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 مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن

 

 

 :قال الشاعر

 حتى يُواَرى في ثرى َرمسه  *** والشيخ ال يترك أخالقه 

 كذي الضنى عاد إلى نُكثه*** إذا ارعوى عاد إلى جهله  

صالح بن عبد القدوس المتهم بالزندقة أمام الخليفة العباسي المهدي  فلما : لقد مثل قائل هذه البيتين

خاطبه أعجب بغزارة أدبهه وعلمهه وحسهن بيانهه وكثهرة حكمتهه فهلمر بتخليهه سهبيله فلمها ولهى رده 

فلنت ال :  قال.  بلى يا أمير المؤمنين: قال.  البيتين.. خ ال يترك أخالقهوالشي: وقال له ألست القائل

 .هـ161فحاكمه المهدي ثم قتله سنة تترك أخالقك ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك؛ 

وتصداقاً لما سبق فإن شيخ األزهر الدكتور سيد طنطهاوي ال يتهرك أخالقهه وأفكهاره التهي  ههرت 

رسههمياً إلههى أن صههار علههى سههدة أعههرة مؤسسههة دينيههة فههي العههالم  إلههى العلههن منههذ أن صههار مفتيههاً 

بل إن شيخ الزنادقة قديماً صالح بن عبد القهدوس كهان يخفهي زندقتهه وياههر التقشه  ... اإلسالمي

أما الشيخ طنطاوي فقد جاهر بفتاوى  لو كان المهدي حياً لكهان معهه .. والزهد ويكثر من المواعظ

ة مههن الخليفههة المهههدي أو الهههادي أو الرشههيد أو  حتههى السههلطان وناههراً لخلههو السههاح.. شههلن عاههيم

وهلل فهي خلقهه .. فإن شيخ األزهر طنطاوي يصول ويجول ويرتع فهي سهاحة ال حهامي لهها! برقوة

 !شؤون

 :شيخ الهالل: البداية

لمجلهة كنهت رئهيح تحريرههاأ وسهللته ( م. ع )منذ سنوات كنت أجري حواراً مع فضيلة الهدكتور 

أطهل ! كي  أرضى لنفسهي أن أكهون شهيخ ههالل: عن سبب عدم قبوله لمنصب مفتي الديار ؟  قال

علهى النههاس فههي حلههول شهههر رمضههان ومطهالع الشهههور واألعيههاد؟ كيهه  أرضههى لنفسههي أن أكههون 

العهدلأ وقهد اسهتدعاني وزيهر العهدل فعهالً وقلهت لهه لهي شهروط لكهي أقبهل ههذا  مو فاً تابعاً لهوزير

المنصب منها أن يكون منصب اإلفتاء مستقالً عن وزير العدل وأن تكون دار اإلفتاء هيئة مستقلة 

بنفسها تؤخذ فتواها على سبيل الوجوب واإللزام في المحاكم الجنائية وخاصهة فهي عقوبهة اإلعهدام 

المهم أن وزير العدل استمع ولم يعلهق وكلنهه سهخر !! االستئناس والتوصية فقط وليح على سبيل 
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و ل منصب المفتي شاغراً بعد وفاة الشيخ عبد اللطي  حمزة (. م.ع )من مطالب فضيلة الدكتور 

وطفقت الدولة تمسح البالد طوالً وعرضاً لعلها تجهد عالمهاً أزهريهاً واحهداً يقبهل أن .. م1891سنة 

بقبول الشيخ سهيد  1896أكتوبر  29فلم يعثروا حتى وجدوا أخيراً ضالتهم في ! مصريكون مفتي 

وكانههت بدايههة صههعود نجههم الشههيخ  طنطههاوي  بفتههاواه .. طنطههاوي منصههب مفتههي الههديار المصههرية

 !المثيرة للجدل

 :الطنطاوي مفتياً للديار المصرية

نفهح الهدار التهي . م1981وافهق هـ الم1111دخل الشيخ طنطاوي دار اإلفتاء التي أنشئت في سنة 

ـ  1981)كههان علههى سههدتها ؛ الشههيخ حسههونة النههوواي ؛ أول مههن تههولى منصههب اإلفتههاء  مههن سههنة 

نالحهظ أن ( .. 1886ـ  1896)فكان ترتيبه الخهامح عشهر إذ تهولى منصهب اإلفتهاء مهن(.. 1988

ذي كهان أسهتاذاً كل المفتين السابقين قد تدرجوا في سلك القضهاء الشهرعي عهدا الشهيخ طنطهاوي اله

