
  
  

  مراد فرج 
Mourad Farag 
 מראד פרג 

 
The commemoration of Mourad Farag 

 بمناسـبة ذكرى مرور خمسـين عـاماً علي وفاتـه
 
 

 
 

1867 – 1956 
 

 :وضع واعداد وترتيب
  البير زكي باروخ الجميل

 
Albert Gamill     

 
Copyright @ 2007, Albert Gamill and (HSJE) Historical Society of Jews from Egypt 

All rights reserved. No part may be reproduced, in whole or in part, in any form, without 

written permission. 

 

 1



 
Introduction 

           
 Leon Nemoy, Dropsie University, wrote in:                          

 
REVUE DES ETUDES JUIVES, CXXXV (1‐3),  JUNE‐SEPT, 1976  PP  87‐112 
 
Unhappily the Karaites themselves display today,  as they did in the past,  little inclination to 
record their own current history, and even in Muslim countries, where history and biography 
have been widely and assiduously cult ivated, Karaite historians and biographers are almost 
unheard of.  Unfortunately unrecorded history, most part icularly in the turbulent and 
destructive years of the 20th century, is bound to become permanently lost history, and it is 
the realizat ion of this inexorable fact that underline the great effort currently being made to 
collect and record everything that concerns the once and flourished Jewish communit ies in 
Europe that have been wiped out by the Holocaust.  Soon enough, one fears, It may be too 
late to do the same for the exist ing Karaite communit ies,  and that  surely would be most 
regrettable. 
 
This present paper is an attempt to rescue from oblivion at least one recent member of the 
Karaite community, Mourad Farag. 
 
He was born in 1867 in a family whose hereditary occupation was goldsmithing. His father 
meant him to follow this tradit ion and provided with no formal general schooling , but Farag 
nevertheless proceeded to educate himself, studying both Hebrew and Arabic, as well as 
jurisprudence, and eventually qualifying as attorney at law (Arabic muhamy).   In this 
profession he dist inguished himself in a number of prominent  legal cases,  including that of 
a Jew accused of ritual murder.  The reputation thus acquired led to his service as legal 
counsel to the Karaite Beth Din as well as to the reigning Khedive “Abbas Hilmi”  (up to the 
latter’s abdication in 1914) and won him the friendship of the Rabbanite chief rabbi of Egypt 
Hayyim Nahum.  
From Mr. el‐Kodsi personal recollect ions of Mourad Farag it appears that the latter was 
blessed with a most attractive personality, and gained the respect and affection of all those 
who came in contact with him.  He died in 1956. 
 
In the midst of his busy professional and social activity Mourad Farag somehow found t ime 
to produce a long series of scholarly works in Arabic, as well means to publish them.  A few 
dealt  with modern Egyptian Jurisprudence, but the great majority were developed to 
studies in Hebrew grammar, comparative Hebrew and Arabic philology, Karaite Law, Bible, 
and kindred Jewish subjects.  For a t ime he f inanced and edited a monthly magazine in 
Arabic entitled al‐Tahdhib.  He also wrote prolif ic poetry in Arabic (4 volumes) and in 
Hebrew (2 volumes).  At least a few of his works deserve to be mentioned here in page 3: 
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    For footnote 4 on page 3: See the original in Arabic page 57 
 
                                                                                         

  بمناسـبة ذكرى مرور خمسـين عـاماً علي وفاتـه

  وإذا ذكر اسمه اقترن بالفقه–نيا ملء األفواه واألسماع سمه في الدمحامي كان إمراد بك فرج ال 

ر ـ في فج  عمل .اءـّفانون األكـراد من رجال القـد كان مـ لق.رـوالقانون واللغات واألدب والشع

 .الثانيحلمي  عباس  في عهد الخديوي مصرة فيلخديويةا الخاصياً فمحاميبالمحاماة وعين حياته 

ة في األحكام الشرعيةوكان حرعية لطائفة ـكام الشـ األح القانون العام وفي له مراجع فينكما أ ج

م التوراة المقدسة في كل ما يمس أحكا اليها  يلجأ رئيسية مراجعتعتبر نـليين القرائيـرائيـاإلس

 .ةـشرعي واليةـخصـام الشـاألحكفي  ووالدين
 

هد ـنفات التي تشـرية وله في ذلك المصـة والعبـاً فذاً متعمقاً في آداب اللغة العربيـ أديبرادـ مكان

وال ـائد الطـف القصـّ شاعراً موهوباً أل مرادكانكمـا  .ارـ في هذا المضمهـبعلو كعب

يشهد له بذلك ,  كارهـره وافـه وخواطـوره ووجدانـها شعـرية حيث بث فيـشعلن اـوالدواوي

 :حيث قال .الشاعر أحمد شوقي

  

  لم تحكها روضة حسناً وال أزجـا   ت شعر مراد روضة أنفـاًوجد

  صدرت عن بحره حدث وال حرجا   فغص علي الدر في ديوانه فإذا

   تجـد فرجـارأهـفاقالنواسي شعر   هاـ   ال يفرجوكل   أزمة   همٍّ

 أحمد شوقي            

 ) يات الشعرمن العربية الي العبرية مع حفظ الوزن من وضع عوبديا الجميل من أشدودترجمة أب(
   אין דומה לה בחן ביופי  *    נאות דׁשא בבתולים "מורד" שיַרת  מָצאתי    ובבׂשמים 

   גמגומים  השופַע ַספר בלי מימו     *   סרָת ואם ,  שלו" דיוואן" ה מתנובת  סבא          
 קרא שירתו תמצא תנחומים, המנחמים  *        שירי   יפדּוה   שלא   צרורה צרה     וכל

  אחמד שוקי                      

 كما .يقاًـذباً رقـ عافياًـراً صـعشانه ـلق به لسـدهر إال وانطـن حوادث الر به حادث مـلم يم  

اذة ـأخّ رةـاالت مثيـمقرية ـية المصـركة الوطنـقاً له فى الحـياً لبـافـان مراد صحـك

 .رـصحف مصيها في ـطعت معانـس
 

ن لييـرائيـفة أإلسـطائـة لـأ أول مجلـد أنشـفق افة الطائفيةـ للصحد أألولـئالراتبر ـوهو يع

ثم مجلة    1903واستمرت حتي سنة  1901سنة   أكتوبرفيوذلك " مجلة التهـذيب"ن بمصر ـالقرائي

   1909 الي سنة 1908 من سنة "أإلرشاد"
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 فقد صدرت عن جمعية اإلتحاد لإلسرائيليين 1930 إلي سنة 1924 ة  سن من"اإلتحاد"مجلة أما 

  ئيناالقر

                       فقد صدرت عن جمعية الشبان اإلسرائيليين القرائين1956 الي سنة 1944ومجلة الكليم من سنة 

  

ذا ـانب هـ بج وكان. أو خطاباً أو أنشد شعراًا ما ألقي كلمةفس والقلب معاً إذن الزهِ يان مرادـك

  كان .خاء واألينادي بالحنان والرحمة, كان غيوراً علي طائفته ف, لمةـاني الكـكل معـاناً حياً بـإنس

ولقد من اهللا علي مراد بحياة طويلة مليئة باألعمال الطيبة والجهود .  من الحياة وهاجةعلةشُدائماً 

رف علي ـشه ويـفسـيراجع مؤلفاته بن شطاً ـاباً نـ ش شيخوخته حتي فيما زال والمضنية

كانت الكلمات  إذا ما تحدث اليكو ،أعمالهفي كمال ال شـدـ ين دائـماًكان كما ,عهاـتصحيحها وطب

 .سه ونبضات قلبهـيـعر بأحاس فتشريرتهـ وسهـسـفـتختلج في شفتيه معبرة عما في قلبه وما في ن

   ً. النفس والقلب معاإذا ما ألقي كلمة أو أنشد الشعر هزً ايباً مفوهمراد خطوكان 

  

 التي اجتمعت كلها في شخصية مراد فرج  والخصال الجميلةميزات أألصيلةين البتُهذه الصفات 

 لقد صارع الحياة وصارعته  . والصحفي الفذ الشاعرأألديب, عرشَ الم , في الدين الفقيه,اإلنسان العالم

  .فاح طويلوكان بينهما ك

  

جةً في  فيها كما كان ح قيمةفي قواعد اللغة العربية والعبرية وله مؤلفاتة جوحكان مراد مرجعاً 

 ينة عند طائفة اإلسرائيليين القرائقوانين أألحوال الشخصية والملي
. 

