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تقديم
الندوي الحسني علي الحسن يأب/  بقلم

الهند – - لكهنؤ العلماء ندوة عميد
:ىاصطف الذين عباده على وسلم لله الحمد
ًا يكتككب أن ويشككرفه السككطور هككذه كككاتب يسعد مقدمككة أو تصككدير
رحمكه البنككا حسن الشهيد للمام” والداعية الدعوة مذكرات” لكتاب
بها ويحسن الله، إلى بها يتقرب التي العمال من ذلك ويعتبر الله،
كتككاب، ككل ليس كتاب فهو غيره، إن بها يحسن أن قبل نفسه إلى

الككتي كالموضككوعات ليككس وموضككوعه كككالمؤلفين، ليككس ومككؤلفه
وفي حين كل في والمحترفون المؤلفون ويتناولها الكتاب يعالجها

والعمككل، العلككم في بضاعته قلة في مثلي رجل ويتهيب مكان، كل
التربيككة مجككال وفككي والكفككاح، الصككلح ميككدان فككي تخلفككه وفككي

والتعليككق للكتابة يتقدم أن والمحنة، التضحية حلبة وفي والخإراج،
السطور هذه كتابة تأخإرت ولذلك العظيم، ومؤلفه الكتاب هذا على
أخإشى غدوت وحتى مبلغ، كل النفس حرج بلغ حتى استطالت مدة
وجنككود المسككلم الشباب حرمان ومن التأخإير من مزيد احتمال وزر

 غزير. وافر خإير من الصلح ورواد الدعوة
الكذب المختكار اللككه ديككن أنككه وعلى السلم خإلود على برهانا كفي
هككي أنها وعلى المة هذه خإلود وعلى الزمن، آخإر إلى ليعيش صنع
أنهككا وعلككى مزهرة، مورقة منتجة، منجبة أنها وعلى الخإيرة، المة
ًا كفككي مراميهككا، تخطككئ ول سككهامها تنفد ل التي الله كنانة برهانكك
والنوابككغ، والعبككاقرة والمجاهدين المصلحين هؤلء وجود ذلك على

الككذين الموفقين الصلح وقادة والمربين، والمؤيدين والموهوبين
بل موافقة، غير أجواء وفي ،دةعامس غير لواأح في ونبغوا ظهروا

أصككيب شعب وفي فاتكة قاتلة بيئات وفي حالكة، مظلمة أزمنة في
وخإككور الرادة وضككعف العاطفككة خإمككودو وحالككر وخإواء الفكر بشلل

وفسككاد العيككش ورقككة الجسككم ورخإككاوة الهمككة وسككقوط العزيمككة
الصككلح، نمكك واليأس للقوة والخضوع الراحة إلى والخإلد الخإلقا

خإرجككت واحد كتاب من واحدة طبعة كأنه كله المعاصر الجيل حأصبو
تاباك رأتق أن حسبك وصحائفها، نسخها تختلف ل متقنة ةعمطب من

ول طمكككوح ول اخإتلف، ول تنكككوع فل البكككاقي، عليكككه وتقيكككس
ول جككدة ول شككذوذ ول تفككرد ول اضككطراب، ول تلق ول استشراف،

وأصككبحت المسككتوى، فككوقا شككئ ول ادعتككملا غيككر شككئ اول طرافة،
المككادة قككاطرة هككي واحككدة، قككاطرة تجككره موحككدا قطككارا الحيككاة

والمنفعككة، اللككذة قككاطرة أو والمصلحة، الغرض قاطرة أو والمعدة،
قصككة الحيككاة هككذه أن علككى شئ كل ويدل والغلبة، القوة قاطرة أو



علككى ثيلهككامت ويعاد ا،جهوإخإرا وضعها أحكم قد مسرحية أو واحدة،
بطل كل ويلعب السلمي، التاريخ مسرح على أو النسانية، مسرح

مهككارة بككل إليكه أسككند الكذي الخكاص دوره الروايكة هذه أبطال من
ودمككوع المعجككبين تصككفيق فككي القصككة هككذه تنتهككي ثككم ولباقككة،

المتألمين. 
يككاتغا فككي سككفره القطككار وهككذا سيره، الركب هذا يواصل مانوبي

إذا مكككررة، نغمككات و مألوفككة، وأصككوات معروفة، ومنازل ،ةدمحدو
ثكار،وال النقككاض ركككام مكن أو السككتار،  وراء مكن تقفككز بشخصية
إلككى الوصككول غككر يعككرف ل الذي الوادع الهادئ الركب هذا وتفاجئ

الطريككق وزاد اليككوم بقككوت إل يهتم ول المحدودة، المرسومة غايته
والحاجة الصلح إلى بالدعوة ان.. تفاجئهبدألا وراحة يلالسب وأمن

النسككانية ومصير العامة الوضاع في والتفكير النظر استئناف إلى
الوضككاع علككى والثككورة للنككاس، أخإرجككت الككتي المككة ومسككئولية

الجاهليككة، والعككادات الضككالة، والعقائككد يلككةذالر والخإلقا الفاسككدة
إلى ويدعو والسلطات، القوة وعبودية والشهوات، البطون وعبادة

رشككيد مجتمع وإلى صالحة، سليمة مدنية وإلى فاضلة، كريمة حياة
بكل ويرفع حاكم، قوي إسلم وإلى جديد، عميق إيمان وإلى عادل،
مشككاعره بككه وتهككتز الركككب بككه يضككطرب عاليككا مككدويا صككوتا ذلككك

أو عنككه يتغافككل أن يسككتطيع ول ومفككاهيمه، وقيمككه وعككواطفه
ملتفت أو عليه مقبل غير سيره في ويستمر به يستخف أو يتجاهله

ويلتحقككون عنككه فينشككقون أعضائه من كبير عدد له يخضع بل إليه،
علككى ويسككير الله، بنصر يثق جديدا ركبا منهم فيجعل الداعية، بهذا
الله. بركة

ومشككرفة مشككرقة قائمككة المصككلحين والككدعاة الثككائرين لهؤلء إن
ومكككان. زمككان منهككم يخلككو ول والككدعوة، الصلح تاريخ بها يتجمل

هككذه مككن بتقككديمه أتشككرف الككذي الكتككاب هككذا صككاحب كككان وقككد
الربانيككة، التربيككة وصنعتها اللهية، القدرة هيأتها التي الشخصيات

سككليم الكتككاب هككذا يقككرأ من كل وإن ومكانها، أوانها في وأبرزتها
ًا الفكرة، مجرد الصدر، بككأنه يقتنككع والمكككابرة، العصككبية عككن وبعيد

أو بيئككة صككنيعة ول الرجككال سككوانح مككن وليككس مهيأ، موهوب رجل
ومحاولككة اجتهككاد صككنيعة ول تقليككد، أو تاريككخ صككنيعة ول مدرسككة،
التوفيككق صككنع مككن هككو إنمككا وممارسككة، تجربككة صنيعة ول وتكلف،

الكريككم والغككرس المة، وبهذه الدين بهذا والعناية اللهية والحكمة
وفي حاجته إليه تشتد زمن في عظيم ولمل عظيم لمر يهيأ الذي
قيمته. فيها تعظم بيئة



العشككرين، القرن فجر في السلمي العربي الشرقا عرف الذي إن
الحسككاس الجككزء هذا به أصيب ما وعرف خإاصة، بصفة مصر وعرف

العقيككدة فككي ضككعف مككن السككلمي العككالم جسككم مككن الرئيسككي
والجسم، والقلب والعزم، والجتماع،.والرادة والخإلقا والعاطفة،

وحكككم التككراك وحكككم المماليككك حكم تركها التي الرواسب وعرف
جلبته وما النجليزي، الجنبي الحكم إليها زاد وما الخديوية، السرة
والسياسككة اللدينككي العصككري والتعليككم الماديككة الفرنجية المدنية

العلمككاء ضككعف مككن بلككة الطيككن هككذا زاد ومككا النفعيككة الحزبيككة
المامككة منصككب عككن أكككثرهم وتنازل والسلطة، للمادة وخإضوعهم
والرشككاد،والكفككاح الككدعوة ميككدان عككن وانسككحابهم والتككوجيه،
المككر صككوت وخإفككوت ،”الواقككع للمككر” واستسككلمهم والجهككاد،
الفسككاد دعاة نشاط كله ذلك إلى زد المنكر، عن والنهي بالمعروف

الصككحف وتزعككم والزندقككة، واللحككاد والمجككون، والخلعة والهدم،
المفسككدة، للككدعوات التككأثير، القويككة النتشار، الواسعة والمجلت
وأسسككها والخإلقا وقيمه، بالدين والستخفاف الهدامة والحركات

عامككة، بصككفة العربيككة القطككار إليككه ووصككلت المككر إليككه آل ومككا
والضككعف والسككفاف، التبككذل مككن خإاصككة بصككفة المصري والقطر

فككي والروحككي الخلقككي والنهيككار والفوضى، والثورة والنحطاط،
ًا ذلك كل ورأي الميلدي، القرن هذا من الول الثلث ًا مجسم مصور

وفككي ،”المصككور” و” الهلل” و” المقطككم” و” م الهككرا”د أعدا في
عنككد المحببككون المفضككلون وكتابهككا مصككر أدبككاء يصككدرها كان كتب

ومهرجاناتهككا، مصككر أعيككاد فككي مصورا مجسما ذلك ورأي الشباب،
نككواديهم فككي الجككامعي الشككباب إلى واستمع وسهراتها، وحفلتها

فككرقا ومصككايفها،ورافككق وشواطئها السكندرية وزار ومجالسهم،
الفلم ورأي السككينما، دور ودخإككل والمبككاراة، والرياضككة الكشككافة

المكتبككة تصككدرها الككتي الروايككات علككى واطلككع والمحليككة، الجنبية
بنهامككة الشككباب عليهككا ويتهككافت وآخإككر حين بين مصر في العربية
يعككش ولككم الحككوادث وتتبع والشعب، بالحياة متصل وعاش وجشع،

السككلم رزيككة عككرف والوهككام، الحلم عالم وفي عاجي، برج في
يجككب كان الذي الجزء هذا في السلمية الدعوة ونكبة والمسلمين،

عككن السككلمي للعككالم وزعيمككا كله، العربي للعالم زعيما يكون أن
والعرفككان، العلككم ومصككدر السككلم كنانككة قرونا بقي وقد طريقه،
عصككيبة دقيقككة فترات في أنقذه بل وأنجده العربي العالم وأسعف

مركككز أكبر الشريف الزهر يحتضن يزال ول السلمي، التاريخ في
كتككب عن ل كثب عن ذلك عرف من كل إن وأقدمه. إسلمي ثقافي
إلككى قفككزت الككتي الشخصككية هككذه فضككل عككرف بككه، متصل وعاش



بككدعوتها كلككه والسككلمي العربككي العالم ثم مصر وفاجأت الوجود،
مككواهب فيهككا اللككه جمككع الككتي الفككذة وقوتهككا وجهادهككا وتربيتهككا
النفككس علمككاء مككن كككثير عيككن فككي متناقضككة تبككدو قككد وطاقككات
النيككر، الهائككل العقككل هككي والناقككدين، المككؤرخإين ومككن والخإلقا،
والقلككب الجياشككة، القويككة والعاطفككة الواسككع، المشككرقا والفهككم
البليغ، الذرب واللسان النضرة، المشبوبة والروح الفياض، المبارك
وبعككد والحككرص الفرديككة، الحياة - في عنت - دون والقناعة والزهد
والنفككس والمبككدأ، الككدعوة نشككر سككبيل - فككي كلككل دونما -  الهمة

البعيككد، النافككذ والنظككر الوثابة، السامقة والهمة الطموح، الولوعة
النفككس.. يخككص مككا كل في والتواضع الدعوة، على والغيرة والباء
ًا حككدثنا امكك-ك لكككأنه حككتى عككارفوه، الشهادة على يجمع يكاد تواضع

غشاوة. ول ظل ول ثقل الضياء: ل رفيف - مثل منهم كثير
دينيككة قيككادة تكككوين فككي والمككواهب الصككفات هككذه تعككاونت وقككد

سياسككية دينيككة قيادة وراءه وما العربي العالم يعرف لم ،اجتماعية
ًا وأعمق أقوى حركة تكوين وفي قرون، منذ منها إنتاجا واكثر تأثير

نطاقككا أوسككع - حركككه خإاصة العرب دنيا - في تجد أن يندر إسلمية
المجتمككع أحشككاء فككي تغلغل وأعظككم نفككوذا واكككبر نشككاطا وأعظم

منها. النفوس على استحواذا واكثر
العبقريككة هككذه جككوانب كككثرة مككع الككداعي عبقريككة تجلككت وقككد

النادر القليل إل يشاركه. فيهما ل خإاصتين ناحيتين في ومجالتها،
بككدعوته شغفه أولهما والمصلحين، والزعماء والمربين الدعاة من

وطاقككاته مواهبه بجميع إليها وانقطاعه فيها وتفانيه بها واقتناعه
للككدعاة الرئيسككية والسككمة الساسككي الشككرط هككو وذلك ورسائله،

الثانية الكثير. والناحية الخير أيديهم على الله يجري الذين والقادة
فككي المككدهش ونجككاحه وتلميككذه أصحابه نفوس في العميق تأثيره

وصككاحب شككعب، ومربككي جيككل، منشككئ كككان والنتاج: فقد التربية
مككن بككه اتصككل مككن ميول في أثر وقد خإلقية، فكرية علمية مدرسة

تفكيرهككم مناهككج وفككي أذواقهككم وفككي والعككاملين، المتعلميككن
السككنين مككر علككى بقككي تككأثيرا وخإطابتهم ولغتهم بيانهم وأساليب

المكككان اخإتلف على بها يعرفون وسمة شعارا يزال ول والحداث،
فقد مصر، غير وفي مصر في بلقائه أسعد أن يفاتن لقد والزمان.

مككن وخإرجككت والزيارة الحج فيه لي الله كتب الذي الول العام كان
الشككهيد فيه تغيب الذي العام هو  م1947 عام وهو مرة لول الهند

غككالب فككي الموسككم يحضككر كككان وقككد مصككر، يغادر ولم ا-لجاز عن
اللككه بيككت وفككود إلككى والحككديث دعككوته نشر على ويحرص العوام،
والعهككود الصككلت توثيق في الحثيث المجهد السعي وعلى الحرام،



بعككض قككابلت أنككي كلككه.بيككد السككلم عككالم أنحككاء من الوافدين مع
الجليل، والمربي العظيم القائد آثار فيهم فلمست ودعاته، تلميذه

قككد اللككه رحمككة كككانت  م1950 سككنة مصككر أزور أن لككي قككدر فلمككا
حككادث إثكر والربعيككن الثانيككة بعككد عمككره يجككاوز ولمككا بككه استأثرت

العككالم وحككرم المسككلمين ملييككن نفككوس أدمككى الككذي استشككهاده
علككى أتحسككر أزال ول الفريككدة، التاريخية الشخصية هذه السلمي

وثيقككا، اتصال بتلميذه اتصلت ولكني لي، كتبت التي الخسارة هذه
العظيككم والككده وزرت واحدة، أسرة أعضاء من كعضو فيهم وعشت

مككذكراتي، في سجلتها وأخإبارا معلومات منه واستقيت الله، رحمه
والخإبار الثار هذه كل من لنفسي واجتمع وأبناءه، زملءه وقابلت
هككذه ومؤسككس الككدعوة هككذه لصككاحب العظيمككة الصككور ملمككح

مطابقة. صادقة صورة بأنها واثق أنا المدرسة،
،”والداعيككة الدعوة مذكرات” الكتاب هذا ليإ وقع الرحلة تلك وفي

ًا أساسيا، كتابا فألفيته وشخصككيته، دعككوته لفهككم رئيسككيا، ومفتاح
نجككاحه وأسككباب عظمتككه مصككادر و قككوته منككابع القارىء يجد وفيه

النفككس، وصككفاء الفطككرة، سلمة النفوس: وهي على واستحواذه
والتوجككع للسككلم، والتحككرقا الككدين، علككى والغيرة الروح، وإشراقا

علككى والحرص تعالى، بالله الوثيق والتصال الفساد، استشراء من
والسككتنفار، والككدعاء بالككذكر” القلككب بطاريككة” وشككحن العبككادة
النككاس وعامككة بالشككعب المباشككر والتصككال السحار، في والخلوة

ومراعاة والتدرج وهواياتهم شغلهم ومراكز اجتماعهم مواضع في
وهذه الدائب، والعمل الدائم والنشاط والتربية، الدعوة في الحكمة
تهككدف دينيككة وحركككة ربانيككة، إسلمية دعوة أركان هي كلها الخلل

مجككرى وتغيككر بنككاءة، إصككلحية ثككورة المجتمككع فككي تحككدث أن إلككى
أمانتهككا وحملككة السلم دعوة أصحاب كان والتاريخ. لذلك الحوادث

دراسككة إلككى دائمة بحاجة الصلح حقول مختلف في والعاملون بل
عجككب فل الفينة، بعد الفينة فيه العميق التأمل وإعادة الكتاب، هذا
أن العجككب بل الناس، في ونشره طبعه تجديد على العزم ينعقد أن

المسلمين. مكتبات من مكتبة منه تخلو
الككتي الككدعوة هككذه آثككار علككى القضككاء محاولككة كككانت بعد: فقد أما

السككلم بصلحية الثقة العربي العالم في الجديد الجيل إلى أعادت
”وقاومت جديدأ، إيمانا وقلوبه نفوسه في وأنشأت رسالته، وخإلود
هزيمككة ل الككتي الداخإليككة والهزيمككة نفوسككهم فككي”  النقص مركب
تحت والنسياقا النفوس وضعف والميوعة خإطرا، وأكبر منها أشنع
السككلم شككاعر يقككول امكك- ك وخإلقككت والطغيككان، الشككهوات ربقة

قلككب الرقيككق الرخإككو الحمككام جسككم إقبككال: “ فككي محمككد الدكتور



فككي عجككائب  يصككنع أن الجيككل هذا استطاع حتى” والسود الصقور
القضككاء محاولككة كانت والثبات.لقد والستقامة والبسالة الشجاعة

وتشككريد جنودهككا، وتعككذيب معالمها، وطمس الحركة هذه آثار على
ينسككاها ل ومأسككاة السككلمي، التاريككخ يغتفرهككا ل جريمككة رجالها،
ول إسككاءة، تعككدلها ل العربككي العالم إلى وإساءة السلمي، العالم
السياسكية، العتبكارات مكن اعتبكار وأي للبلد، خإدمة أي عنها تكفر
وفككي الوحككوش التتككار تاريككخ فككي إل نظيككر لها يوجد ل جريمة إنها

المسكيحي العكالم فكي التفكتيش ومحككاكم الكديني الضطهاد تاريخ
بالله. اإل قوة ول حول ول القديم،

الندوي الحسني علي الحسن أبو
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مةدقم
سككهمفنأ ويككرون العككام للعمككل أنفسككهم يعرضككون الككذين صككيو(أ

الكتابة) على يحرصوا أل بالحكومات للحتكاك عرضة
المككذكرات هككذه كتابككة في ملحة رغبة نفسي في أجد لماذا أدري ل
لككىع لنيابككةا رعثككو أثككر علككى تامككا إعراضككا ذلك عن أعرضت أن دبع

وإرهاقا عنت من المحقق من لقيت  ما1943 سنة الخاصة مذكراتي
مككا آخإككر اللفككاظ تحميككل إل مككوجب ول طائككل ول جككدوى غيككر فككي

هذه أن بحجة المقدمات إليها تؤدي ل التي النتائج واستنباط تحمل،
اتهام. سلطة باعتبارها العمومية النيابة مهمة هي

ً المباشر ببسال هو ذلك بعد المذكرات هذه معظم ضياع لعول نزول
مككن تضيع أن المرء على العزيز من أنه يظهر لنه الرغبة، هذه على
الضككياع عليهككا يخشككى أنككه أو العزيككزة، الككذكريات هككذه يككديه بيككن

عككن واستعراضككها بتلوتهككا يسككري حيككاته، صفحات وهي والنسيان
ل فككإنني ياعلضككا هذا من عده.. وبالرغمب نم لغيره ويتركها نفسه،

الساعة. بنت كأنها الوقائع هذه أذكر زلت
هككذا علككى تككأتي ل حككتى الكتابككة، فككي لرغبككتي آخإر سبب هذا لعول

!. ينسي والليل النهار واخإتلف الزمن، عوادي التذكر
علككى نككزول وسككأكتب الكتابككة، في راغب فأنا شيء من يكن ماهوم

غيككر يكككن إنو للككه، فالحمككد ًرحمانيككا الخاطر يكن فإن ،ةبالرغ هذه
ر، فلكن تنفكع لكم إن الكتابة هذه أن ويقيني الله، فأستغفر ذلك تض

التوفيق. ولي والله أردت، والخير
ويككرون العككام للعمككل أنفسككهم يعرضككون الككذين أوصككي كنككت وإن

فذلك الكتابة، على يحرصوا أل بالحكومات للحتكاك عرضة أنفسهم



التأويككل وسككوء يككللالتع فسككاد عككن دوأبعكك وللناس، لنفسهم وحرأ
!. السبيل يهدى وهو الحق يقول والله

ةدينيال الرشاد سةرمد
الرشككاد مدرسككة صككاحب زهككران محمككد الشككيخ أسككتاذنا اللككه مرحكك

اللقككن الفطككن التقككي، العككالم اللمعككي، الككذكي الرجككل ة،دينيككال
فضككلالو العلككم بنككور مشرقا سراجا ساالن بين كان الذي الظريف،

بككه تصككل لككم النظاميككة دراسككته كانت وإن وهو مكان، كل في يضئ
وجهككاده وأدبككه واستعداده ذكاءه فإن الرسميين، العلماء مرتبة إلى

ًا يسبق جعله ند ًا سبق العككام. كككان النتككاج وفككي المعككارف في بعيد
مككع الككبيوت. وأنشككأ في السيدات ويفقه المسجد في العامة يدرس

النشء لتعليم  م. تقريبا1915 سنة في الدينية الرشاد مدرسة ذلك
فككي العهككد ذلككك فككي المنتشككرة الهليككة العانة كتاتيب صورة على

علككم دار تعتبر التي الرائعة المعاهد نهج في ولكنها والريف، القرى
وتشككتمل وطريقتهككا، مادتها في ممتازة السواء على وعمل! تربية

أمثالهككا فككي المعروفككة المككواد عككل - زيككادة فيهككا اللهراسككة مككواد
التلميككذ علككى فكككان وفهما، حفظأ النبوية الحاديث - على حينذاك

جديكدأ حكديثا الخميككس يككوم حصص نهاية في أسبوع كل يدرسوا أن
يستعرضككون ثكم يحفظككوه حتى ويكررونه يفقهوه، حتى لهم يشرح

بأس ل ثروة حصلوا وقد إل العام ينتهي فل درسوه أن سبق ما معه
ما معظم أن وأذكر وسلم، عليه الله صلى الله رسول حديث من بها

كمككا الحيككن، ذلك منذ بالذهن علق مما هو بنصه الحاديث من أحفظ
مككن وطككرف والتطككبيق، والقواعد النشاء على كذلك تشتمل كانت
النظككم جيككد مككن ممتازة ومحفوظات الملء أو المطالعة في الدب

الكتككاتيب فككي معروفككا المككواد هككذه مككن شككيء يكككن ولككم النككثر أو
منتككج، مككؤثر والتربيككة التككدريس في أسلوب للرجل المماثلة. وكان

فكككان النفس، علم قواعد يتلق ولم التربية علوم يدرس لم أنه رغم
تلمككذته، وبيككن بينككه الوجدانيككة المشاركة على يعتمد ما أكثر يعتمد
بإشككعارهم مشككربا دقيقككا حسككابا تصككرفاتهم علككى يحاسبهم وكان
السككاءة أو الحسككان علككى ويجككازيهم عليهككم، والعتماد بهم الثقة
أدبيا جزاء
يككذيقها كمككا الحسككان، مع والسرور الرضا نشوة النفس في يبعث

صككورة فككي ذلك يكون ما وكثيرا الساءة، مع والحزن اللم قوارص
السككتاذ كككان - إذ الشككعر مككن بيككت أو صككالحة دعككوة أو لذعككة نكتة

علكى مكافكأة ككان الشكعر من بيتا أذكر أزال - ول قلة على يقرضه



تحككت يكتككب أن الكراسككة صككاحب فككأمر أعجبتككه التطبيق في إجابة
الموضوع. درجة
ورشادا رضا يمنحه  فاللهأجادا الجواب وفي أجاب حسن

فككأمره ترقككه لككم إجابة على الزملء أحد به أتحف آخإر بيتا أذكر كما
درجته: تحت يكتب أن

الله غارة يا الفتى هذا أخإذ  في مسرعة السير جدي الله غارة يا

ًا الزميكل هكذا علكى وأطلقت مثل ذهبت ولقد ًا فكنكا اسكم مكا ككثير
يوصككي السككتاذ كان . وإنما”الله غارة يا” نغيظه أن أردنا إذا نناديه

كان الله رحمه لنه عليه يمليه ما بنفسه يكتب بأن الكراسة صاحب
ًا تعمككى ل فإنهككا” المبصككرين عككن كثير نور بصيرته في ولكن كفيف

منككذ أدركككت ولعلى”  الصدور في التي القلوب تعمى ولكن البصار
الروحكي التجكاوب - أثكر الدراك بهكذا أشكعر لكم وإن ةاللحظك تلكك

أسككتاذنا نحككب كنا فلقد والستاذ، التلميذ بين العاطفية والمشاركة
ًا ًا حب أفككدت العمككال. ولعلككي مرهقككات مككن يكلفنا كان ما رغم جم

وكككثرة الطلع حككب الروحيككة العاطفككة تلككك مككع اللككه رحمككه منككه
ًا إذ القراءة مككن الكككثير وفيهككا مكتبتككه إلككى يصطحبني كان ما كثير

مسككائل، مككن إليككه يحتاج ما عليه وأقرأ له لراجع النافعة المؤلفات
ًا فيتنككاولون العلككم أهككل مككن جلسككائه بعككض معككه يكككون مككا وكككثير

لهككذا يكككون أسككمع. وهكككذا وأنا والنقاش لنظراو بالبحث الموضوع
قككدر لككو الثار. وحبككذا أجمل والتلميذ الستاذ بين المباشر التصال

الله شاء إن ففيه به وعنوا عليه واعتمدوا والمربون المعلمون ذلك
فككترات مككن ةرفككت مككرت المباركة المدرسة هذه الكثير. وفي الخير
عشرة. الثانية إلى الثامنة بين العمر

العدادية المدرسة إلى
مككن غيككره إلككى بها وعهد مدرسته، عن ذلك بعد أستاذنا شغل ولقد

وأدبككه الواسككع وعلمككه المشرقا روحه مثل لهم ليس الذين العرفاء
هككذه حلوة تككذوقا الذي ئالناش لهذا يرقا فلم الجذاب، وخإلقه الجم

ًا القرآن يتم لما أنه رغم صحبتهم، على يصبر أن الخلل بعككد، حفظ
فهككو اللككه، لكتاب حافظا يراه أن في الملحة والده رغبة يحقق ولم
الختمة نصف - وهو البقرة من ابتداء السراء سورة بعد يتجاوز لما

ًا يعد لم أنه عجيب تصميم في والده صارح فجأة حين - وعلى تقريب
إلككى الككذهاب مككن لككه بككد ل وأنككه الكتككاتيب بهككذه يسككتمر أن يطيككق

غككرار علككى حينككذاك العداديككة العداديككة. والمدرسككة المدرسككة



مككواد بعككض وإضككافة الجنبية اللغة بحذف اليوم البتدائية المدرسة
مككع البسككاتين، فلحككة مككن وطككرف والماليككة العقاريككة القككوانين

ًا التوسع والدين. الوطنية اللغة علوم دراسة في نوع
هكذه فكي اللككه، كتكاب ولككده يحفظ أن على الحريص الوالد وعارض
حفككظ يتككم بككأن صككاحبها لككه تعهككد أن بعد عليها وافق ولكنه الرغبة
الغلم كككان حتى السبوع أول جاء . وما”منزله من” الكريم القرآن

ًا ًا، الككدرس بيككن وقتككه يقسم العدادية بالمدرسة طالب وتعلككم نهككار
إلككى المدرسككة مككن النصككراف بعككد بها أغرم التي الساعات صناعة

ويحفككظ النككوم، إلككى ذلك بعد الدروس هذه ويستذكر العشاء، صلة
إلككى يككذهب حككتى الصككبح صككلة بعككد الكريككم القككرآن مككن حصككته

المدرسة.
الدبية الخإلقا جمعية

”الخككالق عبككد يأفنككد محمككد” المدرسككة هككذه أساتذة بين من وكان
خإلككق صككاحب كككان ولكنككه ورياضككة، حساب مدرس وكان الله رحمه

بينهككم مككن يؤسسككوا أن الثالثككة السنة طلبة على فاقترح وفضيلة،
وضككع” الدبية الخإلقا جمعية” اسم عليها يطلقون مدرسية جمعية
إلككى الطلب وأرشككد عليهككا المشرف نفسه واعتبر لئحتها، بنفسه
أن: مككن في تتلخص الداخإلية لئحتها إدارتها. وكانت مجلس اخإتيار
ًا غرم أخإاه شتم ومككن مليميككن، غككرم الوالككد شتم ومن واحدا، مليم
تشككاجر ومككن قرشككين، غرم الدين سب ومن قرشا، غرم الم شتم

مجلككس لعضككاء العقوبككة هككذه - وتضككاعف ذلككك مثككل غرم آخإر مع
ينفذ، حتى زملؤه قاطعه التنفيذ عن توقف - ومن ورئيسه الدارة

والخيككر، الككبر مككن وجككوه فككي ينفككق الغرامككات هذه من يتجمع وما
ًا العضككاء هككؤلء وعلككى بالتمسككك بينهككم فيمككا يتواصككوا أن جميعكك
والوالدين الله طاعة على والحرص أوقاتها في الصلة اءدوأ بالدين

ًا. أو سنا اكبر هم ومن مقام
شككئالنا هذا يتقدم أن في سببا الدينية الرشاد مدرسة ثروة نتاوك

إدارة مجلككس اخإتيككار أريككد إذا حككتى أنظككارهم إليه تتجه وأن إخإوانه
المجلككس. لهككذا رئيسككا عليككه اخإتيككارهم وتككع الدبية الخإلقا جمعية

وتعككت مخالفككات علككى الكككثيرين وحككاكمت عملهككا الجمعية وزاولت
بعضه أنفق به بأس ل المال من مبلغ تاماالغر هذه من وجمع منهم

الككذي الصككحة طبيب شقيق راسكند لبيب بالالط الزميل تكريم في
تجهيكز فكي الخإكر البعكض وأنفكق معكه، أخإوه نقل آخإر بلد إلى نقل
فقككامت المدرسككة سككور جككوار إلى النيل به ألقى غريق غريب ميت

تنتككج كهككذه جمعيككة أن شككك المككوال. ول هذه من بتجهيزه الجمعية
الككدروس مككن درسككا عشككرون ينتج مما اكثر الخإلقا تكوين باب في



بأمثككال العنايككة اكككبر تعنككى أن والمعاهككد المدارس وعلى النظرية،
الجمعيات... هذه

النيل شاطئ لىع
الناشككئين أعضككائها نفككوس فككي الجمعية هذه أثر من كان أن كرذأو

ككبير عككدد يشتغل حيث النيل فهر شاطئ على يوم تذا مررت أنني
رةشككمنت كككانت صككناعة وهي الشراعية، السفن بناء في العمال من
المنشككأة السفن هذه أصحاب أحد أن فلحظت بحيرة، محمودية في
مكع تتنكافى صكورة علكى عاريكا خإشككبيا تمثال ساريتها في -علق قد

السككيدات عليككه ددرتيكك الشككاطئ مككن الجزء هذا وأن وبخاصة الدب،
إلككى فككورا وذهبككت رأيككت مككا فهككالني المككاء، منه يشقين والفتيات

- بعككد إداريككا مركككزا صككارت قد محموديةلا تكن - ولم طةالنق ضابط
هذه الرجل اكبر المنظر. وتد هذا مستنكرا عليه. القصص وقصصت

أن وأمككره السككفينة صككاحب هككدد حيككث فوره من معي وقام الغيرة
ر إنكه بل بذلك يكتف ولم كان، وقد الحال في التمثال هذا ينزل حض
إعجككاب فككي الخككبر النككاظر وأخإككبر المدرسة إلى التالي اليوم صباح

- مككن رشككدي محمود الستاذ هو فاضل مربيا الناظر وسرور. وكان
علككى وأذاعككه الخإككر هككو - فسككر الن المعككارف وزارة رجككال كجككار

ًا الصباح طابور في التلميذ للناس النصيحة على. بذل إياهم مشجع
بمثككل الهتمككام هذا أن كان. ويظهر أينما المنكر إنكار على والعمل

النظككار من - الكثير السف - مع اليوم عنه انصرف قد الشئون هذه
السواء. على والضباط

الصغير المسجد في
فككي الصككلة أداء علككى المدرسككة هككذه تلمككذة مككن كككثير دأب دقككول

حيككث الظهر صلة وبخاصة لها مجاور مسجد ) وهو ريغالص المسجد
النداء. بعد فسحة تجمعهم

الشككيخ الهلككي المسككجد هككذا إمككام أن أذكرهككا يلتا الطرائف نوم
تقام وجماعة يؤذن مؤذنا فرأي يوم ذات مر الله، رحمه سعيد محمد

ًا وعددا يتقدم وإماما أو صككفوف ثلثككة علككى -يزيد التلمذة من كثير
ي السراف فخشي يلصي أربعة وانتظكر للحصكير، والبلكى المكاء ف
هككددام بككالقوة يقهككمفرت علككى عمل ثم صلتهم المصلون أتم حتى

وثبت. وقف من ومنهم وفر أذعن من فمنهم ومتوعدا، ومنذرا
خإطابككا إليه بد. فكتبت ول منه أقتص أن التلمذة خإواطر إلى حتووأ

بالغككداة ربهككم يككدعون نيذالكك تطككرد (ول اليككة هككذه إل هفيكك ليككس
مكن ومكا شككيء مكن حسكابهم مككن عليكك ما وجهه يريدون والعشي
) ول الظككالمين مككن فتكككون مفتطردهكك شككيء نمكك عليهككم حسابك

ًا البريد في إليه به بعثت ذلك، في شيء غرامككة أن واعتككبرت مغرمكك



ممككن اللككه رحمككه عككرف القصككاص. وتككد هككذا في كافية صاغا قرش
ًا الوالككد وقابككل الضربة هذه جاءته ًا، شككاكي بالتلميككذ فأوصككاه معاتبكك
ًا معاملككة فيهككا عاملنككا طيبككة مواقككف ذلككك بعككد معنككا له وكانت خإير

انصرافنا، قبل بالماء المسجد صهريج نمل أن علينا واشترط حسنة،
وقككد البلككى أدركهككا مككا إذا للحصككر التبرعككات بككع فككي نعككاونه وأن

شرط. ما أعطيناه
المحرمات منع يةعجم

فككي الناشككئين هككؤلء رغبككة يككرض لككم الككداخإلي النشككاط هذا نأوك
محمككد السككتاذ هككمنبي مككن . كككانهككممن نفر فاجتمع للصلح العمل

الساعاتي الرحمن عبد والستاذ الن، بالمعارف المدرس بدير على
المهنككدس بككدير سككعيد والسككتاذ الن، الحديديككة بالسكككة الموظككف

) المحرمككات منككع جمعية باسم إسلمية ةيعجم تأليف الن. وقرروا
رةعشككو مليمككات خإمسككة بيككن يككتراوح فيهككا العضككو اشككتراك وكان

كككانت مككن أعضككائها. فمنهككم على موزعة أعمالها وكانت أسبوعيا،
هككذه كتككابه مهنتككه وآخإككر الخطابككات، وصككيغ النصوص تحضير مهنته

توزيعهككا والبككاقون طبعهككا، مهنتككه وثككالث الزفككر، بالحبر الخطابات
أخإبككارهم الجمعيككة إلككى تصككل الككذين هككم أصحابها. وأصككحابها على

وجهها، على العبادات أداء يحسنون ل أو الثام بعض يرتكبون بأنهم
عنككه بلككغ العضاء أحد ورآه رمضان في أفطر فمن الصلة، خإصوصا
فككي قصككر ومككن المنكككر، هذا عن الشديد النهي فيه خإطاب فوصله
تحلككى ومككن كذلك، خإطاب وصله يطمئن ولم فيها يخشع ولم صلته

وأيمككا شككرعا، بالككذهب التحلككي حكم فيه نهي خإطاب وصله بالذهب
بككدعوى تككدعو أو مككأتم في وجهها تلطم العضاء أحد شاهدها امرأة

الناس من أحد كان ما وهكذا خإطاب، وليها أو زوجها وصل الجاهلية
مككن خإطككاب وصككله إل المككآثم مككن شككيء عنه يعرف كبيرا أو صغيرا

العضاء على اليسير من يفعل. وكان عما النهي أشد ينهاه الجمعية
أن عليهككم الشككبهة وقوع أو إليهم النظار اتجاه وعدم سنهم لصغر

أن يظنككون النككاس منهككم. وكككان الناس يتحرز ول شيء كل يعرفوا
ويلومككونه ويقككابلونه الله رحمه زهران الشيخ أستاذنا عمل من هذا

ًا هككذه مككن بككدل يريد فيما إليهم يتحدث أن إليه ويطلبون شديدا لوم
يكككادون ل وهككم نفسككه، عن ولدفع ذلك من يتنصل الكتابة. والرجل

إلككى نظككره يلفت الجمعية من خإطاب يوم ذات وصله حتى يصدقون
عككالم - وهككو مكككروه - وذلككك السواري بين الظهر فريضة صلى أنه

العكوام مكن غيكره ليبتعد المكروهات عن يبتعد أن عليه فيجب البلد،
- وقككد حينككذاك دعككاني اللككه رحمككه الشيخ أن المحرمات. وأذكر عن

تركككت قككد كنككت وإن العامككة اللهروس في به مستمرة صلتي كانت



في الباري فتح كتاب في الحكم هذا معا - لنراجع مكتبته أو مدرسته
أقككرأ وكنت اليوم كأنه الموضوع أذكر زلت ول البخاري، صحيح شرح

الحككق أن ووجد له كتبوا الذين هؤلء عن يتساءل وهو أبتسم وأنا له
ًا. به سرورهم فكان الجمعية أعضاء إلى ذلك وأنهيت -، معهم عظيم

عجب مثار وهي أشهر ستة من أكثر عملها تؤدى الجمعية تمرتسوا
قهككوة صككاحب يككد علككى أمرهككا اكتشككف ودهشككتهم. حككتى النككاس

ل الخطابككات وكككانت الجمعيككة، مككن خإطاب وصلهف ةراقص استدعى
العضككاء أحككد يحملهككا امككوإن النفقككات، فكي اقتصككادا بالبريد ترسل

مككن يككرى ول فيسككتلمها إليها صاحبها نظر يلفت مكان في ويضعها
ًا كككان المعلككم بها. ولكككن جاء الخطككاب حامككل بحركككة فشككعر يقظكك

القهككوة. فككي مككن مامككأ شككديدا عتابككا وعككاتبه بخطككابه عليه فقبض
مكن يخففكوا أن أعضكاؤها فكرأي الطريكق هذا عن الجمعية وعرفت

المحرمات. لمنع آخإر بأسلوب الوويعم نشاطهم
بدمنهور الولية المعلمين مدرسة إلى

خإككرج الذي القران يحفظ فاستمر بعهده وفي قد الطالب هذا ناوك
ًا إليه وأضاف الرشاد مدرسة من به يككس. وقككرر ورةس إلى آخإر ربع

إلككى وتعديلها العدادية المدارس نظام إلغاء البحيرة مديرية مجلس
يتقككدم أن بيككن يختككار أن إل الطككالب أمام نيك فلم دائيةبتا مدارس

مدرسككة إلككى أو أزهريككا ليكككون بالسكككندرية الككديني المعهككد إلككى
ثلث بعككد ويكككون الطريككق مككن ليختصككر بككدمنهور الولية المعلمين

موعككد وجككاء النهايككة فككي الثاني الرأي كفة معلما. ورجحت سنوات
عقبككتين: عقبككة أمام كان ولكن فعل، بطلبه وتقدم الطلبات تقديم
القبككول سككن وأقككل عشككرة الرابعة منتصف في يزال ما فهو السن
هككو ذلككك إن إذ الكريم القران حفظ إتمام وعقبة كاملة، عشرة أربع

فككي شككفهي امتحككان أداء مككن بككد ول الككدخإول فككي القبككول شككرط
بشير ”الستاذ هو حينذاك، المدرسة ناظر كان ولقد الكريم، القران

فتلطككف متلطفا، - كريما المعاش إلى - المحال  موسى الدسوقي
ربككع بحفككظ التعهككد منككه وقبككل السككن، شككرط عن وتجاوز بالطالب
والشككفهي التحريككري المتحككان بككأداء لككه وصككرح البككاقي، القككرآن
ًا أصككبح الككوقت ذلككك ومنذ بنجاح، فأداهما المعلميككن بمدرسككة طالبكك
بدمنهور. الولية

الحصافية ريقةطال
تعالى الله يذكرون ”الحصافية الخإوان ”رأيت الصغير المسجد وفي
درس حضككور علككى مواظبككا وكنككت ليلككة، كل من العشاء صلة عقب

حلقككة فاجتككذبني والعشككاء، المغككرب بيككن اللككه رحمه زهران الشيخ



الفياضككة، وروحانيتهككا الجميككل ونشككيدها المنسككقة بأصواتها الذكر
صككالحين، وشككباب فضككلء وخأيشكك نمكك الككذاكرين ءلهككؤ وسككماحة

مجلسككهم عليهككم اقتحمككوا الككذين الصغار الصبية لهؤلء وتواضعهم
الخإككرى. هككي عليهككا فككواظبت وتعالى، تبارك الله ذكر ليشاركوهم

ومككن الحصككافية الخإككوان هؤلء شباب وبين بيني الصلت وتوطدت
وبككأ محمكد الشكيخو الرجكال شكلبي المقدمون: الشيخ الثلثة بينهم

أقككرب كككانوا الذين الصالحون والشبان عثمان، سيد والشيخ شوشة
أفنككدي وصككاوي الككدمياطي أفنككدي السن: محمد في إلينا الذاكرين
الحلبككة هككذه وأضرابهم. وفككي سنكل، أفندي المتعال وعبد الصاوي
الخإككوان - وكيككل السكري أحمد بالستاذ مرة لول التقيت المباركة

منككا. ومنككذ كككل حيككاة فككي البالغ أثره اللقاء لهذا - فكان المسلمين
لككه فيكككون الذن علككى يككتردد الحصافي الشيخ اسم أخإذ الحين ذلك
الشككيخ رؤيككة إلى والحنين الشوقا وأخإذ القلب أعماقا في وقع أجل

علككى أواظب وأخإذت حين، بعد حينا يتجدد عنه والخإذ إليه والجلوس
قككد الوالككد أن إعجابككا بهككا وزادنككي ومساء، صباحا الروحية الوظيفة

مككن تقريبككا جميعككا صككيغها بأدلككة فيككه جاء لطيفا تعليقا عليها وضع
بأدلككة الزكيككة الفئدة تنوير الرسالة هذه وسمى الصحيحة الحاديث

الكتككاب مككن آيككات مككن أكككثر الوظيفككة هذه تكن ولم الرزوقية أذكار
كتككب فككي وردت الككتي والمسككاء الصباح أدعية من وأحاديث الكريم،

الككتراكيب أو العجميكة اللفكاظ مككن شكئ فيهككا ليس تقريبا، السنة
إلككى منهككا أقككرب الشككطحات إلككى هككي التي العبارات أو الفلسفية
الدعوات.

منككاقب فككي الصككافي المنهككل كتككاب يدي في وقع الثناء هذه وفي
ليالحككا شككيخها - ووالد الول الطريقة شيخ وهو الحصافي حسنين

ونفككع عمره في الله مد الحصافي الوهاب عبد شيخلا لالجلي السيد
 مككن17 الخميككس وفككاته كككانت حيككث أره ولم توفي - والذي به الله

عشرة الرابعة سن في ذاك إذ وكنت  الهجرية،1328 الخإرة جمادى
فيككه القراءة على فأقبلت البلد على تردده كثرة على به أجتمع فلم

تفقككه أزهريككا عالما الله مهحر حسنين لسيدا كان كيف منه وعرفت
واسككعة دراسككة الككدين علككوم ودرس الشككافعي المككام مككذهب على

مككن كككثير علككى الطريككق ذلككك بعد تلقى ثم فيها وتضلع منها وامتل
علككى والمداومككة والككذكر العبككادة فككي واجتهككد وجككد عصككره، شيوخأ

اكككثر حجككة ككل مكع يعتمكر وكان مرة من أكثر حج إنه حتى الطاعات
علككى أقككوى رأينككا مككا يقولككون وأصككحابه رفقككاؤه عمرة. وكككان من

- منككه والنوافككل السككنن على والمحافظة الفرائض وأداء الله طاعة
عككن ونيككف سككنه كككبرت وقككد حيككاته أيككام آخإر في - حتى الله رحمه



فككي ولكككن الطريككق، أهككل بأسككلوب اللككه إلى يدعو أخإذ الستين. ثم
مؤسسة دعوته فكانت قويمة، سليمة تواعد وعلى وإشراقا استنارة

ومحاربككة والككذكر، والطاعككة والعبككادة والفقككه والتعليم، العلم على
للكتككاب والنتصككار الطككرقا هذه أبناء بين الفاشية والخرافات البدع

والشككطحات الفاسككدة التككأويلت من والتحرز حال أية على والسنة
علككى النصككيحة وبككذل المنكر، عن والنهي بالمعروف والمر الضارة

تخككالف أنهككا اعتقككد الككتي الوضككاع مككن كثيرا غير إنه حتى حال كل
مككا أعظككم أنفسهم. وكككان مشايخه عليه كان ومما والسنة، الكتاب

في شدته عنه اله رض سرته من لبى على وملك قطبي بمجامع أخإذ
لوم ذلك في يخشى ل كان وأنه المنكر عن والنهي بالمعروف المر
عظيم. ومككن أو كبير حضرة في كان مهما والنص المر يدع ول لئم

أحككد فككدخإل الككوزارة، رئيككس كان حين باشا رياض زار أنه ذك نماذج
الشككيخ فقككام الركوع قارب حتى وانحنى الباشا على وسلم العلماء
يككا قككائل: اسككتقم بشدة ونهره يده بمجمع خإديه على وضربه مغضبا

الككه. فذلكم والعلم الدين تذلوا فل لله، إل يجوز ل الركوع فإن رجل
أحككد بشككيء. ودخإككل يؤاخإككذاه أن الباشككا ول العككالم يسككتطع ولككم

الككذهب مككن خإككاتم إصككبعه وفككي باشككا ريككاض أصدقاء من الباشوات
وقال: الشيخ إليه فالتفت كذلك، الذهب من مقبضها عصا يده وفي

حلل الرجككال على حرام هكذا الحلية في الذهب استعمال إن هذا يا
اللككه رسككول أمككر عككن تخالف ول نسائك، لبعض هذين فأعط للنساء

باشككا رياض فتدخإل يعترض، أن الرجل وسلم. وأراد عليه الله صلى
المقبككض خإلككع من بد ل أنه على مصر والشيخ ببعض بعضهما وعرف

المنكر. هذا يزول حتى معا والخاتم
ضبعكك فككي العلمككاء مككع باشككا توفيككق الخككديوي علككى مككرة لخإككود

الخككديوي عليككه فرد مسموع بصوت الخديوي على فسلم المقابلت
بمثلككه يكككون السككلم وتصميم: رد عزم في له فقال بيده، بالشارة

والككرد وبركككاته، اللككه ورحمككة السلم وعليكم منه،. فقل بأحسن أو
عليككه يككرد أن إل الخككديوي يسككع ). فلككم يجككوز ل وحككدها بالشككارة

بدينه. وتمسكه موقفه ىعل ويثنى لفظالب
المسككاحة دوائككر بعككض فككي المككوظفين مككن مريديه بعض مرة راوز

فلن؟ يككا هككذا فسأله: ما الجبس من تماثيل بعض مكتبه على فرأي
حككرام. ذلككك عملنككا. فقككال: إن فككي إلهككا نحتاج تماثيل فقال: هذه

هككذه فككي زيالنجليكك المفتش ودخإل عنقه، وكسر بالتمثال وأمسك
ردا عليككه صككنع. فككرد فيما الشيخ فناقش المنظر هذا رأيو ظةاللح

وليقضككي الخالص التوحيد ليقيم جاء إنما السلم أن وأفهمه جميل
ولهككذا صككورها من صورة أية في الوثنية مظاهر من مظهر كل على



هككذا في لعبادتها. وأفاض ذريعة بقاؤها يكون ل حتى التماثيل حرم
لوثكة السكلم فكي أن يظكن كان الذي شتالمف له طلب بما المعنى

عليه. وأثنى للشيخ وسلم الوثنية، من
ووقككف مريككديه بعكض مع عنه الله رضى الحسين السيد مسجد راوز

مككن الككديار أهككل علككى المككأثور: السككلم الككدعاء يككدعو القككبر علككى
سككيدنا لسكك الشككيخ سككيدنا المريدين: يككا بعض له ) فقال المؤمنين
وعنك عنا  يرضى“وقال:  منضبا إليه فالتفت عني، يرضى الحسين

وأوضح الزيارة أحكام لخإوانه شرح زيارته أتم أن ) وبعد وعنه: الله
منها. والشرعية البدعية بين الفرقا لهم
مككن وجيككه منككزل فككي اللككه رحمككه بالشيخ اجتمع أنه الوالد ثنيدوح

بعككض مككع ،لهال رحمه حسن يدس أبو بك حسن هو المحمودية وجهاء
وهككي القهككوة لككه تقككدم كككبيرة، فتاة وهي الخادم، فدخإلت الخإوان

بشككدة وأمرها منضبا الشيخ إليها فنظر والرأس الذراعين مكشوفة
صككاحب علككى وألقككى القهككوة يشككرب أن وأبككى فتسككتتر تككذهب أن

ًا درسككا المنزل خإككدما كككن وإن الفتيككات احتشككام وجككوب فكي مككؤثر
علين. بنالجا الرجال رإظها وعدم

وكككذلك معككا والدقككة الكككثرة غايككة فككي أمور ذلك في الله رحمه هول
دائما. شأنه

العجككاب معككاني أعظككم نفسككي فككي أثككارت الككتي هي الناحية ههذ
الشككيخ كرامككات عككن الحككديث مككن يكككثرون الخإوان وكان والتقدير
ذهلهكك أجككده مككا بقدر نفسي في الوقع من لها أجد أكن فلم الحسية
هككي بهككا اللككه أكرمككه كرامة أعظم أن أعتقد وكنت ية،لملعا الناحية

وهككذه السككليمة القواعد هذه على السلم دعوة لنشر التوفيق هذا
بككالمعروف والمككر وتعككالى تبككارك اللككه محارم على العملية الناحية
عشرة. الثانية سني تتجاوز ولم ذلك المنكر. وكل عن والنهي

هذه في رأيت - أنني الله حمهر الجليل لشيخبا تعلقا دنيازو
النائم: يرى فيما المنهل، في للقراءة تكراري رثأ وعلى الثناء،

ثم ويتحرك، يهتز ضخما قبرا  فرأيت البلد مقبرة إلى ذهبت أنني
امتدت عالية نار منه فخرجت انشق حتى واضطرابه اهتزازه زاد
لمنظراو الطول هائل ًرجل فصارت وتشكلت السماء عنان إلى

مسموع واضح صوتب مفيه فصاح مكان كل من عليه الناس واجتمع
فافعلوا عليكم، حرم ما لكم أباح قد الله الناس: إن لهم: أيها وقال

”وجهه في وصحت الجمع هذا وسط من له شئتم. فانبريت ما
إبليس هذا الناس  أيها“لهم:  وقلت الناس إلى والتفّت ”كذبت

إلى تصغوا فل لكم ويوسوس دينكم عن فتنكمي جاء وقد عينللا



نتسابق أن من بد  ل“وقال:  فغضب ”كلمه إلى تستمعوا ول قوله
عليك أقبض ولم إليهم ورجعت سبقتني فإن الناس هؤلء أمام

سرعتي. وأين بأقصى أمامه وعدوت شرطه . فقبلت”صادقا فأنت
- الشيخ ظهر يدركني أن وقبل الجبار، خإطوه من الصغير خإطوي
واحتجزني صدره في وتلقاني معترض طريق - من الله رحمه

وجهه: في صائحا الشبح هذا إلى بها مشيرا يمناه ورفع بيساره
ذلك، بعد الشيخ وانطلق واخإتفي، الدبار فولى لعين، يا اخإسأ
عن يضلكم اللعين هذا أن كيف لهم: أرأيتم وقلت الناس إلى فعدت
الله. أوامر

هابولا عبد السيد لحضور وترقب تقدير و شوقا وكلي قظتيتسوا
الطريق عنه وأتلقى - لراه الله - رحمه الشيخ لنج الحصافي

الفترة. هذه يحضر لم ولكنه
*

أبككو محمككد الشككيخ اللككه في لخإينا كان بما المقبرة حديث كرنيذوي
إذ الروحيككة، لتربيككةا فككي فضل من علينا بالمحمودية التاجر شوشة

نككزور حيككث المقككبرة إلككى بنككا ويككذهب نحوهككا أو عشرة يجمعنا كان
علينا يقص ثم الوظيفة نقرأ النجيلى الشيخ بمسجد ونجلس القبور

العككبرات، ويسيل القلوب يرقق ما وأحوالهم الصالحين حكايات من
وظلمككة إليهككا، بمصككرنا ويككذكرنا المفتوحككة القبككور علينا يعرض ثم
خإشككوع فككي التوبككة نجككدد ثككم معككه، فنبكككي ىكككويب ووحشككته رقبال

لكككل يربككط كككان ما كثيرا ثم وعزم، وندم عجيب واستحضار وحرارة
ليكككون ”الككدوبارة ”الغليككظ الخيط من سوارا معصمه حول منا واحد

غلبككه أو بالمعصككية نفسه حدثته إذا أحدنا بأن ويوصينا التوبة، ذكرى
وعاهككده اللككه إلى تاب أنه تذكريول السوار، ذابه فليمسك الشيطان

ًا النصككيحة هككذه مككن نسككتفيد وكنا صيته،عم وترك طاعته على كككثير
خإيرا. عنا الله وجزاه

بمدرسككة التحقككت - حككتى اللككه - رحمه بالشيخ القلب معلق للتظو
وقواعككد وضككريحه الشككيخ مككدفن وفيهككا بككدمنهور الولية المعلمين

علككى مواظبككا فكنت ذلك، بعد وتم حينذاك، تم يكن لم ذيال مسجده
ّدم عككن وسألت ليلة كل في التوبة مسجد يف الحضرة الخإككوان مقكك
التككاجر، العبككد بسككيوني الشككيخ التقككي الصككالح الرجككل أنككه فعرفت

بككأنه ووعككدني ففعككل، عليككه العهككد بأخإككذ لككي يككأذن أن فرجككوته
الوقت اهذ إلى أكن مول حضوره، عند الوهاب عبد للسيد سيقدمني

وفككق محبككا كنككت وإنمككا رسككمية بيعككة الطريككق فككي أحككدا بايعت قد
اصطلحهم.



وأخإطرنككي دمنهككور - إلككى بككه اللككه - نفككع الوهاب عبد السيد رضوح
الوالككد إلككى وذهبككت النبككأ، بهككذا الفككرح شككديد فكنككت كلبذ الخإوان

قككبع ذلككك وكان ففعل، للشيخ يقدمني أن ورجوته بسيوني الشيخ
تخنككي لككم وإذا  الهجريككة1341 سككنة  رمضان4 يوم نم العصر صلة

الشككاذلية الحصافية تلقيت حيث الحد يوم يوافق كان فقد ذاكرة،لا
ووظائفها. بأدوارها وأدبني عنه
صككحبته أفككادتني فقد الجزاء، خإير الوهاب عبد السيد عنا الله ىزوج

امتاز وقد خإيرا، اإل وطريقه دينه في عليه علمت وما الفائدة أعظم
الطيبككة: مككن لاصككخال مككن بكككثير ومسككلكه وإرشككاده شخصيته في

والتحككرر المككور فككي الجد ومن الناس، أيدي في عما الكاملة العفة
أو الطاعككة أو الككذكر أو التعلككم أو العلككم غير في الوقات صرف من

التككوجيه حسككن ومن ومريديه، إخإوانه مع أم وحده أكان سواء التعبد
اللككه. وطاعككة والفقككه الخإككوة إلككى عمليا صرفهمو الخإوان لءهؤل

للخإككوان يسككمح يكككن لككم أنه التربية في الحكيمة أساليبه من وأذكر
مككن المشككتبهات أو الخلفيككات فككي الجككدل يكككثروا أن المتعلميككن

أمككام مثل المبشككرين أو الزنادقة أو الملحدة كلم يرددوا أو المور،
الخاصككة مجالسكككم فككي هككذا اجعلوا لهم ويقول الخإوان من العامة

المؤثرة بالمعاني أمامهم فتحدثوا هؤلء بينكم. أما فيما تتدارسونه
أحككدهم بنفككس تعلككق فقككد اللككه، طاعككة إلككى توجههم التي العملية
أنتككم وتكونككون سككبب، بل اعتقككاده فيتشوش الرد يفهم ول الشبهة
والككتي أحفظهكا أزال ل الكتي كلماته من أن ذلك. وأذكر في السبب
هككذه بعككض فككي السكككري أحمككد السككتاذ الخأ وإلككى إلككى وجههككا

القلككوب عليكككم سككيجمع اللككه أن أتوسككم معناه: إننككي ما الجلسات
أوقات عن سيسألكم الله أن فاعلموا الناس، من كثيرا إليكم ويضم
الثككواب لهم فيكون فيها، أفدتموهم عليكم سيجتمعون الذين هؤلء
وتؤاخإككذون؟.. وهكككذا فيؤاخإككذون هبككاء، انصككرفت أم مثلهككم، ولكم
شككهدنا (ومككا خإيرا إل عليه علمنا وما الخير إلى كلها توجيهاته كانت

حافظين) للغيب كنا وما علمنا بما إل
إصككلحية جمعيككة المحموديككة في نؤسس أن لنا بدا الثناء هذه يفو

التاجر السكري دينأف أحمد واخإتير ”الخيرية الحصافية جمعية ”هي
الجمعيكة وزاولكت لهكا، سككرتيرا تبكخوانت لهكا رئيسكا بالمحموديكة

إلككى الككدعوة الول: نشككر مهميككن: الميككدان ميككدانين فككي عملهككا
كككالخمر الفاشككية والمحرمات المنكرات ومقاومة الفاضلة، الخإلقا
النجيلية ليةساالر الثاني: مقاومة المآتم. والميدان وبدع والقمار

قوامهككا وكككان فيهككا، واسككتقرت البلككد إلككى هبطت التي التبشيرية
ظككل في بالمسيحية تبشر وأخإذت ،”ويت ”مسز رأسهن فتيات ثلث



وقككد وبنككات، بنيككن مككن الصككبية وإيككواء التطريككز وتعليككم التطككبيب
فككي وخإلفتها مشكورة مكافحة رسالتها سبيل في الجمعية كافحت

ذلك. بعد ”المسلمين الخإوان ”جمعية الكفاح هذا
حككتى الوهككاب عبككد السيد بشيخنا لاح أحسن على صلتنا تمرتسوا

رأي فيهككا لككه وكككان وانتشككرت، المسلمين الخإوان جمعيات أنشئت
- جككزاه للسككيد نحفككظ زلنككا ول رأيككه، إلى كل وانحاز رأي، فيها ولنا
عامككل عككالم خلشككي مخلص محب مريد يحفظ ما - أجل خإيرا عنا الله
الرشاد. فأحسن وأرشد النصيحة فأخإلص نصح ،يتق

التصوف في رأي
- حككول خإواطر بعض المذكرات هذه في أسجل أن المفيد من لعول

نشككأة - تتنككاول السككلمية الككدعوة تاريككخ فككي والطككرقا التصككوف
نافعككة الطككرقا هككذه تكككون وكيككف إليككه صككار ومككا وأثككره التصككوف
التعمق أو العلمي الستقصاء أحاول ل السلمي. وسوف للمجتمع

الخككاطر عفككو تكتككب مككذكرات س فإنمككا حيةالطالصكك المعككاني في
تكككن فككإن المشككاعر، بككه تتحككرك ومككا الككذهن في يتوارد ما فتسجل

وللككه أردت فككالخير ذلككك غيككر تكن وإن الحمد، ولله الله فمن صوابا
بعد. ومن قبل من المر

وكككثرت الول، القككرن ردص في السلمية ةالدول عمران اتسع نحي
إليهم وحببت مكان، كل من المسلمين على ايالدن وأقبلت فتوحاتها

كبككد فككي للسككحابة يقككول ذك بعككد خإلفيتهم وكان شيء، كل ثمرات
خإراجه. وكككان جاءني قطرك وقع فحيثما غربي أو السماء: شرقي

ويتككذوقون امهككبنعي يتمتعككون الككدنيا هككذه علككى يقبلككوا أن طبيعيككا
ي وخإيراتها تهاوحل رى، أحيانكا إسكراف وفكي أحيانكا اقتصكاد ف أخإ

النبككوة عصككر تقشف من الجتماعي، التحول هذا أمام طبيعيا وكان
مككن يقككوم أن ذلككك، بعككد فيمككا ونضككارتها الحيككاة ليككن إلككى الزاهككر

النككاس يزهككدون مككؤثرون دعككاة الفضككلء العلماء التقياء الصالحين
متككاع مككن يسككره قككد بمككا ويككذكرونهم الزائككل، الحياة هذه متاع في

”يعلمككون كككانوا لككو الحيوان لهي الخإرة الدار وإن“الباقي:  الخإرة
الككواعظ - المككام الككدعوة هككذه عنهككم عرفت الذين هؤلء أول ومن

الككدعاة أضككرابه مككن كثير ذلك على وتبعه البصري، - الحسن الجليل
ذكككر إلى الدعوة بهذه معروفة الناس في طائفة فكانت الصالحين،

طاعككة علككى النفوس وتربية الدنيا، في الخإر. والزهادة واليوم الله
وتقواه. الله

المعككارف حقككائق مككن غيرهككا على طرأ ما الحقائق هذه على وطرأ
ويرسككم النسككان سككلوك ينظم الذي العلم صورة فأخإذت السلمية



اللككه، ومعرفككة والعبككادة الككذكر خإاصا: مراحلككه الحياة من طريقا له
.الله ومرضاة الجنة إلى الوصول ونهايته

،”والسككلوك التربيككة علوم” واسمه التصوف، علوم من القسم وهذا
بلغككوا قككد الصككوفية أن شك ول وصميمه، السلم لب من أنه شك ل
لككم بهككا، والرقككي لهككا والطككب ودوائها، النفوس علج من مرتبة به

بهككذا النككاس حملككوا أنهككم شككك ول المربيككن، مككن غيرهم إليها يبلغ
واجتنككاب اللككه فرائككض أداء حيككث مككن عمليككة خإطككة علككى السلوب
فككي المبالغككة من يخل لم ذلك كان وإن إليه، التوجه وصدقا نواهيه،

هككذه فيهككا عاشككت الككتي العصككور بككروح ًاتككأثر الحيككان مككن كككثير
والعزلكة.. ولكذلك والسكهر والجوع الصمت في الدعوات: كالمبالغة

اللغككو، عككن العككراض أصككله فالصككمت إليه، يرد الدين في أصل كله
والعزلككة الليككل، قيككام أصككله والسهر بالصوم، التطوع أصله والجوع
وقككف بهككا.. ولككو العنايككة ووجككوب النفككس عككن ىالذ كككف أصككلها

ذلك في لكان الشارع رسمها التي الحدود هذه عند العملي التطبيق
.الخير كل

ولككو بية،رتلوا السلوك حد عند تقف لم الصوفية الدعوة فكرة نكلو
بعككد ذلك جاوزت ولكنها وللناس، لها خإيرا لكان الحد هذا عند وقفت

بعلككوم ذلككك ومككزج والمواجككد، الذواقا تحليككل إلككى الولككى العصور
فخلطكت وأفكارهكا، الماضكية المكم ومكواريث والمنطكق الفلسفة

أو زنكديق لككل الواسكعة الثغكرات وفتحت منه، ليس بما الدين لكبذ
التصككوف باسككم الباب هذا من ليدخإل والعقيدة الرأي فاسد أو ملحد

هككذه علككى الحصككول فككي والرغبككة والتقشككف، الزهككد إلى والدعوة
الناحية هذه في يقال أو يكتب ما كل وأصبح الباهرة الروحية النتائج
اللككه ديككن فككي النككاظرين مككن دقيككق نظككر محككل يكككون أن يجككب

ونقائه. صفائه على والحريصين
الصككوفية فككرقا فنشككأت للفكككرة العملي التشكل دور كلذ بعد ءاوج

السياسككة التربية. وتدخإلت في أسلوبه حسب على كل وطوائفهم،
ونظمككت اللككزوم، عنككد تكككأة التشكككيلت هككذه مككن لتتخككذ ذلككك بعككد

هيئككة لككىع وأخإككرى سكككرية،لعا النظككم هيئككة علككى أحيانا الطوائف
الصككورة هذه من إليه انتهت ما إلى انتهت الخاصة.. حتى الجمعيات

ممثلهككا والككتي الطويككل، التاريخ هذا ألوان بقية جمعت التي الثرية
وأتباعها. ورجالها الصوفية الطرقا مشيخة مصر في الن

نشككر فككي العوامككل اكككبر مككن كككانت والطككرقا التصككوف أن شك اول
ليصل كان ما نائية جهات إلى وإيصاله البلدان من كثير في امسلال



أفريقيككا بلدان ”في ويحدث حدث كما الدعاة، هؤلء يد على الإ إليها
كذلك. آسيا جهات من كثير وفي ووسطها، وصحاريها

لككه والسككلوك التربيككة ناحيككة فككي التصوف بقواعد الخإذ أن شك اول
البككاب هككذا في ةيالصوف ولكلم ب،والقلو النفوس في القوي الثر

كثيرا أفسد الخلط هذا كنلو الناس.. من غيرهم لكلم ليست صولة
يطيلككوا أن المصككلحين واجككب عليها. ومككن وقضى الفوائد هذه من

سكهل وإصكلحهم النكاس، مكن الطوائكف هكذه إصكلح فكي التفكير
لككو ليهإ الناس أقرب ولعلهم له، الكامل الستعداد وعندهم ميسور،
نفر يتفرغا أن من اكثر يستلزم ل وذلك صحيحا، توجيها وهحن وجهوا

المخلصككين الصككادقين والوعككاظ العككاملين، الصككالحين العلمككاء من
العلميككة، الككثروة هككذه مككن والفككادة المجتمعككات، هككذه لدراسككة

قيككادة ذلككك بعككد الجمككاهير هككذه وقيككادة بهككا، علككق ممككا وتخليصككها
صالحة.

عمككل وقككد ذلككك، في فكر الله رحمه كريبال توفيق السيد نأ كرذوأ
هككذا فككي كتابا فعل لهم وألف الطرقا لشيوخأ ةيلمع علمية دراسات

وأذكككر الشيوخأ، بعده من به يهتم ولم يتم لم المشروع ولكن الباب،
بهككذه معنيكا كككان اللككه رحمككه عفيفكي اللكه عبككد الشككيخ أن ذلك من

الككدين، وعلمككاء الزهككر شككيوخأ مككع افيهكك الحككديث ييل وكان الناحية
أراد ولو فيه، العمل إلى للتوجه أثر ل نظري تفكير مجرد كان ولكنه
بقككوة الروحيككة الطككرقا بقككوة العلميككة الزهككر قككوة والتقككت اللككه

ول لهككا: تككوجه نظيككر ل أمككة لكككانت العمليككة، السككلمية الجماعككات
فيهككا، شككيء يككؤثر ول غيرهككا فككي وتككؤثر تنقككاد، ول وتقككود تتوجه،
السبيل. سواء إلى الضال المجتمع هذا وترشد

هورنمد مايأ
عاطفككة فككي الستشراقا أيام المعلمين ومدرسة دمنهور أيام تناك

فككترات، إلككى تنقسككم النسان حياة إن ويقولون والعبادة، التصوف
الثككورة أعقبككت الككتي السككنوات صككادفت الككتي الفككترة هككذه منهككا

إذ سني  م. وكانت1923 سنة  إلى1920 سنة من ةمباشر المصرية
أشككهرا إل عشككرة السككابعة إلككى شككهراأ اإل عشككرة الرابعككة من ذاك

مككن تخككل ولككم والتصككوف، التعبككد في استغراقا فترة فكانت كذلك،
كواهككل علككى ألقيككت الككتي الوطنيككة الواجبككات فككي فعلية مشاركة
الطلب.

حيضككر مقككر دمنهككور والحصككافية. بككالفكرة مشككبعا دمنهككور تلككنز
نخبككة اهككيفو الول، الطريقككة شككيخ الحصافي حسنين السيد الشيخ
هككذا فككي أندمككج أن طبيعيككا للشككيخ. فكككان الكبار التباع من صالحة

السككتغراقا هذا في التجاه. وضاعف هذا في أستغرقا وأن الوسط،



مدرسككا الن إلككى يككزال ل - والككذي سليمان حلمي الحاج أستاذنا أن
والتككأدب والتقككوى والصككلح التعبككد أمثلككة مككن المثا - كان نهوردمب

السككبب، لهككذا خإاصة روحية رابطة وبينه بيني وكانت الطريق، بأدب
- وكككان اللككه رحمككه خإزبك حسن الشيخ الستاذ وصديقه زميله وأن

العلميككة الجتماعككات مككن كككثيرا يعقككد - كككان أيضككا بدمنهور مدرسا
مككن الفجككر صككلة قبككل ”الحيككاء ”يككدرس وكان بيته، في والوعظية

إلككى معككه يصككحبني حلمي الحاج كان و  الجشي، مسجد في رمضان
كبككار رجككال مككع الصككغير الطالب وأنا نفسي فأجد الجتماعات، تلك

مككن وغيرهككم المدرسككة، فككي لككي يدرسككون الككذين السككاتذة فيهم
الشباب من أمثالي ويشجعون يشجعونني وكلهم والفضلء، العلماء

كبهككا هككذه فكانت الله، طاعة طريق الطريق، هذه في السمير على
الصوفية. التعبدية الخطة هذه على والثبات للتشجيع عوامل

أبككو الفتككاح عبد الشيخ أستاذنا مع الطويلة مناقشاتي أنسى تسول
مككا حككول المدرسككة، فككي والحككديث والتفسير الشريعة أستاذ علم،

الرجككل وكككان والصككوفية، اءيوالول الطرقا ىعل اعتراضات من يثار
بالدراسككة ويوصككيني الله طاعة على ويشجعني النهاية، في يبتسم

وتككاريخه، السككلمي التشككريع أسككرار يفكك النظككر وإطالة العميقة،
الحككق: وجككه لككي لينكشككف والطوائككف والفككرقا المككذاهب وتاريككخ

الحيان من يركث في الرأي في اخإتلفنا البحث. ومع بنت والحقيقة
فككي الصككادقة ورغبتككه تغمرنككي، السككتاذ بعاطفككة أشككعر كنت قدف

الدلء حككد النقككد يتجككاوز ول وأقككدره، أحبككه فكنككت توجيهي، حسن
الحق. تعرف في والرغبة بالحجة،

الجيشي الييل
مصككلى أو الجيشككي، مسككجد ليككالي دمنهككور فككي أنسككى تسككول

السككتاذ سدر حضككور تطككور دلقككف إفلقككة، كككوبري عند الخطاطبة
مككع بطولهككا ليال اعتكاف إلى رمضان فجر قبل خإزبك حسن الشيخ
سككجد: نصككلىملا هككذا فككي الصككالحين الحصافية الخإوان من لفيف

أو عككامر محمككد الشككيخ بحضككرة الطعككام من قليل نتناول ثم العشاء
اللككه نككذكر ثككم الن، بالقككاهرة المقيككم أفندي فوزي حسين الستاذ

إلككى للتهجكد الليكل منتصككف نحكو ونقكوم ليل،ق وننام الوقت، ضبع
إلككى ذلككك بعككد والنصككراف والوراد، الوظيفككة قككراءة ثككم الفجككر،

لغيرهم. العمل وإلى للطلب الوعظ إلى المدرسة،
لم طويل، بوقت الفجر قبل بيوتنا في ونحن نستيقظ كنا ما يراثوك

شاطئ ىلع مصلى إلى نمضف فيه، أبوابها فتحت قد المساجد تكن



الفجككر قبككل إلككى نصككلى حيككث إفلقككة، كككوبري عنككد الخطابة ترعة
الجماعة. لندرك المسجد إلى ونسرع

لتصلاو ياراتزال
دمنهور، في نقضيها أن يتصادف التي الجمع أيام من كثير في انوك

أحيانككا فكنككا دمنهككور، مككن القربين الولياء أحد لزيارة رحلة نقترح
حيككث مباشككرة، الصككبح صككلة بعد أقدامنا لىع فنمشي دسوقا نزور

ًا، الثامنككة السككاعة حككوالي نصككل ثلث نككي المسككافة فنقطككع صككباح
ونسترح الجمعة، ونصل ونزور مترا، كيلو ع!ثرين وحن وهي ساعات

بعككد نصلها حيث دمنهور إلى أدراجنا ونعود العصر ونصل الغداء، بعد
ًا. المغرب تقريب

سككيد الشككيح مقبرتهككا فككي دفككن حيث النوام ةعزب نزور حياناأ انوك
بصككلحهم والمعروفيككن الحصافية الطريقة رجال خإواص من سنجر

ًا اكنه ونقض وتقواهم، ً يوم نعود. ثم كامل

والعزلة الصمت ماأي
أحككدنا يتكلم فل الناس، عن والبعد الصمت فيها ننذر أيام لنا نتاوك
فرصككة ينتهزونهككا عككادتهم علككى الطلبككة قككرآن. وكككان أو بككذكر إل

فلنككا أن مبلغيككن السككاتذة أو النككاظر إلككى فيتقككدمون للمعاكسككة
فكنككا المككر، ليستوضح الستاذ تيأيو لسانه، في أصيب قد الطالب
الشككيخ أسككتاذنا بككالخير فينصككرف. وأذكككر القككرآن مككن بآيككة نجيبككه

رجككيز”و فينككا الحالة ههذ يحترم كان الذي الله، رحمه سليم فرحات
فككترة فككي بالسككئلة يحرجوننككا أل السككاتذة بقيككة ويوصى الطلب،
ًا ليس ذلك أن حقا يعلمون وكانوا صمتنا، ًا أو إجابككة مككن هربكك تخلصكك

إجككادة لهككا مجيككدين الدروس في دائما متقدمين كنا إذ امتحان، من
هككذا نفعككل، كنككا ولكننا هذا في الشرعي الحكم نعرف كنا تامة. وما

يتحكككم حككتى للرادة وتقوية اللغو من وفرارا للنفس تأديبا الصمت
فيه. تتحكم ول نفسه في النسان

نفور إلى تصل حتى الحيان بعض في روتتط الحالة هذه كانت دقول
أن أذكككر أننككي للعلئككق. حككتى وقطككع العزلككة إلككى يككدعو الناس من

أن أحككاول فل ةرسككالمد إلككى تككأتيني كانت الصدقاء بعض خإطابات
تعلككق فيهككا يكككون ل حككتى هككي كمككا أتركها ولكن أفتحها، أو رأهاقأ

مككا بكل علئقه يقطع أن عليه يجب متخفف والصوفي جديد، بشيء
ذلك.  من أمكنه ما السبيل هذه في يجاهد وأن الله، سوى



المدرسة في شعائرلا
كككانت فقككد نالحيككا مككن كككثير في تطرأ كانت التي الحال هذه عوم

الظهككر أؤذن فكنت الحيان، من كثير في تتغلب الدعوة إلى النزعة
تقككو كان إذ المدرس، أستأذن وكنت المدرسة، مصلى في والعصر
ل لماذا أعجب وكنت الذان، لداء الحصص، من حصة يصادف العصر
إسككلمية. مككدارس في ونحن للمواقيت خإاضعة الحصص نظم تكون
المحافظككة يريككد وبعضهم ر،ومسر وهو يسمح تذةساال بعض وكان
الخككالق. معصككية فككي لمخلككوقا طاعككة لككه: ل فككأقول النظككام علككى

ًا معها يرى ل حادة مناقشة وأناقشه يتخلككص حككتى السككماح مككن بككد
كككان  بككل الظهككر، فترة في المنزل إلى أذهب أكن ومني. ولم منها

حتى الصلة إلى الزملء لدعوة المدرسة وفناء المصلى فيها مقري
- شككريف محمككد السككتاذ العزيككز الخأ مككع جلسككت الفريضة أذنت إذا

وأنككا يقككرأ هككو معككا القككران - نقككرأ الن المعككارف بككوزارة المدرس
الدخإول. موعد يجيء حتى يستمع وهو أقرأ أنا أو أستمع،

الزي حول كلةشم
ةرسككمد نككاظر حجككرة دخإلككت وقككد اليككام، مككن يككوم في أفي كرذوأ

الفصككل، فككي بككذلك المنككوط كنت إذ الغياب، ورقة لسلم المعلمين
فككي كككان - الذي راغب السيد الستاذ وهو التعليم، مدير عنده رأيت
نظككر زيككي - فلفت المعارف بوزارة مساعدا مراقبا العام هذأ أوائل
الحككرام كنعككل ونعل عذبككة، ذات عمامككة بسلأ كنت إذ التعليم، مدير
ًءور الحج في الزي؟ هذا ألبس لماذا الجلباب. فسألني فوقا أبيض دا

سككنة إل يبككق ولككم السنن كل عملت فقال: وهل السنة فقلت: لنه
أن نسككتطيع مككا ولكن التقصير، كل مقصرون ونحن ل فقلت الزي؟
المدرسككي. النظككام عككن خإرجككت الشكككل نفعله. قال: وبهذا  نفعله
أغككب بككر وأنككا ةبككمواظ المدرس النظام إن سيدي؟ يا ولم له فقلت

والحمككد عني  راضون وأساتذتي وأخإلقا، وسلوك أبدا، الدروس عن
النظككام عككن الخككروج فرقككتي. ففيككم ل أو وأنا ودراسة، وعلم لله،

الككزي هككذا على وأصررت تخرجت إذا فقال: ولكنك إذن؟ المدرسي
ًا، بتعيينك المديرية مجلس يسمح ل فسوف يسكتغرب ل حكتى مدرس
بعككد، وقته يجيء لم هذا حال كل المظهر. فقلت: على هذا التلميذ

كككذلك، الحريككة لككي ويكون الحرية للمجلس يكون وقته يجيء وحين
المككدير الككوزارة. فسكككت ول المجلككس بيككد ليست الله بيد والرزاقا

وصرفني طيبة بكلمة المدير إلى فقدمني المر، في الناظر وتدخإل
بسلم. المشكلة وانتهت فانصرفت



الوطنية ركةحال
بالعداديككة تلميذا ذاك إذ  م. وكنت1919 سنة المصرية الثورة تنكا

عينككي أمككام تككتراءى زالككت عشككرة. ول الثالثة سن في بالمحمودية
ينتظككم كككان يذلككا الشككامل والضككراب المظاهرات،الجامعة مناظر

ره، إلكى أولكه من كله البلد وهكم هووجهكائ البلكد يكانأع ومنظكر آخإ
ذلككك. ول فككي ويتنافسككون أعلمهككا ويحملون المظاهرات تقدمون

فككي المتظككاهرون يرددها كان التي العذبة الناشيد تلك أحفظ زلت
وحماس: قوة
 تنادينكككا الله روحو اليمان من الوطان حب

الفردوس فيف الستقلل ناعمجي لم نإ
تلقينكا

القريككة، هبطككوا وقككد النجليككز، الجنككود بعككض منظككر رذكككأ زلت اول
الهككالي، ببعككض بعضككهم واحتككك نواحيهككا، مككن كثير في وعسكروا

بككالنجليزي الككوطني انفككرد الجلدي.. حتى بحزامه خإلفه يعدو فأخإذ
ًا فأوسعه أذكككر زلككت ر. وليسككح وهو خإاسئا أعقابه على ورده ضرب
واذوأخإكك أنفسككهم مككن يككةقرال أهككل أقككامه الككذي الهلككي الحككرس
البريطككانيون الجنود يقتحم ل حتى متعددة ليالي الحراسة يتناوبون
الناس. حرمات ويهتكوا المنازل

وأن الحيككان، بعككض فككي نضككرب أن كطلب كله هذا من حظنا ناوك
حككول النككاس حككاديثأ إلى نصغي وأن المظاهرات، هذه في نشترك
ا.وتطوراته وظروفها الوطن قضية

وشعر ياترذك
- نككوح خإلككف محمككد الشككيخ أسككتاذنا علينككا دخإككل يككوم أذكككر زلت اول

عينيككه فككي تترقرقا - والدموع الن بالسكندرية بالمعارف المدرس
عككن يحككدثنا . وأخإككذ”بككك فريككد“   اليككوم فقال: مككات الخبر فسألناه
ًا، أبكانككا حككتى الككوطن سككبيل فككي وجهككاده هحاوكفكك سككيرته، جميعكك
مطلعهككا أحفككظ زلككت ل أبيككات عةضككبب الككذكرى هككذه لككيإ وأوحككت
آخإر: وشطرا

الوطان عل تجزع ل ريدفأ واليمان بالمن نم يدرأف
...............                        بأسرها البلد تفديك يدرأف
علككى المككة وإجمككاع ملنككر لجنككة لوحكك النككاس أحاديث أذكر زلت اول

ًا ًفياضككا الشككعور هككذا كان وكيف مقاطعتها، يككدفع إنككه حككتى غككامر
أذكككر ل طويلككة قصككيدة فككي يقول أن إلى عشرة الثالثة في بتلميذ

البيتين: هذين إل منها

أقام بباريس دافو        سل ثم ارجع ملنر يا



لئام يا تخدعوهم ال          لهم قل لقومك جعروا
ًا الفجككة الوطنيككة البككواكير هككذه من معتج قدول كككانً. كككبيرا ديوانكك

عهككد لزمككت الككتي التصوف فترة في ذلك بعد الكامل الحرقا نصيبه
علككى الفقككه فككي مؤلفات حظ الهمال كان المعلمين. كما مدرسة

مككع كتبتهككا الجاريككة، تككودد قصة نمط على والدب الربعة، المذاهب
ثككم الصككغير، الجككامع ”صككندرة“ فككي بككدء علككى محمككد السككتاذ الخأ

الكككثير بككالعلم الشكتغال أن فيكه أرى كنت الذي العمل عهد أضاعها
لدينه النسان وحسب الله، لعبادة والتفرغا النافع العمل عن معطل

ما يتعرف أن لدنياه النسان وحسب أحكامه، به يصحح ما يتعرف أن
وجهككده بكليتككه ينصككرف أن ذلككك بعككد عليه ثم رزقه، على به يحصل
والعمل. والذكر العبادة إلى ووقته

ومظاهرات اباترإض
هككدأت قككد الثككورة حركككة كانت المعلمين مدرسة إلى النتقال دعوب

الضككرابات معهككا فتجككددت تتجككدد الككذكريات بقيككت ولكككن قليلً
فككي شككأننا كككان البككوليس. وكككذلك مككع والشككتباك والمظككاهرات

الطلب من الظاهرين على تقع ما أول تقع التبعات وكانت دمنهور،
أن أعتقككد والتعبككد بالتصوف اليغاشت رغم كنت  منهم والمتقدمين

هككذه بحسككب تنكككمنككه. ف مناص ل مفروض جهاد الخدمة. الوطنية
- ملزمككا فيهككم متقدما كنت إذ الطلب بين وضعي وبحسب العقيدة

كان. وكذلك لحركات هذه في بارز بدور أقوم بأن
لذيا المدرسة، ناظر موسى الدسوقي الشيخ أستاذنا أنسى تسول

البحيككرة مككدير إلككى بيككدنا أخإككذ وتككد كككثيرا، التبعات هذه يخشى كان
الغيككر إضككراب مسككئولية - وألقى ازقارلا عبد باشا - محمود حينذاك

الطلب يقنعككوا أن يسككتطيعون الككذين هككم هككؤلء وقككال: إن علينككا
بالوعككد يقنعنككا أن باشا محمود حاول إضرابهم. وعبثا بالعدول. عن

تككدبيرنا المر. فكككان نتدبر أن على اصرفن ثم بالنصح، وأ بالوعيد أو
طككول المجككاورة الحقول في بالتفرقا جميعا الطلب إلى أوعزنا أن

- وذهبنككا البريطانيككة الحمايككة ذكككرى  ديسمبر18 يوم - وكان اليوم
وانتظككرت.. وانتظرنككا لدارتها، أنفسنا وسلمنا المدرسة، إلى نحن
وانتهككي الضراب وتم فترة، بعد فانصرفنا مجيب، من ول يجيء من

بسلم. اليوم
الثككائرة، أيككاملا مككن يككوم فككي الطلب أضككرب يككوم أنسككى تسككول

شككعيرة خإضككرة الحاجككة منككزل فككي سكككننا فككي اللجنككة واجتمعككت
عنهككم، يسككأل الككبيت واقتحم المجتمعين البوليس وداهم بدمنهور،

اهككوأن يعككودوا ولككم راكالبكك الصككباح منككذ خإرجككوا جوابها: أنهم فكان
لككم الصادقا غير الجواب هذا ولكن ”البقلة بتنقية ”رآها كما مشغولة



موقف - وكان بالمر وصارحته السائل الضابط إلى فخرجت يرقني
ًا خإضرة الحاجة واجبككه لككه: إن وقلت بحماس - وناقشته للغاية حرج

ويقبكض عملنكا، يعطكل أن ل معنكا، يككون أن عليكه يفكرض الوطني
فعلً، القككول لهككذا اسككتجاب أنككه النتيجككة كانت كيف أدري ول علينا،
إلككى ورجعت طمأننا، أن بط معهم وانصرف عساكره وصرف فخرج

نكككون أن بككد ول الصدقا، بركة هذه لهم أقول وأنا المختبئين الزملء
كككانت مهمككا أبككدا للكككذب لككزوم ول عملنككا، تبعككة ونتحمككل صككادقين
الحوال.

روودمنه المحمودية نبي
الخميككس ظهككر وأعككود دمنهور، في المدرسي السبوع أمضي تكن

أعككود ثككم السككبت، وليلككة الجمعككة ليلككة أمضككى ثيح المحمودية إلى
موعككده. فككي الول، الككدرس فككأدرك المدرسككة إلككى السككبت صككباح
يخككر الفككترة، هذه في تقضى كثيرة مآرب المحمودة في لي وكانت
وبيككن بينككي الصككداقة كككانت فقد معهم، الوقت قضاءو الهل زيارة
ما أحدنا أن درجة إلى أواصرها توثقت قد السكري أفندي أحمد الخأ

ً أسككبوعا الفككترة هككذه الخإككر عككن يغيككب أن يصككبر كككان دون كككامل
الرجال شلبي الشيخ منزل في الجمعة ليلة أن ذلك إلى لقاء.يضاف

رة بعكد اعموسكك ”الحيكاء ”مكن التصكوف كتكب فيهكا يتكدارس الحض
الصككباح إلى الله ونذكر وغيرها، والجواهر والياقوت الولياء أحوال
صككناعة فككي تقككدمت قككد وكنككت حياتنككا، مناهككج أقككدس مككن كككانت

الككدكان فككي النهار فترة أقضي أيضا، التجليد صناعة وفي الساعات
ًا ًا، الحصككافية الخإككوان مككع الليككل وفترة صانع المككآرب ولهككذه ذاكككر
ًا إل الخميككس يككوم الحضككور عككن أتخلككف أن أسككتطيع اكككن لم جميع

مباشككرة، الككدكان إلككى الدلتا قطار من أنزل وكنت قاهرة، لضرورة
إلكى أذهكب حيكث المغكرب قبيكل إلكى السكاعات في عملي فأزاول
إلككى ثككم والثنيككن، الخميككس صوم عاداتنا من كان إذ لفطر المنزل

الشككيخ منككزل إلككى ثككم والحضككرة للككدرس ذلككك بعد الصغير المسجد
ثككم والككذكر، للمدارسة السكري أفندي أحمد منزل أو الرجال شلبي

إلككى الككذهاب يعقبهككا استراحة ذلك وبعد الفجر، لصلة المسجد إلى
فالمسككجد المغككرب إلككى والككدكان والغككذاء، الجمعككة وصككلة الدكان

ل ترتيككب فككي دواليككك المدرسة. وهكككذا إلى الصباح وفي فالمنزل
ًا تخلف نه أ أذكر طارئة. لضرورة إل أسبوع

الصيفية الجازة يف
يوميككا، المنهككاج هككذا لتطككبيق مناسبا فارظ الصيفية الجازة نتاوك

ويدخإل



ًا الشككمس طلككوع مككن صباح كل المذاكرة هو جديد عمل هيعل تقريبكك
منزلككه، فككي نوح خإلف محمد الشيخ أستاذنا مع الكبرى الضحوة إلى

عقيككل، ابككن شككرح عليها ونقرأ نحفظها كلما ابن بألفية نادأب حيث
لككه كان مما والحديث لوصأوال الفقه في أخإرى كتبا فيها ونتدارس

فككي أفكككر أكن لم أنني مع العلوم، لدار دخإولي تهيئة في الثر أكبر
العلم. لمجرد العلم نطلب نقول كنا وإنما حينذاك دخإولها

ح الصبا ءاند
صككباح فككي أو الصككيفية الجككازة اللخإ بالمحمودية لناماأع من ناوك

الحيان بعض في نزيد وأ ثلثة وكنا القرية أحياء نتقاسم أن الجمعة
الناس لنوقظ سنكل المتعال عبد والخأ الدمياطي أفندي محمد الخأ

أجككد وكنككت منهم، الخإوان، وبخاصة بقليل الفجر قبل الصبح لصلة
ًا كبرى سعادة ًاغ وارتياح ثككم الصككبح، لذان مؤذنينلا أوقظ حين ريب

النيككل نككبر علككى الشككاعرة السككحرية اللحظككة هككذه لي ذلك بعد أتف
كككانت إذ وأحككد وقككت فككي حنككاجرهم من ينطلق الذان إلى وأصغي

أننككي ببككالي ويخطككر القريككة، فككي متقاربة مسافات على المساجد
ثككوابهم مثككل لككي وأن المصككلين، من العدد هذا ليقظة سببا سأكون
من وأجر أجره، فله هدًى إلى دعا  من“ص:  الرسول لقول مصادقة

ًا أجككورهم مككن ذلككك ينقص ل القيامة، يوم إلى به عمل وكككان ”شككيئ
نفسككي فككأرى المسجد إلى ذلك بعد أذهب أن السعادة هذه يضاعف

ًا، الوقت هذا في فيه، الجالسين أصغر أن وأسككأله اللككه فأحمككد سككن
التوفيق.. يديم

العلوم دار لدخإول تهيؤلا
يفكك اسككتغراقا أيام الثلث سنواتها في المعلمين مدرسة أيام تنكا

الككدروس علككى إقبككال مككن تخل لم ذلك مع ولكنها والتعبد، التصوف
إلكى ذلكك المدرسكية. ومكرد المناهكج حكدود خإكارج العلكم وتحصكيل

القككراءة على يإيا الوالد.وتشجيعه أولهما: مكتبة أظن فيما أمرين
ًا إياي وإهدائه سروالد ًا أعمقها ومن ببعضها أحتفظ أزال ل كتب أثر
المككواهب مختصككر“ و  ”للنبهككاني المحمديككة  النككوار“نفسككي:  في

المرسككلين سككيد سككيرة فككي اليقيككن نككور“ و ”للقسككطلني اللدنيككة
تولككد ومككا التككوجيه، هككذا على - بناء لي كونت وقد ”الخضري للشيخ

مجلت فيهككا خإاصككة - مكتبة عليها وإقبال بالمطالعة شغف من منه
المدرسكة فكي المحموديكة فكي وأنكا متنوعككة. وكنكت وكتككب قديمة

الصككبر بفككارغا السككوقا يككوم الكتككبي حسككن الشككيخ أترقب العدادية
غيرها لخإذ إليه أردها ثم زهيدة مليمات لقاء بالسبوع كتبا لستأجر
وهكذا.



نفككس فككي ”أثككرا أعمقهككاو الدور هذا في تبلكا هذه أشد من ناوك
لهكاك صقصك مكن نطكالع كنكا ما ذكرت الهمة. وإذ ذات الميرة قصة

فككي وجهككاد بالككدين واستمساك الوطن، عن وذود وشجاعة حماسة
شككباب يطككالع مككا ذكككرت  ثككم والمجككد، العل لنيككل وكفاح الله سبيل
ليككن،و وضككعف وخإنوثككة ميوعككة كلهككا روايككات مككن وناشككئوه اليككوم

وثقافككة العامككة المككس ثقافككة بيككن الغريككب التطككور مدى وأدركت
هككذا غربلككة إلككى الحاجككة أشككد فككي أننككا وأعتقد كذلك، العامة اليوم
أو كتككب صككورة فككي الجديككد، الجمل إلى يقدم الذي الثقافي الغذاء

مجلت. أو صحف أو روايات
نخبككة عككتجم قككد حينذاك المعلمين مدرسة الثاني: أن العامل ناوك
مدرسككة نككاظر عطيككة العزيز عبد أستاذنا - مثل الساتذة فضلء من

الشككيخ وأسككتاذنا بهككا، الخإككوان ورئيس نآلا بالسكندرية المعلمين
علم، أبككو الفتككاح عبككد الشككيخ وأسككتاذنا اللككه، رحمككه سليم فرحات

جزاهككم البسككيوني الشككيخ وأسككتاذنا سككليمان، على الحاج وأستاذنا
البحككث علككى طلبهككم وتشككجيع والخيككر حبالصل امتازوا-  اخإير الله

من الكثير فيها أجد كنت روحية صلة بحضراتهم لي وكانت والدرس
كككان وقككد عطيككة، العزيككز عبككد السككتاذ أن أذكككر زلت التشجيع. ول

ًا اخإتبككارا لنككا أجككرى وقد العملية، التربية لنا يدرس فككأعجبته شككهري
ًا أحسنت الورقة على فكتب إجابتي علككى زيككادة هنككاك كككان ولو جد
طلبنككي ثم الوراقا، توزيع عند بيده الورقة لعطيتك. وحجز النهاية

والحككث والتشككجيع النصككح عبككارات بككن بكثير زودني و إلى وسلمها
”بعككض بتصككحيح واخإتصككني والمطالعككة، والككدر!ن القككراءة علككى

بمطبعككة ذاك إذ يطبككع كككان الذي التربية ني ”المعلم”كتابة  بروفات
بدمنهور. المستقبل

المرحلككة هككذه في وأنا فحفظت نفس في أثرها العوامل لهذه نكا
ًا المدرسية المناهج خإارج تعليملا من العلككوم فكي المتككون مكن كثير

مالككك لبككن اللفيككة ثككم للحريككري العراب ملحة فحفظت المختلفة
طلح فكي والياقوتيكة فكي والرجبيكة التوحيكد فكي والجكوهرة المص

القككدوري متككن مككن وكثيرا المنطق في السلم نمت وبعض الميراث
فقه في شجاع لبي والتقريب الغاية متن ومن حنيفة إلى فقه في

المالكيككة. ولسككت مككذهب فككي عامر ابن منظومة وبعض الشافعية،
حاز المتون حفظ من ”المأثورة بالعبارة لي الوالد توجيه أبدا أنسى

حككاولت أفككي درجة إلى عميقا نفسي في ارهأث كان لقد و ”الفنون
بمصككطلحاتها، التككام جهلككي مككع القراءات في الشاطبية متن حفظ

الن. إلى -بعضها أحفظ زلت ول فعل مقدماتها وحفظت



اللغككة حصص من حصة في زارنا المفتشين بعض أن الطرائف نوم
حككةمل إل حينككذاك أحفككظ أكككن ولككم العدادية الثالثة بالسنة العربية

فككي الفعككل وعلمككة السككم علمككة عككن فسككأل للحريككري العككراب
- وهو للجابة الستاذ نيبدتفان الحرف علمة عن سأل ثم القواعد،
مككن بيتككا الجككواب ا - فكان حينذاك النجار على محمد الشيخ الستاذ
الحريري: قول وهو الملحة

علمة تكن قولي عل سقف علمة له ليست ما حرفلوا
لكككون قولككك علككى سككأقيس سككيدي اي حاضر وقال الرجل متسبفا

وانصرف. الستاذ وشكر علمة،
يعكدون ككانوا الكذين إخإواننككا بعككض نظكر وجهت يةملعال الثروة ههذ

مككدرس الوقت. مككن ذلك في العليا العلوم دار إلى للتقدم أنفسهم
نككذاكر أن على يعرضوا أن إلى بالمعلمين الملحقة الولية المدرسة

نوفككل، علككى الشككيخ العزيككز الخأ قككدمتهمم وفككي معككا لنتقككدم عام
ًا نككذاكر أن فكي رغككب الن. وقككد نوفكل علكى والستاذ حينذاك، معك
ًا ونتقدم قسككمين: حينئذ العلوم دار وكانت العليا العلوم دار إلى مع
الزهككر طلب مككن شككاء مككن إليككه يتقككدم وهككذا التجهيككزي، القسككم

شككاء مككن إليه ويتقدم المؤقت العالي والقسم المعلمين، ومدارس
ًا ويرنككون الطلب هككؤلء من كذلك الشككهادة علككى حصككلوا قككد غالبكك

إل إليككه للتقككدم يبككق لككم هذا العالي القسم وكان الزهرية، الثانوية
القسككم محله ليحل يلغى دراسي. ثملا  24 – 23 العام: عام هذا

مككن إخإواننككا بعككض ادأر  وقككد  التجهيككزي، مككن يسككتمد الككذي العالي
القبككال وكككثر التجهيزي القسم هذا إلى يتقدم أن المعلمين لبط

لمككن الوحيكدة الفرصة أنها اعتبار على المؤقت يلاعال القسم على
به. اللحاقا يريدون

السككنة فككي وكنككت معككا، نككذاكر أن نوفككل علككى الشككيخ الستاذ داأر
الكفككاءة شككهادة نامتحككا فيهككا سككأؤدي الككتي السنة في أي الثالثة،

ًا هو وكان الولي، عليمتلل عن للمعلمين. فاعتذرت بالملحقة مدرس
ووجكوب الخإكوة حقكوقا بكاب مكن علكي دخإكل لكنكهو همعكك المذاكرة

إليه. الصغاء من بدا أر فلم لرأيهم والستماع الخإوان معاونة

والشهادات العلم في يأر
والحصككول والشهادات وطلبه العلم في رأي اليام هذه في لي نكا

ًا كان عليها، ًا كنت للحياء: لقد مطالعتي آثار من أثر ًا للعلم محب حبكك
وكنككت العلككم، مككن والستزادة القراءة إلى الميل شديد وكنت ،ًامج

ًا حتى الناس بين نشره -ووجوب وللجماعة للفرد العلم بفائدة مؤمن
”الشككمس“ اتهأسمي شهرية مجلة إصدار على عزمت أنني أذكر إني



ًا والثككاني الول العددين منها تبتكو محمككد الشككيخ لسككتاذنا تقليككد
ًا الشككهرية ”السككعاد ”مجلة يصدر كان الذي زهران ”بمجلككة وتشككبه
الغزالككي طريقككة فيهككا. ولكككن المطالعككة كككثير كنككت الككتي ”المنككار

أثككرت قككد كانت العلم وطلب والمعارف العلوم ترتيب في وأسلوبه
ًا تأثيرا نفسي في الملحة الرغبة عنيف: هذه صراع في فكنت شديد

الغزالككي، المام وإرشادات العلم، طلب من الستزادة إلى تدعوني
الفرائككض أداء فككي إليككه المحتككاج العلككم بأنه الواجب العلم وتعريفه
إلككى تككدعوني العمككل، إلككى ذلككك بعككد النصككراف ثم العيش، وكسب

فيه. الوقت ضياع وعدم سواه ما وترك بالضروري الخإذ
جراالخ إلى بعثة من يتبعها وما العلوم دار إلى التقدم فكرة ءتاوج

وقوي. وكنككت الصراع هذا فاشتد  دبلومها، في الوائل للمتقدمين
ًا: لمككاذا لنفسي أقول للجككاه هككل العلككوم؟ دار تككدخإل أن تريككد دائم
لن حرام ذاهو – أولي مدرس ل عال مدرس إنك الناس يقول حتى

مككن وشككهوة النفككس أدواء مككن داء عليككه والحككرص الجككاه بلككط
وتجمككع مرتبككك يتضككاعف حككتى للمال أو – مقاومتها يجب شهواتها
وتركككب اللينككة المطككاعم وتطعم الفاخإرة الملبس وتلبس الموال

عبككد تعككس ”و إنسككان لككه يعمككل مككا شككر وهككذا  الفارهككة؟ المراكب
وإذ وانتكككس، تعككس يفة،طالق عبد تعس هم،درال عبد تعس الدينار،

الشهوات حب للناس  زين“العظيم:  الله وصدقا ”انتقش فل شيك
والفضككة الككذهب مككن المقنطككرة والقنككاطير والبنيككن النسككاء مككن

واللككه الككدنيا الحيككاة متككاع ذلككك والحككرث والنعام المسومة والخيل
عنككد اتقككوا ذلكككم: للككذين من بخير أؤنبئكم الثواب. قل حسن عنده

- أو اليككات ”فيهككا خإالككدين النهككار تحتهككا مككن تجككري جنككات ربهككم
أو الجهلء تمككاري أو العلمككاء لتنككافس والمعرفككة بككالعلم للتكككاثر
تعلم القيامة: من يوم النار به تسعر من وأول الناس على تستعلي

لككم عالم القيامة يوم عذابا الناس بعلمه. وأشد يعمل ولم الله لغير
عالمككا لتكككون تتعلككم إنككك نفسككك لككك تقول بعلمه. وقد الله ينفعه
الخيككر، النككاس معلمككي علككى يصلون وملئكته الله وأن الناس تنفع
ًا ص الله رسول بعث وإنما أنككك فككي صادقة كنت إذا لها فقل معلم

لوخإككد تريككدين فلككم اللككه مرضاة ابتغاء الناس لفادة العلم تريدين
والشككهادة والعلمككاء؟ شككيوخألا وعنككد الكتككب في لموالع العلوم دار

قاتل، سم وهما ،لوالما الحياة وإلى الدنيا إلى المطية وهي فتنة،
ول الكتككب مككن والجوارح. فتعلمككي للقلوب مفسد للعمال، محبط
.الرسمية بالدبلومات ول المدرسية بالشهادات تعلقي

فعلً. تغلبككت دقكك هكي بككل نفسكي، علكى تتغلب الفلسفة هذه تداك
ًا. ولكككن نوفل علي الستاذ الخأ مع أذاكر لمف الشككيخ أسككتاذنا تذمم



ًا يحبني وكان الله، رحمه ميسل فرحات ًا حب علككي عطفه ويظهر جم
بلباقككة اسككتطاع  كريمككة منزلككة نفسككي من وينزل مناسبة، كل في

مالعلككو دار إلككى التقدم وإلى بجد، المذاكرة إلى يدفعني أن ولطف
ل والعلم الكفاءة شهادة أبواب على الن وله: إنكق من فعلً. وكان

الكككبيرة، للمتحانككات تجربككة العلككوم دار امتحككان إلى وتقدمك يضر،
مككن واثككق وأنا حقها، لنفسك لتحفظ فتقدم تعوض، ل فرصة وهذه

تشككاء كمككا فيككه تفكككر مجككال ذلك بعد أمامنا ثم الله، شاء إن نجاحك
يككدفعني أن القككوى بتأثيره استطاع تدخإل. وهكذا أو ترفض أن ولك
ًا المتحككان وكككان فتقككدمت، المتقككدمين مع بطلبي التقدم إلى دفع
قليلة. بفترة الكفاءة شهادة امتحان قبل

يقتانرط
نظرية، والخإرى عملية إحداهما ذكريان هنا أسجل أن وأحب

الوقت. من فترة تفكيري واسترعتا بهما أعجبت
الشككرقاوي أحمككد الشككيخ المفضككال العلمككة ىفككذكر أولهمككا امككأ

أبنككاءه زار واحككدة: حيككن مرة الإ أره لم والذي الله، رحمه الهوريني
منككازلهم فككي شككئونهم وتفقككد بككدمنهور، وأحباءه ومريديه وطلبه

المككألوف. طبعككه عككن فيهككا يخككرج لككم ليلككة معنككا وقضككى وبيوتهم،
أنكه عنكه كره. عرفتذأ أزال ول أكبره يجعلن ما الرجل عن وعرفت

يعيككن وكككان بلدته، أهل إليه فدفع قلبه كل من والتعليم العلم أحب
ثم تعليمه، يتم حتى الخاص ماله من التعليم نفقات على القادر غير
القادرين غير من آخإر طالب على ينفق أن على يعمل يتخرج أن بعد

ًا، - ل الدين يرد حتى ًا ولكن نقد لككم الطريقككة - وبهككذه ومعرفة علم
ففككد فقككراء، أهلككه كككان مهمككا التعليككم عككن عككاجز هورين في يكن

ًا أغناهم ً العلمي، التكافل هذا جميع الروحيككة الرابطة تلك عن فضل
الرجككل متعككة جميعا. وكككانت المتعلمين هؤلء بين تجمع كانت التي

عشككرين فيرى الصيفية الجازة في حوله، من واعيتجم أن الوحيدة
ًا عشككرين جككوار إلككى أزهريككا دار طلب يسككمى كككان - كمككا درعميكك
الوليككة.. إلككى المعلمين دار طلب من خإمسين جانب - إلى العلوم
يككذاكرهم أنواعهككا، اخإتلف علككى المعاهككد طلب مككن كككثيرة أعككداد

منهككم ويتلقككى والعتراضككات، اللغككاز عليهككم ويككورد ويسككامرهم
الككدرس إلككى والهمككم الذهككان بككذلك ويشككحذ والجابككات، السككئلة

بككدمنهور الوليككة المعلميككن طلب كان هنا ومن والمعرفة، والعلم
ًا الهورينيون ي قضكاها تشكجيعية زيكادة زارهم قد و عظيما، عدد ف

واعتراضككاته أسككئلته مككن أنككج ولم العلمية والمحاورات النكات هذه
جنته. في له وأفسح الله رحمه وإيراداته وألغازه



شككاب وهككو اللككه، رحمككه دراز صككاوي الشككيخ ذكرى الثانية والذكرى
وقككد عمككره، مككن والعشرين الخامسة يتجاوز لم حينذاك كان فلح،
ودقككة الككذكاء فككي نككادرا كككان ولكنه الله، رحمة إلى ذلك بعد توفي

وتطككرقا والعلككم، الوليككاء عن ثنتحد أخإذنا المور، وتصوير الفهم،
إلككى ثككم لبلدهم، المجاور الدسوقي إبراهيم سيدي إلى الحديث بنا

أحمككد سككيدي نبككأ مككا فقككال: أتككدري بطنطككا البككدوي أحمككد سككيدي
ًا كان لقد له فقلت البدوي؟ ًا ولي ًا كريم فاضككل وعالمككا صككالحا وتقي

أحدثك.  وأنا فقال: اسمع    نعلم، ما هذا فقط؟ فقال: ذلك

مككن أهلككه وكككان مكككة مككن مهجككره من مصر إلى البدوي السيد جاء
ل وليتهم أن مع بالمماليك، محكومة كانت مصر نزل ولما المغرب،

ًا ليسوا لنهم تصح والعلككم النسككب لككه اجتمع علوي سيد وهو أحرار
ًا الخلفة يرون البيت وأهل والولية، الخلفة انقرضت وقد لهم حق
دويلت السككلم أمككم وتفرقككت بغككداد، في أمرها وانتهي العباسية

هككؤلء. المماليككك ومنهم بالقوة، عليها تغلبوا أمراء يحكمها صغيرة
سككبيلهما: إعككادة فككي يجاهككد أن السككيد علككى يجككب أمكران فهنككاك

تصككح ل الككذين المماليككك أيككدي مككن الحكككم واسككتخلص الخلفككة
بعككض خإككاص. فجمككع ترتيككب مككن بككد ل هككذا؟ يفعككل وليتهم. كيككف

العككال عبككد وسككيدي مجاهككد سككيدي -- ومنهككم ومستشاريه خإواصه
الككذكر علككى النككاس وجمككع الككدعوة نشككر على واتفقوا—وأمثالهما

العصككا أو الخشككي السككيف الككذكر هككذا شككاراتا وجعلككوا والتلوة
والككبيرقا عليككه، يجتمعككون والطبككل السككيف مقككام لتقككوم الغليظة

ًا ليكون اجتمككع - فككإذا الحمديككة شككعائر - وهككذه  والدرقككة لهم علم
أن ذلككك بعككد اسككتطاعوا الككدين أحكام وتعلموا الله ذكر على الناس

وضككياع الحكم في فساد من مجتمعهم عليه ما يدركوا وأن يشعروا
المككر واجككب واعتقككاد الدينيككة، النخككوة فككدفعتهم الخلفككة فككي

هككذه تصككحيح سبيل في الجهاد  إلى المنكر، عن والنهي بالمعروف
طنطا السيد سنة. واخإتار كل يجتمعون التباع هؤلء وكان الوضاع

ولبعككدها مصككر، فككي العامرة البلدان في - لتوسطها لحركته مركزا
ًا التبككاع اجتمككع - فككإذا الحكككم مقككر عن ”مولككد” هيئككة علككى سككنوي

ل بالككدعوة. ولكنككه النككاس تككأثر مككدى أي إلى يدرك أن هو استطاع
اللثككام ويضككرب السككطح فككوقا يعتكككف بككل نفسككه عككن لهم يكشف

ًا ذاك عككرف هككو وهككذا نفوسككهم، فككي أهيككب ذلككك ليكككون مضككاعف
أن أراد فمككن بمككوته النظككرة أن يشككيعون أتباعه كان حتى الزمان،

النظككرة. هككذه سككبيل فككي حيككاته عككن فليسككتغن القطب إلى ينظر
كثير. خإلق عليها أجتمع حتى الدعوة هذه انتشرت وهكذا



رصككم تككولى فقككد ركة،لحا هذه لتنجح مواتية تكن لم الظروف نكلو
وانتصر مرات، الصليبيين على فانتصر  البندقداري، بيبرس الظاهر

وأحبككه نجمككه تفككعراو اسككمه قطككز. ولمككع المظفككر مككع التتار على
وبككايعه العباسككيين أبنككاء أحككد اسككتقدم بككل بككذلك يكتف ولم العامة،

عنكد يقكف ولكم أساسكه، مكن المشروع على فقضى فعلً، بالخلفة
منزلته، من ورفع به واتصل السيد مع لسياسةا أحسن بل الحد، ذاه

بلد مككن تخليصككهم حين السرى توزيع على القيم يكون بأن وكلفه
تمككام قبل ذلك وكل وإعزاز، تكريم من ذلك في لما لهليهم العداء

المماليككك، فككي فعليا والحكم الملك واستمر الخطير، المشروع هذا
ًا الصوري الخليفة لهذا إسميا و الدهر. من حين

وأنككا البكدوي السكيد تاريكخ فكي والتسلسكل التعليل هذا أسمع كنت
التعليككم مككن اكككثر يتعلككم ملكك يالككذ الفلح الشاب هذا لعقلية أعجب
لو موفور وعقل مقبور، ذكاء من مصر في كم و القرية، في الولي

؟.. ولل؟الفعكك حيككز إلى القوة حيز من إظهاره على يعمل من وجد
كأنمككا لككي تتمثككل اللككه رحمككه دراز  الصككاوي الشككيخ لمككاتك زالككت

الرض إن اللككه، بيد والمور طرافة وفيها عبرة وفيها الن، أسمعها
للمتقين. والعاقبة عباده من يشاء من يورثها لله

القاهرة إلى
بموعد ذلك بعد وأخإطرت العلوم دار إلى تقدمت إنني فأقول ودعوأ
أن و للككدعوة أسككتجيب أن علككى والمتحككان. وكككان الطككبي فكشال

أن الوالككد رمضككان. أراد في ذلك لدائهما.وكان القاهرة إلى أسافر
ًا، لككذلك أر ملككف يصككحبني بالككدعوات زودنككي بككأن واكتفيككت  موجبكك
ًا وأعطاني الطريق لي ووصف الطيبات، مككن لككه صككديق إلككى خإطاب

بخدمات الوالد له قام طالما ،رةبالقاه الميسورين الكتب تجار كبار
ًا جليلة والخير. والوفاء الصلح فيه معتقد

قد ينذاكح يسن وكان حياتي، في مرة لول القاهرة إلى صلتوو 
مككع الحديككد بككاب فكي ونزلككت بشككهور، عشككرة السادسة على  أربت

ًا، العصر سكيدنا إلكى السكوارس ثكم العتبة، إلى الترام وركبت تقريب
فلم الخطاب وسلمته التاجر هذا ندكا وقصدت نزلت ثحي الحسين

عمككال أحككد كلككف أنككه فعلككه الككذي وكككل فيه، بما يعبأ ولم به يكترث
ًا رجل العامل بملحظتي. وكان المحل ًا، صالح بككه ولي وللوالد كريم
فافطرنككا، منزلككه إلككى وأخإذني أكرمني و بي فرحب سابقة، معرفة

بعككد ونمت للسحور، المنزل إلى وعدنا الوقت بعض  نقضي وخإرجنا
علككى يككدلني بككأن صككاحبي أطككالب مبكككرا واستيقظت الصبح، صلة

الحميككم الصككديق  بعككام إليهككا سككبقني قككد حيككث العلوم دار مدرسة
- الن بالمعككارف - المدرس حجاج شرف محمد الستاذ الكريم والخأ



دلنككي والمتحان. وقككد الطبي الكشف طريقة منه لستوضح للقاه
فركبككت العلككوم، دار إلككى لموصككول طريقككة علككى الطيككب العامككل

دار مقابككل العينككي قصككر شارع إلى الترام ثم العتبة إلى السوارس
وأخإذ وتعانقنا، صديقي لقيت حيث الطلب خإروج وانتظرت العلوم،

الثككاني بالككدور الفيككل ببركككة البككاقي عبد حارة في منزله إلى بيدي
الطلب. من فريق مع يسكن كان حيث

التككاجر ذلككك إلى قصدت أن الصباح منذ الثاني اليوم في عملي نكا
صككانع ىلككع ليككدلني المدرسككة، إلككى صككديقي ذهككب أن  الكتبي،بعد

ًا نظارة. طبية لي ليصنع نظارات أعككرض ولكنككه للكشككف، اسككتعداد
الزهككر إلككى فككوري مككن وذهبككت الككوقت، أضككيع أن أشأ فلم كعادته
وحلككق وبسككاطته، سككعته مككن هرأيتكك مككا وراعنككي ةمككر لول ودخإلته
واحككدة الحلككق علككى ووقفككت ويككذاكرون يدرسككون فيككه الطلب

العلككوم، دار دخإككول عككن أهلهككا يتحككدث حلقككة رأيككت   ثككم فواحككدة،
أيام، عشرة نحو بعد سيكون الذي لمتحانها متقدمون أنهم وفهمت

ًا أيام ثلثة بعد سيتم الذي وللكشف وتحدثت فيهم، فاندمجت تقريب
لصككنع طككبيب إلككى يرشدني من إلى حاجتي وعن رغبتي عن إليهم
دكتورة عيادة إلى فوره من وقام أحدهم معي فتطوع طبية، نظارة
وأنهككا والمهارة، بالحذقا وصفها متمصرة، ولكنها أظن فيما يونانية
إليهككا وصككلنا وعنككدما القيمككة، اعتككدال مككع مناسبة نظارة له صنعت
ًا خإمسككين الكشف نظير في وأخإذت عملها بدأت علككى ودلتنككا قرشكك
ًا بدوره أخإذ الذي النظارات محل ًا وخإمسككين مائة للنظارة ثمن قرشكك

ًا، النظارة وأنجز بعككد الكشككف انتظككار إل أمككامي يبق لم وبذلك فور
يومين.

