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ا    ن ب ال ي    يخ   محمود عل  الش

 
جرئ في  .. .تقشعر لصوته األبدان   . ..يفسر الكلمات ويصور معان القرآن      .. صوت يقولون عنه أنه مالئكي      

 واعتماده باإلذاعة أضرب القراء عن التالوة في               عند ظهوره  . ..يسعى لتحقيق آمال زمالئه القراء        ..الحق
 .فزادت شهرته. ..اإلذاعة

 
1926وهو من مواليد قرية شبرا باص مرآز شبين الكوم محافظة المنوفية في السابع عشر من ديسمبر عام                   

 أهله  آان أبوه فالحًا وال يعيش له ذآور فنذره للقرآن وخدمة            .وهو أول أخوته الذآور والثاني في الترتيب        م
وفي سن مبكرة ألحقه بكتاب القرية قبل أن يتم الخمس سنوات فأتم              , منذ والدته تيمنًا بأن يكون خادمًا للقرآن       

حفظ القرآن في التاسعة من عمره فكان أصغر طفل بالقرية يحفظ القرآن الكريم آله وقد حاول جده أن يلحقه                     
ال دون ذلك فلما بلغ الثانية عشرة من عمره انتقل          بمعهد المنشاوي الديني بمحافظة طنطا إال أن صغر سنه ح         

وآانت مدينة طنطا    , إلى مدينة طنطا والتحق بالمعهد الديني وظل يدرس به ويعيش بمفرده بعيدًا عن والده                   
في ذلك الوقت عامرة بالقراء العظام آالشيخ سعودي والشعشاعي فأخذ يتردد على أماآن تواجد هؤالء القراء           

علم منهم ثم يعود إلى البيت محاوًال تقليد أسلوبهم وطريقة أدائهم حتى أنتشر صيته بين                             ليستمع إليهم ويت    
زمالئه الدارسين بالمعهد فوصل ذلك أن يقرأ عليهما ما تيسر من القرآن فأثنيا عليه وأشارا عليه بالتفرغ                             

 صوتًا جميًال وقد خلقت        لقد حباك اهللا   : لدراسة علوم القرآن وتجويده وأن يترك الدراسة بالمعهد قائالن له                
لتكون صييتًا وقارئًا فدعك من النحو والصرف وما شابه ذلك من علوم المعهد فترك المعهد دون أن يبلغ                              
والده وذهب إلى المسجد األحمدي بمدينة طنطا والتقى الشيخ إبراهيم سالم شيخ المقرأة ولكن الشيخ طلب                         

أستمع إليه أثنى عليه مما آان له األثر الطيب في نفس الصبي              منه قراءة القرآن عليه ليقرر مدى أهليته فلما           
محمود البنا فحفظ الشاطبية لألمام الشاطبي وآذا تفسيرها ثم قرأ عليه القراءات العشر واستمر عامين على                     

معهد هذا النحو يتلقى علوم القرآن وآان والده قد علم بأمره إال أنه لثقته به لم يعلق على أمر ترآه الدراسة بال                      
م نصحه الشيخ إبراهيم سالم بأن يذهب إلى القاهرة ليتعرف على العلوم الجديدة في                  1944وفي عام   , الديني

القرآن وأحكام التالوة فنزح إلى القاهرة ونزل على بعض الدارسين من أهل قريته وأقترب من عظام القراء                     
بعد ذلك إلى الشيخ درويش الحريري       آالشيخ محمد سالمة والشيخ على محمود والشيخ طه الفشني ثم ذهب               

 .ليتعلم الموسيقى وعلم المقامات الموسيقية ولم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من عمره بعد
 

م استمع إليه بعض المسؤلين بجمعية الشبان المسلمين فقدموا إلى صالح باشا حرب                          1947في عام      �
.. للشيخ البنا ونقطة التحول في حياته        فكانت تلك هي نقطة االنطالق          ...رئيس الجمعية في ذلك الوقت       