لقد . ال أألمدد علي فراقه ولو طلقد ترك مراد فراغاً هائالً يشعرنا دائماً بفداحة الخسارة وأألسف الشدي

, هد مراد في أواخر أيامه الدنيا فما كان يخلو له بيتاً من أبيات الشعر إال ونعـت الدنيـا الفانيةز

 .وتعلّق بأهداب الراحة في الحياة أآلخرة

   

أجــل مضي مراد كما يمضي السحاب وترك صحيفة ناصعة البياض فلم يترك له في الدنـيا حـاقداً 

فـقد كانت لخـالله الـكريـمة وصـفـاته الرقيـقة أن تـعلق به . أو حـاسـداً أو عـزوالً

  .القـريب والبعـيد والعـدو والصـديق ونـال إحـترام وتقـدير الجميـع

  

    حيـاته
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علي  صارع الحياة واألحداث وتسامي. من الكفاح المستمر والعمل الدؤب سلسلة طويلة حياة مراد فرج

فأعطاه اهللا ما يستحق من مكانة . فه عما ندر نفسه لهصرِن عزمه أو يوهكله لم يلك الصعاب ولكن ذ

 .وتقدير

  

  الجذورين المتوطدةمة من طائفة أإلسرائيليين القرائ من أسرة كري1867ولد مراد فرج فى القاهرة سنة 

 وإسمه في سجالت طائفة أإلسرائليين القرائيين هو مراد فرج يوسف , بعـيد من زمنٍفي مصـر

, ين في هذا العـهدغات كمعظم عائالت اليهـود القرائ كان والده فرج يوسف ليـشع تاجر مصو.ليشع

  .ووالدته مسعودة حاييم أصالن

 وانتـقـلت إلى 1873 من زوجته نظلى يهودا حاييم كوهين المولودة سنة 1890تزوج مراد سنة 

 في 1975الذى توفى سنة  1899نها ولـده الوحـيد توفـيق سنة وأنـجب م, 1953رحمة اهللا سنة 

  سويسرا

  

ما م,  هذا هوى في نفسهوصادف, ى الصغير القراءة واإلطالعوأحب الفتأألولي   تعليمهوتلقي مراد 

  .التزود من رحيقها و واإلفرنجية والعبريةيةعلى مطالعة الكتب العرببعصاميته زاد إقباله 

  

 وعمل في هذا العهدمألوفاً وكان هذا شيئاً  عليم أإلبتدائىلم يكمل مراد تعليمه بعد حصوله على الت

ستخلص منها يفعكف علي دراسة القضايا ,  في المحاكممساعد محامي في مكاتب كبار المحامين و

لذلك . نقاطاً قانونية مهمة يلفت إليها نظر المحامين والقضاة ليضيفوها في مذكراتهم وجهاً للعدالة والحق

 عينه الخديوي عباس حلمي وعندما سطع نجمه كمحامٍ ضليع. عل ففشجعه رؤسائه علي دراسة القانون

  .ته لكفاءلخاصة الخديوية ومنحه رتبة البكويةالثاني في ا

  

 عباس حلمي الثاني من أإلستانة إلي مصرالخديوي  ولم يعد وعندما انتهت الحرب العالمية أألولي

 داًه عيشاً رغهيئ ل  مما وفيراّه ربحاًر عليد للمحاماةناجحاً استقال مراد من منصبه وافتتح مكتباً 

 وتفرغ بذلك لبحوثه ومؤلفاته األدبية والقانونية والدينية
 

    خدماته لطائفة اإلسرائيليين القرائين
 أول الئـحة  إلعداد في عهد الحاخام شبتاي منجوبي في اللجنة الملية إنتخب عضوا1901ًفي سنة 

وخدم الطائفة كعضواً ورئيساً للمجلس المللي لما يقرب   ائيينطائـفة أإلسـرائيليين القـر لداخـلية 

ومع . مهيمنين علي شئون الطائفة سنة حتي قرر البعد عن الطائفة لما عاناه من ضيق أفق ال30من 

  .مسشاراً وفياً للمجلس المللي حتي وفاته لك ظلذ
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الشخصية والملية وهو ما ها يقوم بتنظيم شئون الطائفة ألحوال قانون  أول في وضع مراد فرجاشترك

  1901وذلك في سنة " ائين بمصر الملية لطائفة اإلسرائيليين القراللجنة"يعرف بقانون 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1901 سنة  الذي وضعه مرادصورة الصفحة األولي من قانون نظام اللجنة الملية
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 أصبح في حاجة 1901 الصادر في سنة اللجنة الملية"ون  ما اتضح من أن قان بعد1916وفي سنة 

وقد وضع . مصرجلس المللي لإلسرائيليين القرائين بمقانون ال"وضع عديل ليصاير طلبات العصر للت

  غطي جميع النقاتالقانون علي عجل فلم ي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  1916 سنة  الذي وضعه مرادصورة الصفحة األولي من قانون المجلس المللي
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أصبحت أكثر وضوحاً وحددت مسئولية المجلس ورشحين م واجبات الناخبين والحددت بنود هذا القانون

وقد اتضح جلياً أن ". المجلس العام"كلمة كرت وألول مرة ذُ. لقضاء المدنياالمللي في الشئون الدينية و

اء أي قرار فيما يختص بما يؤثر علي الطائفة بوجه في أخذ المسئولية إلعط المجلس المللي لم يرغب

  .عام
  
  

 حيث أصبح من الواضح أن الئحة سنة 1916 هي آخر انتخابات تمت طبقاً لقانون 1924كانت سنة 

 أصبحت بالية في رأي أكثر أعضاء الطائفة المتخرجين من الجامعات المصرية ومن 1916 و 1901
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 حصلت علي استقاللها ألول مرة في تاريخ 1922 في سنة جامعات الخارج والسبب في ذلك أن مصر

كما أن ". البرلمان"مصر الحديثة  فقد حصل المصريون الحق في انتخاب ممثليهم في مجلس أألمة 

فكان من الطبيعي أن أعضاء , جميع أألقليات وخصوصاً اليهود السفراد أظهرت تقدم في هذا المضمار

و . بت بتغيير نظام الالئحة الداخلية وتجهيزقانون لألحوال الشخصيةوشباب طائفة اليهود القرائين طال

والحاخام طوبيا ) 1933-1920(قد قام بعض أعضاء الطائفة ومن بينهم الحاخام أبراهام كوهين 

  .بتجميع قانون لألحوال الشخصية بدون فائدة) 1956-1934(بابوفتس 
 

كومة المصرية في بحث ما ينبغي أن يكون  العشرينات من القرن العشرين شرعت الحوعند أواسط 

للطوائف غير أإلسالمية من الحق بالعمل بما لها من األحكام الشرعية في أحوالها الشخصية تنظيماً 

  لحقها هذا واعترافاً باستقاللها فيه

سة كبير حاخاميهم روفائيل أهارون بن شمعون بمصر  أعدت طائفة اخواننا الربانين برئاوعلي أثر هذا

  مه اهللا كتاباً في أحكامهم الشرعية من ثالثة أجزاء كبار علي حسب القوانين المعروفةرح
 

وبناء علي طلب كبير حاخاميهم من مراد فرج وضع كتاب أحوالهم الشخصية في ثوبه العربي الفقهي 

  وقد قرظًه المقرظًون ومدحه المادحون. الفصيح فقام بذلك خير قيام

  

 بمصر رحمه اهللا ـفي الف ـ سيادة الحاخام أألكبر ـ أبراهام كوهينعلي إثر ذلك طلب حبرنا الس

