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ة  لألزهر  شيخًا قبل من آان الذي المراغي مصطفى محمد الشيخ برياسة القاهرة في لجنة وتكونت  وتكونت  التبشير  لمقاوم
ا  بالمبشرين، أنفسهم يسمون لمن اللجان هذه وتصدت والقرى، المدن في فروع لها رة  من  وم ام  م اظرة  تق ين  من  الطرفين  ب
  .واالرهاب القهر وعنصر واإلغراء الترغيب عنصر زال أن وبعد والبرهان، حجةبال المبشرون انهزم إال علنا
اً  إال أماآنها في تثبت أن ذلك بعد المسعورة الصليبية الحملة تستطع ولم دودة،  أيام ل  مع وم  فك و  ي بالد  عن  تجل ة  ال نهم  فرق  م
  .معدودات أشهر في البالد منهم طهرت حتى

  
  والثقافة الفكر ورجال البنا حسن

  
 حسين طه الدآتور إلى سالةر •

ة  في  اآلداب آلية طالب من حسين طه الدآتور أتباع آان د  المصرية  الجامع ه  أرادوا ق اموا  تكريم ه  فأق ًال،  ل ن  حف ه  أعل  سعادة  في
دافع  من  لإلسالم اهللا يقيض أن أتمنى إنني :وقال اإلسالم، نصير بأنه الدآتور ه  ي ا  عن ع  آم ه،  أداف ه  ينشره  وأن عن اس  ويحبب  للن

  .للناس مبادئه أحبب وآما أنا أنشره آما
  :قائال المرشد فضيلة له فكتب
ذ  جندك من المسلم الداعية أيها واعتبرنا االتفاق، آل اتفقنا فقد دآتور يا ذلك صح إذا ا  الساعة،  من يش،  لإلسالم  فإن ه  نع ا  ول  نحي
  .شهداء نموت إليه الدعوة سبيل وفي

ذي  اليوم ذلك أرى أن مخلصًا قلبي آل من ألتمنى أنني هذا، على أقسم فأنا شئت إنو لك أقسم أن غير من طه دآتور يا صدقني  ال
  .إليهم تعاليمه وتحبب الناس بين وتنشره لإلسالم أنت فيه تدعو
ك  مخلصون،  وأصدقاء  معجبون تالمذة ولك لسان ولك قلم لك جريء، رجل فإنك اج  ونشاط  دأب وفي ا  خصيب،  وإنت  نحسدك  وم
زان  في ذلك يكون أن منىنت ولكنا هذا على ه  ال اإلسالم  مي ة  وفي  علي ه  الخصومة  آف وهين  ل ره  وت ر  بطريق  أم  فهل  مباشر،  غي
  .ألتعنت متحديًا ال مخلصًا دآتور يا أسألك !اليوم؟ ذلك حقًا يجيء
ه،  دعوتك أثر ظهر فأيهم بك، واختصوا بهم اختصصت قد تالمذة لك إن ان  في ا  أو إسالميا،  لسانا  فك  من  صفحة  أو إسالميا،  قلم

  !باإلسالم؟ التمسك مظاهر من مظهرًا أو اإلسالمية، الفكرة صفحات
 ففي  وخارجه،  القطر داخل في والمؤتمرات األحفال من آثيرًا وحضرت االجتماعية، القضايا من آثير خدمة في ساهمت قد وإنك
  !تعاليمه؟ إلى دعوت أو اإلسالم باسم نطقت جميعًا هذه من أي

ا  لطلبتك ومحاضراتك دروسك في عرضت أنك تذآر هل :الحق فأنشدك أنشئت، منذ المصرية الجامعة في ستاذأ دآتور يا وأنت  م
 باإلسالم  الدراسة مواد ألصق بتدريسها اختصصت التي والمادة هذا !تشريعه ومتانة وروعته الدين هذا جالل إلى أنظارهم يلفت
  !اإلسالم؟ وآتاب
أقول،  أحرجك وال ا  الحق  وأنشدك  ف ور  ي ا  :دآت ك  في  أنت  أفتحي ة  حيات ى  اليومي ع  إسالمي  نمط  عل ذا  بيت  آرب  أسرتك  وتطب  به

ة  عن  فضال  المسلم،  الرجل بواجبات الشخصية حياتك في أنت أفتقوم فيه، وما البيت ودع الطابع، ذي  الداعي ى  ال  يقيض  أن يتمن
  !مثلك؟ عنه يدافع من لإلسالم اهللا
ون  العصريين معشر فأنتم بجوابه، البكأط وال األخير، السؤال بهذا أحرجك وال ين  تفرق اة  ب اة  الشخصية  الحي ة،  والحي أن  العام  آ

