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الشيخ علي الطنطاوي وخدماتو العلمية واألدبية
Sheikh Ali al- ÙanÏāwi and his Educational and Literary Services
*

منري ازتد

** ػتمد ظاىر شاه
Abstract:
There is no doubt that Sheikh Ali-al ÙanÏāwi is one of the most
prominent ،famous and best writers and preachers of Islam in
the modern era .He is one of the pioneers of Islamic literature,
he is also a talented writer and a good social reformer .He has
left great heritage of Islamic sciences and literature for us. In
this article we have tried to emerge the different aspects of his
life and services in the field of society reforms، literature،
preaching and journalism.

………………………………………………...

ؽتاالشك فيو أن الشيخ علي الطنطاوي يعد من أبرز الكتاب واألدباء والدعاة اظتعاصرين
الذين قدموا خدماهتم اصتليلة الصالح اجملتمع واىتموا باصتيل الناشئ يف عصر العوظتة والتيارات
الفكرية والثقافية واضتضارية والعلمية  ،فهومن أولئك اظتوىوبني اظتصلحلني اظتخلصني الذين رتعوا
بني الدعوة اإلسالمية واألدب وجعل األدب ذا أىداف سامية ،وتتسم حياتو بالعطاء العلمي
واألديب والفكري والدعوي ،وحاولنا يف ىذا اظتقال إبراز جهود ىذه الشخصية العظيمة يف غتال
الدعوة واألدب والتاريخ واصالح اجملتمع يف السطور التالية:
 -1مولده ،نشأتو ،وحياتو:
ىو "علي بن مصطفى بن أزتد بن علي بن مصطفى الطنطاوي" من مواليد عام
1327ىـ اظتوافق 1908م .يتبادر إىل الذىن أن أصلو من "طنطا" يف مصر ،واألمر بالفعل
* باحث يف مرحلة الدكتورة بقسم اللغة العربية ،جامعة بيشاور۔
** ػتاضربقسم اللغة العربية ،جامعة بيشاور۔
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كذلك ،فقد نزح جده أزتد بن علي بن مصطفى إىل دمشق سنة 1255ىـ ،1وهبا تلقبت أسرتو
هبذا اللقب ،2وأما أبوه الشيخ مصطفى الطنطاوي فقد كان من العلماء اظتعدودين يف الشام،
انتهت إليو أمانة الفتوى يف دمشق .3كان أبوه مديرا للمدرسة التجارية اليت درس فيها "الشيخ
علي" أول األمر ،مث ويل منصب رئيس ديوان ػتكمة النقض عام 1918م إىل أن تويف سنة
1925م .وأما أسرة أمو فكانت ىي كذلك :من األسر العلمية يف الشام حيث كان كثري من
أفرادىا من العلماء اظتعدودين ،وعتم تراجم يف كتب الرجال .نرى "الشيخ علي" يقول عنها" أما
أسرة أمي فهي أجدى األسر العلمية يف الشام ،حدثين خايل ػتب الدين اطتطيب 4أن أصلها من
بغداد مث نزلت َزتاة ،5ونزح فرع منها إىل قرية عذراء ،6والذي انتقل منهم إىل دمشق الشيخ
عبدالرحيم بن ػتمد اطتطيب اظتتوىف سنة 1199ىـ ،وبلغت ذريتو اليوم بعد مائيت سنة من انتقالو
إليها اآلالف فصارت من أكرب األسر الدمشقية".7
-2نشأتو :بدأ دراستو االبتدائية على العهد العثماين فكان طالبا يف اظتدرسة التجارية
اليت سبق ذكرىا اشتها األصلي"احتاد وترقي مكتيب إعدادي سي" اختصر الناس ىذا االسم وعربوه
فصار "اظتدرسة التجارية" ألن الذي فتحها رتاعة من التجار يف سنة 1918م ،8مث يف اظتدرسة
السلطانية الثانية ومن مث يف اظتدرسة اصتقمقمية ،واستمر على ىذا الدأب إىل سنة 1933م حىت
التحق بـ"مكتب عنرب" الذي كان الثانوية الكاملة الوحيدة يف دمشق وقتئذ.
كان رزتو اهلل من أوائل الذين تلقوا دروسهم عرب طريق مزدوج أي اصتمع بني القدمي
واصتديد .ؾتده قائال" كنت أول من رتع يف دمشق بني أسلويب الدراسة ،وكان العلماء يومئذ
بني(شيخ) ال يعرف من علوم الدنيا اضتديثة شيئا ،وبني (أفندي) ال يفقو من علوم الدين شيئا إال
قليال -ال يغين وال جيزي" 9.فكان يتعلم يف اظتدارس إىل أن خترج يف اصتامعة ،باإلضافة إىل ذلك
كان يتقدم إىل حلقات اظتشايخ لينال منهم علوم العربية والدينية على األسلوب القدمي ويرتوي
من منريىم.
واندرج يف سلك التدريس بعد حصولو على درجة ليسانس يف اضتقوق وعمل يف
مدارس ؼتتلفة كاظتدرسة األمينية اليت ىي أقدم اظتدارس الشافعية يف دمشق ،واظتدرسة اصتوىرية ومن
مث اظتدرسة التجارية (األىلية).
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-2حياتو العملية والعلمية

أ-اتصالو بالصحافة :أول اتصالو بالصحافة كان يف أوائل سنة 1344ىـ اظتوافق

1926م .الناس يبدؤون باللني حني يكتبون يف الصحف ،وىو بدأ الكتابة بالعنف ،وىم يكتبون
للفن واألدب ،وىو بدأ للنقد واإلصالح ،فهاج على نفسو حربا ال طاقة لو هبا .بدأ يبعث روحا
ليصلح اجملتمع ،فأمسك القلم وبدأ بالرسائل كانت تسمى "رسائل اإلصالح ،حاول فيها قمع
الضالالت الشائعة يف الشعب وخاصة يف حلقات الصوفية.10
رسائل سيف اإلسالم :انقطعت سلسلة رسائل اإلصالح ألسباب فبدأ بسلسة أخرى

وىي رسائل سيف اإلسالم ،منها ما نشرت باسم "ظتا ذا أنا مسلم" ،وأخرى " قضية التجهيز"،
والثالثة باسم"الشيوعية أكرب خطر على البشرية" ،مث تلتها رسالة "األدب القومي".11
الزم جريدة "فىت العرب" ستسة أشهر،كان يكتب فيها حتت عنوان "أحاديث
ومشاىدات" ،ومقاالت أخرى حول األدب والفن ،وإن كانت اظتقالة ملتهبة فيبعث هبا إىل
"القبس" ،وإن كانت ىادئة فنشرىا يف"ألف باء" .كتب يف "الشرق األوسط" أيضا كما مل يدع
القلم عن جريدة "اظتسلمون" .وكان يكتب يف جريدة "األيام" ،وأمرىا كل يوم إىل ازدياد ،حىت
صارت لسان األمة ،اظتعرب عن أمانيها ،اظتصرح مبطالبها ،اظتدافع عن حقها ،إىل أن ضاق هبا
الفرنسيون ،فمنعوا صدورىا ،وكانت ىي تتوقع اظتنع عليها ،لذلك حصلت على ترخيص بإصدار
جريدة أخرى باسم "اليوم" ،وانتهجت "اليوم" هنج "األيام" فمنعوىا بتاتا ،وأخذوا رئيس
حتريرىا ،فأغلقت اصتريدة ،وىكذا سدت الطرق اليت كان يستمد منها ما ينفقو على أسرتو،
ومارس يف شىت اجملاالت من قبل ،مارس التجارة واحملاسبة والتدريس يف مدارس أىلية ،لقد صار
لو اسم يف الناس وذكر يف أىل األدب ولكن ىذا االسم وذاك الذكر ال يشًتى بو رطل من
اطتبز ،كان بني تلك اعتموم واألحزان حىت جاءه رفيق اشتو غضنفر سنجقدار ،ودعاه إىل الوظيفة
يف اضتكومة ،فًتدد يف استجابة ىذه الدعوة ،ألنو كان ؽتن ينكر على الوظيفة اضتكومية ،وأنو كان
من سياسة الفرنسيني حيث كانوا يقطعون بالوظائف األلسنة ،ويكفون عنهم هبا األقالم.
ب-الشيخ علي قاضيا :دخول "الشيخ علي" يف سلك القضاء كان أمرا مصادفا،

