلى  ويش����يرون 
عالقته الوطيدة بالبابا 
ش����نودة الثالث بابا 
األرثوذكس  األقباط 
الذين يش����كلون أغلبية املسيحين في البالد، 
لكن اإلمام الراحل أث����ار الكثير من اجلدل في 
السنوات املاضية وخاصة ملصافحته الرئيس 
اإلسرائيلي ش����معون بيريز في مؤمتر حوار 
األديان الذي نظمته األمم املتحدة والسعودية 

بجنيڤ عام 2008.
وفي عام 2003 أثار اجلدل بقوله إن لفرنسا 
احلق في منع احلجاب في املدارس احلكومية، 
وقال ذلك بعد اجتماع في مش����يخة األزهر مع 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي كان 

يتولى منصب وزير داخلية فرنسا آنذاك.

القلبية فاجأت ش����يخ األزهر ف����ي املطار لدى 
استعداده لصعود الطائرة للعودة إلى القاهرة 
وإنه نقل إلى مستش����فى امللك خالد العسكري 

حيث فاضت روحه.
وذكر مصدر أن اجلثمان سينقل اليوم إلى 
املدين����ة املنورة للصالة عليه ودفنه، وأضاف 
أن شيخ األزهر كان أوصى بدفنه في البقيع إذا 

توفي في السعودية خالل زيارته.
ولد طنطاوي الذي يلقب باإلمام األكبر في 
محافظة سوهاج بصعيد مصر عام 1928، وحصل 
على درجة الدكتوراة في احلديث والتفس����ير 

اهلل تعالى بالسعودية 
حيث وافته املنية قبل 
صع����وده الى س����لم 
الطائرة التي كان من 
املفترض ان تقله الى 

ارض الوطن.
الراحل  ولالم����ام 
ص����والت وج����والت 
في كل مكان لتفعيل 
الدعوة  دور ونشاط 
االسالمية في ارجاء 
املعمورة، وكان قبل 
الى  الرحلة االخيرة 
السعودية في رحلة 
الفائزين في  لتكرمي 
جائ����زة االمير نايف 
ب����ن عبدالعزي����ز آل 
سعود للسنة النبوية 
والدراسات االسالمية، 
كما ان االزهر بأساتذته 
وعلمائ����ه وطالب����ه 
وموظفيه يعترفون 
ف����ي تطوره  بفضله 
وبالعمل على االرتقاء 
العلم����ي  مبس����تواه 
والديني. تغمده اهلل 

بواسع رحمته، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

مدافن البقيع

 وق����ال وكيل األزهر محم����د واصل إن ابن 
شيخ األزهر وافق على دفن جثمان والده في 
البقيع حيث دفن النب����ي محمد ژ وآل بيته 
وصحابته، وسيحل واصل محل اإلمام الراحل 
حلن تعين شيخ جديد لألزهر بقرار يصدره 
رئيس الدولة طبق����ا للقانون، ويرأس واصل 

جلنة حوار األديان في األزهر.
وقالت مصادر في مشيخة األزهر إن األزمة 

ليلى الشافعي ـ أسامة أبوالسعود
نعت مش����يخة االزهر الى العالم االسالمي 
العالم والفقيه د.محمد س����يد طنطاوي شيخ 
االزهر الذي وافته املنية امس مبدينة الرياض 
السعودية اثر ازمة قلبية مفاجئة داهمته خالل 
وجوده في مطار امللك خالد الدولي في الرياض 
للسفر عائدا للقاهرة، عقب املشاركة في حفل 
توزيع جوائز امللك فيصل العاملي، ونقل الفقيد 
رحم����ه اهلل على الفور الى املستش����فى حيث 

فاضت روحه الى بارئها.
هذا وبعث صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تعزية ومواساة الى اخيه 
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية 
مصر العربية الش����قيقة عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له باذن 
اهلل تعالى فضيلة الشيخ د.محمد سيد طنطاوي 
شيخ االزهر الشريف سائال سموه املولى تعالى 
ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنات 
وان يلهم ذوي الفقيد جميل الصبر وحس����ن 
العزاء. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتن.

الفقيه والعالم

وأصدرت مش����يخة االزهر بيانا نعت فيه 
الفقيد قائلة: )يأيتها النفس املطمئنة ارجعي الى 
ربك راضية مرضية فإدخلي في عبادي وادخلي 
جنتي(. فقدت االمة االسالمية والعربية علما 
من أجل علمائها وفقيه����ا من فقهائها د.محمد 
سيد طنطاوي شيخ االزهر في مدينة الرياض 
باململكة العربية السعودية صباح اليوم )أمس( 
االربعاء املوافق 24 ربيع  االول لعام 1431 هجرية 
املوافق 10 مارس 2010 م. وكان الفقيد يرحمه 
اهلل تعالى مخلص����ا في عمله وفي علمه وفي 
كل ما من شأنه خير االسالم واملسلمن، وظل 
يعمل بكل طاقته حت����ى آخر نفس، حيث انه 
كان في احدى مهامه الدعوية املخلصة لوجه 

العنزي: بصماته واضحة في التدريس واالجتهادات الفقهيةالمعتوق: مواقفه ال تنسى تجاه قضايا الكويت العادلة
أسامة أبوالسعود

أعرب وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
األسبق د.عبداهلل املعتوق 
عن بالغ احل���زن وعميق 
األسى لرحيل شيخ األزهر 
االمام األكبر فضيلة الشيخ 
د.محمد سيد طنطاوي الذي 
وافاه األجل أمس باململكة 

العربية السعودية.
ف���ي  املعت���وق  وق���ال 
تصريح���ات ل���� »األنباء« 
»ال نقول إال إن���ا هلل وإنا 
اليه راجعون، فقد خس���ر 

العالم اإلسالمي رم���زا من الرموز اإلسالمية 
وعلما من األعالم، وثلم اإلسالم مبوته ثلمة 

عظيمة«.
وتابع املعتوق قائال: »نس���أل اهلل العلي 
القدير ان يعوضنا بفقيدنا الغالي، يرحمه 
اهلل، سماحة شيخ األزهر الشريف األمام األكبر 

د.محمد سيد طنطاوي، وإنا 
هلل وإنا إليه راجعون«.