 !هذا حالل وهذا حالل: وسطع نجم الطنطاوي في سماء األزهر ببركة فتاواه.. جامعيا

 :الطنطاوي شيخاً لألزهر

لقد أصدر السلطان العثماني سليمان القانوني فرماناً بضرورة تنصيب شيخ ألزهر يختاره العلماء 

اختيار الشيخ محمد بن عبد هللا الخراشي وفعالً تم .. يتفرغ لإلشراف على شئونه الدينية واإلدارية

(.. م1681م ـ 1616)المالكي الذي ينسب إلى قرية خراش في محافاة البحيرة كلول شيخ لألزهر

 .عاماً   149فبين شيخ األزهر الخراشي وشيخ األزهر طنطاوي  ثالثة وأربعون شيخاً على مدار 

عيههين الههدكتور سههيد طنطههاوي شههيخاً تههم ت 1886مههارس  11المهههم بعههد وفههاة الشههيخ جههاد الحههق فههي 

رغم أنه كان في ذيل قائمة تضم أكثر مهن أربعهين عالمهاً أزهريهاً ( 1886مارس  21)لألزهر في 

طبعهاً بقهدرة تقهارير أمهن الدولهة التهي أثبتهت أن الشهيخ ! إذ تم تصعيده إلى رأس القائمة بقدرة قادر

 !!طنطاوي ال يرد يد المح وخاصة يد رئاسة الدولة

ـ  1814)أن هناك تشابهاً بين شهيخ األزههر عبهد الهرحمن تها  : جائب المقارنات األزهريةومن ع

فالشيخ عبد الرحمن تا  يضرب بهه مثهل العهالم الهذي يكهون أداة فهي ..  والشيخ طنطاوي ( 1819

فهو الذي أصدر فتواه الشهيرة بلحقية الدولهة فهي .. أيدي الناامأ؛ مثل العالم الذي باع آخرته بدنياه

وكههان يقصههد اللههواء محمههد نجيههب أول رئههيح (  سههحب الجنسههية)التجريههد مههن شههرف المواطنههة 

فإن الشيخ عبد الرحمن تا  يعتبر قطرة في : لكن شهادة حق!! جمهوري لمصر بعد الناام الملكي

حيههف فههاة أقرانههه وأتههى بفتههاوى وأقاويههل وأحكههام لههم يههلت بههها .. محههيط فسههاد شههيخ األزهههر الحههالي

 !! شيخ طنطاوي  يفصل الفتاوى حسب المقياس الرسمي للدولةفال!! األوائل

 :وهذه عينة من فتاوى وسلوكيات شيخ األزهر طنطاوي

 أفتى طنطاوي بجواز التحاة الفتيات إلى الكليات العسكرية واإللتحاة بالجيش!! 



1 

 

 أفتى بجواز تحويل الرجل إلى أنثى بشرط الضرورة الطبية. 

 مية يحتهها  إلههى وقههت طويههل يصههل فيههها الجميههع إلههى أفتههى بههلن تطبيههق الشههريعة اإلسههال

 ..القناعة

  بارك توصيات مؤتمر المرأة في بكهين وقهال إن مطالهب مهؤتمر بكهين الخاصهة بالمسهاواة

 !!بين الرجل والمرأة ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية

  أيد طنطاوي الدولة فهي إغهالة بيهوت هللا وخاصهة الزوايها والمسهاجد الصهغيرة التهي كهان

 ..يتردد عليها بعض أفراد الجماعات اإلسالمية

 أيد قرار رئيح الجمهورية بإحالة أعضاء الجماعات اإلسالمية إلى المحاكم العسكرية!! 

  كمهها لههم يطالههب الدولههة .. أن تلغههي قههانون الطههوار  -لههم يطالههب الدولههة مههرة ـ ذراً للرمههاد

 !!ن صار شيخاً لألزهرصراحة بتطبيق الشريعة اإلسالمية وقت أن كان مفتياً إلى أ

  ( صهموئيل حبيهب)عندما كان مفتياً قام بزيارة إلى أمريكا بمصاحبة القح  1881في عام

( وستمنسهتر)وتهم حصهوله علهى الهدكتوراه الفخريهة مهن جامعهة .. رئيح الطائفة اإلنجيلية

 !!  بوالية بنسلفانيا

  االستثمار وصناديق التوفير حيهف أما أهم فتاواه فهي إباحته للربا وهي الخاصة بشهادات

 .أفتى بلن المعامالت فيها جائزة شرعاً 

   وقههد كههان فههي صهه  الكويههت .. كههان بههوة الناههام الرسههمي 1881وفههي حههرب الخلههي

