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 حسن أحمد عيد عبد الفتاح/  للدكتور

 كلية اللغة العربية في القاهرةاألستاذ المساعد ب

 .[الجزء الرابع( عربية بالقاهرة علماؤها الخالدونكلية اللغة ال)ملخص بحث منشور بكتاب ]

– رحمه اهلل تعالى  –محمد الطنطاوي /  الشيخ
كلية اللغة العربية )حرصُت على الكتابة عنه منذ صدور الجزء األول من كتاب    

؛ فقد  يسيرولم تكن الكتابة عن رجل كهذا باألمر ال، ( بالقاهرة علماؤها الخالدون
المشاّق ، وواجهُت الصِّعاب ؛ إذ تَعاصت عليَّ سنواٍت ، لندرة في سبيلها  َتَجشَّمتُ 

َوسَّْعُت دائرة البحث ما و حددة لشخصية الشيخ ، فصبرُت وصابرُت ، المعلومات الم
في هذا العام أجابني ، حتى  بنجل الشيخ مراٍت في تلك السنوات   واتصلتُ ، استطعُت 

مدني بالنذر اليسير الذي ال يكشف عن مكانة ن يأ –تعالى  –شاء اهلل ، و ( م4102)
 ! ها عَ وَ ما أرْ  ، قليلة   نَُّه َوَمَضات  لكالشيخ الكبير ، 
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 (0)ة  ة  طَيِّبَ ايَ حَ : ُمَحمَّد  الطَّْنطَاو يُّ :  لُ وَّ األَ  َمْبَحثُ ال
    :اْسُمُه 
الشيخ محمد ) ب داخل مصر وخارجها المشهور ، شة يْ ب َ محمد الطنطاوي كُ     

على و ، في جامعاتهم الباحثون كان و من آباء ،  (شةيْ ب َ كُ )عرف ما وراء ي، وال ( الطنطاوي
ال من أسماء ، ف (الطنطاوي)عمَّا بعد ويُل حُّون في التساؤل ، يتساءلون نترنت مواقع اإل

فلم أصل  ء الشيخآبامعرفة أسماء منذ زمٍن ليس بالقليل وقد حاولت يجدون مجيًبا ، 
علي الطنطاوي ،   طبيب، مع أنني هاتفت ابنه ال (شةيْ ب َ كُ )إلى إال في سلسلة النسب 

  . فلم يزدني على ذلك شيًئا
  :مولده 
 ال يمكنن    ي الج    زم ب    اليوم ال    ذي ُول     َد في    ه الش    يخ ، وك    ذا الش    هر ، وأم    ا الع    ام فه    و    
 أو 0101)، ويوافق   ه الع   ام الهج   ري  اتقريبً    ن م   يالد المس   ي  علي   ه الس   المم   ( 0981)

0102 ). 
محافظ ة الت ابع ل ،مرك ز كف ر الزي ات  ، إح د  ق ر ة ّص الح   ةو إكْ : ف  الوالدة مكانوأما     

 .، بجمهورية مصر العربية  الغربية
  :ته نشأ
، ش يًئا فش يًئا ف ي تل ك القري ة ، وأخ ذ يت درم ف ي مراح ل التعل يم  نشأ محمد الطنط اوي    
حت ى ص ار ، عصره  علماءمن ن يالصالحتعهد ب، دور العلم في  عرعر تيينمو و طفق عوده و 

 .أستاًذا في كلية اللغة العربية بالقاهرة ، إحد  كليات جامعة األزهر 
 
 

                            
ني أمدَّ فقد  - اهلل فيهبارك  –علي الطنطاوي نجل الشيخ  / دة هذا المبحث من األخ العزيز داستقيت ما (0)

 . الخاصبها مكتوبة بخط يده ، وصغتها بأسلوبي 
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 :قطوف من حياته 
ثانية في المرة الو ، نجب ثالثة أوالد أي المرة األولى ف ،مرتين الطنطاويُّ تزوم الشيخ  