وعن منهج شيخ األزهر 
ق���ال املعتوق  الوس���طي 
»د.محمد سيد طنطاوي كان 
ركنا أساسيا في الدعوة الى 
الوسطية في زماننا هذا«.

واستذكر املعتوق مواقف 
شيخ األزهر النبيلة جتاه 
الكويت وقضاياها العادلة 
حيث قال »كان د.طنطاوي، 
يرحمه اهلل، داعما جلميع 
قضاي���ا الكويت وحقوقها 
العادلة، وال ننس���ى يوما 
من األيام مواقفه املشرفة جتاه الكويت في 
محنتها، رحمه اهلل رحمة واسعة وأسكنه 
فسيح جناته وألهم أهله وذويه وسائر أبناء 
األمة االسالمية الصبر والسلوان بوفاة العالم 
اجلليل شيخ األزهر د.محمد سيد طنطاوي، 

يرحمه اهلل«.

ليلى الشافعي
عزى د. س���عد العنزي العالم 
االس���المي لوف���اة فضيلة شيخ 
االزهر د.مح��مد س���يد طنطاوي 
ونس���أل اهلل ان يتقبله بواس���ع 

رحمته.
والفقيد كان م���ن علماء العالم 
االس���المي وله بصم���ات حقيقية 
كثيرة في هذا املج��ال س���واء كان 
في التدريس او االجتهادات الفقية، 
نسأل اهلل ان يجزيه خير اجلزاء 
ملا ق���ام به في مس���يرته الدعوية 
ونسأل اهلل ان يلهم ذويه الصبر 

والسلوان.
وفضيلت���ه يرحم���ه اهلل كانت ل���ه آراء فقهية 
واجته������ادات مثي���رة للجدل، وق���د تعرض لهذه 
الفتاوى كثير من الفقه���اء والعلماء اال انها تب��قى 
في اط���ار االجتهاد فاملجتهد ان اص���اب فله اجران 
وان اخطأ فله اجر فنس���أل اهلل تبارك وتعالى ان 
يتغ��مد الفقيد بواسع رحمته، ومع ان الفقيد كانت 

له اقوال وفتاوى مختلف فيها فإنها 
تظل في اطار االجت��هاد، وكثير من 
العلماء ردوا عليه واجابوا عن كثير 
من افت��ائه ولك���ن يبقى في اطار 
االجتهاد الفق��هي نسأل اهلل ان مينح 
هذه االمة عل��ماء صادقن يخافون 
اهلل تعالى في ع���باده وينصحون 
لهذه االمة ويذودون عن حمى امة 
االسالم ويداف��عون عن حق���وقها 
ودي��نه���ا الن هذا هو دور العلماء 
ودورهم كبير ومس������ؤوليت��هم 
عظيمة وه���ي امانة كبيرة فعلى 
من يخلف ش���يخ االزه��ر ان يضع 
في اعت���باره هذه املسؤولية الكبيرة 
وانه سوف يق���ف بن ي���دي اهلل وس���وف يسأل 
عن ف���تاواه وعن آرائ��ه فع�ليه ان يت���قي اهلل في 
نف��سه وان يداف���ع عن دين اهلل وعن مصالح االمة 
وال يخ��شى في ذلك لوم��ة الئ��م وال تأخذه محبة 
قريب او مواالة رئيس او اي ش���هوة من ش���هوات 

الدنيا.

د.سعد العنزيد.عبداهلل املعتوق

السيد محمد املهري

المهري نعى شيخ األزهر: د. جمعة األفضل لخالفته
أصدر وكي��ل املراجع 
الس��يد محمد  الش��يعية 
امله��ري بيان��ا ج��اء فيه: 
ينعى السيد محمد املهري 
العالقات  رئيس مجل��س 
اإلس��المية � املس��يحية 
الى الشعب املصري كافة 
واألزهر الشريف والشعوب 
اإلسالمية والعربية واالخوة 
املسيحيني في مصر فقيد 
العلم د.محمد سيد طنطاوي 
تغمده اهلل برحمته الواسعة 

بعد عمر قضاه في س��بيل حتصيل العلم 
واالفت��اء وتربية العلماء وتبن��ي القضايا 
االس��المية والوطني��ة ومحارب��ة األفكار 
التكفيرية، كما انه لم يفرق بني اتباع املذاهب 
االسالمية فقد قال رحمه اهلل: ال خالف في 
االصول بني الس��نة والشيعة وكان معتدال 

ف��ي اطروحات��ه وفتاواه 
ومنسجما مع ابناء مصر 
من املسلمني واملسيحيني 
وكان محبوبا لدى جميع 
الش��عب املص��ري ول��ذا 
سيطر احلزن على املسلمني 
واملس��يحيني ف��ي مصر 
ان يكون  ونحن نقت��رح 
د.علي جمعة مفتي الديار 
للمرحوم  املصرية خليفة 
وان يحل محله في تولي 
رئاسة مش��يخة االزهار 
الشريف ألنه أكفأ املوجودين على الساحة 

االسالمية في مصر.
وختاما جن��دد العزاء واحل��زن لفقيد 
األمتني العربية واإلسالمية وللعاملني االسالمي 
واملسيحي ونعزي الرئيس املصري محمد 

حسني مبارك وأسرة الفقيد الراحل.