الطبي شفكال
الكشككف هككذا فككي حككالفني التوفيككق إن أقككول حيككن أبككالغ تسككول

الحظ يخونهم أعرف من بعض رأيت الذي الوقت في عجيبة محالفة
الطباء كان . لقد”ملمة ول عتاب فل الحظوظ قسم من وسبحان“

وأيسككرهم أطيبهككم وهككو أولهككم كشككف فككي اسككم رخإآ وكنت ثلثة،
ًا. وكككان ثككالثهم. وهككو نصككيب مككن نوفككل علككي السككتاذ الخأ كشككف

ًا أقساهم ًا. وبقككدر قلب طبيككبي عنككد لنجككاحا نسككبة كككانت مككا وكشف
شكككي مككع أعلى. فنجحت الخإر هذا عند الرسوب نسبة كانت الية،ع

وبككدنه بصككره سلمة من التام تأكده مع هو ورسب النجاح، في التام
النجاح. لهذا الكامل استعداده ومع

خإبككث ولكككن ففعككل، الكشككف بها يعيد نظارة بعمل الطبيب صاهووأ
بعد ولكنه فرصة،لا منه فضاعت انيةث مرة النجاح وبين بينه حال هذا
هككذا علككى وثككابر العربيككة اللغككة قسككم الداب كليككة إلى انتسب ذلك



يعجككزه ل الهمككة وصككاحب هككا،نم بالليسككانس ظفككر حككتى النتساب
شيء.

الزهر في بوعسأ
مككن كنككت أن لككي مفاجأة الحقيقة في وكانت الكشف نتيجة ترظه

يكككن فلككم عهم هزل ل جد في المتحان مهمة واجهت ولذلك الناجح
كككان. فقككد وقد التبتل، إل ينفع فل واحد أسبوع إل يبق ولم الجد إل

فككي وهنككاك، المعمككور الزهككر طرشكك تويمم وكتبي أمتعتي حملت
الزملء بعض إلى رحالي. وتعرفت حططت بالضبط، القديمة القبلة

للعلككم السككبوع ذاهكك العتكككاف ونوينككا العلككوم، دار إلى المتقدمين
ٌا: نتنككاوب لبركةلو والسككحور، الفطككار طعككام لحضككار الخككروج معكك

ًا. وقاتككل  إل ننككام فل النككوم في الحراسة ونتناوب علككم اللككه غككرار
وقككوافيه وضككروبه وعللككه زحككافه مككن شيئا أفقه أكد فلم العروض

ًا وكككان أسككتذكر أخإككذت ولكننككي الكلمككة، معنككى بكككل علككي جديككد
كنككت ولكنككي والمدنيككة الرياضككية العلككوم أخإشى كنت وما والسلم،

غبككار فيهمككا أشككق ل أنككي أتصككور كنككت إذ والصككرف النحككو أخإشككى
الهليككة الشككهادة جككاوزوا الذين بين الزهر من المتقدمين الطلب
رأت اللفيكة، أحفكظ إننكي العاليكة. نعكم السكنوات في ودرسوا وق
هككذه بعككض فككي الوالككد وشككاركني عليهككا، عقيككل ابن شرح لنفسي

النفككس، معهككا تهدأ التي المنظمة الدراسة تكن لم ولكنها الشئون،
القلب. إليها ويسكن

العككروض بيككت أذكككر زلككت ول بسككلم، ترمككو المتحان أيام ءتاوج
مككن فيككه مككا ونككذكر نقطعه أن إلينا طلب أنه وأذكر فيه امتحنا الذي
هو: بحر أي ومن وزحاف علل

البدر ليلة ورنالم نتك بشر وىس شيء من كنت لو

صالحة ؤيار 
عبككاده نفككوس ويسكن يطمئن أنه وتعالى تبارك الله فضل من نوإ

النحككو امتحككان ليلككة أن أذكككر زلككت فل السباب له أيه أمرا أراد وإذا
يككرى فيمككا  رأيت  ”القول بعض في جاء كما الجبر وليس“ والصرف

ًا أركب النائم: أنني الجلء الفضكلء ءالعلمكا بعكض مكع ًايفلط زورق
فتقدم الجميلة، النيل صفحة على ورخإاء نسيم في الهوينا بنا يسير

لككي: أيككن وقككال الصككعيد، علمككاء زي فككي وكان الفضلء، هؤلء أحد
فيه نراجع ذا. فقال: تعالى هو فقلت: ها عقيل؟ لبن اللفية شرح
عينهككا. لصككفحات كذا، وصفحة كذا، صفحة هات الموضوعات، بعض

ًا استيقظت حتى موضوعاتها أراجع وأخإذت ًا. وفككي منشرح مسرور



ذلكك فككان الموضكوعات هككذه حككول السكئلة من الكثير جاء الصباح
بشككرى عاجككل الصككالحة والرؤيككا وتعككالى، تبككارك اللككه مككن تيسككيرا
العالمين. رب لله والحمد المؤمن

بحيرة خإربتا رسةدم
كفككاءة امتحككان أديككت وبعد- قليككل المتحان. بعد رةاهالق من تعد

المدرسككة، فككي الول فكنككت النتيجككة الولككى. وظهككرت التعليككم
مككن فكنككت العلوم دار امتحان نتيجة وظهرت القطر في والخامس
هككذه فككي لذكر فإني كذلك لي مفاجأة النجاح هذا وكان الناجحين،

ًا، يمتحنككون ممككن كككان وقد بدير، أحمد أستاذنا اللحظة و      شككفهي
جلسككت وقككد يعرفككه، لككم لمككن الغلظة يشبه فيما الدعابة كثير كان

سككيدي. يككا فقلككت: نعككم العككالي؟ للقسككم تتقدم فقال: أنت أمامه
”كككام؟ سككنك إنككت حتصككغر العلككوم قككال: دار ثككمً اشككزر إلي فنظر
ًا عشكر له: ستة فقلت حككتى تنتظككر لككم لمككاذا ونصككف. فقككال عامكك
جمككع بككاب فككاقرأ الفرصككة. فقككال: إذن لككه: تفككوت فقلككت تكككبر؟

فقككال: إقككرأ. وكككان فقلككت: نعككم، اللفية، تحفظ ألست التكسير،
مثككل ألفت أكن ولم عاشور الفتاح عبد الستاذ المتحان في زميله

نظككر إلككى تلفككت سككني - وكككانت أعككرف لم من مع المداعبات هذه
فكي التجهيكزي القسكم يقكول: امتحكان بعضكهم ككان حتى الزملء
فينظككر العككالي القسككم إلى متقدم إني له المقابلة. فأقول الجهة

الجابككة عككن أتوقككف وكدت بدير الستاذ بدعابة - فتأثرت وينصرف
وأخإككذ دعابككة فككي بككدير الستاذ فزجر تدخإل عاشور الستاذ أن لول

والمحفوظككات المطالعككة دور جككاء ثككم أقككرأ، وأنككا لككي يسككتمع
وشككجعني بخيككر بككدير السككتاذ لككي فككدعا الشككفهية والمناقشككة

بكك أحمكد السكتاذ أمككام الكريكم القكرآن امتحكان وانصرفت. وكان
أكككن لكم هكذا مككع متلطفكا. ولكنكي ظريفكا فككان الله رحمه زناتي
ًا مفاجأة. النتيجة ظهور فكان النجاح من واثق

ً عيننككي البحيرة مديرية مجلس أن ثالثة مفاجأة وكانت مدرسككا فعل
الجكازة عقكب عملكي تسكلم إلكى ودعيكت الوليكة، خإربتكا بمدرسة
الوظيفككة بيككن أخإتار أن هذا على بناء علي مباشرة. فكان الصيفية

فضككلت النهايككة فككي ولكني العلوم، بدار العلم طلب إلى العودة أو
حيككث القككاهرة، إلككى الرحككال أشد وأن التعلم، سلك في أستمر أن
الوهككاب عبككد السككيد لشككيخنا الرسككمي المقككر وحيككث العلككوم، دار

الغيبة بطول الشعور هو واحد شيء إل يقلقني يكن ولم الحصافي
أفنككدي أحمككد الحبيب والخأ الحميم، الصديق وفيها المحمودية، عن

ثم الفضل هو دام ما العزم، هذا إنفاذ على اتفقنا ولكننا السكري،



نضككحي أن علينككا الجهككاد، من نوع والعلم نتكاتب أو ذلك بعد نتزاور
غالية. عزيزة التضحية كانت مهما سبيله في

العلوم بدار الولى السنة
بعككض مككع وسكككنت القككاهرة إلككى وقدمت الصيفية، الجازة انتهت
زينب السيدة بحي مراسينة  بشارع18 رقم بالمنزل العزاء الخإوة
سكناه. منزل أول وكان عنها، الله رضي

إلككى شككوقا وكلككي العلككوم، دار إلككى الدراسككة افتتككاح يككوم وغدوت
ًا الكدرس إلكى اللككه يوجهنكك وقكد العلكم، ًا، توجيهك أنسكى ول حميككد
وقكف وقد بعد، والدوات الكتب تسلمنا قد نكن ولم الولى، الحصة
عليككه اللككه أغككدقا المطلب عبد محمد الشيخ البدوي الشاعر أستاذنا
بقككامته المنصككة علككى السككبورة - أمككام والرضككوان الرحمة شآبيب
كتب ثم والتوفيق، النجاح لهم ويتمنى الجدد، الطلبة يحيي المديدة

السبورة: على

البرص: بن عبيد قال
وخإككككال عم عن القدموس أقدم الك مجدها ورثنا دار ولنا

ثم الليالي أولي في المجد مورثوناالكك آبككاؤنا منككه منكككزل
فككي - وقرأهمككا الله - رحمه عادته على العلى، جبته بطوقا أمسك
فقلككت بإعرابهمككا، طالبنككا ثم والعتزاز، الفخار معنى يحمل جرس

هككذا أتسككاءل: مككا وأخإككذت” يككوم أول مككن بالجككد بككدأنا” نفسي في
أسسه؟! وما يقول أن وسعه في وكان منه قال ولماذا القدموس؟

عبيد عن الكلم إلى الحوار نقلنا حتى البيتين إعراب في ننحت زلنا
العرب وأيام ولين، خإشونة من فيها وما العربية والحياة البرص بن

والسكيوف الرمكاح وأنكواع وسكلمها، حربهكا فكي وأدواتها وأوابدها
الستاذ واستشهد له، ريش ل والذي المريش السهم إلى والسهام

المعروف:  بالبيت
ظواهريضر لم الكحل ريشه بسهم ومتى للقلب وهو جلدي  
جارح
النكوع بهكذا مأخإوذ وأنا بأنواعها، السهام السبورة على يرسم وأخإذ

وزادنككي وشوقا، بشغف أتابعه البحث، في والتوسع الستطراد من
ًا، للعلم السلوب هذا ًا وأسككاتذتها العلوم ولدار حب ًا احترامكك وتقككدير

ًا. وعجب



طريفة

الخأ أن - أذكككر اللككه - رحمككه المطلب عبد الشيخ الستاذ ذكر وعلى
لككه أن لككي ذكككر مكرة، لول عنده نزلت الذي الطيب، الكتبي العامل

المطلككب، عبككد الشككيخ السككتاذ ومنهككم صككلة  العلككوم دار بأسككاتذة
أن اسككتطاعته فككي - وأن اللككه - رحمه سلمة علم الشيخ والستاذ
ولككو المتحككان في أو الكشف في لي ليتوسطا شأني في يحدثهما

ليقككدم منزلككه فككي الليلة المطلب عبد الشيخ سيزور وأنه الشفهي
يسكن الله رحمه - وكان إليه أصحبه أن في مانع ول الكتب بعض له
مكرة أول هكذه وككانت بالحلميككة الخككازن سكنجر شكارع فكي ذاك إذ

هذا؟ الخازن سنجر هو من وأتساءل الخازن سنجر اسم فيها أسمع
نفسككي فككي أجككد لككم - ولكنككي التككراك؟ مككن أم المماليككك من أهو

بهككذا. ولكككن واكتفيككت للرجككل فشكككرت الوساطة، هذه إلى توجها
- وهككو اللككه - رحمككه قمككر أبو موسى الشيخ بأستاذنا ذكرني حديثه
- لككي فككذكره منزلككه عككن فسككألته أيضا، العلوم بدار ومدرس قريب
اليككومين في فرصة - وانتهزت يالمصر الخليج بشارع ذاك إذ وكان

وطرقتككه البككاب أمككام ووقفككت إليه، وذهبت الكشف، قبل الخاليين
إلى ودفعني ينفس تملك خإاطر لي خإطر اللحظة هذه مرة... وفي

أننككي هككو الخاطر هذا الداخإل، من الرد انتظار دون فورا النصراف
إلككى وركككون سككواه علككى واعتمككاد اللككه لغيككر لجوء هذا بأن شعرت

تكككون أن وعلككى وحككده، بككالله السككتعانة علككى النككاس. فصككممت
والمتحككان الكشككف مككن النتهككاء - بعككد الله - رحمه للشيخ زيارتي

النككزول عككدم علككى ولمني ذلك بعد وزرته فعل، ذلك كان معا. وقد
مككن يخلككو منزلككه يكككاد ل جككوادا كريمككا اللككه رحمككه كان - وقد عنده

وشككجعني فضككحك حككدث مككا لككه - فذكرت الحاجات وذوي الضياف
فككي لككه وأفسككح لككه الله شكر نفسي، في وأكده المعنى، هذا على

جنته.
جديد مسكن

عاكف آل باع جديد. فقد مسكن عن البحث في حديثا أنسى ولست
تككاجر لمعككي بككك إبراهيم إلى منزلهم نسكنه، الذي المنزل أصحاب
- إخإكراج إلكى مضكطرا ككان الكذي الكتابيكة والدرات والحكبر الورقا

أن إلينكا وطلكب بكذلك فأنكذرنا بمعرفته، المنزل لستخدام السكان
شككديدة حيرتنككا كككانت كم و  أقل أو أيام ثلثة ظرف في فورا نخرج



بقلعككة الدحديرة شارع في منزل إلى أخإيرا اهتدينا حتى البحث في
العام. بقية فيه قضينا حيث الكبش

عام حياة
ترتيككبي ظهكر فقككد العككام هككذا القككاهرة فككي بالحيككاة سككعيدا كنككت

الماديككة المكافككأة المدرسككة ومنحتنككي المتحككان،  فككي متقككدما
غيككر الكتككب لشككراء خإصصككته الشككهر فككي جنيككه وهككي المقككررة

الجنيككه هككذا أثككر مككن الن مكتبتي كتب من كثير زال ول المدرسية،
كككبرى متعككة أجككد كنككت المدرسككية. كمككا حيككاتي طول لزمني الذي
الشككيخ منككزل في أسبوع كل من الجمعة صلة عقب” الحضرة”في

الول الخليفة منزل في السبوع ليالي من كثير في ثم الحصافي،
غالب، أفندي علي الحصافي الشيخ

ًا. عنككا وجككزاه الله، قواه ،”دائما نسميه كما الفندي سيدنا أو“ خإيككر
تقريبككا، يوميككا ويكككاتبني السكككري أفنككدي أحمككد الخأ أكككاتب وكنت
الحصافية الخإوان ومع معه فأقضها الجازات فترة في البلد وأزور

بلغا. ذلك وفي بالمحمودية
يعكرهككا ل مستقرة والروحية والعملية العلمية، حياتي كانت وهكذا
لله. والحمد شيء

كارثة أو حادثة
منككه يومين مضي وبعد الخإير، المتحان أثناء في العام، نهاية وفي

وتعالى تبارك الله ولكن كارثة، تكون كادت حادثة لي وقعت تقريبا،
إلككى المحموديككة مككن كلها السرة لنتقال وسببا وبركة خإيرا جعلها

القاهرة.
الككبيت، فككي معنا والسكان الفصل، في الزملء إخإواننا أحد أن ذلك

فككي عليككه أتقككدم أن عليككه عككز كككذلك، المككوطن في معنا والغريب
عككددا، سككنين العلككم دور فككي قضككى وقد سنا أكبر أنه مع المتحان

أن الناشككئ لهككذا يسككمح فكيف والتقدم، بالولية أحق نفسه ويرى
عككن بها يعيقني حيلة في ففكر الخاطر هذا عليه استولى يتقدمه؟

زجاجككة ويصككب جميعا، نومنا فرصة ينتهز أن إل يجد فلم المتحان،
وقككد نككائم، وأنككا وعنقككي وجهككي علككى المركككزة” اليككود” صبغة من

ًا، ذلك بعد استيقظت الظلم، فككي أتككبينه ولم بالنوم، وتظاهر فزع
هككذا مككن وجهككي فغسككلت المياه، دورة إلى فوري من قمت ولكني

بالصككليبة صككرغتمش مسجد من الفجر أذان وسمعت الكاوي، الماء
ًا فنزلت مككن التعككب لشككدة قليل فنمككت الصلة. وعككدت إلى مسرع

وكككان العتككداء، هككذا آثككار فرأيت الصباح في واستيقظت المذاكرة
ًا،كبم خإرج قد هو الصككبغة زجاجككة معككه رأي الزملء: إنه أحد فقال ر



في زملؤنا عليه فقام السابقة، العلة وذكر اعترف، فعل. وبسؤاله
مككن وطككردوه الشككارع، في بأمتعته وقذفوا ضربا، وأوجعوه السكن

ولقككد المدرسككة إدارة أو النيابككة تبليككغ فككي مبعضه نزل. وتشددلما
مككن نعمككة وهككذه نجوت، قد أنني لي خإطر نهأ الول فعل، بذلك ضمت

والصفح: العفو إل الشكر وليس بالشكر، يقابل أن يجب وفضل الله
وتعالى تبارك لله المر فتركت  ”الله على فأجره وأصلح عفا ومن“

ًا. يهف أحرك ولم ساكن
وسككافرنا، المتحككان، وانتهككي البلككد، إلككى وصككل قككد الخككبر نكككول

الثككالث فكنككت للككه، والحمككد المتقككدمين من وكنت تيجةنلا وظهرت
ًا إباء أبت الوالدة السيدة ولكن الفرقة، في أمرين: إما أحد إل شديد
إلككى معككي هي تنتقل أن وإما للوظيفة، وأعود العلم عن أنقطع أن
قاهرة.ال

القاهرة إلى تقالنا
البتدائيككة، ةسككالدرا أتككم قد الرحمن عبد أخإي كان الوقت هذا يوف
الوليكة، أتكم قكد محمكد أخإكي وككان الثانوية، المدرسة من له بد ول

مككن لهككم بككد ل آخإككرون اخإككوة وكككان بالزهر، يلحقه أن الوالد ويرى
دبكك فل وإذن وديككة،حمالم فككي متوفرة المعاهد هذه وليست التعليم

كان. وكذلك السفر، طال وإن القاهرة من
المسكككن عككن ليبحككث الجازة انتهاء قبيل ةرهاالق إلى الوالد رضح

ًا فانتقلنا وعاد، ذلك في ووفق والعمل، حيككث المحمودية من جميع
”الزهككر إلككى محمككد وانتسككب التجككارة، مدرسككة الرحمككن عبد دخإل
المناسبة. رساالمد الخإوة بقية ودخإل ،”القاهرة معهد

طفةاع
إل الصككورة هككذه ىلككع السككرة شككمل اجتمككاع على ينقص يكن مول

اللككه في والصحبة والمحبة الخإوة عاطفة هي جياشة، قوية عاطفة
هككذه عككن نتعككزى كنككا فقككد السكككري، أفنككدي أحمككد الخأ وبين بيني

واحد. وأمككا بلد إلى النهاية في مصيرنا وبأن الجازات بأيام الفرقة
إلككى أعككود أل شككأنه مككن يكككون فقككد جديدا، وضعا نواجه ونحن الن

يجككب خإطورته أنفسنا في له أمر فذلك الله، يشاء أن إل المحمودية
الوسائل. بكل عليه نتغلب وأن فيه، التفكير نطيل أن
هككذا حككول طككوال وجلسككات وأحككاديث وليككال اجتماعككات لنككا تنكككا

هككو ينتقككل ل فلمككاذا لككه، وطككن ل روالتككاج تككاجر، مدأح المعنى: إن
النتقككال تريككد ل هككي  بها يصنع ما هتأسر ولكن  القاهرة إلى الخإر

أن إلككى انتهينككا ثككم طككويل فكرنا العمل؟ فما به ظروفها تسمح ول



رى تجربكة السنة هذه من نتخذ فعل، سكيكون. وانتقلنككا مكا بعكدها ن
شككهر قرابككة بالقككاهرة يأفند أحمد معي ضىوق الجديد، العام وبدأ
الفككترة هككذه طككول نتكككاتب وظللنككا المحمودية، إلى وعاد أوله، في

الصيفية. الجازة وبدأت كسابقه العام انتهي حتى

الساعات نادك
ًا وكككان الثانيككة الصككيفية الجككازة ءتاوجكك أقضككيها أن علككي لزامكك

.الجكازة طكوال نكاكه للقامكة سكبب إيجكاد مكن بد فل بالمحمودية
ًا لفتككح أذهككب أن الوالككد علككى فعرضت فيككه أعمككل هنككاك لنككا دكانكك

ًا لتمرن مستقل، كساعاتي ي،سفنب ًا تمرينكك ًا عمليكك علككى اسككتقللي
مككا كككثيرا كككان ولكنككه الحقيقككي السبب يعلم الوالد الصنعة. -وكان

بككه عككودني ممككا بتصككرفاتي ثقته دائما ويشعرني أريد بما لي يسلم
خإيككرا. وسككافرت، وأوصككاني بالسككفر لي محس ولهذا بنفسي ثقةال

أجككد وكنككت السككاعات، بإصككلح فعل واشككتغلت الككدكان، وفتحككت
من والكسب النفس على العتماد سعادة الحياة، هذه في سعادتين

معككه الككوقت وقضككاء أفندي أحمد بالخأ الجتماع وسعادة اليد، عمل
ونتككذاكر اللككه، نذكر معهم الجازة هذه ليالي وقضاء الحصافية ومع

بظككاهر الخلككوات وفككي تارة، المنازل وفي تارة، المسجد في العلم
ًا، النهككار فككي النيل في والستحمام أخإرى، تارة البلد وكككانت أحيانكك

ًا خإاصككة اجتماعككات أفنككدي أحمد وللخأ لي الليككل تسككتغرقا مككا كككثير
نفككترقا ل فكنككا الجككازة مككدة طككول منزله في نزولي بطوله. وكان

نهار. أو ليل في
فككي سككتغراقنااو والككذكر بالعبككادة الكامككل اشككتغالنا مككن لرغماوبكك

العلككم نتعشق دائما كنا أننا إل وأحفالها ووظائفها بأورادها الطريق
وننكككر وأحكامه، الدين ظاهر مع يتنافى ما كل من وننفر والقراءة،

السككلم. تعككاليم علككى خإروجهككم للطرقا المنتسبين من على- كثير
ًا مريدين فكنا في الخإلص كل مخلصين كنا وإن تفكيرنا في أحرار

السلوك. وآداب والذكر للعبادة تقديرنا
طيب مثل

صككلى الرسككول مولككد ذكككرى في نخرج أن عادتنا من كان أنه وأذكر
الول ربيع أول من ليلة كل الحضرة، بعد بالموكب  وسلم عليه الله
أحككد فككي أننا وتصادف الخإوان، أحد منزل من منه عشر الثاني إلى

علككى فككذهبنا الرجككال، شككلبي الشيخ أخإينا على الدور كان الليالي،
الشربات ووزع مجهزا نظيفا منيرا البيت فوجدنا العشاء بعد العادة

ننشد ونحن بالموكب العادة. وخإرجنا مجرى على والقرفة والقهوة
جلسككنا العككودة تام. وبعككد وفرح كامل سرور في المعتادة القصائد



فككي يقككول هككو فككإذا النصككراف وأردنككا قليل، شككلبي الشككيخ مككع
مبكريككن يتزوروننكك غككدا  اللككه شككاء لطيفككة: “ إن رقيقككة ابتسامة

عشككرة إحككدى بعككد رزقها وقد وحيدته هذه . وروحية”روحية لندفن
ًا بها وكان تقريبا، زواجه من سنة ًا شغف حككتى يفارقها كان ما مولع
كككانت لنهككا” روحيككة” وأسككماها وترعرعككت، شككبت عمله. وقد في

تككوفيت؟ وسألناه: ومككتى الروح. فاستغربنا منزلة نفسه من تحتل
مككن فنخككرج تخبرنككا لككم المغرب. فقلنا: ولمككاذا قبيل فقال: اليوم

الحككزن. عنا خإفف لقد حدث، الذي فقال: وما بالموكب؟ آخإر منزل
هككذه مككن اكككبر اللككه مككن نعمككة تريككدون فهككل فرحا المأتم وانقلب
شككلبي، الشككيخ يلقيككه تصككوف درس إلككى الحككديث وانقلب النعمة؟
قلكوب على يغار الله فإن قلبه، على الله بغيرة كريمته وفاة ويعلل
سككواه. واستشككهد إلى تنصرف أو بغيره، تتعلق أن الصالحين عباده

أن اللككه فككأمره بإسككماعيل قلبككه تعلككق وقد السلم؟ عليه بإبراهيم
اللككه فأضككاعه بيوسككف قلبككه تعلق السلم: إذ عليه ويعقوب يذبحه،

تبككارك اللككه بغير العبد قلب يتعلق أل يجب سنوات.. ولهذا عدة منه
بككن الفضيل قصة وساقا المحبة، دعوى في كذابا كان وإل وتعالى،

أبتككاه لككه: يككا فقككالت فقبلهككا الصككغرى ابنتككه بيد أمسك وقد عياض
قبككل كككذابا أظنك كنت ما والله بنية. فقالت يا فقال: نعم أتحبني؟

أنككك ظننككت فقككالت: لقككد كككذبت؟ وكككم ذلك؟ اليوم. فقال: وكيف
مولي وقال: يا الرجل أحدا. فبكى معه تحب ل الله، مع هذه بحالك
الحككاديث من وهكذا الفضيل؟ عبدك رياء اكتشفوا قد الصغار حتى
لحقنككا مككا ويصرف عنا بها يسري أن يحاول شلبي الشيخ كان التي
وانصككرافنا عنككده الليلككة هككذه قضككاء لعككدم وخإجككل لمصابه، ألم من

نائحككة، صككوت نسككمع ولككم روحيككة دفنا حيث الصباح في إليه وعدنا
والتسككليم الصككبر مظككاهر إل نر ولم نابية، بكلمة حنجرة ترتفع ولم
الكبير. يالعل لله

- رحمككه زهككران محمككد الشككيخ أسككتاذنا كريمات إحدى توفيت ولقد
والتدريس للوعظ فرصة المأتم من انتهز أن إل منه يكن - فلم الله

منكككرات محاربككة في الصالحة الحسنة وللقدوة الثلثة، لياليه طول
ل وعكادات بكدع مكن فيهكا النكاس بكه يقوم ما على والقضاء المأتم

نعيش. كنا الكريم الجو هذا لها.. في أصل
فيها السلمية والجمعيات القاهرة إلى العودة

انتشككرت قككد السلمية الجمعيات تكن ولم القاهرة، إلى عدت وقد
الخإلقا مكككارم” جمعيككة إل هناك يكن فلم الن، الحال هو كما فيها

بإلقككاء وتقككوم محمككود، محمككود الشككيخ الستاذ يرأسها” السلمية
الفيككل ببركككة السككادات بككدار مقرهككا فككي السككلمية المحاضككرات



ًا، وتتنككاول بزائريككه، سككعته علككى يزدحككم المكككان وكككان أسككبوعي
ًا المحاضرات الشككيخ وكككان المفيككدة، النافعة الموضوعات من كثير

فكنككت المككؤثر، بصككوته القلككوب - يجتككذب المكككارم قككارئ-  عبككاس
فيها واشتركت المكارم اجتماع حضور على دقيقة محافظة أحافظ
القاهرة. في وجودي مدى مشترك كعضو

إسلميين دعاة تكوين فكرة
مككن القككاهرة فككي شككاهدت مككا أثككر - علككى نفسككي في وجدت وقد

المككاكن مككن كثير في السلمية الخإلقا عن والبعد التحلل مظاهر
كككان مككا أثككر وعلككى المككن، المصري الريف في بها لنا عهد ل التي
السككلمية التعككاليم مككع ىتتنككاف أمككور مككن الجرائد بعض في ينشر
تكفككي ل وحككدها المساجد - أن الدين بأحكام العامة بين جهل ومن
بككالوعظ يتطوع كان الناس. وقد إلى السلمية التعاليم إيصال في
أثككر لهككم كان العلماء أفاضل من عدد التاريخ هذا في المساجد في

ًا جميل رحمككه الخككولي العزيككز عبككد الستاذ منهم النفوس، في جد
محمككد والشككيخ اللككه، رحمككه محفككوظ محمككد الشككيخ والستاذ الله،

أدعو أن في ففكرت السابق، العام والرشاد الوعظ مفتش العلوي
للتكدرب العلكوم دار وطلب نيككالزهري الطلب مكن فئة تكوين إلى

والمجتمعككات يالقهككاو في ثم المساجد في والرشاد الوعظ على
والريككف القككرى فككي تنتشككر جماعة ذلك بعد منهم تكون ثم العامة،
بالعمككل القككول السككلمية. وقرنككت الككدعوة لنشككر الهامككة والمدن
ًا فدعوت الجليككل، المشكروع هكذا في للمشاركة الصدقاء من لفيف

زال ل وكككان الزهككر خإريككج مككدكور محمككد السككتاذ الخأ منهككم كان
اللككه، رحمككه عسكككرية حامككد الشككيخ السككتاذ والخأ حينذاك، مجاورا

للخإككوان التأسيسككية الهيئككة عضككو الحميككد عبككد أحمد الستاذ والخأ
فككي الطلب مسككاكن فككي نجتمككع وغيرهككم.. كنككا الن المسككلمين

تسككتلزمه ومككا المهمككة هذه جلل ونتذاكر بالصليبة، شيخون مسجد
كالحيككاء كتككبي، مككن جككزءا وعملككي. وخإصصككت علمي استعداد من

معاملككة فككي القلككوب وتنككوير للنبهاني، المحمدية والنوار للغزالي
لتكككون والسككير، المنككاقب كتب وبعض الكردي، للشيخ الغيوب علم

ويحضككرون أجزاءهككا، يستعيرون الخإوان بهؤلء خإاصة دورية مكتبة
منها. والمحاضرات الخطب موضوع

القهاوي في الدعوة

أن عليهككم فعرضككت العلمككي الستعداد هذا بعد العملي الدور وجاء
وقككالوا: إن منه وعجبوا ذلك فاستغربوا القهاوي في للوعظ نخرج

يعطككل لنككه فيككه ويعارضككون بككذلك يسككمحون ل القهككاوي أصككحاب



قككوم المقككاهي هككذه علككى الجالسككين جمهككور وإن أشككغالهم،
فكيككف الككوعظ مككن عليهككم أثقل وليس  فيه هم ما إلى منصرفون

الككذي اللهو هذا في إل يفكرون ل لقوم والخإلقا الدين في نتحدث
هككذا أن وأعتقككد النظككرة هككذه فككي أخإالفهم وكنت إليه؟؟ انصرفوا
حككتى آخإككر جمهككور أي مككن العظككات لسماع استعدادا أكثر الجمهور

والعككبرة عليككه وجديد طريف شيء هذا نفسه. لن المسجد جمهور
وبطريقككة شككعورهم، يجككرح لما نتعرض فل الموضوع اخإتيار بحسن
عليهككم نطيككل فل وبككالوقت جذاب، شائق بأسلوب فتعرض العرض

القول. 
تكككون ل لهككم: ولككم قلككت الموضككوع هككذا حول الجدل بنا طال ولما

فبككدأنا وخإرجنككا ذلككك فقبلككوا المككر؟ في الفاصل الحد هي التجربة
ومنهككا عائشة السيدة وأول الدين، صلح بميدان الواقعة بالقهاوي

طريككق من وصلنا أن إلى طولون أحياء في المنتشرة القهاوي إلى
هككذه فككي ألقيككت وأظنني زينب، والسيدة سلمة، شارع إلى الجبل
خإمككس بيككن ما منها الواحدة تستغرقا خإطبة عشرين من أكثر الليلة
عشرة. إلى دقائق
إصككغاء فككي ينصككتون وكككانوا عجيبككا، السككامعين شككعور كككان ولقككد

أول بغرابككة ينظرون المقاهي أصحاب وكان شوقا، في ويستمعون
بعككد يقسككمون هؤلء وكان ذلك، بعد منه المزيد يطلبون ثم القول،
ًا نشرب أن بد ل أننا الخطبة لهككم نعتككذر فكنا طلبات، نطلب أو شيئ

فكي نضكيعه أن نريكد فل للكه الكوقت هذا نذرنا وبأننا الوقت، بضيق
ًا، أنفسكهم فكي يؤثر المعنى هذا شيء. وكان فككإن عجككب ول كككثير

ًا يرسككل لككم اللككه ل قككل”الول شككعاره كككان إل رسككول ول نبيكك
فككي جميككل أثككر مككن العفيفة الناحية لهذه لما”   أجرا أسألكم،عليه

المدعوين. نفوس
شككيخون، في مقرنا إلى وعدنا المائة، في مائة التجربة نجحت لقد

هككذه فككي الكفككاح اسككتمرار على وعزمنا النجاح، بهذا سعداء ونحن
الطريقككة هككذه علككى العمليككة بالموعظة الناس نتعهد الناحية. وكنا

عككن العكزاء بعض المعنى هذا في وجدت الحيان. وقد من كثير في
المحموديككة، فككي شكككل انحلككت الككتي الحصافية الجمعية عن الغيبة

وتجمعهككم للسلم بعض مع بعضهم يعمل اخإوة أعضاؤها بقي وإن
والنهككي بككالمعروف والمر والذكر العبادة على الحصافية الطريقة

نشككاط والفينككة الفينككة بيككن الحمية أنفسهم في ويثير المنكر، عن
هككذا في النوى بها واستقر عصاها ألقت التي النجليزية الرسالية

وكككان المحيككط، البلء بهككذا قبككل مككن يصككب لككم الذي المين، البلد
فككي تقيككم أن ل الككوثنيين بلد إلى تقصد أن الرساليات بهذه أولى



ًا أصدقا وهم المسلمين، ديار قلوبككا وأطيب توحيدا، لله وأصح إيمان
شئون. خإلقه في ولله صدورا، وأسلم

الدرس حجرة في
كككان بككل جامككدة دراسككة حينككذاك العلككوم دار في الدراسة تكن ولم

يجتازونهككا الككتي العلميككة وللمرحلة والمدرسين الطلب في للسن
مككن كككثيرا الدراسككة حجككرات بيككن نتنككاول كنككا مككا فكككثيرا حكمهككا،
المسككائل دقككائق فككي حتى والجتماع السياسة في العامة الشئون
والمدرسين. بالطلب الخاصة

بيككن النقسككام هنككاك كككان إذ مصككر في غالبة السياسة فورة كانت
الئتلف حككوادث مككن ذلككك تل ومككا الدستوريين، والحرار الوفديين

مككن عنككه تسككفر كانت وما المختلفين، بين والوساطات والخإتلف
موضككع كلها المعاني هذه أخإرى. وكانت وفشل حياناأ الطلب نجاح

يبخلككون السككاتذة يكككن ولككم وتعليقهم، والساتذة الطلب أحاديث
واضحة. آرائهم ببيان الطلب على

السككاتذة مككع الطلب فيهككا يختلككف دينيككة آراء كككذلك هنككاك وكانت
كامككل. ول وأدب حرية في والجدل والنقاش الحديث موضع وتكون

إلككى ونككوقرهم الفضككلء السككاتذة هؤلء نحترم كنا كيف أذكر زلت
كككانت أنهككا مع اجتماعهم حجرة أمام المرور نتحاشى كنا أننا درجة

الطيبة والمعاملة التامة الحرية مع وهذا الفصول، إلى طريقنا في
وبينهم. بيننا كانت التي القوية الروحية والصلت

أو طريفككة نكتككة فتكككون الككدرس، في أحيانا ببعضهم  نتحرش وكنا
هككو السككاتذة: هككل أحككد سككأل الككزملء أحد أن مسكتة.. أذكر إجابة

قككد سككيدي؟ يا جوتتز لم ولماذا فقال الستاذ: ل، له فقال متزوج؟
الككزواج تكككاليف ويكفككي المرتككب يكككثر حككتى  فقككال.سككنك كككبرت

الطككالب: الخأ فقككال صككالحة، تربيككة الولد تككتربى حككتى والسككرة
علككى لتشككرف تعيككش أن تضمن لم الوقت هذا عن تأخإرت إذا ولكن

وقككال: السككتاذ فككأحرج اللككه، بيد سيدي يا والجل والرزقا تربيتهم
إلككى يككوم كككل معككي يجيككء وولككدي فقككال: نعككم مككتزوج؟ أنككت هل

وانتهي مدرسته، ويدخإل مدرستي فأدخإل البتدائية، البنين مدرسة
الزملء. بضحك النقاش

الزي تغير
- اشكتدت النهائيكة السنة - وهي العلوم دار من الرابعة السنة وفي
ًا، الطلب نفككوس لهككا وتهيككأت الزي، تغيير في الرغبة حركة جميعكك

العلككوم دار فككي المتخرجين كبار من الكثير تنفيذ ذلك على وساعد
مككن القليككة رأي مككن ول رأي من ذلك يكن فعلً. ولم الخطوة لهذه

الفنديككة مككن عككدد يككدخإلها شككهور بضعة العلوم دار الطلب. وبدت



عككدد ويقككل المطربشككون يككزداد يككوم كككل وفككي الشككيوخأ من وعدد
الككورع إبراهيككم الشككيخ همككا طالبككان إل يبككق لككم حككتى المعمميككن

وكان العملي، التمرين دور معه. وجاء وأنا الن بالمعارف المدرس
السككيد بككك محمككد السككتاذ هككو فاضككل رجل حينككذاك المدرسة ناظر
أن يحسككن أنككه فككي إلينككا وتحككدث الثنيككن نحككن  فدعانا الله، رحمه
نظهر ل حتى الجديد بالزي فيها سنتمرن التي المدارس إلى نذهب
وفريككق معممككون فريككق المنقسككمين، بمظهككر التلميككذ أمككام

إل اللككزام معنى تحمل تكن لم الطيبة كلمته أن ورغم مطربشون،
وعككدنا وننفكذ بككذلك، نعكده جعلنككا لرأيككه واحترامنكا تأثيرهكا قوة أن

أن قبككل وذلككك والعمامككة الجبككة من بدل والطربوش البذلة فنرتدي
بقليل. نتخرج

مصر في والباحية اللحاد موجة

-كك 1914” الماضية الحرب وعقب الككتي الفككترة هككذه ” وفي1918 
الراء وفي النفوس في التحلل موجة تيار اشتد بالقاهرة، قضيتها

والعمال والخإلقا المسالك في ثم العقلي، التحرر باسم والفكار
جارفككة قويككة وإباحيككة إلحككاد موجة فكانت الشخصي، التحرر باسم

والظروف. الحوادث عليها تساعد شيء، أمامها يثبت ل طاغية،
باشككا كمككال مصككطفي وأعلككن الكمككالي بانقلبهككا تركيا قامت لقد

بضككع إلككى كككانت أمككة فككي الككدين عككن الدولة وفصل الخلفة، إلغاء
وانكدفعت المكؤمنين، أميكر مقكر جميعككا الككدنيا عكرف فكي سكنوات
الحيككاة. ولقككد مظككاهر كككل فككي السككبيل هككذا في التركية الحكومة

تديرها حكومية جامعة إلى أهلي معهد من المصرية الجامعة تحولت
الجككامعي للبحككث وكككانت النظاميككة، الكليات من عددا وتضم الدولة

غريبككة: صككورة الكككثيرين رؤوس فككي  حينككذاك الجامعيككة والحيككاة
علككى ثككارت إذا إل علمانيككة جامعككة تكككون لككن الجامعة أن مضمونها

وراء وانككدفعت منككه، المسككتمدة الجتماعية التقاليد وحاربت الدين
أسككاتذتها وعككرف بحككذافيره، الغككرب عككن المنقول المادي التفكير
القيود. كل من والنطلقا بالتحلل وطلبها

يولككد أن قبككل مككات الككذي” الديمقراطي الحزب” نواة وضعت ولقد
بهككذا والديمقراطيككة الحريككة إلككى يككدعو أن إل منهككاج لككه يكككن ولم

والنطلقا. التحلل حينذاك: معنى المعروف المعنى
عليككه تشككرف الفكري، بالمجمع يسمى ما المناخأ شارع في ئوأنش
تهككاجم ومحاضككرات خإطككب فيككه وتلقككى التيوصككوفيين، مككن هيئككة

ًا خإطبككاؤه وكككان جديككد بككوحي وتبشككر القديمككة الديككان مككن خإليطكك



الفكككرة هككذه يتنككاولون وكلهككم والمسككيحيين المسلمين. واليهككود
المختلفة. النظر وجهات من الجديدة
الككذي التفكير بهذا ينضح فيها ما كل ومجلت وجرائد كتب وظهرت

نفككوس فككي عليككه القضككاء أو ديككن، أي أثككر إضككعاف إل لككه هدف ل
هككؤلء زعككم فككي وعمليككا فكريككا الحقيقيككة بالحريككة لينعككم الشعب
والمؤلفين. الكتاب

القاهرة في الخاصة الكبيرة الدور من كثير في” صالونات”وجهزت
علككى ذلككك بعككد ويعملككون الفكككار، هككذه مثككل زوارها فيها يتطارح
الوساط. مختلف وفي الشباب في نشرها

الفعل رد

بهككذه المعنية الخاصة الوساط في قوي فعل رد الموجة لهذه كان
الشككعب جمهككرة ولكككن السككلمية، الدوائر وبعض كالزهر الشئون
مككن يسككمع بمككا معجككب وهو المثقف الشباب من إما كانت حينذاك

هككذه فككي التفكيككر عن انصرفوا الذين العامة من وإما اللوان، هذه
ًا وكنت والموجهين، المنبهين لقلة الشئون اللكم، أشكد لهكذا متألم

الجتماعيككة حياتهككا تتأرجككح العزيزة المصرية المة أن أرى أنذا فها
بكه وعاشككت وألفته وحمته، ورثته الذي العزيز، الغالي إسلمها بين

العنيككف الغربككي إلغككزو هذا وبين كاملة، قرنا عشر أربعة بها واعتز
والجككاه، المككال مككن الفتاكككة الماضية السلحة بكل المجهز المسلح

عككن ينفككس الدعايككة. وكككان ووسككائل والقككوة والمتعككة والمظهككر
الصككدقاء مككن كككثير إلى الشعور بهذا الفضاء الشيء بعض نفسي

الخإككرى، والمعاهد والزهر العلوم بدار الطلب زملئنا من الخلصاء
عبككد حسككن الشككيخ وكككان اللككه، رحمككه عسكككرية حامد الشيخ فكان

محمككد والشككيخ أميككن، أفندي وأحمد فضيلة، أفندي وحسن الحميد،
وقككد اللككه، رحمككه اللبان أفندي كمال ثم عطية، سليم ومحمد بشر،
الفتككاح وعبككد اللبككان، أفنككدي ويوسف حينذاك، بالحقوقا طالبا كان

والخأ حجككازي، نصككار أفندي وسيد مدكور، أفندي وإبراهيم كيرشاه
الحصافية الخإوان من المثقفون والخإوان الشرنوبي أفندي محمد

وفككي الموضككوعات، هذه في يتحدثون جميعا هؤلء بالقاهرة.. كان
عككن ترويحككا ذلككك في نجد وكنا مضاد، إسلمي بعمل القيام وجوب
!. الهم هذا عن وتسلية النفس

السككلفية، المكتبككة علككى الككتردد كككذلك نفسككي عن ينفس كان كما
المككؤمن الرجككل نلقى حيث الستئناف، محكمة قرب ذاك إذ وكانت

السككلمي والصككحفي الفاضككل العككالم القككوي العامككل المجاهككد



أعلم مككن بجمهرة ونلتقي ،”الخطيب الدين محب القدير: “ السيد
أمثككال الدينيككة، وحميتهككم السككلمية بغيرتهككم المعروفين الفضلء
محمككد والسككتاذ حسككين، الخضر محمد السيد الكبير الستاذ فضيلة

باشككا العزيككز اللككه. وعبككد رحمه تيمور باشا وأحمد الغمراوي، أحمد
السثشككاف، بمحكمككة مستشككارا ذاك إذ وكككان اللككه، رحمككه محمككد

دار علككى نككتردد كنككا النفس. كمككا عن ينفس ما بعض منهم ونسمع
رحمككه رضككا رشككيد السيد الستاذ مجالس بعض في ونحضر العلوم،

الشككيخ أمثككال كذلك، والفضلء العلم من الكثير فيها ونلقى الله،
محمككد الشككيخ السككتاذ وفضككيلة اللككه، رحمككه الخككولي العزيككز عبككد

رحمككه رضا رشيد للسيد وكانت أيضا، الشئون هذه فنتذاكر العدوي
السلم. عن الكيد هذا رد في موفقة قوية جولت الله

يبإيجا عمل
اشككتد وقكد وخإصوصككا يشككفي، ول يكفكي يككن لككم القدر هذا ولكن
الباحيككة معسكككر فأجد المعسكرين هذين أرقب وصرت فعل، التيار

تنقككص فككي الفاضككلة السلمية ومعسكر وفتوة، قوة في والتحلل
مككن نحككوا قضككيت أنني لذكر إني حتى القلق بي واشتد وانكماش،

جفني إلى النوم يجد ل شديد أرقا حالة في العام هذا رمضان نصف
أمكرا فكاعتزمت الحكال، هكذه فكي والتفكيككر القلكق شدة من سبيل

المسلمين من القادة هؤلء أحمل ل لماذا نفسي في وقلت إيجابيا
التيككار؟ هذا صد على يتكاتفوا أن إلى قوة في وأدعوهم التبعة هذه
هككذا علككى العككزم آخإر. وصح شأن لنا كان وإل فذاك، استجابوا فإن

التنفيذ. وبدأت
الدجوي الشيخ فضيلة مع

الرجككل - كثيرا. وكككان الله - رحمه الدجوي يوسف للشيخ أقرأ كنت
كان فيةوالص النشأة الروح. وبحكم صافي الحديث حلو الخلق حمس

زيككارته علككى تحملنككي وعلميككة روحيككة صككلة اللككه رحمككه وبينه بيني
بحككي الدويككداري بعطفة أو الشوقا بقصر بمنزله الفينة، بعد الفينة

المعسكككر رجككال مككن بكككثير صككلت لككه أن أعككرف وكنككت الزهككر،
ويقككدرونه يحبككونه أنهككم وأعككرف ،ءوجهككا أو علمككاء مككن السككلمي

على به والستعانة ي،نفس في بما ومكاشفته زيارته، ىعل فعزمت
الفطككار، بعككد الغاية. وزرته هذه إلى والوصول الفكرة هذه تحقيق
رجككل بينهككم ومككن الوجهككاء، وبعككض العلمككاء مككن لفيف حوله وكان

بعككد بككه لتككقأ ملكك وإن ”كامل بك أحمد ”اسمه أن أذكر أزال ل فاضل
.رةالم هذه
يعككدد وأخإككذ والسككف اللككم فككأظهر المككر فككي خيالشكك إلككى ثتتحد

فككي الظاهرة هذه انتشار على المترتبة السيئة والثار الداء مظاهر



هككؤلء أمككام السككلمي المعسكككر ضككعف إلى ذلك من وخإلص المة،
فلم راالتي هذا يصد أن كثيرا حاول الزهر أن وكيف عليه، المتآمرين

ألفهككا الككتي ”السككلم نهضككة” جمعية إلى حديثال وتطرقا يستطع،
كفككاح وإلككى شككيئا، تجد لم ذلك ومع العلماء، من ولفيف هو الشيخ،
اليابككان، فكي الديان مؤتمر وإلى والملحدين، المبشرين ضد الزهر

ذلككك وانتهككي إليككه، بهككا وبعككث فضيلته ألفها التي السلم ورسائل
يعمكل أن النسكان وحسكب الجهكود، ككل مكن فائكدة ل أنكه إلى كله

الككبيت، بهككذا تمثككل أنككه البلء. وأذكككر هككذا من بها ينجو وأن لنفسه
ًا كان الذي فككي بطاقككاته بعض في لي كتبه والذي به، يتمثل ما كثير
المناسبات: بعض
 هلكا أو مات دق منب ةنجالا لىع تطاوعني نفسي إذا أبالي وما
اللككه يكلككف ل”لله النتائج وأدع اعة،تطالس بقدر أعمل أن يناصوأو

ًا فككورة وأخإككذتني القككول، هككذا طبعككا يعجبنككي لككم”وسككعها إل نفسكك
الجككواب هككذا كان إذا المرعب الخإفاقا حشب يأمام وتمثل الحماسة
“قوة:  في له القادة. فقلت هؤلء من ألقى من كل جواب سيكون

أن ول. وأعتقدتق الذي هذا في خالفةملا كل سيدي يا أخإالفك إنني
ًا ط،فق ًضعفا يكون أن يعدو ل أمرلا مككن ًوهروبككا العمل، عن وقعود

الزهككر؟.. يكفيكككم أو الحكومة من تخافون؟ ءشي يأ التبعات: من
فككي معكم فالشعب للسلم، واعملوا بيوتكم في واقعدوا معاشكم
، ياوالقه في عرفته وقد ،ممسل شعب لنه واجهتموه، لو الحقيقة

قككوة ولكنككه ً،إيمانككا يفيككض فرأيتككه الشككوارع، وفي ،المساجد وفي
قيام ل ومجلتهم وجرائدهم والباحيين، الملحدين هؤلء من مهملة

لككم ! إن أسككتاذ جحورهم. يككا لدخإلوا تنبهتم ولو غفلتكم، في إل لها
ذاإ فإنه تأكلون، الذي فيوللرغ للدنيا فاعملوا لله تعملوا أن تريدوا

تجككدون فل العلمككاء، وضاع الزهر، ضاع المة هذه يف السلم ضاع
عككن تككدافعوا لككم إن كيانكم عن فدافعوا تنفقون، ما ول تأكلون، ما

وإل للخإككرة، تعملككوا أن تريككدوا لككم إن للدنيا واعملوا السلم، كيان
!.”السواء على وآخإرتكم دنياكم ضاعت فقد
مكلككوم، محككترقا قلككب نمكك وشككدة، وتككأثر ةاسككحم في أتكلم توكن

ويتهمني كذلك، قسوة في يعل يرد الجالسين العلماء بعض فانبرى
العلمككاء إلككى وأسككأت يليككق، ل بما وخإاطبته الشيخ إلى أسأت بأنني

ل والسككلم العزيككز، القككوي السككلم إلككى بككذلك وأسككأت والزهككر،
بنصره. لفكت والله أبدا يضعف

أسككتاذ، يكا  ل“وقككال:  هكذا كامككل بك أحمد انبرى عليه ردأ أن لوقب
السككلم. لنصككرة الجتمككاع إل منكككم يريككد ل الشككاب هذا فضلك من
ًا تريدون كنتم وإن تصككرفكم تحككت داري فهككذه فيككه تجتمعككون مكان



ً تريدون كنتم وإن تريدون، ما بها افعلوا المحسككنين نعككدم فلن مال
هككذه وراءكككم. أمككا نونح فسيروا لقادةا أنتم ولكن مسلمين،لا من

الرجكل هكذا عكن جكاري سكألت . هنكا”بشكيء تنفكع تعكد فلم الحجج
ًا زال امو – اسمه لي فذكر هو؟ المؤمن: من أره ولككم بككذهني عالقكك

العالم، الستاذ رأي يؤيد فريق فريقين إلى المجلس نقسماو – بعد
كت. ثككماسكك – اللككه حمهر – والشيخ كامل، كب مدأح يرأ يؤيد وفريق

يوفقنككا أن الله نسأل حال كل فقال: على المر اهذ يينه أن له بدا
العمككل، إلككى متجهككة كلهككا المقاصككد أن شككك ول يرضيه، بما للعمل

فهيا سعد محمد الشيخ مع موعد على الن الله.  وأظننا بيد والمور
لنزوره.

ًا تقلناوان منككزل من قريب ووه-  سعد محمد الشيخ لزنم إلى جميع
الشككيخ بجككوار مجلسككي يكككون أن - وتحريككت اللككه رحمككه دجويلككا

محمككد الشككيخ أريككد. ودعككا فيمككا الحديث لستطيع مباشرة الدجوي
منككه، فككدنوت ليأكككل الشككيخ وتقدم فقدمت بحلويات. رمضان سعد
فقلت: فلن. هذا؟ سأل: من بجواره بي شعر فلما

 
ل وسككوف سككيدي، يككا فقلككت: نعككم ً؟اأيضكك معنككا جئككت أنت: لفقا 

النقككل مككن مجموعككة بيككده أمككر. فأخإككذ إلككى انتهينككا إذا إل أفارقكم
يككا اللككه سككبحان يككا فقلككت نفكككر، الله شاء وإن وقال: خإذ وناولنيها

كككانت ولككو عمل، يتطلككب ولكككن تفكيككرا، يحتمككل ل المككر إن سيدي
وأظككل بقككرش أشككتري أن لستطعت وأمثاله النقل هذا في رغبتي

يحككارب السككلم إن سيدي زيارتكم. يا مشقة أتكلف ول منزلي في
المسككلمين وأئمككة وحمككاته ورجككاله القاسككية، العنيفككة الحككرب هذه

ل اللككه أن النعيككم. أتظككون هككذا فككي غككارقين الوقككات يقضككون
أئمككة للسككلم تعلمككون كنتككم إن تصنعون؟ الذي هذا على يحاسبكم

دأجكك يلعلكك إليهككم، لذهككب عليهككم فككدلوني غيركككم وحمككاة غيركككم
عينككا وفاضت عجيبة، صمت لحظة !! وسادت عندكم ليس ما عندهم
حضككر. مككن بعككض وبكككى لحيتككه، بلككل غزيككر بككدمع الله رحمه الشيخ
وفككي عميككق حزن في قال بأن الصمت هذا الله رحمه الشيخ وقطع

ول يسككير، رالمكك سككيدي يككا فقلككت ؟نفل يككا أصككنع بالغ: وماذا تأثر
نتوسككم مككن أسككماء تحصر أن إل أريد وسعها. ل إل نفسا للها يكلف

والمنزلككة، والوجاهككة العلككم ذوي مككن الككدين، علككى الغيككرة فيهككم
أمككام أسككبوعية مجلككة ولككو يعملوه: يصدرون أن يجب فيما ليفكروا

ًا ويكتبككون والباحيككة، اللحككاد جرائد ًا كتبكك الكتككب. هككذه علككى وردود
الككوعظ حركككة وينشككطون الشككباب، إليهككا يككأوي جمعيات ويؤلفون

”برفككع العمككال. فقككال: جميككل. وأمككر هككذه من والرشاد.. وهكذا



خإككذناأو .أكتككبوقلككم. وقككال:  ورقككة وإحضككار عليهككا، بما ”الصينية
ًا فكتبنا السماء، نتذاكر ًا فريق منهككم: ركككأذ الجلء العلماء من كبير
حسككين، الخضككر محمككد الشككيخ اذتالسكك وفضككيلة له،ال رحمه الشيخ

والشكيخ النجكار، الوهككاب عبكد والشككيخ جاويش، العزيز عبد والشيخ
العزيككز عبككد والشككيخ إبراهيككم، أحمد محمد والشيخ الخضري، محمد

الله. رحمهم الخولي
تبككوهكا الشككيخ: - فقككال اللككه - رحمككه رضككا رشيد السيد اسم ءوجا

إسككلم أمككر ولكنككه فيككه، نختلككف ًفرعيككا أمرا ليس المر فإن اكتبوه
ومجلتككه. وكككانت وعلمككه بقلمه يدافع من خإير رشيد والشيخ وكفر،

كككان مككا مككع الله، رحمهما رشيد للسيد الشيخ من طيبة شهادة هذه
الوجهككاء: من الشئون. وكان بعض حول الرأي في خإلف من بينهما
بككك ومتككولي باشككا، يحيككى بكككر بككووأ باشا ونسيم تيمور، باشا أحمد

- الن محمككد باشككا العزيككز عبككد - وهككو محمككد بك العزيز وعبد غنيم،
ًا، الله رحمهم سعيد بك الحميد وعبد هؤلء. غير وكثيرون جميع

 
مككن علككى وأمر تعرف، من على تمر أن فعليك الشيخ: وإذن قال ثم

الله. شاء نإ أسبوع بعد ونلتقي أعرف،
وواصككلت الفضككلء هككؤلء مككن طيبككة ةنككوا وتكككونت رات،مكك قينككاالت

”الفتككح ”مجلككة ظهككرت أن ذلككك وأعقككب الفطككر، عيد بعد اجتماعها
نعيككم سككرور البككاقي دعبكك خالشككي تحريرهككا يرأس القوية السلمية

رهككاتحري آل ثككم الخطيككب، الككدين محككب السيد ومديرها الله، رحمه
والنككور ايةداله  مشعل وكانت ،نهوض خإير بها فنهض ،هإلي وإدارتها

الغيور. المثقف السلم شباب من الجيل لهذا
فككارقت أن بعككد حتى تعمل الفضلء من المباركة النخبة هذه توظل
كككانت المخلص. حتى الشباب هذا من نفر يحركها وظل العلوم، دار

.دعب فيما ”المسلمين الشبان جمعية ”الحركات هذه

إنشاء ضوعوم
ًا اللككه -جككزاه نجككاتي يوسككف أحمد الشيخ أستاذنا كان ًا- مغرمكك خإيككر

ظريفككة وتعليقككات نكككات معنكا ولكه بالنشاء، الدسمة بالموضوعات
يمككل ككان حيكن المككأثورة، كلمكاته المعكاني. ومككن هذه في طريفة
بحملها ينوء يده على والكراسات يقول، أن المطولت، هذه تصحيح

تزعمونه ما ايخ!  وزعواشم يا  خإذوا“ها: يحبتصح ليله طول ناء امك
أشككبر ل إنككي اليجككاز. واللككه فالبلغة قوم يا بالقصد إنشاء. عليكم

الكراسات. ونوزع ونضحك ”أذرعه ول النشاء



الدراسككي، العككام آخإككر بمناسككبة بها أتحفنا التي الموضوعات نوم 
لميلديككة، ا1927 سككنة النهككائي امعككلا رقتي،ولف لي بالنسبة وكان

وبيككن دراسككتك، إتمككام بعككد آمالككك أعظككم  اشككرح“لموضككوع: ا هذا
.”لتحقيقها تعدها التي الوسائل

النفس تلك النفوس خإير أن  أعتقد“الموضوع:  بهذا عنه أجبت دوق
وتسككتمد وإرشككادهم، النككاس إسعاد في سعادتها ترى الطيبة- التي

تعككدو عنهككم، المكككروه ودوذ عليهككم، السكرور  لاإدخإكك مككن سرورها
ًا العام الصلح سبيل في التضحية الحككق فككي والجهاد وغنيمة،  ربح
- - ومتكاعب مصكاعب مككن فيكه وما طريقهما، توعر - على والهداية

في وتتغلغل بأدوائها، فتشعر القلوب أعماقا إلى وتنفذ ولذة، راحة
عيشككهم صككفاء النككاس علككى يعكككر مككا فتتعككرف المجتمككع، مظككاهر
ل المسرة، تلك ويضاعف الصفاء، هذا في يزيد وما حياتهم، ومسرة
عليهككم، وعطككف النسككان، لبني بالرحمة شعور إل ذلك إلى يحدوها
القلككوب هككذه تككبرىء أن فتحككاول خإيرهككم، فككي شككريفة ورغبككة

لنفككوسا تهاهكك وتسككر الحرجككة، الصككدور تلككك وتشككرح المريضككة،
ًا يهككاف تنقككذ الككتي تلك نم أسعد ساعة تحسب ل ،ةالمنقبض مخلوقكك

السككتقامة طريككق إلككى وترشده المادي، أو البدي الشقاء هوة من
!. والسعادة

فائككدته تتجككاوز ول صكاحبه، نفعككه يعككدو ل الككذي العمككل أن عتقككدوأ
بنتككائجه يتمتككع الذي ذلك وأجلها العمال وخإير ضئيل، قاصر عامله،
هككذا شككمول روبقككد جنسككه، وبنككي هوأمت أسرته من ره،يغو العامل
سككبيل سككلكت العقيككدة هككذه وعلككى وخإطككره، جللككه يكككون النفككع

ًا أراهم لني المعلمين، ًا نور ويجككري الكككثير الجمع به يستنير ساطع
للنككاس تضككيء الككتي الشككمعة كنككور كككان وإن الغفير، الجم هذا في

”باحتراقها
ربكح وأعظكم ،هكاإلي النسكان يرمكي نأ بيجك غاية أجل أن عتقدوأ“

عليككه ويخلككع قدسككه، حظيككرة فيدخإله عنه، الله رضا حوزي أن هحيرب
غضككبه. والككذي وعككذاب عككذابه، جحيككم عككن ويزحزحه أنسه، جلبيب
خإواصككه لكككل طريقيككن، مفككرقا يعترضككه الغايككة هككذه إلككى يقصككد

شاء: أيهما يسلك ومميزاته،
الخإلص فككي يتلخككص يذلككا الصككادقا، التصككوف لهمككا: طريككقوأ
وشرهم. وهككو خإيرهم بالخلق الشتغال عن بلالق وصرف العمل،و

وأسلم. أقرب

الخإلص فككي الول يجككامع الككذي والرشاد، التعليم لثاني: طريقاو
وغشككيان أحككوالهم، ودرس بالناس، الخإتلط في ويفارقه والعمل،



اللككه نككدع فأشككر لعللهككم. وهككذه النككاجع العلج ووصككف مجككامعهم
الكريككم. الرسككول بفضككله ونادى م،يالعظ القرآن إليه ندب وأعظم،

فضككله، وعظيم نفعه، عددتل – الول نهجت أن دعب – الثاني رجح وقد
فقككه بمككن وأجملهمككا المتعلككم، علككى الطريقيككن وجككبأ ولنككه

ًا .”يحذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم انذرولي”شيئ
اجتازوهككا، لككتيا السياسككية الدوار مبحككك – قككومي أن أعتقككدو“
الغربيككة، المدنيككة وبتككأثير بهككم مكرت الككتي الجتماعيككة لمككؤثراتاو

- بعككدوا الفرنجككي والتقليككد الماديككة، والفلسفة الوروبية، والشبه
وآثككار آبككائهم، مجككد ونسككوا كتككابهم، ومرامككي دينهككم، مقاصككد عن

ًا إليككه نسككب بمككا الصككحيح الدين هذا عليهم والتبس أسلفهم، ظلمكك
الحقيقيككة وتعاليمه البيضاء، الناصعة حقيقته عنهم وسترت وجهلً،

أمامهككا وتقككف البصككر، دونهككا يحسككر الوهككام مككن بحجب السمحة،
والمتعلمككون الشككبان وتككاه الجهالة، ظلمة في العوام فوقع الفكر،

ًا، العقيككدة أورثككا وشككك، حيككرة بيككداء فككي اليمككان وبككدل فسككاد
ًا... ! .”إلحاد

مككن بككد ل وأنككه بطبعهككا، محبككة النسككانية النفس أن كذلك عتقدوأ“
مككن حبي بعاطفة أولى أحدا أر فلم حبها، عاطفة إليها تصرف جهة

”بصداقتي وآثرته محبتي، فأوليته بروحي روحه امتزجت صديق
وطككالت جككذوتها، نفسككي فككي تأصككلت عقيككدة أعتقككده ذلككك كككل“

أعظككم فكككان تثمككر، أن إل بقككي مككاو أوراقهككا، واخإضككرت ،فروعها
أملن: الدراسية حياتي إتمام بعد آمالي

 
الصككديق لككذلك والوفككاء وقرابككتي، أسككرتي إسككعاد : وهككو”صخإككا“

حككالتي، بككه تسككمح حد أكبر وإلى سبيلً، لذلك استطعت ما المحبوب
عليه.   الله ويقدرني

ًا،م ًمرشدا أكون أن : وهو”عامو“ البنككاء تعليككم يفكك قضككيت إذا علم
هككدف البككاء تعليككم فككي ليلككي قضككيت العام ومعظم النهار، بةاسح

بالخطابككة تككارة حيككاتهم، ومسككرات سككعادتهم، ومنككابع دينهككم،
والسياحة. بالتجول وثالثة والكتابة، بالتأليف وأخإرى والمحاورة،

”و للحسكان ًاريوتقكد بالجميكل، معرفكة الول لتحقيكق أعددت وقد
الوسككائل مككن الثككاني ولتحقيككق ”سككانحال إل الحسككان اءجككز هككل

وسككر ظلككه، مككن للمصككلح ألككزم وهما ”والتضحية  الثبات“الخلقية: 
ًا فأخإفق مصلح بهما تخلق وما كله، نجاحه يشينه، أو به يزري إخإفاق
ًا الوسككائل ومن بككه لككي تشككهد أن سككأحاول طككويلً، العمليككة: درسكك

ًا الرسمية، الوراقا ويعطفككون المبككدأ، هككذا يعتنقككون بالذين وتعرف
ًا أهله، على علككى المشككقة وألف ،آلتهض على الخشونة تعود وجسم



ًا نحافته، نجيككة،م هتبمشككيئ وتجككارة رابحككة، صككفقة للككه بعتها ونفس
ًا ًا ولكليهما إتمامها، سائله قبولها، منه راجي وعونككا بككالواجب عرفان

ويثبت ينصركم هلال تنصروا  إن“قوله:  في أقرؤه انه،حبس الله من
.”أقدامكم

عليككه وأشككهد نفسككي، علككى أسككجله ربككي، وبيككن بينككي عهككد كذلكك“
إل عليككه يطلككع ل وليككل الضككمير، إل فيها يؤثر ل وحدة في أستاذي،
أجكرأ فسكيؤتيه اللكه عليكه عاهكد بمكا أوفكي ومكن ”الخكبير اللطيف
.”عظيما

ببعككض وضككوعمال هككذا فككي قلمككه فوسككي أحمد الستاذ عملأ ولقد
سككبع وهككي بهككا بككأس ل درجككة فيككه أعطككاني أنه وأذكر الصلحات،

عشرة. من ونصف
أحمككد السككتاذ هككو الموضككوع هككذا فككي إليككه أشككرت الذي صديقوال

دكككانه صككفي أنككه درجة إلى الشعور هذا يبادلني كان الذي السكري
حككتى البحيرة يةيرمد بمجلس الحكومية فئابالوظ والتحق وتجارته،

اللككه حقككق وقد حال، أية على فنجتمع بالمجلس أكون أن لي يسرتي
إليهككا، هككو وانتقككل المعككارف بوزارة فوظفت حين، بعد المال هذه

انتظار. طول بعد القاهرة وجمعتنا

العلوم دار رياتكذ
كككانت إذ م،ولبالككد لمتحككان السككتعداد إلككى ذلك بعد انصرفت دولق
المعهككد سككأفارقا أننككي تذكرت كلما كنتو النهائية، نةسال يه هذه

الدراسككة حجرة في الخإوة هؤلء وإلى غريبا حنينا إليه أجد المبارك
المنيككرة مسككجد بيككن الوقفككات بعككض أنسككى شديدا. ولسككت شوقا

بعاطفككة يهككاف مككنو الدار أرمق الدراسة حجرة زاوية في أو والدار،
شككئت مككن بوأحبكك ”اللككه رسككول قاوصد والحنين، لشوقاا نم قوية
.”مفارقه فإنك
بينككي الدراسككة حجككرات فككي اللطيفككة الككدعابات هذه أنسى تولس
إذ معنككا ينسككى ل لموقككف لككه وإن الله، رحمه بك بدير الستاذ وبين

الدب تككدريس الثالثة، السنة في ونحن المدرسة، إدارة إليه أسندت
مككا يقككول: أو كئيبككا نككاعلي فككدخإل والنشككاء تاظككوالمحفو العربككي

فقككال: إن ذاك؟ فقلنا: ومككا لها؟ مثيل ل نكبة نكبكم الله أن علمتم
ًا العصككر وهككذا الثالثككة للسككنة اللغككة آداب تككدريس إليككه أسككند بككدير

بجككدتها ابككن علككى أدلكككم شككيئا. أفل فيككه أعلككم ل بالككذات العباسي
إدارة من واطلبوا  به فعليكم النجاتي الستاذ ذلكم حلبتها؟ وفارس

والحككق الخيككر، علككى أدلكككم أنني وثقوا وانتدابه، إقصائي المدرسة
فكككان أسككتاذهم مككع الطلب بعبككارات نجككامله يتبع. فأخإذنا أن أحق



وأعككرف منكككم، ابهكك ىأدر نيفككإ ينفسكك عككن تخككدعوني جككوابه: ل
واقترحنا الناظر إلى افنزلن كان، الخير. وقد إل أريد وما بمصلحتكم

وشكرنا النجاتي، الستاذ من كثيرا وأفدنا فقبل، القتراح هذا ليهع
الجميل الفاضل والخلق النبيل الموقف هذا بدير للستاذ الشكر كل

الله. رحمه
كنككت وقككد وجككدي بك فريد الستاذ منزل القاهرة في أنسى تولس
وعشككاقا ومككدنيته، مالسككال عن الكثيرة وكتبه الحياة مجلة قراء من
داره، إلككى قصككدت حككتى بالقككاهرة أقمككت إن افمكك المعككارف، ئرةدا

قريبككة، صككداقة بالوالككد لككه وكككان المصككري بالخليككج حينذاك وكانت
مكن شكتى علوما يتدارسون الناس، من الفضلء مجتمع داره وكانت

هككذا أغشككى مككا ًكككثيرا للنزهة. وكنت يخرجون ثم تقريبا، العصر بعد
.دةالستفا في رغبة اردلا

بككك فريككد السككتاذ وبيككن بينككي قككام الذي الخلف هذا أذكر أزال ول
إذ الرواح، شخصية حول ستيت أبو بك أحمد صديقه فيه إليه وانضم

المككوتى أرواح هككي تستحضككر الككتي الرواح نأ ىريكك  بككك فريد كان
الناحيككة، هككذه فككي البحككث بنككا وتشككعب ذلككك، غيككر وأرى أنفسككهم

المجككالس هككذه مككن كثيرا أفدت وقد نظره، هةوج عند وكل انتهيناو
حينذاك.

منزل في الحضرة من عجيبا خإليطا القاهرة في حياتي كانت ذاوهك
حيككث ”السككلفية المكتبككة ”إلككى غككالب، نككديأف يعل منزل أو الشيخ
الشككيخ منككزل إلككى رشيد، والسيد المنار دار إلى الدين، محب السيد

ومسككجد نككا،اأحي الكتككب ودار ي،وجككد بككك فريككد منككزل مثكك الدجوي،
أخإرى.  أحيانا شيخون

بلومالد
فككي الككدبلوم علككى وحصككلت نككتيجته، وظهرت المتحان، وقت ءوجا

فيككه تقككدمت وقككد الشككفهي المتحككان أنسى . ول1927 سنة يونية
اللككه، رحمه الفقى الفتح أبو الستاذ من مؤلفة - وكانت اللجنة إلى

ألف عشر ثمانية بلغت المحفوظات من وعةجم- بم نجاتي الستاذو
بيككت في إل أسأل فلم طرفة، معلقة ومنها المنثور من ومثلها بيت
نككابليون، فككي شككوقي قصككيدة مككن أبيككات، وأربعككة المعلقككة، مككن

هككذا علككى آسككف ولككم أمككر،ال يوقضكك الخيككام، عمككر حول ومناقشة
ان.تحللم ل للعلم يوم لوأ من أبذله كنت إذ المجهود،

الوظيفةو البعثة بين
الترشككيح بطلب التقدم فكرة الكرام الخإوان بعض عند وجدت دولق

دائمككا. الككدبلوم في الول حق من ذلك أن باعتبار الخارج إلى للبعثة
حككب السككابقين: عامككل العاملين بدافع ذلك في مترددا كنت ولكنى



المؤمن ضالة ةكموالح الصين، أو باروأ من ولو العلم من الستزادة
المظككاهر هككذه عككن العككزوف وعام بها، الناس أحق فهو وجدها ىأن

نفسككي، على ملكت التي الفكرة لتحقيق العمل سرعة في والرغبة
مككن والتنفيككر السككلم، تعككاليم إلى الرجوع إلى الدعوة فكرة وهي

الغربيككة. المدنيككة قشككور مفاسككد ومن العمى، الغربي التقليد هذا
فلم أحدا العام لهذا ترشح لم العلوم دار أن التردد هذا من وأراحني

مككدارس فككي تكككون أن تعككدو ل أنهككا أظككن وكنككت الوظيفة، إل يبق
الككذين غكدد وقلكة العكام هككذا فكي المتخرجيكن كثرة ولكن القاهرة،
وتركككت ثمانيككة مككن اكككثر تطلب لم - فهي المعارف وزارة طلبتهم
نصككيبا القككاهرة فككي لحككد تجعككل - لككم المديريات لمجالس الباقين
نصككيبي فكككان والثككاني، الول همككا فقككط، بككاثنين الوامر وصدرت

- حينككذاك مككدكور إبراهيككم السككتاذ نصككيب وكككان السككماعيلية،
السياسككة به عصفت ثم - السكندرية الن مدكور إبراهيم والدكتور

نفقتكه، علكى دراسكته ليتمكم أوربا إلى وسافر فاستقال إدفو، إلى
الككوجه الستة إخإواننا نصيب الحكومية. وكان بالبعثة ذلك بعد وألحق

القبلي.
بالضككبط السككماعيلية أيككن أدري اكككن ولككم التعييككن بهككذا ئتفككوج

الحميككد عبككد أسككتاذنا فلقينككي معترضا، المعارف ديوان إلى وذهبت
مككن يهككدئ أن عااسككتط المككرح وروحه اللطيفة وبدعابته حسني بك

- رحمه الخولي الحميد عبد الشيخ ذنااأست بفضيلة ستعانوا غضبي،
اللككه، حسككب علككي الستاذ علينا ودخإل ذلك، حين لزوره - وكان الله
اللككه، بلد خإيككر مككن أنهككا علككى به فاستشهدا البار، السماعيلية ابن

الطبيعككة وجمككال الهدوء بلد فهي والراحة، الخير فيها سأجد وأنني
الوفير. والنتاج

 
يختككاره. مككا والخيككر الله، بركة على فقال لوالد،ا فاستشرت توعد

ظهككرت الككذي السككفر لهككذا العدة أعد وأخإذت بذاك، صدري فانشرح
يجعككل حيككث أعلككم واللككه بعككد، فيمككا واضككحة جليككة فيككه اللككه حكمة

-بالسككلوب البككال مشككغول وأنككا اللككه بركككه على وسافرت رسالته،
المانككة هككذه حمككلأ صككرت أننككي معتقككدا للككدعوة، أسككلكه ذي،لككا

بالمحموديككة، يحملهككا السكككري أفنككدي أحمككد والخأ بالسككماعيلية،
- اللككه - رحمككه عسكككرية أحمككد الشككيخ الفاضككلين الخإككوين وتركنككا

واعظككا أولهمككا عيككن حككتى بالقككاهرة، الحميككد عبككد أحمككد والشككيخ
وبعككض كككذلك العالميككة - بعد الثاني واخإتار  العالمية، بعد بالزقازيق

بكفككر الحككرة الزراعيككة بالعمككال - والشككتغال بالتخصككص الككوقت
القائل: قال كما وكنا بها، الدعوة وحمل الدوار،



لرقمتين،اب وأنا الهوى وبغداد أهلي، شامبال
 جيراني وبالفسطاط

هككذا نم عام إليه. وبعد الله وفقه الذي بأسلوبه يعمل كل وانصرف
أبنائهككا ومككن الجميككل، السككماعيلية هككدوء وفككي تقريبككا، السككفر

المسككلمين الخإككوان لتشكككيلت نككواة أول تكككونت البررة المباركين
وشعبهم.

السماعيلية إلى الطريق في
أل  -  ويؤسككفني1927 سككنة  سككبتمبر16 الموافق الثنين يوم في

صديقهم ليودعوا صدقاءألا - اجتمع اليوم لهذا الهجري التاريخ أذكر
إليككه، أسككند الككذي الجديككد عملككه ليتسلم ماعيلية،سال إلى المسافر

الميرية. البتدائية السماعيلية بمدرسة التدريس وهو
أنهككا إل قبككل من شيئا السماعيلية عن يعرف الصديق هذا يكن ولم
حيفسكك فضككاء القككاهرة عن يفصله القصى، الدلتا شرقا بعيد ناء بلد
المتصكلة التمسككاح يككرةحب علكى وتقككع قية،شرال الصحراء رمال من

ويودعوه، ليودعهم أصدقاءه يستقبل الصديق وأخإذ السويس، بقناة
أفنككدي محمد فيهم وكان الحديث، أطراف يتجاذبون الصدقاء وأخإذ

الرجل  إن“قال:  مما فكان وصلح، تقوى ذو رجل وهو الشرنوبي،
أن نأمككل فيككه،؟نحككن ينككزل مكككان كككل فككي صالحا أثرا يترك الصالح

هككذه وأخإكذت ”عليككه الجديكد البلككد هكذا في صالحا أثرا صديقنا يترك
الجمككع، وانفضككن المسككافر، الصككديق نفككس مككن مكانهككا الكلمككات
ظهككرا السككماعيلية إلككى ليصككل الضككحى، قطككار المسافر واستقل

 لوجه. وجها العملية، حياته مرة لول يواجه حيث
نفككس فككي حككديثا عينككوا لككه، بزملء مسافرال والتقى القطار روسا

الدين بهي محمد يذكر ما على منهم وكان فيها، عين التي المدرسة
ومحمود أفندي، عزت المجيد وعبد أفندي حافظ وأحمد أفندي، سند
أفندي. النبي عبد
يينتم البتدائية، السويس بمدرسة مدرس بزميل المسافر تقىوال

فككي بآمككاله المسافر إليه ويفضي الشاذلية، ةالحامدي الطريقة إلى
مككذكراته في عنه يكتب ثم السلم، إلى والدعوة السلمي الصلح

نفسككية على للحكم تكفي ل القصيرة الفرصة  وهذه“العبارة:  هذه
بعملككه. حيككاته ليحفككظ يعيككش إنسان أنه لي بدا وإن وروحه، الرجل
مككن حككوله يككرى بمككا ويسككر وشككيخه، ودينككه ربه، في بعقيدته يسعد

يفكككر ل المسككافر هككذا كككان فقد . وإذن”له الخإوان احترام مظاهر
عقيككدة كككانت فقككد وإذن فقكط، بعملككه حيكاته ليحفكظ يعيق أن في

هككم كككان فقككد وإذن وحككده، عليه قاصرة تكون أن ترض ل المسافر
له. الخإوان احترام مظاهر من يرى ما غير آخإر شيئا المسافر هذا



وجهتككه، إلى كل المسافرون وتفرقا السماعيلية إلى القطار وصل
كأروع رجاله يبدو كان الذي الجميل، البلد هذا على صاحبنا وأشرف

الحديككد، سكككة قنطككرة فككوقا بككن المسككافر إليككه نظككر إذا يكككون مككا
فقككفو بلبككه، وأخإككذت الجديككد، القادم قلب المناظر هذه واستهوت

أن يحككاول المناجككاة، وأ الخيككال مككن عككالم في لحظة وسبح هنيهة،
اللككه ويسككأل الطيككب، البلككد هككذا في له كتب ما الغيب لوح في يقرأ

الخيككر، فيككه مككا له يقدر أن مناجاة، وصفاء حرارة في وتعالي تبارك
ل أنه قلبه، أعماقا من يحس فإنه والثام، الشرور فيه ما يجنبه وأن

مككن الرائحيككن الغككادين هؤلء شأن غير شأن من البلد هذا في له بد
وزائريه. أهله

الفندقا يف
غيرهككا، معككه وليس حقيبته، فيه فيودع الفندقا إلى المسافر لويص

والمدرسككين، النككاظر ويلقككى فيهككا، سككيعمل التي المدرسة زور”و
هلكك صديق إلى الضيف هذا ويتعرف الحديث، أطراف الجميع ويتناول

القككديم المككدرس دينككأف البنهككاوي اهيككمبرإ السككتاذ هككو ديم،قكك
ي!لككر الصديق بهذا فإذا سكنه، في يرافقه أن لم ورغب بالمدرسة،

مككوافقته في بأسا الضيف صاحبنا يرى ول ”بنسيون ”في يسكن أن
أم ”السككيدة منككزل في واحدة غرفة الصديقان ويحتل يرى، ما على

اليطالية. ”ببينا مدام ”السيدة منزل في  ثم النجليزية ”جيمي

والمدرسة المسجد نيب
والمدرسككة المسككجد بيككن وقتككه الجديككد المككدرس هككذا ضككىويق

الخاصككة بيئته غير إلى يتعرف ول بأحد يختلط أن يحاول ل والمنزل،
علككى فيككه مكككب فهككو فراغككه وقت العمل. أما وقت في زملئه من

ومنككاظره أهلككه، ثحيكك مككن الجديككد، وطنلككا لهككذا دراسة أو رياضة،
أربعيككن مككدى شيئا ذلك على يزيد ل تلوة، أو مطالعة أو صائصه،خإو

المودع. الصديق كلمة اللحظات من لحظة يزايله ولم كاملة، يوما
وإنككا فيككه، ينككزل كككل. مكككان في صالحا أثرا يترك الصاع الرجل إن“

أن لنرجو
.”هليع الجديد البلد هذا يف صالحا أثرا صديقنا كيتر

ديني افلخإ
أنبككاء مككن كثيرا يعرف أن الجديد، النزيل هذا استطاع المسجد وفي

عككرف، فيمككا عرف وقد الجتماعية، وظروفها الدينية، السماعيلية
المعسكككرات بككه تحيككط إذ الوربيككة النزعككة عليككه تغلب  البلد هذا أن



لسككويسا قناة شركة إدارة رةمعتمس  وتكنفه غربيه من البريطانية
هاتين في يعملون أهله ومعظم ذلك، بين محصور وهو  شرقيه، من

وجككوه وتطككالعهم قريب، من الوربية  بالحياة ويتصلون ، الناحيتين
شككعور فيككه كلككه، هككذا مع البلد، مكان.. هذا كال في الوربية الحياة

يقولون. لما وتقدير العلماء حول والتفاف قوي، إسلمي
هككذا فككي سبقه إسلميا مدرسا أن عرف فيما النزيل اهذ عرف وقد

غريبككة بككدت السلمية، الفكرة في بنظرات، أهله على وطلع البلد،
ذلكك عكن فنتكج علمكائهم، بعكض لمقاومتهكا ونشط معظمهم، أمام

ول القلككوب، عليها تجتمع ل وأفكار لراء وتحيز الناس، بين انقسام
غاية. دونهاب تتحقق ل التي ةودالمنش الوحدة معها ينبتن

ثانية مرة القهاوي إلى
كل أن يرى وهو النقسام، هذا يواجه وكيف يصنع، فيما يفكر ذفأخإ

إلككى يضككمه أن ويريد بفكرته، فريق كل يواجهه السلم، في متكلم
يريككد وهو أعاديه، من أو حزبه من أهو القل، على يعلم  أن أو جانبه

الجميككع؟!. شككتات يلككم  وأن جميعلبا يتصل وأن يع،جمال يخاطب أن
يبتعككد وأن كلهككا، الفككرقا هذه يعتزل أن قرر ثم ذلك، في طويل فكر

وجهككور فالمسجد المساجد، في الناس إلى الحديث عن استطاع ما
ويثيرونهككا الخلف، موضككوعات يككذكرون زالوا ما الذين هم المسجد

وليفكككر وأهلككه، المسككجد النزيل هذا فليترك وإذن مناسبة، كل عند
جمهكور إلككى يتحكدث ل ولككم بالنكاس، بهككا يتصكل أخإكرى سككبيل في

القهوة؟. في القهوة

فعل، ينفككذها وبدأ رأسه، في اخإتمرت ثم حينا، الفكرة هذه رتهساو
كككل فككي ورتب الناس من ألوفا تجمع كبيرة،  مقاه ثلث لذلك اراخإت

هككذه فككي بانتظككام التككدريس يزاول خإذوأ السبوع في درسين اهنم
الككديني والتككدريس الكوعظ ألكوان مككن اللكون هذا  بدأ الماكن. وقد

عليه.  وأقبلوا ألفوه أن لبثوا ما ثم أول، الناس نظر في غريبا
يتحككرى فهككو الجديككد، الفريككد أسككلوبه فككي دقيقككا المككدرس كككان

وعظككا نكككوي أن يتعككدى ل بحيككث ادجيكك فيككه يتحككدث الذي الموضوع
لتجريككح يعرض فل وترهيبا، وترغيبا الخإر، واليوم بالله يًركعاما: تذ

هككؤلء عليهككا يعكككف الككتي والثككام  المنكرات يتناول ول تعريض، أو
فككي التأثير من شيئا  يدع بأن يقنع ولكنه تعنيف، أو بلوم الجالسون

سككهل  فيجعلككه السككلوب يتحككرى كككذلك وكفي. وهككو النفوس هذه
بالمحسككات ويمزجككه أحيانككا، العاميككة بيككن خإليطككا مشككوقا، جككذابا

مككن كككثير فككي مؤثرا خإطابيا يجعله أن والحكايات،ويحاول والمثال



الرغبككة باعثككا النفككوس هككذه جذب على دائما يتحايل الحيان،وهكذا
ل يمككل،ولكنككه ل حككتى يطيل ل  هذا بعد يقول،وهو ما إلى والشوقا

مككع سككاعة،  فربككع أطككال دقككائق،فككإذا عشككر علككى الدرس في يزيد
إليه، يقصد خإاصا، معنى الوقت هذا في يوفي أن على التام الحرص
- فيمككا يعرض حين وهو السامعين، نفوس في واضحا وافيا ويتركه
خإاشككعة، قككراءة يقككرأ ثم مناسبا، تخيرا يتخير حديث أو - لية يعرض

ويكتفككي الفنيككة، والتعليقككات الصككطلحية، التفاسككير يتجنككب ثككم
يشرحه.  المقصود والستشهاد  يوضحه، الجمالي بالمعنى

النككاس يلى. وأخإككذسككماعال الجمهككور فككي أثككره المسككلك لهذا كان
وعمككل تظككرون،ين يالمقاه هذه إلى وأقبلوا ويتساءلون، يتحدثون

لمواظككبينا ةوبخاصكك مسككتمعين،ال سفككون فككي عملككه الككوعظ هككذا
سككؤاله إلككى ذلككك مككن تدرجوا ثم ،نويفكرو يفيقون واخإذفأ منهم،

ونحكك واجبهككم وليككؤدوا عليهم للها حقب ليقوموا يفعلوا أن يجب عما
وابتككدأ بالنعيم، والفوز العذاب، من نجاهال اوليضمنو وأمتهم، نهمدي
لقلككوبهم، واسككترعاء لنتباههم جذبا قاطعة غير إجابات يبهميج وه
جامحة.ال وسللنف وتهيئة حة،انالس للفرصة انتظاراو

يعمل يملعت
،طيبككةال المؤمنككة القلككوب هككذه مككن المدرس على السئلة التوتو

في الخإوان، من رفن حلأو المقتضب، وابالج هذا لهاغلي يشف ولم
مسككلمين ليكونككوا يسككلكوها، أن يجككب الككتي الطريككق رسككم جوبو

أحكككام تعلمككواي أن يككدونير فهم سلم،إلا وصف بحق عليهم ينطبق
ليهككمع يرشفي السلم، أهل بشعور وجدانهم تحرك أن بعد السلم

وأ المقهككي دروس بعككد فيككه يجتمعككون خإاص مكان باخإتيار المدرس
فككي نائية زاوية على اخإتيارهم ويقع كام،الح هذه اارسوليتد لهاقب

الشعائر. ةقامإلو تماعاجلل حيوالتصل الرميم نم يءش إلى حاجة
الخيككر، إلى مبادرته أعظم وما الشعب، ذاه وبقل أطيب ا.. ملهال اي

الخإككوان، لءهككؤ عأسككر دقككء: ليالككبر لككصمخال ةيككعدالا وجككد مككتى
و يرممونهككا، ةيكك وزاالكك إلككى ختلفةملا المعمارية نالمه أهل وفيهم

نياثنككت تينليلكك وفككي نوديككير لمككا ويهيئونهككا واتهككا،أد ملونكيسككت
أول بالزاويككة وانعقككد وجوههككا أكمككل علككى مككةالمه أداء استطاعوا

إجتماع.

معظمهككم كككان أدقا بعبككارة أو بالتعبككد، عهد حديثي المجتمعون ناك
ًا المدرس بهم فسلك كذلك، ًا مسلك ًا. إنككه عملي إلككى يعمككل لككم بحتكك

إلككى أخإككذهم ولكن يرددها المجردة الحكام إلى أو يلقيها، العبارات



ًا،) تا(الحنفي ًا وصفهم تو إلككى رشككدمال موقككف فيهككم ووقككف صف
ً عمل الهمككال ثككم غيرهككم، دعككا ثككم وضككوءهم، أتمككوا حككتى ،عمل
معهككم أفككاض مث ً،اعمل ضوءلوا نونيتق الجميع أصبح وهكذا غيرهم،

ورد امفي شوقهمو ،نيويةوالد دنيةالبو يةوحالر وضوءال فضائل في
لةلصككا عليككه قككوله مثككل من ص النبي عن حاديثال من مثوبته في

جسككده مككن خإطايككاه خإرجككت الوضوء فأحسن توضأ نم “والسلم: 
يتوضكأ أحكد مككن  مككا“ص:  وقكوله ”أظفككاره تحككت مكن تخكرج حكتى

إل عليهمككا ووجهكه بقلبككه يقبككل ركعكتين، ويصلى الوضوء، فيحسن
لككه. ثككم الله ندبهم فيما ويرغبهم شوقهم ذلك يثير ”الجنة له وجبت
بأدائها إياهم مطالبا أعمالها، شارحا الصلة إلى ذلك بعد بهم ينتقل
فككي وهككو تركهككا، من مخوفا فضلها، في ورد ما ذاكرا أمامه، عمليا
ما لهم ويصحح واحدا،  واحدا الفاتحة، معهم يستظهر كله ذلك أثناء

إيككاهم حديثه في مقتصرا  سورة سورة السور، قصار من يحفظون
يفكرع أن يحكاول ل والكترهيب، بككالترغيب المشكربة الكيفيككات على

للحكككام رقككت حككتى الغامضككة، المصككطلحات إلى يلجأ أو المسائل،
البحتة الفقهية الناحية هذه تعد ولم أذهانهم، في ووضحت قلوبهم

جافة. خإشنة تبدو

الفطرة يدةقع
باب يطرقا مجالسه، من مجلس كل وخإلل كله، ذلك أثناء في هو ثم

الكتاب آيات من يورد بما ويثبتها ويقويها ميهاينف الصحيحة العقيدة
ومسككالك الصككالحين، وسككير العظيككم، الرسككول وأحككاديث الحكيككم،

أو فلسككفية، نظريككات إلككى كككذلك يعمككد والمككوقنين. ول المككؤمنين
كككونه، فككي البككاري عظمة إلى النظار يلفت وإنما منطقية، أقيسة
أسلوب في بالخإرة ويذكر مخلوقاته، في بالنظر صفاته جلل وإلى

كلهككا، المعاني هذه في الكريم القران جلل يعدو ل تذكيري وعظي
ومككا صككالحة، عقيككدة بنككاء بعككد إل فاسككدة عقيككدة هككدم يحاول ل ثم

أكثر ما دقيقة، نظرة وهي ذلك، قبل وأشقه البناء بعد الهدم أسهل
الواعظين. المصلحين إدراك عن تغيب ما

ةيبالعراق مصطفي اجلحا زاوية في
مصككطفي الحككاج بناهككا الككتي الزاويككة هي الثانية الزاوية هذه تكان

العلككم طلب مككن النفككر هككذا اجتمككع وفيهككا تعككالى، اللككه إلى تقربا
تام.  وصفاء أخإوة في والحكمة الله آيات يتدارسون

يسككتغرقا ناككك الذي الدرس، هذا نبأ ذاع حتى طويل وقت يمض ولم
قصد حتى القهاوي درس إلى يخرج هوبعد والعشاء، بغرالم بين ما



وبقايككا الجككدل وأحلس الخلف هككواة ومنهككم النككاس مككن كثير إليه
الولى. الفتنة
ورأيككت وفرقككة، تحفككز روح غريبككة بروح شعرت الليالي إحدى وفي

أكككد ولككم المككاكن، في حتى بعض، من بعضهم تميز قد المستمعين
التوسككل؟ مسككألة فككي السككتاذ رأي ا: مككبسككؤال فككوجئت حتى دأبأ

المسككألة هككذه عككن تسككألني أن تريككد ل أظنككك أخإككي  يا“له:  فقلت
بعككد والسكلم الصككلة فكي ككذلك تسكألني أن تريككد ولكنككك وحكدها،
السككيادة لفككظ وفككي الجمعة، يوم الكهف سورة قراءة وفي الذان،

وأيككن المجككس، النككبي أبككوي وفككي التشككهد، فككي الجككس للرسككول
ل أو الميككت إلككى ثوابهككا يصككل وهككل القككرآن اءةرقكك وفي مقرهما،

معصية هي وهل الطرقا أهل يقيمها التي الحلقات هذه وفي يصل،
الككتي جميعككا الخلف مسككائل لككه أسككرد !. وأخإككذت الله إلى قربة أو

الرجل، فاستغرب بينهم، فيما شديد وخإلف سابقة فتنة مثار كانت
بعالم، لست أخإي له: يا فقلت كله؟ هذا على الجواب أريد نعم وقال

الحككاديث وبعككض اليككات بعككض أحفككظ مككدني مككدرس رجككل ولكني
الكتككب، فككي المطالعككة مككن الدينية الحكام وبعض الشريفة النبوية

فقككد النطككاقا هككذا عككن خإرجككت للنككاس. فككإذا بتدريسككها وأتطككوع
أقكول، مكا أعجبكك فكإذا أفكتى، فقكد أدري ل قكال ومكن أحرجتنكي،

المعرفككة فككي التوسع أردت وإذا مشكورا، فاسمع خإيرا، فيه ورأيت
يسككتطيعون فهككم المختصككين، والفضككلء العلمككاء مككن غيري فسل

إل نفسككا اللككه يكلف ول علمي مبلغ فهذا أنا وأما تريد، فيما إفتاءك
بهككذا عليككه، وأخإككذت جوابا يجد ولم القول بهذا الرجل فأخإذ وسعها،

إلككى معظمهككم أو الحاضككرون وارتككاح السترسال، سبيل السلوب،
وقلكت إليهكم فككالتفت الفرصة تضيع أن أرد لم ولكني التخلص، هذا

من الكثير وأن السائل، الخأ هذا أن تماما أعلم أنا إخإواني  يا“لهم: 
هككذا يعككرف أن إل السككؤال هككذا وراء مككن يريككد كككان مككا حضككراتكم،

مككن أو موسككى الشككيخ حككزب أمن هو؟ حزب أي من الجديد المدرس
وقككد شككيئا، تفيككدكم ل المعرفككة ! وهككذه السككميع عبككد الشيخ حزب

المسائل الكفاية. وهذه وفيها سنوات ثماني الفتنة جو في قضيتم
واللكه مختلفيكن زالكوا ول السكنين مئكات المسكلمون فيهكا اخإتلكف
الخلف منككا ويكككره والوحككدة بككالحب منككا يرضككى وتعككالى تبككارك

الن المككور هككذه تككدعوا أن اللككه تعاهككدوا أن فككأرجو والفرقككة،
بككأخإلقه مككلونع ، وقواعككده الككدين أصككول نتعلككم أن فككي وتجتهدوا
والسنن الفرائض ونؤدي عليها، المجمع وإرشاداته العامة وفضائله

اعككيجم غرضككنا ويكككون النفككوس تصككفو حتى والتعمق التكلف وندع
الشككئون هككذه نتدارس وحينئذ للرأي، النتصار دمجر ل الحق معرفة



أن وأرجككو والخإلص، والوحككدة والثقككة الحككب ظككل فككي معككا كلهككا
 وقككد”ذلككك.. علككى بيننككا فيمككا عهككدا ويكون الرأي هذا مني تتقبلوا

تككون أن علكى متعاهكدون ونحكن إل الكدرس مكن نخكرج ولكم ككان،
واحككدة، يككدا لككه والعمككل الحنيككف، السككلم وخإدمككة التعاون وجهتنا
اللككه يقضككى حككتى فيهككا برأيككه كل واحتفاظ الخلف، معاني وطرح

الجككو عككن بعيككدا ذلككك بعككد الزاويككة درس مفعول. واستمر كان أمرا
معنككى موضككوع كككل في ذلك بعد وتخيرت الله بتوفيق فعل الخلفي

تثبيتككا أول الحككديث موضككوع أجعلككه المؤمنين بين الخإوة معاني من
الخلفيككات، معككاني مككن معنككى أخإتككار كما النفوس، في الخإاء لحق
الجميككع احككترام موضككع هككي والككتي بينهككم جدل محل تكن لم  التي

الصككالح السككلف لتسككامح مثل منككه وأتخككذ أطرقككه الجميككع، وتقككدير
فيمككا الخلفيككة الراء واحككترام التسامح ولوجوب عليه، الله رضوان

بيننا.