بل إنه ذهب بنفسه إلى السعودية لزيهارة !! والسعودية حسب الدور المرسوم له من الدولة

ة بقههوات أجنبيههة وقههال بجههواز ذلههك وأيههد اإلسههتعان!! القههوات المصههرية فههي حفههر البههاطن

 !!شرعاً 

  نقل الشيخ صادة العدوي من خطابهة مسهجد الجهامع األزههر إلهى مسهجد النهور بالعباسهية

 .ليتولى الخطابة مكانه ناراً لشعبية الشيخ العدوي المتزايدة وكثرة انتقاده للدولة

  بلنه لزام عليه أن أعلن أنه على استعداد لزيارة فلسطين إذا دعاه ياسر عرفات رغم علمه

 (.إسرائيل)يحصل على تلشيرة من الكيان 

 وافق على منع كبار علماء األزهر من الخطابة إال بتصريح من وزارة األوقاف. 

 منع إعادة طبع فتاوى الشيخ جاد الحق ألن بعضها ال يتفق مع فتاواه. 

 رة الهوعظ تسبب في قطع أرزاة نحو ألفي داعية أزهري من جبهة علماء األزههر مهن إدا

 .واإلرشاد بمنعهم من ارتقاء المنابر وقصر ذلك على مو في وزارة األوقاف
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  بمصر الجديدة وغيرهها وههي أنديهة مشهبوهة تهديرها ( اللوينز)كان دائم التردد على أندية

شههبكات يهوديههة بهههدف السههيطرة علههى العههالم والقضههاء علههى األديههان وإشههاعة الفوضههى 

 .سح على بالدهماألخالقية وتسخير الشباب للتج

  م أن هنهاك فتهوى صهادرة مهن األزههر 1846ذكرت جبهة علماء األزهر التي أسست فهي

 (.الروتاري)و( اللوينز)تحرم على المسلمين االنتساب تلك األندية؛ أندية  1891في مايو 

  أفتههى بههلن الفلسههطينين الههذين يقومههون بتفجيههر أنفسهههم ضههد أهههداف مدنيههة إسههرائيلية ليسههوا

 .شهداء

 اعتبرت فيهه منفهذي العمليهات ( تبرئة وبيان)عليه جبهة علماء األزهر تحت عنوان  ردت

اإلستشهادية في فلسطين أنههم أفضهل الشههداءأ وجهواز قيهام الفلسهطينيين بتفجيهر أنفسههمأ 

 .ألن إسرائيل دار حرب وجميع أهلها أهل حرب وال حرمة وال عصمة لدمهم

 لمحجبات المدارس إال بعد موافقة ولي األمروافق على قرار وزير التعليم بمنع دخول ا. 

  أفتى الشيخ نبهوي محمهد العهش رئهيح لجنهة الفتهوى بهاألزهر بتحهريم التعامهل مهع مجلهح

الحكم العراقهي ألنهه مجلهح غيهر شهرعي وأسسهه االحهتالل وأن مهن يتعامهل معهه يخهال  

 .شرع هللا

  ً28ثم في  .  على الفتوىزار ديفيد ولش السفير األمريكي بالقاهرة شيخ األزهر معترضا 

أصدر طنطاوي قراراً بإيقاف الشيخ العش عن العمهل ونقلهه إلهى منطقهة  2111أغسطح 

ولههم يكتهه  الشههيخ بههذلك بههل أعلههن أن األزهههر مؤسسههة . نائيههة فههي أطههراف الههدلتا بمصههر

 .مصرية وليح مؤهالً للفتوى

 زهر بسهبب تصهريح أصدر قراراً بإقالة الشيخ أبي الحسن رئيح لجنة الفتوى السابق بهاأل

له بلنه ال يجوز مد يد العون للعدوان األمريكهي علهى العهراة ودعها إلهى الجههاد ضهد ههذا 

 .العدوان

  أحههال عههالمين ضههريرين؛ همهها الههدكتور إبههراهيم خليفههة رئههيح قسههم التفسههير بكليههة أصههول

والههدكتور حسههن محههرم أسههتاذ العقيههدة بههنفح الكليههة إلههى التحقيههق بتهمههة توزيههع . الههدين

 !!ورات تسئ إلى مقام اإلمام األكبر شيخ األزهرمنش

 م  بحهل جبههة علمهاء 1889لسنة  318 استصدر قراراً من محافظ القاهرة يحمل رقم رقم

 .األزهر وتعيين إدراة موالية له

  ومن قبله سفير إسرائيل في مصر( مائير)التقى حاخام إسرائيل األكبر. 

