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  ـــــــــــــــ

ھي اآلن من قرى محافظة كفر الشیخ، » شمشیرة«تعود أصول أسرة البنا إلى قریة صغیرة تدعى 
وھي قریة تقع على النیل مباشرة وفي ھذه القریة ولد الوالد والوالدة، ولكن الوالد تركھا في شبابھ لیتم 

یة في جامع القائد إبراھیم، ولُیْحِكم أیًضا إصالح الساعات التي اختارھا حرفة یعیش دراستھ في اإلسكندر
» القرعة«، وفي سن العشرین عوفى من »شمشیرة«منھا وتحرره من ربقة الوظیفة، وعاد الوالد إلى 

تي تواجھ العسكریة ألنھ كان حافظًا للقرآن، وتزوج من إحدى صبایا البلدة وأخذھا فوًرا إلى المحمودیة ال
من الشاطئ اآلخر للنیل وكان قد تعرف علیھا بفضل رحلتھ إلى اإلسكندریة، وفي المحمودیة » شمشیرة«

بنى لنفسھ بیتًا صغیًرا داخل البلد من حجرتین أرضیتین ثم غرفة علویة، كما بنى لنفسھ مكتًبا أو دكانًا 
سة في القراءة واإلطالع، كما كان على النیل یمارس فیھ حرفة إصالح الساعات ویزاول ھوایتھ المقد

 .یستخدمھ كمكتب لھ باعتباره مأذون المحمودیة

م میالد أول ١٩٠٦وفي الغرفة العلویة من البیت الصغیر ولد للشیخ كل أبنائھ خالل الفترة من سنة 
  .»فوزیة«م میالد آخر البنات ١٩٢٣إلى سنة » حسن«األبناء 

وفي سنة .. لیس فیھا متاعب أو مضایقات.. ھنیة.. وكانت حیاة الشیخ في المحمودیة رضیة
م قررت األسرة االنتقال إلى القاھرة لتكون مع ابنھا البكر حسن الذي التحق بدار العلوم، وتنقلت ١٩٢٤

ما بین أزقة القاھرة وحواریھا، وما بین السیدة زینب واألزھر، وكانت الحیاة وقتئذ میسرة ویافطات 
م البیوت، وكان إیجار الشقة ما بین جنیٍھ أو اثنین، وقد سجل الشیخ الوالد تتدلى من معظ» شقة لإلیجار«

  :تنقالت األسرة في دفتر لھ عتیق فكانت كاآلتي
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األسرة وعدم استراحتھا ما بین ھذه األزقة، ولعلي أذكر آخر » قلقلة«ھذا یعطینا فكرة عن مدى 
ا الشیخ، وقد كان في حارة نافع من حارة عبد اهللا التي تتفرع من شارع المغربلین، البیوت التي أشار إلیھ

وكان بیتًا من بابھ، وكان البیت النمطي في القاھرة یضم ثالث غرف أرضیة وحوش ثم دور أول ودور 
 ثاني یعلوه السطوح وعدد غرف كل دور ثالث، وكان إیجار ھذا البیت جنیھین، أذكر قبل ھذا بیت حارة

 الذي كانت تشغلھ جمعیة الحضارة، وكان دوًرا أرضًیا تحیط بھ حدیقة ٦٢المعمارة من سوق السالح رقم 
كبیرة غناء، وكان ملكًا ألحد األسر المشھورة أسرة سلیم حجازي وانتقلت الجمعیة بعد ذلك إلى حارة 

  .الشماشرجي وھي على ناصیة تالقي شارع المعز لدین اهللا بشارع محمد علي

 لمن المؤسف أن لم یقیض اهللا لألسرة من یكتب تاریخھا األول القدیم، ومن یلم لیس فحسب إنھ
وكان من آل بدر » الحكي«باآلباء واألمھات ولكن باألجداد والجدات، وكان ھناك من یلم بھذا وأوتي ملكة 

قرى المجاورة، وھي إحدى ال» سندیون«الذین یمتون بالقرابة لألسرة عن طریق الوالدة وكانوا یسكنون 
الذي انتظم في سلك التعلیم مدرًسا فناظًرا وكان علیًما بأصل األسرة من » معروف بدر«وكان أبرزھم 

  .إلخ.. الجدات ــ أم أم الوالد وأم أم الوالدة، والوالدة وأخواتھا والوالد وإخوتھ

ناك من ھم أقل ومن المؤسف أن معروف لم یقید معلوماتھ الثمینة التي دفنت مع وفاتھ، وكان ھ
  .معرفة منھ، ولكن ھؤالء أیًضا ماتوا دون أن ُیعني أحدھم بأن یسجل ذكریاتھ أو یكتب معلوماتھ

األعجب أن األسرة نفسھا لم تعن بأن تكتب تاریخھا ولوال تلك الصفحات القلیلة ــ المھمة ــ التي 
تھ في كـُتـَّاب الشیخ زھران لما عن طفولتھ وتلمذ» مذكرات الدعوة والداعیة«كتبھا اإلمام الشھید في 

علمنا شیئًا، ولكن األحق بالعجب أن الشقیق عبد الرحمن، وھو ترب األستاذ البنا ورفیق طفولتھ لم یكتب 
شیئًا عن ذلك مع أنھ رافق شقیقھ األكبر في مرحلة الطفولة بالمحمودیة كاملة فنحن نعرف أن األستاذ 

عن ھذا، ولكن عبد الرحمن لم یشر ولم یكتب عن طفولتھ، حسن دخل كتاب الشیخ زھران ألنھ تحدث 
وھل دخل كتاب الشیخ زھران؟ وفي أي مدرسة ابتدائیة دخل؟ وھل كان ذلك في المحمودیة أم في 
دمنھور؟ وال ما ھي مالبسات دخولھ مدرسة التجارة المتوسطة وتعرفھ على صدیق عمره محمد أسعد 

  .حتى وفاتھماالحكیم الذي تزوج أختھ، وظال لصیقین 

ومن المفارقات أن الذي تصدى لسد ھذا الفراغ، ھو أعجزھم عن أن یقوم بھ، وھو كاتب ھذه 
السطور الذي كان أصغر إخوتھ، وبالطبع ال یعلم شیئًا عن تاریخھم السابق علیھ، ثم ھو بطبیعتھ آخر من 

ھ ــمطالعة التي مألت ذھنھ الوحیدة كانت الــلح لذلك ألنھ كان منطوًیا على نفسھ وألن ھوایتــیص
، فضًال عن أن ذاكرتھ كانت )ولو تیسرت(بالمعلومات واألفكار بحیث لم یعد فیھا متسع ألخبار األسرة 

واھنة جًدا فال یذكر وجًھا رآه إذا غاب عنھ یوًما أو بعض یوم وكان في ذلك نقیض شقیقھ األكبر ذو 
األسرة كفاءة للقیام بھذه المھمة، فقد قام بھا بحكم الذاكرة الالقطة الحافظة، ومع أنھ كان آخر أفراد 

الضرورة، وعندما لم یعد ھناك في األسرة إال ھو، عندئذ كان علیھ أن یفید من كل ورقة وجدھا، والتي 
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آلت إلیھ مع ما آل إلیھ من تراث الشیخ الوالد ــ رحمھ اهللا ــ وما أوصى بھ الشقیق عبد الرحمن بأن تقدم 
التي كانت تمأل شنطة بھا أوراق من أیام مدرسة التجارة حتى آخر أیامھ األخیرة، وكانت أوراقھ الخاصة 

  .الشنطة مغلقة، وُسـلمت لي مع مكتبتھ

وقد وقع ھذا التراث في یــد رجـل حرفتھ الكتابة، فلما آل إلیھ استطاع أن یجمع من أوراقھ ما 
األوراق كما حدث للخطابات التي أرسلھا األستاذ دم تأریخًا لم یشاھده، ولكن تابعــھ مما قرأه من ــیق

خطابات ابني «م واحتفظ بھا الوالــد في ظرف كتب علیھ ١٩٢٦حسن البنـا إلى أبیـھ بـدًءا من سنة 
، كما كانت »ھــخطابات حسن البنا الشاب إلى أبی«، ھذه الخطابات كانت ھي األساس في كتاب »حسن

د للشیخ الوالـ» تأریخ«ذي قدم أول اب الــصف األول من ھذا الكتأوراق الشیخ ھي األساس في مادة الن
كیف :  جزًءا كبیًرا٢٤في » لــتصنیف وشرح مسند اإلمام أحمد بن حنب«لھ البطولي في إنجاز ــوعم

  .دهــحرره وصنفھ، ثم كیف قام بطباعتھ وھو الرجل الفقیـر الذي یعیش من كد ی

رة البنا أفترض أنھ سیظھر بعد خمسین أو مائة سنة من وقد كنت وأنا أقوم بمھمة التأریخ ألس
یرید أن یواصل الكتابة والبحث فاحتفظت بكل ورقة من أوراق الشیخ الوالد والشقیق عبد الرحمن في 

» وثائق اإلخوان المسلمین المجھولة«ثالث أو أربع كرتونات ورقیة، كما حفظت كل ما كتب عن 
حتى تكون في خدمة جیل جدید من الباحثین یعمل في مناخ » اثلةكرتونات مم«بأجزائھا الثمانیة في 

  .أفضل من مناخ المعاناة الذي عشناه، وقد یتوصل إلى ما لم نتوصل إلیھ
* * *  

یبدو أن األستاذ عبد الرحمن البنا ساورتھ فكرة كتابة تاریخ عن دعوة اإلخوان المسلمین یقتصر 
منذ أن كانا غالمین في المحمودیة حتى فرقت بینھما األیام فدخل على العالقة ما بینھ وبین األستاذ البنا 

عبد الرحمن مدرسة التجارة المتوسطة ودخل حسن البنا دار العلوم، وُعین عبد الرحمن بھندسة وابورات 
السكة الحدید، كما عین حسن البنا مدرًسا في اإلسماعیلیة، فتفرقا، ولكن جمعتھم الدعوة اإلسالمیة، 

جمعیة «بمدرسة التجارة، وبعد أن تخرج صعد بھا إلى » الجمعیة الدینیة«لرحمن فأسس عبد ا
في ھذا الوقت كان األستاذ البنا قد أسس اإلخوان المسلمین في اإلسماعیلیة، وعندما نقل » الحضارة

ضم ی» اتحاد«م تالقیا، وكانا قبل ذلك فكرا في توحید العمل وتكوین ١٩٣٣األستاذ البنا للقاھرة في سنة 
اإلخوان والحضارة، ولكن انتھى األمر باندماج الحضارة في اإلخوان المسلمین، وكانت صفقة رابحة 
لالثنین، فالحضارة اكتسبت تأصیل اإلخوان وفكر حسن البنا، واإلخوان بدورھم وجدوا مجموعة 

القاھرة، من الرجال، ولھم مكان وسابقة عمل، فأراحوا اإلخوان من أن یبدأوا الدعوة في » جاھزة«
وكانت المجموعة التي انضمت إلى اإلخوان تضم شخصیات برزت في اإلخوان فیما بعد مثل حلمي نور 

  .إلخ، فضًال عن عبد الرحمن نفسھ.. الدین، وأحمد شریت، والشیخ الشعشاعي

ولكن فكرة الشقیق عبد الرحمن عندما أراد أن یضع كتابھ عن حسن البنا في فترة ال یعلم اإلخوان 
ا شیئًا، فترة الطفولة والعـــالقة ما بین الشقیقین حسن وعبد الرحمن، وكیف أمضیا تلك الفترة عنھ

م عندما غادرت األسرة المحمودیة ١٩٢٤م عندما ولد عبد الرحمن حتى سنة ١٩٠٨الطویلة من سنة 
قاھرة إلى م عندما ترك األستاذ البنا ال١٩٢٧م إلى سنة ١٩٢٤إلى القاھرة، ثم فترة القاھرة من سنة 
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اإلسماعیلیة، فھذه الفترة ال یعلم اإلخوان، وال أحد شیئًا عن تفاصیلھا، ولیس لدینا إال ما ذكره اإلمام 
  .»مذكرات الدعوة والداعیة«الشھید عن طفولتھ في كتاب 

یمثل للشقیق عبد الرحمن واجًبا مقدًسا كما كتب ھو، ولكن » من تاریخ الدعوة«وكان كتاب 
رحمن كان یعیش تحت ضغوط صعبة تأتت أساًسا من أنھ كان من الضروري أن یستكمل األستاذ عبد ال

مرتبھ الھزیل بما یكفي الحیاة بعد أن أصبح لدیھ أربعة من األبناء، فكان علیھ أن یكتب في الجمھوریة 
ھ فإنھا لم عموًدا یومًیا، وأن یلقي في اإلذاعة حدیث الصباح مرة في األسبوع تقریًبا، ولكن ھذه وإن أعانت

، فھذه الضغوط حالت دون أن »القطعة«تكن تكفل لھ مورًدا ثابتًا دائًما ألنھا كانت تتم على أساس 
لم تكن سخیة، ولھذا كان یكتب في بعض الصحف العربیة التي » فالقطعة«لمثل ھذا الكتاب » یتفرغ«

لذي أراده، فلم یكتب إال صفحة تقدم مكافأة كبیرة، وحال ھذا كلھ دون أن یتفرغ ألداء الواجب المقدس ا
  :واحـدة، وفیما یلي ما كتبھ

Z  
D 

ھذا الكتاب الذي أقدمھ لجمھرة اإلخوان المسلمین، وللمسلمین جمیًعا، ولإلنسانیة كافة، ھو إحدى «
األمانات التي یجب تأدیتھا لما شملتھ من وثائق ومخطوطات بخط إمام دعوة اإلخوان المسلمین 

د حسن البنا الذي أدعو اهللا تعالى أن یجعلھ ممن ورد ذكرھم في حدیث رسول اهللا ومؤسسھا اإلمام الشھی
 »إن اهللا یبعث لھذه األمة على رأس كل مائة عام من یجدد لھا دینھا«.  

 یكتب صحیفتھ الصادقة لقد جلس عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھما بین یدي النبي 
 ھذه الصحیفة الصادقة فیھا ما سمعتھ من رسول اهللا «ي یقول عنھا من الُسـنة النبویة الشریفة الت

ما یرغبني في الحیاة إال الصادقة والوھط أرض لعمرو بن العاص «ولیس بیني وبینھ أحد، وكان یقول 
  .»تصدق بھا َوَوقـَفـَھا

  حتى الوتقدم علي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ یخرج ما بجراب سیفھ من حدیث رسول اهللا 
یكتم من الُسـنة الشریفة شیئًا وال تكون أمانة لم یؤدھا، والذي یجعل ھذا الكتاب أمانة في عنقي أنني 
الوحید الذي یعاقبھ اهللا تعالى إن كتمتھا، وجمیع اإلخوان ال ذنب لھم في ذلك إذ لم یحضر أحد منھم ھذه 

ھا مني واجعلھا خالصة لوجھك الحقبة، ولكنھا قدري بحكم حضوري لھا ومعاصرتي إیاھا، اللھم تقبل
الكریم، فضًال عن أن ھذا لیس تأریخًا إلمامنا الشھید فتاریخھ أوسع من ذلك وأعظم كثیًرا، وقد یكون في 
اإلخوان المسلمین عامة من كتب ذلك أحسن وابلغ من كتابتي، فالرجل عالمي ودعوتھ عالمیة، اللھم 

ا الشھید الذي نشر اهللا دعوتھ في الدنیا جمیًعا، فھي دعوة تقبلنا جمیًعا واجعلنا بررة، بأستاذنا وإمامن
َوَما « عالمیة ألن مبناھا الكتاب والُسـنة وھما لكل العالمین، وصدق اهللا تعالى في وصف رسولھ 

  .»َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن
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على شاطئ ) دكانھ(أھلھا في في بلدة المحمودیة من أعمال مدیریة البحیرة جلس شیخ وقور من 
وإلى یمینھ ویساره رفوف تحمل كتب التراث من التفسیر ) إصالح الساعات(النیل یعمل في صناعة 

والفقـھ والحدیث وأصول الدین، والشیخ الوقور یجلس إلى جواره ولداه حسن وعبد الرحمن ینظران 
.. مكتوب على بعضھا تفسیر الطبريبأبصارھما الصغیرة إلى صفوف ھـذه الكتب المذھبة الملتمعة ال

سیرة ابن ھشام، ویسمعان بأذنھما الدقیقة صوت الساعات التي .. مجمع بحار األنوار.. صحیح البخاري
أصلحھا الوالد تدق دقات رتیبة قد اختلط بعضھا ببعض فأحدثت في مجموعھا صوتًا عذًبا یتواكب ویتناغم 

 ١٣٢٤ من شعبان سنة ٥المحمودیة ضحى یوم األحـــد في دقة ورنین، الولدان حسن وقد ولد ببلدة 
 میالدیة وشقیقھ عبد الرحمن وقد ولد بالمحمودیة في یوم األحد ١٩٠٦ أكتوبر سنة ١٤ھـجریة الموافق 

  . میالدیة١٩٠٨ سبتمبر سنة ٢٩ ھجریة الموافق ١٣٢٦ من رمضان سنة ٢

لون األصفر وأمامھما دواتان من وقد أعد الوالد لولدیھ لوحین أبیضین رأس كل لوح منقوش بال
لھما لیفة من القماش أذیبت فیھما أصابع الحبر األسود حیث خلطت بنقط من الماء ) مكعبرتان(الخزف 

بسم «وأخذ كل ولد بقلم من البوص وقد سـوي القلم وقـُطـَ ِسـنـُُّھ بالمبراة، والوالد یقول اكتب یا حسن 
َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا * ِذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرَِّبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنیَن اهللا الرحمن الرحیم َیا َأیَُّھا الَّ

، واكتب یا عبد »َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن
بسم اهللا الرحمن الرحیم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزالُم ِرْجٌس ِمْن «رحمن ال

، ویحدد اللوح بنصف الربع وھو ما یقع في صفحة تقریًبا من »َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
یف، یقول الوالد اقرأ عليَّ، فیقرأ حسن لوحھ، ثم یقرأ عبد الرحمن، ویقول الوالد صحت المصحف الشر

  .»القراءة، فاحفظا حفظكما اهللا، والتسمیع غًدا إن شاء اهللا بعد صالة الفجر

ثمینة، ال یمكن لغیره أن یكتبھا، ولو أنھ مضى في مشروعھ .. ھذه الصفحة تنم عن معرفة دقیقة
لعدید من المناسبات والمواقف التي حدثت بینھما، ولعل بعضھا أن یكون لھ دالالت قدًما لكان ھناك ا

واهللا وحده یعلم السبب في .. الوحیدة» الیتیمة«ولكن الغریب أنھ لم یكتب سوى تلك الصفحة .. عامة
في عددھا الخاص عن األستاذ البنا، وكانت » عطارد«ھذا، وإن كنا قد عثرنا على كلمة كتبھا بمجلة 
  :المجلة قد طلبت منھ أن یكتبھا وھذه ھي بالنص

 
 

في » دایةـالھ«راء في الوقت الذي كنت أقرأ فیھ كتاب ـالغ» عطارد«حضر لزیارتي محرر صحیفة 
أستاذي حسن «قصة اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان، وابتدرني بقولھ أرید كلمة للصحیفة بعنوان 

وان الذي حددتھ ــ، قلت أال تترك لي فرصة االختیار؟ قال لقد حددنا لك العنوان، قلت إن بین العن»البنا
اره لي ـوبین ما كنت فیھ الساعة صلة عجیبة، فلقد كنت أدرس مذھب األحناف مع أن المذھب الذي اخت

رر فلم تحولت إلى  قال المح ــرضي اهللا عنھــ فضیلة والدي ودرسھ لي ھو مذھب اإلمام مالك بن أنس 
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  ــرضي اهللا عنھــ فلقد كان مذھبھ » اــأستاذي حسن البن«یرة ــدراسة المذھب الحنفي؟ قلت متابعة لس
افعیة واستقرأ مباشرة من ــد مدة بمذھب الشــد تعبـھو مذھب اإلمام الحنفي، وإن كان علیھ رضوان اهللا ق

هللا الكریم أحكاًما ونصوًصا سمت بھ إلى مراتب ھ الُسـنة النبویة المطھرة واستنبط من كتاب اــفق
  .االجتھاد

ولئن كان حسن البنا أستاذ العصر وإمام الجیل، فلقد كانت أستاذیتھ لي مزدوجة فھو أستاذ مرتین، 
مرة ونحن صبیة یختصني بأستاذیتھ، ویفیض عليَّ من علومھ ویبادلني وجوه الرأي ویبصرني بكثیر من 

 مًعا ونقرأ الحدیث، وما وعیت كما وعى، ومرة یسلكني مع اآلالف من جنوده، المسائل، نتلو كتاب اهللا
وُیحملني ما أستطیع حملھ من أعالمھ وبنوده، ویدفع بي مع من یدفع من خیر أبنائھ وتالمذتھ إلى آفاق 

كبتھم األرض، فیقول ھزوا جنباھا دعاء للخیر وابتغوا بجھادكم لدین اهللا عًزا، وروعوا بغاة الشر، فقد ر
  .شیاطینھم یؤزونھم أًزا

ولقد كانت لنا جوالت ورحالت وریاضات روحیة وتغریب عن البالد في طلب العلم وتطواف بالمدن 
في طلب الكتب، كما كان یطوف علماء قرطبة بأسواق الوراقین فیھا ویقصدھا العلماء من جمیع األقطار 

  .بحثًا عن مسألة أو تنقیًبا عن مخطوط أو كتاب

سیت فما أنسى رحلتنا من المحمودیة إلى دسوق في زیارة عالم وطلب كتاب، أما العالم ولئن ن
إیقاظ الھمم في شرح حكم ابن «فر نفیس ھو ـوأما الكتاب فس» األخضر«فأستاذ جلیل یدعى الشیخ 

  .»عطاء اهللا السكندري البن عجیبة الحسني

 إلى بلدتنا بحًرا فركبنا السفن في النیل وعدنا بالكتاب عود الظافرین من موقعة حربیة وكان الطریق
یتلو إحدى حكم ابن » أستاذي حسن البنا«من دسوق إلى المحمودیة وجلسنا حلقة نتلقى العلم وأخذ 

إذا فتح لك وجھة من التعرف فال تبال معھا إن قل عملك، فإنھ ما فتحھا لك إال «عطاء اهللا حیث یقول 
 التعرف ھو مورده علیك واألعمال أنت مھدیھا إلیھ وأین ما تھدیھ وھو یرید أن یتعرف إلیك، ألم تعلم أن

، وأخذ أستاذي یشرح وقد أشرق وجھھ بنور اهللا وتوالت علیھ الواردات »إلیھ مما ھو مورده علیك
وكثرت الفتوحات وجال في إیضاح المعاني وصال وسرت فینا روحانیة عجیبة واشتدت الروحانیة بأحدنا 

أكرمنا اهللا وإیاه فتمایل من » الشیخ محمد أبو شوشة«یكاد یكون لنا شیخًا وھو األخ وكان یكبرنا سنًا و
  .الوجد وكاد من شدة وجده أن یقذف بنفسھ في النیل

لقد كان حسن البنا أستاذي في كل شيء، أتابعھ في خطوه، وأراقبھ في شدوه، فإذا خطا إلى دار 
ردَّدت من شـــعره، وإذا عكف على الدرس عكفت معھ العلوم سرت في أثره، وإذا قرأ المعلقات السبع 

فیقرأ األشموني وأحفظ معھ أبیاتًا من ألفیة ابن مالك ویدعوني إلى السبق فأقف عند حدي وأقول لست 
  .ھنالك

حتى زیھ كلفت بھ فكنت ألبس عمامتھ وجبتھ وقفطانھ، وأذكر مرة ذھبت فیھا لزیارة أستاذنا 
لب المدرس بدار العلوم والشاعر البدوي الراویة وكنت ألبس العمامة المرحوم الشیخ محمد عبد المط
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 یراني في أكثر األوقات بالزي األفرنجي، فقال حدثني أأنت أفندي تلبس العمامة أم  ــرحمھ اهللاــ وكان 
  .شیخ یلبس الطربوش؟ فقلت أنا األول، قال یا عجًبا أنت األول فعًال فكل الناس أراھم الثاني

ن البنا في فصول مدرستھ العجیبة فزاملت الدعاة من إخواني وعاصرت الجیل الذي ونقلني حس
رباه على قواعد الدعوة، لقد أنشأ حسن البنا مدرسة وربى جیًال ودفع بأبنائھ إلى أبعاد األرض فدوت 
أصواتھم بالرنین، وارتفعت حناجرھم بآیات الكتاب المبین، فوقعت الخارقة وأصغت جموع الناس 

فلیسمع إلینا فقد مشینا في ركابھ، ومن لم یتشرف  أیھا الناس من لم یدرك رسول اهللا : نمنصتی
بالمثول بین یدیھ فلیأتنا فقد وقفنا طویًال على أبوابھ، ومن لم یقرأ سیرتھ المطھرة فلیسمع ما نتلوه علیھ 

  .من صفحات كتابھ

من بعده ھدایة لمن تابعوه على ھذه مدرسة حسن البنا، وھذه دعوتھ، وھذا جیلھ یلقن األجیال 
حسن السیرة، ویصب لعنتھ على األیدي اآلثمة المجرمة التي تآمرت على قتلھ واغتیالھ، وحرمان العالم 

  .ادهــمن فضلھ وعلمھ وجھ

ولقد أراد اهللا تعالى أن یخلد حسن البنا في دعوتھ وتالمذتھ وسیرتھ، وذلك فضل اهللا یؤتیھ من 
  ).انتھى (»و الفضل العظیمیشاء من عباده، واهللا ذ

لو أننا قارنا أسلوب ھذه الكلمة بأسلوب الكلمة السابقة لربما اتضح لنا سبب من أسباب عدم 
استمرار الشقیق في الكتابة عن الطفولة بالبساطة والواقعیة التي تمیز الصفحة األولى، إذ یبدو أن 

» السرد«حال دون أن یستمر في .. إلخ.. رادفاألسلوب الخطابي اإلنشائي والنبرة المتحمسة العالیة والت
  .السھل البسیط الذي یتطلبھ كتاب ذكریات طفولة

* * *  

ولم نجد في أوراقھ التي أودعھا شنطتھ شیئًا عن الطریقة التي أمضى بھا طفولتھ، وال المدرسة 
ریخًا، ولكنھا أخذت في األولیة التي دخلھا ثم المدرسة االبتدائیة، وإن كنا قد عثرنا على صورة لم تحمل تا

فترة الصبا، وھي تنم عن شخصیة بارزة تختلف عن الشخصیة التي حملھا في حیاتھ، ولم تكن تتسم 
بالقوة أو الحیویة، فقد كان نحیفًا ضعیف الجسم، وبالمثل فنحن ال نعلم المالبسات التي قذفت بھ إلى 

  .أسعد الحكیم فیھا فأحب أن یدخلھا أیًضاوھل ھو انتظام صدیق عمره محمد .. مدرسة التجارة المتوسطة

ال نعلم من ھذا شیئًا، ولكننا نعلم عدًدا من األشیاء خالل مدة دراستھ بالمدرسة، منھا شھادة تثبت 
  .»أحسنت كل اإلحسان«تفوقھ وأنھ كان ینال الدرجات العلیا في كل مادة حتى كتب الناظر بخط أحمر 

میة من الطلبة، وأنھ أصدر عدًدا كبیًرا من البیانات والبالغات كل كما أننا نعلم أنھ كوَّن جمعیة إسال
واحد في صفحة أو أكثر، كما أصدر كتًبا عن الجمعیة وغرضھا ومبادئھا في مثل صفحة من القطع 

  .الصغیر، ونحن ننشرھا جمیًعا، وبذلك ننقذھا من أن یبتلعھا النسیان
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  »أحسنت كل اإلحسان«ة المالحظات وقد أشر مدیر المدرسة في خان
  ألنھ كاد أن یحصل على النھایة العظمى في كل علم
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 »َب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكْم الصَِّیاُم َكَما ُكِت«.  

 »    ْنُكْم ِھَد ِم ْن َش اِن َفَم َدى َواْلُفْرَق ْن اْلُھ اٍت ِم اِس َوَبیَِّن ًدى ِللنَّ ْرآُن ُھ ِھ اْلُق ِزَل ِفی ِذي ُأن َضاَن الَّ ْھُر َرَم َش
  .»الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ

سالم   صالة وال ھ ال ال علی د ق م ا«وق وف ف سك  لخل ح الم ن ری د اهللا م ب عن صائم أطی صائم «، »ل لل
صوم  : الخلوف(» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربھ      .. فرحتان یفرحھما  د ال ال  )رائحة الفم عن إن «، وق

  .»في الجنة باًبا یقال لھ الریان ال یدخلھ إال الصائمون

  :بذلك الفرض، منھاوإن في الصوم من الحكم الخلقیة واألسرار الصحیة ما لو علمناه لتمسكنا 
  .تغلب العقل والحكمة على الھوى والشھوة )١(
  .تذكیر العبد بافتقاره إلى اهللا سبحانھ وحاجتھ إلیھ )٢(
 .تعوید الصبر والثبات على المكاره )٣(
 .تخلق المؤمن باألخالق الحمیدة )٤(
 .حفظ النفس من الوقوع في اآلثام )٥(
 .حث األغنیاء على الرحمة بالفقراء )٦(
ي إ      )٧( ھ           إدراك فوائد الجوع وھ ھ یعظ ان البن ال لقم صیرة، ق اء الب رة وذك اد الفك تألت    «یق ي إذا ام ا بن ی

 .»المعدة، نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت األعضاء عن العبادة

شأه         )٨( دة، ومن صحة البدن فالمعدة بیت الداء والحمیة رأس الدواء، وإن أغلب األمراض َمْسـكـَنـُُھ المع
 .روبا من یعالج مرضاه بالصومالتخمة، وفي ھذا العصر من علماء أو

  :وإن للصوم آداًبا یجب مراعاتھا، وحدوًدا یلزم حفظھا حتى تظھر فائدتھ وتتحقق ثمرتھ منھا
ش      )١( ساء والفح ن الن ات م ى المحرم ر إل ة والنظ ة والنمیم ن الغیب صیة هللا م ن المع وارح ع ف الج ك

  .والخصومة

  .یؤلمھا كثیًرا وھي خالیة طول النھاركف النفس عن ملء المعدة حین اإلفطار والسحور، إذ ذلك  )٢(

                                         
  .ھـ، وأول ما وجدناه١٣٤٤كتبتھا جماعة الدین بالمحاسبة والتجارة المتوسطة بالقاھرة، في أول رمضان سنة ) ١(
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ھ سبحانھ                 )٣( ب قدرت ي عجائ ر ف دنیا واآلخرة فیتفك ي ال النفع ف سان ب ى اإلن ود عل ا یع تصفیة الفكر فیم
 .ومناظر الطبیعة البدیعة ومظاھر الكون الرائعة فال یفكر في الخسائس، وال یشغل ذھنھ بالسفاسف

 . وعطشھم لیستحضر قلبھ خوف اهللا سبحانھاستذكار اآلخرة وأھوال العصاة وجوع أھل النار )٤(

رین       )٥( ى المفط ر عل ھ أن ینك ب علی ذلك یج ام، ول ضان فع ا رم تطاع، أم ا اس اح م صوم المب ان ال كتم
 .وینصحھم فیھ، وال یدع سبیًال إال سلكھ في إرجاعھم عن تلك الغفلة الذمیمة

  :وقد قال بعضھم في آداب الصوم

  وفي مقلتي غـَضٌّ وفي منطقي صمُت      ـمع مني تصامٌمــــــإذا لم یكن في الس
  مـُتـوإن قلت إني صمت یوًما فما ُصـ      فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ

  .ویجب كذلك مراعاة الصلوات والمحافظة على تأدیتھا في أوقاتھا

  . إصالح الحال، وتھدئة البال، وحسن المآل، وكل عام وأنتم بخیر والسالم: واهللا نسأل

            ھـ١٣٤٤ن سنة أول رمضا
  بالمحاسبة والتجارة المتوسطة بالقاھرة
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Z  

ْن       « ٌد َع ِزي َواِل ًا ال َیْج ْیئًا ِإنَّ        َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َیْوم ِدِه َش ْن َواِل اٍز َع َو َج وٌد ُھ ِدِه َوال َمْوُل َوَل
  .»َوْعَد اللَِّھ َحقٌّ َفال َتُغرَّنَُّكْم اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َوال َیُغرَّنَُّكْم ِباللَِّھ اْلَغُروُر
  ـــــــــــــــــــ

  !إلى متى اإلعراض عن اهللا وتلك مواسم العبادة؟

  !المعاصي، وما ھذا التقاعد والبالدة؟وإلى متى االنھماك في 

ھا قد انتصف رمضان فقل لي بربك ماذا عملت فیھ من الحسنات، وھا ھو قد ذھب نصفھ، فماذا 
  !بذلت فیھ من الخیرات؟

فاتقوا اهللا وتوبوا وارجعوا إلى اهللا یغفر لكم ویرحمكم، اتقوا اهللا فقد ورد في الحدیث القدسي عن 
  :اهللا عز وجل أنھ قال

لو بلغت .. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وال أبالي، یا ابن آدم.. ا ابن آدمی(
إنك لو أتیتني بقراب األرض خطایا ثم لقیتني ال .. ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، یا ابن آدم

  ).تشرك بي شیئًا ألتیتك بقرابھا مغفرة

  ).لھابما یقارب مث: (ومعنى بقراب األرض

اتقوا اهللا فللھ في رمضان آالف مؤلفة یعتقھا من النار، فسارعوا إلى الخیرات وأكثروا من 
  .الحسنات، عسى أن یرحمكم اهللا فتكونوا من الفائزین

  

            ھـ١٣٤٤ رمضان سنة ١٥
  بالمحاسبة والتجارة المتوسطة بالقاھرة
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(*)  
 

 
  ــــــــــــــ

ھي فریق من الطلبة رأى الفضیلة تذبح على مذبح اإلنسانیة بمدیة الطیش والغرور فقام مدافًعا «
  .حامًیا لذمارھاعنھا 

والجمعیة ال تقصد غیر تقویم ما أعوج من طبائع نشئنا الكریم واقفة في ذلك موقف العدل، مستندة 
َوَمْن ُیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي «وأقوال حكماء العالم جمیًعا  على قرآن اهللا الكریم وحدیث رسول اهللا 

  . »َخْیًرا َكِثیًرا

رض من األغراض غیر أنھا تحث على طاعة اهللا ورسولھ وأولي األمر وال یھمھما بعد ذلك أي غ
  . »منكم

 

  الرحیم الرحمن اهللا      بسم             )                   ١(

َوِفي * ْؤِمِنیَن َواَألْرِض آلَیاٍت ِلْلُم ِإنَّ ِفي السََّمَواِت* َتنِزیُل اْلِكَتاِب ِمْن اللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم * حم «
َواْخِتالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َوَما َأنَزَل اللَُّھ ِمْن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق * َخْلِقُكْم َوَما َیُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَیاٌت ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن 

ِتْلَك آَیاُت اللَِّھ َنْتُلوَھا َعَلْیَك ِباْلَحقِّ َفِبَأيِّ * ِقُلوَن َفَأْحَیا ِبِھ اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَھا َوَتْصِریِف الرَِّیاِح آَیاٌت ِلَقْوٍم َیْع
َیْسَمُع آَیاِت اللَِّھ ُتْتَلى َعَلْیِھ ُثمَّ ُیِصرُّ ُمْسَتْكِبرًا َكَأْن َلْم * َوْیٌل ِلُكلِّ َأفَّاٍك َأِثیٍم * َحِدیٍث َبْعَد اللَِّھ َوآَیاِتِھ ُیْؤِمُنوَن 

ِمْن َوَراِئِھْم * َوِإَذا َعِلَم ِمْن آَیاِتَنا َشْیئًا اتََّخَذَھا ُھُزوًا ُأْوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب ُمِھیٌن * ُه ِبَعَذاٍب َأِلیٍم َیْسَمْعَھا َفَبشِّْر
  .قرآن كریم» َعِظیٌمَجَھنَُّم َوال ُیْغِني َعْنُھْم َما َكَسُبوا َشْیئًا َوال َما اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َأْوِلَیاَء َوَلُھْم َعَذاٌب 

  .حدیث شریف» الحكمة ضالة المؤمن یأخذھا أنى وجدھا«)  ٢(

إن اإلسالم دین ال یأمر بإتباع عقائد جدیدة، وال یقول بتنزیل وحي جدید أو سـنن جدیدة، لیس فیھ «)  ٣(
 كھنوتیة أو معابد سیاسیة فیھ دستور األمم ونظام الممالك، كما ھو واضح في ھذا الدین بأوضح

  ).David Urquhartداوود أركوھارت (» بیان

                                         
  .أصدرت في شكل كتب من كتیبات الجیب في ثمان صفحات وبدون تاریخ أو عنوان(*) 
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راف ـبالج: الة في القول كثیرون مثلــھ باألصــھد لــ وش..قــحقـًا لقد صدع أركوھارت بالح
Palgraveري ـ، وفمبیVambery ورولنسون ،Rawlinson والیارد ،Layard وروالند ،Rowland ،

  .De Chonski ، ودي شونسكيStanley Of Alderleyوستانلي أف ألدرلي 

إن شریعة اإلسالم شریعة تحتوي على أحكام عقلیة عجیبة وال یمكن أن یكون في الوجود شيء «
  . Herbert Lecturesمن خطبة لھربرت » أحسن منھا رجحانـًا في فصل األعمال

من حسن الحظ الوحید في التاریخ دون غیره أن محمًدا أسس في وقت واحد ثالثة أشیاء من «
ور وجلیل األعمال فإنھ مؤسس ألمة وإمبراطوریة ودیانة، ومع أنھ أمي وقلما كان یقدر أن عظائم األم

یقرأ أو یكتب، ومع ذلك أتى بكتاب ھو آیة في البالغة ودستور للشرائع والصالة والدین في آن واحد، 
كـَِمھ وھذا الكتاب مقدس إلى ھذا الیوم عند سدس جمیع العالم، ومعتبر كمعجزة في علو إنشائھ وِح

  .»وحقـًا إنھ لمعجزة.. وصدق عباراتھ، وھو المعجزة التي یتمسك بھا محمد، معجزتھ القویة كما یقول

  .تألیف بوسورت سمیث في اإلنكلیزیة) حیاة النبي محمد( من كتاب ٣٤٣صحیفة 

إلى إخواني الشباب الناھض أسوق كلمتي .. إلى كل حر كریم نابھ نبیل.. إلى كل شاب نزیھ عاقل
  :ذهھ

 

أفیقوا من نوم طال زمنھ وانصروا الفضیلة، فھي اآلن مریضة كلیمـة، علیلة سقیمة تحتاج رجال 
  . »َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُھوقًا«الحق المدافعین وأبناء اإلســـالم المخلصین 

 

إلى األمام فإن دینكم مجمع الفضائل ومعقل الخیر كلھ ورمز السعادة األبدیة وھو نور .. مامإلى األ
  .الحیاة وجنة النعیم

  یا شـباب العالم المحمــــــدي       ینقص الكون شــباب مھتـدي

  ن عقـــل، وضمیٍر، ویــــِدـفأروه دینكم لیقتـــــــــــــــدي       دی

* * *  

   العزمات المبرمةیا شـــــــباب

  َعرِّفــوا الكون الُعـال والمكرمة

  عرفوا الكون الھدى والمرحمة

  عرفوا الكون النفوس المسـلمة



١٩        ــ  ــ

  العـال، إن العـــال      واجباُت المســــلِم

  خیر عالــم خـــال      كان فینـــا ینتمــي

  للعـــــــــــال فإننا      أمـــــة التقـــــــدم

  ــال وھأنا      بحیاتــي ودمـــيللعــــــــ

 

ألیس حراًما .. ألیس عاًرا أن تصرفوا الوقت فیما ال یفید وأنتم ال تعرفون من أمر الدین شیئا؟
ألیس قبیًحا مزرًیا تخبطكم في ظلمات الجھل .. عدولكم عن الدین بدعوى المدنیة الكاذبة والتقالید العمیاء؟

  .»َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمْن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِلیٌل «ومھاوي الشھوات

وتلك كلمة موجزة نأمل أن تقرأھا األبصار فتحفظ القلوب، وتتحلى بحالھا .. ھذه نصیحتنا إلیكم
  ).والسالم على من اتبع الھدى(النفوس 
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ـــــــــــــــــ 
  ما ھذه الغفلة التي رمت بنا في ھوة سحیقة؟

  وما ذلك اإلھمال والتقاعد عن أمر الدین واألخالق؟

  .تلك ویم اهللا مدھشات وغرائب

ٌم ال َبْیٌع ِفیِھ َوال ُخلٌَّة َوال ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َیْو«تلك حال ال ترضي، وذلك أمر ال یسر، فأفیقوا وتنبھوا
  .»َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُھْم الظَّاِلُموَن

  یا قوم قد دیست شریعة أحمد       لم ُیْرَع حـــــــــل بیننا وحراُم
  ا مني علیك ســــــــالُمـیا حسرتاه على البالد ودینھا       یا دینن

  .لدین حیاة األمة، وال حیاة ألمة بغیر دینمكارم األخالق أساس الحیاة الصحیحة، وا

 
أنتم اآلن أحیاء وغًدا أموات، اآلن أغنیاء، وغًدا فقراء، الیوم متروكون، وغًدا مسؤولون، تـُْسألون 

یِنِھ َفَیُقوُل َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِم«واهللا عن كل كبیرة وصغیرة، تسألون واهللا عن كل أقوالكم وأفعالكم 
 ُقُطوُفَھا * ِفي َجنٍَّة َعاِلَیٍة * َفُھَو ِفي ِعیَشٍة َراِضَیٍة * ِإنِّي َظَننُت َأنِّي ُمالٍق ِحَساِبَیْھ *َھاُؤْم اْقَرُءوا ِكَتاِبَیْھ 

َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبِشَماِلِھ َفَیُقوُل َیا َلْیَتِني َلْم  َوَأمَّا * ُكُلوا َواْشَرُبوا َھِنیئًا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اَألیَّاِم اْلَخاِلَیِة *َداِنَیٌة 
  .» َھَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنَیْھ* َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَیْھ * َیا َلْیَتَھا َكاَنْت اْلَقاِضَیَة * َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَیْھ *ُأوَت ِكَتاِبَیْھ 

 
بین العبد وبین  (، وقال »ُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّھ َقاِنِتیَنَحاِف«قال تعالى 

  ).الكفر ترك الصالة

شھادة : بني اإلسالم على خمس (ویجب أن نؤدي قواعد اإلسالم، وھي كما قال الصادق األمین 
  ).ة، وإیتاء الزكاة، وحج البیت، وصوم رمضانأن ال إلھ إال اهللا، وأن محمًدا رسول اهللا، وإقام الصال

  .رزقنا اهللا وإیاكم حسن الخاتمة، وسعادة الدارین
  خادم الدین واألخالق

 
  رئیس الجمعیة الدینیة

  بمدرسة المحاسبة والتجارة المتوسطة
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 َیا َقْوِم ِإنََّما *َوَقاَل الَِّذي آَمَن َیا َقْوِم اتَِّبُعوِني َأْھِدُكْم َسِبیَل الرََّشاِد «أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم 
ا  ِإالَّ ِمْثَلَھا َوَمْن َعِمَل َصاِلًح َمْن َعِمَل َسیَِّئًة َفال ُیْجَزى*َھِذِه اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِھَي َداُر اْلَقَراِر 

 َوَیا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى *ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة ُیْرَزُقوَن ِفیَھا ِبَغْیِر ِحَساٍب 
، »ا َأُقوُل َلُكْم َوُأَفوُِّض َأْمِري ِإَلى اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َبِصیٌر ِباْلِعَباِدَفَسَتْذُكُروَن َم«، »النََّجاِة َوَتْدُعوَنِني ِإَلى النَّاِر

تلك آیات اهللا البینات، مواعظھ سبحانھ المحكمات، نتقدم بھا إلى الناس عامة، والطلبة خاصة، لعلھم 
 في األمة، خصوًصا یتقون أو یحدث لھم ذكًرا، والقلوب دامیة، والنفوس حزینة كاسفة لما یتفشى اآلن

المتعلمین منھا، وطلبة العلم فیھا من جراثیم اإللحاد، ومیكروب الشكوك تلك التي جاء بھا جھلنا بأمور 
دیننا، ووقوفنا عند مظاھر ابتدعھا المنافقون وصبغوھا بصبغة الدین، وأدخلوھا في دائرتھ المطھرة 

ھا ھي كل الدین، فانصرفنا عن تعلمھ، وزھدنا عن الحنیفیة السمحة بغًیا وعدوانًا، فوقفنا عندھا وحسبنا
  .تعالیمھ، مع أن الدین واهللا ما ھو إال مكارم األخالق ھو واهللا كل خیر وفضیلة

تقبل كل من ینضم إلیھا بصدر رحب، وھي مدینة بالشكر لكم إن .. جمعیتنا الدینیة أیھا اإلخوان
واهللا تعالى نسأل أن یسیر بنا وإیاكم في طریق حفظتم ما توزعھ علیكم من النشرات وعملتم بمقتضاھا، 

  .الحق إلى دار السعادة األبدیة، والنعیم المقیم 
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  ــــــــــــ

ذلكم القرآن الكریم، نبراس الھدایة، وقانون السعادة، ینادي بالحق جھاًرا، ویرفع صوتھ فتخشع 
األصوات جمیًعا وال تكاد تسمع إال ھمًسا، بل تشرق شمس ضیائھ فتبدد سحب الضالل وتذھب بالباطل 

  .»ُھوقًاَوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َز«بعیًدا 

لیس بدًعا أن یجھر القرآن بآیات الحق المعجزات ودالئلھ الواضحات البینات واهللا تعالى یقول 
، ولیس غریًبا أن ترجع كل أمة تبغى سعادة وصالًحا إلى ذلكم القانون »َوِباْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزَل«

ِإنَّ َھَذا « فتجد القرآن نوًرا ورشاًدا وحقًا وھدایة األعظم بعد أن كّلت أذھانھا من الخیاالت والترھات
  .»اْلُقْرآَن َیْھِدي ِللَِّتي ِھَي َأْقَوُم

اإلسالم ھو المدنیة ولئن جھرت بذلك فلقد قالھا كثیر غیري، وجھر بھا المؤرخ ویلــــز، ولقد 
  .یعرفھا كل من جاء اإلسالم حائًرا فاھتدى، ومستبصًرا فأبصر

بفضل اإلسالم وصدق تأثیره في نفوس من دانوا بھ، سقطت األنصاب واألزالم «ل كتب المسیو دوفا
ودرس من بالد العرب رسمھا، فزالت عادة تقریب القرابین من اآلدمیین، وأكل اللحوم البشریة، 
واستقرت حقوق المرأة على األسس الوطیدة، ووضعت الحدود لتعدد الزوجات وقیدت بالقیود الكثیرة، 

رى بین أفراد األسرة ومنح الرقیق المستعبد حق االندماج في أسرة مواله الذي ھو مالك فتوثقت الع
یمینھ، فانفرجت أمامھ مسالك الحریة، واستقامت طرقھا واضحة النھج، ثم إن من معالم الصالة والزكاة 

حسان في وغیرھما من أركان اإلسالم تطھیر العادات واألخالق من درن المفاسد، وبث عاطفة العدل واإل
النفوس، وما من سید في قومھ أو مالك في أمتھ إال وھو علیم بأن علیھ من ھذه الواجبات ما على 

  .»رعایاه، فال جرم إذا رست قواعد المجتمع عند المسلمین على أمتن األسس وأقوى األسالیب

، ویضمكم قانون فیا أیھا المسلمون في األقطار جمیًعا واألمم البعیدة النائیة تجمعكم كلمة واحدة
 وُسـنة الخلفاء الراشدین المھدیین، عضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم واحد، فعلیكم بُسـنة رسولكم 

  .إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللةومحدثات األمور، ف

    وشــر األمور المحدثات البدع  وخیر أمور الدین ما كان ُسـنة   

وا جند اإلسالم المدافعین وأبناءه البررة ولیقم منكم فریق أیھا الشبان المسلمون، إلى األمام وكون
یحملون علم اإلسالم الخفاق ویسیرون بھ على مرأى من الناس ومسمع ومشھد من كل األقطار واألمم، 
فینادون بتعالیم اإلسالم ویعِّرفون العالم حقیقتھ، فیدین بھ كل من كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید، 

  .ل عظیم من علیائھویھبط لعزه ك
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  ـال، إن العــــال      واجبـات المســــلمـالع
  خیر عالــم خــــال      كان فینــــا ینتمــي
  للعــــــــــال وھأنا       بحیاتــي ودمـــــي
  للعـــــــــــال فإننا       أمــــــة التقـــــــدم

َفضََّل « وجوه أعدائھ الباذلي أنفسھم وأموالھم وعد اهللا بنصر المدافعین عن اإلسالم، القائمین في
اللَُّھ اْلُمَجاِھِدیَن ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َعَلى اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة َوُكال َوَعَد اللَُّھ اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّھ اْلُمَجاِھِدیَن َعَلى 

  .»اا َعِظیًماْلَقاِعِدیَن َأْجًر

في الصدر األول، وكیف كان یدافع عنھ أھلھ ویستمیتون في العمل لنصرتھ انظروا إلى اإلسالم 
  .وإعالء شأنھ، اسلكوا نھجھم وانسجوا على منوالھم

  ینال العال في الناس یقظان عامل       أفیقــــــوا فقد طال المنـــام وإنما
  لتنیم المواكـفعزوا وھــــان المس       فھم نبھوا جفن اعتزام إلى العـال
  عى لھ ویواصــــلـمحاًال لمن یسـ       أرونا بأن الجد لم یبق في الورى

  ـلـــــ األوائـهاــونحن ھدمنا ما بن       ًدا وســـؤدداــألعقابھم یبنون مج

وأنتم یا أبناء القــرن العشرین، وأدعیاء المدنیــة والحضارة، وأساطین الرقي والتجدید، تاهللا لقد 
  .، وذھبتم عن المدنیة بعیًداأخطأتم طریق الحق

إیھ أیھا المجددون، تریدون تشیید المجد على أسس الشھوات النفسیة، والنزعات الشیطانیة، 
َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َتْقَوى ِمْن اللَِّھ َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسََّس «وتنتظرون أن یقوم لكم بعد ذلك بناء 

  .» َشَفا ُجُرٍف َھاٍر َفاْنَھاَر ِبِھ ِفي َناِر َجَھنََّم َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَنُبْنَیاَنُھ َعَلى

ر الدین شیئًا، ألیس حراًما ـــون من أمــد وأنتم ال تعرفــا ال یفیـألیس عاًرا أن تصرفوا الوقت فیم
لعمیاء؟ ألیس قبیًحا مزرًیا تخبطكم في ظلمات ة الكاذبة، والتقالید اـــوى المدنیــدولكم عن الدین بدعــع

  .»َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمْن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِلیٌل«الجھل ومھاوي الشھوات 

 َیا َقْوِم «م كتابھ عدوًال عن طریق الھوى، ومسارعة إلى الطاعة، ورجوًعا إلى اهللا، وعمًال بتعالی
 َمْن َعِمَل * َیا َقْوِم ِإنََّما َھِذِه اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِھَي َداُر اْلَقَراِر *اتَِّبُعوِني َأْھِدُكْم َسِبیَل الرََّشاِد 

 ُأْنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة ُیْرَزُقوَن  ِمْن َذَكٍر َأْواِمْثَلَھا َوَمْن َعِمَل َصاِلًحَسیَِّئًة َفال ُیْجَزى ِإالَّ 
 َتْدُعوَنِني َألْكُفَر ِباللَِّھ َوُأْشِرَك * َوَیا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النََّجاِة َوَتْدُعوَنِني ِإَلى النَّاِر *ِفیَھا ِبَغْیِر ِحَساٍب 

 ال َجَرَم َأنََّما َتْدُعوَنِني ِإَلْیِھ َلْیَس َلُھ َدْعَوٌة ِفي الدُّْنَیا * َوَأَنا َأْدُعوُكْم ِإَلى اْلَعِزیِز اْلَغفَّاِر ِبِھ َما َلْیَس ِلي ِبِھ ِعْلٌم
 َلُكْم َوُأَفوُِّض  َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل*َوال ِفي اآلِخَرِة َوَأنَّ َمَردََّنا ِإَلى اللَِّھ َوَأنَّ اْلُمْسِرِفیَن ُھْم َأْصَحاُب النَّاِر 

  .»َأْمِري ِإَلى اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َبِصیٌر ِباْلِعَباِد

                                                               القاھرة                        
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دون على الدین ــــر یعتـــلقد مّد اهللا في أجلنا حتى رأینا قسس النصارى في مدارس الفری
  .ي، ویجاھرون بوحشیتھ، وتسخیف تشریعھ وشرائعھاإلسالم

  .»اًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِھِھْم ِإْن َیُقوُلوَن ِإالَّ َكِذًبــــَكُبَرْت َكِلَم«كذبوا واهللا وما صدقوا 

  .عجب ومن أرسل محمًدا بالحق لقد جاءوا بھتانًا وزوًرا

  . بإذنھ وسرًجا منیًراعجب ومن أرسلھ شاھًدا ومبشًرا ونذیًرا، وداعًیا إلى اهللا

لقد نام الحق حتى قامت للباطل قائمة، ولم یبق لمجترئ جرأة حتى اجترأ النصارى .. عجب واهللا
  .على اإلسالم في تشریعھ وشرائعھ

  لقد ھزلت حتى بدا من ھزالھا     كالھا وحتى سامھا كلُّ مفلس

مجاھًرا یسب الصیام، ویقول لقد یدھش السامع أن قًسا من قسس مدرسة الفریر قام في تالمیذه 
إنھ من الوحشیة أن یصوم اإلنسان طول نھاره، ثم لم یقف عند ھذا الحد، بل جاوزه إلى أن أجبر التالمیذ 

  .المسلمین على اإلفطار، فأفطروا وامتنع أحدھم فكان جزاؤه الطرد من المدرسة

  .لمثل ھذا تنفطر القلوب، ولمثل ھذا تتفتت األكباد

  القلب من كمـــد       إن كان في القلب إسالم وإیمانلمثل ھذا یذوب 

على رسلكم یا قساوسة النصارى، ال تذھبوا بعیًدا، رجوًعا إلى الحق، وال تكونوا ممن أخذتھ 
  ؟»اْلِعزَُّة ِباِإلْثِم َفَحْسُبُھ َجَھنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَھاُد«

  .» ِفیِھ َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َفُأْوَلِئَك ُھْم اْلَفاِسُقوَنَوْلَیْحُكْم َأْھُل اِإلنِجیِل ِبَما َأنَزَل اللَُّھ«

  أبھذا یأمركم إنجلیكم؟ أم بذلك تحكم شریعتكم؟

ارجعوا أوًال فأصلحوا دینكم ثم تعالوا إلى اإلسالم وانظروا ما فیھ، اشتغلوا بعیوبكم أوًال ثم انظروا 
ال تدینوا لئال تدانوا، فإنكم بالدینونة التي بھا تدینون (و الذي یقول إلى عیوب غیركم، ألیس إنجلیكم ھ

تدانون، وبالكیل الذي بھ تكیلون یكال لكم، ما بالك تنظر القذى الذي في عین أخیك، وال تفطن للخشبة 
التي في عینك، أم تقول ألخیك دعني أخرج القذى من عینك، وھي الخشبة في عینك؟ یا مرائي، أخرج 

  ). أوًال من عینك ثم وحینئذ تنظر كیف تخرج القذى من عین أخیكالخشبة
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یا (إنجیلكم عرف أن الریاء من عاداتكم إن أنتم تعرضتم لغیركم والعیب فیكم، فخذلكم بقولھ 
وأنا أنصح لكم بالعدول عن خطة الریاء التي ال أسمكم بھا من تلقاء نفسي، وإنما إنجیلكم ) = إلخ.. مرائي

  :طبكم بھ، ولقد تسمعون كثیًراھو عرف ذلك فخا

  ثوب الریاء یشف عّما تحتھ      فإذا التحفت بھ فإنك عاري

ماذا بعد ذلك تریدون؟ وبأي وجھ تتعرضون للحنیفیة السمحاء؟ وتسبون شرائعھا عدًوا بغیر علم، 
  .»یٍرَوال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِب«وتقولون إن الصیام وحشیة، والعلم یكذب ذلك، وسلوا األطباء 

بأي وجھ ترغمون التالمیذ المسلمین على اإلفطار، وبأي كتاب تستحلون ما تعملون، وبأي قلب 
  .تجرءون فال تخافون

أتریدون أن توقظوا نار الفتنة والفتنة نائمة، أتریدون أن تتعدد منكم الجرائم والمناكر وال یكون لكم 
نتم نسیتم فاذكروا القصیدة التي عنوانھا من الواقع عظة وعبرة، أنسیتم موقف عظیمكم زویمر؟ إن ك

  .لحضرة األستاذ الصاوي على شعالن) كیف نودع رئیس الشیاطین(

  :اذكروا قولھ فیھا

  ـس ادكــاراـــ  وال أحدثت للنفــ   ــراـــوال وأبیك ما حركت ظفــ
  ـــــاراـ فراح یظنـــھ بلغ انتص وقد طن الذباب على أســـــود    

