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وعىل آله  رسول هللا، محمد مد  والصالة والسالم عىل نبينابسم هللا والح

الضفة ب الكائناإلقليم  "نقادةإقليم كتاب عن " فهذا بعد:و وصحبه الكرام، 

 الجّواني" الذي هو قلب صعيد مرص. الغربية لنهر النيل العظيم، يف "الصعيد

ة "قوص"، و  -قاعدة اإلقليم  – "نقادةمدينة "وتقع  دينة الشه هي قبالة ا

، وجنوب غربي قرص" صاحبة ثلث آثار العالمشمال غربي مدينة طيبة "األ ب

  يف زماننا هذا. نقادة لمحافظة التي تتبعهالاإلدارية عاصمة ال "قنا"مدينة 

ً أمام ذلك اإلسم "نقادة"، بل إن نقادة ُعرفت قبل أن  ليقف التاريخإن  طويال

ّلت نقادة إذ  لم يكن قد ُدّون التاريخ بعد. وقتالتاريخ نفسه،  يَعرف اإلنسانُ  مث

ً من عصور وعرص  حضارة رصية  ما قبل التاريخ وما قبل األرساتا "ا

كانت نقادة و ، والثالثة األوىل والثانية :نقادة حضارات ، عصورالقديمة"

ً  "التاريخية" وكانت قاعدة واألمس القريب.  ،من نقادة اليوم أوسع وأكرب نفوذا

 .قليماإل  إقليم نقادة يف ذلك الزمان قرية "طوخ" الواقعة شمايل

ة إذ بشمس  ً، و  هذا اإلقليم تغيبوبعد تلك اإلرشاقة التاريخية الكب ّ قليال  هالكن

 –وهو جبل نقادة  -"جبل األساس"  عىل ،أن بزغت مرشقة من جديد تلبث لم

نظام الرهبنة الفردي  بإنشاء وتأسيس رهبان وقساوسة مرص قام بعد أن

سيحية يف ذلك الديانة يف فرتة بدايات إنتشار وذلك بّربية جبل األساس،  ا

ع تجمّ  ، شّكلتسبعة أديرة فوق رمال بّرية األساساإلقليم الصعيدي، وأقيمت 

سيحية القبطية يف صعيد مرص كله. وكانت قاعدة  من أكرب تجمعات األديرة ا

إقليم نقادة يف ذلك الزمان سفوح "جبل بنهدب" بّربية األساس، فيما يُعرف 

 .قليماإل ي جنوب غرب ة" الواقعحاجر دنفيق"اليوم بمنطقة 

َتْ ومرة ثانية  ً شمس هذا اإلقليم، ولكنها ما لبثت  أَفل أن بزغت من جديد، أيضا

"وأَرشَقت وأَرشَفت  متد من "دير مار بقطر"  ،عىل ذلك "الغرب الكب بغربي ا

ً  قرية أسمنت حروسة" بأقىص شمال و  ،جنوبا حتى تخوم قرية البالص "ا

فوق لواقع إقليم نقادة. فمنذ أن أرشقت شمس اإلسالم عىل هذا اإلقليم النقادي ا



  

  

     

حتى أصبح يُعرف بـ "إقليم  ،وعال قد كرب ضفة نهر النيل الغربية، إذ بشأنه

"، وكانت قاعدته  الدولة  ّي:الحقبة اإلسالمية القديمة "عرص  إبانالغرب الكب

ملوكية" يف  مدارس العلم كانت حيث  "شوص"و "قموال"قريتّي: العباسية وا

يات عرص الدولة العثمانية فإن قاعدة مقر القضاء الرشعي، وأما يف بداكان و 

، ويف أواخر القرن قليماإل ي منطقة "دنفيق" الواقعة جنوب إقليم نقادة كانت يف

يالدي أصبحت "مدينة نقادة البلد" هي قاعدة لكامل اإلقليم، الذي  العرشين ا

ً عن "مركز قوص"  بعد ذلك استقل ً جديدا ً إداريا ً.وشّكل مركزا   هو القائم حاليا

تأمل يف تاريخ "إقليم نقادة" سيجد رص ه وإن ا منذ ما قبل الفتح اإلسالمي 

ً  كان ً  تابعا يف  أن استقل وص "األعمال القوصية"، ثم ما لبثقليم قإل إداريا

يالدي، وأصبحالربع األخ م ً وذلك  ن القرن العرشين ا ً مستقال ً إداريا مركزا

ً، و  ١٩٧٩سنة  أكثر من ثالث عقود عىل  بعد مرورنحن اآلن و م تحديدا

ً علينا أن نؤرخ لذلك اإلقليم: "نقادة، بّرية  اإلستقالل اإلداري إرتأينا أنه لزاما

" عىل مدار تاريخه الطويل من وقت أن لم يكن قد ُدّون  األساس، الغرب الكب

 التاريخ بعد، وحتى يوم الناس هذا.

مال الدين جعفر بن ثعلب اإلدفوي يف ني ألجد نفيس كما قال أبو الفضل كوإ

 وبالد الصعيد ك عن إقليم "قوص"عن سبب تأليفه لكتابه ذا "ه السعيدطالع"

 تابعة إلقليم قوص وقتذاك والتي كانتيف "إدفو"  يعيش اإلدفوي حيث كان -

ً ف - ا ا : وببعض الترصف اإلدفوي لسان أقول مستع ّ  كان صعيد (نقادة)و

وضع الذي منه نش كان الذي إليه نسبتي،ا وأرضه األرض التي هي  أتي، وا

لطريف آكامها وِظرابها، وحال لقلبي أرجاؤها  جلدي ترابها، ولذّ  أول أرض مس

، وهي التي التمائم ورحابُها، والتي أمطر الرزق عيلَّ سحابها، وُوِضعت عيل بها

 :يقول القائلفيها 
 إىل أرض الصـعيد وأهلهـا أحنُّ 

 ظلمة الليـل مهجتـيتذكرها يف 

ً عـيل ملمـة  وما صـعبت يومـا

 بالد بها كان الشباب مسـاعدي

 

 

  ويزداد شوقي ح تبدو قبابها

 فتجري دموعي إذ يزيد التهابها

 وشاهدتها إال وهانت صعابها

 عىل نيل آمـاٍل عزيـز طالبهـا



  

  

     

 عرصاتهاوقضيت صفو العيش في

تي  مواطن أهيل ثم صحبي وج

 لذلك يحلـو للفـؤاد رحابهـا

 وأول أرض مس جلدي ترابها

 

فأحببت أن أحيي ما مات من علم علمائها، وأنرش ما انطوى من فضل 

فضالئها، وأظهر ما خفي من نثر بلغائها، وَدَرَس من نظم شعرائها، وأذكر ما 

 ُ يس من مكارم كرمائها، وكرامة صلحائها، فاإلنسان يكرُم بكرامة أهله كما ن

ُبله وفضله. عظمُ يَ   انتهى قول اإلدفوي. بن

ّي سأكون  ..وأعود فأقول اللهم أرزقني يف عميل هذا القبول، ومما ال ريب فيه أن

ّي ال أجد  ً !، وإن قد قّرصت بشكل من األشكال يف كتابي هذا، بسبب كوني برشا

ٌ مما كتبه القايض الفاضل عبد الرحيم بن عيل بن سعيد  تعزية يف هذا، خ

م استدركه عليه يعتذر عن كال  -اللخمي البيساني إىل العماد محمد األصفهاني 

وال أدري أوقع لك مثله أم ال؟ وذلك إني رأيت أنه ال  ئفقال: (وقد وقع يل شي -

ً يف يومه إال قال يف غده لو غ هذا لكان أحسن، ولو زيد  يكتب إنسان كتابا

لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من 

وأقول: إن الء النقص عىل جملة البرش) اهـ. أعظم العرب، وهو دليل عىل استي

ً  ليعذرنا من وجد يف كتابنا هذاو  ،غاية جهدنا لهو اهذ ً  أو خلال الكمال ، فنقصا

  وحده ولكتابه الكريم.

وفق  ا وأرحمنا، وال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت ا ّ ّا وأعف عن اللهم تقبل من

ستعان،  وعىل آله أبناء الزهراء  ،لنبي الرسولمحمد ا سيدناعىل  وصّىل هللاوا

ً،البتول، وصحابته الر  ا ً كث الحمد وآخر دعوانا أن  جال الكهول، وسلم تسليما

.   رب العا

، باحث البكري الصديقي القريش عبد النبي آل فرغل الدعبايسبن أحمد كتبه.. 

واألنساب يف التاريخ واألنساب، وعضو اللجنة العلمية لبحوث التاريخ 

 –بالسجادة العنانية العمرية، وصاحب كتاب "الساللة البكرية الصديقية 

". وكانت بداية شاه  الرشوع يف تأليف هذا الكتاب يوم التاريخ واألنساب وا



  

  

     

وافق ١٤٣٦الرابع من شهر جمادى األول سنة  اإلثن لثالث والعرشين ل هـ ا

ً  ،بعد أربعة أشهر نهوكان الفراغ م ،م ٢٠١٥من شهر فرباير سنة  يوم وتحديدا

بارك سنة  السبت الثامن وافق ١٤٣٦عرش من شهر رمضان ا من  للرابع هـ ا

" بإقليم نقادة بجنوب  ٢٠١٥و سنة شهر يولي م وذلك بــ "الغرب الكب

 صعيد مرص.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

     

 
ل الكتاب وهازم األحزاب،  بسم هللا َزِّ الكريم الوّهاب، ُمجري السحاب وُمن

يُحدثنا اإلمام  وبعد:واألصحاب،  سالم عىل نبيّه واآللوالحمد  والصالة وال

توىف سنة  هـ) يف ُحسن محارضته، أن أول من  ٩١١جالل الدين السيوطي (ا

سكن مرص بعد أن أغرق هللا قوم نوح بالطوفان: بيرص بن حام بن نوح عليه 

وهي أول مدينة عمرت  -السالم، وهو أبو القبط كلهم، فسكن مدينة "منف" 

ً، قد بلغوا وتزوجوا، فبذلك سميت  هو وولده وهم -بعد الغرق  ثالثون نفسا

وكان بيرص بن حام بن نوح قد كرب  -وماقة بلسان القبط ثالثون  -ماقة 

وضعف، وكان مرص أكرب ولده، وهو الذي ساق أباه وجميع إخوته إىل مرص، 

ً، فحاز له ولولده ما  فنزلوا بها، فبمرص بن بيرص بن حام ُسميت مرص مرصا

ً. ثم إن ب الشجرت خ ً، ومن برقة إىل أيلة عرضا لف العريش إىل أسوان طوال

بيرص بن حام تويف فدفن يف موضع أبي هرميس، فهي أول مقربة قرب فيها 

بأرض مرص، واستخلف ابنه مرص، وحاز كل واحد من إخوة مرص قطعة من 

األرض لنفسه؛ سوى أرض مرص التي حازها لنفسه وولده. فلما كثر أوالد 

د أوالدهم، قطع مرص لكل واحد من أوالده قطيعة يحوزها لنفسه مرص وأوال 

ولولده، وقسم لهم هذا النيل، فقطع البنه ِقْفط موضع ِقْفط، فسكنها، وبه 

ُسميت، وما فوقها إىل أسوان وما دونها إىل أشمون يف الرشق والغرب، وقطع 

شمون، ألشمن من أشمون فما دونها إىل منف يف الرشق والغرب، فسكن أشمن أ

فسميت به. وقطع ألتريب ما ب منف إىل صا؛ فسكن أتريب، فسميت به، 

وقطع لصا ما ب صا إىل البحر، فسكن صا، فسميت به؛ فكانت مرص كلها عىل 

، انتهى كالم الجالل أربعة أجزاء: جزأين بالصعيد، وجزأين بأسفل األرض

 .)١(السيوطي

                                                             
  ٣٥/ ١حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة )  ١(



  

  

     

ة، من وقد  ونوبي  "فراعنةمرصي قدماء "تتالت عىل مرص الدول الكث

ة و وليبي وُفرس ومقدوني  وأثناء حكم الرومان ورومان، إغريق وبطا

ً لها، وبعد قرون دخلها الفاتحون الديانة دخلت  سيحية مرص فصارت معقال ا

كوث بها، خاصة يف الصعيد لتشابه  سلمون، واستوطنوها وأحبّوا ا العرب ا

الحجاز ونجد وتهامة والعروض واليمن، حتى قال مناخه مع مناخ بالدهم ب

 شاعر العرب يف مرص:

قام حميد  وصعيد عال فوق األقاليم قدره        به العيش حلو وا

وينقسم إىل صعيد أدنى  وصعيد مرص عبارة عن وادي ضيق يشّقه نهر النيل،

ً حتى  ً بالقرب من الدلتا، وأعاله ما كان جنوبا وصعيد أعىل، وأدناه ما كان شماال

 ماء النيل. يأتيتخوم بالد النوبة وما وراءها من البالد من حيث 

بها أهل الصعيد بـ وبقلب هذا الصعيد األعىل توجد محافظة قنا التي يلّق 

لك الصعيد، وبالجانب الغربي من نهر النيل بذ(الصعيد الجّواني) فهي قلب 

،الصعيد الجواني توجد منطقة  فتلك  نقادة أو بّرية األساس أو الغرب الكب

 ات الحكومية ولكن عرفهالسجال  ام تعرفهي ربما لالت ةالقديم وألقابها هاائسمأ

ُ ، و أهل الصعيد س سِّ هذه الّربية "برية األساس" اخذت هذا اإلسم لكونه قد أ

نظام الرهبنة الفردي فوق تراب ذلك اإلقليم، وفوق سفح جبل "بنهدب" الواقع 

 بتلك الربيّة. 

) وأما  " هذا (الغرب الكب ً عن سبب تلقيبه بهذا اللقب "الكب ا فقد بحثت كث

ات، أقواها أنه قد اكتسب  "الغرب" لكونه يقع  هذا لقبهفوجدت بعض التفس

"عىل الضفة الغربية لنهر الني ً  ربما ل، واضيف إليه لقب "الكب إلتساعه  نظرا

نطقت الواقعت نوبه، فهو إقليم ذو جغرافية محددة، يبدأ شماله وج عن ا

ً عند نجع  –القرنة مدينة القبيل قموال و  قرية ما ب من الجنوب تحديدا

سافة الفاصلة ب سفح الجبل  -الزمامي وعزبة العبابدة  حيث ال تزيد ا

ً متِس  ً حتى يصل إىل الغربي ونهر النيل عن نصف كيلو مرت، ثم يتجه شماال عا

رى وذلك عند ُق  كيلو مرتات ٧ب الجبل والنيل وهي فاصلة أقىص مساحة 



  

  

     

ساحة "ناحية األوسط قموال  ٤إىل  ٣، ثم يضيق بعد ذلك إىل حدود نصف هذه ا

ً يصل يف نهاية الشمال كيلو مرت ا إىل نقطة " الرشقي قرية الدير"عند " وأخ

يقرتب فيها الجبل الغربي من نهر النيل بمسافة ال تزيد عن الكيلو مرت الواحد. 

ً يف الضفة الفلعله  لغربية من هذا ُدعي بالغرب الكب "أي الرقعة األكثر إتساعا

 الغرب الكب ترسيم آخر يلأهابعض وإن كان لدى  نهر النيل بمحافظة قنا"،

" همغربلحدود  ً من "شجرة الجميز" جنوبي "الكب ، حيث تجعله يبدأ جنوبا

قرية أسمنت بجوار الخط الفاصل ما ب قرية أسمنت وقرية نجع الربكة، 

ً حتى آخر نجوع قرية الزوايدة حروسة" بجنوبي البالص ويمتد شماال ، "ا

، وهنا نجد أن قرى القبيل قموال برم تها قد خرجت عن نطاق الغرب الكب

وكذلك قرية البالص ونواحيها الشمالية، وإن كان الواقع الجغرايف يجعلهما 

ة. ا نظرنا يف الوثائق  ضمن تلك الرقعة الجغرافية الغربية الكب ّ و

خطوطات  تعلقة األهليةوا وبحثنا فيها عن "الغرب  بأنساب أهل الصعيد ا

" نواحي القبيل قموال  عىل مل بالفعلتكان يش )الغرب الكب(وجدنا أن  ،الكب

ً: نجد أحد الوثائق تذكر أن فالن بن فالن نزل بالبالص  ونواحي البالص، فمثال

، وآخر نزل بالزوايدة وآخر بالهدايات وآخر بطوخ وآخر بدنفيق  بالغرب الكب

)،وهكذا (وجميعهم بالغرب  وآخر بدراو وآخر ببشالو وآخر بقموال..  الكب

 وهو ما يتوائم والواقع الجغرايف، وهو ما نراه األصوب. 

قدس الغرب الكب من الغرب "جبل األساس ويحدّ  " كما درجت تسميته عند ا

ندرة بمركز قنا دمدينة ، ويمتد جبل األساس من ية األساس""برّ  أقباط نقادة

ً حتى  ً  جبل شامة بمنطقة القرنة بغربي األقرصشماال وجدير بالذكر  .)٢(جنوبا

ّ أن قرية دنفيق  وقت أن  "الغرب الكب" ل قاعدة اقليمونواحيها كانت تمث

" مسّماه ذاك  الغرب اكتسب ن العارش يف حدود القر وذلك "الكب

يالدي  رصالهجري/السادس عرش ا ، ويقول أهل يف بداية الفتح العثماني 

                                                             
ً، وھو یقع شرقي قریة المسید )  ٢( وبالضفة الشرقیة لنھر النیل نجد أن الجبل الشرقي بھا یُسّمى "جبل األساس" أیضا

  ١٨٤/ ٥بمركز قوص، وكان یلتجئ المسیحیون إلى ذلك الجبل، وللمزید انظر: القاموس الجغرافي للبالد المصریة 





   

لقريتهم "دنفيق" ثم دنفيق أن لقب الغرب الكب إنما هو يف األساس لقب 

 شمل باقي اإلقليم النقادي بّربية األساس.

ً يشغل حاليا "مركز نقادة" بمحافظة قنا  نطقة التاريخية تقريبا لّربية نفس ا

وتبعد نقادة عن القاهرة نحو ، "اإلسالمي" للغرب الكباألساس "القبطية" و 

٦٤٠ .ً كقاعدة لإلقليم، ويتكون مركز نقادة من مدينة نقادة البلد  كم جنوبا

ً، قرى وهم: دنفيق والبحري قموال واألوسط قموال ٦ويتبعها  والخطارة  جنوبا

ً  وطوخ والزوايدة  م: ٢٠١٤سنة  ، وبلغ إجمايل تعداد سكان مركز نقادةشماال

، جميعهم يسكنون أنثى ٨٦٣٩٥وذكر،  ٧٦٣٨٣نسمة، منهم:  ١٦٢٧٧٨

، وذلك بمدينة نقادة البلدنسمة يسكنون الحرض وهم  ٢٥٠٩١األرياف عدا 

ً لإلحصاءات الحكومية الرسمية  .طبقا

 (خارطة توضح موضع نقادة على الضفة الغربية لنهر النيل مبحافظة قنا)



  

  

     

 
 (خارطة توضح حدود مركز نقادة احلايل، وإقليم نقادة التارخيي "الغرب الكبري")

 
كان واإلنسان) والبرشييتناول كتابنا هذا الجانب التاريخي و  إلقليم نقادة  (ا

دّون وبإختصار شديد،وبرية األساس وا فقد  لغرب الكب عىل امتداد التاريخ ا

ؤرخون قد أهملوا هذا  ولم يأخذ حقه يف  ،إيما إهمال اإلقليمرأينا التاريخ وا

توغل يف  ،وبطوالت وق أرضه من تاريخ وحكايات وأشعارتدوين ما جرى ف

ً قد عمق التاريخ رصي القديم يف عرص  اإلقليم هذا ، ففيما نشأت نواة حضارة ا

، وعىل ثرى هذا اإلقليم أنشأ األقباط والثالثة نقادة: األوىل والثانية اتحضار 

 وأراٍض بذلك اإلقليم أديرتهم وبيعهم وابتدعوا نظام الرهبنة الفريد "الفردي".

ُخصص غلتها لإلنفاق عىل الحرم النبوي    عصور اإلسالم.يف الرشيفكانت ت

روائع من تاريخ ذلك اإلقليم سطور تحكي يطالع الكريم ولنرتك القارئ 

)الغربي  ،الجّواني (النقادي األسايسالصعيدي   .الكب



  

  

     

وقد وجدنا يف نقادة ذلك التناغم الشديد والتالحم العجيب ب أشقاء الوطن 

سلم نجده قد تلّقى تعليمه يف مدارس األقباط  "، فهذا ا سيحي سلم وا "ا

سيحي يتعلم مبادئ القراءة بأدنى دونما أن يشعر  نبذ أو تفرقة، وذلك ا

سلم وعىل أيدي شيوخ ا ، وربما يحفظ مع والكتابة يف كتاتيب ا سلم

سلم آيات من القرآن الكريم، دونما اضطهاد أو تفرقة، وتمر األيام  تالميذ ا

عام وراء عام، حتى مّر أكثر من ألف عام وال زال الوئام هو السائد ب الجميع. 

شيع األقباط، وكذا ال تخلو جنازة  فال تخلو جنازة مسلم من جمع من ا

، مسيحي إال وخلفه الع ثواه األخ سلم يودعونه  ئات من ا رشات وربما ا

 شاء هللا. ذ كانت وستظل كذلك إىل ماندة أرض طيبة مفنقا

رصي ل تاريخ إقليم نقادة يف العرص تناوُ  :هيفمنهجنا وخطتنا يف البحث أما  ا

سيحي  "الفرعونيالقديم " ثم العرص اإلسالمي، "القبطي" ثم العرص ا

تعلقة بتلك الحقب من بطون وأمهات كتبواستخالص  ادة التاريخية ا  ا

رصي القديم  التاريخ والجغرافية تخصصة يف التاريخ ا وبعض البحوث ا

ً عىل وصف شامل  سيحية بالصعيد، وعروجا لبلدان اإلقليم، وذكر أهم وتاريخ ا

ه مىض،  يف العرص الحايل ومنذ قرنجغرافية والسكانية وتعداد سكانه ال معا

جال الديني  مشاه قراهمن وذكر أبرز من نبه  ، يف ا سيحي سلم وا من ا

جال اإلجتماعي  من مشايخ وفقهاء وقضاة رشعي وقساوسة ورهبان، ويف ا

جال  ، ويف ا من ُعمد ومشايخ وأعيان ومصلح إجتماعي وقضاة ُعرفي

 بارزين اء وأطباء ومهندسالعلمي واألدبي من مفكرين وأدباء وشعراء وعلم

جال اإلداري والسيايس والعسكري من ضباط بارزين  وما أشبههم، ويف ا

وقضاة ومستشارين ورؤساء منظمات ومعاهد وإدارات متعددة بالدولة، 

جتمعهم وأهلهم يف  واختيارنا يعتمد عىل مدى تأث تلك الشخصيات وإفادتهم 

تعددة تلك، جاالتأو نبوغهم و  تخصصاتهم ا  ،بشكل كب تفردهم يف أحد ا

ربزين واألعالم وكثرة القرى والنجوع  وقد اخترصنا قدر اإلمكان لكثرة ا

عالم األثري ، مع ذكرالنقادية ومعابد وآثار ة باإلقليم من مساجد وأديرة أهم ا



  

  

     

ً ومعالوهياكل وآبار وأطالل  طالع ثقافيا ُفيد ا م جغرافية أخرى متنوعة ت

ً بأبرز معالم بالده،وتجعله ُمل  مشاهباب مخصص لرتاجم أبرز  ذلكيتلوا و  ّما

جتمعهم، وممن خلد التاريخ ذكرهم، وانترش  اإلقليم ً وإفادة  ا ت وأكثرهم تأث

تهم العطرة يف ربوع بالدهم. فن الواو بإقليم نقادة، ذلك لوخصصنا فصل  س

قنا خاصة، حيث الفن الشعري الصعيدي الخالص الذي اشتهرت به محافظة 

كما هو مشهور، وجمعنا  ومنها بدأ عىل يد الشاعر الشه ابن عروس ،نشأ بها

قدر ال بأس به من مربعات ومواويل شعراء فن الواو بمركز نقادة، فقمنا 

ةبزيارات ميدانية  عارهم من ذاكرة أبنائهم ألرس هؤالء الشعراء لتدوين أش كث

ين استطعنا جمع مربعات ومواويل لهم وأحفادهم، وعدد شعراء فن الواو الذ

عارصين.شاعر،  ٢٨هم   من القدماء وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     

 كاألتي: أبواب رئيسية، وعدة فصول، وهم ثالث يتكون الكتاب من

 الباب األول:

  :يالد نقادة ما قبل التاريخالفصل األول  وما قبل ا

  :نقادة القبطيةالفصل الثاني 

  :اإلسالميةنقادة الفصل الثالث 

عالم الباب الثاني: كانية والبرشية ا  ا

  :وتوابعها مدينة نقادة البلدالفصل األول 

  وتوابعها دنفيق: الثانيالفصل 

 الفصل الثالث: البحري قموال وتوابعها 

 الفصل الرابع: األوسط قموال وتوابعها 

  وتوابعها : الخطارةالخامسالفصل 

  ا: طوخ وتوابعهالسادسالفصل 

  وتوابعها : الزوايدةالسابعالفصل 

 :الثالثالباب 

 شاهاألعالم واتراجم الفصل األول: 

 بإقليم نقادة فن الواوالثاني: الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     


 


 

 ُ ّ ت من حلقات  حلقات ذهبية :)٣("والثالثة األوىل والثانية" نقادة اتل حضار مث

ما قبل التاريخ، حيث لم يكن يستطيع ر ما قبل األرسات و و يف عص ،تاريخ مرص

وغلة يف القدم من التعب عن نفسه كتابة، ل يسجل اإلنسان يف تلك الحقب ا

  جريات حياته وما يدور فيها.ام

وتنقسم عصور ما قبل التاريخ إىل ثالثة عصور هامة، هي: العرص الحجري 

رص الحجري الوسيط، والعرص الحجري الحديث. وينقسم العرص القديم، والع

الحجري الحديث بدوره إىل ثالثة عصور وهم: العرص الحجري الحديث 

عادن، وعرص ما قبل  الرصف، والعرص الحجري النحايس أو عرص بداية ا

: حضارات نقادة األوىل عصور مل عرص ما قبل األرسات عىلتويش األرسات.

مثلة لحضارة الصعيد، و والثالثة والثانية  مثلة حضارة وهي ا عادي ا ا

ت يف نقادة فئوس حجرية وأدوات ذات أسنان دَ ِج وقد وُ  لحضارة الدلتا.

ناش وأخرى بها النصال والسهام، و  ناجل وا " وهو أحد ىبرت " يقولكا

رصيات ام قو  إن الفئوس الصوانية كانت أهم آلة عند شعب نقادة".": علماء ا

–١٨٩٤بالحفر يف منطقة نقادة عامي  "فلندرز برتى وكيوبيل"الباحثان 

من  عدد ضخمعىل  "برتى"قد عثر فعثرا عىل جبانة وأواني فخارية، و م  ١٨٩٥

جبانات عرص ما قبل التاريخ، فأخرجت حفائره يف نقادة محتويات ألف 

 نقادة.ف عن معالم حضارة ليه يرجع الفضل يف الكشإومائتي مقربة، و 

-١٨٩٦مدير مصلحة اآلثار آنذاك ( "مورجان دي"وكذلك أخرجت حفائر 

آثار يف بلدة طوخ شمايل نقادة، دلت داللة واضحة يف منطقة نقادة  م) ١٨٩٧

                                                             
، تاریخ  ٤٦، الشرق األدنى القدیم صـ  ٤٠، مصر الفرعونیة صـ  ١٨-٩تاریخ وحضارة مصر القدیمة صـ )  ٣(

 )٨٩،  ١٥-٩محافظة قنا صـ (



  

  

     

طبخ القديم  عىل وجود حضارة بها، سميت بإسم حضارة طوخ أو حضارة ا

فخارية وهي  لطوخ، ألن معظم هذه اآلثار التي عثر عليها بطوخ كانت ألواني

طبخ ة يف نقادة بداخلها آثار ضمن استعماالت ا . كما أنه ُعثر عىل مقربة كب

لك مينا.  مهمة، ومعلومات تاريخية عن أرسة ا

 




















  

  

     




من الزمان وهي الحضارة التي خلفت حضارة البداري حيث سايرتها مرحلة  

وفيها كان اإلنسان يعيش يف جماعات مستقرة، يف  ثم تعدتها وتفوقت عليها.

ثم الزراعة،  ،قرى منتظمة، وقد عمل بالصيد وكانت هي أهم حرفة وقتذاك

وعرف اإلنسان وقتها استئناس الحيوانات، فكان يستع بالكالب يف صيد 

الغزالن والوعول مثلما توضح ذلك الرسوم الجدارية القديمة لحضارة نقادة 

كما وجدت حضارة سميت باسم حضارة الَعمرة ولكن اتضح أنها  األوىل.

 .نفسها حضارة نقادة األوىل

ً لتعريفات "علماءو  رصيات" فإن هذه الحضارة تتميز بالفخار األحمر  طبقا ا

صقول والفخار األحمر ذي الحافة السوداء ، ونوع ثالث يطلق عليه الفخار ا

تقاطعة، ويتميز الفخار بتنوع أشكاله فهناك الطواجن  ذو الرسوم البيضاء ا

واألطباق واألكواب واألواني، أما رسوم هذا الفخار سواء الذي رسمت عىل 

ل ثما يمثل زخارف هندسية، ومنها ما يرانه الداخلية أو الخارجية فمنها مجد

مناظر طبيعية، ومن أدوات اإلستعمال اليومي وجدت إبر وأمشاط وألواح من 

 العاج بجانب بعض التماثيل للنساء.

توىف يف وضع ِج أما مقابر نقادة فهي عبارة عن حفرة بيضاوية وُ  د فيها ا

أليرس والرأس نحو الجنوب والوجه ناحية الغرب، وقد القرفصاء عىل جانبه ا

، كما وجدت مقابر جماعية. اعز أو الحص  لفت الجثة بجلد ا

 








  

  

     




ً، وإىل جرزه وأبو ص  انترشت هذه الحضارة إىل منطقة النوبة السفىل جنوبا

عادي  لق وا ً.ا وكانت الزراعة قوام الحياة اإلقتصادية بها، وذلك بعد أن  شماال

استقر اإلنسان يف قرى واستأنس الحيوان، وأدى هذا التجمع إىل الحاجة لتنظيم 

الجماعة كما أدى إىل وجود التخصص يف العمل والحرفة، فوجدت طائفة تصنع 

ساكن، وثالثة للعمليات ا لزراعية ورابعة لرعي األواني واآلالت، وأخرى لبناء ا

البس وشباك الصيد،  الحيوان وحراسته، وعرف اإلنسان الغزل والنسج لصنع ا

 روعة.ز سبيل امتالك األرض ا ن وقتذاك يف قبائل تقتتل يفوعاش اإلنسا

بنوع من الفخار ذي زخارف أو رسوم حمراء،  نقادة الثانية حضارةوتتميز 

وتكثر فيها الصور الحيوانية  وهي رسوم تندر فيها األشكال الهندسية،

ً واال  راكب ونباتات. كما تميزت أيضا ائية بجانب صور  نسانية والطيور ا

هذا بجانب األواني بنوع آخر من الفخار وهو فخار ذي مقابض متموجة، 

ً مختلفة منها ما هو مستطيل ومنها الحجرية والصاليات ال تي اتخذت أشكاال

قابر عبارة عن حفرة مربعة أو مستطيلة،  ما اتخذ شكل الط أو سمكة، وا

قربة الداخلية وذلك بكسائها بالطمي رصي فيها تحديد جوانب ا ثم  حاول ا

توىف وضع القرفصاء، وكفن بالكتان البوص أو بألواح خشبية، وقد ا تخذ ا

د حص من البوص، أما وضع الرأس فكان نحو الجنوب، والوجه ناحية وتوس

 الغرب.

تميزت حضارة نقادة الثانية أنها أرست قواعد الحضارة الزراعية وبأنها خطت 

عدنية، وتوسعت يف استخدام  خطوات واسعة يف الصناعات الحجرية وا

ح لية مثل النحاس يف صناعة األدوات. كما استخدمت بعض الخامات غ ا

الالزورد، وهذا يدل عىل وجود صالت تجارية مع آسيا حيث يوجد الالزورد يف 

 . البلدان الحالية إيران وأفغانستان



  

  

     

كما ظهرت حضارة الجرزة التي أتضح أنها امتداد لحضارة نقادة الثانية، 

 ً ساكن قياسا بمساكن أهل نقادة األوىل، وكانت مستطيلة وتبنى من  وتطورت ا

 لبن. الطوب ال

ً أ قابر فقد بدت هي األخرى أكثر تطورا قبل حيث جرى تحديد  ذيعن  ما عن ا

وقد عرف  .أو البوص والحص بالطميجوانب الحفرة وتقويتها بتكسيتها 

الطوب اللبن فبدؤا يدعمون به جدران القبور  أصحاب حضارة نقادة الثانية

قابر عىل حجرة الدفن، و  حقت يف بعض ألنما إولم يقترص األمر يف بعض ا

ة كانت مخصصة لحفظ األواني  تبعت او جنزي. ال ثاثواأل األحيان بحجرة صغ

لكية من دفن  جبانات نقادة الثانية التقاليد السائدة يف حقبة ما قبل األرسات ا

يت يف قربه الطعام والرشاب  ثنية، وكانوا يضعون مع ا وتى يف الهيئة ا ا

تاع.  وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     


 

ة من حلقات حضارات نقادة يف عصور ما قبل التاريخ.  وهي الحلقة األخ

وتى وعيل األخص أفراد  وتختلف تلك الحقبة عما قبلها يف طريقة تجهيز ا

، وكانت توضع بهما الجثة  الطبقة العليا، حيث زاد عدد غرف القرب إىل غرفت

ً وبعض األثاث. استخدم فيها  ً ورشابا حنطة للشخص ويوضع معه طعاما ا

نت زخرفتها النحاس عىل نطاق واسع كما أتقنت الصناعات الفخارية، وكا

ً لتزي  بأشكال اإلنسان والحيوان والنباتات، كما شكلت القوارب أيضا نماذجا

 القوارير.

 

 

دينة كانت نقادة التي نسبت الحضارات الثالثو  متحرضة  إليها مجرد جبانة 

مرتات وهي مدينة نوبت "ربما بمعنى الذهبية  كيلو ابتعدت عنها شماًال ببضع

يف الصحراء الرشقية" وقامت عىل أطاللها بلدة طوخ لقربها من مصادر الذهب 

الحالية عىل الضفة اليرسى للنيل يف محافظة قنا ويف مواجهة مدينة قفط. 

دينة خالل عهد  وليس من يشء مؤكد عن األوضاع السياسية والدينية يف هذه ا

حضارتها األوىل، وكل ما يعرف عنها هو أن األساط القديمة احتفظت 

"ست" بذكرى واسعة واعتربته ربا للصعيد كله، وذلك مما يحتمل عبودها 

معه أن أقاليم الصعيد أو أغلبها اعرتفت بزعامة نوبت وسيادة معبودها يف فرتة 

 من الفرتات القديمة البعيدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     

يالد:  عالم األثرية بإقليم نقادة بفرتة ما قبل التاريخ وما قبل ا  أبرز ا

  :)٤( مدينة ومعبد أمبوس
نة رأس مثلث،  تقع مدينة أمبوس القديمة عىل الرب الغربي لنهر النيل، ُمكوِّ

رجّ  ح أنها كانت نقطتاه األخريان هما قفط وقوص بالرب الرشقي للنيل، ومن ا

دينة قفط التي نافستها فيما بعد، وهي غ "كوم أمبو" بأسوان. وعىل  األصل 

حروسة" حتى نقادة توجد الجبانات التي ترجع االبالص "طول الشاطئ من 

إىل عرص ما قبل التاريخ والتي حفرها برتي ودي مورجان وكوبيل. وتقع 

قابر القديمة.  ً يف منتصف هذا الخط من ا  أمبوس تقريبا

دينة كان يوجد معبد أمبوس رصي  ،وبهذه ا عبود ا وهو من معابد عبادة ا

رصي القدماء، والذي يُقال أنه يوجد بنجع  القديم "ست" إله الرش عند ا

بقرية طوخ شمايل مركز نقادة. ويرجع تاريخ "معبد أمبوس"  "الشيخ عيل"

كما هو متوقع من تاريخ آلهتها البدائية إىل أقدم العصور التاريخية، وقد اهتم 

عبد و  قام برتميمه عدد من ملوك مرص القديمة، منهم: تحتمس األول، بهذا ا

وتحتمس الثالث وابنه أمنوفيس الثاني، ورمسيس الثاني وابنه منفتاح، 

 ورمسيس الثالث.
 

وأما عن سبب عبادة "ست" بأمبوس فرتجعه إحدى الدراسات لكون سكان 

، امن أمبوس "طوخ وما حولها" رأوا أن التالل والصحاري تحيط بهم  لجانب

ً يتناسب مع بيئتهم، وشبهوه بكلب الصيد وسّموه "ست" وجعلوا ف عبدوا آلها

رعب، لذلك عمّ  خيف والظالم ا ت هيبته كل سكان الوادي ميدان قوته الليل ا

ه. وبعد بغرب النيل تجاه قوص، فعبدوا فيه البطش والقوة، لعلهم يتقون رشّ 

ملكة  رصية"، ثم ماذلك عّمت عبادة "ست" أغلب أرجاء ا  لبثت الجنوبية "ا

إىل رشق الدلتا وبذلك أصبح اإلله الخاص برشق مرص، بل  أن وصلت عبادته

رصية وأصبح الحامي ألمالك فرعون السورية، وكان  إنه تخطى الحدود ا
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اد "ست" من عامة الشعب إال أن ملوك األرسة التاسعة عرش عبدوه بّ معظم عُ 

ً لهم، وقد تسمّ  ى بإسمه عدد وف من ملوكهم مثل سيتي األول واعتربوه جدا

ه.  وغ

وكانت مدينة أمبوس عاصمة الوجه القبيل زمن "نعرمر" والد مينا، وكان 

لكة "نيت حتب"، ومن مدينة أمبوس بدأ مينا كف احه يعيش بها مع زوجته ا

مه ماتت يف أثناء هذا الكفاح، فشيد لها مقربة وحربه لتوحيد القطرين، ولكن أ

قربة مع  "نعرمر"ثم تويف والده  ،ة يف نقادة دفنت فيهاكب  ً ودفن با أيضا

ً قبل أن يتم النرص إل زوجته لك مينا بعد أن تم له ، وذلك أيضا بنه مينا، ولكن ا

النرص ووحد القطرين، رسم احدى معاركه الحاسمة يف لوح من الرخام 

ثة أبيه حتى تشاهد روحه ذلك النرص الذي لم يره يف حياته. جووضعه بجانب 

ورجان مدير م م عىل يد دي ١٨٩٦والّدي مينا سنة وتم اكتشاف مقربة 

 مصلحة اآلثار وقتذاك.

يُقال أنها ُوجدت بأقىص شمال  ،وهي مقربة بدائية :)٥(مقربة زوجة مينا نارمر

نشية جنوبي مدينة نقادة، وقد أشار إليها "جيمس بيكي" يف كتابه  حاجر ا

رصية يف وادي النيل" عند حديثه عن "معبد أمبوس" فقال: اكتشف  "اآلثار ا

ة إىل الشمال الغربي من نقادة عام  السيد "دي مورجان" عىل مسافة صغ

ة من  ١٨٩٧ اللبن، من الجائز أنها كانت مقربة  -الطوب  –م مصطبة كب

 وىل.ينا أومينيس مؤسس األرسة األ ثانوية 

  :)٦(هرم ُجرن الشع
سخوط كما يُسّميه عوام الناس ، وهو هرم هناك هرم جرن الشع أو الهرم ا

اشتهر بإسم "هرن نقادة" عند علماء  "واحدةبدائي من درجة "مصطبة 

رصيات لك "ح، ا لك  وني"وينسبه البعض إىل ا من األرسة الثالثة، أو ولده ا
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وهو بغربي نجع الهدايات بقرية طوخ شمايل  ،"سنفرو" من األرسة الرابعة

ياه  مركز نقادة، وبجواره مقابر بها عدة فتحات وبداخلها ما يُشبه آبار ا

جاورة للهرم بنقل الكث من  الناضبة. نطقة ا وقد قام كث من أهايل ا

وقد أشار إليه "جيمس بيكي" يف  خدموها يف تشييد بيوتهم.حجارته واست

رصية يف وادي النيل" عند حديثه عن "معبد أمبوس" فقال:  كتابه "اآلثار ا

نحوتة لهرم قديم. –منه  –وإىل الشمال   توجد بقايا من األحجار غ ا

سخوطسبب تسمية الهرم  "الطيب أديب"يُفّرس لنا األستاذ  ، بجرن الشع ا

ً كان فيقول: ذلك ً ميسورا نطقة ال زالوا يعتقدون أن رجال له جرن  ألن سكان ا

ه  ً من شع شع وعندما مر ناحيته القطب "الرجل الصالح" طلب منه قدرا

عليه دعوة سخطت الجرن إىل فنهره صاحب الجرن ولم يعطه، فدعى القطب 

 حجارة.

  طواقي فرعون:
وتوجد يف حاجر كوم بالل بقرية طوخ شمايل مركز نقادة، وهي عبارة عن 

، وبداخلها حجرة للدفن باطن الجبل محفورة يفقديمة وكهوف مغارات جبلية 

أصولها إىل عصور ما قبل التاريخ، ويُش البعض إىل أنها بقايا  ربما تعود يف

عبود الرئيس ألمبوس".  عبد اإلله ست "ا

 
 (صورة طواقي فرعون)



  

  

     













دينة واإلقليم"تعد نقادة  ً  "ا ً معقال ا  فبهامن معاقل األقباط يف مرص، كب

قابلة لنهر  ة يمتد نفوذها إىل مركز قوص بالضفة ا أسقفية ومطرانية كب

الذي يُحّدثنا عنه "نيافة األنبا  ،ة األساس"يّ وترتبط نقادة بمسّمى "برّ النيل. 

: (كانت وما زالت منطقة برية األساس )٧(بيمن" أسقف نقادة وقوص، فيقول

بأديرة عريقة ترجع  "تاسنتي" وجبل "بنهدب" غربي وجنوبي نقادة عامرة

يالدي، وبالرغم من الرتميمات العديدة عرب  جذورها إىل القرن السادس ا

العصور، يشعر الزائر بالعمق الروحي وعبق التاريخ الرهباني يف أديرة 

قدس، والقديس أندراس "أبو الليف"، واألنبا بسنتاؤس، ومار  الصليب ا

جمع. الئكة ميخائيل، وا يعتقد بعض العلماء أن النسخة و  بقطر، ورئيس ا

ة من السنكسار الصعيدي تم إعدادها يف أحد هذه األديرة إبان القرن  )٨(األخ

يالدي) اهـ.  الثاني عرش ا

م وحتى عامنا  ١٩٩١منذ عام  واألنبا بيمن هو أسقف أبرشية نقادة وقوص

، واستمرت فيها زهاء ألف عام يف قوص توجد، وكانت األبرشية فيما مىض هذا

يالدي، وكان أول أساقفتها ثم انتقلت إىل نقادة يف القرن الخامس عرش  األنبا ا

تنيح أسقف قوص  م، ثم تاله األنبا غربيال ١٥٠٩يف نحو يناير  )٩(باسيليوس ا

ً يف حياة سلفه يف نحو عام و  وقيل أن  م أو قبله. ١٥٠٨نقادة، وقد رسم أسقفا

ً وذلك نفوذ أبرشي ً حتى "القرنة" جنوبا ة نقادة كان يمتد من "دندرة" شماال

رص. سيحية إىل نقادة وحتى الفتح اإلسالمي    منذ دخول ا
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م حيث عادت مرة أخرى إىل  ١٨٣٩استمر تواجد األبرشية بنقادة حتى سنة 

م، ثم  ١٩قوص، وبعدها انتقلت إىل مدينة قنا يف نحو الربع األخ من القرن 

 ً ا ً عام  أخ ً أسقفيا  م وحتى اليوم. ١٩٩١جددت نقادة كرسيا

ُش ا حدى النصوص القبطية القديمة إىل أن الوثنية كانت ال تزال موجودة وت

ً يف النصف األول من القرن الرابع  ببعض قرى نقادة، وذلك ُرصد تحديدا

يالدي، يف وقت بداية تكوين وانتشار األديرة الباخومية، ويقول النص  الذي ا

: (تنيح األب القديس أنبا )١٠(أمش ٣يف يوم  الصعيدي جاء يف السنكسار

 ، هدرى، وهو أول راهب ترهب بحاجر بنهدب يف بالدنا قبل أنبا بطرس الكب

ً من عظام األموات وجميع  ً مستوحش، مملؤا ويف هذا الزمان كان الجبل قفرا

اضية كان مقربة لألجيال ا ً: (وأما أبونا أنبا الدبابات، إذ كان هذا ا ) وأيضا

كشوفة  ً بالربية، حسب ما سبقنا وقلنا حيث العظام ا هدرى، فكان مقيما

فرتسة، وكانوا أناس وثني يف قرية بالقرب من الدير، ال  للشمس والوحوش ا

ربق يشتق يعرفون هللا، وهؤالء شاهدوا يف الليل لهيب نار عظيم، وهو يضيئ كال

 ـ.من ذلك الربية...) اه

 :)١١(قائمة بأسماء بعض أساقفة نقادةوإليكم 

 م). ١٥٦٦-١٥٦٥األنبا ميخائيل األول: أسقف نقادة (ب عامّي -

 م). ١٦٠٣األنبا أخرصطوطولو األول: أسقف نقادة (يف عام -

 م). ١٦٧٦-١٦٧٥األنبا ميخائيل الثاني: أسقف نقادة (ب عامّي -

فرباير  ٢٨تنيح يف  -١٦٨٦(قبل األنبا اخريستوضولو الثاني: أسقف نقادة -

 م). ١٦٨٧

 م). ١٧١٤أكتوبر  -١٧٠٣األنبا يؤنس: أسقف نقادة (أخباره ب يناير -

 ...؟). -م  ١٧١٦األنبا مرقس: أسقف نقادة (يف عام -

ً: أسقف نقادة (-  م). ١٧٥٨-١٧٥١األنبا بطرس أوال
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ً: مطران كريس جرج-  م). ١٧٨٢-١٧٥٨ا والصعيد األعىل (األنبا بطرس ثانيا

رصي أما العائالت و  سيحية بنقادة: فأكثرهم تعود أصوله إىل ساللة ا األرس ا

، وبعضهم تعود أصول أجدادهالقدماء الذين استقروا بنقادة من  ذ أآلف السن

حروسة بغربي مثل  ،بالصعيدمتفرقة إىل أماكن أخرى  "البالص" وهي قرية ا

هموهاج، و"الحواتكة" "أخميم" بسقنا، و  ، ثم طاب لهمبأسيوط وغ

قام يف نقادة.  وألحفادهم  ا

ً من أقباط نقادة كما أن  وذلك بعد أن  ،هاجروا إىل دولة السودانعدد كب جدا

م، حيث استعان بكث  ١٨٢١فتح وايل مرص "محمد عيل باشا" السودان سنة 

نا من أقباط مرص لتعم السودان، فهاجر كث من أقباط نقادة وقوص وإس

% من أقباط السودان هم نقادية،  ٨٠إىل السودان واستوطنوا به، حتى قيل أن 

 و أي من نقادة، ويقيم أغلبهم اليوم بمدينة أم درمان السودانية.

هجر، خاصة بريطانيا  يوجد عدد ليس بقليل كذلك من أقباط نقادة يف دول ا

انيا،  تحدة األمريكية وكندا واسرتاليا وأ ويُقال أن بوالية "نيو والواليات ا

يس" األمريكية يوجد شارع ُسّمي بإسمهم "النقادية".  ج

ت نقادة عىل عدد وافر من الكنائس واألديرة، منها ما كان داخل مدينة وقد حاز 

 فتحوي نقادة، يف باقي اإلقليم النقادي ، ومنها ما هو خارجهانفسها نقادة

 : )١٢(سبعة أديرة، وأربعة كنائس، وهم
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الك -١ الك : بغرب نقادة ميخائيل دير ا بحاجر  ميخائيل يقع دير ا

نشية  وصول األتوبيسات  ، ومن السهلكم ٤نقادة بمسافة  يجنوب غربا

ة حتى باب الدير. ً للرهبان. الكب  وهو دير للمدافن، ولم يكن ديرا

 
وحولها مدافن نقادة، وهي تتكون من  الباقي من الدير هو الكنيسة األثرية

ة يف منتصف الحائط الغربي تدخل إىل الكنيسة الرئيسية  صالة مدخل صغ

ن ثالث هياكل وشبه خورس من ثالث قباب وصحن يتكون من التي تتكون م

دخل.  تسعة بواكي أحدهم باكية ا

ة من ثالث هياكل  بنى كنيسة صغ وقد أضيف يف الركن البحري الرشقي من ا

وثالث قباب أمامها متصلة بالكنيسة الرئيسية بباب. ويف الركن الغربي من 

خرى من ثالث هياكل وصحن مجمع مبنى الكنائس الرئيسية توجد كنيسة أ

، من من ستة قباب يتوسطها كتفان. وجميع قباب كنائس الدير منخفضة

ً ما ترجع مباني الدير للقرن   م. ١٨/١٩الطوب اللبن وغالبا

متد غربي  األنبا صموئيل بغربي نقادة: دير  -٢ يف جبل األساس الغربي ا

جنوب غربي نقادة، وهو دير خراب وليس فيه كنيسة  الدير يقعو نقادة، 

عامرة. ولم يذكر يف سجل الكنائس يف كريس قنا ألن ليس فيه كنيسة عامرة. 



  

  

     

وينسب هذا الدير إىل القديس األنبا صموئيل النقادي الذي عاش يف نحو أوائل 

ً هو الذي بنى للرهبان الدير بمرافقه فحمل  يالدي، وغالبا القرن السادس ا

 سمه من بعده.ا

 ٨يقع الدير عىل مسافة  الصليب واألنبا شنوده "بحاجر دنفيق":دير  -٣

الك، ٤نقادة،  يكم جنوب غرب ويقع هذا الدير غربي قرية  كم جنوب دير ا

ً، فقد كان  ُسّمى به قرية قرقطان قديما "قرقطان" ولعله هو الدير الذي كانت ت

ع السعيد" وابن دقماق يف اسمها "دير قطان" ذكر هذا اإلدفوي يف "الطال

  "اإلنتصار" وابن الجيعان يف "التحفة السنية".

يالدي وهو يعد أول دير أخذ مسّمى هذا الدير أنشئ  يف القرن الرابع ا

قدس".  وتوجد داخل فناء الدير كنيستان: "الصليب ا

 
 

اثني عرش الكنيسة الغربية لألنبا شنوده من خمسة عرش قبة، ثالث للهياكل و 

ً سنة  م ١٩للصحن، وترجع للقرن   .م ١٨٨٩وتقريبا

أما الكنيسة األخرى للصليب فتتكون من صالة مدخل من قبت تدخل إىل 

غطى بتسعة قباب محمولة عىل  ربع ا صالة مدخل ثانية ثم صحن الكنيسة ا

ً كتف واحد.  ً من حيث أنهما حاليا ويتقدم أكتاف من عمودين ملتصق غالبا



  

  

     

أمام الهياكل، ومن باب يف الحائط البحري ندخل إىل هيكل الصحن خورس 

جانبي بحري الكنيسة أمامهما صحن مربع. وجميع قباب الكنيسة الخمسة 

باني الحالية ال  حمولة عىل مثلثات كروية. وا نخفضة ا وعرشين من القباب ا

باني بعض األعمد ١٨ترجع ألكثر من القرن  ة م وإن كان يوجد داخل ا

عمارية من الكنيسة األقدم.  واألجزاء ا

يقع دير أبو الليف رشق  أبو الليف بحاجر دنفيق:األنبا اندراس دير  -٤

ً، وتقع الكنيسة وسط  ١٠٠دير الصليب مبارشة ويبعد عنه حوايل  مرت رشقا

السور الدائري ولها خمسة عرش قبة، أربعة للهياكل واحدى عرش للصحن بعد 

دخل.اقتطاع الحجرة يف الر   كن الغربي من الكنيسة بجوار ا

 
 

 

 

 

جمع) بحاجر دنفيق:دير مارجرجس (الشهيد دير  -٥ يبعد دير  ا

عىل حافة غربي قرية "صوص"، كم جنوب نقادة  ١١مارجرجس مسافة 

ؤونة   ً جمع حيث يقال أنه كان مخزنا جاورة، واطلق عليه دير ا الصحراء ا

وتسميته بـ "دير مار جرجس" هي تسمية حديثة ال تتعدى  األديرة األخرى.

جمع" ألنه الدير  ً، أما اإلسم القديم الذي ُعرف به فهو "دير ا ائتي عام تقريبا ا

جمع الرئييس لباقي األديرة حوله، وفيه كان يقيم رئيس هذه األديرة  ركزي ا ا

دبر "القمص"، ومثله يف ذلك "دير األنبا أنطونيوس" ب الصحراء الرشقية ا



  

  

     

جمع" ألنه كان الدير  ً يف العصور الوسطى يطلق عليه "دير ا وكان أيضا

دبر" عىل األديرة التابعة له بهذه الصحراء.  الرئييس، ويقيم به القمص "ا

جمع" هو نفسه الدير األصيل بجبل األساس، وفيه  ً يعترب "دير ا وتاريخيا

 .)م ٦٣٢-٥٩٩(عرف القديس األنبا بسنتاؤس أسقف قفط 

 
 

 كان يوجد بالدير ثالث كنائس: 

دخل الحايل خارج األسوار وقد اختفت كلية  األوىل كنيسة العذراء عىل يم ا

 .ً  حاليا

عمدان يف الركن القبيل الغربي من الدير وهي مهدمة  الثانية كنيسة يوحنا ا

 وبها مغطس، وهناك تفك يف ترميمها واعادتها لوضعها القديم.

م وتتكون من ستة  ١٨/١٩الكنيسة الثالثة للشهيد مارجرجس وترجع للقرن 

عرش قبة: ثالث للهياكل وواحدة للمعمودية بجوار الهياكل يف الجهة البحرية، 

أعمدة أثرية لكل حجاب، وقد أخذت وقد استبدلت أحجبة الهياكل بأربعة 

ً من الكنيسة األقدم، ويعلوهم كورنيش وللكنيس ة باب غربي وآخر األعمدة غالبا

 قبيل.

 



  

  

     

جمع  دير األنبا بسنتاؤس بحاجر دنفيق: -٦ يقع هذا الدير خلف دير ا

ً، ويقع ب دير الصليب ودير ماربقطر. ٢٠٠ويبعد عنه   مرت رشقا

 
"وهي ما تبقى من مباني الدير"  م ١٩٠٤التي بُنيت نحو سنة  وتعترب الكنيسة

وإن كانت استدارة الحائط ، ذات األثني عرش قبةم  ١٨/١٩من كنائس القرن 

ويحيط  القبيل والبحري والهياكل ترجع تاريخ الكنيسة إىل عرص أقدم.

.  بالكنيسة سور يشتمل عىل نحو فدان

وباب الكنيسة يف منتصف الحائط البحري ويوجد بالجبل غرب األديرة آثار 

ً م ة ألديرة ومغارات مهدمة بها كث من الفخار القبطي، وهي غالبا ا كانت كث

نطقة نقادة.  من بقايا الحياة الرهبانية األوىل 

جمع،  دير ماربقطر بغرب أسمنت: -٧ يقع دير ماربقطر جنوب دير ا

كم  ١٦ويظهر من بُعد لوجوده عىل تل أثري، ويبعد عن مدينة نقادة حوايل 

.ً  جنوبا



  

  

     

 
باني الحالية ألديرة نقادة، ويؤكد  ذلك بناؤه وتعترب مباني هذا الدير من أقدم ا

باني القديمة،  عىل التل األثري الذي يحوي كث من الشقف األثري وبقايا ا

ً من ثالث هياكل غ  ا وتتكون الكنيسة الحالية التي لم يتم تعديلها كث

ً واستبدلت بهياكل أحدث، وصحن يتوسطه قبة رئيسية حولها  موجودة حاليا

وأقول: يوجد جهة البحرية. ت بعض الهياكل يف الاألروقة األصغر وقد اضيف

."مقابر" بالقرب من هذا الدير جبانة   للمسيحي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     








 
 

 

 

 

الئكة ميخائيلكنيسة  -١ وهي بمدينة نقادة  : السيدة العذراء ورئيس ا

 البلد، وال زالت قائمة عامرة.

 كنيسة الشهيدة دميانة. -٢

 جرجس.كنيسة مار  -٣

التي  تقع الكنيسة داخل قرية صوص : أبو سيف بصوصكنيسة  -٤

 الطريق األسفلتي إىل غرب األقرص. كم جنوب نقادة رشق ١٠تبعد 

 
 

الرشقي وتتكون الكنيسة من ثالث هياكل وحجرة جانبية قبلية والحائط 

الصحن يتوسطه أربعة  ث حنيات،تزينه ثال  للهيكل األوسط نصف دائري

ستوى العادي،أكتاف من ا لغربي وكان يوجد يف الركن ا باني تحمل السقف ا

ً مخصص  القبيل من الصحن مغطى مربع، أما الخورس الغربي "وهو غالبا

للكنيسة، ويف  للنساء" فله باب خاص يف الحائط البحري بجوار الباب الرئييس

عمودية.   الركن البحري الغربي سلم إىل الدور العلوي واسفله ا



  

  

     









ُ يف جبل شامة  القديس األنبا بسنتاؤس: أسقف قفط، بدأ هذا القديس راهبا

وله من العمر عرشون  -بغربي األقرص  -بدير القديس أبو فام "فيبامون" 

ً يف نحو عام  م عند األب القديس إيلياس، وقىض بالدير سبع سنوات،  ٥٦٨عاما

ً يف مغارة بجبل شامة  ١٦ثم خمس سنوات بكهف بالقرب من الدير، ثم  عاما

ير، ثم مىض إىل الشمال ومكث ثالث سنوات يف مغارة بجبل األساس، شمايل الد

ً  ٣١ثم دعي لألسقفية وهو بهذا الجبل بعد أن قىض  ّ أسقفا ً، وُع ً راهبا عاما

م بيد البابا دميانوس البطريرك وقىض يف  ٥٩٩يف نحو عام  "قفط"عىل 

ً إىل أن تنيح يف نحو عام  ٣٣األسقفية  ساس وبه م، ودخل جبل األ  ٦٣٢عاما

ً ما يرتدد عىل  ا دير األنبا صموئيل يف دائرة رعاية وخدمة إيبارشية، فكان كث

ة من أسقفيته يف برية هذا الجبل  هذا الجبل، وقىض القديس العرشة أيام األخ

ً إىل نياحته يف نحو عام   .)١٣(م ٦٣٢معتكفا

ل، وقد وأصله من قرية اسمها "أسخيم" بمركز قوص رشقي الني األنبا إيلياس:

عدا إىل الغرب وترهب بجبل شامة بادئ األمر، ثم ذهب إىل جبل بشواو وعاش 

يالدي  .)١٤(به حتى تنيح، وذلك يف نحو القرن الرابع أو الخامس ا

وأصله من قرية "فاو" بمركز دشنا، وقد ترهبن بادئ  القديس األنبا يوساب:

ياته الرهبانية يف جبل األمر يف دير األنبا باخوم بفاو، ثم تركه ليقيض بقية ح

، وذلك )١٥(بشواو، وبنى كنيسة لآلباء الرسل يف محل بربا األصنام القريبة منه

يالدي  يالدي، ثم تنيح يف نحو بداية القرن الخامس ا يف أواخر القرن الرابع ا

 .)١٦(فوضع جسده يف الكنيسة التي أقامها يف كهف الجبل

                                                             
 ١٢٣تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ١٣(

 ١٢٥-١٢٤تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ١٤(

 بربا األصنام: معبد األصنام أو بقایا اآلثار القدیمة.)  ١٥(

 ١٢٧-١٢٥تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ١٦(



  

  

     

 -مركز دشنا شمايل محافظة قنا ب –من أهل "فاو"  القديس أنبا بداسيوس:

ً يف دير األنبا باخوم بفاو، ثم ذهب برفقة  وكان رفيق األنبا يوساب، وترهبن أوال

األنبا يوساب إىل جبل بشواو وسكن به حتى تنيح، وذلك يف النصف الثاني من 

يالدي يالدي وبدايات القرن الخامس ا  .)١٧(القرن الرابع ا

 .)١٨(وكان يسكن بحاجر طوخ :األب القديس أنبا هوب

تلميذ القديس األنبا إيلياس بجبل بشالو، وأصله من مدينة قفط  األنبا يوساب:

وترهب  –غربي النيل  –من أرسة عريقة، وقد عدا إىل الغرب  -برشقي النيل  –

 .)١٩(يف جبل بنهدب

، وكان قد تعلم صنعة  األنبا بولس: وأصله من قرية دنفيق، وكانا أبويه فالح

ً عىل رهبان جبل بنهدب،  النجارة، ثم ترهب بجبل بنهدب، ثم تم تعيينه رئيسا

 .)٢٠(وقد ُدفن يف بيعة األنبا بطرس الكب بقفط

يالدي،  القديس األنبا صموئيل النقادي: ً يف أوائل القرن السادس ا كان حيا

ً عىل رهبان  وهو من أحد قرى نقادة، ترهب بجبل بنهدب، ثم تم تعيينه رئيسا

 .)٢١(بل بنهدب من ِقبل أسقف قفطج

عروف بـ "أبو الليف" وأصله من ناحية شنهور بمركز قوص  األنبا أندراس: ا

 ً برشقي النيل، ذهب إىل جبل بنهدب وترهبن يف دير أنبا صموئيل، ثم صار قسا

يالدي، ولألنبا أندراس  عىل كنيسة الصليب وذلك يف نحو أوائل القرن السابع ا

 .)٢٢(دير يُعرف بإسمه بحاجر دنفيق جنوبي نقادة

                                                             
 ١٣١-١٢٧تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ١٧(

 ١٠٩تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ١٨(

 ١١٥تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ١٩(

 ١١٥تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ٢٠(

 ١١٧تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ٢١(

 ١٠٨-١٠٣تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ٢٢(



  

  

     

ولد يف نقادة،  م): ١٤٨٣-١٤٨٠( ٩٣الثاني عرش البطريرك البابا يؤانس 

حرقاوي، واخت للكريس  حرق باسم الراهب حنا ا وترهبن يف الدير ا

ً يف  م،  ١٤٨٠أبريل  ١٨ش/ ١١٩٦برمودة سنة  ٢٣البطريركي وأقيم بطريركا

ً تنيح يف  توت سنة  ٧وبعد مدة ثالث سنوات وأربعة أشهر وتسعة عرشة يوما

ً بكنيسة السيدة العذراء بحارة  ١٤٨٣سبتمرب  ٥ش/ ١٢٠٠ م، وكان مقيما

 .)٢٣(زويلة

 ١٨١٠نحو  – ١٧٧١أسقف نقادة (نحو  األنبا مقارة "مكاريوس" األول:

 .)٢٤(م)

م) وهو اإلبن  ١٨٣٩تنيح نحو  – ١٨١٠أسقف نقادة ( األنبا مكاريوس الثاني:

زال عائلتهما معروفة إىل الجسداني لسلفه األنبا مقارة األول أسقف نقادة، وال ت

 .)٢٥(اليوم بنقادة باسم "عائلة األسقف"

ولد يف مدينة نقادة سنة  م): ١٩٧٨ – ١٩٧٦األنبا إيساك األسقف العام (

م، وترهبن بدير األنبا أنطونيوس باسم الراهب أثناسيوس األنطوني يف  ١٩٢٤

ة يف م، وانتدب للخدم ١٩٥٦م، ثم خدم يف كنيسة ع شمس سنة  ١٩٤٨سنة 

ً عىل الدير يف  ٩القدس  ً لدير األنبا أنطونيوس، ثم رئيسا سنوات، وع وكيال

ً يف عيد العنرصة (األحد  ١٩٦٩نحو أواخر ديسمرب  ً عاما  ١٣م، ثم رسم أسقفا

دينة ١١٧م بيد البابا شنودة الثالث  ١٩٧٦يونيه  )، وتنيح وهو يف زيارة 

الك ميخائيل بحاجر  م ودفن ١٩٧٨مايو  ٢٩أسوان يف يوم اإلثن  بدير ا

نقادة، وكان أب اعرتاف ألديرة الراهبات لسنوات عديدة ويذكرونه بكل 

 .)٢٦(خ

                                                             
 ٣٢٣ة وآثارھما صـ تاریخ المسیحیة والرھبن)  ٢٣(

 ٣٢٣تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ٢٤(

 ٣٢٤-٣٢٣تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ٢٥(

 ٣٢٤تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ٢٦(



  

  

     

أسقف البحث العلمي والدراسات  م): ٢٠٠١ – ١٩٦٧األنبا غريغوريوس (

م باسم "وهيب عطا هللا  ١٩١٩أكتوبر  ١٣القبطية العليا، ولد يف أسوان يف 

يكية بمهمشة  عائلته منأصل جرجس بقطر"، و  درسة اإلكل نقادة، التحق با

ً بها، ثم  ١٩٣٩بعد حصوله عىل البكالوريا وتخرج منها يف سنة  م وع مدرسا

م وحصل عىل الدكتوراة وعاد  ١٩٥٢سافر يف بعثة علمية إىل إنجلرتا يف مايو 

حرق يف  ١٩٥٥منها يف سبتمرب  م،  ١٩٦٢سبتمرب  ١٦م، ثم ترهبن يف دير ا

ً يف ورسم قس ً باسم الراهب القمص باخوم  ١٩٦٣يونيه  ٢ا م ثم قمصا

ً يف األربعاء  حرقي، ثم رسم أسقفا م  ١٩٦٧مايو  ١٠ش/ ١٦٨٤بشنس  ٢ا

لس السادس البطريرك   ٢٠٠١أكتوبر  ٢٢، وتنيح يف اإلثن ١١٦بيد البابا ك

 .)٢٧(م



















































                                                             
 ٣٢٤تاریخ المسیحیة والرھبنة وآثارھما صـ )  ٢٧(



  

  

     





يقع هذا الجبل بحاجر دنفيق جنوبي مركز نقادة، ومعنى  جبل بنهدب:

"بنهدب" بالقبطية أي "الجبل العايل"، ويُسّمى هذا الجبل بـ "جبل األساس" 

ً يُسّمى بـ "جبل دنفيق"، ثم فيما بعد صار اسم برية جبل األساس  وأيضا

 .)٢٨(يُطلق عىل كل الحاجر الغربي لنقادة

جد قبيل جبل األساس "جبل بنهدب يو و وهو جبل "بشالو"،  جبل بشواو:

، وبشالو هي أحد قرى ناحية األوسط قموال بجنوبي مركز "بحاجر دنفيق

ً بحاجر غربي قمولة، ويوجد يف هذا الجبل دير  نقادة، ويقع هذا الجبل تحديدا

 .)٢٩( الكولة، وبداخله كنيسة مار بقطر

توىف سنة  قريزي (ا زمانه، هـ) عن كنائس نقادة يف  ٨٤٥ويحدثنا ا

عمداني: (وبنقادة كنيسة السيدة، وكنيسة يوحنا )٣٠(فيقول ، وكنيسة غربيال، ا

وكنيسة يوحنا الرحوم، وهو من أهل أنطاكية ذوي األموال، فزهد وفّرق ماله 

كله يف الفقراء وساح وهو عىل دين النرصانية يف البالد، فعمل أبواه عزاءه وظنوا 

لة ال يعرف فيها، وأقام يف كوخ عىل مزبلة، أنه قد مات، ثم قدم أنطاكية يف حا

زبلة حتى مات، فلما عملت جنازته كان ممن  وأقام رمقه بما يلقى عىل تلك ا

حرضها أبوه، فعرف غالف إنجيله، ففحص عنه حتى عرف أنه ابنه، فدفنه 

غ  اهـ. ولكن هذه الكنائس األربعة لم يبق منها وبنى عليه كنيسة أنطاكية)

 .)٣١(وهي كنيسة السيدة العذراء، وال تزال قائمة كنيسة واحدة

: برئ ماء يوجد بالقرب من "عمارات السيول" بأقىص جنوب غربي  ب الع

كارم سعد هللا بن جرجس يف مؤلفه عن حاجر دنفيق،  ؤرخ أبو ا تحّدث عنه ا
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م، فقال عند حديثه عن دير  ١٢٠٩الكنائس واألديرة، الذي وضعه يف نحو عام 

جم عروف ا ع ودير األنبا بسنتاؤس بحاجر دنفيق بجبل األساس: (الدير ا

أسقف قفط، وبيعته عىل اسم السيدة العذرى  –بسنتاؤس  –بأبو بسندة 

ً، وغربي الدير ع  الطاهرة مريم، وهي غربي قوص، فيه قرب أبو بسنده ظاهرا

سيح معها وصحبته –مريم  –ماء، وردت عليها ستنا السيدة  م والسيد ا

 . )٣٢(الشيخ البار يوسف النجار، وبه بيعة عىل اسم القديس أبو قلته) اهـ

سيح عيىس  سيحي أن السيدة مريم قد ولدت ابنها ا عليه  –ويّدعي بعض ا

سيح عليه نخلة بجوار البرئ، قيل أن عند ذلك البرئ، وكانت توجد  –السالم  ا

 منذ زمن بعيد. قطعت أو يبستهذه النخلة قد . وأقول: قد ُولد تحتها السالم

إىل مسألة أخرى مرتبطة بالبرئ، وهي اعتقاد كث  "الطيب أديب"يُش األستاذ 

اء برئ الع قدرة عىل شفائهن من العقم وبعض  من نساء الصعيد أن 

األمراض األخرى، ويصاحب زيارة النساء للبرئ طقوس وخرافات يقمن بها، 

ات، ورمي قطع الخبز والحلوى يف البرئ، ثم مثل الدوران حول البرئ عدة مر 

رأة يف زجاجة لتغتسل به يف  ياه تحمله ا النزول إىل البرئ وغرف قدر من ا

بيتها، وعندما تصادف األقدار وتحمل إحدى النساء تعود وبرفقتها فرقة 

ً منها بأن الحمل جاء بسبب البرئ،  ً بشفائها من العقم، زعما زمار البلدي فرحا ا

ً بعد شفاء إحدى النساء، التي ويست نطقة من زوار البرئ، خصوصا فيد أهل ا

نطقة  نطقة حاملة معها الذبائح والخبز وما لذ وطاب لسكان ا ً ما تزور ا غالبا

 فرحة بحملها، وهذا كله مخالف للرشيعة اإلسالمية.