 ..مزيدًا من التفاصيل حول تلك العالقة التي نشأت بينه وبين رئيس جمعية الشبان المسلمين
 

لقد شجعني صالح : آان صالح باشا حرب صاحب فضل آبير على الشيخ البنا وآان يعترف بذلك ويقول     ** 
استمع إليه مجموعة من أعضاء جمعية الشبان المسلمين            باشا وآمن بصوتي وقد بدأ التعارف بينهما عندما             

بالقاهرة فأعجبوا بصوته فقدموا إلى صالح باشا وأثنى عليه وقرر تعيينه قارئًا للسورة بمسجد الشبان                                    
المسلمين وفي نفس العام أقامت الجمعية حفًال بمناسبة العام الهجري دعى إليه آبار علماء األزهر آالشيخ                        
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ه على باشا ماهر رئيس الوزراء في ذلك الوقت ومحمد بك قاسم مدير اإلذاعة المصرية                دراز وغيره وحضر  
آنذاك واألميران عبداهللا السنوسي وعبدالكريم الخطابي وغيرهم من آبار الضيوف وآانت اإلذاعة تنقل هذا                   

 البنا قائًال   الحفل على الهواء فعرض صالح باشا حرب على المسؤلين باإلذاعة أن يحيي الحفل الشيخ محمود                
والزم تسمعوا صوته وال داعي الستدعاء مقريء آخر إال أن محمد بك قاسم مدير                       , الولد ده آويس      : لهم

اإلذاعة اعتذر لصالح باشا حرب وقال أنه ال يجوز لإلذاعة أن تنقل الحفل إال لقاريء معتمد بها فوافق                                  
ن إلى صوت القاريء البنا بعد انتهاء        صالح باشا حرب وطلب من محمد بك قاسم أن يستمع هو والحاضرو              

الحفل وقد حدث ذلك وبعد أن انتهى الشيخ البنا من القراءة أثنى عليه الحاضرون وطلب منه محمد بك قاسم                       
 أمام اللجنة وبالفعل ذهب الشيخ محمود في اليوم التالي وتقدم إلعضاء                    امتحانأن يذهب لإلذاعة ليعقد له          
إلذاعة المصرية وعمره لم يتجاوز العشرين عامًا أو يزيد بعام واحد فكان أصغر                اللجنة فتم إعتماده مقرئًا با     

 .م1948قاريء يعتمد باإلذاعة المصرية في ذلك الوقت من عام 
 

يتلو عليكم الشيخ محمود علي البنا ما يتيسر من آيات اهللا البينات            : قالت اإلذاعية القديرة صفية المهندس       �
 صوته بعد أن بدأ في قراءة اإلستعاذة وقصر  نفسه رهبة من الموقف                 من سورة يونس فأرتعدت نبرات    

فهدأته األستاذة صفية المهندس بعد أن حجبت الصوت عن المستمعين وطلبت أن              ....وإنتابته آحة خفيفة  
هل .. فكان أول لقاء بينه وبين المستمعين في أنحاء مصر والعالم العربي           .. يستمر وشجعته بقولها ممتاز   

  لك عن تلك الذآريات؟ وآيف تمت؟ وماذا فعل؟آان يروي
 

م آان أول لقاء بينه وبين المستمعين عبر اإلذاعة فلم ينم            1948ففي عام   ..لقد ذآر لي هذه الحكاية      .. فعًال** 
تلك الليلة التي ظل يسأل نفسه فيها هل سيتحقق الحلم ويجلس أمام ميكروفون اإلذاعة على الهواء مباشرة                           

آله آان ال يصدق نفسه آما قال لي وظل قلقًا طوال الليل وقد ذهب إلى اإلذاعة المصرية                              ليسمعه العالم    
صبيحة تلك الليلة وآان نفسه جيدًا وحالته الصحية على ما يرام وظل على هذه الحالة حتى قدمته األستاذة                           