   بنبلك من تثبتنـا اختبـــــــــارا ـزام    ـ في انھویومك مثل أمس
  ـاد ناراـوأنت ربحت باإلفســــ ـورا     ـربحنا نحن باإلصـــالح ن

  :استریحوا قلیًال ثم اسمعوا نورا

   ستصبح من بروستنت نصاري أیحلم جاھــل أن البرایـــــــــا     
  ـــــز جاراـأعــــــوثبت على الِحَمى ذئبـا فكانوا      أجل مروءة و

  ـــــــــاراـوعدت بخیبة أمســـــیت فیھا       بلیل ال تروم لھ نھـــــ
  ـــك اغتراراـرا       كما خادعت أمتــــــفھل زدت الحواریین فخـــ
  ھ       بحســـــــــــان یجرعك المراراـــقصدت محمــدا فظفرت من

  :اسمعوا ذلك ثم اسمعوا

  المخـــازي     فبلغھا المنـــــــــازل والدیارالقد أدیت تضحیة 
  وِقْدما كان خزیك في ســتار     وجھلك فیھ قد كشـف السـتارا

وال ینس القس الفاضل أن اإلسالم دین المسالمة والمسامحة، وأنھ الدین الذي ینھي عن الجدل 
  .والمنازعة، وأن المسلمین ال حاجة لھم في جدالكم ومنازعتكم

ا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللََّھ َوال ُنْشِرَك ِبِھ َشْیًئا َوال َیتَِّخَذ ُقْل َی«
  .»َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّھ
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  ..أیھا المسلمون

، لقد تعلمون علم الیقین أن مدارس الفریر وأمثالھا ما فتحت اهللا اهللا في اختیار دور التعلیم ألبنائكم
أبوابھا إال من أجل التبشیر ومحاولة إفساد عقائد الصغار الذین ال یعرفون الضار من النافع، وال یقوون 

  .على إقامة الحجج والبراھین

  ). یمجسانھیولد المرء على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو( یقول ما معناه رسولكم 

  .فالتبعة علیكم، والذنب واقع بكم

اللھم إن القوم غفلوا حتى لم یبق من الغفلة شيء، اللھم إنھ واجب على كل مسلم أن یتعرف 
  .حقوقھ كاملة فال یجھلھا، وأن یدافع عنھا فال یھملھا، وأن تكون في نفسھ نزعة الوفاء لدینھ وعقیدتھ

خیر في حیاة المسلم إذا عطف على إنكار المنكر بقلبھ فحسب، اللھم إنھ منكر أنكرتھ ألسنتنا، وال 
من راى منكم منكًرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن ( یقول ورضى بضعف إیمانھ، والرسول 

  ).لم یستطع فبقلبھ، وذلك أضعف اإلیمان

َواللَُّھ «وال یزلزلون عقیدة فلیعلم محاربو اإلسالم أنھم بعملھم ال یحركون في اإلسالم ساكنًا، .. وبعد
  .»ِمْن َوَراِئِھْم ُمِحیٌط

                                                            القاھرة                
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  صورة من طلب االنتساب لجمعیة الحضارة
  وقد كانت ھذه الصور محفظة في دوسیھ ومكتوبة بكل إحكام وعنایة
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  طلبات انتساب إلى جمعیة الحضارة اإلسالمیةكشف 
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  األستاذ عبد الرحمن البنا
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Z  

  »الحمد هللا والصالة والسالم على رسولھ ومن وااله«
  ــــــــــــــــ

  م٢٤/٨/١٩٥٠اإلسماعیلیة في 
  

 

فأرجو أن تكون ُممتًعا بالسعادة والصحة وأن تكون .. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، وبعد
  .الحالة المنزلیة قد استقرت بعد ھذا االتفاق

وأرجو أن ترسل إلى سریًعا األوراق التي أوصیتك بتوقیعھا وإرسالھا وإذا كان كشف الحساب الذي 
 سیتأخر قلیًال فأرجو أن ترسل بالخطابات واإلیصاالت بدرجة وصولھ، وإذا تأخر كشف طلبتھ منك

  .الحساب فال بأس مؤقتًا

وأرجو مفاوضة المطبعجي في عمل المطبوعات اآلتیة واالتفاق معھ على آخر سعر ثم أمره .. ھذا
  :ببدء العمل بدون مشاورة كسًبا للوقت، وبیان ھذه المطبوعات ھو

    عدد
  ألف ظرف خطاب حجم عادي باألكلیشھ على الجنب األیسر  ١٠٠٠
  مایة ظرف في قطع الثلث أصغر بكلیشھ الجمعیة في الوسط  ١٠٠
   خطابات عادیة باسم              إبراھیم یوسف٥٠٠ظرف عادي،   ٥٠٠

  عضـــــــــــــو
  كلیشھ الجمعیة

  وھذا الرسم على الجانب األیسر كذلك
  النصفخطابات كبیرة قطع   ١٠٠٠
  خطابات قطع الثلث  ١٠٠٠
 ة بالرسمــفرخ ورق مسطر لالمتحانات مكتوب في رأس الورق  ٥٠٠

  اآلتي من أحد أوجھ الفرخ األربعة وھو الوجھ األول
  
  
  



٣٣        ــ  ــ

  

  »كلیشیھ الجمعیة«
  ....................................قسم

  ............: الفصل... .........: السنة................................ : اسم الطالب
  .........................: التاریخ....................................... : ادةـــــــــالم

  ..............: الرقم............ ........: امتحان...... ............: السنة المكتبیة
      الدرجة  

  
  
  

  

  

  حانات بھذا الرسم أیًضاعدد ألف نصف فرخ ورق مسطر امت  ١٠٠٠
نصف فرخ ورق رسم نظري مطبوع في رأس الورقة من وجھ   ٥٠٠

  واحد البیان السابق
خطاب بطلب مصروفات في عشرة دفاتر صورة الخطاب كاآلتي   ١٠٠٠

  في حجم ثمن الفرخ
  »كلیشیھ الجمعیة«

  ........................: قسم
  ....................................................: حضرة المحترم ولي أمر الطالب

وبعد فإن اإلدارة تذكركم بمصروفات الطالب المذكور عن .. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  .راجیة أن تبادروا بتسدیدھا................... وقدرھا........... شھر

  مع وافر الشكر والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
                                                             ..................في 

  وأرجو أن تفیدني قریًبا بما یتم وال تنس إرسال ما أخبرتك بھ والسالم،،،
 

  :أخبر الشیخ محمد بھذا الخطاب وھو

  أخي الشیخ محمد السالم علیك ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
فقد بحثت عندي عن الكتابین مطلوبك فلم أجدھما وبناء علیھ فأرجو أن تذھب إلى المدني . .وبعد

  .وتطلعھ على الخطاب المرفق بھذا وھو یسلمك إیاھما ومجموعة جمال سأبعثھا لھ بطریق آخر والسالم
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Z  

  »ى رسولھ ومن واالهالحمد هللا والصالة والسالم عل«
  ــــــــــــــــ

 
وعلى أسعد أفندي ومن معكم من اإلخوان، فأما ما یتعلق .. سالم اهللا علیك ورحمتھ وبركاتھ

  .بالمدني فال توافقوه على رأیھ ھذا فھو مضر جًدا بالجمعیة مھما كان الربح، وسأكتب لھ بذلك

 أوًال إفادتي ببیانات كافیة عن ابن عم نور الدین أفندي ثم وأما بخصوص الشیخ مبروك فأرجو
تستحضرونھ وتفیدوني أیھما أحسن ھنداًما وأحكم نظاًما، وال بأس بأن ینتظرا حتى أحضر أو أفیدكما فال 

  .تظھروا للشیخ مبروك الرفض وال القبول وكونوا إلى جانب القبول أمیل

ھر ــ إن شاء اهللا تعالى ــ أمامي اآلن مھمة شراء ــشرت في الثامن والعشرین من ھذا الـربما حض
  .األدوات كنت أرید تكلیفكم شراءھا، وربما أرجأتھا حتى أحضر وسالم علیكم
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Z  
  »الحمد هللا والصالة والسالم على رسولھ ومن وااله«

ــــــــــــــــ 
 

اهللا علیك ورحمتھ وبركاتھ، وعلى من معك من اإلخوان العاملین، أیدھم اهللا بروح منھ، سالم 
فمرسل لك من طي ھذا صور من نسخ نرید طبعھا بالمطبعة النبویة بخصوص معھـد حـراء، ھذه .. وبعد

  :النسخ ھي
المسماة خطاب إعالم بغیاب التلمیذ، والعدد المطلوب ألف نسخة في حجم الصورة المرفقة بھذا و )١(

 ).٤(استمارة رقم 
 نسخة ٥٠٠والعدد المطلوب ) ٥(ورقة غیاب مطابقة للصورة المرفقة بھذا المسماة باستمارة رقم  )٢(

 .وترى قسم یوم االثنین أضیق وأقصر من بقیة األیام فلیالحظ ھذا
إیصاالت مصروفات التالمیذ یكون اإلیصال من صورتین إحداھما من ورق رقیق جًدا وھي الثابتة  )٣(

بالكربون واألخرى من ورق عادي تفصل عن أختھا وتكون الورقة الواحدة في حجم ھذه الصورة 
 ألفي إیصال ٢٠٠٠مكونة من أربعة إیصاالت كما ترى ومقسمة إلى دفاتر والعدد المطلوب ھو 

بأربعة آالف صورة في كل دفتر خمسین إیصاًال بمائة صورة تحتوي الصورة على أربعة إیصاالت 
 ).٦(ي عشرة دفاتر وتسمى ھذه اإلیصاالت استمارة رقم فكأنھا ف

 ).٧( طبقًا للصورة وتسمى استمارة رقم ٥٠٠ورقة عقاب عدد  )٤(
  .ألف إیصال للجمعیة بألفي صورة في عشرین دفتًرا )٥(

أن توضع أرقام أسماء االستمارات بخط صغیر جًدا ) ثانًیا(المھاودة في األثمان ) أوًال(ویالحظ 
أرقام اإلیصاالت بالمطبعة وطبًعا كل رقم من صورتین إحداھما تفصل واألخرى تثبت أن توضع ) ثالثًا(
  .أن تكون الورقة الثابتة رقیقة ما أمكن، وفي طیھ جنیھ تحت الحساب) رابًعا(

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
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  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 قرش ھي التي تمكنت اآلن من إرسالھا وعلیكم أن تضیفوا ٢٥٠فمرسل لكم طي ھذا حوالة بمبلغ 
 الحساب ورأیكم بخصوص إلیھا بقیة المصروفات، وعندما أقابلكم إن شاء اهللا تعالى نجھز عملیة

المحاضرات وتنظیمھا رأي جمیل جًدا یحتاج إلى تنظیم وذلك یتوقف اآلن على شبراخیت وسأرى ما 
  .یكون من شأنھا وأفیدكم فال تبتئسوا اآلن فلن یكون إال الخیر

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  

ھـ١٣٥٠ ربیع اآلخر سنة ١٩تسلم في  
  م١٩٣١  أغسطـــــس سنة ٣            
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  »الحمد هللا والصالة والسالم على رسولھ ومن وااله«
  ھـ١٣٥٠ رمضان المكرم سنة ٦اإلسماعیلیة في 

 

  وبعد،،،.. السالم علیك وعلى من معك من اإلخوان المحترمین
ب أقولھ في فرصة أخرى، ولكن الذي أرید أن تتنبھ فقد وصل خطابك وفھمت ما بھ ولي معك عتا

  :لھ ویتنبھ لھ اإلخوان معك أمور
 بقیة )١(أن فكرة االتحاد قضى علیھا من یومھا، ولم أشأ أنا تحریكھا بعد ذلك لعلمي بعدم استعداد: أوًال

تى یدوم الفروع األخرى اآلن وبمجرد موت فكرة االتحاد جعلت كل ھذه النفقات باسم فرع القاھرة ح
  .صرفھا ھذه المدة الطویلة

ھذه اإلیصاالت والخطابات ال قیمة لھا بالمرة إذ بمجرد تالوتھا ستحفظ إلى حیث ال تبعث مرة ثانیة : ثانًیا
  .ونصھا یجعلھا فاترة المفعول فإن عند القدرة وعند اللزوم كلمتان ال حد لھما

 قام بصرفھا أنتم سواء كانت باسم االتحاد أو أن ھذه النفقات صرفت حقیقة في القاھرة والذي: ثالثًا
  .الفرع، فھذا تقسیم شكلي ال یغیر جوھر الموضوع

لھذا ال أزال أرجو توقیع اإلیصاالت والخطابات وإرسالھا إليِّ بأقرب سرعة، فإذا كنتم ستظلون على 
  .رأیكم األول فأفیدوني صراحة بامتناعكم عن ذلك ألتصرف في األمر

ة الحضارة والحمد هللا لم تفقد بھذا االنقالب شیئًا ولم تضح بشيء، بل استفادت مكانًا إن جمعی: رابًعا
  .فسیًحا طول ھذه المدة تعمل فیھ لتحقیق مقاصدھا وإلقاء محاضراتھا وما إلى ذلك

وإن كانت تركت اسمھا فقد أخذت بدلھ اسًما آخر ال یقل عنھ رقة في السمع وحالوة في القلب، ھو 
  .المسلمیناسم اإلخوان 

ولیست الجمعیة اسمھا وال مكانھا، ولكنھا األشخاص الذین یعملون، وھا أنتم لم تتغیروا، فما الذي 
  فقدتھ جمعیة الحضارة یا سید عبد الرحمن ؟

  .على كل حال لم یفرغ بعد عتابي، ولكن لھ وقتھ وفرصتھ وأنا في انتظار ردكم الوافي
 وقطع النصف فمعناه نصف الفرخ العادي وھذه الورقة ھي أما قطع الربع فمعناه ربع الفرخ العادي

قطع الربع، وإذا ضم إلیھا مثلھا فھو قطع النصف، وقطع الثلث ھو خطاب الجمعیة الحالي الكبیر، وھو 
  .كما ترى بین الربع والنصف، وقطع الثمن الورقة البیضاء المرفقة بھذا

                                         
سلمی ) ١( وان الم ة اإلخ ضارة وجمعی ة الح ین جمعی اد ب ین  أي االتح ع ب ق الجم ن طری ات ع اء المفاوض رت أثن د خط ت ق ن، كان

 )جمال البنا.                      (الحضارة واإلخوان
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عیة للتحصیل وتكون من صورتین إحداھما بقي أن تكلفوا المطبعجي كذلك بطبع ألف إیصال للجم
بالخفیف واألخرى بالسمیك للكربون وتكون األلف في عشرین كراسة بحساب كل كراسة خمسین نسخة 

  .من صورتین، بكل سرعة مع إرسال الفاتورة مع الرد إلرسال المبلغ
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  ٢٤/٨/١٩٥٠اإلسماعیلیة في 
  

 

فقد وصل خطابكم .. وعلى جمیع اإلخوان المسلمین، وبعد.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
وفھمنا ما بھ ولنا معكم عتاب نقولھ في حفل الشاي الذي سنقیمھ بنادي الجمعیة في الساعة الثامنة من 

 یزید عن –وسیحضر عدد كثیر من صفوة أعضاء الجمعیة ) لیلة الجمعة( رمضان ١٣الخمیس مساء 
العشرین وال یخصني ما لھذا االجتماع من مزایا وخصوًصا لتلقى البیعة وقد كان الموعد المضروب 

 –ة  رمضان، ولكن اإلخوان رأوا تأخیرھا، لتتمكنوا في الحضور لرئاسة الحفل١٢للحفل ھو یوم األربعاء 
وبلغ في حرصنا على تشریفكم أن عرض األخ الشیخ ( ونناشدكم اهللا إال تتخلفوا –لتتم الفائدة المرجوة 

  ).فنأمل.. عبد اللطیف الشعشاعي أن نكتب لكم برقیة بوفاتھ تأكیًدا لحضوركم

أما مسألة الخطابات واإلیصاالت فنحن على أتم استعداد إلمضاء ما تطلبون غیر أننا نخشى أن 
، فیأتي من خلفكم فیتقید بھذه األوراق )وھو أمر طبیعي بحكم وظیفتكم(تقلوا من اإلسماعیلیة یوًما ما تن

ویكف عن مواصلة اإلمداد الذي یرسل لنا بھ فرع اإلسماعیلیة، أما الثقة بیننا وبینك ال حد لھا، ولھذا 
الحظة تدل على أن ھذه المبالغ السبب نفسھ نرجو أن توافقونا على أن تكتب على األوراق التي تمضیھا م

صرفت كلھا أو معظمھا في تكوین االتحاد وتأسیسھ، وبما أننا نعتبر االتحاد قائًما بین اإلسماعیلیة وفرع 
القاھرة الذي لم یستقل بھذه الشئون إال بعد استشارتكم وإقراركم لنا وعلى ذلك فنرجو إشھاد اإلخوان 

ھد وتعھدھم بضرورة مواصلة إمداد فرع القاھرة بما یرسل إلیھ عندكم أننا ال زلنا على االتحاد والع
شھرًیا حتى ال یتنصل خلفكم منھ فیما بعد وإلعرابنا عن ھذا االتحاد، عزمنا إن شاء اهللا على زیارة 
اإلسماعیلیة حوالي منتصف شوال لیتعارف اإلخوان ھنا بإخوانھم ھناك، وختاًما نرجو أن تشرفنا برئاسة 

مذكور آنفا ومعكم من تریدون من اإلخوان، ونرجو أال یمنعكم خوف البرد فقد توقیناه حفل الشاي ال
عظیمتین، ونرجو أال تعتذروا، وفي انتظار سریع ردكم الوافي، والسالم علیكم ورحمة ) كنبتین(بشراء 

  .اهللا وبركاتھ

  .ھذا ونحن في انتظار ردكم وما ترون

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،و
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  م٢٤/٨/١٩٥٠اإلسماعیلیة في 

 

تابة فأرجو أن تلتمسوا لي عذًرا في عدم اإلسراع بالك.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، وبعد
إلیكم لعذر السفر، واآلن أكتب إلیكم في أول فرصة بعد أن قرأت ما كتبتموه في المخاطبات بین فرعي 
القاھرة واإلسماعیلیة، ولما كان ھذا في الشئون التي ال أرى لنفسي حق البت فیھا وحدي فقد عرضتھا 

مقرض إلى فرع القاھرة ال(على صفوة اإلخوان المسلمین، وبعد بحث الموضوع رأینا أن ھذه المبلغ 
كما تقولون ال تتعلق بفرع القاھرة، بل باالتحاد العام كما اتفقنا ولقد ) وتسدد عند االستطاعة إذا لزم ذلك

قام فرع القاھرة بنصیبھ من المصروفات عالوة عن المبلغ الذي تطلبون التوقیع علیھ بصفة سلفة لفرع 
ت بصفة السلفة لفرع القاھرة وأمر توقیعھا متروك لكم القاھرة، وعلى ذلك فال یمكننا إمضاء اإلیصاال

ویدخل ضمنھا المبالغ الشھریة التي ترد إلینا شھرًیا إلیجار مركز االتحاد (بصفتكم رئیس االتحاد العام 
، أما أن االتحاد العام لم یتحقق فذلك ما ال نسأل عنھ ولكننا نسأل لماذا لم یتم؟ ولماذا أھملوا أمره )العام

 بعض الفروع على نظامھ، وما زلنا على بیعتنا بالنسبة لھذا االتحاد الذي كان السبب األقوى في وخرجت
  .أن جمعیة الحضارة اإلسالمیة نسیت اسمھا من أجلھ و أودعتھ اهللا تعالى الذي ال تضیع عنده الودائع

اد بینا وبینھ مازال الذي نعتقد أن االتح.. وندعو إلى االتحاد العام في أقرب فرصة فرع اإلسماعیلیة
قائًما عند اللحظة األولى، ونرجو أن تكتبوا لفرع شبراخیت والمحمودیة دعوة إلى االتحاد العام في الوقت 

  .الذي ترونھ مناسًبا أو تفوضوا إلى سكرتاریة االتحاد ھنا، كما توجھ ھذه الدعوة

ر الصوم المبارك أعاده اهللا ونتقدم واإلخوان ھنا جمیًعا بتھنئة حضرتكم واإلخوان المسلمین بشھ
  .علیكم رافعین علم الجھاد، وفقنا اهللا وإیاكم، والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
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  ھـ١٣٤٩ من ذي القعدة سنة ١٩اإلسماعیلیة في 

 

وبعد، فقد ورد خطابك صحبة السیدة الوالدة، وقد سررت من .. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  .نظراتك الحكیمة فیھ

راوي أفندي فأنا أوافقك على كل ما ذكرت وأعلم أكثر منھ، وأظنني أخبرتك بكل سأما بخصوص ال
  .ھذا في حجرة المصلى بمنزلي ھنا

  :رتھا في كتابكأما اآلراء التي ذك

فأولھا وھو انضمام الحضارة واإلخوان لیس غیر فھو الذي آراه وأركن إلیھ، وأراه أضمن طریق 
  .للنجاح والمحافظة على العمل، ولذلك طریقة أبینھا بعد ھذا

راوي بالثبات فھو غیر ممكن فإن تغیییر الطباع محال، وھو ال سأما الرأي الثاني وھو توصیة ال
  .ول عن طبعة قید أنملةیستطیع أن یتح

أما الرأي الثالث وھو انضمامي لھ وحده فھذا ما أعتب علیك فیھ كثیًرا، وإن ما كان بیننا وسماه 
  .ھو اتفاقا لم یعد كالًما فیھ مجال للنظر والتمحیص بعد

وركم ثم تصارحھ بأن أعضاء ــأما الطریقة النضمامنا نحن فھي التسویف حتى یبرد أثر حض
  . ولنا بعد ذلك حدیث،ةــلوا االتفاق بھذه الطریقــم یقبارة لــالحض
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   ھـ١٣٥٠المحمودیة في غرة ربیع األنور سنة 

 

واإلخوان معكما، لعلكم وصلتما القاھرة السالم علیك ورحمة اهللا وبركاتھ، وعلى أسعد أفندي 
  .بسالمة اهللا آمنین مطمئنین كما أحب لكم ذلك أبًدا في الغدو والرواح

أتاح لي خطابك فرصة أتحدث إلیك فیھا حدیثًا مبعثھ الحب واإلخالص لك والدافع إلیھ تمنیاتي أن 
ائًما العامل الذي یمثل فكرتنا تكون مثال الرجل الكامل في كل تصرفاتك وشئونك، ورغبتي أن أجد منك د

  .كل التمثیل

ال أرید أن أناقشك أو أحاورك، فلیس الموضوع نقاشا أو مداورة، إنما ھي مالحظة أرشدك إلى 
  .العمل بھا كأخیك الكبیر فإن كان فیك فدم علیھا وإن لم تكن فاجتھد أن تكون

]١[  

  یا سیدي عبد الرحمن 

قد ال یحلم بھا وال یقدرھا لنفسھ، فما لم تكن مرنًا كل الداعي إلى اهللا عرضة لظروف قاسیة، 
المرونة، متسامًحا كل التسامح متساھًال فیما یواجھھ الناس من أغالیط، تعب كثیًرا وخرج من ألم إلى ألم، 
فالبد من المرونة، ومن لبس الظروف كما ھي فإن وجد خیًرا فذاك، وإن لم یجد فحسبھ الموجود في كل 

  )بعده          (                                                                       .         شيء

]٢[  

والدائمة، فإن سافر إلى بلد مثًال ین البد أن یقدر الظروف العارضة الداعي إلى فكرة اإلخوان المسلم
 فوق الطاقة أو خضع لحكم الظروف، وإن خالف ذلك عادتھ أو عادة صدیقھ، وإن أرغمھ على السھر

التي یتمیز بھا أھل التفاني في الدعوة ) منزلة الفتوة(الجوع فقد الطاقة، فتلك ھي یا سیدي عبد الرحمن 
  .الموصوفون بالثبات عن غیرھم من الناس

  لوال المشقة ساد الناس كلھم      الجود یفقــر واإلقــدام قتال
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]٣[  

 

فراد، وحرصكما على المناجاة كل الحرص یثیر حولكما جًوا من االستقتال مواجھتكما الناس باالن
والظن ال أحب أن یكون لكما، نحن ال نستطیع أن نحمل الناس على ما نرید، ولكن تستطیع أن نحمل 

  .أنفسنا على ما یرید الناس، فإن عجزنا عن ذلك فنحن عن عالج غیرنا أعجز

ا أبدا، مالكا لعواطفھ مسایًرا لجلسائھ، سمیًرا إلخوانھ، وشرط الداعي أن یكون ھشًا بشًا بساًم
یضحك إن ضحكوا، وإن لم تثر الحادثة فیھ الضحك، ویؤنسھم أبًدا بحدیثھ العذب وال سیما إذا كان ضیفًا 

  .یتعطش الناس إلى سماع أقوالھ، وأخص بھذه الناحیة األخ أسعد فعوُِّده أن یكون كذلك

]٤[  
 

رید أن نبرھن للناس أننا أكفاء لما أسند إلینا من أعمال، فانظر بما یكون ذلك وال تحمل مالحظاتي ن
ھذه إال على محملھا الحق من حب الخیر لكما والغیرة الشدیدة على كمالكما، وأن أسال لنا جمیع الھدایة 

  .والتكمیل بخلق الرسول العظیم صلي اهللا علیھ وسلم

نب لھ ألبتة، والذنب عندي إن كنتما تعدان ذلك ذنًبا مقدًما مشدًدا كل التشدید أما أحمد أفندي فال ذ
في بیاتكما بالمنزل وإرسال الفطور إلیكما بالنادي ودعوتكما إلى الغذاء بالمنزل، فحلت أنا دون ذلك وقلت 

  ).إذا كنت ترید إكرامھما حقیقة فدعھما یدبران أمر نفسھما(لھ بھذه العبارة نًصا 

د على أحمد أفندي بالالئمة، وھو ال ـتناًدا لمزاجكما، وإیثاًرا لراحتكما، فال تعـلت ذلك إال اسوما ق
  .وءـ وأرجو أال أكون وسیط س،یحاسبكما كذلك، فال ذنب لكما

  .أمر النقود سھل یسیر إن شاء اهللا تعالى

  .نقود المطبوعات تصل مع خطابي ھذا أو قد وصلت، فیمكنك أن تتسلمھا إن شاء اهللا

ونقود العلم سأبعث لكما بجنیھ من ھنا ولو قرضھ حتى أصل إلى اإلسماعیلیة فأدبر ما یلزم لبقیة 
  .تأثیث اإلتحاد بحول اهللا وقوتھ

بقي أمر الحفل وشرط األساس مقابلة السید الببالوي ثم الشروع في طبع التذاكر، ومن اآلن أرجو 
 ربیع وال أظنھ كذلك، ٤ماعیلیة إذا كان بعد تاریخ تحضیر كشف بالمدعوین وإرسالھ إلي ھنا أو باإلس

  .حیة سأكتب للشیخ مبارك عن خروف نصار أفندي ألنھ عشاء الضیوفضوتبقى مسالة ال

وأرى أن تشتري بعض الحلویات لتوزع في ھذا الحفل على الحضور أو الشربات وھذا ابن وقتھ 
  .طبًعا
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وخطاب من والدك یطالب فیھ بنقود أحمد جاءك خطاب من حلمي أفندي البنھاوي تراه طي ھذا 
  . أفندي، فأبلغھ أن ذلك لیس أوان المطالبة حتى یفرج اهللا كروب الناس وبلغ تحیتي للجمیع
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Z  
 

و             ا ھ ك كم ك وأمت ة دین ي خدم صادقة ف  فقد وصلني خطابك وشكرت لك روحك الطیب فیھ ورغبتك ال
  .واجب كل مسلم

دة     إن الوح كم، ف ا نفوس دة وال تقبلھ ذه الوح دون ھ ذین ال تری تم ال م أن ى أنك ي إل ا أخ ك ی ن ألفت ولك
  .تتطلب الثقة، وتتطلب التسامح، وتتطلب حسن الظن، وتتطلب التضحیة قبل القانون

ًدا،   ثقة تجعل من القلو: وفكرتنا على الخصوص فكرة قانونھا الوحید مادتان ال ثالثة لھما     ا واح ب قلًب
  .وطاعة تجعل مصدر العمل قلب تمده الجوارح وتسارع إلى رغبتھ

الفروع              ونكم ب إن ظن رة وأساسھا، ف ل الفك ا ك دأین، وھم ذین المب وقد الحظت أنكم لم تسیروا على ھ
یس إال                ان ل ا ك امكم أن م ت إفھ ون، وحاول ا تظن ر م و غی الحق وھ اعكم ب األخرى سیئة للغایة وحاولت إقن

ي نفوسكم            سوء ت  الغ ف ا الب رة أثرھ ذه الفك ان لھ ك، وك ر ذل أبیتم إال غی فاھم بريء وال یمس األشخاص، ف
  .جمیًعا

ي       تكم بكالم دم ثق والحظت كذلك أنكم مقتنعون بأني غیر كفء لما أسند إلىَّ، وبدت مظاھر ذلك في ع
دي،    وعملي من جھة، وفي ظنكم أني أفضل علیكم غیركم من جھة ثانیة، وفي فھمكم أني       ر ی د غی أسیر بی

  .وفكر غیر فكري

دتي أن                     ي نفوسكم، وعقی ال ف سامح مج یس للت د، ل ى أقصى ح ثم الحظت غیر ذلك أنكم رسمیون إل
اعكم، وخصوًصا                      ازلوا عن طب دون أن تتن م ال تری م الحظت أنك سیر، ث سامح ال ت سایرھا الت فكرتنا ما لم ی

اس،   ي الن دماج ف دم االن اف وع ن الجف دي م عد أفن ت وأس ھ،  أن تجالب ل شعب واس ي ال دماج ف ا ان  وفكرتن
ي                أن ثقت ات أصارحكم ب ذه المالحظ ل ھ ام ك رة، أم واختالط بھ حتى تمتزج روحھ بروح العاملین لھذه الفك
ا                  ون كلھ ال أن تك ن المح ن م االة، ولك ات مغ ذه المالحظ ي بعض ھ ان ف ا ك بفرع القاھرة قد تزعزعت ربم

  .لزعزعة العقیدة في النجاحخطأ، وھذا البعض السلیم من الخطأ یكفي 

ون             اتكم وال تتھم م ومالحظ ون رأیك ذلك إلى إني أرید منكم أن تثقوا بي أكثر من ثقتكم بنفسكم فتتھم
ة أخ           ك،     ــ مالحظاتي ونفسي، فإني أكبر منكم سنًا من ناحیة، وتجربة من ناحی ى ذل ایعتموني عل د ب رى، وق

  . بالواجب، ونزوًال على الالئقذًاـوني ال خوفًا من نقاشكم، ولكن أخـــفال تناقش
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ن                ھ م ا أنفق ة عم سئولیة إلھی ام م ي أم اھرة رأیتن رع الق ي ف ثم أعود فأقول وأمام زعزعة عقیدتي ف
ة،        سئولیة موزع ون الم نھم فتك ة م ر بالموافق ي أظف وان لعل ى آراء اإلخ تندت إل ماعیلیة، فاس رع اإلس ف

ن        فوجدت منھم رفًضا، ولكنھ في أدب وحیاء وتسلیم لي ف    ًدا م م أر ب ة، ول زاد شعوري بالتبع ة، ف ي النھای
ة     ا خط ا وكفان ي خطتن ابیین ف ون إیج ا، ونك ي جانًب دع الماض ذلك، واآلن ن اتحتني ب وم ف ن ی صارحتك م م

  .السلب

اس،           ا للن ي معاملتھ سكم ف الجوا أنف إن أردتم سالمة الوحدة فعدوني وعًدا صادقًا بأمور، أولھا أن تع
الفروع األخرى،          وأن تثقوا بعملي أكثر م     سنوا الظن ب ا، وأن تح ن ثقتكم بعملكم، وذلك یستتبع الطاعة طبًع

داقة              ابي ص د خط شیخ حام دي وال د أفن وا ألحم وتعتبروا أن ما كان كلھ بأحسن ظن وأكبر إخالص، ثم تكتب
صباحي    دي ال ید أفن وان س عید بعن وان بورس ذلك إلخ ة وك ًدا للرابط ك توطی و ذل وال ونح ن األح ؤال ع وس

  .محافظةبال

دة         یًال للفائ الجیالتین وتعج ھ ب د طبع الى بع أما المنھج العملي من اآلن فسأوافیكم بھ مفصًال بحولھ تع
  .أرسم لكم ھیكلھ

ًا اإلسماعیلیة،              ره مؤقت ام مق س ع دیرھا مجل ي ی ة الت ة العام ن الجمعی زًءا م سنعتبر فرع القاھرة ج
یس    وسنعتبر إخوان القاھرة أعضاء في الجمعیة العامة ال         القاھرة فقط، ونعتبر رئیس القاھرة نائًبا عن رئ

  .الجمعیة في إدارة شئون اإلخوان

ا            أما اإلعانة الشھریة فسنظل على صرفھا مؤقتًا حتى نقوم بتعدیل حاسم یضمن للقاھرة سداد نفقاتھ
ب  و أن تكت نھج أرج ذا الم ذًا لھ ة، وتنفی ة العام ن الجمعی زًءا م ا ج الى باعتبارھ اء اهللا تع شف إن ش ي ك  ل

ة اشتراك           دفع وقیم نھم ومن ال ی یشمل أسماء األعضاء عندكم فرًدا فرًدا وعناوینھم مستوفاة ومن یدفع م
  .كل، ثم توافیني بكشف حساب إجمالي عن مصروفات وواردات القاھرة منذ أنشئت إلى اآلن

ك  ول ل ي أن أق دي   : بق وا، ال یج افعلوا وافعل ة ف ت عقب ري، وإن كن ك انظروا غی ت إن قول یًال، فأن فت
ظ         م، واحف ھ رأیك القائم بالمھمة، فعلیك السداد وإخوانك معاونوك فعلیھم الوفاء، وأفدني بعد بما یستقر علی
دي                 سین أفن صیدة الفاضل ح سخة من ق ھذا الخطاب، وبلغ تحیتي لإلخوان جمیًعا، ثم أرجو أن تبعث لي بن

  .نور الدین التي ألقیت في حفل الشاي وال تنس لألھمیة
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تتشرف جمعیة اإلخوان المسلمین بالقاھرة بإحاطة علم الجمھور اإلسالمي أنھا قد نقلت مكان 
 بعطفة نافع بحارة عبد اهللا بك بالسروجیة ٢٤ة عمارة الشماشرجي إلى منزل رقم إدارتھا العام من حار

  .بمصر

 بشارع أبو طقیة بحري شارع راتب ٤وقررت إقامة محاضراتھا األسبوعیة بفرع شبرا بمنزل رقم 
باشا، وجعلت موعد إلقائھا كل یوم سبت بعد العشاء من كل أسبوع، وتدعو لحضورھا جمھور المسلمین، 

 وأن اإلدارة العامة للجمعیة قررت إصدار صحیفتھا األسبوعیة إن شاء اهللا تعالى حافلة بالموضوعات كما
اإلسالمیة واألدبیة الممتعة، وجعلت االشتراك السنوي فیھا ثالثین قرًشا رغبة في تعمیم النفع وخدمة 

سالف أو بعنوان إدارة صحیفة المبادئ اإلسالمیة، فبادروا اشتراككم وخابروا اإلدارة العامة بالعنوان ال
اإلخوان المسلمین بالمطبعة السلفیة بباب الخلق بشارع االستئناف، وستعلن الجمعیة عن صدور أول عدد 

  .قریًبا إن شاء اهللا تعالى

  .ھذا وتوالي الجمعیة جھادھا راجیة اهللا تعالى أن یوفق األمة اإلسالمیة إلى ما فیھ خیرھا وسعادتھا

  نائب القاھرة
 

  :القاھرة في

  ھـ١٣٥١ من ذو القعدة سنة ٢٧یوم الخمیس 
  م١٩٣٣ مارس سنة ٢٣
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   بقرب الحلمیة٣٩ارع محمد علي مطبعة السعد بش
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.. فاذكروا في العید، ماضیكم المجید.. یوم تتحرر أوطانكم، ویحكم قرآنكم.. إن عیدكم األكبر
.. واعملوا.. وتآخواوجددوا اآلمال، وآمنوا، .. لتتذكروا تبعاتكم، وأملكم لحاضركم، ورسالتكم لمستقبلكم

  .وترقبوا بعد ذلك النصر المبین

  .»تضحیة وفداء«وال تنسوا أن ثمن النصر 

فاحرصوا على تقدیم ھذا الثمن، وال تھنوا بعد ذلك، وال تحزنوا، فأنتم األعلون، واهللا معكم، ولن 
  .یتركم أعمالكم، وما كان اهللا لیضیع إیمانكم

                                                                                                  ھـ١٣٦٧ من رمضان سنة ٢٩
  م١٩٤٨ من أغسطس سنة ٥
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  .انتدبكم للقیام بعملي من اإلشراف العام، ومكتبي تحت تصرفك.. ھذا الشھرنظًرا لسفري 

وعلیك أن تنظم مع السكرتیر العام ساعات حضورك، وعلى حضرة السكرتیر العام أن یعرض كل 
  .ما كان یعرض عليَّ على حضرة القائم بالعمل مع الشكر

                                                      م                    ٨/٧/١٩٤٥

  مع التوقیع بالعلم،،،
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سم      خلم یكن عبد الناصر غریًبا على اإلخوان، فقد بایع مع أعضاء ال        ضباط األحرار وأق ى لل ة األول لی
در ل        زل اهللا إذا ق ا أن م بم سدس أن یحك دریب         ـعلى المصحف والم ـ ت ع آخرین ـ ـ م ولى ـ د ت ق، وق ھ التوفی

ق مع        الم سطین، وحق ي فل ة ف وزارء   ھجموعات التي أرادت المقاوم یس ال ادي   ( رئ د الھ راھیم عب ا  ) إب ونج
نھم   عبد المنعم عبد الرؤوف، اإلخوانى بمعجزة، ومعروف أن الذي جذبھ لإلخوان ھو الضابط      ل م وعمال ك

  ).ال یختلفاأ( وكانت وصیتھ رئیس القسم العسكري لإلخوان المسلمین،تحت أمرة الضابط محمود لبیب 
ھ                    ب من ره وطل ولیس صالح شادي وأخب ضابط الب د الناصر ب ال عب صل جم وقبل أن تقوم الحركة ات
ضروري أن         ن ال ادي أن م ھ صالح ش ذكر ل كندریة، ف ي اإلس ذ ف ان یصطاف وقتئ ذي ك د ال ة المرش مبارك

ذه المج             ھ أن ھ د ل د أن أك د بع ة المرش ذا الرسول بموافق اء ھ الرد وج أتى ب ذھب رسول لی ة  ی موعة مؤمن
  .تؤمن بفكر اإلخوان

ق                       ام طری سلمین أم اكر مجموعة من اإلخوان الم صباح الب ي ال ان ف ل ك ة بالفع وعندما قامت الحرك
  .السویس، وأمام أبواب السفارات لحمایتھا ودفع  أي أذى محتمل یلحق بھا

ر    د الناص ال عب ا جم صل بھ ي ات ة الت ت المجموع ة«وكان ا  » بالروض ن أبرزھ ان م ي ك عید (الت س
  .)ةـن العشماوي ومنیر الدلـادي وحسرمضان وصالح ش

سجن                 داعھم ال شھید وإی ام ال ة اإلم ى قتل بض عل ى الق ا األول ن أعمالھ ان م ة ك وعندما نجحت الحرك
ذ            ـ وقتئ وزارة ـ یس ال الحربي حیث بدأت االعترافات التي كشفت الحقیقة، ثم قدموا لمحاكمة قضت على رئ

ولیس            ــ إبراھیم عبد الھادي باإل    ري وضباط الب ل من مخب ال بالفع ة االغتی اموا بعملی ذین ق ى ال دام، وعل ع
  .(*)بالسجن المؤبد وأحكام أخرى

ب           یھم كات ا ف ھ بم ة أبنائ د وبقی وكانت تلك الواقعة ھي السبب في أن انتقل وفد من األسرة یضم الوال
ذه                 د أن ھ د الناصر، وأعتق رئیس عب ب وال د نجی رئیس محم شكر ال ي     ھذه السطور ل ى الت رة األول ي الم  ھ

  .ألتقى فیھا الشقیق عبد الرحمن بالرئیس عبد الناصر

م              ى وإن ل د الناصرعالقة، حت رحمن وعب من ھذا یتضح أن من الطبیعي أن یكون بین الشقیق عبد ال
  .التي اتصل بھا عبد الناصر قبیل قیامھ بالحركة» الروضیة«یكن من المجموعة 

  .ث بین االثنین من ھذا اللقاء، بعكس ما كان بالنسبة ليوأعتقد أن نوًعا من التقارب حد

                                         
ي      (*) خفف الحكم على ابراھیم عبد الھادي إلى األشغال المؤبدة، ولكن أفرج عن الجمیع إفراًجا صحًیا عندما احتدمت العداوة ف

 . )محاولة اغتیال عبد الناصر(م ١٩٥٤أزمة 
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دوائر              ي ال ن ف م یك ة «یقابل ھذا أن انتخاب المستشار الھضیبي ل م     » البنائی ب، نع محل رضا وترحی
  .أنھا التزمت بحكم الوالء بالسمع والطاعة ولكن لم یكن قلبھا مع الھضیبي

ن     ة «ذلك ألن الھضیبي لم یكن م ا   » طین د ك اره       اإلخوان، فق اء اختی ك، وج ب ب ل لق شاًرا یحم ن مست
د     صب المرش حوا لمن ذین رش ة ال اق األربع دم اتف شكلة ع ًال لم الح   (ح ا، ص رحمن البن د ال اقوري، عب الب

  .الفرصة وقدموا الھضیبي ونجحوا كحل لإلشكال» الروضیون«فانتھز ) عشماوي، عبد الحكیم عابدین

ھ ال   صورون أن ضیبي یت دوا الھ ذین أی ض ال ان بع رة   وك وان ثم ي اإلخ ي یجن ة لك صیة المطلوب شخ
ة                ـ بدای د ـ ون الھضیبي كمرش ن أن یك ن الممك د، وأن م ذات حزب الوف ام األحزاب وبال كفاحھم الطویل أم
ولي                 دور لت یھم ال أتي عل د، وی دي لحزب الوف دو التقلی ـ الع ك ـ ین اإلخوان والمل ا ب لسیاسة جدیدة یجمع م

ي سجون      السلطة، وقد كانوا وقتئذ أكبر ھیئة        شعبیة واكتسبوا تأیید الشعب لما تعرضوا لھ من اضطھاد ف
  .إبراھیم عبد الھادي الذي أقالھ الملك

ة الھضیبي          ا خرج     .. وكان مما یزكي ھذا التصور أْن طلب الملك فاروق مقابل ھ الھضیبي، ولم وقابل
  .»زیارة كریمة لملك كریم«وحاصره الصحفیون قال 

ة      ١٩٥٢ سبتمبر سنة    ٢٢ (»الجمھور المصري  «ونشرت جریدة    ى صفحة كامل ًعا عل ًا واس  تحقیق
ا         » المانشیتات«تتصدرھا   ًدا عاًم رفض    . عن الوسیط الملكي الذي رشح الھضیبي مرش ازال ی الھضیبي م

شكلتھ    » ملكي«ویدور التحقیق حول وجود وسیط   . إذاعة أسرار مقابلتھ للملك السابق     اروق م ك ف حل للمل
شى ا        ان یخ و أن            مع اإلخوان فقد ك سعید، وھ ذا الوسیط الحل ال ھ ھ دم ل ھ، فق وى أعدائ راھم أق إلخوان وی

ذا                   ان ھ ة اإلخوان، وك سب ثق ن أن یكت ة، ویمك ھ مأمون یتوصل إلى تعیین مستشار یحمل لقب بك واتجاھات
ر           »حسن الھضیبي «المستشار ھو    ي دوائ ؤثر ف ي استطاع أن ی دوب الملك ق أن المن ب التحقی ول كات ، ویق
صاالتھ          اإلخوان بعد    وذه وات ھ بنف أن ادعى الھضیبي أنھ ھو الذي كان یرعي أسر اإلخوان في المعتقل، وأن

  .إلخ.. سیحقق للدعوة االنتصار

ن           ة جزء م ي الحقیق صحفي   «التقریر ف ق ال ن          » التلفی ا م ون عارًی د ال یك ذا، ق ع ھ ھ م اھر، ولكن الم
  .الصحة، أو أن تتوفر فیھ بعض العناصر دون األخرى

) صالح شادي  (ت أن الفریق الذي كان یقدم ھذه التصورات لم یكن بعیًدا عن مجموعة   من المفارقا 
  .التي كانت تتعاون مع عبد الناصر لتحقیق انقالب یطیح بالملكیة ویقوض كل آمال الھضیبي

  .وھو ما حدث بالفعل فقد نجح االنقالب وانقلبت الصورة كلًیا، وما كان كسًبا، أصبح عبئًا

ة         على كل حال یمك    صلة الوثیق ر من اإلخوان من ذوي ال ھ، أن الكثی ست ب ن القول من واقع ما أحس
ي ال                  ة الت ة المغلق ان من ذوي الشخصیات اإلنطوائی ھ ك ا الھضیبي، خاصة وأن باإلمام البنا،  لم تتقبل قلبًی

ام               ا عرف عن اإلم ن   تكشف إال القلیل وال تحاول أن تكسب فھم وتأیید محدثھا، وكان ھذا نقیًضا لم ا م البن
  .انبساط وصدق ومشاعر فیاضة

اجح                  ھ الن د الناصر وانقالب ذى أعجب بعب رحمن ال د ال شقیق عب سبة لل ده بالن ى أش وكان الموقف عل
م     على فاروق، قدر ما كان یعزف عن الھضیبي، وأوجد ھذا نوعً        ا ل ًدا بینھم ى أن أح ا من الجفاء بینھما عل
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ا أن      ینل من الثانى أو یقصر في حقھ، بل كان الشق  ھ، كم ان یعجز عن ا ك یق عبد الرحمن یؤدى للھضیبي م
  .الھضیبى لم ینل من عبد الرحمن باالسم

د         ین عب ھ وب تح بین ھ ف ولكن الشقیق عبد الرحمن مع التزامھ بما تفرضھ الدعوة من والء وضبط فإن
ذا ال لمصلحة ش         ل ھ د فع ھ الھضیبي، وق ر ب ھ   الناصر باًبا خاًصا، لم یكن ھو الطریق الذي أم خصیة، ولكن

ھ،   تدخل فی دعوة س ت ال ا وإن كان داوة بینھم دم الع ة دون أن تحت ا والحیلول ًا لھ دعوة أمین ل لل أراد أن یفع
ًا         ذا أمان ي ھ د أن ف ھ وج ولیس فیھ مصلحة شخصیة فھو أرفع من أن یستخدم ھذه العالقة لمصلحتھ، ولكن

  .حدثللدعوة ولھ أیًضا إذا طرأت أزمة أو احتدم صراع، وھذا ھو ما 

ن                  ل م ان وراءه ماضي طوی رحمن ك د ال شقیق عب ذكرأن ال صورة واضحة یجب أن ن ون ال ولكي تك
ھ             دى ذكریات ي أح د ف شقیق محم دث ال د تح ة، وق ھ العام المعاناة الصعبة سواء في حیاتھ الخاصة أو دعوت

روش أجرة              ة ق وفر أربع دم ت وبین «األولى عن جماعة الحضارة، وكیف أنھم تعرضوا لمأزق، لع ا  » كل كان
ست     عندما تقدم لھم أحد األعضاء باشتراك   » فرجت«یضیئان ساحة االجتماع، وقد      روش، ولی سة ق ـ خم ب

م             ا رغ سن البن ھذه إال صورة واحدة من سلسلة طویلة من المعاناة ومجابھة الضرورات، بل إن األستاذ ح
شلت    بأي صورة م  » المجتمع الرسمي«ما یتمتع بھ من شھرة وتقدیر فإنھ لم یظفرمن    د ف راف وق ن االعت

زة          محاوالت انتخابھ نائًبا، وعندما ألقى خطاًبا في اإلذاعة المصریة عن فلسطین، تجمع اإلخوان حول أجھ
ا         ھ اإلذاعة، وفیم الرادیو وسعدوا واعتبروا ذلك انتصاًرا، وھذه ھي الكلمة األولى والوحیدة التى سجلتھا ل

ا        بعد طالبنا بنسخة منھا فقیل أنھا قد شطبت ف          ا، ولم اظ بھ رو ضرورة لالحتف م ی سجیالت ل یما شطب من ت
األلوف، وال          د ب ى تع كانت ھذه الكلمة ھي الوحیدة المسجلة، فلم یحتفظ بتسجیل لإلمام البنا من خطاباتھ الت
ذا                 ق شيء من ھ م یب ول ل سماعھا، نق اس ل شد بالن دة یحت ة الجدی دان الحلمی ان می ي ك اء الت دروس الثالث

  . ھناك خطبة لھ مسجلة، فلما سمعتھا قطعت بأنھا لیست لھمسجل، وقیل لي إن

صاًرا         » الباشوات«وعندما كان یلبي دعوة اإلخوان بعض        د انت ان ُیع ذا ك إن ھ راء، ف من وزراء وكب
  .وتكتب عنھ الصحف

ھ                      د الناصر یرحب ب رى عب و ی رحمن وھ د ال شقیق عب ي ذھن ال سًما ف ان مرت ي ك  ،  كل ھذا الماض
ھ      ن                 وصالح سالم یعانق دد م ار ع ا اختی ب منھ ان بفضل اإلخوان، ویطل ران أو یعترف ا یق بحرارة، وإذا كان

وزراء  صور ا(ال ًرا   وت شر وزی دى ع م إح رحمن أنھ د ال تاذ عب ل   )ألس ین، فھ ا اثن ت انھم ان الثاب ، وإن ك
رة                 د الناصر م ال عب رة وجم ب م یرفضون ھذه الید، ید الحاكم األعلى الذي یعترف بھم، ویزور محمد نجی

  .ر اإلمام الشھید ویعترفان بفضلھ أال یكون عكس ذلك كفرانًا بالنعم وإضاعة للفرصة السانحةقب

ـًدا     » بك«لم یكن الھضیبي     الذي لم یمر بیوم واحد من أیام المعاناة، والذي ظفر بمجرد انتخابھ مرش
ا       ریم    «بمقابلة الملك فاروق مقابلة قال عنھ ك ك ة لمل ارة كریم ول أن الھضیبي ش   »زی ل    ، نق ي مث ھ ف عر أن

ان              ا ك ف، وإنم ل عنی اح طوی ة لكف أت نتیج م ی د الناصر ل صار عب قوة عبد الناصر، بل وأقوى منھ، ألن انت
ـالد، وأن                   ھ سید الب ع أن ع، والواق ام الواق ة أم ا قیم ن لھ م یك ثمرة لمغامرة ناجحة، على أن ھذه الحقیقـة ل

ان ضباط اإلخوان   » تخضع لھ«القوة العسكریة والسیاسیة     شماوي وصالح      وك سن الع ل ح  وأعضائھم مث
اح         د نج ستمر بع ن أن ی ذا یمك وا أن ھ نھم، وظن د م م وكواح ال باالس ع جم ث م ادلون األحادی ادي یتب ش

  .الحركة
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ر       ًصا آخ د الناصر شخ وفي األیام األولى التي وقعت فیھا مقابالت الشقیق عبد الرحمن كان جمال عب
ِذِه        «سلطة وأصبح كفرعون   غیر الذي یعرفھ الناس بعد أن سیطر على ال       ْصَر َوَھ ُك ِم ي ُمْل ْیَس ِل ْوِم َأَل ا َق َی

ِصُرونَ  ال ُتْب ي َأَف ْن َتْحِت ِري ِم اُر َتْج ن   ،»اَألْنَھ م تك عیف، ول ق وض ع قل ي وض ًصا ف ر شخ د الناص ان عب  ك
ان            صانع ویالطف، وك ھ أن ی ان علی امنون، فك داء ك  السلطة قد أفسدتھ ألنھ كان لھ شركاء مشاكسون وأع

ق    ھ أن یحق شعبیة«علی ھ         »ال ي یدی دیھم ف عوا أی و وض ق اإلخوان، فل و طری ا ھ رق إلیھ رب الط ان أق ، وك
د                نھم بع ذا، ولك ل ھ ون بتقب ل الھضیبي مھیئ ان اإلخوان قب شعبیة، وك ق ال ًضا ولحق الكتسب جمھوًرا عری

ذي   و ال ھ ھ صفقة أم إن ذه ال ن ھ م م سبون ھ ل سیك ة ھ ن زاوی ضیة م ى الق روا إل سب، الھضیبي نظ  سیك
ا             ھ، كم ر من معادات ر من عزلتھم، وخی وكانت تلك نظرة خاطئة فكائنًا ما كان یمكن أن یظفروا بھ فھو خی
ل                   ت ك داًء كان رفض ع د فأصبح ال نھم التأیی ب م د أن طل وًال بع أن الموقف األصولي ــ الحیاد ــ لم یكن مقب

ى وإن              د الناصر، حت ع عب اون م ى اإلخوان التع ة الطالق،       االعتبارات توجب عل زواج بنی اب ال ن ب ان م  ك
أن             اه، ف ت نوای ا كان ھ مھم ھ، وألن د عن ي البع وألن فرصتھم بعد التعاون معھ ستكون أرجح من فرصتھم ف
ا ال    ذا م وة، وھ ل ق ة بك د الحرك شعب أی ة وأن ال ھ، خاص ن معادات ضل م ھ أف اون فإن ا تع م بینھم ون لھ یك

  . حرسھ وأیدهیماري فیھ اإلخوان، وكیف یمارون وكانوا ھم من

ل         اإلخوان قب ا، ف ي وقفوھ ھذا العرض للخلفیة التي كانت وراء األحداث ھي التي توضح المواقف الت
دمت                   د ق سلطة، وق راف ال ي سجل اعت ة ف اة طویل انوا أصحاب معان الھضیبي ــ ومنھم عبد الرحمن البنا ك

انو              ا ك شاركة فم ن الم دًرا م ن ق د     السلطة لیس فحسب االعتراف بالجماعة ولك ا اإلخوان بع ا یرفضون، أم
م                    ة ول ي الحرك م شاركوا ف وح ألنھ ذا الطم ارقھم ھ م یف ة ول ل الحرك الھضیبي فمنھم من كان لھ طموح قب
سوا                   ساومة ون ة والم وقفھم الموازن ان م وة فك ز ق وا من مرك ة ودخل اة القدیم ل المعان یستفیدوا شیئًا مقاب

ف   أنھم یتعاملون مع أكبر داھیة، البد وأن یغلبھم و        ا أن موق خاصة وفي یده ــ بعد كل شيء ــ السلطة، كم
وق       ن العق ا م عبد الناصر في األیام األولى كان یجعلھ یطلب دعم اإلخوان ومشاركتھم واعتبر رفضھم نوًع

  .والخروج على آداب الدعوة

ة              ي خروجھ عن خط رحمن ف د ال شقیق عب ھذه الحقیقة التي عرضناھا ھي التي توضح لنا موقف ال
سلیم           الھضیب ھ الخط ال ي في مقاطعة الحركة، ولماذا أباح لنفسھ أن یجري ھذه المقابالت التي كانت تمثل ل

ة المعارضة ألن              ذلك الجھ صارح ب م ی ى وإن ل ھ انتھاجھ، حت ان یفرض علی الواجب، وأن واجب الدعوة ك
ق ھ          م تحق ا   ھذا قد یفسد عالقتھ مع السلطة التي كان یرجو من وراءھا كل خیر للجماعة ول ارات م ذه الزی

ل إن                وده، ب ل جھ ى ك دد وقضي عل ل ب اًال، ب ھ مج سح ل أراده منھا عبد الرحمن، ألن فریق الھضیبي لم یف
دیر،              ن تق ھ م ھذا األثر السیئ جعل عبد الناصر خاصة بعد أن بغى وطغى ال یعامل الشقیق بما كان ینبغي ل

أو       سلطة، ف ات ال صباح،       وإن كان قد قدم إلیھ ما یمكن أن یكون من فت دیث ال ي اإلذاعة ح أن یخطب ف عز ب
ث انتخب      ة بحی وأن یكتب في الجمھوریة بصفة یومیة، وأیده في ترشیحاتھ لمجلس األمة عن دائرة الخلیف
دعوة أو            ر لل ھ من خی ھ زیارات صل إلی نائًبا لھا، ولكن ھذا كلھ ما كان یعد شیئًا مذكوًرا أمام ما تصور أن ت

ھ،         لإلسالم، ووصل األمر بجریدة ا    ة مع ت متبع ي كان ة الت ل بالقطع ت التعام ا أوقف لجمھوریة أن تخطره أنھ
  .فانتھت العالقة بینھما
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ب          ا بمكت الحمد هللا على فضلھ وتوفیقھ، فھذا مجلس قیادة الثورة المباركة إن شاء اهللا یمتزج امتزاًج
سید                ام ال د الع زل القائ ساًء بمن ة والنصف م ى الثامن ساًء إل سة والنصف م ن الخام سة م ي الجل اإلرشاد ف