وكم من مصادفة يكون عتا أثر يف حياة اإلنسان كبري ،ىي مصادفة بالنسبة إلينا ،ولكن ىذا
الكون الذي وضعو اهلل لكل شئ فيو أسبابا ،وربطو بنظام ػتكم ،وقَ َد َر كل ما فيو تقديرا دقيقا،
ليس فيو مصادفات ،ىي تكون مصادفة بالنسبة لنا،ولكنها عند اهلل خطة مرسومة ومدونة يف

اإليضاح ( 29ديسمرب )2014

الشيخ علي الطنطاوي وخدماتو العلمية واألدبية

261

اللوح احملفوظ .فيبدو أن مصري الشيخ علي كقاض كان من إحدى اظتصادفات ،ولكن ما أراده
اهلل بو عظيم بل أعظم من أعظم اظتصادفات.
كان الشيخ علي يف يوم من تلك األيام (أيام دترين احملاماة) ،ينتظر وصول الًتام يف
ساحة اظترجة اليت ىي ملتقى خطوط الًتام ،ليصعد بو إىل بيتو يف جبل قاسيون ،طال وقوفو،
وجعل ينظر حولو فوجد إعالنا على عمود الكهرباء فإذا ىو دعوة للدخول يف القضاء ظتن حيمل
إجازة اضتقوق .نظر الشيخ علي يف التاريخ فرأى أنو مل يبق على آخر موعد لتقدمي الطلب إال
يومان ،فًتك الًتام وركب عربة وذىب إىل رفيقو ػتمد اصتريودي :رفيقو يف احملاماة ،وطلب منو
الكتب واظتراجع ،واستعلم منو طريق االستعداد ،فأعطاه رفيقو ما كان حيتاج إليو من كتب معًتضا
على أن من رتلة شروط التقدم مدة التمرين يف احملاماة اليت مل يكتملها الشيخ ،على كل حال
زتل الكتب ،وذىب إىل داره .إذا أراد اهلل أمرا ىيأ لو أسبابا ،ذلك أن وزارة العدل رفعت شرط
التمرين بناءا على قلة اظتتقدمني ظتسابقة تعيني القضاة ،وشتحت باظتشاركة لكل من كان لديو
12
إجازة اضتقوق .
"كأن اهلل أراد يل دخوعتا ،فأزال كل عائق أمامي ،فقدمت الطلب ،وقبلت يف
قت علي بايب ،وانقطعت عن الناس ،فلم
اظتسابقة ،وكان بيين وبينها أمد ،فذىبت إىل بييت ،وأَغلَ ُ
أتصل بأحد ،وكنت قد تزوجت فحالت زوجيت بني الناس وبيين أن يشغلوين ،فعكفت على ىذه
الكتب ،وتلك القوانني ،وفرغت عقلي ووقيت عتا ،فلم أشتغل بغريىا ،حىت أنين أحطت مبواد
"اجمللة" 13كلها ،حفظا عن ظهر قلب ،وىي 1800مادة ،وكذلك بقوانني األصول ،وقرار حقوق
العائلة ،الذي كان قانون األحوال الشخصية يف تلك األيام .....وجاء يوم االمتحان ،ومل أكمل
استعدادي لو ،فأمت اهلل نعمتو علي ،فأجل االمتحان ألن اظتتقدمني كانوا أقل من العدد اظتطلوب،
فجددت استعدادي وعكفت مرة أخرى على ىذه القوانني وىذه النظم ،حىت ظننت أنين
14
استكملتها حفظا وفهما ،ودخلت االمتحان ،وكنت من أوائل الناجحني .
عني "الشيخ علي" قاضيا يف منطقة النبك ،15ولكنو مل يسارع إىل استالم العمل ،بل
طلب من وزارة العدل أن دتهلو شهرا ،ال ليسًتيح ويلعب فيها بل ليواظب يف احملكمة الشرعية يف
دمشق حىت يعرف اظتعامالت كلها ،ابتداءا من عقد الزواج .وحصر اإلرث ،وتنظيم الوصية ،إىل
اضتكم يف قضايا اإلرث والزواج والوقف.يقول عن تلك اظتشاغل" ،مل أدع معاملة وال قضية ديكن
أن ترد احملكمة إال بعد أن عرفت طريقة تقدديها ،وأصول النظر فيها ،ذلك أن القاضي الذي
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يتسلم عملو وىو غري مطلع على ذلك ،فيتحكم فيو رئيس الكتاب ،ويصرفو كما يشاء ،وأنا ال
16
أريد أن يتحكم يب من ىو دوين ،وال أريد أن أمشخ بأنفي على من ىو دوين".
أمضى يف النبك قاضيا عتا ؿتو أحد عشر شهرا ،مث كانت تَـنَـ ُقالتُو يف وزارة العدل بني
القضاة فنقل قاضيا إىل دوما وىي قرية من القرى احمليطة بدمشق ،وكان من ويل قضاءىا انتقل
منها فصار قاضيا يف احملكمة الكربى يف دمشق ،فانتدب الشيخ أول األمر أياما معدودة إىل
ػتكمة دمشق ،فكان ذلك انتدابو إليها،وعملو الرشتي يف دوما ،مث صار قاضيا رشتيا يف دمشق،
17
مث القاضي األول يف احملكمة الذي كانوا يدعونو "القاضي اظتمتاز".
لقد صار قاضي دمشق اظتمتاز فما ذا صنع يف ىذا اظتوقع ،الذي شغلو عشر سنوات
كاملة ،من سنة 1943م إىل سنة 1953م ،حني نقل مستشارا حملكمة النقض؟ .نورد ىنا ما
ينصو ىو "،كان عنوان أول مطبوعة صدرت يل سنة 1347ىـ ىو "يف سبيل اإلصالح "،ولقد
حرصت عمري كلو أن أسلك ىذا السبيل ،وكنت أوفق –حبمد اهلل أحيانا ،وتعًتضين العقبات
فأتنكبها حينا ،فتصوروا حايل! ولقد لبثت سنني ،أرى الرشوة والظلم والفساد ،وال أقدر على
إزالتو وال على تقليلو ،كانت عيين بصرية باظتعايب ،ولكن يدي كانت قصرية عن ػتوىا ،كنت
أرى السيارة على غري الطريق ،ولكن مقودىا بيد غريي ،كنت أعرف اظترض وعندي دواءه ،ولكن
ال سبيل إىل إيصالو إىل اظتريض ،فاآلن طالت يدي القصرية ،وتسلمت أنا مقود السيارة ،وفتح يل
الباب أن أزتل إىل اظتريض العالج ،إهنا لذة من أكرب اللذاذات ،أن ترى الباطل غالبا واضتق
18
مغلوبا ،وترى نفسك عاجزا ،مث تعطى القوة على دحر الباطل وعلى نصرة اضتق".
ونستعرض يف الصفحات التالية بشيء من ىذه الكتب ونتعرف إليها عن كثب،
ولسوف ؾتد فيها البيان ظتا وصفت والربىان على ما ذُكرت من صفات ومزايا قل اجتماعها يف
كتابات واحد فرد من اظتؤلفني والكتاب.

