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أحمد الطيب اإلمام األكبر الـ 46 لألزهر الشريف
يجيد الفرنسـية واإلنجليزية وترجـم العديد من الكتـب منهما وإليهما
جمعة أشـاد بدوره الكبير ومكانتـه الدينية والعلميـة وكان أول مهنئيه

من أقصى صعيد مصر ومن مدينة األقصر 
السياحية مت اختيار ابن إحدى أعرق العائالت 
الدينية في مصر ليكون شيخ األزهر رقم 46 في 
مسيرة األزهر الشريف أعلى املؤسسات اإلسالمية 
في مصر وفي العالم اإلسالمي وصاحبة املكانة 

الرفيعة على مستوى العالم.
وأتى قرار الرئيس املصري بتعيني د.أحمد 
الطيب خلفا للش����يخ د.محمد سيد طنطاوي 
الذي توفي األس����بوع املاضي عن 81 عاما إثر 

إصابته بأزمة قلبية.
وجاء خبر اختي����ار د.أحمد الطيب رئيس 
جامعة األزهر شيخا جديدا للجامع األزهر مفاجأة 
كبيرة للدكتور الطيب الذي لم يكن يعلم به.

وقد تلقى د.الطيب خبر تعيينه شيخا جديدا 
لألزهر، حيث كان في قريته »القرنة« باألقصر، 
حيث اعتاد ان ميضي إجازة نهاية األس����بوع 
بني أهله وعش����يرته من أبن����اء القرية، وفور 
تلقي����ه اخلبر واعالمه بثقة الرئيس حس����ني 
مبارك له بتعيينه ش����يخا جديدا لألزهر بدأت 
األفراح واالحتفاالت في قري����ة القرنة، حيث 
تواف����د املهنئون من جميع أنح����اء القرية الى 
منزل د.الطيب لتهنئته بالثقة الغالية للرئيس 

مبارك بتعيينه شيخا لألزهر.
وأعرب شيخ األزهر اجلديد عن تقديره البالغ 
لتلك الثقة الكبي����رة التي منحها إياه الرئيس 
حس����ني مبارك بتعيينه شيخا جديدا لألزهر 

خلفا للدكتور سيد طنطاوي.
ومن املقرر ان يقطع د.احمد الطيب زيارته 
احلالية لبلدته ويع����ود الى القاهرة في وقت 
الحق، حيث كان من املقرر ان يعود الى القاهرة 

يوم األحد املقبل كعادته كل أسبوع.
وقد خيمت حالة من الفرح على أرجاء جامعة 
األزهر الختيار رئيس����ها شيخا لألزهر ورغم 
اإلجازة األسبوعية إال ان مكتب رئيس اجلامعة 
تلقى املئات من املكاملات الهاتفية لتهنئة د.الطيب 

باملنصب اجلديد.

أول المهنئين

وهنأ فضيلة د.علي جمعة مفتي اجلمهورية 
د.احمد الطيب شيخ األزهر اجلديد، وأعرب عن 
أمله للدكتور احمد الطيب في ان يوفقه اهلل في 
هذه املهمة الكبيرة خلدمة اإلس����الم واملسلمني 

في مصر والعالم.
كما أش����اد املفتي � ف����ي البرقية التي بعث 
بها الى ش����يخ األزهر اجلديد � بالدور الكبير 
للدكتور احمد الطيب من خالل علمه ومكانته 

الدينية والعلمية، مؤكدا التعاون التام بني كل 
املؤسس����ات الدينية في مصر من اجل خدمة 

اإلسالم واملسلمني.
وشيخ األزهر اجلديد رجل أكادميي ويتميز 
بصفات فريدة عمن سبقوه حيث يجيد الفرنسية 
إذ ترجم العديد من الكتب اإلسالمية منها وإليها 
باالضافة إلجادت����ه االجنليزية حيث عمل في 
العديد من الدول االسالمية ومنها باكستان التي 
تولى فيها عمادة كلية أصول الدين باجلامعة 
االسالمية فضال عن سفره في مهام علمية الى 
فرنسا وسويسرا وتدريسه في جامعات قطر 

والسعودية واإلمارات.
ويعتبر الطيب من علماء السنة املعتدلني 
والذي يتوقع ان ميضي على خطوات س����لفه 
الراحل، كما يعتبر الطيب من العلماء املستنيرين 
باإلضافة لدعوته الى العدالة كقيم انس����انية 
سامية كما انه يدعو الى احلوار والتسامح على 
الرغم من تش����كيكه مرات عديدة بالسياسات 

الغربية املساندة إلسرائيل في املنطقة.