يضاً كتاباً ضع للطائفة أنطلب منك أن تنحن معشر القرائين بمصر : كر فيهخطاب رسمي لمراد فرج ذ

ا الشخصية وهذه صورة ما كتبه الحاخام األحكام الشرعية في أحوالنب  اإللمام منعلي مثال ذلك بما لك

  . بخط يده وترجمته ألي العربيةنابراهام كوهي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   النص العبري 
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  الترجمة إلي العربية

  )ميالدية1925 للخليقة  5684 آدار سنة 14مصر في 

  ألي حضرة األستاذ الفاضل مراد فرج المحامي حفظه اهللا

ألي حضرتكم أن تضع لجاري قررنا أن نطلب  من شهر أدار ا7يسرني أن أخبر حضرتكم أننا بجلسة 

األحكام الشرعية في أحوالنا الشخصية من مصنفات فقهائنا رضي اهللا عنهم ب  أإللمام منكتاباً بما لك

وليس في طائفتنا أحد يستطيع أن يقوم بهذا العمل سواك فنحن  علي علم بما أنتم عليه من التضلع 

والعربية لهذا نأمل أن تقبلوا هذا الطلب  الخيري ولكم الشكر والفضل في الفقه وفي اللغتين العبرية 

  واإلحترام

  الحبر

  ابراهام كوهين

  

  لقرائينالطائفة اإلسرائيليين فقام مشكوراً بكتابة أألحكام الشرعية 
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المعرفة بأصول  ممن يدعون, طائفة أإلسرائيليين القرائين, ولألسف فقد عارضه بعض أفراد من طائفته

 وقد ترك ذلك في نفسه مرارة وحزناَ شديداَ لما كان عليه أفراد. شريعة وهم عنها غرباءالدين وال

  .   الطائفة المهيمنين علي شئونها من قلة الدراسة والمعرفة والعلم واإلستقصاء

  

فقد اعـترض بعضاً منهم علي . وقد قاسي مراد فرج الكثير من أفراد الطائفة المهيمنين علي شئونها

وقامت مشادات مما .  ورفضوا بعض بنوده"يين القرائينألحكام الشرعية لطائـفة اإلسرائيلأ"كتابـه 

 . اضطره الي قطع صلته بالطائـفة واستقر في أإلسـكندرية ليكون بعيداً عن الطائفة ومناغصاتهم له

ليشع انتخاب رحمين  وقرر الحاضرون 1925ر سنة  يناي28في الحخامخانة يوم األربعاء  ماعوعقد اجت

  بسبب تنحي حضرة مراد بك فرج عن قبول الرئاسة ً رئيسا

  :بياتا من  الشـعر يعبر فيها عما في نفسه من مرارة فقال أ مرادوقد كتب

  كراماً فدعـهم مفـارقاًلودك إ      في قوم ولم تـلق بـيـنهمذا كنت إ

  عليك وأولي أن تـقد العالئقـا      فـنفسـك أولي ان تكـون عزيـزة

  به واتصال لألذى كان سائقـا      صالي كان للنفـس راحةورب انـف

  

عن رئاسة المجلس المللي وظل كتاب األحكام الشرعية مهمالً سبع  تخلي مراد من تلقاء نفسهفقد 

 وال سيما من أوالئك -ولم يسـتطع أحداً غيره من أبناء الطائفة أن يضع . سنوات ال يحركه محرك

 كتاباً  –دعون أن العلم وصل بينهم ألي درجة عظمي من الرقي المعارضين لبعض نصوصه ـ الذين ي

  .ككتابه الذي يدعون انه مخالفاً للشرع القرائي العزيز

ع الكتاب وعلي يشرح فيه كيف وض"  ردْ اعتراض علي كتابي االحكام الشرعية" وقام مراد بنشر كتابه

  .أي أساس استند عليه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "رّد اعتراض علي آتابي األحكام الشرعية"ه صورة الصفحة األولي من آتاب
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  :ومن بين ما قال مراد في كتابه

  
" القراؤن والربانون" كتاب ري بداً بعد هذا من وضع الكتاب وما هو بأول كتاب أؤلفه للطائفة فهذالم أ

 حكام الشرعية في أحوالنا الشخصيةمن األ" أديرت الياهو"ترجمة ما في " شعار الخصر"كتاب وهذا 

رداً علي ما طعن به " اليهودية"كتاب "وهو آخر ما ألف من نوعه وآخر كتاب معمول به عندنا ثم هذا  

ننا جمهور اليهود بالقرم بكتابه لحبر افرايم دينارد من أحبار إخواعلينا في جنسنا وشرعنا وعاداتنا ا
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من المساوئ محاسن وهو مصوغ في قالب قصة غرامية تاريخية حتي قلبت ما ادعاه فينا " دليل القرم"

عربياً ثم عبرياً دفاعاً عن الموسوية وأهلها في أقطار " القدسيات"شرعية أدبية أخالقية ثم هذا كتاب 

الشعراء "ثم هذا كتاب . األرض وإعابة لما يالقيهم به غيرهم من البغضاء والعداء في كل زمان ومكان

  "تفسير للتوراة"اناً لعلو طبقتهم بين غيرهم من الشعراء ثم هذا أول جزء  بي"اليهود العرب

  

 فكنت أؤلف وأطبع وأهدي أجر أو شكروما كنت في مؤلف من مؤلفاتي هذه ألرمي والحمد هللا إلي 

  .الكتاب إهداء كما فعلت أخيراً في كتاب األحكام الشرعية وكما سأفعل في كتابي هذا

  

  . نه نسخة عبرية لتكون مرجع حبرنا رحمه اهللا لإلطالع وإبداء للرأ يوضعت الكتاب ثم وضعت م

وكنا نجتمع به أنا ورئيس المجلس المللي وأحد كبار أعضاءه وكان يحضرنا أيضاً معهما ثالث يعرف 

اللغة العبرية وما زلنا هكذا حتي أتينا علي آخر مادة من الكتاب موافقة وتوقيعاً من الحبر هو وباقي 

  .ين شهود عيان وسماع وهو محفوظ عندي كما هو لم يزلالحاضر

  

ثم رأيت بعد هذا أن أعرض الكتاب علناً علي بعض األفراد فطبعت منه عدة نسخ طباعة وقتية 

  .ووزعت عليهم وأرسلنا منه نسخة إلي وزارة العدل بعلم واطالع حضرة الحبر

بلليل المجلس الموكان يلزم قبل نشرالقوانين أن تعتمد من ق .  

  

وحدث أن تسربت مواد القانون الي أعضاء الطائفة وراجت إشاعات كاذبة عنه وانتشرت بسرعة 

ومن يتهمون مراد من كل "  جمعية  الدفاع عن مصالح الطائفة"وأصبحت الطائفة لمدة سنتين من جانب 

ء وبأنه يستغل جانب بالكفروإهماله لمصالح الفقراء والشباب وبإدعاء أنه يحافظ علي مصالح أألغنيا

  .لمنع الفقرا ء من التصويت" العاريخاه"فرض الرسوم المالية 

وقد حدث قبل هذا أن ابراهيم فيروز وهو عضو في الطائفة كسب قضية رفعها ضد الطائفة بخصوص 

 فيه بأنها تعتبر 1929 لسنة 4638العاريخاه وقضت المحاكم المصرية  بالقرار رقم "الرسوم الدينية 

معني هذا أن الطائفة ليس لها الحق في .  ليس ألحد الحق في رفع ضرائب إال الحكومةضريبة وأنه

  "العاريخاه"فرض ضريبة 

وقد طلب مراد فرج مناقشة الموضوع بينه وبين أي فرد من الطائفة يرغب في ذلك وخصوصاً مع من 

  .يدعو من أعضاء الطائفة لتوضيح أألمر

رد اعتراض علي "في كتابه " أألحكام الشرعية"وضع كتاب وعلي ذلك كتب مراد فرج يشرح لهم كيف 