 -3مؤلفاتو األدبية والعلمية
أ-المؤلفات األدبية

 )1فكر ومباحث :19يضم ستسا وعشرين مقالة ،ؿتو نصفها ؽتا نشر يف الثالثينيات ،أي أهنا
من أوائل ما نشر "علي الطنطاوي" يف الصحف .أقدم مقاالت ىذا الكتاب مقالة عنواهنا
"كيف تكون كاتبا" ،نشرت سنة 1932م ،أي أن صاحبها كان -ظتا نشرىا -يف الثالثة
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والعشرين من عمره! كتب ىذه اظتقالة للطالب الذين حرموا لسبب ما من دروس اإلنشاء،
والذين يكلفون بكتابة اظتقالة يف اظتوضوع الثقيل الذي ال يألفونو وال يفهمونو من غري أن
يكون أمامهم ما ينسجون على منوالو ويقتفون أثره .ىناك أمثال ظتثل ىذه األحباث العميقة
يف ىذا الكتاب ،منها " :بين العلم واألدب" و" الملكة والثقافة" و"في النقد" و"
األدب العربي في مدارس العراق" ،وفيو مقاالت يف وصف األدب وواقعو (أضحت اليوم
ذات قيمة تارخيية فضال عن قيمتها العلمية واألدبية) ،منها "الحياة األدبية في دمشق" و
"أدب إقليمي" و"الترجمة والتأليف" .كما أن فيو دراستني نفسيتني ،واحدة عن
"األبيوردي" الشاعر نشرىا يف غتلة الرسالة عام 1936م ،فيها حتليل لنفسية الشاعر
وشعره ودراسة لزمانو ،أما الدراسة الثانية فهي وصف وتلخيص لنسخة ذتينة من كتاب
مفقود ىو "تعبير الرؤيا البن قتيبة" نشرت عام 1935م.20
 )2صور وخواطر :21يضم ذتانيا وثالثني مقالة بني عامي 1935م1966-م ،وىو جامع
ألطرف وأظرف اظتقاالت اليت كتبها ،ال ديلك أحد أن يقرأىا بغري أن يقهقو ضاحكا
منها ،وفيو مقاالت فلسفية اجتماعية.22
 )3مع الناس :23يضم ىذا الكتاب أربعني مقالة ،هتتم معظم مقاالت الكتاب –كما
يوحي اشتو-بقضايا الناس ومهومهم ومشكالهتم ،فهي مقاالت اجتماعية واقعية .فمن
مشكالتنا-على سبيل اظتثال-االستهتار بالوقت وإخالف اظتواعيد وكان ذلك من أكثر
ما يؤذيو من الناس ،وألن "الشيخ علي" أدرك مدى انتشار ىذه العلة يف اجملتمع
ودتكنها من أفراده ،فقد خصها بعدد من أحاديثو ومقاالتو اليت رتعها يف ىذا الكتاب
ومنها "لصوص الوقت" و"ال تؤجل" و"الوعد الشرقي".24
 )4ىتاف المجد :25يف ىذا الكتاب ستس وثالثون مقالة ،منها ما نشر أصال مقاالت يف
الصحف واجملالت ،ومنها ما كان أحاديث أذيعت يف اإلذاعات أو خطبا ألقيت يف
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االحتفاالت واظتهرجانات ،وتبدو فيها عاطفتو الدينية يف أظهر صورىا وأعنف
حاالهتا.26
 )5مقاالت في كلمات :مقاالت صغرية موجزة ،27تعاًف مشكالت اجتماعية أو يدافع
عن الفقراء والضعفاء ،ومنها مقاالت هتتم باظتشكلة األخالقية والدعوة إىل الفضيلة.28
 )6قصص من الحياة :شتاه كذلك ألن اضتياة ألفتو .29وؽتا يالحظ يف ىذه األقاصيص
أن أكثرىا قصري ،فهي ال تكاد تتجاوز الصفحات العشر طوال ،ىذا من حيث
الشكل ،أما من حيث احملتوى فيجمع أكثرىا أهنا تعاًف مشكالت اجتماعية أو
أخالقية.30
تحقيق الكتاب "صيد الخاطر" 31البن الجوزي :قد راجع الشيخ علي الطنطاوي
الكتاب وعلق عليو مئات من التعليقات اظتفيدة ووضع لو مقدمة طويلة-يف أربعني
صفحة-تكاد تكون كتابا أو كتيبا قائما بذاتو عن الكاتب والكتاب.32
ب-مؤلفاتو العلمية
-1اإلسالميات:
قد يواجو الباحث صعوبة فصل كتابات الشيخ علي الطنطاوي األدبية-دون غريىا -من
كتاباتو لتكون ىي الكتابات اإلسالمية ،فالفكرة اإلسالمية تكاد تكون قاشتا مشًتكا وجامعا
نابضا ،ويف روحو ظافرا منتصرا ،ومضى
عاما لكل ما كتب ،لقد عاش اإلسالم يف قلبو حيًا ً
يدعو إىل اهلل سبحانو على بصرية جبرأة وعزم وصرب طويل .واصتدير بالذكر أن معظم ىذا القسم
ىو ما بثو خالل اإلذاعات (السمعية منها واظترئية) من أحاديث من ىذا الباب ،من فتاوى يف
برناغتيو "مسائل ومشكالت" و"نور وىداية" أو أحاديث إسالمية عامة يف أكثر السنني) يف

برنامج رمضان باسم "على مائدة اإلفطار".33

فصول إسالمية :يضم ىذا الكتاب 34اثنتني وثالثني مقالة نشرت يف أزمنة متباعدة.

ويف الكتاب كثري من اظتقاالت اظتمتعة اظتفيدة ،ففي مقالة "كلمة في االجتهاد والتقليد" على

سبيل اظتثال ال اضتصر حبث نفيس ؽتتع يف ىذا اظتوضوع.35
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في سبيل اإلصالح :كتاب 36يضم ثالثا وثالثني مقالة يعود أكثرىا إىل عشر
األربعينات .كان اإلصالح واحدا من اظتقاصد الكلية العظمى ظتسرية "علي الطنطاوي" العلمية
واألدبية ،وكان السعي إليو والعمل يف سبيلو واحدا من أىم معامل سريتو ،لقد كتب وخطب يف
سبيل اإلصالح ،وحاضر وسافر يف سبيل اإلصالح ،فكيف ال حيمل واحد من كتبو -فنجد
االنتصار للفقراء والدعوة إىل العدالة االجتماعية ،وؾتد تشخيصا وعالجا ظتشكالت اجتماعية
كالغش واظتماطلة والتطفل واالستهتار والفردية واألنانية والنفاق وضياع األمانة) .وؾتد دعوة إىل
إصالح التعليم وإحياء اللغة ،ويدافع عن األزىر ويدعو إىل إصالحو يف مقاليت " إن ىذا العلم