مفتي مصر

سطع اس����م أحمد الطيب عندما مت تعيينه 
مفتيا ملصر في مارس 2002 لفترة اس����تمرت 
نحو السنة ونصف السنة، أصدرت خاللها دار 

االفتاء على يديه 5300 فتوى.
وعقب تعيينه مفتي����ا للديار املصرية أكد 
د.أحمد الطيب دعمه ملا يتخذه املسؤولون على 
الساحتني العربية واالسالمية واستثمارها بقدر 
املستطاع الى جانب عدم التخلي عن خيارات 

املقاومة املشروعة.
وقال د.الطيب جينها أنه سيمضي على نفس 
النهج الس����ابق الذي اتخذه املشايخ األفاضل، 
وسبر غور القضايا االسالمية الساخنة املطروحة 
على الس����احة حتى يكّون فيه����ا رأيا واضحا 

وقاطعا.
وأضاف انه سيكون قلبا وقالبا فيما يتخذ 
من مواقف بصدد القضية الفلسطينية وقضايا 
األقليات االس����المية وباقي القضايا التي تهم 

املسلمني في الداخل واخلارج.

دين الزمان والمكان

يؤمن شيخ االزهر اجلديد باحلوار اساسا 
في كل االمور ويقول ان القرآن مليء باحلوارات 
مع املخالفني ويقول في مواضع كثيرة »هاتوا 
برهانكم« كما انه يعتمد على احلق والتفرقة 
ب����ني اجلدل والعلم والظن، وه����ذه ثوابت في 

عقيدتنا ولم يكن االسالم يوما ما دينا منغلقا 
ولكنه دين عامل����ي فكيف يكون دينا عامليا ثم 

يقول البعض ال للحوار مع اآلخر.
واذا كان من طبيعة االسالم احلوار وهو دين 
الزمان واملكان والبد ان يكون مستمرا الى يوم 
القيامة باعتماده احلوار واال صادرنا عليه آلية 

من آليات استمراره كدين عاملي خامت.

رئيس جامعة االزهر

وفي 28 سبتمبر 2003 اصدر الرئيس حسني 
مب����ارك قرارا بتعيني د. احمد الطيب رئيس����ا 
جلامعة االزهر وتعيني اس����تاذ الفقه في كلية 
اص����ول الدين باجلامعة د.عل����ي جمعة مفتيا 

ملصر.

أصغر المفتين

ود.احمد الطيب من مواليد االقصر من قرية 
القرنة غرب النيل عام1946 وكان اصغر من تولى 
منصب مفتي اجلمهورية منذ انشائه وقد بدأ 
الطيب دراسته الدينية في معهد اسنا الديني 
االبتدائي االعدادي ثم معهد قنا الديني الثانوي 
ثم كلية اصول الدين في جامعة االزهر وتخرج 
فيها عام 1969 في قسم العقيدة والفلسفة، ثم 
حصل على املاجس����تير في العقيدة والفلسفة 
االسالمية من جامعة االزهر وتخرج فيها عام 
1969 في قسم العقيدة والفلسفة ثم حصل على 
املاجس����تير في العقيدة والفلسفة االسالمية 
من جامعة االزهر ع����ام 1971 ثم الدكتوراه في 

التخصص نفسه عام 1975. 