ً أن الباحث األثري برشى فرح وهو من نقادة، قال: إن تاري خ كما ويضيف قائال

يالدي يف عهد األنبا "بسنتاؤس  " يرجع للقرن السادس ا هذا البرئ "برئ الع

ياه وتفجرت الع ألحد الرهبان  أب برية"، حيث كانت صحراء خالية من ا

نطقة القريبة من دير  الذي هرب من بطش الرومان، ليرشب ويعيش يف هذه ا

 "مار جرجس".
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رتين، م أن عمقه ال ٢٠٠٤ويصفه الطيب أديب وقت أن زاره سنة   يتجاوز ا

ً، وأن ماءه ال يجف، وكلما زاد ماء ويصل منسوب ماء ه إىل ثالث سنتيمرتا

النيل قل ماء البرئ، والعكس صحيح، وأضاف: أنه عىل مقربة من البرئ توجد برئ 

"  .)٣٣(أخرى من الط يتربك الزوار بها بعد زيارة "برئ الع

رت ونصف، وال تكاد توجد به وأقول: تم ردم البرئ وأصبح  عمقه ال يزيد عن ا

اء وذلك عند زيارتي له يف أوائل صيف عام  م، وكان  ٢٠١٥سوى قطرات من ا

ً أعمق من ذلك بقرابة مرت أسفله رمال ب، ولعله كان يوجد واحد البرئ قديما

ً "متحركةناعمة " ، حيث كان البرئ يبتلع يف جوفه كل ما يقع داخله "طبقا

جاورون للبرئ"، وكان الناس إذا أرادوا أن يدعوا بالهالك عىل  لروايات السكان ا

ة  : "ياله كانوا يقولون ،شخص ما اء الصغ ". وأما ع ا رب تقع يف ب الع

" فقد ردمت بالكلية وأصبحت عبارة عن حفرة عمقها ال  جاورة "لبرئ الع ا

 ات.يتجاوز النصف مرت، وقطرها ال يتعدى الثالث مرت 

ُعقل، ويقول الحق  سيح عند نخلة ب الع فإنها حكاية ال ت وأما حكاية مولد ا

بََذْت  َ ْت اِب َمْريََم إِِذ ان َ ِْكت ُكْر ِيف ال ْ عز وجل يف القرآن الكريم عن السيدة مريم: (َواذ

ِقيا) مريم:  ًا َرشْ ْهِلَها َمَكان َ ، فإن افرتضنا أن قوم السيدة مريم كانوا ١٦ِمْن أ

يعيشون بصعيد مرص عىل ضفاف النيل، فاننا سنجد أن برئ الع تقع يف 

أقىص الضفة الغربية لنهر النيل، ولم يكن يف مرص حياة إال عىل جانبي ضفتي 

رشق، وموقع برئ  نهر النيل، واآلية الرشيفة تش إىل أن مريم اتجهت جهة ا

سيح الع عىل خالف ذلك فهو يف أقىص الغرب. كما أنه قد تو  اتر أن مولد ا

سيح عليه السالم كان بفلسط وليس يف مرص عروف أن ا ، وكذلك فمن ا

ً يف رحلتهم إىل صعيد مرص  .وأمه لم يتجاوزا أسيوط جنوبا
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رص، وأصبح تاريخها عيدبُ دخل اإلسالم نقادة   من وقتذاك الفتح اإلسالمي 

ً بتاريخ والية قوص " ً وثيقا األعمال القوصية" حيث كانت نقادة مرتبط إرتباطا

شتملة عىل أكثر مساحة  ة ا عبارة عن عدد من القرى التابعة لتلك الوالية الكب

ولم تكن نقادة "اإلقليم" يف تلك الفرتة ذات كثافة سكانية صعيد مرص األعىل، 

ة، فنجد أن اإلمام اإلدفوي وهو من أهل القرن الثامن الهجري عندما ذكر  كب

ً، وأغلبها لم تكن  هاادة يف كتابه "الطالع الصعيد" كان عددقرى نق محدودا

، خال "قموال ومعهد علمي من  " التي كان بها مقر للقضاءقرى ذات شأن كب

معهد علمي بالوالية القوصية، إذ يقول اإلدفوي: (ومن معاهد العلم  ٢٧أصل 

ً بأسوان واثن ت بأسنا باألعمال القوصية: ست عرشة مدرسة بقوص وثالثا

 وواحدة باألقرص وأخرى بأرمنت واثنت بقنا وواحدة بهو وأخرى بقموال).

ً،  مقر للقضاءونجد كذلك أن قرية "شوص" كان بها  وهي قرية صوص حاليا

محكمة  –وإىل عهد قريب  –وكذلك قرية البالص بأقىص شمال اإلقليم كانت به 

 رشعية.

 التاريخ والرتاث والجغرافية التنقيب يف كتبالبحث و من وبعد جهد ُمضني 

ُص إلينا أن اإلقليم النقادي لم يكن يتكون إال من   ١٠والرتاجم والرحالت خل

ملوكي يف قرى  بداية فقط، وذلك عىل مدار تاريخه وحتى نهايات العرص ا

العرش، وهي من  القرى النقادية هذهذكر اإلدفوي وقد القرن العارش الهجري، 

 شوص الكربىبشالو، سمنت "أسمنت"،  دراو، ولة،الجنوب إىل الشمال: قم

 نقادة،قطان "قرقطان"، دنفيق،  دير"صوص" وتتبعها: شوص الصغرى، 

حروسة"، دير"دمنو "كوم الضبعطوخ،  البالص. وكانت أهم  ، البالص "ا

قطان،  : شوص، ودير، ويليهم، والبالص: قمولة، ونقادةقرى هذه القرى،

 وطوخ.

 



  

  

     

ة، يُحدثنا أما مدينة نقادة  عاصمة اإلقليم: وقد كانت يف األصل قرية صغ

ً ُخصص لخدمة مصالح الحرم الرشيف  ً إسالميا التاريخ أنها كانت وقفا

الدين األيوبي "ناحية  هـ أوقف السلطان صالح ٥٦٩ففي عام  بأرض الحجاز،

، مع ثلث ناحية أعمال قوص بناحية الصعيد األعىل من نقادة" التي كانت

ً يس" من القليوبيةب"سند لخدمة الرضيح النبوي  ، عىل أربعة وعرشين خادما

نورة ببالد الحجازالرشي دينة ا قريزي يف كتابه "السلوك ف با ، هكذا أخربنا ا

لوك"، والسخاوي يف "التحفة اللطيفة" .                                                                                              )٣٤(عرفة دول ا

ً عام  وبعد ذلك نجد أرايض نقادة يف فرتة من فرتات الخالفة العثمانية وتحديدا

م وقد أصبحت ضمن إلتزامات الهمامية الهوارة، وكانت  ١٧٤٩هـ/ ١١٦٣

 .)٣٥(رجانقادة إذ ذاك تتبع والية ج

ُعرف دينة، و  وجدير بالذكر أنه ال ت ُسّمى نقادة غ هذه ا أخرى مدينة مدينة ت

ُقادة" بضم النون وفتح القاف،  –بوسط آسيا  –يف بالد "فرغانة"  اسمها "ن

ها اإلمام عمر بن الحس بن الحسن  ذكرها السمعاني وقال أن من مشاه

 .)٣٦(النقادي الفرغاني

 

وكانت ذات شأن عىل مدار التاريخ اإلسالمي، فيحدثنا التاريخ وأما قرية قموال: 

توىف سنة  عنها بكل حفاوة، فيقول هـ) يف "نزهته"  ٥٦٠الرشيف اإلدرييس (ا

ً عن قموال حيث  دينة جامعة متحرضة مكتنفة لكل )٣٧(وصفها مادحا : هي كا

يعني القرن السادس  –نعمة وفضيلة، وأخرب بعض الثقات يف هذا العرص 

ً  -الهجري  ً من الثمر من جملتها عنب  فقال رأيت بها أنواعا من الفواكه ورضوبا

                                                             
ً: ازدھار  ٣٥/ ١، التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة  ١٦٥/ ١السلوك لمعرفة دول الملوك )  ٣٤( ، وانظر أیضا

 ١٠٥وانھیار حاضرة مصریة قوص صـ 

 ١٧١الصعید في عھد شیخ العرب ھمام صـ ) ٣٥(

 ١٦٢/ ١٣األنساب للسمعاني )  ٣٦(

 ٤٧٣/ ١، الروض المعطار في خبر األقطار  ١٢٩/ ١نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق )  ٣٧(



  

  

     

ً حتى إن ً وكربا ً وحسنا ه دعتني نفيس إىل أن ما توهمت أن عىل األرض مثله طيبا

ً، ويف هذه القرية من الدالع  وزنت منه حبة فوجدت يف زنتها اثني عرش درهما

عهود و  قدار ا وز ما يجل عن ا كذلك من الرمان والسفرجل واإلجاص وأنواع ا

وسائر الفواكة ما ال يكون إال بمثلها وكل يشء من ذلك كث يباع بأيرس األثمان. 

وبشمال هذه القرية جبل يمر من الجنوب إىل الشمال إىل أن يقارب مدينة 

ايم أسيوط وهذا الجبل يقال له "بران" يقال إن فيه كنوز ولد أشمون بن مرص 

توىف سنة الب إىل اآلن. وفيه مطالب وط ي (ا هـ) يف  ٩٠٠وقد نقل الحم

عطار  .وصفه لقمولة عن اإلدرييس روضه ا

توىف سنة كما  قريزي (ا هـ) يف "البيان واإلعراب عما بأرض  ٨٤٥يحدثنا ا

توىف سنة  هـ) يف "قالئد الجمان"  ٨٢١مرص من األعراب"، والقلقشندي (ا

توىف سنة و"نهاية األرب"، وابن فضل هللا هـ) قبلهما يف  ٧٤٩ العمري (ا

ُدعى "بَ  يلّ القضاعية" كانت "مسالك األبصار" أن: إحدى القبائل العربية وت

ً  "ل قضاعةآ يا"موجودة يف بالد الشام، فنادى رجل منها بالشام  مسترصخا

ً ببقية قبائل قضاعة األخرى "أبناء عمومة بيل مثل قبيلة جهينة  ومستنجدا

"، فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب ريض هللا عنه، فكتب إىل وكلبوبني عذرة 

ِّ ثلث قضاعة  " ثلثقضاعة إىل مرص، فنظروا فإذا "بيل عامل الشام أن يُس

وا إىل مرص. وكانت بيل رص، ثم اتفقت هي وجهينة فصار متفرقة بأرض م فس

ً إىل قريب غرب قمولة، وصار لها من الرش  لبيل ق من من جرس سوهاج غربا

 .)٣٨(عقبة قاو الخراب إىل عيذاب، وأقول: كان ذلك يف عرص الدولة الفاطمية

قريزي  ً كما ويحدثنا ا هـ) هبّت رياح  ٧٢٤ (سنة يف "السلوك" أنه يفأيضا

رب قمولة زيادة عىل أربعة ة غبالد الصعيد، حتى أنها اقتلعت من ناحيعاتية ب

بقمولة  )هـ ٧٣٨سنة (أالف نخلة يف ساعة واحدة. وأن الرياح هبّت كذلك يف 

 .)٣٩(وأتلفت ألف وخمسمائة نخلة مثمرة 
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خزومي  ويُخربنا الشيخ بدر الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عمر ا

توىف سنة  ّف ٨٢٨الدماميني (ا وسوم "العيون هـ)، عن قيامه بتبييض ُمصن ه ا

ّفه )هـ ٨١٧سنة (الفاخرة الغامزة عىل خبايا الرامزة" يف نقادة وذلك  ، وُمصن

سماة بالرامزة، وهي  نظومة ا عبارة عن رشح عىل عروض الخزرجية، وهي ا

الكي  .لإلمام ضياء الدين أبي محمد عبد هللا بن محمد الخزرجي األندليس ا

من تبييض هذه النسخة بعد العرص من يوم فيقول الدماميني: وكان الفراغ 

وثمانمائة بنقادة من بالد  عرشة سبعثن ثاني شهر رجب الفرد سنة اإل 

يوم من جمادى  أولالصعيد. وكان ابتداُء تصنيف هذا الرشح بها يوم السبت 

ذكورة أحمد هللا تعاىل عقباها  .)٤٠(اآلخرة من السنة ا

فرجية بمركز  " أو "دماميل" وهي بلدة ا والدماميني ِنسبة إىل قرية "دمام

ركز نقادة رشقي النيل، ويعود نسب هذا الشيخ إىل بني محزوم  قابل  قوص ا

ة الصحابي الجليل خالد بن الوليد  من قبيلة قريش، وبنو مخزوم هم عش

نجم الّدين أبو  ريض هللا عنه، ولعله من أقارب وبني عمومة أرسة الشيخ

خزومي القمويل الشافعي  العبّاس أحمد بن محمد بن مّكي بن ياس القريش ا

توىف سنة   وهي أرسة علمية من قمولة بجنوب إقليم نقادة.هـ،  ٧٢٧ا
 

 

توىف سنة ونعود إىل نقادة مرة أخرى، فنجد  ؤرخ الشه "الجربتي" (ا ا

الصعيد همام بن يوسف الهواري، إبان حديثه عن أم قد ذكرها هـ)  ١٢٣٧

ً ي حينما ُدفن يف قرية قمولة، وأقول: ال ً ومعروفا زال رضيح األم همام موجودا

ً يُزار بجبانة "الشيخ   .)٤١(العزب" بقرية نجع الربكة بالغربي قموالأحمد وقائما

سترشق الفرنيس جان كلود جارسان أنه يف القرن العارش  كما يش ا

يالدي قدمتالهجري/السادس  قبيلة " احدى القبائل العربية وهي عرش ا

من غربي الدلتا وسكنت الضفة الغربية من نهر النيل "ما ب دندرة  "قصاص
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طاعنة بمركز إسنا" ويصفها بأنها قبيلة مشاغبة مزعجة  إىل منطقة الجبل با

ذا تعود أصولها األوىل إىل إقليم برقة بليبيا، ويُضيف جارسان فيقول: "وه

تسكنه بعض القبائل  -ما ب دندرة إىل الجبل "ويشمل نقادة" –اإلقليم 

تمردين، حيث ال يُمكن لألتراك وال للمسافرين أن يغامروا  زعجة من العرب ا ا

راكب استضافتك،  بالذهاب إىل هناك، إنها منطقة يرفض فيها جميع ربابنة ا

سلمون والجميع يتمرتسون عىل الضفة األخرى.. وهذا ا كان يسّميه ا

. وأقول: ال تزال بقايا هذه القبيلة متواجدة بكثافة يف مختلف )٤٢(بالقصاص"

 قرى إقليم نقادة وخاصة يف دنفيق.

دنفيق ويذكر السيد مصطفى شملول يف كتابه "عروبة مرص من قبائلها" 

وهم من قرى إقليم  القاموالت األربعة كأحد البالد التي تستوطنها قبائل عربيةو 

. حيث ذكر يف معرض حديثه عن القبائل العربية يف الصعيد: (أما عند نقادة

قوص فإننا نجد عرب دنفيق، وعرب القموالت "البحري قموال واألوسط قموال 

 .)٤٣(والغربي قموال والقبيل قموال")اهـ
 

 

لحضارات نقادة  وعاصمة وأما إن تحدثنا عن طوخ: التي كانت شبه مقر

معلومات قليلة ال تروي قديمة يف عصور ما قبل التاريخ، فلن نجد عنها إال ال

جرت عىل أرض الظمأ، ومما وجدناه عنها، أن حوادث عنيفة ووقائع مريرة قد 

ً قبيل مقتل "كنز  الدولة الفاطميةطوخ، أعظمها ما جرى زمن  وتحديدا

توىف سنة  ؤرخ شهاب الدين النويري (ا هـ)  ٧٣٣الدولة"، ويحدثنا عن هذا ا

فيقول تحت عنوان "ذكر هالك عرب الصعيد وقتل  يف موسوعته "نهاية األرب"

ة من عرب جهينة  ٤٦٩كنز الدولة": وىف سنة  هـ اجتمع جماعة كث

هم بمدينة  ّفقوا عىل والجعافرة والثعالبة وغ طوخ العليا من صعيد مرص، وات

                                                             
نظر كتاب: الساللة البكریة ، وللمزید حول قبیلة القصاص یُ  ٣٤١ازدھار وانھیار حاضرة مصریة: قوص صـ )  ٤٢(

 م دار األمة العربیة للنشر. ٢٠١٤الطبعة األولى  –الصدیقیة للمؤلف أحمد عبد النبي فرغل الدعباسي 

 ٥٦عروبة مصر من قبائلھا صـ )  ٤٣(



  

  

     

يل، ّما قاربهم هجم عليهم ىف نصف اللقتال أم الجيوش، فخرج إليهم. فل

فهزمهم وأبادهم بالقتل، وغرق خلق كث منهم، وغنم أموالهم وحملت إىل 

ستنرص  .)٤٤(ا

قريزي يف "اتعاظ الحنفاء": ويف سنة  وبتفاصيل أوىف عن تلك الواقعة يقول ا

هـ اجتمع بمدينة طوخ من صعيد مرص عدد كب من عرب جهينة  ٤٦٩

حاربة أم الجيوش، فسار إليهم حتى قرب منهم، فنزل،  والثعالبة والجعافرة 

شاعل وقد  ثم ارتحل بالليل وأمر برضب الطبول وزعقت البوقات، واشتعلت ا

ان. وجدّ  متتابعة يف يف الس والعساكر لها رصخات وصيحات  تزايد وقود الن

ً، وفر  دفعة واحدة، حتى طرقهم بغتة ووضع فيهم السيف فأفنى أكثرهم قتال

منهم طوائف فغرقوا، ولم ينج منهم إال القليل. وأحاط بأموالهم فحاز منها ما 

ستنرص. وثار كنز الدولة محمد بأسوان  ها إىل ا يتجاوز الوصف كثرة، وس

 ّ ه ونجم أمره؛ فسار إليه أم الجيوش ب عليها وعىل نواحيها، وكثرت أتباعوتغل

بعساكره، فالتقى معهم وحاربهم محاربة طويلة أسفرت عن قتله وهزيمة 

، فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع التي قطع  أصحابه بعد أن قتل منهم جم غف

فسدين، وخمدت جمرتهم قريزي قد وصفهم  .)٤٥(فيها دابر ا ولعل ا

ً لقومه، ل فسدين" تعصبا كونه ينتمي يف النسب إىل هؤالء الفاطمي "با

ذكورين، وهللا أعلم. ، الذين ثار عليهم العربان ا  العبيدي

ريرة األخرى التي وقعت عىل أرض طوخ: حادثة وقعت زمن  ومن الوقائع ا

ماليك وقد قريزي يف  اذكره دولة ا النويري يف "نهاية األرب" وكذلك ا

لك" عرفة دول ا هـ سار األم  ٦٨٩حرم سنة أنه يف شهر ا فقاال: ،"السلوك 

، فوصل إىل طوخ د طرنطاي من تجاه النائب إىل بالد الصعيد ومعه عسكر كب

ة قوص، وقتل جماعة من العرب ً كث ً منهم بالنار، وأخذ خيوال ا ان، وحرق كث

                                                             
 ٦٨، ازدھار وانھیار حاضرة مصریة قوص صـ  ٢٣٧-٢٣٦/ ٢٨نھایة األرب في فنون األدب )  ٤٤(

 ٣١٦/ ٢بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفاء اتعاظ الحنفاء )  ٤٥(



  

  

     

ً ورهائن من أكابرهم. وعاد بمائة رأس من الغ نم وألف رأس من الغنم وسالحا

 .)٤٦(فرس وألف جمل، وسالح ال يقع عليه حرص وألف ومائتي

: طوخ )٤٧(يحدثنا عيل مبارك عن تلك الوقائع يف "الخطط التوفيقية" فيقولكما 

البالص قرية من مديرية قنا بقسم قفط عىل الشط الغربي للنيل يف جنوب 

البالص بنحو خمسة اآلف مرت ويف شمال نقادة بنحو أربعة اآلف مرت وبها 

مع بمنارة وأبراج حمام وبدائرها نخيل وأشجار، ويف بعض التواريخ أن جا

حرم سنة  هـ  ٦٨٩األم طرنطاي توجه إىل الجهات القبلية يف شهر هللا ا

ا وصل إىل طوخ وهي  ومعه جملة من العساكر بسبب قيام عرب الصعيد، و

قرية من عمل قوص قتل من بها منهم، البعض بالسيف والبعض أحرقه 

النار، ووضع يده عىل خيلهم وسالحهم ثم عاد إىل مرص برهائن من العرب ب

ُعد من  ومائة ألف رأس من البهائم ومائتي حصان وألف جمل وأسلحة ال ت

 أنواع مختلفة.
 

ً عن ترعة طوخ : هي ترعة يخرج فمها من البحر األعظم من )٤٨(وقال أيضا

وهي تمر بالساحل الشاطئ الغربي بحري ناحية نقادة بمسافة نصف ساعة، 

مبحرة لري حوض طوخ والزوايدة وحوض البالص والطويرات وطولها أحد 

ياه بها ثالثة  ً وارتفاع ا توسط ثمانية عرش مرتا وعرشون ألف مرت وعرضها ا

أمتار، وخارج من هذه الرتعة جملة فروع ومصارف وترعة ايراد من البحر 

ومجموع طولها ثمانية عرش  األعظم لناحية الرتامسة جميعها من جهة الغرب

توسط عرشة أمتار واإلرتفاع ثالثة أمتار، وهذه الفروع  ألف مرت والعرض ا

ارة بها وهذه الرتعة متممة لري  صارف لتحصيل الطمي بالحيضان ا وا

حوض الزوايدة وحوض كوم بالل وحوض الطويرات وحوض الرتامسة ثم 

                                                             
 ٢١٥/ ٢، السلوك لمعرفة دول الملوك  ١٦٧/ ٣١نھایة األرب في فنون األدب )  ٤٦(

 ٦٢-٦١/ ١٣الخطط التوفیقیة )  ٤٧(

 ٩٩/ ١٩الخطط التوفیقیة )  ٤٨(



  

  

     

دندرة ترصف عىل البحر تصب برتعة الرتامسة وتصل لحوض دندرة، ومن 

األعظم وذلك بواسطة مقاطعة الجبل الغربي للبحر األعظم بحري دندرة 

راشدة. سمى بمحجر ا  ا
 

 : القدامى باإلقليم النقادي يف العرص اإلسالميشاهالعلماء واوكان من أبرز 

توىف سنة  -١ ، من قرية قموال ه ٦٨٩عبد الرحيم بن حرمي القمويل ا

 من الفقهاء، توىل القضاء باألقرصين وأرمنت وقموال. ـ،بجنوب نقادة

توىف سنة  -٢ ، من قرية قرقطان هـ ٧٠١حجازي بن أحمد الديرقطاني ا

ً. بناحية دنفيق جنوبي نقادة ً شاعرا ً ناظما  ، وكان أديبا

توىف سنة  -٣ وهو من قرية هـ بدمشق،  ٧٠٥عثمان الفخر الشويص ا

 وكان إمام الظاهرية بدمشق.دة، صوص من توابع البحري قموال بجنوب نقا

توىف سنة  -٤ هـ بالقاهرة، شاعر صويف، وله  ٧٠٨ابن نوح الدراوي ا

 رسالة يف التصوف.

الشيخ نجم الّدين أبو العّباس أحمد بن محمد بن مّكي بن ياس  -٥

توىف سنة  خزومي القمويل الشافعي ا فّرس،  ٧٢٧القريش ا فتي ا هـ، الفقيه ا

فيدة،صاحب التصانيف ا ة ا توىل قضاء قموال وإخميم  من قرية قموال، لكث

نيا والرشقية والغربية، وتوّىل الحسبة بالقاهرة، وويل تدريس  وأسيوط وا

 الفائزية بالقاهرة.

توىف  الشيخ عيل بن -٦ من  ،م ١٩١٥هـ /  ١٣٣٤سنة محمود األسمنتي ا

سجد الكب  قرية أسمنت بناحية األوسط قموال جنوب نقادة، إمام وخطيب ا

جيد عىل سيف  ة النافعة، منها: منحة ا بقوص، وصاحب التصانيف الكث

الكية. ريد، والدرر السنية يف تراجم السادة ا  ا

 
 






  

  

     









 ٢٠٠هامة عن أسماء قرى ونجوع إقليم نقادة منذ أكثر من جاءت تفاصيل 

، حيث أعد علماء الحملة م ١٧٩٨سنة  عام، زمن الحملة الفرنسية عىل مرص

رصية وسوعي أودعوها كتابهم الفرنسية خرائط وافية للبلدان ا "وصف  ا

، الحظنا فيها أن من سّجلوا أسماء البلدان والقرى لم يكونوا من ذوي مرص"

ام الكايف باللغة العربية ً  اإل ، فكتبوا األسماء حسبما استطاعوا أن تقريبا

ينطقوها بلغتهم، وقد ذكروا بالد بغ أسمائها، وآخرى تكرر ذكرها يف أكثر 

كما  من موضع، وإليكم صورت أحدهما لشمال إقليم نقادة، وأخرى لجنوبه

القرى والنجوع التي  ماءا قائمة بأسم، ويليهجائت يف خرائط الحملة الفرنسية

 : بالخارطت مع تبيان ألسمائها الصحيحة ما أمكن وردت أسمائهم

 
 (شمال إقليم نقادة)



  

  

     

 
 (جنوب إقليم نقادة)

ُ  القرى والنجوع النقادية، من الشمال إىل الجنوب طة، ت يف الخار رَ كِ مثلما ذ

) رأينا  :حول اإلسم الصحيح لكل قرية ونجع ووضعنا ب (قوس

 Ballasالبالص -

 El Sabaciالسبايس -

 (لعله نجع العمامرة بقرية الزوايدة)  Abou Amerمر اأبو ع-

 El Souadinالسوادن -

  Nahieh Naserناحية نارص -

 (لعله نجع الشيخ نارص بقرية الزوايدة)  Cheik Naserشيخ نارص -

 (لعله نجع الحريقة بقرية الزوايدة)   El Araqiehالعرقية -

 El Hamoudالحامود -

 Gezirei Koukجزيرة طوخ -

 (لعله نجع الخرابيش بقرية الزوايدة) El Ariabehehالعرابشة -

 El Fwaالفوا -

 (لعله نجع الالفات بقرية الزوايدة)  El Aftالعفت -

 (لعله نجع القرينات بقرية الزوايدة)  El Qeraieالقراي -

 (لعله نجع أوالد ضياء بقرية طوخ)  K.el Di’aكفر الديا -



  

  

     

 (لعله نجع الدرهمات بقرية طوخ)   El Derematالديريمات-

 Kati Cheik El Touk  كفر شيخ التوخ-

 (لعله نجع كوم بالل بقرية طوخ)   Koum Abou Helalكوم أبو هالل -

 Kafr Cheikكفر شيخ -

 (لعله نجع الشيخ عيل بقرية طوخ)  Cheik Aliشيخ عيل -

 (لعلها قرية الخطارة)   El Qattarahالقطارة -

 (لعلها قرية الخطارة: مكررة)  El Qantarahالقنطرة -

 Naqadahنقادة -

نشية -  El Menchiehا

 (لعله نجع القليلة بقرية دنفيق)   El Kalilالخليل -

 (لعله نجع قرقطان بدنفيق)   El Qaqinالقاق -

 El Denfiqالدنفيق -

 (لعله نجع أبو عديل بقرية دنفيق)  Qabaouilقباويل -

 Abou Torkiأبو تركي -

 (لعله نجع قرقطان بقرية دنفيق)  El Qarqatemالقرقطم -

 (لعله نجع ساقية القايض بقرية البحري قموال)   Saaqetسعاقت -

 (لعله نجع دويح بقرية البحري قموال)  El Dowaالدوا -

 شالو بقرية األوسط قموال)(لعله نجع ب  El Bechlouالبشلو -

 (لعله نجع القرية بقرية األوسط قموال)  El Kariehاريه الك-

 (لعله نجع دراو بقرية األوسط قموال)  Daroudدارود -

 (لعله نجع أسمنت بقرية األوسط قموال)  Semenمن يس-

وردت يف الخارطة وقد (لعلها جزيرة نجع القريّة:    G.Qeriehجزيرة قريه -

 قرية قموال وليس يف موضعها الصحيح)قبالة 

وردت يف  وقد (لعله نجع العربات بالبحري قموال:  El Arabehالعربه -

 الخارطة جنوب قرية قموال وليس يف موضعها الصحيح)
 



  

  

     


القرقطاني أو مسجد الداراقطني أو مسجد  أو مسجدجد الدارقطني: مس

بدنفيق جنوبي إقليم نقادة. وقد  "دير قطان" بنجع قرقطان الديرقطاني

اإلسم ِنسبة ايل العالم اشتهر ب الناس أن قرية "قرقطان" قد ُسّميت بهذا 

حدث "الدارقطني"، حيث يقال أالجلي نه قدم إليها ودفن بها، وما زال ل ا

 ً سجد رضيح  مسجده الذي يحمل اسمه "مسجد الدارقطني" قائما بها، وبا

حدث أبي الحسن نينسب له، ولك ني أشكك يف الرواية التي تقول بأن الشيخ ا

يف  جاءنه قد قرية "قرقطان"، حيث أ مسجدعيل بن عمر الدارقطني قد دفن ب

ته أنه وُ  د يف بغداد بالعراق يف "محلة دار القطن" فنسب إليها فقيل لِ س

"الدارقطني"، وأنه دفن يف بغداد وقربه بجوار قرب "معروف الكرخي"، وقد 

: اإلمام )٤٩(أورد اإلمام الذهبي يف "س أعالم النبالء" عنه األتي بإختصار

ج ود، شيخ اإلسالم، علم الجهابذة، أبو الحسن عيل بن عمر بن أحمد الحافظ ا

قرئ  بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد هللا البغدادي، ا

حدث، من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد سنة  أما عن وفاته،  هـ. ٣٠٦ا

هـ  ٣٨٥ : تويف يوم األربعاء الثامن من شهر ذي القعدة  سنة)٥٠(فقد ورد أنه

بالعراق ببغداد يف "مقربة باب الدير" قريبا من قرب "معروف الكرخي".وأيضا 

 هـ ببغداد.٣٨٥: هناك إجماع عىل أنه تويف يف شهر ذي القعدة سنة )٥١(ورد أن

 .هـ ٣٨٥ان خلون من ذي القعدة سنة : تويف ببغداد لثم)٥٢(وكذلك جاء أنه

مسجد رضيح الدارقطني بق يف سقف قبة وكذلك يوجد "قارب نهري" معلّ 

حدث الدارقطنيالدارقطني  عندما كان يف أحد  قرقطان، يقول الناس أن ا

                                                             
 ٦٧/ ٢؛ رجال الحاكم في المستدرك  ٤٤٩/ ١٦)  سیر أعالم النبالء ٤٩(

/ ١؛ سؤاالت السلمي للدراقطني  ٤٢٢/ ٢؛ معجم البلدان  ٤٨٧/ ١٣؛ تاریخ بغداد  ٢٧٥/ ٥)  األنساب للسمعاني ٥٠(
٢٣ 

  ٩٢/ ١)  اإلمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمیة ٥١(

 ٣٥)  وفیات المصریین ألبي اسحاق إبراھیم ابن الحبّال صـ ٥٢(



  

  

     

ً من به ركبه وخرج  نواحي بالد الصعيد، أعداءه، ولكنه مات يف  بعضهاربا

، فوجده األهايل "دير قطان" الطريق، فحمله القارب حتى رىس به عند قريتهم

  هناك، فأخذوه ودفنوه يف رضيحه ذاك.

وأقول: أظن األمر كله وهم وأحاديث خرافة، فقد جرت العادة يف مرص عىل 

م "سفينة أو مركب أو قارب" توضع يف أسفل قباب األرضحة أو تعليق مجّس 

رصي القدماء "ا يف أعالها، وهي موروث قديم ورثه رصيون عن ا لفراعنة"، ا

ً صورة ال سفينة، التي تمثل حتى إن نصارى مرص يصّورون يف كنائسهم أحيانا

عندهم "سفينة النجاة والخالص" للروح، وقلما تخلو مقربة أو معبد فرعوني 

الروح يف رحلة العالم اآلخر، حتى ال  من نقش للمراكب "السماوية" التي تقلّ 

. وكذلك أالحظ فتهوى إىل "الظلمات/الجحيم" تضل الطريق فتبتلعها األفعى

وضوع يف ق رصية" ا يكون أصحابها يف  ،بابها سفن ومراكبأن األرضحة "ا

، فوضع السفينة فيه أو أميّ الغالب من أهل العلم وليسوا مشايخ عادي

ولذا ترسوا السفينة فوق  رمزية وإشارة إىل تبّحر صاحب الرضيح يف العلم

، فنجد أن قبة رضيح اإلمام الشافعي بها هذه السفينة، وكذا قبة "قربه/بحره"

حجاج األقرصي باألقرص، وهما كانا من أهل العلم. كما ال رضيح سيدي أبي ال

ات أخرى لوجود هذه السفن، ومنها: أنه كان وعاًء لحمل  يفوتنا ذكر تفس

ُوضع به إلطعام الطيور، أو هوالحبوب والغالل ال إشارة إىل أهل بيت  تي ت

يههم يف الحديث الرشيف النبي صىل هللا عليه وآله وسلم حيث ورد تشب

توضع يف أرضحة أناس ليسوا من السادة قد ، وإن كانت الُسفن هذه ينةبالسف

 .الهاشمي األرشاف "أهل البيت"

عروفة قد لعل اإلمام الدارقطني ويف النهاية نقول:  مّر بهذه القرية يف رحلته ا

ً  رص، فسميت بإسمه ، أو لعل صاحب الرضيح هو وهو إحتمال ضعيف جدا

" القدامى، مثل العالم "حجازيأحد العلماء  بن أحمد بن  "الديرقطاني

ً يستحق وضع سفينة يف أعىل قبة  الديرقطاني" حجازي ً شاعرا ً أديبا ا وكان عا

، وبعد تطاول الزمان اشتبه عىل الناس أمره، وحدث الوهم يف أن رضيحه



  

  

     

حدث أبو الحسن الدارقطني لشهرة األخ  صاحب الرضيح هو  اإلمام ا

. وهللا ، وهو ما أميل إليه"الديرقطاني/الدارقطني" شابه الشديد يف اللقبوللت

 أعلم بالحقيقة.
 


ة ي، فيقول أنها صناعة نقاد"الطيب أديب"يُحّدثنا عنها األستاذ  ناعة الِفركة:ص

ُنسج عىل  اشتهرت ، فقدبإمتياز نقادة عىل مدار تاريخها بصناعة الِفركة التي ت

ّع من خيوط صناعية محلية، تدخل عىل عدة مراحل  ُصن النول اليدوي، وت

ناسبة،  ُصبغ باأللوان الزاهية ا ة تصنيعية، ثم ت لتصنيع ماليات الفركة كب

رأة األفريقية، وتستخدمها يف مناسبات األعراس  الحجم، وكانت تتربك بها ا

ُنافس نقادة يف صناعتها، ولكن ما لبثتوالختان أن  أخميم ، وكانت أخميم ت

حتكر األوحد للفركة يف صعيد مرص، وتص  جال كله لنقادة لتكون ا تركت ا

اركة التجارية األثمن واألجود يف ربوع البلدان الفركة النقادية صاحب  ا

 .األفريقية برمتها

ُصّدر إىل ويُضيف األستاذ الطيب:  لفركة نقادة جودة معروفة، فكانت ت

السودان، ومنه إىل بقية البلدان األفريقية مثل أثيوبيا والصومال وكينيا ودول 

رأة السودانية  القرن والرشق األفريقي عامة. كانت تخرج تتباهى حتى أن ا

الية النقادية ً ال يتم زواج الفتاة يف هذه  ،وهي تلف قوامها الفارع با وغالبا

اليات التي يقدمها العريس لعروسه  العواصم األفريقية إال بعدد من هذه ا

.لتجلب الحظ والربكة عيل اإل   ثن

ً يبلغ  ُدر عىل مركز نقادة دخال ً  ٤وكانت الفركة ت وذلك يف  مليون دوالر سنويا

 ً يالدي، ولكن منذ عهود قريبة نسبيا الربع األخ من القرن العرشين ا

ً لتغ األحوال اإلقتصادية والسياسية الذي أثر  تدهورت صناعة الفركة نظرا

صبوغة يف  ً، ولدخول الفركة الصيني والخيوط الهندية الجاهزة ا عليها سلبا

نافسة.  سوق ا



  

  

     

قام بعض الغيورين عىل صناعة الفركة من أكثر فيقول:  عن أحوالهاويُحّدثنا 

ة أبناء مركز نقادة بالبحث عن منافذ تسويقية بديلة، ال تحتاج للم اليات الكب

بغيته يف أسواق أوروبا وأمريكا الالتينية وبعض الدول  "األفريقية"، فوجد

فارش  وأغطية العربية واألسيوية، وكانت احتياجاتهم تتوزع ب الستائر وا

 ً الرأس والكوفيات، وبهذا انطلقت صناعة "الفركة السياحية" بنقادة، وحاليا

تنترش صناعة الفركة السياحية يف ريف نقادة بقرية الخطارة وقرية كوم 

 الضبع .

ويصف لنا األستاذ حمزة سيد طه الخطاري أجزاء النول، فيقول: بداية 

فركة وهما "الفركة الدرماني" لنسج نوع من ال -يف نقادة  –يُستخدم النول 

ُصدر إىل أم درمان السودانية (مثل الكوفية والشال وماليات العرائس)  التي ت

وهذه الصناعة توجد داخل مدينة نقادة وقرية الخطارة فقط، وتستخدم فيها 

الخيوط الحريرية الصناعية "مرصية أو هندية أو صينية"، و"الفركة 

ُصدر إىل األسو  رصية والخارجية يف تركيا السياحي" التي ت اق السياحية ا

فروشات  ولبنان وليبيا والجزائر وبعض دول الخليج العربي (مثل الستائر وا

والعباءات النسائية وأغطية الرأس وأربطة العنق) وتوجد هذه الصناعة داخل 

نشية، وتستخدم فيها نجع مدينة نقادة وقرية الخطارة وكوم الضبع و  ا

 الطبيعية. الخيوط القطنية

طوة" وهي قطعة خشبية  ويتكون النول من ثالث أجزاء رئيسية وهم: "ا

" وهما دعامتان من الخشب لحمل  نسوج، و"ُحّق تستخدم لطّي القماش ا

طوة"، و"الجعزل" وهي قطعة خشبية يُشد عليها الحبل الحامل لبقية  "ا

عة خشبية لدّك الخيوط "مقبض" قطأجزاء النول. باإلضافة إىل األجزاء التالية: 

" لربط الِفتل  ُشطة" لتحديد أماكن الخيط، و"الن  –جمع فتلة  –وبداخله "ا

كوك" وهو قطعة  ولضبط عملية النسج، و"جوز دواسات" من الخشب، و"ا

خشبية تستخدم يف النسج، و"جوز قصب" وهي لتحديد أماكن الِفتل أثناء 

ْد" وهو من الغزل، و"الكرسات" يُطوى عليها الغزل ع ند البسط، و"البََدبَن



  

  

     

ً وهو بمثابة دعامة رئيسية لجسم النول، و"بيض النول" وهي  الخشب أيضا

 ً ا قطعة حجرية أو حديدية تعمل كثقل لحمل "القصب" بالنول، وأخ

ُطوى عليه خيوط الغزل حتى  "اللطخ" ويُصنع من الخشب ويُستخدم كي ت

سداة هي كرة  صبوغة.يتم عمل "مسداة" منه، وا  ضخمة من الخيوط ا

 
ُستخدم لصناعة الِفركة بقرية اخلطارة شمالي مركز نقادة(  )صورة لنول ي

صناعة قديمة اشتهرت بها نقادة، وتعترب كامتداد لحضارات  صناعة الفخار:

ً انحرصت صناعة الفخار  نقادة "الفخارية" يف عصور ما قبل التاريخ، وحاليا

ً يف  رشب مثل  انتاجبنقادة تقريبا أكل وا ستخدمة يف ا األواني الفخارية ا

ً فإن البلدة الوحيدة التي ال "، وتقريبا واج ياه، الطواجن، ا زالت  "زيار ا

 شمايل مركز نقادة.قرية طوخ نجع الشيخ عيل بتحافظ عىل هذه الصناعة هي 

: كانت مشتهرة ومزدهرة بنقادة وحتى عرص قريب، ولكنها  صناعة الحص

وشكت عىل اإلندثار بل وربما اإلنقراض، وكانت توجد تلك الصناعة بكثرة يف أ

نواحي األوسط والبحري قموال، وكانت تستخدم فيها نباتات الحلفا "الحلف" 

صارف، وكذلك سعف  الذي ينبت بكثرة عىل حواف نهر النيل وبعض الرتع وا

ع األلفية "خوص" النخيل، ولكل منهما استخدامه الخاص، ولكن منذ مطل



  

  

     

واد  ّعة من البالستيك ومن ا ُصن الثالثة تمت اإلستعاضة عنه بالُحرص ا

ختلفة.  البرتولية والكيمياوية ا

صناعة قديمة والزالت موجودة حتى وقتنا هذا، يف مدينة نقادة  صناعة الجريد:

البلد، وببعض نواحي األوسط قموال، ويُستخدم فيها "جريد النخيل" يف صنع 

ختلفة التي األثاث  قاعد واألقفاص ا نزيل، مثل الرسير الجريد، والكرايس وا ا

 تدخل يف استخدامات عديدة يف ريف نقادة خاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

     


 




 

ردت يف مة التي صارت فيما بعد مدينة، و : من القرى القدي)٥٣(مدينة نقادة

قوان ابن مماتي، ويف تحفة اإلرشاد، ويف التحفة، من األعمال القوصية، ثم 

ركز مستقل يحمل اسمها (مركز  نقادة)، وقد تأسس أصبحت بعد ذلك قاعدة 

ركز   .م ١٩٧٩سنة  اإلداري هذا ا

ً لتعداد سكان مرص لسنة  نسمة،  ٦٢٣١م:  ١٨٩٧بلغ تعداد مدينة نقادة طبقا

دينة  ٣١٤٣ذكر، و  ٣٠٨٨وهم:   ٧٨٤ يف ذلك العام أنثى، وبلغ عدد منازل ا

ً لتعداد سكان مرص لسنة  .)٥٤(منزل م فإن عدد سكان مدينة  ٢٠١٤وطبقا

تبع نقادة يو  أنثى، ١٣١٩٠ذكر، و ١١٩٠١وهم:  نسمة، ٢٥٠٩١لغ نقادة ب

نشية وحاجره. نجع  ا

ً كان بنقادة توىف سنة  ذكر صالح الدين الصفديفي، قضاءمقر لل وقديما (ا

القايض رشف الدين يونس بن عيىس بن  أحد معارصيه وهو أن هـ) ٧٦٤

جعفر بن محمد الهاشمي األرمنتي، قد توىل الحكم بنقادة وبعدة جهات أخرى 

أنه دفو وأسنا وأسوان وقموال، وكان من الفقهاء الفضالء النبالء و وامنها دشنا 

ً من ثالث سنة، وتويف بقنا سنة   .)٥٥(هـ ٧٢٤ناب بقوص قريبا

ً يف التاريخ قد وجدنا و  ً  اإلسالمي ذكرا هـ أوقف  ٥٦٩، ففي عام لنقادة هاما

سندبيس" من "ناحية ثلث السلطان صالح الدين األيوبي "ناحية نقادة"، مع 

ً القليوبية دينة  ، عىل أربعة وعرشين خادما لخدمة الرضيح النبوي الرشيف با

                                                             
 ١٨٩/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ٥٣(

 ٤٧٠مصر صـ تعداد سكان )  ٥٤(

 ٦٨٥/ ٥، أعیان العصر وأعوان النصر  ١٨٥/ ٢٩الوافي بالوفیات )  ٥٥(



  

  

     

نورة ببال  عرفة دو د الحجازا قريزي يف كتابه "السلوك  ل ، هكذا أخربنا ا

لوك"، والسخاوي يف "التحفة اللطيفة" .                                                                                              )٥٦(ا

م ظهر اسم "نقادة" يف دفاتر إلتزام أرايض والية  ١٧٤٩هـ/ ١١٦٣ويف عام 

 .)٥٧(جرجا لصالح ملتزمي الهمامية الهوارة

دينة، وأخرى يف بالد "فرغانة" وال نعلم  ُسّمى نقادة غ هذه ا  –مدينة ت

ُقادة" بضم النون وفتح القاف، ذكرها –بوسط آسيا   النسابة اسمها "ن

ها اإلمام عمر بن الحس بن الحسن النقادي  :السمعاني وقال أن من مشاه

 .)٥٨(الفرغاني

قامات واألرضحة تنسب لعديوجد  د من الصالح بمدينة نقادة عدد من ا

شايخ، نذكر منه شهورة بغربي )٥٩(موا : الشيخ حس سالم صاحب الجبانة ا

ُنشأمدينة نقادة،  بجواره منطقة سكنية ُعرفت بإسمه. ويوجد بجبانة  وا

، والشيخ أبو  الشيخ حس عدد من األرضحة، تنسب إىل: الشيخ فرح حسن

، والشيخ ناير، والشيخ عطيتو، والشيخ نارص، والشيخ حس ، والشيخ خض

، والشيخ أحمد عرابي، والشيخ عيل،  مقارين، والشيخ منشتح، والشيخ شع

ك. ً،  والشيخ تم ً ورعا ً: الشيخ منصور النقادي، وكان تقيّا وبنقادة أيضا

سجد  والشيخ بربور أبو  العتيق بشارع السوق بمدينة نقادة،ومقامه بجوار ا

عادي.الح  ق بطريق ا
 

صالح دويدة عمدة نقادة،  العمدةومن مشاه وأعالم مدينة نقادة نذكر: 

َ  س باخومفلتاؤ  والعمدة  ونجيب بكعمدة نقادة،  س"وَّ ـالحاوي الشه بـ "ت

 دة نقادة، وسامي بدار من األعيان،بدار عمدة نقادة، وقيرص بدار عم قديس

                                                             
ً: ازدھار  ٣٥/ ١، التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة  ١٦٥/ ١السلوك لمعرفة دول الملوك )  ٥٦( ، وانظر أیضا

 ١٠٥وانھیار حاضرة مصریة قوص صـ 

 ١٧١الصعید في عھد شیخ العرب ھمام صـ ) ٥٧(

 ١٦٢/ ١٣األنساب للسمعاني  ) ٥٨(

 ٤٨األولیاء الصالحون في قنا صـ ) ٥٩(



  

  

     

ً  وقنصل بريطانيا واسحاق أبادير وزير الهجرة وكامل بك اسحاق  ،سابقا

 ١٩٤٢م وعضو مجلس الشيوخ سنة  ١٩٣٦أبادير عضو مجلس النواب سنة 

بهي الدين  ، واألستاذ محمدمن األعيان م، وزكريا بك جندي اسطفانوس بدار

ً للنقابة م و  ٢٠٠٥حتى سنة  ١٩٨٧من سنة  عالء الدين نائب سابق رئيسا

 ً لفرعية بنقادة والحاصل عىل للجنة النقابية ا الفرعية للمعلم باألقرص ورئيسا

دة عرش سنوات عىل التوايل. ثايل عىل مستوى الجمهورية  ُعلم ا  وسام ا

وليف حليم طانيوس من  ن الناحية،والقايض السنويس عالم رشعي وكان مأذو 

، شاه  والحاج عبد الحليم األعيان وكبار التجار، وحبيب جربة من أبرز ا

شاهمن  محمود جاموس ية، ا ومحمد  ومن رجال التصوف وله أعمال خ

شاه وعضو مجلس محيل محافظة  لقب حجاجي محمد عيل من ا يوسف ا

محمد موىس من أوائل رجال التعليم، والشيخ عطية مصطفى األستاذ و  قنا،

ب وظريف الحاوي من أبرز والشيخ إمام هارون والشيخ أحمد محمد الخطي

 ، شاه ً باألقرص، وقديس تاورضوس شاهامن  ويونان فالحا  وكان مقيما

شاهمن  ً  ا ً باألقرص، والقمص حنا اسطفانوس وكان مقيما وكان مقيما

 .باألقرص
 

 ، سلم والقمص حنا بدار من والحاج تامر دسوقي مؤسس جمعية الشبان ا

شاهرجال الدين ومن  والحاج حافظ إمام هارون من رجال التعليم،  ،ا

محمد صادق أم رئيس و واألستاذ عالء الدين الحاج عيل من رجال التعليم، 

 ً ركز نقادة سابقا حيل  جلس ا ً  ا ، وعطا ومدير اإلدارة الصحية بنقادة سابقا

ً، وعياد تكال من رجال  ركز نقادة سابقا حيل  جلس ا هللا عرشي رئيس ا

م وتوىل رئاسة مجلس محيل مدينة نقادة، والحاج صادق آدم من رجال التعلي

التعليم ونائب إحدى الطرق الصوفية، واألستاذ محمود صادق آدم من رجال 

والحاج عباس األم شيخ  التعليم وتوىل رئاسة مجلس محيل مركز نقادة،

ن وهالل راوي الحاج عيل مدير اإلنتاج بمطاح الطريقة السعدية الصوفية،

،ً وعبد الرزاق عيل حماد من رجال التعليم، والحاج حمدي عبد  قوص سابقا



  

  

     

، شاه شاهمن  وعبد الجواد جهالن هارون النعيم من ا وعضو باإلتحاد  ا

 ،ً حافظة ومدير مستودع الدقيق بنقادة سابقا والحاج اإلشرتاكي ومجلس ا

شاه وتربع ببناء مسجد بنقادة الحاج عطية و ، كامل إمام هارون من ا

شاهمصطفى الحاج عيل من  والحاج نظ  وتوّىل منصب نائب العمدة، ا

الحاج صادق مهران من و  أحمد محمد الخطيب وتوىل منصب نائب العمدة،

،ً نعم  رجاالت الدين ومدير منطقة قنا األزهرية سابقا وعاطف عبد الرازق عبد ا

حافظة قنا، والدكتور أحمد عبد  مدير عام بنك التنمية واإلئتمان الزراعي 

وجود جهالن بكلية العلوم جامعة أسيوط، والحاج محمد عطية إبراهيم من  ا

شاه ً،  ا  ،ِفركةمن كبار تجار الجابر الوزان و وعضو اإلتحاد اإلشرتاكي سابقا

وعيل حميد الحداد من كبار ُمصّدري  كبار تجار الفركة، وشمروخ مقار من

ً من وصفي نوح ويوسف الخطيب ومحمود عيل  :الفركة للسودان، وكال

نشاوي وهم من كبار تجار الفر   كة وُمصّدروها إىل السودان.ا

 

شاهوليم بطرس من وكذلك:  ة منهـا  ا يـة كثـ صلح وله أعمـال خ وا

حمدي عالء الدين محمـد الحـاج  والعميد رشطة نقادة،ناء مركز مساهمته يف ب

ستشار مدحت محمد  عيل،  والعقيـد اإلستئناف، رئيس احدى محاكم يوسفوا

والعقيد زين محمد بهـي الـدين  حمدي محمد عالء الدين،مجدي  أركان حرب

التعليميـة  ي مـدير اإلدارةوفـؤاد محمـد حراجـ عالء الدين بالرقابة اإلدارية،

ّـاب س ثروت رزيق روائي بنقادة، واألستاذ جرج وسيناريست وعضو اتحاد ُكت

له رواية "وعد" ورواية "الباش تمرجـي" وكتـاب "خسـارة يـا بلـد" و  مرص

سلسل كوميدي صعيديسلسلة مقاال  وسـيناريو فـيلم "وعـد"  ت وسيناريو 

الرتبيـة والدكتور أحمـد عبـد العـاطي مهـاود بكليـة  "حوش عيىس"، وفيلم

هنـدس فهـد و  الرياضية بقنا ومؤسس ستاد نقادة الريايض "تحت اإلنشاء"، ا

ً، ومحمد بكري الحـاج  الطيب إمام هارون مدير األمن الصناعي بأسوان سابقا

 ً ، وعمرو صـالح عـالء الـدين عضـو عيل مدير اإلدارة الهندسية باألقرص سابقا



  

  

     

وزيـر العالقـات ونائـب م  ٢٠١٢لجنة الخمسـ لصـياغة الدسـتور سـنة 

 الخارجية.

 

نشية: نجعوأما  ً  من توابع مدينة نقادة، وهو ا وهو نجع حديث اإلنشاء نسبيا

سفح الجبل الغربي، ويوجد  بقرب فهو "منشأة"، ويتبعه عزبة بحاجره

نشية الك ميخائيل وهو من األديرة بحاجر ا سيحية دير ا القديمة، وبجواره  ا

، وأما جبانة لل نشية نجع مدافن مسلميمسيحي فتوجد بجبانة الشيخ  ا

نشية صالت قرابة بأهايل  دينة نقادة، وتربط أكثر سكان نجعحس بغربي م ا

ً من توابع دنفيق.أنحاء من ناحية دنفيق، وكانت  نشية سابقا   ا

لك مينا نارمر عُ أنه  قيلوقد  نشية عىل مقربة زوجة ا ثر بأقىص شمال حاجر ا

  ين بالعصور الفرعونية.موحد القطر 
 

ً لتعداد سكان مرص لسنة بلغ  نشية طبقا نسمة،  ٥٥٠: م ١٨٩٧تعداد نجع ا

 ٨٥ أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة ٢٧٠ذكر، و  ٢٨٠وهم: 

نشية  .)٦٠(منزل قامات واألرضحة با ومن مشاه الصالح أصحاب ا

غربي، والشيخ )٦١(نذكر  .، والشيخ نايلالهارب: الشيخ محمد ا

نشية: ويُطلق عليه نشية إسم "العزبة"، وقد ورد يف نج أهايل حاجر ا ع ا

 :، وبلغ تعدادهم بإسم عزبة عثمان إبراهيم ١٨٩٧مرص عام  تعداد سكان

منزل يف ذلك  ٤٩أنثى، وبلغ عدد منازله  ١٤٧ذكر، و  ١٥٠نسمة، وهم:  ٢٩٧

 . )٦٢(العام

نشية ً  ومن توابع نجع ا تعداد حيث ورد اسمه يف : "نجع أبو قياط" قديما

ذكر، و  ٣١نسمة، وهم:  ٦٨: ، وكان عدد سكانهم ١٨٩٧سكان مرص لسنة 

                                                             
 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٦٠(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٦١(  ٤٨زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٦٢(



  

  

     

ً  .)٦٣(منزل ٢١ أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة ٣٧ وقد ألحق حاليا

نشية األم.  بقرية ا

 

نشية وحاجره: الحاج موايف عثمان إبراهيم نجعومن أعالم ومشاه   عابد ا

شاهوهو من  شاه، والحاج أحمد عواد من أبرز ا وعباس أبو الحاج ، أبرز ا

شاهمحمود من  من محّفظي القرآن الكريم، محمد ، والشيخ عبد النعيم ا

ة واإلسهامات الرائدة  ية الكب يف والدكتور كمال عابد صاحب األعمال الخ

جاالت الدينية وتأسيس دور تحفيظ القرآن الكريم عىل مستوى مركز نقادة ، ا

محمد محمد والحاج جمعة وكامل زكي عابد عضو مجلس محيل مركز نقادة، 

ة، ربعي ولالعطية الشه بجمعة  ية وإجتماعية كب والشيخ ه مساهمات خ

نشاوي من مشاه قّراء القرآن الكريم،  مد لواء مهندس أحوالعبد الصمد ا

سعيد بالكلية الفنية العسكرية، واللواء بحرية حمدي عابد، والحاج شعيب 

شاهإبراهيم عابد من  نشية  ا وقد تّربع بقطعة أرض بنيت فوقها مدرسة ا

درسة اإلبتدائية األزهرية، وزين أنور  اإلبتدائية واإلعدادية وكذلك بأرض ا

 .منصور مدير فرع بمصنع األلومنيوم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٦٣(



  

  

     








 

ُرّجح أن أصول نشأتها  قرية قديمة ذكرها اإلدفوي يف "الطالع السعيد"، ون

سيحية ، أما أسمها "دنفيق" فلعله ُمسّمى عربي، وهو من تعود للحقبة ا

اء، و"فيق" وهو إسم مقطع "دن"  وهو الوعاء الضخم الذي يوضع بداخله ا

 ً ً  – أحد األشخاص، حيث تقول إحدى الروايات أن رجال اسمه "فيق"  -مسيحيا

كان له سبيل ماء "دن" فاشتهر به، وسميت القرية بإسمه "دن فيق"، ويُقال 

ً أن أحد قادة الجيوش قد واسمه "فيق"  -اإلسالمية زمن الفتوحات  – أيضا

اقرتب ودنى بجيشه من تلك القرية، فقال الناس لقد "دنى فيق" ودنى بمعنى 

 . اقرتب، وهللا أعلم بالصواب

ذكر ابن الجيعان يف "التحفة السنية" أن مساحة دنفيق وديرقطان تبلغ و 

يالدي ٢٠٩٥ ويف  .)٦٤( فدان، وذلك يف القرن التاسع الهجري/الخامس عرش ا

اسم "أرض دنفيق" يف دفاتر إلتزام أرايض م يظهر  ١٧٢٦هـ/ ١١٣٩عام 

 .)٦٥(والية جرجا لصالح ملتزمي الهمامية الهوارة

ويذكر السيد مصطفى شملول يف كتابه "عروبة مرص من قبائلها" دنفيق 

كأحد البالد التي تستوطنها قبائل عربية. حيث ذكر يف معرض حديثه عن 

جد عرب دنفيق، وعرب القبائل العربية يف الصعيد: (أما عند قوص فإننا ن

 القموالت "البحري قموال واألوسط قموال والغربي قموال والقبيل قموال")

 .)٦٦(اهـ

 قرية ونجع وعزبة ١١وتتكون دنفيق من قرية دنفيق البلد كقرية أم، تتبعها 

ً للتقسيم اإلداري الحكومي ، قرقطان ، وهم: حاجر دنفيق، قرقطانوذلك طبقا

الرشقية، نجع أبو سالمة، نجع القليلة، نجع الجديدة، نجع أبو عديل، نجع 

                                                             
 ١٩٣التحفة السنیة صـ ) ٦٤(

 ١٧٠العرب ھمام صـ الصعید في عھد شیخ ) ٦٥(

 ٥٦عروبة مصر من قبائلھا صـ )  ٦٦(



  

  

     

نشية وهو مجاور لنجع الطود ، نجع ترعة شعت، عزبة عوض هللا الجديدة، ا

  عزبة األبعادية الجديدة.