  .للواء عبد الحكیم عامر حفظھ ورعاه اهللا

ده   ضل اهللا وح ھ ف ونَ   «إن ا َیْجَمُع ٌر ِممَّ َو َخْی وا ُھ َذِلَك َفْلَیْفَرُح ِھ َفِب ِھ َوِبَرْحَمِت ْضِل اللَّ ْل ِبَف صر . .»ُق تق
  .األلفاظ عن إیضاح المعاني والمشاعر

 

ھ         لقاء كریم ومقابلة طیبة ل  ر وزارت ومي بمق اد الق ر اإلرش الم وزی سید صالح س حقت باألخ الكریم ال
  .بسراي الجمھوریة

رة            ھ بفضل اهللا خی د احتل المین ق الحمد هللا حمًدا جزیًال على ھذا الفضل وھذا التوفیق، فھذا قصر الظ
  .الشباب المخلصین العاملین

الخواطر نفس           ق، ف شاعر نفس    لقد لمس قلبي تجاوب ما یحس من عطف وحب عمی  الخواطر والم
  .المشاعر، وتلك عالئم الصدق وبوادر التوفیق إن شاء اهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ساعة    ٩قابلت السید جمال عبد الناصر بمنزلھ من الساعة     ى ال وًدا    ١٢ صباًحا إل ان موج ًرا، وك  ظھ
  .األخ األستاذ علي فھمي طمان
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ال       د الناصر ق ة أخ            جمال عب تلج لرؤی ي اخ ھ إن قلب ت ل ا قل سي، ولم ین بنف ي سأزور أسر المعتقل ل
دي                   ا بی ن زمامھ م یك ي ول م تمكنن ة ل ھ إال أن العرب النزول لعناق ًا    ،یدخل المعتقل، فھممت ب أثًرا بالغ أثر ت  فت

  .وأصدر أمًرا سریًعا فأفرج عنھ في الحال

ا وبعض     . .ذھبت لجمال عبد الناصر ألسلم نفسي فأبى واستمع لرأیي      سن البن روح ح قلت لھ جئتك ب
  .خلقھ، قال وأقدمنا على قرار الحل كارھین

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

الح             اج ص ع الح ل م ان یعم ذي ك وھري ال تاذ الج ورات األس ة الواب ي بھندس دي بمكتب ضر عن ح
د  عشماوي بالدعوة وفاتحني في أمر دھشت لھ، إذ قال إن الدكتور م          يَّ    حمد سالم یری دث إل اني لیتح أن یلق

ام  أن إق ي ش الم      ف دكتور س ال إن ال ھ، ق اري ل ھ وإنك ن قول شتي م ا رأى دھ وان، فلم ى رأس اإلخ تي عل
دد من اإلخوان              الم ع دكتور س د ال ع عن د تجم ھ، وق ھ مع سیتحدث إلى السید رئیس الوزراء في ذلك ویرتب

  :یریدون ذلك ویرجون أال أرفض، فأجبتھ
  .بأنني ال أرید ھذا األمر وال أفكر في رئاسة:   أوًال
  .ال ألقى الدكتور سالم وھو صاحب موقف معروف : ثانًیا
  .ما دخلھ ھو في مثل ھذه األمور : ثالثًا

ھ                   ھ إلی ر وحولت ا ذك ھ بم د صالح فأخبرت ي أحم وتصادف أن حضر في وجوده عندي السید الیوزباش
لُّ       «الى فانشغال مًعا، وتفرغت لتالوة قول اهللا تع       َؤاَد ُك َصَر َواْلُف سَّْمَع َواْلَب ٌم ِإنَّ ال ِھ ِعْل َوال َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِب

  .»ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُھ َمْسُئوًال

ع أعضاء                  ال واجتم ادل كم د ع ي وأحم د زك سید اإلخواني أحم ب اإلرشاد وال د مكت ساء عق وفي الم
دث األس         ي      المكتب بحضرات أعضاء الھیئة بالسطوح وتح ات الت ب اإلداري والتعلیم راوي عن المكت تاذ الب

  .أرسلھا األستاذ الھضیبي بإیقاف األوامر التي أصدرھا األخ الدكتور خمیس
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رّد       ھ، ف في الساعة العاشرة والربع مساًء تحدثت تلیفونًیا إلى سیادة الرئیس جمال عبد الناصر بمنزل
دد     عليَّ سیادة   الصاغ صالح سالم فأخبرتھ بطلبي أن أرى سیادتھ وسیادة الرئیس وطلبت تحدید موعد، فح

ساعة  . . ظھر الغد األربعاء باإلذاعة إن شاء اهللا١٢سیادتھ الساعة    او ١١واتفقنا أن اتحدث مرة أخرى ال
ساعة  .. مساًء ألعرف رأي سیادة الرئیس  ١١ر١٥ ساء ك   ١١ر١٥ ولما تحدثت في ال ا م ون   تماًم ان التلیف

  .یضرب وال یرد أحد

وطن، واهللا     یش وال الم والج دعوة واإلس الح ال ي ص ون ف اء اهللا أن یك و إن ش ا أرج أت م فأرج
  .وبھ التوفیق.. المستعان

 

ى                  ابي عل ل ذھ ررت قب ھ، وم د الناصر بمنزل ال عب رئیس جم سید ال ى ال ذھبت في التاسعة صباًحا إل
  .خ الدكتور محمد خمیس بالمركز العاماأل

ال     وان، فق ال اإلخ ذ حی ي تتخ راءات الت ي اإلج ف ف أن التلط ي ش ھ ف دثت إلی یادتھ تح ت س ا قابل ولم
  .سیادتھ إنھ سوف ال یتخذ إجراًء عاًما ولكن كل ذنب رھینة للعقاب

ساع       ى ال د    عقد مساًء اجتماع الھیئة التأسیسیة في الساعة الثامنة مساًء واستمر حت ن بع ة م ة الثالث
  .ظھر الیوم الثاني الجمعة

 

ة                    ساعة الثانی ي ال وزارة اإلرشاد ف ومي ب اد الق ر اإلرش الم وزی صاغ صالح س وم سیادة ال قابلت الی
ال        ٤ر٣٠والنصف بعد الظھر واستمر االجتماع حتى الساعة    سین الح دیث حول تح ان الح ر، وك د الظھ  بع

  .ن اإلخوان والجیش، واألخذ بالوسائل المؤدیة لذلكبی

ف              اء الموق ول إلنھ ھ وأشار بحل ق علی اء فواف ذا اللق ر ھ ده خب دكتور خمیس وح ى األخ ال ت إل أنھی
  .تدور كلھا حول التخفیف على اإلخوان

 

ي  ة ف اد باإلذاع ر اإلرش سید وزی ة ال وم مقابل تأنفت الی ى اس ا حت ر ومكثن د الظھ دة بع ساعة الواح  ال
  .الساعة الثانیة والنصف

وم                 ا الی ا بھ ي بعثن ة الت ووصلنا في الحدیث إلى نقاط لم نصل إلیھا أمس وجر الحدیث مناسبة البرقی
ن              ا م ي موقفھ ة ف د الحكوم إلى السید رئیس الوزراء باسم اإلخوان المسلمین وتوقیع الدكتور خمیس بتأیی

دفع       العدوان اإلسر  ا ی ائیلي على میناء السویس والتأكید لسیادتھ أن األمة والحكومة في موقف واحد لكل م
  .عن مصر ویحفظ مصلحة الوطن
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ع              ت م ھ ومكث د الناصر بمنزل ال عب رئیس جم سید ال ت ال وم لقی ساء الی سادسة من م ساعة ال ي ال ف
ذكر       سیادتھ إلى الساعة السابعة، وتحد  ى اإلخوان، ف ة عل سیادتھ األضرار الواقع ثنا في الموقف وشرحت ل

رار            رون األض ذین یج م ال سھم ھ وان أنف ن اإلخ ا، ولك يء منھ ي ش ب ف دھا وال یرغ ھ ال یری یادتھ أن س
  .بأعمالھم

 

ض     ومي وتف اد الق وزارة اإلرش الم ب الح س صاغ ص سید ال ى ال وم إل دثت الی ب أن تح یادتھ فرغ ل س
  .یراني، فذھبت لمقابلة سیادتھ في الساعة الثانیة بعد الظھر بوزارة اإلرشاد

صلح              الى أن ی ارك وتع ا اهللا تب ول، ورجون ى الق ة عل ا العاطف كانت مقابلة حساسة عاطفیة تغلبت فیھ
  .األمر ویسعد البالد

 

ي       قابلت الیوم فضیلة السید    ضیلتھ عن رغبت دث ف ا أح  وزیر األوقاف بمكتب فضیلتھ بالوزارة، وبینم
ھ   سالم علی رئیس وال یادة ال ة س ي رؤی ة ف ضیلة   ..الملح ھ ف ى إلی ا وأنھ رئیس تلیفونًی یادة ال دث س  إذ تح

ھ  د ب ان كالعھ ا، وك يَّ تلیفونًی دث إل یادتھ وتح ا س ب بھ ي فرح اقوري رغبت تاذ الب ًال األس ا فاض ا كریًم  دائًم
  .واضًعامت

واء         ع ل اد ورف صاف العب بالد وإن ة ال ن خدم ھ م وه ل ا نرج ھ لم ھ ویوفق اه بعنایت أل اهللا أن یرع أس
  .اإلسالم، وأذن سیادتھ أن ألقاه إن شاء اهللا بمنزلھ الكریم صباح الجمعة القادم

 

ساعة ال   ي ال ل ف د الجلی سید الوال ضیلة ال ع ف وم م ت الی سید  ذھب ارة ال باًحا لزی صف ص رة والن عاش
اه        ھ، فلقین د الناصر بمنزل ال عب وب جم رئیس المحب ریم    ،ال ده الك سید وال ام    ، وحضرة ال د الع  وسیادة القائ

ارك         ـاللواء عبد الحكیم عامر، وكان لق      ھ اهللا تب ة لوج ة الكریم وب بالعاطف ھ القل عرت فی ا ش اًء عاطفًیا كریًم
ت       بالد، وارتفع رئیس              وتعالى ومصلحة ال ظ سیادة ال الى أن یحف ارك وتع ى اهللا تب دعوات ضارعة إل ھ ال  فی

  .الم واألوطانــویرعاه ذخًرا لإلس

ة  «وأھدى فضیلة السید الوالد كتابھ      ة الزروقی سجد     » بدائع المنن والوظیف ة بم صلینا الجمع دنا ف وع
  .عزبان بالعتبة الخضراء
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  ورة تجمع بین األستاذ عبد الرحمنص

  ئیس جمال عبد الناصروالر

  

  
 
 
 

  

  

  

  ورة تجمع بین األستاذ عبد الرحمنص

  والرئیس محمد نجیب

 

  

  

  

  

  صورة تجمع بین الشیخ الوالد واألستاذ عبد الرحمن البنا
  والرئیس محمد نجیب والشیخ الباقوري
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  على قبر حسن البنـا

  األستاذ عبد الرحمن البنا أثناء إلقاءه لكلمة
   الشیخ الوالد والرئیس محمد نجیبر فیھاویظھ

  ومفتي فلسطین أمین الحسیني
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  ــــــــــــــ
l  

  السید الكریم الرئیس جمال عبد الناصر
الى،        د      السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، وأحمد لكم اهللا تبارك وتع ھ، وق یكم نعمت تم عل ألھ أن ی  وأس

ًدا إن شاء اهللا             ة (حضرت مستأذنًا أن ألقى سیادتكم غ بعض     ) م١٠/١٩٥٤/الجمع ریم ل زلكم الك صباًحا بمن
  .الدقائق

  .وأكون شاكًرا لو أذنتم
  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  المخلص                                          ھـ                 ١٣٧٤ صفر سنة ٢٣  الخمیس
                                 م                  ١٩٥٤ أكتوبر سنة ٢١
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 ــــــــــــــ
Z  

ُل   الَِّذیَن َقاَل َلُھْم النَّاُس ِإنَّ  « َم اْلَوِكی  النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم ِإیَمانًا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّھ َوِنْع
  .» َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمْن اللَِّھ َوَفْضٍل َلْم َیْمَسْسُھْم ُسوٌء َواتََّبُعوا ِرْضَواَن اللَِّھ َواللَُّھ ُذو َفْضٍل َعِظیٍم*

  الرئیس المؤید جمال عبد الناصرالسید 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

یة              زیس الخماس ة من ھ لجن ضر فی ذي تح ت ال ي الوق وبھذه اآلیة الكریمة اآلْیدة، أستھل خطابي لكم، ف
ك،    ي فكرت ق ف ك، والتوفی ي بیان از ف سانك، واإلعج ي ل اع ف ل اإلقن ك أن یجع الى ل ا اهللا تع م، داعًی ي بك لتلتق

  .ایة والحیاطة من حولكوالعن
ة                 ة الخافی اھرة واآلی ة الظ اطلھم بالحج ى ب ك عل یؤید حق وُھْم ِإْذ  «سیخیف اهللا منك عدوك، وس  ُیِریُكُم

  .»َمْفُعوًالاْلَتَقْیُتْم ِفي َأْعُیِنُكْم َقِلیًال َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِھْم َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِھْم ِلَیْقِضَي اللَُّھ َأْمرًا َكاَن 
وي              اهللا ق ت ب اده، فأن الم وأمج إنك تقف في وجھ غول متجبر، یرید أن یلتھم الشرق، ویبغي على اإلس

رك        و ناص اهللا فھ صم ب سطوتھ، واعت بھم ب اهللا، وأرھ ّوفھم ب یھم، خ ى    «عل اِفِریَن َعَل ُھ ِلْلَك َل اللَّ ْن َیْجَع  َوَل
  .»اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًال

و ین القل ك،   إن وراءك مالی ق ب الم معل ة واإلس صر والعروب ل م ك، وأم دعو اهللا ل ك، وت ق بحب ب تخف
  .»َفَأیَّْدَنا الَِّذیَن َآَمُنوا َعَلى َعُدوِِّھْم َفَأْصَبُحوا َظاِھِریَن«وسیؤیدك اهللا الذي أیدك في كل خطاك 

ل             دك بالعم بیل تأیی سبیل، س ذه ال ي ھ شاعري ف اني وم دفع بإیم ساني، ومن ي ول رد قلم ي مج وإن
  .إلیجابي، والجھد الشاق، لتحقیق أھداف العروبة واإلسالم، واهللا یحفظك، ویؤیدك، ویرعاكا

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  المخلص                                           ھـ            ١٣٧٦ محرم سنة ٢٦األحد 
 م١٩٥٦ سبتمبر سنة ٢
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  السید الرئیس جمال عبد الناصر

  رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة

  حفظھ اهللا ورعاه

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

تم       فقد ذھبتم إ .. وبعد   ق، وأن الفكم توفی یم یح سد العظ اح ال لى أسوان یصحبكم دعاء، وعدتم من افتت
وي                  ا یق ة مم ھ العربی ق صالتھ بجارات دون أوث وطن، وتعق ذا ال في كل خطوة من خطواتكم ترفعون شأن ھ

  .بأسھ ویشد عزمھ

ودكم،             ي جھ م ف ارك اهللا لك اء، ب ارك  وأنھ لیسعدني أن أبعث إلى سیادتكم بأجل تھنئة وأخلص دع وب
ق           صر وتوفی ِھ     « لكم فیما أتم لكم من نعمة وجمع علیكم من قلوب، وھیأ لكم من ن ِھ َوِبَرْحَمِت ْضِل اللَّ ْل ِبَف ُق

  .»َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوا ُھَو َخْیٌر ِممَّا َیْجَمُعوَن

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  المخلص                                                                                   ھـ         ١٣٧٩ من رجب سنة ١٥األحد 
  م١٩٦٠ ینایــــــــر سنة ١٤
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 ــــــــــــــ

  السید األستاذ محمد أحمد

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

ا            فقد.. وبعد   الي، داعًی سد الع شروع ال اح م یم بافتت ق العظ د التوفی ودة بع  حضرت مھنًئا بسالمة الع
  .اهللا تبارك وتعالى أن یحیط جھودكم بتوفیقھ، وركبكم بحفظھ ورعایتھ

د               شریف، ولق األزھر ال ة ب ي صالة الجمع ا ف ي أنتظرھ ة، الت ولقد كانت ھي المناسبة السعیدة الكریم
  .ى وأثنى علیھسعد القلب وحمد اهللا تعال

وم            دد الی شورة بع ة من ا بتحی ا أرفقھ ولئن كتبت ھذه التھنئة الیوم لسیادة الرئیس المفّدى ولكم، فإنم
  .من جریدة الجمھوریة، وكانت الیوم عن السد العالي

  .راجًیا أن ترفعوا إلى السید الرئیس المفّدى تحیاتي وخطابي، وخالص إجاللي وصالح دعائي

   أنجالكم الكرام ورحمة اهللا وبركاتھ،،،والسالم علیكم وعلى

                 المخلص                                                  ھـ        ١٣٧٩ رجب سنة ١٥د ــاألح
 م١٩٦٠ ینایر سنة ١٤
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  ـــــــــــــــ
باكورة مباركة إلنتاجھ المسرحي، وقد نالت نجاًحا وتقدیًرا حتى أن » جمیل بثینة«كانت مسرحیة 

لجنة تشجیع التمثیل بوزارة المعارف العمومیة وقتھا قررت إلخراجھا مبلغًا من المال وقام بإخراجھا عام 
كما قامت ببطولتھا النسائیة رائدة السینما ).. كي طلیماتز(م عمید المسرح العربي الفنان ١٩٣٤

جورج أبیض ــ أحمد عالم ــ (واشترك معھا عمالقة التمثیل األساتذة ) عزیزة أمیر(المصریة الفنانة 
، وكان مسرح )عباس فارس ــ عبد العزیز خلیل ــ حسن البارودي ــ فتوح نشاطي ــ محمود الملیجي

  .كیةالعرض دار األوبرا المل

حظ كبیر من النجاح ال في مصر وحدھا، بل في كثیر من المدن » جمیل بثیة«ولقد كان لمسرحیة 
  .العربیة مثل تونس وصفاقس والقیروان

  ).سراج منیر(كما اشترك في إخراجھا بعد زكي طلیمات أكثر من مخرج فني كبیر مثل 

فاطمة (رأسھم كبیرة ممثالت الشرق كما أسھم في بطولتھا كثیر من كبار الفنانین والفنانات وعلى 
  .م على مسرح دار األوبرا١٩٤٧التي قامت ببطولتھا عام ) رشدي

ولقد كانت اإلذاعة تذیع اإلنتاج المسرحي لجمعیة اإلخوان المسلمین على الھواء مباشرة، مما 
  .ساعد على تحقیق أھدافھا في كافة البالد العربیة

صاحبة المسرح ) ملك(حیات اإلسالمیة أن سارعت الفنانة ون من المسرــكما كان لنجاح ھذا الل
لمسرحھا ) سعدي(مسرحیتھ الغنائیة ) األستاذ عبد الرحمن البنا(ھ ــالغنائي تستكتب ھذا المؤلف الناب
  ).حسن حلمي(وفرقتھا وأخرجھا الفنان المرحوم 
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  ـــــــــــــــ
الملقب بالساعاتي، أدیب ومجاھد ) أحمد عبد الرحمن البنا(بن الشیخ ) عبد الرحمن(ھو األستاذ 

التاسع والعشرین من سبتمبر (من أعمال محافظة البحیرة في ) المحمودیة(إسالمي معاصر، ولد بمدینة 
) الشیخ حسن البنا(تاذ المرشد الشھید وشقیقھ األكبر ھو األس) أحمد(كان والده الشیخ ) م١٩٠٨عام 

موظفًا بالحكومة، بعد أن أتم تعلیمھ بمدرسة التجارة المتوسطة وكان ) عبد الرحمن(المصلح الكبیر، عمل 
یشارك جھوده في حقل الدعوة اإلسالمیة مع شقیقھ الشیح حسن طیلة حیاتھ، وسار على دربھ بعد وفاتھ 

الوحدة بین مصر وسوریا، وأحیل إلى المعاش من وظیفتھ في عام وانتخب عضًوا بمجلس األمة في فترة 
م ــ أمد اهللا في عمره ــ ومنذ إحالتھ إلى المعاش وھو یقضي حیاتھ الھادئة بین اشتغال بالعلم ١٩٦٨

  .، وبین التردد الدائم في الكعبة المشرفة والروضة النبویة المطھرة)٢(وخدمة للُسـنة النبویة

م بمنزلھ العامر بالقاھرة، وجھت ١٩٧٧م، ١٩٧٦مع سیادتھ خالل عامي في لقاءات خاصة لي 
نشأتھ ونشاطھ وتطویره وقد تفضل مشكوًرا باإلجابة بكل حفاوة : إلیھ أسئلة تتعلق بمسرحھ اإلسالمي

م ھـ ١٣٩٦وترحیب، وسجل بعض اإلجابات بخطـِّھ الكریم في لقاء السابع عشر من جمادى اآلخر 
.. كیف ُوجدت لدیھ.. م سألتھ أوًال عن فكرة المسرح اإلسالمي١٩٧٦من أبریل الموافق السابع عشر 

بدأت تألیف المسرحیة اإلسالمیة منذ خمسین عاما تقریًبا وبالتحدید في : وماذا كان الدافع إلیھا؟ وأجاب
) مصطفي القشاشي(األسبوعیة التي كان یصدرھا األستاذ ) الصباح(م بعد أن قرأت في مجلة ١٩٢٩عام 

بما ینقص من  أن فرقة أوروبیة مثـّلت مسرحیة على مسرح دار األوبرا المصریة تناولت ذكر النبي 
قدره العظیم، فأثارني ذلك وانفعلت بھ، ودعوت اهللا تعالى أن یوفقني لكتابة مسرحیة أمحو بھا ھذه 

  .الفریة، وتمثل على نفس المسرح مدًحا وإشادة بمقام النبي علیھ الصالة والسالم

) عبد الرحمن الساعاتي(كانت الغیرة على اإلسالم ونبیھ علیھ السالم إذن ھي الدافع لألدیب الشاب 
إلى التفكیر في إنشاء مسرح إسالمي لیرد ھجوم أعداء اإلسالم علیھ بمثل أسلوبھم، أي عن طریق 

كیف .. كیف یعملالمسرح، فلیكن لإلسالم مسرح یرد بھ، ولیسلك جنود اإلسالم الطریق نحوه، وبدأ یفكر 
  ویحقق ذلك األمل؟.. یصل إلى ھذا الھدف

                                         
م بیني وبین األدیب اإلذاعي القدیم والممثل اإلسالمي األستاذ ١٩٧٧ من ینایر ١١من حدیث خاص حول ھذه المسرحیة في ) ١(

 ).الھادي(ــ بالمعاش ــ تلمیذ المؤلف وابن شقیق زوجتھ وھو الذي أعارني مشكوًرا مسرحیة ) محي أحمد عبد الرحمن(
، الذي ألفھ والده وھو كتاب ضخم من أربعة »رباني في شرح مسند اإلمام أحمد بن حنبلالفتح ال«یشتغل اآلن بإكمال كتاب ) ٢(

 .وعشرین جزًءا فرغ والده من معظمھا
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إیجاد المسرحیة : (ھذه المھمة لیست سھلة، وإنھا لتحتاج إلى خطوتین كبیرتین شاقتین أوالھما
، ورأى أن القیام بالخطوتین على قدر المستطاع فلیبدأ )إیجاد الفرقة المنفذة(، واألخرى )المناسبة

یف مسرحیة یضمنھا إشادتھ بمزایا اإلسالم، وفضائل نبیھ محمد علیھ الصالة بالخطوة األولى وأخذ في تأل
باكورة إنتاجھ المسرحي اإلسالمي والتي ضمنھا فعًال ما ) ةجمیل بثنی(والسالم، وتحقق ذلك في مسرحیتھ 

أحب، وما ھدف إلیھ من معان إسالمیة من خالل عرضھ لھذه المأساة العاطفیة، والظاھر أنھ باختیاره 
ھذا الموضوع أراد أال یفاجئ المسرح بالموضوعات اإلسالمیة الخالصة، بل آثر أن یتدرج في تقدیمھا ل

إلیھ وأن یجاري ــ ظاھرًیا ــ قصص الحب التي كانت سائدة ومألوفة إذ ذلك على المسرح المصري بقصة 
ح اإلسالمیة واضحة حب، ولكن في ثوب إسالمي رفیع یزینھ العفاف ویجللھ السمو والتدین، ونلمس الرو

 وشعوبھ إلى أبطال »إلى ملوك اإلسالم«ونحس الدافع الذي تحدثت عنھ حتى في إھداء المسرحیة 
  .إلخ.. الشرف وحماتھ، إلى كل مسلم یرى في اإلسالم سعادتھ ورقیھ، فیعمل إلعزازه ورفع منارتھ

یر مألوف في مسیرة ولم یكن الطریق إلى خشبة المسرح معبًدا أمام مؤلف ناشئ، ولون جدید غ
على عكس ما كان یفعل كتاب المسرح .. المسرح، وال بأس بأن یقدم مسرحیتھ إلى المطبعة أوًال

م وانتشرت نسختھا ١٩٣٢المعروفون لیضمن لھا جانًبا من التعریف ثم لیترقب الفرص، وتم الطبع عام 
ه المؤلف في مجلة الصباح أیًضا في العالم العربي وجاءت الثمرة األولى لھذا الجھد في صورة خبر قرأ

وعن نجاحھا ھناك، ) صفاقس(و) تونس(عن تمثیل مسرحیتھ في القطر التونسي الشقیق بمدینتي 
واستبشر بذلك وسره كثیًرا ألنھ لیس مؤلفًا محترفًا یبحث عن حقوقھ المادیة، وإنما ھو رجل فكر ودعوة 

التي كان المؤلف ینتظرھا في مصر طیبة مواتیة یود تبلیغھا ونشرھا على أوسع نطاق، ثم حانت الفرصة 
لتمثل مسرحیتھ اإلسالمیة على أعظم المسارح بھا، حین تقدم بالمسرحیة إلى وزارة المعارف التي كانت 
الجھة المنوط لھا رعایة التمثیل في ذلك الوقت، وأَدُع المؤلف یحدثنا عن تلك الخطوة الموفقة التي أدت 

) ةجمیل بثنی(م، قال نالت مسرحیتي ١٩٣٤على مسرح دار األوبرا بالقاھرة عام ) ةجمیل بثنی(إلى تمثیل 
تقدیر لجنة تشجیع التمثیل بوزارة المعارف العمومیة، وقررت إلخراجھا مبلغًا من إعانة التمثیل لسنة 

، )جمیل(وقام بأھم أدوراھا ) اتحاد الممثلین(ومثلتھا فرقة ) زكي طلیمات(م وقام بإخراجھا ١٩٣٤
حسن ( و) عبد العزیز خلیل(و) عباس فارس(و) أحمد عالم(و) جورج أبیض(شترك األساتذة وا

، ونجحت المسرحیة وقوبلت باإلعجاب واالستحسان لدي المشاھدین ونقاد )فتوح نشاطي(و) البارودي
 والممثلون ھم الصفوة وتملك قلبھ الرضا والسعادة وشعر) األوبرا(المسرح على حد سواء، فالمكان ھو 

بأنھ َوفـَّى بما عاھد اهللا علیھ وأدى واجبھ نحو دینھ ونبیھ، ثم صرفتھ شواغل الدعوة عن المسرح إلى 
ونجاحھا على مسرح األوبرا دفع بعض الفرق المسرحیة المحترفة إلى ) ةجمیل بثنی(حین ولكن ُسمعة 

غة الفصحى، وبعد أن االتصال بھ وطلب مسرحیات من ھذا النوع من تألیفھ، فكان یشترط التمثیل بالل
بناء على طلبھا، وھي مسرحیة ) ملك(لفرقة ) سعدي(یستوثق لدینھ ولغتھ یلبي الدعوة فألف مسرحیتھ 

معاویة بن (غنائیة تصور وفاء الزوجة المسلمة لزوجھا من خالل حادثة تاریخیة وقعت في عھد خالفھ 
 وأوائل األربعینات، وألف أیًضا في أواخر الثالثینات) أوبرا ملك(ومثلت على مسرح ) أبي سفیان
في تلك الفترة، وصارت مسرحیاتھ الثالث تلمع بین الحین والحین على ) بنت اإلخشید(مسرحیتھ 

  .المسارح الكبرى في القاھرة فتلونھا بھذا اللون اإلسالمي الجمیل
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ي أوائل رحمھ اهللا قد انتشرت وتغلغلت في صفوف الشباب ف) حسن البنا(وكانت دعوت أخیھ الشیخ 
األربعینات من القرن العشرین، وكانوا یفھمون اإلسالم على أنھ رسالة تبلغ بوسائل كثیرة منھا الخطابة 
التي ازدھرت على ید المرشد العام لإلخوان المسلمین وتالمیذه ازدھاًرا عظیًما ولكن ال بأس أن یكون 

) عبد الرحمن الساعاتي(ع أفكار أدیبھم بینھا وسائل العصر الحضاریة كالتمثیل، والتقت أفكار الشباب م
الذي كان قد مھد الطریق لذلك بمسرحیاتھ السابقة، وعرضوا األمر على أستاذھم المرشد العام الذي 

یقوم بنشاطھ اإلسالمي إحساًسا منھ بحاجة الدعوة إلى مثل ھذا األسلوب ) فریق تمثیل(وافق على تكوین 
 والمنھاج اإلسالمي وكان يتعارض مع الدین ما دام ملتزًما بالخط اإلسالمالجدید الفعَّال واقتناًعا بأنھ ال ی

الذي وجد فیھ تحقیقا ألمنیتھ القدیمة ) الساعاتي(طبیعًیا أن یعھد باإلشراف على الفریق إلى األستاذ 
ریق بحاجة وإشباًعا لمیولھ الفنیة ومیدانًا فسیًحا لخدمة الدعوة اإلسالمیة ولكنھ ألقى عبئا كبیًرا، ألن الف

دائًما إلي مسرحیات جدیدة تكون أداة لنشاط ومجاًال لعملھ فشرع في تألیف سلسلة من المسرحیات 
القصار ثم الطوال، وقدمت ھذه المسرحیات على أكبر المسارح في القاھرة واإلسكندریة وعواصم األقالیم 

لباقتھ وصالتھ الطیبة في الوسط الدائب و) الساعاتي(في الوجھین القبلي والبحري، بفضل نشاط األستاذ 
الفني المسرحي الرسمي وغیر الرسمي مما یسر للفریق أن یشق طریقھ في ھذا الوسط الذي كان بعیدا 

  .عن النشاط اإلسالمي، وساعد على نجاح ھذه األعمال ما بین أفراد الفریق من إخاء وروح إسالمیة

نت مجاال خصبا لنشر الدعوة وما فیھا من ونالت عروض الفریق اإلسالمیة النجاح والتوفیق، وكا
المفاخر والمحامد اإلسالمیة ماثلة للعیان وأذیع معظمھا من محطة اإلذاعة الالسلكیة، وقد شاھد الباحث 

، وكان مما دعم ھذا النجاح أن )١(مدى نجاحھا وتأثیرھا) بني سویف( و) القاھرة (بعد ھذه العروض في 
باب الفریق الذین أتموا دراستھم بمعھد التمثیل العالي لتكتمل خبرتھم أشار على ش) الساعاتي(األستاذ 

بھذا الفن علًما وعمًال واستجابوا لتوجیھھ ومشورتھ فازداد الفریق بذلك قوة ومقدرة على اإلجادة وحسن 
عبد المنعم (و) محمد السبع(و) إبراھیم سكر ــ الدكتور(األداء وكان من أفراد ھذا الرعیل األساتذة 

  .إلخ).. حسین جمعة(و) إبراھیم الشامي(و) عبد البدیع العربي(و) براھیمإ

  :ومن أمثلة العروض التي قدمھا الفریق ما یلي

  الشبان المسلمین(مثلتا على مسرح ) في قصر الذھب( ومسرحیة ) عامان في شعب(مسرحیة (
م ١٩٤٤ عام ھـ الموافق السابع من سبتمبر١٣٦٣بالقاھرة في التاسع عشر من رمضان عام 

  .م١٩٩٤على مسرح دار األوبرا في الثالثین من أبریل عام ) جمیل بثینة(مسرحیة 
  م١٩٤٦على مسرح دار األوبرا في الیوم األول من مایو عام ) المعز لدین اهللا الفاطمي(مسرحیة.  
  م١٩٤٦على مسرح حدیقة األزبكیة في السادس عشر من أغسطس عام ) غزوة بدر(مسرحیة.  
  م١٩٤٧على مسرح حدیقة األزبكیة في السادس والعشرین من نوفمبر عام ) الھجرة(مسرحیة.  

                                         
 .راجع المقدمة) ١(
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  ١(م١٩٤٨على مسرح دار األوبرا في الرابع عشر من مایو عام ) صالح الدین األیوبي(مسرحیة( .  

وظل المسرح اإلسالمي : في ذكریاتھ عن ھذه الفترة رًدا على سؤال لي) الساعاتي(ویقول األستاذ 
المعز (أو ) كجمیل بثینة(بعة عشر عاًما یزھو ویزدھر كلما ظھرت مسرحیة من المسرحیات على مدى أر

على مسرح حدیقة االزبكیة یوم ) الھجرة(مثلت مسرحیة ) صالح الدین األیوبي(أو ) لدین اهللا الفاطمي
م وأذاعتھا محطة اإلذاعة ١٩٤٧ من نوفمبر سنة ٢٦ھـ الموافق ١٣٦٧ من المحرم ١٣األربعاء 

 ممثلي السینما للتفاوض في إخراجھا سینمائًیا ولكننا فضلنا تدعیم توافد علینا كثیر من كبارمصریة، وال
رسالة المسرح اإلسالمي، وقد دعمت الفرقة نفسھا وتخرج معظم أفرادھا من معھد التمثیل العالي، 

  .وأصبحوا في القمة

 الطابع، وعن الفرق بین نھجھم بمن سبقھ من كتاب المسرحیة اإلسالمیة) الساعاتي(وعن تأثر 
أحمد (كان إعجابي شدیًدا بمسرحیات أمیر الشعراء : ونھجھ یقول األستاذ في إجابتھ عن أحد أسئلتي

رائًعا في مسرحیة ) عبد اهللا عفیفي(من الناحیة الشعریة والبالغیة، كذلك كان المرحوم الشیخ ) شوقي
فقد كان أستاذًا في إحیاء ) على أحمد باكثیر(حوم األستاذ وفي أسلوبھا الرشیق األخاذ، أما المر) الھادي(

التراث ال یشق لھ غبار، وإن لم یصادف ھؤالء جمیًعا ما صادفني من الحاجة الشدیدة إلى إیجاد المسرح 
اإلسالمي بالفعل، فقد كان الھدف من ذلك إیصال دعوة اإلسالم كاملة إلى الشباب الذي كانت تجرفھ 

 نستطیع أن نلقاه في المساجد، فقررنا أن ننزل بأسلوبھ الذي یفھمھ في المسارح، موجات اإللحاد، وال
من أجلھ، وفیھا أیًضا حقیقیة علمیة ألن تألیف ) الساعاتي(وفي ھذه اإلجابة إنصاف نحیي األستاذ 

مسرحیات ذات طابع إسالمي بمحض الصدفة والسعي لعرضھا كعمل فني وأدبي في الغالب شيء آخر 
  . في تاریخ المسرح اإلسالميأْدخـَل

ظل مسرح الساعاتي اإلسالمي حًیا نابًضا مزدھًرا یؤدي عروضھ بانتظام ویجوب أرجاء البالد 
حامال رسالتھ للناس حیث كانت شـُـعب اإلخوان المسلمین وفروع الجمعیة المنبثة في كل مكان تمھد لھ 

یًرا قوًیا وسنًدا معینًا، واستمر الحال على الطریق، وتذلل لھ الصعب، ویكون رجالھا المخلصون لھا ظھ
في ) صالح الدین(م، فقد رأینا فریقھ أواسط ذلك العام یجلجل بمسرحیة ١٩٤٨ذلك حتى أواخر عام 

القاھرة واألقالیم ویدعو إلى استنقاذ فلسطین من مخالب الصھیونیة المتنمرة مواكًبا وداعًیا جھاد اإلخوان 
لى األرض المقدسة، تحریًرا ألوطان العروبة واإلسالم، وإعالء لكلمة اهللا، المسالمین وقتالھم الفعلي ع

وعلى حین بغتة توقف كل شيء إذ اشتدت في الخفاء مؤامرة االستعمار والصھیونیة العالمیة ضد ھذه 
الجماعة المؤمنة المجاھدة، بعد ما رأوا ولمسوا دور متطوعیھا من أعمال بطولیة أزعجت الیھود 

ن وھددت خطاتھم العدوانیة في الشرق العربي اإلسالمي باإلحباط فضغط االستعمار العالمي والمستعمری
المتحالف مع الصھیونیة بكل قوتھ، واستجابت الحكومة القائمة في مصر لھ في الثامن من دیسمبر عام 

ف ل حركتھا، وھكذا أوقـادرة حریتھا وشـل جماعة اإلخوان المسلمین ومصـم عندما أعلنت ح١٩٤٨
) المسرح اإلسالمي(بالقوة الغاشمة ھذا التیار الدافق والنشاط الھائل الشامل ضمن ما توقف نشاط فریق 

                                         
اعتمدت في ھذه التواریخ على ما ھو مسجل منھا ببعض المسرحیات المطبوعة كالمعز لدین اهللا وقصر الذھب، وفي البعض ) ١(

 .رات الموجودة لدى المؤلف والخاصة بحفالت العرض، وتفضل بإطالعي علیھااآلخر على التذكا
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 غشوان السلطة تجاه الجماعة وضد أفرادھا من اإلخوان المسلمین إلى دوتطورت األحداث بسرعة وازدا
 فبرایر عام ١١ ــ في ــ رحمھ اهللا) حسن البنا(مأساة بلغت ذروتھا باغتیال المرشد العام الشیخ 

یوم االحتفال بعید جلوس الملك فاروق على العرش، وكان المصاب فادحًا والخطب جلًال، ) م١٩٤٩(
وقطع الحزن فؤاده على شقیقھ الحبیب وقائده المرجى ) عبد الرحمن الساعاتي(وعصفت الفجیعة بنفس 

التفكیر في المسرح بطبیعة الحال، ثم لدعوة اإلسالم، ولوال اإلیمان باهللا والحسبان لصرفتھ نفسھ عن 
ولم یكادوا یتنفسون معھ الصعداء، حتى جدت ) م١٩٥٠عام (تحقق الرجاء في انقشاع محنة اإلخوان 

على الجماعة في بدایة عھد الثورة في مصر أعتى نكبة فاعتقل في ھذه المرة بقیة زعمائھا ومنھم 
، وقدم الساعاتي للمحاكمة مع زمالئھ أعضاء مكتب الساعاتي لتقضي علیھم وعلى الجماعة القضاء التام

م، وتعرضوا لخطر اإلعدام أو السجن المؤبد ولكن عنایة اهللا أدركتھ فنجا بأعجوبة، ١٩٥٤إرشاد عام 
وأفرج عنھ، وھكذا قدر لمسرح الساعاتي اإلسالمي أن یصمت أكثر من ستین عاًما حتى انجابت تلك 

م ١٩٧١في شھر مایو عام ) محمد أنور السادات( الرئیس المؤمن الغمم بثورة التصحیح التي قام بھا
قد جاوز الستین من العمر إن شاء اهللا، وكان أفراد فریقھ اإلسالمي للمسرح قد تفرقت ) الساعاتي(وكان 

  . )١(بھم السبل في دول كثیرة، وصار للرجل اھتمامات إسالمیة أخرى سوى للمسرح تناسب سنھ

حة التي وضعھا فیما مضى والجھود المضنیة التي بذلھا في شبابھ ــ أجل ــ كانت تلك النواة الصال
  .المسرح اإلسالمي شاعًرا بأنھ قد أدى واجبھ في ھذا المیدان قدر ما استطاع

وبقدر ما أتاحت لھ الظروف آمال أن یھیئ لللعرب طریقًا فنًیا جدیًدا یمضي بتوفیق من اهللا على 
  .ُسـنن طیبة

؟ ةھل توقفتم عن تألیف المسرحیات اإلسالمی: الحساسة وجھت إلیھ السؤال اآلتيومن تلك الفترة 
لما نزل القرآن الكریم توقف الشعراء المسلمون أو : ومتى؟ وما األسباب؟ وأجاب في إیجاز فیھ بالغ

أكثرھم عن الشعر واستبدلوا بھ حفظ وتالوة القرآن، ولما تحقق الغرض من كتابة ھذه المسرحیات 
میة رجوت أن أكون وضعت نواة صالحة، وزرعت بذرة طیبة یقوم على تعھدھا غیري، ولما اإلسال

  .وحدیثھ الشریف كان ھذا أنسب وأولى تقدمت السن وتھیأت الفرصة لالشتغال بُسـنة النبي 

  
  

  

  

  

  

                                         
 .منھا االشتغال بتحقیق كتب الُسـنة النبویة، كما سبقت اإلشارة إلى تلك) ١(
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(*) 

  ـــــــــــــــ
 

الشیخ عبد الرحمن البنا أخ لإلمام الشھید حسن البنا، عایش اإلمام الشھید باعتباره أًخا لھ وجندًیا 
بین یدیھ، وكانت لھ تجربة طویلة في جعل وسائل اإلعالم التي كانت متوفرة زمن اإلمام الشھید رحمھ اهللا 

ة ممتعة مع الشیخ عبد الرحمن البنا، طلبت منھ تخدم دعوة اإلخوان المسلمین في مصر، وفي جلس
أن یستعید ذكریاتھ مع المسرح اإلسالمي الذي أنشئ في مصر أیام اإلمام الشھید، حیث قدم » المجتمع«

كان من وسائل : الشیخ عبد الرحمن لإلخوان ثماني مسرحیات، وكان الحدیث التالي مع فضیلتھ الذي قال
، الدعوة عن طریق المسرح، ذلك ألننا كنا نغشى المساجد وتجمعات اإلخوان المسلمین لنشر دعوتھم

الخیر فال نجد إال الخیرین بطبعھم والشیوخ وكبار السن، وكنا نتفقد الشباب فال نجدھم في ھذه األماكن؛ 
ألن دعوة اإللحاد قد جرفتھم، والمسارح احتوتھم، فكان البد أن تصل الدعوة إلیھم حاملة رسالة الطھر، 

ة طریق الخیر مبینة سبل النجاة، وكان البد من إعداد، وساق اهللا تعالى إليِّ تجربة مبكرة في ظل راسم
محنة أصابت مصر على یدي فرقة تمثیل إنجلیزیة قامت بتمثیل مسرحیة على مسرح دار األوبرا، 

 التي كان األسبوعیة» الصباح«بما ینقص من قدره العظیم، وقرأت ذلك في مجلة  وتناولت ذكر النبي 
ھـ ١٣٥٠ ذو الحجة سنة ٢ السنة العاشرة بتاریخ ٢٨٩یصدرھا األستاذ مصطفى القشاش بالعدد 

، فأثارني ذلك وانفعلت بھ، ودعوت اهللا أن یوفقني لكتابة مسرحیة أدفع بھا ١٩٣٢ أبریل سنة ٨الموافق 
  .ھذه الفریة، وتمثل على نفس المسرح مدًحا وإشادة بمقام النبي الكریم

نظمتھا شعًرا » جمیل بثینة« اهللا تعالى صدق النیة وحسن القصد، فوفقني لكتابة مسرحیة وعلم
وطبعتھا في كتاب ومثلتھا جمعیة التمثیل العربي في تونس وصفاقس والقیروان قبل أن تمثل في مصر، 

ن واستدعاني وزیر المعارف العمومیة محمد باشا العشماوي إلى الوزارة فوجدت على مكتبھ نسخة م
، كما قررت تمثیلھا ١٩٣٤الروایة، وأخبرني أن الوزارة قررت إلخراجھا مبلًغا من إعانة التمثیل لسنة 

بشارع عماد الدین، وكان ینتظر أن یسرني ھذا الخبر، ولكنھ لم یجد شیئًا، » الھمبرا«على مسرح 
، فأجابني إن مسرح فسألني عن السبب، فأجبتھ لقد كتبت ھذه المسرحیة لتمثل على مسرح دار األوبرا

ومعظم مسرحیات شكسبیر، وأن دار األوبرا مغلقة في » ھرناني«تمثل علیھ اآلن مسرحیة » الھمبرا«
الصیف وفتحھا یقتضي إجراءات كثیرة لتھویتھا صیفًا واستدعاء مدیرھا وموظفیھا، وھذا أمر بالغ 

 دار األوبرا لتمثیل الروایة، وفتحت التكالیف، قلت إني متنازل عن أي جائزة مالیة، ولینفق ذلك على فتح
، وأخرجھا األستاذ زكي طلیمات، ومثلھا فرقة اتحاد الممثلین وعلى ١٩٣٤ یونیھ ٢و١دار األوبرا یومي 

                                         
 .م١٩٨٧ سبتمبر ١/ھـ١٤٠٨ محرم ٨، الصادر یوم الثالثاء ٨٣٢مجلة المجتمع الكویتیة، العدد (*) 
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رأسھم أحمد عالم وعباس فارس وعبد العزیز خلیل وحسن البارودي وفتوح نشاطي ومحمود الملیجي 
  . وغیرھم من أبطال التمثیلوإبراھیم الجزار وعبد العزیز أحمد وفاخر فاخر

، وعھد إلى فضیلة اإلمام حسن البنا المرشد »تكلیف من اإلمام البنا«ولكن ماذا بعد ھذه التجربة 
العام لإلخوان المسلمین أن أركز ھذا الجھد إلنشاء المسرح اإلسالمي، وأن أجعل المسرح اإلسالمي من 

  .»اترك ذلك إلیمانك ودینك«وسائل الدعوة، وقال 

بى عليَّ إیماني ودیني أن أجعل العنصر النسائي مشاركًا في ھذه التجربة، وفي ذلك ما فیھ من وأ
  .الخلط الذي ال یلیق بدعوة، عال بفضل اهللا ذكرھا وطبق الخافقین

والتفت إلى تدعیم فریق التمثیل لإلخوان بشعبة الجمالیة في حي الحسین رضي اهللا عنھ بالقاھرة، 
الخاصة باإلخوان المسلمین، والتحق معظم الفریق بمعھد التمثیل، وتفوق وتخرج وإلى كتاب المسرحیة 
وبدأنا تمثیلھا على مسرح » غزوة بدر«و» الھجرة«و» الحصار في الشـِّْعب«فیھ، وكتبت مسرحیة 

جمعیة الشبان المسلمین، وكان یقوم على مسرحھا اإلسالمي األستاذ الكبیر محمد عثمان على رأس فرقة 
الشبان المسلمین، وكنا نتعاون في كل شؤون المسرح اإلسالمي وتربطنا صداقة قویة وأخوة جمعیة 

  .صادقة یزینھا خلقھ الفاضل ویدعمھا فنھ األصیل

وبدأ المسرح اإلسالمي كضرورة الزمة للدفاع عن الوطن اإلسالمي ونشر الدعوة ولفتة متبادلة 
وبھا، وظھر الكید الصھیوني وبدت بوادره على بین شعوب المسلمین على امتداد رقعتھا واتساع شع

 وإذاعتھا على وب المعاركنشوكان سباقًا بین » صالح الدین األیوبي«أرض فلسطین، فكتبُت مسرحیة 
، وطلبت تقدیم تاریخ عرضھا بدار األوبرا وھو الیوم الذي حدد ١٩٤٨ سنة ٢٥مسرح دار األوبرا یوم 

ل عملھا مع قصف المدافع وأزیز الطائرات إلدراك الغایة ورفع لزحف الجیوش العربیة واإلسالمیة لتعم
الرایة وإصابة األھداف، وكان بعض أعضاء فریق التمثیل ضمن المقاتلین في میدان الحرب منھم 
األساتذة إبراھیم الشامي وفطین عبد الحمید وإبراھیم القرش، وكان المفروض أن یخرج المسرحیة 

ت لن أنتھ من كتابة فصلھا األخیر، فقد قام بإخراجھا الدكتور إبراھیم سكر األستاذ زكي طلیمات، ولما كن
من أعضاء الفریق وخریجي معھد التمثیل، وتأزمت األمور وعظمت الشدائد، وبعد أن صرحت وزارة 
الشؤون االجتماعیة بإذاعة المسرحیة ونشر ذلك في مجلة اإلذاعة ضمن برامجھا، وقف األستاذ سلیمان 

وتمسكت بحقي وحق الفریق !! دار األوبرا، یطالب بعدم إذاعتھا، فقد تطیح إذاعتھا بمنصبھنجیب مدیر 
في إذاعتھا، وحسم األمر فضیلة اإلمام حسن البنا المرشد العام، وأقنعني بالموافقة على عدم اإلذاعة، 

وتھا فمنعت المسرحیة التي ھابت الحكومة ق«فكتبت على صفحات البرنامج الذي یحمل أسماء الممثلین 
 ھذا الجھاد خالًصا لوجھھ، كما تقبل إخالص صالح الدین األیوبي، ، أدعو اهللا تعالى أن یتقبل»إذاعتھا

حینما قالوا لھ، لقد استدعوا یا موالي ملوكھم، ریتشارد قلب األسد ملك إنجلترا، وفلیب ملك فرنسا، 
الئكة ربي وشھداء دیني، جبریل على وفریدریك بارباروسا إمبراطور ألمانیا، فیجیب ولقد استدعیت م

  .ثنایاه النصح، ومحمد علي رایاتھ النصر، وجعفر یطیر في الجنة بجناحین مضرجة قوادمھ بالدماء

وَسِمعت بمسرحنا ومسرحیاتنا مسارح مصر فبدأ بعضھا یطلب مني الكتابة إلیھم وفعًال استجبت 
نا وتسامع الناس بما یجري على مسرح األوبرا لبعضھم، لكن كانوا یقومون بتمثیل ذلك بعیًدا عن فرقت
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آنذاك ) سعدي(الملكي، وقالوا إن األزھر قد نقل بعض قداستھ إلى ذلك المسرح حیث حضر مسرحیة 
بعض الوزراء والمستشارون، وجاء األستاذ فتوح نشاطي یقول كان أولى أن تعطي ھذه المسرحیة 

  .لفرقتنا القومیة

محمود بك تیمور إلى جواري، فكان حین یتعالى التصفیق یقول إنھ وكانت مقصورة األدیب الكبیر 
للحوار واللغة، ولیس فقط للتمثیل، وجاءت السیدة فاطمة رشدي وكان لھا مكانة بین أھل التمثیل ونحن 

  .فاعتذرنا لھا بأن مسرحیتنا خالیة من العنصر النسائي» غزوة بدر«مسرحیة ) ببروفات(نقوم 

التي طبعت وأخرجھا األستاذ سعد أردش إلذاعة » بنت األخشید«ا مسرحیة وأذكر أننا قدمنا أیًض
  . حلقة تشید بمجد العروبة ومفاخر اإلسالم١٥الجزائر في 

 

التي أخرجھا األستاذ ســراج منیر، وكانت تجري » جمیل بثینة«وجاء دور إعادة تمثیل مسرحیة 
إعداًدا لتمثیلھا على مسرح دار األوبــــرا، وثارت ثائــــرة بعض بروفاتھا على مسرح حدیقة األزبكیة 

) البنا(م، وقالوا أحدث عبد الرحمن الساعاتي ١٩٤٨اإلخوان األعزة وكنت یومھا بدون لحیة قبل عام 
، فأخذ ھذا النفر »اترك ذلك إلیمانك ودینك«حدثًا، وذكرُت اإلمام حسن البنا ما قالھ لي یوم إنشاء الفریق 

  : اإلخوان الكرام وذھب لتفحص البروفات، فإذا بھ یسمعمن

  ولم یخش بطش البـــــارئ الرحمــن      ــھـب لم یر اهللا فوقــــــــــــــفتًبا لقلــ
  ـرانـتجنْب ســــــبیل الغـــي والخســ      ولم یســـتمع صوت الضمیـــر منادًیا

  انيـــــاوم ِعرًضا بالمتـــاع الفتســـــ      ـرفت بنت یعربـففي أي عصـــر أس
  ــــــنآن      وجاءوا بقول الـــزور والشــــةد وصفوھا بالمجــــون وقاحــــــلق

  ـــــاُل َیــــــدان      ولیس لھا فیما یقـــــــألم تر قول اإلفـك في زوج أحمـــــــد
  ـــــــي والقـــــــــــــرآنوبرأھا بالوح      فرد إلــــــــھ العرش أقــــــوال إفكھم
  وأْضَحْت قریًبا فالبعیـــــــــــد الثــاني      فلو كنت ترقى للســــــماء بســــــــلم
  وأعلو مع الُعقـْبان بالطیــــــــــــران      سأسمو بطھري في الورى ونزاھتي

 ونشئنا والحمد هللا رب وعاد األخوة الكرام إلى طبیعتھم، وغلبت طیبتھم غضبھم، وكذلك ربینا
  .العالمین

وتقدیمھا ذھبت مع األخ الكریم األستاذ محمد حلمي نور الدین » جمیل بثینة«وأذكر أنني قبل طبع 
إلى منزل الممثل حسین ریاض، وكانت تربطھ باألستاذ حلمي نور الدین صلة قرابة، فأسمعتھ المسرحیة، 

یا أستاذ ھذه المسرحیة (؟ قال بلھجتھ الفصیحة البلیغة فطرب لھا واختال، وحین سالتھ ھل تصلح للتمثیل
  ).تمثل، وتحدث ضجة

 

وطبعت المسرحیة بعد ذلك ووزعت بعض نسخھا على المكتبات ومنھا مكتبة الوفد بشارع الفلكي 
كریًما بباب اللوق، وكنت أتردد على المكتبة كل حین، شأن المؤلفین الناشئین، فإذا ببطاقة تحمل اسًما 
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أخذ نسخة الروایة وترك بطاقتھ ورجا أن یراني، ولقیت )  ش الطلمبات ــ جاردن سیتي١٠عمر سري ــ (
الرجل، فإذا العلم والفضل وحسن الظن واإلكرام والتكریم، حتى أجلسني على مكتبھ في مكتبتھ الملیئة 

شوقي وأیًضا جمیل بثینة، بالكتب في مختلف العلوم وعلى بعض رفوفھا مسرحیات أمیر الشعراء أحمد 
أبدى إعجابھ واستعداده لكل مساعدة، وقال إنك ترفعنا في شعرك إلى آفاق عالیة، وتترفق بنا عند النزول 

  :متدرًجا، ولكن شوقي بك یرفعنا حتى نقارب السماء ثم یھوي بنا في مثل قولھ
  ھس ھس ھیــــا كلي من ترمس

ورحم اهللا أمرًءا عرف قدر نفسھ، ولما قارن النقاد بعد فأجبتھ أین أنا من منزلة شوقي في الشعر، 
عرض المسرحیة بین مسرحیتي ومسرح شوقي، قالوا إن شوقي تفوق شعًرا والساعاتي تفوق في 

  .الحبكة والعنصر الدرامي
وحین نشرت الصحف المقارنة مستشھدة بنصوص من مسرحیتي ومما كتبھ أحمد شوقي ساءني 

  . قمة ال تدانىذلك، فأمیر الشعراء شوقي،
شعریة، المعز لدین اهللا الفاطمي، صالح ) جمیل بثینة(وخالصة القول أنني ألفت ثماني مسرحیات 

الدین األیوبي، الھجرة، غزوة بدر، حصار في الشعب، ًسعدى، بنت األخشید، طبعت كلھا وطبع بعضھا 
لھا على أكبر مسرحین في عدة طبعات، عدا مسرحیة ًسعدى، فقد اختص بھا مسرح أوبرا ملك، ومثلت ك

القاھرة، دار األوبرا ومسرح حدیقة األزبكیة، وأذاعت معظمھا محطة اإلذاعة المصریة، وكان نجاحھا 
بفضل اهللا عظیًما، فقاعة المسرح مكتظة بالجماھیر التي تزھى بالقیادات الرسمیة وسفراء الدول 

سرح دار ألوبرا یوم األربعاء أول مایو سنة اإلسالمیة، فممن شاھد مسرحیة المعز لدین اهللا الفاطمي بم
سفیر العراق بمصر آنذاك، وسماحة السید محمد صادق » تحسین باشا العسكري« معالي ١٩٤٦

المجددي سفیر أفغانستان في ذلك الوقت وكان ممن شھد مسرحیة الھجرة الزعیم المجاھد األمیر عبد 
  .الكریم الخطابي ومعالي صالح حرب باشا

 

 یزھو ویزدھر ثم توقف رغم ١٩٣٤وظل المسرح اإلسالمي على مدى أربعة عشر عاًما من سنة 
توفر أسباب نجاحھ، فالممثلون الذین بدأوا صغاًرا كبروا وتفوقوا، وأصبحوا ممثلین في القمة، وأعتقد 

 بالمسرح اإلسالمي كالكویت أنھ یمكن لوزارة األوقاف وروافدھا اإلسالمیة، ولدول اإلسالم التي تعنى
والسعودیة وغیرھما أن تتعاون إلیجاد المسرح اإلسالمي الذي یربطھا روحًیا وثقافًیا، ولیس أقوى على 
ربطھا ووحدتھا من المسرحیة اإلسالمیة، التي تكتب شعًرا، إذا كان أبطالھا شعراء، فتكون ھناك 