مثل
المذهب؟ حنفي لهم: أيكم قلتف عمليا مثل لهم بتضر أنني كروأذ

فقلت آخإر، فتقدم المذهب؟ شافعي فقلت: وأيكم أحدهم فجاءني
الفاتحككة قراءة في تصنع فكيف الخإوين بهذين إماما لهم: سأصلي

مككا الشككافعي أيها وأنت فقلت أقرأ، ول أسكت فقال الحنفي؟ أيها
رأيككك فمككا الصككلة نم انتهينا وإذات: بد. فقل ول أقرأ لاقف تصنع؟

يقككرأ لككم لنككه باطلككة فقال الحنفي؟ أخإيك صلة في الشافعي أيها
أيهككا أنككت رأيككك ومككا الصككلة. فقلككت أركككان من ركن وهي الفاتحة
تحريمككا بمكككروه أتككى لقد فقال الشافعي؟ أخإيك عمل في الحنفي

ينكككر هككل تحريمككا. فقلككت مكروهككة للمككأموم الفاتحككة قككراءة فككإن
علككى تنكرون للمجتمعين: هل فقال: ل. فقلت الخإر؟ على أحدكما

فككي السكوت يسعكم  الله سبحان  يا“فقلت:  فقالوا: ل، أحدهما؟
أن يسككعكم أول صككحتها، أو الصككلة بطلن أمككر وهككو هككذا مثككل

أو محمككد علككى صل اللهم التشهد في قال إذ المصلي مع تتسامحوا
الككدنيا له تقوم خإلفا ذلك من وتجعلون محمد سيدنا على صل اللهم
موقككف فككي النظر يعيدون فأخإذوا أثره السلوب لهذا وكان ”وتقعد

يتحكككم أن مككن وأيسككر أوسع الله دين أن وعلموا بعض، من بعضهم
ورسككوله اللككه إلككى شككيء كككل مككرد وإنمككا جماعككة أو فرد عقل فيه

وإمام. جماعة لهم كان إن وإمامهم المسلمين وجماعة
إسماعيليةلا معمجت

الدراسككي الول العككام نصككف مككن أكككثر السككلوب هككذا على تقضي
1928 سككنة أوائككل  ثككم1927 سنة من بقي ما  أعني بالسماعيلية،



والوضككاع، الناس دراسة الفترة هذه في هدفي كان وقد الميلدية،
. وقككديدالجد المجتمع هذا يف رالتأثي عوامل ومعرفة دقيقة دراسة
ثانيككا، الطككرقا وشككيوخأ أول، أربعة: العلمككاء العوامل هذه أن عرفت

رابعا. والندية ثالثا، والعيان
والجلل والتككوقير الصككداقة مسككلك معهم سلكت فقد العلماء افأم

أو محاضرة أو درس في منهم أحدا أتقدم أل على وحرصت الكامل،
لنككاس،ا إلككى وقككدمته له تحيتن أحدهم وقدم أدرس تنك وإذا خإفة،

ره السكلوب لهكذا وككان ي أث بالكلمكة منهكم فظفكرت أنفسكهم ف
الطيبة.

بككالزهر قضككوا الككذين المشايخ قدامى أحد أن اللطيفة النكات ومن
مككن - وكككان تقريعككا الول نظككامه علككى طككوال سككنوات الشككريف

والعلمككاء وعككاظلا إحككراج ومحاولككة والنقككاش بالجككدل المككولعين
لمعكككان والتعكككرض مطروقكككة ريكككغ مسكككائل بطكككرح والمدرسكككين
الدقيقككة والتقككارير القديمككة الحواشككي تضككمنته ممككا وموضككوعات

الخليككل إبراهيككم قصككة أقص وأنا يوم ذات إحراجي - حاول العميقة
وقلككت فابتسككمت أبيككه اسككم عن فسألني الناس، على السلم عليه
”سككمه الوا: إن- قكك اللككه - رحمككه السككلم عبد الشيخ مولنا  يا“له: 
يكون أن من مانع ول أبوه آزر إن يقول والقران عمه آزر وإن ”تارخأ
إن المفسككرين بعككض قككال وقد العرب، لغة في ذلك لستخدام عمه
لبيككه إبراهيككم قال التقدير: إذ وإن لعمه ول لبيه ل للصنم اسم آزر

- الككراء بكسككر تككارخأ بكلمككة - ونطقككت ”آلهككة أصناما أتتخذ آزر اترك
يكدع أن يشكأ لكم إيجكازه، رغكم لمثكالي، شافيا البيان هذا كان ولما

ل الككراء بضككم تككارخأ أبيككه اسككم فقال: ولكن هدوء في يمر الموقف
وضككبطه حككال كككل علككى أعجمي اسم وهو بكسرها. فقلت: فليكن

والعككبرة. العظككة والمهككم اللغككة، هككذه معرفككة على يتوقف الصحيح
كككل فككي السككلوب هككذا معككي يتخككذ أن اللككه رحمه الشيخ هذا وأراد

الجككدل هكذا مككن والمسككتمعون العامككة يهكرب أن هذا ومعنى درس،
فككي فكككرت فيه، خإير ل الذي الميدان هذا للشيخين ويدعون العقيم

فكي كتكابين لككه وقكدمت وأكرمتكه المنككزل إلى فدعوته الشيخ علج
شككاء بما لمهاداته مستعد أنني على وطمأنته هدية والتصوف الفقه

الككدرس حضور على وواظب عظيما سرورا الرجل فسر الكتب، من
فككي فقلككت إلحككاح فككي إليه الناس ودعوة تاما إصغاء إليه والصغاء

هككذه واسككتمرت ”تحككابوا  تهككادوا“اللككه:  رسككول نفسككي: صككدقا
تقلباتها. وللنفوس حين، إلى ناجحة الطريقة

قلوب الطيبة البلد هذا في يرةكث كثرة كانوا فقد رقاطلا رجال اوأم
مجككالس أنسككى الشككيوخأ. ول مككن الكككثير عليهككم يككتردد وكككان أهله



عبد والشيخ الشاذلي، عبود والشيخ المسلمي الله عبد حسن الشيخ
السكماعيلية زار الفكترة هككذه وغيرهكم. وفكي الدنككدراوي الوهكاب

فهككو الحصككافي، الشككيخ خإلفككاء مككن وهككو سككعد الرحمن عبد الشيخ
ذلككك بعككد ويككرأس ويعككظ، يككدرس وكككان حينذاك، الطريق في أخإونا
ودرس يعرفنككي ول أعرفككه اكككن ولككم المسككجد الذكر. فقصد حلقة

الحصافية الطريقة أسلوب فرأيت الذكر، إلى الناس دعا ثم ووعظ،
الككدعوة لنشر متحمسا أكن لم أنني الحق أخإيرا. ولكن إليه وتعرفت

فككي الككدخإول أريككد ل أهمهككا: أننككي لسككباب خإككاص طريق أنها على
محصككورة تكككون أن أريككد ل وأننككي الخإرى، الطرقا أبناء مع خإصومة

الصككلح نككواحي مككن ناحيككة فككي ول المسككلمين، مككن نفككر فككي
العلككم قوامهككا عامة دعوة تكون أن جاهدا حاولت ولكني السلمي،

أراد ومككن الجامعككة السلمية الدعوة أركان وهي والجهاد، والتربية
أكرمككت هككذا مككع ولكني لنفسه، يختار وما فهو خإاصة تربية ذلك بعد

فككي الراغككبين ودعككوت اسككتقباله، وأحسككنت الرحمككن عبككد الشككيخ
فككي تعرفت سافر. كما حتى إليه والستماع عنه الخإذ إلى الطريق

إلككى جككاء الككذي التيجككاني الحككافظ محمككد السككيد إلككى الفككترة هككذه
وقككد ومكايككدهم، البهككائيين دسائس من ليحذر خإصيصا السماعيلية

تقككوى النككواحي، هككذه فككي ودعككاة دعككوة الككوقت هككذا في لهم كان
منهككم، النككاس تحككذير فككي الحسككن البلء فككأبلى وتنتشككر، وتشككتد
مككن رأيتككه بما أعجبت وقد عليهم، والرد وأباطيلهم خإدعهم وكشف

عككدة ليالي نسهر - وكنا طويل وناقشته وغيرته ودينه وفضله علمه
فكان ومخالفات، ومبالغة غلو من التيجانية على الناس يأخإذ - فيما
السككلمية بالعقيككدة يصككطدم مككا وينفككي التأويككل، يحتمل ما يؤول

الشككيوخأ هككؤلء مككع طريقككتي البراءة. كانت أشد منه ويبرأ الصافية
الطريككق بككأدب معهم أتأدب أن السماعيلية يزورون الذين الكثيرين

حككال منهككم لكككل شككرحت معككا خإلونككا إذا ثككم بلسككانهم، وأخإككاطبهم
عن وغفلتهم رابطتهم، وتفكك دينهم، بأوليات وجهلهم المسلمين
فككي جسككام أخإطككار مككن يهككددهم ومككا والدنيوية، الدينية مصالحهم

وفككي ، معسكككراتهم علككى والباحيككة اللحككاد بزحككف الديني كيانهم
المعسكككر وكككان بلدهم، خإيرات على الجانب بغلبة الدنيوي كيانهم

ل مككددا شرقها في السويس قناة شركة ومكاتب السماعيلية غرب
كككاهلهم علككى الككتي بالتبعة أذكرهم ثم ذلك، على المثلة من ينضب
علككى ليككدلوهم قيككادهم، وأسلموهم بهم وثقوا الذين التباع لهؤلء

التربيككة النهايككة فككي إليهككم أطلككب ثككم الخيككر، إلى ويرشدوهم الله
علككى والعمل السلم عزة على كلمتهم وجمع الصحيحة، السلمية

مجده. إعادة



الدنككدراوي الوهككاب عبككد الشككيخ فيهككا قككابلت مقابلككة أذكر زلت ول
الحاديككة أو العشككرين فككي تقريبا، سني في شابا فرأيت الله، رحمه

اهإيكك  مككوقرا معككه فجلسككت ،روخإي صلح وفيه عمره، من والعشرين
فككي بككه أخإلككوا أن طلبت العام المجلس انتهي إذا تىح التوقير، كل

كرسككي علككى فوضككعته طربوشككي خإلعككت دخإلت ولما خإاصة، حجرة
هككذا يسككتغرب وهككو الطربوش، جوار إلى ووضعتها عمامته وخإلعت
ل أخإككي  يككا“لككه:  وقلككت قبككل، مككن أحد من به يفاجأ لم الذي العمل

الشكككلي الفككارقا علككى لقضي فعلته فإنما العمل هذا في تنتقدني
الدنككدراوي الوهاب عبد المسلم الشاب فيك ولخإاطب وبينك، بيني

المجلككس فككي تركنككاه فقد الدندراوي الوهاب عبد الشيخ أما فقط،
للككه والحمككد وكلككك عمككرك، مككن العشككرين فكي أخإككي يا العام.. إنك

جمعهككا يلككتا الجمككوع، هككذه تككرى اذ أنت وحماسة.. ها وقوة شباب
ذلككك، بعككد شككيء ل ثككم ونشككيد، ذككر فككي ليككلال يلتقض ،كعلي الله

بالككدين، المسككلمين: جهالككة مككن غيره شأن من شأنه منهم والكثير
“فقككال:  ”هذا؟ ترض فهل وكرامته السلم بعزة الشعور عن وبعد
سيرة على ربيتهمتو والرقابة، والتنظيم قلت: العلم ”أصنع؟ وماذا

بيننككا طويككل كلم المجاهككدين. وكككان أبطالنككا وتاريخ الصاع، افنسل
علككى معككا وتعاهككدنا عميقككا، تأثرا الشيخ به تأثر المعاني، هذه حول

كل النفوس، في دعوته وتركيز العام السلم لخدمة العمل. أخإوين
بككدأ إل ذلككك بعد السماعيلية جاء ما أنه وأشهد ومحيطه، ميدانه في

اللككه رحمككه تككوفي حككتى مقيككم العهككد علككى بأنه وتطميني بزيارتي
 خإيرا. الوفاء عن وجزاه

العيان مع
أثككر - علككى فكرتيككن يمثلون الوقت هذا في السماعيلية أعيان كان
- الراء بعككض فككي المشككايخ خإلف أوجككده الذي الديني الخلف ذلك

فككي الكككبير الثككر والعائليككة ةيصككالشخ للمعككاني كككان أنه والحقيقة
بد ل المصري. وكان المجتمع في العادة هي كما الخلف هذا توجيه

يغشككى وأن بأعيانهككا، يتصككل أن البلككد أهل من ليس الذي للموظف
إلككى العيككان بهككؤلء يتصلون الذين الموظفون انقسم وقد بيوتهم

طبيعككة أن أشككعر كنت ولكنى بهم يتصل من وكل تقريبا، معسكرين
أتصككل أن علككى تفككرض مككودة،و إخإككاء دعككوة وهي ة،الشامل الدعوة

فكنككت وجلء، وضككوح في التصال هذا يكون وأن جميعا، بالطرفين
عككن شككيئا أقككول أن تعمككدت الفريقيككن أحككد زعيككم بيككت دخإلككت إذ

كككذلك. وأن بالخير ويذكره الخير، إل له يضمر ل وأنه فلن، منافسه
السككلم وأن بلككدهما، مصككلحة فيككه مككا على يتعاونا أن واجبهما من

مككن سككمعت المعككاني. وإذا هككذه أمثككال من ذلك غير إلى بهذا، يأمر



أن الخيكر مكن بأن عليه رددت الخإر منزل في الفريقين أحد ينتقص
ذلككك، علككى يعينه ما إل الكلم من ينقل وأل التوفيق، واسطة يكون
شككك وهكككذا.. ول كبير، إثم وهي الغيبة، في للتورط ضرورة ل وأنه

البلككد في العادة هي كا الثاني، للطرف ينقل كان كله الكلم هذا أن
أظفر أن استطعت السلوب به. وبهذا - فيسر السف - مع الصغير
أثككره السلوب لهذا كان جميعا. ولقد واحترامهما الطرفين بصداقة

بعككد نشككأت حين الخإوان دعوة على المختلفة الطبقات اجتماع في
ذلك.

أنديةلا
أنشككأته الككذي العمككال نككادى الحيككن ذلككك فككي السماعيلية في كان

محيككط فككي طيبككة رسالة يؤدي قائما زال ما والذي التعاون، جمعية
يريككد الذي المثقف، الشباب من نخبة فيه وكان الجتماعي، العمال

المسكككرات منككع ةيككعجم فككرع كككذلك هناك وكان ويتعلم، يستمع أن
قككدو الغككرض، بهذا المتعلقة والحاديث المحاضرات بعض هيف يتلق

ضبعكك يألقكك وأخإككذت بالنككاحيتين، واتصككلت الفرصككة، هككذه نتهككزتا
فككي سككببا كككانت الككتي والتاريخية، والجتماعية الدينية المحاضرات

المستقبلية. للدعوة المثقفين من كثير نفوس تهيئة
 

ةرالقاه إلى ةعود
فككي لهككا نفككوسال وتهيئككة لفكككرة،ا يمعبتككد ملكاال الهتمام مورغ

التيكار سكيرب متمكاهإلا يكنوب يبينكك يحكل لكم ذلك فإن لية،يماعسال
علككى فكنككت القاهرة، في - واتجاهاته حينذاك-  عيفضال يالسلم

في لها الدعوة نشر ىعل ًجاهدا أعمل وكنت الفتح، بمجلة تامة صلة
الول ورنككال شككعاع اعتبارهككاب مشككتركيها مككن راكثإالو يلة،سماعال

ضوئه. في السلمية للحركة العاملون يسير الذي
المسلمين الشبان يةجمع

فككي إليهككا تعرفككت الككتي الشباب بمجموعة تامة صلة على نتك ماك
العامة. السلمية للدعوة العمل على وتعاهدنا ،قبل من القاهرة

صككباح الجرائككد فككي قككرأت حينمككا الفرح دشأ فرحا سعيدا نتك كمو
- المسلمين الشبان جمعية لتكوين الول اجتماعال أنب اليام من يوم

علككى اله ًرئيسا سعيد بك الحميد عبد المرحوم - واخإتيار الله وفقها
كتبككت أننككي وأذكر المؤمن، الشباب من الخإوة هؤلء مجهودات أثر
اظبككتوو بالجمعيككة، شككتراكيا امعلنكك سككعيد بك الحميد عبد إلى ًتوا

تطككورات من عليها طرأ وما ا،هتواطخإ وتابعت تراك،شال دفع على
القككاهرة فككي يلكك هامة محاضرة أول وألقيت اهتمام، بكل وحوادث



بيككن ”بعنككوان كككانت وأظنهككا النككواب، مجلككس بشككارع ديهككانا يفكك
نيوالعككامل مؤسسككينلا اهككللرجا أكن زلت ول كنت، وقد ”نارتيحض

منهككم أذكككر زلككت ول ة،مككالقي السككلمية مدههككوجل ريتقد كل فيها
والسككتاذ ي،لفضكك يعلكك محمككود والسككتاذ لدرديرى،ا يىيح الدكتور

الله جزاهم وغيرهم، طيبالخ الدين محب والسيد وي،غمراال محمد
خإيرا. والمسلمين السلم عن

لككم لية،يماعإسلا إلى نزولنا من يوما أربعين بعد أننا الطرائف ومن
منككزل رئجاتاسكك علككى فعولنككا بنسككيونات،ال يف قامةال في نستزح
دوره استؤجر منزل، في أعلى دورا نجد أن المصادفة فكانت خإاص،

منككه واتخككذا المسيحيين، المواطنين من جموعةلم ًمجتمعا الوسط
اتخككذوا ،هككوديال من لمجموعة مجتمعا السفل ودوره وكنيسة، ناديا

مككن ونتخككذ الصلة، نقيم ىالعل بالدور نحن اوكن وكنيسة، ناديا هنم
الثلثككة. الديككان يمثككل المنككزل هككذا فكأنمككا مصككلى، المسكككن هككذا

ليلككة كككل عوناتككد يوهكك الكنيسككة، نةسككاد” شالوم أم ”أنسى ولست
وكنككا ،”الجككاز وابككور ليككعتو” يف ونساعدها النور، هال يءلنض سبت

يتنطلكك ل الككتي الحيككل ذههكك تسككتخدمون مككتى إلى: انبقول نداعبها
مككاك السبت يوم والنار النور عليكم حرم قد الله كان وإذا الله؟ ىعل

يوتنتهكك فتعتككذر، الرؤيككة؟ أو النتفككاع، عليكككم حككرم فهككل دعون،ت
بسلم. مناقشةال

اسماعيليةلا يحو
فككي يالنجليككز المعسكككر فهككذا يككب،عج يوحكك يليةسككماعلل نوكككا

كككل نفككس فككي يبعككث ه،نوهيلمككا وهيلمتككه هانوسككلط ببأسه غربها
هككذا مراجعككة إلككى دفعككا ويككدفعه والسككف، ور. السككىغيكك يوطنكك

أضككاع ومككا جسككام، نكبككات مككن مصر على جر وما البغيض، الحتلل
دون الوحيككد الحككاجز كككان وكيككف وأدبيككة، ماديككة فككرص مككن عليهككا

ةلمككك واجتمككاع العككرب دةحككو مككن الول والمككانع ورقيهككا نهوضككها
سنة. تينس طوال المسلمين

فككي ويسالسكك قنككاة شركة إدارة مكتب الفخم، النيق المكتب اوهذ
ومعككاملته للمصريين واستخدامه وسطوته، وسلطانه وروعته بهائه
إيككاهم ورفعككه للجككانب وإكرامه ،نهديطالمض التباع معاملة إياهم

التككام شرافلبا المكتب هذا ثارسئاو والحاكمين، السادة مرتبة إلى
من وه ما وكل والنظافة، والمياه، فالنور العامة، المرافق كل على
والمككداخإل الطككرقا حتى الشركة، عليه تقوم البلدية المجالس شأن
يككد فكي كلهكا الصككميم المصكري البلكد يليةسماعال إلى توصل التي

افقتها.ومب اإل جخإرو ول بإذنها إل دخإول فل ،شركةال



ويسكككنها بأكمله، الفرنج حي في ةالمنتشر الفخمة لازالمن هوهذ
فككي العككرب العمككال مسككاكن وتقابلهككا الجككانب، الشككركة موظفككو

تحمككل كلهككا عككربال يح في النيقة والشوارع شأنها وصغر اآلتهض
علككى الجككاثم القتصككادي الحتلل هككذا بلغككة إل تكتككب لككم لوحككات

ديككتخل إلككى كلككذ... هكككذا مكتوبككا كان مسجدال عشار حتى صدورها،
،”يأوجينكك ”،”يربل   “،”ينجرلل ”اللوحات هذه على الجنبية ءسماأال
لخ..إ

فككي عملهككا وتعمككل تتفاعككل كككانت لخككواطر،او ينالمعككا هككذه كككل
مائكككلخإ بيكككن بنفسكككه، فيهكككا المتأمكككل خإل إذا بخاصكككة النفكككس،

حاسككمتال بحيككرة شككاطىء فككي أو ،ءالغنككا وحككدائقها لية،يماعسككال
الصحراء. حافة على الصناعية الغابات جوف في أو الجميلة،

كككبير أثككر لها كان التي ني،المعا من بالكثير يليةسماعال أوحت لقد
والداعية. الدعوة تكييف في

المسلمون الخإوان
أذكر - فيما  م1 9 28 سنة رسام ،كه 1 347 سنة قعدةال يذ وفي

أحمككد عبدالحميككد، السككتة: حككافظ خإككوةلا أولئككك لمنزلابكك يرناز- 
،عككز يلسككماعإ للككه،ا سككبح الرحمككن عبككد إبراهيم، فؤاد الحصري،

يالككت والمحاضككرات بالككدروس تأثروا الذين من وهم ي،بمغرال زكي
عيونهم وفي قوة، صوتهم يوف يإل يتحدثون وجلسوا ألقيها، تكن

اعنمسكك قككد: “ لقككالوا والعككزم، مككانيإلا سككنا وجوههم وعلى بريق،
وخإيككر السلم عزة إلى العملية الطريق ما ندري ول وتأثرنا نا،يووع

تأنكك اوهكك والقيككود، الذلة الحياة: حياة هذه سئمنا ولقد مين،المسل
أو منزلككة مككن لهككم حككظ ل البلد هذا في والمسلمين العرب أن ترى

نب. ونحنجاال لهؤلء لتابعينا ءالجرا مرتبة يعدون ل وأنهم كرامة
الرواح وهذه عروقنا، في بالعزة حارة تجري الدماء هذه إل كنمل ل

الككدراهم وهككذه أنفسككنا، مككع والكرامككة باليمككان مشككرقة تسككري
العمككل إلككى الطريق ندرك أن نستطيع ول أبنائنا، قوت من القليلة،

كمككا والمككة لككديناو الوطن خإدمة إلى السبيل نتعرف أو درك،ت ماك
التبعككة مككن لنككبرأ نملك ما لك نقدم أن الن هنريد الذي وكل تعرف،

أن يجككب وعمككا عنككا يككديه بيككن المسككئول أنككت وتكون الله، يدي بين
وتمككوت لككدينه، تحيككا أن علككى مخلصككة الله تعاهد ماعةج وإن عمل،ن

لقكك وإن تنتصككر، أن لجككديرة وجهككه، الإ كبككذل يتبتغكك ل سككبيله، في
.”عددها وضعفت عددها

أن أسككتطع ولككم ي،نفسكك فككي البككالغ أثره مخلصال لالقو لهذا كان
ومككا لككه، أعمككل ومككا إليككه أدعككو مككا وهككو حملت، ما حمل من أتنصل
اللككه  شكككر“عميككق:  تككأثر فككي لهم فقلت عليه، الناس جمع أحاول



هللككا ييرضكك ح،لصا عمل إلى ووفقنا الصالحة، النية هذه وبارك لكم
أن ىلككع هلال النجاح. فلنبايع الله وعلى العمل ناليوع الناس، وينفع
!. المة وعزة وطنال حياة يهاوف جندا، السلم لدعوة نكون

بيعة... نتوكا
سبيله. في ونجاهد للسلم نعمل إخإوانا نحيا أن قسما نوكا
أو ،ناديككا أو جمعيككة نكككون وهككل أنفسككنا؟ نسككمي قائلهم: بم لوقا

ول هككذا، فقلككت: ل ي؟سككمالر الشكككل أخإككذن حككتى نقابة أو طريقة
انككاعمتاج أول وليكككن ت،سككمياالر الشكككليات،ومككن مككن ذاك،دعونا

خإدمككة فكي إخإككوة والعمليككات. نحككن يككاتوالمعنو وأساسه: الفكككرة
بغتة... وذهبككت . وجاءت”المسلمون. الخإوان ”إذن فنحن السلم،

السككتة: اءلهككؤ مككن المسككلمين نواللخإكك تشكيلة أول دتولو... ًثلم
التسمية. وبهذه الصورة هذه على الفكرة، هذه حول

التهذيب سةمدر
علككى أخإيككرا واتفقنككا فيه، نعمل وما الجتماع مكان في تشاورنا ثم
يعل الشيخ مكتب في فاروقا شارع في متواضعة حجرة نستأجر أن
الخاصكة نكاأدوات فيهكا ر. نضكعهشكلا فكي  قرشكا60 بمبلغ شريفال

النتفكاع حكق نكال ونيككك أن علكى الخاصكة، اجتماعاتنككا فيها معونجت
الليككل إلككى العصككر مككن ابتككداء التلميذ انصراف بعد المكتب بأدوات

ويكككون المسككلمين، وانخإككلل” التهذيب سةمدر”المكان اهذ هيسمو
يتلكوه ثيكبح آنالقكر تلوة تصكحيح قوامهكا إسلمية دراسة منهاجه

أحكككام وفق الدعوة إلى وبالتالي. المدرسة هذه إلى المنتسب الخأ
والسككور آياتال هذه شرح وسور. ثم آيات حفظ محاولة التجويد. ثم
كذلك. وشرحها الحاديث بعض حفظ اسبا. ثمنم ًاتفسير وتفسيرها

السككلم آدابو التشككريع أسكرار وتعرف والعبادات العقائد وتصحيح
لسككيرةاو حلالصككا فالسل وسيرة سلميلا التاريخ ودراسة. ةمالعا

والروحيككة. العمليككة النككواحي إلككى تهككدف مبسككطة النبوية. بصورة
مككا بحفككظ علميككا تككدريبا والككدعوة الخطابككة على ينرقادلا وتدريب

بتكليفهككم الككدعوة. وعمليككا ومككادة والنككثر، النظككم مككن يسككتطاع
بعككد همنكك أوسككع فككي أول. ثم طيالمح هذا في والمحاضرة التدريس

الخإككوان مككن الولككى المجموعككة تربككت المنهككاج هككذا ذلككك. وحككول
9 28 - 1 9 27” يالمدرس العام نهاية في غوابل الذين المسلمين

كككل هككو التعليمككي المنهككاج هككذا يكن مً. ولقليل أكثر أو عين” سب1
شيء.

 
أنفسككهم يفكك تتفاعككل الككتي العمليككة تربيككةلا ينمعككا كككانت فقككد

هككم،بين فيمككا والمحبككة والككود الواقعيككة لتصككرفاتوا طككةمخالبال



ذلككك فككي لمككا نفوسهم وتهيؤ حياتهم، شئون في الكامل والتعاون
لكتدخإ يأننكك الجماعة. وأذكر هذه تكوين في العوامل أقوى خإير من

فرأيككت الخككردوات، - تككاجر الله - رحمه السعود أبو السيد الخأ على
أن يدير يوالمشتر ”ريحه ةزجاج ”منه يشتري فسوي مصطفي الخأ

ش،قككرو ثمانيككة مككن أكككثر يأخإذ نأ بىيأ لبائعوا شقرو عشرة يدفع
أعمككق المنظككر لهككذا مككوقفه. كككان عككن يتزحزح أن يريد ل وكلهما

الشككراء فككاتورة فطلبككت المككر، فككي وتككدخإلت ي،نفسكك فككي الثككر
أبككو سككيد سككعيد خأأال بككه اشككترى ذيالكك يأساسلا نمالث أن فوجدت
بسكتة الدسكتة ”لخإيه به يبيع أن يريد الذي - هو الله رحمه-  دالسعو

..”قرشا وتسعين
منككك يشككتري ول صككديقك من تكسب ل كنت أخإي. إذا له: يا فقلت
ويسككرني أخإككي، وبين بيني فارقا فقال: ل تعيش؟ أين فمن عدوك

تتقبككل ل مصككطفي: ولمككاذا للخأ فقلت العمل، هذا مني يتقبل أن
فأخإي العشرة بهذه الخارج من أشتريها كنت فقال: إذا أخإيك؟ رفد

وبالتككدخإل لككزدت منها أكثر يقبل أنه عرفت ولو الزيادة، بهذه أولى
قروش. تسعة إلى انتهينا

المعنككى هككذا شككأن ولكنككه قرشككين، أو شقككر شككأن الشككأن سيككل
علككى ولىواسككت واستشككعروه النككاس في انتشر لو ذيلا ينالنفسا

شولعكا والعالميككة، والجتماعيككة ةالفردي المشكلة تحللن أنفسهم
ن.آمني سعداء ناسال

أكككثر فجككاء العمككل، عن متعطل إخإوانهم أحد أن الخإوان هؤلء علم
كككل يعككرض انفككراد علككى أذنه في يهمس واحد كل منهم عشرة من

تيككفواكت المتعطل أخإوه فيه يعمل مال رأس ليكون مال من مدخإر
مككن فككاتهم لمككا نآسفو وهم فانصرفوا ن،آخإريال وشكرت ببعضهم

المساعدة. فضل
الول رعيلال تصرفات من ذجنما

بأحكككام مسكككتال مككن طيبككة ونمككاذج رائعككا مثل الخإككوة هككؤلء كككان
فيما ومشاعره بأخإلقه والتأثر تصرفاتهم، كل في الحنيف السلم

مككع أو أنفسككهم مككع لكككذ نكاأ سواء عمل، أو قول من عنهم يصدر
الناس. من غيرهم

قسككم ورئيككس القنككال سدمهنشككبا سككولنت المسككيو دعىاسككت
منزلككه فككي النجككارة واتأد بعككض لككه ليصككلح حافظ الخأ السكسيون

نتسول المسيو الً. فق قرشا130 فقال أجر من يطلب عما وسأله
هككدوء: لكككب لككه وقال نفسه الخأ . فتمالك”حرامي تن أ“ي: ببالعر

منككك آخإككذ لككه: لككن حقككك. فقككال من رثأك تأخإذ ل: لنكقاف ولماذا؟
مككن المهندسككين أحككد تسككأل أن طيعتسككت فإنككك ذلككك عومكك ًشككيئا



فككإن المناسككب القككدر مككن أكككثر طلبككت أننككي رأي فإن ،سيكوؤمر
يصككح مما أقل بتطل يأنن رأي وإن ً،مجانا بالعمل أقوم أن عقوبتي

مهندسككا فعل جككلالر يككادة. واسككتدعىزلا فككي فأسامحك أطلب أن
المسككيو فعرفككه ً، قرشككا200 يسككتوجب العمككل أن فقككدر هلوسككأ

ولكنككك سككأفعل له العمل. فقال يبتدئ أن حافظ الخأ وأمر سولنت
ًغضبا الرجل كلمتك. فاستشاط تسحب وأن تعتذر أن ليكفع يأهنتن

أن : تريككدلاقككو بككالثم العزة وأخإذته حاد،ال يالفرنس الطابع لبهوغ
لككه. اعتككذرت مككا نفسككه فككؤاد الملككك انككك لو أنت؟!، ومن كل أعتذر
سككولنت مسككيو يككا أخإككرى غلطة ذهً: وهأيضا هدوء في حافظ فقال
الجميككل وعرفككان الضككيافة أدب وكككان فككؤاد الملككك دبلكك فككي فأنت

تككذكر أن ك سككمحأ ل وأنككا الكلم هككذا مثككل تقككول أل عليك يفرضان
الفسككيح البهو يف شىيتم خإذوأ واحترام. فتركه بدأ بكل الإ همسا

يسكككر علكى وجلكس عككدته حككافظ ووضع بنطلونه، جيب في ويداه
أقكدام وقككع إل يتخللهكا ل سككوت فككترة وسككادت منضدة على تكأاو

إفككرضلككه:  وقال حافظ من تقدم قليل الحائر. وبعد الثائر المسيو
إلى ًتقريرا سأكتب نيه المر فقال تفعل؟ فماذا لك أعتذر لم أنني

السويس قناة إدارة مجلس إلى ثم ًأول فارتكمس وإلى هنا قنصلكم
قككادم كل أترقب ثم والجنبية المحلية الفرنسية الجرائد ثم بباريس

بعككد حقككي إلى أصل لم فإذا إليه، فأشكوك المجلس هذا أعضاء من
أككونو النكاس مككن مل وعلككى الشككارع في أهينك أن استطعت ذلك

الحكومككة إلككى شكككوكأ أن تنتظككر ول يككدأر مككا إلككى وصلت قد لكذب
ولكني الظالمة، الجنبية امتيازاتال لبسل قيدتموها التي المصرية

يننككأ هرظالرجل: ي يق. فقالطر بأي يحق إلى أصل حتى أهدأ لن
قنككاة في المهندسين كبير أنني تعلم أل ”رنجا ل أفوكاتو ”مع كلمأت

أن لككمعت حككافظ: وأل فقككال لككك؟ أعتككذر أن صورتت فكيف السويس
عليهككا اسككتيلئكم مككدة وأن نكككوط يف ل يوطن في السويس قناة

عنككدنا مككوظفين وأمثالك أنت فتكون ناإلي تعود ثم يوستنته مؤقتة
الولككى مشككيته إلككى الرجل صرفانو كل يحق أدع أن تتصور فكيف

لمنضككدةا وطرقا التأثر أمارات ههجو وعلى ثانية مرة عاد فترة دوبع
ي.كلمككت سككحبت ظحككاف يككا يقككول: أعتككذر وهو مرات فعن في بيده
سككولنت. وزاول يامسيو متشكرقال: و هدوء بكل حافظ الخأ امفق

أتمه. حتى عمله
فأخإككذ قرشككا وخإمسككين مائككة سككولنت المسككيو أعطاه النتهاء دوبع

”اقشيشب ”خإذها له لاقالعشرين. ف له ورد قرشا وثلثين مائة منها
هشفككد” يحرامكك ”كونفككأ يحقكك من أكثر آخإذ ل قال: ل. ل. حتىف

العككرب أولد الصككناع كل يكون ل لماذا مستغرب الرجل. وقال: إني



ككل سكولنت مسكيو يكا حكافظ فقكال ”مكدمح يفكاميل ”أنكت مثلك؟
”تاجككالخوا ”عاشروا منهم الكثير ولكن ”مدمح يفاميل ”المسلمين
يككده مككد أن مككن بككأكثر لجالر يرد قهم. فلملأخإ ففسدت وقلدوهم
الذن خإيكككرك. وفيهكككا ئل: متشككككر. متشككككر. ككككترقكككا ًمصكككافحا

بالنصراف.
نموذجككا ويخككرج مككانيو الخواجه عند مليع يمرس حسن الخأ انوك 

جنيهككا يتكلككف حينككذاك الصككندوقا الراديو. وكان صناديق من ممتازا
حسككن خأال وسككاوم مككانيو قاءأصككد مككن الخواجات أحد ءاتقريبا. فج

بككذلك يخككبر أل القيمة. على بنصف الصناديق بعض له يصنع أن على
هككذا ويسككتفيد يأخإككذه الككذي النصككف حككق فيسككتفيد مككانيو الخواجة
وقككد تامككة، ثقككة الخأ فككي يثككق مانيو الباقي. وكان النصف الخواجة

ونيمككا صديق وات. وأراددأو خإامات من الدكان في ما كل إليه أسلم
فككي قاسككيا درسا عليه ألقى حسنا الخأ ولكن قة،ثال هذه يستغل أن

الخيانككة، يحككرم الوجككود فككي دين وكل السلم له: إن وقال الخإلقا
ومككن صديقه تكون أن عجبأل ينالثقة. وإ هذه في وثق بمن فكيف
ىعلكك يتحملنكك أن وتحككاول خإيككانته، في تفكر ذلك ومع ودينه جنسه

وثككق الخككاطىء التفكيككر ذاهكك علككى تنككدم أن جب: يهذا ذلك. يا مثل
أفسككد ل حككتى هككذا بعملككك مككانيو الخواجككة أخإككبر ل سككوف بككأنني

مثككل إلككى دتعككو بككأل صادقا داعو ينتعد أن بشرط ولكن صداقتكما،
الخككواجه سككأخإبر إذا لككه فقال سخيفا، كان الخواجه هذا ذلك. ولكن

اول يسيصككدقن هككو والعرض. اهذ يعل عرضت يذال أنت بأنك مانيو
مككن إخإراجككك ذلككك علككى وسيترتب الثقة، كل يبكلم يثق فإنه شك

أن لككك وخإيككر عنككده، بهككا تتمتككع الككتي المنزلة لهذه وفقدانك العمل
تشككاء. مككا لككه: افعككل قككالو الخأ غضككبف أريككد، ما نفذوت يمع تتفق

يومككان وجاء عيدهو لالرج ونفذ الله شاء إن يالخز جزاؤك وسيكون
وأخإككبره الباطككل ظلمككات الحككق أضككواء تفاكتسح المر، في قيحق
هككذا وطككرد قه،صككد فككي أبككدا الرجككل يشككك ولككم بككالمر حسن الخأ

أمانته. جزاء الخأ راتب في وزادبه، صلته وقطع الخائن الصديق
يفكك” يككاترز”يعمككل الككذي هنككديال يالنككب املع زيالعز عبد الخأ اوهذ

لعمككالا عككضلب الضككباط كبار أحد زوجة عوهتد ينجليزإلا المعسكر
المغريات أنواع بكل وتغريه المنزل في به بمهنته. لتنفرد الخارجية

القضككية بعكككس هككا. فتهككدديزجرو يخوفهككا ثككم لهككا ينصحو هاظفيع
ل ذلككك مككع وهككو أخإككرى، تككارة صككدره إلى المسدس ويبوبتص تارة،

انككك مكككوالعككالمين.  رب اللككه فخإاأ ينا: إقائل موقفه عن يتزحزح
قككررت قككد نهاأ رارإص يف توهمه أن واحد وقت في احكومض جميل
وتصككوب بهككا، وهككم زلهامن يف هاجمها بأنه ذلك عن وستعتذر قتله



محمككد اللككه إل إله ل  يقين في ويصرخأ عينيه فيغمض إليه المسدس
الرض علككى المسككدس ويسككقط الصككيحة فتفاجئهككا ه،لككال رسككول

حيث الخارج إلى يهايد بكلتا تدفعه أن اإل ترى فل يديها في طقسيو
المسلمين. الخإوان دار إلى يعدو ظل
ومككن ةريكككث ينالمعككا هذه في الخإوان. وحوادثهم أولئك كان اهكذ
القلككوب هككذه مثككل بهككا تنارتاسكك يالككت الككدعوة الله كبار ذلك أجل

ابتثكك صككلهاأ ةيبككط كشككجرة يبككةط كلمة ثلمو” العظيم الله وصدقا
هلككلا ضككربوي ربهككا، بككإذن حيككن لك اكلهأ تيتؤ لسماءا في هاوفرع

.”يتذكرون لعلهم للناس مثالألا
وفككي آخإر، حينا وبالمحمودية حينا بالقاهرة فقضيتها الجازة تجاء
شكككلها في تتحول بالمحمودية الحصافية الجمعية بدأت ترةالف هذه

فككي الككدعوة بهككا تفككيتك الككتي الجديككدة الصككورة إلككى وهككدفها
عككدت الجككازة نهاية وبعد ”المسلمين الخإوان ”لية: صورةيماعسال

بكككثير حافلككة سككنة المدرسية الثانية السنة فكانت يليةسماعال إلى
بالدعوة. والمتصلة الشخصية والحوادث الطرائف من

حجازال إلى
الفترات هذه طوال المسلمين الشبان معيةبج يصلت تنقطع لم
ئمونالقا وكان لملحظات،او ريالتقار نم بكثير هاإلي أبعث نتكف

غمر ناطترب التي الروحية الصلة بهذه الشعور تمام يشعرون عليها
مستشار وهبة حافظ يخالش فضيلة أن ذلك القاهرة. ومن عن البعد
بعض انتداب رجاء القاهرة إلى حضر عودس آل ابن الملك جللة

في بالتدريس اموليقو الحجاز إلى ارفعملا وزارة من المدرسين
بالحكومة بعد تعترف لم ةيمصرلا الحكومة وكانت الناشئة، دهاهمعا

ًادائ رقاتف يالت يةزيجلنإال للسياسة تنفيذا السعودية ن،يالخإو بين م
الشاذ، الوضع هذا يستنكر بأسره المصري الشعب كان حين على

نم ًاملأ دةالجدي زاجحال نهضة في ترى لمثقفةا قةبطال وكانت
بجمعية وهبة حافظ الشيخ فاتصل نيها،اأم من وأمنية الهاآم

يب فاتصل المدرسين، اخإتيار في لتساعده المسلمين الشبان
يامبدئ فوافقت الشأن هذا في يوحدثن طيبالخ الدين محب سيدلا

الشبان رتيرسك يلفض يعل محمود الستاذ ذلك دبع يإل وكتب
الخطاب: اذه 28 / 10 / 13 بتاريخ كاحينذ المسلمين

تكون أن رجوأو يتحياوت يسلم أزكى هديكأفندي: أ البنا يزيعز“
مسألة عن طيبالخ الدين محب الستاذ كلمكم أن ر. سبقبخي

لخإبارك سعيد بك الحميد عبد إلينا أرسل وقد بالحجاز، التدريس
رغبتك فيها نبيت” المدرسة طريق عن”المعارف لوزير لبط يربتحر



لك تحفظ أن على بمكة، سعوديلا المعهد بمدرسة اللتحاقا في
باقي مثل الرجوع عند علواتك وتمنحك بمصر مكانك الوزارة
على عرضه يمكن حتى الطلب بإرسال تبادروا أن يوأمل إخإوانك،
.”تيتحيا فائق تقبلوا سريعا. وخإتاما الوزراء مجلس

يىيح كتورلدا من باجةالدي بعد يلاتال الخطاب ذلك دبع يءنوجا
هذا”،1928 سنة  نوفمبر6 بتاريخ للجمعية العام المراقب يلدرديرا

ًء مسا7 الساعة المقبل الخميس يوم بالحضور التفضل جوونر
الشيخ الستاذ الفضيلة صاحب حضرة لمقابلة وذلك الجريدة دارةإب

على معه قاتفاإلل عودس آل ابن الملك جللة مستشار وهبة حافظ
وفي بمكة، السعودي المعهد في للتدريس الخدمة طوشرو السفر
.”تيتباراعا ىمأسو تيتحيا وافر بقبول تفضلوا تشريفكم انتظار

الشيخ فضيلة أمام عتهوض شرط أهم وكان التقينا الموعد وفي
صاحب بل لتنفيذها، تعليمات مجرد لقىتي موظفا رأعتب أل حافظ
نم لأم يه ناشئة دولة يف حلالصا مجالها جدت نأ على يعمل فكرة

رسوله نةسو هلال بكتاب العمل شعارها والمسلمين، سلمال الآم
المرتبات حيث من ذلك عدا ما ماأو  حلالصا السلف سيرة وتحري

بيننا، فيما حديث موضع أجعله فلم إليها وما المادية ازاتمتيوال
ارجيةلخا وزير سيقابل هنأ دنيعوو الروح لهذه سروره أظهر وقد

يليةسماعال إلى دتعي. ونويفيد الشأن هذا في معه ويتفاهم
“الخطاب:  ا هذ1928 ةسن  نوفمبر12 بتاريخ يلتهفض يإل فكتب

اليوم قابلت وبعد: فقد واحتراما البنا: تحية حسن أستاذال يعزز
تكملأسبم يتعلق فيما معه وتكلمت الخارجية وزير المعالي صاحب
لمكميس يك معه كمتمقابل المستحسن من يرى أنهب نيفأخإبر
لمساعدتكم استعداد أتم على هو الذي المعارف لوزير خإطابا

فائق الموظفين. وتقبلوا من السفر يريد من كل ومساعدة
..”ياحترام

الذي الخارجية وزير فضيلته مع وقابلت ليةيماعسال من رتوحض
مفل يلطف شابا أحمد حينذاك كان هنظوأ المعارف يربوز اتصل
ولكنه مساعيه حافظ الشيخ وواصل ليةيماعسال إلى تدوع يجده

الحجاز. بحكومة العتراف عدم عقبة أمامه وقفت إذ ينجح لم
السلم ”الديباجة بعد إلى فكتب إليه وصل ما أستوضحه إليه وكتبت
ي:تحتراماا مأعظ إليك هديأ نيفإ وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم

السف أشد سفل ينوإ الكريم كتابكم السرور بيد لتتناو دقل
الخارجية يروز يمعال تأكيد بعد بالرفض المعارف وزارة ةإجاب على

المسعى واصلسأ يوإنن سعيد، بك الحميد عبدل المعارف ووزير
صميم من كركشأ ينإ رضاه، فيه لما الجميع يوفق أن الله وأسأل



وتقبل هذا ي،نحو كعواطف ونبيل إحساسك فيرش ىعل يقلب
.”ياحترام ائقف

يلية،سككماعبال ظللككتو يءشكك عككن المسككاعي هذه تسفر لم ًعاوطب
الشككورى إبراهيككم السككتاذ الفاضككل الزميككل همككةالم لهككذه وانتدب

على يدلنا ما الطريف الستعراض هذا في ولعل قيام خإير بها فقام
تبعكث ريةمصكال الحكومككة أصكبحت إذ هيككإل صرنا وما فيه كنا ما مبلغ

وبلككغ لسككلمي،او يبككالعر العككالم بلككدان من بلد كل يف ابمندوبيه
لله. والحمد المطمئن الحد هذا الثقافي التعاون

والرشاد الوعظ وعمشر
الشككريف لزهككرا كرف أن ميةالإسلا الدعوة نشاط مظاهر من نوكا
ضبعكك يوبمسككاع أولى،لا - الله رحمه المراغي الستاذ مشيخة في
قسم أنشأ أن المة في وثقافته ينالد تعاليم نشر على الغيرة يذو

فضككيلة الغيور العالم إلى وإدارته رياسته وأسندت والرشاد الوعظ
طالمككا أمنيككة تلككك كككانت اللككه. ولقككد رحمككه مفتككاح ربككه عبد الشيخ

ومككع حينككذاك الككدعوة شككباب نحككن أنفسككنا مككع بالحككديث هككاولناتنا
وقككع الككذين أوائل نم وشيوخإه. وكان هرالز علماء من مسئولينلا

فضككيلة العزيككز الخأ والرشككاد الككوعظ مهمككة لتولي الخإتيار عليهم
صنعه وجميل الله توفيق من وكان الله، رحمه عسكرية حامد الشيخ

- رحمه معا. وكان الدعوة على فيها فاجتمعنا يليةسماعبال عين أن
معوان. ريخإ - عليها الله

يةليعامسإبال ومسجدهم الخإوان دار
تركيككز وجوب حول حديثال ردا الخاصة الخإوان ساتجل ىإحد وفي

مككن بهككا يقومككون لككذينوا ًوخإصوصككا الميككن، البلككد هذا في الدعوة
بنككاء الخإككوان أحككد فاقترح البلد في للتنقل عرضة وهم الموظفين

رالككدا مككع يكككون بككأن احرتقككال هككذا آخإر وعدل بالجماعة، خإاصة دار
الجمهككور مساعدة ولنضمن جهة من البلد في المساجد لقلة مسجد

على يزيدون ل المجتمعون وكان ،أخإرى جهة من البناء في ماديا لنا
مككاذا فقككالوا ساكت وأنا للفكرة جميعهم وتحمس ً،باتقري العشرين

يحتككاج ذيالتنف ولكن فجميل المبدأ فقلت: أما الشأن؟ اهذ يف ىتر
المشككقة على النفس توطيد ثم لله النية إخإلصا: أوله شروط إلى

يفكك بأنفسنا نبدأ وأن النشاط، ودوام مانتالك ثم والمثابرة والصبر
علمككةف آنال له تتحمسون فيما صادقين كنتم فإذا والتضحية، بذلال

فككي توزعونهككا جنيهككا مسينبخ ًأول بينكم فيما أنتم تكتتبوا أن ذلك
سككيد الخأ إلى يخصه ما منكم كل يدفعو أنفسكم، على الجلسة هذه



ذلككك تذكروا ول التاريخ هذا من أسبوع ظرف في السعود أبو أفندي
السككبوع هذا بعد نجتمع ثم ًعاما أو ًصاخإا ًحديثا عنه تتحدثوا ول لحد
وحككافظتم باتكككتإلا هككذا تككمأكمل قد كنتم فإذا الليلة، هذه مثل في

الليلككة يفككو الله، شاء إن ميتس مشروعكم بأن فثقوا مانتالك على
اللكه رحمكه السكعود أبكو أفنكدي سكيد الخأ فسلمنا اجتمعنا المحددة
العمل. جدية في ًناحس ًفأل ذلك وكان كاملة جنيها خإمسين

جذومن
نصف من نحوا يتأخإر صار قد االعل وأب ليع يطالس الخأ أن ظتلح

السككبب، نعكك فسككألته المحككدد، يلككيللا اجتماعنككا موعككد عككن ةساع
وعلككم علمككت ذلك. وبالبحث تستوجب ل يالت رأعذاال ببعض فاعتذر

ًا، 150 السابق باتكتإلا من خإصه قد أنه الخإوان يكن لم ولما قرش
فككي عمله من ويعود عجلته بيعي أن اضطر قد فإنه المبلغ، هذا عنده

ثمنهكا ودفكع ً،شكياام مكترات  كيلكو6 البلكد عكن تبعكد  الكتي6 نمكرة
الخإوان. دار اكتتاب في منه مساهمة

شككراء فككي لككه فككاكتتبوا الصككنيع، هذه أخإيهم في الخإوان أكبر وقد
النبيل. وشعوره الكريم ذلهبل ًاريتقد إليه هدية هاقدمو جديدة عجلة

لمالوا ضبالر للمسجد بتاتالك
أرض قطعككة عككن انككثحفب الواقع، المر أمام الناس نوقف أن دناوأر

خإلل وعلمنككا الجليككل، العمككل لهككذا هابصككاح بهككا يتككبرع أو هانشتري
مناسككبة أرض قطعة-  الله - رحمه كريمال دعب يعل للحاج أن البحث
الخيككر، بيحكك ً- صككالحا اللككه - رحمه الرجل وكان غرض،ال لهذا تصلح

وسككر ،نالشأ هذا في إليه فتحدثنا مسجدا، بناءها يود أنه لمناع ماك
القطعككة، هككذه عككن بتنككازله اابتككدائي عقككدا معككه نككاوكتب قبككل،و بككه

التوفيق. أول ذلك واعتبرنا

كساتمعا
مككن لهككا تجككد أن بككد ل ومكككان زمككان كككل فككي الحككق دعككوة نولككك

علككى ويعمككل يقهككا،طر يفكك يقككف مككن والمنككاوئين المعارضككين
فلككن”اللككه ةنسكك النهاية، في لها النصر ولكن وإحباطها، معاكساتها

لكل لناعج كذل.”وك”ويلتح الله لسنة جدت تبديل. ولن للها لسنة تجد
علنككاج لكوكككذ” “راصيون هاديا بربك وكفي نيمجرملا من واعد ينب

ضبعكك إلككى بعضككهم يككوحي والجككن إنككسال شككياطين وادعكك يبن لكل
”يفككترون ومككا فذرهم فعلوه ما ربك شاء غرورا. ولو القول رفزخإ

ألقككى تمنككى إذا اإل ينب ول رسول من كبلق من أرسلنا ”وما.اتليا



اللككه يحكككم ثككم شككيطانال ييلق ما الله فينسخ نيتهأم يف الشيطان
دعوةلككا يبصككن كككان . وكككذلكليككاتا” يككمحك عليككم واللككه هآيككات
حولهككا والتفافهم بها الناس إعجاب يظهر كاد ام نهفإ يليةسماعبال

 عقارب أخإذت ىتح لها للعاملين وتقديرهم
يصككورون وراحككوا الغككراض، ذوي سوفن في تدب والضغينة سدالح

مككذهب ”إلى يدعون تارة شتى: فهم بصور للناس والداعين الدعوة
علككى يككؤمن ول عمل يحسككن ل شطككائ شككباب أحيانككا وهم ”خإامس

النككاس أمككوال يككأكلون ونسككختلم نفعيككون أحيانككا وهككم مشككروع،
تنككازل قككد الكريم دعب يعل الشيخ أن لمواع نإ اوم وهكذا، بالباطل

نفسككه وملئككوا الخنككاقا، عليككه ضككيقوا حككتى الرض قطعككة عككن
هككذا بمثككل يتككأثر الصككدر سككليم الرجل وكان والدسائس ياتلوشابا

خإككاطر طيب عن التنازل ورقة سلمته بأن انتهت فتنة كانتف ولالق
روعلا هكذا نبأ ًيقاعم ًإحساسا أحس كنت فقد نفس، وطمأنينة مش

يشيعون أخإذوا فرصة لمرجفونا وقوته. وانتهزها هالل بحول سيتم
الذهككان بتنبككه ننتفع وأخإذنا فرصة نحن اهانتهزنوا المشروع فشل

عككن لهككم ونكشككف الشبهات أنفسهم من نزيل بالناس واتصلنا إليه
بككه يجودون ما ذلك بعد ونجمع والبرهان، بالدليل ونقنعهم الحقائق

وأفسككح ءالجككزا خإير عسكرية مدحا الشيخ الخأ الله ىزجو تبرع، من
مككن وبككذل الحلبككة هككذه فككي المجلى الفارس كان فقد جنته في له

يالليال كثير في يسهر كان الله. ولقد إل يقدره مال والجهد الوقت
وحككوانيتهم منككازلهم فككي النككاس علككى يككدور الفجككر إلى عشاء من

فككي السككحور فيحرمها ،ةرثيك اتمر نفسه ينسى وقد معاتهومجتم
شككيخلا حلالصا الشهم الرجل والتقدير بالخير رذكأ يأن ماك مضان،ر

بنفسككه مناصككرة أكككبر المشككروع صرنا يالذ الزملوط حسين محمد
اللجنككة، صككندوقا أمين يكون أن وقبل جنيه500 بمبلغ فتبرع وماله،
ووقككف ن،الخإريكك سنفككو فككي مأنينككةوالط الثقككة هككذا عمله فبعث

خإير. كلب أتمه حتى المشروع بنابج
آخإككر فككي قطعككة إل نجد فلم أخإرى، أرض قطعة عن ذلك بعد ثناوبح

الصككالحان الككرجلن الككبيع عقد على ووقع فاشتريناها، عرب،ال يح
ليالصككو حسين - والحاج الله - رحمه الزملوط حسين محمد الشيخ

يالككت ةيككعلجما مككن ض- بتفوي المبارك عمره في وأمد الله - أكرمه
نظام لها وصار ية،انونالق تاالجمعي بوضع تشكلت قد حينذاك نتكا

. آخإره إلى عمومية وجمعية إدارة ومجلس ي،أساس
راخإيتشب يف حامد الشيخ الخأ لةضيف

الشكاوى واصلوا بأن الغراض ذوي من المعاكسات هذه انتهت وقد
الخأ انتقككال كلكذ على وترتب والرشاد، الوعظ إدارة إلى المجهولة



هككذا بحيككرة. فكككان شككبراخإيت إلككى هالل رحمه ريةعسك دامح الشيخ
شككعبة أنشككئت إذ جهككة مككن الككدعوة علككى وبركككة خإيككرا النتقككال
لكريككما آنالقككر لتحفيككظ مدرسككة إنشككاء عنهككا نكا يالت شبراخإيت

والمدرسككة، المسككجد علككى وقفت ضخمة وعمارة فخم مسجد وبناء
الخأ عضككد نكككا الككذي جويككد قاسم خشيلا حلالصا الوجيه الله ورحم
كككان نإوم. يككظالع المشروع هذا في اليمن مساعدهو مداح الشيخ

حينذاك. يليةسماعال إخإوان نحن لنا فجيعة النتقال هذا
منزلنككا أمككام أصككيله قضككينا الككذي الحككر الشديد اليوم ذلك أنسى لن

أطككراف نتجككاذب ونحككن عليككل ونسككيم ظليككل ظككل في بالعرايشية
واطمئنككان ثقة في حقيقهات قبونتر مالآلا وحصر يونبن حديث،لا

نفسا. نكون ما هدأأ على
شككيخ له: يككا لتفق ًايخإف ًوراشع ينفس في الجلسة هذه ركتح قدو

شككعرأ مككاك النفساني والفرح الصفاء هذا بمثل أشعر لم يإنن حامد
ياليككالل صككفو  وعنككد“القائككل:  قول ليببا ليخطر وإني آن،ال بذلك

اهذ ينفس في يعكر أخإذ لذيا الخاطر هذا ما أدري ول ”الكدر حدثي
ء.افالص
خإطكاب نجككد بنككا فكإذا الخإككوان دار إلكى اصرفننوا عني ييسر ذفأخإ

اللككه شككاء إن صككاحبه: خإيككرل نككام كككل وقال لخإيه ناكل فنظر النقل
كان. أينما خإير شك. والمؤمن ول الحركة هذه من الدعوة ستستفيد

مفتش مفتاح ربه دعب الشيخ الستاذ فضيلة زيارة كذلك أنسى نلو
يفكك معنا ومبيته الحادث هذا قبل ليةيعماسإبال لنا والرشاد الوعظ

كككل أن لحككظ أنككه وكيف شيةعرايال معا نسكنه اكن يالذ المنزل اهذ
فككي منهككم كككثيرال نوأ البيت لهذا مفتاح همع ُتقريبا الخإوان من أخأ

بككذلك، يقككوم مككن عندنا سلي إذ الفطور بطعام نايلإ تقدموا الصباح
تككأثر: مككاذا فككي وقككال اللككه رحمككه نفسككه في المعاني هذه فأخإذت
فككي وبعثتككم الخإككوان، هككؤلء جمعتككم وكيككف النككاس بهؤلء صنعتم

واللفككة؟. فقلككت الحب من العملية روحيةال يالنواح هذه أنفسهم
“العظيككم:  اللككه وصككدقا هيف لنا فضل ول هذا من شيئا نفعل له: لم

ألككف الله ولكن قلوبهم بين ألفت ما ًيعاجم ضرأال في ما أنفقت ول
.”ينهمب

وعككدت والمحموديككة القاهرة بين وقضيتها الصيفية ازةالج ءتوجا
والكلم تطككول للسككنةا ذتوأخإكك الدراسة، بدء عند سماعيليةال إلى

فككترة عليككه تضككبعككد. وم يتككم لككم الذي المسجد عوشرم حول كثري
ولككم به أعبأ فلم اللغط هذا وسمعت تامة استراحة في هوو الجازة
الككدعوة سككير في يراكث يأفادتن قاعدة أعلم ل وأنا عليه الرد أحاول
بإشككاعة ول بالرد يهالع ىضيق ل بيكاذأو الشاعة أن وهي يالعمل



النظككار يسككتلفت عفانكك يبإيجككا بعمككل عليهككا يقضككى ولكككن مثلها،
مككان حكق يهكو الجديدة الشاعة حلفت بالقول اللسنة قطنتويس

طل.با يوه القديمة الشاعة
واشتريت الخإوان مع ًتوا فبدأت عمل، من بد ل كان فقد هذا ىوعل

حملهككا نحككن نتككولى أن وصككولهما يوم واتفقنا راجحألا من مركبين
يومككا وكككان ذلككك كان المسجد. وقد أرض إلى ىالمرس من بأنفسنا

ًاظع دأعتقككو بالحككديث الجمهككور ألسككنة وانطلقككت الخإككوان دعن يم
مككن وبككادر الهمككم فتحركككت فيككه هككزل ل جدي المشروع أن الناس
وأذكر ي،الساس الحجر وضع عن وأعلنا اكتتابهم بقية بدفع اكتتبوا

الخأ اللككه وجزى  الهجرية1348 سنة من حرم الم5 يوم له حددنا أننا
الرض قطعككة باحصكك ”أفنككدي حمادة ”ناميسل أفندي محمد العزيز

سككبيل للخإككوان ويسككر ثمنهككا فككي المشككروع أكرم فقد لجزاءا خإير
زمككتل يالككت لنا الله توفيق مظاهر -من ذلك وكان عليها، الستيلء
خإطواتة. كل في المشروع

يلساسا جرحلا وضع
”والمدرسككة مسككجدلل يالساسكك الحجككر لوضع المحدد اليوم رباقت
هذا واضع أكون أن يعل وأخإذوا الخإوان فاجتمع ”الخإوان ردا يوه

بفائككدة المشككروع علككى يعككود ل سككوف ذلككك أن فككأفهمتهم الحجر،
المظهككر هككذا من الستفادة في نفكر أن الخير ومن أدبية، أو مادية

كبككار مككن يضككعونه مككن سككماءأ يستعرضككون فأخإككذوا للمشككروع
سككما أذكككر أن رعككةالبا نكككتلا من نكتة وكان العيان أو الموظفين

ذلككك: ومككا ىعلكك ًتعليقككا الخإككوان بعككض فقال الموظفين كبار أحط
يغنكك هككو ول بركتككه جىتر حصال وه اخإتياره... ل إلى مكيدعو الذي

إذن؟ رأيككك مككا الخإككوان ينلوسأ مثل، ماله. وذهبت من تفيدونتس
وقككف يذلككا كذل – الله - رحمه الزملوط الشيخ من أنتم وأين فقلت

حصككل رجككل وهككو ومككاله اههجككب مكوأفاد المر أول نم جانبكم إلى
فقككالوا: حسككن ً،معككا ومككاله بركتككه ترجككى وثككروة وخإيككر واستقامة

ذلك. على لمرا قرجميل. واست
علككى ناسال يعود ًمافخ ًسرادقا الخإوان أقام المحدد موعدال يوف

محمككد الشككيخ وتقككدم ً،ئعككارا ًبياشع ًاجتماعا وكان طبقاتهم اخإتلف
خإيككرا الخإككوان وتفككاءل فسككه،بن سككيالسا الحجككر فوضككع ينحسكك

لهذا أذن قد الله يكون حتى العام هذا ضانرم ييمض لن أنه علنوافأ
.اممتبال المسجد



اشعبته احتتفوا شبراخإيت رةزيا
تمض فلم راخإيتشب يف ًجاهدا الله رحمه مدحا خالشي الستاذ عمل
اتهزنككوان شككبراخإيت، شككعبة تأسسككت حتى شهور ةدع الإ نقله على

افتتاح فقررنا العام هذا من الهجرة وحفل المحرم الله شهر فرصة
الخأ يقودهككا سككيارة يليةسككماعال إخإككوان نحن وجهزنا الشعبة، هذه
اللككه علككى متككوكلين الرحال ناوشدد ،فيطصم أفندي سنح يزالعز
اوأصككبحن إخإوانهككا مككع ةليل قضينا حيث المحمودية إلى كبيرال يالعل
ًاج شبراخإيت إلى أخإككرى ارةسككي يفكك معنككا المحموديككة خإككوانوإ ميع

فقطعنكا يليةسكماعال إلكى وعدنا الشعبة، افتتاح حفل حضرنا حيث
الحثيث. لسيربا ًإيابا ثلهاوم ًذهابا  ساعات عشر نحو في المسافة

الله يةرعا
الثانيككة ساعةال لياوح زفتى إلى وصلنا وقد الطريق في أننا كروأذ
لككىع مككرن أن مككن بككد يكككن فلككم لككقمغ يالكككوبر أن دناوجكك ًااحصككب

يعرفهككا ل اءاتإلتككولوا جالتعاريكك كثيرة طريق في ،”ورةدهت”قناطر
ريباقت يبالعر الشهر من العاشر في وكنا خإبيرا، بها وليس السائق

انككزوجاو مستوية، أرض كأنه فيبدو الماء على واءهضأ يقلي لقمروا
إل ايرعنكك ولككم سككيره فككي السككائق وانككدفع لكذ لنا خإيل أو القناطر
الماء في ممتد الرض من لسان على نحن فإذا وتأملنا فجأة وقوفه

حاولنا إذا أننا هذا السيارة. ومعنى عجلت عرض على عرضه يزيد ل
ًامالش السائق يد تنحرف فقد الحركة حاولنا وإذا ماءال يفف النزول

يكن لم السيارة دمقم أن لعجيبً. واأيضا الماء لإ يءش اول ًايمين أو
ً.تقريبا متر نصف إل اللسان وبين بينه

 
المككر فكككان موضككعه مككن التحككرك وحككاول الخإوان بعض ربضطاو

فيما ونفكر والعصاب السيارة تهدأ حتى الحركة دمبع ًزماجا ًحازما
عنككدك؟ حفوظالم ياشلا نيأ الطعام لمين قلتو وضحكت سيكون
وكان الساعة؟ هذه في وتمزح فقال فقلت: نشرب ماذا؟ولفقال: 

الحككديث عككذب الككروح خإفيف انوك يالجعفر أفندي محمود الخأ هذا
فهككات محمككود يكا دأجك بككل لكه فقلكت المكروءة، بادي النفس شجاع
وأخإككذنا شككايا وصككب جانبه من الترمس جوأخإر المر، لثتماو يالشا

أن دعككاللككه. وب رعايككة انهككولك فعل المككوت حافككة ىلع ونحن نشرب
قائكدنا وهكو يوسكف حسككن الخأ أخإكذ والسككيارة سككائقال أوهد هدأنا

بطككء عككن تزيككد ل سككرعة فككي الخلككف إلككى يتحككرك الماهر وسائقنا
حككننو ًابككتقري سككاعة نصككف وأعصاب. ومضككى حذر وكله السلحفاة

قيككرطال فككي سككبمنا عككرض إلككى انتهينككا حككتى الحككال هككذه علككى



هككذه هككول مككن اللككه وأنجانككا المسككتقيم اطالصككر إلككى ناوانككدفع
يحككوال يليةسككماعال إلككى نصككل أن لككككذ ًعجيبككا اللحظككات. وكككان

فيهككا مككا كككل نفد السيارة أن رىفن ًباريتق ًصباحا السادسة ساعةال
أن الموفقكة صكادفةلموا يوهك تسكير، ككانت بكم ندري ول زيت من

وجميل كرمهو منه ىلع هلل والحمد طوشال نهاية الزيت نفاد قوافي
..”ءيشا لما يفلط يبر إن” طفهل

ثمباح
علككى جكمن ربيكد من بالقرب فناوق ًأيضا الرحلة ههذ يف أننا كروأذ

أحككدا لنجد وتلفتنا نسلك، أيها ندر لم متشابهة زراعية طرقا مفترقا
ً،أحككدا الطككرقا هككذه ؤوسر علككى ول حقككولال يفكك نجككد فلم ألهنس
بقسككم - وكككان شلش مدحم يشالومبا الخأ وهو أحدنا كرتذ ًاريخإوأ

معككه - أن الرحلة هذه في يصاحبنا أن رغب وقد ذاك إذ الفرج روض
كككل مككن الخفككراء فتسككارع فيهككا ونفككخ هككاأخإرجف البوليس صفارة
يا مين وسأل ندقيتهبب يالعسكر التعظيم فأخإذ أقربهم جاءو مكان،

قال ثم ًكلما هنأذ يف وأسر ”احثبم“ شلش:  الخأ له فقال أفندم؟
إلككى وجهتنككا وأخإككذنا أدب، بكككل عليككه الخفير فدلنا الطريق؟ ينأ له

كككذبت وقككال: مككا فابتسم تكذب؟ اذالم ششل للخأ وقلت نريد حيث
غيككر له قلت ولو نيالد وعن الخير وعن الحق عن مباحث نحن فإنما
يتصككرف كيككف درييكك نومكك العمدة إلى نصحبه بأن اإل يرض لما ذلك
لهككذا عنككدنا وقككت ل ونحككن الصباح إلى عنده نحجز فقد عمدةال معنا
طرافة. دأش ًوتخلصا طريفة نكتة وكانت كله،

 
ئمالقا النظام ضد

بالنهايككة أذنو اء،البنكك وارتفككع المسككجد بنككاء فككي بنجككاح ونككاوخإط
امقككو حولنككا، مككن والفتككن -الدسككائس لكلذ ًاتبع فاشتدت الموفقة

العمككل هككذا تمككام دون الحيلولككة يريككدون نكككام كل من المغرضون
المجهولككة والعرائض والوشايات الدس اإل ًسلحا يجدوا فلم النافع،
البككوليس مككن ليةيماعسككبال المحليككة السككلطات إلككى بهككذا فكتبككوا

بتوقيككع عريضككة بككواكت ًنفعككا ذلككك يجككدهم لم . ولمايرهاوغ يابةوالن
اكذ إذ ووهكك ًرأسا ومةحكال رئيس إلى ليةيإسماعلا أهالي من لفيف

يشككيوع المككدرس هككذا منهككا: أن يبةغر ًأمورا ضمنوها باشا صدقي
ًارادو] جدامسكك ييبنكك لنككه هنككاك من المال ويستمد بموسكو صلمت
هككذا؟ لككه نيأ نمف مال الناس يكلف ول ودعوة جمعية على صرفوي

مصككر فككي ”ديككدةج ةموضكك ”الككوقت ذلك في الشيوعية بدعة وكانت
هككذا ومنهككا: أن المحاربككة، أشككد هككابيحار أيضككا باشككا قيصككد وكان



ويقول باشا صدقي نظام الحاضر النظام ضد يعمل وفدي المدرس
كذلك،  باطل30 سنة دستور وأن باطلة الصورة بهذه النتخابات إن

ألقككى وأنه النظام، هذا ضد دعاية لعمل البحيرة إلى سافر إنما وأنه
ي محاضرة ي العمكال نكادي ف رككب يبكأ ن عكك1930 سكنة كتكوبرأ ف
درجتين من يكن مول ًاشرامب ًانتخابا كان انتخابه فقال:: إن الصديق

يتفكوه ها: أنككومنهكك السكبب، لهككذا باطل درجتين من النتخابات وأن
وأنككه ذكرهككا، مككن ييستح بألفاظ نعمال يوال فؤاد الملك جللة ضد

قككال العزيككز عبككد نب عمر عن أخإرى حاضرةم اأيض أكتوبر في ألقى
ولكن أبدا، شيئا المال بيت نم ذخإيأ لم العزيز عبد بن عمر فيها: إن

الككوقت في بالباطل. وذلك الرعية أموال يأخإذون الزمان هذا ملوك
الملكيككة، الككذات فككي العيككب بتهمككة عقككادال الستاذ فيه سجن الذي

ههككذل ائيككةدالبت لظككاهرا ةبمدرسكك المدرسكين من أربعة فيه وفصل
المككدرس هذا - أن الول البند كاتبونال ينس وقد - ومنها: الشبهة،

ومسككاجد لمدارس مشروعات في نفقهالي ًأموال الهلين من يجمع
مككن المككوظفين يمنككع المالي القانون أن مع بها هبذي نىأ ندري ل

صرها،بو ومةالحك سمع بين فةمخالال هذه يخالف وهو الموال جمع
تهمة رةعش يثنتا بلغت يالت اتمالتها هذه أمثال من ذلك غير إلى

هككلأي“ وتعككالى:  تبككارك اللككه لقو يمعن فهمت - وما باطل - كلها
إل ،”نلموعت وأنتم الحق وتكتمون بالباطل الحق تلبسون لم الكتاب

المشككار محاضرتينال ًفعل ألقيت يأنن وذلك العريضة، هذه مثل من
لككم ولكككن ا،فيهكك  المحككددة والمكككان نوالزمككا الموضوع في امهيإل

إل يعرفه ل والفتنة كيدال يف تعمق وهذا الخإير طبيقالت هذا أحاول
شئون. قهخإل يف بالباطل. ولله الحق يلبس أن على درب من

يقتحق
للقككاء الفصككل إلككى يطريقكك فككي وأنككا اليككام مككن يوم صباح وفي

ذاتالسكك ”ذاك إذ انوككك المدرسة ناظر أيتر يانالث أو الول الدرس
فيهككا راتنظكك يإلكك ينظككر حجرته باب على ”بقسا يالهاد عبد أحمد
يككا الخيككر صككباح الله ورحمة عليكم السلم وقلت إليه فدلفت غرابة
جةله يف الخير، صباح السلم كموعلي وقال فابتسم الناظر، حضرة
.خإيككر فقككال: خإيككر اللككه شاء نإ ًلت: خإيرافق ًشيئا وراءها أن فهمت

كمككةحم!!...  حاجككة فقككال حاجككة، هفيكك ملز حكايككةلا فقلككت: إيككه
إن كككده لنككاوك يحبيب يا الجنايات حسن... محكمة أستاذ يا الجنايات

فقلت: جميل... لماذا؟... المعلم، بربطة الله شاء
كنكإ تقكول المعكارف وزيكر إلكى راءالكوز رئيكس من ل: عريضةفقا

كلهككا. فقلككت: الككدنيا وضككد الملككك دضو مئالقا النظام ضد يشيوع



معسككاف ءبككرءا كنككا إذا بككك يككا والله العالمين رب لله الحمد كده بس
كككل يحب ال هلال إن انومآ الذين عن دافعي لهال “إن: تعالى هالل ولق

وهككذه سككبيله فككي الجهككاد بهككذا النككاس نخككدع كنا ذاإو” كفور خإوان
ذينلككا ىعلكك ليككقل وجهنككم اتالجنايكك محكمككة فككإن نهيد إلى ةلدعوا

يعلمسو هلل ودعها تهتم فل الدين، بلباس الدنيا عن الناس يخدعون
الخيككر، إل يكككون لن أنه لك سمن. أقينقلبو قلبمن يأ ظلموا الذين

أحبهككا ل مخالفككة وهككذه لحصككةا قككتو بعككض مضككى فقككد إذنككك عن
إلككى وانصككرفت ردود،لككا ههككذ ًمسككتغربا مكككانه فككي الرجككل وتركت

الإ يهككتين ولككن أطفككال عبككث هككذا بأن ينةنوطمأ ةثق يوكل درسال
ونسيان. إهمال لمثله المحتومة النتيجة إلى
العريضككة هككذه فككي جككاء ما كل يتحرى أن الناظر من المطلوب كان
وعلكى عنكدي التحضكير كراسكات علكى ويفتش التحري وسائل بكل

أو والمطالعككة المحفوظككات فككي للتلميذ أدرسها التي الموضوعات
يبككدي وهكذا. وأن وآثارها وخإطتها الجمعية منهاج وعن مثلً، الملء

ًا رأيه ذلك في ًا يجد فلم واضح أنككه يككرى مككن بكل يستعين أن من بد
ووكيككل الهليككة المحكمككة قاضي معه فأشرك الشأن هذا في يفيده
نقلككوا ممن لمثالهم وكتب البوليس ومعاون المركز مورأمو النيابة
فيككاوا ًرايوتقر الجمعية قانون إليها وضم المعلومات هذه كل وجمع

لملءا مككن قطعككة أول فوجككد الكراسككات علككى واطلع أعمالها، عن
بككور مككن رحلككة في للقناة الله رحمه فؤاد الملك زيارة عن موضوعا

فككي بنصككه فنقلككه آثرهلم وتعداد عليه ءاثن وفيه السويس إلى سعيد
واهتككم تلميككذلا كراسككات مككن كراسككة رأذك فيما به وأرفق ،رهيرتق

ضككةالعري فككي وجككاء بوفككديته، متهمككا كككان إذ ظيمككاع اهتماما لذلك
الحق. وعن نفسه عن يدفع أن الرجل وأراد المعنى بهذا عريضت

ةدشها
نحس ياليوزباش انك دق نذاكحي سالبولي معاون أن الطرائف ومن

مما الضيق أشد قمتضاي وهو تقريره يكتب نكا يالنبايوس الشريف
شككركة كتككاب أحككد عليككه دخإككل إذ أكككاذيب مككن العريضة هذه في جاء

ضككيق مككن عليككه بككدوي مككا سككبب عككن فسككأله المصككريين غير القناة
الشككيخ رأيككت أنا فارغا كلم وقال: هذا جلرال شفده الخبر فأخإبره

للعمككال: لزم يقككول ليةيعماسإبال فؤاد كالمل رورم ميو في حسن
البلككد هككذا في الجانب يفهم تىح الملك وتحيو سكلةلا إلى تذهبوا

اكتككب أن مستعد وأنا عندهم احترامنا دفيزي ونحبه، ملكنا ترمحن أننا
وأظككن بالملف أرفقت وأظنها كتبها ظنهوأ يبالفرنساو شهادة لك



عيليةسككممابال يككزال ل الككذي كيككروز قيككفتو المسيو هو الكاتب هذا
آن.لا إلى

بهككذه البككوليس رجككال أحككد تقريككر في جاء أنه ككذل الطرائف ومن
البوليسية التأديب وسائل معه تنفع لم الذين من كثيرا أن المناسبة

الوسككائل معهككم أفلحككت قككد الككزلت بعض ارتكاب عن تردعهم ولم
من فصاروا نفوسهم لىع!  الخإوان ”ماعةج بها تؤثر التي الروحية

لمككوتع الحكومككة تشككجع أن يقككترح وأنككه والصلح، الستقامة أمثلة
اكككبر ذلككك في يكون حتى البلد في الجماعة هذه فروع تعميم على

ح.والصل للمن خإدمة

الخإوان وضع ينالكيل بك يعل
إلككى البتدائيككة يةليعماسككإلا مدرسككة مككن الضخم الملف هذا روصد

قليككل وبعككد هر،مككا يعل أظن فيما حينذاك ووزيرها عارفالم وزارة
يئالبتككدا التعليككم عككام راقككبم نككىالكيل بككك يعلكك ارةزيككب فوجئنا

يتأمككل ووقككف نككاظر معهو نيزار الثانية الحصة يلية. وفيسماعإلل
وهكك“ وقككال:  مبتسككما الناظر إلى التفت المدرس. ثم هذا يف ًاملي
! بيككه يككا ده وقال: أهوه أيضا الناظر مستفاب ”حسن الستاذ كله ده

الدرس وأتممت رفاصوان سره، يضع بيه ياقلت: و بدوري وابتسمت
وعرفككت النككاظر ةرجككح يف المراقب على بدوري فسلمت رجتخإو

أرعبتنككا لقككد: القككف يوحككدثن ةيليعسككمابال لتهلي يسيقض أنه منه
المعارف يرزو إلى احوله الحكومة رئيس إن أستاذ، يا هذه عريضتك

يجمككع ويضفو يشيوع برجل انأ ينشأ فقلت: وما إلي حولها وهو
إلككى وحولهككا العريضككة، هككذه ولتقكك اكمكك آلفال يتبعككهو يككنالملي

يقككول: فجككاءني مككانعث كبيكك الرحيككم عبككد المساعد العام المراقب
شككديد خإطككر إنككه معه؟ نصنع فماذا هكذا المدرس هذا شأن كان وإذا

وراءه. ما معه تحقيقنا وراء ونكي وقد الخطورة،
نظرنككا لفتو العريضة هذه كذب الاحتم نتفاهم ونحن ببالنا روخإط
وقككد للنككاظر تحويلهككا الطرقا فقلنا: أسلم تناقض من افيه ما لذلك
الرجككل إلى اشتقت ولكنى شافية، وافية جاءتنا التي التقارير كانت
تعتبرهككا لف ةشخصككي زيككارة لزورك فجئككت الضككجة هككذه أثككار الذي
ذلك له تفشكر فقط، لرؤيتك جئت ولكن تسميار أو شتفتي زيارة
يككعل يحقكك نومكك يسككيد يكا جميل له: ذلك وقلت رصةف هاتزوانته

لككترى والمدرسككة المسككجد بنككاء ورتككز نأ وللجميككل زيككارةلل ًإتمامككا
النهككار آخإككر بككذلك فوعككد والجماعة الدعوة هذه أثار من ًأثرا بنفسك
يشككا حفككل نظمككوا البنككاء وسككط وفككي نفسككهمأ الخإككوان وجهككز

بوعككده لرجككلا وبككر قككول،لل وهملجككازو خإطباؤهم واستعد واضعمت



فككي ودعوت ي،الشا بهذا ففوجئ زيارة مجرد أنها يظن هوو ضروح
فككي وشككددت بالبلككد الموظفين وكبار العيان القصيرة الفترة هذه

حبككوط مهبأنفسكك ليروا العريضة في ينوالمشترك المغرضين دعوة
شودهكك ءابككطخال قبوتعككا الحفككل وانتظككم الجمككع فتنتهم. والتككأم

يجناين آخإروال نجار طيبالخ هذا أن يسمع كان حين وبخاصة رجلال
رأيتهككا، رسككةمد بأعجكك هككذه فقال: عجيككب كذاوه يمكوج لثالثوا

مككن وسككاما فتنككاول قككام أن الخطككب نهايككة بعككد نفسه يتمالك ولم
الجككوخأ مككن وسككاما ذاك إذ الخإككوان ةرشككا انكككو” الخإككوان سككمةأو

انضككمامه وأعلككن فلبسككه ن،موالمسككل الخإككوان عليككه كتككب الخإضر
. ”طيبات بكلمات المجتمعين وحيا للجماعة

الجماعككة هذه لرئيس ول المدرسة لهذه أجد قولته: ل أذكر زلت الو
هككذه منككذ وأنككا مدهش، ورجل عجيبة مدرسة إنها أقول أن اإل ًوصفا

يف يل يوبق كمعم ينقبلتمو إن المسلمين بالخإوان عضو اللحظة
يننككأ كمعاهككدوأ شالمعككا فككي بعككدها أكككون قليلككة هرأش معارفال

للككه،ا نيأحيككا إن الككدعوة هذه مةدخإ ىعل يقتوو يجهد كل قفسأ
ىحككت شالمعككا إلككى رجخإ إن فما أجله بدنو يحس الرجل كان وكأنما
الككدعوة، واحتسككبته فاحتسككبناه بقليككل بعككده المحتوم الجل وافاه
اسعة.و رحمة الله رحمه بالنيات المجاهدين من ومات

العنصرين نيب قتفري
ءجككا” يمسككيح ”بتوقيككع ةضيعر العرائض هذه من أن أذكر أزال ال و

سككمهاا متعصككبة جمعية يرأس الذي المتعصب المدرس هذا أن فيها
فيتعمككد الفصككل فككي العنصرين أبناء بين يفرقا المسلمون الخإوان

رثؤيككو م،بهكك العنايككة وعدم وإهمالهم المسيحيين من التلميذ إهانة
كلككذ وتوجيهككاته. وأن وأسئلته اهتمامه بكل المسلمين من طلبلا

وقد المدرس، هذا بنقل الوزارة تتداركها لم إن كبرى فتنة سيحدث
بيككن ئلهككا ًدويككا عليهككا للككرد الناظر إلى العريضة هذه تحويل أحدث

أشككد العمل هذا استنكروا الذين يليةسماعبال المسيحيين مواطنينا
كنيسةال يراع رأسه وعلى أعيانهم من ميعظ وفد وجاء ستنكار،ال

المككواطن وكتككب اسككتنكاره، معلنا المدرسة إلى ناكه ةالرثوذكسي
والمككواطن الكنيسة، جمعية رئيس أفندي سوريال جرجس الفاضل

طيككة،القب الحسككان جمعيككة رئيككس فككرج أفنككدي يعقككوب الفاضككل
ومعككه المككوظفين بارك من عطية نديأف يفهم الفاضل والمواطن

بختمهككا يسةنكلا وكتبت وسيدات، رجال من وكبارها الطائفة أعيان
اسككتنكار وخإطابككات عرائككض الفاضككل راعيهككا الب حضككرة وتوقيككع



أل المعككارف وزارة بقلمه: أرجو خإتمه الذي بتقريره الناظر أرفقها
ثبككت أن بعد بمعرفتها فيها حققت وأن المجهولت هذه بمثل ترهقنا

خإير. ورائها من يراد ل يةدكي ورأم ًجميعا هاأن

الخإوان سجدم حاتتفوا ةيلماعيبالس ساجدالم
تقبككاعال كل رغم مماتلبا المسجد لهذا وتعالى تبارك الله تأذن وقد
أذكككر  فيمككا1348 العام هذا من رمضان يأت ولم أمامه وضعت التي
17 ليلككة مككن شاءلعا صلة في وافتتح الشعائر لقامة أتهي كان حتى

كذلك الكريم نارقال نزول وليلة بدر، زوةغ لةلي نهابأ ًتفاؤل رمضان
للككه فككأن شككيء مككن غنمتككم ما أن “واعلموا تعالى:  قوله من ًأخإذا

السككبيل وابن والمساكين واليتامى القربى ولذي وللرسول خإمسه
التقككى يككوم الفرقان يوم عبدنا على أنزلنا وما بالله آمنتم كنتم إن

واللككه كككذلك الجمعيككن التقاء يوم وهو الفرقان يوم فهو” الجمعان
إسحاقا. - ابن ذهب وإليه أعلم،
السككماعيلية مككن الخإككوان إليككه دعي فخم حفل في افتتاحه وكان
أول فككي المككام أكككون أن على الخإوان أجمع وقد شبراخإيت، ومن
يكككون أن علككى صككمموا كمككا ذلك على وصمموا المسجد لهذا صلة

ًا بيدي الفتتاح ًا أيض يسككتحقون. ل ممككن الطككامعين  لطمككاع قطع
حينككذاك بالمحموديككة الخإككوان رئيككس السكككري أحمد الستاذ ولكن
الفتتاح وأعلن فقطعه الباب شريط إلى تقدم بأن الحاضرين فاجأ

يسككتحقونها، لهككم لطمككة وكككان المترقككبين آمال على ذلك فقضى
حامككد الشككيخ السككتاذ الخأ بتقككديم المحككراب فككي أنككا وفاجككأتهم

ًا المسككجد هككذا فككي فريضة أول صلة إلى عسكرية بفضككله اعترافكك
المر. وقضي مشروعه، إتمام على والعمل إنشائه في

لنشككاء بالنسككبة البلككد على وبركةً اخإير المسجد مشروع كان ولقد
مككن فككراج وآل يوسككف الحاج والريحية الهمة بعثت فقد المساجد،

فككي آخإككر مسككجد بنككاء إلككى والعرايشية بالسماعيلية الهلين كرام
إل همتهم أبت وقد مسجد، إلى تكون ما أحوج جهة في البلد أقصى

فليتنكككافس ذلكككك وفكككي مسكككجدهم فكككي الخإكككوان يسكككابقوا أن
مسككجد لفتتككاح ودعينا واحد يوم في المسجدان المتنافسون. فتم

نفتتحه أن على الن. وصمم يسمى وهكذا الله رحمه يوسف الحاج
فجعلنككا جمعككة يككوم كككان اليككوم أن الحككظ حسن ومن مسجدنا قبل

اليوم هذا من العشاء وصلة المبارك المسجد هذا في الجمعة صلة
واحد. يوم في فتحين فكانا الخإوان مسجد في



خإيككار من وهو الله رحمه جاد محمد الحاج كذلك الريحية دفعت كما
حككي في باسمه ثالث مسجد إنشاء إلى كذلك بالسماعيلية الهلين

ًا، المساجد إلى يحتاج آخإر حال. خإير على الله أتمه وقد أيض
مسككجد إنشككاء فككي السككابق وهككو مصككطفي الحككاج همككة وتحركككت

جديككدة مسككاحة إليككه وأضككاف المسككجد هككذا فوسككع العرايشككية
كثيرة. وتحسينات

الميككن البلد في طيبة مشروعات قائمة الخإوان مسجد كان وهكذا
السماعيلية.

لسيناء شابا يصدق رةزيا
رئيككس - وهككو باشككا صككدقي اعككتزم أن الثنككاء هذهكك فككي دفوصككا

بالسككماعيلية. يمككر أن طبيعيا وكان سيناء - زيارة حينذاك الحكومة
رئيككس لسككتقبال السككتعداد فككي وأخإككذ النبككأ لهككذا الدارة واهتزت
مككرة المحككافظ وحضر ليقابلوه، ةحطبالم له الناس وحشد الحكومة

في له يخطب فيمن يفكرون ذلك. وأخإذوا بعد الضبط مأمور وحضر
ًفلنكا إن فقكالوا ي،علك دلهم خإبيث أي يادر ولست الستقبال، هذا
القسككم إلككى ودعيككت لككه، يخطككب الدولككة موظفي من موظف ووه

ريمككد طنطككاوي بككك صككابر وهككو الضككبط مككأمور هككذا فككي يوفاتحن
فغضككبت الدارة، رجككال مككن نآخإككروو سككمقال مأمورو آنال بحيرةلا

الن. ياستقالت لكم اكتب إنني لهم لتوق ًادديش ًغضبا لذلك
الككذي فأنككا النككاس بككإرادة تتحككرك أداة الموظف أن نونتظ كنتم إذا

نفسككي أضككع أن أبككدا يمكن ول المعارف وزارة ل نفسي قيمة أقدر
وزارة ينوب يبين يذال التعاقد أن ًمامات أعالم وأنا الموضع، هذا في

والتعليم. التربية في يعمل حسنأ نأ من كثربأ ييلزمن ل المعارف
مككن طويككل كلمو الحكومات، لرؤساء الخطابة على نص فيه وليس

العيككان أحد انتداب من ًبدا يجدوا لم الصرار هذا وأمام القبيل، هذا
المهمة.. بهذه للقيام

ناللقا شركة هبة
أن المجموعككة النقود أوشكت وقد بقليل المسجد بناء يتم أن لوقب

وهككي والككدار المدرسككة مشككروع المسجد مشروع بعد وأمامنا فد،نت
بنككوا دي البككارون مككر أن تصككادف واحككد مشككروع كلها بل تمامه من
فسككأل البناء فرأي بلوم المسيو سكرتيره ومعه القنال كةرش ريمد

نيجكاء إذ المدرسككة فكي أنكا وبينما موجزة، تمامعلو عنه وأخإذ عنه
فككذهبت بالشككركة بمكتبه البارون ةلبالمق في يدعو الموظفين حدأ

أن يكود وهكو البنكاء رأي بككأنه مكترجم طريككق عكن إلككي فتحككدث إليه



للمشككروع، ذكرةومكك ًماسر منا يطلب لهذا وهو مالي بتبرع يساعدنا
علككى ومضككى لبط بما ذلك بعد ووافيته وانصرفت ذلك له فشكرت

لكككذ دبع جئتفو يولكن ووعده البارون فيها ننسى كدنا ورهش ذلك
أن لككي ذكككر مثكك  يب فرحب إليه فذهبت مكتبه، إلى منه ثانية بدعوة

له فشكرت للمشروع، مصري جنيه خإمسمائة مبلغ دتتمعا كةرشلا
الشركة من منتظرا يكن ولم جدا قليل المبلغ هذا أن وأفهمته ذلك،

كنيسككة نفقتهككا علككى هفيكك يتبنكك الككذي الككوقت فككي لنهككا هتقككدير
جنيككه مليككون فنص يأ جنيه ألف مائةسخإ500000 تكلفها نموذجية

وأظهككر نظككري بوجهككة فككاقتنع فقككط، ئةسككمامخإ دمسككجلا يطككتع
بككولق نىورجككا القككرار، هككو هككذا لن أسككف ولكنككه هافي يمشاركت
يتككأخإر. فلككن شككيئا ذلككك بعككد يفعككل أن اسككتطاع إذا أنككه عككل المبلغ

ياخإتصاصك مكن ليكس المبلكغ تسكلم إن وقلت ثانية رةم له وشكرت
الزملككوط حسككين محمككد الشككيخ الصندوقا أمين اخإتصاص من هنولك

ضككرليح وسككأخإبره شككركةال بككه تككبرعت مككا بمثككل وحككده تككبرع الذي
يفكككر لككم ًوطبعككا المبلغ، الصندوقا أمين كان. وتسلم وقد تسلمه،ل

ئاشككي منككه نطلب أن في نحن نفكر لمو رخإآ ءيش عمل في البارون
لك.كذ

أعوج فقه
الشككاعات وانطلقككت النبككأ هككذا علموا حين ضينرغمال ثائرة رتوثا

الخواجككات بمككال المسككاجد يبنككون المسككلمون الخإككوان ”الجككو تمل
الصلة تصح يعلم: كيف ل وممن يعلم ممن الباطلة الفتوى هاآزرتو

بأن لجمهورا نقنع وأخإذنا ال؟لما بهذا سيبنى وهو المسجد هذا في
بحرنككا والبحر ناقنات القناةو تالخواجا مال ل مالنا فهذا خإرافة هذه

أن اللككه الزمككن. وأراد من غفلة في غاصبون وهؤلء أرضنا والرض
الخواجككات، أمككوال فيككه توضع فلم لله والحمد تم قد المسجد يكون

ءيش كل عل الله وكان”بالذات المسلمين الخإوان ردا يف ووضعت
الفقككه كوني االفائرة. وهكذ وانطفأت الثائرة سكنت ذلكبو” ارديق

.شئون خإلقه في ولله العوج،

يالسلم حراء دعهم
الخإوان مسجد بناء فوقا المدرسة بناء وتم وتعالى تبارك الله ءوشا

التربيككة فككي العليككا المثككل مككن درسناه بما عهد حديث ذاك إذ وكنت
بتوهككافن فككي مدارسككه فككي ستالوتزيب صورة زالت . ولينوالمرب

جريشككم مدرسككة فككي فرويككل وصورة رونقو رفورجديو واستانز
تككزال ل التعليم صناعة في وينتسوري هربارت طرقاو لخوكيلهو.. إ



جديككد وضككع في طرية. لكن غضة الذهن في تتراءى الصور هذه كل
ركزتهككا الككتي ميةلالسكك والمككال السككلمية الميككول مككع بتناسككي
عليهككا طلقنككاأ ىحت المدرسة بناء مت نأ فما ة،وعلدا وغذتها نشأةلا
زيككا للتلميككذ شكترطناوا” يالسكلم حكراء معهكد ”هو لمياإس ًسماا

مككن يككضأب شوطربككو ي،وطنكك نسيج من ومعطف جلباب ً: هوخإاصا
كككانت اً. كمككأيضككا وطنيككة صككناعة مككن وصككندل كذلك وطنية صناعة
المدارس. في لمثلها ةفخالم دراسةال أوقات
مبكككر وقككت فككي فتبدأ لةصلا أوقات مع كبير حد إلى تتمشى فهي
جميعككا التلميككذ يؤدي حيث الظهر صلة لبق ىلالو ةرتلفا يوتنته

العصككر وقبيككل الغككداء بعككد دونويع دالمسج في الجماعة مع صلةال
ثلث ذا التعليمي المعهد منهاج نً.كاأيضا الجماعة مع الصلة ليؤدوا

ليككةوألا ارسدمككلا اجهككنم عمكك شككىيتم منككه الول شككعب: القسككم
نيالثكا والقسكم الدينيكة، والمعاهكد هكرللز التلميكذ ليجهكز الكاملة

الصككناعية المككدارس ومككع لنهككارا ولأ الوليككة المدارس عم شىتمي
يككديرها ليككةأه شورو انعصككم إلككى الغككداء بعد الطلب فيتوجه آخإره

المعهككد بإشككراف ةعاصككنلا الطلب هككؤلء بتعليككم هككدواتع إخإككوان
منهككاج مككع يتمشككى الثككالث والقسككم ،صاخإكك نظككام وفككق ورجككاله

وهكككذا. فالعككالي للثككانوي ليجهككز الميريككة البتدائيككة ارسالمككد
قاإرها فيها ليس مناسبة مدرسية مصروفات الطلب على وفرضت

واستحضر ابطلال أمور أولياء ظروف بحسب المجانية نسبة يدتوز
توالشككهادا هلتالمككؤ ذوي الفنييككن المدرسككين مككن نخبككة للمعهد

لعالية. ا
التعليككم طرائككق وكككانت ً،يماظع ًاإقبال حراء معهد على الناس لأقب
الكدروس مكن فككثير التربية، اتنظري أحدث مع تتمشى مبتكرة فيه
وأفنككان يليةسككماعال خإمائككل وبيككن الطلككق الهككواء فككي يلقككى كان
تعلككم الحسككاب ومبككادئ الهجائيككة الحككروف توكككان الغناء، قهاائحد

حريككة للتلميككذ وكان الكرات، أو الصلصال أو الطين نم بالمحسات
مككن أنفسككهم فككي يككدور ما بكل المدرسين حوايصار أن في واسعة

وبيككن والسككتاذ الطالب بين الصلة وكانت خإواطر، أو إرهاقا أو تعب
يككزال الوئككام. ولو التعاون من تكون ما أتم على والمنزل المدرسة

المعهككد. هككذا فضككل يككذكرون مواليكك ليةيماعسككال شككباب مككن كككثير
الككتراحم معككاني مككن فيككه وجككدوا مككا حلوة أنفسككهم فككي ويجدون

والمدرسين. الطلب بين اطفالتعو
يتمغككادر دبعكك جيذمككونلا وضككعه مككن المعهككد، هككذا تطككور وقككد

المعككارف، ارةزو بتشجيع تحظ لم ةئيابتدا مدرسة إلى ليةيماعسإلا
يحمككد الككذي للككه والحمككد ،اهتكسككمعا من الكبر القسط لها كان بل



الكككأداء العقبة عادية. وكانت أولية مدرسة عادت حتى حال كل على
صككاحب نفسه يعتبر الذي الصنف ندرة الول الوضع نجاح سبيل في

الحصككص فرصة أنتهز كنت لقد الناس، بين وظيفة طالب ل رسالة،
إلككى تككوا فككأذهب سككي،الدرا اليككوم أثنككاء فككي دوليجكك فككي ةيالخال

المدرسكين، بعكض بحضكور الطلب علكى هفيك ًسكادر يللقكك المعهد
فككي عريضككة طويلة توجيهات أنفسهم المدرسين ىعل يألق وكنت
تحضككير فككي منهككم الكثير مع وأشترك انتهائها، وبعد دروسهم أثناء

أو وحدي، الحدائق إلى ًجميعا المعهد طلب بأصاح وكنت س،الدرو
ضيأق حيث المعهد، في النظام اطبض أو المدرسين بعض بمصاحبة

الغككروب وقككت إلى يأعن الدروس نهاية بعد ساعتين من اكثر عهمم
وحريككة النتقال، وحرية السؤال حق فيها لهم أبيح نزهة في ًتقريبا

أن حككتى كلككه، هذا من وبضر في كهمرأشاو المزح، وحرية عب،الل
شككئونه مككن ًايئشكك عنككي ييخف كني لم الناشئين هؤلء من الكثيرين
الوالككد، بمنزلككة منه بأنني معه وأشعر ويشعر المنزلية، أو الداخإلية،

نأ نيالمدرسكك أشككعر أن وأحاول أصنعه كنت هذا كل الكبير، الخأ أو
رسككالة ملككةح أنفسككهم يعتككبروا وأن كذلك، يكونوا أن منه المقصود

مككاك هككم،نم الكثير في ًفعل يثمر هذا جيل. وكان وبناة ،فكرة ودعاة
إلككى مجتمعنككا أحككوج ومككا كككذلك، الكككثير دعن ًورامنث هباء يذهب انك

غيرهككم برقابة ل وبضمائرهم بأشباحهم ل بأرواحهم يعملون الذين
شاء. كيف يقلبها الله بيد والقلوب عليهم،

لعرفيا عيدس محمد يخشلا
مككن السككم هككذا أن أذكككر وشككعبته السككلمي حراء معهد ناسبةوبم

محمككد الشككيخ المجاهككد الفاضككل العامل العالم لاضفلما خأال عضو
النككواب مجلككس فككي السككابق هككاائبون روالز دير عالم العرفي سعيد

صككادر دي. وقككنسككفرال لوالحتل الظلككم علككى وثائرهككا السككوري،
صككر،م إلككى فحضككر ي،بككالنف عليه وحكموا بهوكت أملكه الفرنسيون

يبحكك عائشة بالسيدة يونس بنا قازقا في متواضعة حجرة واستأجر
فعرفنككا الرجككل إلى وتعرفنا العالي، القصر ماهسأ رةهلقااب قلعةال

المعقككول فككي الواسككع والعلككم ن،يككقالي وقككوة الككدين صككدقا فيككه
وطككبيب عككالم فهككو الهمككة، وعلككو والنجككدة، والشككجاعة والمنقككول

والتحككق ء،اأجللا شككيوخإه علككى العلككم تلقككى ً،معككا دبككوعا وضككابط
ش،يلجبا يالطب بالقسم واتصل ضابط، إلى يقفر يتركال شلجياب
عشككرة، فككي عشككرة صككيبيف مككيري رامية الطب. وكان علم أفادف

ًا، أديبا ذلك مع وكان الحككديث، حلككو والمنثككور منظككوملل ًراويا مؤرخإ
تعبككده فككي ًصككوفيا يهككة،دالب حاضككر المحضككر، هفككك الدعابككة حسككن



صككحبته مككن أفككدنا ونظراتككه. وقككد هريككتفك في ًفيلسوفا وتقشفه،
مككلأج مككن نتكككا ًأيامككا فيهككا معنا فقضى يليةسماعال وزار الكثير،

في نفكر وأخإذنا المدرسة، إنشاء على عزمنا وعلم وأسعدها، لياما
تنشككئها مدرسة أول وهذه دعوةال بلد يليةسماعفقال: ال تسميتها،

حككراء فككي نككزل مككا لوأ والقككران القككران، عككوةد وةوالككدع الككدعوة
ينام العرفي سعيد الشيخ كان. كان وقد حراء، معهد عليها فأطلقوا

فيطككرقا جككر،الف قبككل ويستيقظ الليل يف كثرألا على ساعات أربع
ً،يلطككو ًومككان الحيككاة بعككد إن ”فيقوا  فيقوا“ويصيح:  حجراتنا يناعل

الصنيع. هذا له ونشكر الله حمدون يونصل موفنق
سم فيقول محمد؟ سيد يا مأس فأقول: وما سم، أخإى يا لوقي كان

ا: إنككولهكذ بكر، أبا تشبه إنك لهذا قل آتك،ومنش وأصحابك إخإوانك
القككدوة إلككى ويككدفعهم الحميككة، فيهككم بعككثي ذلككك فإن عمر، تشبه

حككداد، بألسككنة النككاس ناقلل: يسككفككأقو صككالحةال وةالسككو الحسنة
وسككم الفائدة فيه ما كل وافعل الله عم نوللناس. ك فيقول: مالك

ينككاد للبنات، المؤمنين أمهات مدرسة للبنين، حراء معهدآتك: منش
النفوس. في الذكريات هذه لتبقى لخ،خندقا.. إال

الككدعوة إلككى تضككم أن مككن ًأبدا تتحرج اع: لماس دائما لي يقول كان
سككةيسخال المعاصككي بعض على المقبلين الطاعات في المقصرين

الطاعككة، وحسككن النظككام، واحترام الله، خإوف منهم تعرف دمت ما
فيككه مستشككفي الككدعوة وإنمككا ،قريككب مككن سككيتوبون هككؤلء فككإن

وجككه في الباب تغلق استشفاء. فللل ضالمري وفيه للدواء، بيبطال
هككذه لن فافعككل، الوسائل بكل متجتذبه أن استطعت إن بل هؤلء،

ول شككديدا ًحككذرا صككنفين من ذراح نى. ولكلوأال الدعوة مهمة هي
تظاهر وإن له، قيدةع ل الذي ملحدً: الأبدا الدعوة لصفوف تلحقهما
فما عقيدة،ال لبأص عنكم بعيد وهو إصلحه في أمل ل فإنه بالصلح
معنككى يقككدر ول ،النظككام يحككترم ل يذالكك حلوالصككا منككه؟ ترجككون
يفسد ولكنه ه،وحد العمل في ينتجو ً،منفردا ينفع هذا فإن الطاعة،
اسككتطعت فككإن بخلفككه، ويفرقها بصلحه، الجماعة: يغريها نفوس

الصككف فسككد وإل فافعككل، الصككفوف عككن بعيد وهو منه تستفيد أن
حد،وا جخإر يقولون ل صفال جخإار واحدا رأوا إذا والناس واضطرب،

؟الحتراس كل هذا من فاحترس أعوج صف يقولون ولكن
اليمككان يكشككف الوهم. وإنما من بخيوط معلق عالمل: اليقو نوكا

قكوتهم، ضعفت وإن ينتصرون اولهذ المؤمنين، أمام الحقائق وحده
أسككلحة أقككوى اليمككان كككان هنككا ومككن اسككتعد، وإن غيرهككم ويهزم

الحياة. في العاملين



افككإذ شككيء، كككل فككي وإدبارها الدنيا إقبال لعرف نيإ يقول نوكا
أقبل قبلتأ

بمجككرد سهنف يليسلمن إلى ليتقدم الداعر اللص إن حتى يء،ش كل
يدابت إن حتى يء،ش كل عهام برأد أدبرت وإذا الطريق، في مروري

مصككر دخإلككت ولقد بخلق، لها ذلك يكن مول يوتستعص تجمح ذلولال
الككزور ديككر وجيككه العرفككي سككعيد محمككد السككيد أنككاو رةمككيككن: رتم

عظمككاؤهو كمبلككد كككبراء القطككار إفريككز ىعل يبلنقتسفا وعالمها،
عليه كومالمح سعيد حمدم السيد وأنا ومرة ي،نفس من خإجلت حتى
فلككم وقككوته، وحككوله وثروتككه مككاله من والمجرد ي،بالنف فرنسا من
يسككنف من لتجخإ ينإ حتى لمة،بك يإل يتقدم أو ينتظرني، من أجد

فككي ينككم هككاب وأحق اساة،وملا إلى أحوج الثانية حالةال في نيأ عم
الولى. المرة

وأعظككم المثوبككة أجككزل الخإككوان معرفككة فككي لككي جعككل اللككه نولك
أن رآثك ًيفكاعف ًاداجكو ًيماكر ًوفاعز ًأبيا وكان العزاء، وأفضل العوض
يككده عمككل مككن ويأكل مصر في إقامته طول الكتب بتصحيح يشتغل

لخإككوانه ذلككك بعد هتيب في ما وكل هبة أو معونة أحد من يتناول ولم
وزائريه.