 "كتاب األحكام الشرعية
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 في الكتاب بعد طبعه -273هنا بدأت الدسائس تدب إلي الحبر فظهر الخالف في المادة التي هي اليوم 

ة إال إذا نهائياً فبعد أن كان موافقاً كما هي النسخة العبرية ذهب إلي أن المولود ال ينسب ابداً إلي الملّ

كان أبواه كالهما من أهلها واشترط علي الدافعون له علي هذا الخالف الجديد أال أرد علي ما يدلل به 

إثباتاً لصحة رأيه في نظره وكانت جلبتهم وصخبهم أن المولود يعد ابن حرام وال ينسب حتي ولو كان 

 .اليوم بعد طبعي الكتاب علي ما سمعتأبوه معروفاً وكان ال محرماً شرعاً علي أمه وهذا ما يقولون به 
 

   "األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لإلسرائيليين القرائين" من كتاب 273المادة 

  16انظر صفحة 
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أليدي حتي نشر بعضهم عنه بأسرع من البرق أنه مخالف للشرع ويصل الي اوما كاد الكتاب يظهر 

 ه بكل ما أتو من قوة ومال فقلت الناقضات وأنه البد من محاربتالقرائي العزيز ومملوء بالبدع والم

حاجة بكم ياقوم الي الحرب والقتال وبذل األموال فما اسهل وابسط أن تنتقدوه كما يفعل العلماء وأهل 

  رتني مخطئاً في شئ منه اعترفت واعتذاألدب في جميع األمم والشعوب وإذا وجدت

  

  .تركت لهم المجال وانصرفت, بخصوص هذا الخالف رة الحبرلهذا ومع تحكمهم أال أرد علي حض

  

رد اعتراض علي "في كتابه " ألحكام الشرعيةا"راد فرج يشرح لهم كيف وضع كتاب وعلي ذلك كتب م

  10رقم  انظر صورة الكتاب في صفحة 1935 في ابريل سنة "كتاب األحكام الشرعية

  

 سبع سنين ال يحركه محرك وال يؤلف غيره أحد  ومن ذلك الوقت بقي الكتاب مهمال1928ً سنة ومنذ

مني من صميم فؤادي أن يصدق ما أعلنوه وكنت أت.  ينمن أبناء الطائفة وال سيما من أولئك المعارض

عن أنفسهم في نشراتهم من أن العلم بينهم وصل إلي درجة عظمي من الرقي فيضعوا هم الكتاب ال 

  .رأئي العزيز ومملوء بالبدع والمناقضات كما يقولونككتابي الذي اعتبروه مخالفاً للشرع الق

  

 وهو بمنزله بلوران الرمل باإلسكندرية بعيداً , وصل مراد فرج بك1935بيد أنه في شهر فبراير سنة 

 بكتاب رسمي يرد بالبريد من دار الشرع لطائفة اإلسرائيليين القرائين في ,عن الطائفة في عزلته

لذلك قام مراد فرج مشكوراً . لت عن الكتاب وِلم لَم يتم طبعه نهائياّ إلي اليومالقاهرة أن وزارة العدل سأ

بطبع الكتاب بناءعلي طلب المجلس المللي وإال اهملت الحكومة المصرية شأن الطائفة من بين سائر 

  . الطوائف أألخري ال قدر اهللا وخاصة إذا بقيت علي هذا الحال من أإلهمال
 

فطبعها طبع وقتي ثم هي معروضة للرأي , ة أن تكتفي بالنسخة التي عندهاوما كان ليمكن للحكوم

لي طبع الكتاب إلي اآلن وتستحثنا إم ي لَم ِلم  منا رسمياًوالنظر كما هو مكتوب بها وإال فما كانت تستفهم

  اليهاطبعه وتقديمه 

  

ليه بعض المسائل في وأعرض عسيادة الحاخام  عليجاءنا الخبر الجديد أتردد ين  ح,وكنت قبل هذا

حبر أحبارنا العالمة الكتاب مستطلعاً رأيه فيها وبالجملة المادة ذات الخالف الجديد وكان قد كتب إلي 

 أي قبل خالفه –ي ورأي الحبر السلف رحمه اهللا فجاءت فتواه وفق رأي. يا يسأل رأيهونشفشال في بول

   في  ذيل الكتاب     273اً علي المادة الجديد ثم أقره حبرنا الحالي كما أشرت الي هذا تعليق

 18



  

تحدونه طلب منهم أن يبينوا له األساس وعندما لم يجد مراد فرج آذاناً صاغية لمن يعارضونه وي

  ألحكام الشرعية وعلي أي بند من بنود التوراة والقوانين المدنية المعمول بها يعتمدونلرفضهم لكتاب ا

لمجلس لجنتين مؤقتتين واحدة بعد ل اح مّلاإلستقالة وحوقد اضطر أعضاء المجلس المللي علي 

ألخري ونجحت اللجنة الثانية بعد الرجوع ثانية إلي مراد فرج بطلب المساعدة إلعداد هذه اللوائح ا

  .والقوانين

  

شرحاً موفقاً لعدد كثير من "  Uكلمة لم أكن أريد أن أقولU"في كتابه  نشر مراد 1935وفي ديسمبرسنة 

ا ورأي الشرع وأحبارنا السالفين ووصايا  مسألة ينطوب يهودداود الناسي ومسألة . تقرؤمسائل ال

  .التوراة
Breifs Description of his reply:  

 
“A WORD I WOULD PREFER NOT TO SAY” 

 
In early 1935, Murad Farag published the Book:  
“Israelite Karaite Personal Status” as per the Karaite General Council request.     
Quickly the publication drew criticism from some who pretended to be 
knowledgeable about the faith. They even attacked Hakham Tobiah Levi 
Babovitch in his apartment and showed disrespect.                                                  

 
At the time Murad Farag was in Alexandria which he chose earlier, to cut his 
relation with the community. He learned about what had happened from the local 
Arabic and French Newspapers.                                                                               
He wrote this article to refute all the allegations of those who were discontent 
with his book. 
As usual in all his works, he proved his case quoting the Torah, the accepted 
works of all the karaite sages and what is also accepted among our Brethrens, the 
Rabbanites. 
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 بتحضير الالئحة الداخلية وقانون أألحوال 1935وأخيراً كما كان دائماً استطاع مراد فرج في سنة 

  الشخصية

  

  وتم اعتمادهوزارة الداخليةالجهات المختصة ب الي "كتاب الحكام الشرعية " تم ارسال1937سنة في  و

  1941بعد ثالث سنوات أي في سنة 

   1962حتي آخر انتخابات تمت في سنة يير جوهري بدون أي تغ ت سارية المفعولانين ظلوهذه القو
 

عد خروجه منها لسبب ما ب  ان طلب شخص العودة الي ملةاليهود القرائين1941وحدث انه في سنة 

  .ل رجوعه ثانيةوعرضت القضية في المحاكم وقب

سرائيلي القرا ئي بدالً من قوله قانونياً تب الحكم كتب انه اعتنق الدين اإلاثناء كتابة الحكم ان كاوحدث 

  انه رجع الي المللة 
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ولما أراد مراد تصحيح التعبير لم يعيره المجلس أذناً لعدم درايتهم وجهلهم بالصيغة القانونية فصدم 

 الي يعقوب فرج عبداهللا رئيس الطائفة في ذلك الوقت يوجهه الي  فكتبمراد ورثي لحال الطائفة

 حسن السمعة وما يبين هذا من ضرورة اتباع الصيغ القانونية وذكر مواد القانون واال فقدت الطائفة

   جهل

  :صورة خطاب مراد الي رئيس الطائفة

  
  

  خـدمـاته لطائفة اليهود الربانين

  اء علي طلب كبير حاخاميهم هائية بنيغته النوضع كتاب أحكامهم الشرعية في ص  . 1

 إختير سكرتيرا لجمعية الدراسات التاريخية ليهود مصر المكونة من الحاخام 1925و في سنة   .2

حاييم ناحوم الرئيس الفخري وعضوية يوسف قطاوي باشا المدير التنفيذي للجمعية المعروفة 