 يقلص سنوات الثهانوي األزههري مهن أربهع أيد القانون الذي : تحت مسمى تطوير األزهر

 .إلى ثالث سنوات
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  أحال الدكتور إبراهيم الخولي والدكتور محمود حماية إلى التحقيق وكذلك الهدكتور يحيهى

.. إسماعيل الذي غادر مصر إلى إحدى الهدول العربيهة الهذي الحقهه شهيخ األزههر قضهائياً 

 ! كل ذلك بسبب معارضتهم لفتاواه الضالة

  تصلح أن تكون رئيسة للجمهورية وأنها تتمتع بالواليهة العامهة التهي تؤهلهها  رأةالمقال أن

 .لشغل المنصب

  مهن : ورئيسهه شهيراك( نيكهوالس سهركوزي)فتوى صك غفران لوزير الداخلية الفرنسهي

!! افعلوا ما شئتم بالمسلمين فقهد غفهر لكهم شهيخ األزههر!! حقهم سن قانون بحار الحجاب

فلههل فرنسها أدرى .. أن يخلعهن الحجهاب ويهدخلن فهي ديهن الملهك أما مسلمات فرنسها فإمها

 !وإما أن يرحلن عن فرنسا أو يشربن من نهر السين أو البحر المتوسط! بشعابها

 

 صفوة القول

 

وكان رجل المرحلهة .. خالصة القول في الشيخ سيد طنطاوي أنه اختير بعناية من قبل الناام 

والدولة لم تقصر معه فالرجل جاء مهن صهعيد !! ومة دائماً التي تمر بها الدولة المصرية الملز

مصرشبه معدم مادياً واآلن صارت له قصور وألبنائه اللهم ال اعتراض إال سؤال بهر  علهى 

قد يفسهر ههذا سهر انبطهاط الطنطهاوي لكهل !! من أين لك هذا يا شيخ اإلسالم: الطريقة العمرية

ما ـ صار يعمل آلياً إذ لديه قرون استشعار عجيبهة بل إن الرجل ـ ناراً لزلة ... رغبات الدولة

وههو ! اللبيهب باإلشهارة يفههم: فيتفي بدون طلهب علهى طريقهة.. يعرف بوصلة الدولة أين تتجه

 !! لبيب جداً في هذا المجال

أ ييال   وييالوزة .. إن الشيييخ طنطيياوي يتصييرل مييا علميياخ األزهيير صيية ال  زعييي  عصيياصة

يجهب أن يحهاكم ههذا الرجهل تاريخيها !! لة مصاصيح الهيدىحم؛ التعذيب وليس أ ال  الشيوخ

وشرعياً؛ لمخالفته لما ههو معلهوم مهن الهدين بالضهرورة ولضهربه صهريح النصهوي القرآنيهة 

عرض الحهائطأ ولوالئهه ألعهداء األمهة اإلسهالميةأ والسهتهزائه بعلمهاء اإلسهالم والتنكيهل بههم 

لهزام .. تكهوين ثهروة توجهب المسهاءلة مع حسابه عن اسهتغالله لنفهوذه فهي.. لحساب قوى الشر

على علماء األزهر أن يتصدوا لهذا الرجل ألنه صار منكراً يجب دفعه شرعاً وعقالً بهالطرة 

 . المتاحة قدر المستطاع

لقد كان تصدر هذا الرول ألعر  مؤسسة دينية في العيال  اسسيالمي السيني : لألسف الشديد

مضههاعفة لكههل مشههاعر المسههلمين فههي أنحهههاء أ وإهانههة إهانيية صحييا لتيياريخ هييذه المؤسسيية

 !!فالطنطاوي لم يكن أهالً لمنصب اإلفتاءأ ولم يكن جديراً بمنصب شيخ األزهر.. المعمورة
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فاألزهر ليح مؤسسة مصرية فحسب بل هو مؤسسة عربية وإسالمية لكل المسلمين في سائر 

 .أنحاء العالم اإلسالمي

صيارعتبة مقدسية لبنيي صيهيون  ! لطنطياويلكن األزهر الشيريف فيي عهيد شييخ اسسيال  ا

ومرتعههاً لكههل مههن هههب ودب مههن !! وكعبيية مشييرفة لساسيية البيييو األصيييي وهصيير اسلي ييي 

 !!جواسيح العالم

صهعوداً وهبوطهاً حسهب مهزا  .. بورصة فتهاوى! صار األزهر ودار إفتائه في عهده الميمون