إلككى وحضككر الككزور ديككر عككن ًنائبا واخإتير فترة بعد سورية إلى دوعا
لحضككور النككواب مككن وفككد ومككع الصككفة هككذه يحمل ثالثة مصر. مرة

فككي قككائبهح فككترك أذكككر فيما فلسطين قضيةل نيالبرلما المؤتمر
تقكو هكممع ييقضك وككان الخإوان، دار في إلينا وهرع التالكونتنن
ذلك. بعد وقته من يبق ما عنامو يمسالر العمل

وجهككه وأرانككا بككه ونفع الله وفقه القضاء بمنصب يقوم الن نهوأظ
 خإير. في

 
“ صوير أبو  “ يليةعسماإال خإارج عوةالد

وتبعككد المحطككة صككوير أبككو تقع المعسكر وبعد السماعيلية وبجوار
من كثير يقطن وفيها مترا، كيلو عشر خإمسة نحو السماعيلية عن

الطيككران ومدرسككة صوير أبو معسكرات في يعملون الذين  العمال
والمزارعين.  التجار من عدد ومعهم

بالسككماعيلية للجمعيككة فرعا فيها أنشيء أن وبدا” صوير أبو” زرت
الطرقككات وفككي القهككاوي فككي النككاس وجككوه فككي أتفرس فأخإذت

اللككه، رحمككه العجككرودي محمككد الشككيخ دكككان رأيت حتى والحوانيت
ً وكان ًا رجل ولسان. ورأيته منطق وله صلح فيه سمحا مهيبا وقور
وجلسككت عليه فسلمت الخير فيه فتوسمت زبائنه مع ويتحدث يبيع
الككذي والغككرض نفسككي إليككه وقدمت الدكان في معه من وإلى إليه



أعبككاء ليحمككل الخيككر فيككه توسككمت وأنني” أبوصوير”زرت أجله من
إلككى الجالسككين ونظككر نظره ألفت حديثي في وأخإذت الدعوة، هذه
فيككه ما وإلى أحكامه وعلو السلم مقاصد سمو أساسية: إلى نقط

تركنككا عككن ناتككج ذاك أن وإلككى وسككوء، وشككر فسككاد مككن المجتمككع
هككذا تصككحيح إلككى الككدعوة وجككوب وإلككى السككلم، لحكام وإهمالنا

وبذل المنكر عن والنهي فوبالمعر المر لن آثمين كنا وإل الوضع
تكفككي ل وحككدها الفردية الطريقة أن وإلى واجبة، فريضة النصيحة

مككن وجماعككة الفكككرة هككذه يناصككر عككام رأي تكككوين مككن بككد ل بككل
ونسككميهم عليهككا ويجتمعككون بهككا يؤمنككون قريككة كككل في الطيبين
المسلمين. الخإوان

بككادئ يفقهككوا  لككم ولكنهككم باهتمام يصغون معه ومن الرجل وكان
ألقيتككه درس  سككماع إلى أو خإيرية جمعية إلى دعوة أنها لإ بدء ذي

القهككوة لككي ويحضككر الغككداء إلى يدعوني أن إل لطفه وأبى  عليهم
فككي علككي وأشار شدد ولكنه نصرافلا وأردت الغداء عن فاعتذرت

ًا ألقي أن فيككه يجتمككع البحككر علككى مصلى في أو المسجد في درس
ي الكدرس ألقكي أن فكاخإترت الناس وتجمكع ككان، وقكد القهكوة ف

أن مككن وعجبككوا سككمعوا ومككا رأوا مككا واسككتغربوا وأصككغوا النككاس
ًا ًا مدرس ًا يلقككي وجيهككا شككاب فككي النككاس علككى هكككذا دينيككة دروسكك

وأعجبهككم طريقككة، بشككيخ ول مسككجد فككي بإمككام وليككس القهككاوي
كان. وقد الزيارة أكرر أن في فشددوا القول
دسككوقي أفنككدي أحمككد منككزل فككي اجتمعنككا متتاليككة زيككارات وبعككد

القككرى وهذه صوير أبو في المسلمين للخإوان شعبة إنشاء وقررنا
تلسكك يأننوضغائن. ول فساتمنا من تخلو ل صغرها على الصغيرة

ارئيسكك اخإككتير الككذي ووهكك دسككوقي أفنككدي حمككدأ أنلو لبلدبا ًمقيما
يصمد أن طعيست مل بالتجارة مشغول كذلك ووه ًعالما ليس للشعبة

المككور يككدع فكككان فككةمختلال والقاويككل والخصككومات للمنافسككات
إلككى أعككود حيككن تتجمككع وإنمككا تكككاد أو الجماعككة فتنحككل علج بدون

يفهمككون بككدءوا الككذين الخإككوان ينككدل ًأخإرى. وأخإيككرا مرة زيارتهم
خإيككر أن ليةيماعسال على يترددون وأخإذوا نفوسهم وتخامر الدعوة

الشككيخ ”السككتاذ هككو بالككدعوة والنهوض العبء اذه لحمل يصلح من
نككاظر وفهكك ًأول لعلمككه هنككاك الولية المدرسة ناظر ”بدوي الله عبد
للنككاس التككدريس علككى دائككب فاضككل عككالم ذاهكك مككع وهككو درسةالم

جميعككا نهمم محبوب فهو منزلتهول مكان، وبكل ىمصللبا وإفادتهم
الفككراغا مككن يجككد فهو قتهولو ويقدره، يحبه همكل ًجميعا بهم صلمت

الصككناع. ونعككم أو التجككار مككن رهيككغ هجككدي ال مككا لدروسا ءاهتنا بعد
عبككد بالشككيخ والتقيككت صككوير أبو إلى سافرت هذا وعلى نكا يالرأ



رب للككه مككدلحوا قكالوا مككا قاوفككو النكاس قال كما ورأيته سليم الله
قويككة يةوشخصكك روسدو عااطل الرجككل فككي يوأعجبنكك نالعككالمي

ًكككثيرا قبولهككا في فتردد بالمهمة إليه فأفضيت متزن سليم ريوتفك
شككعبته وينتك في التصرف حرية له يكون أن ىلع كلذ بعد فقاو مث

أهليككنلا نمككو لككه ويخلككص يحبككه وكلهككم معككه الذين ندرسيالم من
فككي هككو وجككد طلككب امكك إلى فأجبته ذلك،ل الكفاية فيهم يرى الذين
القريككة هككذه فككي قويككة عبةشكك تفتكككون الله ووفقه له وشمر المر

بقيادته.

سجدالم
”مسككجد هككو بالمصككلين يضككيق واحككد مسجد حينذاك البلد في نوكا

يغنككي ول للجمعة يصلح ل ليةيماعسال ترعة على ومصلى ”الحرون
الشككيخ الطيككب الرجككل أنشككأه عككدب يتككم لككم آخإر ومسجد ً،شيئا هافي

يكككن لم للمسجد موالته مدوع البلد عن ولبعده ش،حري أبو إبراهيم
أن فككي الله عبد الشيخ ففكر الشعائر، لقامة معها يصلح حالة على

مككع اوضتف ًوفعل إخإوان،لل ًمقرا ويجعله المسجد اهذ ىعل يستولي
المسككجد إصككلح فككي العمككل وابتدأ الفكرة، على وافق الذي الشيخ

مهكل ومجتمككع للخإكوان نكاد بكه ألحكق وقكد عظيكم سكجدم آنال وهو
وصارت الصيفية وللمحاضرات الجوالة لتدريب فسيح ميدان وأمامه

المباركككة، البقعككة هككذه فككي والنككور بالهدايككة تشككع نافعككة مؤسسة
عيككد الشككيخ الخأ فانتككدبنا البقعككة هككذه فككي الككدعوة تقويككة وأردنككا

صككالحة فككترة بككالزهر قضككوا الككذين الطلب مككن وهككو الزهككري
فككالتحق ليةيماعسككال إلككى اءجكك وقككد ًداجيكك ًحفظككا القران وحفظوا
يحسنو آنالقر يقرأ وكان دهمنع يبكتا عمل في ووظف بالخإوان

والككوعظ والخطابككة المامككة إليككه نسند أن فرأينا والخطابة، الصلة
مككن راتبككه خإككذيأ أن علككى ر،يصككو أبككو بشككعبة ةتابيككالك والعمككال

ريصو وبأ تزال ول ومطلعها الدعوة مهد اعتبارها على ليةيعامسال
ل الككدعوات في الله سنة وهي كثير، بمال يطالبها ممن تنفر شئةان

حككتى أيديهم في بما بخلوا سألوهم نوإ ًأجرا الناس أصحابها يسأل
لاأمككولوا بككالنفوس طككائعين فيجودون لوبهمق في اليمان يتمكن

كيككزارت ريصككو بأبو الدعوة بدء في عيد الشيخ وجود رواح. وكانلوا
اللككه جككزاه سككليم اللككه عبككد الشككيخ الخأ بقيككادة عليها أننامواط اله

ً.خإيرا



سعيد بور في
الثامنككة فككي ًشككابا المصري أفندي أحمد الخأ كان ليةيماعسال وفي

وقككد سككعيد، بككور أهككل من وهو عشرة، السابعة أو عمره من عشرة
نكككا طويلككة فترة بها وظل أعماله، عضلب ًمؤقتا ليةيماعسبال أقام

دروس مككن فيها يلقى ما إلى يستمع الخإوان دار على يتردد للهاخإ
الخإككوان أخإلككص مككن ًأخإككا وأصككبح بككايع أن لبككث ومككا وتوجيهككات،

الدعوة. في وأفقههم
سعيد ورب الصلية بلده إلى وعاد ليةيماعسال في مأموريته تهتوان

ةمككيالكر الحية طيبةال البذرة كمثل الدعوة ومثل ته،ودع معه فحمل
طيبككة مةلك ثلمو“العظيم:  الله وصدقا أثمرت، غرست أينما الحياة

حيككن كككل اكلهأ تيتؤ لسماءا في وفرعها ثابت أصلها طيبة كشجرة
.”ربها بإذن
شككباب الطيككبين قائهأصككد من نفر المصري أحمد الخأ على تمعواج

خأال شخصككية وكانت ً،ياقو ًتأثرا بالدعوة وتأثروا الطهار، سعيد ورب
سككبيل فككي وتضككحياته بككذله وكريككم العميككق وإيمككانه القويككة حمككدأ

بالككدعوة اآمنككو الذين من دقائهأص فالتفا في الول العامل الدعوة
لزواياا دىإح في تتجمع أخإذت الخإوان من شعبة فتألفت حوله، من
المغككرب صلة - عقب حينذاك سعيد بور في منتشرة- ال يالخلو أو
دعككوتهم شككئون ويتككذاكرون نهككميب بطككةاالر فتقككوى العشككاء أو

بهككذه فسكررت أزورهككم أن أفنككدي حسككن أخأال يإل وطلب الجديدة،
البيعككة أخإككذت المتواضككعة الزاويككة هككذه وفكي فعل، وزرتهم الدعوة

هككذه سبيل في دهاالج على سعيد بور شباب من الول الرعيل على
دونها. نهلك أو الله يظهرها حتى ةالدعو

ذوانفكك ًعلوف ًصككاخإا ًمكانككا لهككم يتخككذوا أن ذلككك دعككب ناوخإككإلل دابككو
الككدار هككي كانت ”المنيا ”شارع في متواضعة شعبة وأجروا فكرتهم
هككذا مككن تجمككع التي الشتراكات كانت ولما بورسعيد، في للخإوان

المقككررة المعتمككدة القاعدة وكانت خإاصة ارد فقاتبن يتف ل النفر
ًأول بالككدعوة يؤمنككوا ىحككت ًمككال ساالنكك مككن يطلبوا أل الخإوان عند
طلب فهككم أنفسككهم، تلقككاء مككن سككبيلها في البذل فضل دركواوي
تكفلكككت الكككدعوة أم يليةسكككماعال فكككإن جيكككوب، جبكككاة ل بلكككوق

بككور إخإوان تاشتراكا به يتف ل ما وسداد النفقات في بالمساهمة
اء.لالفض سعيد
علككى النككاس اوريظهكك أن أرادوا المقككام بككالخإوان اسككتقر دماوبعكك

غككرة فرصككة فانتهزوا ي،البورسعيد للجمهور بها ويتقدموا دعوتهم
سككرادقا فككي جامع حفل عن وأعلنوا أظن  فيما1349 سنة المحرم



مككن الخإككوان رجككال فيككه خإطككب الجديككدة، دارهككم أمككام أقككاموه
المباركة. لهجرةبا ًاحتفاء سعيد وبور يةيلسماعال

تتصككل دعككوة كككل إلككى ومبككادرة ءاموالعل للعلم حب سعيد بور وفي
الكريمككة، وذكرياته يرتهسو وسلم عليه الله ىلص الله لرسو بمحبة
الحضككور، إلى والداعين الدعوة التام جهلهم رغم الناس بادر ولهذا
الخإككوان، تالحف ىأولكك انهأ مرغ ًعظيما والحشد رائعا الحفل وكان

زتينواللكك يفكك احتقككان حالة أةفج يل اشتدت أن الحفل يوم وحدث
ًمضطجعا إل سعيد بور إلى ليةيماعسال من السفر معها أستطع لم

كككان وقد الله رحمه صادقا بك محمود الدكتور لي وقال ء،اإعيلا من
لليلككةا بتطوخإ اليوم سافرت الحال: إذا هذه ورأي المدرسة طبيب
بحككال، الخطابككة طيعتست أظنك ول نفسك، ىلع ينالجا تكون فإنك
دار إلككى القطككار فككي مككن ونزلت السفر على صممت هذا عم ولكن

الصلة دبع يوانتابتن للعياء قعود من فيها المغرب وصليت الخإوان
ينيالبورسككعيد الخإككوان سككرور تصككورت فقككد عجيبككة نفسككية ةحال

مككن أنفقوهككا الككتي ونقككودهم عليككه ةلقككالمع لهموآما هذا حفلهمب
ثككم توجيههككا، فككي لجهككدا لك  بذلوا التي ودعوتهم أجله من قوتهم
!. طيبالخ اعتذار النتيجة تكون
فككي وتعككالى تبككارك لككهال يأناج وأخإذت بحرارة فبكيت هذه رتتصو
يءبش فشعرت العشاء صلة وقت إلى عجيب غراقاواست عميق تأثر

وافتتككح الحفككل وقككت وجككاء قيككام، مككن شاءالع وصليت النشاط نم
ينفسك سكمعأ ككادأ ل أناو توبدأ للخطابة ووقفت لكريم،ا آنبالقر

الصككوت فككي وصككفاء تككام وشككفاء عجيبككة بقوة شعرت ما رعانوس
- خإككارجه فككي ومككن داخإلككه فككي من يسمعه كان فيه وارتفاع غريب

أحسككد كككدت - حككتى حينككذاك ذاع قككد الميكرفون استخدام يكن ولم
وأظككن يككرام، مككا خإير على الحفل نتهياو ً،فعل حسدتها بل ينفس

اللككه فضككل ومككن سككاعتين، مككن أكثر استغرقت دق ةالخطب هذه أن
نككذوم ًتقريبككا عككام كككل لككي يعود كان الحتقان هذا أن كرمه وجميل

ًمجهودا أو ًيداشد ًبردا يكون أن إل لله والحمد أجده ل وأنا الليلة تلك
فككي سككعيد بككور إخإككوان قادصكك بركككة أعتقككد فيما كتل وكانت ً،يفاعن

ناس.لل إبلغها في وتفانيهم دعوتهم
نصككر ومككن تقدم إلى تقدم من الدعوةب طىتتخ سعيد بور زالت وما
ي،رياضكك وملعككب قويككة شككعب أربككع بها للخإوان صار حتى نصر إلى

مككن العظيككم العككدد الثغككر هككذا شككباب خإيككرة مككن الككدعوة وضككمت
.نالعاملي والمجاهدين ينالصادق المؤمنين



غيرالص البحر في عوةالد
من الصغير البحر إخإوان من وفد حضر عيدس ربو حفلت إحدى وفي

الخأ وفيه الجمالية من اللطيف عبد أفندي محمود الخأ فيه الجمالية
يكككن ولككم دقهليككة، بالمنزلككة سككنجز ركةشكك يككلوك غنام أفندي عمر

مككا إلككى واستمعوا فحضروا، اجتذبهم الحفل كنول ًقصدا حضورهم
يناقشككون أخإككذواو كذلكك بعككد تخلفككوا ثم امةعال المحاضرة في يألق

سككيحملون أنهككم علككى ذلك بعد انصرفوا ثم وغاياتها الدعوة أهداف
الصغير. البحر منطقتهم: منطقة في أعباءها

منهكم تكترى المراسكلت وردت حكتى الكوقت مككن كككثير يمككض ولكم
ورأسككها منزلككةلا فككي غيرالصكك بالبحر انللخإو شعبة أول وتأسست

الزهككر مككن المتخككرج يرطلا مصطفي الشيخ الجليل الستاذ فضيلة
شككعبة ذلككك بعككد وتأسسككت القككاهرة معهككدب آنلا والمدرس حينذاك

جديككدة ”شككعبة وتأسسككت اللطيككف بككدع آل منككزل فككي الجماليككة
هككذا في مكانها تحتل الدعوة وأخإذت ويلةط آل منزل في ”بالمنزلة

العزيز. نالوط من الكريم لجزءا
بور طريق عن يليةإسماعلا أيام آخإر في ذلك بعد الشعبة هذه توزر

ًأمل النفككس فككي بعثككت والبركة. إذ الخير عظيمة كانت زيارة سعيد
فرأيككت المطريككة إلككى وصلت أن الطرائف نمو النجاح. في ًيماعظ

اللقككاء عنككد سككمتب وكان استقبالي، في المنزلة أهل كرام من نخبة
الخإككوان دار ودخإلنككا المنزلككة وصككلنا إذا حككتى النظككر فككتلت بصورة
والعلمككاء الفضككلء السككادة مككن المسككتقبلين بكككرام غاصككة وكككانت

مؤمن،ال بالشع من غفير جم إلى الوجاهة، وذوي نأعياوال ءأجلال
علككى الطيككر مصككطفي الشككيخ وسككألت معناه، له كذلك بسمت فكان

يكونككوا لككم بمككا الناس فاجأت كأن معناه فقال هذا؟ ىمعن ما انفراد
يركككب ًضككخما امككفخ ًشككيخا يككروا أن رقبونتيكك كككانوا فهككم ينتظرون،

الخامسككة إلككى يصككل لم فتى يلقون بهم فإذا المظهر، جليل السن
نبككذل وأن الطمأنينككة نفوسككهم إلككى نعيككد أن إذن فعلينا والعشرين

اللككه بيكد توفيككقال يأخإك يككا تقلككف إقنكاع،ال يفكك ًيراككب ًجهكدا الليلة
وقلككب بأصككغريه المرءو هيمض خإيرا يرد وإن وحده، الله من والتأييد
الخأ يلةفضكك يمعكك وكككان الرحمككن، أصككابع نمكك ينإصبع بين المؤمن
فهو العزيز الخأ في والبركة لتفق هالل رحمه عسكرية حامد الجليل

الله. بإذن الموقف وينقذ الثغرة يسد
البصككر يبلككغ ل بالهلين صغا قاسراد في المساء في كلمة قيتوأل

فككي وبككأنهم عورهمبش ييصارحونن يركثلا أقبل يتهانها وفي مداه،
مككن وذلككك ً،مخبرا أوافر ًمظهرا يروا أن يترقبون كانوا اللحظة تلك

الله. فضل



كككرام يرعاهككا شككعبه وكككثرت القليم لهذا ذلك بعد الزيارات التوتو
البصككراط ميككت وفككي خإضككير ميككت وفككي يةطرالم فيه: في الناس
وفككي عاصككم يككتم فككيو القديمككة برمبال وفي سلسيل ميت وفي

المنزلككة للخإككوان: منطقككة نطقتككانم آنال وفيككه الجديككد، ركفككلا
يحلمكك الككدكتور إلككى تعرفنا الفترة هذه وفي عاصم، ميت ومنطقة

سلسككيل، بميككت قككداح آل وإلككى بالبرمبككال، لميوس لآ وإلى جيارال
الجميكع إعجكاب محكل ةولككدعا وككانت جديككد،لا بالكفر لهواريا آلو

آن.لا إلى اصرتهمنمو وتقديرهم
والمبشككرين التبشككير إلككى وجهت التي الحملة أن بالخير يذكر اومم

وإن المنزلككة الحقيقيككة الولككى شككرارتها كككانت  ميلديككة32 سككنة
يفك ككثيرة نكواح إلكى ذلكك بعكد امتكدت ثكم سكعيد بور في اشتعلت

تككزال ل ومؤسسات وملجئ آتمنش ةدع اهنع ونتج المصري القطر
آن.لا إلى قائمة

السويس في عوةالد
الحككافظ محمكد السكيد السككتاذ لمقابلكة عابرة زيارة السويس زرت

إذ هنكاك وككان والمدرسكين، الصكدقاء بعكض ورؤية ناكه نيالتيجا
يالقاضكك السككعود أبككو محمككد الشككيخ الجليككل السككتاذ فضككيلة ذاك

العلماء حوله من طيبة. وجمع علمية حركة بها دثحأ وقد ي،شرعال
بمسككجد مجلسككه فككزرت النككاس ويعظككون ويتككذاكرون نوسككريتدا

عرضككا ولقيت الدعوة عن والعلماء الئمة بعض إلى حدثتوت الغريب
الحميككم ديقهوصكك يشككرعال يالمحككام عطيككة الهادي محمد أستاذال

قككد كنككت نوإ ًابرعككا ًحككديثا تحككدثنا واللككه. رحمه السيد حسن محمد
فزرتهككا ثانيككة مككرة يسوسككلا لزيككارة تودعي ً،باطي ًاستعدادا آنست
محمككد السككتاذ المفضككال الخأ ومعهمككا لخإوينبككا تواتصككل كككذلك

العزيككز والخأ الحفيككظ عبككد الشككيخ العزيز والخأ أفندي منير الطاهر
شككعبة شككاءإن اللقككاء هذا عن وكان وة،عط يشافعال يعفيف الشيخ

ورتتطكك يشككافعال يعفيفكك الشككيخ الخأ يرأسها بالربعين للخإوان
ضككخم وبنككاء فخمككة دار ولهككا شعبة من أكثر بها منطقة تراص حتى

غككارب ورأس الغردقككة فككي الحمككر البحككر شككعب وتتبعهككا عظيككم
القلككوب أكككرم مككن صككالحة نخبككة تجمككعلككخ. وإ وسككفاجة والقصككير

النفوس. وأطهر
حسككن الخأ منككزل أمككام سككنالج إذ ”الحصككيرة ”لككةلي أبككدا أنسى ولن

كككانت إذ جنتككه فككي له فسحوأ تهمحر آبيبش عليه الله أغدقا أفندي
الفنككون، مختلككف فككي دقيقككة سئلةوأ ًأول دىءها يمعل شنقا ليلة

آيككةال فككي لحككظ إذ الحفيككظ عبككد الشيخ الخأ استشكال نهام وأذكر



رب لاقكك“ السككلم:  عليككه سككليمان قككول ”ص ”سككورة من الكريمة
”باهككوال أنككت إنككك بعككدي من حدأل يغبين ل ًكامل يل وهب لى رفاغ
نمكك يءشككب شعور فيه غفرةالم سؤال إن الحفيظ عبد الشيخ القف

يتفقككان فكيككف والتكريم بالرضا شعور فيه الملك وسؤال التقصير
الجككواب: أن فكككان واحككدة حككال فككي واحككد شككخص عككن ويصككدران

كككل فتلككد نسككائي علككى ةلككاللي قال: لطوفن ملالس عليه سليمان
الملككك رقعككة انفسككاح علككى دعويسككا اللككه يعبككد ولككدا منهككن واحدة
يلحككظ كككان السككاعة تلككك فككي السككلم عليككه وكككأنه سلطانه وزيادة
قتككهال ًوهامشكك ًولككدا ووضككعت واحككدة إل نهككنم يحمككل فلككم السبب
بكالولد عانةسكتال أراد أنكه ذكرفت ًقصانا ًجسدا كرسيه على القابلة

دهعبككا مككن يشككاء لمككن يعطيهككا اللككه مككن هبككة والملككك الملككك على
أنككت إنك ”واسطة بغير ملكا الله وسأل الول شعوره عن فرغتسفا

الككذي الشككعور مككن ءةابرلككل ًتوكيككدا هنا الملك سؤال فكان ”الوهاب
الجميع. عجابإ حلم الجواب هذا وكان المتحان هذا في ًسببا كان

فيهككا علينككا هبت عجيبة روحية حالة إلى يالعلم الجدل ذاه وانتهي
بككرقا ىحت ًمستغفرا أو ًتائبا أو ًباكيا إل رىت تكن فما لسحرا اتمسن

ومن الفجر، وصلينا العهد وأكدنا البيعة ووثقنا التوبة وجددنا الصبح
مككن هككمفمن” ينقضككوها لككم البيعككة هككذه بككايعوا الذين أن الله فضل

.”ابديلت بدلوا وما ينتظر من مومنه حبهن ضىق
زيككارات إحككدى يفكك زرت فقككد ”الحنككاء ثمككر عككود ”أبككدا أنسككى ولن

سككفر كتككاب المنضككدة علككى فوجككدت الخإككوان أحككد لمنز السويس
عليككه الله ىلص رأ: وكانقأ يب فإذا وفتحته ىأباد للفيروز السعادة

اءالحن ثمر من عود إلى شديد بشوقا رتفشع الحناء ثمر بحي وسلم
ي وأنا به يل أنىو وسلم عليه الله ىلص به اقتداء بلكدي غيكر بلكد ف

إليهككم أتحككدث ووقفككت الخإككوان دار إلككى وخإرجنككا ري؟اد غيككر ودار
يكدعو بأحكدهم وإذا ينظرون صبية وبجواره عليه شباك إلى يوظهر
ثمككر مككن ضككخما عودا أعطاه إليه خإرج إذا حتى طيةع الهادي الشيخ
ي،إلكك مشككيرا المنشككد، للشكيخ هذا أعطسمع: أ وأنا له وقال الحناء،
صككبيان هديككة هً: هككذقككائل دولعككا يإلكك يقككدم الهككادي الشككيخ وجككاء

الربعيككن هديككة فليسككت أبتسم: هاتهككا، فقلت: وأنا إليك، الربعين
وظللككت ،وسلم عليه الله ىلص الله رسول ذكريات من نفحة ولكنها

.يبالط التوافق لهذا اهذ ييوم مسرورا
اركهككاوب ًخإيككرا اللككه جزاهكا تنسكى ل ذكريات النفس في سويسولل

الفضلء. نطيبيال وأهلها



القاهرة في عوةالد
الجمعيككة سسككتتأ يالفلككك بشارع المتوسطة التجارة مدرسة وفي

محمككود والطككالب ي،تالسككاعا الرحمككن عبد الطالب قوامها الدينية،
فينرالعككا الصلة، على نظيالمحاف زملئهما وبعض الحكيم، سعدي

قككرم ةالمدرسكك مصككلى وكككانت ،همليتعككا وجمككال السككلم بفضككل
تهكككم مككن يلقككون واناككك مكككو شككاطهم،ن هككرظوم اجتماعككاتهم،

يككأبهون ل الككذين بعككض ومعاكسككة رفقككائهم، واسككتغراب زملئهم،
لككذلك يصككبرون فكككانوا المككوظفين، أو لب،الط مككن المظاهر بهذه
الكرام. صبر
زميليككن يكونككا أن لهما وقدر المدرسة، من ناالطيب الفتيان رجوتخ

للسككلم نفسهما وفي الحديد، سكة وابورات دسةنه في موظفين
سككبيل فككي والكفككاح العمككل، إلككى وميل بالتبعة، وشعور عميق حب
الجمعيات تكوين حينذاك للسلم العمل ومظهر الحنيف، الدين هذا

لككه، وتعمككل السككلم، إلككى تككدعو معيككةج ونككايكفل السككلمية. وإذن
واتخذت طريقها، فشقت ”يةمالالس الحضارة يةعجم”تنشأ وهكذا

ًمكانككا الككروم بحككارة فسككيح فناء ذات الول الدور في حجرة من لها
يلقككون فضككلء اخإككوة إليهككا وانضككم عمككل،لل ًوميككدانا نشككاط،لل

اللككه إلككى عونيككدو للنككاس، الككدروس علككى يواظبككون المحاضرات،
شريت أحمد محمد الشيخ الفضلء الخإوان مقدمتهم وفي ،بإحسان

آن،ال بالمعككارف المككدرس شككريت حامككد - والسككتاذ اللككه مككهحر- 
لنبككاء،ل آنال القككاهرة إداري مكتككب رئيس البراوي محمود والستاذ
والشيخ لية،يماعسبال الخإوان يسرئ يفرغل محمد الشيخ والستاذ

وخإيككرة الشككباب أفاضل من وغيرهم ي،الحلب السوري لعقادا جميل
الخإككوان جمعيككة نشككاط الحضككارة جمعيككة تحينككذاك. ورأ الطلب

حككول المحيككط هككذا فككي فروعها وانتشار يلية،سماعبال المسلمين
مككن خإيككر التوحيككد بككأن الحضككارة رجككال واقتنككع المبككارك، البلد هذا

لية،يعامسككبال وأفضل،فاتصلوا أولى الجهود انضمام وبأن الفرقة،
الخإككوان إلى ارةضحلا جمعية نضمامبا ًأخإيرا انتهت محادثات وكانت

يككدةجد ًدارا واسككتأجرت شككعبهم، من شعبة وصيرورتها المسلمين،
الخإوان وعمل السلح، سوقا ارعبش يالحجاز باشا سليم زلمن يه

الككدعوةب تليق شعبة ليكون وإعداده ظيفهوتن إصلحه في بأنفسهم
تسككمح ل الماليككة الحالككة كككانت المصرية. ولما لكةمالم عاصمة في
فككإن الجديككد، المظهككر طككالبلم ًطبقككا النفككاقا فككي عسككوتبال
عككدد يكككثر حككتى هرةللقا بالمساعدة تكلفت الدعوة أم ليةيماعسال

النفقات. في اليمان أهل ويساهم المشتركين،



العككام المركككز إليها انتقل هرةقاال إلى ليةيماعسال من لنتقالوبا
ادية.ليم ال1932 أكتوبر من تداءاب نالمسلمي للخإوان

تككزال ل والككدعوة أنهككم والعجاب بالفخر القاهرة لخإوان يذكر وما
المككال إلككى الحاجككة مسككيس فككي وهككم القككاهرة فككي ناشككئة

أن عليهككم عككرض يةشككهر بمسككاعدة تمككدهم تككزال ل ليةيماعسوال
الولككى باشككا صككدقي مككةوحك وهو قائمال يسياسال للوضع يروجوا

الرحمككن عبككد الخأ وابجكك نفكككا وانتخككاب دسككتور مككن أرادت بمككا
إلككى تمتد اول ياليد هذه تقطع حينذاك الصغير وظفملا يتالساعا

كنكا ولكو والهكواء، للغكراض الكدعوة هبك رخسكت فيكه لهكا حكق ل ما
سككبيلها فككي حافككنك أن واجبنككا مككن لرأينككا الوضككاع بهككذه مقتنعين
كككل وأخإفقككت ً،أجككرا نفعككل مككا علككى نأخإككذ أن ل المككالو بككالنفس

أو طلب أنهككم علككى زادوا مككا الككذين الخإككوان لحمككل لتواحككالم
مككن لغكرض حكوميككة دعايككة تسككتأجرهم أن علكى ناشئون موظفون
هككذه مككن يككوم أول مككن وحماهككا الدعوة لهال معص وهكذا الغراض،

أبعدته اإل ًقلبا لطتاخإ ول أفسدتها، إل ةدعو دخإلت ما التي اللوثات
للكه والحمكد بهكا والقكائمين عوةدلا على الله بفضل وذلك الله، عن
العالمين. رب

المؤمنين: أمهات سةمدر
فككي الخإككوان فكككر للبنين حراء معهد بمدرسة العمل استقر أن بعد

المككؤمنين أمهكات مدرسكة اسكم عليها وأطلق للبنات مدرسة إنشاء
يلمإسكك يعصر هاجنم اهل ووضع مناسبة ةفخم ًاردا اهل ستأجرتوا
والمهككات فتيككاتلل يالسككام وتككوجيهه لمسككإلا أدب بيككن مككعيج

النظريككة العلككوم مككن ومطككالبه العصككر مقتضككيات وبيككن والزوجات
فتيككات مككن لهككا أنتككدب أن للمدرسة وضع أسلم أن ورأيت والعلمية

وقتالكك يفكك وهككن بالتككدريس تخصصككن مككن أنفسككهن ليةيماعسال
شككيخلا الستاذ الخأ لنظارتها وانتدب كان، وقد البلد أهل من نفسه
بالدعوة. وإلمامه وتقواه ودينه لصلحه الحميد، عبد أحمد
المعككارف وزارة ذلككك بعد تسلمتها حتى رسالتها المدرسة أدت وقد

العمومية.
نمكك فليتككأ المسلمات للخإوات قسم إنشاء المدرسة استتبعت دقو

فيككه بالتككدريس ويقككوم وقريبككاتهم، المسككلمين الخإككوان نسككاء
عتووضكك ”المسككلمات الخإككوات ةفرقكك” هيتموس المدرسة مدرسات

بيككن الككدعوة نشككر ووسككائل السككير طرائككق تنظم خإاصة لئحة هنل
وغيرهن. الخإوان نساء من المسلمات السيدات



الرحلت ةفرق
رةكككبف ثراتككأ يالرياضكك النشككاط مزاولة في كذلك الخإوان كرف ماك

ًا السلمي الجهاد ممككا وتحرجككا السلم لمر وتنفيذا لنيته وتحقيق
مككات الغككزو ينككو ولككم يغز ولم مات الشريف: “من الحديث في جاء

نظام على المسلمين للخإوان الرحلت فرقة فتألفت جاهلية، ميتة
الخإككوان شككعب بقيككة إلككى السككماعيلية مككن وانتقلككت الكشككافة
الن. الجوالة فرقا نواة وكانت وفروعهم

البلح جباسات في الدعوة
بالسككماعيلية بككالخإوان الفضككلء الجباسككات عمككال بعككض اتصككل
الجباسككات زيككارة إلككى ودعيككت إخإوانهم، إلى الفكرة عنهم فنقلوا
الفكككرة نككواة البيعة هذه فكانت الدعوة على الخإوان بايعت وهناك

أن الشكركة إلككى العمككال طلككب قليككل النائي. وبعد المكان هذا في
ً ثلثمائككة مككن أكككثر عككددهم كككان إذ مسجدا لهم تبني عامككل. وفعل

مككن الشككركة وطلبككت المسككجد وبنككي لمطلبهككم الشركة استجابت
بالمامككة يقككوم العلمككاء مككن أخأ انتككداب بالسككماعيلية الجماعككة

السكتاذ المفضكال الخأ فضكيلة المهمكة لهكذه فانتكدب والتكدريس،
حينذاك. حراء بمعهد المدرس فرغلي محمد الشيخ
سكككن لككه وأعككد المسككجد وتسككلم البلح إلككى فرغلي الستاذ وصل
العمككال هككؤلء رواحأبكك المككؤثر القككوى روحككه بجواره. ووصل خإاص

مسككتواهم ارتفككع حككتى وجيككزة أسككابيع عككدة تمضي الطيبين. فلم
ًا: لقككد ارتفاعا والجتماعي والنفساني الفكري قيمككة أدركككوا عجيب

فضككل وقككدروا الحيككاة فككي وظيفتهككم سككمو وعرفككوا أنفسككهم
والككوهن فعوالضكك والككذل الخككوف قلككوبهم مككن فنكزع إنسككانيتهم،

الحياة هذه في النسانية وظيفتهم وبإدراك بالله باليمان واعتزوا
رسككول بقككول اقتككداء عملهككم فككي - فجدوا أرضه في الله - خإلفة

أن عمل أحككدكم عمل إذا يحب الله وسلم: “ إن عليه الله صلى الله
ولككم التافهككة المطككامع تأسرهم فلم لهم، ليس عما عفوا ثم يتقنه

عككالي رئيسككه أمككام يقككف أحدهم وصار الحقيرة الشهوات تقيدهم
ل ومنطككق حجة في يحدثه وقار، في النف شامخ أدب، في الرأس
ًا أو جافيككة لفظككة أو نابيككة كلمككة منككه يقبككل ول يقككول مككن مظهككر

قبككل. مككن شككأنهم ذلككك كككان كمككا والستصككغار التحقيككر مظككاهر
- ويظهككر والمانككة والجد الحب على واتحدوا الخإوة، على وتجمعوا

الحككال اسككتمر إذا أنككه وقككرروا الرؤساء تعجب لم السياسة هذه أن
بعككد أحككد يسككتطيع ولن الشيخ لهذا كلها السلطة ستكون ذلك على
العمال. وجماح جماحه يكبح أن ذلك



القوي الشيخ هذا إقصاء في وفكروا الشركة في هذا الرؤساء ظن
إليككه تككوجه فلما المباشر الرئيس إليه وأرسل العمل، عن الشكيمة

خإككدماتك عككن اسككتغنت قككد الشككركة بأن أخإبرني المدير له: إن قال
ي بعملككم للقيكام العمكال أحكد انتكداب في تفكر وأنها المسكجد ف
لككه الشككيخ جككواب فكككان المدير أمر حسب اليوم إلى حسابكم وهذا
بشكركة موظكف أننكي فرانسكوا مسكيو يكا أظن كنت هدوء: ما بكل

ولكنككي معهككا، العمككل قبلككت مككا هككذا أعلم كنت ولو البلح جباسات
بالسككماعيلية المسككلمين الخإككوان قبككل مككن موظككف أننككي أعلككم

ً منهم مرتبي وأتقاضى معكككم ل معهككم متعاقككد وأنككا عليكككم محول
ًا منك أقبل ل وأنا الوضع، هذا على ًا ول مرتب عملككي أترك ول حساب
الككتي الجمعيككة رئيككس بككذلك أمرنككي إذا إل بككالقوة ول المسجد في

تريككدون كمككا معككه فاتفقوا بالسماعيلية أمامكم وهو هنا انتدبتني
ًا وصبرت الشركة إدارة يد في وانصرف. وسقط واستأذن لعل أيام

السككماعيلية فككي بي اتصل قد كان ولكنه مرتبه منها يطلب الشيخ
ول معقولككة وحجته بحال مكانه يدع وأل بموقفه بالتمسك فأوصيته

المسككيو مديرها واتصل الدارة إلى الشركة عنده. لجأت لهم شيء
بالسككماعيلية بالمككأمور بككدوره اتصككل الككذي القنال بمحافظ ماينو

المككأمور وحضككر الموقككف لعلج قككوة رأس علككى يقككوم أن وأوصاه
الككذي الشككيخ طلككب فككي وأرسككل المككدير، مكتب في وجلس بقوته

عنككد ول المأمور عند لي حاجة الرسول: ل وأجاب بالمسجد اعتصم
لكي. فليحضكر حاجكة لحكدهما ككان فكإذا بالمسكجد وعملكي المدير
أن إليككه يطلككب وأخإككذ الشككيخ إلككى المككأمور حضككر فقككد هككذا وعلى

السككماعيلية إلككى ويعككود العمككل ويككترك المككدير لمطالب يستجيب
السككماعيلية مككن تأتيني أن له: تستطيع قال تقدم ما بمثل فأجاب
القوة استخدام أردت إذا فأنصرف. ولكنك خإطاب في واحدة بكلمة
بهككا حككراك ل جثة إل هنا من أخإرج لن ولكني تشاء ما تفعل أن فلك

وأقبلككوا واحككدة لحظككة فككي العمككل فتركوا العمال إلى النبأ ووصل
وعككاد الموقككف فترك العاقبة، المأمور وخإشي صاخإبين متجمهرين

لكه اعتكذرت ولكنى الحل على للتفاهم بي واتصل السماعيلية إلى
الجمعيككة إدارة مجلككس وعقككد المككر في التفكير إلى مضطر بأنني
إننككي أقككول أن يؤسفني الثناء هذه وفي ذلك، بعد أجيبه ثم للنظر

مجلككس فككي الوحيككد المصككري العضو لمقابلة القاهرة إلى حضرت
وكككل العمككال مصككالح عككن إعككراض كككل منككه فوجدت الشركة إدارة

فيهككا عاطفككة، أيككة من تجرد وكل ومديرها، الشركة آراء إلى انحياز
الوطنية. الغيرة معنى



الشككيخ فضككيلة مككن ينقمه عما وسألته الشركة مدير ذلك بعد لتباق
مككن وكان لمطالبهم تسلميس ًشخصا نويريد أنهم إل عنده جدأ فلم

زعمككاء مككن للكككثير صككديق  إننككي“كرهككا: ذأ أزال ل كلمككة كلمككه
أجككد لككم يولكنكك سككنة شككرينع الجزائر في قضيت ولقد المسلمين

كككأنه كريةعسكك ًأحكامككا هنككا علينككا ينفذ الذي الشيخ ذاكه ًأحدا منهم
وأن مخطككئ، أنككه وأفهمتككه لملكا هككذا فككي اقشتهفن” ًتماما جنرال

همقوقككح مككن وتنقككص العمككال علككى تقسككو الككتي يهكك الشككركات
الككوقت فككي أجورهم في وتقتر عليهم وتبخل إنسانيتهم وتستصغر

الحككال هككذه علج الككواجب مككن وإن ويتكككدس، ربحها يتضاعف الذي
الربككح، مككن باليسككير قناعتهككا ووجككوب الشككركات هككذه نظككم بعلج

حيككث رينشككه يفرغلكك الشككيخ ذالستا يبقى أن ىعل ًاأخإير واتفقنا
طلككبت وأن المككدة هككذه انتهككاء دنككع بتكريمككه الشركة تقوم وأن هو

ًار للشككيخ تضاعف وأن المشايخ من محله يحل من الخإوان إلى سمي
فضككيلة عككاد المككدة نهاية وفي ومطالبه، بسكنه وتعنى راتبه الجديد
مكدأح يشكافع الشكيخ اذالسكت فضكيلة مكانه سلموت يفرغل الشيخ

اللككه بسككم ”الصككحراء هككذه فككي طريقهككا تشككق الككدعوة سككتمرتاو
.”ومرساها يهارجم

الصحراء في العيد ةصل...  قيرالح الكيد من ذجنما

صككلة عقب السلمية الحكام بعض بتدريس رمضان في أقوم كنت
الصككيام لحكككام تتعرض ما أكثر انتوك يالعباس المسجد في الفجر

العيككد صككلة أحكككام تناولنككا رمضككان يةانه ورمضان. وقبيل والزكاة
فككي العيككد يصككلى أن السككنة مككن أن الحكام ذهه يف وجاء بالبيان،
الخيككر يشككهدون سككاءون ًرجككال النككاس لهككا يخككرج وأن البلككد ظككاهر

أفضككلية ىعلكك ًجميعككا اتفقككوا قككد الئمككة وأن المسككلمين، ماعككةوج
صككلتها بأن أفتى ذيال يالشافع مماال عدا ما الصحراء في صلتها

ً.جميعا لهلها عسيت مسجد البلد في كان إذا أفضل المسجد في
ييككنح أن المسككتمعين أحككد اقككترح إذ الحكام هذه نقرر نحن نماوبي

وليككس وبخاصككة ، الصحراء في الفطر عيد بصلة ونقوم السنة هذه
لبلككدا أهككل لبعككض لتتسككع صككغيرة مساجد إل حينذاك ليةيماعسبال

الحتلل ودنككجل عتاتسكك قككد ءاصككحر حولهككا ومككن ، كلهككم عن ًفضل
ًا ونعماالس وتحمس مككوافقتهم مككن ًادبكك أر فلم القتراح لهذا جميع

البلككد هككذا في آراءال انقسام سرعة من أعلم لما مراعاة ولكن عليه
ولقككرب الناحيككة هككذه فككي حساسككيته لشككدة الدينية المسائل حول
نستشككير حككتى طوةخإ نخطو أل اشترطت يةاضالم بالخلفات عهده



وإل فككذاك وافقككوا إنفكك ذالتنفيكك أسلوب على معهم ونتفق العلماء
وتشككتيت افتراقهككا من أفضل الولى خإلف على آراءال اجتماع فإن

أفضل. هو ما على الكلمة
مككن عنيفكة بحملككة اجككأفأ يبك فككإذا الخطكوة هذه أخإطو أن ولتوحا

بالككدين عاابتككد هككذه بككأن قاسككية اتواتهامكك بالككدعوة المتربصككين
الككذي ذا ومككن ل،طككاببال وإفتاء للسلم ومحاربة للمساجد طيلوتع

ائنككابآ يفكك بهككذا امعنسكك مككا الجككامع مككن ضككلأف عالشككار يقول: إن
فككي النككاس حككديث وأصككبح الككبرقا بسككرعة الخككبر وانتشككر الوليككن
يككا حملككة وكككانت والخاصككة العامة والمجتمعات لمساجدوا يالمقاه

لواخإككرا شككرعال ًفككاكمعت حينككذاك تكن يننأ فدحملة. وتصا من هال
بعقكك يعل يتقاطرون الناس فكان ي،العباس دجسملبا نرمضا من
هككذه أسككتغرب وأنككا الجديككدة البدعككة هككذه عن يويسألونن صلة كل

وبككراءة بسككاطة بكككل الككدين حكككم وأقرر لها، أساس ل التي الحملة
المعنككى. وأتجنككب هككذا فككي الفقهيككة النصككوص على الناس وأطلع
ولكككن مةوصككخال عككن والبعككد الكلمككة مككعبج يوأوص والمراء الجدل
للحككق الجمهككور وتحمككس العلمككاء دويكك ييككد مككن خإرج قد كان المر

المصككلى وأعككدوا البلككد، ظككاهر سككتكون الصككلة أن وأعلنوا والسنة
هككلال مع عيدال يلقض القاهرة إلى أحضر أن بد ل نتوك ًفعل لذلك

الشككيخ بهككم وصلى أنفسهم الناس ورتب لعيدا ليلة فحضرت. يهاف
وانشراحهم الناس سرور العرايشية. وكان مسجد ماإم مدين محمد
السككنة بركككة نفوسككهم فككي وحلككت ً،يماعظ يالسلم المظهر بهذا

الرتيككاح هككذا آثككار ورأيككت العيككد إجازة من وعدت المطهرة، النبوية
السكنة تقكررتو المغرضكة العاصكفة دتمككخإو وجكه، ككل على بادية

مهرجان في البلد هرظا آنلا إلى العيدين صلة واستمرت المباركة
جميل.

يضالقا بيت في اشقن
يليةسماعال قاض فضيلة منزل زرت رمضان ليالي إحدى وفي

يأهلال يوالقاض المركز مأمور الزيارة هذه في جتمعوا يالشرع
الدباء من ولفيف معارفال شمفتو البتدائية المدرسة اظرون

.لطيف سمر جلسة وكانت والعيان والمحامين والفضلء
الفضككة مككن بأكككوا فككي إلينككا دمفق يشاال يالقاض فضيلة بوطل

يلتهفضكك يإلكك فنظككر فقككط، زجككاج مككن ًكوبككا فطلبككت دوري وجككاء
فقلككت فضككة نمكك وبالك لن تشرب أن تريد ل أظنك وقال ً،مبتسما

ي.القاض بيت في حنون وبخاصة نعم



لككك نفعككل لككم نحككنو ليككطو كلم وفيهككا خإلفية المسألة إن لفقا
خإلفيككة إنها مولنا يا فقلت المعنى، هذا مثل في نتشدد حتى شيء

يوالنب يددش يهنوال عليه متفق فالحديث والشراب عامطال في إل
والفضككة الككذهب آنيككة في تشربوا  ل“ول: قي وسلم عليه الله لىص

الككذهب آنيككة فككي يشككرب  الذي“قول: يو” صحافهما في تأكلوا ول
ول النككص مككع قيككاس الو” جهنم ارن نهطب في رجيجر فإنما والفضة

مككن اكواب في ًجميعا نشرب بأن أمرت لو بذاوح لتثاالم من مناص
إن يقولكوا أن وأرادوا المكر فكي الحاضكرين بعكض زجكاج.. وتككدخإل

يدلي أن يأهلال يالقاض وأراد للنكار، زومل افل ًخإلفيا دام ما المر
دام مككا يالقاض فضيلة ي: يارعالش يضللقا فقال الدلء في بدلوه
الحكمككة عككن بككالبحث ملزميككن ولسككنا محككترم، فككالنص نككص هنككاك

عرفنككا إن ثم ًأول تثالالم فعلينا هر،ظت حتى بالنص العمل وإيقاف
واجككب، حككال كككل علككى لوالعمكك منككا قصور فذلك وإل فيها الحكمة

تمككد ومككا إصككبعه إلى ًمشيرا له وقلت له وشكرت فرصة نتهزتهااف
فابتسككم يحرمككه، والنص ذهب من فإنه الخاتم اذه علفاخإ حكمت قد

كككميح يالقاضكك وفضككيلة نككابليون بقككوانين أحكككم أنا أستاذ يا وقال
يبقاضكك مسكككوت يفككدعن بشككريعته ملككزم منا وكل والسنة بالكتاب

منهككم واحد وأنت عامة للمسلمين جاء إنما المر إن تقلف شريعةال
وكان ممتعة جلسة وكانت خإاتمه ار. فخلععتبال بهذا إليك يتجه فهو
ًراأمكك يالعككاد الموقككف هذا لثم ىري جمهور في ذلك بعد صداها لها
ه.لال ذات في ونصيحة منكر نع ًايهن أو عروفبم

 السراء عن ضرةمحا
بهككذه اضككرةمح ألقككي تكنكك والمعككراج السككراء يليال من يلةل فيو

اللككه ىلصك الله لرسول كريمت جوالمعرا السراء إن وقلت المناسبة
البكدن ىعلك ًيكاقو ًسكلطانا للكروح أن تصكورنا إذا ننكاإو وسكلم عليه

يفكك وسككلم عليه الله ىلص الله رسول روح إن يقال أن يمكن بحيث
بحيككث والتسككاع والمككداد القككوة مككن كككانت المباركككة الليلككة هككذه

فكي وجعلتكه ادةمككلا يسمنككوا فعطلككت المبككارك بدنه على تسلطت
والمسككافات احتكككاكلاب والتككأثر والهواء والشراب الطعام عن ًىغن

أفهككام إلككى السككراء عجزةم ربقوي ًمستبعدا يكون ل ذلك إنلخ. فإ
فقال: هذا إلى أشار الله رحمه شوقي إن وقلت يستغربونها الذين

السراء؟ كليالهب أم لروح بامرسل أكرم وأنت ونءلايتس 
كاءكوضي نيةوروحا ح رو                 ماكله مطهرين سريت ابهم

المغرضككين ولكككن ا،سمعو بما سرور كلهم والناس الحفل وانتهي 
ويقولككون السككراء ينكككرون المسككلمين الخإككوان أن يشيعون ذهبوا



خإككوارج وإنهم بالبدن، وليست فقط بالروح وإنها معجزة ليست إنها
الخإككوان وأراد الئمككة، عن ذلك في عرف وما المة إجماع على بهذا

 إن“لهكم:  لكتوق ًيداشكد ًنهيكا هكمتنهيف الكلم هكذا على ادوير  أن
واأشككغلف السككلبية الطريقككة مككن مككرة ألف أجدى اليجابية الطريق

نصككنع؟ فقككالوا: ومككاذا صككحيحة بفكككرة الباطلككة الفكرة عن الناس
ىلصكك اللككه رسككول عظمككة عنككوان تحت محاضرة عن أعلنوات: فقل
ينككواح نعكك هككميإل وتحدثت الناس اجتمعو علوا،فف وسلم عليه الله
والروحيككة والخلقيككة خلقيككةلا وسككلم عليككه اللككه ىلصكك متككهعظ
وعظككم قيككة،البا الكاملة الخالدة الشاملة رسالته وعظمة بادية،والع

إل لهككم ثيحككد ول الناس فخرج ،ةآخإروال الدنيا في الله عند منزلته
زاهق. هو فإذا هغمفد الباطل على بالحق الله قذفو ا،سمعو ما

غيرالص البحر في الدعوة إلى عود
مرجككا ميككت فككي الخإككوان ئبانكك ينالمككد أحمد الشيخ أخأال يإل كتب

إلكى أشكر ملك نكيأ يعلكك يعتكب  الميلديكة1930 سكنة منكذ سلسيل
بيعتهككم علككى اهكفي الخإككوان وثبككات مرجككا، ميت في الدعوة انتشار
هقككح ينالمد أحمد لشيخلآن. ولا إلى الول الرعيل من وهم الولى

فككي الفضلء وإخإوانه هو كافح ولقد عواقبه، محمود وعتبه هذا في
الحككق علككى فيككه وثبتككوا البطككال، كفاح البلد هذا في الدعوة سبيل

خإيرا. وإنمككا الله همجزا صادقين ومؤمنين مخلصين جندا اليوم إلى
وأ اطورهكك فككي الككدعوة سككير إلككى أشككير وأن القول أوجز أن ردتأ

ل كككان وإن ذلككك إلككى شوقهم بالخإوان طال فقد الجديدة أطوارها
نبككت الككتي القواعككد هككذه عنككد قككوفوالو الصول هذه تعرف من بد

لحككق فظككاح آنال الكلمككة هككذه المبككارك. وأكتككب الشككجر هذا عليها
وإيككاهم الله ثبتنا قدميتهمأب ًاواعتراف الفضلء وانهوإخإ أحمد الشيخ

الفضككلء للخإككوان السككبيل. ومعككذرة اءسو ًعايمج وهدانا الحق على
المباركككة بككدعوتهم صككلتهم لتفاصككيل المقككام يتسككع لككم الككذين

وأبقى. خإير والله وعلمه الله مثوبة وحسبهم

عبدي لهإ
من حالة في يعل دخإل الخإوان أخإلص من باثنين فوجئت يوم توذا

يمكننككا ل نحككنو ضككدنا قوية إشاعة البلد في إن وقال الشديد، اللم
الككذين هؤلء من ننتقم أن لنا سمحفا الشاعات هذه على نسكت أن

الخيككر مككن ذلككك إن لهمككا وقلككت فابتسمت بالباطل، علينا يتقولون
وأنفسكككم أمككوالكم فككي لككون“لتبيقككول:  وتعككالى تبككارك واللككه

أذًى اشركوأ الذين ومن قبلكم من الكتاب اأوتو الذين من تسمعنول



بالصككبر لينككاعف”  المور عزم من ذلك فإن وتتقوا واربصت وإن ثيراك
سالنككا عليهككا يتقككول أن الككدعوات قيككةح دليككل وهككذا وبككالتقوى،

وعككن الولككى السككلم دعككوة عككن قيل ماذا تعلمان وأنتما لباطل،با
ي سكلرأست وأخإكذت ،وسكلم يكهعل اللكه ىلص اللكه رسكول هكذه ف

تنسككك أن يمكككن ل هناعسم يالذ هذا ولكن ألم في فقالاني. المع
فككي أثرهككم ولهككم معروفككون قككوم يذيعه فظيع كلم هفإن أبدا يهعل

لنككا تقول إنك يقولون إنهم هذا؟! فقالوا فقلت: وما الناس نفوس
ينلمالمسكك الخإككوان وإن اللككه، دون نمكك يناعبككدو دروسككك فككي

ًنبيككا اول ًبشككرا وليككس بدعي هلإ البنا الشيخ أن هذا على بناء يعتقدون
إليككك نحضر أن قبل الشاعة مصدر تحرينا قد. ول”ًشيخا اول ًوليا لو

قهصككدوي ًنيككادي ًمنصككبا يشككغل عككالم شككيخ هذا يذيع الذي أن فعرفنا
مككن وسككألناه إليككه ذهبنككا ولكنككا بهككذا نكتف فلم يقول، فيما لناسا

فاسككتغربنا كم،أستاذ نم ينبأذ همعتس فقال: لقد بهذا أخإبره الذي
منككك. ونحكن القككول ذاه معس أنه لنا فأكد القول عليه انروكر المر
من الدهشة أشد في ونحن نسأل جئنا ولكنا ً،أبدا هذا نصدقا ل ًطبعا
وأصل القول هذا حقيقة نعرف أن هذا مع ونريد الناس، هؤلء جرأة
!!! عةشاال هذه

بالنكاس الكيكد يبلكغ كيكف وعجبككت الصاعقة، نزول لمكال هذا لنز 
يجمعنكك مجلس في أفكر وأخإذت العجيب، المبلغ هذا ضلبع مهبعض

فلككم القككول هككذا لبعككض ذريعككة يكون أن مكني يءش أو الشيخ ذابه
الخإككوين هككذين ذتوأخإكك فككوري مككن تقمكك يولكنكك شككيئا، أتككذكر

بهككذا همال أن مأعل الفضلء مدرسينال إخإواننا من اثنين واستدعيت
عليهمككا قصصككتو وتككزاور، صككداقة وبينهككم وثيقككة صككلة الشككخص

أصككل عككن بأنفسككنا ونسككأله آن،ال إليككه نذهب أن بد ل وقلت القصة
هككذين أصككدقا أن بعككد أستطع مل نيبأ أصارحكما لني الشاعة هذه

ملكك لعلهمككا أو مظلككوم ولعلككه الرجككل هككذا عككن نقلهما في الخإوين
بنا فهيا عنه يغفل أو فيه، يتساهل مما التهمة وليست قوله، يفقها

حجكرة إلككى ودخإلنككا الرجكل بكاب وطرقنكا الخمسككة نحن بناهذو إليه
وبككدأ وجهككه اصككفر هككذا بجمعنا آنار فلما علينا، يسلم وجاء النتظار

لككه أدع ولككم هنالككك مككا شككعر ته. وكأنهحركاو وتهص في الضطراب
تقككول نكأ آنال لي نقل الخإوان أستاذ: هذان يا وات له فقلت فرصة

ذنك. هلبأ ًصياشخ ينم ولالق هذا سمعت لهما قلت وأنك وكذا كذا
القككول؟ هككذا لهمككا قلككت وأنككت صككحيح عنككك الخإوان هذان نقله ما

إليهما والتفت المانة، وأديا ساحتهما برئت فقال: نعم. فقلت: قد
وقلككت: وأنككت ثانية إليه القول وجهت ثم ً،خإيرا للها ماوقلت: جزاك

تقريبككا شهر منذ ل: أتذكراقف القول اهذ يمن سمعت متى أستاذ يا



المدرسككين أحككد علينا فدخإل المسجد ”ندرةص ”في جالسين كنا ناأن
يسككلمون الخإككوان وجككاء معنككا، وجلككس نديأف يالليث مدحم همواس

إن أسككتاذ يككا سدرالم هذا لك فقال واحترام شديد شغف في عليك
الصككاخإ بالحكك هذا كان إذا له فقلت العبادة، حد إلى كنوبحي الخإوان

وتمثلككت منككه، يزيككدنا أن اللككه حككب. ونسككأل من به فأنعم الله جهلو
الشافعي: بقول

ضافر نيأ نثقلال يشهد فلحمدم آل حب ًضافر كان إن
ر نعكم لكه لتفق  أنهكم هكذا معنكى أليكس فقكال الحكايكة هكذه أذك

الككذين المدرسككين أصككدقائه مككن الخإوان أحد نارأي يعبدونك؟! وهنا
تككهيب يفكك ليضككربه بككه موهكك ًشككتما عليككه وانهال فوره نم مقا يمع

ومككن فهككمال مككن مبلغك وهذا أستاذ يا تعلمته ما أهذا يخاطبه فأخإذ
حلنككا القككول. ولكنككا نقككل فككي الصككدقا ومككن المجككالس في المانة
تفهككم أن ولككك هذا رتكذ لقد أستاذ يا له لتوق إليه فتوالت بينهما

غير بعبادة الخإوان آمر الذي ناأ ىأنن إليه أضفت ولكنك تشاء ما فيه
هككي هككذه وأن ”كككبيرا علككوا ذلككك عككن دعوته وتعالت لله حاشا ”الله

تبتهعككا يأننكك القول من وحذفت ي،من اهمعتس التي الخإوان عقيدة
يامإسككل ريككغ تعككبير هككذا إن لككه وقلت ًسياقا ًعتابا التعبير هذا على

ألسككنتنا إلككى انزلككقو ة،غربيككال ميوعككةلاو يبككالورو الدب به ءناجا
يحترس أن مسلم كل واجب من وأن العمى، التقليد بحكم وأقلمنا

أسككتاذ يككا الحكايككة ذكككرت لقككدواللفككاظ.  التعككبيرات هككذه مثل من
ضكحو وقكد منكك هكذا فحسكبنا حكال كل وعلى التعليق، هذا ونسيت
لككم أصككدقاؤه وكلهككم الحاضككرين الخإككوان ولكن نين،يع لذي الصبح
مككن عام حفل في ًياجل ًتوضيحا المر يوضح أن وهألزمو هذاب ايكتفو
وقككد العقاب أشد يعاقبونه كيف سيعلمون فهم وإل الخإوان أحفال

أسككبوعية محاضرة أول وفي أصدقائه، حكم على الرجل ونزل كان،
هكي، مكاك نقلهكا مجككرد إل يقصد لم أنه وأعلن كايةلحا فأعلن وقف
عامككة المككة نفككوس فككي أثرهككا جميل مهتودعو للخإوان شاكر وأنه

أمر.ال يوقض خإاصة، والشباب
1348 سنة الهجرة ىركذ

:ييمنال الحسن زيارة محمد يدالس
ينمسككلمال الشككبان معيككةج  أقككامت1348 سنة الهجرة ذكرى وفي

ألقيت وقد الفضلء، من ثيرك ئهباطخإ من نكا ًمعاجا ًحفل بالقاهرة
والككدعوة الهجككرة يككوم ذكككرى واننككع تحككت الحفككل هككذه فككي كلمة

محاضككرات مككن المنتقككى رسككالة فككي ونشككرت وأثرهككا، السككلمية
المسلمين. الشبان



الحسككن زيككارة محمككد السككيد الجمككع هككذا يفكك نيالحاضكر من نوكا
دبعكك حينككذاك. فلقينككي ءصككنعا فككي السككعيد قصككر يككرأم منككيليا

راانتشكك عككنو مككنليا وعككن مصككر عككن ًطككويل حككدثناتو ةرالمحاضكك
الوقككوف ووجككوب الككوقت ذلككك في شريتسالم والباحية اللحادية

قويككة، صككداقة بيننككا تدتوطكك العهككد ذلككك مككنوى. والقكك بكل أمامه
بهككذا مخاطبات تدارو منبالي ًمدرسا أعمل أن ادتهسي يعل وعرض

محمككد السككلم سككيف بيككنو وبينه المام جللة نبيو بينه الخصوص
حريصككا الرغبككة أشككد هفيكك ًراغبككا لحصككلل ًمحبا كان الذي الله رحمه

يبين مكاتبات وجرت فسيحة، تواطخإ في ليهإ منليا تسير أن ىعل
البعد، على وتعارفنا الخصوص بهذا رحمه محمد إسلمال فسي ينوب

سككميةلرا للعقبككات يمككنال إلى بالذها فكرة إنفاذ نستطع لم ولكنا
تتصككل أل اكذ ذإ مصككر علككى المضككروبة السياسة كانت إذ المتقدمة

بحال. العربية بالبلد

ثلثككة بهككا معنككا ومكككث لية،يماعسككال زيارة محمد سيد الستاذ روزا
السككلمي، حككراء ومؤسساتهم: معهد الخإوان شآتمن وشاهد أيام

فككي الخإككوان ورأي الككرحلت، وفرقككة المككؤمنين، أمهككات ومدرسة
وإخإككاء حب نم نفوسهم به تفيض ما ولمس ومحاضراتهم دروسهم

إعجككاب أيمككا كلككه بككذلك فككأعجب والمسككلمين السككلم على يرةوغ
واتصل. دام لله كان ماو آنال إلى الصلة هذه واستمرت

والمال اهالج
اهككذ فككي الشككر ومككادة النككزاع وأصككل الخصككومة اسأس ًدائما اوهم

مككن صككافيا نقيككا أنموذجككا يليةسماعبال الخإوان ظل الوجود. ولقد
يتنافسككون مكككدر، يكككدره ل الذي لصفاءوا يالروح اجزتموال الحب

الككدعوة سككبيل فككي المشككاقا واحتمال والتضحية والعمل البذل في
هككاجر مكن بكونحي“ عقبات من سبيلها في يصادفهم بما ويسخرون

ي يجكدون ول إليهكم ىعلك نويكؤثرو أوتكوا ممكا حاجكة همصكدور ف
المككدارس هذهكك فتحككت إذا ىتحكك” خإصاصككة بهككم كككان ولككو فسهمأن

العالية الشهادات حملة من موظفون فيها عينو آتالمنش وأقيمت
يالروحكك التهككذيب مككن لهككم يكن لم ،سميةالر الثقافية والمؤهلت

هنككاك وأصككبح موفككور حككظ ابهاوأصح الدعوات مناهج على لتربيةوا
الغايككات المتحككد ممككتزجلا الخإككواني المجتمككع عككن غريككب رعنصكك

بككأرواحهم الغربككاء الموظفككون هككؤلء حبوأصكك والهداف والوسائل
مككا وإلككى الككدعوة مناصب إلى يتطلعون المحيط هذا عن وتفكيرهم

إذ مككال صككاحبة يككوم ذات الدعوة هذه تكن الدعوة. ولم الم نهنويظ



نوإ ًدائمككا خإاويككة زينتهككافخ مواردهككا علككى نرهكك ًدائما مطالبها إن
الخإككوان يككوبج ة- ببرككك اللككه - بإذن دائمة ناجحة مشروعاتها كانت
ومككتى تشككاء كيككف فيهككا تتحكككم للككدعوة ةرموعم خإزائن تعتبر التي

وأن ةمككمينلبا الخإككوان بيككن يمشككوا أن الغربككاء لهؤلء حلىتشاء. ف
إلككى يصككلوا أن زعمهككم في بها نطيعويست التي المؤامرات يحيكوا

وأن فقككط، آتهامنشكك فككي ل جماعةلا نيتكو في الرئيسية المناصب
إليككه الككدعوة ورأس ذلككك ركككب ىوتككول مواردهككا علككى كلذب يستولوا

ذلككق لبككق فقيككه عككالم أديككب أريككب خيشكك” لتحقيقككه المناهج ورسم
مككواهبه فيككه درتوق” حراء عهدبم ًمدرسا عين البيان واضح اللسان

مسككجد يفكك دروسالكك ضوبعكك حفلتال لجنككة رئاسككة إليككه فأسككندت
ًرئيسككا يكككون نأ إلككى لككعفتط الجميككع مككن ًمحترمككا الخإوان. وكككان

نقلسككأ يأننكك من بد ل أنه يعلم وهو وبخاصة يليةسماعبال جماعةلل
أربككع نحككو فيككه قضككيت الككذي البلككد هذا من ظفكمو اليام من ًيوما

للنقككل عرضة وأنه كذلك موظف أنه هو يونس آخإر، بلد إلى سنوات
طريقهككا الرغبككة هككذه تحقيككق إلى يسلك مي. ولمن أكثر الفصل أو

الككدعوة، خإدمككة يفكك ينوالتفككا العمككل فككي إخإلصال وهككو يالطبيع
ريككقوالتف الككدس الملتويككة: طريككق الطريككق إليهككا سككلك ولكنككه

لهككم أن يعتقككد الذين الدارة مجلس ضاءأع ضبع فصادقا والوقيعة،
مككن ويكككثر مهب هتطراب يوثق وأخإذ يهمف ومنزلة الخإوان نبي ًنفوذا

عمل إل هككذا في نرى ل ًاعيمج زيارته. ونحن إلى ويدعوهم زيارتهم
إل الخإككوان دعككوة وهككل الخإككوان، دعككوة وعلككى عليككه غبككار ال ًايئبر

الخإوان؟! بين الروابط توثيق

الخإوان بنائ
لهككم يككمأق أن قبككل يليةسماعال من انتقالي يخشون الخإوان نوكا
فككي ًجديا تفكيرلا يلع فعرضوا الدعوة، بأعباء ينهض من بينهم من

الفكككرة ورأيككت غرة، على ونؤخإذ ال،إنتقبال نفاجأ ل حتى المر اذه
وهكو أحككدهم، المهمكة لهكذه حترش ًوأخإيرا ً،ناحي غلتنيفش يهة،وج

ل مكن وهكو جكداوي،ال يعلك الشيخ الخأ ً،ينكاود ًخإلقكا الخإكوان أفض
اللككه، لكتككاب التلوة حسككن والمعرفة، العلم من مناسب قدر ىعلو

أسككبق من أنه مع والقراءة، الدرس دائم البحث، يف المشاركة جيد
وأحبهككم الخإكوان، قلككوب إلى أقربهم ومن للدعوة، استجابة الناس

فكككرة الخإككوان علككى وعرضككت شككامل، اجتمككاع إلى ودعوت يهم،إل
أن قبككل بإشككرافي بككالعبء يقوم لخإوانل نائب ترشيح من إخإوانهم

ي،ترشككيح عليهم وعرضت ً،اعيمج بها فرحبوا نحوه، أو بنقل، نفاجأ
بهككذا عجيككب وسككرور شككامل، فككرح فككي بالجمككاع عليككه فوافقككوا



- وقد لهعم يعل الشيخ يترك أن فاقترح بعضهم، وتحمس الخإتيار،
الخإوان، سجدلم ًإماما - ويعين به خإاص دكان في نجارا يشتغل كان

ديؤيكك أن يسككتطيع حككتى وة،الدع مال من تكفيه مكافأة له صرفتو
العككرض، هككذا علككى المجتمعككون ووافككق وجككه، أكمككل علككى لككهعم

يعلكك للشككيخ وعيككن للعمل، التفرغا بفائدة ؤمنأ نيل واستحسنته،
علككى ل التضككحية علككى معنككا كككان إذ رجككلال يورضكك ضئيلة، افأةمك

وكككان للككه،ا مككدبح ميعككاج ليةسككماعيال إخإوان مةشي يوه الغنيمة،
علككى ودليككل قنا،بافترا يذانإ أنه هو دحوا شعور السرور هذا ينغص

 اقا.رإفتلا هذا بقرب الحساس

ىأوللا ؤامرةالم
رياسككة مككن يأمككل مككا بيككنو نككهبي يككلح قككد أنككه بعينيككه الشيخ ورأي

ً،فعل واخإككتير عيككن قد المرشد نائب ذا هو فها الوضع، بهذا الخإوان
أكككثرو وأقككدر وأعلككم أكفككأ نفسككه يكرى وهو ذلك، على يسكت فهل
الجككداوي علككى الشككيخ وأيككن ؟”النجككار ”هذا من المنصب لهذا أهلية

مككن العالميككة شككهادة يحمككل وهككو فضككيلته، من وموهبته علمه في
كيككف ويعككرف والقككول، الخطابة ويجيد الشعر، قرض ويحسن جهة،
محكككم عمل: وعمككل من بد فل وإذن بالناس، ويتصل وة،دعال ينشر

بهككم صككلته أحكككم الككذين بأصدقائه استعان ،حكيم لبق فهو مرسوم
الككذروة فككي يفتلككه وأخإككذ صككداقته، بككأخإلص أحدهم وأفرد قبل، من

أخإيككه، مككن أكفككأ بأنه ويقنعه والنهار، بالليل له ويوسوس والغارب،
وغمطككه هقككح لمككهظ قككد السككتاذ أنو منككه، المنصككب بهككذا وأليككق

وأخإلككص ً،كثيرا وجاهد ،ًاثيرك وأنفق ً،كثيرا احتمل قد فهو تضحياته،
ًفككداء وأهلككه ومستقبله وحياته ماله ووضع الخإلص، أعظم للستاذ

لككم فهككو ً،بككداأ يءشل ل كله؟ هذا من الشيخ فعل وماذا وللدعوة، له
لكىخيت فكيكف ص،الخإل ذاهك مثكل يخلكص ولكم يجاهكد، ولكم ينفق،

ً،إخإلصككا همنكك قككلأ هككو من ليرشح وللدعوة له الناس أخإلص الستاذ
الجمعيككة اجتماع أن عن ًضلف لكمبين. ذ ظلم هذا ً،شأنا منه وأضأل

لكككثير الككدعوة تصككل مول ًئامفاج جاء فقد ً،قانونيا يكن لم العمومية
آخإككر، رأي لهككم يكككون أن يحتمككل كان حضروا إن الذين العضاء من

الرأي. إبداء وفي التصويت في هؤلء لحق غمط وهذا
ثلثة قدرها المسجد إمامة على مكافأة عيى الشيخ يتقاضى وكيف

المسككجد نفقككات مككن عليهككا بقككي وقككد مدينككة، والجمعية جنيهات،
ًا، وخإمسككين ثلثمائككة مككن أكككثر والمنشآت والمدرسة أن مككع جنيهكك

ًا المامككة بهككذه هككو يقككوم لن مسككتعد الشيخ فضيلة علككى متطوعكك
ًا خإمسككين تتجككاوز ل يسككيرة بمكافككأة أو بالمعهككد، عمله فككي قرشكك



الرحمككة، فيه ظاهره الذي المعسول القول هذا بمثل وهكذا الشهر
في ثغرة فتح إل ورائه من يقصد ل والذي العذاب، قبله من وباطنه
إل تسككند أن الشككيخ يريككد ومككا لنقضككه، سككبيل تكون السابق القرار

وأصككغى وغاياته لغراضه مطية إل القلب الطيب الخأ هذا وما إليه،
لصككدقاء لبليككس وإن نفسه بها وامتلت الشيخ، وسوسة إلى الخأ

وأقككرب ً،طككول وأبعككد ً،حككول وأشككد ً،قول منه أنفذ لعلهم اونينعمو
،اسوالنكك الجنة من خإناس وسواس كل من بالله النفوس. نعوذ إلى

مككن فمنهككم الخإككوان، مككن أصككدقائه بعض إلى لالقو بهذا وأفضى
الخإككوان فككي بقككوله. وفشككا وتككأثر عليه أشفق من ومنهم له، نصح
هككذا وأحضككرت ح،يالر هبت أين من فعلمت ه،ب توشعر القول، هذا

واستغرقته تفكيره، نهاية إلى امتل قد كان ولكنه له، ونصحت الخأ،
وأنككه الككدعوة، مصلحة ذلك في أن الشيطان له وزين أولويته، فكرة

ينفككذ الككذي المنفذ هو وهذا العامة، للمصلحة ولكن لنفسه ل يتشدد
صككدقا عليهككم ليفسككد المككؤمنين سوفككن إلككى ًدائمككا الشككيطان منه

كككان أصككدقائه مككن ثلثككة الخأ لهككذا وتشككيع هم،قلوب وطهر إيمانهم
ذلككك إلككى انضككم ثككم ،هككمل صككداقته هلكك همتشككيع فككي الول العامل

وحسككدهم ي،عل الشيخ من بيعيطال ونفورهم لهم الشيخ وسوسة
والحككرص الككدعوة مصككلحة كلككه ذلككك وشعار إليه، وصل ما على إياه
.اهيعل

إذ عككذرا، لهككم أدع ول أساسككها، من الفتنة ل ىعل يأقض أن دتفأر
ة،عوالككد في ابقتهملس ًمقدرا بهم، الظن حسن يهمعل ًاحريص كنت

علككى الحصككول أن معتقككدا سبيلها، في محيتهوتض إياها، وخإدمتهم
فكي وشككبوا الكدعوة، مناهكل مككن لككواهن نيالكذ الجنككود هؤلء أمثال

وتربيككة ر،آخإكك ًوكفاحككا ر،آخإكك ًمجهككودا طلككبتي ززيككع عسككير أحضانها
للخإككوة الوفككاء فهنككاك كلككه ذلككك عدً. وبعناء وتتطلب ً،وقتا تستنفذ
هاوأوضككح نيالمعككا هككذه لىجأ وما يهمعل والعطف نللخإوا والحب

ليهع زيزع” والسلم الصلة هيلع لنبيه وتعالى تبارك الله وصف في
. ”رحيم ءوفر نبالمؤمني يكمعل ريصح تمعن ما

وأن النبويككة، الخإلقا هككذه يتحككروا أن واتالككدع أصحاب واجب ومن
فيعز حسنة، وةسأ وسلم عليه الله ىلص الله رسول لهم. في كوني

أخإككوتهم، علككى ويحرصككون عنككت، مككن المككؤمنين صككيبي مككا عليهم
ة.مككحور رأفككة ذوي بهككم ويكونككون الحككرص، أشد نفوسهم وسلمة

ًاج الحيثيككات ذههككل أعككاجلهم أو بقسككوة، أؤاخإككذهم أن أرد لككم ميعكك
يولكنكك فصككل، أو بإقصككاء، إخإككوانهم وبيككن بينهككم أباعد أو بعقوبة،

مككاذا وسككألتهم عنككدي، فجمعتهككم مككل،جوأ ضككلأف يهكك يالت رتآث
الخأ، هكذا إلكى عنكك النيابكة مهمكة تسكند أل فقالوا: نريكد تريدون؟



غيككره، أرادوا قككد خإككوانكمإ نولككك هككذا، تريدون أنتم فقلت.: جميل
خإككالفت دتكككمإرا نفككذت فككإذا المهمككة، هذه إليه دواوأسن واخإتاروه،

ًاج يكونكوا ملك إنهكم فقكالوا: ل، إخإوانكم، إرادة ولكو رين،حاضك ميعك
يكككن ولككم مفاجئة، الدعوة وكانت آخإر، رأي لهم انلك ًجميعا حضروا

للجميككع، الككدعوة انجككدد إذا فقلككت: وهككل ً،معلومككا منهككا المقصككود
ليقو أن في الكاملة الحرية إنسان لكل وتركنا منها، الغرض وأعلنا

رسككنخ لككم قلت: جميككلم. قالوا: نع جماعة؟ال يرأ عند تنزلون يهرأ
علككى واتفقنككا اللككه، وعاهككدنا هككذا، علككى اللككه فلنعاهككد إذن شككيئا؟

والواقككع ،عالجتمككا مككن الغرض ابه ًموضحا الدعوة ووجهنا الموعد،
لككم الككتي الخإككوان أوضككاع ىعلكك ًريبككاوغ ًجديككدا انك هرظمال هذا أن

يرأ هككو مأحككده يفككرأ التككام، والنككدماج الكاملككة، الوحدة إل تعرف
ىر تكك: “والسككلم الصككلة هيككلع نككبيهم قككول فيهم تمثلي يعهم،جم

.”الواحد الجسد كمثل وتعاطفهم، وتراحمهم توادهم في المؤمنين
بعض على بعضهم عدول مسلمونلا: “ والسلم الصلة هيعل هوقول

بككه أخإككذت لكككن. و”همسككوا مككن على يد وهم أدناهم بذمتهم يسعى
نفوسككهم مككن أعلككم وكنككت واجتمعنا ذريعة،لل ًوسدا نىحسلل ًإيثارا
نتيجككة ظهككرت إذا هأنكك يعل الشيخ الخأ إلى فأوعزت أعلنوا، ما فوقا

فككي سككيعمل أنككهو مرتبككه، عن تنازله نليع أن جانبه في النتخابات
نتيجككة وظهككرت الخإككوان، كككان: اجتمككع دً. وقككمتطوعككا المسككجد

اخإتيار لىع فقط هؤلء أصوات عدا رائع إجماع يه فإذا النتخابات،
نال عميق تأثر في العلن بهذا يفاجئهم به وإذا ي،عل الشيخ أخإيهم

هككذا وموقككف هككذا، هفلموق يستغربون وأخإذوا ً،جميعا نفوسهم من
مككن أكككثر علككى أنفسككهم يفرضككوا أن إل يككأبون أربعككة منككه، العككدد

لن ،ئيككنطمخ الخمسككمائة كككان رأيهككم ينفككذ لككم فككإذا خإمسككمائة،
مككن وهككذا مصككيبين، أنفسككهم نظككر في يكونوا أن إل ونبيأ الربعة
ظككمأع ًحكيمككا السككلم كككان ولقككد الجماعككات، فككي الوضاع أغرب

جماعككةال يرأ علككى الخككوارج هككؤلء مثككل بأخإككذ يتهصككو في الحكمة
مكعصككا يشككق نأ يككدري يككعمج مكككمرأو مكأتككا مككن ”لحككزما ىهبمنت

بككالنظم كككبير حد إلى نارتأث . ولكنا”كان من ًكائنا بالسيف ضربوهاف
الشخصككية، والحريككة الديمقراطيككة بألفككاظ يسككترونها التي المائعة

تفكيككك معناهمككا اليككام من وماي ةالحري ول الديمقراطية، كانت وما
الخإرين. حريةب والعبث الوحدة

الجلسككة هككذه دبعكك يعلكك تكككاثروا دفقكك ًرائعككا الخإككوان موقككف كككان
الككذي لخإيهككم مال رأس يكون أن يصح ما أموالهم من يلإ يقدمون

عليككه أنتهمطمكك يولكنكك ً،متطوعككا يعمككل أن لإ بككىوأ عملككه تككرك
دكككاكين نمكك ًانككدكا لككه سككنترك لبكك المككر، نككدع لككن بأننككا وأخإبرتهم



بجككوار نفسككه الككوقت فككي ويكككون صككنعي أو ليتككاجر يفتحه المسجد
هككذا عند سيقف لمرا أن وحسبت بخير لهم ودعوت والدار المسجد

لحد.ا

الثانية ؤامرةالم
عككن يعميهككا فككإنه ناحيككة فككي الهككوى منهككا تمكن إذا النفوس نولك

هككذا مككن انتهينككا فمككا ،ناككك وكككذلك الحككق عككن أذنهككا ويصككم الخيككر
يتدارسككون وأخإذوا شيخهم إلى الخإوان هؤلء اجتمع حتى الموقف

يككذيعوا أن إلككى كيرتفال داهمفه ًطبعا جانبهم في يكن ولم حدث ما
والشككفاقا، النصككيحة ثككوب فككي السككوء والجماعككة الككدعوة نعكك

يككدي بيككن الوقت هذا في للعمل الستاذ ترك أن يشيعون لقوافانط
الجماعككة فككإن الككدعوة، على خإطورة فيه كان من ًكائنا الخإوان أحد

المسجد بناء نفقات بقية من ًجنيها وخإمسين بثلثمائة للتجار مدينة
بككديونهم سككيطالبون فككإنهم بهككذا النككاسو التجككار شعر وإذا رداوال

ناسككمعت اللسككنة وتلككوك مسككاعدتهم عككن منهككم الكككثير ويتوقككف
النككائب يسككتطيع وهل يء،ش ةيعمالج في يسول ًوخإصوصا بالباطل

وتككرك الستاذ انتقل اإذ ًوخإصوصا العباء هذه بكل ينهض أن الجديد
النيابككة هذهل رنختا أن الخير من العبء؟! أليس بهذا مثقلة الجماعة

هذا عتمسو الشر؟!، هذا الدعوة عن ليرد الغنياء القوياء من رجل
مجالسككهم فككي هبكك وتحككدثوا النككاس وفككي الخإككوان فككي وفشا النبأ

أخإكذا والنصككيحة الشككفاقا وجكه علكى قائليه من القول هذا وحملت
الباطل.ب التهام في التورط عن وبعدا للجميل وإيثارا الظن بحسن

وكككانوا الككدين أصحاب عوتفد يطريقت على أمرلا جلأعا أن دتوأر
باسككم الديون هذه توحد أن عليهم وعرضت التجار من أربعة وأ ثةاثل

سيطتق يمن يقبل أن الواحد هذا على وا. فعرضتفقبل مهنم واحد
فقبل. جنيهات ثمانية شهر كل له أدفع بحيث طويلة فترة على دينه

هككذه لككىع غككهمبل لبككك يفسككن علككى شخصككية مبيككالتك له وكتبت
بككداأ يءشكك الجمعيككة عنككد له ليس بأنه مخالصة منه وأخإذت الطريقة

الجماعككة تبككق لككم بحيككث راالتجكك مككن غيره مخالصات إلى ممتهاوض
الربعككة هككؤلء نهككموم ًجميعككا الخإككوان بمليككم. ودعككوت لحد مدينة

أن وأرادوا ميككديهأ فككي فسككقط المككر عليهككم وعرضت فونمخالال
العناء؟ هذا نفسك تحمل ولم االووق ريذبالمعا اويتعلل
عمككل علككى جككزاؤك هككذا وهككل تتحمله؟ ندعك أن المروءة من وهل

الحكال؟ يكككون فيكف السداد يمنع ما لك عرض أنه ضرفالخير؟. ولن
فقككد السككداد عككن العجككز وأمككا وشككأنها عوهادفكك يسنف فقلت: أما

وقككد اللككه شاء إن انسداد من تمكنني ةيقطر على القساط وضعت



مككن واحككد إل كلككه هككذا فككي أنككا ومككا ،ًيككراخإ اللككه وجككزاه التاجر قبل
يهمكك تحملككوا فل هتككمأو دينككه سككبيل فككي يبذل أن عليه المسلمين

فتنكة، فينكا أن أو السكداد عكن عكاجزون إننكا يقكال أل حسكبنا كنول
الحككق علككى هللككا بككروح تككوثقت الككتي الوحككدة هذه تظل أن وحسبنا

الككذي لوككك ًشككيئا يقولككوا أو ًشككيئا يفعلوا أن يسعهم واليمان. فلم
يسككلم أن رغككب للخزينككة أمينككا كان وقد أحدهم أن عمله عواستطاا

وقككد أذكره أزال لسواه. ول المر وأسندنا منه فقبلنا لغيره نةيزخال
مككع لخإيككه وسككلمه هككرلظ ًنككاطوب لبطككن ظهككرا وقلبككه الككدرج أخإرج
فككي لككه فقلككت ”اللككه بإذن بانةرخإ      “تفضل له يقول وهو حتاالمف
ولقككد وانصككرفوا، ”اللككه بفضككل عمرانككه ”نلك يأخإ يا عميق: ل تأثر

وامتلت تعمككر أن لهككا اللككه شككاء مككا ذلككك بعد الخإوان خإزينة عمرت
ً،خإيككرا يليةسككماعال كككرام اللككه وجككزى اللككه فضككل مككن ًفعل بالخير
بككتكت يأنن إليهم ويصل دثح الذي هذا نبأ ونيسمع كادوا ما فإنهم
الككوجيه إليهككم وجككه حككتى كمبيالككة ربعيككنوأ ًسككاخإم ينفسكك علككى

للجتمكاع الكدعوة هلككلا رحمه الزملوط حسين محمد الشيخ المحترم
بينهم. فيما المبلغ سمواوتقا فاجتمعوا منزله في

ً،جميعا تالكمبيال هذه منها سددت جنيه أربعمائة من بأكثر وتبرعوا
الخإككوان مككن التبرعككات وتككوالت الجماعككة خإزينككة إلى ضم يبق وما

كككنول ضوالر اواتالسككم ئككنازخإ لككهلو  “بككه بككأس ل رصيدا فكانت
.”يعلمون ال المنافقين

للنيابة غابل
مككن خإرجككوا ،مككردتال إل أبككوا الككذين الخإوان هؤلء أن الطريف ومن

يفتككدونو البككذل فككي موانهإخإ بقيتسا كيف فيها رأوا التي الجلسة
أن مككن ًوبككدل النفككوس، منهككم طلبككت إذا والنفككس بالمككال الككدعوة
هككذه مهككدزت ولم خإصومتهم في لجوا طيبةال المظاهر بهذه يتأثروا

يهككالع حلككأ إذا النسانية النفس أن ويظهر ً،قداوح ًغيظا إل جذمانلا
سككاقتها وإن ،اهعككد فيما تفكر تعد لم الحق بغير ولو النتصار معنى
الهزيمة إلى بها تصل حتى المتكررة الهزيمة إلى الملتوية هالوسائ

إل ةليح من ذلك بعد هممأما يكن شئون. ولم خإلقه في ولله التامة،
أنسككاها ل فضيلة وتلك ه،وقيعبت ببلغا النيابة إلى الخأ هذا يتقدم أن
وهككو ً،هراظككا ًحااضو إل يحارب أن اليام من يوم في يشأ لم إنه له،

ً.مخطئككا كككان وإن فيككه الككدعوة وأثككر الدبيككة، شككجاعته آثككار من رثأ
الخإككوان رئيككس البنككا أفنككدي حسككن البلغا: إن هككذا فككي وليقكك

فككي يبعككثر يليةسككماعبال البتدائية بالمدرسة والمدرس سلمينملا
إنككه يقككول الذي هناك لخإيه القاهرة إلى بها بعثوي الجماعة موالأ



هككذه أن عمكك ريصككو أبككو وإلككى سعيد بور وإلى القاهرة شعبة يسرئ
وكان يلية،سماعال أبناء من وهو السماعيلية، من مجموعة الموال

النيابككة حق هو هذا أن وبما يلية،سماعال يف فتصر أن الواجب من
بيطلكك فككإنه ودمائهم وأعراضهم الناس أموال حماية في العمومية

الككوجه. وكككان هككذا على الموال هذه إنفاقا وتمنع يابةالن تتدخإل أن
مجاهككد محمككود الستاذ أذكر فيما ووه ًيقاقد ًاقلب ًرجل النيابة وكيل
ًيفاطر ًدئاها ًنقاشا يناقشه وأخإذ اهعدتفاس آن،ال القضاء في ولعله

كنككت فقال الجمعية؟ هذه إدارة جلسم في عضو أنت له: هل الوق
ًا ي،سككتقالتا وقبلككت فاسككتعفيت نةزيالخ بأعمال أقوم وكنت عضو
هككذه إلككى النقككود هككذه إرسككال الدارة مجلككس يقككر لككه: هكل فقال

معيككةالج فككي عضككو أنككت لككه: فهككل فقككال نعككم؟ فقككال ؟عبلشككا
أن أحب ال آنال لكنو يءش كل في عضوا تكن يإنن فقال موميةالع

فقال لهم، لعم يأ في ًواعض ينفس أعتبر ول الناس هؤلء عرفأ
التصككرف هككذا عليهككا عككرض إذا العموميككة الجمعيككة أن تظن هله: ل

يإننكك لهم قال لو سلم، فقال: يا عليه؟ أفندي حسن وتوافق تقره
لنككه مسككرورين ذلككك علككى افقككوهلو يسككفنل الفلككوس هذه ذتأخإ

لككه تفكيككر. فقككال بككدون يعمككل ما كل على يوافقونه وهم سحرهم
تككوافقه العموميككة والجمعية قهيواف الدارة مجلس كان وإذا الرجل
شككأن ومككا أنت؟ شأنك فما اكذ في ول هذا في ل ًعضوا لست وأنت

ًنقككودا اوعككدفو وااجتمعكك أنككاس هككؤلء الموضككوع؟ هككذا فككي النيابككة
النفككاقا، طريقككة على فقوهووا إنفاقها في ًأفرادا أو ًفردا كلواوو

مككا هممككوالأ فككي يفعلككون أحككرار وهككم النيابككة تتككدخإل هوجكك يفبككأ
أطككخإ ئطككمخ ولكنككك مخلككص أنككك هرظي باش أنت نفل . يانيدوري

شككئت إن معهككم وتعمككل جماعتككك إلككى تعود نأ كل يونصيحت كبيرا
رفو تككيب فكي فاقعد حالهم يعجبك لم اذوإ الفكار، هذه وتدع انص

.ةيحصككنال أردت إن لككك أفضككل ذاوهكك نيعملككو النككاس ودع لعملككك
فانصرف.