  :بإسم
Société D’Etudes Historiques Juives D’Egypte              

  48اعة اإلحتفاالت للجمعية في صفحة  انظر الي قصيدته الشعرية بمناسبة ق  

         ترك في تحرير جريدة الشمس اش  .3
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  :أحد حاخامين أخواننا الربانين بكتابه المعروف باسمخطاب تقدير واعجاب من صورة       .4

  "اليهودي معني وعقيدة         "

  

 مما يبين الي مراد فرجأي خطاب شكر أو تقديرمن المسؤلين القرائين ب هذا المقال كاتجد سف لم يلأل"

   .مستوي المهيمنين علي شئون الطائفة من أدبٍ وكياسة

  "ال يكرم المرء في داره" :وكما يقولون

   من الحاخام قيقي من طائفة اخواننا الربانين :صورة خطاب تقدير
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  )تهمة الدم(ثة بور سعيد  حاد-قضية كاهانا 
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 كهانة بالشروع في أخذ بنت مسيحية داوود اتهم شخص من اخواننا اليهود الربانين ببورسعيد اسمه حييم

والنيابة العمومية اقامت دعواها عليه ورفعت الي جلسة . طليانية اسمها ببينا تبلغ من العمر ست سنوات

والمحكمة قضت .   من قانون العقوبات265 و10, 8لمواد الجنايات بمحكمة الزقازبق األهلية لتعاقبه با

    مادة الرأفة352عليه فعالَ بالحبس سنة مع التشغيل بعد ان راعت في حقه مادة 

وكتب خطاباً " س سوميخ"عند ذلك قام عضو من أعضاء المجلس المللي ألخواننا اليهود الربانين يدعي 

الهيمنين بعدم مباالة ”AIU in Paris“ لعالمي في باريس شديد اللهجة الي رئيس اإلتحاد األسرائيلي ا

مراد القدسي        منقول من كتاب"س سوميخ"علي شئون الطائفة في مصر وفيما يلي نص خطاب 
The Karaite Jews of Egypt (from 1882-1986) and JQR  
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 وطلب ته وضلوعه في القوانين المعروف بكفائ سوميخ بمراد فرج المحامي/السيد"اتصل وعلي الفور

  ستئنافتهم وطلب اإلمنه الدفاع عن الم
 

ح والجنايات  دائرة الجن–وقام مراد فرج المحامي بالدفاع عن المتهم امام محكمة استئناف مصر األهلية 

 نور .شعة ذلك النورمحكمة اإلستئناف وفيه ما فيه من أوفيما يلي حكم . خير دفاع وفند بهتان دعواهم

  :العقول الراقية المنزهةتلك 

  فخم عباس حلمي باشا خديوي مصرباسم الجناب األ

  محكمة استئناف مصر األهلية

  دائرة الجنح والجنايات

ستر كوجلن واحمد زيور بك ت رئاسة حضرة فاسم امين بك وبحضور حضرات ملمشكلة علناً تحا 

  تب الجلسةبة ومحمد جالل افندي كابراهيم ذو الفقار بك وكيل النياقضاة وا

  اصدرت الحكم اآلتي

  1902 سنة 1635 المقيدة بجدول المحكمة نمرة 1902سنة 1950مومية نمرة في قضية النيابة ا لع

  ضد

  ة مقيم ببورسعيد سن26حييم داوود كهانة عمره 

  وحاضر بالجلسة للدفاع عنه من قبله حضرة مراد افندي فرج المحامي

شروع في اختطاف البنت المدعوة ببينا ياسي البالغة من العمر ست ل النيابة العمومية هذا المتهم بااتهمت

ه بالمواد ازيق االهلية وطلبت عقاب التحايل بقسم األفرنج ببورسعيد وقدمته لمحكمة الزق بطريقسنوات

   عقوبات10 و8 و 265

 20و 352و 10و 8 و265 بالمواد الً عم1902 سبتمبر سمة 20مت بتاريخ والمحكمة المشار اليها حك

بس اإلختياطي والزمته مدة سنة مع التشغيل يخصم منها الحوبات حضورياً بحبس حييم داوود كهانة عق

  .بالمصاريف

كم أييد الحبة االستئناف تالمرافعة طلبت نيا وبجلسة 1902 سبتمبر 21نف المتهم هذا الحكم بتاريخ فاستأ

  امي عن المتهم طلب الحكم ببرأ تهحالمستأنف والم

  

  -المحكمة-

النيابة العمومية والمتهم والمحامي  رئيس الجلسة واقوال وطلبات ع تقرير الدعوي من حضرةبعد سما

من التحقيقات االبتدائية يث انه يستنتج ية والمداولة قانوناً من حع علي القضطالالعنه والشهود وا

  .ةيست ثابتتهمة الموجهة ضد المتهم لي امرت به هذه المخكمة ان الوالتحقيق التكميلي الذ
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 ان الشهود الذين استعرفوا علي المتهم هما البواب والست ماروال أما باقي الشهود فإن شهادتهم وحيث

واية عن الشاهدين المذكورينلكونها مجرد رل عليها ال يعو  

  

وحيث ان البواب قرر انه كان يلعب الطاولة في مكان قريب من المنزل ولم يري المتهم دخل في 

 ال يعلم بحادثة االختطاف اال لما صاحت ام البنت  ووبخته علي عدم التفاته الي األشخاص المنزل وانه

  .الذين يدخلون في المنزل ويقول انه لما سمع صياحها دخل المنزل فرأي المتهم خارجاً منه

  

وال  عليها ما علمت بالحادثة اال من الست مار الشاهد ال يمكن تصديقه ألن والدة المجنيوحيث ان هذا

دة وهذه قررت ان المتهم بمجرد ان رآها نزل من علي الساللم يجري وبعد ذلك هي توجهت الي وال

 المتهم  صادف وال يفهم حينئذ كيف ان البواب.وابب ثم نادت علي الخبرتها بالحادثةالمجني عليها وأ

  علي السلم بعد مرور هذا الزمن كله

  

فيها المتهم ل عليها ايضاً ألن اللحظة الصغيرة التي رأت وحيث ان شهادة الست ماروال ال يمكن التعوي

  افظة لصورته            ي حربما ال تكفي الن تبق

  

قرر عنده بتأثير راد ان يتخلي عن المسئولية وقد ت ان البواب أيث ان الذي يتبادر الي الذهن هووح

طف و يهودي كان يريد ان يخ المنزل  هشخص الذي دخل اليهل البيت والجيران ان  الآراء أافكار و

 يهودي فقابل المتهم  عنهود فمشي في الطريق يبحثيلتقتل في حفلة دينية كما هو مشاع عن ال البنت

ها تكون نبد ألها واعتقدت انه هو الذي رأته واللي الست ماروال تخيل ليه ولما عرض عواستعرف ع

لها وال أثر من أقوا قد يكون تكما ان البواب رأي حقيقة المتهم أكدت من انهتأثرت من أقوال البواب وت

  هما وبسالمة نيةغرابة في ان يكون حصل هذا التأثير ا لمشترك من غير شعورمن

  

للمحكمة انهم موصوفون ت الحادثة ويظهر نفي الذين قرروا ان المتهم كان معهم وقوحيث ان شهود ال

مجني عليها انه ي انه لما سمع والد الوهعة ظهر صحتها تماماً في الجلسة حدهم قرر واقبالصداقة وأ

ة وقد هم كان عنده في دكانه في وقت الحادثحيل ألن المتله هذا يست المتهم قال حصل االستعراف علي

  دثةاني عليها صحة هذه الحقرر والد المج

  

ن شروع القانوني ألة المنسوبة الي المتهم لم تصل الي درجوحيث انه فضالً عن ذلك فإن الجريمة ال

ا حصل هو ان المتهم نادي البنت وتكلم ي شاهدة الرؤية الوحيدة قررت ان غاية مالست ماروال وه

  جرد الكالم ال يمكن اعتباره بدأ في اإلختطافساللم ومدها ولم ينزلها المعها ولم يمسكها من ي
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  فلهذه األسباب