 !الدولة وتوجهاتها

مآذن األزهر وأروقته وجدرانه على لسان  تصرخ! في عهد شيخ القصرالجمهوري طنطاوي

 :شاعر النيل حافظ إبراهيم

 من المدافُع عن عرض وعن نشب  *** َمْن المداوي إذا ما علةٌ عرضْت 

 معالُم القصد بين الشك والّريَب  *** ومْن يميطُ ستاَر الجهل إن طُمسْت 

األزههر العمهالة الهذي .. لقد ا تطف طنطاوي األزهر وحبس  في أحيد أزهية القياهرة الةييقة

حبسهه الطنطهاوي .. كان يثور على قوى الالم والبطش وكان معقهل الثهوار ودرب المجاههدين

في قمقم؛ مفتاحه في يد ناام فاسد متآمر آيل للسقوط ال يرقب في أمة العرب واإلسالم إال وال 

 !!ذمة

وصيد  من عجائب الدهور حقياً أن يكيون عليأ رأص مصير نياطور  شيبي وعمامية  شيبية 

 :المتنبي إذ هال

 وك  ذا صمصر من المةحكات ولكن   ضحك   كالبكا

 

 مركز المقريزي للدرسات التاريخية

 

 صطاهة تعريف الشيخ الدكتور هاني السباعي

 .حاصل على درجة ماجستير في القصاي في الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقوانين الوضعية* 

جريمة القتل العمد في الشريعة اإلسالمية مقارنة حاصل على درجة دكتوراه في إثبات * 

 .بالقوانين الوضعية

حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية * 

 .بطرة ثالث مسندة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

كثير المكي من طريق  حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن* 

 .الشاطبية
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 .باللغة العربية واإلنجليزيةوخطب وحوارات له عدة مؤلفات وأبحاث ومقاالت * 

 .1881إلى عام  1891من عام )رئيح مجلح إدارة الجمعية الشرعية بالقناطرالخيرية *

 .كاتب متخصص في التاريخ اإلسالمي والسيرة النبوية*

 .زالدراسات اإلسالمية بلستراليااختير مستشاراً تاريخياً لمرك*

 .مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن*

 .األمين العام المساعد للتيار السني بمصر*

 :صعي مؤلفات 

كتاب دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية اإلسالمية ـ إصدارات مركز المقريزي ( 1)

 .م2111هـ ـ 1422بلندن عام 

كتاب الصراع بين المؤسسات الدينية واألنامة الحاكمة من إصدارات مركز المقريزي   (2)

 م2112هـ 1421بلندن عام 

دراسة مقارنة الشريعة اإلسالمية بالقوانين الوضعية من إصادرارت )كتاب القصاي   (3)

 .م2114هـ ـ 1421مركز المقريزي بلندن 

قارنة الشريعة اإلسالمية بالقوانين الوضعية من دراسة م)كتاب إثبات جريمة القتل العمد   (4)

 .م2116هـ 1421إصدارت مركز المقريزي بلندن عام 

 .م2111هـ ـ 1412كتاب مسائل في اإليمان باللغة اإلنجليزية إصدارات عام  (5)

 . كتاب العدو القريب باللغة اإلنجليزية طبع حديثاً ( 6)

 .2111يناير  21طبع حديثاً بمصر عقب ثورة  ..كتاب مصادر السيرة النبوية  (6) 

طبع باللغة العربي واإلنجليزية والفرنسية . كتاب أي الفريقين أحق بالعقل يا بندكتوس( 1)

 .واأللمانية والتركية والفارسية واألسبانية

 .طبع حديثا. العلمانيون وثورة الزن ( 9)

 .اإلرهاب في المناومة الغربية طبع حديثا( 8)

 .شريط 11رة شرعية في مسائل اإليمان والفرة دو( 11)

 .شريط 11دورة شرعية في مصادر السيرة النبوية ( 11)

 .شرائط 11دورة شرعية في الواء والبراء ( 12)

 .شريطا 11دورة في القضاء الشرعي ( 11)

 . شرائط 9دورة في القضاء الجنائي اإلسالمي ( 14)

 .عشرات اللقاءات عبر وسائل اإلعالم المتعددةخطبة جمعة باإلضافة ل 121أكثر من ( 11) 
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تفريغ دورة القضاء الجنائي اإلسالمي الصوتية في كتاب مطبوع منشور على الشبكة ( 16)

 .العنكبوتية من إصدارات مؤسسة تحايا اإلعالمية

ب زنادقة األد( )الخليفة المفترى عليه عبد هللا بن الزبير( )ثورة التوابين)كتب تحت الطبع ( 11)

 (.سلسلة هذا تاريخك هذا جدك ياولدي( )والفكر

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