عدالة اإلسالم

وقد اصدر 19 مؤلفا علميا كلها في العقيدة 
والفلس����فة والشريعة االس����المية، كما ترجم 
ع����دة كتب من اللغة الفرنس����ية التي يجيدها 
بطالقة الى اللغ����ة العربية وكلها تتحدث عن 
عدالة االسالم وعلومه النافعة للبشرية، وقد 
ش����غل منصب عميد كلية الدراسات العربية 
واالسالمية في جامعة االزهر فرع اسوان ملدة 
4 س����نوات، ثم عميدا لكلية اصول الدين في 
اجلامعة االسالمية في اسالم اباد في باكستان 
ملدة عام، وقد س����افر د.الطيب في مهام علمية 
عدة وطويلة الى جامعات فرنس����ا وسويسرا 
والسعودية وقطر واالمارات، ومتزوج ولديه 
محمود مهن����دس خريج جامعة االزهر، وبنت 
خريجة كلية التربية في جامعة جنوب الوادي 

وكالهما متزوج.

الرئيس المصري وقّع قرار تعيينه في ألمانيا... واألفراح عمت قرية القرنة مسقط رأسه

أحمد الكوس

شيخ األزهر اجلديد د.أحمد الطيب املتوقع أن ميضي على خطوات سلفه

محمد العمر صالح الغامن د.يوسف الشراح

أجاز العمليات االنتحارية الفلسطينية 
وإفتاء المرأة للمرأة

فتاوى وآراء عديدة أصدرها شيخ 
األزهر اجلدي���د أبرزها عندما أعلن 
العمليات االنتحارية  مش���روعية 
الفلس���طينية، وق���ال الطيب أمام 
طلبة اجلامعات في معسكر أبوقير 
باالس���كندرية ع���ام 2002 ان هذه 
العمليات مش���روعة ألنها »تهدف 
الى الدفاع عن احلقوق واملقدسات 
االسالمية«. وأضاف: »ان العمليات 
االنتحاري���ة هي الس���الح الوحيد 
للنضال الفلس���طيني في األوضاع 
احلالية«، وبالتالي ال ميكن التنديد 
بها. وأضاف ف���ي وقت جتري فيه 
الفصائ���ل الفلس���طينية محادثات 
حول وقف محتمل للعمليات داخل 
اس���رائيل »هناك جيش قوي جدا، 
وشعب ضعيف جدا، ال يجد وسيلة 
اخرى يدافع عن نفسه، اذا ال ميكننا 

القول انه ال يجب القيام بذلك«.
وقال ان »االسالم يحرم مقاتلة 
املدنيني والنس���اء واألطفال«، لكن 

شرط وجود جيش���ني، األمر الذي 
ال يتوافر في النزاع الفلس���طيني � 

االسرائيلي.
للش���عب  كان  »اذا  وأض���اف: 
الفلسطيني جيش، فإن هذه العمليات 

يجب ان تكون ممنوعة«.
وتابع ان االشخاص الذين يرتكبون 
العمليات االنتحارية »ال يستطيعون 
التمييز بني مدني وعسكري«. وأثارت 
فتوى أخرى ردود فعل واسعة عندما 
ق���ال: ان حتديد الربح مقدما للذين 
يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة 
االس���تثمارية في البنوك او غيرها 
حالل وال شبهة في هذه املعاملة، فهي 
من قبيل املصالح املرسلة وليست 
من العقائد او العبادات التي ال يجوز 
التغيير او التبديل فيها، ويضيف 
ان استثمار االموال لدى البنوك التي 
حت���دد الربح او العائد مقدما حالل 

شرعا وال بأس به.
وأضاف: لي���س كل التعامل مع 

البنوك حالال وليس كله حراما، امنا 
يجب على املسلم ان يحدد بوضوح 

طريقة تعامله مع البنك او غيره.
كما أعرب الطيب في احد أحاديثه 
عن رفضه إلطالق احكام بالكفر او 
اخلروج من امللة على اي مسلم بسبب 
اي اجتهاد علمي يصدر عنه، وقال: 
»ليس ألحد، مهما بلغ شأنه من العلم 
الديني، ان مينح الناس صفة االميان 
او الكف���ر، فمن لم يعترف صراحة 
بالكف���ر او يعلن انكاره ملعلوم من 
الدين بالض���رورة فال ميكن احلكم 
بتكفيره«. كما ذكر في أول حديث 
له مع الصحافة املصرية انه ال يرى 
مانعا أن تتولى املرأة اذا بلغت درجة 
من العلم والتأصيل الفقهي العمل 
في مجال افتاء املرأة من خالل هيئة 
علمية ضمانا لدقة الفتوى ومن هنا 
تستوي الفتوى سواء كانت من رجل 
أو امرأة، فالعلم والتأصيل الفقهي 

اساس االفتاء.