نف اً بإلغاء الحكم المستأكمة حضوريكمت المح من قانون الجنايات ح210ي المادة طالع علإلوبعد إ

  صاريف علي طرف الحكومةموببرأة المتهم وال

  

 15 الموافق 1902 ديسمبر سنة 15لنية النعقدة في يوم اإلثنين حكمت به المحكمة بجلستها العهذا ما 

   هجرية1320رمضان سنة 

  امضاء رئيس الجلسة

  امضاء كاتب الجلسة

  

  :أعـمـالهومؤلفاته 

 األدب و والقانونتشريعال  في -  في في مختلف الموضوعاتاباَثالثين كتكتب مراد فرج أكثر من 

 خاصة بطائفة نشر وأصـدر مجالت شهريةكما .  والدين الدراسات اللغوية والتاريخالشعر وأصولو

  :رهاـها ونشـلفبسيط بأسماء الكتب التي أ وفيما يلي حصر.اليهود القرائيين

Uرـفي األدب والشع***  

    1912   نةـ س در في يوليوـص     الجزء األول –ديوان مراد   .1

  1923صـدر في اكتوبر سـنة           القدسيات  .2

   1924  ة  سـن  يناير در فيـص     الجزء الثاني–ديوان مراد   .3

  1928  ـنةمارس س  في درصـ  )القدسيات لكتاب ترجمة(הקדשיות   .4

   1929نة   ـدر في مارس سـص     الجزء الثالث–ديوان مراد   .5

  1935    سـنة در في يونيوـص     الجزء الرابع–ديوان مراد   .6

   1939    سـنة در في يوليوـص    الشعـراء اليـهود العـرب  .7

  1945 في ابريل  سـنة   ـدرص    )ממשורר ערבי(שיר עברי   .8

Uاألديـان مقارنة في التـاريخ و  

      1917 سنة صـــدرאדרת אליהו  هو ترجمةلفصل من كتاب (شعار الخضر   .1

  1918در في يوليو سـنة ـص      ن والربـانـون الـقـراؤ  .2

  )مغير معلو( در فيـص         رواية النـهـلـست   .3

  *****صـدر في           تفسير التوراة  .4

  1946نة ـدر في سـص        اليهودي معني وعقيدة  .5

    1950صـدر في سـنة             أيوب  .6
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 في أصول اللغات

  1925صـدر في سـنة           استاذ العبرية  .1

  1927صـدر في سنـة    ة العبريةانتقاد كتاب الكنز في قواعد اللغ  .2

   1930صـدر في سـنة    الجزء األولملتقي اللغتين العبرية والعربية  .3

      1933صـدر في سـنة    ملتقي اللغتين العبرية والعربية الجزء الثاني  .4

   1937  صـدر في سـنة  زء الثالثعربية الجملتقي اللغتين العبرية وال  .5

Uفي القانون والتشريع  

  در فيـص    رسالة في أألموال القـانـونـية  .1

  در فيـص      المجموع في شرح الشروع  .2

  در فيـص      دعـاوي وضـع اليـد   .3

  در فيـص      كـلمة في مـيراث البـنت  .4

   1917ة  صدر في سـن)خالصة القانون أصوالً وفروعاً(القانونية الفروق   .5

Uّية والشرعفي القوانين المل  

   1901صـدر في سـنة   اللجنة المللية لطائفة اإلسرائيليين القرائين  .1

  1916قانون المجلس المللي لطائفة اإلسرائيليين القرائين صـدر في سنـة   .2

 1935األحكام الشرعية في اإلحوال الشخصية لإلسرائيليين القرائين  سـنة   .3

  1937     سـنة    نظامية الداخلية لطائفة اإلسرائيليين القرائينالالئحة ال  .4

  

Uفي الصحافة  

  مجلة التهذيب  .1

  إإلرشادمجلة      .2

وساهم في تحرير جريدة الشمس إلخواننا  كتب العديد من المقاالت ا لوطنية في الصحف المصرية

  اليهود الربانين

  

نشـأ أول مجلـة لـطائـفة أإلسـرائيـليين وهو يعـتبر الرائـد أألول للصحـافة الطائفية فقـد أ

   ثم مجلة 1903 واستمرت حتي سنة 1901وذلك في أكتوبر سنة " مجلة التهـذيب"القرائيـن بمصر 

   1909 الي سنة 1908 من سنة "أإلرشاد"

 فقد صدرت عن جمعية اإلتحاد لإلسرائيليين 1930 إلي سنة 1924 سنة   من"اإلتحاد"مجلة أما 

  القرائين

                      فقد صدرت عن جمعية الشبان اإلسرائيليين القرائين 1956 الي سنة 1944 من سنة الكليمجلة وم
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Uمقتطفات من أشعاره   
  

  

خر االربعينات ويالزمه قي تنقالته امعروف انه كان يساعد مراد فرج قي أو(ذكر موريس فريد 

ومن . ن مراد لم يكن سعيداً في حياته الزوجيةأ )ظرويساعده في كتاباته حيث أصيب مراد بضعف الن

   : قراءة أألبيات التالية من كتابه ديوان مراد الجزء األول يمكن القارئ ان يتبين ذلك من بين السطور

  .في التألم الشكوي

  : ديوان مراد  الجزء األول الجزء األولمن

  
                                           12  

  وقالت زواجي ليس فيه طالق    ـبتي علي غير رغتزوجت بالدنيا

  وان كنت تأباني فليس فـراق    اذا كنت تهواني فوصـلي محبب

  وليس لعبدي ما أقـام عنـاق    تحت سـيادتيتكون معي كالعبد 

  فـما هـو اال نـفرة وشقـاق    ي يجيبـك بطـبعهـفقلت سلي قلب

  كون ابـاقفقـلت محـال ان ي    ي ـفقالت لي ائـبق ان قدرت وخلن

  فال بـد يوماً ان يكـون سيـاق    هـسأصبر حتي يقضي الموت شـأن

  اقفقـلت عـذاب كلـها ونـف    ع بالحيـاة وفـز بـهاـفقالت تمت

  فقلت ولكن ليـس فيـك وثـاق    يـفقالت انا الحسن الذي يسلب النه

  كن لألنــام محـاقفقـلت ول    در الذي دام في الـعالفقالت انا الب

  اقفقـلت وأنت الفـقـر ال يط     نصره المال الـذي عـزفقالت انا

  وبيني ولكن ال يستحيـل وفـاق    اـوفـق بيـنهـوما زالت الدنيـا ت

  ن زعاقوكأسي من صرف الزما    ـصغَنَ ميـشي من طبع الحيـاةعفَ

  انا لك مهما قـد فعلـت نطـاق    اـوأردفت الدنيـا الحديث بـقـوله

  ي ونـزاقـاء ام قلـيليـق رض    ذيـك الفإن شئت أن تختار فاختر ل

  منـام وكـان الصحو وهو غالق    فقـلت اتركيـني سـاعة واذا بـه
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  ير من الوقوع في الهوينصيحة وتحذ

  من ديوان مراد الجزء األول  
30  

 
 
 
  

  ممقـوتة أو أنها ال تفـتن    من ذا يقول علي المحاسـن أنـها

    ذاه يأمنفنجا وأصبح من أ    ذا اجتهد الفتي اجتنب الهويالكن 

  لما يـدوم مع الفتي بتمكن    والعشـق سـهل المبتـدي لكنـه

  علم الفتي ان التخلص أحسن    ال يستطيـع تخلصـاً منـه وقـد

  ما تستطيع فذا لنفسك أصون    فاعمل علي تـرك التعـلق بالهوي

  

  ي العربية لترجمته لكتاب الصالة من العبرية الهالل فارحيمدح وتقدير للطبيب 

   من ديوان مراد الجزء الثاني
60  

  