بته حالة من عدم    صفية المهندس وبعد أن بدأ باإلستعاذة شعر بقصر في نفسه ورهبة ورعشة في جسمه وأنتا                
إستمر يا شيخ محمود     : القدرة على القراءة فحجبت األستاذة صفية األرسال عن المستمعين وهنأته قائلة له                  

فصوتك ممتاز وبالفعل بدأ بالقراءة مرة أخرى إلى أن أنتهى من التالوة وسط تصفيق وتشجيع آل من حضر                   
سيدة صفية المهندس األثر الطيب في إستعادته ثقته           من العاملين باألستديو في تلك اللحظات فكان لتشجيع ال           

 .بنفسه وتوآله على اهللا فكان التوفيق حليفه
 

.. أضرب المقرئون القدامى عن القراءة فزادت شهرته          .. بعد إعتماد الشيخ محمود البنا قارئًا باإلذاعة           �
 فما سبب ذلك اإلضراب من جانب المقرئين القدامى؟

 
 حكى لي الشيخ بنفسه أنه بمجرد اعتماده قارئًا باإلذاعة حدثت بعض المشاآل                     وقد.. بالفعل حدث ذلك   ** 

القاري ده لسه ابن إمبارح : واالعتراضات من قبل بعض المقرئين القدامى على مساواته بهم في األجر قائلين   
 في   جنيهاً 12وآان الشيخ مصطفى إسماعيل يتقاضى         , وده عيل بالنسبة لنا فكيف يتساوى معنا في األجر             

جنيها في الشهر فاعترضوا على أجر الشيخ مصطفى إسماعيل ثم على                 6الشهر وآان الشيخ البنا يتقاضى         
أجر الشيخ محمود البنا وأضربوا عن قراءة القرآن باإلذاعة ولم يذهبوا إليها حتى يؤثروا على المسؤلين                             

 على أسوأ تقدير إال أن إضرابهم عن           باإلذاعة لتلبية رغباتهم فتزيد أجورهم أو يتم تخفيض أجر الشيخ البنا              
القراءة وعدم الذهاب لإلذاعة آان في صالح الشيخ محمود البنا إذ لم يبق أمام المسؤلين إال الشيخ البنا فكان                        
يرفع األذان على الهواء ويقوم بتالوة قرآن السهرة واالفتتاح فأصبح محمود البنا يلتقي بالمستمعين آل يوم                      

 .نها إرادة اهللا عز وجل فذاعت شهرته أآثر وأآثر بفضل اهللا تعالىدون ترتيب منه إال أ
 

 ما هو األجر الذي آان يحصل عليه قبل اعتماده باإلذاعة ؟ �
 

آان يحصل علي جنيهين في بداية قراءته بالحفالت والمآتم زادت إلى أربعة جنيهات عن الليلة بعد                              ** 
 .م1948إعتماده باإلذاعة عام

 
 فهل هذه المقولة صحيحة؟..  البنا آانت له آرامات في طفولته قيل أن الشيخ محمود �
 

لقد قال لي جدي رحمة اهللا عليه أن والدي الشيخ محمود البنا آان وهو في سن صغيرة يكشف عن أشياء                       **
سوف تحدث فيما بعد وذآر منها أنه وبينما آان الشيخ محمود في الخامسة من عمره إذ أخبر عن موت أحد                        

أهل القرية وآانوا يطلقون علبه لقب الجمل من فرط قوته وقوة بنيانه وآان لذلك الرجل مهابة                        الرجال من    
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ماهذا الكالم يا شيخ محمود     : وعندما آنا نسأله     الجمل وقع : وقدرًا عظيمًا في القرية فكان الشيخ محمود يقول       
ث عنه الطفل محمود البنا       خالص الجمل وقع وبالفعل مات هذا الرجل في نفس اليوم الذي تحد                 : آان يقول 