نة الشيخ سليمان" وهي توجد بحاجر دنفيق مقربة للمسلم وهي "جباو 

، مضت ما يقارب ثالث قرون تأسيسها يعود إىل ، وتاريخايل دنفيقأهمقربة 

قبلها كانت توجد مدافن أهايل قرية دنفيق بجبانة الشيخ أحمد العزب بنجع و 

الربكة، ويُقال بل بجبانة الشيخ حس بغربي مدينة نقادة، واألول أوىل، وهللا 

 .أعلم

ً إلحصائيات السكان الرسمية لسنة  عها م فإن تعداد دنفيق وتواب ٢٠١٤وطبقا

، وجميعهم من أهل الريف ليس أرسة ٤٢٩٥، وبها عدد نسمة ٢١٧٩٣يبلغ 

قد تضاعف عدد سكان دنفيق أربعة أضعاف ما كان عليه منذ و  بينهم حرض.

ً لتعداد بلغ كان قد سنة، حيث  ١١٧ إجمايل تعداد ناحية دنفيق وتوابعها طبقا

أنثى،  ٢٢٦٣ذكر، و  ٢٢١٦نسمة، وهم:  ٤٤٧٩م:  ١٨٩٧سكان مرص لسنة 

 .)٦٧(منزل ٦٥٤يف تلك السنة  دنفيق وتوابعهاقرية ت عدد منازل وبلغ

 قرى ونجوع وعزب ناحية دنفيق: أبرز وأقدم ولنلقي إطاللة حول

: من القرى القديمة، وردت يف قوان ابن مماتي، ويف )٦٨(دنفيق البلد نجع-١

ويف تحفة اإلرشاد من أعمال القوصية، ويف التحفة "دنفيق وديرقطان"، 

 اإلنتصار وردت مشوهة "دنفيق وديرقطان".

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ١٤٠٢م:  ١٨٩٧بلغ تعداد نجع دنفيق البلد طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة   ٦٩٩ذكر، و  ٧٠٣نسمة، وهم: 

نسمة، وبه  ٤٥٣٨م فقد بلغ تعداد سكانه  ٢٠١٤أما يف عام  .)٦٩(منزل ٢٢١

ساجد وام وبه أرسة. ٩١٨  لزوايا اآلخرى، وبهسجد جامع عتيق، وعدد من ا

                                                             
 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٦٧(

 ١٨٦/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ٦٨(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٦٩(



  

  

     

سيحية. عدد مدرسة حكومية إبتدائية وأخرى اعدادية، ومعهد و  من األرس ا

 بالزراعة، وقليل منهم يف الوظائف الحكومية. ائي أزهري. ويعمل أكثر أهلهابتد

قامات واألرضحة بدنفيق نذكر الشيخ  :)٧٠(ومن مشاه الصالح أصحاب ا

 .والشيخ عبد الحميد الصحابي أبو بكر،

ُ  ت: كان)٧١(قرقطان-٢  هامن توابع دنفيق. وبلغ تعداد يعرف بدير قطان، وهت

ً لتعداد سكان مرص لسنة    ٣٣٤ذكر، و  ٣٤٤نسمة، وهم:  ٦٧٨م:  ١٨٩٧طبقا

م  ٢٠١٤أما عام . )٧٢(منزل ٧٤ أنثى، وبلغ عدد منازل قرقطان يف تلك السنة

وبالقرية مسجد جامع عتيق  أرسة. ٥٥٥نسمة، وبها  ٢٧٠٣دها فقد بلغ تعدا

القرية،  اإلنشاء جنوب غربي وهو مسجد الدارقطني، ومسجد آخر حديث

، وجميعهم بنو أب واحد. سلم   وجميع سكان القرية من ا

قامات واألرضحة بقرقطان : مشهد )٧٣(نذكر ومن مشاه الصالح أصحاب ا

سمى بإسمه "مسجد الشيخ عيل الدارقطني  سجد ا راوي الحديث با

 الدارقطني". والشيخ يوسف، والشيخ محمد، والشيخ مكي، والشيخ مسعود.

ً لتعداد سكان مرص لسنة -٣ نجع أبو عديل: بلغ تعداد نجع أبو عديل طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل النجع   ١٩٣ذكر، و  ١٧٣نسمة، وهم:  ٣٦٦م:  ١٨٩٧

نسمة، وبه  ٨٩٠م فقد بلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام . )٧٤(منزل ٤٩يف تلك السنة 

 ، وأرسة مسيحية. ينمسجد وبالنجعأرسة.  ١٧٨

قامات واألرضحة  : )٧٥(هذا النجع نذكربومن مشاه الصالح أصحاب ا

 الشيخ محمد، والشيخ عطا هللا.
                                                             

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٧٠(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ١٨٦/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ٧١(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٧٢(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٧٣(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٧٤(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٧٥(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا



  

  

     

ً لتعداد سكان مرص لسنة -٤ نجع الجديدة: بلغ تعداد نجع الجديدة طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل هذا  ١٣٢ذكر، و  ١١٣نسمة، وهم:  ٢٤٥: م ١٨٩٧

 ١١٠٥م فقد بلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام  .)٧٦(منزل ٣٥ النجع يف تلك السنة

من  همسجد جامع عتيق، وجميع سكان أرسة. وبالنجع ٢٢١نسمة، وبه 

. سلم   ا

قامات واألرضحة  : )٧٧(نذكر بنجع الجديدةومن مشاه الصالح أصحاب ا

ولعل سبب تسمية  الشيخ شحاته، والشيخ عبد الباري.الشيخ أحمد الغطاس، و 

هذا النجع بنجع "الجديدة" أن بعض أهايل قرية دنفيق قاموا بتأسيس بلدة 

"جديدة" بجوار بلدتهم "دنفيق"، وأطلقوا عليها اسم "دنفيق الجديدة" وفيما 

 بعد اخترصت إىل "الجديدة" فقط، وهللا أعلم بالصواب.

ً لتعداد سكان مرص لسنة نجع القليلة: -٥  ١٨٩٧بلغ تعداد نجع القليلة طبقا

 أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة  ٧٦ذكر، و ٧٧نسمة، وهم:  ١٥٣م: 

أرسة،  ١٤٦وبه  نسمة، ٧٢٢م فقد بلغ تعداده  ٢٠١٤أما عام  .)٧٨(منزل ٢٢

. وجميع سكانه سلم   من ا

قامات واألرضحة بنجع القليلة نذكرومن مشاه الصالح  : )٧٩(أصحاب ا

 الشيخ عمرو الحساني.

بالقرب من سفح جبل "بنهدب" بربية األساس وموضعه حاجر دنفيق: -٦

مسجد جامع عتيق بعزبة الحاج  ، ويوجد بحاجر دنفيقنقادةبجنوب غربي 

ساجد والزوايا ا سالم سيحية، وهي: األديرةعدد من  آلخرى، وبهوعدد من ا  ا

جمع، ودير الصليب، ودير أبو الل  يف"."دير بسنتاؤس، ودير ا

                                                             
 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٧٦(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٧٧(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٧٨(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٧٩(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا



  

  

     

ِعزب، وهم من الجنوب إىل الشمال: عزبة اإلبعادية، عزبة  ٩إىل  الحاجرنقسم ي

الحاج سالم، عزبة الخلوفات، عزبة العويضات، عزبة هارون، عزبة الخاليلة، 

ً إلحصائية وب عزبة عوض هللا، عزبة إدريس، عزبة الخطبة. لغ عدد سكانه طبقا

أرسة، وألحقت به يف التعداد: عزبة  ١٨١٨نسمة، وبه  ٩٥٥٠ :م ٢٠١٤سنة 

أرسة، وعزبة األبعدية  ٣١نسمة وبها  ١٥٢عوض هللا الجديدة وتعدادها 

 أرسة. ٤٢نسمة وبها  ٢٠٩الجديدة وتعدادها 

ُكرت أسماء بعض ِعزب حاجر دنفيق يف تعداد سكان مرص لسنة   ١٨٩٧وقد ذ

م، تم اإلستدالل عىل أماكن بعضها، والبعض األخر لم يُستدل عليه، وهم 

 كاألتي:

أنثى، وبلغ   ٨٧ذكر، و  ٨٠نسمة، وهم:  ١٦٧  وعدد سكانها عزبة سالم عيىس:

ً )٨٠(منزل ٢٤ يف تلك السنة عدد منازل العزبة عروفة حاليا . وأقول: هي العزبة ا

 بإسم "عزبة الحاج سالم".

أنثى،   ١٠٩ذكر، و  ٩٩نسمة، وهم:  ٢٠٨وعدد سكانها  أبو بكر:عزبة حسن 

وأقول: لعلها العزبة  .)٨١(منزل ٣٣ يف تلك السنة وبلغ عدد منازل العزبة

ً بإسم "عزبة إدريس" عروفة حاليا جاورة لجبانة "الشيخ سليمان" ا  .ا

أنثى،  ١١٧ذكر، و  ١١٥نسمة، وهم:  ٢٣٢وعدد سكانها  عزبة عيل أبو بكر:

وأقول: لعلها العزبة .)٨٢(منزل ٣٥ يف تلك السنة وبلغ عدد منازل العزبة

ً بإسم "عزبة الخاليلة". عروفة حاليا  ا

أنثى، وبلغ  ٨٥ذكر، و  ٩١وهم: نسمة،  ١٧٦وعدد سكانها  ك رسي:بعزبة عيل 

عروفة  لعلها . وأقول:)٨٣(منزل ٢٨ يف تلك السنة عدد منازل العزبة العزبة ا

ً بإسم "عزبة اإلبعادية".  حاليا
                                                             

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٨٠(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٨١(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٨٢(

 ٤٧٠ تعداد سكان مصر صـ)  ٨٣(



  

  

     

عبد هللا بك نذكر: العمدة داود  وتوابعها ومن مشاه وأعالم قرية دنفيق

م وهو  ١٨٩٨إسماعيل الغم وقد صدر قرار تعيينه عمدة لناحية دنفيق سنة 

مدة ، واستمر يف منصبه م ١٨٧٧وهو من مواليد عام  أول عمدة لناحية دنفيق

٣٢  ً ً بمجلس مديرية قنا من أصل م ١٩٣٠حتى وفاته سنة عاما ، وكان عضوا

ً من  ١٢ كونة أيضا ً بلجنة الشياخات ا كون للمجلس، وكذلك عضوا ً ا عضوا

حافظة، ١٢ ً عىل مستوى ا . وأعقبه أخاه )٨٤(وله ترجمة وافية بالكتاب عضوا

 ١٩٣٨حتى وفاته سنة العمدة محمود عبد هللا إسماعيل، واستمر يف منصبه 

 م ١٩٣٨يف أواخر عام  ، وأعقبه ابن أخيه العمدة جهالن داود عبد هللا)٨٥(م

ً بمجلس النواب عن حزب الوفد سنة  ، واستمر يف )٨٦(م ١٩٥٠وكان عضوا

                                                             
لھ ترجمة وافیة بالجزء المخصص للتراجم بالكتاب، وقد مدحھ الشاعر كمل الدین حسن من دنفیق، في مساجلة )  ٨٤(

 شعریة بینھ وبین الشاعر علي النابي، قال فیھا: 

د ِتھ ا ی ي م رب قاس  الغ
د ر ح دة حج ا المراش ین ّ  خل
اطیر د قن َُم د ع الع دتنا زای  وعم
ر ا تطی ى قن اص عل ت قص و قام  ل

 

 

 

اوف ال بالكفای ھ رج  ی
ا ا أوالد الھفای یظكم ی  یغ
ة ابر حكوم اد األك  وقع
ة ا الحكوم ار فین  وتحت

 

 

ً و ٣١من أعمالھ الخیریة: إنشاء بعض الطرق بناحیة دنفیق، وكذلك أنھ أوقف وحبس وتصدق بـ )  ٨٥( قراریط  ٧فدانا
ً بزمام ناحیة دنفیق كوقف إسالمي على مصالح نشر اإلسالم  ١٦و والبعثات الدینیة لألزھر الشریف إلى األقطار سھما

اإلسالمیة ومختلف أنحاء العالم، وإن تعذر ذلك فیُصرف الریع على التعلیم الدیني واألزھر، وإن تعذر ذلك فیصرف 
ً من: جھالن داود، ودمحم داود، وحسن محمود، وق د ریعھ على الفقراء والمساكین أینما كانوا، والقائم على ھذا الوقف كال

 ١٩٣٨/ ١٨/٧بتاریخ  ٩٦٦٠٨٤اطلعت على صورة من وثیقة الوقفیة ھذه وھي مسجلة بمحكمة قوص الشرعیة برقم 
 ھـ. ١٣٥٧م الموافق جمادى األول سنة 

 ولھ أعمال خیریة، وقد مدحھ الشاعر حسن موسى من األوسط قموال، فقال: )  ٨٦(

الن ن هللا وجھ دعوا م  ن
الن دة جھ ا عم ر ی  فّكِ

وت الك ي الص داكف  ل ف
داك ا وف ا تطلبن رح م  مط

 

 

 

ك دنیا رجال ع ال  جمی
ك ا رجال ل إحن  الك
ل ھ ده واص ر اإلل ا أفتك  أن
ل ك واص ّی ود من  وال نح

 

 



  

  

     

م حيث تم إيقاف منصب العمدية لعرش  ١٩٥٤ حتى سنة منصب العمدية

وأسندت فيها مهام العمدية تلك الفرتة للشيخ حسن محمود عبد هللا  سنوات

تم تعي العمدة جابر عطا هللا إسماعيل سعد  حيث ،م ١٩٦٤الغم حتى عام 

، وأعقبه )٨٧(م ١٩٧٤هللا عمدة لناحية دنفيق، واستمر يف منصبه حتى سنة 

حتى وفاته سنة  م ١٩٧٦/م ١٩٧٥العمدة يوسف داود عبد هللا من سنة 

دة عام  ١٩٨٥ حيث تويف واحد م، وأعقبه أخيه العمدة محمد داود عبد هللا 

ً بمجلس  م ١٩٨٦سنة  جلس الحسبي  قنا مديريةوكان عضوا ً با وكذلك عضوا

ية ، ثم أعقبه نجله العمدة كامل محمد داود، وقد شغل )٨٨(بقنا وله أعمال خ

ً باإلتحاد ، وكان م ٢٠١٣عام حتى وفاته سنة  ٢٦منصب العمدية مدة  عضوا

حلية جالس ا ، ثم أعقبه ابن عمه العمدة صربي يوسف داود )٨٩(اإلشرتاكي وبا

ً م، وهو العمدة الحايل لناحية دنفيق ٢٠١٥فتم تعيينه سنة  ، وكان عضوا

 .دورات ٤بمجلس محيل محافظة قنا لعدد 
 

يشغل  الشيخ سعد عيل أحمد وكان: ناحية دنفيق وتوابعها أعيانومن مشايخ و 

وله ترجمة وافية  منصب القضاء العريف ب القبائل العربية "قايض العرب"

شاهالحاج سالم عيىس من ، و بالكتاب يف زمانه وهو أول من استوطن  أبرز ا

شاهل وكان من بحاجر دنفيق، وخليل عيل فرغ  م، ١٩٠٨وتويف سنة  أبرز ا

ً عىل غرب قوص، والعمدة سعد عطا هللا  والشيخ نرص أبو سباق وكان ناظرا

شاهيل وكان من الشك  ،حد الفرتاتالعمدة يف أنائب قد شغل منصب و  أبرز ا

شاهوالشيخ حسن محمود عبد هللا الغم من  وقد شغل منصب نائب العمدة  ا

                                                             
ً،  ٣٥م وكان عمره وقتھا  ١٩٦٤م، وتولى منصب العمدیة سنة  ١٩٢٥ینایر سنة  ١٥ُوِلد العمدة جابر یوم )  ٨٧( عاما

قراریط لسوق القریة، ولھ مساھمات مادیة كثیرة في بناء وإنشاء بعض  ٦ومن أعمالھ الخیریة: تبرعھ بمساحة 
 م. ٢٠٠٦المدارس بناحیة دنفیق. وتوفي سنة 

ً لمجلس الوزراء )  ٨٨( اطلعت على أصل رسالة شكر مقدمة من الرئیس الراحل جمال عبد الناصر وقت أن كان رئیسا
ً  ٣٠دمحم داود عبد هللا لمساھمتھ بمبلغ  في عھد رئاسة الرئیس الراحل دمحم نجیب، یشكر فیھا السید ً ذھبیا جنیھا

ً. ١٩٥٥ینایر سنة  ١٩لمتضرري سیول قریة "المعنا" بقنا، بتاریخ   م، وذلك قبل تولیھ منصب العمدیة بثالثون عاما

 من أعمالھ الخیریة: تبرعھ وبعض أبناء عمومتھ بإنشاء مدرستي نجع قرقطان اإلبتدائیة واإلعدادیة.)  ٨٩(



  

  

     

شاهزكي عبد الجليل الفويل من  والشيخ يف أحد الفرتات، وقد شغل منصب  ا

شاهوالشيخ مجاهد رفاعي سعيد من نائب العمدة يف أحد الفرتات،  وقد  ا

ً شغل منصب نائب العمدة يف أحد الفرتات،  والشيخ صادق منصور وكان شاعرا

، اومن  شاهوالشيخ متويل أحمد معوض من شاه ، والشيخ أحمد محمد ا

شاهحسان من  شاهفرغل من ، والحاج عيل خليل عيل ا ومن كبار  ا

، صلح شاهوالحاج سليمان أحمد سليمان عبد الرسول من  ا ، ا صلح  وا

شاهوالحاج نظ طه عبيد هللا إسماعيل من  صلح وعضو اإلتحاد  ا وا

 ،ً شاهوالحاج فاضل محمد عبد هللا من اإلشرتاكي سابقا وعضو لجنة  ا

صالحات عىل مستوى محافظة شاهقنا، والحاج يوسف هارون بدر من  ا  ا

صال سبقي طنطاوي من  حات عىل مستوى محافظة قنا، والحاجوعضو لجنة ا

شاه شاهمن  الهاليل عبد العال يونس أبو زيدمحمد ، والحاج ا ، أبرز ا

شاهوالحاج شفيق أحمد سعيد ريان من  والحاج مختار سعد عطا ، أبرز ا

شاهأبرز هللا من  ركز وأم اإلتحاد القومي وأم اإلتحاد اإلشرتاكي عن م ا

نازعات،  شاهمن  عمر والحاج جراح يونسقوص ورئيس لجنة فض ا  ا

ية،  صلح وله أعمال خ شاهوالحاج صادق سيد عويضة من وا وعضو  ا

صالحات، شاهوالحاج عمرو عطا هللا إسماعيل من  لجنة ا حاد وعضو اإلت ا

القومي واإلتحاد اإلشرتاكي وتربع بأرض مرشح مياه قرية دنفيق البلد، 

شاهوالحاج محمد عيل رسالن من  وعضو اإلتحاد القومي واإلتحاد  ا

نازعات، والحاج محمد إسماعيل محمد عبد هللا  اإلشرتاكي وعضو بلجنة فض ا

صلح وعضو اإلتحاد اإلشرتاكي وعضو  شاه وا حيل الغم من ا جلس ا ا

 ،ً شاه سابقا والحاج محمد عمر سليمان الشه بالحاج خربيطة من ا

، صلح شاهمحمد توفيق عطا هللا من الحاج و  وا ية  ا ومن أعماله الخ

الحاج حمدي و ، ني عليها معهد دنفيق اإلبتدائي األزهريتربعه بقطعة أرض بُ 

شاهسعد عمر سليمان من  ية منه ا قرية تجديده لكوبري  اوله أعمال خ

هما دنفيق ومساهمته يف  .بناء سور جبانة الشيخ سليمان بحاجر دنفيق وغ



  

  

     

والشيخ محمود عبد الكريم والشيخ شحاته وهما من أقدم رجال الدين بدنفيق 

ية من األزهر الرشيف، وللشيخ شحاته مقام  وقد تحّصال عىل شهادة العا

ديدة بدنفيق، والشيخ عبد الاله محمود وهب هللا من رجال ورضيح بنجع الج

األزهر القدماء، والحاج محمد إسماعيل عثمان جربيل رئيس قطاع نقادة 

ً: الشيخ جابر خليل، والحاج  ً، ومن أوائل رجال التعليم أيضا التعليمي سابقا

نطلب عبد هللا ، بربري آدم خليفة، والحاج ضمرة الدرميل، والحاج حامد عبد ا

والحاج متويل حسان محمد معتوق من رجال الدين والتعليم، والحاج أحمد 

وجود إسماعيل.  محمد عطا هللا، والحاج عيل سليم نرص، واألستاذ عبد ا

 

 ،حلوان جامعة الرشقية بكلية األداب ب شفيق أحمد أستاذ اللغاتالدكتور عز و 

 واألنظمة بكلية الرشيعة أستاذالدكتور محمود مسعود شيبة نصار األستاذ و 

ملكة العربية السعودية سلم بجامعة الطائف با وله  وعضو إتحاد علماء ا

وىل والدكتور عاطف محمد إبراهيم ،ترجمة وافية بالكتاب بأكاديمية  عبد ا

الرتبية والتعليم بالقاهرة، واألستاذ الدكتور عبد الحميد زهري سعد وكيل كلية 

الرتبية بجامعة السويس، والدكتور أنور أم الشكيل أستاذ أمراض القلب 

توطنة  يجامعة أسيوط، والدكتور زكريا عبد اللطيف سالمة أستاذ األمراض ا

ً ومحمد إسماعيل مدير م بالقرص العيني،  ،صانع السكر بكفر الشيخ سابقا

ن القانونية برشكة "كيما" مدير عام الشئو هارون وصفوت عبد الفضيل 

بأسوان، واألستاذ جمال سيد موىس رئيس سنرتال مؤسسة دار التحرير للطبع 

 والنرش "جريدة الجمهورية".

 

ستشار عبد الحم: والهيئات الرقابية رجال السياسة والقضاء واإلدارةومن  يد ا

الكو ، األقرصإمام هارون بدر رئيس محكمة جنايات  ستشار أحمد عبد ا  ا

الكنيابة النقضب ستشار عالء عبد ا ستشار عادل أحمد و  ،نيابة النقضب ، وا ا

ستشار بمحكمة اإلستئناف بالقاهرة حراجي  ،عيل سليم محمد سليم، وا

واألستاذ عز العرب محمد داود عبد هللا رئيس قطاع اإلدارة القانونية لرشكة 

،ً والعقيد أحمد خرضي إبراهيم  كهرباء جنوب الصعيد بقنا وأسوان سابقا



  

  

     

سلحة، ل محمد خرضي إبراهيم رئيس قطاع قنا موالعقيد كا بالقوات ا

سلحة،  ، والعميدكري والحاكم العسكري لقناالعس يحيى بربري آدم بالقوات ا

ركزي للمحاسبات بقنا واألقرص  أحمد كامل محمد داودو  مدير عام الجهاز ا

ورئيس شعبة محافظة قنا، واألستاذ نور الدين مصطفى محمد عبد هللا مدير 

ً، ومحمد يوسف داود عبد هللا مدير عام برشكة  عام بهيئة كهرباء أسوان سابقا

 ً واألستاذ طلعت أسعد محمد داود مدير عام باإلدارة  ،كهرباء قنا سابقا

القانونية ببنك التنمية بقنا، ومحمد كامل محمد داود مدير عام بالشئون 

 لقانونية بديوان عام محافظة قنا.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     








 

عن زمام قموال القديمة  هـ وذلك بفصله ١٢٥٩سنة  زمام البحري قموال أنشئ

ً""األ  وبلغ إجمايل تعداد ناحية البحري قموال بجميع  .)٩٠(وسط قموال حاليا

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ١٩٤٦نسمة، وهم:  ٣٩٩٢م:  ١٨٩٧توابعها طبقا

وأما يف عام  .)٩١(منزل ٦٩٧يف تلك السنة  هأنثى، وبلغ عدد منازل ٢٠٤٦ذكر، و

من أهل  ، وجميعهمأرسة ٣٩٢٩نسمة، وبه  ١٦١٧٢م فقد بلغ تعداده  ٢٠١٤

 الريف ليس بينهم حرض.

 

نجع وعزبة  ١٦وتتكون البحري قموال من قرية العربات كقرية أم، يتبعها 

نجع الوصايلة، نجع نجع الحرزات،  جرف عيل عبد هللا، وجرف، وهم:

ة، نجع السدر، نجع  القصاقصة، نجع الطود، نجع ساقية القايض، نجع العال

نجع الرتعة، نجع صوص، الصوالح،  عزبة الناظر، نجع دويح، عزبة سعد عيل، 

وىل. نجع ترعة شعت  ، عزبة عبد ا

 

"  ليس بقليلوبالبحري قموال عدد  سيحية، وبها كنيسة "أبو سيف من األرس ا

 " سلم بالقرية عىل "جبانة الشيخ حس بنجع صوص، وتتوزع مدافن ا

بغربي نقادة، و"جبانة الشيخ سليمان" بحاجر دنفيق، و"جبانة الشيخ 

حمدان" بغربي صوص، و"جبانة الشيخ أحمد العزب" بنجع الربكة، و"جبانة 

سيحي فتوجد بجوار الشيخ دهمش" بنجع الحرزا "دير مار ت، وأما جبانة ا

 . بقطر" بغربي نجع أسمنت
 

 :، فهمأما أبرز نجوع وِعزب ناحية البحري قموال

وهي قاعدة ناحية البحري قموال، وتقع عىل شاطئ نهر النيل  قرية العربات:-١

جمعة، وبالقرية مدرسة إبتدائي واعدادي وثانوية  مبارشة، وبها مقر الوحدة ا

                                                             
 ١٨٩،  ١٨٣/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ٩٠(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ٩١(



  

  

     

تعترب قرية و  ق ومسجدين حديثوا عهد وبضع زوايا،عامة، ومسجد جامع عتي

ً بمجال التعليم، و  بها عدد العربات من أكثر قرى ناحية البحري قموال إهتماما

وظف بشتى مجاالت الدولة، وقد بلغ تعداد قرية العربات  ال بأس به من ا

ً لتعداد سكان مرص لسنة  ذكر، و  ٥٤٦نسمة، وهم:  ١٠٨٢ م: ١٨٩٧طبقا

 ٣٣٣١م فبلغ تعدادها  ٢٠١٤وأما يف عام . )٩٢(منزل ١٦٩أنثى، وبها  ٥٣٦

 أرسة. ١٢٦٤نسمة وبها 

 

"نجع خالف" الذي كان من توابع ناحية دنفيق  ويقع ضمن قرية العربات

ً لتعداد سكان مرص لسنة  م الذي بلغ فيه عدد أهايل نجع  ١٨٩٧وذلك طبقا

 .)٩٣(منازل ١٠أنثى، وبه  ٢٩ذكر، و  ١٤، وهم: نسمة ٤٣خالف: 

ة من أهايل قرية العربات كما   ،بمحافظة اإلسكندريةتسكن توجد نسبة كب

ً لرغد هاجرت إليها يف بدايات الق ً للرزق وإلتماسا يالدي طلبا رن العرشين ا

هما. كما  الغيش، وأعداد أخرى أقل من هذا يف محافظتي القاهرة وأسوان وغ

يعمل عدد كب من شبابها يف دول الخليج العربي وخاصة دولتي "الكويت 

والسعودية". وبالقرية أرسة مسيحية تتكون من بضع عرشة منزل، وهم عىل 

، وتسودهما روح التفاهم والوئام. عالقة حسنة سلم انهم ا كما يوجد  بج

قامات، ومنهم : مقام الشيخ عبد الدايم )٩٤(بالقرية عدد قليل من األرضحة وا

 أبو عيل.

 

شاطئ نهر  قع عىليناحية البحري قموال، و  من أكرب نجوع الحرزات: نجع-٢

مدرسة ابتدائية واعدادية، ومسجد جامع عتيق وبضع  النيل مبارشة، وبه

ناحية  نجوعالحرزات من أكثر  نجععترب يمساجد وزوايا أخرى حديثة، و 

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ٩٢(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٩٣(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٩٤(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا



  

  

     

 ً عدد ال بأس به من موظفي  يف اإلهتمام بمجال التعليم، وبه البحري قموال

 الدولة. 

 

ً لتعداد سكان مرص لسنة  بلغ تعداد نجع نسمة،  ٦٤٠ م: ١٨٩٧الحرزات طبقا

 ١٢٩أنثى، وبلغت عدد منازل النجع يف تلك السنة  ٣١٢ذكر، و  ٣٢٨هم: و 

أرسة. ويوجد  ٤٦٤نسمة وبه  ٢٣٢٠م فبلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام  .)٩٥(منزل

ُسّمى جبانة "الشيخ دهمشمقربة ل النجع بشمايل كانت مقربة  "لمسلم ت

ة منذ فرتة قريبة لألطفال ثم تحولت بعد توسعتها وذلك  لألهايل إىل مقربة كب

 .وبناء فساقي جديدة بها
 

ً "نجع عرسان أبو طالب" الذي كان من توابع  ويقع ضمن هذه القرية حاليا

ناحية دنفيق، و"نجع الوصايلة" وكان من توابع ناحية البحري قموال، وبلغ 

ً لتعداد سكان مرص لسنة  نسمة،  ١٧م:  ١٨٩٧تعداد سكان نجع عرسان طبقا

. )٩٦(منازل ٤ناث، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة أ ٨ر، و ذكو  ٩وهم: 

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ٢٠٣: م ١٨٩٧وبلغ تعداد نجع الوصايلة طبقا

 ٣٧أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة  ١٠٧ذكر، و  ٩٦نسمة، وهم: 

قامات واألرضحة بنجع الحرزات. ومن مشاه الصالح أصح)٩٧(منزل  اب ا

 : الشيخ الحاج أحمد.)٩٨(نذكر

 

ً عن  دبعي من أكرب نجوع ناحية البحري قموال وهو صوص: نجع-٣ نسبيا

ً، ذكره اإلدفوي يف الطالع  شاطئ نهر النيل، وهو من النجوع القديمة جدا

السعيد هكذا "شوص"، وتوجد "شوص الكربى" و"شوص الصغرى"، وقد 

صغرى" هي صارا كالشيئ الواحد وتداخلت حدودهما، ولعل "شوص ال

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ٩٥(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ٩٦(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ٩٧(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ٩٨(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا



  

  

     

عروفة اليوم بإسم  نطقة ا  "الشيخ يونس" وتقع جنوب رشقي نجعا

 . )٩٩(صوص

 

ً لتعداد سكان مرص لسنة  نجع بلغ تعداد نسمة،  ٩٥٩ م: ١٨٩٧صوص طبقا

 ١٦٤أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة  ٥٠٢ذكر، و  ٤٥٧وهم: 

 أرسة. ٣٧٠نسمة وبه  ١٨٦٦م فبلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام  .)١٠٠(منزل

،  يوجد بنجع صوصو  وبضع مساجد وزوايا أخرى، مسجدين جامع عتيق

" وهي كنيسة قديمة. ومن مشاه الصالح أصح وبه اب كنيسة "أبو سيف

قامات واألرضحة بنجع صوص  مقام مشهور: الشيخ منصور وله )١٠١(نذكر ا

 والشيخ حماده، لشيخ مكي األنصاري، والشيخ إبراهيم،وامولد سنوي، و 

صوص  ومن مشاه والست زينب، والشيخ حمدان بالجبانة، والشيخ يونس.

"شوص" القدماء نذكر:  عثمان الفخر الشويص، وعيل بن عثمان الشويص، 

جيد الشويص.  وعمر بن عبد ا

 

كان كث األشجار والظالل، تصغ "دوحة" دويح : دويح نجع-٤ بلغ وهو ا

ً لتعداد سكان مرص لسنة  تعداد نجع نسمة، وهم:  ٢٤٨ م: ١٨٩٧دويح طبقا

. )١٠٢(منزل ٤٥أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة  ١٣٥ذكر، و  ١١٢

أرسة. وبه مسجد عتيق،  ٢١٠نسمة وبه  ١٠٥٠م فبلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام 

 واعدادية، ومعهد أزهري تحت اإلنشاء.مدرسة ابتدائية و 

ويقع عىل شاطئ نهر النيل مبارشة، وبلغ تعداد نجع  نجع القصاقصة:-٥

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ١١٣نسمة، وهم:  ٢٤٧: م ١٨٩٧القصاقصة طبقا

                                                             
 ٢٠الطالع السعید صـ )  ٩٩(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٠(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ١٠١(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٢(



  

  

     

أما عام . )١٠٣(منزل ٤٤ أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة ١٣٤ذكر، و 

أرسة، وبالنجع مسجد عتيق، وبه  ١٧١سمة وبه ن ٨٣٤م فبلغ تعداده  ٢٠١٤

ً يف نقل األهايل ب  عبّارة نهرية أرسة مسيحية قديمة. وبالنجع تعمل يوميا

 .ضفتي نهر النيل

وتقع عىل شاطئ نهر النيل مبارشة، وتمتاز بكثرة حدائق  عزبة سعد عيل:-٦

ً لتعداد سك ان مرص الفواكه وأشجار النخيل. بلغ تعداد عزبة سعد عيل طبقا

منازل أنثى، وبلغ عدد  ٦٠ذكر، و  ٦٠نسمة، وهم:  ١٢٠م:  ١٨٩٧لسنة 

نسمة  ٥٩٥م فبلغ تعدادها  ٢٠١٤وأما عام . )١٠٤(منزل ١٧ يف تلك السنة العزبة

 . أرسة ١١٩وبها 

ً لتعداد سكان مرص لسنة  نجع السدر:-٧ م:  ١٨٩٧بلغ تعداد نجع السدر طبقا

 وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة أنثى، ٨٩ذكر، و  ٧٤نسمة، وهم:  ١٦٣

 منزل. ١٠٢نسمة وبه  ٥١٠م فبلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام  .)١٠٥(منزل ٣١

ولعل سبب تسمية هذا النجع بـ "السدر" يرجع لوجود أشجار السدر أو النبق 

 . بكثرة به، وهللا أعلم

ً  همن توابع ناحية دنفيق، وقد بلغ تعداد وكان ساقية القايض: نجع-٨ طبقا

أنثى،  ١١٣ذكر، و  ١١٠نسمة، وهم:  ٢٢٣ م: ١٨٩٧لتعداد سكان مرص لسنة 

م فبلغ  ٢٠١٤وأما عام . )١٠٦(منزل ٢٢وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة 

ً كان النجع و  أرسة. ١٦٩نسمة وبه  ٨٤٦تعداده  أثناء فيضان النيل قديما

اي يمتهنون   من أهلهء من كل جانب، وكان كثتحول إىل جزيرة يُحيط بها ا

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٣(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٤(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٥(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٦(



  

  

     

. ومن مشاه الصالح أصحاب ، وأكثر أهلها اليوم يعملون بالزراعةالصيد

قامات واألرضحة بتلك القرية نذكر  : الشيخ عطا هللا.)١٠٧(ا

قع عىل شاطئ نهر ينطق عىل لسان العامة هكذا "الطوط"، و يُ و  الطود: نجع-٩

من توابع ناحية دنفيق، تكون من نجع الطود الغربي وكان يالنيل مبارشة، و 

وقد تم دمجهما  ونجع الطود الرشقي وكان من توابع ناحية البحري قموال،

  وإلحاقهما بناحية البحري قموال.

ً لتعداد سكان مرص لسنة قد و  م:  ١٨٩٧بلغ تعداد نجع الطود الغربي طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة  ٦٩ذكر، و  ٧٧نسمة، وهم:  ١٤٦

ً لتعداد سكان  .)١٠٨(منزل ٢٣ وأما نجع الطود الرشقي فقد بلغ تعداده طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل  ٦١ذكر، و  ٤٩نسمة، وهم:  ١١٠م:  ١٨٩٧مرص لسنة 

نجع الطوط  م فبلغ تعداد ٢٠١٤وأما عام  .)١٠٩(منزل ١٥النجع يف تلك السنة 

"ً  أرسة. ١٨٨نسمة وبه  ٩٤١ "الرشقي والغربي معا

 العمدة يوسف محمد عبدومن مشاه وأعالم قرية البحري قموال نذكر: 

والعمدة أبو بكر العمدة دردير عيل أحمد عمدة الناحية، ، و الرحيم عمدة الناحية

وىل أبو زيد  ً بمركز نقادةقيل أنه و  عمدة الناحيةعبد ا  ،كان أصغر عمدة سنا

وقد ألغيت وظيفة العمدية بقرية البحري قموال بعد إنشاء نقطة رشطة بها 

ً  م ١٩٠٧سنة نحو وذلك   . تقريبا

شايخ ورجال الدين والتعليم عيانمشاه األ  ومن القايض يوسف عبد : وا

عىل  رشعي ومأذون جنوب مركز نقادة وأحد الحاصل وهو قاضالغافر 

ية من األزهر الرشيف  وله ترجمة وافية بالكتاب، وولده القايض شهادة العا

َف والده يف  ية من األزهر الرشيف وَخل محمد يوسف حصل عىل شهادة العا

ً للمسجد الذي  صالح الشيخ أحمد حامد أحمد محمدمناصبه، و  كان إماما

                                                             
ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ١٠٧(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٨(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٠٩(



  

  

     

ومن ُمحّفظي القرآن الكريم. وفضيلة الشيخ مسعود  العتيق بقرية العربات

محمد عبد الرحيم وكان من ُمحّفظي القرآن الكريم ويعود له الفضل يف تعليم 

دارس  ناشئة قريته يف زمانه مبادئ القراءة والكتابة وذلك قبل إنشاء ا

الحكومية بالقرية. وفضيلة الشيخ محمد أحمد حامد وشهرته الشيخ مصطفى 

ً، وهو حاصل عىل شهادة  وكان من ا مشايخ القرية وممن يعتقد فيه الناس خ

ية من األزهر الرشيف وتويف سنة  م ١٩٤٥هـ/ ١٣٦٤يف ذي الحجة سنة  العا

م، وأخيه فضيلة الشيخ محمد شوقي أحمد حامد وشهرته الشيخ  ١٩٩٧

سجد العتيق وقد تويف صل يف ا  شوقي وكان من كبار الصالح وكان يؤم ا

 . م ٢٠٠٨سنة 

شاه واألعيان: شاهالصادق سليم جعيدي من  ومن ا ومالك  أبرز ا

أبرز َمّي" من والحاج أحمد عبد الرحمن شحات الشه بـ "الشيخ عِ األرايض، 

شاه ، ا صلح شاه والشيخ عبد القوي موىس محمد عمر وا من و  من ا

 ً ة وكان شاعرا ية الكث ،  أصحاب األعمال الخ شاه من شعراء فن الواو ا

درسة اإلعدادية بنجع صوص حيث بُنيت فوق قطعة أرض  وبإسمه ُسميت ا

، ويعود له فضل تربع بها وقبلها كان قد حول منزله كمدرسة لتعليم األطفال

من سعد هللا والحاج مريس طايع  ،)١١٠(كب يف إنشاء سوق قرية البحري قموال

شاه واألعيان،  صلح واكبار ا شاه وا لشيخ حاكم حسن حاكم من ا

ة وله ترجمة وافية بالكتاب، وعيل الظهري فراج  ية الكب وصاحب األعمال الخ

سجد العتيق بنجع العربات،  شاه وقد تربع بقطعة أرض لتوسعة ا من ا

شاه وكبار التّجار،  والدكتور محمد الفوزي وكتكوت عيل أحمد عمر من ا

مجلس الشعب السابق ورئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب  مرتىض عضو

والشيخ جعفر محمد السيد إسماعيل من كبار بالكتاب،  يةوله ترجمة واف

ً له ديوان  ً إلدارة نقادة التعليمية وكان شاعرا رجال التعليم وكان مديرا

                                                             
ً لمدرسة إبتدائیة بإدارة قنا التعلیمیة، م، وحصل على شھادة كفاءة  ١٩٠٢من موالید سنة )  ١١٠( المعلمین، وعمل مدیرا

 م. ١٩٧٣توفي سنة 



  

  

     

"خفقان قلب" بالفصحى وقد حفظ القرآن الكريم وسنه دون العارشة، وأخيه 

،الشيخ  صلح  عبد الفتاح الشه بالشيخ فتحي من كبار رجال التعليم ومن ا

شاهوالحاج عاديل مصطفى حمد من  صالحات عىل مستوى  ا وعضو لجنة ا

،ً شاهوالحاج سيد العاديل من  مركز قوص سابقا وتربع بقطعة أرض بنيت  ا

عليها مدرسة إبتدائية وأخرى إعدادية بنجع دويح، والحاج أحمد بربري من 

شاه  وقد تربع هو وأخوته بقطعة أرض بني فوقها معهد ديني أزهري، ا

والحاج إسماعيل  وسيد دردير صالح بالهندسة اإلذاعية بإذاعة جنوب الصعيد،

شاهحفني من  صال ا ً،وعضو لجنة ا  حات عىل مستوى مركز قوص سابقا

واألستاذ ناشد عبد الجليل طرمان من أوائل رجال التعليم وهو أول رئيس 

والحاج فاروق  جلس قروي البحري قموال وعضو سابق باإلتحاد اإلشرتاكي،

ناشد عبد الجليل عضو مجلس محيل محافظة وأم مساعد بالحزب الوطني 

،ً ني من رجاالت األزهر وله مؤّلفات علمية وقد والشيخ أحمد حف بنقادة سابقا

بالكتاب، وولديه: الدكتور صالح أحمد حفني أستاذ  وافيةأفردنا له ترجمة 

األدب والبالغة بكلية دار العلوم، والدكتور الزاهر أحمد حفني أستاذ بكلية 

 . لدراسات اإلسالمية بجامعة األزهرا
 

واألستاذ سعد الدين عبد  عبيد عيل،، والشيخ رفاعي والشيخ سنبل عيل محمود

كارم أبو زيدالرحمن شحات ، ، والحاج أحمد خليل الناظر، والحاج محمد أبو ا

واألستاذ  وهم من أوائل رجال التعليم بالقرية،واألستاذ سعيد محمدين حامد 

ً، والشيخ جاد الكريم عأبو الفضل القايض مد بد ير إدارة نقادة التعليمية سابقا

عارصين من مشاه الزّهادوهو  اد الكريم الشه بالشيخ العريانالرحيم ج  ا

 . بإقليم نقادة وله ترجمة وافية بالكتاب
 

جال العلمي واألدبي نجد األستاذ الدكتور محمود محمد عيل أحمد أستاذ  ويف ا

عيل عبيد بكلية  محمد الرياضيات بكلية العلوم بأسوان، واألستاذ الدكتور جابر

بأسوان، والدكتور محمد أحمد إبراهيم بكلية العلوم بقنا، والدكتور  الرتبية

مال حسان معوض أحمد محمد يوسف بكلية العلوم بأسوان، والدكتور يارس ك



  

  

     

ربعات  بكلية العلوم بقنا، والشيخ الشاعر عيل يوسف عبد هللا بدوي صاحب ا

واويل  محمد سعيد الشعرية الرائعة. والصحفي األستاذ محيي الدين وا

ومما يُعرف له أنه أول طالب من مركز نقادة يحصل  بصحيفة اليوم السابع

ركز األول يف الشهادة اإلبتدائية عىل مستوى مركز نقادة واألستاذ محيي  ،عىل ا

الحمداني له مجموعة قصصية "جنات عطىش  محمد أحمد خليل الدين

حام بمر واألستاذ حس عم للجحيم"، كز نقادة، واألستاذ عبد ر فرج نقيب ا

الحميد حاكم حسن حاكم من أوائل رّواد مجال الصحافة بمركز نقادة، فكان 

يف بداية ثمانينيات القرن العرشين يكتب يف صحيفة صوت قنا وأخبار قنا 

وجريدة األقرص ثم جريدة الجمهورية وله خدمات مشكورة يف مجال التعليم 

 ، والشاعر عنرت هاللجمهورية بنقادةوهو مدير مكتب األهرام واألخبار وال

 . ممثل مرسحي وشاعر أغنية
 

ً، و و  الدكتور حس الدكتور أحمد مريس طايع مدير مستشفى نقادة سابقا

،ً والدكتور حسن نشأت  خرضي حسن عبد الرحيم مدير مستشفى نقادة سابقا

ً، والدكتور محمد مدحت جعفر مدير  عبد القوي مدير مستشفى قوص سابقا

مستشفى الصدر بأسوان، والدكتور جمال محمد مهدي مدير مستشفى قفط، 

هندس ممدوح جعفر مدير اإلذاعات الخارجية باإلذاعة والتليفزيون  وا

هندس عبد الرحيم مالحظ رصي، وا  نقادةب ارة الهندسيةاإلدرئيس  يوسف ا

 ً هندس نور الدين مصطفى عىل أحمد ، وعضو مجلس محيل محافظة سابقا وا

باني بمديريةمدير اإلدارة الهندسية بنقادة س ً ومدير إدارة ا اإلسكان بقنا  ابقا

،ً واألستاذ سيد عبد الحليم حجاجي مدير جمرك ميناء اإلسكندرية  سابقا

 ،ً هندس عابد مأمور بجمرك السويس، وعبد التواب سعيد مريس سابقا وا

نقادة ثم قفط ثم  نجع حمادي ومدير إدارة ري دير إدارة ريمعبد هللا حس 

ً  قوص ثم أرمنت عمران ، ومحمد ووكيل إدارة حماية النيل باألقرص سابقا

ً ب اإلدارة الصناعية حس مدير وكذلك بمصنع  مصنع السكر بقوص سابقا



  

  

     

ومحمد العاديل آدم رئيس مجلس قروي  ،و قرقاصالسكر بإدفو وكوم أمبو وأب

ً."دندرة" ومدير بيت ثق  افة نقادة سابقا

 

خابرات العامةواللواء إسماعيل مختار محمد  واللواء دكتور ، وكيل جهاز ا

واللواء عيل أحمد شبيب رئيس جهاز مدينة  محمد األم عطا هللا إسماعيل،

ستشار حمادة شكري  ً ورئيس الرشكة القابضة للمياه بقنا، وا طيبة سابقا

ستشار نرص الدين محمد عبد الباقي بمحكمة أمن الدولة العليا يرددر  ، وا

ستشار مجد الدين  ستشار أسامة  محمد عبد الباقي بالنيابة العامة،وأخيه ا وا

ستشار حسام جعفر محمد السيد جعفر محم د السيد بمحكمة النقض، وا

جد بهيئة قضاء الدولة،  ستشار محمد عبد الفتاح أبو ا بالنيابة العامة، وا

ستشار يحيى خرضي النوبي بمجلس و  ستشار صالح محمد الدولة، ا وا

ستشار عمر  والعقيد سالمة محمد  أحمد مريس طايع، وجودت عبد القوي، وا

والعقيد متقاعد ، عيلحميد  عيل، والعقيد أحمد سالمة، والعقيد سيد إسماعيل

سلحةمحمد القايض حاكم حسن حاكم  ستشار فتح هللا محمد  ،بالقوات ا وا

ستشار محمد فتح هللا سيد ستشار أحمد فتح هللا وا الكابتن و ، وولديه: ا

ً، حشمت عبد القوي موىس مدير الخطوط الجوية  رصية اإلنجليزية سابقا ا

حمادة و ، اإلسكندرية بجامعة النووية اذ كلية الهندسةالقايض أست وطلعت

ركزي للمحاسبات.  مصطفى أحمد حامد وكيل وزارة بالجهاز ا

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     


 

 

: قرية قديمة، اسمها األصيل "قمولة"، والقبطي )١١١(قاموالاألوسط قرية 

Kamouli ة بالصعيد دن الكب شتاق" ب ا . ذكرها اإلدرييس يف "نزهة ا

دينة جامعة متحرضة، مكتنفة لكل نعمة  األعىل، فقال: قرية قمولة هي كا

 ووردت يف قوان وفضيلة، وفيها جميع أنواع الفواكه، عىل اختالف أسمائها.

ابن مماتي، ويف تحفة اإلرشاد قمولة، من أعمال القوصية. ووردت يف معجم 

ة النخل  البلدان: قمولة، بُليدة بأعىل الصعيد، من غربي النيل بمرص، كث

والخرضة. ووردت يف كتاب الطالع السعيد، ويف قوان الدواوين، والخطط 

قريزية، غرب قمولة، لوقوعها عىل الجانب الغربي من ا لنيل. ويف التحفة ا

وردت محرفة بإسم "عزب قمولة" من األعمال القوصية، ويف اإلنتصار وردت 

ة  ً بإسم "عرب قمولة"، قال: وهي بلدة كب وبها قاض. ويف  –محرفة أيضا

ويف سنة  هـ قاموال. ١٢٤٠هـ غرب قاموال، ويف تاريخ سنة  ١٢٣١تاريخ سنة 

مت إىل ثالث نواح: وهي البح ١٢٥٩ وهي  –ري قموال، واألوسط قموال هـ ُقسِّ

والقبيل قموال، وأصبحت كل ناحية منها قائمة بذاتها من ذلك  –األصلية هذه 

ركز نقادة بمحافظة قنا،  التاريخ. واألوسط قاموال والبحري قاموال تابعتان 

حافظة األقرص.  بينما القبيل قاموال تابعة 

 

بقموال الحسام بن الجالل، :  وكان )١١٢(ويقول اإلدفوي يف الطالع السعيد

ً وجد الطعام  ً أو نهارا ً للضيافات، حتى إن اإلنسان متى حرض ليال مرصدا

.ً ب قمولة تبلغ ن يف "التحفة السنية" أن مساحة غر ذكر ابن الجيعاو  مهيئا

يالدي ٦٥٦٣  .)١١٣(فدان، وذلك يف القرن التاسع الهجري/الخامس عرش ا

                                                             
 ١٨٣/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ١١١(

 ٣٩الطالع السعید صـ )  ١١٢(

 ١٩٤التحفة السنیة صـ ) ١١٣(



  

  

     

هلها بمجال التعليم، فمنهم عدد ال بأس به تمتاز قرية األوسط قموال بإهتمام أ

ممن يشغلون مناصب علمية وإدارية مرموقة بالدولة، ويويل أهايل القرية 

، بكثرة اجرون فيهالنخيل حيث يت تمام خاص بالزراعة وخاصة جني تمراه

ُذكر بالقرية. وبالقرية معهد ديني أزهري "إبتدائي  وال تكاد توجد صناعات ت

دارس الحكومية اإلبتدائية، وإعدادي وثانوي"  بنجع أسمنت، وعدد من ا

 . ومدرسة حكومية اعدادية بنجع بشالو
 

وتتوزع مدافن أهايل األوسط قموال ب مقابر: جبانة الشيخ أحمد العزب بنجع 

الربكة، وجبانة الشيخ الحسان بنجع الربكة، وجبانة الشيخ مسلم بنجع دراو 

سيحي فمدافنهم بجوار دير مار بقطر غربي  وهي جبانة قديمة مغلقة. أما ا

 . أسمنتنجع 
 

ؤ  "األوسط قموال" قموال :يف عيون ا توىف ذكرها  رخ الرشيف اإلدرييس (ا

ً وقال هـ) يف "نزهته" ووصفها ٥٦٠سنة  دينة جامعة )١١٤(مادحا : هي كا

 – وأخرب بعض الثقات يف هذا العرص ،متحرضة مكتنفة لكل نعمة وفضيلة

ً  -يعني القرن السادس الهجري  ً  فقال رأيت بها أنواعا من  من الفواكه ورضوبا

 ً ً  الثمر من جملتها عنب ما توهمت أن عىل األرض مثله طيبا ً  وحسنا حتى  وكربا

 ً ويف  ،إنه دعتني نفيس إىل أن وزنت منه حبه فوجدت يف زنتها اثني عرش درهما

عهود وكذلك من الرمان  قدار ا وز ما يجل عن ا هذه القرية من الدالع وأنواع ا

ال يكون إال بمثلها وكل يشء من ذلك والسفرجل واإلجاص وسائر الفواكة ما 

وبشمال هذه القرية جبل يمر من الجنوب إىل الشمال  كث يباع بأيرس األثمان.

يقال إن فيه كنوز ولد  "بران"إىل أن يقارب مدينة أسيوط وهذا الجبل يقال له 

وقد نقل عن اإلدرييس وصفه  أشمون بن مرصايم وفيه مطالب وطالب إىل اآلن.

توىف سنة لقمولة الح ي (ا عطار. ٩٠٠م  هـ) يف روضه ا

                                                             
 ٤٧٣/ ١، الروض المعطار في خبر األقطار  ١٢٩/ ١نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق )  ١١٤(



  

  

     

قريزي و  توىف سنة يحدثنا ا يف "البيان واإلعراب عما بأرض مرص  هـ) ٨٤٥(ا

توىف سنة من األعراب" هـ) يف "قالئد الجمان" و"نهاية  ٨٢١، والقلقشندي (ا

توىف سنة األرب" هـ) قبلهما يف "مسالك  ٧٤٩، وابن فضل هللا العمري (ا

ُدعى "بيلّ القضاعية" كانت موجودة يف  :أن األبصار" إحدى القبائل العربية وت

ً ببقية آ بالد الشام، فنادى رجل منها بالشام يا ً ومستنجدا ل قضاعة مسترصخا

"، وبني عذرة وكلب مثل قبيلة جهينة ،قبائل قضاعة األخرى "أبناء عمومة بيل

، فكتب إىل عامل الشام أن هللا عنه فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب ريض

ِّ ثلث وا إىل مرص.  " ثلثقضاعة إىل مرص، فنظروا فإذا "بيل يُس قضاعة فس

من جرس  رص، ثم اتفقت هي وجهينة فصار لبيلمتفرقة بأرض م وكانت بيل

ً إىل قريب غرب قمولة، وصار لها من الرش  ق من عقبة قاو الخراب سوهاج غربا

 .)١١٥(عرص الدولة الفاطمية وأقول: كان ذلك يف .إىل عيذاب
 

قريزي كذلك يف "السلوك" أنه يف سنة  هبّت رياح عاتية هـ  ٧٢٤كما ويحدثنا ا

رب قمولة زيادة عىل أربعة أالف صعيد، حتى أنها اقتلعت من ناحية غيف بالد ال

بقمولة وأتلفت  هـ ٧٣٨. وأن الرياح هبّت كذلك يف سنة نخلة يف ساعة واحدة

 .)١١٦(ألف وخمسمائة نخلة مثمرة 
 

ؤرخ الشه "الجربتي"  توىف سنة ويذكرها ا إبان حديثه عن  هـ) ١٢٣٧(ا

أم الصعيد همام بن يوسف الهواري، حينما ُدفن يف قرية قمولة، وأقول: الزال 

ً يُزار بجبانة "الشيخ العزب"  ً وقائما ً ومعروفا رضيح األم همام موجودا

 .)١١٧(بقرية نجع الربكة بالغربي قموال

                                                             
،  ١٨٠/ ١، نھایة األرب في معرفة أنساب العرب  ١٨/ ١البیان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب )  ١١٥(

 ٣٦٤/ ٤، مسالك األبصار في ممالك األمصار  ٤٥/ ١قالئد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان 

 ٢٤٧،  ٧٥/ ٣السلوك لمعرفة دول الملوك )  ١١٦(

 ٣٨٦/ ١األخبار تاریخ عجائب اآلثار في التراجم و)  ١١٧(



  

  

     

القاموالت ويذكر السيد مصطفى شملول يف كتابه "عروبة مرص من قبائلها" 

األربعة كأحد البالد التي تستوطنها قبائل عربية. حيث ذكر يف معرض حديثه 

عن القبائل العربية يف الصعيد: (أما عند قوص فإننا نجد عرب دنفيق، وعرب 

 القموالت "البحري قموال واألوسط قموال والغربي قموال والقبيل قموال")

 .)١١٨(اهـ

 مشاه وأعالم يُنعتون (بالقمويل) وقد أحصت كتب الرتاجم العديد من س

نسبة إىل منطقة قموال، وقاعدتها األوسط قموال. ومن هؤالء األعالم القدامى 

نجم الدين القمويل، ومحمد بن مكي القمويل، وعبد الرحيم بن حرمي  نذكر:

القمويل، ونور الدين القمويل، ويعقوب بن يحيى القمويل، ومحمد بن إدريس 

 . ولهم تراجم وافية بالكتاب لرحمن األنصاري القمويل.القمويل، وعبد ا

ً لبيانات إحصاء السكان لسنة  –تتكون ناحية األوسط قموال   -م  ٢٠١٤طبقا

نجوع وعزب، وهم: نجع أسمنت، نجع  ١٠من قرية بشالو كقرية أم، يتبعها 

عزبة طايع، عزبة عبد  جزيرة جرب، عزبة جرب، نجع الصدر، دراو، نجع القريّة،

رصي، عزبة عيل عبيد  . الكريم، عزبة ا

تكون من: ولألوسط قموال تقسيم آخر له أبعاده الجغرافية واإلجتماعية، وهو ي

نجع بشالو ويتبعه ساحل بشالو ونجع الغوانم وجزيرة جرب، ونجع أسمنت 

ة، ونجع دراو ويتبعه ساحل دراو،  ة ويتبعها نجع أسمنت الصغ ونجع الكب

وعزبة األعوارية وعزبة طايل  ة ويتبعه نجع الرشوعة ونجع الغطاطسةريّ القِ 

ِّي وعزبة طايعنجع العوانجع الصدر، و ، و وجزيرة أحمد سعد  مر وعزبة ُكت

 بالحاجر الغربي.

ً لتعداد  ناحية األوسط قموال بجميع توابعهاسكان وبلغ إجمايل تعداد  طبقا

أنثى،  ٢٣٠٣ذكر، و ٢٣٠٤نسمة، وهم:  ٤٦٠٧م:  ١٨٩٧سكان مرص لسنة 

م فبلغ  ٢٠١٤. وأما عام )١١٩(منزل ٦١٩وبلغ عدد منازل القرية يف تلك السنة 

                                                             
 ٥٦عروبة مصر من قبائلھا صـ )  ١١٨(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١١٩(



  

  

     

أرسة، وجميعهم من أهل الريف ليس  ٤٤٨٠نسمة وبها  ٢٧٤٠٧تعدادها 

 بينهم حرض.

 أبرز قرى ونجوع ناحية األوسط قاموال:

ً  بشالو قريةبلغ تعداد و  األوسط قموال،ناحية قاعدة  وهي بشالو: قرية-١ طبقا

 ٥٢٣وذكر،  ٥٤٣نسمة، وهم:  ١٠٦٦م:  ١٨٩٧لتعداد سكان مرص لسنة 

م فبلغ  ٢٠١٤وأما عام  .)١٢٠(منزل ١٣٩ يف تلك السنةها وبلغ عدد منازلأنثى، 

 أرسة. ٦٨٣نسمة وبها  ٣٤٢٠تعدادها 

يال  ً  دي،وبالقرية مسجد جامع عتيق ُجدد يف القرن العرشين ا ويوجد بها أيضا

ومن توابع نجع بشالو:  زاوية. ١٠٠مسجد آخر، وما يزيد عن  ٣٠أكثر من 

ساحل بشالو ونجع الغوانم وجزيرة جرب. وبساحل بشالو مسجد تم انشاءه 

اب ومن مشاه الصالح أصح م عىل يد الشيخ محمد حامد. ١٩٣٢سنة 

قامات واألرضحة ببشالو والشيخ سالم، والشيخ  ،: الشيخ عبد هللا)١٢١(نذكر ا

طيعي.  ا

نطقة الغرب نجع أسمنت: -٢ ركز نقادة و يُعترب هذه النجع الحد الجنوبي 

، وهو من أكرب  ساحة والعدد نجوع ناحية األوسط قالكب موال من حيث ا

" ة" السكاني. ويُعرف بإسم نجع "أسمنت الكب ، أما أو "أسمنت الكب

ة" فهي منطقة ص ة "أسمنت الصغ وقد صارا  بغربي أسمنت الكبغ

كالشيئ الواحد وتداخلت حدودهما. وذكرها اإلدفوي يف الطالع السعيد هكذا 

ْت" بدون ألف سيحية . وبقرية أسمنت عدد)١٢٢("َسَمن ، ليس بقليل من األرس ا

ساجد والزوايا اآلخرى و  يوجد بأسمنت مسجد جامع عتيق، وعدد كب من ا

 أبرزها مسجد الصفا.

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٢٠(

 ٤٩األولیاء الصالحون في قنا صـ ) ١٢١(

 ٢١الطالع السعید صـ )  ١٢٢(



  

  

     

ً لتعداد سكان مرص لسنة  ة طبقا  ١١٢٢م:  ١٨٩٧بلغ تعداد نجع أسمنت الكب

أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة   ٥٣٢ذكر، و  ٥٩٠نسمة، وهم: 

ً لتعداد سكان مرص )١٢٣(منزل ١٧٣ ة طبقا . كما بلغ تعداد نجع أسمنت الصغ

منازل النجع أنثى، وبلغ عدد  ٢٨ذكر، و ٤٦نسمة، وهم:  ٨٤م:  ١٨٩٧لسنة 

ة  م فبلغ تعداد نجع أسمنت ٢٠١٤أما عام  .)١٢٤(منزل ١٨يف تلك السنة  "الكب

ة"  أرسة. ٨٧٠نسمة وبه  ٤٣٥٤ والصغ

قامات واألرضحة بأسمنت نذكر : الشيخ )١٢٥(ومن مشاه الصالح أصحاب ا

عيل األسمنتي، والشيخ أبو مدين وبجواره رضيح إلثن من أوالده أو اخوته، 

تداول أهايل نجع أسمنت أن الشيخ أبو مدين إنما هو القطب الشه سيدي وي

 أبو مدين شعيب التلمساني نفسه، وإن كنت ال أرى لهذا اإلعتقاد صحة.

من النجوع القديمة، وهو بلد الشاعر ابن نوح الدراوي وهو من  دراو: نجع-٣

ً لتعداد  بلغ تعداد نجعالشعراء القدامى وله ترجمة وافية بالكتاب،  دراو طبقا

وبلغ أنثى،  ٣٣١ذكر، و ٣٣٣نسمة، وهم:  ٦٦٤م:  ١٨٩٧سكان مرص لسنة 

م فبلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام  .)١٢٦(منزل ٨٥ يف تلك السنة عدد منازل دراو

  .ومن توابع نجع دراو: ساحل دراوأرسة.  ٥٠٠نسمة وبه  ٢٥٠٤

قامات واألرضحة بساحل   :)١٢٧(دراو نذكرومن مشاه الصالح أصحاب ا

 الشيخ ُمسلم. والشيخ فخري بنجع الربكة.