وحاول شبراخإيت من ضرفح ربالم الله رحمه عسكريه الشيخ موعل
لجماعككةا صككف إلككى مؤوسككهر ركبككوا الككذين هككؤلء دليككر التوسككط

مثككل في البصيرة ذفان الله رحمه الشيخ وكان العناد إل أبوا ولكنهم
إدراكهككم فقدوا فقد فيهم خإير ل لي: هؤلء قولي فعاد المور هذه

فل هككذين فقككد ومن ةدلقياا لطاعة إيمانهم قدواوف الدعوة، لسمو
المستعان. اللهو قكيطر في وامض فاحتسبهم صفنا، في فيه ريخإ

مجلككس أدعككو أن فككي وفكككرت شبراخإيت إلى وعاد برأيه وجاهرهم
فأرسككلوا بككادروا ولكنهككم الجماعككة مككن لهمصككف ريككلتقر ةراالد



جنككت نفسككها وعلككى أمككرال يوقضكك المجلككس وقبلهككا باسككتقالتهم
ش.براق
خإككذواً. فأكيككدا يسككتطيعون افل ًبعيككدا أنفسككهم ارويكك أن عليهم وعز

تالجهككا إلككى المجهولككة بككالعرائض نورسككليو الشككاعات يطلقككون
عمككدوا ثككم النيابككة، إلككى سيالبول إلى المعارف وزارة من ةصختلما

يلقككون البلد أهل من الدعوة هذه في دعائم أنهم نونيظ الذين إلى
قصككدوا مككا أول اصككدوقو الجماعككة عن ليصرفوهم بيذاكألبا إليهم

فقككالوا: إن فريككةب إليككه وألقككوا الزملككوط حسككين محمد الشيخ إلى
كشككفته لككو مككا السككرية العمال من وعندهم خإطرون قوم الخإوان

ةمختصككال الجهككات عنهم سنبلغ ونحن بنفسك ونجوت منهم تررفل
وتسككتقيل أول لنفسككك الحيطة لتأخإذ نبلغك أن ذلك قبل أردنا ولكنا
بلغنككا ذلك على اطمأننا ومتى م،هعن وبعدك استقالتك لنوتع منهم

تقولككون؟ ممككا واثقككون أنتككم لهككم: وهككل قككالف يءشكك كيصككيب فل
ً انكاشتر وقد الثقة كل نعم فقالوا سككرية،ال يالنككواح هذه في فعل
وقوة صراحة وفيه ودين إيمان هفي ًقلعا حصيفا وكان الرجل فقال

إمككاً،وصككحيحا مالكل كككان إذا خإائنون إما رجلين دأح يندع آنال أنتم
وأحككترمكم أصككدقكم أن يمنكك تريككدون فكيف ً،باطل كان إذا كاذبون

ذلككك. ولسككت دعككب راكمأ اول عندي من قوموا كذابون أو خإونة وأنتم
غضككبال آثككار عليه الوجه متغير يهاف نيجاء التي اللحظة لكت سىأن

وخإرجنككا فصككلال نمكك نيوأخإككذ المدرسككة ناظر من واستأذن والتأثر
عككد فلن وقككال: يككا سككمع ابم ياشفنك ثم وحدنا البلد هرابظ نسير
النككاس هككؤلء يقككوله مككا كان إذا نفسك تبور ًريعاس آنال البلد إلى
لكككم كككانت إذا هككذه أعمككالكم نمكك ءشككي رهككظي أل جتهككدوا ًاحيحصك

لككي صككلة ل يإننكك قككلف يءشكك في سئلت وأ يءش ظهر وإذا أعمال
ًاأبكك الجماعكة بهكذه لكك شككاب فككأنت حسككين، محمكد هكو ئيسككهاور د

ضككيف وأنككت تضككايقك أن الحكومككة طيعتست موظف وأنت مستقبل
جميكل. لقكد ككل الإ تستحق فل الله لوجه الدعوة بهذه وقمت عندنا
سيدي يا له وقلت الله، رحمه المؤمن هذا بشهامة التأثر أشد تأثرت

هككؤلء كككان وول النهار وضح في نعمل فنحن نانإطمئال كل اطمئن
فككالخلف مضككى زمككن مككن لبلغككوا يقولككون فيما صادقين ةالجماع
رأوك أنهككم المككر فككي مككا ل. وكككًيككداجد ليككس الجماعة وبين بينهم

وادفككأرا محترم طيب خإير رجل وأنت ومالك بجاهك عةامجال تساعد
المظهككر بهككذا للنككاس اهككوهرظيو بهككا صككلتك الجماعككة يحرمككوا نأ
وجزاك الكريم الستعداد هذا الشكر عظمأ لك شاكرل نىإو فيخملا

ً.خإيرا والوفاء اليمان عن الله



سككمعت دلقكك يأخإ يا هواللذلك:  بعد الرجل لقو ككذل أنسى تولس
عزة أرى حتى أموت أل الله ألأس ينإن ًكثيرا يقول عيد خالشي يعم

عككزة يككر مولكك مككات قككد هككو وها أحكامه وعلو أممه وانتصار السلم
ألوأسكك السككلم عزة أرى أن إل الحياة في لي أمنية ل وأنا السلم

لن بعيككد ذلككك بأن عرأش يولكنن العزة، هذه أرى حتى أموت أل للها
رة دامكت ومكا المسكلمين، على غالية تلزا ل الدم قطرة الكدم قط
الدم قطرة والحرية العزة ثمن أنل يءش إلى يصلوا لن فإنهم غالية

والسككلم الصككلة ليككهع يالنككب وسككيرة اهككذ قككولي آنفقككط. القككر
ذلككك نإ..  له: بلى فقلت ك؟لكذ أليس ذلك على تدل كلها صحابهأو

او دماءالكك صيرخإكك حيحصككال اليمككان فإن أطمئنك ولكن شك ول حق
اليمككان أخإككذ وقككد العظيككم، اللككه عند جزاءها أنل قعالوا في ايهغلي

الخيككر يككدها لككىع سككيكون اللككه عبككاد مككن طائفككة قلوب من يتمكن
خإيككر كككل الناشئين الخإوان هؤلء من وسترى الله، شاء إن ذاوالنق
لقلي قليل ولكنهمقال: ف إسلمال ةعز ترى حتى أجلك طيلي والله

يلككةلق ةئككف نمكك مككك” و القليل هذا في والخير سيكثرون لتفق ًداج
اللككه بشككرك القككف”  نيالصككابر مع والله الله إذنب رةيكث ئةف غلبت

الله. ونسأل نرجو خيرالب
لككه متقككد ضعرائكك فككي سأله النيابة وكيل أن ذلك دبع يحدثن دولق
لو التي المجهولة العرائض هذه كل بإهمال له فنصح الخصوص بهذا

ةحقيقككال ااجهككوولو مهماءسككأ أصككحابها أخإفككي المكك ًحقككا كككانت
ً.خإيرا وجزاه زملوط حسين محمد الشيخ الله بأنفسهم. رحم

يروتقار اتنشر
للجماعككة للكيككد ذلككك بعد سبيل من الخمسة أو الربعة هؤلء يجد لم
يقولككون مغرضككة وتقككارير مكذوبككة، نشككرات طبع إلى ئوايلج أن إل

علككى تسككير وأنهككا الجماعة، هذه في قودةمف يالرأ حرية نإفيها: 
بككأن الككدعوى هككذه ينقضككون أنهككم لغريككبى. واالشككور نظككام غيككر

ل العموميككة الجمعيككة نأو الدارة مجلككس أن لكككذ مظهر أن يذكروا
الجمعيككة كككانت فككإذا عميككاء، اعككةط عككهطيوت ًأمككرا للسككتاذ تخككالف

فقدان فأين باعترافهم راشيست الدارة ومجلس تستشار العمومية
فككةمخالال رأيالكك وحريككة الشككورى معنككى كككان ومككتى ى؟الشككور

تنفككق ليةيماعلسككا نقككود ذلككك: إن بعد يقولون ثم بد؟ ول والخروج
بككور وعلككى صككوير أبككو وعلككى لخإيككه السككتاذ يرسلها القاهرة على

ممككن بأحككد يسككتعينوا أن الككدعوات أصككحاب علككى حرام وكأنه سعيد
أن التهمككة من ءواليبر وعليهم وكفايته، أيمانه كان همام مبه يتصل

فعانا ًمفيدا وجودهم كان مهما حالق من بهم ويقذفوا هؤلء يقصوا



فككأخإرتهم الصككلة هككذه عليهككم جنككت لوو حتى أخإوة أو أقارب منهل
الجمهور على يعلن لم المسجد حساب إن الناس. ويقولون توقدم
أدوات وأن صككرفت، كيككف لو لغككتب مككك مككوارده نعككرف ولككم بعككد

حككق من وأن قانونية، طريقة وبغير مناقصة بغير اشتريت المدرسة
.نيفعلكو بمكا الجماعكة ذههك علكى القائمين حاسبي أن عامال يالرأ

ًرجل وكان بمنزله الجماعة كبير إلى فذهبت التقرير هذا نبأ وعلمت
كككذا تزمتمعككا كككمأن يلككه: بلغنكك وقلت وسابقته لسنه ترمهأح ًقلعا

رجتأخإ يولكن الجابة من يتخلص أن فحاول صحيح؟ هذا فهل وكذا
وهككو منعككفقككال:  العتراف منً ادب ري ملف ريالتقر نصوص بعض له

فلن عككم يكا تريكدون مكا لككم حسككن، لكه قلككتف لنا بعككةطالم في
تكككف وأ ريككالتقر هككذا تحجككز أن أرجوكل آنال إليك أجىء ولم أفندي

ول علككمأ نيولك تريد، وما وأنت رأيك فلك جماعةلا على حملتك عن
وعواقبهككا. ومجككرد بنتائجهككا المككورو قككلعا رجككل أنككك أعتقد زلت

مككن تنتظرونككه الذي فما ئاشي ييجد ل امإنتقال شهوة تباعوا رتهوال
الحقيقككة، علككى ونككدله عامال يالرأ فقال: ننور ذا؟ه كمرتقري وراء

والككتي تظنهككا التي الحقيقة هذه يف مناقشتك أحاول لن له فقلت
الككرد عككن عككاجزون أننككا تظككن هل لك أقول ولكن باطلة أنها أعتقد
وليككس صككادقين، غيككر وأنتككم قونصككاد بأننا عامال يالرأ إقناع وعن
يككا وأنت المستنداتو ئقاالوث نحن ومعنا ءإدعاال مجرد إل أنتم معكم

وشكراء كديكك علككى المسكجد فحسككاب بككذلك، الناس أعرف فلن عم
عككن كككان المشككتريات من وكثير وبرأيك باشتراكك المدرسة أدوات

سككيكون عككامال يالرأ فتنوير المسجد. وإذن ولغير للمسجد طريقك
تملكككون، ل مككا وسككائله مككن نملككك ونحككن كمبجككان في ل جانبنا يف

ونتحككدث ونكتككب نخطككب أن طيعونسككت بالشككعب صككلة قوىأ نفنح
المسككاجد فككي ونوضككح الككدروس يفكك قولون اجتماعات إلى ووندع

ييككؤلمن الذي أبلج. إن لحقوا ةكثير واللسنة والشوارع، والقهاوي
كأقككدم كنككت قريككبال سمبككال يأنن هو فقط احدو يءش المر في

هككؤلء أقككدم وكنككت وتككوقير احترام في والده إبنال يقدم كا للناس
ًاهركم نيسيضطر المؤمن. وموقفكم الشباب من كخلصات البناء
والخيانككة والبهتككان بيذكككاألبا ورميكككم والنقيصككة الطعككن إلككى

اللفككاظ هككذه نم لخالدعوة.. إ وعلى الحق على والخروج والمروقا
فككي يحز وحده المظهر هذا أن أحد. تصور عنها يعجز ل التي هموالت

للككها حككمور أظلككم، البككادىء كككان وإن اللككم أشككد ؤلمهككاوي ينفسكك
ي:بالعر الشاعر

وأظلما أعق كانوا وهم ناعلي أعزة رجال من ًمااه قنفل



من مرةث ول العمال هذه لكل نتيجة ل أنه اللم هذا يضاعف لذيوا 
العصككاب حككرقا مككن ذلككك بعككد جىرت فائدة ول تضحياتال هذه وراء

تككدعوا أن الخيككر كككل الخيككر فمن والسباب، بالنهج العراض وتناول
النتقككام أردتككم وإن لكككم بالنسبة اهنتيجت تعلمون التي الحرب هذه
مككا كككل النككاس وعككرف أبلغتم فقد النصيحة أردتم وإن فيه، خإير فل

للهفككا هاللكك وجككه أردتككم وإن ه،لككال علككم وحسبكم تقولوا أن تريدون
الصدور. بذات عليم

هككذا نشككر دون سككيحول نهأبكك ينفوعككد الحككديث بهككذا الرجككل ثروتأ
عنككده مككن وانصككرفت. بعككةطملا من أصوله سيسحب وأنه التقرير،

الوعد. هذا على

ثرمؤ درس
النككاس ىعلكك ًدرسككا ألقيككت الحككوادث هككذه أثنككاء فككي أننككي كككروأذ

بيككن والصككلح جميككعلل الخيككر وحككب القلككب صككفاء فضككل موضككوعه
الككدرس دبعكك يبنفس وخإلوت المناسبات، من لمناسبة المتخاصمين

مككا وأنفسكككم؟ نووتنسكك بككالبر النككاس عنيف: أتككأمرون وارح فكان
اللسككان، صككدوقا القلككب مخمككوم كل الله إلى الرجال أحب إن هذا؟
الخصم. اللد الله إلى لرجالا غضأب وإن

قككالوا والصككدقة والصككوم الصككلة درجات من أفضل على كمأدل األ“
يهكك البين ذات فساد فإن البين ذات حإصلقال:  الله رسول يا بلى

بينهمككا صككلحواأف”“الككدين تحلككق ولكن رالشع تحلق أقول ل حالقةال
ول للنككاس هككذا كككل ورسوله. أقول الله دقاصو”  خإير والصلح صلحا
القلككب هيككرطت مككن نذإ بككد اول ًأبككدا هككذا نيكككو أن يصككح ل به، أتأثر

وسككلطان الغضككب ومكافحككة النفككس، ومكافحككة النفككس، وصككفاء
نوإ ينفسكك فككي ًعمليككا ذلككك أجككرب أن من بد ول للنفس، النتصار

التجربككة. هككذه مككن بككد ل ولكككن بعككدوان بككدأأ مولكك ًذنبا أجن لم كنت
ييككه: إننككف ولأقكك ًخإطابككا الجماعككة كبير إلى وكتبت القلم وتناولت

صكفوف إلككى وإعكادتهم هكلكك يماضككال يلتناسكك تكام ادداسكتع ىعلكك
اللككه كرشككف حمالتسا قاعدة على ذلك قبلوا فإن أرادوا، إن الخإوان

التصككافي هكذا يكككون أن أرادوا وإن فليسكامحوا، حتماسكك وقد لهم
الحكككام اخإتيار لهم وأفوض مستعد ذلكل نيفإ التحاقق قاعدة على

آنال مككن وأنككا ماعككةج أو ًادفككر ليككهإ كمولنتحككا اءوشا من فليختاروا
يتككأثر وهككو ذلك في السبب لهم وذكرت كان من ًكائنا لحكمه ابلق
ملكك” فيهككم الله قال الذين نم أكون أن بعده وخإشيت ألقيته رسبد
.”تفعلككون ل مككا تقولككوا نأ لككهال دعنكك ًتامق كبر ونلتفع ل ما ونلوق
فككي تتدفق كانت التي القوية العاطفة هذه رغم الخطاب هذا كنلو



أحملككه أن إل يككتأب يإننكك لبكك يءشككب ثرؤي لم سطوره من سطر كل
الخإككوان رثككا وقد بيدي إياه وأسلمه زلهمن يف يبنفس كبيرهم إلى

علككى ررتأصكك يولكننكك وسيلة لبك يمنع وحاولوا عنيفة ثورة لذلك
موضككع كككان اممكك ًمنفردا الخطاب بهذا أذهب أن على صررتأو يأر

لككذة أستشككعر الحقيقككة فككي تكنكك يولكن موغرابته الخإوان شةده
- زلككت - ول وأتصككوره أعتككبره كنككت الككذي الضككعف هككذا فككي كككبرى
الله. رمابأو موصول لنه القوة منتهي

الحق ةكلم
الخإككوان هككؤلء قلككوب إلككى تنفذ أن بطاالخ هذا كلمات تستطع لم

نشككر دون حككولي أن وعككدنيه لككذيا قككلالعا الرجل وعد يستطع ولم
أن لإ بىوأ بقيتهم، مخالفته رغم برأيه أحدهم استبد دقر. فيالتقر
اسنككلا علككى التقرير وأذاع طبعال تم ًوفعل هو سمهبا التقرير ينشر

المجككاورة شككعبال يوهكك صككوير وأبككو سككعيد بور إلى بنفسه وحمله
”الحككق كلمككة” ماهسككأ عليككه ردا الدارة مجلس فوضع يلية،سماعلل
الحركككة هككذه ولفتككت النككاس، تلقفككه حككتى ينشككر الرد اذه ناك ماو

بالجماعككة، يتصككل مككا بكككل يهتمككون وأخإككذوا الككدعوة، إلى أنظارهم
عناصر وانضمام النتشار على العوامل أكبر من الحركة تلك فكانت
الخإوان. إلى الناس من كثيرة

فةلطي
بأخإككذ ةارالد مجلككس أعضككاء الخإككوان وعككدت أننككى اللطككائف ومككن
بطريككق قككذف ذلك أن اعتبار على القضاء إلى مرال عرف في رأيهم

الجلسة العشاء. وافتتحت بعد المسجد صندرة في واجتمعنا النشر،
بعككد تخلفككوا الككذين المصككلين بأحككد وإذا لموضككوعا رحأش نأ وأردت

ذلككككو “وتعككالى: تبككارك اللككه قول ويتلو القراءة يستفتح الجماعة
إلككى ضككهمبع يككوحي والجككن، النككس ينياطشكك عدوا ينب لكل جعلنا

ومكا فكذرهم فعلكوه مكا ربكك شكاء ولكو غكرورا، القول رفزخإ ضبع
وهليرضككو آخإرةبككال نككونمؤي ل الككذين ئككدةفأ إليه يفترون* ولتصغى

زلأن يالذ ووه ًماكح يغتبأ لهال يرغفمقترفون* أ هم ما وليقترفوا
مككن منككزل أنككه يعلمون كتابال اهمآتين والذين مفصل، الكتاب إليكم
صككدقا، ربككك كلمككة وتمككت ن*،يالممككتر مككن تكككونن فل بككالحق ربككك

الككتي للتلوة انصغيأو”  ليمعال السميع وهو لكلماته، مبدل ل ً،وعدل
إلككى تهككيان إذا حككتى مرتفع بصوت ولكن لنفسه يرددها الرجل كان
اجتمعنككا؟ ااذالخإككوان: لمكك فقككال سكت. وسكت، الكريمة آيةال هذه

مككا يهككمعل وقصصككت ً؟امحك يأبتغ الله أفغير أمرال يقض دق فقلت



العمال جدول من القتراح ذاه حبسأ آنوال لهم وقلت له اجتمعنا
سبحانه. الحاكمين أعدل وهو فعدل حكم ولقد حكما، الله انبسوح

الشيخ رصيم
مككا يليةعماسبال الخإوان رئيس يكون أن يريد الذي والشيخ هذا كل
إدارة علككى بعيككد مككن يشرف زال وما الخإوان، دارسبم ًمدرسا زال
والحككتراس الحككذر مككن كككان ولكنككه ويضككع فيهككا يخككب الفتنة، هذه

أن أرد إليككه. ولككم ينسككب مككا كل من فيها يتخلص كان التي بالدرجة
هككؤلء تككورط فقككد شككيئا الواقككع مككن يغيككر ل هككذا أنل نةبالظ آخإذه

كككان فقككد عقلكه يكرده أن مكائدا أرجكو -وكنت أمرال يوقض الخإوان
فيكككون الحككق إلى أديبا، كان إذ وأدبه عالما، انك قدف وعلمه ً،عاقل
أحككوالهم، علككى لهككم عونككا يكككون أن نم ابدل عودتهم على لي عونا

شككرىاست حككتى تبعككاته عككن بعيككد وهككو الشككر اهككذ ييغذ ظل ولكنه
ةليلكك أرقككت بسككا. فقككدتلم اكتشافه فضل للصدفة وكان واستفحل

أو سككاعة نحوب قتالو لقب يالعباس بالمسجد الفجر لصلة فخرجت
افككذهونو مضككاء هككو فإذا أحدهم بيت على الطريق في ومررت أكثر

الشككيخ ذافككإ يانتبككاه ترعتاسكك شنقككا فككي أصككوات وهناك تحةفم
ومضككيت والخصككام الكيككد طرائق لهم يرسم وهو حوله، وهم جالس

عككرض فككيو طككفل يفكك وسألته الصباح في هتوأحضر يطريق في
نهبككأ ينتهككت طويلككة ةقصكك يعلكك فقككص قضككاها أين ليلته عن حديث

مككا إلككى تولمحكك هككاآثارو الفتنككة علككى وعرجككت منزله، في قضاها
ذلككك كككل مككن يتككبرأ فأخإككذ فيها، نصيبه عن ويتناقلونه الناس يقوله

غمامال ماء من أطهر الشأن هذا في بأنه ويتظاهر نفسه عن وينفيه
مككن العجككب كككل أعجككب وأنككا والككبراهين، الدلككة ذلككك على ويسوقا

بككالطلقا يقسككم أن ولحككا ًوأخإيككرا الغريككب، السبك هذا على قدرته
فككي وصككرخإت عصككبية، حركككة فككي بفمككه كتسمأو صبرا أطق فلم

الساعة في كنت أين قلت ثم تقسم، ل الحلف احذر الله وجهه: اتق
لككه أدع ولم عثملفت يجيب أن وحاوله: وجه على البغتة فظهرت كذا

يتهرأ يبأنن وصارحته الدلئل له وسقت بالحقيقة فواجهته الفرصة
والقككرار افعككترال الإ يسككعه فلم يء،بش دحأ ينيخبر مول يبنفس
ثككق عليككك بككأس ل لككه فقلككت والسككتعطاف النككدم إظهار إلى ولجأ
لمسبككا يأننكك تصككورأ ول ً،داأب ًسوءا منك أنال أن في أفكر ل يبأنن

نككاسال يوأوصكك درسك وأحضر فكخإل يفأصل وأقدمك أمدحك تنك
يولكنكك هككذا أتصور ل منك اكتشفته عما كشفوأ أذمك واليوم بذلك

لنفسككك فككاخإتر عمل، أو دعوة في يمع تكون أن اليوم عدب قأطي ل
ولكن الله وفيقبت ًعمل لك أدبر أن وعلى يليةسماعبال تبقى أن إما



تعكود أن وإمكا مقبكول رعكذ يبكأ عتذرت أن ولك الخإوان يطمح خإارج
إلككى تصككل حككتى براحتككك وأتكفككل إليهككا أحملك أن يفعل بلدك إلى

ولكنككه الثانيككة شككهيد. فاخإتككار علينككا هككوو ًجميعككا ولينا والله مأمنك
عملككه مككن اسككتقالته وكتككب فعلككت، وقككد دينه عنه أسدد أن اشترط

السواء. على وبالمعهد بالدار صلته وانقطعت

مدرستهو هيتضق
عككن بككإعلن يككوم ذات فككوجئت ولكن عهد،ت ماك بلده إلى يذهب ولم

مككن ؤلفككةم ةلجنكك وبإشككراف وإدارته برياسته جديدة مدرسة افتتاح
الخإكككوان هكككودجل حيكككوتجر طعكككن وفيهكككا معكككه، الخمسكككة هكككؤلء

مككا ذلككك بعككد وليفعككل عنا يبتعد أن المهم جميل فقلت ومدارسهم،
.شاء
لككبيط خالشككي أن المحكمككة مككن بككإعلن تئفككوج هككذا دبعكك ينككولك

يلضككئ ًمبلغككا تعدو ل يوه بالخإوان، اهاقض يالت دةالم عن مكافأته
مككن يبيككد أن مككع المحكمككة طريككق عككن يقتضككيه نأ لإ ىبككأ ًيككدازه

إلكى أحضكر أن إل وأبيكت يطلكب، مككا بأضكعاف يككدينه ما المستندات
إلككى دمتتقكك يولكنكك بهككا فأقررت اهعوبد وتقدم ي،بنفس المحكمة

دعوىالكك ضبرفكك وحكككم فاعتبرهككا أسككانيد مككن يككدي بين بما القاض
عنهككا نلككعأ الككتي المدرسككة بقككاء يطككل بالمصروفات. ولم وإلزامه

فقككد يليةسماعال في كذلك اؤهقب لطي ولم مهدها، في ماتت فقد
لفضككوأ العلمككاء خإيككرة نمكك آنال فهككو إليه أعتذرل نيعنها. وإ رحل

نلككوم حنون ًعذرا له ولعل مضت وذكريات خإلت أيام وتلك الصدقاء،
بالسرائر. أعلم والله

تقالنوا زواج
الككتي الفتن ذهه قعو من يخفف نأ وتعالى سبحانه الله أراد نماوكأ

دروسككا وكانت الدعوة، حياة مطلع في لي ًقاح آتالمفاج من كانت
وتعككالى كتبككار اللككه وفيككقت كان نوإ ًمندهشا أتلقاها وكنت يبة،عج

معككه مثككلنت ًخإيككرا ورائها من انرزقيو الضارة هاآثار بكل يذهب كان
مككن تحككارب ةوعدالكك أن أفهككم وكنت نافعة، ضارة القائل: رب قول

صككفها فككي المجندين لها الفاهمين بها المتصلين غير ومن أعدائها
مككن عككدتها الحككرب لهككذه أعككددت ورائها. وكنككت نم نيوالمستفيد

نفككر الخصككومة علككم يحمككل أن أما الحسنة، السوةو والتجلد الصبر
ظككل فككي يعيشون من بعض ميغذيه همعلي نعتمد كنا من أخإلص من

العجككب هككو فهككذا نتيجككة أيككة وبككدون غاية ما يرغل آتهاومنش الدعوة
ينفسكك عن يخفف أن الله أراد كأنما شئون، لقهخإ في ولله العجاب



سككهولة فككي المككر متو الزواج فرصة لي حتافأ الفتن هذه وقع من
فككي قككدفع ًتقريبككا رمضككان ةغر يف غريبة: خإطوبة وبساطة ويسر

يذ من العاشر في فزفاف هنم نيوالعشر السابع ليلة في المسجد
بعككد العككالمين. وشككعرت رب للككه والحمد أمرال يوقض بعده قعدةال

سسككةمؤ انتهككت. الككدعوة قككد يليةسككماعال فككي يرسككالت بككأن ذلك
الككدين نصككف وتككم إخإككوان كلهككم الكرام والهلون ائمةق آتوالمنش

نقلسككأ يبككأنن عجيب ساسإح يخإالجن إذن؟ هنا القعود امف ينالثا
الشككيخ أسككتاذنا  ولقيت1932 عام يفيةالص جازةإلا وجاءت ذلك بعد

إلككى واسترسككلنا مليككا وتحككدثنا اللككه رحمككه النجككار الوهككاب عبككد
فطلبكت نهكام الإنتقككال بقرب وإحساس هافي والدعوة يليةسماعال

لغككةال شمفتكك البطككراوي السككتاذ مع يتحدث أن المناسبة بهذه إليه
سككتاذال وعككاد قاهرةلا إلى نتقالال بغرأ يأنن في حينذاك العربية
حقككق أن وكان فكتبت بذلك طلب ابةكت يإل لبطي هلال رحمه النجار
1932 ةسككن ربأكتككو فككي القككاهرة إلككى فنقلككت الرغبككة هككذه اللككه

.ةميلديلا

يةلياعمسال رياتكذ من وصنص
 الخإوان: دبمسج الولى ةبطالخ

هانشككرن بمككا المككذكرات هككذه مككن الول القسككم انتهككي قككدو نلاو
يونقفكك ةلييعماسككال ذكريككات عككن النصككوص بعككض رنشككن بالمس

بالقاهرة: عيةالداو الدعوة في الثاني لقسمبا
مككن عنككه وذاد الطاعككة، مككن إليه وفق ما ىعل ًيلجز ًحمدا لله مدالح

اللككه إل إلككه ل أن الخيككر. وأشككهد مككن الصككدور بككه وشرح المعصية،
سككيدنا أن وأشككهد إذعككان،و رقككراوإ إيمان شهادة له شريك ل وحده

وأحيككا وقككام وتهجككد وصككام صككلى من ورسوله. أفضل عبده محمدا
اللهككم المسككاجد، دشككي مككن وخإيككر عابد كل سيد نيام، والناس الليل
بهككديه اهتككدى ومككن وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على وسلم صل
الدين. يوم إلى

تشككييد المبرات عظمأو القربات، أفضل إن الله، عباد ايف”  بعد اأم“
اللككه يوفككق وإنمككا إقامتهككا، سبيل في والنفاقا وعمارتها المساجد

يعمككر ا“إنمككتعككالى:  قال كما الطائعين عباده من أحب من ذلك إلى
زكاة،لا ىتآو الصلة، وأقام آخإر،ال واليوم بالله آمن من الله جدامس
.”نالمهتدي من انويكو أن لئكأو ىفعس الله إل يخش ولم
فككي بمككا ووثقوا خإزائنهم في ما على الله عند ما اآثرو قوم لئكوأو
للككها عنككد ومككا ينفد عندهم ما أن وعلموا يدهم في مما أوثق الله يد

التيسككير اللككه عنككد فلهككم بالحسككنى وصككدقوا واتقككوا فأعطوا باقا،



سككعيه أنو عىس ما إل للنسان ليس نأو “نىالس والجزاء لليسرى
.”ىفالو الجزاء زاهجي ثم يرى سوف
وأفضل أشرف مأثور وفضل مشكور وسعى مبرور عمل هناك وهل

مهاسكك فيهككا رذكوي ترفع نأ لهال ذنأ يوتب” تعمير من وأجل وأعلى
ذكر عن بيع ول ةجارت تلهيهم ل رجال آصالوال بالغدو فيها هل سبحي

ًاوي يخككافون الزكاة وإيتاء الصلة وإقام الله وبلككقلا فيككه قلككبتت مكك
.”والبصار

وما ،آياتال ومدارس الصلوات معابد السلمية المة في مساجدوال
يقفككون إذ اواتالسككم ورب الرض أهل بين وثيقة رابطة إل الصلة

وتنككاجيهم ً،كعككاور ًسككجدا لعظمته رونويخ خإشعا، مولهم ديي بين
والككدعاء، بالككذكر القدسككية ضككرتهح فككي وهككم وضمائرهم ألسنتهم

الملئكككة بهككم وتحككف الرحمككة وتتغشككاهم السكككينة، عليهككم لزفتن
ويككدفع غمهككم ويكشككف كربتهككم يفككرج عنككده، فيمن الله ويذكرهم

يحككب ل اللككه إن اآمنككو الككذين عن يدافع الله نإ” عدوهم بأس عنهم
عنككد ويكككون كنفككه فككي ويحميهم بلطفه مرهمغي”  كفور خإوان كل

مككولى ل الكككافرين وأن اآمنككو الككذين مككولى الله بأن كلذ” به ظنهم
اللككه كككان والصككلوات بالنوافككل اللككه إلككى تقرب إذا العبد نأو” لهم

ا،بهكك شيبط التي ويده ه،ب يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي سمعه
ليعيذنه. به استعاذ وإن ليعطينه، سأله وإن ابه ييمش التي ورجله

والمككة لرؤسككاء،ا ءوإرضا الكبراء، محبة على يحرص أحدنا كان اوإذ
الخإككر، الحكومككات وبيككن بينهككا العلئق وتوثق الدول، مرضاة تجتلب
أفل القنصككليات،و السككفارات له وتنشيء الموال، ذلك في وتنفق

رب رأسككها وعلككى السككماء، دولككة نككترض أن علينككا، ويجككب بنا درجي
اإنمكك”كلككه المككر وبيككده والرض، اواتالسككم جنود له الذي العالمين

بإنشككاء رضككاهتن”  فيكككون كككن لككه يقككول أن ًشككيئا أراد إذا أمككره
بجنككده فيمككدنا لوقاتهككا، فيهككا الصككلوات وأداء وعمارتها المساجد،

بككه وعككد الككذي العزيككز ونصككره يقهككر، ل الذي هوجيش يغلب، ل لذيا
زعز لقوى الله إن ينصره من الله نصرنولي” مكنكاهم إن ينلكذا”.”ي

نعكك اوهنو بالمعروف وأمروا لزكاةا واآتو ةصللا اوماأق الرض في
.”المور اقبةع لهلو المنكر

أعانهككا ربهككا وتولت بارئها، إلى ولجأت مولها، ترضت إذا المة وإن
لككم بغيظهككم كفككروا الككذين درو” عدوها شر هاعن عودف ها،غير على

.”زع قويا الله وكان القتال المؤمنين هالل فيوك ًخإيرا ينالوا
بالبككذل سككواها وتملقككت الحككق، علككى الخلككق مرضككاة آثككرت اوإذ

عاجزة فتكون حمايتها، أمر إليها وترك نفسها، الله وكلها والتقليد،
أمرها. لىع مغلوبة قوتها، في



للمككؤمنين السككلم،وشككارة وعنككوان الدين شعار المساجد أن على
وسككنة للككها ببكتككا منابرهككا فككوقا ويخطككب الله، ائضرف اهفي تؤدى

ل أن وأشككهد بركأ هه: اللالل بكلمة منابرها على وينادى الله، رسول
ىعلكك يوحكك لفلح،ا ىعلكك يوحكك الله، رسول محمدا وأن الله، إل إله
الدين، أهل وتنبه اليقين، تقوي واضحات وغرر بينات، آياتلة. صال

ؤمنين،مككلل وغبطككة الكافرين، على وحسرة للمتقين، لتذكرة وإنها
الشياطين. لخإوان وكبت

المسككاجد أن تككرى أفلسككت قبككل، من نزلته تكن مل ًابلد نزلت كوهب
علمككت تروكككث تعككددت ليككه: إنأه ديككن على القائم الدليل هي فيه

أنهككم علمككت وقلت زرتن وإن وفلح، تقوى وأهل صلح، قوم أنهم
أبو كان ما رمألو الغافلين، من دينهم وعن المشغولين، من بدنياهم

بقككوم نزلتككم إذا ”جنككده بككه ييوصكك فيمككا يقككول عنككه لهال يرض بكر
لوهمفقككات اإلو عنهم فارحلوا أذنوا فإذا الصلة وقت بهم فانتظروا

تستلفت الظاهرة الشعائر لن ذلك ”علياال يه الله كلمة نتكو حتى
هككذا يفتككدون مككن فئككدةأ إليها وتهوي ،سماعأال يوتسترع النظار،

تقككوى مككن نهككافإ اللككه شككعائر يعظككم ومككن ذلك” المحبوب إسلملا
.”القلوب

الشككعبية، والجامعككات العامككة، مككدارسال يهكك كككذلك مسككاجدوال
والشككيوخأ والشككبان الكهككول فيهككا يتعلككم للمككة التهذيبية لياتلكوا

فيهككا ويككزودون ومعككادهم، معاشككهم في حالهم يصلح ما والصبيان
مككن يسككتمعون بما صدورهم وشفاء لهم،وقع وغذاء دينهم، بأحكام
أهلهكا عليهكا يتقكاض ل الكتي العلكم حلكق من يحضرون وما عظات،

ً.كثرا اول لًق المستمع يرهقون ول ً،أجرا
المة. وإعككداد طبقات بين وتعميمها المدارس نشاءبإ ىنعن كنا افإذ

تيلككا المسككاجد بإقامككة نعنككى أن ابن ىأولف الصحة، لعلج المشافي
لمككراض ومستشككفيات للعلككم، ومككدارس للعبككادة، بيككوت قبحكك يه

النفوس.
فككي بالتككدريس - يعنككون عليهككم اللككه - رضككوان أسككلفنا كككان وقككد

تبككع وربما مدرسة، مسجد بكل ويلحقون مة،اوالع للخاصة لمساجدا
بالفعككل، القككول ويقككترن بالعمككل، العلم ليتحد للطلبة مساكن ذلك

في الدين روح وتبث كلمية، تكون أن قبل بيقيهطت الدراسة وتكون
علككى فيتخرجون الطالبين، نفوس في مظاهره وترسخ المتعلمين،

النبيلة. محمديةال والخإلقا الفضيلة
مسككلمين، أبناؤنككا يككدخإلها اخإترعوهككا، ومعاهد ابتدعوها كمدارس ل

فكككارألاب عقولهم تسممت وقد دين، بل أو ملحدين، منها  ويخرجون
علككى وشككبوا اللحاديككة، آراءبال أدمغتهم وحشيت الفرنجية، الخبيثة



أتقنكه لكو المسككاجد تعليككم مكن أرتككى تعليككم وأيوالباحية.  التقليد
الرهبككة، ل الرغبككة وعمككاده وجهككه، علككى وفهمككوه بككه، لقككائمونا

والمحبة. الصلة وأساسه
تلقككي كككانمو المككؤمنين، تعككارف ميككدان كلككه هككذا بعككد مساجدوال

وقككد ويتعككارفون، نآخإوتككي ظلها وتحت يجتمعون ففيها أشخاصهم،
هماحنك وحفل صلحهم، ومجالس المسلمين أندية القديم في كانت

هذا أعلنوا ”يقول حيث  والسلم الصلة يهلع رسوللا صيةلو ًتنفيذا
ي واجعلوه النكاح المحافكل هكذه مصكائب يجتنبككونف ،”المسكاجد ف

ل واللككه بالباطككل وتفككاخإر وتكككبر ورياء وتبذير إسراف نم المعتادة
فخور. مختال كل يحب
أن يجككب ما لأو كانت المة حياة في آثارال هذه للمساجد كانت افإذ

كككان وكككذلك المفكرون، إصلحه في ويفكر العاملون رتهابعم يعنى
بنككى أن هجرتككه يفكك  والسككلم الصككلة يككهلع الله لرسول عمل أول
الككذي مسجدال ووه عوف، بن لمسا يبن في إقامته مدة ءاقب جدمس

أن أحككق يككوم أول مككن تقككوىال عككل أسس جد“ لمسفيه:  الله أنزل
.”المطهرين حبي لهوال اوتطهري أن يحبون الرج فيه فيه، تقوم
يككهلع مسككجده بنككى أن المدينككة دخإككوله بعككد عملككه عمككل أول نوكككا

ريككاض مككن روضككة فيككهو نالمقدسي الحرمين نياث والسلم الصلة
شعي اإل شعي ل  اللهم“يقول:  وهو بنفسه فيه يعمل وكان الجنة،
ويقولون: يعملون بهحاأص وكان ”والمهاجرة للنصار فاغفر الخإرة

المضلل العمل منا كا  لذ يعكمل يكبكوالن قعدنا لئن
 وقاعدا تائما فيها لم  يع المساجدا يعمر من ستوىلي

ئدااح قيالطر نع ىري ومن
اللككه ىلص الرسول دعوة أجاب من أول عنه لهال يرض عثمان نوكا

وار.س مسخإ مقدار فيه فأدخإل مسجده، توسعة يف وسلم عليه
جمعيككة مساعدة من ليهإ تموفق ما على وتعالى اركبت الله مدوافاح

وأنفسككم، بككأموالكم المسكجد هككذا تشكييد فكي المسلمين الخإوان
نيلصككخمال مثوبككة ضككلفأ مكولقككا العككاملين جزاء ريخإ لهلا مكوجزا

“وسككلم:  عليككه الله ىلص رسول المنفقين. قال أجر لكم وضاعف
رواه ”الجنككة فككي ًبيتككا له الله بنى الله جهو به يغيب ًمسجدا بنى نم

ا.ميرهغو ومسلم البخاري
 إن“ل: اقك وسكلم عليككه اللككه ىلصك الله رسول أن رةيره يبأ وعن

وإن افتقككدوهم، غككابوا إن جلسككاؤهم الملئكككة ًا،داأوتكك للمسككاجد
على المسجد أعانوهم. جليس حاجة في كانوا وإن عادوهم، مرضوا

اهور”  منتظككرة رحمككة أو حكمككة ةمكككل وأ تفادمسكك خإصككال: أخأ ثلث
شرطهما. على صحيح قالو الحاكم



صاتقصا
عكن ةبكاللكت أتهيكأ نكاأو ًاعرضك عليهكا رتثعكك يتالك القصاصات ومن
أحببت طريفة، قصاصات القاهرة إلى النتقال بعد والداعية وةالدع

حين: إلى السماء نشر عن تذرامع ، ييل فيما أكتبها أن

النفوس: ئعطبا
مشككروعهما فكي النفككاقا بشككأن وبينه بينه تم اي... بمارحنيص ملو

التجاري...
السككلوب اذوهكك المككادة حككب مككن نفسه برأت قد أنه أظن كنت وقد

به... ذلك عالقة تزال ل بقاياه فإذا والدوران اللف على يعتمد الذي
من النفوس هيرطت أن تقدعأ ينيجعل ولكنه إصلحه، من ييؤنسن ل

شوقي: قولب نيويذكر الحياة في عمل أشق نهااأدر
 الذئابا طبائعها من اف كششر نزعات من لناسا يفاشو

الخككبرة تمككام دبعكك اإل بالنككاس لثقككةا يفكك ًكككثيرا ريككثأت يعلنككويج
والمعرفة.

له:ال قدرة رآثا
يءشكك كككل فككي الله قدرة آثار يرون الذين لهؤلءف يءلش أعجب إن
اللككه عن الفهم عنه. إن يفهمون ول به يؤمنون ل ثم أنفسهم فيو

الكتككب فككي الكلمة هذه أقرأ كنت به. وقد اليمان حقيقة هو تعالى
فهككم.ال اهككذ أبككواب من ًبابا يقلب على الله فتح ىتح غامضة فأراها

طريككق وبككدء المعرفككة أول هككو بل اليمان ليس أنه حقيقة فعرفت
فككي التلميككذ إلككى الطمئنككان كككل نفككسال مطمئككن الوصول. كنت

تبككعت ينككل وذلككك النشكاء ناحيككة من درتهممق يف ًكاوشا القواعد
هكذا علكى عتمكدتاو عليها بيقطوالت القواعد شرح في ًكثيرا معهم

منككه تخككوفت فيمككا إجككادتهم عككن النتيجككة فأسككفرت المجهككود
قككدلو“ تعككالى:  اللككه قككول فككذكرت عليه اعتمدت فيما وتقصيرهم

.”مرتكثك أعجبتكم إذ حنين وميو“ ”ببدر لهلا مكرنص

ي:بعر اقاميث
ي:تيككأ  مككا1350 المحككرم  مككن22 .بتاريككخ”الضككياء ”جريككدة تنشككر

العككرب وحككدة فكككرة بككث غايتها جميعة المتحدة ياتالوال في لفتأت
يحلككف الككذي القسككم هذا أعمالها من باستقللهم. وكان والمطالبة

و:هو يبعر كل به



شككرفيوب يبككإله نمككوت. أقسككم العككرب وباسم نحيا العرب سمبا“
العككرب لسككتقلل وأسككعى العربية للوحدة أعمل أن أجدادي وبتربة

إلككى يتككؤد دامككت مككا صككفتها عن لنظرا عبقط وطريقة وسيلة بكل
الحلف أجككراه الككذي بالتقسككيم لقامط أعترف ال نيإ العليا، الغاية

يبككأ ول بلفككور، عككدو مثككل وعد أو تدابنا يبأ ول ربيةالع البلد في
جسككما العربية البلد كل عتبرأ ينإ بل لعرب،ا نيأما مع يتفق ل حل
والمهككاجرين ةغريبككال عناصككرلا وجككود أن وأعككترف يتجككزأ ل ًحككداوا

لحقوقي واغتصاب ائروج يطبيع غير هو العربية البلد في الجانب
هككرطأ بككأن عهككدتأ ينوإ ،بلدي ريةوح يلحريت لبوس يأمت وحقوقا

كككل أهككدم وأن ي،أجنككب انتككداب أو احتلل أو اسككتعمار كل من البلد
إقليمية وا ةشخصي غاية أية أجعل وأل العامة الغاية سبيل في عقبة
والتوقيككع: فرسككان شككهيد، واللككه العربيككة الوحككدة سبيل في تقف

ة.عربيال حدةالو
إعككدام يككوم الميثككاقا اهككذب العمككل بككدء يككران حز17 يككوم ررواق ماك

فلسطين. لشهداء النكليزية السلطة

طر:خإوا
ًا كلمككا المحموديككة. وتكلمنككا يوم... و... مككنال يإل حضر عككن كككثير
مجككال لككي يتسع فل عنه أكتب أن المسلمين. أريد الخإوان تاجمعي

الككذي الطريق لي يوضح أن الله وأسأل الله، إلى أمره أكلف الكتاب
يه.ف أسير
المسككلمين الخإككوان عيككةجم يفرعكك نأ يتككطراخإ ملخككص أن علككى

بغيككر أنشككئت نهككال ًكككثيرا تنفككع ل سككوف وشككبراخإيت بالمحموديككة
جهككودوب يبنفسكك بنيككت مككا إل الككدعوة ءانككب فككي ينفككع ول ي،بأسلو

التهككذيب فككي شككركة معهككم لككي يككرون الككذين الحقيقييككن الخإوان
عديلتت فيه ستحدث ليةيماعسال فرع قليل. ونفس وهم والتعليم

موهككوب للككه.. قائككد اللككه.. إنككه شككاء إن ًنافعككا سيسير لكنهو رةكثي
مسرف اسففسلا إلى المواهب وهذه القيادة بهذه منصرف ولكنه
لهككا حقيقككة ل بأوهككام مملككوء قلبككه قيمككة، لككه يقككدر ل وقتككه فككي

مكن ضكرب عليكه فالعتمككاد العنككاء؟ إل تثمكر ل ناحية إلى ومنصرف
يمة.قالع رةطمخاال

فل زميكل ككأخأ إلككى ينظر به. وهو الخاصة أساليبه الشيخ.. له أخأوال
ضككربا الفكككرة وحيدت نيكو الناحية هذه ومن ً،قليل الإ ئيراآل ييصغ
كذلك. مخاطرة عليه فالعتماد التعسر؟ من



اتبعك     من  و     له  ال     وحسبك     ونفسك     ربك  ..      والخلق     وإياك     هذا     يا     ك  نفس
:  ؤمنين  لم  ا     من
فككي الكتابككة هككذه رأي المحموديككة مككن الزائككر الخأ أن الطريككف من

اللككه سامحك ”العبارة هذه المقابلة الصفحة في بخطة فكتب حينها
مككا وكككل هككذا، ظنككك في تغاليت أنك الله علم لقد ”الكريم خأأال أيها

ظننت. ما غير اليام لك يتبد أن أرجوه
ي،فكك صوابك إلى راجع بد ل نكأ غير ملع هلفال نفسي أزكى تولس
هككافي هاللكك معلكك سنفكك هككي جنبي بين ملهاأح يالت نفسال أن عالم

ىلككع ًاسككأو حسرة تفتتوت غيرة تضطرم أنها الزلي السابق بعلمه
وأهله. السلم أصاب ما

ز:تمي
إلككى يككدعو ووهكك نالقصاصككي لية... مككنيماعسككال إلككى ماليككو حضر

وقفككت إنمككا ة. وأنايالسلم يآمال افيتن خإاصة أفكار وله الطريقة
هؤلء وأمثال ي،السلم للصلح السبل خإير أنها أرى عوةلد ينفس
آن . لقدريدهأ ل ما وذلك مهتدعوا بشكل وتشكيلها تحويلها ونيريد

فيككه هة. واكشككفبمشككتلا الدعاوي هذه كل عن به أعتز الذي لوانا
تككابك إلككى الرجككوع فككي خككصتلي ذيال يالسلم للصلح الغاية عن

والوهككام، فككاتالخرا هككذه مككن ولالعقكك وتطهير رسوله ةنسو هلال
الحنيف. السلم هدى إلى الناس وإرجاع

وب:أسل
المسككلمين، الخإككوان جمعيككة سمبا تكون أن الدعوة في مزبل سلي
إلى الدعوة فلتكن الرواح وتهذيب النفوس إصلح إل ضنارغ سيفل

نتكككوت ذلككك بعككد ثككم التعارف، يةدوأن حراء دعاهمو النصار مدارس
جماعات.

القوى: وخإباثة المين ضعف
الدارة: إن سلككمج نظام بخصوصي... و... إل تحدث اليوم هذا في

هككم ونقليلككو المسلمين الخإوان دعوة بعد يفهموا لم الناس ؤلءه
منهجهككا وتنفيككذ إدارتهككا بأعبككاء النهككوض يسككتطيعون لككذينا ئكلأو

ويككديرون يفهمككون الرجكك يجانب إلى يكون أن أتمنى ننيإالواسع. 
مقككدرتهم إلككى طمئككنوأ ًقليل بهككم تاحوأر العمل هذا يهمإل فأسلم

كلمككة إل الدارة مجلس من يفهمون ال نيالكثير م؟. إنه نأي ولكن
العككداوة بينهككم بهككا وتقككع حيازتهككا، على يتنافسون فهم العضوية،

رابكا يهك ضكجات لمنتظكرا يرغيالت سيتبع. ءغضاوالب ثكم يلكوح لس



القصككد حسككن تعلككم كنككت إن ه. فككاللهمإليكك الوصككول بمجككرد لزوي
بكادكع سكبيل بنكا فاسكلك كلككذ غيكر كان وإن فوفق، النية وخإلوص

آمين. نيلصخمال

قاهرةال يف عوةالد:  انيثلا سمقلا

24 رقم نافع حارة
ماعيليةسككبال الخإككوان إدارة مجلككس واجتمككع القككاهرة إلى انتقلت

نككهأ وبمككا ،”المسككلمين للخإوان العام المركز” ةهرالقا اعتبار ررقو
قككرر فقككد بهككا خإككاص مناسب مكان الوقت هذا في للجماعة يكن لم

فيككه الول الككدور نكككاو أسكككنه الذي المنزل عتبارا القاهرة إخإوان
بكك لكهال عبد حارة من فرعةت الم24 رقم نافع لها: حارة ًمقرا ًخإاليا
السروجية. شارع حواري إحدى

عيليةإسمابال الفعل رد
ضككخم وفككد أهلهككا مككن رضككفح اعيلية،سملل مفاجأة النتقال وكان

إليككه وطلككب عيسى، باشا يحلم ذاك إذ وكان المعارف يروز ابلقو
ناظرهكا. وقابكل عبكاس مدرسكة ككذلك الوفد هذا وزار النقل، اءلغإ
بوجككودي يتمسك أل في إليه ) وتحدث الله رحمه رأفت بك حسنين(

عككن العككدول رجككوتهم حككتى بككذلك أعلككم كككدت ومككا القككاهرة، يفكك
بالقاهرة، البقاء في يبرغبت المعارف وزارة إلى تقفكرتهم. وأبر

.يولمصلحت يطلب على بناء كان إنما النقل هذا وبأن
اعيليةسككمال وفككد وعككد حيككن يرالككوز عواسككم الجرائد مخبري ولكن
أن وتصككادف الخككبر، هذا ومنها حالصبا جرائد النقل. فصدرت بإلغاء

الخككبر أن هلككونأال فظككن يتأسر لحضار اعيليةسمال إلى سافرت
وأنا بالعودة مهنئة الخإوان دار على تتوافد جموعهم وأخإذت صحيح،
بالحقيقة. وأخإبرهم لذلك ابتسم
خإطاب لىع يماعيلسال الوفد أطلع عباس مدرسة ناظر أن وحدث

وشككتم، حتجريكك وفيككه الككدعوة علككى الخككارج خأأال يككعقبتو إليككه ورد
تربككص حتى أفارقها كدت البلد. وما إلى الخبر ونقلوا لذلك فتألموا

ًضككربا وأشككبعوه طريقككه فككي وهو الهلين من المتحمسين بعض له
ًمتهمككا هككو والقيككام. وتقككدم السككير عن عجز حتى يواليد يبالعص
ضككربه علككى كمحككرض معهككم ييتهمنكك أن إل ىبككوأ الخإككوان، بعككض

جلسكات، تبعتهككا جلسككة وتحكددت حينككذاك بالبلككد بوجكوديً امسكتدل
انتهككت ثككم مككرات اعيليةسمال زيارة فرصة لي أباحت قضية وكانت

ناف.ئسإوال البتداء في بالبراءة



العالميككة الحككرب بككلق فيمككا يأ القككاهرة فككي الخإوان نشاط بتداءإ
: المسلمين الخإوان - دور الثانية

والداعيككة ةوالككدع عمر من سنوات سبع تقطع يالت الفترة هذه يف
دار  إلى24 نافع حارة كثيرة: من دور في خإللها العام المركز تنقل
الناصككرية شككارع إلككى 5 مقر يالشماشرج حارة إلى السلح سوقا

راد إلى ًوأخإيرا 5 رقم افقالو عمارة راءضالخ العتبة  إلى13 مقر
الخإككوان جريككدة دارةإ هككيو ً أيضككا13 مقككر عمككر بككك أحمككد شككارع

ن.آال المسلمين

الفترة: هذه في الخإوان نشاط أنواع
التية: النواع هذه ينتظم الفترة هذه في الدعوة نشاط كان وقد

درس وتأسككيس والمسككاجد الككدور فككي والككدروس - المحاضككرات ا
الثلثاء.

الخإككوان مجلككة ثككم فقككط ينعككدد العككام المرشككد رسككالة  - إصدار2
لسنتين يرالنذ مجلة ذلك أثناء وفي ًوثانيا ًأول السبوعية المسلمين

عهدها. أول من
والنشرات. الرسائل من ددع  - إصدار3
الشككعب ونشر اليمقال شعب وزيادة القاهرة في الشعب  - انشاء4
.جلخار ا يف
والرياضية. الكشفية التشكيلت  - تنظيم5
الطلب سككمق وإنشككاء والمككدارس الجامعككة فككي الككدعوة  - تركيز6

وطلبه. الشريف: علمائه الزهر بجهود والنتفاع
م.يوالقال اهرةقلا في للخإوان دورية مؤتمرات عدة امةق - ا7
في المجيدة والذكريات السلمية الحفال إحياء يف  - المساهمة8

كذلك. والقاليم القاهرة
وبخاصككة الوطنيككة السككلمية ضككاياقال مناصككرة فككي  - المساهمة9

السياسكككية الصكككلحية الناحيكككة  - تنكككاول10فلسكككطين.  قضكككية
والمقالت المذكرات وكتابة والتوجيه واليضاح بالبيان والجتماعية

الخصوص. بهذا والرسائل
التبشككير قاومككةم كحركككة السككلمية الحركككات في  - المساهمة11

.يالدين التعليم تشجيع وحركة
الحزبيككة ومهاجمككة ًسككلمياإ رةصككالمق الحكومككات ةمكك - مهاج12 

لدراسات اللجان وتأليف السلمي المنهاج إلى وضوح في والدعوة
ببيككان النككواحي هككذه من ناحية كل . وتتناوليالنواح هذه في فنية

الخإككوان مجلككة فككي بتواريخها وثابتة متصلة تكون تكاد وكلها موجز



بعككض هنككا أثبككت بككأن بككأس ول والثانيككة الولككى السككنة المسككلمين
وللتاريخ.  للذكرى قصاصات في مدونة عليها تثرع التي الخطوات

ضالنهو يلبس في
وتفهككم ًولأ المككة ىب) فككتر ( التربيككة النهضة دعامة تكون أن يجب
بككىوتر الحقككوقا هككذه بها تنال التي الوسائل وتتعلم تماما هاقحقو
أخإرى بعبارة أو بقوة اليمان هذا نفسها يف ثبوي بها اليمان على

روحيا. و       وعمليا نظريا ًدرسا نهضتنا منهاج تدرس
أن بككد فل لمككة يككدرس دراسة منهج لنه ًطويل تاقو ييستدع وذلك
يتخط تحاول أمة وكل الطويل، والكفاح والناة بالصبر المة تتذرع

الحرمان. نصيبها يكون يعةطبال حواجز
طلبتهككا مدرسككة، النهضككة تود يالت البلد تعد أن يجب هذا أجل ومن
الحقككوقا وعلومهككا وأعككوانهم، الزعمككاء وأسككاتذتها المككواطنين كل

أن يجككب أيضككا ذلك أجل ومن والوسيلة، ايةغال أو العامة والواجبات
والزعامة. جالمنه هما مهمان أمران ينظم
بحتة عملية المكان، بقدر قليلة، مواده تكون أن فيجب المنهج فأما

وتنتقككد تختككار أن فيجككب الزعامككة وأمكا قلت، مهما النتائج ملموسة
يكككون أن ويجككب وأوزرت أطيعككت الثقككة درجككة إلى وصلت إذا تىح

وزعمتككه الضرورة خإلقته ًزعيما كذلك. ل ليكون بىتر ًزعيما الزعيم
زعيم. ل حيث ًزعيما أو فحسب الحوادث

المككج قبلهمككا ومككن وفريككد كامل مصطفي بنى القواعد هذه على
هككذا طريقهككا فككي سارت ولو مصر نهضة عبده محمد والشيخ الدين

ولككم لتقككدمت لالقكك علككى أو بغيتهككا إلككى لوصككلت عنه تنحرف ولم
تخسر. ولم وكسبت تتقهقر

قبككل النتائككج يسككتعجلوا أن أرادوا الظككروف خإلقتهككم زعمككاء أن بيد
السياسككة ومكائككد الشككعوب بقيككادة غرارتهككم وخإككدعتهم الوسككائل

بعككد شككيئا يجدوا لم جاءوه إذا حتى وراءه وجروا ماء السراب وانفظ
مككن الرجوع إلى فاضطروا الزاد وفناء الوقت وتضحية الجهد إنفاقا
يربحوا. ولم وخإسروا وتقهقروا بدءوا حيث

الماضككية بالتجككارب واكتفككت ناصككعة الحقككائق هذه المة فحصت إذا
واحتقككرت والحقائق بالجديات وعنيت الصحيحة النهضة إلى وعادت
شككاء إن كاسككبة فإنهككا والنضال للكفاح طويل ًصبرا وأعدت الوهام

الشككهوات بحككار في غارقة ينبالما معلقة ظلت إذا تعالى. أما الله
مككن لهككا يبق ما فستخسر والخمول الكسل إلى مستنيمة والهواء

القائل: قول مثل مثلها ويكون ًتباعا مال أو غيرة أو قوة صبابة
فوقيا ول يتحت ل وجلست ًمعا وحماري يبيت بعت



الوصككول، طريق تسلك أن المحبوبة. نرجو أمتنا تسلك الطريق يفأ
المسلمين. الخإوان جمعية قامت الحقيقة هذه الناس ولفهام

ةهضالن سبيل يف
بككروح تتشككبع أن المككة اسككتطاعت - فككإذا خإلككق بغيككر لمة نهوض ل

تنجككح أن أمكنهككا والشككهوات النفككوس جماح وكبح والتضحية الجهاد
النفسية المطالب قيود من تتحرر أن استطاعت إذا المة أن بمعنى

حجكرا فليككن ءيشكك ككل مكن تتحكرر أن أمكنهكا الحيويكة والكمالت
المة. خإلق إصلح لزاوية

صككار حككتى اينككعل السككلمية غير الحياة ومظاهر العادات طغت لقد
والبحككث واليقظككة الرادة وةقكك إلى حاجة يكون ما دأش في المصلح

المظاهر. من الجارف السيل هذا نيب السلمية المظاهر عن
مريككديه على ثم فسهن على فيشتد العامة على يشتد نأ حذار ولكن
بككالمر ل بككالخإتلط النككاس. يقلككدونهم يترك ثم غايته فهموا الذين

والشدة.
ول مناهككج ول غايككات ول لهككا وسككائل ل مبهمككة تككزال ل نهضككتنا إن

.جبرام
حزب رئيس أو رارحال رئيس أو الوفد :رئيسسيسيا زعيم أي سل

بالمة ضلنهول أعده الذي المنهج عن التحاد حزب رئيس أو الشعب
أغراضها. نوال إلى بها والسير

ًأبدا ءيش ل
وتقككرب ودس اللفككاظب وتهاتر الحكم على تطاحن المر في ما كل
حسككاب علككى مائككدته فضلت من إليهم ييلق لما وانتظار العدو من

مصر. وأهل مصر
ين.دينيال الصلحيين الزعماء في ًتماما ذلك مثل لق

كذلك. ءيش ل برامجها؟ عن السلمية الجمعيات سل
ً.سبيل وأقوم ًخإيرا كانت فجرها في النهضة أن يظهر

طويكل لكفككاح المكة إعكداد دونريكي -ورجكاله كامكل طفي-مص كان
الخككداع مكان وتعلم ناة،ق لها تلين فل وأخإلقها نفوسها فيه تتحرر
المعككارف بككوزارة مصككطفي الردى. نادى مهواة في تقع فل والكيد

للعمككال الليليككة يةبالتهذي المدارس مشروع شجاوي ووضع الهلية،
فككي بالتككأليف يالرافعكك الرحمككن عبككد واسككتقل الشككعب، قاتطبو

يفهكك مهسككا أعرف ولم رأيته الذي كتابه ذلك من فكان المة حقوقا
واحككد ميككدان عنككد أطرافها تتلقى الحلقات متصلة منظمة سلسلة



من فرضوا الزعماء بتجارب يحنكوا لم أغرار زعماء نبغ فقد الن أما
بالياب. الغنيمة

ًدينيككا بالنككاس يسككيرون يوالكواكككب عبده ومحمد الدين المج وكان
فككي الفكككار وتقككويم قائككدعال تصحيح يه مثمرة ناحية إلى ًقيالوخإ

لفككروع متناسككق زيككعوت مككن بككد ل والن السككلمية جمعياتنككا ناحية
النهضة.

والنشرات الرسائل
للخإكككوان سكككيالسا القكككانون” طبعكككا الرسكككائل هكككذه أول ككككان

ظهككرو المرشككد رسككالة صككدرت ثككم الداخإليككة، واللئحة” المسلمين
سككنة رمضككان 5 بتاريككخ الولككى الرسالة وكانت فقط، عددان منها

2 0 بتاريككخ والثانية م1931سنة ير ينا2 الموافق تقريبا هك 1349
فككي جككاء وقككد  م1 932 سككنة  ديسككمبر19 ،هككك ا349 سككنة شعبان
المسلمين: الخإوان مبادىء - من التوجيه هذا صدرها

وفككق وتعككالى تبككارك اللككه طاعككة فككي والجتهاد العتقاد - سلمة ا
والسنة. الكتاب

السلمية. بالوحدة والعتصام الله في  - الحب2
الحنيف. السلم دابآب  - التأدب3
خإككرةآال ارثككوإي تعالى الله معرفة إلى بها والترقي النفس  - تربية4

الدنيا. على
المبادىء أقدس أن اعتقاد مع بالعهد والوفاء المبدأ على  - الثبات5

.”الدين”هو
اءغككابت المككة قككاتطب بيككن السككلمية الدعوة نشر يف  - الجتهاد6

الله. وجه
الوجود. يف ءيش أي من كثرأ والخير الحق  - حب7

للشارة هو ما منها الصدد هذا في ونشرات رسائل ذلك بعد وتوالت
دعوتهم، لهداف شرح هو ما ومنها الجتماعية، الخإوان أعمال إلى

زال ول السككلم، بتعككاليم الخإككذ إلككى للحكومات توجيه هو ما ومنها
الخإوان: ييد بين الرسائل هذه من
إلككى المككأثورات، النككاس، نككدعو ءشككي يأ إلككى دعوتنككا، النككور، نحو

ولككم طبعتهككا، نفككذت دقو الجهاد، رسالة الثلثاء، محاضرة الشباب،
المنهج.  نآال إلى تعد

السبوعية الخإوان مجلة
الككدعوة بنشككر يتفكك ل العككام المرشككد رسككائل نأ الخإوان رأي وقد

عامة، الناس إلى به تصل أن يجب الذي الوجه على أخإبارها وتضمن



،”المسككلمين الخإككوان جريدة”تسمى سبوعيةأ مجلة إصدار فقرروا
لم القرار هذا إنفاذ محاولة وعند يومية، جريدة ستكون بأنها ًاتفاؤل
أن بككد ول رارقكك - ولكنككه مككا رصيد بالقاهرة الخإوان خإزينة في يكن

رضككوان محمككد رضككوان الشككيخ الخأ هككو هككذا يصنعون؟ فماذا ينفذ،
مككال رأس هما وليكونا فلنرصدهما وإذن كاملن جنيهان جيبه وفي
بسككاطة بكككل وذهبككت الجنيهيككن - وحملككت كككان وقككد المجلككة هككذه

مكةكمح خإلكف الخلكق ببكاب كانت وقد السلفية، المكتبة إلى يمانإو
ناف.ئالست

ًخإيككرا اللككه - جككزاه يككبطالخ ينالككد محب السيد مع تفاهمت وهناك
وأن بالسككلفية، عطبت ولكن للمجلة، ًرايمد يكون - أن ءيش كل على
وابتسككم اللككه، فعلككى ذلككك بعد يبق وما أولى، دفعة الجنيهان يكون

بكككل خإككرآال هككو ذلك على ووافق المحبوب، المجاهد المؤمن الرجل
جريككدة فظهككرت الطبككع، وبككدأ حالتصككري فصككدر وإيمككان، بسككاطة
28 الخميككس “بتاريككخ لولا العككدد السككبوعية المسككلمين الخإككوان

كككان  إذ1933سككنة مككايو شككهر أواخإككر يوافككق وذلك  هك1352صفر
فقط. الهجري على ًقاصرا أعدادها صدر في التاريخ

وكككانوا والنشككر، والتوزيككع ليككفغللت نككافع بحككارة الخإككوان واسككتعد
المسككاجد على ليوزعوها وصبيحته صدورها يوم بأنفسهم يحملونها

مجلككة ) أنشئت سلفة ( جنيهان هذا المال هم. وبرأسيديبأ والناس
الشككيخ السككتاذ هككايرتحر أسيككر وكككان كاملككة، سنوات أربع عاشت

الككدين محككب السككيد هاير- ومككد اللككه - رحمككه جككوهري يطنطككاو
أسككعد محمككد الستاذ الدعوة رجال الدارة هذه في ويعمل يبطالخ

يتالسككاعا الرحمككن عبككد والستاذ حينذاك، الخإوان ريسكرت ميالحك
رهم.يوغ ينالد نور يحلم والستاذ نائبها،
والخديعككة، السككبك يجيككدون ينالذ حدأ يرالتحر إلى تسلل نأ وحدث

الخإككوان -جريككدة مككن يتخككذ أن فككأراد ن،آال مهاسكك ذكر عن ونمسك
خإبثها يتنف التي الدعوة ولكن ربه،آم إلى سبيل ورطهال السبوعية

بعككده رجعككة ل إقصككاء وأقصككته نفتككه ديككالحد خإبككث الكيككر ينفي امك
على معه دةيالجر هذه ترخإيص فقدت القصاء اهذ سبيل في ولكنها

سككمإ مككن يكون أن الله أراد ًاسما لها فاخإتار آخإر، باسم هاييسم أن
يصككدر فلم بالفناء، عليها الله وقضى ،”الخلود”هو فدعاها الضداد،

لككه بقككاء ل الباطككل وكككذلك أمرهككا، تهككينوا عددان أو ًاعدد إل منها
وخإيم. مصرعه يوالبغ



النذير مجلة
سياسككية” ريالنككذ بمجلككة أخإككرى رخإصككة ذلك، بعد الخإوان رواستصد

ربيككع  مككن29 الثنيككن” بتاريككخ منهككا الول العككدد وصككدر” أسككبوعية
اتجاه واضحا منها ظهر  وقد1938 سنة مايو ” ويوافق1357 الول

فككي يالسياسكك الكفككاح فككي اشككتراكهم وابتككداء الككوطني الخإككوان
الخيككر ومككن سككنين، عشر أتمت قد الدعوة كانت إذ والخارج الداخإل

ذاك إذ الخإوان اتجاه تصور إنها إذ لوال العدد افتتاحية هنا أنقل أن
التصور: تمام

محيالر الرحمن الله بسم
ثابتة: وتناخإط

المسلمين. للخإوان العام المرشد أستاذنا الفضيلة صاحب بقلم
العامة. الدعوة بعد الخاصة الدعوة ًدائما مامأال إلى
تجهزوا. الخإوان أيها
اللككه لككوجه خإالصككة المسككلمين الخإككوان دعوة بدأت سنين عشر منذ

الزعمككاء سككيد  وسككلم عليككه الله صلى العظم الرسول أثر متقفية
منهاجهككا نآالقككر متخككذة اللككه، علككى الله خإلق وأكرم الئمة وأهدى

علككى وتنككزل لككه وتعمككل به وتنادي حصهتفوت وتقرؤه وتتدبره تتلوه
وغيككر المسككلمين مككن عنككه افلينغككال أنظككار إليككه وتككوجه حكمككه

ل” نيككةآقر محمدية إسلمية” دعوة وستظل كانت لككذالمسلمين. 
يككزالعز اللككه صككبغة غيككر ةغبصككب غطبتص ول السلم يرغ لونا تعرف

عليككه اللككه صلى الله رسول قيادة رغي قيادة إلى تنتسب ول الحكيم
من الباطل يأتيه ل الذي تعالى الله كتاب غير ًمنهاجا تعلم ول وسلم

 هفخإل من ول يديه بين

وصككلة وعمككل، وروحانيككة ودولككة، وديككن وقيككادة، عبككادة والسككلم
عن هذين من واحد ينفك ل وسيف، ومصحف وحكم، وطاعة وجهاد،

.”بالقرآن زعي ل ما بالسلطان ليزع لهال إن”و خإرآال
أمككر مككن تملككك ل المجككددة الككدعوة هككذه نبتككت نأ يوم مصر وكانت

بأمورهكككا ويسكككتبد اصكككبونغال يحكمهكككا ًككككثيرا ول ًليلق نفسكككها
حريتهككا اسككترداد يلبسكك فككي يجاهككدون وأبناؤهككا المسككتعمرون

زاتاوحككز حزبيككة منازعات من الجو يخل ولم قللهاستبا والمطالبة
أن المسككلمون الخإككوان يشككأ ولككم شخصككية ربآمكك تككذكيها سياسية

ختلفيككنمال خإلف فيزيككدوا يندالميككا هككذه يفكك بأنفسككهم زجككواي
غيككر بلككون مهككدها يفكك يوهكك دعككوتهم، ويلوثككوا للغاصبين ويمكنوا

الحكومات قلبتفتصورتها.  غير صورة في للناس ويظهروها لونها
عمكك ونعملككوي المجاهككدين مككع يجاهككدون وهككم الككدولت يككرتغوت



المككة تربيككة ميككدان هككو منتككج مثمر ميدان إلى منصرفين العاملين،
الرواح يرطهوت النفوس وتزكية العام العرف رييغوت الشعب وتنبيه
قككدعتالنككاس. وأ بين والفضيلة والعمل داوالجه الحق ئمباد وإذاعة

المزيككد ويسككألونه عليككه الله يحمدون مدى إلى ذلك في نجحوا أنهم
كل على ودعوة مكان كل في دار المسلمين للخإوان أصبح فقد منه

الخيككر إلككى وتقككود للفكككرة تعمككل شككعبة مائككةثثل مككن رثواك لسان
يإسككلم شككعور مصككر فككي كذلك حالسبيل. وأصب سواء إلى وتهدي

فككي الجميككع ويأمككل بككه الضعيف يعتزو يهإل يالقو ركني دفاقا قوي
أن لككول لنهتككدي كنككا وما لهذا هدانا الذي لله والحمد ونتائجه ثمراته
اسكتعداده حسكن علكى يالكذك الشكعب لهكذا اللكه وشككر الله هدانا

الخير. يقطر إلى مبادرته يلموج الحق لتقبل
الخطككة قفككو بسككلم اجتزناها يالت الخإوان مراحل من مرحلة هذه

أيهككا نآ. واللهال توفيق هسمر الذي التصميم وطبق لها، الموضوعة
مجككال هنككاك يعككد ولم الجد أوان نآو العمل وقت حان وقد الخإوان
غاية إلى ييؤد ل وكلها قطبت والمناهج توضح الخطط فإن للبطاء،

متأرجحون. مذبذبون لقادةاو نوحائر والزعماء ثمرة، ينتج ول

الثانية كمتخإطو ما
وا:معفاس لكم أقول

دعككوة ومككن الخاصككة دعككوة ريككخإ إلككى العامة دعوة ريخإ من قلننتس
عمككالأوال بالنضككال المصككحوب الكلم دعككوة إلككى وحككده لمكال

ووزرائككه وزعمككائه البلد قادة من المسئولين إلى بدعوتنا وسنتوجه
ونضككع مناهجنكا إلككى وسككندعوهم وأحزابكه ونوابه وشيوخإه وحكامه

بككل المسلم البلد بهذا يسيروا بأن وسنطالبهم برنامجنا أيديهم بين
معهككا تككردد ل جرأة في السلم طريق في السلمية القطار زعيم
ل الككوقت فككإن مككداورة أو مواربة غير منو فيه لبس ل وضوح وفي
الغايككة إلككى السككبيل وسككلكوا الككدعوة أجككابوا فإن للمداورات يتسع

بالعككذار وتسككتروا والروغككان المواربككة إلككى لجئككوا وإن آزرنككاهم
حزب رئيس أو زعيم كل على حرب فنحن المردودة والحجج الواهية

لسككتعادة الطريق في تسير ول السلم نصرة على تعمل ل هيئة أو
ول هككايف سككلم ل خإصككومة سككنعلنها السكلم، ومجكد السككلم حككم

خإيككر وهككو بككالحق قومنككا وبيككن بيننككا اللككه يفتككح حككتى معهككا هككوادة
الفاتحين.

لكم أنككم امكك هيئكة ول ًحزبكا تخاصكموا لكم الخإكوان أيهكا الن إلكى
إنكككم قائككل فمككن عليكككم النككاس لوتقكك ولقككد كككذلك إليهم تنضموا
قائككل ومككن مككاهريون سككعديون إنكككم قائل ومن نحاسيون وفديون



متصككلون، يالككوطن بككالحزب إنكم قائل ومن دستوريون أحرار إنكم
غيككر إلككى إنكم ائلق ومن تنتسبون الفتاة مصر إلى إنكم قائل ومن
كككل من أنكم بكم والعارفون يعلم له- وال منتمون الحزاب من ذلك
كتككابه غيككر ارتضككيتم ومككا ًزعيما رسوله غير تماتبع فما بريئون ذلك

ًجانبككا النككاس كلم غايككة. فككدعوا السككلم سوى اتخذتم وما ًمنهاجا
ليضككيع الله كان وما قائقحال بكشف كفيل والزمن الجد، في وخإذوا

م.يرح وفؤلر بالناس الله إن إيمانكم
اليككوم أمككا مضكى فيمككا هكككذا ًسككلبيا الخإوان أيها كمقفمو ذلك كان
هككؤلء ستخاصمون كذلك، يكون فلن الجديدة الخطوة هذه في وأما

لكم يستجيبوا لم إن لديدة شديدة خإصومة وخإارجه الحكم في ًجميعا
وسككيكون له ويعملون عليه يسيرون ًمنهاجا السلم تعاليم ويتخذوا

متسكاندة متراصكة ةلككوكت قوية وحدة في لكم ينممنض ًجميعا هؤلء
يتفرقككون ول يجتمعككون ذمعككه. وحينئكك وعملككوا الله يداع أجابوا إن

ول التردد يعرف ل واضح بيإيجا موقف فهو ينتقدون ول ويتحدثون
ذلككك فككي ولسككنا عككداء وإمككا ولء بغض. فإمككالوا الحب بين يتوسط
فككي بالتككدخإل مسككلكنا نغير أو طريقتنا عن ننحرف أو ناطتخإ نخالف

ثانية خإطوة ننتقل بذلك ولكنا يعلمون ل الذين يقول امك” السياسة
ول آنككيلقرا ومنهاجنككا المحمديككة وخإطتنككا السككلمية نايقتطر في
سككلمال يشككمل نأو الككدين مككن ًجككزءا السياسككة تكككون نأ لنككا ذنب

لقيصككر رصككلقي ما أعط ليمهتعا في والمحكومين. فليس الحاكمين
القهار. الواحد لله لقيصر وما قيصر هميلتعا في ولكن لله، لله وما
هككذه جريككدتكم صفحات على الخطوة هذه لكم -- أعلن الخإوان أيها

القوليككة، الككدعوة بعككد يالعملكك الجهككاد إلى مكوأدعو منها عدد لول
يفكك هككذا كمجهككاد نتائككج من وسيكون تضحيات وفيه بثمن، والجهاد

ومككا ادطهللضكك منكككم الموظفككون يتعككرض أن والسلم الله سبيل
مككن وأكككثر للمعاكسككة منكككم الحككرار يتعككرض اد. وأنطهالض فوقا

ومككا السجون إلى منكم المترفهون المترفون يدعى وأن المعاكسة
كككان فمككن وأنفسكككم أمككوالكم فككي ولتبلككون السجون من أشق هو

ظروفككه به قعدت ومن لها وليستعد فليتجهز الخطوة هذه في معنا
الخإككوان شككعب مككن شعبة أكان سواء الجهاد تكاليف عليه بتعص أو
كتيبككة وليككدع ًقليل الصككف عككن فليبتعككد الجماعة أعضاء من ًفردا أم

اللككه شككاء إن النصككر ميككدان فككي ذلككك بعككد فليلقنككا ثككم تسككير اللككه
مككن إبراهيككم قككال امككك إل لكككم أقككول ول ينصره من الله ولينصرن

.”ميرح غفور فإنك نيعصا ومن مني فإنه يبعنت فمن”قبل
الشككعب وفي ًمحققا ًأمل الله أيده المسلم الملك جللة في لنا وإن

الشكعوب ومعككه التجككارب ونبهتكه الحكوادث صكقلته الككذي المصكري



اللككه وتأييككد ،ًصككادقاً انظككر السككلم بعقيككدة خإيككةآالمت السككلمية
دائما. المام فإلى وبعده ذلك قبل ومعونته

البنا حسن

دعوة تشرح فيهما كانت كاملتين سنتين تصدر يرالنذ استمرت ولقد
حكومككاتهم، اخإتلف علككى الحككاكمين إلى ذكراتهمم وتنشر الخإوان
وبانفصككال ووضككوح، قككوة فككي يالجتمككاع الفسككاد هككذا وتهككاجم
تنطككق صككارت ذلككك بعككد الخإوان عن زيد أبو محمود الستاذ صاحبها

صدرستوا ن،آال إلى وسلم عليه الله صلى دمحم سيدنا بابش باسم
نيالثككا عهككدها فككي” المسككلمين الخإككوان” مجلككة بعككدها الخإككوان

الله. شاء إن نهاحي في عنها ملوسنتك

 بدء على عود
الول عهككدها فككي السبوعية الخإوان مجلة أن الحظ حسن من كان
50 سككنة مككن أو كككذلك  الميلدية36 سنة إلى  الميلدية33 سنة من

لحككوادث ًسككجل تعتبر ذلك بعد النذير مجلة ثم 54 سنة إلى الهجرية
تلخيككص فككي عليهما وسنعتمد والداعية، الدعوة حياة من العهد هذا
هنككا المتنككاثرة الخاصككة المككذكرات بعض مع إيجاز في الحوادث هذه

وهناك.
إن وييرو يشبع ما ففيها المجموعات بهذه فعليه الطالة شاء ومن
الخاصككة، حيككاته في جديد فل الداعية عن وأما الدعوة، عن الله شاء

الميريككة عبككاس بمدرسككة ًمدرسككا جميعهككا الفككترة هككذه قضككى إذ
بالسبتية. للبنين البتدائية

العهد ذلك يف المسلمين الخإوان جماعات
المصككري بككالقطر شككعبة عشككرة خإمككس المسلمين الخإوان لجمعية

:يه
اللككه عبككد  بعطفككة24 رقم نافع حارة مركزها  - القاهرة: وعنوان1

أفنككدي الرحمككن عبككد السككتاذ ونائبهككا بالقككاهرة بالسككروجية بككك
المصرية. الحديدية السكة بهندسة الموظف يتالساعا

مدأح يعل الستاذ ونائبها جومار بشارع ماعيلية: ومركزهاس - ال2
الجداوي.

الرمككد مستشككفي أمككام توفيككق بشككارع سككعيد: ومركزهككا  - بككور3
الرباط. شركة وكيل طيرة مصطفي أفندي محمد ونائبها

محمككد الشككيخ السككتاذ ونائبهككا البلح جباسات  - البلح: ومركزها4
الجباسات. مسجد إمام يفرغل



حامككد السككتاذ ونائبهككا شككبراخإيت بنككدر  - شككبراخإيت: ومركزهككا5
منشككأة وشككعبة منيةسككال شككعبة وتتبعهككا المركككز واعككظ عسكككرية

جديد..
السككتاذ ونائبهككا المحموديككة بنككدر البحيرة: ومركزهككا  - محمودية6

.يالسكر أفندي أحمد
السكتاذ ونائبهكا المنزلكة، مكدينه ا: ومركزهك”دقهليكة”  - المنزلكة7

شككعبة وتتبعهككا صصكالتخ علمككاء مككن الطيكر محمد مصطفي الشيخ
خإضير. ميت

المجاهككد الخأ ونائبهككا الجماليككة، : ومركزهككا”دقهليككة”  - الجمالية8
اللطيف. عبد أفندي محمد

الجديككد كفككر تتبككع مرجككا ميككت : ومركزهككا”دقهليككة” مرجا  - ميت9
ي.نالمد محمد أحمد الشيخ ونائبها

عبككد الفتككاح عبككد الشككيخ السككتاذ : ونائبها”قليوبية“  – شبلنجة10 
فايد. السلم

بعد ميالرس تكوينها يتم لم للخإوان ناهضة شعبة طنطا  - وفي11
بالمعهككد المككدرس الجعككار أفنككدي محمككد السككتاذ بإدارتهككا يقككوم

فككوزي يأفنككد محمككد النككاهض الشككاب ذلككك في ويساعده الحمدي
خإليل.

ويرأسككها المدينككة فككي إحككداهما السككويس: شككعبتان  - وفككي12 
الشككرعية، المحكمككة باشكككاتب يالبحيككر الككرزاقا عبد الشيخ الستاذ

يعفيفكك الشككيخ السككتاذ ويرأسككها الربعيككن يحكك فككي والخإككرى
الجهة. مأذون عطوة يالشافع

الشككاب تكوينهككا اسككتكمال إلككى يدعو فتية دمياط: شعبة - وفي13
.يالمواف حسن يأفند مصطفي المسلم

تكوينهككا اسككتكمال إلككى يككدعو شككعبة شككرقية حمككاد بيأ ي - وف14
.يالعسلوج اعيلسمإ محمد الحاج المسلم الخأ كذلك

المسلمين. الخإوان لجمعية ينجيبو  - فرع15 
بها للجمعية ةعبش تكوين في الغيرة ذوي ينجيبو شباب بعض رغب

حسكين أفنكدي اللكه عبكد المهذب الخأ حضرة الرشاد مكتب فانتدب
المكتب. وبين حضراتهم بين صلة ليكون مانييال نور يعل

 للخإوان الول تمرؤالم وهو العام الشورى مجلس عتماجإ

مقدمة
المسككلمين الخإككوان فككروع نواب راتضح العام المرشد فضيلة دعا

الخميككس يككوم ماعيليةسككال بمدينككة الجتمككاع إلى المصري بالقطر



الجمعية شئون في للنظر  هك1352 سنة  صفر22 الموافق يالماض
حضراتهم كان حتى الجتماع ساعة وافت وما ،ًسراعا الدعوة فلبوا

الزمة استحكام مع البلدان مختلف من اعيليةسمبال الجمعية يبناد
إلككى العشككاء صككلة بعككد مككن تمككاعإجال دام وقد بشأنه كل واشتغال

الصككبح صككلة النككواب حضككرات وأدى الجلسككة ورفعككت الفجر، صلة
مككن نككائب كل خإطب الجمعة صلة وفي المسلمين، الخإوان بمسجد

مسككاجد مككن بمسككجد بعككدها النككاس ووعظ الجمعة ةطبخإ حضراتهم
بحضككراتهم الجمعيككة وأعضككاء الهليككن حفككاوة وكككانت اعيليةسمال

بحفككل يليةعماسككبال الجمعيككة إدارة قامت العصر صلة بالغة. وبعد
التابعككة للبنككات المككؤمنين أمهككات مدرسة بفناء لحضراتهم يتكريم

حضككرات ومككن الجمعيككة أعضككاء مككن ءخطبككاال فيككه للجمعية. توإلى
صكككحة شمفتككك عيسكككى الحميكككد عبكككد الكككدكتور وألقكككى النكككواب،

بمزيككد وبلتقكك الهليككن على يمةق وشكر ترحيب كلمة ماعيليةسال
والسرور. العجاب

الخإوان قافر لئحة
عليهكا وكككان المسكلمات، للخإككوات لئحككة أول هنككا نثبكت وللكذكرى

ذلك. بعد وبالقاهرة ماعيليةسبال العمل
فككي  تككألفت1933سككنة  إبريككل26 ،1352 سككنة المحككرم غرة في
المسككلمات، الخإوات فرقة تسمى إسلمية أدبية فرقة اعيليةسمال

الفرقة: هذه تكوين من الغرض
أضككرار وبيككان الفضككيلة إلككى والككدعوة السككلمية، دابآبال مسكالت

المسلمات. بين الشائعة الخرافات

الفرقة وسائل
والنصككح بالسككيدات اصككةخال المجتمعككات يف والمحاضرات الدروس

والنشر. والكتابة يشخصلا

الفرقة نظام
مبادئهككا علككى العمككل تككود مسككلمة كككل الفرقككة في عضوا - تعتبر ا

دابآبك أتمسككك أن وميثككاقه اللككه عهككد ليوهو: “ ع قسمها وتقسم
.”استطعت ما الفضيلة إلى وأدعو السلم،

المسككلمين، الخإككوان لجمعيككات العام المرشد هو الفرقة  - رئيس2
وبينه. بينهن صلة تكون عنه وكيلة بأعضائها ويتصل



والمبككدأ الدرجككة فككي إخإككوان الوكيلككة ومنهن الفرقة أعضاء  - كل3
فيمككا كككل ن،هككعلي الفكككرة تحقيككق يسككتدعيها يالت العمال وتوزع
يخصه.

4 - مككا فيككه ونيد ًأسبوعيا بهن ًخإاصا ًاجتماعا الفرقة أعضاء عقدي 
السبوع في ونهيروما ،يالماض السبوع خإلل العمال من به منق
هككذا يقتصككر أن يصككح العضككاء عككدد كككثر إذا مككا حالككة . وفككيآتككيال
ن.همن بالعمال المكلفات على جتماعإال
 5- فككي وتحفظ درة،قالم حسب خإتياريةإ مالية شتراكاتإ تصدر  

الفرقة. مشروعات على منها للنفاقا الخإوات إحدى عهدة
هككذه حككدود فككي اعيليةسككمال غيككر فككي النظام هذا تعميم  - يصح6

اللئحة.
ةقكالفر أعضكاء مككن هكاعلي التصكديق بمجكرد اللئحككة بهذه - يعمل7

ىلككع الجريدة علقت ذلك. وقد يفيد بما منهن والتوقيع التأسيسية،
السككلم فتيككات فكي نجككد أن نأمككل بقولهككا: “ ونحككن اللئحككة هككذه

أنفسككهن فككي المبككادىء هككذه تحقيككق علككى يعملككن مككن الغيككورات
إن بيئتهككن فككي المسلمات الخإوات فرقة بتكوين منويق وأسرهن
نسككةآال حضككرة تكاتب أن ذلك أرادت ولمن سبيل ذلك إلى استطعن
المككؤمنين أمهات بمدرسة المسلمات الخإوات فرقة وكيلة المهذبة

ترحككب والجريدة اللزمة، المعلومات على منها لتقف اعيليةسمبال
.”الفكرة هذه من الستفادة حول لحصا يرأ بكل

والتبشير لمينالمس الخإوان جمعيات
مقدمة

يالككت التبشير حركة في البلء أحسن المسلمون الخإوان أبلى ولقد
بهككذا الخإككوان اعةمج كتبته ما يلي وفيما العهد، هذا في قرنها نجم

الخصوص:
جمعيات مراكز وراجي كان أن سوئه أومن الحظ، حسن أمن ندري ل

يللتبشككير. ففكك مراكككز المصككري القطككر فككي المسككلمين الخإككوان
بكور يوفك اعيلية،سكمال وفكي دقهليكة، المنزلكة وفكي المحمودية،

للتبشككير نشككيطة مراكككز القككاهرة وفككي ،يرصككو بككيأ وفككي سككعيد،
أن ًطبيعيككا وكككان كككذلك، المسلمين الخإوان لجمعية نشيطة ودوائر
السككلم، عككن تككدافع إحككداهما باعتبار الهيئتين بين الحتكاك يحدث

في يةرالدا ونؤبالش القائمين حضرات أن إل عليه، تعتدي والثانية
بالحكمة، واستمسكوا بالحلم، اعتصموا المسلمين الخإوان جمعيات

ل فعالمككدا مواقككف ًدائمككا والككتزموا أحسككن، يهكك يبككالت وناضككلوا
أولهمككا: صككامتتين دعككامتين علككى خإطتهم في واعتمدوا المهاجم،



بالرسككاليات بالتصككال الخطككر مككن لككه، يستهدف ما الشعب إفهام
وسكككائل سجنككك مكككن العمليكككة همكككا: الوسكككائلتوثاني التبشكككيرية،
وتمكنت ،ًباهرا ًنجاحا لله والحمد الخطة هذه نجحت دقو المبشرين،

المسككتطاع ولكنككه الواجب، كل نقول ل بواجبها القيام من الجمعية
وإننككا النقككص، هذا استيفاء على المعونة الله ونسأل المقل، وجهد

بعككض القككراء حضرات إلى ننقل القائمة التبشيرية الحركة اسبةنبم
بذلك ينرم اسلكته يالت والخطط الجمعية، صادفتها يالت الحوادث

الهيئككات بها فتعمل ناجعة، تكون دق خإطة بيان أولهما غرضين، إلى
إليككه وصلت ما بمدى المة تبشير امهوثاني السلم، خإدمة تريد يالت

التبشير. ضد السلمية حركتها في وتوفيق نجاح من الجمعية

يد:عس وبور دقهلية المنزلة بين
مدرسككة حككاولت فتككاة الجمعيككة إنقككاذ حككادث عن المنزلة  - تقرير1

18 بتاريككخ العككام الرشككاد مكتككب إلى المرفوع تنصيرها بها السلم
شهور. أربعة منذ يأ ،1351 سنة شوال
العام. المرشد أستاذنا الفضيلة صاحب حضرة
الخإككوان مككن معككك مككن وعلككى وبركككاته اللككه ورحمة عليكم السلم

ً) واعككدا1( رقككم الخطككاب لسككيادتكم وبعككد: حككررت المسككلمين
المدة، هذه خإلل في حدث عما ًتقريرا مكوها يستجد بما بموافاتكم

نككائب السككتاذ فضككيلة علككى ورد رمضككان مككن والعشرين الرابع يف
الخإككوان أحككد يالويشكك محمككد أفنككدي يالحسككين مككن كتككاب الدائرة

اليككوم مسككاء الجمعيككة إلككى انضم والذي التاريخ ذاه في المنتسبين
في بالمنزلة البروتستانتية السلم مدرسة شروع فيه يشرح التالي
وعلككى علينككا اللككه فضككل ولككول الفقيرة العائلت بنات إحدى تنصير

مككن عنو يل زوجه حيلة وقلة عائلها مرض في المنكوبة العائلة تلك
بنككةإال في الفساد بؤرة بل التبشير جمعية غرض دفلن الكسب أنواع

الزائككد عطفهككم وهككو والككدناءة الخسككة فككي نهايككة باسلوب القاصر
بنصككرة ذلككك فككي متظككاهرين البائسككة للعائلككة المسككتمر وبرهككم

الشيطان. منها يستفيد التي أعمالهم من براء والنسانية النسانية
مككن فحضككر مسككتعجلة لجلسككة الخإوان دعى الخطاب هذا على بناء

يرأسككها لجنككة الحككال في تشكلت قليل نفر اخإتيرو دعوته من تمكنا
فلككم إقناعهككا وحككاولوا العائلككة منككزل إلككى وتككوجهت النائب فضيلة
بعككد لكككن حالهم، عن المسلمين تغاض من أصابهم ما لشدة يفلحوا

الفتاة والدي مع التفاقا تم وتوفيقه الله بعون قليلة غير مجهودات
يككوم فككي نككديم أفنككدي السيد توجه وفعل المدرسة من سحبها على

مطلككوب. هككو عمككا المدرسككة رئيسككة وأفهما والدها مع  رمضان25



الفتككاة العدة. وأنقذت له تعد لم يالذ الواقع للمر رضخت يل وبعد
لها. المال بجمع وقمنا

ورود يوم من تجتمع التي الجمعية من بقرار الله بعون اعتزمنا وقد
البلككد مككن تنزح حتى المدرسة محاربة في للبحث نآال إلى الخطاب

لتلككك الجمعيككة باسم مشغل فتح تقرر ما وضمن عليها مأسوف غير
معلمككة غلتتواشكك بتدائيككةإال الدراسككة شهادة حازت إنها حيث بنةإال

أشككاعت لبويهككا وإغككراء التبشككيرية المدرسككة بنفس يناير أول في
يككدفع ًشككهريا ًمرتبككا للفتككاة جنيهيككن قككررت أنهككا المبشرات رئيسة
نفقكات مكن ًشكيئا أبويهكا تكلكف ل المدرسكة داخإل يه بينما لهلها

المسكككينة الفتككاة أهككل علككى وتعمية ءنيد إغراء ذلك كل معيشتها،
أسككوأ إلككى ءيسكك من فيه تنحدر خإطر من ينتظرها ما تعرف ل التي

فككي بوجودها بأهلها اتصالها حبل قطعت يالت النشأة تلك بتنشئتها
تككرى ول بككأذنهم إل تسككمع ل أصبحت حتى المشئومة المدرسة تلك
وأهلهككا الفتككاة مككع المنهككج هككذا المدرسككة إدارة بعينهم. نهجككت إل

ذكككره السككابق بالككدور الخإوان النكراء. فعلم الجريمة لتمام توطئة
اللككه بككإذن التهلكة من وأهلها الفتاة واستخلصنا أسلفنا بما وقاموا

السكبت يكوم يفكك تعككالى بعكونه المشككغل وفتحنككا الرحيكم الرحمككن
الخإككوان جمعية مشغل اسم تحت عنه العلن بعد شوال من التاسع

وأخإذ واحدة سبعون اليوم ذلك في التلميذات من فحضر المسلمين
مككن بينهككن تلميككذة المائككة عككن يزيككد ما بلغ حتى الرتفاع يف العدد
عككن يككدفعن منهككن وقليككل ًشككهريا قككروش ثلثككة تدفع ًمجانا دخإلت
يالككذ للمشغل تدعيم ذلك كل سةمخإ أو شقرو أربعة الواحد الشهر
وجهككاد اللككه بقككوة النجككاح فككي وطيد بقلوبنا. وأملنا ًجميعا نحوطه

نككائب الطيككر يالحديككد محمككد مصككطفي الشككيخ الجليككل أسككتاذنا
قيككام أول وفككي السككرعة بهككذه المشككغل بفتككح قمنككا الخإوان. وما

من وأهلها إنقاذها في ًحبا إل كمورضا الله بفضل المباركة الشعب
الهاوية.

يصككلين وفيقككة وبينهككن المعلمات أن اغتباط بكل نآال إليكم ونزف
الككدين أصككول يهككننتلق نائبنككا فضككيلة ويككوالي أوقاتها في الخمس
الحصص. انتهاء بعد يوم كل نهاية في الحنيف القويم

السر كاتم   
غانم السيد عمر

 



ريوالتبش الخإوان
بوجود ذة،قالمن ”منصور أفكار”نسةآال من المنزلة دائرة علمت وقد
رسككةمد إلككى سككعيد بككور مككن مهربة التنصير وشك على أخإرى فتاة

ببور المسلمين الخإوان نائب حضرة إلى بالمنزلة. فأرسلت السلم
 شكوال3 بتاريكخ يآتكال بالخطكاب العكام الرشكاد مكتب وإلى سعيد
:1351 سنة

سعيد: ببور الخإوان جمعية نائب الفاضل الخأ حضرة
عككام وكككل معكككم مككن وعلككى وبركككاته اللككه ورحمككة عليكككم السلم

وسعادة. يمن في وأحبابهم لهمآو الخإوان وجميع وحضرتكم
السككنين فككي المصككري القطككر فككي التبشككير جمعيككات وبعد: قامت

مككن كككثرأ علككى ذلككك دل ومككا السككلم ضككد عنيفككة بحركات الخإيرة
ومككا عظيم وقت من أمضت ما طول من عليها استولى يالذ اليأس
حيككال جككدوى دون النعككم حمككر من حزمت وما جسيم عناء من بذلت
- غيككر قككدرته جلككت صككاحبه من المحفوظ المتين القويم الدين ذلك
ًأخإيرا أطمعت دابهآو السلم تعاليم بث في المسلمين استقامة أن

وإنمككا الخإلقيككة حالتنككا إليككه وصككلت لمككا نسككبة فينا الجمعيات هذه
البروتسككتانتية السككلم مدرسككة بقيككت. قككامت مككا الخإلقا ممككال

أنقككذناها علينككا اللككه فتككاة. وبفضككل بتنصككير بالمنزلككة التبشككيرية
تحتاج وما نةلدياا تعلمهن للبنات ومشغل مدرسة عمل في وشرعنا

وبنككات ًرجككال تخككرج وكيككف المسككلم زوجهككا منككزل فككي الفتاة إليه
أريككد يالككت الفتككاة ولكككون المدرسككة لمناهضة اإل ذلك وما مسلمين
عالككة تكككون أن مككن ًوبدل عائل لها وليس فقيرة عائلة من تنصيرها

بوجكود علمنكا للجمعيكة. وقكد ًمضاعفا الكسب فيكون الجمعية على
البلككح بمنشككية حسككين الريككس زوجة ابنة ”أفكار”مهاسا أخإرى فتاة

إلككى ينقلوهككا ولم بالمنزلة المدرسة بهذه خإمسة قسم العرب يبح
والفتككاة غفلككة يف وهم أهلها نع تنصيرها يخفوا يلك اإل المدرسة

وانتشككالها الفتككاة هذه لخإراج بحركة القيام مكنرجو وعليه طائشة
ونعككم المككولى نعككم وهككو كمجزاء يتولى والله هذه الفساد بؤرة من

.”الله ورحمة عليكم والسلم النصير
السر كاتم   

غانم السيد عمر

التلميككذات عككن بحثككت بككل بككذلك المباركككة المنزلة دائرة تكتف ولم
نهككمن سمخإ إلى اهتدت حتى المنزلة إلى المهربات البورسعيديات

حككتى سعيد بور بدائرة ليصلها كبذل العام الرشاد مكتب إلى فكتبت
الخطاب: نص هو ذاهو النقاذ عملية في بواجبها تقوم



الكبير. ومرشدنا أستاذنا الفضيلة صاحب حضرة
الخإككوان مككن معكككم ومككن وبركككاته اللككه ورحمككة عليكككم السككلم

المسلمين:
الخإوان جمعية نائب خأألل كتبنا أن لهعأ الرقيم يف سبق وبعد: فقد

”أفكارمنصككور”الفتككاة إنقككاذ إلككى ييككؤد بمككا القيككام عن عيدرسببو
بالمنزلككة ”السلم”يالبروتستانت التبشير جمعية بمدرسة الموجودة

13 سككنها منصككور البورسعيديات. أفكككار التلميذات عن تحرينا  وقد
نيثككا بقسككم البلككح بمنشية يعل حسين ىطالس متزوجة أمها سنة

صككيادا والككدها كككان  سنة14 سنها الخولي أحمد ناظلة العرب، يبح
لهككا معككروف غيككر ” سككنة12 سككنها محمككد وزكيككة ”مريض نآال وهو
وعطيات”عائلة بدون يتيمة” سنة13 هاسن الريان عبده وسيدة”أهل

ا. ذلكككهككوجه بعلمة إل أمها تعرف ل  سنوات7 سنها زقزوقا محمد
المنزلككة بمدرسة الموجودات البورسعيديات التلميذات ماءسبأ بيان
سعيد ببور الخإوان على التنبيه فضيلتكم من نلتمس ذلك حيال وإنا

بهككا يوجككد يوالككت المباركككة للجمعيككة فروع بها يالت الجهات وجميع
المسككلمات الفتيككات إنقاذ إلى يوصل ما كل يتخذ يك كهذه مدارس

الدواء فينفع الداء موضع على أيدينا نضع ًيعامج يجعلنا ذلك إن حيث
علككى المككبرم القضاء سيكون الله شاء إن الوسيلة وبهذه الله، بإذن
الحككترام فككائق بقبككول ًخإتاما وتفضلوا” الفساد بؤر”المدارس هذه

نائبنكا ًخإصوصكا المسكلمين الخإكوان مكن عنكدنا مكن جميكع وأشواقا
عليككك والسككلم الطيككر، الحديككدي محمككد مصككطفي السككتاذ فضيلة
وبركاته. الله ورحمة

السر كاتم
غانم السيد عمر

فككروع وإلككى سككعيد بككور إلككى فكتب المهمة، بهذه المكتب قام وقد
بهككذا مككرات دسككعي بككور إلككى العككام المرشد فضيلة وأوفد الجمعية،
ًعظيمككا ًاهتمامككا مككرأال بهككذا سككعيد بور دائرة اهتمت وقد الخصوص

كشكف الهمككة هككذه عككن كان حتى الكرام الهلون كذلك معها واهتم
يككوم، كل وتذكرها الجرائد ذكرتها يالت المريعة الحوادث عن الستار
يككاتطوع يالخككول نظلككة”تسككملت قككد الحكومة أن نعلن أن ويسرنا

أنهمككا والحقيقككة المنزلككة خإطككاب فككي إليهمككا المشككار”زقككزوقا
المحككافظ سعادة يتحرى أن ونرجو بالمنزلة، مخبأ في كانا وغيرهما

ينقذهن.  حتى الفتيات بقية عن امعال
العام الرشاد مكتب سكرتير



المسلمين     الخإوان     لجمعيات     فرعية     لجان     شاء  ن  إ
رين  ش  المب     خإداع     في     الوقوع     من     الشعب     ير  لتحذ

تكككوين للخإككوان العككام الشككورى مجلككس مقررات بين من أن علمنا
مككن الشككعب تحككذير على للعمل الجمعية دوائر كل في فرعية لجان

وإنككا المشككروعة السككلمية بككالطرقا رينشككالمب حبائككل فككي الوقوع
المقدسة. مهمتها في اللجان لهذه التام التوفيق لنرجو

العام     الشورى     مجلس     رفعها     ي  الت     العريضة     صورة
فؤاد     الملك     جللة     إلى   

محمككد سككيدنا على الله وصلى لله الحمد الرحيم، الرحمن هالل مسب
وسلم. وصحبه هلآ وعلى

السككلم ونصككير الدين حمى يحام الملكية الجللة صاحب سدة إلى
الشككورى مجلككس أعضككاء المفككدى. يتقككدم مصككر مليك والمسلمين

22 بتاريخ ماعيليةسال بمدينة المجتمعون المسلمين للخإوان العام
جمعيككة فروع من ًفرعا رشرع لخمسة الممثلونو 1352 سنة صفر

للعككرش والخإلص الككولء يككاتآ أصككدقا برفككع المسككلمين الخإككوان
إلككى ويلجئككون المحبككوب عهككده ولي وسمو المليك ولجللة المفدى
المبشرين عدوان من المين خلصمال شعبكم حماية راجين جللتكم
وتشككريدهم بتكفيرهككم كبككده وفلككذات وأبنككائه عقائده على الصارخأ

السلم حظره يالذ المر دينهم أبناء غير من وتزويجهم وإخإفائهم
وتعككالى تبككارك اللككه جعلكككم وقككد الوعيد أشد فاعليه وتوعد وحرمه

سككنة حيككاض عككن والذائككدين شككريعته بحراسة والقائمين دينه حماة
والمشككاهد المشهورة المواقف لجللتكم كله لماالع عرف وقد نبيه

دابككهآ علككى والحككرص المتين الدين بحبل ستمساكإال في المذكورة
أهلككه وتشككجيع مهيتعال ونشر عليه المعتدين من وحمايته وشعائره،

زعيمككة مصككر وإن العنايككة أجككزل وتعككالى تبارك الله بكتاب والعناية
مككن ًايومكك تكككون أن تقبككل ل العككادل المسككلم الملككك ورعية رقاشال

اهككمليك غيككرة مككن ذلككك تسككتمد تكفير موطن أو تبشير مباءة اليام
إيمانها. وقوة
الكريككم جللتكككم أمككر يصككدر أن راجين العلية سدتكم إلى لجأنا لهذا
المككة وإنقككاذ الفئة هذه أيدي على بالضرب الموفقة حكومتكم إلى
أن دتقككونع ممكنككة وسككيلة بكل الغاية هذه إلى والوصول شرها من
الناجعة: الوسائل من
والككدور والمعاهككد المككدارس هذه على الشديدة الرقابة : فرضًأول

بالتبشير. اشتغالها ثبت إذا فيها والطالبات بةلوالط التبشيريه



غلتتشكك أنها يثبت مدرسة أو فيمستش يأ من الرخإص : سحبًثانيا
بالتبشير.

العقائككد إفسككاد علككى يعمككل أنككه للحكومككة يثبككت من كل : إبعادًثالثا
والبنات. البنين وإخإفاء

المال. أو بالرض ًبتاتا الجمعيات هذه معونة عن : المتناعًرابعا
والخككارج مصككر فككي المفوضككين الككوزراء بحضرات : التصالًاخإامس
ومراعاة للمن ًحفظا الحزم خإطة تنفيذ في الحكومة يساعدوا حتى

جللة حزم أن نعتقد فنحن الراء بهذه أدلينا إن العلئق. وإنا لحسن
كككل المعروفككة الدينيككة وغيرتككه السديد رأيه بئوصا المفدى الملك
أيككدى مككن الشككعب وإنقككاذ المككة وإسككعاد الصدع برأب كفيل أولئك

مككن والجلل الككولء ياتآ أصدقا للةجال صاحب يا وإليكم المعتدين،
المفدى. لعرشكم صينمخلال

أسككككعد ومحمككككد”المسككككلمين الخإككككوان مرشككككد”البنككككا حسككككن
نكائب”يتالسكاعا الرحمكن وعبكد”الرشكاد مكتكب سككرتير”الحكيكم
نككائب”عسكككرية وحامككد”المحموديككة نائب”السكري وأحمد”القاهرة

يوعفيفكككك”المنزلككككة نككككائب”الطيككككر ومصككككطفي”شككككبراخإيت
شبلنجة نائب”فايد الفتاح وعبد”بالسويس الربعين نائب”يالشافع

عبكد ومحمكود”سكعيد بكور نكائب”طيكرة مصطفي ومحمد”القليوبية
أبكو نكائب”سكليم اللكه عبكد يفرغلكك ومحمد”الجمالية نائب”اللطيف
نككائب”الجككداوي يوعلكك”الجماليككة سكككرتير”كراويككة وطككه”صككوير

وسككليمان”الربعيككن سكككرتير”السككيد حسككين ومحمككد”اعيليةسمال
.”ماعيليةسال مراقب”الحميد عبد وحافظ”الربعين عضو”عويضة

رئيككس المعككالي أصكحاب حضكرات إلى الصورة هذه مثل رفعت وقد
الوقككاف ووزيككر المعككارف ووزيككر الداخإليككة ووزيككر بالنيابة الوزراء
الشيوخأ. مجلس ورئيس النواب مجلس ورئيس

الدعوة سبيل يف الرحلة من نموذج
الككدعوة، سككبيل فككي ةقالساب الرحلت من ًنموذجا هنا نثبت أننا امك

الخطككاب صككورة وهككذه  الميلدية،1933 سنة صيف خإلل كانت وقد
البلد إخإككوان نككواب حضككرات إلككى العككام الرشككاد مكتب وجهه الذي

الرحلة. إليهم ستكون الذين
الرحيم الرحمن هلال بسم

وسلم. وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى لله الحمد
المسلمين. الخإوان نائب المحترم السيد حضرة
إليكككم أرفككع بأن وبعد. فأتشرف وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الجمعيككة فككروع لزيككارة العككام المرشككد حضككرة رحلة عن البيان هذا



ذلككك. وسككيقوم لككزم إذا أثنائهككا فككي بحضرته التصال يمكنكم حتى
أفنككدي الرحمككن عبككد السككتاذ حضككرته عككن بالنيابة المكتب بأعمال
وبركاته. الله ورحمة يكمعل والسلم القاهرة نائب يتالساعا

والنشككر التوزيككع دار طبعككة ،179 صككفحة ، حككذفه تككم جككدول(
السلمية)

الحترام. فائق بقبول وتفضلوا
 الحكيم دعأس محمد
ادشالر مكتب سكرتير

القاهرة إلى الطير الستاذ قالتان

قككد القككاهرة إلككى الطيككر مصطفي الشيخ الستاذ انتقال وبمناسبة
قككورة خإطككاب الشككيخ السككتاذ فضككيلة العككام الرشككاد مكتككب اعتمد

وأوفككد المنزلككة لككدائرة نككائبين العلمككاء مككن حمككادة توفيككق والشيخ
ومحمككد السككاعاتي أفندي الرحمن عبد المحترمين الخإوان حضرات

أفنككدي ومحمككد الدين نور حلمى أفندي ومحمد الحكيم أسعد أفندي
القككرار. فاحتفككل هككذا وإبلغهككم الخإككوان لتحية المنزلة إلى ششل

الشككعب أعضككاء حضككرات وقككام شككائقا احتفككال بمقككدمهم الخإوان
بالغككة والحفككاوة عظيمككا الجمككع وكككان للقككائهم للمنزلككة المجاورة

فككي الرشككاد ومكتككب النككائبين تحية في المناسبة الكلمات وألقيت
وعككاد المثمككرة السككلمية للنهضككة العمككل ووجككوب أعضككائه شخص

الكرام. المنزلة دائرة أعضاء على ثناء ألسنة وكلهم الخإوان

المنزلة: لرئيس القاهرة نائب تنازل
عككن السككاعاتي أفنككدي الرحمن عبد المفضال الستاذ حضرة تنازل
الطيككر محمد مصطفي الشيخ الجليل الستاذ لفضيلة القاهرة نيابة

المساعد أعمال فضيلته إلى أسندت وقد الزهري بالمعهد المدرس
كلمككة الخإككوان مجلككة رتنشكك المناسككبة الخإوان. وبهذه جريدة في

الحسنة. والقدوة والعبرة للذكرى اننقله أن رأينا يتالساعا ستاذألل

الغاية تحقق على ذلك ساعد إذا واللقاب زكبالمرا فلنضح

إليهككا الوصول بقصد معينة جهة إلى البحر سطح على مسافرا هبك
تقصككدون جميعككا فككأنتم الجهة تلك إلى لوالوص غايتهم قوم ومعك



الغاية. الليل هذه إلى الطريق قطع في معا وتشتركون واحدة غاية
،بعككض فكوقا بعضككها وظلمككات هائكج، والبحكر حالكة والسماء مظلم

تصككطدم تكاد  والسفينة)نور من له ماف نورا له الله يجعل لم ومن(
وعككرا طريقككا تشق أن وتوشك عظام صخور من سبيلها يعترض بما
ووحشككته الليككل فظلم سككبيل، إلككى يهككدي ول غايككة إلككى يوصككل ل

تقككذف تكككاد والنككواء والعواصككف وشككدة حروجككة الموقككف تزيككدان
أمككامه تظككل أن مككن أقسككى والموقككف سككحيقة هوة إلى بالسفينة

ربككان غيككر بهككا يقككوم ان مككن اخإطككر القيادة ومهمة مكتوفة اليدي
إلككى مخككاطر والوعر منه بالسهل عالم الطريق بأصول عارف ماهر
بغككايته مككؤمن التضككحية غايات ىسمأ إلى مضح الخاطرة حدود أبعد
كككثرة ول الشككقة بعككد إليهككا الوصككول عككن يثنيككه ل اليمككان حككق

المعوقات.
ميناآ الدوار الفلك أجابه**** بدعوته إيمانا يؤمن كان من
مضمونا اليام ىعل نجحا أصاب**** نيته لله خإلصت تكن ومن

المككر عليككك يختلككط أن وكاد السفينة وربان الركب قائد أنت وكنت
كشفت الخطيرة والساعة المحرجة اللحظة وفي السبيل بك ويضل

عليككك يفككرض أفل ،علمككا ويفضككلك قيادة يفوقك من القوم بين أن
الككواجب عليككك يملككى ل أم القيككادة عن له تتخلى أن واليمان الحق

فككي تكككون ثككم منككك، خإيككرا بككه يقككوم لمككن المككر تترك أن والضمير
ت؟.مفه أشار وإن أطعت أمر فإن طاعته

يجكب بكل الركب قيادة إليه تسلم حتى ينتظرك أل واجبه يكون ل ثم
تهمله. أن أوشكت ما وإدراك تفسده كدت ما إصلح في يسرع أن

أن وأرى ًأحككدا تحككابي ول ًأشخاصككا تعككرف ل الغايككة أن يتعقيد في
الخطر، وقع إذا قاعها من الماء نزح بعملية السفينة في يقوم الذي
للقيكادة فتصكدى نفسكه، حكدود يعكرف ل الذي الحمق الغر من خإير
فككالول قككومه، على ًوشؤما نفسه على وبال فكان ها،نيحس ل وهو

كككان وإن كككبيرة نككتيجته وكككانت يجككب كمككا به فقام يحسن ما عرف
ياسككةالر داء عليككه واسككتولى التصككدر أحب . والثانيًبسيطا مظهره

يككديه علككى تتحقككق ل هككذا ومثككل الهلكة، موارد ونفسه قومه فأورد
فائدة. عمله وراء من يرجى ول غاية
كانت شخصية تتخلى أن المسلمين الخإوان من الناس يستغرب فل
لككم الككذي الككوقت وفككي ذلككك يحتاج الموقف كان حينما الصدارة لها

إخإكوانه اصكطفاه مكن إلكى الزمكام لتسكلم غيرها يقود من فيه يكن
إلكى بكالفكرة وطكار إخإكوانه ظن فحقق الفكرة وفائدة المبدأ لنشر

لتعمككل والعمككل الخإلص جككو في بها وحلق والخلود التضحية اءسم
العامة. الفكرة خإدمة ينمياد من خإرآ ميدان في يه



عككن المتخليككة الشخصككيات هككذه أحككد كنككت إذا شككيئا بضككاري وليس
بالواجب. والقيام يةالغا تحقيق سبيل في مركزها

يتالساعا أحمد الرحمن عبد
سابقأ القاهرة ونائب العام ادشالر مكتب وضع
المسككلمين مككن وأكككثر خلصككةمال النفوس الله حيا”الخإوان جريدة“

مككن كككثيرا للناس ليضربوا تيالساعا منالرح عبد الستاذ أمثال من
بككاب فككي الككدروس أبلككغ مككن دروس هككي الككتي العمليككة المثل هذه

والخإلص. التفاني

المسلمين للخإوان العام ادشالر مكتب هيئة
المسككلمين للخإككوان العككام الرشككاد مكتب ةئهي ذلك بعد تألفت وقد

الستاذ سكرتيره ووجه الشورى مجلس راتاقر على بناء مرة لول
التكوين: بهذا إخإطارا الخطاب هذا الخإوان إلى الحكيم أسعد محمد
الرحيم الرحمن الله بسم

لم:سو وصحبه لهآ وعلى محمد سيدنا على الله وصلى لله الحمد
المحترم: الخأ حضرة
”وبعد”وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
بتاريككخ ماعيليةسككبال المنعقككد العام الشورى مجلس لقرار فإنفاذا

حضككرات مككن العككام الرشاد مكتب تكون قد هك1352 سنة  صفر22
للعلككم ركككمأخإط نأ ينويسككر بعككد، اؤهمسمأ تيةآال الكرام الخإوان
وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلم

العام. المرشد فضيلة
القككاهرة نككائب الطيككر محمككد فيمصككط الشككيخ السككتاذ - فضككيلة1

خصص.لتا علماء ومن الزهري بالمعهد والمدرس الداري
بالمعهككد المككدرس يفرغلكك الحفيككظ عبككد الشيخ الستاذ  - فضيلة2

التخصص. علماء من الزهري
وواعظهككا شككبراخإيت نائب كريةعس حامد الشيخ الستاذ  - فضيلة3

.”منتدبا عضوا”لزهرا علماء ومن
الربعيككن نككائب طككوةع يالشافع يعفيف خشيال الستاذ  - فضيلة4

.”منتدبا”الزهر علماء ومن يالشرع ومأذونها بالسويس
ومككن المحموديككة نككائب السككري أفنكدي أحمكد السككتاذ  - حضكرة5

.”منتدبا عضوا”بها بتدائيةلا بالمدرسة أعيانها
ومن الجمالية ابنو أحد أفندي اللطيف عبد خإالد الستاذ  - حضرة6

.”منتدبا عضوا”أعيانها
الماليكة تككبكبم درويككش اللككه فتككح أفنككدي محمد الستاذ  - حضرة7

بالقاهرة.