مفارقات عديدة باختيار مشايخ األزهر الطيب معارض لإلخوان
مع تعيني أحمد الطيب شيخا لألزهر يصبح د.احمد الطيب »اإلمام  وداٍع الحتواء أي فكر متطرف

األكبر« وهو اللقب الذي يطلق على ش���يخ األزهر أعلى املؤسسات 
اإلسالمية ورغم عراقة األزهر وتأثيره في العالم اإلسالمي ليس فقط 
على املس���توى الديني بل سياسيا واجتماعيا على جميع األصعدة، 
فإن منصب »شيخ األزهر« لم يظهر إال بعد مرور 741 عاما على إنشاء 
اجلامع األزهر، وحتديدا ع���ام 1101ه� عندما تولى املنصب ألول مرة 

الشيخ محمد بن اخلراشي الذي كان يلقب ب� »شيخ اإلسالم«.
وتناوب على املنصب 46 عاملا أولهم اخلراش���ي وآخرهم الطيب، 
ورغم ان املهام الرئيسية لشيخ األزهر تشمل اإلشراف على املؤسسة 
وطالبها وعلمائها والرقي بها، إال ان األزهر ورئيس���ه يلعبان دورا 

سياسيا ووطنيا كبيرا.
شهد اختيار مشاي���خ األزه���ر ال� 46 الكثير من املفارقات واملواقف 
اخلال���دة، كان من بينها، ان جميع من تولى مش���يخة األزهر كانوا 
مصريني ما عدا الشيخ حسن العطار الذي تولى املشيخة عام 1830 
وهو من أصل مغربي، وقد ُولد ونشأ في مصر، وكذلك الشيخ محمد 
اخلضر حسني املتوفى عام 1958، فهو تونسي األصل، وتولى الشيخ 
حسن القويسني املشيخة وهو كفيف البصر، في حني كان جد الشيخ 
محمد العباس املهدي نصرانيا وأس���لم، أما املوقف األبرز فهو تولي 
3 مشايخ من أسرة واحدة هذا املنصب الرفيع، في سابقة لم حتدث 
من قبل، وهم الش���يخ احمد العروسي )1778 � 1793(، وابنه الشيخ 
محمد احمد العروس���ي )1818 � 1829(، والشيخ مصطفى محمد احمد 

العروسي )1864 � 1870(.
وكان أصغر شيخ تولى مشيخة األزهر هو محمد مصطفى املراغي 

الذي تولى املنصب وهو ابن 47 عاما.

من ضمن املواقف والتصريحات البارزة التي أدلى بها شيخ األزهر 
اجلديد ما صرح به لصحيفة »ايجيبت توداي« التي تصدر باإلجنليزية 
في مقابلة مبناسبة الذكرى الثالثة العتداءات 11 سبتمبر 2001 حيث 

قال »أدركنا ان اخلطاب اإلسالمي بحاجة الى مراجعة«.
كما أكد ام���ام اس����قف كانترب���ري روان وليامز ان »االخت���الف 
ب���ني البشر، في املعتقدات الدينية او الفكرية او اللغوية والعاطفية 

هو أساس عقيدة القرآن.
واهلل سبحانه وتعالى يقول انه خلق الناس شعوب���ا وقبائ���ل 

ليتعارفوا«، وذلك ف���ي محاول���ة لتعزيز االميان باحلوار.
والطيب معروف ايضا مبوقفه املعارض جلماعة االخوان املسلمني، 
اكبر أحزاب املعارضة وأكثرها تنظيما في مصر، واحملظورة رسميا 

على الرغم من الشعبية التي حتظى بها.
وقد دان في 2006 عرضا للفنون القتالية قام به طلبة إسالميون 
تابعون جلماعة االخوان املسلمني في جامعة األزهر ودعا إلى »احتواء 

أي فكر متطرف« في اجلامعة.
وقال حينذاك ان هؤالء الطلبة »صوروا امام العال����م كل���ه وه���م 
يشكلون ميليشي���ات إرهابية ما يدعو الى االعتق����اد بان جامع���ة 
األزه��������ر جامع���ة إرهابية تص���در اإلرهاب والفكر املتطرف وهو 

م���ا ال يقبل���ه األزه���ر مطلق����ا«.
وأش����ار الى ان الطالب كانوا ملثمني »مث����ل حماس وحزب اهلل 
واحلرس الثوري في ايران«. وقد طرد عدد من هؤالء الطالب واعتقل 

عشرات آخرون.