ولعل اسم "الِقريّة" نجع كب من توابع ناحية األوسط قموال،  ريّة:نجع القِ -٤

ً لتعداد سكان مرص  نجع القريّةوبلغ تعداد هو تصغ إلسم "القرية".  طبقا

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٢٣(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٢٤(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ  ) ١٢٥(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٢٦(

 ٤٩األولیاء الصالحون في قنا صـ ) ١٢٧(



  

  

     

 منازل وبلغ عددأنثى،  ٥٤٤ذكر، و ٤٩١نسمة، وهم:  ١٠٣٥م:  ١٨٩٧لسنة 

م فبلغ تعداده  ٢٠١٤وأما عام  .)١٢٨(منزل ١٨٧ ة يف تلك السنةالقريّ  نجع

وجودة بنجع القريّة،  أرسة. ٦٠٣نسمة وبه  ٣٠٢١ قامات واألرضحة ا ومن ا

غربي ، والشيخ معأبو غطاس، والشيخ أحمد ، والشيخ نذكر: الشيخ محمد ا

 .صالح
 

أحمد عبد  العمدة أحمد يونس :نذكر، ومن أعالم مشاه وأعيان األوسط قموال

جيد نصب من سنة  ا م حتى  ١٨٨٢أول عمدة لقرية األوسط قموال، توّىل ا

نصب من سنة  العمدةو  م، ١٩١٥سنة  م حتى سنة  ١٩١٦جابر يونس وتوّىل ا

نصب من سنة  يونس جابر، والعمدة محمد م ١٩٤٥ م حتى  ١٩٤٥وتوّىل ا

نصب من سنة بكري يونس ال محمد ، والعمدة أحمدم ١٩٨٦سنة  وتوّىل ا

العمدة عثمان محمد جرب يونس وهو العمدة و  م، ٢٠١١م حتى سنة  ١٩٨٦

 .الحايل

شايخ و ومن  شاه و ا محمد أحمد يونس سكرت حزب الوفد األعيان: ا

ً وعضو مجلس مديرية قنا سنة  والناظر عبد هللا  م، ١٩٣٠بمديرية قنا سابقا

ً كان معوض يوسف  جلس العايل سنة  عضوا م وهو أول مجلس  ١٨٢٤با

شورة سنة  ً بمجلس ا والحاج ، م ١٨٢٩نيابي تمثييل يف مرص وكذلك كان نائبا

شاهمن  محمود محمود عقييل أحمد محمود عوض من كبار الحاج ، و أبرز ا

الك و  شاها شاهمان من ت، والحاج سمري أحمد عا ومن أوائل رجال  ا

والحاج  ،وتربع بقطعة أرض بنيت فوقها مدرسة إبتدائية بنجع دراو التعليم

شاهكمال محمد أحمد يونس من  هتّم بالتعليم حيث تّربع بقطعة  ا ومن ا

والحاج أبو النرص الطاهر مالكي  أرض بُني عليها معهد ساحل دراو األزهري،

شاهمن  صلح ا ، والشيخ سيد عبد وعضو مجلس محيل محافظة قنا وا

شاهالرحيم عبد العال من  والشيخ أبو السعود عبد هللا  ومن رجال التعليم، ا

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٢٨(



  

  

     

شاهأبو السعود الشه بالشيخ عيل عبد هللا من  ً  ونائب العمدة ا وكان عضوا

أبو والحاج  من رجال الدين،أحمد مراد والحاج حراجي  باإلتحاد اإلشرتاكي،

شالحمد زك عيل من  ً  اها  .وعضو باإلتحاد اإلشرتاكي سابقا

، وله ترجمة وافية بالكتاب الشيخ عيل بن محمود األسمنتيوالعالم الجليل 

ً  عميد كمال يونس شوقيوالدكتور محمد  أستاذ طب و  الجراح العرب سابقا

 بالقرص العيني وًسّمي بإسمه جناح داخل مستشفى القرص العيني التجميل

وله ترجمة وافية  وهو أول خريج بكلية الطب عىل مستوى مركز نقادة

 محمد جرب يونس مدير مستشفى األقرص العام يخ والدكتور  ،بالكتاب

 ً زوط، وولده الشاعر حس والشاعر الشافعي الرحماني شاعر وأديب، و  ،سابقا

 .وافية بالكتاب اجمتر ولبقية شعراء آل زوط وقد أفردنا لهما  هارون بن زوط

ة منها إنشاء  والشيخ فخري إبراهيم من الصالح ية كث وله اسهامات خ

ية بقنا كما أنه كان من  معهد أزهري وبناء مسجد وإنشاء جمعية خ

صلح اإلجتماعي ومن كبار رجاالت التصوف  ،وله ترجمة وافية بالكتاب ا

ية ومن أشهر  والشيخ طه محمود طه الشه بالشيخ طارق صاحب أعمال خ

طالب  ١٠٠ الـ ُمحّفظي القرآن الكريم ويتّم حفظ القرآن عىل يديه ما يقارب

ً، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس مكتب الجودة بمنطقة األقرص  سنويا

ل جنوب رشق آسيا األزهرية ومبعوث األمن القومي من ِقبل األزهر الرشيف بدو 

هما"،  الشعراءمشاه من  عوض ىسوالشيخ حسن مو  "ماليزيا وفيتنام وغ

صلح يةوله  وا منها تربعه بقطعة أرض بنيت فوقها مدرسة  أعمال خ

مدرسة الحساني مؤسس إبراهيم  عيل ، والشيخ الطاهرإبتدائية بنجع القريّة

ومحمد إبراهيم األفندي  ،ومن محفّظي القرآن الكريم أسمنت اإلبتدائية األزهرية

شاهمن  عهد اإلعدادي والثانوي  ا وقد تربع بقطعة أرض بُني فوقها ا

شاهوالحاج عرفجي ياس إسماعيل من  األزهري، الحاج نظ و  ،أبرز ا

شاهحداد يوسف من  ية، ا عطا السايح من الشيخ أحمد و  وله أعمال خ

شاه شاه ، وشيخ ناحية ا ِّي من ا الحاج محمد موىس الشه بالحاج ُكت



  

  

     

وتربع بقطعة أرض أقيم عليها مسجد، والحاج صادق حفني عامر من 

شاه وكبار مّالك األرايض، شاه  ا والحاج محمد رشيدي سالم من ا

صلح وعضو مجلس محيل محافظة قنا، جد أحمد حسن من  وا وأحمد أبو ا

شاه صالحات عىل م  ١٩٦٣وعضو اإلتحاد اإلشرتاكي سنة  ا وعضو لجنة ا

شاهمستوى محافظة قنا، واألم محمد حسن من  والشيخ الصاوي  ،ا

صلح ومأذون الناحية، وولده  شاه وا يوسف محمود إسماعيل من ا

حمد ومحمود أ الشيخ محمد الصاوي من أوائل رجال التعليم ومأذون الناحية،

عبد الرحيم خطيب وعالم دين، والشيخ عاصم محمود السنويس واعظ ومدير 

ً  إدارة األوقاف بنقادة هللا وكيل إدارة واألستاذ أسعد أبو السعود عبد ، سابقا

نقادة األزهرية، ومحمد عطا وكيل وزارة باألزهر الرشيف بمحافظتي أسوان 

.ً  وبورسعيد سابقا

ستشار أحمد محمد الهواري و   ١٢رئيس محكمة جنوب الصعيد وخدم مدة ا

ً بوزارة العدل الكويتية، ستشار عدنان سعد زغلول و  عاما ، بهيئة قضاء الدولةا

، واللواء محمد أبو وتربع ببناء مسجد بقريته واللواء دكتور أحمد الصاوي

ي النجار،  واللواء الحمد بمطار األقرص الدويل، واللواء عبد النارص األباص

ً مهندس م ً ويعمل حاليا حمد الطواب كمال يونس ُمدّرس بالكلية الحربية سابقا

عادي،  ً بكلية الهندسة باألكاديمية العلمية با والعقيد أحمد محمد حسن مدّرسا

سعيد بمطار القاهرة، والعميد عصام عمرو جرب يونس نائب مدير مكتب إدارة 

خدرات باإلسماعيلية  .مكافحة ا

عام هيئة البحث العلمي باآلثار اليهودية، وعثمان أحمد وجهالن إسماعيل مدير 

نيا ومن أعماله  محمود عوض نائب أول وزير الزراعة ووكيل وزارة الزراعة با

اإلرشاف عىل استصالح أرايض قرية النمسا بمركز إسنا، واألستاذ عاطف 

نسق العام بمحافظة قنا باإلتحاد العربي الدويل لحقوق  محمود حامد ا

تحدة، واألستاذ فراج عرفجي ياس إسماعيل نائب اإلن سان التابع لألمم ا

رئيس تحرير قناة العربية، وعبد الشايف صادق مدير تحرير مجلة األهرام 



  

  

     

لة أكتوبر، والشاعر عبد الريايض، وسلطان محمود نائب رئيس تحرير مج

رص  ية النارص عبادي له ديوان قيد الطبع وقصائده منشورة ببعض الصحف ا

وهو مدير مدرسة نقادة الثانوية التجارية، والشاعر عبد النبي عبد السالم 

ومجموعة قصائد بديوان  عبادي له مجموعة شعرية "عىل بُعد فاطمة أو أقل"

"شعراء الطرق..ديواننا" ومجموعة قصائد بديوان "شعراء الطرق..إبداعنا" 

فصحى" وهو  –حظ وقصائد يف ديوان "إبداع مرص" وله ديوان "من ُحسن ال

فصحى" وهو تحت  –تحت الطبع وديوان "هي ال تشتهيك.. وال هم يعرفونك 

م وقد  ٢٠٠٨الطبع، كما أنه عضو مؤسس يف حركة شعراء الطرق األدبية 

، والصحفي عبد الصبور بدر عبد الحافظ حصل عىل عدد من الجوائز األدبية

ومجموعة قصصية "تقتلني بأخبار اليوم وله رواية "مؤدب بما يكفي إلمرأة" 

 أو أكتبها" وكتاب "األرقام أرسار ومعتقدات" و"أصوات من السماء".

 لمحام بمحافظة األقرصلنقيب  أول واألستاذ أبو العباس محمد جرب يونس

، والدكتور أحمد عبد م ١٩٣٩وقد تخّرج من كلية الحقوق بالقاهرة سنة 

وجود أبو الحمد أستاذ القانون الجنائي ب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي ا

والدكتور  وهو أول من ينال منصب التدريس بكلية الحقوق من مركز نقادة،

محمد يونس عبد العال أستاذ األدب بجامعة ع شمس وجامعة قناة 

أبو بكر محمد عبد العال رئيس مدينة أبو الحسن الشاذيل بالبحر و السويس، 

ً  األحمر نعم أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الدكتور أحمد أبو و  ،سابقا بكر عبد ا

الدكتور محمد سيد نرص الدين أستاذ اللغة العربية بكلية و جنوب الوادي، 

الرحمن أستاذ  الدكتور عبد النارص غريب عبدو اآلداب جامعة جنوب الوادي، 

والدكتور األم محمد  الرياضيات بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي، بقسم

عبد النارص الدكتور و  ،األدب والنقد بجامعة األزهر بأسيوط األم نوفل أستاذ

 الرياضيات بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي، صبحي مهدي أستاذ بقسم

بريطانيا، والدكتور  –الدكتور محمد بدر عويس بكلية العلوم بإسكتلندا و 

ياضية جامعة جنوب الوادي، والدكتور مؤمن بدر عويس بكلية الرتبية الر 



  

  

     

محمد فكري سباق أستاذ اللغة الفرنسية بكلية األداب جامعة جنوب الوادي، 

كلية العلوم بجامعة جنوب  –الدكتور أحمد محمد فخري بقسم الفيزياء و 

 الدكتور أحمد سيد محمد بكلية العلوم جامعة أم القرى بالسعودية،و الوادي، 

مدير إدارة أرمنت الصحية ومدير  محمد األم نوفل عبد الرؤوفالدكتور و 

 ً تاذ والدكتور عمرو كمال محمد يونس إبراهيم أس ،مستشفى القرنة سابقا

 بمعهد نارص لألورام بالقاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     


 

 

 

فصلت عنها يف تاريخ سنة  : أصلها من توابع نقادة، ثم)١٢٩(قرية الخطارة

سيحي وبالقرية و  هـ، ١٢٥٩ ، وبها بعض ا سلم أغلب ساكني القرية من ا

ة لكنها مغلقة،  ً كنيسة صغ ملقة ـ "ب بالقرية مسجد جامع عتيقو أيضا

، نجع العماراتو بنجع الصعايدة  بوسط البلد، ومساجد أخرى قديمة "الليلة

ساجد والزوايا األخرىوعدد   .كب من ا

وبالقرية معهد أزهري متكامل "ابتدائي واعدادي وثانوي"، ومدرسة ثانوية 

دارس اإلبتدائية واإلعدادية الحكومية األخرى. و  توجد حكومية، وعدد من ا

سيحي انة مدافن القرية بجب الشيخ حس غربي مدينة نقادة، وأما مدافن ا

نشية غربي مدينة نقادة. الك بحاجر ا   فتوجد بجوار دير ا

قامات واألرضحة بتلك القرية نذكر : )١٣٠(ومن مشاه الصالح أصحاب ا

الشيخ العجمي والشيخ العراقي والشيخ النباعي والشيخ محمد العماني، 

ه مولد سنوي، والشيخ حس العاليف وله مشهد والشيخ يونس العبايس ل

قصود، والشيخ سليمان البز،  والشيخ األم محمد أبو بأسوان، والشيخ عبد ا

 غانم، والشيخ الجمل.

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ٢٢٧٢م:  ١٨٩٧وبلغ تعداد قرية الخطارة طبقا

 تلك السنة وبلغ عدد منازل القرية يفأنثى،   ١١٥١ذكر، و  ١١٢١نسمة، وهم: 

نسمة، وهم:  ٢٥٤٩٨م فبلغ تعدادها  ٢٠١٤وأما عام  .)١٣١(منزل ٤٤٩

 أنثى، وجميعهم من أهل الريف ليس بينهم حرض. ١٣٣٢٤ذكر، و ١٢١٧٤

نجع  ٢٤وتتكون ناحية الخطارة من قرية الخطارة البلد كقرية أم، يتبعها 

ً إلحصاء عام   م ٢٠١٣وعزبة، وها هي أسمائهم وتعداد سكانهم طبقا

                                                             
 ١٩٠/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ١٢٩(

 ٤٩األولیاء الصالحون في قنا صـ ) ١٣٠(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٣١(



  

  

     

نسمة، نجع  ٤٨٨نجع أبو ع نسمة،  ٥١٥٠قرية الخطارة البلد التفصييل: 

نسمة،  ٣٥٣نسمة، نجع الجنيدي  ٦٥٥نسمة، نجع العصارة  ١٧٦أبو عطا 

نسمة، نجع  ٩٠٢نسمة، نجع أبو زيد حمد هللا  ٦٦٧عزبة محمود محمد عيل 

عبد نسمة، نجع إبراهيم  ٣٤٨نسمة، نجع عبد هللا أبو زيد  ٤٦٤أبو ليلة 

ان  ٤٦٤العاطي  نسمة،  ١٧٥٠نسمة، نجع أبو خلبة  ٤٢٢نسمة، نجع الف

نسمة، نجع رشق الرتعة  ٣٢٧نسمة، نجع أبو الخ  ٧٦٣نجع أبو ضوى 

ه  ٢٥٠٠ نسمة، نجع أبو  ٣٢١نسمة، نجع الغرابلية  ٣٢١نسمة، نجع أبو عم

سمة، ن ١٤٠٨نسمة، نجع الدرايسة  ١٢٤٦نسمة، نجع أبو األعور  ٢٩٠عايدة 

ات  ٨٥٠نجع القايض   ١٥٣٣نسمة، نجع عمران  ٦٦٧نسمة، نجع البح

 نسمة. ٦٦٥نسمة، نجع القرني  ٢٦٧٠نسمة، نجع النق 

 األتية: م كانت تتبعها النجوع ١٨٩٧عام  ويف

ً لتعداد سكان مرص لسنة نجع الدرايسة  ٣٩٥ م: ١٨٩٧: ويبلغ تعداده طبقا

 .)١٣٢(منزل ٦٦وبلغ عدد منازل النجع أنثى،  ١٩٨ذكر، و  ١٩٧نسمة، وهم: 

ً لتعداد سكان مرص لسنة  ات: ويبلغ تعداده طبقا  ١٨٩٧نجع القريني والعم

 ٤٩أنثى، وبلغ عدد منازل النجع  ١٦٦ذكر، و  ١٥٨نسمة، وهم:  ٣٢٤: م

 .)١٣٣(منزل

ً لتعداد سكان مرص لسنة نجع النق وعمران  م: ١٨٩٧: ويبلغ تعداده طبقا

 ٦٨أنثى، وبلغ عدد منازل النجع  ٢٢٧ذكر، و  ٢٥٢نسمة، وهم:  ٤٧٩

 . )١٣٤(منزل

لب خليل عمدة ط: العمدة عبد اومن مشاه وأعالم قرية الخطارة نذكر

أعقبه و ، م ١٩٣٠من وقت إنشاء منصب العمدية وحتى وفاته سنة  الخطارة

وأعقبه أخاه العمدة صادق  ،م ١٩٤٩حتى سنة  طلبولده العمدة أحمد عبد ا

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٣٢(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٣٣(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٣٤(



  

  

     

طلب حتى سنة  العمدة محمود أحمد عبد  م، وأعقبه ابن أخيه ١٩٥٦عبد ا

طلب أحمد عبد  محمود وأعقبه ولده العمدة محمد ،م ١٩٩٧حتى سنة  ا

طلب   . العمدة الحايل لقرية الخطارةوهو ،  الشه بالعمدة أرشفا

الك و  شاه منضاحي محمود الشيخ أحمد عبد ا صلح ا أوائل رجال و  وا

دارس له دور بارز يفو  التعليم وكان يحفظ ألفية  إنشاء وتأسيس العديد من ا

خريج كلية اللغة العربية من األزهر  ، والشيخ محمد عيل عيونابن مالك كاملة

، م وكان موجه عام تربية دينية بمديرية قنا التعليمية ١٩٥٦الرشيف سنة 

شاهخليل من  والشيخ رشدي محمد تربع بقطعة أرض بنيت فوقها و  ا

دارس، والشيخ محمد بدوي  مدرسة وكان قد حّول بيته كمقر مؤقت إلحدى ا

شاهمن  محمد أحمد عبد  والشيخ وتربع بقطعة أرض بنيت فوقها مدرسة، ا

شاههللا من  حتى سنة  ١٩٧٣وقد شغل منصب نائب العمدة من سنة  ا

١٩٧٧ ،ً شاهوالشيخ محمود البشاري من  م تقريبا وتربع بمنزله كمقر  ا

دارس، والشيخ عبد هللا عيد من أوائل رجال التعليم، والشيخ  مؤقت إلحدى ا

يوسف القرني من أوائل رجال التعليم، والشيخ عبد العزيز عبد الحميد من 

أوائل رجال التعليم، والشيخ مرتىض محمد حسن من أوائل رجال التعليم، 

شيخ حرز هللا سليمان محمد من أوائل رجال التعليم، والشيخ محمود خليفة وال

، ي عجالن من أوائل رجال التعليموالشيخ دسوقمن أوائل رجال التعليم، 

والحاج محمد أحمد والشيخ حلمي القايض مأذون رشعي ومن رجال التعليم، 

شاهعبد هللا أبو خلبة شيخ بلد سابق ومن  العمدة، وشغل منصب نائب  ا

شاهوالحاج سعد أبو ستة من  ، والحاج عبده أبو تهامي من  ا صلح وا

شاه ، والحاج عبود أبو دهدوم من  ا صلح شاهوا ، ا صلح  وا

شاهوالدكتور أحمد األم من  ، والشيخ الطاهر مهدي قاض ومأذون ا

شاهرشعي ومن  والشيخ أبو اسكندراني منشد ابتهاالت دينية ومن رجال  ،ا

ساجد بقرية الخطارةالتصوف ومن أقدم  ؤذن با  . ا



  

  

     

جال العلمي واألدبي نجد وجود سليمان من  ويف ا األستاذ دسوقي عبد ا

والشيخ محمد عبد هللا الواعظ من  الشعراء واألدباء وله ترجمة وافية بالكتاب،

ماهر محمد عبد هللا الواعظ و يف وله ترجمة وافية بالكتاب، علماء األزهر الرش 

عادن "سيجال"  رصية لتجارة الكيماويات وا رئيس مجلس إدارة الرشكة ا

ً، والشيخ عيل إبراهيم عبد العاطي الشه بالشيخ عيل العبد الخطاري  سابقا

شاهمن  شغل منصب مدير قد و  ورئيس لجنة الفتوى بمحافظة قنا أبرز ا

نطقة قنا األزهرية وحاصل عىل  وهو مؤسس معهد الخطارة األزهري عام 

ية من األزهر الرشيف سنة  نورة  ١٩٥٢شهادة العا دينة ا ودفن م وتويف با

والشيخ عزت محمد عبد هللا الواعظ خريج كلية الرشيعة م،  ١٩٩٢سنة بالبقيع 

األم خريج  م، والشيخ أبو الحجاج محمد ١٩٦٠من األزهر الرشيف سنة 

عبد هللا مصطفى ضاحي و  م، ١٩٥٠كلية الرشيعة من األزهر الرشيف سنة 

 ً ركز وكان ناظرا علم عىل مستوى ا وشهرته الشيخ ضاحي وهو من أوائل ا

صربي األنصاري إبراهيم عيل عبد هللا والدكتور م،  ١٩٣٠درسة الكرنك عام 

نعم من األدباء كلية الرتبية بجامعة جنوب الوادي، وأيعميد  من حس عبد ا

 وله مجموعة قصصية "إىل نقطة ما".

ً ومدير مديرية األمن  واللواء صالح شحاته مدير إدارة مرور القاهرة سابقا

مساعد مدير واللواء محمد حفظي يوسف  اللواء أحمد عبد السالم،و  بأسوان،

القوات ير جريدة والعميد سم دسوقي محمد خليل رئيس تحر  أسوان، أمن

سلحة، والعميد ً خالد عيل العب ا ورئيس  د رئيس مباحث قنا والفيوم سابقا

خابرات البحث الجنائي بمديرية أمن قنا،  والعميد محمود عبد العزيز رئيس ا

العقيد محمد عيل الخطاري مدير األدلة الجنائية بقنا، و الحربية باألقرص، 

حاك ستشار وجيه أبو الوفا رئيس احدى ا ستشار حسنيوا  ضاحي م، وا

ستشار أبو الوفا حسن مستشار بمحكمة  رئيس محاكم جنوب القاهرة، وا

نازعات بمحافظة قنا. القيم ورئيس  لجنة فض ا



  

  

     

م،  ١٩٨٩ومحمد رضا حسن مدير عام التعليم العام بمحافظة قنا سنة 

هندس عامر  هندس محمد رشدي رئيس مجلس إدارة رشكة برتوجاز، وا وا

هندس فايز عبد ئة الطرق والكباري بجنوب الصعيدد يونس مدير هيمحم ، وا

هندس نور حلمي القايض مدير  القادر خليل مدير اإلدارة الزراعية بنقادة، وا

ومحمد محمود كامل عرسان رئيس تحرير جريدة صوت  مصنع السكر بدشنا،

ال، والقمص حز  سيحي بشمال نقادة، و ا هندقيال رئيس ا عامر مدير س ا

كراكات الوجه القبيل، والعب كرة القدم الشه "خالد بيبو" واسمه خالد عيل 

  م. ١٩٧٦محمد األم وهو من مواليد محافظة السويس سنة 

والدكتور عالء رشاد أستاذ أمراض الصدر بجامعة أسيوط، والدكتور محمد 

مقبول محمد سالم أستاذ األنف واألذن والحنجرة بجامعة أسيوط، والدكتور 

مقبول أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة أسيوط، والدكتور يحيى العبد مدير 

والدكتور خالد الزمقان مدير مستشفى قنا العام، والدكتور  مستشفى نقادة،

محمود حلمي القايض مدير مستشفى الصدر بقنا، واألستاذ ضياء زين 

دير إدارة نقادة العابدين حلمي رئيس محكمة بإسنا، والدكتور عماد رشدي م

، والدكتور العبد أستاذ التخدير بجامعة أسيوطالصحية، والدكتور أسامة عيل 

عبادي أستاذ التخدير بجامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد هاشم رئيس 

والدكتور محمد عزت عبد القادر  قسم النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادي،

ج محمد عبد هللا بخيت نقيب والحارئيس قسم مكافحة العدوى باألقرص، 

ً وعضو مجلس محيل محافظة قنا،  علم بنقادة سابقا جيد واأل ا ستاذ عبد ا

علم بنقادة، واألستاذ عادل محمد مهران رئيس  عبد الاله عيل نقيب ا

مأمورية التهرب الرضيبي باألقرص، واألستاذ هاشم مدير إدارة الشئون 

األستاذ الدكتور منصور عبد الاله أستاذ علم التجارية بمديرية كهرباء قنا، و 

 النفس بكلية اآلداب، واألستاذ عبد الجابر عبد الظاهر بكلية الرتبية بقنا.











  

  

     















وردت يف معجم البلدان بأنها قرية يف من القرى القديمة، : )١٣٥(وخقرية طُ 

شرتك لياقوت، ويف قوان ابن  صعيد مرص األعىل، عىل غربي النيل. ويف ا

مماتي، ويف تحفة اإلرشاد، ويف التحفة: "طوخ دمنو" من أعمال القوصية، ألنها 

خ، وهي متعددة تتاخم ناحية "دمنو"، ولتمييزها من القرى التي تسمى طو

هـ، طوخ نقادة،  ١٢٣١الروزنامة القديمة، وتاريخ سنة ويف دفاتر بمرص. 

.ً ومن سنة  لقربها من نقادة واندثار قرية دمنو التي كانت منسوبة إليها قديما

هـ طوخ بغ تمييز. ويف الخطط التوفيقية "طوخ البالص" لقربها من  ١٢٤٥

 ناحية البالص.

،و  سيحي سلم وبها بعض ا وبالقرية مسجد  أغلب ساكني قرية طوخ من ا

ساجد القديمة األخرى بنواحي قرية طوخ:  جامع عتيق بطوخ البلدة، ومن ا

سجد الشيخ عزاز العتيق بكوم بالل. وتمتاز قرية مسجد كوم الضبع العتيق وم

طوخ بإهتمام أهلها بمجال التعليم، فمنهم عدد ال بأس به ممن يشغلون 

جانب إشتغال كث من أهل هذا ب مناصب علمية وإدارية مرموقة بالدولة،

 القرية بالزراعة.

حاجر طوخ وجبانة حاجر كوم بالل أما مدافن أهل القرية فتتوزع ب جبانة 

وجبانة الشيخ موىس بغربي الهدايات وجبانة الشيخ حس بغربي نقادة، 

وجبانة الشيخ عطا وتوجد مدافن لألطفال بجبانة الشيخ أبو طه بكوم الضبع، 

ّاوي بنجع الشيخ عيل وهي مغلقة. وأما هللا بطوخ البلد،  وجبانة الشيخ الدن

نشية غربي مدينة نقادة. الك بحاجر ا سيحي فتوجد بجوار دير ا   مدافن ا

قامات واألرضحة بتلك القرية نذكر : )١٣٦(ومن مشاه الصالح أصحاب ا

لشيخ الحاج حمد، والشيخ عطا هللا، الشيخ الحمصاني، والشيخ مخلوف، وا

                                                             
 ١٨٧/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ١٣٥(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ ) ١٣٦(   ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا



  

  

     

والشيخ الحاج حسن، والشيخ همام، والشيخ محمد، والشيخ عبد النارض، 

 والشيخ إبراهيم، والشيخ جواد بالحاجر.

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ١٥٧٢م:  ١٨٩٧ويبلغ تعداد قرية طوخ طبقا

لسنة أنثى، وبلغ عدد منازل القرية يف تلك ا ٨٠٩ذكر، و  ٧٦٣نسمة، وهم: 

نسمة، وهم:  ٢٥٠٤٤م فبلغ تعداد طوخ  ٢٠١٤. وأما عام )١٣٧(منزل ٢٨٩

 أنثى، وجميعهم من أهل الريف ليس بينهم حرض.  ١٣٧٨٣ذكر، و ١١٢٦١

نجع  ١٣وتتكون ناحية طوخ من قرية طوخ البلد كقرية أم، يتبعها حاجر و

ً إلحصاء عام  م  ٢٠١٣وعزبة، وها هي أسمائهم وتعداد سكانهم طبقا

نسمة، نجع خليل  ٤٥٠نسمة، حاجر طوخ  ٣٠٨٤التفصييل: قرية طوخ البلد 

 ٤٧٠نسمة، عزبة ساقية أبو الحمد  ٤٠٠نسمة، نجع الكريمات  ٨٣٠حامد 

نسمة، عزبة الدرهمات  ٩٢١نسمة، عزبة السبيل  ٣٨٠نسمة، عزبة الغنامة 

نسمة، نجع  ٣٢١٠نسمة، نجع الشيخ عيل  ٣٥٦نسمة، نجع عبد الوهاب  ٩٥٠

نسمة، نجع الهدايات  ١٢٥٠نسمة، نجع أوالد ضياء  ١١٥٠ترعة الهدايات 

 نسمة. ٥٨٧٩نسمة، كوم بالل  ٥١٢٠نسمة، كوم الضبع  ١٤٤٤

ً لتعداد سكان مرص لسنة  وبناحية طوخ عربان رحل، بلغ تعدادهم طبقا

ً يوجد بحاجر طوخ )١٣٨(أنثى ٧ذكر، و  ٦شخص، وهم:  ١٣م:  ١٨٩٧ . وحاليا

 ، منهم "الرشايدة" و"العبابدة".قوم من العربان

عالم األثرية بقرية طوخ: معبد أمبوس الذي يُقال أنه يوجد بنجع الشيخ  ومن ا

عيل، وطواقي فرعون بحاجر كوم بالل وهي عبارة عن مغارات جبلية قديمة 

ربما تعود يف أصولها إىل عصور ما قبل التاريخ، وهرم جرن الشع أو الهرم 

سخوط كما يُسمّ  يه عوام الناس هناك، وهو هرم بدائي من درجة "مصطبة" ا

واحدة وهو بغربي نجع الهدايات وبجواره مقابر بها عدة فتحات وبداخلها ما 

ياه الناضبة.  يُشبه آبار ا

                                                             
 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٣٧(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٣٨(



  

  

     

 ومن توابع قرية طوخ، نذكر:

ُو"، وردت يف -١ كوم الضبع: من القرى القديمة، وكان اسمها القديم "ِدْمن

ُو بكرس أوله، وسكون ثانيه: قرية بالصعيد من غربي النيل، معجم البلدان: دِ  ْمن

. ومن مشاه )١٣٩(فيها كنيسة عظيمة عند النصارى يجتمعون بها للزيارة

قامات واألرضحة بتلك القرية نذكر : الشيخ عيل، )١٤٠(الصالح أصحاب ا

والشيخ منصور، والشيخ عبد النبي، والشيخة حبشية، والشيخ أبو سباق، 

 والشيخ أحمد، والشيخ رسالن.

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ٨٥٣ م: ١٨٩٧ويبلغ تعداد قرية كوم الضبع طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل القرية يف تلك السنة  ٤٤٥ذكر، و  ٤٠٨نسمة، وهم: 

. وقيل أنها ُسميّت بكوم الضبع ِنسبة إىل أحد األشخاص اسمه )١٤١(منزل ١٥٢

ة من حيوانات الضباع."الضبع"، وقيل ألنها كانت مكا  ن تجتمع فيه أعداد كب

ً لتعداد سكان مرص لسنة -٢  ١٨٩٧كوم بالل: بلغ تعداد قرية كوم بالل طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل القرية يف تلك  ٤١٦ذكر، و  ٤٧٥نسمة، وهم:  ٨٩١م: 

قامات واألرضحة )١٤٢(منزل ١٤٦السنة  . ومن مشاه الصالح أصحاب ا

: الشيخ عزاز، والشيخ موىس، والشيخ محسب سالم عيد )١٤٣(كربتلك القرية نذ

 بالحاجر، والشيخ عيل حمدان بالحاجر، والشيخ سباق.

ً لتعداد سكان مرص لسنة -٣ نجع الهدايات: بلغ تعداد قرية الهدايات طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل القرية  ٤٠٩ذكر، و  ٤٠٨نسمة، وهم:  ٨١٧ م: ١٨٩٧

                                                             
 ٤٧٢/ ٢البلدان معجم )  ١٣٩(

ً: األولیاء الصالحون في قنا صـ   )١٤٠(  ٤٩زیارات میدانیة، وانظر أیضا

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٤١(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٤٢(

 ٤٨األولیاء الصالحون في قنا صـ ) ١٤٣(



  

  

     

قامات )١٤٤(منزل ١٤١يف تلك السنة  . ومن مشاه الصالح أصحاب ا

 : الشيخ يونس.)١٤٥(واألرضحة بتلك القرية نذكر

ُسّمى ِنسبة إىل اسم أحد األشخاص، نجع أوالد ضياء:-٤  قيل أنه اتخذ هذا ا

ف إىل (ديا) ثم إىل (ضيا) أو (ضياء)  وقيل أن اسمه األصيل هو (الَوِديّة) فُحرِّ

 وهللا أعلم بالصواب.

ً لتعداد سكان مرص لسنة بلغ وقد   ٤٨٣ م: ١٨٩٧تعداد نجع أوالد ضياء طبقا

 ٧٦أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف تلك السنة  ٢٤٣ذكر، و  ٢٤٠نسمة، وهم: 

 .)١٤٦(منزل

ً لتعداد سكان مرص لسنة نجع الشيخ عيل: -٥ بلغ تعداد نجع الشيخ عيل طبقا

عدد منازل النجع يف أنثى، وبلغ  ١٦١ذكر، و  ١٢٦نسمة، وهم:  ٢٨٧ م: ١٨٩٧

. وقد ُسميت القرية بإسم الشيخ عيل الدرناوي )١٤٧(منزل ٤٢تلك السنة 

ّاوي" ِنسبة إىل مدينة "درنة" بليبيا، ويُقال أنه من تالميذ  ن "ويشتهر بالدِّ

ريس.  الشيخ أبو العباس ا

ً لتعداد سكان  نجع الغنامة والسبيل:-٦ بلغ تعداد نجع الغنامة والسبيل طبقا

أنثى، وبلغ عدد  ٩٣ذكر، و  ١٣٢نسمة، وهم:  ٢٢٥م:  ١٨٩٧سنة مرص ل

 .)١٤٨(منزل ٢٢منازل النجع يف تلك السنة 

ً لتعداد سكان مرص لسنة -٧ نجع الدريهمات: بلغ تعداد نجع الدريهمات طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف  ٧٩ذكر، و  ٨٥نسمة، وهم:  ١٦٤م:  ١٨٩٧

 .)١٤٩(منزل ٢٥تلك السنة 
                                                             

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٤٤(

 ٤٩األولیاء الصالحون في قنا صـ ) ١٤٥(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٤٦(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٤٧(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٤٨(

 ٤٧٠تعداد سكان مصر صـ )  ١٤٩(



  

  

     

:طوخ يف  ؤرخ ع مريرة سّجلها التاريخ، ت عىل أرض طوخ وقائرَ جَ  عيون ا

ستنرص"  ً قبيل مقتل "كنز أعظمها ما جرى يف زمن الخليفة "ا وتحديدا

توىف سنة الدولة" ؤرخ شهاب الدين النويري (ا هـ)  ٧٣٣، ويحدثنا عن هذا ا

فيقول تحت عنوان "ذكر هالك عرب الصعيد  يف موسوعته "نهاية األرب" 

ة من عرب جهينة  هـ ٤٦٩وىف سنة  وقتل كنز الدولة": اجتمع جماعة كث

ّفقوا عىل  هم بمدينة طوخ العليا من صعيد مرص، وات والجعافرة والثعالبة وغ

قتال أم الجيوش، فخرج إليهم. فلّما قاربهم هجم عليهم ىف نصف الّليل، 

بالقتل، وغرق خلق كث منهم، وغنم أموالهم وحملت إىل فهزمهم وأبادهم 

ستنرص  .)١٥٠(ا

قريزي يف "اتعاظ الحنفاء": ويف سنة  وبتفاصيل أوىف عن تلك الواقعة يقول ا

هـ اجتمع بمدينة طوخ من صعيد مرص عدد كب من عرب جهينة  ٤٦٩

حاربة أم الجيوش، فسار إليهم حتى قرب منه م، فنزل، والثعالبة والجعافرة 

شاعل وقد  ثم ارتحل بالليل وأمر برضب الطبول وزعقت البوقات، واشتعلت ا

ان. وجدّ  يف الس والعساكر لها رصخات وصيحات متتابعة يف  تزايد وقود الن

ً، وفر  دفعة واحدة، حتى طرقهم بغتة ووضع فيهم السيف فأفنى أكثرهم قتال

منهم طوائف فغرقوا، ولم ينج منهم إال القليل. وأحاط بأموالهم فحاز منها ما 

ستنرص. وثار كنز الدولة محمد بأسوان  ها إىل ا يتجاوز الوصف كثرة، وس

غلب عليها وعىل نواحيها، وكثرت أتباعه ونجم أمره؛ فسار إليه أم الجيوش وت

بعساكره، فالتقى معهم وحاربهم محاربة طويلة أسفرت عن قتله وهزيمة 

، فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع التي قطع  أصحابه بعد أن قتل منهم جم غف

فسدين، وخمدت جمرتهم قريزي ق .)١٥١(فيها دابر ا د وصفهم ولعل ا

ً لقومه، لكونه ينتمي يف النسب إىل هؤالء الفاطمي  فسدين" تعصبا "با

ذكورين، وهللا أعلم. ، الذين ثار عليهم العربان ا  العبيدي

                                                             
 ٢٣٧-٢٣٦/ ٢٨نھایة األرب في فنون األدب )  ١٥٠(

 ٣١٦/ ٢اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفاء )  ١٥١(



  

  

     

ريرة األخرى التي وقعت عىل أرض طوخ: ما ذكره النويري يف  ومن الوقائع ا

عرفة دول ا وكذلك"نهاية األرب"  قريزي يف "السلوك  لك" أنه يف شهر ا

النائب إىل بالد الصعيد ومعه  ٠هـ سار األم طرنطاي ٦٨٩حرم سنة ا

، فوصل إىل طوخ تجاه قوص، وقتل جماعة من العريان،  دمن عسكر كب

 ً ا ً  وحرق كث ً  منهم بالنار، وأخذ خيوال ة وسالحا ورهائن من أكابرهم. وعاد  كث

بمائة رأس من الغنم وألف رأس من الغنم وألف ومائتى فرس وألف جمل، 

 .)١٥٢(وسالح ال يقع عليه حرص

ومما يذكره ابن الجيعان يف "التحفة السنية" أن مساحة طوخ دمنو تبلغ 

يالدي ٥٠١١ . كما )١٥٣( فدان، وذلك يف القرن التاسع الهجري/الخامس عرش ا

م يظهر اسم "طوخ النقادة" يف دفاتر إلتزام  ١٧٦٣هـ/ ١١٤٩م أنه يف عا

 .)١٥٤(أرايض والية جرجا لصالح ملتزمي الهمامية الهوارة

ريرة التي حدثت يف طوخ، فيقول ويحدثنا عيل مبارك عن تلك الوقائع يف  ا

ية من مديرية قنا بقسم قفط عىل طوخ البالص قر  :)١٥٥("الخطط التوفيقية"

خمسة اآلف مرت ويف شمال نقادة الشط الغربي للنيل يف جنوب البالص بنحو 

و أربعة اآلف مرت وبها جامع بمنارة وأبراج حمام وبدائرها نخيل وأشجار، بنح

ويف بعض التواريخ أن األم طرنطاي توجه إىل الجهات القبلية يف شهر هللا 

حرم سنة  ا هـ  ٦٨٩ا ومعه جملة من العساكر بسبب قيام عرب الصعيد، و

وصل إىل طوخ وهي قرية من عمل قوص قتل من بها منهم، البعض بالسيف 

والبعض أحرقه بالنار، ووضع يده عىل خيلهم وسالحهم ثم عاد إىل مرص 

برهائن من العرب ومائة ألف رأس من البهائم ومائتي حصان وألف جمل 

ُعد من أنو   اع مختلفة.وأسلحة ال ت
                                                             

 ٢١٥/ ٢، السلوك لمعرفة دول الملوك  ١٦٧/ ٣١نھایة األرب في فنون األدب )  ١٥٢(

 ١٩٤التحفة السنیة صـ ) ١٥٣(

 ١٧١الصعید في عھد شیخ العرب ھمام صـ ) ١٥٤(

 ٦٢-٦١/ ١٣الخطط التوفیقیة )  ١٥٥(



  

  

     

ً عن ترعة طوخ هي ترعة يخرج فمها من البحر األعظم من  :)١٥٦(وقال أيضا

الشاطئ الغربي بحري ناحية نقادة بمسافة نصف ساعة، وهي تمر بالساحل 

مبحرة لري حوض طوخ والزوايدة وحوض البالص والطويرات وطولها أحد 

ً وارتفاع ا توسط ثمانية عرش مرتا ياه بها ثالثة وعرشون ألف مرت وعرضها ا

أمتار، وخارج من هذه الرتعة جملة فروع ومصارف وترعة ايراد من البحر 

األعظم لناحية الرتامسة جميعها من جهة الغرب ومجموع طولها ثمانية عرش 

توسط عرشة أمتار واإلرتفاع ثالثة أمتار، وهذه الفروع  ألف مرت والعرض ا

صارف  ارة بوا ها وهذه الرتعة متممة لري لتحصيل الطمي بالحيضان ا

حوض الزوايدة وحوض كوم بالل وحوض الطويرات وحوض الرتامسة ثم 

تصب برتعة الرتامسة وتصل لحوض دندرة، ومن دندرة ترصف عىل البحر 

األعظم وذلك بواسطة مقاطعة الجبل الغربي للبحر األعظم بحري دندرة 

راشدة. سمى بمحجر ا  ا

عمدة  أول أحمد نارص عليو وهوالعمدة : نذكر ومن مشاه وأعالم قرية طوخ

والعمدة  إبراهيم نارص، والعمدة يوسف موىس عبد هللا عليو، ، والعمدةطوخل

والعمدة عبد الاله بك أحمد نارص، والعمدة محمد عبد  حسن يوسف موىس،

الاله أحمد، والعمدة توفيق عبد الاله أحمد عضو أول مجلس أمة بعد ثورة 

 عام، والعمدة عصمت عبد الاله أحمد. ٦٢م عن عمر  ١٩٦٢ة يوليو وتويف سن

شاهالعمدة نشأت أبو الوفا محمد عبد الاله من و  وعضو مجلس محيل  أبرز ا

صالحات، و  ً وعضو لجنة ا أبو الخ الحاج عبد الجليل غّزايل محافظة سابقا

حافظة،  صالحات عىل مستوى ا الوجيه عيل عبد الجليل غّزايل و عضو لجنة ا

شاهمن  الجليل غّزايل عضو  الشيخ عمران عبدو وأحد مشايخ النواح،  ا

حتى سنة م  ١٩٧١م وعضو بأول مجلس شعب سنة  ١٩٦٤سنة  مجلس األمة

ً  ٦٤م عن عمر  ١٩٨٤وتويف سنة  م ١٩٧٧ والشيخ عبد العليم أحمد  ،)١٥٧(عاما
                                                             

 ٩٩/ ١٩الخطط التوفیقیة )  ١٥٦(

: أن السید عبد العظیم فھمي ١٥٤م العدد  ١٩٦٣دیسمبر  ٧جاء في النشرة األسبوعیة لوزارة الداخلیة بتاریخ )  ١٥٧(
ایا تذكاریة إلى ثالثة من مواطني مدیریة أمن قنا، ھم السادة عمران عبد الجلیل غزالي وزیر الداخلیة قام بتسلیم ھد



  

  

     

شاهعمر الديب من  صالحات وعضو باإلتحاد القومي وأم  ا وعضو لجنة ا

ً وكان من حفظة القرآن الكريم،  والحاج خليل مساعد باإلتحاد اإلشرتاكي سابقا

ة حامد من أوائل رجال التعليم ية كث والشيخ عبد الباقي  ،وله أعمال خ

ً وأم عام باإلتحاد  محمد أحمد عبد الحق رئيس مجلس مدينة نقادة سابقا

ً،ا عبد أديب و يل دقل من ُمحّفظي القرآن الكريم، والشيخ ع إلشرتاكي سابقا

تميزة وهو إدريس  الرايض  مؤسسصاحب اإلسهامات اإلجتماعية والتعليمية ا

وقبلها كان قد حّول منزله إىل مدرسة لتعليم أطفال  بكوم الضبع مدرسة

ترجمة وافية  وله ، وولده الطيب أديب عبد الرايض روائي وقاص وأديبقريته

جمعة بقرية  ،بالكتاب والشيخ محمد الكامل عيل محمد ناظر الوحدة ا

جمعة بقرية أبنود بمركز أبوشوشة بشمال محافظة قنا ثم ناظر الوحد ة ا

شاهمن وهو  قفط درسة بنجع الهدايات  ا  ً وله إسهام بارز يف وكان ناظرا

ا  م،  ١٩٩٦وقد تويف سنة الذي اجتاح قريته يف زمانه مكافحة وباء الكول

والشيخ منصور إبراهيم سف شيخ معهدّي طوخ والزوايدة األزهريان وهو 

وإداري بقنا مدير عام بالتعليم اإلبتدائي بمنطقة قنا األزهرية ومفتش مايل 

الرشيعة والقانون من جامعة األزهر وتويف سنة  وهو حاصل عىل ليسانس

وقد  لكريمسعيد من أعالم قّراء القرآن ا عبد هللا لشيخ عبد ربهوا م، ٢٠١٠

نشاوي ، واألستاذ عبد القادر طنجة من تتلمذ عىل أيدي آل الشيخ صديق ا

شاهالرعيل األول للتعليم ومن  غني.ا  ، والشاعر الشيخ ا

ً  أحمد اللواء حامد عبد الالهو  وقد تّربع بأرض  مدير أمن محافظة الغربية سابقا

اللواء أحمد تيمور شوقي عبد و ، مركز الشباب وأرض نقطة الرشطة بطوخ

القاهرة، واللواء محمد جودت حامد  محافظ نائبهو رئاسة الجمهورية و بالاله 

                                                                                                                                                           
ً لجھودھم في التعاون مع رجال األمن مما أدى إلى قتل  وسلیم عبد هللا ھمام وعلي عبد الجلیل غزالي، وذلك تقدیرا

دتھ باسم ھیئة الشرطة لجھودھم الشقي نجار حسان والقبض على عصابتھ التي تضم ثمانیة أشقیاء، قد شكرھم سیا
 الصادقة في خدمة األمن العام.

م،  ١٩٦٤م وحصل على البكالوریا، حصل على عضویة مجلس األمة سنة  ١٩٢٠والشیخ عمران من موالید سنة 
 ٥٤٠م، انظر: موسوعة تاریخ نواب قنا صـ  ١٩٨٤م، وتوفي سنة  ١٩٧١وعُین في أول مجلس شعب سنة 



  

  

     

ً، واللواء مراد محسن  نطقة الجنوبية سابقا عبد الاله بالرشطة وهو رئيس ا

ركزي بالدراسة حامد عبد الاله بالرشطة وهو رئيس قطاع   -القاهرة  –األمن ا

،ً والعقيد عالء محمود الطوخي  واللواء إيهاب شفيق عبد الاله بالبحرية، سابقا

طلب  رئيس مكتب مساعد وزير الداخلية باألقرص، مدير ومحمد رشاد عبد ا

واألستاذ من سيف الدين رئيس  محافظة البحر األحمر،ب اإلدارة التعليمية

ً، مجلس قروي طوخ قسم الرمد  والدكتور أحمد شفيق عبد الاله رئيس سابقا

والدكتور صالح سيف الدين مدير مستشفى قنا العام  بطب األزهر بالقاهرة،

ً، والدكتور إسماعيل حامد عبد الاله جّراح قلب  تحدة سابقا بالواليات ا

األمريكية، والدكتور جابر عبد العزيز مدير مستشفى الحميات بإمبابة 

رشوعات، و  اهرة،بالق هندس هريدي السايح رئيس مجلس إدارة رشكة ا ا

رشوعات، و  هندس بهاء محمود الطوخي مدير إدارة برشكة ا هندس وا سعد ا

ية، طابع األم وتاج الدين أحمد مصطفى  حمدان حس رئيس مجلس إدارة ا

ً، وصادق حسان جودة من  شاهمدير الرضائب العامة باألقرص سابقا  ا

ديرية ومحمود سيد البشاري مد ورئيس مجلس محيل قرية طوخ، ير عام ا

الية بقنا.  ا

ة وهو مؤسس  ية كث ورجل األعمال محمد أحمد العجوز وله أعمال خ

ً من: ولده الدكتور  التخصيص بإمبابة بالقاهرة ويديرهمستشفى العجوز  كال

ستشار أسامة محمد  أحمد محمد العجوز والدكتور محمود أحمد طايع، وا

ستشار عابد سعد حراجي، والشيخ متويل  الكامل الشه بأرشف نشأت، وا

أحمد عبد الحق من أوائل رجال التعليم وقد تّربع بمنزله الخاص إلقامة مدرسة 

، )١٥٨(م ١٩٦٨يخ النواح وتويف سنة نجع الهدايات مكانها وكان أحد مشا

طلب من  شاهوالحاج مبارك محمود عبد ا وعضو مجلس محيل نقادة  ا

صالحات،  عاطي جودة من رجال التعليم وعضو لجنة ا والشيخ أبو ا

                                                             
 ٥٢-٤٨ي قریتي صـ رواد التعلیم ف)  ١٥٨(



  

  

     

، والشيخ وبإسمه ُسّمي معهد جودة اإلبتدائي بطوخ ومحّفظي القرآن الكريم

 .الكريم ومن محفظي القرآنفقيه القرية  دقل عيل أحمد إسماعيل

الشيخ خليل حامد محمود أبو طالب فقيه ومن رجال التعليم، والشيخ محمد و 

سجد العتيق بقرية طوخ ومن  محمد محمود الشه بهريدي معلم الفقه با

طلب كبار رجال التعلي ً: األستاذ حلمي عبد ا م، ومن أوائل رجال التعليم أيضا

سليمان، واألستاذ مصطفى محمد محمود، أحمد، واألستاذ أحمد مصطفى 

والشاعر محمود وعبد الرايض حسن يوسف، واألستاذ عباس عبد السيد، 

طوخي له عديد من القصائد الشعرية، والشيخ أحمد خليل مصطفى سليمان ال

حامد من خريجي األزهر القدماء وهو إمام مسجد طوخ العتيق وبإسمه 

 ُسّميت "عزبة خليل".

الشيخ عبد الحليم عيل حسان زيدان مفتي رشعي وإمام مسجد نجع و 

 ١٩٣٥الهدايات وهو حاصل عىل اإلجازة العالية من األزهر الرشيف وتويف سنة 

شاهالشيخ صربي عصمّيل من و م،  صلح ا والدكتور محمد رشدي  ،وا

د إبراهيم مسعود عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محم

سعيد عبد العاطي أستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة جنوب 

واألستاذ الدكتور نصاري فهمي غزايل أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة  الوادي،

نيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة  واألستاذ مأمون حمزة محمود فندي ا

عهد الدويلجورج تاون ومدير برنامج الرشق األوسط وأمن الخلي  ج با

وله ترجمة  وهو حاصل عىل الجنسية األمريكية بلندن لدراسات اإلسرتاتيجيةل

 والدكتور يوسف حس يوسف مدير إدارة نقادة الصحية، ،وافية بالكتاب

واألستاذ فتحي محمد حمد هللا شاعر له ديوان "سلم لفوق" وديوان "قلم 

له شاعر عامية وفصحى و دي مهدي عمارة حملشاعر وا نونو" بالعامية،

 الكتاب.ترجمة وافية ب

 

 



  

  

     




لت عنها يف تاريخ سنة ِص ُف  : أصلها من توابع ناحية طوخ، ثم)١٥٩(قرية الزوايدة

، و  هـ، ١٢٤٥ سيحي سلم وبها بعض ا بالقرية و أغلب ساكني القرية من ا

وتم تجديده يف عهد فاروق األول  مسجد جامع عتيق بالثلث البحري من القرية

ساجد القديمة بالزوايدة مسجد العمامرة ومسجد الخرابيش  ملك مرص، ومن ا

ساجد والزوايا األخرى.  باإلضافة لوجود عدد كب من ا

توجد مدافن قرية الزوايدة بجبانة الخطابي بحاجر الزوايدة، وجبانة كوم بالل 

لشيخ عبد الحميد بالثلث البحري من ، وجبانة اطوخ بحاجر كوم بالل غربي

فات البلدة وهي جبانة مغلقة خاصة باألطفال، وجبانة الشيخ همام بنجع الال 

القرية لهم مدافن بقرية البالص  وهي خاصة باألطفال، وبعض أهايل

حروسة" شمال الزوايدة، وبالقرية جبانة الشيخ نرص وهي مقربة قديمة  "ا

سيحي نشية غربي  مغلقة. وأما مدافن ا الك بحاجر ا فتوجد بجوار دير ا

 مدينة نقادة.

قامات واألرضحة بتلك القرية نذكر: الشيخ  ومن مشاه الصالح أصحاب ا

نرص وله نجع ُسّمي بإسمه، والشيخ الخطابي بحاجر الزوايدة وله حوض 

زراعي بإسمه، والشيخ الربشاوي بنجع الخرابيش، والشيخ همام بنجع 

 الالفات.

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ٩٩٠: م ١٨٩٧وبلغ تعداد قرية الزوايدة طبقا

 وبلغ عدد منازل القرية يف تلك السنةأنثى،  ٤٧٩ذكر، و  ٥١١نسمة، وهم: 

نسمة، وهم:  ٢٣٥٢٧م فبلغ تعداد الزوايدة  ٢٠١٤وأما عام  .)١٦٠(منزل ١٦٩

يعهم من أهل الريف ليس بينهم حرض، أنثى، وجم ١٣١٩٠ذكر، و ١٠٩٩٣

 ويوجد بحاجر الزوايدة بعض العربان، منهم الجعايدة. 

                                                             
 ١٩٠/ ٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة )  ١٥٩(
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نجع، وها هي أسمائهم وتعداد  ٢٦وتتكون ناحية الزوايدة من حاجر و

ً إلحصاء عام  نسمة،  ٤٣٦٠م التفصييل: حاجر الزوايدة  ٢٠١٣سكانهم طبقا

ان  نسمة،  ٩٢١منصور نسمة، نجع  ٤٤٥نسمة، نجع الرتعة  ٧٤٥نجع سا

نسمة، نجع  ٦٨٠نسمة، نجع القرينات رشق  ٨٨٦نجع القرينات غرب 

َفات  ٩١٣الجواميس  نسمة،  ٦٧٥نسمة، نجع الصوامعة  ٩١٢نسمة، نجع اّلل

 ١٣٢٦نسمة، نجع الخرابيش  ١٤٢٣، نجع الرياينة ٦٣٥نجع الضبعات 

عمامرة نسمة، نجع ال ١٣٠٥نسمة، نجع الشواه  ٢٥٨نسمة، نجع العجالت 

نسمة، نجع الغابات  ٧٧٩نسمة، نجع الحريقة  ٧٢١نسمة، نجع القطط  ٣٢٧

نسمة، نجع  ٩٩٣نسمة، نجع السعدات  ٩٣٢نسمة، نجع الشيخ نرص  ٦٢٦

 ٨٣١نسمة، نجع عبد الكريم  ٧٨١نسمة، نجع شارد وحسان  ١٤٨العطاعيط 

نسمة، نجع الشهابات  ٣١١نسمة، نجع الجزيرة  ٢٠٧نسمة، نجع سلطان 

 نسمة. ٧٣٠حجارير نسمة، نجع ال ٦٢٧

 م فكانت تتبع الزوايدة هذه النجوع: ١٨٩٧أما يف عام 

ً لتعداد سكان مرص لسنة  : ويبلغ تعداده طبقا  ١٨٩٧نجع العمامرة والخراب

أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك  ٥٨٢ذكر، و  ٥٧١نسمة، وهم:  ١١٥٣م: 

 .)١٦١(منزل ١٨٧العام 

ً لتعداد سكان مرص لسنة نجع الشيخ نرص:   ٨٣م:  ١٨٩٧ويبلغ تعداده طبقا

 ٨أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك العام  ٤٣ذكر، و  ٤٠نسمة، وهم: 

 .)١٦٢(منازل

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ١٨٤م:  ١٨٩٧نجع الغابات: ويبلغ تعداده طبقا

 ٢٩ أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك العام ٨٤ذكر، و  ١٠٠نسمة، وهم: 

 .)١٦٣(منزل
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ً لتعداد سكان مرص لسنة  م:  ١٨٩٧نجع الحريقة والقطط: ويبلغ تعداده طبقا

أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك  ١٧٧ذكر، و  ١٦٢نسمة، وهم:  ٣٣٩

 .)١٦٤(منزل ٦٠العام 

ً لتعداد سكان مرص لسنة  نسمة،  ٤٣م:  ١٨٩٧نجع حسان: ويبلغ تعداده طبقا

 .)١٦٥(منزل ٧لغ عدد منازل النجع يف ذلك العام أنثى، وب ٢٢ذكر، و  ٢١وهم: 

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ٣٢م:  ١٨٩٧عزبة أبو هارون: ويبلغ تعدادها طبقا

 ٦أنثى، وبلغ عدد منازل العزبة يف ذلك العام  ١٦ذكر، و  ١٦نسمة، وهم: 

 .)١٦٦(منزل

ً لتعداد سكان مرص لسنة  ات: ويبلغ تعداده طبقا  ٣١٣م:  ١٨٩٧نجع الحم

 ٥٧أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك العام  ١٥٠ذكر، و  ١٦٣نسمة، وهم: 

 .)١٦٧(منزل

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ٣٨٥م:  ١٨٩٧نجع القرينات: ويبلغ تعداده طبقا

 ٥٢أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك العام  ١٩٤ذكر، و  ١٩١نسمة، وهم: 

 .)١٦٨(منزل

ً لتع  ١٣٢م:  ١٨٩٧داد سكان مرص لسنة نجع الخفره: ويبلغ تعداده طبقا

 ٢٦أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك العام  ٦٤ذكر، و  ٦٨نسمة، وهم: 

 .)١٦٩(منزل

                                                             
 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٦٤(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٦٥(

 ٤٦٨تعداد سكان مصر صـ )  ١٦٦(

 ٤٦٩تعداد سكان مصر صـ )  ١٦٧(

 ٤٦٩تعداد سكان مصر صـ )  ١٦٨(

 ٤٦٩تعداد سكان مصر صـ )  ١٦٩(



  

  

     

ً لتعداد سكان مرص لسنة   ٣٩٠م:  ١٨٩٧نجع اللفات: ويبلغ تعداده طبقا

 ٧٦أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك العام  ٢٠٢ذكر، و  ١٨٨نسمة، وهم: 

 .)١٧٠(منزل

ً لتعداد سكان مرص لسنة نجع الصو   ٣٨١م:  ١٨٩٧امعة: ويبلغ تعداده طبقا

 ٦٠أنثى، وبلغ عدد منازل النجع يف ذلك العام  ٢٠٥ذكر، و  ١٧٦نسمة، وهم: 

 .)١٧١(منزل

ً لتعداد سكان مرص لسنة  م:  ١٨٩٧ومعهم عربان رحل: يبلغ تعدادهم طبقا

 .)١٧٢(أنثى ٣٨ذكر، و  ٣١نسمة، وهم:  ٦٩
 

وهو  محمود عبد الكريم العمدة ومشاه قرية الزوايدة، نذكر:ومن أبرز أعيان 

، م ١٩١٣توّىل العمدية سنة  عبد الرجال العمدة محمودو ، أول عمدة للزوايدة

العمدة عبد العزيز و م،  ١٩١٩توّىل العمدية سنة  رضوانرشوان  العمدة أحمدو 

العمدة و ، م ١٩٧٥م حتى سنة  ١٩٤٨توّىل العمدية من سنة  ان بدرسليم

ان بدر ، م ١٩٧٧م حتى سنة  ١٩٧٦توّىل العمدية من سنة  محمد حس سا

م  ١٩٧٧بدر توّىل العمدية من سنة  سليمان عبد العزيزالدين العمدة نور و 

انو ، م ١٩٨١حتى سنة  بدر توّىل العمدية من سنة  العمدة أحمد صديق سا

توّىل العمدية  انسليم العمدة عمر عبد العزيزو ، م ١٩٩٦م حتى سنة  ١٩٨١

ان توّىل  العمدة صالح عيلو ، م ٢٠٠١م حتى سنة  ١٩٩٧من سنة  محمد سا

عبد عبد الحي العمدة محمد و ، م ٢٠٠٩م حتى سنة  ٢٠٠٥العمدية من سنة 

 .وهو العمدة الحايلم  ٢٠١٢سليمان توّىل العمدية سنة  العزيز

ان من أوائل رجال التعليم و وا م  ١٩٥٣تويف سنة لشيخ عيل عبد الحميد سا

ً، والشيخ محمد توفيق هارون من أوائل رجال التعليم الحاج حسن و ، تقريبا

                                                             
 ٤٦٩تعداد سكان مصر صـ )  ١٧٠(

 ٤٦٩تعداد سكان مصر صـ )  ١٧١(

 ٤٦٩تعداد سكان مصر صـ )  ١٧٢(



  

  

     

شاهالعريان من  ، ا صلح الحاج محمود عمر عبد العزيز سليمان و  وا

أذون بمحافظتّي قنا والبحر األحمر، الحاج محمد أبو جاموس من و  نقيب ا

شاه . ا صلح  وا

ي شاذيلو  طاعي بالرشطة اللواء خ ، حامد بالرشطة، واللواء محمد نجيب ا

هندس عز الدين محمد عبد الجليل مدير عام سنرتال األقرص ومدير عام  وا

ً، وعبد الرحيم  ً وعضو مجلس محيل محافظة قنا سابقا سنرتال نقادة سابقا

حو األمية  حفناوي فرج مدير إدارة محو األمية بنقادة ووكيل الهيئة العامة 

طلب خالوي مدير ب ً، ويحيى عبد ا قنا وعضو مجلس محيل محافظة قنا سابقا

واألديب الشاعر الطيب ، عام الشئون التنفيذية بمديرية الرتبية والتعليم بقنا

محمد يوسف، ومحمد أحمد حامد القايض مأذون رشعي وله كتاب "تأمالت 

 إسالمية يف حياتنا اليومية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     









عبد الرحيم بن حرمي، يقول اإلدفوي: هذا : )١٧٣(عبد الرحيم بن حرمي القمويل

، يُنعت بالقطب  الذي اشتهر يف اسم أبيه، وإنما هو أبو الحزم، مكي بن ياس

شكوري الطر  القمويل، خطيب قموال. حمودين ب كان من الفقهاء ا يقة، ا

ي، والنجيب أبي الفرج،  الخليقة، سمع الحديث من الشيخ تقي الدين القش

ي بمدينة قوص، ثم رحل إىل القاهرة، ولزم  وتفّقه بالشيخ مجد الدين القش

درس اإلمام أبي محمد بن عبد السالم، ثم رجع إىل وطنه بكتاب قايض القضاة 

ً لتوّيل القضاء. فتوىل الحكم باألق ا ً فق ين وبأرمنت وقموال، وكان متعففا  ُرصَ

ً. تويف بقموال سنة   .هـ ٦٨٩صابرا

، يُنعت بالصدر، الفقيه  :)١٧٤(محمد بن مكي القمويل محمد بن مكي بن ياس

الشافعي القمويل، والد القايض نجم الدين، سمع الحديث من الشيخ تقي الدين 

، اشتغل هو وأخوه "القطب"  توّرع تعبدين ا ي، وكان من الفقهاء ا القش

ي، ويقول  بمدينة قوص، عىل الشيخ اإلمام أبي الحسن عيل بن وهب القش

ً خالهما، فحكى يل بعض بنيهما اإلدفوي : كان والدهما قد جعل عليهما وصيا

ل إىل منزله، وأخرج بنتيه وقال: أنهما أثبتا رشدهما، فأخذهما خالهما ودخ

ً، وأشهدا عىل أنفسهما أنه لم خ ، فسكتا زمانا ذاهما فإن مالكما أطعمته لهات

البهما الطلبة يتأخر لهما عند خالهما الوّيص شيئ، وتوّجها إىل قوص، فط

ً انحدرا فيها، ووصال إىل  بالشكران، فخرجا إىل البحر مفّكرين فوجدا مركبا

درسة الصالحية مدة يشتغالن عىل الشيخ اإلمام أبي عبد هللا  القاهرة، وأقاما با

                                                             
 ٣٠٢الطالع السعید صـ )  ١٧٣(

 ٥٠٧الطالع السعید صـ )  ١٧٤(



  

  

     

ابن عبد السالم، وحرضا عند قايض القضاة إذ ذاك وأعجباه، وقصد أن يقتطع 

، فذكرا ذلك للشيخ عز الدين فقال: أتختاران لهما الوجه الغربي من عمل قوص

أن تنتقال يف البالد أو تقيما ببالدكما ؟ فقاال: نقيم ببالدنا، فقال: توّليا من جهة 

قايض قوص تدوم لكما الحال، فأخذا مرسوم قايض القضاة بذلك، وتوّليا 

الكورة، وصار كل منهما ينوب عن أخيه يف واليته، ومضيا عىل جميل، محمودي 

ة، مرضيّي الطريقة. وتويف صدر   هـ. ٦٦١أو  ٦٦٠الدين هذا يف سنة الس

 

نعوت بنور الدين القمويل،  :)١٧٥(نور الدين القمويل عيل بن محمد بن عيل، ا

 ً ً، وكان من الشهود بالقاهرة، وكان إنسانا ً مالكيا نزيل القاهرة، كان فقيها

ً. تويف بالقاهرة بعد سنة  ً متدينا ً عفيفا  هـ. ٧١٠حسنا

 

يعقوب بن يحيى بن يعقوب بن يوسف بن  :)١٧٦(يعقوب بن يحيى القمويل

ة،  غ يعقوب بن أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد هللا بن الوليد بن عمارة بن ا

ً من  خزومي القمويل، أبو يوسف الفقيه الشافعي األديب، روى عنه شيئا ا

نذري، وأبو ال حس يحيى العطار. شعره الحافظان أبو محمد عبد العظيم ا

 هـ. ٥٦٥ومولده بقمولة سنة 

 

نعوت   :)١٧٧(محمد بن إدريس القمويل محمد بن إدريس بن محمد القمويل، ا

ً منه يف  ا ، ما رأيُت خ بالنجم، ذكره اإلدفوي فقال: كان من الفقهاء الصالح

َبُل يف الفقه حتى كان يكاد يستحرض "الروضة"، وينقل من رشح  ّي، ن ظن

، وتنبّه يف  ً، ويكاد يستحرض "الوجيز" للواحدي يف التفس ا مسلم للنووي كث

ً، وال العرب قابلة، وكان ال يستغيب أحدا ية واألصول والفرائض، والجرب وا

نكر، مضبوط اللسان،  عروف والنهي عن ا ً باألمر با يُستغاب بحرضته، قائما

ً للعبادة  ً بما تصل قدرته عليه، مالزما ّ الطباع، محسنا ً، خ ثقة صدوقا
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ً باليس ً جيد اإلدراك، قائما ً من الدنيا، قليل واإلشتغال بالعلوم، فِهما ، متقلال

ً. حج وزار وعاد، فتويف يف  ّه لو عاش مأل األرض علما ، وأظن كافئ والنظ ا

 هـ. ٧٠٩قوص يف حادي عرش جمادى األوىل من سنة 
 

الشيخ نجم الّدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن مّكي  :)١٧٨(نجم الدين القمويل

رصي ا خزومي القمويل ا قال اإلسنوي: ترسبل  لشافعي.بن ياس القريش ا

ّقى، وتعّلق بأسباب الّرقى فارتقى، وخاض مع األولياء،  برسبال الورع والت

ّى انتظم يف سلكهم.  فركب يف فلكهم ولزمهم حت

ً، سليم الّصدر، كث الّذكر  ً باألصول والعربية، صالحا ً يف الفقه، عارفا كان إماما

 ،ً ً، كريما ً، متوّددا ً، والتالوة، متواضعا ً مطّوال روءة، رشح "الوسيط" رشحا كب ا

ً. ورشح "األسماء  ً مطّوال ورشح "مقدمة ابن الحاجب" يف النحو رشحا

 الحسنى" يف مجلد. وكّمل "تفس ابن الخطيب".