بهذا الكالم ومذ تلك اللحظة آان األقارب وأهل القرية يعتقدون في آالم الشيخ محمود وأصبح فيما بعد حسب                
 .  تقديرهم شيخًا له آرامات

 
فماذا بها وقد أصبح من        .. لقد آانت أمه تتمنى أن يكون خادمًا للمسجد وتلك أغلى أمانيها فنذرته هللا                        �

 ء وحملة القرآن؟مشاهير القرا
 

آانت أمه رحمة اهللا عليها تأخذه وهو رضيع وتزور ضريح اإلمام السيد البدوي بمدينة طنطا وتتمنى                         ** 
وعندما أنتدب الشيخ محمود      .. على اهللا أن يجعل إبنها خادمًا للمساجد حتى يحظى باألجر العظيم من اهللا                       

ى المسجد ورأت الناس يعانقونه ويقبلونه ويلتفون حوله        قارئًا للسورة بالمسجد األحمدي بمدينة طنطا ذهبت إل       
فترآته وانصرفت إلى بيتها فرحة مستبشرة فلما ذهب إليها في البيت سألها عن حالها بعد أن رأته والناس                           

رأيتك اليوم رئيسًا للخدم والحمد هللا فقد استجاب لدعائي فكان الشيخ يقبل يدها              : يلتفون حوله يعانقونه قالت له    
 .نعم يا أمي فأنا خادم للمسجد آما تريدين وذلك بقراءتي القرآن فيه: نقها قائًالويعا

 
 ماهي المساجد التي عين قارئًا للسورة بها منذ إعتماده باإلذاعة حتى وفاته؟ �
 

عبن بمسجد الملك بحي حداءق القبة بشارع مصر والسودان ثم بمسجد الرفاعي ثم صدر قرار تعيينه                         ** 
م وفي نفس اليوم صدر قرار بندبه قارئًا للسورة بالمسجد األحمدي                  1959مام الحسين عام   قارئًا بمسجد اإل   

 بمدينة طنطا وظل به أآثر من واحد وعشرين عامًا إنتقل بعدها                                                                                                                           
 .م وظل به حتى وفاته1980إلى مسجد اإلمام الحسين بالقاهرة عام 

 
.. ة في شهر رمضان من آل عام           آان الشيخ محمود البنا سببًا في مرضهما وخاص          ..ولكن ورغم ذلك    �

 فكيف آان يطلب رضاهما إذن؟
 

ولكن .. فقد آان رحيمًا بهما آما ذآرت لحضرتك من قبل    ... بالعكس** 
أبويه آانا يمرضان في شهر رمضان من آل عام إذا ما سافر الشيخ                       
محمود البنا إلى الخارج إلحياء ليالي شهر رمضان في أي دولة ألنه                    

ى أن يزورهما آل يوم جمعة بعد أن ينتهي من قراءة           آان قد عودهما عل   
السورة بالمسجد األحمدي بمدينة طنطا ويعود إلى القاهرة في صبيحة                
اليوم التالي أما في شهر رمضان فكان ال يقول لهما أنه سوف يسافر                      
إلى الخارج إال قبل حلول ليالي الشهر المبارك حيث يذهب إليهما ومعه              

يخبر أخيه عبد الهادي بأنه سوف يسافر إلى               مستلزمات هذا الشهر و      
الخارج وعندما آانا يفتحان جهاز الراديو وال يسمعان صوته في قرآن               
السهرة أو الفجر يدرآان في الحال أنه خارج مصر وعندئذ يخيم الكدر               
عليهما ويحزنان حزنًا آبيرًا لعدم تواجده معهما في رمضان وقد يؤدي              

ي ليلة السابع والعشرين من رمضان حينئذ فقط تعود إليهما إبتسامتهما حيث              ذلك إلى مرض أحدهما حتى تأت      
يكون الشيخ قد عاد من رحلته بالخارج فيذهب إليهما ويقبل يديهما طالبًا منهما الصفح لغيابه ألداء الرسالة                        