شيخ األزهر الجديد  من رموز التصوف المعاصر

... نصير المرأة وصل

عرف عن شيخ األزهر انه من رموز التصوف 
اإلسالمي املعاصر اذ ينتمي لعائلة الشيخ الطيب 
الدينية الشهيرة التي كان عميدها الراحل الشيخ 
أحمد الطيب صوفيا زاهدا زاره امللك املغربي الراحل 
محمد اخلامس مع الرئيس جمال عبدالناصر في 
اخلمسينيات من القرن املاضي وله ضريح كما ان 
البنه محمد )والد ش��يخ األزهر اجلديد( ضريحا 
ايضا في القرنة ويتوافد الى س��احة الضريحني 
الكثير من املتصوفة حيث يتناولون الغذاء جميعا 
وه��و تقليد قدمي حترص عليه العائلة. ورغم ذلك 
يعتبر ش��يخ األزهر اجلديد أن  كثيرا من الناس 
غرباء عن التصوف التصقوا به وأساءوا اليه مثل 
ما نراه من مظاهر في املوالد الش��عبية وادعاء ان 
هذا ولي يفعل كذا وكذا ثم ترى سلوكا ال يتطابق 
مع الشريعة فاملتصوفة وضعوا لنا قاعدة لنكشف 

هؤالء فقالوا: »ولو رأيته يتطير في الهواء او ميشي 
على املاء فاعرض سلوكه على الشريعة فإذا خالفها 

فاضرب به عرض احلائط«.
ويرى ان التصوف ظلم كثيرا من املنتس��بني 
للتصوف أنفسهم قبل اعداء التصوف وهو علم ثم 
تطبيق بعد ذلك وعندنا تراث في التصوف اإلسالمي 
عمره 14 قرنا مواكب لظهور اإلسالم وملطلع التاريخ 
اإلسالمي ولدينا مدارس في التصوف ورموز له 
لفتت أنظار العالم وحسبك ان عاملا فرنسيا عمره 
80 عاما قضى 50 منها على تراث الشيخ األكبر ابن 
عربي وحده ثم بعد ذلك استطاع ان يتحدث عن هذا 

التراث وينصفه من التهم التي تنسب اليه.
وال يجد أن التصوف يؤثر على الفتوى حيث 
سبق وجمع الكثير من العلماء بني التصوف والفقه 

كاإلمام الغزالي.

دعا شيخ األزهر اجلديد في أحد أحاديثه 
الرجل الش���رقي الى أن يتنازل عن طباعه، 
فمازالت نظرته الى امل���رأة قاصرة، ودائما 
ما حارب تلك النظرة خصوصا في الصعيد 
اجلواني وعندما اعلن عن خبر شغله منصب 
املفتي عام 2002 س���مع هتاف النس���وة في 
الصعيد وهن يقل���ن »نصير املرأة وصل«. 

فمازال البعض بحسب رأيه يخجل من ذكر أسم 
زوجته ويأنف أن يأخذ برأيها وأن يساعدها 
في املنزل، وذكر شيخ األزهر اجلديد أنه لم 
يحدث أن شتم زوجته ولو مرة واحدة خالل 
عم���ره ولم يفكر مطالقا ف���ي أن يرفع يداه 
عليها حتى في حاالت الغضب حيث يصمت 

لتكتشف خطأها بعد ذلك.