  !االرتباط؟ آل الخاصة بحياته مرتبطة ليست للفرد العامة الحياة وآأن جميعًا، تتناولهما ال اإلسالم وتعاليم الفضيلة واجبات
ذي  باألسلوب رآنالق في للنظر تعرض أن لإلسالم الدعوة من فهل :طه دآتور يا وبعد ه  ال ل  من  لنفسك  اخترت ك  – قب  عدلت  ولعل
  !!بحت علمي البحث بأن الدعوى تسليم مع حتى – له أسر ما وهو بعد من عنه
ان  وما اإلنجليزيين، الكتابين شأن في المعروفة وقفتك تقف أن لإلسالم الدعوة من وهل ك  آ ى  وال علي ة  عل ة  من  وال الجامع  حري
انوني  بالطريق إليك فلجأوا مقدساتهم، في طعنا الكالم هذا في رأوا تالميذك من مؤمنين ألبناء تستجيب أن بأس من الفكر  في  الق
  !بها؟ القائمين على العطف آل ويعطف لها ويسر الغيرة هذه يشجع أن اإلسالم إلى بالداعية أولى آان ما أو وأدب، هدوء
ل دعوة من وه ى ال ادي أن اإلسالم إل ي تن دلها ال صراحة ف ه :صراحة تع بيل ال أن ا س ى لن ي إل دنا إذا إال الرق لكنا قل  مسلك وس

 يمدح  وما يكره، وما منها يحب ما وضارها، نافعها ومرها، حلوها وشرها، خيرها حضارتهم في شرآاء لهم لنكون األوروبيين،
  !!مخدوع أو خادع فهو ذلك غير لك زعم ومن يعاب، وما منها
 اإلسالم أن أفترى ولكن جميل، حسن وهذا النظام، وإلى الخلق وإلى القوة وإلى العلم إلى الدعوة أريد إنما :تقول آما تقول ولعلك

ه  السبيل  المسلمين يسلك لم ل  إلي ا  تخرج  أن قب ا  ظلمات  من  أوروب ات  جهله م  السنين؟  بمئ دعونا  فل ى  ت م  إل وة  العل ق  والق  والخل
  !األرآان؟ الراسخ الدعائم الثابت اإلسالم باسم كذل إلى تدعونا وال المتخبطة، الناشئة أوروبا باسم والنظام
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دعوة من وهل ى ال ط أن اإلسالم إل ا تخل ور ي ين دآت ان ب ات الفتي ذا والفتي ط ه ي الخل ة ف ذو اآلداب، آلي ذوها فتح ا ح  من غيره
  !آله؟ ذلك بإثم أنت وتبوء الكليات،
ا  لهذا تحمس وما ..غيرك عمل من هذا إن تقل وال !إليه وتدعوهن عليه، وتحثهن االختالط، هذا صراحة في للفتيات وتزين  ودع
  !!أنت ذلك فعلت آما أحد تحقيقه في نفوذه واستخدم لواءه وحمل إليه

 وسنرى  رأينا وقد اإلسالم، من ليس االختالط هذا بأن وأصارحك دآتور، يا أخالفك ولكني ومفاخرك، مآثرك من هذا تعتبر ولعلك
  !!آثار من له سيكون ما
 مناقشة ال الذي العسير غير اليسير الحساب هذا بعد تزال ال فهل إليه، والدعوة اإلسالم عن الدفاع في طه دآتور يا كصحيفت هذه
ى  مصراً  عدوان، وال قسوة وال فيه دافع  من  لإلسالم  اهللا يقيض  أن عل ه  ي ا  عن دافع  آم ه،  ت ه  ويحبب  ينشره  ومن  عن ى  تعاليم  إل

  !تفعل؟ آما الناس
ذي  األساس  على منتج مثمر جديد في ونأخذ جميعه، الماضي ننسى ألن داستعدا على أننا على  :نحن  وارتضيناه  أنت  وضعته  ال
ذا  يكون أن وعلى .للناس تحببه وأن تعاليمه، تنشر وأن عنه، تدافع وأن اإلسالم، مكانة نفوسنا في تثبت أن اب  هو  اإلسالم  ه  آت
ة  اللغة تفسره آما اهللا ه  اهللا صلى  اهللا رسول  وسنة  الواضحة  العربي ة  وسلم  علي ا  الصحيحة  الثابت ا  آم  الصالحون  السلف  فهمه

  .عليهم اهللا رضوان
ده  طه  الدآتور يضع فهل دنا  في  ي ى  ي ذا  عل م  األساس،  ه د  ث اً  اهللا نعاه ى  جميع اء  نكون  أن عل ه  أمن ه  مخلصين  ل  في  مجاهدين  ل

  !سبيله؟
وت،  فيها ما وآل قوته،مو حياتنا إن :- حق قول وهو – قلت لقد :دآتور يا أخيرة وآلمة الى  سبحانه  اهللا وإن موق ادر  وتع ى  ق  عل
  .الحياة أثناء يمنحنا ما يسترد أن على قادر وهو لحظة، أي في الحياة وهي لنا منحها التي المنحة يسترد أن
ان  هذا أجمل ما ذه  أذآرك  !!اإليم ات،  ه ك  وأذآرك  الكلم د  رجل  اآلن أن ال  سن  جاوزت  ق ب  اآلم ى  وصرت  الخّل رب،  خرة اآل إل  أق