 .التي حملها على عاتقه لخدمة القرآن
 

ه وسلم ليقرأ القرآن إحتبس صوته فستأذن              عندما جلس الشيخ البنا أمام قبر الرسول صلى اهللا علي                      �
   آيف؟ وهل أذن له الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟-الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 
فعندما جلس أمام قبر المصطفى صلى اهللا عليه           .. فقد حكى لي شخصيًا عن هذه الواقعة            .. أعتقد ذلك    ** 

 القرآن ورسول اهللا أمامي فأحتبس صوته وأنهمرت         آيف أقرأ : وسلم بالحرم المدني وأراد أن يقرأ سأل نفسه        
هداني اهللا أن أستأذن رسول اهللا في القراءة فأستاذنته ووجدتني أقرأ في يسر وآأنه                : دموعه على خديه وقال     

يا : ( صلى اهللا عليه وسلم أذن لي فأستعذت باهللا وقرأت في سورة األحزاب وعندما وصلت إلى قوله تعالى                      
وجدتني أقرأها أآثر من عشرين مرة وآلما قرأتها                 .....) رسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا          أيها النبي إنا أ       

 وهو صلى اهللا عليه وسلم ... ) يا أيها النبي( إستزادني الناس وآيف أنتقل إلى غيرها وأنا أتلو قول الحق 
 .أمامي في قبره
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 انت تتمثل هذه العالقة ؟آانت تربطه بالرئيس الراحل أنور السادات عالقة وطيدة ففيما آ �
 

لقد التقى الشيخ البنا بالرئيس السادات رحمة اهللا عليهما مرارًا وآانت تجمعهما صداقة آبيرة ووطيدة                        ** 
وآان الشيخ مهتمًا بإنشاء نقابة لمحفظي وقراء القرآن الكريم وآرس جهده في الفترة األخيرة من حياته                               

 ظهرت بعض المشاآل اإلدارية قال المقربون من المشايخ والقراء               إلستصدار قانونًا لتشكيل النقابة وعندما      
أن هذا األمر يحتاج إلى      : آالشيخ أبو العينين شعيشع والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ أحمد الرزيقي                

 لنذهب إلى الرئيس السادات حاالً     : قرار من السادات و إال فلن تكون هناك نقابة للقراء فقال لهم الشيخ البنا                    
هيا بنا لنقابل الرئيس    ) ولو: ( إن سائق سيارتي قد أنتهت رخصته فقال لهم الشيخ البنا           : فقال الشيخ الرزيقي  

وأعتقد ..وبالفعل ذهبوا إلى منزل الرئيس السادات وألتقوا به وتم تذليل آل العقبات وأنشأت النقابة               ... السادات
الحميمة التي آانت تربط الشيخ البنا بالرئيس السادات          أن إتمام هذا األمر بهذه الصورة يوضح مدى العالقة             

 .رحمة اهللا عليه
 

آان والد الشيخ البنا يلح عليه دائمًا بضرورة بناء مسجدًا بقرية شبرا باص مسقط رأسه إال أن أمه                                   �
 لماذا؟... نصحته بعدم بناءه

 
ي نريد منك أن تبني هللا مسجدًا        آان جدي رحمة اهللا عليه يطلب منه هذا الطلب ويقول له يا محمود يا بن                  ** 

ال يا محمود ال تبني هذا المسجد        .. ال  : في قريتنا ولكن أمه آانت ترفض وفي عصبية شديدة وآانت تقول له             
لو أنك بنيت هذا المسجد ستموت في نفس العام الذي تبنيه فيه وأنا ال                 : ولما سألها الشيخ عن سبب ذلك قالت       
مًا وبخير فأنتظر حتى ألقى ربي ثم أفعل ما تريد وبالفعل بعد وفاة أمه                     أستطيع أن أعيش دون أن أراك دائ         