كون شعًرا فصیًحا مقفي، أما المسرحیة التي تروي المطابقة، ویجد الشعر مجالھ ویؤدي رسالتھ على أن ی
التاریخ وتدفع إلى الجھاد فتكتب نثًرا، حیث یعین النثر على إتقان الصنعة، وإحكام الحبكة، وتكون آیات 
الجھاد ونصوص القرآن نجوًما تلمع في الحوار، وشھًبا تنقض على رؤوس األعداء المناوئین، ولیس 

 اإلسالمیة ووحدتھا من المسرحیة اإلسالمیة، تصاغ باللغة العربیة أقوى على الربط بین الشعوب
الفصحى السلسلة المطواعة، فتفھم على طول الرقعة العربیة واإلسالمیة الممتدة من حدود األندلس إلى 

  .الصین، وتكون لغة موحدة لآلمال والمقاصد العالیة التي تعمل لھا ھذه األمم جمیًعا
  لى سواء السبیل،،،واهللا الموفق والھادي إ
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(*) 

 
  ـــــــــــــــ

التي كتبتھا شعًرا، وطبعتھا في كتاب، ومثلتھا فرقة اتحاد الممثلین على ) مسرحیة جمیل بثینة(
طھا، وھي تمثیلھا م لھا ذكریات عزیزة طویلة أرجو أن أوجزھا في أھم نقا١٩٣٤مسرح دار األوبرا سنة 

في تونس وصفاقس والقیروان قبل أن تمثل في مصر، فقد قامت جمعیة التمثیل العربي بتمثیلھا كما 
فكان اإلقبال حسنًا واإلخراج كذلك، ونجحت في التمثیل أغلب األدوار نخص : ذكرت مجلة الصباح وقالت

ألستاذ محمد عبد العزیز العقربي ودور منھا بالذكر دور والد جمیل الذي قام بھ مطرب الخضراء البارع ا
بثینة الذي قامت بھ ممثلة الجمعیة األولى السیدة فضیلة ختمي، وكان دور جمیل بطل الروایة ال بأس بھ، 
كما قام بدور القس األستاذ منیب سعادي البیروتي المقیم في تونس فنجح فیھ، وھي أول مرة نرى فیھا 

، أما قبل ذلك فكان عملھ في ھذه الجمعیة مقتصًرا على إخراج ضیفنا ھذا ممثًال على خشبة المسرح
الروایات، وقد أطرب الجمھور أثناء الروایة ضیفنا الفلسطیني األستاذ عمر الخطیب النزیل بتونس الیوم، 
وبین الفصول شنفت األسماع الموسیقى الناصریة بألحانھا العذبة، كما ارتجل األستاذ حسونة بن عمار 

  .ًا عن الروایة وشكر أبطال الجمعیة وبطالتھاخطاًبا لطیف
لم أستغرب ذلك ولم أدھش لھ، ولكن عددتھ فضًال من اهللا وتوفیقًا ومطابقًا إلھدائي في أول 

إلى كل .. إلى أبطال الشرق وحماتھ.. إلى ملوك اإلسالم وشعوبھ(مسرحیة حیث كان إھداؤھا بالنص 
ل إلعزازه ورفع منارتھ، وإلى كل عربي یرى في نسبتھ للعرب  یرى في اإلسالم سعادتھ ورقیَّھ فیعم مسلم

شرفًا وإباًء فیحرص على نسبتھ ھذه ویعتز بھا أیام حیاتھ ویرى في لغتھ قوة وشباًبا وفتوة فیعمل 
لنشرھا ما استطاع إلى ذلك سبیًال، وإلى كل شرقي یرى أن الشرق كلھ وطن واحد ویحس داء التفرقة 

لشرقیة فیعمل على توثیق الرابطة وتوحید الغایة بین ھذه الشعوب المتقاربة والتباعد بین الشعوب ا
المتباعدة، إلى كل قلبین ارتبطا برباط المحبة والوفاء وتخلقا بالطھر والعفاف وارتفعا إلى سماء العزة 

طیبة واإلباء، إلى كل نفس قسا علیھا الزمن وعصفت بھا ید الظلم القاھرة، إلى كل فتى طاھر عف وفتاة 
  ).نبیلة أھدي أول ما خط یراعي في خدمة المسرح المصري

وجاء دورنا لتمثیل المسرحیة بفرقتنا، وتھیبت اشتراك العنصر النسائي وإدخالھ معنا في مسرحنا 
أترك (اإلسالمي، وذكرت قول اإلمام حسن البنا ــ رحمھ اهللا ــ حین عھد إليَّ بإنشاء المسرح اإلسالمي 

، فرأیتني والحمد لھ قد احتطت لألمر بجعل زي المرأة ال یظھر منھا إال وجھھا )كذلك إلیمانك ودین
فرقة إنھاض (وكفاھا، وال تنطق إال حكمة وعفة وسداًدا، وشدة في االحتیاط فقد قدمنا أعمالنا باسم 

یة، وبدأت ، واخترنا أوًال اآلنسة أمینة رزق لدور بثینة واألستاذ سراج منیر إلخراج الروا)المسرح األدبي
اإلعالنات فبدأت معھا حملة احتجاج من بعض اإلخوان الكرام وذھبوا إلى فضیلة اإلمام یشكونني إلیھ، 

التي كانت تجري ) البروفات(فقال لھم لقد كلفتھ بذلك وسأذھب بنفسي لمشاھدة العمل، وحضر فضیلتھ 

                                         
  .م١٩٨٨ یونیھ سنة ٤/ھـ١٤٠٨ شوال سنة ١٩، »النور« (*) 
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مثلت على مسرح دار األوبرا یوم في مسرح حدیقة األزبكیة إعداًدا لتمثیلھا على مسرح دار األوبرا، و
  .م١٩٤٤ أبریل سنة ٣٠األحد 

ثم جاء دور كبیرة ممثالت الشرق السیدة فاطمة رشدي على مسرح دار األوبرا أیًضا یوم الخمیس 
في ) ضواغط كاوتش(م ففھمت ما نرید ونفذت ما أشرنا بھ علیھا من ارتداء ١٩٤٧ مایو سنة ٢٢

اض حتى إذا أشارت بیدیھا متحمسة لم یظھر ذراعاھا رغم طرحتھا معصمیھا فوق ردائھا العربي الفضف
، وعرفت أن التقبیل ممنوع، »َوْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِھنَّ َعَلى ُجُیوِبِھنَّ«وعقالھا اللذان یستران شعرھا وصدرھا 

  .هللا ویرعاناوااللتصاق ال یجوز، وقبل أن یرفع الستار كنا نتجھ إلى اهللا بالدعاء ونقرأ الفاتحة لیوفقنا ا
وجاء اإلخوان المعترضون فوجدوا تحلیقًا في السماء وإبداًعا ما بعده إبداع، واستمعوا إلى بثینة 

  :تقول
  وال عھــد لي بالفســـق والبھتــــــان     تنـــحَّ جمیـــــــل ما عھــــدتك ماجنًا

  ـــانـــــــھ الملكــولم ترع ما یختطـــ     ــب أمرناــنســـــــــیت بأن اهللا یرقـــ
  ـــنـولم یخش بطش البـارئ الرحمــ     ـــــھــفتًبا لقلب لم یـــــــــر اهللا فوقـــ
  بیل الغــــــي والخســـــرانــتجنب س     ـادًیاــولم یســـتمع صوت الضمیر من

  يانــتســــــاوم ِعرًضا بالمتـــــاع الف     ـرفت بنت یعُربـــففي أي عصر أسـ
  ول الـــــزور والشــــــنآنـوجاءوا بق     ون وقاحـــــــــة،لقد وصفوھا بالمجـ

  ــــدانــــــال یــــــــولیس لھا فیما یق     دــألم تــــر قول اإلفــك في زوج أحم
  ي والقـــــــــــــــــرآنـــوبرأھا بالوح     ـمـفرد لھ العرش أقـــــــــــوال إفكھــ

  انيــوأضحت قریًبا فالبعیـــــــــــد الث     ـماء بســـــــــــلمــ ترقى للسفلو كنت
  ان بالطیـــــــــــــرانــوأعلو مع العقب     سأسمو بطھري في الورى ونزاھتي
  :ولما خطبوھا إلى من ال ترید صاحت منادیة
  اـیھأمنیــةً  لجمیــــــل كنت أبغ      أنا التي قتلوھا جئت تســــألني

  في غیر حق وال دیـــن یزكیھا      ـلبوا منھا مشیئتھاأنا التي ســـ
  أنا البضاعة والسفاك شــاریھا      أنا التي أثقــــلوا بالظلم كاھلھا

  ــــاًال أعانیھاـوحمِّـلوني أثقـــــ       ةـأنا التي زوجوني غیر راضی
  ـالم جافیھاـ اإلستبت فقد ھذب       أنا القتیـــلة من عادات أقدمھم

وسرَّ اإلخوان ما رأوا وسمعوا، وعادوا إلى طبیعتھم وغلبت طیبتھم غضبھم، وكذلك ربینا ونشـِّئنا، 
  .والحمد هللا رب العالمین

وكانت السیدة فاطمة رشدي بطلة جمیل بثینة حین مثلھا فریقنا بالمنصورة، ولقد رحل فریقنا إلى 
نفلوط واإلسماعیلیة وغیرھا من مدننا المباركة الطیبة، وتلك عواصم مصر ومثـَّل في اإلسكندریة وم

َذِلَك َفْضُل اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء َواللَُّھ َواِسٌع «بعض الذكریات وما أكثرھا وأغناھا، ولكن اإلیجاز بالغة و
  .»َعِلیٌم
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  ـــــــــــــــ

كان األستاذ عبد الرحمن یسجل لقاءاتھ مع أعضاء الفرق المسرحیة التي اتفق معھا على تمثیل 
  .روایتھ في أجندة صغیرة كان یحتفظ بھا ولطرافة وأھمیة ما جاء بھا ننشر صورتھا األصلیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

   حتىد هللا إذ لم یأتني أجليـالحم
  ـالم سرباالــــ اإلســمنت أكتسی

  
  
  

  ة رمسیس منــــقرأت روایتي على فرق
   الظھر بعد١ر٥ صباًحا إلى ١١الساعة 

  من الجمیع ةــاستحسان وإعجاب وتھنئ
  یوم السبت ف بكـــوكنت قد قابلت یوس

  الموعد الذي م وھو١٩٣٣ دیسمبر ٣٠
   ثمازةـــفتملصت بإج حدده ھو لمقابلتي

  ثالثاءین یوم الــــــحس عین مع األستاذ
  لقراءة الروایة
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  اق علىـــحدده یوسف بك لمقابلتي لالتف

  ینــالروایة حینما ذھبت إلى األستاذ حس
  ومــفي مساء الثالثاء الماضي قضیت الی

  وقابلت األستاذ حسین وخرج ھو لمقابلة
  ذر عنــالبك وعاد یقول بعد  إن البك یعت

  مقابلتك ألنھ لم یقرأ الروایة بعد وعرض
  د بإبداءــــــ أقرأھا لھ فأبى ووععلیھ أن

   قابلتھ ألول مرة وأعطیتھھ بعد ذلكـــرأی
  النسخة قبل ابتداء الموسم بأســـــــــبوع

   دیسمبر١٨الموسم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  قابلت اللیلة األستاذ حســــین فأفضى إليَّ
  بنبأ تردد األستاذ یوسف بك في حل فرقة

  البعد عبد الفطر مباشرة لیأسھ من اإلقبـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدًءا من ھنا مقابالت السیدة عزیزة
  أمیر لالتفاق على تمثیـــــل روایتي

  »جمیلة بثینة«
  
  

  ا وأخذت موعًدا یومتحاطبت تلیفونًی
   بعد الظھر٤األربعاء غـــًدا الساعة 

  لقراءة الروایة
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  في الساعة الرابعة بعد الظھر تماًما
  ابكنت أقرأ الروایة ونالت كل إعجـ

   مساًء٧وتقدیر ومكثت إلى الساعة 
  وانصرفت على المكالمــة التلیفونیة

  في الغــد
  
  

  الیــــــــوم تمت المكالمة في الساعة
   صباًحا وأبلغت الشــــــــــــروط١١

  وتواعدت على المقابلة في صبـــاح
  ١١الغد الساعة 

  
  
  
  

   صباًحا حیث رجعـــــت١١في الساعة 
  وانصرفت إلى موعدبعد صالة الجمعة 

   بعد الظھـــــر٥األثنین المقبل الساعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لم أتقابل في ھذا الیوم في الموعــــــــد
  المحدد لخروجھم في الموعد وتخاطبت
  في صباح الغـــــــــد بالتلیفون وتحددت

   للمقابلة٩الساعة 
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   تماًما حضـــرت وأبلغت أن٦في الساعة 
   نظـــــــــــر الوزارة إلى یوماألمر موضع

   في١١الخمیس وموعدي معھم الساعة 
  صباح الجمعــــــــــــة المقبل إن شاء اهللا

  ٦ر٤٠انصرفت الساعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   صباًحا وأبلغت أن١١ذھبت في الســــاعة 
  الوزارة لم تقــرر شیئًا نھائًیا بشأنھم وأنھا

  ي األمــــــــرتقول لھم إن االتحاد قد أنھى ف
  فاقترحت كتابة الشــــــروط الیوم وتواعدت

   من مساء الیوم نفسھ٤معھم على الساعة 
  مررت على األســـتاذ إمام وذھبت إلیھم في

  السابعة مساًء بعد تعدیل الموعد
  

  بعد االتفاق أمس على أساس الشـــــروط
  حضرت الیوم في الساعة الخامسة ومعي

  ــــــــــد تم إمضاؤھماصورتان من العقــــ
  وانصرفت إلى موعد الغــد عقب الخروج

   بعد٢ر٣٠من المكتب مباشـــرة الساعة 
  الظھر

  
  ٢ر٣٠د الساعة ـــذھبت الیوم في الموع
  أ انضمامھم إلىــــبعد الظھر وأخبرت بنب

  االتحاد
  قابلت في المساء األستاذ إمام بمكتبــــــھ

   الظھر بعد٥وموعدي معھم غًدا الساعة 
  إن شاء اهللا
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   الیوم في الساعة الخامسة فلم أجدھمذھبت
  فاتصلت تلیفونًیا الساعة الســــــابعة مساًء
  ومررت علیھم الساعة التاســــــــعة مساًء

   بعد٥ر٣٠وأخذت موعًدا للغــــــد الساعة 
  الظھر

  
  

  ٥ر٣٠ علیھم بعد الوردیــة الساعة مررت
  موعًدا صباحومكثت إلى السادسة وأخذت 

  الجمعة المقبـــــل ألقابل معھم األستاذ زكي
  واتصل بھم تلیفونًیا في الغد إن شاء اهللا

  
  
  
  
  

  اتصلت بالتلیفون الساعة الثانیة بعد الظھر
  
  
  
  
  

  اتصلت بالتلیفون الساعة الثانیة بعد الظھر
  
  
  
  
  
  

   صباًحا تقابلت معھم وأخذنا١١في الساعة 
  ـــــة لصالة الجمعالحدیقة ذھبت إلى تاكسي

  ـالةوألقیت المحاضرة بعد الص ـعرانيــبالش
   جئت عــــالم وانصــــــرفوا ھم وعدت حیث

  ١٤/٣وتواعدت مع عـــالم یوم 
  
  

   صباًحا١١اتصلت الیــوم تلیفونًیا الساعة 
   بعد الظھر بعـــد٢وسأتصل أیًضا الساعة 
  مقابلتھم لزكي طلیمات
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  ـــــون الساعة السادسة ـــــتكلمت بالتلیف
  ني أنھاتــرــ فأخبـ٧ر٣٠وذھبت الساعة 

  األیامرط أال آخذ شیئًا في ـــــــتتمسك بش
   أبـــًدا وحتى؟ بعدین وإال ال تخرجاألولى

  الروایــة وال تعمـــل قلت على أي أساس
  ــــلـقالت ال شيء ھذه شروطي فلم أقبـــ

   عنـــــدھالم عليَّســــــــــــــوانصرفت و
  زكي طلیمات

  
  
  

  تقابلنا في جمعیة أنصار التمثیــــــــــــل
  وضربت لي موعًدا ھو یوم الســـــــبت

  لقراءة الروایة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ذھبت إلى جمعیة أنصار التمثیل لقـراءة
  الروایــــــــــــة على الفرقة فلم أجد أحًدا
  وخاطبتھا بالتلیفون فقالت إن الـــوزارة
  ھددت الجمعیة إن ھي تعاونت معي في
  إخراج الروایــــــة وكلمني غًدا وأرتني
  خطاًبا تقول فیھ للـوزارة أنھا ال یمكنھا

  التعاون مع االتحاد
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  كلمتھــــــا فقالت أنھا اتفقت مع بعض
  األشخاص كالمردنلي وبدوي وســـتتم
  اتفاقھا مع أشخاص آخریـــن من غیر

  االتحاد غًدا
  
  

  كلمتھا فقالت إن عمر وصفي استدعاھا
  واتفق معھا أكابر االتحــــــــــاد على أن
  یتعاونوا معھا في إخراج الروایـــــــــــة
  وسیبدأون معھا البروفات بعد غــــد یوم
  األربعاء وطلبت مني أن أكتب لھا بعض

  اإلعالنات وأذھب إلیھا غًدا
  
  
  
  

  من الیوم قمت باإلجازة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمیــــــــــــل بثینـــــــــــــة
  على مسرح األوبرا الملكیة

  
  

  جمیــــــــــــل بثینـــــــــــــة
  باألوبــــــــرا الملكیــــــــــة

  ) أیام٩(عدت من اإلجازة 
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  اتصلت بھا تلیفونًیا في الساعة السادسة
  مساًء فرحبت لي جًدا وقالت إن التلیفون

  ـةـكت عن تھنئتھا بالروایـــعندھا لم یس
  علیھا  وقوتھا ووعدتني أن أمرونجاحھا

  یوم الثالثاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قابلتني الیوم واعتذرت بعدم وجود نقود
  معھا ووعدتني یوم الخمیس حتى تحضر

  النقود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمـــــــدرة ـذھبت فلم تقابلني وأبلغني حض
  ندریة أنھا تؤجل الدفع إلى حفلة اإلسكأفندي

  التي لم یعرف حتى اآلن موعدھا
  
  
  

   صباًحا١١اتصلت بھا تلیفونًیا الســـاعة 
  بحالرت على رفض الدفع اآلن ــــــــفأص

  وقالت اتخذ ما ترید
  وبھذا أكون قد أمھلتھا أســــــبوًعا كامًال
  إلى الیوم وقلت لھا لست بعد الیوم ملوًما
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  :رمسیس
   دیسمبر١٨ابتدأ االثنین أول رمضان 

   ــ الدفـــــاع١
   ــ اللغــــــز٣
  

  :برنتانیا
   رمضان أول ینایر١٥ابتدأ 

   ــ اللفــــــة البیضاء وثمن الطفــــل١
   ــ غرام الشقراء أمیرة شــــعراوي٣
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  :ففي إحدى األوراق جاء. .ق المسرح اإلسالميوجدنا في أوراق الشقیق كتابات تتضمن أسماء فری

 
  ابراھیم الشامى: األستاذ. 
  محمد السبع: األستاذ. 
  ابراھیم سكر: الدكتور. 
  خلیل الرحیمى: األستاذ . 
  عبد الرحمن البنا: األستاذ. 
  عبد الرحمن الشرقاوى: األستاذ. 
  كرم مطاوع: األستاذ. 
  عبد المنعم ابراھیمالحاج : األستاذ. 
  عبد البدیع العربي: األستاذ.  

 

  :وألحق بھذه الورقة ورقة أخرى جاء بھا

  عبد المنعم ابراھیم: األستاذ. 
  مدبولى: األستاذ. 
  عبد البدیع العربي: األستاذ. 
  عبد المنعم بدوى: األستاذ. 
  نظیر عبد الجابر: األستاذ.  

  :وفي ورقة أخرى جاء

 ابراھیم سكر األستاذ بالمعھد العالي للفنون المسرحیة. 
  ابراھیم الشامي: األستاذ. 
  محمد السبع: األستاذ. 
  حسین جمعة: الدكتور. 
  نظیر عبد الجابر: األستاذ. 
  عبد الرحمن بدوى: األستاذ. 
  فطین عبد الحمید: األستاذ. 
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  ابراھیم القرش: األستاذ. 
  عبد البدیع العربي:األستاذ . 
  محروس عبد الوھاب: األستاذ. 
  عزت القاضى: األستاذ. 
 مصطفى شرف: األستاذ. 
  عبد العظیم محمد: األستاذ. 
  سعد أردش: األستاذ. 
  أحمد ابراھیم الدیب: األستاذ. 
  القس(محمد عبد اللطیف : األستاذ.( 
  أحمد المرضي: األستاذ. 
  محمد عبد المعبود: األستاذ. 
 یوسف عبد الواحد: تاذ األس. 
  عبد الحكیم كفافي: األستاذ. 
  عبد المنعم علي نصر: األستاذ. 
  محمد خلیل: األستاذ. 
  نور الدین الحفناوى: األستاذ. 
  محمد زیدان: األستاذ. 
  عثمان محمود: األستاذ.  

ي تمثیلی    أدوار ف ت ب ي قام صیات الت ة الشخ ة بمراجع ورة واقعی ذ ص ارىء أن یأخ ستطیع الق ات وی
  :األستاذ عبد الرحمن والتى أرفقنا صور لھا في ھذا الفصل
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سرحیة      صوص م واھري بخ دي الظ د األحم شیخ محم ضیلة ال ر ف ام األكب ضیلة اإلم ابلتي لف د مق بع
اص سنة        ن الع ة   ١٩٢٨عمرو ب شرت مجل صباح (م ن صدرھا األستاذ مصطفى       ) ال ان ی ي ك األسبوعیة الت

دد   شاش بالع اریخ   ٢٨٩الق رة بت سنة العاش نة  ٨ ال ل س ل    ١٩٣٢ أبری ت بتمثی ة قام ة إنجلیزی م أن فرق
ي               مسرح ر النب ت ذك ي مصر تناول ك         یة على مسرح األوبرا ف ارني ذل یم، فأث دره العظ ن ق نقص م ا ی بم

سرح                     ى نفس الم ل عل ك وتمث ى ذل ا عل سرحیة أرد بھ ة م وفقني لكتاب الى أن ی ھ ودعوت اهللا تع وانفعلت ب
ي ك    ) جمیل بثینة(مدًحا وإشادة بمقام النبي الكریم، وكتبت مسرحیة       ا ف عًرا وطبعتھ ا ش ا   نظمتھ اب ومثلتھ ت

ي سنة             ي مصر، وف ل ف ل أن تمث ونس وصفاقس قب ر   ١٩٣٤جمعیة التمثیل العربي في ت م استدعاني وزی
سرح                  ى م ا عل ررت تمثیلھ ا ق ل كم ة التمثی ن إعان ًا م ا مبلغ ررت إلخراجھ وزارة ق ي أن ال المعارف وأخبرن

ى        ) الھمبرا( أخبرني أن دار   بشارع عماد الدین، فأخبرتھ أنني كتبت ھذه المسرحیة لتمثل عل را، ف دار األوب
ا                     دیرھا وموظفیھ ا صیفًا واستدعاء م رة لتھویتھ ا یقتضي إجراءات كثی ي الصیف وفتحھ ة ف األوبرا مغلق
ق                   را، وواف تح دار األوب ى ف ق عل ة ولتنف ائزة مالی ازل عن أي ج ي متن وھذه أمور بالغة التكالیف، فقلت إن

سیدة      ١٩٣٤سنة   یونیھ ٢و١على ذلك وفتحت دار األوبرا في یومي       ا ال ات ومثلتھ ي طلیم ا زك م وأخرجھ
د        ارس وعب اس ف د عالم وعب عزیزة أمیر وفرقة اتحاد الممثلین وعلى راسھم األساتذة جورج أبیض وأحم
اخر                  ود رضا وف راھیم الجزار ومحم ود الملیجي وإب شاطي ومحم وح ن ارودي وفت سن الب ل وح العزیز خلی

  .محمد فاخر

ات دع        ي طلیم سماء               وقال األستاذ زك ا ال د رأین اد لق ال النق سرحیة، وق ذه الم ي إخراج ھ ـُّن ف ي أفن ن
ل           سان جمی ى ل اء عل ال، وج ل الجم صافیة تلتمع نجومھا والصحراء ممتدة ساحرة ال ینقصھا إال سیر قواف

  : ال یتسع المجال ھنا لذكرھا ولكني أذكر منھاأبیات طویلة في مدح الرسول 

  وادـاق الملوك وفاق كل جنفسي فداء للرســـول فإنھ      ف
     وحدیثھ في الغـور واألنجـادم عادل   ـبـر بأمتـــــــھ رحی

شراء         ر الع وخرجت الصحف وعلى رأسھا جریدة البالغ یتحدث فیھا النقاد مقارنین بین مسرحیة أمی
ین شوقي وغ     )جمیل بثینة(وبین ) مجنون لیلى (شوقي بك    ارن ب د أن یق ره،  ، أما عن الشعر فال یجرؤ أح ی

صر        درامي (وأما عن الصیاغة المسرحیة والعن سرحیتھ          ) ال ت م الوا إن شوقي خل ھ، ق دثوا فی د تح ا فق فیھ
  :حیث أجرى على لسان لیلى قولھا) الدرامي(من المعنى 

  أبي كان ورٌد ھا ھنا منذ ساعٍة       ففیم أتــى؟ ما یبتغــــــــــــي؟
  فإن شئِت أرسلنا إلیھ
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  والدھا جاء یخطب لیلى
 اْبَعث اْدُعـــــــــــــــــــــــــــُھ       وجئنــا بقاضي نجــٍد الیوَم یكتب

  :قال النقاد بینما أجرى مؤلف جمیل بثینة على لسانھا قولھا

  ـل كنت أبغیھـاــأنا التي قتلتوھا جئت تســــألني       أمنیــــــة لجمیـ
  ن یزكیھاـحــق وال دیـــیئتھا       في غیر نا التي ســلبوا منھا مشـأ

  ـناك شاریھاكاھلھـا       أنا البضاعة والسـلوا بالظــــلم ـأنا التي أثق
  وني غیر راضیـة       وحملوني أثقـــــــــــاًال أعانیھاــأنا التي زوج

  ــالم جافیھاـ تبَّت فقد ھذب اإلسـلة من عادات أقدمھم      ــأنا القتیــ

صر      قال النقاد وھذا یجعل ج     درامي (میل بثینة غنیة بالعن ى، وأغضب       ) ال ون لیل ھ مجن ت من ا خل بینم
ذلك فشوقي ــ رحمھ اهللا ــ وشوقي ال یباري في شعره، وال یقارن بین صیاغتھ المسرحیة وصیاغة أخرى       

  ).درامیة(

ان       ) جمیل بثینة(وقلت بعد عرض     دي، وإن ك ھ وح ًرا فأحمل ان ش م إن ك وقصتھا ھذه الموجزة، اللھ
  .ا فلن یخطئ إن شاء اهللا دعوتيخیًر

                                                                                                         لألخبــار
  ھـ١٤٠٧السبت غرة ذي القعدة سنة 

  م١٩٨٧ یونیــــــــــــــــــــــھ سنة ٢٧
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م تحت عنوان أوبرا عنصریة ١٩٨٨ یولیو سنة ٩نشرت جریدة الحقیقة بعددھا الخامس بتاریخ 
التي تمجد ) أریموندا(تنتھي بھزیمة المسلمین، إن فاروق حسني وزیر الثقافة قرر عرض أوبرا 

  .سلمین في أول افتتاح لدار األوبرا المصریة الجدیدةالصلیبیین وتنتھي بھزیمة الم

وبرغم الرفض القاطع للدكتورة ماجدة صالح مدیر األوبرا سابقًا على قرار وزیر الثقافة إال أنھ 
أصر على ذلك وأعلنت ماجدة صالح أن عرض ھذه األوبرا في االفتتاح یمثل ضربة للعروبة واإلسالم في 

  .مصر قلب العالم اإلسالمي

أرى من واجبي اإلسالمي والوطني والمصري أن ذلك لو تم ال قدر اهللا فإنھ یضر بمصر بلد و
األزھر وصاحبة المواقف المشھورة في االنتصارات الخالدة في عین جالوت وفي أسر لویس التاسع 

ة عشر في المنصورة، وفي انتصارات صالح الدین األیوبي في فلسطین ومواقفھ البالغة الروعة والمروء
، وقد طلب أن )صلیب الصلبوت(في معاملتھ للصلیبیین وعلى رأسھم قلب األسد ملك إنجلترا وإھدائھ 

  .یھدیھ إلیھ صالح الدین

وألكون عملًیا فسأقدم البدیل، بل البدائل من روائع شوقي بك وعزیز باشا أباظة وأحمد علي باكثیر 
 القصور األدبي مما تفادیتھ في أول مسرحیة رغم التخفظات على ھذه األعمال من ناحیة العرض الفني ال

ولي تجربة مثیرة قد یكون من المفید أن أذكرھا بھذه المناسبة ) جمیل بثینة(شعریة كتبتھا وھي مسرحیة 
فقد أصابت مصر محنة مماثلة على یدي فرقة تمثیل إنجلیزیة قامت بتمثیل مسرحیة على مسرح دار 

بما ینقص من قدره العظیم، وقرأت ذلك في مجلة الصباح  ي األوبرا المصریة، وتناولت ذكر النب
 ذو الحجة ٢ السنة العاشرة بتاریخ ٢٨٩األسبوعیة التي كان یصدرھا األستاذ مصطفى القشاش بالعدد 

م، فأثارني ذلك وانفعلت بھ ودعوت اهللا تعالى أن یوفقني ١٩٣٢ أبریل سنة ٨ھـ الموافق ١٣٥٠سنة 
ذه الفریة، وتمثل على نفس المسرح مدًحا وإشادة بمقام النبي الكریم، وعلم لكتابة مسرحیة أدفع بھا ھ

نظمتھا شعًرا وطبعتھا في كتاب ) جمیل بثینة(اهللا تعالى صدق النیة وحسن القصد فوفقني لكتابة مسرحیة 
ومثلتھا جمعیة التمثیل العربي في تونس وصفاقس والقیروان قبل أن تمثل في مصر، واستدعاني وزیر 

إلى وزارة المعارف التي كانت تتبعھا دار األوبرا وقتذاك ) محمد باشا العشماوي(معارف العمومیة ال
فوجدت على مكتبھ نسخة من المسرحیة وأخبرني أن الوزارة قررت إلخراجھا مبلغًا من إعانة التمثیل 

ن یسرني ھذا بشارع عماد الدین وكان ینتظر أ) الھمبرا(، كما قررت تمثیلھا على مسرح ١٩٣٤لسنة 
الخبر، ولكنھ لم یجد من ذلك شیئًا، فسألني عن السبب فأجبتھ لقد كتبت ھذه المسرحیة لتمثل على مسرح 

تمثل علیھ اآلن مسرحیة ھرناني ومعظم مسرحیات شكسبیر ) الھمبرا(دار األوبرا، فأجابني أن مسرح 
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ویتھا صیفًا واستدعاء مدیرھا وأن دار األوبرا مغلقة في الصیف وفتحھا یقتضي إجراءات كثیرة لتھ
وموظفیھا وھذا أمر بالغ التكالیف، قلت إني متنازل عن أي جائزة مالیة وأنفقوا الجائزة على فتح دار 

 وأخرجھا األستاذ زكي طلیمات ١٩٣٤ یونیھ سنة ٢و١األوبرا لتمثیل الروایة، وفتحت دار األوبرا یومي 
لبطولة النسائیة فیھا السیدة عزیزة أمیر أمام األستاذ أحمد ومثلتھا فرقة اتحاد الممثلین، وقامت بدور ا

عالم الذي قام بدور جمیل، ومثل دور األمیر عبد العزیز بن مروان األستاذ جورج أبیض واشترك في 
تمثیلھا كبار الممثلین األستاذ عباس فارس واألستاذ عبد العزیز خلیل واألستاذ حسن البارودي واألستاذ 

ستاذ محمود الملیجي واألستاذ إبراھیم الجزار واألستاذ عبد العزیز أحمد واألستاذ فتوح نشاطي واأل
  .محمود رضا واألستاذ حسن مختار صقر واألستاذ فاخر محمد فاخر وغیرھم من أبطال التمثیل

صاق               وع وااللت ل ممن ذري فالتقبی اف والحب الع ل العف سرحیة تمث وقلت لألستاذ زكي طلیمات إن الم
ال       كذلك وثیاب  ا، وق ا وكفاھ  الممثالت فضفاضة تستر الرأس بالعقال، وال یظھر من جسم الممثلة إال وجھھ

ات       ي طلیم ي   األستاذ زك ـن «دعن سرح             » أفن ي الم سماء ف ت ال د كان اد لق ال النق سرحیة، وق ي إخراج الم ف
سان   ى ل اء عل ال، وج ل الجم رور قواف صھا إال م ال وال ینق ة بالرم النجوم واألرض مفروش ع ب ل تلتم  جمی

  :قولھ من أبیات المسرحیة) األستاذ أحمد عالم(

  ــــوادفاق الملوك وفاق كل جــــ ول فإنھ     نفسي فــــــــداء للرســــ
  بر بأمتـــــــــھ رحیـــــــــم عادل      وحدیثھ في الغــــــــور واألنجـاد

  ـدادســــاِء ــ    عجزت یــداه عن وفیرعى العھود ویحمـل الكلَّ الذي 
  ویجل حًبا طاھــــــــــًرا عفًا كما      ورد الحدیث وجاء باإلســــــــناد
  من حب طھًرا فھو ناج ظافــــــر     یوم القیامة في المعـــــــاد ینادي
  أنا قد عففت وذاك حب نـــــــادر      وكتمت ما بي مذ فقدت رشـادي

  ر ونبـــــــــــــــــــل بادــلكنھ طھــة قاتلي      وكذاك حبي یا بثینـــــــ

ودوت القاعة بالتصفیق، وكانت ھذه جائزتي التي أدخرھا عند اهللا تعالى، وأرجو أن تكون مقبولة 
  .عنده

وأتمنى لوزیر الثقافة والقائمین على شأن دار األوبرا الجدیدة أن یوفقھم اهللا لخیر مصر وإعالء 
  .مشأنھا سنًدا للعروبة والشرق واإلسال

                                                                                   ھـ١٤٠٩ المحـرم سنة  ٩األحـــد 
  م١٩٨٨ أغسطس سنة ٢١
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Z  

 
  ـــــــــــــــ

 

  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

فأني أرجو من سیدي األستاذ عونًا بقلمھ على صفحات الجرائد الذي یكتب اآلیات البینات ولسانھ الذي 
فع برسالة المسرح اإلسالمي لتبرز على خشبتھ تاریخنا العربي الحافل ینطق بكل ما ھو حق وصدق ویًدا تد

باألمجاد والبطوالت والفتوحات اإلسالمیة ولنقضي على ما تموج بھ خشبة المسارح وشاشات السینما 
والتلیفزیون والمذیاع والجرائد والمجالت لیمكن أن نجعل من األعالم ما نثبت بھ الكلمة الشریفة والدعوة 

  .صة لوجھ اهللا والوطن وإلبراز بطوالت ما أحوجنا إلیھا اآلنالخال

 

م مع أبناء لي ھم الیوم دعامة ١٩٤٠غیر خاف على سیادتكم أنني أسست المسرح اإلسالمي عام 
ال سعد أردش وكمال یس وتوفیق الدقن وأحمد عبد الحلیم ـ أذكر منھم على سبیل المث،المسرح الحدیث

یا سلیمان، وقد قمت بإخراج وتمثیل سبعة وعشرین مسرحیة إسالمیة مثلت معظمھا على مسارح دار وزكر
األوبرا باألزبكیة، وفي أغلب المحافظات بالجمھوریة العربیة وبالبالد العربیة الشقیقة، ونحن في ھذه األیام 

  .العصیبة في أشد الحاجة إلى تجدید نشاطھ

 

ملوءة باإلیمان والتقوى ھي التي توحي إلى قلم الكاتب بما یسطر والفنان بما یعبر، وأن إن الروح الم
كل شيء تحقق في ھذه الدنیا كان وراءه إیمان بھ، كان وراءه إنسان مقتنع بفكرتھ، یجاھد في سبیلھا ویقدم 

ر یھدینا إلى الطریق، التضحیات وراء التضحیات حتى یحقق فكرتھ وتبرز إلى الوجود، ثم ھناك األمل وھو نو
فنحاول ونحاول وال نیأس أبًدا وإذا فشلنا في خطوة فلنعرف أن ھناك خطوات أخرى لم نجربھا وإذا وجدنا 

  .أنفسنا عاجزین الیوم فغًدا سنجد أنفسنا قادرین

یا سیدي إن جھادي في سبیل وجود المسرح اإلسالمي كانت اتصاالت شخصیة مع تقدیم مذكرات في 
إلى كل من وزراء الثقافة واإلرشاد والوكالء ورؤساء مجلس إدارة ھیئة فنون المسرح السابقین ھذا الشأن 

والحالیین الدكاترة عبد القادر حاتم وسلیمان حزین وثروت عكاشة وعلي الراعي ومحمد أمین حماد ومحمود 
مسرحیة وأخیًرا رئیس المستشار الفني لفرق التلیفزیون ال(أمین العالم وعبد المنعم الصاوي وسید بدیر 

م ذكرت فیھا أن المسرح اإلسالمي ھو ٢/١١/١٩٧٠حیث أرسلت رسالة بتاریخ ) جمھوریتنا أنور السادات
سالح العصر وسیف النصر، ھو دفع بالفن من حارب اإلسالم، ھو نعمة اهللا في األرض أینع السالم، ھو 
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الناضر والغیث الھامي، إنھ المسرح بطوالت وأمجاد وصلوات وأوراد، ھو دعوة التسامي، ھو الروض 
  .اإلسالمي، ولآلن لم یصلني ما یبشرني ویبشر العالم اإلسالمي باالستجابة

ثم قال الرئیس لوفد الفنانین عند تھنئتھ إنكم بالفن تعبرون وبالكلمة توجھون وبالعمل المخلص 
  .تقودون

أن نكون أوفیاء لكل األجیال، الوفاء یجب (ثم قال في اجتماع أصحاب الفكر والصحافة واإلعالم والفن 
بالوفاء نستطیع أن نسلم األمانة .. لتراثنا لكل من یعمل بإخالص.. لماضینا.. عماد لوجودنا، الوفاء لتاریخنا

  ).إلى جیل جدید تسلیًما كریًما

  .أرید أن نتمسك جمیًعا بالوفاء الوفاء الوفاء: ثم ختم كلمتھ

أما وقد تعدى ھبوط المسرح نطاق المعقول : ي وزیر الثقافةثم كتبت للسید بدر الدین أبو غاز
والمخلصون لفنون المسرح یصرخون من األعماق ویتطلعون للحّل قبل أن یندثر المسرح الرفیع المستوى، 
فال أرى عالًجا حاسًما لھذا الموقف أن یحسن الفن صلتھ بالدین وبتاریخنا العربي المجید وأن یتخصص 

لتمثیل المسرحیات اإلسالمیة تسیر بجانب الفرق التي تقدم ألوانًا عدیدة من )  خاصةفرقة مسرحیة(مسرح 
كومیدیات ومترجمات ومفتبسات فما أحوجنا إلیھ اآلن في ھذا الظرف العصیب ویقیني أنھ العالج الشافي 

  .لعودة النھضة المسرحیة الرفیعة

 قدمت لھیئة فنون المسرح مسرحیة م حیث١٧/١٠/١٩٧٠ثم كتبت للسید األستاذ سعید خطاب بتاریخ 
كتبتھا عن أبي ذر الغفاري االشتراكي الزاھد لعرضھا على المختصین لتقریر صالحیتھا للمسرح وإلى الیوم 
لم یصلني أیة إجابة في ھذا الشأن مع أن الكثیر من الكتاب والمؤلفین المعروفین لدیھم یوافقون على 

م برجاء ٢٥/١١/١٩٧٠بل بمجرد تقدیم الفكرة، فأرسلت إلیھ بتاریخ مسرحیاتھم قبل أن یبدأوا في كتابتھا، 
توجیھ النظر إلى األساتذة أعضاء لجنة القراءة أن یعاملوني معاملة الزمالء المعروفین لدیھم بخبرتھم 
وسمعتھم، فإنني عاصرت طوال السبعین عاًما التي عشتھا تطورات المسرح وساھمت في كل أطواره، ومنذ 

ا أقمت المسرح اإلسالمي وطوفت بھ في كل انحاء الشرق ومثلت سبعة وعشرین مسرحیة أبرزنا ثالثین عاًم
اللد ویافا ونابلس والقدس وسوریا ولبنان وفي أغلب (شخصیات العرب الطامحة في كافة المسارح 

  .التجاریةالمحافظات والمراكز بجمھوریتنا العزیزة، كما غزت رسالتي األزھر الشریف والمدارس الثانویة و

وإني أختم كلمتي التي أرسلتھا لفضیلتكم وكلي أمل في وجھ اهللا وشخصكم العظیم أن أجد العون، فید 
  .»الصبر مع اإلیمان یورثان الظفر«اهللا مع الجمیع بالكلمة التي قال إدریس علیھ السالم 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
                أخوك في اهللا                                                 م٦/٧/١٩٧١

 

   یولیو ــ بوالق ــ القاھرة٢٦ شارع ٨٩المنزل رقم : العنوان
  ٥١٣٧٩: تلیفون

  



١٠٨        ــ  ــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٩        ــ  ــ

  
 

 
  ـــــــــــــــ

وضع أحد أعضائھا األستاذ عبد الرحمن الساعاتي قدمت جماعة اإلخوان المسلمین مسرحیة من 
على مسرح األوبرا الملكیة، ولیس الجدید أن تقدم إحدى فرق الھواة مسرحیة، وال أن یؤلف أحد الھواة 

» صالح الدین األیوبي«مسرحیة، ولكن الجدید أن المسرحیة تتناول موضوًعا مطروقًا جًدا فھي عن 
والتي » أنطون فرح«لدین ومملكة أورشلیم التي وضعھا المرحوم ولیس ھناك من لم یر روایة صالح ا

ھذا ھو الجدید، ولقد جلست أشاھد المسرحیة وأنا حذر .. مثلھا كل مسرح وكل فرقة منذ عشرات األعوام
یقظ، فحیاة صالح الدین وفتحھ لفلسطین، وحتى ما یحیط بقصة ھذه الحیاة من أساطیر أصبح بالتكرار 

اة، ومن أصعب األمور على مؤلف أن یتناول موضوًعا مطروقًا، ألنھ إذ ذاك یسیر على جزًءا من ھذه الحی
صراط دقیق تحتھ ھاویتان التقلید من ناحیة والخروج على الواقع من ناحیة أخرى، لكن عبد الرحمن 

ن الساعاتي نجا من الھاویتین مًعا وابتعد عن التقلید، فحین انصبت روایة أنطون فرح على صالح الدی
وحده مع الفرنجة، تناولت روایة عصر صالح الدین في مصر والنزاع بین الشیعة والُسـنة وجو 
المؤامرات الذي كان یعمل وسطھ، إنھ یحس أیًضا أن المؤلف ھنا حرص على تاریخ العصر أكثر مما 
حرص على تاریخ البطل، وتحس أیًضا أنھ حرص على الواقع أكثر مما حرص على مواقف البطولة 

لجوفاء، حتى الفصل األخیر، حین یلتقي قلب األسد بصالح الدین، أنك ترى الصورة العربیة للملك المسلم ا
والصورة اإلفرنجیة للملك الفارس دون اإلغراق في البطولة أو اإلسراف في الشجاعة، كم كنت أتمنى لو 

یس ذلك طعنًا أنھا روایة تالئم مثلت ھذه الروایة أكثر من مرة أو أن الذین مثلوھا كانوا غیر الھواة، ول
  .الموقف والظرف، وفیھا مع ذلك شيء جدید

 
  سكرتیر دار األوبرا
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l  
  والصالة والسالم على رسول اهللا ومن واله.. الحمد هللا

  ـــــــــــــــ
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،

مع ھذا خطاب األخ الكریم األستاذ إبراھیم عبد الفتاح، وقد رأیت من الضروري أن أسجل لكم أعید 
  .كتابة فقط الحدیث الشفوي الذي ضاق الوقت عن تحدیده وإتمامھ

  :إنني ال أناقش سالمة مقصد األخ الكریم ولكن أناقش سالمة منطقھ فقد ضمن مالحظتھ أربع نقط

  .بواسطة منطقة الزقازیقفقد وزعت » عامان في ِشعب«أن  )١(
 .ارتفاع الثمن ومقارنة ذلك بمجلة الفصول والمختار )٢(
 .توھم اإلخوان أن المنفعة عائدة إلى المركز العام وسؤالھ سعًدا أو أنًسا أو غیرھما )٣(
 .مصادرة نصف أرباحھا )٤(

 على وزعت بواسطة المنطقة، فھذا ما أنفیھ وأقیم الدلیل الملموس» عامان في ِشـعب« ــ فأما أن ١
بطالنھ بالخطاب الذي تجدونھ مع ھذا من األخ محمد أفندي سید أحمد رئیس كتبة ھندسة وابورات 

عامان «الزقازیق عن طلبھ إرسال نسخ أبطال المنصوریة وطریقة اإلرسال، وذلك ما اتبع تماًما في 
ي ، وذلك بصفة شخصیة بحتة بیني وبین محمد أفندي سید أحمد على أنھ صدیق ل»في ِشـعب

  .وزمیل في المصلحة من قدیم، ویمكن االتصال برئیس منطقة الشرقیة وسؤالھ عن ذلك

 ــ وأما مقارنة الثمن بالفصول والمختار فكما نقارن بین النملة والفیل فدولتھ أمریكا بمالیینھا وعدتھا ٢
وعددھا وكل ما رصدت للدعایة من مال وجھود وعتاد یطلب من عبد الرحمن الساعاتي صاحب 
مرتب اإلحدى عشر جنیًھا أن یبلغ روایتھ مبلغ المختار من الضخامة ونعومة الورق والصور ذات 

  .األلوان لیبیعھا بثالثة قروش

والمقارنة بأي مجلة ال تصح فرزمة الورق التي تصرف للمجلة بسبعین قرًشا بسعر التموین تباع 
  .لطابع الكتاب بسبعة جنیھات

  ؟ھ أوًال ثم بعد ذلك یذكر ما یریدمقترحإن على المقترح أن یدرس وجوه 

 ــ وأما ما توھم اإلخوان أن المنطقة عائدة إلى مالیــة المركز العام فما دلیــلھ ھو على ذلك، وما قرائن ٣
ھذا الوھم إن صح، ُیعقل أن یقوم ذلك إن كانت ھناك سابقة، ولقد خطر لي أن أقترح عمل خاتم 

التي تبرعت بھا مساھمة في بناء الدار لسرعة تصریفھا نسخة من خط الذھب ) ٣٣٤(تختم بھ 
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، فطردت ھذا الخاطر بسرعة )یحصل ثمنھا لبناء الدار أو مساھمة في بناء الدار(تكون عبارتھ مثًال 
ألنھ ُیعقل في ھذه الحالة أن یتوھم اإلخوان أن بقیة الروایات وإن لم تحمل ھذه العبارة تباع أیًضا 

ننا نحاسب ضمائرنا قبل أن یحاسبنا الناس، ونتوقى األوھام ویقعون فیھا لحساب المركز العام، إ
  .واھمین، فھذا وھم قام في نفس األخ فاسأل من أجلھ سعًدا أو أنًسا أو غیرھما

  ؟.. ولماذا یسأل سعًدا أو أنًسا أو غیرھما ؟ وھل تشجع فضیلتك مثل ھذه الخطة وتساعد علیھا

وكان یمكنھ أن یعلم ما یرید بغیر ھذه الطریقة التي وال شك ستترك إنھا لیست السبیل الوحید للعلم 
  .في نفس أنس أو سعد أو غیرھما تساؤًال

 ــ وأما مصادرة نصف أرباحھا فأترك لفضیلتكم حكم المصادرة شرًعا ومتى تطبق، وماذا یجب أن یثبت ٤
  .قبل تطبیقھا، وقیام البرھان والدلیل

ن یكون موقفھ سلیًما حتى تكون جرأتھ محمودة، وكنت أحب أن إنھ أخ جرئ حقًا، وكنت أتمنى أ
  .یكون اقتراحھ معقوًال حتى یكون مقبوًال

إن علینا أن نعلم الناس أدب السؤال وحق السؤال، ومتى یمدح، ومتى یذم، وحبذا لو نبھ األخ، 
إن «، وقول رسول اهللا »َیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْسَأُلوا َعْن َأْش«وذكر بقول اهللا تعالى 

  .»أعظم المسلمین في المسلمین جرًما من سأل عن شيء لم یحرم على الناس فحرم من أجل مسألتھ

ولیس حراًما أن تباع لحساب روایات المركز العام وغیره، ولیس فیھا أقل مساس بالدعوة، وال 
  .»َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا«جھھ شبھة الحصول على ماٍل من غیر و

وعلى كٍل فقد أنھیت فصول الروایة قبل أن تنتھي، وفھمت حكمة اهللا العالیة في أن یبدو المظلوم 
  .في كثیر من المواقف في صورة اآلثم، والظالم في صورة البطل الغیور، وتمت المأساة وأسدل الستار

  تألیف
 

  ھـ١٣٦٤ جمادى األولى سنة ١٥: الجمعة
  م١٩٤٥ أبریـــــــــــــــل سنة ٢٧   
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  ـــــــــــــــ

  ھـ١٣٦٥ شعبان ١٧  القاھرة
  م١٩٤٦ یولیــة ١٦          

 
  بوزارة الشؤون االجتماعیة

 اعتزم فریق التمثیل بالمركز الرئیسي لجماعات أقسام البر والخدمة االجتماعیة ..بعد التحیة
یوم » غزوة بدر«لإلخوان المسلمین إقامة حفلة خیریة على مسرح حدیقة األزبكیة تمثل بھا مسرحیة 

م في الساعة العاشرة ١٩٤٦ أغسطس سنة ١٦ھـ الموافق ١٣٦٥ رمضان المعظم سنة ١٩الجمعة 
  .ھا لألعمال الخیریة التي تقوم بھا الجماعةمساًء یخصص دخل

والمرجو التفضل بالتصریح بإقامتھا، علًما بأن عدد التذاكر كاآلتي مع بیان فئاتھا والمصروفات 
  :التقریبیة

  المصروفات التقریبیة  جنیھ  ملیم  فئة  عدد  نوع
  بنوار
  لوج
  ممتاز

  مخصوص
  بلكون
  أعلى

١٧  
٢٠  

١٦٢  
١٥٩  
٦٤  

١١٩  

١٢٠  
٨٠  
١٥  
١٠  
٧  

٤٫٨  

٢٣  ١٠٠  
٥  
٤  

١٥  
٦  

١٥  
١٠  

  إیجار المسرح
  أغاني وألحان

  مكیاج
  إیجار مالبس
  حق التألیف

  أجور ممثلین
  إعالن ونثریات

  .علًما بأن ھذه الروایة مصرح بھا من إدارة البحوث واإلرشاد االجتماعي بوزارة الشؤون
  وتفضلوا عزتكم بقبول فائق التحیات،،،

 
   لإلخوان المسلمینالمراقب العام
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  ـــــــــــــــ

 

  بعد التحیة،،،

 ١٦أرجو التفضل بالموافقة على إیجار مسرح حدیقة األزبكیة باإلیجار المخفض یوم الجمعة 
م في حفلة مسائیة من الساعة العاشرة ١٩٤٨ یولیة سنة ٢٣ھـ الموافق ١٣٦٧رمضان المعظم سنة 

غزوة «الفریق التمثیلي لإلخوان المسلمین بتمثیل روایة » فرقة المسرح اإلسالمي«مساء حیث تقوم 
  .المصرحة من وزارة الشئون االجتماعیة» بدر

  وتفضلوا بقبول فائق التحیة والشكر،،،
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  ـــــــــــــــ

  م١٩٤٦ یولیة ٢٣تحریًرا في 

 

  وبعد،،.. سالم اهللا علیكم ورحمتھ وبركاتھ

 رمضان المعظم ٥التي ستمثل في تاریخ » في سبیل المجد«فمرفق بھذا صورة من روایة 
بدار المنطقة ومصرح بھا من وزارة الشؤون االجتماعیة قسم ) م٢/٨/١٩٤٦(ھـ الموافق ١٣٦٥

  .٢٤٨م تحت نمرة ١٣/١٠/١٩٤٦المسرح والسینما بتاریخ 

  :ومواعید البروفات النھائیة تبدأ

  م٢٧/٧/١٩٤٦یوم األحــــد  

  م٣٠/٧/١٩٤٦یوم األربعاء 

  م٠١/٨/١٩٤٦یوم الجمعـة  

  .ا للعلموھذ.. بعد صالة العشاء

  واهللا أكبر وهللا الحمد،،،
  رئیس فرقة التمثیل

  )توقیع     (
  م٢٣/٧/١٩٤٦
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  ـــــــــــــــ
 

  وبعد،،.. السالم اهللا علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ن تذاكر لحفل الیوم وبعضھم من األقالیم، أكون كثیر من اإلخوان بالدار وبحدیقة األزبكیة یطلبو
  .شاكًرا لو تكرمتم بحل ھذا اإلشكال، وشكر اهللا لكم وجزاكم خیًرا

  والسالم اهللا علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

                                                                     م٢٦/١١/١٩٤٧
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  »الھجرة«دعوة لحضور مسرحیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطاب من الممثل األستاذ عبد المنعم مدبولى إلى مدیر مسرح حدیقة األزبكیة



١١٨        ــ  ــ

 
 

  ـــــــــــــــ
  ھـ١٣٧٢ شوال سنة ٥تحریًرا في 

  م١٩٥٢ سنة ٢٦/٦تحریًرا في 

 

  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

» الھجرة«إن فریق التمثیل بھا ینوي عرض مسرحیة : ھذا وقد أرسلت إلینا منطقة أخمیم تقول
  .القادم إن شاء اهللالألستاذ عبد الرحمن البنا بأخمیم في أول العام الھجري 

  :وتستفھم عما یأتي

  .التصریح من حضرة األستاذ مؤلف المسرحیة بتمثیلھا )١(

 .طریقة مخابرة الجھة المختصة بوزارة الشؤون االجتماعیة للتصریح بتوزیع التذاكر )٢(

التعلیمات واإلرشادات التي یراھا المختصون في المركز العام بشأن تمثیل ھذه المسرحیة  )٣(
  .ة بنجاحھاوالطرق الكفیل

  .نرجو التكرم باإلفادة عما سبق مشكورین

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
 

  )توقیع(                                                              مساًء٩الفریق ــ األربعاء الساعة 
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  ـــــــــــــــ

 
 

  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

رًدا على خطابكم الكریم بشأن المسرحیات التي تغرس بذور الوطنیة الصحیحة وتذكي روح الحماس 
والتضحیة في نفوس أفراد الشعب فإنھ لیسرني أن أبعث إلیكم ببعض المسرحیات التي كتبناھا لھذه الغایات 

  .»صالح الدین األیوبي«و» غزوة بدر«و» الھجرة«الرفیعة وھي 

یة فیھا تحت تصرفكم إن رأیتم االنتفاع بھا فیما تبتغون من رفیع المقاصد واضًعا حقوقي الشخص
  .ونبیل الغایات

  .مع تمنیاتي الطیبة ودعواتي أن یكلل اهللا أعمالنا جمیًعا بالتوفیق والنجاح

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

 
  الوكیل العام

  اعیةلجماعات أقسام البر والخدمة االجتم
  لإلخوان المسلمین

  ھـ١٣٧٣ شوال ٢٥
  م١٩٥٢   یولیو ٦
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  ـــــــــــــــ
 

  لوطنیة المغربیة بالرباط ــ المملكة المغربیةرئیس قسم التمثیلیات والمسرحیات باإلذاعة ا

خولت لألستاذ عبد اهللا شقرون رئیس قسم التمثیلیات والمسرحیات باإلذاعة الوطنیة المغربیة 
، بأن یجري جمیع ما تقضي بھ قوانین جمعیة المؤلفین بالرباط بشأن )المملكة المغربیة(بالرباط 

على أن أظل محتفظًا بحقي في ) بي، والھجرة، وغزوة بدرجمیل بثینة، وصالح الدین األیو(مسرحیاتي 
حقوق التألیف، وأن یكون لھ مطلق الحریة في إدخال التعدیالت التي تتالءم مع اإلخراج اإلذاعي حسبما 

  .یرى

       المخلص                                                                                  ھـ١٣٧٨ من ذي الحجة سنة ٩
  م١٩٥٩ یونیـــــــــــة سنة ١٥
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  ـــــــــــــــ
   شارع أحمد تیمور ــ الحلمیة الجدیدة١٧

  ١٩/    /   تحریًرا في    

 

 

  وبعد،،،.. سالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھال

  .فأرجو أن تكونوا بأحسن صحة وعافیة وشوقًا كثیًرا ودعوات لكم بالصحة والعافیة

  .فأرجو أن تغفر لنا تقصیرنا في السعي إلى منزلكم العامر والسؤال عنكم لكثرة السفر والتغیب.. وبعد

وریادتھ في ) البنا(ستاذ عبد الرحمن الساعاتي أعد كتاًبا عن المدرسة اإلسالمیة وفیھ فصل عن األ
  .المسرح اإلسالمي وكتابة التاریخ اإلسالمي