دين" و" إلى علماء األزىر".37

تعريف عام بدين اإلسالم :38يتألف ىذا الكتاب من اثين عشر فصال ومقدمة وخادتة.
فأما اظتقدمة ففيها تصوير رتيل ظتعاين الفطرة والتكليف وطريقي اصتنة والنار وحقيقة الدنيا وحقيقة
اآلخرة ،وأما الفصول االثنا عشر فتعرض أبواب اإلديان رتيعا عرضا واضحا موجزا يفهمو الكبري
والصغري ويستمتع بو العلماء واظتثقفون وعامة الناس رتيعا.39

الفتاوى :40يضم ىذا الكتاب طائفة من الفتاوى اليت كانت قد نشرت يف جريدة
"الشرق األوسط" بني أواخر سنة 1982م وأوائل سنة 1984م ،وقد ؿتا فيها "الشيخ علي"
ؿتوا جديدا مبتكرا يف تبسيط جواب كل مسألة وتبويبو يف فقرات مرقمة يسهل فهمها وديكن
لكل واحد من الناس استيعاهبا .فلما اجتمع لديو قدر منها قرر أن ينشرىا يف كتاب منفرد .يضم
الكتاب مائة وستا وسبعني مسألة رتبت يف اثنني وعشرين بابا.41
-2التاريخيات:
كان "الشيخ علي رزتو اهلل" أكثر ما حيب قراءتو كتب األدب ،ويف اظتقام الثاين-
بعدىا-كتب التاريخ .ولقد قرأ-من شبابو-كتب التاريخ الطوال ،كتاريخ الطربي والكامل البن
األثري ،والبداية والنهاية البن كثري ،وأمثاعتا ،فلم يكن غريبا-إذن-أن يتجو للكتابة يف التاريخ
مبكرا ،ولئن كان قد قرأ يف التاريخ كل ىذه الكتب الطويلة ،فإن أكثر ما كان حيب أن يظهره منو
للناس ىو ِس َري عباقرة اإلسالم ومواقف اجملد والعظمة يف تارخيو .42منها:
43
تأليف ألفو الشيخ علي الطنطاوي وىو يف السادسة والعشرين من
أبو بكر الصديق ٌ :
عمره ،44وقد ألفو-كما يقول يف مقدمتو-استجابة لطلب من أحد الناشرين":انتدبتين اظتكتبة
العربية يف دمشق لكتابة ىذه السرية اصتليلة (وىي تقصد إىل نشر التاريخ اإلسالمي ليعرف
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الشبان اظتسلمون أبطاعتم وعظماءىم ،وجالل ماضيهم وشتو تارخيهم) ،فأجبت-على عجزي
وضعفي-آمال أن أكون عامال صغريا يف ىذا العمل الكبري".45

أخبار عمر وعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما :46تضمنها سبعة أبواب تتفرع عنها
فصول وعناوين ،ويبدأ الكتاب ٍ
بباب موج ٍز عن عمر يف اصتاىلية ،مث باب عنو مع النيب صلى اهلل
عليو وسلم ،وقد ختم الكتاب جبزء عن عبداهلل بن عمر ،كتبو أخوه ناجي الطنطاوي ويقع يف
بضع وثالثني صفحة ،وفيو فصول عن شخصيتو وعبادتو وزىده وورعو وموقفو يف الفتنة وأقوالو
وكلماتو وأسرتو وأوالده وأخبار متفرقة عنو.47
رجال من التاريخ :48فصول ىذا الكتاب كانت-يف األصل-أحاديث دأب علي

الطنطاوي على إذاعتها حينا من إذاعة دمشق منذ ؿتو نصف قرن -تضم تررتات لبعض األعالم
اظتشهورين (كعمر بن عبدالعزيز واضتسن البصري وصالح الدين ونور الدين زنكي).49

أعالم التاريخ :50ىذه السلسلة تتألف من سبعة كتيبات وىي عن حياة :عبدالرزتن بن
عوف ،وعبداهلل ابن اظتبارك ،والقاضي ُشَريك ،واإلمام النووي ،وأزتد بن عرفان الشهيد ،واإلمام
ػتمد بن عبدالوىاب ،ال حيشد فيها األخبار واظترويات بل يقدمها لنا بصورة أدبية رتيلة ىي
وسط بني القصة األدبية والرواية التارخيية.51

قصص من التاريخ :52يف ىذا الكتاب ثالث وعشرون قصة نشر أكثرىا يف
الثالثينيات ،نشر ىذا الكتاب أول مرة سنة 1939م باسم (من التاريخ اإلسالمي) .لقد كتبها
بأسلوب بث فيها اضتياة حىت ليستدر-أحيانا-الدمع من عني قارئها ،وحىت ليخال اظترء أنو واحد
من أبطاعتا وشخصياهتا ،يروح معهم وجييء ،ويأمل معهم ويفرح ،بل ليكاد حييا معهم وديوت.53
حكايات من التاريخ :سلسلة تتألف من سبع حكايات صغرية يقع كل منها يف بضع وأربعني
صفحة ،وقد ظهرت الطبعة األوىل منها يف سنة 1960م .ىذه اضتكايات مشاهبة يف فكرهتا
ومنهج كتابتها للقصص اليت تكلمنا عنها قبل قليل ،غري أن تلك كانت "قصصا" للكبار وىذه
"حكايات" للصغار .وىي سبع" :جابر عثرات الكرام" و "المجرم ومدير الشرطة" و" التاجر

والقائد" و "التاجر الخراساني" و "قصة األخوين" و" وزارة بعنقود عنب" و" ابن الوزير".54

دمشق :صور من جمالها وعبر من نضالها :55يضم تسع عشرة مقالة كتبت بني

عامي 1931م و1964م ،ويف الكتاب بعض الصور القددية ظتدينة دمشق ،واالسم يوحي بأن
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مقاالت الكتاب وصفية أو تارخيية ،ويف بعض اظتقاالت صور أدبية تارخيية نكاد ؿتس،وؿتن
نقرؤىا ،أننا نعيش يف دمشق يف بعض أيامها القددية.56

الجامع األموي:57ىو أصغر كتاب من كتب الشيخ علي الطنطاوي .على أن يف ىذا الكتاب-
على قصره-وصفا وافيا وتارخيا شافيا ظتن أراد أن يقف على أموي وصفا وتارخيا ،وسبعة فصول
تستعرض تاريخ اصتامع من يوم أنشئ إىل زماننا اضتاضر ،وىي "عمارة األموي" وفيو أخبار بنائو
األول ،و"أطوار األموي وأحداثو" و"من أخبار األموي" وفيهما ذكر ما مر باألموي من حرائق
وزالزل وما أجري عليو من إصالحات يف القبة واظتآذن.58
من حديث النفس :59يف ىذا الكتاب ست وثالثون مقالة ،وقد نشر عام 1960م،

منها ما يصف فيها الشيخ نفسو أو يعرب عن عواطفو وانفعاالتو ،وأشتات من الذكريات ،من
ذكريات الطفولة اظتبكرة أو من ذكريات الشباب.60
من نفحات الحرم:61يضم الكتاب نوعني من اظتقاالت ،األول تلك اليت كتبها "علي