 

ً عن قايض قوص رشف الدين إبراهيم بن عتيق، ثم توّىل الوجه  توّىل قضاء َقموال

ضاة عبد الرحمن ابن بنت األغّر، وكان القبيل من عمل قوص يف والية قايض الق

 ، مرباوي، ثم توّىل إخميم مرت قد قَسم العمل بينه وب الوجيه عبد هللا السُّ

نيا والرشقية والغربية، ثم ناب بالقاهرة ومرص، وتوّىل الِحسبة  وويل أسيوط وا

بة بمرص وقد ويل تدريس الفائزية بها، واستمّر يف النيابة بمرص والجيزة والحس

 إىل أن تويف.

 

ودّرس بالفخرية بالقاهرة، وكان الشيخ صدر الدين بن الوكيل يقول: ما يف 

مرص أفقه من القمويل، يقال: إن أصله من أْرَمنت. ولم يزل يفتي ويْحكم 

ٌل معظَّم إىل أن غرب نجمه وُمحَي من الحياة َرسمه. ّف وهو مبجَّ  ويدّرس ويُصن

ً: يل قريٌب من أربع سنة أحكم ما دفوي: قال كمال الدين جعفر اال  قال يل يوما

ِّم فيه أو ظهر فيه خلل. ُُكل ً ت ْبَتُّ مكتوبا وكانت وفاة  وقع يل حكم خطأ، وال أث
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هـ وقد  ٧٢٧نجم الدين القمويل بالقاهرة يوم األحد الثامن من رجب سنة 

، وُص  ّىل عليه بجامع عمرو بن العاص عقيب صالة الظهر من جاوز الثمان

ذكور، وكانت جنازته مشهودة، حرضها القضاة والحكام واألكابر ال يوم ا

هم من العوام، ومولده ىف سنة  ً بقمولة، وُدفن بالقرافة. ٦٥٣وغ  هـ تقريبا
 

عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد  :)١٧٩(عبد الرحمن األنصاري القمويل

عي، رفيق الشهاب بن عبد الرحمن الزين األنصاري القمويل ثم القاهري الشاف

ناوي فمن بعدهم كأبي  حيل والعلم البلقيني وا االبشيهي. ممن أخذ عن ا

ً عن التقي الحصني،  حيل، بل أخذ فنونا السعادات البلقيني واألصول عن ا

ً لشدة حاجته، مع  وتميز وبرع وكتب بخطه الكث مما كان يتعيش منه غالبا

 ً ً. مات يف طاعون سنة  مالزمته لالشتغال والتحصيل، وكان دينا  ٨٦٤وفاضال

.  هـ وقد جاوز الثالث
 

ويص ويص، يُنعت بالفخر، قرأ القراآت عىل  :)١٨٠(عثمان الفخر الشُّ عثمان الشُّ

ً من تسع سنة، وكان إمام الظاهرية بدمشق. ه، وعاش نحوا  ابن فارس وغ

هـ،  ٧٠٥وتويف بدمشق بالبيمارستان يوم الثالث ثالث عرش ربيع اآلخر  سنة 

 وذكره الشيخ علم الدين القاسم بن محمد الربزايل ولم ينسبه إىل بلده.
 

ويص ويص، سمع الحديث من  :)١٨١(عيل بن عثمان الشُّ عيل بن عثمان بن عيل الشُّ

هـ ، اشتغل بالفقه، وكان  ٧٠٥الشيخ محيي الدين أحمد ابن القرطبي يف سنة 

 فيه صالح وتعبُّد.

و  جيد الشُّ ويص، قرأ القراآت، : )١٨٢(يصعمر بن عبد ا جيد الشُّ عمر بن عبد ا

ً بجامع شوص، وتويف بها سنة   هـ. ٧٢٢وكان إماما
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حجازي بن أحمد بن حجازي الديرقطاني، ينعت  :)١٨٣(حجازي الديرقطاني

 ،ً ً لطيفا ً ناظما ً،أديبا ً كاتبا وكانت وفاة حجازي الديرقطاني بالّصفّي، كان كريما

ومن هـ. ولكن قربه ال يزال مجهول،  ٧٠١سنة ببلده قرقطان "ديرقطان" 

 شعره:

 قل للمطايا قـد بلغـت النقـا

 وخلها ترعـي خـزام الحمـي

ــق ــاء عاش ــيل باللق ــد تم  وق

 وقد محا الوصل حديث الجفا

 

 

 

لتقي ــا ــاح ب ــا ص ــا ي  فهنه

 إن خزام الحما يجلـو الشـقا

لتقــى شــيقا ــف ا  كــان لطي

 حتى كأن الهجـر لـم يخلقـا

 

محمد بن إسماعيل بن رمضان النقادي،  :)١٨٤(النقاديمحمد بن إسماعيل 

الفقيه الشافعي، الخطيب بها، اشتغل بقوص وبمرص عىل الشيخ نجم الدين 

فعة، ونازعه بعض الحكام بنقادة يف  الخطابة، فخرج ولم بن أحمد بن الرِّ

 يُعرف له خرب.

أحمد بن عبد مع الدين بن أبو محمد عبد الغفار  :)١٨٥(ابن نوح الدراوي

جيد بن  األنصاري من نسل سعد بن عبادة  عبد الحميدنوح بن حاتم بن ا

ولد، القويص الدار، األنصاري ريض هللا عنه حتد، األقرصي ا ، الدروي ا

عروف بابن نوح لثم، والشيخ عبد العزيز  .ا صحب الشيخ أبا العباس أحمد ا

شيخة عيا ً، وتفرد با نويف، وتجرد زمانا ً ا وكانت له قدرة عىل الكالم،  .نا

وفصاحة يشهد بها األئمة األعالم، وله يف السماع حال، وعنده قال من جعل له 
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 ،ً ا نكرات كث حبة والغزل، وكان ينكر من ا القال، وبه نزل من رقق شعره يف ا

ً، وله قوة جنان، وترصف عنان يف البيان ا ً من عروف فيوقد به رساجا  .ويأمر با

ؤمن بن خلف منالحديث سمع  الدمياطي بالقاهرة،  الشيخ رشف الدين عبد ا

ً سماه  حب الطربي، وصنف كتابا وحدث عنه بقوص، وسمع بمكة من ا

"الوحيد يف سلوك أهل التوحيد"، و"التصديق واإليمان بأولياء هللا تعاىل يف كل 

ةكب حسن البناء أقام فيه سن رباط  قوصله بظاهر كان زمان"، و  ، كث

 ،وله بقوص أحوال معروفة، ومقاالت موصوفة، وينسب أصحابه إليه كرامات

 ً ا سنة  ثامن ذي القعدة تويف بمرص .وله شعر حسن وقدرة عىل الكالم وكان فق

ن يجرد من كفنه يف قربه، ويبقى بالشدادة، ليلقى أم وأوىص  ١٣٠٩/هـ ٧٠٨

ً، ففعل به. واشرتى كفنه بخمس  ً هللا مجردا  .مثقاال

ً بفتح الكنائس، فقام شخص يف السحر و  كان النصارى قد أحرضوا مرسوما

بجامع قوص، وقرأ "إن تنرصوا هللا ينرصكم ويثبت أقدامكم"، وقال: يا 

أصحابنا الصالة يف هدم الكنائس، فلم يأت الظهر إال وقد هدمت ثالث عرشة 

عز الدين الرشيدي كنيسة، ونسب ذلك إىل أنه من جهة الشيخ ابن نوح، ثم إن 

 َّ و، كان يخدم ْش أستاذ دار سالر حرض إىل قوص، فتوجه إليه نرصاني يدعى الن

عندهم، وتكلم يف القضية، واجتمع العوام، ورجموا إىل أن وصل الرجم إىل 

حراقة الرشيدي، فأتهم الشيخ بذلك، ثم إنه بعد أيام حرض أم إىل قوص 

الشيخ معه إىل القاهرة، ورسم له  خذوأوأمسك جماعة من الفقراء، ورضبهم، 

أن يقيم بمرص، وال يخرج منها، فحصل بعد مدة لطيفة للرشيدي مرض، 

وتهوس وتالشت حاله، واستمر يف أنحس حال إىل أن تويف، وتويف الشيخ بعده 

 :بمدة يف تاريخ وفاته. ومن شعره

 أنا أفتي أن ترك الحب ذنـب

 ذق عىل أمري مرارات الهوى

 ه سـاكنكل قلـب لـيس فيـ

 

 

 
ــب ــن ال يح ــذهبي م ــم يف م  آث

 فهو عذب وعذاب الحـب عـذب

ــب ــا ذاك قل ــة م ــبوة عذري  ص

 



  

  

     

 

 :وحج فلما أبرص الكعبة قال لنفسه

 دعني أعفر جبهتي برتابهـا

 خود رأيت البدر تحت نقابها

 فالكل رصعى                      

 

 
 وأقبل األعتاب مـن أبوابهـا

 سلبت رجال الحي عن ألبابها

 رفع حجابهادون 

محمد بن أحمد بن إسماعيل بن رمضان النقادي، يُنعت  :)١٨٦(التقي النقادي

نهاج" للنووي، واشتغل به عىل الشيخ نجم الدين َّقي، حفظ "ا فوني األص بالت

مدة بقوص، ثم أخذه الشيخ عنده بنقادة يشتغُل عليه. وكان فيه مكارم وعفة 

 هـ. ٧١٧أو  ٧١٨وسكون، تويف ببلده يف سنة 
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، دالشيخ سعد بن عيل بن أحم :)١٨٧(سعد بن عيل ، قايض العرب بالغرب الكب

ُنشأ ناحية  –م بنجع صوص بقرية دنفيق  ١٨٢٠ولِد يف حدود سنة  قبل أن ت

القرآن الكريم يف صغره، ودرس يف أروقة  وحفظ –البحري قموال اإلدارية 

األزهر الرشيف وكان له إطالع واسع بعلوم الفقه والرشع، وكان كث القراءة 

طالعة، ويعود فضل تنشئته العلمية هذه ألخواله آل عبد هللا أحمد  بن وا

ي.  القوصي أحفاد العالمة الشه ابن دقيق العيد القش

ً عىل عموم تناهى إىل الشيخ سعد منصب  ً ُعرفيا القضاء العريف، فكان قاضيا

ً  –قبيلة قصاص  –قبيلته  طاعنة بمركز إسنا جنوبا متدة ديارها من قرية ا ا

 ً راشدة بمركز الوقف شماال ، وكان بالضفة الغربية لنهر النيل حتى قرية ا

عروفة، وُحسن ترصفه وعدله يف الحكم ب  يشتهر بفطنته الشديدة وفراسته ا

وكان  لخصوم. وكان من أكرم وأجود أهل زمانه، وحكاياته يف الجود مشهورة.ا

ا  يمتلك العرشات من الخدم والعبيد،ُمستجاب الدعوة، حيث يروى أنه كان  ّ و

ُرسقت أحد مقتنياته من منزله دعى عىل السارق، فمات أحد العبيد لفوره وكان 

هو السارق، وتكررت هذه الحادثة أكثر من مرة معه، حتى أصبح الناس 

ُستجابة. جلس شورى  وقيل أنه يخشون دعوته ا ُعرض عليه اإلنضمام 

كّون من  –القوان  يوي إسماعيل، زمن الخد -فرد عىل مستوى مرص  ٦٠ا

 ولكنه رفضها وأعطاها لطايع بك سالمة وهو من أعيان قرية القبيل قموال.

الشيم العربية النبيلة واألخالق الرفيعة، فكان ال يسأل  الشيخ سعد بن عيل ورث

الضيافة الثالث،  بلده إال بعد مرور ليالال عن اسمه و ضيفه عن حاجته وال 

ة مصنوعة م ن الخشب كان يُقّدم فيها أنواع الفط وكانت له جفنة طعام كب

واللحم لضيوفه، وبمنزله الضخم اسطبالت ُمخصصة إلستقبال واستضافة 

خيول وركائب ضيوفه. كما أنه كان من أثرى األثرياء، فكانت لديه جرار مملؤة 

                                                             
ً عن حفیدیھ: األستاذ مصطفى فھمي دردیر، واألستاذ حافظ تھامي، وعن األستاذ فاروق ناشد عبد الجلیل)  ١٨٧(  نقال



  

  

     

بالذهب ال يفتأ يُنفق منها بسخاء عىل أهل الحاجة والعوز، وله حديقتان، 

،  اخيل، وصغراهمأكربهما كانت كرم ن كانت حديقة فواكه بها الرمان والت

 حتى انها اشتهرت بحديقة الرمان.

ية مع بعض أقاربه فآثر الرحيل عن بالده وتوجه إىل قر  ث أن تخاصمدَ حَ 

طاعنة حيث بقية بني عمومته يُروى أنه ويف و ، ليمكث هناك إىل ما شاء هللا، ا

سقى دابته، ولكنه وجد أن السبيل الطريق إليها وجد سبيل ماء، فرشب منه و 

اء يحتاجان إىل ترميم، فأخرج رصة ذهب ووضعها بجانب البرئ ومىض  وبرئ ا

لسبيله، فعثر عليها صاحب السبيل وتعّجب من فعل ذلك الشيخ، حتى اتهمه 

طاعنة بالجنون. وقىض شهرين أو ثالثة شهور هناك مه ، فقام قو ببالد ا

، فقد عّز يطلبوا منه العودة معهم إىل بلدتهه حتى بالركوب يف الرب والبحر إلي

ً إليهم، وتقدمت ألوية القوم ً ومعهم عليهم فراقه وقد كان ُمحببا  الذين قدموا بّرا

طاعنة ويست ذنهم يف أن يأخذوا الشيخ سعد أالبيارق وآخذ ناديهم يُنادى أهل ا

طاعنة ذن لهم أهل ا ّ ، بعد سؤال الشيخ وموافقته بالعودة معهم ويعودوا به، فأ

ورجع مع قومه يف سفينة يف البحر "نهر النيل" وعندما رست به عىل شاطئ 

قام حيث وصل ولم يشأ أن يعود إىل قريته التي وُ  د فيها، لِ قريته، اختار ا

فأنشأ عزبته "عزبة سعد عيل" التي ال زالت إىل يوم تعرف بهذا اإلسم، وكذلك 

. وتزّوج سعد بن عيل الكث من النساء عرفان بإسمهراعي يُ كان له حوض ز 

ً يف انجاب ذرية، ولكن لم يرزقه هللا  بالبن حتى أنه تزوج ببعض الجواري أمال

 . وال البنات

ُشبه السحر لشدة دهاءه وذكاءه  لقبّه بعض الناس "بالساحر" فأفعاله كانت ت

ء الثريات لتؤدي فريضة وُحسن فراسته وترصفه، فعندما ذهبت إحدى النسا

اس، وعندما عادت أنكر الحج تركت كث من ُحليّها وذهبها أمانة عند أحد الن

أمانتها، فذهبت تشكوه لقايض العرب "سعد بن عيل" فما كان  عليها الرجل

منه إال أن أرسل أحد عبيده إىل الرجل يستدعيه ويُخربه أن قايض العرب يريده 

جاراه يف الحديث يف أمور أخرى واستطاع بإحدى  ، وما إن ذهب حتىمايف أمر 



  

  

     

خذ بع  الِحيل أن يأخذ منه عصاه ومسبحة يده، وأعطاها إىل العبد وقال له

سب به اذهبو  الرجل حة وقل لها زوجك إىل زوجة الرجل واعطها العصا وا

رأة أمانةيقول لِك هاتي  رأة رصة الذهبالتي عندكِ  ا بعد أن رأت  ، فاعطته ا

ه ومسبحته عصا ، فأخذها العبد وأعطاها لسيده الذي بدوره زوجها وبع

ا عاد الرجل إىل زوجته وعلم باألمر، قال وهللا  ّ رأة صاحبة األمانة، و أعادها إىل ا

.ً ة يطول تبيانها، ويظهر  ما سعد بن عيل إال ساحرا وله حكايات أخرى كث

 فيها مدى فطنته ُوحسن ترصفه وكرمه. 

قايض العرب حتى تجاوز الثمان من العمر، ومات يف بدايات القرن وقد عاش 

ً، وقد رثاه  يالدي، وأقيمت له جنازة وعزاء مهيب استمر أربعون يوما العرشين ا

 :)١٨٨(، فقالاألسمنتي الشاعر الشه حس زوط

ِن  عامود يف قصاص قاري

 رب والرشق قارينــالغ

 

 

 

ــ ــاتي خليف ــبه الزن  ةيش

 ةقليل الخلييبكوا عليك يا 

 

عبد هللا إسماعيل محمد سليمان عمدة بك العمدة داود  عبد هللا:بك العمدة داود 

ً"قرية دنفيق بمركز  بمحافظة قنا، ُوِلد العمدة داود بنجع  قوص "نقادة حاليا

م، وأتم حفظ القرآن الكريم يف صغره، ثم  ١٨٧٧قرقطان بناحية دنفيق سنة 

التحق بالتعليم األزهري بمدينة قنا، وسافر إىل القاهرة ليكمل التعليم األزهري 

ً لوفاة والده عاد بها ّ ، ونظرا  ا صدر قانون تعي العمد يف مرص يومإىل بلدته، و

                                                             
بأنھ عامود في "قصاص"، والعامود ھو أكبر وأمتن النخیل،  -سعد بن علي  –َشبّھ زوط ھنا قاضي العرب )  ١٨٨(

قبیلة قاضي العرب بأنھا حدیقة، وكذلك ربما كان یقصد أن یشبھ "قصاص" بمنزل أو خیمة كبیرة،  وشبھ قصاص وھي
ً أنھ "عامود فوق صوص" أي في  وأن قاضي العرب كان أحد األعمدة والدعائم الرئیسیة لتلك الخیمة، كما وتُفھم أیضا

تمّكنھ من فن الواو، واتیانھ بالكلمة أعلى قریة صوص وھي قریة قاضي العرب، وھذا كلھ یُحسب للشاعر زوط في 
 الواحدة التي تحتمل أكثر من معنى.

ً یُشبھ الرنین عندما سقط وارتطم باألرض، سمعھ الجمیع، وتلك  قارین األولى: (قال ِرن) أي وقع العامود فأصدر صوتا
 إشارة لعلو صیت وشأن قاضي العرب.

ضي العرب، وبكل ما قالھ زوط في حق قاضي العرب قد أقروا بھ. قارین الثانیة: أي مقّرین ومعترفین بمكانة وقدر قا
 وأما قلیل الخلیفة: وھي لكونھ قد مات دونما أن یترك خلفھ ذریة.



  

  

     

عبد هللا هـ تم تعي العمدة داود  ١٣١٢رمضان  ٢٠م/  ١٨٩٥مارس  ١٦

ً م وكان عمره إذ ذاك  ١٨٩٨كأول عمدة لناحية دنفيق وذلك سنة  ، عرشين عاما

نية سنة  ٣٢واستمر يف منصبه ذاك مدة  م عن عمر  ١٩٣٠عام حتى وافته ا

 . عام ٥٣

ً بمجلس مديرية قنا من ً  ١٢أصل  َشَغل العمدة داود منصب عضوا عضوا

كون للمجلس، حيث ورد اسمه يف السجالت الرسمية لسنة  م، وجاء  ١٩٠٧ا

ً بلجنة الشياخات عىل مستوى مديرية قنا يف تلك  ً أنه كان عضوا فيها أيضا

ً من  ً، وكانت مديرية قنا  ١٢الفرتة، وكانت لجنة الشياخات تتكون أيضا عضوا

ً.وقتذاك تشمل كامل مساحة محافظتي قنا وا كما ورد يف  ألقرص حاليا

ً أنه من أعيان مركز قوص. ١٩٠٧السجالت الرسمية لسنة   م أيضا

لكي من الدرجة الخامسة يشعىل الن بك عبد هللا حصل العمدة داود ان ا

لك فؤاد ملك مرص  عترب" من ا وذلك يوم السادس والسودان "نيشان النيل ا

حرم سنة  م، وللعمدة داود مراسالت  ١٩٢١هـ/  ١٣٣٩والعرشين من شهر ا

دعوات من سعد باشا زغلول لحضور  همع سعد باشا زغلول منها إستقبال

لكي  إجتماعات يف بيت األمة بالقاهرة. وكذلك كانت تصله دعوات من الديوان ا

ك فؤاد لحضور لقاءات برساي رأس الت باإلسكندرية، كما كانت ليف عرص ا

ة، منها ب ةبالغ اتللعمدة داود اهتمام ية كث التعليم وله أعمال إجتماعية وخ

تّربعه ببناء مدرسة نجع دنفيق البلد اإلبتدائية، ومدرسة نجع قرقطان 

 اإلبتدائية.

وقد مدحه الشاعر كمل الدين حسن من دنفيق، يف مساجلة شعرية بينه وب 

 الشاعر عيل النابي، قال فيها: 

ــرب قــايس  ــا ِيتهــدالغ  م

راشــدة ح  جــر حــدخّلينــا ا

 وعمدتنا زايد ع الُعَمد قناط

 لو قامت قصاص عىل قنا تط

 

 

 

ـــال ب ـــه رج ـــاوفي  الكفاي

ــا ــا أوالد الهفاي ــيظكم ي  يغ

 وقعـــاد األكـــابر حكومـــة

 وتحتـــار فينـــا الحكومـــة

 



  

  

     

العمدة جهالن، و العمدة ، و العمدة وأعقب العمدة داود من األوالد: عريان

منصب عمدية دنفيق، وهم: جهالن ثم محمد. توىل ثالثة منهم العمدة يوسف، و 

أخاه العمدة محمود عبد هللا توّىل منصب عمدية دنفيق كما يوسف ثم محمد، و 

 م.  ١٩٣٨إسماعيل الغم، واستمر يف منصبه حتى وفاته عام 

ية، إنشاء بعض الطرق، وأ نه أوقف ومن أعمال العمدة محمود عبد هللا الخ

ً و ٣١وحبس وتصدق بـ  ً بزمام ناحية دنفيق  ١٦وقراريط  ٧فدانا سهما

كوقف إسالمي عىل مصالح نرش اإلسالم والبعثات الدينية لألزهر الرشيف إىل 

األقطار اإلسالمية ومختلف أنحاء العالم، وإن تعذر ذلك فيُرصف الريع عىل 

ساك  التعليم الديني واألزهر، وإن تعذر ذلك فيرصف ريعه عىل الفقراء وا

ً من: جهالن داود، ومحمد داود، و  أينما كانوا، والقائم ابنه عىل هذا الوقف كال

، وقد اطلعت عىل صورة من وثيقة الوقفية هذه وهي عبد هللا حسن محمود

م  ١٩٣٨/ ١٨/٧بتاريخ  ٩٦٦٠٨٤مسجلة بمحكمة قوص الرشعية برقم 

وافق جمادى األول سنة   . هـ ١٣٥٧ا

ابن أخيه، العمدة جهالن  –يف منصب العمدية  –وأعقب العمدة محمود عبد هللا 

ً بمجلس م ١٩٣٨داود وذلك يف أواخر عام  ، وكان العمدة جهالن داود عضوا

ية، ويف عام  ١٩٥٠النواب عن حزب الوفد سنة  م وله العديد من األعمال الخ

م تم إيقاف العمدية بسبب قيام ثورة يوليو، وحينها تم إسناد مهام  ١٩٥٤

 م. ١٩٦٤بد هللا حتى عام العمدية إىل الشيخ حسن محمود ع

م تم تعي العمدة يوسف داود عبد هللا عمدة لقرية  ١٩٧٥/١٩٧٦ويف عام 

م، وأعقبه أخيه العمدة محمد داود عبد هللا عمدة  ١٩٨٥دنفيق حتى وفاته سنة 

دة عام واحد، حيث تويف سنة  م وكان له العديد من  ١٩٨٦لقرية دنفيق 

ً بم ية، وكان عضوا جلس األعمال الخ ً با جلس مديرية قنا وكذلك عضوا

 . الحسبي بقنا

دة  ثم أعقبه نجله العمدة كامل محمد داود، وقد شغل منصب عمدية دنفيق 

جالس  م، ٢٠١٣عام حتى وفاته سنة  ٢٦ ً باإلتحاد اإلشرتاكي وبا وكان عضوا



  

  

     

حلية، ة منها تربعه وبعض أبناء عمومته  وللعمدة كامل ا ية كث أعمال خ

 طعة أرض لبناء مدرسة قرقطان اإلبتدائية واإلعدادية.بق

م وهو  ٢٠١٥ثم أعقبه العمدة صربي يوسف داود عمدة لقرية دنفيق سنة 

ً بمجلس محافظة قنا لعدد أربع دورات.  العمدة الحايل، وكان عضوا
 

الشيخ الفقيه الشاعر عيل بن محمود بن : )١٨٩(يل بن محمود األسمنتيع

عاهد األزهرية  ،عيىس األسمنتيإسماعيل بن عيل بن  َعّلم الشيخ األسمنتي با ت

ية من جامعة األزهر سنة  م  ١٩٥٠هـ/ ١٣٧٠حتى حصل عىل شهادة العا

عىل مذهب اإلمام مالك، وعمل بالقاهرة وبقوص حيث توّىل إمامة وخطابة 

ً يف قومه وانتسب إىل  ً داعية ومصلحا ً ورعا سجد الكب بها، ووكان متصوفا ا

ة، منها: الدرر السنية يف تراجم ال طريقة الصوفية الشاذلية، وله كتب كث

ه،  ريد، ومؤلفات أخرى يف الفقه وغ جيد عىل سيف ا الكية، ومنحة ا السادة ا

م يف م ودفن ببلدته وله مولد سنوي يقا ١٩٦٥وله نتاج شعري. تويف سنة 

 منتصف شهر يونيو من كل عام.

القايض يوسف عبد الغافر محمد أبو اليرس،  :)١٩٠(القايض يوسف عبد الغافر

يالدي بقرية حجازة بمركز  ِولد يف النصف الثاني من القرن التاسع عرش ا

ية من األزهر الرشيف، ُعرض عليه توّيل منصب  قوص، حصل عىل شهادة العا

القضاء الرشعي بمدينة طما بمحافظة سوهاج، ولكنه رفضها ليعول أرسته 

كونة من وا  لديه وأخيه "محمود" واخواته البنات السبعة.ا

انتقل القايض يوسف إىل قرية البحري قموال بالضفة الغربية لنهر النيل ليتوىل 

أذون الرشعي للنصف الجنوبي من مركز نقادة "ما ب قموال حتى  منصب ا

ية من األزهر  دنفيق"، وعندما حصل أخوه محمود عبد الغافر عىل شهادة العا

                                                             
 ٤٨، األولیاء الصالحون في قنا صـ  ٢٨١-٢٨٠/ ٢الساللة البكریة الصدیقیة )  ١٨٩(

ً عن حفیده: األستاذ أبو الجود یوسف فرید القاضي)  ١٩٠(  نقال



  

  

     

ً عىل النصف الشمايل من مركز نقادة "من الرشي ً رشعيا ّ هو اآلخر مأذونا ف ُع

 دنفيق حتى الزوايدة".

أصبح القايض يوسف من كبار األثرياء يف قرية البحري قموال، حيث كانت 

ي لخدمة  ١٤فدان، وقد أوقف منها  ١٢٠أمالكه تقارب الـ  فدان كوقف خ

وزارة لدى الوقف موجودة ومودعة  مساجد قرية البحري قموال، وال تزال حجة

  األوقاف.

يالدي،  تويف القايض يوسف عبد الغافر يف الربع الثاني من القرن العرشين ا

ية من  وأعقب من األبناء: محمد، وعيل، وفريد. حصل محمد عىل شهادة العا

َف والده يف مناصبه، وأما فريد فكان من رجال التصوف  األزهر الرشيف وَخل

العهد عىل يد الشيخ عيل بن محمود األسمنتي يف الطريقة الخلوتية، حيث أخذ 

أما عيل فقد حصل حفيده "الشيخ يوسف إبراهيم عيل يوسف القايض" عىل 

ية من األزهر الرشيف سنة  ً. ١٩٢٠شهادة العا  م تقريبا

الشيخ محمد عبد هللا الواعظ الخطاري، مالكي  :)١٩١(محمد عبد هللا الواعظ

ذهب، ُوِلد سنة  م بقرية الخطارة، وحفظ القرآن الكريم ثم التحق  ١٩٠٣ا

 م. ١٩٢٩بمعهد أسيوط الديني، وحصل عىل شهادة الثانوية األزهرية سنة 

التحق بكلية أصول الدين الخازنداره بالقاهرة حتى أصبح أحد أعضاء اللجنة 

هـ /  ١٣٥٤شوال سنة  ١٦يف ها وحصل عىل الشهادة العالية منها التنفيذية ب

راغي م ١٩٣٦سنة يناير  ١١ ، ثم وذلك يف عهد شيخ األزهر محمد مصطفى ا

ً  ١٩٣٧تخصص بالدعوة واإلرشاد سنة  م، وكان الشيخ عبد الجواد الدومي أبا

ً له، كما كان عىل صلة بالشيخ الحفني شيخ علماء السيدة زينب.  روحيا

ركز قوص سنة   ً ّ واعظا ً من زميله الشيخ  ١٩٣٨ُع م ثم انتقل إىل أسوان بدال

ً ب القبائل، وبعد ذلك انتقل مرة أخرى  الحسيني خليل، فعمل هناك مصلحا

ً بها سنة  م، فأخذ يقوم باإلصالح ب الناس هناك  ١٩٤٠إىل قنا وعمل واعظا

                                                             
 م ١٩٩٥ھـ / أكتوبر  ١٤١٦، جمادى األولى  ٥٣العدد  –جریدة أخبار الصعید )  ١٩١(



  

  

     

 جازة وخزام ودشناحعرب وهوارة، من : وشتى األعراق من شتى البالد

هم.  وغ

م ليتوىل  ١٩٤٣-١٩٤٢قام بطلب اجازة مفتوحة من األزهر الرشيف سنة 

الريا والتيتانوس الذي تفّىش يف بالده آنذاك، والذي لم  حملة مقاومة مرض ا

تكن وزارة الصحة قد قامت بالالزم تجاه مقاومته ولم تجلب الخيام الالزمة 

رىض لتجنب تزايد انتش اره، وأثناء مشاركته يف مقاومة هذا الوباء تمت لعزل ا

رض عن طريق العدوى فتويف سنة  م، له رسالة يف الوصايا  ١٩٤٤اصابته با

 نعام "يف تفس القرآن الكريم".العرش من سورة األ 

إبراهيم محمد تمساح محمد الشيخ  فخر األولياء: )١٩٢(الشيخ فخري إبراهيم

فخري، ُوِلد بنجع ساحل دراو بقرية األوسط قموال، ولم يكن  الشه بالحاج

ة من القرآن الكريم، وكان يُجيد القرآة وال الكتابة، وكان يح فظ أجزاء كث

ً أينما حّل ونزل. ً ُمباركا ً صالحا ً ُمصلحا ً سخيا ً كريما  جوادا

 يُعترب الشيخ فخري من أشهر الصالح بإقليم نقادة، وممن يعتقد فيه الناس

، وأخذ الطريقة الخلوتية عىل يد  شاه ً، وكان من رجال التصوف ا ا ً كث ا خ

وهو جد فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ  –الحساني الشيخ أحمد الطيب 

ً الطريقة الرفاعية. –الحايل الرشيف األزهر  حياته  أكثر فرتات وكان وأخذ أيضا

ة عىل أعمال الخ ً ثروته الكب ً يف الدنيا، ُمنفقا ً يف البالد، زاهدا ً سائحا  جّواال

واإلعتمار، حّدثني ، وكان كث الحج فقد كان من أثرياء أهل قريته ،والرب

الشيخ  اأن جدهم –محمد  الوحيد: ولده وهما ابنا –إبراهيم" و  حفيداه "أسامة

ة يطول حرصها.مر حجج، واعتمر  ٧فخري قد حج   ات كث

إىل نجع دراو البلد وسكن به فرتة، ثم تركه ورحل إىل قرية  الحاج فخري انتقل

راعزة   بمركز أرمنت -بلدة القارئ الشه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد  –ا

، وذلك بناء عىل طلب من أهلها، فقد كان للشيخ اسهامات بمحافظة األقرص

رائدة يف اإلصالح ب الناس ووأد مشاكل الثأر، ولهذا كان يتهافت الناس عىل 
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حروسة"  ف استضافتهأن ينالوا رش  بينهم، وكذلك انتقل إىل قرية البالص "ا

أنشأ  كهنا ، وأثناء اقامتهطويلة بطلب من أهلها واستقر ب ظهرانيهم فرتة

ً أهل القرية مسجد حروسة أسموه "مسجد الحاج فخري"  ا بعزبة بدر حسن با

ً به، وانتقل بعدها إىل مدينة قنا التي الزال أحد شوارعها يُسّمى بشارع  نا تيمُّ

"الحاج فخري" وهو بنجع السيد عبد الرحيم البحري "عزبة النّحال"، وهناك 

 ً  احة إلطعام الفقراء الزاال موجودان.وس -تّربع باألرض والبناء  –أنشأ مسجدا

ً ما  نكا ا عىل صلة وثيقة بأصحاب القرار وكبار رجاالت الدولة، وكانوا كث

ن كان ما أيطلبونه للمشاركة يف حل أعتى مشاكل الثأر يف ربوع بالد الصعيد، و 

ون عليه أن يمكث ب يذهب إىل بلدة ويصلح ب أهلها، إال وتجد أهلها يُلحِّ 

ات بشمايل ظهرانيه م فرتة طويلة، وانتقل الشيخ فخري إىل قرية الحج

محافظة قنا، وأمىض بها قرابة عرش سنوات، كان يعمل خاللها بالتجارة 

ً يكسب من عمل يديه وجهده ، ولم يكن عالة عىل أحد والزراعة، فقد كان تاجرا

ً وقدوة صالحةمن الناس  .، ليكون بذلك مثاال

أنحاء الجمهورية، واستدعاه أهل اإلسكندرية   منكثوبعد ذلك ذاع صيته يف 

كوث يفوالقاهرة والرشقية لفض نزاعات ببالدهم،  ، فكان  بالدهموطلبوا منه ا

جابرة  وإبان ذلك كان قد انتقل ،يرتدد عىل زيارتهم لفرتات طويلة إىل قرية ا

ً بناء عىل طلب من أهلها، ومكث  بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك أيضا

ة  يلاعندهم فرتة طويلة، قام خاللها بتشجيع أه القرية لبناء مساجد كث

بالقرية، وبعد ذلك طلب منه شيخه "الشيخ أحمد الطيب" أن يستقر يف بالده، 

مسجد قام بإنشاء  بعد ذلكوعاد الشيخ فخري مرة أخرى إىل موطن طفولته، و 

، وعند وفاته دفن بالغربي قموال -ساهم باألرض والبناء  –بقرية نجع الربكة 

 . بجوار مسجده هذا

قام فرتة مكما أنه  ا بقرية البحري قموال، وكان قد حط رحاله قد طاب له ا

بنجع ساقية القايض بالبحري قموال، وبعد فرتة قام برشاء قطعة  بادئ األمر

ً للفقراء،  أرض بنجع العربات وأنشأ فيها ساحة، كانت منارة للعلم، ومالذا



  

  

     

ً ألهل ته الكث وكان يعقد بساح الصالح ولجلسات اإلصالح ب الناس، ومجمعا

وال زالت ذكراه الطيبة معروفة ومشهورة  من ندوات العلم وحفالت الذكر،

ومن  يُشّجع الناس عىل فعل الخ ونبذ كل رش.هناك، وأثناء اقامته هناك كان 

ذكورة قيامه ببناء مسجد  شهورة ا بساحل  -بناء ألرض والتربع با –أعماله ا

عهد الديني األزه ، ري "ابتدائي واعدادي" بساحل دراودراو، وساهم يف بناء ا

عهد   . دور كب يف نرش التعليم الديني بتلك القريةوكان لهذا ا

وسوم بـ "فخر األولياء" يف  كتب عنه الشيخ أحمد حفني الصويص كتابه ا

ة  ُويف الشيخ فخري خ فخري، وقهذا الويل الصالح الشيومناقب س سنة د ت

، وترك ولده الوحيد يف مرضه األخ بعد أن قدم إليه م بساحل دراو ١٩٨٤

ً يف بطن أمه وهي يف شهر حملها الرابع، وقد أعقب محمد ً "محمد" جنينا هذا  ا

شكورة  ة جدهم الشيخ فخري، ومن أعمالهم ا ذرية صالحة طيبة، وصلت س

ية لها اسهامات رائدة يف تطوير ومساعدة أهايل قريتهم،  إنشاء جمعية خ

وقاموا بإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم هي األوىل من نوعها عىل مستوى 

ً قرابة  ئات من ّرج منهطالب، وتخ ١٠٠٠مركز نقادة، ويتعلم فيها سنويا ا ا

 حفظة القرآن الكريم.

الشيخ كامل عيل محمد عثمان عبد الكريم  :)١٩٣(الشيخ كامل عيل عثمان

م، وهبه  ١٩١٦حمدان، من نجع الهدايات، ولد يوم الثامن من أغسطس سنة 

، وأكد عىل والده منذ مولده للعلم، حيث كان والده من حفظة القرآن الكريم

عارف تعليمه خاله الشيخ توف ً بوزارة ا يق هارون الذي كان يعمل مدرسا

.ً ً فقيها ا  العمومية وعا

ألحقه والده بكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم عىل يد الشيخ جاد الكريم فراج 

ً يف سن السابعة من عمره، والتحق بمدرسة عزاب اإللزامية بقرية  فحفظه كامال

الزوايدة وأتم دراسته بها وحصل عىل شهادة التعليم اإللزامي منها، ومن 

بعد أن ترك الدراسة زميله الطريف أنه كان التلميذ الوحيد يف الصف الخامس 

                                                             
 ٦٩-٥٩رواد التعلیم في قریتي ص )  ١٩٣(



  

  

     

لكي بالقاهرة، ثم  الوحيد بالفصل، بناء عىل طلب والده للعمل معه بالقرص ا

علم سنة  م وكان ترتيبه التاسع عرش عىل  ١٩٣٥حصل عىل شهادة دبلوم ا

ً لحفظه للقرآن الكريم  ُعفي من تأدية الخدمة العسكرية نظرا مستوى مرص، وأ

.ً  كامال

ُ بعد علم بالعباسية عمل ُمدّرسا دارس، وانتدب للتدريس بكلية ا د من ا

جمعة بقرية أبو شوشة  ١٩٥٥بالقاهرة يف عام  ً بالوحدة ا م، وعمل ناظرا

جمعة بقرية أبنود  ١٩٥٥بمركز أبو تشت سنة  ً بالوحدة ا م، ثم عمل ناظرا

درسة نجع الهدايات اإلبتدائي  ً ة من بمركز قفط، ثم عاد لقريته ليعمل ناظرا

 م. ١٩٧٦م حتى بلوغه السن القانونية للمعاش سنة  ١٩٥٨سنة 

ً للعلمو  ً ُمحبا ً ورعا ً فقيها ا ً ب الناس كان عا ً إجتماعيا ، صويف خلوتي ومصلحا

ً بعلم األنساب والتاريخ ةكانت لديه مكتبة و ، الطريقة شغوفا ، وامتاز دينية كب

ً بإجادته وتميّزه يف الخط العربي النسخ  هم من أيضا والرقعة والكويف وغ

أثورة " يحيا الجهل يف بالد البقر" كتعب عن تّربمه  الخطوط، ومن أقواله ا

ً ويُنسب له الفضل هإنتشار الجهل ب الناس يف زمانمن  ً بارعا ، وكان مزارعا

عروفة يف  يف إدخال نوع جديد من سالالت القمح أكثر جودة من األنواع ا

سعي كب يف سبيل تأسيس نقطة رشطة لقرية طوخ، وله زمانه، وله اسهام و 

ا الذي فتك بالبالد والعباد يف زمانه، وتويف  جهد بارز يف التصدي لوباء الكول

 م. ١٩٩٦يوم الثامن عرش من شهر ديسمرب سنة 

األستاذ الدكتور محمد شوقي كمال محمد أحمد : )١٩٤(محمد شوقي كمال

ً. ُوِلد الدكتور محمد شوقي كمال بنجع  يونس، عميد الجّراح العرب سابقا

م، والتحق  ١٩٣٩يناير سنة  ٢٧بشالو بقرية األوسط قموال بمركز نقادة يوم 

درسة اإللزامية بقريته، ثم أكمل دراسته اإلبتدائية بمدينة  اب القرية ثم ا ّ بكت

م، وكان  ١٩٥٧وص، وحصل عىل شهادة الثانوية العامة من األقرص سنة ق

 ً تفوق وتم تكريمه يف عيد العلم نظرا طوال سني دراسته من األوائل وا
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لتفوقه. والتحق الدكتور شوقي بكلية الطب بجامعة القاهرة وتخرج منها ثم 

اجست سنة  ً مع مرتبة ١٩٦٣حصل عىل شهادة ا الرشف،  م بدرجة جيد جدا

 وهو بذلك يكون أول خريج كلية الطب عىل مستوى مركز نقادة.

بعد قضاء عام من التدريب بدأ عمله كجراح مقيم يف مستشفيات جامعة 

م بدرجة امتياز،  ١٩٦٦القاهرة، واجتاز اختبارات دبلوم الجراحة العامة عام 

عام  ثم استمر يف دراسة جراحات التجميل حتى التحق بقسم الجراحة، ويف

ً يف الجراحة بجامعة القاهرة، وبعد ذلك سافر إىل  ١٩٧٠ م تم تعيينه محارضا

م حيث تدّرب عىل جراحة التجميل  ١٩٧٤-١٩٧٣فرنسا يف الفرتة ما ب 

والحروق يف جامعة باريس، وعند عودته أعترب كأحد رّواد جراحات التجميل يف 

 لقرص العيني.زمانه، حتى أنه قد ًسّمي بإسمه جناح داخل مستشفى ا

وكان الدكتور شوقي كمال ذو أخالق عالية وصاحب مهارات تث اعجاب 

الجميع، ولذا كان الجميع يف عمله يحبه ويحرتمه، وقد خدم كسكرت عام 

ً لها يف الفرتة  رصية ونائب لرئيسها قبل أن يصبح رئيسا لجمعية الجراح ا

ً لتحرير مجل ١٩٩٩-١٩٩٥من  ً رئيسا ، وقد م، وكان أيضا رصي ة الجراح ا

ً لها من سنة  ً عاما ا  ١٩٨٩أسس الراحل رابطة الجراح العرب وعمل سكرت

م، وقد اتسعت قائمة أصدقاءه وزمالؤه يف كل أنحاء الوطن العربي وعرب أوروبا 

 وأمريكا.

ً لثالثة  تزوج الدكتور شوقي كمال من الدكتورة نيف الهندي وأصبح أبا

ة من جراحي أطفال، نرم  ً ألجيال كث ً روحيا وياسم وأحمد، وكان أبا

التجميل الشباب، ، وله عدة مؤلفات تدرس بكليات الطب، وبعد معاناة طويلة 

رض تويف الدكتور شوقي كمال يف يوم التاسع من يوليو سنة  م  ١٩٩٩مع ا

بالقاهرة وكانت جنازته مهيبة ُشيعت من القرص العيني وحرضها عدد من 

 هم وزيرا الصحة والتعليم العايل.ر رجاالت الدولة منكبا



  

  

     

الشيخ أحمد حفني الطاهر عثمان، ولِد يوم  :)١٩٥(الشيخ أحمد حفني الطاهر

م بنجع صوص بناحية البحري قموال  ١٩٣٥الخامس من شهر مارس سنة 

ً، حصل عىل درجة اإلجازة  جنوبي مركز نقادة، وحفظ القرآن الكريم مبكرا

العالية يف العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين بجامعة األزهر الرشيف سنة 

عىل يد فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ األزهر  م، وتتلمذ ١٩٦٥-١٩٦٤

 األسبق، والدكتور إبراهيم أبو شوشة.

ً للصالح وأهل البيت وعىل صلة وطيدة بآل  كان الشيخ صويف الهوى، ُمحبا

الشيخ الطيب الحساني وآل الشيخ شيخون الليثي وهما من كبار بيوت 

ً ولع بالرسم.  ة ُجلها يف التصوف يف الصعيد. وكان له أيضا وله مؤلفات كث

سلم "ُطبع سنة  سلم عىل ا م"، َعلم الرشيعة  ١٩٩٣التصوف، منها: حق ا

م"، الداء  ١٩٩٨والحقيقة: عن الشيخ محمد أحمد الطيب الحساني "ُطبع سنة 

والدواء: يف التصوف "لم يُطبع"، وله كتاب عن تنظيم األرسة: من منظور 

عصية، فخر رشعي "لم يُطبع"، وله مجموعة م ن الرسائل، منها: لهذا كرهت ا

ة الشيخ فخري  .تي اإلسالمية، مراسالت ومقاالت له بمجلة عقيداألولياء: س

سجد العتيق بقريته صوص،  ساجد، منها ا ً لعدد من ا ً وخطيبا َعمل إماما

دارس الحكومية، وكانت له مشاركات توعوية وندوات  واشتغل بالتدريس با

ة، ً له حتى أنه رفض من أجل ذلك أن  دينية كث ً بالعلم ُمتفرغا وكان شغوفا

يتوىل إمامة مسجد السيد عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا، وأن يُسافر يف بعثة 

م، وله من  ٢٠٠٠أغسطس سنة  ١٨علمية إىل دولة قطر، وتويف رحمه هللا يوم 

لوم جامعة الفيوم. األوالد: الدكتور صالح: أستاذ البالغة واألدب بكلية دار الع

والدكتور الطاهر: مأمور الرضائب العامة بقنا، حاصل عىل درجة الدكتوراة يف 

دارس بالغردقة.  حاسبة. واألستاذ الطيب: أخصائي إجتماعي بأحد ا ا

واألستاذ إبراهيم: ُمعلم لغة إنجليزية. والدكتور الزاهر: أستاذ بكلية الدراسات 

                                                             
ً عن ولده األستاذ: عبد ال)  ١٩٥(  حلیم أحمد حفني الطاھرنقال



  

  

     

فلسفة بالتعليم  ا. واألستاذ عبد الحليم: ُمعلماإلسالمية بجامعة األزهر بقن

 الثانوي بقريته.

عبد  صغ أحمدالالدكتور محمد الفوزي مرتىض  :)١٩٦(محمد الفوزي مرتىض

ً  م ١٩٣٥، ُولد سنة الرحيم بنجع الحرزات بقرية البحري قموال جنوبي  تقريبا

ً، وعندما كان يف، مركز نقادة تفوق دراسيا الصف الثالث  كان من النابغ وا

الثانوي قام بإجراء امتحانات كال من الصف الثالث والرابع الثانوي ونجح يف 

ً، فانتقل إىل العام الدرايس الذي يليه، وكان بذلك أول من يضم  ً باهرا ذلك نجاحا

م،  ١٩٥٨عام يف عام واحد. والتحق بكلية الطب بجامعة اإلسكندرية سنة 

ً بها، ثم انتقل إىل أسوان وبعد تخرجه منها بتفوق عاد إ ىل بلده ليعمل طبيبا

ستشفى العام بها، ثم ترّقى حتى أصبح  ً لقسم الباطنة والقلب با وعمل رئيسا

ً للمستشفى، وأثناء عمله بها  هارته الفائقة يف الطب  –مديرا تمكن من  -و

 سنوات. ٨عالج كب الخرباء الروس، واستمر يف أسوان قرابة 

ُدّرس بكليات الطب  –الدكتوراة حصل عىل شهادة  التي أصبحت فيما بعد ت

ً ألهميتها  ً بكلية الطب جامعة طنطا وكانت خامس جامعة  –نظرا وعمل أستاذا

قام وتزوج  فيها من الدكتورة يتم إنشائها يف مرص، وهناك يف طنطا استقر به ا

ا  ليىل محمود منترص أستاذة ورئيسة قسم التحاليل بطب طنطا، ّ ئت أنشو

نوفية تم تعي الدكتور الفوزي ً لكلية الطب بها. جامعة ا  عميدا

م وتقدم لعضوية مجلس الشعب عن دائرة قوص  ١٩٧٦عاد لبلدته نقادة سنة 

ً مدة  ١٩٧٦يف سنة  –التي كانت تشمل نقادة معها وقتذاك  – م، واستمر نائبا

األكثر ي م، وكانت هذه الدورة اإلنتخابية ه ١٩٧٩ عام ونصف حتى سنة

مثلما وصفها بعض معارصي الدكتور الفوزي، وتوّىل الدكتور محمد  نزاهة

الفوزي رئاسة لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب ليكون بهذا أول من ينال 

نصب من أبناء محافظة قنا.  هذا ا

                                                             
ابن عم الدكتور الفوزي،  –، ومشافھة مع كال من: الحاج دمحم أحمد الصغیر  ٥٧٧-٥٧٦تاریخ نواب قنا صـ )  ١٩٦(

 الحرزات. –الحرزات، األستاذ عبد الحمید حاكم حسن حاكم   –األستاذ فاروق ناشد عبد الجلیل 



  

  

     

أثناء فرتة تواجده بمجلس الشعب قام بخدمات جليلة لبلدته نقادة، حيث 

جموعة الصحية بنقادة" والتي  استدعى  وزير الصحة أحمد بدران لزيارة "ا

ستشفى  كانت خاوية عىل عروشها، فأصدر الوزير تعليماته بتحويلها 

ركز نقادة عن مركز قوص، فتم  مركزي، كما أنه عمل عىل إتمام الفصل التام 

ً  ١٩٧٩فصل مجلس مدينة نقادة عن قوص سنة  م لتكون نقادة بذلك مركزا

ركز نقادة، وقام بتام اإلستقال صالحات إل، وهو من أدخل الكهرباء واإلنارة 

ة أخرى، منها البدء يف إنشاء أول طريق مرصوف بالرب الغربي يصل ب  كث

حروسة ولكنه توقف وقتها،  دندرة واألقرص، والذي وصل حتى حدود قرية ا

.ً ر الفوزي إىل بعد انتهاء الفرتة النيابية عاد الدكتو و  ثم تم استكماله الحقا

مدينة طنطا، ثم عندما توّىل الرئيس السابق محمد حسني مبارك الرئاسة تم 

تعي الدكتور الفوزي ضمن الفريق الطبي الخاص بالرئيس، وقد تويف 

م، وله من  ١٩٨٣الدكتور الفوزي باإلسكندرية يوم السادس من نوفمرب سنة 

ين  وسبكالوري -طبيب برشي بطنطا، منى  -األوالد: أحمد   -إعالم، ش

 صيدالنية بطنطا.

 ١٨الطيب محمد يوسف، شاعر وأديب، ُوِلد يوم : )١٩٧(الطيب محمد يوسف

م بقرية الزوايدة شمايل مركز نقادة، ألرسة ميسورة الحال،  ١٩٣٥مارس سنة 

حصل عىل التوجيهية يف نفس العام الذي حصل عليها فيه  كل من الشاعر 

الراحل أمل دنقل الذي كانت تربطه به صداقة قوية، وعبد الرحمن األبنودي، 

ً بوزارة العدل، هاجر إىل القاهرة وعمل معهما م  –كما هاجر زمياله  –وظفا

ً للشهرة والصيت الذائع، لكنه آثر الدفء األرسي فتزوج وأنجب وكان  طلبا

رتبة الثانية، ورفض  رتبة األوىل، واألدب يف ا حرصه عىل البقاء يف وظيفته يف ا

ً أن يحيا حياة الشعراء كما فعل زمياله، فقرر أن يعود إىل ق نا وعمل كاتبا

ً بنيابة البنيابتها، ثم انتقل للعمل بنيابة مركز قوص، بدأ حياته  عملية كاتبا

 ً نصب تلو اآلخر حتى انتهت حياته العملية رئيسا السيدة زينب وظل يشغل ا
                                                             

م: مقال "الطیب دمحم یوسف..أحد الطیور المھاجرة" بقلم/ دسوقي  ٢٠١٥أبریل  ١٤ –جریدة منبر التحریر )  ١٩٧(
 الخطاري.



  

  

     

م، وربما شعر بالندم  ١٩٩٥لقلم األحوال الشخصية بنيابة مركز نقادة سنة 

وهبة،   حيث أشار إىل هذا يف أحد قصائده.عىل عدم الرضوخ لنداء ا

اشتهر الطيب يوسف منذ صغره بفصاحة اللسان، وُحسن التشبيه والبيان، 

 ً ً ثائرا راحل األوىل من مشواره الشعري، فقد كان وطنيا طغت وطنيته يف ا

 " قال فيها:١٩٧٧تجّلت وطنيته يف قصيدة أرخها بـ "ديسمرب 
 ً  يا بنيها هبوا وثـوروا جميعـا

ــدوي هــذه صــيحة  العــدو ت

 وحذار مـن فقـد حبـة رمـل

 يـيف غداها سوف أغدو وأمض

 ً  أجعل الكون والوجود جحيما

ً لقـومي  كان يوم العبور بعثا

ً سوف نمض  ي عليـهـوطريقا

 

 

 

ــذئاب ــد بال  يف زمــان مستأس

 فانهصوا يـا جميـع الشـباب

 أو جزء مـن ذرة مـن تـراب

ــاب  ثابــت العــزم بــارز األني

 من رضيم مدمـدم بـالخراب

 خلود األىس وفقد الصوابمن 

 بزرع األرض والربا بـالحراب

 

صطفى صىل هللا عليه وسلم فقد خّصه الشاعر بأجمل ما كتب، يف  أما مولد ا

 قصيدة أسماها "إرشاقة نور" قال فيها:

 ماذا رأيـت عـىل الشـجر؟

ً مشــ ً ـر أم كــان كونــا  قا

ــــا ً له ــــورا ً ن ــــا  مرتقب

ً ـأبصــ ً باســما  رت كونــا

 رقـهــو مــن محمــد مشــ

ـــة ـــو ظلم ـــأتي ليمح  ي

 

 

 

ــ ــي أم بش ّ ً يُغن ا ــ  ر؟ـط

 يشـــدو برتتيـــل الســـور

نتظـــر  قبـــل الطلـــوع ا

ــحر ــن س ً م ــا ــدنو حثيث  ي

ــ ــوادي والحض ــأل الب  ـرم

ـــحر ـــل يف س ـــا لي  وبقاي

 

شب الطيب يوسف منذ صباه عىل الصوفية، فكان من التابع للسادة 

ً للشيخ أحمد رضوان ثم ألبنائه من بعده، وال  نبالغ إن قلنا أن الخلوتية، محبا

تصوف، فقد امتدحهم  حب آل رضوان كان من الثوابت يف حياة هذا الشاعر ا

ً يف قومه، مسموع  يف العديد من قصائده الجميلة. وكان شاعرنا الطيب ُمصلحا

ً إليهم، وقد توىف يف ا  م. ٢٠٠١لتاسع عرش من فرباير سنة الكلمة محببا



  

  

     

ه من سنة تم، توىل مشيخة بلد ١٩٣٠من مواليد سنة  :)١٩٨(حاكم حسن حاكم

ً،  ١٩٧٠م حتى سنة  ١٩٦٠ ، وله م تقريبا صلح وهو من أعيان قريته ومن ا

ة مشكورة. ية كث م بأرض مدرسة  ١٩٧١تربع سنة فقد  وألوالده أعمال خ

الحرزات اإلبتدائية وقد تم تحويلها إىل مدرسة إعدادية حملت اسمه "مدرسة 

 ٢٠٠١حاكم اإلعدادية"، وساهم ببناء وتشييد أحد مساجد قريته عام الشيخ 

م  ٢٠١٢م إىل  ١٩٨٥م، تربع بمقر مندوبية السماد بإحدى منازله من عام 

ندوبية السماد بناحية  ً بالتربع بقطعة أرض لبناء مقر دائم  حيث قام أيضا

وقد البحري قموال، ساهم يف بناء مدرسة الشيخ عبد القوي بنجع صوص، 

سلم "جبانة الشيخ دهمش".  أسهم يف ترميم وتوسعة مقربة ا

وللشيخ حاكم من األبناء: محمد حاكم وهو موظف سابق باألوقاف، والعقيد 

سلحة ياه والرشب  محمد القايض حاكم بالقوات ا ً برشكة ا وقد َعِمل مديرا

ايل وإداري" ، واألستاذ عبد الحميد حاكم مدير عام بالرتبية والتعليم "مبقنا

ومدير مكتب األهرام واألخبار والجمهورية بنقادة ومن أوائل رّواد العمل 

ً بجريدة  الصحايف بمركز نقادة حيث عمل يف ثمانينيات القرن العرشين محررا

حافظات وعمل  أبناء الجنوب وصوت قنا وأخبار قنا وصوت األقرص وأخبار ا

ً بجريدة الجمهورية باألقرص  ً صحفيا ً  ١٩٩٦سنة مراسال ً عضوا م ويعمل أيضا

بعدد من اللجان النقابية الخاصة بالرتبية والتعليم، والشيخ أحمد حاكم شيخ 

تابعة  معهد كوم بالل األزهري، واألستاذ حميد حاكم رئيس قسم اإلحصاء وا

بإدارة نقادة التعليمية ومحرر صحفي بجريدة أخبار قنا، واألستاذ عبد الرحيم 

 ة الفنون الجميلة.اكم دكتور بكليح

الذي نال من اسمه واسم والده نصيب وأي نصيب!، فهو  هو: )١٩٩(الطيب أديب

 م ١٩٦٣الطيب أديب عبد الرايض إدريس، ُوِلد سنة   األديب الروائي القاص

بكوم الضبع بقرية طوخ شمايل نقادة، وتخرج من قسم الجغرافيا بكلية 

                                                             
ً عن ولده األستاذ: عبد الحمید حاكم حسن حاكم)  ١٩٨(  نقال

)١٩٩  ( ً  نقالً عن صاحب الترجمة شخصیا



  

  

     

بمجايلّ التدريس والصحافة، م، وعمل  ١٩٨٧اآلداب جامعة ع شمس سنة 

وحرر العديد من األبواب الصحفية يف صحف ومجالت مرصية وعربية، 

ُجريت معه العديد من اللقاءات الصحافية، واإلذاعية، والتليفزيونية  . وأ

ً معلم خب باألزهر الرشيف،  هو قاص وروائي وكاتب أدب أطفال، يعمل حاليا

رحيل السنط  :له مؤلفات عدة، وهيعضو عامل بإتحاد كتاب مرص.  كما أنه

 كيف نربي أطفالنا ،كتب قصصية لألطفال :مجموعة "،مجموعة قصصية"

قاالت كتاب حاوي " نحن والغرب وإرسائيل ،"رواية"، رائحة الط "دراسة"

ة الحبيب :مجموعةللمؤلف"،  منشورة عرشة أجزاء  –صىل هللا عليه وسلم  س

له  توصدر " طفيل من ميالده حتى بلوغه، "لألطفال "إنجليزي –عربي "

فيل ال ."من ميالده حتى بلوغه طبعة ثانية بعنوان "طفيل خطوة خطوة،

عرشة أجزاء  - من أبطال اإلسالم :مجموعة، كتاب قصص لألطفال" والنملة

 ثمانية أجزاء - من أبطال العرب: مجموعة"، تاريخية مصورة لألطفال"

أجمل  ،تتسلق حائط الفيس بوكجدتي "، تاريخية مصورة لألطفال"

اذا أنصفوا اإلسالم؟، الحكايات العربية أروع أشعار الحب ، عباقرة الغرب 

 ."قصص لألطفال" أرض الزيتون: مجموعة، العذري

جال العلمي واألدبي  ومن أبرز جهود األستاذ الطيب أديب واسهاماته يف ا

م بمركز  ١٩٩١وذلك سنة والثقايف قيامه بتأسيس "جماعة إرشاقه األدبية" 

شباب كوم الضبع، ثم انتقلت "جماعة إرشاقة" لتمارس نشاطها  بجمعية 

سلم بمدينة نقادة سنة  م، ومن ثم أقامت عدة أمسيات أدبية ١٩٩٢الشبان ا

ركز، وأصدرت بإسممها "مجلة إرشاقه األدبية". ثم انتقلت  دينة وقرى ا يف ا

ة نقادة وأسست "جمعية رواد بيت الثقافة" الجماعة مرة أخرى إىل بيت ثقاف

وظلت تمارس نشاطها منه، وأصدرت "كتاب إرشاقة" غ الدوري، والذي 

صدر منه ثالثة أعداد، وتحول لكتاب يهتم بإبداعات أدباء نقادة ومعظم مراكز 

قنا، وقد القى الكتاب ردود فعل طيبة يف األوساط األدبية واإلعالمية يف القاهرة 

واهب الشابة يف قرى ونجوع مركز واألقالي م، وقد هدفت الجماعة إلكتشاف ا



  

  

     

نقادة وبقية مراكز محافظة قنا، وذلك من خالل إقامة األمسيات الشعرية 

دارس ومراكز الشباب وكذلك يف الندوة األسبوعية  واللقاءات األدبية وزيارات ا

 التي كانت تقيمها الجماعة.