عن تجربتكم في ھذا الصدد، وكیف ) أقلھا ثالثة(فھل أطمع في فصل من عدد من الفولسكاب 
  ؟بدأتموھا؟ وما ھو التحدي الذي كنتم وال یزال المسرح اإلسالمي یواجھھ وعدد المسرحیات وموضوعاتھا

  .شاكًرا لكم ھذا الفصل، علًما بأن الكتاب في المطبعة فعًال

ویرجى أن تتكرموا بھ في وقت قریب، إذا كان في اإلمكان إرسالھ بالید إلى مطبعة االعتصام مع أي 
  .قریب أو بالبرید باسمنا وعنواننا، وشكًرا جزیًال

  تلمیذكم ومحبكم الذي ال ینساكم                                                                  ھـ١٤٠٤ من جمادى اآلخر ٢٦
                                                                                  ھـ١٤٠٤غـــــــرة رجب الفرد 

  مكتب برید الطالبیة الھرم مصر
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  ـــــــــــــــ
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  .أقبل الیدین الطاھرتین، وأسألكم صالح الدعوات لي ولكل المسلمین

ات صاح                اكم برك ـتنا وإی وي حفـّ د النب اده  بھ وكعادة أصحاب الفضل أكرمتموني بمعایدة المول ، أع
صر            ا بالن ل اهللا یمن علین ستقیم، لع اهللا علینا وقد أنعم على المسلمین بالھدایة ووحدة الكلمة على صراط م

  .والعزة، التي كتبھا اهللا لنفسھ ولرسولھ وللمؤمنین

  .وطال عمر سیدي ملحوظًا برعایة اهللا

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
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  ـــــــــــــــ
 

  بعد تقدیم واجب االحترام لشخصكم الكریم

  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

، وقد حضرت )تم الجناةأن(نحیط حضرتكم علًما بأني أخ من شـُـعبة العطوف قد ألفت روایة باسم 
إلى منزلكم بھا مراًرا كي أعرضھا على حضرتكم فلم یسعدني الحظ مطلقًا بمقابلتكم، فخیفة على ضیاع 
الوقت أرسلتھا إلى وزارتي الشئون االجتماعیة ووزارة الداخلیة لتسجیلھا أو للسماح بتمثیلھا، فما كان 

ء أنھا محرضة على الثورة، ولكني لم أجد في روایتي إال من الوزارتین إال أنھم صادروھا منًعا باتًا بإدعا
دافًعا للجھاد في سبیل اهللا والوطن، ومحاربة الرذیلة، وبھا بعض دعایة لإلخوان المسلمین، وقد بلغنا أن 
ھذا األمر قد اتصل بكم وغضبتم لھ، فلست أدري ھل إذا كان غضبكم حقًدا علینا أو ألًما على منع الروایة، 

 حقًدا فنقدم عذرنا مع األسف الشدید، أما إذا كان أسفًا على منع الروایة فنبلغكم أن تتكرموا علینا فإذا كان
بمساعدتنا، فقد وھبنا في سبیل ما نقدر علیھ من مال، ونفسي أن تمثل ھذه الروایة، ومازلنا نبذل 

كان خیر دلیل، إنھا مثال المساعي الكثیرة، ولكن ینقصنا مساعدتكم لنا، ولو اطلعتم على ھذه الروایة ل
  .للمسرحیات العصریة المفیدة لإلخوان

  وتفضلوا بقبول عظیم االحترام،،،
  خادمكم

 
  شـُـعبة العطوف

  ٥٥٥٤٣ــ تلیفون ) ١٣(میدان فاروق بالعباسیة رقم : عنواني
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  ـــــــــــــــ

وفي الح  صدیق ال ي ال ارك،   أھن ر المب د الفط ول عی صبا بحل ر وال ا شریك العم رحمن البن د ال ب عب بی
اد                        ا أعی ك كلھ ل أیام ب، ویجع ي القری ھ ف صرنا بإذن ا وین ًدا قومًی ھ عی ولى عز وجل أن یجعل ن الم راجًیا م

  .ومحبة ووفاء

  والسالم،،،
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  ربطت صداقة عاطفیة عمیقة بین
  األستاذ عبد الرحمن البنا واألستاذ شكري راغب مدیر األوبرا

  وھناك خطابات ومعایدات عدیدة
  وعند وفاة  األستاذ شكري اشترك في جنازتھ وكتب إلى أسرتھ معزًیا



١٢٦        ــ  ــ

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  برقیة تھنئة من األستاذ شكري راغب
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  ـــــــــــــــ
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



١٢٨        ــ  ــ

 
 

 
  ـــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٢٩        ــ  ــ

 
 

 
  ـــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣٠        ــ  ــ

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



١٣١        ــ  ــ

  

 
 

 
  ـــــــــــــــ

ة و             ھ كامل ي بمكتبت ة «أوصى الشقیق األستاذ عبد الرحمن البنا قبل موتھ ل ا    » حقیب ة فیھ رة مغلق كبی
ق      ك مواثی ي ذل ا ف رة، بم ھ األخی ى أیام ارة حت بة والتج ة المحاس ا بمدرس ان طالًب ذ أن ك ھ من أوراق حیات

د أسس اإلخوان         جمعیة الحضارة اإلسالمیة التي أسسھا ف      ر ق ان شقیقھ األكب ذي ك ت ال ي القاھرة في الوق
ا            سن البن ل األستاذ ح دما انتق ا عن د بینھم شقیقین للتوحی في اإلسماعیلیة، وكل المكاتبات التي دارت بین ال

  .م١٩٣٣إلى القاھرة سنة 

ضمنت               ا ت ر م ت أصل الكثی د كان ة فق ا الحقیب ة، أم ة، والمكتب ھ أجزاء  وأسرعت أسرتھ بارسال الحقیب
  .من األرض حتى السقف» جنبات«، وأما المكتبة فشغلت عدة »من وثائق اإلخوان المسلمین المجھولة«

ن،                  ین التصوف والف ا ب ي م ا فھ ا مادتھ د، أم سمائة مجل وتضم مكتبة األستاذ عبد الرحمن قرابة خم
  .»األوبرا«و» الحضرة«وما بین 

ر     وكان الشقیق عبد الرحمن متأثًرا بالتصوف معظم    ھ شقیقھ األكب حیاتھ، وفي الوقت الذي خلص فی
ى       ًا    »الحضرة «من معظم شكلیاتھ، احتفظ الشقیق عبد الرحمن بھا وظل فترة محافظًا عل ھ معلق ان قلب ، وك

سیدة                     سیدة سكینة، وال شافعي، وال ام ال سجد اإلم الس إدارة م ًسا لمج ان رئی ت، وك بالمساجد وحب آل البی
  .إلخ.. نفیسھ

  .والدعوة اإلسالمیة.. والفن.. ثل شخصیة جمعت ما بین التصوففھذه المكتبة تم

م         د تحت اس د واح ي مجل ت ف ب جمع ا كت ن كتبھ ر م ة أن الكثی ذه المكتب ي ھ ب ف ة «والعجی مجموع
ات          » كتب ي المكتب ى ف ا حت ن وجودھ ي ال یمك ادرة الت ن الن وأنھا تضم عدًدا كبیًرا من الكتب الصغیرة، ولك

  .العامة

  :»المجلدات«دد من ھذه وسأضرب مثاًال لع

د                      ا وأحم سن البن دمھا األستاذ ح ي ق دیني الت یم ال ي التعل ذكرة ف دأ بم ر یب فھذا مجلد من القطع الكبی
اب       ن كت زء األول م ي الج ا ف د أوردناھ سكریة وق ده ع د عب سكري وحام د ال وان  «محم ائق اإلخ ن وث م

اب       »المسلمین المجھولة  شكر «، بعد ھذا الكتاب نجد كت ألیف ا » ال د اهللا       ت ر عب ي بك افظ أب ة الح ام الحج إلم
دد صفحاتھ   ٢٨١بن محمد بن عبید القرشي بن أبي الدنیا المتوفى سنة     شر سنة     ٤٢، وع د ن  صفحة، وق

ھ               ١٣٤٩ ان ل صنادقیة، وك ة بال د العلمی ة المعاھ دني صاحب مكتب د رمضان الم ھـ، وناشره ھو محمد أحم
ن    نصف متر غائر في حائط في زقاق الصنادقیة، وھو ا        الكثیر م ا ب لناشر الذي كان یزود األستاذ حسن البن

ي                ة الحضارة ف یس جمعی رم رئ ا المحت رحمن البن د ال  محرم  ٧الكتب، والنسخة مھداة لحضرة األستاذ عب
اب      ١٣٥٠سنة   ضیف   «ھـ، بعده یأتي كت رام ال ي           » إك ن إسحاق الحرب راھیم ب ي إسحاق إب ام أب ألیف اإلم ت
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ي محرم سنة          ، وناشره ھو الن   ٢٨٥المتوفى سنة    رحمن ف د ال ى األستاذ عب اشر السابق، كما أنھ مھدي إل
ؤاد          » التعصب«ھـ، بعد ھذین مقال عن   ١٣٥٠ د ف ھ محم صھ وطبع ده استخل د عب ام محم م األستاذ اإلم بقل

ي      ال ف اب    ١٦منقارة، وطبع دار المنار، والمق ده كت صالة   « صفحة، بع ي ال شوع ف ن رجب    » الخ ام اب لإلم
ة      ٧٩٥ الحنبلي المتوفى سنة   شارع الملك  ھـ، قام بطبعھ جماعة من المؤمنین الموحدین بمطبعة العباسیة ب

ا  « بالعباسیة مصر، وعلى الكتاب اسم    ٣٩٣نازلي نمرة    سن البن اریخ   » ح ھ وت ده  ٧/١/١٩٢٨بخط م، وبع
دني،             » التذكیر بالمرجع والمصیر  «كتاب   د رمضان الم د أحم ھ محم ي، وطبع دین األدھم ال ال أثر محمد كم
ـالمیة،      وھو   ایو سنة   ١ُمھدى لحضرة األستاذ عبد الرحمن أفنـــدي البنا رئیس جمعیة الحضارة اإلســــ  م

ن  » السمیر المخلص«م، وطبع بالمطبعة السلفیة، وبعده نجد كتاب   ١٩٣١ اوى .. تصوف .. قصص دی .. فت
ـ،  ١٣٤٩دة سنة أخالق، تألیف عبد العزیز الشریف المدرس بمدرسة باب الشعریة االبتدائیة في ذي القع   ھ

اب  »حج الرسول«وفي المجلد أیًضا رسالة عن      عاد    «، یتلوھا كت ت س ة وبان صیدة الھمزی ت  سنة   » ق طبع
ذه     ١٣٤٧ و ھ ھـ، یتلو ذلك صفحة علیھا صورة مصطفى كامل مؤسس الحـزب الوطني ورئیسـھ األول، یتل

اب   » طالیا الفتاةإی«في عامھا الثاني، ثم مقال عن   » شمس النیل «الورقة صفحة تحمل عنوان      نقًال عن كت
ي   ال ف ازیني، والمق اة م ل    ٧حی رض كام ي وع لیمان الحلب د س ر بی ل كلیب ل لمقت رض كام م ع فحات، ث  ص

ن                شغل المحضر م ك العصر، وی ي ذل شر ف ذي ن ي ال لمحضر محاكمة سلیمان الحلبي نقًال عن النص العرب
ى م   ٢٣ حتى ص ١٧ص   ھ عل أوه     ، وفیھ صورة لتعذیبھ بدًء من وضع یمین د نحاس ملتھب دون أن یت وق

ام             ضعة ای ي ب ات وبق ى م شائھ حت ثم أخذوه إلى الخازوق وظل علیھ أربع ساعات یفري أمعاءه ویمزق أح
ذھا            ھ فأخ ق إال عظام م یب ھ ول وض دم رب البع ھ وش ر لحم ات الطی ت جارح ى أكل ازوق حت ى الخ عل

ا    الفرنسیون حیث ظلت إلى الیوم في متحف التاریخ الطبیعي، وینتھي        شیة وبم ذه الوح  المحضر بمقارنة ھ
وت               ل أن یم ب قب ي طال ثلن بالرجل،          «قالھ علي بن أب ذه فاضربھ ضربة وال تم ا مت من ضربتي ھ إن أن

ور     «فإني سمعت رسول اهللا یقول       ب العق و بالكل ة ول اكم والمثل د     »إی ل بع  صفحة  ٥٢، وتنتھي شمس النی
ة  ن مجل ددین م د ع ارم األ«لنج یة ومك ئ العباس المیةالمالج الق األس وثقى » خ روة ال ة الع ة لجمعی التابع

شر     ١٣٣٠الخیریة، وھما الجزء التاسع من المجلد الثاني عشر غرة رمضان سنة      ادي ع ـ، والجزء الح ھ
ات   ١٣٣٠من المجلد الثاني عشر غرة ذي القعدة سنة         االت كلم ھـ، وكان الشیخ الوالد یكتب في بعض الح

ن        دد م ذین ع و ھ ة  عن الحدیث فیھا یتل ارم األخالق اإلسالمیة   «مجل وفمبر سنة   (» مك وه  )م١٩٢٧ن ، یتل
واء اإلسالم  «وعدد آخر من ) م١٩٢٥یولیو (» لواء اإلسالم«عدد من مجلة    ایر  (» ل ذلك  )م١٩٢٨ین ، وك

ة      » لواء اإلسالم«م، بعد أعداد ١٩٢٨عدد نوفمبر سنة     دًدا من مجل د ع ضم المجل ان   » اإلسعاد «ی ي ك الت
دة سنة    )ھـ ١٣٤٤، محرم سنة   ٧الجزء (ھران في المحمودیة  یصدرھا الشیخ محمد ز    ، وشوال وذو القع

نة ١٣٤٩ ـ و س ة  ١٩٤٠ھ ن مجل ددین م د ع دھا نج ـ، وبع صام«ھ نة ذو ا(» االعت رم س ة ومح لحج
ن             یًصیتضمن تلخ ) ھـ١٣٥٠ صفحات م ي ال اء التلخیص ف ف صفحة، ج ة أل ي قراب ي ف ا لكتاب عبد اهللا فلب

م «وعة بمذكرة عن    ، وتختم المجم  ١٣٠٠ إلى   ٢٤٣ شیخ      » األدیان واألم ي وال د مك شیخ أحم لألستاذین ال
  .محمد عبد السالم القباني

  .ھذا مجلد واحد من عشرات المجلدات
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ة          دأ بروای ة «وھذا مجلد یضم مجموعة أخرى تب امي،       » فاطم ل المح ود كام ألیف األستاذ محم ن ت م
دة       صباح «وھي أحد مالحق جری ة فصول      (» ال ي أربع ا ف دي      و) درام ة رش سیدة فاطم ا ال ا ومثلتھ أخرجتھ

وفمبر سنة         ي ن ة ف ن الملحق   ) صفحة ٥٠(م ١٩٣١على مسرح حدیقة األزبكی ا   ١٠، وثم ات، یتلوھ  ملیم
ة  ذه الروای رام«ھ شرف والغ ازع ال ة تن ت  » روای زل، طبع ب زل ازار ونجی اكر ع م ش ل بقل ن كوری ًال ع نق

ة    م، وال ١٨٩٨بالمطبعة العثمانیة في بعبدا بلبنان سنة        روایة شعریة، وقد وضع لھا المؤلفان أسماء عربی
ة   ا روای سیة، یتلوھ ماء الفرن ن األس دًال م ل «ب صبر الجمی ي ال دلیل ف صالح ال سة » ال صیة ذات خم تشخی

ة المحروسة مصر سنة           ت بمطبع ًضا   » ١٨٩٠«م، ١٣٠٧فصول، تألیف الفقیر صالح نور وطبع ي أی وھ
ألیف   » فتح األندلس«ایة روایة  صفحة، یتلو ھذه الرو  ١٠٤مسرحیة شعریة في     ة، ت روایة تاریخیة تمثیلی

ام                 ي ع ت ف دة المدرسة، وطبع ـوق وصاحب جری ة الحقـ ة   ھـ ١٣١١مصطفى كامل أحد طلب ذه الروای ، وھ
ع والدة «تكاد تكون مجھولة وقلما تذكر في أعمال مصطفى كامل، یتلوھا روایة    راھیم    » م شیخ إب ألیف ال ت

سي، وط     ة            أفندي األحدب الطرابل ة األزھری ي صاحب المكتب د سعید الرافع شیخ محم ا ال ة ملتزمھ ت بنفق بع
دون   «ھـ، وذیلھا بطبع رسالة ١٣١٧بالسكة الجدیدة بمصر وطبعت بمطبعة المحروسة سنة   ن زی الوزیر ب

  .على لسان والدة یذم ابن عبدوس

ة   » بدر الدجى«نجد روایة » والدة«بعد روایة   صیة حبی سیة (وھي روایة تشخی ة ذات  )رومان  حكمی
ة     ت بالمطبع أربعة فصول، تألیف إبراھیم كمال صاحب جریدة األخبار ومدیرھا، وثمن النسخة فرنكان، طبع

  .م١٩٠٠العمومیة مصر سنة 

ك  «أو فیما ھي » علي بك«وضم المجلد بعد ذلك روایة   ة الممالی د شوقي      » دول اجز أحم م الع ن قل م
دیوي         ي الخ دیوان األفرنك وظفي ال ا و   أحد م وبر سنة       ، ألفھ اریس شھر أكت ل ب و نزی سخة  ١٨٩٣ھ م، والن

  .شوقي) من شوقي إلى صدیقي الفاضل محمود بك محمد(علیھا إھداء 

درس بمدرسة   » علي بك«یأتي بعد روایة    سلسلة الروایات العربیة لصاحبیھا محمد عبد المطلب الم
اة  القضاء الشرعي وعبد المعطي مرعي المدرس بالمدرسة السعیدیة، وھي روایة     ل «حی أو حرب  » مھلھ

  .م١٩٣١/ھـ١٣٢٩البسوس، وطبعت بمطبعة الواعظ بشارع درب الجمامیز سنة 

ة     رب   «ویختم المجلد بروای اء الع سمؤال أو وف ألیف أنطون       » ال ة فصول، ت ة ذات أربع ة تمثیلی روای
  .م١٩٠٩الجمیل، طبعت بمطبعة األھرام سنة 

ي ضمھا وھ           ب الت ھ الكت ى جلدت ب عل د آخر كت ذا مجل د      : ي وھ اء اإلسالم ألحم رب وعظم ة الع دول
ة      دد من مجل و «شوقي، وع سمبر سنة     » أبول وفمر ودی ي ن صادر ف وقي   ١٩٣٢ال ذكرى ش م، وخصص ل

  .الذي مات ھذه السنة

سرحیات          » تسلیة القلوب «وكتاب   دى م ة شعریة إلح ي ترجم روایة میروب، تألیف محمد عفت، وھ
  .فولتیر

د    وھذه مجموعة من القطع المتوسط تبدأ   دین عب ال ال بمقامة األمثال السائرة للشیخ أبي البركات جم
ة         ع محفوظ وق الطب سویدي، حق شھیر بال دادي ال ي البغ دین العباس ر ال ن ناص ي ب ن مرع سین ب ن ح اهللا ب
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ي               ي ف داد وھ ان بغ صیرة     ٩٠سعادتلو عبد القادر باشا الخضیري من أعی ا معارضات ق ا  « صفحة یتلوھ ی
شرھا یوسف         للحضري القیرواني » لیل الصب  ى بن اني، وعن وف اللبن ، جمعھا األستاذ عیسى إسكندر المعل

  .م١٩٢١توما البستاني صاحب مكتبة العرب بالفجالة بمصر سنة 

ا اسم         » طبائع االستبداد«طبعة من كتاب  یتلو المعارضات    ذكر فیھ م ی ة ل ة قدیم واكبي وھي طبع للك
اب   ،)ك(الكواكبي، ولكن الرحال    وه كت سا  « یتل ار الن ت سنة      » ءأخب ة، وطبع یم الجوزی ن الق ـ،  ١٣١٩الب ھ

اب  ن كت ة م ة ثالث ا طبع رأة«یتلوھ ر الم ر  » تحری ة تحری دات حرك رز رائ وًرا ألب دمت ص ا ق زت بأنھ وتمی
انم،   » نساء اإلسالم«المرأة في مصر ولبنان، وأخیًرا یأتي كتاب     ة ھ بقلم الكاتبة الذائعة الصیت فاطمة علی

اب          كریمة العالمة الشھیر جودت ب     ذا الكت شرقیة، وھ ة ال ارس صاحب المكتب اشا، نشر على نفقة إبراھیم ف
  .م١٨٤٤الذي یمثل حالة المرأة التركیة في أوائل العصر الحدیث، رزق شھرة كبیرة في 

ا          اة  «وھذه مجموعة من القطع المتوسط تضم ثالثة كتب أوالھ سرات الحی ري،    » م ورد أفب ألیف الل ت
شرھا     شر سنة         ترجمھا ودیع البستاني، ون ارف، ون ة المع ري صاحب مطبع ب مت دى   ١٩١١ نجی د أھ م وق

صیة        ري شخ ورد أفب تانة، والل ان باآلس س األعی ضو مجل ستاني ع دي الب لیمان أفن ى س ة إل ذه الترجم ھ
ي        اب ف شر، والكت رن التاسع ع وه   ٢٠٥اقتصادیة واجتماعیة معروفة، وُیعد من شخصیات الق  صفحة، یتل

ألی » روح االعتدال «كتاب   و           من ت ري وھ ب مت ھ نجی د وطبع سیدة وسیلة محم ھ ال ر وترجمت ف شارل واین
اب             تم بكت ر  «یماثل الكتاب السابق في معالجتھ للقضیة االجتماعیة، ویخ سفة العم ھ عن سید     » فل ذي نقل ال

سالم       ن ال صالح حمدي حماد، وھو من الكتاب والمترجمین في ھذه الفترة، والكتب الثالثة تدعو إلى نمط م
ذ سي ال وه  النف ي اإلرادات، ومؤلف و ف شھوات أو الغل سالم لل دم االست وازن وع دال والت ى االعت وم عل ي یق

  .ومترجموه أیًضا على جانب كبیر من التمكن

ا             سلمین وطبعتھ شبان الم دار ال سین ب د الخضر ح شیخ محم وھذا مجلد یضم عدًدا من محاضرات ال
رأة ف      ١٣٤٦المطبعة السلفیة سنة    الث محاضرات عن الم ـ وث ادى       ھ ي ن شیال ف د ال ا حام ي اإلسالم ألقاھ

ن     وجزة ع الة م سلمین، ورس شبان الم ة ال شمس «جمعی ن ال عة م ة .. أش سیرة النبوی شیخ  » ال ا ال كتبھ
شھورة، و       اب الصحف اإلسالمیة الم شري  «مصطفى أحمد اللبان وھو من كت ات الزمخ ت   » مقام ي طبع الت

  .ھـ١٣٢٥سنة 

م ال      ة المالح دًدا من مجل ضم ع د ی ذا مجل و    وھ ا ھ المیة، وأول أجزائھ ارم األخالق اإلس یة ومك عباس
ام        ة       ١٣٣٠الجزء األول من المجلد الثانى عشر غرة محرم الحرام ع م النبوی ن الحك ارات م ھ مخت ـ، ومن ھ

م صالح                   ساویة بقل ة عن الفرن روز ومعرب سون ك ن روبن ة ب اد، وتلخیص لروای دي حم اختارھا صالح حم
  .»رافع رفاعھ الطھطاوىوھو من تالمیذ الشیخ «حمدي حماد 

ع             ا ودی ام بھ ي ق ام الت ات الخی ة رباعی وطي لترجم وفي أحد األعداد تقرأ تقریر مصطفي لطفي المنفل
  .أفندي البستاني وطبعھا نجیب متري صاحب مكتبة المعارف
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ي       ین، وھ دیح  وفي عدد آخر نجد كلمة عن الرسول محمد كتبھا تولستوي وعربھا سلیم أفندى قبع  م
ویر وتع سنوتن ف ح الثواب    ری ًضا ب ؤمن أی ان ی ا ك الم، كم ھ اإلس ا یقدم اهللا كم ؤمن ب ستوي ی ان تول ، وك

  .والعقاب في اآلخرة

ذ             سمیع لتالمی ظ والت شعر للحف نظم وال ن ال وھذه مجموعة من الحجم الوسیط تضم كتاب مجموعة م
اریخ سنة             ل ت ة تحم ي  ١٩٢٧السنة الرابعة من المدارس االبتدائی ى ج  ١٧٣م وف ب مجموعة    صفحة إل ان

  . صفحة٦٧م في ١٩٢٧محفوظات المدارس الثانویة مقرر السنة الثالثة سنة 

ل     ة وتحم ران بالمحمودی شیخ زھ صدرھا ال ان ی ي ك عاد الت ة اإلس ن مجل دًدا م ة ع ضم المجموع وت
ھ   ١٣٤٣م وعدد آخر عن رجب  ١٩٢٣ مارس سنة    ٢٩تاریخ   ب علی رة    «ھـ،  وكت دراھا بنم مرخص بإص

سادس     )والعطف اسم كان یطلق على المحمودیة(» اد بالعطفاإلسع« وعنوانھا  ٦٣ ا الجزء ال ا أن بھ ، كم
  .ھـ وكانت تطبع بمطبعة قضیب بدمنھور١٣٤٤من المجلد السادس من مجلة اإلسعاد ربیع أول 

ة         دًدا من مجل د ع د آخر نج ي مجل ة «وف ا        » المكتب ات وقیمتھ ة تبحث عن المؤلف ي شھریة أدبی وھ
ع أول سنة   العلمیة، وھو الجزء ال    ة        ١٣٤٣خامس في ربی ت بمطبع ي، وطبع ز الحلب د العزی دیرھا عب ـ لم ھ

  .ھـ١٣٤٣عیسي البابي الحلبي، وھناك عدد آخر من ھذه المجلة وھو الخاص بشوال سنة 

ام              سخینى ع سین المن د الجواد ح شیخ عب ألیف ال د ت م التوحی ي عل د ف وتضم المجموعة الكتاب المفی
  ).یصرف ثمنھ لعمل خیري(ھـ ١٣٤٦

ن       رج ب و الف دین أب ال ال ام جم اب لإلم ن الخط ر ب اریخ عم اب ت د كت د واح ي مجل شقیق ف ع ال وجم
الجوزي مع كتاب طرق التجارة في الشركات تألیف توفیق نان روبس المدرس بمدرسة المحاسبة وطرق      

  .م١٩٢٧التجارة بمدرسة التجارة العلیا سنة 

ضم  د ی م «ومجل رح الحك ي ش م ف اظ الھم اب »إیق لیة «، وكت ث األص ي المباح ة ف ات اإللھی  »الفتوح
  .م١٩١٣للعارف باهللا الصوفي الجلیل ابن عجیبة الحسنى، طبع في المطبعة الجمالیة بحارة الروم سنة 

سلفیة                  ة ال ار، المطبع اب النج د الوھ شیخ عب دین لل اء الراش اریخ اإلسالم والخلف ومجلد یضم كتاب ت
ب الم   ١٣٤٨ ـ، ومن كت اب   ھ ة كت ا  «كتب ة غ دلس روای ذ القصر       » دة االن رحمن اسماعیل تلمی د ال ألیف عب ت

  .ھـ١٣١١العیني، طبع بمجلة اآلداب بالداودیة سنة

  .وبالطبع فھناك كل أجزاء الشوقیات، وكل مسرحیات شوقي، وكتب أخرى یضیق عن ذكرھا المجال

  .»قاموس األناشید« ومن أھم الكتب التي كان ُیعني بھا األستاذ عبد الرحمن كتاب 

إ بوعیة   ف الت األس ن المج ر م د أو أكث تفظ بمجل ان یح شقیق ك د أن ال ة نج ب الفنی ى الكت ا إل ذا انتقلن
 . م١٩٣٣م، والكواكب سنة ١٩٣٤وأبرزھا وقتئذ الصباح سنة الفنیة 
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  ـــــــــــــــ
كبیرة، ألن الشقیق كان » كرتونة«أوراق األستاذ عبد الرحمن البنا كثیرة، وعدیدة، وھي تمأل 

للحصول على نسخة طبق األصل من » الكربون«یكتب كل شيء، وفي كثیر من الحاالت فإنھ كان یستخدم 
 المسئولین أو إلى الموضوع األصلي، وقد تعّرفت بذلك على كثیر من رسائلھ إلى الصحفیین أو إلى

اإلخوان، وفي الفترة األخیرة من عمره، عندما دخل االنتخابات وأصبح نائًبا عن الخلیفة ورئیس االتحاد 
االشتراكي بھا تضاعفت األوراق الخاصة بھذا الجانب من النشاط، كما أنھ انخرط في عضویة مجالس 

، وكان عادة رئیسھا، وقد )السیدة نفیسةاإلمام الشافعي والسیدة سكینة و(وإدارات المساجد الكبرى 
د ــرآن ورصــتعرف علیھ أحد المقاولین األغنیاء بالحلمیة ونظم تحت إشرافھ مسابقات عدیدة لحفظ الق

  .لھا عدًدا من الجوائز وجعل األستاذ عبد الرحمن رئیسھا
ز مھا فكل األوراق بخط ولم یستخد» اآللة الكاتبة«ولم یعرف األستاذ عبد الرحمن      ، إال إذا یده المتمی

بھ   فة ش ھ ص اب ل ان الخط میة«ك ار   ،»رس ي اإلط ت ف ى وإن كان ـ حت ات ـ دد االھتمام ا متع ان كاتًب د ك  فق
ف         سرحًیا أل ا م ان كاتًب ة  «اإلسالمي ــ فك ل وبثین دین  «، و »جمی ي   «، و»الھجرة «، و »صالح ال ان ف عام

  .»شعب
ان ك                ا ك ـ كم ة ـ ل بثین ـ وبوجھ خاص جمی االت صحفیة وصاحب     وھذه الروایات ـ ب مق ود «ات » عم

وان       ة تحت عن دة الجمھوری ـنة  «یومي في جری رآن وُس وان       »ق اب بعن ي كت ع بعضھا ف د جم سیر  «، وق تف
  .»سورة الحجرات

روع        بكة ف ضل ش ا بف ولى توزیعھ سرحیاتھ ویت ھ وم سھ كتب ع بنف رحمن یطب د ال تاذ عب ان األس وك
  .وشـُـعب اإلخوان

ا  وم بھ ان یق ي ك ام الت ن المھ ات  وم ة بمطبوع قیقھ الخاص ات ش ي طلب رحمن أن یلب د ال تاذ عب األس
ماعیلیة ومعھ  ـعبة اإلس ـشـُ ـد حـ ماعیلیة المطبع   .. راءـ ي اإلس ن ف م یك خ، ول ذلك بإتق ـإل ة ل ان ـة المؤھل

رعة ف أخ ،وس ان یكل أن یقـ فك ش ـاه ب د أن ی ا بع ة، ــوم بھ فات المطلوب صیل المواص ھ بالتف اك  رح ل وھن
ع              خطابات عدیدة بخط      ان یرسلھا م رحمن ك د ال شقیق عب دو أن ال ستعجلھ، ویب شھید، وبعضھا ی ام ال اإلم

ھ« العكس      » األبونی اھرة وب ماعیلیة للق ن اإلس سفر م ھ لل شترك بأبونی ل م و رج اوھ وم   یومًی ان یق ، وك
ن           ا وم ًال طیًب ان رج اھرة، وك ائھم بالق دقائھم أو أقرب ى أص ماعیلیة إل ل اإلس ن أھ ھ م ا یقدم یل م بتوص

صحفیة         ان، وكانت ھذه وسیلة مباشرة وناجزة   اإلخو ات ال ي الكتاب د ف رحمن یعتم د ال ان األستاذ عب ، وقد ك
ھ          د أن رة، وأعتق ة كبی سئوًال عن عائل ونشر الكتب وسیلة لزیادة مرتبھ الذي لم یكن لیكفي بعد أن أصبح م

ا                   ي انتخب فیھ دودة الت سنوات المع ي ال ذه القضیة إال ف ذاب ھ ًدا من ع ب    لم یسترح أب ا وتقاضى مرت  نائًب
ن   ا أظ ان فیم ب، وك صادي، ألن    ٧٥ أو ١٥٠النائ شروع اقت ي م شاركة ف ھ أي م رف عن م یع ا، ول  جنیًھ

ال             ذا المج ي ھ دیر ف ن تق ھ م اھتماماتھ الدینیة كانت تمأل نفسھ وال تفسح مجاًال یعترضھا، وكان ما یظفر ب
  .عجز المرتبما یعوض علیھ مقتضیات الحیاة الناشئة بالدرجة األولى من 



١٣٨        ــ  ــ

ي فصل       أول ورقة سنعرضھا ورقة خاصة جًدا كتبھا الشقیق بكل عاطفة وحب لزوجتھ، وقد أشرنا ف
وین« شأة والتك ال، وأن   » الن ن الجم ب م ى جان ت عل ا كان یم، وأنھ عد الحك د أس دیقھ محم قیقة ص ا ش أنھ

ھ     ن التحاق د سعدا    الشقیق عبد الرحمن أحبھا من النظرة األولى وتزوجھا بعد ست سنوات م ة، وق  بالوظیف
ة «بالحیاة، حتى وإن كانت نظرتھا للحیاة لیست ھي النظرة اإلسالمیة          ا كزوجة سایرت    »اإلخوانی ، ولكنھ

ر                ن البك ات االب دما م زوجھا وتقبلت ما وضعھ لنفسھ وأنجبا األوالد، وفي الوقت نفسھ تقاسما األحزان عن
ة     الذي كان ضابطًا بالجیش، وبعد أن خطب وأعد       » أسامة« أة حزین ھ مفاج  نفسھ لعقد الزواج، وكانت وفات

ا                    ل موسھ، وال م ان یحم اذا ك م م ھ بالموسى، واهللا أعل ي وجھ ألنھا نشأت عن أن حالقھ أزال حبة نتأت ف
ا         ى أن الخط ام، عل ة أی د ثالث وفى بع ك      كانت علیھ الحبة، فإن حالتھ تدھورت وت ل تل ان قب ذي أرسلھ ك ب ال

  .ھ خمسة آالف جنیھ، وأرفق الخطاب بظرف بالنكبة
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  م١٩٧٥ فبرایر سنة ٢٥

l 

 

  .أذكر یوم أخذتك من یدك وأنت تتعثرین في ثوبك الطویل خجلة مشرقة منیرة

ة ورحمة حتى أبیض الشعر وثبتت الخطى فأصبحنا نمشي أثبت وقطعنا رحلة الحیاة وفاء ومود
  .ونفكر أعمق

حفیدتنا رانیة تحفظ درسھا األول فیما تراه من صور أمامھا وحفیدنا ولید یتعثر وھو وأصبحت 
  .یخطو إلى حجرة الجد الكبیر

 وحًبا وخطبت سمیة فأعادت الصورة وھي تتعثر بین یدي زوجھا قریًبا إن شاء اهللا خفًرا وحیاًء
  .ووفاًء، رعاھما اهللا وأتم لھما بالخیر

في المساجد أذكر حقك ووفاءك، وفي اللیل أدعو لك وأشفق علیك، بارك اهللا لي فیك، وَمنَّ بما 
  .أدعو لك بھ وأتمنى من صحة وسعادة وثبات
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  ـــــــــــــــ
l 

 

  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

فقد قرأت فكرتكم الیوم عن الطمع والطموح، وسرني ما جاء فیھا من رأي صائب، وتوجیھ سلیم، 
 األسلوب البعید عن الدقة المعروفة لوال عبارة وردت في نھایة السطور تمنیت لقلمكم أال یتناولھا بھذا

.. واهللا ال یكافئ المصلین وإنما یكافئ العاملین(عنكم والعنایة الواجبة في ھذا المقام، وھذه العبارة بنصھا 
  ).ألن العمل ھو أحب أنواع الصالة إلى اهللا

دیث عن وال یخفاكم ما في ھذه العبارة من لبس وعدم وضوح حتى لو أضیفت إلى ما سبقھا من الح
الموضوع كلھ، وال یعجز قلمكم عن اإلفصاح عما یرید بأسلوب واضح صریح، فالصالة ال تتنافى مع 
إتقان العمل، بل ھي العامل األول الذي یحض على أجل عمل وأكرمھ، وھل یستوي من یستعین اهللا في 

تھ كل یوم خمس عملھ خمس مرات كل یوم، ومن ھو غافل في لھو طیلة عمره، إن المصلي یردد في صال
، والصالة نفسھا عمل جلیل كبیر، بل ھي أجل وأكبر األعمال، فھل »ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن«مرات 

  .أطمع أن تصححوا ھذا المعنى في عدد األخبار التالي

  وتقبلوا تحیاتي وشكري،،،

  )توقیع(
 

  م٢٢/١٢/١٩٥٣
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  ـــــــــــــــ
l 

 

  األستاذ بكلیة الحقوق بجامعة القاھرة

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

م ویعز علّي أن أكتب إلیكم معزًیا في فقیدكم الكریم، داعًیا اهللا تعالى أن ینزل السكینة في قلوبك
َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اللَُّھ «ویرزقكم أجر الصابرین، وأن یتغمد الفقید الكریم بواسع رحمتھ، ویسكنھ فسیح جنتھ 

  »َعَلْیِھْم ِمْن النَِّبیِّیَن َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  المخلص
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  ـــــــــــــــ

 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

د           ك محم ر، المل ي الكبی د العرب ة المجاھ شریف جالل ویسعدني أن أكتب إلى سیادتكم مھنئًا بمناسبة ت
  .ك المغربلخامس مال

األزھر          ة ب الة الجمع ي ص ھ ف شاھدة جاللت عدت بم ي، وس افحھ قلب د ص دي فق صافحھ ی م ت ئن ل ول
اتي     ي وتحی ھ تھنئت ى جاللت وا إل ا أن ترفع ة، راجًی ة بالجامع دكتوراه الفخری ده ال ل تقلی ي حف شریف، وف ال

  .وصالح دعائي

ا، وق       ین قلوبن ع ب ة لتجم ودة والثقاف اد والم الت الجھ بعض     وإن ص ى ب ذا المعن ن ھ ت ع د ترجم
  .األحادیث والمسرحیات العربیة، التي بعثت بھا ھذا العام إلى اإلذاعة المغربیة المباركة

  .ویسعدني أن نلتقي دائًما إن شاء اهللا على خیر اإلسالم، وإسعاد وطننا العربي الكبیر

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  المخلص                                                                                ھـ        ١٣٧٩ من رجب سنة ١٥
  م١٩٦٠ ینایـــــــر سنة ١٤
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  ـــــــــــــــ
 

  مدیر تحریر مجلة المصور الغراء
  ،،،وبعد.. تحیة طیبة

فیسعدني أن أتقدم إلى سیادتكم بخالص الشكر وعظیم التقدیر باسم االتحاد القومي بالخلیفة، لتفضلكم 
الذي یقوم بھ االتحاد القومي » مشروع البحث االجتماعي الشامل«بإیفاد محرر ومصور صحفي للمعاونة في 

یة االجتماعیة للبنات، وتشترك فیھ بالخلیفة، باالشتراك مع إدارة رعایة الشباب بجنوب القاھرة قسم الترب
 فتاة مع اإلخصائیات االجتماعیات والرائدات لعمل المسح االجتماعي الشامل، وحث المواطنین على ٣٠٠

  .الدخول في تنظیم االتحاد االشتراكي العربي
  .ولقد أظھر المندوبان الكریمان تعاونًا كامًال، وبذال مجھوًدا یستحق كل شكر وتقدیر

  یادتكم عظیم تحیاتي،،،وتقبلوا س

   المخلص                                                م                  ٢٠/١/١٩٦٣تحریًرا في 
  )توقیع(

  رئیس اللجنة التنفیذیة
  لالتحاد القومي بالخلیفة
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  ـــــــــــــــ
l 

 

  وبعد،،،.. تحیة طیبة

فلم أجد في الظروف الحاضرة أشد إلھاًبا للشعور، وتحمیًسا لصفوف األمة في قضیتنا تجاه إسرائیل 
 وأصحابھ، أضفت إلیھ جزًءا لیمثل ماضینا وحاضرنا مًعا، كذلك آخر من من نشید كان یردده النبي 

  . الجموحإنشاد الفارس الصحابي عمرو بن

فإذا تفضلتم بنشرھما، فإنكم تكونون قد نبھتم إلى شيء لم یطرق من قبل، وأھدیتم األمة أقوى قوة 
  .ضاربة، وعبأتم الشعور تعبئة مشحونة بقوة اإلیمان مضیئة بنور النبوة

  ولسیادتكم خالص الشكر وعظیم التحیة،،،

  المخلص                                                                   م                                           ٢٨/٥/١٩٦٧
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  ـــــــــــــــ

  من وضع عبد اهللا بن رواحة شاعر النبي 
  وإتمام عبد الرحمن البنا

  نا وال صّلیناالھّم لوال أنت ما اھتــدینا       وال تصــــــّدق
  فأنزَلْن ســـــــــكینة علینا        وثبت األقــــــدام إن القینا
  إّن الذین قد بغـَــــْوا علینا        إذا أردوا فتنــــــــــة أبینـا

  أبینا    أبینا
* * *  

  ــاــن في بـــــــــــدر رفعنا علمــا       ومضینا للمعـــــــــــــالي قدمــــــنح
  ـــدود األطلســــــيــــد في األندلس       وتجاوزنا حــــحن شـُــــْدنا المجـن

  ـــــــــــــاـا ألعدانا ُعبوســـفي ســماء الشـرق أطلعنا شموًسا       وتجھمن
  )ـــــــــــدـب األســـــــبقل(الح الدین زرت المعتــــدي       وترفقت ــــیا ص
  ــاــــــــــر علینا       ویرد المجـــــــــــد والفخر إلینـال ُیطلع الفجــــــوجم

  إلینا    إلینا

  :مالحظة

  روى البخاري أن النبي وكان یكررھا علیھ الصالة والسالم، )أبینا( كان یرفع صوتھ بكلمة ،
  . ینشده ھو وأصحابھ أثناء عملھم في حفر الخندقوكان النبي 
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  ـــــــــــــــ

مرات في یده، ویقذف بنفسھ لقتال تصحابي عمرو بن الجموح، وھو یلقي من إنشاد الفارس ال
  .العدو

  :ومن إضافة عبد الرحمن البنا
  ــــر زاد       إال التقى وعمــــــــل المعــادـــركًضا إلى اهللا بغیـــ

  ـادـالتضـاد       وكل زاد عرضـــــة ـوالصبر في اهللا على الجھـ
  غیر التقى والبر والرشاد

* * *  
  ادي       تعج بالضجیج عبـر الواديـأبواق نصـر أم طبوُل ح

  اديـجمـــــــوع حق كلھا تنــادي       خلیج أرضي نھبة األع
  لن یستكین الجفـن للرقـــــاد       حتى أعید الحــق في بالدي

  خلف جمال سید القواد
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  ،،،)وبعد.. (السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

فقد مضى شھر وأكثر من سبعة أیام على عودتي والسیدة حرمي من الحج، ولم أكتب إلیك حتى بما 
ھا ودموعك التي ودعتنا بھا كذلك كانت السبب یفید الوصول بسالمة اهللا، ولكن دموعك التي استقبلتنا ب

في عدم قدرتي على الكتابة، فكلما ھممت بذلك تمثلت لي ھذه الدموع، فأمسكْت یدي وعقدت لساني، 
فأخرج إلى المساجد للصالة في مسجد اإلمام الحسین رضي اهللا عنھ والسیدة زینب رضي اهللا عنھا 

یسة وبقیة آل البیت الكرام رضي اهللا عنھم آجمعین، وأدعو واإلمام الشافعي رضي اهللا عنھ والسیدة نف
اهللا لك أن یبارك فیك وحولك ویمتعك بالصحة والسعادة والعافیة، ثم تسیل دموعي شوقًا إلى الكعبة 
المشرفة، وحنینًا إلى الروضة النبویة المباركة، وكلما رفعت یديَّ للصالة وھممت بتكبیرة اإلحرام تمثلت 

  .عتھا وجاللھا فأؤدي صالتي وكأنني بثیاب اإلحرام أصلي أمامھا وأطوف بھالي الكعبة برو

وھكذا یا أختاه كلما عدت من الحج أظل حائًرا بین المساجد ال أكاد أحسن صالة بعیًدا عن الكعبة 
المشرفة، ویستغرقني ھذا الشعور ثالثة أشھر على األقل حتى أستعید ھدوئي، وأحسن صالتي، وما أكاد 

على ذلك حتى یدخل رمضان المعظم وتھل أشھر الحج فیطیر شوقي ویجن جنونین وأتمنى لو أطیر أستقر 
  .بأجنحة إلى الكعبة فأطوف بھا وأصلي إلیھا

وواهللا یا أختاه إني ألمسك سیل دموعي وأبعدھا أن تسیل على الورق، وأشفق علیك أن تتأثر 
  .مشاعرك الرقیقة لذلك

اجة وطائفة وساعیة وملبیة وال تنسى صحبتك وعشرتك وكرمك، أما السیدة حرمي فقد صاحبتك ح
  .واألشقاء یبعثون بالشوق والسالم

أما السیدة الوالدة الكریمة فتبعث لك بالحب والقبالت والدعــاء، وال تحضر إال في موعد الحج إن 
  .شاء اهللا

  شقیقك                   ھـ                                     ١٣٩٠ من صفر سنة ١٤
  عبد الرحمن البنا             م                                         ١٩٧٠ أبریل سنة ٢٠
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  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
وأحمد لكم اهللا تبارك وتعالى على تمام نعمتھ، وأكتب إلیكم في ظالل نور من النور الذي أشرق على 

 صاحبھا قلبكم ووجھكم وأنتم تقفون في جالل العلماء وكمال األولیاء أمام الحضرة النبویة الشریفة، على
  .أفضل الصالة وأتم التسلیم

أكتب إلیكم عن درة من درر البیت النبوي، وعقیلة من عقائل النسب الشریف الھاشمي، ھي السیدة 
عائشة بنت جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن اإلمام أبي عبد اهللا الحسین بن اإلمام 

  .علي كرم اهللا وجھھ ورضى عنھم أجمعین
 یرضى فضیلتكم أن یھدم مسجدھا الشریف منذ عامین بقصد أن تجدده وزارة األوقاف ویمكث ھل

مساجد الحي ــ معطًال ال تقام بھ الشعائر وال ینطلق منھ ف معرى ومسجدھا ــ الذي ھو عماد قبرھا الشری
  !آذان؟

مام الباحثین ال یخفى على فضیلتكم مقام السیدة عائشة رضي اهللا عنھا، وال مكانتھا، وال اھت
من وجود جثمان السیدة ) باشا(والمحققین بشأنھا قدامى ومحدثین، وقد تحقق المرحوم أحمد زكي 

إن المشھد القائم في جنوب القاھرة باسم «عائشة الطاھر بالضریح، فنادى على رؤوس األشھاد بقولھ 
نوارھا، ومھبط البركات السیدة عائشة النبویة ھو حقیقة متشرف بضم جثمانھا الطاھر، وفیھ مشرق أ

  .»بسببھا
ذلك إلى أھمیة الموقع في مدخل مدینة المقطم، المنطقة السیاحیة التي یؤمھا كل زائر أجنبي، 

  .ویسأل عن كل مشھد من مشاھدھا واثر من آثارھا
فمسجدھا مسجدھم الرئیسي الذي حرموا ) شیاخة السیدة عائشة ــ قسم الخلیفة(أما أھل الحي 

  .ر فیھ، خاصة صالة الجمعة، وشعروا بنقص ال یعوض في حیِّھمإقامة الشعائ
ولمسجدھا الشریف اعتماد ضخم بالوزارة ورسوم رائعة بقسم الھندسة صور بھا المسجد بحدیقتھ 
الغناء المشرفة على الشارع الفسیح المعروف بسور العیون الموصل إلى مسجد السیدة نفیسة رضي اهللا 

  .عنھا
  .یتم ھذا الخیر العظیم بأیدیكم وتوفیقھ لكمأسأل اهللا تعالى أن 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  المخلص

 
  عضو مجلس إدارة مسجد السیدة عائشة

  رضي اهللا عنھا
  ھـ١٣٩٢ من المحرم سنة ١٤

  م١٩٧٢ فبرایر سنة ٢٩
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  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  .وأبعث لسیادتكم بأجمل التھنئة بشھر رجب شھر اهللا الحرام

وھل أجد عندك یا نصیر القرآن، ومشیع اإلحسان ما یفرج كرب بعض أسر الخلیفة الفقیرة في 
  .موسم رجب على صورة ما

اس ألسنة، وإني عامل على أن تنطلق ھذه األلسنة بعد شكر اهللا تبارك وتعالى بالثناء على إن الن
البر الموصول، والدعاء للسید المأمول، وأن یدیر األطفال ألسنتھم الصغیرة في أفواھھم وقد تذوقت 

  .حلوى موسم رجب بالدعاء للسید الوزیر أن یجعلھ اهللا سنًدا للضعیف وستًرا للفقیر
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  .أبعث لسیادتكم بخالص التحیة، وأستأذنكم أن أعرض علیكم في إیجاز صورة عرضت لي باألمس

عت لذلك دعوة نشرت على المواطنین، فقد دعوت إلى ندوة لمناقشة مشروع المیثاق الوطني، ووز
وتذكرت أشخاًصا في حي الحلمیة لھم رأي ولدعوتھم قیمة وفائدة، فمنھم شیوخ المعاھد األزھریة، 

  .ومنھم أساتذة في الجامعات، ومنھم أعیان الحي الذین لھم ثقافة ورأي

للدعوة وكان البد من دعوتھم دعوة خاصة شخصیة، والوقت ضیق وكلھ مفاجأت، فلم یتسع 
، ولم یكن عجیًبا أن أخرج من بیتي إلى الشارع فأقف على )التلیفون(المكتوبة فكانت الوسیلة الفعالة ھي 

  .رصیفھ وأتحدث من تلیفون البقال عدة محادثات أدعو بھا من ذكرت لسیادتكم

  .لم یكن عجیًبا ذلك، ولكنھ كان معوقًا ومعطًال، وغیر نفاذ وال سریع في مثل ھذه الظروف

ولقد وضحت الصورة لسیادتكم وعرفتم المراد، فمنذ كنت عضًوا في مجلس األمة لم یكن لي في 
، وأظنني كنت العضو الوحید في ھذه الحالة، وكانت كلمة منكم تصلح ھذا الوضع، خاصة )تلیفون(منزلي 

األعضاء، وأنتم تقولون في المجلس أنكم على استعداد لتركیب جھاز مراقبة تلیفونات لمن یطلب من 
، ولكني خجلت من أدبكم العالي وخلقكم )تلیفون(فكنت وقتھا أستطیع أن أذكر لكم أنھ ال یوجد لدي 

  .الرفیع
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  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

وأشواقي إلیكم وصالح الدعاء، كتبت ما فتح اهللا بھ ووفق إلیھ، ولكم أن تحذفوا منھ ما شئتم 
  .وتعدلوا كما أردتم وتجعلوا ضمیر المتكلم ضمیر غائب باعتباركم مؤلف الكتاب والمتحدث عما فیھ

ا الجزء وبما ال یتضح بعض خطأ المطبعة فأنا رھن وإذا رأیتم أن أقوم ــ إن شاء اهللا ــ بتصحیح ھذ
  .ومعھا األصول ألقوم ــ إن شاء اهللا ــ بتصحیحھا) البروفات(إشارتكم، على أن ترسل المطبعة 

داعًیا اهللا تعالى أن یبارك فیكم ویمدكم بعونھ وینفع المسلمین بجھادكم الموصول وعلمكم الغزیر 
  .لھا الطریق وینیر السبیلوإخالصكم الذي تحتاجھ األمة لیوضح 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  .غزوة بدر والھجرة وحصار الشعب: معھ نسخ

  مع جزیل شكري،،،
  المخلص
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  وبعد ،،،.. م علیكم ورحمة اهللا وبركاتھالسال

فإن أموًرا حدثت عددتھا علیك وما عددت 
على أخي إال كل فضل ونبل، وما عرفت وعرف 
الناس عنھ إال كل كمال وخلق كریم، فكیف أرد على 
أخي ما فاتھ أو أصحح لھ ما صدر عنھ قبل أن 

  .أتصل بفضیلة أستاذنا الجلیل الشیخ حسن مأمون

 أخي أنني مرة سبقت تجاوزت، وأصدقك یا
ولكني في ھذه المرة أرید أن أضع التصرف تحت 
الحساب فإما أن یسیر األمر على نطاقھ الذي رسم 
لھ، وإما أن نخلي بیننا وبین أوضاع ال تستقر وال 

  .تستقیم

حاشاي أن أتھم قبل أخي أو نیتھ، ولكنني 
أعترض على الشكل والتصرف ال الجوھر 

  .والموضوع

خبرتني أنك وقعت في خطأ في العام لقد أ
الماضي ال ترید أن تقع فیھ بعد عام آخر، وستترك 
األمر لمن مارسھ ودرسھ وقاساه، فما بال الخطأ 
یتكرر، وما كان ضرَّ لو أشركت معك أخاك وفي 

  .وجوده معك مؤازرة ومشاركة ورضاًء هللا

س، التقي النقي الورع الذي امتأل قلبھ مع كل ھذا یا أخي فأنت القریب إلى القلب، الحبیب إلى النف
  .بحب الخیر وخشیة اهللا

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وركاتھ،،،

 



١٥٥        ــ  ــ

  

 
 

  ـــــــــــــــ
  ھـ١٣٩٩ من ذي القعدة سنة ٥: القاھرة في

  م١٩٧٩بتمبر سنة ـــــــ س٢٦

 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

ُكلُّ «، بسم اهللا الرحمن الرحیم »ِإنَّا ِللَِّھ َوِإنَّا ِإَلْیِھ َراِجُعوَن«وأعظم اهللا أجركم وأحسن عزاءكم و
 النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَیاُة َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعْن

  .»الدُّْنَیا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر

ولقد كان موالنا أبو األعلى المودودي رحمھ اهللا إماًما بعلمھ یقتدى، ونجًما بنوره یھتــدى، فعن 
 في األرض كمثل النجوم في السماء إن مثل العلماء (أنس بن مالك ــ رضي اهللا عنھ ــ قال قال النبي 

  ).یھتدى بھم في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم یوشك أن تضل الھداة

 عزتھم المالئكة یسمعون لما توفى رسول اهللا (وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قال 
ھ، إنَّ في اهللا عزاًء من كل الحّس وال یرون الشخص، فقالت السالم علیكم أھل البیت ورحمة اهللا وبركات

  ).مصیبة، وخلفًا من كل فائت، فباهللا ثقوا، وإیاه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب

عوض اهللا اإلسالم والمسلمین فیھ خیًرا، وأنتم على ثغر من ثغور اإلســـالم فال یؤتین من قبلكم، 
  .فقفوا على میراث اإلســـالم حماًة وحراًسا

َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اللَُّھ «كم، ورحم اإلمام المجاھد بواسع رحمتھ، وأسكنھ فسیح جنتھ سدد اهللا خطا
  .»َعَلْیِھْم ِمْن النَِّبیِّیَن َوالصِّدِّیِقیَن َوالشَُّھَداِء َوالصَّاِلِحیَن َوَحُسَن ُأْوَلِئَك َرِفیقًا

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  الفقیر إلى اهللا تعالى

  )وقیعت(
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l 

 

دعوتنا إلى اإلسالم، فكان من حقك علینا أن 
نجیب دعوتك، وكان من حق اإلسالم علینا أن نبینھ 

صًال وخلقًا فاضًال، ففي للناس شرًعا وعدًال وحكًما فا
إن أحبكم إليَّ أحاسنكم أخالقًا، «الحدیث الشریف 

  .»والموطأون أكنافًا الذین یألفون ویؤلفون

وقد كان استاذنا الشیخ حسن البنا ــ رحمھ اهللا ــ 
كذلك، كان یدعو إلى سبیل ربھ بالحكمة والموعظة 
الحسنة، فعلى الشباب أن یعلموا ذلك، ومن كان ھذا 

 فكذلك تكون دعوتھ، ھینة لینة ال خوف فیھا وال خلقھ
َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّیَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي «إرھاب 

  .»َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َوِليٌّ َحِمیٌم

ومن حقك علینا یا سیادة الرئیس أن نقدم لك 
دین النصیحة، قلنا لمن یا رسول اهللا؟ قال النصیحة، فال

  .هللا ولرسولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین وعامتھم

فالنصیحة یا سیادة الرئیس أن تلزم كتاب اهللا في 
  .كل ما تشرع وتقنن

اللھم افتح قلبھ لھدي كتابك، (ولك مني دعاء 
ب األمة، واجمعھ بإخوانھ وافتح لھ أبواب رحمتك، واحفظھ من بین یدیھ ومن خلفھ، واجمع علیھ قلو

  .العرب والمسلمین، واكتب لھم نصًرا عزیًزا مؤزًرا

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
 

  االسماعیلیة
  ھـ١٣٩٩ من رمضان سنة ٢٧االثنین 

  م١٩٧٩ أغسطــــس سنة ٢٠
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  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

ضائل         شر الف ت لن المیة، وقام ضارة اإلس ة الح ت جمعی د تألف ق اهللا ق ھ بتوفی ركم أن سرنا أن نخب ی
  .المحمدیة، والعمل لنصرة اإلسالم وإعزاز كلمتھ