الطنطاوي" ونشرىا بعد عودتو من رحلة اضتجاز الشهرية ،والنوع الثاين مقاالت ذات عالقة باضترم
أو اضتج .وىذه الرحلة كانت الرحلة األوىل لكشف طريق اضتج الربي بني دمشق ومكة.62

بغداد63؛ ذكريات ومشاىدات :ذىب الشيخ علي الطنطاوي إىل العراق يف عام 1936م،
معلما ،وقد تركت تلك الفًتةُ يف نفسو ذكريات مل ينسها ،وأحب بغداد حبا كبريا يتجلى يف كثري
من سطور وفقرات ىذا الكتاب.64

صور من الشرق في أندونيسيا :أول ما نشر ىذا الكتاب 65يف سنة 1960م ،وفيو
مقاالت وأحاديث نشرىا علي الطنطاوي أو أذاعها بعد عودتو من رحلتو يف سنة 1954م أو
السنوات القليلة الالحقة .يكاد اظترء يصنف ىذا الكتاب يف زمرة الكتب التارخيية حني يقرأ فيو
تلك اظتقاالت اليت تسرد تاريخ أندونيسيا وتاريخ اإلسالم فيها ،مث يعدل بو إىل الذكريات وىو يقرأ
ما فيو من أخبار مر هبا اظتؤلف وما وقع لو يف رحلتو تلك من قصص وأحداث.
عقد يف القدس سنة 1954م مؤدتر إسالمي كبري لنصرة فلسطني ،وقد دتخض ىذا
اظتؤدتر عن صتان عدة كان من أبرزىا صتنة للدعاية لفلسطني ،وكان "الشيخ علي الطنطاوي" من
أعضاء ىذه اللجنة اليت قدر عتا أن تطوف يف األرض يف سبيل الدعاية لفلسطني ورتع التربعات
عتا.
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وأمضى الوفد يف ىذه الرحلة ذتانية أشهر طوف فيها ربع اظتعمور من األرض :الباكستان
واعتند وماليزيا وأندونيسيا ،مث عاد ليحدث مبا رآه ووعاه يف أحاديثو اإلذاعية األسبوعية من
دمشق ،وكان أوعتا حديث بعنوان "أعود".
وىناك فصول يف ىذا الكتاب فيها تلخيص لتاريخ أندونيسيا وتاريخ اإلسالم فيها ،وىي فصول
عظيمة ِ
القيمة جليلة اظتنفعة ،وىذه الفصول ىي" :إسالم أندونيسيا" و "الحركة اإلسالمية في
أندونيسيا" و "استقالل أندونيسيا" .وىناك ملحق طويل أكثره ليس من إنشاءه بل ىو قد
اقتطفو من مصادر كثرية وترك عبارتو وجعل عنوانو" :لمحات من تاريخ الدين والوطنية".66

الذكريات :تتألف غتموعة الذكريات من ذتانية أجزاء فيها ؿتو ألفني وستس مائة
صفحة ،وتضم مائتني وأربعا وأربعني حلقة ؽتا نشر .كان تدوين الذكريات ونشرىا حلما زتلو
"علي الطنطاوي" يف قلبو وأمال ظل يراوده سنني طواال ،حىت قال-يف بعض سطور مقدمتو
لكتاب "تعريف عام بدين اإلسالم"-إنو يرضى أن يتنازل عن كل ما كتبو ويوفق اهلل إىل إكمال

ذلك الكتاب (تعريف عام بدين اإلسالم) وكتاب (ذكريات نصف قرن).67

لقد كانت كتابتها أمال من آمال الشيخ علي الطنطاوي رزتو اهلل ،وىا ىو ذا حيدثنا
عنها يف مقدمتها يف اصتزء األول " :ىذه ذكريايت؛ زتلتها طول حيايت ،وكنت أعدىا أغلى
مقتنيايت ،ألجد فيها-يوما-نفسي وأسًتجع أمسي ،كما حيمل قربة اظتاء سالك اظتفازة لًتد عنو
اظتوت عطشا .ولكن طال الطريق وانبثقت القربة ،فكلما خطوت خطوة قطرت منها قطرة ،حىت
إذا قارب ماؤىا النفاد،وثقل علي اضتمل ،وكل مين الساعد ،جاء من يرتق خرقها ،وحيمل عين
ثقلها ،وحيفظ يل ما بقي فيها من مائها؛ وكان اشتو زىري األيويب ،جاءين يطلب مين أن أدون
ذكريايت ....وكان نشر ىذه الذكريات إحدى أماين الكبار يف اضتياة ،ولطاظتا عزمت عليها مث
شغلت عنها ،وأعلنت عنها ألربط نفسي هبا فال أىرب منها مث مل أكتبها ،بل أنا مل أشرع هبا؛
ألين ال أكتب إال للمطبعة .لذلك مل أجد عندي شيئا مكتوبا أرجع-عند تدوين ىذه
الذكريات-إليو وأعتمد عليو ،وما استودعت الذاكرة ضعفت الذاكرة عن حفظو وعجزت عن
تذكره .لذلك أجلت وماطلت ،وحاولت اعترب من غري إبداء السبب ،وىو حياصرين ويسد
اظتهارب علي ،وديسك-بأدبو ولطفو وحسن مدخلو-لساين عن التصريح بالرفض .مث اتفقنا على
أن أحدث هبا واحدا من إخواننا األدباء وىو يكتبها بقلمو .واخًتنا األخ العامل األديب إبراىيم

اإليضاح ( 29ديسمرب )2014

الشيخ علي الطنطاوي وخدماتو العلمية واألدبية

269

سرسيق ،فسمع مين ونقل عين ،وكتب حلقتني أحسن فيهما وأرتل ،ولكن ال حيك جسمك مثل
ظفرك؛ فكان من فضلو علي أن أعاد بعض نشاطي إيل فبدأت أكتب".68
ولكنو بدأ-كما قال-على غري خطة أو نظام :إذ يقول ىو  " :بدأت كتابة الذكريات
وليس يف ذىين خطة أسري عليها ال طريقة أسلكها ،وأصدق القارئ أين شرعت فيها شبو اظتكره
عليها؛ أكتب اضتلقة وال أعرف ما يأيت بعدىا" ،69لذلك يصرح هبذه الغرابة يف مقدمة اصتزء
األول من الذكريات " :ىذه ذكريات وليست مذكرات؛ فاظتذكرات تكون متسلسلة مرتبة ،دتدىا
وثائق معدة أو أوراق مكتوبة ،وذاكرة غضة قوية .وأنا رجل قد أدركو ا ِ
لكبَـُر؛ فكلت الذاكرة
وتسرب إىل مكامنها النسيان".70
واآلن نظرة طائرة على أجزاء ىذه الذكريات يف أوجز صورة ،لقد أوشك ىذا الفصل
يطول ؽتا سبق من الفصول.
الجزء األول :يتحدث الشيخ علي الطنطاوي يف اصتزء األول عن طفولتو اظتبكرة-عن
أيام دراستو االبتدائية-بل عن "ال ُكتاب" قبلها ،وفيو ذكر للحرب العاظتية األوىل وتَ َذ ُكٌر لنمط
اضتياة يف الشام يف تلك األيام .وؿتن منضي فيو مع "علي الطنطاوي الصغري" وىو ينتقل من
مدرسة إىل مدرسة ،ومن عهد إىل عهد-من العهد الًتكي إىل العريب مث إىل االستعمار الفرنسي،
ونقرأ عن أيامو يف "مكتب عنرب" ،وعن شيوخو وأساتذتو ،مث ؾتد والده قد تويف فاضطرب أمره،
فانصرف إىل التجارة أمدا يسريا مث عاد إىل الدراسة ،وؾتده قد سافر-بعد النجاح يف الثانوية-إىل
مصر للدراسة بدار العلوم ،ولكنو يقطع السنة قبل دتامها ويعود إىل الشام .وىو حيدثنا-يف مواطن
متفرقة من ىذا اصتزء-عن أصل أسرتو وعن أبيو وجده وعن أمو وأسرة أمو .وؾتد يف أواخر ىذا
اصتزء ذكرا عن الثورة على الفرنسيني.