  فما زال معموراً تضئ كواكبه     هـهد جانبـإذا هجر العبري وان

  فتهمي كما كانت علينا سحائبه     لهـرة أهـري بغيـذكلتعاد له ا

  اربهـ وتصفو مشفتنبع أزهار      ذو جدب ويخضب ماحلفيزهر

  بهـوص مناقعريق متين لم تق     ـقوب أن لسانهمدري بنو يعـفي

  لم  ذاهبهعلب الكما هو لكن يط    ـعةبه التسبيح في كل بيويجري 

  اهبهـادات اآلله غيـلهم في عب    عاً وتنجلي ـزاه جميـفيدرون مغ

  ه غرائبهـ تعصي علياليقول و    ـهم ما الذي ين يصلي المرء يففخ

  هـها يعلو وتسمو مراتبـياة بح    ـتيلم للفـه علم وفي العـعلي أن

  هـور مذاهبـاب اهللا نـلسان كت    سان الدين والشرع والهديوهذا ل

  غني مواهبهت ري العبريفريث ي     ـوافإن قام أهل العلم يوماً وعرب

  اعبهـريح متـستـيما تـ لكدواء    ـتاًه موقـطي اليـعقم يـكذي س

ـطب    ـاوماً به لنـاد ي إن جـفال عجباحبهـه صـ يقوينا بما فييب  
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  ل طالبهـثمري الـذا كمرآة يـله    ـلذا مقابـظين هـفه اللـنا بـيري

  ه أنـارت جوانبـهـالل يحكـيه    ـالن الغه مـحر فيـهه بالبـبـأش

  به ـاتـقي وأعـلتفالبـد يـوماً ن    ـهة لكـان لي غبـط منيت أن لوت

  

  ) من أجمل أشعار مراد في الحفاوة والفخر  (من ديوان مراد الجزء الثالث

جمعية المباحث التاريخية اإلسرائيلية " ح القاعة الجديدة الخاصة بخطب ومحاضرات احتفاالً بافتتا

At the inauguration of                  بمصر  the conference hall for                    
Societe’Historique D’Etudes Juives D’Egypte                                

  

       قوداـم عـوانظموا منه لذكراك           ـه أصداف اللؤلؤ من  واعـاجم             

 واكتبوا في جبهة الدهر العقودا    جدـن عسـم واجعلوا اقالمكم     

  وافـتحوا مغلقها فتحاً جديـدا    نشآتكم نـم  المطوي وانشروا    

    وأعتدوا من مزابـاكم جنـودا     حرب العال وصلوا من عزمكم     

  وخذوا من جانب الحق شـهودا    ـد وغ سـ أم ا بينواجعلوا م    

  خان فيما مضي الصبر اليهودا    الصـبر فمـا عـدة   دواـعوأ    

  الدنيا وطيداصبرهم بالنفس في     فـغدا وطّـدوا النفـس علـيه    

ـّوا وال كلّـوا جهودا    يوماً وال ما دري اليـأس بـهم       عمرهم مل

  كنجوم الليـل في الدنيـا وجودا   هملم نـجد أرضـاً خلت منهم ف    

  حسوداوماً ـلم نجد هم ضايقوا ي  ـمواذا هم ضويقـوا من غيـره    

  اتـراهـم نـاوُأوا يـوما ودودا  ــمسالموا الـناس وراعوا وده    

  انـهم بالروح من فـادوا العهودا   والوفــاء الحـر فيـهم مثـل    

    1فغريـضشهيـدان ـجلها اإلبفقضي من ا   قـد فـداها بـابـنه  

  وورثـنا عنهم الذكـر المجيـدا  واجـاروا وغـيرهـم خـذلـوا    

  باالُلي قد شـرفونا اليـوم عيـدا  أيـهـا القـوم هبـوا سـجـلوا    

    فـي كـل شئ يا ابـا األشـبال  ولعلك بـك واصلـون الي المني    

  هي في سنا االخالص شبه هـالل  ر من تحبـهـك يوسفُ خيـوعلي    

  ال اسـتطيـع بـلوغـه بـمقـالٍِ  أوجزت شعـري في عالك ألنني     

  

  

   السموأل بن عاديا من قبيلة غريض1    

 49



 
   

  من ديوان مراد الجزء الثاني;;

 ومن وسرينمنياء الة المهر والصداق لصالح بنات األغفي التحايل علي الشرع وتحريف الكلم في مسأل

  ومسألة أيلي مرزوقأشهر الحوادث مسألة الدكتورابراهيم منشة 

  
50  

  كذبـ ال   باختالق واستعانوا    وضادوا وضعه) 1(عكسوا الشرع

  بـ مهر النس   القابض وهو    ـولـون الفتـي أمـهـرهافيـق

  بـذهـ ال  ينـبرن نيه ـتقت    ـهال  وـفه رية أن تكـن  مثـ

  )2(بدهـ الك  بوار  بارت بارةٌ     ـهال س ـلي ة ـمعدم كنـأو ت

  طبـ من ع  بها داويـ ي أو     ـأسو جرحهالم فيـها عـا لـم

  بـ النش مكان  يجزي  فهو ال     هاـا السن لـد صفـا قـذا موإ

  بـشرع الكت يكرم  ل من ـك    ـي لـرض عـه فـنا أنـونسي

  العزب  ينـ ب ا دامـائالً مـق      أذيهدوـع بن ـي م ـل إذا ـف

   تذنب  لم النهي لـأه وهي يا    ـملهعـذي تـا الـروني مـخب

   للمكسب هاـديها سعيـن يـم      واـاطلب م ـث أوالً  لموها ـع

  ربـللمش  وردها    مـورأيت      وقهاـوالي سـم أن تـإن اردت

   واألدب افي عـلمه ـرها ده     هاـن أختي بـوا اآلن موأعينـ

  بـين الركـفو بـذهب العـت     واحذروا واستعيروا واخشوا فقد

  ش وضيق المذهبـربة العيـك     ـوايأمن م ـل لنا ـا قبـسوانـف

  رض التأهيل فرض الموجبـف     ـهالم  إنـن مـالدي ا علي ـم

  لبـالمطـرهقها بـأن يـال ب    ـعطيه الفتييهر ـي بالمـوقض

  وس األبـعجز كابـي تـوالت     ـافهـخو كـدر تسـي تقـوالت

  لبـطـال د ـلس واألم  و ـه    ـه ملكـي ذي ـال ان ـما كـأب

  ن الحال فوق الخشبـبعد حس      ـهارثي لـالة يـ في حداـوغ

  بزـ الع راخـفـك وات ـاخ     ها ـزوج ي ـر التـه غيـ لو

  ودة المكتتبـلي ع امنةـفاض      ديـللن  ف ـ اك  دتـم اذا 

  بـالمكتتـش بقبـل أن يـبط     تكهـ ف داء وداوواـوا الـعالج

  بـقـللح    دةـع دوا ـوأع       بعضكم الرأي وشوروااجمعوا 

  ربـ الك اتـقـ ضائ وتحلوا     دوا في أمركم ـسي أن تهتـوع
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  شاء الريبـو غـجلـونه يـع    ـي لـ ع اـوكلنـ ت  اهللا اـولن

  د األربـلة عنـدوا الحيـتج      ـهل أنا أسـ فم تمـوإذا شئ

  اطري المضطربـام في خـق      وم نصحي حسبماـلكم يا قـف

  بـ أوج  لم رهـ شك كمـيفعل      واب عندهـم من صـوان رأيت

  بروا الذنب وال من غضاغفـف      وسـ ه راء هـ  قلتـم وإذا

   الرجل بالمال لتتزوجفي أن الفتاة صارت هي المكلفة بإرضاء )1(

 الكهدب الثقيل الوخم )2(

  

  
                     חברת עזרת הבתולות " جمعية زواج البنات الفقيرات"كان مراد فرج من مؤسسي 

  رزوق والد صديقي عبد العزيز مرزوقلعاملين متاتيا نسيم مااألعضاء  كان من بينكما 

        David Marzouk  منقولة  مراد فرج  كتب جميع و    الصورة  بهذه  أمدني الذي  

            . منقولة علي أشرطة ميكروفيلم

Uما قاله الكتاب والمؤرخون عنهU
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  حمد أدهمالدكتور اسماعيل أ