ي جهة رسمية، وحتى جمعية الرواد التي كما أنها لم تتلق أية دعم من أ

أسستها الجماعة لم تساهم حتى اآلن بأي دعم للجمعية وأنشطة الجماعة" 

تغلبت عىل ذلك باإلنفاق عىل نفسها بالجهود  -جماعة إرشاقة  –ولكن الجماعة 

الذاتية وتربعات األعضاء. وأعدت الجماعة "مجلة طيبة" اإلذاعية بإذاعة 

نرش إبداعات الجماعة. وهناك أسماء المعة ظهرت من خالل الشباب والرياضة ل

جماعة إرشاقه، منهم شعراء وكتاب قصة ورواية وبعضهم انضم إلتحاد 

الكتاب، وأثمرت جهود الجماعة منذ سنت عن تكوين "نادي أدب نقادة" 

مارسة أنشطتها التي توقفت منذ  ببيت ثقافة نقادة، لتتمكن من العودة  

 ظم الجماعات األدبية بقنا.مثل معسنوات 

األستاذ الدكتور مأمون حمزة محمود فندي، من قرية كوم  :)٢٠٠(مأمون فندي

م، وتخّرج من كلية اآلداب قسم  ١٩٥٩الضبع بشمايل مركز نقادة، ولد عام 

ً بها، وكان آنذاك من أعضاء حزب التجمع  لغة انجليزية وعمل معيدا

عارض"  له عقبة يف سبيل حصوله عىل درجة الدكتوراة، مما  هذا وقد سبب"ا

تحدة هي محط رحاله، وفيما بعد  جعله يهاجر خارج مرص، وكانت الواليات ا

حصل منها عىل الجنسية األمريكية، وتزوج فيها من امرأة سورية تحمل 

.األ جنسية ال  مريكية، ُرزق منها بطفلت

الرشق األوسط وأمن الخليج  يشغل الدكتور مأمون فندي منصب مدير برنامج

عهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية بلندن،   وهو أستاذ العلوم السياسيةبا

عارصة، يف كلية العالقات الخارجية ب بجامعة جورج  مركز الدراسات العربية ا

يس. وسبق له أن شغل مناصب  تاون، وهو أستاذ مساعد يف كلية ماونت م

                                                             
ً: مقاالت )  ٢٠٠( ً عن األستاذ عبد العزیز إبراھیم فندي وھو ابن عم صاحب الترجمة، وأیضا عن الدكتور مأمون نقال

 فندي بموقع "الویكیبدیا" وموقع "مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة"



  

  

     

يف جامعة سوذيرن إيلينوي وجامعة أسيوط يف مرص.  عدة يف الهيئة التدريسية،

وقد شغل منصب كب الباحث يف معهد السالم األمريكي يف واشنطن، ومدير 

برنامج الرشق األوسط يف معهد بيكر للسياسات العامة بوالية تكساس 

خولة  ً يف لجنة أمريكا والعالم اإلسالمي ا ً مؤسسا األمريكية. كما اخت عضوا

تحدة األمريكية بالعالم  من قبل الكونجرس األمريكي بدراسة عالقة الواليات ا

ً لسياسات الرشق األوسط يف مركز الرشق األدنى اإلسالمي، وعمل  أستاذا

حصل الدكتور فندي عىل للدراسات اإلسرتاتيجية يف جامعة األمن القومي. و 

إسالم الدولة الدكتوراه من جامعة سوذيرن إيلينوي، وكانت أطروحته بعنوان "

 .وعنف الدولة: دراسة للسعودية"

قارن لشمال أفريقيا تنَص  ّب أبحاثه واهتماماته عىل دراسة علم السياسة ا

والرشق األوسط، مع إيالء اهتمام خاص لإلسالم السيايس، والتنمية السياسية، 

وعنف التنظيمات وعنف الدول. كما يركز يف أبحاثه عىل العالقات الدولية 

ختلفة مثل تشكيل وبناء النظرية،  نهجية البحث، بفروعها ا ختلفة  واألوجه ا

 .ومهارات التحليل األخرى

أّلف الدكتـور فنـدي أعمالـه باللغت العربية واإلنجليزية. ومـن كتبه 

العربية: "صوت من الجنوب" و"ما بعد الحداثة"، كما نرش مقاالت عديدة يف 

ي ة، ومجلة الحرس الوطني. وكتب مقاالت عديدة باللغة األهرام، ودراسات عا

اإلنجليزية، نرشت يف دوريات مثل "ميدل إيست جورنال" و"ميدل إيست 

بولييس" و"نيو ب سبكتيفز". كما ينرش تعليقات سياسية وتحليالت إخبارية 

و"كريستيان ساينس  "يف صحف "نيويورك تايمز" و"لوس أنجلس تايمز

ً يف ندوات ومقابالت لراديو وتلفزيون العرب يف أمريكا، مونيتور" وشارك مرا را

كما يكتب يف صحيفة الرشق األوسط  .والقسم العربي يف إذاعة صوت أمريكا

وفوكس نيوز وبي  CNN ويشارك يف العديد من الربامج التلفزيونية يف محطات

ها   .بي يس وغ



  

  

     

األستاذ الدكتور محمود مسعود شيبة نصار من  :)٢٠١(محمود مسعود شيبة

، وأستاذ بكلية  سلم نجع حاجر دنفيق بمركز نقادة، عضو إتحاد علماء ا

ملكة العربية السعودية. ُوِلد د.محمود  الرشيعة واألنظمة بجامعة الطائف با

م، وحصل عىل ليسانس اللغة العربية  ١٩٧٢يناير سنة  ١٤مسعود يوم 

نيا سنة والعلوم اإلسال  م، وحصل عىل  ١٩٩٣مية من كلية دار العلوم بجامعة ا

اجست يف العلوم اإلسالمية من كلية دار العلوم بعنوان "الفكر السيايس عند  ا

اإلباضية"، ثم الدكتوراة من جامعة ليون بفرنسا وهي عنوان "الفكر السيايس 

ً  دراسة مقارنة"، ثم –الديني عند ارنست رينان ومحمد عبده  عمل أستاذا

ً يف تخصص الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم، وهو عضو الجمعية  مساعدا

رصية منذ عام  ً بمعهد  ٢٠٠٧الفلسفية ا ً أستاذا م وحتى اليوم، وعمل أيضا

ً بمعهد إعداد الدعاة بالجمعية  رصية، وأستاذا إعداد الدعاة بوزارة األوقاف ا

حمدية ً بوزارة األوقاف الرشعية للعامل بالسنة ا ً وخطيبا ّ إماما ، كما أنه ُع

ي للفكر اإلسالمي بواشنطن،  عهد العا ً با ً مستشارا رصية، ويعمل أيضا ا

وكان له صالون فكري يُسّمى صالون السادس من أكتوبر ولكنه توقف بعد 

سفره خارج مرص، كما وتمت استضافته يف العديد من الربامج التليفزيونية يف 

عارص. لقاءات  حول الفكر اإلسالمي ا

نشورة العلمانية ب الدين والسياسة، العقيدة  : ومن مؤلفاته وبحوثه ا

اإلسالمية ب الدرس الفكري والغرس اإلسالمي،  مفهوم الحرية ب الغرب 

والعالم اإلسالمي "نموذج فليستيه المنيه والطهطاوي واألفغاني" باللغة 

فاهيم الجوهرية عند التسرتي والحكيم الرتمذي وأثرها يف  الفرنسية، بعض ا

ة باللغة الفرنسية، األسس السياسية والدينية للعلمانية الغربية، الطرق الروحي

موقف الفالسفة اليونان من الدين "دراسة يف فكر أبي الحسن العامري"، 

رجعية العليا ب اإلسالم  الكالبية وأراؤهم الكالمية ب األشعري وابن تيمية، ا

عقيدة اإلسالمية ب والغرب "دراسة يف فكر محمد أركون"، التجديد يف درس ال

                                                             
)٢٠١  ( ً  نقالً عن صاحب الترجمة شخصیا



  

  

     

هم من البحوث والدراسات الفلسفية. كما  محمد عبده ومحمد عبد الوهاب، وغ

أن له مقاالت شهرية بمجلة الوعي اإلسالمي الكويتية، وقد أرشف عىل عدد كب 

 د اللغت اإلنجليزية والفرنسية.من الرسائل الجامعية، وهو يُجي

وجود سليمان محمد : )٢٠٢(الخطاري دسوقي ، ولد يوم الخطاري دسوقي عبد ا

م بقرية الخطارة، عضو اتحاد كتاب مرص،  ١٩٦٤الثالث من ديسمرب سنة 

وعضو مجلس إدارة فرع األقرص إلتحاد كتاب مرص، ورئيس نادي أدب نقادة، 

ركزي لفرع ثقافة قنا. كتبة بوزارة الرتبية  وعضو نادي األدب ا  ً يعمل أمينا

ليم، وهو عضو النقابة العامة للصحافة واإلعالم، وله عدة قصائد ومقاالت والتع

جالت، ويشارك بجدية يف فعاليات الحركة الثقافية  أدبية منشورة بالصحف وا

ؤتمرات والندوات الثقافية واألمسيات الشعرية هرجانات وا ، وقد بحضوره ا

 .اص بفن الواو بالكتابأدرجنا بعض مربعاته الشعرية يف "الواو" بالجزء الخ

صدر له: ربما ال نلتقي "ديوان شعر بالفصحى"، حبيبتي والليل "ديوان شعر 

"دراسة يف األدب الشعبي"،  دموع األمل  ٢-١بالفصحى"، صف البالبل ج 

"ديوان شعر بالعامية"، أقر وأعرتف "ديوان شعر بالعامية"، تخاريف "ديوان 

عتقدات  ٣صف البالبل ج شعر بالعامية"، وله تحت الطبع:  "دراسة يف ا

"دراسة يف العادات والتقاليد الشعبية"، النوبيون  ٤الشعبية"، صف البالبل ج 

من هم ؟ "دراسة يف العادات والتقاليد النوبية"، من سجل الذكريات "ديوان 

ً "دراسة يف األدب الشعبي" ، ديوان "عىل شعر بالعامية"، مأثورات ليست أمثاال

 .الباب" يف مربعات الواووتر 

األديب الشاعر حمدي مهدي عمارة، ولِد بكوم بالل  : )٢٠٣(حمدي مهدي عمارة

 –م، حصل عىل ليسانس اآلداب  ١٩٧٠بناحية طوخ شمايل مركز نقادة سنة 

ً للغة العربية  ١٩٩٢قسم اللغة العربية من جامعة أسيوط سنة  م، وعمل ُمعلما

قاالت نقادة. و عليم الثانوي بمدارس مركز بالت للشاعر عمارة العديد من ا

                                                             
)٢٠٢  ( ً  نقالً عن صاحب الترجمة شخصیا
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ُرشت أعماله يف عديد من  األدبية والصحافية وقصائد الفصحى والعامية، ون

رصية والعربية، منها جريدة الجمهورية وروز اليوسف  جالت ا الصحف وا

، كما أذيعت بعض أعماله بقناة النيل  هم الكث وجريدة الوطن الكويتية وغ

 . يفزيونية وإذاعة جنوب الصعيدالثقافية التل

ناصب األدبية وانضم إىل العديد من  شغل حمدي عمارة عدد كب من ا

عضو اتحاد كّتاب مرص، عضو نادى أدب اإلتحادات والرابطات األدبية، فهو: 

م، سكرت  ٢٠١٢نقادة، عضو مؤسس رابطة مبدعي مرص بدولة الكويت 

ً، عضو مؤسس جماعة ارشاقة األدبية بنقادة، نائب رئيس  نادى أدب قنا سابقا

مجلس ادارة جمعية الرواد األدبية ببيت ثقافة نقادة، رئيس مجلس ادارة 

ً، رئيس جماعة امبوس األدبية بكوم  جتمع بكوم بالل سابقا جمعية تنمية ا

بالل، عضو مجلس ادارة اإلتحاد النوعي الزراعي بقنا، محرر صحفي بجريدة 

ً، مدر   ب سابق بمرشوع تطوير التعليم بإدارة نقادة التعليمية.أخبار قنا سابقا

ركز األ  وقد حصل عىل العديد من الجوائز، منها: حصوله عىل ول عىل مستوى ا

ركز األ  ٢٠٠٥الجمهورية من وزارة الرتبية والتعليم  ول من م شعر فصحى، ا

ركز األول فصحىم  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦اتحاد العامل بالحكومة فرع قنا  ، ا

ستشار أحمد أبو دقة شعر عامي ركز الثالث مسابقة م،  ٢٠٠٨ مسابقة ا ا

ركز االول أربع مرات اتحاد مراكز شباب القرى ،محمود مهدى األدبية ركز  ،ا ا

ركز األ الثالث مرتان اتحاد مراكز شباب القرى ول عىل مستوى الجمهورية ، ا

ركز الثالث عىل مستوى،وزارة الشباب والرياضة الجمهورية وزارة الشباب  ا

ركز األ  وى الجمهورية من جريدة اللواء ول عىل مستوالرياضة شعر عامي، ا

قال لعام متتالي  اإلسالمى يف ركز األول مسابقة ا، ا لقصيدة العامية من ا

دات التقدير وميداليات العديد من شها م، ٢٠١٤ مركز عماد قطري الثقايف

 أخبار قنا ىف مجال التفوق الصحفي، تقدير من جريدةشهادتى  التفوق األدبي،

 .خبار قناصحيفة أمن  لية التفوق الصحفيميدا



  

  

     

طبوعة: ديوان تراتيل الشقاء "، ديوان شعر فصحى" ومن أعماله األدبية ا

شهد الشميس خوف الربد  الصعيد من "،شعر فصحى" "شعر عامي"، عتمة ا

خالل اللهجة واأللعاب والغناء "دراسة ومعجم"، بالصعيدي الفصيح "ديوان 

من الهيئة  "ديوان بالعامية" وتهالليل منقى لغنبالعامية". وله قيد الطبع: 

 يخّلف  البحر العامة لقصور الثقافة، لفلفت يف دروب بلدنا  "شعر عامي"،

 ن "مقاالت".تعب الزم الرقش عىل سطور للسماء زرقتها "شعر فصحى"،

الشيخ جاد الكريم عبد الرحيم جاد الكريم، الشه  :)٢٠٤(جاد الكريم العريان

ً دون أية  بالشيخ العريان، من مشاه الزّهاد بإقليم نقادة، ويعيش عاريا

مالبس سوى قماشة تسرت عورته، داخل حفرة ال يزيد طولها وال عرضها عن 

بقرية جاورة لنجع "دويح" واأربعة أمتار، تقع بمدخل "عزبة الناظر" 

 البحري قموال بجنوبي مركز نقادة.

ً، ال يتدثر  خمسأكثر من يعيش الشيخ العريان يف حفرته تلك منذ  عاما

بلحاف يف الشتاء، وال يهرب من حفرته يف قيظ الصيف، يهوى السباحة والصيد 

الصقة لحفرته،  –حدى جاراته ويعطي صيده اليومي من السمك إل  يف الرتعة ا

لكي تقوم بطهيها وتقديمها له، كما  –وهي فتاة يف التاسعة عرش من عمرها 

رشوبات الغازية وال يكتفي إال بثالث منها،  ال أنه يُحب ا وإذا قرر أن يقبل ا

، وهو يرفض أن يتحدث مع أحد من أحد، فإنه ال يقبل إال ثمن الثالث زجاجات

ومن أغرب األشياء التي يقوم بها الشيخ له، أو أن يلتقط أي من الناس صورة 

إفطاره يتكون من سمكت وزجاجتي مياه غازية  "جاد الكريم" هي أن

ً، ويف  عتاد له منذ عام تقريبا وزجاجة عص وقطعة خبز، هذا هو اإلفطار ا

مكن أن يطلب  شاء، الغداء والعشاء يختار كيفما كما  "طعمية"حتى أنه من ا

ياهأنه هو الذي  ً و  ،يطلب ا مكن أن يظل يوما ً  من ا وقد امتنع ، دون مياه كامال

 ً ً منذ أربع أو خمس سنوات تقريبا ، وللشيخ عن الخروج من حفرته نهائيا

                                                             
ً منذ )  ٢٠٤( ً" بموقع بوابة  ٥٢مقال "رجل یعیش في حفرة عاریا فیتو، ومقال "جاد الكریم ظاھرة ربانیة عاریة في عاما

 بركة ماء بقنا" لألستاذ أحمد الحداد بموقع المندرة.



  

  

     

ً  محبّ ومريدين يأتون ا لزيارته من شتى بقاع مرص ومن بعض الدول  كث

 العربية.

ليمه اإلبتدائي بمدرسة نجع صوص عيُذكر أن الشيخ جاد الكريم تلّقى ت

درسة اإلبتدائيةبالبحري قموال،  قرر أن يسافر مع والده  وأثناء دراسته يف ا

للعمل يف القاهرة، ليساعده يف تحمل أعباء الحياة، وأثناء تواجده بالقاهرة 

عن الناس حتى اليوم، جعله يُصاب  تفاصيله خافيةزال تحدث معه حادث ال 

ية د خل عىل إثرها مستشفى األمراض العقلية، وبعد دخوله قام بحالة هيست

األطباء بالكشف عليه فوجدوه سليم العقل ليس به مس من جنون، وعاد إىل 

يالدي. ّينيّات القرن العرشين ا  قريته بصحبة أهله وذلك يف منتصف ست

من أشهر القصص التي يتداولها عنه أهل القرية، ومصدرها شقيقته و 

ة أم رمضان"، كما يناديها الناس، أن الشيخ جاد الكريم ابتلع "الحاجة قناوي

ً، لدرجة  ا ه كث " من التي تستخدم يف الصيد، وكانت تؤ ذات مرة سبع "سنان

أنه يقطر الدم من فمه، جراء وجود السنان يف أمعاءه، وعجز األطباء عن 

ا بذولة لعالجه بالفشل، و حاوالت ا إيل مكان نومه  ذهب عالجه، وباءت كل ا

 ً إىل أن طلع الصباح، وجدوه يف حالة جيدة للغاية، واختفى أي  واسرتخى قليال

ا سألته والدته عن ذلك أخربها بأن سبعة  أثر لإلصابات التي لحقت به، و

نام وأجروا له عملية جراحية لم يشعر بآالمها، وأخرجوا له  أطباء زاروه يف ا

وينسب الناس للشيخ جاد الكريم  .ة للغايةالسنان حتى أضحى يف حالة جيد

 بعض الكرامات.

 

 

 

 

 

 



  

  

     




ديوان العرب والعمائم تيجانهم والحبوة حوائطهم، فإن (الواو)  كما أن الشعر

ديوان الصعايدة والعمائم تيجانهم والعيص حوائطهم وسيوفهم. وفن الواو هو 

ة بصعيد مرص، وخاصة محافظة قنا  أحد الفنون الشعرية الشعبية الشه

عالم "الصعيد الجواني"، وقد حفظ لنا فن الواو الكث من أحداث وتواريخ وم

ً هي  حياتية ومكانية وزمانية جرت عىل أرض الصعيد، فكانت الفصاحة قديما

الغالبة بخالف ركاكة اليوم، وكانت سجية وقريحة القوم الزالت معطاءة، أما 

 كادت. اليوم فربما قد نضبت أو

" فن الواو، أبرزهم  نبغ بإقليم نقادة عدد ليس بقليل من شعراء "قوال

إسماعيل األسمنتي شاعر الغرب األكرب، وأرسته من الشاعر حس زوط بن 

والشاعر عيل يوسف، والشاعر  بعده، وكذلك الشاعر َكْمل الدين حسن وأرسته،

والعديد من شعراء فن الواو اآلخرين، حاولنا بقدر اإلمكان جمع  حسن موىس،

ُحبّ لذلك الرتاث الصعيدي  شتات مربعاتهم من ذاكرة أحفادهم وبعض ا

، فجمعنا قدر ال بأس به، سنستعرضه بعد قليل، بعد أن نستمع لقول الشعري

عراء فن الواو أبرز شمن وهو  -عن تاريخ فن الواو  الشاعر عبد الستار سليم

عارصين بالصعيد   :)٢٠٥(يقولف -ا

عاني الذي يُنظم عىل أجزاء وعالمات ال يجاوزها  إذا كان الشعر هو الكالم ذا ا

ً موهوب بالفطرة فليس كل قول منظوم يس ً، وإذا كان الشعراء قوما مى شعرا

فليس بالرضورة أن تكون هناك عالقة طردية أو عكسية ب التعلم "بمعناه 

جرد" والشاعر (أي الذي لديه القدرة الفطرية عىل قول الشعر) فقد كانت  ا

وقد ال  ،أمة أمية -صاحبة الرصيد الهائل من الشعر والشعراء  –أمة العرب 

ً عن منشأ الشعر العربي،يمكن ال قطوع به  قول يقينا غ أن الواضح فيه وا

ثال  ّموا بها،يف  –بادئ األمر  –أنه بدأ عفو الخاطر وعىل سبيل ا ثم  أشطر ترن

                                                             
 ٧٢-٦٠م: دراسة "فن الواو" لعبد الستار سلیم صـ  ١٩٩٦ربیع  ٨٢العدد  –مجلة الشعر )  ٢٠٥(



  

  

     

ً من الشعر، وذلك هو الرجز،  جمعوا شطرين منها يف قافية واحدة فصار بيتا

ً يف النفس: وهو أبسط أصناف الشعر العربي وأقربها (وقد زعم قوم أن  وقعا

ولكنه عند أصحاب العروض شعر صحيح وله بحره الذي  الرجز ليس بشعر،

 يختص به) وكذلك بدأ الشعر الشعبي، وكذلك كان الشعراء الشعبيون.

الشمايل، فسمع بعضه يف  قد خرج الزجل من األندلس إىل ساحل أفريقيةفل

رصيون  غرب" وعندما وصل إىل مرص تلّقفه ا تونس ويف الجزائر ومراكش "ا

هتم به، ومن أبرز من مارسوه من أهل  وأعجبوا به ومارسوه، واتسع نطاق ا

مرص كان أكثرهم من الطبقة ذات الشأن الرفيع يف العلم ويف مناصب الحكم 

راكز اإلجتماعية، وهذا ة من ذوي األقد ويف ا تواضعة لم يمنع طائفة كب ار ا

وفيها من هو عىل نصيب من العلم ومنهم من ال نصيب  من أن يمارسوا نظمه،

ال من علٍم وال من معرفة إال ما يستخلصه بنفسه من دروس الحياة كإبن  له،

عروس والشيخ عبد هللا لهلبها شاعر "إسنا" الكب الذي هاجر إىل طنطا، وكان 

واويل.مش ً بنظم ا  هورا

فن الواو: هو فن شعري شعبي، وهو فن قويل سماعي وليس فن كتابة، إذ أن 

يف  –عادة  –الكتابة تكشف عن كل الحيل الصوتية الناتجة عن الجناس الكامل 

ً من روعته وبهائه كفن  ا قوافيه بالذات، وعند إذ تنحّل كل مغاليقه فيفقد كث

إىل شاعر قنائي  –عادة  -لزجل، الذي يُنسب شعبي أصيل، وهو أحد أشكال ا

 (من محافظة قنا بصعيد مرص) هو أحمد ابن عروس.

رصي قد اكتشف هذا القالب القويل يف وقت مبكر  وال يُستبعد أن يكون الفالح ا

وعن يف جنوب مرص، حيث ارتىض هذا القالب للتعب عن آالمه وآماله ومآسيه، 

ته من فعل األيام وعجبه من رصوف الزمان، فكان هذا الشكل الزجيل  ح

ً يف سائر صعيد مرص  أي أن هذا الفن هو فن  –وعىل األخص يف قنا  –مشهورا

ائة، وهو  وال يف أنه شكل قديم  –ال شك  –جنوبي مائة يف ا يتفوق عىل قالب ا

إىل جانب أنه قص ال  ،مستقر من أشكال التعب القويل اليومي يف جنوب مرص

ة بني يحتل زم لحمي، كما يف س ً يف التدفق ا ً لينسيك موقعك (خصوصا نا



  

  

     

هالل الصعيدية)، وهو صالح لحمل معلومة كاملة مفيدة ب شطراته األربع، 

ً ويحتاج إىل وقت طويل لصياغته وغىل جهد بالغ  وال أكثر تركيبا يف ح أن ا

الحم.  لإلتيان بقوافيه، ثم إنه ال يستوعب ا

ً عىل نظام  يطلق وفن الواو ربع" فهو يعتمد مطلقا ً إسم "ا عليه أيضا

، بحيث تتحد   –إال يف حالة نادرة  -الشطرات األربع التي تكون بيت شعري

قافية الشطرة األوىل بقافية الشطرة الثالثة وقافية الشطرة الثانية بقافية 

غرق الشطرة الرابعة،  ً أح -كما يعتمد هذا الفن عىل التجنيس ا يف  –يانا

عنى  ً لنطق كل قافيت متحدت بنفس الكيفية، حينئذ يلتبس ا التعمية، ونظرا

ً عىل سماع هذا اللون من القول ، وعىل ذلك فإن هذا عىل السامع إال إذا كان مدّربا

غاليقه، فالشاعر يقول التجنيس يقتيض  ً ً، أي كشفا ا  :تظه

ـــوني ـــات كلم ـــالت بن  ت

ـــيهم نهـــود كـــاللموني  ل

 

 

 
ــوهم ــال ألب ــذويل راح ق  ع

ــوهم ــن قلب ــت م ــا بخ  ي

 

ة ب ربع تأخذه الح كل من القافيت "قال ألبوهم"  فمن يستمع إىل هذا ا

"قلبوهم" فهذا الزوج من القوايف ينطق بنفس الكيفية عىل نفس الوزن و

ستمع  ثل "كلموني" و"كاللموني" أي مثل الليمون، فإن لم يكن ا هنا  –وبا

ً بأسداس  – ً للمعاني فسيظل يرضب أخماسا ً ومتفهما ً ومتابعا ً ومنتبها متيقظا

ً  –ا يف هذا القول من تورية وكالم غ مبارش يصل  حد الشفرة،  -أحيانا

ً آخر. ً، ويلّ أذرع وأعناق الكلمات حينا ً يف ذلك عىل التداخل الصوتي حينا  معتمدا

ربع  علومة ويغلفها بالحكمة، وتتوىل  يقبل –لعبة عرب الصعيد القولية  –فا ا

ربع يف أقىص حاالت افتقاد  اللغة والقوايف فيه معظم الدور، بحيث أّال يكون ا

ً يصعب عىل الفهم، وقد تكون القافية عميقة أو بعيدة أو بها  ا القافية عس

ً قابلة للفهم من أغلبية الجمهور  بعض الغموض ولكنها يجب أن تكون أبدا

تلقي، ولق  –ذات الشهرة القديمة يف فن الزجل  –د اشتهرت محافظة قنا ا

، الذين أنجبتهم  ً  –بالعدد الضخم من الزّجال ً وحديثا والذين بلغ  –قديما



  

  

     

ً ترك لنا زّجالوا الصعيد   –بعضهم منزلة رفيعة يف هذا الفن "فن الواو" وقطعا

وال وفن الواو  ً  –الذين تخصصوا وأبدعوا فن ا ً هائال ضاع أغلبه، من رصيدا

هؤالء الشيخ حس زوط، والشيخ حسن الصقيل، والشيخ حسن القفطي، 

والشيخ عبد هللا لهلبها، والشيخ حسن الفرشوطي، والشيخ توفيق وهبة 

القناوي، والشيخ عيل النابي الذي رأى حبيبته ترشب من "القلة" فقال عىل 

 البديهة:

 خايف أقول لـه يقـول ال

ــه ــا قول ــه ي ــي قوليل  أبق

 

 

 
 والقلب مرعـوب وخـايف

 ح توردي ع الشـفايف

 

وال، ولكن كلمة "موال"  ربع هو أحد أشكال ا وال: ا الفرق ب الواو وا

واألشكال  –ما عدا فن الواو  –أصبحت تطلق عىل األشكال األخرى للموال 

وال هي: شهورة با ربوع (وهو الدوبيت الفاريس)، والخمايس  ا الرباعي أو ا

رصع)، والسباعي (أو النعماني)، وجميعها تنظم (أو ا ألعرج)، والسدايس (أو ا

ً منه.  عىل وزن بحر "البسيط" أو قريب جدا

أما فن الواو، فإلنتشاره وشهرته الفائقة، وتداوله الواسع، فقد استقل بذااته، 

ً، فهو  ً مخالفا ً موسيقيا وال، واتخذ له سبيال وأصبح غ مندرج تحت اسم ا

جتث". ويجب أن نعلم أنه ليس كل رباعي يعترب "واو"، ينظم ع ىل بحر "ا

 يقول أحمد شوقي أم الشعراء:

ــاض ــق وف ــر شقش  الفْج

ـــاض ـــح البي  ـــح كلم

 

 

 
ـــة ـــواد الخميل  عـــىل س

ــن العيــون الكحيلــة  م

 

جتث، وال له طعم  فهذا الرباعي ليس من فن "الواو" ألنه ليس عىل وزن بحر ا

قصود ح ُكتب."الواو"، وال كان من   جنسه، ولم يكن فن "الواو" هو ا

ها بفن الواو ؟!  اذا اشتهرت قنا دون غ قنا وفن الواو: قد يسأل سائل، 

رص  –ونقول، لقد عرفنا أن قنا كانت  محط  –منذ فتح العرب اإلسالمي 



  

  

     

آثار اللهجات الرحال لقبائل عربية نازحة من شبه الجزيرة، مما أدى إىل ظهور 

ه  العربية عىل اللسان من حيث  –القنائي فجعله أقرب إىل العربية من غ

فردة وطريقة نطقها  فكان البد وأن تتأثر طرائق القول الشعري بالفنون  –ا

التي كانت القافية سمة أساسية القولية الواردة، ومنها شكل القصيدة العربية 

المح، سهل التناول فيها، فكان البد من رواج قالب قويل محدد الهوية،  صارم ا

يعتني بالوزن والقافية، ويتميز بِقرص  –وكل هذه خصائص جنوبية  –

تلقي، وصالح  بدع وا شاركة الوجدانية ب ا عنى، وا الجملة، وعمق ا

لحمياإلستيعاب  ً عن أن هللا قيّد لقص ا ، فكان هذا الشكل الفني القويل، فضال

ً، وعىل درجة عالية  من رهافة الحس، أحبوا أفذا –كإبن عروس  –له شعراء  ذا

 هذا الشكل وأبدعوا فيه أيما ابداع.

ربعات هذا فن قويل وسماعي وليس فن ، اذا ُسّمي بفن الواو؟ ا كان فن ا ّ

كتابة، ألن الذين ابتدعوه كانوا ال يقرأون وال يكتبون، ولكن يعتمدون عىل 

الحظة وهذا ما جعلهم رسيعي  –السماع فقط  ا كان كل  –البديهة أقوياء ا ّ و

ربع عىل األسماع  مربع يتضمن فرتة مستقلة، فكان ابن عروس عندما يلقي با

ربع، ثم يستأنف بقوله... و ... قال  ستمعون مغاليق ا وينتظر لكي يفك ا

ُقال، وصارت  الشاعر "فكثرت" واوات العطف هذه، فأصبحت "لزمة" البد أن ت

ً يتسّمى به.سمة ممميزة ل اذا كان يقول  هذا الشكل من القول ثم إسما أما 

"وقال الشاعر" دون ِذكر اسمه، فذلك حتى ال يقع تحت طائلة العقاب من 

 (انتهى قول األستاذ عبد الستار سليم) السلطة الغاشمة حينذاك.

ديوان أهل  –الشعر بقية فنون عىل غرار  – "الواو"فن كان  تنويه مهم:

م شاعر، جاء إن نبغ يف قو  يف الجاهلية ساحة مبارزة فرسانهم، فكان، و الصعيد

، وكذلك كان حال فن الواو بصعيد  الناس يهنئون قبيلته بهذا الفوز الكب

نافح عنها، فكان "القّوال" يف الصعيد هو لسان ق مرص، ومه وقبيلته وبلدته ا

رصي سنجد أن  الغالبية العظمى وإذا نظرنا إىل شعراء فن الواو بالصعيد ا

 منهم تعود أصولهم إىل قبائل عربية كريمة، ففن الواو فن عربي بإمتياز.



  

  

     

ً ال بأس به من مربعات ومواويل  ترك لنا شعراء فن الواو بإقليم نقادة قدرا

، ضاع الكث منها، وجمعنا ما أمكن جمعه منها، بعد أن ياتوبعض الزجل

فظته ومحبّيه، وكان معرش الشعراء بوفاة رواته وح يضيعأن هذا الرتاث أوشك 

ن هؤالء شجعان ال يخافون، يُّرصحون يف شعرهم، وقد يسبون هذا ويشتمو 

ً مفر  ، ولكن لم نجدذاك، ويمدحون آخر من إيراد ما جمعناه من تراثهم  ا

ؤرخون وأرباب األدب أشعار  ه وّرشه"، فقد نقل إلينا ا ً "بخ الِشعري كامال

فحذونا حذوهم ح وهجاء وغزل عفيف ورصيح، السابق بما فيها من مد 

 رشان فيها من أيامهم قد خلت، ونزع هللا ما كواتبعنا منهجهم، وإن هؤالء قوم 

ً  هالدوأب ا ً، تبدوا آثاره واضحة اليوم للمتأملكخ ا وعليه أدعو ، و الحمد ث

تميز، بإبداع هؤالء القوم يف  القارئ أن يستمتع يلتفت  وأّال هذا الفن الصعيدي ا

ً ِلما شجر ب معارش الشعراء ا البعض وال ِلما قالوه يف حق بعضهم  هؤالء، كث

وما انتقص هذا من  ،َسِلم قوم من هجاء وذممن هجاء وذم، فما  بالدهموحق 

ً. أحدٍ  قدر ألوفة، مثلما  شيئا عروفة وأكاذيبه ا ومعلوم أن للشعر مبالغاته ا

القرآن الكريم، وقال أن الشعراء (يقولون ما ال وصفه الحق سبحانه وتعاىل يف 

  يفعلون).

" فن الواو بإقليم نقادةفإليكم قائمة ب  ، وبعض مربعاتهمأشهر شعراء "قّوال

 :ومواويلهم وزجلياتهم
 

الشاعر حس بن إسماعيل بن عيل بن عيىس األسمنتي الشه  زوط:حس 

وهو عم فضيلة الشيخ عيل بن محمود بن إسماعيل األسمنتي. بإسم زوط، 

عيدي من كبار ومشاه شعراء فن الواو الصيُعترب "الشاعر زوط" و 

ربعات"، والذي أصبح أكثر ً يتداوله الناس "ا يف مختلف ربوع  شعره تراثا

 . الصعيد

ً، وك ُوِلد يالدي تقريبا انت زوط يف النصف الثاني من القرن التاسع عرش ا

ً. ١٩١٤وفاته يف عام  "زوط"  أقوالمن وموال يرتبط كل مربع و  م تقريبا

واقف: ربعات وا  الشعرية بحكاية وموقف، ولنتابع بعض هذه ا



  

  

     

 ً أو عيل بك  - الحويطي خالد بكأرسل الشاعر  الحويطي:و ملحمة زوط أوال

ً إىل حس زوط – الحويطي ام زوط يخترب به أربعة أسئلة مكتوبا  فيها مدى إ

ً أنه من بفن الواو، ُسّكان  والحويطي يُقال أنه من أرمنت الحيط ويُقال أيضا

ن قبيلة الحويطات م محافظة سوهاج أو أسيوط القاهرة ولكن أصله من

  .ةالعربية الشه 

 :قال الحويطي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 صرحة الثانیة: الصرح خد طلعھ: خذ قیاس طولھ، صرحھ األولى: عرضھ،) ٢٠٦(

ً ألحد أو لم أدّن وأخضع ألحدمدینة ا) ٢٠٧(  ألولى: لست مدینا

 لموسى األولى: لمسھ) ٢٠٨(

 يف الفن بـالقيس   أفتش  أنا 

ــيس ــرش بلق ــىل ع ــوّيل ع  وق

ــوة ــن نس ــت يف الف ــا ِعش  وأن

 كــــانوا كــــام نســــوة

 وخب شاف يف الدرب صـحرا

ــحرا ــ الس ــان كب ــ ك  م

ـــا ـــريم حمله ـــربين   وج

 كــان كـــام ِعـــدة حملهـــا

 

 

 

 خد طلعه وشـوف رصحـه

 )٢٠٦(من ايه هو؟ وَرصحـه

 )٢٠٧(يف القول عمري مدينة

دينـة  نهار ما تكلمـوا يف ا

ــوىس ــّده َلم ــّدم بي  )٢٠٨(تق

 يوم مـا اجتمعـوا بمـوىس

ــ ــا بعيس ــّدم عليه  ىـاتق

 ىـما انتبـذت بعيسـيوم 

 



  

  

     

 وكان رد الشاعر حس زوط عليه، قوله:

ــا وال ــوم  أن ــالقيس يفي ــن ب  الف

ــىل ــان ع ــيس وإن ك ــرش بلق  ع

ــد و  ــالم ج ــهك ــم في ــاس ل  عب

ــــاس ــــن عب ــــن اب  رووه ع

ــــا ــــو رصره ــــرش ه  والع

ــا ــه رصره ــوق من ــليمان ف  س

صــــابيح فّضــــة  ويــــرى ا

 أجــدع ذهــب وقليــل فضــة

 وفيهـــا زبرجـــد ويـــاقوت

 وسمك وضعضف ليهم زجاجـة

 واليل رسم العرش كـان تمـان

ــــــان ــــــه أدرع تم  ورفع

 يوم السحرة ما اجتمعوا بمـوىس

ـــة ـــه نموس هم بعين ـــ  وال كب

ــــريم ــــهور م ــــن وش  س

 عــم تســألني عــن حمــل مــريم

 فريا حويطي ِمتى بالعال تملك الظَ 

 رـفع الظُ ــىل منبـــــوّيل عـق

 يا ِخـّيل يف حملـك كمـا الـراس

 

 

 )٢٠٩(وال العقل صـابه خلـييل

 ه يــا خلــييلليــك أرســم

ــاذل ــر خ ــع الح ــوى م  يس

  )٢١٠(عن الكّشاف إرسا وخازن

ـــ ـــاتِف ـــاني موالن  يض األج

ــاده شــيئ ثابــت   مــن موالن

علـــم تميمـــيده ُشـــ  غل ا

 )٢١١(ع جــواهر تمينــيمرّصــ

 )٢١٢(جراس تصـيح لـوانيأو 

ــة ــوق ميّ ــيض ف ــدد يف  والع

ه لطولــه ســمش غــ  )٢١٣(م

ــه ــد طول ــه ق ــم عرض  حك

 كــان الكــل بالســحر أعمــى

ـــحّ  ـــى أص ـــل أعم  األقاوي

 ُ ـقـى لَ عىل أهـل الت  )٢١٤(اعةسَّ

ـــاعة ـــل س ـــح األقاوي  أص

ــد  ــعخ ــكتل الوض ــاه حمل  ق

 ملـكح يف أنهي يوم يف شهور

 العلـم تسـعى وياما ناس ع

                                                             
ً، خلیلي األولى: لم یصبھ خلل) ٢٠٩(   بالقیس: بالي أصبح قاسیا

ً لقول الشاعر ) ٢١٠( عباس األولى: لیس بھ َعبس، إسرا وخازن: أسم شخصین كانوا من الرواة عن ابن عباس "طبقا
 زوط"

 نعة، جواھر تمیني: جواھر ثمینةتمیمي: عمل تام وجید الص) ٢١١(

 لواني: ألوان، لیھم زجاجة: لھم زّجة وصوت) ٢١٢(

رسم العرش: صنع العرش، تمانین: تام نني العین "حاد البصر"، میرسمش غیره: لم یصنع مثلھ من قبل وال من ) ٢١٣(
 بعد

 لّساعة: تلسع) ٢١٤(



  

  

     

ــت  ــراسوقــت ينب  الشــعر يف ال

 أنـــا رحـــت مرصـــ والشـــام

ـــام ـــذوق والش ـــمع وال  الس

 ويـــا حـــويطي أنـــا أريـــدك

ــــدك ــــة أري ــــنعة لطاف  بص

ــــة ع حب ــــل ا ــــكاوألج  فيت

ــإ ــت ُح ــكن ــحة عافيت  ر واض

 

 قويل أنهي يوم يف شهور تسعة

ِّــي حـــويطي  يف القــول َمن

 )٢١٥(ايه جرمهم يـا حـويطي

ـــة ـــدك مليح ـــس أرى إي  ب

ــة ــك مليح ــى كالم  )٢١٦(يبق

ــ ّ ــس ألن ي يب ــ ــك لغ  عافيت

ي  )٢١٧(بس خّيل عافيتك لغـ

 

ً حكاية مع الشاعر عيل النابي، فكان يتبادال  كاتبات  نوله أيضا هو وزوط ا

 "قفط" الشعرية دون أن يرى أحد منهما اآلخر، فعزم زوط عىل الذهاب إىل

ا ذهب زوط إىل منزل عيل النابي  يرشقب ّ النيل حتى يرى الشاعر عىل النابي، و

ً يف حفل ن" يف ذلك اليوم مالنابي" إذ كان قبيل الغروب لم يجده يف منزله شغال

حتى قدم يف بداية الليل، فأخرب أهل  "زوط" انتظره، فبديوان عائلتهقد أقامه 

عن الضيف، فسألهم: هل أطعمتموه؟، فقالوا: ال، فنظر النابي  "النابي" البيت

يف منزله يبحث عن طعام لضيفه، فأخربته زوجته أن الطعام قد نفد جميعه يف 

ً يف ذلك اليوم ولم يبق منه سوى  إطعام الضيوف يف الحفل الذي كان مقاما

ولم يكن قد  –، فساءه ما جرى، وذهب إىل ضيفه "زوط" غيف ونصف""ر 

 :)٢١٨(وقال -عرفه بعد 

 شيخ العرب صـايبه الِكـرب

 وليلته غـربه ِتشـبه الحـرب

 

 

 
 وعامل من الرجال األسـودة 

 وباين عليها ضلمة وسـوده

 

                                                             
 بالجراماتمنّي حویطي: لن أوّطي وأخضع، ایھ جرمھم: ما وزنھم ) ٢١٥(

 أریدك الثانیة: أردّك وأغلبك، یصبح كالمك ملیحة: یصبح كالمك مالح عدیم الطعم والقیمة) ٢١٦(

 عفیتك األولى: عفوت عنك، عافیتك الثانیة: العافیة والقوة) ٢١٧(

م ولكن ل "صفیر البالبل" ھكتاب في -بصیغة مقاربة إلى حد ما  –ذكر األستاذ دسوقي الخطاري ھذه المحاورة )  ٢١٨(
 ینسبھا لشاعر بعینھ.



  

  

     

 فأجابه زوط لفوره:

 شيخ العرب صـايبه الِكـرب

 وإن غاب الدهب تالقي الِترب

 

 

 
 وهو من الرجـال األسـودة 

ــدوده ــن ج ــرم ع  وارث الك

 

: أنت حس زوط؟، فقال زوط: أجل، فتعانقا، وقام وقال عيل النابي فدهش

أن العشاء  النابي بذبح ذبيحة لضيفه وأمر أهله بَخبْز الفط لضيفه، وقيل

َضج يف الصباح، فأكل  .بعد طلوع الشمس زوط عشاءه ن

ً أنه عندما ذهب ً من  زوط وقيل أيضا ولم يجد الشاعر عيل النابي، أخذ حجرا

ربع الشعري ثم  به وكتباألحمر الفخار  عىل حائط منزل الحويطي هذا ا

 رحل:

 شيخ العرب وصايبك الِكـرب

 وليلتك غـربه ِتشـبه الحـرب

 

 

 
 وعامل من الرجال األسـودة 

 وباين عليها ضلمة وسـوده

 

ربع عىل حائط  كتب  ،منزله، أرسل رسالة إىل زوطوبعدما رأى عيل النابي هذا ا

ذكور يف بداية القصة. ربع الثاني ا  بها ا

دح: ما قاله عن عرب  إذ أكرموا ، ونجع العرب بنقادة دنفيقوللشاعر زوط يف ا

 :ضيافته، فقال
 مـن الهــّم ِمتـى هنفيــق

 أجمل عرب ناس دنفيـق

 

 

 

ــادةحِ  ــبيّة نق ــوة ص ل  

 وحبّايـــة يف نقــــادة

 

 اء "سعد بن عيل" قايض العرب بنجعيف رث الرثاء: قولهوللشاعر زوط يف 

  :)٢١٩(، وهوصوص، الذي مات ولم ينجب ذرية

                                                             
بأنھ عامود في "قصاص"، والعامود ھو أكبر وأمتن النخیل،  -سعد بن علي  –شبّھ زوط ھنا قاضي العرب )  ٢١٩(

وشبّھ "قصاص" وھي قبیلة قاضي العرب بأنھا حدیقة، وكذلك ربما كان یقصد أن یشبّھ "قصاص" بمنزل أو خیمة 
ً أنھ "عامود فوق صاص" كبیرة، وأن قاضي العرب كان أحد األعمدة وا لدعائم الرئیسیة لتلك الخیمة، كما وتُفھم أیضا



  

  

     

 ِرنل يف قصاص قاعامود 

ــارين ــق ق ــرب والرش  الغ

 

 

 

ــة ــاتي خليف ــبه الزن  يش

 يبكوا عليك يا قليل الخليفة

 

ً:ومن أقوال زوط   أيضا
 أنا قلبي من الهموم رضرض

ــمنت دار دار ــت أس  ِطلع

 

 

 

ق ورايــةورفعــت   بــ

ــا ــري وراي ــل تج  بالحي

 

 وقال:

 خب يف الطرق شد خدم

 تقدر تقويل نـوح خـدم

 

 

 
ــا ــة عمله ــواريخ قديم  وت

ــا ــيل عمله ــفينته ال  يف س

 

 :)٢٢٠(وقال

 أِمــد يـــّدي كــد بعـــدين

 خايف من عوجة الدهر بعدين

 

 

 

 ورشبــت كــاس النــدامى

 تكــون العواقــب نــدامى

 

 ً  :ولزوط أيضا

ـ  يدكالم العـزول يف السِّ

يد؟كيف ي  نهر العبد يف السِّ

 

 

 
 وأنا الـيل شـبيه الرتاكـي

 غــرورة يــا دنيــا تراكــي

 

                                                                                                                                                           
أي في أعلى قریة صوص "صاص" وھي قریة قاضي العرب، وھذا كلھ یُحسب للشاعر زوط في تمّكنھ من فن الواو، 

 واتیانھ بالكلمة الواحدة التي تحتمل أكثر من معنى.

ً یُشبھ الرنین عندما سقط وارتطم باألرض، سمعھ الجمیع، وتلك قارین األولى: (قال ِرن) أي وقع العامود فأصدر  صوتا
إشارة لعلو صیت وشأن قاضي العرب. قارین الثانیة: أي مقّرین ومعترفین بمكانة وقدر قاضي العرب، وبكل ما قالھ 

 زوط في حق قاضي العرب قد أقروا بھ. وأما قلیل الخلیفة: وھي لكونھ قد مات دون أن یترك ذریة.

 بعدین األولى: طویل الباع، بعدین الثانیة: فیما بعد.  )٢٢٠(



  

  

     

 ومن مواويله:

ي إىل أحبابي وأناجيهم  س يا سم

ــوَق  ــبْ ــي حيّ ّ ــاجيهمل َعن  يهم ون

 دول جـــواهر وصـــدف وكـــرم

 بنجـاح نّجـيهم ، يا أهـل الكـرم

 

 

 

ُعلم له بقية أو تكملة:  وله موال ثنائي ال ت

 حبيبي لدار الحـق وأناجيلـهروح يا 

 يستاهل الضحك اليل يتأخر عىل جيله

 

 

:ً  وسأل أحد الناس زوط قائال

 ايه قولك يف زينة اليم

 تحبل وتولد يوماتي بال دم ؟

 :)٢٢١(زوط هأجابف

 سيب ديّـة وأمسـك ديـك

 دي الفّروجة وجوزها الديك

 

 

 
ــاتي ــا ي ّ ــه  ــرب علي  وأص

ــاتي ــد يوم ــل وتول  تحب

 

 :)٢٢٢(فقالوسأله رجل آخر 

 عيني رأت ط يف سن الجبل بارك

 يبيض ويفقس وهو يف سن الجبل بارك

 وحق من أنزل القرآن وتبارك

يك جمل باركمتجيب غطا الدور ألدّ   
 

 
                                                             

 الفروجة: الدجاجة.)  ٢٢١(

 ولكن لم ینسبھا لشاعر بعینھ. "صفیر البالبل" ھكتاب ذكر األستاذ دسوقي الخطاري ھذه المحاورة في)  ٢٢٢(



  

  

     

 زوط: هفأجاب

 عيني رأت ط نايم يف خلواته

 يبيض ويفقس وهو يف خلواته

 وحق من أنزل القرآن وآياته

 ل الجمل وهاتهدي غطا الدور قوم حِ أ

 :)٢٢٣(وقال الشاعر عيل النابي
ــاف ــت رؤوس الكت  إن زقزق

 ِحمــل الجمــل ســالك النــاب

 

 

 

ـــ ِّ  ت حمـــول القمـــايش ودن

ـــايشمينقلْ   هـــوش كـــل ح

 

 :)٢٢٤(فرد عليه زوط

ــز  إن كــان الحــويِّر ربايــة ِع

ـــاالت ـــوم بالعق ّ ويق ـــذ  يف

 

 

 

 وملصوص مـن أصـل طيـب 

نيّـــب  ويشـــيل ِحمـــل ا

 

: ما يُحّدثنا عنه األستاذ دسوقي الخطاري، )٢٢٥(وأخته عمدة العريضةمع وله 

نها ولم يكن يعرف أ أخت عمدة العريضة، الشاعر زوط صدفة قابلفيقول: 

َ ، فطَ لها عن بيت العمدةخت الرجل الذى ينوي زيارته ح وقف وسأأ بت ل

ً  ،هان يستفزّ د البرئ حاول أوعن ،اناءها من البرئ اإلنتظار حتى تمأل  فقال متغزال

ها ضعيفة النظر كما لم يكن يعرف أنها شاعرة نيكن يعرف أ ، ولمفيها

ّ  ح ردّ ّال موهوبة إ  :ا حاول اثارتها بقولهت 

                                                             
الھجین، زقزقت: أصدرت صوت احتكاك، رؤوس الكتاف: قطعتین من الخشب، سالك الناب: األصیل ولیس )  ٢٢٣(

 مینقلھوش كل حاشي: ال یستطیع غیره من اإلبل أن یحمل مثل ِحملھ.

الحویّر: صغیر اإلبل "القاعود"، ملصوص: مولود، ِحمل المنیّب: یستطیع أن یحمل ما یحملھ الجمل صاحب )  ٢٢٤(
 الناب "الكاسر" القوي.

 انظر: كتاب "صفیر البالبل" لألستاذ دسوقي الخطاري)  ٢٢٥(



  

  

     

ـــالم ـــيكم وس ـــالمي عل  س

 مــن فضــلكم أملــوا يل دلــوين

 

 

 

ــاري ــا أمــات الخــدود الحم   ي

ــــاري ــــقي حم  أرشب وأس

 

 : ها الالذع عليه قائلةته بردّ وعندها فاجأ

ـــادير ـــا ومق ـــالوي علين  ب

 أخي نّزل الجحش يف البـيا 

 

 

 

ــواجي ــال الب ــا بالرج   ابتلين

ـــ ـــه يش ـــاجيـخّلي  رب وي

 

ّ  وألن زوط ً كان  ً ، فقد اكتشف أاحا  : نها ضعيفة البرص فرد عليها قائال

 أهـــل الكتـــاب  عـــارف

ـــ ـــخلِق ـــال عين  ك ِوش ب

 

 

 

ـــ ُش ـــاة ا ـــا بّرف نـوحي  ين

ـــة ـــك لئيم ـــان عارف  عش

 

رأة التي التقى بها عند البرئ هي إىل منزل العمدة وعندما وصل  اكتشف أن ا

دهش أنه رغم كل ذلك فإن عمدة العريضة لم يكن قد رأى خت العمدةأ ، وا

ً  ،" من قبل"حس زوط و فلم يكن حس زوط قد رأى العمدة أ والعكس طبعا

 ، وقال زوط ح رآه العمدة وسأله من أنت؟:ف عليهتعرّ 

ــزان ِم  ــى يف ال ــا فت ــاحأن  رم

 ابـــن الســـت فـــالحيـــا 

 

 

 
 ز صـــوابك عليّـــا وركِّـــ

ــا ــرطن عليّ ــي ت ــوك ترك  أب

 

 ً ً  فاستشاط العمدة غيظا  :)٢٢٦(فرد عليه قائال

 وأنــا فتــى يف الــزان مملــوك

ــوك ــت مهل ــن الس ــا اب  ي

 

 

 
 ورّكـــز صـــوابك عليّـــا 

ــا ــرطن عليّ ــي ت ــوك ترك  أب

 

 كان ،طراف الحديث والسمر حتى حان وقت الغداءوبعد التعارف وتناول أ

ضيف أ ، وما كان من ن يكرم ضيفه لكن ما حدث هو العكسيجب عىل ا

                                                             
 لقب یُطلقھ المسلمون على غیر المسلمین.مھلوك: )  ٢٢٦(



  

  

     

، وب العمدة وأمه دار ب العمدة وزوجته الضيف إال أن سمع الحوار الذي

ى ما كان أنه قد رأكما  ،منعتهن من اعداد الطعام للضيف حول األسباب التي

 :للعمدة زوط ما قاله حس ليهاعمن العمدة من ابداء اعتذارات كان الرد 
 وهللا يا مطاوع ما شيّلتني إال هّمك

ــ ــدرت تض ــكـال ِق ــرة أم  رب اآله

 

 

 

ــــق  ــــبك يف العراي ــــة نس  وِقّل

ـــق ـــك طالي ـــول لحريم  وال تق

 

ً وما كان من العمدة اال أ  :)٢٢٧(ن يرد عليه قائال

ــك تعبنــي ــا كــام غلب ــا دني  ي

ــي ــوليل تعبن ــال يق ــيلّ الب  خ

 

 

 

ــــارد  ــــالفكر ش ــــخ ب  وا

ـــايف  ـــي ش ـــدوبعين  الهداي

 

، سباب الزيارةأثناء تناول الشاي كان ابداء أوبعده و  يضكان أمر الغداء قد ُق 

، ولكن رغم ختهعىل العمدة يطلب فيه الزواج من أ عرض من حس زوط وهي

 : ن رد العمدة كانما بها من عيوب إال أ

ــ ــدّدنا عُ ج ــا ح ــا عط ــره م  م

 تمـــوتي يـــا ضـــيّة الخـــد

 

 

 

ُســّمى تقاليــد العرايــب   وت

ـــب ـــدوكي الغراي ـــا ياخ  َلَم

 

له وكذلك من فاغتاظ مما قاله  ،وكان لرد العمدة عليه وقع السهم القاتل

:ً  سخافة رد العمدة الذي دفع زوط إىل تعمد اهانته قائال

 جدكم عمـره مـا عطـا حـد

ــد ــق ح ــا تعش ّ ــتكم   وبن

 

 

 
ــب  ــد العراي ــّمى تقالي ُس  وت

ــب ــروح الخراي ــده وت  تاخ

 

ً وقام بعدها منرصفا من  إىل بلده، وبعد عودته التقى  منزل العمدة عائدا

ً  وقّص  بالشيخ عيل النابي جواب أن يرسال إليه  عليه ما حدث وقررا سويا

 :)٢٢٨("رسالة" كتبا له فيها

                                                             
 تعبني األولى: تعب وارھاق، تعبني الثانیة: تعالى ابني وشیّد. الھداید: الھدم.)  ٢٢٧(



  

  

     

 وكام يا عمدة من التخن ورمنت

 عايزين جوز كالب من أرمنـت

 

 

 

ــك ــاس مناب ــىل الن ــت ع ي  وَعلِّ

ـــنابك ـــابه ش ـــعرهم يش  ش

 

ً فرد العمدة عىل   :)٢٢٩(الرسالة قائال

 ْف يا أبو الركاب عالخيل بيتَس 

ِّـت تِ ِلـحتى الكالب بطّ   فخل

 

 

 
 ملعون أبوك وأبو اليل جابـك

ــك ــة جواب ــوم قراي ــن ي  م

 

ا مَ  ّ  :)٢٣٠(قال الشاعر حس زوط ضرِ و

ـــي ـــرايح دكمن ـــب الج  طبي

ــــال ــــييل ق   دواك يف دكمن

 

 

 

 ودمـــوعي نزلـــت بليلـــة

ـــدراهم قليلـــة ـــد وال  بعي

 

ً فأجابه أحد   :)٢٣١(اخوته قائال

 طبيــب الجــرايح دكمهــات

ــدكمهات ــاس ب ــات للن ــو ج  ل

 

 

 

ــة ــت بليل ــي نزل ــوع عين  ودم

ـــِول بعينـــي أجيبهـــا  أْش

 

 ً  :)٢٣٢(فأجابه زوط قائال

 طبيــب الجــرايح دكمنــي

ــ ــا ِت ــدكمنيدْ ّ ــى ب  كم فت

 

 

 

 وأدي الحجــر للــزين حــاني

 كم ألف حـانيدْ أحسن ما تِ 

 

                                                                                                                                                           
یت )  ٢٢٨( ّ انظر: كتاب "صفیر البالبل" لألستاذ دسوقي الخطاري. وأما ورمنت: ورمت من كتر اإلمتالء والسمنة، عل

 ناس.على الناس منابك: استطلت وعلوت على ال

 بیتسف: یُداس علیھ باألقدام.)  ٢٢٩(

 دكمني األولى: أصابني بمرض، الثانیة: دیك یمني "من الیمن")  ٢٣٠(

 دكمھات:  أصابك، الثانیة: لو بدك أجیبھا "أحضرھا" لك)  ٢٣١(

 دكمني األولى: أصابني، الثانیة: دیك یمني، ألفین حاني: ألفین رجل عجوز محنّي ظھره.)  ٢٣٢(



  

  

     

ا َش  ّ  واقرتاب وفاته، قال:عر حس زوط بدنو أجله و

 حالف زمـاني مـا يصـفه

 مشوار ما لقيت له وصـفه

 

 

 
 وال جسمي تقطب جروحـه

ــــه ــــل الزم يروح  والك

 

وت:  وقال وهو عىل فراش ا

 شوف ليل الشتا طال ع الط

 تطاشوف الجوهرة طالعة 

 

 

 
 وهــو فــوق جريــد النخــايل

ــايل ــم خ ــيِّب الجس ْس  وحت

 

لم يصلنا غ مربع واحد و  زوط،حس وهو أخو الشاعر حسن بن إسماعيل: 

 :)٢٣٣(له يقول فيه

 إن قــاميل طيــابي نســومي

 أجامــل خــوايل نســومي

 

 

 
ْيل عقــول الهبــاىل ــكن  تس

ـــاىل ـــي الحب ـــوم ِرّم  يف ي

 

ً بمكان إسماعيل بن حس زوط:  أخو الشاعر هارون بن زوط، ويُروى أنه كان مارا

أرمنت، لنهر النيل بنواحي مركز  بالضفة الرشقيةواسع عريض يُسّمى "العريضة" 

فالتقاه شاعر من هناك، يُقال أنه "عمدة العريضة"، فإذ بشاعر العريضة 

 :)٢٣٤(يقول

ــــا ــــا ورا فيّ ــــا فيّ  جيتون

ــــا ــــرب كّلــــه هفيّ  ده الغ

 

 

 

 يــا أمــات الكتــوف العريضــة 

ـــة ؟ ـــابكم للعريض ـــه ج  اي

 

 

                                                             
 األولى: النسیم الطیب، نسومي الثانیة: أھل وناس أمي. طیابي نسومي)  ٢٣٣(
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 :)٢٣٥(فقال له إسماعيل بن زوط

ـــ مشـــ ُّص  روكـالغـــرب ن

ـــ ـــات مش ـــد م  روكـوال ح

 

 

 

ــاري ــون البح ــات العي ــا أم   ي

  وال رمـــــوه يف البحـــــاري

 

وذهب ألبيه زوط يطلب منه مبلغ "جنيه واحد" إلكمال مصاريف زواجه، وكان عند 

 :)٢٣٦(والده ضيوف، فقال إسماعيل

ــانمــن البُعــد جــاي نهْ   ت

ــــان ــــه ت  عــــايز جني

 

 

 

ــا    الخليقــةوضــاقت معاي

ـــل   ُعقـــب الخليقـــةأكمِّ

 

ً، جاءه أخيه هارون بن زوط ليبارك له بعد  ا وبعد أن تزوج بفتاة كان يًحبها كث

ً بمبالغة  انقضاء ليلة الزفاف، وسأله عن عروسه، فقال إسماعيل بن زوط يمدحا

 :)٢٣٧(شديدة

 عليهـــا َرسج قـــد بشـــالو

 فداها أسمنت ودراو وبشالو

 

 

 

 الثريّـا كماّق ف قورتها دَ إو 

 الِقريّــة وجميــع نــواحي

 

 ً  :)٢٣٨(ثم أردف قائال
 إن كــــــــّدبتني روح نقــــــــاده

ـــية نش ـــق وا ـــري ودنفي ـــداها البح  ف

ــــــادة ــــــواحي نق ــــــع ن  وجمي

 

 

 

                                                             
ً: نصفین ولیس روك، والروك ھو القطعة الواحدة، وھي تدل على )  ٢٣٥( نصین مشروك: مقسوم نصفین، وتعني أیضا

ً بأن تم  تمكن الشاعر وقدرتھ الفائقة في نظم مربعات الواو. أمات العیون: أصحاب العیون، مات مشروك: مات مقتوال
 تقطیع جسده نصفین، البحارى الثانیة: البحر.

ً من مسافة بعیدة وأتنفس بصعوبة، الخلیقة األولى: أخالقي ضاقت "ضاقت بي الحال"، )  ٢٣٦( نھتان: قادم مسرعا
َق" وھو القماش المستخدم في جھاز العروسی  ن.الخلیقة الثانیة: "الَخل

بشالو األولى: كنایة عن كبر حجم "السرج"، بشالو الثانیة: نجع بشالو، القریّة: أحد قرى ناحیة األوسط قموال )  ٢٣٧(
 وھي مجاورة لبشالو

 نقاده األولى: انقدھا وتحدث معھا لتكتشف بنفسك جمالھا وصدق وصفي لھا، نقادة الثانیة: مدینة ومركز نقادة)  ٢٣٨(



  

  

     

اء شعر ومن أساط ، أبو شعراءو  أخو شاعر ابن شاعر زوط: حس هارون بن

واشتهر شعره وسجاالته ب الناس. ومما يروى من شعره ما  الواو بإقليم نقادة،

عندما وجده يبيع  -من نجع صوص  – قاله لصديقه الشاعر "صادق منصور"

ً أغاظ صديقه  "البصل" يف سوق نقادة، وكان "صادق منصور" قد قال مربعا

"هارون" إذ وجده قبل ذلك يبيع أحد أنواع الخضار يف سوق باألقرص، وهنا انتهز 

 :لصديقه "صادق" قال"هارون" الفرصة و 

ـــــل بَ   ّصـــــالعام

 داقـــت بيـــك الحـــال

 

 

 

 وعامل للحمـارة قـالدة 

ا تبيع البصل ِف   نقادة؟ ّ

 

ً قال و   :)٢٣٩(أيضا
 النبي عليك تخيل بالصـالصالة 

 عمري ما ريـت بـدوي مأصـال

 

 

 

ــــادة  ــــبيل نق ــــق ُق  ودنفي

 بــــاع بصــــل يف نقــــادة

 

ّقها،  فرتك صديقه صادق بن منصور ما يف يده من فوره، وذهب إىل زوجته وطل

أشارت وألّحت عليه بأن يبيع بعض محصول البصل يف السوق، مع  التيلكونها هي 

لخشيته أن يراه صديقه هارون فيقول فيه الشعر ويرد له  عدم رغبته يف ذلك

ّها شّجعته عىل الذهاب، فأراد معاقبتها ولكن صديقه هارون تدخل  .الصاع، ولكن

 .كما قيل وأصلح بينهما وجعله يُراجعها، ودفع له قيمة مهرها الجديد

ً، قولهو   :)٢٤٠(من مربعات هارون أيضا

 من الغرورة متـى فيـق يعين

ــانوا  ــو ك ــافيقل ــرب مت  الع

 

 

 

 وشــــيكات وردت طالونــــا 

ــا ــب طالون ــانوا األجان ــا ك  م

 

 

 

                                                             
 بالصالة على النبي.تخیل بالصال: خایل )  ٢٣٩(

 متافیق: متفقین.)  ٢٤٠(



  

  

     

 :)٢٤١(بن طايع بك من أعيان قرية قموالوله يف رثاء حبايش 

ـــــول َخ  ـــــهوال زول يق  ّلي

ــان يف  ــو ك ــربل ــه الغ  خالي

 

 

 

ــــازه  ــــوا جن  الكــــل يقول

ــان  ــلك ــازة الك ــع الجن  ِطل

 

ً قال و   :)٢٤٢(يف رثاء حبايش بك أيضا

 ِوّجـــييـــا نـــار يف القلـــب 

ــي ــه وتيج ــا بي ــروح ي  رح ت

 

 

 

ــــــك زاد اللهايــــــب  ّ  وِمن

ـــــد؟ ْت اللحاي ـــــَكن  وّال َس

 

 ً  :)٢٤٣(وأيضا

 أدي قموال صـبحت بـال كبـار

ـــار ـــف أرض ب  َصـــبحت كي

 

 

 

 مــا كانــت ســكر نبــاتي  بعــد

 مفيهـــاش أتـــر النبـــاتي

 

 وله يف الفخر قوله:شاعر ابن شاعر ابن شاعر،  يوسف بن هارون بن زوط:

ـــتجّيل هللا عـــىل العـــرش   ُم

ـــتجّيل  ـــد ُم ـــد يف البل  قاع

 

 

 

 وجروحي يف حشايا هـاروني 

 مفهــوم خليفــة هــاروني

 

 

                                                             
جنازه األولى: جان مؤذي "ِجن وأذى"، جنازة الثانیة: الجنازة والمأتم، خالیھ الثانیة: لو كان لھ خال في بالده )  ٢٤١(

 "الغرب" فكان أخوالھ من بلد أخرى بعیدة.