الجزء الثاني :وأما اصتزء الثاين فيحكي عن "علي الطنطاوي الشاب"-يف أوج شبابو-
ذكر ألول مقالة لو يف الصحف ،وتبدأ –بذلك -مرحلة العمل يف
ابن السابعة عشرة ،يَِرُد يف أولو ٌ

الصحافة ،حيث نقرأ عن الصحف اليت عمل هبا والصحافيني الذين عمل معهم ،مث نقرأ عن
صدور أول غتموعة من مؤلفاتو وىي رسائل اإلصالح ورسائل سيف اإلسالم ،وال نلبث أن ننتقل
معو من ىذا اصتو إىل التعليم الذي بدأ بو مبكرا ،فيتنقل من مدرسة إىل أخرى ،ونقرأ بعضا من
تفاصيل سريتو يف التعليم .وىذا اصتزء يتحدث بتفصيل عن بعض أساتذتو ومشاخيو.
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أما أكثر الفصول تأثريا فهي اليت حيدثنا فيها عن أمو وأبيو ،وخاصة حني ديضي بنا مثريا عواطفنا
إىل غايتها يف اضتلقة السابعة واألربعني " :يوم ماتت أمي".

الجزء الثالث :يف اصتزء الثالث ننتقل مرة أخرى ،من حيث انتهينا يف اصتزء الثاين يف

سقبا بالغوطة ،إىل رنكوس ،فإىل زاكية يف مسرية "الشيخ علي الطنطاوي" التعليمية .نقرأ بعد
ذلك عن ظهور غتلة "الرسالة" .مث ال نلبث أن منضي معو رحالةً يف واحدة من أعجب
الرحالت؛ الرحلة إىل اضتجاز الكتشاف طريق اضتج الربي .ويف ىذا اصتزء نقرأ عن-ػتدث
الشام-الشيخ بدرالدين اضتسين ،وبعد ىذا كلو ؾتده يًتك الشام لبغداد ،فلقد كانت النقالت
السابقة يف التعليم من قرية إىل قرية ،وىا ىي اآلن نقلة من بلد إىل بلد ،من الشام إىل العراق!.
الجزء الرابع :اصتزء الرابع حافل باألحداث والتغريات اضتاشتة ،نبدؤه بدروس األدب يف
بغداد ،مث منضي مع ذكريات طنطاوية عن بغداد والعراق؛ عن رمضان يف بغداد ،مث عن إيوان
كسرى وسر من رأى ،وننتقل معو من بغداد إىل البصرة ،مث نًتك العراق ونأخذ طريقنا إىل بريوت
لِنُ ِ
مض َي ىناك سنة 1937م ،يف كليتها الشرعية ،ولكنا ال نلبث أن نعود إىل العراق لنعيش حينا
يف اظتدرسة اظتغربية يف بغداد قبل أن ننتقل إىل كركوك .وأخريا يعود إىل سورية فيعني مدرسا يف دير
الزور وال ديكث فيها غري أمد يسري ،حيث تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من حياة "القاضي علي
الطنطاوي" يف دوما مث يف ػتكمة دمشق .وال خيلو ىذا اصتزء-كالعادة-من استطرادات ،كرواية
ذكريات عن اضترب العاظتية الثانية ،وختصيص حلقتني لألطباء؛ واحدة للهجوم عليهم والثانية
للدفاع عنهم ،وأخريا حديث عن اضتياة األدبية قبل نصف قرن.
الجزء الخامس :يبدأ ىذا اصتزء باستكمال اضتديث عن اضتياة األدبية قبل نصف قرن
إذ ىو منقطع يف اصتزء الرابع ،وىو حديث جيرنا إىل ذكريات أدبية متنوعة .مث ننتقل-فجأة-إىل
ذكريات جزائرية ،مث إىل ذكريات فلسطينية .وىذه الذكريات تنقلنا إىل قضية فلسطني ،فنجدنا
وقد انتقلنا مع "علي الطنطاي" إىل القدس لنحضر "مؤدتر القدس اإلسالمي" ،مث ال نلبث أن
ؾتد أنفسنا يف وسط الرحلة دون أن ندري؛ ننتقل من القدس إىل بغداد ،وَمنُُر باظتوصل وإربل ،مث
نتوقف طويال يف كراتشي .وىذه الوقفة الطويلة تنقلنا-بال تكلف-إىل االستماع لعلي الطنطاوي
وىو يروي لنا "قصة باكستان" اظتمتعة مث حيدثنا اضتديث الشيق عن دىلي ‘الفردوس اإلسالمي