سلم، أن یحضر            وھي تدعوكم إلجابة داع    ل م راه واجب ك ضمیر وت ي الحق واالستماع إلى صوت ال
ق   ٢٣٤٩ جمادى الثانیة سنة  ١١ بالغوریة بمصر مساء االثنین ٣٠إلى نادیھا بحارة الروم رقم       ـ المواف ھ

نة ٣( وفمبر س وع ) م١٩٣٠ ن ي موض ا ف ى بنادیھ رة تلق سماع أول محاض رة ل رب مباش الة المغ د ص : بع
د     ) في صالح المجتمعاالستقامة وآثارھا   ( ي حضرة األستاذ محم لفضیلة األستاذ الشیخ علي محفوظ، ویلق

د     دي أحم رحمن أفن د ال تاذ عب ضرة األس اس ح ب الن الق، ویخاط ي األخ ضیدة ف وس ق ادق عرن دي ص أفن
  ).اإلسالم(الساعاتي في موضوع 

سأل اهللا        ین، ن وم اثن ل ی ساء ك ي م اء اهللا ف ـ إن ش بوعیة ـ رات أس تكون المحاض ا وس  أن یوفقن
  .»ِإْن َتنُصُروا اللََّھ َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم«لإلخالص في العمل لخیر اإلسالم وصالح المسلمین 

 
  )مراقب                  (                                         )                یةكاتم سر الجمع(
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(*) 
  ـــــــــــــــ

 

الم  ة وس ت أطف   .. تحی ي رأی م أنن أحیط علمك د، ف جا اوبع ضربھم األش جار ب ون األش صي ًال یتلف ر بالع
ول                دت قصاري متف ة وج روري بالجنین اء م ذا أثن إلسقاط التمر الغیر ناضج، وھذا العمل مضر، وخالف ھ
ع   س أي زرع، ومن دم م ھ بع اء التنبی ل الرج أرجوك ك ًدا، ف شني ج ذي أدھ شيء ال جار، ال ض األش ا بع بھ

  .األطفال من إتالف الزرع، وحفظ الفاكھة، وأكون لكم من الشاكرین

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .م، وھو صاحب البیت الذي آوى إلیھ اإلخوان١٩٣١ یولیھ سنة ٢٧في (*) 
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  م١٩٣٢ فبرایر سنة ٢٤بورسعید في 

  

 

طالما تاقت نفسي لرؤیاك، ولقد حاولت أن أراك وأنا بمصر .. سالمي علیك بقدر شوقي إلیك، وبعد
 المنزل، وبینما أنا كذلك في مدینتنا الجدیدة بورسعید في األسبوع الماضي فلم أتمكن لعدم معرفتي عنوان

إذ وجدت شخًصا مخلًصا یھتف باسمك دائًما أال وھو حضرة أخینا الصباحي أفندي، فحمدت اهللا سبحانھ 
  .وتعالى إذ أوجد بجانبي من یسلیني في غربتي وعوضني أًخا كنت ال أتحمل ُبعاده

اھد في اهللا ما استطعنا إلى ذلك سبیًال، والیوم قد ضممت أیقن أننا ھنا على عھدك القدیم، نج.. أخي
صوتي إلى صوت الصباحي أفندي وستمسع بھ یدوِّي على شواطئ البحر الزاخر، وإني أنتھز ھذا 
الخطاب فرصة وأدعوك لزیارتنا في ھذا البلد الجمیل، كما أرجوك أن تبلغ سالمي إلى أخینا أسعد أفندي 

  .الحكیم سكرتیركم الخاص

تاًما أطلب منك أن تتقبل القبلة في سیدنا الحسین، وتدعو اهللا لنا أن یسھل لنا أمورنا ویھیئ لنا وخ
  .من أمرنا رشًدا

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

 
  )توقیع(

  بإدارة الضبط
  بحكمداریة بولیس القنال ببورسعید
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  ـــــــــــــــ
  م١٩/٣/١٩٣٦مجدل عسقالن في 

 
أبعث إلیكم من بالدي ومن صمیم فؤادي تحایاي وأشواقي وتقدیري للجھود .. وبعد.. تحیة واحتراًما

ا بالفوز والنجاح، التي تبذلونھا لرفع شأن اإلسالم، وإعالء كلمة الحق، تلك الجھود التي أسأل اهللا أن یكللھ
  .»ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُھوقًا«وأن یكتب لكم النصر المبین، فتعلو كلمة الحق، وتزول كلمة الباطل 

إنني لسعید بأن تشرفت بالتعرف على إخواننا أعضاء جمعیة اإلخوان المسلمین، الذین وجدت فیھم 
لحفلة المیمونة، التي أقاموھا لنا في نادیھم كل لطف، وكرم وخلق، وما تزال ذكرى اجتماعنا بھم في تلك ا

  .راسخة في أذھاننا، باقیة آثارھا في نفوسنا، ما بقي فینا قلب یخفق وعرق ینبض
لقد كان لخطابكم في تلك الحفلة أعظم األثر في نفسي، فإنكم ضمنتموه الحكم والمواعظ واآلراء 

لوب، تاركًا أثًرا فعًال في النفوس، الزلتم ذخًرا للوطن السدیدة، واألفكار العالیة، ما جعلھ ینفذ إلى صمیم الق
  .وعماًدا لألمة، ولسوف تقال عثرة األمة بأمثالكم األحرار الغر المیامین

ولنا في رئیسكم فضیلة األستاذ الشیخ حسن أحمد البنا خیر مثال للتقوى والفضیلة والعمل لصالح 
ال رابطة أقوى من العقیدة وال عقیدة (، وقد صدق حیث قال »ا ِبالصَّْبِرَوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْو«المسلمین 

، نسأل اهللا أن یوفقھ في مھمتھ، وأن یعیده لمصر بالصحة والعافیة، كي یستأنف جھاده، )أقوى من اإلسالم
  .إنھ سمیع مجیب

میع أعضاء أكون جد ممنونًا إذا ورد في تحریر منكم یكون خیر أنیس لي في وحدتي، إھد سالمي لج
  .جمعیة اإلخوان المسلمین

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ودمتم،،
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  ،،،)وبعد.. (وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ

، ولكن الطرد لم یصل إال متأخًرا جًدا، ثم أثبتم لنا )٢٣(یم وبھ بولیصة العدد فقد وصل كتابكم الكر
 ٣٦، وقیمة ذلك )٢٣و٢٢و٢١(الحساب، ولم تخصموا قیمة المصروفات الخاصة برجوع الثمن للعدد 

 ملیًما، ٦٠٠ ملیًما، ولكنا أرسلنا لحضرتكم إذن برید بقیمة ٥٧٦ملیًما، فیكون المستحق لحضرتكم مبلغ 
) ٢٤( ملیًما، ھذا ونرجو اعتماد ھذا الحساب، والمطلوب من العدد ٢٤كون باقًیا طرف حضرتكم مبلغ فی

  . عدًدا كالعادة١٣٠إن شاء اهللا 

وتقبلوا خالص تحیاتي وشكري وتحیات الجمیع وشكرھم، حفظكم اهللا ذخر الدنیا وعصمة ألھل 
  .ولحضرة الوالد الفاضل ولعموم اإلخوانالحق، التحیات الطیبات لحضرة سیدي األخ حسن أفندي البنا 

  المخلص
  )توقیع(
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  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  . مساء٥م لمقابلة مكرم باشا الساعة ١٩٥٠ مارس سنة ٢٧فإن میعادنا ــ إن شاء اهللا باكر 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  المخلص



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .ھو األستاذ عبد الكریم المحامي زوج الشقیقة فوزیة الذي كان مع اإلمام الشھید وقت الحادثة) ١(
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  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ز للمجلة بالكتابة عن شخصك  لمجلة الكشكول فإن اإلیعاقدیمةفألح في الرجاء بإرسال صورة 
الكریم كان رأًیا لي، آمل أال تخذلني فیھ، وقد أعددت الكلمة وسیبدأ الطبع غًدا، فأرجو أن تتكرم بإجابة 

  .ھذه الرغبة ولو كلفك األمر شیئًا من البحث واإلجھاد

  وألف شكر والسالم،،،
  أخوك
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  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

فقد الحظ المركز العام سیًال من المطبوعات تتصل بالدعوة وتاریخ الھیئة وحیاة اإلمام الشھید، 
 كثیر من ھذه الرسائل، من حیث غلبة المعنى التجاري وساءه كما ساء كل أخ غیور أن یكثر اللغط حول

علیھا وضآلة المعلومات والفوائد التي تقدمھا، ورخص الطریقة التي تعرض بھا للبیع في الشوارع 
  .والمركبات، مع ما لھذه الموضوعات من ھیبة وما فیھا من وسامة وجالل

ھ تمحیًصا دقیقًا لصلتھ بالدعوة ولما كان الحدیث في مثل ھذه الموضوعات یجب أن تمحص حقائق
وكیان الجماعة ومقام اإلمام الشھید، فإن المركز العام یرى من واجبھ أن یطلب إلى كل أخ یتعرض 
للكتابة في شئون ذلك أن یقدم ما یكتبھ للمركز العام قبل طبعھ لیتولى فحصھ بواسطة قسم نشر الدعوة، 

دید على اإلخوان في كل شـُـعبھم أن یقاطعوا كل مؤلف لم وسیضطر المركز العام في ذلك إلى التنبیھ الش
یمر بھذه المراحل، ولم یحصل على إجازة بطبعھ، وأال یسمحوا بعرضھ في مكتبات الشـُـعب والمناطق 

  .والمكاتب اإلداریة

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  أخوك                                                                    ھـ                         ١٣٧٢ ذو القعدة ١٤
                                                                                            م١٩٥٣ یولیـــــــو ٢٥

  السكرتیر العام
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 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
ر           د نظ ام ق اد الع فتعلمون أن مكتب اإلرش

وم      ي ی دة ف ستھ المنعق ي جل وال  ٢٧ف ن ش  م
ق ١٣٧٣ ـ المواف ھ ٢٨ھ ن یونی م ١٩٥٤ م

تاذ   ن األس ة م ذكرة المقدم رحیم الم د ال ین عب
اب     سرحان وفتحي عبد الحمی    دار كت شأن إص د ب

شھید، ورأى    ام ال ضیة اإلم بة ق امع بمناس ج
ى  ة عل وعات اآلتی ع الموض ب توزی المكت

  :حضرات اإلخوان كالترتیب اآلتي
تاذًا    )١( ا وأس شھید طالًب اة ال ن حی ذة ع نب

ًدا وان    .. ومرش ھ اإلخ ة فی ولى الكتاب ی
ز        د العزی ا وعب رحمن البن األستاذن عبد ال

  .عطیة
دافھا وأثر  )٢( ة وأھ وین  الجماع ي تك ا ف ھ

ھ األخ      .. وحدة إسالمیة  ة فی ویتولى الكتاب
 .األستاذ عبد العزیز كامل

دعوة    )٣( ات لل اوأة الحكوم ولى .. من ویت
یم      د الحك تاذ عب ھ األخ األس ة فی الكتاب

 .عابدین
سطین   )٤( رب فل ي ح ة ف .. دور الجماع

 .ویتولى الكتابة فیھ األخ األستاذان محمود عبده والشیخ محمد فرغلي
 .ویتولى الكتابة فیھ األخ األستاذ عبد الحكیم عابدین.. ر للقضاء على الدعوةعمل االستعما )٥(

ذه الموضوعات             داد ھ ن إع شكورین م والسكرتاریة العامة إذ تحیطكم علًما بذلك ترجو أن تفرغوا م
  .في أقرب فرصة

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  أخوك

 
   المساعدالسكرتیر العام
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  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 

 وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ین   .. ھ من اهللا وأتمناه، وبعدفعسى أن تكون صحتكم في تقدم، وھذا ما أطلب  شیخ أم فقد حضر لدي ال
ده                 ي آخر عھ ان ف ھ ك و أن عبد الھادي مطر الذي كان إمام شیخون البحري مراًرا وتكراًرا ألمر یخصھ وھ
سم          ة لق ر التابع ة بكتم ا بزاوی ى مصر إماًم إماًما لجامع الراضي بسنورس فیوم ثم انتدب بناء على طلبھ إل

ي         ثالث أوقاف ویرید أن  نھم وأخبرن ل م ھ اآلن أق اھرة ألن مرتب دبین بالق ھ المنت ب إخوان  یكون مرتبھ كمرت
ي      ا أخبرن أنھ ذھب إلى منزلك لمقابلتك مرتین فلم یتیسر لھ ذلك ومسألتھ ھذه ال تقضى إال بأمر الوزیر، كم

ضً     ھ أی ت تعرف شم   بذلك وربما یحضر عندك لھذا الغرض وحیث أن ھذا الشیخ كان یعرفنا سابقًا وأن ھ ع ا فل
م              ضة رق ارة درب المی ھ ح ي شأنھ وعنوان ك أن    ) ٨(وآمل أن تقابل الوزیر وتكلمھ ف ة، فیمكن سم الخلیف بق

سأل             افظ ی شیخ ح ا أن ال ك، كم ا یمكن در م ھ بق سعى ل م ت تتفھم في أمره أوًال من الشیخ البھي أو الغزالي ث
وابي أن     ان ج رتین وك اءني م ھ ج لمتك طلب ذي س ر ال ل اآلخ ك والرج صل  عن شفاء یح د ال ریض وعن ك م

  المقصود، وال أدري من عرف ھؤالء الناس بك؟ وماذا كنت تفعل إذا كنت نائًبا؟

  .واهللا یوفقك لصالح األعمال ویمتعك بالصحة والعافیة

  .وال تنس أمر المحامین واجتھد في االتصال بھم واهللا یعینك ویقویك

  والــدك                            ھـ                   ١٣٧٧ جمادى األولى سنة ٢٦
                           م١٩٥٧ دیسمبر سنة ١٨ 
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  ـــــــــــــــ
l 

وبعد السالم علیكم .. یر عبد الرحمن البنا حفظھ اهللا آمین أستاذنا الكبحضرة صاحب الفضیلة
ورحمة اهللا وبركاتھ، ولعلكم تكونوا بخیر إن شاء اهللا ونھنئكم بنجاح األخ سیف اإلسالم ونسأل اهللا 
أن یوفقھ لما فیھ الخیر على الدوام، وبعد أخبر فضیلتكم بأننا مراًرا تكررت شكوانا بخصوص 

  :الزمالك ومسجدھا

 اإلخوان المسلمون لم یستطیعوا أن یؤدوا رسالتھم إال عن طریق المسجد، وھذه الناحیة :أوًال
  .أصبحت مھملة جًدا جًدا وكثیًرا تكلمنا عنھا

المركز العام لم ینظر في أي شكوى من شكاوى اإلخوان في شئون الدعوة على اإلطالق، : ثانًیا
 لقد أصبحتم رؤساء على اإلخوان وھذا یتنافى مع سیر الدعوة، وقد كلمت الدكتور خمیس

ولم تكونوا أصحاب دعوة، ألن الدعوة أصبحت ریاسة فقط ومناصب ولم نجد في المركز 
العام من یستمع إلى أي مصلحة من مصالح اإلخوان، فنرجو من فضیلتكم التكرم بالنظر في 

ننا وبین ھذه الشكوى حیث أنھا تكررت مراًرا وإال فإننا نأسف نحن كذلك أن ال یكون بی
المركز العام أي اتصال بشئون اإلخوان ونكون أفراد مسلمین فقط نراقب اهللا في جمیع أحوال 

  .اإلسالم

واآلن یا فضیلة األستاذ أصبح المركز العام لإلخوان المسلمون الذي كان فیھ آمال مالیین 
ن مناصب فقط اإلخوان بنصرة اإلسالم أصبح لیس بینھ وبین اإلخوان صلة، وھكذا أصبح اإلخوا

ھذا رئیس وھذا نائب وھذا سكرتیر وخالفھ، ولم یؤدوا إلى الدعوة أي عمل نحو اهللا ورسولھ، 
وكًال من اإلخوان أصبح ال یرید إال مصلحة نفسھ ویتظاھر، واإلخوان المخلصون لدعوتھم عندما 

 نكن یریدون أي مصلحة للدعوة ویتصلون بالمركز العام ال یجدون من یجیب ھذا، ونحن لم
عاطلین عن أعمال لكي یكون كل ھمنا في شكاوى المركز العام، نحن كذلك عندنا أعمال في 
مصالحنا وعالوة على ذلك نرید أن تسیر الدعوة كما كانت على زمن اإلمام الشھید حسن البنا 

  :رحمھ اهللا، كان یشعر بشعور اإلخوان جمیًعا وال ینام إال إذا كان یدیر جمیع شئون اإلخوان



١٧١        ــ  ــ

 نرید من المركز العام إال أن ینظم لنا خطیب أسبوعًیا للمسجد وإال سنضطر أن نسیب ھذا ال )١(
  .المسجد من ید اإلخوان

  .نرید من المركز العام أن یمدنا بمحاضر أسبوعًیا لإلخوان )٢(

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

  .وإلى اللقاء شخصًیا
 

  :ملحوظة ھامة جًدا

بلغ خمسة وسبعین جنیًھا مصرًیا جمعتھم من الزمالك لإلخوان للشـُـعبة، فإن لم یمض یوجد لدي م
كوانا ویكون ھم المركز العام في شكاوى اإلخوان، فإني أرجو باسم اإلخوان في الزمالك أن ــفي ش

 ترسلوا من یستلم ھذا المبلغ ونكون بعد ذلك إن شاء اهللا مخلصین للدعوة ونكون جنود غیر مرتبطین
  .بشئون الدعوة حسب طلب المركز العام

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
ارة الجملة في البقالة، وقد فتح اهللا علیھ كان األخ عبد الرازق سعودي من خیرة قدامى إخوان الزمالك، كما أنھ من رواد تج) ١(

 .ورزقھ التوفیق الذي جعل محالتھ مقصًدا للعلیة من القوم في الزمالك وغیرھا
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  ـــــــــــــــ
  م٩/١/١٩٥٨

l 

 

  .بالتوفیق والھناء.. السالم علیكم ورحمة اهللا، وإلیكم األشواق، ولكم أخلص الدعوات

ني الحظ بلقائكم وال حتى بالمحادثة التلیفونیة لعدم تواجدكم بالمكتب منذ أیام، ومن حسن لم یسعد
الحظ طلبت السید جمال فوجدت السید عبد الباسط بمكتبھ فحملتھ سالًما ألخي عبد الرحمن وألخي جمال 

 ٩ل الساعة  فبرایر بالدیزل الذي یص٥ فبرایر، وسأحضر مساء ٦ووعدا بحضور قضیتھ بمشیئة اهللا یوم 
  .تقریًبا إلى منزلكم مباشرة بأمل لقاء األستاذ جمال معكم

عبد الباسط بموافقتي على / أما موضوع استئناف قضیة السید الوالد فقد تركت خبًرا مع السید
فحاولت االتصال باألستاذ أحمد كامل فلم .. االستئناف، ووصلني خطاب آخر من األستاذ جمال یطلب رأیي

لى مصر، فأرجو سرعة االتصال بھ، وإن كنا قد اتفقنا على قبول الحكم وعدم استئنافھ حتى أجده لسفره إ
ال نضیع األوقات سدى سیما واالستئناف یستغرق وقتًا طویًال طبقًا لإلجراءات الحالیة فإذا استطعتم 

ا الحكومة االتصال بالسید األستاذ محمود عبد اللطیف لیعمل من جانبھ على عدم استئناف إدارة قضای
فیكون من األفضل ذلك واستالم المبلغ وشيء خیر من ال شيء، وإذا أمكن ) المتواضع جًدا(للحكم 

  .استثماره بتوفیق اهللا فإنھ یكفي لیدر إیراًدا متواضًعا للوالدین

  .أما إذا كانت الحكومة تنوي االستئناف فمكره أخاك

لوه بالقاھرة، وال یستھوینكم االستئناف بدون وعلى كل حال الرأي األعلى ألستاذنا أحمد كامل فاسأ
  .واهللا تعالى أعلم.. داع ألنھ یستغرق سنتین
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  ـــــــــــــــ
  احتفاًال بالعید الثاني واألربعین الستقالل أفغانستان

  صاحب الجاللة ملك أفغانستانیتشرف سفیر 

  والسیدة حمیرا سلجوقي

  بدعوة األستاذ الجلیل الشیخ عبد الرحمن البنا

سفارة    دار ال ام ب ي تق تقبال الت ة االس ضور حفل ك ٣٦(لح بري بالزمال سن ص ارع ح وم )  ش ی
سابعة  ١٩٦٠ مایو سنة ٢٧ھـ الموافق  ١٣٧٩الجمعة، الثاني من ذي الحجة       م بین الساعة ال

  .لتاسعة والنصف مساًءوالنصف وا

  رجاء التفضل بالرد في حالة االعتذار
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  ـــــــــــــــ

 

  وبعد،،،.. تحیة من عند اهللا مباركة

دي      فقد تسلمت بید الشكر والتقدیر تھنئتكم الكریمة، فكان لھا أجمل األثر       ادل عن ي تع سي، فھ ي نف  ف
  .ما قدمھ المعلمون من وفاء وتكریم لشخصي الضعیف

  .ولقد توجت تھنئتكم الغالیة تلك الثقة ألنھا تصدر من قلب كبیر وأستاذ جلیل

  .وإني إذ أكرر الشكر لسیادتكم، أدعو اهللا سبحانھ وتعالى أن یوفقنا جمیًعا لما فیھ خیر وطننا العزیز

  مة اهللا وبركاتھ،،،والسالم علیكم ورح
                                                                                                       م١٩/٧/١٩٧١

  )توقیع(                                                        ثنـــــاء                                                                  
  وكیلة النقابة
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  ـــــــــــــــ
 

  وبعد،،،.. أحییكم تحیة من عند اهللا مباركة طیبة

اھ       ـد ط رة فقد وصلتني رسالتكم الكریمة، فأضفت على نفسي بھجة فاقت بھجة كل عید، فقد خطتھا ی
ضعیف،        ذكرون شخصي ال تم ت عدت أن ال زل بقلم ال ینطق إال حقًا، ألنھ یخشى اهللا في السر والعلن، وكم س

اهللا وهللا        ي اهللا وب صلة ف ا مت ا ألنھ ًرا، وأن    .. وھكذا قلوب المؤمنین ال تنفصم عراھ یكم ذخ أدعو اهللا أن یبق
  .یًبایسبغ علیكم كمال العاقبة، وأن یلبسكم ثوب الصحة على الدوام قش

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  
  )توقیع(

  م١/١١/١٩٧٦
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  ـــــــــــــــ

l 

 

  وبعد،،،.. سالم اهللا علیكم ورحمتھ وبركاتھ

فیسعدني قبولكم لعضویة المجلس األعلى 
شئون اإلسالمیة، وأرجو أن یتحقق على یدیكم لل

وبمشاركتكم ما ترجوه األمة اإلسالمیة وما 
  .تعلقھ على ھذا المجلس من آمال كبار

وقد تقرر أن یعقد أول اجتماع للمجلس 
األعلى للشون اإلسالمیة في الساعة التاسعة 

 من رمضان ٢٨والنصف من مساء یوم السبت 
م ١٩٨٠ من أغسطس سنة ٩/ ھـ١٤٠٠سنة 

بمدینة أبي بكر الصدیق بضاحیة العصافرة 
  .القبلیة بمدینة اإلسكندریة

ویسرني بھذه المناسبة الكریمة دعوتكم 
  .لحفل إفطار قبل االجتماع

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  :تحریًرا في

  ھـ١٤٠٠ من رمضان سنة ١٣
  م١٩٨٠ من یولیو سنة ٢٥

  وزیـر الدولة لألوقاف
  )توقیع(

  

  :ملحوظة
  نرجو االتصال في حالة االعتذار أو االستعالم بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمیة

     اإلسكندریة ٦٨٠٨٤ ــ ٦٨٠٤٤:  تلیفون
     القــــاھرة ٢٨٨٥٩ ــ ٢١٦٢٧           
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  ـــــــــــــــ
l 

 
   شارع أحمد تیمــــور١٧

  الحلمیة الجدیدة ــ القاھرة

  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

فأشكر لكم رقیق تھنئتكم، وأرجو أن تذكرني بصالح الدعاء، وأن یوفقني اهللا لخدمة اإلسالم 
  .ن علیھالحنیف، وخدمة األمة اإلسالمیة فیما كلفت بھ من عمل، وأن أعا

  .وأن یجمع المسلمین على اإلخاء والھدى والصالح والتقوى، إنھ ھو السمیع العلیم

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  ھـ١٤٠٢ من رجب سنة ٤في 
  م١٩٨٢ أبریل سنة ٢٨

  شیخ األزھر
  )توقیع(
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(*) 
  ـــــــــــــــ

  ھـ٤/١/١٤٠٦
  م١٨/٩/١٩٨٥

l 
  وبھ نستعین

 

تحیة من عند .. وعلیكم سالم اهللا ورحمتھ وبركاتھ
فقد تلقیت منذ أیام رسالتكم .. وبعد.. اهللا مباركة طیبة

ائلكم التي العزیزة وحمدت اهللا على صحتكم وعودة رس
فیھا شفاء الصدر وراحة النفس وقرة العین، ال حرمنا 
اهللا ھذه الصلة الطیبة المباركة والمشاعر الكریمة 

  .الصادقة، وأسعدنا بھا في الدنیا واآلخرة

ومعذرة لتأخر رسائلي عنكم كل ھذه الشھور 
الماضیة، فقد تسلمت رسالتكم متأخرة بسبب عدم وجود 

ھ، حیث كان في إجازتھ السنویة، سكرتیر الكلیة في مكتب
وقد تفضل أحد الزمالء بتسلمھا أخیًرا وتقدیمھا إليَّ منذ 
أیام، فمعذرة أیھا األخ الكریم، وقد أنھیت خدماتي من 
الكلیة منذ شعبان الماضي وحصلت على إقامة دائمة 

  .بمكة المكرمة من وزارة الداخلیة وهللا الحمد

اني الجدید ولھذا فأرجو دوام المراسالت بعنو
  .بواسطة كریمتنا الدكتورة فاطمة محمد عبد الحمید الطبیبة بسجون مكة المكرمة األمن العام

  وشكًرا لكم على سؤالكم عني والسالم علیكم ورحمة اهللا،،،

  أخوكم
 

                                         
 .األخ األستاذ محمد عبد الحمید أحد الطالب الستة الذین قامت علیھم دعوة اإلخوان في الجامعة(*) 
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  ـــــــــــــــ
l 

 

أفید سیادتكم بأن اهللا أكرمنا بفضل دعواتكم وقبلت األوراق بعد أن عثرت على .. وبعد مساء الخیر
 ظھًرا، حیث لم یكن ھناك أمل وال حتى استخراج بدل فاقد بسبب ٢بطاقة االنتخاب الخضراء الساعة 

  . لدفع رسوم استخراج بدل فاقد١٢إقفال خزینة المحافظة الساعة 

 عثرت على ورقة االنتخاب الخضراء ذھبت إلى القسم وقدمت طلب الترشیح، وبعد أن..  ھذامعو
 ٣٠٠ مرشح، وأعتقد أنھم وصلوا إلى ٢٠٠ ظھًرا كان العدد ٢، أي أنھ حتى الساعة )٢٠٠(وأخذ رقم 

  . مساًء٥مرشح الساعة 

  .والمھم ھو أن ال تستبعد أسماؤنا من كشف المرشحین

  . سؤالكموشكًرا على.. دعواتنا لكم بالتوفیق

سأكون غًدا باإلسكندریة ألعمال قانونیة، فإذا لزمتكم أي خدمة فنحن تحت األمر، وكل عام وأنتم 
  .بخیر

  المخلص
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  ـــــــــــــــ
  م١٩٨٦ مایو سنة ١٢القاھرة في 

 

اتي     ول      .. یسعدني ویشرفني أن أبعث لفضیلتكم أزكى تحیاتي واحترام ة بحل ات القلبی ب التمنی ع أطی م
  .شھر رمضان المعظم، أعاده اهللا علیكم بالیمن والبركات متمنًیا لفضیلتكم كل صحة وعافیة وطول العمل

ي   ل قلب ن ك ا، وم صالحة لن واتكم ال ا ودع اكم عن ضل رض د بف ر وهللا الحم ا بخی ى جمیعن كركم عل أش
  .تفضلكم بالتھنئة الرقیقة بالعید، وأكرر شكري وتقدیري

  .الرب یحفظكم لنا وال یحرمنا من وجودكم ومن عطفكم الكریم

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  المخلص
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  بعد التحیة،،،

ة     ة روای ارة الكلی ضل بإع اء التف سیادتكم برج دم ل شرفنا أن نتق دین«ی الح ال ة » ص د «أو روای عب
سابقة            » الرحمن الناصر  ي م روایتین ف اتین ال دى ھ أداء إح ا سیقوم ب تألیف سیادتكم؛ ألن فریق التمثیل بھ
  .درع الجامعات

  .مل في إجابة ھذا الملتمس مع قبول عظیم شكرنا، وإجاللناولنا كبیر األ

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  مراقب
  النشاط الریاضي

  )توقیع(
  م٧/١٢/١٩٥٨
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(*) 
  ـــــــــــــــ

l 

الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونتوب إلیھ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسیئات أعمالنا، 
من یھد اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن 

  .ى طاعتھ، وأستفتحكم بالذي ھو خیرمحمًدا عبده ورسولھ، أوصیكم عباد اهللا بتقوى اهللا، وأحثكم عل
l 

 َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما *الَِّذیَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبیِل اللَِّھ َأَضلَّ َأْعَماَلُھْم «
 َذِلَك ِبَأنَّ الَِّذیَن َكَفُروا اتََّبُعوا * َوَأْصَلَح َباَلُھْم ُنزَِّل َعَلى ُمَحمٍَّد َوُھَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّھْم َكفََّر َعْنُھْم َسیَِّئاِتِھْم

  .»اْلَباِطَل َوَأنَّ الَِّذیَن آَمُنوا اتََّبُعوا اْلَحقَّ ِمْن َربِِّھْم َكَذِلَك َیْضِرُب اللَُّھ ِللنَّاِس َأْمَثاَلُھْم

لة والبداوة غیابات ھذا ضلت كل أمة وفیھا نذیر، دمرت كل دولة وعلیھا أمیر، وفي عھد الجھا
المحیط الذي طلھ ظلمات بعضھا فوق بعض، وفي ھذه البیئة المفعمة بالبوائق المھلكة أرسل اهللا محمًدا 

 شاھًدا ومبشًرا ونذیًرا، وداعًیا إلى اهللا بإذنھ وسراًجا منیًرا، وأنزل علیھ القرآن نوًرا وضیاًء یھدي 
  .مل بین دفتیھ ھدایة األمم، وسعادة األجیال والشعوبللتي ھي أقوم، ویدعو للعمل والتقدم، ویح

 فأقام دعائم الحق على أساس متین، وھدم أركان الباطل بالبرھان المبین، فخفقت جاء محمد 
  .، وتمھدت معالمھا في جمیع البطاح واألرجاء]أي في تراب األرض[لوجوده أعالم المدنیة بعد اإلعفاء 

َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُروحًا ِمْن «ھ، وخاطبھ بقولھ ـلھ ونعمتـ فض وقد أتم اهللا علیھد ـجاء محم
ا َنْھِدي ِبِھ َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْھِدي َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اِإلیَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًر

  .»َوَما ِفي اَألْرِض َأال ِإَلى اللَِّھ َتِصیُر اُألُموُر اِط اللَِّھ الَِّذي َلُھ َما ِفي السََّمَواِت ِصَر*ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم 

الحمد هللا الذي ھدانا لمحمٍد بمحمد، الحمد هللا الذي جعلنا ممن سطع علیھم نور ھدایتھ فأشرقت 
 الَِّذي َھَداَنا ِلَھَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْھَتِدَي َلْوال َأْن اْلَحْمُد ِللَِّھ«وجوھھم بنور اهللا، وملئت قلوبھم خشیة وإیمانًا، و

  .»َھَداَنا اللَُّھ

وأیم اهللا ما أشرق نور الھدایة اإلسالمیة على قلب إال وفاض إیمانًا، وال نقص إال وملئت سكینة 
 ُیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد َوَمْن«وجالًال، وال روح إال تسامت علًوا، وال رجل إال وكان بارًعا في العلم والحكمة 

  .»ُأوِتَي َخْیًرا َكِثیًرا

  أ الثریـــاــــا      وكدت بأخمصي أطــــومما زادني فخـرا وتیھ
  دخولي تحت قولك یا عبادي      وأن صیرت أحمــــــد لي نبًیا

                                         
 .رةمحاضرة ألقاھا في جمعیة الھدایة اإلسالمیة بالقاھ(*) 
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غرابة ، وال فال غرو إذا احتفلت جمعیة الھدایة اإلسالمیة بمولد أشرف الكائنات وأجّل مخلوق 
إذا شاركھا كل مسلٍم في حفلھا الموقر وقام الخطباء في نادیھا یرددون مفاخر الرسول صلوات اهللا علیھ، 

َوَمْن ُیَعظِّْم «ویتمسكون بدینھ وتعالیمھ ویتعلقون بأذیال ھدایتھ، ویعملون على حفظ دینھ، وإقامة شعائره 
  .تشیر اآلیة إلى طرف من أثر الھدایة اإلسالمیة في أوروبا» َشَعاِئَر اللَِّھ َفِإنََّھا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب

إن اإلسالم دین المدنیة الحقة والحضارة «» روح الشرق«قال داود أوركو ھارت في كتابھ 
الصحیحة، لیس فیھ كھنوتیة أو معابد سیاسیة، فیھ دستور األمم ونظام الممالك، كما ھو واضح في ھذا 

  .»الدین بأوضح بیان

 صدع أوركو ھارت بالحق وشھد لھ في األصالة في القول كثیرون مثل بالجراف وقامبیري حقًا لقد
  .ورولنسن والیارد ورولند وستانلي لوف الدرلي ودي شونسكي

ال یخرج اإلسالم على الطبیعة «قال المسیو دونیھ أحد المفكرین الفرنسیین یصف طبیعة اإلسالم 
 ویزامل أزمانھا، على أن اإلسالم ال یكفیھ أن یسایر الطبیعة وأال التي ال تغلب، وإنما ھو یسایر قوانینھا

یخرج علیھا، وإنما ھو ُیْدخُل على قوانینھا ما یجعلھا أكثر قبوًال وأسھل تطبیقًا في إصالح ونظام ورضاء 
، ألنھ المرشد إلى أقوم مسالك الحیاة، وألنھ الدال على »بالھدى«میسور مشكور، حتى لقد سمى القرآن 

إن اإلسالم قد صلح منذ نشأتھ لجمیع الشعوب واألجناس، فھو صالح لكل «، وقال »سن مقاصد الخیرح
  .»أنواع العقلیات وجمیع درجات المدنیات

ال تجد باإلسالم سًدا یمنع نفوذ الثقــافة الغربیــة إلیھ، بل نرى أن «وقال الدكتور ھورتن األلماني 
  .»ثقافةلھ اســتعداًدا غیر محدود لقبــول ال

یرون منا أن المسلمین ثیعتقد الك«وقال المسیو كازانوفا أحد كبار أساتذة كولیج دو فرانس بباریس 
ال یستطیعون تمثل آرائنا وھضم أفكارنا، یعتقدون ذلك وینسون أن نبي اإلسالم ھو القائل بأن فضل العلم 

عظام كانت لھ الجرأة أن یقول مثل خیر من فضل العبادة، فأي رئیس دیني كبیر، وأي قس من القساوسة ال
ھذا القول الفاضل المتین، ھذا القول ھو نفسھ عنوان حیاتنا الفكریة، نعم إن ھذا مبدؤنا الیوم، ولكن 
ألیس العھد بقریب یوم كانت الكافة عندنا من أھل العقول تنظر إلى مثل ھذا الشعار كأنھ رمز العار 

ح مبادئ الحریة الفكریة عند أمثال لوثر وكالفین، یعود الفضل ومجلبة الشنار، كما أنھ قد تبین أن أوض
  .»فیھا إلى رجل عربي من رجال القرن السابع، ذلك ھو صاحب شریعة اإلسالم

تجد باإلسالم » «استعداد اإلسالم لقبول الثقافة الروحیة«وقال الدكتور ھورتن األلماني في كتابھ 
ذي یوحد بین ھذین، وتجد كیف أن الدین موضوع بدائرة العلم، اتحاد الدین والعلم، وھو الدین الوحید ال

  .»وترى وجھة الفیلسوف ووجھة الفقیھ متماشین مًعا، وھما واحدة واقفتان كتفًا لكتف دون نزاع

  .، وإن لھا في القلوب لروعة وجالًال، وفي النفوس لحالوة وبھجةھذه ھي ھدایة محمد 

ا عدًوا، فصار لھا نصیًرا، وفي ذلك یقول شاعر النیل سئل عنھا عمر بن الخطاب، وقد كان لھ
  :مخاطًبا عمر
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 اـــة واجتازت أمانیھـــعین الحنیف     ھــــــــــوكنت أول من قرت بصحبت
  اـــــــبنعمة اهللا حصنا من أعادیھ     ا ــفصرت لھ قد كنت أعدى أعادیھا

 اـار یوالیھـــــــــــــة جبـــللحنیـفو      دھاــــــخرجت تبغي أذاھا في محم
 یناویھا اوي منــــحتى انكفأت تن      ةــــــــــــیات بالغمع اآلـفلم تكد تس
 ة قد كنت تنویھاـــــــــفزلزلت نی      ھ من مرتلھاــــــــورة طـسمعت س

 قول المحب الذي قد بات یطریھا      اولھــــــــــــاال ال یطـفیھا مق وقلت
  یعانیھااٌلـن أثقــــــعن كاھل الدی     ق ارتفعتـــــ عز الحلمتـویوم أس

  ــــــار باریھـالقلوب ولبت أم لھا      عتــــوصاح فیھا بالل صیحة خش
  اـمنجیھ دیقــوأنت في زمن الص      دھاــــــفأنت في زمن المختار منج

  لفیھاترأي ــــــبحكمـة لـك عند ال      ـول اهللا مغتبطاـــــــتراك رسشكم ا

وأیم اهللا إن التعالیم التي جاء بھا موسى وعیسى، واإلصالحات التي تمت على أیدي مارتن لوثر 
وتولستوي، والجھاد الذي قام بھ كرمویل وواشنجطتن، واألفكار العالیة التي أخرجھا للناس دانتي 

 ماركوني وإدیسون لتدین وشكسبیر وملتون وھیجو والمتنبي وأبو العالء، واالخترعات التي قام بھا
  .»وما حرر األفكار إال محمد.. للھدایة اإلسالمیة، وتقف عندھا ذلیلة خاضعة

توجد خصلتان من الخصال الجمیلة التي «سل عنھا إن جھلتھا ماركوس ورودس إذ یقول 
في للمسلمین حق في أن یتفاخروا بھا وتمیزوا بھا عن المسیحیین، فھم ال یظھرون أقل تردد أو ھلع 

االعتقاد باهللا ثم یذھبون في مزاولة الشعائر العظیمة إلى أن عبادة المولى ال تتقید مزاولتھا في المعابد أو 
  .إلخ.. ھنیئًا للمصلین التقاة: ، وقال في قصیدة لھ»في أي محل مخصوص

الجنس  نسمة من ٢٤٠٠٠٠٠٠٠و ـــــــن بھا نحــالمیة، وتلك التي یدیــدایة اإلســـــــھذه ھي الھ
، ویقیمون الصالة للمولى سبحانھ البشري الذین لم یزالوا یتمسكون بنبي آخر األنبیاء وأعظمھم 

  .وتعالى في كل یوم خمس مرات

ھذه ھي الھدایة اإلسالمیة التي أثرت في الكون أثًرا بالغًا، وانتشرت انتشاًرا عظیًما، فلقد یمتد 
لشمالیة، وجنوًبا إلى الترنسفال بما في ذلك زنجبار، وھو اإلسالم من مراكش إلى جمیع سواحل أفریقیا ا

ممتد في أرض مصر والمملكة العثمانیة وفي بالد العرب والعجم وأفغانستان وتركستان، ولھ في الھند 
 مسلًما، وآخذ في االنتشار بسرعة غریبة بین أھل مالیا، ولھ اآلن قدم ثابتة في ٥٧٫٠٠٠٫٠٠٠أكثر من 

رأس وحدھا فیھا خمسة عشر ألفًا من المسلمین، بینما مساجده توجد قائمة في الصین، ومستعمرة ال
نت بطرس توجد جمعیة إسالمیة قویة الجانب بینما مساعي اإلرسالیات الدائبة اصحاري سیبریا، وفي س

على نشر لوائھ آخذة في التقدم والنجاح وسائرة في طریق الفالح في أنحاء شتى من العالم ولیس في 
  .ة المتحدة فقطالمملك

ھذه ھي الھدایة اإلسالمیة التي سیطرت على القلوب وملكت ناصیة العقول السلیمة، فانفجر بھا 
صوت من بادیة الحدیبیة، یھتف بھ رجل بریطاني ما كان من الناطقین بالضاد، وال كان أحد أبناء األمة 

  .اإلسالمیة
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  .ھ للدفاع عن اإلسالم ما بقي حًیانحمد اهللا لھ الذي ھداه لإلسالم فاعتنقھ، وأوقف حیات

ذلك ھو المستر مردیوك بكثول أحد أبناء الجزائر البریطانیة، شبَّ معلًما وشاب في البحث والدرس 
والتفكیر، ومما تعلمھ شاًبا ھذه اللغة العربیة، ومما بحثھ ودرسھ وفكر فیھ إلى زمن المشیب ھذا الدین 

  .اإلسالمي

  .»محمد مرادیوك بكثول«طول بحث فاعتنقھ وتسمى باسم ولقد ھداه اهللا لإلسالم بعد 

وزار األستاذ مصر في شھور، ووقف خطیًبا في جمعیة الشبان المسلمین فاعتذر عن التكلم 
  .بالعربیة، وألقى كلمتھ باللغة اإلنجلیزیة ثم ترجمھا بعد إلى العربیة األستاذ الغمراوي

ن قیمة تأثیر الھدایة اإلسالمیة في القلوب ونحن نستخلص من كالمھ بعض الشيء، لعلكم تعرفو
  .وسیطرتھا على العقول السلیمة والفطر الصحیحة

إن من المحزن ما یخیل إلینا اآلن من انفصام عروة الجامعة بین المسلمین في أنحاء «قال األستاذ 
 فرأوا أنفسھم الدنیا مع أن من مقاصد اإلسالم العلیا إیجاد ھذه الرابطة وتقویتھا، لقد نظر المسلمون

مجردین من وسائل القوة التي كانت لھم في العصور السالفة، فخیل إلیھم أن العمل لم یعد مجدًیا، وأن 
الحالة تدعو إلى الیأس، فأخلدوا إلى البطالة التي ھم فیھا اآلن، وكان سھًال علیھم لو نظروا في تاریخ 

ر الحقیقي النتشار اإلسالم ذلك االنتشار العجیب نشر الدعوة اإلسالمیة أن یعلموا أن القوة لیست ھي الس
  .الذي نعلمھ جمیًعا

في رأیي أن الزمن الذي نحن فیھ ھو أنسب األزمان وأصلحھا لنشر الدعوة اإلسالمیة في األرض، 
  .وما یظن مثبطًا في نقص القوة ھو بالعكس أدعى إلى نشرھا وأكثرھا مالئمة للنجاح فیھا

لعبرة ال ینقضي لھا العجب كلما فكرنا فیھا، فالصحابة رضوان اهللا علیھم إن لنا في ھدنة الحدیبیة 
وقعت منھم شروط تلك الھدنة موقع األسى، وكانت لھم منھا صدمة عنیفة لم یسلم من تأثیرھا بعد 

، غیر عدد قلیل في مقدمتھم الصدیق رضوان اهللا علیھ، ولكن ھذه الھدنة كانت صاحب الھدایة العظمى 
كبر لإلسالم، حتى إن عدد الذین دخلوا في اإلسالم في سنة واحدة بعد صلح الحدیبیة كان أكثر الفتح األ

من عدد الذین دخلوا في اإلسالم مدة تسع عشرة سنة قبل ذلك، والسبب في ھذا اإلقبال على اإلسالم أن 
لوا في أمر قریًشا وسائر العرب لما ظنوا الفوز في جانبھم بما حصلوا علیھ من قیود وعھود تساھ

االتصال بالمسلمین وزال سبب كبیر من أسباب صدودھم عن اإلصغاء إلى الھدایة اإلسالمیة، فكانوا یرون 
بأعینھم من سیرة أھل ھذه الھدایة ما یبھر النظر نوًرا، وكانوا یسمعون بآذانھم ما یمأل القلب حقًا 

سالم بذلك القوة العظمى التي مھدت لفتح مكة، وإیمانًا، لذلك صاروا یدخلون في دین اهللا أفواًجا، وكان لإل
  .»وإعالء كلمة اهللا، فال یعلو علیھا شيء

ھذا بعض ما قالھ األستاذ، وفي أمثالھ كثیر وكثیر جًدا، وفي أوروبا وأمریكا اآلن آالف من الدعاة 
  .إلى اإلسالم ومئات من المنتمین إلیھ
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ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّھ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َیا َأیَُّھا الَّ«
  .»َوَقْلِبِھ َوَأنَُّھ ِإَلْیِھ ُتْحَشُروَن

 َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخْیِر َوَیْأُمُروَن َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة«یقول اهللا تعالى في كتابھ مخاطًبا جمھور المسلمین 
 َوال َتُكوُنوا َكالَِّذیَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما *ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْفِلُحوَن 

  .»َجاَءُھْم اْلَبیَِّناُت َوُأْوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب َعِظیٌم

 

  .اإلسالم دین االجتماع، والقرآن روح الحیاة الصحیحة، واألمة المحمدیة خیر األمم جمیًعا

ھو جماع الخیر ومعقل الفضائل لن تضلوا بعده أبًدا، ولن .. رجوًعا إلى كتاب اهللا أیھا المسلمون) أ ( 
قیة التي بدونھا ال تصلح أي تذلوا مادام القرآن بینكم، فھو وحده جدیر أن یكون أساس نھضتنا الخل

  .نھضة أخرى، اجتماعیة كانت أو اقتصادیة أو علمیة

أقیموا حدود اهللا وال تعتدوھا، وتجنبوا حرماتھ وال تقربوھا، واتقوا الشبھات، فمن اتقى الشبھات 
  .فقد استبرأ لدینھ وعرضھ، ومن وقع في الشبھات فقد وقع في الحرام

 وكرمھ وجوده وإنعامھ، ثم بعد ذلك ھربكم، ووسیلة الستدرار فضلاجعلوا القرآن صلة بینكم وبین 
  .»َوَمْن ُیَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّھ َفِإنََّھا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب«أحلوا حاللھ وحرموا حرامھ وعظموا أمره 

اعتقدوا أن القرآن معنى الحیاة، وروح الوجود، وأساس النھضة الحقة، وجماع كل فضیلة، ثم ال 
َیا َأْھَل اْلِكَتاِب ال َتْغُلوا ِفي ِدیِنُكْم َوال «كون ذلك غلًوا أو مبالغة، فالقرآن نفسھ یأمر بعدم الغلو، إذ یقول ی

  .»َتُقوُلوا َعَلى اللَِّھ ِإالَّ اْلَحقَّ

رجوعنا إلى القرآن أول واجب ینھض اإلسالم بھ ویستعید بھ مجده الغابر وعزه التلید القدیم، وھو 
َلِئْن َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ «یل ببلوغ األمة اإلسالمیة منزلتھا األولى، وربنا یقول وحده كف

  .»َعَذاِبي َلَشِدیٌد

 التي ال تتفق مع روحنا الشرقیة وطبیعة بالدنا ُسـنة اهللا في عباده نبذنا العادات الغریبة الفاسدة ) ب(
  .» اللَِّھ َتْبِدیًالَوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة«

والضرب على أیدي ھؤالء األدعیاء المفتونین، والشباب المنكوب الذي أخذ من اسم المدنیة أموًرا 
  .مزیفة
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  .، التي أعرضتم عنھا فأعرض اهللا عنكم، ونسیتموھا فأنساكم اهللا أنفسكمھذه ھدایة محمد 

على شباب .. والقلوب تتفتت حسرة على شبابنا الیوماألسف ملء القلوب، والدمع ملء اآلماق، 
ي أسباب الضاللة واعتصموا في اإلسالم وما وصلوا إلیھ من حطة وتأخر، أضلھم الشیطان فتورطوا ف

َوَمْن َلْم َیْجَعْل اللَُّھ َلُھ ُنورًا َفَما َلُھ ِمْن « الجھالة، فضاع مستقبلھم وأصبحت حیاتھم حالكة مظلمة حمأة
  .»ُنوٍر

 لیتأذى ن األمة اإلسالمیة الیوم عن مجدھا غافلة، إن رب السماء قد أنذركم بعذاب، إن محمًدا إ
  .من أعمالكم، وإنھ قد بلغ السیل الزبى، وقد وجب الجھاد، وال عذر لمن أبى

َوَأنَّ َھَذا «إن الھدایة اإلسالمیة تدعوكم فأجیبوا داعیھا، إن الدین دینكم فال تخذلوه فتخذلوا 
  .»اِطي ُمْسَتِقیمًا َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنِصَر
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شرفھم بالوقوف خاشعین على أبوابھ، ورزقھم حب الحمد هللا الذي ھدى المؤمنین لنور كتابھ، و
وألزمھم كلمة التقوى فكانوا أحق بھا ( واتباع ُسـنتھ، والتمسك بما جاء بھ ولزوم شریعتھ، النبي 

  ).وأھلھا، وكان اهللا بكل شيء علیًما

ما أشھد أال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، شھادة عبد جدَّ الخطى لیلحق بالسابقین، وھو أقصر 
یكون باًعا، ویدرك السائرین فوق بحار العلوم، وال یملك سفینة وال شراًعا، ویحاول إدراك من قطعوا 

  .األرض، وقد حملوا أوراقھم ومحابرھم وأقالمھم، وأفنوا العمر في طلب العلم متطلًعا إلیھم شوقًا والتیاًعا

 أنزل اهللا علیھ كتابھ ھدى وأشھد أن سیدنا محمد عبده ورسولھ، وأشرف خلقھ، وخاتم أنبیائھ،
وتبیانًا، وجعلھ للناس نوًرا وبرھانًا، وأمره أن یرتلھ ترتیًال، ویبینھ للناس شرًحا وتفصیًال، فقال سبحانھ 

  .»َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم َوَلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن«  مخاطًبا رسولھ

لغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة، وجاھد في اهللا حق جھاده، وبیَّن في ُسـنتھ الكریمة فب
األسرار التي اشتمل علیھا كتاب اهللا، واألحكام التي وردت بھ، والمقاصد التي تدرك، واألغراض التي 

  .أشار إلیھا

دیق تحملھا وتتنقل ، فكانوا أوعیة لھا، وحفظوھا فكانت صدورھم صناووعى المسلمون ُسـنتھ 
نضـَّـر اهللا امرًءا  (بھا، وقد حرصوا أشد الحرص على التزامھا وتفھمھا والعمل بھا وتبلیغھا لقولھ 

  ).امعــسمع منا شیئًا فبلغھ كما سمعھ، فرب ُمبلـَّغ أوعى من س

فقیھ سیدنا ولقد كان إمامنا وشیخنا فضیلة الشیخ الوالد الكریم التقي النقي الورع الزاھد المحدث ال
بلوغ «وشرحھ المسمى » الفتح الرباني«صاحب ) أحمد عبد الرحمن البنا(وشیخنا اإلمام الشیخ 

من أولئك الذین وقفوا حیاتھم لخدمة الُسـنة النبویة الشریفة وتفرغوا لھا، فقطع فیھا شوطًا » األماني
  .»مانيبلوغ األ«وشرحھ » الفتح الرباني«بعیًدا، وكتب عدة مؤلفات أھمھا كتاب 

، فقام مأجوًرا من »للفتح الرباني«وقد اختار اهللا تعالى إلى جواره فضیلة الوالد، ولم یتم شرحھ 
اهللا تعالى وتبارك، ومشكوًرا منا ومن أھل الفضل فضیلة العالم المحدث الشیخ محمد عبد الوھاب بحیري 

 شرح الجزء الثاني والعشرین من علماء األزھر الشریف وخادم الحدیث النبوي بكلیة الشریعة بإتمام
  .وتخریج أحادیثھ، وقد وفقھ اهللا ألدائھ في حرص العلماء وأمانة المحدثین
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وكان الرجاء أن یتم الجزأین الثالث والعشرین والرابع والعشرین لوال أنھ اختیر في جامعة الریاض 
  .لتدریس الحدیث الشریف بھا

خدمة الُسـنة النبویة الشریفة غیر محمود، فقد  ولما كان العمر غیر مضمون، والتأجیل في واجب 
مع بعض خدام الحدیث، وقد تطوع للعمل ) عبد الرحمن ومحمد وجمال(رؤى تكوین لجنة من أبناء الشیخ 

بھذه اللجنة العالمان الفاضالن األستاذ حامد إبراھیم واألستاذ محمد الحسیني العقبي، وأسندت رئاستھا 
خ محمد الحافظ التیجاني، ومضت على بركة اهللا في عملھا حتى أتمت بفضل لفضیلة اإلمام المحدث الشی

اهللا الجزء الثالث والعشرین، وقد قام بتخریج أحادیثھ األستاذ محمد الحسیني العقبي، وبالشرح أبناء 
  .الشیخ، وبالمراجعة األستاذ حامد إبراھیم وفضیلة الشیخ محمد الحافظ التیجاني

ون مقبوًال عنده، ومرفوًعا إلیھ، وأن یجنبھم الزلل، ویوفقھم بفضلھ إلتمام داعین اهللا تعالى أن یك
  .الجزء الرابع والعشرین، إن شاء اهللا حتى یتم بذلك ھذا الكتاب النفیس والعمل الجلیل

نفع اهللا بھ عباده وجزي مؤلفھ الشیخ الوالد رضي اهللا تعالى عنھ خیر ما جزي عباده الزاھدین، 
ه والمبتغین وجھھ الكریم، وحشرنا جمیًعا في زمرة العلماء العاملین، الذین شرفھم اهللا الطالبین لما عند

  بخدمة ُسـنة خاتم النبیین وإمام المرسلین صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین

  الفقیر إلیھ تعالى
 

  خادم الُسـنة النبویة الشریفة
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(*) 

  ـــــــــــــــ
ارتفعت صیحة اإلخوان المسلمین بعد صالة الجمعة فدوت لھا أرجاء المسجد، وأصاخت قلوب 

  .المؤمنین
ونادى منادیھم أنـَّا رسل الدعوة إلى اهللا، والجھاد في سبیلھ، والتعارف على دینھ، والتآخي على 

بالحق والصبر، والتحقق باإلیمان والتضحیة، والتعاون على إنجاح القضیة شریعتھ، والتواصي 
  .اإلسالمیة، ورفع رایة التوحید خفاقة على ربوع المعمورة

وظن الناس أن العصر الذھبي لدولة بني أمیة قد خفقت أعالمھ، أو أن الخلیفة األموي المھیب 
  .ًرا، وصوت اإلسالم عالًیا، وحكم الدین قائًماالباطش قد رجعت أیامھ، وكأنھم یرون ركب الخالفة منتظ

وكأنھم ینظرون الجیش المظفر قد عقدت ألویتھ، والجمع الحاشد قد علت أدعیتھ، وقواد الجیش 
  .واقفین بین یدي الخلیفة ینتظرون أمره، وینفذون إشارتھ

یصیح بكلمـة التوحید، والولیـد بن عبد الملك في جالل الخـالفة وھیبـة اإلســالم على منبر بني أمیة 
ویتلو آیات الجھـاد، ویحفز ھمم األبطال، ویعقد ألویة الجیش للفاتحین من رجال دولتھ، وقواد اإلسالم 

  .المغاویر
فھذا قتیبة بن مسلم، قد عقد لھ لواء المشرق لفتح ما وراء النھر، واإلیغال في بالد الترك حتى 

 یعقد لھ لواء الشمال لغزو بالد الروم، وفتح عموریة یدرك حدود الصین، وھذا مسلمة بن عبد الملك،
وھرقلة وقمونیة وغیرھا، وھذا موسى بن النصیر، ینفذه الخلیفة لیتم فتح أفریقیة، ویسلمھ الرایة 

  .اإلسالمیة لینشر بھا العدل في البالد، ویركزھا فوق أعلى قمة من قمم األندلس البعیدة

 الكفر خاضعة لجالل اإلیمان، والخلیفة یودع قواده قبل واهللا أكبر تدوي في كل مكان، وھامات
َوَلِئْن ُقِتْلُتْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة ِمْن اللَِّھ َوَرْحَمٌة «مضیھم إلى أبعد حدود األرض، ویصیح فیھم 

، موتوا في سبیل اهللا أو ارفعوا أعالمھ، » ُتْحَشُروَنَوَلِئْن ُمتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم ٍإلَلى اللَِّھ* َخْیٌر ِممَّا َیْجَمُعوَن 
واذھبوا ضحیة اإلسالم أو انصروا أیامھ، وأروھم كیف یفتح المسلم على الدنیا عینھ، ویبسط على 
األرض یده، ویفرض على الطغاة أمره، ویستأسد حتى یظنوه أسًدا، ویستبسل حتى ال یخاف غیر اهللا 