 . ستة أنجب
َل ابنه األكبر أحمد في اإلخرام التليفزيوني ،  ولم يكن الشيخ راضًيا عن هذا  َعم 

العمل في البداية ، ولكن بعد اتجاه األستاذ أحمد إلى إخرام األعمال الدينية 
َي عنه الشيخ ، وذهب مع األسرة الكريمة لمشاهدة إحد   اإلسالمية َرض 

 .المسرحيات التي أخرجها األستاذ أحمد الطنطاوي في المسرح القومي 
الدراسة وتأليف الكتب ، فكان يجلس على  كان يعكف على البحث ومواصلة 

ن األرض وحوله الكتب واألوراق والمراجع ، ثم يكتب بالريشة من دواة الحبر ، وكا
 .بخط جميل دقيق  الصفحة جانبيعلق أحيانًا على ما يكتب في 

وكان ابنه الطبيب علي الطنطاوي يتردد على أصدقائه ، ومعارفه بعد وفاته ، فحكى  
وكان  –له الترزي أنَُّه طلب من الوالد مبلًغا من المال ، فأعطاه  الشيخ حافظة نقوده 

 .ُخْذ ما تشاء ، ودَْع ما تشاء:  وقال له – الشهري قد أخذ الراتب
 :أصدقاء الشيخ    

ال الصعيدي الشيخ أحمد شفيع ، وعبد المتع: كان للشيخ أصدقاء كثيرون ، من بينهم     
 . معهمالزيارات  يتبادل وكان،  وغيرهم،  ، وإبراهيم الجبالي

 

 :أبرز تالمذة الشيخ 
، فقد كان يقول  -رحمه اهلل  –إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي     

ي إنَّ الوالد كان يَُدرِّس لي في المعهد الديني ، ويتنبأ ل: الطنطاوي محمد ألبناء الشيخ 
 .ر بمستقبل زاه

، ويستقبلهم ببشاشة ، ألبناء الشيخ الطنطاوي  بهوكان الشيخ الشعراوي يفت  با     
 .ويقصُّ عليهم مواقف وذكريات له مع أستاذه 
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  :نهاية المطاف 
والتدريس في زهرية العميقة والدراسة األ حافلة بالبحث والتدقيقعلمية وبعد حياة      

والتأليف في بعض فروع اللغة  –حرسها اهلل  –كلية اللغة العربية بالقاهرة : الكلية األم 
  . عناءالبعد طول مجهد أن يستري  شيخ اللل آنَ  -ليتحقق الفهم واإلفهام مًعا 

بًّا إال أْن ألقى عصاه تقريًبا عاًما ( 11) العمر بعد أْن بلغ منما كان من الشيخ      ُمح 
 –وألف من ميالد المسي   ئةم عام تسعة وخمسين وخمس تهوفافكان زمان ،  لقاء اهلل

 . (0138)الموافق للعام الهجري  (0898) –عليه السالم 
 ذ ْكر  َخال د  : ُمَحمَّد  الطَّْنطَاو يُّ :  يان  الثَّ  َمْبَحثُ الْ 

، بعضها ما زال يَُدرَّس في مصر ا في العالم العربي لت ُذيوعً ، نا الشيخ كتًبا لقد تَ َركَ      
 :والشيُخ راحل  منذ زمٍن ليس بالقليل ، وخارجها 

 (نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة)-0
َرها بكتاب  سيبويه في في التاريخ سارت به الركبان الذي  وهو الكتاب     النحوي َسي ْ

دَ و  َشرََّق وَغرََّب ،فوالقواعد النحوية والصرفية ، ، التشريعات اللغوية   ، كانٍ م في كلِّ  ُوج 
جمعاء ، واألقسام التي تحمل اسم اللغة العربية  اتفي كليف، عليه آي اإلجالل واإلكبار 

في ،  طلبة الدراسات العليامقررًا على يَُدرَّس هذا الكتاب  األزهراللغة العربية بجامعة 
، بل المصري  مجتمعتدريسه عند حدود القف ي، ولم تخصص اللغويات السنة األولى ، 