المفقود’ .ومن مث نعود إىل دمشق فنجد يوم اصتالء وإذا بسلسلة جديدة من اظتوضوعات يولد
بعضها بعضا :اصتالء يذكر باالستعمار وأساليبو ،وىذا يذكر بإفساد التعليم واألخالق على
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الطريقة الفرنسية ،وىذه تذكر مبعركة دروس الديانة يف مدارس الشام ،وىذه جرت إىل اضتديث
عن الدعوة إىل االشًتاكية والعبث باظتناىج .
الجزء السادس :يبدأ اصتزء السادس من اطتطبة اليت ىزت دمشق ،أو اليت ىز هبا "علي
الطنطاوي" دمشق بعبارة أصح ،ويسطرد اضتديث-يف عدد من اضتلقات الالحقة-إىل قصة
الوحدة 71وقصة االنفصال ،ووقفة عند أسباب االنفصال ،بعد ذلك نعود إىل سلك الذكريات
ونستأنف رحلة الشرق اليت قطعناىا يف اصتزء اطتامس ،فننطلق إىل أندونيسيا وننتقل بني جزائرىا
ومدائنها .مث نتوقف-مرة أخرى-لنسمع حديثا تارخييا عن قصة أندونيسيا؛ مع اإلسالم ومع
اليابانيني واعتولنديني والربيطانيني .ولكن ال يسلم ىذا اصتزء-أيضا-من استطرادات ،فنجد اضتلقة
عن صالة االستسقاء اظتشهورة ونقرأ عن واحدة من معارك الشيخ علي الطنطاوي األدبية ،ويف
يات عن التعليم واظتدارس ،مث حلقتان عن القضاة واحملامني .أما اضتلقة األشد تأثريا
آخر اصتزء ذكر ٌ
فاليت بدأىا برثاء شكري فيصل 72مث ابنتو الشهيدة ‘‘بنان الطنطاوي’’ ،وإذا بو يأيت بواحدة من
أعظم مقطوعات الرثاء يف تاريخ األدب اضتديث.
الجزء السابع :يبدأ ىذا اصتزء مبزيد من ذكريات وصور القضاء .مث ينتقل بسرعة بني
موضوعات متباينة ،من أسبوع التسلح بالشام ،إىل أخبار عن العلم والعلماء يف دمشق قبل
نصف قرن ،مث إىل الكلية الشرعية يف دمشق ،نقرأ بعد ذلك حلقة علمية يف تصنيف العلوم
وأخرى يف الفقو واألحوال الشخصية ،ويقودنا ىذا اظتوضوع إىل مشروع قانون األحوال الشخصية
الذي اشتغل بو "علي الطنطاوي" ونسافر معو إىل مصر يف رحلتو من أجلو .وبعد وقفات صغرية
وبعض االستطرادات نبدأ يف قراءة تفصيالت الرحلة اليت قام هبا إىل أوروبا يف سنة 1970م،
فنسافر معو إىل أظتانيا وبلجيكا وىولندا ،ونقرأ عن الدعوة اإلسالمية يف ىذه البالد ،ونعيش معو
أياما يف آخن وبروكسل ويف سوامها من مدن ومناطق تلك البلدان األوروبية.
الجزء الثامن :اصتزء الثامن وىو آخر األجزاء  ،نعود فيو-بعد انقطاع طويل
واستطرادات نقلتو إىل أقاصي األرض-فإىل القضاء ،وندخل معو إىل ػتكمة النقض بعدما
صحبناه وىو يودع احملكمة الشرعية .ومن ىنا ننعطف فننتقل معو –ىذه اظترة-يف آخر وأىم
أوال سنةً يف الرياض ،مث إىل مكة اظتكرمة،
انتقال لو ،إىل اظتملكة العربية السعوديةُ .منضي معو ً
ونعرج قليال على موضوعات متفرقة؛ كتفسري بعض اآليات ،وحديث عن تعليم البنات ،ووقفة
مع الشيخ أيب اضتسن الندوي ومذكراتو.
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وىكذا ينتهي اصتزء الثامن من غتموعة "الذكريات" ،وبو تنتهي الذكريات.
اتضح ؽتاسبق أن الشيخ علي الطنطاوي قد عاش يف العصر اظتليئ بالتوتر السياسي والعلمي
والفكري وقد مشر عن ساعد جده منذ أول وىلة الصالح اظتمجتمع وفك أغالل األفكار
الفاسدة ولعب دوره الفعال يف رتيع غتاالت حياتو االجتماعية واألدبية والعلمية والدعوية وترك
تراثا ضخما علميا وأدبيا يسًتشدبو كل من لو صلة باألدب والتعليم والدعوة .
الهوامش:
ا .الذكريات ،الطنطاوي علي ،ج ،1-ص ،133-الطبعة األوىل1985 ،م ،دار اظتنارة-جدة-اظتملكة
العربية السعودية.
 .2نفس اظتصدر ،صفحة.29-
 .3نفس اظتصدر ،ج 1-ص.199-
 .4ػتــب الــدين بــن أيب الفــتح ػتمــد اطتطيــب ،مـن كبــار الكتــاب اإلســالميني ،ولــد يف دمشــق ونعلــم هبــا
وباآلس ــتانة وش ــارك يف العدي ــد م ــن اصتمعي ــات منه ــا "النهض ــة العربي ــة" ،ورتيع ــة الش ــبان اظتس ــلمني"
مناض ـ ــال لالس ـ ــتعمار األورويب،ى ـ ــذا وق ـ ــد س ـ ــاىم يف التحري ـ ــر الص ـ ــحفي فعم ـ ــل يف جريدة"القبل ـ ــة"،
و"اظتؤيــد" ،كمــا تــوىل إدارة جريــدة العاصــمة ،باإلضــافة إىل إصــدار غتلــة"الزىراء" ،و"الفــتح" ،اعتقلتــو
اإلنكليـز اثنــاء اضتـرب العاظتيــة األوىل ظتـدة ســبعة أشـهر ،تــويف سـنة 1969م بعــد أن تـرك آثــارا جــديرة
بالثناء(.انظر --األعالم للزركلي م ،5-ص.)282-
 .5بفتح اضتاء،مدينة كثرية اطتـريات واسـعة الرقعـة حفلـة األسـواق ويف طـرف اظتدينـة قلعـة عظيمـة عجيبـة
يف حص ــنها وإتق ــان عمارهت ــا،ىي مدين ــة قددي ــة جاىلي ــة(.معجم البل ــدان لي ــاقوت اضتم ــوي ،ج،2-
صفحة.)300-
( .6عـذراء وعـدراء مسـتعمل كالمهـا)ىي قريـة بغوطـة دمشـق مـن إقلـيم خـوالن معروفـة ،وهبـا قتـل حجـر
ابن عدي الكندي وهبا قربه(معجم البلدان لياقوت اضتموي اصتزء الرابع ،صفحة.)91-
 .7الذكريات ،االطنطاوي علي ،ج ،1-ص.201 -
 .8نفس اظتصدر ،ص.29-
 .9مقدمة كتاب تعريـف عـام بـدين اإلسـالم ،الطنطـاوي علـي ،صـفحة ،6،الطبعـة األوىل ،دار اظتنـارة-
جدة-اظتملكة العربية السعودية.
10الذكريات ،الطنطاوي علي ،ج ،1-ص.282-
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11الذكريات ،الطنطاوي علي ،ج ،2-ص.45-
 .12نفس اظتصدر ،ص.162-
 .13كانت اجمللة ىي مدونة القانون اظتدين} .الباحث{
 .14الذكريات ،الطنطاوي علي ،ج ،4-ص.165-
 .15النب ـ ــك رت ـ ــع النبك ـ ــة أرض فيه ـ ــا ص ـ ــعود وىب ـ ــوط ،وشتي ـ ــت النب ـ ــك م ـ ــا ب ـ ــني زت ـ ــص ودمش ـ ــق ألهن ـ ــا
مرتفعة(.انظر معجم البلدان ،ج ،5-ص.)258-
 .16الذكريات ،الطنطاوي علي ،ج ،4-ص.166-
 .17علي الطنطاوي ،أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.24-
 .18الذكريات ،الطنطاوي علي ،ج ،4-ص.270-
 .19فكـ ــر ومباحـ ــث ،الطنطـ ــاوي علـ ــي ،الطبعـ ــة األوىل2005-م ،دار اظتنـ ــارة-جـ ــدة-اظتملكـ ــة العربيـ ــة
السعودية.
 .20علـ ـ ــي الطنطـ ـ ــاوي ،أدي ـ ـ ـب الفقهـ ـ ــاء وفقيـ ـ ــو األدبـ ـ ــاء ،مـ ـ ــأمون غتاىـ ـ ــد ،ص .44-الطبعـ ـ ــة األوىل-
1421ىـ2001/م ،دار القلم-دمشق.
 .21صـ ــور وخ ـ ـواطر ،الطنط ـ ــاوي عل ـ ــي ،الطبع ـ ــة األوىل2005-م ،دار اظتن ـ ــارة-ج ـ ــدة-اظتملك ـ ــة العربي ـ ــة
السعودية.
 .22علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.47-
 .23م ـ ــع الن ـ ــاس ،الطنط ـ ــاوي عل ـ ــي ،الطبع ـ ــة السادس ـ ــة2008-م ،دار اظتن ـ ــارة-ج ـ ــدة-اظتملك ـ ــة العربي ـ ــة
السعودية.
 .24علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.51-