راتوالواب هندسةب الساعاتي فنديأ الرحمن عبد الستاذ  - حضرة8
بالقاهرة.

الوابككورات بهندسككة فنككديأ الحكيككم أسعد محمد الستاذ  - حضرة9
بالقاهرة. 

ير بتفككتيش الككدين نككور يحلمكك أفنككدي محمككد السككتاذ  - حضرة10
بالقاهرة. الجيزة

وقككد المسككلمين، الخإوان نواب من”نائب”درجة في حضراتهم وكل
المكتككب بسكككرتارية للقيككام أفنككدي الحكيككم أسعد الخأ حضرة اخإتير

المكتككب وقادلصككن ًأمينككا الككدين نككور يحلمكك أفنككدي محمد اخإتير امك
الجريككدة شككئون لدارة أفنككدي تيالسككاعا الرحمككن عبككد وحضككرة
وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلم

العام الرشاد مكتب سر كاتم

العليا والمدارس الجامعة في الدعوة
إلككى وصلت حتى طريقها تشق القاهرة في المباركة الدعوة أخإذت
السككتاذ طلبهككا بعككض وقابككل العليككا المدارس وإلى الجامعة كليات
تحريككر رئيككس كككان وقككد اللككه رحمه جوهري طنطاوي الشيخ الكبير
ورغبتهم الدعوة شأن في معه اهموافوت السبوعية الخإوان جريدة

بعككث الذي الكريم خإطابه أنسى ول لها، والعمل إليها النضمام في
هككذه يإلكك يككزف يالبحككر بككالوجه الككرحلت إحككدى فككي وأنككا يإلكك به

رحمككه صككدقا ولقككد”مبين فتح”أنها خإطابه عنها. في ويعبر البشرى
صلة ل ةمؤسس ًأول فيها يرون الناس كان التي الجامعة فهذه الله،

تصككبح أن إلككى الكريمككة الدعوة هذهب فيها المر يتطور مبالسل لها
الشككيخ فضككيلة شككك. وأخإككذ ول مككبين فتككح وهككو معاقله، من معقل

الخإككوان هككؤلء ابلككةقلمً اسككريع العككودة علككى ييسككتحثن طنطاوي
هككو ذلككك ،ًمباركككا ًيومككا وكككان ولقيتهككم، القككاهرة إلككى فقككدمت

أولهككم مككن وكككان لهككا العمككل علككى ومبككايعتهم للككدعوة انضمامهم
بشككيوخأ عنهككم نعككبر الذين الستة الخإوة هؤلء البيعة إلى وأسبقهم

وهم: المسلمين الخإوان طلب
وهو الداب، بكلية حينذاك وكان أحمد، الحميد عبد محمد - الستاذ ا
شككرقي بمعاهد”لللعم انتدبته وقد العمومية، المعارف بوزارة نلا

.”الردن
الطب بكلية طالبا حينذاك نكا الجزار، النجا أبو إبراهيم  - الدكتور2
بها. مدرس لنا هوو



وهككو العليككا التجارة بمدرسة كان مصطفي أفندي أحمد  - الستاذ3
الضرائب. بمصلحة الن

الن وهككو العلككوم بكليككة وكككان الشككندي جمككال محمككد  - السككتاذ4
أيضا. بها مدرس

نآال وهككو قاالحقككو بكليككة وكككان يالهككوار رشككاد محمككد  - الستاذ5
بالمنصورة. محام

وهكو العليكا الزراعكة سكةربمد وككان صكبري أفندي محمود أخأ – ال6
الملكية. بالخاصة نآال

:التية الكلمة المناسبة بهذه الخإوان مجلة نشرت وقد
تتطلككب هككم. ولكنهككاالف سككهلة قويمة المسلمين الخإوان مبادىء“

الخلككق تكككوين هككو واحككد شككيء إلككى ترمككي إنهككا ً،وعمل ًإخإلصككا
علككى ذلككك فككي وتعتمككد ،ًصككالحا ًتكوينا المة في الصحيح يالسلم

السككوة حسككن تجتن التي والتعارف والخإاء الحب هي واحدة ةوسيل
مثل إلى تكون ما جأحو الحديثة نهضتها النفس. والمة،في حوإصل

.”يمالقو المسلك هذا
مككن تتككألف مخلصككة فرقة منهم فنفرت نير،تالمس شبابنا هذا أدرك
لمناصككرة اسككتعدادها وأعلنت الجامعة وكليات العليا المدارس طلبة

الخإككوان هؤلء ئنهن أن إل يسعنا لو له، والعمل وخإدمته المبدأ هذا
نهنئ وأن العزم، قاوصد الفهم نور من عليهم الله أفاض بما الكرام
رجالهكا كتيبكة إلكى المؤيكدة الكوكبكة هكذه مبانضكما الخإكوان هيئكة

للطلبككة قسككما الجريككدة إدارة خإصصككت المناسككبة وبهككذه العاملين،
كلمككة الموضككع هذا وفي والرشاد الفادة إلى أقلمهم فيه تتسابق

العككاملين اللككه أكككثر ”رالعصكك فتيككة”عنوان تحت الخإوان هؤلء لحد
والخإلص. بالكفاءة أمدهمو لدينه

 
لهم يثانال المؤتمر هوو للخإوان العام الشورى مجلس

ببكور الثانيكة دورتككه فكي العككام الشورى مجلس ذلك بعد انعقد وقد
ة:والدع هذه للخإوان السكرتير ووجه سعيد

سككعيد بككور بمدينة المسلمين للخإوان العام الشورى مجلس ينعقد“
 بعككد1350 سنة شوال شهر من نيالثا اليوم في تعالى الله شاء إن

فككي للنظككر العككام المرشككد فضككيلة برياسككة مباشككرة العشككاء صلة
الشكعب يريوسككرت ونقبكاء نكواب وحضكرات عامة، الجماعة شئون

مككن كلبككذ لككه صككرح مككن وكككذلك الجتماع، هذا حضور إلى مدعوون
العام.” الرشاد مكتب أعضاء



مقرراتككه مككن وكككان حككال، خإيككر علككى وتم الخإوان جريدة ونشرتها
أن علككى المسككلمين، للخإككوان مطبعككة لنشككاء صغيرة شركة وينتك

ذلككك بعد الخإوان مجلة نشرت وقد ًقرشا ينعشر السهم ثمن يكون
المشروع: بهذا اصخال النداء هذا

نحوها الخإوان اجبوو الولى المطبعة روعشم
الكتي الدعامككة هكي عامة فكرة لنشر تعمل التي للجماعات المطابع

الشككورى مجلككس قككرر لككذا دعايتهككا، ونشر أعمالها في عليها ترتكز
شككركة إنشككاء الفطككر عيككد فككي سككعيد ببور المنعقدة بجلسته العام

مكتب طبع وقد المسلمين الخإوان جمعيات بأعضاء خإاصة مساهمة
ووزعككه المسككاهمة عككةطبالم شككركة قانون بالقاهرة العام الرشاد

 مارس15 يوم وجعل لمختلفةا القطر أنحاء في الشعب جميع على
السهم. هذه في للشتراك يوم خإرآ

يكككون حككتى الموعككد هذا ىتيأ أل المل كل له العام الرشاد ومكتب
مككن يتمككن وأن بهككا يتعلككق مكا كككلو المطبعكة شكراء من نتهيا قد

عتهم. طبم في المسلمين الخإوان عمل يتطلبه ما كل إصدار
أن الشككعب كافة في المسلمين الخإوان أمانة نويحمل ينالذ فعلى

المقبلة، مشروعاتها من الول المشروع هذا حيال بواجبهم يقوموا
كلمته. ءاوإعل تعالى الله لوجه ًاالصخإ هذا يامهمق يكون وأن

العام الرشاد مكتب يرتسكر
الخإوان جمعية إدارة انتقال

المعمار حارة إلى المسلمين الخإوان جمعية إدارة انتقلت وقد
هذا نبأ الخإوان جريدة السلح. ونشرت سوقا  بشارع6 رقم

سنة القعدة ذي  من15 الخميس في الثلثين بعددها النتقال
1352.

القاهرة في المسلمات الخإوات
نساء من القاهرة في فرقة المسلمات للخإوات تكونت وقد

" أحمد " لبيبة الصالحة السيدة واخإتيرت وقريباتهن الخإوان بيوت
وقد ، سعيد وبور السماعيلية في الخإوات ولفرقا لها رئيسة
: فيها جاء وقد أيضا المجلة نشرتها طيبة كلمة اخإتيارها بعد وجهت

: وبناتي أخإواتي
محمد سيدنا على وأسلم وأصلي هو إل إله ل الذي الله إليكن أحمد

ورحمة عليكم فالسلم ، السلم بتحية وأحييكن وصحبه آله وعلى
وبركاته. الله
المرشد حضرة من الدعوة هذه أتقبل بأن مسرورة سعيدة أنا كم

لرياسة والتقدم مبادئكن بخدمة للتشرف المسلمين للخإوان العام



القيام عن وعجزي العبء هذا احتمال عن ضعفي مع وإني فرقكن،
يجعلنا ما ومعاونتكن غيرتكن من سأجد أني أعتقد المهمة بهذه
آدابه وبث السلم تعاليم نشر من ننشدها التي الغاية إلى نصل

والله المسلمة، والسرة المسلمة الفتاة نفس في ومبادئه
المستعان.

وأخإواتي: بناتي يا
أعراضه بدت ، اجتماعي وخإلل خإلقي تدهور في ترون كما المة إن

وفي ، الشارع وفي المنزل : في الحياة مظاهر من مظهر كل في
هذا ودوام ، وسط كل وفي بيئة كل وفي المتجر وفي المصنع

النتائج. وأحط العواقب أوخإم إلى بنا يؤدي الحال

إصلح السرة إصلح أول و السرة إصلح المة هذه إصلح أساس و
المهد تهز التي المرأة لن و ، العالم أستاذ المرأة لن ، الفتاة

بيسارها. العالم تهز بيمينها
المهمات أقدس من مهمتها أن تفهم أن المسلمة الفتاة على إن و

أن مقدورها في وأن ، الثار أعمق أمتها حياة في أثرها أن . و
الصلح. لهذا عنايتها وجهت إذا المة تصلح
، أحكامه و السلم تعاليم في أن أعتقد و نصلح أن نريد نحن لهذا

إذن و ، المنشود الصلح هذا بنا يكفل ما بها عملنا و علمناها إن
و به نعمل و السلم لنفهم أنفسنا نصلح بناتي و أخإواتي يا فهيا
بصلحنا صلحت صلحنا فإن ، المسلمة المرأة نفس تعاليمهفي نبث

!. جمعاء المة صلح ذلك على كان و السرة
انفسنا ألزمنا الذي لعملنا منهاجنا ، لكم أبينه أن أردت ما ذلك 

العزيزة لمتنا الخير فيه ما إلى يوفقنا ان أسأل الله و ، له العمل
!. المفداة

أحمد لبيبة

القاليم في الخإوان مؤتمرات من نماذج
مككؤتمرات بعمككل الخإككوان علككى العككام الرشككاد مكتككب اشككار قككد و

هككذه أنفككذت و المتجككاورة الشككعب من مجموعة لكل دورية إقليمية
فككي مككرة شككهور ثلثة كل تجتمع فكانت الصغير البحر شعب الرغبة

محضككر هككو المككؤتمرات هككذه مككن نمككوذج يلككي فيما و ، إحداها مقر
بككالبحر المسككلمين الخإككوان جمعيككات لمككؤتمر السككابعة الجلسككة
الصغير:

19 الجمعة يوم في المؤتمر اجتمع تعالى توفيقه و الله بعون
 بناحية1934 سنة  سبتمبر28  الموافق1353 سنة الثانية جمادى



3 الساعة في إبراهيم رضوان رضوان الشيخ بمنزل خإضير ميت
ًا العربية حجازي محمد الشيخ برياسة السكرتير دعوة على بناء نهار
قاسم محمد : الشيخ حضرات حضور و خإضير ميت نائب مجاهد
الشيخ و المنزلة فرع عن سعد الطنطاوي محمد الشيخ و  صقر

و شلبي محمد الشيخ و العربي المعاطي أبو الشيخ و طويلة يوسف
محمود محمود الشيخ و المنزلة جديدة فرع عن المام محمد الشيخ

علوان الدسوقي إبراهيم الشيخ و البصراط فرع عن موسى
فرع عن بسيوني سليمان والشيخ عامر العشماوي طه والشيخ
القديمة برمبال فرع عن الشافعي السيد أفندي ومحمد الجوابر
أفندي ومحمد الكردي فرع عن عميرة بسيوني الشيخ وفضيلة
سلسيل مرجا ميت فرع عن السيد محمد أفندي أحمد عماشة
أفندي ومحمد يونس أفندي ويونس اسماعيل بدوي محمد والشيخ

اسماعيل عبده والشيخ غنيم سالم والشيخ يونس الحسيني
أفندي وتوفيق البسيوني محمد علي والشيخ أحمد برعي والشيخ
مقبل محمود والشيخ يونس علي السيد والشيخ رضوان ابراهيم

سيد والشيخ محمد المجيد عبد والشيخ المنسي أحمد والشيخ محمد
أحمد والشيخ رمضان رمضان والشيخ جمعه محمد والشيخ بدوي

أبو والشيخ الخميس السيد والشيخ حجازي سعد والشيخ الله عبد
محمد ابراهيم والشيخ محمد متولي سيد والشيخ فرح محمد النور

السيد اسماعيل والشيخ رفاعي محمد محمد والشيخ يوسف
اسماعيل والشيخ رضوان محمد أحمد والشيخ فرح معوض والشيخ

ميت فرع عن محمد جمعة جمعة والشيخ ابراهيم صبح والشيخ خإليل
خإضير.
ومحمد رفعت بك الفتاح عبد سعادة من كل الحضور عن واعتذر
ومحمد سويلم محمد سويلم والحاج القمص ميت عجيز أفندي
برمبال فرع من يوسف حسين والشيخ سويلم محمد أفندي

يوسف والشيخ المنزلة نائب خإطاب محمد خإطاب والشيخ القديمة
عبد أفندي ورمضان البصراط فرع من عمر أفندي ومحمد المزين
والشيخ سلسيل مرجا ميت من محمودي عبدو والشيخ الجليل
والشيخ الدين بهي علي محمد والشيخ الجوابر نائب زرع محمد

في لمشغوليتهم وذلك خإضير ميت عن إبراهيم رضوان رضوان
المحاصيل. جني

محمككد الشككيخ الخأ من الحكيم الذكر آي من بتلوة الحفلة وافتتحت
المؤتمر رئيس حجازي محمد الشيخ وقام خإضير ميت سكرتير بدوي
أفنككدي محمككد قككام ثم ، بالتكبير قوبلت طيبة بكلمة الحاضرين وحيا



قبككولهم علككى الحاضككرين فشكككر المؤتمر سكرتير الشافعي السيد
المككؤتمر قككرارات جميككع أن ذكككر خإضككير ميككت وتشككريفهم الككدعوة
فككرع مككن الداخإليككة اللئحككة عككدا ما نفذت السابقة بالجلسة الخاصة

لهككم ولعككل ، السككابقة الجلسككة فككي نائبها حضرة وعد كما الجمالية
ًا الخاصككة الدوسككيهات مككن نظمككة مككا للهيئككة وقككدم ذلككك فككي عككذر

، اللككه شككاء  إن القادمككة الجلسة في السجل بتقديم ووعد بالمؤتمر
   قدم فقد الفروع سكرتيري إخإوانه طلب على وبناء

النحو على والمطبوعات والدوسيهات السجلت من مجموعة للهيئة
الفككروع، جميككع عليككه ليسككير القديمككة برمبككال فرع عليه سار الذي
قككدم امككك بهككا العمل كيفية وشرح النظام، لحسن ضمان ذلك وفي
ًاتقر وعككرض نآلل نشككأته بدء من القديمة برمبال فرع أعمال عن ير

المطبوعككات بثمككن الجريككدة إدارة يرمككد حضككرة خإطاب الهيئة على
ر طالبكا للمكؤتمر اللزمة علكى الهيئكة فكوافقته بمشكتراها يحالتص

ً.صالحا هيرا الذي بالثمن مشتراها
:ووه فيه النظر ًطالبا التي العمال جدول للهيئة دمقو

فككرع كككل يقككوم بككأن سككعد طنطككاوي محمككد الشككيخ مككن ا- اقككتراح
أن على حالته مع يتناسب الطفال من لعدد الكريم نآالقر بتحفيظ
كككبرأ ذلككك وفككي م،نهلمتحككا بككالفرع انعقككاده أثناء للمؤتمر يقدموا
للجمعية. مظهر

يككدعى بككأن خإضككير ميككت نككائب حجككازي محمد الشيخ من  - اقتراح2
بموعككد علم لديه ليكون المؤتمر جلسة لحضور العام المرشد فضيلة

وجككد - إذا عنككه ينككوب من - أو بحضورة المؤتمر وليتشرف النعقاد،
للحضور.  فرصة الثمين تهقو من

المؤتمر: سكرتير يالشافع السيد أفندي محمد من - اقتراحان3
المؤتمر انعقاد تقو العام الرشاد مكتب اشتراكات تحصل : أنًاأول

جميككع دفككع إذ الماضككية الجلسككة فككي العسككيرات فككرع فعككل امككك
المجهكككود تكككوفير ذلكككك يوفككك طرفكككه، المتكككأخإرة الشكككتراكات
أن فككرع ولكككل الجريدة جتروي في النظر أيضا ويطلب والمصاريف،

توزيعه. يستطيع ما يطلب
ًا: علككى يشككير أن يينبغكك المككؤتمر دائرتككه في ينعقد فرع كل  إنثاني

له، المجاورة البلدان من الفكرة حب فيه يأنس من بدعوة السكرتير
وتنشككيط للفكككرة، بككث ذلككك ففي للجمعية، فروع فيها ليس والتي
الجماعة. لثروة

جميككع تمثيل الضروري من بأنه طويلة يوسف الشيخ من - اقتراح4
النككائب الفككروع يمثككل أن طةشككري علككى المككؤتمر فككي الفككروع

أمثككال جلسة كل الحضور عن يتأخإر أل جويرو وعضوان، والسكرتير



سككويلم والحككاج عجيككز أفندي ومحمد رفعت بك الفتاح عبد حضرات
طه والشيخ سويلم محمد فنديأ ومحمد سويلم محمد

خإطككاب محمككد خإطككاب والشككيخ يفطالل عبد أفندي وخإالد الهواري
يككنالمز يوسككف والشككيخ خإليفككة محمككد والشيخ زرع محمد والشيخ
زي.حجا محمد والشيخ عمر أفندي ومحمد

واعظككه فككرع كككل يكلككف بأن يالحسين أفندي محمد من  - اقتراح5
للجمعيككة فككروع بهككا ليسككت تيوالكك له، المجاورة بلدانلبا افلطوبا

الهلين. نفوس في رةلفكا وبث الدعوة بنشر موليق
اطلعككه لمناسككبة أنهبكك يرفككاع محمككد محمككد الشيخ من  - اقتراح6

نجككل وفككاة  علككى21 رقم العدد في المسلمين الخإوان جريدة على
العككزاء موعككد ومضككى لجديدا لكفرا نائب الهواري طه الشيخ حضرة

أن فيقترح حينه، في العزاء بواجب للقيام العلم لدينا يكون أن دون
جمبككع يخطككر أن التعزيككة يككوجب مككا عنككده يحصككل فرع سكرتير كل

الجمعكة صكلة موعككد حكان ولمككا الككواجب، هذا بتأدية للقيام الفروع
سة.لالج أجلت

الجمعة فريضة تأدية بعد ًنهارا بيعر والنصف السابعة الساعة يوف
وقككام نعقاد،إلل الجلسة عادت الغداء تناول بعدو يرخإض ميت بمسجد
محمد والشيخ عميرة ينبسيو الشيخ رةضح وشكر المؤتمر سكرتير

بككه قاموا ما على سعد، نطاويلطا محمد أفندي ومحمد صقر قاسم
فكككرة وبككث ائل،لفضككا علككى الحككث مككن الجمعة صلة بعد بالمسجد
جميككع خإككرج حككتى السككلم روعككة وإظهككار المسككلمين، الخإككوان

السككلم أزر يشككد أن قككدرته جلككت اللككه داعككون وكلهككم ن،يالمصككل
فكي القيككادة يتككولى من البررة أبنائه من له ءييه وأن والمسلمين،

بككروح ويمده التوفيق، العام المرشد لفضيلة يكتب وأن النصر، حلبة
الدعاء. ميعس إنه النجاة ةنبسفي يسير حتى عنده من

راثككأ الطهار خإضير ميت آل نفرس يف الخطباء ترك فقد وبالجملة
ً.حسنا

العمال: جدول يف الهيئة نظرت ثم
عليككه الموافقككة وقككررت الول، القككتراح فككي الهيئككة - تناقشككت ا

لتحفيككظ يقككوم مككن كككل بمعاونة جانبه من يقوم أن فرع كل وعلى
عنهككم له ويدفع الفقراء بالتلميذ يتعلق فيما يساعده بحيث نآالقر

يالككذ والجككر اءهمسككمأ للجمعيككة يقككدم أن وعليككه المناسب، الجر
الجمعية. رافشإ تحت يكون بحيث عنهم يتقاضاه

إنككه المؤتمر سكرتير وقال ،نيالثا القتراح على الهيئة  - وافقت2
الجلسة. هذه لحضور العام المرشد فضيلة دعا



منككه، الول بالبنككد يتعلق فيما الثالث القتراح يف ةئالهي  - نظرت3
الشككتراكات لتسككديد الفروع جميع وستستعد عليه، الهيئة ووافقت

بترويجهككا الجميع تعهد فقد الجريدة جتروي القادمة. أما الجلسة يف
المستطاع. بقدر

هذه في مثل فرع كل وعلى الرابع القتراح على الهيئة  - وافقت4
فعلككى رتحضكك لككم يالككت الفككروع أمككا ذلككك، بعككد يمثككل أن الجلسككة

القككتراح يفكك ذكككروا من حضرات الهيئة وترجو مكاتبتها، السكرتير
رائهم.آب للستنارة جلسة كل يف حضورهم ضرورة

أن جمعيكة ككل وعلكى الخكامس القكتراح علكى الهيئكة  - وافقكت5
البلككدان فككي الفكككرة لبككث الغككرض بهككذا بالقيككام واعظهككا تكلككف

المجاورة.
أن سكككرتير كككل وعلككى السككادس القككتراح على الهيئة  - وافقت6

ليتيسكر التعزيكة يكوجب حكادث لكديه حكدث إذا لفكروعا جميكع يخطر
السكككرتير الهيئككة كلفككت المناسككبة وبهككذه الككواجب، تأديككة للجميككع
المككؤتمر، عككن نيابككة يالهككوار طككه الشككيخ لحضككرة التعزيككة بتقديم
اللككه، رحمككه الفقيد على ًحدادا دمائق خإمس الجلسة إيقاف وقررت
روحككه إلككى يهدونها الكتاب فاتحة الجميع وتل جناته، فسيح وأسكنه

مككن طلبها السكرتير فعلى الداخإلية باللئحة يتعلق ما أما الطاهرة،
القادمة لسةجال في ديمهاقوت الجمالية فرع
بككاقي يفكك النشككاط بككواعث مككن المككؤممر: إنككه سكككرتير قال وهنا

برمبككال فككرع مككن المقككدم يككرالتقر بتلوة الهيئككة تسمح أن الفروع
وكلهككا يفتلكك تلوته، على الهيئة فوافقت ن،آلل أعماله عن القديمة

البركة.و الخير عن تنم أعمال
ضبعكك وذكككر المنزلككة، سكرتير صقر اسمق محمد الشيخ الخأ امق ثم

أحسككن له فكان المبشرين، طائفة نحو وبخاصة المنزلة فرع أعمال
بالتكبير. قوبل حتى الحاضرين نفوس يف وقع

الساعة كانت حيث م،يالحك الذكر آي بتلوة بدئت كا الجلسة وخإتمت
جديككدة بناحيككة القككادم الجتماع يكون أن على ًنهارا يعرب رةشالعا

التوفيق. يول والله المنزلة
المؤتمر سكرتير     

يالشافع السيد محمد

القاليم يف للخإوان العمومية الجمعية اجتماعات من نموذج
فؤاد     بور     بمدينة     المسلمين     الخإوان     جمعية

ية  م  العمو     الجمعية     جلسة



فككؤاد ببككور الخإككوان جمعيككة تأسككيس علككى عككام انقضككاء بمناسككبة
29 فككي الصككادر الجمعية إدارة مجلس قرار من الثالث للبند ًوتنفيذا

لجميككع عامككة دعككوة فككرج إبراهيم حسن  وجه1934 سنة أغسطس
مككن الثامنككة السككاعة فككي الجمعيككة دار يف للحضور الجمعية أعضاء
جمعيككة بهيئككة  للجتمككاع1934 سككنة سبتمبر أول السبت يوم مساء

:التية المواضيع في للنظر عمومية
.يالماض العام في الجمعية  - أعمال1
.يالماض العام في الجمعية ومصروفات  - إيرادات2
إدارتها. لمجلس وأعضاء يةمعللج نائب  - انتخاب3
المجتمعيككن العضككاء حضككرات يككرى يالككت الخإككرى  - المواضككيع4

كككان حككتى مسككاء الثامنككة السككاعة وافت الجمعية. وما على عرضها
صحته. وتقررت العضاء نصف من أكثر الحاضرون

الحكيم. الذكر آي بتلوة الجتماع  - افتتح5
فككأذن كلمتككه، ييلقكك أن يفكك أفنككدي يفهمكك حضككرة  - اسككتأذن6

الخإككوان جمعيككات فائككدة فككي مككةيق كلمككة فككألقى لككه، المجتمعون
عام. وجه على الدينية الجمعيات وفوائد القطر يف المسلمين

موضككوع لبحككثا الجمعيككة نائب أفندي فرج إبراهيم حسن  - افتتح7
علككى دل ممككا الككدعوة تلبية على المجتمعين شكر أن وبعد الجتماع

يدينكك موضككوع أنككه يويكفكك المواضيع، مىأس هو بوضوح اهتمامهم
مككن يالماضكك العككام خإلل الجمعيككة بككه قككامت مككا لهككم شككرح بحككت

فيها: يالت الجليلة العمال
المفروضككة الصككلوات نآال فيككه تككؤدى للمسلمين مصلى أول: إيجاد

مواعيدها. يف جماعة ًيوميا
والتعككاون لفآالتكك حور وبث المدينة في المسلمين كلمة : جمعًيانثا

المتخاصمين. بين الصلح يف يوالسع الجميع بين
فككي يلقككى بمككا الجميككع بيككن والخإلقيككة الدينية الثقافة : نشرًثالثا

خإر.آل نآ من والمحاضرات الدروس من الجمعية
المسككلمين بيككن بهككا الحتفككال الككواجب يالليككال يككعمج : إحياءًرابعا
يآ بتلوة سواء
المناسبة. والمحاضرات وبالخطب الحكيم الذكر

يوجد ل حيث للمسلمين فؤاد ببور  معا مسجد لبناء ي: السعًخإامسا
كنيسككة بهككا يوجككد حيككن على فقط الخإوان جمعية مصلى سوى بها

محككافظ السككعادة صككاحب لحضككرة عريضككة الجمعية قدمتو فخمة،
لشمول المعظم الملك مولنا الجللة صاحب رةضلح لرفعها القنال
بها. مسجد ببناء يمالكر أمره وإصدار يالسام بعطفه المدينة



المدرسككة فككي الجمعيككة حسككاب علككى الفقككراء أولد سادسا: تعليم
أولد. عشرة نآال عددهم أصبح حتى

لجئككوا الككذين المحتاجين من كثيرين بمساعدة الجمعية : قيامًسابعا
مالية المساعدات هذه بعض لن ًونظرا الظررف، من كثير يف إليها

مككا بجمع ذلك إلى الجمعية تتوصل كانت الجمعية مالية اتساع ولعدم
أمككوال مككس دون المدينككة يمسككلم مككن المبككالغ مككن جمعككه تيسككر

نفسها. الجمعية
كريم ضيف

العربيككة البلد برجككال فيتصككلون فرصككة كل ينتهزون الخإوان وكان
للسيد زيارتهم ذلك ومن للدعوة، ًراشون للرابطة ًتوثيقا والسلمية

هككذه فككي”  الخإككوان”تهارنشكك وقككد مرضككه بمناسبة القطان عباس
الكلمات:

للخإككوان العككام المرشككد البنككا حسككن السككتاذ الفضككيلة صككاحب عاد
الرشككاد مكتككب وكيككل الطيككر فيطمصكك الشيخ والستاذ المسلمين

سككعادة راجككح أفنككدي وأسككعد أفندي درويش الله حفت-  والستاذان
نجككاح اسككبةنبم المنككورة المدينككة محككافظ القطككان عبككاس السككيد
مليككا وتحدثوا عينيه إحدى في يصبح بك محمد أجراها يالت العملية

سعادته، من استأذنوا ثم عامة المسلمين وشئون الحجاز شئون يف
حفاوتهم على المسلمين للخإوان ًشاكرا لفندقاا سلم إلى فودعهم

السلح سوقا بشارع العام مكتبهم يف لهم الزيارة ردي أن ووعد به،
ئةنته اإل يسعها ل المسلمين الخإوان وجريدة ،6 مقر المعمار حارة

لككه الككدعاءو العمليككة بنجككاح عليككه تعككالى اللككه ّمن بما الجليل السيد
العافية.و الصحة بدوام

العام الرشاد بتمك راراتق من جذنما
ويصككدر الككدعوة سير وينظم ًدوريا يجتمع العام الرشاد مكتب وكان

نشككر، بككدون ينفذ ما ومنها ينشر، ما منها اجتماع، كل عقب قراراته
ي:تيأ ما جلساته إحدى في قراراته أمثلة نمو
إدارتككه عككن فضككل”اللطيككف عبد فنديأ دومحم حضرة إلى  - يسند1

القاهرة. باتحاد يتعلق ما على الشراف” للمطبعة
الجريككدة إدارة على الشراف غانم أفندي عمر حضرة إلى  - يسند2
الرشاد. مكتب بسكرتارية يتعلق ماو
السككتاذ فضيلة على المستعجلة الشئون عرض حضرتيهما  - على3

المكتكب موافكاة ككذلك للتصرف. وعليهما فيها شارةتللس المرشد
.ينالنعقاد بين الشئون من يجد ما جلسة كل في

خإلل الجماعككة نعكك اللزم يككرالتقر بإعداد المرشد فضيلة  - يقوم4
العام. الشورى مجلس على لعرضه ضيالما العام



مجلككس لنعقككاد العككدة بإعككداد نآال من المكتب سكرتارية تقوم- 5
القادم. المبارك الفطر عيد في للخإوان العام الشورى

انتككداب في الحق فله المكتب في يإدار عمل إليه يسند من  - كل6
الخأ وعلككى لمسككاعدته، المكتككب أعضككاء مككن الخإككوان نمكك أخأ يأ

فككي عتككذارإال بالمهمككة القيككام مككن يمنككع مككا عنده كان إذا المنتدب
المناسب. الوقت

الخإككوان حضككرات المكتب سكرتارية ترجو القرارات هذه على ًوبناء
يأتي: ما اظويلح أن

يريككد يوالككت العككام المرشككد بفضككيلة الخاصككة الرسككائل  كككلً:أول
كلمككة واضككح بخككط عليهككا يكتككب ًرأسككا لفضككيلته تسككلم أن أصحابها

.”خإاص“
عمككر حضككرة سككمإب ترسككل بالجريككدة المتعلقككة الرسككائل : كلًانيثا

عليهككا ويككزاد واضككح بخككط” جريككدة”كلمككة عليها ًامكتوب غانم أفندي
خإاصككة كككانت إن إدارة أو يربككالتحر خإاصككة كككانت إن يككرتحر كلمككة
كككل وكككذلك غيرهككا، أو الشككتراكات أو الحسككابات أو زيع،وبككالت

عليهككا ًمكتوبككا حضككرته باسككم ترسككل بككالمكتب الخاصككة الرسككائل
.”مكتب”كلمة

إلى والدعوة القاهرة باتحاد أو بالمطبعة الخاصة الرسائل : كلًاثالث
ويكتككب اللطيككف عبككد أفنككدي محمككود حضككرة باسككم ترسككل فروعه
واضح. بخط” اتحاد” أو” عةمطب” عليها
ةفئكك مككن بريككد طككابع فيهككا ضعيو الرد إلى تحتاج مراسلة : كلًرابعا

واللككه السكوت من حل في إليه المرسل كان اوإل مليمات، الخمسة
الرشاد. طريق إلى الهادي

المكتب سكرير
ميالحك دعأس مدمح

العام الرشاد مكتب حفل
الثنيككن مسككاء المسلمين الخإوان لجمعية العام دالرشا مكتب أحيا

السككراء بككذكرى ًااحتفككال المعظم رجب شهر من رينشوالع السابع
أفنككدي حسككن الشيخ الستاذ فضيلة الحفل خإطباء وكان والمعراج،

الطيككر مصطفي الشيخ ستاذأال وفضيلة ةللجمعي العام المرشد البنا
الحد مساء عن الحفلة تأخإير في والسر العام، الرشاد مكتب وكيل
الحفلككة هككذه لحيككاء يككلكوالو المرشككد يفضككيلت دعككوة إلككى يرجككع

أخإرى. جهات في المباركة



الفكككرة قواعككد لهككم لخككص أن للخإككوان المكتككب وضع مما نكا وقد
لفككظ عليهككا وأطلككق سككطور عككدة فككي ًوعمل اعتقككادا السككلمية

نصها: وهذا الخإوان مجلة غلف يف ًتباعا رشتن وأخإذت” عقيدتنا“
وسلم عليه الله صلى ًمحمدا سيدنا وأن لله، كله المر نأ  - أعتقد1

اللككه، كتككاب نآالقكر وأن حككق، الجككزاء وأن كافة، للناس رسله خإاتم
أرتككب بككأن وأتعهككد خإرة،آوال الدنيا لنظام شامل قانون السلم وأن
المطهرة، بالسنة أتمسك وأن الكريم، نآالقر من ًجزءا ينفس على
الكرام. الصحابة وتاريخ النبوية السيرة أدرس وأن

السككلم أركككان مككن والعلككم والفضككيلة السككتقامة أن  - أعتقككد2
المنكككرات، عككن وأبتعككد العبككادات، يأؤد ،ًمستقيما كونأ أن وأتعهد
السككيئة، الخإلقا عككن وأتخلككى ة،سككنالح بككالخإلقا أتحلككى ،ًفاضككل

علككى والككود المحبة وأوثر استطعت، ما السلمية العبادات وأتحرى
بشككعائر وأعتز ،ًمضطرا إل القضاء إلى ألجأ فل ،يالتقاضو كمالتحا

فككي النافعككة والمعككارف العلككوم بككث علككى وأعمككل ولغتككه السككلم
المة. قاتطب
الككذي ماله يف وأن والكسب، بالعمل مطالب المسلم أن  - أعتقد3

لكسككب أعمككل بككأن وأتعهد والمحروم، للسائل ًمفروضا ًحقا يكسبه
مككن ًجككزءا وأخإككص يمككال زكككاة وأؤدي ،يلمسككتقبل وأقتصككد يعيش

نافع، اقتصادي روعشم كل على وأشجع والخير البر لعمال ادييرإ
شأن في بالربا أتعامل ول يووطن يدين يوبن بلدي منتجات وأقدم

.يطاقت فوقا الكماليات في أتورط ول شئوني، من
يحافظ أن واجبه من وأن أسرته، عن مسئول المسلم أن  - أعتقد4

وأن يجهككد لذلك أعمل بأن وأتعهد وأخإلقها وعقائدها صحتها على
مدرسككه أيككة ئيأبنا أدخإل ول ،تيأسر أفراد في السلم تعاليم أبث

راتشككوالن الصككحف كككل وأقككاطع وأخإلقهككم، عقائككدهم تحفككظ ل
السلم. تعاليم ئتناو يالت والندية والفرقا والهيئات والكتب

شككعوبه بإنهككاض السككلم مجد حياءإ المسلم واجب من نأ عتقدأ-5
مككن البشككر. وأن تسككود أن يجككب السلم راية تشريعه. وإن ةدوإعا

بككأن السككلم. وأتعهككد قواعككد علككى العككالم تربيككة مسككلم كل مهمة
سككبيلها فككي يوأضككح حييككت، ما الرسالة هذه أداء سبيل في أجاهد

أملك. ما بكل
العقيككدة اطهككترب واحككدة أمككة ًجميعككا المسككلمين أن  - أعتقككد6

،ًجميعككا النككاس إلككى بالحسككان أبنككاءه يككأمر السلم وأن السلمية
جميككع بيككن الخإككاء رابطككة توثيككق فككي جهككدي أبككذل بككأن وأتعهككد

وفرقهم. طوائفهم بين والخإتلف الجفاء المسلمين. وإزالة



وأن دينهكم، عكن ابتعككادهم المسلمين تأخإير في السر أن  - أعتقد7
ممكن ذلك وأن وأحكامه، السلم تعاليم إلى العودة الصلح أساس

هككذه تحقككق المسككلمين الخإككوان فكككرة وأن المسلمون، له عمل لو
وأن لها لعم من لكل والخإلص مبادئها على بالثبات وأتعهد الغاية،

سبيلها. في أموت أو خإدمتها في ًجنديا أظل
بيأورو كاتب نظر في عقيدتنا

مقدمة
السككتاذ الخأ يككد فككي وقككع المجلككة أعداد من ًعددا أن الطريف ومن
بجامعككة ًطالبككا يومهككا كان ن. وقدآال بالمعارف تشالمف راجح عزت

”رينككان أرنسككت”أستاذه على” عقيدتنا“  فعرض بفرنسا السوربون
وأرسككل بليغككة، رقيقككة بكلمككات فوصككفها الكككبير، رينان حفيد وهو

للخإككوان العام المركز عضو راجح أسعد الستاذ لخإيه عزت الدكتور
مقككال ضككمن الخإككوان مجلككة فنشككرته بالحككادث، ًخإطابككا بالقككاهرة

نصه: هذا يافتتاح
المسملمين     الخإوان     عقيدة

 “   رينان     أرنست  “          الستاذ     ي  رأ     في
بباريس بالسوربون والسلمية العربية الدراسات أستاذ

ز:يالعز يأخإ
الجرائككد يككنب دتوجكك إذ سيبككار بمسككجد مككايو كنككت وبعككد: فبينمككا

طالما يالت” المسلمين الخإوان” جريدة هناك المعروضة المجلتو
رأتقك يكدتناقع عنككوان بمصر. وتحت وأنا رجالها وعن عنها يحدثتن
دراسككة . وبعككدًايروتقككد ًإعجابككا ينفس في صادفت وتعهدات عقائد
علككى ترجمتهككا بعككد بككالعرض جككديرة وجككدتها المبككادىء لهككذه عامة

بجامعة والسلمية العربية الدراسات أستاذ” رينان أرنست” الستاذ
بعككد وأعادهككا السككتاذ أخإككذهاو ففعلككت، فيها، رأيه وأخإذ السوربون
ترجمته: ما عليها كتب أيام. وقد

مسككتمدة شككك ل يوهكك قصد،موال حثبالم عميقة الكلمات هذه إن“
يف ونجح وسلم عليه الله صلى محمد مهسر يالذ المنهج نفس من

روح يناسككب بمككا فيهككا زيد وقد ،ًودينا لةوود أمة به فأسس فيذه،نت
السلم. بروح التقيد مع رصالع

السككبيل نفككس باتبككاع إل اليوم للمسلمين نجاح ل أنه تيعقيد وفي
هذا تحقيق أن غير وصحبه، وسلم عليه الله صلى محمد سلكها يالت

هككذا معنككى وليككس بعيككد، اليككوم المسككلمون عليها يالت الحالة على
العمل. عن والقعود القنوط

لمتحان أقدمها يالت الرسالة موضوع إلى اليوم إلى أوفق لم نيإ“
السككتاذ وتعليككق العقيكدة لهكذه كككان أنكه عليككك أنكر ولن الدكتوراه



الرسككالة اخإتيككار فككي تككيفكر تككوجيه يف بيرك أثر ينفس في عليها
.”اخإتياره دنع الموضوع عن وسأخإبرك

كأخإو

خإككاص خإطاب من المسلمين الخإوان بعقيدة الخاص القسم هو هذا
المعككارف بعثككة عضككو عككزت أحمككد الستاذ المفضال صديقنا أرسله

السككيد شككقيقه إلككى بباريس والجتماع النفس علوم يف للتخصص
بالقككاهرة العككام الرشاد لمكتب نيالثا السكرتير أفندي راجح أسعد
”فككي رأيككه عككن أعككرب” رينان أرنست” الستاذ أن ءالقرا يرى وفيه

كان ما بقدر رأيه إبداء في ًصريحا كان ووضوح. وقد بجلء” عقيدتنا
ً.أيضا الدقة هذه يف ًموفقا كان ما الصراحة. وبقدر هذه يف ًدقيقا

البحككار وراء مككن يألق يالذ الدقيق يالرأ هذا من تخرج أن ويمكنك
نقاط: بعدة المسلمين الخإوان عقيدة في

يالككذ المنهككج نفككس من مستمدة المسلمين الخإوان : عقيدةًفأول
يالفرنسكك التعبير هو هذا ،وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا وضعه

أن العلككم بصككلة إل بالسككلم يتصككل ل يالككذ سككتاذأال استطاع يالذ
بككه اللككه بعككث الذي المنهج نفس فنقول نحن رأيه. أما عن به يعرب

أرنسككت” السككتاذ أن هككذا ومعنككى ،وسككلم عليككه اللككه صككلى ًمحمدا
تخككرج لككم بحتككة إسككلمية المسلمين الخإوان عقيدة أن يرى” رينان

عقيككدة يف واحدة كلمة من فما صدقا، ولقد شعرة قيد السلم عن
وسككنة وتعككالى تبككارك اللككه كتككاب وأساسككها إل المسلمين الخإوان
رة ككل وقلكب الصكحيح، السلم وروح رسوله مكا فقراتهكا مكن فق

بهككا ونككادى السلم بها أمر إسلمية حقيقة إل فيها ترى فلن شئت
اللككه صلى الله رسول عليها وحض يمالكر نآالقر إليها وندب الدين
أرنسككت” السككتاذ إن العقيككدة هذه في العبرة . وموطنوسلم عليه

الخإككوان يصككور أن فكرتككه وصككفاء هبحثكك بدقككة اسككتطاع” رينككان
علككى وحككده وللسلم لم،سلل أنهم ويفهم يفهمهم أن المسلمين

بعككض يظككن حيككن على وبينه بيننا فيما والصلة وانقطاع الشقة بعد
منهاجهم ماهية عن ويتساءلون المسلمين بالخإوان وننالظ الناس
مسالكهم. و عقيدتهم في ويتشككون مقاصدهم وكنه

وكفككي، مسككلمون نحككن إلينككا، المحببككة علينككا العزيككزة أمتنا أبناء يا
وعقيككدتنا وكفككي، وسلم عليه الله صلى الله رسول منهج ومنهاجنا
قولنككا يعجبكككم لم فإن ،فيوك رسوله وسنة الله كتاب من مستمدة

نككرى ل . إننككااإلينكك بصككلة يمتككون ل ومككن عنا الجانب بأقوال فخذوا
أمرهككم وضككوح بعككد المسككلمين الخإككوان يفكك للمتشكككك ًامسككوغ
لككم المتشكككك هككذا أن لهما: إما ثالث ل أمرين إل عقيدتهم ونصاعة



وإدراك روحككه تشككرب مككن تمكنككه صككحيحة دراسككة السككلم يككدرس
روح عككن يخككرج مكا الخإككوان مقاصد يف يرى فهو مقاصدهو مراميه

ول منتسكك ل ضككيقة دائككرة إل الروح هذا من يعرف لم لنه السلم،
ءيسكك القلككب مريككض المتشكككك هككذا يكككون أن جوع. وإما من يتغن

العيب، للبراء ويتلمس ويتجنى يطغى القلب. فهو سليم غير الظن
به. للمتصف وهلك صاحبه على وبال رينمال وكل

وسككلم عليه الله صلى محمد يدناس به استطاع قد المنهج : هذاًانيثا
أفضككل السككلم فهككو لحككق، إنه بيور يإ” ودولة وأمة ًدينا يكون أن

نهككم يشككبع الككذي وأعمهككا. والككدين الشككرائع وخإيككر ها،موأت الديان
وسعادة الضمير راحة من إليه تصبو ما لها ويوفر يالروح النسانية
نفككس فكي الحككب أواصكر تربككط رابطككة أقوى السلم وهو النفس،

ًحثيثا ًسيرا بالعالم وتسير الشعوب، بين الوئام علئق وتقوى المة،
المصككلحين مككحمطا ىسككمأ يهكك يالككت العامككة الوحككدة طريككق يفكك

الدولككة يقيككم الككذي السككلم وهككو البشككرية، خإير وأساس والحكماء
الحقككوقا، تقريككر قواعككد علككى الحكككم يويبنكك العككدل، أصككول علككى
مهضككوم ول مغبككون ل المككة، طبقككات من حقه حق يذ كل يويعط

بعكد رفواشكيت لم من السلم حقيقة يدرك أن أجل مظلوم. فما ول
ووضككوح القمككر روعككة يفكك راءآال هذه يذيعوا أن منه وأجل بهدايته،

الككذين الشككرقية الشعوب زعماء يسمع أن هذا يف الصباح. والعبرة
السككلم مككن أوفككي ًمنهجككا هككملمم يتلمسككوا أن يريككدون وأ أرادوا

والدولة. والمة الدين به ويكونوا النهضة عليه ليشيدوا
سككلكها يالككت السبيل نفس باتباع إل ليوما للمسلمين نجاح : لًثالثا

”الفيلسككوف يرأ ذلككك وصككحبه، وسككلم عليه الله صلى محمد يدناس
مككن قككال يالذ الكبير يالسلم المام ذلك به سبقه ما وهو” رينان
ذلك أيدت وقد” أولها به صلح بما إل المة هذه خإرآ يصلح ل إنه” قبل

تعككاليم الشككرقية مالمكك فككارقت فمنككذ الحككوادث، كككدتهأو التجككارب
أمرهككا صككلح يككهف توهمت مما بها غيرها استبدال وحاولت السلم

الفاشككلة، التجككارب مككرارة يوتقاس الحيرة دياجير في تتخبط يوه
وعزتهككا وأخإلقهككا كرامتهككا مككن ًغاليككا النحككراف هككذا ثمككن يوتككؤد

ا.هومرافق
إلككى الشرقية الشعوب من كثير يتنبه لم الحين هذا إلى أنه والعجب

روح عككن البعككد طريككق فككي تنككدفع ة. فصككارتعالناص الحقيقة هذه
على لىاتتو يالت النكبات بهذه متعظة غير السلم وتعاليم السلم

يوم. كل الشرقا رأس
عككاد وإذا ء،يشكك كل فقد فقدهما فإذا وإيمان، خإلق الشرقا عدة إن

وأمككام المككتين الخلككق أمككام وانككدحرت ء،شككي كككل إليككه عككاد إليهما



تقويككة يفكك رقاشال زعماء فليجتهد الظالمين، قوة واليقين اليمان
الوحيككدة السككبيل هككو فككذلك أخإلقككه، مككن فقككد مككا وإعككادة روحككه،

السككلم إلككى عككادوا إذا إل ذلككك يجككدوا ولككن الصككحيح، للنهككوض
ل ثم مكغير ًقوما يستبدل ولواتت وإن “السلم بتعاليم واستمسكوا

.”أمثالكم يكونوا
اليككوم: المسلمون عليها يالت الحالة على المنهج هذا : تحقيقًرابعا
السككحيقة الهككوة يعلككم لنككه ًبعيدا ذلك تحقيق” رينان“   الستاذ يرى
لمينسككالم بيككن السياسككية. والجتماعيككة الحككوادث جككدتهاوأ يالككت

خإصككوم اسكتخدمها يالكت الفعالكة الذاتيكة الوسكائل ويعلكم ودينهم،
. ويعلمالحديث العصر في السلم عن المسلمين إبعاد في السلم

يكسككرون دينهككم علككى ًحربككا نآال صككاروا أنفسككهم المسككلمين أن
بهككا يككذبحهم أن يريككد لمككن المديككة ويسككلمون بيككدهم سككيفهم

معقككد وهككو دينهككم يهككدمون مككن مع بالهدم ويتصدعون باخإتيارهم،
قوتهم. وأساس أنظمتهم
ومككا السككتاذ يككراه امككك ويرونككه هككذا يعتقدون المسلمون والخإوان

بككل لينككة، هينة سبيل في سيسيرون أنهم للعمل هبوا حين تصوروا
وأمككوالهم أنفسكهم لكذلك فأعككدوا عقبككات مكن ينتظرهكم ما علموا

وتعالى: “ولينصككرن تبارك الله وعد وانتظروا وعقيدتهم، وإيمانهم
.”عزيز يلقو الله إن رهصين من الله

تزيككدنا فلككن” - أجل أجل”العمل عن القعود هذا نىعم : ليسًخإامسا
الجهككاد سككبيل فككي ًايمضكك إل اعبلمصا تزيدنا ولن همة إل العقبات

القككوم إل اللككه روح مككن ييككأس ل تعالى: “إنككه الله قول نقرأ ونحن
الصككبر، مككع النصكر فككإن المسككلمون، الخإوان أيها فهيا ،”الكافرون

للمتقين. والعاقبة الثبات مع والنجاة
”المسككلمين الخإككوان عقيككدة أن رأي حيككن ًدقيقا الستاذ كان ولكم

يناسككب مككا فيها زيد وإن أنها يرى وحين” والمقصد المبحث عميقة
روحككه تنتظم السلم وهكذا السلم، بروح مقيدة يفه العصر روح

قد ونمالمسل الخإوان وهكذا ها،يف وما الدنيا وتشمل عمأج العصور
العصككر روح يوافككق مككا السككلم روح مككن يسككتمدوا أن اسككتطاعوا

ولكككم ً،اجيعكك الروحككان فيهككا يبككدو كاملككة، للنككاس عقيدتهم ويصور
الفاحصككة النظكرة تلكك عقيككدتنا إلكى ينظر من فينا يكون أن نتمنى
السديد. الحكم هذا بمثل بعدها ليخرج

ونشكككر إنصافه،” رينان أرنست” الكبير للستاذ نشكر فإننا بعد وأما
لعقيككدتنا تككأثره يككلموج خإطككابه، عككزت: رقيككق السككتاذ لصككديقنا
والسداد. يقفالتو الله ونسأل والشرقا، للسلم الخالصة



البرلمان مسجد
يةسككمالر الهيئككات مككع نشككاطها التاريككخ ذلك في ماعةلجل كان وقد
ذلككك ومككن التضحية بواجب ًقياما إليها الكتابة إلى ًداعيا وجدت كلما
البرلمان. مسجد بمناسبة الخطاب هذا
صككاحب وحضككرة الككوزراء مجلككس رئيككس الدولككة صاحب حضرة إلى

نصه: وهذا العمومية الشغال يروز يالمعال
الوزراء. مجلس رئيس الدولة صاحب حضرة
وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

أخإذ - إذ وفرحها ،ًشامل أمرها بتوليتكم ًجميعا المة سرور كان دقف
ر وعكاد باريهكا القكوس - الكريمكة أشخاصككم فكي نصكابه إلكى الم

والخيكر الكامككل، الصكلح عهد هو الزاهر كمعهد أن شك ول ًايمظع
جليككة الصككلح هككذا بككوادر ظهككرت تعالى: وقد الله شاء إن الشامل
منككذ الككوزارة بككه قككامت فيمككا مظهككر وأبهج صورة أروع في واضحة

مككن يككدها علككى تحقق وما العمال جلئل من نآال إلى الحكم تولت
المشغلة. وكثرة المدة قصر على مالآال صادقا

قرار الموفق الجهاد ذلك جانب إلى نرى أن الدولة صاحب يا ويؤلمنا
النيككة صككرافنا” وهككو السياسة جريدة نثسرته يالذ لشغالا وزارة

إنشاؤه. تقرر قد كان الذي” البرلمان مسجد بناء عن
وأمانيهككا آمالهككا ورمككز المككة كرامككة مظهككر يهكك البرلمككان دار إن

منككه، بككد ل أمر البرلمان في المسجد وإن وحياتها، قوميتها وصورة
ميالرسكك الدولككة يككنود مسككلمون، ًقليل ًعككددا إل النككواب فحضرات

أو تتخللهككا، أوقكات يفكك المجلكس فكي تعقد السلم. والجتماعات
مككن رظهككم البرلمككان فككي فالمسجد صلة، أوقات تليها وأ تتقدمها
بشكعائر المكة وعنايكة دسكتورها، قبتحقيكك الحكومكة عنايكة مظكاهر

جككانب إلككى يالله واجبهم أداء على النواب لحضرات ومعين دينها،
بالخإر.. منهما لك ارتباط أوثق وما يالوطن واجبهم

قارشككم البيككاض ناصككع الزاهككر كمعهككد يكككون أن علككى حرصككنا إن
- دعككا حجككاب جمككاله يحجككب ول كلككف، وجهه على يبدو ل الصفحات

الشككغال وزارة تؤيككدوا أن الرجككاء يفكك ملحيككن إليكم نتقدم أن إلى
حككتى إنفككاذه، وتتعجلككوا البرلمان مسجد بإنشاء السابق قرارها يف

شاء إن الحكمة مهبط يف الرحمة مستقر القريب في المسجد نرى
الله.

وبركاته. الله ورحمة يكمعل والسلم
المسلمين الخإوان جمعية عن

البنا - حسن العام المرشد



هككذا تحت الخإوان مجلة نشرته بما الشغال سكرتير عليه أجاب وقد
ان:والعن

واجب كرش
حضرة إلى المسلمين الخإوان جمعية وجهته يالذ الخطاب أثر على

وزيككر يالمعككال صككاحب وحضرة الوزراء مجلس رئيس الدولة صاحب
الشككغال وزارة مككن الجمعيككة إدارة علككى ورد العموميككة الشككغال
:آتيال الخطاب

المسلمين: الخإوان عيةمج رئيس المحترم حضرة
السككلح سككوقا بشككارع بككك لككهال عبككد عطفككة ،6 رقم المعمار حارة

بمصر.
/كك 17 بتاريخ رتكمضح كتاب إلى إيماء /كك 11  بنككاء  بخصككوص1934 
المسككجد بنككاء قررت قد الوزارة أن بالفادة أتشرف البرلمان جامع

اللككه عبككد محمككد الحميككد عبككد ةرحض إلى المقاولة وأعطت المذكور
الحترام. فائق بقبول . وتفضلوا1934 / 11 / 30 بتاريخ المقاول

العام رياء: السكرتضإم
إبراهيم الحميد عبد
الكلمة: بهذه ذلك بعد عليه علقت وقد

يلمعككال الشكر بأجزل تتقدم أن إل يسعها ل اتهائهي بكامل الجمعية
مككا إلككى الجميككع الله قوف المشكورة الهمة هذه على الشغال وزير
والعباد.  البلد خإير فيه

عيةمالج سر كاتم
الحكيم دعأس محمد

الثالثة - الدورة المسلمين للخإوان العام الشورى مجلس تأجيل

مقدمة
مأيككا يفكك للخإوان مالعا ورىشال مجلس ينعقد أن المعتاد من وكان

تأجيككل الرشاد مكتب رأي طارئة لظروف ولكن المبارك الفطر عيد
بهككذه التأجيككل هككذا” الخإككوان جريككدة” ونشككرت خإككرآ لوقت انعقاده
الكلمة:



المسككلمين للخإككوان العام الشورى مجلس يعقد أن المقرر من نكا
 هككك1353 سككنة المبارك الفطر لعيد ينالثا اليوم يف الثالثة جلسته

حضككرات ومككن غيرلصككا بحرلبا الخإوان لحضرات الدعوة وجهت قدو
العضككاء حضككرات يككدعو أن رجاء المكتب إلى اعيليةسمبال الخإوان

كككان امككك الصككغير البحر دوائر بإحدى وأ اعيليةسمبال الجتماع إلى
كذلك. بها لعقده استعداد على القاهرة في الخإوان

فرصة إلى النعقاد تأجيل العام الرشاد مكتب رأي خإاصة ولظروف
المجلككس بعككد. وسككيعقد فيمككا العضككاء حضككرات بهككا يخطككر أخإرى

عطلككة ثنككاءأ يف العامة الجماعة شئون يف للبحث تمهيدية جلسات
عشككرة الحاديككة إلككى الثامنة الساعة في اهرةقبال بداره الفطر عيد

الفطككر عيككد مككن الرابككعو والثككالث ينالثككا اليككوم مسككاء مككن مسككاء
يلهككم أن نسككأل واللككه الخإككوان مككن القككاهرة يزور من كل يحضرها
المسلمين.  و السلم خإير فيه ما الجمعية

مشفوعة إرادتهم علىً انزول ماعيليةسال إخإوان دعوة نص هو وهذا
لعواطفهم. تقديره وجميل المكتب بشكر

الحكيم أسعد  محمد/السر كاتم

المسلمين للخإوان العام الشورى مجلس اجتماع إلى دعوة
بالسماعيلية

وجككه الثالثككة دورته يف العام الشورى مجلس انعقاد موعد حل ولما
العام: للمرشد الخطاب هذا اعيليةسمبال الخإوان

السككتاذ المسككلمين للخإككوان العككام المرشد الفضيلة بحصا حضرة
البنا حسن

وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
الخإككوان لجتمككاع العككام هكذا الكدعوة نككوجه بكأن الشكرف ظيمع لنا

الككدعوة منبع يه اعيليةسمال إن ثحي ماعيلية،سال في المسلمين
مكككان يفكك وتقككع وأثمككر أينككع غرس وأول السامية الفكرة وأساس
فيكه نتعكارف ًعامكا ًاجتماعكا يككون وبكذلك الجمعيكة فكروع يتوسكط
شككغف يفكك نحككن والككذين نآال إلى برؤيتهم نتمتع لم الذين بإخإواننا

إليهم. كبير
علككى وهككم المنيككة هذه تحقيق شديد بلهف ينتظرون هنا والخإوان

طككوال التامككة الراحككة سبيل وتمهيد همنإخإوا لملقاة الستعداد أتم
إلككى ووجهتموهككا الككدعوة هككذه تككمأقرر لككو حبككذا زيارتهم. فيا مدة



نحنو ًامعظي ًوشرفا ًكبيرا ًفخرا بذلك فننال الكرام إخإواننا حضرات
النتظار. في

وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلم
الجمعية ريسكرت

الله حسب مدمح الرحمن عبد
إلكى والمطبعككة الجريككدة إدارة انتقال إلى دعا ما ذلك بعد حدث وقد
 العنوان: بهذا بذلكً اإخإطار الخإوان مجلة فكتبت أخإرى دار

الدارة من
30 رقم نافع حارة إلى القديمة الدارة من الجريدة عنوان - انتقل ا

تكككون أن فككالمرجو بالقككاهرة بالسككروجية بككك اللككه عبككد بعطفككة
العنوان. هذاب جميعها المكاتبات

الرسككام عطفة إلى القديم مقرها من الخإوان مطبعة  - انتقلت2 
بالقاهرة. الفكهاني مسجد بجوار  بالغورية7 رقم

الجريككدة احتجاب في ًسببا والجريدة عةطبللم النتقال هذا  - كان3
مككا على يعيننا أن الله ونسأل القراء حضرات إلى فنعتذر المدة هذه

ىسككمال الغككرض خإدمة في سبيلها الجريدة تسلك حتى بصدده حنن
يفكك الحتجاب هذا يؤثر ل وسوف تحقيقه على نفسها وقفت يالذ

اشككتراكهم الدارة تحتسككب الككذي المشككتركين راتضككح حسككاب
بالشهور. ل بالعداد

بالمبككالغ موافاتهككا التوزيككع متعهككدي حضككرات الدارة  - ترجككو4
إلى تدعو يالت بالظروف الناس أعلم فهم حضراتهم على المتأخإرة
اللحككاح عنككاء مككن حنككاريي مككا غيرتهككم مككن ولهككم ذلك في السراع

نحككرص الككذين الخككارج يفكك المتعهدين حضرات سيما ول والمطالبة
أنلج أن نحب ول لهم المودة ودوام بهم الصلة حب على الحرص كل

التككذكير مككن السككلمية الخإككوة عليها يالت الوسائل غير إلى معهم
منهم. والمل لهم

لهم بالمطلوب موافاتها التوزيع متعهدي حضرات الدارة  - ترجو5 
فيمككا موافككاتهم مككن تتمكككن حككتى أسككبوع كل من الثنين يوم بلق

أن قبككل القديم العدد بقية ببيان هذا مع موافاتها ترجو امك يطلبون
الجديد. سلير
مصككحوبة تكككن لككم مككا التوزيع متعهدي حضرات طلبات نعتمد  - ل6

بككلقوت القككل علككى السككبوعية المطلوبة العداد قيمة يبلغ بتأمين
المطلوبة. العداد من مرتجعا الدارة

بمراعككاة الكككرام الكتككاب حضككرات يككذكر يككرالتحر قلككم يككزال  - ل7
واحككد جككهو علككى والكتابة الخط ووضوح الحاديث جوتخري الخإتصار

التوفيق. يول والله مبكرة الكتابات وإرسال الصحيفة من



المسلمين للخإوان الشورى سمجل
للخإوان الثالث المؤتمر وهو بالقاهرة لثاالث انعقاده يف 

فككي الشككورى مجلككس انعقككاد يكككون أن” الرشككاد مكتككب” رأي وقد
وكككان الخإككوان، إلككى الككدعوة ووجككه بالقككاهرة، الضحى عيد عطلة

المرشككد فيككه وألقككى ولوائككح قواعككد عدة فيه وضعت ًحافل مؤتمرا
الفتتاح: كلمة العام
الرحيم: الرحمن الله بسم

اللككه. لقككد هككدانا أن لككول يلنهتككد كنا وما لهذا هدانا الذي لله الحمد
لمككا الفاتككح محمككد سككيدنا علككى اللككه وصلى بالحق ربنا رسل جاءت
لككهآ وعلككى المستقيم، صراطه إلى يوالهاد سبق لما والخاتم أغلق

الدين. يوم إلى بدعوته دعا ومن وصحبه
بككك ونكؤمن ونسكتغفرك إليكك ونتوب يكونستهد نستعينك إنا اللهم

ونخلككع نكفككرك اول نشكككرك كلككه الخيككر عليككك يونثنكك عليك ونتوكل
نسعى وإليك ونسجد ينصل ولك نعبد كإيا اللهم يفجرك، من ونترك
”ملحككق بالكفككار الجد عذابك إن عذابك ونخشى رحمتك ونرج ذونحف

.”رشدا أمرنا من لنا وهيئ رحمة ك لدنه من تناآ ربنا
الوصككف علككى تسمو وسعادة كبرى لنعمة الكرام: إنها الخإوان أيها

بلدان من وتعالى تبارك الله في متحابون إخإوان يجتمع أن والتعبير
واشككجة، رحككم يجمعهككم ل واحككد صعيد في متباعدة وأماكن مختلفة

توحككد ول وصككهر نسككب بينهككم يؤلككف ول واصككلة قرابككة تضمهم ول
اللككه، فككي الحككب هككو إنمككا دنيويككة غايككة أو ماديككة مصلحة صفوفهم
أيهككا لككدعوته. فاستبشككروا والسككتجابة لككه والعمل عليه والجتماع

يسككتجيبون ممككن تعككالى اللككه شككاء إن نكون أن أرجو فإني الخإوان
في. المتزاورون أين يف المتحابون ينأ” يهعدا يدعو يوم الله لنداء
يوم بجللي أظلهم اليوم في المتجالسون أين

.”كظل إل ظل ل
الجتمككاع هككذا واجتمعتككم التلبيككة فككي وسككارعتم الدعوة بتمأج لقد

تكككرر والجتماعككات هبككاء تككذهب الككدعوات أن نرى حين على الرائع
الهككواء. قككد واخإتلف بوالقلكك ةقككلفر شككيئا ذلك جديي ل ثم ًمرارا
حرسككها رابطتكم ومتانة أرواحكم لفئتوا لوبكمق وحدة بذلك أثبتم

أن فكككرت دقككسككبيله. و يفكك خإالككدة جههولكك خإالصككة وجعلهككا لككهال
مثلكم جندي إل فيها أنا وما وله الله من الدعوة أن فذكرت مككرشأ

لزنكك الككذي اللككه إلى تكمبمثو وحسن مكشكر فوكلت فأجبت دعيت
الصالحين. يتولى وهو بالحق الكتاب



الوسككائل يفكك التفكير هذا اجتماعنا من الكرام: الغاية الخإوان أيها
الخإككوان فكككرة رجككال بهككا يقككوم أن يجككب يالككت الناجعككة العمليككة

المكل يلقكو نيوإ النبيلة القدسية غايتهم إلى للوصول المسلمين
تحقيق في تعالى الله شاء إن المحمود أثره الجتماع لهذا يكون بأن
عيككةمج رجككال مككن المفكرين صينمخلال خإيرة يضم وهو الغاية هذه

المسلمين. الخإوان
أسككاس وهككو بعده ما له أمر هذا اجتماعكم أن الحباب أيها فاعلموا

 الصول هذه على مناقشاتنا تكون أن فأحب دعوتنا بناء في ظيمع
التوجه صادقة بقلوب الرشد الله ونستلهم لله ضمائرنا أول: نخلص

لها. ممسك فل رحمة من للناس الله يفتح وما لله كله المر فإن
واليجككاز ءووالهككد ذانتئاسككلا فككي المناقشككة أصككول نذكر ثانيا: أن

الجككدل وتككرك يقككاطع، فل موضوعه ييف حتى للقائل الحرية وترك
وفككي الدلككة مككن يككرى بما عليه ويدلل رأيه كل ليقرر الجزئيات في
أخإيه. يرأ هدم عند يكفيه ما ذلك

والصكراحة دقيقككا وزنككا القكوال ووزن والنكاة التفكيكر ثالثا: طول
رأ إبداء في التامة أن اللكه ونسكأل الخيكر نتلمكس جميعكا فإننكا يال

الوكيل. ونعم حسبنا والله إليه يوفقنا
كميككدعو العككام يالسلم والوطن السلم أن الخإوان أيها واعلموا
سككبع منككذ العالميككة اذقالن هذا بوسائل اشتغلتم من يا أنتم لنقاذه
هككم وها بخطتكم يؤمنون ل ًجميعا الناس كان يوم كل دائبة سنوات

يهكك بأنهككا ويجزمون جملة، بعد جملة ًتباعا إليها يعودون اليوم أولء
المة. لنقاذ الوحيد السبيل

وعمل مجهككودا فيكككم يتسككتدع الكككرام... السككاعة الخإككوان أيهككا
العمككل علككى العككزم وطككدت وقككد تعككالى اللككه شككاء إن وسككأعمل
فككي -وليتحمككل يمع منكم يكون أن شاء فمن سبيله في والتضحية

عككن فعلضا نفسه من علم تقدم. ومني- فل يتحمل ما السبيل هذه
نحككن كككم نعلككم حككتى فليتككأخإر الككواجب سبيل في التضحيات تحمل
أحد يتوسط ول” بعد ومن قبل من المر ولله” بقدرنا جهودنا فنحدد

رىسككيف اعملوا وقل”وسعها إل ًسافن يكلف ل الله فإن الجابة في
الغيككب عككالم إلككى وسككتردون والمؤمنككون ورسككوله عملكككم هلككال

.”تعملون كنتم بما فينبئكم والشهادة

الولى الجلسة



11  إلى9 الساعة من هك 1353 سنة الحجة يذ  من11 السبت يوم
مساء

العمال: ولدج
كريم: قرآن

العام. المرشد الستاذ فضيلة - الفتتاح ا
عسكرية. حامد الشيخ الستاذ المكتب وكيل فضيلة - الستقبال2
راجككح أسككعد مككدمح المكتككب م: سكككرتيراعكك فككي الرشاد  - مكتب3

افندي.
حسكن أحمككد الشككيخ المسلمين: السكتاذ الخإوان شاعر  - قصيدة4

.يالباقو
أفندي. غانم عمر المكتب المسلمين: سكرتير الخإوان  - مطبعة5
الحكيم أسعد محمد المكتب المسلمين: سكرتير الخإوان  - جريدة6

أفندي.
محمككد المكتككب صككندوقا التعاون: أميككن وصندوقا العامة  - الدعوة7

فندي.أ الدين نور يحلم

الثانية الجلسة
ًا صباح12 الساعة  إلى9 الساعة من  منه12 الحد ميو

والصككلحية: عضكك وغككايتهم المسلمون العمال: الخإوان - منهاج ا
عطية. الهادي محمد الستاذ المجلس

لثثككا قسككم العامة: نككائب والتيارات المسلمين الخإوان  - موقف2
.فنديأ بدر حسين

السلمية: نائب الفكرية والحركالت المسلمين الخإوان  - موقف3
وفا. يفرغل محمد الستاذ اعيليةسمال
يعككوزهم: نككائب ومككاذا المسككلمون الخإككوان وصككل مدى يأ  - إلى4

.يالسكر افندي أحمد ،سالمجل ومراقب المحمودية
عبككد المجلككس المسككلمين: مراقككب انوللخإكك يالعملكك  - التكككوين5

الساعاقي. فنديأ الرحمن
الثالثة الجلسة

 مساء11 الساعة  إلى9 المساعة من  منه12 الحد يوم
محمككود المجلككس المسككلمين: عضككو للخإككوان الدارى - التكككوين ا

يف.طالل عبد أفندي
بالقاهرة. يالشافع فنديأ الدعوة: محمد  - مظاهر2
زيككن نككائب افنككدي ماعيلسككإ مختككار الككرحلت: محمككد  - فرقككة3

.ينالعابد



السككيد افنككدي الزكككاة: محمككد ومشككروع والمنككاطق  - المؤتمرات4
المجلس. سكرتير يالشافع

اللككه فتككح افنككدي بالقككاهرة: محمككد المسككلمين الخإككوان  - دار5
.يشدرو

الرابعة سةلالج
 صباحا12  إلى9 الساعة من  منه13 الثنين يوم

العمال:
الجديدة. اللوائح  - عرض1
العام. المرشد الستاذ لفضيلة الختام  - كلمة2
الحكيم. أسعد كريم: محمد  - قرآن3
الرشاد: مكتب عن لحاضرون ا
العام. المرشد الستاذ - فضيلة ا

عسكرية. حامد الشيخ  - الستاذ2
ي.تالساعا افندي الرحمن عبد  - حضرة3
الدين. نور افندي يحلم  - حضرة4
بدر. أفندي  - حسين5
راجح. أسعد افندي  - محمد6
يف.طالل عبد افندي  - محمود7
غانم. افندي عمر  - حضرة8
درويمق.  الله فتح افندي  - محمد9

الباقوري. حسن أحمد الشيخ الستاذ  - حضرة10
الشهاوي. افندي  - محمد11

هرة: لقا ا
لشين.  افندي جاد  - الستاذ12
دراز. يفطالل عبد الشيخ الستاذ  - فضيلة13
.مختار بك القادر  - عبد14
. يذهن بك  - محمد15
. يجوهر طنطاوي الشيخ الستاذ  - فضيلة16
حرب. محمد الشيخ  - الستاذ17
البنا. محمد  - الشيخ18
حسنين. افندي ي - زك19
الحميد. عبد افندي  - محمد20
مراد. سعيد افندي  - محمد21
مبارك. لحصا افندي  - محمد22
شاهين. داود افندي  - محمد23



محمد. إبراهيم افندي ي - عل24
.يالشعشاع اللطيف عبد  - الشيخ25
الدين. رفش افندي  - أحمد26
رزقا. افندي الغفار  - عبد27
حسنين. افندي المحسن  - عبد28
جلل. افندي  - أحمد29
نجا. افندي أحمد ج - الحا30
.يالشافع افندي  - محمد31
الله. عبد افندي الحميد - عبد32
إبراهيم. افندي  - رياض33
ماعيل.سإ مختار افندي  - محمد34
.يحسن افندي  - حسن35
.يحنف افندي ي- عل36
طوفان. افندي  - مصطفي37
عمار. محمد  - الشيخ38
نور. المنعم عبد افندي - محمد39
جريته. السميع عبد  - الشيخ40
طوفان. افندي  - يوسف41
عزت. افندي  - محمد42
عرنوس. صادقا افندي  - محمد43
سعد. افندي  - سيد44
السيد. افندي الوهاب  - عبد45
الحفراوي. يعل افندي مدمح - 46
افندي. يالمليج حامد  - الستاذ47
.يالمسلم افندي الله  - عبد48
سلم. المنعم عبد افندي  - محمد49
.يالعرجاو محمد الشيخ  - الستاذ50
.يالدغيد افندي المنعم  - عبد51
المعالي. أبو ثابت الشيخ  - الستاذ52
نايل. محمد  - الشيخ53

السويس:
عطية. يالهاد محمد الشيخ  - الستاذ54
افندي. منير الطاهر  - محمد55
افندي. السيد حسن  - محمد56
.يحسن افندي  - حسين57
الله. فرج افندي  - محمود58



السماعيلية:
وفا. يفرغل محمد  - الشيخ59
المصري.  يعل محمد  - الشيخ60
أحمد. افندي - الصوى61
الله. حسب افندي الرحمن  - عبد62
الله. حسب افندي  - محمد63
الغرباوي. شاكر افندي  - محمد64
التيراني. افندي  - محمد65
خإليل. إبراهيم افندي  - فؤاد66
الرحمن. عبد افندي  - يوسف67
الرحلت: قافر عن عيليةسماال
حمادة. الله عبد افندي ي - عل68
الله. حسب محمد افندي  - حسنين69
اعيل. سمإ افندي  - سيد70
السعود. أبو افندي  - أحمد71
محسن. افندي الرحمن  - عبد72

البلح:
حسين. افندي الم - ج73 

د:عيس بور
حلبة. جمعة محمود الشيخ ذ - الستا74 
المصري. افندي  - أحمد75 
سليمان. أحمد افندي  - محمد76 

فؤاد: بور
محمد. افندي ي- فهم77

المنزلة:
خإطاب. محمد خإطاب  - الشيخ78 

القديمة: برمبال
المتعال.  عبد يالدسوق محمد  - الشيخ79 

.يالشافع السيد افندي  - محمد80
.يعل جاد افندي  - محمد81 
 

.يالغن عبد افندي الفتاح  - عبد82
 الجديد: الكفر

.يالهوار افندي  - محمد83 
.يالجعل محمد حافظ  - الشيخ84 

 الفيل: بركة



خإميس. لحصا يعل مدمح - الشيخ85
 المرج:

توفيق. افندي  - محمد86 
عامر. افندي  - خإميس87 

مطر. يعل السيد محمد -الشيخ88

 نوى:
.نيالتلمسا الفتاح عبد عمر  - الستاذ89 
الحكيم. عبد أحمد يخ - الش90 

 القناطر: شبين
.يالخول يوسف الشيخ  - الستاذ91 
. يالعسيل محمد الشيخ  - الستاذ92 

حسن. عزت افندي مدمح - 93
.بيالعر محمد الشيخ  - الستاذ94 
سعد. يمتول  - الحاج95 
.يمدبول المتعال عبد  - الحاج96 

 شبين: منية
الديبس. سالم  - الحاج97 
خإشب. سالم عباس  - الشيخ98 

:صالخصو
الرحمن. عبد يعل أحمد  - الشيخ99 

تميم: يبن تل
محمد. سيد  -الشيخ100 
زهرة. المتعال عبد محمد  - الشيخ101 
سويلم. محمد العزيز عبد  - الشيخ102 
دياب. يةطع يزك  - الشيخ103 

شرقية: العلوية
عبده. غنيم مبارك  - الشيخ104 

 أبوحماد:
.يالعسلوج محمد  - الشيخ105 
إبراهيم. ةيعط محمد  - الشيخ106 
محمد. خإليل  -الشيخ107 

 رقية:ش القطاوية
منصور. أحمد محمد  - الشيخ108 

 غربية: يديا محلة
بشر. محمد  -الشيخ109 



 الدوار: كفر
الحميد. عبد أحمد  - الستاذ110 
 :ىلواسط ا
رضا. يافند الرحمن  - عبد111 

 وى:مل
شعبان افندي ي: عل112 

المجلس قرارات تأييد مع والخطابات بالبرقا المعتذرون
السويس. - نائب عطوة يعفيف الشيخ - الستاذ ا

الجديد. الكفر - نقيب يالهوار طه الشيخ  - الستاذ2
صوير. أبو - نائب يبدو سليم الله عبد - الشيخ3
المحمودية. - نائب يكرسال افندي  أحمد-4
العلوية. - نقيب يبغداد محمد  - الشيخ5
المنزلة. - سكرتير صقر قاسم افندي  - محمد6
النسايمة. - مندوب افندي. خإليفة  - محفد7
أسوان. - مندوب يتهام زيد أبو افندي ي - عل8
حماد. - أبو عطية أسعد افندي  - السيد9

- القطاوية. الملط سعيد محمد  - الشيخ10
سعيد. - بور يهريد افندي مدمح - 11
فؤاد. بور - نائب جفر افندي  - حسن12
- بالمنزلة. جبر افندي الرحمن  - عبد13
أسيوط. - مندوب انّاللب يالرفاع مصطفي  - الشيخ14
المنزلة. جديدة - سكرتير طويلة الباسط عبد  - الشيخ15
القمص. ميت - نائب عجيز كامل افندي  - محمد16
القمص. - ميت رفعت بك الفتاح عبد ي - الميرال17
دقهلية. - الجمالية المسارع يعل  - الشيخ18
دقهلية. - الجمالية ونيشمال يالمهد افندي  - محمد19
- ملوى. نيالكيل فنديأ  - محمد20
- أسيوط. سعد الدين يبه افندي محمد  - الستاذ21
- القاهرة. رضوان محمد رضوان شيخلا  - الستاذ22
أشفين. - كوم يالسباع افندي محمد  - الستاذ23
سلسيل. مرجا - ميت ينالمد محمد أحمد  - الشيخ24
سلسيل. مرجا - ميت عثمان يالمحمود عبد  - الشيخ25
- القاهرة. افندي الفتاح عبد  - مصطفي26

اترالقرا
العام الرشاد أول: مكتب



المنعككم وعبككد إبراهيككم، أحمككد الفنديككة الخإوان حضرات  - إعفاء1
خإلف.

للمكتككب، مراقبككا تيالسككاعا فنككديأ الرحمككن عبككد حضرة مادعت- ا2
لعضويته. بدر فنديأ حسين وحضرة

بحسسككب المكتككب أعضككاء حضرات على العمال تقسيم دتما - اع3
ي:تيأ ما
للككدعوة العامككة السككاعاتي: المراقبككة افندي الرحمن عبد - حضرة أ

التحرير. على والشراف بالقاهرة
المراقبككة فككي الدين: المسككاعد نور يحلم افندي محمد - حضرة ب

الدعوة. - صندوقا المكتب صندوقا - أمانة العامة
للمكتب. المالية : المراقبةشدروي الله فتح افندي محمد - حضرة ج
وإدارة العامككة الحكيككم: السكككرتارية أسككعد افنككدي محمد - حضرة د

الجريدة.
ينثككا وقسم بالصالة أول قسم افندي: نيابة راجح أسعد - محمد هك
نتداب.إبال
رابككع وقسم بالصالة ثالث قسم بدر: نيابة افندي حسين - حضرة و

بالنتداب.
المطبعة. اللطيف: إدارة عبد افندي - محمود ز
.”انتداب” تيالساعا افندي الرحمن - عبد ح

المسلمين الخإوان ثانيا: مطبعة
ركةشككال حصككص تغطيككة فككي تتابلكا موالة على الخإوان  - حث1

المطبعة. معاملة وعلى
خإاصككة لجنككة إلككى عككةطبالم يرمككد قككدمها يالككت الميزانيككة  - إحالة2

لفحصككها العككام المرشككد السككتاذ فضككيلة يختارهككا الرشككاد بمكتككب
وإقرارها.

المكتب. أقرها يالت الحصص شهادات صورة على  - الموافقة3
ًا: جريدة المسلمين الخإوان ثالث

فضككيلة يختارهككا بككالمكتب الجريككدة لجنككة تسككمى لجنككة - تككأليف1
والشككراف التحرير في النظر مهمتها تكون العام، المرشد الستاذ

ونحوهما. والتوزيع الدارة على العام
الجريككدة مككن عككدد بأخإككذ الخإككوان دوائككر من دائرة كل تتعهد  - أن2

كككانت متى بمعرفتها توزيعه يه وتتولى صندوقها، من قيمته تدفع
مككع يعملكك بقسككط سككاهمت قككد بككذلك تكككون حككتى ذلككك، تسككتطيع

الجريدة. إنهاض في المكتب
السكنة بمناسكبة الخإكوان دوائر يف الشتراكات حركات  - تنشيط3

الجديدة.



المكتككب بمسككاعدة همككة مككن تبذله ما على السويس دائرة  - شكر4
الجريدة. نشر يف ًعمليا
العامة : الدعوةًارابع

”يسمى العام الرشاد مكتب صندوقا عن مستقل صندوقا  - إنشاء1
نشر على النفاقا يه واحدة لغاية اشتراكاته تجمع” الدعوة صندوقا

بعبككء ينهضككون الككذين والمككوظفين الوعككاظ بتعيين الخإوان دعوة
المهمة. هذه يف تعينهم يالت وعاتطبوالم الرسائل ونشر ذلك،

هككذا إلككى يحككول التعككاون صندوقا باسم ًسابقا عمج الذي  - المبلغ2
لمكتب منه يستحقون عما مهبعض أو دافعوه تنازل إذا إل الصندوقا،

 .صندوقه إلى فيحول الرشاد
والبيانككات اليصككالت طبككعو المشككروع لهككذا خإاصككة لئحة  - عمل3

تنفيككذ ترك وقد تاريخه، من ًشهرا تتجاوز ل مدة يف لنفاذه اللزمة
د. شا الر لمكتب ذلك

الحميككد عبككد أحمككد الشيخ الستاذ يلةضف اقتراح على  - الموافقة4
مككن ذلك نويك أن على الوسائل بمختلف الخارج يف الدعوة لتعميم

نيككرم الطككاهر افنككدي محمككد المفضككال تككبرع وقككد الدعوة، قاوصند
لصكندوقا بجنيكه الخكولي يوسكف والسكتاذ جنيهكات، عشكرة بمبلكغ

.الغرض لهذا بجنيه لشين افندي جاد والستاذ الدعوة،
المسلمين الخإوان هاجن: مًخإامسا

المنهاج. لهذا ًرمزا الخإوان عقيدة - اعتبار ا
وأن السككلم مككن كلككه المنهككاج هذا أن يعتقد أن مسلم كل  على-2

الصحيحة. السلمية الفكرة من نقص منه نقص كل
جميككع فككي المبككادىء هذه نشر على يعمل أن مسلم أخأ كل - على3

مهمككا منزلككه في قهاطبي وأن ،ًتاما تحمسا لها سيتحم البيئات،وأن
المكاره. من ذلك سبيل في احتمل

العقوبة معه يتخذ أن الدائرة لنائب المبادىء هذه يلتزم ل أخأ لك- 4
المنهككاج. وعلككى حدود التزام إلى وتعيده مخالفته مع تتناسب يالت

قبككل الخإككوان تربية يه الغاية فإن بذلك مواتيه أن النواب حضرات
ء.يش كل

غيرهم من المسلمين الخإوان سادسا: موقف
المقيككاس يجعلهككا وأنً اتمام غايته يتعرف أن المسلم الخأ  - على1

الخإرى. الهيئات وبين بينه فيما الوحيد
ييككؤد ل العامككة أصوله على تكزير ول السلم يؤيد ل هاجمن  - كل2

.حنجا إلى



الخإككوان منهككاج ينككواح مككن ناحيككة بعملهككا تحقككق هيئككة  - كككل3
الناحية. هذه في المسلم الخأ يؤيدها المسلمين

أن الهيئككات مككن مككا هيئة أيدوا إذا المسلمين الخإوان على  - يجب4
الوقات. من وقت في ايتهمغل كرنلتت أنها يستوثقوا

بإضعافها. ل بتقويتها الغاية إلى توجه النافعة  - الهيئات5
في المسلمين جهود توحيد إلى يترم فكرة بكل الخإوان حبير - 6

ثككارآ مككن كككأثر السككلمية الجامعككة فكككرة وتأييد الرض، بقاع سائر
الشرقية. اليقظة

ويحككاولون ميةاالسل الهيئات لكل لصونيخ المسلمون  - الخإوان7
المسككلمين بيككن الحككب أن ويعتقككدون الوسائط، بكل بينها التقريب

معنككى تشككوه هيئككة كككل ينككاوئون وهككم ليقاظهم، أساس أصلح هو
والقاديانية.  البهائية مثل السلم

المسلمين للخإوان يالعمل سابعا: التكوين
أن المسككلمين الخإوان لدوائر الرئيسية والهيئات المكاتب  - على1

ميككزتو مبككادئهم مككع تتفق صالحة نفسية تربية الخإوان بتربية تعنى
ضككمامنال الغاية. يكككون لهذه نفوسهم. وتحقيقا يف دىءاالمب هذه

درجات: ثاثل على للخإوان
إدارة قبككوله علككى توافق مسلم كل حق من وهو العام - النضمام أ

يتعهككدو التعككارف اسككتمارة ويوقككع للصلح استعداده ويعلن الدائرة
حككق للجماعككة. وللنككائب بككه يتطككوع الككذي يالمال الشتراك بتسديد
يفكك الخأ ويسمى العضاء، ضبع من له بالنسبة عذرا ىير من إعفاء

ً.مساعدا ًأخإا الدرجة هذه
قبككوله علككى توافككق مسككلم كككل حق من وهو يالخإو - النضمام ب

-” السككابقة الواجبككات عككن ً- فضل السابقة. وواجباته الدائرة إدارة
المحرمككات عككن والكككف الطاعككات بككالتزام والتعهككد” العقيدة حفظ

إليهككا، يدعكك متى وغيرها والسنوية السبوعية الجتماعات وحضور
ً.منتسبا ًأخإا المرتبة هذه يف الخأ ويسمى

الككدائرة إدارة توافككق مسككلم كككل حق من وهو يالعمل - النضمامج
السككابقة الواجبات عن ً- فضل فيه الخأ واجبات نقبوله. وتكو على

منككه تطلب يالت الكافية البيانات وإعطاء الشخصية صورته - إحضار
بالورد والتعهد المسلمين الخإوان عقيدة شرح ودراسة شخصه عن

الككدائرة، ومجككالس السككبوعية نآرقككال مجككالس وحضككور آنككيالقر
كككان مككتى الزكاة لجنة في والشتراك الحج صندوقا في والشتراك

تسككمح سككنه دامككت مككا الرحلت فرقة إلى والنضمام للنصاب ًمالكا



المسككتطاع بقكدر الفصككحى العربيكة باللغككة التحكدث والكتزام بكذلك
تثقيكف علكى والعمكل المسكلمين الخإكوان مبكادىء المنكزل وإلزام
أربعيككن حفككظ فككي والجتهاد العامة الجتماعية الشئون في نفسه
فككي الخأ ويسككمى التأديبيككة، الخإككوان مناصفات وقبول ًنبويا ًحديثا
ً.عامل ًأخإا النضمام درجات من الدرجة هذه

النضككمام درجككة يالنضمام. وه درجات نيب رابعة درجة - وهناك د
يثبككت الككذي العامككل الخأ حق من يه بل عامة ليست يوه الجهادي

حككق مككن السابقة. وفحصها واجباته على هتمحافظ الرشاد لمكتب
ي- تحككر سككبق عمككا ً- فضل المرتبة هذه يف الخأ المكتب. وواجبات

والفعككال القككوال يفكك ًسككبيل ذلك إلى استطاع ما هرةطالم السنة
قككاهر. عككذرل إل الجماعككة وأداء الليككل قيككام ذلككك مككنو والحككوال،

هككو مككا كل عن والبعد االفانية المتع مظاهر عن والعزوف والزهادة
كلككه شككأنه يوفكك المعككاملت يوفكك العبككادات يفكك يإسككلم غيككر

والوصككية الككدعوة وصككندوقا الرشككاد مكتككب يف المالي والشتراك
عككن هكيوالن بككالمعروف والمككر الخإككوان لجماعككة تركتككه مككن بجزء

يفكك إليككه وجهككت متى المكتب دعوة وتلبية لذلك ًأهل دام ما المنكر
نآالقر نحو بواجبه ليذكره المصحف وحمل مكان، يأ يوف وقت يأ

الرشككاد، بمكتككب الخاصككة بيككةرالت مككدة لقضككاء والسككتعداد الكريم
ً.مجاهدا المرتبة هذه في الخأ ويسمى

ونككائب نقيككب منها شرفية ألقاب منح يف الحق الرشاد  - لمكتب2
والرابعة. الثالثة لنضماما يدرجت من كل في

تية:آال بالعمال المكتب يقوم التكوين لهذا  - وتنفيذا3
ة.فختللما درجاته في النضمام استمارات - طبع أ

والنواب. والنقباء للدوائر العتماد خإطابات - طبع ب
المأثورة. بالدعية ملحقة العقيدة - طبع ج
ً.سهل ًشرحا مشروحة العقيدة - طبع د

ثارها.آو يوالمعاص وفضائلها الطاعات رسالة - طبع هك
ً.مختارا ًحديثا أربعين شرح يف - رسالة و
ولئحككة الككرحلت فككرقا ولئحككة الزكككاة ولئحككة الحج لئحة - وضع ز

بمكتككب التربيككة ونظككام نيككةآالقر المجالس نظام وبيان المناصفات
الرشاد.

تتجككاوز ل مككدة فككي المكتككب وافككيوا أن النككواب حضككرات  - علككى4
دوائرهككم يفكك الخإككوان عن مفصلة بكشوف  هك1354 سنة المحرم
النضككمام باستمارات الكشوف إرفاقا مع الجديد النظام هذا بحسب
وعلككى قبككل مككن للمكتككب تككرد لككم يالككت العككاملين الخإككوان وصككور

الخإككوان مراقبككة يفكك ًتامككا ًتدقيقا يدققوا أن ككذل النواب حضرات



ةسككمحا إجككراءات واتخاذ عضويتهم رجاتد يف واجباتهم وإلزامهم
واجباته. يف يتهاون عضو كل مع
النظام هذا تنفيذ على يشرف ًمندوبا أعضائه من المكتب  - ينتدب5
الخإوان. دوائر يف

المسلمين للخإوان يالدار : التكوينًثامنا
إداريككة تكون أن قبل عملية روحية غاية المسلمين الخإوان  -غاية1
هذه أن يعتقدوا وأن ًتماما ذلك يلحظوا أن الخإوان فعلى رية،ظهم

فحسب. النظام وسائل من وسيلة إل ليست الدارية النظم
:يه المسلمين للخإوان الدارية  - الهيئات2
العام. المرشد الستاذ - فضيلة أ

العام. الرشاد - مكتب ب
المناطق. نواب من يكون يالذ العام الشورى - مجلس ج
والقسام. المناطق - نواب د

الفروع.  - نواب هك
المركزية. الشورى - مجالس و
المناطق. - مؤتمرات ز
المكتب. - مندوبو ح
الرحلت. - فرقا ط
الخإوات. - فرقا ي

هيئككة كككل مهمككة تحديككد العام المرشد لفضيلة المجتمعون ترك وقد
التحديد. ذلك يوضح يالذ البيان ووضع الهيئات هذه من
الدعوة : مظاهرًاعتاس

الجتماعككات فككي الروحيككة المظككاهر مككن الخإككوان لدعوة يكون -1
العمليككة ظككاهرمال ومككن المككأثورة، والعبككارات السككلمية والعادات

غيرها. عن يميزها ما ونحوها الشارات من ينالد يأباها ل يالت
الغاية. هذه يحقق الذي النظام يضع أن الرشاد مكتب  - على2

الرحلت : فرقاًعاشرا
ئحككةاالل وأقككروا الككرحلت فككرقا مشككروع على المجتمعون افقو-  ا

من: المؤلفة اللجنة بتعديلها وقامت المكتب ضعهاو يالت
سحسككن أفنككدي وحسككين ،ًرئيسككا الحميككد عبككد أحمد الشيخ الستاذ

يهككوار أفنككدي وطككاهر ماعيلسككإ مختككار افنككدي ومحمد ،ًسكرتيرا
يحسن أفندي ومحمد يالعسيل محمد والشيخ السيد أفندي وحسين

أعضاء. السيد
جحوال الزكاة ومشروع والمناطق عشر: المؤتمرات يالحاد

النحكو علكى منكاطق إلى يستجد وما الحالية الخإوان دوائر - تقسيم
:آتيال



القنال. ةق- منط أ
الشرقية. ةطق- من ب
ير.غالص البحر نآال يمثلها يالت هليةقالد - منطقةج
الغربية. - منطقة د

البحيرة. ةمنطق-  هك
المنوفية. قةط- من و
القليوبية. ةنطق- م ز
السكندرية. ةنطق- م ح
القاهرة. ةنطق- م ط
.”سويف يمناطق: الجيزة. الفيوم: بن” ىنالد الصعيد ةنطق- م ي
.”وأسيوط المنيا”الوسط الصعيد ةنطق- م ك
.”وأسوان قناو جرجا”العلى الصعيد - منطقة ل
يجتمككع أن المنككاطق هككذه مككن منطقككة كككل فككي الككدوائر  - علككى2

ي دوريكة اعكاتتماج ًتباعكا إحكداها بمركز رؤساؤها مختلفكة مكدد ف
ةثثل على الجتماعين بين الفترة تزيد ل بحيث ظروفها مع تتناسب

شهر.أ
نائبككا المنككاطق هككذه مككن منطقككة لكل ينتدب أن الرشاد  - لمكتب3

اللزوم. عند المنطقة هذه وبين القسم نائب بين صلة يكون
المكتككب وضككعها يالككت الزكككاة لئحككة علككى المجتمعككون  - وافككق4

حامككد الشككيخ السككتاذ فضككيلة مككن مؤلفككة لجنككة بتعككديلها وقككامت
سكككرتيرا، يالشككافع السككيد أفنككدي محمككد وحضرة ،ًرئيسا عسكرية
يككمرالك عبككد أحمككد الشككيخ والسككتاذ خإطككاب محمككد الشيخ والستاذ

الفتككاح عبككد عمككر والسككتاذ يالخككول يوسككف الشككيخ والسككتاذ
أعضاء. حسن عزت أفندي مدمحو التلمساني

بتعديلها وقامت المكتب وضعها يالت الحج لئحة على  - الموافقة5
.،ًرئيسككا عطيككة الهادي مدمح الشيخ الستاذ فضيلة من مؤلفة لجنة

الشككيخ السكتاذ وفضكيلة سكرتيرا، رضا أفندي الرحمن عبد وحضرة
والشككيخ غنيم مبارك والشيخ مطر محمد سيد والشيخ بيالعر محمد
أفنككدي ومحمككد يككسمخإ لحصككا يعلكك محمككد والشككيخ منصككور أحمككد

أعضاء. منير الطاهر
العكام يفكك أنكه العكام دشككالمر السككتاذ فضككيلة نأعل ذلك أثر وعلى

اللئحككة هككذه بتنفيككذ يقومككون ممككن سككيكون اللككه شككاء إن القككادم
الحج. فريضة ويؤدون

يالمال عشر: الصلح نيالثا



مواردهككا تكككون بحيككث سالمككال بنظامها تعنى أن دائرة كل - على ا
يفكك تقككع ل حككتى المشككروعة بالوسككائل مصروفاتها من ًدائما أكثر

مجهوداتها. من ًجزءا تستنفد اقتصادية أزمات
يفكك اشككتراكهم قيمككة بإرسككال يبادروا أن النواب حضرات  - على2

تمككد نأ يعطتسككت دائككرة كل وعلى مباشرة، الشهر أول في المكتب
ذلك. إلى تبادر أن دهايراإ من بنسبة المكتب

تلفككةلمخا القيككم ذات التككبرع صكككوك عيتوز يف الدوائر ماه - تس3
الدوريككة الرسككائل توزيككع يوفكك عشرين، إلى شقر من تتدرج يالت
ونشرها بطبعها المكتب يقوم تيال
يفك ًرشككاق الخإكوان مككن يجمكع أن يفك الحكق الرشكاد  - لمكتككب4

إذا وسلم عليه الله صلى العظم الرسول مولد يف ًوقرشا رمضان
ذلك. إلى الضرورة دعت

عليككه تعتمككد ثككابت مككورد إيجككاد تكفل تعاون لئحة المكتب  - يضع5
اللئحة هذه تنفذ أن على الحاجة عند الخإوان مساعدة في الجماعة

العام. الشورى مجلس فيها يقرها رةود أول عقب
التهنئكة مهمسككبا الرشككاد مكتكب يرفككع بككأن المجتمعككون قكرر وقد

تنكارسككوا نجككاته، علككى سككعود لآ العزيز عبد الملك لجللة الخالصة
يم.ثال دوانعال هذا

العكام المرشككد فضكيلة الخإكوان حضرات بايع أن الختام مسك وكان
حككتى والمكككره المنشككط يفكك والطاعككة والسككمع التامككة الثقة على

مجده. للسلم ويعيد دعوته الله يظهر
التعديل: بعد الحج ائحةل
استطاعته. حدود يف الحج لفريضة يتجهز أن مسلم أخأ كل  - على1
المككر هككذا له يكون المنتسب والخأ بالتجهز، يؤمر المساعد  - الخأ2

مهمككا ًجككزءا مككاله من يدخإر بأن يكلف العامل خأوال مناسبة، كل عند
صككندوقا يفكك يككدخإره مككا ويوضع المالية ظروفه وبحسب ًيسيرا كان

لككم إذا ةضككالفري هككذه أداء حسككاب علككى أرباح بدون بالبريد التوفير
مصون. مكان في وضعه الممكن من يكن

الحككج إلككى الدعايككة لجنة تسمى فرعية لجنة دائرة كل يف  - تكون3
الحككج، ذمككة على العاملين الخإوان توفير اشتراكات مراجعة مهمتها

الوليين. الدرجتين من الخإوان وتذكير وأمر
أحككد يككاراخإت المسككلمين الخإككوان شككعب مككن شككعبة كككل  - علككى4

يعككتزمون لمككن الحج مناسك لدراسة الدين في المتفقهين أعضائها
ينتككدب أن العام الرشاد مكتب وعلى شعبته، من الفريضة هذه أداء
ليرشككد والحكمككة الفقككه أهككل من نفقته على عنه ًنائبا عام كل في

السنة من الصحيحة الصول على المناسك أحكام ويعلمهم الخإوان



بأعبككاء الضككطلع يعطيست من الحاجين الخإوان بين من يكن لم إذا
بوضككع امالع الرشاد مكتب يقوم الغاية لهذه ًالمهمة. وتسهيل هذه

الرض ثككارآ مككن بهمككا يتعلككق ومككا والزيككارة الحككج دابآ يفكك رسالة
المقدسة.