  عضو اكاديمية العلوم الروسية

  ووكيل المعهد الروسي للدراسات اإلسالمية

  "الشعراء اليهود العرب"في مقدمة كتاب مراد فرج 

  53في خاتمة التصدير انظر صفحة  
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  أعاله من مكتبة حسون

  

 55



  وفـاته

 سنة ودفن في مقـابر 89 وهو يـبلغ من العمر 1956 توفى مراد فرج في الثامن عشر من يونيو سنة

وقد طلب من عائلته قبل وفاته أن تكون .  أإلسـرائيـليين ألقرائين بالبساتين في ضواحي القاهرة

   . ونفذ إبنه توفيق وصية والدهلته فقطمراسم الدفن بسيطة وبين أفراد عائ

  رحمه اهللا وأوسع له فسيح جناته

  أألشعار في رثائه

  

  رثـــــاء المرحوم مراد فرج بك المحــامىفي 
  1956 سنة 244نشرت في مجلــة الكليم ـــ العدد 

  نشرالضياء علي العشيرة ساطعًا          نجم تكشــــف من قديــــم المعــــًا
ـًارائــــــعفبــدا لها حقــًا منـــارًا                 وسري سناه إلي الطوائف آـلها

  وسما خطــيــبـًا  وأديـبـًا ضــالعـاً   غضًا يافعـــًا            نطق القريض وآان 
  ومؤلـــفًا وآــذا فقيـهًا شــــارعــاً   آــان العصامى واستحال محاميـًا            
  إمـامًا بــارعــاً  وبفـــقهه أضـحى  وبشعـــره وبـنثــره وبــحــوثــــه            

  وجرى الشــباب إلي ثماره طامعاً   علمــه           فسعى الشيوخ إلى مناهــل 
  مع أشبـعـت أدبــًا وفــكــرًا يانعـاً   فإذا النفوس قد ارتوت وإذا المطا            
  فوضعت قــاموسًا فـريـدًا واسعــاً   أمـراد قـد ثابرت دهــرًا جــــاهداً            

  دوحة فـازددت فخــراً  ال معـــــاً      فيه التقت لغة العبارى والعـــروبة       
  لتـكـون صرحاً  للثــقافـة جــامـعاً   ووقفت ماالً  آى تشـيــد قـــاعـــةً           
  ويصير حــلمك بالمــكارم واقعـــاً   فعسى الجهود تقيم صرحك عاجالً          

   خــاشــعاً وقريحة للنــفع طــــراً     طـال الزمـان وأنـت تـجـهد ناظراً 
  أعّيــت سواك فكــان جهداً  رائعـاً   فدرســـت أيــوب النــبى دراســـةً           
  منك القوى وظللت نوراً  ساطــعاً   وبذا انطفت منك الرؤي واستضعفت        

  أنـــواره نــــاب تراثــك شـــائعــاً     فإذا خبــا منــك النـشــاط وُعِطـلـَْت   
  وبلغــت شأواً فى المشارق شاسعاً   قـد شــرفــت قــومك عالياً           أمــراد 

  إذ آنـت قطـبـاً  للـبــريــة نـافعـــا  فــجــزاك ربى يا مــراد مثـــوبــةً           
  قـد آــان ربى مســتجيباً  سامعــا  وَسَكْنَت داراً  فى الجنـان فسيحــةًًً           

  
  الجميل  أمين باروخ 

 
   تاريخ ما أهمله التاريخآلمة في
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 عن تاريخ حياة مراد فرج وعن أعماله بتَـسواء من اليهود القرائين أو من غيرهم كَلم أجد أحدا 

 اإلشارة وزمن اإلعالم هوكل ماالحظت ونحن اآلن في عصر الحاسوب واإلنترنت . بإسهاب وانجازاته

 األدب والشعر والقانون وحجة في  مراد كان من رواد انوبما, العرضية إلي بعض أعمال مراد فرج

لرفع القرائين طائفة  تب ما أستطيع عنه وعن نضاله معاألحوال الشخصية والدينية قررت أن أك

  .شأنها بين الطوائف األخري في مصر

يبين حالة طائفة اإلسرائيليين القرائين ما فيه شك في أن تاريخ حياة مراد فرج ومسير حياته وال

  .ي فترة حياته وما كانت عليهبمصر ف

ال يحتفظون قادة اإلكفاء كما كانوا فلم يكن للطائفة معاهد دينية لتخريج الرؤساء الدينيين وال

    وما يمتلكون من أمالك بسجالتهم

  . بين الطائفتين إذ ان الزمن تغيرولكنه لم يلقي لألسف اال اذاناً صماءللوحدةوكم دعا مراد فرج 

الت مراد تذكر محاو  ”Jerusalem Post“" جروسليم بوست"شرت في  نبذة من مقالة نُوفيما يلي

  "شعار الخضر"به مراد في مقدمة كتابه وما كت. رج للتقريب بين الطائفتينف
The following is part of an article published in Jerusalem Post- Mar. 28, 2007 
about unifying the two communities. 

     
About 5,000-7,000 of Egyptian Jews were Karaites, who reject the rabbinic interpretation of 
the Torah, as opposed to Rabbinic Jews. The Karaites have their own Code of Laws. "Today 
there are nearly 30,000 Karaites in Israel, with almost all descended from Egyptian Karaites," 
says Prof. Ilan. "Although there have been attempts in Egypt to solve the prohibition of 

it was not , Farag Mouradnotably that of Karaite , intermarriage between both groups
successful."  
From Jerusalem Post (Mar 28. 2007)  

  :بين الطائفتين  تبين آماله ومحاوالته لجمع الشمل وهي "شعار الخضر "هكتابجزء من مقدمة لكم وانقل 
  

   57  صفحة في "הואדרת אלי"   "شعار الحضر"جزء من مقدمة آتاب 
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صالح حالة طائفة اآلسرائيليين عن تاريخ حياة مراد فرج وآفاحه إلهذا ما جمعته و اعددته 
  عب التي صادفها في مسيرة حياتهصامالقرائين وال

  :تم آتابي بالترحم عليهو أ
מלפני אלהי הרוחות לכל בשר  זכרון טוב וחן וחםד ורחמים וחמלה וחנינה ורצון וכפרה

ר מן העולם הזה במאמר אלהי עבש" מראד פרג"המקדיש שהוא צור עולמים על נפש 
בים אלהי וב ובמעצים טוישראל בחפצו וברצונו והלך לבית עולמו בנפש טוב וזכר ט

זכרוני יהוי ברצון עמף פקדני  ככתוב:  ויפקדהו בשועתוהו ברצון עמוישראל יזכר
ויתן חלקו :  עים נחלתךבשמחת גויך להתהלל לראות בטובת בחירך לשמח: בישועתך

 על יבוא שלום ינוח: נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ: עים הצדיקים ועים המשכילים 
      :חומשכבו הלך נכו

  
ר "וכן זכר כמ  ונבואים וטהורים ומקדשים לברכהזכר צדיקים לברכה וזכר ישרים

  טוב ובמלון נחמדמלוןה ולתחיה אלהי ישראל ילינהו במראד פראג  זכרונו לברכ
שכתוב .  מקרא ויקים עליו. ובמלון נחשב ועם שבע כתות הצדיקים הנוחלים בגן עדן

שמחו .  לצדיק ולישרי לב שמחהותם אור זרועכבד ירננו על מש חםדים בכבויעלזו
  .צדיקים ביהוה והדו לזכר קדשו

  آمين. رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته
  
  

 وكانت المصادر التي استقيت منها هذه 2007تم كتابة تاريخ حياة مراد فرج في الثامن من شهر يونيو 

ئفة اإلسرائيليين القرائين المعلومات هي من كتبه وسجالت محاضر جلـسات المجلس الملّي لطا

  . وما كتبه المؤرخون عنهبمصرومجالت التهذيب واإلرشاد واإلتحاد والكليم
  

Albert Gamill 
  البير زآي باروخ الجميل

  2007و  يوني8
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