 .25ىتـ ــاف اجملـ ــد ،الطنطـ ــاوي علـ ــي ،الطبعـ ــة اطتامسـ ــة ،2005-دار اظتنـ ــارة-جـ ــدة-اظتملكـ ــة العربيـ ــة
الســعودية(.تعد اظتقــاالت يف ىــذا الكتــاب مــن شتعيــات ومرئيــات الشــيخ علــي الطنطــاوي الــيت بـُثَــت
عرب اإلذاعات السورية والسعودية)
 .26علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.54-
 .27مقاالت يف كلمات ،الطنطاوي علي ،جـ ،1-ص ،3-الطبعة الثالثة ،2004-دار اظتنارة-جدة-
اظتملكة العربية السعودية.
 .28علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.57-
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 .29قصــص م ــن اضتيــاة ،الطنط ــاوي علــي ،ص ،93-الطبع ــة اطتامســة2003-م ،دار اظتن ــارة-ج ــدة-
اظتملكة العربية السعودية.
 .30علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.61-
 .31صيد اطتاطر البن اصتوزي ،حتقيق ،الطنطاوي علي ،داراظتنارة-جدة-اظتملكة العربية السعودية.
 .32علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص 65-وما بعدىا.
 .33علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص 68-وما بعدىا.
 .34فص ــول إس ــالمية ،الطنط ــاوي عل ــي ،ص ،5-الطبع ــة الرابع ــة ،2005-دار اظتن ــارة-ج ــدة-اظتملك ــة
العربية السعودية.
 .35علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.70-
 .36يف سبيل اإلصالح ،الطنطاوي علي ،الطبعة السادسة2006-م ،دار اظتنارة-جدة-اظتملكـة العربيـة
السعودية.
 .37علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص 73-وما بعدىا.
 .38تعريـف عـام بـدين اإلسـالم ،الطنطـاوي علـي ،الطبعـة األوىل1989-م ،دار اظتنـارة-جـدة-اظتملكـة
العربية السعودية.
 .39علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.76-
 .40فتــاوى علــي الطنطــاوي ،رتــع وترتيــب -غتاىــد مــأمون ديرانيــة1405 ،ى ــ1985/م ،دار اظتنــارة-
جدة.
 .41علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.80-
 .42علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص. 83-
 .43أبوبكر الصديق ،الطنطاوي علي ،الطبعة الثالثة1406-ىـ1986/م ،دار اظتنارة -جدة.
 .44علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.85-
 .45مقدمــة الطبعــة األوىل لكتــاب "أبــو بكــر الصــديق" ،الطنطــاوي علــي ،ص ،22-الطبعــة الثالثــة-
1986م ،داراظتنارة-جدة-اظتملكة العربية السعودية.
 .46أخبار عمر وأخبار عبداهلل بن عمر ،علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي ،الطبعة الثامنة1983-م،
اظتكتب اإلسالمي-بريوت-لبنان.
 .47علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.89-
 .48رجال من التاريخ ،الطنطاوي علي ،الطبعة الثامنة1411-ىـ1990/م ،دار اظتنارة -جدة.
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 .49علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.92-
 .50أعالم التاريخ -سلسلة تراجم األعالم ،الطبعة األوىل1960 -م ،دار الفكر-دمشق.
 .51علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص 95-وما بعدىا.
 .52قصص من التاريخ ،الطنطاوي علي ،د -ت ،اظتكتب اإلسالمي-بريوت
 .53علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.98-
 .54علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.102-
 .55دمشق؛ صور من رتاعتا وعرب من نضاعتا ،الطنطاوي علي ،الطبعة الثانية1997 -م ،دار اظتنارة-
جدة-اظتملكة العربية السعودية.
 .56علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.104-
 .57اصتامع األموي يف دمشق ،الطنطاوي علي ،د -ت ،مطبعة اضتكومة-دمشق.
 .58علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.107-
 .59مـ ــن حـ ــديث الـ ــنفس ،الطنطـ ــاوي علـ ــي ،التعليـ ــق -غتاىـ ــد مـ ــأمون ديرانيـ ــة ،الطبعـ ــة الثانيـ ــة-
1424ىـ2003/م ،منتدى اظتعايل-فريق مكتبة اظتقروء.
 .60علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.113-
 .61من نفحات اضترم ،الطنطاوي علي ،ط1400-ىـ ،1980/دار الفكر-دمشق.
 .62علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.117-
 .63بغــداد؛ذكريات ومشــاىدات ،الطنطــاوي علــي ،الطبعــة اطتامســة2007-م ،دار اظتنــارة-جــدة-
اظتملكة العربية السعودية.
 .64علي الطنطاوي-أديب الفقهاء وفقيو األدباء ،مأمون غتاىد ،ص.120-
 .65صــور مــن الشــرق يف أندونيســيا ،الطنطــاوي علــي ،الطبعــة األوىل1992-م ،دار اظتنــارة-جــدة-
اظتملكة العربية السعودية.
 .66نفس اظتصدر ،ص.131-
 .67تعريف عام بدين اإلسالم ،الطنطاوي علي ،ص.11-
 .68الذكريات ،الطنطاوي علي ،جـ ،1-ص.5-
 .69نفس اظتصدر والصفحة.
 .70نفس اظتصدر ،ص.9-
 .71إشارة إىل الوحدة اليت دتت بني مصر والشام فكانت ىناك حكومة واحدة حتكم الدولتني.
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 .72شكري بن عمر فيصل (1918م1985-م) ،عامل أديب حباثة ،ولد بدمشق ،ونشأ برعاية خالو
الشـيخ ػتمــود ياســني ويف مدرســتو ‘‘مدرســة التهــذيب اإلســالمي’’ وغريىــا ،وختــرج يف مكتــب عنــرب
وانتفــع بــدروس علمــاء دمشــق .انتســب لعصــبة العمــل الــوطين ،وكتــب يف جريــدهتا-جريــدة "العمــل
القــومي" ،موقعــا بأشتــاء مســتعارة ،اختــري عض ـوا يف صتن ـة تعــديل ال ـربامج التعليميــة ،مث عــني مدرســا
بكليــة اآلداب الــيت أوفدتــو إىل القــاىرة لتحضــري الــدكتوراه ،وعــادف ففعــني أســتاذا مســاعدا بكليــة
اآلداب ،فأوفدتو اصتامعة إىل أظتانيا لالطـالع فعـين ىنـاك مبخطوطـات عربيـة  .كـان عضـوا يف غتمـع
القاىرة واعتند واحتاد الكتـاب ،اختارتـو مؤسسـة اظتلـك فيصـل عضـوا ػتكمـا يف قسـم األدب العـريب،
ويف أواخــر عمــره عــني أســتاذا يف اصتامعــة اإلســالمية باظتدينــة اظتنــورة ،ورفــض-حبــا بالبقــاء يف مدينــة
الرسول صلى اهلل عليو وسلم عرضا مغريا للعمل يف إحدى كليات اآلداب بـاطتليج ،كـان شخصـية
ػتببــة دمــث األخــالق قــوي اضتجــة وواســع العلــم ،لــو تصــانيف عــدة مــا ال حصــر عتــا ىنــا ،أصــيب
بقصور يف وظائف القلب فاضطر إىل إجراء عملية جراحية يف جنيف ،مل حيتمل مضـاعفاهتا فتـويف
ىنـاك ،ونقــل جثمانــو إىل اظتدينــة اظتنــورة فــدفن فيها(.إدتـام األعــالم الــدكتور نـزار أباظــة وػتمــد ريــاض
اظتاٌف ،ص.)123-