 :"وقالت احدى عّمات حباشي بك ترثي أخاھا طایع بك سالمة "والد حباشي بك 

دواوین و األرض وال ا أب  ی
دواوین ول ال رخ تق ھ تص  أخت

 

 

 

ھ ي أجیب ین طبیب ن ف  وم
ھ ي وأجیب ع ملك ا أبی  أن

 

 

 وّجي: اشتعلي أكثر.)  ٢٤٢(

 أرض بار: أرض بور غیر صالحة للزراعة)  ٢٤٣(



  

  

     

جاورة لها وقال عن معركة وقعت ب قريته أسمنت وقرية دنفيق  :)٢٤٤(ا

 أســـمنت يـــا بلـــد تالفيـــق

ــت ِع  ــققام ــع دنفي ــة م  يط

 

 

 

ــــوَ  ــــهْ وال ــــدنا م َض  يّع بل

ـــكَ  ـــدناـَ س ـــوا بل  رونا ودخل

 

ً قد توّرم  ستشفى، فلما نظر إىل ازراعوكان مريضا ه ولم يعتني األطباء بعالجه يف ا

 :)٢٤٥(قال لهناداه و أمامه،  من كب األطباء وهو مار
 أمانة يا طبيب تعا دوس لحـداي

 ده أنــا داب جســمي ولحــداي

 

 

 

ــاتي  وتعــا حــداي خــدلك رح

ــدْ  ــى الِح ــ حت ــاتيَش ت رح  مِّ

 

 موىس من نجع القريّة وكان ذات مرة يف اإلسكندرية، وكان معه الشاعر حسن

، ولم يكن أحد منهما قد عرف اآلخر بعد، وكانا جالسان يف أحد باألوسط قموال

قاهي، فمّرت من أمامهما فتاة جميلة بدينة، فقال الشاعر حسن موىس  :)٢٤٦(ا

ـــ ـــتمني بن ـــحى ش  ت يف الض

ــتمني ــذكي ش ــل ال ــوا العق  خّل

 

 

 

 وأنــا حلفــت ألقــول ألبوهــا

ـــــا نهـــــودهم قّلبوهـــــا ّ 

 

ً  فرد  :)٢٤٧(عليه الشاعر يوسف بن هارون قائال

ــك  مــ قــال القمــر هــّل قبلي

ــ ــيل َح ــه ال ــل إي ــكَعَم  ّب قبلي

 

 

 

 الربيمو ياك إنت جاي قاطع ِف 

 ده سقوه كاس حنضل بريمـو

 

 

                                                             
ّقة وكاذبة، عیطة: معركة، كسرونا: غلبونا.)  ٢٤٤(  تالفیق: ملف

لحداي الثانیة: لوحا یداي المتوّرمتان، رحاتي األولى: راحتك، رحاتي تعا دوس لحداي: تعالى بسرعة إلي، )  ٢٤٥(
 الثانیة: رائحة الجرح، الِحد: جمع حداءةٍ 

 شتمني األولى: شتت من أمامي ولم أدركھا، شتمني الثانیة: عقلي شّت مني)  ٢٤٦(

 قاطع في البریمو: راكب قطار فاخر، حنضل بریمو: كأس حنظل ُمر ملئ بالریم )  ٢٤٧(



  

  

     

، قريته يف وقعت م نجد له سوى مربع قاله بعد حادثةل زوط: بن هارونبن أحمد 

 وعنها يقول:

 جـوني طبابـاي يـوم جمعــة

 ســـببها أوالد جمعـــةكـــان 

 

 

 

ـــايح  ـــرت وس ـــرح يُن  والج

ـــايح ـــا س ـــك ي ـــن ابن  واب

 

 

 من مشاه شعراء آل زوط، ومن مربعاته: زوط: بن هارونبن جحا 

ــيّ  ــىل الح ــك ع ــّيل ِتكال  َخ

ــيّ  ــرب وال ح ــوّيل عق  ال تق

 

 

 

ــالعلم َقــ ــيل ب ــو ال  ّدرده ه

ـــّدر ق ـــيبك إال ا ـــا يص  م

 

 :)٢٤٨("نّظارة"وقال بعدما كرب يف السن وضعف نظره وارتدى 

 أنا راجل زين وعندي فرشة ومندارة

 الع نضارة ب معايا الخال يا زمان ِلبْست عتع

 دارهال عارف القمح من ،يف دنيا غريبة ت تايهحْ بَ َص 

 والراجل الجد يا طبيب واجب عليه من الغلط يتدارى

 

 

 

:ً  وقال أيضا

ـــت ـــو إن ـــاحب العف ـــا ص  ي

ـــت ـــا وإن ـــل أن ـــا أتقاب ّ 

 

 

 

ــايف  ــا ش ــهأن ــاني عملت  لس

ــها ــيل عملت ــر يل ال ــى اغف  بق

 

ال موّ  –رشق النيل  –لدمرداش وهو شاعر من قرية خزام بمركز قوص وللشاعر ا

عه نجع أسمنت بقرية األوسط قموال، وحدث محفل بينما كان يف ه حجميل، أنشد

وال ما، فأنشد من شخص موقف لم يعجبه الذي قيل أن الشاعر جحا بن  هذا ا

ً فأكثر من ترديده يف ذلك الحفل،  ا هارون قد شاركه يف تأليفه أو ربما أعجبه كث

 :وهو

                                                             
 مندارة األولى: مندرة الضیوف، منداره الثالثة: لم أعرف القمح من الذرة. ) ٢٤٨(



  

  

     

خاليق ً عن ا  ذّلتني يا زمان دونا

 لبّستني توب من أوطى القماش مخاليق

خاليقشّغلتني حِ   دا ناس كانوا يمشوا ورا ا

 مّكنتهم يا زمان عملوا بيوت وأماكن

 البلد عّزلوا لكن الخسيس ماكن ودأُس 

َ مَ  ثل ماكنث  ل قالوه الكرام هو ا

ــاليق خ ــع ا ــك م ــل كالم ــاكن.. قل ــت م  إذا كن

 

 

 

عبد بن حسن بن  -أو كامل الدين أو كمال الدين  – َكْمل الدين ل الدين حسن:مْ كَ 

نعم  ُ ب من نجع الجديدةسعيد، بن إسماعيل بن ا أن ألّقبه بـ (شاعر  بّ حِ دنفيق، وأ

." ا نافح بشعره عن ذلك اإلقليم "الغرب الكب ) فلطا ل مْ وقد أسس كَ  الغرب الكب

 ً  مثله. شعراء فصحاء ، حيث كان أوالدهمن الشعراءالدين بيتا

ا ذهب إليها يف وفد من يف مدينة قنا، عندم ما قاله ه،ويروى من ِشعر  هومما يؤثر عن

وفور  ،"عبد هللا بك داووديف ذلك الوقت "ومن بينهم عمدة دنفيق دنفيق أهايل قريته 

ز قفط بالضفة الرشقية مرك وهو من -وصولهم وجدوا الشاعر الشه "عيل النابي" 

ً السج -لنهر النيل  ا رأى وفد دنفيق قادم، و""الشيش والدّ  مع أحد رفاقه يلعب ا ، و

 ً  :)٢٤٩(أنشد قائال
ــــّدوه ــــرب ِنه ــــا ع الغ  نوين

 ِنلعـــب الشـــيش والـــّدوعّمـــا 

 

 

 

ــــاوي ن ــــوى ا ــــالغرب ن  وع

 يف سيدي عبـد الـرحيم القنـاوي

 

 ل الدين وقال:مْ كأجابه الشاعر ف
ِتهـــد  الغـــرب قـــايس مـــا ي

راش ينا ا ّ  دـــر حَ ــــدة حجــخل

ــد ــد ع الُعَم ــدتنا زاي ــاط وعم  قن

 قنـا تطـ عـىل لو قامت قصاص

 

 

 

 الكفايــــاوفيــــه رجــــال ب

 يغــــيظكم يــــا أوالد الهفايــــا

ــــاد ــــة وقع ــــابر حكوم  األك

ــــة ــــا الحكوم ــــار فين  وتحت

 

                                                             
قال األستاذ دسوقي الخطاري في كتابھ "صفیر البالبل" أن ھذه المحاورة كانت بین الشاعر علي النابي والشاعر )  ٢٤٩(

 زوط، وإن كنت ال أؤید رأیھ ھذا.



  

  

     

 وقال يتحدث عن معركة نشبت:

 اتنصــــب ســــوق بِخلفيــــه

ـــه ـــل بخلفي ـــد ق ـــو جه  وأب

 

 

 

ــــوابي ــــب ص ــــه اتغيّ  وفي

 ـــا شـــاف ديقـــة صـــوابي

 

:ً  وقال أيضا

ـــــالْ كَ  ـــــا واتكلن  ن

 عىل م يا عـ اتكلنـا

 

 

 

ــراره ــد ح ــوم زاي  والي

طارح عـاره  ده فوت ا

 

ً أن أحد  لدين" يف ل امْ اد أن يتحدى "كأر  آل زوط األسمنتي شعراءومما يُروى أيضا

 أخت، وفور وصوله أبرص بنجع الجديدة بدنفيق ل الدينمْ عر، فذهب إىل منزل كالِش 

ً  ، فقال لهاجميلة ، وكانت فتاةواسمها "زرزورة" ل الدينمْ ك  :)٢٥٠(متغزال

ــك ــة جينال ــا بيض ــك ي  جينال

ــارعــايزين غــدا مــن   غــ ن

 

 

 

ـــوتِعْ  ـــةِب ـــا الهجين  ت معان

ــــه ِف  ُ ــــة وال ِتتعبيل  عجين

 

 :قائلة ل الدين إال أن ردت عليه،مْ ك أختفما كان من 

 الغــدا نغــّدوك إن كــان ع

 أّما الغدا الـيل مـن غـ نـار

 

 

 

 البـــيض والســـمن ســـايح

 فضـايح أوله ِجـرس وآخـره

 

 وقيل بل قالت:

 أنا أجبلك العـيش مفضـفض

 مـن غـ نـارأّما الغدا الـيل 

 

 

 

ـــايح ـــمن س ـــه الس  وعلي

ـــايح ـــه الفض ـــب ألهل  يجي

 

 

ً يهجوا فيه "نجع الجديدة  ل الدين:مْ زقيم بن كَ  أنشد أحد آل زوط األسمنتي مربعا

 :)٢٥١(حيث قالبدنفيق" وهي بلدة الشاعر زقيم، 

                                                             
ولكن لم ینسبھ لشاعر  "صفیر البالبل" ھكتاب في -مقاربة  بصیغة –ذكر األستاذ دسوقي الخطاري ھذه المربع )  ٢٥٠(

 بعینھ.



  

  

     

 نــاس الجديــدة بــاعوا صــبخهم

ــــبخهم ــــايل ص ــــهر اللي  س

 

 

 

ُ إو   ص الليـل تسـمع نـداهمف ن

 ياليل تبيِّت حداهمشقي ومتعوس 

 

 :)٢٥٢(فرد عليه الشاعر زقيم وقال يهجو بدوره نجع أسمنت

ــ  نــاس أســمنت حشــيش ب

ـــّرين ـــاس ُح ـــتم ن ـــو أن  ل

 

 

 

ـــراكم ـــوا ت ـــ زحت  ويف الب

 تــــراكم كنتــــوا أخــــدتم

 

ً "بوابور طايع  ج مريساالح "وقال الشاعر إسماعيل عطا هللا الحمداني مفتخرا

شاهأبرز وهو أحد  الحمداني،  :بالبحري قموال ا

 زرع الشــــــتا مكنــــــات

ــرب ــدينا يف الغ ــّح عن ــا ص  م

 

 

 

 وال عايمـــة إال مـــا تـــريس

 إال بــــابور الحــــج مــــريس

 

 فرد عليه الشاعر زقيم وقال:

 دّب َدبّ بابور العمـدة مـع يـ

ــّدانو  ــبش أردبّ  هاف ــا ِيجي  م

 

 

 

ــارى  ــى بََص ــطاها أعم ُس  وأ

 ومــا يســدِّش َهــّم النصــارى

 

 وقيل بل قال:

ـــدّب َدبّ  ـــع ِي ـــابورك م  ب

ـــــب أردبّ  ـــــّدانك يجي  ف

 

 

 

ُســطاك أعمــى بََصــارى   وأ

 وبوصاتك تقرشـهم الحمـارة

 

 

سليمان أحمد سليمان عبد الرسول، من أعيان نجع الجديدة بدنفيق،  سليمان أحمد:

يالدي، ومن أقواله  :)٢٥٣(تويف يف سبعينيات القرن العرشين ا

                                                                                                                                                           
ً، صبخھم )  ٢٥١( باعوا صبخھم: الصبخ ھو سماد األرض، وھي كنایة یقصد منھا أنھم كسالى فلم یھتموا بالعمل كثیرا

.ً  الثانیة: لعلھ یقصد أن السھر قد أرھقھم وأتعبھم كثیرا

وتنبت على حواف اآلبار، زحتوا تراكم: كنایة یقصد منھا أنھم یتبولون  حشیش بیر: حشائش ضارة ال فائدة منھا)  ٢٥٢(
 في غیر األماكن المخصصة لذلك، أخدتوا تراكم: أي أدركتم ثأركم.



  

  

     

ــ ــي ِلِع ــاهَدِن ــا كبن  ب يف القن

 آدم إنك هتبقـى ابنـاهلو ِعلم 

 

 

 

ــة ــة التالت ــديت ع األئم  وح

ــة ــوا بالتالت ــان طّلــق ح  لك

 

: تنطع  وقال لبعض ا

 أنا بكتب باأللف وأجّر الّسـ

 ده كالم النـاس مـش برسـيم

 

 

 

ــــــايم ــــــب هللا ه  ويف ح

م  ايمـــــوه للبهــــــه

 

:ً  وقال أيضا

 أصلك قليل أدب ما حـد ربّـاك

 نع ربـاكعّما تعيّـب عـىل ُصـ

 

 

 

 وكالمك عىل الناس عدايم عدايم

ــدايم ــن ع ــك م ــت خالق  وإن

 

 وقال يصف النحل:

 عيني عىل ط يحرم عن الذبح

 ال يتــــــدبح بســــــك

 

 

 

ــــو ــــه أكل ــــه وعيال  عجيب

ـــــه ـــــالح يجيب  وال أي س

 

عيل يوسف عبد هللا بدوي من نجع ساقية القايض  الشيخ :عبد هللا عيل يوسف

وأكثره مواويله يف جانب األمثال ، بنقادة بالبحري قموال، من أجاويد شعراء فن الواو

وله مراسالت شعرية مع عدد من شعراء والِحكم، ويغلب عليه طابع التصوف، 

 .والوا

ً بآل الشيخ و  ً، تربطه عالقة صداقة قوية جدا ً صوفيا كان الشيخ عيل يوسف منشدا

مركز بمركز قوص، وآل الشيخ أبو بكر بقرية العيايشة بالليثي بقرية الجمالية 

قوص، وكانت للشيخ عيل يوسف وأخيه الشيخ محمد يوسف رحالت إىل أغلب قرى 

حلفا والسودان، إلحياء حفالت مركز قوص واألقرص وإسنا والبلينا بسوهاج، وإىل 

ديني، وكان الشيخ عيل يحفظ القرآن الكريم، وكذلك أخوه الشيخ محمد النشاد اإل 

ً ماكيوسف يُجيد القراءة وال الكتابة و ولم يكن الشيخ عيل  يوسف،  ان يَنىس رسيعا

                                                                                                                                                           
دني: إنسان دنئ وسیئ، ِلعب في القنا: شرب أو أكل من اإلناء ولّوثھ، كبناه: سكبنا اإلناء في األرض بعد أن ولغ )  ٢٥٣(

 ولغ فیھ الدنئ



  

  

     

فكان يتوّىل مهمة تدوين أخاه الشيخ محمد يوسف أما  يُنشده من مواويل ومربعات،

 وقد تويف الشيخ محمد فحزن عليه أخوه الشيخ عيل أشد الحزن، ومما  ،أخيه أشعار

 قاله يرثيه:

ــــانيالّســــ ــــا غــــاب يف األوطــــان جنات ّ  بع 

 وتزعـــق الـــروح عـــايزة تـــروح جناتـــاني

ــــك ــــرة قبلي ــــدار اآلخ ــــي ل ــــا حبيب  روح ي

ــــرة ــــك يف دار اآلخ ــــىل هللا ُمحبّين ــــوك ع  يقبل

 بعـد مـا مـات جناتـاني؟ لكن قويل هنا م قبليك ،

 

 

 

ً يف رثاء أخيه  :)٢٥٤(وقال أيضا

ــــي ــــافني قلب ــــا ش ّ ــــراح  ــــب الج  طبي

ــر إىل قلبــي ــب وانظ ــا طبي ــوية ي ــك ش  مهل

 وّال ســـّلطوك العـــوازل ونـــاوي عـــىل قلبـــي

ـــام ـــت دواك بك ـــل أن ـــب للعلي ـــال الطبي  ق

 الطبيب قاّله أمانة أنت غشيم وبكـام رد العليل ع

ـــوت  ـــا ا ـــعبان عليّ ـــش ص ـــا م ـــامأن  وبك

 أنا من يوم ما غابوا الحبايب.. مدخلش الصفا قلبي

 

 

 

ً يف رثاء أخيه:  وقال أيضا

ــــوّ  ــــول األخ يتع ــــاليل تق ــــّداب ي  ضك

 ضده أخوك دراعك اليمـ مـش منظـور يتعـوّ 

 

 

 

 

 

                                                             
األولى: قل بي، الثانیة: قول أبي، الثالثة: قتلي، الرابعة: القلب. أما بكام األولى: كم سعره، الثانیة: أبكم، قلبي )  ٢٥٤(

 الثالثة: بكاء أمي.



  

  

     

ً يف رثاء أخيه:  وقال أيضا

ــــايز  ــــاي ع ــــيطباب ــــيهم وجعتين  ين أروح ل

ـــي ـــه وجعتين ـــذات وفجوع ـــف بال ـــنفس كي  وال

ــا  ــد ي ــوال واح ــبالوي ع ــىل ال ــول هللا ع ــاس يق  ن

ـــ ـــا ع ـــا ي ـــي ، وكفاي ـــوم وجعتين ـــا الي  بُك

 

 

 

ديح  الديني: واإلنشاد وله يف ا

 أمـــدح يف نبـــي زيـــن وضـــعته يمنـــاه

 عاش النبي عاش قد مـا عـاش لـم حلـف يمنـاه

ــاه صــطفى يمن  يــا بخــت مــن زار النبــي زار ا

ــد ــرع ماج ــن ف ــله م ــن أص ــي زي ــدح نب  أم

ـــاء ِصـــبح   كالعســـل ماجـــدتفـــل يف ا

ســاجد ِّن يــا بــالل يمنــاه فــتح ا  )٢٥٥(، وأذ

 

ــة ــىل الجن ــأل ع ً بيس ــا ــراح دايم ــب الج  طبي

 أنا عمري ما ريـت زول بعـد الشـيب عـاد جنـة

صــطفى وعــيل  أنــا قاصــد اتنــ نبينــا ا

ــّدي ــدوا بي ـ  ، ياخ ــن الرصـ ــةم ــىل الجن  اط ع

 

ّيـــةليلـــة َلبَْعهـــا الغـــرام صـــبحت مُ   غن

 لونديــــة، ال .. ال ..  تغــــزل حريــــر عــــال

ــــة  نويــــت أصــــّيل وراهــــا وأعقــــد النيّ

ــالتي ــّحت ص ــي هيّــه ص ــت قبلت  )٢٥٦(، وبقي

 

 

 

                                                             
ً لھ)  ٢٥٥(  یمناه األولى: یامنة "آمنة" بنت وھب أم النبي، الثانیة: یده الیُمنى، الثالثة: الُمنى، الرابعة: ھنیئا

 "أصابھا" الغرام، لوندیة: أجنبیة لبعھا الغرام: لفحھا)  ٢٥٦(



  

  

     

ـــــ شـــــتاق بـــــداياتكعليـــــل وعيّ  ان وا

ـــداياتك  أقـــوم مـــن النـــوم وأّدي الفـــرض ب

 ، واجعلني من ضمن بداياتك يا شيخي أرىض عليّا

 

 ً  :)٢٥٧(ومن أقواله أيضا

 هاتــهو يــا طبيــب اســعى عالــدوا  أمانــة

 هاتــهي اَمــعنــدك عَ خّليــه يــداوي العــاليل الــيل 

 طبيــــب وال يش المــــن هللا  أنــــا أصــــحى

ــا ــا دني ــه ي ــيل تحبّي ــ وال ــرك يش هتغليلي  يف بك

ـــد يش ـــن أخ ـــه ، وم ـــزمن هات ـــول لل  يق

 

 

 

 :)٢٥٨(وقال عن الرئيس األسبق جمال عبد النارص

ــه ــىل كيف ــاء ع ــع ا ــن وض ــي زي ــدح نب  أم

ــه ــىل كيف ــدين ع ــر ال ــالم وظه ــر وظ ــان كف  ك

ــريش ــايل ق ــن أه ــله م ــن أص ــي زي ــدح نب  أم

 ، جانــا زمــان القــريش زمــان الفضــا راح

 ، يقــول لجمــال عــىل كيفــه والشــعب والجــيش

 

 

 

 :)٢٥٩(وقال

ــه ــوفت أفعال ــردي مــدام ش ــايش ال  أوعــى تم

ــن ــاه زي ــل مع ــه ِتعم ــود ألفعال ــه يع  ، برض

 بيــك الـــردّي يبقـــى دليـــل أفعالـــهوإذا ِغ 

ــال ــوفته ردي الخ ــدام ش ــيبه م ــي س ــا قلب  ي

 

 

                                                             
 عََما یھاتھ:  یئنون ویتوجعون من األلم، بكرك: ابریق الشاي)  ٢٥٧(

 على كیفھ: على كف یده)  ٢٥٨(

 غبیك: اغتابك)  ٢٥٩(



  

  

     

 ، بإيـده زقـاني الخـال بإيدي سـقيته العسـل

ــال ــال خ ــيل ب ــه وال ــوف أفعال ــر وش  ، انظ

 

 :)٢٦٠(وقال

 ملــك زاد عــالكتف ألمشــيلكيــا دنيــة الشــوم حِ 

ــيلك ــروح ألمّش ــن ال ــد ع ــيئ بعي ــي أي ش  وأطلب

ــار ــديد الج ــي ص ــرورة ورتين ــا غ ــا ي ــا دني  ي

 مـــرة وجـــاروصـــبحت شـــّغال يف طـــوب وحُ 

ــار ــن الع ــايف م ــدار  خ ــع ال ــيلك، ألبي  وأمش

 

 

 

ية الثانية وقال  :)٢٦١(عندما كان يف "مطروح" أثناء الحرب العا

ـــــا ّين ـــــال وحن ـــــفقنا عاألطف ـــــا ش  يام

ــر" شــوف ُفــرْس  ــا "هتل  عمــل يف النــاس وحنين

ـــبْ  ـــارى َش ـــح للفق ـــال ألدب ّ الح ـــ  وإذا تغ

ـــينا ـــُدْم عص ـــبْ  َخ ـــا َش ـــوش معان  ،  مخّل

ــ ــبْ والَش ــو َش ــا عر أه ــارات وحنين ــن الغ  ، م

 

 

 

 ً  :)٢٦٢(وأيضا
ـــبوكي ـــلك وناس ـــاع أص ـــوم ض ـــة الش ـــا دني  ي

ــــبوكي ــــك وناس ــــكت من ــــق ش ــــل الخالي  ك

ــار ــب عالب ــوا مرك ــا جبتيل ــا دني ــه ي ــيل تحبّي  وال

ـــ ـــه ب ـــرف ل ـــم أع ً ل ـــدا ـــه أب ـــيل كرهتي  راوال

 

 

                                                             
ألمشیلك األولى: أشیلك وأحملك، الثانیة: أمّشیلك وأحقق لِك ما تتمنیھ، الثالثة: أسیر وأمشي إلیِك، جار األولى:  ) ٢٦٠(

 الجیران، الثانیة: الجیر، ُحمرة: الفخار

ّیة، وحنینا الثانیة: انحنینا، وحنینا الثالثة: انحنینا. فُرس ھتلر: مكر ھتلر، ش)  ٢٦١( ب وحنینا األولى: المحنة والحن
 األولى: الجاموس الصغیر، شب الثانیة: الشوب "الشوم" والعصي، شب الثالثة: شاب

 ناسبوكي األولى: حدث تناسب ومصاھرة، الثانیة: ناس سبّوكي وشتموكي، الثالثة: أھلك وناس أبوكي)  ٢٦٢(



  

  

     

ــ يهم عالب ّ ــوت ــيل ف ــبوكي راوال ــلك وناس  ، دول أص

 

 :)٢٦٣(وقال

ـــاني ـــداي و ـــل اح ـــراح وص ـــب الج  طبي

ـــاني ـــندني و ـــه يس ـــب علي ـــان واج  ك

ــــراه  ــــانيت ــــيس ولوم ــــاب وخس  نّص

 

 

 

 :)٢٦٤(وقال

ـــاني ـــوم حالت ـــا الي ـــان علين ـــا زم ـــه ي  لي

 ليّــا جــرح يغــيل قــد حالتــاني تّلْف ـَخــ

 ده أنــا كنــت مبســوط أرشب رايبــي مــع كــوز

 ا اليــوم حالتــاني، عليّــ وصــبحت ملكــوز

 

 

 

 :)٢٦٥(وقال

 ليـــه يـــا زمـــان هـــدمت الفخـــر والتـــاني

ابـــة وزرع الخـــوخ والتـــاني ّ ّـــى الِعن  حت

ـــاتني  ـــف َ ـــي ت ـــانيرَ طبيب ـــاس وأت  ك الن

ـــّطة ـــرات بالش ـــا ك ـــة وليه ـــايل هنيّ  لي

ـــطة ـــح بالش ـــل مل ـــرود أك ـــبحت مف  وص

ـــز خّطـــى ـــاني والع ـــع والت ـــدانا بنج  ، ف

 

 

 

 

 

                                                             
 ولماني األولى: المني، الثانیة: یلّمني ویسندني، الثالثة: رجل سیئ)  ٢٦٣(

ّة "إناء" طعام ثانیة، الثالثة: حال تانيحالتاني األو)  ٢٦٤(  لى: حال تاني، الثانیة: ِحل

 التاني األولى: التأنّي، الثانیة: الموز والتین)  ٢٦٥(



  

  

     

:ً  وأيضا

ـــاس ســـبّوني ـــ مـــن الن ـــاكت كت ـــا س  وأن

ــ  ــن غ ــول م ــوني ق ــاكتوقّول ــا س ــول وأن  ق

ّي عيب أدي  ني وسط الرجال موجودإن كان جرى من

ــود ، ــرب موج ــاكت وال ــا س ــي وأن  يخّلــص حق

 

 

 

 ً  :)٢٦٦(وأيضا

ـــو  ـــة الش ـــا دني ـــة عم ي ـــاه مايل ـــيل كرس  األص

ـــه ع ـــر ودمع ـــذّيل يف الُح ـــاه بت ـــدود كرس  الخ

ــاه ــه ع الكرس ــيل ربايت ــدون ال ــىل ال ــبش ع  متعت

ــّحي ع ــايف أض ــا خ ــة أن ــدل العيل ــدون تتبه  ال

 نوقــع يف ايــد الحكومــة وتبقــى ملعبــة عيلــة

ــق ع ــن الح ــ لك ــي كب ــيل خّالن ــان ال ــة الزم  عيل

 جات ع دراعي اليم كرساه شيّلوني الحمول التقيلة ،

 

 

 

 ً  :)٢٦٧(وأيضا

ــي ــان بعين ــابني الزم ــت ص ــة الوق ــن ميل  م

ـــان وال شـــوفت الســـما  بعينـــي ورقـــدت عيّ

ـ ّ  ا صـاحب الـدوا بعينـييارب أنـا عملـت ايـه 

 ت سالط كانت صـاحبة شـورى ورايـانِ الدنيا َف 

ــا ، ــاس عراي ــّدنت ن ــي وم ــوفتها بعين ــا ش  أن

 

 

 

 

 

                                                             
 كاسراه األولى: مكسور، الثانیة: كثیرة، الثالثة: كسرة وفتات الخبز، الرابعة: مكسورة.)  ٢٦٦(

 ي، الثالثة: باعني، الرابعة: بعیني.بعیني األولى: حسدني وأصابني بعین، الثانیة: عیون)  ٢٦٧(



  

  

     

 وقال:

 

 

 

 

 

 وقال:

 

 

 

 

 

ً يف الطريق، وقال عندما وجد امرأة ا ً بتلطيخ تجلس تنتظره كث شعرها  وتقوم دوما

ّها ال تجد صابون من شدة فقرهاتو  بالط  :غسله، كأن

ــ ــر س ــور األواه ــن ج ــت م ــا ري  ابوناي

ــــك بيْضــــتمــــن   الُكــــّن هاتيل

ـــــابونا ـــــك ص ـــــك هاتيل  ولراس

 

 

 

ً محبوبته:  وقال مخاطبا

 ت القلـب كّلمنـيكْ يـا ِحلـو يـا الـيل َشـبَ 

ــي ــتان كّلمن ــن البس ــك م ــر بعين  وانظ

ـــي ـــن تكّلمن ـــل ال ممك ـــت يف الط  بَيَّ

 علشـان َجمالـك يف جسـمي نـار ولعـاني

ــده الحــب كــالبحر دِ  ً يَه ــا ــايلردِ يم  م الع

ــايل ــف بح ــرمش  ألط ــي، ب ــ كّلمن  الع

 يا حلو يا اليل زمانك هرى العشاق وشبكهم

ــبكهم ار وش ّ ــن ــر بالس ــوا البح  كــم خّوض

 

 

ــيني ــوع تراس وض ــو با ــا حل ــة ي  أمان

ــاليل ــا ت ــْد م ً َس ــا ــي ِديم ــك واط  بكلم

 ركب العاليل ، وقعديل فوق تراسييل

 

 

ــه يــا زمــان خليتنــي عــىل طــول تعبــان  لي

ـــق بتلوْ  ـــيتني يف طري ـــانومش ـــا التعب ـــو كم  ل

ــوّيل  ــدي ِصــبح يق ــى ندي ــي ِهــمْ حت   يف طريق

 الصــبح مالقــيش يف الــدياري هــم صــبح عوأنــا أ

 مالعيال يف البيت يقولـوا عـايزين يـا بابـا َهـحتى 

 ، خّلــــوا دفتــــي انــــدارت والهــــم والبــــ

 

 

 



  

  

     

 بيدعوا ليل نهار عىل الـيل شـار وشـبكهم

ــه ــىل جيل ــلطن ع ــدّقات متس ــيض ب  أب

ــه ــا أجيل ــوم م ــبكهم ي ــدار وش ــرد ال  ، ي

 

ً يف الغزل:  وله أيضا

ـــاني ـــودك بتنس ـــون يف وج ـــمر الل ـــا أس  ي

ــايل  ــي مض ــوم غرام ــن ي ــانيم ــام وتنس  ع

ـــافر ـــول ونس ـــنظم ق ـــادير ن ـــا الغن  إحن

ــافر ــاس ونس ــب الن ــدود يهي ــم مش ــا عظ  لين

ـــافر ـــايف تس ـــاني خ ـــدك وتنس ـــىل بل  ، ع

ــافر ــب س ــه الحبي ّ ــرب ألن ــا الخ ــاألمس جان  ب

ـــايو ـــق شـــهر م  ، أربعـــة ســـافر مواف

ــافر ــول س ــريس يق ــون وال ــوق غلي ــن ف  م

ــا ين ــىل ا ــر ع ــري أنتظ ــدري أج ــبحت ب  ص

ـــل وا ـــف الظ ـــي خفي ـــت حبيب ـــالقي  ين

 )٢٦٨(، ووّشــه مـن العيــا ســافر والعـ كحيلــة

ــات ــد جواب ــب البل ــن ط ــزال زي ــي رأت غ  عين

 ُحبّه تعّلق يف قلبـي وعامـل يف الحشـا جوابـات

ق جوابـات  طّوعت نفيس بوسطجي عشـانه أفـرِّ

اب ّ  ، وّرس الُحســن يف عيونــه ده جمالــه جــذ

ّح عيونهو  ا فت  )٢٦٩(ّرت الجوابـاتـ، من ايدي َفـ ّ

 

 

 

 

 

                                                             
ً المغادرة، الرابعة: اصفّر لونھ وانتابھ )  ٢٦٨( ّر معلنا سافر األولى: غادر ورحل، الثانیة: شھر صفر، الثالثة: صف

 المرض

 جوابات األولى: جاء وبات في القریة، الثانیة: جواه بیت، الثالثة والرابعة: الجوابات والرسائل)  ٢٦٩(



  

  

     

 ً  :وله أيضا

ـــانش م ـــان وال ك ـــا زم ـــي ي ـــب ذّلتن  الواج

ـــب ـــرف الواج ـــن وبتع ـــدع زي  بحســـبك ج

ّـــك ردي دون ال عنـــدك أصـــل وال واجـــب  ألن

 

 

 

:ً  وله أيضا

 ، قولتلــه أنــا راجــل َجــّس الطبيــب يف عضــايا

ــل ــ راج ــه ميت ــاقى؟ قولتل ــاك رف ــايل مع  ق

ـا مـال كانوا معايا يا طبيب ّ  ، وشـافوا الحمـل 

ـــل ـــة الِحم ـــتش  وف ميل ـــل، ملقي  وال راج

 

 

 

 ً  :)٢٧٠(وأيضا

ـــاني ـــك زاد ورم ـــوم هّم ـــة الش ـــا دني  ي

ــاني ــس ورم ــه ب ــن بحب ــل زي ــان جمي  علش

ــاني ــي ورم رة تركن ــا ــل ب ــل أص ــبح قلي  ص

 

 

 

 :)٢٧١(هاقال له أحد الشعراء فيوله مساجلة شعرية، 

ــان ــالفن فن ــان ع  إن ك

 ِتقدر تقوّيل السما كام فدان

 

 

 

 والفــن عنــدي هوايــة

 وأردب العدس كام حبّاية

 

 

 

 

                                                             
ولى: جعلني متورم من شدة ما أتعبني وأمرضني، الثانیة: "ورا منھ" أي إنّي أحبّھ دون أن یدري ورماني األ)  ٢٧٠(

بذلك أو "رماني" بسھم الحب أو "متورم" ومنتفخ من الجمال والنضارة أو أنھ یمتاز بجمال "رمان" صدره، الثالثة: 
 رماني وتركني.

 ولكن لم ینسبھا لشاعر بعینھ. "صفیر البالبل" ھكتاب ذكر األستاذ دسوقي الخطاري ھذه المحاورة في)  ٢٧١(



  

  

     

 :فكان رد الشاعر عيل يوسف

ــان ع  الفــن فنــان إن ك

 تقدر تقويل السما كام فدان

 

 

 

 وأنـــا للفـــن غـــاوي

 وأنــا أجبلـــك التقـــاوي

 

الشيخ عيل محمد عبد الرحيم من نجع الحرزات بقرية  عيل محمد عبد الرحيم:

وقد لبحري قموال، اعمدة  البحري قموال، وهو أخو العمدة يوسف محمد عبد الرحيم

ُّف برصه بعدما تقدمت به السن،  "الشيخ عيل"توّىل  منصب مشيخة قريته، وقد ك

 وظهر أثر هذا األمر يف بعض مربعاته ومواويله، إذ يقول:

 

 

 

 

 

 

 ً  :)٢٧٢(وقال أيضا

ـــت ِّ ـــبع َخن ـــاية الس  عص

ـــت ّ خن ـــان ا ـــوف الزم  ش

 

 

 

ـــح  ـــح رشاي ـــت رشاي  ونزل

ــخــّىل ِع  ــايخ ةلوِق ــد مش  البل

 

 وقال:

ــك ــب ائتمنت ــا طبي ــة ي  أمان

ـــك ّي ائتمنت ـــون  أوعـــى تخ

 

 

 

 وا مــن حاالتــك ورّش الــدّ 

ـــك ّ حاالت ـــ ـــه مغ  الجني

 

 

 

 

                                                             
 خنّت األولى: ضعفت وخارت قواھا، المخنت: ُخنثى، ِعلوقة: جمع "ِعلق" وھو الرجل السیئ)  ٢٧٢(

 أمانة يا طبيب مليكش علينا عالمة راي

 والع ِعْميت مشافتش وال مرتاي

 لو أجعل يا طبيب النظر يف الناس ِنعمة

 ة وال نعمةويحقق األرض إذا كانت خشن

 كنت أدعي عىل جسمي السليم مرتاي

 

 

 



  

  

     

 :)٢٧٣(وقال

ــرزات ــيهم ح ــى ل ــل التق  أه

ــرزات ــت ح ــا قول ــري م  عم

 

 

 

ــة  ــب رسيع ــل راك ــو كحي  أب

ً مطيّتـــه رسيعــــة  أبـــدا

 

 وقال:

 جــاني طبيبــي عــايز شــاي

 وإن زاد السكر عـىل الشـاي

 

 

 

عــاني   وأبــيض ظريــف ا

 ال يبقى له كيـف وال معـاني

 

 :)٢٧٤(وقال

 يصعب وفـا الـزين ع الـدين

ِّسه الدنيا عىل الـدن  واليل تَفن

 

 

 

ــل  ــدين حنض ــرتك ال  وإن ي

 تســقيه مــن كــاس حنضــل

 

 :)٢٧٥(وقال

 مـا يحــال الـرقص بــالقزازة

ــــزازة ــــه ق ــــوب كل ّ  والت

 

 

 

ــّال  ــا ح ــي م ــل ليك  والطب

حّلـــْ حريــر َكســ  ةر ِلــبس ا

 

وكان قد عزم الشيخ عيل وأحد رفاقه عىل الذهاب إىل أحد القرى لتقديم واجب 

عن رفيقه، فذهب رفيقه بدونه، ثم لحقه  العزاء، ولكن يبدوا أن الشيخ عيل قد تأّخر

 الشيخ عيل، وعندما تقابال يف مكان العزاء، قال له:

 د جـه معـاك ؟من أهلـك َحـ

 

 

 

ّة  )٢٧٦(يا أبو شامة فوق الشـن

 

 

                                                             
ً "رزن". ) ٢٧٣(  حرزات األولى: جمع ِحرز، الثانیة: لم أقل لھ قط "حا" أي أسرع في الجري، وخاب وقّصر أبدا

 ینظر، الدن: وعاء الماء الكبیرتفنّسھ: تجعلھ )  ٢٧٤(

 قزازة: زجاجة)  ٢٧٥(

ّة: فوق األنف)  ٢٧٦(  فوق الشن



  

  

     

 :)٢٧٧(فقال –وكان يُجيد قول الواو  –فرد عليه رفيقه 

 أْصلك إنت قليل أدب ما حد ربّاك

ــاك ــة ربّ ــه لِخْلق ــل إي  وتعم

 

 

 

ـــدامى  ـــع ع ـــمك يطلِّ  وخش

ــدامى ــن ع ــوق م ــت مخل  وإن

 

ومن مواويله الطريفة "موال الكالليب" عندما ذهب إىل "نجع دويح" بالبحري 

ً منه أنه ذئب، فقال  ّا قموال، فوجد أن أحدهم قام بذبح أحد الكالب الضخمة ظن

ة لم نستطع أن نجمع منها إّال  عىل هذه الحادثة الشيخ عيل يُمازحهم يف مربعات كث

 :، ومنها قولهالقليل

 

 بحري البلد نصبوا الكالليـب

 معرفوش الكلب مـن الـديب

 

 

 

 وكل واحـد يعـرف خالصـه 

ـــه ـــاطع راس ـــاموا ق  ق

 

أحمد عمدة البحري قموال، من نجع صوص،  العمدة دردير عيل العمدة دردير:

ويُنسب له أحد مربعات الواو، يف رد له عىل "الخواجة سيحة" أحد نصارى محافظة 

 الخواجة: هذا أسيوط، عندما قال

سلم عالويض والصالة مقرط  ا

 عــىل نـــار الجحــيم وارديـــن

 

 

 

ــــــم ــــــوا يف واديه  ويتمتع

عنرصـين فـ  يهموالنار هتاكـل ا

 

ً إياه أن نصارى أسيوط هم الوحيدين من نصارى  رد عليه العمدة درديرف معايرا

 :، فقالمرص الذين امتهنوا الشحاذة

 ين مقرطالصليب والدّ  النصارى ع

ـــن ـــيم واردي ـــار الجح ـــىل ن  ع

 

 

 

ـــة ـــيحية معيش س ـــدين ا  واخ

 والنار هتاكل كل من يدخل الكنيسة

 

                                                             
 الخشم: الفم)  ٢٧٧(

ــارى ــي البص ــت بيك ــح تاه ــا دوي ــه ي  لي

ــدّللوا عليــه يف دروب النصــارى ــد بي  ده الجل

 

 

 



  

  

     

وهو أخو الصاوي والصديق وشمندي، وهم من مشاه شجعان  مخيمر الدنفيقي:

ة أدهم الرشقاوي وأرضابه، وأصبحت  قرية دنفيق، وكانت لهم حكايات شبيهة بس

ّى به  ة الزير سالم، ومن أشهر ما يتغن ة بني هالل وس ُنشد مثل س تهم ت س

 أصحاب الس الشعبية عن ملحمة الصاوي والصديق وشمندي:

 واسـكن دنفيـق سيب الـبالد

 واليل يـدخلها سـكران يفيـق

 

 

 

 بلـــد الصـــاوي والصـــّديق

ــق ــرب دنفي ــاس ع ــل ن  أجم

 

وقد انتهت ملحمة الصاوي بأن قبضت الحكومة عليه بعد مطاردة استمرت مدة 

ً، وقد أنشد مخيمر مربعات عديدة من  ١٩٢٥طويلة، وذلك يف حدود سنة  م تقريبا

 :)٢٧٨(أقوالهفن الواو يف رثاء أخيه الصاوي، ومن 

ــق ــدن دنفي ــن ال ــت م  ورشب

ــدنفيق  ده الغــرب متســّمى ب

 

 دنفيـــق طاطــــا نخلــــك

ـــا الحكمــــدار َدخلــــك ّ 

 

 دنفيـــق برضـــك بلـــدنا

ــوه ــىل أب ــاب ع ــرك ط  ده تم

 يبــقى خــراب                     

 ده أنتــي زعيمــة وأصــيلة

 

 

 

ــان ــ ورم ــرح مع ــأ ج  ِبيّ

 مــن الِجــد بــدري زمــان

 

 وَدَعْك فيكـي الِحـد والبومـة

ـــة ـــروش القروم ـــع ك  َقط

 

طـارح  وشجرك َمّدد يف كـل ا

ب عـىل أبـوه  وعيب الولد ِيخرِّ

ــــــطارح  فــي ا

طـارح  وأهلك عـرب يف كـل ا

 

 

                                                             
الدن: ھو إناء الماء الكبیر، معین: عمیق، الِحد: جمع حدأة، القرومة: جمع قِرم وھو الرجل العظیم، تمرك طاب )  ٢٧٨(

 نخوة.على أبوه: نضج التمر فوق النخیل، ولد نّي: رجل ضعیف قلیل ال



  

  

     

ـــــيّ  ـَـ ــــد ن ــــة ول ــــايض النياب  ق

 نقـمن الش ر ما خافـطل حـالصاوي ب

 صاوي قول أنا َمَره، قاله الصاويقاله يا 

ــبالد ــة عــىل كــل ال ــدي زعيم  دنفيــق بل

ــا  ــاسأن ــي للن ــل تتحك تي هتفض ــ  س

 

 

 

 َحكــــــم عاألســــــود وراحــــــت

 تـوف ناحـّىل الحكمدار عينه من الخخ

 طول عمري راجل وأنت ف الصفوف ورا

 شوف أصلك وانت جبـان وسـط العبـاد

ــداس ــالجزم تن ــدل رح ب ــا ن ــت ي  وإن

 

الشيخ صادق بن منصور بن سليمان بن عيل بن أحمد من نجع  صادق بن منصور:

، عاش أكثر من مائة  شاه صوص بالبحري قموال، وهو من الشعراء األجاويد ا

 م. ١٩٨٠عام، وتويف يف حدود سنة 

ً عىل الشاعر عيل النابي، عندما أراد أن ينال من "دنفيق" بلدة  من ِشعره ما قاله ردا

 ّ ه بأن أهلها لم يستطيعوا حماية أهايل مدينة نقادة الذين الشاعر صادق، وأن يُع

 :)٢٧٩(كانوا يف حمياتهم يف تلك الفرتة، فقال النابي

 دنفيق يا كبار الرصاص

ا أنتم كبـار الرصاصـ ّ 

 

 

 

 ومنـكم سمـــــانـــا

 محمتوش ليه نقــــادة

 

عتدين مدينة  به صادق بن منصور أن ولدهفأجا ً لحظة أن هاجم ا كان موجودا

عتدية، وأن ما قاله النابي محض  نقادة، وأنه قد رضب "زيّان" زعيم العصابة ا

 :)٢٨٠(كذب، فلم ينال إقليم الرشق "بلدة النابي وزيّان" من الغرب، فقال

ــ ــرب عالش ــورـالغ  رق منص

ــور ــب منص ــد جي ــان قاع  ك

 

 

 

 وعمره ما عّدت عليـه عصـايا

 العصـــــايا َرضب كبـــــ

 

 

 

                                                             
الصراصیر األولى: أصحاب الخدود "المصرصرة" الممتلئة وھي صیغة توحي بالمدح، وجاء فیھا الشاعر )  ٢٧٩(

بكلمة "صراصیر" لمحاولة التقلیل من شأن "دنفیق" التي یمتدحھا الناس، الصراصیر الثانیة: لعلھ یقصد منھا بعض 
 مة.البالد األخرى. وأما كلمة سمانا: فھي السمنة وِعظم الھا

عصایا األولى: كنایة یقصد منھا أنھ لم یُھان الغرب قط، جیب منصور: یعني ولد أو ابن أو حفید منصور "والد )  ٢٨٠(
 الشاعر".



  

  

     

:ً  وقال أيضا

 يا دنيا ما فيكي راحـت فـ

 قولــويل ملوكــك راحــت فــ

 

 قالـت الكــل راحــوا يف تربــي

ـــي ً يف ترب ـــدما ـــاألمر ق  وب

 

 

 

ً ورســلك وا جميعــا  أنســ

ــك ورســلك ــا أنبيائ  )٢٨١(وّرين

 

 حكــم ســاب يف الكــل بيــدي

ـــدي ـــدكم وال بي ـــا بي  مهم

 

:ً  وقال أيضا

 وسـعاته سـاعتكيا قلبه يا كلبه ياك شوفت 

ــعاته ــة وس ــك واقع ــدقايق ذنوب ــدد ال  بع

ــعاته ــدة وس ــت الزاي ــو حمل ــك ل ــاذا علي  م

 بكــره تمــوت وتــروح لخالقــك وحــدك

 تسكن لحود الـرتى وتنظـر مرقـدك وحـدك

ــ  دكيــارب حشــا تعــذب مــن يف الــورى وحَّ

ــدك  ــارىعبي ــعاته فق ــك وس ــت رحمت  ، وإن

 

 

 

أقواله يمازح أحد من نجع العرب بمدينة نقادة، من  عيل عرشيعيل عرشي: 

 الضباط:

 قاعــد عــالكريس كمــا الصــقر

ــدر ــة الق ــدتك ليل ــك ول  دي أم

 

 

 

ــــوادر ــــون الن ــــو العي  أب

ــارض ــي ح ــيدنا النب ــان س  وك

 

 

 

 

 

                                                             
 راحت فین األولى: الراحة فین، ورسلك األولى: تمّھل علینا)  ٢٨١(



  

  

     

 وقال يمازح أحد النصارى:

ــــجاييّ  ــــرديسَل ــــن ب  ك م

ــروق حنــا عــىل قــديس  مح

 

 

 

 وليـك جســم كخشـب النجــاره

ـــارى ـــة يف النص ـــىل عّم  وأع

 

الشيخ حسن موىس عوض من نجع الِقريّة باألوسط قموال، ُوِلد سنة حسن موىس: 

شاهم، كان من مشاه الشعراء ومن  ١٩٧٤م وتويف سنة  ١٩١٩  أبرز ا

ً للشاعر جحا بن هارون بن زوط، ومما استطعنا أن  ً حميما ، وكان صديقا صلح وا

 نجمعه من أشعار ومواويل وزجل الشيخ حسن موىس:

 :)٢٨٢(قوله

ــــالف ــــر ح ــــب معقِّ  ألرك

ر ـــدقِّ ـــا ت ـــ يف األرض م  تط

 

 

 

 كحيلــــة تخايــــل رضاهــــا

ـــا ـــدكورة وراه ـــي ال  وترم

 

 :)٢٨٣(ينصح أحد الناس وقال

ــــك ــــا طريق ــــكة الظناي  س

 ي يف طريقــكـوهللا مــا أمشــ

 

 

 

ــك ــوم ربّ ــاف ي ــدي خ ــا ول  ي

 أنــا خــايف مــن حســاب ربــك

 

ا انسكب الشاي من "تنكته" بينما كان يف الفالة يسقي  ّ  زرعه:وقال 

 ؟ ماِلك يا دنيـا بتنكتـي

ــ ـــنكـت يل بّيتيـك  يـت

 

 

 

 لبـــــك رايضوأنـــــا بغ

 وكيفـــــي راح يف األرايض

 

 وقال:

ــيل ــف ِحم ــىل الكت ــل ع  تقي

 اليل يطقطق من فوق حمـيل

 

 

 

 لـو معايـا القرايـب جمـايل

ــايل ــل الجم ــه ك ــي من  ترغ

 

                                                             
َّر: ال تتوقف)  ٢٨٢( ّھا، تدق  ضراھا: ظل

 الظنایا: الزنا ) ٢٨٣(



  

  

     

 :)٢٨٤(وله يف الفخر قوله

 الـديك تكّرسـُعمر الِبكريّـة مـا 

 نـاس دنفيـق وإن كنتم عرب يـا

 

 

 

ــا  وال نجــم الصــباح يعــال الثريّ

ـــ ـــةتِ ا م ـــىل الِقريّ ـــوش ع  عل

 

 وقال يف مدح جهالن بك داود عمدة دنفيق:

 هللا وجهـــالننــدعوا مــن 

ر يا عم  النـــــدة جهــفكِّ

 يف الصـــوت الكـــل فـــداك

 مطــرح مــا تطلبنــا وفــداك

 

 

 

ـــكجم ـــدنيا رجال ـــع ال  ي

 الكـــا رجــــل إحنـــالك

 ده واصـلأنا أفتكـر اإللـه 

ّيــك واصــل  وال نحــود من

 

:ً  وقال أيضا

ـــــارك ـــــم وج ـــــايس عالخص ـــــك ق  خّلي

 عك واليل ماشي جـاركبفليعيش جهالن بيه واليل ت

 

 

 

 :)٢٨٥(وقال يرثي الحاج عاديل، وكان من أعيان نجع دويح بالبحري قموال

ــ ــح ِجس ــا دوي ـــي  رلكـر اتكس

 رلكـالعــدو عليكــي هيتكســ

 

 

 

ــــة ــــابه خليف ــــاديل ش  وع

ـــده ـــة وول ـــو خليف ـــا ه  م

 

 :)٢٨٦(وقال يُعاتب أحد األشخاص عىل مماطلته يف دفع أجرة أحد العّمال

 عامــل زعــيم جــالس

 وباني بيتـك بـالجوالس

 

 

 

ــة ــك وكول ــاتح بطن  وف

ــورة ــرق األج ــل ع  وتاك

 

                                                             
ِكریّة: الدجاج)  ٢٨٤(  ة الصغیرة، القریّة: بلدة الشاعر.الب

 ھیتسكرلك: سیتكاثر العدو)  ٢٨٥(

ً، بالجوالس: "جالوس" الطین الذي تُبنى بھ الحوائط)  ٢٨٦(  وكولة: تأكل األموال ظلما



  

  

     

وعندما ذهب إىل "دمنهور" بشمال دلتا مرص رأى فتياتها الحسناوات، فقال يحاور 

:ً  نفسه زجال

ـــأدبي ـــي ت ـــت إنت ـــا ِب  ي

ـــي ـــي تتحجب ـــب عليك  واج

 أفِرض أمك وأبوكي مـش غبـي

ـــرتة ـــرض مس ـــوني لع  تك

 

 ي الَجَلـــعـتتمخطـــري ِمشـــ

 أول مــــا تشــــويف الَجــــَدع

 تخــــّيل قلبــــه ينخــــدع

 عاملــــة التهتــــك فنجــــرة

 

 

 

 فرد بلسان الفتاة وقال:

 الَجَلع طبـع فينـا

 دمكم ترموه علينا

 

 

 

 أما النطاعة يف الرجال

ــالل ــبونا للض  وتنس

 

ن زوط، ولم يكن و يف اإلسكندرية، وكان معه الشاعر يوسف بن هار  وكان ذات مرة

قاهي، فمّرت من أمامهما  أحد منهما قد عرف اآلخر بعد، وكانا جالسان يف أحد ا

 :)٢٨٧(فتاة جميلة بدينة، فقال الشاعر حسن موىس

ـــ ـــتمني بن ـــحى ش  ت يف الض

ــتمني ــذكي ش ــل ال  خّلــوا العق

 

 

 

ــا ح ــالوأن ــول ألبوه ــت ألق  ف

ــــا  ــــاّ ــــودهم قّلبوه  نه

 

 

 

 

                                                             
 شتمني األولى: شتت من أمامي ولم أدركھا، شتمني الثانیة: عقلي شّت مني)  ٢٨٧(



  

  

     

 ً  :)٢٨٨(فرد عليه الشاعر يوسف بن هارون قائال

ــك ــّل قبلي ــر ه ــال القم ــ ق  م

ــ ــيل َح ــه ال ــل إي ــكَعَم  ّب قبلي

 

 

 

 ياك إنت جاي قاطع يف الربيمـو

 ده سقوه كاس حنضـل بريمـو

 

 وقال صديقه جحا بن هارون بن زوط:

ـــت ـــو إن ـــاحب العف ـــا ص  ي

ـــت ـــا وإن ـــل أن ـــا أتقاب ّ 

 

 

 

ــاني  ــايف لس ــا ش ــهأن  عملت

ــه ــيل عملت ــر يل ال ــى اغف ِبق  أ

 

 ً  :)٢٨٩(فرد حسن موىس قائال

ـــّيل  ـــي وص ـــد طيعن ـــا عب  ي

ــّيل  ــك تص ــي وبين ــو يف بين  ل

 

 

 

ـــك ـــى بنين ـــي حت  واحرتمن

ً بينينـك  ميبقاش حسـاب أبـدا

 

 :)٢٩٠(يف موال لهالشاعر حسن موىس وقال 

 لقـى فيـه منفعليـكيل تِ الصرب يا مبـتِ 

 واليل أتاك ضيم يقولوا الناس منفعليك

ــــــواح ــــــرس حواشــ  يكــــ

 أوعـــى مصـــيبة تيجـــي فيـــك

 ، متدخلوش فعليـك واليل ميلوِذش بيك

 

 

 

 

 

 

                                                             
 قاطع في البریمو: راكب قطار فاخر، حنضل بریمو: كأس مر ملئ بالریم )  ٢٨٨(

 بنینك: بننّي عیونك، بینینك: بیني وبینك.)  ٢٨٩(

 منفعلیك األولى: منفعة لك، الثانیة: من أفعالك، الثالثة: ال تتدخل لھ في ِعللھ ومشاكلھ)  ٢٩٠(



  

  

     

 :)٢٩١(ومن أمثاله

ــارب داري ــايز تح ــت ع  إذا كن

َلّطــــْم كِ  َ ــــاربوت ــــف الق  ي

ـــ ـــك رشد وريـــحّ  ا يقومل

 

 

 

 :)٢٩٢(وقال

 اليل معاه مال جـاب لعيلتـه حـاكم

 واليل بال مال فاتوه األهـل واألحكمـ

 يا لع ُفّضك من زيد وعبيدكام أقولك 

 أنــا ســبّلت لواحــد أحكــم الحــاكم

 

 

 

 وقال:

ـــه ـــاد وحادي ـــر رب العب ـــد اذك ـــا عب  ي

ــا وح ــالق ّرسه ــق وخ ــق الخالي ــهاخل  دي

 بكره تموت يا ابن أدم وتعّدي عالرصاط وحديك

ــاعات ــوها ســن وس  أهــل الشــقاوة بيقض

 وأهل السعادة بيلقوها يف طـرقهم وسـاعات

 

 

 

عبد العظيم من نجع دراو باألوسط قموال، حفظت لنا ذاكرة : الدراوي عبد العظيم

ً صديق له  –بإقليم نقادة  -حفظة الرتاث الشعبي  مربع وحيد له، وفيه يقول ُمداعبا

ة" وتقع بغرب مدينة قنا، بالقرب  ن ً "قرية ا ُسّمى حاليا من قرية "الطينة" التي ت

 من قرية الطويرات والرتامسة:
ـــ ـــا طلبن ـــاإحن ـــال وطين  ا الع

ـــــة ـــــة وطين ـــــدكم زفت  بل

 

 

 

ـــــّمى وجي ـــــا ُمس ـــــا طين  ن

 واســـــم عـــــىل ُمســـــّمى

 

                                                             
 في الماء. شرد وریح: الھواء الشدید الذي یدفع أشرعة القوارب فتسیر)  ٢٩١(

)٢٩٢  ( ً  حاكمین: حكیمین "طبیبین"، األحكمین: الناس جمیعا



  

  

     

ً، عيل حسان:  ً رضيرا الشيخ عيل حسان من نجع قرقطان بناحية دنفيق، كان شيخا

.ً ً فصيحا ً ذات مرة  ومن ٌمحّفظي القرآن الكريم، وكان ُشجاعا يُروى أنه كان جالسا

وحوله تالميذه الصغار بمدخل قريته "نجع قرقطان"، فإذا برجل غريب َقدم من 

 وصلت دنفيق؟، فأجابه بعض التالميذ: أجلأكون قد جهة الجنوب، وسأل: هل 

ُشبه إىل  فأنت يف بداية قرية دنفيق، فإذا بالرجل يقول هذه الكلمات الزجلية التي ت

واو   يل:حد ما ا

ـــــي ـــــّلم نخلك ـــــة ض  دنافق

ـــبٍع  ـــن س ـــبي م ـــي وحاس  دخلك

ـــرة ـــط جزي ـــبع راب ـــا س  ده أن

 جــاي أجالســكم وفــارد قلــوعي

 بلســان فصــيح وقايــد شــموعي

 هفرش الفـرش وشـارب مـن كـوعي

ــوعي ــن ن ــون م ــا يك ــاتويل الغط  ه

 

 

 

ع بها عىل رَ فسمعه الشيخ عيل حسان، فأمسك عصاه التي كان يتوكأ عليها وَق 

، وكانت  عادته إن أراد أن يتحدث يرضب بعصاه األرض، فيصمت األرض مرت

 الجميع وينصتوا له، فقال بعد أن َقَرع عصاه:

 صــحيح دنافقــة ضــلل نخلكــي

 وما تحاسبي مـن جـرو دخلكـي

ة ــــ ــــّالب خم ــــرو ق  ده ج

 انـــــــاحة اللســــــولفص

ــغر البــذران  ــا تســوى أص  م

ـــك ـــن ل ـــك أحس ـــّم نفس  ولِ

 لتطلع بإسم تاني وللقول َعّجـان

 

 

 

 



  

  

     

 :)٢٩٣(عليه هذا الرجل الغريب وقال فرد

 ش وقلبـك عالنـاس جاحـدأعمى وملوِّ 

 ش عصايتك لتبّظّلك ع واحـدما تحو 

 

 

 

 فرد الشيخ عيل حسان:

 ِقّلة األدب يا أعمى القلب ما هي شـطارة

 اسمع وتعّلم يـا بغـل يـا ابـن الحمـارة

 

 

 

:ً  فرد الرجل الغريب قائال

 الحّق عيلّ يا عم، أنا ليكم مش كفو

 أقدم اعتذاري ورجائي أنول العفو

 

 

 

 فقال الشيخ عيل حسان:

 شيمة الكرام العفو بّس عليك تمسك دلييل

ــييل ــي دل ــن قلب تي لك ــ ــك بص  وعين

ـــاني ـــارج لس ـــك مخ ـــّجل بمّخ  وس

 تصـــبح مقـــداف لســـفينة بحـــوري

 

 

 

غني: من شعراء قرية الخطارة، يُحّدثنا عنه األستاذ دسوقي الخطاري  محمود ا

، ُوِلد وعاش يف قرية الخطارة بمركز )٢٩٤(شاعر سافر أجاد القول بالنميمفيقول: 

ً لكل من حس زوط، وعيل النابي، وقيل أنه من أفضل شعراء  نقادة، وكان معارصا

النميم، ورغم ذلك لم نجد من ابداعه غ واقعة واحدة ونميم واحد، ولم نجد من 

                                                             
 ملّوِش: تمشي تتخبط، تحّوش: تمسك عصاك، تبّظلك: تفقع)  ٢٩٣(

 ،یعتمد وزن النمیم على خمس شطرات وال یوجد لھ وزن واحدعّرف الشاعر دمحم األمین خربوش "النمیم" فقال: )  ٢٩٤(
فإن شعر النمیم یعتمد على أربع شطرات  ،ي شطریھ األول والثالث والثاني والرابعفإذا كان شعر الواو یعتمد الجناس ف
انظر: مقال لدمحم خربوش عن "فن  ."مزركش"أو  "منمنم"سوان وسمي بالنمیم ألنھ أوبقافیة واحدة. وھذا الشعر نشأ في 

 اإلماراتیة -الواو" بموقع جریدة البیان 



  

  

     

صادر من يحدثنا عنه أو يمدنا بشيئ من أقوال ه اللهم إال حادثته مع الطوخي، ا

الذي مّر ذات يوم عىل قطعة من األرض كانت مزروعة بالبصل وكان انتاجها جيد 

 ً  :)٢٩٥(اإلنبات غزير الطلعة، فأنشد قائال

 وكام يا خطارة بصلك مفـّرع

 كــل الــيل فيكــي مكــّرع

 

 

 

 محــاله بالجبنــة القديمــة 

ـــة ـــتاهل رضب القديم  ويس

 

غني من ولسوء حظه أن الذى سمعه  ً بما قال ذلك الرجل، فطلب ا أخرب محمودا

 : الرجل أن ينتظر هذا الطوخي يف صباح اليوم التايل ويقول له

ـــوخ ـــّب يف الج ـــك بتِخ  ريت

 أتاريــك فــالح مــن طــوخ

 

 

 

ـــــارة  ـــــش العط  زي جح

ـــــارة  ـــــق يف النظ  وال تلي

 

هت إليه،  ً وكاد أن ينفجر من شدة اإلهانة التي ُوجِّ وكان البد فتميز الطوخي غضبا

ً يرد  من رد اإلعتبار للكرامة التي ُجرحت وأهينت، وظل يسأل عّمن يُلّقنه ولو حرفا

به عىل هذا الرجل الذي أهانه، حتى وجد من يقوم بذلك الدور وهو الشيخ عيل 

 : النابي، فأماله

ــوخ ــن ط ــالح م ــي ف  حقيق

ــدوخ ــا ي ّ ــايص   أرضب الع

 

 

 

 ومــايش تحــت ضــل ســيفي 

 وأحكـــم وأرســـم بكيفـــي

 

غني ذلك، قال للطوخي: إنها ليست منك، فبكم اشرتيتها؟،  وعندما سمع محمود ا

 قال الطوخي: بفدان وساقية، فقال له: من النابي أليس كذلك؟ ،قال: نعم.

 

يُحّدثنا عنه األستاذ دسوقي الخطاري  من أهايل قرية الخطارة، :محمد عطيتو

ايض وهو طاعن  ً، وتويف يف أواخر سبعينيات القرن ا ا ً فق فيقول: عاش عمره رجال

ً مرير اللهجة وقد  ً الذعا . كان ناقدا نية بعد عمر ناهز التسع يف السن، فقد وافته ا

                                                             
 لألستاذ دسوقي الخطاريانظر: كتاب "صفیر البالبل" )  ٢٩٥(



  

  

     

، وأذكر له ما قاله يف رجل ك ان غريب عارصته يف آخر عمره وسمعت منه الكث

ً، بعد أن مّر عليه الرجل ولم يلق عليه التحية  :)٢٩٦(الهيئة وعندما رآه وعرفه ردد قائال

 أتاريــك يــا فقــر حــّالق

 عمــري مــا ريــت حــّالق

 

 

 

ــة ــق مــن تحــت الطقي  بتحل

 )٢٩٧(يطلع مـن بدنـة صـبيّة

 

 فندي من قرية كوم الضبع، كان يف بادئ أمره محمد الشيخ إبراهيم إبراهيم فندي:

الواو، ولكن بعد أن انخرط يف التصوف، طلب منه شيخ  يُكِثر من قول مربعات

طريقته الصوفية أن يمتنع عن قول الشعر ِلما فيه من هجاء وذم وغزل فاحش، 

فاستجاب الشيخ إبراهيم فندي وامتنع من يومها عن قول الشعر. وقد حفظت لنا 

عىل رجل اسمهما "رمزي، ذاكرة القوم أحد مربعاته التي قالها يتهكّم فيها 

 :)٢٩٨(وشالوم" كانا يقومان بمهنة تقطيع "جريد النخيل"، فقال

 أقعــــد هنــــا وال تقــــوم

ــالوم ــ ش ــن غ ــزي م  رم

 

 

 

 قعـــادك كلـــه خســـارة

ــدكارة ــى ال ــع حت ــا يوّق  م

 

شيبة محمد خليل عيل فرغل الدعبايس من نجع العربات بالبحري  شيبة محمد خليل:

ُحبّ لفن الواو ومن حفظة م، وهو  ١٩٣٦سبتمرب سنة  ١٦ولد يوم قموال،  من ا

وكان كث اإلجتماع بالشاعر الشيخ عيل يوسف عبد  الكث من مواويله ومربعاته،

واويل هللا، وكان يُنشد الِشعر أمام الشيخ عيل يوسف فيُعجبه. وللحاج شيبة  بعض ا

ربعات  :قوله منها، وا

ب ِنبــل  ســّمع أهيَــف َرضَ

ــّمع ــل س ــىل الك ــر وع  بح

 

 

 

 قـــالوا العواشـــق دكـــورة 

ــورة ــه دك ــت في ــا غرق  يام

 

                                                             
 انظر: كتاب "صفیر البالبل" لألستاذ دسوقي الخطاري)  ٢٩٦(

 بدنة صبیة: عائلة وأسرة كریمة طیبة األعراق.)  ٢٩٧(

 الدكارة: الذكور من النخیل)  ٢٩٨(



  

  

     

 :)٢٩٩(وكذلك

 

 

 

 

 

 

 ً  :)٣٠٠(وأيضا

 

 

 

 

 

 

 ً  :)٣٠١(وأيضا

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ّي الثالثة: مائة ولي من األولیاء، تخفت: تطمس)  ٢٩٩( ّي األولى: تُعرضي عني، متول  تول

 عالي إلّي، الثانیة: العلل والجروح، الثالثة: زادت العلل، الرابعة: تعالي إلي أیھا الصبرتعالیلي األولى: ت)  ٣٠٠(

مھیطل األولى: أھطل، الثانیة: یھطل ویتساقط من كثرتھ، الثالثة: اسم شخص. أما "یا حاج" األولى: یلقبّھ بلقب )  ٣٠١(
 الحرام ورغم ذلك كان یعمل بتجارة المخدرات، الحاج، الثانیة: فریضة الحاج، الثالثة: لقب رجل كان قد حج بیت هللا

 وكان یشتھر بلقب "الحاج".