دعاة لـ »األنباء«: خبر يشرح الصدور ويفرح اآلذان
ليلى الشافعي

متنى عدد م���ن رجال الدين 
الكويتيني لشيخ األزهر اجلديد 
د.أحم���د الطي���ب التوفيق في 
منصبه اجلديد ملا فيه خير هذه 
األمة والنهوض باالزهر كمدرسة 
دينية وتعليمية ومنارة للعلم 
وان تتم مواجهة الفتاوى الشاذة 
والغريبة التي بدأت تنتشر في 

العالم اإلسالمي.
وتوجه الداعية أحمد الكوس 
باملباركة لشيخ االزهر اجلديد 
قائ���ال: نب���ارك للش���يخ أحمد 
الطيب على تولي هذا املنصب 
فمنصب ش���يخ االزهر منصب 
كبير وعظيم وخطير واالزهر 
مشهود له بالدعوة إلى اهلل منذ 
انشائه س���واء في مصر أو في 

العالم االسالمي.
ونتمنى أن يعود االزهر قلعة 
حصينة تكون عونا لالس���الم 
واملس���لمني للرد على الشبهات 
املغرضة التغريبية والعلمانية 
وغيرها من االديان املنحرفة التي 
يطعن اصحابها في االسالم. والبد 
من االهتمام باملنافحة عن الكتاب 
والسنة فهناك من يطعن فيهما 
من املغرضني عبر وسائل اإلعالم 
املختلف���ة، كما نتمنى أن تكون 

بدوره قال د.يوسف الشراح 
الش���ريعة والدراس���ات  بكلية 
االس���المية ان���ه خلبر يش���رح 
الصدور ويفرح اآلذان ان بلغنا 
اختيار احلكومة املصرية لفضيلة 
شيخ االزهر اجلديد الشيخ د.أحمد 
الطيب تبعا وخلفا لفضيلة الشيخ 
د.محمد سيد طنطاوي رحمه اهلل، 
والشيخ أحمد الطيب هو من هو 
فقد عرف فضال ونبال وعلما وهو 
كذلك معروف بصالحه وقربه من 
اهلل تعالى. فنسأل اهلل سبحانه 
وتعالى أن يجعله خير سلف وأن 
يعينه على مسؤولياته الكبيرة 
وأن ينفع به البالد والعباد وأن 

هناك آلية تب���رز مكان العلماء 
وأثرهم في املجتمعات االسالمية، 
من خالل تكرمي العلماء والذود 
عنهم، وايضا الدفاع عن االقليات 
االس���المية في جنوب ش���رق 

آسيا.
فدور االزهر كبير لذا نرجو 
من احلكومة املصرية ان تزيد من 
تكرمي العلماء وان حسن اوضاع 
االئمة واملشايخ وان تكثف من 
ال���دروس الش���رعية وفق فهم 

الكتاب والسنة.
الفتاوى  كما امتنى مواجهة 
الش���اذة والغريب���ة التي بدأت 

تنتشر في العالم االسالمي.

ميده مبدد من عنده س���بحانه 
وتعالى.

أما الباحث االسالمي صالح 
الغ���امن فهن���أ د.أحم���د الطيب 
مبنصبه اجلديد وقال: نسأل اهلل 
أن يبارك ف���ي عمله وأن يلهمه 
الصواب وأن يجري احلق على 

يديه وفي فتاواه.
ود. الطيب من أسرة كرمية 
النبوية  الدوح���ة  إل���ى  ممتدة 
الشريفة ولهم مكارم وسباقون 
في العمل اخليري، نس���أل اهلل 
تعالى أن يصلح به األمة وجموع 
املسلمني ألن هذا املنصب مركز 
حساس وبفتاواه تسن القوانني 

ويحس���م اخلالف ف���ي قضايا 
جوهرية حتدد مصير األمم. نسأل 
اهلل تعالى أن يكون عونا ألهل 

احلق على الباطل.
وتوجه مدير إدارة الدراسات 
االس���المية ب���وزارة االوق���اف 
والشؤون اإلسالمية محمد العمر 
بالتهنئة إلى د.أحمد الطيب على 
هذا املنص���ب ونقول له ان هذا 
املنصب ميثل موقعا دينيا على 
املس���توى العربي واالس���المي 
ونس���أل اهلل ان يوفقه ملا فيه 
خير هذه األمة والنهوض باالزهر 
كمؤسسة دينية وتعليمية ومنارة 

للعلم في جميع بالد العالم.