الموت منھ، ویلقى الجمع حتى ینأى الجمع عنھ، ویثب حتى یھلع العدو أحًدا، ویرحب بالموت حتى یفر 
من وثباتھ، ویثبت حتى یعجبوا من إیمانھ وثباتھ، ویحمل علیھم حتى یھزم الجمع، ویتولى العدو، 

  .وترتجف من حمالتھ قوائم األرض

الناس أعالم الحریة ثم قولوا لھم إن المسلم ال یحیا ذلیًال وال یعرف الذلة، وإن اإلسالم ینشر على 
َوَقاِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ «وال یرضى لشعوبھ المذلة 

                                         
ھـ الموافق ١٣٥٤ جمادى الثانیة سنة ٤من السنة الثالثة من مجلة اإلخوان المسلمین، بتاریخ الثالثاء ) ٢١(نشرت بالعدد (*) 

  .م١٩٣٥ سبتمبر سنة ٣
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 َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَقاِتُلوُھْم«، »َواْقُتُلوُھْم َحْیُث َثِقْفُتُموُھْم َوَأْخِرُجوُھْم ِمْن َحْیُث َأْخَرُجوُكْم«،»اْلُمْعَتِدیَن
  »َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِللَِّھ

* * *  

والتفت الناس فلم یروا إال رجلین من اإلخوان المسلمین قد أوفدا إلبالغ الدعوة، وأرسال لتوثیق 
  .الرابطة، وأتیا إلیقاظ ھمم العاملین واالستفادة من جھود المخلصین

  وقظان الھمة، ویصالن إلى أعماق القلوب؟أھذان اللذان سیرفعان الرایة، وی

وأین ما وراءھما من قوة؟ وما اتخذاه لدعوتھما من عدة؟ وما أرصداه لعدوھما من قھر وغلبة؟ 
  .والعدو مستبد والظالم عنید

 الحق واإلیمان عدة ، وأنھ»ِإنَّ اَألْرَض ِللَِّھ ُیوِرُثَھا َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقیَن«یا ھذا 
  .وقوة وسالح

      برد ففیھ كتیبة خرســـــاء   والحق واإلیمان إن ُصبَّا على 

إن وراء ھذین الرجلین أمة بأسرھا، وشعًبا بأكملھ، قد آمن بدعوة اإلخوان المسلمین بعد !.. یا ھذا
ًزا آلمالھ، ومرشًدا یشھد إفالس دعوات الدنیا، ومزاعم الجاھلین، وإن لھما إماًما ینظر إلیھ الشعب رم

  .»ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَیِد اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء َواللَُّھ َواِسٌع َعِلیٌم«اإلخوان المسلمون جمیًعا جالئل أعمالھ 
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  ـــــــــــــــ

 
 

  وبعد،،،.. السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

فقد دعونا اهللا تبارك وتعالى لكم ولكل من كان سبًبا في ھذا الخیر أن یوفقنا اهللا جمیًعا للحفاظ على 
  . نبیھ واتباعھما ونشرھما في العالمینكتابھ الكریم وُسـنة 

الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن «رنا أن نفید بالبیانات المطلوبة الخاصة بكتاب ویس
  :، وھي كاآلتي»حنبل الشیباني

  . جزًءا٢٤عدد أجزاء الكتاب  )١(
على تفاوت فیھا، فأصغر األجزاء )  ملزمة٤٠( صفحة في المتوسط ٣٢٠عدد صفحات كل جزء  )٢(

 . صفحة٤٦٠ صفحة وأكبرھا في ١١٤في 
 .سم١٩×٢٧الصفحات ھو القطع الكبیر أي قطع  )٣(
 . جرام٦٠الورق أبیض  )٤(
 . مجلًدا حیث أن األجزاء تتفاوت أحجامھا٢٠عدد المجلدات التي ستجلد فیھا النسخة الكاملة ھو  )٥(
 . جنیًھا مصرًیا٣٥ مجلًدا ھو ٢٠مجلدة تجلیًدا مقوى في )  جزًءا٢٤(ثمن النسخة الكاملة  )٦(
 .و سبعون ألف جنیھتكالیف األلفي نسخة المطلوبة ھ )٧(
ھذا الثمن تسلیم القاھرة، ونخشى أال نستطیع التوصیل إلى الریاض ألنھ لیست لدینا الخبرة  )٨(

 .بعملیات الشحن
 .یرجى دفع جزء من التكالیف حتى یمكن البدء في العمل )٩(

  .واهللا یوفقنا وإیاكم لما یحب ویرضى
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،

  المخلص
 

   شارع أحمد تیمور بالحلمیة الجدیدة بالقاھرة١٧
  ٩١٨٥٩٩) تلیفون(
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  .بخط ید األستاذ جمال البنا(*) 
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(*)  
  ـــــــــــــــ

K 
اة «الدكتور عبد العزیز كامل في كتابھ  أثار ھذه النقاط     ا    )١٦٢ص (» في نھر الحی ق علیھ م یعل ، ول

شاء، و  ا ی ا م ستنتج منھ ارئ ی ًا الق ي تارك ا   ھ دم لھ ن یق د م ن نج ا ل دو أنن ساؤالت یب ر ت ة تثی ي الحقیق ف
سئولین            ضًال عن أن الم ره، ف ى قب ھ إل ن  إجابات؛ ألن الذي یملك اإلجابة وھو ھنداوي دویر قد أخذھا مع م

ا            وا م ستحیل أن یقول ن الم اة فم د الحی ى قی ان بعضھم عل ًضا، وإذا ك وا أی م توف ب أنھ سكر اآلخر یغل المع
 . بني علیھا المسئولون تصرفات مصیریة،یمكن أن یھدم واقعة

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
                                         

  اب ١٦٢ص ن كت اة « م ر الحی ي نھ اریخ     »ف وا ، بت لیم الع د س دكتور محم دیم ال ل ، تق ز كام د العزی دكتور عب ألیف ال  ت
  .م٢٤/٧/٢٠١٠
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  ـــــــــــــــ
l 

من قال إن الوحدة الوطنیة في مصر غیر قائمة فقد قال زوًرا وافترى ولیس أصدق من الواقع یثبت 
ذلك، فما كادت كارثة الدیر المحرق إال كارثة وطنبة تمس المسیحیین والمسلمین مًعا، وإن مكانًا أوت 

راء وابنھا الرسولي عیسى علیھ السالم لمكان حلت فیھ البركة وأصبح جدیًرا باالحترام إلیھ مریم العذ
  .»َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَیَم َوُأمَُّھ آَیًة َوآَوْیَناُھَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعیٍن«والتقدیر، وذلك قولھ تعالى 

 علیكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطھا ستفتح (وشباب الجماعات اإلسالمیة یحفظ قول الرسول 
  ).خیًرا فإن لھم ذمة ورحًما

 إلى المقوقس یدعوه إلى اإلسالم، وما كان أرقَّ جواب المقوقس وما كان أھدى رسالة النبي 
  .ماریة القبطیة، فیتسراھا النبي علیھ الصالة والسالم وتنجب لھ ولده إبراھیم ُیھدي النبي 

استوصوا بالقبط خیًرا فإنكم  (لم بن یسار أن رسول اهللا قال وأخرج ابن عبد الحكم عن مس
  ).ستجدونھم نعم األعوان على قتال عدوكم

وإنھا لخصیصة من خصائص مصر، وفطرة فطرھا اهللا علیھا أنھا عند الحرج وفي األزمات تجد 
مروءة والنخوة، نفسھا وبغیر اختیار منھا مندفعة إلى الخیر، ال تعرف طریقًا غیره، وإلى الشھامة وال

عدید من علماء األزھر اتصلوا بنا وقدموا لنا العزاء، (ویكفي في ذلك قول األنبا ساویرس مطران الدیر 
ویكفي أن شباب الجماعات اإلسالمیة قاموا بدور مشرف في دعوة األھالي للتبرع بالدم ومساعدة 

  ).الضحایا

ھرھا الذي یشع نوًرا على العالم، ویشیع اللھم بارك لمصر في وحدتھا، وفي علمائھا وشبابھا وأز
صدق اهللا » َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن«فیھ األمن والسكینة والبر وفقًا لقول اهللا تعالى لرسولھ 

  .العظیم

                                                                                                 م١٩٨٨ یولیھ سنة ٣األحد 
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  ـــــــــــــــ

سلوك                   ان باإلسالم أو ال ى اإلیم ود إل ي دعوة الیھ ا استطاع ف ل م ذل ك ـ ب ذلك أن النبي ــ كما رأینا ـ
ى أصبحوا    مسلكًا سلیًما، واستنفد في ذلك كل وسیلة، فلم ی  جد من الیھود إال الصد والدسیسة والحرب، حت

ت غزوة                نھم، وكان ریش، وأصبحت الحرب سجاًال بی داوة ق داوتھم ع ت ع سلمین، وفاق الشغل الشاغل للم
ا               ا وبطونھ رب وقبائلھ وع الع ودي، واستطاع أن یجیش جم د الیھ األحزاب ھي القمة التي ارتفع إلیھا الكی

  .ى الدعوة اإلسالمیة في عقر دارھالیحاصروا المدینة ویقضوا عل

ْیِھْم        «عندئذ أوحى اهللا إلیھ بالخطة التي یتبعھا في اآلیة الكریمة     ْذ ِإَل ًة َفاْنِب ْوٍم ِخَیاَن ْن َق اَفنَّ ِم ا َتَخ َوِإمَّ
الد         »َعَلى َسَواءٍ  ا عن ب ود نھائًی ى الیھ م أجل ر، ث ، وكان في ذلك القضاء على بني قریظة ودك حصون خیب

  .العرب

ة              ذه الكارث وا بھ ا من سطین لم ى فل ولو اتبع زعماء البالد العربیة ھذه السیاسة إزاء ھجرة الیھود إل
ة إذ              دھم طلیق ن ی م تك راًرا، ول وا أح م یكون م ل شيء أنھ سئولیتھم بعض ال الفادحة، ولكن مما یخفف من م

  .كان االستعمار یھیمن علیھم، واالستعمار ھو راعي الیھودیة

ضت   د نھ وم وق یج    والی ى الخل سي إل یط األطل ن المح تیقظت م رى واس ضتھا الكب ة نھ بالد العربی ال
ھ،                  ي من عقال ق العمالق العرب ستعمرین، وانطل العربي، وانتفضت انتفاضة أقضت مضجع االستعمار والم
شكلة    ة م ي معالج ریم ف ي الك ج النب ذى نھ اء اهللا أن یحت وي إن ش ل ق ھ، فاألم ي تراث ھ ویحم دد تاریخ یج

ود الق ن        الیھ ر م مائھ، ویطھ ن س ا م و ھواھ ھ، ویمح ن أرض ا ع ذور فیجلیھ دة الج اریخ والبعی ة الت دیم
ق     ادة الح وة بإع ق الق م منط سلوب ویحك وطن الم ى ال شردة إل وع الم ود الجم ھ، فتع ھا میاھ أرجاس
شیع       سود الحق، وت المغصوب، وتنتزع من قلب الوطن العربي الشوكة التي تقض مضجعھ وتھدد كیانھ وی

  .یعم السالمالمحبة و

  .فأنبأ الوحي النبي فقام وخرج راجًعا إلى المدینة

ي            وحي ف ذا ال ر لھ وھناك اعتراضان أوردھما المستشرقون على ھذا السبب األول أنھ ال یوجد أي أث
ي               بعض سورة بن د ال القرآن رغم نزول سورة الحشر في موضوع إجالء بني النضیر حتى كانت تسمى عن

ى   ضیر بأسرھم           النضیر، والثاني أنھ حت ي الن ود بن ة إلجالء یھ ون كافی ا ال تك دثت فإنھ و ح ن   ( ل م م إذ نعل
ى فاعلی      ھ عل ع عقاب  ھنص المعاھدة الكبیرة بین الرسول والیھود أن كل جرم من جھة فرد أو عدة أفراد یق

  .)١()وأھل بیتھم دون أن یمس غیرھم بشيء من األذى

د أن إجالء       ولو اتبعنا طریقتنا في ابتغاء السبب الرئیسي ف    ا نج ة، فإنن سات العام عیة والمالب ي الوض
ن        والیتین م ادثتین مت بني النضیر قد تم بعد أحد التي كانت أولى المحن التي امتحن بھا المسلمون، وبعد ح
دھم             سلمین أوف ار الم ن كب حوادث غدر المشركین بالمسلمین، األولى یوم الرجیع الذي استشھد فیھ ستة م

بعض        الرسول إلى رھط من ع    ت بعضھم وأسرت ال ل وقتل م ھزی درت بھ ضل والقارة لیعلموھم اإلسالم، فغ
                                         

 .١٣٦ تاریخ الیھود في بالد العرب، ص )١(
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ًال             ین رج رو وأربع ن عم اآلخر، والثانیة حادثة بئر معونة الدامیة التي غدر فیھا عامر بن الطفیل بالمنذر ب
ا          من خیار المسلمین، كان النبي     اتین الح سلمین بھ ة الم ت فجیع دثتین قد أوفدھم لیعلموا أھل نجد، وكان

ي              روى أن النب ى ی ًرا حت ا كبی ن          عظیمة وتأثرھم بھم ب ب د أن كع ي صالتھ، ونج ت ف د ظل شھًرا یقن  ق
ضیر                       ي الن ام بن در، وأن آط د ب ریش بع ب ق ي تألی ر ف صیب كبی ھ ن ان ل ضیر ك ي الن األشرف أحد زعماء بن

د اهللا   ف     كانت حصینة جًدا، وأن بني النضیر أنفسھم كانوا حلفاء زعیم المنافقین عب يِّ صاحب المواق ن أب  ب
  .المشھورة في النفاق واالنخذال وعلى عالقة قویة بھ

ب ضرورة            ذا الوضع یتطل ان ھ ضیر، وك ي الن كان ھذا ھو الوضع السیاسي والحربي قبیل إجالء بن
ن األشرف                    ب ب ب كع ن تألی ذ م ًدا أن یتخ ن ج ن الممك ان م د ك تأمین المدینة في ھذه الظروف الحرجة، وق

ق أن       ولھ رحم ماس   م المحق ي حك ون ف اد یك یھم، ویك ة في یھود بني نضیر سبًبا كافًیا في إعالن الحرب عل
د   ضیر ق ي الن وا(بن ة  ) ھم سیر اآلی ي تف سرین ف وال المف ب أق دائي ألن أغل ل ع وا «بعم ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

ُسُطوا         ْوٌم َأْن َیْب مَّ َق ْیُكْم ِإْذ َھ ِھ َعَل َة اللَّ ْنُكمْ     اْذُكُروا ِنْعَم ِدَیُھْم َع فَّ َأْی ِدَیُھْم َفَك ْیُكْم َأْی ي     )١(» ِإَل ي بن ت ف ا نزل ، أنھ
ان  النضیر، ولیس أدل على ذلك من أن طلب النبي           ح أن الغرض األساسي     )اإلجالء ( إنما ك ا یوض ، مم

  .ھو تأمین المدینة في ظرف حرج من أعداء سبقت لھم الخیانة

ة    وقد اتضحت الحكمة من ذلك في غزو األح       ف الیھودی ى الطوائ زاب، فإن بني قریظة وھم نسبًیا أوف
ن                وھم م سوة وطعن سلمین ق ى الم نقضوا العھود الوثیقة بینھم وبین المسلمین في أشد مراحل الھجوم عل
ي                 اع ف و قینق ضیر وبن و الن ان بن و ك ة، ول سلمین من األحزاب مجتمع الخلف، وكانوا وحدھم أشد على الم

  .ددوا في الخیانة أیًضا ولعظم الخطبمراكزھم بالمدینة، لما تر

ة     ت اآلی ة نزل ف المریب ذه المواق ي ھ َواءٍ     «ف ى َس ْیِھْم َعَل ْذ ِإَل ًة َفاْنِب ْوٍم ِخَیاَن ْن َق اَفنَّ ِم ا َتَخ ، »َوِإمَّ
ة             ي قریظ ا غزو بن ى علیھ ي انبن ي الت ت ھ وأصبحت ھي القاعدة التي یتبعھا المسلمون إزاء الیھود، وكان

یھم          الذین تحرج موقف   د آوى إل ھم بعد رحیل األحزاب حرًجا ال یؤتمن معھ ارتكابھم ألیة خیانة، والسیما وق
ل             ل مقلق م ك ة لھ سلمین والقلقل داوة الم ت ع ذي كان في حصونھم العدو اللدود للمسلمین حیي بن أحطب ال

رب           ب الع ذي أل  وقطع  مغروسة في أعماقھ ومتأصلة في نفسھ بحیث ال یریم عنھا رغم كل ھزیمة، وھو ال
  .الفیافي والقفار في سبیل جمعھم على حرب المسلمین وشجع بني قریظة حتى نقضوا عھدھم

وا                   دما علم ا عن ان من رأي یھودھ ط ك ر، فق زو خیب رر لغ ًضا المب وكانت ــ أي ھذه القاعدة ــ ھي أی
د           ر داره دون االستعانة بأح ي عق ي ف اجموا النب ود لیھ ع الیھ رب،   بمقتلة بني قریظة أن یتكتل جمی ن الع  م

سلم        یھم الم ذ إل م ینب و ل اء      وما من شك في أن ھذا ھو ما كان سیحدث ل ل زعم ر ك ى خیب أ إل د التج  ون، فق
ة األحزاب،                       دبیر معرك ن أخطب ت ي ب ع حی م م ذي رس ق ال ي حقی ن أب الیھود الباقین وعلى رأسھم سالم ب

  .)٢(وذھب إلى غطفان وتنازل لھا عن ثمار خیبر سنة إذا انضمت إلى المشركین

د          ان وعق ب غطف وكان في خیبر كذلك الیسیر بن رزام وھو صنو سالم بن أبي حقیق وزمیلھ في تألی
  .االتفاق معھم وسالم بن مشكل وھو صاحب رأي تكتل الیھود ضد النبي

                                         
 .، الجزء الثاني٢٧٧السیرة الحلبیة، ص ) ١(
 .٢١٧امتاع األسماع للمقریظي، ص ) ٢(
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م   ـوأخیًرا فقد كانت حصون خیبر نفسھا من أمن    سلمون فل ع الحصون، وقد ظھر ذلك لما حاصرھا الم
ى           ــقد صمد أح ھًال، و ـیتم فتحھا س   اء إل ان سریان الم ى مك سلمین عل ودي الم ى دل یھ ذه الحصون حت د ھ

  .الحصن تحت األرض

ي                  ا یكف د منھ ل واح ان ك سلمین، وك دى الم فاألسباب المباشرة لشن الحرب على خیبر كانت عدیدة ل
ت ت            ي حتم سیاسیة الت ضرورة ال ن ال ھ م ا أشرنا إلی و م ا ھ ي نظرن ي ف سبب األساس ن ال ھ، ولك ا لذات حتیًم

دد               ًا یھ ذ شكًال مخیف ر یأخ ي خیب ود ف ل الیھ ذ تكت داوة وأخ تحطیم القوة السیاسیة للیھود بعد أن سفرت الع
  .أمن المسلمین تھدیًدا خطیًرا

ى             ة وعل ى تحصیناتھا الحربی ر وقضوا عل صون خیب د أن فتحوا ح سلمین بع ك أن الم د ذل ا یؤی ومم
  .النبي بأال یفتن الیھود عن یھودیتھمزعمائھا السیاسیین قبلوا بقاء یھودھا وأوصى 

ي               ود ف واء الیھ ن إی انع م دیھم م ن ل فلم یھدف المسلمون قط إلى إرغام الیھود على اإلسالم، ولم یك
ل      سیادة بك و ال صراع ھ ور ال ة مح ي الحقیق ان ف ا ك سلمون، وم ھ الم م یقبل ذي ل ن ال رة، ولك بھ الجزی ش

صادی        ة واالقت ود استبقاء        معانیھا أي في النواحي االجتماعی ت سیاسة الیھ د كان ة، وق سیاسیة والدینی ة وال
ل اإلسالم،             ك قب ن ذل ر م ھذه السیادة ألنفسھم واالستئثار بھا دون غیرھم، وقد استطاعوا تحقیق جزء كبی
ور                 د ظھ سیاسة بع ذه ال ي ھ نھم أرادوا االستمرار ف ذلك، ولك سمح ب إذ كانت الظروف والبیئة واألوضاع ت

ساحقة              اإلسالم، ناسین أن ا    ة ال ا األغلبی ي انضوت تحت لوائھ دان، والت ي المی لقوة الجدیدة التي ظھرت ف
ن                  م یك سیادة، فل د ال ى توحی صة عل ا حری ي تجعلھ صادیة الت من سكان المدینة، لھا نظمھا السیاسیة واالقت

وش           سلمین بجی ف الم ى طوائ ات أو حت ات أو األقلی تفظ الجالی ر  من الطبیعي في النظام اإلسالمي أن تح غی
سیاسة     ون ال ة، أو أن تك راف الدول ضع إلش ة ال تخ د حربی صون وقواع ا ح ون لھ ة، أو أن یك جیش الدول

  .المالیة مستقلة تمام االستقالل عن الدولة، أو في أیدي أفراد غرباء عنھم

ي    «من أجل ھذا فنحن نخالف الدكتور ولفنسون في ما ذھب إلیھ من أنھ           لم یكن من سبب إلجالء بن
دین اإلسالمي        قینقاع عن  ل       )١( المدینة إال امتناعھم عن اعتناق ال ستطیع أن یتجاھ ق ی ؤرخ دقی ا من م ، فم

غ   ستھدف تبلی دین ی الم ك ان اإلس د ك الحرب، وق د ب اء والتھدی دي والكبری ة بالتح اع الحافل ي قینق ة بن إجاب
اول أن               م یح ھ، ول ؤمن ب م ی ن ل ى م ا عل ى    دعوتھ للبشریة قاطبة، ولكنھ لم یفرض قط عقاًب ًدا عل رغم أح ی

  .اإلیمان بھ، واآلیات القرآنیة صریحة في ذلك ومعروفة بحیث ال نرى أنفسنا في حاجة إلثباتھا ھنا
 

 
ن     صفحة م ك ال إنطواء تل ذانًا ب رى إی دك ووادي الق اء وف ود تیم لح یھ ر وص صون خیب تح ح ان ف ك

س            ق الم سلمین، فحق ود والم ین الیھ ة،         صفحات الصراع ب رة العربی ي شبھ الجزی سیادة ف دة وال لمون الوح
وا              داء، وتحمل وانتھى ذلك الجیل من الزعماء الیھود الذین جعلوا سیادتھم المرسومة مناصبة اإلسالم الع
ك             أبي عف ل بعضھم ك سلمون لقت د تطوع الم أمام األجیال مسئولیة ما حاق بالیھود نتیجة لھذه السیاسة فق

                                         
 .١٧٦تاریخ الیھود في بالد العرب، ص ) ١(
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سیوف              وكعب بن األشرف، وقضت ال     ھ ال م تقتل ن ل ات م ن أحطب، وم ى ب بعض اآلخر كیحی ى ال ارك عل مع
صبر        اھري، ف المھا الظ ت یإس ي احتم اق الت ن رؤوس النف ر م ذلك كثی ات ك ة، وم ة أو المتطوع المحارب
اط    ر، فأح ودي األكب دیق الیھ ي ص ن أب د اهللا ب رھم عب ان آخ ل، وك ا األج ى وافاھ ویًال حت ا ط الم علیھ اإلس

ق               بسریره من عاد إل    أن یغل ھ ب م ابن دما ھ ل، وعن ن قب یھم م شفع ف ذین ت اع ال ى المدینة من یھود بني قینق
د               ا عب ون ی م یقول م، وھ ف ألمھ درھم ویخف شفي ص ھ ی ربھم من الباب في وجوھھم أمره بأن یدعھم، فإن ق

ھ دون األ     ستأثروا بدفن رة أرادوا أن ی ھ األخی ظ أنفاس ا لف ا، ولم دمائنا وأموالن دیك ب ود أن نف صار، اهللا ن ن
  .وأخذوا یحثون التراب فوق رؤوسھم

م                  ت أھ د أن كان م بع سلمین بھ شغال الم سلمین وان شغالھم بالم ود وان وتوارت شیئًا فشیئًا أخبار الیھ
سمع عن         األحداث وابتلعتھا أخبار الفتوح، حتى إذا مصرت األمصار وتقدم العھد بالخالفة اإلسالمیة بدأنا ن

سریة       ..  وقد أخذت طابًعا جدیًداالجولة الثانیة للكید الیھودي،    ات ال ألیف الجمعی د وت ساد العقائ ھ إف طابًعا فی
  .وإثارة القالقل مما یخرج عن الموضوع المباشر للبحث، وإن كنا سنعرض لھ بإجمال في الخاتمة

اًال،              م إال خب ا زادوھ وكان من حسن حظ یھود خیبر أن خلصتھم الظروف من زعماء لو ظلوا فیھم م
ن     وألججوا ال  سیر ب ق والی ي الحقی عداوة بینھم وبین المسلمین، فقد تطوع بعض المسلمین لقتل سالم بن أب

ي حصن               ات ف د م شكم وق ن م زرام، فلم یبق من الزعماء ذوي السابقة في خصومة اإلسالم سوى سالم ب
ا  قبل المسلمون ذلك وحقنوا دماءھم فعاشو .. أمطاه والمسلمون یحاصرونھ، ولما طلب الیھود الصلح   ا جنًب

ة    رة بالزراع ود ذوي خب ان الیھ د ك اون، فق ذا التع ن ھ شتركة م دة الم ین الفائ سلمین مغتنم ب الم ى جن إل
ي                   دعوة واالشتراك ف شر ال ي ن ھ ف ة إلی إن الحاج والفالحة ولم یكن بین المسلمین من یحسنھا، ولو وجد ف

ي   الفتوح كانت مقدمة، وضمن ذلك في الوقت نفسھ إبقاء الیھود في خیبر وا          ة الت ستمتاعھم باألمن والعدال
  .اشتھر بھما الحكم اإلسالمي

ي مصلحة                ت ف ا كان ر مم سلمین أكث ي مصلحة الم ت ف صلح كان ویرى بعض المؤرخین أن شروط ال
د وال           سلیم دون قی ون الت شترطوا أن یك الیھود، ولكننا ال نرى ھذا الرأي، فقد كان في وسع المسلمین أن ی

دول الدیمق  ل ال ا تفع رط كم دیم   ش د الق ریعة العھ وا ش عھم أن یطبق ان بوس دیث، وك صر الح ي الع ة ف راطی
ي           ر بأسرھم ف ود خیب أروا من یھ ن أن یث ووصایا إلھ بني إسرائیل الغیور المتعطش إلى الدماء، وكان یمك
سھ، أال                ي نف ھ النب صحابة وتعرض ل ار ال د كب ذي راح ضحیتھ أح د ال ذلك الفصل الختامي من فصول الكی

ى            وھو إھداء    سمومة إل شكم شاة مصلیة م ن م زینب ابنة أبي الحارث، قائد خیبر المقتول وزوجة سالم ب
ھ                       ع اهللا نبی د أطل ذا الجزء خاصة، وق ي لھ ھ من حب النب ا علمت ذراع لم النبي، وقد أكثرت من السم في ال

سارة               ت بج ا أحضرت وسئلت أجاب ات، فلم ا فم ل منھ رور أك ن المع ا  على ذلك، ولكن بشر بن البراء ب  أنھ
  .أرادت أن تختبر النبي فإذا كان نبًیا فسیعلم وإذا كان ملكًا تكون قد انتقمت لقومھا

آمرة             ة المت ذه الیھودی ي عن ھ اوز النب ولكن المسلمین لم یأخذوا یھود خیبر بشيء من ذلك، فقد تج
سلمی             ا للم ى أن یعطوا نصف ثمارھ األرض عل ائھم ب ى إبق ك  رغم موت بشر، واتفقوا مع الیھود عل ن، وتل

  .قسمة عادلة تطبق في كثیر من البالد بین مالك األرض وفالحھا، وبین صاحب رأس المال ومستثمره
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اء                   ین البق ّرھم ب ذي خی و ال ي ھ ن النب ى شرط الجالء، ولك وا عل والواقع أن یھود خیبر كانوا قد نزل
  .)١(على شروطھ أو الجالء ففضلوا البقاء

ى صلحھم طوال ح             ر عل ود خیب اب           وقد ظل یھ ن الخط ر ب اء عم ى ج ر حت ي بك ة أب ي وخالف اة النب ی
  .فأقرھم صدًرا من خالفتھ ثم أمر بإجالئھم

روي أن رسول       شام ی ابن ھ وتورد المصادر العربیة ذلك في إیجاز شدید وبعضھا یمر علیھ مراًرا، ف
سلمین وا                ین الم سمة ب ولى الق ا ولیت ن رواحة خارًص د اهللا ب ر عب ل خیب ى أھ ان   اهللا كان یبعث إل ود، فك لیھ

ود   ھ یھ ال ل نھم، وإذا ق دل بی دیت(یع ود  ) تع ول الیھ ا، فتق ئتم فلن م، وإن ش ئتم فلك ال إن ش ت (ق ذا قام بھ
  ).السماوات واألرض

ن                     ن صخر ب ار ب ا جب ة، فولیھ ي مؤت شھد ف م است ة ث وقضي عبد اهللا بن رواحة عاًما في ھذه المھم
  .أمیة بن خنساء أخو بني سلمة

د رسول اهللا          فأقامت یھود على ذلك   ( ي عھ دوا ف ى ع املتھم، حت ي مع ا ف سلمون بأًس  ال یرى بھم الم
 على عبد اهللا بن سھل أخي بني حارثة فقتلوه فاتھمھم رسول ()٢(.  

ًرا                      ا تم ار منھ ر یمت ى خیب م إل ي اصحاب لھ د خرج ف ان ق ن سھم ك د اهللا ب ویروى ابن ھشام أن عب
ذكروا     فوجد في عین قد كسرت عنقھ ثم طرح فیھا فقدم أ  ھ ف دم آل أنھ، وتق صحابھ على النبي، فذكروا لھ ش

یكم؟     (لھ قتل صاحبھم، فقال لھم النبي      سلمھ إل ًا فن سین یمین ھ خم ا   )أتسمون قاتلكم ثم تحلفون علی الوا ی ، ق
اتًال         (رسول اهللا ما كنا لنحلف على ما ال نعلم، قال     ھ ق ون ل وه وال یعلم ا قتل ًا م سین یمین اهللا خم أفیحلفون ب

وا              ثم یبر  ن أن یحلف م م ر أعظ ن الكف یھم م ا ف ود م ان یھ ل إیم ا لنقب ا كن أون من دمھ، قالوا یا رسول اهللا م
  ).على إثم

  .فوداه رسول اهللا من عنده مائة ناقة

اتكم   (وفي إحدى الروایات أن النبي كتب إلى یھود خیبر حین كلمتھ األنصار        ین أبی أنھ قد وجد قتیل ب
  ). ما قتلوه وال یعلمون لھ قاتًالفدوه، فكتبوا إلیھ یحلفون باهللا

ات             إن الروای ھ ف ددة عن نتیجت وقد كان ھذا الحادث كفیًال بأن ینقض الصلح، ولكنا ال نعلم أخباًرا مح
  .التي لدینا تسكت عند أداء النبي للدیة كأن الموضوع قد سوى

ود ال   ومن المعقول أن ھذا الغدر الجدید كان لھ أثر في نفس النبي، وأنھ رأى فیھ دل      ى أن الیھ یًال عل
  .یتخلون عن خالئقھم، وأن العداوة القدیمة ال تزال لھا ومیض خلل الرماد

ذا       ون لھ د یك ان، فق رب دین رة الع ي جزی رك ف ى أال یت نص عل ي ت ث الت ة األحادی حت روای وإذا ص
  .الحادث بعض األثر فیھ

                                         
 .٣٧١، ص ٣سیرة ابن ھشام، الجزء ) ١(
 .٣٦٩، ص ٣سیرة ابن ھشام، الجزء ) ٢(
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ي،      اة النب ي حی ا ف راًء عملًی ستتبع إج ر دون أن ی ر األم ال م ل ح ى ك سنتین   عل دة ال دث م م یح  ول
ر                 ة عم ت خالف ا كان ذا الموضوع، فلم ي ھ ًدا ف ر جدی ا یثی ة م واألربعة أشھر التي ولي فیھا أبو بكر الخالف

  .حدثت حادثة أثارت موضوع خیبر مرة أخرى، ولعلھا كانت السبب المباشر في اإلجالء

ن  )  بن عمرمولي عبد اهللا(وقد روي ابن ھشام ھذه الحادثة عن ابن إسحاق عن نافع        عن عبد اهللا ب
ا،           (عمر   ي أموالن ا ف دمنا تفرقن ا ق دھا، فلم ر نتعاھ ا بخیب ى أموالن خرجت أنا والزبیر والمقداد بن األسود إل

ّي                  ا أصبحت استصرخ عل ي فلم داي من مرفق دعت ی ى فرشھ فف ائم عل ا ن ل وأن ّى تحت اللی دي عل ال فع ق
ت ال              ك؟ فقل ذا ب ر          صاحباي فأتیاني فسأالني من صنع ھ ى عم ي عل دم ب م ق دّي ث ن ی ال فأصلح م أدري، ق

ل   رضي اهللا عنھ، فقال ھذا عمل یھود ثم قام في الناس خطیًبا، فقال أیھا الناس أن رسول اهللا         ان عام  ك
ع                     م م د بلغك ا ق ھ كم دعوا یدی ر فق ن عم د اهللا ب ى عب دوا عل د ع ا نخرجھم إذا شئنا، وق ى أن یھود خیبر عل

ھ ال      صاري قبل ر              عدوھم على األن ال بخیب ھ م ان ل رھم، فمن ك دو غی اك ع ا ھن یس لن م أصحابھ ل شك أنھ  ن
   .)١(فلیلحق بھ فإني مخرج یھود فأخرجھم

ة            ر من حادث ذ عم ل أن یتخ ود، إذ ال یعق ونحن نستبعد أن یكون ھذا ھو السبب الرئیسي إلجالء الیھ
  .فردیة مبرًرا عاًما

ن إسحاق عن           شام عن اب ن ھ ا اب ة أخرى رواھ اك روای ر أن      وھن غ عم ھ بل ن شھاب الزھري أن اب
ى         ك حت ر عن ذل رسول اهللا قال في وجعھ الذي قبضھ اهللا فیھ ال یجتمعن بجزیرة العرب دینان، ففحص عم

ي أن رسول اهللا                د بلغن م، ق ي جالئك د أذن ف ال ال  بلغھ الثبت فأرسل إلى یھود، فقال إن اهللا عز وجل ق  ق
ده          ان عن د من رسول اهللا    یجتمعن بجزیرة العرب دینان فمن ك ن         عھ م یك ن ل ھ، وم ذه ل ھ أنف أتني ب  فلی

د لرسول اهللا             عنده عھد من رسول اهللا    ده عھ ن عن م یك ن ل ر م أجلى عم ز للجالء ف ود فلیتجھ ن الیھ  م
)١(.  

ذه            ود وأن ھ ارة موضوع إجالء الیھ ي إث بًبا ف ومن الجائز أن حادثة إصابة یدي عبد اهللا بن عمر س
ت   اإلثارة كانت بدورھا س    بًبا في ذكر عھود النبي، ونحن نعلم أن تدوین األحادیث قد تم بعد عصر عمر بوق

  .طویل، وأن أحادیث كثیرة انفرد بروایتھا صحابي

دى     ال ل ر العم ا كث ھ لم ذكر إال أن ال ی ریًعا ف ًرا س وع م ذا الموض ى ھ ھ عل ي طبقات عد ف ن س ر اب ویم
  .المسلمین من سبي الفتوح أجلي عمر الیھود إلى الشام

ھ       ك بقول ى          «ویعلق الدكتور ولفنسون على ذل ر عل ل عم ذي حم سبب ال ا أن ال ك یتضح جلًی ى ذل فعل
رب                د الع روا عن ذین كث ة من األسرى ال إجالء أغلب طوائف الیھود من خیبر یرجع إلى كثرة األیدي العامل

  . كیھود خیبربعد فتوح بالد الشام والعراق وفارس، وكان ھؤالء األسرى ذوي خبرة باألعمال الزراعیة

                                         
 .٣٧٢سیرة ابن ھشام، ص ) ١(
 .٣٧١ع السابق، ص المرج) ١(



٢٠٦        ــ  ــ

م              ون لھ سلمون أصحاب األسھم أن یك ر الم ولما كان یھود خیبر یدفعون نصف حاصالت األرض آث
ون       ًال یقوم كل ھذه الحاصالت لیتمكنوا من تموین أسراھم الكثیرین من جھة ولیوجدوا لھؤالء األسرى عم

ن ل      م تك ي ل ون الت إجالء البط ؤمنین ب ر الم ى أمی اروا عل رى، فأش ة أخ ن جھ ھ م ع  ب ة م ود خاص ا عق ھ
  .)١(الرسول

ة            ن الناحی م تك ھ ل ة فی ل الحكم ن لع صادي، ولك اس اقت ى أس وم عل ھ یق ھ ألن تنتاج وجی و اس وھ
د                      ى لق ة، حت ي المدین سبي ف شر ال ة أن ینت د الكراھی ره أش ان یك ر ك م أن عم نحن نعل االقتصادیة وحدھا، ف

ى اضطر      روى أنھ كان یستعیذ باهللا من سبي جلوالء، وأنھ لم یأذن ألسی          ة، حت ي دخول المدین ر قد احتلم ف
ؤة                 ي لؤل ھ أب ي دخول غالم ى استئذانھ ف عبة إل ن ش سن صناعات        )٢(المغیر ب ھ یح ھ أن ا شفع ل ان مم ، وك

ر                 ود خیب ة محل یھ ي المدین سبي الموجود ف ي إحالل ال د رأى ف عدیدة، فمن المعقول جًدا أن یكون عمر ق
ة     ر المدین شكلة، فیطھ ن م ر م ن أكث ھ م ل یریح تھم     ح ن أوزار وثنی ھ م ا یحملون سبي وم ة ال ن عجم  م

دیث الرسول               د إبالغھ ح د اهللا وبع د إصابتھم لعب وحضاراتھم، ویجلي الیھود من شبھ الجزیرة والسیما بع
  .في وجعھ

ان،                  د ث ى بل ا إل د منھ ن بل م م وعلى كل حال فلم یجلھم عمر عن البالد اإلسالمیة قاطبة، وإنما أجالھ
  .تقلوا إلیھا ھي الشام، وھي نقلة لیست سیئة للیھود كما ھو معروفوكانت البلد التي ان

ن                 ار ب ھ جب صار وخرج مع اجرین واألن ولما اتخذ عمر قراره وأخرج الیھود من خیبر ركب في المھ
ت            م وق صخر وكان خارص أھل المدینة وحاسبھم فقسم خیبر على أصحاب األسھم التي منحھا الرسول لھ

  .لیھودیة التي كانت لھا مع الرسول عقوًدا خاصة واحتفظ لھا بأموالھافتحھا، وأقر عمر األسر ا

ي      ( وقد بقیت األغلبیة للیھود في وادي القرى إلى القرن الحادي عشر، وكذلك وجدت طوائف منھم ف
  ).جھات تیماء في القرن الثاني عشر للمیالد

ي            یھم،     ثم انعدم وجودھم في الحجاز وأطرافھا شیئًا فشیئًا حتى اختلطوا ف دمجوا ف ة األعراب وان بقی
وھن               سرب ال د أن ت دثت بع ي ح ي عصور االضطرابات الت م ف وكان ذلك بسبب الضغط الشدید الذي حل بھ

  .)٣(واالضمحالل إلى الدولة العباسیة

  . بأال یوجد في جزیرة العرب دینان تحقیقًا كامًال وبذلك تحققت وصیة النبي

ة   فترت أخبار الیھود ولم نعد نسمع عنھم      ت خالف  شیئًا كثًرا طوال خالفة أبي بكر وعمـر حتى إذا كان
ة                 ل الخلیف ى انتھت بمقت ا حت خ فیھ ة ونف ولى إضرام الفتن ودي ت یم یھ ـار عن زع رد األخبـ دأت ت ان ب عثم

  .الثالث

بأ    ن س د اهللا ب ى أن عب المیة عل ات اإلس ع الروای سوداء(وتجم ابن ال ى ب اھر ) ویكن ا تظ ان یھودًی ك
صرة                 باإلسالم، ونل  ة بالب ن جھل یم ب ى حك زل عل د ن اه وق ا نلق ًصا    (قاه أول م ًال ل یم رج ان حك ت  ) وك إذا قفل

                                         
 .١٨٥تاریخ الیھود في بالد العرب، ص ) ١(
 .١٥١تاریخ عمر بن الخطاب البن الجوزي، ص ) ٢(
 .١٨٦تاریخ الیھود في بالد العرب، ص ) ٣(
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ة          ل الذم شكاه أھ م، ف ر لھ ة ویتنك الجیوش خنس عنھم فسعمى في أرض فارس فساًدا، یغیر على أھل الذم
ال یخرجن   وأھل القبلة إلى عثمان فكتب إلى عبد اهللا بن عامر یأمره بحبس حكیم ومن كان مثلھ بالبصرة        ف

دیر               ة التق ن ناحی اس م ى الن ًال عل ي داخ ة النب منھا وقد آوى عبد اهللا سبأ إلى حكیم وجعل یتحدث عن رجع
ي                امر وال ن ع ك اب غ ذل والتعظیم، فكان یقول عجبت ممن یقول برجعة المسیح وال یقول برجعة محمد، وبل

ي اإل            ھ      البصرة فأحضره وسالھ من أنت؟ فقال رجل من أھل الكتاب رغب ف ي جوارك، فطلب سالم ورغب ف
ا       ذ منھ ث اتخ ابن عامر فخرج فطوف في اآلفاق وأتى الكوفة فأخرج منھا فسار إلى الشام ثم إلى مصر حی

  .)١(قاعدتھ

ة      ة والنھای ن           «وقال صاحب الھدای د اهللا ب ھ عب ال ل ًال یق ان أن رج ى عثم ب األحزاب عل إن سبب تأل
سھ     سبأ كان یھودًیا فأظھر اإلسالم وسار إلى م       د نف صر فأوحى إلى طائفة من الناس كالًما اخترعھ من عن

م،                    ول الرجل نع دنیا، فیق ذه ال ى ھ ریم سیعود إل ن م سى ب ت أن عی د ثب یس ق ول للرجل أل ھ یق مضمونھ أن
ھ   فیقول لھ فرسول اهللا   ریم علی  أفضل منھ فما تنكر أن یعود إلى ھذه الدنیا وھو أشرف من عیسى بن م

  .)٢(»السالم

ھ      وذكر الش  ي كتاب ار ف دین   «یخ النج اء الراش اریخ الخلف ة       » ت ول إن اآلی ان یق ن سبأ ك د اهللا ب أن عب
ى       »ِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْیَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعادٍ    « ة إل دیث الرجع ل من ح ھ انتق ، إنما تعني رجعة النبي وأن

ي محم   و وص ا ھ یة وإن علًی ي وص ل نب ال إن لك ایة، وق دیث الوص اتم ح ى خ اء وعل اتم األنبی د خ د ومحم
ان          ان، وك األوصیاء ومن أظلم ممن لم یجز وصیة رسول اهللا ووثب على الوصیة وأن علي أفضل من عثم

  .ذلك بدء الحدیث عن الرجعة والوصایة والثورة على عثمان

ن ا                   صاًرا م ھ أن ذ ل صار ویتخ ة األن ذ یراسل بقی ًرا وأخ شاطًا كبی ن سبأ ن اقمین  وقد نشط عبد اهللا ب لن
ي         ي مصر الت ھ ف ز أقدام نھم ورك الذین لم تكن لتخلو البالد العربیة في ھذه المرحلة االنتقالیة في حیاتھا م
رزھم                  ة وأب اء الفتن ع زعم ھ م ق عالقت ا ووث انتشرت الفتنة فیھا أكثر مما انتشرت في غیرھا لضعف والیھ

ؤ        ین من ھ د اثن ا      خالد بن ملجم بن حمران وكنانة بن بشر، ونحن نج ان ھم ل عثم دیھم مقت ان بأی الء یتولی
ي    ل األول ف د قت یة، وق ضربة القاض ربھ ال ولى ض د ت دھما ق شر، وأن أح ن ب ة ب ران وكنان ن حم ودان ب س
د                ت ق د أن كان ة جزعة بع اد الفتن ذي أع د مصر ال حجرة عثمان، كما أن عبد اهللا بن سبأ نفسھ كان مع وف

ھ        خملت، إذ بعد أن تفرقت الوفود ادعى زعماء وف       أمر والی ان ی اب بإمضاء عثم ى خط ورھم عل د مصر عث
شئو               ك الحصار الم ة ذل رة أخرى وحاصرت المدین ود م ل    مبمصر بعقابھم، فتجمعت الوف ذي انتھى بمقت  ال

  .عثمان

ھ              ن سبأ فإن د اهللا ب اه دس عب ا جن ل م ي ك ن ھ م تك على أن تلك المأساة البالغة مأساة مقتل عثمان ل
ي         كما رأینا قد وضع أصول القو      یم للنب اب التعظ ن ب ل بالرجعة والوصایة وسلك إلیھما أدق مسلك ودخل م

ة             ى الناحی دخل إل ك أن ی د ذل اول بع واستغالل معنى القرابة والنسب وسابقة عليِّ ومآثره وشخصیتھ، ثم ح
شام       ھ بال م أن المادیة بمثل ھذه البراعة والحذق والضرب على الوتر الحساس، فذھب إلى أبي ذر عندما عل

                                         
 .٣٠٩الخلفاء الراشدون للشیخ عبد الوھاب النجار، ص ) ١(
 .، الجزء السابع١٦٧البدایة والنھایة، ص ) ٢(



٢٠٨        ــ  ــ

ھ           «ال لھ   وق د أن یحتجن ھ یری ل شيء هللا، كأن ال اهللا، أال إن ك ال م ول الم ة یق یا أبا ذر أال تعجب من معاوی
ال         سمي م ى أن ت دعوك إل ا ی ال م ة فق ى معاوی و ذر إل اء أب سلمین، فج م الم و اس سلمین ویمح دون الم

ال  المسلمین مال اهللا؟ قال یرحمك اهللا یا أبا ذر ألسنا عباد اهللا والمال مالھ وا        لخلق خلقھ واألمر أمره، قال ف
ت                      ن أن ھ م ال ل سوداء فق ن ال ى اب سلمین، وأت ال الم ي سأقول م یس هللا ولكن ھ ل ھ أن تقلھ، قال فإني ال أقول
ا                   ك أب ث علی ذي بع ذا واهللا ال ال ھ ة فق ھ معاوی أظنك واهللا یھودًیا؟ فأتى عبادة بن الصامت فتعلق بھ وأتى ب

و ل یق شام وجع ي ال و ذر ف ام أب راء ذر، وق وا الفق اء واُس شر األغنی ا مع ذھب «ل ی زون ال ذین یكن شر ال ب
ورھم     وبھم وظھ اھھم وجن ا جب وى بھ ار تك بیل اهللا بن ي س ا ف ضة وال ینفقونھ ع  »والف ى ول ا زال حت ، فم

  .)١(الفقراء بمثل ذلك وحتى شكا األغنیاء ما یلقونھ من الناس

و      ونحن نرى في تدبیر عبد اهللا بن سبأ ھذا براعة فائقة تت          اني فھ اره لألشخاص والمع ي اختی جلى ف
دیس     ة التق یضع علًیا في مواجھة عثمان، وھو یضع أبا ذر في مواجھة معاویة، وھو یأتي الناس من ناحی

  .للعقیدة والعدالة في االقتصاد ولیس وراء ھذا التدبیر تدبیر

ؤازره وتعی         ده وت ة تم ذ     ویرى الشیخ النجار أن عبد اهللا بن سبأ كان داعیة جمعی ھ لتنفی د اختارت ھ ق ن
سیح   ة سریة       )٢(مآربھا في اإلسالم لتفسد ما تقدر علیھ كما أفسد بولس دین الم ة جمعی ن داعی م یك إذا ل ، ف

  .فال شك أنھ ھو نفسھ قد أغنى عن جمعیة بأسرھا

ي                 صبت لإلسالم ف د ن ؤامرات والكی ن الم ة م سلة طویل ة سل ي بدای ن سبأ ھ د اهللا ب وكانت جھود عب
  .وراء كل منھا أصبع المؤامرة الیھودیةالخفاء وكان 

ة          والصورة األخیرة لھذه المحاوالت المدمرة ھي الصھیونیة الحدیثة التي قامت سیاستھا على محالف
نة   ور س د بلف ة وع ذه المحالف سبت بھ تعمار وك زداد  ١٩١٩االس دًما ت ضت ق از وم ة االرتك ھ نقط م فجعلت

با  ي إس و ف د ھ ًا ویزی تعمار توثق ا لالس ى ازدادت   محالفتھ ة حت شعوب المغلوب راث ال ن ت ا م ھ علیھ غ نعم
  .مكاسبھا فیما یشبھ الربح المركب ونجحت في إحالل إسرائیل الصھیونیة محل فلسطین العربیة

ا                  رھوأظ ح فیھ دة تطم ة جدی ة مرحل ا بدای ا وإنم ة آمالھ ك نھای ي ذل ت الحوادث أن إسرائیل ال ترى ف
ى األ  ة أو عل ة یھودی یس إمبراطوری ى تأس سط    إل ي ب ا ف ز علیھ از ترتك ة ارتك رائیل نقط ن إس ذ م ل تتخ ق

  .ھیمنتھا السیاسیة واالقتصادیة على العالم العربي
* * *  

 

  .نرید أن نجمل في ھذه الخاتمة النتیجة النھائیة التي نخرج بھا من البحث

سكان       ون ال ة فیقتل ى المدین اجرون إل ود یھ ین الیھ صلیھ األول ي ف ا ف د رأین ون  فق لیین ویحتل األص
ة                  دس والوقیع ى ال ون إل م سیغلبون فیلتجئ ود أنھ أرضھم ومنازلھم حتى یأتي األوس والخزرج ویرى الیھ

  .، وبذلك أمسكوا في أیدیھم بمیزان القوى»فرق تسد«وإثارة الحرب بینھما على قاعدة 
                                         

 .٣١٦ ص الخلفاء الراشدون،) ١(
 .٣٣٠المرج السابق، ص ) ٢(
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دة ف       ة واح زرج أم ن األوس والخ وب م ع القل ة فیجم دخل المدین الم ی ا اإلس م رأین ود  ث اول الیھ یح
ك           ى ذل ون إل نھم ال یوفق ب، ولك شك والری ات ال دة بنزغ وا العقی وس وأن یلوث سمموا النف دین أن ی جاھ
ى        ون إل فیلجأون إلى الدس والوقیعة فال یكون حظھم في ھذه المحاولة خیًرا منھ في المحاولة األولى فینتھ

صال       یھم واستئ ضاء عل زیمتھم والق ك ھ ي ذل ون ف صریحة ویك رب ال سكریة  الح یادتھم الع ادة س م
ة                ون راح ال تك ث ف شغب والنك صًرا من عناصر ال واالقتصادیة، ولكن األفراد الباقین یظلون على قلتھم عن

  .حتى یتم إجالؤھم النھائي

ة    ة بفتن ة الثانی دأ الجول سب وتب والت فح دى الج ة إح ھ نھای رة، إن ة األخی ون النھای ذا ال یك ن ھ ولك
سھا       عثمان التي صال فیھا وجال عب     ة نف ى الطرق القدیم أ إل د اهللا بن سبأ الیھودي المتظاھر باإلسالم ولج

ان أدق            رة ك ذه الم ي ھ ھ ف التي لجأ إلیھا زعماء الیھود الذین ناصبوا اإلسالم العداوة على عھد النبي ولكن
ارت  مدخًال وأنعم ملمًسا، واستطاع أن یضع أصول كل األفكار المفرقة في العقیدة والنظام السیاسي ال      تي أث

ة             ن ناحی اس م ب واستثاؤة الن ي طال ن أب يِّ ب ة ووصایة عل القالقل طوال الخالفة اإلسالمیة كالقول بالرجع
  .المعنى االقتصادي

رون                 الم اإلسالمي طوال الق ي الع ل استمرت ف تن وقالق ن ف ھ م ا حوت ة بم ذه الجول ي ھ وما أن تنتھ
صھیونیة ال     رة ال دة بفك ابي        الوسطى حتى تبدأ الجولة الجدی سب إیج و أول ك سب إسرائیل وھ ي انتھت بك ت

سیاسة        ذه ال ت ھ ط، وكان ول الخ ى ط تعمار عل رة االس ي مناص دة، وھ سیاستھم الجدی ة ل ود نتیج ھ الیھ نال
ًرا                 ون وك از تك ة ارتك ا وتأسیس نقط ن أھلھ ة م بالد العربی زاع ال ي انت ضروریة لھم مادام غرضھم الحقیق

  .یة العالمیةرسمًیا وآمنًا تنطلق منھ قوى الیھود

ي               سیاسة الت ى اآلن بال ور إل د بلف ة من عھ بالد العربی اء ال ذھا زعم ولو أننا قارنا السیاسة التي اتخ
ي       زیمتھم ف ى وھ ي األول ود ف صار الیھ ى انت ي أدت إل باب الت ا األس ضحت لن ة الت ي المدین ي ف ذھا النب اتخ

صوبة    الثانیة، ولكان من المحتمل أال یخسر الشرق فلسطین، وأال یشرد   ین المن ات الالجئ سكانھا بین مخیم
  .في العراء
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دد       صر، بالع رار   ) ٤٦٧(قرأت ما كتبھ األخ األستاذ محمد حامد أبو الن دة األح راء (بجری اریخ  ) الغ بت
نة ٨ ع األول س ـ١٤٠٧ ربی نة ١٠/ھ وفمبر س ي  ١٩٨٦ ن ون ف ھ المؤمن ذیب یتحمل ن تع فھ م ا وص م، وم

ي        سبیل دعوتھ  ل النب ا تحم سبین كم ي      م ومبادئھم صابرین محت ـْعب أب ي ِش شركین ف  وأصحابھ أذى الم
ول     طالب طیلة ثالث سنین، وكان النبي     و یق ًا وھ م مالطف ذ الرجل       : ( یطوف بھ بلكم یؤخ ن ق ان م د ك فق

د       ا  فیحفر لھ في األرض، ثم یجاء بالمنشار فیجعل فوق رأسھ ما یصرفھ عن دینھ، ویمشط بأمشاط الحدی  م
ى      دون لحمھ من عظم وعصب ما یصرفھ عن دینھ، ولیتمن اهللا ھذا األمر حتى یسیر الراكب من صنعاء إل

  ).حضرموت ال یخشى إال اهللا ــ عز وجل ــ والذئب على غنمھ

ر                     ي ذك سنة ف ا األسوة الح ون لن ذاب، أن تك ل الع ي تحم سنة ف وكنت أتمنى كما كانت لنا األسوة الح
ول  ، كما كان    إخواننا والحدیث عنھم   وني عن            : ( یق صدر ال تبلغ لیم ال ا س یكم وأن إني أحب أن أخرج إل ف

  ).أصحابي شیئًا أكرھھ

وان    اد     «وتحت عن ب اإلرش ى مكت دد عل ضاء ج ة أع رض ثالث ة تف و   »الحكوم د أب تاذ حام ال األس ، ق
ي  ومنھم األعضاء المفروضون من أعوان الحكومة األست (النصر وھو یذكر اجتماع أعضاء المكتب    اذ البھ

ھ ) الخولي والمھندس محمد عبد السالم واألستاذ حلمي نور الدین        ذلھم  «: ثم تابع قولھ عن الحكام بقول فخ
  .»سبحانھ وتعالى وحرم أعوانھم وأتباعھم أحالس الباطل من منزلة المجاھدین الصادقین

ي وأ           ي ویفزعن ذي یعنین ن ال ى أخي    ال یعنیني أن یتحدث عن الحكام ویصفھم بما یرید، ولك شفق عل
سھ     صیرھم بنف رر م اف، ویق ذه األوص ھ بھ ھ أن یصف إخوان صر من و الن د أب د حام تاذ محم ي األس وحبیب

ده      ساب عن د اهللا، والح صائر بی م أن الم و یعل صادقین، وھ دین ال ة المجاھ ن منزل ِھ «ویحرمھم م ى اللَّ َوِإَل
  .»ُتْرَجُع اُألُموُر

ن أتن          ك، ول ول ذل ریم أن یق ألخ الك از ل ذكرات        كیف ج ى م ك إل ل ذل ن أحی سي، ولك اول التصحیح بنف
د                ر األخ حام د ممن ذك الدعوة والداعیة لفضیلة اإلمام الشھید حسن البنا لیتولى التصحیح بنفسھ عن واح
من        دین ض ور ال ي ن د حلم تاذ محم ر األس اء ذك ث ج دین حی ور ال ي ن د حلم و األستاذ محم صر وھ و الن أب