ــوّيل  ــدمع وت ــبّي ال ــوني تص ــا عي ــه ي  لي

 قالت بدري زمان دريانـة عـالحزن متـوّيل 

أ تعـاكس الـزول ِتخِفـ  ت صـورة متـوّيل ّ

 ليها أمواس وأجالب تحلق عـاللحم وتجـاز

ا  ازجّ وِمتى تالقي للردية حُ  ّ ؟  تزول وتوّىل ، 

 

 

 

 يــا شــجرة الصــرب أرضــك فــ تعــالييل

ـــالييل ـــب تع ـــىل الحباي ـــي ع  تفّكرين

 من يوم ما رحلوا الحبايـب زادت تعـالييل

 أنا كنت أشوف األيام ِتقَىض كرضبة كيـف

ظــاني كيــف  أنــا بقــول يــا بــ مــن ا

 ، مزق األجفـان تعـالييل دمعي جرى كيف

 

 

 

 يا صاحب الكيف مخك ضاع ومهيطل

 فيك جرح مكران ينرت دود ومهيطـل

سلم الحر عىل دينه دوام يـا حـاج  ا

 وإن يّرس الرزق يضيّع ثروته يف الحاج

هيطل وإن رحت للحاج  ، يقولك روح 

 

 

 



  

  

     

 ً  :)٣٠٢(وأيضا

 

 

 

 

 

 

 

 ً  :)٣٠٣(وأيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

، من عيل عيىس برصي الحاج عبد العليم عبد العزيز حسانعبد العليم عبد العزيز: 

 أبناء عمومة الشاعرين ومنم،  ١٩٣٨من مواليد سنة ، باألوسط قموال أسمنت نجع

وقد عارصهما، كما أنه عارص الشاعر  ويوسف هارون زوط جحا هارون زوط

   الشيخ عيل يوسف عبد هللا.

 

 

                                                             
ً، الثالثة: تستعجب، الرابعة: لست مدرك. اما "خال" )  ٣٠٢( مدریتش األولى: لم تأخذ بالك، الثانیة: أبلھ ال تفقھ شیئا

 بأنھ خالھ وقریبھ.األولى: ِخل وصاحب، الثانیة: خل الطعام، الثالثة: خالي األساس، الرابعة: یصفھ 

ب د األولى: حرف الباء والدال، الثانیة: بھدلني، الثالثة: یبھدلھم ویرھقھم، الرابعة: تبھدل وتظلم وتجور في )  ٣٠٣(
 حكمھا للبالد

 يا الـيل زهالـك زمانـك وإنـت مـدريتش

ــــدريتش ــــام م ــــك خ ــــر علي  ينه

ــه  ــيل جرال ــر ال ــدريتشوتنظ ــل م  قب

 ترصف بال حساب وتاخد من العواذل خال

ـــــال ـــــهاري خ ـــــك يف الس  وقول

 واليل اتبنى ظلم هارس من جـداره خـال

 ، جالـه الفقـر مـدريتش والجيب يا خال

 

 

 

 

 يا الـيل كتبـت األِلـف أكتـبيل عنـدك ب د

 أنا اليل اتبعني الزمان ويامـا الزمـان ب د

 أحسـن الرجـال ب د، عىل  ده الزمان ِغْش 

 النــاس جينــا نــرود البلــد ونشــوف

 ل فـوق النـاس، والنـد لقينا العايل ِوطـي

 ، بـتحكم يف الـبالد ب د وأدي أنتن الناس

 

 

 



  

  

     

 ومن أقواله:

 ت يا جـرح وتهيـبعْ ياما وِس 

 ياما تعبّي يـا جـرح وتجيـب

 

 

 

ـــوني ـــب عف ـــز الحباي  وأع

ــم ترمــي عَ  ــونيمــن الجس  ف

 

:ً  وأيضا

ّـــي ـــا شـــوفتها زاد ِجن ّ 

ــــدّ  ــــيوق ّ ــــوز ِبن  امها ج

 

 

 

 ين تروح وتـاجي وراهـاواألدِّ 

ــ ــوز َق ــاج ــنود وراه  ْرع مس

 

:ً  وأيضا

 لــــيهم قسســــة ورهبــــان

ــار ــح الن  أكــرب مــن فــيهم راي

 

 

 

ـــا ـــم يعرفوه ـــيعة ل  والرش

 والجنة بعيونهم مش هيشوفوها

 

 :)٣٠٤(وقال

 

 

 

 

 

 

 وقال:

                                                             
 عقلي فین: أین یوجد، رموزه فین: أجید معرفة رموز ھذا الفن، جاري آفین: بجواري ثعبانین كبیرین)  ٣٠٤(

 منفعش حذري وضاع نظـري وعقـيل فـ

 أنا كنت فايق ورايـق وأعـرف رمـوزه فـ

 ذنبي ونـار جمبـي وجـاري آفـياما كرت 

 فـاكييا دنية الشـوم ليـه ماشـية سـد بكْ 

ــخِ  ــن ده الَص ــاكي م ــي أس ــاكيّف  ّد يكف

 ؟ ف كده قولييل انروحوا،  عاطياني قفاكي

 

 

 

 سن يا طبيب وأنـا راقـد عالرسـير عالعضـم

ــم ــلش إال العض ــيلّ مفاض ــي بُ ّ ــم من  والجس

ــيش لَ  ان مالق ــ ــدود ح ــوال ــمان يف يَ  العض

ــاس ــا ن ــا ي س ــي يف ســاعة ا ــايل طبيب ــا ج  أن

 ؟ أنـا قولتلــه وال نــاس قـايل ملــيكش حبايــب

 

 



  

  

     

 

 

 

 وقال:

 

 

 

 

 

 وقال:

 

 

 

 

 

 

 

 :)٣٠٥(وقال

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 یده، الثانیة: كان یعطي بالكیلة والِمدْ، الثالثة: الموت مدده وقضى علیھمدیده األولى: مد )  ٣٠٥(

 شوف من ِقّلة أصل الطبيب َفّرق دواي عالنـاس

 ، كلـوا لحمـي وسـابوا العضـم وعارشتّيل ناس

 

 يل وال عيّـانأمانة يـا طبيـب تعـا شـوف أنـا مـبْ 

ـــان ـــب عيّ ـــا طبي ـــا ي ـــيل في ـــرح ال  والج

 طبيبي سحب َمجّصة م العلبة وجاب ريشةي أنا جان

ــة ــة الريش ــاِملش رضب ــب مح ــا طبي ــة ي  أمان

ــة ــري بخيش ــان ده فق ــي وعيّ ــن غن ــن م  ، أحس

 

 

 

 عليل َطَلب عود فقالت أم العليل عود ايـه

 جسم صاله الغرام يا ابنّي ِفضل فيه ايـه

 شوف أم العليل بتسأل ورا الطبيب عىل ايه

 ممعـاكش دوا  قالتله أمانة يـا طبيـب

 قالها لو كان معاي دوا كنت اديتك ثواب 

ــد هللا ــر بي ــت األم ــديها وقال ــبّلت اي  اتس

ـــــــاني ـــــــا زم ـــــــم عليّ  َحَك

 

 

 

 الراجل اليل مىشـ يف الهلـس مديـده

 رصف كت مال كان بالكيـل مديـده

 لـيس اللعـ والخـالياما طغـاه إب

ا أحوجه الح وت ومديده ، الّ  دواه ا

 

 

 



  

  

     

 وقال:

 

 

 

 

 

 :)٣٠٦(وقال

 

 

 

 

 

 :)٣٠٧(وقال

 

 

 

 

 :)٣٠٨(وقال

                                                             
 دادیت ناس: ترفقت وتوددت مع ناس)  ٣٠٦(

 قنجة: مركب أو قارب فاخر "یخت")  ٣٠٧(

ً في )  ٣٠٨( طیران وشالوه: طیران جمع "طار" وھو الدف الذي یُضرب بھ في األفراح، وكان في الصعید یُستخدم أیضا
 اتم، فكانت تمسكھ "الندّابة" التي تندب المیت، وتقرعھ وتنشد أشعارھا في رثاء المتوفى.األتراح والمو

ــه ــرد في ــويل والزم ــد ل ــس الُعق ــا الب  ي

 جرحتني جـرح احتـاروا الطبابـة فيـه

 من العرص للعرص ليك شبّاك بتقعد فيـه

حبة وتالقيني يا روحي فيه  بتفتح كتاب ا

 

 

 

 أمانة يا طبيب بنـوع الـذل تعـذرني

 أقولك داويني تقويل الدار تعا زورني

 ياما داديت ناس يوم ما كنـت بحـايل

 ، لكنـت تعـذرني لو كنت تعلم بحايل

 

 

 

ان  حبّيت غزال زين عىل شط البحور ح

ان معجب بإبهاجه وقاعد ع  البحور ح

 أمـا الخـدود مانجـة ، الفم خاتم دهب

ان وراكبله قنجة  ، بيدور عالوليـد حـ

 

 

 

ــم  ــات ُج ــع م ــل وق ــيلوهعلي ــزاز يش ــه الِع  رفاق

ــــالوه ــــه وش ــــت ِعّمت ــــوت وقع ــــة ا  يف حال

ان وشــــالوه ْ  إلخواتـــه التالتــــة بــــتالت ِطــــ

ــف ــال كي ــة ب ــكرانة عميان ــة س ــه الندمان ــات أم  ج

 

 



  

  

     

 وقال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)٣٠٩(وقال

 

 

 

 

 

 :)٣١٠(وقال

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 عاذلیني األولى: عایزه لیّن، الثانیة: عذولین، األخیرة: عازلین ومختلفین)  ٣٠٩(

 معروفھ األولى: المعروف، الثانیة: لم یعرفھ، الثالثة: جبل عرفة)  ٣١٠(

 وقالــــت يــــا وعــــد تعمــــل معايــــا كيــــف

ــالوه ــىل شــيل الحمــول وش ــا أوالدي صــغار ع  ده أن

 

 حبّيت غزال زيـن راكـب تـاكس مّالكـي

 قــال مفـيش حــد مّالكــيحبّيـت أالغيــه 

 إن كان بّدك تالغيني روح بينا عند القايض

ــــــن ــــــالقلم بالس ــــــب ع  ويكت

 ، وأبقى أنا والتاكس مّالكي وأبيّنلك السن

 

 

 

 نيليأمانة يا طبيب هـاتيل برهمـك عـاذ

تـي عـاذ  لينيخايف أقول آه ساكن ج

 لينيعّز ما ليّـا يهـددني بـالكالم عـاذوأ

 يدموعي عىل كريس الخدود جار أنا نزلت 

 ليني، ولكن يا طبيب عاذ وأخواتي جاري

 

 

 

 الناس معروفه تْ يِ ْس راجل عاداه الزمان نِ 

ّه َش   حتى الرأي معروفه تّ وأدي العقل من

 ل معروفهاوأدي داق عليه الريف حتى جب

 ده كان راجل زيـن وسـط الرجـال يبـتِّ 

ــد  ــوه الول ــاه كره ــا زاد عي ــتّ ّلم  والِب

 ، وسط النـاس معروفـة ده كان ليه بيت

 

 

 



  

  

     

 : )٣١١(وقال

 

 

 

 

 

 

 :)٣١٢(وقال

 

 

 

 

 

 

 

 :)٣١٣(وقال

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 في منى وعرفاتالصیف شتموني: أدرك الشتاء )  ٣١١(

َّت: كالم لیست منھ فائدة)  ٣١٢(  وفي النیران وقلوه: وضعوه في النیران وأنضجوه، الراجل الِھلف: السیئ، الكالم ل

 وال تفطفطش: ال تكن أھوج أرعن، مین عقلھ: من ربطھ)  ٣١٣(

 عيّــان يــا طبيــب واألحبــاب شــتموني

 وأنا قصدي أزور النبي قبل الصيف شتموني

 قأمانة يا طبيب اكشـف عـىل جروحـي َحـ

ــق ــه ح ــل غالف ــن داخ ــن م ــاتيل دوا زي  ه

 ، أهـل البُطـل شـتموني ومشيت مع الحـق

 

 

 

 البُْن من وادي اليمن وجابوه سافروا ع

ان وَق   لـوهسهروا عليه الليايل ويف الن

 أدي الراجل الِهلف أدي ِقّلته وال هـو

 كالم َلّت من غ معرفة يقولوهالياك 

 

 

 

ــ ــاسقإن عش ــوّري الن ــم ت ــق ل ــب اعش ــا قل  ت ي

 ش وســط النــاسْطــفِ فطْ واعمــل ســفينة وال تِ 

ــل جَ  ــالويل ِعق ــكمَ ق ــ َعَقلــه، أنــا  ل ــت م  قل

ــ ــون ِي جن ــوف ا ْولوش ــه ـدُّ ــل يف عقل ــع عق  تس

ـــ ـــهـيمش ـــاس ي بعقل ـــالم الن ـــع ك  ، وال يتبّ

 

 

 



  

  

     

ً مع عّمه الشاعر يوسف بن هارون بن زوط يف حلقة  وكان الحاج عبد العليم جالسا

اء يف "بُكلة" من الفخار  تشبه ُقّلة  –ِذكر "صويف"، فجاء غالم يسقي الضيوف ا

اء  ً  قولنه، فاز يتذكر أحد همومه وأح فإذ بالشيخ يوسف بن هارون –ا  :متوّجعا

 

 

 

 

 :)٣١٤(فأجابه الحاج عبد العليم لفوره

 صحيح يا خال خّلفويل الحبايب بُكايل

ــايل ــب بُك ــويل الحباي ــيل خّلف  وال

 

 

 

 ترايـــبق َدْهـــْس ويّـــا دي َخْلـــ

ــــايب ــــاجيهم نص ــــن هللا ت  م

 

وجود سليمان محمد :الخطاري دسوقي ، ولد يوم الثالث الخطاري دسوقي عبد ا

م بقرية الخطارة، عضو اتحاد كتاب مرص، وعضو مجلس  ١٩٦٤من ديسمرب سنة 

إدارة فرع األقرص إلتحاد كتاب مرص، ورئيس نادي أدب نقادة، وعضو نادي األدب 

ركزي لفرع ثقافة ق  :يف فن الواو من أقوالهنا. وقد تقدمت ترجمته كاملة، و ا

 الغربـــة طالـــت وأحزنـــت

 والعــ لــو تلمــح زنــت

 

ــــت ودك خرســــتان  العب

 فضـــل يالعبـــك خرســـتان

 

ـــت ـــي مخلي ـــي وجعن  قلب

ـــت ـــّيل ماخلي ـــدت خ  عاه

 

 

ـــه  ـــول مدادي ـــزن ط  والح

ً مداديــه  )٣١٥(والزانــي دايمــا

 

ـــي ـــب أصـــبح قمرت  والقل

 )٣١٦(عىل يومه نحسك قمرتـي

 

 والهــــم شــــلته وثــــايق

ـــايق ـــد ووث ـــة عه  والكلم

                                                             
 دَْھس: روث البھائم)  ٣١٤(

 مدادیھ األولى: جمع مده، الثانیة: مد یده من أثر الفقر)  ٣١٥(
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ـــايل  هـــات يـــا واد إزقينـــي مـــن البُك
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ــاي ــىل الن ــادك ع ــت بع  غني

 لو صـح قربـك عـىل النـاي

 

ـــتاه ـــغ كرس ـــي الص  قلب

ــتاه ــارت كرس ــايتي ص  وحك

 

 سـيبك مـن النـاسيا قلبـي 

 مالوهش كلمـة بـ النـاس

 

 قـــرب لصـــاحبك بهكتـــار

ـــار ـــل بهكت ـــى القالي  تلق

 

 صاحبي اليل شيلته ف بتارين

 قلبــي يف عمايلــه بتــارين

 

ــان ــه مراع ــاحبي راعيت  ص

ـــان ـــه مراع ـــي مرتع  قلب

 

ـــي عـــىل راح ّ  زمنـــي طحن

 وفضــــلت أدّور عــــىل راح

 

 والرســـ يعلـــم بـــه ربـــك

ــك ــعد بقرب ــب يس  )٣١٧(القل

 

ـــك ـــد عتاب ـــّيل قاص  وتم

 يف دروبـــه تاهـــت عتابـــك

 

ـــة ـــايله ذميم ـــيل خص  وال

جالس ذله وال   )٣١٨(يمةميف ا

 

 وإلــزم حــدودكيف الجــد 

ــدودك ــا ج ــة قاله  )٣١٩(حكم

 

 ووزنتــه بميــزان الــدهب

 )٣٢٠(جيت أعاتبه قـام دهـب

 

ـــودي ـــاره وج ـــّيل ك  وتم

 )٣٢١(وقطعت عرقي ووريـدي

 

 ودشدش عضـامي وهرانـي

 مــا شــفت راحــة يف زمــاني
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 طبيــب الطبابـــة يمتعـــال

 أفعــال حبـــايبي يمتعـــال

 

ــبح الــدوا مــّر قــايس  ص

ــرايس ــف م ــل الف  )٣٢٢(والعق

 

، من قرية كوم الضبع بشمايل محمود إدريس فتحي محمد حمد هللافتحي حمد هللا: 

 ومن أقوالهشاعر له ديوان "سلم لفوق" وديوان "قلم نونو" بالعامية، مركز نقادة، 

 :يف فن الواو

ــزين ــىل ال ــالتي ع ــدأ بص  أب

ــزين ــىل ال ــّدرنا ع ــك يق  ربّ

 

 

 

ــــا ــــل نبين كّم ــــه ا  ط

ـــة بينـــا  ـــا عمران  يف دني

 

ــات ــم م ــايش ول ــب ع  الح

ـــات جـــد محتـــاج   وا

 

ــا صــ ــت م ــتحبتنا مات  عزي

ــت ــاز زي ــة ع حب ــديل ا  قن

 الــدنيا ُمــّرة كمــا الســم

 شــارب يومــاتي كــاس ســم

ـــرح يامـــا قســـمناه  الف

ـــمناه ـــل ف س ـــا كعس ّ  كن

ــد  ــر قاي ــا جم ــا ي ــا بالدن  ي

ـــك ســـك وحـــادد  ده حبِّ

ــايه ــدس ت ــا ق ــك ي  خيل

 الغــايل عمــره مــا يهــ

 

 

 

 

 ولـــم تمـــوت الرجـــايل

 ابــرة فــوق جبــل عـــايل

 

 يا وعـدي يـا ميـت خسـارة

ً مــا ل  قيــت بصــارةأبــدا

عـــايش  هـــم وضـــيق يف ا

 عـايش حيــاتي ومــا عــايش

ــيجارة ــنا ف س ــا َخّمس  يام

ـــرارة ً م ـــدا ـــا أب ـــم دقن  ل

ـــّراق ـــب ح ـــع ويف القل  وال

 واكــل مــن القلــب كــام راق

ــده ــّدي يف غم ــيف مص  والس

 حتـــى لـــو ِدبـــل ورده
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، ُولد سنة محمود جاد الكريم حمدعبد النارص أاألستاذ الشاعر  :أحمد عبد النارص

ساحة والري سنة بنجع الهدايات شمايل مركز نقادة م ١٩٧٠ ، وتخّرج من معهد ا

هتم باألدب والشعر، حيث أنه يكتب الشعر العامي ومربعات  ١٩٩٢ م، وهو من ا

فن الواو، كما أن له اهتمام بالفنون القولية الشفاهية، وهو عضو رابطة مبدعي 

حروسة األدبية. ا عن نفسه بكل تواضع، فيقول: ال ويحّدثن مرص بالكويت وجماعة ا

 أحب أن يصفني أحد "بالشاعر"، وما اكتبه أتمنى أنه يرقى إىل مستوى الشعر.

وَرَدة" لم حمد ديوان شعر عاموأقول: للشاعر عبد النارص أ ية بعنوان "حجر ا

وله العديد من األعمال  وديوان آخر بعنوان "من واو عبد النارص أحمد"، ،يطبع بعد

طبوعة والصحف اإللكرتونية،  األدبية نشورة ببعض الصحف ا وها هي بعض ا

مربع يف فن الواو، اقتطفنا من حدائقها  ٢٠٠مربعاته الشيقة التي بلغت أكثر من 

قفول، فيقول الشاعر عبد النارص: فتوح ومنها ا  بعض الزهور، منها ا
ـتـَـعــــــــــأبـِدي  ُ  ــالبـذكـــِري 

ـــي  ـــب واآللوأتـرضَّ ـحــ ـــي الصَّ  علـ

 

 نـبـيـنـــــا يـشـبـه َعـطــا أشـجـار

 ال جـاع ِف ُقربُـه وعـطـش جـــــــار

 

ــــزول ــــر حت ــــّدة بالصب ــــو شـ  ل

 الـفـقـــر ُعـمـــره مــــا عــاب زول

 

َـْطــــع  ال تـمــــد يـــــّدك لـزول ن

 أصـل الـنـدالـــة دي فـيــه طـبْـــــع

 

ـوْ  ـيـــل إبـعــــــــــد عـن السَّ  با

ــــل ــــع وال يميـ ـــت ال يـوقـــــ  البي

 

ــــيه ـــــه وأراض ــــر أصالحـــــ  الح

ـــل أراضيـــــــه  والنــــــــدل أهمِّ

 

 دنيـــا بليــــدة .... بـــال أحاســـيس

 

 

ــد ـُمـجَّ ـّلــي عـلـيــــــك يـا م  وأص

 مـدحنــبـيــنـــــــــــــا مـج وأزوا

 

 بـالـجـود إيـديـنــــه َسـخــــايـــــا

 ؟يـره جــــــــار الـواليـــــامـيـن غـ

 

ــــم ــــا نـدايـ ــــة فيهـــ ـ َ ل ـَ  دي العج

 وال زول فـــــي العـــــز دايـــــــم 

 

ـــة ـــن الـهـفـيّـ ـــي يف اب  تـعـشـمـش

ـَّــــة  وتـغـور مـن ايـــــده الـعـطـي

 

 ــــــــدل يشبــه لنــاسهده الـنــــ

ـــه ـــت ِف ساس ــــوى كان ــــو تقـ  لــ

 

ـــاطي ــــي ب ـــده ف ــــه وأخ  أضمـــــ

ـــي ــــل واط ــــو أصـــ ـــر أبـ  واهج

 

ـــــا ـــــي ..... يعـوزه ــــندل الل  بتش



  

  

     

 للحــــر تطـــرح ... بلـــح صيــــص

 

ــيْ  ــْي َج ـــه وَج ـــدل يومــــ  الـنــــ

ــــيْ  ــــول َح ــــ . واق ــــازعق بحيس  ح

 

يت قمـــايــــــــرك وبـاأللــــف  عـــدِّ

ـــّواب وتح ــــف ط ــــر َحل ـــي الحصي  ت

 

ــــــاب وعـايــــش تـراحيـــــل  َرغَّ

ــــل ــــّدي ومفيـــــش حي  الـعمــــر َع

 

ـــدل راح . يـــاجي ... لــــه يـــوم  الن

ـــــع دوم ــــح ... يبي ــــع يرس  ِف النج

 

ـــوم ـــوف ي ـــ أش ــــدل نفيس  ِف النــ

ـــوم ـــنهش مـــع الب ــــه . ت ـــان في  غرب

 

ـــــه يـ ِّ ــــي ..... يخل ــــت ... إله   دعي

يــــــــــه ِّ  يرشــــــب يف ... ِدرِدي وخل

 

ِّـيــــن ــون حـدانـــــــا .. َمـَعـت  زيت

ــــن ِّـيـ ــــب ..... َمـَعـت ـــي السـالي  حت

 

 وال غايـــــب ...... إال معــــــــــاود

ـــراود ـــاب ا ــــه ... س ـــو كحلـــ  ل

 

ـــق ـــاحبي .. للح ـــا ص ـــت .. ي  إن جي

ـــق ـــا الُح ـــيهم ....كم ـــاقت ... عل  ض

 

ـــار ـــا الف ـــُرض كمـــ ــت يـق ــن تح  م

  ال ســــم نـافـــــــع .... وال ْحـفــــار

ــــا ــــل .. ِف مــوزه ــــدل يـاكـ  والن

 

ــــي ــــي ... نحيبـ ــــب ف ـــو الســب  ه

 وحـــــاالقي ..... ربـــــي .. مجيبـــــي

 

ــــك ــــت ِقرِش ــــم ... شف ـــقيت لـ  وش

ــــايا  ــــكوَغط ــــي الَطــــل ِبـرِش  .. ف

 

ــــة ــــرا وَطـِريّــ ــــت خـض  وسـرح

ــــة ـــاني وطـوريّـ ــــل ُقـّفــــة ت   أشي

 

 م الفقــــر .... يبيــــع .... عنزياتــــه

 مـــن جـــنس .. فعلـــه .... جزاتــــه

 

ـــل ـــه واص ـــة .. ل ّ ـــوا ... جت ـــا يالق  م

ــــل ــــه ..... الحواص ــــوا .... بي  ويعبُّ

 

ــــره ل ِف .. عم ــــوِّ ـــــندل .... يط   ال

ــــ ... ـــــه يكرس ــــربهوَحياتــ  . يف ص

 

ـــا  ـــض دهـبـنــ ـــن البـيــ  والـقـطـ

 مـيـن الـ دهـبـهــــــا ونهـبـنـــــا

 

ـــــلة ـــــم ...... الجلي ــــب يضــ  وكلي

ـــــة  ـــــه .... الكحيلــ ــــدت عيون  رم

 

  الفقـــرا .. مــــا لهوميشـــ .. نايــــب

ــــدل يعــــّد ... ْف ...... أرانــــب  والن

 

  داِبـــي ... ويف الـجســـــــم الِطـــــع

 دل قـاِطـــعوال شيئ فـــــي الـنــــ



  

  

     

 

َـخـلـنـــــاهت  ــراب بـلـدنـــــــا ن

ـــاه ـــل ِنـخلـنـــ َحـاِمـ ـــل ا  جـمــ

 

ــــاه ــــه ملكنـــــ ـــواو زمامـــــ  ال

ــــاه ـــنا ملكن ــــه عيش ـــن قمحـــ  م

 

 ِمــن شـوُقــــــه قلــــبي واِكلنـــــي

ـــي  ـــوكي تـــاِكلـنــ ـــن أبـ  سنـيــ

 

ـــدر  ـــك الب ـــن وش ــــار م ـــم غــــ  ك

 در ـــواهر زان الصــد الـجــعق

ــــوبتي ــــهِمك وجـــــــــا ِيفْ  ص  س

ي ؟ ـِ ــ ب . ِتـجــــــاف ـــرِّ ــا اق ــه   لي

 

 ؟ـدِّي عـاشـق تـراب مــصـــر ـَ مـيـن ق

ْـِقـ  ـي الـمـرار َكـْســر ِتـكـَســر ِف َحـل

 

ــــيْ  ـــــر الح ـــــر .. واذكــ  استغفـ

 ْي ؟ـمـــن مـــات مافــــاده بكـــا بشـــ

 

 ده الــــــيل معــــــّزم .....معــــــاود

ــــــاه َود ــــــيل مع ــــــاِتش ال  وال م

 

ـــــي ــــو تقض ـــــه ل ــــر ترثي  العم

 طبطــــب عــــيل ولــــده واســــيه

 

ُـّخـــــال  ما تسَوي وال ُسـبْـــــــط ن

 اسمعها منـي يــا بــو الخـــــــــال

 

ـَش ـّـــا مـش حـ  الـقـول يـا اخـوانــ

 

 مــا لـقـيـنـــا فـيـــه الـنـكـايـــل

ـــل ـــك التـقـــايـ ـــي عـليــ  نــرمــ

 

ـــــه ـــــه يف بابَ ــــدرنا أرضــــــ  وب

ـــــابَة ــــمس الطيـــ ـــــران بش  خـم

 

 مــن يــوم مــا شاِفـــك يـــا َوعـــُده

ـــــُده ـــــع يف َوع جـــ ــــايف ل  وخ

 

ـــــق ......  ــــــا ع الخل ــ ـــــيّ  بنت

 يــد ..... زنتـــي للعقــوال انت

ــــك ــــه ِنـَشـاِنـ ــــب صــابُـ  والـقـل

ــــك ــــيل عَشاِن ــــبت أهــ ــــا ِس   وأنـ

 

ــْيف القــل ّ  ـيــــب ساكنـــــــــة ونــن

 وأعـشـقــهــا وده غــْصـــب عــنـــي 

 

 توّجـــــه اليـــــه .. بالشكايـــــــة

 افتـكــــره لـــو حتـــي بآيــــــــة

 

ـــــــا  ــــــرا .. سابوه ــــــوك وأم  مل

 وخليفـــــــة .. تــــــدعي البوهــــــا

 

ــــش راح ــــات م ــــن م ــــرّده ؟ م  ت

 وقــــول لــــه .... كلمــــة تشــــّده

 

ِّـبـ  ــر ســـــــاَوي تـــراهــــــاوالت

  أوعــــــاك ال تـجـــري وراهــــــا

 

ُـوَمـــ  ــة فـــوق الـســرايـــرــوال ن



  

  

     

  ــي حـيــتـــــَدشوال ِمـد ِقــيــِضــ

 

 ــل دوايـــــــــروال نــاس بـتــفـتِــ

 

القريّة باألوسط الشاعر عبد النبي عبد السالم عبادي من نجع عبد النبي عبادي: 

ً للغة اإلنجليزية  ١٩٨٧يناير سنة  ١قموال بمركز نقادة، ولد يوم  م، وهو يعمل معلما

رصية،  بالتعليم اإلعدادي، ويكتب القصيدة الفصحى وله ابداع باللهجة العامية ا

م  ٢٠٠٨وهو عضو نادي أدب نقادة وعضو مؤسس يف حركة شعراء الطرق األدبية 

 الجوائز األدبية. وقد حصل عىل عدد من

له مجموعة شعرية "عىل بُعد فاطمة أو أقل"، ومجموعة قصائد بديوان "شعراء 

الطرق..ديواننا"، ومجموعة قصائد بديوان "شعراء الطرق..إبداعنا"، وقصائد يف 

فصحى" وهو تحت الطبع،  –ديوان "إبداع مرص"، وله ديوان "من ُحسن الحظ 

فصحى" وهو تحت الطبع، كما أن له  –يعرفونك وديوان "هي ال تشتهيك..وال هم 

 باع كب يف "فن الواو"، ومن مربعاته:

َيّــــة  : قــــالتيل مــــرة الِبن

ــــة  ال كنــــت واقــــف ِبِنيّ
 

ــايز ــا ع ــا م ه ــدي وغ  بل

ـــايز ـــت مع ـــديانها بقي  ج
 

ـــي ـــة األوان ـــة مالي  الكوس

ـــي ـــاتني أوان ـــابني وف  س
 

ـــوا ـــى يموت ـــدر الحزان  ق

ــــوا ــــايل يموت ــــا األع  أم

 

ــا  ــرة ج ــت م ــل !البخ  ماي

ـــل ـــا جماي ـــا رب هاته  ي
 

 البخت عمـره مـا جـا زيـن

 بــ اســتعارة ومجــازين
 

ــــد ــــرة أعان ــــت م  جرب

 

 

 الحـــب جوايـــا ســـاكن

ــــاكن  وال ــــا س  دّب جواي
 

ــا المــوني ــى فيه ــو حت  ل

ــوني ! ــبح  ــفي أص  واليوس
 

ـــدس ـــب َمَهن  وعـــىل الغري

ــدس ــبح مهن ــف أص  ! والِهل
 

 بــالّرخص مــن غــ جنــايز

ـــز ! ـــو القزاي ـــظ َمل  والح

 

 يــــا رب اســــرت وســــّلم

ـــّلم ! ـــب نس ـــىل الحباي  وع
 

ـــيبَه ً يص ـــا ـــ دايم  والرش

 مش عارف أوصف نصـيبَه !
 

ـــالف ـــ مخ ـــدري وأميش  ق



  

  

     

 مــا قــدرت أبقــى معــاه ِنــدْ 
 

ـــّرة : ـــت يل م ـــا قال  أمريك

 ِشــيل الحمــول صــعبة ُمــّرة
 

 سألت األرض ويـن ناسـها ؟

ّاســـها  وكيـــف ينســـاها ون
 

ـــاكن ـــوت ومس ـــت بي  لفي

ـــاكن ـــا س ـــا م ه  وهللا غ

 

ــع  ــب تبّ ــالف !والقل ــا خ  م
 

 إرجــع يــا عربــي وَحــايش !

 آدي طريقك "وحـااا...يش!!"
 

ـــد ! ـــا يف ح ـــت إن م  أجاب

 وليل الخوف ده ملهوش حد !
 

ـــرايس ـــا وم ـــت مين  ودخل

ـــا رايس ! ـــة م  وهللا ف ُغرب

 

























  

  

     


 أبو العباس تقي الدين ، اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمي الخلفاء -١

توىف:  قريزي (ا ، تحقيق  هـ)٨٤٥أحمد بن عيل بن عبد القادر الحسيني العبيدي ا

جلس األعىل  : محمد حلمي محمد أحمد٣و٢، تحقيق ج : جمال الدين الشيال١ج  ، ا

 ، الطبعة األوىل. لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي -للشئون اإلسالمية 

رصية يف وادي -٢ شفيق  –، ترجمة لبيب حبيش  ، جيمس بيكي النيل اآلثار ا

 م. ١٩٩٩، سنة  فريد

، ترجمة: بش  ، جان كلود جارسان ازدهار وانهيار حارضة مرصية: قوص -٣

 م. ١٩٩٧، سينا للنرش، الطبعة األوىل  السباعي

، خ الدين بن محمود بن محمد بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي  األعالم -٤

توىف:  ، الطبعة الخامسة عرش  هـ)١٣٩٦(ا  ٢٠٠٢أيار / مايو  -، دار العلم للمالي

 م .

توىف:  -٥ أعيان العرص وأعوان النرص ، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ا

الدكتور محمد  -الدكتور نبيل أبو عشمة  -هـ) ، تحقيق: الدكتور عيل أبو زيد ٧٦٤

عا -موعد  وت، دار الفكر  -رص الدكتور محمود سالم محمد،  دار الفكر ا  -ب

 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨دمشق، الطبعة األوىل، 

،  ، عبد هللا بن ضيف هللا الرحييل اإلمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية -٦

 دار االندلس الخرضاء.

روزي، أبو  -٧ األنساب ، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ا

توىف:  ه ،  هـ) ، تحقيق:٥٦٢سعد (ا علمي اليماني وغ عبد الرحمن بن يحيى ا

عارف العثمانية، حيدر آباد ، الطبعة األوىل،   م . ١٩٦٢ -هـ  ١٣٨٢مجلس دائرة ا

رصية -٨ رصية القديمة" األهرامات ا ،  ، عبد الحليم نور الدين "أستاذ اللغة ا

 اعداد الباحث: مهاب درويش، مكتبة اإلسكندرية.

يف محافظة قنا : منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية القرن األولياء الصالحون  -٩

عبد الوهاب غرباوي ، الطبعة األوىل  –الرابع عرش الهجري ، أبو مفضل األصفوني 

 م . ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤



  

  

     

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث القريش البرصي ثم  البداية والنهاية -١٠

توىف:  ي هـ)٧٧٤الدمشقي (ا ، الطبعة  ، دار إحياء الرتاث العربي، تحقيق: عيل ش

 م. ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨األوىل 

أحمد  تقي الدين أبو العباس ، البيان واإلعراب عما بأرض مرص من األعراب -١١

توىف:  قريزي (ا ، تحقيق:  هـ)٨٤٥بن عيل بن عبد القادر الحسيني العبيدي ا

اني اني)، طبعة جوتنجن، أ  م. ١٨٤٧ا عام فردناد واسطون فيلد (مسترشق أ

سيحية والرهبنة وآثارهما يف أبروشيتي نقادة وقوص وإسنا  -١٢ تاريخ ا

عادل فخري ، تصدير: األنبا بيمن ، الطبعة  –واألقرص وأرمنت ، نبيه كامل داود 

 م. ٢٠٠٨األوىل ، مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي 

د بن مهدي الخطيب ، أبو بكر أحمد بن عيل بن ثابت بن أحم تاريخ بغداد -١٣

توىف:  ، دار الغرب  ، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف هـ)٤٦٣البغدادي (ا

وت، الطبعة األوىل،  –اإلسالمي   م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ب

 عبد الرحمن بن حسن الجربتي،  تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار -١٤

توىف:  وت. -، دار الجيل  هـ)١٢٣٧(ا  ب

، أحمد موىس  قنا من العرص الحجري إىل العرص الحديث تاريخ محافظة -١٥

 م. ١٩٨١سنة  -، مطبعة فكتوريا  عبد العظيم

 م . ١٩٩٧تاريخ وحضارة مرص القديمة ، سم أديب ،  -١٦

، الطبعة  ، محمد أحمد حامد القايض تأمالت إسالمية يف حياتنا اليومية -١٧

 م. ٢٠٠٩الثانية 

سيح صليب تحفة السائل يف ذكر أديرة رهبان  -١٨ رصي ، القمص عبد ا ا

سعودي الربمويس ، مطبعة الشمس بشارع كلوت بك سنة   م . ١٩٣٢ا

قر ابن  -١٩ رصية ، رشف الدين يحيى ابن ا التحفة السنية بأسماء البالد ا

توىف:  القاهرة ، مطبوعات الكتبخانة  –هـ) ، مطبعة بوالق  ٨٨٥الجيعان (ا

 م . ١٨٩٨ -هـ  ١٣١٦الخديوية سنة 

دينة الرشيفة -٢٠ شمس الدين محمد بن أبو الخ  ، التحفة اللطيفة يف تاريخ ا

توىف:   هـ)٩٠٢عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ا

وت، الطبعة االوىل  –، دار  الكتب العلميه   م.١٩٩٣هـ/١٤١٤ب



  

  

     

رصي  -٢١  ١٣١٥ول محرم الجزء الثاني وجه قبيل : أ –تعداد سكان القطر ا

حمية  ١٨٩٧هـ / أول يونيه  ية ببوالق ا طبعة الكربى األم  م . ١٨٩٨م ، ا

حارضة يف تاريخ مرص والقاهرة -٢٢ عبد الرحمن بن أبي جالل الدين ،  حسن ا

توىف :  ، دار إحياء  ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم هـ)٩١١بكر السيوطي (ا

 م. ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧وىل مرص، الطبعة األ  –الكتب العربية 

ة -٢٣ رص القاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشه ،  الخطط التوفيقية الجديدة 

حمية عيل باشا مبارك ية ببوالق مرص ا طبعة الكربى األم : ١٣و ٩، الجزء  ، ا

 هـ. ١٣٠٦:الطبعة األوىل ١٩هـ، الجزء  ١٣٠٥الطبعة األوىل 

ائة الث -٢٤ ، أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن  امنةالدرر الكامنة يف أعيان ا

توىف:  عيد ضان هـ)٨٥٢أحمد بن حجر العسقالني (ا ،  ، تحقيق: محمد عبد ا

عارف العثمانية  هـ/ ١٣٩٢حيدر اباد/ الهند، الطبعة الثانية،  -مجلس دائرة ا

 م.١٩٧٢

سم الدليل إىل الكنائس واألديرة القديمة من الجيزة إىل أسوان ، اعداد: ق -٢٥

العمارة القبطية بمعهد الدراسات القبطية ، بإرشاف الراهب القس: صموئيل 

هندس: بديع حبيب جورجي .  الرسياني، وا

ستدرك -٢٦ ، مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة الهمداني  رجال الحاكم يف ا

توىف:   -هـ  ١٤٢٥، الطبعة الثانية،  ، مكتبة صنعاء األثرية هـ)١٤٢٢الوادعي (ا

 م. ٢٠٠٤

، مطبعة  ، عبد النارص شاكر القط نقادة –رواد التعليم يف قريتي: الهدايات  -٢٧

 م. ٢٠١٤الحرية الحديثة بالبياضية 

نعم  -٢٨ عطار يف خرب األقطار، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد ا الروض ا

توىف:  ى (ا  -، مؤسسة نارص للثقافة  ، تحقيق: إحسان عباس هـ)٩٠٠الِحم

وت   م. ١٩٨٠، الطبعة الثانية،  طبع عىل مطابع دار الرساج -ب

شاه ، أحمد عبد النبي  -٢٩ الساللة البكرية الصديقية : التاريخ واألنساب وا

فرغل الدعبايس البكري الصديقي ، مؤسسة األمة العربية للنرش والتوزيع ، الطبعة 

 م . ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥األوىل 



  

  

     

لوك ، -٣٠ عرفة دول ا أحمد بن عيل بن عبد  العباس تقي الدينأبو  السلوك 

توىف:  قريزي (ا هـ) ، تحقيق: محمد عبد القادر ٨٤٥القادر الحسيني العبيدي ا

وت، الطبعة األوىل،  –عطا ، دار الكتب العلمية   م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ب

محمد بن الحس بن محمد أبو عبد الرحمن ،  سؤاالت السلمي للدارقطني -٣١

توىف:  سالم النيسابوري بن موىس بن خالد بن ، تحقيق: فريق  هـ)٤١٢السلمي (ا

و د/ خالد بن عبد  -من الباحث بإرشاف وعناية د/ سعد بن عبد هللا الحميد 

 هـ. ١٤٢٧، الطبعة األوىل،  الرحمن الجرييس

، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  س أعالم النبالء -٣٢

توىف: َقايْماز الذهبي  حقق بإرشاف الشيخ  هـ)٧٤٨(ا ، تحقيق: مجموعة من ا

 م. ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥، الطبعة الثالثة،  ، مؤسسة الرسالة شعيب األرناؤوط

عبد الحي بن أحمد بن محمد أبو الفالح ،  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٣٣

توىف:  ، دار  اؤوط، تحقيق: محمود األرن هـ)١٠٨٩ابن العماد الَعكري الحنبيل (ا

، دمشق  وت –ابن كث  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، الطبعة األوىل،  ب

الرشق األدنى القديم يف مرص والعراق ، عبد العزيز صالح ، مكتبة دار  -٣٤

 الزمان .

رصية  ، ليىل عبد اللطيف أحمد الصعيد يف عهد شيخ العرب همام -٣٥ ، الهيئة ا

 م. ١٩٨٧العامة للكتاب 

، نبيل السيد  م ١٨٠١-١٧٩٨الفرنسية  صعيد مرص يف عهد الحملة -٣٦

رصية العامة للكتاب الطوخي  م. ١٩٩٧، الطبعة األوىل  ، الهيئة ا

، مطبعة  ، دسوقي الخطاري صف البالبل: دراسات هامة يف أدب العامة -٣٧

 م. ٢٠٠٩جنوب الوادي 

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، شمس الدين أبو الخ محمد بن عبد  -٣٨

توىف: الرحمن بن  هـ) ، ٩٠٢محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ا

وت. –منشورات دار مكتبة الحياة   ب

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ، أبو الفضل كمال الدين جعفر  -٣٩

توىف:  هـ) ، تحقيق: سعد محمد حسن ، الدار  ٧٤٨بن ثعلب اإلدفوي الشافعي (ا

رصية للتأليف والرتج  م .  ١٩٦٦مة ا



  

  

     

لقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أحمد  طبقات األولياء -٤٠ ، ابن ا

توىف:  رصي (ا ، تحقيق: نور الدين رشيبه من علماء األزهر،  هـ)٨٠٤الشافعي ا

 م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥القاهرة، الطبعة الثانية،  –مكتبة الخانجي 

بن تقي الدين السبكي  طبقات الشافعية الكربى ، تاج الدين عبد الوهاب -٤١

توىف:  د. عبد الفتاح محمد الحلو  -هـ) ، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ٧٧١(ا

 هـ.١٤١٣، هجر للطباعة والنرش والتوزيع ، الطبعة الثانية، 

ية  -٤٢ طبعة العا عروبة مرص من قبائلها ، مصطفى كامل شملول الرشيف ، ا

 م . ١٩٦٥القاهرة ، طبع سنة  –

رصي إىل سنة القاموس ا -٤٣ رصية من عهد قدماء ا ،  ١٩٤٥لجغرايف للبالد ا

رصية العامة للكتاب   م . ١٩٩٤محمد رمزي ، الهيئة ا

صطلحات الكنسية -٤٤ ، القمص تادرس يعقوب ملطي، ونقله إىل  قاموس ا

رصي القبطية: شاكر باسيليوس ميخائيل  م. ١٩٩١، القاهرة  ، مطبعة األخوة ا

، أبو العباس أحمد بن عيل  يف التعريف بقبائل عرب الزمانقالئد الجمان  -٤٥

توىف:  رصي  ، تحقيق: إبراهيم اإلبياري هـ)٨٢١القلقشندي (ا دار  -، دار الكتاب ا

 م. ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، الطبعة الثانية،  الكتاب اللبناني

، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٤٦

توىف: القسطنطي شهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ا ،  هـ)١٠٦٧ني ا

ثنى   م.١٩٤١بغداد  -مكتبة ا

أحمد بن يحيى بن فضل شهاب الدين ،  مسالك األبصار يف ممالك األمصار -٤٧

توىف:  جمع الثقايف  هـ)٧٤٩هللا القريش العدوي العمري (ا ، الطبعة  أبو ظبي -، ا

 هـ. ١٤٢٣ - األوىل

رصية العامة للكتاب مرص  -٤٨  م . ٢٠١٢الفرعونية ، أحمد فخري ، الهيئة ا

، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي  معجم البلدان -٤٩

توىف:  وت –، دار صادر  هـ)٦٢٦(ا  م. ١٩٩٥ - ، الطبعة الثانية ب

عربة -٥٠ طبوعات العربية وا س ، يوسف بن إليان بن موىس رسكي معجم ا

توىف:   م. ١٩٢٨ -هـ  ١٣٤٦مرص  -، مطبعة رسكيس  هـ)١٣٥١(ا



  

  

     

ؤلف -٥١ ، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق  معجم ا

توىف:  ثنى  هـ)١٤٠٨(ا وت –، مكتبة ا وت. ب  ، دار إحياء الرتاث العربي ب

ستوىف بعد الوايف -٥٢ نهل الصايف وا حاسن جمال الدي،  ا يوسف بن ن أبو ا

توىف:  ، حققه ووضع  هـ)٨٧٤تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي (ا

رصية العامة للكتاب. حواشيه: دكتور محمد محمد أم  ، الهيئة ا

واعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار -٥٣ ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عيل  ا

قريزي  توىف: بن عبد القادر الحسيني العبيدي ا  -هـ) ، دار الكتب العلمية ٨٤٥(ا

وت، الطبعة األوىل ،   هـ. ١٤١٨ب

موسوعة أعالم قنا يف القرن العرشين ، بحبح فكري الحباظي ، الطبعة األوىل  -٥٤

 قنا . –م  ٢٠٠٩

موسوعة تاريخ نواب قنا والحياة النيابية يف مرص من عرص إسماعيل وحتى  -٥٥

 م. ٢٠١٠الطبعة األوىل  الوقت الحارض ، بحبح فكري الحباظي ،

حاسن جمال الدين ،  النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة -٥٦ يوسف أبو ا

توىف: الحنفي بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري  ، وزارة الثقافة  هـ)٨٧٤(ا

 مرص. -، دار الكتب  واإلرشاد القومي

شتاق يف اخرتاق اآلفاق -٥٧ إدريس  ، محمد بن محمد بن عبد هللا بن نزهة ا

توىف:  الحسني الطالبي عروف بالرشيف االدرييس (ا  -، عالم الكتب  هـ)٥٦٠، ا

وت، الطبعة األوىل،   هـ. ١٤٠٩ب

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن  شهاب الدين نهاية األرب يف فنون األدب ، -٥٨

توىف: النويري  عبد الدائم القريش التيمي البكري ئق هـ) ، دار الكتب والوثا٧٣٣(ا

 هـ. ١٤٢٣القومية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، أبو العباس أحمد بن عيل القلقشندي  نهاية األرب يف معرفة أنساب العرب -٥٩

توىف:  وت –، دار الكتاب اللبنان  هـ) ، تحقيق: إبراهيم اإلبياري٨٢١(ا ،  ب

 م. ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠الطبعة الثانية، 

ؤلف وآثا -٦٠ ، إسماعيل بن محمد أم بن هدية العارف أسماء ا صنف ر ا

توىف:  عارف الجليلة ١٣٩٩م سليم الباباني البغدادي (ا هـ)، طبع بعناية وكالة ا



  

  

     

م، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء الرتاث  ١٩٥١يف مطبعتها البهية استانبول 

وت   لبنان. –العربي ب

توىف: الوايف بالوفيات ، صالح الدين خليل بن أيبك بن ع -٦١ بد هللا الصفدي (ا

وت،  –هـ) ، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء الرتاث ٧٦٤ ب

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

رصي ونفر سواهم من سنة  -٦٢ ، إبراهيم بن سعيد ٣٧٥وفيات قوم من ا

توىف:  -بالوالء  -النعماني  رصي، أبو إسحاق اْلَحبَّال (ا هـ)، تحقيق: محمود ٤٨٢ا

 هـ.١٤٠٨الرياض، الطبعة األوىل،  –محمد الحداد، دار العاصمة بن 

 

 :مصادر ومراجع أجنبية
 خرائط الحملة الفرنسية من كتاب وصف مرص (باللغة الفرنسية): -٦٣

Description De L’Egypte ou recueil des observations et des 

recherches qui ont ete faites en Egypte pendant l’expedition de 

l’armee francaise seconde edition Dediee Au Roi, publiee par 

C.L.F.Panckoucke, ATLAS GEOGRAPHIQUE, paris imprimerie de 

C.L.F.Panckoucke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

     

 :اقع إلكرتونيةُصحف ومجالت ومو 
 جريدة أخبار الصعيد. -٦٤

 جريدة منرب التحرير. -٦٥

 السعودية. –مجلة األسبوعية  -٦٦

رصي. –الشعر مجلة  -٦٧  مجلة فصلية تصدر عن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون ا

ندرة اإلخباري. -٦٨  موقع: ا

وسوعة الحرة. –موقع: الويكيبديا  -٦٩  ا

 موقع: بوابة فيتو. -٧٠

 اإلمارات. –موقع: جريدة البيان  -٧١

 موقع: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية. -٧٢

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

     

وأسماء بعض من  شخصيةالمقابالت الميدانية والزيارات أهم ال
 :(األسماء مرتبة أبجدياً) ساعدونا في جمع المعلومات

 إبراهيم ربيع عطية إبراهيم: مدينة نقادة. -١

 ساحل دراو. –إبراهيم محمد فخري: األوسط قموال  -٢

 الطود. –أبو الجود يوسف فريد القايض: البحري قموال  -٣

 قرقطان. –ق أبو الحمد شحات أحمد سعيد: دنفي -٤

 قرقطان. -أحمد كامل محمد داود: دنفيق  -٥

 ساحل دراو. –أسامة محمد فخري: األوسط قموال  -٦

 أسمنت. –أسعد أبو السعود عبد هللا: األوسط قموال  -٧

طلب: الخطارة. -٨  أرشف محمود أحمد عبد ا

 قرقطان. -أنور محمد عيل رسالن: دنفيق  -٩

 أسمنت. –بسام عبد الاله أبو السعود: األوسط قموال  -١٠

 ساقية القايض. –بهاء محمد آدم: البحري قموال  -١١

جد: األوسط قموال  -١٢  أسمنت. –جمال أحمد أبو ا

 قرقطان. -جمال كامل محمد داود: دنفيق  -١٣

 ساقية القايض. –جودت هاليل عبديل: البحري قموال  -١٤

 حامد محمد مريس: طوخ البلد. -١٥

 صوص. –حسن عواد بربري حسان: البحري قموال  -١٦

 قرقطان. –حامد الغم: دنفيق حسن محمود  -١٧

 .حس عمر فرج: مدينة نقادة -١٨

وىل: البحري قموال  -١٩  الطود. -حمدي كمال جاد ا

هتدي صادق منصور: البحري قموال  -٢٠  صوص. –حمدي محمد ا

 حمزة سيد طه أحمد عبد العال: الخطارة. -٢١

 العربات. –خالد عباس حزين: البحري قموال  -٢٢

 أسمنت. –وال خالد هارون جحا هارون: األوسط قم -٢٣

وجود سليمان: الخطارة. -٢٤  دسوقي عبد ا

 حاجر دنفيق. -السيد فاضل محمد عبد هللا: دنفيق  -٢٥



  

  

     

 العربات. –شيبة محمد خليل فرغل: البحري قموال  -٢٦

 أسمنت. –الصاوي محمد الصاوي يوسف: األوسط قموال  -٢٧

 طه سيد طه أحمد عبد العال: الخطارة. -٢٨

 الطيب أديب عبد الرايض: كوم الضبع. -٢٩

 بشالو. -عاطف محمود حامد: األوسط قموال  -٣٠

 صوص. -عبد الحليم أحمد حفني: البحري قموال  -٣١

 الحرزات. -عبد الحميد حاكم حسن حاكم: البحري قموال  -٣٢

 صوص. -عبد الحميد مصطفى فهمي دردير: البحري قموال  -٣٣

 حاجر دنفيق. –عبد الرحمن مسعود شيبة نصار: دنفيق  -٣٤

 كوم الضبع.عبد العزيز إبراهيم فندي :  -٣٥

 أسمنت. –عبد العليم عبد العزيز حسان: األوسط قموال  -٣٦

: األوسط قموال  -٣٧ وجود أبو الحمد زك  القريّة. –عبد ا

 عبد النارص شاكر حميد القط: الهدايات. -٣٨

 عبد النارص طلعت الواعظ: الخطارة. -٣٩

 أسمنت. -عبد النارص محمد دردير: األوسط قموال  -٤٠

 العربات. -بحري قموال عبد النبي أحمد محمد خليل: ال -٤١

 نجع أبو سالمة. –عبد الوارث العبد محمد سليمان: دنفيق  -٤٢

 نجع الجديدة. –عبد الودود طه سليمان: دنفيق  -٤٣

 عيل عبد الرحيم يحيى: كوم الضبع. -٤٤

 القريّة. –غريب حسن موىس: األوسط قموال  -٤٥

 الحرزات. –فاروق ناشد عبد الجليل: البحري قموال  -٤٦

 كوم الضبع.فتحي محمد حمد هللا:  -٤٧

 وكيل مطرانية نقادة : مدينة نقادة. –القمص رويس حليم  -٤٨

 كرم يحيى بربري آدم: دنفيق البلد. -٤٩

طلب أحمد نارص: طوخ البلد. -٥٠  مبارك محمود عبد ا

جد: األوسط قموال  -٥١  أسمنت.  –محمد أحمد أبو ا

 الحرزات. –محمد أحمد الصغ أحمد عبد الرحيم: البحري قموال  -٥٢



  

  

     

 ن عالء الدين: مدينة نقادة.محمد بهي الدي -٥٣

ي كمال يونس: األوسط قموال  -٥٤  بشالو. -محمد خ

 محمد عبد العليم الديب: الهدايات. -٥٥

 محمد عزت عبد القادر: الخطارة. -٥٦

 القريّة. –محمد غريب حسن موىس: األوسط قموال  -٥٧

 نجع أبو عديل. –محمد مختار سعد عطا هللا: دنفيق  -٥٨

 الحرزات. –محمد مهدي عرسان: البحري قموال  -٥٩

 أسمنت. –محمد يوسف هارون زوط: األوسط قموال  -٦٠

 حاجر دنفيق. -محمود فاضل محمد عبد هللا: دنفيق  -٦١

 القريّة. –مروان حسن موىس: األوسط قموال  -٦٢

 مصطفى حامد توغان: الزوايدة. -٦٣

 قرقطان. –منصور وليم مليجي خليل: دنفيق  -٦٤

 مهدي جابر عطا هللا إسماعيل: دنفيق البلد. -٦٥

 القريّة. –موىس: األوسط قموال نجار حسن  -٦٦

 العربات. –نور الدين مصطفى عيل: البحري قموال  -٦٧

 أسمنت. –هارون جحا هارون زوط: األوسط قموال  -٦٨

  العربات. -هشام محمد شوقي أحمد حامد: البحري قموال  -٦٩

 هالل راوي الحاج عيل: مدينة نقادة. -٧٠

 .ساقية القايض -يوسف محمد يوسف عبد هللا : البحري قموال  -٧١

 
 
 
 
 
 



  

  

     

 الفهرس

 الصفحة املوضوع

 اهداء
 القارئ يدي بني

 مقدمة
 -األول: الباب
 امليالد قبل وما التاريخ قبل ما نقادة: األول الفصل
 حضارة نقادة األوىل 
 حضارة نقادة الثانية 
 حضارة نقادة الثالثة 
 أمبوس ومدينة معبد 
 رمر مينا زوجة مقربة 
 الشعري جرن هرم 
 فرعون طواقي 

 القبطية نقادة: الثاين الفصل
 ميخائيل املالك دير 
 صموئيل األنبا دير 
 شنوده واألنبا الصليب دير 
 الليف أبو اندراس األنبا دير 
 مع دير( مارجرجس الشهيد دير  )ا
 بسنتاؤس األنبا دير 
 ماربقطر دير 

         ٤ 
٥ 
٩ 
١٧ 
١٧ 
١٩ 
٢٠ 
٢٢ 
٢٢ 
٢٤ 
٢٤ 
٢٥ 
٢٦ 
٢٩ 
٢٩ 
٣٠ 
٣١ 
٣١ 
٣٣ 
٣٣ 



  

  

     

 ميخائيل املالئكة ورئيس العذراء السيدة كنيسة 
 دميانة الشهيدة كنيسة 
 مارجرجس كنيسة 
 سيفني أبو كنيسة 

 :املسيحي الدين رجال من القدماء واملشاهري األعالم بعض
 بسنتاؤس األنبا القديس 
 إيلياس األنبا 
 يوساب األنبا القديس 
 بداسيوس أنبا القديس 
 هوب أنبا القديس األب 
 يوساب األنبا 
 بولس األنبا 
 النقادي صموئيل األنبا القديس 
 أندراس األنبا 
 البطريرك عشر الثاين يؤانس البا 
 األول" مكاريوس" مقارة األنبا 
 الثاين مكاريوس األنبا 
 العام األسقف إيساك األنبا 
 غريغوريوس األنبا 
 :املسيحية القبطية لفرتة نقادة قليم األثرية املعامل أبرز من
 بنهدب جبل 
 بشواو جبل 
 العني بري 

٣٥ 
٣٥ 
٣٥ 
٣٥ 
٣٦ 
٣٦ 
٣٦ 
٣٦ 
٣٧ 
٣٧ 
٣٧ 
٣٧ 
٣٧ 
٣٧ 
٣٧ 
٣٨ 
٣٨ 
٣٨ 
٣٩ 
٤٠ 
٤٠ 
٤٠ 
٤٠ 



  

  

     

 اإلسالمية نقادة: الثالث الفصل
 الفرنسية احلملة خرائط يف نقادة 

 :اإلسالمية لفرتة نقادة قليم األثرية املعامل أبرز
 الدارقطين مسجد 

 :نقادة قليم واحلرف الصناعات أبرز
 ركة صناعة  الفِ
 الفخار صناعة 
 احلصري صناعة 
 اجلريد صناعة 

 والبشرية): املكانية (املعامل الثاين الباب
 وتوابعها البلد نقادة مدينة: األول الفصل
 وتوابعها دنفيق: الثاين الفصل
 وتوابعها قموال البحري: الثالث الفصل
 وتوابعها قموال األوسط: الرابع الفصل
 وتوابعها اخلطارة: اخلامس الفصل
 وتوابعها طوخ: السادس الفصل
 وتوابعها الزوايدة: السابع الفصل
 :الثالث الباب

 واملشاهري األعالم تراجم: األول الفصل
 امليالدي العشرين القرن قبل ما:أوالً 
 القمويل حرمي بن الرحيم عبد 
 القمويل مكي بن دمحم 
 القمويل الدين نور 

٤٤ 
٥٢ 
٥٥ 
٥٥ 
٥٧ 
٥٩ 
٥٩ 
٥٩ 
٦٠ 
٦١ 
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٦٧ 
٧٧ 
٨٧ 
٩٨ 
١٠٣ 
١١٣ 
١١٨ 
١١٨ 
١١٨ 
١١٨ 
١١٨ 
١١٩ 



  

  

     

 القمويل حيىي بن يعقوب 
 القمويل إدريس بن دمحم 
 القمويل الدين جنم 
 القمويل األنصاري الرمحن عبد 
 الشُّوصي الفخر عثمان 
 الشُّوصي عثمان بن علي 
 يد عبد بن عمر  الشُّوصي ا
 الديرقطاين حجازي 
 النقادي إمساعيل بن دمحم 
 الدراوي نوح ابن 
 النقادي التقي 

لقرن: نياً   :امليالدي والعشرين واحلادي العشرين األعالم 
 علي بن سعد 
  عبد هللابك العمدة داود 
 األمسنيت حممود بن علي 
 القاضي الغافر عبد يوسف 
 الواعظ هللا عبد دمحم 
 إبراهيم فخري الشيخ 
 عثمان علي كامل الشيخ 
 كمال شوقي دمحم 
 الطاهر حفين أمحد الشيخ 
 مرتضى الفوزي دمحم 
 يوسف دمحم الطيب 
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١٣٢ 
١٣٤ 
١٣٥ 
١٣٧ 
١٣٨ 
١٣٩ 



  

  

     

 حاكم حسن حاكم 
 أديب الطيب 
 فندي مأمون 
 شيبة مسعود حممود 
 اخلطاري دسوقي 
 عمارة مهدي محدي 
 ن الكرمي جاد  العر

 نقادة قليم الواو فن: الثاين الفصل
 زوط حسني 
 إمساعيل بن حسن 
 زوط حسني بن إمساعيل 
 زوط حسني بن هارون 
 زوط بن هارون بن يوسف 
 زوط بن هارون بن أمحد 
 زوط بن هارون بن جحا 
 ل  حسن الدين َكمْ
 ل بن زقيم  الدين َكمْ
 أمحد سليمان 
 هللا عبد يوسف علي 
 الرحيم عبد دمحم علي 
 دردير العمدة 
 الدنفيقي خميمر 
 منصور صادق 
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١٤١ 
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 عشري علي 
 موسى حسن 
 الدراوي العظيم عبد 
 حسان علي 
 املغين حممود 
 عطيتو دمحم 
 فندي إبراهيم 
 خليل دمحم شيبة 
 العزيز عبد العليم عبد 
 اخلطاري دسوقي 
 هللا محد فتحي 
 أمحد الناصر عبد 
 عبد النيب عبادي 

 واملصادر: املراجع

١٩٠ 
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 للمراسلة 

اً  اإلسم اع ر  أحمد عبد النبي أحمد دمحم 
ز نقادة  –محافظة قنا  –مصر  العنوان حر قموال –مر قرة ال  
 ٠٠٢٠١٠٦٦٥٩٠٧٦٣ هاتف
Email Ahmed.Albakri٨٩@yahoo.com 

 واحلمد هللا رب العاملني
 
 
 
 