 .شرع في بناء المسجد وعندما أآتمل هيكله الخرساني وقبل اإلنتهاء من التشطيبات النهائية توفى الشيخ البنا
 

 م؟1983وهل آان يعتقد في آالم أمه إلى هذه الدرجة التي تجعله ال يقيم المسجد إال بعد وفاته عام  �
 

: فلم يكن آالم أمه من قبيل العلم بالغيب ولكن آانت أمه تخاف عليه من الحسد وتقول          .. ليس إلى هذا الحد   ** 
إن الناس سينظرون إليك نظرة حقد وحسد فيكون ذلك وباًال عليك وتذآره بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه                       

وآان ذلك من   ) ل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر        إتقوا سم األعين فإنها تدخ    : ( وسلم الذي يقول فيما معناه       
ثم وأنها وبشفافية قلب األم آان ينتابها هذا األمر وهو موت              , منطلق حبها له وخوفها عليه من أعين الناس            

إبنها فور بناءه هذا المسجد وهي ال تستطيع أن تعيش بدونه آما تقول فطلبت أن يؤجل هذا المشروع حتى                           
 .تلقى ربها وقد آان

 
 ولماذا يحقد عليه أهل بلدته وقد آان بارًا بهم عطوفًا عليهم؟ �
 

آان يشعر بذلك وأن هناك من الناس من يعطف عليهم ولكنهم ال يحبونه رغم ذلك وسأذآر لك حادثة ال                       ** 
فبعد وفاة أبيه تأخر عن زيارة أمه لمدة أسبوعين ولما ذهب إليها قبل يدها وأخذ                    , أنساها تؤآد صدق آالمي    

دثها ولكنها آانت غاضبة منه فلم تتحدث إليه فنهض من مكانه مسرعًا إلى أخيه األصغر يسأله عن سبب                      يح
تغير نفس أمه من ناحيته فأخبره بأن بعض النساء آن عندها باألمس وجلسن معها وحدثنها بأن الشيخ                                   

 أمه يداعبها وسألها آيف       محمود قد نسيها بعد وفاة أبيه مما أغضبها آثيرًا فلما سمع هذا الكالم ذهب إلى                        
: تسمح لهؤالء النسوة أن يدخلن البيت ويحدثنها عنه بهذا السوء فأخذ يقبل يدها وقدميها وهي تقول له                                    

أستغفر اهللا يا شيخ محمود وما آان منها إال وأخذت تدعوا له ثم قضى ليلته وعاد إلى القاهرة وهذا يؤآد حقد                        
 .د وبخاصة ممن يعطف هو عليهمبعض الناس عليه وخوف أمه عليه من الحس

 
 آيف أثرت تالوته للقرآن الكريم على عالقته باآلخرين؟ �
 

آانت حياته آلها القرآن حتى أن الوقت الذي آان ال يقرأ القرآن فيه في حفلة أو سهرة آان يقرأه في                                 ** 
موا آل ما     البيت وآان شغله الشاغل هو حل مشاآل القراء وآان يحاول مع زمالئه من القراء أن يقد                                   

القرآن رحم  : ( يستطيعون تقديمه لخدمة أهل القرآن وآان دائمًا ما يكررقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 
 ) .بين أهله 

 
 آتب الشيخ محمود علي البنا نعيه بنفسه وهو على فراش الموت آيف آان إستقبال أهل بيته لما آتب؟ �
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ة أبو ظبي     م آان الشيخ قد سافر إلى دول              1985في عام     ** 

إلحياء ليالي رمضان هناك وآذا تسجيل القرآن بصوته مرتًال                
وبعد عودته بأيام قالئل ظهر اإلجهاد عليه ولكنه لم يهتم بذلك                   

م 1983وسأل عن إنجاز المسجد الذي آان قد شرع بتنفيذه عام              
وطالب بسرعة إتمامه فورًا وأخذ يشرف بنفسه على بناء                            