ب (ة وكل حضراتھم في درجة  أعضاء مكتب اإلرشاد العام مع عبار      د      ) نائ سلمین وق واب اإلخوان الم ن ن م
اریخ          ك بت ر ذل ب، ذك صندوق المكت ًا ل دین أمین ور ال دي ن د أفن ضرة األخ محم ر ح نة  ٢٢اختی فر س  ص

  . من مذكرات الدعوة والداعیة١٦٢ھجریة، أي منذ خمسة وخمسین عاًما في صفحة ١٣٥٢

دعوة   ویشھد اإلخوان الحاضرون والذین رأوا األ    ي ال ستاذ محمد حلمي نور الدین أنھ من السابقین ف
ر            ھ غیَّ ك أن ى ذل یس معن رأي، فل ي ال ع أخ ف والثابتین على مبادئھا، وأحب أن أنبھ إلى أنھ إذا اختلف أخ م

ي             ول النب روا ق وانكم وارعوا حرمتھم وسبقھم، واذك ي إخ اتقوا اهللا ف ى     : (وبدل، ف ع إل د اطل ل اهللا ق لع
  ).بدر، فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكمأصحاب بدر یوم 
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دتي                 ي جری ام ف د الع ى األستاذ المرش وًال  إل ا مط سكري خطاًب د ال ة  «وجھ األستاذ أحم » صوت األم
ة «و شره        » الكتل ر بن ى أم ام حت د الع ضیلة المرش ھ ف ع علی د یطل م یك األمس، ول دة   ب ي جری ل ف ق األص طب

یلھم         «اإلخوان المسلمین، قائًال     الم من وك ذا الك ى ھ وا عل إن اإلخوان المسلمین ھم أول من یجب أن یطلع
م                  الم ولھ ذا الك الحق والباطل من ھ اس ب ا، وأعرف الن یلھم مًع السابق، وھم أعرف الناس بمرشدھم ووك

و   قبل غیرھم حق الحكم علیھ أوًال وآخًرا، فیجب أن ینشر ف       ده ھ ي جریدتھم، فضًال عن أن ھذا الخطاب وح
  .»وثیقة االتھام لكاتبھ ال للموجھ إلیھ

سن                 م یح ھ ل صحیفتین، ولكن اتین ال ذا أسوة بھ ھ ھ سكري ببیان ا األستاذ ال ث إلین وقد كنا نود أن یبع
  :ليفیما ی» صوت األمة«الظن بنا كما أظنھ ــ سامحھ اهللا ــ وھا نحن أوالء ننشر خطابھ نقًال عن 

l 
  

  ،، وبعد،..السالم علیم ورحمة اهللا

ك    سلمت خطابی د ت رفقین معً  فق ا   الم دھما م مًیخطابً «سمیتھ  أا، أح صلن »اا رس ة   ي تف ھ من جماع  فی
ص    ــكما تقولــ  ھذا اإلجراء يا فالمسلمین، مستنًد اإلخوان ك أن تق سیة ل ن   ي إلى تفویض الھیئة التأسی م

ھ األسباب الت        يوالثان،  ء، وتفصل من تشاء بغیر حساب     تشا ددت فی ذى ح ك المطول ال ى  ـدعت ي  خطاب ك إل
ا،   ي الت ي من دعوت  يدــتقیل أنا بی ـ فیھ أن أس   يَّ ثم طلبت إل   يفصل ا ولھ شأت فیھ ول       ن ن قب ر م ال مف وإال ف

  .راألبرا  بھذه الدعوة وبإخوانى األعزةي تقطع بھ صلتي الذيخطابك الرسم

 

كو ي ال أكتم ا أخ ق ی ر،  ..الح ك األم غ ب ام أن یبل ن األی ا م صور یوًم ت ألت ا كن ك   م ك قلب فیطاوع
ین           اء المحب ى لوف وضمیرك وتطاوعك ھذه العاطفة التى دامت بیننا سبعة وعشرین عاًما، كانت المثل األعل

د           ك تری ة عین، وكأن ي طرف ك ف ل ذل سى ك ؤمنین، ون ة     وإخالص الم اة ألیم اس مأس شھد الن ان   أن ی ا ك  م
ت         ألمثالنا أن یمثلوھا ونحن دعاة اإلخاء والوفاء ا أن د شعرت اآلن بم ـ ق ا األخ ـ ـ أیھ والحق، وكأني بك  ـ

اهللا ال                         و ب ي ھ ى الحقیق الغنى، والغن ست ب ك، فأحس ا علی ال أھلھ دنیا وإقب ل، ومن عز ال فیھ من صیت زائ
ؤمنین، ف       ك      بالناس، وأحسست باالعتزاز، والعزة هللا ولرسولھ وللم ذى عاش مع ك ال بطش بأخی أردت أن ت

ك    أكثر اد، عرف ة «من ربع قرن من الزمان، وجاھد في رفع ھذا اللواء ما وسعھ الجھد والجھ » بالمحمودی
ي                       ر ف ك أول األم ـ واستعان ب شرین ـ ي سن الع و ف ان ھ ـ وك رك ـ شرة من عم ة ع اوز الرابع یافًعا لم تتج

ك  الدعوة المباركة، حتى إذا ما صلب عودك وأتمم    ت عمل ا   » باإلسماعیلیة « ت دراستك، وزاول شأت بھ وأن
ة       روع الجماع ددت ف وب، وتع ا القل تح اهللا لكم ى الریاسة،        ُشـعبة أخرى، وف ك عل سھ، وبایع ى نف رك عل آث

م             ا عل ا، وم دمائنا وأرواحن اه ب ذى روین ر ال ذا الثم ع ھ ك، وأین وطلب إلى الناس أن یبایعوك حتى ارتفع مع
                                         

 .م١٢/١٠/١٩٤٧ ھـ الموافق ١٣٦٦ ذو القعدة  بتاریخاإلخوان المسلمون ، ةنشر بجرید)  ١(
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اھر          ھذاالناس وما علمت عن أخیك ـ ط ى اهللا ـ ى یلق ـ حت ا زال  ـ إال ما یرفع شأن الدعوة وشأنك وظل وم
ت         القلب عف الید قوًیا ا أقبل ل، فلم د الجزی ة والحم ھ سبحانھ الفضل والمن  باهللا، مستعینًا بھ جل عاله، ول

سلكھا،              ر لت واطن الخی ى م صادق ینبھك إل شیر ال ین، والم ح األم ك الناص ان ل ك ك دنیا علی ى م   ال واطن وإل
ا              ھ، وإذا م ده وقوت ل جھ ك بك دى سار مع ى الھ ا سرت إل إذا م ا، ف شر لتتجنبھ رن     ال استبد الھوى وذر ق

ق         ود التوفی ى صوابھ فیع الفتنة، نصح وألح في النصحیة راجًیا أن یھدي اهللا إلى الحق، وأن یعود القائد إل
 .إلى ركابھ

 !لمثلى فتكون من المصطفین األخیار؟الخطة ا جزاء سنمار، بدل أن تنتھجي یا أخ أفیكون لھ منك

 

 : كما تقول ثالثةي، وھي خطابك المطول األسباب التى دعتك إلى فصليحددت ف فقد

 . أسلوب التفكیر وتقدیر الظروف واألشخاص واألحواليأننا اختلفنا ف: أولھا

 .العمل  وسائلي أننا اختلفنا ف:وثانیھا

 .األشخاص ور نحو الشعي أننا اختلفنا ف:وثالثھا

ر    األسباب الثالثة التى دعتك إلى أن تختار       يھذه ھ  ذات لتفج ا      ھذا الظرف بال ة، وتقطع م ذه القنبل ھ
ر، ال       أمر اهللا بھ أن یوصل، ولعل الناس حین ذا الخب ون بھ یطلع علیھم ھذا النبأ، ولعل اإلخوان حین یفجع

 .جراء الشاذ األلیماختیارك ھذا الظرف بالذات لھذا اإل يیدرك أكثرھم السر ف

سب      يإلى فصل  األسباب التى دعتكيوإنى ألحمد اهللا على أن ھذه ھ ستطیع أن تن ن ت ستطع ول م ت  فل
 . التى أحیا بھا وأعیشيكرامت  أوي، أو یمس شرفي ما یخدش أمانتى لدعوتيَّإل

رد     ي ویؤسفن يَّوإنھ لیعز عل   ى ال ود وسطاء        كل األسف أن أضطر إل شلت جھ د أن ف ك بع ر  علی الخی
ساء       ى م ة         بیننا من خیرة الرجال وكرام اإلخوان حت اج الخط ك ورفضك انتھ سكك بموقف سبب تم األمس، ب

ك ف    ، المثلى التى تصلح ذات بیننا    م تمادی ابثین، ث  يوتحقق للدعوة أھدافھا الكریمة، وتصونھا من عبث الع
سنة  سوء ف   إطالق أل شویھ من سمعت    يال الیم للت سعن    زوًري والحط من كرامت   ي األق ا ال ی ا، مم  يا وبھتاًن

ى     يإزاءه إال أن أوضح الحقیقة ف      اس واإلخوان عل ر      كثیر من اإلیجاز واالختصار، لیكون الن ن األم ة م بین
 .ما فسد عوج وإصالحا بعد أن عجزت عن تقویم ما ، وإعذاًرا هللا ولھميإبراء لذمت

 
ا أخ        م ی ـ    يولقد كنت أفھ ك العنا    ـ سیطر علی م ت و ل ك        صر ل دك لتقطع یمین ى ی ضغط عل المغرضة وت

ض   سك أن یف الف ف يبنف ذا الخ رأ ي ھ تكم ي ال ى أن نح ا ف    إل ى إخوانن دعوة يإل ذه ال حاب ھ   اهللا، أص
بیلھا فيوالمضحین ف  ضوا ي س ان، لیق ر ومك ل قط م    ك ا لحكمھ رآن وإن اج الق روح اإلسالم ومنھ ا ب بینن

ر   ھ    يخاضعون، ولعم ا أوصى ب ذا م رآن  اإلسالم وفرضھ ال    ھ اَزْعُتْم فِ   «ق ِإن َتَن ى اِهللا    ي َف ُردُّوُه ِإَل ْىٍء َف َش
وِل ساء(» َوالرَُّس وا اَهللا«، )٥٩:الن ِنُكْم َوَأِطیُع ِلُحوا َذاَت َبْی ُتم َوَأْص وَلُھ ِإْن ُكْن ْؤِمِنیَن َوَرُس ال(» مُّ ، )١:األنف
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وا « وا َواْخَتَلُف ِذیَن َتَفرَُّق وا َكالَّ ِد مَ  َوَال َتُكوُن ن َبْع اتُ ِم اَءُھُم اْلَبیَِّن ران(» ا َج ا ورد ف)..١٠٥:آل عم خ م  ي إل
ئ      اهللا حًثًا كتاب ا نھی ا كن شقاق، كم ة وال ن الفرق رام سبیل      على التحكیم واإلصالح، وترھیًبا م لإلخوان الك

رأ             ى ال دى محیطھم إل ال یتع ام، ياالستنارة بأسباب الخالف ف وا        الع واب اهللا إذا وقف ن ث ا ال نحرمھم م وكن
إلى ذو إلص رأ  يالح ذات بیننا، وإن أحببت كذلك ف ع        يال ون الجمی ة واإلسالم لیك ال العروب ن أفاضل رج  م

 .علینا شھوًدا

 

ـ   ي یولیو الماض٩الھیئة التأسیسیة یوم  أما أنك تستبد وحدك باألمر، وتنزع ممن حضر من إخوان ـ
راًرا        من تشاء،  تفویًضا بإقصاء ــ منھميرغم معارضة ذوى الرأ یم، وف ن التحك ا م شاء ھرًب  وفصل من ت

ن   ین م ف، ودون تمك ة الموق ذه     من مواجھ إن ھ سھ، ف دفاع عن نف ھ وال داء رأی ن إب ك م ھ أو یتھم تتھم
ق       دیكتاتوریة یأباھا اإلسالم، ع المنطق والخل افى م وانین، وتتن شرائع والق ة   ، وتأباھا ال ت إن مبایع وإن قل

ة   ي شئون الدعوة وشئونھم، فإن الحق یرد علیك فيف يالفرد اإلخوان لك تقتضیك التصرف أن البیع  ذلك ب
ا رض    حدود ماي فيھ ھ، ال ف  ىأنزل اهللا وم ل       ي عن سایرة أھ ادئ، وم ى المب یم الھوى والخروج عل   تحك

 .الدنیا على حساب الدعوة وأبنائھا المخلصین

شورى (»َبْیَنُھْم ىَوَأْمُرُھْم ُشوَر«  األمريیستشیر أصحابھ ف كان وأمامك سیدك وموالك  ، )٣٨: ال
اب ف      ي صحابتھ وأنصاره حتى في إلى رأوكان یرجع أحیانًا سألة الحب و، وم در   يأخص شئونھ ھ  غزوة ب

شرقة    يوغیرھا كل ذلك سجلھ التاریخ ف   اهللا عنھايوحادثة عائشة أم المؤمنین رض  صفحات الرسول الم
واه ف     اإلسالم وأصحابھ ما استبد أ الوضاءة، وھكذا كان قادة م ھ أمر وال حك دھم ب ج،    يح  شأن، والحق أبل

 .واضح المعالم ال یقف مع الھوى، وال یخضع لشھوات النفوس واستبداد اآلراء واإلسالم

 

ى ا أخ واء   ..ی ط األن دة وس ذه الم ول ھ فینتنا ط ارت س د س ا    ق م اهللا مجراھ ن باس یر، ولك واألعاص
ض   اة الخ یط الحی اب مح ر عب ت تمخ اھا، وكان شقومرس ھ    م ت ة بریاح ر مبالی ضخم غی تالطم ال ھ الم موج

طآنھ الملتوی  د ش ة عن وج، وال متلكئ ذت  ة الھ ار، وأخ رت األنظ ى بھ وج، حت فافھ الم وب موض امع القل ج
ان  وت ف          واألفكار، كیف ال؟ فاهللا ك اد سبیلھا، والم رآن دستورھا، والجھ ا، والق ا، والرسول ربانھ  يغایتھ

 .أسمى أمانیھا سبیل اهللا

ت   ر ف      كان وم أصبحت تتعث ا الی ا بالھ ذلك فم ل يك ذت       ك اد، وأخ ى رم ستحیل إل ذوتھا ت اد ج واد، وتك
زت     ؟!والرشاد والنور ترتطم بالصخور، ویكاد یفقد قادتھا الھدى     د قف شرات ق  بل ما بال ھذه الجرذان والح

سد سفینة تف اع ال ى ق صاف إل ذاء ال شافيالغ سم ال وث البل ري، وتل اد تغ درانھا، فتك نھش ج یميق ف، وت   ال
  . وبینكي نشب الخالف بینيومن ھنا یا أخ !السحیق؟
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زة وأشحت         ذتك الع شفاء، وأخ اذ وال ھ اإلنق و ب دواء أرج ك بال دمت إلی ل    تق ك أھ ت إلی ك، وقرب بوجھ
 . واإلخالص والسداديبأھل الرأ  أحضان السیاسة والسیاسیین، ونحیتيالفساد، ورمیت بالدعوة ف

ة  عوج، وحدثت أمور داخلیة وأخرى  ا رأیت الصف قد     ..نعم رض ضمیر   ، فخارجی م ی  إال أن أقف  يل
ھ، والحارس    ى دعوت ر       منھا موقف الناصح األمین الحریص عل ا م رین أحالھم ین أم ت ب التھ، ووازن : لرس

ل بعض اإلخوة   ي وأنتحيإما أن أعلن غضب ساد تأصالً         كما فع ال سوًءا، والف زداد الح رام، فی ، األعزة الك
ان    النصیحة عسى أن یستقیميوإما أن أصبر وألح ف ة      ياألمر، ففضلت الث ل غلب ى أم ار عل رت االنتظ ، وآث

ك     ال، وإذا ب ا  الحق وإصالح الح ال يأخ  ی و         ي ال تب د تل صائھم الواح ى إق ت عل ل عمل صیحات األحرار، ب  ب
ا    اآلخر، ولم تبال درتھم للقی ت    كذلك بما نسب من المسائل الخلقیة إلى بعض من ص د أن ثب اد بع دة واإلرش

ضیلة واألخالق     ما اة الف ـ   ثبت، واعترفت أنت بما وقع، وماذا كان علیك، ونحن دع و أصغیت  ـ ول    ل ى ق إل
ـ الرسول   ذ : ( ـ سيوال ده ي نف دھا       بی ت ی د سرقت لقطع ت محم ة بن و أن فاطم ل   )ل ذلك المث ، فتضرب ب
 ).١٣٥: النساء(» اْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَن َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكْم َأِو« االنتصار للحق ياألعلى ف

 

ل       داء، ب ت ال دھا بی ة وح دعایات       ولم تكن ھذه المسائل الخلقی ة، وال تن الداخلی دت الدسائس والف وج
رین    الباطلة ضد األحرار، وارتباك النظم، وفساد  ا أم اإلدارة مرتًعا خصیًبا داخل صفوفنا، فإذا ما أضفنا إلیھ

سی تطعنا أنرئی وف           ین اس ل األج ذا الطب ھ ھ طراب ال یخفی دھور واض ن ت ھ م لنا إلی ا وص ر م درك س ن
 !الفارغة التى تمتلئ بھا الجریدة كل یوم والدعایات

  :أما ھذان األمران فھما
ي         )١( دخول بعض العناصر االنتھازیة المأجورة في صفوفنا بإیعاز من رجال السیاسة، وتدخل سادتھم ف

  .في سبیل رضاھم غلى رجال الدعوةشئوننا، وتضحیتك بأ
دافنا      )٢( ي أھ سیاسة وتناس ذه ال ي ھ ك ف ا، وتقلب ًا تاًم ذلك إغراق ا ل ة تبًع سیاسة الحزبی ي ال راق ف اإلغ

 .مساومة الجمیع السامیة، مما جعلنا موضع

ن      وان م ھم اإلخ ھ أس لت إلی ا وص از بم بیل اإلیج ى س و عل رك ول ى أن أذك ة إل ي حاج ى ف وال أظنن
سایرتھ،         ولى صدقى باشا الحكم، بسبباالنحطاط عقب ت ھ وم ي مھادنت ك ف ة علی ذه العناصر النفعی تغلب ھ

اح      يَّ بإلح وما كان من سخط الناس علینا واشتباكنا بعد ذلك مع الوفدیین في بورسعید وغیرھا، ثم طلبك إل
یًال    أحدأن أسافر إلى اإلسكندریة للتفاھم مع الوفدیین، وذھابك بنفسك مع أحد اإلخوان إلى منزل  ابھم ل أقط

اء      تعرض علیھ التعاون معھم لكف حمالتھم، ثم تغلب العناصر النفعیة علیك اھم وإذك ذا التف نقض ھ ثانیة ل
 .للحكومة القائمة نار الفتنة والحرب األھلیة بیننا وبین الوفد إرضاء

 

ب     ذا التقل ة لھ وًءا نتیج ال س ب وازدادت الح اقم الخط ذب، ف  وتف تن   والتذب ن الف دث م ا ح ضًال عم
رازق        خوانالداخلیة المنوه عنھا، فتقدمت إلیك أنا واأل       د ال ك عب سین ب سن وح الكریمان الدكتور إبراھیم ح
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دعیم      ا ت ا،           بمذكرة لإلنقاذ نرجو فیھ دافھا العلی ق أھ دعوة تحق ة لل صین، ووضع سیاسة ثابت ادة بالمخل القی
ال ف    المفسدین، فوعدت بالتنفیذ بع وتطھر الصفوف من از، واضطرب الح د   يد أن تعود من الحج  مصر بع

فرك دق س شروع ص ة لم ـنتیج طرن ي ـ ا اض شئوم، مم یفن الم وان ي ب ع إخ ة م ة الوطنی ادة الحرك ى قی ي  إل
 .األمجاد البواسل، وعادت أسھم اإلخوان إلى االرتفاع والتقدیر

  
ین   يَّتحدثت إل و  بالمستشفى ي، وزرتن  مسجوناً يوعدت من الحجاز فوجدتن     أننا على مفترق الطرق ب

روض      ات والع ة، وعرضت المقترح وقف    يالت  الوفد والحكوم ت م ذكرھا اآلن، وعرف  ي وإصرار ي ال محل ل
اب  ذرتك بخط ا، وح سك بكیانن ى التم ؤرخ ي عل نة ١٥الم سمبر س زالق فم١٩٤٦ دی ن االن سیاسة، ي م  ال

 . أعزاء بإخواننا، وھذا سر قوتناھكذا أغنیاء بأنفسنا وإغراء أھلھا، وأھبت بك أن نظل

ى إخراج   وشاعت اإلشاعات حول اتصاالتك بفئة معینة من رجال  من  يالسیاسة، ومساومتھم لك عل
ك إل و، واعتراف م الج صفو لھ دعوة؛ لی ذلكيَّال شفى، وفيف  ب وم ي المست نة ٤ ی ایر س ین م١٩٤٧ ین  ح

ّى التنح   ي بمنزل يزرتن  ت إل دة و  نع  ي وطلب ة اإل عالجری شاط ع خوان، و ن وكال ت  ي ف ين ن دعوة، وقل  ال
سیاسة  :بالحرف الواحد  ـ  إن ھذا بناء على طلب ھذه الفئة من رجال ال ذكر أسمائھم اآلن     ـ تفظ ب ذین أح  وال

 .إنك توافقھم على ذلك:  شئوننا أصررت وقلتيف  ولما عاتبتك بشدة على سماحك لھؤالء أن یتداخلواــ

ة ثم سارت األمور من سیئ إلى أسوأ، فكون       ت ف     ت اللجن ة، ووقف سیاسیة المعروف ك   يال  سبیلك أمنع
شاف  م اكت شین، ث صرف الم ذا الت ن ھ قيم ن طری ة    ع صیات األجنبی بعض الشخ صالك ب صدفة الت ال

 !!م١٩٤٧فبرایر سنة  ٧ عنھ أحدھم یوم ي ما حدثنيوالمصریة، وھالن

 
ة       يزمیل  معيالمؤامرة ففاجئتنا بقرار إیقاف وبدأت بتنفیذ ام الھیئ ى أم ك ل ل اتھام ان ك  الكریمین، وك

ستار      ًاف ، ووقفت أنا موق»تمرًدا على القیادة «:ھ سبیل ما أسمیت   ي ف يھو وقوف  شف ال أ أن أك م أش ا فل  كریًم
 . اإلصالحيالكوالیس حرًصا على الدعوة ، وأمًال ف عما وراء

اس أن   ي  من الجریدة الت    يوضربت ضربتك الثانیة، وأخرجتن    م الن و سیطرتك     ال یعل دھورھا ھ سر ت
ستندات      فیھا بعد شھر ونصف شھر منيعلیھا، وشل نشاط  ة والم ن األدل دكم م   ــ صدورھا، كما ثابت عن

 . ــذلك  كریًما منووقفت أنا أیًضا موقفًا

ا  يوبعد ذلك یا أخ  اع متمادًی دعوة ف    أسفرت وكشفت القن سیاس  يبال زالق ال ة    ي االن ة التام ع الغفل ، م
دافنا ومبا   ا  عن أھ ا جعلن ا، مم اع       يمضغة ف   دئن ا صرنا سلعة نب ن أنن دثون ع ع یتح ل الجمی واه، وجع  األف

 .الدعایة والتھریج ونشترى ال نتقن إال

ك        وھا أنت تضرب ضربتك األخیرة تحت ضغط ھذه الفئة من ضربة من ت ال و كان سیاسة، ول ال ال رج
دك      رو ال بی د عم ا بی ا، ولكنھ دن ! لقبلتھ ى     عن يفتبع ت أول دعوة وأن ت     ال ا األول وأن اد، وتفصل ابنھ  باإلبع

  .كنت من المنصفین أولى بأن تخلع عنك رداءھا إن
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ادئ          أنا أدعوك بدعایة اإلسالم، وأذكرك بما كتبتھ..يیا أخ ى مب ود إل ا أن تع راًرا إم راًرا وتك ك م إلی

سیاسة ك رداء ال ع عن دعوة، وتخل ذه ال ا ف ھ د معن ة، وتجاھ بیل يالحزبی دنا اهللا  س ى عاھ ا الت ل العلی المث
ھِ   «لیحمل اللواء   علیھا، وإما أن تتخلى    َھ َعَلْی ُدوا اللَّ ِدیالً    «،»ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَھ دَُّلوا َتْب ا َب إن »َوَم  ي وال ف

ھ     واستتر، وأحملىمضطر ألن أكشف اللثام، وأظھر ما خف       اق، نرفع مع إخوانى األطھار لواء الدعوة الخف
ھِ        «اتل دونھونعزه، ونق ُھ ِللَّ دِّیُن ُكلُّ وَن ال ٌة َوَیُك وَن ِفْتَن ى ال َتُك اك   ،»َحتَّ ت دنی سبك أن ن      وح ومن یحوطك م

إن مع   ھ، ف ز وذھب یف الع دك س عرت أن بی ا، وإن ش یھدین، ومعي ربيأھلھ وة   ي س رام اإلخ ك ك د ذل بع
ًا   ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم«إن : المؤمنین الذین قال لھم الناس    َزاَدُھْم ِإیَمان الوا » َفاْخَشْوُھْم َف ْسُبَنا  «: ، وق َح

  .»اللَُّھ َوِنْعَم اْلَوِكیُل

ا  ائط، وھم رض الح ا ع ربت بھم د ض اك فق ا خطاب ى   أم ا عل د بنیتھم وًعا، وق كًال وموض اطالن ش ب
  .»السبیلي أساس عار، واهللا یقول الحق وھو یھد
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د ـُعبكم         .. وبع ق ش ن طری ة ع صیة داخلی شرة شخ ضالء ن وة الف ا األخ یكم أیھ ت إل ت وجھ د كن فق
أخطركم فیھا بفصل األستاذ السكري، وأوصیكم بعدم التعرض لشخصھ أو النیل منھ، والقضاء         .. ومناطقكم

ذا          على كل إشاعة ُیراد بھا اإلساءة      سكري ھ د ال يَّ األستاذ أحم ھ إل د أن وج  إلیھ، ثم حجزتھا من البرید بع
د        ر جدی ي األم .. الخطاب، والزلت أؤكد علیكم أال تتعرضوا لألشخاص أو تشتغلوا بھذه العوارض فلم یجّد ف

ان                     ا ك ى رؤوس األشھاد بم وم عل رف الی د اعت سھ وق ن عن نف د أعل ـ ق ھ ـ ر اهللا ل ـ غف أكثر من أن أخانا ـ
ل          .. نكره من قبل من محاربة الدعوة والقیادة  ی اع وك ل اجتم ي ك ان ف أغلظ األیم ھ ب راءة من ى الب ویقسم عل

  .مكان

صرفاتھ،                  سھ وت ا من نف ي علین د خف ان ق ا ك ر مم ذا عن كثی ھ ھ د بخطاب ا األستاذ أحم ولقد كشف لن
ى    ووضع یدنا على الحلقة المفقودة في الفتنة الماضیة، وكان من عظیم فضل اهللا عل     دعوة وعل ى ال ینا وعل

ا         ًا لم وا وزن ور، وال تقیم ة األم ر وهللا عاقب الناس أن یلحق األصل بفرعھ حتى یستوي الصف ویستقیم األم
ذا          تم ھ د ألف ة، فق ا الخاص ھا واتجاھاتھ ة ألغراض ار خدم اء أو أخب ن أنب ة م صحف المغرض شره ال ستن

  .األسلوب وعرفتموه من قبل

  . عاھدتم اهللا على الجد، فجدوا ولكم النصر والعاقبة للمتقینولیس في الوقت متسع للجدل، وقد

  وهللا الحمد،،،.. واهللا أكبر
 

  المرشد العام لإلخوان المسلمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .م١٢/١٠/١٩٤٧ ھـ الموافق ١٣٦٦ ذو القعدة  بتاریخاإلخوان المسلمون ، ةنشر بجرید(*)  
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  : التاليوقد رد فضیلة المرشد العام لإلخوان المسلمین على رسالة األستاذ السكري بالخطاب

 

 

  ،،،)وبعد.. (وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ

ذین                 سابقین الل ابي ال ى خط ـ رًدا عل صلني ـ ل أن ی شرتھ قب ذي ن ـ ال ك ـ ي الصحف خطاب رأت ف فقد ق
ت، ول              ت أن ا فعل ائط كم ذا عرض الح ك ھ ت ألضرب بخطاب ا كن درت   ضربت بھما عرض الحائط، وم ي ق كن

م            خطابك ورحبت بھ وأمرت بنشره في جریدة اإلخوان المسلمین، ألنھم أحق من یوجھ إلیھم ھذا القول وھ
  .أھل الحكم علیھ ألنھ یتصل بدعوتھم وقیادتھم وخطتھم، ولم أبخل علیك بالرد مبالغة في ھذا التقدیر

 

ن              ح م ر أوض إن األم رى، ف ا ت وجًزا كم ى       ولكنھ سیكون رًدا م أت إل د لج ة، وق ى اإلطال اج إل  أن یحت
ة     اظ المبھم ن األلف شرت م ا، وح ر وجھھ ى غی ور عل سوق األم ت أن ت ك وحاول وف كعادت لوب الملف األس
دل           دان الج ى می ك إل زل مع ن أن ھ، ول ر فی ھ وال خی ة ل ا ال حقیق شوھة، م ائع الم ة والوق ارات الملتوی والعب

غیرھم ی  رھم وص ا كبی وان جمیًع راء، واإلخ يء،   والم ي ش ق ف ن الح یس م ھ ل رت وأن ا ذك غ م ون مبل علم
ارات           ھ العب ث ال تخدع وعي بحی ة وال ن الیقظ و م د هللا بخطوات اإلخوان وھ ام موصول والحم رأي الع وال

  .مھما ضخمت عن الحقائق مھما خفیت

 

ا فرصة   تأخذ علّى في خطابك أنني تصرفت من نفسي دون انتظار الھیئة التأسیسیة ح   تى أفوت علیھ
سیة                   ة التأسی دت الھیئ د انعق الم منقوض من أساسھ، فلق ذا ك سمع وھ اإلصغاء لما تقول والحكم على ما ت

اریخ  ١٩٤٧ مارس سنة    ١٣مرتین إحداھما بتاریخ     و سنة   ٩م بعد قرار إیقافكم، والثانیة بت م ١٩٤٧ یولی
اء        وكان االجتماع األول خاًصا بمحاكمتكم، وقد تقدم الدكتور إ   ا ج ي ال تخرج عم ھ الت سن بمذكرت راھیم ح ب

ان           ة ك في خطابك، وقد أبیح القول في ھذا االجتماع لكل قائل واستمر انعقاد الھیئة ستًا وثالثین ساعة كامل
ت             م أعلن ھ اآلن، ول ذي تكتب ذا ال صارحھا بھ ْم ت َم ل اعات متواصلة فل الم ست س ن الك ا م ت فیھ صیبك أن ن

ددت ب       ة وج ذي             أمامھا ثقتك التام رار االستنكار ال ي ق صرفاتك واشتركت ف ى ت ا عل ت لومھ ي، وقبل ك ل یعت
  .أصدرتھ لھذه المذكرة

                                         
 .م١٢/١٠/١٩٤٧ موافق ھـ ال١٣٦٦ ذو القعدة  بتاریخاإلخوان المسلمون ، ةنشر بجرید(*)  



٢١٩        ــ  ــ

ة           صیات األجنبی بعض الشخ صالین ب صدفة ات ق ال ن طری شفت ع ك اكت ك أن ي خطاب اء ف د ج ولق
وم    دھم ی ھ أح دثك عن ا ح ك م صریة وھال نة ٧والم ر س ول   ١٩٤٧ فبرای ذا الق ك ھ شني من د أدھ ـ ولق م ـ

شفتھ     وعجبت من أن   د         !! ك لم تصارحني بھذا الذي اكت دت بع ي انعق سیة الت ة التأسی ھ عن الھیئ ف كتمت وكی
ـ      ١٩٤٧ مارس ١٣ذلك بنحو شھر واحد بتاریخ      ة ـ دعوة وللھیئ ة لل ر خیان م أال تعتقد أن ھذا الكتمان یعتب

ر           و أطھ ي عرض ھ وغ ف ر وول ن تغف اء   غفر اهللا لك یا أستاذ أحمد كل شيء، إال ھذه فإنھا سقطة ل من م
  .السماء والحمد هللا وحده

ك         ا بآرائ دلي إلیھ ة شھور فت ولَم لْم تنتھز فرصة االجتماع الثاني، وقد كان بعد االجتماع األول بأربع
ب               ادام أن مكت ًال م صیحة فع دمت الن د ق ون ق ك وتك رأ ذمت ى تب ك حت وتكشف عن خطتك وتواجھني بانتقادت

و       اإلرشاد العام ینعقد كل أسبوع وأنت حینذاك         د وھ ا تری ل م صارحھ بك وكیلھ ولك الحق كل الحق في أن ت
شرھا                  ى تن صدقھا حت ؤمن ب ت ت ات إن كن ذه المالحظ الذي یمثل الھیئة التأسیسیة لإلخوان، فلَم احتفظت بھ
سیر               سك الخاصة وت ي مجال وال ف ذه األق ل ھ شیع مث ك ت ك أن الیوم؟ وأظنك لم تنس بعد أنني وقد بلغني عن

ر     ز اإلب ي،             على سیاسة وخ ذا التجن ھ بھ ك فی اب اتھمت ب اإلرشاد بخط ى مكت دمت إل د تق ار، ق سمیم اآلب وت
سمت                   ك وأق ل ذل أنكرت ك ا، ف ي تراھ ط الخالف الت ي نق ب بالفصل ف ب المكت وأطالبك بتوضیح رأیك، وأطال

ك                ھ اإلساءة إلی د ب ذا اختالق أری ل ھ أن ك د، وب ب والمرش ة المكت ة بخط ك التام َم  .. أمام إخوانك على ثقت ل
  كت وأمامك كل ھذه الفرص وجئت الیوم تطالب بالعرض واالحتكام؟س

سیة أو             ة التأسی ب أو الھیئ ى المكت صًال عل و عرض مف أن موضوعك ل اس ب ي أعرف الن ا أخ ك ی إن
ي                  ك ف ھ عن دني أن رددت ًا أجھ ًیا دامغ ا قاس اع حكًم ك باإلجم اإلخوان فرًدا فرًدا أینما كانوا لكان حكمھم علی

ا       االجتماع األول لل   ادم   .. ھیئة وفي الثاني كذلك، أمًال في استصالح نفسك ووفاء بحق األخوة بینن ست بن ول
ا            ر وم یم الخبی و العل ھ اهللا وھ ھ وج على ذلك وال آسف علیھ ألني لم أقصد بھ وجھك، ولكني إنما قصدت ب

  .عند اهللا خیر وأبقى

 

ذكرت     ولقد استغللت كرم األسلوب، وفضل التجاوز استغالًال غ   ك، ف صدر من ت أود أن ی یر كریم ما كن
  :أنني بعثت إلیك بخطاب مطول حددت فیھ اسباب فصلك بأنھا

  .االختالف في أسلوب التفكیر )١(
 .ووسائل العمل )٢(
  .والشعور نحن األشخاص )٣(

ك         واستغللت ذلك فحرفت الوقائع بما یصور ھذه األسباب بغیر المقصود منھا، وإنما قصدت باألول أن
ؤثر خصوم          ترید الغموض، و   ك ت ث أن أرید الوضوح، وبالثاني أنك ترید المداورة وأرید المصارحة، وبالثال

  .الدعوة ونفضي إلیھم بشئونھا، وأحول أنا دون ذلك، وأكف عنك سخط أبنائھا والمؤمنین بھا
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ن           ا م ان یحمیھ ا ك ة، وأین سیاسة الحزبی ي ال دعوة ف والناس جمیًعا یعلمون أینا كان یرید أن یورط ال
ھ            ذلك   ا إال وج ي ال یقصد بھ الس الت ات المج دعوات وخطط الجماعات وأمان وعواطف الرجال وسیاسة ال

  .اهللا وخیر الدعوة ال یلیق أن تعرض سلًعا رخیصة في األسواق ال لشيء إال لشھوة الجدل ولذة االنتقام

ذا   لم أكن أتصور أبًدا أن نندفع في طریق التجني ھذا االندفاع، وإني لیؤسفن       .. یا أخي  ر بھ ي أن تظھ
ا    ت وم سلك، فأن ذا الم ر ھ ا غی ب كالًم س القری ى األم ك إل سمعون من انوا ی ذین ك ك ال ام إخوان ر أم المظھ

َة         «اخترت، وإنما مثلي ومثلك كما قال اهللا تبارك وتعالى           اُلُكْم ال ُحجَّ ْم َأْعَم ا َوَلُك ا َأْعَماُلَن ْم َلَن ا َوَربُُّك ُھ َربَُّن اللَّ
  .»ُكْم اللَُّھ َیْجَمُع َبْیَنَنا َوِإَلْیِھ اْلَمِصیُرَبْیَنَنا َوَبْیَن

 
  المرشد العام لإلخوان المسلمین
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  ـــــــــــــــ

  ).عبد الرحمن البنا، الشیخ عبد الوھاب بحیري، محمد البنا، جمال البنا: (لجنة من األساتذةتؤلف 

تعمل اللجنة منفردة حسب التقسیم الموضوع في البند الثاني، إذ تدل التجارب داللة أكیدة على عقم 
  .العمل الجماعي إذا تیسر االجتماع، وقلما یتیسر بشكل عملي مفید

 

  .»بلوغ األماني«عملیة تألیف الشرح : أوًال

 

علیھ عملیة استخراج السند ومراجعة أصل الحدیث المطبوع بالسند على األصل المكتوب بخط ) أ ( 
ة فضیلة الوالد ــ رحمھ اهللا ــ والتصحیح على الھامش إذا كان ھناك خطأ، وكذلك كتابة تسوید

  .التخریج بما لدیھ من مصادر

عملیة األستاذ جمال البنا عملیة أصلیة، ویجب أن یكرس لھا وقتًا یومًیا أو شبھ یومي، والمفروض )  ب(
  .أن تكون قاعدة العمل

 

ذ جمال البنا، ھا التي قام بعملھا ومراجعتھا األستاـــند األحادیث ونصــــھ عمل شیشني على ســــعلی) أ ( 
 فعلیھ بالمراجعة ، فعلیھ أن یؤشر بذلك، وإذا اتضح أن ھناك سھًوا أو خطأ،فإذا اتضح ضبط العملیة

  .الكاملة، وعلیھ عندئذ أن یستعین باألستاذ جمال البنا

  .یكفي أن یحضر األستاذ محمد مرة أو مرتین في األسبوع للقیام بھذه العملیة)  ب(

 

لبنا وراجعھا األستاذ یأخذ فضیلة الشیخ عبد الوھاب بحیري المسودات التي كتبھا األستاذ جمال ا
 فال یضیع وقتًا في مراجعتھا قط، ألن ھذا تشدد ال داعي لھ، ویضیع وقتًا ثمینًا یجب أن یحسب محمد البنا

م یكتب التسویدة بخطھ الجمیل في حسابھ، وینظر في التخریج فیضیف إلیھ أو یعدل فیھ بما یراه، ث
  .األصل

 

صول لقراءتھا والموافقة علیھا أو محادثة فضیلة الشیخ یستلم األستاذ عبد الرحمن البنا ھذه األ
  .بحیري فیما یراه بخصوصھا
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  :تتم عملیة الطبع كاآلتي

  .لبنا األصول الجاھزة المعدة للطبع لألستاذ جمال البنا لتسلیمھا للمطبعةیسلم األستاذ عبد الرحمن ا: أوًال 

بعد أن یقوم األستاذ جمال البنا بتسلیمھا للمطبعة ومباشرة المطبعة، وبعد أن تطبعھا المطبعة یقوم : ثانًیا
  .ھو بتصحیح البروفات األولى والثانیة

شیر تأوھاب بحیري للتصحیح النھائي والـلشیخ عبد العند تصحیح البروفة الثالثة یقدمھا لفضیلة ا: ثالثًا
  .بالطبع
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K 
 

 
 
 
 

  ـــــــــــــــ
م عندما استھدیتھ ١٩٤٠ال أعلم تاریخ مولده وال تاریخ وفاتھ على وجھ التحدید، ولقد عرفتھ سنة 

  .نسًخا من كتابھ فاستجاب مرحًبا

أجیال الشباب التي وقد أفنى حیاتھ كلھا في خدمة الحدیث النبوي الشریف ویسره للناس، وخاصة 
على التزود بتراث الُسـنة النبویة دون أن یسبق لھا دراسة منھجیة لعلومھا ودون أن یألفوا أسالیب 

  .القدماء من جامعي الحدیث ورواتھ وأسالیب االحتجاج بھ

  :ولقد نشر خالل حیاتھ الكتب اآلتیة

 

عادة ترتیب األحادیث التي رواھا اإلمام أحمد بن حنبل وفقًا ألشخاص الرواة، فوضعھا في قام فیھ بإ
كتب وأبواب وفصول حسب موضوعاتھا، ولم یكتف بذلك، بل أنھ نشر الكتاب بحیث جعل في النصف 
األعلى من الصفحة نصوص األحادیث دون ذكر أسانیدھا، ووضع في النصف األسفل من الصفحة 

أضاف إلیھا تخریجھا وتقییمھا من حیث القوة والضعف مع تعلیقات وشروح مقیدة لغویة األسانید، و
وفقھیة وتاریخیة، مع مقارنة الحدیث بما جاء في موضوعھ من أحادیث رویت عن آخرین ویبسط لھ 

  .سبیل الحصول على ما جاء في الُسـنة النبویة من آراء وأحكام في موضوع العلم الذي یبحث فیھ

 جزًء من ھذا الكتاب صدورھا في مدى أكثر من ثالثین عاًما كانت ٢٢ز قبل وفاتھ نشر وقد أنج
  .سنوات شدة ونقص في الورق

  .نین الباقیئیویقوم أبناؤه اآلن بنشر الجز
 
 

ابن «وقد أنجزھما كاملین ونشرا خالل حیاتھ، وسار فیھما على نفس النھج الذي أخرج بھ كتاب 
  .»حنبل

  :وقد أتم سیادتھ قبل وفاتھ إنجاز الكتب الثالثة اآلتیة ولم یسعفھ العمر وال المال على نشر وھي 



٢٢٥        ــ  ــ

ة المز  « )١( رحھ بغی ع ش ة م ي حنیف امع أب ذیب ج دتھ ع   » ی ي أرب ع ف سانید ویق امع الم رح ج ش
  .أجزاء

  .مع شرحھ ویقع في جزءین» ھدایة المقتفي إلى ترتیب مختصر الحصكفي« )٢(

  .ویقع في جزءین» اتحاف أھل الُســنة البررة بزبدة أحادیث األصول العشرة« )٣(

ریب أن ، وفي الكتابین األخیرین، وال »الفتح الرباني«وقد أعلن عن ھذه الكتب في أواخر أجزاء 
  .منھاجھ فیھما ھو نفس منھاجھ الذي وصفناه في الفتح الرباني

وال ریب أن تكریم بمنحھ جائزة الدولة التقدیریة سوف یساعد أوالده على نشر ما لم ینشر من كتبھ 
  .وإعادة طبع ما نفذ من مجلدات الكتب التي سبق نشرھا
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(*) 
  ـــــــــــــــ

 قبل السیر،  جیشھ انتھینا في سلسلة كتاباتنا عن الغزوات والفتوحات إلى استعراض النبي
اللھم أنھم حفاة فأحماھم، وعراة فأكسھم، وجیاع فأشبعھم، (ودعائھ ربھ حین فصل من بیوت السقیا 

ــ مؤخرة الجیش ــ قیس  على مشاة الساقة  النبي، واستعمل )وعالة ــ أي فقراء ــ فأغنھم من فضلك
ابن أبي صعصعة، وأمره حین فصل من بیوت السقیا أن یعد المسلمین، فوقف لھم عند بئر أبي عنبة 

 أمامھ عینین لھ إلى المشركین یأتیانھ بخبر عدوه وھما بسبس بن عمرو ، وقدمفعدھم ثم أخبر النبي 
، وسلك من السقیا بطن  ماء بدر فعلما الخبر ورجعا إلى رسول اهللا وعدي بن أبي الزغباء فانتھیا إلى

  . فبنى مسجًدا صلى فیھ رسول اهللا  أبو بكر مالعقیق، حتى نزل تحت شجرة بالبطحاء، فقا

وتحت لواء النبي، وكان یحملھ مصعب بن عمیر، سار الرجال الثالثمائة، یقتادون فرسین، یعتقب 
، خرجوا إلى بدر، لتقریر مصیر اإلنسانیة، وتحدید مستقبل البشریة، أتكون ھزیمة كل اثنین أو ثالثة بعیًرا

  .فتشقى اإلنسانیة وتضل في الیم مراكبھا، أم یكون نصًرا فتسعد البشریة، وتمشي على األرض مواكبھا

خرج أصحاب محمد في ھالة من نور اهللا شعثًا قد عال الغبار رؤوسھم، غبًرا ال یجتمع على 
 غبار في سبیل اهللا ودخان جھنم، حفاة ال یقي أقدامھ شيء من ھجیر الرمضاء، عراة ال تستر أجسادھم

أجسادھم إال خرق ممزقة، جیاًعا ال یسد رمقھم إال تمرات في األیدي، یقذفونھا إذا ھبت ریح الجنة، عالة 
، ویبنون مجدھم ال یملكون من حطام الدنیا قلیًال وال كثیًرا یستدبرون دنیاھم ویستقبلون آخرتھم

  .ویستیغثون ربھم

 َوَما َجَعَلُھ اللَُّھ ِإالَّ ُبْشَرى *ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبَأْلٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفیَن «
 ِإْذ ُیَغشِّیُكْم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُھ َوُیَنزُِّل * ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِھ ُقُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّھ

 ِإْذ *َعَلْیُكْم ِمْن السََّماِء َماًء ِلُیَطھَِّرُكْم ِبِھ َوُیْذِھَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّْیَطاِن َوِلَیْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُیَثبَِّت ِبِھ اَألْقَداَم 
 َربَُّك ِإَلى اْلَمالِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذیَن آَمُنوا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق ُیوِحي

  .»اَألْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُھْم ُكلَّ َبَناٍن

مھم رایتان سوداوان،  یحملھا مصعب بن عمیر، تتقدساروا ترف رایة بیضاء على رأس النبي 
ُیقال لھا العقاب، والثانیة بید أحد األنصار وھو سعد بن معاذ، یرمز .. أحدھما بید علي بن أبي طالب،

 كل سلیم القصد طاھر الطویة، وتشیر الرایتان اللون األبیض إلى األمان الذي یعطیھ رسول اهللا 
ھر من یبغون الفساد في األرض والعبث السوداوان إلى وحدة األنصار والمھاجرین، وتجمعھم على ق

  :، ومثل اإلنسانیة، وكأنما كتب علیھا جمیًعا قول حسان، في بیتھ الشامخ العزیزبأقدار الرساالت

  دـ جبریل تحت لوائنا ومحم    در إذ یرد وجوھھم   ـوبیوم ب

وإنھم .. واثقة أصحابھ قبل بدء القتال، وأجاب المقداد بن عمرو بمقالتھ الولما استشار النبي 
  عن موسى، نظر النبي  إلى أبعد الغایات، ال قاعدون عنھ كما قعد بنو إسرائیلماضون مع النبي 

                                         
 .رابطة العالم اإلسالمي، جمادى الثانیة(*) 
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، واألنصار ھم الذین بایعوا بیعة العقبة، وكان من كالمھم »أشیروا عليَّ أیھا الناس«إلى األنصار وقال 
ا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منھ أبناءنا إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دیارن«یومھا للنبي الكریم 

  .»ونساءنا

 یخشى أال یخرجوا معھ بقتال خارج المدینة، فقام سعد ابن معاذ، صاحب رایتھم وكان النبي 
وقال أنا أجیب عن األنصار، لكأنك تریدنا یا رسول اهللا، قال أجل، قال سعد فإنا قد آمنا بك وصدقناك، 

 فأعطیناك مواثیقنا وعھودنا على السمع والطاعة، فامض یا نبي اهللا لما وشھدنا أن ما جئت بھ حق،
أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك، ما بقي منا رجل، وصل 
من شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلینا مما تركت، والذي نفسي بیده، ما سلكت ھذا الطریق عند 

  .هللا یریك منا ما تقر بھ عینك، فسر على بركة اهللاللقاء، لعل ا

 بما قالھ سعد، وقال سیروا وأبشروا فإن اهللا قد وعدني إحدى الطائفتین، واهللا لكأني فسر النبي 
  .أنظر إلى مصارع القوم

وأصحابھ، ولنفند ھذه الظاھرة العجیبة، ظاھرة السمع  ولنقف وقفة ھنا أمام عظمة النبي 
، ویصرعون من حولھ ال یناقشونھ ء األصحاب الذین كانوا یموتون بین یدي النبي والطاعة، فھؤال

  .الحساب ألنھ رسول اهللا الذي تجب طاعتھ وتفرض محبتھ

َت  ِممَّا َقَضْیاَیِجُدوا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرًجَفال َوَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ ال «
  .»اَوُیَسلُِّموا َتْسِلیًم

الذین كانوا یقولون لھ، صل بنا حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من .. ھؤالء القوم
شئت، وسالم من شئت، كانوا یشاورونھ في المواقف، ویغیرون باختصاصھم المواضع، ویبدون الرأي 

یسمع مشورتھم، ویقدر رأیھم،  نبي في األزمة، ویسفرون عن المشورة الصادقة في الملمة، وكان ال
  .بل وینزل على رأیھم إذا تبدى فیھ وجھ الصواب

 بأدنى ماء من بدر، وكان الحباب بن المنذر بن الجموح عالًما بالمكان، فلما رأى ونزل النبي 
 والحرب  تبدى لھ رأي، فقال یا رسول اهللا أرأیت ھذا المنزل، أمنزًال أنزلكھ اهللا، أم ھو الرأيحیث نزل 

، فانھض  بل ھو الرأي والحرب والمكیدة، قال الحباب یا رسول اهللا فإن ھذا لیس بمنزلوالمكیدة، قال 
بالناس، حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزلھ، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني علیھ حوًضا فنملئھ 

وأمر أن ینادي في الناس، انزلوا حیث  برأیھ، ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب وال یشربون، فأخذ النبي 
  .أشار الحباب

 درًسا یعلمھ أصحابھ، كما كان خروجھ بجیش یعتز بربھ، وھكذا كانت كل خطوة من خطى النبي 
ویتوكل علیھ، ویلقي إلیھ قیاده، لقد خرج بأبي بكر وعمر وأصحابھما، وكانت یده الشریفة مبسوطة 

َوَلَقْد َنَصَرُكْم اللَُّھ ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم « ونصرھم بالدعاء عند بیوت السقیا، فأعزھم اهللا
  .»َتْشُكُروَن
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(*) 
  ـــــــــــــــ

 

 الرحمن المأذون الشرعي بحارة الروم قسم الدرب األحمر ووالد  أحمد عبدیرفع ھذا إلى عزتكم
  .عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الطالب بالسنة الثانیة بالمدرسة الخدیویة

م تشرف ولدي المذكور بانتسابھ لمدرستكم العامرة لما حازتھ من ١٩٣٠في أول أكتوبر سنة 
رغًما عن شدة احتیاجي إلیھ لكثرة التزاحم على الشھرة ورقي التعلیم، ودفعت لھ القسط األول إذ ذاك 

المدرسة، وبما إني أعلم في نفسي عدم القدرة على القیام بالمصروفات المدرسیة لقلة ذات الید وضعف 
ھ ینم وضمت فیھا كل ما یجب تضكسبي وكثرة عائلتي قدمت استمارة بطلب معافاتھ من المصروفات

ھ من المدرسة، ولكني وجدتھ من أنجب الطلبة حیث كانت لسوء حظي لم تحز قبول، فعزمت على قطعو
  .شھاداتھ الشھریة ھو األول في معظم الشھور

 من حطام الدنیا  عليَّ وأیم اهللا اقطاعھ بعد ھذه النتیجة السارة فرھنت المنزل الذي أمتلكھعّز
 باألجرة اآلن أسكنوثابرت على دفع المصروفات حتى كان في القسط األخیر بیع المنزل نھائًیا وأصبحت 

وال أمتلك شیئًا، انتھى العام ونقل الطالب إلى السنة الثانیة وكانت مجموعة نمره أحسن مجموعة، فكان 
ذلكم باعثًا لي على دفع القسط األول في ھذا العام واهللا یعلم إني من أشد الناس حاجة إلیھ ثم قدمت 

 أخرى في عھد معالي وزیر معارفنا الحالي  مرةاستمارة بطلب إعفاء ولدي من المصروفات المدرسیة
مؤملة قبولھ لما اشتھر عن معالي الوزیر من أعمال البر والرحمة بالفقراء ذكرت فیھا عدد العائلة وأنھ 
لیس لي مرتب وال ملك وال كسب لي سوى وظیفة المأذونیة التي كسد سوقھا في ھذه األیام وأصبحت ال 

والمدرسیة ویمكن االطالع على جدول أعمالي  مصاریف المنزلیةتفي بثمن الخبز فقط، فضًال عن ال
  .بمحكمة عابدین الجزئیة الشرعیة

ظھرت نتیجة اإلعفاء وعوفي كثیرون من طلبة الخدیویة ولم أجد البني اسًما بینھم فأرغمتني 
 غیره بعضھم المدرسة على دفع القسط الثاني وكان ھو البقیة الباقیة من ثمن المنزل، وبما أن لي أوالًدا

بالمدارس األمیریة االبتدائیة وبعضھم باألولیة وكلھم بالمصروفات رأیت أنھ ال یمكنني القیام بھذا العبء 
الثقیل فال حیلة لي إال نزع ولدي المذكور من بین إخوانھ األصفیاء ومن مدرستھ التي یألفھا وحرمانھ من 

ھ وفي ذلكم تضحیتھ النفسیة واألدبیة وبما أنھ لیس  یلقیھا فیھا أمام عزتكم وإعجابكم بالمحاضرات التي
ھذا ملتمًسا تقریر ما ترونھ حقًا في الطالب المذكور من ****************** لي معینًا إال اهللا تعالى 

وتقدمت إلى وزیر المعارف عسى أن یحوز قبول لدى معالیھ ألنھ من  ،جھة اجتھاده وتقدمھ وسلوكھ
  .أرحم الناس بالبائسین

  مد عبد الرحمنأح
  والد الطالب

  عبد الباسط أحمد عبد الرحمن
                                         

 .بخط الشیخ الوالد(*) 
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 الدرب األحمر، ووالد عبد یتقدم إلى عزتكم أحمد عبد الرحمن المأذون الشرعي بحارة الروم قسم
  :سة یعرض اآلتيالباسط أحمد عبد الرحمن الطالب بالسنة الثانیة بالمدر

في ھذا الشھر وصلني خطاب من المدرسة بطلب القسط الرابع من المصروفات المدرسیة للطالب 
المذكور، وبما إني ال أستطیع دفع القسط المذكور ألنھ لیس لي كسب وال وظیفة لي غیر المأذونیة، وألني 

  *********************.التي لم تف بحاجتي الضروریة في 

بشأن رجل وزوجتھ، ھذه األیام التي كسدت فیھ سوقھا وما یأتي منھا اآلن ال یقوم فضًال  عن 
 فلي منھا ولد بمدرسة العطارین االبتدائیة بالمصروفات وفي طیھ اإلیصال الذي فضًال عن رب أسرة كبیرة

ذلك، وولد یثبت ذلك، وبنت بمدرسة زین العابدین األولیة األمیریة بالمصروفات أیًضا وفي طیھ اإلیصال ك
رابع بالقسم الثانوي لألزھر یكلفني نفقات باھظة في المالبس واألدوات من كتب ونحوھا، وقد حاولت 
مراًرا وطلبت إلى الوزارة في العام الماضي وفي أول ھذا العام الدراسي على استمارة خاصة بھا كل 

فات، فكان نصیبي الرفض حاجتي وعدم مقدرتي على مواصلة دفع المصرو************************ 
  .الذي اضطرني إلى االستدانة

وبما أن لي أموًرا تبرر طلبي ھذا منھا أن أعظم إیراد لوظیفتي اآلن ھو ثالثة جنیھات شھرًیا فأقل، 
ومدون أجرة كسبي   ویمكن االطالع علیھا،ویثبت ذلك جداول أعمالي بمحكمة عابدین الجزئیة الشرعیة

ا للمحكمة، ومنھا أن الطالب المذكور من المتقدمین، وتارة یكون ترتیبھ األول بقسیمة الرسوم التي أوردھ
أو الثاني ومجموع نمره متفوقة وحسن السیر والسلوك، وعزتكم تعلمون ذلك ومنھا المصروفات التي 

  .ألوالدي اآلخرین*********** أدفعھا للمدارس 

 

الوزارة إلعفائي من المصروفات المدرسیة لھذا أرجو عزتكم شمولي بعطفكم وعرض أمري على 
  .الطالب عبد الباسط أحمد عبد الرحمن

  وتفضلوا بقبول فائق احترامي،،،

  أحمد عبد الرحمن
  والد الطالب

  عبد الباسط أحمد عبد الرحمن

  :ملحوظة

  .إني لست من أرباب المرتبات وال من ذوي األمالك وال التجار ولیس لي وظیفة غیر المأذونیة
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