 . من البالد العربيةوغيرها بالد الحرمين الشريفين  إلى تعداها
 (تصريف األسماء)-4

طُب َع وُدرَِّس في داخل  ؛ فقد هو المفخرة الثانية من مفاخر الطنطاوي الكتاب ذلك     
ولذلك ْعَتَمَد بعض الجامعات في بالد الحرمين الشريفين ، مصر وخارجها ، وما زال مُ 

 :عاته ، ومنها تعددت طب
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 بعةطمطبعة وادي الملوك ، ال ،محمد الطنطاوي للشيخ  ، تصريف األسماء 
 . كلية اللغة العربيةم ، الجامعة األزهرية ،  0899ه   - 0139 ، سنة الخامسة

ابع الجامعة اإٍلسالمية المدينة ، مط ، للشيخ محّمد الطنطاوي تصريف األسماء 
 .ه 0219، سنة  الطبعة السادسة ،المنّورة 

 (اإلعالل)-1
من الرسائل الخطية الموجودة بمكتبة كلية اللغة العربية خط الشيخ ، بوهو رسالة       

  .، وتحت يدي نسخة منها  (021) : هارقمو بالقاهرة ، 
 (لكتاب السماع والقياس تقديم الطنطاوي)-2

ق من أحكام السماع والقياس والشذوذ وما رسالة تجمع ما تفرَّ ( السماع والقياس)    
 : لمؤلف، ل تب المطبوعة والمخطوطةإليها من المباحث اللغوية النادرة في ذخائر الك

المولود ،  المجمع العلمي العربيّ أعضاء  أحد، باشا أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور 
 . (0)(م 0811 - ه 0129) سنة المتوفى، و  (م0930-ه   0499)سنة 
خصائص وميزات يتناد   نر  فيهل( السماع والقياس)  لالقيَم الطنطاوي  إنَّ تقديمَ و     

بما  صدق إحساس الكاتب: ، ويُوصي بها العلماُء التالمذة ، منها النجباء بها الباحثون 
 خرامإ على قادرالالدقيق بالذوق اللغوي الكاتب تمتع لتعبير عنه ، و ا، وجمال  يكتب

لمقتضى حال القراء  ة أسلوبه، ومراعا، وعبارات كاشفة ة ألفاظ مناسبفي المعاني 
لخواص من المتعلمين ، الكتاب مقدًما لذلكم ي كون ريب فال و هم ، تفكير ومستو  

 .، وأنَّ عباراته مسوقة لهم والشيخ المقدِّم يعلم أنَّ كالمه ملًقى إليهم 
م       هنرا كالذي – للمؤلف له مدح وثناءك  تقديًما سطحيًّا ،للكتاب إنَّ الشيخ لم يُ َقدِّ

وَضَع إذ ؛ ، وكان موضوعيًّا يقًة واعيًة قَ َرأ الكتاب قراءة دق هُ ولكنَّ  –في هذه األيام 

                            
 . 011/ 0األعالم للزركلي :ينظر  (0)
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كتب التراث على  من   خرجةستمالمؤلف في مكانه الالئق به ، وأشاد بالمادة العلمية ال
صنًعا المؤلف ، فأحسن وقًتا كثيًرا ، و يتطلب جهًدا كبيًرا كثرتها ، والمجموعة من شتات 

 .عرًضا ، وأجاد 
بعض  تقديم، ولم يصرفه عن إليه سهام النقد  لكنَّ ذلك لم يمنع الشيخ من توجيه 

 .، ويقوم المعوم بين يديه ؛ ليعظم النفع العلمية المالحظات 
 (وبعض المقاالت يةلغو ات التصحيحبعض ال)-9

رحم  ه  –أحم د حس ن الزي ات / الت ي ك ان يص درها األس تاذ س الة مجل ة الر ف ي وق د ج اءت 
  . -اهلل 
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