للتعكارف تقويكة السكفر فكي خإطتهكم وحكدواي أن الخإوان  - على5
الجتمككاع ثككواب وإحككراز العلككم فككي ورغبككة النفقككات في ًواقتصادا

دعككت إذا إل اللككه اعككةط علكى ًوتنشككيطا والتقكوى البر على ًوتعاونا
الضرورة- القصوى. ذلك لغير

عككذر بغيككر للحككج الدخإككار فككي قصككر أنككه يثبت الذي العامل  - الخأ6
حقككوقا لككه تكككون ول قبلككه الككذي الخأ مرتبككة إلككى يكرد قاهر يرعش

ًموكككول هككذا في عدمه أو بتقصيره الحكم ويكون العاملين، الخإوان
هككذه مككن الثالثككة المككادة في عليها المنصوص الفرعية اللجنة لرأي

رأيها. على الرشاد مكتب وافق متى اللئحة
دوائرهككم في الحج في الراغبين كل بحصر الرشاد مكتب  - يقوم7

عككام كل الفطر عيد بعد مائهمسبأ تامة قوائم وإرسال الخإوان من
الخإككوان مككن الحجككاج لوفككد يلزم ما لعداد العام الرشاد مكتب إلى

من رشالعا اليوم عن القوائم هذه إرسال يتأخإر ال بحيث المسلمين،
سنويا. شوال شهر

مككن امتيككازات علككى للحصككول وسككعه فككي مككا المكتككب  - يعمككل8
الخإوان لحجاج وأدبية مادية الحجازية والحكومة المصرية الحكومات

عددهم. وزيادة تشجيعهم في رغبة
بينهككم مككن ينتككدب أن المكتككب فعلككى الحاجون الخإوان كثرأ  - إذا9

مصكالح قضكاء مهمتكه تككون يالكدين المنكدوب بجكانب إداريا مندوبأ
للعمككل ًتوحيككدا ذلككك فككي ًجميعككا مرجعهككم ويكككون الدارية الخإوان
ينتككدب أن المكتككب فعلككى ًممكنككا ذلك يكن لم فإذا للجهود، ًوتوفيرا
المهمة.  بهذه للقيام قبله من مندوبا

لحضككرات وتبلككغ اعتمادها تاريخ من اللئحة هذه تنفيذ في  - يبدأ10
النواب
بها. للعمل الفروع ونقباء
ويرضككاه يحبه لما يوفقنا أن العظيم العرش رب الكريم الله ونسأل
آمين.
عطية يالهاد اللجنة: محمد رئيس

عبده غنيم بالنيابة: مبارك السكرتير

والصدقات: الزكاة لئحة



ماله. زكاة يخرج أن النصاب يملك مسلم أخأ كل  - على1
يعتبر العامل والخأ ويذكر، يؤمر يالخإو والخأ يؤمر، المحب  - الخأ2

العامة. الزكاة لجنة في ًعضوا
الككذين الخإككوان كككل مككن الشعبية للزكوات العامة اللجنة  - تتكون3

سككنة، كككل تقترع تنفيذية هيئة هابين من وتختار الزكاة، عليهم تجب
بيككن مككن يالسككر بككالقتراع يختككارون وعضككوين رئيس من وتتكون
العامة. اللجنة أعضاء

كككل الككدائرة نككائب حضككرة أو للككدائرة المركزي الشورى  - مجلس4
الهيئكة علكى العكام الشكراف حكق لكه عنكه وبمنكدوب بنفسه منهما

مككع اخإتلككف إذا للمزكين العمومية الجمعية دعوة حق وله التنفيذية،
بينهككم، تسككويته يمكككن ولككم التصككرفات مككن تصرف في الهيئة هذه
العضاء. بأغلبية ًنافذا فيها الرأي يكون أن على

زكككاةلا تحصككيل علككى الشككراف التنفيذيككة الهيئككة هككذه  - مهمككة5
المسككتحقين علككى وتوزيعهككا تككوزع، حككتى وحفظهككا المسككتحقة
بعككد غايات أو أغراض تحكم ول محاباة ول تحيز بدون لها الشرعيين

ذلك.  مراعاة على ينيمال منهم كل يقسم أن
فككي محصككول كككل عنككد مهمتهككا تباشر أن التنفيذية الهيئة  - على6

التجككارة وعككروض النقككدين عن المزكين وتقسم الريفية، المناطق
منهم. كل عند المتفقة الوقات بحسب فرقا إلى

إيصككالت طككيوتع جمككع مككا كككل فيككه تحصككر ًدفترا تعد أن  - عليها7
يستحقها التي والمقادير المستحقين كشوف تحصر وأن بتوقيعها،

اللجنة على النتيجة عرض من بد ل التوزيع مباشرة منهم. وقبل كل
صككحيحا الصككرف يعتككبر ول الصرف على والموافقة لقرارها العامة

الزكككاة صرف تأخإير يجوز ول المستحق، من مستوفاة بمستندات إل
ذلككك تضككمني وأن العككام، نهايككة بككلقو يرعشكك بعككذر إل وقتهككا عن

تقريرها.
وتسكليمه المجموعكة الزككوات مكن يبقك ما التقرير هذا تضمن امك

انتخابها. يتجدد لم إن بعدهم ينتخب لمن
العامككة، اللجنككة إل عليهككا يطلككع ل سرية الزكاة لجنة أعمال  - كل8

حككق مككن النككائب. وليككس أو المركككزي الشككورى مجلككس ومنككدوب
عملتككه مككا بمعرفككة المطالبة الدائرة في للخإوان العمومية الجمعية

الشورى مجلس بعلم اكتفاء اللجنة
على القسم اعتبار مع أنفسهم، للزكاة العامة اللجان أعضاء وعلم  

راجككع” السككرية هككذه مراعككاة علككى الطلع فككي الحككق لككه عضو كل
.”الخامسة المادة



صككدقات، أنككه علككى هككاإلي يقككدم مككا تقبككل أن التنفيذيككة  - للهيئككة9
والمصككرف والمككورد والمنصككرف الككوارد رصد مع بمعرفتها وتوزعه

بككالتبرع المناسككبات فككي الناس تذكر أن لها أن امك خإاص، دفتر في
البر.  ونشر للحسان ًمايتنظ
المككذكورة المصككارف يهكك الزكوات لها تصرف التي  - المصارف10
بحال. الحالة هذه غير في تصرف ول مالكري القرآن في

لهككا المسككاعدين العامككة اللجنة من تختار أن التنفيذية  - للهيئة11 
غيككر أو الكشوف لمراجعة أو التوزيع مباشرة أو المستحقين لتعرف

مسئوليتها.  وتحت رافهاشبإ العمال من ذلك
بككأي التصككرف أو استبدال أو بيع لغيرها ول الهيئة لهذه  - وليس12
كمككا تككوزع وإنمككا المجموعككة العيككان فككي التصرفات أنواع من نوع

ما.  تصرف بغير جمعت له فيما جمعت
الككدواعي كككانت مهما آخإر مكان إلى مكان من جمع ما ينقل  - ل13

شرعي.  لداع إل وشديدة ضرورية ذلك إلى تدعو التي
مككن رديكك مطلقككا يؤديهككا ل ثككم الزكككاة على القادر العامل  - الخأ14

اللجنككة خطككري أن فعليه بنفسه ولو أداها فإن قبلها، التي إلى رتبته
عككدم إلككى وينبككه بككذلك، علم على تكون حتى لها أدائه بتاريخ العامة
قبلها.  التي رتبته إلى رد وإل أخإرى مرة العودة

فككي للعمككل المنككاطق بعككض فككي موظفين الحال استدعى  - إذا15
علككى بنككاء للمزكيككن العامة اللجنة برأي تعيينهم كان الزكاة مشروع

ذلككك وكككان الزكاة، نفس من أجورهم وكانت التنفيذية اللجنة طلب
ذلك. الحال استدعى إذا للمحصولت مخازن إيجاد في الحال

مكككاحأ فيهككا ليككبين رسككالة بعمككل العام الرشاد مكتب  - يقوم16 
الصدقة. وفضل الزكاة
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المرور مهمته تكون مراقبا أعضائه من ينتدب أن المكتب  - على17
للزكاة.  التنفيذية الهيئات عناية مدى لتعرف الشعب على

بمضككمونها الفككروع وتفككاد اعتمادهككا، بعككد اللئحككة بهذه  - يعمل18
بها. للعمل

وهككم اؤهمسككمأ تيككةآال اللجنككة أعضككاء بمعرفة اللئحة هذه روجعت
لذلك: اخإتيروا الذين
محمككد خإطككاب، محمككد خإطككاب الخككولي، يوسككف عسكككرية، حامككد
حسككن، عككزت محمككد ،يالشككافع السيد محمد المتعال، عبد يدسوق
.يمتول المتعال عبد محمد



القاليم محاضرات من جنماذ
مقدمة

ويسككتغل ولطككت الحيككان مككن كككثير فككي القاليم زيارات كانت وقد
بعيككد من أو قريب من تتصل علمية ودروس بمحاضرات الوقت فيها

بالدعوة.
نشككرت وقككد سككعيد، بور لمدينة الزيارات هذه من نموذج يلي وفيما
كاملككة أيككام سككتة اسككتمرت الككتي الزيارة هذه جمبرنا الخإوان مجلة
الهلين:  إلى الشعبة من الموجهة الدعوة نص عن ًنقل

الكريم انءالقر رياض في محاضرات سلسلة
يوليككو 30 و هككك 1354 سككنة ينالثككا  ربيع29 الثلثاء يوم من ًابتداء
العككام المرشككد حضككرة بإلقائهككا يقككوم التاليككة واليام م1935 سنة

فككي المسلمين الخإوان جمعيات ئمنش البنا أفندي حسمن الستاذ
حسككب الجمعية بدار سعيد بور بثغر وجوده بمناسبة يالمصر القطر
:التي المنهج
.”تأثير”  يوليو30-  الثاني  ربيع29 الثلثاء مساء
.”مفارقة”أغسطس 31-  الولى ادىم ج1 الربعاء مساء

.”موازنة” سبتمبر1-  الولى ادىم ج2 الخميس يوم
.”إصلح” سبتمبر2-  الولى ادىم ج3 الجمعة يوم

.”أصل” سبتمبر3-  الولى ادىم ج4 السبت مساء
.”فضيلة” سبتمبر4-  الولى جمادى 5 حدأال مساء
حسن فنديأ وتقيا الشاب حضرة سيتقدم جمالبرنا هذا على زيادة
قككدماء ديانككة”موضككوعه جليككل ببحث فينشرالم حضرات إلى حمص

انتهككاء عقككب سككطسغأ أول الخميس مساء في يلقيه ،”نيالمصري
لجميع دعوتها لتعمم الفرصة هذه تنتهز المرشد. والجمعية الستاذ

الجميككع، تهككم البحككاث هككذه لن الكريككم البلككد أهككل مككن الطبقككات
الصككفات وأشككرف الككدين، إليهككا يدعو التي المقاصد سأس وتتناول

النفوس. بها تتحلى التي
اضراتلمحا لجنة

الشقيقة القطار في عوتناد

مقدمة
الشككقيقة: القطككار فككي المسككلمين للخإككوان مبعككوث أول كككان

الرحمككن عبككد الفاضلن: الستاذ الخإوان ولبنان وسوريا فلسطين
نبككأ المجلكة رتشكن الحكيكم. وقكد أسككعد محمد والستاذ ي،تالساعا

:يةآتال العبارة في الزيارة هذه



يفنككدأ الرحمككن عبككد اذينتالسكك حضككرتي انتككداب نبككأ القككراء علككم
وبككث الشككقيق القطر لزيارة الحكيم أسعد فنديأ ومحمد الساعاتي

أنهمككا منهمككا النبككاء جاءت وقد وفلسطين سوريا أنحاء في الدعوة
الولى، ىجماد 5 الحد صباح المقدس بيت تعالى الله بسلمة وصل
القاهرة من رافقهما الذي يالثعالب الستاذ يالتونس الزعيم بمعية
يالحسككين أميككن السككيد سعادة قابل وهناك  جمادى،4 السبت عصر

ورد للجمعيككة، الككدعوة ونشككرا العلككى يالسككلم المجلككس رئيككس
ثككم فيككه، النككازلين المنزل في لهما الزيارة يالحسين السيد ماحةس

السككاعة فككي الربعككاء يوم فوصلها دمشق إلى المقدس بيت غادرا
لككدعوة فيككه وخإطبككا يالمككو المسككجد فككي الجمعككة وصككليا الرابعككة
السلمية. كةحرال زعماء وقابل المسلمين الخإوان

للمجلككة مقال الساعاتي فنديأ الرحمن عبد الستاذ من وصلنا وقد
إن التككالي العككدد فككي شككرهننس هنالككك لقياه وما لعف ما لها يفسر

وإمككامته مجككده وإعككادة هككمندي لحيككاء العاملين الله الله. وفق شاء
الكبرى.

:يالحسين أمين السيد ماحةس خإطاب
يالسككلم المجلككس ورئيككس الكككبر يالمفككت ماحةسكك تفضككل امككك

الحفككاوة ببككالغ الخإوين فشمل يالحسين أمين محمد السيد العلى
في والجماعات الهيئات لرؤساء كريمة بخطابات وزودهما والعطف

هككذه أحد صورة الخإوان مجلة نشرت سيزورونها. وقد التي البلدان
وهو: - الخطابات

الرحيم الرحمن الله بسم
بدمشق. السلمية الهداية جمعية رئيس الفضيلة صاحب حضرة
وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الرحمككن عبككد المهذبين الستاذين تيحضر بزيارة اليوم يناظح فقد
جمعيككة بيمنككدو الحكيككم أسككعد فنككديأ ومحمككد السككاعاتي فنككديأ

بثقافتهمككا كككثيرا أعجبنككا ولقككد المصككرية، الككديار يفكك الخإككوان
نشككر علككى وعملهمككا الحنيككف الككدين دابآبكك وتمسكككهما السككلمية

.”خإوةا المؤمنون إنما” القويم يالسلم المبدأ
المسككلمين بإخإوانهم للتعرف سوريا زيارة في برغبتهما علمنا وقد

صككلة بعقككد نقككوم أن السلم. فرأينا كلمة رفع على فيها العاملين
فكي ريكب غبتهمككا. ولرو لقصكدهما ًتحقيقا حضراتكم بين التعارف

وفككي الواسككعة رحككابكم فككي راموالككك الحفككاوة من سيجدان أنهما
هككذه عككن الككذكريات أحسككن أذهانهمككا فككي يثبككت ما الفيحاء دمشق
الميمونة. الزيارة



والحترام. التحية وافر بقبول تفضلوا ًوخإتاما
جمككادى  مككن17 المقككدس العككام. بيككت يالسككلم المككؤتمر بتككمك
م.1935 أغسطس5 الموافق هك 1354 لىوال
كلمككة فككي الزيككارة هككذه ىتالسككاعا الرحمككن عبد الستاذ سجل امك

ونصها:  الخإوان مجلة نشرتها قيمة

دمشق في ونمالمسل الخإوان
غسان أبناء وأبى المدى   على        محامدها تفنى أن أمية أبت 

ومننجب جلق في غطارفة فمن        أرض في غطارفة   
حوران

الموت وعز الحياة   عزفعندهم الدنيا في المذلة عرفوا     
سيان

من طاغا أو النس من            باغايحاوله ضيم على يصبرون ل     
الجان

تككدعو جلككق فككي تركناهككا الككتي الناضككرة الوجككوه هككذه اللككه رعى يا
اللككه ونضككر المحمككودة، لغككايتهم وتعمل المسلمين الخإوان ئلمباد

ل الككذي المسككلم مككالآ المشككرقة صككفحتها علككى ارتسككمت ًوجوهككا
يككرى حككتى الفسككيحة الرض حككدود مالهآ تحد ول بقعة جسمه يتحو

أنحاء في هائلة وقوة الرض، رقعة على مرتسمة صورة آماله خإيال
الغاصبين.  للطامعين ًليغاب ًسارود المعمورة،

ومككا فيككه، نخككاطبهم أن نريككد مككا فهمككوا حككتى أمامهم وقفنا إن ما
فيهككم نادينككا وما إليه، ندعوهم أن ينبغ ما عرفوا حتى إليهم أشرنا
تككؤمن ألسككنتهم وترجيككع النككداء، تجيككب قلككوبهم دقات معناس حتى
ودعكاة ذلكك، قبكل نلقهم لم وإن مسلمون انإخإو فهم الدعاء، على
هنالك. به ينادون المسلمين الخإوان لمبدأ
ولككم الم، حككواجز بينها تفرقا لم السلمية العشيرة هذه، اكبر، الله

ربآمكك أبنائهككا قلككوب بيككن عككدبي ولككم الطريق، عقبات بدعاتها تقف
المنقلبين.

علككى وعاهككدناهم فبايعونككا، اللككه سككبيل فككي الجهاد على بايعناهم
المسككلمين الخإوان باسم إليهم وتعرفنا فعاهدونا، الله إلى الدعوة

تسككتمع وجمككوعهم ًحفيفككا بنككا تحككف قلوبهم كانت بل أنكرونا، فما
مككن المباركككة البقعككة فككي المسككلمين الخإككوان ومنككبر ،ًلوفككاأ إلينا

فكي بعثكت ارتفعكت إذا واليمكان بالحق وصيحتهم أمية، بنى مسجد
السلمية. الحمية المستمعين قلوب
قككدرت وهككل ً؟وفككودا ًوفككودا علينا ذلك بعد يفدون نبؤهم أتاك وهل

وعككم ءلونتسككاي ًسككديدا ورأيهككم ًرشككيدا وجمعهككم ًحميككدا سككعيهم



مككن لصككونالمخ وبككايع إل أمككة بلغت ما التي الدعوة عن يتساءلون؟
وأصككاخأ إل منككبر قافككو ارتفعككت مككا الككتي والصككيحة عليهككا، أبنائهككا

هككذه سككياج أحكككم الككذي والمرشككد عليهككا، لوبهمق عيون المؤمنون
مجريهككا اللككه باسككم فجككرت والتضككحية اليمككان كتككاب مككن الككدعوة

ومرسيها.

 
عيككون تفيككض امككك الدمع من تفيض وأعينهم الجواب يسمعون وهم
فتجعل بردى ينابيع تتفجر وقلوبهم الفسيحة، جلق أرجاء في الماء

ً.ألفافا جنات والبيوتات روضات والمساجدً اأنهار الشوارع
الخأ حككديث ييحدثن  ،منهم يإل خإل واحدا نسيت فما شيئا أنس وإن

علككى وارتسمت مسلمة، شعوب لمآ صدره في تءجا الذي المسلم
ليهإ يشكو وأخإذ نفسه، ذات ييبثن فراح مؤمنة، نفس ابتسامة ثغره
حديث إلى أستمع مصر في يكأنن الله. سبحان يا وبثه. فقلت حزنه

إعلء على العاملين أخإاطب اعيليةسمال أو فيها، بالدعوة القائمين
رفعككوا مككن يأنككاج السويس أو وبنيها، شبابها خإلصاء من الله كلمة
البلد مككن غيرهككا أو سككاكنيها، رءوس علككى السككلمية الخإككوة علم

فأصبحوا أعداء أهلها كان وقد المسلمين الخإوان دعوة عمتها لتيا
قككد ذنهآمكك فككأرى يالمككو المسككجد إلككى أنظككر ثم ،ًإخإوانا الله بنعمة

يأننكك فككأعلم الفضاء قبة تحت لمعت قد وقبابه السماء في ارتفعت
من ًوافرا ًعددا أو ًكثيرا ًرهطا فيها وأن نيالموي حاضرة دمشق في

إنككا والجماعككات الهيئات إلى الوافدون أيها االمسلمين. في الخإوان
من لنا الزائرون أيها االسلم. وي وسيادة العروبة لمجد نعمل معكم
لنككا بزيككارتكم الحككق دعوة أكبرتم لقد الرجالت وكبار دمشق وجهاء

أكككبر مككن اللككه وسككيجزى فننكرهككا، وذواتنككا فننسككاها أشخاصنا أما
الملزمككون أيهككا اوذكرى. ويكك مكانة عباده بين له ويرفع ًأجرا دعوته

ودعككوة ألسككنتنا علككى كموذكر قلوبنا في حبكم معنا والسائرون لنا
الحككاكمين. خإير وهو بيننا يحكم والله بيننا معجت المسلمين الخإوان

طبتككم عليكككم سلم سرنا نىوأ اتجهنا أنى علينا المسلمون أيها ويا
دعككوة على معكم الله يعا. جمعنامج أحسنتم فقد خإيرا الله مكوجزا
مككن صككدورهم فككي مككا ونزعنا”النعيم دار في وجوهكم وأرانا الحق

.”قابلينتم سرر عل إخإوانا غل
كككر وإن الحككق، دعوة على اتحدت قد قلوب بين يبعد ل الديار بعد إن

بيككن جمككع السككلم وإن لله وجهها أخإلصت قد فئة من ينال ل اليام
وتقككرب سككياجه تحيككط والعروبككة الرض بقككاع سككائر فككي أبنككائه

واعتصككموا بكتككابه تمسكككوا مككا المسككلمين الله يخذل ولن وشائجه،



اللككه يجعل ولن بعشيرته يعتزون داموا ما لعدوهم يمكن لنو بحبله،
..ًسبيل نينمالمؤ على للكافرين

 بالسيدة13 رقم الناصرية شارع-بالقاهرة المسلمين الخإوان دار
زينب
رقم زينب لسيدةا يبح الناصرية إلى العام المركز دار انتقلت وقد
بعض مع النتقال هذا نبأ ونشرت الحبار، كعب مسجد  أمام13

التي: حولنا على الخإوان مجلة التعليمات
الجديككد مكانهككا إلى بالقاهرة المسلمين الخإوان جمعية  - انتقلت1

.1354 ةنس رجب أول من
المسككلمين الخإككوان شككعب لتحككاد العام المركز هو المكان  - هذا2

والدارة. النظام في له تابعة الشعب هذه وجميع بالقاهرة
نككائب” باسككم ترسككل والمكاتبككات والرسككائل خككابراتمال  - جميككع3

أعله. المذكور انوبالعن” بالقاهرة المسلمين الخإوان
العليككا السككلطة وهككو الدارة هككذه مقككره العككام الرشككاد  - مكتككب4

القككاهرة وجمعيككة الرض، بقاع سائر في جميعا المسلمين للخإوان
هككو ورئيسككه الخإككوان، فككروع بككه تتصككل امككك بككه، دائككم اتصال على

العام. المرشد الستاذ فضيلة
المغككرب صككلة بعككد جمعة يوم كل السبوعية المحاضرات  - تلقى5

بمحاضككرته العام المرشد الستاذ فضيلة المحاضرات موسم ويفتتح
1354 سنة رجب 13 الجمعة يوم الله شاء إن هاقيسيل التي الولى

السبوعية المحاضرات إلىتتو ثم 1935 سنة وبر أوكت11 الموافق
المعروفين. السلم رجالت كبار من

تعرف أسبوعية دروسا الجمعية بدار العام المرشد فضيلة  - يلقى6
النادي. لنظام الداخإلية اللئحة من مواعيدها

مصككر بيككن اتصككال نقطككة اللككه شككاء إن النككادي هككذا  - سككيكون7
الخإككوان يقككف أن رجككاء العربككي الشككرقا فككي السلمية والحركات

بكككل وسيعمل الرض، أنحاء كافة في المسلمين حركات جميع على
والحككم اللكه أمكر إلككى الرجكوع علككى النكاس مككلح علكى الوسكائل

والتوفيق. الصواب يول تعالى بتنزيله. والله

 
يروتب في الدعوة

الحكيككم وأسعد تيالساعا الرحمن عبد الستاذين اتصال أسفر وقد
السككلمية بالهيئككات واتصالهما الشقيقة القطار إلى رحلتهما في

أن العككام المركككز إلككى طلبككت قككد يريةخال المقاصد جمعية أن هناك
فوقككع والدب، التشككريع بتككدريس ليقككوم الخإككوان أحككد إليهككا يوفد



الشككرعي المحككامى عطيككة يالهككاد محمككد السككتاذ علككى الخإتيككار
الكلمة: هذه الخصوص بهذا المجلة ونشرت بالسويس

بيروت: إلى طريقه في الهادي الستاذ
ي هجرة أسكبق يقكوم أن اللكه شكاء لكدعوته والعمكل اللكه سكبيل ف

وفضككيلة العككدد هككذا الهادي. ويصككدر الستاذ العمل بهذا المسلمين
ريعةشككال بتدريس يقوم حيث ببيروت التسيار عصا ألقى قد الستاذ

فككي ويعمككل الخيريككة، المقاصد بكلية دابآوال والفلسفة السلمية
دعككوة ونشككر والخإككاء المحبككة أواصككر تقويككة علككى الشككقيق القطر

ريمة.كال والخإلقا الفضائل
محطككة علككى فككودعه ضككيالما الربعككاء يككوم السككويس فضيلته برح

لفضككله تقككدير وكلهم هناك المسلمين الخإوان رجال الحديد السكة
أنككه معرفتهككم إل عنهككم يخففها ل لبعده، ولوعة فراقه على ًوأسى
العمككل ميككادين مككن ًكريما ًميدانا ليعد الله سبيل في مجاهدا يسافر
رجككال محطتها على فإذا ماعيليةسبال فضيلته النبيلة. ومر للدعوة

محمكد الشكيخ السككتاذ نكائبهم فضكيلة يتقدمهم المسلمين الخإوان
وكككان مناجككاة وكككانت ًوداعا فكان الرحلت، ةقفر وتتلوهم يفرغل
حيككث القنطككرة الكريككم. وفككي والعطككف المقيككم الحككب كلككه حديثا
الغاليككة بنصككائحه السككتاذ فضيلة زودهم ككذل الخإوان كتيبة ترابط
خإيرة من لخأ جم وتقدير خإالصة محبة من قلوبهم به فاضت ما بقدر

يككرى السككتاذ كان وكذلك دعاتهم، أفضل من كريم وداعية إخإوانهم
،ًوأعوانككا ًجندا القطار فيها يقف محطة كل وفي إخإوانا بلد كل يف

الخإككوان حضككرات مككن وأجككل وأكككبر ذلككك مثككل سككيلقى أنه ونعتقد
خإيككر الهككادي السككتاذ ببيروت. وإنما الخيرية المقاصد رجال الكرام

ونسككأل عملككه وخإككواتيم وأمككانته دينككه الله ونستودع حل، حيثما كله
أن نحككب مككا خإيككر على نراه وأن العناية الموك التوفيق تمام له الله

نحككو سككيالقد بككواجبه ذكرهيكك من إلى حاجة في ليس ونظنه يكون،
المسلمين. الخإوان جريدة

 
الخإوان شارة

ووافككق الهيئككات بقيككة عككن تميزهم شارة عمل الخإوان اقترح وقد
عككن عبككارة الخإوان شارة تكون أن وعلى القتراح هذا على المكتب

الكريمككة: “قككل يككةآال إلككى ترمككز أضككلع عشرة يذ الفضة من خإاتم
يكة. وأوفكدآال”  شكيئا بكه كوارشكت أل عليكم ربكم حرم ما أتل تعالوا

فكي بالمجلكة ذلككك وأعلكن اللكه رحمكه الخإككوان أحككد الخصوص لهذا
التالية: الكلمة



تككذكيرهم علككى ًوحرصككا الخإوان بين التعارف عرى توثيق في رغبة
هنككاك تكككون أن العككام الشككورى مجلككس قككرر ًدائما القدس أبالمبد
المكتككب رأي وقككد دائمككة، بصككفة ًجميعا الخإوان يلبسها عامة شارة

عشككرة ذا ًدقيقككا فضككيا خإاتمككا الشارة هذه تكون أن طويل بحث بعد
نى.يمال اليد خإنصر في يلبس أضلع

ي الفكرة هذه نفذت وقد تمكام التجربكة فنجحكت القكاهرة دائكرة ف
هبككة فنككديأ محمككود الخأ المكتب انتدب وقد لله. هذا والحمد النجاح

الخككاتم مككن نمككوذج معه وسيكون الخإوان شعب على - للمرور الله
سييالمقككا بهككا تعككرف الككتي” المككازورة”المقككاس أداة معككه أن امك
يككدفعها شقككرو خإمسة الخاتم هذا الخإوان. وثمن لصابع ختلفةمال

للمندوب. أو دائرته لنائب الخأ
1354 سنة رمضان أواخإر الصعيد رحلة

مقدمة
سككنة رمضككان شككهر خإلل الصككعيد إلككى الككرحلت بإحككدى قمت دقو

عبككد الخأ يرافقنكك وقد الثانية، الرحلة كانت وأظنها  الهجرية1354
التالية: الكلمة الخإوان مجلة في عنها وكتب كحيلة رضا الرحمن

1354 سنة  رمضان20
بعككض العككام المرشككد فضككيلة رافقككةبم تمتعككوا الككذين من كنت لقد
وانتظككرت ،يالماضكك رمضان أواخإر في الصعيد إلى جاء حين تقالو
طككال قككد هككو النافعككة. وهككا رحلته عن شيئا الخإوان بعض يكتب أن

لها. ًتذكارا الكلمة هذه كتابة اعتزمت فقد ولذا يانتظار
مككن العشككرين اليككوم فككي القاهرة من قادم المرشد الخأ أن علمت

مككن ًالفيفكك وجككدت وهنككاك بالهسككتقل فككذهبت الظهككر، بعد رمضان
إلككى فأسككرعت القطككار ووصككل لقياه إلى الشوقا يحدوهم الخإوان

،يككهعل ظككاهرة التككام النشككاط وعلئككم ًبشرا يفيض وجهه وإذا لقائه
خإلككف محمككد السككتاذ مكتككب إلى المحطة من وخإرجنا عليه فسلمنا
بككه، معككتز دينككه علككى غيككور مسككلم شككاب وهككو يالمحككام يالحسين

السككيارات ركبنككا ثككم الرابعة الساعة نحو إلى المرشد الخأ فاستراح
اسككتقبالنا في وكان أسيوط، يضواح من وتعد ،يالواسط بلدة إلى

ربغككالم صككلينا كهنككاو البلككدة رجككال مككن وكككثير الكككرام غككدير لآ
والدين والدب العلم في شتى أحاديث تخللته الذي فطورنا وتناولنا

الكككبير السككتاذ وأمنككا مسككجدها فككي العشككاء صككلينا وقككد خإلقاأوال
على بعطفه والمشهور أسيوط بمعهد المدرس شريت أحمد الشيخ

النككاس مككن بالمئككات ًمملككوءا المسككجد السككلمية. وكككان الجمعيككة
ًوعظكا المرشكد الخأ فكوعظهم والرشكاد الكوعظ إلكى ينعمتالمسك

علككى العمككل إلكى بحكاجتهم وأحسكوا القلكوب، منكه وجلكت ًمخلصكا



فككي بكلمككة وتبعتككه وبلء، وفرقككة ضككعف مككن فيككه هم مما الخلص
وغادرنككا وجللهككا، وهاسككمو القدر ليلة وفي صيامه ومعنى رمضان
يمككةظع ليلة وكانت عظيم حفل فيه اجتمع كبير منزل إلى المسجد

للنككاس وبيككن المككل وأيقككظ النفوس فأحيا المرشد الخأ فيها تكلم
شككاركه دقككو التقصككير، بسككبب بهككم حل مما أنفسهم ينقذون كيف

أهملهككا كيككف وبينككوا العليككا السككلم ئمبككاد وانككفج الخإككوان بعككض
وهناؤهم. سعادتهم وفيها المسلمون

النككاس أن لككو وقلككت يأملكك اوربكك كككثيرا الليلككة هذه من سررت وقد
جميعككا ظمناتتن شاملة يقظة عهد على لقدمنا ونمعيس بما يعملون

والسلطان.  بالعزة فرنظو ينبالما ظىفنح

1354 سنة  رمضان22
القيمككة بعظككاته طيالواسكك مل أن بعد أسيوط إلى المرشد الخأ عاد
إلى يبق وقد

منفلككوط إلككى الخإككوان بعككض معككه وسككافر مسككاء الواحككدة الساعة
أحوالها. وتفقد شعبتها لزيارة فالقوصية

1354 سنة  رمضان23
مسككاء الثامنككة السككاعة وفككي موفقككا أسيوط إلى المرشد الخأ رجع

لسككماع المثقفيككن مككن كككبير بعدد ينمالمسل الشبان جمعية حفلت
 بيان في جعلها وقد القيمة محاضرته

وسعادتهم البشر يرق تكفل التي ئالمباد بجميع تكفل السلم نأ
صككوته وكككان كككثيرا السككامعون منككه سككر بككديعا تفصككيل وفصككلها
نيةآالقر ياتآال حشد من وتمكنه جميل سهل وإلقاؤه عذبا موسيقيا

اللككه وشكككروا كككثيرا النككاس لككه هتف وقد عظيما النبوية والحاديث
ماعه. س لهم هيأ الذي

1354 سنة  رمضان24
اكككبر مككن وهككو يالقاضكك مسككجد في الجمعة صلة المرشد الخأ أدى

يككبخطال الخأ فكككان بالمصككلين، وأزخإرهككا وأرحبهككا البلككدة مسككاجد
قككد القلككوب تكون أن ونرجو يحسن أن الله شاء ما فأحسن لواعظا

رسككاف الصككلة وإرشككاده. وبعككد بككوعظه العمل به الفرح إلى جمعت
البلينككا فككي بككإخإوانه يتصككل حيككث العليككا مصككر إلككى اللككه بركة على

خإطواته. وسدد الله وفقه البلد من رهمايوغ وأسوان

1354 سنة انض رم30



وكككان الغككروب بعككد لىالع الصعيد في رحلته من المرشد الخأ رجع
وقككد بككه حظيككت الككتي تيككج أبككو محطككة أمككام انتظاره في الكثيرون

عبككد منككزل إلككى ومنككه العشاء، صلى حيث المسجد إلى وأتوا ساروا
وكككانت الخلق من الكثير فيه احتشد وقد يالسليمن محمود الرحمن

المرشد الخأ فيها ووعظ والخطباء، القراء فيها تبارى سعيدة الليلة
بإلقككاء الحظ يل وكان متطلعة، مشوقة القلوب تلقته عظيما وعظا
تحككوطه تيج أبي في الخأ بات بهما. وقد النفع الله أسأل بعده كلمة

والرواح.  القلوب

1354 سنة شوال غرة
الخأ فيككه وخإطككب ،ًمشككهودا ًيومككا وكان المبارك الفطر عيد يوم بدأ

وعاد ًعاما ًواستحسانا يماظع ًقبول يولق يالفرغل بمسجد المرشد
مرة المسلمين ناالشب جمعية به وحظيت الصيل وقت أسيوط إلى

مككن ونثر سماءال واسترعى دةفئال فألن ناديها في وخإطب أخإرى
الليلككة كككانت اللككه. ولمككا شككاء إن مفيككدا يكككون أن نرجككو مككا درره

إخإككوانه مككن بككالكثير حفلككت وقككد أسككيوط فككي لمقككامه الختاميككة
العككامرة وداره فارسككها، ريتشكك خيالشكك السككتاذ وكككان خلصين،مال

تقككويتهم ووسككائل والمسككلمين السككلم عن الحديث فدار ميدانها،
هوضهم.نو

1354 سنة  شوال2
القككاهرة إلككى ومنهككا منفلككوط إلككى ليعككرج رحككاله المرشد الخأ شد

ل فيهككا بلقككائه سعدت التي اليام وإن العتيد، السعيد مطافه خإاتمة
ًمشكككورا ًوجهككادا الله، سبيل في لله كانت هانأ وبخاصة أبدا، تنسى
معة. س ول فيه رياء ل ًمخلصا

الولى الحجة
مقدمة

الحج لئحة وضعت أن بعد أنه وتعالى تبارك الله توفيق من كان وقد
فقككد حينذاك ذلك تعذر ورغم الفريضة، أؤدي أن ينفس في استقر

1354 عككام فككي والزيككارة الحككج لي ويقدر المور ييسر أن الله أراد
هككذا إلككى المجلككة وأشككارت الميلدية، 1936 عام الموافق الهجرية

الكلمة: بهذه العزم

المقدسة ضالر إلى طريقة في العام المرشد فضيلة



اللككه شككاء إن العام هذا والزيارة الحج فريضة المرشد الستاذ ييؤد
السككفر هككذا فككي يصككحبونه لككذينا والخإككوان هككو سككفره وسككيكون
الحجة يذ غرة في السويس ميناء تغادر التي الباخإرة على الميمون

الحككد يككوم القككاهرة مككن وسيقوم م 1936  فبراير24-  هك 1354
فككي يالنككاد بككدار محاضككرة فيهككا ييلقكك السويس في ليلة ويقضى
.”والروح للجسم كبرى رياضة الحج”موضوع

رضككوان الشككيخ السككتاذ غيككابه مككدة الرشككاد بمكتككب عنه وسينوب
المكتب. عضو رضوان محمد

1936  مذكرة...والخإوان فلسطين يةضق
مقدمة

الفلسطيني الشعب وثار فلسطين، قضية تحركت الثناء هذه وفي
فككي اليهود تمالئ التي الغاشمة البريطانية التصرفات على الباسل

السياسككية الهيئككات شككيء. وكككانت كل من العرب وتحرم شيء كل
رة عكن النصكراف كل منصرفة والحزاب رة فلسكطين مناص مناص

إلككى تطككورت قككد تكككن لككم التي الخاصة الوطنية النعرة بحكم جدية
يكككن السككلم. ولككم ورابطككة العروبككة بحككق الككدفاع الشككعور ذلككك

الهيئككات إل الشككقيقة أقطككار مككن نحوهككا أو لفلسككطين المتحككرك
السلمية.

الثككائرة فلسككطين مناصككرة إلككى المسلمون الخإوان تقدم هنا ومن
ماديككا جهككودهم ذلككك علككى ووقفوا قوة من فيهم ما بكل المجاهدة

خ...الكك المككال وجمككع والنشككر والخطابككة الدعايككة حيككث مككن ًوأدبيككا
ذلكك وسككجلت العمككل وسكعها مككا عملت وبعثات لجان لذلك وتألفت

الرابعككة. سككنتها فككي حينككه فككي المسككلمين الخإككوان بمجلككة كلككه
والتاريخ: للتسجيل الجهود هذه عضب عنها وسننقل

فلسطين لمساعدة العامة المركزية اللجنة
الخإككوان لجمعيككة العام المرشد الستاذ الفضيلة صاحب حضرة وجه

منتصككف فككي للجتماع بالقاهرة الجمعية لعضاء الدعوة المسلمين
سنة الخير رفص  من25 الموافق السبت يوم مساء التاسعة الساعة
الخإككوان مككن كككبير لفيف الدعوة لبى المحدد الموعد وفي هك1355

المرشككد السككتاذ فضككيلة برياسككة الجمعيككة أبهاء أحد في واجتمعوا
البواسل بالعرب حل ما للخإوان يشرح وأخإذ المنبر ىرق الذي العام

واللغككة الككدين مككن روابط عدة همب تربطنا الذين فلسطين أهل من
السكلمية النجكدةو نيالنسكا الككواجب باسم همدناش ثم والعروبة،

على يعملوا وأن الفلسطينيين، إخإوانهم إلى المساعدة يد يمدوا أن



الدعايككة، وبككث المسككاعدة هككذه لتنظيككم بينهككم مككن لجنككة تكككوين
تبككادل الجليككل. ثككم الغككرض لهككذا بالمككال لجككودل فالككك واسككتنداء

المككر وانتهككي لككه، عككن مككن كككل واقككترح وتناقشككوا الرأي الخإوان
تية:آال المقترحات تنفيذ على بينهم. وافقت من لجنة بتكوين

الصحف. في اللجنة هذه تكوين مشروع : نشرًأول
عامة. والمسلمين المصرية المة إلى اللجنة من نداء : نشرًثانيا

مصككر فككي السككاميين المندوبين إلى الحتجاج برقيات : إرسالًالثثا
إلككى أخإرى برقية وإرسال الصحف، في منها صور ونشر وفلسطين

العليا. العربية للجنة ًرئيسا بصفته المفتي فضيلة
والشعب. الخإوان عموم إلى اللجنة من بيان : إذاعةًرابعا

 طوسون: عمر السمو صاحب إلى
الجليكل الميكر السكمو صكاحب إلكى الخطاب هذا اللجنة وجهت وقد
طوسون: عمر

لجمعيككة التابعككة فلسككطين لمسككاعدة المركزيككة اللجنككة شككرفتت
العككالم بل المصرية المة اعتادته ما على جريا-  المسلمين الخإوان
ناستئوالس الملمات، في عطفكم يسام إلى الفزع من يالسلم
موجهككة سككموكم إلى هذا برفع-  الخطوب درجت كلما رأيكم بحازم
فلسطين أبطال المجاهدون الخإوان يعانيه ما إلى العالية كمأنظار

ة.شمالغا القوى همب أنزلتها التي والفاقة الموت لمآ من
وفيهككا زةيككالعز الجككارة فلسطين أن معنا ليقدر السمو صاحب وإن
إكبككاره علككى والمسككيحيون المسككلمون يجمككع الككذي المقككدس بيت

موسكك طليعتنككا فككي إليها يتقدم بأن يرجد كرامته عن والذود ومنعه،
ومساعدة. بر من يستطاع بما طوسون عمر الجليل المير

جمعيككة شككباب مككن فلسككطين لمسككاعدة المركزيككة اللجنككة تككألفت
سبيل في والفناء التقوى على الله بايعوا الذين المسلمين الخإوان

المسككاجد فككي للخطابككة اللجككان بينهم من تكونت وقد الدين، إعزاز
هككذا لنجككاح الواسككعة الدعايككة وبككث المسككلمون بككه يجككود مككا وجمع

فلسككطين تجد أن راجين بهذا كوم إلى توجهنا وقد الجليل، المقصد
الرقيككق لسككيا بشككةحال وجككدته مككا وعطفكككم مكككبر مككن الجريحككة
يرئيسكك أحككد بصفتكم اوتتفضل أن خإرآ رجاء الشافي. ولنا والبلسم

جمعككت الككتي المككوال مككن تبقككى ما بإرسال بشةحال مساعدة لجنة
فلسككطين، فككي العليككا العربيككة اللجنة إلى الحباش مساعدة لغرض

الوفي. الجزاء الله وسيجزيكم
.ياحترام عظيم بقبول السمو صاحب يا وتفضلوا

البنا حسن 



المسلمين الخإوان جمعية رئيس

 ؤنس:ي النبا الغبطة صاحب إلى
بطريرك يؤنس النبا الغبطة صاحب إلى يلاالت الخطاب وجهت امك

بمصر: الرثوذكس القباط
 الحبشة. مساعدة لجنة رئيس يؤنس النبا الغبطة صاحب حضرة

الخإوان بجمعية فلسطين مساعدة لجنة رئيس يتشرف اماحتر بكل
ار،حككال الرجككاء هككذا غبطتكككم إلككى فككعير بككأن بالقككاهرة نالمسككلمي

النبيلككة ةمالرح اطفوع أسمى من غبطتكم في يعهد ما إليه يحفزه
تجشككم إلككى بكم حدت لتيا العواطف تلك المعذبة، بالنسانية والبر

الحبشة. ةمساعد سبيل في المتاعب
مهككد العزيككزة الشككقيقة فلسككطين أن الغبطككة صككاحب يككا وتعلمون
دمككاء فانسككالت ة،شككمالغا القككوة بهككا بطشككت قد والنبياء الشرائع

ديككارهم وخإربككت السككواء، علككى والمسيحيين المسلمين من أبنائها
المقككدس بيت وأن أرزاقهم، موارد على وقضت مصالحهم وعطلت

بعملهككم هككوديال الصككارخأ. ويحككاول العدوان هذا من القصيد بيت هو
أجمككع التي المقدسة الماكن من غيره وعلى عليه، يستولوا أن هذا

عنها. والذود وإكبارها تقديسها على والمسيحيون نوالمسلم
بككه تسككخو ما نقدم أن إل نملك ل الشديد السف مع مصر في نحنو

الفاقككة بهككم ألمككت الككذين البطككال هؤلء لمساعدة مال من الكف
وأربعيككن مائة يوميا تصرف بالقدس للغاثة” وينتمال”لجنة أن حتى

من غيرها يصرف ما عدا وذلك الجائعين، لطعام الدقيق من ًقنطارا
الكثيرة. اللجان
هككؤلء تشككملوا أن راجيككن كككمطتغب إلككى توجهنككا ذلككك أجككل ومككن

فلسطين أبناء بإمداد فتأمروا ،يالبو بعطفكم البطال المجاهدين
اللجنكة إلكى الحبكاش مسكاعدة لجنكة أمكوال مكن تبقكى ما بإرسال
الككرام ةنككاللج أعضككاء راتحضك أن ونعتقككد بالقكدس، العليا العربية

بخدمككة قككاموا قككد بككذلك فيكونككوا الرجككاء هككذا يحققككوا أن يسككرهم
رأيتككم متشككابهة. وإذا محنة في واحد تقو في زتينيالعز الجارتين

بككالتبرع نيالمصككري من المحسنين بدعوة تتكرموا أن ذلك عن فضل
لكككم وكككان فيكككم، والمككأمول بكككم العهككد وهككف النبيككل رضغال لهذا

مضاعفا. الشكر
الحترام. فائق بقبول وتفضلوا

المخلص
البنا أحمد حسن

المسلمين الخإوان بجمعية فلسطين مساعدة لجنة رئيس



 
العليا العربية للجنة العام السكرتير الهادي عبد كب ينعو السيد من

المسلمين الخإوان إلى بالقدس
:يالهاد عبد ينعو السيد من الخطاب هذا هاعلي ورد وقد

هاللكك هحفظ البنا حسن السيد الغيور يوالوطن المفضال الخأ حضرة
-مصر. المسلمين الخإوان مرشد

العواطككف هككذه لحضككرتكم تشكككر فلسككطين فككي العربية اللجنة إن
 العككراب1936 سككنة مككايو المؤرخإككة برقيتكككم تضمنت التي النبيلة

الككتي يبةطال الروح بأن وثقوا المجاهدة، فلسطين قضية تجاه عنها
علككى تصككميما وقلوبنككا قككوة نفوسككنا زادت قككد برقيتكككم بها أوحت
لهككا كان وقد والستبداد، الظلم ضد جهادنا في النهاية إلى يالمض
بككأن تيقككن الككذي يالفلسككطين بيالعر الشعب نفوس في وقع أكبر

لحاجة. ا عند نصرته عن يتخلفوا لن وغيرها مصر في إخإوانه
لهذا العليا العربية اللجنة وشكر تقدير ظيمع تتقبلوا أن لرجو وإني

الشريفين. والحساس العطف
                               وبركاته. الله ورحمة عليك والسلم

العام السر أمين 
هككذا اللجنككة إلككى يالحسككين أميككن السككيد الكبر المفتي أرسل وقد

 :الخطاب
الخإكوان إلككى ينيالحسك الميكن السكيد الكككبر المفككتي حةماس من

المسلمين.
المسككلمين الخإوان جمعية وأعضاء رئيس الفاضل السادة حضرات

القاهرة.- المحترمين
وبعد: هتوبركا الله ورحمة عليكم السلم

المشكورة الجهود عن القاهرة في الصدقاء من عدد إلينا كتب فقد
البلد هككذه سككبيل فككي بهككا تقومككون الككتي لمككبرورةا والعمككال
التي” فلسطين” المقدسة العربية السلمية

السككلم لككتراث واسككتقللها حريتهككا سككبيل فككي بجهادهككا تقككوم
علككى المصككرية الصككحف في اطلعنا أننا امفيها. ك الخالدة والعروبة

حمية بكل بها تقومون التي المباركة والعمال الجهود تلك من كثير
كمشككعور لكككم ونقككدر أهلككه أنتككم بمككا نشكر أن علينا فحق ونشاط،
العككام الككرأي أن ونعلمكم تقديرها، حق السلمية وحميتكم الفياض

ومسككاعيكم الحكيمككة مقرراتكككم تلقككى قككد فلسككطين فككي بيالعر
وتعككالى سككبحانه اللككه نسأل الكثير، والثناء الجزيل بالشكر الحميدة

ىالوفكك الجككزاء ويجزيكم والنجاح بالفوز المباركة أعمالكم يكلل أن
وشهامتكم. أفضالكم على



البلد هككذه نصككرة سككبيل فككي المشكككورة جهود أن في نشك ولسنا
وسككينتج فعككال أثر لها سيكون عنها والظلم الحيف ورفع المقدسة

خإدمككة أعظككم تقككدمون بككذلك أنكككم وثقككوا الله، بإذن كثير خإير عنها
القبلككة إلككى أفئككدتهم تهككوى الككذينً اجميعكك والعككرب للمسككلمين

مككا تعككاني التي المجاهدة الصابرة البلد هذه في القصى والمسجد
فكي والخطكوب المكككاره مكن تتحمككل ما وتتحمل الشدائد من تعاني
الشكككر فلسطين. فنكرر في الخالد السلم بتراث الحتفاظ سبيل

الخيككر فيككه ما إلى جميعا يوفقنا أن تعالى ونسأله جميعا لحضراتكم
والفلح.
وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلم

يالحسين أمين محمد
يالالع العربية اللجنة رئيس

فلسطين: أجل من الصلة في القنوت
بهككذه فلسككطين أجككل من القنوت إلى المة الرشاد مكتب دعا وقد

الصيغة:
الئمككة أجككازته بالمسلمين، تنزل التي النوازل عند عورشم القنوت
حككاديثأال بككه وجككاءت إليككه، ونككدبوا واستحسنوه عليهم الله رضوان

رسككول قنككت” عنهمككا اللككه رض عبككاس ابن رواه ما ومنها الصحيحة
والعصككر الظهككر فككي ًمتتابعككا ًشككهرا وسككلم عليككه اللككه صككلى  اللككه

لمككن الله معس قال إذا ةاصل كل دبر في والصبح والعشاء والمغرب
سكليم: علكى بنكى مكن أحيكاء علكى يدعو الخإيرة، الركعة في حمده
يالنوو قال داود، أبو رواه خإلفه، من ويؤمن وعصبية، وذكوان رعل

بالمسككلمين ازلنوال أشد من فلسطين صحيح. ونازلة حسن بإسناد
إخإككوانهم مككن نيل وأشككدها قلككوبهم علككى ًعككاقو وأعظمهككا يعككامج

منككه اشككتكى إذا واحككد جسككد المؤمنون وإنما ونفوسهم، وأوطانهم
والسهر. بالحمى الجسد سائر له تداعى عضو
الركعككة فككي المسككلمون يقنت أن العام الرشاد مكتب يقترح ولهذا

أهككل بنصككرة فيككه يككدعون ًقنوتككا الركككوع بعككد صككلة كل من الخإيرة
القنككوت هككذا صككيغة لتكككنومناوئيهم. و أعدائهم وخإذلن فلسطين

اللجئيككن وظهيككر المسككتغيثين غيككاث اللهككم”مثل النحككو هككذا علككى
فككرج اللهككم فلسككطين، أهككل خإواننككاإ انصككر المستضككعفين ونصككير
مككن علككى أةالوطكك واشككدد أعككداءهم واخإككذل قضككيتهم وأيد كربتهم
وغضككبك مقتككك وارفع يوسف ينكسن سنين عليهم واجعلها ناوأهم

يالمكك يالنككب محمككد سككيدنا علككى اللككه وصككلى العككالمين، رب يا عنا
.”وسلم وصحبه لهآ وعلى



هككذا فككي مككا عليككه ويككزاد المأثور الدعاء الوتر أو الصبح قنوت وفي
إخإواننككا ويؤيككد لنا يستجيب وتعالى تبارك الله لعل المتقدم المعنى

حككتى الهككدى بهككذا تبعككه ومككن نفسككه المكتككب وسككيأخإذ منككه، بروح
الوكيل. ونعم حسبنا والله السكينة وتعود الغمة تنكشف

الصيف ثاتعب
مقدمة
وإفككادتهم بككه الملحككق الطلب قسم من الستفادة المكتب واعتزم
ًامش فاعتمد كذلك، الفكككرة إلككى يككدعون الريككف إلككى ليفادهم روع

المشروع وكان أخإرى، تارة فلسطين مساعدة وإلى تارة ةالسلمي
:آتيال النحو على

لجميل:ا الريف في حبةأال إلى المسلمين للخإوان الصيف بعثة
أوقككاتهم فككي إخإككوانهم بحككق آمككن مككن أول المسككلمون الخإككوان
فراغهككم أوقككات من فرصة كل زونهينت فهم م،هومواهب وأقوالهم
وقراهككا: وعواصككمها مصككر بلككدان في الحباب أولئك إلى ليهاجروا
بينهككم فيمككا ويتناصككحون عككاطفتهم ويشككاركونهم إليهككم يجلسون
المصنع في والعامل الحقل في الفلح بين وةأخإال روابط ويوثقون

الخيككر إلككى والداعيككة والموظككف الطككالب وبين المتجر قي والتاجر
والرشاد.

اللككه أيده فهو المرشد، الستاذ الواجب بهذا يقوم من أول كان لقد
يرحككل حككتى الصيف إجازة وبخاصة إجازاته من بإجازة رظفي كان ما

الفكار. ويوقظ الدعوة ينشر مكان إلى مكان ومن بسد إلى بلد من
يختككار أن العككام هككذا في المسلمين للخإوان العام المكتب رأي وقد
القطر بلدان ليقتسم والمصرية الزهرية الجامعتين رجال من ًوفدا

والتهككذيب الخير ونشر الله إلى الدعوة بواجب ويقوم فيها ويطوف
لجككان كلككذل فتكونت المحبوبين، إخإواننا من الكرام ينطنالموا بين

الله. شاء إن هذا بعد الوارد التقسيم على مهمتها ستزاول عشر
لخإككوانهم يسككهلوا أن ونقبككائهم الخإككوان حضككرات إلككى رجاؤنككا

وأن الجميككع غايككة يهكك الككتي غككايتهم فككي يعينككوهم وأن مهمتهككم
الذي الغرض نجاح على تساعدهم التي اللزمة بالرشادات يمدوهم
أجككرا لهككم تكككون أن نرجككو اللككه فككي هجككرة أجله. وهي من هاجروا

الله. شاء إن ًخإيرا وللبلد ًنشرا وللدعوة

:  للجان  ا  (أ) 



أبو ومصطفي داب،آبال الحميد عبد محمد تيحضر ) من ( أ  - لجنة1
أبككو الككدوار، كفككر ومراكزهككا: البحيرة ة: مديريةسبالهند أفندي رية

ياإيتكك شكبراخإيت، الكدلنجات، المحموديكة، رشكيد، دمنهكور، حمكص،
المطامير. أبو حماده، كوم البارود،

أفنككدي يعلكك بكالوريا، تعرف فندي أحمد تيحضر (ب) من  - لجنة2
كفككر دسككوقا، ومراكزهككا: فككوة، الغربيككة بككالطب: مديريككة مطككاوع
.ىزفت السنطة، ا،نطط الكبرى، المحلة طنطا، الزيات، كفر الشيخ،

بالتجككارة، أفنككدي المحسككن عبككد طككاهر حضككرتي (ج) مككن  - لجنة3
دميككاط ومحافظة الدقهلية بالطب: مديرية أفندي النجا أبو إبراهيم
أجكا، المنصورة، المنزلة، دكرنس، : فارسكور،يه الدقهلية ومراكز

السنبلوين. غمر، ميت
ومحمككد بكالوريككا، أميككن أفنككدي صككديق حضككرتي (د) مككن  - لجنككة4

سككويف وبنككى والفيككوم مككديريات: الجيككزة بككالطب سككليمان أفندي
سككنورس، إطسككا، الفيككوم، الصككف، العيككاط، ومراكزهككا: الجيككزة،

.يالواسط سويف، نيب ي،اأبشو
وعبكد بكالحقوقا السكيد أفنكدي حسكن حضكرتي ) مكنهكك(  - لجنكة5

مغاغككة، ومراكزهككا: الفشككن، بالداب: المنيككا عابدين أفندي الحكيم
أسككيوط مككن إليهككا وتضككاف قرقككاص، أبو المنيا، كالوط، مزار، بنى

فقط. ومنفلوط وديروط ملوى
وعبد بالتجارة أفندي سليمان يفتح أحمد حضرتي (و) من  - لجنة6

:يه والمراكز رجاج ومديرية أسيوط قيةبداب: آبال أفندي المحسن
أخإيككم، سككوهاج، طهطككا، طمككا، ،يالبككدار تيككج، أبككو أبنوب، أسيوط،

البلينا.  جرجا،
أبككو وفهمككى حسككن محمككد أفنككدي شككاكر حضرتي (ز) من  - لجنة7

نجككع زهمككاكومرا وأسككوان قنككا بككالحقوقا: مككديرتي أفنككدي غككدير
أسوان. أدفو، إسنا، القصر، قوص، قنا، دشنا، حمادي،

ئالبككار عبككد والشككيخ شككريت حامد الشيخ حضرتي ) منح(  - لجنة8
الكككوم ومراكزهمككا: شككبين والقليوبيككة بككالزهر: المنوفيككة خإطككاب

قليوب. بنها، طوخأ، القناطر، شبين ون،شمأ تل، منوف، قويسنا،
الككدين نككور والشككيخ البنككا محمككد الشككيخ تيحضككر (ط) من  - لجنة9

منيككا ومراكزهمككا: الزقككازيق، والقنككال رقيةشككبككالزهر: ال سككليم
ماعيلية،سككال السويس،، فاقوس، صقر، كفر ههيا، بلبيس، القمح،

سعيد.  بور
ونجككا بككالزهر شريت أحمد محمد الشيخ حضرتي ) مني( - لجنة10
داب: السكندرية.آبال أفندي يالشافع طه

عليمات   الت  (ب)



الليككف عبككد ات: الشككيخرحضكك احتياطيككا البعثككة أعضككاء - يعتككبر ا
العزيككز عبد دموأح شحاتة أفندي الحسيب وعبد بالزهر الشعشاعي

الحليم عبد ومحمود أفندي الجنيدي ماعيلسوإ ابآدبال أفندي جلل
أفنككدي العسككر وحيككدر أفنككدي محمككدين ومحمككد بالزراعككة أفنككدي

بالهندسة. أفندي عثمان الدين وصلح بالحقوقا
 يوليككو2 الخميكس يكوم مككن ابتككداء بمهمتها السبع اللجان  - تقوم2

ميككسالخ يككوم من ابتداء بمهمتها الخإيرة الثلثة  وتقوم1936سنة
التاريخ. هذا من شهر البعثة ومدة  منه،16
ولها اللجان، كشف في المحددة الرئيسية المراكز اللجنة  - تقصد3

الظرف وجد أو إليها دعيت إذا المهمة البلدان زيارة في تتصرف أن
زيارتها. إلى يدعو الذي

لخميككسا يككوم اللجككان أعضاء حضرات إلى الدعوة خإطاب  - تسلم4
العام. خإرآ حفل نهاية  بعد1936 سنة  يونيو18
صلة بعد  يونيو25 الخميس يوم الرسالة هذه على التمرين  - يبدأ5

يوليككو، أول الربعككاء يككوم إلككى الجمعيككة بككدار يككوم كككل من المغرب
فككي أعضككاؤها رأي إذا الخإيرة والثلثة الولى السبع اللجان وكذلك

9 الخميككس يككوم فككي تككدريبهم بككدأ عليهم تعذر فإذا ذلك، مقدرتهم
.1936 سنة يوليو

ال موعككد فككي بككه موافاتنا فنرجو العضاء أحد على عذر طرأ  - إذا6
وتتميككم يالحتيككاط إخإطككار فككي يلككزم مككا لنتخككذ  يونيككو20 يتجككاوز
اللجنة.

موافاتنككا فنرجككو مقترحككات العضاء حضرات بعض لدى كان  - إذا7
والتفككاهم فيهككا النظككر لمكككان كذلك  يونيو20 غايته موعد في بها
التدريب. عند مضمونها في

مدير رحلة جمبرنا عن تعالى الله شاء إن بعد فيما ملحظة: سننشر
لتفقد الجماعة شعب على للطواف المسلمين الخإوان رحلت فرقا

معظكم فسكيكون العام المرشد الستاذ فضيلة فرقها. أما شيءون
تسككتدعى الككتي العمال لكثرة ًنظرا بالقاهرة الصيف هذا في وقته
الجماعككة لشككعب فضككيلته مككن زيككارات ذلككك وسككيتخلل فيها، بقاءه

ودوائرها.

المسلمين     للخإوان     الطلبة     لشعبة     الختامي     الحفل

للخإككوان الصككيف بعثككة سفر وقرب سيالدرا العام نهاية وبمناسبة
حفككل إلككى الطلبككة مككن أعضككائها حضرات الجمعية دعت المسلمين

عند هك 1355سنة  ربيع28 الموافق الخميس يوم دارها في تقيمه



ًنجاحا الطلبة من الخإوان لحضرات ونتمنى الخامسة، الساعة تمام
الخإككوان بعثككة أعضاء ولحضرات ،ًمجدداً ونشاطا هانئة وراحةً باهرا

ً.عظيما الله منً وأجراً وتسديداً اتأييد الصيفية

المسلمين:     للخإوان     الصيف     بعثة     أنباء     من
علككى مهمتهككا تيككةآال اللجككان تباشككر القككادم يوليو 5 يوم من ابتداء

الله: شاء إن آتيال النظام
محمككد وشككاكر أفنككدي غككدير أبككو يفهم وأسوان: محمد قنا مديريتا

أفندي. حسن
نككور والشيخ أفندي يالحسين المحسن وأسيوط: عبد جرجا مديريتا

الدين
عابككدين ميالحك والجيزة: عبد والفيوم سويف يوبن المنيا ياتيرمد

أفندي. المحسن عبد وطاهر أفندي
محمد خوالشي أفندي الحافظ عبد إبراهيم الشرقية: محمد يةيرومد

اللطيككف عبككد والشككيخ أفنككدي سلمة البحيرة: رشاد البنا. ومديرية
.يالشعشاع

أمين لحضرة فعل تبرعهم قيمة ودفعوا المشروع لنفقات تبرع وقد
التيككة الخإككوان حضككرات أفنككدي عطيككة أحمككد الحاج اللجنة صندوقا

بعد: اؤهمسمأ
فضككيلة ريانصم وجنيهان المرشد، الستاذ فضيلة مصريان جنيهان
أحمككد الحاج حضرة مصريان وجنيهان عسكرية، حامد الشيخ الستاذ
أحمككد السككاتذة حضككرات مككن كككل مككن مصري وجنيه ية،طع أفندي
محمككد والستاذ خإاطر العزيز عبد أفندي ومحمد أفندي الدين شرف
يرغككد أبو يفهم ومحمد عثمان أفندي وحسن يالشهاو على أفندي
الجنككدي وعلى الفندي أفندي وجمال أفندي سليمان ومحمد أفندي

ةيككوعط يفهمكك أفنككدي حسن من كل من قرشا سينموخإ سليمان،
مكن وجنيكه ،يالجكاقور أحمكد حضكرة مكن وجنيه القادر، عبد أفندي
الشككيخ السككتاذ من وجنيه الله، عوض مصطفي أفندي أحمد حضرة
يقككدم أن إل يسككعه ل العككام الرشككاد سككليم. ومكتككب اللككه عبككد

واجب. على شكر ل كان وإن الشكر أجزل لحضراتهم
 

والصعيد يالبحر الوجه في المرشد الستاذ
النظككام علككى والصككيد يالبحككر الوجه إلى برحلة القيام ذلك تل وقد

التي:
الكككوم شككبين  يوليككو17 الموافككق الخإككر  ربيككع28 الجمعككة يككوم

وشبراخإيت.



بحيرة. المحمودية  يوليو18 الموافق الخإر  ربيع29 السبت يوم
بحيرة. المحمودية  يوليو19 الموافق الخإر  ربيع30  الحد يوم
الدوار. كفر  يوليو20 الولى ادىمج غرة الثنين يوم
إسكندرية.  يوليو21 الموافق الولى  جمادى2الثلثاء.  يوم
طنطا. -  يوليو22 الموافق الولى  جمادى3 الربعاء يوم
غمر. ميت  يوليو24 الموافق الولى جمادى 5 الجمعة يوم
زفتى.  يوليو25 الموافق الولى ادىم ج6 السبت يوم
المنصورة.  يوليو26 الموافق الولى  جمادى7 الحد يوم
دكرنس.  يوليو27 الموافق الولى  جمادى8 الثنين يوم
الزقازيق.  يوليو28 الموافق الولى  جمادى9 الثلثاء يوم
صوير. أبو  يوليو29 الموافق الولى  جمادى10 الربعاء يوم
القمح. منيا  يوليو30 الموافق الولى  جمادى11 الخميس يوم
بنها.  يوليو31 الموافق الولى  جمادى12 الجمعة يوم

3 الموافككق الولى ادىم ج15 الثنين يوم القاهرة من الثانية وتبدأ
بهككا الجماعككة وشككعب الصككعيد عواصم إلى ثم أسوان إلى أغسطس

عبككد حضككرته غيككاب مدة المكتب بأعمال وسيقوم  منه،30 يوم إلى
المستعان.  والله الساعاتي أفندي الرحمن

النحاس مصطفي الجليل الرئيس دولة إلى
إلككى بككه بعث الذي يالتاريخ باالخط ذلك الصلحية المذكرات ومن

المصككرية الحكومككة رئيككس النحككاس مصطفي الدولة صاحب حضرة
الهككرام نشككرت الناضككولية النباء وكالة لمكاتب له يحتصر أثر على
:تييأ ما وهو نصه
الصككحف جمككع -اسككتنبول: نشككرت الول  ربيككع15 يككوم الهرام عن

ريحات الخكاص المراسكل إلكى باشكا النحكاس بهكا يدلكأ الكتي التص
كككل قبل النحاس: “ أود بالقاهرة. قال التلغرافية الناضول لوكالة

الككذي أتككاتورك بكمككال تحفككظ لب المعجككبين من يإن أقول أن يءش
تركيككة يسككميها أن للعككالم ّذَككَلي الككتي الجديككدة، تركيككا بعبقريته صاغا

يحسككب عامل غدت فائقة حيوية ذات شابة دولة أوجد فلقد أتاتورك
بعبقريتككه فحسككب أعجككب الوربيككة. ولسككت ونؤالشكك فككي حسككابه

الدولككة لمعنككى وتفهمه الخالصة بعبقريته أيضا أعجب بل العسكرية
يشتع أن الحاضرة العالمية الحالة في وحدها تستطيع التي الحديثة

.”تنمو وأن
وها كذلك دولته إلى الموجه الخطاب ونشرت” الخإوان” نشرته وقد
ذا: هو

الحكومة. رئيس باشا النحاس مصطفي الدولة صاحب حضرت



محمككد سككيدنا على وأسلم وأصلى هو، إل إله ل الذي الله إليك أحمد
وسلم وصحبه لهآ وعلى الهداة خإير

وبركاته. وبعد: الله ورحمة عليكم السلم
وصككدقا الككدين سككلمة فيه الجميع عرف شرقي يمعز أكبر فدولتكم

وأحكككامه السككلم مككن الحديثككة التركيككة الحكومككة اليقين. وموقف
فالحكومككة فيككه، لبككس ل كله العالم في معروف وشرائعه ليمهوتعا

القككانون وحككذفت الجمهوريككة إلككى الخلفككة نظككام قلبككت التركيككة
لككم تعالى: “ومككن قوله مع يالسويسر بالقانون وحكمت يالسلم

دسككتورها فككي وصككرحت” الكافرون هم فأولئك الله أنزل بما يحكم
تككتزوج أن التعككاليم هككذه بمقتضككى وأجككازت دينيككة ل حكومككة بأنهككا

فككي واصككطدمت الرجل مثل المرأة ترث وأن المسلم غير المسلمة
كككثير مككن قليككل وهككذا ”نيالنثي حظ مثل تعالى: “للذكر بقوله ذلك
الشككرقا مككن موقفها وأما السلم، من التركية الحكومة موقف من

بأنهككا خإارجيتهككا وزيككر بلسككان الوقككات مككن وقككت في صرحت فقد
شكككل فككي حككتى بالشككرقا صككلتها قطعككت وقد رقية،ش دولة ليست

به.. يتعلق ما وكل وعاداته أزيائه وفي حروفه
الحاضككر فككي يفهكك يالماضكك فككي خإلف مجككال كانت إن أمور فهذه

وقككع كككان لهككذا الحديثككة، تركيككا أصككدقاء أصككدقا مككن تسككليم موضع
التلغرافيككة الناضككول لوكالككة الخككاص للمراسككل دولتكككم يحتصككر

أنكككم  مككن9/6/1936 بتاريككخ الهككرام جريدة نشرته بالقاهرة. وقد
هككذا تقصككرون ل أنكككم ومككن تحفككظ بل أتككاتورك بكمككال تعجبككون
عبقريتككه إلككى يتجاوزهككا بككل فقككط العسكرية الناحية على العجاب
فككي وحككدها تسككتطيع الككتي الحديثككة الدولككة لمعنى وفهمه الخاصة
لككم الككذين علككى غريبككا تنمككو وأن شتعي أن الحاضرة العالمية الحالة

ًمتمسكككا يتهقبشككر ًفخككورا ًمسككلما ًشككرقيا ًزعيما إل دولتكم يعرفوا
جميعا. الشرقا زعيمة تعتبر أمة في بإسلمه

مككن يفهككم هل يتساءلون التصريح هذا طالعوا ممن الكثير أخإذ ولقد
علككى يوافككق الرشيد المسلم الزعيم وهو باشا النحاس دولة أن هذا
- برنككاج السياسككية القضككية مككن النتهككاء - بعككد لمتككه يكككون أن

الشككرقا عككن ويفصككلها فيهككا الوضاع كل يتولى يلاالكم جمكالبرنا
الرئيككس دولككة نعيذ ناإالزعامة. و لواء يدها من ويسقط رقيينشوال
عنه. الناس أبعد أنه نعتقد الذي القصد هذا من

الدوار أخإطككر من دورا تجتاز المجيدة الحديثة الرئيس: مصر دولة يا
تككنفوال النتقككال. والهككواء دور تجتاز إنها المستقبلة، حياتها على

بصككاحبه، الكلككب يتجككارى مككاك بالنككاس ىتتجار والشهوات والغايات
الفضائل. وتدمير الخإلقا انحدار من مريرة صارخإة والشكوى



كككان غككايته. ولقككد إلككى تكأة هوى ذي كل يتخذه يحالتصر هذا ومثل
وتسلكون والخإلقا الدين بكم فيؤيد الله كميؤيد أن نيالما أعز من

سككيالسيا اسككتقللها مككن فقككدته مككا إليهككا يعيككد مسككلكا بالمككة
الدولككة صككاحب يككا . ولهككذايالجتمككاع وخإلقها يالسلم ريعهاشوت

الخالص والنصح المخلص الولء كلمة وهي الكلمة بهذه إليكم نتوجه
يطمئككن بمككا يحالتصر هذا بإلحاقا تتفضلوا أن رجاء الكبير والشفاقا

الظنككون أمككام الطريككق ويسككد مضككطربة أفئككدة ويقككر قلقة نفوسا
والوهام.
وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلم

 1936 سنة يونيو 14-  هك 1355 سنة الول ربيع 24 في القاهرة
م. 

البنا حسن

وتوجيهات منهاج
مقدمة

الخإككوان وكككان ومةؤالمشكك المعاهككدة  وقعت1936 أغسطس وفي
هككذا مككع ولكنهككم بهككا، المتككبرمين لهككا المعارضككين مككن المسلمون

واتجهككوا الشككيء بعككض الخارجيككة المسككألة استقرار فرصة هزواتان
فأخإككذ كلهككا، المككة محيككط وفي محيطهم في يالداخإل الصلح إلى

القويككة التوجيهيككة والرسككائل الرشككادات يضككع الرشككاد مكتككب
”الشككباب رسككالة”و” ؟النككاس نككدعو يءش أي إلى”و” دعوتنا”أمثال

والحكككام الزعمككاء إلككى - وتككوجه المنهككج رسالة وضع ام- ك وغيرها
السككلم، نظككام إلككى بككالعودة فيهككا لبايط” النور نحو”يه برسالة
الصككلح مطككالب مككن تطبيقيككا عمليككا مطلبككا نهايتهككا فككي وأورد
المطككالب وبعككدها الداخإليككة التوجيهككات بعككض يلي . وفيمايالداخإل

المسلمون: الخإوان نشرتها امك الخمسون
العشر: الواجبات

شارتنا.  - حمل1
عقيدتنا.  - وحفظ2
وظيفتنا.  - وقراءة3
جلستنا.  - وحضور4
دعوتنا.  - وإجابة5
وصيتنا.  - وسماع6
سريرتنا.  - وكتمان7
كرامتنا.  - وصيانة8
إخإواننا.  - ومحبة9



صلتنا.  - ودوام10
العشر: الموبقات

الستعمار.- 1
والمذهبية. والشخصية السياسية  - الخلفات2
 - الربا.3
الجنبية. ركاتش - ال4
.بيالغر  - التقليد5
ية.عالوض  - القوانين6
الفكرية. ىوالفوض  - اللحاد7
والباحية.  - الشهوات8
النفسية.  الفضائل وإهمال الخلق  - فساد9 

العلمية.  المناهج وفقدان القيادة  - ضعف10
العشر: المنجيات

- الوحدة.1
 - الحرية.2
الزكاة.  - تنظيم3
الوطنية. المشروعات  - تشجيع4
القومية.  - احترام5

السلمية. بالشرائع ! - العمل
اليمانية. العقائد  - وتثبيت7
السلمية. الحدود  - وإقامة8
الخلقية.  الفضائل  - وتقوية9

المحمدية. السيرة  -اتباع10
 الخمسون المطالب

مقدمة
للخإككوان العككام المرشككد السككتاذ حضككرة رفككع السككبوع هككذا فككي

ملوك والسمو الجللة أصحاب حضرات إلى موجزا خإطابا المسلمين
الفخككام السككلمية الحكومككات رجككال وحضككرات وأمرائككه السككلم
الككرأي وأهككل السككلمية والجماعككات التشككريعية الهيئككات وأعضككاء
يجككب الككتي العامككة النظرة فيه بسط ،يالسلم العالم في والغيرة

المملككوء الجديككد عصككرها فككي السككلمية والشعوب الدول تسود أن
بيككان الخطككاب هككذا خإككرآ فككي جككاء المطالب. وقد الكثيرة بالحوادث
تمسككك علككى يتنبنكك الككتي العمليككة المطككالب مككنً امطلبكك خإمسككين

مقدمككة فككي وجككاء شأنهم، في إليه وعودتهم بإسلمهم المسلمين
دقيككق فسككيح بحككث إلككى يحتككاج منهككا مطلككب كل أن”المطالب هذه

كككل تسككتقص لككم وأنهككا وكفككايتهم، الخإصككائيين جهككود فيه تتوافر



عقبككات أمككامه منهككا وكككثير فيهككا، النهضككة ومظككاهر المككة حاجككات
يوماضكك الحكمككة وعظيككم النككاة طككول إلككى تككذليلها يحتاج متشعبة
والمككة السككبيل، وضككح العككزم صككدقا إذا فإنه كله هذا ومع العزيمة،

.إليه تصبو ام إلى تصل أن بد ل الرادة القوية
الخطككاب هككذا ذيككل فككي جككاءت امكك جملككة المطككالب هذه نورد ونحن

فككي نوفككق ولعلنككا المسككلمين، الخإككوان آمككال مككن ًنموذجككا الممتع
هككذه علككى التعليككق وإلى كله الخطاب هذا نشر إلى القادمة العداد

الله. شاء إن القيمة الموضوعات
صادية:توالق السياسية الناحية  فيً:أول

وجهككة فككي السياسككية المككة قوى وتوجيه ةيالحزب على  - القضاء1
واحد. وصف واحدة

فككي وخإاصككة يالسككلم التشككريع مع يتفق حتى القانون  - إصلح2
والحدود. الجنايات

علككى حماستها وإلهاب الشباب فرقا من ثارلكوا شالجي  - تقوية3
.يالسلم الجهاد من أسس

العربيككة وبخاصككة جميعككا السككلمية القطار بين الروابط  - تقوية4
الضائعة. الخلفة شأن في يالعمل يالجد للتفكير ادتمهي منها

عرشككي حككتى الحكومككة دواويككن فككي السككلمي الككروح  - بككث5
السلم. بتعاليم مطالبون بأنهم جميعا المواطنون

الناحيككة بيككن الفصل وعدم يالشخص الموظفين سلوك  - مراقبة6
العملية. والناحية الشخصية

ذلككك يعين حتى وشتاء صيفا الدواوين في العمل مواعيد  - تقديم7
الكثير. السهر على يويقض الفرائض على

الكفايككة علككى والعتمككاد والمحسككوبية الرشككوة علككى  - القضككاء8
فقط. القانونية والمسوغات

والتعككاليم الحكككام بميككزان الحكومككة أعمككال كككل تككوزن  - أن9
بتعككاليم تصطدم ل والمستشفيات السجون نظم فتكون السلمية،

مككع يتضككارب ل تقسيم على العمال في الدوريات وتكون السلم،
مظهككر ذات ميةسككالر الحفلت وتكككون لضككرورة، إل الصككلة أوقات
وهكذا. يإسلم

جككيخإري إلككى والداريككة العسكككرية الوظككائف بعككض يسند  - أن10 
الزهر.

والعلمية: عيةتماالج الناحية ثانيا: في
معككززة- تاإرشككاد ووضككع العامككة الداب احككترام الشككعب - تعويككد ا

الجرائككم علككى العقوبككات وتشككديد الشأن، ذلك في القانون ةبحماي
الدبية.



عليها والمحافظة بها الرقي بين يجمع علجا المرأة قضية  - علج2
قضككايا أهم يه التي القضية هذه تترك ل حتى السلم تعاليم وفق

المغرضين من الشاذة راءآوال المغرضة القلم رحمة تحت الجتماع
والمغرضات.

مهمككا” االزن”واعتبار يوالعلن السري عيهنوب البغاء على  - القضاء3
فاعلها. يحد منكرة جريمة ظروفه كانت

ومسابقات ويانصيب ألعاب من أنواعه بكل القمار على  - القضاء4
وغيرها.

المككة وتخليككص وتحريمهككا خككدراتمال تحارب امك الخمر  - محاربة5
شرورها. من

يكون أن يجب ما إلى السيدات وإرشاد والخلعة التبرج  - مقاومة6
والطبيبات والتلميذات المدرسات على وبخاصة ذلك، في والتشديد

حكمهن. في ومن والطالبات
بينهككا التفريككق ووجككوب البنككات تعليككم مناهككج في النظر  - إعادة7

التعليم. مراحل من كثير في الصبيان مناهج وبين
رجككل أي خإلككوة والطالبككات. واعتبككار الطلبككة بين الخإتلط  - منع8

بها. يؤاخإذان جريمة بامرأة
ووضككع ذلككك إلككى المؤديككة الوسائل بكل والنسل الزواج  - تشجيع9

الزواج. مشكلة ويحل عليها ويحض السرة ليحمى تشريع
الرقككككص وتحريككككم الخليعككككة والمراقككككص الصككككالت  - إغلقا10

إلى وما والمخاصرة
ذلك.. 

اريكككاخإت فككي والتشككديد السككينما وأفلم يككللال دور - مراقبككة11
والشرطة. الروايات

ذلك. في والتشديد ومراقبتها واخإتيارها ينالغا  - تهذيب12
ينوالغككا المحاضككرات مككن المككة علككى يككذاع مككا اخإتيار  - حسن13

خإلقيككة وطنيككة تربيككة فكي الذاعككة محطككة واستخدام والموضوعات
فاضلة. 

والمفسككدة المشككككة والكتككب المككثيرة الروايككات  - مصككادرة14
استغلل الشهوات لغوتست الفجور إذاعة على تعمل التي والصحف

فاحشا.
الككتي والباحية ىالفوض على ييقض ًيماظتن المصايف  - تنظيم15

التصييف. من سيالسا بالغرض تذهب
مكن ومراقبكة العامكة، يالمقكاه وغلكق افتتكاح مواعيكد  - تحديد16

لهككا السككماح وعككدم ينفعهككم ما إلى وإرشادهم وروادها بها يشتغل
كله. الطويل الوقت بهذا



والكتابككة، القككراءة لمييككنا تعليم في ياهمقال هذه  - استخدام17
ياللزامكك التعليككم رجال من المتوثب الشباب هذا ذلك على ويساعد

والطلبة. 
وتحويل ذلك في أو خإلقيا أو اقتصاديا الضارة العادات  - مقاومة18
نفسها تهذيب أو النافعة العادات من غيرها إلى عنها الجماهير تيار

والموالككد تمآوالمكك الفككراح كعككادات وذلك المصلحة مع يتفق تهذيبا
ذلك.  في صالحة قدوة الحكومة وتكون والعياد والمواسم والزار

شككيء مخالفككة عليككه يثبككت من ومؤاخإذة الحسبة دعوى  - اعتبار19
تككرك أو رمضككان فككي كالفطار عليها العتداء أو السلم تعاليم من

ون.ؤالش هذه وأمثال الدين سب أو عمدا الصلة
لهككايحوتو والمسككاجد القككرى فككي اللزاميككة المككدارس  - ضككم20 

الرعايككة وتمككام والنظافة الموظفون حيث من التام الصلح ينمعا
العلم.  على والكبار الصلة على الصغار يتدرب حتى

علككى المككدارس كككل فككي أساسككية مادة يالدين التعليم  - تقرير21
أيضا. الجامعة وفي بحسبه كل أنواعها اخإتلف

وجعل والحرة العامة المكاتب في القران تحفيظ  - تشجيع22
الدينية بالناحية تتصل التي العلمية الجازات نيل في شرطا حفظه

مدرسة. كل في بعضه حفظ يرتقر مع واللغوية
وتوحد مستواه وترفع به تنهض للتعليم ثابتة سياسة - وضع23

المختلفة الثقافات بين وتقرب والمقاصد الغراض المتحدة أنواعه
الروح بتربية خإاصة مراحله من الولى المرحلة وتجعل المة في

القويم. والخلق الفاضل الوطني
في وإفاردها التعليم مراحل كل في العربية باللغة - العناية24

الجنبية. اللغات من غيرها من الولى المرحلة
حضارة وتاريخ الوطني والتاريخ السلمي بالتاريخ - العناية25

السلم.
ًا. المة في الزياء لتوحيد الطرقا خإير في - التفكير26 تدريجي
اللغة حيث من البيوت في الجنبية الروح على - القضاء27

وبخاصة كله ذلك وتمصير والمرضعات والمربيات والزياء والعادات
الراقية. الطبقات بيوت في
ًا الصحافة -توجيه28 ًا، توجيه والكاتبين المؤلفين وتشجيع صالح

الشرقية. السلمية الموضوعات طرقا على
بمختلف الصحية الدعاية نشر من العامة الصحة بشؤون - العناية29

و المتنقلة العيادات و الطباء و المستشفيات من الكثار و الطرقا
العلج. سبل تسهيل



ووسائل مياهها تنقية و نظامها حيث من القرية بشأن - العناية30
فيها. التهذيب و الراحة و الثقافة

ًا : القتصادية الناحية : في ثالث
ً الزكاة تنظيم.1 ًا و دخإل و السمحة الشرعة تعاليم بحسب مصرف

كملجئ منها بد ل التي الخيرية المشروعات في بها الستعانة
الجيش. تقوية و اليتامى و الفقراء و العجزة

ًا المصارف تنظيم و الربا تحريم.2 و ، الغاية هذه إلى يؤدي تنظيم
مشروعاتها في الفوائد عن بالتنازل ذلك في قدوة الحكومة تكون

غيرها. و الصناعية السلف و التسليف كبنك بها الخاصة
العاطلين تشغيل و منها الكثار و القتصادية المشروعات تشجيع .3

للناحية منها الجانب أيدي في ما استخلص و فيها الوطنيين من
الوطنيةالبحتة.

الحصول و حدودها إلزامها و الشركات عسف من الجمهور حماية.4
للمجهور. ممكنة فائدة كل على

استيفاء و مرتباتهم برفع الصغار الموظفين حال تحسين.5
. الكبار الموظفين مرتبات تقليل و مكافآتهم و علواتهم

ًا ، الوظائف حصر.6 ، الضروري على القتصار و منها الكثيرة خإصوص
ًا الموظفين على العمل توزيع و ً توزيع ذلك. في التدقيق و عادل

و الفلح بترقية الهتمام و الصناعي و الزراعي الرشاد تشجيع.7
النتاجية. الناحية من الصانع

في مستواهم ورفع والجتماعية الفنية العمال بشؤون العناية.8
الحيوية. النواحي مختلف

المهملة والمناجم البور كالرض الطبيعية الموارد إستغلل.9
وغيرها.

النشاء في الكماليات على الضرورية المشروعات تقديم.10
والتنفيذ.

بالقاهرة. المسلمين للخإوان العام الرشاد مكتب

بريطانيا سفير إلى المسلمين الخإوان من
البريطككاني السككفير إلككى المكتككب أرسل فلسطين قضية وبمناسبة
الرشككاد مكتككب بين رسمية مكاتبة أول كان وربما ، التالي الخطاب

: الكتاب في جاء وقد ، بالقاهرة البريطانية والسفارة العام

بالقاهرة. البريطاني السفير السعادة صاحب حضرة



الخإككوان هيئككة إليكككم بلفككور وعككد ذكككرى : لمناسككبة التحيككة بعككد
حكومتكم. إلى رفعها رجاء المذكرة هذه المسلمين

: السعادة صاحب يا
ًا ووقفككت الزكيككة أبنائهككا دمككاء العربيككة المككة بذلت مككع لجنككب جنبكك

الككدولي، بريطانيككا شرف على ًااعتماد العظمى الحرب في الحلفاء
.يطككبيع حق يه التي وحريتهم العرب استقلل تحقيق في رغبةو

ول فيهككا لبس ل صريحة لهم إنكلترا وعود كانت الساس هذا وعلى
.”مكمهن والسير حسين الشريف” غموض

القككويم: مبككدأ المبدأ لهذا مناقضا بلفور وعد صدر ذلك من وبالرغم
واحككد، بككيعر عليككه يوافككق فلككم بيككة،رالع للمككة التككام السككتقلل

أحككرص يوه شيء، في لها مملز غير جمعاء العربية المة واعتبرته
فلسككطين أبناء من بالعر منقوص. وحاول غير حقها على تكون ما

فطلبككوا وسككيلة، لبككك بحقهككم البريطانيككة الحكومككة إقنككاع وغرهككا
فأسكفر الككثيرة، اللجكان مكع وتعكاونوا واحتجوا وصرخإوا وتفاهموا

حقككوقا على القضاء ومعناه فلسطين، تقسيم مشروع عن كله لكذ
أن عككن ًفضككل فيككه يفكر أن واحد بيعر ببال يخطر لن ،كلها العرب

حل في التفكير بوجوب لتراجان تذكر أن الم عصبة رأت يقبله. وقد
إلككى لجككأت البريطانيككة الحكومة ولكن حقه، حق ذي كل به ينال خإرآ

صككداقة علككى تحككرص أن فيه يهمها الذي الوقت في غريمة سياسة
مصكادرة إلككى عمكدت إنهككا معككه، التفكاهم وحسكن يالسلم العالم

العككذاب سككوط وتسككليط منيككنآال وإرهككاب الزعمككاء ونفي الحريات
عرفهككا الككتي الطيبككة التقاليككد عككن ذلككك في وخإرجت البرياء، على

وتعرضككت إليهككم اءتسككوأ الككدين رجككال لككترا: أهككاجتجنا النككاس
أنهككم المسككلمون الخإككوان يرى هذا السلمية. وأمام المة لوقاف

السياسككة هككذه علككى الصككارخأ احتجاجهم يسجلوا أن إلى مضطرون
سكراح طلكقفت البريطانيكة ةمكالحكو عنهككا تعدل أن راجين رة،ئالجا

نالمشككردي البريككاء وتككؤمن ييككنفالمن الزعمككاء وتعيككد المسجونين
تضككامنهم معلنيككن وسلطته، حقوقه يالسلم المجلس إلى وترجع
فككي المقككدس بيككت وجيككران فلسككطين عككرب إخإككوانهم مككع التككام

علككى التام والستقلل الهجرة وقف وهي الحقة، العادلة مطالبهم
اليهكود فيكه ويعامكل العكرب قاوحقكك منيضك شكريف اتفكاقا أسكاس
السعادة: صاحب البلدان. يا جميع في القليات معاملة

السككلمية الحكومككات وإن مسككلم، ككل قضكية فلسكطين قضكية إن
مككن المتمكن الشعور هذا إظهار عن عبرت إن السلمية والشعوب

فككإن خإاصككة لظككروف البالغككة الظهككار بوسائل كنتمال كل وسهافن
النفجككار مككن بككد ل يلاوبالتكك همومها، ويضاعف لمهاأ زيدي مما هذا



إلكى يالسككلم العالم صداقة انكلترا فتخسر المكبوت للشعور يوما
فككوات قبككل الحقيقككة هذه ريطانيةبال الحكومة تدرك أن البد. نرجو

الفرصككة هككذه هككزتهككود. وتنيال بككه يخدعها ما كل من بالرغم الوقت
لتحيتكم.

.1937 سنة  نوفمبر2  - 1356 سنة شعبان 28 
بنالا حسن

بالقاهرة المسلمين للخإوان العام المركز رئيس

الوزراء رئيس الرفيع المقام صاحب إلى المسلمين الخإوان من
قضككية لحككل جككديا عمل مصككر حكومككة مككن ينتظككر بككيالعر العككالم

فلسككطين أهككل علككى الواقككع والعككدوان الظلككم افقككوإي فلسطين
وعككد ذكرى بمناسبة المسلمين للخإوان العام المجاهدين. والمكتب

معكم. والله فاعملوا آن، قد الوقت يكون أن ئراالج بلفور
البنا - حسن العام المرشد

البناء ناتدعو طبيعة
” بالبارحة ةلاللي أشبه ما “  لهدما طبيعتها من وليس

مقدمة
هككذه كتبككت المسككلمين الخإككوان لمجلة الخامسة السنة فاتحة وفي

فككي سككيلقيهم فيمككا حككتى للخإككوان توجيهككا تعتككبر الككتي الكلمككة
حفككل فككي ألقيككت الككدعوات. وقككد في الله سنة دعوتهم، مستقبل

بهككذا الول العككدد فككي ونشككرت المسككلمين الخإوان لطلب يخإتام
العنوان:

الزعماء فليطمئن
وبركاته. الله ورحمة عليكم السلم

أوضككح القول فيكون أشافهكم كنت وقد كتابة ن،آال إليكم سأتحدث
فكككر مككن حضككراتكم أمككام أطرحككه أن أريككد لمككا وأبين أدقا ريوالتعب

فككي الموفقككة دعوتنا تخطوها التي الجديدة الخطوات هذه بمناسبة
هنككا: إن لكككم أقككول أن يندة. ويسروالمنش الغاية إلى الخير طريق
قككاهرة،لا فككي تقككدمها ترون أولء أنتم اوه المام إلى تسير دعوتنا
العالمين. رب لله والحمد تقدما أوسع القاليم في وهي
عنكككم يتسككاءلون وتركهككم إليكم الناس أنظار التقدم هذا لفت وقد

ورجككاء النككاهض، بلككدنا في الصحيح الصلح مالآ من ًأمل ويعدونكم
اللككه فاحمككدوا وأهلككه، لمسبال الخير يريدون ل الذين اليمان لهل
وأل منككا يتقبككل وأن خإطانككا يسككدد أن دائما وسلوه الفضل هذا على



كككواهلكم. علككى ىقككتل جديدة تبعة نهاأ واعلموا أنفسنا، إلى يتركنا
وثانيهكا دعوتنكا، طبيعكة ثلث: أولهكا نقاط في هنا إليكم وسأتحدث

لمصككلحة تعمككل الككتي للهيئككات بالنسبة يكون أن يجب الذي موقفنا
التوفيككق أسككأل للككهواأرى.  فيمككا العمككل تقسككيم وثالثهككا العامككة،

والتسليم.

دعوتنا: أول: طبيعة
أمككور أعتقككد فيمككا الخإوان دعوة خإصائص ومن خإصائص، دعوة لكل
الجميككع نككالحظ لككو وحبككذا الخإككر، البعككض عن ونغفل بعضها قنحق

هككذه اللككه. مككن شككاء إن كككامل والتوفيككق تامككا النجككاح يكككون حككتى
باليجككاب وتأخإككذ تهدم ول يتبن فدعوتنا اليجابية: البناء، الخصائص

العمككل مطابقككة خإصائصها ومن شيء، كل قبل أنفسنا فعلينا دائما
يقككول، امككب ونقتككدي الكفايككة وفيها قانوننا ندرس أن فعلينا للقول

لذلك استطعنا ما بالله صلتنا نديم أن فعلينا الربانية خإصائصها ومن
- اءنككغ المأثورات رسالة - وفي بالمأثور والدعاء الذكر بدوام سبيل
إلككى نتشككوقا وأن دائمككا نتجمككع أن فعلينككا التجمككع خإصائصككها ومككن
والكفككاح الحتمال خإصائصها ومن الخإوة، بحقوقا نشعر وأن اللقاء
مجملت شيء. هككذه لكل صدورنا ولتشع ذلك على أنفسنا ضىفلنر

فاعملوا. لموالع البناء جميعها ويجمعها جميعا تعلمونه تفصيلها

خإرى:أال الدعوات من : موقفناًاثاني
واقتصككادية اعيككةتمواج دينيككة البلككد هككذه فككي الدعوات من موقفنا

أعتقككد: مككا علككى واحككد دعوتنا- موقكف طبيعة على - بناء وسياسية
نسلكها طريق خإير وإن بالتوفيق، لها وندعو الخير جميعا لها نتمنى

فككي أنفسككنا. إننككا إلككى تااللتفكك عن غيرنا إلى اللتفات يشغلنا أل
محتاجة فيها الخالية والميادين أمتنا وإن تعبئة، وإلى عدة إلى حاجة
ونشككتغل غيرنككا إلككى لنتطلع يتسع ل والوقت جهاد، وإلى جنود إلى

يككنوب بيننككا اللككه يفتككح حككتى المحسنين مع والله ميدانه في به. كل
فككإن عنكككم تتحككدث الهيئات من هيئة أن بالحق. وستسمعون قومنا

عككن ذلككك يخككدعنكم ول أنفسكم في لها فاشكروا خإيرا الحديث كان
حككتى وانتظروا المعاذير لها واسفالتم ذلك غير كان وإن حقيقتكم،

ول لككهثم بككذنب الككذنب هككذا تقككابلوا ول الحقككائق، الزمككن يكشككف
إن واقككوث بسبيله، أنفسكم أخإذتم فيما الجد عن عليه الرد يشغلنكم

فككإن وتتقككوا تصككبروا أن كميضككير ولككن أحدا-، عنكم يصرف لن ذلك
بهيئات بالتصال تتهمكم هيئة أن ر. وستسمعونموال عزم من ذلك

أو تنفككوه أن تحككاولوا ول بذلك تمواته فل تصادمها أو تكرهها أخإرى



ل ادعككى. والمككر من على نةبيلاو يثبت أن ِمهُّتالم على فإن ه،وتثبت
كككدأيت أن فيحككاول جككاد ِمالمته هذا يكون أن إما موقفين أحد يتعدى

دعككوتكم حقيقككة معرفككة إلككى حيككن بعككد ولو تثبته وسيؤديه ،تثبتلي
وأهلككه، للسككلم إل تعملككون ول ورسككوله بالله إل تتصلون ل وأنكم

لككن فهو بالغيبة ويتلذذ بالتهم يتسلى وإنما يقول فيما جاد غير وإما
وسككلوا التروح، له شاء ما القول بهذا يتروح فدعوه شيئا أمره يضير
دونريككي قومككا أن . وستسككمعونوالنصرة الهداية وله لنا تعالى الله
غيككر أو ينقصككاد إما العمل أهل من بهم تتصلوا وأن بكم يتصلوا أن

ادق هكذه دعكوتكم إن وضكوح بككل هنكا لككم أقكول أن فكأحب ن،يص
اللككه صككلى اللككه رسككول ورثة وإنكم النسانية، رفتهاع دعوة مىأس

وعصابته شريعته على وأمناؤه ربه قرآن على وخإلفاؤه وسلم عليه
فيككه تصككرفت وقككت فككي السككلم إحياء على شيء كل وقفت التي

كنتككم الكواهككل. وإذ العبككء هككذا عككن وضككعفت والشككهوات الهواء
يتسككتغنو أحككدا يهكك تيتككأ ول الناس يأتيها أن أحق فدعوتكم كذلك

إذن النقككص، من يسلم ل عداها وما خإير كل عجما يه إذ غيرها عن
علكى واعرضكوه منكاهجكم علكى تسكاوموا ول شكأنكم على لواقبفأ

ومرحبككا فككأهل أساسككه علككى يده لكم مد فمن وقوة، عز في الناس
معكككم يعمككل لكككم أخأ النهككار وضككوء الفجككر وفلككق الصككبح وضح في

اللككه تييككأ فسككوف ذلككك ىأبكك ومن كم،ميلتعا وينفذ إيمانكم ويؤمن
ويحبونه. يحبهم بقوم
،ًفسككيحا أمككامكم الككوقت يككزال فل تسككتعجلوا ل الخإككوان أيهككا

جميعككا هلككل العككزة فككإن بينلالطككا ل نوبيالمطلكك مككن وسككتكونون
موقفنككا مككن يكون أن يجب ما أرى فيما حين. ذلك بعد نبأه ولتعلمن

ول نطلب ول العذر لها ونلتمس الخير لها : نريدًجميعا الهيئات أمام
مؤمنا. لست السلم إليكم ألقى لمن تقولوا ول نرد،

البنا حسن
المسلمين للخإوان ماالع المرشد

للخإوان حكومية مساعدة أول
مجلككس أقرهككا الككتي يهكك للخإككوان حكوميككة مسككاعدة أول وكككانت
تحككت المجلككة عنهككا لمنصككورة. ونشككرت  لشككعبة الدقهليككة مديريككة
عنوان:

”المسلمين الخإوان دعوة يؤيد الدقهلية يةيرمد مجلس“
 ربيككع14 يككخبتار المنعقككدة بجلسككته الدقهليككة يككةديرم مجلككس قرر

صككاحب حضرة برئاسة م 1937 سنة يوما 24  هك1356 سنة للول
منككح يرالمككد سككعادة عككن نيابة يةيرالمد وكيل يفهم بك حمدأ ةعزال



مائككة قككدرها سككنوية إعانككة بالمنصككورة المسككلمين الخإككوان شككعبة
لهيئككة يقككدمون المسككلمون مصككريا. والخإككوان جنيهككا وخإمسككون

الرئيس. لسعادة والدعاء الشكر خإالص الموقر المجلس

ةعالجام في أعوام أربعة
مقدمة
الطلب أحفككال مككن حفل في الكلمة هذه ألقيت العنوان هذا وتحت

العككام المكتككب توجيهككات مككن كتككوجيه للككذكرى هنا أيضا. ونسجلها
الشباب:  الله حيا واليوم، أمس لطلبه

المة: مجد ثونبعي ستة
مككن المسلمين الخإوان طلب في العام المرشد لفضيلة ةطبخإ من

المصرية: الجامعة شباب
وكتابه: ورسوله الله شباب - يا الخإوان أيها

وبعد: وبركاته الله ورحمة كميعل سلمال
هككذه حككق مككن وإن رعمشا وتحيا مالآ تتجدد الذكرى هذه مثل ففي

لمنككاآومشككاعرنا. و بعواطفنككا فيهككا نتحككدث نأ علينككا الككذكريات
هككذه مفتتح في ييفوتن صرحاء. ول جد ذلك في نكون وأن مالنا،آو

سككتة إلككى فيهككا جلسككت التي المباركة الساعة تلك ييأح أن الكلمة
نحككو الجامعة شباب واجب فيها نتذاكر أعوام أربعة منذ إخإوانكم من

أعلكم ينكأ ولكول موظفكان هما اثنان الستة من تخرج وقد السلم،
الشككعور هككذا بتشككجيع سككعيد يأننكك ولول ائهم،سمأ لذكر كراهيتهم

نهايككة اللككه. فككي ثككواب جهادهم في حسبهم ولكن لذكرتهم، فيهم
العككام نهاية وفي إخإوانكم، من أربعين الحفل هذا عجم نيالثا العام

تزيدون الرابع عامكم في نآال نتمأ وها ثلثمائة، كمعدد كان الثالث
.”ربه بإذن نباته جخري يبطال والبلد “تنقصون ول

أوجككه أن أحككب الككدعوة حككديث فككي معكم خإذآ أن الخإوان: قبل أيها
حوليسككتري لتجاهدوا بحق استعداد على أنتم السؤال: هل هذا إليكم

وهككل أمتكم؟ وتحيا وتوالتم وأخإيرا الناس؟ ليحصد وتزرعوا الناس؟
المككة هككذه به الله فعير الذي القربان لتكونوا بحق أنفسكم أعددتم

.؟مكانتها إلى
أو منصككب أو وظيفككة أو جككاه أو مككال غاءبتال عملي من لعاملينا من

اللككه ثككواب ابتغككاء يعمككل مككن ومنهككم الككدنيا، هذه أعراض من عرض
ودقا حسككه ورقا نفسككه سككمت مككن ومنهككم الخإككرة، فككي ورضككوانه

العلى المل إلى وانتقل جميعا المادة مواطن عن وتسامى شعوره
حلوة مككن يجد ما بأن وشعر لذاته الجميل وعمل للخير الخير فأحب

سبيلها، في تضحيات من بذل لما الكفاءة فيه المنزلة لهذه التوفيق



رضككيك أن الطاعككة علككى ثوابككك من حسبك العارف قول سر وأدرك
مكهككدا أن عليكككم يمككن هالل بل ”تعالى قوله سر بل ،ًأهل لها مولك

حككال فتخلوا الول الصنف من كنتم فإن”  صادقين كنتم إن لليمان
أن اللككه إلى ويأبى ،قط نفعي فيه أفلح فما الكريم الميدان هذا عن

مككن كنتم وإن الزائلة، الدنيوية المغانم لجر ةلأحبو القيم دينه يكون
أحسكن مكن أجكر يضكيع ل اللكه فإن راشدين فاعملوا ينالثا الصنف

تككك وإن”مضاعفة ًأضعافا وبالحسنة ًدينارا بالدرهم وستجزون ًعمل
الصككنف مككن كنتم وإن  ”مايعظ ًأجرا لدنه من ؤتيو عفهاضاي حسنة
والتصككال يالملككك العالم ذلك إلى السمو لكم وهنيئا بخ فبخ الثالث
“ولسككوف: تعككالى قككوله حيككز فككي والككدخإول يناحككالرو المل بهككذا

.”يرضى
فككي إليكككم أتحدث أن أحب يرأيتن لديكم هذا وضح الخإوان: إذا أيها

عليكم. وأظنكككم يجب ما حيال موقفكم دعوتكم، يةهثلث: ما نقاط
بككه مكككوأذكر الهيكككل هككذا عن إليكم أتحدث ما كثيرا يأنن ملحظين

الدائم. التذكير إلي الحاجة أشد في أننا دائما أشعر يأنن إذ فمعذرة
السلم تفهموا أن تريدون للغاية. أنتم سامية الخإوان أيها دعوتكم

به اقتنعتم بما الناس تقنعوا ثم وجهه على به تعملوا ثم وجهه على
العمككل تخطيتككم حولكم الله كتيبة واجتمعت صفكم استوى إذا حتى

الواجبككات ملككك تمككت أخإككرى بعبارة أو ،الجماعي العمل إلى يالفرد
اليجابيككة الناحيككة الجتماعية. هذه الواجبات عليكم وبقيت الفردية

طلب ولكنكككم حكككم طلب فلسككتم السلبية الناحية ماأ دعوتكم في
يكككون منهككاجكم فيككه يتحقق الذي اليوم ففي ومبدأ، إصلحو منهاج

فرغت فإذا”مغداكمو مراحكم المساجد وإلى مثواكم المحاريب في
النككاس وبيككن بينكككم الخصككومة وليست”  فارغب ربك وإلى بصفان

ويككوم ومناهككج، عقائككد خإصككومة ولكنهككا ذوات، ول أشخاص خإصومة
عكن جميعكا نحكن نغسكل مبكادئكم لككم خإصكومة النكاس أشكد يعتنق

أن نعلككم لننككا فرحيككن، مغتبطيككن سككعداء الرايككة ونسككلمه دميه،قكك
فككإن”تعككالى قككوله ونقككرأ الظاهر، من خإير السبيل هذه في الخفي

ونفصككل ينالككد يفكك فككإخإوانكم الزكككاة تككواآو الصككلة وأقاموا تابوا
حكومة بخصومة يتهكم من كبيراً أخإط يخطئ ” ونميعل لقوم ياتآال

موقككف فككإن العامككة، الهيئككات من هيئة أو السلمية الحكومات من
في وللسلم بالسلم عاملة أمرين: إما أحد يعدو ل الحكومات هذه

وخإيككر أنصككارها وأخإلككص أعوانها أول فنحن وطاقتها ظروفها حدود
متآلبككة بالسلم متبرمة وإما السلم، ويعينها. على أزرها يشد من

يكككون أن إل -نفسككه المتهككم هذا كان ولو مسلم أي يسع فهل عليه
بككأنهم النككاس عككن هذا في المسلمون الخإوان ويمتاز لها؟ ل عليها



علككى والحككب والسككلم والفضككيحة، التشككهير علككى النصككيحة رونيكك
والجفاء. الغلظة على اللين والقول الوضع وبيان والحرب، التصادم

.”ىيخش أو يتذكر لعله لينا قول له فقول”لرسله الله تعليم ذلك
فككي منككاهجكم تحققككون ل أنكككم دعككوتكم فككي عليكم الناس ويأخإذ

حككد إلككى صككحيح هككذا أن فككي النككاس مككع . وأناًتاما ًتحقيقا أنفسكم
فككي كككامل تامككا منهاجنككا تحقيككق عككن ينعككاجز زلنككا ل فنحككن كبير،

الظروف إلى يرجع العجز هذا معظم بأن نعتذر أن أحب أنفسنا. ول
الكمككال إلككى طموح مقام المقام فإن الشخاص إلى جعير مما كثرأ

الخإككوان بيككن الفككارقا إلككى أنبه أن أحب يالنقص. ولكن عن دفاع ل
بهككذا أنفسككهم مككن يشككعرون الخإككوان فككإن هككذا، في غيرهم وبين

نوويتستر يضة،رالع الدعوى في غيرهم يأخإذ حين على ،ويعترفون
طلككب علككى دائبككون العككتراف هككذا مككع اللفككاظ. والخإككوان بخلبة

لهم. الله قدره الذي بالنصيب منه يأخإذوا حتى الكمال
نطئكومب ثكائرون، ال هكادئون أنككم ككذلك عليكم الناس بعض ويأخإذ
ي رعة، عصكر ف العكزم فكي خإكور علكى منككم ذلككم ويحملككون الس

القائككل: بقككول هككؤلء فككذكروا ومواربة ومداجاة الهمة في وضعف
اللككه صلى نبيه علم حين وتعالى تبارك الله وإن ريثا، تهب عجلة رب

بالحكمة ربك سبيل إلى “ادع: له قال إليه الدعوة سبيل وسلم عليه
والغلظككة.”ذلككك والجفوة بالسرعة له يقل ولم ”الحسنة وعظةملاو

أن علمككوا إذا الخإككوان أن وأفهمككوهم إليكككم.....”  أنزلككه اللككه أمككر
النجككاح لهككم سككتهب الحكمة  % وأن99 النجاح لهم ستهب السرعة

الكامل. النجاح لحراز الحكيم البطء يؤثرون  % فهم100
بهككا يعلككم الككتي السككرعة جككاءت فككإذا هككمأير وهككذا اجتهككادهم ذلككك

انتصككارهم مككن يأخإككذ أو تقدمهم سيقف والهدوء البطء أن الخإوان
الموتككة تكككون وكيككف دعككوتهم عككن يذودون كيف حينئذ فسيعلمون

ول حككق اللككه وعككد إن فاصككبر”يمككةظالع الغايككة سككبيل فككي الكريمة
إفهككام انتصككار؟ وعماد تربية دعاة إنكم” يوقنون ل ينالذ يستخفنك

قواعككد علككى نككواحيه كككل مككن شككعوره وإيقاظ وإقناعه الشعب هذا
فككي تككدرك ل غايككة السلم. وهذه ئومباد لسلما وتعاليم السلم

المتواصككل والعمككل الدائب الجهاد ولكنه قليلة، بأعوام تنال ول أيام
والحقككاد والفقككر والمككرض والميككة الجهالككة جيككوش ومقارعككة
قككرون رواسككب يفنظوت الرحام، وتقطيع الحلم وخإفة والضغان

أن النككاس يككرى أو مكككان. أفككترون كككل إلى فيها الفساد سرى عدة
هككذا مككن تريدون فإنكم هذا من أوسع غايتكم إن بل يسير؟ أمر هذا

جميعككا، الشككرقية الم منوالهككا علككى لتنسككج نموذجيككة أمككة الشعب
إلككى يعككامج النسانية بيد تأخإذ إسلمية وحدة الم هذه من وتريدون



وترونها بعيدة الناس يراها التي مهمتكم حدود السلم. هذه تعاليم
تولوا فإن”بعيدا؟ أم قريبا عباده على الله فرضه الذي السلم أنش
وذلكم” توعدون ما بعيد أم ريبقأ أدرى وإن سواء ىعل ذنتكمآ فقل

مككاوتعككالى: “ قوله سشم من قلوبكم على أشرقا الذي الشعاع هو
الليلككة، هككذه وحسككبتهم” رايونككذ ًرايبشكك للنككاس كافككة إل أرسككلناك

إخإككوانكم امتحككان انتهككاء بعككد الحديث هذه بقية إليكم أتحدث يولعل
اللقاء. فإلى تعالى الله شاء إن إليكم وانضمامهم

لعاما الرشاد مكتب
مككن المسككلمين للخإككوان العككام المركككز انتقككل الفككترة هذه وخإلل

ه، رقككم افقالو عمارة الخضراء العتبة إلى بنزي بالسيدة الناصرية
تية:آال النشرة العام الرشاد مكتب واصدر
المحترم: الخأ حضرة
وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

خإككذةآ بينكككم الككدعوة تكككون وأن وهنككاءة بخيككر تكونوا أن نرجو فإننا
هككذا إليكككم اللككه. ونكتككب شككاء إن والظهككور التقككدم إلككى سككبيلها
تية: آال المور بخصوص الخطاب

فككي الككدعوة لنشككر صيفية اتثبع بإيفاد العام المكتب أول: سيقوم
البعثككات هككذه أعضاء وسيكون رها،وجا وفيما نفسها الخإوان شعب

أو العلمككاء أو ريفشككال الزهككر وطلبككة المصككرية الجامعككة طلبة من
المكتككب. مككن بهككا تعريككف خإطاب بعثة كل مع وسيكون الموظفين،

فضككلوا قككد الصككيف في هذه بجهودهم المتطوعون الخإوان وهؤلء
يجمككع وتعككالى تبككارك اللككه لعككل والراحككة الدعة على المجاهدة هذه

وصككلت إذا حضككراتكم مككن فككالمرجو الخيككر علككى لمسككلمينا قلوب
هككذا علككى هككاووتعاون مهمتهككا في تساعدوها أن البعثات هذه إليكم
الله. على هذا في كموأجر ذلك، أمكنكم ام الخير

وبهككا الجريككدة مككن الرابككع هذا: العدد مع حضرتكم إلى : مرسلًانياث
عدا تاريخها يوم إلى شعبها وعناوين الجماعة أعمال عن موجز بيان

ككل نعلنوسكك فيهككا، تمئش بمن واتصلوا مكعند افقيدوه يستجد، ما
أن ونرجككو الخإككوان، جريككدة دادعككأ فككي تجديككد أو تغييككر أو زيككادة

هككذه بحسككب الشككعب هككذه عككن كشككفكم وتعككدلوا ذلككك تلحظككوا
الجريدة. في تباعا ستصدر التي النشرات

العتبككة الرشككاد مكتككب وعنككوان بالقككاهرة الخإككوان ثالثككا: عنككوان
العنككوان بهككذا مكاتبككاتكم تكككون أن فنرجو بالقاهرة5 رقم الخضراء
للخإككوان العككام المراقككب بككك أحمككد يحلمكك محمككد حضككرة وباسككم

للعمل. توحيدا المسلمين



وصككاحبها أيضككا، 5 رقككم الخضككراء العتبككة هو الجريدة رابعا: عنوان
مكاتبككاتكم كككل تكون أن فنرجو يالشافع أفندي محمد هو ومديرها
ًا العنوان بهذا حضرته باسم بالجريدة الخاصة كككذلك، للعمككل تجهيككز

السككلمية اليوميككة والجرائككد الخإككوان جريككدة توافككوا أن نحككب كما
وجلسككاتها تهاآوبمنشكك الدورية بمحاضراتهاو عندكم معيةالج بأخإبار
يحسككن التي الشئون عدا هذا للقلوب. وطبعا لفتاو للنظار توجيها

تعلم. أل
الخإككوان مطبعككة إدارة صككارت قككد التاريككخ هككذا مككن : ابتككداءًخإامسا

إلككى بهككا عهككد وقككد الستقلل، تمام غيرها عن مستقلة المسلمين
وانتقككل ،يالرفككاع الفتككاح عبككد أفنككدي محمككد النشككيط الخأ حضرة
مسكتعدة وصارت 55986 رقم  تليفون14 رقم الغورية إلى مكانها
نحوهككا أو التجاريككة الشككغال أو الكتككب مككن منهككا يطلككب مككا لطبككع

اتهالكيشككي وعمككل بأنواعهككا الكتب تجليد لمباشرة كذلك ومستعدة
فخككابروا مكعنككد للخإككوان ذلك من شيء لزوم رأيتم فإذا إليها، وما
أعله. المذكور بالعنوان مباشرة يالرفاع الخأ

أن وبمككا الجمعيككة، وعككاتطبم طلككب في الخإوان بعض سادسأ: يلح
أن فنرجككو طبعهككا يعككاد مككا وكككثيرا النفككاد سككريعة وعاتمطبال هذه

ذلككك فليككس الطلبككات هككذه عككن الككرد تككأخإر إذا أنككه الخإككوان يفهككم
لعككادة الفرصككة وانتظار المطلوبة وعاتطبالم نفاذ ولكنه بإهمال،

.الطبع
أن نرجككو والمكتككب الخإككوان بيككن الصككلة تقويككة فككي سككابعا: رغبككة

كلمككا بالقاهرة الجمعية دار زيارة إلى الخإوان حضرات نظر توجهوا
هنككاك فليككس لهككم عككن ثككواب ذلك إليها. وفي حضراتهم أحد سافر
توجهككوا أن نرجككو امككك اللككه، فككي والككتزاور التحاب من أفضل عمل

والعشككاء المغككرب بيككن الزيككارة هككذه تكون أن إلى حضراتهم أنظار
الخإككوان دار في المرشد الستاذ فضيلة فيه يكون الذي تقالو وهو
يريككدون فيمككا معككه يتفككاهموا أن واطيعويسككت ائهمقككبل يسككعد حتى

فتفككوت الككدار يفكك حضككرته يكككون لإ يغلككب الككوقت هككذا عدا وفيما
الفرصة.