رأسه وبعد أن إطمأن على           المسجد بقرية شبرا باص مسقط             
إستمرار العمل طلبنا منه عمل بعض التحاليل لإلطمئنان على                
صحته فذهب إلى مستشفى السالم الدولى بالقاهرة فحجزه                         
األطباء بالمستشفى ومنعوه من الخروج حتى يتم إجراء آشفًا                  
شامًال عليه واإلطمئنان على نتيجة التحاليل الطبية فلما ذهبنا إليه        

شفى وجدنا في يده اليمنى قطعة من البالستيك تم                        في المست  
هذه عالمة مميزة حتى ال نختلط ببعض في ثالجة الموتى بالمستشفى                   : لصقها على يده فسألناه عنها فقال         

ومكث بالمستشفى مدة أسبوعين وقبل وفاته بيومين إستدعاني وطلب إحضار             .. ويبدو أن الميعاد قد أقترب        
إنتقل .. ا أمليه عليه فظننت أنه قد نسي أمرًا تذآره في هذه اللحظة وإذا به يملي اآلتيأآتب م : ورقة وقلم قائالً  

إلى رحمة اهللا تعالى فقيد اإلذاعات العربية واإلسالمية القاريء الشيخ محمود على البنا عن عمر يناهز                               
 لقد وقف العمر وانتهى األجل        ال يا بني   : ولماذا ال نكتبها ثمانون عامًا؟فقال      : فقاطعته مداعباً .. الستون عاماً 

اآتب و ال تقاطعني فأمالني حتى أنتهى وآان طبيعيًا وآأنه يمليني خريطة حياته                         : عند ذلك فقط ثم قال        
المستقبلية بعد خروجه من المستشفى وآان لذلك األمر وقعًا شديدًا إذ آان آطلقات الرصاص تخترق                                    

توزيع أمواله ونحن جلوس معه بالمستشفى وقسم باقي            صدورنا فتعالت أصوات بكائنا ونحن بجواره فقام ب           
هل من طلبات أخرى؟ فأخذنا نبكي بشدة دون أن نرد عليه فبادرنا هو                      : ترآته حسب شريعة اهللا ثم سألنا         

أرجو أن تضعوا   : ولكن لي طلب أخير فأنكفأنا على صدره الكل يحاول أن يستمع إلى طلبه فيلبيه فقال               : بقوله
سيت مسجل عليه القرآن ليصاحبني في الجنازة ويؤنسني حتى أدفن في قبري فزاد                   لي في نعشي شريط آا      

 .ذلك من بكائنا ولم نستطع الرد عليه
 

آانت تربطه بفضيلة الشيخ متولى الشعراوي رابطة قوية حتى أنه طلب إستدعائه قبل وفاته بساعات                        �
وهل نفذ فضيلة الشيخ الشعراوي       وأوصاه بالتشريفة فماذا آان يقصد بالتشريفة وآيف آانت عالقتهما               

 وصيته؟
 

لقد آان الحب بين الشيخ محمود البنا وفضيلة الشيخ الشعراوي قوية جدًا وآانا دائمًا يلتقيان ويتحادثان                         **
ويطيالن اللقاء والحديث وآان ذلك في بيتنا أو في بيت فضيلة الشيخ الشعراوي حتى أن المحاسب أحمد                              

يًال لي بالجامعة يقول لي لقد آان الشيخ البنا عندنا باألمس وجلس مع والدي                   الشعراوي إبن الشيخ وآان زم     
بالبلكونة وظال يتحدثان طويًال ولم أسمع منهما آلمة واحدة إال أنه عند إنصراف الشيخ البنا سمعتهما يقوالن                    

بنا صبيحة يوم   لبعضهما أهو آله عند اهللا هذا من ناحية عالقتهما أما بخصوص التشريفة فقد طلب الشيخ ال                     
إن الشيخ الشعراوي  في      : الجمعة وقبل وفاته بيوم واحد أن نبلغ الشيخ الشعراوي بأنه يريد رؤيته فقلنا له                     