ذا  وإن لإلسالم،  مخلصاً  خادمًا حياتك يطيل أن اهللا وأسأل ريم  شعب  الشعب  ه ا  سرعان  القلب  طيب  آ  الواحدة  الحسنة  تنسيه  م
  .السيئات من آثيرًا
ة  المطاف تختم أن إال دآتور يا عليك فال آريم، عفو الفضل عظيم المغفرة واسع وتعالى تبارك اهللا وإن  وأن نصوح،  صادقة  بتوب
ة  لإلسالم تجردت ه  ولتحبب  اإلسالم  ولنشر  اإلسالم  ولخدم ى  بحق  تعاليم اس،  إل وز  الن ر  فتف دنيا  بخي ك  .اآلخرة  وسعادة  ال ا  ذل  م

  .لإلسالم صدره يشرح يهديه أن اهللا يرد فمن يشاء، آيف يصرفها اهللا بيد الناس وقلوب ولك، منك نرجوه
  .اهللا ورحمة عليكم والسالم

اس  ينخدع  ال حتى  شيء آل بيان مع خلق، وسماحة عالية، حكمة :الفكر أهل مواجهة في البنا حسن موقف هو ذلك الم  في  الن  آ
  .39براق مزيف

  "مصر في الثقافة مستقبل" آتاب •
  اإلسالمية النظر وجهة من

ا  حسن  حضر ان  جلسة  البن دآتور  الخاص  االستجواب  بمناقشة  الخاصة  البرلم ة  مراقب  حسين  طه  بال ة  الثقاف  وزارة في  العام
  ..المعارف
  :اإلسالمية النظر وجهة من الموقف فضيلته ناقش البرلمان وخارج

ه  في حسين طه الدآتور إليه ذهب ما القاعة في تردد( ة  مستقبل  آتاب اً  أو تصريحا  40الثقاف دين  أن من  تلميح  والسياسة  شيء  ال
  .آخر شيء

                                                 
  ).1978( بيروت – نشر دار القلم 317-314لألستاذ أنور الجندي ص " ية اإلمام والمجدد الشهيدالداع.. حسن البنا" عن آتاب  39
، وهو من أخطر آتب هذه الفترة، وتكمن خطورته في دعوته إلى تناول الحضارة الغربية بكل ما فيها من خير وشر، آما حاول أن 1936 ألف طه حسين هذا الكتاب بعد توقيع معاهدة سنة  40

ويحور الحقائق التاريخية فيذآر إنفصال السياسة عن الدين في الحكم اإلسالمي . عن مصر انتماءها اإلسالمي إذ هي في نظره تنتمي إلى حضارة شعوب البحر األبيض المتوسط األوروبيةينزع 
سياسة شيء والدين شيء آخر، وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على وهو أن ال. فالمسلمون إذن قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة (17فيقول في ص 

واتخذت . وجاء اإلسالم وانتشر في أقطار األرض وتلقته مصر لقاء حسنا، وأسرعت إليه إسراعًا شديدًا، فاتخذته لها دينا (21ويتساءل في ص ) المنافع العملية قبل أن يقوما على أي شيء آخر
  ).فهل أخرجنا ذلك عن عقليتها األولى وجعلها ذلك شرقية بالمعنى الذي يفهم من هذه الكلمة اآلن؟. ها لغةلغته العربية ل

  .)وليس في األرض قوة تستطيع أن تردنا عن أن نستمتع بالحياة على النحو الذي يستمتع بها عليه األوروبيون (35ويهدد بأنه لن ترده قوة عن أخذ الحضارة الغربية فيقول في ص 
إن مقياس رقي األفراد والجماعات في الحياة المادية مهما تختلف : ونستطيع أن نقول: [31 مقياسا للرقي فيقول في ص – وحدها –ثم يغلق آل النوافذ الحضارية، ويعتبر الحضارة الغربية 

 بشيء من هذه الناحية نعيبها باإلبطاء في نقل ما عند األوروبيين من نظم الحكم وأشكال الحياة الطبقات عندنا، إنما هو حظنا من األخذ بأسباب الحياة المادية األوروبية، وإذا عبنا أنفسنا
وعلى أننا ال نجد في ذلك من المشقة والجهد ما آنا نجده لو أن العقل المصري  [35ويزين للمصريين أن يصيروا جزءا من أوروبا باتفاق العقلين المصري واألوروبي في ص ] األساسية

  ].ف في جوهره وطبيعته للعقل األوروبيمخال
وإني ألتخيل داعيا يدعو المصريين إلى أن  [36ويهزأ طه حسين من الدعوة إلى اإلسالم في القرن العشرين ويسوي بين تراث اإلسالم والتراث الفرعوني أو اليوناني أو الروماني فيقول ص 

أتراه يجد من يسمع له ويسرع : أتخيل هذا الداعي وأسأل نفسي. صر الفراعنة أو في عصر اليونان والرومان أو في عصرها اإلسالمييعودوا إلى حياتهم القديمة التي ورثوها عن آبائهم في ع
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