أوائل إلى يوليو أول من ابتداء برحلته سيقوم حضرته بأن العلم مع
علككى كمجهككد تعملوا وأن خإير بكل تكونوا أن نرجو سبتمبر. وخإتاما

بككالمكتب. التصككال دوام مككع جهتكككم فككي وإظهارهككا الككدعوة نشككر
عربككي شككهر كككل أول فككي المكتككب إلى تكتبوا أن حارا رجاء ونرجو

إلككى نحتككاج أل . ونحككبكمعند الشعبة بأحوال ًمفصل ًموجزا ًايرتقر
الشككعبة لملككف تنظيمككا أخإككرى مككرة الككواجب بهككذا حضككرتكم تككذكير

وإفادتنككا مكككرد انتظككار فككي لككه. ونحككن اللزمة للبيانات واستكمال



حضككرات اءسككمأ فكشككب الككرد إرفاقا مع إليكم الخطاب هذا بوصول
وإذا إدارة مجلككس لهككا تكون قد كان إذا الشعبة إدارة مجلس أعضاء

أيضا.  ذلك إلى فيشار تكون قد يكن لم
وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلم

.هك 1356 سنة الول  ربيع4 في تحريرا
ريلسكرت ا

الخإوان رحلت فرقا
مقدمة

التاريخ ذلك في عددها كثر قد المسلمين الخإوان رحلت فرقا كانت
سككعيد وبككور اعيليةإسككمال فككي تحوأصب الجوالة، فرقا بعينها يوه

مككن شككعبة كككل وفككي وبلده الصككغير والبحككر صوير وأبو والسويس
الككدعوة، نشككأة عقب الفرقا هذه تئأنش وقد تقريبا، الخإوان شعب

وكنككت فرقة أول بنفس ألفت وقد وجودا، شعبها أول تلزم وكادت
كنككا الككتي الرياضككية رينككاتتمال بعككض علككى يبشخص تدريبها أزاول

محمككد الفاضككل الريككاض الخأ لهككا اللككه أتاح حتى بالمدارس نزاولها
إليها والرحلة وتدريبها إنشائها في له فكان أفندي اعيلسمإ مختار

النجككاح علككى ساعده وقد ،ًخإيرا الله جزاه كبير فضل عليها والمرور
معلككم مسككتقيما. وكككان صككالحا كككان إذ الصككوفية الرياضككية طبيعته
البدن. ورياضة الروح رياضة الصفتين بهاتين له فاجتمع الرياضة

الفرقا لهذه ينمع مدرس أول
والشككراف الفككرقا هككذه لتنظيككم ينتككدب أن الرشاد مكتب رأي وقد

المهمككة. لهككذه ينقطككع أن علككى مناسككبة بمكافأة يعينه ًمدربا عليها
وسككلم صككوير أبككو فرقككة مدرب خإليل أفندي علي الخأ لذلك فتطوع
وأرسككل  و1357 القعككدة ذي في مهمته وزاول العام للمركز نفسه

النشرة: هذه لشعبه العام المكتب
خإليككل علككى الخأ المسككلمين للخإككوان العككام الرشككاد مكتككب اعتمككد
جميككع فككي الخإككوان فعلككى المسككلمين، للخإككوان عاما مدربا أفندي

فككرقا إعككداد مككن يلزم بما يقوموا أن فرقة يل حضوره عند الشعب
لتدريبهم. الخإوان

أحمككد السككتاذ انتقككل وقككد القككاهرة، فككي يالسكككر أحمككد ذتاالسكك
وزارة ديككوان إلككى البتدائيككة رشككيد بمدرسككة عملككه مككن يالسكككر

لنتقككالا لهككذا فسككررت  الهجرية،1357 السنة هذه خإلل المعارف
متممككة وحلقككة منككا كككل تمناهككا طالمككا أمنيككة كان إذ السرور أعظم
أن رأيككت بالقككاهرة وجوده طويل. وبعد بتاريخ ذلك قبل بدأت لصلة

اليوميككة والعمككال الداريككة النككواحي علككى بالشككراف عنككى يقككوم



مككن ذلككك إلككى ومككا والمحاضككرة والككدرس للرحلككة لتفككرغا بالمكتب
ولجانهم. الخإوان شعب إلى الخطاب بهذا وبعثت الدعوة، أعمال

المسلمين للخإوان العام درشالم البنا حسن من
المباركة الدعوة وأنصار تعالى الله في إخإوانه إلى

وبركاته: الله ورحمة عليكم السلم
إلككى السكككري أفندي أحمد المفضال الخأ انتقال بعد: فبمناسبة أما

أن فكي تعككالى اللككه اسككتخرت قككد بالقككاهرة المعككارف وزارة ديوان
بككالمكتب، والعملية الدارية النواحي على التام بالشراف إليه أسند
مكن فكأرجو والرشككادية، العلميكة للناحيكة الكوقت بعكض أجكد حكتى

ومككا واللجككان والتشكككيلت الشعب ورؤساء جميعا الخإوان حضرات
النهككوض يعطيسككت حككتى تامككا تعاونككا حضككرته مككع يتعككاونوا أن إليها

ويرضاه. يحبه لما كموإيا الله إليه. وفقنا وكل ما بأعباء
وبركاته. الله ورحمة عليكم والسلم

نابال حسن
 

الدعوة للخإوان: سهم يلاالم ظيمنالت ألوان من
لغككزا نفقككاتهم ومصككادر يلاالمكك يمهككمظوتن الخإوان موارد زالت ل

المككور يتعرفككوا أن يحاولوا ولم بهم يتصلوا لم ينالذ من كثير أمام
والعمككل الدائب النشاط ذاه يرى حين الناس من وكثير وجهها على

والحفلت المتواليككة وعككاتطبوالم الكككثيرة والككثروات المتواصككل
كككل للخإككوان أيككن مككن نفسه يسأل الحاشدة والجتماعات الضخمة

قككوم وهككم يجلبككونه جهككة أيككة ومككن المال على يحصلون وكيف هذا
أو الغنيكاء مكن ككثير فيهم وليس فقط يكفيه ما يجد إنما معظمهم
أو الحكزاب رجكال مكن المتسكائل هكذا ككان إذا وخإصوصكا الثريكاء،

القليككل تجككد ول النشككاط هككذا مثل في الكثير تنفق التي الجماعات
هككؤلء مككن الكككثير يككذهب والنصككار. وقككد العضككاء فككي البككذل من

يأخإككذون فيقككول بالباطككل التهككام درجة إلى نالظ في المتسائلين
الجهككة هككذه عليهككم تنفككق أو العلنيككة الهيئككة أو الفلنيككة الدول من

فاسككد وظككن باطككل وهككم ذلككك وكككل الخفية، الناحية تلك أو العالية
شككبه ول دليككل عليككه يقككوم لككن مفككترى وقككول يككءجر واتهككام

سكككن إذا اليمككان فككإن هككؤلء يتصككور ما كل من أهون دليل.والمر
أن إلككى دفعككا صككاحبه دفع نحالجوا عليه وانطوت الفؤاد ومل القلب
بهككا منآ التي عقيدته سبيل في نفسه وكل دمه وكل ماله كل يبذل

بهككذه حافل والدعوات والرسالت العقائد أجلها. وتاريخ من وعالق
البدهيات. من تعتبر التي الشواهد



لهككا وأخإلصككوا بهككا آمنككوا دعككوة أبناء إل ليسوا المسلمون والخإوان
ومككن أولدهم قوت من يبذلوا أن عليهم فهان أحضانها، في وتربوا

جهادهم. وميادين دعوتهم سبيل في حياتهم ضروريات
حقيقككتين المككر أول مككن أعينهككم نضككب بهككا القككائمون وضع دقول

السككتفادة. كككل يقهمككاتطب مككن فاسككتفادوا التزموهمككا ثككابتتين
الحكوميككة. العانات على العتماد أو التفكير أو النظر الولى: عدم

السياسككة ومحككترفي الغنيككاء أيككدي فككي مما التام والثانية: اليأس
فككي كككان إذ الجنبيككة، الشككركات وكاسككرة المسككتعمرين وتلمككذة

أول مككن سككيكونون جميعككا هككؤلء أن يككوم أول مككن الككدعوة حساب
خإر.آ طريق في وهم طريق في يه إذ لها المناوئين

أن بعككد الثنككاء هككذه فككي المككال إلككى الدعوة احتاجت أن حدث ولقد
توافككق الككتي هك1357 سنة القاهرة في الشيء بعض نشاطها اتسع

سككهم فككرض بككاقتراح عابككدين الحكيم عبد الستاذ فتقدم م 1938
واجككب رصككوي أدقا يصككور مطككول بتقريككر اقككتراحه وعككزز الككدعوة،
تيككدأ وقد دعوتهم، لمطالب وإدراكهم البذل في وروحهم الخإوان

خإمككس عككن شهم كل ينزل أن وخإلصته القتراح، هذا العامة اللجنة
التنفيككذ إلككى الخإككوان وتسابق للدعوة، القل على عشره أو إيراده

هككؤلء ءسككماأ مككن بككالكثير الول الرعيل قائمة وحفلت مشكورين،
مرة يرالتقر هذا ينشر أن الخير خإيرا. ومن هالل جزاهم المتسابقين

بتاريخ الولى السنة من العاشر العدد في يرالنذ في نشر وقد ثانية
الككتي الككدعوة نككص  الهجرية. وهككذا1357 سنة الخإرة ادىمج ن م5

القتراح: هذا إقرار في للنظر للخإوان وجهت
مسككاء فككي المنككاطق بيومندو القاهرة لهيئة الدورية الجلسة تعقد

سككيعرض مككا بيككن  ومككن1357 سككنة الخإككرة جمادى  من2 الخميس
عابككدين الحكيككم عبد للخأ للجماعة المالية السياسة نع يرتقر عليها

قضككية مككن وموقفنككا السكككندرية معسكككر عككن واقككتراح أفنككدي،
والشيخ أفندي يرغد أبو يفهم للخإوين فيها العرب وحق فلسطين

التخلككف عككدم الخإككوان حضككرات مككن فنرجككو عمككر، حسككنين محمككد
تماع.إجال لهمية

ربيككع  مككن21 بتاريخ يرالنذ من الولى السنة من الرابع العدد انظر“
”.1357 سنة ينالثا

للخإوان الخامس يالدور المؤتمر
بالقاهرة – بالجيزة الله لطف لآ ايبسر

مقدمة



 الهجريككة1357 سككنة الحجككة ذي شككهر مككن عشككر الثككالث اليوم في
أفاضككت وقككد المسككلمين، للخإككوان الخامس يالدور المؤتمر انعقد
والروعكة، الدقككة فكي غايككة بعبككارات وصفه في الشرقا منبر جريدة

الصككحف تنككاولت امككأعمككالهم. ك كككل فككي نجاحككا للخإككوان وتمنككت
والتصوير. بالبيان الوصف هذا والسبوعية اليومية

ناحيككة: فككي كككل فككي للغايككة موفقككا اللككه بحمككد المؤتمر كان ولقد
يهكك وهككذه وقراراتككه، وكلمككاته، وإعككداده، روحككه، فككي مظهككره،

القرارات.

المؤتمر قرارات
المسلمين للخإوان العام الرشاد مكتب تأييد المؤتمرون يقررًا: أول
بعبككء هوضككهمن أعضككائه حضككراتل ويشكرون الموفقة خإطوته في

الدعوة.
ًا مككن بهككا يحيط فيما دائرة كل الخإوان، دعوة نشر على : العملثاني

فككي الجوالككة وفككرقا الكتككائب تكككوين على والعمل والبلدان، القرى
شعبهم.

فكي عالسككرا العككام الرشككاد مكتكب علكى المكؤتمرون ثالثا: يقترح
التية:  اللجان تشكيل

نصككوص لدراسككة ختصككينمال الجماعككة أعضككاء من دستورية - لجنة أ
فككي الساسككية القواعككد وبيككن بينهككا والموازنككة المصككري الدستور

السككلمية النظككم إحلل علككى العمككل فككي السككلمي، الحكم نظام
معها. يتفق ل مما غيرها محل

فروعككه كككل فككي يالوضككع انونلقككا بين للموازنة قانونية - لجنة ب
ومطالبكة بينهمكا، الخلف ينكواح وبيكان السكلمي القكانون وبيكن

السلم. أحكام مع يتفق حتى القانون بتعديل الحكومة
والعبككادات العقائككد فككي مفيككد مختصككر كتاب لوضع علمية - لجنة ج

والسككنة، الكتككاب من بالدلة مدعم السلمية، والمعاملت والخإلقا
للخإككوان مرجعككا يكككون حتى راءلا وتشعب الخلف يمناح عن بعيد

شاء. ولمن
الرشككاد لمكتككب دار بناء مشروع دراسة مهمتها تكون فنية - لجنة د

.يالنواح من لذلك يلزم ما ومعرفة بالقاهرة العام
مككن يمكككن مككا واتخككاذ طرابلككس قضككية لدراسككة ةصككخإا - لجنككة هككك

والسلمي. بيالعر كيانها على للمحافظة الوسائل
فلسككطين فككي الكككرام والمجاهككدين رالكككب المفككتي رابعككا: تحيككة

الوفككود أعضككاء وفضككلء العليككا العربيككة اللجنككة وأعضككاء المباركككة
المفككتي لسككماحة برقية إرسال مع لندن، بمؤتمر المجاد السلمية



ولككوزير بككالمؤتمر، بلنككدن مصككر وفككد رئيككس ولسمو بلبنان، بمقره
المككؤتمر انعقككاد بمناسككبة العربيككة المطككالب بتأييككد انجلترا خإارجية

المسلمين.  للخإوان الخامس
التشككريعات سككن فككي بالسككراع المصرية الحكومة : مطالبةًخإامسا
علككى المؤتمرون ويقترح والعقائد، والخإلقا دابآال لحماية اللزمة

ورجككال الزهككر علمككاء مككن لجنككة تكككوين فككي تسككرع أن الحكومككة
أن يجككب مككا إلككى لرشككادها القككانون ورجككال السككلمية الجمعيككات

وتحضككير الهامككة، التربيككة ينككواح كككل فككي السككبيل هككذا في تفعله
البطاء. يحتمل ل فالمر لذلك اللزمة القوانين

إلككى وإبلغهككا المليككك جللككة سككدة إلى القرارات هذه : رفعًاسساد
الخإككوان شككعب وعلككى الجرائككد فككي وإذاعتهككا ختصككةمال الجهككات

المشككار البرقيككات أرسلت الخارج. وقد وفي القطر في المسلمين
القرارات.  هذه لنفاذ العدة يعد المكتب وأخإذ أصحابها، إلى إليها
الككدعوة. لنتشككار قويا رائعا ًاظهرم الحقيقة في المؤتمر هذا وكان

النككذير أعككداد مككن كككامل عككددا اسككتغرقت جامعككة كلمة فيه وألقيت
وأهككدافها الخإوان: تاريخها بدعوة شافيا وافيا إلماما فيها وألممت
فككي كلمككة ونشككرت والحككوادث، والشككخاص الهيئككات على وحكمها

بتاريكخ يكناثوالثل الخكامس العككدد فكي للنكذير الولكى السككنة خإتكام
ومككن بعككد، مستقلة تطبع  ولم1357 سنة الحجة يذ  من17 الثنين

مكاوالتاريكخ. ك والتكوجيه والذكرى للحقيقة مستقلة عطبت أن الخير
الثانية السنة من ينالثا العدد في المذكورة المؤتمر قرارات نشرت

.هك 1358 سنة المحرم غرة بتاريخ أيضا النذير من
 الخإوانية التوجيهات نماذج من

هك 1358 سنةل الولى الفترة هذه في يالدور المنشور
وتنظيككم الخإككوان بتككوجيه الرشككاد مكتككب اهتككم المككؤتمر وعقككب

هككذه بعككض نمككوذج نشككاطهم. وهككذا يونككواح الداخإليككة تشكككيلتهم
 هجرية.1358 لسنة الول المنشور فهو التوجيهات

وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
وآلككه الكريككم رسككوله على ونسلم ونصلى وجل، عز الله نحمد فإننا

وتعككالى تبارك ونشكره الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه
ووجهنككا يبة،طال الطاهرة الخإوة بهذه علينا وأنعم تفضل الذي فهو
كلمتككه رفككع فككي والجهككاد سككبيله، في النافع س العمل وجهة فيها

بككالفوز ويكللهككا الخإككوة ذههكك اركبككي أن تعالى لهأونس رايته، وإعلء
الشهاد. يقوم ويوم الحياة في المبين

اللككه من ما جمعتنا تيال القدسية والرابطة الخإوة ثرأ من كان ولقد
دعوتنككا، فيكه الناس فهم ،مبين فتح من الخإير المؤتمر في علينا هب



طريقنككا فككي وأننككا هككازلون، ل جككادون أننا منهم المسئولون وعلم
أو أمككل، مككن نرجككوه مككا لنككا اللككه يحقككق حككتى نوسككائر الله بفضل

ذلككك لولج العمل جليل من علينا ما أدينا الميدان. وقد في ينقض
دهككج مككن بككذلتم مككا علككى الشكر ياتآ لكم نوجه أن نريد ل الخأ أيها
ل  المككؤتمر هذا بكم الله أنجح حتى كرام إخإوان من معكم ومن أنتم
ادخإكره فمككا مكمكول إلى نكله لب ،ًشكرا عندنا من كمل نوجه أن نريد
ً.راجأ وأعظم جزاء خإير هو عنده لكم
المسددة ويةقال ةطبوالخ المدوية، الصيحة هذه بعد علمتم وقد هذا
الجامع خإطابه في العام المرشد الستاذ فضيلة لكم عنها أبان يالت

حككزم -وكلككه جككد كلككه جديككدا، احككوكفا جديدة حياة ناأبد أننا الموفق
أن يجكب المكة وأمكام اللكه أمام عهدا بذلك حملنا وأننا نشاط، وكله
اللككه يحقككق حككتى والكفككاح حالصككل عهككد هو ذلك ونوفيه، به نقوم
.لهل كله ينالد يكونو الكلمة وتعلو الراية فترتفع المل
تنفيككذه رجككاء التككي البرنامككج حضككرتكم علككى نعرض أن رأينا ولهذا

تنفيككذ فككي الرتكككاز نقككط مهككأ أن ملحظككة مع ة،قد بكل بحذافيره
العمككل مركككز فهككو الرشككاد بمكتب الدائم التصال هو كلها جالبرام
إليككه تكتبككوا وأن بككالمكتب التصال تديموا أن رجوأف التوجيه، ومقر

.يرضىو يحب ما لخير  وإياكم الله وفقنا بكم، يحيط ما بكل
البرقيككات أرسككلت دقككو المؤتمر، راراتق نشر لحضرتكم أول: نعيد

العاملة. اللجان ينتكو في المكتب وأخإذ
ًا العككام السككلمي الككوطن مككن طعككةق هي فلسطين كانت : لماثاني

لمككاو جلككى، خإدمة قضيتها مةلخد لمينسالم الخإوان الله وفق دقو
نصككرتها بيلس في ًقدما ريوالس بها ةيالعنا زيادة يتطلب أمرها كان

المككؤازرة هككذه فككي آنال السلمية الهيئات اتحدت ومؤازرتها. وقد
الخإككوان فيهككا ومثككل” فلسطين قرش” تبرعات لجمع لجنة وتألفت

أنو شالقر هذا لجمع القوية بالدعاية العناية نرجو لهذا المسلمون
العككرب قضككية فككي الول الصككف فككي دائمككا أنهككم الخإككوان يككبرهن

والسلم.
فككأرجو الله بإذن المحرم من العاشر في التبرعات دفاتر وستصلكم

مككع بكككم، المحيطككة المنطقة من يمكن ما كبرأ عمج في الجهد بذل
لقككرش العليككا اللجنككة باسككم تجمع القروش هذه أن الجمهور إفهام

استمارات لكم جميعا. وسيرسل السلمية الجمعيات من فلسطين
المكتككب إلككى وإعادتهككا المتطككوعين علككى توزيعهككا المرجو التطوع
فرصة.. أقرب في رةشمبا ليرفعها
اطقنككال لمبادئهككا  الناشككر) الجماعككة حككال لسككان( النككذيرثالثككا: 

علككى ويتحتككم النككاس، بيككن بنشرها الخإوان يعنى أن نرجو بخطتها،



ها،سككمبا سيرسككل المجلككة مككن واحد عدد  في تشترك أن شعبة كل
وأن وخإصوصككا ذلككك، بعككد الفككراد بيككن الشككتراك بتشككجيع وتهتككم
الشعب إلى يادور إرسالها عن فيها راراتهق بنشر سيكتفي المكتب
يككرتحر قلككم توالككوا أن بجككب والنفقات. وكذلك الوقت في ًاقتصادا

بهككا للعنايككة يرالتحر قلم استعد وقد شعبكم، وأخإبار بأنبائكم ريالنذ
تباعا. ونشرها

فككي الككدعوة بنشككر التككام الهتمككام القرى: يجب في رابعا: الدعوة
وتوضككع كلككذل اللجككان ألفتككفت مبككك المحيطككة والمنككاطق القككرى
فرقككة تكككوين في التباطؤ عدم مع ظروفكم تناسب مابحس الخطط

).ةبيالكت( ) وتكوينالجوالة(
يحدد أن المكتب  يقترح: للخإوان يالشهر  النشاط : مظاهرًخإامسا

:تيال مجالبرنا لتنفيذ شهر كل من معينة أياما لنفسهم الخإوان
بكواجب ليقومكوا أنفسكهم الخإكوان يقسكم النصيحة: وفيه  - يوم1

فيتعرفككوا – أحسككن يه ي- بالت المنكر عن والنهي بالمعروف المر
ي الخلقي الضعف مواطن فيزورونهكم لهكم ينالمجكاور الفكراد ف

المنكككر عككن وينهكونهم وهككوادة رفكق فكي النصكيحة لهكم ذلونبككوي
النصككائح هككذه تكككون أن ويستحسككن والفلح، الخيككر لهككم ويزينككون

المستعان. بها. والله التأثر وضمان لنجاحها أمكن ما سرية فردية
2 - يخرجككون وأنفسككهم، قلوبهم الخإوان فيه قلصخإرة: يآال يوم 

إلككى زورونيككو الطمأنينككة، عالم إلى جوالهر الضوضاء عالم من بها
ويحاسككبون والعتبار، للعظة المقابر إلى ويخرجون خإرة.،آال مدينة

واعظا. بالموت وكفي ربهم، ويستغفرون قدمت، ما على أنفسهم
مككن المككرض لعيككادة اليككوم هككذا الخإككوان العيككادة: يقككرر  - يككوم3

اللفة. دعائم ويوطدون السرور عليهم فيدخإلون المسلمين
البساطة فيه تتجلى ًحفل شهر كل الخإوان التعارف: يقيم  - يوم4

ظروفهككم تمكنهككم ل الككذين بككإخإوانهم فيه يجتمعون المكان، بقدر
فككي يزيككد كربككاط الحفككل هككذا فيكون ،ًرايكث دارهم على التردد من

بينهم. الخإوة أواصر
:يالسبوع النشاط سادسا: مظاهر

ملخككص لمككذاكرة أسككبوع كل من ليلة الخإوان الدرس: يخص ا- ليلة
كككل القككاهرة فككي المرشككد لسككتاذا فضككيلة سككيلقيه الككذي الدرس
فتتصككل القككاهرة، بككإخإوان القككاليم إخإككوان لكبككذ فيتصككل أسككبوع
واحككد. ومعيككن واحككد ذاءغككب الرواح ىوتتغذ القلوب وترتبط الحلقة

الله. شاء تباعا-إن يربالنذ منشورا الدرس هذا ملخص وسيكون
الليككل. وحيككث سكككون فككي الرواح صككفاء الكتيبككة: حيككث  - ليلككة2

وحيككث الرحمككن، يوضككاتف وحيككث السككحر، فككي القدسككية النغمات



المشككقة لتحمككل والسككتعداد والككترف الراحككة عككادات مككن التحككرر
الله. سبيل في النفس ومقاومة

الرياضككة بهككذه ظروفهككم تسككاعدهم الككذين الخإككوان يعنى أن نرجو
العتناء. كل الروحية

المقككدس، للجهككاد السككتعداد التدريب، المعسكر: الجندية،  - يوم3
يتكككون فيككه العنايككة، كككل المسككلمون الخإككوان بككه يعنككى ما هو ذلك
ً.عاليككا اللككواء عيرفو المل يحقق أن عيستطي وبه ميالسل شالجي

الخإككوان اهتمككام مككن طسككق كككبرأ الناحيككة لهككذه يكككون أن نرجككو
رحلككة أو فيه، يتدربون ًسكرياع ًعرضا أسبوع كل لنفسهم فيعطون

حسككنا أنموذجككا ونككونيكو  فيثككابون المجككاورة البلدان بها يزورون–
للناس. عاليا ومثل

فككي الصككلة لقامككة رحلككة كككل فككي الفرقككة تسككتعد أن ويشككترط
الخلوات.

نعهككده بمككا تنفيككذه علككى تقوموا أن مجوبرا خإطط من عدلنا ما هذا
أمككل من نريد ما غاية ونبلغ الثمر، تييؤ حتى وهمة، عناية من فيكم

مثل ودورهككم بلدهككم فككي المسككلمون الخإوان يكون وحتى ورجاء،
وبيككده المسككتعان . واللككهحالصككحي للسككلم كاملككة ونمككاذج عليككا

نعككم الوكيككل، ونعككم حسككبنا وهككو أنبنككا، وإليه توكلنا عليه ،ياصوالن
النصير. ونعم المولى

وبر؟ته. الله ورحمة عليكم والسلم
التوجيهككات هككذه مثككل إلككى ماسككة الحاجككة زالككت ل الحقيقككة فككيو
ذلك. في نوفق ولعلنا الخإوان، محيط في جديد من تطبيقهاو

:خإاصة الصيف في النشاط نماذج من يثان نموذج
مثككل فككي يتمثككل خإككاص نشاط الصيف شهور في لخإوانل كان وقد
عامة. نشرة صورة في الخإوان به أمر الذي جالبرنام هذا
الخإوان: - أيها

حككتى الحلقككات متصككلة الجهككاد مككن سلسلة الصيفية العطلة فلتكن
وفخار. وقوة عزة في النصر ألوية نرفع

لينعمككوا نافككذ بصككبر الصككيفية العطلككة ينتظككروا أن النككاس اعتككاد
مككن ناحيككة كككل فككي مثككاليون - وهككم المسلمون والخإوان بالراحة،

مككن سلسككلة الصككيف لككةعط مككن يجعلككوا أن إل أبككوا  الحيككاة نواحي
لنهككم ةقككخإفا عاليككة اللككه يككةوأل رفككع سككبيل فككي الككدائب الجهككاد

الله. أمام المسئولية وعظم العبء بثقل يشعرون
سككاحة فككي عملككه مسككلم أخأ كككل يتسككلم حككتى العطلككة تبدأ إن فما

فككي ذلبككي اللككه كتككائب فككي جنككديا القككاليم، وأ القاهرة في الجهاد
إل ةلككطعال يتنته ل حتى بنهاره ليله ويصل جهده غاية النصر سبيل



إن موفقة سريعة اتبخطو مىالس الهدف إلى الدعوة تقدمت دقو
الله.. شاء
النشككاط بنككواحي الخاصة الستمارات الخإوان يتسلم نأ لنرجو وإنا
الكليككات بيمنككدو ومككن الجمعية سكرتارية من الصيفية العطلة في

والمدارس.
:النشاط حينوا

الصيفية: الرحلت أول: قسم
رحلت هكذه مكن الغكرض ونشكر والتعكارف، ،يالعسككر التكدريب ال
ة.رالقاه يضواح في الدعوة
الجككازة شككهور مدة سبوعأ كل من الجمعة يوم في الرحلت تنظيم

سبتمبر. خإرآ إلى هيوني أول من الصيفية
.يالعسكككر التككدريب أو الجوالككة لبككاس الخأ لككدى يكون أن ويشترط

يتبككع فككذلك القسككم رحلت كككل فككي الخأ يشترك أن ضروريا وليس
رحلة. كل بموعد يخطر ولكنه وظروفه، هتارغب
ف:يالص : معسكرًاثاني

البدنيككة والرياضككة يالعسكككر التككدريب المعسكرات هذه من الغرض
الروحية. والرياضة الطلق الهواء في

مككن المكتب خإيام في الجبل بسفح يةقفارو بطرة المعسكر امسيق
الله. شاء إن سبتمبر آخإر إلى يةيون أول

أعضككاء عككدد يزيد ل فرقا إلى بالمعسكر المشتركون الخإوان يقسم
كاملككة أيككام عشككرة ةقككالفر ومدة ،ًأخإا أربعين على الواحدة ةقالفر
لبككاس الخأ لككدى يكون أن ويشترط الفرقا، ءأعضا رغبة  حسب تحدد

رشككاق خإمسككون درهقككو والشككتراك ،يالعسكككر التدريب أو الجوالة
معككه يحضككر وأن الواحككدة، المككدة فككي للطككالب وثلثككون للموظككف

عامككا عشككر خإمسككة من كثرأ سنه كوني وأن طعامه، وأدوات طاءهغ
ة.يهجر

هككذه فككي الشتراك في غبونير ينالذ القاليم انوخإا من والمرجو
تناسبهم. يالت بالمدة المكتب بإخإطار بالتفضل المعسكرات

مككن شككهادة يمنككح مرضككية بحالككة المعسكككر مككدة الخأ قضككى وإذا
ته.يحكمدار

الصيفية ادشوالر الوعظ : فرقاًثالثا
ً  علميا     والرشاد     الوعظ     ى  عل     الخإوان     تدريب  :   الفرقا     هذه     من     ض  الغر

ً  وعمليا
بككدار العمليككة التدريب دروس العام المرشد الستاذ فضيلة سيلقى
أن علككى اللككه شاء إن سبتمبر خإرآ إلى يونية أول من بشبرا الخإوان



فيكككون ًيومككا عشككر سككةمخإ الواحككدة للفرقككة الدراسككة مككدة تكككون
على الواحدة الفرقة أعضاء عدد يديز أل على ثمانية، الفرقا مجموع

ً.أخإا خإمسين
مكن وغيرهكا القاهرة بأحياء الخإوان فدور العملية الدرس أمكنة أما

سبة.االمن المكنة
تككوفر الفككرقا هككذه في الشتراك في غبير الذي الخأ في ويشترط
فككي تكككون بككأن الككدروس هذبهكك النتفككاعب لككه تسمح علمية مؤهلت
.القل على الثانوية المدارس أو بالزهر الثانوية الدراسة مستوى

وسيوفد بالقاهرة الفرقا هذه إلى النتساب حق بالقاليم وللخإوان
الخإككوان لتككدريب الهامككة العواصككم إلككى قبلككه من مندوبين المكتب

شعبهم. في وهم المهمة لهذه الصالحين
علككى درةقكك وأظهككر يةضككمر بحالككة التككدريب مككدة الخأ ضككىق وإذا

لجنككة مككن بككذلك شككهادة طككيأع والرشككاد الككوعظ ةبمهكك الضطلع
التدريب.

الحمد. ولله أكبر والله
: يصادتالق الميدان في

عبككد محمككد الحككاج الصككاع يالتقكك الخأ وهككو الخإوان، لبعض ابد دقو
شالمعككا إلككى والمحككال حينككذاك الككدفاع بوزارة - الموظف الوهاب

نشاط لهم ويكون القتصادية العمال في الخإوان يساهم - أنلنا
علككى تحفككظ يالككت المالية السلمية المشروعات في نافع ملحوظ

 التي ينالمياد خإوض على موتدربه ثروتهم المسلمين
معككه ًامتفقكك لهككم. وكنككت خإلقا ل ومككن واليهود الجانب بها استأثر

بيككن نخلككط أل طين: الولرشكك علككى ولكن التفاقا تمام المبدأ في
موضككوع، فككي ول شكككل فكي ل القتصككادي والنشاط الدعوة نشاط
ولهككا دورهككم غيككر وفككي الخإوان اسم بغير العمال عناوين فتكون
عاطفة من بةئشا تشوبه ل الذي الصرف القتصادي المادي نظامها

كككل كككان وإن ،يءشكك القتصككادي والمككال ءيش فالدعوة تهاون، أو
نلحككظ ونحككن وأساليبه، ووسائله لونه لكل ولكن خإرآال يعين منهما

صككلة لككي تكككون أل ينالثككا الحنيف. والشرط السلم واعدق يقطبت
يووقككت يلشخصكك صككيانة بعيككد مككن أو قريككب مككن العمككال بهككذه

- الرجككل اسككتعد كاملككة. وقككد التبعة ًأول هو يتحمل وأن ومجهودي،
ياقتصككاد مشككروع أول عككن وأعلككن العبككء خإيرا- وحمككل الله جزاه
للخإوان. المساهمة السلمية المعاملت شركة وهو
الثانية السنة من رشع السابع العدد في آتيال البيان عنها نشر وقد

:هك1358 يثانال ربيع  من24 بتاريخ



 “  الثروة     تنمية     على     ض  تح     الصحيحة     السلم     مبادئ     “
الككثروة تنميككة علككى الحككض المسككلمين الخإككوان مبككادئ مككن أن بما

الخإككوان عمككل فقككد صككحيح، إسلمي أساس على العامة السلمية
باسككم: شككركة مسككاهمة إسككلمية شككركة ينتكككو علككى بالقككاهرة

ًقانونككا لهككا ووضككعوا المسككلمين، للخإككوان السككلمية المعككاملت
:آتيةال الساسية بالمواد

لحسككاب أو لحسككابها تتعاطى أن هو الشركة هذه من الغرض نإ -1
تجيزهككا الككتي الحلل بككالطرقا المككال اسككتغلل عمليات جميع الغير

النتككاج بطريق الستغلل ذلك أكان سواء الغراء السلمية الشريعة
أو جارتئواسكك وإيجككار وشككراء بيككع من التجارية المبادلت بطريق أم

أو الربككا مككن خإاليككة اسككتغللية عمليككة أي أو ومقاولت تعهدات أخإذ
الربا. شبهة

2 - ألككف إلككى مقسككم مصككري جنيه آلف أربعة الشركة مال رأس 
مصرية. جنيهات أربعة سهم كل قيمة سهم،

جمعيككة بمركككز الشككركة لصندوقا يدفع من بسهم ًمشتركا  - يعتبر3
أربعيككن. مدة شهريا قروش عشرة بمصر العامة المسلمين الخإوان

انقطاع، بدون كامل شهرا
282

 
مككن أقككل مككدة فكي دفعككات أو واحدة دفعة السهم قيمة دفع ويجوز

ذلك.
صكندوقا وأميكن رئيكس مكن مككون إدارة مجلكس الشكركة ير - يكد4

عشككرة لهككم ممككن وقادالصككن وأمين الرئيس وينتخب أعضاء وسبعة
القككل علككى أسككهم خإسككة لهككم ممككن والعضككاء القل، على أسهم
المسلمين. الخإوان من يكونوا أن بشرط

تأسيس وبعد الن ةربالقاه العامة المسلمين الخإوان جمعيةل - 5
 %2.5 وأخإذ الشركة حسابات مراقبة في الحق قيامها مدة الشركة

الزككاة وجككوه فكي هفتصر ًسنويا ملحقاتهو وأرباحه المال رأس من
بمعرفتها. الشرعية

ركة إدارة مجلس دأب - ي6 يتككون أن إلكى التأسكيس تاريكخ مكن الش
باسككتثمار كككبيرة اسككتثمارية عمليككات رةشككلمبا الكككافي المككال

جميككع علككى الحصككول فككي وغيرها الشهرية القساط من التحصيل
إليهككا وتوصككيلها الجملككة، بأسككعار طلبككاتهم حسب الخإوان حاجيات

المناسبة. بالسعار
في10: آتيكال ًسنويا حالربا  - توزع7 لمجلس مكافأة ةئالما  

الدارة. 



.يللحتياط المائة  في20
مككن ًفعل دفعككوه مككا بنسككبة السككهم صككحابل تككوزع المائككة في50
ها.نثم

فككي تتككابالك لقبككول تككاريخه مككن شهر مدة الدارة حددت دقو هذا
هككذه فككي كككثرأ أو بسككهم المساهمة في رغبة له من فكل الشركة،
بمصككر”  فريككدة الملكة بميدان”المسلمين الخإوان فليخابر الشركة
هككذه فكي المسككاهمة إلككى سككيبادرون الخإوان أن والمأمول برغبته

سككيؤديه مككا لزدياد الوسائل إحدى الله بفضل ستكون التي الشركة
بعككد وسيعلن والمسلمين للسلم الخدمات من المسلمون الخإوان

التوفيق. ولى والله الله شاء إن ركةشال لتأسيس حفلة إقامة عن

المعاهد في أساسية ادةمك الديني التعليم تقرير سبيل في
لمصريةا والمدارس

اعتباره للدين يكون أن ومطالبهم الخإوان مقاصد من يزال لو كان
تقككدموا وقككد المصككرية، والمعاهككد المدارس في التعليم مناهج بين
منهككم الموقعككة والعرائككض المككذكرات مككن بككالكثير السبيل هذا في
أخإرى. تارة الشعب ومن تارة

مككن كككبير عككدد لككدينا  اجتمككع1935سككنة أغسككطس فككي أننا وأذكر
رأس علككى وكككان المككدارس، فككي الديني ليمعبالت المطالبة عرائض
نجيككب المعككارف وزارة وفي الله، رحمه باشا نسيم حينذاك الوزارة

رحمككه يالمراغكك اذسككتال فضيلة الزهر مشيخة وفي باشا، يلاالهل
ًا وألفنا العرائض هذه فجمعنا ،الله فضككيلة مقككدمته فككي ًكككبيرا وفد

امككدح الشككيخ والسككتاذ بالزهر المدرس دراز الله عبد محمد الشيخ
يوشككا محلككة عمككدة دراز الرحمككن عبككد والشيخ الله رحمه عسكرية
بالمعككارف المككدرس حسككن أحمككد عبككده والشككيخ الله رحمه حينذاك

كككانت حيككث السكككندرية إلككى وذهبنككا والوجهككاء، العمد وبعض الن
الوزارة.

صككورة لككه وقككدمنا المنككاء، كبير باشا الفقار ذو سعيد مقابلة طلبنا
رئيككس اخإتصككاص مككن إنهككا قككال ثم فيها فناقشنا العرائض هذه من

منهككا لككه تركنككا نجككده لم ولما ماهر، اشبا على ذاك إذ وكان الديوان
ً.ارخإي الله رحمه باشا الفقار ذو سعيد إلىمع بها وأوصينا صورة

حككول معككه لنككا وكككان يالمراغكك الشيخ الكبر الستاذ فضيلة ابلناقو
الحككرارة، مككن درجككة ًاأحيان بلغ ونقاش طويل حديث ذاته في المبدأ

إننكا العكبرة. قكال سبيل على أذكرها التية القصة فيه لنا ساقا وقد
فككي وغرقنا الخواجات وقلدنا السلم عن وابتعدنا قلوبنا قست قد



أن بعككد إل السككلم إلككى نعككود ل سككوف أننا إلى ويخيل التقليد، هذا
من قادم الن أنا قال طريقهم. ثم عن إليه نحن فنعود هم يعتنقوه
فككي الككديوان فككي معنككا جلسككت وقد يرةغالص يابنت يومع القاهرة
مككن نزلنككا أن وبعككد معهككا، طككويل تتحككدث أخإككذت خإواجايككة القطككار
بككن عمككر سككيرة بطلككب الصككغيرة يبككادرتن السككيارة وركبنا القطار

ولككم ًمفاجئككا كان إذ سؤالها فاستغربت وإلحاح، إصرار في الخطاب
هككذه السككيرة هككذه تريككدين لمككاذا لها وقلت إليه، عفيد ما هناك يكن

لهككا فقلككت طيبأ، حديثا عنه يحدثتن الخواجاية لن فقالت السرعة؟
فلككم مككرة - سككبعين السككلم شككيخ - وأنككا عنككه حككدثتك الله سبحان
وحككديث قصككيرة جلسككة وفي سيرته، طلب إلى الحديث هذا يدفعك

قال ! ثم الصورة بهذه سيرته إلى رغبتك اتجهت الخواجاية مع عابر
المام: الستاذ يقوله كان ما أقول ينأ على أيضا

مككن النظككرات فككي مككا يصلحونا. ورغم أن قبل نفسدهم أن أخإشى
الحكومككة لككدى عونككا لنككا سككيكون بأنه وعدنا فقد والقسوة الحقيقة

والمككدارس المعاهككد فككي أساسككية ادةمك الديني التعليم إقرارا في
المصرية. المدنية

الطريككق لنا لمجهد باشا النحاس مصطفي نقابل أن ذلك بعد لنا بدا
تمككام ًمتفاهمككا الوفد كان إذ باشا الهللي نجيب ومع باشا نسيم مع

تقككدمنا - وقد فيها أقابله مرة أول هذه الوزارة- وكانت مع التفاهم
الله عبد محمد الشيخ فضيلة إلى البلد عمد اعتبارنا على جميعا إليه
كككان وإن الحديث في وأسلوبه وعلمه وفضله زيه عليه نم فقد دراز

شرحا الموضوع شرحنا أن بدرجة إل القول فرصه لنا يدع لم الباشا
هككذه لتحقيق باشا ونجيب باشا بنسيم سيتصل أنه وعدنا ثم موجزا،
معنا يالمغاز باشا محمد الوجيه لحالصا الرجل لوجود وكان الرغبة،

فعل اتصككل إذ بوعدنا الباشا ووفاء المقابلة هذه تيسير في كبير أثر
إقنككاع الطريككق هككذا عن لنا وسهل المعارف ووزير الحكومة يسئبر

الحكومة. سلرئي العرائض وتقديم نرى بما المعارف وزير
عن يصرفنا أن وحاول ًطويل معه وتحدثنا باشا الهللي نجيب قابلنا
هككذا عككن كككان وفعل بعضككها، بتحقيككق وعدنا ثم كاملة، نظرنا وجهة

إقككرار الدينيككة: منككه الدراسككة مككجبرا فككي التعككديل ضبعكك المسككعى
بعككض يككروتقر آخإككره، فككي ل النهككار أول فككي تكككون بحيث تقديمها

المتحككان اجتيككاز علككى النجككاح وتوقككف القرآنيككة، المحفوظككات
خإطوة... الكريم. وكانت للقران يالشفه

الستاذ وعززها المعارف لجنة تقدمت ذلك بعد النواب مجلس وفي
فرأي أساسية، مادة الدين جعل فكرة فيه تناصر بتقرير اللبان سعد



ووجهوا الشأن، هذا في والشيوخأ النواب وتوريط توريطها الخإوان
عككددها فككي يرالنككذ إليككه دعككت جككامع يتكريمكك لحفككل الدعوة إليهم

سككنة الولككى ادىمككج  مككن8 بتاريككخ الثانيككة السنة من رشع التاسع
التالية: بالكلمة   هك1358

الله لطف لآ يبسرا المسلمين للخإوان الكبرى الحفلة

أوقككاتهم بككذل عن ونوين ل دعوتهم في صرحاء المسلمون الخإوان
الحق لتدعيم والمناسبات الفرص تفوتهم ول سبيلها، في ومهجهم
يمجلسكك فككي رأوا قككد السككلم. فهككم لككواء ونشككر الباطل وإزهاقا
الن وهككم لها، ومهدوا أذكوها طالما كلمية كةمعر والشيوخأ النواب

فككي المحككترمين والشككيوخأ النككواب وسككيجمعون تككدعيمها، يريككدون
وسككيكون السياسية، وألوانهم حزبيتهم عن النظر بغض واحد يدعص

ذلككك وسككيكون اللككه، نديكك نصككر علككى والعمل القوة روح في منهم
فككي الجامع الحفل هذا الله. وسيكون شاء إن بعده ما له مبينا فتحا
الثامنككة السككاعة القككادم الربعككاء يوم بالزمالك الله لطف لآ يسرا

الحفل: هذا من والغرض الله شاء إن مساء
والشككيوخأ النواب سمجل في بدا الذي السلمي الروح أول: لتكريم

. هالل دين عن نويدافع الذين النواب في ًمتمثل
المؤمنين. مناصرة في يترددون الذين : لتشجيعًثانيا
دين نصر إلى وقر همنذاآ وفي كنةأ قلوبهم على الذين : لدعوةًثالثا
أولى.  بهم وذلك كلمته وإعلء الله

السككلمية النهضككة سبيل في عثرة حجر يقفون الذين رابعأ: لنذار
ويصدون

.عوجا ويبغونها آمن من الله سبيل عن
المقدسككة الوحككدة إلى أحزابهم مختلف على الجميع وأخإيرا: لدعوة

السلم. لواء تحت
بأجلى المسلمين الخإوان دعوة فيه تتجلى رائعا حفل سيكون لهذه
الفاضل: اءطبالخ حضرات بين من الله. وسيكون شاء إن رهاهمظا
الكككبير والسككتاذ باشككا، علوبككة وسعادة أرسلن، شكيب المير سمو

السكتاذ وفضكيلة اللبككان، سكعد المحكترم والنكائب ي،بسيون محمود
بككك، ومككدكور سعيد، الحميد عبد والدكتور دراز، اللطيف عبد الشيخ

خ.العزام...  الوهاب عبد والدكتور
المسلمين الخإوان نظر وجهة شرح العام المرشد فضيلة وسيتولى

المصككرية المملكككة كككبراء السككلم. وسككيؤمها روح مككن المسككتمدة
الخإككوان كلمككة ليسككمعوا يالككرأ وقككادة السياسككية الحككزاب ورجال



صككراط إلى يشاء من ويهدى السلم دار إلى يدعو ين. واللهمالمسل
مستقيم.

الله     لطف     آل     ي  بسرا     النواب     تكريم     حفل     ثار  آ     من
حضككور فيككه ملحوظا وكان الله لطف لآ يبسرا النواب حفل انتهي

كككذلك. ختلفككةمال تطبقككاولل ختلفككةمال المصككرية للحزاب ممثلين
إلككى تحككولت ولكنهككا فككةفيط صغيرة بدت ثارآ الحفل لهذا كان وقد

مككن فريككق اعتقككد دقككف الزمككن، من قصيرة فترة بعد عنيفة عميقة
نظككام علككى رفشككي كككان الككذي يالسكككر أحمككد الستاذ أن الخإوان
الككذي والملككق بعضككهم يتملككق كككان اءبككالخط تقديمب ويقوم الحفل

المككر المتصككدر رظهككبم ظهككري أن يحككاول وكككان الخإككوان، كرهككهي
النككاس بعككض يككؤثر وكككان الخإككوان، خإلككق مككن ذلككك وليككس يالنككاه

توجيهككا المككور ويككوجه المنصككة، وبيككن غيرهم بين ويحول بالتقديم
الوضكوح لغكة إل يفهمككون ل والخإككوان الخككاص الغكرض فيككه يظهكر

هككذه ظهككرت الحفككل بعككد اجتمككاع أول التامككة. وفككي والسككتقامة
الخإككوان لهككؤلء مظاهرهككا وأفسككر عنهككا أدافع وأخإذت الملحظات

مقتنعيككن. غيككر وهككم المحامككل أفضككل على وأحملها حسنا تفسيرا
مشككابهة، كككثيرة لتصرفات لحقة لتفسيرات نواة الشعور هذا وكان

خإيككار مككن بمجموعككة ذهبككت فتنككة أساس صار حتى يتضخم زال وما
بنككا الميككدان. وسككيمر هككذا فككي العمككل وبين بينهم وحالت الخإوان
شئون. خإلقه في ولله حينه في ذلك تفصيل

الفني نشاءإال بتاك
أسككتاذنا يعلكك اقككترح الميلديككة 1936 وسنة   هك1356 سنة وخإلل

هككذه أول فككي أشككرت الككذي يككةطع العزيككز عبككد السككتاذ الجليككل
المعلميككن مدرسككة فككي لنككا التربيككة أسككتاذ كككان أنككه إلى المذكرات

عبككاس مدرسة في بزمالته ذلك بعد الله أسعدنا ثم هور،نبدم الولية
الطلب بككه يسككتعين ًكتابككا سككيالمدر النشاء في نكتب - أن للبنين

ر وإشكارته المكادة هذه في صعاب من يعترضهم ما تذليل على ل أم
المجهككود هككذا أسككفر حتى ذلك على فوافقته الطاعة، إل معه أملك

وسككتين ينتمككائ نحككو فككي وهككو يالفنكك النشاء ابتك عن المتواضع
الن. ومككن نفككدت دق نسخه أن وأظن المتوسط، القطع من صفحة

السككتاذ وأن لككذكر مجهككود فيككه لي يكن لم أنه أذكر الحقيقة ريرقت
على الشراف حتى العلمية النواحي بمعظم نهي قد ًخإيرا الله جزاه

الموفق. الشريك نعم فكان والتصحيح، الطبع



 
 

المنار مجلة
الموافككق  هككك1354 سككنة الولى ادىمج  من23 الخميس مساء في
المنككار صككاحب رضككا رشيد محمد السيد . توفي1935  أغسطس22

مكن وصكدر والثلثيكن، لخككامسا عامهككا في دخإلت أن بعد السلمية
أن بعككد الصككدور عن وتوقفت ي،نوالثا الول هما عددان المجلد هذا

النهضككة رجككال مككن الكككثير أنجبككت مدرسككة المككدة هذه طوال ظلت
العككدد وصككدر فككترة، بعككد نشككاطها اسككتأنفت الحديثة. ثم السلمية

1355سككنة المحككرم فككي والثلثيككن الخككامس المجلككد مككن الثككالث
المجلككة توقفت ثم الرابع، العدد  وكذلك1936 سنة مارس الموافق

هككذا ضككوء يخبككو أن الخإككوان علككى عككز ثانية. وقككد مرة الصدور عن
الحنيككف، السككلم اقتبككاس مككن والمعرفككة بالعلم المشرقا السراج

المنككار إصككدار علكى الله رحمه السيد ورثة مع يتعاونوا أن فاعتزموا
السككنة من الخامس العدد وصدر ذلك على التفاقا تم وقد جديد، من

الموافككق  هككك1358 ةنس الخإرة جمادى غرة في نلثيوالث الخامسة
بعككدة الثانيككة العالمية الحرب نشوب قبل ي أ:1939 سنة يوليو 18

والثلثككون الخامسة السنة بها تمت أخإرى أعداد خإمسة وتله أشهر،
سككرى حسين حكومة في يالعسكر كمالحا أمر صدر ثم المجلة، من

إلككى يعهككدوا أن السككيد ورثككة واجب من - وإن الترخإيص بإلغاء باشا
فككيف جديككد مككن دورهاصكك فتئناباس العلماء بعض أو الهيئات إحدى

الشككيخ الكككبر السككتاذ فصككيلة كتب الله. وقد شاء إن كثير خإير ذلك
الخامس للعدد ًايرتصد الزهر الجامع شيخ يالمراغ فيطمص محمد

والتاريككخ. ورحككم للككذكرى نصككه هذا ،للظهور المجلة عودة بمناسبة
مين:آ ومغفرته برضوانه وتغمدهما الشيخين الله

فيهككا تحل العالية، السلمية المراجع من مرجعا المنار مجلة كانت(
السككلميةو الجتماعيككة بالمسككائل وتحيككط والفقه العقائد شاكلم

وعلككل. وكككان وأمككراض أحداث من فيه وما السلمي العالم وأخإبار
مخلصككا غيوراً اعامل عالما رجل الله رحمه رضا رشيد السيد صاحبها
وقككف لحالصككا السككلف وآثككار رسوله وسنة الله لكتاب محبا للسلم

يهككاب ل الحق في شجاعا وكان السلمية، مموال دينه لخدمة حياته
. ابييح ول يجامل ول أحدا

ذلككك بعككد واحتجبككت ربككه، يلقكك أن إلككى فيه واستمر هذا على ونشأ
المصاب وشدة الخطب بفداحة السلمي العالم فأحس المنار مجلة
فيما – يوجد ل فإنه



وحسككن الطلع فككي السككعة مككن لككه الككذي الرجككل ذلك - الن أعلم
يضارع ما الشرعية السياسة في الدراك وقوة الرأي وحكمة التدبير

بككه الفخككر مككع نككودعه جليككل مككاض رشككيد. ذلككك السككيد المرحوم به
يبعككث أن يريد البنا حسن الستاذ أن تمعل قد عليه. والن والسى

رجككل البنككا السككتاذ فككإن هككذا، ينفسككر الولى سيرته ويعيد المنار
ويعككرف فيككه، شيعيكك الككذي الوسككط يفهككم دينككه، علككى غيور مسلم

وقككد السلم، أسرار ويفقه السلمية المة جسم في الداء مواضع
نفسككه وشككغل طبقككاتهم اخإتلف علككى وثيقككا اتصككال بالناس اتصل

سلف يرضاها كان التي الطريقة على يوالجتماع الديني بالصلح
السيد سيرة على يسير أن البنا للستاذ أرجو ينفإ المة. وبعد هذه

واللككه رضا، رشيد السيد صاحب كما التوفيق يلزمه وأن رضا، رشيد
نستعين. وبه لنتوك عليه المعين، هو

أسيوط واسطة معسكر..  المسلمين الخإوان معسكرات من نماذج
مقدمة
الخإككوان أقككام 1939 الموافككق  هككك1358 العككام هككذا صككيف وفككي

علككى ككان البحككر، شكاطىء علكى أسككيوط بواسطة كشفيا معسكرا
مككن إليككه الشككارة سككبقت الككذي بالسكككندرية الدخإيلة معسكر نمط

أن أريكد الكذي والثقكافي. ولككن يوالروحكك يالرياضك النظكام ثحي
صككالح سككليمان الحككاج يالتقكك والوالد الصالح الخأ موقف هو أسجله

ذلككك منفلككوط، لمركككز التابعككة مجككد يببنكك الخإككوان شككيخ الحبارون
ثككم الثمككانين علككى وأشككرف عمككره مككن السبعين جاوز الذي الرجل

قائككد ويريككد هككذا، معسكككرهم فككي الخإككوان مككع يشترك أن إل ىأبي
يطلب أن إل هذا ىأبفي حمري وعمل يحمر بمكان يميزه أن المعسكر
مككن المعسككر هككذا فكي المشككتركين كل وبين بينه التامة المساواة
مككن تامككة يالككدور بأعمككال ويقوم كاملة التدريبات فيؤدى الشباب،

الحراسككة دوريككات فككي ويساهم ،الخ والماء خطبوالم النظافة حيث
النهار. وفي الليل في

قبككل الحراسة دوريات إحدى في أنه بنفسه الله رحمه يحدثن ولقد
أبطال اءسمبأ مسماة وكانت الخيام يتفقد مر الليالي من ليلة فجر

خإيمككة وهككذه عبيككدة أبككي خإيمككة وهذه بكر بيأ خإيمة الصحابة: فهذه
أصحاب يرى أنه إليه فخيل وهكذا، وقاص إلى بن لسعد وأخإرى خإالد
يلككوح جعلتككه الحماسككة مككن نشوة فأخإذته خإيامهم داخإل الخيام هذه

قككوته بكككل ويهتككف” يتتككأ قصككة السككيف ولهككذا”الهواء في بسيفه
”الحمككد وللككه اكككبر اللككه”النائمين ظقيو ل حتى مسموع غير بصوت

وأرضككه المعسكر ماءس بين ًموصل ًنورا رأيت أن إل عنيرا فما قال



ممتدا عرفة يوم مغرب رأيته النور من بخيط ينذكر ويتغشاه، يجلله
 هجريككة1324 سككنة الرحمككة بجبككل الكبار الصخرات إلى السماء من

واسككتمر الهتككاف، عككن بمشككاهدته فشغلت الحج، فريضة أديت حين
إيقاظ من يمهمت وزاولت كان، كما ءشي كل عاد ثم قصار لحظات

غيككرك أحككدا بهككذا أحككدث ولككم الفجككر، لصككلة للسككتعداد الخإككوان
ربنا.. من نور على لله والحمد أننا ولتعلم المعسكر، على لتطمئن

قبكل حيكن اللكه رحمكه سكليمان الحكاج أن يفهك السكيف قصكة أمكا
مككن أكون أن اشتهيت قال فيه، الجنود بين اسمه يونود بالمعسكر

جنككدي يقال ل حتى الطلب هذا أطلب لم ولكن بكر أبي خإيمة سكان
بكالخأ فوجئت ما سرعان ولكن النظام، ويخالف لنفسه يختار متمرد
”بكككر إلككى خإيمككة سككليمان الحككاج” يقول المعسكر قومندان يوسف
الله. وحمدت لتوفيق أول هذا ينفس في فقلت
،يبككدوريت ينككليخطر” الحكمككدار” يانتدبن الحراسة دور توزيع وفي

وأيككن سككلح بغيككر حككارس يكككون هككل لككه وقلككت معككه أخإرج فأخإذت
بكه، لككك مرآوسكك حاضكر إنكه قكالو فابتسككم بكه، أجاهد الذي السيف

بككه تككبرع قككد الخإككوان بعض كان أثريا سيفا فأحضر أمر ما وسرعان
وتقلككدته مسككرورا فرحككا فتنككاولته ضككاحكا يإلكك قككدمهو للمعسكككر

المعسكككر هككذا فككي عملنككا وأن خإككرآ توفيككق أنه واعتقدت ،يلساعت
يقيمون الخإوان كان الروح لله. وبهذه والحمد التوفيق من سلسلة

الحكاج اللكه فرحكم نشكاطهم، نكواحي فيهكا ويزاولكون معسكراتهم
مين.آ جنته في له وأفسح سليمان

الصعيد إلى رحلة
قمت 1939 أغسطس الموافق  هك1358 سنة خإرةآال جمادى وفي

:آتيال النحو على الصعيد إلى برحلة
مساء 3.40 بقطار القاهرة من  هك1939 سنة سطسغ أ7 الثنين

 مساء.7 بقطار مغاغة إلى
بقطار مزار بنى إلى ءمسا 6.59 بقطار مغاغة من منه 8 الثلثاء
.  مساء7.17

بقطار المنيا إلى مساء 7.17 بقطار مزار يبن من  منه9 الربعاء
مساء.  8.11

5.50 بقطار ملوى إلى مساء 4.41 بقطار المنيا من الخميس. منه
.مساء

6.20 بقطار ديروط إلى  مساء5.50 بقطار ملوى من منه الجمعة
.مساء



بقطار منفلوط إلى مساء 6.20بقطار ديروط من  منه2 السبت 
مساء.  7.10
مجد. وبنى سوادة إلى بالسيارة منفلوط من  منه13 الحد

عديات. بنى إلى بالسيارة مجد وبنى سوادة من  منه14 الثنين
بقطككار أسككيوط إلككى مسككاء 7.20 بقطككار منفلوط من منه الثلثاء
مساء.  7.42

- العقال. -السوالم الواسطة إلى أسيوط من  منه16 الربعاء
بقطككار تيككج أبككو إلككى  مسككاء6 بقطككار أسيوط من  منه 18 الجمعة

مساء.  6.32
4،4 بقطار جرجا إلى مساء 2.44 بقطار تيج أبو من  منه21 الثنين
مساء. 
بقطككار البلينككا إلككى مسككاء 6.51 بقطككار جرجككا من  منه22 الثلثاء
مساء.  7.12

حمككادى نجككع إلككى مسككاء 9.30 بقطككار جرجككا مككن  منككه25 الجمعة
. مساء10.25 بقطار
7 بقطار قنا إلى  مساء5.49 بقطار مادىح نجع من  منه28 الثنين
مساء.

بقطكار قكوص إلكى ءمسكا 4.51 بقطكار قنكا مكن  منكه29 الثلثاء 
مساء.30،5

6 بقطار القصر إلى مساء 5.30 بقطار قوص من  منه30 الربعاء 
مساء.

بقطار إسنا إلى مساء 4.15 بقطار القصر من  سبتمبر2 السبت 
ًء5.20 .  مسا
5.20 بقطككار أصفون إلى ًمساء 4.15 بقطار إسنا من  منه3 الحد
. مساء

طفنيس. إلى أصفون من  منه4 الثنين
الكيمان. إلى طفنيس من منه 5 الثلثاء
.6.30 الكلح  إلى5.30 بقطار إسنا من  منه6 الربعاء

أدفو. إلى الكلح من  منه7 الخميس
.9.50 بقطار دراو  إلى 8.40 بقطار أدفو من  منه8 الجمعة
.4.50 بقطار أسوان إلى 4.7 بقطار دراو من  منه8 الجمعة

القاهرة. إلى صباحا5.20 بقطار أسوان من منه الحد
الثانية العالمية الحرب إعلن

العالميككة الحككرب أعلنككت وقد بإسنا وأنا  سبتمبر3 يوم أذكر ولزلت
المطاعنككة، أصككفون إلككى انتقلنككا اليككوم هككذا عصككر وفككي الثانيككة،

لهككم: وقلككت الخإككوان إلككى ونظككرت البنادقا، بإطلقا هنا واستقبلنا



بكككم يطل وإن اليوم، وليس هنا الميدان ليس إخإوان يا رسلكم على
تفلحون. ملعلك الله واتقوا وصابروا اصبرواف الكثير، فسترون زمن

اشبا ماهر على وزارة
 الميلدية1 939-   الهجرية1 358 سنة

الحكومات من الخإوان موقف من ونموذج
باشككا مككاهر علككى وألككف باشككا محمككود محمككد وزارة سككقطت وقككد

لسككان النككذير مجلككة فاستقبلته ،1939 سنة طسغسأ في الوزارة
سنة  رجب6  بتاريخ27 العدد في بافتتاحية ينالمسلم الخإوان حال
بعنوان: وزارة تحريرها رئيس يعشماو صابر الستاذ  بقلم1 358

قديم. وموقف جديدة
:تييأ ما فيها جاء وقد

رفعككة رأسككها علككى جديدة وزارة المور أزمة على ضتقب . واليوم..
مسككتقلون، خإككرونآ و سككعديون وزراء فيهككا يعاونه باشا ماهر على

وعككدهم مككع الوزارة في الشتراك عن نالدستوريو الحرار واعتذر
السككؤال: هذا القارىء ذهن إلى يتبادر قدومعها.  والتعاون بتأييدها

نجيككب نأ قبككلو الجديدة؟ الوزارة من المسلمين الخإوان فقمو ما
الخإككوان أن وهككي الثابتككة، يقككةقبالح نمهد أن نود السؤال هذا على

لمصكلحة تبعكا يعكارض أو يؤيكد الحكزاب مكن حزبا ليسوا ينالمسلم
دعككوة المسلمين الخإوان ولكن شخصية، منفعة وراء جريا أو حزبية

اللككه صككلوات الرسككول ومن غايتها الله من اتخذت محمدية إسلمية
واضككح مككجبرنا ولهككا دسككتورها، نآالقككر ومككن قدوتها وسلمه عليه

الرابككع القككرن في السلم تجديد إلى يرمى المعالم، ظاهر الحدود،
تعككاليم وهيمنككة السككلمية، بالصككبغة المصككرية الحيككاة وصبغ عشر،

وسياسككة واجتمككاع تشككريع الحيككاة: مككن مظككاهر جميع على القرآن
ر إلكى ييرمك امكك واقتصاد، نفكس فيكه الرض فكي شكبر ككل تحري

وأخإيككرا وسككلم عليه الله صلى” الله رسول محمد الله إل إله ل”يردد
فتنككة تكككون ل حككتى مكككان كككل في القران راية ورفع السلم نشر

جمككبرا مككن جمككبرنا يدانيه ل ضخم مجبرنا لله. هذا كله الدين ويكون
مككن لون الكثيرين نظر في وهومناهج. و جمبرا لها كان إن الحزاب

فككي ونثككق بككه، نؤمن ولكنا ال،خيال ضروب من وضرب الخيال ألوان
الله. تأييد على معتمدين أنفسنا

وزارة، أيككة مككن موقفنككا هككو ماهر باشا على وزارة من إذا فموقفنا
فمن الوزراء، بتبدل يتبدل ول الوزارات، بتغير يتغير ل قديم موقف

بيتكه وفكي نفسكه فكي واسكتقام لهكا وعمكل السكلمية الفكرة أيد
مؤيككدين لككه كنككا والعامككة الخاصة حياته في القران بتعاليم وتمسك

وقككف بككل لهككا يعمككل ولككم السلمية الدعوة عارض ومن مشجعين،



فككي ونحككن وخإصككوما، أعككداء له كنا بها التنكيل حاول أو سبيلها في
.هللا في ونكره ونحب ونعارض نؤيد إنما الحالتين كلتا

وتسككبقه يبككة،طال الدعايككة مككن كككبيرة هالة باشا ماهر يبعل ويحيط
فككي والمفككروض نقككاذ،إوال الصككلح فككي ذبككةع نيوأمككا حلوة مالآ

يبعل النية نحسن أن يمنعنا ما وليس بأخإيه، النية يحسن أن المسلم
قانصككد ول بوعككود نثق أل التجارب علمتنا ولكن زرائه،وو ماهر باشا
يقولككون امككك ماهر باشا على مال. ليكنآ في نسرف ول أقوال في

مما وأكثر يتوقعون ما الصلح من وزارته ولتنتج يقولون، ما وفوقا
ل أعمككال علككى إل حكمنككا نصككدر ولككن موقفنككا نجدد فلن يتوقعون،

فككي بالسككرعة عككرف ماهر باشا يكعل ًرجل أن يظن وأغلب أقوال،
عليه. أو له الكلم على قريبا سيجبرنا الصلح في والجرأة العمل

نتظار.إال بنا يطول فلن ولننتظر خإيرا فلنؤمل
 والخميس الثلثاء يثدأحا من نماذج

مقدمة
أن واقككترحوا عليككه، المقبلون رواده وكثر الثلثاء درس استقر وقد
اقترح اممعروف. ك فهرس ذات إسلمية ثقافية سلسلة شكل يأخإذ

إذ الجمعككة، ليلككة الخميككس يوم حديث لهم يكون أن لبطال الخإوان
تناسككبهم الككتي الموضوعات تخير مع لهم الوقات أنسب هو هذا إن

هككذه صككادفت وقككد شككبهات، مككن بعضككهم أنفككس في ما على وترد
لحككاديث الول الفهككرس هككذا فوضع النفس، في هوى القتراحات

معظمهككا وألقككى الخميكس، لحككاديث ينالثا الفهرس وهذا الثلثاء،
في كانو الجتماعات، منع وقبل العسكرية الوامر صدور قبل فعل

الككوقت، ضيق ذلك دون فحال الملخصات هذه رشون تلخيصها العزم
الله. بيد والمور تآ هو فيما يستدرك النقص هذا لعلو
:الثلثاء - حديث أ

امككك  السككلمم:1939 سككنة  نوفمبر2 1-كك  1358 سنة  شوال10
نفهمه.  أن يجب

مية. وأطوارهككااالسككل الفكككرة  نوفمككبر: مصككادر28-   شككوال17
بالسلم.، اتصلت التي والعلوم

ورجالها. الكريم القران : علوم1939 سنة ديسمبر 5 –  شوال2 4
ورجاله. وكتبه  ديسمبر: التفسير12-  القعدة يذ غرة

وكتبه.  وعلومه ومصطلحه  ديسمبر: الحديث19-  القعدة ذي من 8
وكتبه. وفرقه  ديسمبر: الكلم26-  القعدة يذ  من15

وأصككوله وكتبككه الفروع فقه 1940  يناير: سنة2-  القعدة ي ذ22 
ورجاله.

ورجالهما.  وكتبهما والوعظ  يناير: التصوف9-  القعدة ي ذ29



ورجالها.  والطبقات والتاريخ والسير  يناير: القصص16
السلمية.  الكتب في وأثرها ونشأتها ليةآال  منه: العلوم23
السككلمية الفكككرة فككي السياسككة وأثككر السياسككية  منه: الفرقا30

.”جار والخو الشيعة” قديما
السلمي.  الفكر في وأثرها الحديثة الغربية راير: النهضةفب 6

الصكككلحية والفكككرقا الحديثكككة الصكككلحية  فكككبراير: التيكككارات13
المعاصرة. 

وأثككره السلمي للعالم يوالروح يالعلم بيالغر  فبراير: الغزو20
فيه. 

السلم. في العامة التشريعية  منه: القواعد27
التجريبية.  والفلسفة يالعلم والبحث مارس: السلم 5

وتعالى. سبحانه - الخالق السلمية  منه: العقائد12

والجن. - الملئكة السلم يصوره امك المادة وراء ما  منه: عالم19
لبعككثا-  - المككوت السككلم يصككوره امككك الفككرد  منككه: نهايككة26 

خ.ال- الجزاء....  -الحساب
- بككدء السككلم يراهككا امككك بككدؤه الم،عككال : نهاية1945 سنة  ابريل2

وأشراطها.  الخلق. الساعة
بهما.  يتصل وما والولية النبوة” العلى بالمل البشر  منه: صلة9

منها.  السلم وموقف السابقة السماوية  منه: الكتب16
ظهككرموال والعلككم الفكككر عبككادة السككلمية،  منككه: العبككادات23

والتلوة. 
ومقوماتها. - الصلة القلب  منه: عبادة30
: المسجد. 1940 سنة  مايو7

. ”- والقيام الصيام” البدن  مايو: عبادة14
. ”والزكاة والملكية والنفاقا المكسب” يالقتصاد  منه: التعبد21
.”الحج” يالجتماع  منه: التعبد28
الككذكر الصككوم، الصككلة،” العبككادات : نوافككل1940 سككنة  يونيككو4
خ. ال” لدعاءاو

.”الصالحة النية” المقصد  منه: عبادة11
.الخميس - حديث ب
–كك 1358 سككنة القعككدة  ذي3 دقككة عككن 1939سككنة  ديسككمبر 14 

والقوة. الضعف نواحي وإدراك الشعور
واليمان للتضحية التام الستعداد عن  ديسمبر21-  القعدة  ذي10 

الفرد.  في الجماعة بحق
للفكرة. التجرد عن  ديسمبر28-  القعدة  ذي17



فككي العميككق اليمككان  عككن1 939 سككنة  ينككاير4القعككدة-  ذي2 4
 الدعوة. خإصائص

العملية.  الدعوة بأصول اليمان عن  يناير18 
التكمل. عن  منه25
التطهر. عن  فبراير2
التأثير.  عن  منه9

. ”الصلحية أهدافها” السياسة في  منه16
الدارة. في  منه23

الجندية.  في1940 سنة مارس أول
القضاء.  في  منه8

التعليم.  في  منه15
الثقافة.  في  منه22
الخلق. في  منه29
القتصاد.  في أبريل5

الصحة.  في  منه12
المنزل.  في  منه19
المجتمع. في  منه26

 الحكومة رئيس رفعة إلى
بعككد ي: أ1939 سككنة وبركتككأ  الموافككق1 3 58 سككنة شعبان وفي

المذكرة: هذه الحكومة رئيس إلى تقدمت بأيام الحرب إعلن
الوزراء. سمجل رئيس باشا ماهر على الرفيع المقام صاحب حضرة
محمككد سيدنا على أسلمو وأصلى هو، إل إله ل الذي الله إليكم أحمد
عليكككم فالسككلم وأحييكم هداه، تبع ومن وصحبه لهآ على الله صلى

الحكككم بأعبككاء تقومككوا أن اللككه شاء بعد: فقدو بركاتهو الله رحمةو
كككل تتطلككب وتقلبككات، تآمفاجكك كلهككا حرجككة شككديدة ظككروف فككي

التصرف. وحسن التفكير اموود والهتمام اليقظة
 

يخلككق وأهله البلد بهذا الرحيم وهو وتعالى تبارك الله لعل ندرى ول
تخطكر تكككن لككم وفوائد ًدائما ًوجهادا عاملة وحدة الشدة ظروف من

تكككون أن إلككى تكونككون مككا أحوج الظروف هذه في بال. وأنتم على
والتأييككد يالككرأ فككي القوة منها تستمدون جانبكم، إلى جميعا المة
الساعة فإن والتحكم، الخطر وساعات بوالرها العنت مواقف في

أظهرتككم عنككده. وقككد مككا بكككل يتقككدم أن يمصككر بكككل تهيب رهيبة
ذلكك تمثكل يالكداخإل والصلح ةتماعيالج بالشئون اهتماما رفعتكم

المرابط. الجيش وفكرة ماعيةتجإال الشئون وزارة إنشاء في



وزارتكككم ومنهككا سابقة وزارة*  من المسلمون الخإوان وقف ولقد
منهككا واحككدة إلككى يتقككدموا ولككم التككام، الحيككاد موقككف الماضككية

واحككدة مككن يتقبلككوا ولككن ولم يطلبوا ولن لم أنهم امك بالمساعدة،
مككن بككه أنفسككهم أخإككذوا مككا أن يعلمككون الخإككوان لن مساعدة منها
عليهككم أجككدى نفسه في القوية الصالحة الفكار وبث الشعب تربية
إل الن يشككغلها ل الككتي بالحكومككات التصال من وأنفع المة وعلى

إبعككاد فككي أثرهككا القويمككة النقطككة لهذه كان ولقد ،بيالحز التهاتر
والحكومية. الحزبية التقلبات فطعوا عن الخإوان

يصككارحكم أن إلى يمصر لك تدعو ظروف بالبلد أحاطت وقد والن
علككى توجب أعمال في الحكومة شرعت وقد بفكرته، كمويمد برأيه
الخإكوان فكإن لنجاحهكا، ويعمكل فيهكا بناصكرها يأخإكذ أن غيكور ككل

علككى بككه ويعرضككون رأيهككم بككه يوضككحون البيككان هذا إليكم يرفعون
فككي ًحقككا جادة الحكومة كانت فإن ومساعدتهم، معاونتهم الحكومة
الصككلح مككن تورضي غيرها سبيل سلكت وإن معها، فنحن الصلح
غيككر اللجككان وتككأليف فيككه والراء ترحاتقالم وتنسيق عنه بالعلن
يفتح حتى ميداننا في نعمل نحن فسنظل له، العاملة وغير الصالحة

أعككذرنا قككد ونكككون الفككاتحين، خإير وهو بالحق قومنا وبين بيننا الله
وتبعككة الضككمير خإزو من وخإرجنا الناس، وإلى الحكام وإلى الله إلى

السبيل. سواء إلى الهادي اللهالتقصير. و
يالدول مصر موقف في المسلمين الخإوان رأي

احب يا ًواضكحا يككون أن يجكب يالكدول مصكر موقكف إن الرفعكة ص
صلة ول فيه لها شأن ل ءيش في الحكومة تتورط أل ويجب ،ًصريحا

الككدولي القككانون بحكككم لالسككتقل تمككام مسككتقلة أمككة به. إننا لها
ضككغط تحككت قبلهككا مككن قبلهككا تحككالف معاهككدة انجلككترا وبين وبيننا
علككى ولكن مصر، ترجوه ما غاية أنها  على*  خإاصة وأحوال فظرو
) مككن7( المككادة امية. وتنصلسا المصرية* *  سبيل في خإطوة أنها
* تكككون إنمككا لككتراجنا إلككى مصككر مسككاعدات أن علككى المعاهدة هذه

مصككر ظلككت ولقدمعينة.  دوحد في ومحصورة المصرية البلد داخإل
نأ يمكككن ما أقصى ذلك في وعملت التعهدات بهذه الوفاء لك هفيو

لككونه كككان أيككا يمصر يقبلها أن يمكن ل هذا على زيادة فكل تعمل،
لحقككوقا وتضككييع تفريككط هذا على زيادة لوك ي،سالسيا أو يبالحز

وفية.لا الناهضة المة ا هذه على وجناية الوطن اهذ
المصرية المعاهدة في يرون الذين همو المسلمون فالخإوان

يريدون الكامل واستقللها مصر بحقوقا كبيرا إجحافا نكليزيةإال
من فيها ما على المرسومة الحدود هذه تتجاوز أل مصر حكومة من

فرصة كل تنتهز وأن إليه، الدوافع كانت ومهما حان، بأية إجحاف



التي والغلل القيود وتكسير الحاضرة الظروف من للستفادة
لةود أية علينا اعتدت فإن نهضتنا، وحقوقا واستقللنا حريتنا تقيد

والرواح الدماء فداؤه الغالية مصر من شبر فكل أرضنا في ونحن
لن استعداد أتم على حينئذ المسلمون والخإوان والبناء، والموال

ومال. وإن نفس من يملكون ما بكل الوطن هذا حياض عن يذودوا
ذمة، ول لها عهد ل لونها كان مهما الرئيس رفعة يا الوروبية الدول
تتردد ول ر،ست ما غير تخفي فإنها والمودة بالحياد تظاهرت ومهما

فمن التكذيب، هذا في مصلحتها وجدت إذا نفسها تكذيب في
بكل التام الستعداد من بد ل بل محايد، بحياد ننخدع أل واجبنا
تمام على ونحن الخطر نواجه وحتى وهمة، سرعة وبكل معانيه
للستعداد. جاهدين وسنعمل الحياد، موقف فلنقف الهبة،

يالداخإل الصلح في الخإوان يرأ
الكككاتبون تناولهككا وقككد متعددة، كثيرة فنواحيه يالداخإل الصلح أما

أن يريككدون المسلمين الخإوان ولكن واليضاح، بالبيان والمقررون
أن يجككب التي هما: الروح أمرين في هذا بيانهم في الكلم يحصروا

ذلككك يطبقككون به. ثم يقومون الذين والشخاص الصلح، هذا تسود
الجتماعية. الشئون وزارة وفكرة المرابط شالجي فكرة على
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وانتهككت أجيككال، منككذ مهيوتعككال السلم ورثنا الرفعة: إننا صاحب يا

وسرت شك، ذلك في ما المسلمين وإمامة السلم زعامة مصر إلى
السككلمية، الفكككرة مككع يتفككق مككا منها وأفكار نظم أوروبا من إلينا

الوروبيككة الفكككار هككذه زالككت ول معهككا، ويتنافي يصدمها ما ومنها
مصر. في المثقفين من الكثيرين نفوس من وتتمكن فعلها، تفعل

تعككود أن هككو للصلح الوحيد الطريق أن المسلمون الخإوان ويعتقد
مككن تقتبككس وأن ،ًسليما ًتطبيقا فتطبقها السلم تعاليم إلى مصر

هككذه مككع يتنككافي ل مككا غربيككة أو شرقية حديثة، أو قديمة فكرة كل
للمة. الخير فيه ويكون التعاليم
علكى العتماد فكرة عندنا الصلح فكرة تسود أن يجب التي فالروح
وروحه. وأصوله السلم قواعد

أن فيجب أمره إليهم ويوكل الصلح بهذا يقومون الذين الرجال أما
بمككا يجككاهروا ولككم الفكككرة، لهككذه بككاحترامهم عرفككوا ممككن يكونككوا
فككي الغربييككن تقليككد بوجككوب تشبعوا الذين القل. أما على ينافيها

علككى العامككة مناهجهم وفي الخاصة حياتهم في وساروا ،يءش كل
أيديهم على يأتي أن يمكن ل البحتة. فهؤلء الوروبية القاعدة هذه



السككلمية. التعككاليم إلى العودة فكرة مع يتفق ما أفكارهم تنتج ول
إليهككم يعهككد الككذين الرجككال اخإتيككار أن في يمع رفعتكم أن وأعتقد
هكذه مككن بكككثير أهككم إنفاذهككا علككى والقيكام الصككلح جبرامك بوضع
يفقككه الككذي ضيالقا هو قيقةحال في القانون فإن نفسها، جمالبرا

واستخدامه. تنفيذه على ويقوم
أن المسككلمون الخإوان يريد الرفعة صاحب يا الساسين هذين على
فككي أخإلصككت إذا أنهككا يعتقدون إصلحاتها. وهم في الحكومة تسير

واتهامات المرجفين بإرجاف تبال ولم ًحقا وقصدته به واهتمت هذا
سينصككرها الله فإن افلين،غال الباحيين وتبرم المتحللين المبطلين
ً.أبدا يغلب فلن الشعب وأيده الله نصره ومن سيؤيدها، والشعب
عزام، الرحمن عبد الستاذ المرابط شالجي لقيادة الحكومة اخإتارت

يتجاهر ولم السلم تعاليم إلى العودة لفكرة باحترامه معروف وهو
موفككق اخإتيككار المهمككة بهذه ليقوم له الحكومة واخإتيار ينافيها، بما
الجتماعيككة الشككئون لسكككرتارية الحكومككة اللككه. واخإتككارت شككاء إن

معجب كذلك وهو رياض، المنعم عبد الدكتور
وهككذه يتنككافي -مككا النككاس عنككه يعككرف أل علككى حريص دينه بتعاليم

إلككى الحاجككة أشككد فككي كفايته على الرجلين من كل التعاليم. ولكن
هككذا فيهككم يتككوفر الذين اءالكف والمساعدين خلصينمال المعاونين

بهذا. الحكومة تيعن فهل الشرط،
شالجيكك فككي الهامككة الشككئون مككن لكككثير اخإتككارت أنهككا رأينككاه الذي

أنفسككهم سككيعتبرون مككن الجتماعيككة الشئون وزارة وفي المرابط
مكافككآت، ويتنككاولوا خإانككات يسككددوا أن عملهم كل فقط، موظفين

ريككاض المنعككم وعبد بك عزام جهود وتضيع الصلح ققحيت ل وبذلك
بككه. يككا تطيككر أجنحككة بغيككر ينهككض ل القلككب لن سككدى وغيرهما بك

المهنككتين مارسككوا قككد المسككلمين الخإككوان الرفعككة: إن صككاحب
.فعلية ممارسة

الشككئون مككن كككثير في خإبرة لديهم تكونت وقد طويلة، سنوات منذ
هككذا خإدمككة فككي دائككبين زالككوا مككا وهككم البلككد، هككذا فككي الجتماعية

أحككد مككن يرجككون ل ومال، جهد من أوتوا ما بكل يالجتماع الصلح
بنصككيبهم للمسككاهمة السككتعداد تمام مستعدون وهم الله، إل جزاء
بككروح ذلككك يفعلككون ل يزاولونهككا حيككن وهككم الواجبككات، هككذه فككي

غككايته. في نالمتفا يالمضح المصلح بروح ولكن المكلف الموظف
يكون ما لترى المجال لهم وتفسح تدعوهم أن إل الحكومة على وما
نهيمككن أن ول الخيككر طريككق نحتكر أن بذلك نريد أمرهم. ولسنا من

مككا مككع يرأ ذلككك في لنا يكون أن نريد وإنما ومناهجه، وسائله على



لهككا وعملنككا فيهككا تخصصككنا خإدمة في نشارك وأن خإبرة، من أفدناه
سنين. ذمن

الخإوان من لعاطلين وارتزاقا عمل أبواب نفتح أن نريد بذلك ولسنا
نيحومستر موظفون كلهم المهمة لهذه يتقدم من فإن المسلمين

سككيقومون الخدمككة لهككذه انتككدبوا إن وهم الراحة، كل أعمالهم في
الرغبككة ذلككك إلى يحدوهم وإنما جبار، مضن ومجهود مضاعف بعمل

سككاعة وترقبوا لتحقيقها عملوا طالما غايات وتحقيق الصلح، في
إليها. لالوصو

البلككد، نهضككة علككى يهيمنوا أن يريدون الرجعيين إن أناس وسيقول
ول ماعهسكك يسككاوى ل الكلم وهككذا ء،يش كل في أصابعهم ويمدوا
عنككه نضككرب فنحككن عليككه، الككرد بككه يكتككب الككذي المداد ثمن يستحق
طككول بعككد القككائلون هككؤلء وسككيرى وأنفع، أجدى هو ما إلى صفحا

الخيككر وتككوفير وإعككزازه البلد هذا نصرة أن التجارب وكثرة المطاف
بككالله صككلتهم أحسككنوا الككذين الرجعيين هؤلء يأيد على سيكون له

مككن اللككه رنصككولين “بككالتوفيق وأمككدهم التأييككد لهككم اللككه فكفككل
.”ينصره

كلمككا بالنصككح لككه يتقككدموا أن النككاس علككى كمالحا حق من كان وإذا
باسككم فأتقككدم رصككةفال هككذه هككزنتأ ينفككإ ذلككك، فككي الفائككدة رأوا

الملحظات. بهذه رفعتكم إلى المسلمين الخإوان
مككن تستلزم التي الحالية الظروف في الرئيس رفعة يا واجبكم من

ومقاومككة بهككا والنتفككاع مواجهتها على التعاون جميعا يالرأ أولى
أخإلقهككا تحطمكك أدوار مصككر علككى مككرت وقككد سككيما ول أخإطارهككا

وفضائلها:
ملحظككاتهم وتقككدير السياسككيين خإصككومكم مككع التككام مح- التسككا ا

الحملت فككي لهككم العككذر وتلمككس منهككا الحسككن في عليهم والثناء
معهككم، للتفككاهم فرصككة كككل وانتهاز الخاصة، والنتقادات الشديدة

حككدود فككي إرهككاقا غيككر ومككن يسككر في كاملة حقوقهم وإعطاؤهم
غككذاء ل التي السياسية الحزبية روح تموت وبذلك والقانون، العدالة

وقد نصاف،إوال الحلم يقبلها وهذه والحزازات، المصالح إل الن لها
بالعمل. الدعوة هذه فعززوا والتعاون الوحدة إلى دعوتهم

الحكككام كبككار ومن رفعتكم من بالزيارات بالشعب التصال  - دوام2
المناصككب. أو وأبهككة مياتسالر كلفة عن وبعد وتواضع بساطة في

عككواطفهم وبمشككاركتهم الهامككة شكئونهم في الناس إلى بالحديث
أن المككوظفين وبتوصككية رحميككة، ل شككعبية بصككورة ومشككاعرهم

مككع الشككديدة، بالرقابككة ذلك في وأخإذهم الجمهور، معاملة يحسنوا
المعقدة. المصلحية الجراءات تبسيط



الككذي الوسككاطة وداء والمحسككوبية الرشككوة علككى التام  - القضاء3
هككو والحككق القككانون فليكككن ات،ئككالف كل عند ءيش كل في تفشى

وطبقككوه النككاس فككي هككذا وكفككي. أذيعككوا ءشككي كككل في الوسيط
مككن الككوقت بعككض ولنتجككرد وشككدة، قوة القانون في وليكن عمليا،

الثقككة النككاس إلككى تعود حتى والمعارف للقارب الرحيمة عواطفنا
ويحككترموا الحككق بعككزة نويشككعرو مصالحهم، على القائمين بعدالة
العدل. سلطة

وتعككديل المناصككب أبهككة وفككي الكماليككات فككي التككام - القتصككاد4
دواويككن فككي ميالرسكك الككترف مظككاهر وإلغككاء الضككخمة المرتبككات

كبككار ثككم أنفسهم الوزراء حضرات بذلك وليبدأ ومصالحها، الحكومة
فليكككن الرهككاقا، بعككض ذلككك فككي يكككون وقد بعدهم من الموظفين

سككبيل - فكي الككوزراء بعككض ككان - وإن المككة من نفر وليرهق هذا،
المككوظفين عامككة سنفككو فككي فسككد ما وإصلح الصاع المثل ضرب
الشعب. عامة ورائهم ومن

يعانيه الذي المحض الفقر حال فإن القتصادية بالشئون  - العناية5
لهككم يتككوفر لككم مككا ميسككور غير ًأمرا يالروح هوضنال تجعل الناس

وفككرة مككع النفككس، بشككق إل منهككم الكككثير يجككده ل الككذي القككوت
ويلت لخففككت الحكومككة بهككا أخإذت لو التي الصلحية المشروعات

،الحكومككة تأييككد علككى نككاسأ يحمل الناس. ول من كثير على الفقر
بككأرزاقهم عنايتهككا ذلككك علككى يحملهككم ما بقدر ءيش بها سكلتموا

تعمككد أن العظيككم الخطككأ القتصككادية. ومككن شئونهم في وتفكيرها
اومككةقالم عمككال بعض فصل إلى العصيب الظرف هذا في الحكومة

العمككل توزيككع يعطتسككت وهككي المككوظفين، بعككض عككن الستغناء أو
مككن كثير على الويلت جر الذي الفصل هذا من بدل الجور وإنقاص

والعائلت. السر
مهمككا فيهككا الليككن وعككدم القومية المة حقوقا في التام - التشدد6

الموقككف، هككذا بمثككل المككة ومصككارحة ضككاغطة، الظككروف كككانت
والمحكككوم ماكالحكك بين الثقة يوفر فل علجها، على بها والستعانة
والتعاون. كالمصارحة

السككلمية الشككعائر علككى التامككة المحافظككة ًوأول بككل ً - وأخإيككرا7
المجككامع فككي القوميككة دابلا والككتزام النقككد مككواطن وتجنككب

حضككرات شككعار ذلك يكون وأن ،ًجميعا والتصرفات العامة والحفلت
هككذا علككى وليعملككوا المككوظفين، وكبككار الككوزراء يلاالمعكك أصككحاب
دونهككم مككن النهككج هذا على يسير حتى الحسنة والموعظة بالحكمة

كله. الشعب ورائهم من مث ،مرءوسيهم من



مصككر فككي المسككلمون ينسككى لككن الرئيككس رفعككة يا  - وفلسطين8
التطككوع فضل إليكم سبق ولقد وحقوقها مالهاآو لمهاآ مصر فيو

كككل ملئمككة نعتقككد فيمككا الحاليككة قضككيتها. والظككروف خإدمككة فككي
أن ضككير مككن ليفككةحال علككى وليككس جديد، من الكرة لعادة الملءمة

فككي السياسككيين المعتقليككن عككن بككالفراج حلفائهككا ضككمائر تككرج
الككوطن لهككذا والعككتراف للمهككاجرين بعككودة والسككماح فلسككطين

ةمنقوص غير حقوقه بكامل الكريم الباسل بيالعر
مككا خإيككر فهككو سبيله في اووجاهد الرئيس، رفعة يا هذا على والاعم

الله. لإ به نتتقربوو ،لفاضلةا المواسم هذه به تستقبلون
الككوقت هككذا فككي بككه إليكككم نتقككدم أن أردنا ما الرفعة صاحب يا هذا

العصيب،
الناهضككة مصككر يتككولى وأن برحمتككه العككابر يتككدارك أن نسككأل والله

وبركاته. الله ورحمة عليكم والتوفيق. والسلم بالخير
 هجرية 1358 سنة شعبان  من20 في القاهرة

البنا حسن
لمينسالم للخإوان العام دشالمر

العربية فلسطين سبيل في
مككؤتمر باشككا عككزام الرحمككن عبككد ومعككه باشا ماهر على حضر ولقد

ذهككب حضككوره وبعد وداع، أحر الخإوان فودعها لندن، في فلسطين
أحمككد السككتاذ رأسه وعلى لستقباله المحطة إلى الخإوان من وفد

فهتف كذلك، بحياته يهتفوا أن الخإوان وأمر بحياته فهتف يالسكر
عنيفككا احتجاجككا إلى ورشوا ثائرين وعادوا خإرون،آال وامتنع بعضهم
لشكخاص يهتفكوا لكم وأنهم هتافين، ليسوا الخإوان أن فيه وذكروا

خإاطرهم فطيبت وأعمال، لجهاد ويهتفون وحده الله يذكرون وإنما
عملككه يككينح ولكككن ًشخصككا يككينح ل وأننككا المسككافر تحيككة هذه بأن

العربية. فلسطين سبيل في الله عند فاحتسبوها لفلسطين،
الواقعكة، وانتهككت فلسكطين بيلمنكككو إعانككة الحكومكة قكررت وقد

الخطاب: بهذا الحكومة رئيس إلى وكتبت
الحكومككة رئيككس باشككا مككاهر علككى الرفيككع المقككام صككاحب حضككرة

المصرية.
وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

للسككر المصككرية الحكومككة قررتهككا التي العانة نبأ اليوم قرأنا ففد
الككواجب لهككذا تنبهككت أن للحكومككة فشكرنا المجاهدة، الفلسطينية

حكومككة علككى الحككق مككن كككان وقككد كثيرا، لديها الزمن به تأخإر الذي
إلككى المناسككبات مككن يرثككك في بالعانات تقدمت التي - وهي مصر

بعككرب تربطها التي الوشائج أضعف بها اطهترب ل جماعاتو شعوب



للمجاهككدين المسككاعدة يككد يمد من مقدمة في تكون - أن فلسطين
بغيككر يقابككل ل المصككرية الحكومككة مككن العمككل فهدا حال كل وعلى

ً.خإيرا العاملين الله فجزى الشكر،

بككه تعككدو مككا وخإصصت المقرر بإرسال الحكومة أسرعت لو وحبذا
وأضككافت والملبككس، بككالقوات المجاهككدين الخإوان أسر إمداد من
والمعاهككد المككدارس فككي بقبككولهم أبنائها على ىنالد العطف ذلك

فككي استشككهدوا قككد عككائليهم أن لهككا ثبككت مككتى بالمجككان المصرية
المحبوب. السلمي والوطن الله سبيل

أمريككن إلككى المصككرية الحكومككة نظهككر فنلفت الفرصة هذه وننتهز
مهمين:

علككى الشراف من الحقيقة في أهم ليس العانة تقرير لهما: أنوأ
أبنككاء مككن لهككا المسككتحقين إلككى وصككولها يكفككل ًتوزيعككا توزيعهككا

بمعرفككة التوزيككع هككذا يكككون أن يجككب لككذلك ًَوضككمانا المجاهككدين،
السككيدات لجنككة أو ليككاعال العربيككة كاللجنة الصميمة العربية الهيئات

الحكومككة تككدخإل عككن البعككد كككل ًبعيككدا يكككون وأن ،ًمثل العربيككات
يفككوت ل حككتى السككتعمار، ومطايككا الخككوارج وأيككدي ينيةطلسككفال

يستحقها. ل من يد إلى العانة وتتسرب المقصود الغرض
فككي ءيشكك كل هو ليس المشكور يننساإال ىمالمس هذا : أنًايوثان

بككالموال ضككحوا المجككادو ينيينطالفلسكك فككإن العربيككة القضككية
إلككى يصككلوا أن هككي معلومككة سككليمة ةيككغا سككبيل فككي حوالروا

الطغيككان خإطككر مككن وطنهككم ينقككذوا وأن وحريتهككم، اسككتقللهم
كككل فككي والعككرب المسككلمون شككاركهم دقككي. وونالصككهي يهوديال

المصككرية، للحكومككة وكككان فيككه، دوهميوأ الشعور هذا الدنيا أقطار
المبرور.  الجهاد في نصيب بالذات لرفعتكم وكان
مككن بكثير أهم فلسطين قضية لحل سيالسيا فالمسعى هذا وعلى

الحاليككة الظروف ولعل ورحمته، جلله على سياسيال المسعى هذا
يا عليكم القضية. وليس هذه في النظر لعادة الظروف أنسب يه

وجلء بوضككوح البريطككانيين الساسة تكاشفوا أن إلى الرئيس رفعة
هذه على ينيةطالفلس القضية حل إليهم وتطلبوا الموقف، بحقيقة

القواعد.
المهربيكن وأخإكذ ،ًتامكا ًإيقافكا القانونيكة اليهودية الهجرة - إيقاف1

عربية. فلسطين في الغالبية تظل حتى الشدة بأقصى
والمجاهككدين، والمبعككدين ليككنقالمعت كككل عككن لامالشكك  - العفككو2

زعيككم ماحةسكك مقككدمتهم للمهككاجرين. وفككي بككالعودة والسككماح



ل مهككاجر يأ وإن ،يالحسككين أميككن محمككد الحككاج يالمفت فلسطين
.يالمفت لسماحة الحق هذا أعلى إذا إل الوطن إلى يعود أن يرض

المهككاجرين أسككر علككى ينيةطالفلسكك الحكومككة عطككف  - إظهككار3
فقككدوا مككا بعككض عليهككم تعوض التي والتسهيلت العانات بمنحهم

وظككروف معيشككتهم فككي الراحككة لهككم وتضككمن وأمككوال، أرواح من
حياتهم.

مسككلمة، عربية نيفلسط باستقلل البريطانية الحكومة - اعتراف4
والعككراقا مصككر فككي حككدث ما نحو على ًشريفا ًاقداعت هاعم والتعاقد

مثل.
مككا بقككدر جليلككة خإدمككة لبريطانيككا تقككدمون بككذلك أنكم نعتقد ونحن

كككذلك معككا. ونعتقككد للطرفيككن فلسككطين. فالفائككدة عرب تخدمون
المصككري الشعب شعور حقيقة البريطانيين للساسة جليتم إذا أنكم
السككلمية، الشككعوب مككن غيككره شككعور مككن صككورة شككك بل وهككو

بالتأييككد حككد أبعككد إلى قرت هذا تفعل حين بريطانيا بأن وأقنعتموهم
الباب وتسد كلها، والعربية السلمية الشعوب من يوالعمل يالقلب
العدالككة تقككدر أنهككا علككى دليل بككذلك وتقككدم عليهككا، الطاعنين على

فلسككطين إنصككاف علككى جديد من للعمل سببا ذلك - كان نصافإوال
على ويسره للخير الله كاملة. وفقكم بحقوقها والعتراف الباسلة

.يديكم
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

البنا حسن
المسلمين وانخإلل العام المرشد

وفقنا ما ىعل ًوشكرا له ًفحمدا والداعية الدعوة مذكرات انتهت
دعا ومن وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى إليه

الدين. يوم إلى بدعوته
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