لقد عاد من البحر األحمر فأرسلوا       : محافظة البحر األحمر يسجل حلقة حول خواطره في القرآن الكريم فقال            
 فضيلة الشيخ الشعراوي يرقد على فراشه نظر إليه صامتًا          إليه فقمنا باإلتصال به فحضر إليه وبمجرد أن رآه        

التشريفة يا شيخ متولي والشيخ الشعراوي      : ثم إنهار في البكاء وظل على هذا الحال إلى أن قال له الشيخ البنا              
مع السالمة يا شيخ متولي فأخذ الشيخ الشعراوي يقبله ويقبل يده                    : ال يكف عن البكاء فقال له الشيخ البنا             

سه وإذا بالشيخ البنا يفعل آذلك ويقبل يد الشيخ الشعراوب ورأسه ويكرر عليه مع السالمة يا شيخ متولي                   ورأ
لقد دنى األجل مع السالمة يا        : فقال له .. دعني أجلس معك قليًال      : فقال له فضيلة الشيخ الشعراوي متوسًال         

يني الشيخ تحلق بالنظر إلى سقف           وبعدها مباشرة أخذت ع      .. شيخ متولي فرج اإلمام وهو يجهش بالبكاء            
هذا قبري وهذا مسجدي وهذه جنازتي وهاهم الناس يبكون من أجلى وهاهو أخي يجلس في                      : الحجرة قائالً 

مكان آذا وآذا وأخذ يصف جنازته وتوفى رحمة اهللا عليه في اليوم التاي مباشرة ولما ذهبنا به إلى مسجد                            
جدنا فضيلة الشيخ الشعراوي في إنتظارنا فصلى بنا الجنازة ثم             اإلمام الحسين لنصلي عليه صالة الجنازة و        

إني لم أذهب إلى بلدتكم شبرا باص منذ وفاة جدتك فإذا تأخرت بالطريق                    : توجه إلى أخي األآبر قائًال له           
فعلمنا أن  .. لسبب أو آلخر فال تخرجوا بالتشريفة حتى أحضر إليكم فهذه وصية أبيك أن أحضر التشريفة                        

وبالفعل حضر فضيلة الشيخ الشعراوي إلى البلدة وشيع جنازته               .. ن التشريفة هو تشييع الجنازة          القصد م 
اللهم أثبه خير ثواب عن آل حرف         : ولقنه ودفنه ودعى له عند قبره وأمن الناس خلفه وختم دعائه له بقوله                 

 .تاله وعن آل من سمع حرفًا وعن آل ما أذيع له من القرآن الكريم
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 يم الدولة لعطاء الشيخ البنا بعد وفاته؟آيف آان تكر �
 

م في اإلحتفال بليلة القدر وتسلم الوسام أخي 1990آرمه الرئيس مبارك بمنحه وسام العلوم والفنون عام   **  
األآبر المهندس شفيق البنا وآرمته محافظة سوهاج بإطالق إسمه على القرى الجديدة بالمحافظة آذلك                              

على الشارع الرئيسي بجوار المسجد اإلحمدي بمدينة طنطا آذلك أطلقت                     أطلقت محافظة الغربية إسمه          
 .محافظة القاهرة إسمه على أحد شوارعها

 
 ممن تتكون أسرة الشيخ البنا؟ �
 

أنجب الشيخ سبعة أبناء خمسة ذآور وبنتين األآبر هو المهندس شفيق البنا برئاسة الجمهورية ويليه                           ** 
م محدثك المحاسب أحمد البنا وأعمل قارئًا للقرآن في الوقت الحالي ثم                  المحاسب على البنا خبير آمبيوتر ث        

 . الدآتور محمد البنا وهو طبيب ثم شرف البنا ويعمل محاسبًا والبنتان متزوجتان والحمدهللا
 
 
 

ي   خول محمود  ال ور ) ل وات  من ن   (أص
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